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Сөз башы

2030-жылга чейинки мезгилге Туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибинде маалыматтык-
коммуникативдик технологияларды (МКТ) кеңири жайылтуу прогрессти ылдамдатууга, "санариптик 
аралыкты" жеңип өтүүгө жана адам укуктарына негизделген инклюзивдүү билим коомдорун 
калыптандыруу, ошондой эле гендердик теңдикти жана укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп белгиленет. ЮНЕСКО инклюзивдүү билим коомдорунун 
төрт негизги түзүүчүлөрүн бөлүп чыгарат: өзүн көрсөтүү эркиндиги жана маалымат эркиндиги,  
маалыматка жана билимге бардыгынын жеткиликтүүлүгү, бардыгы үчүн сапаттуу билим берүү, 
ошондой эле тилдик жана маданияттык ар түрдүүлүктү сыйлоо. Ушул көз караштан, МКТ туруктуу 
өнөгүү (ТӨМ) жаатындагы бардык 17 максаттарга жетүү үчүн чоң мааниге ээ. МКТ менен 
байланышкан маселелерди чечүү төмөнкү ТӨМ менен алдын ала каралат: "Сапаттуу билим берүү" (4-
максат), "Гендердик теңдик" (5-максат), "Индустриалдаштыруу, инновациялар жана 
инфратүзүлүш" (9-максат), "Өлкөлөрдүн ичиндеги жана алардын ортосундагы теңсиздикти 
кыскартуу" (10-максат), "Тынчтык, сот акыйкаты жана натыйжалуу институттар" (16-максат) жана 
"Туруктуу өнүгүү кызыкчылыгындагы шериктештик" (17-максат). 

Ушул максаттарга жетүү жолунда технологиялар, окуучуларга өмүр бою сапаттуу билим алуу үчүн 
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү ачкан, маалыматтарга жана билимге жеткиликтүү болууга жана коомдун 
жашоосуна толук кандуу катышууга мүмкүнчүлүк берген инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу 
үчүн ишке киргизилген. ХХI кылымда санариптик жарандуулук, тактап айтканда, этикалык 
принциптерди сактоо менен коомдун жашоосуна санариптик катышуу мүмкүнчүлүгү чоң мааниге ээ 
болуп бара жатат. 

МКТны мектептик билим берүүгө натыйжалуу интеграциялоо педагогикалык ыкмаларды өзгөртүүгө жана 
окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга өбөлгө берет. Бул контекстте мугалимдердин тең 
мүмкүнчүлүктөрдү жана окутуунун жогорку сапатын камсыз кылуу менен өзүлөрүнүн кесиптик 
тажрыйбасында МКТны активдүү пайдалануу үчүн зарыл болгон компетенцияларга ээ болуусу абдан 
маанилүү. МКТны колдонуу, ошондой эле окуучулардын билим коомунда жашоосу үчүн зарыл болгон 
көндүмдөрдү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн керек. Мындай көндүмдөргө сын көз караш менен жана 
инновациялык ой жүгүртүү, татаал маселелерди  жөндөмдүүлүк, командада иштөөнү билүү, ошондой эле 
социалдык-экономикалык көндүмдөр кирет. МКТга болгон инвестициянын пайдалуулугу жөнүндө сөз 
болгондо, болочок педагогдордун кесиптик даярдыктары, алардын үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү жана 
квалификациясын жогорулатуусу абдан маанилүү. Окутуу жана дайыма колдоо көрсөтүү окуучуларга, 
жумуш жана жашоо үчүн санариптик компетенцияларды кошуп, тийиштүү көндүмдөрдү 
калыптандырууга жардам берүүдө колдоно турган мугалимдердин МКТ жаатындагы зарыл болгон 
компетенцияларын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүшү керек. 

Окутуучуларды МКТны колдонууну алардын кандай кесиптик даярдыгы учурунда, ошондой эле иш 
процессинде да, окутууну уюштуруу үчүн ЮНЕСКО "Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн 
түзүлүшү. ЮНЕСКОнун сунуштамаларын" (мындан ары - Сунуштамалар) иштеп чыкты. Документ 
мамлекеттердин жана билим берүү мекемелердин максаттарына ылайык адаптациялоо үчүн 
багытталган. Сунуштамалар азыркы саясатты иштеп чыгуу жана динамикалык өнүгүп жаткан билим 
берүү чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн негиздерди түшүндүрөт. 

"Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү. ЮНЕСКОнун сунуштамалары, 3-версиясы" 
документи МКТны билим берүү чөйрөсүндө колдонуудагы акыркы технологиялык жана педагогикалык 
жетишкендиктерди чагылдырат. Ал заманбап технологияларды колдонуу менен инклюзивдүү окутуу 
жана дискриминациялоонун жоктугу, маалыматка эркин жана бирдей жеткиликтүүлүк, ошондой эле 
окутуу чөйрөсүндөгү гендердик теңдик принциптеринде негизделген. 
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Сунуштамаларда, ошондой эле кантип акыркы технологиялык жетишкендиктер (мисалы, жасалма 
интеллект (ЖИ), мобилдик технологиялар (МТ), Интернет жабдыктары жана ачык билим берүү 
булактары) инклюзивдүү билим коомдорун калыптандырууга жардам берүү менен билим берүүгө жана 
окутууга таасир көрсөтүп жаткандыгы жөнүндө айтылат. Сунуштамаларда окуучулардын окуу 
программа менен алдын ала каралган максаттарына жеткирүүгө жардам берүү үчүн мугалимдер өзүнүн 
кесиптик тажрыйбасына МКТны натыйжалуу интеграциялоо үчүн ээ боло турган компетенциялардын 
толук топтому сүрөттөлөт. Мамлекет тарабынан болгон ырааттуу жардам жана педагогдордун 
окутуусуна дайыма болгон инвестициялар, ошондой эле макулдашылган педагогдордун кесиптик 
даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программалары мамлекеттик жана институционалдык 
маселелерге ылайык, ушул Сунуштамаларды ийгиликтүү колдонууга негиз түзүшөт. Ушул себеп 
боюнча, бул документте өзгөчө көңүл мугалимдрдин МКТ жаатындагы көндүмдөрүн өркүндөтүүнү 
кошуп,  алардын үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсүн дайыма колдоп турууга бурулат. Анда, ошондой эле 
мугалимдердин ар кандай шарттарда квалификациясын жогорулатууга жардам берүү үчүн бул 
Сунуштамаларды  кантип натыйжалуу пайдалануу керек экендигинин мисалдары камтылат. Биз 
билимдин инклюзивдүү коомдорунунун динамикалык түрдө өнүгүп жаткан шарттарында ийгиликке 
жетүү зарыл болгон көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн МКТнын мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу 
натыйжалуу пайдалануу үчүн бардык кызыкдар тараптар менен кызматташтыкты бекемдөөгө умтулабыз. 

Моэз Чакчук
Генералдык мүдүрдүн коммуникация 
жана маалымат боюнча орунбасары

Стефания Джаннини
Генералдык мүдүрдүн билим берүү 

боюнча орунбасары 
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Ыраазычылыктар

ЮНЕСКО ушул китепти даярдоого кошкон олуттуу салымы үчүн төмөнкү адамдарга жана 
уюмдарга ыраазычылык билдирет: 

ЮНЕСКО
ЮНЕСКОнун Коммуникация жана маалымат секторунун жана Билим берүү секторунун, 
ЮНЕСКОнун институттарынын жана региондук офистеринин ушул долбоорго катышкан  
кызматкерлери. 
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Александр Уваров (Alexander Uvarov)
Шериктеш уюмдардын өкүлдөрү
Аня Баланскат (Anja Balanskat), European Schoolnet
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Санна Эскелинен (Sanna Eskelinen), Microsoft
Кристин Редекер (Christine Redecker), EU Seville Centre
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Негизги жоболор

2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибин эске алуу менен иштелип чыккан 
Сунуштамалардын үчүнчү версиясы, аларды алдыңкы технологиялар жана жашоонун жана иштин дайыма 
өзгөрүп турган талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылган, актуалдуу болгон компетенцияларды сактоону 
алдын ала карайт. Мисалы, Сунуштамалардын жаңы версиясында маанилүүлүгү дайыма өсүп турган, ачык 
билим берүү булактарынын (АБББ) кеңири жайылып жаткандыгын эске алуу керек болчу.  

Мындан тышкары, документтин үчүнчү версиясында инклюзивдүү билим берүү маселелери каралат, ал 
ТӨМдүн: "Эч ким көңүл бурулбай калбайт" деген негизги принцибине дал келет. 
Үчүнчү версия МКТны билим берүүдө натыйжалуу колдонууга мугалимдердин кесиптик даярдыгынын жана 
окуу программалардын негизин түзүш керек. Документтин максаттуу аудиториясы - мугалимдердин кесиптик 
даярдоо жаатындагы адистер, билим берүү чөйрөсүнүн эксперттери, саясатты иштеп чыгууга жооптуу адамдар, 
педагогдорду колдоону камсыздаган персонал, ошондой эле окутуучулардын кесиптик өнүгүү процессинин 
башка катышуучулары. Сунуштамалардын максаттуу аудиториясы МКТны билим берүүдө колдонуунун 
артыкчылыктары менен тааныш деген болжол бар.
Бул документте көрсөтүлгөн ыкмаларды, мугалимдерди кесиптик өнүктүрүү үчүн, зарыл болгон учурда гана 
адаптациялоо керек.

Документтин ушул версиясында окутуучулар жалаң гана МКТ-компетенцияларга ээ болуп жана окуучуларга 
аларды өнүктүрүүгө жардам берип эле койбостон, окуучулардын биргелешип иштөө жана чечим кабыл алуу 
көндүмдөрүн калыптандыруу, меселелерди чечүүдө стандарттуу эмес жана чыгармачыл мамиле кылуу, аларга 
активдүү жарандык позицияны үйрөтүү үчүн МКТны пайдаланууну билиши керек деп баса белгиленет. 

Ушуга байланыштуу, мугалимдерди кесиптик өнүктүрүүнү бир жолку иш чара катары эмес, өмүр бою окуу 
процесси катары түшүнүш керек. Сунуштамаларды мугалимдерди кесиптик өнүктүрүүсүнүн бардык үч 
этабында пайдалануу сунушталат:

– педагогикалык билим берүү этабында негизги көңүл башталгыч педагогикалык даярдыкка, предметти
билүүсүнө, ар кандай педагогикалык, анын ичинде санариптик шаймандарды жана булактарды башкаруу
жана колдонуу көндүмдөрүнө бурулушу керек;

– окутуучулук иш аракеттин процессинде болочок окутуучулар үчүн программалардын мазмунуна тыянак
жасоо менен жана окутуунун класста жана андан тышкары муктаждыктарын эске алуу менен, түзүлүштүк
күндүзгү жана аралык квалификацияны жогорулатуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек;

– мугалимдерге күнүмдүк маселелерди чечүүдө жана окуучулардын жогорку деңгээлдеги окутуу
көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн мугалимдердин МКТны инновациялык колдонуусуна жардам берген МКТны
пайдалануу менен күнүңкү формалдуу жана информалдуу педагогикалык жана техникалык колдоо көрсөтүү.



Биринчи деңгээл болуп, "Билим алуу"1 эсептелинет: мугалимдер технологияларды пайдалануу жөнүндө 
билим алышат жана негизги МКТ-компетенцияларды өздөштүрүшөт. Бул даярдоо деңгээли аяктагандан 
кийин мугалимдер МКТны мектепте пайдалануунун потенциалдуу артыкчылыктары, ошондой эле саясатка 
жана артыкчылыктуу багыттарга ылайык, МКТга инвестициялоону пландаштыруу мүмкүнчүлүктөрү 
жөнүндө түшүнүк алышы керек. Бул деңгээлде мугалимдер үзгүлтүксүз өз алдынча окуу жана андан ары 
квалификациясын жогорулатуу үчүн технологияларды пайдаланууну өздөштүрүшөт. 

"Билим алуу" деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер, төмөнкүлөрдү кылышат:

1. Кандайча алардын класстагы иши институционалдык жана/же мамлекеттик саясат менен
салаштырылат жана анын аткарылышына көмөк көрсөтөөрүн түшүндүрүшөт.

2. Билим берүү стандарттарды анализдөөнү жана стандарттарга дал келүү үчүн педагогикалык
максаттарда МКТны пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрдү аныкташат.

3. Окутуунун жана билим берүүнүн конкреттүү усулдарын колдоо үчүн МКТны сабаттуу
тандашат.

4. Жабдуулардын функциялары жана стандарттуу офистик приложениелер жөнүндө түшүнүшөт
жана аларды колдонушат.

5. Сабактар үчүн мейкиндикти технологияларды инклюзивдик окутуунун ар кандай ыкмаларына
колдоо көрсөтүү үчүн пайдалангандай кылып уюштурушат.

6. МКТны өз алдынча кесиптик өнүгүү үчүн пайдаланышат.

 1 2011-жылдагы Сунуштамаларда бул деңгээл "МКТны колдонуу" деп аталган. 
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Сунуштамалар,  3-версиясы

Сунуштамалар кесиптик окутуучулук иш аракеттин алты аспектине ылыйык түзүлүштүрүлгөн жана 
педагогикалык максатта МКТны пайдалануунун үч деңгээли бюнча 18 компетенцияларды камтыйт. 
Негизги идеясы төмөнкүдө турат, МКТны өзүнүн кесиптик тажрыйбасында колдонуу үчүн жетиштүү 
компетенциялары бар мугалимдер, билим берүүнүн жогорку сапатын камсыз кыла алышат, жана 
жыйынтыгында, окуучулардын МКТ-компетенцияларын өнүктүрүүгө натыйжалуу жардам бере алышат.  
Төмөндө мугалимдердин кесиптик иш аракеттеринин алты аспекти көрсөтүлгөн.

1. Билим берүү саясаттагы МКТнын ролун түшүнүү.

2. Окуу программа жана баа берүү.

3. Педагогикалык тажрыйба.

4. Санариптик технологиялар менен иштөө көндүмдөрүн колдонуу.

5. Билим берүү процессин уюштуруу жана башкаруу.

6. Педагогдорду кесиптик өнүктүрүү.

Сунуштамаларда педагогикалык максаттарда мугалимдердин МКТны пайдалануу көндүмдөрүн 
өздөштүрүүнүн үч ырааттуу этабы (деңгээли) сүрөттөлгөн. 



Үчүнчү деңгээл болуп, "Билим жаратуу" саналат: мугалимдер аларга алдыңкы тажрыйбаларды 
моделдөөгө жана окуучулардын келишкен, жеткилең жана гүлдөгөн коомдорду өркүндөтүү үчүн зарыл 
болгон принциптүү жаңы билимдерин калыптандырууга көмөктөшкөн окутуу чөйрөнү түзүүгө жардам 
берген компетенцияларды алышат.

"Билим жаратуу" деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер, төмөнкүлөрдү кылышат:

1. Институционалдык жана мамлекеттик билим берүү саясаттарды сын баалоону, өзгөртүүлөрдү
сунуштоону, аларды өркүндөтүү үстүндө иштөөгө жана мындай өзгөртүүлөрдүн келечектеги 
таасирин алдын ала баалашат.

2. Окуучулардын көп предметтүү билим берүү программасын өздөштүрүүсү үчүн адамга багытталган
жана биргелешкен окутууну болушунча натыйжалуу айкалыштырууну аныкташат.

3. Мындай окутуунун негизги гана критерийлерин аныктоо менен адамга багытталган жана
биргелешкен окутуунун учурунда окуучулардын өз алдынча билим алуусуна көмөктөшөт.

4. Билим коомчулуктарын калыптандырууга катышышат жана бардыгына жайылган окутууну колдоо
үчүн санариптик шаймандарды пайдаланышат (pervasive learning).

5. Мектепти өз алдынча окутуучу уюмга айландырууга багытталган МКТ жаатындагы окуу
мекемесинин стратегиясын иштеп чыгууда негизги ролду ойношот.

6. Мектепте технологияларды колдонуунун болушунча натыйжалуу ыкмаларын табуу үчүн дайыма
өнүгүгүшөт, эксперимент жүргүзүшөт, окутушат, инновацияларды ишке ашырышат жана алдыңкы
тажрыйбалар менен бөлүшүшөт.

Бул документте келтирилген 1-сүрөт жана деталдуу таблицалар, билим берүүнүн үч деңгээлинин 
("Билим алуу", "Билим өздөштүрүү" жана "Билим жаратуу") жана алты аспекттериннин бири-бирине 
кантип өз ара аракеттенгенин жана таасир бергенин көз көрүнөө көрсөтүп турат. Билим берүүнүн 
аныкталган деңгээлинин жана аспекттеринин кесилишинде турган ячейканын ар бири, мугалимдин 18 
МКТ-компетенциясынын бирине тийиш. 
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1. Институционалдык жана (же) улуттук саясатка, эл аралык документтерге (мисалы, БУУнун
Конвенцияларына) жана социалдык артыкчылыктарга дал келген педагогикалык тажрыйбаларды
иштеп чыгышат, модификациялашат жана оокуу процессинде колдонушат.

2. МКТны конкреттүү предметти окутуу программасына, окутуу прогрессине жана баалоо
системасына интеграциялашат, анда окуучулар МКТнын жардамы менен окуу программанын
материалын ийгиликтүү өздөштүрө алган ылайыктуу окутуу чөйрө түзүшөт.

3. Окуучуларга долбоорлук пландарды түзүүгө, ишке ашырууга жана мониторинг кылууга, ошондой
эле татаал маселелерди чечүүдө жардам берүү үчүн, МКТны пайдалануу менен долбоорлук окуу иш
чараларын иштеп чыгышат.

4. Окуучулардын жогорку деңгээлдеги ой жүгүртүү жана маселелерди чечүү көндүмдөрүн өнүктүрүү
үчүн, интеграцияланган санариптик окуу чөйрөсүн түзүү максатында ар кандай санариптик
шаймандарды жана булактарды айкалыштырышат.

5. Биргелешип окутуу процессин жөнөкөйлөштүрүү, окуучулар менен ишти уюштуруу жана билим
берүү процессинин башка катышуучулары менен өз ара аракеттенүү үчүн санариптик шаймандарды
ийкемдүү пайдалануу ыкмасын колдонушат.

6. Өзүнүн кесиптик өнүгүү максатында кесиптик коомчулук менен өз ара аракеттенүү үчүн
технологияларды пайдаланышат.

Экинчи деңгээл болуп, "Билим өздөштүрүү" эсептелинет: окуучуларга  жана биргелешкен иштин 
көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган келечекте ылайыктуу билим берүү чөйрөнү түзүүгө мүмкүнчүлүк 
бере турган МКТ-компетенцияларына ээ болушат. Ошондой эле, бул деңгээл мектептерде реалдуу 
кырдаалды эске алуу менен саясий директиваларды колдонууга, мектептин тийиштүү булактарын колдоо 
үчүн, маалыматтык технологиялар жаатындагы пландарды иштеп чыгууга жана келечектеги 
муктаждыктарды прогноздоого мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары, мугалимдер окутуучулардын 
улуттук жана эл аралык коомчулуктарына кошулушуп, өзүнүн окуусун уланта алышат. 
"Билим өздөштүрүү" деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер, төмөнкүлөрдү кылышат:
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Документтин кыска обзору

1-бөлүмдө 3-версиянын Сунуштамалары каралат, алардын дайындалышы түшүндүрүлөт жана
Сунуштамаларды иштеп чыгуунун тарыхын кошуп, сурап билүү маалыматтар келтирилет.
2-бөлүмдө алардын негизинде Сунуштамалар иштелип чыккан эл аралык принциптер келтирилет.
Өзгөчө көңүл туруктуу өнүктүрүү жаатындагы Сунуштамалардын жана Максаттардын ортосундагы өз
ара байланышка бөлүнөт. Бул бөлүмдө, ошондой эле МКТдагы (ачык билим берүү булактары,
социалдык тармактар, мобилдик технологиялар, Интернет жабдыктары, жасалма интеллект,
виртуалдык жана толукталган чындык, көлөмдүү маалыматтар жана программалоо) негизги
принциптер (билим коомдорун түзүү, окутуунун универсалдуу модели жана инклюзивдик билим
берүү) жана инновациялар каралат.
3-бөлүмдө 18 МКТ-компетенцияларды биригип түзгөн үч деңгээлди жана алты аспекттерди кошуп,
Сунуштамалардын сүрөттөлүшүн көрсөтөт.
4-бөлүмдө Сунуштамалар окуу программалардын максаттарын, мугалимдин компетенцияларын,
ошондой эле мугалимдерди кесиптик даярдоо максаттарын жана даярдоо программаларынын
мисалдарын көрсөтүү менен таблицалар түрүндө көрсөтүлгөн.
5-бөлүмдө 2011-жылдан баштап, анын ичинде МКТны билим берүү саясатты, мугалимдердин
кесиптик стандарттарын, баалоо критерийлерин, окуу программаларды жана окуу курстардын
материалдарын иштеп чыгууда колдонууга тийиштүү, ар түрдүү өлкөлөрдө Сунуштамаларды колдонуу
мисалдары келтирилген. Ошондой эле, бул бөлүмдө OER Commons репозиторийинде жеткиликтүү
болгон Сунуштамалардын ачык булактары жөнүндө маалымат келтирилген.
6-бөлүм документтин жыйынтыктоочу бөлүмү болуп эсептелинет, анда кыска тыянактар, андан ары
колдонулган техникалык терминдердин Глоссарийи келтирилген.

"Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү" - бул жергиликтүү жана мамлекеттик деңгээлде бар болгон муктаждыктарга 
карата адаптациялоо үчүн дайындалган мугалимдерди МКТны билим берүү процессинде колдонууну окутуу үчүн натыйжалуу 
программаларды иштеп чыгуу боюнча сунуштамалар.   

Билим берүү процессин 
уюштуруу жана

башкаруу

Окуу программасы 
жана баалоо

Педагогикалык 
тажрыйбалар

 Санариптик
көндүмдөр

Педагогдорду 
кесиптик 

өнүктүрүү

Билим 
алуу

Билим 
өздөштүрүү

Билим 
жаратуу

Негизги
билим

Саясат 
колдонуу

Саясат 
жаатындагы

 инновациялар

Билимди 
колдонуу

Билим коомуна 
зарыл болгон 

көндүмдөр

Окутууда 
МКТны 

колдонуу

Татаал
 маселелерди 

 чечүү

Өз алдынча
уюштуруу

Колдонуу Интеграциялоо Трансформа-
циялоо

Окуу иштеринин
 салттуу 

формалары 

 Кызматташуу 
топтору

Окуу уюмдары 

Санариптик 
сабаттуулук 

Тармактык
өз ара

аракеттенүү

Мугалим 
новатор 
катары

Билим берүү 
саясаттагы 

МКТнын ролу 

Саясатты 
түшүнүү 

1-сүрөт:Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү.ЮНЕСКОнүн сунуштамалары.
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1-бөлүм.
Кириш сөз

Документтин максаты

Сунуштамалар кесиптик билим берүү системасында пайдалануу жана билим берүү процессинде 
маалыматтык-коммуникативдик технологияларды колдонуу жаатындагы педагогдордун 
квалификациясын жогорулатуу үчүн дайындалган. Документтин максаттуу аудиториясы - 
мугалимдердин кесиптик даярдоо жаатындагы адистер, билим берүү чөйрөсүнүн эксперттери, саясатты 
иштеп чыгууга жооптуу адамдар, педагогдорду колдоону камсыздаган персонал, ошондой эле 
окутуучулардын кесиптик өнүгүү процессинин башка катышуучулары. Сунуштамалардын максаттуу 
аудиториясы МКТны билим берүүдө колдонуунун артыкчылыктары менен тааныш деген болжол бар. Бул 
документте көрсөтүлгөн ыкмаларды, мугалимдерди кесиптик өнүктүрүү үчүн, зарыл болгон учурда гана 
адаптациялоо керек.

Сунуштамаларда мугалимдер өнүгүп жаткан билим коомдорунун талаптарына жооп берген окуу иштин 
ыкмаларын жана уюштуруу формаларын колдонушу керек деп айтылат. Окуучулар аларга сунушталган 
билим берүү дисциплиналардын мазмунун терең өздөштүргөндөн тышкары, ал үчүн заманбап МКТнын 
потенциалын колдонуу менен, өзүлөрү жаңы билимдерди кантип генерациялашын түшүнүүгө 
мүмкүнчүлүктөрү болушу керек. Кээ бир мугалимдер (көбүнчөсү) үчүн мындай мамиле өтө эле кайраттуу 
болуп көрүнүшү мүмкүн. Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшүн жайылтуу мамлекеттик 
органдар, педагогдорду жана мектептин жетекчилигинин даярдоо жана кесиптик өнүктүрүү 
системасынын мекемелери тарабынан бир топ күч-аракеттерди талап кылат. 

Түзүлүү тарыхы 

Бүгүнкү күндө, Сунуштамалардын үч версиясы жарыяланды: 2008, 2011 жана 2018-жылдары. 
Версиялардын ар бири ошол учурда басымдуулук кылган технологиялардын жана билим берүүнүн 
ортосундагы өз ара мамилелерге болгон көз караштарды чагылдырган, ошондой эле ошол убакта 
популярдуу болгон технологияларды пайдалануу менен компетенцияларды калыптандыруу боюнча 
чараларды сунуштаган. Эң башынан эле, документтин актуалдуулугун сактап калуу максатында аны 
дайыма кайрадан карап туруу пландаштырылган. 

Билим берүүнү маалыматташтыруунун маанилүүлүгүн түшүнүп, ЮНЕСКО өзүнүн шериктери (CISCO, 
Intel, ISTE жана Microsoft) менен, ошондой эле дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүнүн мектепти 
маалыматташтыруу жаатындагы алып баруучу эксперттер менен бирдикте, окуу процессте МКТны 
натыйжалуу колдонуу үчүн педагогдор өздөштүрүү керек болгон компетенттүүлүктү аныктоо менен чоң 
иш жасады.  Бул иштин жыйынтыгы болуп, 2008-жылы үч брошюрада басылып чыккан мугалимдердин 
МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшүнүн сүрөттөөсү болду: Сунуштамаларды иштеп чыгууда 
пайдаланылган чыгыш өбөлгөлөрү, түзүлүшү жана мамилелер сүрөттөлгөн "Стратегиялык негиздер"; 
"Компетенциянын стандарттарынын модулдары"; жана "Стандарттарды жайылтуу боюнча колдонмо". 

2011-жылдагы версиясында бул үч компонент бириктирилген болчу, жана Сунуштамалар өзүнө билим 
берүүдө МКТны колдонуу менен байланышкан көндүмдөрдүн жана билимдердин маанилүүлүгүнө акцент 
жасалган кириш сөздү, ошондой эле Сунуштамалар, компетенциялар жана окуу максаттары, окуу 
курстардын жана экзамендердин болжолдуу мазмуну жана түзүлүшү негизделген принциптерди 
камтыган бирдиктүү документ түрүндө жарыяланган. ЮНЕСКОнун веб-сайтында документтин англис, 
француз, араб жана кытай тилдериндеги версиясы жарыяланган. 
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2016-жылы Сунуштамаларды дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүндө колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн анализи 
өткөрүлгөн. Анализдин жыйынтыгында 2008 жана 2016-жылдардын ортосундагы мезгилде 
Сунуштамалар төмөнкүлөргө таасирин тийгизгендиги далилденди: 

– ИКТны билим берүүдө колдонуу мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө;

– МКТны билим берүүгө интеграциялоо менен байланышкан педагогдордун мамлекеттик
кесиптик стандарттарын түзүүгө;

– мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүн мамлекеттик деңгээлде баалоо критерийин иштеп
чыгууга жана педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жаатындагы ар түрдүү
демилгелерин анализдөөгө;

– билим берүүдө МКТны колдонуу боюнча окуу программаларын калыптандырууга;

– мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарын иштеп чыгууга.

 Көпчүлүк демилгелерде Сунуштамалар башка мүнөздөгү документтерди түзүү үчүн баштапкы чекит 
сапатында пайдаланылгандыгы белгиленет. Ошондой эле, конкреттүү компетенцияларды жана окуу 
максаттарын аныктоодо туунду документтер Сунуштамаларга шилтемелерди камтыгандыгынын көп 
күбөлөндүрүүлөрү бар.

Анализдин негизине Сунуштамаларды пайдалануунун ыңгайлуулугуна, ошондой эле жогоруда 
көрсөтүлгөн Сунуштамаларды колдонуу учурларында маалыматтуу чечимдерди кабыл алуу үчүн 18 
компетенциялар канчалык релеванттуу жана адекваттуу болгондугуна карата, эксперттердин берилген 
баасы коюлган. Анализдин жыйынтыктары Сунуштамалардын ушул версиясын иштеп чыгуу үчүн 
колдонулган. Сунуштамалардын буга чейинки версияларын колдонуунун жүрүшүндө олуттуу иш 
жүргүзүлгөндүгүн эске алып, версиялардын ортосундагы ишин улантуучулукту сактап калуу чечим 
чыгарылган. Компетенциялардын жана маселелердин формулировкалары жөнөкөйлөнгөн, мында 
алардын багыты өзгөрүүсүз калган. Ошондой эле, ушул жааттагы жаңы жетишкендиктерди эске алган 
кошумча максаттар аныкталган. 
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2-бөлүм.
ПРИНЦИПТЕР

1. Билим берүү жаатындагы глобалдуу артыкчылыктуу багыттар

2015-жылдын сентябрында БУУнун Генералдык Ассамблеясы "Туруктуу өнүгүү жаатындагы 
максаттарды" (ТӨМ) аныктаган 2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибин 
кабыл алган. Бул максаттар аракеттенүүгө бардыгын камтыган жана амбициялык колдонмону 
түшүндүрөт. Абдан маанилүү жагы - бул колдонмо "адамдардын кызыкчылыктарында адамдар 
тарабынан ишке ашуу үчүн элдин эрки менен" түзүлгөн. ТӨМдүн алкагында өзгөчө, билимдерде 
негизделген туруктуу коомдорду калыптандыруу тарабына карай глобалдуу жылышына  көңүл бөлүнөт.  
4-максат "Сапаттуу билим берүү", анын негизинде жеткиликтүүлүк, бирдей мүмкүнчүлүктөр жана
инклюзивдүүлүк жатат, дүйнөлүк коомчулукту "бардыгын камтыган жана адилеттүү сапаттуу билим
берүүнү камсыз кылууга жана бардыгы үчүн, өмүр бою билим алуу мүмкүнчүлүгүнө дем
берүүгө" чакырат. Мындан тышкары, ТӨМдүн алкагындагы 16.10 маселеси төмөнкүлөргө багытталган
"улуттук мыйзамдарга жана эл аралык макулдашууларга ылайык, коомчулуктун маалыматтарга
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга жана негизги эркиндиктерин коргоого".  10-максат "өлкөлөрдүн
ичиндеги жана алардын ортосундагы теңсиздикти кыскартууга"  багытталган.

