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Тақырыбы: Балалар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері –өзін-өзі 

танытудың маңызды ортасы мен әлеуметтік факторы 

 

Облысымыздағы соңғы жылдар тiзбегiнде жүргiзiлiп келе жатқан 

қосымша білім беру реформаларына қатысты түбегейлі  бетбұрыстар оң 

нәтиже беріп келеді. Осы орайда мектептердегі, мектептен тыс мекемелердегі 

тәрбие құралдарының бірі  балалар ұйымдары мен топтары креативті жас 
ұрпақты қалыптастырудың маңызды жолы деуге негіз бар. Өйткені өз өмірін 

өзі басқара алатын, басқару және ұйымдастыру қабілеті жоғары жаңашыл 

жас ұланға елбасымыздың жолдауында айтылғандай патриотизм, мораль мен 

парсаттылық нормалары, ұлтаралық келісім мен толеранттылық секілді 

құндылықтарды бойларына сіңіруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда «Өркен» орталығы және қалалық, аудандық мектептен 

тыс жұмыс орталықтарымен жаңашылдық пен әдістемелік  идеяларды бір 

арнаға тоғыстырудың нәтижесінде облысымызда балалар ұйымдары 

қарқынды дамып, «Жас көшбасшы мектептері» жобасы жүзеге асуда. 

Аталған орталықтар Елбасымыздың тапсырмасымен құрылған Қазақстанның 

жас азаматтарының басын біріктіретін «Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» жұмысы, жастар қоғамдық бірлестіктерінің жұмысын 

бірлесе үйлестіріп, облысымызда кең қолдау табуына атсалысып келеді. 

Сондай ақ орталық жанынан ашылған «Жас өркен» жастар қоғамдық 

бірлестігі, қалалық «Достық алаңы» жастар қоғамдық бірлестіктері облыстық 

жастар саясаты басқармасының жобаларына қатысып, жүйелі жұмыстар 

жүргізуде. 

Балалар ұйымдарына қызметін әдістемелік қамтамасыз етуде бірнеше 

әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың маңызы зор.  Осы орайда 

республикалық қосымша білім беру орталығының сайты қажетті 

мәліметтерді алуда жақсы әдістемелік көмегін тигізіп келеді. 

Балалар ұйымын үйлестіруші мектеп тәлімгерлеріне арналған «Қазіргі 

заман тәлімгері. Ол кім?»,  «Көшбасшы қадамы»,  «Тәлімгер, жас ұланға 

жалын бер»,  «Жіптік курс», «Ел ертеңі «Жас Ұлан» әдістемелік нұсқауықтар 

шығарылып, облыс көлеміне таратылуда.. Балалар қоғамдық ұйымдары мен 

бірлестіктерін жан-жақты түсіндіріп, жұмысын жандандыру бағытында 

жылжымалы әдістемелік практикалық семинар-тренингтердің маңызы зор.  

Қазіргі таңда облыс мектептеріндегі  тәрбие құралдары болып 

табылатын ұйымдармен, жасақтар және топтарды жүйелі құрып, 

ұйымдастыру жұмыстарын әлі де жандандыру бағытында шаралар қолға 

алынуда. Балалар ұйымдары жанынан құрылған «Көшбасшылар мектебі», 

«Жас полицей», «Жас жол сашысы», «Жас құтқарушы», «Жас тілші»,  «Жас 

психолог», «Жас жайдарманшы» «Жас отан қорғаушы» топтары жұмыс 



істеуде.Аталған топтардың жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулықтар 

www.cdoorken.kz сайтында орналасқан. 

Балалар қоғамдық ұйымдары арқылы балаларды мектептегі қозғаушы 

күшке айналуына мән беруіміз қажет. 

Егемен еліміздің ұрпағын елін, дәстүрін, жерін құрметтейтін жас 

ұрпақты тәрбиелеуде мектептерде бұрынан жұмыс істеп келе жатқан тәрбие 

құралдарының бірі клубтарды жаңаша бағытта дамытуда төмендегідей 

ұсынысымды білдіремін: 

1. Республикалық қосымша білім беру орталығының қолдауымен 

республикалық балалар қоғамдық ұйымдарының слет, форум 

ұйымдастыруды дамыту. 

2. Республикалық қосымша білім беру орталығының 

ұйымдастыруымен балалар ұйымдарының жетекшілеріне, мектеп 

тәлімгерлеріне арналған білімін жетілдіру курстарын 

ұйымдастыру; 

3. Бастауыш сынып оқушылар арасында әскери-париоттық клубтарды 

жандандыру; 

4. Қыз бала тәрбиесіне қатысты «Сырласу» қыздар клубын, ұлттық-

тәлім тәрбиені насихаттайтын «Жеңгелер» клубтарын жаңаша 

бағытта дамыту; 

Елбасымыз «Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ 

Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!» деп жолдауда атап көрсеткендей, 

ертеңгі ел тұтқасы ұстар егемен еліміздің рухы биік жас ұландарын 

тәрбиелеуде қосымша білім беру саласы қазіргіден де жоғары  оң 

нәтижелерге қол жеткізіп, тәрбиелі де парасатты, өз елін сүйетін нағыз 

патриот жас ұрпағымыз өркендей бермек.  

Назарларыңызға рахмет! 

http://www.cdoorken.kz/

