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«Бесқарағай колледжі »КММ-нің  2020-2021 оқу жылына арналған тәрбие жоспары 

 

Тәрбиенің мақсаты: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын насихаттау, рухани байлықты, моральдық тазалықты, дене 

бітімін жетілдіруді, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді, ұлттық сәйкестікті, білімнің табынуын, эволюциясы мен сана-

сезімінің ашықтығын, әлеуметтік рөлдердің жүйесін толықтай орындауға қабілетті, XXI ғасырдың лайықты өмірін 

қалыптастыруға қабілетті жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. 

Әрбір педагогикалық ұжым өзінің қызметін мақсатқа бағыттап, оның шарттары мен мүмкіндіктері бойынша нақтылауы 

тиіс. 

Тәрбиенің міндеттері:  

1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым және практикалық жетістіктер негізінде тұлғаның дамуы мен 

құруды қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайларды жасау; 

2) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және дене бітімдік қабілеттерін дамыту, моральды, салауатты өмір салтын 

нығайту негіздерін қалыптастыру, жеке тұлғаны дамыту, сыни ойлау және функционалдық сауаттылықты (компьютерлік, 

цифрлық, математикалық, жаратылыстану, оқу сауаттылығын) дамыту үшін жағдай жасауда өз бетінше шешім қабылдау 

проблемалары арқылы интеллектіні байыту; 

3) Қазақстан Республикасының Отанға деген махаббатын, азаматтылықты және отан сүйгіштікті тәрбиелеу, мемлекеттік 

символдар мен ұлттық дәстүрлерге деген құрмет, кез келген конституцияға және қоғамға қарсы жағдайларда қарсылық таныту;  

4) еліміздің қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, тұлғаның өз құқығын  және 

міндетін сезінуді қалыптасытру; 

5) отандық және әлемдік мәдениет жетістіктеріне қосылу, қазақ халқының және басқа да халықтардың тарихын, салт-

дәстүрін зерттеу; мемлекеттік, ресми және шет тілдерін білу; 

6) психологиялық-педагогикалық құзыреттілікті және ата-аналардың бала тәрбиесіне деген жауапкершілігін арттыру, 

жастарды дені сау отбасын құруға даярлау, отбасы институтын нығайтуда саналы атсалысу; 

7) әлеуметтік маңызы бар балалық, отбасылық және ата-аналық бастамаларды, балалардың қоғамдық бірлестіктерінің 

қызметін дамыту және қолдау; 



3 

 

8) тұлғаның экономикалық ойлауын дамыту және кәсіби қалыптасуға саналы қатынасын және өзін-өзі жетілдіруге; 

табиғатты сақтауда белсенді азаматтық жағдайды; экологиялық сауаттылықты және мәдениетті ұстану;  

9) бала тәрбиесінде жалпы және қосымша білім беру жүйесінің рөлін арттыру; сондай-ақ, денешынықтыру және спорт, 

мәдениет саласындағы ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру;  

10) бала тәрбиесі саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру;  

11) балалардың ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру.  

Тәрбие қағидаттары: Тәрбие міндеттерін шешу барысында келесі қағидаттары мақсатты түрде пайдаланған дұрыс: 

табиғат сәйкестігі қағидаты, гуманизация қағидаты, үздіксіздік қағидаты, мәдени сәйкестік қағидаты, этникалық қағидаты, 

қызметтегі және қызмет арқылы тәрбие қағидаты, субъективтік қағидаты, педагогикалық қарым-қатынасты дербестендіру 

қағидаты, полисубъектілік қағидаты, диалогтілік қағидаты, белсенділік қағидаты принципі, талаптылығы жоғары тұлғаны 

құрметтеу қағидаты, жетістікті қамтамасыз ету қағидаты принципі, позитивке сүйену қағидаты, білім алушылардың кері және 

жеке ерекшеліктерін есепке алу қағидаты принципі, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу қағидаты, тәрбие әрекеті өмірмен 

және өнеркәсіптік практикамен байланысының бірлік қағидаты, балалардың өмірін эстетизациялау қағидаты, оқушылардың 

бастамасы мен тәуелсіздігінің дамуымен педагогикалық басқаруды біріктіру қағидаты, жалпыға ортақ адами құндылықтардың 

қағидаты, білім берудің рухани-адамгершілік дәстүрлері мен ұлттық және әлемдік мәдениеттің нормаларына негізделуі керек 

екендігін көрсетеді. 

