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Кыргыз-Түрк “Манас” университети жыл санап билим жаатында ар кыл
өнүгүүгө кадам жасап келет. Былтыркы жылы “Түрк тилин чет тил катары
үйрөтүү” боюнча курсун уюштуруп, анын жыйынтыгы жемиштүү болгон.
Эми “ Кыргыз тилин чет тили катары үйротүү” курсун Кыргызстандагы окуу
жайлардын арасыпда тагыраак айтканда, окутуучуларынын да катышуусунда
биринчи жолу Кыргыз-Түрк “Маиас” упивсрситетинин Чет тилдер жогорку
мектебинин Кыргыз тили координаторлугунун эмгек жамааты тарабынан
уюштурулду. Мында бир ай бою теориялык жана практикалык сабактар
өткөрүлдү. Негизинен тилдерди чет тил катары окутуп үйрөтүүнүн
методикасында жакынкы мезгилдерден бери “Европа Портфолио” стандарты
деген түшүнүк пайда болуп, бүтүндой чет тилдерди окутуу тармагына
жаңычыл методика катары тез жайылууда. Тилдерди чет тил катары окутуп
жатышкан мупшимдерге жеткирүү пиетинде Кыргыз-Түрк “Манас”
университетинин Кыргыз тили координаторлугунун ушул иш-чарадагы
негизги максаттарынын бири болуп сапалат. Ноябрь айында 40 саат
теориялык, 40 саат практикальтк сабактар откорүлдү. Уюштуруучулардын
айтымында, аталган окуу курсупа Бишкектеги бардык окуу жайларындагы
чет тилдүү жарапдарга кыргыз тилип окутуп жатышкан филологдор,
магистранттар жана ушул багытта билим алып жатышкан жогорку курстун
студенттери тариллган. Катышуучулардып саны ого эле көп болгон. Бирок

эрежеге ылайык таидап алуудан кипин 17 окутуучуга курска катышууга
мүмкүндүк болгон.
Окутуу стандартта белгиленгеп 4: окуу, угуу, жазуу, сүйлөшүү-мында
монолог, диалог үиротүү багытыпда жүрдү. Манас университетинин
профессор,
докторлорупуи
жана
оз
ишин
мыкты
өздөштүргөн
окутуучулардын жпрдамы мепеп кыпгыз тилип чет тил катары окутуунун
маани-маңызып. тектеш тилдерди окутуупун маселелери, тилди чет тил
катары жана эпе тил катары окутуунун айырмачылыктары туурасында
кеңири үйрөттүтпүп чыгытпты. Жыйыптыгыттда сынакты тест түрүндө
тапшырышып, аталган окуу жайдытт рсктору профессор Себахаттин Балжы,
Түркология фак"'льтстинин деканы профессор Лайли Үкүбаева, Чет тилдер
жогорку мектсбппин мүдүрү, профессор Т.Абдиев ж.б. окутуучулардын
катышуусунда курсту ийгиликтүү а>п; гагап 8 окутуучуга “Кыргыз тилин чет
тили катары ок уунун” сертификаты тагппырьтлды. Ал эми тиешелүү упайга
ээ боло албагандарга “Катьтшуу баракмасы” жапа “Ыраазычылык баракчасы”
тапшырылд 1>1. ('очунда бул курст)' аяктагандар, жаңычыл заманбап
методиканы ипггиктүү окутуп үпротүү кс гечекте да улантылышын
колдошооруп
'лдиришти, дсп ч''ргы з Түрк “Манас” университетинин
коомчулук ме’ *11 байлачьчп г ).
чуи
/ магкери Айзат Таласбаева
маалымдады.
Айзада Дүйшөнбаева

