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(Ноябрь-декабрь)

О ВЕРЕ
В одном селении жил известный мастер. Люди приходили и приезжали к нему за
десятки, сотни и тысячи километров: он знал ответ на любой вопрос.
Неподалеку от него жил другой человек, который считал себя тоже мастером.
Люди же к нему практически не ходили. И обуяла его черная зависть:
- Задам я вопрос этому мудрецу, на который он не сможет ответить. Поймаю и
зажму бабочку в кулак.
Спрошу его, бабочка в моей руке мертвая или живая.
Если ответит, что мертвая - раскрою ладонь, и она улетит.
Если же ответит, что живая, то сожму кулак еще сильнее и покажу всем, что он не
прав.
Поймал бабочку. Зажав ее в кулаке, пришел во двор мастера. Там, как всегда,
толпились люди. Он громко при всех заявил:
- Мастер, если ты действительно мастер и мудрость твоя велика, ответь мне на
простой вопрос - бабочка в моей руке мертвая или живая?
Тот взглянул ему в глаза и сказал лишь одно:
- Все в твоих руках.
ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!!!

ИНДИЙСКАЯ ПРИТЧА
Царь Ановширван, которого народ называл также Справедливым, однажды
отправился в паломничество по стране. На освещенном солнцем склоне горы он
увидел сгорбившегося над работой почтенного старого человека. В сопровождении
своих придворных царь подошел к нему и увидел, что старик сажает маленькие, не
больше года, саженцы. «Что же ты делаешь?» — спросил царь. «Я сажаю ореховые
деревья»,— ответил старик. Царь удивился: «Ведь ты уже так стар. Зачем тебе
саженцы, листву которых ты не увидишь, в тени которых не будешь отдыхать и не
вкусишь их плодов?» Старик взглянул на него и ответил: «Те, кто был до нас, сажали,
а мы пожинали плоды. Теперь мы сажаем, чтобы те, кто будет после нас, тоже могли
бы пожинать плоды».

ПРИТЧА О ДВУХ СТРАТЕГИЯХ
В траве лежало яблоко. Хорошее, лишь с одного боку пятнышко.
Учитель поднял яблоко и сказал:
— Есть две возможности. Можно его слегка обтереть и сразу есть. А можно
достать ножик, вырезать все сомнительные места, а потом уже есть. Но уже без
брезгливости и опаски. И съесть удастся больше. Ведь в первом случае мы невольно
оставляем сколько-то хорошего вокруг плохого. Правда, в первом случае мы можем
начать есть сразу, а во втором — лишь после предварительной работы. Это — две
разные стратегии. Во всех делах. Во всех без исключения.

2008 жылдың қаңтар айынан шыға бастады
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Журналға ұсынылған материалдар компьютерде 12 өлшемді
Times New Roman шрифтіciмен терілуі тиіс. Материалдың
көлемі 5-10 бет шамасында болуы керек. Мәтінге қоса жеке,
сапасы жақсы фотосурет жіберуіңізге болады. Басқа да суреттер,
сызбалар, штрихтар өте анық жазылуы керек. Жіберілген
материал соңында автор туралы нақты және толық мәлімет
болуы қажет. Мақаланы көрсетілген мекен-жайға бағалы хатпен
немесе электрондық поштамен жіберуіңізге болады.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ!
Предоставяемые материалы должны быть отпечатаны шрифтом
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ТҮЛКІ МЕН ҚЫРҒАУЫЛ
Бір т<лкі =алы> а@ашты аралап келе жатып, а@ашты> басында отыр@ан =ыр@ауылды
кAреді де, жа=ындап келіп:
- СBлеметсіз бе, =ыр@ауылым, халі> =алай? – дейді.
Cыр@ауыл:
- Жа=сы, Aзі> =алай тEрасы>? – дейді.
Т<лкі:
- Жерге т<сіп, сAйлессе>із =айтеді, бір =Eла@ым естімеуші еді? – дейді.
Cыр@ауыл:
- Жерге т<суге =ор=амын, жерде Bр т<рлі а>дар бар, бізді жеп =оюы м<мкін, –
дейді.
Т<лкі:
- Fй, достым, =азір заман бEрын@ы заман емес, жа>а @ана келдім, бEйры= шы@ыпты,
біреуге біреу зорлы= =ылмас=а, =ой мен =ас=ыр бірге ж<рсін, т<лкі мен тауы= бірге
ж<рсін деген, – дейді.
Cыр@ауыл:
- Жа=сы хабары>ыз бар екен, рахмет достым! Мына жа=тан бір иттер келе жатыр,
олар@а да хабары>ызды айты>ыз, есітсін, – дейді. Ит деген сAзді естіген со>, т<лкі
алды артына =арамастан =аша жAнеледі.
Cыр@ауыл:
- Cайда барасы>, т<лкім, бEйры=ты Eмытып кетті> бе? – дейді.
Т<лкі:
- Кім біледі, бEйры=ты ол естімеген шы@ар, – дейді мі>гірлеп.

АЙ МЕН КҮН
Gткен заманда біреуді> АйсEлу жBне К<нсEлу деген екі =ызы болыпты. Екеуі де
те>десі жо= сEлу екен.
Бірінен бірі ас=ан сEлумын деп, бірімен бірі <немі Eрысып, жиі-жиі жанжалдасып
=алады екен. Бір к<ні К<нсEлу іс тігіп отыр@ан АйсEлу@а тиісіп:
- Сенен мен сEлумын! – дейді.
Ал АйсEлу болса:
- Жо=, сен сEлу емессі>, мен сEлумын! – деп таласады.
А=ыр ая@ында бEл талас <лкен шата==а айналады.
Ыза =ысып, Bбден ашулан@ан К<нсEлу Aзіне =арсы келіп отыр@ан АйсEлуды> бетін
тырнап алады. К<нсEлу тырна@ыны> да@ы АйсEлуды> бетіне Aшпестей болып тиеді.
Міне, содан бері АйсEлу жEрттан Eялып, тек т<нде @ана тыс=а шы@ады екен. Ал,
бейбаста=ты=пен =атты Eят=а =ал@ан К<нсEлу т<н =ара>@ылы@ында бE@ып жатады
екен.
Содан бері АйсEлу мен К<нсEлу біріне-бірі кAрінбей, бірінен-бірі жасырынып,
аула=тап ж<реді екен.
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ҚИЯЛ ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІ
Ертеде бір патша болыпты. Сол патша =анша кітап сAзін, =Eран сAзін білетін білімі
тере> кісі болыпты. Бір к<ні ескіше =аза= кітабын ашып отыр@ан кезінде, «адам баласы
=андай ж<йрік болса да, кемшілік келейін десе, о>ай екен» деген сAзді тауып алады.
Сонан со> мен Aзім бірсыпыра елді билеп тEрмын, білімім арты=, ма@ан не кемшілік
бар дейді. С<йтіп отыр@анда кAшеден ай=ай шы@ады. Тастап, тура ентелеп ханны>
алдына барады.
Бір уBзір келеді де: «Бір нBрсе кAрдім, не екенін білмеймін, соны, патшам, сізге
кAрсетуге келе жатырмын», - дейді. Патша дала@а шы@ып =араса, заулап жанып бір
от бара жат=анын кAреді. УBзірге:
«Мені> д<лд<лімді Bкел», - дейді. УBзір д<лд<лді Bкеледі. О@ан мінеді де тEра =уады.
Cуады да шаIардан екі ша=ырым шы==аннан кейін жетеді. Жетіп келіп =араса, ж<ні
сусылда@ан алтын киік. Fлгі жар=ыра@ан сол киік болып шы==ан.
Киік бір батпа==а =абыр@асынан батып жат=ан. Патша «енді бE@ан барсам ат
жы@ылады, киімім был@анады» деп, барша киімін сыпырып тастап жаяу, жала>аш
киікті Eстау@а =асына келеді. Патша =асына келгенде санынан батпа==а батады. Киік
сілкініп-сілкініп =ойып еді, айдары беліне т<скен а= жігіт болды. Сонан со> патшаны>
киімін киіп, атын мініп, «=ош, патша» деп, шаIар@а =арай ж<ріп кетеді. Хан батпа=тан
бір мезгілде шы@ып шаIар@а келіп еді, балалар тас ла=тырып =уып шаIар@а жуытпай
тастады, «жала>аш ж<рген жынды кісісі>» деп, сонан кейін «б<йтіп тірі ж<ргенше су@а
а@ып Aлейін» деп Aзен шетіне келсе, суды> жа@асында бір кемпір мен шал отырады.
Патша келісімен су@а т<сіп Aлем дейді, шал Aлме дейді. «Gлмей =айтем, киімім жо=,
тама= жо=». Сонан со> кемпір бір ескі кAйлегі мен кішкене нан береді. Шал: «Сен
б<йтіп ж<рме, =ала@а барып =айыр тіле» - дейді. Мойнына бір дорба салып алады да
шаIар@а келеді. Сада=а сEрап тAрт бес к<ндік тама= тауып алады. Патша бір мезгілде
<йіме барып кAрейін, шын бар ма екен, =атын, балаларымды, уBзірлерді кAрейін, мені
таныр ма екен деп келеді. Келіп хан@а «ассалаума@алейкум» деп, уBзірлерді =а@ып
тастап, тура ентелеп ханны> алдына барады».
«Сен кімсі>, =ай жерді> кісісісі>», - дейді хан. Сонда осы шаIардікімін дейді.
КAрген білгенін бBрін тегіс баяндап береді. Сонан со> бір уBзірін ша=ырады да:
Мынаны жеті =айта боз биені> с<тіне шомылдырып алып кел - дейді. Жеті =айта
шомылдырып алдына Bкеліп бергеннен кейін, м<сBпірді> =олынан Eстайды. Кітапты>
бетін аш=аны> рас па? - деді. Ол рас деп жауап =айырады. БEдан былай кA>ілі>е
астамшылы= ойлама!- дейді де: Міне та@ы>, міне жEрты>, міне елі>, мен ЖBбірейіл
періштемін, - деп та@ын Aзіне беріп жо= болады.
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вторитарный стиль руководства больше не отвечает требованиям времени. Хотя еще и встречаются случаи,
когда одно лицо претендует на единоличную
власть, раздает указания, само решает, кого
— «казнить», а кого — «миловать»; такие типы
давно можно рассматривать лишь как пережитки прошлого.
Сотрудники, которых во всех отношениях
«держат на коротком поводке», не могут добиваться максимально хороших результатов в
работе, в полной мере проявлять свои способности, не говоря уже о внесении ценных рациональных предложений и выражении собственного мнения.
Проблема заключается в том, что люди, которые за много лет привыкли руководить авторитарно, не приемлют коллективной работы
из-за страха потерять власть. При коллективной
работе сотрудники получают большую самостоятельность, меньше соблюдается субординация, в результате уменьшается как личный,
так и должностной авторитет руководителя.
Только на такой основе возможна совместная
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работа, которая будет носить конструктивный
и творческий характер.
Правильно руководить людьми, вести их к
успеху, в который каждый вносит свою лепту
и каждый ощущает себя непосредственным
участником общего процесса — это настоящее искусство. Стиль руководства в будущем
— это управление посредством харизматических качеств.
Многие руководящие работники поднялись
по служебной лестнице благодаря своей профессиональной компетентности, они добились
высоких постов и перед ними была поставлена
новая задача — руководить людьми. Но они
нигде не учились входить в положение других
людей, объясняться с ними, убеждать, мотивировать и хвалить их.
Встречаются руководители, которые авторитетны по своей природе как в личном, так и в профессиональном плане, под влияние и обаяние
которых подпадает каждый. Это и есть харизма.
Такие люди убеждают уже своей личностью.
Ради таких людей сотрудники сами охотно
проявляют инициативу, их окрыляют замыслы
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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и представления таких руководителей, они способны превзойти себя.
Происходит это и потому, что у них подсознательно возникает желание стать такими же,
как их харизматический руководитель, которого они считают образцом для подражания.
Харизматическая личность является идеальным руководителем, за которым следуют не
из чувства долга, а потому, что верят в него и
доверяют ему.
Управление людьми предполагает помимо
специальных способностей и задатков еще коечто. Это характерные умственные и физические
свойства и особые данные, позволяющие мотивировать людей, направлять их и побуждать
их на выполнение совместной работы. Это возможно только в том случае, если руководитель
постоянно работает над собой и совершенствует
себя как личность. Тот, кто хочет добиться небывалых успехов, сам должен быть неординарной личностью!
Решающее значение имеет не то, какими мы
рождаемся и каковы у нас стартовые условия,
а то, как мы их используем и что «лепим» сами
из себя.
Все кроется в нас самих. Сосредоточьтесь на
самом главном, не позволяйте отвлечь себя от
поставленной вами цели: возьмите в свои руки
штурвал своей жизни и целиком настройтесь на
успех, достичь которого вам помогут харизматические качества!
Для этого кратко рассмотрим основные принципы управления людьми, без знания которых
невозможно движение вперед.

Первый основной принцип:
ДОВЕРИЕ
Доверие завоевывает тот менеджер, который, управляя людьми, прислушивается к голосу разума и сердца, который берет на себя
ответственность, является примером для подражания, признает и ценит достижения своих
сотрудников, поддерживает и поощряет их, поступает справедливо.
Доверие, которым однажды злоупотребили,
восстановить очень трудно. Ничто не разрушает
доверие больше, чем ощущение того, что вами
неправильно или плохо руководят. Если вы хо-
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тите сами добиться больших успехов и вывести
свою фирму в лидеры, недостаточно побуждать
своих сотрудников тщательно выполнять поставленные перед ними задачи. Вам самим
надо работать, не покладая рук, одновременно
требуя полной отдачи от каждого сотрудника.
Сотрудники должны проявить готовность брать
на себя ответственность, выполнять больший
объем работы, творчески подходить к решению
поставленных задач, проявлять в действиях
больше самостоятельности, вести себя честно
и порядочно по отношению к коллегам и руководству.

Второй основной принцип:
СТАВИТЬ РАЗУМНЫЕ ЗАДАЧИ
Выполняемое задание должно иметь смысл
— это один из важнейших факторов. Именно
смысл работы является движущей и мотивирующей силой. Мотивация не рождается сама
собой, источник мотивации — поставленные
цели, достойные того, чтобы их добиваться.
При этом материальная заинтересованность,
как показывают исследования, играет далеко
не главную роль. Сотрудника необходимо вовлекать в процесс планирования и принятия
решений. Сотрудники, которых руководство
воспринимает только как безмолвных исполнителей, не будут проявлять ни заинтересованности в работе, ни энтузиазма.

