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Ыктыярчылардын, 
мугалимдердин жана 
мектептердин директорлорунун 
ишинин, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү, атап 
айтканда Билим берүү жана илим 
министрлиги менен ийгиликтүү 
өнөктөштүктүн аркасында Тынчтык 
Корпусу көп ийгиликтерге 
жетишкени менен сыймыктанат. 

Мамлекеттик жалпы билим берүү 
мектептеринин колдоосунда 
Америкалык Тынчтык Корпусунун 
ыктыярчылары 27 жылдан бери 
Кыргыз Республикасында жашап, 
Кыргызстандын мугалимдери 
менен бирдикте англис 
тилин окутушат, ошондой эле 
окуучулардын англис тилин 
билүү көндүмүн жакшыртып, 
өз келечегин кеңейтүүгө 
кызыктырып жана шыктандырып 
келишүүдө. Бул сабактарда 

Тынчтык Корпусунун максаттары 
мурдагы бойдон эле калды, 
бүткүл дүйнөдө тынчтык жана 
достук миссиясы 1961-жылы уюм 
уюшулганда кандай маанилүү 
болсо, азыр да дал ошондой эле 
маанилүү деп ойлойм. Тынчтык 
Корпусунун программасынын эң 
чоң ийгилиги катары ыктыярчылар 
башка өлкөнүн жаранын кабыл 
алууга мүмкүнчүлүк болбогон 
айрым бир эң алыскы айылдарда 
жашап жана мамиле түзө 
алгандыгынан көрүүгө болот. Мына 
ушул мамилелерден Тынчтык 
Корпусунун оң таасири байкалып 
турат.

Биз сиздер менен өткөн жылдын 
жыйынтыктары менен бөлүшүп 

ТЫНЧТЫК КОРПУСУНУН 
ДИРЕКТОРУНУН КАЙРЫЛУУСУ

жана сабактан сырткары иш-
чараларда жамаат деңгээлинде 
түзүлгөн жемиштүү өнөктөштүк 
мамилелер окуучулардын жана 
англис тили мугалимдеринин 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Бул 
мамилелер ыктыярчылардын эки 
жылдык ишинен кийин да улана 
бермекчи. 

Тынчтык Корпусунун 
ыктыярчылары дүйнөнүн баардык 
өлкөлөрүндө кабыл алуучу 
өлкө тарабынан аныкталган 
тармактарда иштөө үчүн ошол 
мамлекеттин өкмөтүнүн чакыруусу 
боюнча барып иштешет. Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү 
колдоо көрсөтпөсө, бул отчетто 
белгиленген ийгиликтерге 
жетишүү мүмкүн эмес эле. Мен 
күн сайын өкмөт өкүлдөрүнүн, 
ошондой эле жамаат мүчөлөрүнүн 
Кыргыз Республикасындагы 
Тынчтык Корпусунун 
ыктыярчыларынын ишин өтө 
жогору баалашарын көрүп 
жүрөм. Биз муну мугалимдердин, 
окуучулардын жана ата-энелердин 
жигеринен, ошондой эле Билим 
берүү жана илим министрлиги 
жана Тышкы иштер министрлиги 
көрсөткөн колдоодон көрүп 
турабыз. 

жатканыбызга кубанычтабыз 
жана сыймыктанабыз.  Бул 
отчет Кыргыз Республикасында 
Тынчтык Корпусунун ийгилигинин 
негизин түзгөн мугалимдер, 
мектеп директорлору жана 
ыктыярчылардын ортосундагы 
кызматташууну чагылдырылат. 
Кийинки жылы жана келээрки он 
жылдыкта биздин эки өлкөнүн 
элдеринин ортосундагы тажрыйба 
алмашуу, байланыштарды чыңдоо 
жана өз ара түшүнүүүнү орнотуу 
максатында кызматташуу улана 
беришин чыдамсыздык менен 
күтөбүз. 

 Анна Хоффмэн 
Кыргыз Республикасындагы 
Тынчтык Корпусунун директору
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ТЫНЧТЫК КОРПУСУ 
Тынчтык Корпусу АКШ өкмөтүнүн саясий жана диний эмес көз карандысыз 
федералдык агенттиги болуп саналат. Бул уюм окутулган кызматкерлерге 
муктаж болгон өлкөлөргө жардам берүү максатында чет мамлекеттерде, 
кыйын шарттарда иштөөгө даяр америкалык ыктыярчыларды жөнөтөт.  
“Тынчтык Корпусун” жаратуу идеясы 1960-жылы Мичиган студенттерин 
тынчтык жана достук миссиясы менен башка өлкөлөргө барып өз мекенине 
кызмат өтөөгө чакырган сенатор Джон Ф. Кеннедиге тиешелүү болгон. 
Ошентип, Тынчтык Корпусу 1961-жылы президент Джон Ф. Кеннеди 
тарабынан расмий түрдө бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана өлкөлөр 
ортосундагы достук мамилелерди колдоо үчүн уюштурулган жана бул 
миссия азыркы күнгө чейин өзгөрүлгөн жок:

1 2 3
Билимдүү 

адистерге муктаж 
болгон өлкөлөрдүн 

элине көмөк 
көрсөтүү.

