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КОРРЕКЦИЯЛЫК ПЕДАГОГИКАНЫН ЖАЛПЫ УСУЛДАРЫ 

 

Бул макалада автор тарабынан балдардын психикалык жана физикалык бузулууларын 

изилдөөгө багытталган түзөтүүчү педагогиканын жалпы ыкмаларын каралган. 
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By the author of this article aimed to study children's mental and physical disability, provided 

remedial teaching methods. 
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Усул (метод) – максатка жетүүнүн жолдору, ыкмалары. Коррекциялык тарбиянын 

практикасында жалпы жана атайын усулдар колдонулат. Педагогика курсунан бизге 

белгилүү болгондой тарбиянын жалпы усулдары үч чоң топко бөлүнөт: 

 

1. Аң-сезимди калыптандыруунун усулдары; 

2. Ишмердүүлүктүн усулдары; 

3. Стимулдаштыруунун усулдары. 

 

Аң-сезимди калыптандыруу усулдары – түшүндүрүү, мамилемененишенимди 

өздөштүрүү үчүн колдонулат. Ал кийинки тарбиялык процесстин этабын сезимди, 

эмоционалдык жүрүш-турушту ийгиликтүү тарбиялоо үчүн керектелет. Эгерде окуучулар 

педагогикалык таасир этүүгө кайдыгер мамиле кылса, өнүгүү процесси өз максатына жетпей 

калат. Бала бардык идеяны түшүнүп, кабыл алганда гана терең сезим пайда болот. Мурунку 

окуу китептерде бул усулдун группасын ишендирүү усулу деп атачу. Окуучулардын жүрүш-

турушун билим эмес, ишеним стимулдаштырат. Балада «коомго керекмин» деген ишеничти 

кичинекей кезинен өнүктүрүп, калыптандыруу абзел. Тарбиялануучулар активдүү түрдө 

тарбия ишмердүүлүгүнүн маанисине киришкенде усулдар өз максаттарына жетет. 

Ишендирүү ар түрдүү усулдар менениш жүзүнө ашырылат. К.Д.Ушинскийдин мезгилинде 

башталгыч класстын балдарына жомок, аңгеме, тамсил жана образдуу ыкмалар аркылуу 

балдарга билим берилчү. Ал эми жыйынтыкты балдар өздөрү чыгарчу. Тилекке каршы 

азыркы учурда жакшынакай усулдардан баш тартып, түз жөнөкөй балдардан ойлонууну 

талап кылбаган ыкмаларга өттүк, булардын эффективдүүлүгүөтөтөмөн. Ар бир усул 

спецификалык мүнөзгө ээ, ал жогорку педагогикалык квалификакцияны талап кылып, 

системалуу, комплекстүү колдонулат. 

Түшүндүрүү - сөз аркылуу тарбиялануучуларга таасир этүү усулу. Бул усулду 

колдонууда балдардын личносттук сапаттарына жана билиминин өзгөчөлүктөрүнө көңүл 

бурулат. Кенже жаштагы мектеп окуучуларына түшүндүрүүнүн элементардык ыкмалары 

пайдаланылат. Түшүндүрүү колдонулат. Түшүндүрүү жаңы моралдык сапатын же жүрүш-
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туруш нормасын калыптандыруу үчүн жана качан гана тарбиялануучуга зарыл болгондо, 

жаңы адеп-ахлактык эрежелерди маалымдаганда колдонулат. Ал ишендирүүгө таянат. 

Этикалык аңгемелешүү - эки жактын катышуусу менен (тарбиячы жана 

тарбиялануучу) ырааттуу түрдө билимдерди талкуулоо усулу. Аңгемелешүү айтып берүүдөн 

айырмаланат. Тарбиячы тарбиялануучунун ой-пикирин эске алат жана тең укуктуу, 

бирдиктүү иштөө принцибинин негизинде жүргүзүлөт. Этикалык аңгемелешүүнүн негизин 

адеп-ахлактык проблемалар түзөт. Анын максаты – моралдык түшүнүктөрдү тереңдетүү, 

билимдерди жыйынтыктоо жана бышыктоо, адеп-ахлактык көз караштардын жана 

илимдердин системасын калыптандыруу. Ар түрдүү жагдайларды, конкреттүү жүрүш-

туруштарды талкуулоо менен балдар ошол нерсенин маани-маңызын терең  түшүнүшөт. 

