«Саналы түрде әке болу»
тренингісін өткізу жөніндегі нұсқаулық

МАЗМҰНЫ
Кіріспе.........................................................................2
Тренинг ұйымдастыру жөніндегі ұсынымдар.......4
Тренингтің үлгі бағдарламасы ..........................5
Тренингтер өткізу алгоритмі...............................6
Онлайн-тренингтің үлгі бағдарламасы........34

1

КІРІСПЕ
Ана болу сияқты, әке болу да – биологиялық құбылысқа
қарағанда, әлеуметтік құбылысқа жақын. Ата-ана болу адамдар
дүниесінде түйсіктердің көрінісі емес. Егер әлдекім баланың
биологиялық әкесі немесе анасы болып табылса, ол автоматты
түрде белсендендірілмейді. Ата-ана болу – бұл адами жеке тұлға
дамуының дәрежесі. Әке болу, тиісінше – ер адамның жеке басы
дамуының жоғары деңгейі. Яғни, ДНҚ бойынша оның әкесі болмаса
да, бірақ қажетті қасиеттер мен дағдыларға ие бола отырып, осы
сөздің ең керемет мағынасындағы баланың әкесі болуға әбден
болады.
«Саналы түрде әке болу» тренингі топтық жұмысты қамтиды.
Қатысушылар қазіргі әлемдегі әкенің рөлін түсінуге үйренеді,
қазіргі заманның әкелері үшін қажетті қасиеттермен танысады,
маңызды дағдыларға ие болады және жауапты әке болу
қағидаттарына сәйкес қалай дамуға болатынын түсінеді. Тренинг
қоғамда әкенің рөліне заманауи талаптарға сәйкес келетін жаңа
көзқарасты қалыптастыруға көмектеседі.
Қазақстанда халықтың қоныстануы саласындағы БҰҰ
Қорының (ЮНФПА) техникалық қолдауымен ҚР Президенті
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық
саясат жөніндегі ұлттық комиссия бастамасымен, сондай-ақ
«Қазақстанның әкелер одағы» РҚБ өтініші бойынша 2019 жылы ер
адамдарды отбасы өміріне тарту бойынша жоба басталды. Бірінші
сатыда ер адамдарға арналған саналы түрде қалай әке және күйеу
болу туралы оқу құралы әзірленді. Бұл оқу құралы «Саналы түрде
әке болу» тренингі үшін негіз болды, оның мақсаты – ер адамның
өзін әке ретінде сезінуіне, өзінің жеке басының жаңа жақтарын
ашуына, әке болумен байланысты проблемаларды шешуіне, сондайақ өз әйелімен махаббатқа толы қарым-қатынастар орнатуына
көмектесу. Тренинг ер адамдардың отбасын жоспарлауды, баланың
дүниеге келуі мен тәрбиесін жақсы түсінуіне көмектеседі. Оның
басты ойы тәрбие – бұл ер адам мен әйелдің бірлескен қызметі
болып табылатындығында.
ЮНФПА ер адамдарды тарту саясатын жаһандық деңгейде
белсенді қолдайды және жылжытады (ағылшынша – Men Engage).
Тренинг материалдарында Қазақстанда ЮНФПА қолдауымен
өткізілген зерттеулер деректері пайдаланылған.

2

Бағдарлама мақсаттары:
• Қатысушылардың «саналы түрде әке болу» дегенді жақсы
түсінуіне көмектесу.
• «Саналы түрде әке болу» тақырыбы бойынша
қатысушылармен сараптамалық зерттеулермен және
аналитикамен бөлісу.
• Әкелерге қажетті дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру.
• Қатысушыларға ересектерді дамыту және оқыту қағидаларын
және негізгі жаттықтырушылық құзырет жүйесін үйрету.
• Қатысушыларға әдістемелік материалдар табыстау.
Қатысушылар саны: 20 адамнан артық емес.
Қатысушылар: қазіргі және болашақ әкелер, отбасы өмірін
бастауды жоспарлап жүрген ер адамдар, отбасы мен неке, ата-ана
болу және әке болу, отбасы тәрбиесі және отбасындағы қарымқатынастар мәселелерінде белсенді ұстанымы бар ер адамдар.
Бағдарлама екі күнге есептелген. Ұзақтығы 9.30-дан 18.00-ге
дейін офлайн және 10.00-ден 14.00-ге дейін онлайн-режимде.
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ТРЕНИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР
Бағдарлама топпен «жанды» өзара іс-қимыл жасау арқылы
екі күнге есептелген (офлайн-формат). Онлайн-форматта тренинг
уақытын қысқарту ұсынылады.
Дайындық сатысында тренингке қатысатын ер адамдар тобын
қалыптастырыңыз. Осы мәселеге алдын ала уақыт бөліп, сіз сапалы
топ құрамын аласыз. Бұл қатысушылардың жеке тәжірибесімен
бөлісуге уәжделетінін және жаңа тәжірибе, сондай-ақ балаларды
тәрбиелеу және серіктеспен өзара іс-қимыл жасау туралы білім
алатынын білдіреді.
Қатысушылар үдеріске тартылуы үшін, топты қалыптастыру
сатысында тренингте не туралы әңгіме қозғайтыныңызды қысқаша
айтып беріңіз.Топты мейілінше ер адамдардан ғана қалыптастырған
жөн, осылайша қатысушылар жақсырақ ашылады және әке болу,
әйелдермен қарым-қатынастар тақырыбын еркін талқылай
алады, әрі қарай сіз бірлесіп шешуге тырысатын проблемаларды
да анықтау мүмкін болар. Осылайша ер адамдардың ұрпақты
жаңғырту денсаулығына және ұлдарды тәрбиелеуге байланысты
шетін мәселелерді талқылау ыңғайлы болады.
Жаттықтырушының әке болу және отбасында ұзақ қарымқатынастар тәжірибесінің болуы көңілге қонымды. Ең маңызды
фактор – психология саласындағы біліктілігі, сондай-ақ тренингтер
өткізу дағдылары. Бұл тренинг ер адамның жеке басына, оның әке
және күйеу рөлін сезінуіне әсер етеді және осыны түсіну жолында
ер адамның психологиялық проблемалары пайда болуы мүмкін,
олармен таза және ұқыпты жұмыс істей білу керек.
Қажетті шарт – тренингті өткізу кезінде және өткізгеннен
кейін жеке кәсіби консультация алу мүмкіндігі.
Тренингтерді таңертең бастаған дұрыс болады. Бұл
қатысушылардың белсенділігі мен қатысып отыруын барынша
сақтауға мұмкіндік береді.
Қатысушылар тіркелгеннен кейін, танысып шығыңыз.
Тренингте талқыланатын мәселелерде жеке тәжірибеңізге назар
аудара отырып, қатысушыларға өзіңізді таныстырыңыз. Танысу
интербелсенді болуға және топтың барлық мүшелері үдеріске
қосылу үшін әрбір қатысушыны қамтуға тиіс.
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«САНАЛЫ ТҮРДЕ ӘКЕ БОЛУ» ТРЕНИНГІСІНІҢ ҮЛГІ
БАҒДАРЛАМАСЫ
Тренигтің бірінші күні: Саналы түрде әке болу дамыған
қоғам феномені ретінде
1. Тренингтің басталуы
- Кіріспе. Танысу
- Күтулерді жинақтау. Топпен «Тренингтік келісімшарт»

Уақыты

9:30-10.20

2. Біздің қоғамдағы «мінсіз әке» портреті
- Дәстүрлі отбасында әке болуға және ерлізайыптылыққа дайындау
- Отбасы құндылықтары жүйесінде әке болуға дайын
болу
- Дәстүрлі отбасында әкенің бала тәрбиесіне қатысуы
- Дәстүрлі отбасында тәрбиелеу және өзара іс-қимыл
жасау ерекшеліктері

10:20-13.00

3. Ер адамдардың ұрпақ жаңғырту денсаулығы
мәселелері

14:00-15:30

4. Ынталандыру және ер адамның әке ретінде
қажеттілігі
- Әке бірдейлігі және әке болудың психологиялық
ерекшеліктері
15.50-17:00

