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Мақсаты: елордалық білім беру ұйымдарының психологиялық қызметтерінің
жұмысына əдістемелік көмек жəне үйлестіру арқылы білім беру үрдісіне
қатысушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу.
Міндеттері:
✔ білім беру ұйымдарындағы  психологиялық қызметті əдістемелік сүйемелдеу.
✔ білім беру ұйымдарындағы  психологиялық қызмет іс-əрекетіне талдау  жəне

мониторинг жасау.
✔ елордалық білім беру ұйымдарының педагог-психологтерінің  кəсіби

шеберлігін жəне  біліктілігін  арттыру  бойынша  іс- шаралар ұйымдастыру
жəне өткізу.

✔ педагог-психологтер жұмысының  тиімділігін ғылыми- əдістемелік
қамтамасыз ету.



№ Іс шаралар  атауы Жауаптылар мен
орындаушылар

I. Оқу - əдістемелік жұмыстар
ҚАҢТАР

1 Бөлім қызметіне талдау жасау, мақсаты мен міндеттерін анықтау, бір жылға жұмыс жоспарын құру Исабекова А.К.

2 «Татуласу мектебі: тең-теңімен»  бағдарламасының   жұмыс əдістемесі»  бойынша   педагог –
психологтер үшін семинар-тренингін өткізу

Тесленко А.Н.

3 «Жасөспірімдерді əлеуметтендіру психологиясы» оқу вариативтік бағдарламаларын жаңғырту
бойынша авторлық топтың отырысын өткізу  (5-11 сыныптар)

Тесленко А.Н.

4 «Болашақ психологтер клубы» балалар қоғамдық бірлестігінің отырысы Тесленко А.Н.
5 Ата-аналар клубы: «Балаларды зорлық-зомбылықтан  қорғау: əрбір ата-ана нені білуі керек?»

тақырыбында  семинар
Тесленко А.Н.

6 Ата-аналар клубы: «Сіз өз балаңыздың білімі мен тəрбиесіне аландайсыз ба?» Бодикова Л.Ж.

7 «Жас зерттеушілер Академиясы» жобасы  бойынша жұмыс Тесленко А.Н.
8 «Мектептегі инклюзивті білім беру форматында педагог-психологтің кəсіби құзыреттілігін

қалыптастыру» тақырыбында психологтерға арналған курстар
Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сейдімхан Б.М.

9 Ата- аналар  клубы:  «Бақытты  отбасындағы  қарым-қатынас» тақырыбында  семинар Бодикова Л.Ж

10
Жас психологтер мектебі: «Ертегі  терапиясын қолдану əдістері» тақырыбында  семинар Сатымбекова  Т.С

АҚПАН
1 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» бағдарламасымен  жұмыс Тесленко А.Н.
2 «Жас зерттеушілер Академиясы» жобасы  бойынша жұмыс Тесленко А.Н.
3 «Жас психолог мектебі»  оқыту семинарын өткізу Исабекова А.К
4 «Суицидтің   алдын  алу  бағдарламасы  аясында ведмоствоаралық əрекеттесу алгоритмі»

бойынша     "Қызылжар Абай орта мектебі"  үйлестірушілері жəне ЖТД   жетекшілері
отырыстарына қатысу

Исабекова А.К.

5 «Болашақ психологтер клубы» балалар қоғамдық бірлестігінің презентациясы: «Психология-  əр
күн үшін!»

Тесленко А.Н.

6 Ата –аналар клубы: «Əке,  сен менің ең жақын досымсың!» Тесленко А.Н.
7 «Мектептегі инклюзивті білім беру форматында педагог-психологтің кəсіби құзыреттілігін

қалыптастыру» тақырыбында психологтерге арналған курс  өткізу
Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж



Сейдімхан Б.М.
8 Ата-аналар клубы:  «Отбасылық тəрбиенің жағымды тəжірибесін қалыптастыру» Бодикова Л.Ж

НАУРЫЗ
1 Білім беру  мекемелерінде «Өмірге ИЯ деп айт» республикалық ақпараттық акциясының

қалалық  кезеңін    ұйымдастыру жəне өткізу
Исабекова А.К.