Третий основной принцип:
ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОТРУДНИКОВ
Для того чтобы правильно использовать сотрудников, руководитель должен хорошо разбираться в людях, знать их психологию, обладать
способностью проникаться их интересами и
потребностями, иметь большой профессиональный опыт и проявлять настойчивость. Зато
когда удается подобрать сотруднику подходящий для него участок работы, где он может
полностью проявить свои способности, он будет
работать с энтузиазмом, испытывая радость от
работы, благодаря чему сможет добиваться
наилучших результатов, получая за это похвалу
и признание. А само предприятие будет иметь
мотивированного и заинтересованного в общем

Интересные исследования

Реальные результаты полностью опровергли этот прогноз. 62% испытуемых Милгрэма назначили своей жертве максимальное наказание!
Комментируя эксперимент, Милгрэм с горечью заметил: “Если бы в Соединенных Штатах была создана система лагерей смерти по образцу нацистской Германии, подходящий
персонал для этих лагерей легко можно было бы набрать в любом американском городке”.
И вот в марте 2010 года французский документалист Кристоф Ник решил повторить
эксперимент, чтобы доказать воздействие телевидения на современного человека. Он
пригласил людей участвовать в телепередаче “Экстремальная зона” (la Zone Xtreme), где
им также пришлось наказывать партнеров электротоком. Ток вновь был ненастоящим, так
же как и партнер, который под конец передачи переставал подавать признаки жизни.
Роль руководителя эксперимента выполняла телеведущая. Участникам заявили, что
сила тока составляет от 80 вольт при первых неправильных ответах до 460 вольт в конце. “У Милгрэма приказам подчинялись 62% людей. На телевидении — 81%. Телевидение имеет совершенно невероятную власть, и когда оно решает ей злоупотребить, оно
может сделать что угодно практически со всеми подряд”, — заявил Кристоф Ник.
Сами участники телевикторины, для которых произошедшее на съемках стало
большим сюрпризом, оценили
эксперимент
неоднозначно.
Одна из добровольцев призналась, что передача помогла ей понять, почему нацисты
убили ее бабушку и дедушку
за то, что те были евреями. “С
детства я задавалась вопросом, как могли нацисты такое
сотворить и как они могли
подчиняться таким приказам.
И вот, пожалуйста: я подчинилась подобным приказам
сама. Я волновалась за участЭксперимент 2010 г.
ника шоу, но, в то же время не
хотела испортить передачу”, — рассказала участница.
Уинстон Черчилль сетовал: “Главный урок истории — в том, что человечество необучаемо”. Похоже, это относится и к истории психологии. Казалось бы, классический эксперимент полувековой давности должен если не послужить назиданием человечеству, то
заставить серьезно задуматься. Увы, урок остался невыученным. Вопрос о человечности
натуры человеческой остается открытым.
Сергей СТЕПАНОВ
(Фото с сайта http://www.stanleymilgram.com/)
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Строгость наказания постепенно возрастала. Для этого перед помощником была размещена приборная панель с тридцатью рубильниками, а над каждым из них — ярлычок
с указанием силы разряда, начиная с минимального в 15 вольт и кончая максимальным
в 450 вольт. Дабы помощник отдавал себе отчет в своих действиях, ему перед началом
опыта давали возможность испытать на себе силу удара в 45 вольт.
После инструктажа испытуемого привязывали к устройству, напоминавшему электрический стул, провода от которого вели к приборной панели. В ответ на высказанное испытуемым беспокойство по поводу его не совсем здорового сердца экспериментатор хладнокровно заверял: “Хотя сами удары током могут быть очень болезненными, устойчивого
поражения тканей они не вызовут”. И эксперимент начинался.
После нескольких успешных
решений ученик начинал делать
ошибки. Следуя полученной инструкции, помощник экспериментатора с каждой новой ошибкой
опускал новый рубильник. На пятом ударе (в 75 вольт) испытуемый
начинал стонать от боли, а при
150 вольтах умолял остановить
эксперимент. Когда напряжение
достигало 180 вольт, он кричал,
что больше не в силах терпеть
боль. Если помощник испытывал
колебания, присутствовавший тут
же экспериментатор бесстрастно
призывал его продолжать экзекуЭксперимент 1961 г.
цию.
По мере приближения силы разряда к максимуму можно было наблюдать, как испытуемый, уже даже не пытаясь решить задачу, бьется головой о стену и умоляет его
отпустить. Поскольку такая реакция никак не может быть признана удовлетворительным
решением, следовало новое наказание.
Возникает невольный вопрос: кто позволил психологам творить такое бесчинство?
На самом деле никто никого не мучил. Роль испытуемого исполнял профессиональный
актер, который лишь разыгрывал страдание. Настоящим же испытуемым выступал добровольный помощник экспериментатора. Именно его поведение подлежало изучению.
Стэнли Милгрэм хотел выяснить: до какой степени жестокости может дойти человек,
если его действия санкционированы авторитетом.
Предварительно он попросил группу известных психиатров дать прогноз относительно возможных результатов эксперимента. Все сошлись во мнении, что от силы процентов двадцать испытуемых, видя явные страдания жертвы, перейдут рубеж в 150 вольт.
Таких, кто доведет силу удара до максимума, по общему мнению, среди нормальных
людей вообще не найдется. Ну, может быть, один процент.
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успехе сотрудника, словом, это выгодно для
обеих сторон! Мы испытываем счастье, когда
наша жизнь складывается удачно.
Четвертый основной принцип:
СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
СЕБЯ С НИМИ
Совпадение точек зрения в отношении целей
является прочной основной, на которой строится совместная работа. Отождествление себя с
общими целями дается легче.
Общность целей способствует возникновению духа коллективизма и позволяет сотруднику развить свои способности на благо общего
дела. Именно условия, благоприятствующие
максимальному проявлению способностей каждого сотрудника, являются ключом к успешной
деятельности всей команды.

Пятый основной принцип:
МОТИВАЦИЯ
Не имеет значения, руководите вы пятью или
пятью сотнями сотрудников. Без мотивации вы
не сможете достичь поставленных целей. И вы
сами при отсутствии мотивации не продвинетесь ни на шаг вперед.
Мотивировать означает максимально вовлекать сотрудников в процесс решения проблем и
достижения успеха. Если вас ценят и уважают
как личность, то в трудные времена сотрудники
не бросят вас в беде, а предпримут все возможное для того, чтобы помочь вам, человеку,
который завоевал их симпатии и пользуется у
них авторитетом.
Движение вперед вам обеспечат не единолично принятые решения, а совместная работа, основанная на взаимном доверии. Если в
период кризиса вы сумеете убедить своих сотрудников в том, что, помогая вам, они помогут
себе, тогда вы одержите победу. Мотивация
подобна вирусу, который мгновенно распространяется, если для этого имеются благоприятные
условия.

Шестой основной принцип:
ПОДАВАТЬ ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Если вы когда-нибудь сами сядете за компьютер, выполните ряд производственных опе-
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раций или обслужите клиента, вы завоюете
доверие сотрудников. Вы покажете, что являетесь одним из них! Вашим сотрудникам будет
легче отождествить себя с вами и вашими замыслами, если они увидят и почувствуют, что
вы отождествляете себя с ними; происходит
взаимодействие.
Этот метод использовал Наполеон, когда
во время одной из решающих битв бросился
на врагов в штыковую атаку. Понимание, что
руководитель «один из нас», подстегивает не
только на поле боя.
Личность руководителя оказывает огромное
влияние на работоспособность сотрудников.
Сила, исходящая от личности руководителя,
воздействует почти на все сферы: на производственный климат, на работоспособность и
настрой членов команды и, следовательно, не в
последнюю очередь на возможность достижения
общего успеха.
К современному руководителю предъявляются высокие требования; он должен обладать
следующими качествами:
• авторитетом — личным и служебным;
• человечностью;
• быстрой реакцией в мыслях и действиях;
• выносливостью;
• дальновидностью;
• способностью принимать решения (решительностью);
• инициативностью;
• способностью проникаться интересами и
потребностями сотрудников(эмоциональной
чуткостью); способностью мотивировать и воодушевлять;
• умением идти на компромисс;
• способностью признавать свои ошибки;
• специальными знаниями.
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Республикамыздағы
әлеуметтік экономикалық
згерістер жағдайында ркениетке жетудің қайта
жандануы мен дамуының
негізгі міндеттерінің бірі
«жаңа құрылымдағы жаңаша кзқарас және ойлаудың шығармашылық
түріне ие болған тұлғаны
қалыптастыру» екені белгілі. Қазіргі ХХІ ғасыр табалдырығында қоғамымыздың дамуы сан-саналы
жақтардан хабары бар, згермелі жағдаяттарға
бейімділігі жоғары тұрақталған тұлғаны қажетсінумен бірге, адам әрекетінің қозғаушы күші
ретінде қарым-қатынасты қалайды.
&мір сүруіміздің негізгі тірегі мен
қажеттілігі адамдармен қарым-қатынас жасау болып табылады. Сондықтан балалардың
қарым-қатынасындағы мәселе – бүкіл қоғам
алдындағы негізгі міндеттер болып қала бермек.
Адам қалыпты мір сүріп, зінің психикалық
қасиеттерін дамытып, жеке тұлғалық ерекшеліктерін жетілдіріп, алған білімін меңгеріп
тәжірибе жинақтау үшін оқушыларға білім беру
және тәрбиелеу жұмыстарында жалпыға бірдей
шараларға кбірек кңіл блінеді. Оқушылар
арасындағы зара қарым-қатынас ерекшеліктері
6
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№52 М.Өтемісұлы атындағы
орта мектеп мұғалімі,
Шымкент қаласы

бойынша педагогикалық
іс-әрекетті ұйымдастыруға
баса назар аудару керек.
*рбір қоғамның, топтың немесе жеке тұлғаның дамуы – олардың
айналасындағылармен
қарым-қатынас кезінде
жүзеге асатын күрделі
процесс. Оқушылар арасында туындайтын қарама-қайшылықтар, балалардың мінез-құлқы
мен даралық ерекшеліктеріне әсерін тигізіп,
түсінбеушіліктер туындап, бала топқа енгісі келмейтін жағдайға тап болады. Мұндай
жағдайлар бала мірі мен психикасында едәуір
дақ қалдырады. Осыдан келіп баланың дамуында
түрлі ауытқулар, сабаққа қатынасының згеруі
байқалады. Топтың жеке адамға, адамның топқа
әсер ету негізінде оқушылар арасында дараланатын немесе оқшауланатын жағдайлар да туындайды. Баланың жеке тұлғалық әлеуметтенуі барысында оның рухани, ұнамды құндылықтарын
ескеру, оқушылар арасындағы қарым-қатынасты
жақсарту қажеттілігін туындатады.
Оқушылар арасындағы қарым-қатынас сипаты баланың тек психикасына немесе жеке
басына ғана әсер етіп қоймайтындығы белгілі.

Интересные исследования

Сегодня вряд ли найдется психолог, не знакомый с классическим экспериментом
Стэнли Милгрэма. Опыт, осуществленный в Йельском университете в 1961 году и позднее описанный Милгрэмом в книге “Подчинение авторитету: экспериментальное исследование” (1974), вошел во все учебники психологии и даже лег в основу сюжета нескольких
телевизионных фильмов. В популярных психологических книгах и статьях Милгрэма упоминают и цитируют даже чаще, чем Скиннера, Левина или Пиаже.
Книга, посвященная его жизненному пути и научному наследию, называется просто — “Человек, который потряс мир”. Более точный перевод
— “шокировал”. И это поистине удачная игра словами. С одной стороны, в манипуляции с болевым
шоком и состоит суть знаменитого эксперимента. С другой — обнародованные, да еще и представленные в художественной форме результаты
действительно вызвали в обществе потрясение,
сравнимое с шоком. Об этих результатах Ли Росс
впоследствии писал: “В большей, по-видимому,
степени, чем любой другой эмпирический вклад за
всю историю социальных наук, они стали частью
интеллектуального наследия человечества — не
такого уж обширного набора исторических случаев, библейских притч и шедевров классической
литературы, к которому обычно обращаются серьезные мыслители, когда рассуждают о природе
человека или об истории человечества”.
Что же явил миру американский исследователь
полвека назад? Предвидя упреки в перепевах баЗнаменитый
нальности, вспомним фразу Андре Жида: “Всё это
Стэнли Милгрэм
уже было не раз сказано, но, поскольку никто не послушал, не грех и повторить”.
По официальной версии, эксперимент был посвящен исследованию процессов научения. От испытуемого требовалось решать задачи возраставшей трудности. Для участия
в эксперименте были привлечены добровольные помощники. Им было предписано следить за успешностью решения задач и в случае неудачи наказывать испытуемого ударом
электрического тока (влияние наказания на научение якобы и подлежало изучению).
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Ашық сабақ

2 топ. Ойшылдар
Армысыз, мына отырған білімгерлер.
&нердің тұғырына кенелгендер.
«Ойшылдар» «Зейіндіге» сәлем берді
Психологияны зерттеген кемеңгерлер.
Біздің күнделікті іс-әрекетіміз білімге, оқуға,
үйренуге бағытталған. Бірақ бұл қасиеттерге қоса
адамға шапшаңдық та те қажет. Келесі ойынымыз «Кім жылдам?».
1. Жеке тұлғаны туғаннан қартайған шағына
дейінгі және онтогенездік даму, қалыптасу
заңдылықтарын зерттейтін бір саласы (Жас
ерекшелік психологиясы ).
2. Психологиялық құбылыстардың пайда болу,
даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін
ғылым (Психология).
3. Психологияның эмблемасы (Пси).
4. Психологиядағы танымдық үрдістерді
ата? (Зейін, түйсік, қабылдау, ойлау, ес, сйлеу,
қиял).
5. Жас ерекшелік психологиясының зерттеу
әдістері (егіздер, социометрия, анкета, әңгімелесу,
бақылау, эксперимент, сұхбат, сауалнама).
6. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала,
тұрақталуы (Зейін).
7. Жест, мимика арқылы жеткізетін қатынастың
түрі (Вербалды емес).
8. Темперамент пен мінездің айырмашылығы
неде?
9. Түйсік қандай түрлерге блінеді (Кру, есту,
иіс, дәм, тері, сипай сезу).
10. Іс-әрекеттердің түрлерін ата? (Ойын, оқу,
еңбек).

Меруерт Берікқызы УАҚАСОВА

Айыра біл, жақсы менен жаманды.
Айыра біл, қарындаш пен қаламды,
Айыра біл, соқпағын да мірдің,
Айыра біл, тапсырмаңды алдағы деп, - суреттердегі айырмашылықтарды тауып, тізіп беру
керек. (Екі топқа ұқсас сурет беріледі).
6. Сиқыршылар әлемі.
Тәжірибе крсету. Тәжірибеге су құйылған
үш ыдыс, екі әтір керек. (Екі топтан екі ойыншы
қатысады). Тәжірибе иіс сезу түйсігіне арналған.
Қатысушылардың міндеті үш ыдыстың қайсысына
әтір қосылғанын табу.
7. Психологиялық жаттығу.
Келесі ұсынылған бұл психологиялық
жаттығуды бірден орындап шығу мүмкін емес. Негізгі мақсат – крсетілген әр пішінді қарындашпен
бір жүрген жеріңді еш қайталамастан дұрыс
сызып шығу керек. *рине, ол үшін тзімділік
қажет. Ерінбей ойланып кріңіздер. Берілген
жаттығудың құпиясын қалай табар екенсіздер?
Және қай топ шапшаң болады.
8. «2030 жылға сапар» ойыны
Бұл ойын бүгінгі сабағымызды бекіту,
болашаққа қол жеткізу мақсатында ойнатылады.
Артында сұрақтар жазылған үлестірмелер (орманы, клдері, таулары бар суреттер здеріңіздің
алдарыңызда ілініп тұр). 2030 жылға жету үшін
осылардан ту керек. Ең жоғарыдағы үлестірмені
қай топ бұрын алса, сол топтың қорына үш
жүрекше беріледі.

Қорытынды:
3. «Баспалдақ ойыны»
Оқушылармен ой блісу. Кңіл-күйлерін
Қай топ баспалдаққа тез шығады? (Топтан сұрау.
бір-бір студенттен шығарылады. &ткен материалдар бойынша терминдік сздерді жазып шығу
Бағалау:
керек.
Үй тапсырмасы: *леуметтік психология туралы оқып келу. Алған тақырыптарың бойынша
4. Рефераттарын қорғау.
курстық жұмысқа материалдар жинақтау.
Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.
5. Суреттердегі айырмашылықтарды табу.
34 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Раткүл СПАҒАЛИЕВА