Көпчүлүк учурда этикалык аңгемелешүүдө конкретүү окуя, факт балдардын жүрүш-турушу 

талкууланат. Мында төмөнкү шарттарды сактоо зарыл: 

 Аңгемелешүү проблемалуу мүнөздө болушу зарыл, ал тарбиянын стандартсыз 

суроолорун стимулдаштыруусу керек. Ага окуучулар өздөрү жооп табышы зарыл. 

 Этикалык аңгемелешүү күн мурунтан түзүлгөн план, сценарий менен жүргүзүлбөшү 

керек. Баланы ой айтууга, башкаларды чыдамдуулук менен угуп анын сөзүн 

аргументтештирүүгөүйрөтүү. 

 Аңгемелешүүнү эч качан лекцияга айландырбаш керек. Анткени, ачык гана 

аңгемелешүү баланы туура нукка салат жана жакшынакай шарт түзгөндө гана бала өзүнүн 

ички дүйнөсүн ача алат. 

 Тигилже булл суроонуталкуулоодобалдардынактивдүүлүктүталапкылбашкерек, 

себебикачанганабала өзкаалоосумененжоопбергендеаңгемелешүүийгиликтүүболот. 

 Аңгемелешүүучурундабардыккөз-караштарды, ой-пикирлердисалыштырууменен 

объективдүүжыйынтыкчыгаруузарыл. 

 Качанганатарбиялануучунункөзкарашымененокуяныкарагандаанынпозициясынтарби

ячытууратүшүнөт, этикалыкаңгемелешүүгө тура жетекчиликкылаалат. 

Тажрыйбалуутарбиячылараңгемелешүүнүкөп өткөрүшпөйт, бирокнегиздүүдаярданышат. 

Мектептеэтикалыкаңгемелешүүиндуктивдүүжолмененөнүгөт, 

тактапайткандаанализденконкреттүүфактыга, талкуулоодон өзалдынчажыйынтыкка өтөт. 

Үлгү -өзгөчө күчтүү тарбиялык усул. Анын таасири белгилүү закон ченемдүүлүктөргө 

негизделет. Үлгү - биринчи сигналдык система, ал эми сөз экинчи. Үлгү - тууроонун 

конкреттүү образын берет, аң-сезимди, ишенимди калыптандырат, ишмердүүлүктү 

активдештирет. Баланын адеп-ахлактуулугун өнүктүрүүдөөздүк үлгү чоң мааниге ээ, себеби 

кенже жаштагы мектеп окуучулары кимди сыйласа ошону туурашат. Жашоодо оң жана 

тескери үлгү болот. Ошондуктан окуучулардын көңүлүн жашоодогу тескери жүрүш-

турушка бурдуруп, аны анализдеп, туура жыйынтык чыгарууга үйрөтүү мугалимдин негизги 

милдети болуп саналат. 

Ишендирүү - аң-сезимге таасир этүү менен керектүү жүрүш-туруш мотивдерин түзүү. 

Тарбиялануучу керектүү көрсөтмөгө муктаж болгондо гана педагог ишендирүү усулун 

колдонот. Ишендирүү башка усулдарды күчөтүүүчүн колдонулат. Ал эми коррекциялык 

тарбиянын практикасында ишендирүүнү гипноз менен айкалыштырышат. 