2 «Татуласу мектебі: тең – теңімен» жобасы бойынша іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу
(айына 3 рет)

Тесленко А.Н.

3 «Жас зерттеушілер Академиясы» жобасы бойынша жұмыс Тесленко А.Н.
4 Ата-аналар клубы аясында:  «Тəрбие тал бесіктен басталады»  вебинар Бодикова Л.Ж
5 «Болашақ психологтер клубы»:  Адамдарға эксперименттер жүргізу:  келісемін   немесе

келіспеймін   ( дебат)
Тесленко А.Н.

6 Білім беру ұйымдарында  психологиялық  қызметтегі   «Амалтея» психодиагностикалық кешені
жұмысының нəтижесіне  талдау

Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж

7 Ата-аналар клубы  аясында "Біз – бақытты отбасымыз" тақырыбында бейнероликтер ( сырттай)
қалалық байқауы

Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж
Сейдімхан Б.М.

8 «Жасөспірімдерді əлеуметтендіру психологиясы» оқу вариативтік бағдарламаларын жаңғырту
бойынша авторлық топтың семинар-кеңесі (5-11 сыныптар)

Тесленко А.Н.

9 «Жасөспірімдерді əлеуметтендіру психологиясы»  ОƏК-не  ғылыми редакциялау жəне түзетулер
енгізу.

Тесленко А.Н.

10 «Жас психолог мектебі»  оқыту семинарын өткізу Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

СƏУІР
1 «Татуласу мектебі: тең – теңімен» жобасының   қорытынды сабағы.

Волонтер-тренерге сертификаттарын тапсыру
Тесленко А.Н.

2 Ата-аналарға арналған оқыту курстары: «Отбасылық тəрбиенің гендерлік аспектілері: ұлдар мен
қыздарды тəрбиелеу мəселелері»

Тесленко А.Н.
Исабекова А.К.

3 «Ата-аналар клубы»  аясында   (айына 3 рет):
«Қазіргі жасөспірімдердің  əлеуметтенуінің ерекшеліктері мен қиындықтары»,«Гарри Поттермен
бірге өсу: жасөспірімдердің психофизиологиялық жəне əлеуметтік даму ерекшеліктері»,«Сіздің
балаңыз  мектеп бітіруші: мамандық таңдауға  қалай көмектесуге болады?» тақырыптарында
вебинар өткізу

Тесленко А.Н.

4 «Жас зерттеушілер Академиясы" жобасы бойынша жұмыс (айына 3 рет) Тесленко А.Н.
5 «Жас зерттеушілер Академиясы» жобасының  қорытынды сабағы Тесленко А.Н.



6 Ата-аналар клубы аясында  «Баланы жазасыз тəрбиелеу сыры  неде?» вебинар өткізу Бодикова Л.Ж
7 «Жас психолог мектебі» оқыту курсы аясында  «Инновациялық сабақтар - жас психолог

тəжірибесінен»
Исабекова А.К
Сейдімхан Б.М.

8 «Болашақ психологтер клубы»:     «З. Фрейд: мифтер мен шындық» Тесленко А.Н
9 Флеш-моб   «Позитив  аумағы». «Өмірге ИЯ деп айт» республикалық   ақпараттық акциясының

қалалық  кезеңінің жабылуы.
Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

МАМЫР
1 «Болашақ психологтер клубы»:  «Психолог кім бола алады?» Тесленко А.Н.
2 Ата-аналар клубы:«Гумандық педагогика негізінде отбасылық құндылықтар»  тақырыбында

халықаралық Отбасы күніне арналған отырыс
Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

3 Ата-аналар клубы: «Баланың құқықтары жəне оның психологиялық денсаулығын қорғау туралы
ата-аналарға кеңес»  тақырыбында   Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған отырыс

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж

4 «Жасөспірімдерді əлеуметтендіру психологиясы» оқу вариативтік бағдарламаларын жаңғырту
бойынша авторлық топтың семинар-кеңесі (5-11 сыныптар)

Тесленко А.Н.

