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Алғысөз
2015 жылғы қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясы «Тұрақты даму мақсаттары» (ТДМ) деп аталатын
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы күн тәртібін қабылдады. Бұл
ТДМ әмбебап, өршіл болып табылатын –әрекеттер үшін негізді құрайды, және ең бастысы – бұл
«адамдар жасаған және адамдарға арналған адамдардың» іс-әрекетінің негізі. Олар Білімге
Негізделген тұрақты Қоғам құруға бағытталған басым жаһандық өзгерісті атап өтеді.
«Білім беру» 4 ТДМ халықаралық қоғамдастықты «Инклюзивті және әділ сапалы білім беруді
қамтамасыз етуге және қолжетімділік, теңдік және инклюзивтілік сияқты негізгі компоненттері бар
барлық адамдар үшін өмір бойы оқыту мүмкіндіктерін ілгерілетуге» шақырады.
Бүгінгі таңда бір миллиардтан астам адам - әлем халқының шамамен 15 пайызы мүгедектіктің
қандай - да бір түрімен өмір сүреді. Бұл сан халық санының өсуімен, кедейшіліктің, табиғи
апаттардың, қақтығыстардың жалғасуымен және халықтың қартаюымен бірге өсуде. Мүгедектігі
бар көптеген адамдар білім алуға, маңызды қоғамдық ақпаратқа, мемлекеттік қызметтерге,
денсаулық сақтауға, инфрақұрылымға және жұмыспен қамтуға қол жеткізу жолында көптеген
кедергілерге тап болады.
Қолда бар дәлелдер мен статистикалық деректер мүгедектігі бар көптеген адамдар шектеулі
инфрақұрылымға және жоғары оқу орындары ұсынатын білім беру мүмкіндіктеріне байланысты
орта білім деңгейінде білім алу мүмкіндігінен жиі айырылатындығын көрсетеді. Бұл шектеулер
қаржылық және білікті адами ресурстардың жетіспеушілігін, мазмұнның қол жетімсіздігін, қолдау
қызметтерінің дамымауын, сондай-ақ көмекші құрылғылар мен ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың (АКТ) жоғары құнын қамтиды.
Нәтижесінде олар жергілікті, ұлттық және халықаралық деңгейлерде ғылымды, мемлекеттік
басқаруды, құқық пен медицинаны қоса алғанда, негізгі салаларда басшылық лауазымдарды
атқара алатын және/немесе стратегияларды, бағдарламалар мен бастамаларды әзірлей алатын
мүгедектігі бар мамандардың шектеулі саны бар. Пайдаланылмаған техникалық таланттардың
осы құнды резервуарының үлесін жоғалту салдарынан ұлттық экономиканың ілгерілеуінде
айтарлықтай артта қалатыны анық.
Осы себепті, академиялық дайындыққа қажетті мүмкіндіктер, институционалдық мүмкіндіктер,
мазмұн, оқу және оқыту процесі неғұрлым инклюзивті болғанға дейін, барлық азаматтардың,
соның ішінде мүгедек адамдардың қосқан үлесі білімге негізделген инклюзивті қоғамдарды құру
жөніндегі жаһандық күш-жігердің бір бөлігі болуын қамтамасыз ету қиындай түседі. Инклюзивтілік
әмбебап дизайн және кемсітпеушілік, ақпаратқа қолжетімділік және білім беру саласындағы
гендерлік теңдік қағидаттарын сақтаған кезде ғана мүмкін болады. Сондай-ақ, іс-әрекеттер
Біріккен Ұлттар ұйымының Мүгедектер құқықтары туралы Конвенциясы (2006) сияқты
халықаралық міндеттемелерге сәйкес адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарына
негізделуі маңызды.
Сондықтан бізде инклюзивті қоғамдарды, мүгедек оқушыларға оқу процестеріне толық қатысуға
және қоғамға белсенді және тең құқықты қатысушылар ретінде интеграциялануға мүмкіндік
беретін білімді құру тұжырымдамасын дамыту бойынша ортақ міндетіміз бар. Бұл жауапкершілік
білім беру мәселелерімен айналысатын ұлттық және өңірлік мүдделі тараптардың білім беру
саласындағы мүгедек адамдардың қажеттіліктері әлеуметтік-экономикалық өсуді жеделдетудің
ұлттық стратегияларының орталығында болуы үшін қаражат пен мүмкіндіктерге ие болуын
қамтамасыз ету қажеттілігін көрсетеді.
ЮНЕСКО-ның бұл құжаты білім беру, ақпарат, технология және саясат саласындағы барлық
мүдделі тараптар үшін 2030 жылға дейін тұрақты дамудың Күн тәртібін алға жылжытуға және
бүкіл әлемде көптеген мүгедек адамдардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған
нұсқаулар мен ұсыныстардың бірегей жиынтығын ұсынады.
Ленин Морено мы р за (Lenin Moreno)
Біріккен Ұлттар Ұйымының мүгедектік және қол жетімділік
жөніндегі арнайы өкілі және Эквадордың бұрынғы вице-президенті
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Жалпы ережелер
Бұл нұсқаулықта мүгедектігі бар адамдарға білім беру үшін көбірек қолданылатын
технологиялық тәсілдердің қазіргі заманғы көзқарасы көрсетілген. Осыған байланысты, ол ашық
және қашықтықтан білім берудің (АҚБ) мүгедектігі бар адамдар тап болатын білім беру
кедергілерін жеңудің ең тұрақты әдістерінің бірі ретіндегі құндылығын мойындайды; ол сондай ақ АҚБ аспектілерін бөліп көрсетеді және суреттейді-ашық білім беру ресурстарын (АБР), ашық
бастапқы кодтары бар еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді (АЕБҚ) және ашық қолжетімділікті
(АҚ) пайдалана отырып, білім беру жүйесін дамытуға жәрдемдесу.
Бұл Басшылық қағидаттар үкіметтерге, мекемелерге, нұсқаушыларға және оқу материалдарын
әзірлеушілерге, сондай-ақ барлық пайдаланушылардың қажеттіліктерін есепке алу мақсатында
АҚБ платформаларын, процестерді, курстарды, емтихандарды және басқа контентті әзірлеу
кезінде сапаны қамтамасыз ету және біліктілікті тану органдарына шолу жасайды.
Басшылық қағидаттар мүдделі тараптарға тиісті критерийлерді контекстік таңдау негізінде өздері
ұмтылуы керек әлеуетті құру дәрежесін бағдарлау және бағалау оңай болатындай етіп
құрылымдалған. Бұл бағалаулар бұл мүдделі тараптарға алдын - ала әрекеттерден бастап білім
беру бағдарламаларын іске асыру және бақылау процестеріне дейін АҚБ жүзеге асыру
процесінде туындауы мүмкін нақты мәселелерді стратегиялық шешуге мүмкіндік бере отырып,
құжатта мүмкін болды. Бұл құжатқа сәйкес АҚБ платформалары мен құралдарын таңдау,
әзірлеу, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, бағалау және тексеру кіреді.
Бұл ресурс ЮНЕСКО-дағы Білім Қоғамдары, Коммуникация және Ақпарат Секторы Бөлімінің
мүше мемлекеттерге шынайы инклюзивті ұлттық білім беру жүйелерін дамытуды қолдау үшін
ұлттық және өңірлік деңгейлерде әлеуетті арттыруға және бүкіл әлемде тұрақты әлеуметтік және
экономикалық өсуге жол ашатын жаһандық білім қоғамын құру үшін негіз құруға қолдау көрсетуге
деген міндеттемесін растайды.

Introduction

1.
Кіріспе
Мақсат
Негіздеме
Алғышарттар
Қолданылу аясы

Арнайы дисплейі мен пернетақтасы бар Брайль компьютерін қолданатын соқыр адам.

©zlikovec/Shutterstock
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1.1 Мақсат
Құжатта мүдделі тараптардың - үкіметтердің, мекемелердің, оқытушылардың, оқу әзірлеушілері
мен сапаны қамтамасыз ету және біліктілікті тану органдарының, сондай-ақ АТ- индустриясы
әзірлеушілерінің, отбасылар мен мүгедек адамдардың инклюзивтік, қолжетімді және қымбат
емес шешімдерді пайдалана отырып, сапалы оқыту мүмкіндіктеріне мүгедек адамдардың қол
жеткізуін және ақпарат пен білімге қол жеткізуін қолдау үшін Біріккен Ұлттар ұйымының
Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенциясының (2006 жыл) тиісті баптарын (9, 21 және 24)
жүзеге асыруға жәрдемдесудің рөлі мен міндеттемелері қаралады. Ол ашық және қашықтықтан
білім беруде (АҚБ) ашық шешімдер (ашық білім беру ресурстары - АБР, ашық бастапқы кодтары
бар еркін бағдарламалық қамтамасыз ету - АЕБҚ және ғылыми ақпаратқа ашық қол жеткізу - АҚ)
көмегімен қолжетімділік аспектілерін жүйелі түрде қосу және ретке келтіру бойынша нақты ісқимылдарды көтермелеуге бағытталған.
Бұл құжат әр түрлі салаларда ашық және қашықтықтан білім беруді (АҚБ) қарастырады, онда
білім беру мен Білім беру технологияны толық қашықтықта немесе білім алушылар
технологияны ішінара қолданған кезде жиі кездесетін аралас негізде жүзеге асырылады.

1.2 Негіздеме
1.2.1. Жаһандық контент
Әлемдегі 1 миллиардқа жуық адамның шамамен 15 пайызында мүгедектік бар1. Бұл сан
халық санының өсуімен, кедейшілік, табиғи апаттар, қақтығыстар мен халықтың
қартаюымен бірге артады. Мүгедектігі бар адамдардың көптігімен білім беру
мүмкіндіктеріне қол жеткізу өте маңызды. Осыған байланысты,
ашық және
қашықтықтан білім беру (АҚБ)2 мүмкіндіктерін кеңейту мүмкіндігі шектеулі адамдар
ақпаратқа және білімге қол жеткізген кезде кездесетін мәселелердің белгілі бір шешімін
қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар, ақпаратқа қол жеткізу адамның негізгі
құқықтарының бірі ретінде танылады. Сенімді ақпарат пен тиімді байланыс
құралдарына қол жеткізбестен тиімді, инклюзивті және ашық оқу процесін қамтамасыз
ету қиын.
Адам Құқықтарының Жалпыға бірдей Декларациясы3 барлық адамдар негізгі бөлінбейтін
құқықтар мен негізгі бостандықтарға ие, оның ішінде азаматтық және саяси құқықтар, бостандық
пен жеке өмір құқығы, білім алу құқығы бар. Адамның білім алу құқығы инклюзивті және
қолжетімді практикаға қатысты күн тәртібінің, сондай-ақ мүгедек адамдарға барлық деңгейлерде
және барлық нысандарда білім алуға қол жеткізу талабының негізінде жатыр.
Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар ұйымының Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенциясында
(БҰҰ МҚК) білімге қол жетімділік, басқалармен қатар, мүгедек адамдарға ақылға қонымды
бейімделуді қамтамасыз ету үшін маңызды мәселе болып табылады.
Халықаралық Еңбек Ұйымының (ХЕҰ)4 деректері бойынша мүгедектігі бар адамдарды жұмыс
күшінің құрамына енгізу пайдаланылмаған адам ресурстарының өте жоғары деңгейін білдіреді.
ХЕҰ-ның табысы төмен және орта деңгейдегі 10 дамушы елде жүргізген эксперименттік зерттеуі
мүгедек адамдарды еңбек нарығынан шығару нәтижесінде жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) шығыны
ЖІӨ -нің 3-тен 7 пайызға дейін құрайтынын көрсетті 5.
ЕО 6 деңгейінде базалық мүгедектігі бар 2 адамның 1-і жұмысқа орналастырылды. Жалпы
алғанда, негізгі қызметке байланысты мүгедектігі бар адамдардың ЕО-28-де жұмыспен қамтылу
деңгейі 2011 жылы 47,3-ті құрады немесе мұндай қиындықтарсыз адамдарға қарағанда 20
пайызға төмен. Бұл теңсіздіктің басты себептерінің бірі «білім беру немесе кәсіби дайындық»
болды.
1
2