Ол баланың оқу-тәрбие жұмыстарында елеулі
орын алады.
Олай болса, біз балаларды тату болуға, бiрiгуге үйрететiн, басқаларды түсiнуге, қолдауға
кмектесетiн ойындар мен жаттығуларға сипаттама беруге, сондай-ақ оны тиімді қолданудың
жолдарын крсетуге тырысамыз.
Мектепте сабақ тақырыптарына орайластырып ұйымдастыратын балалардың зара қарымқатынасын жақсартуға, топтан оқшауланған баланы топқа әлеуметтендіруге арналған бірқатар
ойындар мен жаттығуларды ұсынайық. *рине
бұл психологтың ұжымнан оқшауланған баламен
түзету жұмыстарын жүргізу кезінде зор үлесін
қосады деп сенеміз.
Тақырыбы: “ДОСТЫҚ ЖЫЛЫ КҮЛУДЕН
БАСТАЛАДЫ”
Мақсаты: Жылы қарым-қатынас орнату.
Барысы: Дңгелене отырғандар бір-бірінің
қолдарын ұстап, кршісінің жүзіне үндемей
қарап, мейірімді де әсем күлкісін сыйлайды,
кезекпенен осылай жалғаса береді.
Тақырыбы: “ЖЕЛ СОҒАДЫ”
Мақсаты: Ойынға қатынасушылардың зейінін
тұрақтандырып, кпшілікпен қарым-қатынасын
нығайту.
Барысы: Жел соғады соған ... деп бастайды.
Қатысушылар бір-бірін жақсы білу үшін, келесі
сұрақ: “Жел соғады соған, кімнің шашы қысқа
болса”, барлық шашы қысқа ұлдар мен қыздар
бір жерге жиналады. “Жел соғады соған, кім
жануарларды жақсы крсе”, “...кімде кп достар
болса”, “...кім іскер болса” т.с.с.
Тақырыбы: “ҚОЛҒАПТАР”
Мақсаты: &згемен блісе отырып, жұмыс
жасауға үйрету.
Қажетті заттар: Қағаздан қиылған дайын
қолғаптар, түрлі-түсті қаламдар. Қолғаптың саны,
қатысушылардың алдына тең блінуі қажет. *р
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жұп қолғаптың рнегі бірдей салынған, бірақ
боялмаған. Жүргізуші еденге қолғаптарды
шашып тастайды. Балалардың әрқайсысы бір
қолғаптан алып, зінің серігін (қолғаптың екінші
жұбын) іздейді. Серігін тапқаннан кейін екеуі
бірге ойланып, келісіп бояйды.
Ескерту: Серігімен келісе алмай отырған
балаларға ортақ тіл табысуға кмектесу.
Тақырыбы: “ҮЙРЕК, ҮЙРЕК, ҚАЗ”.
Мақсаты: Бір-бірімен кездескенде амандасу
мәдениетіне тәрбиелеу, жылдамдыққа баулу.
Барысы: Қатысушылар дңгелене шеңбер жасап тұрады. Жүргізуші шеңбердің ішінде айналып
жүріп, қолымен крсетіп “үйрек, үйрек, үйрек, ...
қаз” дейді. Қаз жүргізушіге қарай, қарама-қарсы
жүгіреді. Бұл екеуінің орындайтын тапсырмасы
– тезірек босаған орынға барып тұру. Ойынның
қиындығы – олар ортада кездескенде бір-бірінің
қолын алып, реферанс (қимылмен iлтипат) жасау
керек, бір-біріне күліп қарап: “Қайырлы таң,
қайырлы күн, қайырлы кеш” деп сәлемдеседі
де, бос орынға қайтадан жүгіреді. Осылай ойын
жалғаса бередi.
Ескерту: Жүргізуші барлық балалар “Қаз”
рлінде ойнап шығуын қадағалап тұрады.
Сәлемдесу және реферанс нақты ктеріңкі дауыс ырғағымен орындалу қажет.
Тақырыбы: “СИАМ ЕГІЗДЕРІ”
Мақсаты: &зін, згемен блісіп, біртұтас етіп
сезіну.
Ойын барысы: Балалар жұп-жұбымен иықтарын
түйістіріп, құшақтасып тұрады, бір қолы мен белінен ұстайды, бір-аяқтарын бiр аяқтың алдына
қояды. Енді бұлар бірге скен егіздер: екі басты,
3 аяқты, екі қолды, денесі бір. Бұларға блме
ішінде олай-бұлай жүруді, отыруды, бұрылуды,
жатуды, сурет салуды т.с.с. ұсынамыз.
Кеңес: Үшінші аяқ әрдайым бірге болуы қажет,
оны жіппен байлап қоюға да болады.
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Тақырыбы: “ҰЛДАР МЕН ҚЫЗДАР”
Мақсаты: Балаларды зінiң жақсы жақтарын
ғана ойлап, оны айта білуге үйрету.
Барысы: Жүргізуші балалармен шеңбер құрып
отырады. *р бала кідірістен соң, кезек-кезек
сенімділік сезіммен қарап, здерінің бойындағы
жақсы жақтарын айтып теді. Мұнда әр баланың
з бойындағы жақсы жетістіктерін жасырмай,
ұялмай жеткізіп айтқаны дұрыс.
Баланың жақсы жақтарымен қатар, бойындағы
кемшіліктерінен де дер кезінде арылуға жағдай
туғызу қажет. Ондай жағдайда психолог балаға
үнемі зін-зі сынату арқылы жағымсыз
жақтарынан арылуға кмек бере алады.
Соңында педагог балалармен олардың
бойындағы қалыптасқан ерекше сапалы жақсы
жақтарын айтып қорытындылайды. Сонда ғана
олар және айналасындағылар те жақсы мір сүре
алады. &з бойына жақсы дағды қалыптастыру
– бұл мір сүру мәдениеті.
Тақырыбы: “КҮНШУАҚ”
Мақсаты: Жақсы кңіл-күй, жылулық сыйлау,
балаға з кңіл-күйін түсінуді, оған баға беруді
үйрету.
Барысы: Денелеріңді бос ұстап, ыңғайланып
отырып, кздеріңді жұмыңдар. &здеріңді
жағажайдамыз деп сезініңдер. Күн жарқырап
сәулесін тгіп тұр. Күн шуағының жылуын
сезiнiңдер.
Тақырыбы: “АЙНА”
Мақсаты: &згенің қимылын бұлжытпай
қайталауға үйрету – бейсананы дамыту.
Барысы: Жүргізуші: Балалар, қабырғасы айналардан жасалған дүкенге кірдік деп ойлаңдар.
Сыртқы шеңбердегі балалар осы қабырғалардағы
айналар, ал ішкі шеңбердегі балалар әр түрлі,
балықтар, жыландар, т.с.с. &тіп бара жатқан аңдар
8
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Меруерт Берікқызы УАҚАСОВА
Психология магистрі
Алматы қаласы

Ашық сабақ

айнаға қарап секіріп, бетін, кздерін қисайтып әр
түрлі қимылдар жасап теді, ал айна аңдардың әр
қимылын бұлжытпай қайталып отыруы қажет.
Жүргізуші алақанын соққанда ішкі – сыртқы
шеңбердегі балалар орындарын ауыстырып,
жоғарыдағыдай ойынды жалғастыра береді.
Жүргізуші балалардың әрқайсысы екі рлде
(айна және аңдар) ойнап шығуын қадағалап отырады.
“ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МҮСІНДЕУ”
Мақсаты: Балаларды ұйымшылдыққа, ептілікке үйрету, қол моторикасын дамыту.
Барысы: Бұл жерде жүргізушінің тапқырлығына
байланысты. Жүргізуші балалардан здері жасаған
денелерден, үлкен бір дене құрауын тінеді. Мысалы: “Теңіз жұлдызы” (кілемнің үстіне жатып)
– дененің бәрі бірге қалай қозғалатынын крсету.
“Мысық” - бір бала – басын, екіншісі – денесін, үшіншісі - аяғын, құлағын осылай әркім
зінің жасаған денесін – бәрі бірге мысықтың
бүкіл дене мүшесін түгел құрайды. Балалар тек
денені мүсіндеп қана қоймай, оған жан бітіреді.
Денені құрап, бүтін қалпын бұзбай, бәрі бірге
жеңіл жүреді.
Тақырыбы: “ҚУАНЫШ”
Мақсаты: Балаларды бір-біріне қуаныш сыйлай бiлуге үйрету.
Барысы: Балалар әуен ырғағымен екі қолдарын
бүйірлеріне таяп, еркін, бiрiн-бiрi кргендеріне
қуанышты екенін айтады. Содан соң, оң қолын
жүрегінің тұсына сол қолымен, одан кейін екі
қолын кеудесіне қойып тілегін жалғастырады.
Осындай қимыл барысында балалар ішкі тебіреністерін байқайды. Барлығы осы қимылды
қайталайды. Олар бір-бірімен мейірімді
қарым-қатынаста болып, айналасын қуанышқа
блейді.

Енді сіздерді ойынның шарттарымен таныстырып тейін.
1. «Топтардың бір-біріне сәлем беру рәсімі»
2. «Кім жылдам»
3. Баспалдақ ойыны
4. Реферат қорғау
5. Суреттердегі айырмашылықтарды табу
6. «Сиқыршылар әлемі»
7. Психологиялық жаттығулар
8. «2030 жылға сапар» ойыны
*рбір кезеңде жылдам әрі дұрыс жауап берген
топтың қорына бір жүрекшеден беріліп отырады.
Қай топтың жүрекшесі кп болса, сол жеңімпаз
болады. Сондай-ақ, әрбір ойында әр оқушы белсенділік таныта отырып, зіне жүрекше жинай
алады. Жүрекшені неғұрлым кп жинасаңдар,
соғұрлым жоғары бағаланасыңдар.
Сабақтың барысы:
Топтарға сәттілік тілеймін.
1. Ұйымдастыру кезеңі
Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме?
Кезек, келіп, жеттеніп, сз аппын
Танысалық, ғажап ойын,
2. Негізгі кезең
Ғажап күн,
Біз сіздермен бүгінгі күнге дейін психологияның
Тегіміз бір,- батырақ та,
педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы
Бай да емес,
саласын қарастырып ткен болатынбыз.
Емеспіз бе, азаматы қазақтың, - демекші
Қай сабақты алсақ та, ол білімді, жет,
топтардың сәлемдесу рәсімі.
тапқыр, жауапкершілігі мол оқушылардың
қатысуынсыз тпейді. Сондықтан, біз бүгінгі
1 топ. Зейінділер
сабағымызды күндегіден ерекше жарыс, әр түрлі
Гүлденіп жасаруда бүкіл әлем,
ойын, психологиялық жаттығу түрінде жүргізуді
Жаңарып бұл ойынға мен де келем,
ұйғардық.
Жастардың достық туын тіккен күнде,
Сабағымыз жарыс түрінде жүргізілетіндіктен
біз екі топ алып отырмыз.
«Зейіндіден» «Ойшылдарға» мың бір сәлем.
Сабақтың мақсаты:
Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы саласында тілген материалдар
бойынша оқушылардың алған білімдерін бекіту. Оқушылардың психология пәніне деген
қызығушылықтарын, ойлау және зейіндерінің
қасиеттерін дамыту. Оқушыларды бір-бірін
тыңдай білуге, тапқырлыққа, шапшаңдыққа,
жеттікке, тиімді қарым-қатынас жасай білуге
тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: қайталау, білік-дағдыны
қалыптастыру.
Сабақтың Mтілу әдісі: бақылау, иллюстративті
әдіс.
КMрнекілігі: Плакаттар, сызбалар, сұрақтар,
суреттер.
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Нұсқау: Тренингке қатысушылардың біреуі ортаға шығады, қалғандары ол туралы ойларын айтады.
Менің отбасым
Мақсаты: Ұжымдық, жанұялық ынтымақтастықты қалыптастыру.
Ойын барысы: Ортаға ата-аналар мен балалар жұптасып тұрады. Пікірлесуге екі минут беріледі. Ойынға қатынасушылар әңгімелесу барысында бір-бірінің бойынан жанұялық
ұқсастықты табу керек.
Дидактикалық ойын: Актерлер
Мақсаты: Өзінің жақын адамдарын қуанта білуге, мейірімділікке тәрбиелеу. Адам өміріндегі
күлкінің рөлі, оның маңызы жөнінде түсінік беру.
Ойын барысы: Балалар шеңбер құрып отырады. Барлығы–актерлер, педагог–көрермен.
Педагог кімді бейнелеу керектігін ұсынады:
- Күзгі бұлт;
- Ренжіген адам;
- Қатыгез сиқыршы тәрізді қатуланыңдар;
- Күнге қараған мысық;
- Күн;
- Айлакер түлкі;
- Қуанышты бала;
- Күнді көріп тұрған сияқты күлімдеңдер және т.б.
Қорытынды:
1. Тренинг «Біз қиындықты қалай жеңеміз»
2. Тренингке қатысушылармен ой бөлісу.

Психологтар жайлы анекдоттар
Психологтардыѕ сїйікті кеѕесі:
- Егер сізді бəрі жалыќтырса, онда
ґзіѕізді басќа бір нəрсемен алдарќатып
кґріѕіз.
***
Психиатрдыѕ кабинетіне емделуші
кіреді де, кібіртіктеп тўрып ќалады.
- Дəрігер, білесіз бе, менде мынадай
болады... Ґзімді ўлы адамдай сезінемін...
Дəрігер орнынан тўрып, алдындаєы
адамєа жоєарыдан тґмен ќарап:
- Не? Ўлы адаммын? Сен бе, сорлы
тараќан?!!
***
Психология профессоры тїсіндіруде:
- Ќызды кїйзелістен ќўтќарудыѕ еѕ
жаќсы тəсілі – оны сїю.
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Бір студент ќайталап сўрайды:
- Профессор, ал ќызды кїйзеліске ќалай
ўшыратуєа болады?
***
- Дəрігер, меніѕ кїйеуімніѕ психикасы
ќатты шайќалєан. Кейде мен оєан
саєаттар бойы бірдеѕелер айтамын, ал
сґйтсе, ол ештеѕе естімеген болып
шыєады.
- Ол ауру емес, ќымбаттым, ол
Ќўдайдыѕ сыйы!
***
- Мен ґзімніѕ туа біткен
жалќаулыєыммен аянбай кїресудемін,
əбден жеѕдім-ау деген кезде, бойымда
еш кїш ќалмаєандыќтан мектепке бара
алмаймын...

Раткүл СПАҒАЛИЕВА

Тақырыбы: “САЯЖАЙДА ҚЫДЫРАМЫЗ”
Мақсаты: Балалардың қиялын дамыту, зіне
сенімділігін, шыдамдылығын арттыру.
Барысы: Ойынға қатысушылар екі топқа
блінеді, бірінші жақ “саз балшық”, екінші
жақ “мүсіншілер”. Саз балшық жұмсақ, илеуге
ыңғайлы, ал мүсіншілер здері ұнатқан мүсінді
жасауға кіріседі (аңдар, гүлдер, балықтар, құстар,
ойыншықтар т.с.с.). Жасалған дайын мүсіндер
қатып, қимылдамай тұрады, ал мүсіншілер
оларға ат қояды. Соңында барлық мүсіншілер
саяжайдың ішінде тұрған мүсіндерді аралап,
қарап бір-бірінің жасаған мүсіндерін мақтап,
аттарын дұрыс табуға кіріседі. Қатысушылар
рлдерімен ауысады.
Ескерту: Мүсіндер тұрған қимылдарын
згертпейді және сйлесе алмайды. Жүргізуші
барлық жасалған мүсіндерді мақтап, мадақтайды.
Тақырыбы: “АЙДАҺАР”
Мақсаты: Кпшілікпен ойынның ережесін ұстана ойнауға үйрету, қарым-қатынасты
нығайту.
Барысы: Ойыншылар бір қатарға бірбірінің иығынан ұстап тұрады. Бірінші ойыншы айдаһардың “басы”, ал соңындағылары
“құйрығы”. Басы құйрыққа дейін жетіп, оны
ұстауы керек. Ойынның шарты бойынша
айдаһардың денесі блініп кетпеуі қажет. “Бас”
“құйрықты” ұстаған сәтте, ол құйрыққа айналады. Бүкіл ойыншы екі рлде ойнап болмайынша
ойын жалғаса береді.
Тақырыбы: “ҚҰПИЯ”
Мақсаты: &зара тіл табысуға,блiсе бiлуге
үйрету.
Барысы: Жүргізуші әдемі қорапшадан
қатысушылардың бәріне құпия сыйлық (түйме,
моншақ, сағат, сырға, т.б.) тарту етеді. Сыйлықты
кршілеріне крсетпей алақанына салып,

Әлеуметтік психология

жұдырықпен жұмып тұрады. Бір-біріне не нәрсе
берілгенін білгісі келген қатысушылар блменің
ішінде жүріп, келіссзге келе бастайды.
Ескерту: Жүргізуші бір-бірімен құпиясын
алмасып, келіссзге келуін бақылап тұрады.
Келісе алмай тұрған балаға, әрқайсысымен тіл
табысуына кмектеседі.
Түзету жұмыстарын жүргізу арқылы
едәуір нәтижелерге қол жеткізуге болады.
Жоғарыда келтірілген балалардың қарымқатынастарын жақсартуға арналған ойындар
мен психологиялық жаттығулар балалардың
қарым-қатынасын жақсартып қана қоймай, сонымен қатар, балалардың танымдық процестері
мен жеке тұлғалық қасиеттерінің де дамуына
едәуір нәтижелі әсер етеді. Сыныпта ұжымынан
оқшауланған балалар саны азайып, олардың
басқа балалармен қарым-қатынастары едәуір
жақсарады. Олай болса, біз ұсынып отырған
психологиялық кмек крсету жұмысының
бағдарламасы әрбір психолог қызметінің негізгі кмек құралы бола алады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Тоқсанбаева Н.Қ. Қарым-қатынас бірлескен
іс-әрекетті жүйелендіру факторы ретінде. Диссертация бойынша психология ғылымдарының докторы. Қазақстан Республикасы. Алматы, 2009.
2. Бодалев Л.Л. Личность и общение. М., Педагогика, 1983.
3. Власов Л.В., Сементовская В.К. Деловое
общение. Лениздат, 1980.
4. Гуткина Н.И. Психологические проблемы
общения учителя с подростками. Вопросы психологии, 1984, №2.
5. Добрович А. Воспитателю о психологии и
психогигиене общения. М., Педагогика, 1987.
6. Егидес А.П. Психологическая коррекция конфликтного общения. Психологический журнал,
1984. т.5, №5.
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Отбасы психологиясы

тбасы – адамзат қоғамының ең шағын
бейнесі. Қоғамда отбасы екі қызмет
атқарады, оның бірі – дүниеге ұрпақ
әкелу, екіншісі – дүниеге келген сәбиді тәндік
жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы
рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға ретінде
қалыптастыру.
Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен
тығыз байланысты, сондықтан ол қоғам
мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы ең алғашқы
тұлғаны дамытатын әлеуметтік орта. Отбасында
баланың тұлғалық қасиетіне ықпал ететін көптеген жағдайлар болады.
Мәселен,

О

Әлия СҮГІРӘЛИЕВА
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық
институтының магистранты

