
Тақырыбы:  
«Көшбасшы тұлға-өз өмірінің 

менеджері»



Мақсаты:   

- Өз өмірінің көшбасшысы болуға дайын, өмірге икемді тұлғаны       

тәрбиелеу

- Алдына мақсат қойып, оған жете алатын, адами құндылықтарды 
бойына сіңірген тұлғаны қалыптастыру 

Қоғамға игі өзгерістер енгізуге құштар азаматтарды қалыптастыру 

Күтілетін нәтиже: 



«Құндылықтарға 

негізделген  білім»

«Үй тапсырмасыз-

математика»

«Тұлғаға 

бағытталған 

білім» 

«Тереңдеп  

бойлау»

«Үйрете жүріп 

үйрену»

«Өндірістегі сабақ»

«Ата-анаға  

алғыс!»

Көшбасшы  тұлға



«Тұлғаға бағытталған білім»
Мақсаты:  

Әр сабақты нақты өмірмен байланыстыра өткізіп, өзгермелі заманға лайық өмір сүре 
алатын тұлғаны қалыптастыру

Міндеттер: 

- Оқушылардың іс –әрекетке бейімдігі , еркіндігі

-Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым –қатынаста жаңа тәсілдермен әдістерді 
қолдану

Жүзеге асу алгоритімі:

-Сабақ кестесін құру

-Кестеге сәйкес пән мұғалімдерімен, кураторларымен бірлесе түрлі орталықтарға 
оқушыларды апару және мектепте қызықты практикалық сабақтар ұйымдастыру

Күтілетін нәтиже: 

-Сыныптағы әрбір оқушының ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқу 
процесінің жан-жақты дамуын жүзеге асыру. 

- Оқушының мәдениетті қарым –қатынасы, адамгершілігі  артады



«Тереңдеп бойлау»
Мақсаты:  

Пәндердің үйлесімділігін сақтай отырып, оқушы білімін тереңдету 

Міндеттері: 

- Бейіндік бағытына сай оқушыға пәнді меңгеруге мүмкіндік жасау 

- Бейіндік пәндердің өзара кіріктірілуіне қолайлы орта қалыптастыру

Жүзеге асу алгоритімі:

- Сабақ кестесін құру (Бейіндік бағыттағы пәндерді бір күнге қою

- Кестеге сәйкес пән мұғалімдерінің жұмыс жоспарын жоспарлау

Күтілетін нәтиже: 

- Бейіндік пәндердің бірлесуі, үйлесімділігі арқылы оқушының білім сапасы артады

- Оқушының жүктемесі азаяды



«Құндылықтарға бағытталған білім»
Мақсаты:  

Оқу-тәрбие процесінде оқушының бойына адами құндылықтарды дарыту 

Міндеттер: 

- Әр сабақта адами құндылықтарды күнделікті өмірмен байланыстыра отырып енгізу

- Оқушылырдың өз ойларын ашық,еркін түрде жеткізуге тәрбиелеу

Жүзеге асу алгоритімі:

- Құндылықтарға негізделген оқыту семинарларын ұйымдастыру

- Мұғалімдердің ҚМЖ ға енгізуін жоспарау

- Сабақта қолданылуын бақылау

Күтілетін нәтиже: 

- «Адалдық алаңы», «Қайырымдылық»  т.б  акциялар ұйымдастыру арқылы оқушы 
бойындағы құндылықтарды көру



«Үй тапсырмасыз- математика»
Мақсаты:  

Оқушы мен ата-ана арасындағы жағымды қарым-қатыныс орнату

Міндеттер: 

- Оқушы жүктемесін азайту

Жүзеге асу алгоритімі:

- Мұғалімнің ҚМЖ құрлымын өзгерту

- Математика сабағындағы әдіс-тәсілдерді жетілдіру 

Күтілетін нәтиже: 

- Математика сабағына оқушының қызығушылығы артады

- «Бақытты балалық шақ»  қалыптасады



«Ата-анаға алғыс!»
Мақсаты:  

Оқушыларға және олардың ата-аналарына мотивация беру

Міндеттер: 

- Оқушылардың жетістіктерін бағалау

- Ата-анаға құрмет көрсету

Жүзеге асу алгоритімі:

- Сынып жетекшілері мен кураторларына тапсырма беріп,ұйымдастыру (Алғыс 
хаттың үлгісін әзірлеу)

-Пән мұғалімдеріне тапсырма беріп, ұйымдастыру (өз пәнінен жетістікке жеткен 
оқушы ата-анасына алғыс хат жазу)

Күтілетін нәтиже: 

- Оқушының белсенділігі және мұғалімге деген сенімділігі, ата-аналардың мұғалімге  
құрметі артады.



«Өндірістегі сабақ»
Мақсаты: 

Ата-ананың жұмыс орнына бару арқылы оқушыны мамандыққа бағыттау

Міндеттер: 

- Түрлі мамандыққа шолу жасау арқылы өзіне қажетті мамандықты  таңдау

- Оқушының өз  ата-анасының еңбегін бағалауға тәрбиелеу

Жүзеге асу алгоритімі:

- Жоспарлау

- Сынып жетекші, кураторларымен және пән мұғалімдерімен өндіріс 
орындарына бару 

Күтілетін нәтиже: 

- Мамамандық таңдауға бағыт-бағдар алады

- Ата-анасының еңбегін бағалап, құрметі артады



«Үйрете жүріп  -үйрену»

Мақсаты: 

Оқушыны жауапкершілікке тәрбиелеу, жағымды қарым-қатынас жасауға үйрету

Міндеттер: 

- Үйрене жүру арқылы сыныптастарын үйрету

- Бәсекелестік тудыра отырып, сынып белсенділігін арттыру

Жүзеге асу алгоритімі:

- Сынып белсенділерін анықтау, оларға тапсырма беру

- Белсенділер жұмысы

Күтілетін нәтиже: 

- Пәнге деген қызығушылығы жоғарылайды

- Білім сапасы артады