Тил алдыруу – балага түшүндүрүү, ага ишендирүү. Педагог тил алдырууну колдонуу 

менен тарбиялануучунун личностунун оң сапаттарын калыптандырып жакшы нерсеге 

ишенүүгө, жогорку жыйынтыкка жетишүүгө түрткү берет. Тил алдыруунун педагогикалык 

эффективдүүлүгү тарбиячынын аброюна, анын жеке адеп-ахлактык сапаттарына, өз сөзүнө 

туурусуна, кылган иш аракетине жараша болот. Тил алдырууда тарбиялануучу өзүнүн 

жүрүш-турушундагы кемчилдиктерин сезет, аны оңдоого аракет кылат. 

Көнүгүү -  личносттун керектүү сапаттарын калыптандыруунун усулу. Ал байыркы 

убакыттан бери белгилүү жана педагогиканын тарыхында бул усул жөнүндө көп айтылган. 

Көнүгүүнүн маңызы талап кылынган аракеттерди көп жолу кайталоодо турат, башкача 

айтканда аны автоматташтырып личносттун туруктуу сапаттарына айландыруу анын 
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жашоосунда чоң роль ойнойт. Көнүгүүнүн эффективдүүлүгү төмөнкү шарттарга көз 

каранды: көнүгүүлөрдүн системасы, анын мааниси, жеткиликтүүлүгү, көлөмү, кайталоонун 

тездиги, көзөмөлдөө жана коррекция. Тарбиялануучулардын жекече өзгөчөлүгү, аткаруунун 

убактысы менен орду, жекече жана группалык, коллективдүү формалардын айкалышы, 

мотивация жана стимулдаштыруу.  

Көнүгүү канчалык көп кайталанса, анын сапаты ошончо жогору болот. Көнүгүүлөрдү 

окуучуларга аткартырууда анын жекече өзгөчөлүгүн эске алуу зарыл, себеби кээ бир 

окуучулар көнүгүүнү 2-3 жолу кайталаса жетиштүү болот. Ал эми кээ бирөөлөрүчүн өтө көп 

жолу кайталоо керек. Көнүгүүнүн сапаты канчалык татаал болсо, туруктуу адатты пайда 

кылуу үчүн аны өтө көп жолу кайталайт. Эң жөнөкөй мисал, бут кийимдин боосун байлоону 

үйрөтүүүчүн бала орточо эсеп менен 200 жолу кайталайт. 

Талап коюу –тарбиянын белгилүү ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу же тормоздоо 

усулу. Формасы боюнча түз жана кыйыр болуп бөлүнөт. Түз талап коюунун формаларына 

белгилүүлүк, конкреттүлүк, таптык ишеним, колдоо, ал эми кыйыр талап коюунун 

формаларына кеңешип талап коюу, оюн аркылуу талап коюу, ишеним менен талап коюу 

кирет. Бул усулдун эффективдүүлүгүнүн негизги шарты – сезүүнүн чеги болуп эсептелет. 

Үйрөтүү усулу –интенсивдүү аткарууну жогорку деңгээлде калыптандырууда 

колдонулат. Бул усул авторитардык тарбиянын системасына негизделет жана жазалоо менен 

айкалышат. Гуманисттик педагогика бул усулду мүмкүн болушунча жөнөкөй, башка 

усулдар менен комплекстүү айкалыштырып колдонууну, айрыкча оюн усулу менен 

пайдаланууну  сунуш кылат. үйрөтүү тарбия процессинин бардык этаптарында колдонулуп, 

төмөнкүдөй шарттар менен ишке ашырылат. 

 Тарбиячы менен тарбиялануучу тарбиянын максатын жакшы билиши керек. Эгерде, 

тарбиячы эмне себептен тигил же бул сапатты балдарга үйрөтөөрүн, жашоодо анын адамга 

болгон пайдалуулугун түшүнбөсө, ал тарбиянын эч кандай жыйынтыгы болбойт. 

 Эрежени так жана жеткиликтүү түшүндүрүү, корс сөздөр менен көрсөтмө бербөө. 

 Кыла турган аракеттердин көлөмүн оптималдуу бөлүштүрүү. 

 Кылынган аракеттердин жана анын жыйынтыгынын аткарылышын өзгөртүү. 