3
4
5
6

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы (2013)
Ашық және қашықтықтан білім берудегі «ашық» термині « ... жасына, уақытына, орнына немесе кеңістігіне байланысты ма,
жоқ па, жүйелі түрде оқуға кедергілерді жоюға бағытталған кез келген білім беру немесе кәсіптік оқыту схемасы. Ашық оқыту
кезінде адамдар не үйрететіні, қалай үйренетіні, қайда үйренетіні, қаншалықты тез үйренетіні, оларға кім көмектесетіні және
қашан оқитыны үшін жауап береді» (қашықтықтан оқыту, Ұлыбритания, 2003, 1-тармақ). Ашық шешімдерде ашық пайдалану
дегеніміз-қол жеткізудің белгіленген деңгейлері бар барлық пайдаланушылар үшін еркін қол жетімді немесе ашық
бағдарламалық қамтамасыз ету мен оқу бағдарламалары.
Біріккен Ұлттар Ұйымы
http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf
Buckup, S. (2009). Ерекшелік бағасы: мүгедектігі бар адамдарды еңбек саласынан шығарудың экономикалық салдары,
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жұмыс құжаты, N
º 43 (Женева, ХЕҰ)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_labour_market_access
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Инклюзивтілік пен қол жетімділік мәселелерін ескеретін оқытудың барабар мүмкіндіктері барлық
азаматтардың, оның ішінде мүгедек адамдардың белсенді қатысушылары болуын және
технологияға көбірек сүйенетін білім қоғамдарының экономикалық және әлеуметтік өсуіне үлес
қосуды қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Білім берудің әмбебап дизайнының (БӘД)
қағидаттары білім беру сапасын жақсарту арқылы қоғамның барлық мүшелеріне пайда
әкелетінін қамтамасыз ету сияқты қол жетімділікті қолдау әрекеттері
Технологияларды қоғам өмірінің барлық аспектілерінде, әсіресе білім беру мақсаттарында
қолданудың таралуымен мүгедек оқушыларды білім беру жүйесіне қосу жолындағы кедергілерді
еңсеру үшін жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Ақылға қонымды алдын алу құралдары - мүгедектігі
бар адамдарға оқу бағдарламасына немесе жұмысына қатысу үшін тең мүмкіндіктерге ие болуға
мүмкіндік беретін міндеттер мен шарттарды модификациялау немесе түзету маңызды мәнге ие
(АҚШ Білім Министрлігі, 2007 жыл) 7. Осыған байланысты ассистивті технологиялар (АТ) оқу
орындарындағы мүгедектігі бар адамдарға (оқушыларға, нұсқаушыларға және мүгедектігі бар
мекемелердің қызметкерлеріне) ақпарат пен білімге қол жеткізу мүмкіндігін береді.
Бұл құжат әртүрлі мүдделі тараптардың мүгедектігі бар адамдар үшін инклюзивті білім беруді
қамтамасыз ету жөніндегі саяси және құқықтық міндеттемелеріне назар аударады, ал ақылға
қонымды бейімделу «бұрыннан бар» міндеттеме болуы керек. Осыған байланысты қол
жетімділік мәселелерін кез-келген оқу процесін жоспарлау циклінің басынан бастап қарастырған
жөн. Қол жетімділік туралы кейбір ережелерді қоса алғанда, саясаттың болуына қарамастан,
басты мәселе оларды жүзеге асыру үшін тиісті ынталандыру шараларын қоса алғанда, оларды
іске асыруды қамтамасыз ету үшін құқықтық салдарлардың бар-жоғына байланысты болып отыр.
Ашық білім беру ресурстарымен (АБР), ғылыми ақпаратқа ашық қол жетімділікпен (АҚ), ашық
бастапқы кодтары бар еркін бағдарламалық қамтамасыз етумен (АЕБҚ) және басқа да қол
жетімді және инклюзивті технологиялық шешімдермен бірге ашық және қашықтықтан білім
берудің қол жетімді әдістерінің кең спектрі мүгедек адамдарға білім мен дағдыларды өз
қауымдастықтарына үйренуге және жеткізуге, сондай-ақ теріс көзқарасты, стигма мен
дискриминацияны өзгертуге мүмкіндік береді.

1.2.1 Зерттеу
Ашық және қашықтықтан білім беру бойынша кең ауқымды зерттеулер жүргізілуде және
көптеген рецензияланған және рецензияланбаған журналдар бұл зерттеулерді жүйелі түрде
жариялайды, дегенмен АҚБ-ға кіретін мүгедектігі бар адамдарға (мысалы, есту қабілетінің
бұзылуы, оқу қабілетсіздігі, физикалық мүгедектік) аз зерттеулер жасалады.
Зерттеу көрсеткендей, мүгедектігі бар адамдар санының көбеюі қашықтықтан оқыту курстарына
жазылады және АҚБ көптеген мүгедек адамдардың білім беру процесіне айтарлықтай әсер етуі
мүмкін.
АҚБ -ның қол жетімділігінің артуы, ақпаратты әртүрлі тәсілдермен ұсынуға мүмкіндік беретін
технологиялық жетістіктермен бірге, мүгедектігі бар адамдарға білім алу жолындағы кейбір
кедергілерді жеңуге көмектеседі.
Бұл кедергілер қамтиды:
• географиялық қашықтық;
• ұтқырлық мәселелері (ұсақ моториканы
басқаруды қоса);
• сенсорлық мәселелер (көру, есту);
• біліммен немесе танымдық проблемалар;
• сөйлеу және тіл қиындықтары;
• тиісті ресурстарға қол жетімділіктің болмауы;
• мүгедек адамдар үшін қолайлы
инфрақұрылымның болмауы;

7
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9
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http://www.apa.org/pi/disability/dart/toolkit-three.aspx
2-Қосымшада қол жетімді журналдардың тізімі берілген.
Mpofu, Chimhenga & Mafa (2013)
Heiman (2006)
Karal, Cebi & Turgut (2011)

• мәдени факторлар (мысалы, атааналардың қатысуы, стигматизация
және дискриминация);
• тілдік айырмашылықтар;
• әлеуметтік және эмоционалды қиындықтар;
• тең білім беру мүмкіндіктері;
• тегін және арзан білім беру;
• білім беру саласында даярланған, тәжірибелі
персоналдың/мамандардың болуы; қосалқы
технологиялардың жетіспеушілігі;
• экономикалық факторлар.
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Сондай-ақ, әдебиетте мүгедектігі бар оқушылар өздерінің оқу ортасында мүмкіндігінше аз
кедергілерді бастан кешіруі үшін әзірлеушілер мен мұғалімдердің АҚБ-ны тиімді жоспарлау
қажеттілігі баса айтылған. АҚБ мен мүгедектігі бар адамдарға арналған әдебиеттерде қол
жеткізу кедергілері, коммуникациялық кедергілер, ақпараттық кедергілер және физикалық
немесе құрылымдық кедергілер сияқты басқа кедергілердің себебі болып табылатын мінезқұлық кедергілеріне нақты сілтеме жоқ. Қосалқы технологияларды (АТ) пайдаланбай мүгедектігі
бар адамдар оқу материалдарына шектеулі қолжетімділікке ие болады және оқу процестеріне
толық көлемде қатыса алмайды - қысқаша айтқанда, оқыту мүмкіндіктері айтарлықтай шектеулі
болады.

1.3 Алғышарттар
1.3.1 БҰҰ-ң Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы
Біріккен Ұлттар ұйымының Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенциясында (БҰҰ МҚК)
қамтылған мүгедек адамдарды айқындау әртүрлі кедергілермен өзара іс-қимыл кезінде
олардың қоғам өміріне басқалармен тең дәрежеде толық және тиімді қатысуына кедергі
келтіруі мүмкін ұзақ мерзімді дене, ақыл-ой, зияткерлік немесе сенсорлық бұзушылықтары бар
адамдарды қамтиды (БҰҰ МҚК, 2006 жыл, 1-бап, 2-тармақ).
БҰҰ-ның бұл Конвенциясының келесі баптары АҚБ мен білім беруге байланысты мәселелермен
тікелей байланысты:
• 3- бап – БҰҰжалпы қағидаттары
Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция
(2006 ж.) Конвенцияда бекітілген барлық
құқықтарды пайдаланудың жалпы
қағидаттарын қамтиды және мынадай
қағидаттарды білдіреді:
 Адамға тән қадір-қасиетті, оның жеке
тәуелсіздігін, оның ішінде өз
таңдауын жасау бостандығын және
тәуелсіздікті құрметтеу;
 Кемсітпеушілік;
 Толық және тиімді тарту және
қоғамға қосу;
 Мүгедек адамдардың
ерекшеліктерін құрметтеу және
оларды адамдардың алуан түрлілігі
мен адамзаттың бір бөлігінің
құрамдас бөлігі ретінде қабылдау;
 Тең мүмкіндіктер;
 Қолжетімділігі;
 Ерлер мен әйелдердің теңдігі;
 Мүгедек балалардың дамып келе жатқан
қабілеттерін құрметтеу және мүгедек
балалардың жеке басын сақтау құқығын
құрметтеу.
• 4- бапта – Жалпы Міндеттемелер,
Қатысушы мемлекеттер бағытталған:
 Осы Конвенцияда танылатын
құқықтарды жүзеге асыру үшін барлық
тиісті заңнамалық, әкімшілік және өзге
де шараларды қабылдауға;
 Барлық стратегиялар мен
бағдарламаларда мүгедек адамдардың
құқықтарын қорғау мен көтермелеуді
ескеруге;
 Мемлекеттік органдар мен
мекемелердің осы Конвенцияға сәйкес
әрекет етуін қамтамасыз етуге;

Кез келген тұлға, ұйым немесе жеке
кәсіпорын тарапынан мүгедектік белгісі
бойынша кемсітушілікті жою үшін
барлық тиісті шараларды қабылдауға;
 Стандарттар мен нұсқаулықтарды
әзірлеу кезінде әмбебап дизайн
идеясын алға жылжытуға;
 Ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қоса алғанда,
ұтқырлықты жеңілдететін
құралдарды, мүгедек адамдарға
жарамды құрылғылар мен ассистивті
технологияларды қоса алғанда, жаңа
технологиялардың болуы мен
пайдаланылуына ықпал етуге;
 Құралдары, қозғалыс құралдары,
құрылғылар мен ассистивті
технологиялар, сондай-ақ көмектің
басқа да нысандары, қосалқы
қызметтер мен объектілер туралы
қолжетімді ақпарат ұсынуға;
• 9- бап –АКТ және технологиялық
жүйелерге қолжетімділікті қоса алғанда,
қолжетімділік
• 21- бап –Пікір мен нанымды білдіру
бостандығы және ақпаратқа қол жеткізу
 Қарым-қатынастың ресми және бейресми
нысандарында мүгедек адамдарды
қанағаттандыратын баламалы тәсілдерді,
әдістер мен форматтарды қабылдауға
және пайдалануға жәрдемдесуге
• 24- бап – Білім беру
 Мгедектігі бар адамдар жалпы білім беру
жүйесінен шығарылмайды.БҰҰ МҚК
ратификациялаған елдер білім алуға
жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз
етуді, сондай-ақ ақпараттық және
коммуникациялық технологияларды (АКТ)
пайдалана отырып, ақпаратқа
қолжетімділікті қамтамасыз етуді қоса
алғанда, мүгедек адамдардың
қажеттіліктерін орынды қанағаттандыруды
қамтамасыз етуі қажет.

БҰҰ МҚК ратификациялаған елдер білім алуға жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етуді, сондайақ ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалана отырып, ақпаратқа
қолжетімділікті қамтамасыз етуді қоса алғанда, мүгедек адамдардың қажеттіліктерін орынды
қанағаттандыруды қамтамасыз етуі қажет.
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1.3.2 Ашық және қашықтықтан білім беру (АҚБ)
АҚБ — бұл онлайн оқыту, электронды оқыту, қашықтықтан білім беру, сырттай білім беру,
сыртқы, икемді оқыту және жаппай ашық онлайн курстардың (ЖАОК) қозғалысын қамтитын кең
термин. Осы баптың мақсаттары үшін АҚБ келесі негізгі функцияларды қамтитын оқыту ретінде
анықталады:
• Оқытушы мен оқушыны орны мен уақытына қарай бөлу (немесе екеуі де)
• Екі жақты байланыс және топтық байланыс (желі)
• Бұқаралық ақпарат құралдары мен технологияларды пайдалану
• Білім беру саласындағы неғұрлым жеке тәжірибе 12
АҚБ-ның дамуы қолданушыны да, оқыту кеңесшісін де қолдау үшін технологияларды кеңінен
қолдану арқылы күшейтілді. Интерактивті (сандық) технологияларға негізделген білім беру
ресурстары қашықтықтан да, аралас оқыту үшін де дамып келеді және болашақта бұл үрдіс
күшейе түседі.
Технологияға негізделген көптеген оқыту құралдарының интерактивті сипаты оқушыларды
тартуға және оқуды ынталандыруға ықпал етеді 13.
АҚБ мүгедек адамдардың оқу орталықтарынан географиялық қашықтығы, сенсорлық жүйелер
проблемалары (яғни көру, есту) және ұтқырлықтағы қиындықтар (мысалы, физикалық
кемшіліктер), сондай-ақ гендерлік 14 және қаржылық факторлар сияқты мәселелерді шеше
алады. Бұл басшылық қағидаттардың негізгі бағыты мүгедектігі бар адамдарға арналған АҚБ
болса да, олар барлық оқушылар үшін өте маңызды.

