
Представьте себе жизнь в 2020 году 
без Ноутбука.

2020 жылды 
ноутбуксіз елестетіп 

көріңіз
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2020 жыл барлығы үшін, әсіресе шұғыл түрде онлайн білім беруге көшкен балалар мен мұғалімдер үшін 
қиын жыл болды. Бұл тапшылық әсіресе ауыл балалары және білім алудағы ерекше қажеттілігі бар 
балаларға әсер етті. Барлық мектеп оқушыларының 10%-дан астамы немесе 300 000 баланың үйінде 
компьютер болмады. Мұнің бәрі техникамен жұмыс істеу дағдылары жұмыс пен өзін-өзі дамыту үшін 
негізгі қажеттілік болып табылатын уақытта орын алуда.

Бұл біз үшін мүмкіндігінше көп балалар өздерінің әлеуетін толық ашатындай әрекет етуіміз керек 
екендігінің айқын белгісі болды. Қысқа уақыт ішінде Connect-Ed балалардың болашағына бей-жай 
қарамайтын адамдарды біріктіре алды. Біреу балаларға құрал-жабдық сыйлады, біреу сабақ өткізуге 
көмектесті, ал біреу бізді моральдық тұрғыда қолдады! Қазіргі уақытта біз бірлескен күш-жігерімізбен 
Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі балаларға 200-ден астам құрал-жабдық сыйладық. Технологиямен 
бірге балалардың үміті мен білімге қол жеткізуі, демек, мүмкіндіктері бар.

Жүздеген балаларға көмектесумен қатар, біздің команда үшін тағы бір маңызды жетістік - біз цифрлық 
теңсіздік туралы хабардарлықты арттырдық. 2020 жылдың өзінде технологияға қол жеткізу 
артықшылық болып қала беретінін біле тұра біз қоғам ретінде бір-бірімізге көмектесе алатынымызды 
көрсете алдық!

Ары қарай не болмақ?

Пандемия өмірдің барлық салаларында балалар мен ересектер үшін цифрлық дағдылардың 
маңыздылығын көрсетті. Енді бала толыққанды әрі сапалы білім алуы үшін ол технологияны сауатты 
пайдалана білуі керек. Өкінішке орай, пандемиямен ушыға түскен цифрлық теңсіздік жалғасуда, бұл 
балалардың өмір сүру сапасына және еліміздің экономикасына тікелей әсер етеді.

Connect-Ed әр балаға тең білім беру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету миссиясы бойынша жұмысын 
жалғастырады! Біз корпоративтік сектормен серіктестікті нығайтуға, сапалы және тегін цифрлық 
сауаттылық курстарын ұсынуға, білім беру зерттеулерін жүргізуге күш саламыз.

Бізбен бірге цифрлық теңдік жолын жалғастырғандарыңыз үшін әрқайсыңызға алғыс айтамыз! Өйткені, 
баланың көзіндегі күлкі мен сапалы білімге деген үміт – ортақ еңбегіміз!

Гульназ Корданова
Жоба негізін қалаушы, 
Директор

Данияр Кусаинов
Жоба негізін қалаушы, 
Даму бойынша 
директор

Connect-Ed негізін қалаушылардан жолдау
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COVID-19 пандемиясы кезінде Сорос-Қазақстан Қоры қолдаған жобалардың бірі Connect-Ed 
жобасы болды. Қашықтықтан оқытуға мәжбүрлі түрде жаппай көшу білім беру жүйесі үшін үлкен 
сынға айналды, оның бұрын талқылаусыз қалған аспектілерін ашып, шешімсіз қалған 
мәселелерін айқындады.

Енді мектеп жасындағы балалары бар отбасылардың айтарлықтай бөлігінде олардың онлайн 
білім алуға қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін негізгі жағдайлар жоқ екені барлығына белгілі 
болды; ата-аналардың өздері балаларына көмекші болуға дайын емес; кейбір мұғалімдерде жаңа 
жағдайда сабақ өткізу үшін АКТ дағдыларының өте шектеулі жиынтығы ғана бар.
Әрине, бұл мәселелер тек бізге тән емес - пандемия кезінде олар әлемнің көптеген елдерінде 
болды. Бірақ қазір ең бастысы елдердің бұл тарихтан қандай сабақ алатыны.
Осы тұрғыда мен Connect-Ed жобасына сілтеме жасағым келеді.

