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MAKTABGACHA VA BOSHLANGʻICH TA’LIM 
 

Rustambek QOʻLDOSHEV  
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BOSHLANGʻICH SINF CHAPAQAY OʻQUVCHILARGA BERILADIGAN PEDAGOGIK 

YORDAM VA YOZUVGA OʻRGATISH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN 

TEXNOLOGIYALAR 
 

Ushbu maqolada boshlangʻich sinf chapaqay oʻquvchilarga beriladigan pedagogik yordam va yozuvga 

oʻrgatish jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar hamda bolaga qanday yordam berish mumkinligini, uni 

qoʻllab-quvvatlash orqali oʻqitish imkoniyatini koʻrib chiqilgan. 

Kalit soʻzlar: yozuv, chapaqay, qoʻl, yozuv, qoʻllab-quvvatlash, pedagogik yordam, yordam berish, 

oʻquvchi. 

В этой статье обсуждается педагогическая поддержка, оказываемая ученикам начальной 

школы, и технологии, используемые в процессе письма, а также то, как помочь и поддержать 

ребенка. 

Ключевые слова: письмо, левша, почерк, письмо, поддержка, педагогическая помощь, помощь, 

студент. 

This article discusses the pedagogical support given to elementary school students and the technologies 

used in the writing process, and how to help and support the child. 

Key words: writing, left-handed, handwriting, writing, support, pedagogical assistance, help, student. 

 

Kirish. Inson hayotida yozuv muhim oʻrin tutadi. Chunki u har kuni turli-tuman qogʻozlar va 

hujjatlardan foydalanadi. Bularning hammasi chiroyli va bexato yozishni taqozo etadi. Ammo qisqa muddat 

ichida kichik yoshdagi maktab oʻquvchilarida chiroyli, tez va bexato yozish koʻnikma va malakalarini 

shakllantirish ma’lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.  

Bolalarni chiroyli yozuvga oʻrgatishni maktabga qadam qoʻygan kunidan boshlab izchil mashqlar 

asosida ish olib borish zarur. Agar bola chapaqay boʻlsa‒chi? Unda bu vazifa yanada murakkablikni keltirib 

chiqaradi. 

Soʻnggi paytda dunyoda chapaqaylar soni ortib bormoqda. Masalan, XX asr boshida ular aholining 4 

%ini tashkil etgan boʻlsa, endilikda bu koʻrsatkich 15 %ni tashkil etmoqda. Statistik ma’lumotga koʻra, hozirda 

yer yuzida 600 million chapaqay odam bor. Bu har 10-15 nafar kishining bittasi demakdir. 

Insonparvarlik pedagogikasi nuqtayi nazaridan koʻplab tadqiqotchilar avtoritar ta’limga muqobil 

koʻrayotgan bolalarga pedagogik yordam nazariyasi va amaliyoti ishlab chiqilmoqda. 

Bolalarga pedagogik yordam koʻrsatish zarurligi haqidagi fikr uzoq tarixga ega. K.D. Ushinskiy [1] 

oʻqituvchining rivojlanishi uchun “sayohat qilish” maqsadini koʻrdi. Bolaga rivojlanishning barcha 

bosqichlarida yordam berish, qoʻllab-quvvatlash, unga ijobiy ta’sir oʻtkazish kerakligini oʻrtaga tashlaydi. 

N.G.Chernishevskiy oʻquvchiga xayrixoh boʻlish, uni rivojlantirishga yordam berish fikrini ta’kidladi. 

M.Montessori pedagogik yordamning mohiyati uning didaktik prinsiplaridan birida shakllantirilgan: “Men uni 

toʻgʻri yoʻnalishga yoʻnaltirishim, uni hal qilishga undashim kerak, qolganlarini esa oʻzi qiladi”. 

“Hamkorlik pedagogikasi”ni shakllantirishda katta rol oʻynagan L.S.Vigotskiy, rivojlanish uchun yangi 

xulq-atvorni mexanik ravishda egallashni anglatuvchi bihevoristlarning oʻqitish konsepsiyasini tanqid qilgan. 

L.S.Vigotskiy [2] pedagogikaga “eng yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasini kiritdi. Uning fikriga koʻra, u 

oʻqitishni yaratadi, ya’ni “bolani hayotga olib keladi, uygʻotadi va harakatga keltiradi. Bir qator ichki 

rivojlanish jarayonlari bolaning ichki mulkiga aylanadi”. 

