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Аннотация: Германия – XX кылымдагы II дүйнө-

лүк согушта жеңилүү менен экиге бөлүнгөн, калкы 

чарчаган жана экономикасы начар абалда калган 

мамлекет болуп саналат. Мындай кризистен Герма-

ния кыска мөөнөт ичинде чыгып кеткен. Мындан 

сырткары бул мамлекет 90-жылдары дүйнөдөгү эко-

номикасы эң күчтүү жана өндүрүшү өнүккөн мам-

лекеттердин бирине айланган. 

Германиянын эң кыска убакыттын ичинде мын-

дай жогорку жетишкендиктерге жетишүүсүнүн се-

беби бул –  өлкөнүн билим берүү системасы жана му-

галлимдин ролу жогору экендиги шексиз. Ошондук-

тан, Германиянын мугалимдерди даярдоо системасы 

бизди абдан кызыктырды. Бул изилдөөдө ишин жүр-

гүзүүдө илимий адабияттагы анализдөө, салышты-

руу жана баяндоо методдору колдонулду. Бул эмгек-

те өлкөнүн билим берүү системасы, тарыхы, окутуу 

мөөнөттөрү, окутулган сабактар, мугалимдердин 

практикасы, алардын квалификациясын жогорула-

туу, мугалимдердин статусу жана айлык акылары 

сыяктуу маселелер изилденди. 

Түйүндүү түшүнүктөр: Гимназия (Gymanasium), 
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Билим берүү системасынын жана мугалим-

дерди даярдоо системасынын тарыхы 

Германиядагы мектептердин тарыхы VIII кы-

лымдарда чиркөө жана монастрлардын курулушу 

менен башталат. Алгачкы ачылган мектептер дин 

кызматкерлерин даярдаган чиркөөлөр болуп, ал 

еми чиркөөлөр – азыркы учурдагы «Гимназия 

(Gymanasium)» деп аталган Гимназия, лицейлер-

дин алгачкы түрү болуп саналат (Özkaya, 2008) 

Германия билим берүү системасындагы эң 

маанилүү мектептердин түрү бул Гимназиялар 

болуп эсептелинет. Гимназиялар, 3 этап менен 

билим беришүүдө. V-VII класстар – башталгыч, 

VII-X класстар – орто, XI-XIII класстар болсо 

жогорку деңгээлде билим берүүдө (Воробьев 

жана Иванова, 2002). Университеттерде окуу 

үчүн мүмкүнчүлүк берип жаткан Гимназияларды 

бүтүрүп жаткан окуучулар 1830-жылдан баштап 

киргизилген эл аралык билим сапатын текшерүү 

сынагы болуп саналган «Абитур (abitur)» деп 

аталган Абитуриент сынагын милдеттүү түрдө 

тапшырышат (Özkaya, 2008). Бул сынак негизи-

нен математика, немис тили жана кошумча бир 

чет тили боюнча өткөрүлөт (Воробьев жана Ива-

нова, 2002). 

Соода жана кол өнөрчүлүк тармагына керек-

түү кызматкерлерди даярдаган мектептер алгач 

жеке менчик болгон. Кийинчерээк жергиликтүү 

башкаруу органдары тарабынан ачыла баштал-

ган. Окуу-жазуу жана арифметика сабактарын 

берген баштапкы мектептер XII-XVIII кылым-

дарда гана пайда болгон. Бул мектептер азыркы 

учурда «Фоксшуле (volksschule)» деп аталган эл-

дик мектептер болуп саналат (Özkaya, 2008).    

XVIII кылымдын аягында «жаран» түшүнүгү-

нүн пайда болушу жана орто таптын (класстын) 

көбөйүшү менен «Реалшуле (realschule)» деп 

аталган мектептер пайда болот. Реалшуле мек-

тептерин бүтүрүүчүлөрүнө Гимназия сыяктуу 

университетте окуу мүмкүнчүлүгү берилбеген. 

Бул мектептердин максаты орто таптагы (класс) 

адамдарды даярдоо болуп эсептелинет (Özkaya, 

2008). 

Мугалимдик кесиптин өз алдынча кесип ка-

тары кабыл алынып, мугалимдерди даярдоо иш-

аракеттери 1820-жылдары башталат (Kilimci, 

2006). Мугалимдерге 2-3 жылдык билим бериле 

башталган. XIX кылымдын аягында Германия-

нын билим берүү системасында боло баштаган 

көрүнүктүү өзгөрүүлөр төмөндөгүлөр: мамлекет-

тешүү, модернизациялашуу, жайылуу жана 

демократташуу (Özkaya, 2008). 

