
«Адал friends» облыстық  әлеуметтік-волонтерлік жобасының  
әдістемелік ұсынымдары  

  
«Адал friends»  жобасының өзектілігі  

Біздің облыстың барлық жалпы білім беретін мектептерінде «үйдегі» балалар  
деп аталатындар бар. Олар медициналық көрсеткіштер бойынша үйде оқитын 
балалар. Оқушының уақытша немесе ұзақ мерзімді денсаулығы туралы құжат 
және емдеу-алдын алу мекемесі комиссиясының қорытындысы үйде оқытуға 
ауыстыру үшін негіз болып табылады. Үйде оқытудың бұл мәжбүрлі 
шаралары, мысалы, церебральды сал ауруы бар балалар қозғалуда 
қиындықтарға тап болуымен түсіндіріледі. Астматиктер мен эпилептиктерде 
ұстамалар болуы мүмкін, ал көмек әрдайым уақытында бола бермейді. Жоба 
ақыл-ойы сақталған балаларға бағытталған.  
Барлық балалардың білім алуға және құрдастарымен қарым-қатынас жасауға 
тең мүмкіндіктері болуы керек. Мәселенің шешімі қандай болуы мүмкін? 
Біздің ойымызша, мектептер жанынан бірлесіп қарым-қатынас жасау, бос 
уақытын өткізу, танымдық командалық ойындар және т.б. мақсатында үйде 
оқитын балаға (сыныптасына) өз еркімен баратын оқушылар арасынан 
волонтерлердің бірыңғай тобын құру ең орынды болып табылады, сондай-ақ 
волонтерлер тобы «үйдегі» балаларға көмек ретінде концерттер, 
қайырымдылық акцияларын ұйымдастырады. Мектепте үйде оқитын баламен 
алғашқы кездесуге педагог-психолог жақсы дайындаған еріктілердің бір 
немесе бірнеше мобильді тобы жұмыс істеуі керек.  
 

Жоба қатысушылары: 1-11 сынып оқушылары және олардың ата-
аналары.  

Жобаға Павлодар облысының білім беру мекемелерінің өз еркімен бастама 
көтерген және өз мектебінің волонтерлерінің мобильді тобына кірген 
балалар, оқушылар, ата – аналар, педагогтер, мүмкіндіктері шектеулі балалар, 
үйде оқитын және мектепте оқуға жатпайтын мүгедек балалар қатыса алады.  
 

Жобаның құрылымы: 
1) Атаулы, қамқорлыққа алынған нақты көмек көрсету мақсатында екі 
ата-аналар жиналысын: мектепке баратын оқушылардың ата-
аналарымен және үйде оқитын балалардың ата-аналарымен жеке 
жиналыс ұйымдастырсын. 
2) Үйде оқитын, ата-анасының келісімімен «үйдегі» балаға баруға 
болатын балалардың тізімін жасау. 



3) Мектеп оқушылары қатарынан еріктілердің мобильді тобын 
ұйымдастыру. 
4) Жобаның мақсатымен таныстыру. 
5) Мектеп психологына волонтерлермен профилактикалық әңгіме 
жүргізу, оларды сыныптастарымен кездесуге дайындау. 
6) «Үйдегі»баланың ата-анасымен келісе отырып, оған бару кестесін 
жасау. 
7) «Сыйла ...» акциясы. Еріктілер тобы (2-ден 5 адамға дейін) жұмыс 
жоспарын әзірлейді, қайырымдылық жәрмеңкелерін ұйымдастырады, 
туған күніне сыйлықтар мен ашық хаттар дайындайды. 
8) Іс-шаралар: жаңа жылдық ертеңгіліктер, мектептегі концерттер 
және т. б. «үйдегі» баланың баруын ұйымдастырады. 
9) Еріктілердің балаға келуі барысында демеушілік көмекті талап 
ететін қажеттіліктердің тізімі жасалады. 
10) Еріктілер қажет болған жағдайда іс-шараларды ZOOM 
конференция арқылы өткізе алады. 
 