L.S. Vigotskiy [4] bolaga qanday yordam berish mumkinligini, u qanday qilib bilmasligini, uni qoʻllab-

quvvatlash orqali oʻqitish imkoniyatini koʻrib chiqadi. Pedagogik qoʻllab-quvvatlash nazariy jihatdan bir qator 

asosiy qoidalarga asoslanadi. Avvalo, bu L.S. Vigotskiyning nazariy konsepsiyasining qoidalari boʻlib, unga 

koʻra insonning aqliy rivojlanishining asosi uning hayotiy faoliyatining ijtimoiy holatini sifatli oʻzgartirishdir. 

Rivojlanish jarayoniga ijobiy ta’sir koʻrsatadigan A.N.Leontevning faoliyat nazariyasi pozitsiyasi yetakchi 

faoliyatni boshqarishni anglatadi.  

Hozirgi kunda ta’lim yordami gʻoyasi butun dunyoda keng tarqalgan. “Pedagogik yordam” tushunchasi 

koʻpincha xorijiy tadqiqotchilar tomonidan individual rivojlanish jarayonini tavsiflashda qoʻllaniladi. Shunday 
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qilib, AQSH pedagogik adabiyotida “gaydens” atamasi mavjud boʻlib, u rus pedagogik ensiklopediyasida, 

AQSH ta’lim tizimida psixolog-pedagogik maslahat xizmati sifatida talqin etiladi. Keng ma’noda, “gaydens” 

- bu har qanday qiyin vaziyatda, agar shaxs yangi shartlarga tanlash, qaror qabul qilish yoki moslashishga 

muhtoj boʻlsa yordam. Tor ma’noda-muvaffaqiyatli oʻqish, kasb tanlash va oʻz qobiliyatini rivojlantirish 

uchun bilimlarni qoʻllash maqsadida oʻz-oʻzini anglash va uning atrofidagi dunyoni bilish uchun shaxsga 

yordam berish jarayoni. 

Angliyada pedagogik yordamning mohiyati “Paster-parvarish”, “homiylik” tushunchalarida aniq 

ifodalanadi. Niderlandiyada muhokama qilinayotgan konsepsiyaning ma’nosi ingliz tilida “maktab boshqaruvi 

va yoʻriqnomasi va ishga qabul qilish boʻyicha hisob-kitob” orqali amalga oshiriladi. Bu esa psixologik 

yordam tizimi va ta’lim jarayonida bolani qoʻllab-quvvatlash va professional yoʻlni tanlash tizimi sifatida 

tarjima qilinadi. Qayta qurish davrida oʻquvchiga pedagogik yordam va qoʻllab-quvvatlash gʻoyasi 

oʻqituvchilarda qiziqish uygʻotdi. Pedagogik qoʻllab-quvvatlash mazmuni esa XX asrning 90-yillarida olim 

O.S. Gazman [3] tomonidan belgilangan edi. 

Bolalik muammolari bilan shugʻullanadigan koʻplab olimlar “pedagogik qoʻllab-quvvatlash”, 

“psixologik va pedagogik qoʻllab-quvvatlash”, “ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash”, “tibbiy-psixologik va pedagogik 

yordam”, “ijtimoiy-pedagogik qoʻllab-quvvatlash” tushunchalari paydo boʻlishiga olib keldi. Qoʻllab-

quvvatlash koʻpincha “yordam va qoʻllab-quvvatlash” kombinatsiyasida ishlatiladi. Ba’zi mualliflar- 

(L.Y.Oliferinko, T.P. Shulga, I.F. Dementiyeva)ning nisbatlarini aniqlab, asosiy ma’no uni qoʻllab-quvvatlash 

sifatida belgilash orqali qoʻllab-quvvatlanadi. Yordam - biror narsaga yordam berishga qaratilgan chora-

tadbirlar tizimi, qoʻllab-quvvatlash mazkur chora-tadbirlar tizimini, ya’ni yordam berish faoliyatini amalga 

oshirishdir. Biroq “qoʻllab-quvvatlash” va “yordam” tushunchalarini koʻpaytirish argumenti yetarli darajada 

ishonarli emas. 