2015-жылы Инчхондо өткөн Бүткүл дүйнөлүк билим берүү форумунда билим берүүдө МКТны колдонуу 
жаатында педагогдорду окутуу маанилүүлүгү белгиленген: "Маалыматтык жана коммуникациялык 
технологияларды (МКТ) билим берүү системаларын бекемдөө, билимдерди жайылтуу, маалыматка 
жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, сапаттуу жана натыйжалуу окутуу жана натыйжалуу кызмат көрсөтүү 
үчүн пайдалануу керек".2

Эл аралык "МКТ жана билим берүү 2015-жылдан кийин" конференциясында көрсөтүлгөн 2015-жылдын 
Циндао декларациясында дагы бир жолу мугалимдердин иш процессине МКТны натыйжалуу 
интеграциялоо үчүн аларды кесипкөйлүк өнүктүрүү зарылчылыгы баса белгиленген. Ошону менен, 
декларацияда мындай деп айтылат: 

МКТны окутууга жана билим берүүгө ийгиликтүү интеграциялоо мугалимдердин 
ролун жана алардын даярдыгын жана кесиптик өнүгүүсүн реформалоосун 
башкача түшүнүүнү талап кылат.  Бул сапаттын маданиятын бардык 
аспекттерде дем берүү зарылчылыгын шарттайт: персоналды жана 
студенттерди колдоо, окуу программаларын даярдоо, курстарды иштеп чыгуу 
жана өтүү, стратегиялык пландаштыруу жана өнүгүү. Ошондуктан, биз 
педагогдорду даярдоону, кайрадан даярдоону жана квалификациясын 
жогорулатууну жүргүзгөн окуу жайлар, жеткиликтүү жабдылгандыгына жана 
мугалимдерди даярдоо жана кесиптик өнүктүрүү программалардын 
натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн МКТны колдонууга жана технологияларды 
колдонууга негизделген билим берүү тажрыйбасына инновацияларды жайылтуу 
үчүн алдыңкы аянт катары чыгууга даярдыгына ишенишибиз керек. Биз, 
ошондой эле мугалимдерге алардын педагогикалык тажрыйбасында МКТны  
пайдалануу маселелеринде системалык колдоо көрсөтүүгө, окутууда 
инновацияларды стимулдаштырууга, ошондой эле мугалимдерге тажрыйба 
жана усулдар менен алмашууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана алардын коллегалары 
жана башка кызыкдар тараптар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн болгон 
тармактарды жана платформаларды өнүктүрүүгө милдеттенебиз.3

2 ЮНЕСКО (2015): Инчхон декларациясы жана  «Билим берүү-2030» туруктуу өнүгүү жаатындагы 4-максатты жузөгө ашыруу боюнча алкактык 
аракеттер программасы, 31-бет: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus 
3 ЮНЕСКО (2015): «Циндао декларациясы», 34-бет: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233352

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233352
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Сунуштамалардын үчүнчү версиясында өзгөчө көңүл жергиликтүү жана улуттук деңгээлде 
муктаждыктарына тийешелүү адаптациялоо үчүн багытталган,  мугалимдерди МКТны билим 
берүүдө колдонуу натыйжалуу окутуу прораммаларын иштеп чыгуу боюнча колдонмону түзүү жолу 
менен ушул эл аралык милдеттемелерди аткарууга бөлүнгөн. 

2. Негизги принциптер
Жогоруда көрсөтүлгөн эл аралык милдеттенмелерди аткарууга көмөктөшүү максатында, 
Сунуштамалардын үчүнчү версиясы негизги үч принциптердин (же концепцияларын) сүрөттөөсүн  
камтыйт: билимдер коомдорунун калыптануусун, окутуунун универсалдуу дизайнын жана 
инклюзивдик билим берүү. Бул негизги принциптерди Сунуштамаларды колдонууда, анын ичинде 
МКТны билим берүүгө жайылтуу саясатты иштеп чыгуу, педагогдордун кесиптик стандарттарын жана 
баалоо критерийлерин иштеп чыгаруу, окутуучулардын окутуу курстарын жана окуу программаларын 
түзүү үчүн эске алуу керек.

2a. Билим коомдору

Билим коомдору ар түрдүүлүктү жактырышат жана салттуу элдик акылмандыктан баштап, илимий-
техникалык билимдерге чейин билимдин мүмкүн болгон түрлөрүн натыйжалуу пайдаланууга умтулушат. 
Билим коомдорунда адамдар маалыматты алууга гана жөндөмдүү болбостон, аларды билимге жана 
түшүнүккө трансформациялаганды билишет. Ошону менен бирге, алар өзүлөрүнүн жашоо сапатын 
жакшыртуу жана коомдордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө активдүү катышуу 
мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Өзгөчө, МКТнын жардамы менен, билимдер жана маалыматтар менен 
алмашуу, экономиканы жана коомдук жашоону кайрадан түзүү үчүн абдан чоң потенциалга ээ. 
ЮНЕСКО маалыматка жана билимдерге эркин жеткиликтүүлүктү берүүнүн, аларды сактоонун жана 
биргелешип пайдалануунун эсебинен жергиликтүү коомчулуктардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен 
инклюзивдүү билим коомдорун түзүү боюнча активдүү иш алып барууда.4

2b. Окуутуунун универсалдуу дизайны (ОУД)

"Универсалдуу дизайн" - бул адамдардын максималдуу санына аларды (атайын адаптациялоо 
зарылчылыгы жок) жеткиликтүү кылган продукттардын, чөйрөлөрдүн, программалардын жана 
сервистердин дизайны. ОУД  анын жүрүшүндө, аны жеке муктаждыктарга ылайык корректирлөө мүмкүн 
болгон, максималдуу ийилчээк инклюзивдүү мамиленин негизинде окуу программалар иштелип чыккан 
процессти сүрөттөйт. ОУД анын максаты окутуудагы тоскоолдуктарды алып салуу менен маалыматты 
берүү ыкмаларын, окуучулар менен өз ара аракеттенүү ыкмаларын (алар тарабынан алынган билимдерди 
жана көндүмдөрдү көрсөтүүнү кошуп), ошондой эле окуучуларды окутуу процессине тартуу ыкмаларын 
(мисалы, курстун материалдарын пайдалануу, башка окуучулар жана окутуучулар менен өз ара 
аракеттенүү аркылуу) ийкемдүүлүгүн жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда турган  билим берүү 
процессти калыптандыруу боюнча тажрыйбалык сунуштамаларды түшүндүрөт.5 ОУД ар бир адам 
өзүнүн баштапкы чекитинен окуп баштаганга мүмкүнчүлүгү болгон персоналдаштырылган чөйрөнү 
түзүүгө ийкемдүү мамиле сунуштайт. 

2c. Инклюзивдик билим берүү

Инклюзивдүүлүк ОУДдун ченемдерин жана дискриминациялоонун жоктугу, маалыматтын 
жеткиликтүүлүгү жана билим берүүдөгү гендердик теңдик принциптерин сактоодо гана мүмкүн. Мындан 
тышкары, абдан маанилүү болуп, адамдын негизги укуктарын жана эркиндигин сактоо эсептелинет. 

Тил жана маданият
Глобалдашуунун жалпы кабыл алынган тили катары англис тилинин туруктуу бедели, кибермейкиндикте 
башка тилдерге аз шанс калтырууда, бул билимдердин коомдоруна инклюзивдүү жеткиликтүү болуу 
үчүн олуттуу тоскоолдук болушу мүмкүн. Глобалдашуу тилдин жана маданияттын жоголуусуна жана  
баасын кетирүүсүнө алып келиши мүмкүн. Бирок, сабаттуу пайдаланууда МКТ жана Интернет башка 
маданияттарды өнүктүрүү жана сактоо иштеринде күчтүү шайман болушу, ошондой эле калган тилдерди 
жайылтууга жардам бериши мүмкүн. 

4  ЮНЕСКО (датасы жок): «Билимдер коомдорун түзүү», https://ru.unesco.org/themes/postroenie-obshchestv-znaniy 
5 ОУДдун улуттук борбору (2013): «ОУД кантип аныкталат?», http://www.udlcentre.org/aboutudl/udldefi ned

https://ru.unesco.org/themes/postroenie-obshchestv-znaniy
http://www.udlcentre.org/aboutudl/udldefi


М
уг

ал
им

де
рд

ин
 М

К
Т-

ко
мп

ет
ен

тт
үү

лү
гү

нү
н 

тү
зү

лү
ш

ү.
 Ю

Н
ЕС

К
О

ну
н 

су
ну

ш
та

ма
ла

ры

15

 Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар

2011-жыл үчүн Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча, бир 
миллиарддан жогору адамдын (болжол менен Жер шарынын калкынын 15%ы) тигил же бул дене-
мүчөлүк же акыл-эси жактан мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Бул цифра жер шарынын калкынын өсүшүнө, 
жакырчылыктын өсүшүнө, жаратылыш катаклизмдерине, бүтпөгөн чыр-чатактарга жана согуштарга, 
ошондой эле бир катар өлкөлөрдөгү калктын картайгандыгына байланыштуу дагы да өсүп баратат. 
Мүмкүнчүлүгү чектелген көп адамдар толук кандуу билим алууга жолто кылган тоскоолдордун кеңири 
спектри менен кезигишет. Технологиялар маалымат алуу үчүн көп жолдорду сунуштаса да, бардыгынын 
окуу чөйрөгө жана маалыматка жетүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрү жок. 

Заманбап технологиялар, кээде мүмкүнчүлүгү чектелген кичине балдар үчүн кошумча 
ыңгайсыздыктарды түзүшөт, бирок ошолор эле, калктын ушул категориясы үчүн инновациялык 
чечимдерди тартуулашат. Окуу программалардын түзүүчүлөрү жана мугалимдер мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдарга башка окуучулар колдонгон эле окуу процесстин компоненттерине (катто, 
административдик маселелер, курстук иштер ж.б.) жеткиликтүүлүк талап кылынаарын түшүнүшү керек. 
Мугалимдер позитивдүү маанайда болушу керек жана адекваттуу педагогикалык мамилелерди 
колдонушу керек.7 Сабаттуу колдонулган жардамчы технологиялар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 
зарыл болгон маалыматка толук жеткиликтүүлүктү берет жана алардын билим берүү процессине толук 
кандуу катышуусун камсыз кылат. 

 Гендердик теңдик

"Гендердик теңдик" түшүнүгү аялдар жана эркектер, адам укуктарын ишке ашыруу, коомдун 
экономикалык, социалдык, маданий жана саясий өнүгүүсү жана ушундай өнүгүүнүн  
артыкчылыктарын пайдалануу үчүн шарттары бир жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей дегенди 
түшүндүрөт. Билим берүү - 2030" күн тартиби гендердик теңдикке жетүү үчүн "анын алкагында 
кыздар жана балдар, аялдар жана эркектер билим алууга жеткиликтүүлүк жана анын толук циклин 
өтүүгө мүмкүнчүлүк эле албастан, билим берүүдөгү жана билим берүү аркылуу тең укуктарга жана 
мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат"8 деген мамилени пайдалануу зарыл экендигин белгилейт. 

Көпчүлүк өлкөлөрдө билим берүүө жеткиликтүүлүк, жетишкендик жана билим алууну улантуу 
маселелеринде абдан чоң гендердик ажырым бар - кыздардын укуктары көп учурларда кемситилет, 
бирок өзүнчө региондордо, эркек балдар жаман абалда болушат. МКТга жеткиликтүүлүктө гендердик 
ажырымдар мугалимдер да, окуучулар да үчүн байкалат. Мындан тышкары, МКТны класста пайдалануу 
менен класстагы гендердик теңдик идеяларын жайылтуудагы маанилүү ролду мугалим ойнойт. Эркектер 
үчүн жана аялдар үчүн бирдей даражада акыркы технологиялык жетишкендиктерге жеткиликтүүлүктү 
камсыз кылуу үчүн, гендердик теңдиктин принциптери Сунуштамаларды ишке ашыруунун ажырагыс 
бөлүгү болуусу абдан маанилүү. 

Жөндөмдүүлүктөр жана мүмкүнчүлүктөр
МКТ ар түрдүү жөндөмдөрү жана мүмкүнчүлүктөрү бар окуучуларга окуу процессте бирдей катышууга 
мүмкүнчүлүк берет. МКТнын жардамы менен мугалимдер жыйынтыктардын ар кандай деңгээлдерине 
эсептелинген окуу программанын бир нече варианттарын иштеп чыга алышат, ал окуучуларга алар туура 
келген октуунун жеке траекториясын тандаганга мүмкүнчүлүк берет. 
Сунуштамаларда пайдалануучу "окуучулар" термини бир түрдүү топту түшүндүрбөйт, тескерисинче, ар 
түрдүү жөндөмдөрү жана муктаждыктары бар адамдарды түшүндүрөт. Окутуунун ар кандай 
муктаждыктарына жана стилдерине дал келген окутуунун шарттарын калыптандырууда мугалимдер 
МКТны пайдаланышы керек. 

6  БДССУ (ВОЗ) (2011): «Бүткүл дүйнөлүк майыптуулук жөнүндө баяндамасы», https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ru/
7  ЮНЕСКО (2016): «Окутуу бардыгы үчүн: Ийкемдүү жана аралык окутуунун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды 
интеграциялоо боюнча колдонмо», http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244355e.pdf
8  ЮНЕСКО (2015): ЮНЕСКО (2015): Инчхон декларациясы жана  «Билим берүү-2030» туруктуу өнүгүү жаатындагы 4-максатты жузөгө 
ашыруу боюнча алкактык аракеттер программасы, 28-бет: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ru/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244355e.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus
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3. МКТ жаатындагы инновациялар: мүмкүнчүлүктөр жана көйгөйлөр

Бул Сунуштамаларда конкреттүү технологиялык инновациялар көрсөтүлгөн, бирок алардын 
мүмкүнчүлүктөрүнүн сүрөттөлүшү акыркы эмес. Ар бир өзүнчө өлкөнүн жана мектептин контекстинде  
жана инновациялардын жеткиликтүүлүгүнүн даражасына жараша, кошумча мүмкүнчүлүктөр окуу 
программалардын ийкемдүү проектилөөсүнөн пайда болушу мүмкүн. Сунуштамаларда мугалимдердин 
МКТ-компетенттүлүгүнүн алты аспекттерине жана үч деңгээлине карата заманбап инновациялар айтып 
өтүлөт. 

3a. Ачык билим берүү булактары

Ачык билим берүү булактары (АБББ) - бул ачык жеткиликтүү сунушталган жана мугалимдер жана 
окуучулар тарабынан кандайдыр бир лицензиялык чогултуулары же комиссиялары жок пайдаланууга 
мүмкүн болгон билим берүү булактарынын бардыгы (окуу пландарды жана программаларды, 
курстардын материалдарын, окуу пособиелерин, видеоматериалдарды, мультимедиалык 
приложениелерди, подкасттарды жана атайын окутуу жана башка билим берүү үчүн иштелип чыккан  
материалдарды кошуп). АБББ материалдарды пайдаланууга жана зарыл болгон учурда укук ээсинен 
макулдук сурабай эле аларды адаптациялаганга мүмкүнчүлүк берген, өзгөчө лицензия алдын ала 
каралган ресурстун түрүн түшүндүрөт. 

АБББ концепциясы өзүнө билим берүүнү трансформациялоо үчүн потенциалды камтыйт.  АББнын 
билим берүүгө болгон олуттуу салымы, биринчиден, окуу программасынын алкагында булактарды 
комплекстүү пайдалануу идеясында негизделген (булактардын комплексинде негизделген окутуу). 
Мында, Интернет аркылуу мындай санариптик булактарды жайылтуу жана жеткиликтүүлүктү берүү/
алуу мүмкүнчүлүгү маанилүү ролду ойнойт. 

3b. Социалдык тармактар

Социалдык тармактар жалпы иш же кызыкчылыктар бириктирген адамдарга бири-бири менен 
интерактивдүү өз ара аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк берген веб-сайттарды же приложениелерди 
түшүндүрөт. Социалдык тармактардын профилдеринде адамдар, адатта, өзүлөрү жөнүндө маалыматты 
жарыялашат. Facebook, Twitter, Instagram жана LinkedIn сыяктуу социалдык тармактар мугалимдерге 
жана окуучуларга класстын же мектептин алкагында, ошондой эле башка өлкөлөрдүн колдонуучулары 
менен маалымат менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүктү камсыз кылган приложениелердин көз көрүнөө 
мисалы болуп саналат. 

Сойиалдык тармактар, ошондой эле билим берүү коммуникацияны өнүктүрүү, интерактивдүү окутууну 
уюштурууга жана мугалимдердин жана окуучулардын коомчулуктарын бекемдөө үчүн пайдаланса болот. 
Бирок, мында мугалимдерге социалдык тармактар менен ашкери кызыгуу окуучулардын психикалык 
жана мүчөлүк ден соолугуна терс таасир берүүсү, тармактарда куугунтуктоо жана асылуу, зомбулукту, 
расизмди, ошондой эле дискриминациялаган айтууларды жайылтууга атайы же атайы эмес жардамдашуу 
сыяктуу көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүгө мүмкүнчүлүк берген көндүмдөр керек. 

3c. Мобилдик технологиялар

Бүткүл дүйнөдө мобилдик каражаттардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Мобилдик каражаттарга 
окуучулар окуу процессинде маалыматка жетүү үчүн колдонгон смартфондор жана планшеттер кирет. 
Мындай каражаттарды чыгармачыл колдонуу билим алуу үчүн, класстагы иштин өндүрүмдүүлүгүн 
жогорулатууга жана персоналдаштырылган окутууну түзүү үчүн бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү 
берет. Мобилдик технологиялар билим берүү процесске формалдуу жана формалдуу эмес мамилени 
бириктирүүнү мүмкүн кылган, ар убакта ар жерден окуу материалдарына жеткиликтүүлүктү камсыз 
кылып, мугалимдерге жана окуучуларга ийкемдүү окутуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул максат 
үчүн мобилдик технологияларды  мугалимдер жана окуучулар пайдалануучу шаймандардын топтомуна 
интеграциялоону мүмкүн кылган стратегиялар жана механизмдер керек. 
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3d. Интернет жабдыктары
Интернет жабдыктары маалыматтар менен алмашууга мүмкүнчүлүк берген күндө пайдалануучу 
буюмдарга (булар компьютерлер жана смартфондор эмес) орнотулган эсептөө түзүлүштөрдүн тармагын 
түшүндүрөт. Интернет жабдыктары күнүмдүк жашоодогу аспекттердин көпчүлүгүнө абдан чоң таасир 
берет. Билим берүү чөйрөсүндө Интернет жабдыктары окутуу жана билим берүү процесстеринин 
өзүлөрүн өзгөртөт. Интернет жабдыктарын келечекте билим берүү чөйрөсүндө колдонуу  
мүмкүнчүлүктөрү чексиз, жана мындай өзгөрүүлөр олуттуу натыйжаларды алып келет. 

3e. Жасалма интеллект
Жасалма интеллекттин (ЖИ) жалпы кабыл алынган аныктамасы азырынча жок. "Жасалма интеллект" 
термини, эгерде машиналар, айрыкча компьютерлер, мисалы, окуу, сүйлөө жана мисалдарды чыгаруу 
сыяктуу адамдын интеллектин элестеткен ой жүгүртүүнү же жүрүш-турушту имитациялаганда 
колдонулат. Мындай процесстерге окутуу (маалыматты алуу жана аны колдонуу эрежелери), логикалык 
ой жүгүртүү (тыянактарды формулировкалоо үчүн эрежелерди колдонуу), өзүңдүн каталарыңды табуу 
жана оңдоо кирет. ЖИ эксперттик системаларда, сүйлөөнү таануу жана табигый тилди иштетүү 
системаларында, машиналык көрүү жана сүрөттөрдү алуу технологиясында колдонулат. ЖИ жаатындагы 
акыркы жетишкендиктер "машиналык окутуу" жана "терең окутуу" алгоритмдеринин чексиз эсептөө 
кубаттуулуктары менен айкалышуусу жана көлөмдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүгү менен 
өнүккөндүгү үчүн мүмкүн болду. 

Бүгүн ЖИ билим берүү системасында индивидуалдаштырылуучу контент түрүндө программалар жана 
приложениелер үчүн адаптациялык окутуу, байкоо жана мониторинг кылуу диагностикалык 
шаймандары, автоматташтырылган баалоо системасы, жана, жада калса ЖИнин негизиндеги окутуу 
приложениелер аркылуу колдонулат. Бул технология кеңири окутуу үчүн, келечектк дагы көп жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү берет, ошондой эле өмүр бою үзгүлтүксүз окутуунун ийкемдүү системасын 
сунуштайт. Буга карабастан, ЖИ канчалык кеңири билим берүү чөйрөсүндө жайылса, этика, маалымат 
коопсуздугу жана адам укуктарын сактоо маселелери менен байланышкан коркунучтар, ошончолук көп 
пайда болот. 

3f. Виртуалдык чындык жана толукталган чындык

Виртуалдык чындык (ВЧ) - бул компьютердин жардамы менен түзүлгөн, аны менен адам өз ара 
аракеттене алган симуляциялык чөйрө. Адам жасалма түзүлгөн чөйрөгө кирет жана ал жерде болгон 
объекттер менен колдоно алат, жана ар кандай аракеттерди жасай алат. Толукталган чындык (ТЧ) - бул 
чыныгы дүйнөнү чыныгы убакыт режиминде компьютерде түзүлгөн виртуалдык объекттер менен 
толуктоочу чөйрө. Ошентип, толукталган чындык чыныгы дүйнөнү өздөштүрүүсүнө өзүнчө жасалма 
элементтерди кошот, ал эми виртуалдуу чндык жаңы жасалма дүйнөнү түзөт. 

ВЧ-технологиялары чыныгы чөйрөнү моделдөө аркылуу эмпириялык окутуу үчүн кошумча 
мүмкүнчүлүктөрдү түзүшөт. Визуал-окуучулар үчүн жана окууда кыйынчылыктарга туш келгендер үчүн 
виртуалдык чындык окутуунун альтернативдик ыкмасы катары болот. Виртуалдык жана толукталган 
чындыктын технологияларын окуу процесске киргизгендигинин артыкчылыгы. окуучулардын чындыкка 
жакын шарттарда болуп калгандыгында турат. Бул окуу материалдарын түшүнүүсүн жана эс тутумун 
жакшыртат. 

3g. Көлөмдүү маалыматтар

Адамдар жана каражаттар ортосундагы онлайн-өз ара аракеттенүү интенсификацияланган сайын, коом 
санариптик маалыматтарды улам көп өндүрүп жатат - азыр алар адамзатынын тарыхында болуп 
көрбөгөндөй көлөмгө жетти. Социалдык инженерия, тармактык каражаттар, коммерциялык интернет-
транзакциялар, мобилдик эсептер, айланадагы чөйрөнүн датчиктери жана сканерлери - булардын 
бардыгы бир секундда, миллиарддаган өз ара аракеттенүүлөрдү генерациялашат, жана бул 
маалыматтардын көпчүлүгү кийинки анализ үчүн сакталат же чыныгы убакыттагы маалыматтардын 
агымында анализденишет. "Көлөмдүү маалыматтар" термини, мындай чоңдуктун сандык жылышы, 
чындыгында ой жүгүртүүнүн өзгөрүшүн жана кадрдык жана техникалык инфратүзүлүштүн жаңы 
түрлөрүнүн пайда болушун талап кылган, сапаттык жылышты түшүндүрөт. Алар абдан көп 
мүмкүнчүлүктөрдү сунушташат, бирок, мында коом жана ушундай маалыматтарды пайдаланууну 
пландаштырган мекемелер үчүн аныкталган татаалдыктарды алып келишет. Ушул маалыматтарды жаңы 
компетенциялардын жана этикалык принциптердин өнүгүүсүнүн негизинде, коммерциялык кызматтар 
ачык маалыматтар жана сервистер менен катар болушат деген шарттарда, коомдун жыргалчылыгы үчүн 
пайдаланууга кандай чараларды кабыл алыш керек экендиги жөнүндө суроо ачык бойдон калууда.9 

9 Саймон Бэкингем Шум (Simon Buckingham Shum), (2012): «Билим берүү аналитикасы», Аналитикалык кат ИИТО ЮНЕСКО, http://
iite.unesco.org/pics/publications/en/fi les/3214711.pdf 
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3h. Программалоо
Так эле программалоо программалык камсыздоону, приложениелерди жана веб-сайттарды түзүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Адамдар компьютерлер үчүн коддорду жазышат, ал эми компьютерлер, өз 
кезегинде, коддун аркасынан күнүмдүк жашоодогу объекттерди башкарышат. Санариптик код, электр 
кубатында иштеген бардык каражаттардын ишинин негизинде турат. Компьютерлер экиден (двоичный) 
коддо иштешет - так эле ошого, программалоо тилдери зарыл болгон нускамалады которууга 
мүмкүнчүлүк беришет. Компьютердик программа, процесстерди натыйжалуу автоматташтырууга 
мүмкүнчүлүк берген, компьютердин интерпретациялоого жана аткарууга жөндөмү бар болгон 
нускамалардын ырааттуулугун түшүндүрөт. Бардык компьютердик программалар, маңызы боюнча тигил 
же бул маселелерди аткаруу ыкмаларын аныктаган алгоритмдерди түшүндүрөт. Информатиканын 
негизинде  - эсептөө ой жүгүртүү деп аталган алгоритмдик ой жүгүртүү жатат, акыркы күндөрү 
мектептерде аны окутуу бир кыйла кеңейүүдө.    

Программалоого үйрөтүү окуучулардын компьютердик приложениелерди иштеп чыгуу үчүн зарыл 
болгон көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган. Бул балдардын өзүнүн оюн түзүү жана алар менен 
бөлүшүү үчүн алар, биринчиден, жазганды үйрөнүшөт - ошондой эле, андан кийин алар өзүнүн оюн 
айтуу жана алар менен жаңыдан жаңы чөйрөдө бөлүшүү үчүн, программалык кодду жазууну үйрөнүшөт. 

3i. Этика жана конфиденциалдуулукту коргоо

Технологиялык өнүгүү темпинин өсүшүнө карабастан, этикага, адам укуктарын сактоого, адамдын 
жөндөмдөрүнө технологиялар жаатындагы жаңы революциялык жетишкендиктердин таасирин түшүнүү 
зарыл. Эгерде инновациялык МКТны өнүктүрүү жана аларды билим берүү жана гуманитардык чөйрөдө 
пайдалануу пландаштырылса, МКТны билим берүү процесске жайылтууда, жалпы адамзаттык 
баалуулуктарга багытталган мамиле тандаш керек. 

Жеке маалыматтарды байкоо жана алар менен алмашуу жаатындагы МКТнын өсүп жаткан кубаттуулугу 
өзүнүн аркасынан конфиденциалдуулук жана коопсуздук үчүн олуттуу коркунучтарды алып келет.  Бул 
адамдарга алардын жеке маалыматтарын контролдоо жана жеке идентификациялануучу маалыматты 
коргоо үчүн, ошондой эле маалыматтарды коммерциялык максаттарда колдонууну жөнгө салуу үчүн 
каражаттар берилиши керек экендигин түшүндүрөт. Булардын бардыгы мугалимдерди жана 
окуучуларды маалыматтарды коргоо принциптерине үйрөтүү жана алардын жеке маалыматты 
натыйжалуу контролдоо көндүмдөрүн калыптандыруу зарылчылыгын шарттайт. Мындан тышкары,  
МКТ чөйрөсүндөгү кээ бир инновациялар адам укуктарын сактоо менен байланышкан бир катар 
коркунучтарды келтирет. Интернеттеги контентти модерациялоодо адамдын катышуусу же адам 
тарабынан контролдонуучу түзүлүшү жок, компьютерлерди колдонуу адамдын маалымат берүү, издөө 
жана алуу укуктарын ишке ашыруусуна, ошондой эле маалыматтын ачыктыгына начар таасир бериши 
мүмкүн.  ЖИ, көлөмдүү маалыматтар жана социалдык тармактар реалдуу жашоодо бар болгон расалык, 
гендердик, маданий жана башка жалган көз караштарды жаратышат деп белгиленген, алар, өз кезегинде, 
табылуусу кыйын болгон дискриминациялоонун себеби болушат - эреже катары, бул алынган 
маалыматтардын  же пайдаланылган алгоритмдердин туура эместиги менен байланышкан. 
Ошондуктан, өкмөттөр аралык уюмдарга, өкмөттөргө жана башка кызыкдар болгон тараптарга кыска 
мөөнөттө, өзгөчө билим берүү чөйрөсүндө алдыңкы технологияларды иштеп чыгууну, жайылтууну жана 
пайдаланууну аныктаган этикалык принциптерди кабыл алуусу керек. Ушуга байланыштуу, ошондой эле 
өзүнчө адамдарды жана мекемелерди этика принциптерине окутуу зарылчылыгы пайда болот - өзгөчө 
бул технологиялардын таасири жөнүндө бирдиктүү түшүнүктү калыптандыруу кызыкчылыгында билим 
берүү мекемелердин мугалимдерине жана административдик персоналга тийиштүү. 
Сунуштамалардын бул версиясында мугалимдердин компетенциялары конкреттүү технологияларга жана 
инновацияларга көрүнүктүү шилтемелери жок жазылган. Бирок Сунуштамаларда маселелерди 
аныктоодо конкреттүү технологияларды эскерип кетүүлөр бар. Мындан тышкары, конкреттүү 
технологиялар жана инновациялар иш аракеттердин түрлөрүнүн мисалдарын сүрөттөөдө бир нече жолу 
эскерилет. 
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4. Кесиптик өнүгүүнүн үзгүлтүксүз процесси

Сунуштамалар мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн өмүр бою үзгүлтүксүз окуу процесси катары 
карашат. Бул мааниде мугалимдерди окутуу жана алар тарабынан санариптик көндүмдөрдү пайдалануу - 
эмгек иш аракетинде баштапкы даярдыктан тартып, квалификацияны жогорулатууга чейин 
педагогикалдык потенциалды өстүрүүнүн бардык этабынын ажырагыс элементи деп таанылат. 

