«Тәлімгер KZ: балалар үшiн» тәлімгерлер шеберлігі мектебін
өткізудің тұжырымдамасы
«Тәлімгер KZ: балалар үшiн» тәлімгерлер шеберлігінің мектебі (ары
қарай -ТШМ) білім ұйымдарының тәлімгерлері, балалар және жастар
қоғамдық қозғалыстарының үйлестірушілері, мүдделері бойынша түрлі
бірлестіктер, балалар демалысын және балалар мен жастардың жазғы
демалысын ұйымдастырушылар, түрлі мекемелердің тәрбие үрдісін
ұйымдастырушылары,балалар мен жастар қоғамдық құрылымдарының
көшбасшылары, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі заманауй технологияларды
игергісі келетіндердің барлығы үшін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың бастамасымен "Рухани жаңғыру" бағдарламасының
аясында кәсіби шеберлік пен біліктілік деңгейлерін жоғарылату үшін
өткізіледі.
ТШМ Қазақстан балаларының жазғы демалысы мен сауықтырылуын
ұйымдастырушылар және үйлестірушілер үйлестірушілер біліктілігін
жоғарылату бағдарламасының шеңберінде "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ ҚР БҒМ
балалар құқығын қорғау жөніндегі Комитетімен және Ақмола облысы білім
басқармасымен келісілген 2018 жұмыс жоспарына сәйкес, Қазақстан
Республикасының "Рухани жаңғыру" жобасын басқарудың Бас кеңсесінің
идеологиялық қолдауымен өткізіледі.
Бағдарламаның мазмұнды бөлігі БҰҰ балалар құқығы туралы
Конвенциясына, "педагог-ұйымдастырушы" мамандығының мемлекеттік кәсіби
стандарттарын және тәлімгерлер
профессиограммасын ескерумен БҰҰ
тұрақты даму және мыңжылдықтар мақсаттары бойынша бағдарламасы, ҚР
балалар құқығы туралы нормативті құжаттар мен қолданыстағы Заңнамасына,
білім туралы, мемлекеттік жастар саясаты туралы, ҚР тәрбие
Тұжырымдамасына, ҚР БҒМ мақұлдаған республикалық балалар қоғамдық
ұйымдарының бағдарламалық құжаттарына, халықаралық және отандық
құжаттарға негізделген.
Жауапты ұйымдастырушы:
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ҚР БҒМ БҚҚК, Ақмола облысының білім, мәдениет, жастар саясаты
басқармасының ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен "Жұлдыз"
балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" қоғамдық бірлестігі.
Өткізу мерзімі мен орны:
19-21 сәуір 2018 жыл, «Звездный» БСО, Ақмола облысының облысы
өлкетану және экология басқармасының облыстық балалар-жасөспірімдер
туризмінің орталығы" МКҚК (Бурабай ауданы, Қатаркөл, Ақмола облысы).
ТШМ мынадай мақсаттарда өткізіледі:


Ресми бекітілген үлгідегі аттестация мен сертификаттарды табыстауғ а
сәйкес штаттық және қоғ амдық тәлімгер-волонтерлердің кәсіби
біліктілігін жоғ арылату;
 Қазақстан Республикасының білім, мәдениет ұйымдарында, балалар
және жастар демалысы саласында, құқықтық жекелігінен тәуелсіз
түрлі типтегі балалар және жастар сауықтыру орталықтарында
педагогикалық үрдісті ұйымдастырудың қазіргі талаптары мен
тұжырымдамаларының негізгі ережелерін түсіндіру;
 Қазақстан балаларының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғ аудың
қолданыстағ ы мемлекеттік кепілдіктеріне сәйкес "Рухани жаңғ ыру"
бағ дарламасының аясында 2018 жылғ ы жазғ ы сауықтыру науқаны
кезінде балалар мен жастар қоғ амдық құрылымдарының,
қозғ алысының қызметін ұйымдастыру ерекшелігімен;
 балалар мен жастардың сауықтыруды және қоғ амдық пайдалы әрі
тұлғ алық маңызды демалыс қызметін ұйымдастырудағ ы, жоғ ары
рухани-адами және мәдени құндылықтар негізінде құқық
бұзушылықтарды және салауатты өмір салтын қалыптастырды алдын
алудың қазіргі талаптарын түсіндіру;
 "балалар демалысын ұйымдастыру" мамандығ ын мына мамандықтар
бойынша игеру: тәлімгер, тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушы (оқу
орны директорының орынб.), тәлімгер, әдіскер, үйлестіруші тәлімгер,
балалар (жастар) қоғ амдық құрылымдарының көшбасшысы,
балалармен (жастармен) тәрбие жұмысы бойынша әдіскер, балалар
мен жастардың жазғ ы демалысын ұйымдастырушылар

ТШМ негізгі міндеттері:


балалар және жастар қоғ амдық қозғ алыстарының, бірлестіктерінің,
демалыс ұйымдарының өскелең ұрпақтың белсенді өмірлік
2