 

І. Студенттермен жүргізілетін  тәрбие  жұмысының  бағыттары  : 

1. Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбиелеу. 

2. Рухани-танымдық тәрбие. 

3. Ұлттық тәрбие.  

4. Отбасылық тәрбие.  

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие. 

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие. 

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.  

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты. 
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Топ жетекшілер бірлестігі 

  Мақсаты  

1.Топ жетекшілердің сынып бойынша оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары 

2.Студенттердің  толық сабаққа қатысуын  бақылау , себепсіз сабақ босатуды болдырмау , ата – аналармен жұмыс   

3.Ата –аналар жиналысының тұрақты өтілуі , ата- аналардың толық қатысуын ұйымдастыру 

 

    Дене тәрбиесі мен салауатты өмір салты 

Мақсаты :1.Салауатты өмір салты ,дене және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін 

факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату . 

2. Спорттық  әртүрлі үйірме жұмыстарын жүргізу  

3.Аудандық, облыстық  спорттық –эстафеталық сайыстарға студенттерді  қатыстыру 

 

Ата – аналармен жұмыс  

Мақсаты : Колледж студенттерінің  ата-аналардың  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ұзеге асыру. Оның түсінуі бойынша 

диагностикалық жұмыстарға жаңа құндылықтарға негізделген жалпы мектепішілік-отбасылық  іс-шаралар жұмысын 

ұйымдастыру. «Мәңгілік Ел» құндылық жүйесі негізінде жұмысты  жоспарлауға ата-аналардың қатысуын талап ету және 

тәрбие жұмысының жоспары шеңберінде әртүрлі шаралар өткізу. 

Ата- аналармен  жүргізілетін ағарту   жұмыстарын ұйымдастыру және  ата –аналарды сыныптан тыс іс- шараларға қатыстыру 
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Қыркүйек айы 
 Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі  Күтілетін 

нәтиже 

Жауапты 

лар  

1 Жаңа 

қазақстандық 

патриотизм 

мен 

азаматтыққа 

тәрбиелеу, 

құқықтық 

тәрбиелеу. 

1 Алғашқы қоңырау  

мерекесі /салтанатты 

жиын/   

Білімнің сара жолы мектептен 

басталатынын, білімнің кең 

дүниеде өмірге есік ашатынын 

сезіндіру.  

Салтанатты 

жиын 

 

01.09. 

 

 

 Колледж  

әкімшілігі 

 

2. Білім сабағы 

«Конституция ата-заңды 

құрмттейік! » 

 

Білімге деген құштарлығын 

арттыру, оқуға білімді болуға 

шақыру, патриот пен 

азаматтың Отанға ұтымды 

және эмоционалды қатынасы, 

мемлекеттің және қоғамның 

заңдарын ұғыну мен сақтау, 

саяси, құқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңсыздыққа қарсы тұру, 

баланың және жасөспірім 

ортасындағы зорлық-

зомбылыққа қарсы тұруға 

дайын ұлтжанды азамат 

қалыптастыру. 

Сабақ 01.09  Ата-заңды 

білу, қадірлеу 

Топ 

жетекшілер 

3. Студенттерді  колледж 

ережесімен таныстыру 

  

 Колледжге  деген ерекше 

жауапкершілік қалыптастыру. 

Студенттерге  құқықтық білім 

беру арқылы адами қасиеттерін 

дамыту. 

  

 

Тәрбие сағаты 

 

  

03.09 

дейін 

Колледж 

ережесін 

ұстану, 

бұзбау  

Топ 

жетекшілер 
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2 Рухани- 

танымдық 

тәрбиесі 

2. « Қамқор» колледж 

еріктілерінің 

қайырымдылық 

акциясын  өткізу 

қайырымдылық жасау  

Акция 

 

қыркүйек 

Қариялардың 

ризашылығы 

на бөлену 

колледж 

әкімшілігі, 

топ 

жетекшілер 

3 Отбасы 

тәрбиесі 

«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі, 

 

Ата-аналар жиналысы:  
 2020-2021 оқу 

жылындағы жаңа 

міндеттер     

 2. Жаңа оқу жылына 

ата-аналар комитетінің 

құрамын және төрағасын 

сайлау  

 3. Ата-аналар 

комитетінің отырысын 

өткізу 

Ата-аналарды колледжге тарту, 

белсенділіктерін арттырып 

колледжішілік  іс-шараларға 

қатыстырту. 

