
Баяндама тақырыбы: дебат клубының білім беру бағдарламасын жүзеге 

асыру әдістері 

 

Жоспары: 

1. Дебат клубының оқушылар үшін маңызы 

2. Клуб функционерлерінің міндеттеріне шолу 

3. Отырысты өткізу тәртібі 

 

Клубты қалай ұйымдастыруға болады 

 

Пікірсайыс дегеніміз не ? 

Пікірсайыс - нақты құрылымдалған және арнайы ұйымдастырылған 

қоғамдық ой алмасу, екі тарап арасындағы өзекті тақырыптар бойынша талқы. 

Қоғамдық пікірсайыстың бұл түрі пікірталасқа қатысушылардың бір-бірін 

емес, үшінші тарапты олардың дұрыстығына сендіруге бағытталған. 

 

Пікірсайыс не үшін қажет ? 

Пікірсайыс балаларға шешендік өнерді, көпшілік алдында сөйлеу 

қабілеттерін үйретеді. Сондай-ақ, пікірталас сыни ойлауды дамытады, 

әлемдегі және қоғамдағы жағдайды талдайды. 

 

Клуб не үшін қажет ? 

Пікірсайыс клубы-мектептердегі пікірсайыстарды үйлестіреді. 

Оқушыларды, жаттықтырушыларды біріктірумен айналысады, мектепішілік 

турнирлер мен отырыстар ұйымдастырады. 

 

Пікірсайыс клубының жұмысы үшін сізге : 

Жаттықтырушы және координатор 

 

Жаттықтырушының міндеттері: 

 

1. Балаларды дебатқа үйрету 

2.  Пікірсайыс базалары (дәлелдеу, теріске шығару, салыстыру 

және т. б.) бойынша тренингтер мен практикалық сабақтар өткізу) 

* Негізгі тақырыптар тізімі: 

* Тақырыпты қалай талдауға болады; 

* Тақырып акторларын қалай сипаттауға және тақырыпқа мәтінмән 

беруге болады; 

* Өз кейсіңді қалай құрылымдау керек 

* Дәлелдерді қалай дәлелдеуге болады 

• Қарсыластардың сөздеріне қалай қарсылық келтіруге болады ? 

* Өз кейсіңнің артықшылығын қалай көрсетуге болады ? 

 

Қандай тақырыптық тренингтер өткізуге болады: 

* Пікірсайыстағы Экономика; 



* Адам құқығы; 

* Халықаралық қатынас; 

* (Басқа тақырыптарды жаттықтырушының қалауы бойынша 

қарастыруға болады) 

 

Практикалық жұмыс (воркшоптар) - пікірсайыс дағдыларын арттыру 

мақсатында түрлі тапсырмаларды орындау 

 

Мысалы: 

Балаларды 2 топқа бөліңіз. Қарар беріңіз. Бірден үкіметке 3  минут өз 

сөзіне уақыт береді. Үкімет сөзінен кейін оппозицияға қарсылыққа 1 минут, 

кезек кезекпен үкімет оппозицияға 1 минуттан беріліп 

отырады(жаттықтырушының қалауы бойынша). Бұл жаттығу балалалардың 

жылдамдыққа ойлауын, тез арада жүйеленген сөз табуына көмектеседі. 

 

"Жеті неге ережесі" жаттығуы-белгілі бір тақырып бойынша талқылау. 

Спикер өз көзқарасын қорғаған кезде сұрақтар қою керек (неге?. Қалай? Не 

үшін? Және т.б.).  

Мысалы: 

- Пікірсайыспен  айналысу қажет деп ойлайсыз ба? 

- Иә. 

- Неге? 

- Себебі бұл сіздің көкжиегіңізді дамытады. 

- Өз ой-өрісіңді не үшін дамыту керек? 

- Бәсекелестерден артықшылық алу 

 

2.Турнирлерге дайындалу (командалардың / спикерлердің тиімді 

комбинацияларын анықтау) 

 

3. Тренингтер /практикалық жұмыстар кестесін құру және т. б. 

 

4.Мектепішілік турнирлерді ұйымдастыру (тақырыптар беру, 

төрешілерді табу,) 

 

5.Пікірсайысшылар үшін материалдық база жасаңыз 

Дерекқорға мыналар кіруі мүмкін: 

* Жаңалықтар порталдары; 

* Дебат бойынша тренингтер блогы; 

* Мақалалар; 

 

Үйлестірушінің міндеттері: 

Балаларды клубқа тарту 

Отырыс жоспарын құру 

Балалардың белсенділігіне қарау 

Балаларды турнирлерге сүйемелдеу 



Мектепішілік турнирлерді ұйымдастыру (клуб отырысын, 

турнирлерді өткізу орнын табу, турнир торын және турнир кезіндегі 

басқа да ұйымдастыру сәттерін ұйымдастыру) 

Отырыстар: 

Екі кіші топта (6-7, 8-11) 

Тіл: мектептегі оқу тілі, ағылшын  

Отырыс саны: аптасына 2 рет (1-2 сағаттан) 

 

Отырыстар қалай өтеді? 

 

Отырыстың басында жаңалықтарға қысқаша мониторинг жүргізу керек. 

Клуб, ел немесе әлем апталығының маңызды жаңалықтарын атап өтіңіз. 

Осылайша сіз өз оқушыларыңызды ақпараттандыруға мүмкіндігіңіз бар, 

ал өз кезегінде хабардарлық пен өзектілік жеңіске жетудің маңызды кілті 

болып табылады. 

Осыдан кейін тренингтер мен практикалық жұмыстарды белсенді жүргізу 

өте маңызды. Бұл клубтың дамуы үшін маңызды нәрсе. 

 Өткен материалды нығайту немесе командалар ішіндегі өзара 

әрекеттесуді жақсарту үшін отырысты пікірсайыс раундымен аяқтау 

қажет.Жоғарыда айтылғандардан басқа, пікірталас раунды - бұл балалардың 

пікірталасқа деген қызығушылығын сақтаудың тамаша мүмкіндігі.Сондықтан 

жаттығуды асыра алмаңыз. 

 

Отырыстардың алуан түрлілігі үшін тақырыптық отырыстарды (Жаңа 

жыл, Тәуелсіздік күні, Наурыз және т.б.) мезгіл-мезгіл өткізуге болады. Бұл 

клубтың ынтымақтастығына көмектеседі және отырыстың біркелкілігімен 

мәселені шешеді. 

 

Кейде, бірақ жиі емес, кездесудің соңғы бөлігін интеллектуалды ойындар 

өткізуге болады.Сияқты: 

• Cahoot; 

* Квиза; 

* Мафия; 

(Бұл ойындар тізімімен шектелуге болмайды) 

 

 