5. Саналы түрде әке болудың құрамдас бөліктері
- Әке болуға психологиялық дайындық
- Тиімді әке болуды қалыптастыру
- Жауапты әке болу отбасындағы проблемаларды
шешуде амал ретінде
6. Заманауи шындықта «жаңа әке» түсінігі
- «Жаңа әкелердің» мінез-құлқы үлгілері
- Балаларды жоспарлауда және тәрбиелеуде «жаңа
әкенің» қатысуы
- Ұл үшін әкенің рөлдік үлгісі
- Әлеуметтік («символдық») әке болу

17:00-18:00

Тренингтің екінші күні: Әдістемелік материалдармен
жұмыс істеудің тренингтік технологиялары
1. Тренингтің басталуы
- «Бірінші күнді еске түсіру» сессиясы
- Осы жоба шеңберінде «Жаттықтырушы тренингісі»
тақырыбына кіріспе

09:30-10:00

2. Жаңа білімді табыстаудың тренингтік технологиялары
Тиімді нұсқаушы құзыреттері
- Тренинг оқыту нысаны ретінде: негізгі түсініктер
- Тренинг басқа оқыту нысандарынан немен
ерекшеленеді?
- Қатысушыларға тренинг басымдықтары мен форматын
қалай ұсыну керек?
- Тренинг мақсаттарын, міндеттерін және нәтижелерін
қалай тұжырымдау керек?
- Тиімді жаттықтырушы портреті. Ересектерді қалай оқыту
керек?
- Жаттықтырушы нені білуі және істей алуы керек?

10:00-12:00

3. Тренингтің әдіснамасы
- Жобаның тренингтік және тренингтік емес шешімдері
- Топтық динамика
- Топты қалыптастыру сатылары
- Топты басқару. «Қиын» қатысушылармен жұмыс

12:00-15:00

4. Дағдыны қалыптастыру
- Дағдыларды қалыптастырудың үлгілік сессиялары
- Дағдыны қалыптастыруға жаттығулар
- Цикл Колба

15:00-18:00
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ТРЕНИНГТЕР ӨТКІЗУ АЛГОРИТМІ
Тренингтің басталуы
Кіріспе. Тақырыпты қысқаша шолу
Тезистер:

11.

Әке болу – биологиялық құбылысқа қарағанда,
әлеуметтік құбылысқа жақын. Бүгінгі таңда балалар басқа
отбасы құндылықтарынан ерекше дербес құндылықтар
мәртебесіне ие болды.
2. Ана мен әкенің әлеуметтік рөлдері отбасының
балалармен тұрақтылығына әртүрлі әсер етеді: аналың
рөлі отбасындағы балалардың нақты саны туралы шешім
қабылдауда және оны сақтауда, әкенің рөлі – тәрбиеге
әлеуметтік нұсқауда және отбасында балаларды
әлеуметтендіруде көрінеді.
3. Ата-ана болу адамдар дүниесінде түйсіктердің көрінісі
емес. Егер әлдекім баланың биологиялық әкесі немесе
анасы болып табылса, ол автоматты түрде пайда болмайды.
Әке болу – бұл ер адамның жеке басы дамуының жоғары
деңгейі.
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Сәлемдесу
Жаттықтырушы өзін таныстырады: атын, тегін, тренинг
қатысушылары оны қалай атауы керектігін айтады. Сәлемдесу
тренингке тон береді, қатысушыларды белгілі бір тілдесу стиліне
бағыттайды және жұмыс бағытын белгілеу мүмкіндігін береді.
Тренинг мақсаттарын ұсыныңыз:
1. Тренинг қатысушыларымен «саналы түрде әке болу»
туралы жалпы түсінік қалыптастыру.
2. Осы жоба шеңберінде «саналы түрде әке болу» тақырыбы
бойынша қатысушыларды сараптамалық зерттеулермен
және аналитикамен таныстыру.
3. Қазіргі заманның әкелеріне қажетті дағдылар мен
құзыретті қалыптастыру.
4. Қатысушыларды ересектерді дамыту және оқыту
қағидаларымен және жаттықтырушылық құзыреттермен
таныстыру.
5. Тренинг
қатысушыларына
жобаның
әдістемелік
материалдарын табыстау.
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Әрбір мақсат бойынша қысқаша түсіндірме беріңіз:
1. Әрбір қатысушы саналы түрде әке болуды өздігінше
түсінеді. Жалпы мінездемелер анықтау және олардың
негізінде топ үшін саналы түрде әке болу туралы жалпы
көзқарас қалыптастыру керек.
2. Қатысушыларды әдістемелік құралмен таныстырыңыз,
әке болу проблемалары жөнінде әдебиет зерделеуді
ұсыныңыз. Тренинг барысында әрбір кішігірім лекцияда
теориялық ақпаратты пайдаланыңыз, мысалдар келтіріңіз
және сол немесе өзге мәселе бойынша ғалымдардың
ұстанымдарымен толықтырыңыз.
3. Бала-ата-ана
қарым-қатынастарының
жаңа
стратегияларын қалыптастыру керек. Практикалық жұмыс
қорытындылары бойынша талдау, салыстыру, талқылау
және қорытындылар жаңа дағдылар мен құзыреттерді
қалыптастыруға көмектеседі.
4. Ересектер мен балаларды оқытудағы ерекшеліктерді
анықтау керек. Тренинг, оның мақсаттары, міндеттері және
сатылары туралы, сондай-ақ жаттықтырушының рөлі мен
құралдары жөнінде жалпы көзқарас қалыптастыру керек.
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Танысу
Қолайлы жағдай жасау, қатысушылардың бір-бірімен өзара
іс-қимыл жасауы.
«Автопортрет» жаттығуы
Мақсаттары: мен-тұжырымдамасын – Мен-әке нақты өзінөзі сәйкестендіруін анықтауға қабілеттерді жаттықтыру.
Қатысушының танысуы мен ашылуына көмектесу, топта
қолайлы жағдай жасау.
Тапсырма:
1. А4 парағында өз портретін салу.
Нұсқаулық:
қатысушыларға
қағаз
парақтары
мен
фломастерлер (түрлі түсті қарындаштар) таратыңыз.
Әрқайсысы парақта өзін бейнелеуге 2-3 минут уақыт беріңіз.
2. Анағұрлым маңызды өзінің әке қасиетін көрсету.
Нұсқаулық: әрқайсысының әке ретінде өзі туралы, өздерінің
әке қасиеттері туралы айтуын ұсыныңыз. Бұл қатысушыларға
тренинг тақырыбын жеке сезіну және басқа қатысушылармен
танысу мүмкіндігін береді.

Күтулерді жинақтау
«Күту картасы» жаттығуы
Сіздерге флипчарт және түрлі түсті стикерлер қажет болады.
Әрбір қатысушы стикерге тренингтен өзінің үміт етулері туралы
жазады, стикерлерді флипчартқа іледі.
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Топпен тренингтік келісімшарт
Топтық пікірталас тренинг ережелері бойынша өткізіледі.
Барлық қатысушылар бүкіл тренинг кезеңі бойы орындауға
міндеттенетін ережелер белгіленеді.
Ережелер тренинг қатысушыларының психологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін керек. Жүргізушінің міндеті
оларды тренинг қатысушыларына оның басталуы алдында
түсіндіру және бұдан әрі сақталуын бақылау болып табылады.
Тренингтің үлгі ретіндегі ережелері:
1. «Осында және қазір» қағидасы. Біз дәл қазір мазалайтын
нәрсе туралы ғана айтамыз және топта не болып жатқанын
талқылаймыз.
2. Орын алып жатқан нәрселердің құпиялылығы. Тренинг
кезінде болып жатқан нәрселер жарияланбайды және
тренингтен тыс талқыланбайды.
3. Әрбір қатысушы өз атынан ғана айтала алады. «Біз
есептейміз» орнына «Мен есептеймін».
4. Тілдесім кезіндегі шынайылық. Қатысушылар не
ойлайтынын және не сезетінін ғана айтады.
5. Сыйластық. Біз сөйлеп жатқан қатысушыны тыңдаймыз
және сөзін бөлмейміз.
6. Белсенділік. Әрбір мүше топ жұмысына белсенді қатысуға
тырысады.
7. Кешікпеу, ұялы телефондарын өшіру. Сабақ кезінде
сақталуға тиіс энергетикалық кеңістік жасалады. Кешігіп
келген және телефонмен сөйлесіп отырған қатысушылар
тренинг атмосферасын бұзады.
Қатысушыларға ережелерді түсіндіріңіз, пайда болатын
сұрақтарға жауап беріңіз. Егер топ мүшелері тарапынан
келіспеушіліктер болмаса, ережелерді топ қабылдады деп
саналады және барлығы үшін, соның ішінде жаттықтырушы үшін
де заң болып табылады. Ережені ешкімнің бұзбауын қадағалаңыз.
Егер қандай да бір ереже бұзылған болса, топ қатысушыларына
ол туралы тағы бір рет еске салу керек.
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1-үлгі. Біздің қоғамдағы «мінсіз әке» портреті
Дәстүрлі

