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жатышат.
Макалаларда Соо§1е
сервистери сыяктуу
учурда бар болгон акысыз
интернет кызмагтары,
чөнтөк телефондордун
жана планшеттердин билим
берүүдө жеңилдик берген
жана ыңгайлуу болгон
программдык жабдыктары,
бүгүнкү күндө кыргызча
билим берүү интернет
булактарынын жалпы
абалы жана өнүгүүсү
каралат. Ошондой эле,
жашообузга абдан терең
таралган социалдык
тармактарды билим
берүүдө колдонуу
ыкмалары көрсөтүлөт.
Ал эми проекттин макала
тизмесин “ Билим берүүдө
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менен ачууну көздөи
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Проект Кыргызстанда
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жогорулатуу, жаңы
технологияларга көз
жүгүртүү жана катардагы
мугалимдер менен
окуучуларга жардамчы
болуу максатында ишке
ашырылууда.
"Кутбилим" гезитинин
жетекчилигине жана
жамаатына ушул
материалдарды басып,
проектти ишке ашырууда
салым кошкону үчүн
ыраазычылыгыбызды
билдиребиз.
Изилдөө тобу
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2. ЧӨНТӨК
ПРОЕКТОР

В Е Б -А С П А П Т А Р Д Ы 1С © П Ц С 1Н ¥¥
Азыркы учурда көптөгөн окуу
жайларда проектор менен камсыздалган атайын бөлмөлөр
жана класстар даярдалган. Бул
бөлмөлөрдө проектордун жардамы менен көпчүлүк окуучуларга
маалыматты көрсөтүү, учурдагы
теманы түшүндүрүүдө жеңилдик
берет. Бирок бул бөлмөлөр кымбат аспаптардан турат жана
саналуу болгондуктан каалаган
убакытта ал жерлерде билим
берүү мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде
билим берүү учурунда проектор
керек болсо окутуучу жанына
чөнтөк проекторун алып жүрүүсү
ыңгайлуу болот.
АКШ да
Амазон
онлайн
дүкөнүндө чөнтөк проекторлор
94.99 доллардан баштап жогору
бааларда сатылып жатат. Учурда
Бишкектин дүкөндөрүндө кездешпейт.
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АННОТАЦИЯ

АЧКЫЧ СӨЗДӨР

Бүгүнкү күндө мектептерде жана жогорку окуу жайларда билим
берүү заманбап аспаптардын жардамы менен жаңы деңгээлге
көтөрүлдү деп айтууга болот. Бир нече жыл мурун кандайдыр бир
процессти же көрүнүштү окуучуларга түшүндүрүп берүүдө тактага
кол менен же болбосо башка жеткиликтүү каражаттардын жардамы
менен ишке ашырылчу. Көптөгөн маалыматты мугалим өзү даярдап
келүүсү зарыл болчу эле.
Бул макалада билим берүү процессинде окутуучуга жардам
берген бир нече заманбап аспаптарды, алардын өзгөчөлүктөрүн
жана касиеттерин карайбыз. Ошондой эле бул аспаптардын окутуучуга жеңилдик бергенин далилдейбиз.
Учурда бар болгон аспаптарды Интернеттин жардамы менен
касиеттерин карап чыгабыз. Билим берүү процессин макалада
каралган аспаптардын жардамы менен дагы сапаттуу, жогорку
деңгээлде берүүсүн көрө алабыз.
Практикалык жактан окутуучуларга, ошондой эле окуучуларга
пайдалуу жыйынтык алабыз.

Замапбап окуу
аспаптары, билим
берүү сапаты, окуу
жабдыктары, маалыматкомпьютердик
технологиялар, §оо§1е
§1а85, гаярЬеггу р1,
агЛипю, Ме(Па 8Ьаге НиЬ,
Ыие*ооЙ1 технологиялар,
зымсыз технологиялар,
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Азыркы күндө жаңы аспаптар менен бирөөнү таң калтыруу абдан оор. Технологиялар күндөн күнгө
өнүгүүдө. Билим берүүдө мугалимдер көптөгөн заманбап аспаптарды колдонуп жатышат. Ошондой эле
окуучулар өздөрү технологияларды абдан бат жана оңой өздөштүрүп жатышат. Негизи жаштар бүгүнкү
күндө технологиянын негизги керектөөчүсү экендигин окумуштуулар далилдеп чыгышты. Ошондуктан
жаштарга кандайдыр бир маалымат берүүдө окутуучулар артта калып жатышат десек жаңылбайбыз.
Бүгүнкү күндө окуучулар мобилдик аспаптар менен дайыма жүрүшөт, мурункудай дептер-китептерди
алып жүргөн окуучуларды көрүү сейрек учурларга айланды. Интернет, электрондук китеп, видео сабактар жана видео курстар - мына бүгүнкү окуучулардын окуу куралдары.
Мына ушул чындыктын ичинде заманбап окутуучу болуу, заманбап аспаптарды жана технологияларды колдонуп билүү абдан зарыл.