Халықтың осал топтарындағы балаларды қолдау арқылы цифрлық теңсіздік саласындағы 
мәселелерді шешуге бағытталған жоба аз да болса (республикалық масштабта қаралатын болса), 
216 отбасынан 747 баланы ноутбукпен қамтамасыз ету арқылы бұл тапсырманы сәтті орындады. 
Сонымен қатар цифрлық сауаттылықты дамыту бойынша тегін курстар жүргізді. Жобаның 
ұранында айтылған «Біз балаларға қармақ береміз» тәсілі әлеуметтік осал топтағы балаларды 
техникалық құралдармен қамтамасыз ету мәселесін шешуге қандай да бір түрде қатысы бар 
адамдар ескеруге лайық бірінші сабақ болып табылады. Компьютер, ноутбук, смартфон 
немесе планшет секілді жабдықты тапсыру жеткіліксіз. Оларды өз мақсатына сай және 
балалардың игілігі үшін жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тиісті құралдарды қамтамасыз ету 
лазым.
Connect-Ed жобасын жүзеге асыру тәжірибесінен алуға болатын екінші сабақ – құндылықтары 
ортақ адамдардың: азаматтық белсенділер, сарапшылар, бизнес-қоғамдастық, еріктілер  
әлеуетін, ынтымақтастығын өзара көмек және қолдау күшін ашу. Жоба авторлары, бір кездері ең 
қарапайым мектептерде оқып, жұмыс істеген жастар өз жобасының айналасына бей-жайлылық 
танытпайтын, жанашыр, ең бастысы, жасап жатқан ісіне белсенді сенетін адамдарды біріктіре 
алды: мұқтаж адамдарға техниканы сыйға тартты; курстар әзірлеу және балалар мен олардың 
ата-аналарын оқытты; отбасылар жайында әңгіме жазып, олардың кейіпкерлерін де, осы 
әңгімелерді оқығандарды да шабыттандырды …

Және, бүгінгі күні ұсынымға көбірек ұқсайтын үшінші сабақ: мемлекет мұндай бастамалармен 
тиімдірек және нақты жұмыс істеуі лазым. Басқа нәрселермен қатар, пандемия барлығымызға 
жеке адамдар мен қауымдастықтардың бастамаларымен үкімет жұмыс істеп үйренуі керек екенін 
көрсетті.

Мен «Сорос Қазақстан» қорының Connect-Ed жобасын дамытуға серпін бергендердің қатарында 
болғанына қуаныштымын және оның өмір сүріп, жаңа достар мен пікірлес адамдар табатынына 
сенемін.

Дұрыс идеяға қолдау табылады

Сәуле Қаликова

Сорос-Қазақстан қорының қоғамдық саясат 
жөніндегі кеңесшісі

Сорос Қазақстан қорының өкілі Сәуле Қаликованың сөзі
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Дамудың негізгі кезеңдері

Сәуір 2020 - Connect-Ed іске 
қосылуы

Мамыр 2020 - Алғашқы 
компьютерлердің табысталуы

Шілде 2020 - Цифрлық 
дағдылар бойынша алғашқы 

курс
Тамыз 2020 - Connect-Ed 
Косовадағы серіктестерімен 
халықаралық жоба атанды

Қаңтар 2021 - GoFundMe-да жинақ 
аяқталды, 28 ноутбук сатып 

алынды

Ақпан 2021 - Start-time 
краудфандигінің басталуы

Сәуір 2021 - Connect-Ed стал Ozgeris 
Ustazy Премиясының Финалисті 

атанды

Мамыр 2021 - “Цифрлық теңдікке 
жол” Конференциясы

Тамыз  2021 - Цифрлық 
сауаттылық бойынша Жазғы 

мектеп  ( FLEX қолдауының 
арқасында)

Қазан 2021 - Book Культура 
сайысындағы женіс
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Біздің жетістіктеріміз
Цифрлық теңсіздікті күшейткен пандемия жағдайында Connect-Ed 
әрбір баланың дамуы үшін тең білім беру мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етуге ұмтылады. Біз ауылдық жерлердегі және ерекше 
білім алудағы қажеттіліктері бар балаларға оқуын онлайн 
режимінде жалғастыру үшін цифрлық сауаттылық әдістері мен 
сабақтарын ұсынамыз.

216

700+

Техника балаларға 
берілді

2020 жылдың 
мамырынан бері  
Connect-Ed сцифрлық 
теңдікке ұмтылуда

Бала техникамен 
қамтамасыздандырыл

ды

31%
Бенефициарлар 

ауылды аймақтарда 
тұрады
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Connect-Ed Қазақстанның барлық аймақтарындағы 
отбасылармен жұмыс істейді, ауылдық жерлерде, аз 
қамтылған отбасыларда тұратын және ерекше білім беруді 
қажет ететін балаларға көмек көрсетеді.

Біз кімге көмектесеміз?