Кесиптик окутуунун этабында предметтик же дисциплиналар аралык педагогикалык даярдык болочок 
мугалимдердин окутуу жана билим берүү процессиндеги МКТнын ролун түшүнүүнү, башкача айтканда 
"технологиялык педагогикалык мазмундагы билимдерди (TPACK)"  калыптандырууга багытталган. Кээ бир 
учурларда, кесиптик окутуу этабында мугалимдер технологияларды пайдалануунун жетиштүү 
көндүмдөрүн албай калганда,  МКТ менен иштөө көндөмдөрүн окутууну жалаң гана "санариптик 
технологиялар менен иштөө көндүмдөрүн колдонуу" аспекттери менен чектебөө маанилүү. Ошондой эле, 
Сунуштамаларда каралган башка аспекттерди да эске алуу керек. Болочок мугалимдерге сунушталган 
окутуунун теоретикалык компоненттери жана тажрыйбалык ыкмалары аларга МКТ жөнүндө билимдерди 
алууга жана тереңдетүүгө жана андай технологияларды иштеринде натыйжалуу колдонууга мүмкүнчүлүк 
бериши керек. 

Эгерде мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, мугалимдин МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин иш аракет 
поцессиндеги квалификациясын жогорулатуу жардам берет. Кесиптик окутуу процессинде алар 
тарабынан алынган билимдердин негизинде иштеп жаткан мугалимдерди окутууну жана колдоону 
камсыз кылган мугалимдерди кесиптик окутуу жана окутуучулк иш аракеттин процессинде алардын 
квалификациясын жогорулатуу программаларын оптималдаштырууга багытталган өзгөчө 
институционалдык стратегияларды иштеп чыгуу керек. Мындан тышкары, класста иштөө, окуу 
программаларын ишке ашыруу, окуучулардын билимин баалоо жана алардын биргелешкен ишин 
уюштуруу үчүн МКТнын негизинде педагогикалык усулдарды колдонуу тажрыйбалык көндүмдөрдү 
кеңейтүү үчүн мугалимдердин үзгүлтүксүз квалификациясын жогорулатуусуна колдоо көрсөтүш керек. 
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3-бөлүм.
Сунуштамалардын
түзүлүшү

Жаңы технологияларды колдонуу мугалимдерди окутуудагы жаңы педагогикалык ыкмаларды жана 
усулдарды колдонууну болжолдогон мугалимдердин жаңы ролунун пайда болушун алып келет.  МКТны 
окуу чөйрөсүнө ийгиликтүү интеграциялоо мугалимдердин билим берүү поцессин түзүлүштүрүүгө жаңы 
ыкмаларды колдонууну, тийиштүү түрдө технологиялык шаймандарды жана педагогикалык усулдарды 
жайылтууну, класстагы социалдык активдүүлүктү өнүктүрүүнү жана окуучулар ортосундагы натыйжалуу 
кызматташтыкты, топто жамааттык окутууну жана иштөөнү камсыз кылууну  билгендигинен көз каранды. 
Мугалимдердин көпчүлүгүнө бул үчүн тап-такыр жаңы көндүмдөрдү үйрөнүү керек болот. Келечекте 
талап кылынуучу жаңы билим берүүлөр, билим берүү процессин оптималдаштыруу жана билимдерди 
алууга, өздөштүрүүгө жана жаратууга кеңири мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылуу үчүн 
технологияларды колдонууга инновациялык мамилелерди иштеп чыгууну үйрөнүүнү камтыйт. 
Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсү билим берүү процессин ушундай кылып өркүндөтүүдө критикалык 
маанилүү элементи болуп калат. 

 Бул Сунуштамалардагы билим берүү процессинде МКТны колдонуу менен байланышкан 18 
компетенциялары үч деңгээлдер боюнча бөлүштүрүлгөн, алардын ар бири алты аспектти камтышат. Ар 
бир деңгээл мугалимдер тарабынан технологияларды колдонуунун стандарттуу ыкмасын аныктайт. 
Биринчи деңгээлде мугалимдер, эреже катары, класстагы адаттагы ишти толуктоо үчүн технологияларды 
колдонушат. Экинчиде - технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири колдонууга өтүшөт жана окутуу 
ыкмаларды жана окуучулардын иштерин өзгөртүшөт. Үчүнчү деңгээлде трансформациялоо жүргүзүлөт, 
анын алкагында мугалимдер жана окуучулар билимдерди өзүлөрү жаратышат жана Блумдун 
таксономиясынын эң жогорку деңгээлинде иштеген инновациялык стратегияларды иштеп чыгышат. Ар 
бир деңгээлдин алкагында билим берүү процессинин ошол эле аспекттери көрсөтүлөт, бирок деңгээлден 
деңгээлге карай татаалдыктын, жана билим берүү максаттарына жетүү кызыкчылыгында, 
технологияларды колдонуу үчүн зарыл болгон квалификациянын даражасы жогорулайт. 

Бул 18 компетенциялар Сунуштамаларда үч деңгээлдер боюнча бөлүштүрүлгөн ("Билим алуу", "Билим 
өздөштүрүү" жана "Билим жаратуу"), анын ар бири, мугалимдин ишинин алты аспектин камтыйт - билим 
берүү саясаттагы МКТнын ролун түшүнүү, окуу программасы жана баалоо, педагогикалык тажрыйбалар, 
санариптик технологиялар менен иштөө көндүмдөрүн колдонуу, билим берүү процессин уюштуруу жана 
башкаруу жана кесиптик өнүгүү.

Бул деңгээлдер МКТны окуу процессине жайылтуунун ар түрдүү этаптарын көрсөтөт. Конкреттүү өлкөдө, 
региондо же мектепте колдонулган мамиле, канчалык деңгээлде МКТ ошол конкреттүү коомго 
интеграцияланганынан, ошондой эле бир катар башка параметрлерден көз каранды. 

1. Деңгээлдер

Мугалимдин "Билим алуу" деңгээлинен "Билим жаратуу"  деңгээлине жылган сайын анын МКТ-
компетенттүүлүгү татаалдайт, бирок мында технологиялардан болгон көз карандылыгы азаят - бирок, бул 
ырастоо менен талашса болот. Өзүнчө негизги техникалык көндүмдөрдү баштапкы этаптарда 
калыптандыруу керек болсо дагы, жогорку деңгээлдерде технологияларды тандоо билимдерди жаратууда 
катышкан командалар тарабынан жүргүзүлүшү керек. Технологияларды тандоодо ушул адамдар 
конкреттүү муктаждыктарды колдонушу керек. Технологиялар жеке максат катары каралбашы керек, 
тескерисинче, максатка жетүү каражаты катары каралышы керек. МКТнын акыркы жыйынтыкка жетүү 
үчүн чоң мааниси болсо дагы, алар ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуучу механизмди түшүндүрөт. 
Мындан тышкары, мугалимдердин көпчүлүгүнө алар кайсы деңгээлде экендигин белгилөө кыйын 
болоорун айтып кетиш керек, көбүнчө, алардын компетенциялары үч деңгээлдер боюнча бөлүштүрүлгөн. 
Ар бир деңгээл алты аспектти камтыйт, жана өзүнчө алынган мугалим бир аспектке караганда, башка 
аспектте күчтүүрөөк болушу мүмкүн. Мугалимдердин жөндөмдөрүн жана билүүлөрүн табуу үчүн 
пайдаланылган бардык диагностикалык шаймандар алты аспекттин ар биринин алкагында алардын күчтүү 
жана алсыз жактарын эске алышы керек. 
Көрсөтүлгөн деңгээлдердин жана аспекттердин алкагында, алардын компетенттүүлүгүн аныктоо үчүн 
дайыма мугалимдердин  баалоосун жүргүзүү жана алардын өнүгүшүнө жана өркүндөшүнө жардам берүү 
зарыл. 
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I деңгээл. Билим алуу

"Билим алуу" деңгээлинде10 төмөнкү максат коюлат: МКТны колдонууда мугалимдерге жөндөмдөрүнүн 
деңгээли, жынысы, жашы, ошондой эле социомаданий статусу жана тилдик таандыгы ар түрдүү болгон 
окуучуларды, алардын ийгиликтүү окуусу жана коомдун пайдалуу мүчөлөрү болуусу үчүн колдоо 
мүмкүнчүлүгүн берүү. Мугалимдерди билим берүү процесси кантип коюлган максаттарга жооп берип 

жаткандыгы, ошондой эле мугалимдердин ошол 
максаттарга жетүүдөгү ролу жөнүндө маалыматто 
зарыл. 

Мугалимдер окуу программа менен белгиленгендердин 
максималдуу аткарылышын камсыз кылуу үчүн негизги 
санариптик көндүмдөргө ээ болушу керек. Ал үчүн 
салттуу окуу программанын алкагында, 
өндүрүштүүлүктү жогорулатуу үчүн бир катар 
каражаттарды жана технологиялык булактарды 
жайылтууга убакыт бөлүү керек.  Педагогикалык 
тажрыйбадага өзгөрүүлөр класстык, топтук жана жеке 
окуу сабактарынын алкагында ар түрдүү санариптик 
шаймандарды жана контентти пайдаланууну алдын ала  
карайт. 

 Окутуунун тажрыйбасын өзгөртүү үчүн класста иштөө 
жана презентацияларды өткөрүү, уюштуруу 
маселелерин аткаруу жана мугалимдин өзүнүн 
кесиптик өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында, предмет 
жөнүндө же педагогикалык ыкмалар жөнүндө кошумча 
билимдерди алуу үчүн технологияларды кайсы жерде 
жана качан пайдалануу (же пайдаланбоо) керек 
экендигин түшүнүш керек. 

Ушул деңгээлде класстын же окутуу чөйрөнүн 
социалдык түзүлүшүндө, бардык окуучулар үчүн 
технологияларга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз 
кылуу үчүн класстык бөлмөдөгү, компьютердеги же 
компьютердик класстагы технологиялык булактардын 
жайгашуусун же интеграциясын санабаганда, анча эмес 
өзгөрүүлөр болуп өтөт. "Билим алуу" деңгээлине 
кирген окутуучулук компетенциялардын баштапкы 
этаптары санариптик технолгиялар жана санариптик 
жарандык менен иштөөнүн негизги көндүмдөрүн, 
ошондой эле тажрыйбалык  машыгуулар үчүн 
тийиштүү даяр

10 Сунуштамалардын мурунку версияларында бул деңгээл «МКТны колдонуу» деп аталган. Азыр бул деңгээл "Билим өздөштүрүү" жана 
"Билим жаратуу" деген кийинки эки деңгээлдин концепциясына дал келүүсү үчүн "Билим алуу" деп аталат. 

2-сүр. "Билим алуу" деңгээлинин максаттары

Билим
 алуу 

Саясатты 
түшүнүү 

Негизги 
билимдер

МКТны окутууда 
колдонуу 

Колдонуу

 Окуу иштеринин 
салттуу 

формалары

Санариптик 
сабаттуулук 

МКТнын билим 
берүү саясаттагы 

ролу

Окуу программасы 
жана баалоо

Педагогикалык
тажрыйбалар 

Санариптик
 көндүмдөр 

Билим берүү 
процессин 

уюштуруу жана 
аларды башкаруу

Педагогдорду
кесиптик
 өнүктүрүү

окуу пособиелерди, оюндарды, программалык камсыздоолорду, окуу программанын алкагында,  стандарттуу маселелерди 
толуктоо үчүн лабораторияларда же жабдуусу чектелген класстарда веб-контенттерди, баалоого жана пландаштырууга 
мамилелерди, ошондой эле окутуунун салттуу усулдарын тандоону жана пайдаланууну камтыйт. Мугалимдер МКТны класстагы 
иштер жөнүндө малыматтарды башкаруу жана өзүлөрүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн пайдаланууну билиши керек. 

II деңгээл. Билим өздөштүрүү

"Билим өздөштүрүү" деңгээлинин максаты - жөндөмдөрүнүн деңгээли, жынысы, жашы, ошондой эле социомаданий статусу жана 
тилдик таандыгы ар түрдүү болгон окуучуларды, алар чыныгы жашоодо кездешкен татаал жана маанилүү маселелерди чечүү үчүн 
алган билимдерин колдонуусу үчүн дем берүүгө мугалимдердин МКТны колдонуудагы  мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бул 
деңгээлде мугалим МКТны билим берүү процессинде максималдуу натыйжалуу колдонуу ыкмаларын өз алдынча аныктоого жана 
айланадагы чөйрөнү коргоо, азык-түлүк коопсуздугу, ден соолук жана чыр-чатактарды чечүү менен байланышкан чыныгы 
дүйнөлүк көйгөйлөрдү талкуулоону окуу программанын талаптары менен бириктирүүгө жөндөмдүү. Мугалимдер билим берүү 
саясаттын максаттарын жана социалдык артыкчылыктарды түшүнгөндөн тышкары, ошол максаттарга жана артыкчылыктарга 
жетүүгө багытталган конкреттүү класстык сабактарды пландаштырууну жана өтүүнү 
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билиши керек. Бул деңгээлде окуу программаны 
баалоонун тийиштүү контексттик-шартталган 
стратегияларын терең түшүнүүнү жана ишке 
ашырууну камсыз кылгандай кылып 
интерпретациялоо керек. Ушул деңгээлде 
колдонулуучу педагогикалык ыкмалар,  
маслелерди жана долбоордук окутууну 
биргелешип чечүүнү камтыйт, анын алкагында 
окуучулар предметти терең окушат жана өзүнүн 
илимдерин татаал күнүмдүк маселелерди жана 
көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдонушат.  

 Ушул деңгээлде окутуу процесси окуучуга 
багытталган, жана мугалимдин ролуна 
маселелерди түзүлүштүрүү, окуучуларга 
материалды түшүнүүгө жана долбоордук иш 
аракеттин алкагында, алардын биргелешкен 
ишине жардам берүү кирет. Мугалимдер 
окуучуларга алардын долбоордук иш аракеттери 
үчүн пландарын жана чечимдерин иштеп 
чыгууга, жүзөгө ашырууга жана контролдоого 
жардам беришет. Сабактардын жана класстык 
иштердин түзүлүшү окутуу иштин салттуу 
формалары же "Билим алуу" деңгээлинде алдын 
ала каралганга караганда, динамикалык. Бул 
деңгээлде окуучулар узак убакыт топтордо 
иштешет. Окуучуларга эң негизги 
концепцияларды түшүнүүгө жардам берүү менен 
мугалимдер атайын конкреттүү предметтик 
жааттар  - мисалы, табигый-илим циклынын 
предметтеринде  визуалдаштыруу, математикада 
маалыматтарды анализдөө шаймандары, 
социалдык илимдерде ролдук оюндарды 
моделдөө шаймандары үчүн иштелип чыккан 
ачык санариптик шаймандарды пайдаланышса 
болот. Мугалим өзүнүн квалификациясын 
үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн кантип эксперттер 
менен байланыш түзүүнү же башка мугалимдер 
менен кызматташууну билет. 
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3-сүр. "Билим өздөштүрүү" деңгээлинин максаттары

III деңгээл. Билим жаратуу

"Билим жаратуу" деңгээлиндеги максат болуп, мугалимдерге өз алдынча билимдерди өнүктүрүү, инновацияларды 
ишке ашыруу жана өмүр бою үзгүлтүксүз окутуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берүү саналат. Мугалимдер коюлган 
максаттарга жетүү үчүн класстагы ишти уюштурууну билүүдөн тышкары, бул иш аракеттин мектепте жана андан 
тышкары колдоо программасын түзүүнү билиши керек.
Бул деңгээлде окуу программа мектеп дисциплиналарынын алкагынан чыгат жана аларды калыптандыруу билим 
коомунда жашоо үчүн керек болгон көндүмдөрдү камтыйт: маселелерди чечүү, коммуникациялар, биргелешип 
иштөө, эсперименттөө, сын ой жүгүртүү  жана чыгармачыл өзүн көрсөтүү көндүмдөрү. Бул көндүмдөр өзүлөрү 
билим берүүнүн максаттары болуп калышат, жана көп учурда аларды баалоо үчүн принципиалдуу жаңы 
ыкмаларды иштеп чыгуу керек. 
Мүмкүн, мугалимдердин эң маанилүү максаты болуп, өз максаттарын жана окуу пландарын формулировкалоо 
жөндөмдүүлүгү саналат: өзүнүн билиминин реалдуу деңгээлин баалоо, өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын 
түшүнүү, окутуу траекторияны иштеп чыгуу, тапшырманы аткарууга топтолуу, өз прогрессин байкоо, 
ийгиликтерди кубаттоо, каталардын үстүндө иштөө жана өзара окуу коомчулугунун бөлүгү болуу. Бул 
көндүмдөрдү окуп жаткан коомчулуктун жашоосунда активдүү катышуу үчүн дайыма пайдаланса болот. 
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4-сүр. "Билим жаратуу" деңгээлинин максаттары

Мугалимдин ролу окуучулар тарабынан ушул 
көндүмдөрдү колдонуу кырдаалдарын 
конструкциялоо жана, ошондой эле аларга 
билимдерди өз алдынча жаратууга жардам берүү 
үчүн  жөндөмдөрүнүн деңгээли, жынысы, жашы,  
социомаданий статусу жана тилдик таандыгы ар 
түрдүү болгон окуучулар үчүн бул процесстерди 
түзүүдө турат. Мугалим класста окуп жаткан 
коомчулукту түзөт, анда окуучулар дайыма 
өзүнүн окуу көндүмдөрүн өнүктүрүшөт жана 
аны жасаганды башкаларга үйрөтүшөт. 
Чындыгында, бүгүн мектептер окуп жаткан 
уюмдарга айланып баратышат, анда ар бир адам 
кандай болбосун, окуу процессинде катышат.  
Бул кырдаалда мугалимдер билимдерди алган 
жана өндүргөн процесстерди координациялаган 
окутуу жаатынын адистери катары каралат. Алар 
дайыма окутуу жана билим берүү ыкмалары 
жөнүндө кесиптештери жана сырткы эксперттер 
менен эксперименттик жана инновациялык ишке 
тартылышкан.  Ар жерде жана ар убакта билим 
жаратуу жана биргелешип окуу боюнча 
коомчулуктун ишин уюштуруу жана колдоо 
үчүн тармактык каражаттардын, санариптик 
булактардын жана электрондук чөйрөнүн көп 
түрдүүлүгү колдонулат. Билим жаратуу 
деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон 
мугалимдер, МКТнын негизинде окуу 
булактарын жана билим берүү чөйрөлөрдү 
иштеп чыгы алышат, билим жаратуу жана 
окуучулардын сын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү 
үчүн МКТны колдоно алышат, рефлективдик 
окутуунун үзгүлтүксүз процессин колдошот 

жана окуучулар жана кесиптештер үчүн билим коомчулугун уюштурушат. Мында мугалимдер МКТнын 
колдоосу алдында, үзгүлтүксүз окутуунун инновациялык коомчулугу катары конреттүү мектептин 
концепциясын түзүүдө жана ишке ашырууда алып баруучу ролду ойношот. 
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2. Аспекттер

Деңгээлдердин ар бири алты аспектти камтыйт, алар мугалимдин стандарттуу милдеттерин чагылдырат, айрыкча: 
билим берүү саясаттагы МКТнын ролун түшүнүү, окуу прораммасы жана баалоо, педагогикалык тажрыйбалар, 
санариптик технологиялар менен иштөө көндүмдөрүн колдонуу, билим берүү процессин уюштуру жана 
башкаруу, кесиптик өнүгүү. Ар бир деңгээлде мурунку деңгээлде алынган билимдер жана көндүмдөр активдүү 
пайдаланылат, жана бул мугалимдердин дайыма өсүшүнө жана өнүгүүсүнө жардам берет. 

I аспект. МКТнын билим берүү саясаттагы ролу

Бул аспект мугалимдер кантип МКТ мамлекеттик билим берүү саясатта бекитилген өнүгүүнүн артыкчылыктуу 
багыттарынын алкагында колдонулуп жаткандыгы жөнүндө кабардар болуш керек экендигин көрсөтөт.
Мугалимдер келечектеги муундун коомдо ийгиликтүү жашоосуна даярдоодогу өзүлөрүнүн ролунун 
маанилүүлүгүн так түшүнүшү керек. "Билим алуу" деңгээлинде мугалимдер МКТны билим берүү саясатында 
колдонуу жөнүндө билишет. Андан ары алар "Билим өдөштүрүү" деңгээлиндеги саясий директиваларды 
колдонууну, мамлекеттик билим берүү системасына багытталган саясатты кылдаттык 
менен анализдөөнү, жана "Билим жаратуу" деңгээлинде өркүндөтүүлөрдү сунуштоону үйрөнүшөт.  
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II аспект. Окуу программасы жана баалоо

Бул аспект МКТны окуу программанын алкагында конкреттү маселелерди чечүү үчүн, ошондой эле 
билимдерди баалоо үчүн колдонууну алдын ала карайт. Биринчиден, бул аспект  окуу программаны 
ишке ашыруу жана "Билим алуу" деңгээлинде баалоо жүргүзүү планында МКТнын артыкчылыктарын 
көрсөтүүгө чакырылган. Андан ары, бул аспект берилген шаймандарды "Билим өздөштүрүү" 
деңгээлинде колдонууну алдын ала карайт. Жана аягында, "Билим жаратуу" деңгээлинде ушул 
аспекттин алкагында,  билим коому менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу, ошондой 
эле болуп жаткан процессти байкоо үчүн билимдерди баалоого  иштеген стратегияларды иштеп чыгуу 
үчүн окуу программаны түзүүгө болгон мамилени өзгөртүү талап кылынат. 

III аспект. Педагогикалык тажрыйбалар
Бул аспект мугалимдердин МКТ менен иштөөдө аларга окутуунун жана билим берүүнүн натыйжалуу 
усулдарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген көндүмдөргө ээ болуусун камтыйт. "Билим алуу" 
деңгээлинде МКТ окутуунун салттуу ыкмаларына интеграцияланат. "Билим алуу" деңгээлинде окутуу 
ыкмалары көп учурда дидактикалык мүнөзгө ээ болсо да, кийинки деңгээлдерде мугалимдерге 
окуучуларга багытталган альтернативдик мамилелерди тандоо сунушталат - идеалдуу болгондо, бул 
долбоордук иш аракеттин негизиндеги окутуу же биргелешкен ишти түшүндүргөн көйгөйлүү окутуу 
ыкмасы болушу мүмкүн.  

IV аспект. Санариптик көндүмдөр
Бул аспект "Билим алуу" деңгээлинде маанилүү ролду ойнойт, себеби МКТ менен иштөөнүн негизги 
көндүмдөрү окутуу процессине технологияларды интеграциялоо үчүн милдеттүү шарт болуп 
эсептелинет. Бул деңгээл үчүн жайылган санариптик шаймандар аныкталган - тексттик редакторлор, 
презентациялады түзүү үчүн программалар, почта клиенттери жана социалдык тармактардын 
приложениелери. Ошондой болсо да, башка деңгээлдерде мугалим колдоногон шаймандарга 
конкреттүү талаптар коюлбайт: окуп жаткан коомчулуктун катышуучулары  конреттүү тапшырманы 
аткаруу үчүн кайсы шаймандар туура келээрин өз алдынча аныктай алышат. Кийинки деңгээлдерде 
шаймандардын өзүн эмес, окутуу процессин өркүндөтүүгө багытталган, санариптик шаймандардын 
функциялары аныкталат. 

V аспект. Билим берүү процессти уюштуруу жана аны башкаруу 

Бул аспекттин алкагында мектептин санариптик булактарын башкаруу жана алар менен колдонгон 
адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу ыкмалары сунушталат. "Билим алуу" деңгээлинде өзгөчө 
көңүл окутуу процессинде МКТны натыйжалуу колдонууну колдоо үчүн окуу чөйрөнү (компьютердик 
класстар, лабораториялар) уюштурууга бурулат. Кийинки деңгээлдерде акцент биргелешип окууну 
жөнөкөйлөткөн чөйрөнү калыптандыруу тарабына жылат, жана жыйынтыгында мектеп класстан 
тышкары окутууну мүмкүн кылган жана, керек болсо, "оодарылган класстарды" жана бардык жакка 
жетүүчү билим берүү усулун пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген виртуалдык окутуу чөйрөнү түзгөн 
окуп жаткан уюмга айланат. Бул аспект, ошондой эле анын жардамы менен мугалимдер мектептин 
технологиялык стратегиясын ишке ашыруу үчүн МКТны жайылтуу пландарын иштеп чыгуусун  
колдой алган ыкмаларды аныктайт. 

 VI аспект. Педагогдордун кесиптик өнүгүүсү

Бул аспекттин алкагында мугалимдердин өмүр бою кесиптик өнүгүүсү үчүн МКТны колдонуу 
ыкмалары сунушталат. Башында бул аспект мугалимдер кантип өзүлөрүнүн санариптик сабаттулугун 
жогорулатышат жана кесиптик өнүгүүсү үчүн МКТны колдонушат дегенди аныктайт. Кийинки 
деңгээлде негизги басым мугалимдер педагогдордун кесиптик тармактары менен өз ара аракеттенүү 
үчүн жана булактарга жеткиликтүү болуш үчүн кандай ыкмаларды пайдалана алышат дегенге жасалат. 
Акрыкы деңгээлде, негизги көңүл (окутуу жаатындагы адистердин ролундагы жана билимди 
өндүрүүгө жооп берген) мугалимдер кантип кураторлордун жана жетекчилердин ролуна кирип, керек 
болсо өзүлөрүнүн кесиптештери үчүн дагы, инновацияларды жайылтышат жана алдыңкы 
тажрыйбаларды түзүшөт дегенге бөлүнөт. 
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IV бөлүм.  
ЮНЕСКОнун 
сунуштамалары, 3-ВЕРСИЯСЫ 

Билим алуу

"Билим алуу" деңгээлинин максаты - окуучуларга коомдун активдүү жана пайдалуу мүчөсү болушуна 
жардам берүү үчүн мугалимдерге натыйжалуу иштөөгө жана мектептин коомчулугунун жашоосуна 
активдүү катышуу үчүн мүмкүнчүлүк берүү. 

Бул деңгээл мугалимдерде МКТ жаатындагы алты компетенциялардын болуусун алдын ала карайт. 
Билим алуу деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер: 

1. Кантип алардын класстагы иши институционалдык жана/же мамлекеттик саясат менен
салыштырылгандыгын жана аны ишке ашырууга жардам бергендигин түшүнүшөт.

2. Билим берүү стандарттарды анализдөөгө жана стандарттарга дал келүү үчүн педагогикалык
максаттарда МКТны колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого жөндөмдөрү бар.

3. Окутуунун жана билим берүүнүн конкреттүү усулдарын колдоо үчүн МКТны сабаттуу тандоону
билишет.

4. Алардын функцияларын эске алуу менен ар кандай жабдууларды жана стандарттык программалык
камсыздоолорду тандоону, ошондой эле алар менен пайдаланууну билишет.

5. Сабактар үчүн мейкиндикти инклюзивдик окутуунун ар кандай усулдарын колдоо үчүн
технологияларды пайдаланууга мүмкүнчүлүк болгондой кылып уюштурууну билишет.

6. МКТны өз алдынча кесиптик өнүгүү үчүн колдонууну билишет.

Иш аракеттин түрлөрүнүн кийинки максаттары, маселелери жана мисалдары ар бир компетенция эмнени 
баамдагандыгын түшүндүрүүгө чакырылган. Бул деңгээл үчүн мындан ары мугалимдин ишинин бардык 
алты аспектинин алкагында билим берүү процессти өркүндөтүү үчүн, МКТны колдонуу кандай 
мүмкүнчүлүктөрдү берип жаткандыгынын кыска сүрөттөлүшү көрсөтүлгөн. 
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Билим алуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ

ЛАРЫ
(Мугалимдер...

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР
(Мугалимдер...билиши 

керек)

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

1-АСПЕКТ

МКТнын билим
берүү 
саясаттагы 
ролун 
түшүнүү 
 

Билим берүү саясатты 
түшүнүү. 

Мугалимдер класста иштөөдө 
билим берүү саясатты эске 
алышат

Кантип алардын 
класстагы иши 
институтционалдык 
жана/же мамлекеттик 
саясат менен 
салыштырылгандыгын 
жана аны ишке 
ашырылышына жардам 
берээрин түшүнүшөт.

БА.1.a. Саясатты ишке 
ашыруу класстагы ишти 
уюштурууга кандай таасир 
бергенин аныктоону.

Институционалдык жана/же мамлекеттик саясатты жана класста иштөөнүн стандарттуу 
ыкмаларын талкуулоо. Саясатты ишке ашырууга жардам берген тажрыйбалык 
усулдарды табуу. Мугалимдер саясатты ишке ашырууга жардамдашуу көз карашынан 
өзүнүн класста иштөө ыкмаларын аныкташат жана анализдешет.  

БА.1.b. МКТнын билим берүү 
процессинде натыйжалуу 
колдонуу принциптерин 
табууну. 

МКТны билим берүү процессинде колдонуунун плюстарын жана минустарын изилдөө. 
Иштин өндүрүүчүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу, класста окутуунун 
ыкмасын, уюштуруучулук иш аракетин өркүндөтүү жана үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү 
үчүн МКТны пайдалануунун тийиштүү ыкмаларын аныктоо. 

2-АСПЕКТ 

Окуу программа
 жана баалоо  

Негизги билимдер.

Мугалимдер ар кандай 
предметтерди окутууда билим 
берүүнүн жана баалоонун 
сапатын жогорулатуу үчүн ар 
кандай МКТ-булактарды жана 
шаймандарды 
интеграциялоонун 
потенциалдуу 
артыкчылыктары жөнүндө 
негизги билимдерге ээ. 

Окуу программанын 
стандарттарын жана 
билим берүү 
стандарттарды 
анализдөөнү жана 
стандарттарга дал 
келүүсүн камсыздоо 
үчүн педагогикалык 
максаттарда МКТны 
пайдалануу үчүн 
мүмкүнчүлүктөрдү 
аныктоону.  

БА.2.a. Окуу программанын 
конкреттүү стандарттарын 
аныкталган программалык 
камсыздоолор менен жана 
компьютердик приложениелер 
менен салыштырууну, 
ошондой эле кантип ошол 
приложениелер аталган 
стандарттарды сактоону 
камсыз кылышат экендигин 

Конкреттүү билим берүү стандарттарды жана тийиштүү программалык камсыздоону, 
санариптик шаймандарды жана ошол стандарттарды сактоону камсыздаган булактарды 
аныктоо. 

сүрөттөөнү.
 БА.2.b. Окуу программанын 
стандарттарын сактоону 
камсыз кылган АБББны 
издөөнү жана 
идентификациялоону.
БА.2.c. Баалоо стратегиясын 
ишке ашырууга жардам 
берген МКТларды тандоону. 

Туура келген АБББларды, ал үчүн адистештирилген жана стандарттуу издөө 
системаларын колдонуу менен табуу жана окуу пограмманын конкреттүү 
талаптарын сактоо менен окутуу үчүн ачык булактарды тандоо. 