Ыктыярчыларды кабыл 
алган өлкөлөрдүн элдерине 
Америка эли жана алардын 
маданияты тууралуу мыкты 

маалымат берүү.

Америкалыктарга 
башка өлкөлөрдүн 

элдери жана алардын 
маданияты тууралуу 

мыкты маалымат берүү.

ЖИКСТин алдын алуу боюнча тренерлер, айыл чарбачылыгы жана курчап 
турган чөйрө боюнча жумушчулар катары иштешет. Алар кабыл алган үй-
бүлөлөрдөн жана өнөктөштөрдөн көп нерселерди абдан зор ынтаа менен 
үйрөнүшөт, алар иштеген өлкөлөрдүн маданиятына жуурулушат, ошондой 
эле жергиликтүү коомчулуктар тарабынан демилгеленген өнүктүрүү боюнча 
долбоорлорго катышышат. Бардык ыктыярчылар кабыл алган өлкөнүн өкмөт-
төрүнүн чакыруусу боюнча иштешет жана кабыл алуучу уюм менен кызмат-
ташып иш алып барышат. Тынчтык Корпусунун бүткүл дүйнө жүзү боюнча про-
граммаларын каржылоо АКШ Конгресси тарабынан ассигнацияланган жана 
америка жарандарынын салык которууларынын эсебинен жүргүзүлөт.

ДУЙНӨ ЖҮЗҮ БОЮНЧА ТЫНЧТЫК 
КОРПУСУ ЖӨНҮНДӨ САНДАР

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ТЫНЧТЫК КОРПУСУ ЖӨНҮНДӨ САНДАР  

7334
ЫКТЫЯРЧЫ

26
ОРТО ЖАШ 
КУРАГЫ

3.2%
ЖАШЫ 50дөн УЛУУ 
ЫКТЫЯРЧЫЛАР

61
УЧУРДА КАБЫЛ 
АЛГАН ӨЛКӨЛӨР

65%
35%

40
37

77*
ЫКТЫЯРЧЫ
*(Январь, 2020 ж.)

87%
20-29 ЖАШ

9%
30-39 ЖАШ

4%
40-65 ЖАШ

Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары бүткүл дүйнөдө аларды кабыл алган өл-
көлөрдүн жергиликтүү элдери менен чогуу иштеп жана жашоо менен бирге 
өздөрү жашаган коомчулуктарды өнүктүрүүнүн үстүндө иштешет. Алар окутуу-
чулар, бизнес-кеңешчилер, жаштарды өнүктүрүү боюнча адистер, маалымат 
технологиялары тармагындагы кеңешчилер, ден соолукту чыңдоо жана АИВ/

Кариб аралдары

Түштүк Америка

Африка

Азия

Борбордук Америка
жана Мексика

Түндүк Африка жана
Жакынкы Чыгыш

Чыгыш Европа жана
Борбордук Азия

Тынч океан аралдары
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ТЫНЧТЫК КОРПУСУ  

ТЫНЧТЫК КОРПУСУНУН 
ЫКТЫЯРЧЫСЫ БОЛУУГА ТАЛАПТАР

Кыргыз Республикасында Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары болуш үчүн 
талапкерлер жигердүү тандоо процессинен өтүшөт. Алар төмөнкү талаптарга 
жооп бериши керек:

Талас обл.

Жалал-Абад обл.

13

12

19

15
513

Ош обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Чүй обл. 

ЫКТЫЯРЧЫЛАРДЫН ЖАЙГАШУУСУ

Америка Кошмо Штаттарынын 
Тынчтык Корпусу Кыргыз 
Республикасында 1993-жылы 
өкмөттөрдүн ортосунда кол 
коюлган өлкөлөрдүн кызматташуусу 
жөнүндө расмий макулдашуунун 
негизинде алгачкы жолу 
ачылгандан бери 27 жыл өттү. Ушул 
убакыт ичинде Тынчтык Корпусунун 
1250дөн ашуун ыктыярчылары жүз 
миңдеген адамдарга англис тилин 
үйрөнүүгө, лидерлик көндүмдөрдү 
өнүктүрүүгө, жамааттарды 
өнүктүрүү боюнча долбоорлорго 
катышууга жардам беришкен.

Ыктыярчылар жергиликтүү 
кесиптештери менен тыгыз 
кызматташтыкта иш алып баруу 

менен бирге, мугалимдер үчүн 
тренингдерди өткөрүп, гендердик 
жана компьютердик сабаттуулук, 
жана башка жаштарды өнүктүрүү 
боюнча иш-чараларды ийгиликтүү 
аткарышты. 

Азыркы учурда Тынчтык Корпусунун 
бардык ыктыярчылары Англис 
тилин чет тили катары окутушат. 
Сабак учурунда мугалимдер 
менен окуучулардын көндүмдөрүн 
жогорулатуудан сырткары, 
ыктыярчылардын көпчүлүгү жайкы 
жана кышкы лагерлерди өткөрүүгө 
катышышат, жаш адамдарды 
турмуштук көндүмдөргө, сын 
ой жүгүртүүгө жана келечекти 
пландаштырууга үйрөтүшөт.

