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«Білім беру ұйымдарында балалардың туристік-өлкетану қызметін 

ұйымдастыру» әдістемелік ұсынымдары оқушылар арасында туристік-өлкетану 

бағытындағы педагогтерді туристік-өлкетану қызметінің басымдықтарына 

бағдарлайды. Жалпы білім беру және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

туристік-өлкетану қызметі формаларын қолданатын балалар бірлестіктері 

контингентін кеңейтудегі туристік-өлкетану қызметін ұйымдастыру тәсілдері 

ұсынылады.  

Әдістемелік ұсынымдарда балаларды туристік-өлкетану қызметіне тартуға 

мүмкіндік жасайтын жаңа білім беру тәжірибелерін дамытуда балалар мен 

жасөспірімдер бастамаларының алға жылжуы мен насихаттауы, педагогтердің 

туристік-өлкетану қызметіне қолдау көрсету арқылы дамытудың озық тәжірибелері 

беріледі. Балалар арасында жаппай туристік-өлкетану қызметін ұйымдастыру 

бойынша тәжірибе көрсетілген. Әдістемелік ұсынымдар балаларға қосымша білім 

берудің әдіскерлері мен педагогтеріне ұсынылады. 

Методические рекомендации «Организация туристско-краеведческой 

деятельности детей в организациях образования» ориентируют педагогов на 

приоритетность туристско-краеведческой деятельности среди школьников. 

Представлены рекомендации по организации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования, по расширению контингента детских объединений, 

использующих формы туристско-краеведческой деятельности в своей работе. 

В методических рекомендациях «Организация туристско-краеведческой 

деятельности детей в организациях образования» представлен лучший опыт 

развития туристско-краеведческой деятельности педагогов посредством 

поддержки, продвижения и популяризации детско-юношеских инициатив, 

способствующих вовлечению детей в туристско-краеведческую деятельность. 

Представлен опыт по организации массовой туристско-краеведческой деятельности 

среди детей. 
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дополнительного образования, методистам, педагогам дополнительного 
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