
рухты көтеру – бүгінгі таңның кезек 
күттірмес міндеті деп білеміз. 

 Қазіргі кезеңде «қазақстандық 
отансүйгіштік» ұғымына зор мән 
берілуде. Көп ұлтты Қазақстан 
халықының отансүйгіштік сезімін 
қалыпастыратын – азаматтық келісім, 
ұлттық бірлік. Егемен еліміздің 
тәуелсіздігін сақтау ұлттық келісім, ішкі 
үндесім барша халқымыздың ынтымағы 
мен өзара жарасымдылығында. Туған 
жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, 
дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған 
өлкедегі тамаша киелі орындар – жал-
пы ұлттық құндылықтар ешкімді де 
бейтарап қалдыра алмайды.

 Екінші қыркүйек күні барлық сы-
ныптарда «Мен-өз елімнің патриоты-
мын» тақырыбы атты сынып сағаттары 
өтті. Сіздер білесіздер сонымен қатар 
мектебімізде мектеп басшысының 
қолдаумен Сырбай Мәуленовтың 
мұражайы да ашылды. 95-жылдық 
мерейтойы Сырбай атамыздың қазақ 
тілі мен әдебиет муғалімдері жақсы 
деңгеде үйымдастырды.     

Патриоттық тәрбиенің жүйелілік си-
патына келетін болсақ, ол ең алдымен, 

«Қазақстан Республикасының 
жастарына үздіксіз тәлім-

тәрбие беру тұжырымдамасында» 
тәрбиенің негізгі мақсаты дені сау, 
ұлттық сана-сезімі оянған, иман-
ды, ақылды, парасатты, рухани ой-
лау дәрежесі биік, ар-ожданы мол, 
еңбекқор, іскер, талғамы жоғары 
және бойында тағы да басқа ізгі 
қасиеттері бар азаматты тәрбиелеу 
деп белгіленген. Қазақ халқы, яғни 
біздің ата-бабаларымыз, тәрбиенің 
негізгі мақсаты сегіз қырлы, бір сыр-
лы, жетілген адамды тәрбиелеу деп 
санаған.Тәрбиенің негізгі міндеттерінің 
(бағыттарының) ішінде патриоттық 
(елжандылық, ұлтжандылық) тәрбие 
ерекше орын алады. 

Патриотизм – адамның туған жерін 
сүйіп, өз халқының тілін құрметтеуі, 
Отанының мүддесін қорғау, өткен тари-
хын, халқының әдет-ғұрыптарын және 
салт-дәстүрлерін сыйлауы. 

М.Шахановтың сөзімен айтсақ: 
Тағдырыңды тамырсыздық індетінен 

қалқала, 
Әр адамның өз анасынан басқа, 
Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 
Болуы керек құдіретті төрт ана: 
Туған жері-түп қазығы айбыны, 
Туған тілі-сатылмайтын байлығы, 
Туған дәстүр, салт-санасы тірегі 
Қадамына, шуақ шашар үнемі. 
Жаңа заманға жігер керек, 

талаптылық керек, басқа халықтан 
үйрену керек, ал ең керегі – ұлттық 
сана қалыптастырып, ұлттық намы-
сы, ұлттық рухы жоғары, ұлтының 
тарихи-мәдени құндылықтарын 
бағалайтын саналы ұрпақ тәрбиелеу 
керек. Біз ата дәстүріне сүйене оты-
рып, халқымыздың өркениетті елдер 
қатарына жетуін армандаймыз. Ұлттық 
сезім мен ұлттық намысты, ұлттық 

«Туған жер» жобасы – патриоттық тәрбиенің негізгі өзегі. Ұлы 
дала өркениетіне өрнектеп жол салған жобада ұлттық дара 
қасиеттеріміздің жоғалмауы айтылады. Бағдарлама арқылы тари-
хи жәдігерлер жаңғыртылып, жаңа бастамалар қолға алынады.

«Туған жер» 
ТәрБиелейді 

Отанын адамның өзі тануы тиіс. 
Оны жете біліп, қадір – қасиетін 
ұққанда, тарихын, өткен жолын, 
қиындық мехнаттарын, рухын, 
тар жол, тайғақ кешулерін көз 
алдынан өткізіп, жанымен 
сезе білгенде, елдің басын 
біріктірген жат жұрттықтардан 
жерін, суын, даласын, тауын 
қанын төгіп қайсарлықпен 
қорғап алған ерліктерін сезіп 
білгенде ғана, соған деген 
мақтаныш сезімі оянады. 