отбасы мүшелерінің мәдени деңгейі баланың
түрлі әлеуметтік құндылықтарды игеруіне игі
әсерін тигізеді.
Жеке меншікке негізделген қоғамда ұжымдық
сана күрделі өзгеріске түсіп, әлеуметтік жағдайда
жұмыссыздық етек алып, көпшілік санасында жеке бастың пайдасын ойлау орын алды.
Қоғамдағы осындай өзгерістер
отбасы тәрбиесінде
балаларды

Күнайым Түйешіқызы РАБАЙ
С.Сейфуллин атындағы орта мектептің
педагог-психологы
Индер ауданы,
Атырау облысы

Өзін-өзі тану

Мақсаты: Жасөспірімдердің өзіндік айқындалуын қалыптастыру. Өзіне баға беру, өз
ерекшеліктерін білу, өз мүмкіндіктерін анықтау, жалпы талдау жасауды меңгерту.
Міндеті: оқушыларды өзіндік диагностикаға үйрету; рефлексияға үйрету; өз мінез-құлқының
реакциясын, қатынасын, қажеттілігін түсіндіру; өз кемшіліктері мен қателіктерін жете түсінуін
қалыптастыру.
Тренингтің жүру барысы:
Көңілді музыка ойналады, тренингке қатысушылар жарты шеңбер бойына тұрады.
«Амандасу»
Мақсаты: Аңғарымдылыққа, ілтипаттылыққа, ізеттілікке үйрету.
Нұсқау: Жүргізуші алақанды 1, 2, 3 рет соғып команда берген кезде, екі рет «сәлем», үш
рет «Сәлеметсіз бе», бір рет үнсіз басын иіп амандасу рәсімін жасау керек.
«Танысу»
Мақсаты: Өзін-өзі бағалай білуге тәрбиелеу.
Нұсқау: «Мен, Серік сенімді жігітпін» деген тәрізді, әрбір қатынасушы өзінің есіміне
бойындағы жағымды қасиетін таңдап қосып айтады.
Мен кіммін?
Мақсаты: Әр оқушының өзін - өзі тани білуге, өзіне сеніммен қарауға бағыттау.
Нұсқау: Әр оқушы мен бейнесін көру арқылы өзінің әлеуметтік ортада кім екенін анықтап
айтады.
Менің ерекшеліктерім
Мақсаты: Оқушыны өз бойындағы жағымды-жағымсыз қасиеттерді айыра, мойындай
білуге үйрету.
Нұсқау: Жүргізуші адам бойында кездесетін жағымды-жағымсыз қасиеттерінің бірнешеуін
әңгімеге араластырып айтып тұрған кезде, қатысушылар сол қасиеттер өз бойында болса,
ортада тұрған гүлді бір-бірлеп ала береді.
Мен басқаның көзімен
Мақсаты: Қиын тапсырманы орындағаннан кейін топтағы қысымды шығару, ортада
жаттығуды орындауда назар аудартқан қатысушылардың жетекшілік деролизациясын
жүргізу.
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12. Эстрада әншісінің қай қырын бағалайсыз:
А) Дауысын;
Б) Сыртқы келбетін;
В) Сахнадағы мінез-құлқын.

9. Сіздің кMзқарасыңызға қай фраза бәрінен
жақын келеді?
А) Сол мәселе жайлы маман шешен сйлеу
керек;
Б) &зінің ойын дұрыс жеткізсе, қабілетті
болса, кез-келген мәселе жайлы баяндауға болады;
В) *рқандай мәселеде, маман қашанда шешен болу керек.

13. Концертке бару сіз үшін:
А) Сізге ләззат сыйлайтын мереке;
Б) Мәдениеттіліктің ортасы;
В) Егер менің сүйікті шығармаларым орындалса ғана, рахаттанам.

10. ңгіме барысында келуші кMп сMйлеп кетсе, сіз:
А) Келушіні тоқтатып, тоқ етерін сұрар
едім;
Б) Түсініксіз нәрселерді, әңгіменің соңында сұрар едім;
В) Сізге мақсаты түсінікті.

14. Сіз қонақтасыз, сізден басқа 5-6 адам бар,
бәрінен бұрын сMз бастап отырасыз ба?
А) Мені ешкім тыңдамайды;
Б) Бәрі мені тыңдағанды ұнатады;
В) Сіз әңгімешіл адам емессіз.
15. Қоғамдық Mмірде болып жатқан іс-шараларды біліп отырасыз:
А) Теле бағдарламалардан;
Б) Радио тыңдау кезінде;
В) Газет беттерінен.

11. Таңертең радиодан естіген хабарламаны
немесе әуенді қайталай аласыз ба?
А) Иә, әрқашан;
Б) Иә, бірақ еске түсіру үшін;
В) Еске түсіре алмаймын.

ɋԝɪɚԕ
1
2
3
4
5

ɚ
2
3
2
2
2

ɀɚɭɚɩɬɚɪ
ɛ
1
1
3
3
3

ɜ
3
2
1
1
1

ɋԝɪɚԕ
6
7
8
9
10

ɚ
1
3
1
1
3

ɀɚɭɚɩɬɚɪ
ɚ
2
1
2
2
3

ɚ
3
2
3
3
1

ɋԝɪɚԕ
11
12
13
14
15

ɀɚɭɚɩɬɚɪ
ɚ
ɛ
3
2
3
1
3
1
2
3
3
3

ɜ
1
2
2
1
1

ҚОРЫТЫНДЫНЫ ШЫҒАРУ
Ұпайларды санаңыз.
15-20 ұпай. Сіз қарсы алдыңызда отырған адамды қиындықпен тыңдайсыз. *ңгімелесу
барысында зіңізге қажетті мағлұматты алуды, тәжірибе жинақтауды білмейсіз.
21-35 ұпай. Қарым-қатынас барысында, ақпарат кздері сіз үшін басты емес. Сізден кп
нәрсе білуге болады, бірақ сіз құлықсыз (енжар) тыңдармансыз.
35-45 ұпай. Сізде тыңдай білу қабілеті мен әңгімелесудің сапалы қасиеттері қалыптасқан.
Сізбен әңгімелесу үлкен бақыт. Сізбен әңгімелескен адам кп пайдалы нәрселерге қол
жеткізеді. Сіз кез-келген ситуацияда, адамдарға кмек бере аласыз. Бұл мінездің те керемет ерекшелігі, мұны сақтай білу керек.

30 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Әлия СҮГІРӘЛИЕВА

білімді, ізгілікті, жан-жақты жетілген, өз өмірінің
құндылығын жете түсінетін етіп тәрбиелеуді
қажет етеді. Осыған орай отбасында балалардың мүмкіндіктерін барынша дамытып, оны
өмірде қолдана білуге, еңбек етуге, еңбектің
қандай түрі болса да атқаруға психологиялық
тұрғыдан даяр болуға, шығармашылық әрекетке
даярлыққа, әрдайым өзінің білімін жетілдіріп
отыруға тәрбиелеуге қажет. Жеке бас пайдасымен ұжымдық пайданың үйлесімділігін табуға,
іскерлікке, ізгілікке, өздігінен ізденуге, өзін-өзі
жетілдіруге тәрбиелеудың мәні зор.
«Баланың құқы жөніндегі конвенцияда»
(1989) отбасында баланың құқын қорғау, оған
қамқорлық жасау көрсетілген. Отбасындағы жас
ұрпақтың тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына
ата-ананың, отбасы мүшелерінің қарымқатынасындағы мейірімділік пен махаббат қажет.
Толық мәнді отбасы болу үшін ата-ананың
және басқа отбасы мүшелерінің береке-бірлікті,
түсіністікті сақтауы, сонымен қатар әр отбасы
мүшесінің құқы қорғалуы тиіс.
Тек осындай ізгілік мұраттар отбасында орын
алғанда ғана, отанын, елін-жерін сүйетін, өз
ұлтының салт-дәстүрін, сонымен бірге жалпы
адамзаттық мәдени құндылықтарды бойына
сіңіріп, өзінің кісілік келбетін сақтай алатын тұлға
тәрбиелеуге болады. Бала отбасынан жақсыны
да, жаманды да бойына сіңіреді. Сондықтан да
халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны
іледі» деп текке айттпаған.
Ғасырлар бойы қазақ отбасында сақталған
тәлімдік дәстүрлер мол. Сол дәстүрлер
сабақтастығы бүгінгі бала тәрбиесінде жалғасын
табуда. Отбасында халықтық рухани-интеллектуалды мұраларын, мәдени құндылықтарын
жандандырып, рухани ұлттық сипаттағы мінезді
қалыптастыруды көздеу өмірдің талабынан туындап отыр.
Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін
жетілдіретін жағдайдың бірі – отбасы ішілік
және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек.
Отбасындағы күнделікті тұрмыс қажеттігін
қамтамасыз етуден туындайтын еңбек бала-
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ны әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек
өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету
қажеттігін түсінетін болады. Отбасы тәрбиесі
кешенді педагогикалық мақсаттылық арқылы
іске асады.
А.С. Макаренко «Ата-анаға арналған кітабында» «... Бала тәрбиесінде сіздің ісқимылыңыздың өзі шешуші рөл атқарады. Сіз
тәрбиені сөз арқылы немесе үйрету, бұйыру
арқылы іске асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие
өмірдің әр сәтінде, тіпті сіз үйде болмаған
кезде де іске асырады. Тәрбие сіздің қалай
киінетініңіз, өзгелермен қалай сөйлесетіңіз,
олар туралы не ойлайтыныңыз, сіздің досдұшпандарыңызбен қалай қарым-қатынас
жасайтыныңыз, қалай күлгеніңіз, қалай газет
оқығаныңыз, осы іс-әрекеттеріңіздің бәрі де
балаңыз үшін маңызды. Тіпті дауыс екпінінің
өзгеруін де бала сезінеді, сіздің барлық ойыңыз
баланың көкейіне беймәлім жолмен жетіп жатады, сіз оны байқамайсыз да. Ал отбасында сіз
дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз,
осы ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз»,
- дейді.
Ересек адамдардың өмірі негізінен түрлі ісәрекет, қылықтардан тұрады. Белгілі ғалым С.
Соловейчик «Іс – қылық адамның парасатты
әрекеті, оны намыс, ар- ұят деп атайды» - деген.
Дегенмен де, ересектер мен балалардың
өмірі тек өнегелі іс-қылықтардан тұрмайтыны
белгілі; кейде олар шалыс басады, ол кезде тіпті,
кейбіреулер қылмысқа да барады. Сондықтан
да, есею жолындағы басты нәрсе – баланы
парасатты іске, адал қылыққа үйрету, жақсы іс
атқару, онан қуаныш сезіміне бөлену, өзгені де,
ата-ананы, мұғалімді, достары мен таныстарын,
бейтаныс адамдарды да қуанта білу.
Өмір тәжірибесі көрсеткендей, екі түрлі
отбасына назар аударуға болады. Біріншісі
– материалдық игілікті алға қойып, соған жетуді мақсат еткендіктен, рухани құлдырауға
соқтығуда. Екіншісі – материалдық игілігі жетҚызықты ПСИХОЛОГИЯ 11
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кілікті отбасында баламен ата-ана арасында
эмоциялық, мейірімділік қарым-қатынастың
орнықпағандығы байқалады. Осы жағдайлар
отбасында жасөспірімдерді тәрбиелеуде ескерілуі қажет.
Отбасындағы тәрбиенің тиімді болуы ондағы
қарым-қатынас түрлерінің орнығуына байланысты. Отбасында түрлі қарым-қатынастар орын
алады:
- ынтымақтастық қарым-қатынас, яғни отбасы
мүшелерінің өзара қарым-қатынасы түсіністік
пен көмекке бағытталған;
- ортақ мүддеге негізделген бірыңғай қарымқатынас;
- жақсы қарым-қатынасты сақтай отырып,
өзара жетістікке жетуді көздеген қарымқатынас;
- бәсекелестік, барлық жағдайда өзінің
бәсекеде ұтуын көздеген қарым-қатынас;
- түрлі себептерден туындаған отбасындағы
қайшылықты қарым-қатынас.
Демек, әр отбасында түрлі қарым-қатынастың
орнығуынан баланың жеке тұлғалық қасиеті
қалыптасады. Отбасында түрлі қарым-қатынас
қалыптары көрініс береді. Кейбір отбасында
отбасы мүшелерін бетімен жібереді, мұндай
жағдайда ешқандай қарым-қатынас болмайды.
Ал кейбір отбасында бедел орын алған қарымқатынас орнайды. Оның да өзіндік ерекшеліктері
бар, онда біреудің басқаларға басымдылық
танытуы, бұйыруы баланың тұлғалық қасиетінің
дамуына жағымсыз ықпал етеді. Қазіргі кезде заман ағымына қарай, отбасында демократиялық
қарым-қатынасқа ұмтылушылық бар, яғни әр
отбасы мүшесі тең құқықты қарым-қатынасты
орнатуды көздейді.
Түйіндей келе, отбасында орныққан қарымқатынас түрі мен қалыптарына сәйкес баланың
тұлғалық қасиеттері қаланады. Бала әрқашан да
ата-анадан жүрек жылуын, мейірімділікті қажет
етеді, ол ата-ананы өмірдің тірегі санайды. Бала
үшін ата-ана игілік жасаушы, үлгі-өнеге көрсетуші
және ақыл-кеңес айтушы болып танылады.
Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты ныса-
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на баламен рухани үндестік пен үйлесімділікке
ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу,
халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен
сабақтастыру болып табылады. Осыған орай,
отбасында еңбексүйгіштікке, баланың жасына
сай еңбек түрлеріне және қоғамдық-пайдалы
еңбекке баулуды іске асыру қажет. Ата-ана және
әлеуметтік орта болашақ азаматтың денсаулығын
жастайынан сақтау үшін, оның тәнінің дұрыс
түзіліп қалыптасуына, салауатты өмір салтын
нығайтуға ерекше мән бергені бүгінгі күннің
өзекті мәселенің бірі болып саналады.
Әр отбасы ата тегінен келе жатқан кәсібін,
өнерін, атқарған еңбегін құрметтеп, оны кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге еткен, бірлесіп атқарған
пайдалы-қоғамдық еңбек барысында адамгершілік қағидаларды қатаң сақтап, дамытып
отырған, ұрпағына ақыл-кеңес беріп, ата кәсібін
құрметтеп, қалыптасқан дәстүрді жетілдірген.
Туыстық, отбасылық (әлеуметтік) қатынастарды
бала кезінен қалыптастырған. Мысалы, ойын
ойнау, көркемөнермен шұғылдану, еңбекке баланы қатыстыру арқылы ересек адам мен баланың
қарым-қатынасын нығайтуды көздеген.
Үлкенді құрметпен өнеге тұту, одан үлгі алу,
біріккен шығармашылық еңбек етуді, белсенді іс-әрекетке баулуды дәстүрлі мерекелер,
фольклорлық кештер, ұлттық өнеге, ойын сайыстары арқылы іске асырған.
Туыстарға, айналадағыларға қамқор бола
білу, қиын жағдайда оларға қол ұшын беру,
туған жерді, ондағы табиғатты сүю, оны қорғау
күнделікті өмір салтына айналған. Ересек бала
өзінен кішімен қарым-қатынас құрып, әлеуметтік
мәдени қалыптарды үйретіп, қамқорлық көрсетіп,
өз ісіне жауапкершілікпен қараған. Отбасында қалыптасқан дәстүрлі мерекелерді өткізу
арқылы баланың тұлғалық қасиетін жетілдіру
іске асырылған. Мысалы, баланың дүниеге келуі,
кәмелетке толуы, үйлену тойы, т.б.
Отбасылық қарым-қатынастың негізінде
үнемі балаға қамқорлық көрсетіп, ол отбасы мүшесі, оның пікірі мен көмегі үлкендерге
қажет деген сенімін қалыптастыру керек. Халық

Бойымыздағы кемшіліктер кедергі келтірмейді,
егер біз оларды білсек.
Г. Лихтенберг, неміс жазушысы.

Психолог мамандар немесе адаммен жмыс жасайтын маманды иелері,
адамды аншалыты тыдай білуге абілетті екенін тмендегі тест арылы
анытауа болады.
&зіңізге қажетті жауапты таңдаңыз.
1. ңгіменің мақсаты неден тұрады?
А) *ңгіме жүргізетін адамды жақсы білу;
Б) Сол сұраққа байланысты, зіңнің
кзқарасыңды айту;
В) Ойларыңызбен блісіп және оны
талқылау.
2. Сіздің балаңыз мынадай сұрақтар қоя ма?
«Бұлттар қайда және қалай ұйықтайды?»,
«жем де кішкентай болған ба?»
А) Жиі;
Б) Ешқашан;
В) Кейде.

