Атырау инженерлік-гуманитарлық институты
«Бекітемін»
Ректор:
_____________ Е.У..Ихсанов
« 06 »желтоқсан, 2021 ж.

16 желтоқсан- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні
Апталық іс-шаралар жоспары
16 желтоқсан- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай 2021
жылғы 8-16 желтоқсан күндері Атырау инженерлік-гуманитарлық институтында
«Тәуелсіздік – ұлтымыздың ұлы мұраты» тақырыбында профессор-оқытушылар
құрамы мен студенттердің қатысуымен Апталық өтеді. Апталық іс-шараларда
тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы, бүгінгі қадамы мен
болашағы,Мәңгілік ел болу жолдарын баяндайтын шаралар,лекциялар
циклы,тәрбие сағаттары, пікір сайыс сағаттары,көрмелер мен спорт
сайыстары,ұлттық ойындар,т.б. өткізіледі.
Өткізілу
мерзімі

уақыт
ы

8-15
желтоқсан
2021 жыл.

9:00«Мақсатымыз16:00
Тәуелсіз Мәңгілік ел»сағатта 1-4 курстарда,
дәрістер циклы
8:00Елбасы
16:00
Н.Назарбаевты
сағатта «Елдіктің жеті
тұғыры» атты
қағидаты туралы
түсіндіру
8:00«Тәуелсіздік-ата-баба
17:00
мұраты»-кітаптар мен
сағатта БАҚ өнімдері көрмесі.
Библиографиялық
шолулар,оқырмандар
конференциясы,жаңа
кітап
таныстырылымы.
14:00- Тәуелсіздіктің 30
17:00
жылдығына орай
сағатта спорт сайыстары
.
15:00- « Біз тәуелсіз ел
17:00
ұландарымыз»
сағатта тақырыбындағы

8-14
желтоқсан,
2021 жыл

8-17
желтоқсан,
2021 жыл

12-14
желтоқсан,
2021 жыл.
10
желтоқсан,
2021 жыл

тақырыбы

жауапты
Жалпыбілім беру
пәндері(ЖББП) кафедрасы
оқытушыларыА.Қыдырбаева,А.Бисекенова.
ЖББП кафедрасы
оқытушыларыА.Қыдырбаева,А.Бисекенова.
Барлық кураторлар

Өтетін
аудитория
сы
Институт
аудитория
лары
Институт
аудитория
лары,
Мәжіліс
залы.

Кітапхана қызметкерлері,
кафедралар.

Институт
фойесі,
кітапхана
залы.

Сдовников Ю.П. спорт және
дене тәрбиесі оқытушысы.

Спорт
залы.

Жастар комитеті жетекшісі
Д.Төлеуғали.
Кураторлар,тәрбиешілер.

Мәжіліс
залы,жатақ
хана.

жастар кеші-флешмоб
және ұлттық ойындар
(жатақханада)

8-12
желтоқсан,
2021 жыл

9:00“ Біз-Тәуелсіздік
17:00
ұрпақтарымыз”
сағатта тақырыбында үздік
эссе,өлең, суреттер
мен шығармаға
байқау.

Жастар комитеті және
«Рухани жаңғыру»
орталығы ,деканаттар.

14желтоқсан,
2021 жыл

11:00сагат

«Тәуелсіздік –
ұлтымыздың ұлы
мұраты» атты
салтанатты кеш

“Рухани
жаңғыру”орталығы, Жастар
комитеті .

10-15
желтоқсан,
2021 ж.

14-17
сағат

Тәрбиешілер,кураторлар,жат
ақхана меңгерушісі
Қалиева .А.Т.

12-16
жеотоқсан
2021 ж.

10-17
сағат

«Тәуелсіздік тірегім,
елім деп соққан
жүрегім» атты әдеби
монтаж .
«Туым-намыс,
ұраным-бірлік,
рәміздерім-мақтаныш»
атты қабырға
газеттерін шығару.

Студенттік өзін-өзі басқару
ұйымыА.Әділов,студенттер.деканат
тар.

Аудитория
лар.

Колледж
Акт
залы.
Жатахқана
залы,
аудитория
лар
Жатақхана
,
аудитория
лар

Кураторлар,тәрбиешілер,кітапхнашылар,студенттер белсене қатысуларыңызды
сұраймыз.
Ұйымдастыру комитеті.