отбасында әке болуды және ерлі-зайыптылықты
жоспарлау және дайындалу

Отбасы құндылықтары жүйесінде әке болуға дайын болу
Дәстүрлі отбасында әкенің бала тәрбиесіне қатысуы
Дәстүрлі отбасында тәрбиелеу және өзара іс-қимыл жасау
ерекшеліктері
№ 1 кішігірім лекция
Тезистер:
болу психологиясы – ата-ана болу психологиясының
15. Әке
керемет қызық саласы, бірақ ол ана болу психологиясына
қарағанда, аз зерттелген.
5. Бүгінгі таңда адамзаттың бала өміріндегі әкенің үлесінен
өте жоғары үміт етулері бар, бұл ретте экономикалық
немесе мәртебелік қамтамасыз ету емес, атап айтқанда,
бала
проблемаларына
эмоциялық-психологиялық
қатысу. Бұрын басқаша болатын.
5. Әке болудың заманауи бейнесі қарама-қайшы. Бір
жағынан, әкенің рөлі мен әсер етуі әлсізденген (жасырын
әкесіздік, толық емес және шешесі ғана бар отбасылар
санының өсуі). Екінші жағынан, ер адам мен әйелдің
өміршеңдік рөлдерінің қайта бағдарлануы орын алуда.
5. Әке болуды екі ұстанымнан қарастыруға болады: әке
болу баланы дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету
ретінде және әке болу ер адамның жеке басын көрсетуі
ретінде. Әке баланы дамытуға үлкен үлес қосады
(психосексуалды, зияткерлік, оқуға қызығушылық, тілді
дамыту, моральдық нормаларды, эмоциялық-тұлғалық
саланы, өзін-өзі бағалауды игеру, жеке қасиеттерін
дамыту, қылмыстық мінез-құлықтың алдын алу).
5. Ер адам әке болған кезде, ол жеке дағдарысты басынан
өткізеді. Бұл дағдарыс барлық өмір салаларындағы
дамуды ынталандырады, ол отбасы қарым-қатынастарын
күшейте алады және ер адамды жеке тұлға ретінде
дамытуға әсерін тигізеді. Дағдарыс ойдағыдай шешілген
кезде, ер адам ата-ана ұстанымын қабылдайды, яғни
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өзінің ата-аналық функцияларын және отбасындағы қарымқатынастар жүйесіндегі тиісті рөлін қабылдайды.
Кішігірім лекциядан кейін қатысушыларды талқылауға
шақырыңыз. Олармен бірге сәйкес келу және қарамақайшылықтар нүктелерін анықтаңыз. Қорытындылар жасаңыз.
Үлгі сұрақтар:
1.
2.
3.
4.
5.

Сіздің түсінігіңізде әке болу дегеніміз не?
Сіздің түсінігіңізде «дәстүрлі әке» деген кім?
Сіздің түсінігіңізде «мінсіз, «жақсы әке» деген кім?
Сіздің ойыңызша, әке дәстүрлі отбасына қалай қатысады?
Ер адамда әке болуға дайындық қалай қалыптасады?
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«Мінсіз әке портреті» жаттығуы
Қерек-жарақтар: флипчарт және маркерлер.
Мақсаты: топтың бүгінгі таңдағы мінсіз әке туралы
көзқарасын анықтау.
Топ 3-4 кішігірім топтарға бөлінеді.
Тапсырма: әрбір кішігірім топ мінсіз әке бейнесін жасауы
керек. Бұл үшін олар флипчартта сурет салады және жаза
алады. Әрбір топ жасалған бейнені көрсетеді, флипчартта
жасалған бейнеге сүйене отырып, мінсіз әкенің қасиеттері
туралы айтып береді.
Жаттығу соңында жаттықтырушы жиналған материалды
жалпылайды, топпен бірге мінсіз әке болу туралы қорытынды
жасайды (мысалы, мінсіз әке болу әрқашан саналылықты және
жауапкершілікті қамтиды).
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2-үлгі. Ер адамның ұрпақ жаңғырту денсаулығы
мәселелері
№ 2 кішігірім лекция
Тезистер:

11.

Ұрпақ жаңғырту денсаулығы – бұл ұрпақ жаңғырту жүйесі
мен оның функцияларына қатысты сырқаттардың жай
ғана болмауы емес, бұл дене, ақыл-ой және әлеуметтік
амандық. Бедеулік мен түсіктердің алдын алу да ұрпақ
жаңғырту денсаулығының бөлігі болып табылады. Бұл
әрбір нақты адам денсаулығының, әрбір отбасының және
жалпы қоғамның маңызды құрамдас бөлігі.
2. Ұрпақ жаңғырту құқықтары – бұл әке мен әйелдің
өзінің ұрпақ жаңғырту денсаулығы туралы, соның
ішінде балалардың туылуы, олардың туылу уақыты және
балалардың туылуы арасындағы аралықтар туралы еркін
және дербес шешімдер қабылдау құқығы, сондай-ақ осы
мәселелер бойынша ақпарат алу құқығы.
3. Қазіргі уақытта ер адамдардың денсаулық проблемалары
ТМД және Еуропа елдерінің өкіметі алдында қатты
көтерілді. Ер адамның денсаулық мәселелері соңғы кезде
көптеген себептермен соншалықты маңызды болып тұр:
бұл халықтың қартаюы да, өмір сапасын арттыруға ұмтылу
да, сырқаттардың алдын алу және ерте диагностикалау
маңыздылығы да. Болашақ ер адамның ұрпақ жаңғырту
денсаулығы жөргектен басталатыны белгілі. Ер адамдар
бедеулігінің 70% балалық шақта дамиды.
4. Қалыптасқан қолайсыз жағдайды өзгерту үшін отбасы
рөлін, отбасы құндылықтарын нығайту керек, жауапты
ана болу мен әке болуды ынталандыру, отбасындағы ер
адам мен әйел рөлінің маңыздылығын арттыру, баланы
тудыру және тәрбиелеу үшін қолайлы материалдық
жағдайлар жасау керек.
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Жаттықтырушы
ұрпақ
жаңғырту
бейнелекция көруді ұсынады.
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денсаулығы

туралы

«Сұхбат» жаттығуы
Ашық және жабық мәселелерді игеруге, «қолайсыз»
сұрақтар қоя білуге көмектеседі. Қатысушылардың белсенділігі
мен назарының шоғырлануын арттырады, жағдайға байланысты
тез қайта бағдарлануға үйретеді.
Мақсаты: қатысушылардың ер адам үшін ұрпақ жаңғырту
денсаулығының маңыздылығын түсінетіндігін анықтау.
Нұсқаулық: қатысушыларды екі адамнан тұратын топқа
бөліңіз (журналист және сұхбат беруші, олар кейін
рөлдерімен алмасады). Оларға ер адамның ұрпақ жаңғырту
денсаулығы тақырыбына сұхбат жүргізуін ұсыныңыз.
Олар біздің қоғамда ер адамдардың ұрпақ жаңғырту
денсаулығын жақсарту үшін қандай ұсынымдар бере алар
еді?
Жауаптар негізінде қорытындыларды қалыптастырыңыз
және айтыңыз.
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Эрик Берн бойынша транзактілі талдау
№ 3 кішігірім лекция
Әрбір адамда кішкентай баланың немесе кішкентай
қыздың белгілері болады. Ол кейде мұны балалық
шағында істегендей дәл солай
сезінеді, ойлайды, сөйлейді және назар аударады.
Эрик Берн. Ойын ойнайтын адамдар

Тезистер:

11.