Pedagogik yordam tushunchasi koʻpincha, pedagogik yordam bilan birgalikda ishlatiladi. Koʻpincha, 

bir konsepsiya boshqasi bilan belgilanadi: “yordam berish” degan ma’noni anglatadi. Biroq, koʻpincha 

pedagogik yordam tushunchasi pedagogik qoʻllab-quvvatlashga qaraganda tor ma’noga ega, uni amalga 

oshirish biror narsaga yordam berishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi deb qaraladi. Pedagogik qoʻllab-

quvvatlash mazkur chora-tadbirlar tizimini, ushbu yordamni, ya’ni yordam faoliyati bildiradi. Bir qator 

mualliflarning fikriga koʻra, pedagogik yordam- ishtirok etish, empatiya, tashabbus, qabul qilish, qoʻllab-

quvvatlash bilan birga pedagogik qoʻllab-quvvatlash turlaridan biriga kiradi. 

Darhaqiqat, bu tushunchalar bir xil ma’noga ega, ammo ularning mohiyati mutlaqo bir xil emas. Siz 

hatto yaqin boʻlmasdan bilvosita qoʻllab-quvvatlashingiz mumkin; yordam berish - faqat muloqotda, oʻquvchi 

bilan yaqin aloqada boʻlib, u bilan mustaqil ravishda kurasha olmaydigan qiyinchilik bilan uchrashganda, lekin 

uni yengish uchun shaxsan muhim boʻlgan holatda boʻlishi mumkin. Shunga qaramay, bu tushunchalar bir-

birining oʻrnini bosadi. Oʻquvchiga bir yoki bir nechta yordam berish orqali oʻqituvchi uni qoʻllab-

quvvatlaydi, aksincha, agar kerak boʻlsa, oʻquvchining dastlabki qoʻrqoq, noaniq harakatlarini qoʻllab-

quvvatlab, oʻz huquqlarini himoya qilib, jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Oʻqituvchi oʻquvchiga nisbatan 

ishonch qozonishga, kerakli maqsadga erishish va duch kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun kuch 

topishga yordam beradi.  

Pedagogik yordam orqali oʻquvchilarga ta’lim va muloqot jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni 

bartaraf etishda yordam berishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini tushunish orqali biz uni maxsus pedagogik 

faoliyat deb hisoblamaymiz. Pedagogik yordam, oʻqituvchining oʻquvchiga, uning psixologik farovonligiga, 

sogʻligʻi, oʻquv faoliyatida muvaffaqiyatga gʻamxoʻrlik qilishda namoyon boʻlgan pedagogik faoliyatning 

insonparvarlik yadrosidir. Pedagogik yordam - shaxsiy yoʻnaltirilgan ta’lim nazariyasini amaliy qoʻllash 

vositasi boʻlib, unda oʻquvchining subyekt neoplazmalarini rivojlantirishga qaratilgan - faoliyat, mustaqillik, 

tayyorgarlik va oʻquv faoliyatini, tashabbus va ijodkorlikni, refleksivlikni amalga oshirish qobiliyatidir. 

Pedagogik yordam koʻrsatish bir vaqtning oʻzida uning samaradorligini ta’minlaydigan shartlar sifatida 

tasniflanishi mumkin boʻlgan bir qator oʻziga xos xususiyatlarni ta’kidlash imkonini beradi. Pedagogik yordam 

har doim manzilli, ya’ni muayyan muammoli vaziyat bilan bogʻliq ravishda muayyan oʻquvchiga qaratilgan 

boʻlib, u oʻz-oʻzidan paydo boʻlgan qiyinchiliklarni yengib oʻtishga yordam beradigan vositalarni aniqlash 

bilan bogʻliq. Bu oʻz vaqtida boʻlishi kerak, ya’ni oldindan kutish, oldini olish, keraksiz voqealarni 

rivojlantirish va kechiktirmaslik lozim.  

U oʻquvchining psixologik holatiga va uning shaxsiy xususiyatlariga, shuningdek, unga yordam berish 

vositasi va usullarini tanlash nuqtayi nazaridan ham professional tarzda savodli boʻlishi kerak. Ta’lim va 

rivojlanish maqsadini amalga oshirish hamda bir vaqtning oʻzida kelajakka yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak. 

Oʻquvchining ertangi kuni va uning yaqin rivojlanish zonasi. Va nihoyat, pedagogik yordam nozik boʻlishi, u 

oʻquvchining qadr-qimmatini his qilmasligi kerak, uni boshqalar va oʻzlarining koʻzlarida kamsitmasligi 

kerak. 
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Olimlar pedagogik yordam choralari, uning turlari “foydaliligi” – “almashtirish”, taqlid qilish, 

hamkorlik qilish, tashabbus koʻrsatish, “zarar yetkazish” muammosiga toʻgʻri murojaat qilmoqdalar. 