 ٚ АКШнын жараны болуусу.

 ٚ Аккредитацияланган универси-
теттен бакалавр даражасы: же-
тишүүсүнүн табели талап кылынат.

 ٚ Медициналык кароо: физикалык 
жана менталдык ден соолугунун 
кызматка туура келери тууралуу 
документ.

 ٚ Таржымалын текшерүү: жаран-
дык, кесиптик жана финансылык 
аспекттерде мыйзам бузуулары-
нын жоктугу.

 ٚ Тынчтык Корпусунун штаб-квар-
тирасында интервьюдан ийгилик-
түү өтүүсү. 

 ٚ Кыргыз Республикасында кызмат-
ка чейинки даярдыкты ийгилик-
түү аяктоосу.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ИШТӨӨГӨ ДАЯРДОО ЖАНА КЫЗМАТ 
УЧУРУНДАГЫ ТРЕНИНГДЕР 
Эки жылдык мөөнөттө иштөөнүн 
алдында Тынчтык Корпусунун ар 
бир ыктыярчысы кызматка чейинки 
үч айлык окутуудан өтөт. 2019-жылы 
Кыргыз Республикасынын билим 
берүү жаатында ыктыярчы болуп 
иштөө үчүн 40 стажер келишкен. 
Тренингдер стажерлор келээрден 
бир топ мурда эле башталган, ант-
кени алар интернет аркылуу кыргыз 
тили боюнча сабактарды окуп-үй-
рөнүшкөн жана биздин маданият 
тууралуу маалыматтар менен та-
анышышкан. Кызматка чейинки 
окутуунун максаты – ыктыярчылар-

дын өлкөдө иштөө менен бирге ден 
соолукта жана коопсуздукта жашо-
осу. Алар үч ай бою кыргыз тилин 
үйрөнүшөт, жергиликтүү мугалим-
дер менен окутуу ыкмаларын иш 
жүзүндө колдонушат жана маданий 
аралык компетенттүүлүк жана ма-
алыматтуулук боюнча тренингден 
өтүшөт. Окутуудан ийгиликтүү өт-
көндөр гана толук кандуу ыктыярчы 
боло алышат.

Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары 
жана жергиликтүү англис тил муга-
лимдери эки жыл бою кызматташуу 

учурунда окутуунун методикасы, 
окуучунун билим дэңгээлин баалоо 
жана сабакты пландаштыруу боюн-
ча тренингдерге катышышат. Тын-
чтык Корпусу мектептерде окутуу 
чөйрөсүн жакшыртуу максатында 
«Ынтымактуу мектеп» тренингдерин 
өткөрөт. Тренингге мектеп дирек-
торлору, мугалимдер жана ыктыяр-
чылар катышып, алар жер-жерлер-
де өздөрүнүн билимдери менен 
бөлүшүшөт. Мугалимдер, жамаат 
мүчөлөрү жана ыктыярчылар дол-
боорлорду иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу боюнча тренингдерге ка-
тышышып, өздөрүнүн жамааттарын 
өнүктүрүүгө багытталган чакан дол-
боорлорду ишке ашырышат.  
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Тынчтык Корпусунун Англис 
тилин чет тили катары окутуу 
(АЧКО) долбоору Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлигинин 
негизги өнөктөшү болуу менен 
мугалимдердин, окуучулардын жана 
жамаат мүчөлөрүнүн билимин жана 
кесипкөйлүгүн англис тилин окутуу 
ыкмаларын жакшыртуу аркылуу 
жогорулатууга багытталган. 

Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары 
мектептерде англис тилин 
биргелешип окутуу аркылуу англис 
тил мугалимдеринин деңгээлдерин 
жогорулатышат. Алар мектептерде 
окутуу ресурстук борборлорун 
түзүүгө же кеңейтүүгө жардам 
көрсөтүшөт, окуу программаларын 
жана усулдук материалдарды иштеп 
чыгууга шарт түзүшөт.

Ыктыярчылар ошондой эле англис 
тил ийримдерин, компьютердик 
сабаттуулук боюнча сабактарды 
жана жаштарды өнүктүрүү сыяктуу 
класстан тышкаркы иш чараларды 
дагы өткөрүшөт. 

1993-жылы, долбоор жаңы башталган 
учурда учурдан тартып, 700дөн 
ашуун АЧКО ыктыярчылары мугалим 
катары Кыргыз Республикасынын 

1-максат: Англис тил мугалимдеринин потенциалын биргелешип 
окутуу, аларга методикалык тренингдерди уюштуруу жана 
окутуу ресурстарын өнүктүрүү аркылуу жогорулатуу.

488

Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары менен биргелешип 
окутуунун натыйжасында, 488 мугалим чет тилди окутууда 
колдонулган коммуникативдик методдорун үйрөнүү менен 
өздөрүнүн жаңы окутуу ыкмаларын жана англис тилин окутуу 
жөндөмдөрүн жакшыртышты.

