«Бекітемін»
Колледж директоры
А.Д.Биназаров
«__»___2020 ж.
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінің
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі
2020 жылға арналған іс-шаралар жоспары
Р/с
№

Іс-шара атауы

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерзімі

Қаржыланд
ыру көздері

Сапа
көрсеткіштері

1-бағыт: Білімнің салтанат құруы
Мақсаты: Қазақстандықтар табыстылығының іргелі факторы ретінде білімнің салтанат құруына ұмтылу
Міндеттері:
 Заманауи инновациялық технологияларды есепке ала отырып, білім беру сапасын арттыру.
 Азаматтардың жалпы білімділік деңгейінің өсуі. Өздігінен білім алу үшін мүмкіндіктер беру.
 Өскелең ұрпақ санасында білім құндылықтарын қалыптастыру
1.

«Абайды білмек парыз ойлы жасқа»

Эссе жазу
байқауы

«Негізгі орта білім беру»
бөлімі

қаңтар

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 500

2
2.

Студенттер арасында
«Робототехника-болашаққа қадам»
облыстық робототехника көрмесі

облыстық
көрме

«Өнер» бөлімінің
меңгерушісі
М.Маемырова
Жаратылыстану ПЦК
меңгерушісі
В.Торламбаева
Информатика пәнінің
оқытушысы А.Д.Алтаева
«Бастауыш білім беру»
бөлімінің меңгерушісі
А.Қ.Джумадилова
Бөлім оқытушылары
Ж.Қарымсақова
С. Алишева

қараша

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер
саны- 50

3.

«Әл-Фараби шығармашылығы адамзат өркениетінің биік шыңы»

студенттер
арасындағы
олимпиада

қазан

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер
саны- 50

4

«Абай философиясы»

қалалық
дөңгелек үстел

Әлеуметтік
гуманитарлық пәндер
ПЦК-ның оқытушылары

наурыз

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 30

5

«Конституция – кемелдік кепілі»

облыстық
студенттер
арасында
ғылыми –
тәжірибелік
конференция

Әлеуметтік
гуманитарлық пәндер
ПЦК-ның оқытушылары

сәуір

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер
саны- 50

6

«Конституция – қоғам мен
мемлекеттің дамуының негізі»

дөңгелек үстел

Әлеуметтік
гуманитарлық пәндер
ПЦК-ның оқытушылары

тамыз

талап
етілмейді

қатысатын
педагогтар
саны – 100,

3
7

«Конституция – құқықтық
мемлекетті құрудың негізі»

бірыңғай
сынып
сағаттары

Кураторлар төрайымы
Г.Б.Джалиева
Топ кураторлары

қыркүйек

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 1000

8

«Алтын Орда: тарих пен тағлым»

қалалық
дөңгелек үстел

«Әлеуметтік пәндер»
ПЦК меңгерушісі
Л.Аликулова

қазан

талап
етілмейді

қатысатын
педагогтар
саны – 50,

9

«Абай және адамзаттық
құндылықтар»

форум
Республикалық деңгейде

Директордың ғылыми
және оқу-әдістемелік
жұмыстары жөніндегі
орынбасары:
Б.К.Абжапарова

қараша

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
педагогтар
саны – 100,

10

«Абай және әлемдік өркениет»

конференция

«Негізгі орта білім беру»
бөлімі
Муратов Н.И

қараша

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер
саны – 100,

11

«Абайдың қара сөздері – тәрбие
көзі»

Қалалық
колледж
кураторлары
арасында
байқау

«Бастауыш білім беру»
бөлімінің меңгерушісі
А.Қ.Джумадилова
Бөлім оқытушылары

ақпан

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
педагогтар
саны – 100,

2-бағыт: Сананың ашықтығы
Мақсаты: Колледж студенттердің үздік әлемдік жетістіктер мен практикаларға алғырлығын қалыптастыру.
Міндеттері:
 Әлемде болып жатқан процестер мен оқиғалар туралы білім алушылардың хабардар болуын арттыру.
 Өз Отанына қызмет етуге бағытталған әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру.

4
1.

«Білім беру ұйымдарындағы жаңа
коммуникациялық саясат» жобасын іске
асыру

кездесулер

2.

9-Мамыр Ұлы жеңіс күніне орай «Ұлы
Жеңіс ұрпақ есінде».

кездесу

Директордың тәрбие-ісі
жөніндегі орынбасары
А.Б.Сатыбалдиева
«Руханият»
орталығының жетекшісі
А.Қ.Абдрашова
А. Б.Сатыбалдиева,
А.Т.Молдабекова
Әскери-патриоттық
«Сарбаздар» ұлдар
клубының жетекшісі
А.Кенжеев
А.Мураталиев

жыл бойы талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 500

мамыр

қатысатын
студенттер
саны- 500

талап
етілмейді

3-бағыт: Прагматизм
Мақсаты: Нақты мақсатқа қол жеткізуге, білім алуға, саламатты өмір салтын ұстануға және кәсіптік табысқа басымдық бере отырып,
мінез-құлықтың ұтымды моделін қалыптастыру
Міндеттері:
 Ұтымдылық мәдениетін қалыптастыру.
 Өзіне, қоршаған ортаға және білім алуға жауапты қарау.