Zamonaviy insonparvarlik pedagogikasida zaruriy qoʻllab-quvvatlash me’yorlari shakllantirilgan, ular 

oʻqituvchining professional pozitsiyasiga kiritilishi kerak: 

1. Bolaga boʻlgan hurmat va buning natijasida uni shaxs sifatida soʻzsiz qabul qilish; ruhiy iliqlik, 

sezgirlik, koʻrish va eshitish qobiliyati, empatiya, rahm-shafqat, bagʻrikenglik va sabr-toqat, kechirish 

qobiliyati. 

2. Bolalar bilan muloqot qilishning dialog shakllariga sodiqlik, ular bilan qobiliyati, tinglash va eshitish 

qobiliyati.  

3. Qadr-qimmat va ishonchni hurmat qilish, har bir bolaning taqdiriga ishonish befarq boʻlmaslik.  

4. Muammoni hal qilishda muvaffaqiyat qozonish, muammoni hal qilishda yordam berishga tayyorlik 

va toʻgʻridan-toʻgʻri yordam berish.  

5. Harakat, tanlov, oʻz-oʻzini ifodalash erkinligi huquqini e’tirof etish; bolaning irodasi va uning xohish-

istagiga boʻlgan huquqini tan olish (“men istayman” va “istamayman”). 

6. Mustaqillik va uning kuchli tomonlariga ishonchni ragʻbatlantirish hamda tasdiqlash, oʻz-oʻzini tahlil 

qilishni ragʻbatlantirish.  

7. Doʻst boʻla olish qobiliyati, uning yonida boʻlish istagi va qobiliyati, oʻrniga hech narsa talab 

qilmaslikka tayyorlik.  

8. Oʻz-oʻzini tahlil, doimiy nazorat qilish pozitsiyani va oʻz-oʻzini hurmat qilishni oʻzgartirish 

qobiliyati. 

Maktab oʻquvchilarining oʻziga xos xususiyatlari, individual yondashuv va oʻziga xos muayyan 

oʻquvchiga pedagogik yordam berishning umumiy qoidalarini aks ettiruvchi faoliyat-funksional: har bir kishi 

emas, balki muayyan bola, uning oilasi uchun yordamning manzili; bolaning uni yordam olishiga ishonch hosil 

qilish kafolati; har bir bolaga tez va oʻz vaqtida yordam berishni talab qiladigan tezkorlik; har bir bola 

muammolarini hal qilishning murakkabligi, uning individual holatini hisobga olgan holda. 

O.S.Gazman quyidagi insonparvarlik ta’lim maksimlarini eng muhim deb ta’riflaydi:  

- bolani doimo oʻzgartirishda qabul qiling; bolaning shaxsiyatining qadr-qimmatini kamsitmang; hech 

kimni hech kim bilan taqqoslamang, harakat natijalarini taqqoslashingiz mumkin; ishonch - tekshirmang!; xato 

qilish huquqini tan oling va uni hukm qilmang; xatoingizni qanday tan olish kerak; bolani himoya qilib, uni 

himoya qilishni oʻrgating. 

Pedagogik yordamni amalga oshirishning muvaffaqiyati bir qator shartlarga muvofiq amalga oshirilishi 

mumkin: 

1. Bolaning yordam va qoʻllab-quvvatlashga roziligi. U oʻzi yordam soʻraydi yoki uni taklif qilganda 

rad etmaydi. Bolaning hayoti va sogʻligʻi uchun xavfli boʻlgan taqdirda, ijtimoiy xulq-atvorda soʻzsiz 

aralashuv amalga oshiriladi. 

2. Oʻz muammolarini hal qilishning ustuvorligi bolaga tegishli. Oʻqituvchi faqat bu uchun sharoit 

yaratib, muammoning mohiyatini tushunishga yordam beradi va uning yechimini topishga yordam beradi yoki 

oʻquvchining mustaqil harakatlariga bevosita ta’sir koʻrsatadi. 

3. Hamkorlik va koʻmaklashish. Bu holat pedagogik yordamning mazmunli va texnologik mohiyatini 

aks ettiradi, bu toʻsiqni bartaraf etish uchun birgalikdagi harakat jarayonini, muammolarni konstruktiv hal 

qilishda yordam beradi. 

