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ОКУУ, ТАРБИЯЛОО ИШМЕРДИГИНДЕ МУГАЛИМ МЕНЕН АТА-

ЭНЕЛЕРДИН КЫЗМАТТАШТЫГЫ 
 

Макалада билим берүүнүн сапатын, тарбиянын таасирдүүлүгүн 

жогорулатууда мугалим менен ата-эненин максаттуу багытталган бирдиктүү иш-

аракеттерин уюштуруу формалары жөнүндө баяндалат. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье описываются формы организации объединенных действий со 

стороны преподавателя и родителей, направленных на повышение качества 

образования и эффективности воспитания. 
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THE COOPERATION OF THE TEACHER AND PARENTS IN EDUCATIONAL 

AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

Тhe article describes the forms of organization of joint actions by the teacher and 

parents, aimed at improving the quality of education and the effectiveness of upbringing. 
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education. 

 

Баланы үй бүлөдө тарбиялоо-бул ата-эненин биринчи милдети, ал эми туура 

тарбиялоо ар бир баланын ыйык укугу б.а. ар бир бала аларды жарык дүйнөгө алып 

келген адамдардан таалим-тарбия алууга укуктуу. 

Үй бүлөнүн негизин түзгөн бала. Балага кылган мамиле-өзүңдүн жана эл-журттун 

эртеңине кылган мамиле. Нарктуу үй бүлө түшүнүгүнүн-маани маңызы да балдарды 

тарбиялоо ишинин натыйжалары менен бааланып, өлчөнгөн. Муну Ч.Айтматов да “... 

адамдын башкаларга кылаар эң чоң жакшылыгы эле үйүнөн Адам болоор балдарды 

тарбиялап өстүрүү ...” деп ырастаган. [4] 

Үй бүлөдө балага кол көтөрмөк  тургай, эч качан катуу үн чыгарып кыйкырбаш 

керек. Үйдөгү агрессивдүү кырдаал келечекте аларга терс таасирин тийгизет.  

Тескерисинче, алар менен көбүрөөк сүйлөшүп, эмне жөнүндө ойлоп жатканын, 

ичинде жашырган кандай сыры бар экенин билүү зарыл. Биз негизи, карым-катыштан, 

тойлордон убакытты да, каражатты да аябайт эмеспизби, ошого кеткен убакыттын же 

каражаттын жарымын эле балага бөлүп турсак, сөзсүз натыйжасы болот. Өзүбүзгө 

бактылуу карылыкты камсыздоо үчүн биз балдарыбыздын бүгүнкүсүн куруп 

беришибиз керек экендигин унутпайлы.  

Тилекке каршы, көпчүлүк ата-энелер балдарына көңүл бурууга убактылары 

жетишпейт. Ал эми тарбияны каражат таап, балдарын кем-карчсыз кийинтип, ичинтүү 

менен чектелгендер да аз эмес. 

Балдарын жакындарына таштап, тиричиликтин айынан, чет жактарда канчалаган 

ата-энелер иштеп жүрүшөт. Алар балдарын материалдык жактан камсыздаганы менен 

моралдык жактан өксүккө учуратып  жатышкандарын толук аңдашпай жатат. Баланы 
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чоңойтууда анын курсагынын ток болушу, үстүндөгү кийиминин бүтүн болушу эле 

керек эмес, анын акыл-эс көрөңгөсүнүн кем болбошу үчүн да тынымсыз иш алып баруу 

керектигин ата-энелер унутпашы зарыл. [6] 

Мектеп окуучуларынын жогорку деңгээлдеги билим сапаты башталгыч класста 

алган билимине байланыштуу болот. Башталгыч класстын окуучуларынын  билим 

сапатын көтөрүү үчүн мугалим менен ата-эненин бир максатты көздөгөн бирдиктүү 

иш-аракеттерин уюштуруунун педагогикалык билимдерин жаңылаган мазмунун түзүү  

жана аларды ата-энелерге жеткирүүнүн жолдорун иштеп чыгуу өтө маанилүү. 

