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1. ЖОБА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

Атауы 

 

 

 «Аққу» қыздар клубы 

Жетекшісі 

  

«М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК, басшысы Ерубаева А.Ж.  

 

Бастамашы М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК, басшысы Ерубаева А.Ж.  

Демеуші Жоқ 

Мақсаты 

жасөспірім қыздарды әлеуметтендіруде психологиялық-педагогикалық қолдау үшін жағдай 

жасау. 

Міндеттері 

 

1) жасөспірім қыздарда ұлттық бірегейлікті сақтау үшін салт - дәстүрлерді зерттеу 

арқылы рухани құндылықтарды қалыптастыру; 

2) әлеуметтік – құқықтық және психологиялық құзыреттілікті дамыту үшін 

жағдайлар жасау; жасөспірім қыздардың психологиялық кешендерін жеңуге ықпал ету; 

3) денсаулықты нығайтуға ықпал ететін саламатты өмір салтын насихаттауға, 

медициналық-гигиеналық білім бойынша хабардарлық деңгейін арттыруға, өз денсаулығына 

жауапкершілікпен қарауды, аурулардың алдын алуды қалыптастыруға; 

4) жасөспірім қыздарға қазіргі заманғы қыздың, отбасы ошағының болашақ 

сақтаушысы – ананың имиджін қалыптастыру мәселелерінде консультациялық көмек 

көрсету; 

5) психосексуалдық денсаулық саласындағы жасөспірімдер қылмысының 

профилактикасына жәрдемдесу болып табылады; 

6) медициналық мекемелердің, қоғамдық бірлестіктердің өкілдерімен, СӨС 

орталығымен, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияның өкілдерімен өзара 

іс-қимылды және ынтымақтастықты ұйымдастыруға міндетті. 

 Жобаның іске асыру кезеңдері 

 

Диагностикалық кезең (қаңтар - ақпан 2021 жыл) 

- Жеке тұлғаның таным мен шығармашылыққа деген ынтасының дамуын анықтау 

мақсатында жасөспірім қыздарға сауалнама жүргізу. 

- Педагогтермен және оқушылармен жұмыс жоспарын құру. 



- Мәселені шешу үшін неғұрлым өнімді әдістерін және тәсілдерін іріктеу. 

Практикалық кезең (2021 жыл  наурыз-2022 жыл  сәуір) 

- тұлғаның таным мен шығармашылыққа деген ынтасын арттыру; 

- мәселені шешудің сәттілігін бақылау; 

- жобаны іске асыруды консультациялық-әдістемелік сүйемелдеу; 

Қорытынды кезең (мамыр - маусым 2022 жыл ) 

- Жобаны қорытындылау. Жобаны іске асыру дәрежесі. 

- Сыныптан тыс жұмыстардың сапасын бірлескен сараптау. 

- Сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар жасау  

Жоба туралы егжей-тегжейлі ақпарат 

 

Осы қосымша білім беру кіші жобасының ерекшелігі 12-ден 17 жасқа дейінгі жасөспірім 

қыздармен профилактикалық жұмыс болып табылады. 

Біз ұсынып отырған бағдарлама үш аспектіден тұрады: интелектуалды-танымдық, 

медициналық және психологиялық. 

Интеллектуалды-танымдық бөлім қыз балаларды тәрбиелеуге қатысты салт-

дәстүрлермен танысуды, сондай-ақ қыздармен (көп балалы отбасылардың аналары, 

мұсылман әйелдер Лигасы, «Мерейлі отбасы» конкурсының жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері және т. б.) өздерінің оң тәжірибелерімен бөлісе алатын адамдармен кездесуді 

көздейді) 

Бағдарламаның медициналық бөлімі жыныс саласының аурулары, даму ерекшеліктері, 

жыныстық өмірдің басталуы, жыныстық зорлық-зомбылық жағдайлары туралы ақпаратты 

анықтауға бағытталған. 

Жұмыстың психологиялық аспектісі қыздардың жеке дамуының жалпы мәселелеріне 

қатысты (семантикалық саланың қалыптасу дәрежесі, стрессті жеңу тәсілдері, ерікті реттеу); 

өзін-өзі тану ерекшеліктері (өзіне деген көзқарас); психосексуалдық саланың сипаттамалары 

(жыныстық сәйкестік, психосексуалдық бағдарлар); қыздардың жеке басын 

қалыптастырудың әлеуметтік ортасының ерекшеліктері (оның ішінде жеке тұлғаның даму 

факторы ретінде ата-ана қатынасы) және жыныстық сәйкестілік). 

Бағдарлама үш бөлім бойынша жүйелі сабақтарды ұйымдастыруды ұсынады. 

Бірінші бөлімнің мақсаты: ұрпақтан - ұрпаққа беріліп келе жатқан салт-дәстүрлер мен 

әдет-ғұрыптарды сақтау-әрбір халық мәдениетінің маңызды бөлігі. Олардың жастарды 

тәрбиелеуде, ұлттық сана-сезімді қалыптастыруда атқаратын рөлі. Сондықтан жобаның 

мақсаты-архаикалық дәстүрлерден бас тарту, ұмытылған, бірақ қазіргі заман үшін өзекті 

дәстүрлерді олардың адамгершілік, тәрбиелік құндылықтары тұрғысынан жаңғырту. 