Эрик Берн әлемде адамның өмір сүруінің үш тәсілін
ашты, олардың әрқайсысы ойлардың, сезімдердің
және мінез-құлық ерекшеліктерінің нақты жиынтығын
қамтиды. Оны өмір сүруге үйреткен ата-аналарды
немесе басқа үлкендерді қайталай отырып, адам
ойланған, сезінген және өзін ұстаған сәттерінде, ол Атаананың эго-жағдайында болады. Ол «осы жерде және
қазір» қағидатын негізге ала отырып, ойланған және ісәрекет жасаған кезде, үлкен тұлға ретіндегі өз әлеуетін
пайдалана отырып, айналасында болып жатқан нәрсеге
назар аударғанда, ол өзінің Ересек ретіндегі эгожағдайын көрсетеді. Егер оның ойлары, сезімдері және
мінез-құлқы ол әдетте бала кезінде жасағандарға ұқсас
болса, ол Бала эго-жағдайына ауысады.
2. Осылайша, эго-жағдай – бұл адамның бір-бірімен
байланысты ойларының, сезімдерінің және мінез-құлық
ерекшеліктерінің жиынтығы, осы уақыт сәтіндегі жеке
тұлғаның үш бөлігінің біреуінің өмір сүру тәсілі. Үш
эго-жағдайды біріктіре отырып, біз жеке тұлғаның эгожағдайының үш мүшелі үлгісін аламыз.
3. Бұл үш эго-жағдай адамның икемді болуына мүмкіндік
береді. Олардың қайсыбірі жақсы немесе нашар деп
айтуға болмайды. Ересек адам олардың барлығын
пайдаланады – нақты жағдайға байланысты. Әрбір эгожағдай адамға оның жеке тұлғасының ажырамас бөлігі
ретінде қажет. Олардың құндылығы неде?
4. Ата-ананың эго-жағдайында ұрпақтан ұрпаққа берілетін
адам тәжірибесінің байлығы, моральдық көзқарастары
және мінез-құлық үлгілері бар. Бұл біздің жады, дүниеге
және өмірге деген дәстүрлі көзқарас. Ол адам ұрпағын
сақтау туралы қамқорлыққа, мәдени және отбасылық
дәстүрлерге негізделген және адам әке немесе ана
болғанға дейін ерте балалық шақта пайда болады.
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6. болады. Ата-ана ең алдымен мынадай нұсқаулар арқылы
өзін көрсетеді: «Мынаны жаса, бірақ мынаны жасама…»;
«Әрқашан…»; «Ешқашан…»; «Сақ бол…»; «Үндеме…»;
«Мұны дереу тоқтат!»; «Менімен осылай сөйлесуіңе
жол бермеймін!»; «Мен сізге көмектесемін…». Оның сөзі
мақалдарға және клишелерге толы болады: «Бұл күлкілі
және ақымақтық...»; «Барлық ер адамдар...»; «Сіз ешқашан
еш нәрсені дұрыс жасамайсыз...»; «Бастықтікі әрқашан
дұрыс...»; «Жеті рет өлшеп, бір рет кес!». Ата-ананың сүйікті
ишараттары мыналар болып табылады: шошайған сұқ
саусақ, басын шайқау, арқасынан және басынан сипалау,
құшағына қысу, көзін қысу, түйілген қабақ. Мынадай дене
қалпы анағұрлым жиі кездеседі: қолдары белде немесе
кеудесінде айқасып тұрады, қолымен сүйемелденген иек,
кең қойылған аяқ.
6. Ересектің эго-жағдайы қосылған кезде, адам «осы жерде
және қазір» жағдайына назар аударады және ересек
адамға қолжетімді барлық мүмкіндіктерді пайдаланады.
Проблемаларды шешу тәсілдері, мінез-құлық және сезім
үлгілері – барлығы нақты жағдайға барабар. Бұл ретте
адам жасына сәйкес келетін зияткерлік және эмоциялық
ресурстарды пайдаланады. Бұл жағдайда адамдар әдетте
салмақты болады, эмоциясын көрсетпейді, мазмұнға
сәйкес сұрақтар қояды: «Не? Кім? Қашан?»; «Фактілер неге
негізделген?». Мыналар сүйікті фразаларға айналады:
«Мен келісемін...»; «Менің пікірім осы...»; «Мен барлығын
кесіп-піштім...»; «Тоқтай тұрыңыз, мен ойланайын...».
Ересектің денесінің де өз сигналдары болады: дене
қалпындағы және қозғалыстарындағы босаңдық пен
қобалжудың үйлесімді үндестігі, басы иілмеген (Бала)
және көтерілмеген (Ата-ана), ал тік, байсалды көзқарас,
аяқ өкшелері еденде, қолдары ашық, дененің жоғарғы
бөлігі алға қарай еңкейген (қызығушылықты көрсету).
6. Бала – бұл эмоциялар мен сезімдер әлемі: иррационалды
қорқыныштар, алаңдаушылықтар, мұң және ашу, қуаныш,
энтузиазм, нәзіктік және махаббат. Бұл елес ойыны және
шығармашылық, креативтілік қоймасы. Баланың өзі –
біздің бағыныштылық немесе бүлік, жылпостық және
қулық көзі. Бала өзін ең бірінші кезекте дене қалыптары
мен ишараттар арқылы көрсетеді: орындықтың астына
аяғын бүгеді, сәлемдесуге жауап ретінде немқұрайлы
басын изейді, қорыққан кезде, иығын қиналып қусырады,
өкінген кезде, өзінің қолдарын сықырлатады, ұмытып
қалған кезде, басын қасиды, іші пысқан кезде –
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қарындашпен ойнайды немесе жиналыс кезінде бір
нәрсенің суретін салады.
Паттерндер. Сценарий – бұл «балалық шақта жасалған
өмір жоспары». Бала ата-аналар немесе қоғам ұсынған негізде
сценарий таңдайды. Сценарийді таңдауға сыртқы факторлар
да, баланың еркі де әсер етеді. Сценарий теориясына сәйкес,
біздің әрқайсысымыз балалық шақтың өзінде-ақ сценарий үшін
маңызды сәттерді білеміз. Мысалы, болашақ балалар саны.
Контрсценарий – сценарийден «құтылуға» алып келетін ісәрекеттердің қандай да бір бірізділігі. Контрсценарий басқа эгожағдайда қалыптасады. Мысалы, «Сен зардап шегуге тиіссің»
сценарийі үшін «Егер сен ойдағыдай күйеуге шықсаң, сенің
өмірің реттеледі» контрсценарийі болуы мүмкін. Антисценарий
– «керісінше сценарий», сценарийге сәйкес әрекет ету мүмкін
болмаған кезде, қалыптастырыла алады. Өз сценарийіне тікелей
қарама-қайшы әрекет етуші адам, соған қарамастан, бұрынғыдай
оның әсеріне ұшырайды. Сценарий адамды басқаруын
жалғастырады, бірақ сценарийде жақсы нәрсені жасау керек
болса, адам жаман нәрсе жасайды және керісінше. Осылайша,
антисценарий сценарий оның тағдырын жасап жатқан кезде,
адам өмірінің стилін анықтайды. Бала толық деңгейде атаананың сценарийін орындауды бастаған кезде ғана, ата-ана
баланы ересек деп есептейтіні айтылады.
Топпен бірге талқылау. Жеке паттерндерді түсіну, әке болуға
қатысты шектеуші және жалған көзқарастар. Қорытындылар.
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Транзактілі талдау бойынша жаттығу
Адамның сыртқы реакцияларын мұқият бақылау (вербальды
және вербальды емес), оның нені сезінгенін анықтау және кейбір
маңызды ойлау паттерндерін түсіну жаттығудың мақсаты болып
табылады.
Нұсқаулық: қатысушылардан түрлі эго-жағдайлардағы өз
реакцияларын салыстыруды сұраңыз.
Бұл жаттығу түрлі Мен жағдайларында өз реакцияларын
салыстыруға көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар нақты
қалай назар аударуды таңдау мүмкін екенін түсінуге де септігін
тигізеді: Бала, Ата-ана немесе Ересек ретінде.
Түрлі жағдайлар ұсынылады:
• Егер Бала сияқты назар аударсаңыз, Сіз нені сезінетін
едіңіз және өзіңізді қалай ұстайсыз?
• ...Ата-ана ретінде?
• ...Ересек ретінде?
Топ 3 кішігірім топқа бөлінеді. Әрқайсысы 5 мин ішінде «әкеұл» сұлбасы бойынша транзакцияны (сөйлесуді) модельдеу
туралы тапсырма алады:
1. Ата-ана-Бала
2. Бала-Бала
3. Ересек-Бала
Тапсырма орындалған соң, коммуникациялар кезіндегі эгожағдайлардың айырмашылықтары туралы, анағұрлым тиімді
транзакциялар туралы қорытындылар жасалады.
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Үлгі сұрақтар:
1. Өзіңізді Ата-ана, Бала, Ересек эго-жағдайының денесінде
қалай сезінесіз?
2. Әке мен балалардың коммуникацияларында қандай эгожағдай анағұрлым тиімді?
3. Балалармен қарым-қатынас жасау кезінде Сіз үшін
қандай эго-жағдай тән?
Қорытындылар бойынша жалпы қорытындылар жасаңыз
және оларды топқа ұсыныңыз.
«Ата-ана нұсқаулары» жаттығуы
Мақсаты: ата-аналардың әсерімен
шектеуші көзқарастарды түсіну.