Адистер балдарга таалим-тарбия берүүдө үй бүлөнүн ролу жылдан-жылга 

пассивдүү болуп жатканын белгилешүүдө. Айрыкча кийинки кездерде балдар 

катышкан кылмыштуулук, зордук-зомбулук ата-эненин баладан алда канча алыс 

калганынан кабар берет. Үй бүлөдө калыптанган адаттар адамда өмүр бою сакталаарын 

айтышкан адистер адеп-ахлах эрежелерин кичинесинен ата-энеден таасирдүү эч ким 

үйрөтө албасын белгилешет. Ошондуктан бала үчүн эң оболу эне-ата үлгү. [1] 

Биз окуткан балдар билимдүү болсо, коом да ошончолук бекем болот. Мында 1-

ден мугалим өзүнүн предметин терең билүүсү зарыл, 2-ден окутуунун методикасын, 3-

дөн психологияны, 4-дөн педагогикалык такт, этиканы билиши керек. Ушул төрт 

компонент кошулганда гана мугалим устат болот. [7] “Дарак жемиши менен, адам иши 

менен нарктуу” дегендей мугалим өнөр ээси, ата-эне тарбиячы болуп биримдикте иш 

алып барып, окуучунун ой жүгүртүүсүн жандантып, окууга болгон умтулуусун 

ойготуп, анын келечекте жакшы адам болуп калыптанышына күзгү болуп турушса 

гана. Албетте, жугумдуу билим бериш үчүн мугалимдин эрки бекем болуп, предметин 

мыкты билип, ой чабыты кенен болсо, окуучулары жашоого, турмушка туура 

тарбияланат. Билим сапатынын ачкычы мугалимдин колунда дешет. Ал эми ата-

энелерчи? Алар билим жана тарбия ишинен сыртта калып, окутуу, тарбиялоо 

процессин аксатып жаткан жокпу? [ 5] 

Рыноктук шартта ата-энелер балдарын тарбиялоого колу бошобойт. Кээ бир колу 

боштор тарбиялоо жолун билбейт, ал эми кээ бирөөлөрү: балдар өзүнөн-өзү чоңоѐ 

берет, жашап жатканы тарбия алып жатканы деп ойлошот. Мал багуу, үй салуу, 

машина алуу, турмушту түзөтүү негизги нерсе деп эсептейт да, бала тарбиясына көңүл 

койбойт. Бирок азыр баланын пейилин, тарбиясын буза турган нерселер көбөйүп кетти. 

Баланы ыймандуу, тартиптүү кылып тарбиялоо үчүн мектептин күчү 

жетпей,жалгыздык кылып калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ата-энелер мектеби 

актуалдуу болуп турат. [1] 

“Энелер мектебин” ачкан Лейлек районунун Арка айылындагы №3 

эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов билим сапатын 

көтөрүүгө байланыштуу пикирин билдирди. 1-ден жалпы мугалимдер менен 

биргеликте “эне мектебин” уюштуруп, ал аркылуу ата-энелердин бала тарбиялоого 

тартышкан. Натыйжада энелер тарбиялоо процесси менен алектене баштаган. Алар 60 

сааттык программа менен окуп, атайын сынак тапшырып, бала тарбиясы, билим 

баалуулугу тууралуу маалымат алышкан. 2-ден азыркы информациялык коомдо 

маалымат аябай көп болгондуктан, балдар кайсыл маалыматты, кайсы китепти аларын 

билбей кыйналышат, ошондуктан атайын “Акыл эмгегинин маданияты” деген 2-

сабакты киргизишкен. Андан балдар көп маалыматтын арасынан негизгисин, зарылын 

гана тандап, өз алдынча билим алууга, алган билимин турмушка пайдаланууга 

үйрөнүшөт. 

3-дөн балдардын дүйнө таанымын, ой чабытын өстүрүү зарыл деп эсептеп, “Ой 

өрүшү-дүйнө тааным” сабагын киргизишкен. Ушундай жүргүзүлгөн иштердин 

натыйжасы ал окуучулар ЖРТдан орточо 160 тан жогору балл алышып, жогорку окуу 

жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүнө өтүшүнө башкы өбөлгө болгон.  

