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«Үндестік» жобасын іске асыру мақсаты: 

 

Ыңғайлы оқу және тәрбие процесін құруға бағытталған әлеуметтік әріптестік 

қағидаттары мен шарттарында отбасы мен білім беру ұйымының Әлеуметтік - 

психологиялық-педагогикалық ұзақ мерзімді өзара іс-қимылы болып табылады. 

 

   Жобаның міндеттері: 

 

- Ата-аналарды білім беру ұйымы қызметінің барлық салаларына белсенді тарту. 

– Ата – ана тәрбиесін тепе-тең негізде ұйымдастыру: педагог-ата-ана, ата-ана-ата-

ана;  

-Отбасын педагогикалық сүйемелдеу (оқу, кеңес беру, тәрбие, ағарту және т.б. 

мәселелерінде көмек көрсету).  

– Өзара іс-қимыл нысандарын жетілдіру білім беру ұйымы-отбасы. Білім беру 

ұйымының тәрбие процесін ұйымдастырудағы отбасының рөлін күшейту. 

- Балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік емес мінез-құлқының алдын алу, 

отбасыларда салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыру үшін жағдай жасау.  

- Білім алушылардың психологиялық денсаулығын сақтауға және нығайтуға, оларды 

әлеуметтендіруге ықпал ететін жайлы қауіпсіз білім беру ортасын құру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

«Үндестік»  жобасын іске асыру бойынша жұмыс жоспары. 

№ Іс-шаралар атауы Орындалу мерзімі Жауаптылар 

1 Колледж мен отбасының өзара іс-

қимылын үйлестіру жөніндегі кеңес 

құру. 

Қыркүйек  Әкімшілік  

2 «Үндестік» жобасын іске асыру 

жөніндегі жоспарды әзірлеу. 

Қыркүйек ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог  

3 Әкімшілік қабылдау:  

ТЖ, ӨОЖ, ОЖ бойынша 

орынбасарыларының ата-аналарымен 

жұмыс 

Жұмыс кестесіне 

сәйкес 

ТЖ, ӨОЖ, ОЖ 

бойынша 

орынбасарылар                   

4 Ата-аналарды қабылдау кестесі Оқу жылының 

ағымында 

Колледж әкімшілігі 

5 Ата-аналар мен білім алушыларды 

психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу: 

- Әңгіме. 

- Ата-аналар мен білім алушылардың 

сауалнамасы. 

- Дөңгелек үстел, семинарлар. 

- Ата-аналар жиналысы. 

- Кеңес беру. 

 

Оқу жылының 

ағымында 

 

ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог 

Топ кураторлары  

6 Колледж сайтында «Сұрақ-жауап» 

форматында ата-аналардың топ 

кураторларымен өзара іс – қимылы. 

Оқу жылының 

ағымында 

ТЖ бойынша 

орынбасар                   

Топ кураторлары 

 

7 

 

Отбасылық клубтың жұмысы. 

  

Тұрақты 

ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог 

Топ кураторлары  

8 Сауалнама: «Ата-аналардың оқу және 

тәрбие процесінің мазмұнымен 

қанағаттануы». 

 

 

Тоқсанына 1 рет 

ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог 

Топ кураторлары 

9 Ерекше назар тобындағы білім алушы 

пәтерлерге бару бойынша жеке 

жұмыс. 

   

Тұрақты 

ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог 

Топ кураторлары 

10 Ата-аналар қауымдастығының 

семинарларға қатысуы 

  

11 Колледж сайтында білім беру және 

колледжде оқу мәселелері бойынша 

қызметті жариялау. Инстаграм және 

БАҚ. 

   

Тұрақты 

ТЖ бойынша 

орынбасар                  

Педагог психолог 

Топ кураторлары 
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