Ашық және инклюзивті шешімдер
Ашық шешімдерге ашық лицензия негізінде қол жетімді және ресурстар
мен оқу тәжірибесіне қол
жетімділікті кеңейту арқылы оқуды жақсарту үшін кез келген адам 15 қолдана алатын (және қайта
пайдалануға болатын) материалдар, стратегиялар, процестер мен технологиялар кіреді.
Ашықтықтың бірқатар деңгейлері бар, 16олар (ашықтықты арттыру тәртібімен) - қайта пайдалану,
қайта бөлу, қайта қарау және ремикс . Жалпыға бірдей қолжетімділік пен қолжетімділік ашық
шешімдердің өмірлік маңызды компоненттері болып табылады.
Ашық шешімдер іс жүзінде қол жетімді емес екенін атап өткен жөн. Осы құжаттың мақсаты
- қол жетімді ашық шешімдерді әзірлеудің қол жетімділігі мен қолдауының маңыздылығы туралы
хабардарлықты арттыру. Бұл құжатта қол жетімділік ашық шешімдермен байланысты саясаттың
ажырамас бөлігі болуы керек екендігі баса айтылған. Бұл басшылық қағидаттар білім беру
саласындағы ең көп таралған ашық шешімдерді қарастырады: ашық білім беру ресурстары
(АБР), ашық бастапқы кодтары бар еркін17бағдарламалық қамтамасыздандыру - (АЕБҚ) және
ғылыми ақпаратқа ашық қол жетімділік (АҚ ).
Ашық білім беру ресурстары (АБР)
Ашық білім беру ресурстары (АБР) - ортақ18 пайдаланудағы немесе ашық лицензиармен
ұсынылған кез келген білім беру материалдары
АБР оқулықтардан бастап оқу бағдарламаларына, жоспарларға, дәріс жазбаларына,
тапсырмаларға, тесттерге, жобаларға, аудио, видео және анимацияға дейін. АБР
"...пайдаланушыларға ақпаратты19 заңды және еркін пайдалануға, көшіруге, бейімдеуге және
қайта таратуға мүмкіндік береді" .
АБР пайдалану және бөлісу
үшін еркін қол жетімді болғанымен, автор материалға зияткерлік
меншік құқығын сақтайды20. Creative Commons 21 (немесе соған ұқсас) лицензиясында
ресурстарды қалай пайдалануға болатындығы және материалды қандай да бір бейімдеуге
рұқсат етілетіні көрсетіледі. АБР аударма, бөлісу және/немесе бейімдеу құқығы сияқты басқа
құқықтарды бірлесіп пайдалануға мүмкіндік бере отырып, жұмыс авторын тіркеуге шақырады.

12 Spector (2009)
13 Shank (2014)
14 Laad (2012)
15 Abeywardena (2012)
16 Hilton, Wiley, Stein & Johnson (2010)
17 4- Қосымшада ассистивті технологиялар ретінде пайдалануға болатын ашық шешімдер тізімі берілген.
18 UNESCO (2014)
19 UNESCO/COL (n.d.), p. 2
20 Butcher, Kanwar & Uvalic´-Trumbic´ (2011)
Қосымша ақпарат үшін http://creativecommons.org/ қараңыз
21
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АБР
жөніндегі Париж декларациясында (2012 жыл) адам құқықтарының жалпыға бірдей
декларациясын, Баршаға арналған білім беру жөніндегі іс-қимылдардың Дакар шеңберін және
Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны қоса алғанда, АБР-ны мүгедек адамдардың мүдделері
үшін пайдалануды қолдауды білдіретін бірқатар негізгі халықаралық конвенциялар мен мәлімдемелер
сипатталады.
Ашық бастапқы кодтары бар еркін бағдарламалық қамтамасыз ету (АЕБҚ)
Ашық бастапқы коды бар еркін бағдарламалық қамтамасыз ету (АЕБҚ) дегеніміз адам немесе
адамдар тобы жасаған, ашық түрде өзгертілген, содан кейін пайдалану үшін еркін таратылған
бағдарламалық қамтамасыз етуді білдіреді.
Бағдарламалық қамтамасыз етудің бастапқы коды (негізгі бағдарламалық код) әдетте нақты
лицензиялық шарттар аясында өзгертілуі және таратылуы мүмкін22. АЕБҚ өнімдері оларды еркін
пайдалануға, зерттеуге, бірлесіп пайдалануға және жетілдіруге болатындай етіп лицензияланады23.
Ашық бастапқы тұжырымдама онлайн энциклопедияларды (Википедия) және ашық білім беру
ресурстарын (АБР) дамытуға әкелді. Мақсат пайдаланушыларға ақпаратты енгізу арқылы өнімді үнемі
жетілдіруден тұрады.

Ғылыми ақпаратқа ашық қолжетімділік (АҚ)
Ғылыми ақпаратқа (АҚ) ашық қол жеткізу барлығы
ақпаратына еркін қол жеткізуді білдіреді 24

үшін рецензияланатын ғылыми-зерттеу

АҚ авторлық құқық иесінен түпнұсқа авторға тиісті атрибуциясы бар кез келген форматта туынды
туындыларды көшіруге, пайдалануға, таратуға, беруге және жасауға Дүниежүзілік құқық беруді
талап етеді. АҚ стипендиялардың таралу ауқымын ұлғайту және кеңейту үшін ақпараттық және
коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдаланады.
АҚ арқылы зерттеушілер мен білім алушылар білімге кеңірек қол жеткізе алады, авторлар
аудиторияға қол жеткізе алады. Осылайша зерттеудің ықтимал әсері артады. АҚ білім алмасуды
жақсартады және танылмаған экономикалық және әлеуметтік дамуға мүмкіндік береді.

1.4 Басшылық қағидаттарды
қолдану саласы

ЮНЕСКО басқа халықаралық,аймақтық және ұлттық серіктестермен тығыз ынтымақтастықта
жоғарыда аталған мүдделі тараптарға ұсыныстар беру үшін осы Басшылық қағидаттарды
әзірледі. Оларға үкіметтер, мекемелер, білім беру әзірлеушілері, оқытушылар және сапаны
қамтамасыз ету және біліктілікті тану органдары, сондай-ақ АТ-саланың әзірлеушілері,
отбасылар және ең бастысы мүгедек адамдар жатады. Олардың мақсаты - ашық шешімдерді
(АБР, АҚ, АЕБҚ) қолдана отырып, мүгедектігі бар адамдар үшін сапалы білім алуға
қолжетімділікті қолдау.
Бұл құжатта екі басшылық қағидаттар жиынтығы бар.
- Бірінші бөлімде мемлекеттік деңгейдегі директивті органдарға, оқу орындарына, оқу
әзірлеушілеріне және сапаны қамтамасыз ету және біліктілікті тану органдарына, сондай-ақ
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен АТ-саланың әзірлеушілеріне нақты ұсыныстар берілген.
- Екінші құжатта білім беру процесінде білім беру саласындағы мүдделі тараптар үшін құнды
болуы мүмкін мәселелерді шешуге бағытталған іс-қимыл матрицасы бар. Технология
саласының қарқынды дамып келе жатқан сипатын ескере отырып, бұл құжаттағы
технологиялық құралдарға сілтемелер акт шешімдерін іздейтін адамдар үшін бастапқы нүкте
ретінде пайдалануға арналған. Қарастырылып отырған мәселелер өмір бойы оқыту
контексінде формальды да, бейресми де білім берудің барлық деңгейлеріне, сондай-ақ
мүгедек адамдарға бағытталған бастамаларға қатысты.

22
23
24

Қосымша ақпарат үшін http://opensource.com/ қараңыз
UNESCO (2013). ЮНЕСКО-ның жаһандық баяндамасы: құқықтар мен мүмкіндіктерді кеңейтудің жаңа мүмкіндіктерін аша
отырып. Мына жерден алынған http://unesdoc.unesco.org/ images/0021/002197/219767e.pdf
UNESCO (n.d.). Ашық қолжетімділік. Мына жерден алынған
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/3544.11_ CI_E_Open%20Access%20brochure.indd.pdf
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2.1 Басшылық қағидаттарға кіріспе
БҰҰ МҚК -да мүгедек адамдардың қажеттіліктерін, оның ішінде білім беру және ақпараттық
процестерге саналы түрде бейімделудің маңыздылығы атап өтілген. Мұндай нұсқаулықтарды
әзірлеу мүгедектігі бар оқушыларға арналған АҚБ инклюзивтілігін қамтамасыз ету және тиісті
мүдделі тараптарға мүгедектігі бар оқушылардың ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, жүйелі
негізде ақпарат беру әрекеті болып табылады.
Ақылды құрылғы белгілі бір үйлесімділік пен
стандарттауды қажет етеді. Бұл құжат озық тәжірибемен алмасуды және АҚБ -ны қамтамасыз
етудің инклюзивті тәжірибесін қолдау үшін жалпы мәселелерді шешуді қолдайды деп болжанады.
Барлық мүдделі тараптар оқуға инклюзивті қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін жауап береді
деп танылды. Бұл саладағы бастамалардың жетістігінің негізгі элементтері білім беру
қоғамдастығы арасындағы коммуникация және барлық мүдделі тараптардың әлеуетін арттыру
болып табылады.
Бұл басшылық қағидаттар сонымен қатар АҚБ институттары үшін стандартты процедуралардың
дамуына әкелуі мүмкін. Дегенмен, бұл құжатта тек ұсынымдар ұсынылады, олар кейінгі кезеңде
жаңа стандартты рәсімдерді әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ұсынымдар, конвенциялар
немесе шарттар сияқты халықаралық нормативтік құжаттарды әзірлеуді көздемейді, бірақ
рәсімдер
үшін
практикалық стандарттар.
Стандарттарды белгілеу
міндеті негізгі
тұжырымдамаларды, анықтамаларды, жіктеулер мен әдістерді, сондай-ақ әртүрлі елдерде
әртүрлі мүдделі тараптар проблемалар мен кедергілерді анықтау үшін пайдаланатын
қолданыстағы шешімдерді және ортақ тәсілдерді одан әрі әзірлеу үшін стандартталған
рәсімдерді қолдау арқылы келісуге болатын әлеуетті рәсімдерді шолудан басталады. Сондай-ақ,
стандартты процедуралардың заңдылығы өнімділік стандарты практика талаптарына
байланысты болған кезде сақталатындығын ескерген жөн. Нұсқаулық беру және оларды оқыту
және оқыту процесіне сәйкестендіру, оқу бағдарламалары мен мазмұнын әзірлеу, технологиялық
шешімдер мен байланысты аспектілерді қолдану арқылы бұл құжаттың мақсаты стандартталған
процедураларды әзірлеу үшін маңызды дәлелдер ұсыну болып табылады.

2.2 Үкіметтерге арналған басшылық қағидаттар
АҚБ-ға мүгедектігі бар адамдардың қол жетімділігін қамтамасыз етуде үкіметтер шешуші рөл
атқарады. Үкіметтер мекемелер мен нұсқаушылардың заңнамалық және саяси бағытын
қамтамасыз етеді, ал өнеркәсіп қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін тиісті қолдау мен
материалдар ұсынады. Бұл заңнамалық және саяси рөл көбінесе ведомствоаралық және
министрлікаралық ынтымақтастық пен үйлестіруді қажет етеді.
БҰҰ МҚК мәнмәтінінде ұлттық үкіметтер ратификациялау және іске асыру процесінің негізгі
қатысушылары болып табылады. БҰҰ МҚК ратификациялаған үкіметтер ұлттық мақсаттармен
және даму басымдықтарымен келісілген, оларды іске асыру үшін бөлінген ресурстармен
стратегиялық жоспарлар әзірлейді деп күтілуде. Тұтастай қамтитын нормативтік негіз ретінде
БҰҰ МҚК үкіметтерден біртіндеп тиісті заңнамалық, әкімшілік және басқа да шараларды
қабылдауды талап ететін бірқатар жалпы міндеттемелерді (2, 3 және 4-баптар) қамтиды.
Сондықтан үкіметтер білім беру институттарына заңнамалық және саяси нұсқаулар береді, ал
өнеркәсіп ақпарат пен білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін тиісті қолдау мен
материалдарды ұсынады. Сондай-ақ, үкіметтер ел ішіндегі кең жолақты желілер мен байланыс
жүйелері сияқты инфрақұрылымды қамтамасыз етуге жауапты. Басқа бірнеше жалпы
міндеттемелерде заңнамалық және саяси салаларда өзара байланысты шаралар қабылдауға
шақыра отырып, білім беру саласында инклюзивті АКТ және АТ пайдалануға тікелей сілтеме бар
(2, 9, 21 және 24-баптар).
Алайда үкіметтердің мүгедектігі бар адамдардың ұлттық стратегиялар мен білім беру
саясатындағы қажеттіліктерін ескеру дәрежесі әр түрлі елдерде бірдей емес және айтарлықтай
проблемалар сақталуда. Білім беру саласындағы ұлттық саясат пен стратегияға келетін болсақ,
үкіметтер мүгедектік пен қол жетімділік аспектілері ерте балалық шақтан бастап жоғары білімге
дейінгі оқу орындарында, оның ішінде өмір бойы ресми және бейресми білім беруде де АҚБ
арқылы тең дәрежеде ескерілуін қамтамасыз етуге жауапты.
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Осы тұрғыда үкіметтерге келесі бағыттарды қарау ұсынылады :