Ар бир бала-бул жылдыз, ар бир жылдыз өзгөчө жаркырап, күйүп турсун десек, 

аларга убакыт жана күч жумшоо керек. Жылдыз канчалык жарык болсо, биздин жашоо 



 

Известия ОшТУ 2019 №2                        145 
 

ошончолук толук кандуу жана жаркын келечектүү. Бийик, чексиз тепкичтери бар 

мунарага чыгыш үчүн окуучуларга мугалимдер жол көрсөтөт. Мугалимдин билими, 

тажрыйбасы, чыдамкайлыгы, ар бир баланы бир тепкичтен экинчи тепкичке 

көтөрүлүүгө түрткү берет. Ошентип, биз, мугалимдер окуучулардын ойлонуусуна, 

кийинки аракетине, жашоодогу кыйынчылыктардан коркпоосуна, чырмалышкан жолдо 

туура багыт алуусуна жардам беребиз. 

Башталгыч класстарда баланын мектепке барганынан да, сабакты өздөштүрмөгү 

чоң машакат. Бул баланын жалкоолугу же ойнооктугу же жөн эле сабакка көңүлү 

тартпагандыктан болушу мүмкүн. [3]  

Мындай кырдаал ата-энелерден да көйгөй жаратат. Канткенде бала сабакка 

кызыгат? Ал үчүн ата-эне эмне кылышы керек? деген суроолор туулат. Балдар 

психологу Токсон Мамырбаев баланын сабакка кызыгуусунун жоктугун үй бүлөдөгү 

аба-ырайына байланыштырат. М: бала мектептен келгенде ата-эненин “бүгүн канча 

алдың?” деген көнүмүш суроосу аны чүнчүтөт. Бала өзүн милдеттүү сезип, “бүгүн баа 

алышым керек” деген ой менен мектепке келет. Ушул эле суроону өзгөртүп, 

сабактарың кандай болду? Мектепте эмне жаңылык? деген көңүлгө жакыныраак суроо 

менен алмаштырса, бала ата-эне менен маектешкенге көнөт. Өзүнө көңүл бурулуп 

жатканын сезет. Өзгөчө башталгыч класстарда баланын сабакты начар окуп, кабыл 

алуу жөндөмү начар болушуна төмөнкү олуттуу себептер таасирин тийгизип 

жаткандыгын Т.Мамыров белгиледи: 

 Биринчи себеп-эркелик. Каалаганын жасап көнгөн бала жоопкерчиликти оңой 

менен сезбейт. Мындай учурда ата-эне эркеликти аз-аздан оолактатып отуруп, балага 

олуттуу мамиле жасаганга өтүүсү зарыл. Эң эле жөнөкөй эреже бала сабагын окубаса 

же чала аткарса жеңилдетилген чара колдонсо ашыкча болбойт. 

Экинчи себеп-баланын психологиясы жай өнүккөн учур. Ата-эне баласын 

“Вундеркинд” эсептеп алып, бирок баласы алардын үмүтүн актабай калган учур. 

Андайда үй ээлери баласына нааразы болуп, түркүн дооматтарды коюп, сен мени уят 

кылып жатасың, мен сенден мындайды күткөн эмесмин деген ата-эненин сөзү балага 

чоң сокку болот. Сиз күткөн бештин ордуна эки алып, ого бетер заманыңызды 

тарытышы мүмкүн.  

 Үчүнчү себеп, сабак учурунда бала ар нерсени кыялданып, “асманда калкып” 

жүргөнү да начар өздөштүрүүгө алып келет. Окуучунун ал кыялдары ата-энесинин 

мамилесине же өзү жетпей жүргөн буюмга байланыштуу болушу мүмкүн. Каалаган 

буюмун ала албаса, ошону дегдеп, эс-дартынын баары сабактан башка жакта болот. 