қалыптастырылған

Нұсқаулық: қатысушылардан көздерін жұмуды, бірнеше
терең дем алуды және дем шығаруды өтініңіз. Босаңсыған
жағдай фонында оларға ата-ана отбасын естеріне түсіру
керек.
1. Ата-аналар баланың қыңырлығына, еркеліктеріне және
қателіктеріне қалай қарады?
2. Мына фразаларды ата-аналар қалай жалғастыратын
еді: «Балалар өздерін жаман ұстайды, өйткені…», «Тіл
алмайтын бала – бұл…», «Ата-аналар… тиіс, балалар…
тиіс».
3. Босаңсыған жағдайдан шыққан соң, қатысушылар
естеліктерімен, түсінулерімен бөліседі, олардың туған
отбасыларында қалыптасқан «көмекші» және шектеуші
көзқарастарды анықтайды.
Үлгі сұрақтар:
1. Өзіңізден қандай шектеуші көзқарастарды анықтадыңыз?
2. Сіздің әкеңіз сіз үшін қай жағынан үлгі бола алады?
3. Балаларға қатысты өз мінез-құлқыңызда нені өзгерткіңіз
келеді?
Айтылған идеялар негізінде жалпы қорытындылар жасаңыз.
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3-үлгі. Ынталандыру және әкелердің қажеттіліктері
Еркектік сәйкестік және әке болудың психологиялық
ерекшеліктері
Саналы түрде әке болудың құрамдас бөліктері
Әке болуға психологиялық дайындық
Тиімді әке болуды қалыптастыру
Жауапты әке болу отбасындағы проблемалардың шешімі
ретінде
№ 4 кішігірім лекция
Тезистер:
Әке болуды қалыптастыру – бұл көп сатылы үдеріс, оған
түрлі факторлар, соның ішінде әлеуметтік, отбасылық және
жеке факторлар әсер етеді.

11.

Әке болуға психологиялық дайындық – бұл жеке тұлғаның
ішкі ұстанымы, оның өзегі – бұл болашақ ата-ананың
әке болуға қарым-қатынас жүйесі. Оған болашақ балаға
деген қарым-қатынас, өзіне – болашақ ата-ана ретінде
ата-ана болу рөлі, сондай-ақ жалпы ата-ана болу кіреді.
Әке болуға психологиялық дайындық жүйесінің барлық
элементтері бір-бірімен тығыз байланысты.
2. Әке болуға психологиялық дайындықтың жоғары деңгейі
белсенділік, шығармашылық, сенім, мақсатқа ұмтылу
сияқты жеке бастың ерекшеліктерімен байланысты.
Орташасы – сенімді қарым-қатынастарға ұмтылумен,
танумен,
проблемаларды
шешудің
конструктивті
тәсілдерін іздестірумен. Төменгісі – сенімсіздікпен және
нашар ұйымдастырумен, қоршаған ортаны жағымсыз
қабылдаумен, немқұрайлықпен, сенімді болмаумен
байланысты.
3. Әке болу сезімінің қалыптасуы мен жеке бастың есеюі
арасында психологиялық байланыс бар. Міне, неліктен
кеш туған балалардың әкелері әке болуды толық
мөлшерде жиі қобалжиды. «Піспеген» әкелер мен жас
аналардың негізгі психологиялық қиындығы баламен
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сөйлесуден рахат пен қуаныш ала алмауында болып
табылады.
Әке сезімінің жетілуі балаға бағдарланған тәрбиелеудің
жақсы көретін, қабылдаушы стилінен көрінеді. Мұндай
әкелерде эмпатия дамыған, оларға баланы бағып-қағу,
қамқор болу тән. Әке болу оларды бала өмірінің алғашқы
жылдарынан бастап-ақ жан-тәнімен баурап алады.
Есейген ер адамдардың әкелік махаббатын сипаттай
отырып, олар оқытуға, өзін беруге, баланы жоғары
мәдени мағынада өзінің мұрагері етуге қажеттілікті
бастап кешіреді деп айтуға болады, яғни болашаққа өзі
иелік еткенге қарағанда, барлық жақсыны береді. Бұл
әкелер ерте және мектепке дейінгі жастағы балалармен
өзара іс-қимыл жасасуда анағұрлым тиімді.
Баламен байланыс жасағанда, шынайы еркектік
қасиеттер жетіледі – қорғау қажеттілігі және қабілеті,
өзіне жауапкершілік алу, ішкі энергия мен күш бекиді.
Әкенің өсіп келе жатқан баламен өзара іс-әрекет
жасауында ойын маңызды орын алады. Әкелер өзгеше,
жігерлі, болжанбайтын ойындарды ұйымдастыруға бейім,
олар балаларға ерекше ұнайды.
Өзінің кішкентай балаларымен жиі араласатын және
олардың сигналдарына мұқият назар аударатын әкелер
балалар әлемінде маңызды тұлғаларға айналады. Ең
алдымен, олар бала соған еліктейтін мінез-құлық үлгісіне
айналады. Әкенің баламен араласуы және өзара іс-қимыл
жасауы үшін себептер көп болған сайын, балдырғанның
психикалық дамуы үшін жақсы болады. Тиімді ата-ана –
өз баласының барлық мәселелер жөніндегі консультанты.
Отбасы – жауапты әкелердің негізгі құндылықтарының
бірі, отбасындағы шаруашылық функциялар мейілінше тең
бөлінеді, отбасындағы басшылыққа көзқарас анағұрлым
либералды. Әкелер барлық функцияларды толық
көлемде іске асырады, бірақ баланы күтуге байланысты
функциялар бұған кірмейді. Олар күнделікті баламен 4
және одан артық сағат бірге болады, сондай-ақ жүктілік
кезінде және босанғаннан кейін, баланың анасын
белсенді түрде қолдайды, бірақ бұл ретте жұмысты толық
тастауға және балаға қамқорлық жасаумен айналысуға
дайын емес.
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«Мақтау» жаттығуы
Мақсаты: өз-өзін мақұлдауға, жігер беруге және
шабыттандыруға үйрену, өйткені бұл өмірде септігін тигізеді.
Өткен шақта табысқа жетуге алып келген іс-әрекеттерді еске
алып және эмоционалды түрде бекіте отырып, сіз өзіңізді
бұдан кейінгі жетістіктерге жігерлендіресіз.
Нұсқаулық: тренингтің
тапсырма беріңіз:

әрбір

қатысушысына

мынадай

1. Өзіңізді сезімтал, сенімді, күшті әке ретінде көрсеткен
оқиғаны еске түсіріңіз.
2. Осы жағдайдағы эмоциялық жай-күйіңізді (қанағаттану,
көтерілу) еске түсіріңіз.
3. Өз-өзіңізді мақтаңыз. Өзіңізге бірнеше жылы сөздер
айтыңыз. Мысалы: «Жарайсың! Осы қалпыңда бол!»
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4-үлгі. Бүгінгі таңда «жаңа әке» түсінігі
«Жаңа әкелердің» мінез-құлқы үлгілері
«Жаңа әкенің» отбасын жоспарлауға және балаларды
тәрбиелеуге қатысуы
Әкенің ұлындағы рөлдік үлгісі
Әлеуметтік («символдық») әке болу
№ 5 кішігірім лекция
Тезистер:

11.