• Құқықтық және саяси ережелер: мүгедектігі бар адамдарды ашық және қашықтан
білім алуға (АҚБ) тартуды қамтамасыз ету үшін заңнаманы қабылдауды
және/немесе саясатты әзірлеуді қолдау және көтермелеу. Мұндай саясат тиісті
стандарттарды, рәсімдер мен тетіктерді іске асыру және сақтау мониторингін
көздеуге тиіс.
• Қаржыландыру: АҚБ -ға мүгедектігі бар адамдарды қосу үшін қажетті қолайлы
ортаның үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін барабар қаржыландыруды
қамтамасыз ету.
• Ынтымақтастық және серіктестік. АҚБ шеңберінде барлық мүдделі тараптар
арасында, оның ішінде озық тәжірибемен алмасу үшін байланыстар орнатуға
жәрдемдесу; Үкіметтер білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік мәселелер
сияқты түрлі секторларда тиісті мүдделі тараптар арасында ведомствоаралық
ынтымақтастықты қамтамасыз етуде орталық рөл атқарады; мүгедек білім
алушылардың құқықтарын нақты сақтау үшін технологиялар, инфрақұрылым және
жұмыспен қамту. Мұның маңызды аспектісі білім беруді қолдау үшін барлық мүдделі
тараптар үшін білім беру үшін Әмбебап Дизайн қағидаттарын қолдануды қолдау
болып табылады.
• Ассистивті технологияларға (АТ) және инклюзивті АКТ-ға қол жеткізу: АҚБ
арқылы оқытуды жақсарту үшін мүгедектігі бар адамдардың ат-ға және АКТ-ға қол
жеткізуін жеңілдету. Ол сондай-ақ инклюзивті технологияларды сатып алу туралы,
сондай-ақ мүгедек адамдардың қажеттіліктеріне бейімделген құралдар мен
қызметтерді әзірлеу туралы ережелерді қамтуға тиіс.
• Зерттеулер: ашық шешімдердің қолжетімділігін жақсарту үшін АЕҚБ, АБР және
АҚ пайдалану саласындағы зерттеулер мен әзірлемелерді қолдау.
• Инфрақұрылым: АҚБ шеңберінде мүгедектігі бар адамдар үшін тиісті
инфрақұрылымды дамытуға және пайдалануға жәрдемдесу мен нығайту.
• Әлеуетті құру: ҚБҰ мүгедек оқушылармен тиімді жұмыс істеу үшін
нұсқаушыларды, қосалқы персоналды және АТ әкімшілерін қолжетімділік
мәселелері бойынша, сондай-ақ АТ, АБР, АҚ және АЕБҚ оқытуды қолдау.
• Пайдаланушыларға бағытталған жұмыс: Мүмкіндігі шектеулі жандар
ұйымдарымен және қауымдастықтарымен бірлесіп, инклюзивті АҚБ-ға қол жеткізуге
байланысты
қиындықтар
мен
шешімдерді
анықтау.
Кемсітушілік
пен
стигматизацияның көптеген көріністеріне тап болуы мүмкін мүгедек әйелдер мен
қыздардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге ерекше назар аудару керек.
• Стандартты рәсімдер: Сапаны қамтамасыз ету органдарының қол жетімділікке
байланысты сапаны қамтамасыз ету мәселелерін енгізудің біліктілігін тану және
тану жөніндегі талаптары.
• Дайындық және оқу материалдары: Білім беру үшін Әмбебап Дизайн, мүгедек
оқушылар үшін қолжетімділік аспектілері, оның ішінде Ашық Шешімдер
оқытушыларды даярлаудың ұлттық оқу бағдарламасының ажырамас бөлігі болуын
қамтамасыз ету туралы мәселені қарау (бастапқы кезеңде және жұмыс орны
бойынша).

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту
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2.3 АҚБ ұсынатын оқу орындарына
арналған басшылық қағидаттар
Оқу орындары көбінесе АҚБ курстарында қолданылатын негізгі мазмұн мен платформаға
қатысты негізгі шешімдер қабылдайды. Осы себепті іс-қимыл матрицасына негізделген келесі
басшылық құжаттар (1-кесте) осы салалардағы шешімдерді хабардар ету үшін қызмет ете
алады. Сондай-ақ, білім беру үшін қол жетімділік пен Әмбебап Дизайн (БӘД) мәселелері кең
білім беру контекстінде қарастырылуын қамтамасыз ету маңызды. Білім беру мекемелері білім
беру мен оқытудың мүгедектікке байланысты іс-шаралар аясында мүгедектігі бар оқушылардың
қажеттіліктерін ескеруі керек екенін мойындауы керек, бірақ оқу орындарының барлық оқушылар
үшін қол жетімділікті және инклюзивтілікке негізделген шешімдерді қамтамасыз ететін тиісті
саясатты, рәсімдер мен стандарттарды әзірлеуге және жүзеге асыруға ұмтылуы маңызды.
Жағдайлардың жеке айырмашылықтары көп болғандықтан, мүгедектік санаты негізінде ғана
қолдау көрсету іс жүзінде мүмкін емес, өйткені инклюзивті дизайн және оқыту қағидаттарын
ескере отырып, бар жалпы проблемалар мен кедергілерді дәйекті және жүйелі түрде анықтау
өте маңызды. Бұл тұрғыда оқу орындарының келесі бағыттармен айналысуы ұсынылады:
• Қабылдау: Оқуға қабылдау процесінің барлық кезеңдерінде (ұсынылған курстар,
тіркеу, түсу емтихандары және жеке сұхбат туралы қоғамдық ақпаратқа қол
жеткізуден бастап білім беру ұйымына қабылданғанға дейін) ашық шешімдерді
қолдана отырып, АҚБ-ға мүгедек адамдарды қабылдау туралы мәселені мақсатты
түрде қарау.
• Қажеттіліктерді бағалау: Оқыту бағдарламасына толық қол жетімділікті қамтамасыз
ету үшін мүгедектігі бар барлық оқушыларды бағалау.
• Мүгедектікке қатысты стратегия және ішкі саясат: Оқушылар мен мүгедек
қызметкерлерді жүйелі түрде қосу үшін мүгедек адамдарға қатысты стратегиялар мен
ішкі саясаттың болуын қамтамасыз ету (жұмысқа қабылдауды, жұмыс орнын түзетуді
қоса). Бұл әр түрлі мүдделі тараптардың рөлін, сондай-ақ мекемедегі процестер мен
технологияларды зерттеуді қамтиды. Басқа мәселелерге сатып алу саясаты, қол
жетімді мазмұн мен технологияны дамыту және қолдау кіреді.
• Мазмұны: БӘД қағидаттарын қолдану негізінде әр түрлі қажеттіліктері бар және әр
түрлі контекстегі оқушыларға арналған мазмұнды қамтамасыз ету.
• Ашық шешімдерді интеграциялау: қолжетімділік мәселелерін шешу мақсатында
бағдарламаларды әзірлеуге және жүзеге асыруға АЕҚБ, АБР және АҚ
интеграциясын зерделеу.
• Кедергілерді жою: Ассистивті технологиялар оқу жолындағы кедергілерді, соның
ішінде танымдық, физикалық және сенсорлық кедергілерді жоя алатындығына көз
жеткізу. Бұл білім беру мекемелерінің барлық бөлімдерінің БӘД қағидаттарын
пайдалана отырып, қолжетімді оқытуға кедергілерді жою бойынша жауапкершілігін
мойындауды қамтиды.
• Кәсіптік даярлық: Қолжетімді контент және технология мәселелері бойынша
оқушылардың, оқытушылардың және басқа да мамандардың дайындық
қажеттіліктерін қарастыру және қанағаттандыру.
• Тиімділік: Тұрақты кері байланыс, мониторинг және бағалау тетіктерінің болуын
қамтамасыз ету.
• Қолдау қызметі: Қаржылық қолдау көрсету және барлық қатысушыларды хабардар
етуді қоса алғанда, құзыретті қолдау қызметтерін құру.
• Сақтау: Сапаны қамтамасыз ету органдары мен тану мекемелері қолдайтын,
ұсынатын және/немесе талап ететін озық тәжірибені енгізуді қамтамасыз ету.
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2.4 Нұсқаушыларға арналған басшылық
қағидаттар
Нұсқаушылар мен басқа оқытушылар құрамы оқушылардың мазмұнға және қажетті оқу
ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету, сонымен қатар күтілетін оқу нәтижелеріне қол
жеткізу үшін оларды бүкіл курс бойына бағыттау міндеті тұр. Олар мазмұнды, талқылау
форматын және оқушылардың үлгерімін беру үшін қолданылатын педагогикалық іс-әрекетке
қатысты шешім қабылдауда маңызды рөл атқарады25. Әдетте, нұсқаушылар — бұл мүгедектігі
бар оқушылардың қажеттіліктері туралы көп білетін адамдар және олар курс белсенді болған
кезде қажет болған кезде қажетті түзетулер ұсына алады, соның ішінде оқушылардың АБР,
АЕБҚ және АҚ тиісті материалдарына бағдарлануы мүмкін. Сонымен қатар, олар оқушылардың
үлгерімі мен тәжірибесін қадағалап, үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету үшін қажет болған
жағдайда олардың оқуына қажетті өзгерістер енгізе алады. Нұсқаушылардың оқушыларға жақын
болуына байланысты олар оқу орнында жұмыс істеу үшін ең қолайлы (мысалы, қызмет
көрсетуші персонал, АТ әкімшілері) оқушылардың оқу орындарына қол жеткізуін және оқу
нәтижелеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін оқу орнының әртүрлі аспектілеріне қажетті кез
келген қосымша түзетулердің қажеттілігі. Осыған байланысты нұсқаушылар келесі бағыттарды
қарастыруды ұсынады: білім алушыларға тәлімгерлік және қолдау: мүгедектігі бар оқушыларға
қол жетімді тиісті педагогикалық материалдарды қосу, қажет болған жағдайда жеке және тиімді
бейімделу, соның ішінде ашық шешімдер мен инклюзивті технологияларды қолдану.
• Хабардарлық: Барлық оқушылардан уақытылы, дәл және тиісті қолдау көрсету
және оқу процесі мен оқу ортасына қажетті түзетулер енгізу үшін олардың
қажеттіліктері мен функционалдық мүмкіндіктері туралы ақпарат сұраңыз
• Білім алушыларға тәлімгерлік және қолдау: Мүгедектігі бар білім алушылар үшін
қол жетімді тиісті дидактикалық материалдарды қосу, ашық шешімдер мен
инклюзивті технологияларды қолдануды қоса алғанда, қажет болған жағдайда жеке
және тиімді түзету.
• Қолжетімділікті интеграциялау: Әзірлеу мен жүзеге асырудың барлық
кезеңдерінде қолжетімділік стандарттарына (мысалы, техникалық стандарттарға,
физикалық Инфрақұрылым стандарттарына) сәйкес келетін қолжетімді ашық
шешімдерді АҚБ-ға интеграциялау.
• Бағалау: сапаны қамтамасыз ету органдары мен тану мекемелері қолдайтын,
ұсынатын және/немесе талап ететін қол жетімділік өлшемдеріне сәйкестікті
қамтамасыз ету.
• Тиімді коммуникация: үлгерімді бағалау үшін оқушылармен мерзімді
байланыстарға жәрдемдесу.
• Мазмұнның қолжетімділігіне мерзімді шолу: қолжетімділік стандарттарына
сәйкестігі тұрғысынан мазмұнның тұрақты мониторингін қамтамасыз ету және
қажетті өзгерістер енгізу.
• Мониторинг: Тұрақты кері байланыс пен талдау, сондай-ақ курстарға ресми шолу
негізінде оқушылардың курстарды әзірлеуге қатысу тетіктерін интеграциялау.
Ұсынылған курстардың одан әрі итерациясын жақсарту үшін оқушылардың
тәжірибесі мен олардың қажеттіліктері туралы мәліметтерді жинау және салыстыру.
• Кәсіби даму және білім алмасу: Зерттеу нәтижелерін үнемі жаңартып отыру және
қол жетімділік саласындағы эмпирикалық мәліметтер және оларды мүмкіндігінше
кәсіби тәжірибеде қолдану. Мамандар арасында озық тәжірибемен алмасуға қатысу
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2.5 Сапаны қамтамасыз ету және
біліктілікті тану жөніндегі органдарға
арналған басшылық қағидаттар
Сапаны қамтамасыз ету және біліктілікті тану ұсынылатын білім берудің жалпы өзектілігі мен
құндылығын қолдаудың негізгі элементтеріне айналды.
Сапа бірінші кезекте жоғары оқу орындарының жауапкершілігі болып табылады; Сапаны
қамтамасыз ету жөніндегі сыртқы органдар стандарттар мен өлшемдерді белгілеу және сапаны
қамтамасыз етудің институционалдық тетіктерінің бағдарламалары мен шолуларын бағалау
негізінде сапа мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. ЖОО немесе
бағдарламаның сапасын бағалау кезінде сапаны қамтамасыз ету органдары әдетте
оқытушылар құрамының біліктілігін ескереді; жалпы білім беру тәжірибесінің мақсаттарына
сәйкестігін талдау аясында дидактикалық және оқу ресурстары мен оқыту әдісі. Осылайша,
сапаны қамтамасыз ету жөніндегі білім беру органдары мүгедектігі бар оқушылардың
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған саясаттың оқыту мен оқыту сапасын арттыруға
ықпал етуін қамтамасыз етуде өз рөлін атқаруға тиіс.
Біліктілікті тану дегеніміз тиісті органның елде немесе шетелде алынған белгілі бір мақсат үшін
біліктілік құндылығын ресми мойындауынан тұрады. Тану органдары ЮНЕСКО-ның тану туралы
аймақтық конвенцияларында белгіленген қағидаттарды ұстануға тырысуы керек, оған бағалау
кезінде әділеттілік пен кемсітпеу, оқытудың дәстүрлі емес тәсілдерін бағалау және жоғары білім
беру жүйелері туралы26 ақпарат алмасу, тиісті органдар арасында сапа мен біліктілікті
қамтамасыз ету кіреді . Тану мәселелері жөніндегі органдар сондай-ақ мүгедектігі бар
оқушыларды жалпы оқу ортасына тартуды қамтамасыз етуге байланысты мәселелер туралы
және осы басшылық қағидаттарының мақсаттары үшін, атап айтқанда ашық және сырттай оқыту
шеңберінде түсінікке ие болуға тиіс. Сапаны қамтамасыз ету органдарының және тану
органдарының миссиялары бір-бірімен тығыз байланысты және тану органдары көбінесе сапаны
қамтамасыз ету органдары беретін ақпаратқа сүйенеді. Осы тұрғыда сапаны қамтамасыз ету
және біліктілікті тану органдарының келесі салалармен айналысуы ұсынылады:
• Кемсітпеушілік
тануды
қолдану:
ЮНЕСКО-ның
тану туралы Өңірлік
конвенцияларында белгіленген дәстүрлі емес нысандарда (онлайн және
қашықтықтан оқыту сияқты) алынған біліктілікті әділ және кемсітпеушілік тану
қағидаттарын қолдану.
• Хабардарлықты арттыру. Мүгедек адамдардың интеграциясын қамтамасыз етуге
байланысты мәселелерді түсінуді дамыту. Бұл инклюзивтіліктің артықшылықтарын
бөліп, оқыту тәжірибесінің кең спектрін ұсынуды қамтиды.
• Стандарттарды орнату. Мүгедек адамдарды қоса алғанда, оқушылардың кең
ауқымы үшін оқытудың қолжетімділігін қамтамасыз ететін сапа стандарттары мен
критерийлерге нақты ережелерді енгізу.
• Ұстап қалу және оқу нәтижелері. Сапа стандарттары жоғары оқу орындарынан
барлық қабылданған оқушыларға оқуды сақтап қалу мен аяқтаудың тиімді
мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін және оқу тәсіліне қарамастан барлық түлектерге
баламалы оқу нәтижелеріне кепілдік беретін тетіктердің болуын талап етуі тиіс.
• QA мекемелерімен QA процестерін үнемі жетілдіру. АҚБ қоса алғанда, жоғары
білім саласындағы тәжірибесі шеңберінде мүгедек адамдарды сапалы оқыту мен
оқытуды қамтамасыз ету үшін сапаны қамтамасыз ету және тану критерийлері мен
рәсімдерін қайта қарау қажет болуы мүмкін нақты салаларды қарастыру
• Кезең-кезеңмен жүзеге асыру. QA мекемелері оқытушылар құрамының әлеуетін
арттыру, оқушыларға қызмет көрсету, оқыту әдістері, оқу материалдары мен
ресурстары, материалдық құралдар сияқты инклюзивті тәжірибелерді кезеңкезеңімен енгізу үшін ЖОО-мен жұмыс істеуі керек.
• Озық тәжірибемен алмасу: QA мекемелері АҚБ ұсыныстарының сапасын үнемі
арттыруды қолдау үшін озық тәжірибені жинауды және таратуды қамтамасыз етуі
керек. Саңырау әйел мен қыз смартфон камерасында ым тілінде сөйлейді.
26
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аймақтық конвенцияны және 2011 жылғы Азия-Тынық мұхиты аймақтық конвенциясын қараңыз.
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Саңырау әйел мен қыз смартфон камерасында ым тілінде сөйлейді.
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Матрица: алдын ала іс-қимылдар, іске асыру жөніндегі шаралар,
мониторинг процестері
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3.1 Білім беру үшін әмбебап дизайн (БӘД)
Білім беру үшін әмбебап дизайн (БӘД) оқу жоспары (мақсаттар, әдістер, материалдар және
бағалау) жеке қажеттіліктерге бейімделетін икемді және инклюзивті тәсілдерді ұсыну үшін әдейі
жасалған процесті білдіреді. БӘД-ның негізгі компоненттері ақпарат беру тәсілдерінде, жауап
беру немесе білім мен дағдыларды көрсету тәсілдерінде, сондай-ақ олардың оқу процесіне
қалай қатысатындығында (мысалы, курс мазмұны, құрдастарымен және нұсқаушылармен өзара
іс-қимыл жасау деңгейінде және т. б.) икемділік пен қолжетімділікті қамтамасыз етуден тұрады.;
барлық оқушылар үшін оқу үлгерімінің жоғары көрсеткіштерін сақтай отырып, тиісті жағдайлар,
қолдау және проблемалар ұсыну арқылы оқудағы кедергілерді азайтуға қосымша27.
Мүгедектігі бар адамдар үшін заманауи технологиялар жасай алатын кедергілер де бар.
Технология оқушыларға әртүрлі тәсілдермен көбірек ақпарат бере алады, бірақ бұл барлық
пайдаланушыларға оқу ортасы мен ақпаратқа тең қол жеткізуге мүмкіндік бермейді 28.
Бүкіләлемдік тор консорциумы (W3C, 2008) жариялаған веб - контентке қолжетімділікті
қамтамасыз ету жөніндегі басшылық құжаттар пайдаланушылардың кең ауқымы үшін тиісті вебсайттар мен веб-ресурстарды әзірлеуге арналған веб-контентті және құралдарды
әзірлеушілерге ғана арналған емес, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдар үшін веб-ресурстарға
қолжетімділікте БӘД қағидаттарын қамтамасыз ету үшін маңызды құрал болып табылады.
Мүгедектігі бар оқушылар оқу процесінің барлық компоненттеріне қол жеткізе алуы керек (тіркеу,
әкімшілік мәселелер, курстық жұмыс және т. б. Д.), ол мүгедектігі жоқ оқушыларға қол жетімді
болады; және оқытушылар оң көзқарас танытып, тиісті педагогиканы қолдануы керек.
Төмендегі 3.2-бөлімде талқыланған матрицада мүгедектігі бар оқушылар үшін БӘД-ның
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қосу ұсынылатын АҚБ-ның қосымша элементтері
баяндалған.