5 Халықаралық Отбасы күні аясында «Мектеп бітірушіге  емтихандарға дайындыққа психологиялық
көмек» атты бірыңғай ата-аналар конференциясын ұйымдастыру

Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

6 «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша балалардың   мектептегі  оқуға психологиялық
дайындығы» қалалық семинар  өткізу

Исабекова А.К.

7 Дөңгелек  үстел:  "Жас психологтер мектебі"   оқыту  семинары жұмысын қорытындылау Исабекова А.К.
Сейдімхан Б.М.

8 Елордалық  білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет жұмысының мониторингі
(психологтардың оқу жылындағы жұмыс нəтижелеріне талдау)

Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

МАУСЫМ
1 «Ата- аналар клубы» топтамасымен жұмыс Тесленко А.Н
2 Ата- аналар клубы: «Баланың өзіне деген сенімін  қалыптастыру амалдары» Бодикова Л.Ж
3 Бөлім қызметкерлерінің  жарты  жылдық  жұмысының аналитикалық есебі

Бөлімнің 1 жарты жылдықта атқарған жұмыстары туралы талдамалы анықтамасын əзірлеу.
Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

ТАМЫЗ
1 МДҰ, мектептер мен колледждердің педагог - психологтерінің сапалық құрамын жинақтау Исабекова А.К.

ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері



2 Педагогикалық қызметкерлердің тамыз конференциясына қатысу. Білім беру ұйымдарының ата -
аналар қоғамдастығы мен педагог-психологтерінің секциялық жұмысын ұйымдастыру

Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

ҚЫРКҮЙЕК
1 Республикалық Отбасы күні аясында  «Мектепке бейімделу кезеңінде бірінші сынып оқушыларын

психологиялық сүйемелдеу»  тақырыбында   ата-аналар семинарын өткізу
Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

2 «Ата-аналар клубы» қоғамдық диалог алаңының 4-ші маусымының ашылуы Тесленко А.Н
3 Ата-аналар клубы:  «Сіздің балаңыз  мектеп   оқушысы:  тиімді  ата-ана  болудың  құпиясы»

тақырыбында диалогтық алаңдар сериясын ұйымдастыру (əр жұмада )
Тесленко А.Н.

4 «Татуласу мектебі: тең – теңімен»  жобасы аясында медиатор-еріктілерді оқыту курсын өткізу Тесленко А.Н.
5 «Амалтея» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы бойыега оқыу семинары «Астана дарыны»

ДДжПСО, «Сo-Make»
ҚҚ

ҚАЗАН
1 Пікірталас: Білімді тексеру, қайта жүктеу: психологиялық денсаулық туралымен  не білемін?» «Астана дарыны»

ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

2 Виртуалды сұхбаттасу: "Хобби блогы" балаңыздың мүдделерін түсіну" «Астана дарыны»
ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

3 Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: (Интеллектуалды дарынды жастардың əлеуеті –
астаналық білім беруді дамыту)  "Инклюзивті білім беру форматындағы заманауи жұмыс
түрлері"тақырыбындағы педагог-психологтар секциясына қатысу

«Астана дарыны»
ДДжПСО, «Сo-Make» ҚҚ
жəне М. Өтемісов ат.
Оқушылар сарайының
"Əкелер кеңесі"
қауымдастығы

4 Ата-аналар клубы:  «Сіздің балаңыз 5-сыныпқа барды:  жаңа жағдайларға сəтті бейімделуге қалай
көмектесуге болады?»  тақырыбында диалогтық алаңдар сериясын ұйымдастыру

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж

5 Ата-аналар клубы: «Баланы интернетке  тəуелділіктен қорғау» Бодикова Л.Ж.
6 «Татуласу мектебі: тең – теңімен» жобасы шеңберінде медиатор-еріктілерді оқыту курсын өткізу

(əр сейсенбі сайын)
Тесленко А.Н

7 «Жас психологтер»  оқыту семинары Исабекова А.К.



