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ЕЮ БАСТҰЗДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСТАМ А
Н.С. Асенова, А. Абвльд иноөа
С.Торайаыроө ат ы ндаөы
Павлодар менлеквт т ік университ ет

В статье говорится о педагогическом почине, подиявиіимся бояее сорока лет назад ө г.Екибастузе.
Макрлада осыдан қырықжыядан астамуақыт бұрын Екібастүз
қаласында квтеріяген педагогикалық бастама жайында айтылады.
Тһе алісіе ёеаіз т !һ ресіа^о§ісаІ іпШайуе, и >һісһ һаз Ьериі оувг
/агіууеагз а%о іп Екіһазіи:.
Болашақ қаласына айналдыру бастамасына бага бере отырып,
оның біздің уақытымызда д а орын алуы мүмкін, тәжірибеге қайта
ешізу керек деген ойдан аулакпыз. Бірақ бүл бастама Екібастүэ жағдвйыяда бйпм беру саласында белгіпі роль аткарганы хақ.
Атап айтар болсақ, 1962 ж. Екібастүз калалык партия активі жиналысында каланын барлык жүртшылыгына «Коммунистік тәрбие
беру» каласы атағы үшін күреске катысуға шақырған жолдау қабылданды. Жоддвуда:« Біз, жиналыска қатысушылар, партия, совет жөне
шаруашылық үйымдарынын окіпдері жас үрпакты тәрбиелеу жүмысына белсенді кірісуді оз борышымыз деп санаймыз ж әне өзімізге
Екібастүзды балаларға коммунистік тәрбие беру каласына айналдыруды - абыройлы да жауапты міндетгі аламыз» - делінген. Үндеу
қада жүртшылыгынын тамаша дәсгүріне үласты, күнделіхті омірге
еніп, балалар мен жастар арасындағы тәрбие жүмысының айырылмас
бөлігіне айналды. Екібастүздықтардьщ тәжірибесін Қазақстан КП
карастырып, ОК бюросында барлык партия үйымдарына үсынылды.
Бүл мәселе бойынша біздің облыс пен республиканын партия, совет,
көсіподақ жане комсомол үйымдары шешім қабылдады. Сол кездегі
Кдзақстан КП Екібастүз қалалық комитетінің секретары ЛЛ.Х мельНИЦКИЙбастаманыи 10дпьтлднғи д а арнагаи К атд ам аси я д а жүрггппллықтың тәрбие жүмысына белсенді қатысуы оң нәтиже берді деді.
мүғаігімдердің кәсіби дайындыгынын мәнді компоненті іспетті аймақтық педагогика мен мектептің тарихын оқып білу - педагогикалық күбылыстарды багалауга, тәрбие мен білім беруде гуманнстік
позиңия түрғысынан келісті қалыпгастыруға мүмкіңдік береді. Педагогика тарихы мен мекгепгану пәнін оку барысында біз осыдан кырық
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жыддан астам уакыт бүрын көтерілген Екібастүз капасын коммунисті к
тәрбие беру қапасына айналдыру тәжірибесімен таныстық. Осы орайда бүл күбылыста оның пайда болуы, дамуы және казіргі кезең үшін
маңызы түрғысынан карастыруды жөн көрдік. Екібастүзды коммушсгік тәрбие беру 1971 жылы қала оқушыларының үлгерімі 94,6%
қүрды, үздік оқушылар мен жақсы оқитындардың саны 1966 жышғымен салыстырғанда 2 есеге жақын өсті. Жыл өткен сайын жасөспірімдер арасында қылмыс жасау азайды. 1962ж. бастап коммунистік
тәрбие беру бойынша қалалық кеңес жүмыс істеді. Кеңес айына 2 рет
отырысын өткізіп, оқу-тәрбие және шефтік жүмыс мәселесін қарастырды, семинарлар, байқау-сайыстар үйымдастырды, секциялардың
