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НЬЮ-Йорк, 2020-жылдын 5-июну – COVID-19 
пандемиясы күч алган мезгилде дээрлик 1,2 
миллиарддан ашуун мектеп окуучулары мектеп-
тердин жабылып калгандыгынан улам жабыр 
тартып, аралыктан окутуунун ар кыл жагдай-
ларына дуушар болуп жаткандыктан, ЮНИСЕФ 
окутуунун каражаттары менен технологияла-
рына жетүүдѳгү орун алчу теңсиздик тууралуу 
эскертип, бул окутуу жаатындагы глобалдуу кри-
зисти тереңдетүү коркунучун жаратып жаткан-
дыгын белгилейт.   

«Мектептер жабылган шартта окууну 
улантуу үчүн зарыл болгон технологиялар 
менен материалдарга жетүү мүмкүнчүлү-
гү бир кылка эмес. Ошондой эле үй шар-
тында билим алуусуна колдоо кѳрсѳтүлүп 
жаткан балдардын жетиштүү билим алуу 
үчүн зарыл болгон каражаты жок. “Окутуу 
шаймандарынын кеңири спектри менен 
камсыздап, ар бир мектеп менен ар бир 
балага интернет жеткиликтүү болушун 
тездетүү мында чечүүчү мааниге ээ болуп 
саналат”, - дейт ЮНИСЕФтин билим берүү 
бѳлүмүнүн жетекчиси Роберт Дженкинс. 
«COVID-19 пайда болгонго чейин эле окутуу 
жаатында кризис бар болчу. Азыркы тапта 
болсо биз билим берүү жаатында мындан 
да карама-каршылыктуу жана барган сай-
ын тереңдеп бара жаткан кризиске күбѳ 
болуудабыз”.



• Дүйнѳ жүзү боюнча 71 ѳлкѳдѳ калктын жары-
мынан азыраагы үчүн Интернет жеткиликтүү бо-
луп саналат. Ушундай теңсиздикке карабастан, 
баяндама берген 127 ѳлкѳнүн ѳкмѳттѳрүнүн 73% 
мектептер жабык болгон шарттарда билим берүү 
үчүн онлайн аянтчаларды колдонушат1. Латын 
Америкасы жана Кариб бассейниндеги ѳл-
кѳлѳрдүн отчетторуна ылайык, ѳкмѳттүн үзгүл-
түксүз билим берүүнү камсыздоо боюнча жооп 
кайтаруу чараларынын 90% онлайн- платформа-
ларды камтыйт2. 

• Африкадагы ѳлкѳлѳрдүн басымдуу кѳпчүлүгүндѳ 
калктын чейрек бѳлүгүнѳн азыраагынын гана Ин-
тернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болуп саналат.

• ЮНИСЕФ 14 мамлекеттен алган маалыматка ка-
раганда, үйүнѳн Интернетке кирүүгѳ мүмкүнчүлү-
гү бар мектеп окуучуларынын текст окуу боюнча 
базалык шык-жѳндѳмү мындай шарты жок бал-
дарга караганда кыйла жогору болот. 

 

• Менчик формасындагы айырмачылыктарга ка-
рабастан, телекѳрсѳтүү ѳкмѳттѳрдүн аралыктан 
билим берүүнү камсыздоо үчүн пайдаланган 
негизги каналы болуп саналат. Мында баянда-
масын берген 127 ѳлкѳнүн 4 ѳкмѳтүнүн үчѳѳндѳ 
телекѳрсѳтүүнү балдардын билим алуу булагы 
катары колдонушат. Европа жана Борбордук Азия 
ѳлкѳлѳрүнүн 90 пайыздан ашыгы жана Түштүк 
Азия ѳлкѳлѳрүнүн 100%3 телекѳрсѳтүүнү аралы-

1 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P5
2 Access to MoE Online learning platforms
3 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
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ктан окутуунун каражаты катары колдонушат. Ла-
тын Америкасында жана Кариб бассейниндеги 
ѳлкѳлѳрдүн 77% билим берүү программаларын 
улуттук телеканалдар аркылуу кѳрсѳтүшѳт4.