Сатымбекова Т.С.
ҚАРАША

1 Ата-аналар клубы:  «Сіздің балаңыз  мектеп   оқушысы:  тиімді  ата-ана  болудың  құпиясы»
тақырыбында диалогтық алаңдар сериясын ұйымдастыру (əр жұмада)

Тесленко А.Н

2 Ата-аналар идеяларының виртуалды көрмесі: «Ата-аналарға арналған интернет-ресурстар» «Астана дарыны»
ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

3 Ата-аналарға арналған вебинар: «Балаға Əлемді қалай ашуға болады: ұсыныстар калейдоскопы». Астана дарыны»
ДДжПСО, «Сo-Make»
ҚҚ

4 Ата-аналар клубы:  «Сіздің балаңыз  мектеп   оқушысы:  тиімді  ата-ана  болудың  құпиясы»
тақырыбында вебинар

Бодикова Л.Ж.

5 «Татуласу мектебі: тең – теңімен» жобасы аясында медиатор-еріктілерді оқыту курсын өткізу (əр
сейсенбі сайын)

Тесленко А.Н

6 Ғылыми жобамен айналысатын  дарынды балаларға арналған «Жас зерттеушілер Академиясын»
ұйымдастыру (аптаның əр сəрсенбісінде)

Тесленко А.Н

7 «Жас психолог мектебі»  оқыту семинарын өткізу Исабекова А.К.
ЖЕЛТОҚСАН

1 Ата-аналар клубы:  «Сіздің балаңыз  мектеп   оқушысы:  тиімді  ата-ана  болудың  құпиясы»
тақырыбында диалогтық алаңдар сериясын ұйымдастыру (əр жұмада)

Тесленко А.Н

2 Шебер-сынып: «Жанжалсыз қарым-қатынастағы Кейс технологиялары» «Астана дарыны»
ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

3 Білім беру ұйымдарының тəжірибелі педагог-психологтары арасындағы психологиялық идеялар
байқауы: "Креатив плюс"

«Астана дарыны»
ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

4 «Татуласу мектебі: тең – теңімен» жобасы аясында  медиатор-еріктілерді оқыту курсын өткізу Тесленко А.Н

5 Ғылыми жобамен айналысатын  дарынды балаларға арналған «Жас зерттеушілер Академиясын»
ұйымдастыру (аптаның əр сəрсенбісінде)

Тесленко А.Н

6 Ата-аналар клубы: «Балаларды  қатыгездік, зорлық пен зомбылықтан қорғау» Бодикова Л.Ж.
7 «Жас психолог мектебі»  оқыту семинарын өткізу Исабекова А.К.
8 «Елордалық білім беру мекемелерінде тəжірибелік  психология апталығын» ұйымдастыру жəне

өткізу
Исабекова А.К.



ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

9 Бөлім қызметкерлерінің  жылдық жұмысының  аналитикалық есебі.
2021 жылы бөлімнің атқарған жұмыстары туралы аналитикалық анықтама

Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

10 «Денсаулық жəне өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ кəмелетке толмағандар арасында
суицидтің алдын алу» бағдарламасы бойынша жүргізілген  жұмыстарға  талдау жəне
мониторингілеу

«Астана дарыны»
ДДжПСО, «Bilim
Foundation» ҚҚ

11 «Амалтея» бағдарламасы бойынша диагностиканы талдау жəне мониторингілеу «Астана дарыны»
ДДжПСО, «Сo-Make»  ҚҚ

II.  Ғылыми- əдістемелік жұмыс
2.1 "Жасөспірімдерді əлеуметтендіру психологиясы" əдістемелік

құралдарының  ОƏК-нің ғылыми редакциясы жəне түзетуі
Наурыз-тамыз Тесленко А.Н,

Исабекова А.К.
2.2 Елордалық педагог-психологтердің 2020-2021 оқу жылындағы

ғылыми-зерттеу жəне жобалық қызметіне талдау.
Мамыр ПҚ бөлімінің əдіскерлері,

педагог- психологтері

III.   Баспа  жұмыстары
3.1 Ата-аналар клубы: топтамасымен жұмыс

1. Сіздің балаңыз мектеп бітіруші: оған мамандық таңдауда қалай
көмектесуге болады?
2.Жасөспірімдердің психосексуалдық тəрбиесінің ерекшеліктері туралы
сөйлесеміз
"Əкелер мен балалар" медиациясы педагог - психологтың кеңестері
4.Альфа-ата-ана  туралы  мамандардың пікірі

Жыл бойына Тесленко А.Н.

