«Адалдық сағаты» жалпыреспубликалық акциясы туралы
Ағымдағы жылдың 18 мамырында жастардың арасында парасаттылық идеологиясын
насихаттау және терең білімнің маңыздылығын түсіндіру мақсатында кезекті «Адалдық сағаты»
республикалық акциясы өтті.
Дәстүрлі түрде тоқсан сайын өткізілетін осы жолғы «Адалдық сағатының» өзіндік ерекшелігі
болды.
Біріншіден, биыл ұлтымыздың ұлы перзенті Абай Құнанбайұлының 175-жылдық мерейтойы.
Ол өзінің 176 өлеңі, 3 поэмасы мен 45 қарасөзін бізге өнегелі мұра ретінде қалдырды.
Еңбектерінде
адал
еңбекті,
жалпы
адалдық
қасиетін
дәріптеген.
Данахалқымызұлыойшылжайлы «Абай болу, алдыменадам болу» дейді.
Сондықтан,
«Адалдықсағатының»тақырыбы
«АдалдықтымұраеткенҰлы
Абай»
ретіндеанықталды.
Бастымақсат
–
ұлыақынныңеңбектеріарқылыөскелеңұрпақтыңбойынаәділдік,
парасаттылықжәнесенімқұндылықтарынсіңіру.
Екіншіден, қазіргі карантин жағдайындабұл акция алғашрет онлайн форматтаөтті.
Оныңаясындаеліміздіңбарлықбілімошақтарының 760 мыңнанастамжасөспіріміқамтылды.
Акция онлайн форматта болғандықтан, Білім және ғылым, Ақпарат және қоғамдық даму
министрліктерімен алдын ала келісіп, «Адалдық сағаты» республикалық телеарналарда көрсетілуде.
Одан бөлек, бейне-дәрістер Агенттіктің Youtube парақшасына жүктеліп, аумақтық
департаменттер мен «Adaldyq alańy» жобалық кеңселерінің әлеуметтік желілерінде көрсетілуде.
Бейне-дәріс пен арнайы сюжеттер облыстық/аудандық телеарналарда да ұйымдастырылды.
Онлайн форматта өткен осы іс-шара қоғам тарапынан қолдауға ие болды.
Оның тәрбиелік маңыздылығы туралы өңірлердегі ақпарттық-ағартушылық топ мүшелері,
«Adaldyq alańy» жобалық кеңсе жетекшілері, қоғам белсенділері сұхбат беріп, БАҚ арқылы
пікірлерін жариялады.
Ал жастар болса, онлайн дәріс өткеннен кейін өз пікірлерімен желіде бөлісіп, флешмоб
ретінде Абайдың адалдық, әділдік, парасаттылық туралы шығармаларын оқып, ойларын ортаға
салды.Онлайн форматта өткен «Адалдық сағаты» бірқатар басымдықтарды көрсетті:
Біріншіден, арнайы әзірленген бір ғана бейнеролик арқылы барлық білім беру ошақтары
қамтылды. Нәтижесінде, адами ресурстар мен уақыт барынша үнемделді.
Екіншіден, әлеуметтік желіде жастармен тиімді кері байланыс орнатылды. Бейне-дәрістің бір
жерде онлайн таралуы, жастар арасында парасаттылық жүйесін қалыптастырудың жаңа тетігіне
айналды.
Үшіншіден, терең біліммен қатар, адалдық пен парасаттылық құндылықтарының маңызын өз
ғұламаларымыздың еңбектері арқылы жеткізу жастар, жалпы қоғам тарапынан қолдауға ие болды.
Ұлы ойшылдардың еңбектерін кең көлемде дәріптеу – саналы ұрпақты тәрбиелеудің жарқын
үлгісі. Биыл елімізде бүкіл әлем мойындаған, данышпан бабамыз Әл-Фарабидің 1150 жылдық
мерейтойы аталып өтеді. Ол өз шығармаларында, оның ішінде «Қайырымды қала тұрғындары»
еңбегінде тәрбие, мейірімділік, парасаттылық және әділдік жайлы ой қозғаған.
Сондықтан, келесі «Адалдық сағаты» ұлы Әл-Фарабиге арналады.

Общереспубликанская акция «Час добропорядочности
18 мая т.г. в целях продвижения идеологии добропорядочности среди учащихся и разъяснения
важности
глубоких
знаний
прошла
очередная
общереспубликанская
акция
«Час
добропорядочности».
На этот раз, традиционно ежеквартально проводимая акция «Час добропорядочности» имела
свои особенности.
Во-первых, в этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого Абая Кунанбаева.
Он оставил нам свои 176 стихотворений, 3 поэмы и 45 слов назиданий как нравственное
наследие.
В своих трудах он поспел добросовестный труд, честность.
Таким образом, темой акции «Час добропорядочности» определена «Добропорядочность –
наследие Великого Абая».
Главная цель – через труды великого поэта привить подрастающему поколению ценности
справедливости, порядочности и доверия.
Во-вторых, в условиях карантина эта акция впервые прошла в онлайн формате.
В рамках акции было охвачено более 760 тыс. учащихся всех учреждений образования страны.
Так как акция прошла в онлайн формате, предварительно согласованно с Министерствами
образования и науки, информации и общественного развития видео-урок «Час добропорядочности»
транслируется в эфирах республиканских телеканалов
Кроме этого, видео-лекции размещены на Youtube канале Агентства, на страницах в соцсетях
территориальных департаментов и проектных офисов «Adaldyqalańy».
Показ видео-лекции и специальных сюжетов также организованы региональными
телеканалами.Мероприятие, проведенное в онлайн формате получил широкую поддержку общества.
О воспитательной значимости мероприятия выступили члены информационнопросветительских штабов в регионах, руководители проектных офисов «Adaldyqalańy»,
общественные активисты.
Молодежь после онлайн-лекции поделилась своим мнением в сети, также запустили флешмоб
по чтению произведении Абая о честности, справедливости, доброте.
Онлайн «Час добропорядочности» показал ряд преимуществ:
Во-первых, одним специально разработанным видеороликом охвачены все образовательные
учреждения. В результате, человеческие ресурсы и время были максимально рационально
использованы.
Во-вторых, в социальной сети установлена эффективная обратная связь с молодежью.
Онлайн-трансляция видео-лекции стала новым механизмом формирования системы
добропорядочности среди подрастающего поколения.
В-третьих, получена поддержка общественности и молодежи по привитию значимости не
только глубоких знаний, но и человеческих ценностей как честность и добропорядочность через
призму трудов великих личностей.
Широкая популяризация трудов великих мыслителей – это яркий пример воспитания
сознательного поколения.В этом году в нашей стране празднуется 1150-летний юбилей великого
мыслителя Аль-Фараби, получивший признание во всем мире. Он в своих произведениях, в том
числе в труде «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» затронул мысль о воспитании,
доброте, порядочности и справедливости.
Очредной «Час добропорядочности» будет посвящен великому Аль-Фараби.

Ссылки на онлайн-лекцию для размещения на интернет-ресурсы
На государственном языке:
https://www.youtube.com/watch?v=yS8p6EH5tfg&list=PLvN9UMfEpeunSj5iXGTaI9CFjkGNXE2
UN&index=2
На русском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=kE9_jNSbA8&list=PLvN9UMfEpeulpwT1xaHAoDnVWA18i0qg&index=2