Окуучуларды баалоонун ар кандай ыкмаларын ишке ашырууда МКТларды кантип 
колдонуу керек экендигин аныктоо (портфолио, окуучулардын өз ара баалоосу, аралык 
контроль, баа коюу журналдары). Мында баалоонун адистештирилген электрондук 
шаймандарын өздөштүрүү болжолдонот. 
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Билим алуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... 
билиши керек).

ʀʐ ɸʈɸʂɽʊʊɽʈɼʀʅ ʊתʈʃᴆʈתʅתʅ ʄʀʉɸʃɼɸʈʓ 

3-АСПЕКТ 
Педагогиʢʘʣʳʢ
 ʪʘʞʨʳʡʙʘʣʘʨ

ʄʂʊʥʳ ʢʦʣʜʦʥʫʫ ʤʝʥʝʥ 
ʦʢʫʪʫʫ.

Мугалимдер  
технологияларды, 
шаймандарды жана 
санариптик контентти 
окутуу процессине 
активдүү интеграциялашат.

Окутуунун жана 
билим берүүнүн 
конкреттүү 
усулдарын 
колдоо үчүн 
МКТны сабаттуу 
тандоону. 

БА.3.a. Туура келген 
программалык жана 
техникалык чечимдерди 
тандоо жана аларды 
окуучулардын предметтик 
билимдерди алуусун 
камсыздоо үчүн окутуу 
процессинде колдонууну. 

МКТлар  класста бар болгон окутуунун ыкмаларын колдоо жана толуктоо үчүн кантип 
пайдаланышы керек экендигин сүрөттөө. Мугалимдер окутуунун натыйжалуулугун  
жана өзүнүн кесипкөйлүгүн жогорулатуу үчүн жөндөмдөрүнүн деңгээли, жынысы, 
жашы, ошондой эле социомаданий статусу жана тилдик таандыгы ар кандай болгон 
окуучуларды тартуу үчүн, МКТны пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн изилдешет. 

БА.3.b. Окуучулардын 
предметтик билимдерди 
алуусун камсыздоо үчүн 
МКТны пайдалануу менен 
болгон иш аракеттин 
түрлөрүн камтыган 
сабактардын планын 
иштеп чыгууну. 

МКТны пайдалануунун ар кандай формаларын камтыган сабактын планын иштеп 
чыгуу жана кылдаттык менен түшүндүрүү. Сабактын планы кошумча иштетүүгө жана 
кайрадан иштеп чыгууга дайындалган окуу пособиелерине, тажрыйбалык 
көнүгүүлөргө жана санариптик булактардын көп тилдүү китпеканасына жетүү үчүн 
МКТны пайдаланууну алдын ала карашы мүмкүн.  

БА.3.c. Окутуу процессинде 
презентацияларды түзүү 
үчүн программаларды жана  
санариптик булактарды 
колдонууну. 

Презентацияларды түзүү үчүн программалардын колдонушун көрсөтүү жана 
предметтин мазмунуна окутуу процессти окуучулар үчүн кызыктуу жана жагымдуу 
кылыш үчүн кошумча инклюзивдүү жана ыңгайлуу санариптик шаймандарды 
(аудио, видео, анимацияларды, виртуалдык жана/же толукталган чындыкты) 
киргизүү. 

4-АСПЕКТ 
ʉʘʥʘʨʠʧʪʠʢ 
ʢϺʥʜϮʤʜϺʨ

ʂʦʣʜʦʥʫʫ. Мугалимдер 
окутуу, билим берүү жана 
"технологияларды коопсуз 
колдонуу" 
концепциясынын 
алкагында, билим берүү 
процессин башкаруу үчүн 
компьютерлерди, мобилдик 
каражаттарды, жеткиликтүү 
программалык 
камсыздоолорду жана 
тармактык өз ара 
аракеттенүүнү колдонушат.  

Функцияларын эске 
алуу менен ар кандай 
жабдууларды жана 
стандарттуу 
программалык 
камсыздоолорду 
тандаганды, ошондой 
эле алар менен 
колдонууну билишет. 

БА.4.a. Стандарттык 
жабдууларды пайдаланууну 
сүрөттөөнү жана көрсөтүүнү. 

Иштин негизги принциптерин жана жабдуулардын (стол үстүнө коюлган 
компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер, сканерлер жана мобилдик каражаттар) ар 
кандай түрлөрүнүн атайын мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо жана көрсөтүү. 

БА.4.b. Тексттик 
редакторлордун жардамы 
менен жөнөкөй тексттик 
документтерди түзүүнү. 

Тексттик редакторлордун негизги иштөө принциптерин жана мүмкүнчүлүктөрүнүн 
деңгээли ар кандай болгон окуучулар үчүн, сабакта мындай программаларды 
пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү.
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Билим алуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... 
билиши керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

4-АСПЕКТ 

Санариптик 
көндүмдөр  

Колдонуу.

Мугалимдер окутуу, билим 
берүү жана 
"технологияларды коопсуз 
колдонуу" концепциясынын 
алкагында билим берүү 
процессин башкаруу үчүн 
компьютерлерди, мобилдик 
каражаттарды, жеткиликтүү 
программалык 
камсыздоолорду жана 
тармактык өз ара 
аракеттенүүнү колдонушат.  

Функцияларын эске 
алуу менен ар кандай 
жабдууларды жана 
стандарттуу 
программалык 
камсыздоону  
тандаганды, ошондой 
эле алар менен 
колдонууну билишет. 

БА.4.c. Жөнөкөй 
презентацияларды түзүүнү.

Билим берүү процессинде презентацияларды түзүү үчүн программалардын багытын 
такуулоо жана программанын стандарттуу компоненттерин жана функцияларын 
көрсөтүү. Тандалган тематика боюнча презентация түзүү. 

БА.4.d. Жөнөкөй графикалык   
объекттерди түзүүнү.

Башка окутуу материалдарга кошумча катары сабакта пайдаланууга мүмкүн 
болгон өзүнүн графикалык объекттерди түзүү көндүмдөрүн көрсөтүү. 

БА.4.e. Интернетте 
навигация жүргүзүүнү.

Интернеттин жана глобалдык тармактын багытталышын жана түзүлүшүн талкуулоо. 
URL-дареги боюнча популярдуу веб-сайттарга жеткиликтүү болуу үчүн браузерди 
колдонуу. 

БА.4.f. Киберкоопсуздуктун 
негизги принциптерин, 
ошондой эле медиалык-
маалыматтык сабаттулуктун 
принциптерин түшүнүүнү. 

Киберкоопсуздукту жана медиалык-маалыматтык сабаттулукту камсыз кылуу 
тажрыйбалык ыкмаларды билүүнү көрсөтүү. Социалдык медиаларды жана 
мобилдик каражаттарды коопсуз пайдаланууну камсыздоо. 

БА.4.g. Издөө системалардын 
жардамы менен окуу 
программанын алкагында, 
тийиштүү булактарды табууну. 

Конкреттүү предметтер боюнча булактарды табуу үчүн, издөө системаларды 
колдонууну жөнөкөй эң негизги сөздөр боюнча издөөнүн мисалында көрсөтүү.  
Издөөнүн оптималдуу жыйынтыктарына жетүү үчүн, эң негизги сөздөрдү 
тандоо стратегиясын талкуулоо жана карап чыгуу. 

БА.4.h. Электрондук почта 
түзүүнү жана аны күнүмдүк 
иште колдонууну. 

Электрондук каттарды жөнөтүү жана алуу үчүн электрондук почта түзүү жана 
колдонуу. Электрондук почтанын каттарына санариптик документтерди кыстаруу. 
Электрондук почтанын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн мобилдик каражаттарда 
көрсөтүү. 

БА.4.i. Тажрыйбалык сабактар 
үчүн окуу процессте 
программалык камсыз 
кылууну табууну жана 
пайдаланууну. 

Конкреттүү предметтик билим алуу үчүн окуу пособиелердин жана тажрыйбалык 
сабактардын натыйжалуулугун анализдөө. Онлайн жеткиликтүү болгон программалар 
окуучулардын системалар менен колдонгондугун байкай алат. Окуучулардын билим 
берүү процессин майда-чүйдөсүнө чейин изилдөө үчүн көлөмдүү маалыматтарды 
пайдаланса болот.  

БА.4.j. Билим берүү 
программалык камсыздоону 
жана веб-булактарды табууну 
жана баалоону жана аларды 
окуу программанын 
стандарттарына жана 
окуучулардын 
муктаждыктарына ылайык 
тандоону. 

Окутуунун кокреттүү мисалдарын чечүү жана стандарттарга дал келүү үчүн 
тийиштүү санариптик булактарды жана шаймандарды табуу, ошондой эле ошол 
программалык камсыздоону анын окуу программасына дал келүүсүн анализдөө үчүн 
Интернетте издөө жүргүзүү. Санариптик шаймандарды жана булактарды анализдөө 
жана баалоо үчүн пайдалануучу, ошондой эле мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли ар кандай 
болгон окуучулар үчүн окутуунун ар кандай стилин колдонууда алардын 
жарамдуулук критерийлерин талкуулоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 
багытталган жасалма интеллекттин негизинде жардамчы технологияларды талкуулоо. 
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Билим алуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... 
билиши керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

БА.4.k. Оуучулар жөнүндө 
маалыматтарды каттоо үчүн 
документацияны жүргүзүүгө 
атайын программаларды 
колдонууну. 

Документацияны жүргүзүүнүн электрондук системасынын максаттарын жана 
артыкчылыктарын талкуулоо жана, мисалы, бааларды, келүүлөрдү жана баалоо 
критерийлерин каттоо үчүн андай системалардын колдонулушун көрсөтүү. ЖИнини 
технологияларынын негизиндеги программалык камсыздоонун алгоритмдери 
жүгүртмө түзүүгө жана жөнөнкөй тесттерди аткарууга жардам беришет. 

БА.4.l. Биргелешкен иштин 
коммуникациялык 
технологияларын жана 
шаймандарын, мобилдик 
технологияларды кошуп, 
пайдаланууну. 

Ар кандай коммуникациялык технологиялардын жана биргелешкен иштин 
шаймандарынын максаттарын жана артыкчылыктарын талкуулоо. Ушул шаймандарды 
коммуникациялар жана башка мугалимдер менен биргелешип иштөө үчүн колдонуу.

БА.4.m. Сырдаштардын 
кеңирирээк тобу менен өз 
ара аракеттенүү үчүн 
социалдык тармактарды 
колдонууну. 

Мугалимдерди, окуучуларды жана башка кызыкдар адамдарды кеңейтилген колдоо 
топторуна бириктирүү үчүн социалдык тармактарды колдонуу стратегиясын иштеп 
чыгуу. 

БА.4.n. Билим берүү процесске 
техникалык бузулуулардын 
таасирин азайтуу үчүн 
МКТнын иштөөсүндөгү 
көйгөйлөрдү диагностикалоону 
жана жоюуну.  

МКТнын ишинде жайылган көйгөйлөрдү (мисалы, энергия менен камсыздагычтын 
бузулушу, туташуулардын үзүлүшү жана системага кире албагандык) 
диагностикалоо жана жөнөкөй операцияларды жасоо, мисалы, вируска каршы 
программаларды түзөтүү. 
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Билим алуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ
Н КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... 
билиши керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

5-АСПЕКТ

Билим берүү 
процессин 
уюштуруу
 жана аны
 башкаруу

Окуу ишинин салттуу 
формалары.

Зарыл болгондо мугалимдер 
МКТны сабакка 
интеграциялоо жана 
инклюзивдик окуу чөйрөсүн 
түзүү үчүн кабинеттин же 
компьютердик класстын 
мейкиндик уюштурулуусун 
өзгөртө алат. 

Мейкиндикти сабактар 
үчүн инклюзиивдик 
окутуунун ар түрдүү 
усулдарын колдоо 
үчүн технологияларды 
пайдаланууга мүмкүн 
кылып уюштурууну. 

БА.5.a. Билим берүүнүн жана 
окутуунун сапатын 
жогорулатуу үчүн окуучуларды 
жана МКТны оптималдуу 
уюштуруу жолу менен 
натыйжалуу чөйрөнү түзүүнү.

Окутуу процессти бардык окуучулар компьютерлерге же каражаттарга жеткиликтүү же 
биргелешип пайдалангандай кылып координациялоо керек. Бардык 
индивидуалдаштырылган технологиялар бардык окуучуларга бирдей окуу 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылышы керек экендигин унутпоо керек. 

БА.5.b. Жөндөмдөрүнүн 
деңгээли, жынысы, жашы, 
ошондой эле социомаданий 
статусу жана тилдик таандыгы 
ар кандай болгон 
окуучулардын класстагы 
топтук же жеке иштеринде 
санариптик каражаттарды 
колдонууда колдоо көрсөтүүнү. 

Эгерде бардык окуучулардын санариптик каражаттарга жеткиликтүүлүгү жок болсо, 
окуучулар үчүн топтук ишти биргелешип иштөөгө катышуу жана тийиштүү 
жыйынтыктарга жетүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүк берилгендей кылып уюштуруу 
керек. 

БА.5.c. Окутуунун 
максаттарына жетүү үчүн 
мобилдик каражаттарды 
кошуп, тийиштүү 
технологияларды аныктоону, 
жана тийиштүү социалдык 
механизмдерди пайдаланууну. 
Эмне себептен 
технологияларга бирдей 
жеткиликтүүлүктү берүү 
көйгөйлөрүнө жыныстык 
таандык жана жөндөмдүүлүк 
жана мүмкүнчүлүк деңгээли 
сыяктуу факторлор таасир 
береээрин аныктоону.  

Окуучуларды жана технологияларды класстан же мектептен тышкары окууга 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу менен координациялоо (мисалы, үй тапшырманы 
аткарууда коомчулуктардын алкагында же санариптик билим берүү чөйрөдө окууну). 

ПЗ.5.d.  
Мектептеги жабдуулардын 
жана программалык 
камсыздоонун абалын 
байкоону жана алардын 
сакталгандыгын камсыз 
кылууну. 

Вируска каршы программаны жана жардамчы программалык камсыздоону коюу жана 
жаңыртуу, компьютердик жабдуулардын, ошондой эле класстагы, лабораториядагы 
жана башка компьютердик жабдуулар сакталган жерлердеги коопсуздук деңгээлинин 
абалына көз салуу. Кандайча Интернет жабдыктары ар кандай жеткиликтүүлүктү 
башкарган түзүлүштөрдү жана системаларды байкоого мүмкүнчүлүк берип 
жаткандыгы жөнүндө суроону изилдөө. 
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Билим алуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ 
Н КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... 
билиши керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

6-АСПЕКТ 

Педагогдордун
 кесиптик 
өнүгүүсү

Санариптик сабаттуулук.

Мугалимдер кесиптик 
өнүгүү үчүн санариптик 
сабаттуулугун 
жогорулатышат жана 
МКТны колдонушат. 

МКТны өз алдынча 
кесиптик өнүгүү 
үчүн пайдаланууну 

БА.6.a. Өндүрүмдүүлүктү 
жогорулатуу үчүн МКТ менен 
иштөө көндүмдөрүнүн 
эсебинен квалификацияны 
жогорулатууну. 

Убакытты үнөмдөө жана отчётторду түзүү, документацияны жүргүзүү жана 
жүгүртмөлөрдү түзүү сыяктуу административдик маселелердин чечилишин жеңилдетүү 
үчүн санариптик шаймандарды колдонуу. Тийиштүү программалык камсыздоо мындай 
процесстерди натыйжалуу оптималдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары, 
санариптик каналдарды жетекчилик, кесиптештер, ата-энелер, окуучулар жана башка 
кызыкдар адамдар менен өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу үчүн колдонуу.   

БА.6.b. Булактарга жетүү жана 
окутуунун жаңы 
стратегияларын табуу үчүн 
МКТны колдонуп, тийиштүү 
предметтик жааттарда өзүнүн 
квалификациясын 
жогорулатууну. 

Билим берүү жана окутуу чөйрөсүндөгү актуалдуу булактарды табуу үчүн МКТны 
колдонуу. Башка мугалимдер менен окутуунун, өзгөчө, инклюзивдүүлүктү, ар 
түрдүүлүктү, процесстин ачыктыгына бардык окуучулардын тартылгандыгын камсыз 
кылган альтернативдик стратегияларды талкуулоого жана иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк 
болуу үчүн, онлайн-каналдар боюнча жана социалдык тармактар аркылуу өзара 
аракеттенүү. 

БА.6.c. Интрнеттеги жүрүш-
туруш эрежелери жана 
коопсуздук менен 
байланышкан маселелерди 
аныктоо жана 
контролдоону. 

Кибербуллинг менен күрөшүүгө багытталган тийиштүү стратегияны талкуулоо жана 
иштеп чыгуу. Интернетте башка адамдар менен өз ара аракеттенүүдө өзүңдүн 
мисалыңда тийиштүү жүрүш-турушту көрсөтүү. Окуучулар менен вирустардын, 
алдамчы программалардын, спамдардын, cookie файлдардын жана чыга берген 
жарнамалык терезелердин пайда болушун жана таасирин талкуулоо. Персоналдуу 
маалыматтардын конфиденциалдуулугу маселесин изилдөө жана тийиштүү эмес конент 
табылган учурда, эмне кылуу керек экендигин аныктоо. Бул көндүмдөр окутуунун 
кандай компьютердик, ошондой эле мобилдик чөйрөсүнүн алкагында маанилүү. 

БА.6.d. Санариптик 
жарандуулуктун 
принциптерин 
моделдөөнү. 

Өзгөчө, мамиле кылуу, этикет, мыйзамдарды сактоо, өзүңдүн жана окуучулардын 
кызыкчылыктарын коргоо, ден соолукту жана жыргалчылыкты камсыздоо, ошондой эле 
укуктарды сактоо жана милдеттерди аткаруу маселелерине көңүл буруу менен 
Интернеттеги жүрүш-туруш боюнча тажрыйбалык сунуштамаларды иштеп чыгуу. 

БА.6.e. Санариптик билим 
берүү булактарды 
анализдөөнү жана баалоону. 

Санариптик билим берүү булактардын беделге ээ болуулук, максатка ылайыктуулук, 
тематикалык камтуу, объективдүүлүк жана тактык талаптарына дал келүүсүн баалоо. 
АБББ жана социалдык тармактарды булактарды издөө үчүн колдонуу. 
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Билим өздөштүрүү

"Билим өздөштүрүү" деңгээлинде мугалимдерге кесиптик иш аракеттин ар кандай аспекттери көз 
карашынан жана берилген контекстке тийиштүү иштин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн МКТны 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү маселелси чечилет. Билим берүү процесстин алкагында, мугалимдер 
окуучуларга күнүмдүк жашоодо пайда болгон биринчи кезектеги көйгөйлөрдү жана татаал маселелерди 
чечүү үчүн билимдерди пайдаланууга колдоо көрсөтүшөт. 

Бул деңгээл мугалимдердин МКТ жаатындагы алты компетенциянын болуусун алдын ала карайт. "Билим 
өздөштүрүү" деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер төмөнкүлөрдү билишет: 

1. Окуу процессте институционалдык жана (же) улуттук саясатка, эл аралык документтерге (мисалы,
БУУнун Конвенцияларына) жана социалдык артыкчылыктарга жооп берген педагогикалык
тажрыйбаларды иштеп чыгууну, модификациялоону жана колдонууну.

2. МКТны конкреттүү предметти изилдөө программасына, окутуу процессине жана баалоо
системасына интеграциялоону, МКТнын жардамы менен окуучуларды окутуу үчүн окуу
программанын материалдарын ийгиликтүү өздөштүрө алган ыңгайлүү чөйрөнү түзүүнү.

3. Окуучуларга долбоордук пландарды түзүү, ишке ашыруу жана ишке ашырылышын контролдоо,
ошондой эле татаал маселелерди чечүү үчүн МКТны пайдалануу менен долбоордук окуу иш
чараларды иштеп чыгууну.

4. Окуучулардын жогорку деңгээлдеги ой жүгүртүү жана маселелерди чечүү көндүмдөрүн
өнүктүрүү үчүн интеграцияланган санариптик окуу чөйрөсүн түзүү максатында ар кандай
санариптик шаймандарды жана булактарды айкалыштырууну.

5. Биргелешкен окутуу процессин жөнөкөйлөтүү, окуучулар менен ишти уюштуруу жана башка
катышуучулар менен өз ара аракеттенүү үчүн санариптик шаймандарды пайдалануунун ийкемдүү
мамилесин колдонууну.

6. Өзүнүн кесиптик өнүгүүсү максатында, кесиптик коомчулук менен өз ара аракеттенүү
технологияларды пайдаланууну.

Төмөнкү иш аракеттин түрлөрүнүн максаттары, маселелери жана мисалдары ар бир компетенциянын 
алдында эмнени түшүнүү керек экендигин түшүндүрүүгө чакырылган. 



Билим өздөштүрүү

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ Н 
КОМПЕТЕНЦИЯ ЛАРЫ 
(Мугалимдер... билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН 
МИСАЛДАРЫ 

2-АСПЕКТ

Окуу 
 программа
жана баалоо 

Билимдерди колдонуу.

Мугалимдер окуучуларга 
окуу программанын 
материалдарын өздөштүрүүгө 
жардам беришет, чыныгы 
көйгөйлөрдү чечүүгө жана 
социалдык артыкчылыктарды 
аныктоого даярдаган баалоо 
системасын түзүшөт. 

МКТны конкреттүү предметти 
изилдөө программасына, окутуу 
процессине жана баалоо 
системасына интеграциялоону, 
МКТнын жардамы менен 
окуучуларды окутуу үчүн окуу 
прорамманын материалдарын 
ийгиликтүү өздөштүрө алган 
ыңгайлүү чөйрөнү түзүүнү.

БӨ.2.a. МКТны окуу программаны 
натыйжалуу аткаруу үчүн сабаттуу 
колдонууну.

Окуу программанын стандарттарын ишке ашыруу үчүн 
тийиштүү санариптик шаймандарды тандоо жана колдонуу. 

Мисалы, окуучуларга тилдин түзүлүшүн жакшыраак түшүнүүгө 
жардам берүү үчүн тексттик редактордогу орфографияны 
текшерүү шаймандарын, ошондой эле жеткиликтүүлүктү 
текшерүү шаймандарын жана котормо шаймандарын 
пайдалануу. Сабактарда жыйынтыктарды көрүнүктүүрөөк кылуу 
үчүн, окуучулардын өзүлөрүнө симуляциядагы объекттер менен 
операцияларды кылуу мүмкүнчүлүгүн берип, анимацияланган 
симуляцияларды жана толукталган чындыктын каражаттарын 
колдонуу.  

БӨ.2.b. Окуучулардын эң негизги 
процесстерди жана түшүнүктөрдү түшүнүү 
деңгээлин, ошондой эле тийиштүү предметтик 
көндүмдөргө ээ болгон деңгээлин тагыраак 
баалоо үчүн теоретикалык билимдерде жана 
тажрыйбалык көндүмдөрдө негизделген 
баалоо критерийлерин иштеп чыгууну жана 
колдонууну. 

Тексттик редакторду, электрондук таблицаларды жана 
интерактивдүү баалоо шаймандарын колдонуу менен 
татаалдыктын минимум төрт деңгээли боюнча окуучулардын 
жоопторун баалоонун адекваттуу критерийлерин иштеп чыгуу. 

БӨ.2.c.  Баалоонун альтернативдик 
стратегиясын ишке ашырууда, 
портфолиону, графикалык 
пландагычтарды, текшерүү жана анализдөө 
шаймандарын, өз ара баалоону кошуп, 
МКТны колдонууну. 

Баалоо стратегиясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, анын 
алкагында баалоонун альтернативдик ыкмалары (тесттерден 
жана экзамендерден тышкары) пайдаланылат жана санариптик 
шаймандар жана платформалар (мисалы, электрондук 
портфолиолордун сактагычы, өз ара баалоо жана өз ара окуу 
үчүн платформалар) кошо иштетилет. 

БӨ.2.d. АБББны локалдык контекстке 
жана окуу программанын стандарттарына 
адаптациялоону. 

АБББны Интернетте издөө жүргүзүү, ал булактардын сапатты 
баалоо критерийлери боюнча жаңы контекстте пайдалануу үчүн 
жарамдуулугун анализдөө жана аларды билим берүү процессте 
андан ары пайдалануу үчүн адаптациялоо. 
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1-АСПЕКТ

МКТнын  
билим берүү 
саясаттагы
ролун 
түшүнүү

Билим берүү саясатты 
колдонуу 

Мугалимдер класстагы ишти 
уюштурууда билим берүү 
саясатты эске алышат, ал 
мамлекеттик саясатты ишке 
ашырууга жана биринчи 
кезектеги көйгөйлөрдү 
чечүүгө жардам берет.  

Окуу процессте 
институционалдык жана (же) 
улуттук саясатка, эл аралык 
документтерге (мисалы, БУУнун 
Конвенцияларына) жана 
социалдык артыкчылыктарга 
жооп берген педагогикалык 
тажрыйбаларды иштеп чыгууну, 
модификациялоону жана 
колдонууну.

БӨ.1.a. Билим берүү саясатка ылайык, 
МКТны билим берүү процесске жайылтуу 
принциптерин окутуучулук иш аракетте 
колдонууну. Ушул принциптерди ишке 
ашырууда пайда болгон 
кыйынчылыктарды жана аларды жеңүү 
жолдорун анализдөөнү. 

Мектеп шарттарында МКТны билим берүү жаатында 
колдонууда улуттук саясаттын принциптерин жайылтуу 
процессинде кандай көйгөйлөр пайда болоорун аныктоо. Ошол 
тоскоолдуктарды жок кылуу үчүн мүмкүн болгон чечимдерди 
аныктоо. 
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Билим өздөштүрүү
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ Н 
КОМПЕТЕНЦИЯ ЛАРЫ 
(Мугалимдер... билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН 
МИСАЛДАРЫ 

3-АСПЕКТ

Педагогика-
лык таж-
рыйбалар

Татаал маселелерди чечүү.

Биргелешкен долбоордук 
окутуу процессинде 
окуучулар предметти терең 
изилдешет жана өзүнүн 
билимдерин күнүмдүк татаал 
маселелерди жана 
көйгөйлөрдү чечүүдө 
колдонушат. 

Окуучуларга долбоордук 
пландарды түзүү, ишке 
ашыруу жана ишке 
ашырылышын контролдоону, 
ошондой эле татаал 
маселелерди чечүү үчүн 
МКТны пайдалануу менен 
долбоордук окуу иш 
чараларды иштеп чыгууну.

БӨ.3.a. МКТнын долбоордук окутуда 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
түшүндүрүүнү. 

Кандайча ар кандай технологиялар (окутуунун ар кандай 
деңгээлдерине жана предметтерге тийиштүү) долбоордук 
окутуу маселелеринин чечилишин жөнөкөйлөштүрө алгандыгы 
жөнүндө айтып берүү (мисалы, окуучуларга өз ара 
изилдөөлөрдө жардам берүүгө, топто биргелешкен ишти жана 
алынган  жыйынтыктардын презентациясын жеңилдетүү). 

БӨ.3.b. Долбоордук окутуунун 
жүрүшүндө мисал катары колдонуу 
мүмкүн болгон чыныгы көйгөйлөрдү 
аныктоону.  

Аларды чечүү үчүн окуу предметинин эң негизги түшүнүктөрү 
пайдаланышы мүмкүн болгон чынында бар  көйгөйлөрдүн ар 
кандай аспекттерин талкуулоо. Ошондой көйгөйлөрдүн 
мисалдарын изилдөө жана окуучуларга өзүлөрүнүн 
мисалдарын келтирүүнү сурануу (мисалы, түшүмдүүлүктү 
жогорулатуу, продукцияны сатуу көйгөйү жана ар кандай 
программаларда гендердик теңдикти камсыз кылуу).  

БӨ.3.c. Долбоордук окутууга тартууга 
мүмкүн болгон булактарды аныктоону 
жана баалоону. 

БӨ.3.d. Окуучуларды реалдуу көйгөйлөрдү 
анализдөө жана чечимдерди издөө боюнча 
биргелешкен ишке тартууга чакырылган 
окуу иш аракетинин формаларын иштеп 
чыгууну. 

Онлайн тандалган материалдарды анализдөө, жана 
материалдын мазмунун терең түшүнүүгө жардам берген 
алардын эң негизги касиеттерин аныктоо. Мисалы, ушундай 
булактар көйгөйдү ар кандай көз караштан талкуулоого жана 
изилдөөгө жардам береби? Чоң көлөмдүү маалыматтарды 
чогултуу жана анализдөө окуучуларга конкреттүү көйгөйлөрдү 
чечүүгө жардам бере алабы? 

Иш аракетти окуучулар кандайдыр бир чыныгы көйгөй үчүн 
чечим табуу үстүндө биргелешип иштей ала тургандай кылып 
уюштуруу. Ошол иш аракеттин алкагында, пайдаланууга 
мүмкүн болгон тийиштүү технологияларды аныктоо, мисалы, 
активдүү талкуулоону уюштуруу жана тышкы эксперттерди 
тартуу үчүн мобилдик технологияларды жана тармактык 
коомчулукту колдонуу. Ошондой эле, китепкана жана 
музейлер сыяктуу жеткиликтүү коомдук мейкиндиктерди 
пайдалануу. Альтернативдик вариант: окуучуларды 
жергиликтүү коомчулук үчүн актуалдуу болгон конкреттүү 
көйгөйдү чечүүгө чакырылган алгоритмдерди жазуу үстүндө 
иштөөгө тартуу  (мисалы, светофорлордун натыйжалуураак 
ситемасын иштеп чыгуу).  
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Билим өздөштүрүү
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ Н 
КОМПЕТЕНЦИЯ ЛАРЫ 
(Мугалимдер... билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН 
МИСАЛДАРЫ 

БӨ.3.e. Сабактардын пландарын жана окуу 
иш чараларды долбоордук окутуунун 
принциптерине ылайык түзүлүштүрүүнү. 

Долбоордук окутуунун идеяларын сабактын планына 
интеграциялоо. Сабакты кантип башташ керек, окуучуларга 
башында көйгөйдү кантип көрсөтүш керек, алардын 
булактарга жеткиликтүүлүгүн кантип камсыздоо керек, 
окуучулар кантип иш аракетке тартылышат, акыркы 
жыйынтык кандай болушу керек жана окуучулардын иш 
аракети кантип бааланат дегендерди аныктоо. 

