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Тарбия иштери боюнча директордун орун 
басарлары,  класс жетекчилер үчүн 
методикалык колдонмо (1-11класс) 

 

 



 
Актуалдуулугу: 

 

 

                                     

  

 

    Мурдагы социалисттик идеологияга 
негизделген тарбия, актуалдуулугун жоготту. 
КМШ курамына кирген өлкөлөр жаңы билим 
берүү системасын түзүү үчүн тарбиялоонун 
жаңы формаларын,   жаңыча мамилени, жаңы 
мазмунду, жаңы технологияны  түзүүнүн 
жолдорун  издеп жатышат. Окуучулар рухий 
жактан чабал, психикалык жана физикалык 
жактан  сыркоо болду. Азыр педагогика 
динамикалуу илимдердин бири болууда. Мурда 
колдонулуп келген методикалык колдонмолор 
бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей, эскирип 
калды. Программа жаңы концепциянын 
негизинде иштелип чыкты.  

 



Программанын курак 

өзгөчөлүгүнө ылайык түзүлүшү: 

Таалим-тарбия алууга үйрөтүү 

(1-4-класс) 

Инсанды өнүктүрүү (5-8-класс); 

Өзүн өзү өнүктүрүү, өзүн жөнгө 

салуу, өзүн өзү тарбиялоо (9-11-

класс). 

 



Программанын 

максаттары, милдеттери, принциптер, 

программаны жүзөгө ашыруунун 

шарттары, күтүлүүчү натыйжалар 

жазылды. 

окуучулар кандай билимге, 

билгичтикке, көндүмгө ээ болуш керек 

экендиги жана аракеттин түрлөрү 

көрсөтүлдү.  

 



Класстан тышкаркы иштердин 

формалары жана методдору: 

 Массалык: жумалык, он күндүк (декада), айлык (месячник), 
турнир (илимий, спорттук ж.б.), конкурс, кароо, оюндар 
(спорттук, интеллектуалдык, дидактикалык, көркөм), 
окуучулардын иштеринин көргөзмөсү (модель, макет, буклет, 
көргөзмө куралдар, кол өнөрчүлүк ж.б.),конференция, дубал 
газета чыгаруу, жергиликтүү радио түйүнү, (адабий, илимий, 
маданий) кечелер, улуу инсандар (акын-жазуучулар, 
окумуштуулар, сүрөтчүлөр, спортсмендер, эмгектин 
ардагерлери, каармандар, аалымдар) менен жолугушуу ж.б. 

 Жеке формалары: адабий, илимий окуу, жаңылыктар менен 
таанышуу, изилдөө ишин жүргүзүү, экономикалык, 
экологиялык ж.б. долбоорлорду түзүү, өз алдынча 
чыгармачылыгын өнүктүрүү (ыр, тамсил, доклад, реферат 
ж.б. жазуу, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк ж.б.). 

 Ачык тарбия сабактары, викторина, эстафета, Эмне, качан, 
кайда? ШТК (КВН), сот процесси ж.б.   
 



Класстан тышкаркы иштердеги 

тарбиянын технологиялары 

натыйжалуу технология, 

кызматташуу технологиясы, 

ырайым кылуу технологиясы 



Мазмуну 

 Класстык тарбия сааттарынын болжолдуу 

тематикалары. 

 Окуучуларды интелектуалдык жактан  өнүктүрүүгө 

карата аңгемелердин (иш-чаралардын) болжолдуу 

тематикалары. 

 Экскурсиянын болжолдуу тематикалары. 

 Өз алдынча изденүүнүн болжолдуу тематикалары. 

 Викторинанын болжолдуу тематикалары. 

 Коомдук пайдалуу эмгектин түрлөрү. 

 Саясый жаңылыктар менен тааныштыруунун 

болжолдуу тематикалары. 

 



Мазмуну 
 Тарбия завучунун аткаруучу иш-чаралары(сентябрь-

июнь). 

 Китепканачы өткөрүүчү сабактардын болжолдуу 
тематикалары. 

 Талкуулардын, тегерек столдордун болжолдуу 
тематикалары. 

 Окуучулар менен талкуу уюштурууга карата  суроолор. 

  Ата-энелерге окулуучу лекциялардын 
(конференциялардын)  болжолдуу тематикалары. 

 Ата-энелер менен чогулуш өтүүнүн болжолдуу  
тематикалары 

Методикалык бирикмелерде каралуучу маселелердин  

 болжолдуу  тематикалары 
 



Көнүл бурганыңыздарга 

рахмат! 