723 англис тил мугалим англис тилин окутуу боюнча кесиптик 
деңгээлди жогорулатуу иш-чараларга активдүү катышышты.

561 англис тил мугалим жаңы билим берүү ресурстарын жана окуу 
материалдарын эффективдүү колдонууну өздөштүрүштү.

269
мугалим окуучулардын сабакта алдыга жылуусун байкоо жана 
алар менен бөлүшүү ыкмаларын, класста баа берүү көндүмүн 
өркүндөтүштү.

2-максат: Окуучулардын  англис тилде сүйлөө, сынчыл ой 
жүгүртүү жана өзүнө ишенүү жөндөмдөрүн сабакта жана сабактан 
тышкаркы иш-чараларды өткөрүү аркылуу өркүндөтүү.

9124

2019-жылы орто мектептердин 9124 окуучусу англис тили эне 
тил катары сүйлөгөн Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары менен 
жергиликтүү мугалимдер биргелешип окуткан англис тил 
сабагына катыша алышты.

4999
окуучу класстык жана класстан тышкары иш-чаралардын 
натыйжасында англис тил көндүмдөрү жакшырганын 
көрсөтүштү.

1107
окуучу Тынчтык Корпусунун ыктыярчылары менен тренингдерге 
катышуунун натыйжасында өздөрүнүн лидерлик, кесиптик жана 
турмуштук көндүмдөрүн жакшыртышты.

200 мектебинде жана 15 ЖОЖдо 
иштеп келишти.

2019-жылы 83 ыктыярчы 100дөн 
ашуун англис тил мугалимдери 
менен бирге иш алып барышты. 
Азыркы учурда 77 ыктыярчы 
өлкөнүн алты облусунда, көбүнчөсү 
айыл мектептеринде, иш алып 
барышат. 

Класстан сырткары, ыктыярчылар 
кесиптештери менен бирдикте жер-
гиликтүү жамааттарга кичи грант-
тар аркылуу, алардын потенциалын 
жана туруктуулугун жогорулатууга 
басым жасоо менен өнүгүүсүнө 
жардам беришет. 2019-жылы жа-
мааттар демилгелеген 35 долбоор 
колдоого алынып, USAIDдин кичи 
гранттар жана Тынчтык Корпусунун 
өнөктөштүк боюнча программалары 
тарабынан каржыланды.

Кичи гранттар мугалимдер 
үчүн тренингдерди, мектептер 
жана жамааттар үчүн ресурстук 
борборлорду камтыды.  Ошондой 
эле, ыктыярчылар жергиликтүү 
жамааттар менен бирдикте, жеке 
донорлордун колдоосуна ээ болгон 
долбоорлорду ишке ашырышат. 

АНГЛИС ТИЛИН  
ЧЕТ ТИЛИ  
КАТАРЫ ОКУТУУ

2019-ЖЫЛДАГЫ «АНГЛИС ТИЛИН  
ЧЕТ ТИЛИ КАТАРЫ ОКУТУУ» 
ДОЛБООРУНУН НЕГИЗГИ 
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
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Келли менен 
иштешүүм кесиптик 
жактан өстүрдү. Биз 
Тынчтык Корпусу 
өткөргөн окутуу мето-
дикасы, командалык 
окутуу, мектепте окуу-
чулар үчүн жагымдуу 
чөйрө түзүү, ошондой 
эле долбоорлорду 
иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу боюнча бир нече тренингдерге катыштык. 2019-жылдын 
күзүндө «Долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу» тренингине 
катышканбыз. Жаңы билимдин жардамы менен «Англис тилин окутууда 
мультимедиалык ыкмаларды колдонуу» долбоорун иштеп чыктык, кийин 
ал Тынчтык Корпусу тарабынан колдоо тапты. 
Натыйжада 16 ноутбук, кулакчындарды, ресурстарды алдык, эң башкысы 
азыр башка мугалимдерди класста мультимедиалык технологияны кол-
донгонго окутуп жатабыз. 2020-жыл Кыргызстанда «Аймактарды өнүк-
түрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы» болуп жарыялан-
ды, ал эми биздин долбоор бул максаттарга толук шайкеш келет. 

Нарын облусунун мектептеринин биринде эмгектенген англис тили му-
галими Лира Осмонкулова өзү жетишкен ийгилик тууралуу бизге айтып 
берди. Ал окуучуларга англис тилин окутуу аркылуу алардын мүмкүнчүлү-
гүн кеңейтүүгө умтулат. Лиранын урааны: «Тилди үйрөнүү, демек дүйнөнү 
ачып көрсөткөн дагы бир терезелүү болуу». Ал Тынчтык Корпусунун ыкты-
ярчысы Келли Ньютон менен иштешүүнүн маанисин баса белгиледи.