Сабакта эмне өткөнүн түшүндүрө албай же үй тапшырманы тыңдап көрсөтө 

албаганынын себеби, куру кыял менен алышып, сабакты кулактын сыртынан 

кетиргенинин жыйынтыгы [3] 

Баланын сабакка кызыгуусун күчөтүүгө ата-эне менен мугалимдин салымы 

бирдей болуш керек. Бала ким жылуу сүйлөсө ошонун айтканын тез кабыл алат. 

Кээ бир балдар кечке ойноп жүрүп, эртеңкиге эмне тапшырма берилгенин 

жатаарда гана эстейт. Эптеп чала-була окуп, уйкуга кетет. Бул баланын сабакка 

кызыгуусунун жоктугуна, ата-эненин талап коѐ албагандыгына байланыштуу. Кээ бир 

ата-энелер баланы сабак окуп жаткан учурунан алаксытып, жумшаганды адатка 

айландырышкан. Же баласына убакыт бөлгөндөн эринип, айрым ата-эне өздөрү 

сабагын жазып берет. Бул баланы өз колуң менен жарга түрткөнгө барабар. Баланы 

эмес биринчи кезекте ата-энени ошондой илдеттен тарбиялаш керек. 

Үй бүлөдөгү ата-эненин урушканы да бала үчүн да чоң сокку. Кадимкидей күн 

бою үйдөгү акыбалды ойлоп, сарсанаа болуп, сабак кулагына кирбейт. Дагы бир 

белгилей турган нерсе ата-эне бала менен сырдашкандан эринет. Эгер ата-эне баланын 

жан-дүйнөсүндөгү бороонду убагында туюп билбесе, өспүрүм куракта кыйынчылыктар 

жаралат.  [2] 
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Башталгыч мектепте билим берүүнүн сапатына бир нече факторлор таасир 

тийгизет, алардын ичинен мугалим менен ата-энелердин максаттуу багытталган 

бирдиктүү иш аракеттери өтө маанилүү. Баланы үй бүлөдө эрте жаш курагынан баштап 

окутуп, тарбиялоо, аны психологиялык жактан даярдоо, мектептеги окуу ишине 

коюлган талаптар ата-энеге да түздөн-түз тиешелүү (Я.А.Коменский).Баланын 

төрөлгөн убактысы тарбиянын башталышы, баланын таанып-билүүсү эненин жардамы 

аркылуу ишке ашат. (И.Г.Песталоцци). Үй бүлөдө эне тарбиячы гана эмес, өз 

балдарынын “Эне тили боюнча мугалими да болушу керек. (К.Д.Ушинский)”: 

Тарбиялоонун эң биринчи жана башкы методу ата-энелердин өзүнө койгон талабы, өз 

үй бүлөсүн сыйлоосу, баланын ар бир кадамына ата-энелик көзөмөлү (А.С.Макаренко). 

Ата-энелердин педагогикалык маданиятын калыптандыруу жана өнүктүрүү 

(В.А.Сухомлинский) башталгыч мектептин окуучуларынын ата-энелери менен  

жүргүзүлгөн иш-аракеттерди чагылдырган ар кандай мазмундагы тажрыйбалардын 

жыйындысы (Н.И.Бондарь) болуп эсептелет. Ата-энелер менен иш жүргүзүүдөгү 

мугалимдердин кесиптик даярдыгынын жогорку деңгээли жана ата-энелер менен 

жекече иш алып баруусу (С.Г.Крамеренко, С.М.Корниенко). Үй бүлөдө жана мектепте 

балдарга таалим-тарбия берүүнүн жалпы педпгогикалык жана этнопедагогикалык 

проблемаларынын чечилиши болуп эсептелет. (А.Абдраимова, А.Алимбекова.) ж.б. [7] 

Ата-энелерди педагогикалык жактан даярдоодо негизги роль мугалимге таандык. 

