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Алгачкы ойлор
•
•
•
•

БАРДЫК дилбаяндар өтө кызыктуу, позитивдүү жана чын пейилден жазылган!
Мугалимдер өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн окуучуларын аябай жакшы көрүшөт
Мугалимдер иштеген ишинен канааттануу жана ырахат алышат
Дилбаяндар заманбап мектеп жөнүндө ой жүгүртүүгө мүмүкүнчүлүк беришет

БИРОК…
• Дилбаяндардын басымдуу көпчүлүгүндө мугалим КАНТИП иштеп жаткандыгы,
кандай кыйынчылыктары бар экендиги, ал кыйынчылыктарды кантип четтетип
жаткандыктары, кандай сезимдерге кабылышкандыгы жөнүндө кеңири деталдар
мен үчүн жетишсиз болду.
• Авторлор күнүмдүк практикада КАНДАЙ методдорду колдонуп жатышкандыктары
тууралуу дээрлик аз жазышат
----------------------------------Мугалимдерге олуттуу колдоо көрсөтүү, анын ичинде методикалык жактан жардам
берүү керек
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Суроолор:
• Билим берүү процесси окучуу үчүн кыйын жана татаал болушу
керекпи, окуучу экзамен тапшырар алдында кыжалаттанып, начар
баа алгандыгы үчүн дайыма тынчсызданып жүрүшү керекпи?
• Баа коюу процесси абсолюттуу түрдө ачык жана жарыяланып
турушу (бааларды жарыялоо…) керекпи?
• Ата-энелер балдары начар баа алса, сурап-такташы керекпи?
• Кандай мугалим эң мыкты: талап катуу койгон жана көзөмөл
жүргүзгөн же окуучуларга көңүл бура билген жана колдоо
көрсөткөн?
• Бул баланын өзүн-өзү түшүнүүп билүүгө кандай шайкеш келет?
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Суроолор:
- Мугалим суроо узатып жатканда, окуучулар эмне менен алектенишет?
- Окуучулар суроолорго жооп берип жатканда, мугалим эмне кылыш керек?
- Мугалим татаал суроолорго жооп берип жатканда, окуучулар эмне менен
алектенишет?
- Мугалим окуучулардын окушу үчүн кандай стимул көрсөтөт?
- Мугалим сабак учурунда толугу менен берилип, «далысы тердегенче
иштөө методикасын» колдонуш керекпи?
• Окуу процессинин борборунда ким турат – мугалимби же окуучубу?
• Мугалимдин натыйжалуу сабак берүүсү дайыма эле окуучунун
натыйжалуу окуусуна, дүйнө таанымына автоматтык түрдө алып келеби?
• А балким, мындай окутуу белгилүү бир өлчөмдө анын натыйжалуу дүйнө
таанымына тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүнбү?
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Натыйжалуу окутуу
Мугалим:
• Активдүү
• Окуучуларга колдоо көрсөтөт
• Суроолорду узатат жана окуучулардын суроолоруна жооп берет
• Ар түрдүү методикаларды жана методикалык көрсөтмө куралдарды
колдонот
• Окуучуларга калыс баа коет
___________________________
Бул эң сонун, биз ушундай иштөөгө далалаттанабыз
БИРОК…
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Билим берүү парадигмасынын өзгөрүшү
• Эскиче билим берүү мектеби билим берүү менен бирге, өндүрүштүн
болочок адистерин даярдаган
• Бүгүнкү күндө бул жетишсиз. Билимди интернеттен оңой эле табууга
болот, ал эми техникалык прогресстин натыйжасында, өндүрүшкө
тартылгандардын саны дайыма төмөндөөнүн үстүндө
• Бүгүнкү күндө белгисиз шарттарда ыңгайлашып жашоого, өзүн жана
курчаган чөйрөсүн түшүнүүгө жөндөмдүү, интеллектуалдуу эркин,
билимин турмушта колдоно билген көп кырдуу инсандарга талап
күчөп бара жатат
• Дал ушундай инсандар гана коомдун руханий жана материалдык
потенциалын аныктай алышат.
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Окуучуга коюлган талаптар:
• Иш менен үзгүлтүксүз алектенүүсү жана активдүү болушу
• Өздөрүнүн ой-пикирлерин аргументтештирип, ой жүгүртө алуу жана өз ойсунуштарын бөлүшө билүү
• Маалыматты ар түрдүү маалымат булактарынан издөө жана табуу
• Мугалимге, өзүнө жана классташтарына суроо берүү жана жооп таба билүү
• Талаш-тартыштарга/дискуссияларга аралашууга жетишүү
• Бири-бирин колдой билүү
• Өз алдынча иштөөгө дилгирленүү
• Командада/топто иштей билүү, бири-бири менен кызматташуу
• Мугалимди жакын дос жана кесиптеш катары кабыл алуу
• Өз билимине активдүү кызыгуусун арттыруу
Мугалим окуучунун төмөнкү жетишкендиктерге жетишүүсүнө салым кошуп
жатабы?
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Ийгиликке жетүүнүн кээ бир жолдору
• Окуу процессин реалдуу турмушка жакындатуу (Пифагордун теоремасын
билим талаасында окуп-үйрөтүү)
• Класстагы окуучулардын сырткы «эксперттер» менен байланышы – ар түрдүү
кесип ээлеринин өкүлдөрү менен жолугушуу, театр, музейлерге баруу..
• Окуучулардын сырткы «эксперттер» - ар түрдүү кесип ээлери менен иш алып
баруусу
• Төмөндөгүдөй шарттарды түзө билүү:
- көйгөйлөрдү өз алдынча же классташтары менен бирге чечүү
- проекттерди иштеп чыгуу
- изилдөөлөрдү жүргүзүү жана жыйынтыктарды презентациялоо
• Маалымат табууга көмөктөшүү:
- Дүйнө таануу үчүн интернет-ресурстарды колдонуу
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- Автордук укук жана плагиат маселелери бар экендигин түшүнө билүү