 «Биздин долбоордун максаты – англис тилин оку-
туу методикасына мультимедиалык технологияны 
киргизүү, мугалимдерге билим жана ресурстарды 
берүү. Биз мектепке жаңы ресурстарды бердик, 
негизги максатыбыз биздин жана жакынкы мек-
тептердин бардык англис тили мугалимдерин 
окутуу процессинде мультимедиа технологияла-
рын пайдаланууга үйрөтүү.  Мультимедиа техно-
логиялары окуучулардын жаңы теманы жакшы 
өздөштүрүүсүнө жана сөздүк запасын кеңейтүүгө, 
окууга ынтызарлыгын жогорулатууга жардам берет, 
ошондой эле англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн 
өкүлдөрү менен баарлашууга шарт түзөт. 

Кыргызстан өз келечеги үчүн технологияны 
киргизүүнү улантып жатканын эске алганда, 
окуучулар жана мугалимдер билимге жана 
көндүмдөргө ээ болушат, бул болсо аларга 
ишмердиктин кайсы гана чөйрөсүн тандабасын, 
пайда гана берет», - дейт Келли Ньютон.

ИЙГИЛИК БАЯНДАМАСЫ

 «Биз Тынчтык Корпусунун ыктыярчысы Келли Ньютон менен бир 
жылдан ашык иштешип жатабыз. Англис тил сабагы түп тамырынан 
өзгөрүп, окуучулар тилди үйрөнүүгө абдан кызыга башташты. Келли 
экөөбүз сабак кызыктуу өтүшү, ал эми окуучулар кызыкдар болушу 
үчүн тыгыз кызматташтыкта иштешебиз.  Англис тили көп өлкөлөрдө 
колдонулгандыктын, биз окуучуларыбыздын сүйлөө ыкмасын жакшыр-
тууга басым жасайбыз. Биздин окуучулар англис тилинде окуп жана 
түшүнгөн менен сүйлөөгө келгенде кыйнчылыктар жаралат. Бизде азыр 
өсүү байкалууда, окуучулар англисче кыйла ишенимдүү баарлашып 
калганына сыймыктанып жатам. Ал турсун мен мугалим катары англис-
че жакшы билгениме карабай, сүйлөшүүдө айрым бир бөгөттөргө туш 
болчумун. Азыр менин эркин сүйлөгөнүм да окуучуларымды англис 
тилин үйрөнүүгө шыктандырууда. 

Биз англис тили сабагын бирге пландап, өт-
көрөбүз.  Чындыгында эле сабакты биргеле - 
шип окутуу натыйжа берип жатат. Келли –  
тилди алып жүрүүчү, мен болсо кесибим   
боюнча мугалиммин. Биз бири-бирибиздин  
көндүмүбүздү толуктап турабыз. 

ТИЛДИ ҮЙРӨНҮҮ – ДҮЙНӨНҮ  
АЧЫП КӨРСӨТКӨН ДАГЫ БИР 
ТЕРЕЗЕЛҮҮ БОЛУУ
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Тренинг мугалимдердин жекелик потенциалын өнүктүрүүгө жана өз ара 
баарлашуу көндүмдөрүн жакшыртууга өбөлгө түздү. Гүлчө айылынын 
Т.Отунчиев атындагы №2 мектеп-гимназиясынын 32 жаштагы мугалими 
Нургүл Калибаева «Англис тили мугалими болуп үч жылдан бери гана 
иштеп жаткандыктан, англис тилин окутууда пайдалуу идеяларды жана 
көндүмдөрдү алдым, өзүмдү кыйла ишенимдүү жана жогорку квалифи-
кациялуу сезип калдым», - деп жазган. 

 «Долбоор туруктуулукту камсыз кылууну эсепке алуу менен пландал-
ган. Мугалимдер окутуунун методологиясын жана практикасын үйрөнүү 
менен бирге үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүнүн жолдорунун бири катары 
тажрыйба алмашуу чөйрөсүн түзүштү.  Алар өздөрүнүн кесиптик компе-
тенциясын кеңейтүүнүн аркасында кесиптештерин өнүктүрүүгө жардам 
берип жатышат. Тренингдин биринчи этабынын катышуучулары жалпы-
сынан он тренинг өткөрүшүп, Алай районунун 61 мугалими менен жаңы 
билимдери менен бөлүшүп, тажрыйба алмашышты», - деп белгилейт 
Тынчтык Корпусунун ыктыярчысы Джон Делео.

Кыргыз Республикасында Тынчтык Корпусунун ар бир ыктыярчысы-
нын негизги максаттарынын бири мугалимдердин компетенциясын 
өнүктүрүү болуп саналат. Ыктыярчы Джон Делео Ош шаарынын чет жа-
касында жайгашкан мектепте гана иштебей, Ош облусунун айылдык 
райондорунун көп мугалимдери менен иштешип, аларга жакшы таасир 
тийгизүүдө.

