Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Мектеп жаѓдайында
АЌТЌ-ныњ алдын алу
Оќытушыларѓа арналѓан ќ±рал

Алматы
2009 жыл

1

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

УДК 373
ББК 74.26
И 41

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ ЖƏНЕ ЃЫЛЫМ
МИНИСТРЛIГI БЕКIТКЕН
Пiкiр жазѓандар:

А. Ə. ЖАЙТАПОВА, Бiлiм беру ж‰йесiнiњ басшы жəне ѓылыми-педагогикалыќ кадрлар бiлiктiлiгiн арттыратын Республикалыќ институт директорыныњ оќу-əдiстемелiк ж±мысы
жµнiн дегi орынбасары, п.ѓ.д., профессор
М. Ќ. САПАРБЕКОВ, Алматы мемлекеттiк дəрiгерлер бiлiмiн жетiлдiру
институтыныњ
эпидемиология
кафедрасыныњ
профессоры, м.ѓ.д, профессор.

Авторлыќ топ:
Л. А. ДОРОЖКИНА

М. Е. ДЕМЕУОВА

В. Ю. БАЙС‡ГIРОВА
М. М. ПЛОТНИКОВА
Л. М. РЯЗАНОВА
А. И. Ќ¦САЙЫНОВА

Бiлiм
беру
ж‰йесiнiњ
басшы
жəне
ѓылымипедагогикалыќ кадрлар бiлiктiлiгiн арттыратын
Республикалыќ институт директорыныњ тəрбие
ж±мысы жµнiндегi орынбасары, ББЖ КБАРИ доцентi,
жетекшi
Ы.Алтынсарин атындаѓы ¦БА т±лѓаны тəрбиелеу жəне
əлеуметтендiру Орталыѓыныњ директоры, ə.ѓ.к.

¦С¤СЌО алдын алу баѓдарламалар бµлiмiнiњ
мењгерушiсi
Алматы ќаласыныњ ЖЌТБ орталыѓыныњ алдын алу
ж±мыстары бµлiмiнiњ мењгерушiсi
«Тењ-Тењiмен» ЌБ баѓдарламалары ‰йлестiрушiсi
ББЖ КБАРИ интернат ±йымдары орталыѓыныњ
мењгерушiсi

Редакторлар
Дорожкина Любовь Анатольевна
Маханбетова Аѓима Əбiлќызы
Ќазаќ тiлiне аударѓан - А. Ə. Маханбетова
Ќ±рал ЮНЕСКО-ныњ ќаржылыќ жəне техникалыќ кµмегiмен жарыќ
кµрдi.
Осы ќ±ралда пайдаланылѓан немесе берiлген материалдар ќандай
да бiр елдiњ, аумаќтыњ, ќаланыњ немесе ауданныњ, болмаса олардыњ
басќару органдарыныњ ќ±ќыќтыќ статусына ќатысты ќандай
болмасын ойлар ЮНЕСКО-ныњ пiкiрiн бiлдiрмейдi.
Авторлар осы Ќ±ралдыњ мазм±нында жинаќталѓан жəне берiлген
фактiлерге жəне ЮНЕСКО-ныњ кµзќарасымен ‰йлесе бермейтiн
пiкiрлерге де жауапкершiлiктi µз мойнына алады.
Суреттердi ЮНЕСКО-ныњ Кластерлiк Бюросы мен Орта Азияда
ЖЌТБ-ны баќылау жобасыныњ ќарым-ќатынас пен стратегия бойынша
‡йлестiрушiсi Андрей Сидорин ±сынѓан.
ISBN 9965-834-72-5
2

© ЮНЕСКО, МОН РК, 2009

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Мазм±ны
Ќазаќстан Республикасы Бiлiм жəне ѓылым вице-министрi
К.Н.Шəмшидинованыњ алѓы сµзi ................................................................................... 4
Алѓы сµз ………………………………………………………............................................................................… 5
Алѓыс ………………………………………................................................................................................…….. 7
Кiрiспе ………………………………………........................................................................................…………. 8
Ќ±ралды пайдалану жµнiндегi ±сыныстар ……….......................................……….. 11
Оќытудыњ жалпы ќаѓидалары.
Интерактивтi оќыту əдiстерi .............................…...................................................………. 17
1 Модуль. Ќазаќстандаѓы АЌТЌ мен ЖЌТБ:
ањыз бен шындыќ …................................................................................................................ 26
2 Модуль. АЌТЌ-ныњ берiлу жолдары ……………....................................………………… 33

4 Модуль. АЌТЌ жəне есiрткi ………………………………..............................................……… 44
5 Модуль. Жауапты мiнез-ќ±лыќ - АЌТЌ-дан ќорѓану ...................................… 49
6 Модуль. АЌТЌ, ЖЌТБ жəне ќоѓам.
Стигматизация мен кемсiтушiлiк ............................................................................... 59

ÌÀÇÌ¦ÍÛ

3 Модуль. АЌТЌ-ныњ адамныњ ќорѓаныш ж‰йесiне əсерi ..................…… 37

7 Модуль. АЌТЌ, ЖЌТБ жəне адам ќ±ќыќтары ……….....................……………… 64
АЌТЌ- жаѓымды балалар .................................................................................................... 71
Жетiм жəне ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларѓа
арналѓан бiлiм беру ±йымдарында АЌТЌ-ныњ алдын алудыњ
ерекшелiктерi ……………............................................................................................................... 76
«Тењ-Тењiмен» ќаѓидасы бойынша ж±мыс …………………….................................... 84
Ата-аналармен ж±мыс ………………………………………………………….......................................... 89
Оќыту баѓдарламаларыныњ мониторингi жəне баѓалау …………………….... 95
Б‰кiл əлемдiк ЖЌТБ-мемориал …………………………………............................................. 99
Сµздiк …………………………………….................................................................................………………….. 103
Ќысќартулар тiзiмi …………………………………………………………………………………………....… 107
Пайдаланылѓан əдебиеттер ……………………………………………………..………………………… 108
Оќыту модульдерiне ќосымшалар ……………………………………………………………… 110
3

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

ÀËЃÛ Ñ¤Ç

Ќ±рметті ±стаздар!
Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша оќытушыларѓа
арнал ѓан б±л басшылыќ əлемдегi, Орталыќ Азиядаѓы жəне Ќазаќстан
Республикасындаѓы б‰гiнгi жаѓдайларды жəне бiздiњ республика мыздыњ
бiлiм беру ж‰йесiндегi µзгерiстердi есепке ала отырып, ЮНЕСКО-ныњ
техникалыќ жəне ќаржылай ќолдауымен ќайта жазылды.
¤кiнiшке орай, статистикалыќ кµрсеткiштер ересектердi, жастар мен
жасµспiрiмдердi, тiптi кiшi жастаѓы балаларды да аямайтын АЌТЌ iндетiнiњ залалды əсерiн бiздiњ елiмiз басынан кешiп отырѓанын байќатады.
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ѓа ќарсы дəрi жоќ жаѓдайда алдын алу бiлiмiн беруге
‰лкен рµл берiлетiнi белгiлi. Республика мектептерiнде 3 миллионѓа жуыќ
оќушылар оќиды. Бiлiм беру ж‰йесiнiњ ењ басты мiндеттерiнiњ бiрi –
оларѓа µздерiн АЌТЌ-дан ќорѓауѓа кµмектесу.
Б±л мiндет оќушылармен алдын алу ж±мыстарын ж‰ргiзуге
педагогикалыќ мамандар даярланып, алдын алу бiлiмдерiн беру ‰рдiсi
əдiстемелiк лайыќты ќамтамасыз етiлген жаѓдайда ѓана шешiлуi м‰мкiн.
Ќазiргi уаќытта республиканыњ бiлiм беру ±йымдарында ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ, Ѓаламдыќ ќор жəне басќа да ‰кiметтiк емес ±йымдардыњ
ќолдауымен бiлiм беру ±йымдары мамандары жазѓан жəне жарыќќа
шыѓарѓан м±ѓалiмдер ‰шiн əдiстемелiк ќ±ралдар мен басшылыќтар,
аќпараттыќ жəне аныќтамалыќ əдебиеттер, µмiр даѓдылары негiзiнде
оќушыларда жауапты мiнез-ќ±лыќты ќалыптастыруѓа арналѓан аудиовизуальдi ќ±ралдар бар.
Осыныњ µзiнде оќушылармен алдын алу ж±мыстарын əдiстемелiк
ќамтамасыз ету µте жеткiлiксiз, ќолда бар ќ±ралдар мен басшылыќтар
ќоѓамдаѓы барлыќ ‰рдiстердiњ даму динамикасын, уаќыт талабын есепке
ала отырып, ќайта ќарауды жəне толыќтыруды ќажет етедi.
Осыѓан сəйкес мектеп жаѓдайындаѓы АЌТЌ-ныњ алдын алуѓа байланысты оќытушыларѓа арналѓан Басшылыќќа µзгерiстер енгiзiлдi.
Осы ќ±ралѓа «АЌТЌ- жаѓымды балалар» жəне «Интернат ±йымдарындаѓы оќушылармен алдын алу ж±мыстарын ж‰ргiзудiњ ерекшелiктерi»
таќырыбындаѓы арнайы бµлiмдердiњ енгiзiлуiнiњ мањызы зор.
Ќ±рал мектептер мен интернат ±йымдарында АЌТЌ-ныњ алдын алу
ж±мыстарын жетiлдiруге ыќпал етедi деп ‰мiттенемiз. Сонымен бiрге,
Ќ±ралды колледж, кəсiптiк мектептер мен лицейлер оќытушылары,
ќосымша бiлiм беру əдiскерлерi мен педагогтары жəне əрине, атааналар да пайдалана алады.
Ќ±рметтi əрiптестер, зор денсаулыќ, амандыќ, бiздiњ жастарымызѓа
ал-дын алу бiлiмi мен тəрбие беру iсiнде баршањызѓа табыс тiлеймiн
Ќазаќстан Республикасы
Бiлiм жəне ѓылым вице-министрi
К.Шəмшидинова
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АЛЃЫ С¤З
2008 жылы 26-27 наурызда Алматы ќаласындаѓы Бiлiм беру ж‰йесiнiњ
басшы жəне ѓылыми - педагогикалыќ кадрлары бiлiктiлiгiн арттыратын
Республикалыќ институтында Ќазаќстан Республикасы бiлiм жəне
ѓылым министрлiгi мен ЮНЕСКО Кластерлiк офисi арасындаѓы келiсiмге
сəйкес, ЮНЕСКО-ныњ техникалыќ жəне ќаржылыќ ќолдауымен мектеп
жаѓдайындаѓы АЌТЌ-ныњ алдын алуѓа байланысты оќытушыларѓа
арналѓан Басшылыќты ќайта ќарау жəне µзгерiстер мен толыќтырулар
енгiзу жµнiнде Республикалыќ семинар µткiзiлдi.
Аталѓан семинардыњ маќсаты мектеп жаѓдайындаѓы АЌТЌ-ныњ алдын
алу бойынша оќытушыларѓа арналѓан Басшылыќты ќайта толыќтыру
болды.

Басшылыќ бойынша оќытушылардыњ тəжiрибелiк ж±мыстарымен
таныстыру.
Басшылыќтыњ ќайта жазылуыныњ мазм±нын аныќтау.
Басшылыќќа µзгерiстер мен толыќтырулар енгiзуге байланысты
ж±мыс тобын аныќтау.
Басшылыќты ќайта жасауѓа байланысты ж±мыс тобына ±сыныстар
дайындау
Семинар ж±мысына 26 адам, оныњ iшiнде осы Басшылыќ бойынша
2 жылдай ж±мыс жасаѓан Ќазаќстанныњ барлыќ аймаѓындаѓы мектеп
м±ѓалiмдерi, бiлiм беру ж‰йесiнiњ басшы жəне ѓылыми-педагогикалыќ
кадрлары бiлiктiлiгiн арттыратын Республикалыќ институт маман дары,
республикалыќ ЖЌТБ орталыѓыныњ мамандары, салауатты µмiр салтын
ќалыптастыру мəселелерi ¦лттыќ орталыѓыныњ, Ы. Алтынсарин
атындаѓы ¦лттыќ бiлiм Академиясыныњ мамандары, ЮНЕСКО, PSI,
«Тењ-Тењiмен» ЌБ, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдардыњ ќазаќстандыќ
Ќауымдастыѓы, Жыныстыќ жəне репродуктивтi денсаулыќ бойынша
ќазаќстандыќ Ќауымдастыѓыныњ (КМПА) µкiлдерi ќатысты.
Семинар барысында ќатысушылар АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерiнiњ
əлемде, Орталыќ Азия мен Ќазаќстанда таралу жаѓдайларымен
танысып, АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерiнiњ алдын алудаѓы бiлiм
беру ж‰йесiнiњ рµлiн, µмiрлiк даѓдыларды ќалыптастыру негiзiндегi оќушылармен алдын алу ж±мыстарын ±йымдастыру,
сондай-аќ АЌТЌ мен ЖЌТБ-дан зардап шеккен балаларды
ќолдау мəселелерiн талќылады. Сонымен бiрге бiлiм жəне
ѓылым
министрлiгiнiњ
Ќазаќстан
Республикасында
ЖЌТБ iндетiне ќарсы т±рудыњ 2006-2010 жылдарѓа
арналѓан iс-шараларын ж‰зеге асыру
жолдары, бiлiм беру ±йымдарыныњ
‡Е¦-мен ынтымаќтастыѓы мəселелерi
жайлы ой бµлiстi. Семинар ќатысу шылары Ы. Алтынсарин атындаѓы ¦лттыќ бiлiм Академиясы
мамандарыныњ оќушылар арасында ж‰ргiзген олардыњ АЌТЌ мен
ЖЌТБ туралы аќпараттануын жəне
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Семинардыњ мiндеттерi:
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жауапты мiнез-ќ±лыќ даѓдыларыныњ ќалыптасу дењгейлерiн аныќтауѓа
арналѓан əлеуметтiк зерттеу мəлiметтерiмен танысты. Семинарда
интернат ±йымдарындаѓы оќушылармен алдын алу ж±мыстарын
ж‰ргiзу мəселесiне ерекше мəн берiлдi.
Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарынан келген оќытушылар аталѓан Басшылыќ бойынша оќушылармен ж‰ргiзiлген алдын алу
ж±мыстарыныњ, сондай-аќ, АЌТЌ мен ЖЌТБ мiндеттi оќу пəндерiне
кiрiктiру мəселелерi туралы тəжiрибелерiмен бµлiстi.
Мектепте АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ алдын алу бойынша оќытушыларѓа
арналѓан аталѓан ќ±ралдыњ мазм±нын талќылай отырып, семинарѓа
ќатысушылар Басшылыќќа, сондай-аќ оны ќайта дайындайтын
техникалыќ топ ќ±рамына µзгерiстер енгiзу туралы µз ±сыныстарын
бiлдiрдi.
Аталѓан семинардыњ ќорытындысында, сiздердiњ назарларыњызѓа
мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша оќытушыларѓа
арналѓан осы Ќ±рал ±сынылды.
Ќ±ралда оќушылармен ж±мыста оќытушыларѓа ќажеттi АЌТЌ мен
ЖЌТБ iндетi бойынша мəлiметтер жəне толыќ аќпараттар берiлген.
Теориялыќ жəне аќпараттыќ материалдармен ќатар, Ќ±ралда
оќытушы оќушылармен практикалыќ ж±мыста пайдаланатын ‰йретушi
модульдер, сондай-аќ сµздiк, ќысќартулар жəне пайдаланылѓан
əдебиеттер тiзiмi берiлген.
Ќ±рал балалар, жасµспiрiмдер жəне жастармен ж±мыста оќытушыларды тиiмдi интерактивтiк оќу əдiстерiн пайдалануѓа баѓыттайды.
Б‰гiнгi к‰нi, бiздiњ елiмiзде демократияландыру ‰рдiсi ж‰рiп жатќан
кезде аталѓан Ќ±рал мазм±нында АЌТЌ мен ЖЌТБ, адам ќ±ќыѓы
мəселелерiне басым мəн берiлетiндiгi мањызды.
Осы Ќ±ралда интернат ±йымдарында алдын алу ж±мыстарын
±йымдастыру мəселелерiне жол кµрсетiлетiндiгiнiњ мəнi зор. Сонымен
бiрге, м±нда «Тењ-Тењiмен» ќаѓидасы бойынша ж±мыс бµлiмi берiлген.
Ќ±рал жалпы орта мектеп, жетiм-балаларѓа арналѓан мектепинтернат оќытушыларына арналѓан.
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Бiз Алматы ќаласындаѓы ЮНЕСКО Кластерлiк офисiне, оныњ
басшысы Тарье Виртанен ханымѓа, АЌТЌ мен ЖЌТБ бойынша
маманы Ли Галинаѓа осы Басшылыќты ќайта µњдеу мен толыќтырулар енгiзуге ќолдау кµрсеткенi ‰шiн алѓысымызды бiлдiремiз.
Бiз Мектеп жаѓдайындаѓы АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша
оќытушыларѓа арналѓан Басшылыќты ќайта µњдеу жəне толыќтыру бойынша Республикалыќ семинарѓа ќатысушы Бiлiм беру
ж‰йесi басшы жəне ѓылыми-педагогикалыќ кадрлары бiлiктiлiгiн
арттыратын республикалыќ институты, Ы. Алтынсарин атындаѓы
¦лттыќ бiлiм Академиясы, ЖЌТБ республикалыќ оралыѓы,
¦лттыќ салауатты µмiр салтын ќалып тастыру орталыѓы, ЮНЕСКО,
PSI, «Тењ-тењiмен» ЌБ, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдардыњ
Ќазаќстандыќ ассоциа циясы, Жыныстыќ жəне репродуктивтi
денсаулыќ бойынша ќазаќстандыќ ассоциациясыныњ (КМПА)
µкiлдерiне алѓысымызды бiлдiремiз.
Бiз осы Басшылыќтыњ мазм±нымен м±ќият танысып, оны
жетiлдiруге байланысты авторлыќ топтыњ ыќыласпен ќабылдап,
есепке алѓан ±сыныстарын бiлдiрген, зор ењбек кµрсетiп пiкiр
жазѓан ѓалымдарѓа рахмет айтамыз.

ÀËЃÛÑ

АЛЃЫС
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КІРІСПЕ
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КIРIСПЕ

ÊІÐІÑÏÅ

АЌТЌ iндетiнiњ таралуыныњ алдын алу мəселесiнiњ мањыздылыѓы
əлемде осы iндетпен µмiр с‰рушi адамдардыњ саныныњ артуымен
аныќталады. Iндеттiњ таралуы кењ ауќымды ала бастады, б±л жаѓдай
осы мəселемен айналысатын мамандардыњ ѓана емес, əр адамныњ
ж±ќтыруы м‰мкiн ќауiптiлiгiн сезiнетiн ќоѓамныњ бiр бµлiгiнiњ
алањдаушылыѓын туѓызуда.
Зардаптарыныњ шегi жоќ б±л аурудыњ к‰рделiлiгi т±раќты дамудыњ барлыќ аспектiлерiне – кедейлiк дењгейiн тµмендетуге, озат
технологияларѓа жетудi кењейтуге, адамдардыњ денсаулыѓын жаќсар туѓа, адам ќ±ќыѓы мен барлыѓы ‰шiн бiлiм беруге зардабын
тигiзедi. Ол миллиондаѓан адамдардыњ µмiрiне жəне болашаѓына
жаѓымсыз əсер етедi. АЌТЌ мен ЖЌТБ əлемдегi əр т‰рлi елдердiњ даму
айырмашылыќтарын жəне байлар мен кедейлер арасындаѓы тењсiздiктi
терењдетедi. ЖЌТБ тек жеке бiр
елге емес, б‰кiл адамзатќа,
б‰кiл
əлемге ќауiп-ќатер
туѓызады.

Ќалыптасќан
жаѓдайда
АЌТЌ-ныњ алдын алудыњ ењ
тиiмдi жолы превентивтi бiлiм
беру болып табылады. Ол адамдарѓа ќауiптiњ бар екендiгi
туралы бiлiмдi жəне оныњ алдын
алудыњ жолдарын ‰йретуi тиiс.
Дегенмен б±л да кµбiне адам ныњ
мiнез-ќ±лќын µзгертуге жеткiлiксiз болып табылады Адам дардыњ дiлi
мен мəдениетiн µзгерту, олардыњ бойында мəселеге ќатысты ќарымќатынасты тəрбиелеу, даѓдыларѓа оќыту жəне ауру ќаупi мен əлсiздiк
дењгейiн тµмендетуге ынта-ыќыластарын ќолдау, сондай-аќ АЌТЌ-мен
µмiр с‰рушi адамдарѓа толеранттылыќпен ќарым-ќаты нас жасауды
ќалыптастыру керек.
Ауруды ж±ќтыру мен таралу ќаупiн тµмендету ‰шiн əр адамѓа АЌТЌ
мен ЖЌТБ, олардыњ берiлу жолдары туралы кењiрек маѓл±мат берiлуi,
µз ќаупiн баѓалауды бiлуi, ќауiптi жаѓдайлардан аулаќ болып, µзi мен
жаќындарын ќорѓауды ‰йренуi тиiс.
Алдын алу ж±мыстарын ж‰ргiзуге ењ басымдылыќ берiлетiн топ
10 мен 25 жас аралыѓындаѓылар болып табылады, себебi олардыњ кµп
бµлiгiн мектеп арќылы алдын алу бiлiмдерiмен ќамтуѓа болады.
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ÊІÐІÑÏÅ

АЌТЌ ж±ќпасыныњ таралуы мiнез-ќ±лыќќа байланысты болѓандыќтан, алдын алу бiлiмiнде мањызды орын тəрбие беру мен оќытуѓа
берiледi. Осыѓан байланысты педагогтiњ, оныњ кəсiби шеберлiгiнiњ рµлi
арта т‰седi.
Аталѓан ќ±рал оќытушыларѓа мектептер мен интернат ±йымдарында
балалар жəне жасµспiрiмдермен алдын алу ж±мыстарын µткiзуде кµмек
беруге арналѓан.
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Ќ±ралды пайдалану
жµніндегі ±сыныстар
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Ќ±ралды пайдалану жµніндегі ±сыныстар

Б
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е рiлген əдiстемелiк ќ±ралда АЌТЌ iндетiнiњ таралуыныњ алдын алу бойынша оќушылар
мен жастар арасындаѓы ж±мыста
оќытушылар ќолдану ‰шiн оќыту
модульдерi, бµлiмдерi жəне ќосымшалар берiлген.

•
•

Сабаќты µткiзуге кiрiспестен б±рын
оќытушыѓа мыналар ќажет:

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Оќытушы
модульдердi
оќып‰йрену;
Ќ±ралда жəне ќосымша бµлiмдерiнде ±сынылѓан материалдармен
танысу;
Əрбiр сабаќтыњ мазм±нын аныќтау;
Сабаќты µткiзуге ќажеттi материал дар мен ќ±ралдарды дайындау;
Əрбiр сабаќты ±йымдастыру т‰рлерi мен əдiстерiн тањдай бiлу;
К‰тiлетiн нəтиженi аныќтау;
Ќатысушылардыњ белсендiлiк дењгейiн аныќтауѓа жəне сабаќ нəтижелерiн талдауѓа дайын болу.

Оќытушы ‰шiн оќытудыњ маќсаттары мен мiндеттерiн наќты
айќындау, оќушыларѓа бiрыњѓай талаптар ќою, керi байланысты ж‰зеге асыру
аса мањызды.
Əрбiр модульдiњ ќ±рамына мыналар
кiредi:
•
•
•
•
•
•

Сабаќтыњ таќырыбы;
Шолу (сабаќтыњ кысќаша мазм±ны);
Маќсаттары мен мiндеттерi;
Жабдыќталуы;
Сабаќ барысы (кезењдер бойынша);
Керi байланыс.

Сабаќ µткiзу барысында оќытушыѓа
мынадай н±сќаулар берiледi:
•
•
•
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•

Тiлектестiк, адалдыќ, шыѓармашылыќ жаѓдай туѓызу;
‡лкен жəне кiшi топтаѓы ќатысушыларды марапаттау.
Ќатысушыларѓа сабаќ барысында
саќталуы тиiс iс-ќимыл ережелерiн
белгiлеуге м‰мкiндiк беру;

•

•

Ќатысушылардыњ оњ тiлектерiн
ќолдау жəне оны бiлдiрудi ќамтамасыз ету;
Əр ќатысушымен ќарым-ќатынас
туѓызу жəне ќолдау кµрсету;
Ќатысушылар µздерi ‰шiн т‰сiнгiсi
келетiн мəселелердi аныќтау, оны
шешуге кµмектесу;
Əрбiр ќатысушыѓа жеке пiкiрiн
айтуѓа м‰мкiндiк беру;
С±раќтарѓа сыни жəне ашыќ т‰рде
жауап беру;
Топтыњ ±сыныстарын, алдыњѓы
сабаќтардыњ жауаптарын, кµњiлк‰йiн немесе с±раќтарын əрi
ќарай оќыту ‰шiн есептеу н‰ктесi
ретiнде пайдалану;
Топ талаптарына м±ќият болу.
Əрбiр топ əрт‰рлi ќ±нды сапалар
мен талаптары жинаќталѓан бiрден-бiр т±лѓалыќ ќасиеттерге ие.

Барлыќ жаттыѓу сабаќтарыныњ
материалдары
əрбiр ќатысушыны
ќамтып, оларѓа жаќсы аќпараттыќ
жəне ‰йрену базасы ретiнде болѓаны
мањызды. Осыларды саќтаѓанда, оќытушы топтыњ /сыныптыњ/ тапсырмаѓа ынталы болуына кµмектеседi.
Б±л ‰шiн
ескеруi керек:
•
•

•
•
•
•

оќытушы

мыналарды

Əрбiр таќырыпты µмiрдегi наќты
мысалдармен жəне алдыњѓы таќырыптармен байланыстыру;
Берiлетiн тапсырмаларѓа ќатысты
ойлануѓа шаќыратын с±раќтар
ќою. «Иə/жоќ» деген жауаптары
бар с±раќтарды ќолданбау;
Оќушылардыњ барлыќ iс-əрекеттерiне т‰сiнiктi н±сќаулар беру;
Сабаќ мазм±нына ынталы болу;
Əрбiр сабаќтыњ соњында алѓан
бiлiмдердi жинаќтау.
Сабаќ уаќытында туындаѓан ±сыныстар мен идеяларды бiрт±тас
бiрiктiру, барлыќ сабаќтарѓа басынан аяѓына дейiн т±жырым жасау.

Ќ±ралды əзiрлеу барысында оќыту дыњ негiзгi ќаѓидалары – ѓылымилыќ, µзара байланыс, т±рмыстыќ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

1

Оќушыларѓа АЌТЌ ж±ќпасыныњ
берiлу жолдары жəне алдын алу
шаралары жµнiнде аныќ, дəл
аќпарат беру;

2

Оларда ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ даѓды ларын ќалыптастыру;

3

Алѓан аќпараттарын µз ќ±рдастарына жеткiзудiњ əдiстерi жəне
тəсiлдерiн оларѓа ‰йрету;

4

Балаларды АЌТЌ-мен заќымданѓан
адамдар бар ќоѓамда µмiр с‰ру
мен ењбек етуге ‰йрету.
Оќытушылар оќу ‰рдiсiнде психологиялыќ-педагогикалы бiлiмдердi пайда лана жəне ќолдана бiлуi, аќпаратты алу
жəне жинаќтау ‰рдiсiн, олардыњ адамдардыњ мiнез-ќ±лќына жəне ќатынасына
əсерiн бiлуi, мектеп пен ќоѓамныњ µзара
байланысы м‰мкiндiгiн пайдалана бiлуi
тиiс.
Жоѓарыда аталѓан маќсаттар мен
мiндеттердi ж‰зеге асыру ‰шiн мыналар
ќажет:

•

•

•

Əрт‰рлi, əсiресе интерактивтi
ж±мыс т‰рлерiн пайдаланып, оќушы лардыњ АЌТЌ-ныњ алдын алу
жµнiндегi
бiлiмдерiн
т±раќты
т‰рде жетiлдiру.
Оќушылардыњ
шыѓармашылыќ
ойын жетiлдiру, адамныњ iс-əрекетi нiњ денсаулыќќа келтiретiн
зардап тарын кµре бiлу шеберлiгiн
ќалыптастыру (талдау жəне салыстыру, себептерiн аныќтау, баѓалау
жəне болжамдау).
АЌТЌ-ѓа ќарсы т±рудыњ айќын
±с танымын, µз денсаулыѓына жауапкершiлiктерiн ќалыптастыру.

Табысты
жаѓдайлар:
-

оќытуѓа

ќажеттi

оќушыныњ бiлiм алуѓа əзiрлiгi;
оќытудыњ əрт‰рлi ‰лгiлерi мен
əдiстерiн ќолдану;
- бiлiмдi бекiту ‰шiн ќайталау;
- оќу ‰рдiсiнiњ накты µмiр жаѓдайына сµйкестiгi;
- оќытушыныњ оќушы iс-əрекетiн
терiс пiкiрсiз, тепе-тењ, дер кезiнде
баѓалауы.
Б±ѓан дейiн атап кµрсетiлгендей,
сабаќты табысты µткiзу ‰шiн оќы тушы
интерактивтi əдiске басымдыќ бере
отырып, оќытудыњ əрт‰рлi əдiстерi
мен тəсiлдерiн ќолдануы тиiс:
Сабаќтыњ басында танысу əдiстерi (т±саукесер, алѓашќы таныстыру, т.с.с.).
Дəрiс оќу - дəрiскер мен тыњдаушылардыњ арасындаѓы наќты таќырыпта баяндалѓан материал.
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даѓдыларын ќалыптастыру, ќызыѓушылыќ, ‰здiксiздiк, ќол жетерлiк,
кµрнекiлiк, аймаќтыќ жəне басќа
ќаѓидалар саќталѓан.
Ѓылымилыќ ќаѓидасы — оќу ‰рдiсiн де
пайдаланылатын фактiлер, оќиѓа лар,
нəтижелер ѓылыми т±рѓыдан дəлелденуi жəне негiзделуi тиiс кезде болады.
¤зара байланыс ќаѓидасы - µмiрмен
тыѓыз байланысты наќты мысалдармен
кµрсету.
¤мiрлiк даѓдыларын ќалыптастыру
ќаѓидасы—балаларда д±рыс шешiм ќабылдау, ќатар-ќ±рбы басымдылы ѓына
ќарсы т±ру, ќатынас даѓдыларын iскер лiкпен ќалыптасуын топшылайды.
Ќызыѓушылыќ ќаѓидасы — оќытудыњ ќажеттi əдiстерi мен формаларын
пайдалану жəне солар арќылы оќушыларда ќызыѓушылыќ, µз денсаулыѓына жауапты ќарау сезiмдерiн
тəрбиелеу.
Ќол жетерлiк ќаѓидасы - м‰ѓалiмнiњ
аќпарат кµлемiн балалар мен жеткiншектердiњ жас ерекшелiктерiн ескере
отырып жобалауы, ерекше терминдердi, т‰сiнiктер мен зањдарды жеткiлiктi жəне т‰сiнiктi тiлде ќабылдау
м‰мкiндiгiн ескере отырып, т‰сiндiруi
тиiс екендiгiнде.
Аймаќтыќ ќаѓидасы — б±л ќалада
немесе ауылда т±рудыњ т±рмыстыќ
дəст‰рлерiн, салттарын, дiлi мен жаѓдайларын ескеру, сондай-аќ жергiлiктi
жерде оќушылардыњ салауатты µмiр
салтын ±йымдастыруѓа байланысты
сол аймаќтыњ ерекшелiктерiн ескеру.
Жоѓарыда келтiрiлген ќаѓидаларды
кешендi т‰рде, бiр-бiрiмен тыѓыз
байланыста ж‰зеге асырѓан тиiмдi.
Оќытушылар оќытудыњ маќсаттары мен мiндеттерiн, əдiстерi мен
тəсiлдерiн, аќпарат кµздерiн сауатты
пайдалануы тиiс.
Бiлiм беру ±йымдарыныњ ж±мысында келесi маќсаттар мен мiндеттер
басым аныќталуы тиiс:
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Топпен талќылау – ж‰ргiзушi мен
ќатынасушылар арасындаѓы ауызша
пiкiр алмасу. Талќылау оќушыларѓа µз
ойларын ортаѓа салуѓа, бiр таќырып
тµњiрегiнде алѓан əсерлерiмен бµлiсуге м‰мкiндiк бередi.
Жаѓдайды ойынмен кµрсету - т±рмыс тыќ проблеманы шешу кезењiнде
µзiн əрт‰рлi рµлде елестету.
Оќытушы рµлiнде сµйлеу - µз
ќ±рдас тарына кењес беру жəне оќыту
арќылы материалды ќабылдаудыњ
тиiмдi тəсiлi.
Б±дан басќа ж±мыстыњ мына т‰рлерiн
пайдалануѓа болады:
1. Сергiту, психологиялыќ жəне денелiк кедергiлердi алу маќсатында
ќолданылады;
2. «Ой шабуылы» - ќойылѓан с±раќтарѓа берiлген оќушылар жауаптарыныњ кез-келген н±сќасы.
3. «Сарапшылар» - талќыланѓан с±раќ тар бойынша шаќырылѓан
мамандар (нарколог, ЖЌТБ-ныњ
алдын алу жəне онымен к‰рес
ж‰ргiзу орталыѓыныњ маманы, т.б.)
4. С±раќ - жауап (баќылау) - оќушылардыњ аќпараттануын тексеру.
5. Оќушылар топтарымен наќты
талќыланатын,
жаѓдайларды
кµрсететiн суреттермен ж±мыс.
6. Ќ±ндылыќты аныќтау - жалпы
адамзаттыќ ќ±ндылыќќа ќатысты
берiлген с±раќќа оќушылардыњ
жеке кµзќарастарын талќылау.

Модульдер:
1.Ќазаќстандаѓы АЌТЌ мен ЖЌТБ.
Ањыз бен шындыќ.
Аталѓан модульде АЌТЌ мен ЖЌТБныњ Ќазаќстанда таралу тарихы, ж±ќпаланѓан аурулар саныныњ статистика лыќ мəлiметтерi, бiздiњ елiмiздегi
АЌТЌ, ЖЌТБ-ныњ алдын алу жəне
оны мен к‰рес жолдарыныњ жаѓдайы
кµрсетiлген.
2.АЌТЌ-ныњ берiлу жолдары
Аталѓан модульде АЌТЌ ж±ќпасыныњ берiлу жолдары, ж±ќпалануѓа
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ќатысты ќауiптi мiнез-ќ±лыќ ±ѓымы
жəне АЌТЌ-ныњ берiлмейтiн жолдары
туралы айтылады.
3. АЌТЌ-ныњ адамныњ ќорѓаныш
ж‰йесiне əсерi

Аталѓан модульде адамныњ ќорѓаныш ж‰йесi ±ѓымы, АЌТЌ-дан
туындайтын ќорѓаныш тапшылыѓыныњ дамуы, оппортунистiк ж±ќпалар
туралы
т‰сi нiк
берiледi.
«АЌТЌ
ж±ќпасы» жəне «ЖЌТБ» ±ѓымдарына
аныќтама берiлген.
4. АЌТЌ жəне есiрткi

Аталѓан модульде есiрткiнi тамырѓа егу арќылы ќабылдау жəне
АЌТЌ-мен ж±ќпаланудыњ арасын даѓы
байланыс кµрсетiледi; «наша ќорлыќ»,
«тəуелдiлiк»
±ѓымдары
ашы лады;
ќ±рбы-ќ±рдастарыныњ
ќысы мына
ќарсы т±ру даѓдыларыныњ ќалыптасуына, есiрткiге «ЖОЌ» деп айтуѓа
‰йренуiне баса назар аударылады.
5. Жауапты мiнез-ќ±лыќ АЌТЌ-дан ќорѓанудыњ жолы.

Аталѓан модуль жыныстыќ µмiрдi
бастау уаќытын алыстатуѓа, µзiн
АЌТЌ-дан ќорѓауѓа, ерте жыныстыќ
ќатынастарѓа «ЖОЌ» деп айтуѓа
кµмек тесетiн µмiрлiк мањызды даѓдыларды ќалыптастыруѓа ыќпал етедi.
6. АЌТЌ, ЖЌТБ жəне ќоѓам.
Стигматизация мен кемсiтушiлiк.

Аталѓан модульдiњ мiндетi АЌТЌ
ж±ќтырѓан жəне ЖЌТБ-мен ауыратын
адамдарѓа гуманды ќарым-ќатынасты
тəрбиелеу болып табылады, “стигматизация”, “кемсiтушiлiк” ±ѓымдарына
т‰сiнiк берiледi. АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ
ќоѓам дамуына жаѓымсыз əсерi ашып
кµрсетiледi.

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Модульде АЌТЌ-ныњ таралуындаѓы
ќ±ќыќ ќорѓау ќызметiнiњ əсерi
кµрсетiледi, АЌТЌ мен ЖЌТБ жаѓдайын даѓы адам ќ±ќыѓына т‰сiнiк
берi ледi, адам ќ±ќыѓы бойынша
негiзгi халыќаралыќ мiндеттемелер
кµрсетiлген.
Аталѓан модульдер бойынша бiлiм
беру мектепте оќытылатын пəндермен µзара тыѓыз байланысты
ж‰ргi зiлген жаѓдайда тиiмдi болады.
Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын
алу туралы бiлiмдердiњ негiзгi бµлiгi
сыныптан тыс, сабаќтан тыс ж‰ргiзiлетiн тəрбие ж±мыстары арќылы
берiледi. Сондай-аќ б±л бiлiмдер
мек тепте балалар оќитын барлыќ
пəндерден кµрiнiс табуы керек. Б±л
аталѓан материалды µзектi етiп ќана
ќоймай, оќу пəндерiн кiрiктiрiп, оќу
мен тəрбиенiњ ажырамас байланысын
ныѓайтады.
АЌТЌ-ныњ алдын алу с±раќтарын
тµмендегi
пəндердiњ
мазм±нында
ќарастыруѓа болады:
•

ќазаќ тiлi жəне əдебиетi, орыс
тiлi мен əдебиетi (шыѓарма – эссе,
мазм±ндама, диктант, əњгiме, жаѓда яттар ќ±рау т. б.);

•

математика (есептердiњ шарттарын да мəселелердi ќарастыру);

•

тарих жəне география (iндеттiњ
д‰ниеж‰зiнiњ əр т‰рлi елдерiнде
таралу тарихы);

•

анатомия жəне адам физиологиясы, биология, валеология, психология
(адамныњ
ќорѓаныш
ж‰йесi, ќан айналу ж‰йесi, миы,
торлар ќ±рамы, жеке гигиена,
к‰йзелiс психологиясы, ж±ќпалы аурулар жəне оларды, ќоз дырѓыштар, жыныс жолымен берiлетiн
аурулар т.с.с);

•

химия (ферменттер, химиялыќ
элементтерге т‰сiнiк т.с.с.);

•

бейнелеу µнерi (берiлген таќырыпќа плакаттар, суреттер байќауы, оларда АЌТЌ мен ЖЌТБ-ѓа

кµзќарасын бейнелеуi т.с.с);
•

мемлекет жəне ќ±ќыќ негiздерi
(адам ќ±ќыќтары, кемсiтушiлiк,
АЌТЌ мен ЖЌТБ мəселелерiнiњ
зањдарда кµрiнiс табуы т.с.с.);

•

дене
тəрбиесi
(тəндiк
даму,
гигиена, шыныѓу, салауатты µмiр
салтын ќалыптастыру жəне т.б.);

•

сыныптан тыс iс-шаралар (таќырып тыќ кештер, би кештерi, байќаулар, акциялар, пiкiр-таластар,
дебаттар,
с±раќ-жауап,
КВН,
сахналыќ кµрiнiстер т.б.).

•

Информатика – Интернет ж‰йесiнен деректi аќпараттарды iздеу,
презентациялар ќ±ру жəне т.б.

Кµп адамдар мектеп баѓдарла масы
əр т‰рлi баѓыттардаѓы материалдармен шектен тыс толтырылѓан
деп есептейдi. Шындыѓында пəндердi кiрiктiру т‰рлi с±раќтарды талќылауѓа уаќыттыњ оњтайлы бµлiнуiн
жењiлдетедi. Б‰гiн кµп жаѓдайда
оќушылар мен оќытушылар арасындаѓы ќарым-ќатынас µзара сенiмге,
сыйластыќќа жəне ќолдауѓа негiзделiп ќ±рылѓан. Оќушыларѓа əр т‰рлi
мəселелердi талќылауѓа, ќызыќтыратын с±раќтарды ќысылып-ќымтырылмай ќоюѓа ќолайлы м‰мкiндiктер
жасалѓан.
Мектепте ‰йлесiмдi, жетiлдiрiлген
жəне бiрнеше бiлiм салаларын, оныњ
iшiнде ќоѓамдыќ мањызы бар мəселелер мен с±раќтарды ќарасты ратын
ѓылымдарды ќамтитын кiрiктiрiлген
жаќсы баѓдарлама болуы ќажет.
Осыѓан байланысты əр пəннiњ
оќы тушылары
мектеп
пəндерiне
енгiзуге м‰мкiн болатын АЌТЌ мен
ЖЌТБ мəселелерi туралы материалдардыњ мазм±нын бiрге аныќтауды
маќсат етулерi керек.
Кейiн сабаќтарды ж‰ргiзу барысында оќытушылар µздерi жасаѓан
н±сќауларды талдап, кемшiлiктердi
аныќтап, оларды жояды, ќажеттi сəттерге назар аударады. Осы ‰рдiстi
тездету ‰шiн оќытушыѓа кiрiктiрудiњ
с±раќтарын жоспарлаудыњ ењ бастапќы кезењiнен баѓалау жəне мониторингке дейiн аныќтап алѓаны жµн.
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7. АЌТЌ, ЖЌТБ
жəне адам ќ±ќыќтары.
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Сонымен ќатар АЌТЌ-ныњ алдын
алуды мектеп пəндерiне кiрiктiрудiњ
кейбiр кемшiлiктерi бар екенiн де ескеру
керек:
• Ќазiргi мектеп пəндерiнiњ мазм±ны жəне оќушылардыњ iсəрекеттерiне ќатысты ж‰ктемесi
µте салмаќты, осыѓан байланысты
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ алдын алу
мəселесiн
оќытуѓа
уаќыттыњ
жетiспеуi м‰мкiн;
• Кейбiр жаѓдайларда мектеп əкiмшiлiгi мен оќытушылар тарапынан
АЌТЌ-ныњ алдын алу ж±мыстарын
оќушылармен ж‰ргiзудiњ ќажеттiлiгiн т‰сiнбеушiлiктер байќалады;
• Оќытушылар ќажеттi оќу-əдiстемелiк ќ±ралдардыњ тапшылыѓын
сезiнедi;
• Ата-аналар тарапынан алдын алу
бiлiмiнiњ
енгiзiлуiне
карсылыќ
жаѓдайлары кезедеседi.

Ќандай жаѓдайда да АЌТЌ-ныњ
алдын алуды мектептiњ əр т‰рлi
пəндерiне кiрiктiрудi аныќтауда келесi
маќсаттар мен мiндеттердi басшылыќќа
алу керек:
•
•
•

•

•

Ќалыпты мiнез - ќ±лыќќа ќажеттi
µмiрлiк даѓдыларын дамыту;
Жеке шектеулердi т‰сiнудегi оќушылардыњ еркiндiгiн марапаттау;
Оќушылардыњ мiнез - ќ±лќыныњ
ќалыптасуына əсерiн тигiзетiн
сырт ќы
кешендi
факторларды
талќылау;
¤зiн жетiлдiрудегi мəселелердi
жењуге ќажеттi даѓдыларын арттыру;
Денсаулыќты шыныќтыратын сала уатты µмiр салтына назар аударту.
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Оќытудыњ жалпы ќаѓидалары
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Оќытудыњ жалпы ќаѓидалары
АЌТЌ-ныњ таралуы жасµспiрiмдер
мен жастардыњ тəуекелдiк мiнезќ±лќыныњ нəтижесi болып табылады,
б±л оларда ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ жµнiнде аќпарат пен машыќтардыњ
болмауына байланысты.
Жастарѓа шынайы аќпаратты олар
жыныстыќ ќатынасты немесе есiрткiнi ќолдана бастаѓаннан əлдеќайда
ерте берудiњ мањызы зор. Тiптi жас
адамдардыњ бiлiм дењгейi бiршама
артќанныњ µзiнде, б±л ќауiпсiз мiнезќ±лыќты ±станады дегендi бiлдiрмейдi. «Бiлiм» µз бетiнше «iс-əрекеттi»
бiлдiредi деген сµз емес. Барлыќ
алдын алу баѓдарламалары балалар
мен жасµспiрiмдердi µз бiлiмдерiн
бай ланыстыруѓа,
ќауiп
дəрежесi
мен мiнез-ќ±лќын ±ѓынуѓа ‰йретудi
кµздейдi.
Оќытудыњ
дəст‰рлi
əдiстерде
(мысалы, дəрiстер) егер µмiрлiк
даѓдыларды ќалыптастыру бойынша
ж±мыстар ж‰ргiзiлмесе, тиiмдi нəтиже
бермейдi. Əлемдiк тəжiрибе кµрсеткен дей, «аќпарат-уəж-мiнез-ќ±лыќ» ењ
тиiмдi амалдардыњ бiрi болып табылады.
Б±л амалда ж±мыстыњ басты əдiсi
тренинг болып есептеледi. Тренинг
– интерактивтi əдiстердi ќолданып
ж‰ргiзiлетiн сабаќ (аѓылшын тiлiнен
«to train» - оќыту, жаттыќтыру дегендi
бiлдiредi). Тренинг жетiспейтiн аќпаратты беруге, ќ±рдастары тарапынан кез десетiн ќысымѓа т±раќты

ќарсы т±ру, ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ
даѓдыларын ќалып тастыруѓа м‰мкiндiк бередi. Тренинг - оќыту ‰рдiсiне
оќушыларды
белсендi
тартуды
ќамтамасыз етедi.

Тренингке ќойылатын талаптар:
кењ бµлмеге катысушылар бiрбiрiне бетпе-бет отыратындай,
орын дыќтар шењбер етiп ќойылады (тренинг шењберi), (б±л
еркiн сµйлесуге, жаттыѓулар мен
сергiту сəттерiн ж‰ргiзудiњ ыњѓай лылыѓына, сенiмдi ахуалѓа,
ќатысушылар
жаѓынан
ќызыѓушылыќ пен ынтаныњ болуына
ыќпал етедi);
тренингке
катысушылар
саны
25 адамнан аспауы керек (б±л
сенiм ахуалын туѓызатын жəне
барлыќ ќатысушылардыњ назарын
т±раќты аударуѓа м‰мкiндiк беретiн ќатысушылар саны);
б‰кiл тренинг барысында достыќ
кµзќарастаѓы сенiмдi ахуал туѓызу
жəне ќолдап отыру;
тренингке катысушыларды марапаттау жəне оѓан барлыѓыныњ
ќатысуын баќылау ќажет;
оќ ы т у ш ы-ж ат т ы ќт ы ру ш ы
µз
пiкiрiн тањбауы керек, сонымен
ќатар ќатысушыларды сабаќтыњ
маќсатына жетелеуi ќажет;
оќытушы - жаттыќтырушы əрбiр
жаттыѓудыњ уаќыт шењберiн саќтауы керек;
тренинг тiњ бiрiншi сабаѓында
“танысу” жаттыѓуы µткiзiледi жəне
«келiсiм» ќабылданады (топтыќ
ж±мыс ережесi);
теориялыќ материалдарды берудi
интерактивтi жаттыѓ улар жəне
сергiт у сəттерiмен ‰йлестiрген
жµн;
тренингтiњ кез келген сабаѓы
басталарда осы сабаќтыњ маќсаты
мен мiндетi оќылып, ал сабаќтыњ
соњында ќорытынды жасалады.

Тренинг ќ±рылымы.
Тренинг
бiр
немесе
бiрнеше
сабаќтан т±руы м‰мкiн, ±заќтыѓы –
1 саѓат, 1 к‰н, 7 к‰н жəне т.б. АЌТЌ18
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I КЕЗЕЊ.
Танысу.
Танысу кез келген тренингтiњ
алѓашќы сабаѓыныњ ќажеттi бµлiгi
болып табылады. Ќатысушылар бiрiнбiрi бiлгеннiњ µзiнде де танысу мiндеттi т‰рде µткiзiледi. Танысу топты
белсендi етуге, оныњ ќатысушыларын
оќыту ‰рдiсiне тартуѓа, сµйлесу
даѓдыларын жетiлдiруге м‰мкiндiк
бередi.
Егер ќатысушылар оќу ‰рдiсiнiњ
əрi ќарай жалѓасуына ќызыѓушылыќ
бiлдiрсе, онда танысу бµлiмiнiњ мiндетi орындалды деп есептеуге болады.

Танысу ойындары:
«Ќол шапалаќтау» ойыны.
Б±л ойын əр ќатысушыны таныстыруѓа, µзiн-µзi ќ±рметтеуiн арттыруѓа жəне оны топтыњ ж±мысына
белсендi араласуѓа тартуѓа м‰мкiндiк
бередi. Ойын топты бiрiктiрудiњ µте
ќарапайым жəне тиiмдi ќ±ралы болып
табылады. Гештальт - психологиямен
байланысты осы ойынмен əр сабаќты
бастауѓа жəне аяќтауѓа болады.
Топ тыѓыз шењбер ќ±рады. Топтыњ
əр
м‰шесi
шењбердiњ
ортасына
шыѓып, µз есiмiн ќатты дауыстап
айта ды, содан соњ топ оѓан ќол
шапалаќтайды.
Егер жаттыќтырушы - м±ѓалiм
топтыњ енжарлыѓына кездессе, µзi
алѓашќы болып шењбердiњ ортасына
шыѓып, есiмiн атап, жаѓдайды µзгертуге тырысады.

«Кесек ќар» ойыны.
Барлыќ ќатысушылар шењбер бойынша µз кезегiмен есiмдерiн айтып
шыѓуы ќажет. Əрбiр адам µз есiмiн
айтардан б±рын, µзiнен б±рынѓы
ќатысушыныњ есiмiн атайды.

«Екi шындыќ жəне бiр µтiрiк»
ойыны.
Оќушыларѓа µздерi туралы екi аќиќат жəне шындыќќа жанаспайтын бiр
пайымдаулар айту ±сынылады. Мы-

салы; Мен Алматыда туып µстiм, «Ару»
фильмiнде басты рольде ойна дым
жəне балм±здаќты µте жаќсы кµремiн.

«Тренинг
шењберi»
кµршiнi таныстыру.

бойынша

Б±л жаттыѓу ж±птармен ж‰ргiзiледi. Бiр минут талќылаудан кейiн,
əрбiр ќатысушы «тренинг шеберi»
бойынша кµршiсiн таныстырып, оныњ
атын жəне с‰йiктi iсiн айтады.