• Маалымат берген 88 ѳлкѳнүн ичинен 40 ѳлкѳдѳ 
үй-бүлѳсү менен шаарда жашаган балдардын 
телевизорлуу болуу мүмкүнчүлүгү айыл жер-
гесинде жашаган балдарга караганда кеминде 
эки эсе кѳп. Мында эң чоң айырмачылыктар Са-
харанын түштүк жагындагы Африка ѳлкѳлѳрүн-
дѳ байкалат5. Салыштыра келсек, Чаддын айыл 
жергесинде ар бир 100 үй-бүлѳнүн бирѳѳндѳ 
гана, ал эми шаардагы ар бир 3 үй-бүлѳнүн би-
ринде телевизору бар. Гвинея менен Маврита-
ниянын айылдарында үй-бүлѳлѳрдүн тийиштүү 
түрдѳ 8% жана 7% телевизорго ээ, ал эми эки 
ѳлкѳнүн шаарларында бул кѳрсѳткүч 76% түзѳт6.

• Радио ѳкмѳттѳр мектептер жабык болгон ма-
алда билим берүүнү камсыздоо үчүн кѳбүрѳѳк 
колдонгон платформалардын ичинен үчүнчүсү 
болуп саналат. Мында баяндамасын берген 127 
ѳлкѳнүн 60% ушул платформаны колдонушат7. 
Радионун жеткиликтүүлүгү региондордо жана 
аймактарда ар түрдүү болуп саналат. Латын 
Америкасындагы жана Кариб бассейнинде-
ги ѳлкѳлѳрдүн ар бир 4 үй чарбасынын ичинен 
үчѳѳсүнѳ радио жеткиликтүү болсо, Түштүк Ази-
ядагы ар бир 5 үй чарбанын ичинен бирѳѳсүнүн 
гана радиосу бар болуп саналат8.

   SMS/Мобилдик/Социалдык түйүндѳр

• Ѳлкѳлѳрдүн жарымынан кѳбү билим берүүнүн 
альтернативдүү тутуму катары SMS, мобилдик 

4 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
5 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3
6 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3
7 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
8 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4



же социалдык түйүндѳрдү колдонушат, айталы, 
баяндамасын берген Европа жана Борбордук 
Азия ѳлкѳлѳрүнүн 74% ушул ыкмаларды колдо-
нушат9. Маалымат берген 127 ѳлкѳнүн болжол 
менен жарымы үйүнѳ басылып чыгарылган ма-
териалдарды алып кетүүнү сунушташат; жана 
11% гана үйүнѳ барып окутууну сунушташат10. 

    Электр жарыгы  

• Эң бай жана эң жакыр үй-бүлѳлѳрдүн ортосун-
да зор теңсиздик орун алган. Мектептер жабык 
болгон шартта билим берүүнү камсыздоодо 
колдонулган дээрлик бардык технологиялар 
электр энергиясын талап кылат. Ошентсе да, 
маалымат берген 28 ѳлкѳдѳ эң кедей жаша-
ган үй-бүлѳлѳрдүн 65% гана, ал эми эң бай үй-
бүлѳлѳрдүн 98% электр энергиясын колдонушат. 

• Жети ѳлкѳдѳ, анын ичинде Кот-д’Ивуар, Лесото, 
Кирибати, Судан, Гамбия, Гвинея-Бисау жана 
Мавританияда эң жакыр үй-бүлѳлѳрдүн 10 пай-
ыздан азыраагы гана электр энергиясын колдо-
нушат11.

Аралыктан окутууга жетүү жаатындагы 
глобалдуу прогресс:
COVID-19 пандемиясы башталгандан кийин кѳпчүлүк 
ѳлкѳлѳрдүн билим берүу тутуму аралыктан билим 
алып жаткан балдарды колдоо максатында ѳз-
гѳртүлгѳн, анын ичинде: 

• Батыш жана Борбордук Африка ѳлкѳлѳрүндѳ, 
анын ичинде Кот-д’Ивуар, Конго Демократия-
лык Республикасы жана Нигерияда, ѳкмѳттѳр 
баштапкы жана тѳмѳнкү класстардын окуучу-
ларына билим берүүнү камсыздоо максатында 
окутууну онлайн режиминде жүргүзүү же радио-
нун, теленин жана басылып чыгарылган матери-

9 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
10 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
11 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4



алдардын жардамы менен окутуу үчүн жергилик-
түү кызмат кѳрсѳтүүчүлѳр менен кызматташат. 

