
М. Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжінде  

«Қауіпсіз Ғаламтор» Республикалық ақпараттық  

науқанды ұйымдастыру және өткізу бойынша 

ЖОСПАР 

 

№ 

п/п 

Іс-шара атауы Мерзімдері Жауапты 

1 Колледж сайтында «Қауіпсіз интернет» 

бөлімін құру. Психологиялық көмек 

көрсететін қызметтер туралы ақпаратты 

орналастыру. 

23.04.18 Синягина Т.Н. – 

әлеуметтік педагог 

Максютов Т. - техник-

бағдарламашы 

2 «Ғаламтор: қолдау және қарсы»  атты 

пікірталас турнирі  

24.04.18 Новикова Е.В., 

Бердогулова А.А. – 

қоғамдық-саяси пәндер 

оқытушылары  

3 Колледжде теріс интернет контентін 

бұғаттау 

ұдайы  Василевич В.В. – 

техник-бағдарламашы 

4 Студенттермен және ата-аналармен  

психокоррекциялық жұмыс, кеңес беру 

ұдайы Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

5 Әлеуметтік желілер қоғамдастықтарының 

мониторингі нәтижесінде анықталған 

балалармен жеке жұмыс 

ұдайы Әлеуметтік-

психологиялық қызмет 

6 Студенттер арасында Ғаламтордағы  

мінез-құлықтың қолайлы үлгілері туралы 

бейнероликтер көрсету  

Науқан 

уақытында 

Әлеуметтік-

психологиялық қызмет 

7 Көрме-науқан « Ғаламтор орнына кітап», 

«Мен офлайн»  

27.04.18 Касымова Р.С. -  

кітапханашы 

8 Колледж сайтында балалардың 

денсаулығына зиян келтіретін 

ақпараттардың, насихат пен үгіттердің 

теріс әсерінен қорғау бойынша мақала 

жариялау   

28.04.18 Синягина Т.Н. – 

әлеуметтік педагог  

9 Тақырыптық буклеттер, жадынамалар, 

ақпараттық парақшалар әзірлеу: 

«Ғаламторда қауіпсіздікті қалай 

қамтамасыз ету керек», «Ата – аналарға 

арналған жадынама», «Мен жақсы желіде 

іздеймін», «Қауіпсіз ғаламтор»", «Желілік 

қарым-қатынас этикеті», «Ғаламтор менің 

өмірімде»  

Науқан 

уақытында 

Хаиржанов А.А., 

Биржанова Б.Б. – 

ақпараттық пәндер 

оқытушылары (УИ-2-

16, УИ-2-14 тобы) 

10 «Қауіпсіз ғаламтор ережелері» топ 

кураторларының отырысы» 

02.05.18 Касенова А.М., 

Нурмуканова Д.М. –  

ақпараттық пәндер 

оқытушылары 



 

 

 

 

Директордың ТЖ жөніндегі орынбасары     Солтанова Б.Т. 

 

Директордың АТ жөніндегі орынбасары     Павилан А.К. 

 

 

11 Денсаулыққа зиян келтіретін әлеуметтік 

желілердің теріс әсерінен қорғау 

мәселелері бойынша сынып сағаттарын 

өткізу 

Науқан 

уақытында 

Топ жетекшілері 

12 Электронды суретті көрме «Қауіпсіз 

ғаламтор» 

02.05.18 Тюменева А.Р., – 

ақпараттық пәндер 

оқытушысы, топ 

жетекшілері 

13  «Ғаламторда балаларқауіпсіздігін қалай 

қамтамасыз ету ерек» оқытушыларға 

семинар 

03.05.18 Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

14 WhatsApp мессенджер арқылы балалардың 

ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

туралы ата-аналарға ұсыныстар тарату 

Науқан 

уақытында 

топ жетекшілері 

15 «Кибербуллингтің алдын алу, оның 

салдарын жою» тренингі 

04.05.18 Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

16 Флеш-моб «Нақты әлем виртуалды 

әлемнен жақсы» 

05.06.18 Ашимова А.Г. –  

«Жігер» жетекшісі 