II

КЕЗЕЊ .

«КЕЛIСIМ» (ТОПТЫЊ
Ж¦МЫС ЕРЕЖЕСIН)
ЌАБЫЛДАУ
Оќушылар сабаќтыњ ењ басынан
оќуѓа µз жауапкершiлiгiн сезiнуi жəне
материалдарды
игеру
тиiмдiлiгiн
арттыру ‰шiн келiсiм, яѓни тренинг
саба ѓындаѓы мiнез-ќ±лыќ ережесiн
ќабыл дау ±сынылады. Тµменде келiсiм
‰лгiсi келтiрiлген.
Келiсiм тармаќтарын ќаѓазѓа неме се таќтаѓа алдын ала жазу ќажет.
Келiсiм кµрiнетiн орынѓа iлiнiп,
əрбiр тармаѓы оќылады жəне бiрлесе
талќыланѓаннан кейiн ќабылданады.
Ќатысушылар
±сынѓан
ќосымша
тармаќтар да ќабылдануы м‰мкiн.
Дауыс бергеннен кейiн барлыќ
ќатысушылар келiсiм тармаќтарыныњ
орындалуына жауапкершiлiкте болаты нын топќа т‰сiндiру ќажет. Келiсiмнiњ ќабылдануы əрбiр ќатысушы
µз сезiмдерi мен кµзќарас тарын ашыќ
бiлдiруге, сын мен мазаќ нысанына
айналудан ќорыќпауѓа, сабаќта талќыланатын жеке ойлар топ шењберiнен
шыќпайтынына
сенiм дi
болатын
жаѓдайды ќ±руѓа ыќ пал етедi.
Келiсiм кµрнекi жерде тренинг
толыќ аяќталѓанша iлiнiп т±рады.
Келiсiм ‰лгiсi
• кешiкпеймiз;
• бəрiмiз µз оќуымызѓа жауаптымыз;
• бiр - бiрiмiздi тыњдаймыз, сµздi
бµлмеймiз;
• «ќол кµтеру» ережесiн саќтаймыз;
• шындыќты айтамыз;
• тек бiр адам ѓана сµйлейдi;
• iстiњ мəнi бойынша сµйлеймiз;
• µз ойымызбен бµлiсемiз;
• əрбiр пiкiрдi тыњдауѓа болады;
• маѓынасыз с±раќтар болмайды;

ÎЌÛÒÓÄÛЊ ÆÀËÏÛ ЌÀЃÈÄÀËÀÐÛ

ныњ алдын алу баѓдарламалары 14
саѓаттан кем болмауы тиiмдi болады.
Кез келген тренинг, ќандай маќсатты
ќарас тырмасын, əрќашанда танысу
мен
ж±мыс
ережесiн
жасаудан
басталады.
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• басќалардыњ сезiмiн аялаймыз;
• бiр-бiрiмiздi тыњдаймыз;
• бiр-бiрiмiздi т‰сiнуге тырысамыз;
• ќ±пиялылыќгы саќтаймыз;
• уаќыттыќ шекараны саќтаймыз
• бiр-бiрiмiздi мадаќтаймыз (сµзбен,
ќол шапалаќтаумен) жəне т.б.
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III КЕЗЕЊ.
Ќатысушылардыњ
тренингтен к‰тетiнi
Таныстыруды µткiзiп, келiсiмдi ќабыл даѓаннан кейiн, м±ѓалiм ќатысушылардыњ тренингтен не к‰тетiнiн
бiлгенi ќажет. Оќушылар тобынан
с±раныстарын жинау наќты сол топты ќызыќтыратын таќырыптар мен
с±раќтарды талќылауѓа негiз болады.
Ќатысушылардыњ тренингтен ненi
к‰тетiнiн аныќтау ‰шiн келесi жаттыѓуды µткiзуге болады.

Ќатысушылардыњ с±раныстарын
аныќтауѓа арналѓан жаттыѓу
Ќатысушыларѓа тренингтен не
к‰тетiнiн жазу ‰шiн жемiс т‰рiндегi,
не жай ќаѓаздарды таратып берiњiз.
Одан кейiн əрбiр ќатысушы немесе
жаттыќтырушы ќаѓаздарды талдыњ
суретi салынѓан флиптаќтаѓа жапсырады. Ќатысушылардыњ к‰тетiн ойлары жазылѓан ќаѓаздар талдыњ
тамы рына жапсырылады. Тренингтiњ
соњында əрбiр ќатысушы егер к‰ткенi
аќталса, µз жемiсiн талдыњ сабаќтарына жапсыруѓа болатынын т‰сiндiрiњiз. Яѓни к‰ткенiнiњ аќталѓаны –
б±л тренингтiњ жемiсi. Осы «‰мiт тiњ
аќталуы аѓашын» тренингтiњ соњына
дейiн саќтау белгiлi бiр шамада оныњ
тиiмдiлiгiн баѓалауѓа жол ашады.

IV КЕЗЕЊ.
Оќыту
Б±л ќ±ралдаѓы бiлiм беру материал дары бiрнеше модульге бµлiнген.
Модуль бiрнеше сабаќтан т±руы
м‰мкiн. Əрбiр сабаќты таќырыбын,
маќсаты мен мiндеттерiн белгiлеуден
бастаѓан жµн.
Сабаќ басталѓанѓа дейiн оќушылардыњ аќпараттану дењгейiн алдын
ала баѓалау ‰шiн сауалнама ж‰ргiзуге
болады. Сауалнамалар тренинг то лыќ
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аяќталѓанѓа дейiн саќталып, соњы нан
оќушылардыњ бiлiм дењгейi таѓы да
бiр баѓаланады. Нəтижелердi салыстыра отырып, оќушылардыњ бiлiмi
мен даѓдыларында ќандай µзге рiстер
болѓанын бiлуге, тренинг тиiм дiлiгiне
баѓа беруге болады.
Б±л кезењде аќпарат берудi практикалыќ даѓдыларды, д±рыс шешiм
ќабылдау шеберлiктерiн ќалыптастыру жаттыѓуларымен сабаќтастыру
µте мањызды. Мiнез-ќ±лыќты µзгерту
уəжiн ќалыптастыру ‰шiн АЌТЌ мен
ЖЌТБ мəселесiне ќатысушылардыњ
назарын аудару, осы мəселенi əрќайсысы ‰шiн кµкейтестi ету ќажет.
Ќ±ралда ±сынылып отырѓан жаттыѓулар оќытушыныњ µз ќалауы
бойынша ќолданылуы м‰мкiн. Ол
жат ты ѓуларды ќатысушылардыњ дайын дыѓына ќарай ауыстыра алады.

V КЕЗЕЊ.
Сабаќ нəтижелерiн
ќорытындылау
Кез келген тренинг - сабаќтыњ
соњында ќорытынды жасалады. Əдетте, б±л ќатысушылар µздерiнiњ əсерлерiмен, сезiмдерiмен бµлiсуiне, µздерiнiњ тiлектерiн айтуѓа арналады.
Ќорытындыны “сыр ашу” параќтарын,
сауалнамалар толтыру т‰рiнде де
µткiзуге болады.
«Сыр ашу параѓы» с±раќтарыныњ
‰лгiсi:

1
2
3
4

С абаќ барысында
сезiмде болдыњ?

сен

ќандай

С абаќта
берiлген
аќпараттар
саѓан ќажет деп септейсiњ бе?
С абаќ материалдарын баяндау
ќолайлы, т‰сiнiктi болды ма?

О сы
сабаќты
сенiњ
µмiрге
дайындыѓыњда «алѓа бiр ќадам»
деп есептейсiњ бе?
Əрбiр оќушы «сыр ашу параѓын»
толтырады, сосын бəрi кезегiмен
оќиды (автордыњ аты-жµнiн кµрсетпесе де болады), ±жымдыќ талќылаудан µткiзедi. Оќытушы ќорытынды
шыѓарып, т‰йiн жасайды.
Жаттыќтырушы семинарѓа ќатысу шылардан
олардыњ
жањадан
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Интерактивтi оќыту əдiстерi
Интерактивтi
оќыту
əдiстерi
еш уаќытта дəрiс материалдарын
алмастыра алмайды, бiраќ оныњ
жаќсы игерiлуiне ыќпал етедi жəне
ерекше мањыздысы пiкiрлер, ќатынастар,
мiнез-ќ±лыќ
даѓдыларын
ќалыптастырады.
Интерактивтi оќыту əдiстерiнiњ
‰лгiлерi:
• Миѓа шабуыл
• Топпен ж±мыс
• Баќылау параѓы немесе тестiлеу
• Рµлдiк ойын
• Ойын жаттыѓулары
• Жобалар жасау
• Жаѓдаяттарды шешу
• Визитердi шаќыру
• Сараптама тобыныњ пiкiрталасы
• Сауалнама
• С±хбат алу
• Сахналыќ кµрiнiс
• Жаѓдаяттарды ойнау
• Оќытушы рµлiнде болу
• Триггер суреттерiн талќылау
• Пiкiртерiм-Квиз (баќылау) жəне т.б.

«Ой шабуылы», «миѓа шабуыл» оќушыныњ берiлген с±раќќа берген
кез-келген жауабын ќабылдау əдiсi.

Айтылѓан пiкiрлерге бiрден баѓа
бермей, əр адамныњ айтќандарын
ќабылдау жəне бəрiн таќтаѓа немесе
ќаѓазѓа жазу мањызды. Оќушылар µз
жауаптарына т‰сiнiк берудiњ немесе
оны дəлелдеудiњ ешќандай ќажет
емес тiгiн бiлуi тиiс.

«Миѓа шабуыл»
белгiлi бiр с±раќќа оќушылардыњ
аќпараттылыѓын немесе ќарым-ќатынасын аныќтау ќажет болѓан жаѓдайда ќолданылады. Б±л əдiстi керi
байланыс ‰шiн де ќолдануѓа болады.
Ќолдану реттiлiгi:
1. Оќушыларѓа белгiлi бiр таќырып
немесе талќылау ‰шiн с±раќ
берiњiз.
2. Осыѓан байланысты µз ойларын
айтуды µтiнiњiз.
3. Барлыќ айтылѓан ойларды жазыњыз (олардыњ бəрiн ќарсылыќсыз
ќабылдањыз). Егер сiзге айтылѓан
ой т‰сiнiксiз болса, наќтылауды µтiнуiњiзге болады (ќандай жаѓдайда
да айтылѓан ойды ќатысу шыныњ µз
сµзi бойынша жазыњыз).
4. Барлыќ ойлар мен пiкiрлер айтылып болѓан соњ, ќандай тапсырма берiлгенiн ќайталањыз, ќатысушылардыњ µз аузынан жазылѓан
пiкiрлердi тiзбектеп оќып шыѓыњыз.
5. Оќушылардан олардыњ ойынша
алынѓан нəтижелерден ќандай ќорытынды шыѓаруѓа болатынды ѓын
жəне оныњ тренинг таќырыбына
байланысы ќандай болаты нын
с±рап, ж±мысты аяќтауѓа болады.
«Ой шабуылы» аяќталѓаннан кейiн
(ол кµп уаќыт алмауы керек, орташа
4-5 мину т), жауаптардыњ барлыќ
н±сќаларын талќылау ќажет.

ÎЌÛÒÓÄÛЊ ÆÀËÏÛ ЌÀЃÈÄÀËÀÐÛ

ненi бiлгенiн, не ќызыќты əрi пайдалы болѓанын, олардыњ ќандай
жат тыѓулар орындаѓандарын еске
т‰сiруiн µткен материалдарды бекiту
маќсатында с±рай алады.
Ќатысушылардан
4-5
адамнан
ша ѓын топтарѓа бµлiнiп, б‰гiнгi
сабаќта не бiлгендерiн топта талќылауды ±сынуѓа болады. Одан
кейiн əр топтыњ бiр м‰шесi шыѓып,
топтыњ шешiмiн флипчартќа жазады,
жазылѓан пiкiр ќайталанбауы тиiс.
Нəтижесiнде сабаќтыњ жалпылама
ќорытындысы шыѓады.
Егер жаттыќтырушы тренингке
ќатысушыларды ‰немi µзiне ќолайлы
тəсiлдермен мадаќтап отырса, тiптi
жаќсы: ауызша немесе жазбаша алѓыс
бiлдiредi, кiтапша немесе буклет, сувенирлер жəне т.б. тапсырады. Немесе
кµзге т‰скен адамдарѓа жауапты
тапсырмаларды сенiп тапсырады.

«Ой шабуылы» мына жаѓдайлар
кезiнде тиiмдi əдiс болып табылады:
 Нəзiк жəне даулы мəселелердi
талќылау;
 ¤зiне сенiмсiз оќушыларды талќы лауѓа ќатыстыру ‰шiн ынталандыру;
 Ќысќа мерзiмде кµп мµлшерде
идея жинау;
 Ќатысушылардыњ аќпараттануын
немесе дайындыѓын аныќтау.
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Шаѓын топтардаѓы ж±мыс
Алдын алуды оќыту ‰рдiсiн оќушыларѓа баѓыттап ќ±ру керек. Осы
жаѓдайдаѓы ењ тиiмдiсi кiшi топтардаѓы ж±мыс болып табылады. Осы
кезде м±ѓалiм диагностика мен мони торинг ж‰ргiзедi, оќу ортасын
±йым дастырады, ќолда басќа ќорлар
болмаѓан жаѓдайда ќолдау кµрсетедi
(кењес бередi, т‰сiндiредi).
М±ндай ж±мыс т‰рi белгiлi бiр
ќ±былыстыњ ±ќсастыѓы немесе айырмашылыќтарын кµрсетуде, стратегия немесе жоспар жасауда, бiр ѓана
с±раќќа əр т‰рлi топтан ќатысушылардыњ ќарым - ќатынасын аныќтауда ќолданылады.
Оќушылар топтарѓа 4-5 адамнан
бµлiнедi.
Ќатысушыларды
бµлу
əдiсi
əрт‰рлi
болуы
м‰мкiн.
Мысалы,
м±ѓалiм
оќушыларѓа
сандардыњ ретiмен (бiр, екi, ‰ш, тµрт)
бµлiнулерiн ±сынады. Есеп ќанша топ
ќ±ру ќажеттiгiне байланысты болады.
Бiрiншiлер – алѓашќы, екiншiлер–
келесi, т.с.с. топтарѓа бiрiктiрiледi.
Шаѓын топтаѓы ж±мыстар барлыќ
ќатысушыларды белсендi iс-əрекетке,
пiкiр алмасуѓа, пiкiрсайысќа тартуѓа
м‰мкiндiк бередi.
Шаѓын топтарда ќатысушылар
рµлдердi бµлген жаѓдайда ж±мыс тиiмдi
болады, мысалы:

Мысалы:
Пiкiрлер

ЖЕТЕКШІ –
идеяларды жинайд ы, барлыќ
ќат ысу шылард ы талќылауѓа
тартад ы, топтыњ əр
м‰ш есініњ пікірін есепке
алуѓа тырысады
ХАТ ШЫ –
барлыќ идеяларды ќаѓазѓа
/
таќтаѓа жазады
ТАЙ МКИ ПЕР –
уаќ ытт ы баќ ыла йды
Интерактивтi тəртiптi енгiзу бiлiм
беру ‰рдiсiнiњ объектiсi ретiнде топќа
не бередi? Б±л ењ алдымен:
• Топта ќарым - ќатынас жасау
машыќтары мен µзара бiрлескен
iс-əрекеттердi дамыту.
• Топтыњ ќ±нды - баѓыттылыќ
бiрлiгiн ќалыптастыру.
• Жаѓдайѓа байланысты əлеуметтiк
рµлдердiњ икемдi алмасуын мадаќтау.

Баќылау ќаѓазы немесе тест.
Тестiлеу əдiсiнiњ кµмегiмен жас
адамдардыњ аќпараттыќ дењгейiн
немесе талќыланатын таќырыпќа
олардыњ ќатынастарын аныќтауѓа
болады. Тестiлеудiњ с±раќтарын дайындауда əдептiлiктi саќтау керек:
олар сауатты, аныќ, т‰сiнiктi тiлде
жəне оќушылардыњ сезiмдерiне ќаяу
салмайтындай болып ќ±рылуы керек.
Тестi алѓан соњ оќушылар оны
м±ќият оќып, µз жауаптарын: «д±рыс»
- «д±рыс емес», «бiлмеймiн» деген
сəйкес бµлiктерге белгiлеуi тиiс.
Д±рыс

Д±рыс емес

Бiлмеймiн

АЌТЌ жəне ЖЌТБ – екеуi бiр нəрсе емес
АЌТЌ-ѓа ќарсы дəрi бар
Балалар АЌТЌ ж±ќтырмайды

22

Егер тестiлеу жабыќ т‰рде болмаса, жауаптар ж±ппен немесе шаѓын топтарда талќыланады. Жасы рын
(анонимдi) тестiлеудiњ ќоры тындысын м±ѓалiм (жаттыќтырушы) шыѓарады. Ал ќарапайым тестiлеудiњ ќоры тын ды жауаптары ќатысушылар
мен м± ѓа лiмнiњ (жаттыќтырушыныњ)
бiрiгiп талќылауынан соњ шыѓарылады.

Рµлдiк ойын.
Рµлдiк ойын – б±л топтыњ ќатысушылары белгiлi бiр µмiрлiк жаѓдайларды мiнез - ќ±лыќтыќ немесе кµњiлк‰й жаѓынан мењгеру ‰шiн алдын ала
бµлiнген рµлдер арќылы сахналау.
Рµлдiк ойын шаѓын топтарда (3-4
ќатысушы) ж‰ргiзiледi, ќатысушылар
тапсырманы карточкалармен (таќтадан, параќтармен, т.б.) алады, рµлдердi

бµлiседi, жаѓдайды б‰кiл топќа ой нап
кµрсетедi. Оќытушы рµлдердi балалардыњ мiнезiне ќарай µзi бµлiп бере
алады.
Б±л əдiстiњ артыќшылыѓы ќатысушылардыњ ±сынылѓан жаѓдайда µзiн
белгiлi бiр жаѓдайды наќты байќап,
iс - µрекеттiњ нəтижелерiн сезiнiп,
д±рыс шешiм ќабылдауында. Ойын
аяќтал ѓаннан кейiн бiрлесе талќылау
жəне м±ндай жаѓдайлардаѓы iс-ќимыл дыњ тиiмдiрек стратегиясын тањдау ж‰ргiзiледi.
Талќылауѓа дейiн ќатысушыларды
ойында ±сынылѓан рµлден шыѓарудыњ мањызы зор.

Рµлдiк ойынды
болады?

ќалай

µткiзуге

1. Əр рµлге сценарий немесе н±сќаулыќ жазу.
2. Ерiктi ќатысушыларды ойынныњ
мəнi мен мазм±нына сəйкес тањдау
жəне рµлдердi бµлiп беру
3. Iс-əрекет
болатын
шарттарды
хабар лап,
тапсырмалар
беру.
Осы
кезењде
жаттыќтырушы
µзiнiњ ќатыстылыѓын азайтып,
«кµлењкеге» кетедi.
4. Ойынѓа кiрiспейтiн ќатысушылар
ќозѓалуѓа жəне дыбыс шыѓаруѓа
болмайды.
5. ¦тымды жаѓдайда ойынѓа ќатысушылар µздерi ‰рдiстi аяќтайды. Уаќыт тыѓыз болса м±ны
жаттыќтырушы аяќтайды.
6. Ойынѓа ќатысушылар µз орындарына отырады, содан соњ ойынныњ рµлдiк бµлiгi аяќталады.

7. Ќатысушылардан µз кµњiл-к‰йлерi,
рµлде болѓандаѓы сезiмдерiмен
бµлiсудi с±райды.
8. Тренингтiњ басќа барлыќ ќатысушыларына ойынды баќылаѓан
кездегi
басынан
µткерген
µз
ой лары
мен
сезiмдерiн
айту
±сынылады
9. Соњында ќатысушылардан олардыњ пiкiрiнше, алынѓан нəтижелер
бойынша ќандай ќорытынды шыѓаруѓа болатынын жəне оныњ
тренинг таќырыбына ќаншалыќты
ќатысы бар екенiн с±рауѓа болады.
Басќалардыњ ќателiктерiнен ‰йренуге болады дегендi босќа айтпаса
керек. Рµлдiк ойын ќатысушыларѓа
дəл осы м‰мкiндiктi бередi. Ойын
барысында бiр жаѓынан ќатысушылар
‰шiн психологиялыќ т±рѓыда ќауiпсiз жаѓдайлар (мен рµлдi ойнап т±рѓандыќтан, б±л менiњ емес, менiњ
кейiпкерiмнiњ басынан µткен) ќ±рылады, екiншi жаѓынан олар ойын
жаѓдайын басынан µткiзуде эмоционалдыќ тəжiрибе жинаќтайды.
Ойын
аяќталѓан
соњ
µзара
талќылау мен осындай жаѓдайда
барынша тиiмдi мiнез-ќ±лыќ стратегиясын жасау ж‰ргiзiледi.

Ойын жаттыѓулары
Ќ±ндылыќтарды, пiкiрлердi жəне
ќатынастарды аныќтау жаттыѓуы.
Ж±мыстыњ б±л т‰рi ќатысушы лардыњ белгiлi бiр таќырып бойынша
ќандай пiкiрi бар екенiн, олардыњ ќатынастары, µмiрлiк ±станымдары ќандай
екенiн аныќтауѓа м‰мкiндiк бередi.

ÎЌÛÒÓÄÛЊ ÆÀËÏÛ ЌÀЃÈÄÀËÀÐÛ
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1 н±сќа. Əрбiр оќушыѓа сызба кµрсетiлген ќаѓаз таратылып берiледi.
Келiсемiн

Келiсуге болады

Бiлмеймiн

Оќушыдан
±сынылѓан
пiкiрлер
бойынша µз кµзќарасын белгiлеудi
µтiнедi, мысалы:
• АЌТЌ- мен заќымданѓан адамдарды аластату ќажет
• АЌТЌ ж±ќтырѓан оќушы ‰йiнде
оќытылу керек
• Егер менiњ досым АЌТЌ ж±ќтырса,
мен онымен достыѓымды тоќтатпаймын.
Одан соњ оќушыларѓа ж±п бо лып,
одан соњ топта µз пiкiрлерiн талќы-

Келiсуге болмайды

Келiспеймiн

лауды, µз кµзќарастарын дəлел деудi
±сыну керек.
Одан əрi шешiмдердi ж±птарда,
топтарда талќылау, µз кµзќарасын
жаќтау
ќажет.
Топта
пiкiрталас
±йымдастыруѓа болады. Соњынан
жаттыќтырушы белгi-лi бiр мəселеге
кiмнiњ пiкiрi µзгергенi жəне неге
екендiгi жайлы с±райды.

2-н±сќа.
Егер бµлме ‰лкен болса, онда
б‰кiл бµлме арќылы сызыќ ж‰ргiзiп,
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оныњ бiр ќабырѓасына “келiсемiн”,
екiншi ќабырѓасына «келiспеймiн»,
ал ортасына “к‰мəнiм бар” деген
таќтайша бекiтуге болады.
Ќатысушылар даулы т±жырымды
(мысалы,
АЌТЌ-мен
заќымданѓан
адамдарды аластату ќажет) естiген
соњ, µз ойларына сəйкес орынѓа
т±руы керек.
Содан кейiн ќ±рылѓан топтардыњ
ќатысушылары µз ойларымен бµлiседi, ±станымдарын т‰сiндiредi.
Б±л əдiс тек пiкiр алмасуда ѓана емес,
сондай-аќ сенiмдiлiкке ие болу ‰шiн де
пайдалы. Ќатысушыларѓа əрќайсысы
µзiнiњ жеке пiкiрiн бiл дiруге ќ±ќыѓы
бар екендiгiн т‰сiндiру ќажет.

Жобалар жасау.
Б±л əдiс ќатысушыларѓа мектеп
аумаѓынан ойша шыѓып, талќылану даѓы мəселе бойынша µз iс-ќимы лыныњ жобасын жасауѓа м‰мкiндiк бередi. Ењ бастысы, топ
немесе жеке ќатысушы µз жобасын
ќорѓау, басќалар алдында оныњ
артыќ шылыќтарын дəлелдеу жəне
достарыныњ пiкiрiн бiлу м‰мкiндiгiне
ие болады.
Мысалы: µз ќаласында есiрткi т±тынудыњ алдын алу жµнiнде жоба жасау.
Оќушылар ќосымша əдебиеттер,
мəлiметтер алу ‰шiн кiтапханаларѓа
арнайы мекемелерге барып, с±рау
салуына болады.
Таќырып с±раќтарына ќатысты
газеттердегi
маќалалар,
суреттер
жинауды ±сынуѓа, ал соњынан б±л
материалды топќа талќылауѓа болады.

Бейнефильмдердi
талќылау

кµру

жəне

Алдын алу бiлiмiн беру сабаќтарында кµркем фильмдермен ќатар
деректi фильмдердi, олардан ‰зiндiлердi,
сондай-аќ
бейнероликтер
мен бейнесюжеттердi пайдалануѓа
болады.
Мазм±нѓа сəйкес келетiн бейнефильмдердi тек ќосымша материал
ретiнде ѓана емес, сабаќтар мен
тренингтердiњ
таќырыптары
мен
маќсаттарына сəйкес болса, оныњ кез
кел ген кезењiнде ќолдануѓа болады.
Фильмдi кµрсетер алдында оќушылардыњ
назарын
басты
4-5
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с±раќќа аудару ќажет. Б±л алдаѓы
талќылауѓа негiз болып табылады.
Фильмдi алдын ала тањдап алынѓан
кадрлар бойынша тоќтатып отырып,
пiкiрталас ж‰ргiзуге болады.
Соњында
оќушылармен
бiрге
ќорытынды шыѓарып, ќабылданѓан
шешiмдi хабарлаѓан д±рыс.

Сергiтулер
Б‰кiл тренинг - сабаќ бойында
психологиялыќ жəне дене ж‰ктемелерiн азайту маќсатында сергiту
сəттерi ж‰ргiзiлуге тиiс. Сергiту
сəттерi ќатынас даѓдыларын (сµй лесу) дамытуѓа да м‰мкiндiк туѓызады.
Сергiту сəттерiн µз орнымен ж‰ргiзу
керек. Назар аударуды талап ететiн
жаттыѓулардыњ алдында, жылдам
сергiту ойындарын ж‰ргiзудiњ ќажетi
жоќ.

Сергiту сəттерiнiњ ‰лгiлерi
•Зейiндi жəне байќампаздыќты дамытуѓа арналѓан ойындар.
‡стелге кез келген бiрнеше заттар
ќойылады. Оќушылардыњ бiреуi µз
ќалауы бойынша заттарды м±ќият
ќарап алѓаннан кейiн, дəрiсханадан
шыѓады. Оќытушы заттардыњ бiре уiн
алып ќояды. Ерiктi ќайта шаќырылып,
‰стелде ќандай зат жоќ екенiн табуы
керек.
•«Мен сияќты жаса» жаттыѓуы.
Оќушылар шењбер ќ±рып т±рады, ж‰ргiзушi тањдалады, ол бiр
жаттыѓуды
кµрсетедi,
басќалар
ќай та лайды. Сонан соњ ж‰ргiзушi
ауыстырылып отырады.
•«Мен ќандаймын» ойыны.
Оќушылар шењберге т±рады. Ж‰ргiзушi
ќатысушылардыњ
бiреуiне
допты лаќтырып, µз атына сын есiм
сµздi ќосып айтады (мысалы, Асќар
– аќылды, Баќыт – батыл, Сəуле –
сезiмтал жəне т.б.), келесi ойыншы
допты басќа ќатысушыѓа берiп, µз
есiмiнiњ алѓашќы əрпiне сəйкес сын
есiм сµздi ќосып айтады т.с.с.
•«Шоќ г‰лдер» ойыны.
Ќатысушылар
шењбер
ќ±рып,
г‰лдердiњ атауымен µздерiн атап шыѓады: раушан, ќызѓалдаќ, сарѓалдаќ,
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•«Менiњ

ж±мысќа

ќабiлеттiлiгiм»

ойыны.
Ќатысушыларѓа µзiнiњ ж±мысќа
ќабiлеттiлiгiн 5 балдыќ ж‰йе бойынша баѓалауды ±сыныњыз. Мысалы,
мен µзiмдi 5 балдыќ ж‰йеде сезiнемiн,
себебi б‰гiн к‰н жарќырап т±р жəне
менiњ ±йќым ќанды.
•«Мен серуенге шыѓуѓа жиналып

жатырмын...» ойыны.
Зейiнi мен байќаѓыштыѓын да мытуѓа арналѓан б±л ойын барысында
ж‰ргiзушi µзiмен серуенге алып
шыѓатын бiрнеше заттарды атайды.
Одан соњ əрбiр ќатысушы шењбер
бойынша µзiне серуенге шыѓуѓа ќажеттi заттарды атайды, бiраќ аталѓан
заттарды ќайта атауѓа болмайды.
Оќушыларды АЌТЌ-ныњ алдын алу
мəселелерi бойынша оќыту тµмендегiдей ќаѓидаларѓа негiзделсе тиiмдi
болады:

1. Баѓдарламаѓа
ата-аналар
мен
ќоѓам тарапынан кењiнен ќолдау
кµрсетiледi;
2. Балаларды, жасµспiрiмдердi жəне
жастарды оќыту оларда µз денсаулыѓына ќатысты жауапкершi лiктi
ќалыптастыруѓа баѓыттал ѓан;
3. Баѓдарламалар оќытудыњ əрт‰рлi
əдiстемесiн ќолдануды ќарастырады, б±л əдiстемелердi тањ дау
кезiнде оќушыларды оќу ‰рдiсiне белсендi тарту керектiгi
туындап, б±л µз кезегiнде алынѓан аќпаратты олардыњ µз тəжiрибесiнде ќолдануын жењiлде тедi;
4. Баѓдарламалар белсендi жыныстыќ
мi нез-ќ±лыќтан тартынуды ѓана
наси хаттамайды, жыныстыќ мiнез-ќ±лыќ жауапкершiлiгiнiњ мањыз ды лыѓына назар аудартады.
5. Баѓдарламалар жыныстыќ µмiрдiњ неѓ‰рлым кейiнiрек басталѓанына
±мтылу,
саќтанусыз
жы ныстыќ
ќатынастан
жµне
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ЫЊ МІНД ЕТТЕРІ:
ТРЕН ИНГТЕ ОЌ ЫТУД
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ÎЌÛÒÓÄÛЊ ÆÀËÏÛ ЌÀЃÈÄÀËÀÐÛ

ќалампыр жəне т.б.. Ќызѓалдаќтардан,
одан соњ раушан г‰лдерiнен, ќалампырлардан жəне т.б. орын алмастыруды µтiнiњiз.

ќауiптi
əрiптестерден
аулаќ
болу ќажеттiгiн ашып кµрсетедi.
Ќандай мəселеге ерекше назар
аудару ќажеттiгi оќушыныњ жас
ерекшелiгiне байланысты. Мысалы,
жас оќушыларѓа арналѓан баѓдарламаларда жыныстыќ ќатынасты
кейiнiрек бастау керектiгiне кµњiл
аударылса, ересектер жəне жыныстыќ белсендi оќушыларѓа –
м‰шеќап ќолдануѓа баса назар
аударылады.
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Модуль 1

Ќазаќстандаѓы АЌТЌ мен ЖЌТБ.
Ањыз бен шындыќ
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Əлемде АЌТЌ мен ЖЌТБ iндетi
шамадан тыс µте жылдам таралады.
Ќазаќстан Республикасы АЌТЌ ж±ќпасы салыстырмалы алѓанда таралуы
тµмен елдердiњ ќатарына жатады.
Жастардыњ АЌТЌ жəне ЖЌТБ
мəселелерi бойынша аќпараттануы
мен бiлiмдерi тµмен к‰йiнде ќалып
отыр жəне б±л жас адамдарѓа мiнезќ±лыќты
саналы
тањдауѓа
жол
бермейдi.
Осы сабаќ барысында оќушылар
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ əлемде жəне
Ќазаќстанда таралуы туралы бiлiм
алады, б±л алдын алу бiлiмдерiн алуѓа
оларды одан əрi ынталандырады.

Сабаќтыњ
маќсаты:
Ќазаќстанда
АЌТЌ-ныњ
тара луы жµнiнде окушылардыњ
аќпараттану
дењгейiн
кµтеру,
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ѓа байланысты
алдын алу бiлiмi жəне даѓдыларды
мењгеруiне м‰мкiндiк беру.

Мiндеттерi:
1. АЌТЌ мен ЖЌТБ - ныњ əлемде
таралуы
жайлы
оќушыларѓа
аќпарат беру
2. Ќазаќстанда АЌТЌ-ныњ таралу
ќарќынын оќушыларѓа кµрсету
3. Ќазаќстанда АЌТЌ ж±ќпаларын
ж±ќтырушылардыњ жартысынан
кµбi жасµспiрiмдер мен жастар
екендiгiне оќушылардыњ кµњiлiн
аудару.
4. Республика жасµспiрiмдерi мен
жастарыныњ АЌТЌ ж±ќтыруыныњ

негiзгi себептерi ќауiптi мiнез ќ±лыќ тəжiрибесi, оныњ iшiнде
есiрткi ќолдану мен ќорѓалмаѓан
жыныстыќ ќатынас екендiгiне
баса назар аударту
5. Оќушылардыњ µмiр с‰ру салтын
тањдауда ќоѓамдыќ жəне жеке
саналарын µзгерту даѓдыларын
ќалыптастыруѓа ыќпал ету.

Жабдыќталуы:
таќта, флипп-чарт, борлар, маркерлер,
ќаѓаз параќтары.
Сабаќ барысы:
Танысу.
(м±ѓалiмнiњ
ќалауы
бойынша ойын)
Келiсiм (ќарым-ќатынас
ережелерi)

Сергiту сəтi.
«Сəлемдесу» жаттыѓуы.
М±ѓалiм оќушыларѓа бiр бiрiне тiлек айтуды ±сынады.
Ол ќатысушылардыњ бiрiне допты
лаќтырып, тiлек айтады. Мысалы:
«Болат, саѓан жаќсы кµњiл-к‰й
тiлеймiн!». Допты алѓан адам µз
ќалауымен тiлегiн бiлдiргiсi келетiн
ќатысушыѓа допты лаќтырады. Ал
ол басќа адамѓа. Осылайша əрбiр
ќатысушы доппен бiрге µзiне айтылѓан тiлектердi ќабылдайды. Осы
жаттыѓу кµњiл-к‰йдi кµтерiп, топта
жаѓымды ахуал ќ±рады.
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Шолу:

Ќазаќстандаѓы АЌТЌ мен ЖЌТБ.
Ањыз бен шындыќ

1-жаттыѓу «Ой шабуылы»
М±ѓалiм
ќояды:

оќушыларѓа

с±раќтар

АЌТЌжəне ЖЌТБ туралы сендер
не бiлесiњдер?
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Iндет ќандай елдерде
таралѓанын атањыздар?

кењiнен

Ќазаќстанда АЌТЌ ж±ќтырѓан
жаѓдайлар бар ма?
Бəрiне кµрнектi болу ‰шiн жауаптыњ н±сќаларын флипп-чарт бетiне
маркермен немесе мектеп таќтасына
бормен жазады жəне осылай орналастырылады.
Сонан кейiн м±ѓалiм оќушыларѓа
АЌТЌ мен ЖЌТБ XX ѓасырдыњ
соњында б‰кiл адамзаттыњ алдында
пайда болѓан жəне бiзбен бiрге ХХI
ѓасырѓа енген ќасiреттi мəселелердiњ
бiрi екендiгiн т‰сiндiредi. Б‰гiнгi
тањда АЌТЌ б‰кiл əлемге таралѓан,
Ќазаќстан да шет ќалмаѓан1. Статистикалыќ
мəлiметтер
бойынша,
АЌТЌ ресми тiркелген жаѓдайларѓа
сəйкес, 2008 жылдыњ 1 ќањтарына
ќарай тiркелген жаѓдайлар саны 9378
ќ±рады, оныњ iшiнде ер адамдар –
7030 (74,4%)), əйелдер – 2415(25,6%).
14 жасќа дейiнгi балалар – 223. ЖЌТБдан ќайтыс болѓандардыњ саны – 506,
оныњ iшiнде 14 жасќа дейiнгiлер – 3.
АЌТЌ алѓаш аныќталѓандардыњ
арасында əйелдердiњ ‰лесi µскенi
байќалады – 2006 жылы 26,2% болса,
2007 жылы 29,5%.

2 жаттыѓу
Б±л ойын инъекциялыќ есiрткi
т±тынушылар арасында (ИЕТ) жəне
жыныстыќ жолмен АЌТЌ ќалай
тез тарайтынын кµрсетедi (ересек
жастаѓы оќушылар ‰шiн)

1
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Б¦¦ ССГА АЌТЌ/ЖЌТБ–мен к‰реске бейiлдiлiгi
Декларациясыныњ орындалуы туралы ±лттыќ
баяндама, Ќазаќстан Республикасы, 2006 ќањтар
– 2007 желтоќсан есеп беру кезењi

Ойынныњ барысы
1. Барлыќ
оќушыларѓа
орнынан
т±рып, бiр-бiрiнiњ ќолдарынан
±стап, кµздерiн ж±мып, шењберге
т±ру ±сынылады.
2. Осыдан кейiн м±ѓалiм оќушылардыњ артынан келiп, арќасына
ќолын тигiзу арќылы 3 адамды
бµледi,
олар
АЌТЌ
жаѓымды
адамдардыњ рµлiн ойнайды, б±л
жасырын саќталуы тиiс.
3. Оќытушы оќушыларѓа кµздерiн
ашып, барлыќ µздерi ќалаѓан
адам дарыныњ ќолын алуды ±сынады, м±нда м±ѓалiм белгiлеген
(АЌТЌ жаѓымды адамдардыњ рµлiн орындаушы) оќушы ќол алысќан кезде «белгi беру», басќа оќушылардыњ ќолын сəл ќысып алуы
керек. Б±л «белгiнi алѓан» оќушы,
оны басќалармен ќол алысќанда
бiлдiредi. Барлыѓы 3-4 адаммен
амандасып болѓан соњ, м±ѓалiм
µзi бµлектеген 3 оќушыны ортаѓа
шаќырады, одан соњ кiмдер «белгiнi» ќабылдады, солардыњ барлыѓын шаќырады.Кµптеген оќушылар ортаѓа шыѓады.
Осы ойында ќол алысу АЌТЌ
ж±ќпасын
ж±ќтырудыњ
белгiсi
ретiнде болѓанын, ал шындыѓында
ауру ќол алысу арќылы ж±пайтынын т‰сiндi-редi. АЌТЌ тамыр
арќылы есiрткi ќабылдайтындар
бµтен
адамныњ
инесiн ќолданѓанда, сондай -аќ
саќтандырылмаѓан
жыныстыќ
ќаты насќа т‰скен адамдар арасында тез тарайды.
М±нан соњ оќытушы мiндеттi
т‰рде ойнаѓан оќушыларды АЌТЌ
жаѓымды адам рµлiнен «шыѓарып»,
рµлдердi бµлу шартты т‰рде, символикалыќ
болѓанын
жəне
ойын
аяќталѓан соњ рµлдiњ де µз мəнiн
жойылатынын т‰сiндiруге мiндеттi.
Соњында оќытушы барлыѓына ќол
±стасып, шењберге т±рып, сµздер
айтуды ±сынады, мысалы: «Б±л тек
ойын ѓана, бiраќ бiз µзiмiздi жəне
µз жаќындарымызды ќорѓау ‰шiн
барлыѓын жасаймыз».
Оќытушы аќпарат бередi
2007 жылы АЌТЌ iндетiнiњ əдiстемесiн баѓалауда жања жетiстiктердi

ќолданып, барлыќ елдер бойынша
мəлiметтерге кењ спектрлi талдау
ж‰ргiзу əлемде АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдардыњ сандыќ ќ±рамын
баѓалауда
мањызды
µзгерiстерге
жеткiздi. Дегенмен iндеттiњ кµлемi
мен зардаптарын сапалы т‰сiндiруде
кµп µзгерiстер болѓан жоќ.
2007 жылы АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдар саны2
Барлыѓы 33,2
миллион)

миллион

(30,6-36,1

Ересектер 30, 8 миллион (28,2–33,6
миллион)
Əйелдер 15,4 миллион (13,9–16,6
миллион)
15 жастан кiшi балалар 2,5 миллион
( 2,2–2,6 миллион)
2007 жылы АЌТЌ
адамдар саны3
Барлыѓы 2,5
миллион) .

ж±ќтырѓан

миллион

(1,8–4,1

Ересектер 2,1 миллион ( 1,4–3,6
миллионѓа)
15 жастан кiшi балалар 420 000 (350
000–540
2007 жылы АЌТЌ iндетiн к‰нiне
7400-ден астам адам ж±ќтырѓан4
Олардыњ 1000-ѓа жуыѓы 15 жасќа
дейiнгiлер арасында
50% жуыѓы əйелдер арасында
45% жуыѓы 15-24 жас аралыѓындаѓы жастар арасында

ж±ќпасы ењ кµп тiркелгенi Алматы
ќаласы, Павлодар, Ќараѓанды, Оњт‰с тiк Ќазаќстан, Ќостанай облыстары болып отыр. 15-49 жас аралыѓындаѓылар - 95% ќ±раса, оныњ iшiнде
15-19 жастаѓылар – 7%.5
2007 жылѓы тiркеулер мəлiметi
бойынша, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
екiќабат əйелдердiњ ‰лесi 6,7% (695)
ќ±рады. Елде АЌТЌ ж±ќтырѓан аналардан 457 бала µмiрге келдi. АЌТЌ
диагнозы 29 балада аныќталды,
232 бала жаѓымсыз нəтиже бердi,
24 бала ќайтыс болды. АЌТЌ ж±ќтырѓан аналардан туѓан 153 баланыњ АЌТЌ статусы баќылау мерзiмi
аяќталмаѓандыќтан наќты аныќталмаѓан.
АЌТЌ iндетi елде ќазiргi уаќытта
шоѓырлану кезењiнде жəне инемен
есiрткi ќабылдайтындар арасында
µте кµп кездеседi.

3 жаттыѓу Шаѓын топтаѓы
ж±мыс
«Орман» ойыны
Оќытушы оќушыларѓа аѓаштардыњ
т‰рлерiмен санамаќ айтуды ±сынады:
ќайыњ, шырша, ќараѓай, терек т.т.
Сонан соњ аѓаштардыњ атымен 3 топќа бiрiгедi. Шаѓын топтардыњ µзара
ж±мыс iстеуiн ±йымдастыру ќо лай лы
болу ‰шiн əр топтыњ ойын шылары
“шењбер т‰рiнде” бiрiгедi. Əр топќа
‰лкен ќаѓаз бен маркерлер берiледi.
Оќытушы əр топќа мына с±раќтарды
талќылауды ±сынады:

?

Ќазаќстандаѓы
жаѓдай

1987

Ќазаќстанда АЌТЌ ж±ќтыру жаѓдайы
алѓаш рет 1987 жылы тiркелдi.

2

3

4

Ќазiргi есептеулер бойынша елде 13500-дей адам АЌТЌ-мен µмiр
с‰руде. Iндет Ќазаќстанныњ барлыќ
аймаќтарына дерлiк тараѓан. АЌТЌ

5

АЌТЌ ж±ќпасы жеке адамѓа, отбасына, т±тас ќоѓамѓа ќалай əсер
етедi?
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«ЖЌТБ iндетiнiњ дамуы, желтоќсан, 2007 г.»
ЮНЭЙДС, ДДС¦.
«ЖЌТБ iндетiнiњ дамуы, желтоќсан, 2007 г.»
ЮНЭЙДС, ДДС¦.
AIDSOUTLOOK/09, UNAIDS WORLD AIDS DAY
REPORT
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баяндама, Ќазаќстан Республикасы, 2006 ќањтар
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Талќылау ќорытындысы ќаѓазѓа
жазылады. Сонан кейiн əр топ µз ж±мыс тарыныњ ќорытындысын ±сы нады, б±л ‰шiн бiр ќатысушыны же текшiлiкке таѓайындайды. 3 оќу шы µз
топтары ж±мыстарыныњ ќоры тындысын кезекпен баяндайды: «шыршалар»,
«ќараѓайлар», «теректер».
Нышандардыњ белгiсiмен (талдыњ
суретi салынѓан) немесе топтыњ аты
жазылѓан ќаѓаз параѓы кµзге кµрнектi
жерге iлiнедi. Жетекшi топтыњ да йындаѓан жауабын баяндайды (хабарлайды), топ м‰шелерi ќажет деп тапса,
оныњ сµзiн толыќтырады.
Барлыќ топ ж±мыстарын ќорытын ды лаѓан соњ, оќытушы жинаќтап
жəне жаттыѓуларды орындау нəтижелерiн ќорытындылайды.
М‰мкiн жауаптар:
Адамѓа əсерi: к‰йзелiс, психологиялыќ мəселелер, АЌТЌ статусыныњ
жария болуынан, оныњ зардабынан
стигматизация мен кемсiтушiлiкке
±шыраудан ќорќу, отбасы, достары
‰шiн мазасыздану, медициналыќ баќы лаудыњ ќажеттiлiгi, оќу немесе
ж±мыс орнында туындайтын мəселелер жəне т.б.

С±раќ
1. АЌТЌ ж±ќпасы ќауiпсiз, оњай ем ќонатын
ауру
2. АЌТЌ мен ЖЌТБ б‰кiл əлемге тараѓан
3. Ќазаќстанда АЌТЌ ж±ќтырѓан адамдар
жоќ
4. Жасµспiрiмдер мен жастар ешќашан
АЌТЌ ж±ќтыра алмайды
5. Адамѓа АЌТЌ мен ЖЌТБ туралы бiлiм
керек
6. АЌТЌ-дан емдеп шыѓатын дəрi əзiрге жоќ
7. АЌТЌ ж±ќпасынан жеке адам зардап
шегедi, жалпы алѓанда АЌТЌ ќоѓамныњ
т±тас дамуына əсер етпей
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Отбасына əсерi: АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдары бар отбасы психологиялыќ мəселелермен ±шырасады,
АЌТЌ жыныстыќ ќатынас жəне
есiрткi ќабылдаудан берiлетiндiктен
µзара ќарым-ќатынас µзгередi. Оныњ
‰стiне м±ндай отбасыларында тек
ќана АЌТЌ ж±ќпаланѓан адам ѓана
емес, барлыќ отбасы м‰шелерi стигматизация жəне кемсiтушiлiкке ±шырасады. Егер əсiресе АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адам отбасында негiзгi ж±мыскер болса экономикалыќ жаѓдай
µзгередi жəне т.б.
Ќоѓамѓа əсерi: АЌТЌ адамды жас
кезiнде заќымдайтын болѓандыќтан,
ќоѓам наѓыз ењбекке ќабiлеттi адамдарын жоѓалтады. Мемлекет ќолдауѓа,
емдеу мен к‰тiмге ќаражат бµледi,
медициналыќ ќызмет пен дəрiлерге
шыѓын µседi.

4 жаттыѓу.
Тест «Ањыз немесе шындыќ»
Оќушылар шаѓын топтарѓа бµлiнiп
жəне µткен таќырыптарды бекiту
маќсатында тест толтырады.

Ањыз (А)

Шындыќ (Ш)

Дəлелдеу
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«Ањыз əлде шындыќ» тестiнiњ кiлтi
Ањыз

1. АЌТЌ ж±ќпасы ќауiпсiз, оњай ем
ќонатын ауру

А

2. АЌТЌ мен ЖЌТБ б‰кiл əлемге
тараѓан

3. Ќазаќстанда АЌТЌ ж±ќтырѓан
адамдар жоќ

4. Жасµспiрiмдер мен жастар
ешќашан АЌТЌ ж±ќтыра
алмайды

Шындыќ

Дəлелдеу
АЌТЌ ж±ќпасы – б±л
ќауiптi, созылмалы жəне
емделмейтiн ауру

Ш

Ќазiргi к‰нi АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдар əлемнiњ
барлыќ елдерiнде бар

А

Ќазаќстанда ресми 2008
жылдыњ 1 ќањтарына дейiн
АЌТЌ ж±ќтырѓан 9378 жаѓдай
тiркелген.

А

Ќазаќстанда АЌТЌ
ж±ќтырудыњ 50% астам
жаѓдайлары 15 пен 29
жастаѓылардыњ арасында
тiркелген

5. Адамѓа АЌТЌ мен ЖЌТБ туралы
бiлiм керек

6. АЌТЌ-дан емдеп шыѓатын дəрi
əзiрге жоќ

7. АЌТЌ ж±ќпасынан жеке адам
зардап шегедi, жалпы алѓанда
АЌТЌ ќоѓамныњ т±тас дамуына
əсер етпейдi

Керi байланыс. Ќорытынды жасау.
М±ѓалiм оќушылардан осы сабаќта
ќандай жања мəлiметтер алѓанын
с±райды, олар немен айналысќанын
еске т‰сiруiн с±райды. Оќушылардан
алѓан бiлiмдерiнiњ пайдасы болды
ма, ол неден байќалды, осы таќырып
бойы-нша с±раќтарыныњ бар-жоѓын
аныќтайды. Егер с±раќ болса, оѓан
т‰сiнiктеме бередi.

Материалдар ќоры:
2006 жылы Шыѓыс Еуропа мен
Орталыќ Азия аймаќтарында АЌТЌ

Ш

Адамѓа АЌТЌ мен ЖЌТБ
туралы бiлiм ж±ќтыру ќаупiн
болдырмайтын мiнез-ќ±лыќ
стилiн саналы т‰рде тањдау
‰шiн ќажет

Ш

АЌТЌ-дан емдеп шыѓатын
дəрi т‰рлерi жоќ, бiраќ
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдардыњ µмiрiн
±зартатын жəне жаќсартатын
дəрiлер бар. Осы дəрiлердi
ќабылдай отырып, АЌТЌ-мен
µмiр с‰рушi адамдар ±заќ
уаќыт белсендi µмiр с‰ре
алады.

Ш

АЌТЌ – б±л т±тас ќоѓамныњ
мəселесi, ол əр елдiњ
əлеуметтiк-экономикалыќ
дамуына жаѓымсыз əсер
етедi.

