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Ауыл жастары қоғамдық қозғалысы көшбасшылары мен
оқушылардың ауыл шаруашылық бригадаларының
«ЖАСТАР АГРОФОРУМЫ -2018: Болашақ-кəсібилікүшін!»
слетінінің өткізілу
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Форумды бастаушылар жəне ұйымдастырушылар: "Жұлдыз" БҚҰО
ҚБ Қазақстан Республикасының ӘП "Рухани жаңғыру" бағдарламаларын
басқарушы Орталық кеңсенің балалар қоғамдық қозғалысының Үйлестіруші
кеңесімен бірлесіп, ҚР БҒМ БҚҚК, Ақмола облысы білім басқармасының,
Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының, жастар саясаты
мәселелері басқармасының ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен.
Өткізу орны: Ақмола облысы, Көкшетау қ., Қызыл Жар с. №3
агротехникалық колледжі
Өткізу мерзімі: 23-25 қараша 2018 ж.
Қатысушылар: ауылдағы жалпы білімдік мектептердің жастар оқуөндірістік бригадаларының, кәсіби оқу орындарының (КМ, КЛ, колледждер)
көшбасшылары, ғылыми қоғам оқушылары, бастама топтар, ауыл жастары
қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері, «Ауыл қанаттары», «Профи KZ» қоғамдық
қозғалыстарының
көшбасшылары,
ауыл
жастары
шығармашылық
бірлестіктерінің басшылары.
Шақырылғандар: ҚР БҒМ өкілдері, Ақмола облысы әкімідігінің, білім
басқармасының, Ақмола облысының ауыл шаруашылық басқармасының
өкілдері, әлеуметтік серіктестер, жұмыс берушілер, БАҚ.
Форум мақсаттары:
 Қазақстан халқына елбасының Жолдауын түсінудіру: Бас бастама мен ҚР
Президентінің Жолдауы (қаңтар, 2018 ж.), «Қазақстандықтардың əлауқатының өсуі: табыс пен ьұрмыс сапасын жоғарылату» (қазан, 2018);
 ауыл шаруашылық мамандықтарының және жастар арасында ауыл
шаруашылық еңбектің престижін жоғарылату, Қазақстан Республикасының
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтің «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасының негізінде
«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаһандануы»мақаласының
аясында ауыл жастарын адамгершілік-рухани, еңбек пен патриоттыққа
тәрбиелеу бойынша жұмыстарда туған жерге деген махаббатқа, еңбек
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адамдарын, ауыл еңбекқорларын, Қазақстан халқының тарихы мен салтдәстүрін сыйлауға негізделген жастар қоғамдық ұйымдарының жұмыс
консолидациясы;
 жастардың ауыл шаруашылық қызмет саласындағы жетістіктерін
насихаттау, жастардың ауыл шаруашылық еңбекке, ауыл шаруашылық пен
қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелерін зерттеуге қызығушылықтарын
белсенділендіру.
Міндеттері:
 форум қатысушыларына БҰҰ Конвециясының балалар құқығы
туралы негізгі ұстанымдары мен ережелерін және БҰҰ Балалар қорының
(ЮНИСЕФ) қызметі туралы мың жылдық мақсаттары бойынша
тұжырымдамасын түсіндіру;
 " жастардың сүйікті Отанына жетістігі!" жас аграршылардың ауыл
шаруашылық жетістіктерінің көрмесін ұйымдастыру;
 ауыл шаруашылық қызмет пен ауыл шаруашылық өндірістің
мәдениеті мен кәсібилігін насихаттау;
 жастар ауыл шаруашылық бірлестіктерінің жұмыс тәжірибесімен
алмасуы;

жастар шығармашылық топтарының ауыл шаруашылық, өндіріс
пен қоршаған ортаны қорғау саласындағы перспективті ғылыми-зерттеу
жобаларының негізгі бағыттарын анықтау;
 ауыл жастарымен жұмыстың негізгі бағыттары және мазмұны
бойынша ұсыныстар әзірлеу;

