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АЛМАЗБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВ
Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министри 

Урматтуу конференциянын катышуучулары!

Кыргызстандагы билим берүү системасы за-
рыл маселелерди чечүүгө  жана дүйнөлүк 
билим берүү мейкиндигине  интеграциялоо-
го багытталган максаттарды өз алдына коюп 
жатат. Билим берүү жана илим министрли-
гинин артыкчылык берилген багыттарынын 
бири – өлкөбүздөгү билим берүүнү санарип-
ке өткөрүү,  билим берүүнүн сапатын жого-
рулатуу үчүн санариптүү технологияларды 
киргизүү жана маалымат алуу мүмкүнчүлү-
гүн кеңейтүү болуп саналат. COVID-19 пан-
демиясы мектептерди карантинге аргасыз 
жабууга мажбурлап, билим берүү чөйрөсүн-
дөгү кырдаалды татаалдаштырды, бирок 
ошол эле учурда санариптик технология-
ларды колдонуу менен окутууну өнүктүрүү 
үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Бүгүнкү 
күндө биз республикабыздын билим берүү 
тармагын санарипке өткөрүү жана сана-
риптик системаны түзүү боюнча көп иштер-
ди аткарып жатабыз. Кыргыз Республика-
сынын мектептеринде жалпы билим берүү 
боюнча бекитилген мамлекеттик стандарты                                                                                                      
аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрүн пай-
далануу менен билим берүүнүн мазмунун 
жаңыртууга алгылыктуу шарттарды түздү. 
Жогорку окуу жайлардын алдында мезгил-
дин талабына жооп бере турган  мыкты билим 
алган кесипкөй педагогдорду даярдоо мил-
дети турат. Кыргыз Республикасынын Билим 
берүү жана илим министрлигине караштуу                                                                                              
Республикалык педагогикалык кызматкер-
лердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана 
кайра даярдоо институтунун электрондук 

системасында аралыктан билим берүүнүн 
бирдиктүү санариптик платформасын түзүү 
үчүн 68 программа жайгаштырылып, ара-
лыктан окутуунун электрондук модулдары 
иштелип чыкты. Биз мындай программалар-
дын сапатын жана натыйжалуулугун жого-
рулатуунун үстүндө иштөөнү улантышыбыз 
зарыл.
Донорлор менен ийгиликтүү кызматташуу 
менен Дүйнөлүк банктын, ЮНИСЕФтин 
жана башка эл аралык долбоорлорду ишке 
ашыруунун натыйжасында 36 000 мугалим 
МКТ сабаттуулук боюнча окутулуп жатат;                                                               
республиканын 1200 мектебин компьютер-
дик техника менен жабдуу, окуу процессте-
рин санариптештирүү иштери жүргүзүлүүдө. 
«Билимдүү муун», «Окутуу паспорту» жана 
башка санариптүү платформалар ишке кир-
ди. Мектептерге жана бала бакчаларга ка-
был алуучу электрондук каттоону киргиз-
дик, окуучуларды жалпы республикалык 
тестирлөөгө онлайн каттап, республика-
нын кесиптик лицейлерине, колледжде-
рине жана ЖОЖдоруна онлайн кабыл алуу 
жүргүзүлүүдө. Ооба, кыйынчылыктар кез-
дешүүдө, бирок биз аталган иштерди атка-
рууда алга кадам таштоодобуз.
Лицензиялоо жана аккредитациялоо систе-
маларын автоматташтырууну, ошондой эле 
аларды электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталына интеграциялоону 
камсыз кылуу үчүн «Билим берүү уюмдарын 
электрондук аккредитациялоо» жана «Би-
лим берүү ишин электрондук лицензиялоо» 



5

маалыматтык системасы иштелип чыкты.                                                                                             
Министрлик билим берүүнү башкаруунун 
маалыматтык системасында билим берүүнүн 
бардык деңгээлдери боюнча маалыматтар 
топтомун системалуу түрдө жаңыртып турат. 
Негизги сабактар боюнча башталгыч жана 
орто мектептер үчүн санариптик окуу мате-
риалдарынын базасы толукталууда. «Элек-
трондук китепкана» платформасында окуу 
китептерин колдонуу жеткиликтүү болушу 
үчүн санариптештирилген версияларын 
жайгаштырууну улантып жатабыз. Учурда 
Мамлекеттик электрондук кызмат порта-
лы аркылуу билим берүү тармагындагы 14 
мамлекеттик кызмат автоматташтырылган.                      
Министрликтин расмий сайты, социалдык 
тармактардагы баракчалары актуалдуу бо-
луп, Кыргызстандын билим берүү жана 
илим тармагындагы маанилүү окуяларды 
үзгүлтүксүз чагылдырып турат.
Биз дүйнө тездик менен өзгөрүп жатканын 
түшүнөбүз, учурдагы чакырыктарга татык-

туу жооп берип, өз убагында чечим кабыл 
алышыбыз маанилүү. Сиздер менен бирге, 
урматтуу кесиптештер – мугалимдер, окутуу-
чулар, ата-энелер, изилдөөчүлөр, эксперт-
тер, натыйжалуу өзгөрүүлөрдү киргизип, 
билим берүү системасын жана жалпы өл-
көбүздү өнүктүрө алабыз!
Маанилүү иш-чаранын уюштуруучусу –                                     
«Таалим-Форум» коомдук фондуна билим 
берүүнү санариптештирүү маселелерин 
жаңыртып, БААУга көп тараптуу талкуу аянт-
часын түзүп берген меймандостугу үчүн 
ыраазычылык билдирем. Билим берүү жана 
илим министрлиги билим берүү тармагын 
реформалоонун бардык маселелери боюн-
ча сүйлөшүүлөргө даяр экендигин дагы бир 
жолу ырастап, конференциянын бардык ка-
тышуучуларына ийгиликтүү талкуу, кызык-
туу баяндамаларды жана келечекке карай 
өркүндөө үчүн жемиштүү ой-пикирлерди 
каалайм.

НУРГҮЛ УКУЕВА
 
Борбордук Азиядагы Америка 
университетинин (БААУ) академиялык 
иштер боюнча вице-президенти
 
Урматтуу конференциянын катышуучулары!

Конференцияга катышканыңыздар үчүн 
рахмат айтам, БААУга кош келиңиздер! Би-
ринчи кезекте, «Таалим-Форум» коомдук 
фондуна жана Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министрлигине би-
лим берүүдө кездешкен маселелерди чечүү 
максатында жаңы технологияларды кол-
донуунун мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жана 
стратегияларын иштеп чыгуу үчүн баары-

быздын башыбызды бириктирип, бул маа-
нилүү конференцияны уюштургандыгына 
ыраазычылыгымды билдире кетейин.
COVID-19 пандемиясы дүйнөлүк билим 
берүүнүн үзгүлтүккө учурашына жана оку-
туудагы жоготууларга алып келди, сапаттуу 
билим алууга жетүү үчүн өлкөлөр аралык 
жана өлкө ичиндеги теңсиздикти кайрадан 
баса белгилеп, күчөттү. Ошол эле учурда, 
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пандемия бизди билим берүү технология-
ларын жана онлайн окутууну өнүктүрүүнү, 
кеңири жайылтууну тездетүүгө мажбурла-
ды. Бул бизге технологиялык жетишкендик-
терди колдонуунун жаңы жана чыгармачыл 
ыкмаларын пайдалануу аркылуу жеткилик-
түү, кымбат эмес билим берүү тууралуу ой-
лонууга түрткү берди, салттуу офлайн метод-
дорду, аралыктан жана гибриддик методдор 
менен бирге окутууну айкалыштыруу жана 
интеграциялоонун мыкты жолдорун тандап 
колдонууга өбөлгө түздү. БААУдагы тажрый-
бабызды айтсак, эки жыл мурун пандемия 
дүйнөнү каптаганда, башка окуу жайлары 
менен бирге биз да бир нече күндүн ичинде 
жалаң гана онлайн окутууга өтүүгө аргасыз 
болдук, буга байланыштуу бардык кыйын-
чылыктарга кез болдук. Бүгүнкү күндө биз 
бетме-бет окууну онлайн жана гибрид фор-
маттар менен ийгиликтүү айкалыштырып, 
дүйнө жүзүндөгү өнөктөш окуу жайларыбыз 
менен бирге онлайн курстар аркылуу дүй-
нөлүк тажрыйбабызды кеңейтип жатабыз.
БААУ жана анын Борбордук Азиядагы би-
лим берүү тармагына кошкон салымы туу-
ралуу айтууга уруксат этиңиздер. 1993-жылы 
негизделген БААУ Борбордук Азиядагы бо-
лочок лидерлерди демократиялык кайра 
түзүүлөргө даярдайт. БААУ гуманитардык 
илимдер боюнча илимий даражалар АКШда 
аккредитацияланган Борбордук Азиядагы 
биринчи университет, ага АКШдагы Бард 
Колледжинин көмөгү менен сунуш кылын-
ган, ошондой эле Ачык коом университетте-
ри тармагынын (OSUN) мүчөсү, 40тан ашык 
өнөктөш университеттер менен кызматта-
шат.
Акыркы отуз жылдын ичинде БААУ бака-
лавриат боюнча он беш жана магистратура                        

боюнча он программага кеңейди. Универ-
ситет ар түрдүү коомдук катмардагы сту-
денттерге сапаттуу билим берүүгө умтулат 
жана анын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат, 
сексен пайызга жакын студенттерге татык-
туу салымы жана муктаждыгына негиздел-
ген стипендияларды берет. Атаандаштыкка 
туруштук берүү, мыкты билим берүү үчүн 
университет өркүндөп-өсүүнү улантууда 
жана студенттерине, окутуучуларына жана 
кызматкерлерине көбүрөөк мүмкүнчүлүк-
төрдү сунуштоодо.
БААУ Борбордук Азияда жана анын чегинен 
тышкаркы өлкөлөрдө “Окутуу жаатындагы 
көркөм өнөр магистри” (MAT) программасы 
аркылуу билим берүүнүн, ошондой эле Би-
лим берүү институту (IOE), педагогиканын 
жана мугалимдердин кесипкөйлүгүн жого-
рулатууга көмөктөшүп келет. МАТ програм-
масы Борбордук Азиядагы педагогикалык 
билим берүү боюнча новатор болуп сана-
лат, Бард Колледжинин (Нью-Йорк) иннова-
циялык моделине негизделип, Борбордук      
Азиядагы мугалимдер үчүн америкада ак-
кредитациядан өткөн магистр даражасын 
берет. IOE – БААУнун бардык деңгээлде-
ринде жана трансмаданий контексттерде 
окутууга, изилдөөгө жана билим берүүнү 
илгерилетүүгө арналган  сабактар аралык 
академиялык түзүм. IOE Кыргызстандын Би-
лим берүү министрлигинин саясатын кол-
дойт жана билим берүүдөгү инновациялык 
ыкмаларды изилдөө жаатында дүйнө жүзүн-
дөгү окумуштуулар, практик мугалимдер ме-
нен кызматташат.
Дагы бир жолу БААУга кош келиңиздер, 
конференциянын иши ийгиликтүү жана же-
миштүү болсун!
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АЛМАГҮЛ ОСМОНОВА
«Таалим-Форум» коомдук фондунун 
директору

Урматтуу конференциянын катышуучулары!   

