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Институт повышения квалификации и переподготовки республиканских педагогических 
работников при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики и 

Проект «Устойчивость молодежи к изменению климата/Жашыл климат» 

объявляют конкуре на участие в тренинге для тренеров для организации дальнейшего 

обучения учителей естественнонаучной образовательной области во всех регионах 
Кыргызстана курсу «Основы естествознания: формирование "зелёных навыков" и 

устойчивости к изменению климата» 
Отобранные тренеры пройдут обучающий тренинг для тренеров (ТОТ) на тему «Основы 
естествознания: формирование "зелёных навыков" и устойчивости к изменению климата». 

® Первый тренинг состоится с 28 февраля по 4 марта 2023 г. в г. Бишкек для 

северных областей Кыргызстана. 

® Второй тренинг состоится в апреле 2023г. в г Ош для южных областей 
Кыргызстана. 

Успешно прошедшие ТОТ получат сертификат тренера и смогут на контрактной основе 
обучить учителей Кыргызстана во всех регионах по согласованному графику. 

Кто может принять участие в ТОТ: 

® Учителя-методисты естественнонаучной образовательной области; 

® Методисты районных центров образования естественнонаучной образовательной 
области; 

® Методисты республиканского института и областных и институтов 
образования/методических центров естественнонаучной образовательной области; 

e Методисты - разработчики стандартов и программ естественнонаучной 

образовательной области; 

e Преподаватели ВУЗов и СУЗов естественнонаучной образовательной области. 

Что необходимо для участия: 

® Мотивационное письмо, в котором раскрыты следующие вопросы: ; 
1.Какие Вы видите проблемы в области преподавания естествознания в школе 

2.Почему я хочу быть тренером курса «Основы естествознания: формирование 

"зелёных 
навыков" и устойчивости к изменению климата» : 

3.Тренерский опыт/участие в исследованиях/участие в проектной деятельности 

4. Резюме 
Все заявки необходимо присылать на русском или кыргызском языках до 22 февраля 

2023 г. | 
По электронному адресу: хтаги].52@тай.ги 
Контактное лицо: Специалист Центра Инновационных технологий РИПК при MOH : 
Сартова 3.A. в 
Контактные телефоны: 0701117775,0559252530 

Все расходы участия в тренинге ТОТ покрываются приглашающей стороной 

Проект «Устойчивость молодежи к изменению климата» финансируется Европейским Союзом 

и реализуется Норвежским Обществом Охраны Окружающей Среды ММУ в партнерстве с 

Экологическим Движением «БИОМ» и Общественной организацией «ГЛИП».
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Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин алдындагы 

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу 

жана кайра даярдоо институту. Жаштардын климаттын озгерушуне туруктуулугу/ 

Жашыл климат "долбоору 

Кыргызстандын бардык региондорунда табигый- илимий билим беруу тармагынын 

мугалимдерин "Табигый илимдердин негиздери: "жашыл кендумдерду" жана климаттын 

езгерушуне туруктуулукту калыптандыруу"курсуна окутууну уюштуруу учун тренерлер 
учун тренингге катышууга сынак жарыялайт. 

Тандалган тренерлер "Табигый илимдердин негиздери: "жашыл кендумдерду" жана 

климаттын езгерушуне туруктуулукту калыптандыруу"темасында окутуучу(ТОТ) 

тренингден етушет. 

* Биринчи тренинг 2023-жылдын 28-февралынан 4-мартына чейин Бишкек шаарында 

Кыргызстандын тундук облустары учун еткерулет. 

* Экинчи тренинг 2023-жылдын апрель айында Кыргызстандын туштук облустары учун 

Ош шаарында еткерулет. 

ТОТтони ийгиликтуу еткендер тренердин сертификатын алышат жана Кыргызстандын 

мугалимдерин макулдашылган график боюнча бардык аймактарда контракттык негизде 

окута алышат. 