«Жаңа әке». Бұл алдыңғы үлгілермен салыстырғанда,
неғұрлым аз таралған мінез-құлық типі; ол көбінесе
отандық мәдениетке қарағанда, батысқа тән. Әкелердің
жаңа мінез-құлық типіне мыналар жатады: 1) балалармен
эмоционалды жақындық; 2) тікелей күтімге әуесқойлық,
баламен сөйлесу және баламен ойындар; 3) балаға үнемі
қамқорлық көрсету; 4) олардың дене және жеке дамуы
үшін жауапкершілік.
2. Мұндай типті әкелердің мінез-құлық сипаттамасы үшін
«белсенді әке болу» және «еліккен әке болу» түсініктері
пайдаланылады. Екінші түсінікті дәлірек сипаттау үшін
мұндай әкелер балаға көп уақыт бөледі деп айтады;
одан да көп қамқорлықты, баланың күнделікті істеріне
қатысуды және бірге болуды көрсетеді; бірлескен
ойындарға және кітап оқуға көбірек назар аударады;
баланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты
тапсырмаларды міндетті түрде орындайды; бір күн, апта
бойы баланың істерін жоспарлайды; оларды күні бойы
бала туралы ойлар жиі мазалайды; басқа типті әкелерге
қарағанда, олар ата-ана болуға неғұрлым жауапты түрде
қарайды.
3. Әке болуды «белсендендіруге» бағдарланған әлеуметтік
саясаттың барлық мүмкін болатын шаралары, «жаңа» жақсы көретін, қамқоршы әкенің бейнесін құру олар үшін
жаңа ата-ана болу салаларындағы ер адамның қатысуын
арттыруға көмектеседі.
4. Жаңа әкелер өз балаларымен үнемі байланыста болады,
олар олардың істері мен проблемаларынан хабардар,

2

3

4

23

6. балалармен көп уақыт өткізеді, олармен ойнайды
және оқуына көмектеседі. Мұндай типті әкелердің
үлесі балаларды үш жасқа дейін тәрбиелеуде ерекше
байқалады. Егер дәстүрлі әкелерде бұл үлес өте төмен
болса, жаңа әкелерде ол шамамен ананың үлесіне тең
болады. Бұл әкелер кәсіби жүктелемелерін қысқартып
және балаларға көп уақыт бөлу үшін өздерінің мансаптық
амбицияларын және талаптарын төмендетуге дайын.
6. Әке болу мінез-құлқының қарастырылатын үлгісінің
айрықша ерекшелігі мынада болып табылады: әке
үй жұмысы жалақының баламасы бола алатынын
мойындайды, сондықтан отбасы өмірінің белгілі бір
кезеңдерінде ол кәсіби қызметін өз еркімен тастауға
және, былайша айтқанда, үйде отыратын әке болуға
дайын.
6. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы бұзылған және
айырылысқан жағдайда, «жаңа әке» анамен бірлесіп,
балаларды қамқорлыққа алуды жүзеге асырады.

5
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Үлгі сұрақтар:
1. «Жаңа әке болу» жағдайында отбасын жоспарлауда және
балаларды тәрбиелеуде әкенің рөлі қандай?
2. Әкесі ұлының болашақ әке болуы ретінде қалай әсер
етеді?
3. Әлеуметтік («символдық») әке болуға сіздің көзқарасыңыз?
«Тренинг өткізу күнін аяқтау» жаттығуы
Тренинг өткізу күнін – қатысушылар эмоционалдық өрлеу
жағдайында, тренингтің оларға көмектескеніне (бір нәрсені білу
немесе түсіну, жаңа тәжірибе, ептілік пен дағдылар алу, тілдесуді
анағұрлым икемді болу) сенімділікпен тарайтындай сауатты
түрде аяқтау керек.
Мақсаты: қатысушылардың ресурстық жай-күйге қол
жеткізуі, тренинг өткізу күні анағұрлым бағалы сәттерді
өздері үшін белгілеуі үшін.
Нұсқаулық: әрбір қатысушының мынадай сөз тіркесін
аяқтауын сұраңыз: «Бүгінгі күнді есіме түсіргенде, бірінші
кезекте ... еске түсіремін»
Жалпы қорытындылар, түйіндеме. Бірінші күнді аяқтау.
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ТРЕНИНГТІҢ 2-ШІ КҮНІ
Жобаның әдістемелік матералдарымен жұмыс істеудегі
тренингтік технологиялар
Тренингтің басталуы
Сәлемдесу
«Бірінші күнді еске түсіру» сессиясы
«Бәрін еске түсіру» жаттығуы
Мақсаты: өткен материалды қатысушылардың есіне түсіру,
бұл тренингтің кез келген бөлігінде пайдаланыла алады.
Нұсқаулық: тренингтің әрбір қатысушысының тренингтің
бірінші күнінен неғұрлым есте қалған фактіні кезекпен еске
түсіруін және оны түсіндіруін сұраңыз. Жаттығуға әрбір
қатысушы қатысады, осылайша топ тренингтің бірінші күнінің
бүкіл материалын дерлік еске түсіреді.
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Жаңа білімді табыстаудың тренингтік технологиялары
Тиімді нұсқаушы құзыреттері
Тренинг оқыту нысаны ретінде. Негізгі түсініктер
Тренингтің басқа оқыту нысандарынан ерекшелігі
Қатысушыларға тренинг басымдықтары мен форматын қалай
ұсыну керек?
Тренинг мақсаттарын, міндеттерін және нәтижелерін
тұжырымдау
Тиімді жаттықтырушы портреті. Ересектерді оқыту қағидаттары
Жаттықтырушының негізгі құзыреттері мен дағдылары

3-үлгі. Тренинг ересектерді оқыту нысаны ретінде
№ 6 кішігірім лекция
Тезистер:

11.