“Таалим-Форум” коомдук фондунун атынан 
изилдөөчүлөрдү, эксперттерди, аналитик-
терди, ЖОЖдордун окутуучуларын, мектеп 
мугалимдерин жана билим берүү кызматын 
башкарган жетекчилерди “Санариптешүү 
доорундагы билим берүүнүн стратегиялары 
жана инновациялары” аттуу эл аралык кон-
ференцияга катышууга келгениңиздер үчүн 
терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат 
этиңиздер.
Биз Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлигинин, Борбор-
дук Азиядагы Америка университетинин, 
мамлекеттик мекемелерден келген өнөк-
төштөрдүн, ошондой эле Кыргыз билим 
берүү академиясынын, Республикалык му-
галимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу 
институтунун, илимий уюмдардын, ошондой 
эле мамлекеттик жана жеке фонддордун 
колдоосун жогору баалайбыз. Мугалимдер-
дин онлайн мектеби MUGALIM, KG-Analytics 
интеллектуалдык фонду, Креатив-Таалим 
мектеби, Кыргыз интернет коомчулугу жана 
башкалардын иштери өлкөбүздүн билим 
берүү системасын өнүктүрүүгө, билим са-
патын жогорулатууга жана билим берүүнүн 
жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга багыттал-
ган. Монголиядан, Тажикстандан, Казакстан-
дан жана башка өлкөлөрдөн келген каты-
шуучуларыбызга конференцияга кызыгуу 
менен тажрыйба бөлүшүүгө даяр болгону 
үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 
Конференция Билим берүүдөгү глобалдык 
өнөктөштүк менен биргеликте билимдерди 
жана инновацияларды изилдөө жана алма-

шуу программасын ишке ашырган Канада-
нын Эл аралык өнүгүүнү изилдөө борбору-
нун колдоосу аркылуу өтүп жатат.
Конференция билим берүү тармагын сана-
риптештирүүгө байланышкан маселелер-
дин кеңири спектри боюнча кесиптик сүй-
лөшүүнү кеңейтүүгө, улуттук билим берүү 
системаларындагы маанилүү маселелерди 
чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды, ара-
лыктан окутуу технологияларын колдонуу 
жана ишке ашыруу боюнча билим жана      
тажрыйба алмашуу, жаңы мүмкүнчүлүк-
төрдү аныктоо, стратегиялар жана жолдорду 
табуу менен билим берүүнүн сапатын жого-
рулатууга, бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз 
кылууга багытталган.
COVID-19 пандемиясы билим берүүдөгү 
чечилбеген кыйынчылыктарды курчутуп, 
жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Окутуунун 
салттуу ыкмалары жаңыланууга муктаж 
экендиги бардыгына айкын көрүнүп, билим 
берүүдө санариптик технологияларды жана 
МКТ мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу натыйжа-
луулукту жогорулатып, сапаттуу билимге 
жетүүнү жакшыртары анык болду.  Техноло-
гиялардын тез өзгөрүшү жана өнүгүшү муга-
лимдердин санариптик компетенттүүлүгүн 
калыптандырууну, окутуу методдорун кайра 
карап чыгууну талап кылып, окуучулардын 
өз алдынча билим алуу көндүмдөрүн өнүк-
түрүүгө түрткү берди. Бүгүнкү күндө жаңы 
билим берүү стратегияларын иштеп чыгуу 
үчүн пандемия учурунда аралыктан окутуу-
нун тажрыйбасын терең түшүнүүбүз зарыл.
“Таалим-Форумдун” миссиясы билим 
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берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн 
жогорулатуу, коомчулуктардын акыбалын 
жакшыртуу, туруктуу өнүгүүсүн жогорула-
туу жаатындагы демилгелерди колдоо бо-
луп саналат. Фонд өзүнүн 15 жылдык иш-
мердүүлүгүндө окутуу процессинде сабак 
аралык жана инновациялык ыкмаларды, 
жолдорду жайылтуу жана колдонуу боюн-
ча бир нече долбоорлорду ишке ашырды, 
мугалимдер үчүн тренинг семинарларды 
өткөрдү, табигый жана маданий баалуулук-
тар, туруктуу өнүгүү маселелери боюнча му-

галимдердин түшүнүгүн кеңейтүүгө жардам 
берүү максатында окуу куралдарын жана 
бир нече билим берүү ресурстарын иштеп 
чыкты. Кыргызстандын билим берүү тар-
магын стратегиялык өнүктүрүүнүн негизги 
документтерине актуалдуулугу мезгил тала-
бы аркылуу киргизилип, артыкчылык алган 
билим берүүгө арналган конференцияны 
уюштуруу биз үчүн чоң сыймык.
Конференциянын бардык катышуучулары-
на ийгилик каалайм!
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САПАТТУУ БИЛИМГЕ ЖЕТКИЛИКТҮҮ БОЛУУ –
БАРДЫГЫ ЖАНА АР БИРИ ҮЧҮН 

Дүйнөлүк коомчулук жана дүйнөдөгү                     
саясий лидерлер «бардыгына жеткиликтүү 
жана адилеттүү сапаттуу билимди» кам-
сыз кылууга жана «бардыгы үчүн өмүр бою                
билим алуу» мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө 
милдеттеништи. Бириккен Улуттар Уюму-
нун 4-күн тартибинин максаты1  2030-жылга 
чейин туруктуу өнүгүү жаатында (ЮНЕСКО, 
2015-жыл) глобалдык жана улуттук билим 
берүү2 көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү 
үчүн универсалдуу жана кайра түзүүчү ка-
тары таанылган. Билим берүүдөгү азыркы 
кырдаал менен 2030-жылга карата болжол-
донгон абалдын ортосундагы чоң ажырым 
дагы эле ачык бойдон калууда.

COVID-19 пандемиясы жана андан кийинки 
глобалдык кризис кырдаалды начарлатып, 
дүйнөлүк билим берүү системаларында чоң 
толкундоолорду жаратты. Мектептердин 
жабылышы, андан кийин аралыктан окутуу-
га өтүү «ар бир континенттеги 190дон ашык 
өлкөдө 1,6 миллиардга жакын окуучуга ке-
сепетин тийгизип, чоң кыйынчылыктарды 
жаратты. Пандемиядан улам күчөгөн билим 
берүү кризиси дүйнөлүк окуучулардын 94% 
ына, төмөн жана ортодон төмөн кирешелүү 
өлкөлөрдө 99 %3 таасир этти. 

Пандемия учурунда окуучулардын теңсиз-
дигин жана жакырлыгын баса белгилөөдөн 

1 Туруктуу өнүгүү тармагынын максаттары https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
2 Инчхон декларациясы. Билим берүү-2030: жалпы инклюзивдүү жана адилеттүү, сапаттуу билим берүү менен өмүр бою камсыз   
  кылуу  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus 
3 ЮНЕСКО. Концептуалдык жазуулар. COVID-19 учурундагы жана кийинки мезгилдеги билим берүү https://www.un.org/sites/  
  un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_russian.pdf
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тышкары, мугалимдин ролуна да өзгөчө 
көңүл бура баштады. Алдыда боло турган 
Билим берүү саммитине карата БУУнун 
Концептуалдык нотасында “билим берүүнү 
кайра түзүү жана ТӨМ 4кө жетишүү көбүнчө 
мугалимдерден көз каранды” деп белгиле-
нет.4 Мугалимдер пандемия учурунда оку-
туунун үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылууда ма-
анилүү ролду ойношту, бирок алардын көбү 
даярдыктын жетишсиздигинен, санариптик 
жана педагогикалык көндүмдөрдүн жетиш-
сиздигинен, колдоонун жоктугунан улам 
кыйынчылыктарга туш болушкан. Көптөгөн 
өлкөлөрдө мугалимдер жетишсиз жана му-
галимдик кесип мурда ээ болгон сый-урмат-
ты жоготуп баратат.
Кыргызстанда, Монголияда жана                                    
Тажикстанда COVID-19 пандемиясынан 
улам келип чыккан аргасыз карантиндер 
жана каникулдар, орун алган көйгөйлөрдү                                                                                               
(материалдык-техникалык жабдылышын, 
педагогикалык адистердин даярдыгынын 

жана компетенттүүлүгүнүн деңгээлин, ре-
сурстардын бирдей эмес бөлүштүрүлүшүн 
ж.б.у.с.) ого бетер курч ачып берди, сапат-
туу мектеп билимине жетүүнүн теңсиздиги 
айкын болду. Жалпы көйгөйлөргө билим 
берүүдөгү гендердик теңсиздик, үй-бүлөдө-
гү зомбулук фактыларынын көбөйүшү, со-
циалдык-экономикалык жана/же ден соолу-
гуна байланыштуу балдардын билим берүү 
процессинен четтетилишин да белгилеп 
кетсе болот. Мындан тышкары, мектептерди 
интернетке туташтыруу маселеси курч бой-
дон калууда, айрыкча алыскы аймактарды 
электр энергиясы менен камсыз кылууда 
көйгөйлөр бар. Монголиянын мектеп окуу-
чулары үчүн мектепке чейинки аралыктын 
алыстыгы олуттуу проблема болуп саналат. 
Жакырчылыктын жогорку деңгээли анын ке-
сепеттери, сапаттуу билимге, ошондой эле 
электрондук билим берүү ресурстарына, 
аралыктан окутууга жетүүнү чектейт.
Кыргызстан, Тажикстан жана Монголиянын 

4 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_concept_note.pdf p. 12
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өкмөттөрү билим берүүнү санариптеш-
тирүүнүн артыкчылыктарын жана курсун 
пандемияга чейин эле расмий жарыялаш-
кан. Карантин учурунда мугалимдердин 
санариптик компетенцияларын тарбия-
лоо жана калыптандыруу боюнча чаралар 
көрүлдү. Бирок көрүлгөн чараларды алдын 
ала талдоодо алардын жетишсиздигин жана 
комплекстүү мамиленин жоктугун көрсөтүп 
турат. Аралыктан окутуу билим берүүнүн 
үзгүлтүксүздүгүн улантуунун зарыл жана 
натыйжалуу жолу экенине карабастан, аны 
уюштурууда жана билим берүүнүн сапа-
тын камсыз кылууда биринчи тажрыйба                                   
абдан татаал болду. Өнүкпөгөн инфраструк-

тура, мугалимдердин санариптик компетен-
циясы менен окуучулардын көндүмдөрүнүн 
жоктугу, санариптик түзүлүштөр менен ин-
тернетке кирүү мүмкүнчүлүгүнүн жокту-
гу – ушул жана башка факторлор билимге 
жетүүдө теңсиздиктин күчөшүнө алып кел-
ди. Заманбап чакырыктарга жооп берген 
жаңы билим берүү стратегияларын иштеп 
чыгуу үчүн COVID-19 пандемиясынан улам 
мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан мами-
лелерди жана чараларды талдоо, билимге 
бирдей эмес жеткиликтүүлүктү күчөтүүчү 
факторлорун аныктоо маселелери актуалдуу 
болуп, алдыңкы планга чыгууда. 