 үйрөтүүдө ырааттуулук схемасын колдонуу, себеби бардык сапаттарды бир эле 

учурда үйрөтүү мүмкүн эмес. 

 Тарбиялануучуга ар дайым көзөмөл жүргүзүп туруу. 

 Тарбиялануучулар үчүн ишмердүүлүктүн максаты жетишсиз, максатка жетүү 

процесси бир жактуу, жагымсыз сезимдерди пайда кылган учурларда оюндарды колдонуу. 

Тапшырма берүү усулу ар дайым жыйынтык берет. Анын жардамы менен балдардын 

оң жактуу жүрүш-турушка үйрөтсө болот. Тапшырма: ооруп жаткан досторуна баруу, ага 

сабактан жардам берүү, бала бакчанын балдары үчүн оюнчук жасап берүү, майрамга 

классты жасалгалоо сыяктуу ар түрдүү мүнөзгө ээ. Тапшырманы зарыл болгон сапаттарды 

калыптандыруу  гана  үчүн колдонушат. 

Тарбиялоо усулу деп атайын түзүлгөн шарттарда тарбиялануучулардын жүрүш-

турушун жана ишмердүүлүгүн уюштурууну айтышат. Ситуация учурунда аны ийгиликтүү 

пайдалануунун эки шарты бар: ойлонулбаган ситуация жана күтүүсүз ситуация. 

Стимулдаштыруу усулуна сыйлоо жана жазалоо аракеттери кирет. Анын негизин 

мелдешүү түзөт. Сыйлоо тарбиянын аракеттерин оң жактуу баалоо. Ал оң ык-адаттарды 

бышыктайт, балада оң эмоцияны пайда кылат, маанайын көтөрөт, ишенимди пайда кылат, 

жоопкерчиликти жогорулатат. Ал эми мактоонун түрлөрүнө сыйлоо баракчаларын, акчалай 

сыйлык, баалуу белек, мактоо баракчасын берүү кирет. 

Мактоо балдарга чоң стимул берет, ошондуктан баланы класстын, ата-энелердин 

астында мактоо абзел. Мактоо усулу жөнөкөй болгону менен ал тыкандыкты, кылдаттыкты 

талап кылат. Себепсиз мактоо, колдоо тарбиялануучулардын ортосунда педагогго болгон 

ишенимсиз мамилени жаратат. Анткени, сыйлоодо төмөнкү психологиялык өзгөчөлүктөрдү 

эске алуу керек: 
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 Тарбиячы балдарды сыйлоодо алардын жүрүш-турушунун мотивине көңүл 

буруусу зарыл; 

 Тарбиялануучу сыйланганда ага башка балдар каршы болбошу керек.  

Ошондуктансыйлыккаокуудагыжетишкендигизор, жакшыэмгектенген, ишке 

жоопкерчиликжанаүлгүлүүмамилежасагандарганататыктууболот; 

 Качан гана бала өзүнүн эмгегинин чегин сезгенде сыйлыкка татыктуу экендигин 

сезет; 

 Сыйлоо личносттук мамилени талап кылат. Окуучуларынын оң сапаттарын  

колдооменентарбиячыалардымаксаттуулукка, өзалдынчалыкка, өзүнө-өзү 

ишенүүгө, кыйынчылыктардыжеңебилүүгөтарбиялайт; 

 Адилеттүлүктү сактоо, сыйлоо маселесин чечүүдө тарбиялануучулар менен  

кеңешүүөтө зарыл. 

Мелдештирүү - окуучулардын табигый керектөөсүн багытоочу усул болуп эсептелет. 

Ал адамда коомго керектүү сапаттарды тарбиялайт. Бири-бири менен мелдешүү менен 

окуучулар коомдук жүрүш-туруш тажрыйбасына ээ болот, дин, адеп-ахлактык, эстетикалык 

сапаттарды өнүктүрөт. Мелдеш айрыкча начар окуган, жүрүш-турушу начар болгон балдар 

үчүн мааниси чоң, себеби өздөрүнүн жетишкендиктерин жолдоштору менен салыштырып, 

өнүгүүүчүн жаңы стимул алышат, аракет кыла башташат. 