3.2 Матрица: алдын ала шаралар, іске асыру
шаралары, мониторинг процестері
Мүгедектігі бар адамдар үшін АҚБ -ны қолжетімді ету үшін оқыту процесінің барлық кезеңдерінде
бірқатар шаралар қабылдау қажет. Келесі шаралар оқу процесінің әртүрлі кезеңдеріне қатысты;
алдын-ала шарттарды, іске асыру және бақылау процестерін қарастыру қажет. Бұл әрекеттер
барлық оқушыларға олардың қабілеттеріне қарамастан пайдалы болады.
Үкімет үшін (мысалы, инфрақұрылым саласындағы заңнама/саясат), өнеркәсіп (мысалы, вебсайт жасаушылар, құрал жасаушылар), мекемелер (мысалы, оқу бағдарламаларын
жасаушылар) және оқытушылар (мысалы, оқытушылар, оқытушылар) үшін ерекше пікірлер
болса да, дамудың әр кезеңі мен әр кезеңге қатысты іс-әрекеттер туралы жалпы түсінік болу
үшін мүгедектігі бар адамдарды қоса алғанда, ол АҚБ қатысатын барлық тараптар үшін пайдалы.
Бұл бөлім үш компоненттен тұрады:
• 1-кестеде мүгедек адамдарға арналған ашық шешімдер үшін АҚБ әзірлеу үшін алдын ала
шаралардың, іске асыру жөніндегі шаралардың және мониторинг процестерінің матрицасы
келтіріледі;
• 3.2.1 -бөлімінде осы матрицаның әр элементі үшін және сонымен қатар қосымшалар бөлімінде
негізгі ойлар бар,
• 5, 6 және 7-қосымшаларда матрица элементтерінің әрқайсысы үшін бақылау парақтары бар,
олар қажет болған жағдайда әртүрлі мақсаттарға байланысты болуы мүмкін.

27
28

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udldefined
Hashey & Stahl (2014)
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Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және
қашықтықтан
білім
алуға
тарту
бойынша басшылық қағидаттар

1-кесте. Мүгедектігі бар адамдар үшін ашық шешімдері бар АҚБ әзірлеу үшін алдын ала ісқимылдар, іске асыру жөніндегі шаралар және мониторинг процестерінің матрицасы.
Барлық деңгейдегі мониторингті қосу.
Алдын ала әрекеттер

Платформы

1

 Жалпы институционалдық
көзқарас пен ерлер мен
әйелдердің АҚБ-ны
ұсынудың барлық
аспектілеріне қол жеткізуін
қамтамасыз етуге бейілділігін
айқындау


Барлық тиісті
институционалдық мүдделі
тараптардың қатысуын
қамтамасыз ететін және
оқушылардың, ғылыми
қызметкерлердің және
мүгедектігі бар әкімшілік
персоналдың
қажеттіліктеріне сәйкес
келетін білім беру
платформаларына қатысты
институционалдық саясатты
әзірлеу

 Мүмкіндігінше саясат пен
практика саласындағы озық
тәжірибені қолдану
 Таңдалған платформаға
қатысты саясатты жүзеге
асыруды қамтамасыз ету
үшін тиісті өкілеттіктер
берілген жауапты адамды
немесе басқаруды
тағайындау
 Оқушылардың, ғылыми және
әкімшілік қызметкерлердің
қажеттіліктерінің кең
ауқымын ескере отырып,
қолжетімді ресурстар мен
стандарттарды әзірлеу


Платформаларды, контентті
және шарттарды қамтитын
қол жетімді технология мен
мазмұнды таңдау процесін
анықтау. Бұл тиісті
басқармалық құжаттар сатып
алуға енгізілетін болады
 Институционалдық
қоғамдастықтың барлық
қатысушы мүшелері
(оқушыларды,
академиялық және
әкімшілік персоналды қоса
алғанда) үшін тиісті
даярлау бағдарламаларын
әзірлеу

Іске асыру бойынша ісшаралар

 Барлық іске асыруда
платформаларға және
контентке қатысты ісәрекеттерге қатысты
шаралардың сәйкестігін
сақтау. Шаралардың
фрагменттелуін және
бүкіл жүйе аясында
келісілуін қамтамасыз
ету
 Платформалар мен
технологиялардың қол
жетімділігі

Мониторинг процестері

 Пайдаланушылардан кері
байланыс алу
 Қажет болса, АЕБҚ
көмегімен жаңартыңыз
 Қажет болса, қосымша
функционалды
платформаларды
қосыңыз


 Нұсқаушылар мен
оқушыларды дайындау
 Әр түрлі
пайдаланушылармен
тұрақты бағалау және
кері байланыс
 Платформалардың қол
жетімділігі
 Кәсіби дайындықты
қолдану


Пайдаланушылардың
кең ауқымы бар сынақ
нұсқасы

 Саясат, заңнама және
оқыту нұсқалары мен
бағдарламалық
қамтамасыз ету туралы
хабардарлықты арттыру
 Платформалардың
қолжетімділігін
қамтамасыз ету кезінде
гендерлік теңдік
мәселелерін ескеру



Қол жетімділік саясаты
мен келісілген
стандарттарға сәйкестігін
және пайдаланушының
қанағаттану дәрежесін
анықтау үшін мерзімді
бағалау жүргізу

Бағалау нәтижелері
негізінде қажетті
түзетулер енгізіңіз
 Мониторинг кезінде
гендерлік теңдік
мәселелерін ескеру
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Контент

2

Алдын ала əрекеттер

 Оқу бағдарламалары мен
оқу материалдарын және
оқушыларға ұсынылатын
кез келген басқа
материалдарды әзірлеу
кезінде қол жетімділік
өлшемдерін пайдалану
саясатын белгілеу;
 Қолжетімді контентті әзірлеу
саласында тиісті
қызметкерлердің әлеуетін
арттыруды қамтамасыз ету
 Ақпараттық материалдарды
көпшілік алдында іске қосар
алдында курс мазмұнының
қолжетімділік стандарттары
мен пайдаланушылардың
қажеттіліктеріне сәйкестігіне
ішкі шолу тетігін қамтамасыз
ету
 Оқыту жүзеге асырылатын
мәнмәтінді зерттеу
 Мазмұн құрылымына қол
жетімді АБР және АҚ
ресурстарын қосу

3

Іске асыру бойынша іс-шаралар Мониторинг процестері


Контент
қолжетімділігін, соның
ішінде АБҚ, АЕБҚ және
веб-сайттарды үнемі
тексеріп отыру

Барлық
пайдаланушыларға
материалдар/контентке қол
жеткізуді қамтамасыз ету

Пайдаланушы
шолуларына сәйкес
контентті дереу реттеу

Оқушыларды оқыту
тәжірибесі туралы
мәліметтер жинау

Қол жетімді
материалдарды қамтамасыз
ету үшін тиісті
қызметкерлердің әлеуетін
арттыру үшін қажет болған
жағдайда тұрақты қолдау
және көмек көрсету

 Пайдаланушылардың
прогресін бақылау
 Оқу мақсаттарының
орындалмауына, қол
жеткізбеуіне әкелетін
себептерді анықтау
және жою
 Контентке қол
жетімділікті жақсарту
үшін оқушылардың
қанағаттану деректері
мен пікірлерін
пайдалану
− Әр түрлі
пайдаланушылардың
пікірлерін есепке алу
(мүгедектіктің әртүрлі
нысандары бар
оқушылар мен
нұсқаушылар)


Қол жетімді
контентті жасау кезінде
гендерлік стереотиптерден
аулақ болу

Іске асыру бойынша іс-шаралар Мониторинг процестері

 БӘД
және
АҚБ
қағидаттарын
қолдана
отырып,
пайдаланушылардың
кең ауқымы үшін курстың
қол
жетімділігін
қамтамасыз ету

 Мүмкіндігі шектеулі
адамдарға қолдау
көрсету үшін оқушылар
мен нұсқаушыларға
арналған бейне, мәтін
және дауыстық кері
байланыс сияқты қол
жетімді қолдау
қызметтерін немесе
көмек желілерін
пайдалану

Модальдылықта
рр

Алдын ала әрекеттер

 Оқыту мен оқытудың
әртүрлі әдістерінде,
соның ішінде АҚБ-да,
қол жетімді контентті
қалай құруға
болатындығы туралы
нұсқаушылардың
әлеуетін арттыру
 Барлық даму
процестерінде гендерлік
теңдікті қамтамасыз ету

23

 Әр түрлі
механизмдердің кең
спектрін орналастыру
үшін қол жетімді емес
контентті ақылға
қонымды баламамен
алмастыру


Қолжетімділік
мәселелері бойынша
зерттеу бастамаларын
қолдау



Қолдау қызметтерінің
ерлер үшін де, мүгедек
әйелдер үшін де бірдей
қол жетімді болуын
қамтамасыз ету. Қажет
болса, кез келген қажетті
түзетулер енгізу.