«КЫРГЫЗСТАНДА, МОНГОЛИЯДА ЖАНА 
ТАЖИКСТАНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН 
ЖАНА ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН 
АРАЛЫКТАН ОКУТУУ» ДОЛБООРУ

БИЛИМ БЕРҮҮ БОЮНЧА ГЛОБАЛДЫК 
ӨНӨКТӨШТҮК (GPE)

Билим берүүдөгү глобалдык өнөктөштүк (GPE) билим берүү маселелери боюнча эң ири 
эл аралык фонд жана уникалдуу көп тараптуу өнөктөштүк болуп саналат. 20 жылдан бери 
GPE өнөктөш өлкөлөрдүн өкмөттөрүн сапаттуу билим менен камсыз кылуу үчүн «ар бир кыз 
жана ар бир балада үмүт, мүмкүнчүлүк жана иш-аракет кылууга жөндөм» болушу үчүн кол-
доп келет. Кыргызстан, Монголия жана Тажикстан Билим берүү боюнча глобалдык өнөк-
төштүктүн мүчөлөрү болуп саналат.

GPE жөнүндө толук маалымат: https://www.globalpartnership.org/ 

БИЛИМДЕР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МЕНЕН 
АЛМАШУУ ПРОГРАММАСЫ KNOWLEDGE, 
INNOVATION & EXCHANGE (KIX)

Билим берүүдөгү глобалдык өнөктөштүк (GPE) билим берүү тармагында билим жана                        
инновацияларды алмашуу (KIX) боюнча ири программаны ишке киргизди. Программанын 
максаты – улуттук билим берүү системаларын бекемдөө жана түштүк өлкөлөрүндө глобал-
дык өнүгүүнү тездетүү. KIX билим берүү саясатын жана практикасын жакшыртуу үчүн би-



12

лимди жана инновацияларды түзүү, чогултуу жана мобилизациялоо боюнча долбоорлорду 
колдойт. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнөктөштүгү менен кызматташуу аркылуу билим 
берүү саясатында, мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууда далилдүү маселелерди аныктайт жана 
өнөктөш өлкөлөр үчүн өз ара окуу чөйрөсүн түзөт. Учурда KIX программасы 70 өнөктөш өл-
көдө иштеп, 36 долбоорду ишке ашырууда. Кыргызстанда, Монголияда жана Тажикстанда 
KIX улуттук координациялык комитеттери түзүлгөн.

Программа Эл аралык өнүгүүнү изилдөө борбору (IDRC) менен бирге ишке ашырылат.
Программа тууралуу толук маалымат: https://www.gpekix.org/

ЭЛ АРАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ
International Development Research Center, IDRC 

IDRC өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү, алардын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү үчүн изилдөөлөрдү 
колдойт. Канадалык парламенттин 1970-жылдагы Эл аралык өнүгүүнү изилдөө борборун 
түзүү жөнүндөгү актысы аркылуу түзүлгөн. IDRCтин миссиясы «Өнүгүп келе жаткан өл-
көлөрдө дүйнөнүн аймактарынын көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү, демилгелөө, 
кубаттоо, колдоо, бул аймактарда экономикалык жана социалдык өнүгүшүн илимий, техни-
калык жетишкендиктерди колдонуу максаты». IDRCтин башкы кеңсеси Канаданын борбору 
Оттавада, Онтарио штатында.

Борбор жөнүндө толук маалымат: https://www.idrc.ca/en 
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«КЫРГЫЗСТАНДА, МОНГОЛИЯДА ЖАНА ТАЖИКСТАНДА БИЛИМ 
БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖАНА ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН ЖАКШЫРТУУ 
ҮЧҮН АРАЛЫКТАН ОКУТУУ» долбоору 

Долбоор үч өлкөдө – Кыргызстан, Монголия 
жана Тажикстанда билим жана инновация-
лар менен алмашуу (KIX) программасынын 
алкагында колдоого алынып, ишке ашы-
рылууда. Долбоордун негизги максаты –                                                                                                            
калктын аялуу катмарындагы балдар-
га бирдей жеткиликтүү билим менен 
камсыз кылуу, билим сапатын жогорулатуу,                                                           
аралыктан окутууда инновациялык ыкма-
ларды жайылтуу болуп эсептелет.
Долбоор үч өлкөдө мектептердин убактылуу 
жарым-жартылай же толук жабылышына 
жооп катары аралыктан окутууну уюшту-
руунун негизги стратегияларына багыттал-
ган кеңири изилдөө жүргүзүүдө; жашаган 
жеринин, гендердик жана этникалык аз-
чылыктын шарттарында билимге бирдей 
жеткиликтүүлүктү камсыз кылуудагы негиз-
ги көйгөйлөр жана тоскоолдуктар; ошон-
дой эле үч өлкөдө жана бүткүл дүйнөдө                                                                                                            
аралыктан окутуунун инновациялык модел-
дерин аныктоо, алар натыйжалуу (а) теңчилик 
жана инклюзивдүүлүк маселелерин чечет; 
(б) мугалимдердин кесиптик компетенция-
ларын колдоо; (в) үч өлкөнүн билим берүү 
саясатын жана практикасын өнүктүрүүгө ко-
шулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. Изилдөөнүн                                                                                                          
суроолору мектеп окуучуларынын ар кандай 
топторунун алсыздыгын, өзгөчөлүктөрүн 
жана аралыктан окутуунун инновациялык 
практикасын аныктоого багытталган. Ушуга 
байланыштуу изилдөө суроолорунун эки не-
гизги тобу жаңыртылды: 1) Алыскы конуштар-
да жашаган мектеп окуучуларынын, балдар 
менен кыздардын, анын ичинде этникалык 
азчылыктын өкүлдөрүнүн аялуу катмарлары 
канчалык  айырмаланат? Өлкөдө долбоордо 
аныкталгандан теңсиздиктин башка түрлөрү 

жана өзгөчө аялуу топтор пайда болуп жата-
бы? 2) Инновация деген эмне экенин ким                                                                                                   
аныктайт? Алар ким тарабынан түзүлгөн, 
ким тарабынан аныкталган? Мындай прак-
тиканы кантип кеңейтүүгө болот, анын 
ичинде ар кандай аялуу топтор үчүн кандай 
форматта? Ошентип, үч өлкөдө жүргүзүлгөн 
изилдөөлөр Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн 
актуалдуу болгон аралыктан окутуунун на-
тыйжалуу аймактык жана глобалдык модел-
дерин жана стратегияларын аныктайт.
Долбоордун алкагында санариптик тех-
нологияларды жана онлайн ресурстарды                 
колдонууда мугалимдердин МКТ компетен-
цияларын өнүктүрүүгө, ошондой эле идея-
лар, тажрыйба, билим, көндүм жана усулдар 
менен алмашуу аянтчаларын түзүүгө өзгөчө 
көңүл бурулууда.
Долбоордун натыйжалары мектептерде 
аралыктан окутууну майнаптуу уюштуруу 
боюнча билимдеги ажырымды жоюуга, 
мугалимдердин компетенцияларын жана 
көндүмдөрүн бекемдөөгө, алардын түшүнү-
гүн жана келечектеги стратегияларга көз 
карашын өркүндөтүүгө жана тереңдетүүгө, 
ошондой эле узак мөөнөттүү өзгөрүүлөр-
гө жана аралыктан окутууда инновациялык 
моделдерди иштеп чыгууда ийгиликтерге 
арналган. Долбоор билимдерди мобили-
зациялайт, алдыңкы тажрыйбаларды жана 
инновацияларды аныктайт, аралыктан оку-
тууда инновацияларды өркүндөтүү жана 
масштабын кеңейтүү боюнча сунуштарды 
иштеп чыгат.

Долбоор тууралуу кененирээк: 
https://kix.taalimforum.kg/ 
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УЮМДАР – КОНСОРЦИУМДУН МҮЧӨЛӨРҮ

Кыргызстан, Монголия жана Тажикстан-
дын үч коомдук уюму консорциумга бири-
гип, аралыктан окутуу маселелерин изил-
дөө, билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн                                               
жакшыртуу жана сапатын жогорулатуу                 
боюнча инновацияларды аныктоо боюнча 
долбоорду ишке ашырууга киришкен. Бар-
дык уюмдар алыскы аймактарда иштөө, би-
лим берүү демилгелерин, иштелмелерди 
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча чоң 
тажрыйбага ээ, мамлекеттик, жергиликтүү, 

эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта 
иш жүргүзүшөт.
Консорциумда Кыргызстандык “Таалим-      
Форум” коомдук фонду жетектөөчү уюм. 
Фонд өз ишинде санариптик билим берүү 
ресурстарын түзүү жана аралыктан окутууну 
жайылтуу боюнча мурунку тажрыйбасына 
таянат. Бул тажрыйба үч өлкөдө аралыктан 
окутуунун инновациялык моделдерин табуу 
жана кеңейтүү үчүн баштапкы чекит болуп 
калды.