Мелдешти уюштурууда тарбиячы тарбиянын психологиялык өзгөчөлүктөрүн билүү 

керек. Педагог мелдештин маселеси менен максатын аныктайт, программа түзөт, баалоонун 

критерийин иштеп чыгат, мелдешти өткөрүүүчүн шарт түзөт, жыйынтыктайт жана 

жеңүүчүлөргө сыйлык даярдайт. Мелдеш ар дайым кызыктуу жүргүзүлүп, эрежесин так 

иштеп чыгуу, баалоонун критерийи бардык катышуучулар үчүн жеткиликтүү, түшүнүктүү, 

жыйынтыктоо механизми ачык болушу керек. 

Жазалоо –психологиялык таасир этүү усулу, ал жаман жүрүш-туруштун алдын алып, 

жолун тосот. Башка усулдар сыяктуу эле ырааттуулук менен сырткы стимулдарды ички 

стимулга айландырышы керек. Ал эми жазалоонун төмөнкү түрлөрү бизге белгилүү: 

кошумча милдеттерди жүктөө, белгилүү укуктарын чектөө, моралдык талкуулоо, сөгүш 

жарыялоо, эскертүү берүү, айыптоо ж.б.у.с. 

Ошентип, коррекциялык педагогика илими практика топтогон тарбиянын жалпы 

усулдарын колдонот. Усулдар ар дайым бирдиктүү пайдаланылат. 

Балдардын жүрүш-турушундагы бузулууларын түзөтүүдө коррекциялык педагогика 

атайын усулдарды иштеп чыгып, колдонот. Атайын усулдар деп, балдардын жүрүш-

турушундагы бузулууларды, жетишпегендиктерди жоюу үчүн максатуу колдонулган 

усулдарды айтабыз. Буга субьективдүү-прогматикалык, табигый кийинкилигин ойлоо, 

толуктоо, эмгек аркылуу коррекциялоо усулдары кирет. 

Кадимки класстарда педагог колдонгон усулдар менен айыктыруучу, ден-соолукту 

чыңдоо мекемелеринде колдонулган психикалык, медициналык, психотерапиялык 

коррекциялык усулдар бири-биринен айырмаланып турат. В.П.Кощенко бузулуунун белгиси 

бар усулдарды төмөнкүчө классификациялайт: 

1. Активдүү, эрктик бузулууларды коррекциялоо усулу; 

2. Коркунучту коррекциялоо усулу; 

3. Жакындатпоо усулу; 

4. Маданияттуу күлкүнүн усулу; 

5. Бала күчтүү дүүлүккөндө аракет кылуу усулу; 

6. Унутчаактыкты коррекциялоо усулу; 

7. Уялчаактыкты коррекциялоо усулу; 

8. Таңууланган ойлорду жана аракеттерди коррекциялоо усулу; 

9. Профессор П.Г.Бельскийдин усулу; 

10. Өзүн-өзү коррекциялоо усулу; 

11. Тез өнүккөн балдарды коррекциялоо усулу; 
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12. үй-бүлөдөгү жалгыз балдардын жүрүш-турушундагы жетишпегендиктерди 

коррекциялоо усулу; 

13.  
14. Китепти жакшы окуй албаган балдар менен күрөшүүнүн ыкмалары; 

15. Жини чукул мүнөздөгү балдарды коррекциялоо усулу; 

16. Селсаяктарды коррекциялоо усулу. 

Мугалим жогорудагы усулдар менен тааныш болуусу керек, бирок атайындаярдыксыз 

бул усулдарды колдонуу мүмкүн эмес. Ошондой эле «артынан түшүп алуу», «аңдуу», 

«класска жалгыз калтыруу», «жалгыздатуу», «күтүүсүз үстүнөн чыгуу», «басмырлоо» 

усулдарын жана медициналык, психотерапиялык практикаларды колдонууга болбойт. 