Мугалимдерге академиялык деңгээлде билим 

алгачкы жолу 1926-жылы ачылган «Академия-

лык педагогика» (Pädagogische Akademie) деп 

аталган мектептерде бериле башталган (Uygun 

vd., 2011). Ошондой эле студенттерге орто мек-

тептерде иштеген мугалимдер менен бирге педа-

гогикалык практика башталган (Şahin, 2006). 

1918-жылы Вайма (Weimar) императорлугу-

нун конституциясына ар бир жаран сөзсүз  түрдө 

мектептик билимди алышы керектиги киргизил-

ген (Özkaya, 2008). 

1920-жылы императорлуктун мыйзамы менен 

Германияда милдеттүү түрдө төрт жылдык баш-

талгыч мектептер ачыла баштаган (Özkaya, 

2008). 

Вайма республикасы (1918-1933) убагында 

билим берүү системасы эски мыйзамдарды кол-

донуу менен федералдык системага өткөн. Рейх 
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III (1933-1945) убагында, башкача айтканда, 

Улуттук социализм убагында болсо борбордук 

билим берүү жана маданият саясаты колдонула 

башталган. Мына ошондуктан, 1934-жылы бор-

бордук система жаратылган. 1938-жылы  кабыл 

алынган Милдеттүү окутуу мыйзамы боюнча би-

лим берүү жана маданият иштеринде биримдик-

ти камсыз кылуучу принциптер иштеп чыгарыла 

баштаган (Kılbaş, 2007). 

1940-жылы мугалим даярдоо институттары-

нан 5 жылдык практикалык билим берүү систе-

масына өткөн. Болочок мугалимдер абдан кыйын 

жана идеологиялык сынактардан өтүшкөн 

(Kilimci, 2006; Şahin, 2006). 

II Дүйнөлүк согуш аяктаган соң, СССР эге-

мендигин тааныган Чыгыш (демократиялык) 

Германияда милдеттүү 8 жылдык башталгыч би-

лим берүү жана 4 жылдык орто билим берүү 

мыйзамы иштей баштайт. Кийинчерээк 8 жыл-

дык милдеттүү билим берүү 10 жылдык болуп 

көбөйтүлөт (Özkaya, 2008). Федералдык Герма-

нияда (Батыш Германия) болсо, Франция, АКШ, 

Англия жана Россия тарабынан киргизилген эски 

система өзгөртүлөт (Kılbaş, 2007). Башкача айт-

канда, бул мезгилдерде Чыгыш Германиянын би-

лим берүү системасында борборлошуу түшүнүгү 

өкүм сүрсө, Чыгыш Германияда болсо, федера-

лизм түшүнүгү өкүм сүрө баштайт (Özkaya, 

2008).    

Бул жылдарда Батыш Германияда мугалим 

даярдоо системасына Ландер (lander), жоопкер-

чиликтүү болгон. Чыгыш Германияда болсо баш-

талгыч мектеп мугалимдери жогорку билим 

алууга кирүү үчүн сертификаты (Хухшулгайфы 

(hochschulreife)) болбосо да мугалим даярдоо ин-

ституттарына кабыл алынып окутула башталган.  

Орто мектеп мугалимдеринин практикасы кесип-

тик жана тармактык билимди өз ичине камтыган 

төрт, же болбосо беш жылдык мөөнөттө акаде-

миялык тармакта иштөөсү керек болчу. Федерал-

дык республикадагы сыяктуу даярдоо курстары, 

же экинчи мамлекеттик сынактар жок эле. Негиз-

ги максат – билим берүү системасына Марксизм-

Ленинизм идеологиясын киргизүү болгон.   

Федералдык Германияда 1964-жылы элдик 

мектептер (Фоксшуле), «Хаптшуле» деп өзгөрөт. 

Батыш Германияда Хаптшуле, Реалшуле жана 

Гимназия деп аталган үч түрдүү мектептер бар 

болгон. Ал эми Чыгыш Германияда болсо, 10 

жылдык милдеттүү политехникалык билим бе-

рүү өкүм сүргөн (Özkaya, 2008). 