3. В Ш Е Т О О Т Н
КЕ ҮВ О А КБ А ^О
УБЕСШАЬ \У1КЕЕЕ88
КЕ ҮВ О А КВ (БЛЮ ТУЗ
КЛ АВИ АТУРА Ж АНА
В И РТУАЛД Ы К зымсыз
КЛАВИ АТУРА)

Ж огоруда айтылып кеткендей, бүгүнкү окуучулар чөнтөк
технологияларды абдан жакшы
өздөштүрүшкөн,
мугалимдер
дагы азыр планшет колдонуп
жатышат. В1ие1оо1Ь кеуЬоагс! апс!
\/|г1иа1 \л/1ге1ез5 кеуЬоагс! бул клавиатура аспаптары окуучуларга
жана окутуучуларга өздөрүнүн
чөнтөк планшеттерине жана
чөнтөк телефондоруна окуу процессинде маалыматты бат жана
оңой киргизүүгө жардам берет.
Бишкекте \л/\л/\л/.Ппк.кд дүкөнүндө
24 АКШ долларына сатып алуу
гамүмкүн. Ьир://\ллллл/.Нпк.кд/Тоипс1/
Ыие1оо1Ь/10/

4.
ВШ ЕТООТН
8РЕАКЕК (БЛЮ ТУЗ
С П И К ЕР - БЛЮ ТУЗ

СҮЙЛӨГҮЧ)

М е т о д о л о ги я - а с п а п т а р д ы т а н д о о
1. МЕВ1А 8НАКЕ НУВ (МЕДИА
ШАРЕ ХАБ)
Заманбап билим берүү процессинде маалымат бул
негиз экендиги белгилүү. Маалыматты окуучуларга таратуу, маалыматты окуучуларга жеткирүү бул эң негизги
^
маселе. Бүгүнкү күнде кептеген маалымат таратуу ыкҮ
малары албетте бар. Булардын ичинен е.-таН аркылуу
N.
*—
окуучуларга маалымат таратуу, же болбосо социалдык
желе аркылуу таратуу, жана маалымат алмашуу сайттар
аркылуу таратуу. Бул методдорду көпчүлүк колдонуп
келе жатат, бирок бул методдордун кээ бир көйгөйлөрү
бар. Мисалы, эгерде окуу жайда учурда интернет жок
болуп калса, же болбосо маалыматты алыскы айылдарда окуучуларга таратуу керек болсо, же болбосо
бир нече группага же класска таратуу керек болсо, башкача айтканда, көп окуучуга таратуу керек болсо,
же семинарда маалымат таратуу керек болсо, алардын баарынан е-таН даректерин алуу, ал даректерди
клавиатура жардамы менен терүү абдан көп убакытты жана жумушту талап кылат. Мына ушундай учурларда биздин биринчи заманбап аспабыбыз МесНа ЗЬаге НиЬ жардамга келет. Азыр АКШдагы Амазон
онлайн дүкөнүндө 39.99 долларга сатып алууга болот.
Бул аспаптын жардамы менен окутуучу сүрөттө көрүнүп жаткандай 113В ЯазЬ, З й Сагс1, Ех1егпа1 НЮР
де сакталган маалыматты бул аспаптын жардамы менен таратуу мүмкүнчүлүгүн бере алат. Бул аспап өзү
\М П технологиясынын жардамы менен маалыматты тарата алат. Абдан керектүү жана пайдалуу аспап.
а$ ф
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*'* м
щц
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Окуу процессинде же семинарда аудио маалыматты угузууда бизге кайрадан эле чөнтөк технологиясындан ЫиекюШ зреакег
жардамга келет.
Бул зымсыз сүйлөгүчтөрдүн
жардамы менен мугалим дайыма
жанына ала жүргөн жана дайыма аудио маалыматты каалаган учурда окуучуларына угузуу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бишкекте Ыпкдүкөнүндө 13$, 25$, 26$
жана жогору баада сатып алуу
мүмкүн. Ьир://\ллл/\лл1тк.кд/1Ъипс1/
Ыие1оо1Н/13/
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5.
СООСЬЕ САКВВОАКО (ГУУГЛ
КАРТБОАРД - ГУУГЛ КАРТОН КУТУ)
Бул аспаптын баасы болгону 350 сом, бирок бул аспаптын жардамы менен көптөгөн
процесстерди окуучуларга үч
өлчөмдүү технологияны колдонуп, абдан кызыктуу жол менен
түшүндүрүү болот.
Үч өлчөмдүк технологияларды бүгүнкү күндө окуу процессинде жаңыдан колдонуп келе
жатышат. Мисал катары астрономия билимдерин бул технологиянын жардамы менен түшүндүрүү,
менин көз карашымча, адбан ыңгайлуу болот эле. Же болбосо кандайдыр бир кымбат аспаптарды өздөштүрүүдө абдан ыңгайлуу жана арзан
жолдордун бири. Албегте, көп
учурда бул технология оюндарда колдонулуп келе жатат, бирок
ошондой эле ийгилик менен окуу
процесстеринде колдонсо болот.
Өоод1е Сагс1Ьоагд бул кымбат
үч өлчөмдүү технологияларда
колдонулган атайын көз айнектердин“арзан өкүлү.
Бишкекте Максим Горький
жана Панфилов көчөлөрүнүн
кесилишинде жайгашкан Оас1де1:.кд дүкөндөн сатып алууга мүмкүн.