ж±ќпаланѓандардыњ алѓаш белгiлi
болѓан жаѓдайларыныњ 90% жуыѓы екi
елде кµрiндi: Ресей Федерациясында
(66%) жəне Украинада (21%).
АЌТЌ ж±ќтырып алѓаш тiркелгендердiњ саны басќа елдерде де Əзiрбайжанда, Грузияда, Ќазаќстанда,
Молдова Республикасында, Тəжiкстан да жəне ¤збекстанда (Орта лыќ
Азияныњ iндет ењ кµп тараѓан жерiнде) арта т‰суде.
Шыѓыс Еуропа мен Орталыќ
Азияда АЌТЌ жаѓымды əйелдердiњ
шамамен 35% инъекциялыќ есiрткi
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С±раќ
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т±тынушы ретiнде ж±ќтырса, ал
таѓы да 50% инъекциялыќ есiрткi
т±тынушы серiктестерi арќылы ж±ќтырѓан. 2006 жылы Шыѓыс Еуропа
мен Орталыќ Азияда АЌТЌ ж±ќтырып
алѓаш тiркелгендердiњ шамамен 40%
əйелдер. 6

1997

1997 жылдан берi АЌТЌ ж±ќпасы
Ќазаќстанныњ барлыќ облыстарында
тiркелдi.
АЌТЌ таралуына ыќпал етушi
негiзгi
факторлар
инъекциялыќ
есiрткiнi
ќабылдаѓанда
стерильдi
емес шприцтер, инелер жəне басќа
ќ±рал дарды пайдалану жəне ќорѓалмаѓан жыныстыќ ќатынас. Сондайаќ жыныстыќ жолмен берiлетiн ж±ќпалар (ЖЖБЖ), əсiресе жара т‰рлерi
(мерез жəне герпес). Аурудыњ белгiсiз
ж‰руi де АЌТЌ ж±ќтыруѓа ыќпал
етедi.
Ќазаќстанда
жас
адамдардыњ
АЌТЌ мен ЖЌТБ жайлы кейбiр

6

32

«ЖЌТБ iндетiнiњ дамуы, желтоќсан, 2007 г.»
ЮНЭЙДС, ДДС¦. Ќазаќстан Республикасы, 2006
ќањтар – 2007 желтоќсан есеп беру кезењi

бiлiм дерi болса да, олар берiлу жолдарын жеткiлiктi т‰сiнбейдi жəне
µзiне
ж±ќтыру
ќауiптерiн
баѓалауѓа əрдайым дайын бола бермейдi, сондыќтан µзiн АЌТЌ-дан ќорѓай
алмайды. Жас адамдар аз аќпараттанѓандыќтан олардыњ ортасында
негiзсiз ќорќыныштар, жалѓан ќорѓа ныш сезiмiн туѓызатын артыќ
сенiмдiлiк, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдарды стигматизациялау мен
кемсiтушiлiк бар.
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Модуль 2

АЌТЌ-ныњ берілу
жолдары

Вирус копируется
(размножается) с
помощью фермента
обратной
транскриптазы

Ге ны
ки
ви ру са и кл ет
ор га ни зм а
хо зя ин а
я
об ъе ди ня ю тс

Ядро

Фермент протеаза
образует новый
вирус, который
способен заражать
другие клетки
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АЌТЌ-ныњ берілу жолдары
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Шолу:
АЌТЌ-ныњ ќалай берiлетiнi жəне
ќалай берiлмейтiнi жµнiнде кµптеген
терiс т‰сiнiктер бар.
Б±л негiзсiз ќорќыныш туѓызып,
АЌТЌ-мен заќымданѓан адамдарды
стигматизациялау мен кемсiтушiлiкке
±шыратуѓа ыќпал етедi. Ќазiргi кезде
АЌТЌ-ныњ берiлу жолдары аса дəл
аныќталѓан. Б±л сабаќ барысында
оќушылар АЌТЌ-ныњ ќалай берiлетiнiн, организмде ќандай с±йыќтарда
ќоздырѓыштыњ заќымдауѓа жеткiлiктi мµлшерi болатынын жəне АЌТЌ
ќалай берiлмейтiнiн ‰йренедi.
Осы сабаќ барысында оќушылар
АЌТЌ ќалай ж±ѓатынын, организмдегi
ќандай с±йыќтыќтарда заќымдауѓа
жеткiлiктi мµлшерде ќоздырѓыштар
болатынын жəне АЌТЌ ќандай жолдармен берiлмейтiнiн оќып ‰йренедi.

Оќытушыларѓа
арналѓан ±сыныстар
Б±л таќырыпты талќылай оты рып,
оќушылар µздерiн ыњѓайсыз се зi нуi
əбден м‰мкiн. Топта ±ялшаќтыќты
жењуге кµмектесiњiз жəне жы ныс тыќ
ќатынас мəселесiн талќылау əрќашан да ауыр, бiраќ заќымданудыњ
ал дын алу ‰шiн ќажет екендiгiн т‰сiндiрiњiз. Жыныстыќ ќатынас таќырыбында ашыќ жəне наќты сµйлей
бiлу µте мањызды µмiрлiк даѓды.
Сiз топпен бiрге АЌТЌ-мен жыныс тыќ жолмен заќымданудан аулаќ
болу ‰шiн “Жыныстыќ ќатынас мəселелерiн талќылау нелiктен ма њызды” деген таќырыпќа “ой шабуы лын»
µткiзуiњiзге болады.

Маќсаты:

оќушылардыњ АЌТЌ
əлсiздiгiн тµмендету

ж±ќтыруына

Мiндеттерi:
34

1. АЌТЌ-ныњ берiлу жолдары жµнiнде
аныќ мəлiметтер беру.

2. АЌТЌ ќалай берiлмейтiнi жµнi-нде
аныќ аќпараттар беру.
3. Оќушылардыњ назарын, егер заќымдану ќаупi жоѓары əрекет
жасаса, кез келген адам АЌТЌ-мен
заќымдануы
м‰мкiн
екендiгiне
аудару.
4. Оќушыларда АЌТЌ-мен заќымданудаѓы ќауiп дəрежесiн аныќтау
даѓдысын ќалыптастыруѓа м‰мкiндiк жасау.
Жабдыќталуы: мектеп таќтасы, бор,
маркерлер, параќтар

Сабаќ барысы:

1 жаттыѓу. «Ой шабуылы»
Оќушыларѓа «Денедегi ќан дай с±йыќтыќтарды бiле сiњдер? деген с± раќ
ќойыњыз. Жауап н±сќаларын таќтаѓа
немесе ‰лкен ќаѓазѓа жазып ќойы њыз.
М‰мкiн жауаптар:
• Ќан
• Тер
• Сiлекей
• Кiшi дəрет
• Шауќат
• Кµз жасы
• Ќынап ылѓалы
• Ана с‰тi
Оќушыларѓа АЌТЌ-мен заќым данѓан адамда ќорѓаныш тапшылыѓы
коз дырѓышы осы с±йыќтардыњ барлыѓында болуы м‰мкiн екенiн, бiраќ
оныњ басќа адамды заќымдауѓа жеткiлiктi мµлшерi барлыќ жерде бола
бермейтiнiн т‰сiндiрiњiз. Адам организмiнде АЌТЌ берiлуi м‰мкiн с±йыќтарды тiзiп шыѓыњыз жəне аныќ
т‰сiндiрiњiз: ќан, шауќат, ќынап
ылѓалы, ана с‰тi. Ќалѓан с±йыќтыќтарда ќоздырѓыш мµлшерi µте тµмен
жəне заќымдау ‰шiн жеткiлiксiз.

2 жаттыѓу.
Шаѓын топтармен ж±мыс
Оќушыларды 4 топќа бµлiњiз. Б±л
‰шiн оларды 1-ден 4-ке дейiн санатыњыз. «Бiрлер» -бiрiншi, «екiлер»
-екiншi, «‰штер» -‰шiншi, «тµрттер» тµртiншi топќа бiрiгедi.
Бiрiншi жəне екiншi топќа АЌТЌ
ќалай берiлетiнiн талќылып, ќаѓазѓа
жазуды, ‰шiншi жəне тµртiнщi
топтарѓа АЌТЌ ќалай берiлмейтiнiн
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Жауаптар жазылѓан ќаѓаз параќтарын оќу бµлмесiнде барлыќ оќушыларѓа б‰кiл сабаќ уаќытында кµрiнетiндей орналастырѓан жµн.

3- жаттыѓу.
“Ќауiп дəрежесi “тестiн
толтыру.

Тренингке ќатысушыныњ əрќайсысына тµменде ±сынылѓан тестi
таратып берiњiз жəне АЌТЌ-мен заќым дануѓа арналѓан ќауiп дəрежесiн
белгiлеудi ±сыныњыз. Сонан соњ
оќушылар ж±птарѓа бiрiгiп тест жауаптарын талќылайды, одан кейiн
ж±птар тµрттiктерге бiрiгiп µздерiнiњ
тест нəти желерiн жа лѓастырады.
Баќылау ‰шiн оќытушы ќатысушылардыњ жауаптарын кезекпен оќытады жəне т‰сiнiктер бередi.

«Ќауiп дəрежесi» тестТiЊ КIЛТI
АЌТЌ ж±ќтыруѓа ќауiп дењгейi

Ќауiптiлiгi
жоѓары

Ќауiптiлiгi
тµмен

Ќауiп
жоќ

1. Беттен с‰ю
2. Ыдысты ортаќ ќолдану
3. Жалпыѓа ортаќ дəретхананы ќолдану
4. Жµтелу, т‰шкiру
5. Бµтен адамныњ тiс щеткасын ќолдану
6. Бассейнде ж‰зу
7. Бµтен адамныњ саќал-м±рт алуѓа арналѓан
алмасты пайдалану
8. Стерильденбеген ќ±ралмен денеге тесiп сурет салу
9. Бµтен адамныњ шприцтерi мен инелерiн ќолдану
10. Жəндiктердiњ шаѓуы
11. Ќорѓалмаѓан (яѓни м‰шеќап ќолданбаѓан)
жыныстыќ ќатынас
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талќылап, жазуды ±сыныњыз. А дам
организмiндегi ќ±рамында АЌТЌ
ж±ќтыруѓа жеткiлiктi мµлшерде болатын с±йыќтыќтар: ќан, шауќат, ќынап
ы лѓа лы жəне ана с‰тi т у ра лы
оќушылардыњ есiне салыњыз.
Талќылаудан кейiн əрбiр топ жетекшiлерiн тањдайды, ол µз тобы ныњ
нəтижелерiн ќаѓазѓа тiзiп, барлыќ ќатысушыларѓа кµрсетiп, оќып бередi.
Жауап д±рыс оќылу ‰шiн ж±мысќа
‰л кен ќаѓаздар мен маркерлер ќолданылады. Əрбiр же текшi сµйлеп
болѓан соњ, оќытушы басќа оќушылардан жауапты толыќтыруларын, µз
ескертпелерiн айтып, т‰зетулер енгiзуiн с±райды.
Жаттыѓу соњында оќытушы ќорытынды жасайды (б±л ‰шiн 2 модульдiњ
материалдар ќорын пайдаланыњыз).

12. АЌТЌ-ѓа жаѓымды адамныњ дайындаѓан асын iшу
13. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адаммен бiр сыныпта оќу
14. Ортаќ оќулыќтар мен ќаламсаптар пайдалану

«Ќауiп дəрежесi» тестiнiњ кiлтi
АЌТЌ ж±ќтыруѓа ќауiп дəрежесi

Ќауiптiлiгi
жоѓары

Ќауiптiлiгi
тµмен

Ќауiп
жоќ

1. Беттен с‰ю

+

2. Ыдысты ортаќ ќолдану

+

3. Жалпыѓа ортаќ дəретхананы ќолдану

+

4. Жµтелу, т‰шкiру

+

5. Бµтен адамныњ тiс щеткасын ќолдану

+

6. Бассейнде ж‰зу

+

7. Бµтен адамныњ саќал-м±рт алуѓа арналѓан
алмасты пайдалану

+

8. Стерильденбеген ќ±ралмен денеге тесiп сурет салу

+
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9. Бµтен адамныњ шприцтерi мен инелерiн ќолдану

+

10. Жəндiктердiњ шаѓуы

+

11. Ќорѓалмаѓан (яѓни м‰шеќап ќолданбаѓан)
жыныстыќ ќатынас

+

12. АЌТЌ-ѓа жаѓымды адамныњ дайындаѓан асын iшу

+

13. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адаммен бiр сыныпта оќу

+

14. Ортаќ оќулыќтар мен ќаламсаптар пайдалану

+

ÀЌÒЌ-ÍÛЊ ÁÅÐІËÓ ÆÎËÄÀÐÛ

Керi байланыс. Ќорытынды жасау.
Оќушылардан б±л таќырып бойынша ќандай т‰сiнiксiз с±раќтар
жəне айтылмаѓан ойлар ќалѓанын с±рањыз. Оќытушыныњ тренингке ќатысушылардан жањадан не бiлгенiн,
олар ‰шiн не ќызыќ, не пайдалы болѓан ын с±рауѓа, µткен сабаќтарды бекiту маќсатында олардыњ ќандай
жат тыѓулар орындаѓанын еске т‰сiрулерiне болады.
Т±жырым: егер заќымдану дəрежесi
жоѓары əрекетпен айналысса, кез
келген адам АЌТЌ-мен заќымдануы
м‰мкiн.
Материалдар ќоры:
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адам ±заќ уаќыт µздерiн жаќсы сезiнiп, сау болып
кµрiнгенiмен, µздерi бiлмей АЌТЌ-ны
басќа адамдарѓа ж±ќтыруы м‰мкiн.
Адам организмiндегi АЌТЌ берiлуi
м‰мкiн с±йыќтыќтар:
Ќан;
Шауќат;
Ќынап ылѓалы;
Ана с‰тi.
Ќалѓан с±йыќтыќтарда (кiшi дəретте, сiлекейде, терде) ќоздырѓыш
мµлшерi µте тµмен жəне заќымдау
‰шiн жеткiлiксiз.

АЌТЌ МЫНА ЖАЃДАЙЛАРДА
Ж¦ЃАДЫ:
М‰шеќапсыз жыныстыќ ќатынас
кезiнде: б±л жаѓдайда жанасудыњ
əсерiнен терiде жəне шырыш ты
ќабыќта пайда болатын микрожараларѓа шауќат, ќынап ылѓалы
жəне ќан енуi м‰мкiн;
Жыныстыќ
жолмен
берiлетiн
ж±ќ па лар туындататын жыныс
орган дарыныњ ќабыну аурулары
(мерез, соз, генитальдi герпес,
трихомониаз жəне т.б.) АЌТЌ
берiлу ќаупiн µсiредi;
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Бµтен адамныњ шприцтерi мен
ине лерiн
пайдалану
(мысалы,
есiрт кiнi тамырѓа енгiзу кезiнде);
АЌТЌ ж±ќпаланѓан адамнан заќым данѓан ќан немесе оныњ ќ±рауыштарын ќ±йѓанда, м‰шелерi мен
тiндерiн (тканьдердi) ауыстырѓанда;
Стерильденбеген
хирургиялыќ
жəне егу ќ±ралдарын əр т‰рлi
маќ-саттарда ќолдануда;
АЌТЌ жаѓымды анадан аяѓы ауыр
кезiнде, босанѓанда жəне емiзгенде
балаѓа берiледi.
АЌТЌ берiлмейдi:
•

Жµтелгенде немесе т‰шкiргенде
ауа арќылы
• Тамаќ арќылы
• Су арќылы
• Ж‰зу бассейнiнде
• Ќол алысќанда
• С‰йiскенде
• Ыдыс арќылы
• Тµсек жаймалары арќылы
• Киiм жəне аяќ киiм арќылы
• Моншаѓа т‰скенде
• Ортаќ дəретхананы ќолданѓанда
• Жəндiктер шаќќанда
Адам µзiнiњ АЌТЌ ж±ќтыру ќауiптiлiгiн
баѓалай бiлуi мањызды.

Жас адамдар мыналарды бiлу керек:
Адамда АЌТЌ бар-жоѓын сырт белгi лерiне ќарап аныќтау м‰мкiн емес.
Адам µзiнде АЌТЌ барын бiлмеуi
м‰мкiн, сондыќтан µзi ќауiптенбей
басќа адамдарѓа ж±ќтыруы ыќтимал.
Жыныстыќ
жолмен
берiлетiн
ж±ќ па лар АЌТЌ ж±ќтыру ќаупiн
арттырады.
Адам µзiнiњ ж±ќтыру ќаупiн
баѓалай бiлсе, АЌТЌ-дан саќтана алады
жəне АЌТЌ ж±ќтырудыњ алдын алу
шараларын ќолдана алады.

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Модуль 3

АЌТЌ-ныњ
адамныњ ќорѓаныш
ж‰йесіне əсері
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АЌТЌ-ныњ адамныњ
ќорѓаныш ж‰йесіне əсері

ÀЌÒЌ-ÍÛЊ ÀÄÀÌÍÛЊ ЌÎÐЃÀÍÛØ Æ‡ÉÅÑІÍÅ ƏÑÅÐІ

Шолу:
Адамныњ ќорѓаныш тапшылыѓы –
ќорѓаныш ж‰йесiнiњ басты торларына
(Т- лимфоциттер) шабуыл жасап жəне
б‰лдiрiп ќана ќоймайды, сондай-аќ
оныњ ќ±рауыштарыныњ арасындаѓы
байланыстарды да б±затын µте ќауiптi
ќоздырѓыш.
Уаќыт µткен сайын организмдегi
ќоздырѓыш саны кµбейедi. АЌТЌ-ныњ
ќатысуы ќорѓаныш ж‰йесiне ‰немi
ж‰к т‰сiредi, ќоздырѓыш кµп бол ѓан
сайын Т-лимфоциттер кµбiрек заќым данады. Бiрте-бiрте организм кез
келген ж±ќпаларѓа ќарсы т±ру ќабiле тiн жоѓалтады жəне б±л жаѓдай
ќорѓаныш тапшылыѓы деп аталады.

Маќсаты:

Оќушылардыњ АЌТЌ туындататын
ќорѓаныш тапшылыѓыныњ дамуы туралы т‰сiнiктерiн ќалыптастыру.

Мiндеттерi: Тµмендегiлерге т‰сiнiк
беру.
1. Ќорѓаныш ж‰йесi деген не жəне ол
ќалай ж±мыс iстейдi?
2. АЌТЌ ќандай торларѓа «орналасуѓа»
тырысады?
3. АЌТЌ - ж±ќпасы ќалай дамиды?
4. АЌТЌ бойынша ќашан тексерiлген
жµн жəне «терезе» кезењi деген не?
5. Ќорѓаныш тапшылыѓыныњ дамуына
не ыќпал етедi?
6. Оппортунистiк
ЖЌТБ деген не?

ж±ќпалар

жəне

Жабдыќталуы:
«Ќорѓаныш ж‰йесiнiњ ќ±рам дас
бµлiктерi мен оныњ ќызметтерi»
тарату материалдары, скотч, маркерлер, «Ќор ѓаныш ж‰йесiнiњ ќызметi»,
«Т-лим фоцитте АЌТЌ-ныњ кµбеюi»
сыз балары.
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деген с±раќ ќояды. Идеялар тал ќылаусыз таќтаѓа жазылады. Сонан кейiн
педагог ќорѓаныш ж‰йесiне аныќтама
бередi жəне оныњ ќызметтерiн толыќтырып т‰сiндiредi.

2 жаттыѓу. Шаѓын дəрiс
Оќытушы ќорѓаныш ж‰йесi ќалай
ж±мыс iстейтiнiн т‰сiндiредi, оныњ
бµлiктерiн атайды жəне олардыњ
ќызметтерi туралы айтады. Оќытушы
материалды т‰сiндiру кезiнде ќорѓаныш ж‰йесiнiњ органдары мен торларын атап µтедi (əр торды жеке
ќарастырып, оныњ ќорѓаныштыќ
ж‰йеге жауап рµлiне тоќталѓан жµн),
АЌТЌ ќандай торларѓа «орналасады»
жəне АЌТЌ енгеннен кейiн ќорѓаныш
ж‰йесiнде ќандай µзгерiстер болады,
ќорѓаныш тапшылыѓы ќалай пайда
болады, оппортунистiк ж±ќпалар
дегенiмiз не деген мəселелерге тоќталуы ќажет. (3 модульге арналѓан
материалдар ќорын ќолданыњыз).

3 жаттыѓу.
Оќытушы «Ќорѓаныш ж‰йесiнiњ
блоктармен АЌТЌ организмге т‰скенге дейiнгi ќызметi» жəне «Ќорѓаныш ж‰йесiнiњ организмге АЌТЌ
енгеннен кейiнгi ќызметi» сызбаларын
(№1, 2 ќосымша) т‰сiндiргенде, АЌТЌ
енгеннен кейiн жəне ќорѓаныш ж‰йесiнiњ жаѓдайы, əрбiр торыныњ ќызметi ќалай µзгеретiнiне ерекше мəн
берiп тоќталады.
Ескерту: Материалды т‰сiндiру
кезiнде ќабылдауды жењiлдету ‰шiн
ќорѓаныш ж‰йесiнiњ торларын бейнелiк атаулармен атаѓан ыњѓайлы.
Мысалы: «офицерлер», «нысаналар»,
«солдаттар», «таксилер», «баспаналар»
жəне т.б.

4 жаттыѓу.

Сабаќ барысы:

«АЌТЌ-ныњ
кµбеюi»
сызбасын
кµрсету жəне т‰сiндiру (№3 ќосымша)

1жаттыѓу. «Ой шабуылы»

5 Жаттыѓу.

Оќытушы: «Ќорѓаныш ж‰йесi деген не жəне оныњ ќызметтерi ќандай?»

Кµрсетiлген материалдарды пысыќтау ‰шiн м±ѓалiм оќушыларѓа с±-

раќтар ќояды: Адам организмiне АЌТЌ
енгеннен кейiн ќорѓаныш ж‰йесi
торларыныњ ќызметi ќалай µзгередi?,
Ќорѓаныш тапшылыѓы ќалай пайда
болады?, Оппортунистiк ж±ќпалар
жəне ќорѓаныш тапшылыѓы дегенiмiз
не?, ЖЌТБ деген не?

6 жаттыѓу.
Жаѓдаяттыќ тапсырма
Б±л тапсырманы орындау барысында «АЌТЌ ж±ќпасыныњ дамуы»
диаграммасын (№4 ќосымша) ќолдану ќажет. АЌТЌ-ѓа тестiлеуде неге
«жалѓан» жаѓымсыз нəтиженi алуы
м‰мкiн, «терезе кезењi» деген не екендiгiн т‰сiндiрiњiз. Ќорѓаныш блоты
±ѓымын т‰сiндiрiњiз. Ќауiптi мiнезќ±лќы бар адамѓа АЌТЌ-ѓа тексерiлу
неге ќажет екенiн жəне б±л оѓан не
беретiнiне де тоќталу ќажет.
Жаѓдаяттыќ тапсырма: Жас жiгiт
досыныњ туѓан к‰нiнде iшiмдiктен
мас болып, м‰шеќапсыз жыныстыќ
ќатынаста болѓан. Ертењiне АЌТЌ-ѓа
тек-серiлмек болды.
Шешiм уаќытында ќабылданды ма,
талќылањыздар.
Талќылау барысында егер ж±ќпаланѓаннан берi 3 ай мерзiм µтпеген
болса, АЌТЌ-ѓа тестiлеу «жалѓан» жаѓымсыз нəтиже кµрсетуi м‰мкiн екендiгiне оќушылардыњ назарын аударыњыз.
99 пайыздан астам ж±ќпаланѓандар
жаѓымды нəтиженi 3 айдан соњ бередi.
АЌТЌ ж±ќпалануды аныќтайтын
стан дартты тестер ќоздырѓыштыњ
µзiн емес, ќандаѓы АЌТЌ-ѓа антитəндердi аныќтауѓа арналѓан.
АЌТЌ-ѓа жаѓымды нəтиженi тек
«ќорѓаныш блоты» деп аталатын арнайы тест ќана аныќтайды (сµздiкке
ќарањыз).

7 жаттыѓу «Себет» ойыны
Берiлген материалдарды оќушылар ќалай мењгергенiн баѓалау ‰шiн
«Себет» ойыны ±сынылады. Оќушыларѓа ќорѓаныш ж‰йесi торлары ныњ
суретiн салып, ќорѓаныш тапшылыѓы
дамуын ќандай ‰лгiде беруге болатыны туралы ойланып келудi ‰й
тапсырмасы ретiнде беруге болады.

Оќушылар ‰ш топќа бµлiнедi,
ќатысушылардыњ əрќайсысы себеттен бiр с±раќтан алады, ЌЖ-нiњ
к±рамдас бµлiктерi жəне олардыњ
ќызметтерiн атайды. Аныќ емес жауаптар басќа топтардыњ ќатысу шыларымен
толыќтырылады.
Ойын
соњында əр топтыњ д±рыс жауаптарыныњ саны есептелiнедi. Ойынныњ екiншi кезењi – АЌТЌ-ныњ адам
организмiне енгеннен кейiнгi ќорѓаныш тапшылыѓы дамуыныњ ‰лгiсiн
жасау (м±нда суреттердi пайдаланѓан
жаќсы). ‡лгiнi таќтада да жасауѓа
болады.
Екiншi н±сќа - орындыќтарды
шењбер бойынша ќояды. Шењбер адам
организмiн, яѓни оныњ ќорѓаныш
ж‰йесiн барлыќ ќ±рамдас бµлiктерiмен бейнелейдi. Шењберге АЌТЌ енедi
де, ќатысушылар ќорѓаныш тапшылыѓыныњ дамуы ‰лгiсiн жасайды.
Ќорѓаныш ж‰йесi б‰лiнгеннен кейiн,
шењберге басќа ќоздырѓыштар «антигендер» - ќ±рт ауруы, герпес, яѓни
оппортунистiк ж±ќпалар баса кµктеп
кiредi. Осылайша адамда ЖЌТБ дами
бастайды.

Материалдар ќоры:
АЌТЌ -адамныњ ќорѓаныш
тапшылыѓы ќоздырѓышы.
Ќорѓаныш, ќорѓаныш тапшылыѓы
дегеннiњ не екенiн жəне АЌТЌ
организмге енгеннен кейiн не
болатынын т ‰сiну ‰шiн ќорѓаныш
ж‰йесi ±ѓымын, оныњ ќызмет терiн
жəне ќ±рауыштарын аныќтау ќажет.

Ќорѓаныш –(латын тiлiнен
аударѓанда immunitas –босау,
ќ±тылу) тiрi денелердiњ µз
т±тастыѓын жəне биологиялыќ
жеке ерекшелiгiн саќтай
отырып, б‰лдiрушi агенттердiњ
iс-ќимылына ќарсы т±ру
ќабiлетi, организмнiњ
ќорѓаныштыќ əрекетi.

ÀЌÒЌ-ÍÛЊ ÀÄÀÌÍÛЊ ЌÎÐЃÀÍÛØ Æ‡ÉÅÑІÍÅ ƏÑÅÐІ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Ќорѓаныш барлыќ тiрi организмдер ‰шiн эволюция ‰рдiсiнде ќ±рылѓан мањызды сипаттамалардыњ бiрi
болып табылады. Ќорѓаныш механизмдерiнiњ ж±мыс принципi бµтен
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Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

ќ±рылымдарды тану, ќайта жасау
жəне элиминациядан (жою) т±рады.
Ќорѓау арнайы емес (туѓаннан, табиѓи) жəне арнайы (кейiннен пайда
болѓан) ќорѓаныш ж‰йелерiнiњ кµмегiмен ж‰зеге асады. Б±л екi ж‰йе
органимдi ќорѓаудыњ бiрт±тас ‰рдiсiнiњ екi кезењiн бiлдiредi. Арнайы
емес ќорѓаныш ќорѓаудыњ алѓашќы
сызыѓы жəне ќорытындылаушы кезењi ретiнде, ал ж‰ре пайда болѓан ќорѓаныш бµтен агенттi арнайы тану
мен есте саќтаудыњ аралыќ ќызметiн
жəне табиѓи ќорѓаныштыњ к‰штi ќ±рал дарын ‰рдiстiњ ќорытындылаушы
кезењiнде ќосу ж±мыстарын орындайды.
Ќорѓаныш
ж‰йесi
организмдi
ж±ќ падан ќорѓауды, сондай-аќ µз
организмiндегi б±зылѓан, ескi жəне
генетикалыќ µзгерiстерге ±шыраѓан
торлар мен молекулаларды ќорѓауды
ќамта масыз етедi.
Адам организмiнiњ иммундыќ ж‰йесi лимфоциттердi шыѓаратын жəне
жинайтын, антитəндердi жасайтын
органдарды бiрiктiредi. М±ндай органдарѓа ќызыл с‰йек миы, тимус,
µттiњ лимфа т‰йiндерi мен Пэйстiњ
асќазан пластинкалары жатады. Аталѓан органдар µткен бµлiмдерде жаќсы
ќарастырылѓандыќтан, бiз оѓан ±заќ
тоќталмаймыз.
Ќорѓаныштыќ ж‰йе адам организмде
негiзгi ‰ш ќызмет атќарады:
1.Ќорѓау: Ќорѓаныштыќ ж‰йе ењ
ал дымен организмдi ауру ќоздырѓыш
мик робтардан, ќоздырѓыштардан жəне ќарапайымдардан ќорѓауды ќамта масыз етедi.
2.Бiздiњ денемiздiњ əрт‰рлi органдарындаѓы ж±мысын аяќтаѓан, ќартайѓан торларды ауыстыру.
3. Денемiздiњ бµлiктерiн «жµндеу»,
жараларды жазу.
Ќорѓаныш ж‰йесiнiњ м‰шелерi:
«солдаттар» µндiру ‰шiн «фабрикалар»:
тимус (асќазан безi), жiлiк майы, кµк
бауыр, лимфа тамырлары.
Ќорѓаныш ж‰йесiнiњ торлары:
лимфоциттер, микрофагтар жəне т.б.
Бiздiњ ќанымызда «аќ» жəне «ќызыл» торлар бар.

Ќан

«ќызыл» орлар
эритроциттер

«аќ» торларлимфоциттер
макрофагтар

Ќанныњ «аќ» денешiктерi б±л ќорѓаныш ж‰йесi торлары.
Макрофагтар

лимфоциттер
Т-торлар

В-торлары
(антидененi
т‰зедi)

«Т» - торлар деп олар асќазан безi,
тимуста пiсiп жетiлгендiктен атаѓан.
Макрофагтар - барлыќ ж±ќпалар
ке зiнде олар «санитарлар» ретiнде
ќызмет атќарып, бµгде ќас торларды
б±зады жəне жояды (антигендер –АГ).
Макрофагты кейде ‰лкен ашќараќ деп атайды. АЌТЌ-дан басќа ж±ќпалардыњ барлыѓында олар «шекарашылар» жəне «санитарлар» ретiнде
ќызмет атќарады.
Лимфоциттер - орѓаныштыќ ж‰йенiњ басты торлары АГ-дi бµтендерден/
ќоздырѓыш, бактерия т.б./ ќорѓануды
ќамтамасыз етедi. Олар жетiлу орындарына байланысты «Т» жəне «В»
торларына бµлiнедi.
«Т»-торлары /лимфоциттер/ асќазан безiнiњ тимусында жетiледi (тимус
– ќорѓаныш ж‰йесiнiњ орталыќ м‰шесi).
«В»-лимфоциттерi - жiлiк майында
жетiледi. «Т» жəне «В» торлары
жетiлу ‰рдiсiнде АГ антигендер ‰шiн
ќабылдаѓыштар (CD) пайда болып,
аталѓан тормен байланысќа енуi
м‰мкiн

«Т»-лимфоциттерiнiњ бµлiнуi:
Т-лимфоциты

Т-хелперлерi СД4
кµмекшiлерi

Т-киллерлерµлтiргiштер СД8

Т-супрессорлары СД8
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АГ-антигендер - б±лар бiздiњ организм ‰шiн «бµтен» жаулап алушылар
(ќоздырѓыштар, бактериялар, сањырауќ±лаќтар, уыттар).
АТ-антитəндер организмде антигендердiњ пайда болуына ќарсы т‰зiлетiн (ерекше) белоктар. Олардыњ
т‰зiлуiне В-торлары жауап бередi.
ЌЖ ќалай ж±мыс iстейтiнiн т‰сi ну
‰шiн оныњ ќызметiн блоктар бойынша ќарастырамыз (ќосымшаны ќара)

1.Ќарауыл блогы АГ-ден ќорѓаныс
сызыѓы («бµтендер»)
Макрофаг–АГ бµтендi таниды жəне
жояды. Шекарашы санитар ретiнде
ќимыл жасайды. Егер макрофаг барлыќ АГ-ларды жоя алмаса, ол дабыл
соѓады да, №2 блокты ж±мысќа
ќосады.

АЌТЌ (АГ) ќан ж‰йесiне т‰скен
кезде жаѓдай басќалай болады. АЌТЌныњ басты нысанасы ќорѓаныш
жа уабыныњ дамуында басты роль
ат ќаратын Т- лимфоциттерi СД4тор лары (хелперлер). АЌТЌ - Т лимфоцитiн (СД4) б±затын жəне ќорѓаныш ж‰йе ќ±рамдары байланысын
б±затын ерекше ќоздырѓыш. АЌТЌ
олардыњ бiреулерiн кµбею ‰шiн, бiреулерiн «такси» ретiнде пайдаланады.
Макрофаг — шекарашы немесе ‰лкен
«ж±тќыш», АЌТЌ макрофагтыњ ќызмет тiк ерекшелiгiн µзгертiп, «такси»
ретiнде пайдаланады. Макрофаг ќор ѓа ныш ж‰йесiнiњ басты торына Тлимфоцитке (хелпер) организмдегi
«бµтен» туралы белгi бередi.

2. Аќпарат саќтау жəне сəйкестендiру блогы.
Б±л блок ќуатты зертхана ќаѓидасы мен ж±мыс iстейдi. Организмдегi
“бµтеннiњ” белгiсiнен кейiн зертхана
«бµтендi» табу бойынша iзденушiлiк
ж±мысын бастайды (оныњ ќ±рамы
жəне оѓан ќандай белоктар кiредi жəне т.б). АГ-ге, «бµтенге» алынѓан барлыќ аќпараттар №3-блокќа берiледi.

3. АГ-нi iздеу жəне жоюѓа дайындыќ
блогы.
Б±л ЌЖ-ныњ ењ басты блогы. Б±л
блогта басты Т торы СД4-хелпер/
кµмекшi/бар. Бейнелi т‰рде оны
«офицер» деп атайды. Макрофагтан Т
торы СД 4 — хелпер белгi алѓан соњ Т
торы СД8 киллер µлтiргiшiне «Бµтендi
тауып жəне жою» туралы б±йрыќ
бередi жəне В-лимфоциттерiне В
тор лары АГ-ны тауып зерттеген
соњ, олар АД-нi µндiре бастайды.
Антиденелер АГ-ге тiркелiп, (АГ+Ад)
кешенiн к±райды. Осыныњ арќасында ТСД8 киллер µлтiргiш АГ –нi
(«бµтендi») оњай таниды. В-лимфоциттерi Т-торлары СД8 µлтiр-гiштерге
бµтеннiњ табылѓаны жəне ќайда екенi
жайлы хабар бередi.

4. Жою блогы.

Т-ЛИМФОЦИТЫ - (СD4) ќорѓаныш
ж‰йесiнiњ басты кµмекшiсi. Оларды
жалпы ЌОРЃАНЫШ Ж‡ЙЕСI СОЛДАТТТАРЫНЫЊ ОФИЦЕРЛЕРI деп атайды,
µйткенi ќорѓаныш жауапкершiлiгiнде
орталыќ роль атќарады. (СД4) В-лимфоциттерге жəне Т-киллерге (СД8)
Б¤ТЕНДI ТАУЫП ЖОЮ б±йрыѓын
бередi.
Осы уаќытта (СД4) торыныњ
бµлiктерi АЌТЌ-мен заќымданады
(АЌТЌ-ны кµбею сызбасын ќара)
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«Т» торы — µлтiргiш, ТСД4 «офицер» басты торынан б±йрыќ алып, АГ«бµтендi» табады жəне жояды.
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Т-ЛИМФОЦИТ /КИЛЛЕР/ ¤ЛТIРГIШ
/СД8/ ќорѓаныш ж‰йесiнiњ басты
торынан
Т-лимфоцигген
/СД4/
«АЌТЌ-ны ТАБУ ЖƏНЕ ЖОЮ» б±йрыѓын алады.

АЌТК Т-лимфоцитiне /СД4/ шабуыл жасап, оларды кµбею ‰шiн ќолданып, соњынан жойып жiбередi.
В — торлары /АД-ны µндiруге жауапты/ - лимфоциттен (СД4) б±йрыќ
алып, АЌТЌ-ны iздеуге кiрiседi. АЌТЌ
табылып жəне зерттегеннен кейiн
В торы АГ+АД блогын ќ±ра отырып
АГ-ны шектеу ‰шiн /АЌТК/ АД-ны
µндiрудi бастайды. Ќаннан ерекше
АД-ныњ табылуы адамныњ АЌТЌ-мен
Ж¦ЌПАЛАНЃАНЫН дəлелдейдi

Т-ЛИМФОЦИТI (КИЛЛЕР) - адамныњ
ќорѓаныш тапшылыѓы ќоздырѓышыныњ басты ќаруы, бiраќ АЌТЌ µте
«ќу», µйткенi ОЖЖ/орталыќ ж‰йке
ж‰йесi/ торларына жасырына алады.
(Iс ж‰зiнде) ќоздырѓыш б±л торларды
«баспана» ретiнде пайдаланады). Ол
осы жерде ±заќ болып, ќан аѓымына
енiп, СД4 торында кµбею ‰шiн оны

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

?

ЌÎÐЃÀÍÛØ
ÒÀÏØÛËÛЃÛ ÍÅÄÅÍ
ÒÓÛÍÄÀÉÄÛ?

Уаќыт µткен сайын организмдегi
ќоздырѓыштар саны арта т‰седi. Ќоздырѓыштыњ организмде т±раќты болуы ќорѓанышты ‰немi шиеленiсте
±стайды. Ќоздырѓыш СД4 торлардыњ
жањаларын ‰стi-‰стiне заќымдай т‰седi. Ќоздырѓыш неѓ±рлым кµп болѓан
сайын, соѓ±рлым СД4–торлар кµбiрек
заќымданады. Б±л ќарсыластар бiрiнбiрi кµбiрек шаршатуѓа тырысќан,
±заќќа созылѓан соѓысты еске т‰сiредi. Б±л жаѓдайда ќоздырѓышта м‰мкiндiк кµбiрек. Əр организмнiњ µз
ќоры жəне µз ќарымы бар, бiраќ олар
шексiз емес. Нəтижесiнде «µлтiрушi»
торларда ќоздырѓышты ќ±рту м‰мкiн дiгi азаяды, µйткенi СД4-торлар
барлыќ ж±ќпалармен к‰ресуi ќажет
бол ѓандыќтан организмде науќастану ѓа ќарсы м‰мкiндiк тµмендейдi. Ќор ѓа ныш тапшылыѓы дами бастайды.
Ќорѓаныш тапшылыѓы — б±л ж±ќпалардан ќорѓану ќабiлетiнiњ жоѓалуы.
Б±л ауру емес, əрт‰рлi ж±ќпаларѓа
əлсiз болу жаѓдайы. М±ндай жаѓдайда
адам т±мау, герпес, iштiњ µтуi сияќты ќарапайым ж±ќпалар ал дында
ѓана емес, сондай-аќ денi сау адамда
науќас туѓызбайтын бакте риялар мен
ќоздырѓьштар алдында да əлсiз бола ды. Мысалы: µкпеде µмiр с‰ретiн
бактериялар (пневмоциста карини)
ќорѓаныш тапшылыѓы кезiн де µкпенiњ ќауiптi заќымдануы-пневмоцистiк
пневмонияѓа соќтыруы м‰мкiн.

ќорѓаныш тапшылыѓы болѓанда ќауiптi аурулар шаќыруы м‰м кiн ж±ќпалар. Аѓылшын тiлiнен аударѓанда
“оппортунистiк” деген кез дейсоќтыќты пайдаланушылар деген дi бiлдiредi.
Б±л - герпетикалыќ ж±ќ па, µкпе ќ±рты (туберкулез) пневмоцисттер т.б.
болуы м‰мкiн.

ÆЌÒÁ ÄÅÃÅÍ ÍÅ?
ЖЌТБ - ж±ќтырылѓан корѓаныш
тап шылыѓы белгiсi. Б±л ќорѓаныш
ж‰йе сiнiњ заќымданѓанын бiлдiретiн
ќабылданѓан белгiлер (симптомдар)
жиынтыѓы. «ЖЌТБ» ±ѓымыныњ µзi
жасанды медициналыќ термин болып
табылады жəне тексерiлушiлердiњ
ауыр жаѓдайын белгiлеу ‰шiн ќажет.
ЖЌТБ - АЌТЌ ж±ќпасыныњ соњѓы
сатысы.

ÀЌÒЌ-ÍÛ ЌÀËÀÉ
ÁÀÉЌÀÓЃÀ ÁÎËÀÄÛ?
Адам АЌТЌ-мен заќымдануын бiлудiњ жалѓыз жолы бар, ол ќанда
АЌТЌ-ѓа
антитəннiњ
бар-жоѓына
талдау (анализ), яѓни тексеру жасау.
Тестiњ оњ нəтижесi. Адамда АЌТЌ ѓа антитəннiњ барлыѓы, б±л адамныњ
АЌТЌ-мен
заќымданѓанына
негiз
бередi.
Тестiњ терiс нəтижесi АЌТЌ-ѓа анти тəннiњ жоќтыѓы. Тест жаѓымсыз
нə ти женi тµменгi жаѓдайларда бередi:
• Адам АЌТЌ-мен заќымданбаса;
• Адам АЌТЌ-мен заќымданѓанымен, организм əлi ќоздырѓышќа
жеткiлiктi антитəн жасап шыѓарѓан жоќ, м±ндай жаѓдай «терезе»
кезењi деп аталады.
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iздеуге шыѓады. Ќоздырѓыш ж‰йке
торында болѓанда ол кµбеймейдi
жəне жойылмайды, µйткенi ол “µлтiргiш” торларына кµрiнбейдi жəне АД-ѓа
жеткiзбейдi.
Осылайша, АЌТЌ ќоздырѓышы адам
организмiндегi əрт‰рлi торларѓа енiп,
кейбiреуiн кµбею ‰шiн, ал бiреулерiн
«такси» жəне «баспана» ретiнде пайдаланады.

ÎÏÏÎÐÒÓÍÈÑÒІÊ
Æ¦ЌÏÀËÀÐ ÄÅÃÅÍ ÍÅ?
Б±л сау ќорѓаныш ж‰йесiнде адам
организмiне зиян келтiрмейтiн, бiраќ
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Модуль 4

АЌТЌ
жəне есірткі
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Шолу
Инъекциялыќ
жолмен
есiрткi
т±тыну елде АЌТЌ таратудыњ негiзгi
факторы болып табылады. АЌТЌ
ж±ќтырѓан аныќталѓан жаѓдайлардыњ
73 пайызын инъекциялыќ жолмен
есiрткi (ИЕТ) т±тынушылар ќ±райды.
Баѓалау мəлiметтерiне сəйкес республикада 129 000 жуыќ ИЕТ бар. Ресми
мəлiметтер бойынша елде тiркелген
АЌТЌ ж±ќтырѓан ИЕТ саны 6821.7
Нашаќорлыќтыњ µсуi — б±л əлемдегi медициналык - əлеуметтiк ењ
ауыр мəселелердiњ бiрi болып табылады. Ќазаќстанда есiрткiнi медициналыќ емес жолмен пайдалану к‰ннен-к‰нге ќауiптi бола т‰суде.
Нашаќорлар арасында АЌТЌ таралу
ќаупi тек инъекциялыќ есiрткiнi стерильденбеген ќ±ралдармен ќабылдау ѓа ѓана байланысты емес. Кµптеген
психоактивтi заттар оны ќалай ќабыл даѓанына ќарамастан, жасµспiрiм дердi АЌТЌ-мен заќымдану ќаупiне ±шыратады. Есiрткi олардыњ
мi нез-ќ±лќына əсер етiп, тəуекелге
жиi барады. М±ныњ барлыѓы ќатты
алањ датушылыќ туѓызады.

Маќсаты:
Жасµспiрiмдердiњ психоактивтi
зат тарды ќабылдаудан бас тарт у уəжiн ќалыптастыру.

Мiндеттерi:
– жасµспiрiмдердiњ мəселе бойынша
аќпараттану дењгейiн аныќтау;
– есiрткi заттарын т±тынудыњ м‰мкiн уəждерiн, дəлелдерiн аныќтау;
– психологиялыќ тəуелдiлiк, есiрткi нi т±тыну себептерi мен зардаптары жµнiнде наќты аќпарат беру;
– тањдау жасау кезiнде жасµспiрiмдерде жауапты шешiмдер ќабылдау
ќабiлетiн ќалыптастыру;
– жеткiншектердiњ материалды игеру дењгейiн тексеру жəне алѓан
бiлiмдерiн наќты µмiрде ќолдана
бi луiне ынталандыру.
7

Б¦¦ ССГА АЌТЌ/ЖЌТБ –мен к‰реске бейiлдiлiгi
Декларациясыныњ орындалуы туралы ±лттыќ
баяндама, Ќазаќстан Республикасы, 2006 ќањтар
– 2007 желтоќсан есеп беру кезењi

Жабдыќталуы:
ќаѓаз, маркерлер, шприц, скотч,
апиын
нашаќорлыѓы
мысалында
тəуелдiлiк ќалыптасу жµнiндегi кесте.

Сабаќ барысы:
I жаттыѓу

?

Оќытушы оќушылардан мəселе
туралы аќпараттылыќ дењгейiн аныќтау маќсатында тµмендегi с±раќтарѓа
жауап беруiн с±райды.
1. Адамдар неге есiрткi ќабылдайды?
2. Есiрткi ќабылдаудыњ ќандай
зардаптары болуы м‰мкiн?
3. Ќалай ойлайсыз, жасµспiрiмдер
есiрткiнi неше жастан бастап
жəне ќандай т‰рлерiн ќабылдай
бастайды?
4. Жасµспiрiмдер есiрткi ќабылдаудан бас тарта ала ма?
5. Сiз есiрткi ќабылдайтын адамдарды бiлесiз бе?
6. Сiз нашаќорлыќ - к‰рделi
мəселе деп ойлайсыз ба?
Ќысќа пiкiр алмасулардан кейiн
оќытушы «есiрткi», «нашаќорлыќ»
±ѓымдарына т‰сiнiк бередi.
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АЌТЌ жəне есірткі

Есiрткi
-б±л т‰рлi психологиялыќ немесе
тəндiк ауытќуларѓа соќ-тыруы
м‰мкiн, сана мен мiнез - ќ±лыќќа
əсер ететiн заттар. Олар бiздiњ
санамызды белгiлi бiр уаќытќа
елiртедi, тыныштандырады немесе µзгертедi.

Нашаќорлыќ
- б±л ауыр созылмалы ауру.
Есiрткiге тəуелдiлiк б‰кiл µмiр
бойына саќталуы м‰мкiн.
Есiрткi организмге əр-т‰рлi тəсiлдермен енгiзiледi, кµктамырѓа енгiзiлетiн есiрткiлер ерекше ќауiптiлiк туѓызады. Егер адам басќаныњ шприцiн,
инесiн, басќа да ќ±ралдарын есiрткiнi
дайындау мен егу ‰шiн пайдаланса
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немесе µз шприцiн берсе ќауiптiлiгi
жоѓары болады. Б±л жаѓдайда есiрткi
ќабылдаѓандар АЌТЌ, гепатит В, С
жəне таѓы басќа ж±ќпаларды ж±ќтыру ќаупiне ±шырайды.
Зањсыз саќтаѓаны, дайындаѓаны
жəне таратќаны ‰шiн ќылмыстыќ
жауап кершiлiкке тартылатын есiрткi
заттарыныњ тiзiмдерi бар.
Одан кейiн м±ѓалiм оќушыларды
2 топќа бµледi. 1 топќа ќаѓаз параќтарына есiрткi ќабылдаудыњ себептерiн, 2 топќа есiрткiнi ќабылдаудыњ
зардаптарын жазуды ±сынады. 10
минут µткен соњ таќтаны екi бµлiкке
бµлiп, сол жаѓына есiрткiнi ќабылдау
себептерi, оњ жаѓына – зардаптары
жазылады.

ÀЌÒЌ ÆƏÍÅ ÅÑІÐÒÊІ

Мысалы:
Зардаптары

1. Ќанаѓаттану

1. Адамныњ µзгеруi

2. Ќызыѓушылыќ

2. Артыќ ќабылдау ќаупi

3. «Компания»
‰шiн

3. Оќудаѓы ќиындыќтар,
достарын жоѓалту

4. Ќоршаѓан
адамдардыњ
ќысымымен

4. Есiрткiге тəуелдiлiк

6. Проблеманы
±мытуѓа ±мтылу
7. К‰йзелiстi жою
8. Жалѓыздыќ
9. Iш пысушылыќ
10.‡мiтсiздiктi
сезiну

5. АЌТЌ, гепатит жəне
басќа ж±ќпалар
ж±ќтырудыњ жоѓары
ќаупi
6. Зањмен жəне полициямен ќиындыќтар
7. Созылмалы
аурулардыњ дамуы
(ќ±рт ауру, бауыр,
µкпе, ж‰ректiњ
заќымдануы)
8. Аллергиялыќ
реакциялар
9. Ата-анасымен
жəне ќоршаѓан
адамдармен
ќарым-ќатынастыњ
к‰рделенуi
10.‡немi аќшаныњ
жетiспеушiлiгi (±рлыќ)
11.Кездейсоќ жыныстыќ
ќатынастар

Пiкiрталас барысында оќытушы
есiрткiнi бiр рет ќана ќабылдаудыњ
µзi ауыр зардаптарѓа əкелуi м‰мкiн екендiгiне назар аударады. Одан
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Есiрткi ќабылдаудыњ
зардаптарынан
ќ±тылудыњ
жаќсы тəсiлi –
оларды м‰лдем
пайдаланбау

2 жаттыѓу «Есiрткiге тəуелдiлiк»

Себептерi

5. Ќ±рдастарыныњ
беделдi
омпанияларына
елiктеу

кейiн оќытушы айтылѓан зардаптардыњ iшiнен есiрткiнi 1 рет ќолданѓаннан
АЌТЌ
ж±ќ-тыру
ќаупiн
жоѓарылататын зардаптарѓа назар
аудар тады (жадыѓат ќорына ќарањыз).
Айтылмай ќалѓан зардаптарды ќосып
айтады.

Оќытушы ж±мыс ќаѓаздарымен
ж±мыс iстеудi ±сынады. Ќатысушылардан «Неге есiрткi ќолданушыѓа
оны ќолданудан бас тарту µте ќиын
немесе м‰мкiн емес?» деген с±раќќа
жауап жазу ±сынылады.
1.
2.
3.
Б±ѓан бiрнеше себептер болуы
м‰мкiн.
Параќтарды толтырудыњ нəти жесi
бойынша м±ѓалiмнiњ ќорытындылаушы т‰йiн сµздерiмен аяќталатын
ќысќаша пiкiрталас µткiзiледi. Т‰йiн
сµздерде есiрткiге тəуелдiлiк ќ±былыстарына ерекше назар аударылады.