 АҚБ пайдаланушыларының
кең ауқымы туралы
мәліметтер жинау
 Физикалық ортаға қол жеткізу
кезінде гендерлік теңдіктің
мониторингі.
 Туындаған қиындықтардың
ықтимал шешімдері туралы
мәліметтер базасын құру
 Платформалардың /
бағдарламалық қамтамасыз
етудің техникалық
стандарттарға/қол жетімділік
стандарттарына сәйкестігі
туралы мәліметтер базасын
құру
 Табылған қиындықтарды жою
 Қызмет көрсету
шарттарындағы өзгерістерді
ескере отырып,
материалдарды үнемі қайта
қарау
 Халықаралық
стандарттардың дамуынан
хабардар болу және қажетті
түзетулер енгізу;
 Пайдаланушылармен кері
байланысты қамтамасыз ету
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Барлығына арналған білім

3.2.1 Алдын ала әрекеттер
Алдын ала әрекеттер оқу және сабақтан тыс іс-шараларды қоса алғанда, оқуға түсуден бастап
оқу орнын бітіруге дейін қамтитын кең институционалдық саясатты әзірлеуді талап етеді.
Платформаларды таңдау
мекемелер, оқытушылар және оқу материалдарын әзірлеушілер тиісті платформаларды сатып
алғанға дейін, соның ішінде мүгедектігі бар адамдар пайдалануға арналған АҚБ ресурстарын
әзірлеуге және таратуға дейін қабылдауы тиіс бірқатар шаралар бар. Бұл шараларға мыналар
кіреді:
• конституциялық, заңнамалық және саяси талаптардың көрінісі (кемсітпеу саясаты сияқты);
• ашық шешімдерді қолдана отырып, мүмкін болатын жалпы платформаларды қарастыру;
• пайдаланушылар қол жеткізе алатын платформалардың түрлерін қарастыру (Windows, Mac,
планшеттік құрылғылар, қағаз тасымалдағыштар) және қол жетімділік стандарттарын сақтау;
• қол жетімділік өлшемдерін қоса алғанда, платформалар мен құрылғылардың сипаттамаларын
(операциялық жүйе, қолданылатын тіл) қайта қарау;
• АҚБ-ға қол жеткізу үшін
еместігін анықтау;

платформалар мен құрылғыларды қолдануға оқыту қажет- қажет

Платформа түрі қол жетімділіктің қаншалықты қамтамасыз етілетінін анықтайды, ал процестер
мен мазмұн инклюзивті болады. Сондықтан әзірлеу мен сатып алу кезеңдерінен бастап, қол
жетімділік қағидаттарының ерте кезеңнен бастап сақталуын және ескерілуін қамтамасыз ету
маңызды.
Қол жетімділікті сатып алудың негізгі критерийлерінің бірі ретінде қандай өнімдерді, қызметтерді
және мазмұнды сатып алу туралы шешім қабылдауға жауапты адамдар қарастыруы керек. АТплатформалар, құрылғылар, контент немесе қызметтер болсын, қол жетімді өнімдерді сатып алу
үшін келесі қадамдарды орындау керек: (i) сатып алу туралы хабарландырулар критерийлердің
бірі ретінде қол жетімділікті қамтуы керек; (ii) жеткізушілер өз өнімдерінің қол жетімділігі туралы
ақпарат беруі керек; (III) ұсынысты бағалау сатушының ұсынысы ретінде қол жетімділікті
бағалауды қамтуы керек. Егер әзірлеу мен сатып алудың бастапқы кезеңінде қолжетімділік
алдын ала шарт ретінде енгізілмесе, онда оны кейінгі кезеңдерде қамтамасыз ету қиын, ал
кейбір жағдайларда іс жүзінде мүмкін емес.
Контент әзірлеу
Мазмұн мәлімделген нәтижелердің айналасында логикалық құрылыммен жасалуы керек.
Контентті әзірлеуге қатысатын барлық мүдделі тараптар мүгедек адамдардың қажеттіліктерін
ескере отырып, нақты стратегияларды немесе заңдарды басшылыққа алады.
Контентті әзірлеу кезінде мыналарды ескеру қажет:
• кәсіптік дайындыққа қол жетімділік оқушыларға сандық және ақпараттық сауаттылығы бар
оқушыларды оқытудан тұратын мазмұнға қол жеткізу үшін белгілі бір бағдарламалық
қамтамасыз етуді немесе жүйелерді үйлестіре алатындай етіп, АҚБ мазмұнына қосылуы керек
болуы мүмкін;
• барлық оқушыларға қол жетімді болу үшін материалдарда қолданылатын тілді үйрену керек.
Интернеттегі материалдарға қол жеткізу үшін қосымша көмекші технологияларды қолданатын
білім алушылар көмекші технологияларды онлайн материалдармен қатар қолдануға тырысқанда
қиындықтарға тап болуы мүмкін. Шешімдерге мыналар кіреді:
29

• тек EPUB , мәтін немесе ашық құжат пішімі , сандық қол жетімді ақпараттық жүйе (DAISY)
немесе қол жетімді PDF сияқты қол жетімді форматтар;

30

• негізінен асинхронды функциялар (яғни, жедел жауап беру чат бөлмесін пайдаланбай);
• оқушыларға көмек көрсету үшін онлайн оқу материалындағы педагогикалық агенттер (мысалы,
материалдарды жүйелеу және бөлу);
• дәйекті дизайн және каскадты стиль кестелері (CSS);

29

http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB; кейбір .pdf файлдар қолжетімсіз

30

http://en.wikipedia.org/wiki/DAISY_Digital_Talking_Book

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту бойынша басшылық қағидаттар
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• техникалық және зияткерлік деңгейде құжатты шарлау үшін тақырыптар мен
тақырыпшалардың мүмкіндіктерін дәйекті пайдаланатын құжаттардың нақты және қисынды
құрылымы;
• кадрлардың аз саны;
• анимациялар мен қозғалатын нысандардың аз саны;
• қарама-қарсы түстер31.
Кейбір оқушыларға түрлі бастапқы байланыс әдістеріне (яғни, пернетақтаны, сөйлеу шығысын
пайдалану) немесе көмекші технологияларды қолдану кезінде пайда болатын уақытша
шектеулерге байланысты бағалауға бейімделу қажет болуы мүмкін.
Модальдылықтарды қарастыру
Әр түрлі жағдайларды қарастырған кезде:
• қажеттілік талдауын жүргізу арқылы жоспарлау кезеңінде АҚБ курстарының болжамды
қатысушылары қолданатын әдістерді зерттеу;
• курс шеңберінде жойылуы қажет факторлар мен кедергілер туралы түсінік алу үшін көру, есту,
ұтқырлық және оқу қабілеті бұзылған тұлғалардың қатысуымен материалдарды далалық
тестілеу;
• оқушылардың оқу әдістерін қолдануы АҚБ -ға кедергі келтірмейтіндігін қамтамасыз ететін
көптеген тәсілдер (БӘД қағидалары) арқылы қол жеткізуге болатын материалдардың кең
ауқымын қосу;
• әр түрлі мамандардың кең ауқымының қатысуын қамтамасыз ету үшін әр түрлі жағдайларға
қатысты пайдалану ыңғайлылығын ескеру;
• АБР мен АЕБҚ қоса алғанда, материалдардың сенімділігін және пайдаланушы үшін тұрақты
негізде қол жеткізуді қамтамасыз ету
Көру, есту, қозғалыс қабілеті, сөйлеу қабілеті бұзылған және оқудағы қиындықтары бар
студенттерге арналған кейбір құрылғылардың мысалдары 1- Қосымшада келтірілген.
Мысалы, онлайн-пікірталастарда немесе бейнеконференцияларда өзара әрекеттесу қиын
болуы мүмкін есту қабілеті нашар оқушылар бұл педагогикалық сабақтарға телефон
қайталағыштары, сурдоаудармалар және/немесе субтитрлерді пайдалану арқылы қосылуы
мүмкін. Екінші жағынан, өзара әрекеттесудің және идеялармен алмасудың неғұрлым қолайлы
түрі онлайн-пікірталас алаңы болуы мүмкін, онда барлық қатысушылар нұсқаушы қойған
тақырыптарға жауап береді.
Мазмұнға көбірек қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін институттарды да, нұсқаушыларды да
қолдау үшін ресурстар жасалды. Мысалы, АҚШ-та барлық өндірушілер мен оқу орындары қол
жетімді мазмұн мен құралдарға қатысты заңды
талаптарға сай болуы керек. Өнімнің ерікті қол
жетімділігі үлгісі ретінде белгілі құрал [VPAT33] (АҚШ Мемлекеттік департаменті, күні жоқ) оларға
бағдарламалық қамтамасыз ету мен онлайн жүйелер үшін күтулер тізімін беру арқылы
көмектеседі. Floe Inclusive Learning Design Handbook (OCAD University, n.d) педагогтары үшін
АБР онлайн вики-ресурсы әр түрлі жеке қажеттіліктерді ескере алатын бейімделетін білім беру
ресурстарын құруға көмектеседі.

31
32
33

Американдық соқырлар қоры (2008)
Banerjee & Brinkerhoff (2002)
қараңыз http://www.state.gov/m/irm/impact/126343.htm
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Іске асыру бойынша шаралар
Платформаларды пайдалану
АҚБ курсын іске асыру барысында АҚБ курсы оқушысына контент ұсыну үшін бірқатар
платформаларды немесе медианы пайдалану көптеген қатысушыларға материалдарға қол
жеткізуге мүмкіндік береді. Қол жеткізуді: компьютерлер, планшеттер/телефондар және қағаз
нұсқалары арқылы жүзеге асыруға болады (көру қабілеті нашар оқушылар үшін контентті DAISY
форматында алуға болады).
Бөлімшеге қабылданған топты мұқият зерттеу нұсқаушыға болашақта оқушыларға қалай
көмектесе алатындығын білуге көмектеседі. Егер ерекше бұзылулары бар оқушылар болса, олар
MOODLE сияқты оқытуды басқару жүйелерін (ОБЖ) қоса алғанда, әртүрлі платформалар
арқылы мазмұнға қол жеткізу үшін арнайы дайындықты қажет етуі мүмкін.
Контентті оңтайландыру
Іске асыру барысында мекеме мен нұсқаушы, өнеркәсіппен, АТ-әзірлеушілермен бірлесе
отырып, курстың құрамдас бөлігі ретінде пайдаланылатын кез келген АБҚ, AEBK және АҚ қоса,
контенттің қол жетімділігін үнемі тексеріп отыруы керек. Мазмұн жалпыға қол жетімді
болғандықтан, бұл бәріне қол жетімді дегенді білдірмейді. Барлық тараптарға веб-сайттарының
қол жетімділігін бағалауға мүмкіндік беретін бірқатар құралдар бар 34 35. Бұл құралдар
мыналарды қамтиды:
• WAVE36 және
• W3C * белгілеуді тексеру қызметі 37.
Қол жетімді болмауы мүмкін аспектілер :
• графиктер (мәтіндік түсіндірмелерсіз);
• контрастілер;
• сайт бойынша навигациялық құралдар;
• навигацияның қиындық деңгейлері.
Курстың мазмұнын үнемі тексеріп отыру немесе іріктеу курстың бастапқы дамуында
ескерілмеген кез келген өзгерістерді немесе қосымша талаптарды анықтауға көмектеседі.
Сондай-ақ, нұсқаушы пайдаланушылардың алаңдаушылығын ескере отырып, мазмұнды дереу
түзете алады. Пайдаланушыларға жүйемен кездесетін кез келген қиындықтарға түсініктеме
берудің қол жетімді әдісін ұсыну нұсқаушының жауап беру жылдамдығын арттырады.
Оқушылардың тәжірибесі туралы мәліметтер жинау бағдарламаның сәттілігін, әр оқушының
қанағаттанушылығын және болашақ жетілдірулерді өлшеу үшін маңызды.
Іске асыру сәтті болуы үшін халықтың мақсатты топтарына бағытталған науқандар аясында
хабардарлықты арттыру қажет. Мысалы, онлайн-науқандар салыстырмалы түрде қысқа
мерзімде және кең географиялық аймақта көптеген адамдарды қамтуы мүмкін.
Көмекші жағдайлар
Курсты өткізу барысында оқушыларға және нұсқаушыға қажет болған жағдайда жедел желіге
немесе қолдау қызметіне қолжетімділік беріледі 38 .
• Қол жетімді қолдау немесе көмек қызметтері туралы ақпарат курс басталғанға дейін оқушылар
мен нұсқаушыларға жеткізілуі керек.
• Қол жетімді емес мазмұнға ақылға қонымды балама ұсынылуы мүмкін.
• Мүгедек адамдармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін қызметтер әртүрлі нысандарда,
соның ішінде бейне, мәтіндік және дауыстық кері байланыс болуы керек.
34 Burgstahler (2002)
35 Roberts & Crittenden (2009)
36 WebAIM (2014)
37 W3C (2012)
38 Chatpakkarattana & Khlaisang (2012)
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• Үкіметтік немесе жүйелік деңгейде қолдау көрсетіледі
- АҚБ-ға қолжетімділікті қолдау туралы заңнама,
- институционалдық деңгейдегі саясатқа қойылатын талаптар
• Институционалдық немесе макро деңгейде қолдау көрсетіледі
- қабылдау рәсімі,
- қосымша жабдықтар мен дайындықты қоса алғанда, мүгедектігі бар адамдарға және
АҚБ -ның жалпы оқу ресурстарына қатысты саясатты әзірлеу,
- мекеме пайдаланатын процестер туралы ақпаратқа қол жеткізу
• Нақты немесе микродеңгейде қолдау көрсетіледі:
- педагогика саласында;
- адами және материалдық ресурстар саласында,
- оқушылардың жеке қажеттіліктері саласында.