8. КА8РВЕККҮ Р1 (РЭСБЕРРИ ПАЙ)
Кредит
картанын
өлчөмүндөй болгон толук кандуу компьютер.
Бул
компьютерлерди
окуу процессинде жогорку кесиптештирилген
окуу жайларда колдонуу
болот. Мисалы, Манас
университетинин компьютер бөлүмүндө. Бул
компьютердин жардамы
менен көптөгөн чөнтөк
технологияларды автоматташтыруу, башкаруу,
санап-чыгаруу жолдорунда колдонуу болот.
Агс1и1по
жана
РазрЬеггу р| бул эки башка аспаптар. Биринчиси
автоматтарды
иштеп
чыгарууда колдонулат,
жана Ардуино компьютер
болуп саналбайт. Ал эми КазрЬеггу р| болсо бул толук кандуу компьютер болуп саналат. Бул аппараттын операциондук системасы болот
(Ш их), процессору болот, оперативдик эси болотжана көптөгөн кириш
порттору болот (изЬ, аисНо, пе!\д/огк). Бишкекте ӨЕЕК.КӨ дүкөнүнде
3350 сомго ВазрЬеггу р| компьютерин жана анын тетиктерин табууга
болот. ьирз://деек.кд/зеагсЬ/?яиегу=газрЬеггу

6. АМШПЧО (АРДУИНО)

Бул жогорку адистештирилген сабактарда, роботжана автоматика
билимдеринде абдан чоң мүмкүнчүлүктү берген аспаптар көптүгү деп
атасак болот. Ардуинонун жардамы менен мурунку күндөрдө абдан
жогорку адистердин колунан келген нерселерди мектептин окуучусу
жазай ала турган деңгээлге келдик.
Учурда 10 жаштагы балдар көптөгөн проекттерин, роботторун, оюн
системаларын, коргоо системаларын чогултушуп жатышат. Менин
оюмча, бул технологияны колдонуп, жогорку адистеги окуучуларды
окутуп чыгуу дагы бир оңой деңгээлге жетишти десек жаңылбайбыз.
Абдан кызыктуу жана келечеги кенен, илимий жактан жаңылыктарды
алып келе турган технология деп айта алам. Бишкекте ӨЕЕК.КӨ
дүкөнүндө Агс)и1по тетиктерин табууга болот. 875 сомго Агс1и1по 11по
сатып алууга болот. Ал эми андан арзан версиялар болсо Агс!шпо
Ыапо - 690 сом, Агс1ито Рго М1П1 - 475 сом.