ТОТко ким катыша алат : 

* Табигый-илимий билим беруу тармагынын методист- мугалимдери; 

* Табигый- илимий билим беруу тармагындагы райондук билим беруу белумдерунун 

методисттери; : 

* Республикалык институттун жана облустук билим беруу институттарынын/табигый 

илимий билим беруу тармагындагы методикалык борборлорунун методисттери; 

* Табигый -илимий билим беруу тармагынын стандарттарын жана программаларын иштеп 

чыгуучу методисттери; 

* Табигы-илимий билим беруу тармагындагы ЖОЖдордун жана атайын орто окуу 

жайларынын окутуучулары. 

Катышуу учун эмне керек: Теменку суроолор ачылган мотивациялык кат: 

1. Мектептерде табигый-илимдерди окутууда кандай кейгейлерду керуп жатасыз? 

2. Эмне учун мен «Табигый-илимдердин негиздери: "жашыл кендумдерду "жана 

климатка туруктуулукту калыптандыруу" курсунун машыктыруучусу болгум келет ? 

3. Тренердик тажрыйбасы, изилдеелерге /долбоордук иш-чараларга катышуусу. 

4.Резюме 

Бардык материалдар 2023-жылдын "22-февралына чейин кыргыз же орус тилдеринде 
теменку электрондук дарекке женетулущу керек: 21таз1.52(@тай.ги 
Байланышуучу адам: РИККЖжКДИнин Инновациялык технологиялар борборунун 

адиси: Сартова 3.А..Байланыш телефону: 0701117775, 0559252530 

ТОТ тренингине катышуучунун бардык чыгымдары чакыруучу тарап тарабынан жабылат 

"Жаштардын климаттын езгерушуне туруктуулугу" долбоору Европа Биримдиги 

тарабынан каржыланат жана Норвегиянын Айлана-чейрену Коргоо коому менен 

онектештукте. "БИОМ" экологиялык кыймылы жана "ГЛИП"коомдук уюму менен 

биргеликте ишке ашырылат.



Кыргыз Республикасыный Министерство образования и науки 

Билим беруу жана илим министрлиги Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын Республиканский институт повышения 

Билим беруу жана илим министрлигинии квалификации и переподготовки 

алдындагы Ресиубликалык иедагогикалык недагогических работников 

кызматкерлерлин квалификациясыи при Министерстве образования и науки 

жогорулатуу жана кайра даярлоо институту Кыргызской Республики 
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Дата: 14-февраль 2023-ж. 

Ысык-Кел билим беруу институтуна, Нарын, 

Талас облустук билим беруу борборлоруна, 

Чуй облустук билим беруу белумуне, Бишкек 

шаардык билим беруу башкармалыгына 

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин 2022-жылдын 

10-августундагы «2022-2023-окуу жылына карата педагогдордун квалификациясын 

жогорулатуу план-графигин бекитуу женундегу» №1543/1 буйругуна ылайык жана 2023- 

2026-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын билим беруу тармагына Европа 

биримдигинин бюджеттик программасынын матрицасынын керсеткучтерун аткаруу 

максатында (КР МК 5-апрель №172-Т) 2022-жылдын 19-декабрынан тартып, Кыргыз 

Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигине караштуу РИККЖЖКДИ 

«Жашыл кендумдерду жана климаттын езгеруусуне туруктуулукту калыптандыруу жана 

баалоо» программасынын алкагында тренерлерди даярдоону баштамак. | 

Бирок Европа биримдигинин программасынын талаптары озгергендугуне жана бул 

багытта тренерлерди даярдоо конкурстук тартипте тандала тургандыгына байланыштуу 

облустук, райондук, шаардык усулдук бирикмелердин табигый илимдер предметтери 

боюнча жетекчилеринин, тажрыйбалуу усулчуларын «Жашыл кендумдерду  жана 

климаттын езгеруусуне туруктуулукту калыптандыруу жана баалоо» программасын ишке 

ашыруу боюнча тренерлер учун сынакка катышууга чакырабыз. 

Сынакка катышуучуларга коюлуучу талаптар долбоордун атайын баракчасында 

кыргыз жана орус тилдеринде берилет. 

РПККЖжКДИнин директору Токтомаметов А.Д. 

 


