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«Кыргызстан, Монголия жана Тажикстанда билим берүүнүн сапатын жана 

жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аралыктан окутуунун инновациялык ыкмалары» аттуу 

долбоордун алкагында калктын аз камсыз болгон катмарларынын муктаждыктарын эске алуу 

менен үч өлкөдө изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Изилдөөнүн жүрүшүндө тема боюнча 

адабияттарды карап чыгуу жана изилдөө, Кыргызстан эле эмес, Борбордук Азия аймагында 

актуалдуу болгон билим берүү стратегиялары менен инновацияларын талдоого алуу жана иштеп 

чыгуу максатында маалыматтарды топтоонун сапаттык жана сандык ыкмаларын колдонууну 

ичине камтыйт.   

Ушул жылдын башында Борбордук Азиядагы Америка университетинин (Institutional 

Review Board, IRB) этика комитети тарабынан изилдөөнүн сапаттык ыкмалары расмий 

жактырылган. Долбоордун концептуалдык жолу өнөктөш тараптардын кеңири чөйрөсүн тартуу 

менен билимдерди мобилизациялоо, аларды биргелешип түзүү жана өркүндөтүү үчүн өнөктөштүк 

мамилелерди түзүү болуп саналат. 
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Жаңылыктар жана иш чаралар 
 
 20.01.2022 - 14.02.2022  | БИШКЕК  | Изилдөөчүлөр үчүн тренингдер өткөрүлдү  
 
 

 

Февраль-апрель айларында Кыргызстанда, Монголия жана 

Тажикстанда изилдөөчүлөр үчүн тренингдер өткөрүлдү. 

Катышуучулар изилдөө жүргүзүүнүн методологиясы, этикалык 

эрежелери, ошондой эле топтук талкууларды, суроо-жооп, байкоо 

жургүзүү  сыяктуу маалымат топтоо  ыкмалары менен таанышышты. 

Аларга иштөө боюнча түшүндүрүү берилип, маселелер 

талкуулангандан соң, катышуучулар алдын ала пландалган 

райондорго бөлүштүрүлду. Кыргызстан жана Монголияда маалымат 

топтоо үчүн сегизден изилдөөчү белгиленсе,  Тажикстанга алты 

изилдөөчү бөлүнду. 

 

17 -МАРТ  2022 | БИШКЕК |  «Билим берүүнү санариптештирүү: мугалимдин өзгөрүлгөн орду»  
 
 

 
 
 
 
 

 
Март айында “Таалим-Форум” коомдук фонду «Билим берүүнү 
санариптештирүү: мугалимдин өзгөрүлгөн орду»  аттуу тегерек стол 
өткөрдү. Талкуунун жүрүшүндө катышуучулар мугалимдердин 
кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана маалыматтык-коммуникациялык 
технологиялар (МКТ) менен иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу 
маселелери тууралуу ар тараптуу ой бөлүштү.  
Иш-чарага Билим берүү жана илим министрлигинин, Республикалык 
кесипкөйлүктү жогорулатуу институтунун жана анын аймактык 
борборлорунун өкүлдөрү, И. Арабаев атындагы жана И. Раззаков 
атындагы жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү,  “MUGALIM” онлайн 
мектебинин жана “Санарип мугалим” мугалимдер мектебинин  
негиздөөчүлөрү, “KG Analytics” интеллектуалдык фондунун 
эксперттери, борбордук жана алыскы аймактардан келген 
мугалимдер жана  долбоордун кеңешчилери катышты.  
 Тегерек стол тууралуу кененирээк…  
 

МАРТ- 2022 | БИШКЕК,ТАЖИКСТАН, МОНГОЛИЯ |  Изилдөөнүн географиясы 
 

 