Тарбиядагы субъективдүү-прогматикалык усулдун маңызы азыркы учурдагы илимий 

техникалык процесстин өнүгүүсү менен шартталган. Илимий изилдөөлөр жана практика 

көрсөткөндөй, азыркы жаштар турмушка ачык, иштиктүү мамиле жасайт. Баланы жашынан 

баштап коомдук жана экономикалык мамилелерге сүңгүп кириши татаал конкуренттик 

күрөшкө даярдануусуна турмуш өзү түртүп жатат. Оор коомдук-экономикалык жагдайды 

педагогдор тарбиялык максат үчүн колдонушууда. 

Субъективдүү-прогматикалык усулдун классификациясы төмөнкүлөр: 

 Тарбиячы менен тарбиялануучунун ортосундагы түзүлгөн келишимде эки жактын 

милдети так көрсөтүлөт; 

 Өзүн-өзүөнүктүрүүнүн жеке карталары ата-эне жана тарбиячылар менен биргеликте 

түзүлөт; 

 Кызыгуулары боюнча укук бузган балдар жана профилактикалык иш алып барган 

балдар менен дифференцияланган топторду түзүү; 

 Мониторинг, б.а. азыркы техникалык каражаттар, ЭВМдин жардамы менен 

балдардын жүрүш-турушуна, социалдык өнүгүүсүнө байкоо жүргүзүү менен балдардын 

жекече өнүгүүсүн аныктоо; 

 Балдардытарбиялоо үчүнартүрдүү тесттерди, оюндарды, мелдешүү 

конкурстарынпайдалануу; 

 Штраф – тартип, эрежебузганбалдаргаколдонуукерекболсо, акчалайштрафколдонуу. 

Бул усул бүгүнкү күндө мектеп практикасында аз колдонулат, бирок социалдык жана 

экономикалык өнүгүүгө караганда эртеңки күндүн усулу. 

Байыркы окурмандар «өсүп келе жаткан бала жагымсыз нерсени бир жолу башынан 

өткөрсө, ал эч качан ошол нерсени кайталабайт» дешкен. Ысык сүткө оозун күйгүзсө, 

муздак сууну үйлөп ичет, качан гана ошол аракеттер башынан өткөндө бала аны 

кайталабайт. Акылмандар бала өзүн мурдун жарып алганда, катуу муш жегенде жүрүш-

туруш нормаларын түшүнүшөт жана билим алышат дешкен. Жагымсыз нерселер баштан 

өткөндө туура жүрүш-туруш эрежелерин үйрөнүшөт. Мурунку коомдо ата-бабаларыбыз 

түзгөн эрежелерди оңдоо, бузуу эч кимдин башына келген эмес. Ушул усулду колдонгон 

мектептерде бардыгы түшүнүктүү болгон. Эгерде тартип бузулса окуучунун кийинкилиги 

жаман болгон, карцерге отургузган, чыбык менен сабашкан, тамак бербей кыйнашкан. 

Ушуга карабастан жаратылышы боюнча жүрүш-турушту бузууга жакын балдар, сөзсүз 

түрдө жаза алышаарын түшүнүшкөн. 

Табигый кийинкилик усулу Россия педагогикасында 1930-жылга чейин акырындык 

менен колдонулуп келген. Дене жактан жазалоону жок кылышкан, б.а. каардуу 

авторитардык тарбияны колдонууну төмөндөтүшкөн. Ошентип бул усул жөнүндө таптакыр 

унутушкан. Бирок, тилекке каршы, жашоонун закондору, себептери мурункудай эле бири-

бири менен байланыштуу. Адамдар мурункудай эле туура эмес кадамдары үчүн жооп 

беришүүдө, жүрүш-туруштун бузулуулары күндөн күнгө көбөйүп, оор болуп бара жатат. 