3.2 Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог-психологінің қызметін ұйымдастыру
(Мектепке дейінгі педагог-психологтерге арналған əдістемелік   нұсқаулық

Наурыз Исабекова  А.К.

3.3 «Ата-аналар клубы жұмысының   іс – тəжірибесінен»  (жинақ ) Желтоқсан Бодикова Л.Ж.



3.4 Педагог-психологтің əдістемелік жинағы
(жадынамалар, ұсынымдар, буклеттер, əлеуметтік-психологиялық роликтер
əзірлеу)

Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

3.5 Педагог-психологтере арналған диагностикалық құралдар бойынша
əдістемелік нұсқаулық

Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

IV. Кəсіби шеберлікті   жетілдіру   жұмыстары

4.1 Бөлім қызметкерлерінің  біліктілігін арттыру
(«Өрлеу»,  НЗМ,  ПШО)

Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

4.2 Халықаралық жəне республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға
қатысу

Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

4.3 Республикалық жəне қалалық семинарларға қатысу Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

4.4 Алыс жəне жақын шетелдерде тəжірибеден өту Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

V. Халықаралық жəне  ведмоствоаралық  ынтымақтастық
5.1 «Право» ҮЕҰ,  «Co-Make» ҚҚ,  «Қызылжар Абай орта мектебі» ҚҚ , ІІД,

МПО, Білім беруді жаңғырту орталығы  жəне   дағдарыс орталықтарымен
ынтымақтастық

Жыл бойына Исабекова А.К.
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

5.2 «Дарын» РҒПО, ПҚБА «Өрлеу»,  Білім беруді жаңғырту орталығы  жəне  «
НЗМ»  бірлескен іс-  шаралар

Жыл бойына Исабекова А.К
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

5.3 ЮНИСЕФ-пен халықаралық ынтымақтастық Жыл бойына Исабекова А.К
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері

5.4 Республикалық психикалық денсаулық орталығы Жыл бойына Исабекова А.К
ПҚ бөлімінің əдіскерлері,
педагог- психологтері



5.5 ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы Жыл бойына Тесленко А.Н.
Исабекова А.К.

Психологиялық қызмет бөлімінің  жетекшісі: А. Исабекова



Бөлімнің жұмыс жоспарына Қосымша "Ата-аналар клубы" қалалық диалог алаңының 2021-2022 оқу жылына
арналған   іс -шаралар жоспары



Бекітемін
«Астана дарыны»   ДДжПСО
директоры
_____________ Ғ.Қ. Тұрсынов
«______»  тамыз  2021 ж.

"Ата-аналар клубы" қоғамдық диалог алаңының 2021-2022 оқу жылының 1-ші жартыжылдығына арналған
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Мақсаты: қазіргі жағдайдағы отбасылық құндылықтар жəне оларды жас буын өкілдерінің қабылдауы туралы
қатысушылардың  түсініктерін   қалыптастыру.

Жұмыстың негізгі қағидаттары: еріктілік, құзыреттілік, жеке көзқарас, ашықтық, кері байланыстың
тұрақтылығы, педагогикалық этиканы сақтау.

Күтілетін нəтижелер: балаларды тəрбиелеу жəне дамыту мəселелерінде ата-аналардың
психологиялық-педагогикалық білімін жетілдіру; өскелең ұрпақты тəрбиелеудің бірыңғай тəсілдері жоспарында
оларды мектеппен ынтымақтастыққа тарту; ата-аналардың психологиялық-педагогикалық мəдениетін арттыру;
қоғамдық-отбасылық өзара іс-қимылдың жаңа нысандарын дамыту.

