
Учебно-методические материалы подготовлены ОФ «Будущее страны» по 
заказу МОиН КР при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза 

 
Социалдык педагог деген ким? 

 
 
 

 

Каралуучу суроолор: 

1) Социалдык педагог деген ким? 

2) Адиске кандай талаптар коюлат? 

3) Социалдык педагогдун иши кайсы нормативдик-укуктук актылар менен 
жөнгө салынат? 

4) Социалдык педагог өзүнүн ишинде кандай принциптерге таянат?  

 

 

1. «Социалдык педагог деген ким?» 

«Мугалим чындыкты ачпайт, ал-чындыктын өткөргүчү, аны ар бир окуучу өзү үчүн 
өзү ачып алуусу керек. Жакшы мугалим – жөн гана катализатор” деп айткан экен 
Брюс Ли1. 

Мен бул цитатаны жөн жерден айткан жокмун. Социалдык педагог дагы турмуштук 
оор кырдаалга кабылган окуучу үчүн бүтүндөй бир дүйнө. Себеби социалдык 
педагог турмуштун оор сыноолоруна кабыл болуп жаткан балдарга жардам берип, 
алардын өздүк баасын жогорулатып, өзүнө болгон ишенимин күчөтүп, ар кандай 
оор кырдаалдарды жеңипчыгууда чоң колдоо көргөзө алат.  

Эң биринчиден социалдык педагог билим берүү уюмунун кызматкери 
болгондуктан анын негизги иши  – мектеп окуучусун социалдык коргоо боюнча иш 
– чараларды уюштуруу, окуучуларды  туура жолго салуу, тарбиялоо жана алардын 
инсан катары калыптануусуна кам көрүү. Албетте мунун баары окуучу жана 
үй-бүлө менен тыгыз жана позитивдүү байланышта болуунун,  алар менен жакшы 
өнөктөштүк мамиле түзүүнүн негзинде гана ишке ашат.  

 Социалдык педагогдун ишмердуүлүгүнүн негизги объектиси болуп турмуштук оор 
кырдаалдга кабылган балдар эсептелинет. 
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2. Социалдык педагогго кандай талаптар коюлат?  

Өз ишин туура жана ийгиликтүү аткарыш үчүн албетте адис педагогика 
тармагында  жогорку же кесиптик орто билимдүү болушу керек. Ал эми эмгек 
стажы  3 жылдан кем болбоого тийиш.  

Эгерде адис «Социалдык педагогика» багыты боюнча окуган болсо анда эмгек 
стажына болгон талап коюлбайт.  

 

 

3. Социалдык педагогдун иши кайсы нормативдик-укуктук актылар менен жөнгө 
салынат? 

Социалдык педагогдун ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 
закондору менен жөнгө салынат. Алардын эң негизгиси болуп КР нын билим берүү 
жөнүндөгү закону, Балдар жөнүндө Кодекси, Үй-бүлө кодекси, Турмуштук оор 
кырдаалга кабылган балдарды жана үй-бүлөлөрдү табуу тууралуу Жобону иштеп 
чыгуу тууралуу Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн № 391-  Токтому эсептелинет.2 

Булардан сырткары социалдык педагогдун иши билим берүүчү уюмдун  Уставы, 
буйруктар, келишимдердин негизинде уюштурулат. 

 

 

4. Социалдык педагог өзүнүн ишинде кандай принциптерге таянат?  

Социалдык педагогдун ишинин эң негизги принциби болуп конфиденциалдуулук 
эсептелинет ? Турмуштук оор кырдаалга  кабылган бала же үй-бүлө тууралуу 
маалымат коомчулуккта тарабай, тийиштүү түрдө жашырылууга, сакталууга 
тийиш.  

Мындан сырткары толеранттуулук, гумандуулук, индивидуалдуулук, үй-бүлө жана 
бала менен биргелешип иштөө сыяктуу принциптер да катуу сакталуусу керек3.  

Негизги  учурлар: 

✔ Айта кетчү нерсе, социалдык педагог мектептин тарбия иштер боюнча 
директорунун орун басары менен тыгыз байланышта иштейт. Көп 
учурларда  бул 2 кызмат ордунун позициясы бир тараптуу мүнөзгө ээ.  

✔ Социальный педагог райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнүн 
башчысы тарабынан  жумушка кабыл алынат же бошотулат.  
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Ошентип, биз “Социалдык педагог деген ким?” деген суроого жооп берүүгө аракет 
кылдык. Демек, социальный педагог – жардамга, колдоого  муктаж болгон аялуу 
катмардагы балдарды коргоочу адис. Социалдык  педагогдун Миссиясы -  балага 
азыркы коомго аралашууга, инсандык калыптануусунун ийгиликтүү ишке ашуусуна 
ар тараптуу көмөк көргөзүү. 
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