В) Кейде, баяндамашының кзқарасын
бір сұрақпен згертіп тастаймыз дегенге
сенбеймін.
5. ріптесіңіз немесе досыңызбен бір мәселе
айналасында әңгімелескенде, сіздің ойларыңыз Mзгереді ме?
А) Иә, жиі болып тұрады;
Б) Кейде;
В) Ешқашан.
6. Сіз біреумен әңгімелескенде?
А) Кп сйлейсіз;
Б) Кп сйлемейсіз;
В) Теңдей сйлеуге тырысасыз.

3. Жұмысқа жиналып жатқанда ән айтып
жүресіз бе?
А) Иә, әрқашан бір әуенді ғана;
Б) Иә, әр түрлі әуендер;
В) Жоқ, ешқашан.

7. Бірдей бағада болса, қайсысын сатып алар
едіңіз?
А) Кітап;
Б) Бейнетаспа;
В) Киноға билет.

4. Жиналыс аяқталып жатқанда, баяндамашыға сұрақ қоясыз ба?
А) Иә, әрқашан сұрайтын нәрселер табылады;
Б) Кейде, оның кзқарасымен келіспегенде;

8. ріптесіңіз сізге қатысты емес, Mзінің
мәселесімен бMліскісі келеді, сіз не ойлайсыз?
А) &зінің алтын уақытын жоғалтып тұр;
Б) Сіз оны тек қана тыңдайсыз;
В) Кмектесуге бел буасыз.
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Кіріспе бMлім
Адам – ұжымдық жанды ағза. Ол зі және қоғам
үшін мір сүреді. Бұл мір сәтті болу үшін адам
қарым-қатынас жасай білуі, басқалармен зара
әрекет жасауды және татулық пен үйлесімділік
жағдайда мір сүруді үйренуі керек.
Топтық жұмыс
1. &мір дегеніміз не?
2. Жақсы мір сүру үшін адамға қандай
қасиеттер керек?
3. «&мір құндылығы» деген сздің мағынасы

Жанар ҚУАНЫШБАЙ

Біздің тапсырма орындаған кестеміз күнге
ұқсайды. Мен әрқайсыларыңның мірлерің
күн сияқты ашық, әрі жарқын болуын тілеймін. *рине, күнде де қара дақтар бар. Бірақ,
оның жылуы азаймайды, маңайға жарығын тгуге
кедергі келтірмейді. Сіздерді мірде кездесетін
сәтсіздіктер мен қиындықтар мойытпасын!
Негізгі бMлім
Музыка ойнап тұрады. Кңілді. Қызықты мір.
Адамдар билеп жүреді. Қолдарына 3 парақ алады
да, мірдегі ең қымбат адамдардың есімдерін жазады. Күндердің күнінде қызықты мірді қайғы
басып мірден 1 адам теді. Қолдарыңыздағы
парақтың біреуін жыртып тастауларыңыз керек.
Қайтадан кңілді мір тіп жатты. Күндердің
күнінде 2-ші адам дүниеден тті. Екінші парақты
жыртып тастауымыз керек. Музыка ойнап,
кңілді мір қайта басталды. Адамдар шат-шадыман.&мір жалғасын тауып жатты. Күндердің
күнінде қымбатты 3-ші адам мірден тті. 3-ші
парақты жыртып тастауымыз керек.
Орнымызға жайғасамыз. Кңіл-күйімізді бір
арнаға келтіреміз.&мірдегі ең қызықты, бақытты
күндеріңізді еске алыңыздар.
Топта талқылау жүргізіледі.
Ой қорыту.
&мір - қас-қағым сәтте те шығатын ағынды
зен секілді. Осы мірдегі адамдар бір-бірінің
қадірін біліп, бір-біріне қамқор, қайырымды, мейірімді болуы керек. &мірдің, жақын адамдардың,
достарымыздың, балаларымыздың құндылығын
сезінуіміз керек.
Қорытындылау.
Ойын «Мен құрбыларымды жақсы кремін».
Шеңбер құра отырып, қолдарын ұстайды. Бірбіріне қарап, «Мен сені жақсы кремін» деп (не
үшін жақсы кретінін айту керек) екіншісі «күле
жауап» беруі тиіс.
Қорытынды: &зіміздің жақсы ниетімізді басқаға білдіргенде, оның сзсіз мірімізге
қайтып оралатынын түсінуіміз керек.
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даналығына назар аударсақ, ол былай дейді:
«Егер сен бір жылдық өміріңді ойласаң, онда
арпа ек, он жылдық өміріңді ойласаң, онда ағаш
ек, ал ғасырлық өміріңді ойласаң, онда бала
тәрбиеле».
Ана тілінің тағдыры отбасынан басталады.
Рухани байлық дүниетаным, түсінік, рух, иман
отбасынан қаланады. Егер жас бала отбасынан осы түсініктерді ана тілі арқылы халықтың
сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса,
өзіміздің дәстүрлі ұлттық дүниетанымымыздың
арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп,
терең меңгерсек, ешкімге есебімізді жібермейтін
дәрежеге жетсек, онда дербес ел ретінде нық
тұрамыз.
Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары бағалаған, болашағына, арманына
балаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы үй
– базар, баласыз үй – мазар» , «Босағасын
алтыннан соқсаң да, перзент сүймей, адамның
мейірімі қанбас» , «Ақыл – тойға келген қыз
емес пе, айлық қолға ұстаған мұз емес пе» деп
барлық асыл сөздерін арнаған.
Қазақ отбасы көбінесе көп балалы болып келген. Қазақ отбасы ата-ана, әке-шеше, балалар үш
ұрпақты құрамнан тұрған. Отбасы экономикалық
жағынан қамтамасыз етіліп отырған. Ата-ана
мен әке-шешенің қарым-қатынасы жас баланың
адамгершілік жағынан толысып жетілуіне үлкен
үлес қосады және ізгілікті іске баулиды.
Кейіннен экономикалық - әлеуметтік жағдайға
қарай отбасы мүшелері шағындалып, жастардың
отбасы үлкендерден бөлек тұратын болды.
Осыған орай, ұрпақ тәрбиесіндегі атадан балаға
беріліп келе жатқан тәрбиелік сабақтастық
үзілді. Дегенмен де жас отаулар бөлектенгенмен
ата мен әженің немере тәрбиесіне ықпалы зор.
Үлкендер немере тәрбиесінен қол үзгілері келмейді. Үш ұрпақты құрамдағы қазақ отбасы өзінің
құрылымын әлеуметтік жағдайлардың себебінен
сақтай алмады. Солай болса да, жас отбасылар үлкендердің бала тәрбиесіндегі ықпалын
сақтауға тырысады. Түйінін айтқанда, үш ұрпақты

Отбасы психологиясы

құрамдағы отбасы мүшелерінің арасындағы
қарым-қатынастың тәрбиелік мәні ерекше, бірақ
та, оны іске асыруда екі түрлі мәселе туындайды.
Біріншіден, үш ұрпақты құрамдағы отбасының
мүмкіндігі толық қолданылмайды. Оның бірнеше себептері бар: отбасындағы үлкендер
мен немерелер арасындағы қарым-қатынас өз
мәнінде емес.
Үлкендер бала тәрбиесіне «қатыспау»,
бақылау жағын ұстанады, өйткені отбасы
мүшелерінің көзқарасында қайшылықтар бар.
Екіншіден, қала мен ауылдың алшақтығынан,
ата-әжелер алыстағы немелерімен тығыз қарымқатынас ұстай алмайды. Жас отбасылар бөлек
тұратындықтан үлкендерге көмек көрсете алмайды, сол сияқты үлкендер де бала тәрбиесінен
аулақ болады. Ұрпақтар сабақтастығы
үзілгендіктен, жас ұрпақ бойында қара басының
қамын ойлау, тәкәппарлық, шарасыздық белең
алса, ал үлкендерде оқшаулық, балаларына
қажетсіздік сияқты сезім орнығады.
Д.Р.Муталиева мектепке дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде үш құрамды
ұрпақты отбасының ықпалын зерттеді. Оның
зерттеуінде баланы адамгершілікке тәрбиелеу
үлкендердің тәрбиеге қатысуына байланысты
екені дәлелденді. Отбасы ішілік дұрыс қарымқатынас, үлкендер мен кішілердің үздіксіз қарымқатынасы, халықтық педагогиканы қолдану,
баланың тұлғалық қасиетін, адамгершілігін дамытады.
Рухани – адамгершілік сезімді қалыптастыратын педагогикалық факторлар: отбасы
мүшелерінің дұрыс қарым-қатынасы, баланы
адамгершілікке тәрбиелейді.
Түйіндей келе, отбасындағы тәрбиеде
үлкендердің басқа отбасы мүшелерімен дұрыс
қарым-қатынас құруы – жас ұрпақты ізгілікке
тәрбиелейді деген сенімін нығайту керек. Сонымен үш құрамды ұрпақты отбасының тәрбиелік
мүмкіндігі толық мәнінде пайдаланылмайды.
Бұл мәселе әлі де зерттеуді қажет етеді.
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Күлән Төреханқызы
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Қ.Сыпатаев атындағы №7 техникалық
мектеп-лицейінің педагог-психологы
Шымкент қаласы

Жанар
ҚУАНЫШБАЙ
Жалаңтөс батыр
ауылы мектебінің
педагог-психологы
Қазалы ауданы,
Қызылорда облысы

«МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мектеп директорымен қарымқатынас жасаудың тиімді амалдарын дамыту.
Бұл жерде мұғалімнің мектеп директорымен қарым-қатынас жасаудағы жағдайларын
қарастырамыз. Мұғалім мектеп директорынан
жыл ортасында денсаулығына байланысты демалыс беруін тінуі немесе қатысушылар практикасында кездескен басқа да жағдайларды ойнауға
болады.
Бұл жаттығуды талқылау алдыңғы жаттығудың
сызбасы бойынша жүреді.

«МҰҒАЛІМ-СЫНЫП» циклы
«ЭМОЦИЯ » ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалім бойында әртістік,
эмоциялылық, иілгіштік, оқушылармен қарымқатынаста бейнелік пен тілдік техникаларын дамыту.
Топ жарты шеңбер болып отырады. *рбір
қатысушы психологиялық жұмбақ жасырады. Жұмбақты бет-әлпет қимылы, позасы, ісәрекеті, жесті және кейбір нейтралды фразаларды
қолданып, зі ойланған эмоциялық күйлердің
біреуін топқа жасыруға болады, топ мүшелері
оны табуы қажет.
Кейіннен психолог мұғалім жұмбақты
қаншалықты шеше алғандығы жайында ойлануға,
ол з күйін крсетуде қандай сыртқы амалдарды
қолданды, қайсысы (бет, қол, интонация және
т.с.с) мәндірек болып келетіндігі жайлы ойлану-
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ды ұсынады. Мысалы: директивті дауыс немесе
«мұғалімдік» қатты келбет.
«МЕНІҢ КСІБИ РUЛІМ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: оқушылармен зара әрекеттесудегі
мұғалімнің ішкі позициясын және сыныппен
қарым-қатынас жасаудың тиімді амалдарын топпен бірге іздеу.
Топ шеңбер болып отырады, психолог әрбір
қатысушыға үлестірме таратып береді. Үлестірмеде
белгілі бір кәсіби коммуникативті рлі-позиция
жазылған. Негізінен келесі үлестірмелер тізбегі болған жн: «Кмекші», «Ана», «Тәрбиеші»,
«Кшбасшы», «Беделді», «Хабарлаушы», «Идеал»,
«Ең-ең...», «Мейірімді», «Бақылаушы», «Оқушы
мен ата-ана арасындағы делдал», «Интеллектуал»,
«Сабақ беруші», «Дос», «Пәнші», «Бағалаушы»,
«Сот», «Ойыншы», «Құрдас».
Топ мүшелері рл – позиция жазылған бір
үлестірме алады. Үлестірмені оқып, мұғалімнің
кәсіби позициясының мұндай мінездемесімен
келіссе, неге келіскенін, келіспесе, неге келіспегені жайлы пікір айтады. Егер мұғалім белгіленген рлмен-позиция мүлде келіспесе, онда
оның ойынша, кіші мектеп балаларымен қарымқатынас жасағанда қандай рлді жүзеге асыруға
болатындығын атап тсе болады.
«ЛАҚАП АТ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Кіші мектеп оқушыларымен қарымқатынас жасаудың тиімді амалдарын топпен іздеу.

Мақсаты: *рбір жеке тұлғаны з ортасында, зге ортада еркін сезіне алуға үйрету,
айналасындағылармен қарым-қатынас орнатуға
жаңа мүмкіндіктер табу.
Міндеттері:
Білімділік: Қатысушыларға з ойын ашық жеткізуге, бір-бірінің пікірін құрметтеу, сеніммен
қарауға бейімдеу.
Коррекциялық: Тұлғаның зін тануы, жандүниесін басқара алуы,мірдің мәнін ұғынып,
мірдегі з орнын таба білуге ықпал жасау.
Тәрбиелік: Жеке тұлғаның рухани суіне
психологиялық-педагогикалық жағдай жасай отырып, мірдің құндылығын ұғынуға тәрбиелеу.
Барысы.
Амандасу рәсімі:
«UРМЕКШІ ТОРЫ» ЖАТТЫҒУЫ
Жүргізуші: Біз басқа адамдардың
арасында мір сүреміз. Басқа
адамдардың пікірі біздің зіміз туралы білімімізді молайта түседі. Кейде
зіміз туралы ойларымыз қоршаған
адамдардың пікірімен сәйкес келеді, келмейді. Бұл қалыпты жағдай.
Бұл жаттығу зімізге басқа адамның
кзімен қарауға кмектеседі. Ал
бүгін мен сендерден здеріңнің
жолдастарың туралы тек қана жақсы
сз айтуды сұраймын. Қане, ортаға
шығып шеңбер құрайық. Мен бі-

реуге оралған жіпті лақтырамын, амандасып,
оны атымен атаймын және оның маған ұнайтын
мінезі, қылығы туралы айтамын. Содан кейін
жіпті келесі адамға лақтырады, дәл осылайша
жалғаса береді.
Жүргізуші: Жаңа ғана бізді байланыстырған
жіпке қараңдаршы. *детте ол бізге крінбейді,
бірақ ол бар. &мірде де бізді осындай жылы,
мейірімді сздер мен сезімдер байланыстырып
тұрсын.
Тренинг ережесін жасау:
1. &з ойын ашық айту
2. &згенің пікірін құрметтеу
3. Шынайылық
4. Белсенді әрекет ету
5. &з сезімін басқара білу
6. Уақытпен санасу
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Заманауи зерттеулер

(бекіту бар немесе жоқ жағдайда). Эксперимент
тышқандарға және балаларға қатар өткізілді,
соңында алынған нәтижелер бірдей болып
шықты. Түрткі күшті болған сайын, соғұрлым
стимул мен жауап байланысын бекіту күшейетін.
Түрткі болмаса, үйрету жүзеге аспайды. Егер
адамның немесе жануардың мінез-құлқының
репертуарында тітіркенуге сәйкес келетін жауап реакциясы жоқ болса, онда бұл реакцияны
үлгінің мінез-құлқын бақылау кезінде меңгеруге
болады. Байқап көру және қателесу жолымен
болған үйрену үрдісіне ерекше мән бере отырып,
Миллер мен Доллард еліктеудің көмегімен байқап
көру мен қателесуді азайтып, басқа адамның
мінез-құлқын бақылау арқылы, дұрыс жауапқа
жақындауға болатынын зерттеген...
А.Бандура – әлеуметтік үйрету концепциясының екінші ұрпағының едәуір белгілі теоретиктеінің бірі – Миллер мен Доллард идеясын
дамытқан. Фрейд психоанализін және Скиннердің
бихевиоризмін сынға алған болатын. Оның пікірі бойынша адамның мінез-құлқындағы көп
нәрселер, басқа адамның мінез-құлқын бақылау
негізінде пайда болады.
Алдыңғы әріптестерінің көзқарастарына
қарағанда, Бандура еліктеу негізінде жаңа
реакцияларды меңгеруге болады, ол үшін,
бақылаушының қимыл-әрекетінің немесе үлгі
қимыл-әрекетінің бекітілуі міндетті емес және
еліктеу арқылы қалыптасқан мінез-құлықты
күшейтіп сақтап қалуда бекітудің орны
маңызды. А.Бандура мен Р.Уолтерс белгілегендей, көру арқылы зерттеу процедурасы
(яғни бекітілу қолданбаған жаттықтырулар немесе бір ғана үлгінің жанама бекітілуі) жаңа
әлеуметтік тәжірибенің меңгерілуі үшін тиімді
болып келеді. Бұл процедурадан кейін зерттелінушілерде бұрын аз байқалған «бихевио-
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Жанна АЙУП

ралды бейім тұру» реакциялары көбейе түседі.
Бандураның айтуы бойынша бақылау арқылы
үйретудің орны ерекше, өйткені ол арқылы авторитетті бейнелерге еліктеу мүмкіндігін бере
отыра, балалардың мінез-құлқын реттеуге және
бағыттауға болады. Мысалы, «Алдар көсе мен
шайтандар» мультфильмінен балалар Алдар
көсенің, шайтандардың айтқан сөздерін, қимыләрекеттерін қайталап, ақылмен зұлымдықты
жеңуге болатынын түсінеді, ал «Батырлар»
туралы мультфильмдерге кіші мектеп жастағы
балалар тез еліктейді. Орыс тіліне аударылып
көрсетіп жүрген «Мадагаскар», «Сезон охоты»,
«Панда» сияқты мультфильмдердің балаларға
әсері күшті. Балалардың көзайымына айналған
«Смешариктер» көп топтамалы мультфильм
қазірде ерекше орын алуда: балалар қауіпсіздік
шараларын үйреніп, өмірден алынған әртүрлі
құбылыстардың мәнін түсінеді және әртүрлі
болуы ықтимал жағдайларды бақылауға
мүмкіндік алады. Бірақ кейбір сәттері біздің
шынайы өмірге сәйкес емес: мысалы, өрт болған
жағдайда 101 деп көрсетудің орнына ескі үлгімен
01 деген нөмірге хабарласу керектігін айтады. Бүгінде ана-әкелердің, ата-әжелердің әр
түрлі жағдайларына байланысты баласымен,
немересімен айналысуына қолдары тимей
жатады, сондықтан мектепке дейінгі баланы
тәрбиелейтін бала-бақша (олардың өзінде бір
уақыт болса да бала теледидар көре алады)
мен үйдегі теледидар. Осыған орай, қазіргі шынайы өмірдің барлық жағдайларын қамтитын,
өнегелікке үйрететін, әдептілікке тәрбиелейтін,
салт-дәстүрді көрсететін, адамгершілікке баулитын Қазіргі күннің деңгейіне сай, инновациялық
мультфильмдерді қазақ тілінде шығару өте
маңызды.