 

Ата-аналардың бала 

тәрбиесіндегі міндеттері мен 

құқықтарымен таныстыру 

Жиналыс    Ай 

ішінде 

 Колледж 

әкімшілігі, 

топ 

жетекшілер 

4 Ұлттық тәрбие 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі«Рухани 

жаңғыру» . 

«Туған жер 

«бағдарламасы.  

 

 

1.Ұлдар кеңесі: «Ұлдар 

әдебі» әңгіме  

Халқымыздың тәлім-тәрбиесі 

ананың ақ сүтімен, әже 

өнегесімен, ата ақылымен 

берілетіндігін түсіндіріп, ұл 

балаларды саналы, сапалы, жан-

жақты тәрбиелеу 

Жиналыс 

 

қыркүйек  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

2.Қыздар кеңесі: «Қыз 

қылығы, өзін-өзі ұстауы»  

 

Өзіндік ұлттық қасиетімізді 

балалардың бойына 

қалыптастыру. Үлкенді 

құрметтеуге, сыйлауға, кішіге 

көмектесуге, инабаттылыққа, 

имандылыққа тәрбиелеу 

Жиналыс 

 

 

қыркүйек 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер, 

медбике 

   «Тілдер шеруі»атты 

айлық «Тіл – ұлттық 

байлық » , 

 «Тілге құрмет – елге 

Стуенттерді   ана тілін 

қадірлейге және өзге де тілдерді 

меңгеруге бағыттау, басқа 

ұлттың тілдерін құрметтеуге 

Шығарма, 

тәрбие 

сағаттары, әдеби 

кештер 

қыркүйек  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  
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құрмет »  тәрбие 

сағаттары  

баулу. Топ  

жетекшілер, 

қазақ тілі, 

орыс тілі, 

ағылшын 

тілі пәні 

оқытушы 

лары 

5 Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

Топ  жетекшілер 

отырысы:  
1.2020-2021 оқу 

жылында Қазақстан 

Республикасының жалпы 

техникалық және 

кәсіптік білім беретін 

оқу ұйымдарындағы 

тәрбие жұмысының 

ерекшеліктері туралы 

Топ жетекшілердің жаңа оқу 

жылындағы міндеттері мен 

колледждің тәрбие 

жоспарындағы айлықтар мен 

апталықтарды  таныстыру 

 

 

 

 

 

 

отырыс 

 

қыркүйек 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер, 

  Психометриялық және 

социометриялық тестер 

алу  

Студенттердің колледжге 

бейімделуін анықтау 
Сауалнама  қыркүйек 

 
Колледж 

психологы 

Студенттердің  пән 

бойынша үйірмеге 

қатысуын ұйымдастыру 

, қадағалау  

 
 Ұйымдастыру 

іс- шаралары  

Жыл 

бойы 

 

Топ 

жетекшілер  

Студенттердің  спорттық 

үйірмеге қатыстыру  , 

тоқсан сайын есебі  

 
Ұйымдастыру 

іс- шаралары 
Үнемі  

 Дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімі  

6 Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

1.«Қазақстан 

халықтарының тілдері 

күні» апталығы /жеке 

жоспар бойынша 

Қазақстанда тұратын халықтар 

достығы,ынтымақтық,бірлік  

туралы ұғымдардың 

біртұтастығын түсіндіру 

апталық  

қыркүйек 

Мадақтамалар  Қазақ тілі, 

орыс 

тілі,ағылшы

н тілі 

пәндері 

мұғалімдері 
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актісі ) 

 

«Алтын күз » мерекесі   Студенттерге  эстетикалық 

тәрбие беру, мәдени іс- шаралар 

ұйымдастыру 

Мерекелік іс- 

шаралар  

Қазан  Мадақтамалар Топ 

жетекшілер 

7 Еңбек және 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Колледж айналасына 

тазалық жұмыстарын 

жүргізу 

Студенттерді  тазалыққа, 

мектеп ауласын таза ұстауға 

үйрету 

тазалау әр жұма  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

8 Дене тәрбиесі 

мен салауатты 

өмір 

салты(«Мәңгілі

к ел» 

патриоттық 

актісі ) 

 

1.«Денсаулық фестивалі» 

(жеке жоспар бойынша) 

Студенттерді спорттық 

ойындарға тарту, дене 

шымырлығын дамыту.  