7. СООСГЕ СЬА88 (ГУУГЛ ГЛЭСС ГУУГЛ КОЗ АЙНЕГИ)

9. АКЫЛДУУ ТАКТА

Учурда акылдуу такталар (зтагШоагс!) көбүнчө жогорку окуу жайларда жана чоң бизнес борборлордо кеңири таралган. Акылдуу тактанын
баасы дээрлик 3000-11000 АКШ долларды түзөт, кымбат проектор,
ноутбук жана атайын электрондук тактадан турат. Булар, албетте,
абдан тунук жана сапаттуу көрүнүштү жана жагымдуу тажрыйба
беришет. Экинчи орунду болсо атайын интерактивдүү проекторлор
ээлейт. Бул проекторлор колдун манжалары менен же болбосо атайын калем менен жөнөкөй эле дубалга проекциялоо менен иштешет.
Мындай интерактивдүү проекторлорду 1500 АКШ долларына сатып
алуу мүмкүн. Ал эми катардагы мектептерге 1500 доллар дагы эле
абдан чоң каражат, ошондуктан мурункудай эле бор менен такталар
колдонулуп келе жатат. Бирок акыркы учурларда арзан жана мобилдүү,
акылдуу такта касиеттерин камтыган аспаптар сатылууда.
Бул аспаптар 1РЕ\/013-01, ВоапЗЗИаге, 1Шоагс1 жана башка аттар менен сатылышы мүмкүн. Булардын эң маанилүү касиети арзан, мобилдүү,
атайын калемден жана аз күчтүү проектордон турат. 1РЕ\/0 13-01 149
АКШ долларга Амазон дүкөнүндөн сатып алууга болот. ВоагйЗЬаге - 309
АКШ долларга сатылат, ал эми Шоагс! 500 фунт стерлинг турат. Интернет аркылуу толук маалыматты төмөнкү даректерден билүү мүмкүн:
□
Ь1ф://\лм\л/.ата2оп.сот/РогёаЫе-1п1егасЙуе-М/Ы{еЬоагс1-Зу51етС 0\л/и-011р/ф /в0003ш220 - 1РЕУО 13-01
□
Ьйр://деаг4рге5еп1а110пз.сот/иЬоагс1.И{т1 - Шоагс!
□
Ьирз.7/\ллллл/.уои{иЬе.сот/\л/а1:сЬ?у=усЗпд_\л/р!8 - 1)Воагс1
□
Ы1рз://\л/\ллл/.уои1:иЬе.сот/\л/а1с11?ү=НИҮеЕМ\А/1НКк - ВоагЗЬаге
□
Ьир://\ллл/\л/.з1ис1|са.сот/из/еп/Воагс13Ьаге/Ьоагс1з11аге/Ьс8000-100
Ыт1 - ВоагЗЬаге
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ЖЫЙЫНТЫК

Бул эксперименталдык көз айнек учурда абдан популярдуу болуп.
келе жатат. Көз айнектин жардамы менен окуу процессинде мугалимдин түшүндүрүп жаткан лекциясын видео катары сактап калуу
мүмкүнчүлүгүн берет. Же болбосо сүрөт тартып мугалимдин тактага
жазган маалыматын бат жана оңой түрдө көчүрүп алуу болот.
Бул көз айнекти чөнтөк телефон менен байланыштырып атайын
гиркемелердйн жардамы менен көптөгөн элесиңизге келген операцияларды аткаруу мүмкүн. Окуу процессинде колдонуу мүмкүнчүлүгү,
менин оюмча, абдан кенен. Бирок аспап абдан кымбат баада сатылып
жатат, АКШда орточо баасы 1500 долларды түзөт.

Били м берүүдө дай ы м а алд ы ң кы технологияларды
ж ана м аал ы м аттар д ы берүү абдан чоң ролду ойнойт.
Бүгүнкү чапты ры п бара ж атк ан дүйнөдө ж аш
өспүрүмдөргө билим берүү эң м аанилүү маселелерден
болуш у керек. Эгерде билим берүүдө б аш к ал ар менен
бир ы л д ам д ы кта, бирдей ж олдо жүргөн болсок, биз
дай ы м а утуш та болобуз. О ш ондуктан окутуучулар
м үмкүн болуш унча өздөрүнөн баш тап ж ан а
окуучулары на д агы м аа л ы м ат к а, технологняларга
ач болуп туруш у керек. Били м ге ач болуу бүгүнкү
күндүн тал аб ы . Билим берүү оцон, к ы зы к туу
болуш үчүн зам аибап аспаптарды колдонуу зар ы л
экендигин м ак а л ад а корсотүлгөн аспаптарды н
м исалы нда көрүүгө болот.