Екінші бөлімнің негізгі мақсаты жасөспірім қыздарды отбасылық өмірге дайындау және 

салауатты өмір салтын және жасөспірім қыздардың өз денсаулығына оң көзқарасын 

қалыптастыру болып табылады. 



Ұлдар мен қыздардың өзін-өзі тануға деген қажеттілігін ескере отырып, бағдарламаның 

екінші бөлімінде олардың жеке басын зерттеу әдістеріне ерекше назар аударылады. Біз бұл 

бөлімге «Отбасылық өмір этикасы мен психологиясы» курсы бойынша білімді айтарлықтай 

жандандыруға мүмкіндік беретін әлеуметтік-психологиялық әдістерді, психологтар мен 

әлеуметтік педагогтерге кеңес беруді, тестілерді, сауалнамаларды, ситуациялық-рөлдік 

ойындарды енгіздік. 

Үшінші бөлімнің мақсаты-жасөспірім қыздарға қазіргі заманғы қыздың бедел-бейнесін 

және оған қойылатын талаптарды қалыптастыру мәселелерінде консультативтік және 

практикалық көмек көрсету, сондай-ақ жасөспірім қыздарды үй шаруашылығын жүргізу, 

сән, дизайн дағдыларына үйрету, сыйлықтар мен кәдесыйлар дайындау. 

Бұл бөлімнің құндылығы жасөспірім қыздар үшін олардың денсаулығын жақсарту 

және имиджі мен сыртқы түрін қалыптастыру бойынша тақырыптық сабақтар ұсынылады, 

киімдегі жеке кескінді, макияжды, шашты, түс схемасын таңдау бойынша нақты 

практикалық кеңестер ұсынылады. Сабақтың түпкі мақсаты-жақсы физикалық және 

психикалық әл-ауқатқа қамқорлық жасау, яғни салауатты өмір салтын ұйымдастыру. 

Бұдан басқа, осы бөлімде үй шаруашылығын жүргізу бойынша ұсынымдар беріледі, 

дизайнерлермен, модельерлермен, өнертанушылармен, аспазшылармен үйді эстетикалық 

безендіру біліктері мен дағдыларын дамыту, үй жайлылығын жасау, гүлдер мен гүл 

композицияларын, кәдесыйлар жасау және т. б. бойынша практикалық сабақтар ұсынылады. 

Күтілетін нәтиже Жасөспірім қыздардың өз денсаулығы мен қоғамдағы мінез-құлқына оң көзқарасы, қарым-

қатынас дағдыларын дамыту және өзіне деген сенімділікті нығайту, өзін-өзі жетілдіруге 

ұмтылу, жеке өсу, шығармашылық әлеуетті, ұлттық салт-дәстүрлерді зерттеуге 

қызығушылықты дамыту, ұлттық мәдениетке, халық тарихына деген сүйіспеншілікті ояту. 

Көрсеткіштер 
Кіші жобаға қатысатын оқушылар саны: 2021 жылғы қаңтар - маусым-200 адам, 2022 жылғы 

қыркүйек - мамыр - 300 адам. 

Іске асыру мерзімі 2021 жыл қаңтар – 2022 жыл мамыр. 

Іске асыру орны  «М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК  

Құны  

 

 

 

 

 



2. ІСКЕ АСЫРУ КЕСТЕСІ,  ЖОБАНЫҢ  БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ / КЕЗЕҢДЕРІ 

 

№ Міндеттері Нәтиже көрсеткіштері  

Іске асыру мерзімі 

 

Басталуы 

 

Аяқталуы 

1. Іске асыру кезеңдері   

1. Диагностикалық кезең  
 

- Жеке тұлғаның таным мен шығармашылыққа деген ынтасының 

дамуын анықтау мақсатында жасөспірім қыздарға сауалнама жүргізу. 

- Педагогтермен және оқушылармен жұмыс жоспарын құру. 

- Мәселені шешу үшін неғұрлым өнімді әдістерін және тәсілдерін 

іріктеу. 

Қаңтар 

2021 ж. 

 

Ақпан 

2021 ж. 

 

2. Практикалық кезең  
 

 

 (2021 ж. наурыз-2022 ж. сәуір) 

- тұлғаның таным мен шығармашылыққа деген ынтасын арттыру; 

- мәселені шешудің сәттілігін бақылау; 

- жобаны іске асыруды консультациялық-әдістемелік сүйемелдеу; 

- повышение мотивации личности к познанию и творчеству; 

- отслеживание успешности решения проблемы; 

- консультационно-методическое сопровождение реализации проекта; 

Наурыз 

2021ж. 

 

 

Сәуір 

2022 ж. 

 

3. Қорытынды кезең   - Жобаны қорытындылау. Жобаны іске асыру дәрежесі. 

- Сыныптан тыс жұмыстардың сапасын бірлескен сараптау. 

- Сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

ұсыныстар жасау  

мамыр 

2022 ж. 

 

маусым 

2022 ж. 

 

 

 

 

 