Əњгiмелесудiњ ‰лгi мəтiнi:
Бiз есiрткi заттарын ќолдаунудыњ
ќауiптiлiгi туралы жиi айтамыз, бiраќ
кейде оныњ ќауiптiлiгi неде екенiн
т‰сiне бермеймiз. Бiзге жанасудыњ
µзi µлiмге жеткiзетiн заттар кездесiп
жатады, бiраќ олар есiрткi сияќты
мəселе емес, себебi тəуелдiлiк туѓызбайды. Егер тəуелдiлiк болмаса, нашаќорлыќ та болмас едi.
Тəуелдiлiк - б±л бiр нəрсеге ќ±мар
болу, залалды əдет. Тəуелдiлiктiњ 2
т‰рi болады: психологиялыќ жəне
денелiк. Ењ ќауiптiсi - психологиялыќ
тəуелдiлiк (№4 модульге ќосымшаны
ќарањыз).
Психологиялыќ тəуелдiлiк б±л есiрткiсiз µмiрдiњ мəнi болмайтынын
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3 жаттыѓу «Есiрткiден
тарт» рµлдiк ойыны

бас

Оќушыларѓа есiрткiден бас тартудын 10 жолын жəне оны ќабылдап
кµрудiњ 10 жолын ойдан мысалѓа
келтiру тапсырылады. Н±сќалар таќ-

таѓа жазылып отырылады. Сонан
соњ ќатысушылар ж±пќа бµлiнедi.
Ќатысушылардыњ
бiреуi
есiрткiнi
ќасында отырѓанѓа ќабылдап кµрудi
±сынады, ал ол бас тартудыњ əр
т‰рлi жолдарын келтiредi. Бас тарту
сыпайы, бiраќ ныќ болуы керек.
Сонан соњ ќалѓан ќатысушылар да
осыны кайталайды.

Талќылау:
Бас тартудыњ лайыќты жолдарын
табу оњай болды ма?
Келтiрiлген бас тарту н±сќаларыныњ ќайсысы тиiмдi болды? Неге?
Ќатысушылыр µздерiн ‰гiттеушi
жəне бас тартушы рµлiнде ќалай
сезiндi?
Бас тартудыњ таѓы ќандай жолдары
бар?
Талќылау барысында оќытушы бас
тартудыњ
т‰рлерiн
категориямен
наќтылайды:

Бас тарту

— аныќ жəне аныќ

«ЖОЌ» деп айту.

Кейiнге ќалдыру

— мен əлi

дайын емеспiн

Ымырашылдыќ

—

алдымен

мыналарды iстейiк...

Ќорытынды:
Бас тартудыњ н±сќалары кµп, бiраќ
олар сенiмдi жəне ныќ болуы керек.
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кµрсететiн ќ±былыс. Есiрткi µмiрдiњ
мəнiне айналады. Жасµспiрiмнiњ мiнез-ќ±лќы µзгередi, ашушањдыќ пайда болады. Озат оќитындарды сабаќ
ендi толѓандырмайды. Жасµс пiрiмдер
б±ѓан дейiнгi ќ±ндылыќтары мен
маќсаттарынан бас тартады. Барлыќ
ойлары тек есiрткiге шоѓырланады.
Адам есiрткiге мас болудан тiптi
µмiрiне ќауiп тµнсе де тоќтамайтын
болады. Негiзгi инстинкт - µзiн ќорѓау
сезiмi µшiрiледi. Психологиялыќ тəуелдiлiк психоактивтi заттарды алѓаш рет ќолданѓаннан бастап-аќ
дами бастайды. Сонымен бiрге дəл
осы кезењде ‰лкендердiњ (ата-анасы,
м±ѓалiмдердiњ) араласуыныњ мањызы
зор. Жарќын ќызыѓушылыќтардыњ
пайда болуы психологиялыќ тəуелдiлiктi əлсiретiп, тiптi жойып та жiберуi
м‰мкiн.
Дене тəуелдiлiгi – денелiк сезiнудiњ
б±зылуынан,
есiрткi
организмнiњ
алмасу ‰рдiсiнiњ бµлшегiне айналѓанда болатын жаѓдай. Есiрткiсiз
организм ќалыпты ж±мыс iстей
алмайды. Дене тəуелдiлiгi ауру µте
шегiне жеткенiн кµрсетедi. Есiрткiнi
ќабылдауды кенеттен тоќтату «ломкаѓа», буындардыњ, еттердiњ ауыруына, ж‰рек-тамыр ж‰йесiнiњ жəне
басќа аѓзалардыњ б±зылуына жеткiзедi. Дене тəуелдiлiгi кезењi «керењ»
кезењге ±ласады. «Керењ» деп аталатын
себебi осы кезењде нашаќор:
- есiрткiнi ќабылдаумен байланысты
ќауiптiлiктер (АЌТЌ, гепатит ж±ќтыру, артыќ ќолданудан келетiн
µлiм) туралы аќпараттарды «естiмейдi»;
- ол кез келген уаќытта есiрткiден
бас тарта аламын жəне оѓан тəуелдiлiкте болмаймын деп есептейдi;
- нашаќорлар ќатарына жања адамдарды тартады.
Сабаќ «Мен нелiктен есiрткiнi ќабылдап кµруден бас тартамын» деген
таќырыпта талќылаумен аяќталады.

4 жаттыѓу «Жоба»
(‰йге тапсырма ретiнде пайдалануѓа
болады)

"Егер мен Н ќаласыныњ əкiмi болсам,
онда µз ќаламда нашаќорлыќ пен
АЌТЌ-ныњ таралуына жол бермеу ‰шiн
не iстер едiм? "
Сынып бес топќа бµлiнедi. Əр
топќа тапсырма берiледi.
1 топ – б±л мəселелердiњ Н ќаласы
аумаѓында таралуын ашып кµрсетуi
тиiс
2 топ – жасµспiрiмдердiњ есiрт кiнi
т±тыну себептерiн/алдын ала сауалнама ж‰ргiзе отырып) т‰сiн дiредi.
3 топ – мəселелердi шешу ‰шiн
басќа ќалаларда атќарылып жатќан
iстердi баяндайды.
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4 топ –жобаныњ маќсатын жəне
нашаќорлыќ пен АЌТЌ-ныњ Н ќаласында таралуыныњ алдын алу жолдарын кµрсетедi.
5 топ – жобаныњ неге тиiмдi болатынын жəне б±л жаѓдайда Н ќаласы
т‰рѓындарыныњ ќ±ќыѓы б±зылмайтынын т‰сiндiруi ќажет.
Жобаныњ т±саукесерi б‰кiл сынып тыњ оны жасаудаѓы ±жымдыќ
ќуатын кµрсетуi тиiс.
Т±саукесерден кейiн жобаныњ к‰штi жəне əлсiз жаќтары талќыланады.
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Материалдар ќоры
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Ќазакстандаѓы АЌТЌ iндетiнiњ
негiзгi таралу жолы — есiрткiнi инъекциялыќ жолмен т±тыну. Нашаќорлыќ
пен АЌТЌ соњѓы кезде «гордий
т‰йi нiне» айналып кеттi. Есiрткiнi
инъек циялыќ
жолмен
т±тынушы
нашаќорлар АЌТЌ- мен заќымдануѓа
µте бейiм, µйткенi олар басќалардыњ
немесе ортаќ шприцтер мен инелердi
пайдаланады, егер оларда тiптi кµзге
кµрiнбейтiн ќан ќалдыѓы ќалса да,
АЌТЌ топта тез таралады.
Есiрткiге
тəуелдiлер
арасында
АЌТЌ-нын таралу ќаупi тек есiрт кiнi
инъекциялыќ тəсiлмен ќабыл дауѓа
ѓана байланысты емес, психикалыќ активтi заттардын кµпшiлiгi
инъек циялыќ немесе басќа тəсiлмен
ќолданы-латынына ќарамастан, адамѓа АЌТЌ-мен заќымдану тудырады,
µйткенi оныњ мiнез-ќ±лќына əсер
етiп, оны ќауiптi жасай т‰седi.
Мысалы, есiрткi немесе iшiмдiктiњ
əсерi мен адам µзiне баќылауды жоѓал тып, м‰шеќапсыз кездейсоќ жыныстыќ ќатынасќа барады, б±л АЌТЌ
жəне басќа да жыныстыќ жол дармен
берiлетiн ауруларды ж±ќтыру ќаупiн
туѓызады.
Есiрткiнi инъекциялыќ тəсiл мен
ќабылдау АЌТЌ-ѓа жаѓымды əйелдерден ж‰ктiлiк кезiнде, босанѓанда
жəне емiзгенде балаларына АЌТЌ-ны
ж±ќты-руды µсiредi.
Жасµспiрiмдер əрт‰рлi себептермен есiрткi ќолдануды бастайды. Б±л
əсiресе би кештерiнде, т‰нгi клубтарда жиналатын жасµспiрiмдер топтарына тəн ќызыќ кµрушiлiк, елiктеушiлiк болуы м‰мкiн.
Б‰гiнгi к‰нi, кµптеген зерттеушiлер, есiрткiнi µздерiнiњ “еркiндiгi”,
субмəдениетiнiњ бµлiгi деп есептейтiн жастардыњ кµбейе т‰скенiн, бiраќ
олар “еркiндiктiњ” есiрткiге тəуелдi-

лiк пен алмасатынын ±мытќандыќтарын атап кµрсетедi.
Жастар ортасында есiрткi т±тыну
белсендi т‰рде сəнге айнала бастады,
жасµспiрiмдер
арасында
«жењiл»
есiрт кiлер танымал, Наркомафияныњ
ќоѓам ныњ
енжарлыѓы
аясындаѓы
шектен тыс белсендi iс-əрекетi жаѓдайдыњ одан əрi ушыѓуын болжауѓа
əкеледi.
Есiрткiлiк заттардыњ ќолданылуы Зањмен реттелген: Казаќстан
Республикасы Ќылмыстыќ кодексi нiњ
259 бабы бойынша есiрткi т±тынушылар
есiрткi
заттарын
зањсыз
əзiрлегенi, сатып алѓаны, саќтаѓаны,
салып жiбергенi, тасымалдаѓаны немесе
таратќаны
‰шiн
жауапкершiлiкке
тартылады.
АЌТЌ-ж±ќпасыныњ дамуы нашаќорлыќ мəселесiн шешудегi жања кµзќарастарды, есiрткiнi инъек циялыќ
ќолдану кезiндегi заќымдану ќаупiн
тµмендететiн амалдарды талап етуде.
Зиянды
тµмендету
стратегиясы,
есiрт кiнi жай ѓана тəжiрибе ретiнде
ќол данатыннан, оны тəндiк тəуелдiлiгiне байланысты ерiксiз ќабылдайтындарѓа дейiн барлыќ т±тынушылар
‰шiн
есiрткiнiњ
зиянды
зардап тарын ќысќартуѓа баѓытталѓан.
Алдын алу шаралары АЌТЌ-ныњ
таралуын болдырмауѓа жəне есiрткi
т±тынушылардыњ ќауiптi мiнез-ќ±лќын µзгертуге ыќпал етедi, ол АЌТЌ
мен ЖЌТБ мəселелерi бойынша бiлiм
беру, инелер мен шприцтер тарату,
есiрткiге тəуелдiлерге кењес беру мен
оларды емдеу ж±мыстарынан т±рады.
Бiраќ, жастар арасындаѓы бiлiм беру
баѓдар-ламасыныњ негiзгi маќсаты
жас ±рпаќты есiрткi пайда ла ну ды
бастаудан бас тартуѓа ынта ландыру
болып табылады.

Оќытушыларѓа арналѓан ±сыныстар
Оќытушы ресейлiк зерттеушiлердiњ мəлiметтерi бойынша, героиндi
тек бiр мəрте ѓана ќабылдаѓан
адамдардыњ 30 пайызы психикалыќ
тəуелдiлiкке ±шырайтынына назар
аудартады. («Апиын есiрткiсi мысалын да
тəуелдiлiктiњ
ќалыптасуы»
сызбасын ќарањыз). Оќушылардыњ
на зарын
дəрiханаларда
болатын
есiрт кiлiк ќ±рамдаѓы заттарѓа аудартудыњ ќажетi жоќ.
Сабаќты µмiрге сенiмдi т±рѓыдан
ќарау ±станымында аяќтаѓан жµн.

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Модуль 5

Жауапты мінез-ќ±лыќ –
АЌТЌ-дан ќорѓану
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Жауапты мінез-ќ±лыќ –
АЌТЌ-дан ќорѓану
УШолу:

Маќсаты:

Жасµспiрiмдердiњ
мiнез-ќ±лыќ
əрекетiнiњ анаѓ±рлым ќауiпсiз жолѓа
баѓытталуын ќамтамасыз ету б‰гiнгi
тањда АЌТЌ-ныњ тарауын тежеудiњ
негiзi болып табылады.
Əрбiр жеткiншектiњ µмiрiнде сан
алуан ќиындыќтар мен ќауiп-ќатер
кездеседi. Ќиын да ќауiптi жаѓдаяттарѓа ±рынып ќалмау ‰шiн ол
тµнiп т±рѓан ќатердi айќындай бiлiп,
µз ќауiпсiздiгiн саќтау ережелерiн
±стануы керек.
Осы ережелердiњ iшiнде елеулi
орын алатыны - ерте жастаѓы жыныстыќ ќатынастарды кейiнге шегере
бiлу. Б±л жаѓдайда жасµспiрiмге
жаѓдайды баѓалай бiлу, шешiм ќабыл дай бiлу, «ЖОЌ» деп айта алу,
əњгiменi ж‰ргiзе бiлу (келiсу) жəне
µз сезiмiн бiлдiрудiњ басќа да жолдарын бiлу кµмектеседi. Ал егер жыныстыќ катынастарды кейiнге ќалды ру
м‰мкiн болмаѓан жаѓдайда, ана ѓ±рлым ќауiпсiз жолды тањдауѓа баѓыттап,
АЌТЌ-ны
ж±ќтыруѓа
бµгет
бо латын жауапты ќ±лыќ əрекетiн ќалып тастыру керек.

¤зiнiњ жəне жаќындары мен достарыныњ ќауiпсiздiгi ‰шiн жауапкершiлiк сезiмiн ќалыптастыру.
¤з тəртiбi мен мiнез-ќ±лќын саналы т‰рде реттеу ќабiлетiн ќалыптастыру.
Ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ ережелерiн
жасау.
Жыныстыќ ќатынасќа т‰судi саналы т‰рде кейiнге шегеру - д±рыс
шешiм екенiне жасµспiрiмдердiњ
кµзiн жет-кiзуге кµмектесу
Жасµспiрiмдерге “ЖОЌ” деп айтуды
‰йрету.
М‰шеќапты ќолданудыњ немесе
ќолданбаудыњ салдарын талќылау.

Жабдыќталуы:
Таќта немесе плакат, бор немесе
т‰стi маркерлер (фломастерлер), А4
параќтары, ‰лестiрме материалдар.

Ж±мыс барысы:
1 Сабаќ. Ќауiпсiздiк.

Маќсаты:

АЌТЌ-ныњ жыныстыќ
жолмен берiлуiнiњ
алдын алуѓа болады

жасµспiрiмдерде µздерiнiњ, достары
мен жаќындарыныњ жəне айна ласын даѓылардыњ ќауiпсiздiгi ‰шiн жауапкершiлiк сезiмiн ќалыптастыру.

Мiндеттерi:
Ескерту:
Модуль бiрнеше жеке сабаќтардан
т‰рады, м±ѓалiм µзi ыњѓайына ќарай,
ол сабаќтарды бiрiктiрiп, не болмаса,
жеке-жеке µткiзуiне болады.
Кµздеген маќсатќа жету ‰шiн,
±сынылып отырѓан ќ±ралдан басќа,
мазм±ны жаѓынан модульдiњ таќырыбы мен маќсатына сəйкес келетiн
əдебиеттер мен жаттыѓуларды ќолдануѓа болады.
Сонымен ќатар, б±л сабаќтарды
жиналѓан топтыњ жас ерекшелiктерiне
байланысты ±лдар мен кыздарды
бµлiп, аралас топта µткiзуге де болады.
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Мiндеттерi:

1. Ќатерлi жаѓдайлардыњ критерийлерiн талќылау.
2. Ќауiпсiз мiнез - ќ±лыќ ережелерiн
ќ±растыру.

Сабаќтыњ барысы.
1.«Менiњ есiмiм...» ойыны.
Б±л ойынныњ кµмегiмен топты бiрiгiп ж±мыс iстеуге дайындауѓа жəне
осыѓан сəйкес жаѓдай мен ынтаыќыласты ќ±руѓа болады.
Топ шењбер ќ±рып отырады.
Ќатысушылардыњ бiрi ќаѓазѓа µз
есiмiн жəне соѓан байланысты бiр
нəрсенi жазады. Мысалы, «Менiњ атым

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

1. «Ќисыќ
оќыњыз.

жол»

деген

оќиѓаны

Ќолы бос кезiнде Марат курьер
болып ж±мыс iстейтiн. Бiр к‰нi
ќала ныњ екiншi басына мањызды
ќ±жаттар апару керек болды. Марат
кµп ойланбастан автобусќа мiнiп
ж‰рiп кеттi. Жол алыс болѓандыќтан,
кµзi iлiнiп кетiптi. Оянса, ќолындаѓы
бумасы жоќ екен. Не iстерiн бiлмей
ќиналѓан жасµспiрiм ќала кµшелерiн
кезiп ±заќ ж‰рдi. Кенет, оныњ кµзiне
бейтаныс ауланыњ б±рышында отырѓан µзi шамалас екi бала т‰стi. Марат
олардыњ ќасына жаќын келiп, бейне
бiр б±рыннан таныс адамдарша
ш‰йiркелесе кеттi. Ол µзiнiњ басынан
кешкен келењсiз оќиѓасын баяндап,
жања достарынан кењес с±рады. Балалар танысып, достасып та кеттi.
Мiне содан берi Марат сабаѓын
да тастады. Таныстары оны ќаланыњ
əр жерiнде, к‰мəндi жастар тобымен
бiрге ж‰рген жерiнен кµретiн болды.
Кµршi аулада отыратын əжелер: “Əсте
Марат “ќисыќ жолѓа” т‰сiп кеттi-ау!
“-десiп жатты.

2. Ашыќ с±раќтар ќоя отырып,
топпен Мараттыњ оќиѓасын талќылањыз:
•
•
•
•
•

Марат ќандай оќиѓаѓа тап болды?
Ол сабаѓын неге тастап кеттi деп
ойлайсыз?
Жања достары ќандай кењес бердi
деп ойлайсыз?
”Ќисыќ
жол”
дегендi
ќалай
т‰сiнесiњдер?
“Ќисыќ жол” ќайда жəне ќањдай
нəтижелерге алып келуi м‰мкiн?
(М±ѓалiм талќылау барысын «тəуе-

•
•
•
•

кел», «ќауiп» немесе «катер» деген
±ѓымдарѓа жетелеу керек.)
Б±л сµздердi ќалай т‰сiнемiз?
Сiздерге немесе достарыњызѓа ќауiптi (ќатерлi) жаѓдайларда болуѓа
тура келдi ме?
Жаѓдайдыњ ќауiптi екенiн ќалай
т‰сiндiњiз? (сезiндiњiз)
Б±л ќай жерде болѓан оќиѓа? Сiздiњ
ќалада (ауданда) осындай ќауiптi
жерлер бар ма?

3. "Карта"жаттыѓуы
Егер ќатысушылар бiр ауданда немесе аймаќта т±ратын болса ѓана, б±л
жаттыѓу тиiмдi болмаќ.

Жабдыќталуы:
Ќаланыњ (ауданныњ, мектеп мањыныњ) картасы, маркерлер, ќарандаштар немесе фломастерлер.
1. М±ѓалiм оќушыларѓа µз ќаласында (ауданда, мектеп мањында) достарыњызѓа ж‰рме деп кењес беретiн
жерлердiњ суретiн салуѓа немесе белгiлеуге н±сќау бередi. Олар ќауiптi деп
есептейтiн жерлердi белгiлеп, ќауiпќатер тµнетiн уаќытты да кµрсетедi.
2. Картаны толтырып болѓан соњ,
оќытушы оќушыларѓа келесi с±раќтарды ќояды:
• Наќты осы жерлер несiмен ќауiптi?
• ¤зiњдi жəне достарыњды ќалай
ќауiптен саќтандыруга болады?
• Осындай “карта” жасаудыњ пайдасы
неде?

«Ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ ережелерi»
жаттыѓуы
Ќауiптi жаѓдайлардаѓы мiнез-ќ±лыќ
ережелерiн ќ±ру

Жабдыќталуы:
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Сергей, бiраќ менi достарым Серега
деп атайды» Əрбiр келесi оќушы да
осылай iстейдi. Соњѓы ќатысушы
жазып болѓан соњ ќаѓаз ќабырѓаѓа
iлiнiп, барлыќ сабаќтар бiткенше сол
жерде т±рады.
2.Ќатысушылардыњ к‰тетiнi.
Ќатысушыларѓа: «сiз осы сабаќта
ненi бiлгiњiз келедi?» деген с±раќ
берiледi. Əрбiр ќатысушы µзiнiњ к‰тетiнiн айтады.
«К‰ту шоѓы», «к‰ту себетi» немесе
«к‰ту аѓашын» жасауѓа болады.

Маркерлер, АI форматты ќаѓаздар.
Ќатысушыларды тµрт-бес адамнан
т‰ратын шаѓын топтарѓа бµлiњiз.
Топтарѓа «Ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ ережелерiн», яѓни ќауiп-ќатерге ±шырамау
‰шiн не iстеу немесе не iстемеу керек
екенiн тiзiмдеп жазуды, ол тiзiмдерiне
таќырып ќоюды ±сыныњыз. Мəселен:
«Жолсызбен ж‰рме», «Беттен алып,
тµске шаппа» т.б.
Дайын ережелер таќтаѓа немесе
ќабырѓаѓа iлiнедi. Ќатысушылар
ќолдарына маркер (фломастер) алып,

1

2
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µздерi мањызды деп шешкен ереженi
белгiлейдi.
Осыдан кейiн, ќандай ережелер
есте ќалды деп с±рауѓа болады.
(негiзiнен б±л жаттыѓуды да “Карта”
деген жаттыѓуды ќорытындылаѓандай
талќылаумен
аяќтап,
ќорытынды
жасаѓан абзал.)
Ескерту: Ережелер жасµспiрiмдердiњ к‰нделiктi µмiрлерiне негiзделiп
жазылѓандыѓына назар аударыњыз:
олар кµшеде ќыдырады, дискотекаѓа
барады, ќаланыњ iшiнде машинамен
ж‰редi жµне т.б. (топтыњ жас ерекшелiгiне байланысты). Б±ны атап
кµр сеткен жµн, µйткенi “т‰стен кейiн
‰йден шыќпа” немесе “‰йде компъютердiњ алдында отыр” деген ережелер
болашаќта пайдаѓа аспай тыны сµзсiз.
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3

«Кµшенi тандау» баѓдарламасыныњ
Жазѓы мектебiнде жасµспiрiмдер
жасаѓан ережелер:

Мiндеттерi:
1. Жастарѓа «ЖОЌ» деп айтуды ‰йрету.
2. Жастардыњ назарын сезiмдi бiлдiрудiњ басќа да жолдары бар екенiне
аудару.
3. Оќушыларда жауапты мiнез-ќ±лыќ
даѓдыларын ќалыптастыру

Сабаќтыњ барысы:
1.Сергiту сəтi. «Ќол алысуларды
жинау» жаттыѓуы.
Оќытушы-жаттыќтырушы ќатысушыларѓа ќасындаѓы адамдардыњ барлыѓымен кµбiрек ќол алысуларды
жинауѓа тапсырма бередi.

Əрќашан

Ешќашан

Ата-аналарѓа немесе µзiњ сенетiн ересектерге
ќайда, кiммен кетiп бара жатќаныњды жəне сенi
шамамен ќашанѓа к‰ту керек екенiн айтып кет.

Кенет шешiм кабылдай салып, µзiњ
танымайтын адаммен ешќайда барма.

Əдетте бiрге ж‰ретiн достарыњныњ
телефондарыныњ тiзiмiн кµрiнетiн жерде ±стау.

Егер iшiнде сенен басќа жолаушы отырѓан
болса, ол таксиге отырмау.

Белгiлi бiр жаѓдайда ќандай шешiмге
тоќталатындарыњды достарыњмен алдын ала
келiсу (бiреулер таныспаќ болса, µзiмен бiрге
шаќырса т.б.).

‡йге баратын жолды таныс емес кµшелер
мен гараждар аркылы ќысќартпау. Сенiмен
бiрге ‰йге ќайтатын адамдар болмаса, ондай
компаниямен кездесуге тым кеш барма.

Атышулы жаман жерлерден (ортадан) аулаќ
бол.

Спирттiк iшiмдiктердi жəне басќа да жаѓымсыз
заттарды ќолданудан аулаќ бол.

‡йге ќарай ж‰ретiн жолдыњ жарыќ кµшелер
арќылы µтуiн кадаѓалау.

Ќайда жəне ќалай жасалѓаны белгiсiз
iшiмдiктер мен таѓамдарды ќолданба.

Бµтен адамныњ машинасына отырѓанда есiгiн
ашатын т±тќаныњ ќайда екенiн ќарап алу.

Бейтаныс адамдармен лифтке кiрмеу.

Ересектердiњ немесе достарыњныњ бiреуiнен
таксиге дейiн шыѓарып салуын, кейiн нµмiрiн
жазып, не жаттап алуын µтiну.

¤зiњнiњ ењ мыќты екенiњдi дəлелдеудiн ќажетi
жоќ.

Барѓан жерiњнен ‰йдегiлерге аман-есен жеттiм
деп телефон соѓу.

Мекен-жайыњ мен телефонынды бейтаныс
адамдарѓа берме.

a. Сабаќ "Асыѓудыњ ќажетi жоќ"

Маќсаты:
Жыныстыќ ќатынасќа т‰судi кейiн ге шегеру – саналы да д±рыс
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шешiм екенiне жəне жауапты мiнезќ±лыќ əрекетi жолын тањдау керек
екенiне жастардыњ кµзiн жеткiзу.

•
•
•

Одан кейiн талдау ж‰ргiзiледi:
Кiм
ќанша
ќол
алысуларды
жинады?
Неге?
Басќалардан кµп жинаѓан адамныњ
ерекшелiгi неде?

М‰мкiн жауаптар:
Соњында жењiмпаз аныќталады.
2. Ќатысушыларѓа сабаќтыњ таќырыбы, маќсаты мен мiндеттерiн
хабарлау.
3. Ќатысушылардыњ к‰ткенi. «К‰тулер
шоѓыры» жаттыѓуы.
Əрбiр ќатысушы т‰рлi-т‰стi ќа ѓаздан ќиылѓан г‰л алады (г‰л-сти кер –
жапсырылатын). Оѓан µзiнiњ сабаќтан
к‰тетiнiн жазады. М±ѓалiм ватман
ќаѓаз iледi, оныњ тµменгi жаѓына г‰л
салатын бос ќ±мыраныњ суретi салынѓан. Əрбiр ќатысушы µз к‰те тiнiн
жазѓан г‰лдердi жапсырѓанда г‰л
шоѓыры шыѓады.

Практикалыќ даѓдыларды
ќалыптастыру.
Сергiту сəтiнен кейiн м±ѓалiм
оќу шыларда топтыќ ќысымѓа ќарсы
т± ру дыњ практикалыќ даѓдыларын
ќалыптастыруѓа кµшедi.

«Орындыќ» ойыны.
Ќатысушылардыњ бiреуi (µз еркiмен) орындыќќа отырады. Топ кез
кел ген тəсiлмен, бiраќ, əрине, к‰ш
ќол данбай, оны басќа орындыќќа
оты руѓа кµндiруi тиiс.

Талќылау:
1. Ойыншыны басќа орындыќќа
оты руѓа кµндiрген адамдар ќандай
тə сiл дердi ќолданды?
2. Орындыќта отырѓан адамѓа кµнбеу ќиын болды ма?
«Орындыќ» ойыны аяќталѓан соњ
м±ѓалiм-жаттыќтырушы мына сµздердi айтуына болады: «Шынайы себе бiн т‰сiндiрмей, кiнəлау, жаѓымпаздану, басќа адамдарѓа с‰йену т.с.с.
жолдармен басќа адамды бiр нəрсе
iстеуге мəжб‰рлеуге ±мтылу ќысым
деп аталады. Əсiресе топ адамныњ
тарапынан болатын ќысымѓа, яѓни
топтыќ ќысымѓа ќарсы т±ру ќиын,
µйткенi əдетте адам ќандай да бiр
топтыњ м‰шесi болуѓа, оныњ нормалары мен ќ±ндылыќтарына сəйкес
болуѓа ±мтылады.
Бiз кµп жаѓдайда топтыќ ќысымѓа
немесе бiр адамныњ ќысымына ќарсы
т±ра алмаймыз, сол себептен ќаламасаќ та оѓан жол беремiз (мысалы,

есiрткi ќолдану, шылым шегу немесе
жыныстыќ ќатынасќа т‰су). Б±л
бiздiњ µз шешi-мiмiз емес, бiздi басќа
адамдардыњ еркi билейдi. Ќысым
жасауѓа ±мтылатын жаѓдайды µзiњ
тани бiлудiњ мањызы зор, басќа топ
немесе адамныњ тањѓан шешiмi емес,
µз шешiмiњдi ќабылдау ‰шiн оѓан
ќарсы т±ра бiлу керек.
2. Таќтаѓа оќытушы «Жыныстыќ
ќатынасты кейiнге шегеру» деген
сµздi жазады. Сосын таќтаны екi бµлiкке бµлiп сызады. (Егер ‰лкен екi
плакат параќ-тары болса, таќтаныњ
екi жанына iлiп коюѓа болады).
Таќтаныњ бiр жаѓына «ЌОЛДАУ»,
екiншi жартысына «ЌАРСЫ» деп жаза ды. Содан кейiн ќатысушыларѓа
жыныстыќ ќатынасты бастауѓа «келiсу ге» болады деген себептер дəлелдер, кейiн «ќарсы», яѓни келiсуге
бол майды деген дəлелдердi атауды
±сынады.
Аталѓан себептердi бiрден таќтаныњ тиiстi жартысына жазып отырады. а «д±рыс» не «б±рыс» жауаптар
бол майтынын жəне б±ныњ бəрiн
əркiм µзi шешетiнiн ескерткен д±рыс.

Жауаптардыњ ‰лгi н±сќалары :

«Ќолдау» дəлелдерi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Махаббат
Ќарым-ќатынастарын саќтап ќалу
тiлегi.
Ќызыѓушылык,
Елдiњ бəрi осымен айналысады
деген сенiм
¤зiн кµрсету.
Жалѓыздыќтан ќ±тылу ‰шiн
¤зiн ќауiпсiз сезiну ‰шiн.
Аќша немесе сыйлыќ ‰шiн
Арам оймен
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«Ќарсы» дəлелдер:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ж‰ктi болудан ќорќады
Венерологиялыќ аурулардан жəне
АЌТЌ ж±ќтырып алудан ќорќады.
Кµњiлi ќалѓан.
¦ят
Ата-анасы
бiлiп
ќояды
деп
ќорќады
Сезiмiњдi бiлдiрудiњ басќа да жолдары бар
‡йленгенге дейiн ќоя т±ру
Ќаламаймын
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•
•
•
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Болашаѓына сенбеушiлiк.
¤секке iлiнуден ќорќады
Ата-анасына жəне отбасына сµз
кел-тiргiсi келмейдi
2. Себептердi жазып болѓаннан
кейiн, ќатысушыларѓа б±л себептердiњ
шаѓын топтарда талќыланатынын
ескертiнiз. Ол ‰шiн ќатысушыларды
4-5 адамнан т±ратын шаѓын топтарѓа
бµлiњiз. Əр топќа таза параќтар немесе ‰лестiрмелi карточкалар таратыњыз. Содан кейiн, əр топќа алдымен
орындау оњай деген, кейiн ќиын деген
əрекеттердi талќылай отырып, терiп
жазуды ±сыныњыз.
Əр топтан бiр адам шыѓып, топ
ж±мысымен таныстырады.
3. Топтар µз ењбектерiмен таныстырып болѓан соњ: "Ал ендi сiз "ЖОЌ"
деп айттыњыз делiк, бiраќ сiздiњ
əрбiр айтќан дəлелiњiзге басќа бiреу
ќарсы пiкiр айтып, сiздi жыныстыќ
катынасќа итермелеп жатыр деп
ойлањыз" — дейдi м‰ѓалiм. Содан кейiн, ќатысушыларѓа ±сынылып отырѓан сызба кестенiњ тиiстi бµлiгiне
оларды жыныстыќ ќатынасќа т‰суге
итермелеу маќсатында бiреудiњ не
айтуы м‰мкiн екенiне мысалдар келтiрудi ±сыныњыз.

Жауап ‰лгiлерi:
Бас тарту
себептерi

Сiздi жыныстыќ
ќатынастарѓа
итермелеу ‰шiн бiреу
не айтуы м‰мкiн

Сiзге билiгiн
ж‰ргiзетiн адам
тарапынан ќысым
кµрiп т±рсыз

Мен ненi ќаласам, сен
соны iстеуiњ керек

Жiгiтiњiз к‰ш
кµрсету арќылы
сiздi жыныстыќ
ќатынасќа т‰суге
мəжб‰р етпекшi

Сен менiњ ќызымсыњ,
сондыќтан не айтсам,
соны iстеуiњ керек,
əйтпесе µкiнесiњ.

Б±л тапсырманы орындау барысында м‰мкiн себептердi кµбiрек
ќамтуды тырысыњыздар.
4. Əр ќатысушыдан м±ндай жаѓдай ларда не айтатынын, не iстейтiнiн
ойланып, келесi кестенi толтыруын
с±рањыз.
Сiздi жыныстыќ
ќатынастарѓа итермелеу
‰шiн бiреу не айтуы
м‰мкiн?

Сiз не деп
жауап бересiз
немесе
ќандай əрекет
жасайсыз

Бiр рет ќатынасќа т‰суден
ж‰ктi болу м‰мкiн емес
Мен сап-саумын! Не ауру
адамѓа ±ќсап т±рмын ба?
Ата-анањ бiлмейтiн
болады
М±нымен бəрi де
айналысады. Ќатарыњнан
ќалып ќоймаќшысыњ ба?
Кел iшейiк, кµњiлiн бiрден
кµтерiледi

Ж‰ктi болып ќалудан ќорќады

Бiр рет ќатынасќа
т‰суден ж‰ктi болу
м‰мкiн емес

Сен менiњ ќызымсыњ,
сондыќтан не айтсам,
соны iстеуiњ керек,
əйтпесе...

АЌТЌ жəне
басќа да ЖЖБЖ
ж±ќтырып алудан
ќорќады

Мен сап-саумын! Не
ауру адамѓа ±ќсап
т±рмын ба?

Сенде екiншi рет м±ндай
м‰мкiндiк болмайды

Ата-анам ќарсы
болады

Ата-анањ бiлмейтiн
болады

Жыныстыќ
ќатынас-ќа т‰суге
дайын болмау

Б±нымен бəрi
де айналысады.
Ќатарыњнан калып
ќоймаќсыњ ба?

Ќасыњыздаѓы
серiгiњiз мас

Кел iшейiк, кµњiлiњ
бiрден кµтерiледi

Сiз б±л адамды
с‰ймейсiз

Сенде екiншi рет
м±ндай м‰мкiндiк
болмайды.

Егер менiњ айтќанымды
iстемесењ, сенi тастап
кетемiн
Сен маѓан тəуелдiсiњ,
сондыќтан айтќанымды
iсте!

Кестенi толтырып болѓан соњ,
оќушы ќалауымен µз жауаптарын топ
алдында оќуына болады.
5. Осыдан кейiн м‰ѓалiм оќушыларды ‰ш адамнан бiрiктiрiп шаѓын
топтарѓа бµледi. Олар топ iшiнде бiр-
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1 Жаѓдаят.
Сiз достарыњызбен əњгiмелесiп
т±рсыз, олардыњ кейбiреуi жы ныстыќ ќатынаста болѓан, олар сiздi

«тəжiрибењiз» жоќтыѓын айтып
мазаќтады. Сiздi бiреуiнiњ сµзi ќатты ренжiттi. Сондыќтан достарыњыздыњ бетiн ќайтаруѓа бел
байладыњыз.

2 Жаѓдаят
Сiздi бiреу кешкi отырысќа
шаќырды. Ол жерде болатындардыњ кµпшiлiгiн танымайтыныњыз сiздi алањдатты. Жəне де
б±л адам есiрткi ќолданады деп
естуiњiз бар. Сiз оныњ ±сынысын
ќабылдамай, «Жоќ!» деп айтуѓа бел
байладыњыз.

3 Жаѓдаят
Сiз
ќ±лаѓыњызды
теспекшi
немесе денењiзге сурет салмаќшы
болдыњыз. Досыњыз ќала сыртында осындай ќызмет кµрсететiн
мекеме бар екенiн айтты. Келгенде
ол мекеменiњ тазалыќ саќтау
талаптарын саќтамайтынын кµрдiњiз. Сiз АЌТЌ мен лас ине лер
жайлы жаќсы бiлесiз. Сiз ќызметтегiлерден олар таза ине ќолдана
ма, осыны с±радыњыз. Ќажет
жауап ала алмаѓан соњ, «ЖОЌ!»
деп айтып, досыњызѓа б±л жерден
кетудi ±сынасыз.

4 Жаѓдаят
Сiздiњ отбасыњызды танитын
бiр адам ‰йге дейiн апарып
салуды ±сынды. Бiраќ сiз µзiњiздi
ол адамныњ ќасында бiр т‰рлi
сезiнесiз жəне ол сiзге м‰лдем
±намайды. Сiз ќипаќгап т±рып,
±сынысын ќабылдамайсыз.

6. Топта/сыныпта талќылау.
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бiрiмен диалог ќ±рып, осы жаѓдаяттарды ойнайды (екеуi рµл ойнайды, бiреуi баќылаушы болады). Топ
м‰шелерiне
рµлдерiн
ауыстырып
отыруды ±сыныњыз, себебi əр оќушы
баќылаушыныњ да, ±сынушы мен
ќарсы т±рушыныњ да рµлдерiн ойнап
кµруi керек.
Ќатысушылар рµлдiк ойындарды
бастамас б±рын мыналарѓа назар
аударуларын с±рањыз:
 «Дене м‰шелерiнiњ тiлiн» ќолдану.
Кµзiне тiк ќарап, ойыњызды тiк айтып, µзiњiзге сенiмдi екенiњiздi ќимыл
əрекеттер арќылы кµрсетсењiз, сµздерiњiз салмаќты болады.
 «Жоќ!» деген сµздi ќолдана отырып,
серi гiњiзге ќандай да жаѓымсыз əрекетпен
айналысќыњыз
келмейтiнiн
наќты айтыњыз. Мысалы: «Жоќ!» Тiптi м‰шеќап ќолданатын болсаќ та,
жыныстыќ жаќындыќќа бармаймын!"
 Жыныстыќ ќатынасќа не ‰шiн т‰скiњiз келмейтiнiн байыппен т‰сiндiрiп
кµрiњiз.
 Баламалалар ±сыныњыз. Егер ќарым-ќатынастарыњызды б±збай аќтап
ќалѓыњыз келсе, µзiњiздi ќатерге
итермей-аќ бiрге болуѓа болатынын
айтып, бiрге iстей алатын басќа
да нəрселер ±сыныњыз. (мəселен,
ќол ±стасып ќыдыру, бiрге киноѓа,
бассейнге бару, с‰йiсу т.б.)

Жолдасыњызѓа
µз
сезiмiњiздi
жеткiзуге тырысыњыз. «Сен» деген
сµз дiњ орнына «Мен» деген сµздi жиi
ќолданыњдар. Мысалы: «Сен наѓыз
µзiм шiл адам екенсiњ» дегеннiњ орнына «Менiњ ойымша, əлi ерте
сияќты, бiраз к‰те т±райыќ».
 Əњгiменi тоќтатып, басќа амал табуѓа
тырысыњыз. Егер жаѓдай шиеленiсiп,
арты ќатерге əкелетiнiн сезсењiз,
бiрден кетiп ќалуѓа тырысыњыз. Б±л
оќиѓаны досыњызѓа немесе отбасы
м‰шелерiнiњ бiрiне хабарлањыз.
5А. ¤здерi диалог ќ±растырып ойна ѓанныњ орнына м‰ѓалiм басќа да
жаѓдаяттарды ойнауды ±сына алады.
М‰мкiн жаѓдаяттар:

Ойыншылар µз жаѓдаяттарын кµрсетiп болѓан соњ, олардыњ µз ойларын
сыныптыњ басќа да м‰шелерiмен
бµлiсуiн с±рањыз. Ол ‰шiн тµмендегi
с±раќтарды ќолдануѓа болады:
 Ќандай жаѓдаяттарѓа немесе ±сыныстарѓа жауап беру ќиын болды?
Ќандай оњай жауаптарѓа м‰мкiндiк
болды? Нелiктен?
 Басќа адамныњ кµзi жеттi ме? Неге
(жоќ)?
 М±ндай жаѓдайлар µмiрде болуы
м‰мкiн бе?
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7. «Махаббат сезiмiн
бiлдiру жолдары
жаттыѓуы
Жабдыќта л у ы:
маркерлер, ж‰ректiњ
суретi салынѓан параќ, таќтаѓа немесе
‰лкен плакатќа «жотаныњ» суретiн салуѓа
болады (1 сурет)
1. Ж а т т ы ѓ у д ы :
«Бiреуге деген с‰йiспеншiлiк сезiмiн, махаб батын бiлдiрудiњ
жы ныстыќ
жаќындыќтан басќа да ал уан т‰рлi жолдары
бар. Б±л жолдар ЖЖБЖ мен АЌТЌ
iнде тiн ж±ќтырып алу ќаупi нен жəне
орынсыз ж‰к тiлiк тен саќтайды" – деген сµздерден бас тау ѓа болады.
Содан кейiн оќушы ларѓа жыныстыќ жа ќындыќќа бармай-аќ с‰йiспеншiлiк сезiмiн бiлдiру жолдарын
ќарас тыруды жəне оларды алдын ала
ж‰ректiњ суретi салынѓан параќ ќа
жазуды ±сына ды.
2. М±ѓалiм сµзiн жалѓастырып:
"Тəн жа ќындыѓы жыныстыќ ќозуѓа
алып келуi м‰мкiн. Жыныстыќ ќозу
ќан шалыќты к‰штi болса, жыныстык
ќатынасќа т‰су ќаупi соѓ±рлым
арта т‰седi. Егер сендер жыныстыќ
жаќындыќты кейiнге шегерiп, к‰те
т±рѓыларыњ келсе, µздерiњдi тоќтату
шегiнiњ ќайда екенiн бiлгендерiњ
жµн. Олай болса, тəн жаќындыѓын
болдырмау ‰шiн ќай жерде тоќтау
керек? Б‰л с±раќќа жауап беру ‰шiн
денеге əсер ету арќылы с‰йiспеншiлiк,
махаббат сезiмiн бiлдiру жолдары мен
тəсiлдерiн ќарас-тырайыќ."
Ескерту: махаббат сезiмiн денеге
əсер ету арќылы бiлдiру тəсiлдерiнiњ
тiзiмiн «ой шабуылы» арќылы жинаќтаса да болады немесе шаѓын параќтарѓа махаббат сезiмiн денеге əсер
ету арќылы бiлдiру тəсiлдерiнiњ тiзiмiн
алдын ала жазып дайындауѓа да болады.
Махаббат сезiмiн денеге əсер ету
арќылы бiлдiру тəсiлдерiнiњ тiзiмi:
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3. Осыдан кейiн м±ѓалiм «махаббат
сезiмiн денеге əсер ету арќылы
бiлдiру тəсiлдерiнiњ тiзiмiнде» ±сынылѓан мысалдардыњ барлыѓын тəн
белсендiлiгi тµменнен бастап (1),
неѓ±рлым жоѓары тəн белсендiлiгi
(7) дегенмен аяќтап, тиiстi µлшем
дењгейiне орналастыруды ±сынады.

Топта/сыныпта талќылау
Талќылауѓа арналѓан с±раќтар:
 Ќалай ойлайсыњдар, егер жыныстыќ ќатынаста болѓыњыз келмесе,
шегiнен шыѓуѓа болмайтын шекара ќай жерде болуы м‰мкiн?
 Осындай шектеулердiњ шебiн ќай
кезде белгiлеген д±рыс деп ойлайсындар?
 Егер сiздер ќ±шаќтасып т±рсањыздар, жыныстыќ жаќындыќќа бармай, µзiњдi тежеп ќалу неге ќиын?
 М‰мкiн махаббат сезiмiн денеге
əсер ету арќылы бiлдiрудiњ анаѓ±р лым ќауiпсiз тəсiлдерiне бет
б±рѓан д±рыс болар?

Ескерту:
М±ѓалiм топты µздерi ‰шiн махаббат сезiмiн денеге əсер ету арќылы
бiлдiрудiњ шектен шыѓуѓа болмайтын
шебiн аныќтауларына жетелеуi керек.



Ќ±шаќтау.

3 сабаќ. Ќауiпсiз жыныстыќ
ќатынас



Бетiнен с‰ю.

Маќсаты:



Ќолынан ±стау.



Ернiнен с‰ю.

Жасµспiрiмдердiњ репродуктивтi
денсаулыќќа деген жауапкершiлiк
сезiм дерiн ќалыптастыру.

Мiндеттерi:
1. ¤мiрде кездесетiн жаѓдаяттарды
талќылау.
2. М‰шеќапты ќолданудыњ немесе
ќол данбаудыњ себептерiн талќылау.

Сабаќтыњ барысы:
1. ¤мiрде кездесетiн жаѓдайларды
талќылау.
Топќа «Б±л не?» деген оќиѓаны
оќып берiњiз.
Олег мектептен кµзi жаска толып,
жылап келдi де, бµлмесiне кiрiп кеттi.
Сол кiргеннен т‰скi асќа да, кешкi
тамаќќа да келмедi. Əжесi ќатты
уайым дады. Кешкiсiн аѓасы Тимур
келгенде əжесi: «Олег мектептен бiр
нəрсеге ренжiп келдi, тiптi тамаѓын да жеген жоќ. Сен сµйлесiп
кµрсењ ќайтедi?!»- дедi. Сµзiн жерге
тастамайтын ‰лкен немересi əжесiне
мəн-жайды аныќтайтынын айтты.
Тимур Олегке келiп:
– Iнiшегiм-ау саѓан не болды?
Əжењнiњ есiн шыѓарыпсыњ ѓой,- дедi.
Олег болса тiл ќатпады.
Бiр бəленiњ болѓанын сезген
Тимур, µзiнiњ бала кезiнде басынан
кешкен оќиѓаларын баяндай бастады.
Олегтiњ
кµњiлi
кµтерiлiп,
езу
тарта жымиды. Дегенмен, оны бiр ой
мазалай бердi. Ќалай болѓанда да Олег
батылдыќ танытып:
Тимур, егер бiр нəрсе айтсам,
мазаќтамаймын деп уəде бершi!- дедi.
Келiстiк!- дедi Тимур.
Олай болса, айтшы, м‰шеќап
не ‰шiн керек?
Тимур iнiсiне не деп жауап берерiн
бiлмей əбден састы. Олег сµзiн жалѓастырып:
Б‰гiн бiздiњ сыныптыњ балалары оны мектепке алып келдi. ¤зi шар
тəрiздi екен, балалар ‰рлеп алып
ойнады, Олардан м‰шеќаптыњ шын
мəнiнде не ‰шiн керек екенiн с±ра ѓаным сол-аќ екен, боќм±рын,
наќ±рыс деп мазаќтай жµнелдi, -деп
сµзiн аяќтады.
Тимур таѓы бiр сəт ‰нсiз отырып,
ќалтасындаѓы м‰шеќапты алып, iнiсiне кµрсеттi: «Əрине, м‰шеќапты ‰рлеуге де, су ќ±йып ойнауѓа да болады,
бiраќ ол - кµргенсiздiњ iсi. Адам µсiп,
есейген кезден бас тап м‰шеќап пайдалы да ќажет заттардыњ бiрi болады.
Уаќыт ќалай зымырап жатыр десењшi.
Сен ержетiп, м‰шеќаптыњ не жəне
не ‰шiн керек екенiн бiлетiн жасќа
да жеттiњ. Б±л с±раќтардыњ жауабын

мына кiтапша-дан таба аласыњ» деп iнiсiнiњ ќолына сµреде т±рѓан
кiтапшаныњ бiрiн ±сынды.
Талќылауѓа арналѓан с±раќтар:
• Тимурды не мазалады?
• Тимур нелiктен iнiсiмен б±л таќырыпќа сµйлестi?
• Олег б±л мəлiметтi ќалай ќабылдады деп ойлайсыњдар?
• М±ндай аќпаратгар керек пе? Неге?
• Жасµспiрiмдер ќауiпсiз жы ныс тыќ
ќатынастар жайлы неше жас тан
бастап ойлана бастайды деп ойлайсыњдар? Ол туралы аќпараттарды
ќайдан жəне кiмнен естидi?
• Сендердiњ ойларыњша, б±л туралы
кiм айту керек?
• М‰шеќапты ќалай жəне не ‰шiн
ќолдану керек екенiн бiле т±ра, кµп
жаѓдайда жастар оны ќолданудан
бас тартып жатады, сол нелiктен
деп ойлайсындар?
3. Аќпарат жинап болѓаннан кейiн
оќытушы ќатысушыларды 3-4 адамнан
бiрiктiрiп, шаѓын топтарѓа бµледi, əр
топќа ‰лкен плакат немесе ватман
таратып, келесi тапсырманы бередi:
“Ќаѓазды тiк сызыќ ж‰ргiзiп екiге
бµлiњдер. Сол жаќ жартысына жасµспiрiмдердiњ м‰шеќапты колданбауыныњ себептерiн жазыњдар. Б±л ж±мысќа 10-15 минут уаќыт берiледi.”
4. Тiзiмдер дайын болѓанда, топтар
µздерiнiњ ж±мыстарын ±сынады.
Содан кейiн əр топ µздерi жасаѓан
тiзiмдi ќасында отырѓан топќа бередi.
Топтарѓа тµмендегi тапсырманы берi њiз: “Параќтыњ оњ жаѓына сол
жаќта келтiрiлген мысалдыњ т±сына
досыњызѓа м‰шеќапты ќолданып,
µзiн саќтандыру маќсатында ќандай
кењес берер едiњдер, соны жазыњдар.”