БӨ.3.f. Окуучулардын биргелешип 
иштөөсүн түшүндүргөн долбоордук 
сабактардын пландарын ишке ашырууну, 
жана окуучуларга долбоорлордун үстүндө 
иштөөсүн ийгиликтүү аяктаганга жардам 
берүүнү. 

Конреттүү маселелерди чечүүдө негизделген окутууга көйгөйлүк 
мамилени жайылтууга жардам берүү. Мугалим ушул деңгээлдин 
алкагында, окуучуларга багытталган жана жөндөмдөрдүн ар 
кандай деңгээли, жынысы, жашы, ошондой эле социомаданий 
статусу жана тилдик таандыгы сыяктуу факторлорду эске алган, 
тийиштүү колдоону жана окуу процессин жетектөөнү камсыз 
кылышы керек.  

4-АСПЕКТ

Санариптик
 көндүмдөр 

Интеграциялоо.

Мугалимдер эң негизги 
концепцияларды түшүнүү 
жана натыйжалуу окутуу үчүн 
универсалдуу технологиялык 
шаймандарды колдонушат. 

Окуучулардын жогорку 
деңгээлдеги ой жүгүртүү жана 
маселелрди чечүү көндүмдөрүн 
өнүктүрүү үчүн 
интеграцияланган санариптик 
окуу чөйрөсүн түзүү 
максатында ар кандай 
санариптик шаймандарды жана 
булактарды айкалыштырууну.

БӨ.4.a. Окуучулардын жогорку 
деңгээлдеги ой жүгүртүү көндүмдөрүн 
өнүктүрүүгө жардам берүү үчүн 
аныкталган предметтик жааттарга 
багытталган программалык 
камсыздоону пайдаланууну. 

Конкреттүү предметтик жааттарга жана визуалдаштыруу, 
маалыматтардын анализи, ролдук оюндар жана симуляциялар 
сыяктуу шаймандарды колдогон адистештирилген 
программалык каражаттарды пайдалануу. Симуляцияларды 
түзүү үчүн визуалдык жана толукталган чындыктын (ВЧ 
жана ТЧ) шаймандарын колдонуу.   

БӨ.4.b. Конкреттүү предметтик 
жааттарга багытталган веб-булактардын 
жана веб-шаймандардын тактыгын жана 
пайдалуулугун баалоону.

Санариптик булактардын окутуу жана билим берүү үчүн 
жарамдуулугун баалоо. Аталган булактар жана санариптик 
шаймандар окуу программанын стандарттарын ишке 
ашыруу үчүн пайдалуубу же коюлган маселелерден 
алаксытып жаткандыгын аныктоо. 

БӨ.4.c. Окуу программанын 
материалдарын иштеп чыгуу үчүн 
автордук шаймандарды колдонууну. 

 Өндүрүүчүлүктү жогорулаткан популярдуу программалардан 
баштап, адистештирилген веб-приложениелерге чейин, ар 
түрдүү программалык камсыздоолорду пайдалануу менен окуу 
булактарды иштеп чыгууга катышуу. 

БӨ.4.d. Мектептин уюштуруучулук 
маселелерин чечүү үчүн программалык 
камсыздоону пайдаланууну. 

Мектепти башкаруу же долбоорлорду башкаруу үчүн 
программалык камсыздоонун жардамы менен бааларды бекитүү, 
отчётторду түзүү жана келүүлөрдүн эсебин жүргүзүү. 
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Билим өздөштүрүү
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КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ЛАРЫ 
(Мугалимдер... билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН 
МИСАЛДАРЫ 

БӨ.4.e. Окуучулардын класстагы жана 
андан сырткары биргелешкен иштери 
үчүн коммуникациянын санариптик 
шаймандарын колдонууну. 

Окуучулар менен класстан тышкары өз ара аракеттенүү үчүн 
технологияларды колдонуу. Санариптик булактарга жалпы 
жеткиликтүүлүктү берүү, окуучуларды белгиленген 
тапшырманын мөөнөтүнүн келгендиги жөнүндө эскертүү жана 
үй тапшырманы аткарууда жардам сураганына жооп берүү 
жолдору менен класстан тышкары окутуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу үчүн социалдык тармактардагы топтор, 
мектептик интернет жана СМС-жиберүүлөр сыяктуу 
шаймандарды пайдаланса болот. 

БӨ.4.f. Окуучулар жана мугалимдер үчүн 
атайын тармак уюштуруу үчүн байланган 
санариптик каражаттарды колдонууну. 
Мындай тармак санариптик булактарды 
бирге колдонууга жана сабактагы иш 
чараларга чогуу катышууга мүмкүнчүлүк 
берүүнү.  

Интерактивдүү доска аркылуу окуучулардын персоналдуу 
каражаттарына зарыл болгон материалдарды жана булактарды 
жиберүү жана окуучулардын өзүлөрүнө интерактивдүү доска 
үчүн маалыматты жиберүүгө мүмкүнчүлүк берүү. Ал үчүн 
"пульттарды" жана (же) окуучулардын телефондоруна же 
планшеттерине туташтыруу мүмкүн болгон биргелешкен 
жеткиликтүүлүктүн орнотулган функциясын пайдаланса болот.

БӨ.4.g. Мүмкүнчүлүгү чектелген 
окуучуларга жана социомаданий жана 
тилдик азчылыктардын санындагы 
окуучуларга жардам берүүгө чакырылган 
санариптик шаймандарды издөөнү жана 
анализдөөнү, ошондой эле билим берүү 
процессине жеткиликтүүлүктө гендердик 
теңдикти камсыз кылууну. 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жардам берүүгө 
чакырылган технологияларды аныктоо жана пайдалануу. Аларга 
текстти сүйлөөгө өзгөрткөн программалар, атайын 
мүмкүнчүлүктөрү менен ачык булактар, вибробелгилер же ирмеп 
кабар берүү белгилери сыяктуу жардамчы технологиялар кирет. 

5-АСПЕКТ 

Билим берүү
 процессти
 уюштуруу
 жана аны 
башкаруу

Кызматташтык топтору.

Сабактардын жана класстын 
түзүлүшү динамикалык боло 
баштайт, мугалимдер 
окуучулардын топтордогу ишин 
санариптик булактарды 
пайдалануусуна дем берүү 
менен уюштурушат. 

Биргелешкен окутуу процессин 
жеңилдетүү, окуучулар менен 
ишти уюштуруу жана билим 
берүү процессинин башка 
катышуучулары менен өз ара 
аракеттенүү үчүн санариптик 
шаймандарды колдонууда 
ийкемдүү мамиле кылууну. 

БӨ.5.a. Санариптик булактарга 
жеткиликтүүлүк алууну, ошондой эле 
аларды адамга багытталган окутууну 
колдоону жана социалдык өз ара 
аракеттенүүнү баалоону жана жайылтууну. 

Технологияларды окуучулар (анын ичинде жөндөмдөрүнүн ар 
кандай деңгээли, жынысы, жашы, ошондой эле социомаданий 
статусу жана тилдик таандыгы бар окуучулар) изилдөөнү, 
талкуулоону, биргелешкен ишти жана чыгармачылыкты талап 
кылган  маселелерди аткарууда, алардын муктаждыктарын 
абдан жакшы канааттандыргандай кылып тандоо керек. 
Технологияларга жеткиликтүүлүк ар бир окуучуга керекпи же 
бир эки каражат жетиштүү болобу дегенди аныктоо. Ошондой 
эле, окуучуларга бул технологиялар класстан тышкары керек 
болобу дегенди аныктоо. 

БӨ.5.b. Алдыңкы технологияларды 
колдонуу менен окуучулардын 
долбоордук окутуу процессин 
башкарууну. 

Окуучуларга алардын биргелешип иштөөсүндө жардам бере 
турган, ошондой эле алардын процесске тартылгандыгын 
баалоо үчүн колдоно турган технологияларды берүү. 
Окуучуларгдын өз ара аракеттенүүсүнө платформаларды түзүү 
үчүн окутууну башкаруу системасы (ОБС), социалдык медиа же 
блогдор сыяктуу технологияларды колдонуу. 
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Билим өздөштүрүү
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 
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ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН 
МИСАЛДАРЫ 

БӨ.5.c. Санариптик булактарга 
жеткиликтүүлүк алууну, ошондой эле 
аларды мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
окуучуларды колдоо үчүн баалоону жана 
бөлүштүрүүнү. 

Ар кандай окуу чөйрөлөрдө жардамчы технологияларды жана 
шаймандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жеткиликтүү 
болуш үчүн кандай кылып уюштуруу керек экендигин аныктоо. 
Окуучулар өзүлөрүнүн мобилдик каражаттарында колдонуу үчүн 
сүйлөөлөрдү текстке өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берген 
каражаттарды кантип кайрадан түзөтүү мүмкүн экендигин 
ойлонуу. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ЖИ жаңы 
технологияларды, шаймандарды сунуштайт. 

БӨ.5.d. МКТны окуу процесске предметтик 
же кесиптик жаат боюнча интеграциялоонун 
ар кандай стратегияларын иштеп чыгууну. 

Предметтик жаатка, бөлүкчөгө же окуучунун жашына карата 
технологияларды натыйжалуураак колдонуу стратегияларын 
ойлонуу жана көрсөтүү. Окутуу, билим берүү жана башкаруу 
процесстерин колдоо максаттарында технологияларды уюштуруу 
ыкмаларын карап чыгуу. Кандай технологиялардын 
жетишсиздиги сунушталган концепцияга жетишүүгө тоскоол 
кылат? Бул максатка жетүү үчүн кызматчылардан кандай 
көндүмдөр талап кылынат? 

БӨ.5.e. Кызыкдар адамдардын кеңирирээк 
коомчулугунун арасында зарыл болгон 
маалыматты жайылтуу үчүн санариптик 
коммуникациянын механизмдерин 
түзөтүүнү. 

Кызыкдар адамдардын кеңири коомчулугун сурап чыгып, кандай 
санариптик шаймандар популярдуу экендигин билүү. 
Коммуникация каражаттарына СМС-жөнөтүүлөр, электрондук 
почта аркылуу жөнөтүүлөр жана социалдык тармактарды 
пайдалануу сыяктуу шаймандар кирет. Байланыштын мындай 
каналын түзүү жана колдоо.   
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6-АСПЕКТ

Кесиптик
өнүгүү

Тармак боюнча өз ара 
аракеттенүү. 

Окутуучулар МКТны 
булактарга жетүү жана 
кесиптик байланыштардын 
тармагын өнүктүрүү үчүн 
колдонушат. 

Технологияларды өзүнүн 
кесиптик өнүгүүсү максатында, 
кесиптик коомчулук менен өз 
ара аракеттенүү үчүн  
колдонууну.  

БӨ.6.a. МКТнын тармактарын кесиптик 
өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө жардам 
берген булактарга жетүү жана алмашуу үчүн 
колдонууну. 

Бүткүл дүйнөнүн мугалимдерин бириктирген жана тажрыйба 
жана булактар менен алмашууга жардам берген кесиптик 
өнүктүрүү боюнча тийиштүү улуттук, региондук жана эл 
аралык коомчулуктарды табуу жана кирүү. 

БӨ.6.b. МКТнын тармактарын кесиптик 
өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө 
жардам берүү үчүн, тышкы эксперттер 
жана окуу коомчулуктары менен өз ара 
аракеттенүү үчүн колдонууну. 

Популярдуу социалдык тармактардан билим берүү жаатындагы 
эксперттердин баракчаларына жазылуу менен, ошондой эле  
кызыкчылыктары окшош болгон башка мугалимдер менен өз 
ара аракеттенүү менен жеке кесиптик байланыштардын 
тармагын калыптандыруу. 

БӨ.6.c. Кесиптик байланыштардын 
тармактарын кесиптик өнүгүүнүн 
мүмкүнчүлүктөрүнө жетүү, 
анализдөө жана баалоо үчүн 
колдонууну. 

Кесиптик өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган онлайн-
курстарды табуу жана өтүү, окуу коомчулуктарга кирүү. 
Окутуучулар үчүн окутуунун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн 
сунуштаган жеткиликтүү подкасттарды, порталдарды, блогдорду 
жана жалпыга болгон ачык онлайн-курстарды, ошондой эле 
жергиликтүү жогорку окуу жайлар тарабынан сунушталган 
аккредиттелген курстарды изилдөө.  
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Билим жаратуу

"Билим жаратуу" деңгээлинин максаты окуучулар, кесиптештер жана башка кызыкдар адамдар үчүн 
билим коомдорун түзүүгө окутуучуларга жардам көрсөтүү эсептелинет. Бул деңгээлди өздөштүгөн 
окутуучулар алдыңкы тажрыйбалар менен бөлүшүүгө жана башкаларга дем берүүгө мүмкүнчүлүктөрү 
бар. 

Бул деңгээл окутуучулардын МКТ жаатындагы алты компетенцияларынын болушун алдын ала карайт. 
"Билим жаратуу" деңгээлиндеги компетенцияларга ээ болгон мугалимдер төмөнкүлөрдү кыла алышат: 

1. Институционалдык жана мамлекеттик билим берүү саясаттарды баалоо, өзгөртүүлөрдү сунуштоо,
аларды өркүндөтүү үстүндө иштөө жана андай өзгөртүүлөрдүн мүмкүн болгон таасирлерин алдын
ала баалоо.

2. Окуучулардын көп предметтүү  билим берүү программаны өздөштүрүүсү үчүн, кызматташтыкта
негизделген, окутууга болгон адамга багытталган мамилени максималдуу натыйжалуу пайдалануу
жолдорун аныктоо.

3. Окутуунун параметрлерин аныктоодо кызматташтыкта негизделген, адамга багытталган окутуу
процессиндеги окуучулардын өз алдынча уюштуруучулугун кубаттоону алдын ала кароо.

4. Билимдер коомчулуктарын калыптандырууга катышуу жана бардыгын камтыган окутууну колдоо
үчүн санариптик шаймандарды пайдалануу.

5. Өз алдынча окуган уюмга трансформациялоого жардам берүү үчүн чакырылган мектептин МКТ-
стратегиясын иштеп чыгууда алып баруучу ролду ойноо.

6. Мектепте технологияларды колдонуунун натыйжалуу ыкмаларын аныктоо максатында дайыма
өнүгүү, эксперимент кылуу, окутуу, инновациялык иш аракет менен алектенүү жана алдыңкы
тажрыйба менен бөлүшүү.

Төмөнкү иш аракеттин түрлөрүнүн максаттары, маселелери жана мисалдары ар бир
компетенциянын алдында эмнени түшүнүү керек экендигин көрсөтүүгө чакырылган.
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Билим жаратуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИ 
Н КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ 
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек)

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

1-АСПЕКТ Саясат жаатындагы 
нновацииялар.

Мугалимдер жана 
мектептин окутуучулук 
курамы билим берүү 
системанын реформалоо 
саясатынын өнүгүшүнө 
активдүү катышат. 

Институционалдык 
жана мамлекеттик 
билим берүү 
саясаттарды 
критикалык баалоону, 
өзгөртүүлөрдү 
сунуштоону, аларды 
өркүндөтүү үстүндө 
иштөөнү жана андай 
өзгөртүүлөрдүн 
мүмкүн болгон 
таасирлерин алдын ала 
баалоону.

БЖ.1.a. Мектеп деңгээлиндеги билим 
берүүнү реформалоо программасын 
түзүүнү, жайылтууну жана өзгөртүүнү. 

Башка кызматкерлер менен биргеликте билим берүү саясатында жана 
МКТны билим берүүдө колдонуу жаатындагы саясатта калыптанган 
мектептерди улуттук концепцияга ылайык келтирүүгө багытталган 
демилгелердин сериясын иштеп чыгуу жана жайылтуу. 

БЖ.1.b. Билим берүү саясатты  
реформалоонун натыйжасы жөнүндө жана 
ошондой өзгөртүүлөрдүн потенциалдуу 
таасири жөнүндө ой жүгүртүүнү. 

Билим берүү саясатынын жана МКТны билим берүүдө колдонуу 
жаатындагы саясаттын директиваларын аткаруу үчүн эмне керек 
экендигин ойлонуп, жазуу түрүндө калыптандыруу. Ошол директиваларга 
ылайык келүүнү камсыздоо үчүн эмне болуш керек? Мектептик жана 
мамлекеттик деңгээлдерде ушул иш аракеттердин натыйжасы кандай?   

БЖ.1.c. Бар болгон билим берүүнү 
реформалоонун улуттук саясатын 
өркүндөтүү ыкмаларын сунуштоону. 

Улуттук билим берүү саясатын жана МКТны билим берүүдө колдонуу 
жаатындагы саясатты сын менен баалоо жана МКТ жана билим берүү 
жаатындагы акыркы жетишкендиктерди толугу менен пайдаланууну 
камсыз кылуу үчүн, анын компоненттерин жаңыртуу жана жакшыртуу 
боюнча сунуштамаларды берүү. 

МКТнын 
билим берүү 
саясаттагы 
ролун 
түшүнүү  
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Билим жаратуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ 
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек).

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

2-АСПЕКТ 

Окуу 
программасы 
жана 
башкаруу

Билим коомунда керек 
болуучу көндүмдөр.

Окуу программа мектептик 
дисциплиналарды 
окутуунун алкагынан 
чыгып жатат жана татаал 
маселелерди чыгаруу, 
мамиле кылуу, 
кызматташтык жана сын 
ой жүгүртүү сыяктуу 
билим коомунда керек 
болуучу көндүмдөрдү 
камтыйт. Мугалимдер 
окуучуларга жеке окуу 
максаттарын аныктоого 
жардам беришет. Баалоо 
өзүнөн өзү бул процесстин 
бөлүгү болуп эсептелет: 
окуучулар ушул 
максаттарга карата 
өзүлөрүнүн жана 
курдаштарынын дагы 
өнүмдүүлүгүн баалай 
алышат. 

Окуучулардын көп 
предметтүү билим 
берүү программаны 
өздөштүрүүсү үчүн 
адамга багытталган 
окутуу жана 
кызматташтыкта 
негизделген окутуунун 
натыйжалуу 
айкалышын аныктоону. 

БЖ.2.a.  Окуучулардын билим коомунда 
зарыл болгон көндүмдөрүн жана окутуунун 
ар кандай стилдерин, жөндөмдөрүн жана 
окуучулардын социолингвистикалык 
көндүмдөрүн эске алуу менен, татаал 
когнитивдик көндүмдөрүнө ээ болуу 
мүмкүнчүлүгүн табуу максатында, окуу 
программанын стандарттарын анализдөөнү.

Туташ предметтер боюнча окуу программаны анализдөө жана окуучулардын 
маселелерди чечүү, сын ой жүгүртүү, кызматташууну билүү жана 
маалыматты башкаруу, чыгармачыл мамиле кылуу көндүмдөрүн 
өнүктүрүүгө кайсы стандарттар эң жакшы экендигин, ошондой эле ушул 
стандарттар дагы бир нече предметтердин алкагына бириктирсе болот 
дегенди аныктоо. Эгерде окуучулар программалоону окуп жатышса, кантип 
кодду жазуу боюнча маселелер аркылуу, татаал когнитивдик көндүмдөрдү 
билим коомуна керек болгон көндүмдөр менен байланыштырууга мүмкүн 

БЖ.2.b. МКТнын негизинде окуучуларга 
туура тандоо жасаганга жана издөөнүн, 
контролдоонун, баалоонун жана окуу 
программага тийиши бар маалыматты 
колдонууга зарыл болгон көндүмдөрдү 
өздөштүрүүгө жардам берүүнү. 

экендигин аныктоо.  

Окуучулар медиалык-маалыматтык сабаттуулуктун көндүмдөрүнө жана 
тийиштүү санариптик шаймандарга ээ болгондугуна ынануу. Окуучулар 
ар кандай предметтер боюнча алынган маалыматтарды жалпылоону 
билиши керек. Окуучуларга изилдөөчүлүк долбоорду аткарууну сунушташ 
керек, анын алкагында алар теманын өзүнчө элементтерин изилдөө үчүн 
топторго бөлүнүшөт, андан кийин алардын изилдөөлөрүнүн 
жыйынтыктары кандайча бири-бири менен кайчылашкандыгын көрсөткөн 
графикалык көрсөтүүнү, приложениени же веб-баракчаны иштеп чыгышы 
керек. БЖ.2.c. Окуучуларга ой жүгүртүүгө, 

пландаштырууга жана  ойлонууга, ошондой 
эле  билим чогултууга көмөктөшкөн билим 
берүүнүн стандарттарынын талаптарына 
ылайык келүү үчүн, МКТны тандоодо  
жардам берүүнү.   

Туташ предметтер боюнча окуу программаны анализдөө жана окуучуларга 
ой жүгүртүүгө, пландаштырууга жана ойлонууга, ошондой эле  билим 
чогултууга көмөктөшкөн билим берүүнүн стандарттарын аныктоо. 
Окуучуларга изилдөөнүн ар кандй мүмкүнчүлүктөрүн сунуштоо, мисалы, 
алардын курдаштарын окутуу үчүн дайындалган чоң эмес пособиелерди 
түзүү үчүн веб-квесттерди.  

БЖ.2.d. Окуучуларга мамиле кылуу жана 
биргелешкен иштин көндүмдөрүн 
өнүктүрүүгө жардам берген окуу 
программанын элементтерин аткаруу үчүн 
МКТны тандоодо жардам берүүнү. 

Туташ предметтер боюнча окуу программаны анализдөө жана окуучуларга 
мамиле кылуу жана биргелешип иштөө көндүмдөрүнө көмөктөшкөн билим 
берүүнүн стандарттарын аныктоо. Окуучуларга топтогу тапшырмаларды 
аткарууну сунуштоо: чогуу бирге бир нече предметтерди камтыган 
темадагы сценарий жазуу же видеоролик тартуу. 

БЖ.2.e.  Окуучуларга өзүнүн предмети 
боюнча эң негизги түшүнүктөрүн жана 
МКТ жаатындагы көндүмдөрүн, өз ара 
баалоону кошуп, баалоо стратегияларын 
өнүктүрүүгө жардам берүүнү. 

Окуучуларга билимдерди калыптандырып баалоонун артыкчылыгын 
көргөнгө жардам берген стратегияны иштеп чыгуу. Журналды же блогду 
оюн жазуу үчүн пайдаланса болот экендигин түшүндүрүү жана окуучуларга 
бири-биринин постторун изилдеп комментарий жазууну сунуштоо. 
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Билим жаратуу
МУГАЛИМДЕРДИН 

КЕСИПТИК 
ДАЯРДЫГЫНЫН 

МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛАРЫ (Мугалимдер... 
билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек)
ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

3-АСПЕКТ

Педагогикалык 
тажрыйбалар

Өз алдынча 
уюштуруу.

Окутуу өзүлөрүнүн 
билимдерине  жана 
топтун башка 
катышуучуларынын 
билимдерине жана 
көндүмдөрүнө таянып, 
аныкталган 
тапшырмаларды жана 
долбоорлорду аткарган 
топтордо өтөт. 

Окутуунун 
параметрлерин 
аныктап, 
окуучулардын адамга 
багытталган жана 
биргелешкен окутуу 
процессинде өз 
алдынча уюштуруу 
көндүмдөрүн 
өнүктүрүүгө жардам 
берүүнү.

БЖ.3.a. Окуу процессинде окуучулардын 
ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү чечүү жана 
билимдерди жаратуу көндүмдөрүн 
калыптандырууну. 

Окуучулардын топтогу иштерин координациялап, өзүңөрдү үлгү 
катары көрсөтүп, окуучуларды ойлонуп мамиле кылууну көрсөтүүнү, 
билүүгө тырышчаактыкты, чыгармачыл мамилени, инсандар аралык 
мамиле кылууну жана өз алдынча уюштурууну көрсөтүүнү сурануу.

БЖ.3.b. Окуучуларды биргелешкен 
изилдөөгө жана көйгөйлөрдү чечүүгө 
тартуу үчүн онлайн-материалдарды 
иштеп чыгууну. 

Окуучуларга анын жүрүшүндө бирге санариптик продуктту же 
виртуалдык чөйрөнү түзүү зарыл болгон тапшырмалардын сериясын 
иштеп чыгуу. Окуучулардын тобуна виртуалдыктын же толукталган 
чындыктын жардамы менен веб-технологиялардын негизинде 
изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана жыйынтыктарды көрсөтүүгө жардам 
берүү. 

БЖ.3.c. Окуучуларга биргелешкен 
изилдөөлөрдү өткөрүүнү жана 
маселелерди чечүүнү же чыгармачыл 
көндүмдөрдү колдонууну талап кылган 
пландарды, долбоорлорду жана 
тапшырмаларды иштеп чыгууга 
жардам берүүнү. 

Чоң долбоордун башталышынын алдында, окуучулардын уюштуруучулук 
көндүмдөрүнүн өнүгүүсүнө жардам берген сабак өтүүнү 
пландаштыруу керек. Окуучулардан иш чараларды, мөөнөттөрдү, 
этаптарды жана долбоордук команданын мүчөлөрүнүн ортосунда 
бардык милдеттерди бөлүштүрүүнү көрсөтүү менен долбоордун 
планын иштеп чыгууну сурануу.

БЖ.3.d. Окуучулардын окуусуна жана 
алардын башка аудитория менен өз ара 
аракеттенүүсүнө жардам берген санариптик 
медиа-булактарды түзүүгө окуучуларга 
жардам берүүнү. 

Окуучуларга алардын долбоорлору үчүн пайдалуу болушу мүмкүн 
болгон медиа-булактар жөнүндө айтып берүү. Мисалы, сүрөттөрдү жана 
видеолорду редакциялоо үчүн мобилдик приложениелерди, 
инфографиканы түзүүгө мүмкүн болгон графикалык программаларды, 
сайттардын конструкторлорун жана кеңирирээк аудиторияны камтуу 
үчүн жарыялоонун альтернативдик варианттарын пайдаланса болот. 

 БЖ.3.e. Окуучуларга өзүлөрүнүн окуу 
процессин анализдөөгө жардам берүүнү. 

Долбоордун алкагында, окуучуларды өзүнүн окуу процессин 
анализдөөгө ойготкон ушундай тапшырмалардын сериясын иштеп 
чыгуу. Мисалы, ой жүгүртүүлөрдү жазуу жана алмашуу үчүн блогдорду 
же видеокүндөлүктөрдү пайдаланса болот. 
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Билим жаратуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПКӨЙ 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ  

ЛАРЫ (Мугалимдер... 
билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши 

керек)

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

4-АСПЕКТ
Санариптик 
көндүмдөр 

Трансформациялоо

Мугалимдер жана 
окуучулар билимдерди 
жаратуу жана биргелешип 
окуу үчүн, ар кандай 
тармактык 
каражаттарды,санариптик 
булактарды жана 
электрондук чөйрөнү 
колдонушат. 

Бардыгына жайылган 
окутууну колдоо үчүн 
санариптик 
шаймандарды 
колдонгон 
коомчулукту 
калыптандырууну. 

БЖ.4.a. Бардыгына жайылган окутууну 
колдоо үчүн онлайн-чөйрөнү түзүүнү. 

Окуу процессти мектептен тышкары колдоо үчүн бир катар 
технологияларды тандоо жана интеграциялоо. Мисалы, онлай-иш аракет 
үчүн негиз катары, окутууну башкаруу системасын (ОБС) пайдаланса болот, 
же бул маселе үчүн туура келген социалдык тармакты тандаса болот. 

БЖ.4.b. Окуучулардын жана башка 
кызыкдар адамдардын катышуусу менен 
онлайн режиминде биргелешип иштөөнү 
колдоо үчүн санариптик шаймандарды 
колдонууну. 

Биргелешкен ишке жардам берген санариптик шаймандарды аныктоо 
жана түзөтүү. Мисалы, бир нече колдонуучуларга бир документтин 
үстүндө бир убакта иштөөгө мүмкүнчүлүк берген, Интернеттеги 
тексттик редакторлорду, чыныгы убакыт режиминдеги интерактивдүү 
доскаларды жана видеоагымдарды, ошондой эле презентациялар үчүн 
программаларды жана электрондук таблицаларды пайдаланса болот, же 
бир нече колдонуучуларга веб-сайттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берген 
акысыз вики-платформаларды тапса болот. Бул максатка жетүү үчүн 
мобилдик технологиялар өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн.  

БЖ.4.c. Коомчулуктун алкагында, 
окуучунун окуу процессине кошкон 
салымын байкоо жана баалоо үчүн 
санариптик шаймандарды 
колдонууну. 

Окуучунун окуу процесске кошкон салымын байкоо үчүн онлайн-
шаймандарды аныктоо жана пайдалануу. Окуучунун окутуучулук 
процесске тартылгандыгын өлчөгөн статистиканы алуу үчүн, жасалма 
интеллектин технологияларынын негизинде (ОБС сыяктуулар) 
диагностикалоо шаймандарды сунуштаган платформаларды пайдалануу.  
Көлөмдүү маалыматтар, ошондой эле окуучулардын ортосундагы өз ара 
аракеттенүүлөр жөнүндө түшүнүк бере алышат. 

БЖ.4.d. Окууда аларга жардам бере 
турган  өзүлөрүнүн жеке санариптик 
шаймандарын иштеп чыгууга окуучуларга 
дем берүүнү. 

Окуучулардын каржаттарды жана программалык камсыздоону түзүүлөрүнө 
дем берүү. Окуучуларды жаңы программалык камсыздоону кылууну 
түзүүгө дем берүү үчүн жеткиликтүү техниканы жана программалык 
камсыздоону колдонуу.  
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Билим жаратуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
МАКСАТТАРЫ 

МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ

 ЛАРЫ 
(Мугалимдер... 

билишет)

МАСЕЛЕЛЕР 
(Мугалимдер... билиши керек)

ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН МИСАЛДАРЫ 

БЖ.5.c. Мектепте технологияларды 
интеграциялоо планын ишке 
ашыруу боюнча стратегияны иштеп 
чыгууну. 

Мектептик МКТларды башкаруу стратегиясын иштеп чыгуу маселелери 
боюнча жетекчиликке кеңеш берүү. Керек болгон МКТнын бюджетин 
түзүү, МКТнын тийиштүү жабдууларынын инспекциясын жүргүзүү, 
МКТдагы болочок муктаждыктардын прогнозун түзүү, тейлөөнүн 
стратегиясын иштеп чыгуу жана персоналды окутууга болгон талаптарды 
аныктоо, ошондой эле кеңири коомчулук кандай жардам бере алат 
экендигин аныктоо. Радиожыштык идентификациялоо (RFID) же ага окшош 
технология жабдууларды контролдоону жана жеткиликтүүлүктү 
башкарууну жүргүзүүгө жардам бере алабы?  

БЖ.5.d. Мектептик байланыш каналдары 
боюнча бардык кызыкдар тараптардын 
ортосунда маалымат алмашууга 
жардамдашууну. 