Андрагогика, яғни ересек адамдарға білім беру
қағидаттарына сәйкес, ересек үйренуші адамға осы
үдерісте жетекші рөл тиесілі. Қалыптасқан жеке тұлға
бола отырып, ол өз алдына нақты мақсаттар қояды
және дербестікке, өзін-өзі танытуға, өзін-өзі басқаруға
ұмтылады. Андрагогика оқудың ежелгі формуласын іске
асырады: non scholae, sedvitae discimus – мектеп үшін
емес, өмір үшін оқимыз.
2. Кең мағынада андрагогика – адамның өмір бойы жеке
өзін-өзі танытуы туралы ғылым. Кейбір адамдар жастық
шағынан бастап-ақ өзін танытуға қол жеткізеді, бірақ
көпшілігі бүкіл өмір бойы білім, тәжірибе, ептілік және
дағдыларды жинақтай отырып, біртіндеп ашылады.
Андрагогика жеке тұлғаның ашылуына ықпал етеді,
өмірден орнын табуға, жасырын қабілеттерін көрсетуге
септігін тигізеді.
3. 1970 жылы М.Ш. Ноулс андрагогика бойынша
«Ересектерді
оқытудың
заманауи
практикасы.
Андрагогика педагогикаға қарсы» іргелі еңбегін басып
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шығарды. Мұнда ол осы пәннің негізгі ережелерін
тұжырымдады:
• оқу үдерісінде үйретушіге емес, үйренетін ересек
адамға – үйренушіге жетекші рөл тиесілі;
• ол, қалыптасқан тұлға бола тұрып, өз алдына
нақты оқу мақсаттарын қояды, дербестікке, өзінөзі танытуға, өзін-өзі басқаруға ұмтылады;
• ересек адам оқу үдерісінде пайдаланылуға тиіс
кәсіби және өмірлік тәжірибеге, білімге, ептілікке,
дағдыларға ие;
• ересек адам оқу кезінде алынған білімі мен
ептіліктерін тез арада қолдануға тырысады;
• оқу үдерісі елеулі дәрежеде уақыттық, кеңістіктік,
тұрмыстық, кәсіби, әлеуметтік факторлармен
анықталады, олар оны не шектейді, не ықпал етеді;
• оқу үдерісі оның барлық сатысында үйренуші
мен үйретушінің бірлескен қызметі түрінде
ұйымдастырылған.
6. Тренинг – қысқаша теориялық семинарларды және
қысқа уақыт аралығында (бір-бес күн) дағдыларды
практикалық тыңғылықтауды үйлестіретін қарқынды оқу
нысаны. 6-12 адамнан тұратын топпен жұмыс істейтін
жаттықтырушының міндеті – психологиялық жаттығулар
көмегімен, олар қандай да бір жағдайда өздері шешім
таба алатындай, қатысушыларға импульс беру. Кейбір
жаттықтырушылар, адамға проблемалардың пайда болу
себептері және оны шешу тәсілдері кенеттен түсінікті
болған кезде, бұл эффектіні «жарқыл», «арайлану» деп
атайды.
6. Тренинг – интербелсенді оқыту түрлерінің бірі.
Тренингтер, әдетте, рөлдік ойындарды, командалық/
топтық
жұмысты,
практикалық
тапсырмалардың
орындалуын, арандатуларды, ой-талқыларды қамтиды.
Бұл дағдыларды игерудің, «шеттен» көзқарастың,
практикалық атқарымдармен алмасудың ең жақсы
нысаны. Тренинг барысында адамдардың жаңа білім
алып қана қоймай, оларды іс жүзінде қолдану, жаңа
атқарымдарды және қай түрінде пайдалану керек-керек
еместігін түсіну мүмкіндігі бар.
6. «Тренинг» түсінігі нені білдіреді? Термин training ағылшын
сөзінен шыққан және бірнеше мағынасы бар: дайындалу,
оқу, жаттығу. «Тренинг» сөзінің көпшілік мойындаған
анықтамасы жоқ, бірақ авторлардың көпшілігі оның
мынадай белгілерін атап өтеді:
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• Оқудың қысқа мерзімділігі (бірнеше сағаттан
бірнеше күнге дейін)
• Кіші топты оқыту (1-ден 20-25 адамға дейін)
• Оқудың интербелсенділігі – қатысушылардың
сұратымдарын және тәжірибесін негізге аламыз
• Оқудың
қарқынды
сипаты:
қатысушыларға
арналған
әртүрлі
белсенділіктердің,
жаттығулардың, тапсырмалардың молдығы
• Адамның жеке және/немесе іскери дағдыларының,
ептіліктерінің және мақсаттарының қалыптасуы
Үлгі сұрақтар:
1. Тренинг семинардан, іскери ойыннан, біліктілікті арттыру
курстарынан немесе ерекшеленеді?
2. Тренингтің ерекшелігі неде?
3. Тренинг мақсаттары?
4. Тренинг қаншалықты тиімді?
Практикалық жаттығу
Мақсаты:
жаттықтырушы
тұжырымдау.

құзыреттерінің

түсінігін

Нұсқаулық:
қатысушыларды
кішігірім
топтарға
бөліңіз, әрбір топ мынадай бағыттардың бірі бойынша
жаттықтырушының қажетті құзыреттерінің тізімін әзірлеуге
тиіс:
1. Тренинг әзірлеу
2. Тренинг өткізу (презентация өткізу дағдылары, тренинг
мазмұнын басқару дағдылары, қатысушылардың мінезқұлқын және олардың өзара іс-қимыл жасауын басқару
дағдылары, кері байланыс дағдылары)
3. Оқу мақсаттарына сәйкес келетін тренинг ортасын
қалыптастыру және қолдау
4. Тиімділікті бағалау және тренинг нәжилерін қолдау
Әрбір топтың өзінің құзыреттер блогына презентация
өткізуін сұраңыз.
Талқылауда жаттықтырушы құзыреттерінің аяққы тізімі
қалыптасады.
Жалпы қорытынды жасаңыз.
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Тренинг әдіснамасы
ТЖобаның тренингтік және тренингтік емес шешімдері
Топтық динамика
Тренингте топты қалыптастыру сатылары
Топты басқару. Қиын қатысушылармен жұмыс
№ 7 кішігірім лекция
Тезистер:
Топ – бұл белгілі бір амалмен бір-бірімен өзара іс-қимыл
жасайтын, өзінің осы топқа тиістілігін сезінетін және басқа
адамдар тұрғысынан оның мүшелері болып есептелетін
адамдар жиынтығы (Р. Мертон). Топ мынадай заңдар
бойынша өмір сүреді:
		
1) тікелей өзара іс-қимыл жасау (бетпе-бет), бұл әрбір
мүшенің мінез-құлқы басқаларға әсер етеді дегенді
білдіреді және керісінше;
2) өзара тәуелділік – топ мүшелері өзінің жеке
мұқтаждықтарын
қанағаттандырған
немесе
жеке
мақсаттарына қол жеткізген кезде, бір-біріне байланысты
болады (К. Левин).
Топтық динамика
Курт Левин әлеуметтік топта орын алатын жағымды және
жағымсыз үдерістерді сипаттайтын «топтық динамика» терминін
енгізді.
Топтық динамика – топта белгілі бір уақыт бірлігінде орын
алатын динамикалық үдерістердің жиынтығы.
Топтық динамиканың ішкі құрамдас бөліктері:
• топаралық. Ол «қарсылық векторын» цементтейді
• топтық. Бұл өзара қолдаудың эмоционалдық алаңы
• жеке. Жеке тұлға пайымдамасының өзгеруі, ішкі
диалогтың пайда болуы
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Топтық динамика үдерістері
Топтық динамика (грек. dynamis – күш) – кіші топтың бүкіл
өмір циклын және оның: білім беру, жұмыс істеу, даму, тоқырау,
шегініс, ыдырау сатыларын сипаттайтын топішілік әлеуметтікпсихологиялық үдерістер мен құбылыстардың жиынтығы.
Топтық динамика үдерістеріне мыналар жатады:
• басшылық және жетекшілік;
• топтық шешімдер қабылдау;
• топтық
пікірлер,
ережелер
және
құндылықтар
қалыптастыру;
• топтың функционалдық-рөлдік құрылымын қалыптастыру;
• біріктіру;
• жан-жалдар;
• топтық қысым және жеке мінез-құлықты реттеудің басқа
тәсілдері.
Топтық жұмыс үш негізгі желі бойынша құрылады:
1. топтық динамика;
2. ұжымдық ойлауды белсендендіру;
3. мазмұн бойынша жұмыс.
Топтық динамикамен жұмыс істеу мақсаты: қатысушыларды
эмоционалды тарту, топты оңтайлы құрылымдау және топ
мүшелері арасында рөлдерді бөлу.
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«Босс айтты» практикалық жаттығуы
Мақсаты: топты белсендендіру, сондықтан жаттығуды
үзілістен кейін немесе топ кішкене шаршағанда, мысалы,
күннің соңында пайдаланған жақсы.
Уақыт: 5 минут.
Топ мөлшері: кез келген.
Нұсқаулық: барлық топ шеңберде тұр. Қатысушыларға
қарапайым нұсқаулықтар беретіндігіңізді, оларды, егер
нұсқаулық алдында сіз (жаттықтырушы) «босс айтты»
сөздерін айтқан жағдайда ғана орындау керектігін айтыңыз.
Қимыл көрсетіңіз және топтың оны қайталауын сұраңыз
(мысалы: «Дәптер ал», «Көршіңе қолыңды бер!», «Шапалақ
ұр», «Солға бұрыл»), топ, тренер «босс айтты» (мысалы,
«Босс айтты: «Дәптер ал!») сөздерін айтқан жағдайда ғана,
қайталайды. Бірінші қателескен қатысушы келесі қимылды
көрсетеді.
№ 8 кішігірім лекция
Дағдыны қалыптастыру

11.