асТана Қаласы

тәрбие мен патриоттық сана-сезімнің 
жүйесі арқылы айқындалады. Жүйелі 
патриоттық сана тұрғысынан алғанда, 
патриоттық тәрбие тәрбиенің идеялық-
саяси, адамгершілік, құқықтық, 
эстетикалық және т.б. элементтерінсіз 
өмір сүре алмайды, патриоттық сана 
Отанды өркендету мен қорғауға ішкі 
даярлық пен қабілетті қалыптастыруға 
білгілі бір әлеуметтік-саяси бағыт 
береді. Сөйтіп, патриоттық тәрбие басқа 
тәрбиенің барлық негізгі бағыттарымен 
бірге жүзеге асырылады. Патриоттық 
тәрбиенің соңғы нәтижесі ретінде 
патриоттық сана өз Отанын өркендету 
жолындағы күресте, оны нығайту 
және қорғау жолындағы қызметті 
көрініп, өлшенеді, сөйтіп, сол арқылы 
тиісті ерлік, жауынгерлік және ұлттық 
дәстүрлер түзе отырып, олар кейіннен 
тәрбиелеуші факторға айналады. 

Патриоттық тәрбиенің жүйелілігі, 
біріншіден тәрбие объектісі-жеке 
адамның біртұтастығынан; екіншіден, 
отбасында, ұжымда, еңбек және 
әскери ұжымдарда патриоттық 
тәрбиенің сабақтастығы мен бірмәнді 
бағыттылығын талап ететін қоғамдық 
өмірдің барлық салаларының өзара 
байланысынан; үшіншіден, тәрбиенің 
негізгі принциптері мен жалпы 
заңдылықтарынан және төртіншіден, 
негізгі мұраты жеке адамды жарасым-
ды және жан-жақты тәрбиелеу болып 
табылатын тәрбиенің неғұрлым жал-
пы жүйесіне патриоттық тәрбиенің 
ықпалдасуынан туындап жатады. 

Патриоттық тәрбие қоғамдық-саяси 
қызметтің күрделі, салыстырмалы дер-
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асырыла отырып, оны ұйымдастыруға 
кешенді тәсілді талап етеді. 

Сонымен, Бис технологиясы да жас 
ұрпақтарға еңгізіліп жатыр,бұл техноло-
гиянын мақсаты балар өзі өзі басқару, 
соған орай оқушылардың арасында 
Мектеп Президенты сайланды. Осы 
іс-шарада 2-11 сынып оқушылары 
қатысты.     

Тарихымызда патриотизмге үлгі тұтар 
мысалдар өте көп. Мысалыға, жылқы 
үшін, яғни мал-мүлік үшін, әйел үшін 
соғыспаған бабаларымыз тек Отанын, 
жерін, атамекенін қорғау үшін ғана 
соғысқан. 

Патриотизмі қанымызда бар. Қазақ 
ешқашан бір үйде құл болып қызмет 
етпеген. Қазақ дегеннің өзі еркін, 
тәуелсіз деген мағына береді. Қазақ 
тарихын зерделеу барысында олардың 
табиғаты, әлеуметтік жағдайына, 
тұрмыс-тіршілігіне байланысты патриот 
халық екенін айқын аңғаруға болады. 

Қандай бір халық болмасын отанын, 
елін, жерін сүймейтіні жоқ. Соның 
ішінде қазақ халқы да жалпы шығыс, 
оның ішінде түркі тілді халықтардай 
отанын, жерін, суын, табиғатын сүюге 
жастарды тәрбиелеу көне заманнан 
өзімен бірге дамып келеді.

Елбасымыз таяуда жариялаған 
«Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
сипаттағы мақаласында «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды ұсынды. 
Мемлекет басшысы отансүйгіштік 
сезімнің кіндік қаның тамған жеріңе, 
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни 
туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 
басталатынын қадап айтты. Тәуелсіз 
еліміздің оқушы отансүйгіштікке 
тәрбиелеудің сан алуан жолдары 
бар. Солардың бірі – тарихи өлкетану 
жұмыстарын пайдалану арқылы 
тәрбиелеу. Мысалы, Астана ауласын-
да көптеген ғимараттар бар, мақтап 
айта кетсем біздің сынып жетекшілер 
әр жексенбі сайын балаларымен сол 
ғимараттарға барып экскурсия жасай-

«Отан – отбасыдан бастала-
ды» дегендей, отбасыдағы 
бірлікті нығайту мен ата-ана-
сын сүюден бастауымыз керек. 
Бұрынғы ата-бабаларымызға 
қазіргідей арнайы патриотизм 
саясаты жүргізілмесе де  
Отанды қорғауда жанын-тәнін 
аямай, патриотизмнің керемет 
үлгісін көрсеткен. 

бес жүйелерінің барлық белгілеріне ие 
болады. 

Біріншіден, ол өзара байланыс-
ты құндылықтардың белгілі бір 
құрылымын иеленеді. Патриоттық 
тәрбие жүйесі кез-келген әлеуметтік 
жүйенің төрт негізгі топтарын қамтиды: 
материалдық, іс-әрекеттік, рухани, ада-
ми құндылықтар. Осы құндылықтардың 
болуы және олардың өзара байланы-
сы жүйенің біртұтастығын және жаңа 
сапалық айқындылықты белгілейтін 
оның құрамдас бөліктерінің өзара іс-
әрекеттестігінің әдісі ретінде, патриоттық 
тәрбие жүйесінің салыстырмалы 
түрде алғанда тұрақты құрылымының 
дербестігін айқындайды.