Батыш Германияда 1965-жылы Германия би-

лим берүү кеңеши ачылган. Бул кеңештин су-

нуштарынын жана илимий иштеринин негизинде 

билим берүү системасында жасалышы керек бол-

гон принциптер карала башталат. 1975-жылга че-

йин бул кеңештин сунуштары боюнча «Грандшу-

ле (grundschule)» деп аталган башталгыч мектеп-

терден баштап университтерге чейин бардык би-

лим берүү мекемелеринде өзгөрүүлөр жасалат 

(Özkaya, 2008). 

Германиянын биригүүсү менен киргизилген 

өзгөрүүлөрдүн негизинде Чыгыш Германиядагы 

мугалимдердин карьерасы жана мугалимдерди 

даярдоо системасы Батыш Германиядагы Лан-

дердин системасына окшош түрдө өзгөрүлдү 

(Kilimci, 2006). Айрыкча, мугалимдик кесипте 

милдеттүү практикалык билим берүү кабыл 

алынган жана жогорку окуу жайларындан сырт-

кары башталгыч мектептерге мугалимдери даяр-

доо системасына киргизилген эмес (Şahin, 2006). 

Кийинчерээк мугалим даярдоо мекемелери 

мугалим даярдоо үчүн «Жогорку Окуу Жайла-

ры» (Padagogische Hochschulen) статусун алыш-

кан. Бардык жогорку окуу жайлары университет 

деп аталып калган. Мугалимдер университеттер-

де даярдалышынын негизинде мугалим даярдоо 

курстары да жаңыдан ачылып төмөндөгү үч тар-

макта жүргүзүлгөн: темасына байланыштуу тар-

мактарда, педагогика жана социалдык илимдер 

тармагында (Kilimci, 2006; Şahin, 2006). 

1998-жылы Билим берүү жана маданият ми-

нистрлиги тарабынан  илимпоздор жана жана 

башкаруучулардан турган комиссия  түзүлгөн 

жана бүгүнкү мугалимдерди даярдоо программа-

сынын негизи иштелип чыгарылган (Şahin, 2006). 

Азыркы учурдагы билим берүү системасы 

Милдеттүү билим алуу алты жашка толгон 

күндөн баштап башталат (Европа Биримдигине 

кирүү убагында Түркия-Германия билим берүү 

системаларынын салыштырылышы, 2005). Баш-

талгыч мектеп төрт жылдык. 5-6-класстар жол 

көрсөтүүчү тепкичи деп аталат. Бул тепкичке 

келген окуучунун Хаптшуледен Реалшулеге же 

болбосо Реалшуледен Гимназияга өтүү мүмкүн-

чүлүгү бар. Жогорку окууга өтүүгө мүмкүнчүлүк 

берген экинчи тепкичте, башкача айтканда орто 

билим берүүдө жалпы билим берүүчү лицейлер 

(Гимназия) жана кесиптик мектептер бар. Кесип-

тик мектептердин 15 түрү бар. Окуучулардын 5% 

ы жеке менчик мектептерде окуусун улантышат 

(Özkaya, 2008). 

Орто же болбосо начар окуган окуучулар 

Хаптшуледе, орто жана жакшы окуган окуучулар 

Реалшуледе жана абдан жакшы окуган окуучу-

лар болсо Гимназияларда окуусун улантышкан. 

Жогоруда айтылган мектептердин үч түрүн да 

ичинде камтыган мектептер «Гесамтшуле (Ge-

samtschule)» деп аталат. Бул мектептерде окуу-

сун улантышкан окуучулар сабактарда A,  B жа-

на C даражалары боюнча бааланышат. Бул дара-

жалар бири-бирине өтүп, өзгөрүп турат. 7-класс-

ты математика, англис тили жана немис тили 

сыяктуу негизги сабактарды А даражасы менен 
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бүтүргөн соң окуучулар Гимназияга, В даражасы 

менен бүтүргөндөр Реалшулеге, жана C даража-

сы менен бүтүргөн окуучулар болсо Хаптшулеге 

өтүшөт. Бул мектептерде жол көрсөткүч тепкич 

бир аз кечирээк болгондугундан көчүп жүргөн 

окуучулар үчүн жакшы экендиги айтылып келет  

(Özkaya, 2008).  