Тµмендегiдей
болады:
Неге
ќолданбайды?
Сатып алатын
аќша жоќ
Сатып атуѓа
±ялады
М‰шеќап жарамсыз болады деп
ќорќады
Аллергиядан
ќорќады
Дер кезiнде
тоќтай
алатынына
сенiмдi

мысалдар

келтiруге
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Ќањдай кењес
беруге болады?
Жан±яњдаѓы ‰лкендерден с±рап алуѓа болады
Достарыњмен бiрге бар
Саќталу мерзiмiн ќара,
мамандармен кењес
Ќ±рамын ќара,
мамандармен кењес
Орта жолда тоќтатылѓан акт жыныстыќ
жол мен берiлетiн ауру лардан саќтандырмайды
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5. Презентациядан кейiн б±л ж±мыс ты не ‰шiн iстегенiмiздi, µздерiне
ќандай пайдасы болѓанын с±рањыз.
Сабаќты µткiзу жолдары кµп болуы м‰мкiн: ЖЌТБ орталыѓынан мамандар шаќыру, жасµспiрiмдер жинаѓан аќпараттар тiзiмiн талќылау,
с± раќтар мен ±сыныстар жинауѓа арналѓан “пошта жəшiгiн” жасап ќойып,
кейiн iшiнен шыќќан с±раќтарѓа
бiрге жауап iздеу жəне т.б. Тањдауды
топтаѓы ќатысушылар жасайды.
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Материалдар ќоры:
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Дəст‰рлi сабаќтар жасµспiрiмдердiњ мiнез-ќ±лыќтары мен болмыстарын µзгертуге ойдаѓыдай ыќпал ете
алмайды. Жасµспiрiмдер — туа бiткен
шыншыл реалистер болѓандыќтан,
к‰нделiктi µмiрден алѓан əсерлерiне
с‰йенiп µмiр с‰редi. Сондыќтан да
тəуекел деп жауапкершiлiксiз iсəрекеттердiњ салдарынан болатын
ќайѓы мен ќауiп олар ‰шiн аса
мањызды болмай т±рады. Мiне, сол
себептi мiнез-ќ±лќында ауытќушылыѓы бар жасµспiрiмдер АЌТЌ-ќоздырѓышын ж±ќтырып алу ќаупiне байланысты µз мiнез-ќ±лыќтарын бiрден
µзгертедi деу ќиын.

к‰йi де осы ±мтылыстарыныњ ж‰зеге
асуына байланысты болады. Бел гiлi
бiр əрекетке деген ±мтылыс жасµспiрiмдердiњ
ќолындаѓы
аќпараттардыњ сапасы мен кµлемiне байланысты.
Аќпараттар - µмiр барысыњда
ќабылданатын ќосымша мəлiметтер,
жеке тəжiрибе жəне к‰нделiктi алатын
бiлiм. Жасµспiрiмдер хабардар болып
отырѓан аќпараттар оларды жања
даѓдылар ќалыптастыруѓа немесе
б± рынѓы мiнез-ќ±лќын µзгертуге
же телеуi м‰мкiн. Жања аќпараттар
жас тардыњ мiнезiнiњ µзгеруiне де əсер
етедi. Жоѓарыда ±сынылып отырѓан
сыз бадаѓы байланыстар µзара бiрбiрiне баѓытталѓан. Ол дегенiмiз - бiр
блокта болѓан µзгерiс барлыѓын да
µзгер тедi.
Сонымен, жауапты жəне ќауiпсiз
мiнез-ќ±лыќ əрекетiн ќалыптастырудыњ негiзгi ‰ш кµрсеткiшiн атай
аламыз:
– Д±рыс аќпарат беру.
– Денсаулыѓын
жəне
ќауiпсiз
мiнез-ќ±лыќ əрекетiн (ќатынасын)
саќтауѓа уəжге келу.
– Мiнез - ќ±лыќ даѓдыларын
ќалыптастыру.
Сабаќтарда
оќушылардыњ
жас
ерек шелiктерiне ќарай µмiрлiк даѓдыларын дамытуѓа жаѓдай жасалуы тиiс.

Орта мектеп жасы:

Мiнез-ќ±лыќты µзгерту моделi
Б±л сызба аќпарат, уəж, мiнезќ±лыќ даѓдылары жəне проблемалы
мiнез-ќ±лыќ арасындаѓы байланысты
кµрсетедi.
Əр жасµспiрiмнiњ бойында бiрќатар мiнез-ќ±лыќ даѓдылары бар.
Б±л даѓдылар жиынтыѓы балаѓа тəн
мiнез-ќ±лыќ əрекетiнiњ кµрсеткiшi.
Жасµспiрiмдердiњ немесе жастардыњ
мiнез-ќ±лыќ əрекеттерiнiњ моделi
олардыњ µздерiн ±стай бiлу ќабiлеттерiмен ѓана шектелiп ќоймай, µз
əрекетi арќылы ќандай маќсатќа жеткiсi келетiнiне де байланысты, яѓни
оныњ мiнез- ќ±лык əрекетiнде белгiлi
бiр кµздеген маќсат, уəж бар деген сµз.
Уəж — белсендiлiк танытуѓа жəне оныњ баѓыттарын айќындауѓа деген ±мтьлыс. Психологтар мотивтi
ќ±лыќ əрекетiнiњ себептерi деп ќарас тырады. Жасµспiрiмдердiњ кµњiл-

– Ќабылдаѓан
шешiмнiњ
ќаупiн
баѓалай бiлу даѓдысы.
– Отбасы м‰шелерiмен жəне ќ±рбы ларымен
АЌТЌ-ныњ
алдын
алу шаралары жайлы əњгiмелесу
даѓдысы.
– Жыныстыќ ќатынасты кейiнге
ќал дырѓысы келетiнiн наќты да µз
жеткiзерлiктей етiп бiлдiруге кµмектесетiн ќарым-ќатынас даѓдысы.
– Ерте
жыныстыќ
ќатынастарѓа
“ЖОЌ” деп айта бiлу даѓдылары.
– Д±рыс шешiм ќабылдау ‰шiн, сын
т±рѓысынан ойлау даѓдысы.

Ересек мектеп жасы:
– Жоѓарыда келтiрiлген даѓдылардын
барлыѓы.
- Ќауiптi баѓдарлай бiлу даѓдысы
жəне жыныстык катынасќа т‰судiњ
ана ѓ±рлым ќауiпсiз жолдарын талќылай бiлу.
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Модуль 6

АЌТЌ, ЖЌТБ жəне ќоѓам.
Стигматизация мен
кемсітушілік
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ÀЌÒЌ, ÆЌÒÁ ÆƏÍÅ ЌÎЃÀÌ. ÑÒÈÃÌÀÒÈÇÀÖÈß ÌÅÍ ÊÅÌÑІÒÓØІËІÊ

АЌТЌ, ЖЌТБ жəне
ќоѓам.
Стигматизация мен
кемсітушілік

60

Шолу:
АЌТЌ ж±ќпасы iндетiнiњ кµптеген
əлеуметтiк жəне əсерлiк салдары тек
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдарѓа
(А¤СА) ѓана емес, олардын жан±ясы
мен
жолдастарына
жəне
осы
ж±ќпалардыњ таралуынан мазаланып
ж‰рген адамдарѓа да əсерiн тигiзедi.
Кµптеген адамдар АЌТЌ ж±ќпасы
тек инъекциялыќ жолмен есiрткi т±тынушылар арасында тарайды деп
есептейдi, ал басќалары АЌТЌ-мен
µмiр с‰рушi адамдар ж±ќтырѓанына
µздерi кiнəлi деп есептейдi. Кµп
адам дар µз пiкiрiмен АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдарѓа терiс ќарым-ќатынас бiлдiруге ќ±мар.
АЌТЌ-ны ж±ќтыру жолдары туралы
ќате аќпараттар ж±ќпаланудыњ ќорќынышына ќ±рылады жəне жоќ
нəр селерге сену мен кемсiтушiлiкке
əкелiп соѓады, мысалы: АЌТЌ-мен
µмiр с‰рушi адамдарды кемсiтушiлiк
ж±мыс орнында, медициналыќ кµмекте, мектепке алуда ќарсылыќ кµрсеткенде кµрiнедi.
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдарды стигматизациялау мен кемсiтушiлiктi жењiп шыѓу ‰шiн оќушылардыњ
аќпараттылыѓын
кµтеру
жəне толерантты ќарым-ќатынасты
ќалыптастырудыњ мањызы зор. Бiз
±сынатын сабаќ ‰лгiсi жасµспiрiмдердiњ бойында
АЌТЌ-мен
µмiр
с‰рушi адамдарѓа гуманистi ќарымќатынасын, оларѓа адамгершiлiкпен
ќарап, кµмектесу мен ќолдауѓа ниет
бiлдiруiн тəрбиелеуге арналѓан.

АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдармен
к‰нделiктi µмiрде
араласудан
ќауiптенуге
болмайды

Сабаќтыњ маќсаты:
Оќушылардыњ бойында АЌТЌмен µмiр с‰рушi адамдарѓа гуманды
ќарым-ќатынасты тəрбиелеу.

Мiндеттерi:
1. «Стигматизация» мен «кемсiтушiлiк»
±ѓымдарына аныќтама беру.
2. Кемсiтушiлiк кµрiнiстерiнiњ м‰мкiн
жаѓдайларын ќарастыру.
3. ¤зiн жəне АЌТЌ-жаѓымды досын
кемсiтуден ќорѓау əдiстерiне даѓдылану.
4. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдарѓа
кµмек жəне ќолдау кµрсету дайындыѓын тəрбиелеу.

Сабаќтыњ жабдыќталуы:
таќта, флипп-чарт, маркерлер, фломас терлер, орындыќтар, «Адам ќ±ќыѓыныњ негiзгi ќаѓидалары» атты
плакат (№2, 3 ќосымшаларды ќара).

1. Сергiту сəтi «Шењбермен айналу»
Ќатысушылардыњ бiреуi ќиялындаѓы затпен iс-ќимылды басќа адам
жал ѓастырып əкететiндей етiп бастай ды. Кµршiсi оны жалѓастырып əкетедi де, ќиялдаѓы зат барлыќ тренинг
шењберiмен
айналады.
Мысалы,
ќиялдаѓы объект б±л кiшкен тай мысыќ, бiрiншi ќатысушы оѓан тамаќ бередi, екiншiсi – ±йыќтатады жəне т.б.

Пiкiрталас:
Таќтаѓа «кемсiтушiлiк», «стигма»,
«стигматизация» сµздерiн жазып ќою.
Талќылау ‰шiн м±ѓалiм оќушыларѓа
келесi с±раќтарды ‰сынады.
1. «Кемсiтушiлiк»
сµзiн
б±рын естiдiњiз бе?

осыдан

2. «Кемсiтушiлiк» сµзi ненi бiлдiредi?
(К‰тетiн
жауап:
кемсiтушiлiк
ол шектеу немесе белгiлi бiр
адамныњ к±ќы-ѓынан айыру).
3. ¤мiрде кездестiрген кемсiтушiлiкке мысал келтiр.
4. Сендер ќалай ойлайсындар, нелiк тен бiр адамдар басќа бiр адамды кемсiтушiлiкке ±шыратады?
5. Нелiктен баскаларды кемсiтушiлiкке ±шыратпау мањызды?
6. «Стигма», «Стигматизация» деген не?
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4. «Кемсiтушiлiк» жаттыѓуы
Оќушылар ж±ппен ж±мыс жасайды. Топтыњ м‰шелерiне олардыњ пайым дауынша, ќай кезде олардыњ ќ±ќыќтары мен м‰дделерi б±зыл ѓанын
еске т‰сiру ±сынылады.
Ж±пта ж±мыс iстей отырып, оќушылар бiр-бiрiне келесi с±раќтар бойынша жауап беруi тиiс:
1. Сiздiњ ќ±ќыѓыњыз бен м‰ддењiздi
кiм жəне ќалай б±зды?
2. ¤зiњiздi ќорѓау ‰шiн Сiз не
iстедiњiз?
3. Сiздi бiреу ќорѓауѓа ±мтылды ма
жəне ќандай жолмен?

«Ж±мыс
ќаѓазын
жаттыѓуы.

толтыру»

М±ѓалiм оќушыларѓа ж±мыс ќаѓаздарын таратады. Əр ж±мыс параѓы ныњ жоѓары жаѓында мына сµздер
жазылѓан: «Менi ќоршаѓан адамдар.....
жаќсы», ал тµменгi жаѓында 1, 2, 3, 4,
5 жəне т.б. пункттер т±рады. Ќатысушыларѓа АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдардыњ ќ±ќыќ-тарын ќорѓау мен
ќолдауда ќандай жаќсы iстер iстеуге
болатынын ойлану ±сынылады.

Ќорытынды
АЌТЌ мен ЖЌТБ кµптеген адамдарда µлiммен тењестiрiледi, сондыќтан да АЌТЌ iндетiн ж±ќтыру
ќорќынышын туындатады. Ќорќыныш пен ‰рей АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдарды кемсiтушiлiктi туындата ды. АЌТЌ-ѓа жаѓымды адамды
кемсiтушiлiк адамдардыњ осы ж±ќпаѓа əлсiздiгiн к‰шейтедi, оныњ зар дап тарын терењдетедi, оларды к‰тiм
мен ќолдауѓа ие болу м‰мкiндi гiнен
ажыратады

“Лабиринт” жаттыѓуы.
Маќсаты:
Оќушыларда АЌТЌ-мен µмiр с‰ру шi адамдарѓа кµмектесу сезiмiн
тəрбиелеу.

Оќытушыныњ кiрiспе сµзi:
-Мынадай жаѓдайды елестетi њiз:
бiреу µзiнiњ АЌТЌ-мен ж±ќпаланѓанын бiледi. Оныњ алдында бiрден
кµптеген с±раќтар туындайды:
• Неге мен?
• Б±ны ќашан ж±ќтырѓанмын?
• Кiм кiнəлi?
• Б±дан əрi ќалай µмiр с‰ремiн?
• Кiмге жəне ќалай б±л туралы
айтамын?
• Отбасыммен жəне жолдастарыммен ќалай болады? жəне т.б.
Кµптеген елдердiњ тəжiрибелерi
кµрсеткендей, егер АЌТЌ - жаѓымды
адамдарѓа ќарапайым аурулар деген
кµзќарас ќалыптастырылѓан болса,
олар ќоѓам тарапынан жан-жаќты
ќорѓалады. Осындай кµмек оларѓа
‰рейден ќ±тылып, толыќ µмiр с‰руге
ыкпал жасайды.
Ойланып кµрiњiздершi, нелiктен
адамдар ќатерлi iсiк жəне сары ауруѓа
±шыраѓан адамдармен ќарым-ќатынас жасап, оларды т‰сiнедi, ал АЌТЌ
жаѓымды адамдардан ќашып, оларды
ќудалайды. Ауру адам µзiн шеттетiп,
ќудалаѓан жаѓдайда ќандай сезiмде
болады?

Ескерту:
ойын ‰ш кезењге бµлiнедi.
I кезењ:
мəселенi ќою.
II кезењ:
орындыќтардан
жасалѓан
лабиринттен µту.
III кезењ:
лабиринттен µткен
кезiндегi сезiмi туралы
пiкiрталас.

Бiрiншi кезењ.
Топ алдына мəселе ќойылады:
«Сiздiњ бiр жаќсы жолдасыњыз бар.
Оныњ АЌТЌ ж±ќтырѓанын, АЌТЌ-ѓа
жаѓымды екенiн бiлдiњiз. Сiз онымен
жолдас болып ќаласыз ба, əлде жоќ
па? Неге?»
Əрбiр ќатысушы µзiнiњ кµзќарасын ќысќаша т‰сiндiредi.
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3. ¤мiрден «стигматизация» мысалдарын келтiрiњiз.

Екiншi кезењ.
Орындыќтардан жасалѓан
лабиринттен µту.
Ойынѓа ќатысушылар ж±птарѓа
бµлiнедi. Бiрiншi ж±п дəрiсханадан
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шыѓады. Б±л кезде дəрiсханадаѓы
орындыќтар калай болса, солай ќойылады. Шыѓып кеткен бiрiншi ж±птыњ
бiр адамына кµзiн байлап, орындыќтардыњ арасынан µту ±сы ны лады.
Сонан соњ сол адам барлыќ сезiмiн
есiне саќтай оты рып, əрiптесiнiњ
кµмегiмен жолды ќайтадан µтедi.
Орындыќтар
ќайтадан
араластырылады да, ж±птар рµлдерiн ауыстырады. Əр ж±п жоѓарыдаѓы тəртiппен
осы ойынды ќайталайды.

‡шiншi кезењ.
Лабиринттен µтер кезiндегi сезiм
туралы пiкiрталас.
Ойын бiткеннен кейiн ќатысушылар лабиринттi алдымен µзi, содан
соњ серiгiнiњ кµмегiмен µткен кезiндегi сезiмдерiмен бµлiседi. Əрбiр
ќатысушы ќойылѓан маќсатќа байла нысты µзiнiњ пiкiрiн айтады. Ж‰ргiзушi талас болмауын ќадаѓалайды.

Ќорытынды.
Адамдардыњ жалѓыз µзi кедергiлердi жењуi ќиын. Жаны ашитын,
кµмектесетiн достары мен жаќындары
болса б±ны iстеу анаѓ±рлым жењiл
болады. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдар µз мəселесiмен жиi жалѓыз µзi
ќалады. Оларѓа аяушылыќ керек емес,
олар т‰сiнушiлiк пен ќолдауѓа зəру.
АЌТЌ ж±ќтырѓан адам ±заќ уаќыт
денi сау адам ретiнде кµрiнiп жəне
µзiн солай сезiнiп, белсендi µмiр
с‰рудi жалѓастыруы м‰мкiн.

Шаѓын топтардаѓы ж±мыс.

Маќсаты:
Оќушыларда АЌТЌ-жаѓымды адамѓа жəне ЖЌТБ-мен ауырѓан жол дасына ќолдау жəне кµмек кµрсету сезiмiн тəрбиелеу.
Ќатысушыларды 2 топќа бµлiњiздер.
Əрбiр топќа 15 минут арасында келесi
тапсырманы орындауды ±сыныњыз:
• Жаѓдаятты оќыњыз. «Н±рлан 16
жаста, ол мектепте оќиды. Жаќында одан АЌТЌ-ны тапты. Кµптеген
сы ныптастары одан ќашады. Оныњ
достары жоќ. Ол к‰йзелiске т‰скен».
• Ойланып, сiздер флип-чарт бетiне
Н±рланѓа не iстей алатындыќтарыњызды жазыњыздар.

•
•
•
•
•

Əр топ кезекпен µз пiкiрлерiн
айтсын, ќатысушылармен келесi
с±раќтарды талдањыздар:
Ауруѓа əсерлiк кµмек кµрсету дегенiмiз не?
Ќандай iс-əрекетпен кµмектесе
аласыздар?
Егерде сенiњ жолдасыњ АЌТЌжаѓымды болса, сен ‰шiн ењ
ќиыны не болар едi?
Сiздiњ пiкiрiњiз бойынша, ЖЌТБмен ауыратын адамѓа ењ ќиын
нəрсе не болып саналады?

Ќорытынды.
АЌТЌ жаѓымды адамѓа кµмек
беру оѓан жасалѓан ќамќорлыќпен
жылылыќ кµрсету болып саналады.
Кµптеген АЌТЌ-жаѓымды адамдар
µмiрге ырзашылыкпен ќарап, белсен дi де кµњiлдi µмiр с‰рген. Ендi
олардыњ µмiрi кµбiне ќорќумен, торыѓу мен шаршауѓа ±ласады. Кµбiсi
жолдастарынан айырылып, ќоѓамда
оѓаш болып калды. Олар адамдардыњ
кµмегiне зəру. М‰мкiн кµмек кµрсететiн адамѓа медбике болуѓа да, шаруа шылыѓында кµмек кµрсетiп оныњ
жанын т‰сiнуге де тура келедi. Жалпы
кµмек кµрсету дегенiмiз - дос жəне
жолдас болу деген сµз.

‡й тапсырмасы.
¤з бiлiмiн басќа адамдармен бµлiсу жаќсы тəсiлi — б±л ЖЌТБ мен
АЌТЌ туралы плакаттар дайындау.
Плакаттар арќылы адамдар б±л
аурулар туралы кµптеген маѓл±маттар
алады.

Ќатысушыларѓа
‰йде ЖЌТБ мен АЌТЌ
туралы плакаттар
дайындауды
±сыныњыздар.
Оларды ќай жерге
iлу ќажеттiгiн
талќылањыздар

Керi байланыс.

Таќтаны екi бµлiкке бµлiњiздер.
Бiр бµлiгiн «ќосу» деп атањыздар.
Екiншi бµлiгiн «дельта» деп атањыздар . Б±л сабаќта ќатысушылар
не ±наѓанын жəне ненi µзгерту
керек екендiгi жайында пiкiрлерiн
айтсын. (¦наѓанын бiрiншi бµлiкке,
ал ненi µзгерту керектiгiн екiншi
«дельта» бµлiгiне жазсын).
Материалдар ќоры:
АЌТЌ,
ЖЌТБ-мен
байланысты
меди циналыќ к‰тiм жəне тиiмдi саќтандыру шараларын пайдалану барысында стигматизация жəне кемсiтушiлiк µте ќауiптi кедергi болып
келедi.
Кемсiтушiлiкке ±шырасудан ќорќыныш адамдарды АЌТЌ iндетiне
байланысты кењес алу мен емделуден
бас тартуѓа əкеледi. АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдар µз статустарын жасырады жəне оны ашуѓа дайын емес.
Осындай адамдарѓа дəрiгерлiк-санитарлыќ кµмек кµрсетуден, баспана
немесе ж±мыс беруден бас тартќан
жаѓдайлар кездескен, саќтандыруѓа
жəне шет мемлекеттерге шыѓуѓа
тыйым салынѓан жəне де олардан
жолдастары,
əрiптестерi
сырт
айналуы м‰мкiн.
Кейбiр жаѓдайларда АЌТЌ-жаѓымды адамдарды µз ‰йлерiнен ќуып
шыѓып, ж±байлары ажырасуѓа арыз
бередi; оларды ±рып-соќќан жаѓдайлар да белгiлi.
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ны ќоршаѓан
стигма (тањба) ЖЌТБ-дан ќайтыс
болѓан ата-аналарыныњ ќайѓылары-

нан ес жиѓысы келетiн балалардыњ
иыќтарына ауыр ж‰к болып, келесi
±рпаќќа да кµшуi м‰мкiн.
Əлемде ЖЌТБ мен АЌТЌ iндетiнiњ
даму тəжiрибесi б±л iндеттiњ адамдардыњ жаќсы жəне жаман жаќтарын аныќтауѓа ќабiлеттi екенiн
кµрсеттi. Жаќсы жаќ-тары – ‰кiмет,
ќоѓамдастыќ немесе жеке т±лѓалар
тарапынан остракизммен (ќудалау,
жер аударумен) к‰рес ж‰ргiзуде
сонымен
ќатар,
АЌТЌ-мен
µмiр
с‰ретiн адамдарѓа кµмек пен к‰тiм
кµрсетуде адамдардыњ ынтымаќтастыѓыныњ пайда болуы нан кµрiнедi.
Жаман жаќтары — адамдар µздерiнiњ туѓан - туыстары мен жаќындары жаѓынан, сондай-аќ жеке т±лѓалар мен ќоѓамныњ тарапынан
кемсiтушiлiкке, тигматизацияѓа жəне
остракизмге ±шыраѓан кездерiнен
кµрiндi. АЌТЌ-ныњ берiлу тəсiлдерi
туралы сенiмсiз аќпараттардан туындаѓан жаѓдайлар ж±ќтыру ќорќыны шына əкелдi. Кемсiтушiлiк пен
стигматизацияныњ себебi тек ќана
ќорќыныш емес. Олар басќа да
стереотиптерге, жоќќа сену ге жəне
əлеуметтiк
тењсiздiкке
байланысты туындайды, оларды ген дерлiк
ерекшелiктерiне, ±лттыќ жəне этникалыќ нəсiлiне, сексуалдылы ѓына т.б.
байланыстырып шиеленiс тiредi.
Стигматизация мен кемсiтушiлiк
бiр-бiрiн ќолдап жəне тартып тар
шењбер ќ±рады.
Кемсiтушiлiктен еркiн болу –
əдiлет тiлiктiњ мəњгi ќаѓидаларына
негiз болатын адамныњ негiзгi ќ± ќыѓы. Кем-сiтпеушiлiк ќаѓидасы адам
ќ±ќыќ-тарыныњ теориясы мен практикасында негiз болып табыла ды.
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Модуль 7

АЌТЌ, ЖЌТБ жəне адам
ќ±ќыќтары
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Шолу:
АЌТЌ мен ЖЌТБ бар əлемде адам
ќ±ќыѓы ќорѓалуыныњ жеткiлiксiздiгi
µмiр мен µлiм мəселесi болуы м‰мкiн.
Керiсiнше, б±л ќ±ќыќтарды корѓау
адам дарды ж±кпалардан ќ±тылуѓа
немесе олар ж±ќпаланѓан кезде зардап тарымен тиiмдiрек к‰ресуге кµмек теседi.
АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерiн бiрнеше жыл м±ќият зерттеу нəтижесi
адам к±ќыѓын ќорѓауѓа ќолдау кµрсетудiњ АЌТЌ-ныњ берiлуiнiњ алдын
алудаѓы мəндi ќ±рам болып табылатынына кµз жеткiзуге м‰мкiндiк
бередi. Адам ќ±ќыѓын ќорѓау АЌТЌмен µмiр с‰рiп жатќан адамдар ‰шiн
iндет зардаптарын жењiлдетуде шешушi рµл атќарады.

Маќсаты:
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓау мен АЌТЌ таралуыныњ алдын алу арасындаѓы байланысты орнату.

Мiндеттерi:
1. Оќушыларѓа «Адам ќ±ќыѓы» ±ѓымы на аныќтама беру.
2. Оќушыларды адам ќ±ќыќтары мен
АЌТЌ, ЖЌТБ жµнiндегi Халыќаралыќ мiндеттемелермен таныстыру.
3. Адам ќ±ќыќтарын ќорѓау АЌТЌныњ таралуын болдырмауѓа ыќпал
ететiнiне оќушылардыњ назарын
аудару.

Жабдыќталуы:
‰лкен ќаѓаз параќтары, маркерлер,
скотч, əрбiр катысушыѓа бес шаѓын
ќаѓаз параќтары.

Сабаќ барысы:
Сергiту сəтi.
Оќушыларѓа бiр-бiрiмен «танысуды» жалѓастыру ±сынылады. Танысу
рəсiмi былайша ±йымдастырылады.
Əрбiр оќушы басќа ќатысушылардыњ ќасына келiп, белгiлi бiр сµйлемдермен сəлемдеседi: «Сəлемет сiњ
бе, мен жан-жаќты адам мын, µйткенi

мен…» (µзiнiњ с‰йiк тi iстерiн айтады:
«тоќыѓанды ±ната мын», «ќытай тiлiн
‰йренiп ж‰рмiн», ««коллекция жинап
ж‰рмiн...»
Б±л сабаќта АЌТЌ –мен µмiр
с‰рушi адамдардыњ к±ќыѓын ќорѓау,
оларѓа жаѓымды µмiр с‰руiне кµмектесiп жəне пайда əкелiп ќана коймай,
сонымен ќатар АЌТЌ-ныњ таралуын
болдырмауѓа ыќпал ететiнi жµнiндегi
т±жырымдама ќарастырылады.
Оќытушы сабаќты с±раќтардан
бастайды:

?

1. Сiз ‰шiн “Адам к±ќыѓы” терминi
ненi бiлдiредi?
2. Сiз ќандай ќ±ќыќтарды пайдаланасыз?
3. Денсаулыќ жаѓдайына ќарамастан ќандай ќ±кыќтар барлыќ
адамдар ‰шiн негiзгi болып
табылады?
Оќытушы ќатысушыларды 5 шаѓын топќа бµлiп, əрќайсысына осы
с± раќтарѓа жауап беруге тапсырма
бередi.
Топ µз жетекшiлерiн сайлайды да,
талќылау барысында əр топ т±саукесерiн (презентацияларын) жасайды.
Оќытушы т±саукесердiњ ќорытындысын жасап, келесi аныќтамаларды
айтады:
•

Адам ќ±ќыќтары - б±л адамныњ
мем лекетпен ќатынастарыныњ саласы;
• Мемлекет µз азаматтары ќ±ќыќтарыныњ кепiлгерi болып табытады;
• Адам ќ±ќыќтарын ешкiм бермейдi,
олар бiзге адам болѓанымыз ‰шiн
тиесiлi;
• Кµптеген ќ±ќыќтар адамныњ ажыраѓысыз ќ±ќыќтары.
Егер ќатысушылар тарапынан «аќпарат алу; кемсiтушiлiкке ±шырамау
- тењ к‰ќыќтылыќты ќорѓау жəне зањ алдындаѓы тепе-тендiк; жеке
µмiрге; бiлiм алуѓа тењ ќол жеткiзу;
əлеу меттiк ќауiпсiздiк; кµмек жəне
əлеу меттiк ќамтамасыз етiлуге» ќ±ќыќтары жµнiнде айтылмаса, онда
оќы ту шы аталѓан ќ±ќыќтарды айтып
µткенi жµн.
Оќытушы ќатысушыларѓа «Адам
ќ±ќыќтары
б±зылѓан
мысалдарды

ÀЌÒЌ, ÆЌÒÁ ÆƏÍÅ ÀÄÀÌ Ќ¦ЌÛЌÒÀÐÛ

АЌТЌ, ЖЌТБ жəне
адам ќ±ќыќтары
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келтiре аласыз ба?», «Ќ±ќыќтардыњ
ќан дай ќ±жаттармен реттелетiнiн бi лесiздер ме?» деген с±раќтар ќояды. Одан
əрi м±ѓалiм «Декларация жəне Конвенция» ±ѓымдарына аныќтама бередi.
АЌТЌ-ѓа əлсiздiктi тµмендетуге
жəне iндет зардаптарын ж±мсартуѓа
байланысты мањызды адам ќ±ќыќтары Адам ќ±кыќтарыныњ Жалпыѓа
бiрдей декларациясы, экономикалыќ,
əлеуметтiк жəне мəдени ќ±ќыќтар
жµнiндегi Пакт, азаматтыќ жəне
саяси ќ±ќыќтар жµнi-ндегi Пакт,
əйелдерге ќатысты кемсi-тушiлiктiњ
барлыќ т‰рiн жою туралы Конвенция
жəне балалар ќ±ќыѓы жµнiндегi
Декларация жəне Конвенция секiлдi
адам ќ±ќыќтары туралы ќолданыстаѓы ќ±жаттарда келтiрiлген.

“Бiздiњ ќ±ќыќтарымыздыњ жоѓалуы” ойыны
Ойын барысы
Оќытушы оќушыларѓа негiзгi адам
ќ±ќыќтарын атауды ±сынады жəне
оларды таќтаѓа жазады.
Мысалы:
µмiр с‰ру ќ±ќыѓы
жеке бостандыѓы ќ±ќыѓы
жеке µмiрiне ќол с±ѓылмау, жеке
жəне отбасылыќ ќ±пиясыныњ саќталуы, µз абыройы мен ќадiр-ќасиетiн ќорѓау ќ±ќыѓы
денсаулыѓын ќорѓау ќ±ќыѓы
тегiн орта бiлiм алу ќ±ќыѓы
Адамдардыњ негiзгi ќ±ќыќтарын
таќтаѓа жазып болѓан соњ, м±ѓалiм
əрбiр ќатысушыѓа 5 параќ ќаѓаздан
таратады жəне µздерiнiњ т‰сiнiгiне
ќарай, 5 мањызды ќ±ќыќты əрбiр
параќќа жазуларын с±райды, Сонан
соњ параќтарды ќолдарына ойын
карталары т‰рiнде ±стап, ќолдарын
кµтеруiн с±райды. Ќатысушылар ќолы нан iрiктелген т‰рде 1, кейбiреулерiнен 2, 3, 4-тен, ал бiреулерiнен
барлыќ 5 параќты алып, ал ендi бiреулерiнен м‰лдем алмайды.

Топтаѓы талќылау
•

66

Сiз ќандай ќ±ќыќтарыњызды жоѓалт тыњыз жəне б±л кезде ќан дай
сезiмде болдыњыз?

•
•
•
•
•

Əдiлетсiз тањдау ‰рдiсiмен кездескенде ќандай сезiмде болдыњыз?
Оњ нəтижелi болѓањда сiз кемсiтушiлiкке ±шырасањыз, онда АЌТЌѓа тексерiлетiн бе едiњiз?
Сiз µз жаќындарынызѓа µзiњiздiњ
АЌТЌ-ѓа оњ нəтижењiздi айтар ма
едiњiз?
Егер айтпасањыз, онда б±л сiздiњ
ќалада АКТЌ-ныњ таралуына əсер
ете ме?
Педагог АЌТЌ - мен заќымданѓандардыњ ќ±ќыќтарыньњ б±зылѓандыѓы туралы мысалдар келтiрiп,
олар адам ќ±ќыќтары жµнiндегi
Халыќаралыќ мiндеттердi ескере
отырып (материалдар ќорын ќара)
талќылау ж‰ргiзедi.

«Жыныс жəне гендер» жаттыѓуы
Оќытушы ерлер мен əйелдердiњ
жынысы биологиялыќ ѓана емес, əлеумет тiк т±рѓыдан да бµлiп ќарастырылатыны туралы кiрiспе сµз айтады.
«Миѓа шабуыл» əдiсiмен оќушылардыњ
мына с±раќќа жауаптарын аныќтайды:
Бiздiњ ќоѓамымызда ерлер мен
əйел дерге əдетте ќандай рµл
берi ледi?
Оќушылардыњ жауаптары флипчарттыњ «Ерлер» жəне «Əйелдер» деп
бµлiнген екi баѓанасына жазылады.
Əйелдер
мен
ерлердiњ
рµлдерi
мен сапалыќ ќасиеттерi екi тiзiмге
жазылѓан соњ, м±ѓалiм ењ басындаѓы
«Əйелдер» жəне «Ерлер» деген сµздердiњ
орнын алмастырады да, оќушылардан
с±райды:
Басында т±рѓан осы сµздердi
алмастыруѓа болады ма?
Егер жоќ десењiздер, тiзiмдегi ќай
рµлдiк сапалар басындаѓы сµзге
сəйкес келмейтiнiн атањыздар.
Оќытушы алмастыруѓа болмайды
деп оќушылар атаѓан рµлдер мен
сапа ларды ќызыл маркермен бµлiп
кµр сетедi.
Одан соњ оќытушы оќушылардан
келесi с±раќтарѓа жауап берулерiн
с±райды:
Осы бµлiнiп кµрсетiлген адамдар
тобы басќалардан несiмен ерекшеленедi?

Барлыќ
жазылѓан
рµлдердi
ќалай топтауѓа болады?
Əдетте, ќатысушылар алмастыруѓа
келмейтiн рµлдер адам аѓзасыныњ
биологиялыќ (физиологиялыќ) ерекше лiк терiне байланысты, ал ќалѓан
алмастыруѓа болатын рµлдер əлеумет тiк ерекшелiктерге жатады деп
атап кµрсетедi.
Оќытушы оќушылардыњ жауаптарын толыќтырып, ерлер мен əйелдердiњ ќоѓамда орындайтын рµлдерi екi
топќа бµлiнетiнiн т‰сiндiредi:
Адам аѓзасыныњ биологиялыќ
(физиологиялыќ) ерекшелiктерi не байланысты алмастыруѓа келмейтiн рµлдер - биологиялыќ рµлдер ‰шiн
«жыныс» терминi ќолданылады.
А лмастыруѓа болатын рµлдер əлеуметтiк рµлдер, əдетте олар
«гендер» терминiмен белгiленедi.
Осыдан кейiн оќытушы «Жыныс
жəне гендер» пiкiртерiмiн ±сынады.
Əрбiр пiкiрдiњ ќарсысына олар «Ж»
(жыныс) немесе «Г» (гендер) əрiптерiн
ќою керек.

1

2

1. Ерлер емес, əйелдер бала босанады.
(Ж)
2. ¦лдарѓа ќараѓанда ќыздар мектепте
сабаќты жаќсы оќиды. (Г)
3. Əйелдер сəбидi емiзедi, ал ер адамдар тек ыдыспен тамаќтандыра
алады.
(П)
4. Ќыздар – тыныш жəне тiл алѓыш, ал
±лдар тынышсыз жəне дербес. (Г)
5. ¦лдардыњ µтпелi жас кезењiнде дауыс тары µзгередi, ал ќыздарда
µзгермейдi.
(П)
6. Кµптеген ќ±рылыс ж±мыстарын
ерлер орындайды.
(Г)
7. Б¦¦ мəлiметтерi бойынша əлем бойынша барлыќ ж±мыстыњ 67% əйелдер орындайды, дегенмен олардыњ
жалаќысы əлемдiк табыстыњ тек
10% ќ±райды, əлемдiк меншiктiњ 1%
ѓана əйелдердiњ ‰лесiнде. (Г)

«Даулы пiкiр» ойыны
Б±л ойын аќпараттан басќа əрбiр ќатысушыѓа АЌТЌ мен ЖЌТБ
мəселерiне байланысты µз кµзќарастарын аныќтауѓа, оны кемсiтушi лiктен аулаќ етуге м‰мкiн дiк бередi.

Сонымен
бiрге,
ќатысу шы лардыњ
ойын кезiндегi ќозѓалыс белсендiлiгi
топтыњ
зейiнiн
шоѓыр лан дыруѓа
кµмектеседi.
Материалдар: 4 параќ ќаѓазѓа
мына ойлардыњ əрќайсысы жазылѓан:
«¤те келiсемiн», «Келiсуге болады»,
«М‰лдем келiспеймiн», «Бiлмеймiн/
Сенiмдi емеспiн».
Осы ойлар жазылѓан параќтарды
бµлменiњ тµрт жаѓына жапсырыњыз.
Ж‰ргiзушi АЌТЌ мен ЖЌТБ мəселелерiне байланысты бiрнеше даулы
пiкiрлердi бiртiндеп оќиды. Əрбiр
пiкiр оќылып болѓан соњ ќатысушылар бiрден µз кµзќарасына сəйкес
пiкiрлер
жазылѓан
параќтардыњ
жаны на бару керек. Ќатысушылардан
нелiктен осы пiкiрлердi тањдаѓанын
т‰сiн дiрудi
µтiнiњiз.
Əр
т‰рлi
пiкiрлердi тыњдап болѓан соњ ќатысушылар µз кµзќарасына жаќын пiкiрлердi ќайтадан тањдауына болады.
Даулы пiкiрлер:
АЌТЌ- мен µмiр с‰рушi балалар
балабаќша, мектепке бара алады.
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi балалар
спорт ‰йiрмелерiнде спортпен
айна лысуды жалѓастыра алады.
АЌТЌ-мен µмiр с‰ретiн адамдарды
ж±мыстан босатпау керек.
¦л бала мен ер адамдардыњ АЌТЌ
мен ЖЌТБ туралы ќосымша аќпарат алуы ќажет емес, олар жеткiлiктi аќпараттанѓан. Б±л аќпарат тар ќыздар мен əйелдерге
керек.
Талќылау:

ÀЌÒЌ, ÆЌÒÁ ÆƏÍÅ ÀÄÀÌ Ќ¦ЌÛЌÒÀÐÛ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

?

Сiздер осы мəселелер туралы ой ланѓанда ќандай сезiмде болдыњыздар?
Сiз əсiресе, азшылыќтыњ ќатарында
болѓан кезде µз кµзќарасыњызды
бiлдiру жењiл болды ма?
¤з кµзќарасыњызды µзгерту жењiлге
т‰стi ме?
Одан соњ ж‰ргiзiлген ж±мыстыњ
ќоры тындысын шыѓару керек. Ќатысушылардыњ аќпаратты ќалай мењгергенiн аныќтау ‰шiн сауална ма
алуѓа болады. Сондай-аќ «Сезiну»
жаттыѓуын µткiзуге болады: ж‰ргiзушi əрбiр ќатысушыдан осы сабаќ67
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тан алѓан əсерлерiмен бµлiсудi ±сынады. Егер м‰мкiндiк болса, белсендi
ќатысушыларѓа сыйлыќтар, барлы ѓына аќпараттыќ материалдар салынѓан
папкалар таратуѓа болады.

Т±жырым
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Адам µзiнiњ денсаулыќ жаѓдайына
ќарамастан, басќа адамдармен бiрдей
ќ±ќыќтарѓа ие болады. Адам ќ±ќыќтарын ќорѓау АЌТЌ таралуыныњ
алдын алуѓа ыќпал ете алады, себебi
адамдар АЌТЌ-ѓа тексерiлуден жəне
ж±ќтырѓан нəтиже болѓан жаѓдайда
µз жаќындарына б±л туралы хабарлаудан ќорыќпайды.

Материалдар ќоры:
Д‰ние ж‰зiнiњ əр т‰рлi елдерiнде
АЌТЌ мен ЖЌТБ т‰рѓысында бар
проб лемалар:
 АЌТЌ-ѓа жаѓымдылыќ кезiндегi
ќ± пия лыќ ќ±ќыѓы жеткiлiктi мµлшерде ќорѓалмаѓан.
 АЌТЌ жаѓымды шетелдiк азаматтар
елден шыѓарылады.
 АЌТЌ жаѓымды адамдарды жатќызып емдеуден жəне басќа да медициналыќ кызмет кµрсетуден бас
тартады.
 АЌТЌ-жаѓымды балалардыњ бiлiм
алуына м‰мкiндiк жасалмайды.
 АЌТЌ-жаѓымды əйелдерге балалы
болуѓа м‰мкiндiк берiлмеген.
 АЌТЌ-жаѓымды адамдарды ж±мысќа ќабылдаудан бас тартады

АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
адамдардыњ
ќ±ќыќтары б±зылуыныњ
мысалдары
АЌШ-та Жоѓарѓы сот АЌТЌ дəрежесi ‰шiн емдеуден бас тартќан тiс
дəрiгерiне ќарсы кемсiтушiлiк жµнiнде берген əйелдiњ µтiнiшiн ќанаѓаттандырды. Сот тiс дəрiгерiнiњ µз
денсаулыѓына ќауiп тµнуi м‰мкiн
деген дəлелдерiн ќабылдамады.
Австралия соты ойыншы ретiнде
µзiн тiркемеген клубына ќарсы µтiнiш
берген АЌТЌ жаѓымды футболшыныњ
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пайдасына ќаулы шыѓарды. Сот АЌТЌныњ басќа ойыншыларѓа берiлу ќаупi
µте тµмен жəне клуб шешiмi негiзсiз
деп шештi.
Ресейде 1989 жылы адамныњ ќорѓаныш
тапшылыѓы
ќоздырѓышынан аурухана жаѓдайында 250 бала
заќымданѓан,
соныњ
салдарынан
оларды мектепке дейiнгi балалар мекемесiне алудан, ал олардыњ аѓалары
мен əпкелерiн оќу орын дарында
оќытудан бас тартќан.

Ќазаќстан
Республикасында АЌТЌ
мен ЖЌТБ мəселелерiнiњ зањдыќ - ќ±ќыќтыќ
аспектiлерi.
Ќазаќстан Республикасыныњ халќы ‰шiн АЌТЌ мен ЖЌТБ ќауiп тµндiруде жəне тек медициналыќ ќана
емес, сондай-аќ б±л мəселе əлеуметтiк, экономикалыќ əрi мəдени аспектiлердi де ќамтиды.

Ќазаќстан
Республикасында «ЖЌТБныњ алдын алу туралы»
зањ ќабылданѓан
«АЌТЌ-мен заќымданѓан
адамдарды əлеуметтiк
ќорѓау» туралы бапта
келесi мəселелер
ќарастырылѓан:

АЌТЌ ж±ќтырѓан балалар мен
жасµспiрiмдердi мектепте
жəне басќа оќу орындарында
оќыту ќамтамасыз етiледi.
 ж±мыстан босатуѓа;
 ж±мысќа ќабылдаудан бас
тартуѓа;
 мектепке дейiнгi балалар мекемесiне ќабылдаудан бас тартуѓа
Р¦ЌСАТ ЕТIЛМЕЙДI

«АЌТЌ-мен əдейi заќымдаѓаны
‰шiн жауапкершiлiк»,
«Дəрiгерлiк ќ±пияны саќтау»
туралы баптар
ќарастырылѓан.
Ќазаќстан Республикасы
‡кiметiнiњ 2006 жылѓы
15 желтоќсандаѓы №1216
ќаулысымен бекiтiлген «Ќазаќстан
Республикасында ЖЌТБ iндетiне
ќарсы iс-ќимыл жµнiндегi
2006-2010 жылдарѓа арналѓан
Баѓдарлама» ќабылданды.
Ќазаќстан Республикасы бiлiм
жəне ѓылым министрлiгiнде АЌТЌ
мен ЖЌТБ iндетiне ќарсы т±ру
бойынша 2006-2010 жылдарѓа
арналѓан iс-шаралар Жоспары
бекiтiлдi.
Аталѓан баѓдарламаныњ негiзгi
мiндеттерiнiњ бiрi жастардыњ
бойында АЌТЌ ж±ќтыруѓа кедергi
жасайтын жауапты мiнез-ќ±лыќты
ќалыптастыру болып табылады.

Адам ќ±ќыќтары жəне АЌТЌ мен
ЖЌТБ жµнiндегi халыќаралыќ мiндеттемелер
АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерiн бiрнеше жыл м±ќият зерттеу нəтижесi
адам ќ±ќыѓын корѓауѓа ќолдау кµрсетудiњ мəндi ќ±раушысы болып
табылатынына кµз жеткiзуге м‰мкiндiк бередi. Адам ќ±ќыктарын ќорѓауѓа ќолдау кµрсету АЌТЌ — мен µмiр
с‰рушi адамдардыњ тартып алынбайтын ќ±ќыќтарын саќтау, олардыњ
абыройын саќтау ‰шiн, сондай-аќ,
ќоѓамдыќ
денсаулыќ
саќтаудыњ

АЌТЌ ж±ќпасына əлсiздiктi азайтуѓа,
АЌТЌ тасымалдаушылар ‰шiн керi
зардаптарды тµмендетуге арналѓан
маќсаттарына
жетуi
‰шiн
жəне
жеке ленген адамдар мен жалпы
ќоѓам тарапынан АЌТЌ мен ЖЌТБ
мəселелерiне ‰лкен т‰сiнiстiк болуы
‰шiн ќажет.
Жалпы алѓанда, адам ќ±ќыктары
мен ќоѓамдыќ денсаулыќ саќтаудыњ
маќсаттары бiрдей, əр адамныњ ќ±ќыќтарына ќолдау кµрсетуге жəне
ќорѓауѓа баѓытталѓан. Адам ќ±ќыѓыныњ ж‰зеге асуы əр адамныњ
ќ±ќыќтары мен ар-намысын ќорѓау
жолымен, əсiресе кiм кемсiтушiлiкке
±шыраса немесе оныњ ќ±ќыќтары
ќандай да бiр жаѓдайда саќталмаса,
оларды ќорѓаумен ќол жеткiзедi.
Ќоѓамдыќ денсаулыќ саќтау iсiнiњ
де дəл осындай маќсаттары барлыќ
адамдардыњ, əсiресе, µздерiнiњ тəндiк,
психикалыќ немесе əлеуметтiк амансаулыѓына тµнген ќауiп алдында
ќорѓаныссыз адамдардыњ денсаулыѓын ќорѓау жµнiндегi шараларды
жаќсарту жолымен ќол жеткiзiледi.
Сонымен, денсаулыќ саќтау жəне
адам ќ±ќыќтары кез келген мəселеде
бiрiн-бiрi µзара толыќтырады əрi
к‰шейтедi. Олар, сондай-аќ АЌТЌ мен
ЖЌТБ мəселесiнде де бiрiн-бiрi µзара
толыќтырады жəне ныѓайтады.
Адам ќ±ќыќтары мен ќоѓамдыќ
денсаулыќтыњ µзара байланыс аспектiлерiнiњ бiрiн, мысал ретiнде АЌТЌны болдырмауѓа жəне алдын алуѓа
арналѓан мəжб‰рлiк жəне жаза лау
сипаттаѓы баѓдарламалар оларѓа ќатысушылардыњ саныныњ ќысќаруына
əкелетiнiн зерттеу нəтижеле рiнен
кµрсетуге болады.
Жекелей алѓанда, адамдар кемсiтушiлiкке ±шырау, ќ±пиялылыќтыњ
болмауы жəне басќа да керi зардаптардыњ болуымен кездессе, АЌТЌ
жµнiнде кењес алу, тестен µту, емделу
мен ќолдау табу м‰мкiндiгiн iздемейдi.
Сондыќтан да ќоѓамдык денсаулыќ
саќтаудыњ мəжб‰рлiк шаралары, ењ
алдымен осы кµрсетiлген ќызметтерге ењ м±ќтаж адамдарды ‰ркiтетiнi айќын жəне м±ндай жаѓдайда
науќастардыњ
iс-əрекетiн
µзгерту, оларѓа кµмек кµрсету мен
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денсаулыѓына ќолдау жасау арќылы
ж‰ргiзiлетiн АЌТЌ мен ЖЌТБ - ныњ
алдын алу жµнiндегi ќоѓамдыќ денсаулыќ саќтаудыњ маќсаттары орындал майды.
Адам ќ±ќыќтарын ќорѓау мен
тиiмдi баѓдарламалар арасындаѓы
байланыс-тыњ басќа бiр аспектiсi
халыќтыњ
əрт‰рлi
дењгейлерiнде
АЌТЌ-ныњ таралу немесе ќамту
əркел кiлiгi (диспропорциясы) байќалатындыѓынан
кµрiнедi.
АЌТЌ-ѓа
əлсiздiкке жиi ±шырайтын топтарѓа
əйелдер, балалар, кедей-кепшiктер,
босќындар, бiр мемлекеттiњ iшiнде
жоѓалып кеткендер, дене немесе
аќыл-ой кемiстiгi бар адамдар, сотталѓандар, жыныстыќ ќатынас кµрсетушiлер жəне инъекциялыќ есiрткi
т±тынушылар, яѓни əлеуметтiк, экономикалыќ, мəдени жəне басќа
факторлардыњ к‰шiмен ќ±ќыќтары
шектелген адамдар кiредi. Адам

ќ±ќыќтарын ќорѓаудыњ болмауы м±ндай топтарѓа ж±ќтырудан ќорѓануѓа
жəне заќымданѓанда науќасќа АЌТЌмен к‰ресуге м‰мкiндiк бермейдi.
Сонымен ќатар, мəселенiњ барлыќ
аспектiлерiнде, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi лердi ќоса алѓанда, кењ ќолдау
тапќан даму ‰стiндегi халыќаралыќ
консенсус бар, ол табысты баѓдарламалардыњ басты ерекшелiгi болып
табылады.
М±ндай жан-жаќты ‰н ќатудыњ
таѓы бiр мањызды ќ±рамы - адам ќ±ќыќта-рын ќорѓауѓа ќолдау кµрсететiн зањды жəне этикалыќ орта ќ±ру.
Б±л мемлекет, ќоѓам жəне жекелеген
азаматтар тарапынан адамныњ абыройын жəне ќ±ќыќтарын саќтауды,
осымен ќатар шыдамдылык, аяушылыќ жəне ынтымаќтастыќты ќамтамасыз ететiн шараларды ќажетсiнедi.

