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Бул макалада көп маданияттуу билим берүүнүн 
жана көп маданияттуулукка тарбиялоонун зарылчылык-
тары, өзгөчөлүктөрү  жөнүндөгү  мектеп  окуучуларынын  
ойлору, көз караштары жана ага карата болгон жыйын-
тык  пикирлер  баяндалды. 
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В этой статье рассматриваются мнения, взгляды 
учениково необходимости и особенностях  поликультур-
ного воспитания и поликультурного образования. 
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In this article views, opinions of pupils about necessity, 
features of polycultural education and polycultural education 
are considered. 
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Кыргыз Республикасынын  аймагында    80ден     
ашуун    улуттун     өкүлдөрү жашагандыктан, ар бир 
жаш муундун жүрөгүнө мекенчилдик, улутмандык  
сезимди орнотуп, жарандык  көз  карашты  калып-
тандыруу  учур  талап кылган  негизги  маселелердин 
бири  болуп  саналат. Бул  багытта жаш муундарды  
кыргыз элинин, кыргыз улутунун тарыхый, маданий  
баалуулуктарын  сактоо, өнүктүрүү менен  башка 
улуттун маданий  баалуулуктарын сыйлоого үйрөтүү 
негизги орунда  тураары анык болуп  турат.  

Мамлекетибиздин  билим  берүү багытындагы  
реформалары  да бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги 
билим берүүнүн үлгүлөрүн  практикалоого  багыт-
талган. Мисалы, ЮНЕСКО эл  аралык  уюму азыркы  
учурда билим  берүүнүн “билүүгө үйрөнүү – жаса-
ганды үйрөнүү – болууга  үйрөнүү”  классикалык  
парадигмасына  “бирге  жашоону  үйрөнүү”  - деген 
жаңы бөлүктү  практикалоого  багыт алды. Бул масе-
лелердин  талаптагыдай  иш жүзүнө ашырылышы 
жана өз деңгээлинде  чечилиши  өлкөбүздүн  регион-
дорундагы  билим  берүүнүн абалына да  түздөн-түз  
таасирин  бермекчи.  

Көп маданияттуу билим берүү жөнүндө сөз 
кылганда, маданияттар ортосунда жүргүзүлгөн диа-
лог жөнүндө  айтышыбыз керек. Бул маселеге С.Г. 
Тер-Минасова жана В.В. Сафронова сыяктуу про-
фессорлор кайрылып, алар тарабынан илимий көз 

караштар иштелип чыккан. Бул кубулуштун маңы-
зын дагы терең окуп-үйрөнүү үчүн М.С. Кагандын 
философиялык ой-жүгүртүүлөрүнө да токтолуубуз 
керек. Окумуштуу өзүнүн илимий эмгегинде мада-
нияттардын өз ара диалогу инсандардын сүйлөшүү 
учурунда бирин-бири сыйлоосу, урматтоосу жана 
бирин-бири толуктоо, өнүктүрүү, жаңыртуу макса-
тында ой бөлүшүүсү, бири-биринин маданияттарын 
үйрөнүүсүнүн негизинде ишке ашырылган диалог 
деп эсептеген [1].  Мына ушул шарттар аткарылганда 
гана азыркы заманбап полимаданияттуу дүйнөбүздө 
ар түрдүү маданияттар бирге жашай алышы мүмкүн.  
Тактап айтканда, маданияттар ортосунда толук жана 
тең укуктуу диалог ар бир инсандын өзүнүн улуттук 
маданиятын жана эне тилин жакшы билгенде гана 
туура ишке ашырылышы мүмкүн. Жеке инсандын өз 
маданиятынын баалуулуктарын толук үйрөнүү про-
цесси “башка маданиятты так, тереңирээк, ар тарап-
туу түшүнүүгө шарт түзөт”   [2]. 