Джон Делео Ош шаарындагы Билим берүү институтунун Англис тил 
кабинетинин башчысы Жыпаргүл Жуманова менен бирдикте Алай рай-
онунун айылдык жана алыскы мектептеринин жаңы иш баштап жаткан 
мугалимдери жана орто стажга ээ мугалимдери үчүн «Тренерлер үчүн 
тренинг» форматында жайкы лагерь уюштурган. Мугалимдер өздөрүнүн 
педагогикалык билимин кеңейтишти, сабак берүү жана окутуу боюнча 
көз караштарын жана ынанымдарын жакшыртышты, муну менен бирге 
өз эффективдүүлүгүн жана рефлективдик ой жүгүртүү көндүмдөрүн жого-
рулатышты. Жайкы лагерден кийин катышуучулар өздөрүнүн жана Алай 
районунун башка мектептеринде тренинг өткөрүштү.

Өзгөн районунун Жыланды айылынын Т.Орозов атындагы №28 орто 
мектебинин сегиз жылдык тажрыйбасы бар отуз жаштагы мугалими Фе-
руза Сыдыкова «Өзүмдүн жаңы көндүмдөрүмдүн жана ыкмаларымдын 
бардыгын сабакта колдоно баштадым. Ошондой эле билимимди жана 
көндүмдөрүмдү бул тренингге катыша албай калышкан биздин айылдын 
мугалимдери менен бөлүшүп жатам. 

Кесиптик компетенциябыздын жакшырышынын натыйжасында окуучулар 
тилди үйрөнүүнүн кыйла сапаттуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат», - дейт.

Гүлчө айылынын М.Адышев атындагы №1 мектеп-гимназиясынын муга-
лими Айнагул Жаңыбаева рефлективдик журналга: «Азыр менде англис 
тилин окутуу боюнча ресурстук маалыматтар арбын, аларды мектебим-
деги мугалимдер менен же Интернетте бөлүшкөнгө даярмын. Бул маа-
лыматтарды окутуучулук практикамда такай колдонууга аракет кылам», 
- деп жазган. 

«Ар бир тренинг мен үчүн маанилүү. Көп ыкмалар жөнүндө мурда 
эле окугам, бирок аларды колдоно алган эмесмин. Бул тренингден 
кийин окутуунун жаңы ыкмаларын колдоно баштадым. Менин са-
багым жаңы жашоого ээ болду жана окуучулардын сабакка кызы-
гуусу кыйла жогорулады. Барынан грамматиканы же лексиканы 
үйрөтүүдөгү үч өзгөчөлүктү - «Маани, айтылыш жана форманы» 
колдонууну жакшы өздөштүрдүм. Бул ыкмаларды ийгиликтүү кол-
доном деп ойлойм», - дейт Гүлчө айылынын М.Адышев атындагы 
№1 мектеп-гимназиясынын беш жылдык тажрыйбасы бар отуз беш 
жаштагы мугалими Айнагүл Жаңыбаева.

АР БИР ТРЕНИНГ МЕН ҮЧҮН 
МААНИЛҮҮ

ИЙГИЛИК БАЯНДАМАСЫ
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МЕН БАРДЫК 
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРГА 
ДАЯРМЫН
Аксы районунун Кербен шаарынын  
Ж.Мавлянов атындагы мектебинин окуучусу 
Гүлназик Бахрамованын ийгилик баяны:

2019-жылдын апрелинде FLEX программасы 
жеңүүчүлөрүнө чала башташты. Биринчи күнү мага 
чалышкан жок, бирок өткөнүмдү ичимден сезип тур-
дум. Чыдамдуулук менен күттүм, мага экинчи күнү чалышты. Кубанга-
нымдан секирип, өтө катуу толкундандым!

Мен 4-класста окуп жүргөндө биздин мектептин 11-классынын окуучусу 
Жибек бир жылга АКШга кетти. Мен аны менен тааныш элем, окуучу бо-
луп туруп Америкага барууга ушундай уникалдуу мүмкүнчүлүк бар экени 
таң калтырган. Дал ошондо өзүм үчүн жаңы дүйнөнү ачып, алдыма Аме-
рикага окууга барууга так максат койгон элем. Мектепте англис тилин 
кызыгуу менен үйрөнө баштадым. Адегенде ресурстар жетишсиз эле, 
бара-бара мектебибизде ресурстук материалдар да, ресурстук адамдар 
да пайда боло баштады. Биринчи аракетти 9-клааста FLEX программа-
сына тандоого катышып, экинчини – 10-класста, акыр аягында жеңиштүү 
аракетти 11-класста жасагам. 

Джозеф келгенде аны менен англисче сүйлөшкөнгө аракет кылып, суроо 
берип, тилди терең үйрөнө баштадым. Мен бардык ийримдерге барып, 
районубузда Тынчтык Корпусунун долбоорунун алкагында ал биздин 
мугалимибиз Зыйнат Шатманова менен бирге ишке ашырган бардык 
долбоорлорго активдүү катыштым.  Бул учурда менде жакшы пайдубал 
түзүлүп калган болчу, грамматиканы жетиштүү дурус билчүмүн, 
сөздүк запасым жакшы эле, бирок өзүмдүн билимимди пайдалана 
алчу эмесмин. Джозефтин сабагына жана ийримине бара баштаганда 
англичсе эркин сүйлөп калдым. 