Кызыкдар тараптардын өз ара аракеттенүүсү үчүн пайдаланган мектептин 
байланыш каналдарын баалоо, жана мектептеги маалыматтын кирүү чыгуу 
агымдарын камсыз кылган механизмди өркүндөтүү. 

5-АСПЕКТ 

Билим берүү 
процессти 
уюштуруу жана
аны башкаруу 

Билим алып жаткан 
уюмдар.

Мектептер - булар 
билим алып жаткан 
уюмдар, андагы бардык 
катышуучулар билим 
берүү процессине 
тартылышкан.

Мектепти билим 
алуучу уюмга 
айлантууга 
багытталган МКТ 
жаатындагы окуу 
жайдын стратегиясын 
иштеп чыгууда алып 
баруучу ролду 
ойноону. 

БЖ.5.a. Окутууга жана билим берүүгө 
жардам берүү максатында, 
билимдерди жаратуу жана чогултуу 
үчүн өзгөчө санариптик чөйрөнү 
калыптандырууну.  

Билим жаратуунун жана чогултуунун ар кандай технологияларын 
эксперименттөө жана баалоо, аларды мектеп үчүн колдонуунун 
жыйынтыктарын аныктоо. Шаймандарды жана платформаларды, 
өзгөчө ОБСны, социалдык тармактардагы кесиптик коомчулуктарды 
жана биргелешип тексттерди түзүү үчүн платформаларды баалоо.  

БЖ.5.b. Мектептерде уюштуруу жана 
башкаруу үчүн чакырылган 
пландыштыруу үчүн санариптик 
шаймандарды табууну жана 
түзөтүүнү. 

Мектепти башкаруу үчүн программалык камсыздоонун варианттарын 
баалоо. Мектеп үчүн аны пайдалануунун натыйжаларын аныктоо, ошондой 
эле анын баасын, кызматкерлердин зарыл болгон компетенцияларын жана 
инфратүзүлүшкө болгон талаптарды эске алып, аны колдонуунун максатка 
ылайыктуулугун аныктоо. Жасалма интеллекттин негизинде, программалык 
камсыздоо ушул процесстерди оптимизациялоого жардам бере алабы?   



6-АСПЕКТ Мугалим новатор 
катары.

Мугалимдер окутуу 
жаатындагы адистер жана 
билимдин өткөргүчтөрү 
болуп эсептелинишет. 
Алар дайыма педагогика 
жаатындагы 
инновациялык ишке 
тартылышкан, окутуу 
жана билим берүү 
тажрыйба жөнүндө жаңы 
билимдерди жаратышат.  

Мектепте 
технологияларды 
пайдалануунун 
максималдуу 
натыйжалуу 
ыкмаларын аныктоо 
максатында дайыма 
өнүгүүнү, 
эксперименттөөнү, 
окутууну, 
жаңылыктарды 
киргизүүнү жана 
алдыңкы тажрыйбалар 
менен бөлүшүүнү. 

БЖ.6.a. МКТ окуу программага жана 
класстагы сабактарга интеграцияланган 
келечектин мектеби концепциясын ишке 
ашырууга жардам берүүнү. 

МКТга карата мектептик стратегияны аныктоо жана аны ишке ашырууга 
жардамдашуу. МКТга карата стратегияларды иштеп чыгуу үчүн 
маалыматтарды чогултуу жана анализдөө. Мектепти башкаруу 
системасынын же башка маалыматтардын базасын пайдалануу менен 
кесиптештерге жана жетекчиликке маалыматтарды чогултуунун 
жана интерпретациялоонун артыкчылыктарын көрсөтүү. 

БЖ.6.b. Жамаатта үзгүлтүксүз окутуу 
идеясын жылдыруу менен 
инновацияларды 
жайылтууга көмөктөшүүнү. 

Билим берүүнүн жана окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн алардын 
технологияларды колдонуудагы көндүмдөрүн өздөштүрүү процессинде 
кесиптештерди колдоого багытталган кесиптик өнүгүү боюнча бир катар 
демилгелерди иштеп чыгуу жана жайылтуу. Ошондой эле, 
квалификацияны жогорулатуу онлайн-курстарында чогуу окуу үчүн, 
кесиптештердин тобун чогултса болот. 

БЖ.6.c. Инновацияларды жылдыруу жана 
натыйжалуулугун жогорулатуу 
максатында, кесиптик иш аракетти дайыма 
баалоо жана анализдөө.

Кесиптештерге алар ишке ашырууга ниеттенип жаткан же ишке ашырган 
окутуунун инновациялык стратегияларын көрсөтүүнү сунуштап, 
кызматкерлерди өнүктүрүү боюнча демилгелерди уюштуруу жана 
талкуулоого жана анализ кылууга демилге берүү. 

БЖ.6.d. Окутуу чөйрөсүндө алдыңкы 
тажрыйба менен бөлүшүүнү жана аны 
кесиптик коомчулуктарда талкуулоону. 

Топторго мектептен тышкары кесиптик онлайн-коомчулуктар аркылуу же  
улуттук окутуучулук конкурстарда инновациялык педагогикалык 
тажрыйбаны көрсөтүү. 

БЖ.6.e. Жеке өзүңдүн оригиналдуу окуу 
булактарыңды АБББ катары 
лицензиялоону жана жайылтууну. 

Кеңири педагогикалык коомчулукка, аларды ачык лицензиялоо 
шарттарында пайдаланууга макулдук берип, сапаттуу билим берүү 
булактары (сабактардын пландары, жумушчу дептерлер, лабораториялык 
белгилер жана тесттер сыяктуу) менен бөлүшүү. 

Билим жаратуу

МУГАЛИМДЕРДИН 
КЕСИПТИК 

ДАЯРДЫГЫНЫН 
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МУГАЛИМДЕРДИН 
КОМПЕТЕНЦИЯ

 ЛАРЫ 
(Мугалимдер... 
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V бөлүм. 
Жайылтуу мисалдары 
жана булактар 

Кириш сөз

Сунуштамаларды макулдашууда жана жайылтууда педагогикалык билим берүүнүн негизги 
принциптерин эске алуу зарыл. МКТ-компетенциялар жаатындагы мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн 
өзүнчө билим берүү иш чара катары карабай, тескерисинче, үзгүлтүксүз процесс катары караш керек. 
Бир жолку окуу семинарлары жана иш чаралар, үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүнү алдын болжолдогон 
демилгелерге караганда, натыйжасы аз. Сунуштамалар - бул мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүн 
үзгүлтүксүз өнүктүрүү процессин дайыма колдоонун ажырагыс бөлүгү болгон жана аны кесиптик 
педагогикалык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн пайдаланууга мүмкүн болгон 
шайман. Ушундан улам, мугалимдин натыйжалуу кесиптик өнүгүүсү окутуунун натыйжалуу 
тажрыйбасын калыптандырышы керек деген келип чыгат. Кесиптик өнгүүнүн окутуу шарттары жана 
тажррыйбалары класста иштөө шарттарына максималдуу адаптацияланышы керек деп сунушталат. 
МКТнын окутуу жана билим берүү процессиндеги маанилүүлүгүн тажрыйбалык сабактардын 
жүрүшүндө жана МКТны педагогикалык тажрыйбада колдонуу мисалдарынын негизинде көрсөтүү 
керек. Мындан тышкары, кесиптик өнүгүү боюнча иш чаралар мугалимдер ортосундагы 
кызматташтыкка демилге бериши жана колдоо көрсөтүшү керек. 

2016-жылы Сунуштамалрдын мурунку версияларын (2011-жылы чыгарылган) кайрадан карап чыгуу 
жүргүзүлдү, анын жыйынтыгында документти пайдалануунун төмөнкү мүмкүнчүлүктөрү аныкталды: 

1) МКТны билим берүүдө колдонуу жаатындагы саясатты калыптандырууга таасир берүү;

2) мамлекеттик педагогикалык стандарттарга таасир берүү;

3) мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин аныктоо максатында, баалоо
критерийлерин калыптандыруу;

4) педагогикалык кадрларды даярдоо программаларын калыптандыруу;

5) мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарын иштеп чыгуу.

Алынган бааларга ылайык, Сунуштамалардын мурунку версияларында жайылтуу боюнча тажрыйбалык 
мисалдар жана колдонмолор жетишсиз болгон. Ага карабастан. азыркы убакта бүткүл дүйнөдө 
Сунуштамаларды колдонуунун мисалдары көп. Ушул бөлүмдө алардын кээ бири келтирилген. 

ЮНЕСКОнун эң башкы ою боюнча, Сунуштамаларды директивалардын өзгөрүлгүс топтому эмес, 
"баштапкы чекит", усулдук колдонмолорду жана сунуштарды камтыган маалыматтык чыгарылыш 
катары кароо керек болчу. Дайыма Сунуштамаларды бар болгон шарттарга адаптациялоо, ошондой эле 
анда камтылган жоболорду кеңейтүү кубатталган. Ошондой эле концепция, башка максаттар үчүн 
аларды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн караган ачык лицензиялоо шарттарында жайылган, 
Сунуштамалардын ушул версиясында да камтылган. Бул бөлүмдө келтирилген мисалдар 
Сунуштамалардын ар түрдүү өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары жана мекемелери тарабынан 
колдонулгандыгын көрсөтүшөт. 

Бөлүмдүн аягында, Сунуштамалардын компетенцияларына жана маселелерине ылайык, 
индекстелген ачык окуу комплекстерди издөө мүмкүн болгон OER Commons репозиторийи жөнүндө 
маалымат келтирилген. 
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1. МКТны билим берүүдө колдонуу жаатындагы саясатка таасир
берүү

Сунуштамалар МКТны билим берүүдө колдонуу менен байланышкан саясий документтерди иштеп 
чыгууга таасир беришти. Мамлекеттик саясат боюнча бир катар документтерде түздөн-түз 
Сунуштамаларды эскерүүлөр бар. Мисалы, төмөндө келтирилген 2014-жылы жарыяланган жана Латын 
Америкасы жана Кариб бассейнинин өлкөлөрү үчүн  иштелип чыккан документтин үзүндүсүндө мындай 
деп айтылат: 

"МКТны билим берүү процессинде же мугалимдер үчүн МКТ-компетенцияларды 
бардык деңгээлдерде жана этаптарда колдонуу боюнча ылайык келген 
стандарттардын белгиленген топтомун кабыл алуу. Бул максаттар үчүн 
"Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү. ЮНЕСКОнун 
сунуштамалары"  педагогдордун кесиптик өнүгүүсү чөйрөсүндөгү колдонмо катары 
каралат. Сунуштамаларда окутуунун МКТ жаатындагы негизги көндүмдөрдүн 
алкагынан чыгуусуна акцент жасалат, жана ар кандай татаалдыктагы үч 
деңгээлдерде саясат, окуу программалар, баалоо, педагогикалык тажрыйба, 
уюштуруу жана кесиптик өнүгүү маселелери эскертилген. 

Балдарды эрте жашынан баштап окутуусуна МКТны натыйжалуу колдонууну 
камсыз кылуу максатында, дисциплинасына жана деңгээлине карабастан, бардык 
мугалимдерди кесиптик даярдоо уюштурулушу керек. ЮНЕСКОнун Сунуштамалары 
педагогикалык кадрларды кесиптик иш аракетке даярдоодо негиз катары, ошондой 
эле компетенцияларды дайыма өнүктүрүү жана квалификацияны жогорулатуу 
мүмкүнчүлүкктөрүн камсыз кылуу максатында, үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү 
процессинде пайдаланышы керек".

Башка улуттук саясатта (2013-жылы жарыяланган), ошондой эле, ЮНЕСКОнун Сунуштамаларына 
шилтемелер келтирилген жана үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүүдө педагогикалык кадрларды даярдоодо 
аларды пайдалануунун маанилүүлүгү баса белгиленген:    

"ЮНЕСКОнун Сунуштамаларын колдонуп, Билим берүү, спорт, жаштар жана 
гендердик маселелер боюнча министрлик өлкөдөгү бардык тийиштүү  кесиптик 
өнүгүү курстарын макулдашууга жана аларды кеңейтилген компетенцияларды 
өнүктүрүү улуттук түзүлүшкө интеграциялоого умтулат. Бул түзүлүшкө 
[жергиликтүү университет], түздөн-түз министрлик (Педагогикалык билим берүү 
департаменти жана Окуу программаларды иштеп чыгуу бөлүмү аркылуу) жана 
Окутуу ынтымагы сыяктуу эл аралык өнүгүүгө көмөктөшкөн башка уюмдар 
тарабынан сунушталган курстар киришет. Зарыл болгондо, алардын ЮНЕСКОнун 
Сунуштамаларына дал келүүсү үчүн бар болгон курстар кайрадан каралып 
чыгышат". 

2. Мамлекеттик педагогикалык стандарттарга таасир берүү

2011-жылдан баштап, Сунуштамалар белгилөөчү директиваларды колдоо жана ишке ашыруу үчүн 
түзүлгөн МКТны билим берүүдө колдонуу боюнча педагогикалык стандарттарды өнүктүрүүгө таасир 
беришти. Бул стандарттар МКТ жаатындагы зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды 
аныкташат, алардын өнүгүүсү үчүн квалификацияны үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
сунуштаган педагогикалык окуу жайлар жана түзүлүштөр, атайын программаларды иштеп чыга алышат. 
Сунуштамалар жергиликтүү окуу стандарттарын иштеп чыгууга жоопкечиликтүү болгондордун баары 
тарабынан, баштапкы документ катары каралышы мүмкүн, себеби Сунуштамаларда МКТны билим берүү 
процессине ийгиликтүү жайылтуу үчүн, зарыл болгон компетенциялардын толук тизмеси камтылган. Сөз, 
окутуу жана билим берүү жөнүндө гана болгон жок, ошондой эле администаративдик иш аракеттер, окуу 
процессин уюштуруу жана үзгүлтүксүз окутуу жөнүндө да болууда. Төмөндө көрсөтүлгөн мисалдар 
Сунуштамалар окуу стандарттарын иштеп чыгууда кантип колдонулаарын көрсөтүшөт. 

2013-жылы Латын Американын жана Кариб бассейнинин өлкөлөрүнүн билим берүү министрлеринин 
жолугушууларынын жыйынтыктары боюнча отчет жарыяланган болчу, анын кириш сөзүндө ЮНЕСКОнун 
Сунуштамаларынын 2011-жылкы версиясынын ролу айтылып өткөн. Бул документтин таасири айкын: 
өзүнүн түзүлүшү боюнча жергиликтүү стандарттар  Сунуштамалар менен окшош, бирок жергиликтүү 
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мугалимдердин талаптарын эске алуу менен кайрадан иштелип чыккан. 1-таблицада көрсөтүлгөндөй 
окутуунун үч деңгээли  (изилдөө, интеграциялоо жана инновациялар) жана беш билим берүү аспекттери 
бар (педагогикалык тажрыйбалар. коммуникациялар, уюштуруу, изилдөөлөр жана технологиялар). 

1-таблица. Сунуштамаларды баштапкы чекит катары колдонгон мугалимдер үчүн МКТ-компетенциялар 
чөйрөсүндөгү кесиптик өнүгүү стандарттарын колдонуу жааты

КОМПЕТЕНЦИЯЛАР
 КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫН ДЕҢГЭЭЛИ

ИЗИЛДӨӨ ИНТЕГРАЦИЯЛОО ИННОВАЦИЯЛАР
Тийиштүү максаттар жана 
натыйжалуу пайдалануу үчүн ар 
түрдүү технологиялык 
шаймандарды тандоону жана 
колдонууну технологиялык 
жактан билүү, андай 
шаймандардын аракеттенүү 
принциптерин түшүнүү, аларды 
айкалыштырууну билүү, ошондой 
эле аларды пайдалануу кайсы 
лицензиялар менен 
чектелгендигин түшүнүү.  

Мугалим ар кандай 
технологиялык шайманлдар 
менен тааныш жана аларды 
окуу процессинде  
колдонуунун кээ бир 
ыкмаларын билет. 

Мугалим өзүнүн ролуна, 
окуу программасына, окутуу 
деңгээлине жана иштеген  
шарттарына ылайык, 
окутуунун ар кандай 
технологиялык 
каражаттарын колдонот. 

Мугалим инновациялык 
билим берүү чөйрөнү түзүү 
жана пайда болгон 
маселелерге чечим табуу үчүн 
өзүнүн ар кандай 
технологияларды билүүлөрүн 
пайдаланат. 

Коммуникативдик мамиле 
кылууну билүү, байланыш түзүү 
жана окуучуларды ар түрдүү 
каражаттардын жардамы менен 
виртуалдуу жана аудиовизуалдуу 
мейкиндикке тартуу, ошондой эле 
бир нече тилдер менен 
синхрондук жана ырааттуулук 
менен иштөө жөндөмү. 

Мугалим педагогикалык 
коомчулук менен байланыш 
түзүү үчүн МКТнын ар кандай 
каналдарын жана тилдерин 
пайдаланат.  

Мугалим өзүнүн  жана 
МКТ-коомчулуктарында 
катышуу тажрыйбасына 
таянып, мектепте 
биргелешип, иштөө 
стратегиясын иштеп чыгат. 

Мугалим коомчулуктун 
жашоосуна катышат жана 
МКТ колдогон ар түрдүү 
санариптик колдоолордун 
жана тилдердин 
артыкчылыктарын колдонуу 
менен ар кандай виртуалдуу 
мейкиндиктерде өзүнүн 
продукттарын жарыялайт. 

Окутуу жана билим берүү 
процесстерин колдоо үчүн 
МКТны колдонууну 
педагогикалык жактан билүү, 
мындай технологияларды 
окуучулардын өнүгүү процессине 
жана жеке өзүңдүн кесиптик 
өнүгүүңө жайылтуу үүчн 
мүмкүнчүлүктөрдү жана 
чектөөлөрдү билүү.   

Мугалим өзүнүн кесиптик иш 
аракетинде технологияларды 
колдонуу менен МКТнын 
жардамы менен окутуунун 
жаңы стратегияларын жана 
усулдарын аныктайт. 

Мугалим окуучулардын 
өнүгүүсүнө дем берүү үчүн 
МКТны колдонуу менен 
окутуунун долбоорлорун 
жана стратегияларын 
сунуштайт. 

Мугалим окуучулардын 
муктаждыктарына жана 
кызыкчылыктарына ылайык, 
окутуунун 
дифференцияланган чөйрөсүн 
колдонуу менен сабак өтөт. 

Натыйжалуу пландаштыруу, 
окутуу тажрыйбасы жана 
институционалдык өнүгүү көз 
карашынан билим берүү 
процесстерин уюштуруу жана 
баалоо үчүн МКТны 
колдонууну башкаруучулук 
жактан билүү.  .

Мугалим МКТны колдонуу 
менен өзүнүн кесиптик иш 
аракетин уюштурат. 

Мугалим  башкаруу, окутуу, 
уюштуруу процесстерин 
жана башка билим берүү  
мекемелеринин кесиптик 
коомчулуктары менен 
байланышкан процесстерди 
өркүндөтүү үчүн МКТны 
жайылтат. 

Мугалим мектептик 
башкаруунун 
интеграцияланган 
процесстерин өркүндөтүү 
боюнча иш чараларды 
сунуштайт жана өткөрөт. 

Билимдерди кайрадан түзүү 
жана жаңы билимдерди 
өндүрүү үчүн МКТны 
колдонууну изилдөөчүлүк 
жактан билүү. 

Мугалим МКТны каттоо жана 
өзүнүн тажрыйбасында жана 
өзүнүн окуучуларына карата 
көргөндөрүн жана 
байкагандарын көзөмөлдөө 
үчүн колдонот. 

Мугалим өзүнүн 
изилдөөчүлүк 
долбоорлорун жүргүзөт 
жана окуучулардын 
долбоорлорун башкарат. 

Мугалим өзүнө жаңы 
билимдерди жамааттык 
калыптандырууну камтыган 
инновациялык билим берүү 
стратегияларды иштеп чыгат. 

Дагы бир мисал болуп, Африка регионунун өлкөлөрүнүн биринин билим берүү министрлигинин 
тажрыйбасы эсептелинет. 2011-жылы адаптацияланган Сунуштамалар иштелип чыккан. Адаптациялоо 
үчүн Сунуштамалардын 2008-жылы жарыяланган өтө эле мурдакы версиясы колдонулган. Бул документ 
Сунуштамалар менен тыгыз байланышкан жана анда түзүлүшү жана келтирилген компетенциялардын 
көпчүлүгү сакталган болсо дагы, адптациялоо алкагында, ага "Жаңы келгендер" ("жаңы баштап жаткан 
мугалимдер" үчүн) деген кошумча өнүгүү деңгээли кошулган. Калган үч деңгээл мындай деп аталышкан: 
"МКТны колдонуу" ("тажрыйбалуу мугалимдер" үчүн); "Билим жаратуу" ("прогрессивдүү мугалимдер" 
үчүн). Компетенциялардын көбүнчөсү, ошондой эле кайрадан аталган (2-таблицаны карагыла). 
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2-таблица. Адаптацияланган Сунуштамалардан үзүндү

ЖАҢЫ 
КЕЛГЕНДЕР

МКТны 
КОЛДОНУУ

БИЛИМДЕРДИ 
ӨЗДӨШТҮРҮҮ

БИЛИМ 
ЖАРАТУУ

КОМПЕТЕН-
ЦИЯЛАРДЫН 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ
ЖАНА ЧАКАН-

КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

МУГАЛИМДИН 
НАТЙЖАЛУУЛ

УГУНУН 
КӨРСӨТКҮЧТӨ

РҮ...

ЖАҢЫ 
БАШТАГАН 

МУГАЛИМДЕР...

ТАЖРЫЙБА 
АЛЫП ЖАТКАН 
МУГАЛИМДЕР...

ТАЖРЫЙБАЛУУ
МУГАЛИМДЕР ...

ПРОГРЕССИВ-
ДҮҮ 

МУГАЛИМДЕР...

Саясат 
жана 
өнүгүү 
концепция
сы

Билим 
берүү 
саясат 
менен 
тааныш-
тыруу 

бардык 
предметтик 
жааттарда 
мектептик жана 
мамлекеттик 
саясатты жана 
МКТны 
интеграциялоо 
концепциясын 
изилдешет, 
баалашат жана 
колдошот

технологияларды 
билим берүүгө 
интеграциялоону 
жана 
жергиликтүү, 
мамлекеттик жана 
глобалдык 
деңгээлде 
өнүктүрүүнү 
аныкташат жана 
баалашат

жалпы мектептик 
концепцияны иштеп 
чыгууга жана 
мамлекеттик 
саясаттын негизинде 
МКТны 
интеграциялоону 
пландаштырууга 
салым кошушат 

башкалар менен 
бирдикте 
концепцияны ишке 
ашыруунун жана 
мектептик 
программанын 
бардык предметтик 
жааттарына 
МКТны 
интеграциялоого 
жаңы жана 
натыйжалуу 
мамилелерди 
изилдөөгө 
багытталган 
пландаштыруунун 
үстүндө 
талкуулашат жана 
иштешет

аны өзүнүн 
күнүмдүк 
ишинде колдонуу 
менен жана 
алдыңкы 
тажрыйбага 
негизделген 
инновациялык 
тажрыйбага 
окуучуларды 
тартуу менен 
мектептик/
райондук/
мамлекеттик 
саясатты жана 
МКТны 
интеграциялоо 
концепциясын 
жайылтууга 
жардам беришет

Класстык  
иштин 
ыкмалары  

 МКТны 
пайдаланууга 
карата билим 
берүү 
системасын 
реформалоо 
мамлекеттик 
саясатты 
жайылтууга 
багытталган 
класстык иштин 
ыкмаларын жана 
мектептик 
программаны 
долбоорлоштуру
шат, 
адаптациялашат 
жана иштеп 
чыгышат

МКТны 
колдонууга карата 
мектептик жана 
(же) мамлекеттик 
саясаттын жана 
тажрыйбанын 
негиздерине 
таянып, 
сабактардын 
пландарын 
түзүшөт

класстык иштин 
ыкмаларынын эң 
негизги 
параметрлерин 
аныкташат жана 
кантип ал 
параметрлер 
МКТны бардык 
предметтик 
жааттарга 
интеграциялоо 
боюнча 
мамлекеттик 
жана(же) 
мектептик саясатты 
ишке ашырууга 
жардам 
беришкендигин 
көрсөтүшөт (I.A.1.)

конкреттүү 
предметтик 
жааттарда эң 
негизги 
концепцияларды 
жана процесстерди 
аныкташат, 
симуляциялардын, 
визуализацияларды
н, маалыматтарды 
чогултуу үчүн 
шаймандардын 
жана 
маалыматтардын 
анализи үчүн 
программалык 
камсыз кылуунун 
функцияларын, 
ошондой эле 
кантип алар 
окуучуларга ушул 
эң негизги 
концепциялар жана 
процесстер жардам 
бергендиги 
жөнүндө жана 
аларды кантип 
мектептен 
тышкары колдонсо 
болот экендигин 
сүрөттөшөт   
(II.A.1)

мектептин/
мекеменин 
деңгээлинде 
билим берүү 
системаны 
реформалоо 
программаларын 
иштеп чыгышат, 
жайылтышат 
жана 
модификациялаш
ат, алардын 
алкагында билим 
берүүнү 
реформалоо 
улуттук 
саясаттын эң 
негизги 
элементтери 
ишке ашат 
(III.A.1.) 
(реформаларды 
колдоо үчүн 
технологияларды 
колдонуу менен) 

Эскертүүлөр. Номер коюлган жоболор ЮНЕСКОнун Сунуштамаларында сүрөттөлгөн компетенцияларга 
шилтемелерди беришет. 

Мында адаптацияланган Сунуштамалар ушул эки документтин өз ара байланышын көрсөтүү үчүн түп 
нускага шилтемелерди камтышат. Ал үчүн, Сунуштамалардагы тийиштүү максаттардын коддору 
көрсөтүлгөн. Бул адаптацияланган Сунуштамалар эки африкалык өлкөлөрдө кесиптик өнүгүү 
жаатындагы демилгелерди иштеп чыгуу үчүн колдонулган. 

Сунуштамаларды контекстуалдаштыруу жана адаптациялоо кеңири жүргүзүлөт, жана, 2016-жылдагы 
изилдөөгө ылайык, көп өлкөлөрдө өткөрүлгөн: МКТны билим берүүдө колдонуу боюнча 
локалдаштырылган жана адаптацияланган стандарттарды иштеп чыгуу - ЮНЕСКОнун 
Сунуштамаларынын жайылган колдонуу ыкмаларынын бири. Жергиликтүү окуу стандарттарды иштеп 
чыгууга жоопкерчиликтүүлөр Сунуштамалар адаптацияланган документти түзүү үчүн, жакшы баштапкы 
чекит боло алат деп белгилешкен, себеби, таанымал абройлуу уюм тарабынан бекитилген эксперттердин 
оюнда негизделген. Сунуштамалар, ошондой эле компетенциялардын конкреттүү мисалдарын камтышат 
жана адаптациялоо үчүн ыңгайлуу.  
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3. Мугалимдин МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин аныктоо үчүн
баалоо критерийлерин калыптандыруу

Сунуштамалар мугалимдердин өлкөдөгү МКТ-компетенттүүлүгүн баалоо үчүн жана окуу демилгелерди 
анализдөө үчүн критерийлерди камтышат. 

Африкалык региондун изилдөөчүлөрү Сунуштамалардын адаптацияланган версиясын өлкөдөгү 
мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин өлчөө, ошондой эле квалификацияны 
жогорулатуунун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн баалоо үчүн пайдаланышкан. Изилдөөнүн жыйынтыгында 
мугалимдерди үзгүлтүксүз окутуу боюнча демилгелер, жалаң гана негизги МКТ-компетенцияларды 
(Сунуштамалардагы "Билим алуу" деңгээлине дал келген) өнүктүрүүгө багытталгандыгы табылган. 
Ошондуктан, ар бир кийинки окутуунун планы жогорураак деңгээлдерге дал келген компетенцияларды 
өнүктүрүүгө багытталышы керек. Изилдөөнү жүргүзгөндөн кийин, мугалимдерди даярдоо боюнча 
демилгелер "Билим өздөштүрүү" жана "Билим түзүү" сыяктуу деңгээлдерге дал келген татаалыраак 
көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган. 

2013-жылы Азия-Тынч океан регионунун өлкөлөрүнүн биринин Билим берүү министрлиги тарабынан 
иштелип чыккан демилгенин алкагында, бүткүл өлкө боюнча тандалган 12 мектептерде "бир окуучу  - 
бир компьютер" модели ишке ашырылган. Мугалимдерди даярдоо этабында долбоорго даярдыгын 
баалоого дайындалган шайманды даярдоо үчүн, Сунуштамаларда сүрөттөлгөн компетенциялар 
колдонулган. 

Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрүндө ишке ашырылып жаткан МКТны билим берүү процессинде 
колдонуу жаатындагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча демилгелеринин 
компоненттеринин бири болуп, өз алдынча баалоо онлайн-шайманы эсептелинет. Ал мугалимдерге 
өзүнүн МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин жана инновациялык иш аракетке болгон жөндөмүн баалоо 
мүмкүнчүлүгүн берет. Бул шайман, ошондой эле мугалимдерге программанын ар кандай деңгээлдери 
боюнча жылууга демилге берет. Сунуштамалар тийиштүү жааттар жана жаатчалар үчүн, ошондой эле 
компетенциялардын конкреттүү мүнөздөмөлөрүнө, өзгөчө "МКТны колдонуу менен окутуу 
(педагогикалык компетенцияга)" карата колдонулган.   

4. Мугалимдерди кесиптик даярдоо программаларын
калыптандыруу

Билим берүү стандарттарды иштеп чыгуудан жана компетенциялардын деңгээлдерин аныктагандан 
кийин, кийинки кадам стандарттарда аныкталган компетенцияларды өздөштүрүүнү колдоо үчүн 
чакырылган, окуу программаны иштеп чыгуу болуп саналат. Сунуштамалар бул жаатта аныкталган 
таасир бергендиги жөнүндө далилдер бар. 

2012-жылы Сунуштамалардын негизинде, Латын Американын жана Кариб бассейнинин 
университеттеринин биринде бакалавриаттын студенттери үчүн, ошондой эле педагогикалык 
институттардын студенттери үчүн МКТны билим берүү процессинде колдонуу боюнча окуу 
программасы иштелип чыккан. 