Баланың 
жынысы

Жасы

Отбасындағы айлық 
кіріс 

Балаларға қашықтықтан оқуға 
кедергі келтіретін себеп

«Менің арманым – әркім технологияны пайдалана алатындай әлемді 
цифрландыруға үлес қосу. Өзгелер жоқшылық пен аштықтан зардап 
шекпеуі үшін мен қайырымдылық істегім келеді »- 7 сынып оқушысы
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Қыз

85000-нан астам

63750-85500

Көрсетілмеген

42500-ден аз

42500-63750

Компьютерлік 
сауаттылық 
дағдыларының жоқтығы

Білім алуға керек 
техниканың қымбаттығы

Интернетке қосылудың 
қымбаттығы

Қашықтықтан оқуға 
қажеттіліктің жоқтығы

Көрсеткім келмейді



Өзгеріс Формуласы

+ =Техника Курстар Цифрлық 
сауаттылық

Жаңа немесе 
ұсталған 
техникаға қол 
жеткізу

Цифрық 
сауаттылық 
бойынша 
интерактивті 
курстар

Техника балада 
қалады; ал 
курстар 
мүмкіншіліктерді 
көбейтеді
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Цифрлық теңдік жолындағы 
кедергілерді жою
Connect-Ed командасы жабдықты алған балалармен және олардың 
ата-аналарымен байланыста болады. Цифрлық сауаттылық 
курстарында балалар технологияны тұрақты пайдалануды, 
бағдарламалауды және бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі 
әдістерін үйренеді. Ата-аналар үшін eGov, MS Suite, Kaspi және т.б. 
пайдалана отырып, цифрлық құжаттар бойынша курстар 
дайындадық.

Курс аяқталғаннан кейін курс тыңдаушылары бізден сертификат пен 
шағын сыйлықтар алады, сонымен қатар біздің қоғамдастықтың бір 
бөлігі болады.

74

38

бала

 BeyondCurriculum 
мен серіктестіктің 
арқасында біз келесі 
адамдарды оқыттық

ата-ана

Ата-ананың 
сауаттылығы баланың 
оқу үлгерімі мен білім 
сапасына тікелей әсер 

етеді

«Курс өте қызықты болды және мен көп 
ақпарат алдым! Курс өте пайдалы, мен 
оны бәріне кеңес беремін! »

-  4-сынып оқушысы 
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Various global initiatives have been launched since 2004 to close the digital divide (such as the global organization 
Close the Gap), but there were also regional or local initiatives such as the Connect-Ed that took off during the 
pandemic. 
With the gradual closure of schools around the world, many countries quickly shifted from traditional to distance 
education. All over the world, education systems have found it impossible to ensure continuity and inclusion in the 
educational process for all because of the pandemic, allowing for "1.53 billion out-of-school students, or 87.6 
percent of students worldwide." (UNESCO, 2020).

Many cases of dropping-out due to lack of digital equipment or internet were also reported in Kosovo. Children 
have experienced and still are experiencing a massive digital divide. In response to this, we built Connect-ed 
Kosova Tracking System, a system that was influenced by the movement originally initiated in Kazakhstan with the 
aim to close the gap through collecting and distributing assets to children in need. 
Gulnaz, who is a friend of our organization, and her team inspired us (KCDE) with their commitment to join efforts 
towards building a better and more equal future, and ensuring that children’s rights were fulfilled even in the most 
unprecedented times. In fact, it was ConnectEd program which brought back the Kosova Center for Distance 
Education to being.

We have followed almost every acceptance of the equipment, and the feeling that this experience gives you is 
extremely fulfilling. Through the eyes of children we understand that equipping them with digital tools represents 
a sense of belonging, especially for children who have been left-out. To date, through ConnectEd Kosova tracking 
system there have been identified 6 thousand 954 cases of children who do not possess digital devices. With the 
help of our tracking system, several devices have already been collected and children from 6 municipalities have 
benefited.

Further steps
Today, digital equity is also known as human right. There are many stakeholders who are trying to adopt this right. 
The pedagogical crises during pandemic have only highlighted the need for digital equity. Even according to the 
United Nations, the issue of digital equity constitutes a new civil right: the right to digital equality; the right to 
connect to the necessary digital resources for all to have access to educational, cultural and any other recreational 
events. Therefore, KCDE and Connect-Ed Kosova program will continue its mission towards identifying and 
narrowing the gap of digital equity in the country. 

Гульназ Корданова
Со-основательница
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Connect-Ed Global: Message from Connect-Ed 
Kosova

Antigona Uka
Executive Director
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Жания Аубакированың Авторлық Мектебі 
High Tech Academy-де

Connect-Ed достары

Connect-Ed жобасымен негізін қалаушы Гүлназ арқылы 

таныстым. Осы жобаны қолдаймын деген шешімді Гүлназды 

танығандықтан және цифрлық әлемге қол жетімділігі жоқ 

балаларға көмек бергім келгендіктен қабылдадым

Осы жобаны қолдау арқылы мен Қазақстандағы цифрлық теңдікке 

жету секілді ортақ миссиямызға үлесімді қосамын. 