Барлыѓымыз бiрге
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ
таралуын тоќтата
аламыз!
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АЌТЌ жаѓымды
балалар
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi немесе
ЖЌТБ-ныњ əсерiнен жетiм ќалѓан
балалар ќатал стигматизация мен
кемсiтушiлiкке жиi ±шырайды. Ќоздырѓыш туралы ашыќ айту м‰м кiндiгiнiњ µзi ЖЌТБ-дан еркiн ±рпаќты
ќалыптастыруда ‰лкен рµл атќарады.

2007 жылы əр к‰нi 7400
адам АЌТЌ ж±ќтырѓан8

ÀЌÒЌ ÆÀЃÛÌÄÛ ÁÀËÀËÀÐ

Оныњ iшiнде - 1000 жаѓдайѓа
жуыѓы – 15 жасќа дейiнгi
балалар арасында
45% жуыѓы - 15-24 жас
аралыѓындаѓы жас
адамдар арасында
Əлемде əр минутта 15 жасќа
дейiнгi бiр бала АЌТЌ ж±ќтырады.
Д‰ние ж‰зiнде ЖЌТБ-дан ќайтыс
бол ѓандардыњ алтыдан бiр бµлiгiн,
АЌТЌ ж±ќпасын жањадан ж±ќтыратындардыњ жетiден бiр бµ лiгiн
15 жасќа дейiнгi балалар ќ± райды,
сондай-аќ 15 жасќа дейiнгi балалардыњ кµпшiлiгi ж±ќпаны ана-сыныњ
аяѓы ауыр кезiнде, босанѓанда немесе
емiзгенде ж±ќтыратыны белгiлi. Балаларѓа ж±ќтырудыњ таѓы бiр себептерi:
ж±ќпалы ќан ќ±ю, сте риль дi емес
шприцтер, инелер мен ќ±ралдарды
ќолдану, сондай-аќ əсiресе ќыздар
арасындаѓы жыныс тыќ зорлыќќа
±шырау.
Кµптеген балалар µздерiнде АЌТЌ
болмаса да оныњ зардабын шегедi.
Ата-анасыныњ бiреуi немесе екеуiнiњ
ќайтыс болуы, оныњ зардабынан махаббат, ќолдау жəне ќорѓаудан айрылатындыќтан балаларѓа µте к‰штi
əсер етедi.
Əлемдiк
ќауымдастыќ
жетiм
жəне əлсiз балалардыњ мањызды ќ±ќыќтары мен ќажеттiлiктерiн мойындайды. Бiрiккен ¦лттар ¦йымы Бас
Ассамблеясы 2001 жылы ќабылдаѓан
АЌТЌ
жəне
ЖЌТБ-мен
к‰реске
8
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бейiлдiлiгi Декларациясы АЌТЌ-ныњ
балаларѓа əсер етуiн ж±мсартудыњ
маќсаты мен мiндеттерiн аныќтады.
Əлем елдерi мыналар туралы
шешiмге келдi:
жетiмдерге, АЌТЌ ж±ќтырѓан жəне
АЌТЌ мен ЖЌТБ мəселелерiнiњ
зардабына ±шыраѓан ±лдар мен
ќыздарѓа кµмек кµрсетуде ‰кiмет,
отбасы мен ќауымдастыќтыњ м‰мкiн дiктерiн ќ±ру жəне кењейту
‰шiн ±лттыќ саясат пен стратегияны ж‰зеге асыру;
белсендi жəне транспаренттi саясатты насихаттау жолымен адамды кемсiтушiлiкке жол бермеу
жəне ќ±ќыќтарын ж‰зеге асыруда
АЌТЌ-ныњ зардабынан жетiмдiкке
±шыраѓан жəне ќорѓансыз жаѓдайѓа т‰скен балаларды ќоѓамныњ
кµз алдында оњалту;
АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша
±лттыќ баѓдарламаларѓа тиiмдi
‰лес ќосуѓа халыќаралыќ ќауымдастыќты ‰ндеу.

Б¦¦ балалар ќ±ќыќтар
туралы Конвенциясына
сəйкес, АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi
барлыќ балалар емделуге,
кењес алуѓа, бiлiм алуѓа,
демалуѓа жəне əлеуметтiк
ќолдауѓа ие болуѓа, сондайаќ кемсiтушiлiктiњ кез келген
т‰рiнен ќорѓалуѓа тиiс.
АЌТЌ мен µмiр с‰рушi балаларды кµбiне iндеттiњ «бейк‰нə ќ±рбандары» деп есептейдi. Бiраќ АЌТЌмен µмiр с‰рушi балалардыњ ќандай
шынайы мəселелерi бар? Ењ бастысы
– оларды ќоршаѓан адамдар мен
барлыќ т±рѓындардыњ терiс айналуы
мен даќпырттары.
АЌТЌ ж±ќпасы мен ЖЌТБ –
медициналыќ
мəселе,
сондыќтан
оны дəрiгерлер шешуi керек дегендi
жиi естуге болады. Шындыѓында б±л
барлыќ ќоѓамныњ к‰ткiзбей шешуге
тиiстi ауќымды µткiр мəселесi. Əрине,

ењ мањызды мəселе АЌТЌ-ѓа жаѓымды
адамдарѓа, оныњ iшiнде бiрiншi
кезекте балаларѓа ќарым-ќатынас
мəселесi.
АЌТЌ-дан бiрiншi кезекте балалар
зардап шеккен əлемдегi екi елдiњ бiрi
Ресей (екiншi ел – Румыния) болып
отыр. 1988-1989 жылдары Ростов,
Элиста, Волгоградтыњ балалар ауруханаларында 200-ден астам бала
ауру ж±ќтырды, осыѓан бай ланысты ќоѓам осы балалар мен олардыњ отбасыларына ќолдау кµрсетiп, кµмектесуi керек едi. Бiраќ бəрi
керiсiнше болды – ќоѓам осы балаларды шетке ќаќты. Нəтижесiнде
аналар ж±мыссыз ќалды, балалар
балабаќшаѓа бара алмады, отбасылары б±зылды.

Ќазаќстан Республикасында
¤кiнiшке орай, кµптеген адамдар
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi баланы бiрiншiден, ауру ж±ќтырады, екiншiден –
тез ќайтыс болады сондыќтан оныњ
келешегi болмайды деп есептейдi.
Осындай ќоѓамдыќ пiкiр т±рѓындар
арасында кездеседi. Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары да, µкiнiшке орай,
осындай ќарым-ќатынастыњ ќалыптасуына
ыќпал
етедi:
АЌТЌ-ѓа
жаѓымды балаларѓа жаѓымсыз ќарымќатынасќа əкелетiн маќалалар ар ќы лы б±л адамдарды ќолдау емес,
керiсiнше бµлектеуге шаќырады. М±ныњ барлы ѓы ќоѓамда б±л баланы
шетке итеруге, бµлiп тастауѓа кµзќарас туындатады.
Шын мəнiнде АЌТЌ-ѓа жаѓымды
балаларѓа ќарым-ќатынас µзгеру керек, оларды ќамќорлыќќа, махаббатќа, кµњiл бµлуге зəру балалар ретiнде
ќабылдау ќажет.
АЌТЌ-ѓа жаѓымды балалардыњ болашаѓы болмайды деген ±ѓым шындыќќа м‰лдем жанаспайды. Егер
оларѓа ем ќолданылса, олар АЌТЌ-мен
ауырмайтын кездегi µмiрлерiн с‰ре
алады.
Осыѓан байланысты олар µздерiнiњ ќ±рдастарыныњ арасында ќалай
бейiмделедi деген с±раќ туындайды.
Алѓашќы уаќытта АЌТЌ-ѓа жаѓымды
балаларда басќа балалармен араласуѓа ќорќыныш болады. Бiраќ, баќыт ќа орай, б±л балаларда тез µтедi,

бiрнеше к‰н µткен соњ-аќ олар
барлыќ оќиѓаныњ ортасында ж‰редi.
Осылайша, ќоѓамда АЌТЌ-ѓа жаѓымды
балаларѓа
ќарым-ќатынас
орнатудыњ екi ‰лгiсi бар. Бiрiншiсi –
27 жыл бойына µзгермеген даќпырттарды басшылыќќа алып, б±л балаларды ызалы к‰йде аластатамыз,
µйт кенi олар ќорѓаусыз, не болмаса
оларды ќорѓайтын ата-аналары болмайды. Басќа ‰лгiсi – бiз оларѓа ењ
алдымен бала ретiнде ќараймыз,
сонда олардыњ болашаѓы болады.
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi балалар
басќа балалар сияќты ата-аналары
мен ќамќоршылары, м±ѓалiмдерi,
тəр биешiлерi, тiптi б‰кiл ќоѓамныњ
махаббаты мен ќамќорлыѓына зəру
болады, оларда арнайы медициналыќ
жəне эмоционалдыќ ќажеттiлiктер
де болады. М±ндай балалардыњ µмiр
салты ќалыпты баланыњ µмiр салтына барынша жаќындатылѓан болуы ныњ мањызы зор. АЌТЌ-на ерте
аныќтау, сондай-аќ жаќсы к‰тiм мен
ќолдау кµрсету осындай баланыњ толыќќанды µмiр с‰руiне ыќпал етедi.
Ќазiргi
медицина
жетiстiктерi
АЌТЌ-ѓа жаѓымды балалардыњ толыќќанды µмiр с‰руiне жаѓдай жасай
алады. Барлыќ балаларѓа сияќты əсiресе оларѓа ќамќорлыќ жасайтын,
жылуы мол отбасы, олардыњ µсуiне
жəне ересек болуына кµмектесетiн
мектеп ќажет.
Ересектерге ќараѓанда АЌТЌ ж±ќпасыныњ дамуы балаларда басќаша
µтетiнiн атап айту керек. Б±ныњ
баланы баќылауѓа алуда, к‰тiм жасау
мен емдеуде мањызы бар.
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Əлеуметтiк мəселелер
Осыѓан дейiн айтќанымыздай,
АЌТЌ-ѓа жаѓымды балалар ќалыпты
адекватты емдеу ж‰ргiзiлгенде белсендi µмiр с‰ре алады. Соныњ µзiнде
АЌТЌ-ѓа жаѓымды ересектер сияќты,
олар да ќоѓамдаѓы даќпырттарѓа
жо лыѓады, м±њ, ќайѓыны бастан
кешiредi, ауру мен µлiмнен ќорќады.
Осы ќиындыќтардан ќ±тылуѓа ќалай кµмектесу туралы бiржаќты
д±рыс кењес берудiњ жолы жоќ. Кµп
жаѓдайларда ата-аналарѓа, м±ѓалiм73
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дерге балалармен ж±мыс iстейтiн
əлеуметтiк ќызметкер немесе психотерапевтiњ кµмегi ќажет. Психологтармен бiрге АЌТЌ-ѓа жаѓымды балалармен кездесетiн дəрiгер, медбикелер
ќосымша ќолдау кµрсетулерi тиiс.

АТА-АНАЛАР
С¦РАЌТАРЫНА
ЖАУАПТАР

ÀЌÒЌ ÆÀЃÛÌÄÛ ÁÀËÀËÀÐ

Балаѓа АЌТЌ туралы аќпаратты
ќалай жеткiзуге болады
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АЌТЌ туралы балаларѓа аќпарат
беру – б±л ќажеттi жəне ±заќ ±рдiс.
Кµп жаѓдайда бала ерте жасындааќ анасымен бiрге неге емханаѓа
баратынын, оѓан ќан тапсыру мен
дəрiлердiњ не ќажеттiгi бар екендiгiн
бiлгiсi келедi. Ерте жасында-аќ кµптеген ата-аналар µзiнiњ АЌТЌ-ѓа жаѓымды балаларына ќандаѓы «жаќсы
клеткаларды» µлтiретiн «жаман клеткалар» туралы жəне олармен к‰ресуге
дəрiлер ќажеттiгi жайлы а-йтады.
Немесе «кiшкентай ќоњыз» сияќты
ќоздырѓыштар туралы əњгiме-лейдi.
Б±л кiшкентай балалармен АЌТЌ-ныњ
атын айтпай-аќ денсаулыќ туралы
мəслелердi талќылауѓа, сондай-аќ
ауру жəне денсаулыќты саќтау туралы
негiзгi аќпараттарды беруге жол
ашады.
Бала µскен сайын кµбiрек аќпараттарды ќабылдай бастайды. Шамамен 7 жастан бастап балаларда µз орга низмiне деген ќызѓушылыќ пайда
болады. Осы кезењде балаѓа ќоздырѓыштар туралы: мысалы, «Ќоздырѓыштардыњ əр т‰рлерi бар; АЌТЌ
сенiњ аѓзањда барлыќ уаќытта ќалып
ќояды, сол ‰шiн емханаѓа баруды
жалѓастырып
дəрiлердi
ќабылдау
ќажет» деп т‰сiндiруге болады.
Жеткiншек жастаѓы баламен АЌТЌ
туралы ашыќ жəне толыѓыраќ əњгiме лесу ќажет. Б±л балаѓа µзiнiњ денсаулыѓын баќылау ‰шiн керек. Б±л
сондай-аќ ќорќыныш пен ‰рейдi
азайтып, балаѓа тəуелсiздiктi сезiнiп,
µзiндiк баѓасын ќолдауѓа жеткiзедi.
Айналасындаѓы ересектер де, балалар
да ол неге дəрiгерге баратынын, оныњ

немен ауыратынын баладан с±рауы
м‰мкiн. Балаѓа оныњ ауруы туралы
айта отырып, осындай с±раќтарѓа
ќалай жауап беруi жайлы да талќылау
ќажет.
Психологиялыќ зерттеулер 1213 жастаѓы балалар µзiнде АЌТЌ бар
екенiн, оныњ не екенiн т‰сiнуi, ќандай
анализдердi тапсыратынын жəне ќандай дəрiлердi ќолданатынын бiлгенi
д±рыс екендiгiн кµрсетедi. Əдетте осы
жастаѓы балалар µзiне ќолданылатын
емге байланысты мəселелерге араласып, АЌТЌ-ѓа ќатысты мањызды ше шiм дердi ќабылдауѓа белсендi ќатысќысы келедi.
Əлемде туѓаннан АЌТЌ ж±ќтырѓан, есейiп жасµспiрiм жасќа жететiн
бала-лар кµбеюде. Кейбiр елдерде
АЌТЌ-ѓа маманданѓан емханаларда
осындай балаларды туѓаннан бастап
баќылауѓа алатын балалар дəрiгерi
ж±мыс жасайтын жасµспiрiмдердiњ
кабинеттерi ж±мыс iстеуде. АЌТЌ
бар балалар есейгенде жања эмоционалдыќ жəне əлеуметтiк мəселелерге
кездеседi. Жасµспiрiм кезењ əсiресе
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi бала ‰шiн
«ќиын кезењ» болуы м‰мкiн екенiн
алдын ала ойлау керек.
Балалар не болып жатќанын соѓан
сəйкес т‰сiнетiн белгiлi бiр логикалыќ ереже бар. Оны ќадам сайын
ќолданып баланыњ АЌТЌ мəселесiн
т‰сiнуiне ќол жеткiзу керек. Осы ќадам дармен ж‰ру баланыњ µзiне ќатысты барлыќ мəселелерге ќатысуын
жењiлдете алады.
АЌТЌ ж±ќпасы жəне ЖЌТБ туралы
баламен ќалай сµйлесуге болатыны
жайлы бiрнеше жалпы ережелер:
Баланыњ µз ауруы жайлы бiлiмiн
əњгiменiњ бастамасы ‰шiн ќолдану
ќажет. Баланы м±ќият тыњдай отырып, АЌТЌ ж±ќпасы туралы атаанасынан, м±ѓалiмдерден, кiтаптан
немесе БАЌ-нан бiле ме, жоќ па
т‰сiнуге болады.
Əњгiме
ашыќ
т‰рде,
балаѓа
т‰сiнiктi тiлмен ж‰ргiзiлуi тиiс жəне
аќпараттарды
ќысќа,
ќарапайым
т‰рде беруге тырысу керек.
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Жаѓымсыз жаќтарѓа
ќоймауѓа тырысу керек.

аса

зейiн

Балаѓа ќолдау алу ‰шiн АЌТЌ
ж±ќпасы
туралы
аќпараттарды
кiмнен алуѓа болатынын хабарлау
керек.
Баламен АЌТЌ ж±ќпасы туралы
с±раќтарды бiрнеше рет талќылау
керек. АЌТЌ-ѓа жаѓымды баланыњ
б±л ж±ќпа оныњ µмiрiнiњ бiр бµлшегi
екенiн т‰сiнуi мањызды.

Бала жасµспiрiм жасќа толѓанда
АЌТЌ ж±ќпасы туралы с±раќтар ашыќ
жəне толыќ кµлемде талќыланѓаны
д±рыс. Б±л АЌТЌ жаѓымды балалар
ќажеттi ем ќабылдаѓан жаѓдайда
ќалыпты µмiр с‰руге болатынын
т‰сiну ‰шiн ќажет. Дегенмен, АЌТЌ
жаѓымды балалар ересектер сияќты
кемсiтушiлiк,
м±њаю,
ќайѓыру,
жоѓалту, ауру мен µлiмнен ќорќу
сияќты психологиялыќ мəселелерге
кездесуi м‰мкiн. Б±л с±раќтарды
шешуге бiржаќты д±рыс жол жоќ.
Баланы
ќолдаудыњ
ењ
жаќсы
тəсiлдерiнiњ бiрi – ол ќажетсiнсе,
оныњ уайымдары мен ќорќыныштары
туралы с±раќтар беруге м‰мкiндiк
жасау.
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Бала кµлемi шаѓын аќпараттарды
ќалай т‰сiнiп отырѓанына назар
аудару керек. Кейбiр аќпараттарды
ќайталауѓа
тура
келетiн
болар.
М±ѓалiм де, ата-ана да с±раќтарѓа
жауап беруге дайын болѓаны д±рыс.
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Жетім жəне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балаларѓа арналѓан білім беру
±йымдарында АЌТЌ-ныњ алдын
алудыњ ерекшеліктері
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Жетім жəне ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балаларѓа арналѓан білім беру
±йымдарында АЌТЌ-ныњ алдын алудыњ
ерекшеліктері
Кез келген ќоѓамда жетiм жəне
ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балалар т±рѓындардыњ əлеуметтiк
əлсiз бµлiгi, сондыќтан АЌТЌ-ныњ
алдын алу ж±мыстарыныњ сапасы
тəр биеленушiлердiњ əлеуметтенуi мен
бо лашаќ µмiр жаѓдайларына тiкелей
əсер етедi. Ќазаќстанда 14 мыњнан
астам бала тəрбиеленiп жатќан жетiм
жəне ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз
ќал ѓан балаларѓа арналѓан 159 бiлiм
беру ±йымдары, оныњ iшiнде 3 мыњѓа
жуыќ дамуында м‰мкiндiгi шектеулi
жетiм балалар бiлiм алып жатќан 16
арнайы (коррекциялыќ) бiлiм беру
±йымдары бар. Елiмiзде жылына атаананыњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан,
кµпшiлiгi
əлеуметтiк
жетiмдер
10000 жуыќ балалар аныќталады.
Ќазаќстан Республикасындаѓы «Баланыњ ќ±ќыќтары туралы», «Бiлiм
туралы» жəне т.б. Зањдарѓа сəйкес
жетiм жəне ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан
балалар
сапалы
бiлiм алу мен тəрбиеленуге, АЌТЌ
ж±ќпасыныњ таралу жолдары мен
ќорѓану шаралары туралы толыќ
аќпарат алуѓа ќ±ќылы. Жетiм жəне
ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балаларды интернат жаѓдайында тəрбиелеудiњ ќазiргi жаѓдайы олардыњ
дербес жəне жауапты мiнез-ќ±лыќтарын ќалыптастыру мен µз мəселелерiн шеше бiлуге дайындауѓа аз
ыќпал етiп отырѓанын мойындау
керек.
Жетiм
балалардыњ даму
ерекшелiктерi

Ќауiп, əлсiздiк
факторлары

Денсаулыѓыныњ
əлсiздiгi, орталыќ
ж‰йке ж‰йесiнiњ
заќымдалуы

Дене жəне психикалыќ
денсаулыѓыныњ
б±зылуы, жалпы
интеллектуалдыќ,
дене жəне психикалыќ
дамуыныњ баяулауы,
оњалтуѓа келмейтiн
əрт‰рлi аурулар

Жетiм жəне ата-ананыњ ќамќорлы ѓынсыз ќалѓан балаларѓа арналѓан бiлiм беру ±йымдарыныњ б‰гiн гi негiзгi маќсаттарыныњ бiрi
– тəрбиеленушiлердi дербес µмiр с‰руге, толыќќанды отбасын ќ±руѓа,
ма мандыќ алуѓа, ењбекке орналасуѓа
дайындау. Осылайша, балалар ‰йлерi
мен мектеп-интернаттар ќызметiнiњ
басым баѓыттары денсаулыќты ќорѓау
(оныњ iшiнде АЌТЌ-ныњ алдын алу,
репродуктивтi денсаулыќты саќтау),
жеке дамуы, ењбекке орналасуы жəне
отбасын ќ±руѓа бейiмделуi, əлеуметтiк ќ±зырлылыќ даѓдыларын, д±рыс
мiнез-ќ±лыќ стереотиптерiн, оныњ
iшiнде ќауiпсiз жыныстыќ мiнезќ±лыќќа ‰йретiп, олардыњ санасында
əлеуметтiк мораль нормаларын ќалыптастыру болып табылады.
Балалар ‰йлерiнде тəрбиеленетiн
балалар отбасында µсiп келе жатќан
µз ќ±рдастарынан психикалыќ дамуы жаѓынан ерекшеленедi. Жетiм
ба лалардыњ психикалыќ да муындаѓы ерекшелiктер АЌТЌ ж±ќпасыныњ
алдын алуѓа ќалай əсер етедi? Психологиялыќ алдын алу баѓдар ламаларын
ќ±руда жетiм балалардыњ ќандай
психикалыќ ерекше-лiктерiн ескеру
керек? Кəмелетке толмаѓандардыњ
осы
əлеуметтiк-демо-графиялыќ
тобыныњ санасы мен мiнез-ќ±лќын
сапалы µзгертуге ќалай ыќпал етуге
болады?

Белгiлi бiр даѓдыларын
дамытуѓа ереше кµњiл
бµлу

М‰мкiн əдiстер,
тəсiлдер, жаттыѓулар

С¤С даѓдыларын,
əлеуметтiк-т±рмыстыќ
жəне мəденигигиеналыќ даѓдыларын
ќалыптастыру

Мамандардыњ баќылауы
мен емдеуi. Жеке оќыту
əдiстерi: материалды
аз бµлiктерге бµлу;
оќытудыњ кµрнекi,
практикалыќ əдiстерiн
ќолдану; бiлiм, даѓдыларын жаттыѓуларды
кµп рет ќайталау арќылы
бекiту, мењгерген
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материалдарын кµп рет
ќайталау; ќарапайым
т±рмыстыќ т‰сiнiктер
негiзiнде материалды
ќолайлы т‰рде жеткiзу;
материалды баяу
т‰сiнетiнiн ескеру.
Талќылауѓа жəне кейiпкерлерге баѓа беруге немесе
мазм±нды жалѓастыруѓа
Балалардыњ жыныстыќ
¤мiр тəжiрибесiнiњ
±ласатын сюжеттiк-рµлдiк
рµлдiк мiнез-ќ±лыќ
ойындар. Жыныстыќ
аздыѓы, болашаѓыныњ
стереотиптерiн мењгеруi.
Балаларды
рµлдiк идентификациялау,
к‰њгiрттiгi балалардыњ
Сыни ойлау, анализдiкжасанды оќшаулау,
гендерлiк тењдiктi
əрт‰рлi µмiрлiк
балалар µмiрiн
синтездiк, шешiм
стратегиялар мен
ќалыптастыру бойын-ша
ќабылдау, саналы
регламентациялау
баѓдарламаларды ќ±ру,
рµлдердi мењгеруiн
тањдау даѓдыларын
ж‰зеге асыру. Əлеуметтiк
шектеуге əкеледi.
ќалыптастыру.
байланыстарды кењейту.
¤зiндiк даѓдыларын
дамыту.

Ерте жыныстыќ
белсендiлiк,
жыныстыќ
əрiптестерiн жиi
алмастыру.

Аналыќ,
эмоционалдыќ,
əлеуметтiк жəне
басќа депривация
т‰рлерi

Балалар ‰йiнде
алѓан µмiрлiк мiнезќ±лыќ ±станымдарын
µзгертпеу, моральдыќ
ќ±ндылыќтар туралы
кµмескi кµзќарастары.
Рухани ќызыѓушылыќтарыныњ дамымауы,
академиялыќ
‰лгерiмдерiнiњ
тµмендiгi. Əлеуметке
жат əдеттерiнiњ
болуы: iшiмдiк iшу,
есiрткi ќолдану, ерте
жыныстыќ ќатынас,
əлеуметтiк жайсыз
жаѓдайларда т±ру
тəжiрибесi

Психикалыќ белсендi
зат тарды ќолдануѓа,
жаѓымсыз əдеттер мен
мiнез-ќ±лыќтарѓа ќарсы
ќарым-ќатынастарды
ќалыптастыру. Ќауiпсiз
Психикалыќ белсендi
жыныстыќ мiнез-ќ±лыќ,
заттарды ќолдануѓа,
есiрткi ќолданудан,
жаѓымсыз əдеттер мен
жыныстыќ µмiрдi ерте
мiнез-ќ±лыќтарѓа ќарсы
бастаудан бас тарту
ќарым-ќатынастарды
даѓдыларын, АЌТЌќалыптастыру. Ќауiпсiз
ныњ берiлу жолдары,
жыныстыќ мiнез-ќ±лыќ,
АЌТЌ ж±ќпасыныњ адам
есiрткi ќолданудан,
аѓзасына əсерi туралы
жыныстыќ µмiрдi ерте
алѓан аќпараттарын
бастаудан бас тарту
талдай бiлуiн, арандадаѓдыларын, АЌТЌтатын жаѓдайларда
ныњ берiлу жолдары,
д±рыс шешiм ќабылдай
АЌТЌ ж±ќпасыныњ
бiлуiн ќалыптастыру.
адам аѓзасына
¦жымдыќ шыѓармашылыќ
əсерi туралы алѓан
ж±мыс. Жасµспiрiмдердiњ
аќпараттарын талдай
шыѓармашылыќ ќабiлетбiлуiн, арандататын
терiн ашу жəне дамыту.
жаѓдайларда д±рыс
Адамгершiлiк-жыныстыќ
шешiм ќабылдай бiлуiн
аѓарту бойынша əњгiмеќалыптастыру.
лер ж‰ргiзу. «Есiрткiге
жабысып ќалу», «Телевизиялыќ ролик» жəне т.с.с.
жаттыѓулар. Ер, əйел
ќызметкерлердiњ мiнезќ±лќын елiктеуге жаѓымды
‰лгi ретiнде кµрсету.

Неке ќ±руѓа, отбаƏр т‰рлi жаѓдайларда
сылыќ µмiрге дайынАЌТЌ ж±ќтыру ќаупi
дыѓыныњ тµмендiгi: бiр
дењгейiн аныќтауѓа
Т±лѓаныњ µзiн-µзi
адаммен т±раќты ±заќ ‰йрету. Басќаны т‰сiнуге,
тануы жəне µзiн-µзi
ќарым-ќатынасты ќ±ра ќайѓысымен, ќуанышымен
дамытуы. Отбасылыќ
алмау, аналыќ мiнезбµлiсуге, ќолдау кµрсетуге шаруашылыќты ж‰ргiзу,
ќ±лыќ стереотиптерiнiњ, ‰йрету. Отбасылыќ µмiр,
баланы к‰ту даѓдыларын
т±рѓын ‰йдi жабдыќтау
т±рѓын ‰йдi жабдыќтау
ќалыптастыру бойынша
мен ‰й шаруашылыѓын
мен ‰й шаруашылыѓын
баѓдарламалар дайындау.
ж‰ргiзуден бiлiмi мен
ж‰ргiзу туралы алѓашќы
даѓдысыныњ болмауы. т‰сiнiктерiн ќалыптастыру.

Сенiмдi орта ќ±ру,
балалардыњ жыныстыќ
мiнез-ќ±лќы мен оныњ
м‰мкiн зардаптарына
ќатысты оларды
толѓандыратын жəне
ќызыќтыратын с±раќтарды талќылау Жыныстыќ ќарым-ќатынас
жəне ЖЖБЖ жайлы
аќпараттандыру. Ќалыпты
жыныстыќ µзiндiк санасын
тəрбиелеу. Пiкiрталас
баѓдарламаларын ж‰ргiзу.

Əрт‰рлi сауыќтыру
шаралары, ±жымдыќ
шыѓармашылыќ iстер,
интерактивтi жаттыѓулар,
пiкiрталастар, дебаттар,
т‰рлi ‰йiрмелер ж±мысы,
спорттыќ жарыстар,
байќаулар. Əр баланыњ
шыѓармашылыќ ќабiлетiн
ашу, спортпен, музыкамен
жəне т.б. əуестенуiн
ќолдау

Тəрбиеленушiлердiњ АЌТЌныњ берiлу
жолдары мен
тəсiлдерi туралы
µз аќпараттану
дењгейiн асыра
баѓалауы, б±л
туралы ±ѓымыныњ
терiстiгi

Нигилизм мен
инфантилизм,
ќабылдаѓан шешiмдерi,
iс-əрекеттерi ‰шiн
жауапкершiлiктi
±ѓынбауы

АЌТЌ-ныњ берiлу
жолдары, АЌТЌ
ж±ќпасыныњ адам
аѓзасына əсерiнiњ
м‰мкiн зардаптары
туралы алѓан
аќпараттарын талдай
бiлуге ‰йрету. Наќты
ќауiп жаѓдайларында
мiнез-ќ±лыќ, жауапты
iс-əрекет даѓдыларын
ќалыптастыру.

Бос уаќытты
тиiмдi µткiзудiњ
тəжiрибесi
болмауы.

Бос уаќытты
µткiзудiњ ±жымдыќ
стандартыныњ
кµрiнiс табуы, µзiндiк
тањдау жасауѓа
ќабiлетсiздiгi, мiнезќ±лыќтыњ стереотиптi
стандартына жиi
баруы, топтыќ əсерге,
к‰шi басым адамныњ
ќысымына жиi
±шырауы.

Т±лѓааралыќ жəне
əлеуметтiк ќарым-ќатынас мəдениетiн, салауатты µмiр салты жəне
µзiндiк шешiм ќабылдау
даѓдыларын ќалыптастыру. Мiнез-ќ±лыќ
т‰рiнiњ жаѓдайѓа сəйкестiгiн немесе сəйкес
еместiгiн наќты сезiнудi
‰йрету. Достыќты т‰сiну
жəне баѓалау даѓдысын
ќалыптастыру.

Айналасындаѓыларѓа сенiммен
ќарай алмау

Ќоршаѓан адамдармен
жаѓымды ќарымќатынастыњ
жетiспеушiлiгi,
баланыњ сенiмсiздiгi,
к‰дiкшiлдiгi,
ашушањдыѓы, жањаны
тануѓа ±мтылысыныњ
болмауы.

Аќпараттыњ ќайнар
кµздерiнiњ сенiмдiлiгiн
баѓалауѓа, басќа
Дебаттар, интерактивтi
адамдарѓа кµмектесудiњ
əдiстер. «Человек без
мањыздылыѓын т‰сiнуге
лица» фильмiн бiрге кµру
‰йрету, аќпарат кµзде(µзiнiњ µткен µмiрiн µзiнiњ
рi ретiнде кино, телебiр бµлшегi ретiнде сезiнуi
ќойылымдар, музыкаѓа
мен ќабылдауы).
сыни т±рѓыдан ой
елегiнен µткiзуге ‰йрету.

Ќарым-ќатынас
мəселелерi

Басќа адамдармен
ќарым-ќатынасын
дамытудаѓы жетiспеушiлiк, сенiмсiздiк,µзiне
кµњiлi толмаушылыќтыњ
дамуы жəне əлеуметтiк
шеттетiлгендiк сезiмi,
даулы жаѓдайларды
шешудiњ деструктивтi
сызыѓы, жеке
уайымныњ жоѓары
дењгейi; µзiн тµмен
баѓалауы, µзiн-µзi
басќару мен µзiн-µзi
баќылауыныњ тµмен
дењгейi, мотивациялыќ
агрессиясыныњ жоѓары
дењгейi.

Ќажеттi аќпараттар
iздеуге, аныќтау немесе
кењес берудi µтiнуге,
топтыќ ќысым жасалѓан
жаѓдайда денсаулыѓына
ќауiптi iс-əрекеттерден
бас тартуѓа ‰йрету.
Ќ±рдастарымен ќарымќатынастыњ ‰йлесiмдi
‰лгiлерiн ќолдана
бiлуге жəне мiнезќ±лыќ сəйкестiгiн
тањдауѓа ‰йрету. Тиiмдi
ќарым-ќатынас жəне
‰йлесiмдi µзара iсќимыл даѓдыларын
ќалыптастыру.

«Кезек», «Егер мен..,
онда...», «Сезiм», «‡гiттеу»,
«Ањыздар», «Аяќталмаѓан
сµйлем» жаттыѓулары
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Балалар ‰йiнде, мектеп-интернаттарда тəрбиеленушiлердiњ µмiрлiк
±с танымдарын ќалыптастыруда (µз
денсаулыѓы, жаќын адамдарыныњ, сондай-аќ болашаќ ±рпаѓыныњ µмiрi не
ќамќор болу, жыныстыќ мi нез-ќ±лыќ,
ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ даѓдылары жəне
т.б.) алдын алу (превен тивтi) бiлiмiн
беруге ерекше орын берiледi. Б±л жерде
интернаттыќ жаѓдай да тəрбиелеудегi
баланыњ к‰н дiз-т‰нi м±ѓалiмнiњ кµз
алдында болатын жаќсы ерекшелiгiн
пайда лану керек. Осы жаѓдайда м±ѓалiм тек сµзiмен ѓана емес, µзiнiњ
мiнез-ќ±л ќымен, балалардыњ əр т‰рлi
т±рмыстыќ жаѓдайлардаѓы iс-əрекеттерiмен д±рыс мiнез-ќ±лыќ стереотип терiн жасауѓа жəне бекiтуге, моральдыќ
əлеуметтiк
нормаларын
ќа лып тастыруѓа, яѓни интернат тəрбие ленушiлерiнiњ əлеуметтiк практика ларын ±йымдастыруѓа м‰мкiндiк
туады.

Ата-аналарыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балалардыњ к‰йзелiстi жење
бiлу, мəселелердi шешу, т±лѓааралыќ
ќарым-ќатынастаѓы ќиындыќтарды
жењу, жаѓ-дайды талдай бiлу жəне
д±рыс шешiм ќабылдай алу даѓдылары
жəне т.б. болуы керек. М±ѓалiм б±л
жаѓдайда мањызды аќпарат, ќ±нды
баѓдар жəне жасµспiрiмге ќолдау
берушi, яѓни олардыњ µмiрiндегi
«мањызды» ересек адам болуы тиiс.
Превентивтi бiлiм берудiњ µзегi
тəр биеленушiнiњ µз денсаулыѓы мен
iс-əрекетiне жеке жауапкершiлiгiн ќалыптастыру болып табылады. Ол дегенiмiз.
Ќалыптасатын даѓдылар арасында
тиiмдi ќарым-ќатынас, жауапты шешiм ќабылдау, топтыќ ќысым жаѓдайында денсаулыѓына ќауiптi iс-ќимыл дан бас тарту даѓдылары барын ша
мањызды.
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Əлеуметтiк даѓдылар əр
əдiстер арќылы ќалыптасады:

т‰рлi

Керi байланыс – м±ѓалiм жасµспiрiмге оныњ мiнез-ќ±лќын т‰сiндiре
оты рып, онымен керi байланыс орнатады. Жасµспiрiмнiњ жаѓымды мiнезќ±лќына назар аудару осындай əрекеттi бекiте т‰седi, оныњ ‰стiне жетiм
балалар кµњiл-к‰йiн ќолдауды ‰немi
ќажетсiнедi.
Н±сќаулар – н±сќау бере отырып,
м±ѓалiм (тəрбиешi) тапсырманы ќалай орындау керектiгiн, даѓдыны ќолданудыњ ж‰йелiлiгiн жəне б±л даѓ-

дыны ќандай жаѓдайда ќолдануѓа
болатынын оѓан т‰сiндiредi.
Кµрсету – м±ѓалiм (тəрбиешi) жасµспiрiмге даѓдыны кµрсете отырып
‰йретедi.
Жаттыѓу – м±ѓалiм (тəрбиешi)
жасµспiрiм
даѓдыны
iс-əрекетпен
кµр сеткенде ѓана, одан ненi к‰туге
бо латынын т‰сiнгенiн бiле алады.
Даѓдыны мењгеруге рµлдiк ойын, шынайы жаѓдайларда ѓана жаттыѓуѓа болады (2 ќосымша).
Оќытудыњ интерактивтi əдiстерi –
танымдыќ жəне коммуникативтiк iсəрекеттердi ±йымдастырудыњ арнайы
т‰рi, м±нда балалар танымдыќ ‰рдiске тартылады, µздерi бiлетiн жəне
ойлайтындарын т‰сiнуге м‰мкiндiк
алады. М±ѓалiм кµбiне танымдыќ оќуды ±йымдастырушы, топ жетекшiсi,
жасµспiрiмдердiњ белсендiлiктерiне
жаѓдай туѓызушы рµлiнде ѓана болады. Танымдыќ оќу кезiнде ењ бастысы
ќатысушылар арасында байланыс орнату, олардыњ µзара iс-ќимылы мен
ынтымаќтастыѓы болып табылады.
Оныњ ‰стiне интерактивтi оќыту тек
ќатысушылардыњ жеке тəжiрибесiн
пайдалануѓа негiзделген.

Жаттыѓу
Кµрсету

Н±сќау
Керi байланыс
Əлеуметтiк ќ±зырлылыќ ‰лгiсiн
ќол данѓанда
АЌТЌ
ж±ќпасыныњ
ал дын алудаѓы жас кезењдерiнiњ
мiн деттерiн,
С¤С
ќалыптастыру
даѓдыларын аныќтау ќажет. Жас кезењ дерi мiндеттерiн аныќтау жетiм
ба лалардыњ АЌТЌ ж±ќпасынан саќтану шаралары туралы аќпаратта ну
дењгейлерiн кµте руге, балалардыњ
са наларын ќалыптастыруѓа, жалпы
мəдениетiн кµтеруге ќатысты бiлiм,
бiлiк, даѓдыларыныњ кµлемiн аныќтау ѓа əкеледi. Интернатта тəрбие
‰рдiсiн нəтижелi ±йымдастыру ‰шiн

алдын алу ж±мыстары баѓдарламасын
жетiм балалардыњ жас, жеке-типтiк
ерекшелiктерiн ескере отырып ќ±ру керек, сонда бiлiм, бiлiк, даѓды
спираль бойымен, бiр-бiрiн ќайтала май, кењейiп µседi. Пе дагогикалыќ
±жым жасайтын баѓдарла мада баланыњ бойында осы оќу жылын да, одан
соњ келесi оќу жылдарында ќандай
бiлiм, даѓдыларды ќалыптастыру ќажеттiгi аныќ кµрiнуi керек. 4-шi жəне
5-шi сы нып тарѓа арналѓан баѓдарламаны
‰лгi
ретiнде
±сынамыз
(кестенi ќара).
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Тəжiрибеде əлеуметтiк ќ±зырлылыќтыњ нидерландыќ ‰лгiсiн ќолдану
жаќсы жаѓынан кµрiндi. ‡лгiнiњ мањызы мынада, адам µзiнiњ алдында
кездесетiн мiндеттердi немесе мəселелердi орындауѓа, шешуге кµмектесетiн жеткiлiктi кµлемде бiлiм мен
даѓдыларды мењгеруi керек. Əлеумет тiк ќ±зырлылыќ адамныњ жас
мµлшерiнiњ мiндеттерi мен бойында бар бiлiм, даѓдыларыныњ арасындаѓы тепе-тењдiк жаѓдайы ретiнде
ќарастырылады. Егер жас мµлшерi
мiндеттерi мен мəселелерi µте к‰рделi
болса немесе наќты бiр уаќытта кµбiрек болса, адам жаѓымсыз iс-əрекет
жасайды, тепе-тењдiк б±зылады.

81

ÆÅÒІÌ ÆƏÍÅ ÀÒÀ-ÀÍÀÑÛÍÛЊ ЌÀÌЌÎÐËÛЃÛÍÑÛÇ ЌÀËЃÀÍ ÁÀËÀËÀÐЃÀ ÀÐÍÀËЃÀÍ
ÁІËІÌ ÁÅÐÓ ¦ÉÛÌÄÀÐÛÍÄÀ ÀЌÒЌ-ÍÛЊ ÀËÄÛÍ ÀËÓÄÛЊ ÅÐÅÊØÅËІÊÒÅÐІ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

82

Сынып

Таќырып

Бiлiм, даѓдылар

4

¤зiн-µзi
ќ±рметтеу

«Ќ±рметттеу», «¤зiн-µзi ќ±рметтеу» ±ѓымдарыныњ мəнiн бiлу. Бала
µзi маќтана алатын, µз басындаѓы оны сол ‰шiн сыйлайтын жеке
ќасиеттерiн, жетiстiктерiн, басќа балалардыњ ќасиеттерi мен
жетiстiктерiн бµлiп кµрсетiп, аныќтай алуы.

Əдеттер

«Əдет» сµзiнiњ мəн-маѓынасын бiлу, зиянды жəне пайдалы
əдеттердi атай бiлу. Зиянды əдеттерден арылу тəсiлдерiн тањдай
бiлуi, осы тəсiлдерге с‰йене бiлуi.

Достыќ

«Достыќ» сµзiнiњ мəн-маѓынасын бiлу, µмiрден, əдебиеттен
адамдар достыѓы жайлы мысалдар келтiре алуы. Достыќ пен
адамныњ ќасиеттерi арасындаѓы байланысты орната бiлуi. Достыќ
‰шiн ќатты сынныњ (тек кемшiлiктердi кµру) зиянын ±ѓыну.

Ќысым

«Ќысым», «µзiндiк шешiм» сµздерiнiњ мəн-маѓынасын, ќысымныњ
т‰рлерiн бiлу. Ќысымѓа ќарсы т±ру тəсiлдерiн атау. Денсаулыќќа
ќауiптi жаѓдайларда «жоќ» деп айта бiлу, ќарсы болудыњ тиiмдi
тəсiлдерiн пайдалану.

Iшiмдiк

«Iшiмдiк» сµзiнiњ мəн-маѓынасын, iшiмдiк туралы ањыз бен
шындыќты бiлу. Iшiмдiк туралы айналасындаѓылар: жарнама,
телеќойылымдар, газеттер, ќ±рдастары айтатын аќпараттарды
талдай бiлу. Денсаулыќќа ќауiптi жаѓдайларда «жоќ» деп айта
бiлу.

Менiњ
компаниядаѓы
мiнез-ќ±лќым

«Мотив» сµзiнiњ мəн-маѓынасын бiлу. Ќ±рдастарыныњ
компаниясында, мерекелерде мiнез-ќ±лыќ ережелерiн бiлу.
Компанияда iшiмдiк iшудiњ мотивтерi мен зардаптарын бiлу.
Жасµспiрiмдер iшiмдiк iшкен жаѓдайларѓа µз баѓасын бере бiлуi,
µз ќатынасын бiлдiруi. Шынайы жаѓдайларда бос уаќытты тиiмдi
µткiзудiњ тəсiлдерiн бiлуi жəне ж‰зеге асыруы.

Психоактивтi
заттар «ПАЗ»

«ПАЗ» сµзiнiњ мəн-маѓынасын бiлу, оныњ не нəрсе екендiгiнен
хабары болуы. Тыйым салынѓан жəне зиянды ПАЗ. Дəрiлердi
ќолданудаѓы ќауiпсiздiк ережелерiн бiлу.

Шешiм ќабылдау

ПАЗ-ѓа ќатысты ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ ережелерiн орындау. Ќауiптi
ескертетiн н±сќаулар, белгiлердi бiлу. Т±рмыста кездесетiн ПАЗды ќауiпсiз ќолдану даѓдыларыныњ болуы.

Шешiм ќабылдау

ПАЗ-ды ќолданудыњ ќабылданѓан жəне ќабылданбаѓан ќатысты
кењ тараѓан жаѓдайларды бiлу. ПАЗ-ды ќолданудыњ жаѓымды
жəне жаѓымсыз жаќтары. ПАЗ-ды ќолданудыњ ќабылданѓан
жəне ќабылданбаѓан ќатысты жаѓдайларында шешiм ќабылдау
даѓдыларыныњ болуы. Адамныњ ПАЗ-ды ќолданудаѓы кµњiлк‰йдi реттеу, адамныњ сезiмiне əсер етудiњ кµптеген ќалыпты
тəсiлдерi туралы т‰сiнiгi болуы. Жаѓымсыз сезiмдi жењудiњ балама
тəсiлдерiн бiлуi, олардыњ ќауiпсiздiгiн т‰сiнуi.

Жауапты мiнезќ±лыќ

Айналасындаѓылар тарапынан болатын əр т‰рлi ќысым т‰рлерiн:
к‰штеу, ќорќыту, бопсалау, ‰гiттеу жəне т.б. бiлу. Ќысымѓа ќарсы
т±ру тəсiлдерi туралы т‰сiнiгiнiњ болуы: «жоќ» деп айту, келiспеу,
кетiп ќалу, ќарсы т±ру, сенiмсiздiк кµрсету жəне т.б. «Сенiм»,
«сендiру», «дилер» ±ѓымдарын бiлу.

5

Ќысым
жаѓдайындаѓы
жауапты мiнезќ±лыќ

Ќысымѓа ќарсы т±ру тəсiлдерiне, даѓдыларына, ПАЗ ќолдануѓа
байланысты ±сыныстан бас тартудыњ ‰лгiсiн кµрсетуге жаттыѓу.

Ингалянттардыњ
жаѓымсыз
зардаптары

Ингалянттар, оларды ќолданудыњ мотивтерi туралы бiлiмi болу.
«Ќауiптi мiнез-ќ±лыќ» ±ѓымын, ќауiптi жаѓдайлардыњ ‰лгiлерiн
беру. Ќауiптi жаѓдайларда шешiм ќабылдау, iс-ќимыл жасаудыњ
‰лгiлерiн жасау. Ингалянттарды пайдаланудыњ аса ќауiптiлiгiне
санасын ќалыптастыру. Ингалянттарды пайдаланып кµруге
±сыныстарды ќабылдамаудыњ ‰лгiсiн дайындау, ќарсы т±ру
формуласыныњ тiзiмiн жасау.

Менiњ
денсаулыѓым
-µмiрiмнiњ
жоѓары сапасы.

Денсаулыќ - µмiрдiњ жоѓары сапасы, адамныњ аман-есендiгi
екенiн т‰сiну. Денсаулыќтыњ бµлiктерiн: дене, психикалыќ,
əлеуметтiк бiлу. Денсаулыќты ќолдау жəне саќтаудыњ тəсiлдерiн
бiлу. Санасында денi сау адам боламын деген ±станымы болуы.
Темекi шегетiн, iшiмдiк жəне т.с.с. ќолданатын жасµспiрiмге тəн
белгiлердi бiлу.

Нидерландтыќ ‰лгiдегi ж±мыстыњ негiзгi ќиындыѓы – алдын алу
ж±мысыныњ нəтижелiлiгiнiњ стандартын жасау. Осыѓан байланысты интернат
±йымы тəрбиеле-нушiсiнiњ жеке ќырларыныњ ќалыптасуын оны тəрбиелеудiњ,
онымен алдын алу ж±мыстарын ж‰ргiзудiњ нəтижесi ретiнде негiзге алуѓа
болады.
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“Тењ-Тењімен” ќаѓидасы бойынша ж¦мыс

«Тењ-Тењiмен» ќаѓидасыныњ
мањыздылыѓы неде?
Ќай мектепте де µз ќатар-ќ±рбы ларыныњ арасында беделi жоѓары, сµзi µтiмдi балалар бар. М±ндай
оќушылар ±йымдастыруѓа ќабiлеттi, тiл табысќыш болып келе дi.
Оларды “пiкiр сµздiњ кµсемi” деп
атау ѓа болады, себебi, ол µз пiкiрiн
бас ќаларѓа тыњдата отырып, кµзќарастарын µзгертуге де ыќпал ете
алады. Оњдай балалар АЌТЌ-дан
саќтанудыњ ќажеттiлiгi туралы əњгiме бастаса, басќалардыњ да мiнезќ±лќына əсер ете бастайды. Егер
лидер-оќушылар мiнез-к±лыќ əрекетiне
жауап-кершiлiкпен
ќарауды
ма ќ±лдап, АЌТЌ мен ЖЌТБ-дан
саќтандыру жайында ж±мыстар ж‰р-

гi зе бастаса, олардыњ достары мен
таныстары да АЌТЌ-дан ќорѓануды
бiлiп, насихаттай ж‰редi.
¦сынылып отырѓан баѓдарламада
окушы-лидерлердiњ ќатысуымен ж±мыс
ж‰ргiзу барысында тµмендегi жаѓдайѓа
мəн берген д±рыс:
Жасµспiрiмдер беделдi ќ±рдастарыныњ айтќанын бар ыќы ласымен тыњдайды.
Жасµспiрiмдер беделдi де с‰йкiм дi ќ±рбы-ќ±рдастарына елiктеуге бейiм.
Жасµспiрiмдер əњгiменi талќылау барысында барынша ашыќ сµйлеседi.
Жасµспiрiмдер µздерiне т‰сiнiктi
тiлде сµйлеседi.
Жауапты мiнез-ќ±лыќ əрекетiн
жаќтаушы лидерлер, µз ќ±рбыќ±рдастарыныњ да мiнез-ќ±лќыныњ
µзгеруiне оњ ыќпалын тигiзе алады.
Лидерлер µз ќатар-ќ±рбыларына
сыныпта да, басќа жерде де кµмек,
ќолдау кµрсете алады.
Мектепте «Тењ-Тењiмен» ±станымы
бойынша ж±мысты ±йымдастырѓанда
тµмендегiдей кезењдермен ж‰ргiзген
жµн:

1-кезењ.
Лидерлердi iрiктеу
Лидерлер µз ќатар-ќ±рбыларыныњ немесе м±ѓалiмнiњ
±сынысымен тандалѓан жµн,
рµлдi к‰штеп тањуѓа болмайды.
Олар «м±ѓалiмнiњ с‰йiктiсi» деп
ќарайтындай емес, басќа оќушылар сыйлайтындай болѓаны
д±рыс. Лидерлер µз сµзiн басќаѓа тыњдата алатын, µзiне-µзi
сенiмдi, басќалар оныњ пiкiрiн
занды деп танитындай ересек
оќушы болѓаны жµн.
Материалдар ќорында лидер iрiктеу маќсатында пай даланатын сауалнамалар берiлген.