Документте айтылат: 

"Кадрларды даярдоо программасы маанилүү даражада "Мугалимдердин МКТ-
компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү. ЮНЕСКОнун сунуштамаларына" таянат, 
өзгөчө мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун эки этабына: "МКТны 
колдонуу" жана "Билим өздөштүрүү". Ошол эле убакта, төмөндө көрсөтүлгөн 
окуу программасы, улуттук контекстке карата,  окутуу айрыкча интернетке 
туташуу мүмкүнчүлүктөрү жана санариптик жеткиликтүүлүгү чектелген алыс 
жайгашкан райондордо жүргүзүлөөрүн эске алуу менен иштелип чыккан. Бирок, 
киргизилген өзгөртүүлөргө карабастан, даярдоо программасы ЮНЕСКОнун 
Сунуштамаларынын мазмунуна жана принциптерине дал келет". 



М
угалимдердин М

К
Т-компетенттүүлүгүнүн түзүлүш

ү. Ю
Н

ЕС
К

О
нун сунуш

тамалары

54

Сунуштамалардан болгон бир олутту айырма, МКТ жаатындагы негизги көндүмдөрдү дардоо 
программанын биринчи жылында интеграциялоо болуп саналат. Бул программа боюнча окутуу 
жүргүзгөн окутуучулар, МКТга кирүү процессти акырындык менен кылууну сунуштаган, себеби кичи 
адис даражасын алуу үчүн (эки жылдык окутуудан кийин - Associate’s degree), даярдоо программага 
тапшырган абитуриенттердин көпчүлүгү буга чейин МКТга жеткиликтүүлүгү чектелген жана 
программалык камсыз кылуу жана жабдуулар менен такыр тааныш эмес болушкан. 

 Окуу программа, ошондой эле Сунуштамалардын эки деңгээлин камтуу үчүн түшүнүктөрдү бөлүүнү 
алдын ала карайт: ""МКТны колдонуу/Билим алуу" жана "Билим өздөштүрүү" (3-таблицаны карагыла). 

3-таблица.  МКТны мугалимдерди кесиптик даярдоо программасында колдонуунун мисалы     

ЮНЕСКОнун 
СУНУШТАМАЛАРЫ: 
МКТны КОЛДОНУУ

КИЧИ АДИСТИН ДИПЛОМУ

1 жыл 2 балл 30 академиялык саат

2 жыл 2 балл 30 академиялык саат

ЮНЕСКОнун 
СУНУШТАМАЛАРЫ
: БИЛИМ 
ӨЗДӨШТҮРҮҮ

ПЕДАГОГИКА ИЛИМДЕРИНИН БАКАЛАВР ДАРАЖАСЫ

3 жыл 3 балл 45 академиялык саат

4 жыл 3 балл 45 академиялык саат

4-таблица окуу программа көрсөтүлгөн документтин бөлүгүнөн үзүндүнү түшүндүрөт.

Бул формат аталган өлкөдөгү даярдоо программаларынын бардык документтеринде колдонулат, бирок 
бул мисалда толукталган бөлүм бар, ал Сунуштамалардын маселелеринин бири менен түздөн-түз 
байланышкан.
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4-таблица. Окуу программанын мисалы жана Сунуштамалардагы маселелерге шилтеме.

1 ЖЫЛ: МКТны КОЛДОНУУНУН НЕГИЗГИ КӨНДҮМДӨРҮ ЖАНА МКТны КОЛДОНУУ I

Баалоо        Интеграциялоо 

зоналары

ТЕМАСЫ Максаттары Мазмуну 

Көндүмдөр Билим Түшүнүү Мамиле 1  

Иш чаралар/
Материалдар

1-ЖЫЛ:  КИЧИ  АДИСТИН ДИПЛОМУ.
МКТны  КОЛДОНУУНУН НЕГИЗГИ КӨНДҮМДӨРҮ  – 1-БӨЛҮМ 

КОМПЬЮТЕРД
ИК ЖАБДУУ

Компьютерд
ик техника
нын негизги 
мүмкүнчү
лүктөрү

Жабдуу
компонент
теринин
терминоло
гиясы жана
функциясы

Компьютер
иштебей
жатса
бузулууларды
 жоюу

Технологияларды 
колдонуунун  
алдында кандай 
болбосун 
коркууну жана 
чочулоону жеӊүү 

Компьютердик 
компоненттердин жана 
туташтырылуучу 
каражаттардын, өзгөчө, 
ноутбуктардын, 
принтерлердин, 
сактагычтардын 
функциялары. 

Туура терминология

Негизги бузулууларды 
жоюу

Киришүү  окуу 
материалдар төмөнкү 
шилтеме  аркылуу 
көрүӊүз http://
www.gcflearnfree.org/

ComputerBasics

Портфолионун 
максаттарын коюу жолу 
менен көндүмдөргө ээ 
болгондугун баалоо 

ЮНЕСКОнун Сунуштамаларынан максаттар:
Стандарттык жабдууларды колдонууну сүрөттө жана көрсөтүү (TL.4.a)

1-ЖЫЛ:  КИЧИ  АДИСТИН ДИПЛОМУ.
МКТны  КОЛДОНУУНУН НЕГИЗГИ КӨНДҮМДӨРҮ  – 2-БӨЛҮМ 

ТЕКСТТИК 
РЕДАКТОР
ЛОР МЕНЕН
ИШТӨӨ

Тексттик 
редактордун
 негизги 
мүмкүнчү
лүктөрү

Форматтоо жана 
макеттин 
параметрлери 
тууралуу негизги 
билим жана аларды 
кантип ачуу керек

Тексттик
редактор
жазуу
машинасын
ан эмне
менен
айырмалан
ат

Тексттик 
редактор 
документтерди 
даярдоодо чоң 
өнүмдүүлүккө ээ 
жана 
кесипкөйлүктүн 
жогорку 
деӊгээлин камсыз 
кылат

Тескт менен иштөө 
үчүн программалар  
(мисалы,  MS Word).

Негизги функциялар, 
форматтоо, 
грамматиканы жана 
орфографияны 
текшерүү. Басып 
чыгаруу.

Киришүү окуу 
материалдары төмөнкү 
сайтта жеткиликтүү: http://
www.gcflearnfree.org/
word2010

 "МКТны билим берүүдө 
колдонуу боюнча 
мугалмдердин курсунун"  
3-бөлүмүнөн "МКТны 
колдонуу" модулу менен 
компакт-диск.  
Bookboonдон акысыз 
электрондук китеп: 
"Word 2010 менен 
таанышуу". 

Портфолионун 
максаттарын коюу 
жолу менен 
көндүмдөргө ээ 
болгондугун баалоо 

Окуутуунун
бардык
предметтери
жана
жааттары

ЮНЕСКОнун Сунуштамаларынан максаттар:
Тексттик редакторду колдонуунун  негизги максаттарын жана 
ыкмаларын, өзгөчө терип жазууну, текстти редакциялоону, текстти 
форматтоону жана басып чыгарууну сүрөттөө жана көрсөтүү.  (TL.4.b)

http://www.gcfl
http://www.gcfl
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5. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарын иштеп
чыгуу

Сунуштамаларды колдонуунун 2016-жылы жүргүзүлгөн анализи, Сунуштамалардын эң эле жайылган  
формасы болуп, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарын түзүү болгондугун 
көрсөттү. Бул ыкма жогоруда айтылган окуу программанын иштелип чыгуусунан, жөн эле курстардын 
окуу программасын иштеп чыгуу эле эмес, түзүлүштүрүлгөн курстун алкагында, окутуу жана билим 
берүү боюнча атайын иш чараларды жана материалдарды иштеп чыгуусу айырмаланат. Бул курстар 
кайсы максат менен  - кесиптик даярдоо үчүн, же мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн 
иштелип чыккандыгына карабастан, алар Сунуштамаларда аныкталган компетенцияларды 
калыптандыруу үчүн түзүлгөн. 

Бул курстардын кээ бири, түздөн-түз Сунуштамаларга багытталган, ал эми башка курстардын алкагында, 
компетенциялар жергиликтүү муктаждыктарга ылайык коррекцияланган. Төмөндө кесиптик өнүгүү 
жаатындагы ошондой демилгелердин бир нече мисалы келтирилди. Алардын көпчүлүгү билим берүү 
министрликтеринин алдында иштелип чыгышкан, бирок коомерциялык компаниялар да 
Сунуштамаларды колдонушат деп айтса болот. 

Мамлекеттик деңгээлдеги демилгелер 
Латын Америка жана Кариб бассейниин өлкөлөрүндө ишке ашкан демилгелердин алкагына, 
Сунуштамаларда аныкталган мугалимдердин тийиштүү компетенцияларын калыптандыруу жана бир 
катар маселелерди чечүү үчүн  окуу материалдар жана иш чаралар иштелип чыккан.  Чыгымдарды 
кыскартуу жана курсту иштеп чыгуу процессин ылдамдатуу үчүн ачык билим берүү курстары 
колдонулган - эгерде материалдарды башынан иштеп чыгуу керек болбосо, аларды даярдоо аз убакытты 
алат. 

Башында курс кагаз түрүндө болчу, себеби алыскы региондордо компьютердик жабдууларга жана 
коммуникацияларга жетүү менен көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Ага карабастан, мектептерде 
технологияларга жеткиликтүүлүк менен болгон кырдаал жакшы болгондугунан жана квалификациялуу 
мугалимдерди даярдоо акцентин санариптик каражаттар жана Интернетке жеткиликтүүлүк бар болгон 
тарапка жылгандыгынан, сабактардын материалдары веб-технологияларды пайдалануу менен түзүлгөн 
компакт-дисктерде жайылтуу үчүн адаптацияланган, ал эми бүгүн алар Интернетте жеткиликтүү. 

Авторлорду көрсөтүү менен материалдарды акысыз пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген, CC-BY 
лицензиясынын негизинде жайлтылуучу ачык билим берүү булактарынын негизинде түзүлгөн бул 
курстун жакшы аспекти болуп, башка өлкөлөр дагы мунун материалдарын өзүлөрүнүн максаттары үчүн 
адптациялоого жана пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү болгону эсептелинет. Бир нече өлкөлөр 
латынамерикалык билим берүү материалдарын пайдалануу менен адаптациялап, кеңейтип, өркүндөтүп 
жана өзүлөрүнүн курстарын түзүштү, жана андан кийин алардын негизинде иштелип чыккан өзүлөрүнүн 
курстарын башка өлкөлөр менен бөлүштү. Бардык төмөндө келтирилген мисалдарда Сунуштамалар 
менен болгон байланыш көрүнүп турат, жана алардын бардыгы ачык лицензия шарттарында жайылышат. 

Билим берүү министрлигинин координациялоосу алдында, Африка өлкөлөрүнүн биринин бир нече 
мамлекеттик мекемелери жана университеттери МКТны колдонуу боюнча мугалимдердин 
квалификациясын жогорулатуу курсун иштеп чыгышты, себеби,  өкмөт өлкөнүн башталгыч 
мектептеринде технологияларга жеткиликтүүлүктү жакшыртуу боюнча милдеттенмелерди алган. 
Кеңешчилердин сунуштамаларына ылайык, технологияларга болгон инвестициялардын акталышын 
камсыз кылуу үчүн, мугалимдерди МКТны колдонуу менен сабактарды өтүү ыкмасын окутуу зарыл 
болгон, жана ушул курс ошол үчүн  түзүлгөн болчу. 

Курс МКТны колдонуу боюнча негизги курстарды өткөн мугалимдер үчүн кошумча окуу 
мүмкүнчүлүктөрүн берет. Ошондуктан, анын материалдары "Билим өздөштүрүү" деңгээлине 
артыкчылыктуу түрдө кирет. Бул курс аралашкан окутуу принцибинде негизделген: ал окутуунун 24 
шартту саатын жана ОБС аркылуу онлайн-окутуунун 66 саатын камтыйт. Бул курсту түзүүдө ачык билим 
берүү курстары жергиликтүү контекстке адаптацияланган. Ошондой эле, кээ бир жаңы материалдар 
иштелип чыккан: айрыкча, жергиликтүү иштеп чыгуучулар керек болгон компетенцияларды өнүктүрүүгө 
багытталган онлайн-иш чараларды кошкон, сабактарда компетенцияларды колдонуу жөндөмдөрүн табуу 
максатында, мугалимдерди аттестациялоо стратегиясы иштелип чыккан, ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген окуучулар үчүн жардамчы технологиялар боюнча колдонмо сыяктуу, көптөгөн колдоо 
шаймандары кошулган. Жергиликтүү иштеп чыгуучулар, ошондой эле ОБСда иштеген мугалимдерге 
колдоо көрсөткөн жардамчы персоналды даярдоо үчүн дайындалган онлайн-курстарды түзүштү. 
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Ошол эле өлкөдө табигый-илимий, технологиялык же инженердик-математикалык профилдеги (STEM) 
мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн ачык билим берүү булактарды колдонуу менен окуу 
курстарын түзүү боюнча дагы бир демилге ишке киргизилди. Курстун материалдарын иштеп чыгуу үчүн, 
пайдаланылган моделде эки концепция айкалышат: ЮНЕСКОнун сунуштамалары жана TPACK 
Алкактык интеграцияланган окутуу концепциясы (Technology-Pedagogy-Content Knowledge)11. 
Сунуштамалар татаалдыгы ар кандай болгон материалдарды түзүү үчүн, жана МКТны билим берүүдө 
колдонуу боюнча конкреттүү компетенцияларды аныктоо үчүн колдонулат, ошол эле убакта TPACK 
концепциясы санариптик технологияларды, окутуу ыкмаларды жана(же) STEMди предметтик 
камсыздоону интеграциялоого багытталган мамилени камсыз кылат. Сунуштамалардын 
компетенциялары менен болгон байланышка карабастан, бул жерде курстун олуттуу бөлүгү мектептин 
жетекчилигинин МКТны башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталгандыгы айкын: ошентип, окуу 
программанын ушул бөлүмү ар кандай алкактык сунуштамаларды адаптациялоо жолу менен түзүлүшү 
керек, себеби, бул Сунуштамалар ушул компетенцияларды камтышпайт. Дагы бир мисал: Африка 
өлкөлөрүнүн биринин Билим берүү министрлиги жогоруда айтылган МКТны билим берүү процессинде 
колдонуу боюнча курстары, кошумча АБББны тартуу менен ачык лицензия шарттарында 
жайылтылгандыктан, материалдары артыкчылыктуу түрдө "МКТны колдонуу" (Сунуштамалардын 3-
версиясындагы "Билим алуу" деңгээли) деңгээлине тийиш болгон натыйжалуураак курстарды иштеп 
чыкты. Аралашып окутуу ыкмасынын негизинде түзүлгөн бул курс, окутуунун 40 шартту саатын жана 
онлайн-окутуунун 20 саатын камтыйт.Курстун экинчи бөлүгү (онлайн-окутуу) беж жумага эсептелген 
жана күндүзгү окутуу бүткөндөн кийин жеткиликтүү. Ал беш күндүк семинарда ишке ашыруу мүмкүн 
болбогон көндүмдөрдү колдонуу жана бекитүү үчүн катышуучуларга кошумча убакыт берүү үчүн 
дайындалган. Курстун программасы МКТ жаатындагы негизги көндүмдөрү бар мугалимдерге 
эсептелгендиктен, анда 2011-жылдын Сунуштамаларында түздөн-түз чагылдырылбаган темалар бар. 
Курстун программасында интеграцияланган билим берүү чөйрөдө окутууга жана компьютердин негизги 
бузулууларын жоюуга арналган бөлүмдөр бар. 

Жогоруда сүрөттөлгөн демилгелердин жыйынтыктары боюнча курс, бул кезекте ошол эле региондо 
эсеби боюнча үчүнчү Билим берүү министрлиги тарабынан адаптацияланган. Эми автономдук режимде 
жеткиликтүү болгон версиясы керек болгон. Курстун программасы жергиликтүү окутуу тажрыйбасын 
эске алуу менен, кайрадан иштелип чыккан. Бул окуу материалдары эс тутум картасына жазса болот 
жана аны менен байланыштын бузулуулары жок колдонсо болот. Мектептер башкы нускоочуну 
дайындашат, анын максаты берилген материалдардын жана сунушталган иш аракеттердин негизинде, 
мугалимдерди окутуу болуп саналат. Окутуу натыйжалуу өтөт, эгерде бир нече кызматкерлер 
материалдар менен бир убакта, пикирлери менен бөлүшүшүп, бири-бирин колдоп иштешсе. 

Африка регионунун ар түрдүү өлкөлөрүнүн университеттеринде Сунуштамаларга негизделген француз 
тилиндеги курстар иштелип чыккан. Анын биринчисинде жогорку окуу жайдын окутуучуларынын 
квалификациясын жогорулатуу үчүн, Сунуштамаларга ылайык келтирилген бар болгон англис тилиндеги 
ачык билим берүү булактары колдонулган. Бул АБББлар француз тилине которулган, андан кийин 
жергиликтүү университетте окуу шарттарын эске алуу менен адаптацияланышкан. Курс ошондой эле 
ОБС аркылуу жеткиликтүү. Экинчи университетте бул француз версиясы квалификациялуу 
мугалимдерди даярдоо алкагында колдонуу үчүн адаптацияланган. 

2017-жылы педагогикалык колледждердин биринде айтылган курстардын Сунуштамаларда негизделген 
компоненттери адаптацияланган, алар жаңы материалдар менен толукталышкан, өзгөчө "Билим жаратуу" 
деңгээлинде. Колледжге бардык үч деңгээлдер "МКТны колдонуу", "Билим өздөштүрүү" жана "Билим 
жаратуу" деген боюнча чоң эмес, узактыгы 30 мүнөттөн эки шарттуу саатка чейин окуу модулдары керек 
болгон. Курс МКТ-компетенциялардын ар кандай деңгээлдерине ээ болгон мугалимдер үчүн 
дайындалган, себеби өлкөнүн алыскы региондорунда мугалимдердин МКТ жаатындагы 
квалификациясыяларынын деңгээлдери өзгөрүп турат. Колледжде 80 шарттуу саатка эсептелген 54 окуу 
модулу иштелип чыккан. Мугалимдерге бир жылда 20-30 саат көлөмүндө окуу керек. 

Окуу модулдардын оптималдуу айкалышын аныктоо үчүн, окутуучуларга  МКТ комптенттүүлүгүнүн 
азыркы деңгээлин баалоого багытталган тест иштелип чыккан. Ошондой эле, 2017-жылы африкалык

11 ТРАСК интеграцияланган окутуу концепциясы жөнүндө маалымат бул сайт боюнча жеткиликтүү: http://www.tpack.org/.

http://www.tpack.org/
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региондон дагы бир аралык окутуу институту Сунуштамалардын негизинде, жогоруда сүрөттөлгөн 
курстардын жеткиликтүү материалдарын колдонуу менен, өзүнүн окутуу курсун иштеп чыгуу процессин 
баштады. Бул конкреттүү компетенциялар менен байланышкан Сунуштамалар боюнча ачык булактар 
бириктирилген OER Commonsто Сунуштамалардын репозиторийи түзүлгөндүктөн, ушул этапта мүмкүн 
болду. Аралык окутуу институту АБББларды англисчеден португал тилине которду. 

АБББнын негизинде түзүлгөн, жогоруда көрсөтүлгөн курстардан тышкары аларды түзүүдө ачык булактар 
эле колдонулбаган Сунуштамалар менен байланышкан курстардын мисалдары бар. Мисалы, араб 
дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн биринде иштелип чыккан программалардын бири, МКТны өлкөнүн бардык 
мектептеринде жайылтуу улуттук стратегияны ишке ашырууга колдоо көрсөтүүгө чакырылган. Окутуу 
программасы мугалимдер, нускоочулар жана мектептин мүдүрлөрү үчүн Сунуштамалардын бардык үч 
деңгээлдери үчүн модулдардын топтомун түшүндүрөт. Азыркы убакта, программа расмий улуттук билим 
берүү стратегиясынын планынын бөлүгү болуп саналат. Программада 200 000ден ашык мугалимдердин, 
900 машыктыруучулардын катышуусу пландалууда. Окутуу күндүзгү, ошондой эле аралык формада 
өткөрүлөт, жана төрт чөйрөнү тийип өтөт: МКТ жана кесиптик өнүгүү; МКТ жана маалыматка 
жеткиликтүүлүктү жакшыртуу; мектепти курчаган коомчулук менен өз ара аракеттенүүнүн түзүүгө 
жардам берген МКТ, ошондой эле МКТ шериктештик маданиятын түзүү кызыкчылыгында. 

Корпорациялардын демилгелери

Microsoft компаниясы 2011-жылы ЮНЕСКОнун Сунуштамаларын иштеп чыгуудагы маанилүү шериги 
болгон. 2012-жылы Microsoft компаниясы тарабынан "Технологияларды колдонуу менен 
окутуу" (Teaching with Technology) аталышындагы окуу курсу иштелип чыккан, ал  ЮНЕСКОнун 
Сунуштамалары менен тыгыз байланышта болгон. Курс Египетти, Россияны, Түштүк Африка 
Республикасын жана Тунисти кошуп, ар кандай өлкөлөрдө ишке ашырылган. Ушул окуу курсунун бир 
катар версиялары бар, себеби ал жергиликтүү муктаждыктарга адаптацияланган. 

"Технологияларды колдонуу менен окутуу" курсу Сунуштамаларды кабыл алууга даяр болгон өлкөлөр 
үчүн даяр окуу курсу катары позицияланат. Мисалы, Сунуштамаларды жергиликтүү муктаждыктарга 
адаптациялап алган араб дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн биринде, Билим берүү министрлиги тийиштүү МКТ-
компетенцияларды алууну камсыздаган программаларды жүргүзүүгө жооп берген өзгөчө бөлүмчө түзгөн. 
Азыркы убакта башка курстардын ичинде бул бөлүмчө 165 машыктыруучулардын колдоосу менен араб 
тилинде аралашкан окутуу форматында "Технологияларды колдонуу менен окутуу" курсунун версиясын 
сунуштайт; эгерде мугалим курсту ийгиликтүү өздөштүрсө, Microsoft Certifi ed Educator (MCE) 
сертификатын алат. 2015-2016-жж.  бүткүл өлкө боюнча 24 административдик-аймактык единицалардагы  
40 000 окутуучулар MCE сертификатын алышты. 

Сунуштамалардын негизинде түзүлгөн копоративдик окутуунун башка мисалы болуп, Intel® "Окутууну 
кайрадан түзөлү" (Transforming Learning) программасы эсептелинет. Программа окуучуларга XXI 
кылымдын окутуу көндүмдөрүн үйрөтүү үчүн түзүлгөн, ал эми программанын кириш сөзүндө бул 
көндүмдөр ЮНЕСКОнун Сунуштамаларына ылайык келтирилгендиги белгиленет.  

6. OER Commons репозиторийиндеги Сунуштамалар боюнча
ачык билим берүү булактары

2016-жылы ЮНЕСКО Билим берүүдөгү билимди башкаруу маселелерин изилдөө боюнча институтунун 
(ISKME) веб-сайтында OER Commons репозиторийин түзгөн, анда ачык булактар Сунуштамалардын 
компетенцияларына жана максаттарына ылайык индекстелген. Сунуштамалардын репозиторийи өзүнө 
Сунуштамаларда сүрөттөлгөн конкреттүү маселелерди мугалимдерге чечүүгө жардам бере алган 
булактарды иштеп чыгуучуларга издөөгө жана идентификациялоого мүмкүнчүлүк берген издөө 
системасын камтыйт. (5-таблицаны карагыла). 



М
уг

ал
им

де
рд

ин
 М

К
Т-

ко
мп

ет
ен

тт
үү

лү
гү

нү
н 

тү
зү

лү
ш

ү.
 Ю

Н
ЕС

К
О

ну
н 

су
ну

ш
та

ма
ла

ры

59

5-таблица. OER Commonsтогу  ЮНЕСКОнун Сунуштамаларынын репозиторийинде интерактивдүү издөө матрицасы 

Саясатты түшүнүү
19 булак

МКТ менен таанышуу

МКТнын билим 
берүүдөгү ролу 

Окуу программа 
жана баалоо

Педагогикалык 
тажрыйба

МКТ

Билим берүү 
процессин 
уюштуруу жана 
аны башкаруу

Педагогдордун 
кесиптик өнүгүүсү

Билим өздөштүрүү Билим жаратуу

Негизги билимдер

20 булак

МКТны колдонуу

23 булак

Негизги шаймандар

33 булак

Окуу иштин салттуу 
формалары

18 булак

Санариптик сабаттуулук

24 булак

Саясатты колдонуу

20 булак

Билимдерди колдонуу

27 булак

Татаал маселелерди чечүү

28 булак

Татаал шаймандар

29 булак

Кызматташтык топтору

16 булак

Башкар жана багытта

16 булак

Саясат жаатындагы 
инновациялар

10 булак

Билим коомунда зарыл 
болгон көндүмдөр

20 булак

Өз алдынча уюшуу 

17 булак

Жайылып жаткан 
технологиялар

13 булак

Билим алып жаткан
уюмдар

9 булак

Мугалим 
окутуунун чебери

12 булак

Бул документ түзүлүп жатканда Репозиторий, негизинен, Сунуштамалардын бир же бир нече маселелери 
менен байланышкан окуу блокторуна шилтемелерди камтыган. Окуу блоктордун көлөмү 30 мүнөттөн 6 
шарттуу саатка чейин өзгөрүп турат, бардык материалдар ачык жана ачык лицензиялардын шарттарында 
жайылышат. 

Ачык лицензиялар ар бир адамга автордун уруксатысыз жана акысыз, өзүнө карап колдонууга жана 
адптациялоого мүмкүнчүлүк берет. Бул окуу блоктор, ЮНЕСКОнун жана билим берүү 
министрликтеринин долбоорлорунун алкагында түзүлүшкөн, ал долбоорлор Африканын 10 өлкөсүндө, 
ошондой эле Латын Америка жана Кариб бассейнинин өлкөлөрүндө 2012-2018 жж. ишке ашырылган12. 

2017-жылы болуп өткөн экинчи Ачык билим берүү булактары боюнча бүткүл дүйнөлүк конгрессте, 
Репозиторий, ошондой эле Институционалдык чемпиондордун тармактары - Сунуштамалардын 
негизинде, булактарды андан ары адаптацииялоону жана жаңы булактарды түзүүнү жүргүзүүнү каалаган 
жаңы иштеп чыгуучуларды колдоого жана багыт берүүгө чакырылган кесиптик коомчулук үчүн 
башкалардан айырмаланган "онлайн-үйү" болду. Репозиторийдин коммуникациялык мүмкүнчүлүктөрү 
АБББ/Сунуштамалар жаатындагы эл аралык чемпиондорду бириктирүүгө жана аларды жаңы тажрыйба 
алып жаткан адистер менен байланыштырууга жардам берет. 

12 OER Commonsтогу Сунуштамалардын Репозиторийи бул дарек боюнча жайгашкан: https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO.

https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
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6-бөлүм.
Корутунду

Сунуштамалардын максаты, билим берүү чөйрөдөгү эксперттерди, саясатты иштеп чыгууга жооптуу 
адамдарды, билим берүү системасын реформалоодогу МКТнын ролу жөнөндө суроолор боюнча 
мугалимдерди кесиптик даярдоо жаатындагы адистерди маалымдоо, ошондой эле ЮНЕСКОнун мүчө-
мамлекеттерине мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүн улуттук стандарттарын иштеп чыгууга жардам 
берүү болуп саналат. 

Бүгүнкү күндө, көп нерсе, бул концепция Сунуштамалардын алкагында ийгиликтүү ишке ашкандыгын 
көрсөтүп турат. Сунуштамалар педагогдор үчүн МКТ жаатындагы улуттук стандарттарды түзүү үчүн, 
жана мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган курстарды иштеп чыгуу үчүн 
негиз болгондугунун ынандыруу далилдери бар. Ошондой эле, акыркы жылдары, Сунуштамалар билим 
берүү саясатты иштеп чыгууда жана билим берүү системаны реформалоо боюнча аракеттерди - алардын 
алкагында технологиялар билим берүү үчүн дем берген каражат катары каралган аракеттерди ишке 
ашырууда, МКТны жайылтуу үчүн колдонулгандыгынын күбөлүктөрү бар. Башында Сунуштамалар 
мындай максаттарды көздөгөн эмес болчу, алар окуу программаларды иштеп чыгуу жана мугалимдердин 
МКТ-компетенттүүлүгүнүн деңгээлин баалоо үчүн кызмат көрсөтүштү. Сунуштамалар тарабынан 
башында болжолдонгонго караганда, кеңирирээк аудитория камтылды; кээ бир корпорациялар, ошондой 
эле Сунуштамаларды пайдалуу деп табышты. 

2008-жылдан баштап, жогоруда аталган жааттарда чоң иштер жасалды, жана бүгүнкү күндө 
Сунуштамаларды пайдалануу боюнча көптөгөн мисалдар жана мамилелер бар. ЮНЕСКОнун 
Сунуштамаларды жайылтууга болгон "ийкемдүү" мамилеси, саясий ишкерлерге жана окуу курстарды 
иштеп чыгуучуларга өзүлөрүнүн демилгелери үчүн Сунуштамаларды регламенттеген документ катары 
эмес, баштапкы чекит катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген. Жыйынтыгында, көптөгөн 
интерпретациялар пайда болду, алардын кээ бири бул жарыялоодо көрсөтүлгөн. Ошол документтердин 
кээ бири ачык лицензиялоо шарттарында жайылтылат, аларга ал Сунуштамаларды кайрадан 
пайдаланууга жана адаптациялоого жана андан аркы интерпретациялоого мүмкүнчүлүк берет. 

Сунуштамалардын эң чоң натыйжалуулугу, бул чөйрөдө контекстуализацияланган демилгелерди 
калыптандырууга таасир берүү мүмкүнчүлүгүндө, мында кызыкдар тараптардын өз ара аракеттенүүсү 
жана Сунуштамаларды жана ал менен байланышкан ачык ресурстарды пайдалануу абдан маанилүү. 
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ГЛОССАРИЙ

Төмөндө колдонулган терминдердин жөнөкөй аныктамалары келтирилген: 

– Адамга багытталган (student-centred, мисалы, адамга багытталган окутуу)  – окуучулар пассивдүү
эмес, активдүү болгон, алар окуу долбоорлордо, изилдөөлөрдө жана эксперименттерде мугалимди
пассивдүү угуп отурбай,  кызыгуу менен катышкан мугалимдин ишинин жана окутуу иш чараларды
өткөрүү стили.

– Атайын мүмкүнчүлүктөр (accessibility features)  – аныкталган бузулуулары бар адамдар үчүн
пайдалануунун ыңгайлуулугун жогорулатуучу ичине орнотулган функциялар.

– Ачык билим берүү булактары  (open educational resources, АБББ)  – акысыз колдонууга мүмкүн болгон
ачык лицензиянын шарттарында жайылуучу усулдук жана билим берүү булактары.