Мындай шартта жогорудагы маселелердин че-
чилишине азын-оолак болсо да салым кошуп, 
кызыгуум  арткан жаран катары Баткен  шаарынын 
Айтпай Имаров (кызыл топу), В.И. Ленин атындагы 
орто мектептеринин жана Баткен районунун 
Э.Эркебаев атындагы, “Бужум” орто мектептеринин 
мугалимдери менен биргеликте 5-7-класстарынын 
окуучуларынын учурдун  талабына ылайык көп 
маданияттуулук, көп түрдүүлүк, көп улуттуулук 
жөнүндөгү түшүнүү деңгээлдерин аныктоо макса-
тында иликтөө иштерин жүргүздүк. Бул  максатка 
ылайык иликтөө ишине  В.И. Ленин  атындагы орто  
мектебинин 5-класстарынан 38, 6-класстарынан 49, 
7-класстарынан 37 окуучу, бардыгы 124 окуучу, 
Айтпай  Имаров (кызыл топу)  атындагы  орто  
мектебинин  5-класстарынан  42, 6-класстарынан 43, 
7-класстарынан 38 окуучу, бардыгы 123 окуучу ка-
тышты. Ал эми Баткен районунун Э.Эркебаев атын-
дагы орто мектебинин 5-класстарынан 24, 6-класста-
рынан 28, 7-класстарынан  32 окуучу, бардыгы  82 
окуучу, “Бужум”  орто  мектебинин 5-класстарынан 
34, 6-класстарынан  22, 7-класстарынан 36 окуучу, 
бардыгы  92  окуучу катышты. Жалпы  421  окуучу  
камтылды. 

Изилдөөнүн алдына төмөнкүдөй милдеттерди 
койдук:  

1)  Англис тилин окутуунун алкагында көп  ма-
данияттуу  билим берүү; 
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2) Өспүрүмдөрдүн англис тилин үйрөнүүгө бол-
гон кызыгуусун өстүрүү менен көп түрдүү  чөйрөдө  
маданияттуу  ыңгайлашуусуна  багыт  берүү; 

3) Чет элдик маданияттын өкүлдөрүнө толе-
ранттуу мамиле жасоого багытталган негизде тарбия 
жүргүзүү.  

Сурамжылоо жүргүзүү үчүн №1 анкетанын  
мазмунунда  төмөнкү  суроолор камтылган:   

1.Сиз маданият дегенди  кандай түшүнөсүз? 
2.Сиз өзүңүздү  маданияттуумун  деп  эсептей-

сизби? 
3.Башка  улуттагы элдерге карата мамилеңиз 

кандай? 
4.“Ар бир  улут  өз мекенинде  гана жашашы 

керек” дегенге макулсузбу? 
5.Улуттар аралык  келишпестиктин  келип 

чыгуусунун  себеби жөнүндө сиздин  оюңуз  кандай? 
6.Сиздин  досуңуздун  улуту  сиз  үчүн  маани-

лүүбү? 
7.Башка  улуттардын  каада-салтын  жана  

маданиятын  билүүнү  каалайсызбы? 
Анкеталык сурамжылоонун жыйынтыгын ана-

лиздегенибизде төмөнкүдөй маалыматтарга ээ бол-
дук: Сурамжылоо жүргүзүү үчүн түзүлгөн анкета-
нын  мазмунунда камтылган  “Сиз маданият дегенди  
кандай түшүнөсүз?” – деген  суроого  “Акылдуулук, 
билимдүүлүк, башка бирөөнүн оюн сыйлай  билүү-
чүлүк” – деген терең маанилүү ойду билдирген окуу-
чулардын саны – 48 (11,4%), ал эми “Башка улуттагы 
элдердин маданиятын билүү жана аны сыйлоо”  – 
деп  жакындаштырылган мааниде жооп берген  окуу-
чулардын  саны  – 53  (12,5%), “Сылык болуу, жү-
рүм-турум эрежелерин сактоо” – деген үстүрт ойду 
билдирген окуучулардын саны – 142 (33,7%),  “Баа-
ры  туура” – деген  бир  кыйла жалпыланган маани-
деги ойду  билдирген окуучулардын саны – 178 
(42,2,5%). Мындай ойлордун  жыйынтыгын  анализ-
дөө менен өспүрүм курактагы  окуучуларга “мада-
ният”  түшүнүгүн  тереңдетилген  деңгээлде  окутуу  
маанилүү  экендигине басым  жасоого  болот.    