________ _______... _ _ __ ____ ______________ /

ошмү
МУГАЛИМДЕРДИН
БИЛИМИН
ӨРКҮНДӨТӨТ
Ош мамлекеттикуниверситетинде мектеп мугалимдеринин
билимин өркүндөтүү институту
иштей баштады.
Аталган институтта бала бакча
тарбиячы сы , баш талы ч класстар,
кыргыз тили ж ана адабияты , орус
тили ж ана адабияты , өзб ек тили
ж ана адабияты , англис тили, матем атика, ф изика, информатика,
биология, хим ия, географ ия, тарых, музыка, дене тарбия, сүрөт,
эм гек, адеп, м анас таануу, бала
бакча методисти, интернат тарбиячысы, мектеп директору, окуу-тарбия иштери боюнча директордун
орун басары, социалды к педагог,
мектеп психологу, мектеп бирикме
ж етекчилери, класс ж е текчилердин квалификациясын жогорулатуу
багы ты нда курстар уюш турулат.
Университеттин басма сөз катчысы Зинагүл Нуралиевадан алган
маалыматка ылайы к, а лгачкы эки
ж ум ал ы к курстар октябрь, ноябрь
а йл ар ы нд а м ате м атй ка, кы ргы з
тили жана адабияты, ф изика, биология, ком пьютердик технологияларды окутууд а колдонуу, адеп,
балдар бакча тарбиячы сы , өзбек
тили ж ана адабияты , о рус тили,
б а ш та л гы ч кл а сста р бо ю нча өз
ишин ж үргүзгөн.
|
Курстун ж ы йы нты гы нда угуучулар м ам лекеттик үлгүдөгү сертиф икатка ээ болушат.
Аталган институттун директорунун орун басары Ж ылдыз Артыкованын айтымында, курстун угуучулары ОшМУда түзүлгөн сынчыл
ойлом ду өстүрүү үчүН о куу жана
ж азуу лабораториясы , көп тилдүү
билим берүү боюнча и| 1имий лаборатория, көп тилдүү билим берүү
боюнча ресурстук борбор, агартуу
академиясы, психологиялык лаборатория, ф и зикал ы к риртуалды к
лаборатория, борборлоштурулган
китепканалар тармагф, электронд ук китепкана-ресурстук борбор,
м ед и а бор бор , кө з кар а нд ы сы з
те сти р л ө ө б о р б о р л о р у сы яктуу
зам анбап лаборатория, борборлордун кызматтарынан пайдалана
алышат. А ларга илим дин кандидаттары , докторлор, проф ессорлор сабак бериш ет.

Айнагүл КАШЫБАЕВА,
«Кутбилим»

АКШ элчиси БГУда
8-март - Аялдардын эл
аралык күнүнө карата АКШнын
Кыргызстандагы элчиси Шейла
Гуолтни Бишкек гуманитардык
университетинин эмгек жамааты жана студенттери менен
жолугуш уп, “Аялдар билим
берүүдө жана лидерлик” деген
темада дарс окуду.
А К Ш н ы н эл чи си м ен ен болгон а лгачкы ж о л угуш уу 9 -м артта
бо луп, анда о куу ж а й м енен А КШ ны н К ы р гы зста н д а гы эл чи л и гинин о рто сунд а гы б илим берүү,
и л и м ж а н а м а д а н и я т т а р м а гы
б о ю нча кы зм а тта ш ты к м ам и ле ни чы ң д о о б о ю нча сүй лөш үүлөр
д а гы ж үр гүзүл д ү. А нда Кы р гы зстан менен А КШ ны н ортосундагы
студ е нттер м енен а л м а ш уу прогр а м м а сы н ө ркүн д ө түү, Б ГУнун
студенттери ж ана окутуучулары н
А К Ш н ы н а л д ы ң кы ж о го р ку о куу
жайлары нан
ст а ж и р о в ка д а н
ө ткө рүү, А К Ш д а н е о л о н т е р л е р д у Б ГУ га ча кы р уу, билим берүү,
илим ж а н а м а д а н и я т ж а аты нда
м аалы м атты к кам сы здоону ую ш т ур уу сы яктуу би р катар м аселеле р тал куулан ды .
И ш -чар ад а о куу ж а йд ы н студ е нттер и ж а н а Кы р гы зстан да гы
А м е р и ка м узы ка сы б о р бор уна н
ке л ге н к о н о кто р т а р а б ы н а н да я р д а л га н м а д а н и й пр о гр а м м а
тар туула нды .

Ч.КИЙИЗБАЕВА,
“Кутбилим”