3.2.3. Мониторинг процесі
Мониторинг процестері АҚБ -ның ағымдағы және түпкілікті нәтижелерін және
пайдаланушылардың қанағаттану деңгейін бағалау үшін маңызды. Мұнда нақты
платформаларды пайдалануға, курстардың мазмұны мен пайдаланушылардың шарттарына
қатысты АҚБ мониторингінің процестері талқыланады

Платформаларды бағалау және түзету
АҚБ курсын оқыту үшін қолданылатын платформаға қатысты оқушылар мен нұсқаушылардың
пікірлері тез арада келеді, өйткені олар осы платформаны қолданғаннан кейін қиындықтарға тап
болады. Туындайтын жалпы қиындықтарға мыналар жатады:
• өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі;
• Интернетке қол жетімділіктің болмауы;
• АҚБ материалымен үйлеспейтін ескі технология / бағдарламалық қамтамасыз ету;
• платформаны пайдалану мәселелері бойынша дайындықтың болмауы;
• платформаның қол жетімділік сипаттамаларын оңтайландыру туралы білімнің болмауы;
• қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу үшін қаржыландырудың болмауы;
• платформа мен көмекші технологиялардың сәйкес келмеуі;
• платформаларды, контентті және бақылау процестерін мерзімді бағалау.
Білім беру ұйымы қол жетімділік стандарттарына тұрақты сәйкестігін анықтау үшін мерзімді
бағалауды жүргізуге жауап береді.
Үкіметтер, білім беру ұйымдары және компаниялар – барлығы осы мәселелерді шешуде,
әсіресе инфрақұрылымға қатысты рөл ойнауға арналған. Кейде белгілі бір платформаларға
қатысты мәселелерді
еркін немесе ашық бастапқы кодтары бар бағдарламалық қамтамасыз
етуді (АЕБҚ)39 қолдана отырып немесе қолданыстағы платформаларды бейімдеу арқылы
шешуге болады.
Контенттің қол жетімділігі мен жарамдылығын анықтау
Қатысушыларды мұқият бақылау және қолдау (соның ішінде метакогнитивті және эмоционалды
қолдау) уақыт өте келе мұғалімдерге қолданушы қиын болған кезде араласуға мүмкіндік береді.
Курстың контенті пайдаланушылардың өз тәжірибелері туралы пікірлерін мезгіл-мезгіл сұрайтын
«тексерулер» сериясын қамтуы мүмкін. Бұл «тексерулер» мүгедектігі бар адамдарға ғана емес,
барлық қатысушылардың үлгерімін бақылау үшін пайдалы. Технологиялық жүйелердің табиғаты
нұсқаушыға оқушының үлгерімін үнемі қадағалап отыруға, пікірталастар мен электрондық
пошталарды білуге мүмкіндік береді.
Зерттеулер көрсеткендей, мүгедектігі бар адамдар қол жетімділік пен қолдауды қоса алғанда,
бірқатар факторларға байланысты мүгедектігі жоқ адамдарға қарағанда курстарды аз аяқтайды.
Қолдау қызметтерін, соның40ішінде қолдау технологиялары ұсынылатын оқушылар; аяқталудың
жоғары көрсеткіштеріне ие Мүгедектігі бар оқушылар АҚБ курсын аяқтамаған кезде, үкімет, оқу
орны және нұсқаушы аяқталмаудың себебін анықтауы керек, сонымен қатар мыналар үшін
үлгерім мен қанағаттанушылықты ескеру қажет:

39

Abeywardena, I. S. (2012)
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1. болашақта қол жеткізуге байланысты кез келген мәселелерді немесе сұрақтарды шешу үшін шаралар
қабылдануы мүмкін;
2. мүгедектігі бар адамдардың білімі үшін жауапкершілік транспарентті болып табылады.
АҚБ курсының материалдарына пайдаланушыларға қиындықтар туралы хабарлауға және
нұсқаушылармен, мекемелермен және курс мазмұнының қол жетімділік саласымен кері
байланысты қамтамасыз етуге, мүмкін, оқушылардың контенттің жарамдылығы туралы
мүмкіндік беретін механизмді қосу керек. Интернеттегі құралдардың ақысыз нұсқалары сияқты
сауалнамалық бағдарламалық қамтамасыз етуге енгізілген сілтемелер оқушыларға курстарға
жалпы кері байланыс беруге көмектеседі, ал тікелей электрондық пошта сілтемесі нақты немесе
егжей-тегжейлі кері байланыс беруге көмектеседі. Бетпе-бет қарым-қатынасты қамтамасыз
ететін АҚБ курстары үшін мұғалім оқушыға/оқушыларға курстың академиялық және
функционалдық қажеттіліктеріне жарамдылығы туралы сұрақтар қоя алады.
Қатысушыларды мұқият бақылау және қолдау (соның ішінде метакогнитивті және эмоционалды
қолдау) уақыт өте келе мұғалімдерге қолданушы қиын болған кезде араласуға мүмкіндік береді.
Курстың мазмұны пайдаланушылардың өз тәжірибелері туралы пікірлерін мезгіл-мезгіл
сұрайтын «тексерулер» сериясын қамтуы мүмкін. Бұл «тексерулер» мүгедектігі бар адамдарға
ғана емес, барлық қатысушылардың үлгерімін бақылау үшін пайдалы. Технологиялық
жүйелердің сипаты нұсқаушыға оқушының үлгерімін үнемі қадағалап отыруға, пікірталастар мен
электрондық пошталарды білуге мүмкіндік береді.
Шарттарды зерттеу
АҚБ қолданушыларының кең ауқымы туралы мәліметтер жинау үкіметке, мекемеге және
нұсқаушыға белгілі қиындықтар мен ықтимал шешімдер туралы мәліметтер базасын құруға
мүмкіндік береді. Деректер базасы:
• қазіргі және болашақ АҚБ пайдаланушылары үшін пайдалы,
• нұсқаушылар мен әзірлеушілерге жағдайлардағы айырмашылықтарға байланысты
мәселелерді шешуге көмектеседі;
• қосу үшін АЕБҚ және контенттің АБР және АҚ тиісті мазмұнын анықтайды
Пайдаланушылардың тәжірибесін ескере отырып, АКБ курсының материалдарын тұрақты негізде
қайта зерделеу барлық оқушылар үшін курсты нығайтады.
Платформалардың/бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық стандарттарға/ қол жетімділік
стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтерді жинау үкіметтерге, мекемелерге және
нұсқаушыларға сатып алу туралы шешімді оңай қабылдауға мүмкіндік береді.
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Әйел мұғалім мен ер мұғалім оқушыға дөңгелек қызғылт сары заттарды
қолдану арқылы
оқытып отыр.

Техникалық
қосымшалар
1 –Қосымша. Белгілі бір функционалды аймақтарға арналған құрылғылар
2-Қосымша
3-Қосымша

Қол жетімді журналдар тізімі –ашық және қашықтықтан білім беру
Мүгедектігі бар адамдарға көмек көрсету үшін ашық бастапқы коды бар
ақысыз бағдарламалық қамтамасыз етудің (АЕБҚ) мысалдары

4-Қосымша
5-Қосымша
6-Қосымша

Глоссарий
Қажетті әрекеттердің бақылау тізімі
Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Енгізу бойынша іс- әрекеттердің
бақылау тізімі.

7-Қосымша

Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Шұғыл және төтенше
жағдайлардағы іс- әрекеттердің бақылау тізімі

8-Қосымша

Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Мониторинг процестерінің
бақылау тізімі
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1-Қосымша. Белгілі бір функционалды аймақтарға арналған құрылғылар
Бұзушылықтар
түрі

Ойлар

Ықтимал ымыраға келу

Көру

Оқушылар көру қабілеті шектеулі
(немесе жоқ) және интернетте
немесе баспа материалдарын
басқалар сияқты көре алмауы
мүмкін .

• Экранды оқуға арналған
бағдарламалық қамтамасыз
ету
• Электрондық мәтінді оқу құралы
• Брайль дисплейі
• Тек мәтінге арналған браузер
• Графикаға арналған мәтіндік баламалар/мәтіндік
емес
• Контрастты түзету
• CD немесе MP3 туралы ақпарат
• Брайльді басып шығару

Есту

Оқушылар бейнедегі
аудиожазбалармен немесе
онлайн немесе телефон
пікірталастарымен қиындық
көреді.

• Аудио/видео үшін мәтіндік субтитрлер
немесе транскрипттер (барлық
ақпаратты жеткізбейтін субтитрлер
емес)
• Ымдау тілінің аудармашылары
• Ретрансляция қызметі (&телетайп)
• Баспа материалдары

Мобильділік

Оқушылар
тінтуірді
немесе
пернетақтаны басқара алмауы
мүмкін. Сондай-ақ, олар курстың
кез
келген
компоненті
үшін
ғимараттарға
қол
жеткізуде
қиындықтарға тап болуы мүмкін
(қажет болса).

Оқу
қиындықтар
ы

Оқушыларға ақпаратты оқу,
жазу және жылдам өңдеу
немесе ақпаратты басқалар
сияқты сақтау қиынға соғуы
мүмкін

Сөйлеу

Оқушылар интерактивті
сабақтарға (мысалы,
бейнеконференцияларға)
қатысуда қиындықтарға тап
болуы мүмкін.

Басқалары/Жалпы
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• Балама пернетақта
(экрандағы пернетақтаны
қоса)
• Өзгертілген тінтуір немесе
стилус
• Сөйлеуді тану
бағдарламалық
қамтамасыз етуі
• Қол жетімді ғимараттар
(пандустар, кең есіктер,
мүгедектігі бар адамдарға
арналған дәретханалар)
• Интерфейскоммутаторлар.
• Беттерді айналдыру
• Барлық функцияларға қол
жеткізу
CD, планшет немесе USB-дегі кітаптар
Компьютерге сөйлеуді шығару
Жазуға көмектесу үшін сөйлеуді енгізу
Материалдарды оқу және пайдалану үшін қосымша
уақыт
• Тиісті оқылатын деңгейдегі мәтін
•
•
•
•

• Ойлар мен идеяларды жеткізу үшін
электрондық поштаны немесе чатты
пайдалану (оқушы жауап бере алады)

• Ұстаманы тудыруы мүмкін
41
материалдарды пайдаланбаңыз
• Контентті нақты орналастыру
• Пайдаланушылар белгілі бір
платформада жұмыс істей
алатындығына көз жеткізіңіз
• Контент кез келген бағдарламалық
қамтамасыз етумен (соның ішінде
ассистивті технологиямен)
«оқылуы» керек

Барлығына арналған білім:
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Қол жетімді журналдар тізімі –ашық және қашықтықтан

білім беру
Журналдың атауы

Талап Жазылулар

Американдық Қашықтықтан Білім Беру Журналы
http://www.tandfonline.com/loi/hajd20

Жазылу қажет

Азиялық Қашықтықтан Білім Беру Журналы
http://www.asianjde.org/

Қажет емес

Қашықтықтан білім беру
http://www.tandfonline.com/loi/cdie20#.U9SzaJ2Q_IU

Қажет емес

Еуропалық Ашық және Қашықтықтан білім беру журналы
(EURDL) ) http://www.eurodl.org/

Қажет емес (тарату тізіміне қосылу
керек)

Үнді Ашық Білім Беру Журналы (IJOL)
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL/index

Жазылу қажет

Оқу Технологиялары мен Қашықтықтан Оқытудың Халықаралық Журналы
http://www.itdl.org/

Қажет емес (CC лицензия)