Милдеттүү билим берүү жашы бүткөн соң 

жалпы жана кесиптик мектептерде окуусун улан-

тпаган окуучулар 3 жылдык жарым күндүк дуал 

(dual) мектептерде окушат (Özkaya, 2008). 

Мектептердин финансылык жана материал-

дык жактан 20%ы мерия же жергиликтүү өкмөт, 

80%ы облус башкармачылыгы тарабынан кар-

жыланылат. Мамлекеттик университеттердин   

95%ы билим берүү министрликтин бюджетинден 

каржыланат (Özkaya, 2008). 1999-жылдын ста-

тистикасына караганда Германияда 93 универси-

тет, алардын 11 жеке менчик университеттер, 

чиркөөлөрдүн карамагында 16 жогорку мектеп, 6 

педагогикалык жогорку мектеп жана 47 искус-

ство жогорку мектебинин экөөсү жеке мектептер 

болуп саналат  (Özkaya, 2008). 

Германияда облустар бир нече тармак боюнча 

автономиялык негизге ээ. Билим берүү система-

сынын принциптери облус башкармачылыгы ме-

нен федералдык мамлекет арасында келишилген 

болсо да, билим берүү маселеси көпчүлүк учурда 

облус башкармачылыгы тарабынан чечиле турчу 

маселе. Мына ошондуктан, түрдүү облустарда 

билим берүү иш-аракеттери бири-биринен айыр-

маланышы мүмкүн (Uygun vd., 2011). 

2005-жылга чейин билим берүү акысыз бол-

гон. 2005-жылдан баштап кээбир областтарда 

500 еврого чейин маяна алына баштады (Педаго-

гика, 2011). 

Айрыкча Германияда, немис тилин билбеген 

чет өлкөлүктөрдүн көбөйүүсү билим берүүдө 

чоң көйгөй жаратууда (Воробьев жана Иванова, 

2002). Жана мугалимдер сабактардын жана алар-

дын мазмундарынын жаңылануусуну кажет экен-

дигин айтышууда (Государственная политика в 

овласти образовния Германии: гриоритеты и пер-

спекивы, 2011).  

Азыркы учурдагы мугалим даярдоо систе-

масы 

Мугалим даярдоо мекемелерине кирүүнүн 

үчүн «Хухшулгайфы (hochschulreife)» деп атал-

ган жогорку мектептин жетишкендик диплому 

же жогорку окуу жайына кирүү сертификатынын 

болушу шарт. «Хухшулгайфы» сертификаты  12-

13 жылдык мектепти бүтүргөн соң, жетишкендик 

(Абитур) сынагына киргенден кийин алынуучу 

сертификат. Жогорку мектептерге кирүү  мүм-

күнчүлүктөрүнө жеке жолдор менен да ээ болсо 

болот. Мисалы, кечки мектептерге барып жүрүп, 

сабактарды ийгиликтүү түрдө бүтүргөн же бол-

босо, кээ бир шарттарда мугалимдик практика 

тармагында университеттен сырткары окуусун 

ийгиликтүү аяктагандар мугалим даярдоо меке-

мелерине кирүү укуктарына ээ болушат. Даярдоо 

курсуна кирүү үчүн алгач облусттук сынакка 

кирүү керек. Кесиптик мугалим даярдоо тарма-

гындагы бир диплом – биринчи мамлекеттик сы-

нагынын ордуна колдонула берет (Kilimci, 2006). 

Белгилүү кээ бир тармактарда мугалим болуп 

иштөөнү каалаган болочок мугалимдердин жөн-

дөмдүүлүк тестине гана кирүүсү жетишерлүү. 

Мисалы, дене тарбия, сүрөт, музыка сыяктуу 

тармактарда мугалим болууну же бул тармактар-

да жогорку билим алууну каалагандар жөндөм-

дүүлүк тестине кирүүсү шарт (Şahin, 2006). 

Мектепке чейинки окутуу мекемелерине му-

галим даярдаган окуу жайларына кирүү үчүн 

орто мектепин 1-баскычыны бүтүргөндүгү жө-

нүндө диплом жана кесипке жөндөмдүүлүк, ком-

петенттүүлүк жана тандалган тармактарда керек-

түү шарттарга жооп берүүсү гана керек. Бала 

бакчаларга мугалим даярдаган мекемелеринин 

окутуу мөөнөтү үч жыл. Билим берүү теориялык 

да практикалык да билимди, мугалимдик кесип-

тик билимди да талап кылат. Окутуунун эң акыр-

кы жылы практикалык иштерге көңүл бурулат 

жана окуу жылынын аягында мамлекеттик сы-

нактын комиссия мүчөлөрү тарабынан уюшту-

рулган бүтүрүү сынактарына киришет. Андан 

соң мектепке чейинки мекеме мугалими дипло-

мун алышат (Kilimci, 2006).  

