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Инклюзивті білім беру – қайырымдылық пен
адамгершілік бастамасы
Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған
мәселе

балалардың

жеке

сұраныстары

мен

ерекшеліктеріне

ортаның,

отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын
инклюзивті білім беру. Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай
анықтама бе-реді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның
ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу
және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына
қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке
шақы-руға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына
ар-найы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар
балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда
қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір
дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты
қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға
анайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқу-да
жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады.
Елбасы Н.Назарбаевтың 2014 ж. «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақ-сат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі
адамдарға қолдау мен көмек көрсету мәселесіне арнайы тоқталғаны белгілі.
Атап көрсетсек «..мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу
керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес
ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс – бұл өзіміздің және қо-ғам
алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен айналысады», - деген
болатын. Бүгінгі оқушы – ертеңгі азамат. Сол азаматты мектеп қабырғасынан
болашақ өмірге бейімдеу, қажетті кәсіп пен мамандыққа бағыттау, дені сау

адамдардың арасында өздерін жайлі сезіну үшін қолайлы атмосфера қалыптастыру – білім беру ұйымдарының міндеті болып табылады.
Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап
айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; мүмкінді-гі
шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы.
Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау ала-ды, ал
90 жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы
бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім беруді
дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»
көрсетілді. Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру
мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді шешу көзделген:
-мүмкіндіктері

шектеулі

балаларды

біріктіріп

оқытудың

модульдік

бағдарламалары жасалады;
- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада бірікті-ріп
оқыту ережесі әзірленеді;
- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;
-мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидала-ры
әзірленеді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектеп-терде
мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөл-мелерде
арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, үстел-дермен және
басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқы-лы «кедергісіз
аймақтар» құруы жоспарланған. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі
балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдай-лар жасалу
міндеті (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды пси-хологиялықпедагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық

құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім алатын мү-гедек балалар жеке
мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, ком-пьютерлік техникамен
қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз
мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене
араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс
орындарын құру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше
жағдай жасамақшы.
Саламан Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының
міндеттері мынадай:


Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс.

 Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттілік-тері және
оқуға деген мұқтаждықтары болады.


Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қа-

нағаттандыру мақсатына орай өзгерту.
Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі туындайды. Яғни
ол мына принциптер:
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен
жетістіктерімен анықталады.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір-біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады.
6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет
етеді.
7. Әрбір оқушы үшін жетістік кежету өзінің мүмкіндігіне қарай орындай
алатын әрекетін жүзеге асыру.
8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.
Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту - оқушылардың тең құ-қығын
анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына
қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы

барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажетті-ліктері бар
балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға
болады. Мұндай оқыту түрі
қалыптасқан

және

даму

арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде
үстіндегі

формаларды

ығыстырмайды,

қайта

жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда
жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды
адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса,
инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы
болмақ .
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