Отчет о выполнении планов
по комплексной программе развития КарТУ
на кафедре ПОиП
По комплексной программе развития КарГТУ на 2020 год на кафедре
«Профессиональное образование и педагогика» в рамках государственной
программы «Рухани Жанғыру» организовано и проведено мероприятие
конкурс эссе на кураторском часе в группах ПО-18-2с, НВП-19-1,
посвященное Дню государственных символов Республики Казахстан на тему:
«Символы Республики Казахстан - национальная гордость».
Дата и время: 15.10.2020 г., 14:00 ч.
Место проведения: 1 корпус, аудитория 620, платформа Тимс
Группа: ПО-18-2с, НВП-19-1
Кол-во студентов: 18.
Тема: Символы Республики Казахстан - национальная гордость»
Государственные символы Республики Казахстан — герб, флаг, гимн —
являются неотъемлемой частью любого современного суверенного
государства.
Целью конкурса - формирование активной гражданской позиции.
Задачи конкурса:
– обобщение знаний студентов о государственной символике
Республики Казахстан;
– воспитание у обучающихся уважительного и бережного отношения к
государственным символам Казахстана;
– воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к своей
Родине;
– формирование знаний об ответственности за осквернение
государственных символов РК.
Проведение конкурса сопровождалось показом слайд-презентации,
подготовленной студентами. Модератором конкурса выступил куратор
группы ПО-18-2с Талипов К.А.
В ходе проведения конкурса выступили студенты с эссе об истории
создания, смысле и геральдическом значении всех составляющих элементов,
а также авторах гимна, герба, и флага.
Были выбраны 3 лучших эссе.
В конце конкурса прозвучал Гимн Республики Казахстан.

Ст.куратор кафедры ПОиП

С.К.Курымбаева

Report on the implementation of plans for
the integrated development program.
at the Department of Poip
According to the comprehensive development program of KSTU for 2020,
the Department of professional education and pedagogy within the framework of
the state program "rukhani Zhangyru" organized and held an event essay contest at
the curatorial hour in groups PO-18-2C, NVP-19-1, dedicated to the Day of state
symbols of the Republic of Kazakhstan on the theme: "Symbols of the Republic of
Kazakhstan - national pride".
Date and time: 15.10.2020, 14:00 h.
Venue: building 1, auditorium 620, Tims platform
Group: PO-18-2s, NVP-19-1
Number of students: 18.
subject: Symbols of the Republic of Kazakhstan-national pride"
State symbols of the Republic of Kazakhstan - coat of arms, flag, anthem —
are an integral part of any modern sovereign state.
The goal of the contest is to form an active civil position.
Objectives of the competition:
– generalization of students ' knowledge about the state symbols of the
Republic of Kazakhstan;
– education of students with respect and respect for the state symbols of
Kazakhstan;
– education of students ' sense of patriotism and love for their country
Homeland;
– formation of knowledge about responsibility for desecration of state
symbols of the Republic of Kazakhstan.
The competition was accompanied by a slide presentation prepared by
students. The competition was moderated By The curator of the PO-18-2C group,
K. A. Talipov
.during the competition, students made an essay about the history of creation,
the meaning and heraldic significance of all the constituent elements, as well as the
authors of the anthem, coat of arms, and flag.
3 best essays were selected.
At the end of the contest, the National anthem of the Republic of Kazakhstan
was played.

Senior curator of the Department of Poip S. K. Kurymbae

Жоспарлардың орындалуы туралы есеп
кешенді даму бағдарламасы бойынша карта
ПОиП кафедрасында
ҚарМТУ-дың 2020 жылға арналған кешенді даму бағдарламасы
бойынша "кәсіптік білім және педагогика" кафедрасында "Рухани жаңғыру"
мемлекеттік бағдарламасы аясында "Қазақстан Республикасының рәміздеріұлттық мақтаныш"тақырыбында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
рәміздер күніне арналған 18-2с, АӘД-19 - 1 топтарының кураторлық
сағатында эссе байқауы ұйымдастырылды.
Күні мен уақыты: 15.10.2020 ж., 14: 00 сағ.
Өтетін орны: 1 корпус, 620 аудитория, тимс платформасы
Топ: ПО-18-2с, АӘД-19-1
Студенттер саны: 18.
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының рәміздері-ұлттық мақтаныш»
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері — Елтаңба, Ту,
гимн — кез келген заманауи егемен мемлекеттің ажырамас бөлігі болып
табылады.
Байқаудың мақсаты-белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру.
Байқаудың міндеттері:
- студенттердің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері
туралы білімдерін жинақтау;
- білім алушыларда Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне құрметпен
және ұқыпты қарауға тәрбиелеу;
- білім алушылардың бойында отансүйгіштік және өз Отанына деген
сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу;
- ҚР Мемлекеттік рәміздерін қорлағаны үшін жауапкершілік туралы
білімді қалыптастыру.
Байқауды өткізу студенттер дайындаған слайд-презентацияны
көрсетумен сүйемелденді. Байқаудың модераторы ПО-18-2с тобының
кураторы Талипов К. А. болды.
Байқауды өткізу барысында студенттер әнұранның, Елтаңбаның және
тудың авторлары, сонымен қатар барлық құраушы элементтердің құрылу
тарихы, мағынасы және геральдикалық мағынасы туралы эссе оқыды.
Үздік 3 эссе таңдалды.
Байқау соңында Қазақстан Республикасының Әнұраны шырқалды.

ПОиП кафедрасының аға кураторы С. К. Курымбе