Башталгыч класстын мугалими окуучулардын курактык жана жекече өзгөчөлүктөрүн, 

алардын үй турмушунун негизги шарттарын жана үй бүлөнүн тарбия берүүнүн абалын, 

мектептин билим берүү, тарбиялоо милдеттерин жаңы билгендиктен ата-энелерди 

педагогикалык билим, билгичтик жана көндүмдөр менен куралдандыра алышат.[8;84-

87-бб] 

Мугалимдер ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугун ачууда балдары 

мектепке келген биринчи күндөн эле туура, кызыктуу иш алып баруулары керек. Ата-

эне менен педагогдун кызматташтыгы окуу башталганга чейин эле б.а. даярдоо 

классында окуганда эле башталат. Мугалим педагогикалык иш тажрыйбасынын 

негизинде ата-эне менен тыгыз байланышта болуп, аларды мажбурлоо жолу менен 

эмес, өздөрү жан дили менен чогулушка келип, баланын окуу процессиндеги абалынан 

кабар алып тургандай деңгээлге жеткире алыш керек. Ошондо гана ата-энелер менен 

педагогдун ортосунда үзүлбөгөн байланыш болуп турат. 

Ата-энелер менен иштөөдө мугалим педагогикалык этиканы сактап, сылык, ар 

бирине түшүнүү менен мамиле кылуусу зарыл. Ата-эне менен кызмaтташып баштаган 

биринчи күндөн тартып эле класстагы бардык иш-чараларды алар менен чогуу чече 

турганды, класста жашыра турган эч нерсе жок экендигин билдирүүсү керек.  

Ар бир ата-эне менен жекече иштей билүү зарыл. Алар менен канчалык 

жакындашып сүйлөшсөң балдары жөнүндө көп нерселерди билүүгө болот.  

Мугалим менен ата-эненин бирдиктүү иш-аракеттерин уюштуруунун формалары 

жана каражаттары педагог окумуштуулардын эмгектеринде изилденип, ата-энелер 

менен иштөөнүн жекече, коллективдүү жана группалык формалары сунушталган. Ата-

энелер менен иштөөнүн формалары салттуу жана жаңы (салттуу эмес) болуп 2 ге 

бөлүнөт. Салттуу формалары: ата-энелердин чогулушу, ата-энелер үчүн лекциялар, 

жалпы мектептик жана класстык тематикалык конференциялар, ачык сабактар, ачык 

эшиктер күнү, ата-энелер мектеби, ата-энелер үчүн педагогикалык окуу, практикумдар, 

педагогикалык темадагы кинофильмдерди көрүү жана талкуулоо, тегерек столдо 

жолугушуу, суроо-жооптордун кечеси, баланын үй бүлөсүнө баруу;  

ал эми салттуу эмес формага: тематикалык дискуссия, видео жана 

психотренингдер, диспуттар, ата-энелердин кечеси, жекече, группалык жана 

тематикалык консультациялар, окуучулардын катышуусун, ата-энелер чогулушун 

өткөрүү, ата-энелердин тренинги, ата-энелер тарабынан уюштурулган тематикалык иш-

чаралар, педагогикалык тажрыйбаларды анализдөө, уюлдук телефон аркылуу 
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байланышуу, ишмердүүлүккө багытталган оюндар, интернет аркылуу агартуу, балдар 

менен чогуу майрамдарга, викториноларга, конкурстарга катышуу, ата-энелердин 

клубу кирет. [7] 

Балдарды кыргыз этнопедагогикасынын каражаттары аркылуу тарбиялоонун, 

элдик педагогиканын орошон салттары аркылуу үй бүлөдө баланы тарбиялоонун 

маңызынын билим берүү мекемелериндеги социалдык-педагогикалык иш-чаралардын 

ата-энелердин педагогикалык билимин жогорулатууга багытталышы, мектеп ишин 

башкарууга ата-энелерди тартуу, болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу, педагогикалык жогорку жана орто окуу 

жайлардын студенттеринин, мектеп окуучуларынын ата-энелери менен иштөө, 

кесиптик даярдоо маселелерине көңүл бурулушу зарыл. 

Ата-энелер менен мугалимдин, мугалим менен окуучунун ортосунда дайыма 

үзүлбөгөн байланыш болуш керек. Мектеп турмушунда бала, ата-эне, мугалим үчөөнүн 

ортосунда тыгыз байланыш, түшүнүшүү болгондо гана окууда ийгилик, сапаттуу 

билим, таасирдүү тарбия болушу мүмкүн. 
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