Бул усулдан баш тартуунун себеби, баланы дене жактан жазалашчу. Ошондуктан, 

гуманисттик педагогиканын принциптери бузулбаса, тарбиялык процесстин 

эффективдүүлүгүн жогорулатса бул усулду колдонсо болот. Азыркы шартта бул усулду 
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колдонууда негизинен башкаларга жамандык кылсаңөзүңө тиет, башкаларга жаман болсо 

сага да жаман болот, башкаларга жакшы болсо сага да жакшы болот, бул эң жөнөкөй 

чындыкты ар бир бала аң-сезимсиз түрдө түшүнүшүкерек. Эгерде биз тигил же бул жүрүш-

туруштун кийинкилигин балдарга түшүндүрүп көрсөтсөк , балага ичкилик, абак, чылым 

чегүү, ооруу, уурулук сыяктуу көрүнүштөргө жаман мамиле кылууну түшүнүшөт. Биз 

баарыбыз бири-бирибиз менен байланыштабыз, эч ким өзүнүн жүрүш-турушунан эркин 

боло албайт. 

Толуктоо усулу да узун тарыхка ээ, ал коргоо сезимин жогорулатат. Ошондуктан, 

бузулган жүрүш-турушту кантип толуктоо керек? – деген суроо пайда болот. Албетте, 

педагогиканын тарыхында буга эң туура жооп бар, ал –эмгек. Эмгек – тарбиянын жалпы 

усулу. КД.Ушинскийдин мезгилинен бүгүнкү күнгө чейин эмгектин тарбиялык мааниси 

өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Мектеп жашында балдарды туура уюштурулган 

чарбалык эмгекке катышууга үйрөтүү менен аларда социалдык  сапаттарды калыптандыруу 

керек. Балдар аткарган иш өзүн-өзү тейлөө мүнөзүнө, чоңдорго жардам берүүгө 

багытталган. Ошондой эле эмгекти оюн менен айкалыштыруу демилге менен өз 

алдынчалыкты, мелдешүүчүлүктү пайда кылат, дүйнөнү таанып билүүсүнө түрткү болот, 

кыймыл аракетинин активдүүлүгүн жогорулатат. Ойноо менен мектептин короосун жана 

классты тазалап чыксак, тарбиялык проблемалардын көбүн чече алган болобуз. 

Эмне себептен балдарды эмгек менен жазалоого болбойт? Тартип бузгандарды, абакта 

жаткандарды, солдаттарды жазалашат. Элдик педагогикада күнөөлүү балдарды кошумча 

эмгек менен жазалашкан. А, эмне үчүн биздин педагогика бүгүнкү күнгө чейин эмгек 

аркылуу тарбиялоо керек, бирок жазалаган болбойт дешет. Эгерде биз өз учурунда 

Макаренконун кеңештерин, элдик педагогиканы эске алганда тарбиясыз адамдар бизде аз 

болот эле. Балдарды классты тазалоого үйрөтүү, зарыл эмгектен качпастан, анын тарбиялык 

максатын күчөтүү керек. Эмгек коррекциялык каражат катары  мектепте ар түрдүү формада 

жүргүзүлөт. Педагогдун чыгармачылыгы. Балдарга жекече мамиле жасай билиши, 

психологияны жакшы билиши мааниге ээ. 

 

Коррекциялык педагогиканын дагы бир атайын усулдарына А.С.Макаренко сунуш 

эткен «жарылуу» усулу кирет. Жарылуу – баланын ички ишенимин тазалайт жана жаңы 

сапаттарды калыптандыра турган күчтүү таасир этүү деген. 

Ойлонгон педагог, гуманист өздөрүнүн тарбиялануучуларына жардам берүүүчүн ар 

түрдүү жолдорду издейт, бирок бузулган жүрүш-турушту бир эле усул менен оңдоого 

болбойт, ар бир балага ылайыкташтырылган усул тандоо керек. Ошондуктан коррекциялык 

тарбия кээде жалпы педагогиканын теорияларынан алыстап кетет. Антипедагогдор бул 

туура эмес, зыяндуу дешет, а эгерде анын балага пайдасы тийсе – эмне үчүн биз андан баш 

тартуубуз керек. 
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