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ТӘРБИЕ көзі - ұлттық құндылықта
Білім беру орындарында тәрбиенің басты міндеттері – теориялық білімді еңбекпен,
өмірмен байланыстыра жүргізу, білімгерлерді еңбек тәрбиесіне баулу, оларды
политехникалық, экономикалық, экологиялық біліммен қаруландыру, кәсіптік бағдар беруге тәрбиелеу.
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мен тандаган
білім ордасы
,
Арманым адастырмады

і болуға
Мектеп бітірген соң, Ахмет Ясауи университетінің студент
Мектебімізге
асықтым. Оқушы кезімнен осында оқуды армандадым.
келген жүзі
кәсіби бағдар жұмыстарымен университетті таныстырып
р болды.
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келген оқу ордам мені өз бауырына тартты. Аға буын жоғары
астананың
студенттері ерекше жанашырлықпен қарсы алды. Рухани
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қала жұрты көңілімді
ылардың,
дай университетті таңдағаныма қуаныштымын. Оқытуш
ауызбіршілігі
оқу ғимараттарының жылылығы, топтағы студенттердің
алды.
баурап
мені еріксіз
Үміт Тұрсынхан, Сарыағаш ауданы.

Менің таңдауым менің болашағым

Адам дүниеге келгелі бері бұл фаниде өзінің лайықт
ы орнын іздеумен
келеді. Мамандық таңдауды әркім әр түрлі түсінеді. Біреуі
«алар айлығының
көп, қарнының тоқ, көйлегінің көк» боларын көздесе, біреуле
р «жұрт қатарлы
бала-шағамды асырасам болды» деп ой түйеді. Адам
баласы өз өмірінде
мамандық таңдаудан жаңылмауы керек. Әркімнің өзінің
жанына жақын, өмірде
өз орнын табуға көмектесетін, асқақ армандарының бастауы
, баспалдағы болатын мамандығы болады. Әкем өнердің бір тұтқасы
болатын қазақтың журналист қызы болуымды қалады. Сосын арман арқала
п, Түркістанға келдім.
Халықаралық қазақ-түрік университетінің білімгері атанды
м. Қасымдағы достарым сөйлегенде орысша шүлдірлемейтін, шешендіктің
майын тамызып, жілігін
шағатын, ойы ұшқыр, мақсаты айқын, арманы асқақ, ақкөңіл
, елі үшін жанын
беруден тайынбайтын нағыз қазақтың батыл да батыр
ұл-қыздары екен. Келешекте «атым шығып жер өртемесем» де, газет беттері
нен түспесем де, өз
елімнің қорғаны болу басты мақсатым, басты арманым.
Баян Әбілхайырқызы.
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