Германияда, мугалим даярдоо облустук баш-

кармачылыктын жоопкерчилигине кирет. Баш-

талгыч жана орто мектеп мугалимдери академия-

лык жогорку окуу жайларынын биринде билим 

алышат. Бул жогорку билим жалпы маданият, 

педагогика жана тармактык  сабактарын окутуу 

менен жеке билимин жана мектеп ичиндеги 

практикалык иштерди өз ичине камтыйт. Окуу 

мөөнөтү кесиптик тармак боюнча өзгөрүп турат. 

Башталгыч мектеп жана орто мектеп  1-баскыч 

үчүн эң аз алты, орто мектеп 2-баскыч үчүн эң аз 

сегиз жарым жылдык жогорку билимди алуу 

шарт (Kılbaş, 2007). Болочок мугалимдер өз 

окуусун 1-мамлекеттик сынак менен бүтүрүшөт. 

Бул сынактан өткөндөргө облустар боюнча 18-24 

айга созулган теориялык жана практикалык би-

лим берилген (Şahin, 2006) практикадан өтүшөт. 

Андан  соң 2-мамлекеттик сынакка киришет.  

Сынактар – облустардын башкаруу мекемеле-

ри же болбосо, мамлекеттин сынактар үчүн да-

йындаган илимпоздор тарабынан даярдалынат 

(Şahin, 2006). 

Бул сынактан өткөргөндөр мугалим болуп 

иштөө үчүн керектүү мекемелерге кайрылышат. 

Түрдүү баскычтар жана түрдүү мектептер үчүн 
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деп бөлгөндө  Германияда мугалим даярдоо сис-

темасынын алты түрү бар (Kilimci, 2006).  

Грандшуле жана Хаптшуле мектептерине 

даярдалган мугалимдер көбүрөөк педагогикалык 

сабактар окутулган университеттерде билим 

алышат. Реалшуле жана Гимназия мектептерине 

даярдалган мугалимдер болсо, эң аз эки тармакта 

адис кылып даярдоочу университтерде билим 

алышат (Özkaya, 2008).   

Бардык мектептерде мугалим даярдоо систе-

масы өлкөнүн конституциясы тарабынан белги-

ленилет. Федералдык конституциянын беренеле-

ри боюнча билим берүү менен байланыштуу бар-

дык мыйзамдардын жазылышы федералдык мам-

лекеттин жоопкерчилигинде. Мамлекет кызмат-

керлери облустук башкармачылык тарабынан да-

йындалат. Облустарга караштуу мугалим даяр-

доо системасынын жоопкерчилиги федералдык 

мамлекеттик билим берүү министрлери жана 

педагогика факультеттеринин маданият байла-

ныштары бөлүмдөрүнө карайт. Алар иш прог-

раммасын жана сынак даражаларын белгилейт. 

Биринчи жана экинчи облустук сынактар «лан-

дер» деп аталуучу педагогика факультеттеринин 

жооптуу кызматкердери тарабынан өткөрүлөт 

(Kilimci, 2006). 

Облустар арасындагы тең салмактуулукту 

камсыз кылуу жана облустар боюнча чечимдер-

ди кабыл алуу «Маданият Министрлери Кеңе-

ши» тарабынан аткарылат (Uygun vd., 2011). 

2002-жылы октябрь айында жарык көргөн 

жалпы декларацияда бүгүнкү күндүн мугалимде-

ринин негизги милдеттери жана жоопкерчилик-

тери: план түзүү, уюштуруу, окутуу жана тарбия-

лоо болуп белгиленген. Индивиддин өмүр бою 

окуу процессинин негизги милдети жөндөмдүү-

лүк жана билим методдорун үйрөнүү болуп са-

налат.   