Дағдыны
қалыптастыруға
жаттығулар
көмегімен
қол
жеткізіледі
(мақсатқа
бағытталған,
арнайы
ұйымдастырылған
қайталанатын
іс-қимылдар).
Жаттығулардың арқасында іс-әрекет тәсілі жетілдіріледі
және бекітіледі.
2. Егер адам іс-әрекет орындай отырып, оны қалай жүзеге
асыратынын алдын ала ойланбаса, одан жекелеген жеке
операцияларды бөліп алмаса, яғни оның дағдысы бар.
Дағдыларды қалыптастырудың арқасында, іс-қимыл тез
және дәл орындалады, жаңа білім, ептілік пен дағдыларды
дамытуға және алуға шоғырлануға болады.
3. Дағдыны қалыптастыруға уәж, үйрену, игерудегі ілгерілік,
жаттығулар, бекіту, жалпы немесе бөліктер бойынша
қалыптастыру әсер етеді. Операция мазмұнын анықтау
үшін – жеке даму деңгейі, білімнің, ептіліктің болуы,
операция мазмұнын түсіндіру тәсілі, кері байланыс.

2

3
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«Кішігірім лекция» жаттығуы
Мақсаттары және қолдану мүмкіндіктері:
жаттығу
қатысушыларға кішігірім лекция дайындауды және оқуды
жаттықтыруға мүмкіндік береді.
Нұсқаулық: қатысушылардың 3-4 кіші топтарға бөлінуін
сұраңыз. Әрбір кіші топтың 10 минут ішінде кез келген
тақырып бойынша сөз сөйлеушіні дайындауын сұраңыз.
Мәтін қолжетімді, түсінікті және қызықты болуға тиіс. Көрнекі
құралдарды, цифрларды, тарихты, салыстыруларды және
тағы басқаларын пайдалану керек. Ықтимал сұрақтар мен
аудитория реакциясын алдын ала болжау маңызды.
Талқылау
Барлық кішігірім лекцияларды өткізгеннен кейін, сөз
сөйлеушіні дайындаған кезде, кіші топтарда пайда болған
проблемалар талқыланады. Тыңдармандар барлық тыңдалған
хабарлардың түсініктілігі, қолжетімділігі, қызықтылығы және
пайдалылығы туралы пікір таластырады. Әрбір лекция бөлігінің
мәтіні және ақпарат ұсыну ерекшеліктері жете талданады.
Колба үлгісінің (немесе циклының) сатылары:
1. Тәжірибе алу.
2. Қадағалау, оның барысында үйренуші қазір ғана білген
нәрсесін ойланып түсінеді.
3. Жаңа білімдерінің мәнін түсіну, оларды жалпылау.
4. Жаңа білімдерін тексеру және іс жүзінде дербес қолдану.
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«Тренингті аяқтау» жаттығуы
Жаттығу қатысушыларға тренинг мазмұнын еске түсіруіне,
өз пікірін және алған ақпаратты ұғынуына көмектеседі. Сондайақ жаттығу тренингті белсенді, есте қалатын мәнерде аяқтауға
көмектеседі.
Қажетті материалдар: планшеткалар, А4 форматтағы қағаз,
қарындаштар.
Уақыт: 10 минут.
Топ мөлшері: 6-20 адам.
Нұсқаулық: қатысушылардың 3-4 адамнан тұратын кішігірім
топтарға бөлінуін сұраңыз.
Әрбір кішігірім топ қағаз
бен планшетка алып, 5 минут ішінде өткізілген тренингке
лайықты барынша сын есім-анықтауыштар ойлап табуға тиіс.
Мысалы, «белсенді», «ақпараттық» және тағы басқалары.
Қатысушылардан өзінің сын есімдер тізімін оқуын сұраңыз.
Талқылау міндетті емес. Топтың ерекше қызық идеяларға
түсінік беруін сұрауға болады.
Нұсқа. Топтың сын есімдердің орнына тренинг тақырыбымен
байланысты негізгі түсініктер мен терминдер тізімін жасауын
талап етуге болады.
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«САНАЛЫ ТҮРДЕ ӘКЕ БОЛУ» ТРЕНИНГІСІНІҢ ҮЛГІ
БАҒДАРЛАМАСЫ
(ОНЛАЙН, 4 САҒАТТАН 2 КҮН)

Тренигтің бірінші күні: Саналы түрде әке болу дамыған
қоғам феномені ретінде
1. Тренингтің басталуы
- Кіріспе. Танысу
- Күтулерді жинақтау. Топпен «Тренингтік келісімшарт»

Уақыты

10:00-10.30

2. Біздің қоғамдағы «мінсіз әке» портреті
3. Ер адамдардың ұрпақ жаңғырту денсаулығы
мәселелері
10:00-14.00

4. Ынталандыру және ер адамның әке ретінде
қажеттілігі
5. Саналы түрде әке болудың құрамдас бөліктері
6. Заманауи шындықта «жаңа әке» түсінігі
Тренингтің екінші күні: Әдістемелік материалдармен
жұмыс істеудің тренингтік технологиялары
1. Тренингтің басталуы
- «Бірінші күнді еске түсіру» сессиясы
- Осы жоба шеңберінде «Жаттықтырушы тренингісі»
тақырыбына кіріспе

10:00-10:30

2. Жаңа білімді табыстаудың тренингтік технологиялары
Тиімді нұсқаушы құзыреттері
- Тренинг оқыту нысаны ретінде: негізгі түсініктер
- Тиімді жаттықтырушы портреті. Ересектерді қалай оқыту
керек?
- Жаттықтырушы нені білуі және істей алуы керек?
10:00-14:00
3. Тренингтің әдіснамасы
- Топтық динамика
4. Дағдыны қалыптастыру
- Дағдыларды қалыптастырудың үлгілік сессиялары
- Дағдыны қалыптастыруға жаттығулар
- Цикл Колба
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Онлайн-тренинг ұйымдастыру
Онлайн-тренинг ұйымдастыру үшін ZOOM, Microsoft Teams,
Google Meets бейнеконференцбайланыс платформаларын және
ұқсас сервистерді пайдалануға болады.
Егер сіз онлайн-тренинг өткізсеңіз, көптеген үдерістердің
тездетілетінін ескеріңіз, сондықтан қатысушылар кез келген
үзілісті ұзақ ретінде қабылдауы мүмкін. Осыны ескере отырып,
тренинг әдеттегіге қарағанда, қысқарақ болуға тиіс.
Осы тренинг нысанының қолайлығы қатысушылардың
географиясы мәнінің жоғалуы, бастысы олардың интернетке
қосылған құрылғылары мен тұрақты байланысының болуы болып
табылады.
Тренингке дайындалу сатысында қатысушыларға тренингке
қалай қосылу керектігі туралы қарапайым және түсінікті ақпарат
беріңіз. Олардың қолданыстағы сілтемелерінің, тұрақты
байланысының, қажетті гаджеттерінің (компьютер немесе
смартфон) болуына, сондай-ақ олардың тренингке қосылуына
мүмкіндік беретін қосымшаларды немесе бағдарламаларды
жүктегеніне көз жеткізіңіз.
Ережелер
Тренинг қатысушыларының жоғары құштарлығын қолдау
үшін, оларға мынадай ережелерді айтыңыз:
• Әрбір қатысушы дауысымен белсенді тілдеседі және/немесе
чатта жазады.
• Әрқайсысы камераны қосылған күйінде ұстайды.
• Әрқайсысы «осы жерде және қазір» қағидатын ұстанады.
• Телефон үнсіз режимінде тұрады.
• Барлық қатысушылар барлық алған білімін іс жүзінде
қолданады.
• Тренинг қатысушылары өзара қолдау көрсетеді және
«виртуалды» шыдамдылық танытады.
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