 “Сиз өзүңүздү маданияттуумун деп эсептейсиз-
би? – деген суроого “Ооба” – деген көңүл жылытар-
лык  жоопторду 44 окуучу (10,4%), “Жок” – деген 
жоопту 87 окуучу (20,6%), “Билбейм” – деген  өз 
оюн  ачык айта  албаган 177 окуучу  (42%),  “Кээде” 
– деп күмөн саноо  менен  жооп  берген  103  окуучу  
(24,4%).  Бул  ойлорду  анализдөө менен окуучулар-
дын өзүн-өзү таануусу, өзүнүн  жүрүм-турумун көзө-
мөлгө алуусу жөнүндөгү маселелер көңүл бурууга 
муктаж экендигин байкалып  турат. 

“Башка  улуттагы элдерге карата мамилеңиз 
кандай?” – деген суроого “Башка улуттарды сый-
лайм” – деп достук сезимдерди бийик кармаган окуу-
чулардын саны – 69 (16,3%), “Башка улуттагы элдер-
ге кайдыгер мамиледемин” – деп улуттардын  баа-
луулугуна көңүл бурууну каалабаган окуучулардын  
саны – 27 (6,4%),  “Билбейм”  –  деген өз оюн  ачык  
айта  албаган  окуучулардын  саны – 158 (37,5%),   
“Достошкум  келет” – деген башка улуттагы элдер-
дин өзгөчөлүгүн, каада-салтын үйрөнүүгө ынтызар-
лыгын  билдирген  окуучулардын  саны – 167 

(39,6%). Демек, башка улуттагы  элдердин баалуулу-
гу, каада-салты, үрп-адаттары, маданияты жөнүндөгү 
маалыматтарды окуучуларга кеңири жеткирүү за-
рылдыгы  жаралат. 

“Ар бир  улут  өз мекенинде гана жашашы 
керек” дегенге макулсузбу? – деген суроого  “Ооба” 
– деп  бул ойго  маани  бербеген сыяктуу жооп  
берген  окуучулардын  саны – 57 (13,5%), “Жок” – 
деп  өзүнүн  дүйнө элдерине болгон кеңири көз кара-
шын  билдирген  окуучулардын  саны – 29 (6,8%),  
“Билбейм” – деген өз оюн  ачык  айта  албаган  окуу-
чулардын  саны – 177 (42%),  “Болушу мүмкүн” – 
деген  кайдыгер маанидеги  ойду билдирген окуучу-
лардын саны – 158 (37,5%). Бул ойлорду анализдөө 
менен  ааламдашуу шартында  окуучулардын  көп 
түрдүү, көп  маданияттуу  чөйрөгө ыңгайлашуусу 
жөнүндөгү  маселелер иликтөөгө  муктаж экендигин 
аныктоого  болот. 

“Улуттар аралык келишпестиктин келип  чыгуу-
сунун себеби жөнүндө сиздин оюңуз кандай?” – 
деген суроого  “Элдердин  маданиятынын жетишсиз-
диги” – деген үстүрт ойду  билдирген окуучулардын  
саны – 153 (36,3%), “Окутуу, тарбиялоо, билим  
берүүнүн  жетишсиздиги” – деген ачык, так, терең 
маанилүү жоопту берген окуучулардын  саны – 17 
(4,3%), “Улуттардын маданияты жөнүндөгү  маалы-
маттын жетишсиздиги” – деп бир кыйла  жакындаш-
тырылган мааниде  жооп берген окуучулардын саны 
– 93 (22%), “Улуттар аралык айырмачылыктар, 
экономикалык кыйынчылыктар” – деп социалдык-
экономикалык шарттарга байланыштырып жооп бер-
ген  окуучулардын  саны –  158 (37,5%). Бул ойлорду 
анализдөө менен көп маданияттуу билим берүү, көп  
маданияттуулукка  тарбиялоо негизги маселелердин  
бири  экендигин  айгинелөөгө болот. 