4. Maxfiylikka rioya qilish. Faqat kattalar uchun toʻliq ishonch bilan, bola tomonidan qabul qilinadi va 

ehtimol, faol ichki ish uchun impuls boʻladi.  

5. Yaxshi niyat va benuqsonlik. Oʻquvchi bilan oʻzaro aloqada hissiy tusga ega boʻlish yordamni amalga 

oshirishda muvaffaqiyat va qobiliyatsizlikning kafolati boʻlishi mumkin. Oʻqituvchi “boladan” ketganida, u 

oʻz harakatlarini boshqalarning harakatlariga solishtirmaydi, balki oʻquvchining ovozini tushunish, eshitish, 

unga qiyinchilik va muammolarni yengishga yordam berishga harakat qiladi. 

Bizning uzoq muddatli kuzatishlarimiz natijasida barcha 1-sinf oʻquvchilari pedagogik yordamga 

muhtoj boʻlgan yosh xususiyatlariga qarab, lekin ayniqsa, chapaqay bolalar yordamga koʻproq muhtoj boʻladi. 

Chunki ular maktabda oʻqishning birinchi yilida eng himoyasiz va zaif boʻlib, ularning fiziologik va hissiy-

psixologik xususiyatlari, bir tomondan, maktabning oʻng qoʻli bilan oʻqitishga yoʻnaltirilganlida namoyon 

boʻladi. 

Tadqiqot ishmiz natijasi koʻrsatadiki, chapaqay bolalar ta’lim faoliyatining barcha sohalarida 

qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, ammo ularning shakllanishida eng muhim: a) yozish qobiliyatlari. Tajriba-

sinov ishlari boshlanganda eksperimental va nazorat sinflarining oʻquvchilari yozma harflarni tasvirlash 

qobiliyatiga ega emaslar va faqat bosma harflarni yozish qobiliyatiga ega edilar; b) mehnat qobiliyatlari. 

Bolalar bogʻchasi yoki oilada faqat oʻquvchilar eksperimental darslari yetarli darajada ishlab chiqilgan emas. 
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d) muloqot qobiliyatlari. Ta’lim boshlanishida, oʻnaqay eksperimental va nazorat sinflarida oʻrtacha daraja - 

oʻquvchilar uchun, chapaqay eksperimental va nazorat sinflarida darajadagi kommunikativ koʻnikmalar yoʻq 

edi. 

Kelajakda 1-sinf oʻquvchilariga pedagogik yordam koʻrsatish boʻyicha ishlar oʻquv yilining 

boshlanishidan 6 oy oldin boshlanadi. Ushbu bosqichda “bolaning yetakchi qoʻli” aniqlanadi, biologik 

yetuklikni baholash natijalari, ovoz sifati, yoshi kattalarning koʻrsatmalarini tinglash va bajarish qobiliyati 

asosida oʻrganishga tayyorligi aniqlanadi. Ota-onalar bilan suhbatlar jarayonida bolaning tugʻilishdan 

maktabga qabul qilinishgacha boʻlgan rivojlanishining yaxlit koʻrinishini taqdim etish uchun zarur boʻlgan 

anamnestik ma’lumotlar, jumladan, travma, erta psixomotor rivojlanish, oilaviy sharoiti va maktabgacha ta’lim 

tizimi haqida ma’lumot toʻplanadi. 

Ota-onalar bilan muloqot ular bilan ishlashni boshlash uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Chapaqay 

bolalarga yordam berish haqida hech qanday ma’lumot yoʻqligi aniq. Sinflarning mavzusi chapaqay 

bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlari, chapaqay bolalarni yozish uchun tayyorlash, chap 

qoʻllardagi bolalarning nutq rivojlanishining buzilishi va ularni bartaraf etish yoʻllari, tomoshabinlar idrokini 

rivojlantirish usullari va chapaqay bolalarni vizual-vosita muvofiqlashtirish, nozik muvofiqlashtirilgan qoʻl 

harakatlarini rivojlantirish vositalari, yetakchi qoʻlni aniqlash uchun bolalardan test natijalari olinadi. 