Окуучуларда оң баалуулук, туура жүрүш-ту-

руш жана мүнөз жаратуу, ата-энелер менен бирге 

иш алып баруу менен аларга кеңеш берүү, окуу-

чулардын жөндөмдөрүн баалоо мугалимдин не-

гизги милдеттери болуп саналат. Квалификация-

ны жогорулатуу үчүн курстарга катышуу менен 

өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

мектеп башкаруучуларынын милдеттерин бөлү-

шүү да мугалимдердин жоопкерчилиги болуп са-

налат  (Kilimci, 2006). 

Мугалимдик кесипте окутулуучу сабактар 

Болочок мугалимдер пеагогикалык жана пред-

меттик сабактарды окушат (Uygun vd., 2011). 

Класс жетекчилик бөлүмүндө педагогикалык са-

бактар менен бирге тил, математика, психология, 

жашоо жөнүндө жана музыка-сүрөт сыяктуу са-

бактар окутулат (Durunkafa, Kiriş; 2005). Көптө-

гөн педагогикалык бөлүмдөрдө исскуство жана 

маданий темалар менен бирге немис тили жана 

математика сабактарына көп көңүл бурулганды-

гы үчүн мындай сабактар милдеттүү түрдө оку-

тулуучу сабактардын катарына кирет (Kilimci, 

2006). Башталгыч мектеп мугалимдерин даярдоо 

бөлүмдөрүндө немис тили, математика жана 

башталгыч мектептерде окутулуучу дагы бир са-

бак (табигый илимдер, социалдык илимдер, му-

зыка, дин сабагы) окутулат. Орто мектеп l-бас-

кыч мугалимдерин даярдоо бөлүмдөрүндө болсо, 

болочок мугалимдер бул баскычтагы мектептер-

де окутула турган эки сабак боюнча билим алы-

шат  (Kilimci, 2006) 

Атайын билим берүү мекемелерине мугалим 

даярдоо бөлүмдөрүндө педагогикалык, атайын 

билим жана предметтик сабактар окутулат. Окуу 

процессинин жарымы атайын билим берүүгө, 

экинчи жарымы педагогикалык жана предметтик 

сабактар окутууга бөлүнгөн. Бул тармактагы му-

галимдер төмөндөгү бөлүмдөрдү тандай алышат: 

Сурдопедагогика (угуусу начар жана керең), 

тифлопедагогика (көрүүсү начар же азис), оли-

грофенопедагогика  (акыл жагынан артта калган 

балдарды окутуу тарбиялоо) жана логопедия 

(балдардын сүйлөө речиндеги кемчиликтерден 

арылтуу, алардын алдын алуунун теориялык жа-

на методикалык негиздерин иштеп чыгуучу тар-

мак) (Kilimci, 2006). 

Практика  

Германияда да Түркия жана Кыргызстандагы 

студенттер сыяктуу болочок мугалимдер мектеп-

терге барышып практика өтүшөт. Практика эки 

баскычтан турат:  

Ориентациялык практика (Orientierungsprakti-

kum): Бул практиканын негизги максаты – боло-

чок мугалимдеринин мугалим жана окуучулар-

дан алган тажрыйбаларынын негизинде өзүнүн 

бул кесипке татыктуу жана жакын экендигин 

баалоосун камсыз кылат. Болочок мугалимдер 

окуу процессинин экинчи, же болбосо үчүнчү 

жарым жылдыгында «практика күнү» деп атал-

ган жуманын бир күнүндө жума сайын 5-8 киши-

лик топ менен мектептерге барышат. Бул мектеп-

терде тажрыйбалуу мугалимдердин сабагын кө-

рүшөт, бул сабактарды отчет түрүндө кагаз бети-

не түшүрүшөт жана өз каалоосу боюнча сабак 

өтүшөт (Uygun vd., 2011). 

Кесиптик билимди тереңдетүүчү практика 

(Vertiefendes Praktikum): Бул практика негизинен 

окуу процессинин төртүнчү жана бешинчи жа-

рым жылдыгында болот. Педагогикалык форма-

ция сабактарынын негизинде болот жана тармак-

тык атайын окутуу жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө 

багытталат. Негизги максаты – болочок мугалим-

дерди мектеп программасы, мектеп чөйрөсү, 

мектептеги жабдуулар (класстар, лаборатория-

лар, китепкана, мектеп бакчасы), мектеп жетек-

чилиги жана бюрократиясы, сабактардын максат 
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жана мазмуну, окутуу стратегиясы жана метод-

дору менен тааныштыруу болуп саналат. Бул 

практика учурунда болочок мугалимдер сабакта-

гы планын жазышат жана сабактын кызыктуу 

жана жемиштүү түрдө өтүүнү үйрөнүшөт (Uygun 

vd., 2011). 