“Сиздин  досуңуздун  улуту   сиз  үчүн  маани-
лүүбү?” – деген   суроого “Ооба” – деп түшүнбөө-
чүлүк  менен жооп  берген  окуучулардын  саны – 77 
(18,2%), “Жок” – деп  улуттук баалуулукка  терең 
маани  берип жооп  берген окуучулардын  саны – 160 
(38%), “Билбейм” – деген өз оюн  ачык  айта  албаган  
окуучулардын  саны – 148 (32,7%), “Болушу мүм-
күн” – деген  кайдигер  маанидеги  ойду  билдирген 
окуучулардын  саны –  36 (8,5%).  Демек, өспүрүм  
курактагы  окуучуларды көп  түрдүү чөйрөдө ыңгай-
лашууга тарбиялоо жана көп  маданияттуу  жүрүм-
турум  эрежелерин  калыптандыруу  зарыл.  

“Башка  улуттардын  каада-салтын  жана  мада-
ниятын  билүүнү  каалайсызбы?” – деген суроого 
“Ооба” – деп көп маданияттуулукка кызыгуу менен 
жооп  берген окуучулардын саны – 158 (37,5%). 
“Жок” – деп түшүнбөстүк менен жооп  берген  окуу-
чулардын  саны – 31 (7,3%), “Билбейм” – деген окуу-
чулардын  саны – 79 (18,7%),  “Кээде” – деген кай-
дыгер маанидеги окуучулардын саны – 153 (36,3%).    

Жыйынтыктап  айтканда,  жогоруда  жүргүзүл-
гөн  анализ бизге  өспүрүм курактагы окуучуларды  
көп маданияттуу билим берүү аркылуу көп мада-
нияттуулукка тарбиялоо зарылдыгын   жаратты.  
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 Көп маданияттуулукка тарбиялоо максаттуу 
түрдө багытталган бир ишмердүүлүк катары каралат. 
Ал төмөнкүлөргө багытталат: 

• Окуучуга дүйнөлүк маданияттын баалуулук-
тарын жана өрнөктөрүн үйрөтүү; 

• Окуучуда  өз элинин маданиятын, өзүнүн кай-
сы улутка таандык экенин жакшы билип, маданият-
тар аралык баарлашууга болгон умтулуусун жаратуу; 

• Окуучуга  башка  өлкөлөргө, калктарга жана 
маданияттарга толеранттуу жана достук мамиле 
жасоону үйрөтүү. 

Тилдин жана  маданияттын ортосунда  тыгыз  
байланышы бар. Чет тилди үйрөнүп жатканда окуу-
чулар баарлашуунун жаңы каражаттарын үйрөнүп, 
дүйнөлук маданияттын баалуулуктары, өзгөчө үйрө-
нүп жаткан чет тилдин маданий баалуулуктары 
менен таанышышат: анын тарыхы, географиясы, 
илими, адабияты, искусствосу ж.б. 

Англис тилин окутуу процессинде өспүрүмдөр-
гө көп маданияттуу билим берүүнүн эффективдүү-
лүгү көп маданияттуу билим берүү боюнча педагоги-
калык моделдин ишке ашырылышы менен байла-

ныштуу. Бул модель окуучуларга чет элдик мада-
ниятты активдүү түрдө үйрөнүш үчүн ылайыктуу 
шарт түзө алган усулдардын, формалардын жана 
каражаттардын комплекси жана окуу материал-
дардын мазмунун тандап алуу иши аркылуу ишке 
ашат. Ошондой эле, анын ишке ашырылышы илимий 
принциптердин эсепке алынышы жана керектүү 
педагогикалык шарттардын колдонулушу менен 
коштолот. Бул моделдин натыйжалуулугу белгилүү 
критерийлер жана аларга тиешелүү көрсөткүчтөр 
жана деңгээлдер  менен бааланат.  
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