Спорттық 

сайыстар 

1апта  Директор 

дың тәрбие 

ісі бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

Дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімдері 

                                                                                              Қазан  айы 
  Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие, 

құқықтық 

тәрбие 

«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі. «Рухани 

жаңғыру»  

1.«Сен өз құқығыңды 

білесің бе ?»  

Студенттерге  құқықтық білім 

беру арқылы адами қасиеттерін 

дамыту. 

Тренинг, тәрбие 

сағаттары  

Тоқсанын

а 1 рет 

 Колледж 

психологі 

Топ  

жетекшілер 
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2 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі.«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі  

 

Колледжге  қарасты 

мөлтек ауданында 

тұратын қарттарды 

құттықтау  

Үлкенге құрмет көрсету, қадір-

қасиетін дәріптеп, жастарды 

инабаттылыққа, имандылыққа 

тәрбиелеу 

Жекелей 

құттықтау 

Ай ішінде  Топ  

жетекшілері 

 

Ұстаздар мерекесін  

өткізу 

Студенттерде  ұстазға деген 

сыйластық, құрмет көрсету 

сезімдерін дамыту. Ұлағатты 

ұстаздарды төл мерекелерімен 

құттықтау, ұстаз еңбегінің 

қадір-қасиетін таныту 

Іс-шаралар Қазан   Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

3 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

 

1 Қыздар кеңесі:. «Мен 

өмірді сүйемін» әңгіме 

жүргізу  

Қыз балаларға салауатты өмір 

салтын қалыптастыруға көңіл 

бөлулеріне,ішімдік пен 

темекінің зияныдығы жөнінде 

мәліметтер беру 

жиналыс Ай ішінде  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер, 

медбике, 

психолог 

2. Ұлдар кеңесі: «Мен 

өмірді сүйемін» әңгіме 

жүргізу 

 

Ұл балаларға салауатты өмір 

салтын қалыптастыруға көңіл 

бөлулеріне,ішімдік пен 

темекінің зияныдығы жөнінде 

мәліметтер беру 

жиналыс Ай ішінде  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер, 

медбике, 

психолог 

4 Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

1.«Туған жерім – 

тұғырым» атты сурет 

көрмесін ұйымдастыру.   

 

Студенттерде   туған жерге 

деген 

суйіспеншілікті,талғам,әдемілік

ті қалыптастыру 

Сурет көрмесі 

 

Ай ішінде  Топ 

жетекшілері 
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5 Дене тәрбиесі 

мен салауатты 

өмір салты 

Студенттердің футбол 

ойындарындағы 

кездесулерге қатысу 

 

Студенттерді спорттық 

ойындарға тарту,  дене 

шымырлығын дамыту 

футбол 

 

Ай ішінде  пән 

мұғалімдері 

                                                                                                          Қараша  айы 
 Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие, 

құқықтық 

тәрбие 

«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі,Рухани 

жаңғыру, 

Туған жер 

бағдарламасы 

 «Мен мәңгілік елдің 

ұрпағымын» эссе жазу 

Студенттерді Қазақстанның 

жетістіктерімен таныстыра 

отырып,оқушыларға  

елін,жерін, Өз Отанын сүюге, 

Ата заңды, Мемлекеттік 

рәміздерді қүрметтеуге,өз 

елінің патриоты болуға 

тәрбиелеу 

  

Тәрбие 

сағаттары 

 

 

Шығарма,эссе 

Ай ішінде   Топ 

жетекшілері, 

Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

 

3 Отбасы 

тәрбиесі 

 

 «Сыбайлас 

жемқорлықпен күресу 

заман талабы» 

тақырыбына ата-аналар 

жиналысы, оқуы 

Ата-аналарға білім 

мекемелеріндегі сыбайлас 

жемқорлық туралы, онымен 

күресу жолдары туралы түсінік 

беру 

Ата-аналар  

жиналысы,оқуы 

  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

4 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі) Рухани 

жаңғыру 

 «Ұлттар татулығы –

Тәуелсіздіктің 

тұрақтылығы» 

Достық шуағы фестивалі 

Студенттерге Қазақстанда 

тұратын ұлттар салт-

дәстүрлерін таныстыру. 