Педагогикалык практика  

1-мамлекеттик сынакта ар бир тармак боюнча 

жазуу түрүндө жана оозеки сынактар болот. Сы-

нак комиссиясы инспектор, илимий даражалуу 

окутуучу жана адис мугалимден түзүлөт. 1-

мамлекеттик сынактан өткөн болочок мугалим-

дер 2-жыл мугалим-практикант болуп иштешет 

(Durunkafa, Kiriş; 2005). 

Мугалим-практикант бул эки жыл ичинде 

университет тарабынан белгиленген универси-

теттеги практика жетекчисине жана практика 

өтөп жаткан мектептеги мугаллимге сынак жана 

методдорго менен байланыштуу маселелер 

боюнча кайрылып турат.  

Мугалимдин ишке алынуусу 

2-мамлекеттик сынактан ийгиликтүү түрдө 

өткөн мугалим-статѐр мугалим болуп иштөө уку-

гун алат (Durunkafa, Kiriş; 2005).  

Бул процесстерден кийин мугалим керек бол-

гон окуу мекемелеринде мугалим болуп дайын-

далынат. Мугалимдерди ишке дайындоо облус 

тарабынан дайындалган комиссия тарабынан ат-

карылат (Kilimci, 2006). Ишке дайындалбаган 

мугалимдер декреттик эс алууга чыккан, ооруп 

калган мугалимдердин ордуна убактылуу түрдө 

дайындалынышат. 

Мугалимдердин квалификациясын жого-

рулатуу 

Мугалимдердин квалификациясын жогорула-

туу иштерине Облустук билим берүү жана мада-

ният министрилигинин жоопкерчиликтүү (Şahin, 

2006). 

Мамлекетке караштуу мугалимдердин квали-

фикациясын жогорулатуу борборлору аймактык 

жана жергиликтүү даражада уюштурулат. Муга-

лимдердин квалификациясын жогорулатуу курс-

тары мектептерде, же болбосо, администрация-

лык иштерди аткаруу түрүндө да болот. Бардык 

облустар өздөрү тарабынан, же Билим берүү 

жана маданият министрлиги тарабынан башка-

рылган борборлордо мугалимдердин квалифика-

циясын жогорулатуу курстары уюштурулат.  

Курстар курс программалары аркылуу жарыя-

ланат. Курстарга катышкандардын тамак аш жа-

на турак жай маселеси уюштурган институттар 

тарабынан каржыланылат (Şahin, 2006). 

Мугалимдердин квалификациясын жогорула-

туучу окуулар мугалимдердин кесиптик жөндөм-

дөрүн өнүктүрүү үчүн уюштурулат. Мугалим-

дердин заманбап технологияларды колдонуусун 

жана замандан артта калбашын камсыз кылат 

(Şahin, 2006). 

Мугалимдердин квалификациясын жогорула-

туучу окуулар негизинен семинар түрүндө болот. 

Конференция, иш сапары, группа менен иштөө, 

лабаратория жана студияларда иштөө түрүндө да 

болот. Ошондой эле дистанттык окуу түрүндө да 

боло баштады. Мектептерде уюштурулган мын-

дай окуулар негизинен түштөн кийин жана ке-

чинде болот. (Şahin, 2006). 

Мугалимдердин квалификациясын жогорула-

туучу окууларды окуу мугалимдердин айлык 

акысына жана кесиптик жактан жогорулоосуна 

таасир тийгизбейт. Бирок, мындай окууларга ка-

тышуу менен мугалим өзүнүн кесиптик жөндөм-

дөрүн өркүндөтүп өстүрөт (Şahin, 2006). 

Германияда мугалимдердин кесиптик 

ишинде наамынын жогорулашы  

Федералдык Германияда билим берүү систе-

масынын иштери менен байланыштуу кызматтар 

облус жана федералдык мамлекет арасында бө-

лүштүрүлгөн (Turan, 2005).  

Облустарда бардык мектептердин системала-

рынын башкаруу жана текшерүү иштери Облус-

тук билим берүү министрлиги тарабынан атка-

рылат (Kilimci, 2006). 

