«Қарағанды машина жасау колледжі КММ»
«Саналы Ұрпақ» клубының
атқарылған жұмысы туралы есеп
Колледжде жоғары деңгейде саналы, жауапты, бастамашыл және
әлеуметтік - құзыретті азамат пен патриот қалыптастыру мен дамыту үшін
жағдай жасау мақсатында құрамында колледж оқушылары арасынан 15
адамдық «Саналы Ұрпақ» клубын ашу туралы бұйрық шығарылды. «Саналы
Ұрпақ» клубының жұмыс жоспары жасалып, бекітілді.
«Саналы Ұрпақ» клубының міндеттері:
- рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиеге бағытталған
шараларды іске асыру;
- студенттердің мемлекеттік билік
институттарына
сенімін
нығайту;
- студенттердің саяси-құқықтық білімдерін қалыптастыру;
- студенттердің бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың
адамгершілік-этикалық құндылық негіздерін қалыптастыру. Оқу жылының
басында
«Жастар
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы»
іс-шарасы
өткізілді
үнемі жаңартылып отыратын «Саналы Ұрпақ» бұрышы құрылды.
Сынып сағаттарының тақырыптық жоспарларына білім алушылардың
адамгершілік және құқықтық мәдениетін арттыру бойынша сұрақтар енгізілді:
«Жақсы деген не және жаман деген не?»,«Егер сенімен де солай істесең?»,
«Жақсылық – біреу үшін, ал басқалары үшін?», «Сыйлықтар және алғыс
айтудың
басқа
тәсілдері»,
«Кәсіби
этика».
Колледж кітапханашысы Г. Я. Исина «Сыбайлас жемқорлық - әлеуметтік
зұлымдық
ретінде»
көрме
бұрышын
жасады.
Колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша
тәрбие жұмысының жоспары бекітілді. «Парасаттылық – жастар көзімен»
акциясын Instagram әлеуметтік желілерінде, байланыста өткізу және
ілгерілету.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта дебаттық турнир
өткізілді. Колледждің сайтында және әлеуметтік бетінде «Адалдық сағаты»
онлайн бейне- дәрісі орналастырылған. «Парасаттылық сағаты» онлайн бейнедәрісі әзірленді. Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің
болуы және академиялық адалдық қағидаттарының сақталуы бойынша
сауалнама жүргізілді. Студенттердің сыбайлас жемқорлық және академиялық
адалдықты бұзу жағдайлары бойынша «Жедел желі» телефоны, жалпыға
қолжетімді форум, телеграмм арна чаты арқылы хабарласуына арналған
байланыс арнасы ашылды.
Айтарлықтай, колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру және
қоғаммен өзара іс-қимыл бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін және оның кез келген көріністеріне
«нөлдік» төзімділікті қалыптастыруға, құқықтық сауаттылықты арттыруға,
жастарды патриотизм рухында тәрбиелеуге бағытталған қызмет жүзеге
асырылуда.

Отчет о проделанной работе
клуба «Саналы Ұрпақ»
КГУ «Карагандинский машиностроительный колледж»
В целях создания условий в колледже для становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и социальнокомпетентного гражданина и патриота был издан приказ об открытии клуба
«Саналы Ұрпақ» из числа студентов колледжа, в составе которого 15 человек.
Составлен и утвержден план работы клуба «Саналы Ұрпақ».
Задачи:
- реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание;
- укрепление доверия студентов к институтам государственной власти;
- формирование у студентов политико-правовых знаний;
- формирование у студентов нравственно-этических ценностных основ
антикоррупционного поведения.
В начале учебного года проведено мероприятие «Молодежь против
коррупции»;
- создан постоянно обновляемый уголок «Саналы Ұрпақ»
- включены в тематические планы классных часов вопросы по повышению
нравственной и правовой культуры обучающихся: «Что такое хорошо, и что
такое плохо?», «А если с тобой поступят так же?» «Добро – для одного, а для
других?», «Подарки и другие способы благодарности» «Профессиональная
этика»
Библиотекарем колледжа
Исиной
Г.Я. создан выставочный
уголок «Коррупция как социальное зло».
В колледже утвержден план воспитательной работы по формированию
антикоррупционной культуры.
Проведение и продвижение акции «Добропорядочность – глазами
молодежи», в социальных сетях Instagram, В Контакте.
Проведен дебатный турнир на антикоррупционную тему.
Размещена онлайн видео лекция: «Час добропорядочности» на сайте и
социальной странице колледжа.
Разработаны онлайн видео лекции «Час добропорядочности»
Проведено
анкетирование среди студентов на наличие коррупционных
проявлений и соблюдение принципов академической честности.
Открыт канал связи для обращения студентов по случаям коррупции и
нарушениям академической честности посредством телефона «горячей
линии», общедоступного форум-чата телеграмм канала.
Необходимо отметить, в колледже проводится планомерная работа по
антикоррупционному просвещению и взаимодействию с общественностью,
осуществляется деятельность, направленная на формирование уровня
антикоррупционной культуры и «нулевой» терпимости к любым её

проявлениям, повышения правовой грамотности, воспитания молодежи в духе
патриотизма.