ТААЛИМ-ФОРУМ КООМДУК ФОНДУ

2007-жылдан бери «Таалим-Форум» коом-
дук фонду билим берүүдөгү инновациялык 
жана сабак аралык ыкмаларды өркүндөтүүчү 
долбоорлорду ишке ашырып келе жатат.                         
“Таалим-Форум” коомдук фонду Кыргыз                                                                                                                 
Республикасындагы башталгыч билим 
берүүнү өркүндөтүү боюнча  USAIDдин  
долбоорлору менен кызматташып келет; 
балдарга арналган китептерди жана муга-
лимдер үчүн методикалык колдонмолорду 
иштеп чыгып, басып чыгарууда. Фонд МКТны                                                                                                                                            
колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын 
жогорулатуу максатында «Мекен таануу» са-
багы боюнча кыргыз жана орус тилдерин-
де 30 мультимедиалык сабактарды иштеп                                                                                        
чыккан; 1-8-класстар үчүн кыргыз тилин үй-
рөтүүчү интерактивдүү билим берүү сайтын 

ишке киргизген (http://kyrgyztil.taalimforum.
kg/). 2018-жылы Билим берүү жана илим                             
министрлигинин буйругу менен башталгыч 
класстардын 7 сабагы боюнча электрондук 
мультимедиалык ресурстардын iBilim би-
лим берүү порталын иштеп чыккан (https://
ibilim.edu.gov.kg/). iBilim билим берүү ресур-
сун республиканын мугалимдери аралык-
тан окутуу учурунда активдүү колдонушту.                                                                                            
«Таалим-Форумдун» электрондук билим 
берүү ресурстарын түзүү жана мугалим-
дердин МКТ боюнча көндүмдөрүн жого-
рулатуу боюнча тажрыйбасы мол, азыркы 
долбоордун алкагында билим берүүдөгү                                            
инновациялык чечимдерди илгерилетүүгө 
мүмкүндүк ачат.
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КӨЧМӨНДӨРДҮН ЖАРАТЫЛЫШЫН КОРГОО

https://nnc-mongolia.org/ 
NNC 2010-жылы түзүлгөн Монголиянын бей-
өкмөт уюму. Анын ишмердүүлүгү Монголи-
янын айылдык мектептерин жана жерги-
ликтүү жамааттарын колдоого багытталган, 
бул NNCны алыскы айыл аймактарынан 
келген окуучулардын билимге жетүүсүн-
дөгү теңсиздикти азайтууга багытталган 
долбоордун баалуу өнөктөшү. NNC Мон-
голиянын биологиялык ар түрдүүлүгүн 
сактоо боюнча сабактарды өткөрүү үчүн 
көрсөтмөлүү окуу материалдарынын топ-
тому менен уникалдуу усул – “мобилдик                                                                                    
классты” иштеп чыгып, жайылтып келет. “Жа-
ратылыштын көчмөн сандыгы” деп аталган 

билим берүү программасы чыгармачыл окуу 
чөйрөсүн түзүп, ага коомчулуктун тартылуу-
суна көмөктөшөт, Монголиянын эң алыскы 
аймактарында ишке ашырылып, көбүрөөк 
аймактарды камтууну тынымсыз кеңей-
түүдө жана улуттук окуу планына айлануу-
да. Алыскы айыл жергесиндеги окуучулар 
үчүн интерактивдүү окутуу ыкмаларын жана 
инновациялык окуу материалдарын иштеп 
чыгуу боюнча NNCнын топтогон тажрыйба-
сы Монголиянын Билим берүү министрли-
ги тарабынан жогору бааланган. NNC ую-
мунун директору Тунгалагтуяа Хуухэндуу                                                                                       
Монголиядагы KIX Улуттук комитетинин 
мүчөсү.
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“АНАХИТА” КООМДУК УЮМУ 

“Анахита” коомдук уюму 2004-жылы                                 
Тажикстанда аялдардын лидерлигин өнүк-
түрүү жана элеттик аялдардын экономика-
лык укуктарын коргоо максатында түзүл-
гөн. Уюм өзүнүн ишмердүүлүгүнүн алгачкы 
күндөрүнөн тартып, алыскы тоолуу аймак-
тардын калкына уникалдуу жаратылыштын 
ар түрдүүлүгүнүн баалуулуктары боюнча 
маалымдуулугун жогорулатуу, Тажикстан-
дагы маданий мурастарды жана жоголуп 
бара жаткан тилдерди сактоо боюнча бир 
топ иштерди жүргүзүп келет. “Анахита” өл-
көнүн пилоттук аймактарында билим берүү 
системасын баалоого, билим берүү тарма-
гын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин 
талкуулоого катышкан. 2013-жылы “Анахита” 
Тажикстан Республикасынын “Билим берүү 
жөнүндө” мыйзамын иштеп чыгууга катыш-
кан. 2022-жылы Тажикстан Республикасы-
нын Өкмөтүнө караштуу министрликтер-
дин, ведомстволордун жана комитеттердин, 
эл аралык уюмдардын жана өнөктөштөрдүн 

өкүлдөрү менен бирге “Анахита” Тажикстан 
Республикасынын Билим берүү систе-
масын санариптик трансформациялоо                                             
боюнча улуттук жол картасын иштеп чы-
гуу” аттуу ЮНИСЕФ тарабынан Тажикстан 
Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги (ТР ББжИМ) менен биргелик-
те уюштурулган Улуттук кеңешме форумуна 
катышкан.
“Анахита” мамлекеттик органдар, анын 
ичинде Тажикстан Республикасынын Билим 
берүү жана илим министрлиги, Тажикстан 
Республикасынын Билим берүү жана  илим 
министрлигине караштуу Республикалык                                                                                                                                  
маалыматтык - коммуникациялык  техноло-
гиялар борбору, Маданият  министрлиги, 
Курчап турган чөйрөнү коргоо министрли-
ги, ошондой эле эл аралык жана жергилик-
түү коомдук уюмдар менен тыгыз байла-
нышта иштейт. Ошондой эле, Тоо элдеринин 
эл аралык тармагынын (INMIP) мүчөсү болуп 
саналат.
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ДОЛБООР ЖҮРГҮЗГӨН ИШТЕР 

https://kix.taalimforum.kg/news
Долбоор 2021-жылдын май айында                                            
кырдаалды комплекстүү талдоо, алган                                                                                              
тажрыйбаны системалаштыруу, Кыргыз-
станда жана Монголияда аралыктан оку-
тууну уюштурууга жана өткөрүүгө экс-
перттик баа берүү, Тажикстандагы билим 
берүүнү санариптештирүү стратегиялары 
менен башталган. Билим берүү тармагына                           
кызыккан тараптардын жана эксперттердин 
катышуусунда бир катар талкуулар өткөрүл-
дү. Үч өлкөдө “Мугалим – инновациялар-
дын кыймылдаткыч күчү” деген темада 
тегерек столдор өткөрүлдү. Кыргызстанда 
уюштурулган “Билим берүүнү санарип-
тештирүү: мугалимдин өзгөрүлгөн ролу” 
аттуу тегерек столго Билим берүү жана илим                                                                                                               
министрлигинин өкүлдөрү, аймактардан 
келген методисттер жана мугалимдер,                         

жетекчилер, илимий кызматкерлер жана 
эксперттер катышкан.
Талаа изилдөөлөрү жана маалыматтар-
ды чогултуу иши үч өлкөдө 2022-жыл-
дын мартынан башталган жана жыл-
дын аягында аяктайт. Изилдөө иштерине                                                                       
тажрыйбалуу адистер, илимий кызмат-
керлер тартылган. Изилдөөнүн алгачкы 
натыйжалары билим берүү саясаты жана 
инновациялары боюнча биринчи KIX EAP                                                                                                                                              
конференциясында (2021-жылдын октябрь 
айы) жана Миннеаполистеги (АКШ) Са-
лыштырмалуу жана Эл аралык билим берүү 
коомунун (CIES) (Comparative & International 
Education Society (CIES)) конференциясын-
да (2022-жылдын апрель айы) берилген. 
2022-жылдын октябрында долбоордун ко-
мандалары алган маалыматтардын бирик-
тирилген анализин талдашат.

YouTube 
каналга 
QR код

Сайтка
QR код 
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫН ЖАЛПЫ ПРОГРАММАСЫ

КОНФЕРЕНЦИЯНЫН АЛДЫНДАГЫ КҮН. 4-октябрь

Сааты Иш-чаралар Орду 

11:00 - 12:30
Тренинг “Окутуу жана изилдөө үчүн санариптик куралдар”. 
“Эркин көркөм өнөр жана билимдер» жана «Жалпы билим 
берүү программалары» программасы, БААУ

410 ауд.

12:30 - 13:30 Түшкү тамак 1 кабат

13:45 - 14:45

Ачык лекция. Эмма Сабзалиева, PhD., UNESCO IESALC. 
«Санариптүү келечек. Виртуалдуу академиялык 
мобилдүүлүк жана Борбордук Азиядагы жогорку билим 
берүүдөгү өзгөрүүлөрдүн келечеги». 

410 ауд.

15:00 - 16:30
Интерактивдүү лекция “Санариптүү педагогика – коркпой 
колдонуу”.  Окутуу, үйрөтүү жана технологиялар борбору, 
БААУ

410 ауд.

17:30 - 20:30
Конференциянын меймандары үчүн маданий программа
Интерактивдүү этнографиялык музейди көрүү 
Кечки тамактануу 

Көк-Жар 
айылы, 
“Супара” 
этно-комплекси

БИРИНЧИ КҮН. 5-октябрь

Сааты Иш-чаралар Орду 

08:00 – 09:30 Катышуучуларды каттоо

09:00 - 17:00
Тематикалык иш-чаралар
Санариптүү билим берүү демилгелери галереясы
Санариптүү педагогика лабораториясы

холл
компьютердик
класс

10:00 – 10:30 Конференциянын ачылышы. Катышуучулар менен 
амандашуу

конференц-зал (СН), 
4-кабат

10:30 – 12:00
Сессия 1. COVID-19га карата көрүлгөн чаралар: 
Борбордук Азия аймагында билим берүү 
стратегияларын өркүндөтүү үчүн алган сабактар

конференц-зал (СН), 
4-кабат

12:00 - 13:30 Түшкү тамак 1-кабат

13:30 – 15:00 Сессия 2. Санариптүү билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү: эл аралык долбоорлор жана демилгелер

конференц-зал (СН), 
4-кабат

15:00 – 15:30 Тыныгуу 

15:30 – 16:30

Ачык лекция. Дүйшөн Шаматов, Ph.D., профессор, 
Назарбаев атындагы университет (Казакстан). 
“Кыргызстандагы COVID-19 пандемия учурундагы билим 
берүү демилгелеринен алган сабактар: мындан ары 
эмне кылуу зарыл?”