позициясын, адамгершілік-рухани, құқықтық және патриоттық
тәрбиелеуді қалыптастыруғ а өнімді әсерін белсенділендіру;
 түрлі балалар және жастар құрылымдары үшін олардың жазғ ы
сауықтыру кезеңінде жүзеге асырылуында әлеуметтік маңызды
бағ дарламалар мен бастамаларды, шығ армашылық жобаларды
әзірлеу;
 Ұсынылғ ан әлеуметтік бастамалар мен жобаларды табысты жүзеге
асыру үшін әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу;
 ТШМ
тыңдаушыларын түрлі санаттағ ы балалардың өнімді
демалысын, оның ішінде әлеуметтік тәуекел және қажеттілігі ерекше
(қажеттілігі шектеулі) топтағ ы балалар мен жастардың жазғ ы лагерін
ұйымдастыруғ а дайындау;
 ТШМ тыңдаушыларын "педагог-ұйымдастырушы" кәсіби біліктілігіне
ие болумен және ерекше мамандануымен аттестациялау.












ТШМ бағдарламасында:
Салтанатты ашылуының рәсімі: курсанттар (ТШМ тыңдаушыларының)
презентациясы;
«Рухани жаңғыру: балалар үшiн» балалар қоғ амдық ұйымдарының
бар жетістіктерінің, балалар демалысын және жазғ ы демалысты
ұйымдастырудағ ы инновациялық тәжірибелер көрмесі;
Ұйымдастырушы комитеттің брифингі және "ҚР балаларды сауықтыру
және демалыс индустриясын дамытудың өзекті мәселелері мен
перспективалары" дөңгелек үстелі;
шебер-сыныптар, тренингтер: тәжірибе, технологиялармен және озық
технологиялар мекенжайларымен ауысу;
«Балалық штурманы -2018» байқауы;
Тәлімгерлер шеберлігі мектебі мен академияның «Біз - Супер Star Жастар» жұмысы;
ТШМ баспасөз орталығ ының жұмысы;
салтанатты жабылу рәсімі, "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ "Золотая звезда",
«Балалар үшін», "Лидер" төсбелгілерімен, байқау жеңімпаздарын
дипломдармен және грамоталармен марапаттау, сертификаттар,
құнды сыйлықтар табыстау.
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"Балалық шақ штурманы" байқауына қатысу үшін үміткерлер
мынадай материалдарды ұсыну қажет:








презентация бойынша сөйлеу (3-4 мин.);
балалармен сабақтан бейнеүзінді;
Тәрбиелеудің өзекті мәселелері бойынша жарияланымдарымен,
балалар қоғ амдық қозғ алысы, "Жұлдыз"БҚҰО ҚБ, "Жас Ұлан" ББЖҰ
РҚҰ және басқа балалар бірлестіктерімен жұмыс тәжірибесі туралы
әдістемелік материалдарымен портфолиосы
Аттестация үшін түйіндеме;
марапаттауғ а ұсыныстар;
еңбектер, сценарийлер, жобалық қызметтің, әндер, өлеңдердің және
басқаларының жинағ ы.

«Тәлімгер KZ: балалар үшiн» ТШМ қатысу шарттары
ТШМ жұмыстарына қатысу үшін Ұйымдастыру комитетке ТАӘ, туған
жылы, айы, күні, жұмыс орны (оқу), кәсіби мәртебесі (лауазымы) және ТШМ
қатысу мақсаты, өзінің келуі туралы ақпаратты: автобус рейсі мен келу
уақыты, пойыз, вагон № көрсетілген өтінімді уақытылы ұсыну қажет.
ТШМ жұмысын қаржылық қамтамасыз ету
ТШМ ешбір мақсатты қаржылық қолдаусыз қатысушылардың ерікті
ұйымдастырушылық жарналарының есебінен өзін-өзі қаржыландыру
шартымен өткізіледі, коммерциялық жоба болып табылмайды.
Бір сессиядағы ерікті ұйымдастырушылық жарнаның сомасы – 7000
теңге. «Звездный» БСО тамақтану және тұру орнының бағасы БСО есеп
бөліміне тәулігіне бір адамға 4000 теңге көлемінде жеке төленеді .
Төлем мына реквизиттер бойынша қолма-қол немесе қолма-қол есепсіз жүргізуге
болады:
"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ

020000, Көкшетау қ, Абай к-сі, 112а, каб. 207.
Код 18
СТН 032600222656
ЖСК KZ276010321000017832
БСК HSBKKZKX

БИН 040840005670
"Қазақстан Халық банкі" АҚ Ақмола ОФ. Көкшетау қ.
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ТШМ қатысу туралы растаухатты көлік түрін және келу уақытын
көрсетумен 2018 жылдың 15 сәуірінен кешіктірмей 8 (716 2) 50 25 91, 72 12
26 телефондары бойынша, сонымен қатар: sdoozhuldyz@mail.ru,
dea_ast@mail.ru электрондық поштарлары арқылы хабарлау қажет.
Анықтамалар үшін мына телефондар бойынша Ұйымдастырушы
комитетке хабарласыңыз: Астана қ. 8 ( 8 (717 2)44 11 92, Көкшетау қ.: 8
(716 2) 50 25 91, ұялы тел. 8 701 533 70 28 Елена Александровна Дмитриенко,
8705 226 56 02 Пятков Александр Сергеевич.
"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы және оның
жобалары туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады.
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ
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