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Маңызды ұғымдар 

 Тұлға 
 Жас, дін, мәдениет, жыныс және де басқа факторларға 

байланысты(Kanno, 2003 as cited in Spernes, 2012).  

 “Мәдениет, қоғамға мүшесі болу және тұлға … 

әрекеттерге кеңістік пен ресурс болып табылады және 

ортақ оқиғаларға алып келеді” (Mantovani , 2004, as cited in 

Licciardello & Damigella, 2013, p.747; see also Paia et. al., 2015; Creese, 

Bhatt, Bhojani, & Martin, 2006).  

 Идеология 
 “…бұл жай ғана бір адамның тілді қолдануы туралы ойы 

немесе ол туралы көз-қарасы емес, ұжымдық түсінік және 

мәдениттік басым” (Gal, 1998, as cited in Lanza & Svendsen, p. 292) 

 Тілдік саясат 

 

 

 



Білім беру процессінде әр-түрлі 

тіл мен мәдениетімен тұлғалар 

бір аудиторияда кездесуі 
мүмкін. 

  Оқушылардың көптілділігіне 

мұғалімдер назар аударадыма ?  

  Сабақ барысында өзінің тілін 

немесе тілімен бірге мәдениеті туралы 

тәжірибесін қолдануы рұқсат етіледі ме?   



Билингвалды оқушыларға басқа 

мәдениутке сүйене отырып басқа 

тілде  араласу қиын болып 

табылады. (De Jong, 2011) 

Де-юре  саясаты білім беруде 
көптілділікті қолдайды 

Де-факто 

саясаты білім 

беруде бір тіл 

идеологиясын 
қолданады  



 Демек, бұл монотілдік көзқарасы арқылы 

көптілділік саясатты жүргізілуі ма?  



Қазақстанның тәжірибесінен: 

Этникалық/тілдік азшылығы 

Қазақстанда тілдік саясат барысында 

130 тіл мен мәдениеттер білім беру 

процессінде қалай қолға алынған?  



Қазақстанның тәжірибесінен : 

үштілдік саясаты  
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Қазақ тілі Орыс тілі 

Ағылшын 

тілі 

Көптілділік 



Оқушылардың әр-түрлі 

тілдерден және мәдениеттерден 

болуын танылуы 

 Коммуникативтіқ функциялар мен 
қоғамдық тұлға құрылуы (DeJong, 2011, Fuller, 2009; see also 
Chen, Benet-Martı´nez, & Bond, 2008) 

 

 Тілдік білімді қолдау және одан әрі білімді 
нығайту (Cabo & Rothman, 2013) 

 



Азшылықтың тілін сыйлау 

 Тұлғаның нығайуы (Cabo & Rothman, 2013)  



Барлық тілдер бағалану керек 

 : Тілдер – ол жаңа білімге ресурс (Cavalli, Coste, 

Crişan, and van de Ven,2009; DeJong, 2009) 

 

 



Қорытындысы,… 

 130 тілде білім беру мүмкін емес 

шығар, 

 БІРАҚ…. 

 

 Осы тілдерге білім беру процессінде 
орын қалдыруға болады.  
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