конференц-зал (СН), 
4-кабат
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ЭКИНЧИ КҮН. 6-октябрь  

Сааты Иш-чаралар Орду 

09: 00 – 17:00

Тематикалык иштер
Санариптүү билим берүү демилгелери галереясы
Санариптүү педагогика лабораториясы

Холл
Компьютердик 
класс

09:00 – 10:30
Сессия 3. Мектептеги билим берүүнүн сапатын 
камсыз кылууда педагогдордун санариптүү 
компетенцияларын түптөө

410 ауд. 

09:00 – 10:30 Сессия 4.  Билим берүүнү санариптештирүү: 
алдыңкы тажрыйбалар жана инновациялар 

конференц-зал (СН), 
4-кабат

10:30 - 11:00 Тыныгуу  

11:00 – 12:30
Сессия 5. COVID-19 жана мугалимдердин 
кесипкөйлүгүн өркүндөтүү: демилгелер жана 
инновациялар. 

410 ауд. 

11:00 – 12:30
Сессия 6. Кыргызстан, Тажикстан жана 
Монголиядагы талаа изилдөөлөрүнүн тематикалык 
окуялары

конференц-зал 
(СН), 4-кабат 

12:30 – 13:50 Түшкү тамак 1 этаж

14:00 – 15:30 Сессия 7. Чечимдерди кабыл алуу үчүн изилдөөнүн 
маалыматтары

конференц-зал (СН), 
4-кабат

14:00 – 15:30 Сессия 8. Тегерек стол: «Санариптештирүү шартында 
мугалимдин өзгөрүлгөн ролу» 410 ауд 

15:30-16:00 Тыныгуу 

16:00 – 16:30 Конференциянын жабылышы конференц-зал (СН), 
4-кабат
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ТЕМАТИКАЛЫК ИШТЕР 
 
5-6-ОКТЯБРЬ, 09:00 - 17:00

САНАРИПТҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮ ДЕМИЛГЕЛЕРИ ГАЛЕРЕЯСЫ  

Галерея ар кандай жергиликтүү уюмдар 
кеңири аудиторияга ар кандай калктын 
катмарларына, анын ичинде мугалимдер-
дин, окуучулардын, ата-энелердин жана 
мектеп жетекчилеринин санариптик ком-
петенттүүлүгүн калыптандыруу жана өнүк-
түрүү боюнча билим берүү демилгелери,                                       

долбоорлору жана иштелип чыккан иштел-
мелери жөнүндө айтып берүү үчүн аянтчаны 
түзөт. Иштелип чыккан билим берүү иштел-
мелери жана программалары МКТны кол-
донуу менен окутууга, билимди жана көн-
дүмдөрдү тереңдетүүгө арналган.

Катышуучулар:

«РОЗА ОТУНБАЕВАНЫН ДЕМИЛГЕЛЕРИ» ЭЛ АРАЛЫК ФОНДУ
«Илимдеги кыздар» долбоору. Кыздар үчүн билим берүү STEM тармагында!
Долбоор кыздарды STEMге тартууга, аларга маалыматтык-коммуникациялык технология-
лар, так илимдер, инженерия жана математика тармактарында туура кесип тандоого жар-
дам берүүгө багытталган.
https://roza.kg/initiative/sustainable-development/37… 
 
“Санарип  50+” долбоору
KICB банкы менен биргелешкен долбоор, 50 жаштан жогорку калктын арасында интернет 
багыты, пайдалуу тиркемелерди күнүмдүк турмушта колдонуу, финансылык сабаттуулуктун 
базалык деңгээлин жогорулатуу боюнча көндүмдөрдү жана билимдерди өркүндөтүүгө ба-
гытталган.
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ИНТЕРНЕТ КООМУНУН КЫРГЫЗ БӨЛҮМҮ  
«ilimbox» – билимдин санариптик булагы!
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 6-11-класстын окуучулары жана мугалимдери үчүн ачык 
билим берүү платформасы. Платформаны колдонуу менен онлайн сабактарды окутуу, окуу-
чулар менен мугалимдердин өз ара иш-аракетин уюштуруп, окуунун натыйжаларын баалоо.
https://ilimbox.kg/

«Cанарип инсан» – негизги санариптик сабаттуулуктан талап кылынган санариптик 
көндүмдөрүнө чейин!
Долбоор Европа Коңшулук Кеңеши (ENC) (European Neighbourhood Council (ENC)) тара-
бынан “Интернет коомунун кыргыз бөлүмү” менен биргеликте Европа Бирикмесинин                                     
Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү аркылуу ишке ашырылууда жана жаштар, мигрант-
тар жана аялдар арасында санариптик көндүмдөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга ба-
гытталган.
https://isoc.kg/ru/projects/sanarip-insan-digital-citizen/

«УСТАТШАКИРТ» КООМДУК БИРИКМЕ БОРБОРУ
Жаңы муундун угуучуларын жана көрүүчүлөрүн тарбиялоо!
«УСТАТШАКИРТ» илимий, методикалык, музыкалык жана мультимедиалык ресурстарды 
иштеп чыгуучу борбор болуп саналат. Кыргызстандагы 50дөн ашык мектебин, 7000ден 
ашык окуучуларды жана алардын мугалимдерин бириктирет. Инновациялык ыкмаларды 
жана мультимедиалык ресурстарды колдонуу аркылуу “Умтул мектеп театры”, “Умтул-музы-
ка” жана “Муз Чырак” программалары жана долбоорлору аркылуу ийкемдүүлүктү өнүктүрөт, 
мектеп окуучуларынын ички мүмкүнчүлүктөрүн ачат.
https://www.facebook.com/CenterUstatshakirt

«ТААЛИМ-ФОРУМ» КООМДУК ФОНДУ
iBilim – оку, ойно, бил! 
Билим берүү платформасы, башталгыч класстын 7 сабагы боюнча мультимедиалык окуу ре-
сурстары онлайн жана офлайн режиминде эки тилде иштелип чыккан. 
https://ibilim.edu.gov.kg

«ТЭКАЙЫМ» КООМДУК ФОНДУ
Khan Academy – билимге инвестиция! 
Khan Academy Kyrgyz – дүйнөлүк билим берүү платформасын киргизүү, кыргыз тилинде дүй-
нөлүк деңгээлдеги сапаттуу билимдерди киргизүүгө акысыз мүмкүнчүлүк берүү долбоору.   
https://ky.khanacademy.org/ 

“КРЕАТИВ-ТААЛИМ” БИЛИМ БЕРҮҮ КОМПЛЕКСИ
Мектеп окуучуларын окутууда инновациялык ыкмаларды өркүндөтүү.
«Онлайн мектеп» билим берүү комплексинин платформасынын негизинде иштелип чыккан 
– кыргыз тилинде окуган орто мектептин 5 сабагы боюнча мультимедиалык сабактар. 
http://kreativ-taalim.com/online-mektep/
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“MUGALIM” ОНЛАЙН МЕКТЕБИ
Алдыңкы мугалимдер жамааты!
21-кылымдын мугалиминин шык-жөндөмдөрүн, компетенцияларын практикалык окутуу. 
2020-жылдан бери иштелип чыккан 5 курста 1500дөн ашык айылдык жана шаардык мектеп-
тердин мугалимдери окутулду. 2022-жылдан баштап Гапыр Мадаминов жана Монтессори 
педагогикасы боюнча окутуу усулдары боюнча 2 жаңы курс ачылды.
https://mugalim-edu.com/ 

ЖЧК КҮНДӨЛҮК
Күндө билим!
«Күндөлүк» маалымат системасы билим берүү тармагында бир нече маселелерди чече алат 
жана окуу-тарбиялык, башкаруу ишмердүүлүгүндөгү көптөгөн процесстерди автоматташты-
рат. Бул системага Кыргызстандын 1300 мектеби кошулган.
https://kundoluk.edu.kg/

CODIFY LAB IT - КОМПАНИЯСЫ
Окуу процессин жөнөкөй жана жеңил башкаруу!
Codify CRM LMS платформасы студент менен окутуучулардын маалымат базасын түзүү, ана-
литика жана окуучулардын прогрессинин статистикасы аркылуу колдоого алынган сабак-
тарды жайгаштыруу менен билим берүү борборунун жана курстардын ишин тартипке кел-
тирүүгө жана автоматташтырууга жардам берүү үчүн иштелип чыккан.
https://lms.codifylab.com/ru#product-block 

САНАРИП МУГАЛИМ
“Санарип мугалим” – заман талабы! 
Окутуунун инновациялык ыкмаларын жана жолдорун ишке киргизүүгө, маалыматтык техно-
логияларды өздөштүрүү деңгээлин жогорулатууга, мугалимдердин чыгармачылык мүмкүн-
чүлүктөрүн өркүндөтүүгө, лидерлик сапаттарды өнүктүрүүгө жөндөмдүү Кыргызстандын ар 
кайсы аймактарынан келген мектеп мугалимдеринин тармагын түзүү. 
https://www.facebook.com/groups/510698196324657

САНАРИПТҮҮ ПЕДАГОГИКА ЛАБОРАТОРИЯСЫ   

Санариптүү педагогика лабораториясына 
мастер-класстар, демо-сабактар, аймактар-
дан жана Бишкек шаарынан келген мектеп 
мугалимдеринин топтору үчүн өткөрүлгөн 
дизайн-сессиялар кирет. Лабораториянын 
максаты – педагогикалык ишмердүүлүктө 
техникалык билимдерди жана көндүмдөрдү 
максаттуу, натыйжалуу колдонуу жөнүндө 
түшүнүк берүү. Санариптүү педагогика лабо-

раториясы бүтүндөй мугалимдин кесиптик 
компетенттүүлүгүнүн маанилүү компоненти 
катары мугалимдин МКТ компетенттүүлүгүн 
өнүктүрүүгө багытталган. Санариптик педа-
гогика лабораториясынын катышуучулары 
маалыматты табуу жана алуу, аны уюштуруу 
жана өзүнүн педагогикалык ишмердигин-
де колдонуу боюнча негизги көндүмдөрдү 
жана кошумча билимдерди алышат.
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Уюм, көз карашы/миссиясы Мастер-класстын темасы / 
демо сабак / дизайн сессиялар

MUGALIM – МУГАЛИМДЕР ҮЧҮН ОНЛАЙН МЕКТЕП
Алдыңкы мугалимдер жамааты! 21-кылымдын 
мугалимдеринин негизги көндүмдөрүн үйрөтүү 
үчүн интерактивдүү жана практикалык тренинг. 
Билим берүү тармагында эксперттик колдоо 
көрсөтүү боюнча жеке социалдык демилге https://
mugalim-edu.com/aboutUs.php

Мугалимдин санариптик 
компетенциялары: 
интерактивдүү онлайн сабакты 
кантип түзүүгө болот?