1
Студенттер арасында ұтымдылық
кездесулер,
Кураторлар
жыл бойы талап
қатысатын
мәдениетін дамыту бойынша дәрістер, дәрістер
ұйымының төрайымы
етілмейді
студенттер
сынып сағаттарын өткізу
Г.Джалиева,
саны- 1000
Топ кураторлары
2

Қазақстан халқы Ассамблеясының
25жылдығына
«Алғыс айту-татулықтың жаңа
сатысы»

ашық тәрбие
сағаты

Кураторлар
ұйымының төрайымы
Г.Джалиева,
Топ кураторлары

наурыз

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 500

5
3

«Ынтымақ түбі-береке»

Қазақстан
халықтарының
бірлігі күніне
орай өткізілетін
мерекелік кеш

Кураторлар
ұйымының төрайымы
Г.Джалиева,
Топ кураторлары

сәуір

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 100

4

«Ұлы халықтың ұлы Абайы»

Ашық тәрбие
сағаты

«Өнер» бөлімінің
меңгерушісі
М.Маемырова

ақпан

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны- 100

5.

Ерекше қажеттіліктері бар балалар
үшін ақпараттық-консультациялық
қызметтер көрсету

Консультация
кездесулер

Колледж психологі
Ұ.Мелдебекова

жыл бойы талап
етілмейді

қызмет
көрсетілген бала
саны- 4

4-бағыт: Бәсекеге қабілеттілік:
Мақсат: Адами капиталды дамыту үшін жағдайларды жақсарту
Міндеттері:
1. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін терең ұғындыру. Еңбекқор ұлтты тәрбиелеу.
2. Білім алушылардың санасын масылдық көңіл-күйден белсенді өмірлік ұстанымға бейімдеу.
1.

Колледж кітапханасын Абай
шығармалармен, Абай туралы
кітаптармен және электронды
оқулықтармен толықтыру

Материалдық
базаны
толықтыру

Кітапхана
меңгерушісі
Ұ.Абуова

жыл бойы

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
педагогтар
саны – 100,

2.

«Кәсіптік білім берудің сабақтастығы:
Жас маман - 2020» - диплом алдындағы
тәжірибе жинақтаудың қорытынды
конференциясы

конференция

Директордың оқуөндірісі жөніндегі
орынбасары
Н.Ә.Жақсымбетова,
Бөлім меңгерушілері

сәуір

талап
етілмейді

қатысатындар
саны – 100,
4-курс
студенттері

6
5-бағыт: Ұлттық бірегейлікті сақтау
Мақсаты: Ұлттың мәдени кодын сақтау
Міндеттері:
 Жалпыұлттық бірлікті нығайту.
 Қазақ халқының мәдени мұрасына (дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, тіл және т.б.) мұқият қарауды, сақтауды және дамытуды
қамтамасыз ету.
 Отбасылық құндылықтарды насихаттау, оқушылар мен студенттердің ақпараттық коммуникативтік құзыреттіліктерін арттыру
1

«Ұлы Абайдың әлемі – халықтың
мәңгілік өшпес мұрасы»

қойылым концерт

ДҒӘІЖО
Абжапарова Б.

қаңтар

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны– 100

2

«Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін»

әдеби-сазды
кеш

«Негізгі орта білім
беру» бөлімі
Муратов Н.И

мамыр

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер
саны– 100

3

«Әнді сүйсең, менше сүй!»

Абай
әндерінің
облыстық
байқауы

«Музыка» бөлімі,
ПЦК меңгерушісі
А.Алмабаева

ақпан

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер
саны- 50

4

Ұрпақ сабақтастығы арқылы үлкенге
құрмет көрсету: «Дария кеуде тау мүсін,
қарттарым аман-саумысың!»

Қарттар
үйінде
мерекелікконцерт

«Мейірімді жүрек»
еріктілер клубының
жетекшісі Ә.Оразбек

Қазан

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 50

5

Латын графикасы – рухани жаңғырудың
белесі

эссе байқауы

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

ақпан

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 50

7
6

Латын негізді қазақ әліпбиі мен емле
мәселесі

семинартренинг

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

ақпан

талап
етілмейді

қатысатын
педагог саны 50

7

Жаңғыру – жазудан басталады

жалпы
диктант

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

12 наурыз

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 500

8

Латын әліпбиі– жаңа көшке бастар
керуенбасы

ақпараттық
сағат

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

27 наурыз

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 50

9

Латын әліпбиіне көшу – әлемдік үдеріске
жақындау

дөңгелек
үстел

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

15 сәуір

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 50

10

Латын қарпіне көшу: мәселелері мен
көзқарастары

пікірталас

«Филология» ПЦК
меңгерушісі
А.Сейсенбаева

28 сәуір

талап
етілмейді

қатысатын
студенттер саны
- 50

6-бағыт: Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы
Мақсаты: Үдемелі эволюциялық даму мақсатында қоғам мен мемлекет арасындағы диалогты кеңейту
Міндеттері:
 Мектептерде әскери-патриоттық тәрбиенің рөлін күшейту, жастардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру
1.