Connect-Ed-ке бұлай сенім білдіретін мен ғана емес. Айналамның 

бұл бастамаға атсалысып жатқанын да байқадым. 

Мен жобаға қаржылай көмек көрсетемін, дегенмен қолдау 

көрсетудің басқа да түрлері бар: техника тапсыру, қаржылай 

қолдау, хабардарлықты арттыру. 

Қорытындылай келе, теңсіздіктің әлемнің тұрақты дамуына 

кедергі келдіретін теріс ұдеріс екенін атап өткім келеді. 

Александр Ли

Білім берудегі Executive Coach
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 Директор Lincoln Company

Connect-Ed достары

Біздің топ әрқашан әлеуметтік маңызы бар жобаларға қолдау 

көрсетеді. Connect-Ed әлеуметтік мәселені көтеріп қана қоймай

Сергей Сек

Қазақстандағы білім беру саласы үшін өте мағызды сарап пен 

зерттеу де жүргізед.і

Connect-Ed  және Lincoln Company арасындағы бір жылдық 

серіктестік барымында біз ұйымға таңдамалы пиар көмегін 

көрсетудеміз. Мен бұл жобаның балаларға әрі олардың ата 

аналарына ауылдық мекендерде цифрлық сауаттылыққа қол 

жеткізуіне ықпалын тигізетініне сенімдімін.
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2020-2021 жылдар аралығындағы қаржылық түсімдердің негізгі (үлкен) үлесі. Сорос-
Қазақстан Қорының (ҚҚҚ) гранттық қаражатынан құралды. Біз Федералдық желілік 
компания COVID-19 салдарына әрекет ету үшін арнайы құрған Төтенше жағдайлар 
қорының грантына ие болдық. Біз сондай-ақ краудфандинг, қамқор достарымыз, 
серіктестеріміз және одақтастарымыздың жеке қайырымдылықтарының арқасында 3,8 
миллион теңге жинадық.

Барлық қаражаттың 40%-ға жуығы ерекше білім беруді қажет ететін және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа ноутбуктер сатып алуға жұмсалды. Алынған 
қаражаттың жартысынан сәл астамы онлайн-платформаны дамытуға, іске қосуға және 
қолдауға, соның ішінде қайырымдылық жүйесін құруға, әлеуметтік желілерде 
жарнамалауға, сондай-ақ тартылған мамандардың жарналарын төлеуге бағытталды. 
Қаражаттың 3%-ы цифрлық сауаттылықтың онлайн курстарын дамытуға жұмсалды. 2% 
дерлік – бүкіл Қазақстан бойынша балаларға құрал-жабдықтарды жеткізу бойынша 
курьерлік және логистикалық қызметтерге бөлінді.

Қаржылық есеп
Бастамамызға қаржылық қолдау көрсетілгені  үшін алғыс айтамыз. Біздің жобада 
цифрлық теңдікке қол жеткізу мақсатына жетудің кешенді тәсілі бар. Бұл үшін ұйымға 
тұрақты қаржылық модель қажет, біз оны краудфандинг, КӘЖ және гранттар арқылы 
жүзеге асырып отырмыз.

Кіріс
₸ 25,003,825 
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«Мен Қазақстан бойынша технология мен оқуға қол жетімділік деңгейі әртүрлі 5 
мектепте оқыдым. Менде қажетті ресурстар болса да, көптеген оқушылар үшін 
бұлай болмады. Білімге қол жеткізу адамның негізгі құқығы, ал технология оның 
ажырамас бөлігі болып табылады. Мен Connect-Ed жобасының Қазақстандағы 
барлық балалардың сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету жөніндегі 
мақсаттарына сенемін және толықтай қолдаймын. Сондай-ақ, мен осындай 
тамаша команданың бір бөлігі болғаныма қуаныштымын! ” - Гаухар Алиева, 
Connect-Ed командасының мүшесі

Біздің топ

Гульназ Корданова 
Негізін қалаушы, Директор

Данияр Кусаинов
Негізін қалаушы, Даму Бойынша Директор

Несси Кожахметова
Серіктестікпен байланыс жөніндегі
және донорлар мен операциялық процестер 
бойынша маман

Томас Акынов
IT маманы

Балнур Тажихан
Маркетинг маманы

Нуртас Тасин
Жабдықты қабылдау және беру үйлестірушісі

Гаухар Алиева
Серіктестік және донорлық қатынастар жөніндегі 
маман

Айнур Халиолла
Дизайнер

Шадияр Макишева
Цифрлық сауаттылықты дамыту үйлестірушісі

Айя Торебеккызы
Цифрлық сауаттылықты дамыту үйлестірушісі

Элина Иванова 
Копирайтер

Бізді қолдағандар

fb.com/connected.kz

instagram.com/connected_kz

Almaty, Kazakhstan
+7 771 758 1838
connect-ed.kz
info@connect-ed.kz
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