жүмыстарын бағытгады. Қалалық кеңесте 7 секция қүрылды. Олардың ішінде мекгепке дейінгі, дене, патриотгық, еңбек тәрбиесі бойынша, педагогикалық білімді насихатгау және т. б. болды. Қала мектептеріндегі пионер отрядтары мен сыныптарында 3 мыңнан астам
адам жүмыс істейтін 112 үжымдық вожатыйлар, яғни ңехтар, ауысымдар, бригадалар бекітідді. Қаланың өнеркәсіптері мен қүрылыс үйымдарында 200-ден астам жеткіншек жүмыс істеді. Олардың әр қайсына қоғамдық тәрбиепгі бекітілді. Әр бригаданың, әр үжымның шефтік
жүмысының жоспары болды, үлгермейтін оқушылардың үйдегі жағдайлары қарастырылды, ата-аналарымен кездесулер жүргізілді. Үлгермейтін және тәрбиесінің олқылықтары бар оқушыларға жеке шефтар
бекітілді. Үжым өмірінде бірлескен кепггер, спортгық, мәдени-бүқаралык және басқа шараларды өткізу дәстүрге айналды. Қалалык
партия үйымы, педагогикалық үжымдар, ата-аналар, қала жүртшылығы балалар мен жастардың еңбек пен саяси тәрбиесінде белгілі бір
тәжірибе жинақтап, мектеп, кәсіптік-техникалық, техникум оқушыларымен жүргізілетін тәрбие жүмыстарының әр түрлі формапары мен
әдістерін тапты.
Біздің ойымызша, бүл тәжірибенің басты қүндылығы - энтузиазмге толы сипаты мен қоғамдық белсенділігі. Бастама тәрбиені жаңа
әдістермен толыктыруға, мектептің өмірмен байланысын нығайтуға
үмтылды. Оның жүмысында қателікгер болғанымен, жанды педагогикалық іс-әрекетке толы болды. Оқушылардың бойында жауапкерпгілік, борьпп, дербестік және шығармашылыкты жоғары деңгейде калыптастыруға ынта байқалды.
Ал үрпақ тәрбиесінің бүгінгі жағдайына тоқталсақ өтпелі кезеңде киіп кете берген қиындықтар бүл мәселені қаға берісте қалдырғанын жоққа шығара алмаймыз. Бір ғана мысал келтірейік. 2003 жылдың терт айындағы ақпаратқа сенсек СПИД-ке шалдыққан 14 жасқа
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дейінгі балалар саны 24-ке жстсе, оньш басым көпшілігі Қарағанды
мен Павлодар облысындв тіркелген. Олай болса бүгінгі міндет - етек
алып, тамыр жайып Кеткен жат кылыктан үрпакты арашалап қалу.
Бүл тиісті мекемелерде ғана емес. бүкіл халыкгык іске айналуы керек,
өйткені үрпақ тәрбнесін бүкіп ел болып қолға алатын уақы т жетгі.
Бүл іс мемлекетгік дәрежеге көтерілсс, оған еліміздің әр азаматы өз
үлесін қосса, көп өкініш көлецкеде калып. суалған тамырға нәр жүгірер
еді Бүгінгі күнпің барымен мактана отырып, кем-кетігімізді түгендесек, әсіресе жас үрпақтың бойына адамдық пен адалдықты сіңірсек,
келешегіне онегелі жол сілтесек, үлт рухьш котерер сергек ізбасарлардың шығары сөзсіз.
Аймақтық педагогика мен тәрбие мекемелерінің тарихын оқьга
білу мүғалімге ж алпы ж ән е кәсіби м әденнетін, п едагогикалы к
интеллектін көтеруге, қазіргі кезендегі теорияларды түсінуге арқау
болады.
Ж аңалық үшін күрескен педагогтарды ң зор педагогикалы қ
тәжрибесінен әр болашақ мүғапім бүгінгі күннің мекгебі үшін маңызы жоғалмаған көп қүнды ж әне соны дүниені табады.