“ÒÅЊ-ÒÅЊІÌÅÍ” ЌÀЃÈÄÀÑÛ ÁÎÉÛÍØÀ Æ¦ÌÛÑ

Əлеуметтiк даѓдылар негiзiнде
АЌТЌ-дан саќтануды оќытудыњ ењ
тиiмдi тəсiлдерiнiњ бiрi — тењ ќ±ќылы
оќыту.
Əлемдiк тəжiрибе кµрсеткендей,
жа-сµспiрiмдердi мiнез-ќ±лыќ əрекетiне жауапкершiлiкпен ќарауѓа тəрбиелеуде жетекшi рµлдi жасµспiрiм
- лидер ќолѓа алѓанда тиiмдiлiгi арта
т‰седi. М±ндай тењ ќ±ќылы оќыту
±станымы «Тењ-Тењiмен» деп аталады.
Сондыќтан да жоспарлау барысын да
оќытушыѓа «Тењ-Тењiмен» ±ста нымы
бойынша сабаќ т‰рлерiн ќарастыруды ±сынамыз.
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2-кезењ.
Лидерлердi µз ќ±рдастарымен интерактивтi
əдiспен ж±мысќа даярлау.
Лидердердi даярлау баѓдарламасына мыналарды енгiзу ќажет
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Таќырыптар

Мазм±ны

АЌТЌ жəне ЖЌТБ туралы
фактiлер

АЌТЌ жəне ЖЌТБ туралы базалыќ бiлiмдер, əлемдегi, елдегi,
ќаладаѓы жаѓдайлар, есiрткi ќолданумен АЌТЌ-ныњ байланысы,
АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдарды стигматизациялау мен
кемсiтушiлiк. Əрбiр адам µзiн АЌТЌ мен ЖЖБИ ќорѓай
алатындыѓына баса назар аударту керек

Жаттыќтырушылыќ даѓдылар

Тренинг деген не, тренер деген кiмдер, тренингтi ќалай µткiзуге
болады, µз ж±мысын ќалай баѓа-лауѓа болады, «Тењ-тењiмен»
±станымы бойынша оќытуды ќайда жəне ќалай ж‰ргiзуге
болады. Ќиын жаѓдайлардан ќалай шыѓуѓа болады
Интерактивтi əдiс деген не

Ќарым-ќатынас даѓдылары

Т±лѓааралыќ, вербальдi, вербальдi емес
ќарым-ќатынас деген не
Ашыќ жəне жабыќ с±раќтар. Презентациялау даѓдылары

Практика

Модуль жасау. Тренинг µткiзуге дайындыќ. ‡лгi сабаќтар
Баѓа

Б±л кезењде лидерлердi АЌТЌ
мен ЖЌТБ туралы бiлiмiн толыќтырып, бiлiктiлiгiне сенiмдi болуына баулыѓан жµн. Оларды АЌТЌ
ж±ќтырып алудыњ ќаупiн алыстату
туралы к‰нделiктi µмiрде µз бiлiмдерiн ќолдануѓа ‰йрету керек.
Лидерлердi даярлаудыњ нəтижесi:
Алдын алу баѓдарламасыныњ
мiндетiн жəне сол баѓдарламадаѓы
µз рµлiн т‰сiну.
Сенiмдi аќпараттарды алу жəне
АЌТЌ мен ЖЌТБ туралы фактiлердi
ањыздардан ажырата бiлу, м±ны µз
ќ±рдастарына т‰сiндiре алу.
Сенiмдi аќпараттарды жəне
кењес беретiн орындарды ќайдан
алу дыњ кµзiн бiлу
Оќушыларѓа баѓдарланѓан əдiстермен сабаќ ж‰ргiзудi ‰йрену
¤з iс-əрекетiнiњ нəтижесiн талдай бiлуге жəне оныњ тиiм дiлiгiн
кµтеру тəсiлдерiн бiлуге ‰йрену
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3 КЕЗЕЊ.
Лидерлермен
алѓашќы сынаќ
сабаќтарын µткiзу
Б±л кезењде жасµспiрiм-лидерлермен бiрге алдаѓы сабаќќа ќатысты
ж±мыс модульдерiнiњ мазм±нын талќылауды ±сынамыз. Бiрiншi тренинг
лидерлер тобында µтедi. Лидерлер
‰йреншiктi тiлмен, к‰нделiктi µздерiнiњ жолдастары арасында ќалыптасќан сµздерiн ќосып сµйлегенi
д±рыс. Бiреулердiњ жазып берген сµзi
немесе дайындалып алып, жаттанды сµйлеген сµздер — лидердiњ µз
сµзi мен айтканындай нəтиже бере
алмайды.
АЌТЌ мен ЖЌТБ бойынша тренинг µткiзу барысында ќорќыныш
туѓызатын аќпараттардан гµрi, жаѓым ды хабарларды кµбiрек айтуѓа
кењес беремiз. ¤йткенi ж±ртты ќорќытып-‰ркiту əдiсiмен оќыту — адамныњ мiнез-к±лќын µзгертуге əсер
етпейдi, керiсiнше, терiс те жант‰ршiгерлiк əњгiменi тындаудан ќашады.

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

4-КЕЗЕЊ.
Лидерлердiњ мектеп
окушылары ‰шiн
сабаќ µткiзуi
М±ѓалiм оќушы-лидерлердiн µз
ќатар-ќ±рбылары арасында тренинг
µткiзуге дайын екендiгiне кµз жеткiзгенде ѓана,
баѓдарламаѓа
б±л
тренингтердi ќосуы керек.
Бiрте-бiрте б±л жаттыќтырушы
- балалар мектеп бiтiрер кезде µз ж±мыстарын жалѓастыра алатын жаттыќтырушылар тобын µздерi-аќ дайын дап кетедi. Б±л балалар АЌТЌ
дертiнен саќтану ж±мыстары кезiнде
театрланѓан кµрiнiстер ќойып, акциялар µткiзе алады. Сонымен ќатар,
сiздерге ата-аналармен алдын-алу
шара ларын ±йымдасты-руларыњызѓа
кµмек теседi.
Балаларѓа µз командасы ‰шiн
тµл тањба дайындауды ±сынѓан жµн.
Осы тµлтањбаѓа сəйкес, тµсбелгi
мен плакаттар дайындауѓа болады.
Мек тепте iлiнген плакаттарѓа жəне
тµлтањба мен тµсбелгiдегi суретгер
мен белгiлерге оќушылардыњ ќызыѓушылыѓы оянып, маѓынасын бiлуге
±мтылады. Б±л ќызыѓушылыќтар тренингтердiњ нəтижелi µтiп, əрi ќарай
ынтамен ж±мыс iстеуге ыќпал етедi.
М±ѓалiм
лидер
оќушылармен
алѓашќы сабаќты µткiзiп болѓаннан
кейiн, оларды т‰гел жинап, келесi
тренингтердi µткiзуге ынталандыру
максатында, алдын алу ж±мыстарына
ат-салысќаны ‰шiн раќмет айтуды
есiне ±стаѓаны жµн
Оќытушы лидерлер тобын саќтап
ќалуы ‰шiн:
Мадаќтау мен марапаттаулар
ж‰ргiзу (сертификаттар, маќтау
ќа ѓаз дары мен алѓыс-хаттар т.б.
тапсыру).

Жалпымектептiк iс-шаралар кезiн де лидерлер командасыныњ ж±мыстарын атап µту
Мектептiњ белсендi оќушылары
ретiнде аудандыќ жəне ќалалыќ
шараларѓа ќатыстыру.
Ќазаќстанда АЌТЌ-ныњ алдын
алу ж±мыстары кµптеген коѓамдыќ
±йым дарда «Тењ-тењiмен» ±станымы
бойынша ж‰ргiзiледi. 1995 жылы
Алматы ќаласындаѓы №3 мектепте
“Жасµспiрiм-Жасµспiрiмге” солардыњ
алѓашќылары
болып
ќозѓалыс
ретiнде ќ±рылѓан едi.
Б±л ќоѓамдыќ ±йымныњ негiзгi
ќызметi жастар мен жасµспiрiмдер
салауатты µмiр салты жəне жауапты
да ќауiпсiз мiнез-ќ±лыќ əрекетiнiњ
с±раќтарына «Тењ-Тењiмен» ±станымы
бойынша µздерiн µздерi оќы тады.
Ќоѓамдыќ ±йымныњ жаттыќтырушы лары осы маќсатта рес пуб ликамыздыњ оќу орындарында оќу шы лар
мен студенттерден, м±ѓалiм дерден
жаттыќтырушылар то бын ќ±рып,
оќыта бастады. Алдымен µз оќу
орнында, сонан соњ басќа орын дарда тренингтер мен алдын алу шараларын µткiздi.
Тренингтiњ баѓдарламасында «Жат тыќтырушылыќ шеберлiк», «Мiнезќ±лыќ
əрекетiне
жауапкершiлiк»,
«Нашаќорлыќтыњ алдын алу», «АЌТЌ
мен ЖЌТБ» таѓы да басќа таќырып тар
ќарастырылѓан. Тренингтi аяќта ѓан
соњ, ќатысушыѓа «жаттыќтырушы»
деген сертификат берiледi. ¤з мектебiнде оќушылар арасынан жат тыќтырушылар дайын даѓысы келетiн м±ѓа лiмдер мен педагоги калыќ ±жымѓа
«Тењ-Тењiмен ќоѓамдыќ ±йымы ќол
±шын беруге дайын. «Тењ-Тењiмен»
ќоѓамдыќ ±йымы жµнiнде терењiрек
бiлгiњiз келсе, www.equal.freenet.kz
сайтынан аќпарат аласыз
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Б±л кезењде балалар µз тренингтерi
мен достарыныњ µткiзген тренингтерiне талдау жасап ‰йренуi керек.
Б±л µткiзiлетiн тренингтердiњ сапасын арттырады. Осылайша, сiздiњ мектебiњiзде оќушылар арасында АЌТЌ
дертiнiњ алдын алу мəселелерiн шешуге
кµмек берушi команда дайын болады.

¦йым жµнiнде мəлiмет:
Мекен –жайы: 480020, Ќазаќстан,
Алматы ќаласы, Чайкина кµшесi 12.
Т±ран университетi.
Телефондары: (8 7272) 716-092,
644-875
Факс (87272) 924-633
Электрондыќ пошта: sagyn@nursat.kz
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Лидердi iрiктеуге арналѓан сауалнаманыњ ‰лгiсi
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Н±сќаулыќ: Сiз µз сыныбыњыздыњ
оќушыларын бiлесiз. Басќа оќушылардыњ арасында кiмдердiњ беделi
жоѓары екенiн аныќтауѓа мен сiздерден кµмек с±раймын. Б±л ќ±пия сауалнама: аќпарат ќ±пия т‰рде саќталады.
Сыныптастарыњныњ iшiнде кiм нен
кµмек пен аќыл-кењес с±рауѓа болады?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ќатар ќ±рбыларыњыз кiмдi сыйластыќпен атайды? _________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Сiздiњ достарыњыз кiмнiњ аќылкењесiн тыњдаѓысы келедi? ___________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ќ±нды пiкiр деп кiмнiњ пiкiрiн
айтасыз? ___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

¤зiн лидер ретiнде ±сынѓандарѓа
берiлуге тиiс с±раќтар:
Аты-жµнi ______________________
__________________________________
__________________________________
Саѓан басќа оќушылар арасында
уаќыт µткiзу ±най ма? ______________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Оќушылардыњ саѓан с±раќ ќойып,
сенiњ пiкiрiњмен санасуы ±най ма? _
_________________________________
________________________________
_________________________________
Кейбiр с±раќтарѓа ќатысты оќушы ларды сенiњ пiкiрiњ ќызыќтыра ма?
__________________________________
__________________________________
___________________________________
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Бос уаќытыњ бар ма? ____________
___________________________________
___________________________________
Сенi АЌТЌ мен ЖЌТБ мəселелерi
ќызыќтыра ма? _____________________
___________________________________
___________________________________
¤з достарыњныњ арасында АЌТЌныњ алдын алу туралы тренинг
µткiзгiњ келе ме? ___________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Лидер-оќушыныњ µз
µзiнiњ баѓа беру ‰лгiсi

ж±мысына

Лидердiњ аты-жµнi _______________
___________________________________
___________________________________
Сабаќ ќай сыныпта µттi __________
___________________________________
___________________________________
Сабаќтаѓы оќушылар саны ________
___________________________________
___________________________________
1. Тренингтiњ
ќандай
бµлiгi
барынша табысты болды жəне неге?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. Тренингтiњ ќай бµлiгiн жетiлдiруге болатын едi жəне ќалай?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3. Сен сабаќты µткiзу кезiнде
ќан дай ќиындыќтарѓа кездестiњ жəне
оны ќалай жењдiњ?
4. ¤з даѓдыларыњды жəне тренингтiњ µзiн жетiлдiруге саѓан не
ќажет болады?
5. Семинарѓа ќатысушылар тренингтi ќалай баѓалады? _____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

ата-аналармен
ж±мыс
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ата-аналармен ж±мыс
Соњѓы уаќыттарда АЌТЌ-ныњ таралуы ‰рейлендiрiп т±рѓаны шындыќ.
Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында
да б±л мəселе тµњiрегiнде жазылып
келедi. Т±рѓындардыњ б±л дерт туралы белгiлi бiр т‰сiнiктерi ќалыптасќан. Бiлiм ордаларында да АЌТЌныњњ алдын алуѓа байланысты əр
т‰рлi шаралар µткiзiледi.
Жасµспiрiмдердi АЌТЌ-дан саќтандыруда ата-ананыњ рµлi ерекше.
АЌТЌ-ныњ алдын алу ж±мысы м±ѓалiмдер, мектептiњ ѓана емес, осы
мəселе бойынша «‰йдегi м±ѓалiмi»
болуы тиiс ата-аналардыњ да мiндетi.
Əйтсе де, əр отбасында µз баласын
осы дерттен саќтандыру жµнiнде
ашыќ таќырыпта əњгiме ќозѓауѓа атааналардыњ дайын еместiгiн бiлемiз.
Себебi елiмiздегi ќай ±лттыњ µкiлi
болмасын, жан±я жаѓдайында жыныс тыќ тəрбие таќырыбында əњгiме
ж‰ргiзудi əбестiк санайды. Халыќта
“Бiлмеген у iшедi “деген сµз бар. Егер
µз баласыныњ болашаѓына жанашыр лыќ кµрсетiп, батыл əњгiме
айта алмаѓан ата-ана баласыныњ
µз µмiрiн д±рыс ќ±ра алмауына
себеп шi болмай ма? Халќымыздыњ
озыќ ойлы аѓарту-шыларыныњ бiрi
А.Байт±рсынов:”Балам деген ж±рты
бол маса, ж±ртым деген бала ќайдан
шыѓады?” демеп пе едi?
Олай болса, ±рпаќ, ±лт, халыќ алдындаѓы жауапкершiлiк мəселесiн
ата-аналармен ж±мыстын µзегi етiп
алѓанымыз жµн.
Мектепте ата-анамен ж±мыс
ж‰ргiзгенде тµмењдегiше ±станымдарды басшылыќќа алу керек:
жас ерекшелiктерiн ескеру;
аймаќтыќ ерекшелiктi ескеру;
±лттыќ ерекшелiктерге кµњiл бµлу.

Ата-аналармен
ж±мыстыњ маќсаты:
олардыњ АЌТЌ жəне ЖЌТБ туралы
бiлiм дерiн кењейту жəне оларды
балалармен ж‰ргiзiлетiн алдын алу
ж±мыстарына тарту.
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АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша ж±мыстарды ±йымдастыру жолдары:

1.Ата-аналар жиналыстарында:
– Ата-аналарды АЌТЌ-ныњ алдын
алу бойынша мектеп баѓдарламасымен
таныстыру;
АЌТЌ-ныњ алдын алу мəселелерi
туралы ‰немi аќпараттандыру.

Ата - аналар жиналыстары
таќырыптарыныњ ‰лгiсi:
1. АЌТЌ-нын алдын алудаѓы ата-аналардыњ рµлi.
2. Ќазаќстандаѓы АЌТЌ жаѓдайы.
3. АЌТЌ дертiнiњ таралу жəне таралмау жолдары.
4. АЌТЌ жəне есiрткiлер.
5. Жауапты мiнез - ќ±лыќ - АЌТЌ-дан
ќорѓанудыњ жолы.
6. АЌТЌ, ЖЌТБ жəне ќоѓам

2. Мектеп кењесi, ата-аналар
коми тетi отырыстарында:
– АЌТЌ-ныњ алдын алу маќсатында ата-аналарѓа жалпыѓа бiрдей бiлiм
берудi ±йымдастыру;
– ата-аналар iшiнен бастамашылар
топтарын (дəрiгерлер, психологтар,
зањгерлер жəне т.б. ќ‰рып, м‰мкiншiлiктерiне ќарай оларды əњгiмелер,
пiкiр-таластар µткiзуге ќатыстыру.

З. Оќушылардыњ ата аналарымен жеке ж±мыс:
М±ндай ж±мысты ќажет етушi
ата-аналармен жеке əњгiме, психологиялыќ тренингтер, аќыл-кењестер
ж‰ргiзген д±рыс.
Ата-аналар оќуын ж‰ргiзген кезде
тµмендегiлерге назар аудару ќажет:
А лѓашкы ж±мысты ата-аналар жиналысќа жəне АЌТЌныњ алдын алу сабаќтарына
µз еркiмен ќатысу керектi гiнен бастау керек. Ол ‰шiн шаќыру билет терiн дайындап жəне тарату, оќу шылардыњ шыѓармашылыќ кµрме сiн
±йымдастыру, ата-аналарѓа жи налысќа шаќырылѓан мамандар ту ралы
аќпарат беру керек.
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– «Ата-ана – Ата-анаѓа» ќаѓидасымен оќыту,
– бейне жəне дидактикалыќ материалдарды пайдалану.
Əдiс-тəсiлдердi т‰рлендiру атаана лармен
ж±мыстыњ
тиiмдiлiгiн
артты рады.

Ата-аналар
жиналысыныњ ‰лгi
жоспары

3

4

Ата-аналармен ж±мыстыњ т‰рлерi
мен əдiстерi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

дəрiс,
əњгiме,
дµњгелек ‰стел,
с±хбаттар,
пiкiрталастар,
тренингтер,
семинарлар
сауалнама,
тестер алу,
мамандармен кездесулер,
µз бiлiмiн жетiлдiру,

ÒÀЌÛÐÛÏ:
"ÆЌÒÁ - ЃÀÑÛÐ ÌƏÑÅËÅÑІ "
Жиналыстыњ жоспары:
1

Ќазаќстандаѓы iндеттiк жаѓдаяттармен таныстыру.
2. «Ата-аналарѓа ‰ндеумен» таныстыру жəне талќылау.
3. Ата-аналарды АЌТЌ-ныњ алдын алу
туралы мектеп баѓдарламасымен
таныстыру.
4. Баѓдарламаныњ кµкейтестiлiгiн негiздеу.
5. «Аквариум» жаттыѓуы.
6. Тест таратып, пiкiр аныќтау.
7. Ата-аналарды
жадынамалармен
таныстыру
8. Ќорытындылау.
Оќытушы: Адам µмiрi ±рпаѓымен
мањызды. ¦рпаќ тəрбиесi сан мыњдаѓан жылдардан берi жалѓасын
табуда.
Осыдан соњ “Ата - аналарѓа ‰њдеу”
оќылады.

ÀÒÀ-ÀÍÀËÀÐÌÅÍ Æ¦ÌÛÑ

2

Ж алпы немесе сыныптыќ
ата-аналар
жиналысында
АЌТЌ-ныњ алдын алу мəселесi жµнiндегi аќпараттар берiлгенде оќытудыњ барлыќ т‰рлерi мен
формаларын аудиторияныњ ќ±рамына, маќсатына, ќажеттiлiгi мен
дайындыќ дењгейiне байланысты
тиiмдi пайдалану.
Ə рекетке деген мотивтерi,
±станымдары мен ќатынасыныњ ќалыптасуы, ќабiлеттерi нiњ артуы, бiлiмдi мењгеру м‰мкiндiктерi аќпараттыњ ќаншалыќты
тиiмдi жолдармен берiлiп, б±л ‰рдiске тыњдаушылардыњ белсендi араласуына байланысты.
Б±л мəселе тµнiрегiнде ашыќ
айту керектiгiн желеу етiп,
ата-аналарда т‰рлi кµзќарас
туындайтындай (наразылык, ќарсы
шыѓушылыќ)
жаѓдайѓа
жеткiзбеу
керек. Жиналѓан ата-аналарѓа да, жастарѓа да естiгенде ыњѓайсыздыќ туѓыз байтындай əњгiме µрбiткен д±рыс.
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Ќ±рметтi əрiптестер!
Əке немесе шеше болу - µмiрдiњ ењ басты iсi. Осы ‰ндеуiмiзбен бiздiњ
барлыѓымыздыњ ±лтымызѓа, əлеуметтiк жаѓдайымызѓа, бiлiмiмiз бен
дiнiмiзге ќарамастан бəрiмiзде ата-ана екенiмiздi кµрсеткiмiз келедi.
Бiздi бiрiктiретiн де осы жаѓдай. Б±л бəрiмiздiњ µзiндiк µмiрге аттанып
бара жатќан балалардыњ рухани ж‰гiне бiрдей жауаптымыз деген сµз. Бiз
оларды шешiм ќабылдауѓа, ќиыншылыќты табандылыќпен карсы алуѓа,
кажеттi жол тањдай бiлуге ‰йретуiмiз керек. Ондай даѓдылар оларѓа б‰гiн
есiрткiнiњ, iшiмдiктiњ тəуелдiлiгiне, бµтеннiњ еркiне т‰спеуi ‰шiн ауадай
ќажет. Сонымен ќатар µздерiн емделмейтiн аурулардан əсiресе АЌТЌ мен
ЖЌТБ-дан саќтау ‰шiн мањызы зор.
Жања буын µмiрге µздерiне дейiн шешiлмеген жања мəселелердi
шешуге келедi. ‡лкендердiн кемењгерлiгi жастардыњ əкелген жањалыѓын
ќабылдауда. ¤мiрдiњ келењкесiн кµрмеген жас ±рпаќ µзгерiстердi бiрiншi
болып “±стайды” бiраќ оны талдай бiлмейдi жəне т‰сiндiре алмайды.
Əсiресе б±л мiндет əжелер мен аталардiкi, µйткенi ењбектен демалып,
µмiр тəжiрибесi мен уаќыты кењ ‰лкен буынныњ немерелерiнiњ, iс ќимылдарына бакылау жасап, олардыњ к‰нделiктi əкелген аќпаратын
бµлiсiп, талдау жасауѓа м‰мкiндiгi мол. Осындай аќпараттар арќылы
‰лкен буын алдаѓы 10-15 жылѓа орта буынныњ рухани саулыѓына болжам
жасай алады. Осындай жолдармен ќоѓам ±рпаќтан-±рпаќќа рухани
байлыѓын жалѓастыра алады.
Əрине, б±л ‰лкендер бiр орында тоќтап ќалмай, жастармен бiрге µсудi
жалѓастырѓанда ѓана орындалады. Еуропа халыќтарыныњ дəст‰рiнде
егер жан±яда бала оќыса, бəрi сонымен бiрге оќуыныњ себебi де
сондыќтан болар. Б±лай болмаса, əке мен баланыњ арасы алшаќтап “ əр
тiлде” сµйлеуге əкелiп соѓады. Б±ѓан кiнəлi “жаѓдай”, “кездейсоќтыќ” т.с.с.
емес, бiздiњ жалќаулыѓымыз, жан±я тəрбиесiне немќ±райлы ќарауымыз,
к±ќыќтыќ бiлiмнiн таяздыѓы жəне əлеуметтiк енжарлыѓымыз. Мектеп,
мемлекет жəне ќоѓам бiздi алмастырмайды, бiзге кµмек кµрсетедi.
“Бала – ж‰регiмнiњ ж±батушысы” - деген Абай.
“ Д‰ние жастан басќарылады” — немiстiњ дiни шолушысы Толук.
“Д‰ние жастан ќ±рылып ѓана ќоймайды, содан бастап к±лайды” —
орыс ойшылы И.Ильин.
Табиѓатта ќуыс болмайды. Егер бiз балаларымыздыњ рухани негiзiн
жасамасаќ, оны бiз ‰шiн бiреулер жасайды... Сiз соны ќалайсыз ба?

Уайсов М.З., екi ќыздыњ экесi, екi немеренiњ атасы,
Ќазаќстан Халыќтары Ассамблеясыныњ м‰шесi, «Халыќтар достыѓы
педагогакасы» жобасыныњ жетекшiсi.
Иќамбаева Ф.К, «Балалар ќ±ќыѓын ќорѓау» Ќауымдастыѓыныњ
орындаушы директоры, ана жəне əже.
Попова Я.А., 12 жасар баланыњ анасы, «Ашыќ мектеп» журналыныњ
редакторы, «Халыќтар достыгы педагогикасы»
жобасыныњ ‰йлестiрушiсi.
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Сонан соњ ж‰ргiзушi ќатысушылармен тµмендегi с±раќтарды талќылайды:

?

- АЌТЌ дегенiмiз не?

- ЖЌТБ дегенiмiз не?
- ЖЌТБ ќайдан пайда болды?
- АЌТЌ ќалай берiледi? (3 модульдi
ќарањыз)
Ата-аналармен ж±мыста интерактивтi əдiстердiњ əр т‰рiн ќолдануѓа
болады. АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша негiзгi аќпаратты алѓан соњ келесi
жаттыѓуды пайдалануѓа болады.

"Аквариум" жаттыѓуы
Залдаѓы ата-аналарды интерактивтi əдiспен ж±мыс iстеуге ж±мылдыру.

Ата-аналар ортаѓа екi шењбер ќ±ра жайѓасады. Iшкi шењберге 6 адам
отырады (ќалѓандары сыртќы шењберде). Оларѓа “Сiздердiњ ор таќ
таныстарыныз АЌТЌ дертiне шалдыќќаны аныќталды, Не iстейсiз дер?”
деген таќырып берiледi. Осы таќырып
бойынша 2 ата-анадан бiрiгiп, 3 тапсырманы ќорѓап шыѓады.
А). 2 ата-ана «Оѓан ауру емес, адам
ретiнде ќарап, байланысты ‰збеймiн»
деген ±станымды ќорѓайды.
Б). 2 ата-ана «Мен ‰шiн ол адам
жоќ. Байланысты м‰лдем ‰земiн»
деген ±станымды ќорѓайды.
В). 2 ата-ана «Мен жаќындап кетпе сем де, балаларымды, аѓайын туыстарымды саќтандыруга мысал ретiнде
араќатынасымды ‰збес едiм» деген
±станымды ќорѓап шыѓуы тиiс.
6 ата-ана б±л мəселенi 5-7 минут
талќылап болѓан соњ, сыртќы шењбердегi ата-аналарѓа арнап ойларын
ортаѓа салады. “Аквариумды” ба ќылап отырѓан сырттаѓы ата-аналар
та ќырыпты талќылай бастай ды, µздерiнiњ ескертулерi мен ±сы ныс тарын
айтады. Ж‰ргiзушi ќорытын дылайды.
Таќырып талќыланып болѓан соњ,
ата-аналарѓа тест параѓы ±сынылады.

Ата-аналарѓа арналѓан тест «Сiз ќалай ойлайсыз ?»
Пiкiрлер

Келiсемiн

Келiспеймiн
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Оќытушы берiлген ‰ндеудi талќылап, µз пiкiрлерiн айтуды ±сынады.
Сонан соњ оќытушы, адам µмiрiнiњ əр кезењiнде кµптеген «жаулар»
т±рады, солардыњ ќатарына емделмейтiн ж±ќпалардыњ да жататынын
айтады. Б‰гiнгi тањда емделмейтiн
ж±ќпаныњ бiрi — АЌТЌ.
Ќазаќстандаѓы iндеттiк жаѓдаятпен танысу. (1 модульдi ќара)

Жауап беруге
ќиналамын

1. АЌТЌ, ЖЌТБ жəне нашаќорлыќ бiздiњ
елiмiз ‰шiн мəселе болып табылады.

2. Есiрткi ќабылдайтын адам АЌТЌ
ж±ќтыру ќаупiне кµп ±шырайды
3. Мен мектептерде ж‰ргiзiлетiн
АЌТЌ-ныњ алдын алу баѓдарламасын
ќолдаймын.
4. Ата-аналар µз балалары µмiрiнiњ
ќауiпсiздiгi ‰шiн жауапты.
5. Оќытушылардыњ менiњ баламныњ жеке
µмiрiне ќол с±ѓуына ќ±ќыќтары жоќ.
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6. Менiњ µз баламды тəрбиелеуге
к‰шiм жетедi. Егер ќажет болса, ќысым
кµрсетiп, µктемдiкпен тəрбиелеймiн.
7. Егер менiњ баламныњ эмоционалдыќ,
тəндiк немесе психикалыќ жаѓдайына
ќатысты мiнез-ќ±лќы менi ойландыратын
болса, мен мамандардыњ кµмегiне
с‰йенемiн.
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Ата-аналар с±раќ параќтарын толтырады (с±раќтардыњ нəтижелерi келесi
жиналыста ќаралады).
Ендi оќытушы ата-аналарѓа жадынама таратады жəне онын мазм±ны талќылынады.
Жиналыстыњ аяѓында оќытушы ќорытынды жасайды, сонан соњ келесi
жиналыстыњ такырыбын хабарлайды.
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оќыту баѓдарламаларыныњ
мониторингі жəне баѓалау
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ÎЌÛÒÓ ÁÀЃÄÀÐËÀÌÀËÀÐÛÍÛЊ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃІ ÆƏÍÅ ÁÀЃÀËÀÓ

оќыту баѓдарламаларыныњ
мониторингі жəне баѓалау
Бiлiм баѓдарламасыныњ тиiмдiлiгiн
тµмендегi критерийлер аркылы баѓалауѓа болады:
• Оќушылардыњ
АЌТЌ
мен
ЖЌТБ мəселесi бойынша бiлiм
дењгейiн арттыру.
• Оќушылардыњ ЖЖБЖ жəне
АЌТЌ
iндетiн
ж±ќтыруѓа
ыќпал ететiн ќ±лыќ-əрекетiн
µзгертуге деген ±мтылысыныњ
ќалыптасу дењгейi.
МОНИТОРИНГ дегенiмiз — баѓалау
əдiстерi мен к±ралдарынан т±ратын
аќпаратты жинаќтау жəне µндеу
ж‰йесi.
Баѓалау ќ±ралдары деп - оќушылардыњ жеткен жетiстiктерi мен
алѓан бiлiмдерiн кµрсетуiнiњ т‰рлi
жолдарын айтамыз. Олардыњ ќатарына тексеру тестерi, рейтинг ж‰йесi
сауалнама ж‰ргiзу жəне т.б. жатады.
ƏДIС - белгiлi бiр мəселелердi
шешуге баѓытталѓан тəсiлдер жиынтыѓы. АЌТЌ-ныњ алдын алуѓа
баѓыт талѓан баѓдарламаларда баѓалау
оќу шылардыњ менгерген бiлiм дењгейi мен жəне таным аясымен шектелiп ќана коймай, оќушылардыњ ќарым-ќатынас орнату даѓдылары мен
µмiрлiк ќ±ндылыќгарын ескеруi ќажет. Сондыќтан да, топтыњ ерекшелiктерiн ескере отырып, тиiмдi баѓалау əдiсiн ќолданѓан жµн болады.
Мектепте бiлiм беру баѓдарламаларыныњ тиiмдiлiгiн баѓалаудыњ негiзгi
кµрсеткiштерi (индикаторлары):
• Алдын алу оќуымен ќамтылѓан
оќу шылардыњ саны
• Алдын алу мəслелерi бойын ша
психологиялыќ, жас ерекшелiктерiн есепке алѓанда оќушылардыњ аќпараттану дењгейi
• Алдын алу бойынша оќушылар бi-

Мысалы:
М‰лдем
келiспеймiн
ЖЌТБ iндетiмен
ауыратын адамныњ
туысќандары оны
к‰тiп, ќарауы керек
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•
•

лiм дерiнiњ ѓылымилыѓы мен сенiмдi лiгi, олардыњ жалпы бiлiм бере тiн
пəндермен µзара байла нысы
Оќушыларда жауапты мiнез-ќ±лыќ
µмiрлiк даѓдыларыныњ болуы
Оќушыларда ќарым-ќатынас пен
µмiрлiк ќ±ндылыќтардыњ ќалыптасуы

Ќарым - ќатынасты баѓалауда ќолданылатын кейбiр əдiстер:
АЌТЌ мен ЖЌТБ-ныњ алдын
алуѓа байланысты ж‰ргiзiлетiн сабаќтар мен оќуларда оќушылардыњ
±станымдары мен кµзќарастарын
ба ѓалаудыњ мањызы зор. Б±л адамдардыњ бiр-бiрiне, жергiлiктi жерлерге, заттарѓа немесе идеяларѓа деген
кµзќарасын, сезiмiн бiлдiредi. ¦станымдарѓа
ќ±ндылыќтар
жатады,
оларды тестердiњ кµмегiмен объективтi баѓалау ќиын.
Т±лѓаныњ ±станымдарын баѓалаудыњ нəтижесi бойынша, олардыњ
кµзќарастарыныњ оќулардан кейiн
ќалай µзгергенiн аныктауѓа болады.
Оќушылардыњ оќуѓа деген кµзќарастарын
«не
±найды
немесе
±намайды» деген сызба бойынша алу
арќылы бiлуге болады.
Ќарым-ќатынасты
баѓалаудыњ
басќа т‰рлерiне: ќатынас µлшемi,
баќылау, салыстыру сауалнамасы,
с±раќ-сауал жəне с±хбат жатады.
Ќатынас µлшемi оќушылардан ±сынылѓан баламалардыњ бiрiн тањдауды
талап етедi. Мысал ретiнде "иə/жок"
немесе "келiсемiн/келiспеймiн" деген
екi жауабы бар µлшемдердi келтiруге
болады. Б±ндай шектеулер ќойылѓан
с±раќќа тек ќана екi т‰рлi жауаптыњ
болуын ќарастырады.
Ал бiз сiздердiн назарларыњызѓа
бiрнеше жауаптар ќарастырылѓан
ќатынас µлшемiн ±сынамыз.

Келiспеймiн

Бiлмеймiн

Келiсемiн

Мiндеттi т‰рде
келiсемiн
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Əр адам АЌТЌ ж±ќтырып алуы м‰мкiн
Болашаќта АЌТЌ
iндетiн ж±ќтырып
алудан ќорќамын

Б±л жерде баѓалау сµйлемдердiњќалай (ќандай астармен) ќ±растырылѓанына байланысты ж‰ргiзiледi.
Жауаптарды баллдыќ ж‰йемен (1-5)
баѓалауѓа да болады.
Баќылау əдiсiн баѓалау µлшемiне
ќосымша ретiнде ќолдануѓа да болады. Баќылау оќушылардыњ iс-əрекеттерi мен мiнез - ќ±лќын тал ќылау
ушiн ќолданылатын тиiмдi əдiс.
Жəне де б±л əдiс ќатынастар мен кµзќарастарды аныќтау ‰шiн мањыз ды
акпараттар бере алады.
Эпизодтарды жазу баќылаумен
ќатар ќолданылады. Баќылау əдiсi
тəрiздi эпизодтарды жазу əдiсi де
субъективтi əдiстер ќатарына жатады.
Салыстыру
сауалнамасы бiлiм
беру барысы мен оќушылардыњ тəртiп, ќ±лыќ əрекетiн баѓалауда ќолданы ла ды.
Салыстыру
сауалнамасы
оќы тушыѓа оќушыныњ белгiлi бiр
ерекшелiгi мен µзiндiк ±станымдарыныњ бар, не жоѓын, тиiмдi де жылдам
жолмен аныќтауѓа м‰мкiндiк бередi.
Белгiлi бiр модульдiњ немесе µткiзiлетiн сабактардыњ басында жəне
соњында алынатын сауалнама нəтижелi болып табылады. Алынатын
сауалнамалардыњ
с±раќтары
бiрдей болуы м‰мкiн. Сауалнама алынып болѓан соњ, оќытушы екi сауалнаманыњ жауаптарын салысты ра
отырып, т±жырымдар жасай алады.
Сонымен ќатар, мониторингтiњ
тиiмдi т‰рлерiне бiрќатар эсселер мен
«əлеуметтiк жобалар» жатады. Оларды
оќушылар жыл бойы орындайды.
Жобалар бойынша жасалѓан ќорытын дылар мен т±жырымдар оќушылардыњ мəселеге жəне оны шешуге
деген кµзќарасы мен ќарым-катынасыныњ ќалай µзгергендiгiн баѓалауѓа
кµмектеседi.

Эсселер мен «əлеуметтiк жобалар»
таќырыптарыныњ ‰лгiлерi:
•
•
•

•

•

•

Болашаќ б‰гiннен басталады
Менiн ќабылдаѓан шешiмiме кiм
жəне не əсер етедi?
Əр адамѓа ќауiпсiз жəне салауатты
µмiр с‰ру ‰шiн кандай аќпарат
ќажет?
«Менiњ денсаулыѓым – менiњ ѓана
шаруам» — адам баласыныњ денсау лыѓы жəне оныњ басќалар
алдындаѓы жауапкершiлiгi: екеуiнiњ арасында байланыс бар ма?
АЌТЌ мен ЖЌТБ мəселелерiн бiздiњ ќоѓамымыз ќалай ќабылдайды?
Бiздiњ ќалада ЖЖБЖ мен АЌТЌныњ µсуiн ќалай тµмендетуге
болады? (Егер мен əкiм болсам...)

Материалды мењгеру дењгейiн баѓалаѓањда неге назар аудару керек:
Тиiмдi µткiзген сабаќтар оќушылардыњ интеллектуалдыќ даѓдыларын
барынша ќолдануѓа м‰мкiндiк туѓызады. Интеллектуалдыќ даѓды ларѓа
мыналар жатады:
а) ќайта жањѓырту;
ə) т‰сiну;
б) бiлiмдерiн
жања
жаѓдаяттар
барысында ќолдану;
в) анализ (±ѓымдарды бiрнеше бµлшектерге бµлемiз)
г) синтез (белгiлi — бiр нəрсе ќ±растыру ‰шiн идеяларды жинаймыз)
д) баѓалау (бiр нəрсенiњ сапасы
жайлы сµз ќозѓау)
Аќпаратты жањѓырту, т‰сiну мен
баѓалауѓа ќараѓанда кµп к‰ш салуды
ќажет етпейдi. Мiне, сондыќтан да,
жауаптарды к±растыруѓа баѓытталѓан
тапсырмалардыњ
алатын
орны
ерекше.
Аќпаратты жањѓырту, т‰сiну мен
баѓалауѓа ќараѓанда кµп к‰ш салуды
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ќажет етпейдi. Мiне, сондыќтан да,
жауап тарды к±растыруѓа баѓытталѓан
тапсырмалардыњ
алатын
орны
ерекше.
Əр модульдiњ соњында келтiрiлген
тестер мен тапсырмалар белгiлi
бiр такырыпты µткенде берiлген
бiлiм мен ќалыптасќан, не дамыѓан
даѓдылар
дењгейiн
аныќгауѓа
м‰мкiндiк бередi.

Оќытушыларѓа арналѓан ќ±ралдыњ
мазм±нына байланысты м±ѓалiмдердiњ пiкiрi
¦сынылып отырѓан с‰раќтарѓа
жауап берулерiњiздi с±раймыз. Сiз дiњ
жауаптарыњыз келешекте б±л ќ±ралдыњ мазм±нына µзгертулер енгiзуге,
сiздерге оны тиiмдi пайдалануѓа кµмектеседi. Əр с±раќ бойынша µз
пiкiрiнiздi ашык жазыњыз.

1. Əдiстердiњ сипаттамасы:
¦сынылѓан əдiстердiњ сипаттамасыныњ осы ж‰йеде берiлгенi сiз ‰шiн
ыњѓайлы ма?
Иə________
Жоќ__________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Мазм±ны ќойылѓан максатына
сəйкес келе ме?
Иə________
Жоќ__________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ќандай жерлерi сiздiњ кµњiлiњiзден
шыќты?
___________________________________

___________________________________
___________________________________
Таѓы ќандай ±сыныстарыњыз бен
толыќтыруларыњыз бар?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2.
Тараулар
сипаттамасы:

мен

модульдердiњ

¦сынылѓан тараулардын сипаттамасыныњ осы ж‰йеде берiлгенi сiз
‰шiн ыњѓайлы ма?
Иə________
Жоќ__________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Сипаттамалар ќ±ралдыњ маќсатына сəйкес келе ме?
Иə________
Жоќ__________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ќандай жерлерi сiздiњ кµњiлiњiзден
шыќты?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Таѓы ќандай ±сыныстарыњыз бен
толыќтыруларыњыз бар?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Рахмет!
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Б‡КІЛƏЛЕМДІК
ЖЌТБ-МЕМОРИАЛ
«Бiз əркiмдi ЖЌТБ даѓдарысы əлi
бiтпегенiн, б±л артта ќалѓан бiрнеше
елдердiњ мəселесi емес екенiн сезiнуге кµндiруiмiз керек. Б±л бiздiњ
б‰кiл µркениетке ќауiп...»

Á‡ÊІËƏËÅÌÄІÊ ÆЌÒÁ-ÌÅÌÎÐÈÀË

Кофи Аннан,
Б¦¦ б±рынѓы Бас хатшысы
ЖЌТБ-дан ќайтыс болѓандарды
еске алу к‰нi алѓаш рет 1983 жылы
Сан-Францискода µттi. Жиырма бес
жыл б±рынѓыдай, ќазiр де б‰кiл д‰ние ж‰зiнде мыњдаѓан адамдар мамырдыњ ‰шiншi жексенбiсiнде:
- ЖЌТБ-ѓа байланысты ќайтыс болѓан дарды еске алу;
- АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдарѓа
µзiмiздiњ ќолдауымызды бiддiру;
- Ќоѓамѓа АЌТЌ мен ЖЌТБ барын
еске салу;
- Жер бетiндегi адамдарды АЌТЌ мен
ЖЌТБ iндеттерiнiњ зардаптарын
µздерiнiњ туѓан жерiнде азайту
маќсатында ж±мылдыру ‰шiн шыраќтар жаѓады.
Еске алу к‰нi əркiмдi:
- iндет бiздiњ µмiрiмiзге ќалай əсер
ететiнi жайлы ойлануѓа;
- болашаќта ЖЌТБ-ныњ т‰рi ќандай
болуы м‰мкiн екенiн кµз алдына
елестетуге;
- iндетке ±шыраѓандарды еске алу
жəне оларѓа ќолдау кµрсету ‰шiн
кездесуге;
- бiздiњ ќоѓам АЌТЌ-ныњ алдын алуѓа, бiлiм алуѓа, к‰тiм жасауѓа ќа жет
не iстей алатынын талќы лауѓа;
- бiздiњ əрќайсымыз жаѓдайды µзгерту ‰шiн не iстей алатыны мызды
шешуге шаќырады.

¤лгендерді есте
саќтау — тірілердіњ
келешегі ‰шін
100

Əрт‰рлi ќалалар мен елдерде
Еске алу к‰нiнде µздерi ‰шiн ќасиет тi жерлерде шаѓын топтардыњ кездесулерi µтiп, Əрт‰рлi ќалалар мен
елдерде Еске алу к‰нiнде µздерi ‰шiн
ќасиеттi жер-лерде шаѓын топтардыњ
кездесулерi µтiп, шыраќтар жаѓылады.
Адамдар µз µмiрлерiн еске т‰сiредi. Кµп теген елдерде б±л к‰нi ќайтыс
бол ѓандарды еске т‰сiредi. Со борлар
мен
шiркеулерде
шыраќтар
жаѓылады.
Мысалы, Мəскеу жəне Алматы
ќалаларында
“Еске
алу
аѓашын
отырѓыз” акциясы кезiнде ‰кiметтiк
емес ±йымдардыњ кµмегiмен аѓаш
отырѓызу ±йымдастырылды. Акция
тањбалыќ мəнде болды — аѓаш µмiр
мен ‰мiт символы ретiнде ќоѓамныњ
АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерiне ќарсы
т±руына жəне ±лттыњ болашаѓыныњ
саулыѓы ‰шiн жаѓдайлар туѓызуѓа
шаќырады.
Алматы ќаласында екi православ
жəне бiр католик шiркеулерiнде
ЖЌТБ-дан ќайтыс болѓандарды еске
алу µткiзiлдi.
1991 жылдыњ сəуiрiнде ЖЌТБ
мəсле-сiне ќоѓам назарын аудару
маќсатында суретшi Франк Мур
тањбаны ќызыл бау т‰рiнде жасап
±сынды. Ќызыл бау ЖЌТБ мəселесiн
т‰сiну ќажеттiгiн кµтерген адамдардыњ дауысын бiрiктiрген ‰мiт сим-

волы бола бастады. Бастапќы кезде
оны адамдардыњ аз ѓана тобы таѓып
ж‰рдi. Шамалы уаќыттан соњ ќызыл
таспа ќоѓамныњ ќалыњ кµпшiлiгiнде
танымал, ЖЌТБ-мен к‰рестiњ символына айналды.
1992 жылы Голливудта “Оскар”
сыйлыѓын тапсыру салтанатында,
ќаты-сушылардыњ ‰штен екiсiнiњ
кеудесiнде ќызыл бау болды.
Б‰л к‰ндерi ќызыл бау б‰кiл
д‰ние ж‰зiнде АЌТЌ мен ЖЌТБ
мəселесi əсер еткен адамдардыњ
ынтымаќтастыќ
символы
болып
табы лады. ЖЌТБ-ѓа ќарсы к‰реске
ќатысуыныњ белгiсi ретiнде, ќызыл
бауды адамдар Америкада, Еуропада,
Ресейде, Ќазакстанда жəне б‰кiл
д‰ние ж‰зiнде таѓады.

Б‰кiлəлемдiк ЖЌТБ "КВИЛТ" мемориалы
Мемориалдыњ ту уы 1987 жылы
Сан-Франциско
т‰рѓыны
Клиф
Джонс ЖЌТБ-дан ќаза тапкан досына
ес керт кiш ретiнде сурет салѓанынан
басталды. Ол м±нымен µзiнiњ досына деген ыќыласын ѓана емес,
сонымен ќатар Америка ‰кiметiнiњ
енжарлыѓына наразылыѓын бiлдiрдi.
Бiрнеше жылдан соњ б±л ќозѓалыс
əлемнiњ 40 елiнде ќолдау тапты.
КВИЛТ - АЌТЌ-мен µмiр с‰рiп жатќан адамдарѓа ќатынасты µзгертуге,
оларѓа ќатысты кемсiтушiлiктi жењуге
кµмектесетiн ќуатты аѓарту ќ‰ралы.
КВИЛТ экспозициясын кµпшiлiкке
кµрсету — б±л еске алу суреттерiнiњ
µзiндiк кµрмесi. Экспозиция əрт‰рлi
аукымда-ќалалыќтан
халыќаралыќ
дењ гейге дейiн болуы жəне ‰ш к‰нге
дейiн созылуы м‰мкiн. Iрi экс позициялар əдетте белгiленген рəсiмдердi саќтай отырып ж‰ргi зiледi.
Бас кезiнде еденге немесе жерге
мата жолаќтары бар тор тµселiнедi.
Ќатысушылар
осы
жолаќтардыњ
‰стiмен ж‰редi. Т‰зiлген шаршылардыњ ортасында конверт т‰рiнде

б‰ктелген КВИЛТ секциясы жатады.
Бiр шетте сахна жəне микрофон.
Ашылу
рəсiмi
басталады.
Баяу
музыканыњ ырѓаѓымен аќ киiмдi
ерiктiлер КВИЛТ-тердi жая бастайды,
ал сахнада б±л уаќытта КВИЛТтерде жазылѓан адамдардыњ аттарын
оќиды.
Ресейде
алѓашќы
еске
алу
суреттерi 1993 жылы жасалынды.
1993,1994,1996 жəне 1998 жылдары
Ресей КВИЛТ-i əрт‰рлi халыќаралык
экспозицияларѓа ќатысты. 1999 жылы
Санкт-Петербургте Ќазан соборыныњ
алдындаѓы алањда "Еуро-КВИЛТ-99"
экспозициясы µттi. Еуропаныњ 14
елiнiњ жəне Ресейдiњ еске алу полотнолары ‰сынылды. Барселонада 2002
жылы µткен ЖЌТБ жµнiндегi ХI‡халыќаралыќ конференцияда Ресей 2
КВИЛТ ±сынды.
Ќазаќстанда əзiрше КВИЛТ кµрме
экспозициясы µткiзiлген жоќ.

1 Желтоќсан ЖЌТБ-мен к‰рестiњ
Б‰кiлəлемдiк к‰нi
ЖЌТБ-мен к‰рестiњ Б‰кiлəлемдiк
к‰нiн Б‰кiлəлемдiк денсаулыќ саќтау
±йымы (БДС¦) ењ алѓаш 1988 жылы
жариялады. Ол жыл сайын əрт‰рлi
±ранмен µткiзiлiп келедi. Мысалы,
ЖЌТБ-мен к‰рестiњ Б‰кiлəлемдiк
к‰нi мынандай ±рандармен: 1990
жылы - "Əйелдер жəне ЖЌТБ", 1994
жылы - ''ЖЌТБ жəне отбасы», 2000
жылы - "ЖЌТБ жəне ерлерге кµп
нəрсе байланысты», 2002 мен 2003
жылдары - "¤мiр с‰р жəне µзгеге
µмiр с‰руге кµмектес", 2004 жылы
– «Əйелдер, ќыздар жəне АЌТЌ мен
ЖЌТБ», 2005-2006 жылдары – «ЖЌТБны тоќтат. Уəдењдi орында» деген
атаулармен µтсе, 2007-2008 жылдары
негiзгi таќырып жетекшiлiк болды .