Қазақстан ауыл жастарының қазіргі мәселелері туралы ой бөлісу.
Агрофорум бағдарламасында:
 жас аграрщылар форумының салтанатты ашылуы;
 делегацияның (команданың) шығармашылық презентациясы;
 жастардың ауылдық өңірлердегі ауыл шаруашылық өндірістегі,
қоғамдық және еңбек қызметіндегі жетістіктерінің "Қазақстанның ауыл
шаруашылығы: тəжірибе, инновациялар, прогресс" атты( колледждің
ауыл шаруашылық өндірісіндегі тарихы, агроқызмет саласындағы
жетістіктері, оқу жетістіктері, ғылыми-зерттеу және тәжірибелікэксперименттік жұмыс, түрлі байқаулардағы, қоғамдық қозғалыста, мәдениағартушылық жұмыстарда және т.б. жетістіктері, ) көрмесі;
 ауыл шаруашылықтың, экологияның, аграр мамандарды кәсіби
дайындаудың өзекті мәселелері бойынша бизнес-жоспарларды, әлеуметтік
маңызды және ғылыми жобаларды қорғау;
 мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ өкілдерінің, ауыл жастары қоғамдық
бірлестігі қозғалыстарының көшбасшыларының қатысуымен "Қазақстан
ауылдарының, ауыл жастарының өзекті мәселелері" атты дөңгелек үстел;
 «Үздік механизатор» байқауы: оқу ролигоны бойынша ауыл
шаруашылық техниканы жүргізу;
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- «Мистер жəне Мисс АГРОФОРУМ 2018» байқауы. Назар
аударыңыз! Байқауға визит карточкасы түрінде сәлемдесу және
шығармашылық номер дайындау қажет;
 2018жылғы республикалық байқау жеңімпаздарын номинация
бойынша марапаттаудың салтанатты рәсімі.
- «Ауыл оқу орнының үздік жастар ұйымы»;
- "Ауыл жастары қоғамдық бірлестігінің үздік көшбасшысы";
- «2018жылғы астық жинау қорытындылары бойынша үздік оқу
орны»;
- «Үздік оқу-өндірістік бригадасы»;
- «Үздік жас фермер»;
- «Үздік жас механизатор»;
- «Үздік жас зерттеуші»;
- «Үздік жас өсімдік өсіруші»;
- «Үздік көкөніс өсіруші»;
- «Ауыл жастарының мəселелерін жариялайтын үздік тілші»;
- «ауыл шаруашылық оқу орындарының үздік БАҚ»;
- «Жастардың үздік ұстазы»;
- «Үздік əлеуметтік серіктес».

Форумға қатысу шарттары 1-қосымшада көрсетілген.
"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы жəне оның
жобалары туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz. сайтынан алуға болады.
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ
1-қосымша:
Форумға қатысу үшін делегация (команда) құрамы туралы: ТӘА, туған
жылы, айы, күні, мекенжайы мен байланыс ақпараты, курс (сынып), топ, жеке
жетістіктері, жеке байланыс ақпараттары көрсетілген өтінімді а.ж. 20
қарашасына дейін жолдау қажет.
Қатысушылардың сандық құрамы - басшысымен (ұстаздарымен) қоса 10
адамға дейін.
Агрофорумға барлық делегациямен қатысу үшін ұйымдастырушылық
жарна - 35 (отыз бес) мың теңге.
Тамақтану жəне тұру орнының құны -жетекшісімен қоса бір
қатысушыға тəулігіне 2000 теңге.
Төлемді мына реквизиттер бойынша қолма-қол есепсіз жүргізуге болады:
«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ
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020000, Көкшетау қ., Абай д-лы, 121а, 207-кеңсе.
Код 18
РНН 032600222656
ИИК KZ276010321000017832
БИК HSBKKZKX
БИН 040840005670
«Қазақстан халық банкі» АҚ, Көкшетау қ.
КНП 859
Форумға қатысу үшін делегация (команда) құрамы туралы: ТӘА, туған
жылы, айы, күні, мекенжайы мен байланыс ақпараты, курс (сынып), топ, жеке
жетістіктері, жеке байланыс ақпараттары көрсетілген өтінімді а.ж. 20
қарашасына дейін жолдау қажет.
Қатысушылардың сандық құрамы - басшысымен (ұстаздарымен) қоса 10
адамға дейін.
Қатысуға өтінімді 2018 жылдың 20 қарашасына дейін (Көкшетау қ:
8 (7162) 50 25 91 факсына немесе sdoozhuldyz@mail.ru электрондық
мекенжайына) жолдау қажет.
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