
Мектеп туризмінің негізгі түсініктері 

 
     Мектеп туризмі туризм саласындағы Дүниежүзілік жетекшілерінің  

жиналысында Манила (Филиппин, 1980 ж.) декларациясының әлемдік 

туризміне сәйкес келеді.  

     Туризм - бұл белгілі бір аумақтарды, бейтаныс жерлерді ашу және зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, және кейбір елдерде спорт элементтерімен 

біріктірілген саяхаттарды білдіретін белсенді қозғалыс жасау әдісінің бір түрі 

болып табылады. 

     Мектеп туризм - педогогикалық процесс, үш құрылымдық 

бөліктерден тұрады: спорттық, өлкетану, экологиялық және дене 

тәрбиесінің бөлімі болып саналады. 

 Мектеп туризмінің мақсаттары мен міндеттері: Мектеп туризмінің басты 
мақсаттары сауықтыру, сауаттандыру, және тәрбиелеу. Серуендеу, 
экскурсиялар, жорықтар, архелогиялық экспедициялар, өлкетану және 
экологиялық викториналар, туристтік слеттер, көркем өнерпаздар және 
туристік өлеңдер , ботқа пісірушілер ,туристік қабырға газеттердің түрлері 
конкурстар туристік үйірмелер мектеп туризмінің алғашқы дайындығы 
болып саналады. 
Жаяу жүру, велосипед, сумен жүру, көлікпен және тағыда басқа қозғалыс 
түрлерінен тұрады. 
 

     Туризм арқылы балалар көп нәрсе үйренеді. Жанға дауа, таза ауада 

жорықтарға шығып,туған өлке табиғатын тамашалайды, зерттеу-іздестіру 

жұмыстарын жүргізеді, денелерін шынықтырады ұйымшылдыққа 

тәрбиеленіп, қоршаған ортаны танып біледі.Туристік жорықтардың 

денсаулықты нығайтуға,баланың шымыр да, ширақ болып өсуіне үлкен 

ықпалы бар. Егер бала бір немесе бірнеше күнге сапарға кетсе, ол қалалық 

өмірден тынығып, барлық стресс пен түңілуден демалып қайтады 

Тұрғылықты үйінен , ата-анасынан жырақта жүріп оқушы жақындары мен 

төңірегіндегі адамдардың қадірін түсінеді.Түрлі жағдайларда өз шешімін 

шығарып , оған деген жауапкершілікті ұғынады.Әр түрлі адамдармен 

сапарлас болып жүріп, олармен дұрыс қарым-қатынас жасауға 

дайындалады.Ой өрісін дамытып, өзін солармен салыстыра бастайды .Сапар 

барысында экстремальды табиғи жағдайлардан шығудың жолдарын 

үйренеді. Сіріңкесіз от жағу, жұлдыздар мен күнге, ағаш діңгектеріне қарап 



жол бағытын анықтау тәсілдерін меңгереді, туризм тәрбие беру процессінің 

сенімді және тиімді нысана болып табылады. 

Мектеп туризмнің басты ерекшеліктерінің бірі, оқушылар саяхат жасау 

барысында  география, тарих, дүниетану, экология, биология, химия, физика, 

геометрия пәндері бойынша алған білімдерін пысықтап, осы салалардан жаңа 

дәрістер алады.Оқушы саяхат барысында әр елдің салт-дәстүрімен танысады 

және өз туған өлкесін зерттейді, өлкетану және экология бағытында білімін 

кеңейтеді. 

Осымен қатар, мектеп туризмнің ең басты қызметі сауықтыру болып 

табылады.Оқушылардың күнделікті жағдайды ауыстыру барысында, 

олардың қимыл белсенділігін дамытады және олардың ағзаларының 

функционалды жоғарлауына мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, мектеп 

туризмі моториканың, қабілеттің ақыл-ойдың, эстетикалық және 

адамгершілік даму деңгейінің өсу тепе-теңдігін сақтай отырып, дене тәрбиесі 

мәселелерін шешеді.   

     Спорттық туризм мектеп туризміндегі жарыстарда оқушылардың 

кедергілерді еңсеру арқылы туртехника және спорттық бағдарлау түрлерінен 

күш сынасады. 

        Қазіргі таңда мектеп туризмнің өлкетану және экологиялық бағыттары 

аясында экскурсиялық , саяхаттар экспедициялар өткізіледі. Алайда тәжірибе 

көрсеткендей , экология және өлкетану ғылымдары бір-бірімен тығыз 

байланысты .Осы себептен, оны бірге өткізген тиімді. Табиғаттағы, 

сәулеттегі, адам ағзасындағы барлық өзгерістер экологияның әсерінен 

болады. Өз кезегінде экологияның өзгеруіне адамның қатысы бар. 

Өлкетану – туған өлкенің тарихын, мәдениетін, халқын және 

шаруашылығын зерттеуші ғылым. Өлкетану туған жерін қастерлеуге, 

тарихын танып-зерделеуге тәрбиелейді. 

Экология – жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, 

бейімделу заңдылықтарын зертейтін ғылым.  

 Серуендеу, экскурсиялар, жорықтар, архелогиялық экспедициялар, өлкетану 

және экологиялық викториналар, туристтік слеттер, көркем өнерпаздар және 

туристік өлеңдер , ботқа пісірушілер ,туристік қабырға газеттері түрлі 

конкурстар туристік үйірмелер мектеп туризмінің алғашқы дайындығы 

болып саналады. 

 



 