Екіншіден, патриоттық тәрбие 
жүйесіне оның міндеттерінен көрінетін 
өзіндік белсенділік тән.

Үшіншіден, патриоттық тәрбие 
дегеніміз – өзіне тән басқару тетігі, 
субъектісі мен объектісі, басшылық 
құралдары мен әдістері бар, өзін-өзі 
басқаратын жүйе. Саналы басқару – бұл 
жүйенің өзіне тән әрі қажетті сипаттама. 

Төртіншіден, патриоттық тәрбие 
дегеніміз – уақыт пен кеңістікте дамы-
тып отыратын жүйе, оның өз тарихы 
және өзіне тән заңмен белгіленетін 
қалыптасу, қызмет атқару мен даму 
процестері бар. Кез келген жүйедегі 
сияқты патриоттық тәрбиеде де 
әрдайым өткеннің қалдығы, бүгінгі 
күннің негіздері және болашақтың 
нышандары болатыны жалпыға мәлім. 
Жүйенің негізгі функциясы жастарды 
ұлт-азаттық майданға, жауынгерлікке, 
қоғамдағы, халық дәстүрлеріндегі ескі 
қалдықтармен күресуге, жаңа Отанды 
құруға даярлау болып табылады. 

Бесіншіден, патриоттық тәрбие жүйесі 
оқшау емес, әлеуметтік тұрғыдан 
алғанда да, табиғи жағынан келгенде 
де басқа жүйелермен тығыз байланыста 
өмір сүреді. Мәселен, қоғам патриоттық 
тәрбиенің қызмет атқару мен даму 
процесіне елеулі ықпал жасай оты-
рып, оның тәрбиелік жүйесін жаңғарту 
және толықтыру көзі болып табылады. 
Мұнсыз патриоттық тәрбие ойдағыдай 
дамып, қызмет атқара алмайды. 

Патриоттық тәрбие басқа қоғамдық 
жүйелермен тығыз байланыста бола-
ды. Оның жүзеге асуына макроорта 
мен микроортаның әсері мол. Яғни, 
патриоттық тәрбие оқшау өмір сүре 
алмайды. Ол күрделі, салыстырмалы 
түрде алғанда дербес, біртұтас, өзін-өзі 
басқарып отыратын, белсенді де дамушы 
жүйе болып табылады және тәрбиенің 
барлық негізгі бағыттарында жүзеге 

ды. Өткен жылдың аяғында 90 оқушы 
Алжир лагеріне барды.

Қазақ елінің кез келген аймағынан 
ежелгі, ортағасырларға және жаңа 
заманға қатысты тарихи жәдігерлерді 
немесе деректерді көптеп кездестіруге 
болады. Мәселе соларды танып біліп, 
табылған мәліметтерді жүйелеп, зерде-
леп, оларды жастар тәрбиесінде тиімді 
пайдалана білуді үйренуде.

«Туған жердің әрбір сайы мен 
қырқасы, тауы мен өзені тарихтан 
сыр шертеді. Әрбір жер атауының 
төркіні туралы талай-талай аңыздар 
мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің 
халқына суықта пана, ыстықта сая 
болған, есімдері ел есінде сақталған 
біртуар перзенттері бар. Осының 
бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс» – 
деп көрсетті Елбасымыз. Мектептегі 
тарихшы,география пәні мұғалімдері 
өз пән бойынша өздерінің үлесін 
қосып жатады. Елжандылыққа, 
ұлтжандылыққа тәрбиелеу осылай 
басталады. Сонда ел туралы түсінік 
осылай қалыптасады. Мәселен, Аста-
на төңірегінде осындай бірнеше 
тарихи орындар бар. Елордадан 
123 шақырым жерде ортағасырлық 
«Бытығай» кесенесінің орны тұр.
Астананың іргесінде, Ильинка ауы-
лы маңында «Бозоқ» қалашығының 
орны елорданың мың жылдық тарихы 
барының куәсі болып отыр. Ерейментау 
ауданында ғұн-түркі дәуірін қамтитын 
«Құмай түрктік археологиялық-
этнографиялық ескерткіші» 2009 жылы 
ашылды. Оқушы осындай тарихи-
мәдени ескерткіштер орналасқан 
жерлерге апарып, ел мен жер тарихына 
деген сезімдерін ояту маңызды істердің 
бірі санауға болады.

Елбасы туған жердің тарихын тек 
сабақта оқытумен шектелмей, «Туған 
жер» бағдарламасын іске асыруға бүкіл 
ел, барлық қауым болып қатысуға тап-
сырды. 

Алмагүл СегізбАй, 
Сырбай Мәуленов атындағы №37 

ОМ директоры
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аннОТаЦиЯ

В своей статье Алмагуль Сегизбай 
рассказывает о вкладе программы 
«Туған жер» в возрождение нацио-
нальных ценностей, делится опытом 
реализации программы в своей 
школе.
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