Тәрбие 

сағаттары 

Ай ішінде  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер  
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5 Дене тәрбиесі 

мен салауатты 

өмір салты 

 «16-

желтоқсанТәуелсіздік 

күніне» арналған 

тоғызқұмалақ, дойбы, 

шахмат ойындарынан  

сайыс 

Студенттерді  спорттық 

ойындарға тарту, дене 

шымырлығын дамыту. 

 

  

Сайыс 

 

  Дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімдері 

 

Желтоқсан  айы 

 Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

 

 

 

 

 

 

1 

Қазақстандық 

патриотизм 

және азаматтық 

тәрбие, 

құқықтық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

актісі),рухани 

жаңғыру-Туған 

Жер 

бағдарламасы 

1.Тәуелсіздік күніне 

арналған  концерттік 

бағдарлама тәрбие 

сағаттары 

2.   «Ата баба арманы –

тәуелсіздік » газеттер 

байқауы 

Студенттердің  тәуелсіздік 

туралы  білімдерін нығайта 

отырып  адами қасиеттерін 

дамыту. 

  

Концерт 

 

  айдың 1 

аптасы 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

3. «Мәңгілік 

құндылықтар мәңгілік 

ел» тақырыбында жиын 

өткізу. 

Студенттерді 

ынтымаққа,тәуелсіздіктің 

маңызын түсіндіру 

Лездеме 

 

15 

желтоқса

н 

 Топ  

жетекшілер 

2 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі 

 1.Жасыл шырша 

мерекесін өткізу 

   

   Студенттерді  бір-бірімен 

дұрыс қатынас жасауға,дос-

жолдас болуға  

 Кеш   4апта  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ  

жетекшілер 

3 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

Дәрігерлермен сұхбат Оқушылардың  

(қыздардың)жеке бастарының 

гигиенасы, жаман әдет, аурудан 

сақтану туралы  тусінік беру   . 

әңгіме Айдың 

бірінші 

аптасы 

 Мед. Бике 
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5 Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі), 

Дүниежүзілік СПИД –

пен күресу күніне 

арналған шаралар(жеке 

жоспар )              

Студенттердің  жақсы әдеттену, 

жаманнан қашық болу 

әдеттерін нығайту 

жоспар 1апта  Дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімдері 

  Топ  жетекшілер 

отырысы 

1. Тәуелсіздік күніне 

арналған іс-шаралар 

қорытындысы 

3.Жасыл шырша 

мерекесі туралы 

Топ жетекшілердің бір –бірімен 

тәжірибе алмасу мақсатында 

Дөңгелек стол 3апта   

Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

 

6 Еңбек және 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Студенттердің  қысқы 

демалыстарын 

ұйымдастыружоспарын 

жасау 

 Салауатты өмір салтын 

насихаттау 

Іс-шаралар(жеке 

жоспар) 

Ай ішінде  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

 

Қаңтар  айы 

 Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие, 

құқықтық 

тәрбие 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

«Сен өз құқығыңды 

білесің бе?» Тренинг 

Студенттерге құқықтық білім 

беру  
тренинг 

семестірі

не 1 рет 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 
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актісі)және 

Болашаққа  

бағдар –Рухани 

жаңғыру, 

Туған Жер 

бағдарламасы 

2 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі(«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

1. Ұлдар кеңесі 

«Адамзаттың бәрін 

сүй бауырым деп..» 

/кездесу/  

Ұл балаларды саналы, сапалы, 

жан-жақты тәрбиелеу. Үлкенді 

құрметтеуге, сыйлауға, кішіге 

көмектесуге, инабаттылыққа 

тәрбиелеу 

 

Кездесу қаңтар  Топ 

жетекшілер 

 

3 Отбасы 

тәрбиесі 

 

Ата-аналар жиналысы: 

1 І-ші семестр  

қорытындысы 

2 «Рухани  жаңғыру 

,мәңгілік құндылықтар» 

тақырыбында  ата-аналар 

жиналысында баяндама 

оқу 

Ата-аналарды колледжге  тарту, 

белсенділіктерін арттырып 

колледжішілік іс-шараларға 

қатыстырту. 