Биздин мектепке Тынчтык Корпусунун ыктыярчысы 
Джозеф Маклирини жиберишкени сонун болду. 9 жана 
10-класстарда Джозеф менен биздин англис тили му-
галимибиз Зыйнат Шатманова бирге иштешип, аглис-
чебиздин деңгээлин эселеп көтөрө алышты. Мен FLEX 
программасына жакшы даярданган элем, ошондуктан 
ички туюмум  бул жолу өтөрүмдү билдирип жатты. 
Мугалимим Зыйнат эже жана Джозеф менден кем куба-
нышкан жок, бул – биздин командалык жетишкендиги-
биз болчу. 

Мен Америкадан көптү үйрөндүм, эң башкысы – инсан катары ачылып, 
жаңы нерсени үйрөнүүдөн коркпой калдым. Америкалык мектепте би-
лим берүүнүн өзгөчөлүгү – бул жерде инновациялык билим берүү жана 
мультмедиалык технология колдонулат. Ошондой эле окуучулар көп 
сабактарды өздөрү тандап ала алышат. Мен драманы, алгебраны, тарых-
ты жана журналистиканы тандадым.  Анткени жазганды жакшы көрөм 
жана азыр биздин мектептин вебсайтында редакциялык коллегиянын 
курамындамын. Негизинен Кыргызстан, биздин маданият жана алмашуу 
программаларынын студенттери жөнүндө жазам.  

Учурда бардык кыйынчылыктарга даярмын. Каржылык жана башка 
кыйынчылыктарга карабастан, өзүмдүн кыялымдагы университетке 
тапшырам деп ойлойм. Мүмкүнчүлүктөр көп, так максат гана коюп, бир 
аз аракеттенүү керек. Сен бир эшикти ачсаң, сага миң эшик ачылат.

Ал турсун Джозеф кеткенден кийин да ал биздин 
мектеп менен байланышып, чет өлкөлүк ЖОЖдор-
го тапшыруу үчүн мотивациялык каттарды жазууда 
кеңеши менен бизге жардам берип, окуу материал-
дарына, стипендия программаларына жана Кыргы-
зстандын окуучулары үчүн башка мүмкүнчүлүктөргө 
шилтемелерди жөнөтүп, FLEXте жеңүүдө колдоп 
жана шыктандырып турду.  Мени менен бирге Джо-
зефтен окуган курбум Айбийке FLEXтин жеңүүчүсү 
болуп калды. Азыр Айбийке экөөбүз АКШнын Ка-
лифорния штатындагы бир мектепте окуп жатабыз 
жана ал турсун айрым сабактарга бирге барабыз.  

ИЙГИЛИК БАЯНДАМАСЫ
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Алай районундагы англис тили мугалими Азиза Нуржанова, ыктыярчы 
Бриана Андерстин кесиптеши: 

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу 
районунун англис тили мугалими 
Жылдыз Адылбекова, ыктыярчы 
Майкл Бойстун кесиптеши: 

Ысык-Көл облусундагы Тынчтык Корпусунун ыктыярчысы Сара Гуммо:

Тынчтык Корпусунун ыктыярчы-
сы Бриана Андерстин жардамы 
менен мектебибизде англис ти-
лин окутууда жакшы ийгиликтер-
ге жетише алдык. Англис тили 
мугалими катары Бриана менен 
бирге иштешүүдөн чоң пайда 
таптым. Биринчиден, ал англис 
тилин алып жүрүүчү болуп сана-
лат, экинчиден, оюн ыкмасы жана 
сын ой жүгүртүү сыяктуу иннова-
циялык билим берүү технология-
сын кандай пайдаланууну билет; 
үчүнчүдөн, окутуунун методикасы, 
окуучулар үчүн жагымдуу чөйрө 
түзүү, коомчулуктун керектөөсүнө 
жооп берген долбоорлорду иштеп 
чыгуу жана ишке ашыруу сыяктуу 
Тынчтык Корпусу уюштурган жо-
горку деңгээлдеги бир нече тре-
нингдерге катыша алдык. 

Мен компетенттүү англис тили 
мугалими жана коомчулуктун 

өнүккөн мүчөсү болуп калдым. 
Биз Бриана экөөбүз билимибиз-
ди жана көндүмдөрүбүздү рай-
ондогу башка мугалимдер менен 
бөлүшөбүз. Бриананын ишинин 
жакшы таасири туруктуу боло-
руна ишенем, анткени мен бул 
жерде калып, жаңы ыкмаларымды 
пайдалануу менен окуучуларды 
 окутуудамын.  

