
Чет тилин 
окутуудагы жацы 

ыкмалар

Дамира Орусбаева, 
Кыргыз билим беруу 
академиясы



Базистик окуу планы

3-4-класстар -  
жумасына 2 саат

5-класс - жумасына
4 саат

6-7-класстар -
жумасына 3 саат

8-11-класстар - 
жумасына 2 саат



Предметтик компетенттYYЛYктвр

Кептик компетенттYYЛYк - кеп ишмердуулугунун терт негизги туру 
(суйлее, угуу, окуу, жазуу) боюнча коммуникативдик кендумдерду 
енуктуруу.

Тилдик компетенттYYЛYK- баарлашуунун темаларына, 
чейрелеруне жана кырдаалдарына ылайык тилдик каражаттарды 
ездештуруу.

Социомаданий - уйренуп жаткан тил аркылуу ар кандай элдердин 
маданияты, жеке жана башка айырмачылыктарга карабастан адамдар 
менен мамиле тузуу



Функционалдык сабаттуулук

Окурмандык
сабаттуулук

Табият таануу 
сабаттуулугу

Математикалык
сабаттуулук

Глобалдык 
компете нттYYЛYктe р 

Чыгармачылык



Функционалдык сабаттуулук
• грамматикалык эрежелерди 

жаттону жокко чыгаруу,
• окуу сабаттуулугу,
• текст менен иштeeнYн Y4 

баскычы,
• семантизациянын ар кандай 

ыкмалары,
• Кеп ишмердYYЛYктYн 4 тYPY,
• тексттердин ар кандай 

форматтары,



Коммуникативдик-функционалдык мамиле

Коммуникативдик ситуациялар - окуучулардын баарлашуусунда чындыкка
жакын окуу ситуациялары

• Досуи сага конокко келди. Белмеи женунде айтып бер. Сен белмеде ким 
менен жашайсыи? Белмеде эмне бар? Белме сенин кызыгууларыиды кандайча 
чагылдырат?
•Сен уй-булеи менен эс алууга барасын. Жолго керектуу нерселерииди чогулт. 
0зуи менен эмне аласыи? Алар сага саякатта эмне учун керек?
• Сен мектепке барасын. Портфельди салыштыр. Мектепке езуи менен 
эмнелерди аласыи?
•Сиз уй-булеиуз менен эс алууга барасыз. Жолго керектуу нерселерииизди 
чогултуиуз. 0зуи менен эмне аласыи?



Социалдык маданий 
багыттоо

©лкеде жана дуйнеде эмне болуп жатат?

Мисалы, "Соода/Кийим-кече" темасында: улуттук кийимдер 
модалуу болушу мумкунбу? Дуйнедегу мода бренддери? ?



Скаффолдинг- 
окутууда колдоо

• окуучулардын тажрыйбасына таянуу,
• текст менен иштееде схемаларды,

таблицаларды беруу,
• окууда жана керууде текстти белуктерге белуу,
• оозеки суйлеенун жана жазуу ишинин планын

беруу,
• текстти окуу жана керуу учурунда белуктерге 
белуу, жуптарда, топтордо ез ара окутуу жана

текшеруу
тапшырманы аткаруунун мисалдарын сунуштоо.



Инсанга багытталган мамиле
Маалыматты ар TYPAYY киргизYY: визуализация, аудио, кыймыл 
KeHYsyY^ep, схемалар,
Окуучулардын ез ара аракеттенYYCYн уюштуруу: жеке, жупта, топто 
иштее,
Иштин жыйынтыгын керсетуунун ар TYPДYYЛYГY: оозеки баяндама, 
жазуу иши, ыр, видеоролик, cYpem тартуу, ролдук оюн ж.б.



Аутенттик
материал

меню, афиша 
рецепттер

жарнама,
жугуртме,

инструкция



STEM технологиялар

Долбоордук жана 
кейгейлуу окутуу 
Темалар: Турак жай, Соода, 
тамак-аш, ден соолук, хобби, 
айланадагы ДYЙнe, 
менин елкем
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4K компетенциялары:
сынчыл ой жYГYртYY/ 
чыгармачыл ой жYГYртYY, 
баарлашуу, 
кызматташуу.



Баалоо
МаанилYYЛYк окуучулардын окуунун жана иш-аракеттеринин эн,
маанилYY натыйжаларын баалоо .
Адекваттуулук - окуу максаттарына ылайык билим, кeндYмдeрдY 
кеземелдее,
ОбъективдYYЛYк - мугалимге да, окуучуга да белгилYY болгон так баа 
критерийлеринин болушу,
ИшенимдYYЛYк - педагогикалык eлчeeнYн тактыгы,
Ачык-айкындык - баа берYYHYн критерийлери жана формалары так 
тYЗYлгeн болушу керек жана окуучуларга баалоо процедурасына чейин 
белгилYY болушу керек,
Ыкластуулук - окуучулардын катасын эмес, жетишкендиктерин 
баалоо,



Мамлекеттик билим 6epYY 
стандарты

22.07.2022 бекитилген Максаты — бардыгы YЧYн eмYP бою
туруктуу eнYГYY жана жайылтуу YЧYH сапаттуу 
билим берYYHY камсыз кылуу

• •маалыматтык компетенттYYЛYк/
• •Социалдык-коммуникативдик

компетенттYYЛYк/
• •0зYн-eзY таануу боюнча 

компетенттYYЛYк жана
• •кeйгeйдY чечYY/



Рахмат!
Мага суроолоруцуз барбы?


