Есеп
«Тәуелсіз Қазақстан – елім менің!» дөңгелек үстелі

2021 жылғы 16 қарашада сағат 13.00-де өңірлік деңгейде "Тәуелсіз
Қазақстан - елім менің!» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30
жылдығына арналған дөңгелек үстел ұйымдастырылған.
Бұл іс-шараны Механика кафедрасы ұйымдастырып, өткізді. Осы ісшараға жауапты аға оқытушы Рахымбаева Гүлбану Жұмадиловна және
кафедра доценті Михайлов Валентин Феликсович болды.
Аталған іс-шараға карта, ҚарМУ-дың 1,2,3 курс студенттері, сондайақ Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің оқушылары,
Қарағанды және Нұрсұлтан қалаларының қонақтары қатысты. Барлығы 81 адам.
Бұл іс-шараның ерекшелігі дөңгелек үстелге тек оқушылар мен
оқытушылар ғана емес, сондай-ақ мемлекетіміздің қалыптасуы мен өңірдің
дамуына үлес қосқан еліміздің азаматтары қатарынан қонақтар да
шақырылды.
Бұл шараның басты мақсаты - жас ұрпаққа Тәуелсіздіктің 30 жылдық
мерейтойының маңыздылығын, Қазақстанның Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы мен
дамуындағы баға жетпес еңбегін жеткізу.
Дөңгелек үстелдің модераторы Рахымбаева Гүлбану Жұмадиловна
дөңгелек үстелдің барлық қатысушыларына "...Тәуелсіз Қазақстан-елім
менің!", Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған.
Егемендіктің арқасында біз бүгін бүкіл әлемде танылған елге айналдық.
Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері мен табыстары бұл
болашақ ұрпақ үшін мұра, ХХІ ғасырда қуатты, тәуелсіз және серпінді
дамып келе жатқан Қазақстанды құрудың сенімді негізі. Дөңгелек үстелге
қатысушылар еліміздің Тәуелсіздіктің 30 жылындағы жетістіктері туралы
айтып, Қазақстан Республикасы мен Қазақстанның дамуы мен өркендеуіне
қосқан жеке үлестері мен жетістіктерімен бөліседі...» деді.
Бірінші сөз "Рухани - адамгершілік тәрбие" кеңесінің төрағасы,
ТОМиС кафедрасының профессоры Қызыров Қайролла Бейсенбайұлына
берілді.
Қайролла Бейсенбайұлы еліміздің тәуелсіздік жағдайындағы
стратегиялық даму жоспарлары, жаһандану және интеграция
проблемалары, сондай – ақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті-Елбасы
Н.
Ә.Назарбаевтың
егемен
мемлекетті
қалыптастырудағы шешуші рөлі туралы айтып берді. К.Б.Қызыров өз
сөзінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен бірге оқығаны туралы айтты.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қарағанды политехникалық институтының түлегі.
Дөңгелек үстел жұмысына Мұхтар Әуезов атындағы қалалық
кітапхана қызметкерлері белсене қатысты. Кітапханашы Увалиева Айнагүл

Көшербайқызы "Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры" атты баяндама
жасады. Айнагүл Көшербайқызы өз сөзінде қалалық кітапхананың
жетістіктері мен болашағы туралы айтып берді.
Дөңгелек үстелге қатысушылар мен қонақтар баяндама жасап,
өздерінің жеке үлестері мен жетістіктері туралы айтып берді:
Рахымбаев Абзал Жұпарұлы-Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және
ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы.
Досжанов Нұрлан Тілешұлы - Нұр-сұлтан қаласы әкімдігі білім
басқармасының АХО ( әкімшілік шаруашылық бөлімі) басшысының м.а.
Рахымбаева Назерке Иманбақытқызы-Нұрсұлтан қаласы, Назарбаев
Университеті, докторант
Омарова Бакыткуль Зинелгабдиновна - Қарағанды жоғары
политехникалық колледжінің энергетика бөлімінің меңгерушісі.
Таласбаева Нұргүл Ермекқызы-Қарағанды жоғары политехникалық
колледжінің тілдер кафедрасының оқытушысы, 9-2-ЗЖС-19, 9-2-ЗЖС-18
топтарының кураторы
Студенттер мен оқушылардың сөйлеген сөздері өз жетістіктерінің
тұсаукесерімен сүйемелденді. Студенттер ерекше қызығушылық танытып,
түрлі сұрақтар қойды. Сөз сөйлеушілер болашақ жоспарларымен бөлісті.
Баяндамамен келесі студенттер сөз сөйледі:
Сайлаукенова Гульнур Ерланқызы-ст.гр. АРХ-19 – 1 "Тәуелсіз
Қазақстан-елім менің!»
Белдібайқызы Айсұлу " мен елімнің патриотымын!»
Муязпова Темира-гр студенті. С-21-1 "Қазақстан Республикасының
жастар әрекеттері, танымал брендтері және болашаққа жоспар"
Серікбол Хурметбек студент гр. 9-1-ЭСП-19 "Жетістіктерім арқылы
арманға"
Ахмадин Әлішер студент гр. студент гр. 9-1-ЭСП-18 "Спорттағы
жігіттер жетістіктерім...»
Ахмолдин Сақжан-студент гр. 11-1-ЭО-21 "Спорт менің серігім,
жеткізген жетістікке"
Нұрлан Ернар - гр студенті.9-1-ЭСП-19; Мұқан Аружан-гр
студенті.9-2-ЗЖС-18 - "Атқарған істері"
Дөңгелек үстел барысында Отан, патриотизм, Азаматтылық, тарихи
дәстүрлерге адалдық сияқты құндылықтарға көп көңіл бөлінді.
Дөңгелек үстел барысында Отан, патриотизм, Азаматтылық, тарихи
дәстүрлерге адалдық сияқты құндылықтарға көп көңіл бөлінді.
"Дөңгелек үстелге" қатысушылар қазіргі жағдайда тәрбие үрдісіндегі
басым міндеттердің бірі студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын
қалыптастыру болып табылатынын атап өтті. Патриотизм сезімін
қалыптастыру жолындағы алғашқы қадам-кіші отанға деген құндылықты
қалыптастыру, өйткені өткенге және өзінің кіші отанына құрметсіз Отанға
деген сүйіспеншілік, өз Отанын қорғауға дайын, туған қаласы мен елінің
өміріне белсенді қатысуға тырысатын патриотты тәрбиелеу мүмкін емес.

АРХ-19-1 тобының студенті Сайлаукенова Гүлнұр өз үндеуінде
Отанының патриоты болуға шақырды.
Барлық сөз сөйлеушілер аталған шараға жоғары баға берді.
Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің энергетика
бөлімінің меңгерушісі Омарова Бакыткуль Зинелгабдиновна өз сөзінде осы
іс-шараның өткізілуі мен ұйымдастырылуына жоғары баға беріп, одан әрі
ынтымақтастық тіледі.
Барлық баяндамашылар алғыс хатпен және грамотамен
марапатталды.
Сөз соңында Гүлбану Жұмадиловна Рахымбаева қонақтарға,
студенттер мен оқушыларға осы іс-шараны ұйымдастыруға және өткізуге
белсенді қатысқаны үшін алғысын білдіріп, студенттерді өз елінің тарихын
зерделеуді жалғастыруға, барлық тереңдігі мен даналығын түсінуге,
Қазақстан Республикасының дамуы мен гүлденуіне үлес қосуға шақырды.