«Сапта жүріп ән айту» әскери – спорттық
байқауы

әскериспорттық
байқау

Алғашқы әскери
дайындық оқытушыұйымдастырушы
А.Мураталиев

мамыр

көзделген
қаражат
шегінде

қатысатын
студенттер саны
200

8
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» арнайы жобасы
Мақсаты: Мемлекеттік тілде гуманитарлық білім бағыттары бойынша студенттердің толыққанды білім алуына жағдай жасау.
Міндеттері:
 Мемлекеттік тілде гуманитарлық мамандықтар бойынша оқып жатқан студенттердің дайындық деңгейін арттыру;
 Жаһандық бәсекеге бейімделген кадрларды даярлау
1.

Жоба шеңберінде шығарылған
оқулықтармен техникалық және кәсіптік
білім беру ұйымдарын және
кітапханаларды қамтамасыз ету

Кітап көрмесі

Кітапхана
меңгерушісі

Наурыз

талап
етілмейді

2.

Колледж студенттері арасында
зияткерлік конкурстар, викториналар,
пікірталастар өткізу

конкурс,
викторина,
дебаттар

«Алғырлар» пікір
талас клубы
Жетекшісі Ә.Абенова

жыл бойы талап
етілмейді

Колледж
студенттері

қатысатын
студенттер саны –
50

Кіші отан- «Туған жер» арнайы жобасы
Мақсаты:туған жеріне, туған еліне, байтақ Қазақстанға деген сүйіспеншілікті арттыру
Міндеттері:
1. Өскелең ұрпаққа өз Отанын сүюді дарыту, қазақстандық патриотизм сезімін нығайту.
2. Білім беру, экология және абаттандыру саласында, өңірлік тарихты зерделеуде, жергілікті ауқымдағы мәдени-тарихи ескерткіштер мен
мәдени объектілерді қалпына келтіруде өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру.
1

«#Bestвидео Туған өлке» атты әлеуметтік
желіде туған өлке туралы бейне байқауы

байқау

«Руханият»
орталығының
жетекшісі
А.Қ.Абдрашова

ақпанмаусым

көзделген
қаражат
шегінде

қатысушылар
саны -10

9
2

Танымал жерлестердің колледж
студенттерімен кездесулерін өткізу

кездесулер

«Руханият»
орталығының
жетекшісі
А.Қ.Абдрашова

жыл бойы талап
етілмейді

кездесулер саны –
2, қатысушылар
саны - 100

3

Әлеуметтік желілерде «Туған жер»
(«Родная земля») атты фото және
бейнеконкурстар өткізу

бейнеконкурстар

«Өнер» бөлімінің
меңгерушісі
М.Маемырова

ақпан

қатысушы –
10

4

Өңірдің тарихи-мәдени мұра
объектілеріне экскурссия және
студенттер үшін өлкетану бойынша
тақырыптық сабақтар өткізу
«Тарихымды танып білгім келеді» атты
облыстық ғылыми-шығармашылық
конференция

дәрістер

1.

Студенттерді Қазақстанның сакралдық
жерлеріне экскурсиялар ұйымдастыру

экскурсиялар

талап
етілмейді

«Өлкетану»
жыл бойы талап
қамтылатын
үйірмесінің
етілмейді
білімгер саны
Жетекшісі
100
Г.Т.Арықбаева
5
облыстық
«Бастауыш білім
қазан
талап
қамтылатын
конференция беру» бөлімінің
етілмейді
білімгер саны
меңгерушісі
50
А.Қ.Джумадилова
Бөлім оқытушылары
Ж.Қарымсақова
С. Алишева
«Қазақстаның рухани қасиетті орындары», «Қазақстанның сакралдық географиясы» арнайы жобасы
Мақсаты: Қазақстанның тарихи және мәдениет ескерткіштерін, киелі жерлерін танып-білу.
Міндеттері:
1. Колледж студенттерінің Қазақстанның мәдени-географиялық киелі жерлерінің тарихын зерделеп, қасиетті орындардың өзіндік
ерекшеліктерін танып-білуін қамтамасыз ету;.
2. Ішкі туризмді дамытуды қолдау.
«Өлкетану»
үйірмесінің
Жетекшісі
Г.Т.Арықбаева

жыл бойы көзделген
қаражат
шегінде

сакралдық
жерлерге бару

10
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» арнайы жобасы
Мақсаты: Қызметтің әртүрлі салаларында жоғары нәтижелерге қол жеткізген отандастар мысалында халық арасында табыстылық
идеясын ілгерілету
Міндеттері:
Ел дамуына үлес қосқан замандастарды қолдау
1.

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасы
жеңімпаздарының колледж
студенттерімен кездесулерін өткізу

кездесулер

«Руханият»
орталығының
жетекшісі
А.Қ.Абдрашова

қараша

талап
етілмейді

«Руханият» орталығының жетекшісі:

А.Қ.Абдрашова

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:

А.Б.Сатыбалдиева

қатысушылар
саны – 100 адам