Мугалимдер үчүн Google

КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕТ КООМУ (INTERNET SOCIETY 
KYRGYZSTAN, ISOC)
Кыргызстандын келечек муундары үчүн 
жакшы интернет! ISOC глобалдык техникалык 
инфраструктура, адамдардын жашоосун байытуучу 
ресурс жана коомдогу жакшылыктын күчү катары 
Интернеттин өнүгүшүн колдойт жана көмөктөшөт.
https://isoc.kg/ru/

Ilimbox, Tiktok жана 
кибергигиена - заманбап билим 
берүү жана жаңы реалдуулук 

“КРЕАТИВ-ТААЛИМ” БИЛИМ БЕРҮҮ КОМПЛЕКСИ -
Мугалим-мугалимге! МКТ компетенциясын 
окутуу жана өнүктүрүү боюнча кыска мөөнөттүү 
кесипкөйлүктү жогорулатуу курстары.
http://kreativ-taalim.com/online-mektep/

Онлайн окутуу үчүн мугалимдин 
санарип куралдары

Мектеп мугалими үчүн Microsoft 
Power Point
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ТОЛУК ПРОГРАММА

4-ОКТЯБРЬ. КОНФЕРЕНЦИЯ АЛДЫНДАГЫ КҮН
11:00 - 12:30

«Окутуу жана изилдөө үчүн санариптик куралдар» тренинги
Данияр Карабаев, “Эркин көркөм өнөр жана билимдер” багытынын улук окутуучусу жана 
жетекчиси жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин “Жалпы билим берүү                     
программалары” боюнча улук окутуучусу Айжамал Сарыбаева. Тренинг мугалимдерге жана 
магистранттарга арналат.
https://auca.kg/en/liberal_arts_sciences  

АЧЫК ЛЕКЦИЯ 
13:45 - 14:45

ЭММА САБЗАЛИЕВА, PhD., ЮНЕСКОнун Латын Амери-
касы жана Кариб деңизиндеги жогорку билим берүү 
боюнча эл аралык институтунун (ЮНЕСКО IESALC) Жо-
горку билим берүүнү изилдөө жана саясатты талдоо 
бөлүмүнүн башчысы. Доктор Сабзалиева жогорку би-
лим алуу укугу, жогорку билим берүүнүн өнүгүү келе-
чеги жана студенттердин мобилдүүлүгүнүн жаңы фор-
малары боюнча алдыңкы долбоорлорду жетектейт; үч 
континентте изилдөө, окутуу, саясатты талдоо, консал-
тинг жана университетти башкаруу боюнча жыйырма 
жылдык тажрыйбасы бар жогорку билим берүү боюнча 
эл аралык адис.

Уюм, көз карашы/миссиясы Мастер-класстын темасы / 
демо сабак / дизайн сессиялар

“ТААЛИМ-ФОРУМ” КООМДУК ФОНДУ
Мугалимдер жана окуучулар үчүн жеткиликтүү, 
ачык электрондук, мультимедиалык билим берүү 
ресурстарын түзүү жана өркүндөтүү. https://www.
taalimforum.kg/

iBilim окуу ресурстарын 
колдонуу аркылуу мектеп 
мугалиминин санариптик 
компетенцияларын өнүктүрүү

«ТЭКАЙЫМ» КООМДУК ФОНДУ 
 Аялдар жана жаштар арасында санариптик 
көндүмдөрдү жайылтуу, насаатчылык кылуу жана 
стартаптарды өнүктүрүү.
 https://www.facebook.com/techaim.kg/

Мектеп мугалимдери үчүн Хан 
Академиясынын (Khan Academy) 
билим берүү булагы    
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Тема: Санариптүү келечек. Виртуалдык академиялык мобилдүүлүк жана 
Борбордук Азиядагы жогорку билим берүүдөгү өзгөрүүлөрдүн келечеги

Академиялык мобилдүүлүк COVID-19 
пандемиясынын учурунда интернацио-
налдаштыруунун белгиси катары катуу                                                                                                    
жабыркады, студенттер жана изилдөөчүлөр 
чек аралардын жабылышы жана медицина-
лык чектөөлөр менен кысымга кабылышты. 
Эбегейсиз зор кыйынчылыктарга кара-
бастан, бул мезгилде студенттерге чыныгы 
жана терең маданияттар аралык жана эл 
аралык тажрыйбаны камсыз кылуучу мобил-
дүүлүктүн виртуалдык формаларын өнүк-
түрүү менен жогорку окуу жайларын интер-

националдаштырууда олуттуу жаңылыктар 
болду.   ЮНЕСКОнун     жаңы     изилдөөсүнө 
таянып, пандемия учурундагы 38 өлкөнүн 
73 университетинин тажрыйбасын караган 
лекция студенттердин виртуалдык мобил-
дүүлүгүн глобалдык келечекте ишке ашы-
рууну ачып берет. Ошондой эле Борбордук 
Азиядагы студенттердин мобилдүүлүгүнө 
көңүл бурулуп, жакынкы жылдарда ака-
демиялык мобилдүүлүктү санариптеш-
тирүүнүн келечеги каралган.

12:30 - 13:30 Түшкү тамак

15:00 - 16:30 
Интерактивдүү лекция «Санариптүү педагогика – коркпой колдонуу» 
Ангелина Попова, Ph.D, БААУнун Окутуу, үйрөтүү жана технологиялар борборунун директо-
ру. Лекция окутуучулар жана магистранттар үчүн кызыктуу болот.
https://www.auca.kg/ru/directory_contacts/199/   
 

17:30 - 20:30
Маданий программа. Көчмөндөрдүн маданиятын, комуз чертүү өнөрүн, жайлоодогу мал 
чарбачылыгын, салттуу оюндарын, улуттук кийимдерин жана кыргыз элинин турмушун ча-
гылдырган «Супара» интерактивдүү этнографиялык музейине баруу. 
https://supara.kg/en/

БИРИНЧИ КҮН, 5-ОКТЯБРЬ    

08:00 - 09:30 Конференциянын катышуучуларын каттоо
09:00 - 17:00 Тематикалык иштер

10:00 - 10:30

Конференциянын ачылышы. Катышуучуларды тосуп алуу.
-  Алмазбек Бейшеналиев, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
        министри 

- Сангай Жамтшо, KIX IDRC программасынын улук жетекчиси, Канада 

- Нургүл Укуева, Борбордук Азиядагы Америка университетинин (БААУ) 
       академиялык иштер боюнча вице-президенти
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COVID-19 пандемиясынан улам, дүйнөнүн 
бардык мектептеринде, анын ичинде                      
Борбордук Азияда да салттуу билим берүү 
форматы үзгүлтүккө учурады. Кыргызстанда 
билим берүү мекемелери дээрлик 300 күнгө 
аргасыз карантинге жабылды. Мектептерде 
биринчи жолу аралыктан окутуу тажрый-
басы колдонулду. Кыргыз Республикасы-
нын Билим берүү жана илим министрлиги-
нин аракеттери жана чаралары, эл аралык                                                                                            
уюмдардын колдоосу, мугалимдердин                           
инновациялары жана жаңы реалдуулукка 
ыңгайлаштырылган мектептерде окуу про-
цессин башкаруу кырдаалга жооп кайта-
руунун биринчи тажрыйбасы болуп калды. 

Эмнелер иштеди? Эмне иштебей калды 
жана эмне үчүн? МКТ компетенттүүлүгү де-
ген эмне? Окуу процессин уюштуруу, мектеп 
окуучуларынын аялуу катмарынын билим 
алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн кан-
дай инновацияларды иштеп чыгуу керек? 
Санариптештирүү шартында мугалимдер-
дин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана кайра                                                                                          
даярдоо системасынын натыйжалуулугун 
кантип жогорулатууга болот? Ушул жана 
башка маселелер боюнча аймактагы мектеп 
системасынын жана мекемелердин жетек-
чилери, менеджерлери тарабынан кеп коз-
голот.

1) Мамбетакунов У.Э., педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

 Кыргызстандын санариптик экосистемасындагы билим берүүнү трансформациялоо: 
чакырыктар жана стратегиялар

 
2) Токтомаметов А.Д., педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы 
Республикалык педагогикалык кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу 
жана кайра даярдоо институтунун директору 

 Кыргызстандагы мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу системасында МКТ 
компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

 
3) Цэрмаа Тодгэрэл, Монголиянын Билим берүү жана илим министрлигинин Билим 

берүү маалымат технологиялары борборунун директору 
      Монголиядагы билим берүүнү санариптик трансформациялоо
 
4) Алима Ибрашева,  «Өрлеу» кесипкөйлүктү жогорулатуу улуттук борборунун 

академиялык маселелерди башкаруу боюнча төраганын орун басары, Астана 
(Казакстан) 

       Казакстандагы педагогдордун кесиптик өнүгүүсүндөгү ыкмаларды жана мазмунду 
       жаңылоо

12:00 - 13:30 Түшкү тамак

10:30 - 12:00

СЕССИЯ 1. COVID-19га КАРАТА КӨРҮЛГӨН ЧАРАЛАР: БОРБОРДУК 
АЗИЯ АЙМАГЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮ СТРАТЕГИЯЛАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ 
ҮЧҮН АЛГАН САБАКТАР

Модератор: Жаңыл Бөкөнбаева, т.и.к., KIX Улуттук комитетинин 
Кыргызстандагы координатору
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Эл аралык уюмдар Кыргыз Республикасы-
нын Билим берүү жана илим министрлиги-
не COVID-19дун кесепеттерин жоюуда муга-
лимдер жана окуучулар үчүн окуу-усулдук 
ресурстарды жана материалдарды көбөй-
түү, ар кандай сабактар боюнча мугалим-
дердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча 
программаларды өркүндөтүү аркылуу, анын 
ичинде окутууда маалыматтык-коммуника-
циялык технологияларды (МКТ) колдонуу 
багыттарында олуттуу техникалык жардам 
көрсөтүштү. Мугалимдерге, усулчуларга, 
окуучуларга, өзгөчө аялуу катмардагы топ-
торго жана этникалык азчылыктарга колдоо 
көрсөтүү иши жергиликтүү бийлик органда-
ры, аймактык билим берүү бөлүмдөрү жана 
ата-энелер жамааттары менен биргелик-
те ишке ашырылды. COVID-19 пандемиясы 

учурунда билим берүү боюнча Глобалдык 
фактылар баракчасында https://www.unicef.
org/kyrgyzstan/ Кыргызстандагы балдар                         
аралыктан окутууну онлайн платформа-
лар, улуттук телеканалдар жана мобилдик                        
түйүндөр үчүн тиркемелер аркылуу акысыз 
алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиленген. 
ЮНИСЕФтин, Дүйнөлүк банктын, ЮНЕСКО-
нун, ЮСАИДдин жана башка долбоорлор-
дун өкүлдөрү мугалимдерге салттуу жана 
санарип форматта окутуу чеберчилигин жо-
горулатууга, Кыргызстанда билим берүүнүн 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана билим-
дин сапатын жогорулатууга мүмкүндүк бер-
ген билим берүү долбоорлорун ишке ашы-
руудагы ийгиликтүү тажрыйбалары менен 
бөлүшүшөт. 