 

 

 

Жиналыс    Колледж 

әкімшілігі 

 

 

 

 

 

4 Ұлттық тәрбие 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі) 

«Мен өз елімнің 

патриотымын» тренинг 

Студенттерге  патриоттық 

тәрбие беру. 

Тренинг қаңтар  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

5 Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Менің талғаммым, мен 

оған қалай қол жеткізе 

алымын» тренинг  

Студенттерде  эстетикалық 

талғамның қалыптасуына ықпал 

жасау  

  

тренинг 

Ай ішінде  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары, 

топ 

жетекшілер  

Психолог 
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6 Еңбек және 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

 Бөлме гүлдерінің дұрыс 

күтілуіне рейд  жүргізу  

Студенттерді  тазалыққа үйрету тазалау әр жұма  Топ 

жетекшілер 

Кабинетте  тазалық 

жұмыстарын жүргізу 

Студенттерді  тазалыққа үйрету тазалау әр жұма  Топ 

жетекшілер 

                                                                                                                   Ақпан   айы 

  Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Қазақстандық 

патриотизм 

және 

азаматтық 

тәрбие, 

құқықтық 

тәрбие 

 

«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі, 

Болашаққа  

бағдар –

Рухани 

жаңғыру, 

Туған Жер 

бағдарламасы 

«Біз қауіпсіздік 

шараларын білеміз бе?»  

дөңгелек үстел  

 Студенттер арасында 

антитеррорлық қауіпсіздік 

шараларын насихаттау  

дөңгелек үстел ақпан  Колледж 

әкімшілігі 

АӘД 

оқытушысы 

«Ал, кәнеки ұлдар» 

әскери –спорттық 

сайысы 

 

 

 

 

 

Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

сайыс ақпан  Дене 

шынықтыр 

пәні және 

АӘД пәні  

оқытушысы 

 

2 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі 

1. «Ауған соғысы 

ардагерлерінің ерлік 

жолдары» тәрбие 

сағаттары   

 

 Студенттерді  ата-ағаларының 

ерлік істерімен 

таныстыра отырып,бойларында 

үлкенге құрмет,кішіге ізет 

қасиеттерін қалыптастыру        

тәрбие сағаттары   

 

ақпан  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

АӘД 

оқытушысы 
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3 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі ) 

«Қазқстан 

Республикасында 

тұратын халықтардың 

салт дәстүрі» тәрбие 

сағаттары  

 

Студенттерге   ұлттық тәрбие 

беру арқылы адами қасиеттерін 

дамыту.  

Тәрбие сағаты,  

 

 

 

ақпан  Топ 

жетекшілері  

4 Дене тәрбиесі 

мен салауатты 

өмір салты 

Қыздар арасында 

шаңғыдан сайыс 

Студенттерді  салауатты өмір 

салтын сақтауға , татулыққа , 

бірлікке тәрбиелеу 

сайыс   Топ 

жетекшілер 

Дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімдері 

                                                                                                                     Наурыз   айы 

  Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі(«Мәңг

ілік ел» 

патриоттық 

актісі) 

«Қыздарға әсемдік 

жарасады» қыздар 

арасындағы сайыс  

Студенттерге адамгершілік 

тәрбиесін беру, әсемдікке, 

сыпайылыққа дағдылау 

 

сайыс наурыз 

 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

 

2 Отбасы 

тәрбиесі 

 

«Үлкен ел-үлкен 

отбасы» тәрбие 

сағаттары 

Ата-аналарды колледжге  тарту, 

белсенділіктерін арттырып 

колледжішілік іс-шараларға 

қатыстырту. 

Тәрбие сағаты наурыз 

 

 Топ 

жетекшілер 

3 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі) 

 

Ұлттық тағам асханасы» 

байқау (жармеңке) 

Студенттеррге қазақ елінің 

ұлттық тағамдарын  насихаттау 

Жиналыс  наурыз 

 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

Ұлттық спорт сайысы Студенттерге   салауатты өмір 

салтын насихаттау 

Спорттық сайыс наурыз 

 

  

Директорды
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ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

«Қош келдің,Наурыз!» 