Жобаның мерзімі: қазан- сәуір 
 

Жобаны өткізуге ұсынылатын тәртіп 
 Ұсынылатын күндер мен іс-шаралар:  
- 10-15 қазан - волонтерлер «Адал friends» облыстық жобасының 1-
кезеңіне ЕБҚ бар балалардың қатысуына көмек көрсетуі қажет. Табиғи 
материалдардан «Күзгі қиялдар» қолөнерін жасау. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdxuTQUztJY  
- 10-15 желтоқсан-волонтерлер «Адал friends» облыстық жобасының 2-
кезеңіне ЕБҚ бар балалардың қатысуына көмек көрсетуі қажет. ҚР 
Тәуелсіздік күніне арналған «Бәйтерек» шеберлік сыныбы (қағаздан 
жасалған аппликация - Мозаика). Мұндай мозаика контурлы болуы 
мүмкін (бөліктер кескіннің шетіне жабыстырылған) немесе қатты 
(кескіннің ішкі беті желімделген). 
https://www.youtube.com/watch?v=C6uQtBRoUlY,   
https://www.youtube.com/watch?v=XgsoISnD5Oo  
- 10-15 қаңтар - волонтерлер «Адал friends» облыстық жобасының 3-
кезеңіне ЕБҚ бар балалардың қатысуына көмек көрсетуі қажет. 
Ұйымдастыру қысқы аулада ересек адамның сүйемелдеуімен «Қысқы 
көңілді» серуендеу, баланың қабілеттері мен мүмкіндіктері бойынша 
қысқы ойындар (қардан пішіндер жасау, қарға сурет салу және т.б.), 

https://www.youtube.com/watch?v=NdxuTQUztJY
https://www.youtube.com/watch?v=C6uQtBRoUlY
https://www.youtube.com/watch?v=XgsoISnD5Oo


сондай-ақ құс фидерін бірлесіп жасау және оны үнемі тамақпен 
толықтыруға көмектесу. 



- 1-7 Наурыз-волонтерлер "Адал friends"облыстық жобасының 4-кезеңіне 
ЕБҚ бар балалардың қатысуына көмек көрсетуі қажет. 8 наурызға ана, әже, 
қарындасқа сыйлық жасау. https://www.youtube.com/watch?v=MlILuV2A4-c       
- 5-10 сәуір - волонтерлер «Адал friends» облыстық жобасының 5-кезеңіне 
ЕБҚ бар балалардың қатысуына көмек көрсетуі қажет. Өткізу 
шығармашылық жадағай – «Бұл әлем қандай әдемі» сурет салудың дәстүрлі 
емес әдісі (дәнді дақылдармен сурет салу, алақанмен сурет салу, мақта 
тампонымен сурет салу, саусақпен сурет салу, тоқу әдісімен сурет салу, 
пластилинография және т. б.); 
https://club-detstvo.ru/risovanie/netradicionnoe-risovanie-s-malyshami-21/    
  
Үйде өткізілетін сабақтардың жалпы ұсыныстары: танымдық үстел 
ойындары, сурет салу, ермексаздан мүсіндеу, қағаздан жасалатын бұйымдар, 
пазлдар, шахмат және дойбы, тоғызқұмалақ, асық ату, конструктор, лего 
жинау және басқа да ойындар.  
Өткізілген іс-шаралардың қорытындысы бойынша фото және бейне есеп 
жасау ұсынылады. 
  
Күтілетін нәтиже: 

үйде оқытылатын, мектепке бекітілген балалардың мәселелеріне 
қоғамның  басты назарын мен тұрақты қызығушылығын қалыптастыру, 
ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың мүдделерін 
қалыптастыру және іске асыру бойынша қоғамдық ұйымдардың, БАҚ - 
ның және басқа да әлеуметтік топтардың күш-жігерін біріктіру, жобаны 
іске асыру туралы фото-және бейне есеп жасау. Бейне есепте ауданды, 
мектепті, үйде оқитын оқушының Т. А. Ә., өткізілген іс-шаралар, туған 
күні, сынып жетекшісінің Т. А. Ә., волонтерлердің Т. А. Ә. 
Жобаны қорытындылау. Атқарылған жұмыстарды қорытындылау, 
алынған деректерді талдау және өткізілген іс-шаралар мен акциялардың 
тұсаукесері әлеуметтік желілерде жарияланады. Фото және бейне 
есептерді (1-қосымша): adal.friends@bk.ru электрондық мекенжайына 
жіберу қажет. 
Жобаға қатыспаған жағдайда заңды өкілдері немесе ата-аналары жобаға 
қатысудан бас тарту туралы хат ұсынуы қажет. Бұдан әрі 
adal.friends@bk.ru  электрондық мекенжайға (1-қосымша) есеп нысанына 
бас тарту туралы жазбаша хатты бекіту. 
 

ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНДАР ЖОҚ, ИГІ ІСТЕР ТЕГІН ЖАСАЛАДЫ.    
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