Тынчтык Корпусунун ыктыярчы-
сы менен иштешүүнүн, анын ичин-
де окуучулардын арасында англис 
тилин жана маданий алмашууну 
жакшыртуунун көп артыкчылы-
ктары болду. Окуучулар Амери-
канын жана башка өлкөлөрдүн 
маданияты жөнүндө көп нерсе-
лерди билишти. Мен дагы жаңы 
көндүмдөргө ээ болдум. Мисалы, 
биз Майкл экөөбүз окуучуларды 
баалоонун жаңы ыкмасын киргиз-
дик, аны чындыгында эле натый-
жалуу деп эсептейм. Мындан баш-
ка сабактан сырткары англисчени 
өнүктүрүү үчүн кызыктыра турган 
оюн формасында кызыктуу иш-ча-
раларды, сынактарды жана оюн-
дарды өткөрдүк. 

Өткөн жылы Майкл, биздин мектептин директору жана мен кичи дол-
боорду ишке ашырып, мектепти англис тили боюнча кошумча ресурстук 
китептер жана мультимедиалык жабдуу менен камсыз кылдык. Долбоор-
ду Тынчтык Корпусу колдоду. Ошентип, жаңы китептерди, колонкаларды, 
проекторду жана принтерди колдонуп, англис тили сабагын окуучулар 
үчүн кыйла кызыктуу кылдык. Бир аз убакыт мурун Майклдын биздин 
мектептеги ишмердиги аяктады, бирок ал бир топ жакшыртууну кир-
гизүүгө үлгүрдү. Окуучулар аны көп эстешет жана өздөрүн чоң дүйнөнүн 
бир бөлүгүндөй сезишет. Мен болсо келечек муундарга жакшы билим 
берүү үчүн жаңы ыкмаларымды колдонууну улантып жатам. 

Гранттык долбоордун үстүндө бир нече ай, көп күч жумшап иштеп жа-
тып, акыры кесиптешим Айнура Токтосунова экөөбүз англис тили ресур-
стук кабинетин түздүк. Ал бүткөндө долбоорлорду жазуу жана чектелүү 
ресурстар менен натыйжалуу иштей билүү боюнча тренинг өткөрдүк. 
Биздин жана райондун башка мектептеринин тилден берген бардык 
мугалимдери тренингге катышышты, ал эми биздин мектептин дирек-
торунун орун басары жана директор тренингдин тийиштүү деңгээлде 
өтүшүнө жардам беришти. Мен катышуучулардын көп болгонуна жагым-
дуу таң калдым. Себеби бул күн ишемби болгонуна жана катуу кар жаап 
жатканына карабай, 36 мугалим катышты. 

Мен кесиптештен абдан жолдуу болдум, Айнура Токтосунова мага 
өзүнүн үй-бүлөсүнүн бир мүчөсүндөй мамиле кылды. Мен анын эмгек-
чилдигин баалайм жана эгерде Айнура эже кызыгуу көрсөтпөсө, демил-
ге көтөрбөсө биздин долбоор болбойт эле. Жергиликтүү англис тили 
мугалимдери тырышып иштешип, кабыл алган үй-бүлөлөр менен катар 
эле, ыктыярчылар ден соолукта, бактылуу жана коопсуз болушуна жар-
дам берип келишет. Биз бул жөнүндө айтканды көп учурда унутуп калган 
күндө да, колдоону өтө бийик баалайбыз. 
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Ыктыярчылар өлкөдө иштеген эки 
жыл бою кабыл алуучу жергилик-
түү үй-бүлөлөр менен жашашат. 
Бул Тынчтык Корпусунун маданий 
аралык алмашуу боюнча экинчи 
жана үчүнчү максатына жетүүдөгү 
эң негизги ыкмасынын бири болуп 
саналат. Ыктыярчынын кызматынын 
башталышында кабыл алуучу үй-
бүлөнүн мүчөлөрү ыктыярчынын жа-
мааттарга коопсуз жуурулушу үчүн 
чоң мааниге ээ. Ыктыярчылар баалуу 
маданий жана тил көндүмөрүн алы-
шат, ал эми кабыл алуучу үй-бүлөлөр 
америка маданияты жана салт-сана-
асы менен бөлүшүүгө умтулган жаңы 
уулдуу же кыздуу болушат.

Маданий аралык алмашууга кошум-
ча Кыргыз Республикасында кабыл 
алуучу үй-бүлөлөр менен ыктыяр-
чылардын ортосунда эки жылдык 
мөөнөттөн кийин да көп учурда жак-
шы мамилелер сакталып калат.

Биз бүт өлкө боюнча кабыл алуучу 
үй-бүлөлөргө жана жергиликтүү 
жамааттарга америкалык ыктыярчы 
уул-кыздарга камкордук көрүп, чын 
пейилинен үйүнө күтүп алышканды-
гы үчүн терең ыраазычылыгыбызды 
билдиребиз.

Класстан сырткары, 
Тынчтык Корпусунун 
ыктыярчылары англис 
тили кружокторун, жайкы 
жана кышкы лагерлерди 
өткөрүп, жаштарды 
өнүктүрүүгө арналган 
башка иш-чараларга да 
катышып, жергиликтүү 
жамааттарга өнүгүү 
максаттарына жетишүүгө 
жардам беришет. 

КАБЫЛ АЛУУЧУ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРГӨ 
ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРГА 
ЫРААЗЫЧЫЛЫК
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