концерт 

Студенттерді 

салт-дәстүрді сыйлауға, 

қолдана білуге үйрету 

Концерт  наурыз 

 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

4 Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«8-Наурыз Аналар күні» 

Концерттік құттықтау іс-

шаралары 

Студенттер  мен мұғалімдер 

арасындағы  

достық,ынтымақтастықты 

нығайту 

концерттік –

құттықтау 

8-наурыз 

мерекесі 

қарсаңын

да  

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

                                                                                                                      Сәуір  айы 

 Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 Рухани- 

адамгершілік 

тәрбиесі(«Мәң

гілік ел» 

патриоттық 

актісі) 

 

«Бейбіт күнде батырлық 

жасауға дайынсың ба?» 

1-2 курс студенттері  

Мөлтек ауданында 

тұратын қарт адамдарға 

көмек көрсету.Еріктілер 

тобы 

Студенттердің  бойына адами 

қасиеттерді қалыптастыру 

Дебат 

Қарттарға көмек  

көрсету 

Ай ішінде   Топ  

жетекшілер   

  

 

Топ 

жетекшілері  

2 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгі

лік ел» 

патриоттық 

актісі) 

 

Қыздар кеңесі  Студенттерді гигиена  

талаптарымен таныстыру 

отырыс Сәуір    Топ 

жетекшілер  

Колледж 

психологыы.

Медбике 

Ұлдар кеңесі: 

«Ішімдіктің, темекі мен 

Студенттерге  салауатты өмір 

салтын насихаттау 

Тәрбие 

сағаттары 

сәуір  Сынып 

жетекшілер 
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наркотиктің 

зияны»туралы                     

әңгіме 1-3 курс 

студенттері 

 

 

 

 

 

3 Зияткерлік 

тәрбие,ақпара

ттық мәдениет 

тәрбиесі 

Кәсіби бағыт-бағдар 

беру жұмыстары 

Оқушыларды колледжге тарту   Ай ішінде  Колледж 

әкімшілігі, 

оқытушылар

, шеберлер. 

 

Мамыр –маусым  айы 

  Тәрбие 

жұмысының 

бағыттары 

Мазмұны Мақсаты Өткізу әдісі Мерзімі   Жауапты 

лар  

1 

 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

(«Мәңгілік ел» 

патриоттық 

актісі), 

Қазақстан 

халықтарының бірлігі 

күні  жиын 

 

Студенттерге  бірлік туралы 

түсінік беру, өз Отанына деген  

қызығушылығын арттыру. 

 Жиын сәуір  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

1.«Жеңіс күні»  

студенттерге  

патриоттық әндерге 

арналған концерті 

2. «Ер есімі –ел есінде» 

патриоттық айлық (жеке 

жоспар) 

Ата-апаларының жеңіс 

жолындағы ерлік жолдарын 

ұмытпауға ,Отанын ,халқын 

сүюге,жерін қорғауға тәрбиелеу 

Концерт 6 мамыр  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

2 Ұлттық 

тәрбие(«Мәңгіл

ік ел» 

патриоттық 

актісі) 

 

 Қыздар және ұлдармен 

жұмыс: 

1.Жыл бойы істелінген 

жұмыстарға қорытынды 

2.Жаңа оқу жылына 

жоба-жоспар құру 

 

Ұл балаларды саналы, сапалы, 

жан-жақты тәрбиелеу. Үлкенді 

құрметтеуге, сыйлауға, кішіге 

көмектесуге, имандылыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жиналыс Уақытын 

да 

 Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 
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3 Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

Топ жетекшілер 

кеңесінің отырысы: 

1.Жыл бойы істелінген 

жұмыстарға қорытынды  

2.Баяндама «Жазғы 

демалысты 

ұйымдастыру» 

Жыл ішінде істелген 

жұмыстарға қорытынды жасау 

отырыс 3апта  Директорды

ң тәрбие ісі 

бойынша 

орынбасары  

Топ 

жетекшілер 

4 Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

Кәсіби бағыт-бағдар 

беру жұмыстары 

Оқушыларды колледжге тарту   Ай ішінде  Колледж 

әкімшілігі, 

оқытушылар

, шеберлер. 

 

Директордың ТІЖ орынбасар                                                 Б.Тасбулатова 


	2. Рухани-танымдық тәрбие.
	8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