Күлән Төреханқызы
ЖАҢБЫРОВА
«Тауып алу» жаттығуының ұйымдастырылған
сызбасының аналогиясы бойынша орындалады.
Топтан қалауы бойынша жүргізуші таңдалынады.
Оны блмеден шығарып, қатысушылардың ішінен
біреуін жасырамыз. Жүргізуші блмеге кіргеннен
кейін қатысушылар жасырылған адамды суреттейтін (мінез-құлқын, түрін және т.с.с) ат айтып
шығады. Жүргізушіге қойылған шарт жасырылған
адамды табу керек. Жаттығу нәтижелерін талқылау
жасағанда, қандай аттар сәтті және ұқсас болғанын,
қайсыларының ұқсамағанын талдаймыз. Бұл жерде барлық қатысушылардың пікірін тыңдаған
жн, топ жасырған адам мен жүргізушінің пікірі
маңызды және де қатысушылар тәжірибесінде
кездескен лақап атаулар мен оларға қалай жауап
қайыруды да талқылаған те қызықты болады.
«КЕЙІПІН ТАП» ЖАТТЫҒУЫ
Кбінесе бастауыш мектеп мұғалімдері сыныпқа
жаңа материалды түсіндіргенде, кп қиындықтарға
кезігеді. &йткені, кейбір балалар материалды тез
және дұрыс қабылдайды да, ал кейбіреулері баяу
қабылдайды және қайта түсіндіргенді қажет етеді.
Бұл жерде мұғалім оқушыларға оқу бағдарлама
материалын ұғындыруды ұйымдастырудың әртүрлі
амалдарын қолдана отырып, бірнеше рет қайталап
түсіндіруге мәжбүр болады.
Мақсаты: Оқушыларға жаңа оқу материалын
түсіндірудің тиімді амалдарын ұйымдастыруда
мұғалімнің бейнелік тілін қалыптастыру.
Топ шеңбер құрып отырады. Психолог топ
қатысушыларына кез-келген оқу материалдарының
тақырыптық бірлігіне анықтама беруді ұсынады.
Мысалы, мына тақырыптарды бейнелі ұғындыру
қажет: «Теңдеу», «Клем», «Септік», және т.с.с.
Таңдалған тақырып бойынша әрбір мұғалім
түсіндірме береді. Мұғалімдер шеңбер бойынша
жауап береді. Алдында айтылған қатысушының
материалын қайталауға рұқсат етілмейді.
Нәтижесінде талқыланған тақырыптар бойынша «анықтаулар банкі» пайда болады. Осы
анықтауларды мұғалімдер жазып алып, болашақта
тәжірибелік жұмыстарында қолданса болады.

Релаксациялық жаттығулар

Топ мүшелері ыңғайлы қалыпта шеңбер құрып
отырады. Психолог денені бос ұстап, кзді жұмып
айтылған әңгімені кз алдарына елестеуді ұсынады.
Келесі мәтінді баяу, жұмсақ етіп әңгімелейміз.
«Бүгін сіздің сыныпқа барғыңыз келмей тұр.
«Егер де... » әрекет ете отырып, з күш қуатымызды
жиюға тырысамыз. Егер де менің кңілім жақсы
болып, зімді дем алған және жаңарғандай сезінсем, сыныпқа қуана барар едім. Кшеде келе
жатып з оқушыларым туралы ойланам, оларды
тезірек кргім келеді. Мектепке кіріп келдім, з
әріптестеріммен сәлемдесемін, оларға күлімсірей
қараймын. &з сыныбыма бара жатырмын, сыныпқа
кірдім, қоңырау соғылды, сабақ басталды.
Сәлеметсіндер ме, балалар!»
Жаттығуды орындап болған соң, жалпы
топтық талқылау жүргізіледі. Бұның барысында
мұғалімдер мен психолог жұмысқа бағытталудың
психотехникалық әдістерімен тәжірибе алмасады.
«ЫМ-ИШАРА ТАҢДАУ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: *рбір топ мүшесі үшін ым-ишара
жүйесінің мәнерін қалыптастыру.
Мұғалімдер шеңбер құрып отырады. *рбір
қатысушыға тапсырма беріледі, 3-5 минут ішінде
з тәжірибесінде болған бір қызықты, содан кейін
бір қиын оқиғаны естеріне түсіріп баяндап беру.
Бұл жерге әңгімені баяндаудағы мәнерлілік пен
қызықтыру шарты қойылады. *ңгімелеуде бет
әлпет, қалып, ым-ишара т.с.с. сыртқы пластика
амалдарын қолдану ұсынылады.
Топ әрбір сз сйлеушіні бақылайды. Барлық
қатысушылар әңгімелерін айтып болғаннан кейін,
ең тиімді болған индивидуалдық ым-ишараларына
талқылау жасалынады. *рбір мұғалім бастауыш
мектеп оқушыларының педагогикалық жұмыс
жүргізгенде тиімді болатын ым-ишараттар тобын
таңдап алуы қажет.

«МҰҒАЛІМ-ОҚУШЫ» циклі
«БАЛА» ЖАТТЫҒУЫ

«КҮЙІНЕ КЕЛТІРУ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Сабақ басында қуаты мен күшін
тез мобилизациялау және жұмыс қабілетін
жоғарылату.

Мақсаты: Мұғалім бойында балаға деген
жағымды – эмоциялық қатынасын қалыптастыру.
Топ шеңбер құрып отырады. *рқайсысы «бала»
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(бастауыш мектеп оқушысы) сзіне анықтама береді. Сйлем «Бала - бұл.... » принципі бойынша
бастауы қажет, әркім з пікірі бойынша сйлемді
анықтайды. Нәтижесін талқылауда психолог топ
назарын позитивті анықтауларға аударады.
« МЕНІҢ БАЛАЛЫҚ ШАҒЫМ»
ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалімнің балалық естеліктерін
активизациялау.
Топ мүшелері шеңбер құрып отырады. Психолог қатысушылардан балалық шағындағы ең
қызықты және қайғылы оқиғаларын естеріне
түсірулерін ұсынады. Мұғалім балалық шағында
эмоциялық травма алып, оны сыртқа шығара
алмаған болса, онда бұл жағдай оның балаларымен
қарым-қатынасына әсер етеді. Мұғалім балалық
шағындағы күйзелістерін сыртқа шығарып, топ
мүшелерінен қолдау крсе, онда ол балалық
шағының жан қиналатын естеліктерінен айырылады.
«МЕНІҢ АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗЫМ»
ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалімдердің педагогикалық
рефлексиялық қабілетін дамыту, жеке тәжірибелік
әсер етулерін бағалау және талдау
Психолог топ мүшелеріне здерінің алғашқы
ұстаздарын естеріне алуды ұсынады. Оның
балаларға қарым-қатынасы, сабақ түсіндіру мәнері,
оқушылар жұмысын қалай бағалау, сыныптағы
ахуал қандай болғанын естеріне алуы қажет.
Жаттығудың эффективтілігін жоғарылату үшін
оларға з тәжірибесінде кездестірген алғашқы
ұстаздарына ұқсас іс-әрекеттерін немесе одан
жақсырақ, әділдірек болғысы келетіндігі жайлы
пікірлерін сұрауға болады. Тағы бір маңызды жайт,
олар здерінің балалық елестерінің негізінде з
оқушыларын терең сезіне алуына үйрету.
«МЕНІҢ ЕҢ ҚИЫН ОҚУШЫМ»
ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалім бойында балаға деген
жағымды –эмоциялық қатынасын дамыту, қиын
балалармен қарым-қатынаста тәжірибе алмасу.
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Заманауи зерттеулер

Топ мүшелерін шеңбер бойымен здерінің
тәжірибесінде кездескен бір қиын оқушы жайлы
оның түр әлпетін, зін сабақта қалай ұстайтындығы,
оның үлгерімі, соған байланысты қандай қиын ситуациялар болған және т.с.с. жайттарды баяндап
беру тапсырылады. Мұғалім оған әсер ету үшін
қандай амалдар қолданғанын суреттеуі керек. Топ
мүшелері здерінің тәжірибесін пайдалана отырып
ол балаға әсер етудің эффективті тәсілдерін табуға
кмек береді.
«ИНТОНАЦИЯ » ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалімдердің коммуникативтік
мүмкіндіктер диапазонын кеңейту.
Топтың әрбір мүшесі оқушыға арнап бір мадақтау
фразасын айтуы керек. Мысалы: « Жарайсың!
Сенде барлығы дұрыс.» Бұл фразаны қатысушы
бет әлпетін және интонациясын әртүрлі етіп кемінде бес рет қайталауы қажет. Топ қай фразасы сәтті
және қайсысы сәтсіз болғанын анықтайды.
Психолог әрбір мұғалімге оқушылармен қарымқатынаста мәнерлі және әсерлі интонациясын
табуға кмектеседі.
«АЙНА » ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалімнің коммуникативтік
мүмкіндіктерін дамыту.
Қатысушылар екі-екіден топқа блінеді. *р
топта біреуі жүргізуші, ал екіншісі оның айнасы болады. Жүргізуші қолдарымен спонтонды әрекеттер
жасайды. Ал екінші адам айнадағы бейнесі сияқты
синхронды қайталауға тырысуы керек. Мұндай
вербалды емес коммуникацияда пайда болатын
ойыншылар арасындағы психологиялық байланыстар мен қиындықтардың туу сәттерін талқылайды.
Психолог зімен қарым-қатынастағы партнерді дұрыс түсіну және сезінудін маңыздылығын,
адамдар арасындағы индивидуалды-динамикалық
айырмашылықтар қандай болатындығын «осы
жерде және қазір» тәжірибеде сезінуі қажет екендігін топтың әрбір мүшесіне айтуы қажет.
Соңы. Басы ткен санда

Мектеп жасына дейінгі балалар мультфильмдерге, олардың кейіпкерлері мен жағдайларына
еліктей ме? Еліктеу механизмі қалай жүреді?
Оны түсіну үшін алдымен ғылыми теорияларды,
әр түрлі ғалымдардың көзқарастарына тоқталып
өтейік.
Әлеуметтік үйрету концепциясы баланың
қазіргі әлемге қалай бейімделетінін және
қазіргі қоғамның әдеттері мен нормаларын
қалай меңгеретінін сипаттайды. Бұл бағыттың
өкілдерінің пікірі бойынша классикалық шарттандырумен және оперантты үйретумен қатар
имитация, еліктеу арқылы үйрету де белгілі
орын алады.
...Қай заманда да балаларға айтып беретін ертегілерде, метафизикалық (мейірімділік
пен зұлымдық категорияларына байланысты)
күштердің тартысы ақырында мейірімділік
күшінің жеңісімен аяқталатын. Қазіргі бала осы
күштердің көрінісін әр түрлі әсер ету құралдардан
кездестіреді: кино, театр, теледидар, видеоөнім,
музыка, кітап, компьютер ойындары, көркемсурет
және т.б.
Валлонның айтуы бойынша ең бір үлкен өтпелі

кезең, қимыл-әрекеттен ойға өтуде көрінеді
және ол еліктеуге байланысты жүзеге асады.
«Адамдар өз қажеттілігінен бір-бірімен жұмыс
істеуіне және қарым-қатынас жасауына байланысты, оларда еліктеу және басқа адамның
үлгілі қимыл-әрекетіне орай ерекше қимыләрекет дамиды».
...Еліктеу, идентификация, интроекция – кейіннен әлеуметтік ересектердің қоғамдыстығына
кіруге дайындайтын қажетті, ада тұратын
жағдайлардың бірі болып келеді. Егер балалар «Трансформер» немесе «Наруто» сияқты
қорқынышты мультфильмдердің кейіпкерлері мен жағдайларына еліктесе, ол балалар
ересектердің қоғамдыстығына қайтіп кірмек? Виртуалды және реалды жағдайлардың
сәйкестігін таппай, шынайы өмірге оңай бейімделе ала ма? Әсіресе үлкен жастағы балалар
жоғарыда атап кеткен мультфильмдерді көп
қарайды. Ал отбасында басқа кіші жастағы
балалар болса, ағасымен қатар отырып осы
көріністерді бақылайды.
Н.Миллер мен Дж.Доллард экспериментінде
лидерге еліктеудің алғы шарттары анықталынды
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Жаңагүл Амантайқызы
ҚАЙЫРОВА

МайраТОЙШЫБЕКОВА
Психология магистрі,

Мектептегі психологиялық қызмет

Бекзат ӘДІЛБЕКОВА
деген үміттеміз. Актерлер халық арасында танымал бола бастады, ал режиссерлар осы керемет
фильмдердің жалғасын түсіруді ойластыруда.
*зірше сценарийлер дайын емес, бірақ идеясы
мынадай: жалғасында екінші рлді орындағандар
алға шығулары тиіс. Бәсекелестеріңнің командасына дұрыстап назар салыңдар. Олардың арасында әлі қолданылмаған жоғары шығармашылық
потенциалы бар актерлар бар. Оларға тек екінші деңгейдегі рлдер ғана тиді. Бәсекелестер
командасының бір мүшесін таңдаңдар. &зара
ақылдасып оған фильмнің жалғасында қандай
рл ұсынатындарыңды шешіңдер. Ол рлдің
сипаттамасын егжей-тегжейіне дейін талқыға
салыңдар.

туралы болады – біз әзірге білмейміз. Бір-біріңе
қараңдар. Осы фильмнің маңызды крінісінде
тұрғандай айрықша қалыпта қатып қалыңдар.
&те жақсы. Ал енді – бірінші команданың
қатысушысы осы тірі мүсінге қосылыңыз... Енді
осыны келесі команданың да адамы жасасын.