 

 
1-rasm. Boshlangʻich sinf chapaqay oʻquvchilarini yozuvga oʻrgatishning metodik mexanizmini 

takomillashtirish jarayoni modeli 

Kuzatishlarimiz shundan dalolat beradiki, koʻpchilik oʻqituvchilar chapaqay oʻquvchilarga pedagogik 

yordam koʻrsatish usullari haqida bilimga ega emaslar, shuning uchun ular chapaqay oʻquvchilarning tabiati, 

chapaqay ularning fiziologik va hissiy-psixologik xususiyatlari, maktabda oʻqishning birinchi yilida paydo 

boʻlgan qiyinchiliklar, ularni yozish jarayonida yengish yoʻllari, mehnat koʻnikma va malakalarini 

shakllantirish, muloqot qobiliyatlari va salomatlikni saqlab qolish kabi holatlarni yaxshi tushunmaydilar. 
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Barcha fanlar boʻyicha tizimli ishlar olib borishi kerak. Matematika - raqamlarni yozish, hisoblash 

koʻnikmalari va boshqalarni, tasviriy san’atni oʻzlashtirishda yordam berish - ikkala qoʻlni bir vaqtning oʻzida 

chizish orqali yarim sharlarning sinxron rivojlanishi va boshqalar. 

Shunday qilib, pedagogik yordam gʻoyasi uzoq tarixga ega, uning kelib chiqishi klassik pedagogikada 

kuzatilishi mumkin. O.S.Gazman [3] va uning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik yordam va 

qoʻllab-quvvatlash mazmuni, asosiy qoidalari va tamoyillari mavjud. “Pedagogik yordam” va “pedagogik 

qoʻllab-quvvatlash” tushunchalari sinonimga ega, ammo ularning ma’nosi mutlaqo bir xil emas. “Qoʻllab-

quvvatlash” psixologik tushuncha, pedagogik yordam esa koʻproq pedagogik tushunchadir. 

Maktabda oʻqishning birinchi yilida pedagogik yordamga boʻlgan ehtiyoj, bolaning psixologik 

fiziologik va hissiy-ruhiy rivojlanishining oʻziga xos xususiyatlari va ta’lim jarayonining oʻnaqaylarga 

yoʻnaltirilganligi sababli, chapaqay oʻquvchilarda ayniqsa yuqori boʻladi. Chapaqay oʻquvchilarga pedagogik 

yordam koʻrsatish oʻqituvchi va ota-onalarning maxsus tayyorgarligini talab qiladi. 

Hozirgi oʻzgaruvchan sharoitda qanday qilib bolalarni barqaror rivojlantirish mumkin, degan savolga 

nazariyotchilar va amaliyotchilar tomonidan birday javob izlanmoqdalar. Buning uchun eng dolzarb masala 

ta’lim oluvchilarni pedagogik qoʻllab-quvvatlash vositalari va shakllarini izlab topishdan iborat. Bolalarni 

pedagogik qoʻllab-quvvatlashni maktabgacha ta’lim jarayonidan boshlab uzluksiz davom ettirish lozim (2.2.1-

rasm).  

Oʻquvchilarni pedagogik qoʻllab-quvvatlash tushunchasi ostida yuqori kasbiy mahoratga ega boʻlgan 

pedagoglarning faoliyati tushuniladi. Ular ta’lim oluvchilarga ogohlantiruvchi tezkor yordam koʻrsata oladilar. 

Bolalarni intellektual rivojlantirish muammosining yechimi esa ularning ruhiy, jismoniy salomatliklari, 

muloqotlari, oʻquv faoliyatlaridagi muvaffaqiyatlari, oʻzlarining hayotdagi oʻrinlari va kasbiy yoʻnalishlarini 

aniqlashlari uchun ham muhimdir.  

Pedagogik qoʻllab-quvvatlash tushunchasining markazida ta’lim oluvchi shaxs turadi.  

Pedagoglar ta’lim oluvchilarning har bir holatini e’tibordan chetda qoldirmasliklari kerak. Ular 

yordamga muhtoj bolalarni izlashlari va aniqlay olishlari lozim. Pedagoglardan ta’lim oluvchilarni kashf 

etishlari, ularning muammolari va layoqatlarini aniqlay olishlari talab etiladi. 

Shularga asoslangan holda, ta’lim-tarbiya jarayonida bolalarni qoʻllab-quvvatlash orqali ularni 

intellektual rivojlantirish oʻz yechimini kutayotgan dolzarb pedagogik muammo ekanligini alohida ta’kidlash 

lozim.  
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