Натыйжалуу
Мугалим...
окутуу
Суроолорду
берет
Туура
жоопторду
берет

Методдор
Натыйжалуу тааныпбилүү

Окуучулар суроолорду бериши
үчүн шарттарды түзөт

--

Өз алдынча же тобу менен жооп
-- издөө үчүн стратегияларды жана
ресурстарды түзүүнү демилгелейт
.

Оюндарды
уюштурат

--

Балдарга китеп
-окуйт

Өз алдынча же тобу менен оюндарды
өткөрүү үчүн шарттарды (материалдарды
жана убакытты камсыз кылуу менен)
түзүп берет

Өз алдынча жана топ менен китеп
окуу үчүн материалдарды жана
убакытты камсыз кылат
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Ар дайым өзүнөн төмөндөгү суроолорду сурап
туруу:
• Окуучуларды жеке эле окуу жана фактыларды, окуу планындагы
маалыматтарды жаттатуу менен чектебей, чындап эле окууга
кызыктыруу жана демилге берүү жана ошондой эле өз алдынча
керектүү маалыматтарды табуу жана ал маалыматты чыныгы
турмуш менен байланыштыруу үчүн окутуу ыкмасын кандай
жүргүзүү керек?
• Менин окуучуларыма окуган кызыкпы?
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Методика
• Методика - ой жүгүртүүнүн стандарттуу эмес, адаттан тыш ой жөндөмдүүлүгүн
өнүктүрүүгө негизденүүгө тийиш
• Гуманитардык жана табигый илим предметтер бир теманын айланасында
бириктирилип, окуучулар тарабынан чыгармачылык менен иштелип чыгуусу
болот
• Бул тема, мисалы, алма болушу мүмкүн: биология (алма кандайча өсөт), химия
(алманын ичинде жүргөн химиялык процесстер) физика (Ньютон жана бүткүл
дүйнөлүк тартылуу мыйзамы) адабият (грек уламышы боюнча " талаш-тартыш
алтын алмасы"), тарых (Кыргызстанда алманын пайда болуу тарыхы),
информатика (Стив Джобстун «Эппл» компаниясы)…
• Эң негизгиси – балдарга география, тарых жана биологияга бөлүнбөгөн, көп
кырдуу жана бүтүндөй дүйнөнү ОКУП-БИЛҮҮ кызыктуу болот. Окуучулар өз
алдынча ой жүгүртүшөт, эске тутуу жөндөмү жакшырат жана жалпысынан
окууга мамилеси өзгөрөт.
• Мындай ыкманын мисалдары бар (Михаил Казиниктин «комплекстүүтолкундуу» сабагынын же «келечек мектебинин» методикасы).
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«Алма» темасы
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Мисал

Дүкөнгө баруу

Тема

Сабактан тышкаркы
иш-чараларды
уюштуруу

Окутуу процессине
киргизуу

Дүкөндүн моделин
түзүү
Дүкөнгө соода кылууга
баруу жана ал тууралуу
класска айтып берүү
Мекен таануу
сабагы:
экономика; иш;
товар жүгүртүү…