 
Март жана апрель айларында үч өлкөдө изилдөө иштери башталды. 
Изилдөө жалпысынан калк жашаган 10 аймакты камтыйт. Ал 
аймактар алыс жайгашкан, интернеттин сапаты начар, техникалык 
жактан жакшы камсыздалган эмес жана башка ушул сымал 
себептерден улам тандалып алынган. Изилдөөнүн географиясына 
төмөнкү аймактар кирет. Кыргызстанда: “Алтын Ордо” конушу 
(Бишкек), Кочкор айылы (Нарын), Өзгөн айылы (Ош), Үч-Коргон 
айылы (Баткен) кирет. Тажикстанда: Душанбе, Худжанд, Дарваз, 
ал эми Монголияда: Ховд жана Гоби аймактары, өлкөнүн борбору 
Улан-Батордун  Баянцург  району. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kutbilim.kg/analytics/inner/sanarip-doordogu-mugalim-eskirgen-erezheler-zg-rg-n-talaptar/


АПРЕЛЬ - 2022 |АКШ | “Таалим-Форум” коомдук фонду  CIES конференциясына катышты 
 

 

 

18-22-апрелде “Таалим-Форум” коомдук фондунун директору 

Алмагүл Осмонова, долбоордун жетекчиси Жылдыз Доолбекова 

АКШда Comparative & International Education Society 

конференциясына катышышты. Биздин жетекчилер “Challenges 

and innovations in distance education: transformative 

responses to the COVID-19  Pandemic in Kyrgyzstan, Mongolia, 

and Tajikistan” аттуу бет ачары менен конференциянын 

катышуучулардын тааныштырышты. Анда Таалим-Форум, Anahita 

жана NNC уюмдарынын  Консорциуму тууралуу, билим берүү боюнча 

эксперттердин, мугалимдердин көз караштары, Кыргызстан, 

Монголия жана Тажикстандагы аралыктан окутууда пайдаланылган 

инновациялык ыкмалар боюнча изилдөөлөрдүн алгачкы 

жыйынтыктары чагылдырылган. Конференцияга  дүйнөнүн булуң-

бурчунан 3000ге жакын билим берүү жана изилдөө тармагында 

иштеген илимий кызматкерлер онлайн жана оффлайн форматта 

катышты. Катышуучулар үчүн сессияларда CIES мүчөлөрү 

тарабынан жүргүзүлгөн алдыңкы изилдөөлөр менен бөлүшүү менен 

коштолду. Конференция тууралуу кененирээк маалымат жана 

“Таалим-Форум” коомдук фондунун  презентациясы шилтемелерде 

берилген. 

  

 

январь - март 2022  | БИШКЕК|  “Кут Билим” гезитинде жарык көргөн макалалар 
 

 
 

 
Үстүбүздөгү жылдын февраль - апрель айларында “Кут Билим”  
коомдук билим берүү, илимий-популярдык гезитинде билим 
берүүдөгү инновация жана новатор-мугалимдер тууралуу 4 
макалабыз жарык көрдү. 
 

1. Инновациялык өнүгүү мезгили.  
2. Инноватор мугалим технологиянын тилин балдардын 

дилин билет.  
3. Санариптешүү доорундагы билим берүүнүн 

стратегиялары менен инновациялары.  
4. Санарип доордогу мугалим: эскирген эрежелер, өзгөргөн 

талаптар.  

Апрель  2022 | БИШКЕК | Эл аралык конференция өткөрүү даярдыктары башталды 
 

 

 
 2022-жылдын октябрь айында Консорциум “Санариптешүү 
доорундагы билим берүүнүн стратегиялары менен инновациялары” 
аталышындагы эл аралык конференция өткөрүүнү пландоодо. 
Иш чаранын максаты  изилдөөчүлөр, эксперттер, мугалимдер жана 
билим берүү тармагындагы иштеген жетекчилер арасында кесиптик 
пикир-алмашууга, тажрыйба бөлүшүүгө аянтча түзүп берүү болуп 
саналат. Бул кеңири иш-чарага “Таалим-Форум” коомдук фондунун  
командасы жигердүү даярдыктарды баштады. Конференцияны 
уюштурууга өнөктөштүккө жергиликтүу жана эл аралык билим 
берүү мекемелери чакырылды. 6-майга чейин макалалардын 
тезистерин кабыл алуу мөөнөтү жарыяланган. Конференцияга 
катышуучулар 6-майга чейин  шилтеме аркылуу каттоодон өтүүсү 
зарыл. Конференция тууралуу кененирээк… 

 
  

Чыгарылыштын сүрөттөрү “Таалим-Форум” коомдук фондуна таандык. 
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