Осылайша, екі команданың барлық
қатысушылары қатып қалғандардың қатарына
қосылады. Мүсін толық аяқталғанша се береді. Бұл тапсырманы орындағанда здерінің
жолдастарының ойын ұғыну үшін біраз талаптанулары қажет болады. Мұндай процедура топты жұмылдырады, ортақтастық сезімін және
сзсіз зара әрекет ету дағдылары дамиды. Кезең
аяқталған соң, туындаған кадрда не бейнеленгеСипаттаманы дайындауға – бес-он минут- нін, ортақ фильмнің кріністерінде қандай кейтан кп емес уақыт беріледі. Осылайша жүргізуші іпкерлер ойнағанын, қатысушылардың бір-бірін
тренингке қатысушылар арқылы алғашқы кезеңде түсінулері жайында талқылау жүргізу қажет.
толыққанды назар аударылмаған, ешқандай рл
ұсынылмағандарға қамқорлық танытады. Ал олар
6 Кезең. ОЙЫНДЫ ТАЛҚЫЛАУ
да здерінің «эмоциялық сылап-сипауларын» алуы
Ойынның қорытындысын шығару мен рефқажет қой!
лексия жасауда мынадай сұрақтарды қарастыру
Жүргізуші: Сендер рлдер сипаттамасын
тиімді:
ұсыныңдар. Бірақ ол рлді сендердің ойларыңша
Ойынның қай кезеңдері кп қиындық тудырды?
орындай алатын адамның есімін атамаңдар.
Неліктен?
Бәсекелестер командасының мүшелері сіздердің
Нені жасау оңай болды?
фильмдеріңізге шақырылу құрметіне қайсысы ие
Қатыушылар қазір здерін қалай сезініп
болғанын здері тапсын.
отыр?
Кейде кейбір қатысушылар ол рлді зіне
Ойынның әр кезеңінде қандай сезімдер пайда
ұсынулары мүмкін екендігін болжайды. Үш болды?
мүмкіндіктен соң, жасырылған қатысушының
Қатысушыларға әрбір жағдайға байланысты
аты аталады.
ұсынылған рлдер қаншалықты сәйкес болды?
Қатысушыларға ұсынылған рлдерге таңырқаған
5 Кезең. ОРТАҚ ФИЛЬМНІҢ КАДРЫН
кездер болды ма?
ТҮСІРУ
Басқа топтың идеясына құрылған фильмге
Жүргізуші: Қашанғы кинокомпаниялар зара жарнама плакатын түсіру екінші топта қандай
бәсекелесе береді? Неге барлығымыз бірігіп ортақ қиындықтар тудырды?
Қатысушылар з жұмыстарына риза ма?
жобаны жүзеге асыруға барлық шығармашылық
күшімізді салып крмейміз. Біздің болашақ ортақ
Тртінші кезеңде бәсекелестер командасы
фильміміздің маңызды кадрын түсіріп крейік. жасырған адамды табуға не кмектесті.
Ортаға әрбір түсіру топтарынан бір-бір адамнан
Қатысушылар қандай рлдерді здеріне жақын сашығуларыңызды сұраймын. Сендер біздің ортақ найды, бірақ олар ойын барысында ұсынылмады?
фильміміздің басты кейіпкері боласыңдар. Ол не
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Кәсіптік лицей дегеніміз – жалпы орта бастауыш білім беру бағдарламаларын іске асыратын
біліктілігі жоғары деңгейдегі жұмысшы кадрларды
дайындайтын оқу орны. Бұл мектептерде көбіне
«өтпелі», «бетбұрыс», «қиын» кезеңдеріндегі
жеткіншектер оқиды. Бұл атауларда осы жастарда
болатын, өмірдің бір кезеңінен екіншісіне өтумен
байланысты даму процестерінің күрделілігі мен
маңыздылығы айтылған. Балалық шақтан ересектікке өту осы кезеңдегі дене, ақыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының
негізгі мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып
табылады. Барлық бағыттарда сапалық жаңа
құрылымдар қалыптасады, организмнің, санасезімнің, үлкендермен және жолдастарымен
қарым-қатынастың, олармен әлеуметтік өзара
іс-әрекет әдістерінің, мүдделердің, танымдық
және оқу іс-әрекетінің, мінез-құлыққа, іс-әрекет
пен қарым-қатынасқа арқау болатын моральдықэтикалық нормалар мазмұнының қайта құрылуы
нәтижесінде ересектік элементтері пайда болады.
Жеткіншек кезеңнен бастап адамның болашақ
тағдырын бағыттайтын оның басқа адамдарға
деген қарым–қатынасы қалыптасады. Есейген сайын оны өзгертуге мүмкіндіктер болып
тұрғанына қарамастан, уақыт өткен сайын сол
мүмкіндіктерді пайдалану қиынға соғады. Өйткені
жас адамға өзгелермен қарым–қатынас орнату,
оларға деген көзқарасын қалыптастыруды жоқтан
бастауына тура келеді. Ол өзінің мінез–құлқы
мен өзге адамдардың мінез–құлқын басқаратын
заңдылықтарды білмейді. Оның өзіндік танымы
оған керекті ақпаратты толық түрде бере алмайды, жеткіншек өзгелердің жүріс–тұрысында,
іс–әрекетінде ненің қажетті, ненің басым екенін,

неге көңіл аударып, нені самарқау қабылдауға
болатынын біле алмайды. Ол әлі де болса
психологиялық қорғаныстың түрлерін білмейді,
өзіне психологиялық шабуыл жасалып отырғанын
да тани алмайды. Сондықтан да, ол ересектер
оңай айналып өтетін түрлі арандатушылыққа
тез ұрынады.
Сонымен қатар, бұл жастағы балалардың
эмоциясыныңның рухани өмірге әсерінің анық
көрінетін кезеңі. Бұл кезде күйзелістер тереңдей
түседі, өмір құбылыстарына деген эмоциялық
қатынасы тұрақты бола бастайды, әлеуметтік
шындықтың мәні жеткіншекті ойландырмай
қоймайды және әр түрлі эмоцияларды тудырады.
Жеткіншектің жаңа ортаға әлеуметтік–
психологиялық бейімделуінің мәнді белгісінің
бірі, ол – құндылық бағдар. Тұлғаның құрылымды
құндылықтары – мотивациялы-қажеттілік
сферасының өзегі болып табылады. Жеткіншек
үшін негізгі құндылықтар – материалдық жағдай,
сенімді дос, денсаулық және толық жанұялық
өмір. Осындай ортада қалыптасқан жеткіншектер
еліміздің ертеңі, болашақтың иесі болмасына
кім кепіл?!
Сол себепті де біз еліміздің ертеңі үшін,
оның абыройын асқақтату мақсатында жұмысшы
кадрларды қазірден бастап тиімді тәрбиелей
отырып, оның жарқын болашағының есігін бүгін
ашып беруіміз керек. Ол үшін оқушының өз басымен ғана жұмыс жүргізу жеткіліксіз, себебі «ұяда
не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» демекші, біз
сол жеткіншектің ата- анасымен тиімді жұмыстар
жүргізіп отыруымыз керек. Отбасында өскен
жеткіншектер құрбыларының арасында әр түрлі
формадағы жетістіктерді иемденуге ықыластары,
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эмоциялары анық көрініп, бөлініп тұрады. Бұл
мінез-құлықтың таза сыртқы ерекшелігі болуы
мүмкін: әр алуан үлгіде, сөз интонациясы, көзге
түсу ерекшелігі, айналасына көңіл аудару, қарымқатынас жасау тәсілі, сонымен қатар, киіну, сәнді
шаш қою т.б. Осы мінез-құлық формаларымен
қатар, өзінің тұлғалық өсуіне, өзінің абыройы мен
жетіспеушілігіне қызығушылығы пайда болады.
Жеткіншек жастағыларға ата-аналардың
эмоциялық қолдауы, жылылығы өте қажетті нәрсе
болып саналады. Бұл қолдау ерекше маңызды,
себебі жеткіншектік Мен – тұжырымдамасының
қарқынды даму фазасына түседі, сәтсіздіктерге
тең және сындарлы қарауға икемсіздігі, өзін
толыққанды сезінбеу, қарама-қайшы күйзелістерге
жиі түседі. Мұндай жағдайда әсіресе отбасы
қауіпсіздік сезімінің негізімен қамтамасыз етуге
қабілетті, яғни жеткіншекті оптимистік қолдау,
өз күшіне сенуге үйрету, пайда болатын жаңа
немесе стрестік ситуацияларындағы қорқыныш
сезімдерінің төмендеуіне мүмкіндік туғызады.
Сонмен бірге, жеткіншектердің агрессиялы
болуына ең біріншіден, ата-аналары жауапты
болады, себебі, олар баланың алғашқы жылдарында тәрбие беруге міндетті деп есептеледі.
«Ата-ана және бала» қатынасына байланысты
отбасында түрлі эмоциялық, депрессиялық
қарама-қайшылықтар болуы мүмкін. Баланың
агрессиялы мінезіне жауап ретінде ата-ана қатаң
жаза қолдануы мүмкін, бұл екеуі өзара тығыз
байланыста болады.
Егер де ата-ана баланың өзіндік «Мен»
тұжырымдамасына қолдау көрсетпей, оны
мойындамаған болса, баланың ата-анасына деген
теріс көзқарасы қалыптасады және де балада
әдепсіз қылықтар пайда бола бастайды және
сонымен қатар қатарластарына агрессиялық күш
көрсету сияқты әрекеттер бой алуы мүмкін.
Баланың агрессиялық деңгейі мен жаза
қолданудағы қаталдық арасындағы тығыз байланыс бар екендігі күмән келтірмейді. Сонымен
бірге жаза мен агрессиялық әрекет арасында
тәуелділік те байқалады.
Баланың агрессиялық әрекетіне жаза қолдану
ата-ананың жауапты реакциясы болады. Бұл
тәрбие беру шарасы ретінде қолданылады. Атаана тарапынан қатал жаза алған балалар, көп
жағдайда қатарластары арасында агрессиялы
деп бағаланады.
Зерттеулер көрсеткендей, отбасының қолдауы
және баласын қабылдауы көп жағдайда олардың
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МайраТОЙШЫБЕКОВА
Бекзат ӘДІЛБЕКОВА
жалпы өзін-өзі бағалауына әсер етеді, ал
мектептегі сәттіліктер мен кейбір факторлар
оқытушылармен байланысты, мысалы, жеткіншекті мұғалімнің когнитивті эмоциялық қабылдауы.
Ата-ананың жеткіншекке көңіл қойып, жылылық
танытуы, олардың болашақта жағымды өзін-өзі
бағалауын қалыптастырады. Ата-ананың қатаң,
негативті қарым-қатынасы кері әсерін тигізеді:
мұндай балалар сәтсіздіктерін бір нүктеге топтастырып, тәуекелге баруға қорқады, жарыстарға
қатысудан қашады, агрессивті және дөрекі,
сонымен қатар мазасыздық деңгейі жоғары
болады. Отбасындағы балаға эмоциялық
қарым-қатынастың маңызы зор. Отбасындағы
қарым-қатынастың екі стилі бар: ассиметриялы
және симметриялы. Екеуінің де жеткіншектің өзінөзі бағалауына әсері екі түрлі.
Симметриялық стиль – отбасы мүшелерімен
серіктесу негізінде құрылады. Бұл фактор
жеткіншектің өзін-өзі бағалауында эмансипацияға
ықпалы зор. Қарым-қатынастың симметриялы
стилі жеткіншектерде өз-өзін бағалау критерийлер
жүйесін қалыптастырады, сыйласымды қарымқатынас тек ата-анаға ғана емес, жас өспірімнің
өз-өзін сыйлауына және іс-әрекетінің тиімді болуына септігін тигізеді.
Ассиметриялық стиль - отбасындағы
мәселелерді шешуге жеткіншектердің қатысуына
шектеу жасауы. Қарым-қатынастың ассиметриялы
стилі жеткіншектердің «Мен» бейнесі мен өз-өзіне
жағымсыз қарым-қатынасын қалыптастырады.
Оқудағы сәттіліктер, мұғалімнің бағалауы өзінөзі бағалауға әсерін тигізеді. Сонымен бірге,
жеткіншектерге ата-аналарының жылы қарымқатынасы баланы жақсы болып өсуіне зор көмек
болады. Осыларға қарап ата-ана ықпалын симметриялы, антиссиметриялық сипатқа бөлуге болады. Симметриялық сипатта тәрбиеленген жеткіншек алғыр, жақсы болып өседі. Асимметриялық
сипаттағылар жасық, жолы бола бермейтін болып
өседі. Міне, осыларға қарап ата-ана тәрбиесінің
дұрыстығы жеткіншектің қалыптасуына үлкен
ықпал ететіндігін білеміз. Осылардың ішінде атааналар мен сыныптастарының ықпалы көп әсер
етеді.
Сонымен, жеткіншектерді зерттеудегі көп
жылдық еңбектерді қарап отырып, ата-ананың
бала тәрбиесінде үлкен ықпалы бар екенін
көреміз. Сол үшін мектеп психологының негізгі
жұмысының бірі жеткіншектің ата-анасымен тығыз
байланыста болу.

Жаңагүл Амантайқызы
ҚАЙЫРОВА
нақты кері байланыс алуын қамтамасыз ету
қажет.
Қатысушылардың барлығы «тұсаукесер
орындығына» отырып шыққан соң ойлар
мен әсерленулердің рефлексиясы жүргізіледі.
*рқайсысы оған ұсынған рлдердің қайсысы
оның зі туралы ойларымен және «мірдегі
рлдерімен» сәйкес келгенін айтулары қажет.
*рбір «тұсаукесер орындығында» болған актерге жүргізуші мынадай сұрақтар қояды:
Олардың пікірлері дәл келді ме?
Кинорежиссерлер ұсынған қандай рлдер
таңқалу, тіпті қарсылық туғызды?
Кинорежиссерлер ұсынған қандай рлдер кңіліңе
жақты? Неліктен?
Осы жерде отырғандардың қайсысы осы фильмде
ойнай алар еді?
Ол адамдар қандай рлдер ойнай алар еді?
3 кезең. ФИЛЬМНІҢ ПЛАКАТЫН ЖАСАУ
1 нұсқа. Егер топ үлкен болса, «тұсаукесер
орындығында» үш-трт ойыншы болған соң
тоқтатқан жн (топ кішігірім болса, бұл кастингтен
барлығы ткені дұрыс). Жүргізуші зінің байқауы
бойынша «тұсаукесер орындығынан» ткен
екі ойыншыға, здеріне аса ұнаған фильммен
жұмысын жалғастыруды ұсынады. Ондай ойыншыларды таңдау жүргізушінің мақсаттарымен
байланысты болуы мүмкін. Мысалы, ұялшақ
қатысушыны эмоциялық қолдау немесе зіне
кшбасшылық функцияны алуға итермелеу
қажеттілігінен туындайды.
Жүргізуші: Ал енді, қымбатты актерлер,
сендер бұл фильмнің басты рлін ойнайтын
болғандықтан, режиссермен бірге сіз таңдаған
басқа рлдерді ойнаушылардан фильм командасын құру мүмкіндігіңіз бар.
Егер басты актерлердің таңдаған адамдары бір
адам болса, нақты кімді кргісі келетінін, ал кімді
алмастыруға болатынын олар зара келіседі.

Топтық динамикаға ықпал етуші жаттығулар

Болашақ фильмнің тірі плакатын тудыруларың
керек. Яғни он бес минуттан соң, әрбір команда
барлық актерлер қатысқан мүсіндік коллажды
сахналап крсетулері тиіс. Ол коллаж фильмнің
маңызды кріністерінен тұруы үшін сендер
сюжеттің кейбір идеялары мен кейіпкерлер
арасындағы қарым-қатынас жнінде келісулерің
қажет. Режиссердің зі де бір рлді сомдаса болады. &тінемін, фильмнің жарнамалық плакатын
шығаруға кірісіңіздер.
2 нұсқа. Бұл кезеңді басқаша да жүргізуге
болады. Басты орындаушылардың біреуі ғана
таңдалады. Ол зін басты рлге шақырған режиссермен бірге қалған актерлер мен олардың
рлдерін анықтайды (топтың шамамен жартысы қамтылғаны жақсы). Барлығы бірігіп
болашақ фильмнің мазмұнын талқылайды
және кейіпкерлердің зара қарым-қатынасын
анықтайды. Тіпті ол танымал фильм болса да,
оған шығармашылық кзқараспен қарауға шек
қойылмайды. «Қыз Жібекті» де әрқилы қоюға
болады емес пе? Тек осындай талқылаудан кейін
ғана жүргізуші фильмді жарнамалайтын плакатты
дайындау қажеттігі жайлы хабарлайды. Аталмыш
тапсырма қалған тыңдап отырған қатысушыларға
да беріледі.
Осылайша, бірінші нұсқада екі түрлі фильмге
екі жарнамалық плакат, ал екіншісінде – бір
фильмге екі түрлі жарнамалық плакат түсіріледі.
Екінші нұсқада бір топшаға қиынға соғады, себебі олар үшін бұл фильм «бтен», оған плакат
дайындау қиынырақ. Ойынның соңында осы
топша мүшелерінің кңіл-күйлерін, сезімдерін
және кездескен қиындықты қалай жеңгендерін
талқылау қажет.
Бұл кезеңнің екі жағдайы да мүсіндік коллажды крсетулерімен әрі режиссердің түсіндіруімен
аяқталады.
4 кезең. ФИЛЬМДЕРДІ ЖАЛҒАСТЫРУ
ҮШІН ОРЫНДАУШЫЛАР ІЗДЕУ