15:00 - 15:30 Тыныгуу

13:30 - 15:00

СЕССИЯ 2. САНАРИПТҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ: 
ЭЛ АРАЛЫК ДОЛБООРЛОР ЖАНА ДЕМИЛГЕЛЕР 

Модератор: Чынара Өмүркулова, «Таалим-Форум» КФнун мониторинг, баалоо жана 
окутуу боюнча кеңешчиси

АЧЫК ЛЕКЦИЯ  
15:30 - 16:30

ДҮЙШӨН ШАМАТОВ,  Ph.D., Назарбаев атындагы  
университеттин Жогорку билим берүү мектебинин                         
профессору, «Билим берүүдөгү лидерлик» програм-
масы боюнча магистранттар жана докторанттар үчүн 
лидерлик жана изилдөө ыкмалары боюнча курстарды 
окутат. Ал Торонто университетинин (Канада) Онта-
рио билим берүүнү изилдөө институтунда философия 
илимдеринин доктору даражасын алган. Доктордук 
диссертациянын темасы: «Постсоветтик Кыргызстанда 
жаңыдан иштей баштаган мугалимдердин кесиптик 
социализациясы: кыйынчылыктар жана аны жеңүү 
стратегиялары». Доктор Шаматов окутуудагы лидер-
лик жана инновация номинациялары боюнча көптө-
гөн сынактардын жеңүүчүсү. Кыргыз Республикасы-
нын Билим берүү жана илим министрлигинин «Билим 
берүүнүн мыктысы» төш белгиси жана Казакстан Респу-
бликасынын Билим берүү жана илим министрлигинин                                                                                                                       
Алтынсарин медалы менен сыйланган.
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Тема: Кыргызстандагы COVID-19 пандемия учурундагы билим берүү демилгелеринен 
алган сабактар: мындан ары эмне кылуу зарыл?

COVID-19 пандемиясынан улам келип чык-
кан билим берүүдөгү кризис уланып, бүткүл 
дүйнөдө, Кыргызстанда да узак мөөнөттүү 
кесепеттерге алып келди. Карантин учурун-
да мектеп мугалимдери, ата-энелер жана 
окуучулар бир топ кыйынчылыктарга туш 
болушту. Өлкөнүн эксперттик коомчулугу: 
мугалимдерибизге кантип жардам бере 
алабыз? эмнеге үйрөтө алабыз? 2020-жыл-
дан 2021-жылдын апрелине чейин алган 
сабактар “Онлайн мектепти” уюштурууга 
жана өткөрүүгө катышуунун жеке тажрый-
басына негизделип, ал чыныгы ыктыярчы 

билим берүү демилгесине айланып, март                                                                                                                        
айынан баштап эксперттерди, практиктер-
ди, ата-энелерди бириктирген кыймыл-
дын бир түрү болуп калды. Бул убакыттын 
ичинде 15 онлайн вебинар өткөрүлүп, ага 
48 спикер жана Кыргызстандын бардык ай-
мактарынан 28 000ден ашык адам катышты. 
Алган сабактарды түшүнүү жана жалпылоо 
зарылчылыгы билим берүүдөгү заманбап 
чакырыктарга жооп табуу жана Кыргызстан-
да жакынкы жылдарга жаңы натыйжалуу 
билим берүү стратегияларын иштеп чыгуу 
үчүн актуалдуу. 

ЭКИНЧИ КҮН, 6-ОКТЯБРЬ 

09:00 - 17:00 Тематикалык иштер

09:00 - 10:30

СЕССИЯ 3. МЕКТЕПТЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗ 
КЫЛУУДА ПЕДАГОГДОРДУН САНАРИПТҮҮ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН 
ТҮПТӨӨ

Модератор: Ботоканова Г.Т., философия илимдеринин доктору, К.Карасаев атындагы 
Бишкек мамлекеттик университети

Билим берүү тармагында заманбап маалы-
маттык-коммуникациялык технологиялар-
ды өнүктүрүү жана колдонуу боюнча мам-
лекеттин стратегиялык курс педагогикалык 
адистерди даярдоочу ЖОЖдордун алдын-
да жаңы милдеттерди актуалдаштыруу-
да. COVID-19 пандемиясы мугалимдерди 
даярдоого жаңы талаптарды койду. Окуу 
пландары коюлган максаттарга туура келе-
би? Санариптештирүү шартында заманбап 

мугалимге кандай көндүмдөр жана жөн-
дөмдөр керек? Болочок мугалимдердин 
санариптик сабаттуулугун өнүктүрүүнүн 
кандай жолдору бар? Маалыматтык-комму-
никациялык технологияларды колдонуу ме-
нен билим берүү чөйрөсүнүн мүмкүнчүлүк-
төрүн кантип кеңейтүү керек. Ушул жана 
башка маселелер сессиянын жүрүшүндө 
талкууланат.

Мокешов Ж., маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы, Иманбердиев Д., Ph.D, 
И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети  
И.Арабаев атындагы КМУда ишке ашырылып жаткан педагогикалык багыттагы студенттер 
үчүн билим берүү программаларын, МКТ компетенцияларды талдоо. 
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COVID-19 пандемиясы жана андан кийинки 
глобалдык кризис билим берүү системасы-
на чакырык гана болбостон, тез өзгөрүүнүн 
катализатору болуп калды. Билим берүү                                                                                 
системасы эксперименталдык аянтчага                                                      
айланды. Мугалимдер олуттуу кыйынчы-
лыктарга дуушар болушту, анткени бир эле 
учурда заманбап технологияларды колдо-
нуу, ага окуп үйрөнүү, өз алдынча окутуу 
контентин түзүү зарыл болуп, окуучулар-
дын өз алдынча иштөө көндүмдөрүнүн же-
тишсиздиги, окууга болгон шыктануусунун 

төмөндүгү, текшерүүнүн көнүмүш формала-
ры иштебей, “мугалим-окуучу” жана “окуу-
чу-окуучу” көзмө-көз баарлашууга мүмкүн-
чүлүк болбой калды. Жагдайга чара көрүү 
үчүн ата-энелердин, билим берүү мекеме-
леринин жетекчилеринин мойнуна чоң жүк 
жана жоопкерчилик жүктөлдү. Сессиянын 
катышуучулары санариптик билим берүү 
иштелмелери, онлайн курстарды жана муга-
лимдер үчүн мектептерди түзүү жаатындагы 
чечимдери жана инновациялары менен ой 
бөлүшөт.

Абдукаримова А.А., экономика илимдеринин кандидаты, доцент; Асекова Ж.Д., педа-
гогика илимдеринин кандидаты, Борбордук Азия Эл аралык университетинин (БАЭАУ) 
доценти
Мектеп мугалимдеринин санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүүдө кошумча кесиптик билим 
берүүнүн ролу жөнүндө (Кыргызстандын мисалында)

Нурдинова К.Х., философия илимдеринин кандидаты, ОшМУнун доценти
Онлайн окутуу: коркунучпу же жаңы мүмкүнчүлүкпү?

Бекмырзаева А., К.Карасаев атындагы БМУнун окутуучусу
Башталгыч класстын болочок мугалимдеринин коммуникативдик компетенттүүлүгүн ка-
лыптандыруунун психологиялык-педагогикалык негиздери

Сартов Т.Э., техника илимдеринин кандидаты, И.Раззаков атындагы Кыргыз техника-
лык университетинин профессору. 
Кыргыз Республикасынын мугалимдеринин МКТ компетенциялары жаатындагы кесипкөй-
лүгүн жогорулатуу курстарынын билим берүү программаларын талдоо

09:00 - 10:30

СЕССИЯ 4. БИЛИМ БЕРҮҮНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ: АЛДЫҢКЫ 
ТАЖРЫЙБАЛАР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР 
Модератор: Алмагүл Осмонова, «Таалим-Форум» КФнун директору

Азиз Солтобаев, «Интернет коомунун кыргыз бөлүмү» бейөкмөт уюмунун тең                                           
негиздөөчүсү
Санариптик педагогика жана окутуу ililmboxтун мисалында

Санжаабадам Сед (Sanjaabadam Sed), Монголия улуттук билим берүүнү изилдөө 
институтунун окумуштуу катчысы 
Пандемия учурунда Монголиядагы мектеп билим берүүсүндөгү телесабактар жана 
натыйжалар

Абдыракунова Жылдыз Сатаровна, К.Карасаев атындагы БМУнун доценти
Билим берүү системасындагы мугалимдин инновациялык ишмердүүлүгү
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Татьяна Лапшина, педагогика илимдеринин кандидаты, «Устатшакирт» борборунун би-
лим берүү программаларынын методисти
«Умтул драма лабораториясы» – өз ара аракеттенүүнүн жаңы форматы

Мадина Самакбаева, «Тэкайым» коомдук фондунун төрайымы, Кыргызстандагы Хан 
Академиясынын (Khan Academy) расмий өкүлү, БААУнун Инновациялык колледжинин 
окутуучусу
Ар бир адам үчүн жеткиликтүү билим: Кыргызстан үчүн Khan Academy ачык билим берүү 
ресурсу

10:30 - 11:00 Тыныгуу

11:00 - 12:30

СЕССИЯ 5. COVID - 19 ЖАНА МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПКӨЙЛҮГҮН 
ӨРКҮНДӨТҮҮ: ДЕМИЛГЕЛЕР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР

Модератор: Айсулуу Жамангулова, MUGALIM онлайн мектебинин 
негиздөөчүлөрүнүн бири

COVID-19 пандемиясы жалпысынан педаго-
гикалык адистердин кесипкөйлүгүн жогору-
латуу системасынын жана мугалимдердин 
аралыктан окутууга даярдыгы, санариптик 
компетенцияларды өнүктүрүү зарылдыгын 
алдыңкы планга чыгарды. Мугалимдердин 
кесипкөйлүгүн жогорулатуунун азыркы                       
системасы канчалык деңгээлде натыйжалуу, 
атаандаштыкка жөндөмдүү жана заман та-
лабына жооп бере алат? Жаңы санариптик 
көндүмдөрдү өздөштүрүү боюнча мугалим-
дерге теориялык жана практикалык жардам 
көрсөтүүнү уюштурууга багытталган кандай 
жаңы демилгелер жана инновациялык ык-

малар пайда болууда? Мугалимдердин би-
лим берүү жана кесиптик өнүгүү системала-
ры өзгөрүүгө даярбы? Мугалимдердин жана 
жетекчилердин жамааты бул өзгөрүүлөрдү 
жана бул жааттагы инновациялык ыкмалар-
ды колдоого даярбы? Сессиянын катышуу-
чуларынын баяндамаларында Кыргызстан-
да, Казакстанда, Өзбекстанда жана башка 
өлкөлөрдө мугалимдердин билимин өр-
күндөтүү, мугалимдердин кесипкөйлүгүн 
жогорулатуу жана даярдоо системасындагы 
ушул жана башка актуалдуу маселелер коз-
голот. 

