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Пресс-релиз 

 

В Алматы обсудят вопросы развития  

дополнительного образования туристско-краеведческого и эколого-

биологического направлений в Казахстане 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК проводит 8 декабря 2016 года в г. Алматы 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций дополнительного образования туристско-

краеведческого и эколого-биологического направлений.  

В работе Координационного совета примут участие представители 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан, министерств 

образования и науки, по инвестициям и развитию, по делам религий и 

гражданского общества Республики Казахстан, высших учебных 

заведений г. Алматы, управлений и организаций образования, станций и 

центров юных натуралистов, краеведов, экологов, туристов республики. 

На расширенном заседании Координационного совета будут 

рассмотрены вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию 

детско-юношеского туризма с учетом основ общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел», интеграции общего среднего и 

дополнительного образования, внедрения опыта работы по туристскому 

направлению Западно-Казахстанской области, а также организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями.  

Участникам заседания будет предоставлена возможность 

познакомиться с деятельностью туристского экспедиционного отряда 

«Панфиловцы» гимназии № 54 г. Алматы. Также для участников будут 

организованы и проведены познавательные мастер-классы «Доступная 

среда» по организации работы с детьми с ограниченными возможностями. 

В рамках Республиканского Координационного совета планируется 

проведение семинара по вопросам развития эколого-биологического 
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направления. Будут рассмотрены вопросы формирования гражданской 

позиции у обучающихся, внедрения современных педагогических 

технологий в практику дополнительного образования эколого-

биологического направления и др. 
Педагогам организаций общего среднего и дополнительного образования 

регионов республики будет предоставлена возможность в режиме онлайн 

принять участие в обсуждении вышеуказанных вопросов. 

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 

образования детей поможет определить дальнейшие приоритеты, 

направленные на обеспечение права ребенка на удовлетворение 

разнообразных интересов, развитие мотивационного потенциала во 

внеурочной деятельности.  

Участниками Координационного совета будут выработаны итоговые 

рекомендации. 
 

За дополнительной информацией обращаться: +7 (7172) 24-93-08,                  

e-mail: kz.tourist@yandex.ru   
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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 

 

Алматыда Қазақстандағы туристік-өлкетану және экологиялық-

биологиялық бағытында қосымша білім беруді дамытудың сұрақтарын 

талқылайды   

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 

8 желтоқсанда туристік-өлкетану және экологиялық-биологиялық бағытында 

қосымша білім беру ұйымдары басшыларының республикалық Үйлестіру 

кеңесінің кеңейтілген отырысын өткізеді.  
Үйлестіру кеңесінің жұмысына ҚР Президенті жанындағы Әйелдер ісі 

және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссиясы, Қазақстан 

Республикасы білім және ғылым, инвестициялар және даму, дін істері және 

азаматтық қоғам  министрліктері, Алматы қаласы жоғары оқу орындарының, 

білім беру басқармалары мен ұйымдарының, республиканың жас натуралистер, 

өлкетанушылар, экологтар, туристер орталықтары мен станциялардың өкілдері 

қатысады. 
Үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысында жалпыұлттық патриоттық 

«Мәңгілік Ел» идеясының негіздерін есепке ала отырып, балалар-

жасөспірімдер туризмін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін жүзеге асыру, 

жалпы орта және қосымша білім берудің бірігуі, туризм бағыты бойынша 

Батыс Қазақстан облысы жұмысының оң тәжірибесін енгізу, сонымен қатар 

мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты ұйымдастыру сұрақтары 

қарастырылатын болады. 

Отырыс қатысушыларына Алматы қаласындағы № 54 гимназияның 

«Панфиловшылар» отрядының туристік экспедициялық қызметімен 

танысуға мүмкіндік туады. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша «Қолайлы орта» танымдық 

шеберлік сабағы ұйымдастырылатын және өткізілетін болады.  
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Республикалық Үйлестіру кеңесінің шеңберінде экологиялық-

биологиялық бағытты дамыту сұрақтары бойынша семинар өткізу 

жоспарланып отыр. Білім алушылардың азаматтық ұстанымын 

қалыптастыру, заманауи педагогикалық технологияларды экологиялық-

биологиялық бағыттағы қосымша білім берудің тәжірбиесіне енгізу 

сұрақтары қарастырылатын болады.  
Республиканың аудандарындағы жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтеріне жоғарыда көрсетілген сұрақтарды талқылауға 

онлайн режимінде қатысуына мүмкіндік беріледі.  

Балаларға қосымша білім беру жүйесін дамытудың маңызды 

аспектілерін талқылау, түрлі қызығушылықтарды қанағаттандыру үшін 

бала құқығын қамтамасыз етуге, сабақтан тыс қызметте уәждемелік 

әлеуетін дамытуға бағытталған одан арғы басымдылықты анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Үйлестіру кеңесінің қатысушылары қорытынды ұсынымдар 

қабылдайды.  
 

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефон нөміріне хабарласуға 

болады: +7 (7172) 24-93-08, e-mail: kz.tourist@yandex.ru   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pressa@edu.gov.kz
mailto:kz.tourist@yandex.ru