Жүргізуші: Сендер қазір фильмді түсірумен
Жүргізуші: Плакаттар дайын әрі крсетілді.
айналысамыз деп ойлап тұрсыңдар ма? Жоқ, бұл
жолы қателестіңдер. Сендер мақсаттарың басқа. Фильмдер крсетілімге шықты, әрі сұранысқа ие
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секунд уақыт беремін... Ал енді, шеңбер бойынша
кімнің қандай затқа айналғанын вербалдық емес
түрде крсетеміз.
Ойыншылар кезек-кезек жасырған затты бейнелеп, белгілі бір қалыпта қатып қалады, қалған
қатысушылар оны табулары қажет.
2 кезең. РUЛ ТАҢДАУ
Жүргізуші: жаңа таныстың алғашқы кездескен
кезде қалдырған әсерінің одан кейінгі қарымқатынасқа қалай әсер ететіні тек психологтарға
ғана емес, баршаға белгілі. Мысалы, серіктесіңе
деген алғашқы он бес секундта қаланатын қарымқатынас негізі «он бес секунд ережесі» деп аталып
кеткендігін естеріңізге сала кетейін. Алғашқы
әсер жүз пайыз дұрыс та (себебі, жаңа кз кп
нәрсені креді), сондай-ақ мүлдем бұрыс та болуы мүмкін.
Сендер әлі бір-біріңді дұрыс танымайсыңдар,
себебі бүгін ғана кездестіңдер. Алайда белгілі
он бес секундтың тіп кеткеніне де кп болды, сондықтан да алғашқы әсерлену жнінде
пікірлерімізбен бліссек болады. Топтың ішінен з қалауы бойынша шыққандар «тұсаукесер
орындығына» отырады – ал қалғандары ол адам
жайында бірнеше сұрақтарға жауап беруге тырысады.
Орындықты шеңбердің ортасына қоюдың
қажеті жоқ. Жұмыс жаңа басталған сәтте
қатысушылар қобалжып отыруы мүмкін, сол себептен де оларды жайсыз жағдайға қалдыруға
болмайды. Орындықты шеңбердің алдына сәл ғана
шығарып қойса жеткілікті.
Жүргізуші: Адамның шынайы сипаттамасын,
жеке басының сапаларын немесе мамандығын
айтудың қажеті жоқ. Мен сендерді здеріңді бір
кино түсіруге дайындалып жүрген кинорежиссермын деп елестетулеріңді сұраймын. Кино
түсіру үшін ондағы рлдерді ойнайтын актерлерді іріктеп алу керек емес пе? Мысалы, бір ер
адам зінің жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, қарымқатынасқа түсуі немесе басқа да ерекшеліктері
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ҚАЙЫРОВА
арқылы «Менің атым Қожадағы» Қожаны тәптәуір ойнаса, ал «Қыз Жібек пен Тлегендегі»
Тлегеннің рлін сомдай алмауы мүмкін.
Ал Жібекті жақсы ойнаған бір қыз, Тақиялы
періштенің анасын ойнай алмас еді. Осылайша, сендер байқап үлгерген, оған тән сыртқы
ерекшеліктеріне қарап қандай рл беретініңді
анықтауың керек. Алдыңғы жаттығуларда сендер здеріңнің актерлік шеберліктеріңді жақсы
крсеттіңдер. Белгілі шығармалардан алынған
шынайы рл таңдауыңа болады. Мүмкін з
сценарийің бойынша жаңа фильм түсірерсің.
Олай болса, «тұсаукесер орындығында» отырған
адам орындай алатын ол кейіпкер кім, оның
жасы, әлеуметтік мәртебесі, мамандығы, басқа
да сипаттамалары, фильмнің крсетілу уақыты
және т.б. &тінемін, кім бірінші?
Тренингтің бастапқы сәтінде з еркімен шығушылардың табылуы қиын. Алғашқы
қатысушыны шығаруға қатысты тәсілдер те
кп. Мысалы, «Кшбасшылар тұрыңдар» деп бұйрық
беруге болады. Бірнеше адам ктерілуі мүмкін.
Жүргізуші араларынан бір адамды таңдауы керек
болады. Одан кейінгі қатысушы алғашқының оң
немесе сол жағында отырған адам болуы мүкін.
Жүргізуші: Сонымен, қатысушылардың
алғашқысы тұсаукесер орындығында отыр. Оны
батылдығы үшін құттықтап қояйық. Құрметті
кинорежиссерлер! Бұл адамға мұқият қараңдар.
Сендер оған з фильмдеріңнен қандай рлдер
ұсынар едіңдер?
Қажет болған жағдайда жүргізуші анықтаушы
сұрақтар қоя алады. Ол рлді тек сипаттау арқылы
немесе қатысушылардың барлығына таныс
болмаған жағдайда аса маңызды. «Тұсаукесер
орындығында» отырған адам ештеңе айтпайды.
Ол тек басқалардың пікірін тыңдап отырады.
Барлық қатысушылардың з ойларын айтуы
міндетті емес. Нақты кре алғандар ғана айтса
жеткілікті. Жалықтырып алмас үшін жаттығуды
жылдам қарқынмен жүргізген жн. Сонымен
қоса, «тұсаукесер орындығына» отыруға тілек
білдіргендердің кем дегенде біреуден кем емес
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ектеп табалдырығын жаңа аттаған жүрегі
таза, ниеті ақ, жас бүлдіршіндердің з
халқының ұлттық құндылықтарын саналы түрде
түсініп, меңгеруіне, елін сүйетін, салт-дәстүрлерін
қадір тұтатын азамат қатарына қосылып кетуіне
оқу-тәрбие үрдісі барысында әсер ету мүмкіндігі
қандай? Міне, бүгінгі таңда бастауыш мектептің
алдында тұрған маңызды сұрақтардың бірі осы
десек, қателеспейтін шығармыз.
Ұлттық құндылықтарды қазіргі згерген,
жаңарған заман жағдайында қарастыра отырып, ол құндылықтар арқылы қазіргі қоғамда
әлеуметтік бағдарлануға әсер етудің тиімді жолдары іздестірілуде. Құндылық бағдар – іс-әрекет
пен мінез-құлықтың әлеуметтік мәнді үлгілерін
меңгерудің нәтижесі ретінде крінетін ерекше
тұлғалық құрылым. Г.И.Щукинаның пайымдауы бойынша құндылық бағдар қалыптастыруда
қызығушылықтың рлі ерекше. Сондықтан, кіші
мектеп жасынан бастап балалардың күнделікті
мірде болып жатқан дүниелерге қызығушылығын
ояту, оларды саналы түрде сезінуге бағыттап отыру, баланың зін-зі тануы құндылық бағдар
қалыптастыруда ерекше маңызды. &йткені
құндылықтарды игеру механизмі адамның зінзі айқындау құндылығының үлгісі арқылы жүзеге
асады.
Ең алдымен ұлттық құндылықтарға анықтама
беріп кетсек:
«Ұлттық құндылықтар – халықтың ұлттық
тілі, ұлттық мінез-құлқы, ерекше адамгершілік
қасиеттері, ауызша-жазбаша ұлағатты тәлімтәрбиелік мәні бар даналық сиеттері, салтдәстүрлері, ділі мен діні. Ұлттық құндылықтар-
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әрбір халықтың, этностың мәдениетінің зегі,
жеке тұлғаның ішкі мәдениетінің іргетасы».
«...Қазақы ұғымдар, сиеттер, баталар, ұлағатты
ақыл-кеңестер – тәрбие үлгілері, бабалардың
ұрпағына қалдырған негесі. Бізден кейінгі
ұрпағына қалдырған негесі. Біздің кейінгі ұрпаққа
қалдырар неміз бар, ең болмаса, ата-баба ұлағатын
дұрыс түсінейікші ағайын» - деген болатын белгілі
филолог – ғалым М.Тілеужанов зінің «Халық
тағылымы» атты еңбегінде.
Ұлттық құндылықтарды балалардың меңгеруі
мүмкін болатын алғашқылары мыналар:
Отбасы – ұлттық салт-дәстүрлер мен әдетғұрыптарды, ұлттық құнды мәдени мұралар мен
мәдениеттілік қағидаларын сақтаушы әлеуметтік
орта. Қазақ отбасы үш ұрпақтың құрамынан
тұрады: ата-әже, әке-шеше, балалар.
*ке – шаңырақ иесі. Отбасы мүшелерінің жауапкершілігі толығымен ер-азаматқа жүктеледі.
«Отағасы» деп аталуының себебі де осында болса керек. *йел – отбасының ұйытқысы. &мірге
бала әкелуден бастап, уақытылы емізіп, бағыпқағып, сіріп тәрбиелеу - әйел адамның тікелей міндеті. Қазақ отбасында тәрбиеге мейлінше ықпалды ата мен әже рлдері. Ата – беделі
жағынан әкеден жоғары, мірлік тәжірибесі бай,
эмоциялық – мейірімділік тұрғыда тәрбие беруді
меңгерген, отбасының тірегі. *же – жанұядағы
қарым-қатынасты реттейтін, балаларды мірге
бейімделудің қарапайым түрлерін мейірім арқылы
жеткізе білетін ақылшы, отбасының алтын
қазығы.
*рбір отбасының қалыптасқан әдет-ғұрпы, ата
дәстүрі болады. Отбасылық дәстүр – халықтық
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тәрбиенің зегі, әлеуметтік мәдени құндылықтарды
беру құралы, соның нәтижесінде құндылық бағдар
қалыптасады. Халық үлгі тұтатын отбасылық
құндылықтар: үлкендерді сыйлау, олардың атын
атамай, әже, аға, әпке деп қарым-қатынас жасау;
бабаларды құрмет тұту; жасы үлкен қарияларға деген қамқорлық; бала дамуының түрлі кезеңдеріне
қатысты отбасылық дәстүрлер (шілдехана, ат қою,
бесікке салу, қырқынан шығару, тұсау кесер).
Отбасы – тәрбие бастауы және ата-ана
бақытының символы. *рбір отбасы белгілі бір
деңгейде з ауылының міріне қатысып отырады,
отбасылық мерекелерді ткізуге белсене араласып
отырады. Отбасында, ең алдымен, балалардың
әдептілігіне баса назар аударылады. &йткені ол
– халқымыздың ұлттық психологиясының зегі,
оның ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық
санасының практикалық крінісі, барлық кісілік
қасиеттерінің жиынтығы. Қазақ халқының әдетғұрып рәсімдерін балалар отбасында кріп седі,
олардың түгелі дерлік балалардың қатысуымен
орындалып отырады. Оларды бақылай отырып,
балалар лең сздерін, қимыл - әрекеттерін естеріне сақтап қалады. Отбасындағы үш ұрпақ кілінің
татулығы, бір – біріне қамқорлығы балаларға әсер
етеді. Тыйым рәсімдері жас ұрпақты аруақты
сыйлауға, табиғатты қорғауға, әдепті болуға,
қарапайымдылыққа, инабаттылыққа баулиды. Халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін,
жақсы біліп, оны іс жүзінде орындай білу- әрбір
перзенттің борышы екендігін бала тұңғыш рет
ата-анадан естиді.
Жақсы перзент ата-ана қолындағы аманаты.
Баланы, тәтті тағам, жақсы киімге үйір қылмаған
жн. Отбасында баланың жан дүниесін рухани
пәктікке тәрбиелеген абзал. Отбасында атаананың ықыласына бленіп, тәрбие крген бала
балабақшада да, мектепте де з ісіне жауап бере
алады.
Ұлт тәрбиесі – ұлт болашағы. Егеменді еліміздің
ертеңгі болашағы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді,
денсаулығы мықты азамат сіру үшін, мектеп,
ата-ана болып ынтымақтасып та ат салысуымыз
қажет.
Крнекті педагог А.С. Макаренко, балаға қатаң
талап қою да қажет, бірақ оларды құрметтей де
білу керек екенін арнайы сз еткен болатын, біз
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бұны кбінесе естен шығарып аламыз. Балаға бір
нәрсе туралы бірнеше қайталап айта берсең, ол
сздің қасиетін жояды. Сондықтан, баланы ең
жас кезінен ата-ана бір айтқанда тыңдап, талабын
орындауға үйреткен орынды.
«*кеге қарап – ұл сер, шешеге қарап – қыз
сер», «Ұлың ссе – ұлы жақсымен ауылдас бол,
қызың ссе – қызы жақсымен ауылдас бол» деген
халық даналығының бәрі тәжірибеден, мірден
алынған.
Тамаша педагог А.С. Макаренко бес жасқа
дейін дұрыс тәрбие крмеген баланы кейін қайта
тәрбиелеуге тура келетінін, бірақ оның алғышқыдай
емес әлдеқайда қиындық туғызатынын кезінде ескерткен екен. Демек, кейін кінуден пайда
жоқ.
Кейбір ата-аналар кшеде сыпайы, таза киініп,
мәдениетті жүреді. Ал, үй ішнде, қалай болса солай,
жалаң аяқ, жалаң бас, шашы дудырап, тіпті кейде
баланың кзінше ішкиімшең жүреді.
Барлық ата-аналар баласына «әдепті бол,
үлкенді сыйла» деп ақыл айтады. Ал здері үй
ішінде қарттарға дрекі сйлеп, бетінен алып ренжітеді. Гректің ерте дүниедегі ойшылы Питтак
«&зің ата-анаңа не істесең, балаңнан да соны
күт» деген екен. Яғни күнделікті кріп отырған
осындай іс-әрекеттен бала з ата-анасына не сый
крсетпек?
Сондықтан, кейіннен опық жеп, бармақ тістемес үшін баланы қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге,
бала бақытының шынайы бағбаны болуға
атсалысқан жн. Бұл ата-ана ұрпақ алдындағы,
сол мір сүріп отырған қоғам алдындағы парызы ғана емес, халық, Отан алдындағы азаматтық
парызы. Демек, бала бақытының кепілі – атаананың негелі тәрбиесінде. Отбасында адамзат
бесігін тербеткен ұя болса, «Баланың бас ұстазы,
ата-ана», «Бала ұшқанда не крсе, ұяда соны іледі», «*кеден ақыл, анадан мейір» алады. Қорыта
айтқанда, бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы
етіп тәрбиелеу үшін ең алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып, ұлттық дәстүрімізді, ұлттық
құндылықтарымызды, әдеп-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабалардан қалған насихат мұраларын
балалардың санасына сіңіре білу ата-ананың басты
міндеті дегім келеді.

Топтық динамикаға ықпал етуші жаттығулар

Жаңагүл
Амантайқызы
ҚАЙЫРОВА
Практикалық психолог
Алматы қаласы

Масаты:
• =атысушыларды> бір-бірімен танысуына кAмектесу;
• тренинг барысында =олданылатын метафоризация атмосферасына тере> бойлау;
• Aнімді кері байланысты Eйымдастыру.

Топ кMлемі: 6 адамнан кем емес.
Қорлар: арнайы қор қажет емес.
Уақыт: шамамен бір жарым сағат.

салған шығарсың? Қолдарыңды жоғары ктеріп,
шкафтың үстін қарап шығамыз... ал енді екінші
қолымызбен... Қалпақ ол жерде жоқ екен. Ол
шкафтың артына түсіп кеткен шығар! Оны алу
ОЙЫН БАРЫСЫ
үшін шкафты орнынан сәл де болса жылжыту керек. Қане келіңдер, не де болса, бұл ауыр шкафты
1 кезең. СЕРГІТУ ЖАТТЫҒУЫ
орнынан қозғалтып крейік. Тағы да бар күшімізді
салайық – ура! – қалпақ табылды. Оның шаңын
«ОЙЫН-САУЫҚ КЕШІНЕ ЖИНАЛУ»
қағамыз. Тіпті щеткамен тазаласақ та болады.
жаттығуы
Міне енді біз ыңғайлы әрі әдемі киімімізді кидік,
Жүргізуші: *рқайсымыз з үйімізде қандай да басымызда – ғажайып қалпақ. Сауық кешіне бара
бір кешке жиналудамыз деп елестетейік. Соны- берсек болады.
мен, зімді ыңғайлы әрі ғажап етіп крсететіндей
«ЗАТҚА АЙНАЛУ» жаттығуы
не кисем екен? Қолыңды созып, шкафтың есігін
ашып, ішінде жатқан киімдерді бір қарап шық.
Жүргізуші: Ал енді мен сендердің кз алдарыңа
Бүгін кзіңе түскен киімді ал... Айнаға қарап кр. елестетулеріңді сұраймын. Жан-жақтарыңа
Келе ме? &те жақсы! *зірге алып қоя тұр. Сәйкес қараңдар. Кзіңе алғашқы түскен затты таңда.
бас киім таңдап алсақ жаман болмас еді. Жоғарғы Ол үстел, орындық, шам, есік, кітап, смке босрелерде не жатыр. Мәссаған, керек болса, кигің луы мүмкін. Ол зат бұл блмеде жоқ та шығар.
келген бас киіміңді таба алмай тұрсың! Мүмкін, Олай болса – сол затты таңда. Сендер сол затқа
ткен жолы сен оны шкафтың үстіне лақтыра айналуларың қажет. Іштей дайындалу үшін отыз
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