Тил сабагы: көргөнүн
сүрөттөп берүү,сөздөрдү
туура колдонуу;
дискуссиялар…

Постер же китеп даярдоо: башка
класстарга көрсөтүү

Продукциялардын үлгүлөрү менен
чакан маркетти моделдештирүү;
сатуучу-кардар оюнун ойноо

Математика сабагы:
товарлардын баасы;
эсептөө, акчанын
артканын кайтарып
берүү…

Тарых: товар алмашуу
мамилеси кандайча
түзүлгөн; совет мезгилинде
дүкөндөр кандай болгон…

Илим: азыктүлүктөрдү
өстүрүү; товарга
коюлган бааларын
кантип окуу керек;
азыктануунун
экологиялык
аспектиси…
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Негизги принциптер
• Класста жагымдуу шарттарды түзүү
• Классты туура башкаруу
• Предметтерди жана темаларды интеграциялоо аркылуу жалпы
көрсөтмөлүү окутууга жетишүү
• «Бир клиптик» эмес, чыгармачыл, бирдиктүү ой жүгүртүүнү өркүндөтүү
Окутууну дүйнөлүк маданияттын жетишкендиктери жана убакытмейкиндиктин конкреттүү байланыштарынын негизинде түзүү.
__________________

Натыйжалуу окутуудан натыйжалуу окууга өтүү
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Мектептин, мугалимдин негизги максаты
• Бүгүнкү күндө мугалимдин башкы максаты – жеке эле
маалымат берүү эмес, окуучунун окуп-билүү, изилдөө, ой
жүгүртүү, аргументтештирүү жана чечим кабыл алуу талапмуктаждыгын өстүрүүгө стимул берүү
• Мугалим окуучуга айлана-чөйрөдө ыңгайлашуусуна жардам
берүү үчүн анын руханий пайдубалын түптөөгө тийиш
• Балага мектепте болуу процесси кубанычтуу жана кызыктуу
болушу керек. Мектептин башкы максаты - окуучуда дүйнө
таануу кызыгуусун пайда кылуу жана ага колдоо көрсөтүү
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Мугалимдик - бул кесиппи же талантпы?
Дилбаяндан үзүндү
Сабак башталып, бото кѳздѳрүмдүн ар биринин маанайына кѳз
жүгүртүп алдым. Эмнегедир кѳпчүлүк балдарымдын маанайы жок.
Кай бирлери алыстагы ата-энесин сагынса, кай бирлери эми эле
уйкудан турган кѳздѳрүн ушалап отурат. Мен досканы карап жаза
баштаганда гана баары мага таӊ кала карап турушкандарын
сездим. Кѳрсѳ, мен үйдѳгү салынып жүргѳн кызыл жоолугумдун
үстүнѳн саргыч түстѳгүсүн салынып алыптырмын. Алда кудайым
ай! Бул кандай жоругум эми? Дароо ушул жерден мен ѳзүм да анча
байкабаган актрисалык талантым чыга келсе болобу? Ба-балдар,
ке-келе жа-жаткан жаӊы - тоок жылыӊар ку-куттуу болсун! Ку-ка-рекуук!-деп эки-үч жолу кыйкырып жибердим. Класс ичи кыраанкаткырыкка толуп, заматта баары жандана түштү.
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Мугалимдик - бул кесиппи же талантпы?
Дилбаяндан үзүндү
Кесип бул - чака болсо, талант - суу. Ал чаканы улам суунун тамчылары
менен кооздоп да, толтуруп да турасыӊ. Чаканын суусуз болушу андан
чыккан куру бекер үндѳрдүн чыгышына себеп болгондой эле талант
менен толтурулбаган кесип да, мээге кабыл алынбаган түшүнүксүз
теориялык маалыматтарды берүү менен окуучулардын кабыл алуусун
жайлатат. Андыктан, кесипти талантка айкалыштыра билүү менен
балдарга мүмкүн болушунча женил сиӊе тургандай мамиле жасоо
заман талабы. Заман агымынан артта калбай маалыматтык
технологияны туура колдонуп келечектеги «мыкты» инсандардын
калыптанышына ѳз салымын кошуу - ардактуу кесиптештеримдин
парзы. Алардын арасында менин дагы балдардын алдында
жоопкерчилигим чоӊ экенин сезип турам.
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Көңүл бурганыңыздарга
ыраазычылык билдиребиз жана
ишиңиздерге албан-албан
ийгиликтерди каалайбыз!
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