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2018 жылдың 6 наурызында колледжге «100 жаңа есім» жобасының Жамбыл 

облысы бойынша таңдалған үміткерлері шақырылды 

19.03.18, 13:26 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында жастардың үлгі алуына, заманауи 

Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік беретін «100 жаңа есім» жобасы ұсынылған. 

Бұл жоба жайында Елбасы «Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері 

иелік ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек» деп ескерткен 

болатын. «Жаңа есім» жобасы өзінің батыры мен ақынын көрсеткісі келетін қалың 

жұртшылық тарапынан кең қолдау тауып, республикалық маңыздағы үздік тұлғалармен 

қатар, әрбір облыстың, әрбір ауданның, тіпті әрбір мектептің, ұжымның үздік жүз 

тұлғасын тізімдеп шығу бастамасы жиі көтерілуде. Осыған орай 2018 жылдың 6 

наурызында Жамбыл экономика және ақпараттық технологиялар колледжіне білім 

алушылармен кездесуге «100 жаңа есім» жобасының Жамбыл облысы бойынша таңдалған 

үміткерлер шақырылды: Ақжүрек Достықұлы Таңатаров-спортшы, Қазстанның еңбек 

сіңірген спорт шебері,еркін күрестен төрт дүркін чемпионы;Сейдазімов Сембек 

Әбетайұлы-облыстық қоғамдық кеңестің хатшысы. Кездесу барысында жастар арасында 

патриоттық сезімді ояту, қоғамдық белсенділік және Қазақстан мемлекетін әлемдік 

деңгейдегі үздік елдер қатарынан көрсету тақырыптары қозғалды. 

    

    

  



Супер мама 

19.03.18, 12:38 

В преддверии Международного женского дня 8 марта в Жамбылском колледже 

экономики и информационных технологий состоялся конкурс «Супер мама» 

организованный среди родителей студентов первых и вторых курсов. Представительницы 

десяти семей во всей красе демонстрировали зрителям свои таланты. 

Байназарова Айнура представляла группу первого курса по специальности 

«Переводческое дело».Молодая мама пятерых детей после выступления творческого 

номера, исполнила песню с семейным ансамблем, после которого сорвала шквал 

аплодисментов.В показе Ретро-моды она была лучшей в выборе фасонов костюмов.Был 

показан стиль одежды казахов прошлого века, моду начиная с 30 годов, 50-х, 70-х,80-х до 

сегодняшних дней.По праву Айнура завоевала первое место. 

Маме же представлявшей группу по специальности «Учет и аудит» не было равных в 

танце «Павлины». Жантаева Ардак, имеющая почетное звание мать-героиня, магистр, 

доктор исторических наук, она была первой в конкурсе ответы и вопросы на тему по 

статье Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».В упорной 

борьбе единогласно Ардак было присуждено главное место «Гран-При». 

Бесспорно все участницы были хороши. Одни удивляли членов жюри национальными 

танцами, другие делали ставки на вокальные данные.По итогам выступлений ни одна 

участница не осталась без памятного подарка и диплома.  

Тамара Карим 

    

    