Айсулуу Жамангулова, “MUGALIM” онлайн мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири
«Мугалим» курстарынын тажрыйбасы боюнча мугалимдин МКТ компетенттүүлүгүн 
калыптандыруу

Асылбек Мадалиев, “Санарип мугалим” билим берүү борборунун негиздөөчүсү
“Санарип мугалим”: Кыргызстандын алыскы аймактарындагы мугалимдерди санариптүү 
технологияларды колдонууга үйрөтүү тажрыйбасынан

Елена Дебелая, №6-мектеп-гимназиясынын директору, Кара-Балта шаары, БААУнун 
магистранты 
Билим берүүнү санариптештирүү шартында мугалимдердин кесиптик деңгээлин 
жогорулатуу
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Чынара Туратбек кызы, Борбордук Азия университети (БАУ), педагогикалык дизайнер, 
«MUGALIM» мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири. 
Санариптик чөйрөнүн шартында окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу методдору

11:00 - 12:30

СЕССИЯ 6. КЫРГЫЗСТАН, ТАЖИКСТАН ЖАНА МОНГОЛИЯДАГЫ ТАЛАА 
ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНҮН ТЕМАТИКАЛЫК ОКУЯЛАРЫ
 
Модератор: Ж.Доолбекова, тарых илимдеринин кандидаты, «Таалим-Форум» КФ, 
долбоордун жетекчиси

Кыргызстандын, Монголиянын жана                          
Тажикстандын изилдөөчүлөрү алыскы айыл 
жамааттарындагы, анын ичинде этника-
лык азчылыктардын кыздары жана балда-
ры үчүн сапаттуу билимге жетүүгө кесепе-
тин тийгизген аялуу катмарлар, COVID-19 
пандемиясы ачып берген мисалдар,                                                                                                                              
изилдөөлөр менен бөлүшөт. Талаа изил-
дөөлөрү “Кыргызстан, Тажикстан жана Мон-
голияда билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн                        
жакшыртуу жана теңсиздикти азайтуу үчүн 
аралыктан окутуунун инновациялык ык-
маларын өркүндөтүү” долбоорунун алка-
гында жүргүзүлдү. Изилдөө билим берүү                                                                                                             
тажрыйбасын өркүндөтүү, окуу процес-

синин үзгүлтүксүздүгүн, сапатын, билим 
берүүдө “резервдик” мүмкүнчүлүктөрдү 
пайдаланууну жана МКТны колдонуу-
нун артыкчылыктарын камсыздоо боюнча                               
комплекстүү чаралар боюнча саясаттын 
сунуштарын андан ары иштеп чыгуу үчүн 
билимди жана талдоолорду мобилизаци-
ялоо максатында өткөрүлдү. Долбоор үч                                                                                    
коомдук уюмдан турган консорциум тара-
бынан ишке ашырылууда, изилдөөнүн гео-
графиясы техникалык колдоо, интернетке 
кирүү ж.б. чектелген Кыргызстандын, Мон-
голиянын жана Тажикстандын алыскы жер-
гиликтүү жамааттарын камтыды. 

Шодибег Кодиров, Тажикстан Республикасындагы KIXтин улуттук координатору
Тажикстанда билим алуу мүмкүнчүлүгү: ийгиликтер жана жашыруун факторлор

Чынара Өмүркулова, мониторинг жана баалоо боюнча кеңешчи
Гендердик теңсиздик жана анын Кыргызстандагы, Монголиядагы жана Тажикстандагы 
кыздар менен балдардын билим алуусуна тийгизген таасири

Тунгалагтуяа Хуухэндуу, NNC директору, KIX Улуттук комитетинин Монголиядагы 
мүчөсү
Сапаттуу изилдөөнүн алдын ала жыйынтыктары: Монголиядан алынган кейстер

Абдувохид Сафаров, «Анахита» уюмунун директору, Джовидшо Джураев, социолог-
изилдөөчү 
Билимге жетүүдөгү аялуу катмарлардын мисалдары: Тажикстандагы кыйынчылыктар жана 
мүмкүнчүлүктөр

12:30 - 13:50 Түшкү тамак
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14:00 - 15:30

СЕССИЯ 7. ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ҮЧҮН ИЗИЛДӨӨНҮН 
МААЛЫМАТТАРЫ

Модератор: Эмма Сабзалиева, Ph.D, эл аралык кеңешчи

Билим берүү тармагында натыйжалуу че-
чимдерди кабыл алуунун маанилүү шарт-
тарынын бири – болуп жаткан процесстер 
жөнүндө максималдуу маалымат алуу болуп 
саналат. Билим берүү стратегиялары жерги-
ликтүү, улуттук жана глобалдык деңгээлде ар 
кандай эл аралык жана жергиликтүү уюмдар 
тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 
жүрүшүндө алынган фактыларды жана                                                                                 
маалыматтарды талдоонун негизинде 
иштелип чыгышы керек. Сессияда билим 

берүү тармагындагы абалды талдоонун                                                                  
жыйынтыктары, Кыргызстанда, Тажикстан-
да, Монголияда жана аймактын башка өл-
көлөрүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 
негизинде тыянактар жана сунуштар чы-
гарылат. Сессия мектепте билим берүүнү 
өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары                    
боюнча иштеген билим берүү системасы-
нын изилдөөчүлөрү жана жетекчилери үчүн 
кызыктуу жана пайдалуу болушу мүмкүн.

Каликова Г.А., «KG Analytics» коомдук фондунун байкоочу кеңешинин төрайымы 
Кыргызстандагы билим берүү боюнча изилдөөлөр: муну ким кылат жана алар кимге керек?

Назик Иманбекова, изилдөөчү, программалардын координатору, Эл аралык республи-
калык институт; Чолпон Узакбаева «Маалыматтар мектеби» коомдук фондунун тең не-
гиздөөчүсү, долбоордун менеджери. 
Мен мектепке кайра баргым келет!

Гүлнара Ибраева, соц.и.к., ПИЛ изилдөө компаниясы, Мехригүл Аблезова, социология 
магистри, БААУ/ ПИЛ изилдөө компаниясы 
Кыргыз Республикасында, Монголияда жана Тажикстан Республикасында сапаттуу                                  
аралыктан окутууну ишке ашыруудагы түзүмдүк жана ченемдик тоскоолдуктар: сапаттуу 
изилдөө тажрыйбасы

Ива Перкович (Iva Perković), Билим берүү саясаты борборлорунун тармагы (NEPC). 
Пандемияга байланыштуу билим берүү чакырыктарына системалуу жооптордун картасын 
түзүү

Батцецег Семджаан, Монголиянын Улуттук билим берүү университети 
COVID-19 учурундагы билим берүү изилдөөлөрү: Монголиядагы кырдаал

14:00 - 15:30

СЕССИЯ 8. САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА МУГАЛИМДИН 
ӨЗГӨРҮЛГӨН РОЛУ

Форматы – тегерек стол
Модератор: Дүйшөн Шаматов, Ph.D, Назарбаев атындагы университеттин НУЖМнин 
профессору
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15:30 - 16:00 Тыныгуу

16:00 - 16:30

КОНФЕРЕНЦИЯНЫН ЖАБЫЛЫШЫ

Талкуулана турган маселелер:
Санарип мугалим: ал кандай компетенцияларга ээ болушу керек?
Билим берүүнү санариптештирүү доорундагы мектеп мугалиминин ролу кандай?
Окуучунун кандай көндүмдөрүн жана инсандык шык-жөндөмдөрүн калыптандыруу керек?

Салттуу мектепти трансформациялоо про-
цесси тез жана кайтарылгыс түрдө жүрүп 
жатат. Мектепте балдарды социалдаштыруу 
жана окутуу мүмкүнчүлүктөрү санариптик 
доордун чакырыктарына жооп бербей кал-
ды. Тарыхтын өнүгүп-өсүшүндө мугалимдин 
майтарылбас бедели анын билими жана 
аларды окуучуларга жеткирүү жөндөмү ме-
нен аныкталат. Бүгүнкү күндө мугалим би-
лимдин бирден-бир булагы болбой калды, 
анын турмуштук тажрыйбасы тездик менен 
өзгөрүп жаткан дүйнөдө маанисин жоготуп 
баратат. COVID-19 пандемиясы санариптик 

билим берүү платформаларын колдонуу 
менен окуу процессин уюштуруу окуучулар-
га тапшырма алгандан кийин тема боюнча 
материалды өз алдынча өздөштүрүүгө мүм-
күндүк берерин көрсөттү. Заманбап шарт-
тарда билим берүү иш-чаралары стандарт-
туу эмес милдеттерди биргелешип чечүүгө, 
изилдөөлөрдү баштоого жана долбоорлор-
ду ишке ашырууга багытталган, мында ар 
бир окуучу өз ролун аткарат. Санариптеш-
тирүү доорунда педагогикалык иштин ролу, 
мүнөзү жана баалуулугу өзгөрүүдө.
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#билим 
#санариптештирүү 
#инновация