Өтетін орны: елордалық білім беру ұйымдары, ZOOM интернет-алаңы
Қатысушылар:  Нұр-Сұлтан қаласы  білім беру ұйымдарының оқушыларының  ата-  аналары
Өткізу формасы: тренингтіктік жұмыстың элементтері қолданатын  интерактивтік дəріс
Автор жəне модератор (орыс т.): Тесленко А. Н., "Астана дарыны" ДДжПСО ғылыми кеңесшісі, ҚПҒА

академигі, п. ғ. д., с. ғ. д., профессор
Модератор (қаз.т.): Бодикова л. ж., "Астана дарыны" ДДжПСО  психолог-əдіскері



№ Өткізу
мерзімі
/время

проведени
я

Тақырыптар/Тематика Тыңдаушылар
құрамы /

контингент
слушателей,

базовая школа

Өткізу орны /место
проведения

Тыңдаушылар
саны /

количество
слушателей

Жауаптылар
/ответственные

1 Август
2021 г.

Тематическая площадка в рамках
Республиканской августовской
конференции: «Перспективы и
алгоритмы реализации социального
партнерства семьи и школы: опыт
организации и реализации
общественной диалоговой площадки
«Родительский клуб».

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

On line ZOOM 100 ч Тесленко А.Н.

2 Сентябрь
2021 г.

Открытие 4-го сезона городской
общественной площадки
«Родительский клуб» «Счастливая
семья – счастливая страна», заседание,
приуроченное ко Дню семьи в
Казахстане.

Родители
учащихся
столичных школ

ШЛ № 11 100 Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

3 Сентябрь
2021 г.

Ваш ребенок пошёл в школу: секреты
успешной адаптации первоклассника к
школе

Родители
учащихся
1 классов школ

ШГ№ 31,ШЛ №47 100 Тесленко А.Н.
Астрелина И.А.

4 Қыркүйек
2021 ж.

Вебинар: «Үлгілі ата-ана мектебі:
сіздің балаңыз бірінші сыныпта»
(бірініші сынып ата-аналарын
психологиялық- педагогикалық
сүйемелдеу)

1 -сыныптың ата
аналары

№12БМ, №67МГ,
МГ№69, №86МГ,
№92МЛ

200 Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
СатымбековаТ.

5 Сентябрь
2021 г.

Трудности адаптация пятиклассников:
советы педагога-психолога

Родители
учащихся
5-х классов школ

ШГ № 31, ШГ№47,
ШЛ№72

150 Тесленко А.Н.
Астрелина И.А.
Сакенова А.С.

7 Қыркүйек
2021 ж.

Вебинар:  «Сіздің балаңыз 5 сынып
оқушысы: орта буынға бейімделу
құпиялары»

5 сынып
оқушыларының
ата- аналары

№8 ОМ, №60МЛ,
№67МГ, №74МГ,
№76МЛ, №80МГ

250 Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сатымбекова Т



8 Октябрь
2021 г.

Двухдневные курсы для молодых
родителей «Семейный
стресс-менеджмент: как установить
конструктивные детско-родительские
взаимоотношения

Молодые родители
учащихся 1-8
классов

ЦРОиПС «Астана
дарыны»,
конференц-зал
«Болашак»
(ЭКСПО-центр)

100 чел. Тесленко А.Н.

9 Қазан
2021 ж.

Вебинар: «Қазіргі бала тəрбиесіндегі
ата-анаың рөлі»

5-11 сынып
оқушыларының
ата-  аналары

№4 МГ 100 Бодикова Л.Ж.
Мөшке Аршагул

10 Ноябрь
2021 г.

Курсы для молодых классных
руководителей «Новые формы работы с
родителями»

Молодые классные
руководители
учащихся 1-8
классов

ЦРОиПС «Астана
дарыны»,
конференц-зал
7«Болашак»
(8 ЭКСПО-8 центр)

100 Тесленко А.Н.

Исабекова А.К

11 Қараша
2021 ж.

Жас сынып жетекшілеріне арналған
онлайн семинар  «Ата -аналармен
жұмыс жүргізудің жаңа формалары»

5- 8 сынып
оқушыларының
мұғалімдері

«Астана дарыны»
ДДжПСО

100 Исабекова А.К

12 Ноябрь
2021 г.