Á‡ÊІËƏËÅÌÄІÊ ÆЌÒÁ-ÌÅÌÎÐÈÀË
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ЖЌТБ-мен к‰рес компаниясыныњ
шењберiнде не iстеуге болады?
 баспасµз конференцияларын µткiзу;
 мектептер мен басќа оќу орындарында стендтер жасау;
 халыќтыњ əрт‰рлi топтарына арналѓан семинарлар µткiзу;
 ‰нпараќтар шыѓару жəне тарату;

Á‡ÊІËƏËÅÌÄІÊ ÆЌÒÁ-ÌÅÌÎÐÈÀË

 халыќаралыќ ‰кiметтiк емес ±йымдармен дµњгелек ‰стелдер ±йымдастыру жəне µткiзу;
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 ѓылыми - µндiрiстiк орталыќтармен, ќоѓамдыќ бiрлестiктермен,
‰кiметтiк емес ±йымдармен жəне
мемлекеттiк ќызметтермен ќаладаѓы, елдегi жаѓдай бойынша
конференциялар µткiзу;
 плакаттар, суреттер байќауларын
±йымдастыру;
 бiздiњ республикамызда алѓашќы
КВИЛТ жасауды бастау;
 жасµспiрiмдер мен жастар, сотталѓандар, емханалардыњ ќызметкерлерi, АЌТЌ-ж±ќпалыларымен ж±мыс iстейтiндер жəне басќалар
‰шiн театрландырылѓан ќойылымдар əзiрлеу жəне µткiзу, т.с.с.
Театрландырылѓан ќойылымдар
жасµспiрiмдерге, жастарѓа жəне жалпы халыќќа əсер етудiњ ќуатты ќ±ралы болуы м‰мкiн. Оларды əр т‰рлi
сахналарда кµрермендердiњ ‰л кен
тобына кµрсетуге болады. Жас тарѓа
əсер етудiњ керемет тəсiлi ќойылымдарѓа ќатысушылардыњ шы ѓармашы лыќ,
м‰мкiндiктерiнiњ
ж‰зеге
асы ры луы. Ќатысушылар Кампа ния
та ќы рыбын ескере отырып, кµрермен дерге ќандай идеяны жет кiзе
алатындарын наќты бiлуге тиiс. Драмалыќ образдар адамдардыњ АЌТЌ
мен ЖЌТБ мəселелерiн ќалай ќабылдайтынын
т‰сiнуге
кµмектеседi.
Соны мен ќатар, театрландырылѓан
ќойы лымдар АЌТЌ мен ЖЌТБ əсер

еткен адамдардыњ жай-к‰йiн сыйлау
жəне баѓалау шеберлiгiн жетiлдiредi.
Алматыда 1995 жылдан бастап
мектеп,
колледж
оќушылары ныњ
театр ландырылѓан ќойылымдарыныњ
байќауы µткiзiлiп келедi. Ењ ‰здiктерi
ќалалыќ байќауларѓа ќатысады. 2003
жылы мектеп оќушыларыныњ театрлан дырылѓан ќойылымдарымен ба лалар колониясына, мектеп-интернаттарына, бейiмдеу орталыќтарына,
балалар ‰йiрмелерiне барып-ќайтулары ±йымдастырылды. Сонымен
ќатар,
ќала
бойынша
есiрт кiге
карсы постылар арасында “Жастар
–есiрткiге ќарсы” марафоны µткi зiлдi.
Айлыќ шењберiнде АЌТЌ мен ЖЌТБ
мəселелерi бойынша Респуб ликалыќ
сурет байќаулары µткi зiлiп келедi.
ЖЌТБ-мен к‰рестiњ Б‰кiлəлемдiк
к‰ нiне арналѓан кампания шењберiн де
Республиканыњ
барлыќ
ќала ларында АЌТЌ мен ЖЌТБ мəсе лелерi бойынша акциялар, те атр ландырылѓан
ќойылымдар,
дµњгелек
столдар, баспасµз конференциялары,
плакаттар,
суреттер,
шыѓармалар
бай ќаулары µткiзiлiп келедi.
Соњѓы
уаќыттарда
АЌТЌ-мен
µмiр с‰рушi адамдар алдын алу
шараларына, оныњ iшiнде Б‰кiлəлемдiк ЖЌТБ-ѓа ќар-сы к‰рес к‰нiне
арналѓан кампанияларѓа белсендi
араласып келедi. АЌТЌ-мен µмiр
с‰рушi адамдардыњ Ќазаќстандыќ
Одаѓы да халыќаралыќ ±йымдар мен
ЮНЕЙДС-тiњ ќолдауымен Алматыда
2007-2008 жылдары осындай iсшаралар µткiздi.
Аталѓан шаралардыњ ±йымдастырушылары мен ќатысушылары АЌТЌныњ алдын алуда баѓа жетпес ‰лес
ќосты.
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Сµздік
АНТИГЕН (антигендер) – жоѓары молекулярлыќ ќоспа, ќорѓаныш торларыныњ ќорѓанысын ынталанды рып, организмнiњ ќорѓаныстыќ жауабын
ќамтамасыз етедi
АЛЬТРУИЗМ – басќаѓа кµмектесуге ±мтылу. Б±л ќасиет кµп адамдарѓа тəн,
жетекшiлердi тартуѓа кµмектеседi.
АНТИТƏН – адамныњ жəне мал дыњ ќан ќ±рамындаѓы белоктар, организмге
əрт‰рлi антигендердiњ т‰суiнен жəне организмдi осы анти гендермен ерекше
ќарым-ќатынасќа т‰скеннен саќтайды.
АЌТЌ-ЃА АНТИТƏН – арнайы зерт ханалыќ тестердiњ кµмегiмен аныќталатын адам ќанында АЌТЌ-ѓа ќарсы жасалатын ќорѓаушы зат.

Ñ¤ÇÄІÊ

ЌАУIПСIЗ МIНЕЗ-Ќ¦ЛЫЌ – АЌТЌ мен ЖЖБЖ т±рѓысында АЌТЌ заќымына тµменгi тəуекелдегi адамдардыњ мiнез-ќ±лќы. М±ндай мiнез-ќ±лыќќа
ќорѓалѓан жыныстыќ ќатынас пен ќауiпсiз инъекциялыќ əрекет жатады.
ЌАУIПСIЗ ЖЫНЫСТЫЌ ЌАТЫНАС – серiктесiнiњ омырау с‰тi, ќынап
ылѓалы, шауќат сияќты жолдарда ќан араласпаѓан кез келген жыныстыќ
ќатынас. Б±л терминдi латекстi жəне полиуретанды м‰шеќапты ќолдан ѓан
жыныстыќ ќатынастарѓа да ќолдануѓа болады
ЌОЗДЫРЃЫШ (вирус) – µмiрдiњ ќарапайым т‰рi. Адамныњ жəне жа нуардыњ
iшкi торларында кµбейе алады.
АЌТЌ (HIV) – адамныњ ќорѓаныш тапшылыѓы ќоздырѓышы, ретро
ќоздырѓыштар тобына жатады. Ол бiрнеше ферменттер ќабатымен, µмiр с‰ру
ќызметi жəне ќоздырѓыштыњ кµбеюi, сонымен ќатар т±ќым ќуалау-шылыќ
ќоздырѓыш жадыѓаты РНК, адам ДНК-сы мен салыстыруѓа болады. ДНК адам
клеткасыныњ т±ќым ќуалаушылыќ сапасы туралы аќпарат, РНК ќоздырѓыш
туралы аќпарат бередi.
АЌТЌ – жаѓымды адам – ќорѓаныш тапшылыѓымен ж±ќпаланѓан адам.
ЖАСТЫЌ МIНДЕТТЕР – баланыњ жас ерекшелiктерiне ќарай ќалып тасатын
əр даму кезењiнiњ алдында т±ратын белгiлi бiр даѓдылар. «Жастыќ мiндеттер»
±ѓымы əр жас кезењiне ќажеттi даѓдылар мен бiлiк терге ќатысты дəст‰рлi
кµзќарасќа сəйкес болмауы м‰мкiн.
ГЕНДЕР – əйел мен еркектiњ əлеуметтiк мiнез-ќ±лќын, сондай-аќ олардыњ
µзара ќарым-ќатынасын аныќтайтын сипаттамалар ком плексi. Ќазiргi ѓылымда ерлер мен əйелдердiњ тењсiздiгiн т‰сiндiретiн «гендер-əлеуметтiк
жыныс» деген ±ѓым енгiзiлген. Əлеуметтiк жыныс – ќоѓам ќалыптастырѓан
əйелдер мен ерлердiњ мiнез-ќ±лќыныњ, нəзiктiк пен батылдыќтыњ моделi. Жыныс биологиялыќ жəне генетикалыќ с±раќтарѓа ќатысты, ал гендер – ќоѓамда
əйелдер мен ерлер рµлiнен к‰тiлетiн əлеуметтiк жəне мəдени идеяларѓа
жатады, сондыќтан гендер болып саналатында мəдениет пен ќоѓамѓа сəйкес
µзгерiп отырады.
ГЕНЕТИКАЛЫЌ АЌПАРАТ - т±ќым ќуалаушылыќ аќпараты, гендердiњ
жиынтыѓын ќ±райтын организмнiњ ќ±рылысы мен атќаратын ќызметi туралы
аќпарат.
ЃАЛАМДЫЌ ПРОБЛЕМАЛАР – адамзат µмiрi м‰ддесiнiњ ќозѓаушысы жəне
µзiнiњ шешiмiн халыќаралыќ келiсiмдi ќимылдарды əлемдiк ау ќымда талап
ететiн жалпы ќоѓамдыќ мəселе.
ДЕКЛАРАЦИЯ – б±л (ќаѓидалар) мiндеттемейтiн халыќаралыќ ќ±жат.
Декларацияѓа ќол ќою арќылы, мем лекет ќ±жатта кµрсетiлген ќаѓида ларѓа
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келiсетiнiн кµрсетедi. Деклара ция оныњ кµмегiмен орындалуын ќадаѓалайтын
механизмдердi ќарас тырмайды.
ДЕЗАДАПТАЦИЯ - жања əлеуметтiк жаѓдайдыњ талаптарына баланыњ
əлеуметтiк - психологиялыќ немесе психофизиологиялыќ статусыныњ сəй кес
келмеуiнен туындайтын пси хи калыќ кµњiл-к‰й, жаѓдай
ДЕПРИВАЦИЯ – (от лат. deprivatio - жоѓалту) – эмоционалдыќ жəне
интеллектуалдыќ дамудыњ айќын ауытќушылыѓынан, əлеуметтiк байланыстардыњ б±зылуынан кµрiнетiн, адамныњ негiзгi психикалыќ ќажеттiлiктерiнен ±заќ уаќыт шектеудiњ нə-тижесiнде туындайтын психикалыќ
жаѓдай, к‰й.
КЕМСIТУШIЛIК (ДИСКРИМИНА ЦИЯ) – ќ±ќыѓын ќысу, рµлiн тµмен дету,
тењдiгiнен айыру.
ДНК – (дезоксирибонуклеиндiк ќышќыл) – ядролыќ торларда болады жəне
адамныњ, малдыњ, кейбiр микром‰шелердiњ тектiк аќпаратын тасушы.
ЌОРЃАНЫШ – организмнiњ ж±ќ палы аурулар ќоздырѓыштарын ќабылдамаушылыќ жаѓдайы. Организм нiњ бµтен тектiк денеден ќорѓану, ќ±тылу
ќабiлетi.
ЌОРЃАНЫШ ТАПШЫЛЫЃЫ – орга низмнiњ ж±ќпадан ќорѓану ќабiле тiнiњ
жоѓалуы.

КВИЛТ (ќ±раќ) – б±рынѓы уаќытта кµрпелердiњ, жамылѓыштардыњ ±саќ
бµлшектерiн осылай атаѓан. Салт бойынша кµршi - ќолањдар µз бµл шектерiн
ќосып тiге берген, содан ауылды айналып шыќќанда ‰лкен т‰стi кµрпе пайда
болѓан. ЖЌТБ iндетi б±л кµне салтќа жања ат бердi – КВИЛТ-тi туѓан-туыстары,
жол дас тары µлген адамды еске алу маќсатында тiгедi.

Ñ¤ÇÄІÊ

ИНТЕРНАТТЫЌ ¦ЙЫМДАР – белгiлi бiр категориядаѓы адамдарѓа т±рѓын
жайымен бiрге бiлiм алу ќ±ќыѓына мемлекеттiк кепiлдiктi ќамтамасыз ететiн
бiлiм беру ±йымдары

КОНВЕНЦИЯ – б±л мiндеттейтiн ќ±жат (зањ). Ќ±жатќа ќол ќою арќылы
мемлекет µзiне оны м‰лтiксiз орындауды мiндетке алады.
Ќ¦ПИЯЛЫЛЫЌ – жеке аќпаратты ќ±пия саќтау, таратпау.
КОММУНИКАЦИЯЛЫЌ ДАЃДЫЛАР – ќарым-ќатынас даѓдылары
ЛИМФОЦИТ – аќ ќан торлары. Олар кµкбауырда, без т‰йiндерiнде, жiлiк
майында µндiрiледi. Лимфоциттер ќорѓаныштыќ жауап ќайтаруларында
ќатысады.
ЛИМФОИДТIК ОРГАНДАР – лимфа т‰йiндерi, µт.
МАКРОФАГТАР (ФАГОЦИТТЕР) - организмнiњ ерекше ќорѓаушысы. Олардыњ
белсендi рµлi антигендердi лимфоциттерге табыстыруынан кµрiнедi.
КIШI ТОПТАР – саны кµп емес, (3-тен 15-ке дейiн) болатын, ортаќ iсќимылѓа, мiнез-ќ±лыќ нормаларына бiрiккен, тiкелей эмоционалдыќ ќарымќатынаста болатын адамдар тобы.
ƏДIС (грек тiлiнен Methods аударѓанда зерттеу немесе тану жолы) –
наќты мiндеттердi шешуге баѓынатын, салыстырмалы бiржаќты тəсiлдердiњ
жиынтыѓы.
НАШАЌОР – дəрiгерлiк т±жырым-мен нашаќор деген ат ќойылѓан ауру.
НАШАЌОРЛЫЌ – есiрткiге ќатты тəуелдiлiктi сипаттайтын аурулар тобы
КЕРI ТРАНСКРИПТАЗ – АЌТЌ-да болатын фермент, оныњ кµмегiмен
ќорѓаныш ДНК-ѓа µзiнiњ генетикалыќ аќпаратын «т‰зедi».
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ОППОРТУНИСТIК Ж¦ЌПАЛАР – ќорѓаныш тапшылыѓы болѓанда ќауiптi
аурулар шаќыруы м‰мкiн ж±ќпалар.
ЖАУАПКЕРШIЛIК – жеке т±лѓаныњ µзiнiњ iс-əрекетiн ќоѓамда ќабылданѓан
адамгершiлiк жəне ќ±ќыќтыќ нормалар мен ережелерге сəйкес, борыш
сезiмiмен баќылауѓа алу ќабiлетi.
ПИРСИНГ – сəндiк ‰шiн дененiњ əрбiр бµлiгiн тесу
М‡МКIНДIГI ШЕКТЕУЛI БАЛА (балалар) – туѓаннан, т±ќым ќуалаушылыќпен, кейiннен пайда болѓан аурулардыњ немесе жараќат алудыњ
зардабынан µмiр iс-əрекетiнде шектеулiгi бар, бекiтiлген тəртiппен расталѓан,
дене немесе психикалыќ ауытќушылыќќа ±шыраѓан он сегiзге толмаѓан бала
(балалар).
ЌАУIПТI МIНЕЗ-Ќ¦ЛЫЌ – ауру ж±ќтыру ќаупiн жоѓарылататын мiнезќ±лыќ əдеттерi мен таптаурын т‰сiнi-ктер. М±ндай мiнез-ќ±лыќ ќорѓалмаѓан
жыныстыќ ќатынастар, шприцтер мен инелердi ортаќ ќолдануда кµрiнедi.
ЌАУIПТI Т¤МЕНДЕТУ – АЌТЌ ж±ќтырудыњ ќаупiн тµмендететiндей мiнезќ±лыќты µзгерту.

Ñ¤ÇÄІÊ

ƏЛЕУМЕТТIК Ќ¦ЗЫРЛЫЛЫЌ (лат. competentia - адамныњ жаќсы хабары бар,
танымдыќ жəне тəжiрибесi бар, кейбiр iс-əрекеттердi орындайтын мəселелер
шењберi) – жеке т±лѓа мен əлеуметтiњ µзара ќарым-ќатынас дењгейiн
аныќтайтын жəне əр т‰рлi µмiр жаѓдайларында оѓан жалѓыз д±рыс шешiм
ќабылдауѓа жол ашатын мiнез-ќ±лыќ, бiлiм, даѓды, бiлiк жəне əлеуметтiкпсихологиялыќ сипаттамалардыњ жеке сапалыќ кешенi.
ƏЛЕУМЕТТIК НОРМА – бiздiњ мемлекетiмiзде кµпшiлiгi ќабылдаѓан мiнезќ±лыќтыњ жазылмаѓан ережелерi.
СПЕРМА (±рыќ с±йыќтыѓы) – ±рыќ кµпiршiктерi мен простата жəне
сперматозоидтардан т±ратын с±йыќтыќ.
АРНАЙЫ БIЛIМ БЕРУ ¦ЙЫМДАРЫ – м‰мкiндiгi шектеулi балаларды
диагностикалау мен кењес беру, оќыту мен тəрбиелеу ‰шiн ќ±рылѓан
±йымдар.
АРНАЙЫ КОРРЕКЦИЯЛЫЌ БIЛIМ БЕРУ ¦ЙЫМДАРЫ – дамуында м‰мкiндiгi
шектеулi балалар ‰шiн ±йымдар:
Есту ќабiлетi б±зылѓандар (естiмейтiндер, нашар еститiндер, кейiннен
естiмей ќалѓандар);
Кµруi б±зылѓандар (кµрмейтiндер, аз кµретiндер, кейiннен кµрмей
ќалѓандар);
Тiрек-ќимыл ќызметi б±зылѓандар;
Сµйлеуi б±зылѓандар;
Аќыл-ойы жаѓынан артта ќалѓандар;
Психикалыќ дамуы жаѓынан артта ќалѓандар;
Эмоциялыќ-ерiк саласы мен мiнез ќ±лќында ауытќушылыѓы барлар;
К‰рделi б±зылыстармен, оныњ iшiнде соќыр-керењдiгi барлар;
ЖЌТБ – (ж±ќтырылѓан ќорѓаныш тапшылыѓыныњ белгiсi) – аурудыњ
клиникалыќ белгiсiнiњ ауыр жəне соњѓы АЌТЌ –мен байланысты сатысы.
СТИГМА – грек тiлiнен аударѓанда «тањба» дегендi бiлдiредi
ТРЕНИНГ – интерактивтi оќытуды ќолданатын сабаќтар
ТРИГГЕРЛI СУРЕТТЕР – интерактивтi сабаќтарды µткiзгенде ќолданылатын
əр т‰рлi µмiрлiк жаѓдайларды бейнелейтiн суреттер
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Ќысќартулар тізімі
АЌТЌ – адамныњ ќорѓаныш тапшылыѓы ќоздырѓышы
ДДС¦ – Д‰ниеж‰зiлiк денсаулыќ саќтау ±йымы
ДМШБ – дамуында м‰мкiндiгi шектеулi балалар
АЌЌБ – ата-аналарыныњ ќамќо-рлыѓынсыз ќалѓан балалар
С¤С – салауатты µмiр салты
ЌЖ – адамныњ ќорѓаныш ж‰йесi, организмдi бµтен АГ ќорѓау ж‰йесi.
Ќорѓау, «жµндеу» жəне жањарту ќызметiн атќарады. Ќорѓаныш
ж‰йесiнiњ ќ±рылымдыќ бµлшектерi органдар, тiндер, торлар болып
табылады.

ЖЌТБ – ж±ќтырылѓан ќорѓаныш тапшылыѓыныњ белгiсi
Б¦¦ – Бiрiккен ¦лттар ¦йымы
ИЕТ – инъекциялыќ есiрткi т±тынушылар
АББ¦ – арнайы (коррекциялыќ) бiлiм беру ±йымдары
ЮНЕСКО – Б¦¦-ныњ бiлiм, ѓылым жəне мəдениет мəселелерi жµнiндегi
±йымы
ЮВАОМП ТРОПМЕД – Аймаќтыќ тропикалыќ медицина бойынша аѓарту
Министрлiгi жəне ќоѓамлыќ денсаулыќ саќтау
ж‰йесiнiњ Оњт‰стiк –Шыѓыс Азиялыќ ±йымы.

ЌÛÑЌÀÐÒÓËÀÐ ÒІÇІÌІ

ЖЖБЖ – жыныс жолдарымен берiлетiн ж±ќпалар

ЮНЕЙДС – Б¦¦-ныњ АЌТЌ мен ЖЌТБ бойынша баѓдарламасы
ЮНИСЕФ – Б¦¦-ныњ балалар ќоры
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оќыту модульдеріне
ќосымшалар
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1 ЌОСЫМША
Интерактивтiк оќыту əдiсi бµлiмiне
ТОПТА Ж¦МЫС IСТЕУДIЊ ЕРЕЖЕСI
Баѓа бермеу

Ж‰ргiзушiнiњ ќ±ќыѓы
Кµтерiлген ќолдыњ ќ±ќыѓы

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

Сµйлеушiнiњ ќ±ќыѓы

¦ќыптылыќ
Ќ±пиялылыќ
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2 ЌОСЫМША
Интерактивтiк оќыту əдiсi бµлiмiне

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

Ќатысушыларды 4 адамдыќ топќа бµлген кезде суреттердi ‰лестiру
материалы ретiнде ќолдануѓа болады..
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3 МОДУЛЬГЕ
1 ќосымша

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

ЌОРЃАНЫШ Ж‡ЙЕСIНIЊ ЌИМЫЛЫ
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3 МОДУЛЬГЕ
2 ќосымша

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

АЌТЌ ЕНГЕН КЕЗДЕГI ЌОРЃАНЫШ Ж‡ЙЕСIНIЊ ЌИМЫЛЫ
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3 МОДУЛЬГЕ
ќосымша
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3 МОДУЛЬГЕ
3 ќосымша
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4 МОДУЛЬГЕ
ќосымша

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

АПИЫН ЕСIРТКIЛЕРIН ЌАБЫЛДАУДАЃЫ ТƏУЕЛДIЛIКТIЊ ЌАЛЫПТАСУЫ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

119

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

5 МОДУЛЬГЕ
1 ќосымша
¤зiндiк ж±мыс
Оќытушыѓа ±сыныстар:
Б±л жаттыѓуды сабаќтыњ соњынан «Жауапты мiнез-ќ±лыќ -АЌТЌ-дан
ќорѓаудыњ жолы» таќырыбында µткiзу керек.
Жыныстыќ ќатынасты бастау шешiмi µте жауапты ќадам екендiгiне оќушылар
назар аудартыњыз. Шешiм ќабылдай отырып, «келiсемiн» жəне «ќарсымын»
т±жырымдарын таразылау ќажет.

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

Тапсырма
ОЌУШЫЛАРДЫЊ ¤З ОЙЛАРЫН
Т¤МЕНГI КЕСТЕГЕ ЖАЗУДЫ С¦РАЊЫЗ.

Ойлануѓа арналѓан с±раќтар

жауаптар

1. Жыныстыќ ќатынас алдында µзiње ќандай
с±раќ ќою керек?
2. Əрiптесiњмен ќандай таќырыпта сµйлесу
керек?
3. Ќорѓалмаѓан жыныстыќ ќатынастардыњ
зардабы ќандай болуы м‰мкiн?
4. Жыныстыќ ќатынаста ќалай «жоќ» деуге
болады?
5. Жыныстыќ ќатынас мəселелерiне ќатысты
кiмнен аќыл-кењес алуѓа болады?

Сызба
Иə жауабы

Не жоѓалтамын

Не табамын

Жоќ жауабы
120

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Мiнез-ќ±лыќтыњ
µзгеру дəрежесi
Оќытушыѓа ±сыныстар:

II. Мен ойланып, толѓана бастадым
Мен
АЌТЌ-мен
ж±ќпаланудыњ
ќаупi бар екенiн т‰сiнемiн.
Барлыѓын «келiсемiн» жəне «ќарсы мын» деп таразылаймын.

III. Мен мiнез-ќ±лќымды µзгертуге
даярланамын.

Ќатысушыларѓа ќазiр олардыњ
ќандай дəрежеде екенiн аныќтауды
±сыныњыз:

Менiњ б‰гiнгi мiнез-ќ±лќым ќауiптiлiкпен байланысты екенiне сенiмдiмiн, µз мiнез-ќ±лќымды µзгертудi
жоспарлаудамын.

I. Мен АЌТЌ-мен ж±ќпаланудыњ
м‰мкiндiгiн ойламаймын. Неге?

IV. Ќимыл-əрекет

Себептерi:
Менде б±л туралы аќпараттар аз
Мен АЌТЌ-ныњ зардабын бiлмеймiн
Мен ж±ќпаланудыњ ќаупi барын
баѓамдай алмаймын
Мен мiнез-ќ±лќымды µзгерту ќиын деп ойлаймын.
Мен проблемалыќ мiнез-ќ±лыќтыњ µзгеруi т у ралы ойлаѓым келмейдi.

Мен мiнез - ќ±лыќтыњ жања
‰лгiсiне сəйкес жасауды бастаймын

V. Ќолдау
Мен АЌТЌ-мен
тырысып ж‰рмiн

ж±ќпаланбауѓа

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

5 МОДУЛЬГЕ
2 ќосымша
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3 ќосымша
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6 МОДУЛЬГЕ
1 ќосымша
АЌТЌ МЕН ЖЌТБ: ПIКIРЛЕР МЕН ЌАТЫНАСТАР
Пiкiрлер мен ќатынастар

Келiсемiн

Келiспеймiн

1. Əрбiр адам µзiнiњ АЌТЌ статусы туралы бiлу
керек.

3. АЌТЌ-мен ж±ќпаланѓан адамдар µз ауруынан
дəрiгерлердi хабардар етуi керек (хирург, тiс
дəрiгерi, гинеколог т.б.)

4. Барлыќ адамдар АЌТЌ-дан тестен µтуi керек
5. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдар оќуын немесе
ж±мысын жалѓастыруына болады
6. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi əйел балалы
болмаѓаны д±рыс
7. АЌТЌ-мен ж±ќпаланѓан адамдар жыныстыќ
ќатынастан бас тартуы керек
8. АЌТЌ-мен ж±ќпаланѓан адам кµп жаѓдайда
б±л iске µзi жауапты
9. АЌТЌ мен ЖЌТБ тек инъекциялыќ
нашаќорлардыњ мəселесi

6 МОДУЛЬГЕ
2 ќосымша
Адамныњ негiзгi ќ±ќыќтары:
•

Кемсiтпеушiлiк

•

Денсаулыќ ќ±ќыѓы

•

Ерлер мен əйелдер арасындаѓы тењдiк ќ±ќыѓы

•

Жеке µмiрге ќол с±ѓылмаушылыќ ќ±ќыѓы

•

Аќпарат жəне бiлiм алуѓа деген ќ±ќыќ

•

Ењбек ету ќ±ќыѓы

•

Некеге т±ру мен отбасын ќ±ру ќ±ќыѓы

•

Əлеуметтiк ќамтамасыздыќ ќ±ќыѓы

•

Бостандыќ жəне еркiн µмiр с‰ру ќ±ќыѓы

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

2. Маѓан АЌТЌ ж±ѓуы м‰мкiн емес
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6 МОДУЛЬГЕ
3 ќосымша
Адам ќ±ќыќтары

Жоѓары дəрежедегi денелiк жəне
психикалыќ денсаулыќќа ќ±ќыѓы

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

Денсаулыќ саќтау жəне əлеуметтiк
ќамсыздандыру ќызметiне ќ±ќыќтар

Баланыњ денсаулыќ саќтау
ж‰йесiнiњ барынша жетiлген
ќызметтерiн жəне ауруларды
емдеу ќ±ралдары мен денсаулыќты
ќалпына келтiру ќызметтерiн
пайдалану ќ±ќыѓы
24 бап

АЌТЌ-ныњ алдын алу ќызметiн жəне оѓан ќажетi
ќ±ралдармен ќамтамасыз
ету (жыныс жолдарымен
берiлетiн ж±ќпаларды емдеу,
əйел жəне ерлер м‰шеќаптарымен ќамтамасыз ету,
ерiктi т‰рде кењес алу,
тестен µту) оппортунистiк
ж±ќпаларды емдеудегi,
ауырѓанда жəне к‰йзелiске
т‰скендегi дəрiлер, сонымен
ќатар антиретроќоздырѓыш
препараттар. Денсаулыќ
саќтау ж‰йесiнiњ ќызметкерлерi жəне ќажеттi
инфраќ±рылымдарын
ќамтамасыз ету.

Адам ќ±ќыѓы туралы
ќ±жаттар
Адам ќ±ќыѓыныњ
Жалпыѓа ортаќ
декларациясыныњ 25
бабы


 Экономикалыќ,
əлеуметтiк жəне мəдени
ќ±ќыќтар туралы
Халыќаралыќ Пактiнiњ 12
бабы
 Əйелдерге ќатысты
кемсiтушiлiктiњ барлыќ
т‰рiн жою туралы
Конвенцияныњ 12 бабы
 Бала ќ±ќыќтары
туралы Конвенцияныњ
24,25 баптары

Адам ќ±ќыѓыныњ
Жалпыѓа ортаќ
декларациясыныњ 19
бабы


Аќпарат жəне бiлiм алу ќ±ќыѓы

Жыныстыќ денсаулыќ
жəне АЌТЌ-ныњ алдын
алу мəселелерi бойынша
аќпарат алу мен бiлiм берудi
ќамтамасыз ету

 Азаматтыќ жəне
саяси ќ±ќыќ туралы
Халыќаралыќ Пакт 17
бап
Бала ќ±ќыѓы туралы
Конвенция 37 бап



Адам ќ±ќыѓыныњ
Жалпыѓа ортаќ
декларациясыныњ 12
бабы


Жеке µмiрге ќол с±ѓылмаушылыќ
ќ±ќыѓы

Ѓылыми прогреске ќатысу жəне
оныњ игiлiгiн пайдалану ќ±ќыѓы
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АЌТЌ мен ЖЌТБ-ѓа ќатысты
ќимылдар

Кењес беруде жəне тестiлеуде
ерiктiлiктi, сонымен
ќатар АЌТЌ тестерiнiњ
ќорытындыларыныњ
ќ±пиялылыѓын ќамтамасыз
ету, аќпаратты ‰шiншi
жаќќа таратпаудыњ ќ±ќыѓын
кепiлдеу

АЌТЌ-мен байланысты
жаѓдайды, жыныс
жолдарымен берiлетiн
ж±ќпаларды емдеу
‰шiн, ауруды басатын
негiзгi ќ±ралдарѓа жəне
антибиотиктерге еркiн
ќол жеткiзудi, сонымен
ќатар АЌТЌ мен ЖЌТБ-ны
терапевтiк жолмен емдеудi
ќамтамасыз ету

 Азаматтыќ жəне
саяси ќ±ќыќ туралы
Халыќаралыќ Пакт 17
бап
Бала ќ±ќыѓы туралы
Конвенция 37 бап



Адам ќ±ќыѓыныњ
Жалпыѓа ортаќ
декларациясы 27 бап


 Экономикалыќ,
əлеуметтiк жəне мəдени
ќ±ќыќтар туралы
Халыќаралыќ Пакт
15бап.

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

7 МОДУЛЬГЕ
ќосымша

1 бап

Сен 18 жасќа толмасањ , бала болып саналасыњ

2 бап

Сенiњ кемсiтушiлiктен ќорѓалуѓа ќ±ќыњ бар. Барлыќ балалар тењ ќ±ќыќты.

3 бап

Сен ‰лкендер тарапынан ќорѓалуѓа жəне ќамќорлыќќа ќ±ќыѓыњ бар

4 бап

Сенiњ ќ±ќыѓыњ саќталуы тиiс

13 бап

Сенiњ аќпарат алуѓа жəне беруге ќ±ќыѓыњ бар

16 бап

Сен жеке µмiрiње ќол с±ѓушылыќтан ќорѓалуѓа ќ±ќыњ бар

17 бап

Сенiњ жеткiлiктi аќпарат алуѓа ќ±ќыѓыњ бар жəне ‰лкендер оны сен ‰шiн
т‰сiнiктi т‰рде жасауы тиiс

24 бап

Сен сапалы дəрiгерлiк ќызмет алуѓа ќ±ќыѓыњ бар

33бап

Сенiњ есiрткiден ќорѓануѓа ќ±ќыѓыњ бар

42 бап

Сен µз ќ±ќыѓыњды бiлуге ќ±ќыњ бар, ‰лкендер де оны бiлуi жəне сыйлауы
керек

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

Бала ќ±ќыѓыныњ Конвенциясына сəйкес
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1
«Мониторинг жəне баѓалау» бµлiмiне

ЌОСЫМША

Тест: Сiз АЌТЌ мен ЖЌТБ туралы не бiлесiз?
Иə (И) - Жоќ (Ж)

С±раќтар

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

1.АЌТЌ адамды ќ±шаќтаѓанда ж±ќпайды
2.Ќоѓамдыќ дəретхананы пайдаланѓанда АЌТЌ берiлмейдi

3.АЌТЌ ортаќ шприцтер мен инелер пайдаланѓанда ж±ѓады

4.Тамаќ iшуге ортаќ ыдыс ќолданудан АЌТЌ берiлмейдi
5.М‰шеќап ќолданбай бiр рет жыныстыќ ќатынаста болудан да
АЌТЌ ж±ќтыруѓа болады
6.АЌТЌ т‰шкiргенде немесе жµтелгенде ж±ѓады
7.АЌТЌ жəндiк шаќќанда ж±ѓады
8.АЌТЌ адам с‰йiскенде ж±ѓады
9. АЌТЌ тек ‰ш жолмен ѓана берiледi:
-ќан арќылы (мысалы, шприцтер мен инелердi ортаќ олданѓанда);
-жыныстыќ жолмен;
-анадан балаѓа жатырда даму кезiнде, туѓанда, омырау с‰тiн
емiзгенде
10.АЌТЌ дегенiмiз ЖЌТБ-ныњ µзi
11.Сапалы м‰шеќапты ‰немi жəне д±рыс ќолдану АЌТЌ-ныњ
жыныстыќ жолмен берiлуiнен саќтайды
12.АЌТЌ ж±ќпасы ±заќ уаќыт ешќандай белгi бермей дамиды
13. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдардыњ кейбiреулерi м±ны µздерi
де бiлмеуi м‰мкiн
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Иə

Жоќ

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

Тестіњ кілті
1. Иə. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамды ќ±шаќтаѓаннан, ќарапайым ќарымќатынастан АЌТЌ ж±ќтыру м‰мкiн емес.
2. Иə. Жалпыѓа арналѓан дəретханаларды пайдалану АЌТЌ ж±ќтыруы м‰мкiн
емес.
3. Иə. АЌТЌ таралуына инъекциялыќ с±йыќтаѓы, инедегi жəне шприцтегi
заќымданѓан ќанныњ кµзге кµрiнбейтiн ±саќ тамшысы жеткiлiктi. Адамдар
ортаќ шприцтер мен инелер ќолданбауы керек.
4. Иə. Осындай жаѓдайда АЌТЌ ж±ќпаланѓан адам кездескен бiрде-бiр жаѓдай
болѓан жоќ.
5. Иə. АЌТЌ-мен ж±ќпалану ‰шiн адам м‰шеќап ќолданбай бiр рет жыныстыќ
ќатынасќа т‰скенi жеткiлiктi.
6. Жоќ. АЌТЌ ауа арќылы берiлмейдi.
7. Жоќ. АЌТЌ жəндiк шаќќанда ж±ќпайды.

9. Иə. АЌТЌ –ныњ берiлу жолдары жаќсы зерттелген, басќа ешќандай
жолдары аныќталмаѓан.
10. Жоќ. АЌТЌ - ЖЌТБ –ны туындататын ќоздырѓыш. ЖЌТБ – адамныњ
ќорѓаныш ж‰йесiнiњ заќымдануы нəтижесiнде кµрiнетiн белгiлер
жиынтыѓы.
11. Иə. Сапалы м‰шеќаптарды ‰немi жəне д±рыс пайдалану АЌТЌ ж±ќтыру
ќаупiн барынша тµмендетедi.

ÒÅÑÒÒІЊ ÊІËÒІ

8. Жоќ. АЌТЌ с‰йiскенде ж±ќпайды.

12. Иə. Адам АЌТЌ-мен ж±ќтырѓан уаќыттан ЖЌТБ-ныњ даму кезењiне дейiн
10-жылдан аса уаќыт µтуi м‰мкiн. АЌТЌ ж±ќтырѓан адам ±заќ уаќыт µзiн
денi сау сияќты сезiнетiндiктен жəне солай кµрiнетiндiктен, АЌТЌ-ѓа
тексерiлуден µтпейдi. Наќты осы жаѓдай АЌТЌ-ныњ таралуыныњ алдын
алуда кедергiлердiњ бiрi болып табылады.
13. Иə. АЌТЌ ж±ќпасыныњ белгiлерi ±заќ уаќыт кµрiнбейтiн болѓандыќтан,
адам µзi бiлмей АЌТЌ-ны басќа адамдарѓа ж±ќтыруы м‰мкiн.
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2

ЌОСЫМША

«Интернат ±йымдарында АЌТЌ-ныњ алдын
алудыњ ерекшеліктері» бµліміне.

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

«АЌТЌ-ныњ
берiлу
жат-тыѓуы

жолдары»

Ж‰ргiзушi: Ќазiр еститiн оќи ѓ аныњ
кейiпкерi сiздердiњ жасы њыздаѓы ќызыѓушылыќтары бар, сiздер сияќты
жас адам. Оѓан бiздiњ барлыѓымызѓа
сияќты, əр к‰н шешiм тањдауы ќажет.
Дегенмен шындыѓында белгiлi бiр
жаѓдайда µзiн ќалай ±стауды бiлмегендiктен немесе ќажеттi даѓдысы
болмаѓандыќтан д±рыс шешiм ќабыл дау жиi ќиынѓа соѓады. Зейiн
ќойып, м±ќият тыњдањыздар. Егер
сiздердiњ ойыњызша, осы µмiрлiк
жаѓдайда басты кейiпкерге АЌТЌмен ж±ќпалану ќаупi туындаса, сiз
алаќаныњызды шапалаќтау арќылы
белгi бересiз.
Ж‰ргiзушi «Петя Петровтыњ µмiрiнiњ бiр к‰нi» деген əњгiменi оќиды.
Балаларѓа
ќауiптi
жаѓдайларды
(АЌТЌ-ныњ алдын алу мəнмəтiнiнде)
атау ±сынылады. Ќауiптi жаѓдайларды
ж‰ргiзушi таќтаѓа жазады. Олармен
топ келесi ойын барысында, таќтадаѓы
жазуларды талќылаѓанда ж±мыс iстей тiн болады. Оныњ ‰стiне кейiн
жа зыл ѓан сµздердi ќатысушылардыњ
µздерi т‰зетедi.
Ж‰ргiзушi
АЌТЌ
ж±ќпасыныњ
берiлу жолдары туралы аќпарат бередi. Ќатысушылар «АЌТЌ-ныњ берiлу жолдары» таќырыбында ‰лестiрмелi ќ±ралдар алады. Аќпаратты
берiп болѓан соњ ж‰ргiзушi Петя
Петров туралы оќиѓаѓа оралады.
Ќатысушылармен бiрге тањдалѓан
жаѓдайды талќылайды.

Петя Петровтыњ µмiрiнiњ бiр к‰нi
Петя Петров училищеде оќиды
жəне жатаќханада екi жас жiгiтпен
бiр бµлмеде т±рады. Тањертењ Петя
душ ќабылдайды, ќырынады. Уаќыт
жетпейтiндiктен, Петя ‰немi май
жаќ ќан нанды асыѓыс ж‰ре жейдi.
Петр жануарларды жаќсы кµредi
жəне ќањѓырѓан иттермен кµп уаќыт
µт кi зедi. Жаќында Петяныњ танысы
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‰й жаѓдайында оѓан жəне оныњ
бiрнеше достарына денесiне əшекей
суреттер (татуировка) салып бердi.
Петя µз ќ±рдастарымен бассейнге
барады. ¤з достарымен ќол алысып
амандасады (оныњ достары да солай).
Петр техникумѓа ќоѓамдыќ кµлiкпен
барады. Петрге ќатар топтаѓы Маша
кµптен ±найды. Маша ер балалармен
кездеседi жəне жењiл ж‰рiстi ќыз екенi
ж±ртќа белгiлi. Петя оѓан ењ алдымен
µзi жаќындауѓа шешiм ќабылдап,
ќызды киноѓа шаќырды. Машаныњ
кµршiлерi ‰йлерiне кеткен, Маша
Петрдi «кµњiл кµтеруге», бiр жаѓынан
кино кµруге µз бµлмесiне шаќырды.
Оњашада ол Петрге жыныстыќ ќатынаста болуды ±сынады. Ќобалжыѓаннан жəне асыќќаннан Петя уаќытында м‰шеќап (презерватив) киiп
‰лгермейдi. Маша мен Петяныњ
кездескенi туралы Машаныњ «достары» бiледi. Олар жiгiттi жатаќ хана
мањында ќарауылдап ж‰рiп, ќатты
соќќыѓа жыѓады. Петр ауруханаѓа
т‰скенде, оѓан тез арада ќан ќ±ю
ќажет болды.

«Мен кiммiн?» жаттыѓуы
Маќсаты: µз т±лѓасыныњ ќырларын
талдауѓа жаѓдай жасау.
Əрбiр ќатысушыѓа ќаѓаз берiледi.
Ж‰ргiзушi олардан: «Мен кiммiн?»
деген с±раќќа 10 т‰рлi жауап берудi
µтiнедi. Ойына келген жауаптарды
дəл сол ќалпында тез жазып берудi
с±райды.
Балалар кµп жаѓдайда м±ндай с±раќты µздерiне бiрiншi рет ќойып
т±рѓандыќтан, оныњ мəнiн т‰сiнбейдi,
сондыќтан ж‰ргiзушi «Мен» деген
±ѓымѓа не кiретiнiн, µзi ‰лгi кµрсете
отырып, м±ќият т‰сiндiредi. Сондыќтан сабаќ басталѓанѓа дейiн осы с±раќќа µзi жауап беруге тырысу керек.
Мысалы:
Мен – ќайырымдымын, спортты
жаќсы кµремiн, кµњiлдi ж‰ремiн,

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

«10 µсиет» жаттыѓуы
Маќсаты:
тəрбиеленушiлердiњ
ќ±ндылыќтарды
ретiмен
т‰зудi
мењгеруiне кµмектесу.
Ќатысушыларѓа – əр адам саќтауѓа
мiндеттi жалпыадамзаттыќ 10 µсиеттi
ойлап табу ±сынылады. Ж‰ргiзушi
осы кезде əр айтылѓан ±сынысты
жазып отырады. 10 µсиет жиналѓан
соњ, оларды ретiмен т‰зуге тапсырма
берiледi: алдымен онныњ iшiнен ењ
мањызы аздауын, одан соњ тоѓызыныњ
iшiнен тањдау т.с.с. ќажет болады.
Барлыќ µсиеттердi ж‰ргiзушi таќтада
немесе флипчартта жазып отырады.
Б±л жаттыѓуды топты бiрнеше командаѓа бµлiп, жалпы µсиеттерден
ењ ќ±нды онын кµрсетiп ж‰ргiзуге де
болады.
Балалардыњ назарын аталѓан µсиеттердiњ барлыѓын саќтау м‰мкiндiгi
олардыњ əр ќайсысына байланысты
екендiгiне аударады.
Оќытушы ‰шiн келесi диагностикалыќ сауалнаманы ж‰ргiзген пайдалы: «нµмiрлердi (1-ден 10 дейiн) µз
ќ±ндылыќтардыњ т±сына µмiрiњдегi
мањыздылыѓына ќарай белгiле»:
• Отан
• Оќу
• Отбасы
• Бос уаќыт
• Денсаулыќ
• Достар
• Бiлiм
• Мамандыќ
• Т±рѓын ‰й
• Басќа болса, атап жазыњыз_______

Есiрткiге «жабысып ќалу».
Маќсаты: есiрткiге тəуелдiлiктiњ не
екенiн балалардыњ т‰сiнуiне кµмектесу.
Балаларѓа ќаѓаз бен желiм алу
±сы нылады. Ќаѓаз екi б‰ктелiп, iшiнен жапсырылады. Барлыѓы шењберге отырып, µз ќаѓаздарын жапсы-

рады. Ж‰ргiзушi психикалыќ ак тивтi
заттарды ќолданушы адам «жапсырылады», басќаларѓа «жабысады», осы
жаѓдай неѓ±рлым ±заќ болѓан сайын
(ќаѓаз кµбiрек жабысќан сайын),
адамныњ одан «ќ±тылуы» соѓ±рлым
ќиын болатынына назар аудартады.
Ќаѓазды жырту немесе желiмдеу
ќиынѓа соѓады. Ќандай жаѓдайда
да ќаѓазда µшпейтiн iз ќалады. Дəл
осындай жаѓдай адамда да болады:
есiрткiге тəуелдiлiк оѓан µшпес iз
ќалдырады.

«Əр т‰рлi отбасылары» жаттыѓуы
Маќсаты: əрбiр жасµспiрiмге отбасы əр т‰рлi болуы м‰мкiн екенi
туралы ойлануѓа м‰мкiндiк беру.
Ќатысушылар 3-4 адамнан бiрнеше
командаларѓа бµлiнедi. Балалар газет,
журналдардан адамдар бейнеленген
кµп суреттердi ќиып алады. Осы
суреттердi пайдаланып, олар əр
т‰рлi отбасыларыныњ топтамасын
жасауы ќажет. Содан кейiн əр топ µз
ж±мысыныњ т±саукесерiн жасайды.
Талќылау кезiнде келесi с±раќтарды
ќоюѓа болады:
Осы суреттерде сен т±рѓыњ
келетiн отбасы бейнеленген бе?
Б±л суреттерде кµрсетiлмеген
отбасы т‰рлерi бар ма?
- Сен µзiњдi осы отбасылардыњ
ќайсысына «кiргiзгiњ» келмейдi?
Ж‰ргiзушi ќорытындысын шыѓара
отырып, флипчартты екiге бµлiп,
балалардыњ отбасы туралы ойларын жазады. Бiр жаѓына отбасын
бiрiктiруге кµмектесетiн жаѓдайлар,
екiншi жаѓына оѓан не кедергi болатынын, оны б±затын жаѓдай ларды
жазады:
1. Сiздер ќалай ойлайсыздар, болашаќта отбасыныњ жаѓдайы сiздерге
ќатысты болуы м‰мкiн бе?
2. Сiздер ќазiр де, болашаќта да
µз отбасыларыњ ‰шiн не iстеулерiњ
керек жəне не iстей аласыњдар?

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ
ЌÎÑÛÌØÀ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

жалќаумын, кµрiктiмiн, алањѓасармын,
жаќсы доспын жəне т.с.с.
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ЖЌТБ туралы «10 ќаѓида»
1. ЖЌТБ б‰кiл əлемге таралѓан жања iндет
2. АЌТЌ ќоздырѓышыныњ таралу тəсiлi бəрiне белгiлi
3. АЌТЌ ќоздырѓышыныњ таралу тəсiлiн бiлу–алдын алу тəсiлiн бiлу
4. АЌТЌ-ныњ жыныстыќ ќатынаспен таралуыныњ алдын алуѓа болады

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

5. Аталѓан iндеттiњ ќан арќылы ж±ѓуыныњ алдын алатын сенiмдi əр т‰рлi
тəсiлдер бар.
6. АЌТЌ ќоздырѓышыныњ ќалай таралмайтындыѓын бiлу µте мањызды
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7. АЌТЌ-мен µмiр с‰рушi адамдармен ќатынас жасаудан ќауiптенбеу керек.
Олар кµмек пен ќолдауѓа зəру.
8. АЌТЌ-ѓа ќарсы екпелердiњ жəне тиiстi дəрiлердiњ жоќтыѓынан, оныњ алдын
алуда бiлiмдiк баѓдарламалар мањызды роль атќарады.
9. Б‰гiнгi тањда ЖЌТБ-мен к‰реске б‰кiл д‰ние ж‰зiнiњ мемлекеттерi
ќосылуда.
10. Бiз бəрiмiз ж±мылып, ЖЌТБ-ныњ таралуын тоќтата аламыз.

М±ны əрбiр ата-ана бiлуi ќажет

Мектеп жаѓдайында АЌТЌ-ныњ алдын алу

¤з отбасыњыз ‰шiн АЌТЌ мен ЖЌТБ iндеттерi, есiрткiнiњ зияндыѓы
туралы аќпарат жинањыз
Барлыќ материалдар мен кiтаптар бала ќолы жететiндей оњай
жерде т±руы ќажет
Балањыздыњ жыныстыќ жетiлу кезењiндегi психологиялыќ µзгерiстерiне саќ болыњыз жəне оѓан уаќытында кењес берiп, ќолдау
кµрсетiњiз
Егер сiздiњ ‰йiњiзде эротикалыќ бейнефильмдердiњ таспалары
пайда болса, одан тез арада ќ±тылуды ќарастырыњыз.
Егер сiздiњ балањыз жасырын бейне таспаларды кµрiп ж‰ргенiн
байќасањыз, оны назардан тыс ќалдырмањыз
Егер сiз балањыздыњ есiрткiге, жыныстыќ ќатынасќа шектен тыс
ќызы ѓушылыѓын байќасањыз, оны терењiрек зерттеп, мамандармен
кењес кенiњiз жµн.
Балањызбен əњгiмелескен кезде ашуѓа берiлмей, ±стамды
болѓаныњыз жµн. Жанашырлыќпен сµйлегенiњiз жµн. Оныњ мiнезќ±лќын талќылай келе наќтылы дəлелдерге с‰йену ќажет.
Əњгiме бiржаќты аќыл айтумен ѓана шектелмей, керiсiнше ашыќ
пiкiр алмасу т±рѓысында болуы ќажет. Балањыз орындай алатын
талаптар ќойыњыз.
Егер сiздiњ балањыздыњ тарапынан ќойылѓан талаптыњ орындалуы
бойынша ешќандай нəтиже болмаса, мамандарѓа барып, тиiстi
кµмек алѓаныњыз д±рыс
Сiз жəне сiздiњ балањыз ќоѓамныњ бµлiнбейтiн бµлшегiсiз,
сондыќтан да ќоѓамдаѓы ќиыншылыќтар əр адамныњ басында
болатынын еске саќтаѓан жµн.

ÎЌÛÒÓ ÌÎÄÓËÜÄÅÐІÍÅ ЌÎÑÛÌØÀËÀÐ

АЌТЌ-ныњ алдын алу бойынша атааналарѓа арналѓан жадынама
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Мектеп жаѓдайында
АЌТЌ-ныњ алдын алу
Оќытушыларѓа арналѓан ќ±рал
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