Мугалимдердин компентентциялары ар да-

йым текшерилет. Бул текшерүүлөр мугалимдин 

сабагына катышуу, окуучулардын оозеки, жазуу 

түрүндөгү жана практикалык жөндөмдөрүн, 

окуучулардын тапшырмаларын аткаруусун тек-

шерүү аркылуу жүргүзүлөт (Kilimci, 2006). 

Германияда мугалимдердин статусу 

OECD 2009-жылкы билдирүүсү боюнча Гер-

манияда мугалимдердердин бир жылдык айлык 

акысы 46000 – 77000 Америка долларын түзөт. 

Мугалимдер бир окуу жылында 200 күн иш-

тешет (Kilimci, 2006). 

Сунуштар  

Германияда 3 же 4 жылдык мугалимдерди 

даярдоо программасында болочок мугалимдер 3 

жарым жылдык боюнча жумасына 1 жолу прак-

тика өтүшөт. Кыргызстанда болсо 3-курста жана 

4-курста 2 айлык активдүү практика өтүлүүдө. 

Кыргызстанда практиканын мөөнөтү көбөйтүлү-

шү жана практика 2-курстан башталышы керек. 

Болочок мугалимдердин практикасына кылдат-

тык мамиле керек. Башталгыч класстын муга-

лимдерине комплекстүү класстарда сабак берүү 

мүмкүнчүлүгү берилүүсү пайдалуу болмок.  

Германияда мугалим болуу үчүн 2 жыл ста-

жер мугалим болуп иштөө жана 2 мамлекеттик 

сынактан өтүү зарыл. Кыргызстанда болсо, бул 

мөөнөт 1 жыл. Бирок, мугалимдердин өздөрүн 

өнүктүрүү үчүн берилген бул мөөнөткө – көңүл 

бурулбагандыгы үчүн кагаз үстүндө гана калуу-

да. Педагогикалык-практиканын мөөнөтүнө кө-
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бүрөөк көңүл бурулушу жана бул мөөнөт боло-

чок мугалимдер үчүн жемиштүү болуусу шарт.  

Германияда болочок мугалимдер керектүү 

санда гана даярдалат. Бул шарт да мугалимдер-

дин компетенттүү болуусун жана Германиянын 

билим берүү системасынын өнүгүүсүн камсыз 

кылууда. Кыргызстандын мугалим даярдоо сис-

темасын дагы бир жолу карап чыгуу жана кээ 

бир стандарттарды кабыл алуу иштин сапатын 

жогорулатат. Кайсыл тармакта канча санда муга-

лим керек экендигин тактап чыгуу жана ага жа-

раша мугалим даярдоону пландоо керек. 

 Мугалимдердин өнүгүп жактан технология-

ларды колдоно билүүлөрү үчүн мугалим даярдоо 

программаларына керектүү сабактарды кошуу 

шарт. Иштеп жаткан мугалимдер үчүн квалифи-

кациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу жа-

на ар бир региондо жайылтуу, ьуга баардык му-

галимдерди тартуу замандын талабы. 

Германияда орто мектеп 1-баскыч  мугалим-

дери 2 тармакта билим алышат. Ошондуктан, 

бир мугалим 1-2 тармак боюнча сабак бере алат. 

Мугалимдерге бир нече тармакта билим берүү 

менен мугалимлерден жемиштуу жыйынтык ала 

алынат.   

Мугалимдин айлык акысы Германияда 4000$-

6000$ Америка долларын ал эми Кыргызстанда 

200$-400$ Америка долларын түзүүдө. Ошондук-

тан мугалимдик Кыргызстанда аз кирешелүү ке-

сип болуп саналат. Мугалимдердин айлык маяна-

сы мугалимдик кесипке татыктуу даражага жет-

кирилиши зарыл.  

Мугалимдердин өздөрүн ар тараптан өнүктү-

рүүсү үчүн шарт түзүп берүү керек. Мугалимдер-

дин өздөрүн өнүктүрүү үчүн кылган аракеттери 

алардын айлык акысынын көбөйүшүнө таасир 

тийгизиши алардын мотивацияларын жогорулат-

мак.  

Германияда болгондой эле, Кыргызстанда би-

лим берүүнүн сапатынын өсүшү үчүн билим бе-

рүү иш-аракеттерин аткарууда жергиликтүү баш-

каруу органдарына кызмат жана жоопкерчилик-

тер берилиши керек. 
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