– Ачык лицензия (open licence) – чыгарма менен эмне кылыш керек жана эмне кылбаш керек дегенди
аныктайт (текст, сүрөт, программалык камсыздоо же мультимедиалык материалдар менен). Ачык
лицензиялар, адатта, авторду көрсөтүү шарттарында материалдардын түп нускаларын бир нече жолу
алууга, бир нече жолу пайдаланууга жана бир нече жолу жайылтууга мүмкүнчүлүк беришет.

– Баалоо критерийлери (rubrics, мисалы, билимдерди жана жыйынтыктарды баалоо критерийлери) –
баалоо үчүн параметрлер, өзгөчө окуучунун ишин баалоодо көңүл буруу керек болгон деталдар жана
касиеттер. Мисалы, дилбаянды баалоо критерийлери орфографиялык жана синтаксистик каталардын
жоктугун, параграфтарга туура бөлүүнү, ошондой эле так жана логикалык түзүлүштү камтышы мүмкүн.
Критерийлер, ошондой эле өзүнө чыгарманын ар түрдүү аспекттерин баалоодо коюулуучу баллдарды
суммалоону камтыйт.

– Бардык жерде окуу  (ubiquitous learning)  – мобилдик технологияларды колдонуу менен тыгыз
байланышкан ар жерде ар убакта окуу.

– Бардыгын камтыган окутуу (pervasive learning) – окуучуларды каражаттардын, адамдардын,
кырдаалдардын коомчулуктарына кошуу менен, окуучуларга адекваттуу жана маанилүү окуу тажрыйбаны
алууга мүмкүнчүлүк берген социалдык процесс.

– Басма технологиялары (publishing technologies) – маалыматты жайылтуу жана аны кеңири аудиторияга
жеткирүүчү ар кандай санариптик каражаттар (мисалы, басма чыгарылыштарды версткалоо), подкасттар
жана веб-сайттар.

– Билим берүү стандарттар (curriculum standards)  – окуучулар ээ боло турган көндүмдөрдүн,
билимдердин жана жөндөмдөрдүн деңгээли жана даражасы.

– Билим коому (Knowledge Society) – ар түрдүүлүктү кубаттаган жана элдик акылмандуулуктан баштап,
жогорку технологиялык илимий-техникалык билимдерге чейин өзүнүн кызыкчылыгында, билимдин ар
түрдүү формаларын колдонгон коом. Мындай коомдун концепциясы билим жалаң гана илимий
лабораториялардын ишинин жыйынтыгы болбостон, адамзатты түзгөн көп кылымдар бою топтогон
элдердин тажрыйбасы деп белгилейт.

– Билим коомунда зарыл болгон көндүмдөр (Knowledge Society skills) – малыматты иштетүүнүн эң
негизги шайманы болуп саналган маалыматтарды жана билимдерди иштетүү жана түзүү үчүн зарыл болгон
көндүмдөр; бул жерге мисалдарды чыгарууну билүү, сын ой жүгүртүү, анализдөө, биргелешип иштөө,
коммуникативдүүлүк, башка бирөөнүн көз карашын түшүнүү жана МКТны колдонууну билүү сыяктуу
көндүмдөр кирет.

– Биргелешкен иш (collaboration) – жалпы максатка жетүү үчүн эки же андан көп адамдардын иши.
Терминдин мааниси "Кызматташтык" термини менен окшош, бирок катышуучулардын макулдашылган
ишин  жана ролдордун жана милдеттердин так бөлүнүшүн талап кылат.

– Блог (blog)  –  адатта комментарийлерди, окуяларды,  сүрөттөрдү жана видеолорду жайгаштырган бир адам
тарабынан кызмат көрсөтүлүүчү веб-сайт. Башка колдонуучулар блогдогу жарыялоолорго комментарий
калтыра алышат, бирок блогдун ээси гана редакция кыла алат. Блогдорду,
көбүнчө"онлайн-күндөлүктөр" деп аташат.

– Булак (resource, санариптик, МКТ, веб-, онлайн-булак)  – санариптик формадагы маалымат, санариптик
жабдуу жана программалык камсыздоо.
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– Веб-жеткиликтүүлүк (web accessibility) – веб-сайттарды. шаймандарды жана технологияларды
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу менен, ошондой эле Бардыгы
Интернетте багыт алууга мүмкүнчүлүгү болгондой, анын мазмунун түшүнгөндөй, анын чектеринде өз ара
аракеттенүүгө жана Интернет-коомчулукка өзүнүн салымын кошо алгандай кылып, долбоорлоо жана иштеп
чыгуу.

– Веб-контент (web content)  – веб-сайттарда жарыяланган тексттик, визуалдык жана үндүү маалымат.

– Веб-сайт (website)  – адатта жалпы домендик аты бар жана аз дегенде ,бир веб-серверде жарыяланган
мультимедиалык контентти кошуп, байланышкан веб-баракчалардын топтому.

– Вики (wiki)  – веб-сайт же онлайн-булак, анда ар бир адам булактарды түзө алат, анын алкагында жаңы
контентти кошуу же башка колдонуучулар тарабынан, викини карап чыкканда бар болгон контентти
редакциялоо жолу менен контент жамааттык болуп түзүлө алат.

– Виртуалдык чындык ВЧ (virtual reality, VR) – компьютерде түзүлгөн симуляция, аны менен адам ага
"кирүү" жана анда камтылган объекттерди башкаруу, же бир катар аракеттерди жасоо менен өз ара
аракеттене алат.

– Гендердик мамилелер (gender)  – коомдо калыптанып калган эркетердин жана аялдардын ортосундагы
мамилелер. Кайсы булактарга эркектер жана аялдар бирге же өз өзүнчө жеткиликтүүлүктү ала алгандыгын,
кайсы ишти аткара алгандыгын, кайсы кийимди кийгендигин жана кандай билим алууга мүмкүнчүлүгү
бардыгын, ошондой эле аларды алар кантип алаарын жана пайдаланаарын коом чечет. Гендердик
мамилелер орунга жана убакытка жараша өзгөрүлө алат. Жыныс өзгөрүүсүз калган учурда, гендердик
мамилелер убакыт менен кырдаалга жараша өзгөрүлүшү мүмкүн. Аялдар жана эркетер ортосундагы
гендердик мамилелер класстык жана расалык таандыгына, ошондой эле маданий салттарына карата
айырмаланышы мүмкүн. Кээ бир мекемелерде ошондой эле аялдардын жана эркектердин аткаруучулук,
административдик жана кызматтык милдеттерин аныктаган өзгөчө маданият болушу мүмкүн.

– Гендердик теңдик (gender equality)  – экономикалык, социалдык, маданий жана саясий өнүгүүгө көмөк
көрсөтүү максатында, адам укуктарын  жана  толугу менен өзүнүн потенциалын ишке ашыруу үчүн
аялдарга жана эркектерге бирдей статуска жана бирдей мүмкүнчүлүктөргө кепилдик берген принцип. Бул
коом тарабынан аялдар менен эркектер ортосундагы окшоштуктарга да, айырмаларга да, жана алар
ойногон ар кандай ролдорго да ыйгарылган бирдей баалуулук. Гендердик теңдикке биологиялык
жынысына карабастан, канчалык эркектер, ошончолук аялдар үчүн булактардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн
жеткиликтүүлүгү жардам берет.

– Графикалык пландагыч (graphic organizer)  – маалыматтын жана факттардын, концепциялардын жана
идеялардын ортосундагы өз ара байланышты визуалдык чагылдыруу.

– Графикалык программалык каражаттар (graphics software) – сүрөттөрдү, көрүнүштөрдү,
фотографияларды, графиктерди түзүү үчүн дайындалган компьютердик программалар (мисалы, Photoshop).

– Даяр педагогикалык программалык камсыздоо (off -the-shelf educational software) –  окуучулар
мугалимдин катышуусусуз пайдалануучу билим берүү программалар, мисалы, туура жазууну өздөштүрүүчү
программа мугалим түзгөн санариптик булактан айырмаланат, мисалы тексттик редактордо түзүлгөн татаал
орфографиясындагы сөздөрдүн тизмеси.

– Диагностикалоо шайманы (diagnostic tool)  – окуучуга каталардын үстүндө иштөө же кошумча
тапшырмаларды аткаруу керекпи дегенди аныктоо ыкмасы.

– Жалпы багыттагы программалык каражаттар (open-ended tools)  – ар түрдүү максаттар үчүн
пайдаланууга мүмкүн болгон компьютердик программалар (мисалы, тексттик редакторлор жана
электрондук таблицалар). Алар бир спецификалык маселени чечүү үчүн багытталган атайын багытталган
компьютердик программалардан айырмаланышат (мисалы, аныкталган процесстин өтүшүн
визуализациялоо).

– Жардамчы технологиялар (assistive technology, assistive ICT) – мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын
функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, колдоо жана жакшыртуу үчүн колдонулуучу технологиялар.

– Жардамчы технологиялар (assistive technology, assistive ICT) – мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын
функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, колдоо жана жакшыртуу үчүн колдонулуучу технологиялар.

– Жасалма интеллект, ЖИ (artifi cial intelligence, AI) – адамдын ой жүгүртүү процессин машиналардын,
айрыкча, компьютерлердин жардамы менен моделдөө.
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– Жеткиликтүүлүк (accessibility)  – чөйрөгө, кызмат көрсөтүүгө же продуктка максималдуу көп адамдарга,
айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүүлүк мүмкүнчүлүгү.

– Жыйынтыктоочу балоо (summative assessment) – сертификат (аттестат) алуу, университетке тапшыруу же
жумушка кирүү үчүн окуучу жеткиликтүү билимдерге ээ болгондугун аныктоо максатында, окуучунун
жетишкендиктерин, окууда жетишкен деңгээлин баалоо. Жыйынтыктоочу баалоо, адатта, окуу курсу
аяктагандан кийин жүргүзүлөт, ал эми анын жыйынтыктары менен үчүнчү тараптар колдонушат (мисалы,
жумуш берүүчүлөр же кабыл алуу комиссиянын мүчөлөрү). Бул аны калыптандырган баалоодон (төмөндө
көрс.) айырмалайт, анда баалоо окутуунун жүрүшүндө жүргүзүлөт жана окуучуга жана мугалимге билим
берүү процесси менен башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Баалоонун эки түрүнүн ортосундагы айырма, баалоо
үчүн колдонулган тест же экзамен формасында эмес, алардын максатында турат. Мисалы, жат жазууну
баалоо, анын жыйынтыктары кандайча пайдалангандыгына карата, калыптандыруучу да, жана
жыйынтыктоочу да боло алат.

– Инклюзивдүү (inclusive)  – бардык адамдар үчүн туура келген, ошондой эле маалыматтын
жеткиликтүүлүгүн жана МКТны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган.

– Интернет (Internet) – Интернет, же Бүткүл дүйнөлүк тармак (же Тармак, же веб-сайттар). Көбүнчө бул
түшүнүктөр өз ара алмышылышат, бирок Интернет - бул бүткүл дүйнө боюнча компьтерлерди бириктирген
тармак, ал эми веб-сайттар - бул ошол тармактагы документтер, сүрөттөр жана башка материалдар.

– Интернет жабдыктары (Internet of Things) – биз күндө колдонгон предметтерге орнотулган, жана ошол
предметтерден Интернет аркылуу маалыматтарды алууга жана жиберүүгө мүмкүнчлүк берген эсептөө
каражаттарынын тармагы.

– Интернет-коопсуздугу (Internet safety) –  "Электрондук коопсуздукту" жана "Киберкоопсуздукту"
карагыла.

– Иштеп чыгууларды аткаруу үчүн чөйрө, автордук чөйрө (authoring environment)  – веб-сайттарды түзүү
үчүн программалык камсыздоо.

– Калыптандыруучу баалоо  (formative assessment), ошондой эле «үйрөтүүчү баалоо» – окуучулар эмнени
түшүнгөн жок, эмнени кайталашы керек жана окуу иштин кийинки этабына өтүүгө даярбы дегендерди
көрсөтүп окутуу процессти багыттоого жардам берген аралык процесс
(ошондой эле "Жыйынтыктоочу бааны" карагыла.).

– Квалификацияны жогорулатуу (professional learning)  – педагогдордун мугалимдин дипломун алуу үчүн
ээ болгон билимдерине кошумча билимдерди жана билүүлөрдү алуусу. Мугалимдер өзүнүн
квалификациясын ар түрдүү жолдор менен жогорулатышат: курстарда окуп, конференцияларга,
семинараларга, мастер-класстарга катышып жана кесиптештер менен жолугушуп, эксперименттерди,
изилдөөлөрдү жүргүзүп жеке тажрыйба топтоп, жана кесипкөй топтордун жана коомчулуктардын
иштеринде катышып, өзүнүн ишин анализдеп. Кээде квалификацияны жогорулатуу деп педагогдордун
кесиптик өнүгүүсүн же үзгүлтүксүз кесиптик өркүндөөсүн айтат.

– Киберкоопсуздук (cyber safety/security)  – МКТны коопсуз жана жоопкерчиликтүү колдонуу; жеке
маалыматты жана каражаттарды коргоо үчүн Интернетти пайдаланууда кармануу керек болгон алдын ала
этияттуулуктун чаралары жана тажрыйбалары.

– Компетенция (competency)  – кандайдыр бир ишти кесипөйлүк деңгээлде ийгиликтүү аткаруу үчүн зарыл
болгон көндүмдөр, билимдер жана түшүнүктөр.

– Компьютердик класс (computer laboratory, lab) – ар бир окуучу үчүн компьютердик орун алдын ала
каралган калсстык бөлмө.

– Көпчүлүккө ачык онлайн-курс (massive open online course, MOOC) – бүткүл дүйнө боюнча көпчүлүк
адамдарды окутуу үчүн дайындалган тармакта дисстанциялык окутуунун акысыз прграммасы.

– Курс (course) – окутуунун цикли.

– Курстун программасы  (syllabus) – кээде "окуу программага" синоним катары колдонулат.

– Кызматташтык (cooperation)  – аныкталган өз ара пайдалуу максатка жетүү үчүн, эки же андан көп
адамдардын биргелешкен иши (атаандаштыктан айырмаланып).

– Майыптуулук (disability)  – дене бою, акыл-эси жагынан же сенсордук бузулуулары, ден соолугунун
бузулушу же психикалык оорулары бар адамдардын ар кандай функционалдык чектөөлөрү.
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– Медиалык-маалыматтык сабаттуулук (media and information literacy)  – МКТжаатындагы өзгөрүүлөр
жана өнүгүүлөр маалыматтарды жана коммуникацияларды алуу, анализдөө, баалоо, түзүү жана пайдалануу
көндүмдөрүн калыптандыруу зарылчылыгын; маалыматтын жана медиаконтенттин бир убакта автору жана
колдонуучусу ролунда болуу зарылчылыгын; медиаконтентке сын ой жүгүртүү жана сын мамиле кылуу
зарылчылыгын; ошондой эле, адам укуктарын коргоо жана туруктуу өнүгүүгө жардам берүү үчүн
маалыматты жана ЖМКны колдонуу зарылчылыгын  аныктайт деген фактты моюнга алуу менен
негизделген педагогикалык концепция.

– Мектепти башкаруу системасы (school management system) – мектептин күндөлүк ишин башкаруу үчүн
дайындалган маалыматтар базасынын системасы.

– Мобилдик каражат (mobile device)  – портативдик эсептөөчү каражат, мисалы, мобилдик телефон же
планшет.

– Модуль (module) – бүтүрүлгөн фрагмент. Модуль педагогикалык билим берүүнүнн же кесиптик окутуунун
программасындагы окутуу курсунун бир бөлүгү болушу мүмкүн. Толук курс мындай модулдардын
топтомун түзөт.

– МКТ (ICT) – маалыматтык жана коммуникативдик технологиялар: компьютерлер, мобилдик телефондор,
санариптик фотоаппараттар, спутниктик навигациялык системалар, электрондук шаймандар жана жазуу
каражаттары, радио, телекөрсөтүү, компьютердик тармактар, спутник байланышы, б.а. электрондук түрдө
маалыматты чогултууга, иштетүүгө, сактоого жана берүүгө жардам бергендердин бардыгы. МКТ өзүнө
техникалык каражаттарды (жабдууларды), ошондой эле программалык камсыздоону (жабдуу тарабынан
колдонулган) камтыйт.

– Мугалимге багытталган (teacher-centred; мисалы, мугалимге багытталган окуу иш аракети) –
дидактикалык окутуу (ошондой эле «Дидактикалык окутуу» жана  «Адамга багытталган» караңыз).

– Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (persons with disabilities)  – башкалар менен бирге коомдун
жашоосуна толук жана натыйжалуу катышуусун чектеген дене бою, акыл-эси жагынан же сенсордук
бузулуулары бар адамдарды кошуп, мүмкүнчүлүгү чектелген бардык адамдарга карата колдонулуучу
термин.

– Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар (students with disabilities)  –  «Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар»
карагыла.

– Мүмкүнчлүктөрдү кеңейтүү (capacity building) – адамдардын ишти аткаруу жөндөмдөрүн өзүнүн
билимдерин жана илүүлөрүн өркүндөтүү жолу менен өнүктүрүү.

– «Оодарылган класс» (fl ipped classroom) – аралаштырып окутуу стратегиясы, анын алкагында күндүзгү
окутуу технологияларды колдонуу менен айкалыштырылат; салттуу окутуу чөйрөсү "бутунан башына
оодарылган": окуучулар видео же башка санариптик контент көрүү менен материалдарды үйүнөн
изилдешет, ал эми активдүү окуу класста жүргүзүлөт.

– Окуу программанын түзүлүшү (curriculum framework)  – алардын негизинде деталдуу окуу планын же
программаны иштеп чыгуу мүмкүн болгон идеялардын жана принциптердин топтому.

– Окуу программасы (curriculum)  – окутуунун жүрүшүндө изилдөө зарыл болгон темалардын тизмеси,
алардын мазмуну окутуунун ырааттуулугун камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан курстардын топтому.
("Окуу программа" жана "Окуу дисциплинаны программасы" терминдери ар башка өлкөлөрдө ар кандай
болуп колдонулат, бирок, чындыгында, эки термин тең окуу үчүн зарыл болгон темалардын тизмесин
түшүндүрөт).

– Окуу материалдары (программалык камсыздоонун түрү катары; tutorials) – адатта
видеотехнологиялардын жардамы менен материалды түшүндүрүү же көрсөтүү.

– Окуп жаткан коом (learning society)  – окутууну өмүр бою улантуу зарылчылыгы принцибин ээрчиген
коом.

– Окуп жаткан уюмдар  (learning organizations) – өмүр бою уюмдун  бардык мүчөлөрүнүн окутууну
улантуу жалпы зарылчылыгы принцибин ээрчиген уюмдар (мектептер же компаниялар). Ошентип,
мугалимдер өзүнүн предметин жана анын окутуу ыкмаларын окушу керек.

– Окутууну башкаруу системасы, ОБС (learning management system, LMS)  – мугалимге контентти
түзүүгө жана жайылтууга, окуучулардын окуу процеске берилгендигин байкоого жана алардын
жетишкендигин баалоого мүмкүнчүлүк берген окуу процессти пландаштыруу, ишке ашыруу жана баалоо
үчүн колдонулуучу программалык приложение же веб-технологиялар.
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– Окутуунун универсалдуу дизайны, ОУД (Universal Design for Learning, UDL)  – мугалимдердин ар кандай
муктаждыктарын канааттандырууга жардам берген, адаптациялануучу максаттарды, усулдарды,
материалдарды жана баалоо процесстерин сунуштоо менен окуучулардын ар түрдүү муктаждыктарын чечүү
ыкмасы. ОУДду колдонуу менен түзүлгөн окуу пландары эӊ башынан эле бардык окуучулардын
муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыгат. ОУД платформасы өзүнө параметрлери жөнгө
салынуучу окуу жагдайларынын ийилчээк дизайнын камтыйт, ал бардык окуучуларга окууну өздөрүнүн
индивидуалдык старттык позициясынан баштаганга мүмкүнчүлүк берет.

– Операциялар (operations, мисалы, копьютердик жабдуулар же программалык камсыздоо менен
аткарылган операциялар) – түзүлүштөрдү жана программаларды башкару, мисалы, кнопкаларды басуу,
которгучтарды буруу, меню пункттарындагы  кликтин жардамыменен, санариптик камеранын жардамы менен
тартуу, санариптик термометрдин жардамы менен температураны өлчөө.

– Өз ара баалоо (peer assessment) – алдын ала берилген критерийлер боюнча окуучулар жана кесиптештер
бири-биринин иштерин баалаган мамиле.

– Пакет (package) – компьютердик программа (ошондой эле «программаны» карагыла).

– Педагогика (pedagogy) – мугалимдин ишинин ыкмалары, стилдери. окутуу усулдары. Ошондой эле, окутуу
процесси же ошол процессти изилдөө.

– Педагогикалык билим берүү (teacher education)  – университетте же башка жогорку окуу жайда окуу, аны
ийгиликтүү аяктаган адам мугалимдин дипломун алууга мүмкүнчүлүк алат.

– Пландоо жана анализдөө шаймандары (planning and thinking tools)  – тизмелерди, календарларды,
жүгүрмөлөрдү, графиктерди жана пландоонун жана анализдөөнүн жүрүшүндө пайдалануучу башка
документтерди даярдоо үчүн дайындалган компьютердик программалар.

– Презентациялар үчүн программалар  (presentation software)  – аудиториянын алдында чоң экранда
слайддарды (текстти жана сүрөттөрдү камтыган) даярдоо жана көрсөтүү үчүн дайындалган компьютердик
программа
(PowerPoint сыяктуу).

– Приложение (application) – компьютердик программа (ошондой эле «Программаны» карагыла).

– Программа (programme)  – компьютердин программалык камсыздоосу, приложение же приложениелердин
пакети (мисалы, Microsoft Word же Photoshop). Компьютерге жүктөлгөн жана ага аныкталган функцияларды
аткарууга мүмкүнчүлүк берген командалардын топтому: текстти иштетүү, электрондук таблицаларды
кайрадан түзүү, презентацияларды түзүү, маалыматтар базасына жеткиликтүүлүк, сүрөттөрдү иштетүү ж.б.

– Программалык камсыздоо (productivity software, инструменты) өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн –
тексттик редакторлор, презентациялар үчүн электрондук таблицалар жана программалар.

– Программалык камсыздоо (software,  программалардын пакети  ж.б.)  – компьютердик программа
(ошондой эле «программаны» карагыла).

– Салттуу, же дидактикалык окутуу (didactic teaching / didactic instruction) – окуу дисциплинанын
материалдарын баяндоо жолу менен окутуу, аны түшүндүрүү, көрсөтүү, лекцияларды окуу, окуучуларга
суроо берүү, алардын суроолоруна жооп берүү жана дискуссияларды өткөрүү. Бул окутуу процессинен
айырмаланып, окуучуларга, жөн гана мугалимди угуп отурбастан, эксперименттеп, ой жүгүртүп, аларды бир
нерсе кылууга мажбурлап окууга жардам берет.

– Санариптик (digital) (санариптик контент, санариптик түзүлүштөр, санариптик булактар, санариптик
технологиялар) – маңызы боюнча, компьютерлердин жана компьютердик технологиялардын башка аталышы
(компьютерлер аларды санариптик формага кайрадан келтирип, маалыматты сакташат жана иштетишет).

– Санариптик жарандуулук (digital citizenship)  – санариптик коомдун жашоосуна катышуу үчүн МКТнын
техникалык каражаттарына жана тийиштүү көндүмдөрүнө ээ болуу (мисалы, өкмөттүк маалыматты Интернет
аркылуу алуу, социалдык тармактардын сайттарына кирүү, мобилдик телефон менен колдонуу).



– Санариптик сабаттуулук (digital literacy) – маалыматты издөө, баалоо, колдонуу жана түзүү үчүн
санариптик технологияларды, байланыш каражаттарын же тармактарды колдонууну билүү. Бул термин
ошондой эле компьютерде ар түрдүү форматтарда берилген же ар түрдүү булактардан алынган
маалыматтарды түшүнүү жана пайдалануу жөндөмүнө же адамдын санариптик чөйрөдө маселелерди
натыйжалуу аткаруу жөндөмүнө тийиш.

– Санариптик шаймандар (digital tools) – МКТнын синоними.

– Силлабус - окуу программасы үчүн дагыбир сөз (Окуу программасын да карагыла).

– Социалдык тармак (social network) – адамдар тарабынан мамиле кылуу жана аларга бири-бири менен
маалыматты, сүрөттү жана каттарды жайгаштыруу аркылуу  өз ара аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк берген веб-
сайт же приложение.

– Социолингвистикалык (socio-linguistic)  – алардын тил менен айкалышында жаштын, жыныстын,
социалдык класстын, салттардын, жашаган жеринин жана маданиятынын параметрлеринде негизделген
мүнөздөмө.

– Социомаданий (socio-cultural) – социалдык жана маданий факторлордун айкалышы.

– Сунуштамалар (ICT CFT) – «Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн түзүлүшү. ЮНЕСКОнун
сунуштамалары».

– Сүйлөөнү текстке айлантуу үчүн программалык камсыздоо (speech-to-text software)  – тексттик
редактордо аудиоконтентти текстке айландырган программалык камсыздоонун түрү. Клавиатура менен
колдонуу кыйын болгон мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн, пайдалуу жардамчы технологиялардын
түрлөрүнүн бири. Сүйлөөнү текстке айлантуу үчүн программалык камсыздоону дагы үндү таануу үчүн
программалык камсыздоо деп аташат.

– Тажрыйбалык көнүгүүлөр үчүн программалык камсыздоо (drill-and-practice software) – кайталоо
аркылуу окууга жардам берген компьютердик программалар, мисалы, чет тилдин сөздөрүн жаттоо же
математикалык жол-жоболорду изилдөө.

– Тармактар (networks) – бири-бирине туташкан компьютерлер. Компьютерлер бири-бирине зымдын
жардамы менен же зымсыз байланыш аркылуу туташышат; компьютердик тармак окуу класстагы же
офистин имаратындагы компьютерлерди (жергиликтүү), шаардын ичиндеги компьютерлерди
(шаардык) же дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы компьютерлерди байландыра алат (Интернет).

– Тармактык (online)  – Интернет тармагына туташтырылган, мисалы, веб-сайттарга жана электрондук
почтага жекиликтүү болуу үчүн.

– Тема, бөлүм (мисалы, окуу программанын; unit) – окуу курсунун бөлүгү, модуль.

– Технологиялар (technology) – көбүнчө, МКТнын синоними катары пайдаланышат, бирок
"технологиялар" ар бир шаймандын түрүн же прикладдык билимдерди түшүндүрүшү мүмкүн. Мисалы,
карандаш жана кагаз, грифель доскасы, класстык жана магниттик-маркердик доска -булардын бардыгы
жазуу үчүн технологияларга кирет.

– Технологияларды мектепте жайылтуу планы (school technology integration plan) – МКТнын
системаларын жайылтуу, колдонуу жана тейлөө боюнча мектептик стратегия, ошондой эле педагогдордун
инфратүзүлүшүнө жана көндүмдөрүнө болгон талаптар.

– Технологиялык булактар (technology resources)  – санариптик түрдөгү маалымат, санариптик жабдуу
жана программалык камсыздоо.

– Толукталган чындык, ТЧ (augmented reality, AR) – элементтери компьютердик сүрөттөр менен
толукталган чыныгы чөйрөнүн сүрөтү. Бул сүрөттөр чыныгы чөйрөгө реалдуу убакыт режиминде коюлат.

– Универсалдуу дизайн (Universal Design) – адамдардын бардыгына атайын адаптациялоосу жок эле
максималдуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген продукттарды, чөйрөлөрдү, программаларды жана
тейлөөлөрдү иштеп чыгуу модели.

– Үйрөтүү баалоосу (assessment for learning)  – калыптандыруучу баалоонун эле бир түрү
(«Калыптандыруучу баалоону» карагыла).

– Электрондук коопсуздук (e-safety)  – Интернетти жана байланыш каражаттарын, анын ичинде
электрондук каражаттарын кошуп, технологияларды коопсуз жана жооптуу колдонуу; ошондой эле
"Интернет-коопсуздугу" деп аталат.

– Электрондук портфолио (e-portfolio)  – ошондой эле санариптик портфолио же онлайн-портфолио деп
аталат, окуучулардын электрондук түрдөгү иштеринин топтомун түшүндүрөт. Өзүнө тексттик жана
электрондук файлдарды, сүрөттөрдү, мультимедиа-контентти жана блогдогу жарыялоолорду камтый алат.
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«Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн 
түзүлүшү. ЮНЕСКОнун сунуштамалары» (UNESCO 
ICT Com-petency Framework for Teachers или ICT CFT) 
документинин үчүнчү версиясы — бул МКТны билим 
берүү процессинде колдонуу жаатындагы мугалимдерди 
кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу 
боюнча колдонмо. Сунуштамалар улуттук жана 
институционалдык максаттарга карата, андан ары 
адаптациялоо жана контекстуализациялоо үчүн алкактык 
документ катары көрсөтүлөт. Сунуштамалар 
мугалимдерди кесиптик даярдоо жаатындагы адистер, 
билим берүү чөйрөдөгү эксперттер, саясатты иштеп 
чыгууга жооптуу адамдар, педагогдорду колдоону камсыз 
кылган персоналдар, ошондой эле окутуучулардын 
кесиптик өнүгүү процессинин башка катышуучулары үчүн 
дайындалган.  Мугалимдердин МКТ-компетенттүүлүгүнүн 
түзүлүшүн жайылтуу мамлекеттик органдары, 
педагогдорду даярдоо жана кесиптик өнүктүрүү 
системалардын мекемелери жана мектептердин 
жетекчилери тарабынан бир топ аракеттерди талап кылат. 

 Бул Сунуштамалар БУУнун Генералдык 
Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган, 2030-жыл 
мезгилине чейин туруктуу өнүгүү жаатындагы күн 
тартибине жооп болуп эсептелинет, анда инклюзивдик 
билим коомдорун түзүүгө глобалдуу өтүү белгиленген. 
Документте МКТны билим берүүдө колдонуу чөйрөдөгү 
акыркы технологиялык жана педагогикалык 
жетишкендиктер каралат. Ал инклюзивдүүлүк жана 
дискриминациялоонун жоктугу, маалыматтарга эркин 
жана бирдей жеткиликтүүлүк, ошондой эле заманбап 
технологияларды колдонуу менен окутуу чөйрөсүндөгү 
гендердик теңдик принциптеринде негизделген. 

9 789231 002854
Билим берүү, илим жана 

маданият маселелери 
боюнча Бириккен 

Улуттар Уюму
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