• Тимор-Леште “Eskola ba Uma” же «Мектеп үйгѳ 
баратат» аралыктан окутуу программасы бал-
дарга билимин теле, радио жана онлайн плат-
формалары аркылуу улантууга мүмкүндүк берет. 
Бул варианттардын бири да жеткиликтүү болбо-
гондор үчүн ЮНИСЕФ айыл жериндеги Telenor 
менен ѳнѳктѳштүктѳ 600,000 уюлдук телефон 
колдонуучуларга окуу материалдарына акысыз 
жетүүгѳ мүмкүнчүлүк берди.

• Сомалиде автономдуу (оффлайн) режимде жа-
зылган сабактар күн энергиясы менен иштеген 
планшеттерге жүктѳлүп, балдар үчүн жетки-
ликтүү болот. Видео-сабактар WhatsApp жана 
Facebook сыяктуу социалдык медиа каналдары 
аркылуу жѳнѳтүлүп, ошондой эле радио жана те-
лекѳрсѳтүү аркылуу да берилет. 

• Монголияда телекѳрсѳтүү аралыктан окутуунун 
негизги каражаты болду. ЮНИСЕФ ѳкмѳт менен 
мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүдѳ 
этникалык азчылыктын балдарын окутууга камтуу 
максатында тува жана казак тилдеринде теле-са-
бактарды даярдоодо кызматташкан. Ошондой эле 
ЮНИСЕФ алыскы райондордун телекѳрсѳтүүгѳ 
жана / же Интернетке жетүү мүмкүнчүлүгү чек-
телген аймактарындагы тѳмѳнкү класстардын 
балдарын окутууну колдоо максатында автоном-
дуу окуу материалдарын даярдоодо жергиликтүү 
бийлик менен кызматташты.

• Кыргызстанда балдардын онлайн платформа-
лар, үч улуттук телеканал аркылуу аралыктан 
билим алуу мүмкүнчүлүгү бар жана эки мобил-
дик түйүндүк тиркеме акысыз берилет. Ошондой 
эле ЮНИСЕФ ѳзгѳчѳ билим алуу муктаждыгы 
бар балдар үчүн материалдарды иштеп чыгуу 
жана жайылтуу ишине колдоо кѳрсѳттү, мунун 
аркасында бардык аралыктан окутуу сабактары 
жаңсоо тили менен коштолду. Бардык сабактар 
улуттук азчылыктардын балдарын да камтуу 



максатында ѳзбек жана тажик тилиндеги суб-
титрлер менен коштолуп, мында башкы максат 
– бир да баланы билим алуудан сырткары кал-
тырбоо болду.  

• Уругвайда, CEIBAL План жана ANTEL телеком-
муникациялык компаниясынын ортосундагы 
ѳнѳктѳштүк бардык ѳкмѳттүк окуу контентине эч 
кандай маалымат колдонбостон кирүүгѳ мүм-
күнчүлүк берди.

• Ямайкада Билим берүү министрлиги бардык 
деңгээлде Улуттук коомдук телекѳрсѳтүү, радио, 
онлайн- платформалар жана WhatsApp аркылуу 
сабактарды ѳткѳрѳт. Мындан тышкары, эң аялуу 
210 окуучуга үзгүлтүксүз билим алууну жеңил-
детүү үчүн туташып, контентке жетүүгѳ мүмкүн 
болгон планшеттердин жеткиликтүү болушун 
уюштуруу боюнча иштер аткарылууда. 

• Мексикада ѳкмѳттүн үйдѳ билим берүү стратеги-
ясында улуттук телекѳрсѳтүү, радио жана сана-
рип каналдары аркылуу аралыктан билим берүү 
боюнча кызмат кѳрсѳтүү камтылган. Телерадио-
берүү улуттук окуу программаларына негиздел-
ген.

• Бангладеште ЮНИСЕФ, ѳкмѳт жана Access to 
Information (a2i) башталгыч жана орто мектептин 
окуучуларына алдын ала тартылып-жазылып 
алынган сабактарды телекѳрсѳтүү аркылуу 
кѳрүп окуганга жардам берүүдѳ.

• Вьетнамда кээ бир тесттер жана модулдар окуу 
программасынан алынып салынган, ал эми баш-
калары кийинки окуу жылына жылдырылган, бул 
окуучуларга жетишпей калган сабактарын кий-
инки жылы ѳздѳштүрүүгѳ жана окуунун оорчу-
лугу менен психосоциалдык стрессти азайтууга 
мүмкүндүк берүү үчүн жасалган. 
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