Поговорим про ЭТО: особенности
психосексуального воспитания
подростков

Родители
учащихся 6-11
классов

ШГ№ 31 100 Тесленко А.Н.
Астрелина И.В.

13 Ноябрь
2021 г.

Ловушки альфа-родительства:
рекомендации педагога-психолога

Родители
учащихся 1-8
классов

ШЛ № 72 100 Тесленко А.Н.
Сакенова А.К

15 Декабрь
2021 г.

Основы медиации в
детско-родительских отношениях: как
преодолеть конфликт «отцов и детей?»

Родители
учащихся 1-11
классов

ШГ№ 32 100 Тесленко А.Н.
Абрамова О.В.

16 Декабрь
2021 г.

«Мы – счастливая семья» (старт
городского конкурса видео-роликов)
«Біз - бақытты отбасымыз» (
бейнеролик  қалалық байқауы)

Родители
учащихся 1-11
классов,
педагоги-психолог
и столичных школ

Дворец школьников
им. Аль-Фараби

100
Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

17 Январь
2022 г.

Юношеский возраст: как установить
конструктивные детско-родительские
взаимоотношения

Родители
студентов 1-2
курсов

Политехнический
колледж

100 Тесленко А.Н.
Шамерденова
М.Г.



18 Январь,
февраль
2022 г.

Яйца курицу научат: что делают наши
дети в интернете

Родители
учащихся 6-11
классов

ШГ№2, Г№ 6 300 Тесленко А.Н.
Рустемова М.А
Нурушева Г.Ж.

19 Февраль
2022 г.

Папин сын: роль отца в жизни
мальчика
Папина дочка: роль отца в жизни
девочки

Родители (отцы)
учащихся 6-11
классов

ШГ№ 45 150 Тесленко А.Н.
Дорошенко С.Л.

20 Ақпан
2022 г.

Жасөспірімдер арасындағы
аутодеструктивті мінез-құлық:
себептері жəне оның алдын алу
жолдары

8-11 сынып
оқушыларының
ата- аналары

№90 лицей 100 Бодикова Л.Ж
Мухамедиярова
М.

22 Март
2022 г.

Ваш ребенок – выпускник: как помочь
ребенку в выборе профессии?

Родители
учащихся 9-11
классов

ШЛ№1, ШЛ№ 72,
ШГ № 3, ШГ№31,
ШГ№32,

750 Тесленко А.Н.
Вишневская Л.А.
Герасимова А.
Сакенова А.С.
Астрелина И.В.
Абрамова О.В.

23 Наурыз,
сəуір
2022 ж.

Сіздің балаңыз мектеп бітіруші -
мамандық таңдауда балаға  қалай
көмек береміз?

9- 11 сынып
оқушыларының
ата аналары

№18ОМ,№ 40 ОМ,
№ 88МЛ, №89 МЛ

300 Исабекова  А.К
Бодикова Л. Ж
Сатымбекова Т.

24 Апрель
2022 г.

Права ребенка: что надо знать
родителям?

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

ШЛ № 60
150

Тесленко А.Н.
Аскарова А.А.

25 Май
2022 г.

«Мы- счастливая семья» (подведение
итогов городского конкурса
видео-роликов)  заседание,
приуроченное к Международному дню
семьи

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

Дворец школьников
им. Аль-Фараби 300

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

26 Маусым
2022 ж.

Отбасындағы  баланың   құқығы: ата
аналар нені білуі тиіс?

1- 11 сынып
оқушыларының
ата - аналары

№17 МГ 100 Бодикова Л.Ж.
Уаисова С



27 Июнь
2022 г.

«Куда уходит детство?» заседание,
приуроченное к Международному дню
защиты детей

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

Дворец школьников
им. Аль-Фараби 300

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

Жоба авторы: "Астана дарыны" ДДЖПСО  ғылыми кеңесшісі п.ғ. д., с. ғ. д., профессор Тесленко А. Н.