Халықаралық Ашық және Қашықтықтан Білім беру Журналы
http://www.scribd.com/doc/27931194/International-Journal-of-OpenDistance-Learning-Third-Issue-April-2010
Ашық және Қашықтықтан Білім беру Зерттеулеріне
Халықаралық шолу (IRRODL)
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl

Жазылу қажет. Жүктеу үшін
SCRIBD жазылу қажет, бірақ
кейбір сұрақтарды интернеттен
оқуға болады
Қажет емес

Қашықтықтан Білім берудің Халықаралық әйелдер Онлайн
журналы http://www.wojde.org/

Қажет емес

Халықаралық онлайн оқыту және қашықтықтан білім беру журналы
(бұрын Қашықтықтан Білім беру Журналы)
http://www.ijede.ca/index.php/jde

Қажет емес

Қытайдың Қашықтықтан Білім Беру Журналы
http://en.crtvu.edu.cn/index.php/research/journal-of-distance-educationin-china

Қажет емес (мақалалар тек
қытай тілінде)

Ашық, Икемді және Қашықтықтан Білім беру журналы (бұрын
Қашықтықтан Білім беру журналы) http://deanz.org.nz/the-journal-ofdistance-learning/
Қашықтықтан Білім Беруді Басқарудың Интернет-Журналы (OJDLA)
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/

Қажет емес

Қажет емес

Ашық Білім: Ашық және Қашықтықтан Білім беру журналы
http://www.tandfonline.com/loi/copl20#.U9S3_J2Q_IU

Жазылу қажет

Ашық Praxis
http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis

Қажет емес

Қашықтықтан Білім Беру Журналы (RED)
http://www.um.es/ead/red/red.html

Қажет емес

Онлайн Қашықтықтан Білім Берудің Түрік Журналы
http://tojde.anadolu.edu.tr/

Қажет емес
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3-Қосымша. Мүгедектігі бар адамдарға көмек көрсету үшін ашық бастапқы коды бар
ақысыз бағдарламалық қамтамасыз етудің (АЕБҚ) мысалдары
Құралдар
Audacity
Balabolka

Функциялар

Сілтемелер/Дереккөз

Жазбаша мәтінге аудио балама
аудио тректер

http://audacity.sourceforge.net/

Кірістірілген немесе алдын ала орнатылған
компьютерлік дауыстарды қолдана отырып,
мәтінді сөйлеуге түрлендіреді, әдетте кейінірек
пайдалану үшін файл жасау үшін

http://balabolka.en.softonic.com/

http://camstudio.org/

CamStudio

Компьютер экранынан деректерді сандық түрде
жазатын және аудио түсініктемелерді қосуға
мүмкіндік беретін бейне жазу құралы

Dasher

Пернетақтаны қолдана алмайтын, бірақ тек
тінтуірді немесе джойстикті басқара алатын
пайдаланушыларға арналған авторизация
құралы. Бұл бақылау сенсоры басқаратын
көрініс болуы мүмкін

http://www.bltt.org/software/
dasher/

DesktopZoom

Масштабтау/үлкейту бағдарламасы.
Түстерді өзгертуге болады, ал бастапқы
экран мөлдір болуы мүмкін

http://users.telenet.be/littlegems/
MySoft/DesktopZoom/Index.html

FreeMind

Тұжырымдамалар мен идеяларды
байланыстыратын диаграммаларды
көрсетуге арналған графикалық құрал.
Идеяларды ұйымдастыру және
тапсырманы орындауға байланысты
барлық әрекеттерді бақылау үшін
қолданылады

http://freemind.sourceforge.net/
wiki/index.php/Download

KompoZer

Қол жетімділік функциялары бар оқушылар мен
оқытушыларға арналған веб-беттерді құру
бағдарламасы.

LetMeType
автотолтыру.

Бағдарламаға қарамастан сөздерді

http://www.kompozer.net/

http://letmetype.en.softonic.com/

Алғашқы екі-үш әріптен кейін сөзді болжау
арқылы сөйлемдер ұсынады

Lingoes

Сөздерді ерекшелейтін және оларды дауыстап
оқи алатын сөздік. Сөйлемдегі сөзді қолдану
мысалдары келтірілген.

http://www.lingoes.net/

Powertalk

Windows үшін Microsoft PowerPoint
бағдарламасында іске қосылған кез келген
презентацияны немесе слайдтарды автоматты
түрде айтады. Мәтінді презентацияда
көрсетілгендей дыбыстай алады, сондай-ақ
суреттерге бекітілген жасырын мәтінді
дыбыстай алады..
Меңзерді табу қиын болған пайдаланушылар
үшін тінтуір меңзерінің айналасында кеңейтілген
сақина немесе шаршы ұсынады. Пайдаланушы
Сонар сақинасының түсі мен өлшемін өзгерте
алады.

http://fullmeasure.co.uk/
powertalk/

Sonar

TBar

Мәтіннің үстіне мөлдір қабат қосу арқылы
түрлі-түсті қабаттасу ретінде әрекет ететін
түрлі-түсті жолақ немесе блок.
Орнатылған сызықтар міндетті емес.

VuBar

Экранда сызғышты бір сызыққа тең өрісті таңдау
және шектеу үшін қамтамасыз етеді .

WordWeb

Пайдаланушы кез келген бағдарламада жұмыс
істеп тұрған кезде сөздерді көре алатын
Windows үшін ағылшын тезаурусы мен сөздігін
бір рет нұқыңыз.

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm
http://download.cnet.com/VuBar/3000-2094_4-10730580.html

http://wordweb.info/free/

Барлығына арналған білім:
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3.1-Қосымша. Қырғызстан Республикасындағы ашық білім беру ресурстары
Қызметтері
1. Қырғызстанның білім беру ресурстары

Сілтемелер / Дереккөз
https://oku.edu.gov.kg/ru/

2. Китеп - электрондық кітапхана орналасқан
мектеп пәндері бойынша оқулықтар пән стандарттарының
талаптарына және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес
келеді. Оқулықтар қырғыз, орыс, тәжік және өзбек тілдерінде.
Электрондық кітапхананы пайдалану тегін және тіркеуді қажет
етпейді.

https://kitep.edu.gov.kg/kg

3."Bilim Bulagy" электрондық ресурстардың білім беру кешені

https://bb.edu.gov.kg

4. «Открытая библиотека» - бұл сайтта материалдар еркін
пайдалануға ғана емес, сондай-ақ осы материалдарды өзгертуге
және қайта өңдеуге құқық беретін ашық лицензиямен
орналастырылған. Сайтта мектеп оқулықтары, кітапхана
мұрағаттарынан сирек кездесетін кітаптар, диссертациялар бар.
Барлық материалдар жүктеу үшін электронды түрде қолжетімді.

http://lib.kg/ru /

5. Үйде және мектепте оқуға арналған аудиокітаптар, бейне
ақпараттар, 3D модельдер мен көріністер, интерактивті карталар
және басқа да көптеген құралдарды қолданатын сандық білім беру
ресурсы

https://mozaweb.kg/

6. Медиа және ақпараттық сауаттылыққа оқыту модульдері

https://mediasabak.org/ru/library/

7. «Электрондук китепкана» немесе Электронды кітапхана жобасы
қырғыз тіліндегі кітаптардың қолжетімділігін арттыруды басты
мақсат етіп отыр. Балаларға арналған ертегілер, эпостар,
энциклопедиялар – бұл сайтта жарияланған ресурстардың аз ғана
бөлігі. Ниет білдірушілер сайтқа қырғыз тіліндегі материалды
жүктеу арқылы өз үлестерін қоса алады

http://www.bizdin.kg

8. Қырғызстандағы отандық авторлар шығармаларының
ақпараттық көмек көрсететін ең ірі электрондық кітапханасы.

http://www.literatura.kg

Мұнда қазіргі және бұрынғы отандастарымыздың, сондай-ақ қандай
да бір себептермен Қырғызстанға рухани жақын болған шетел
азаматтарының туындылары (бүгінгі күні 2295 шығарма
орналастырылған) орналастырылған. Барлық шығармалар тегін
жарияланады, гонорарсыз негізде. Жобаға авторлардың қатысуыерікті. Бұл ретте авторлық құқық бұзылмайды; редакция
авторлардың жариялауға жазбаша келісімімен ғана қолданылады.
Бұл кітапхана онлайн - әдеби журнал емес, электронды кітапхана
болып табылады, яғни барлық тілек білдірушілер үшін қол жетімді
отандық авторлар шығармаларының қоймасы ретінде қызмет етеді.
9. Мүгедек балалардың оқушыларының Интернетке шығатын
компьютер немесе смартфон арқылы қырғыз және орыс
тілдеріндегі цифрлық білім беру контентіне қол жеткізуін
қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген сабақтар.

https://oku.edu.gov.kg/ru/enc

10. Мүгедектігі бар балаларға арналған анимациялық
бейнесабақтар"Продвижение инклюзивного образования" бейнеарнасында орналастырылған

https://www.youtube.com/channel/UC
tXy90vUEc
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3.2. - Қосымша. Қазақстан Республикасының ашық білім беру ресурстары
Қызметтері

Сілтемелер / Дереккөз

1. Bilim media Group-орта білім берудің жаңартылған мазмұнының оқу
бағдарламасына сәйкес қазақ тілінде әзірленген мектеп пәндері
бойынша интерактивті сабақтар. 40 мыңнан астам материал
орналастырылған. Барлық ресурстар тегін.

https://bilimland.kz/kk

2. Білім беру экожүйесі-жастарға арналған, тегін және ақылы курстардан
тұрады

https://daryn.online/ru

3. Мектеп оқулықтарының интерактивті ресурсы. "Алматыкітап
баспасы"баспасының оқулықтарының басым бөлігі

https://www.opiq.kz/

4. 5 минуттық анимациялық фильмдер мен бастауыш сынып
оқушыларына арналған ойындар сайты

https://imektep.kz/kz

Барлығына арналған білім:
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3.3-Қосымша. Еркін ашық бағдарламалық қамтамасыз ету
Инструменттер

Қызметтері

Сілтемелер /
Дереккөз

Spread Signs

Есту қабілеті нашар адамдардың тіл суреттерінің үлкен
жиынтығы бар бағдарлама. Іздеу және
түсініктемелермен жабдықталған. Тіл үйренуге болады –
бағдарлама саңыраулардың туыстары мен достары үшін
пайдалы.

www.spreadthesign.com

HearYouNow

Қосымша толық емес, бірақ есту қабілетін ішінара
жоғалтқандарға көмектеседі. Hear You Now үшін
құлаққапты қосу керек. Бағдарлама дыбыс қуатын
реттеуге, оны тар бағытқа айналдыруға және
кедергілерден тазартуға мүмкіндік береді. Смартфон
мен есту аппараттарының мұндай симбиозы осы есту
аппаратына әлі дайын емес адамдар үшін пайдалы.

https://www.enablingtech.
ca/products/hearyounow

Яндекс разговор

Жазылған мәтінді сөйлеуге және керісінше аударатын
бағдарлама. Есту және сөйлеу қабілеті нашар адамдар
үшін ыңғайлы.

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=ru.ya
ndex.subtitles&hl=ru&gl=
US

RogerVoice

Саңырауларға смартфонмен сөйлесуге көмектесетін
бағдарлама. RogerVoice динамиктердегі дыбыстарды
мәтіндік хабарға аударады және сіздің саңырау
әңгімелесушіңіз оны оқи алады.

https://rogervoice.com/en
/

BigBrowser

Мәтінді үлкейтуге арналған бағдарлама-нашар
көретіндерге арналған және браузердегі суреттер мен
мәтінді тез және оңай үлкейтуге мүмкіндік береді.

https://www.iaccessibility.
com/apps/blind/index.cgi/
product?ID=17

Be My Eyes

Әлеуметтік желіге ұқсас бағдарлама: қажет болған
жағдайда мұқтаж адамдарға көмектесуге дайын зағип
адамдар мен еріктілерді біріктіреді. Менің көзім болсынбұл қиын жағдайда мүгедек жақын маңдағы еріктіден
көмек сұрай алады-мысалы, дүкеннен қажетті өнімді
табу немесе бос жолға өту. Be my Eyes желісінде көп
мүшелер жоқ, бірақ бұл бағдарламаға бір жыл ғана,
жақын арада не болатынын көрейік.

https://www.bemyeyes.co
m/

Look At Me

Аутизмі бар балаларға арналған бағдарлама. Ойын
әрекеттері балаға дұрыс бағытта қарауға, эмоцияларды
тануға және бет-әлпетін есте сақтауға көмектеседі. Бала
уақыт өте келе өз эмоцияларын үйренеді және көрсетеді.

Можно скачать с Google
Play.

Сезам

Аутист, Даун синдромы бар және сөйлеу және есту
қабілеті бұзылған адамдар арасындағы байланысты
ұйымдастыруға арналған қосымша. Есте сақтау үшін
қызықты және қарапайым пиктограммалар
әңгімелесушіге қажетті ақпаратты жеткізуге және қарымқатынастан ләззат алуға мүмкіндік береді.

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=ru.igo
r
sh.kidhelper1&hl=ru

Dexteria

Тірек аппараты бұзылған балалар мен ересектердің
моторикасын қалыптастыруға көмектеседі. Смартфон
сізге күш пен ептілікке арналған қарапайым
жаттығуларды ұсынады. Табыстар қосымшада
жазылады.

MySugr Diabetes
Logbook

Қант диабетімен ауыратындарға өмірлік диетаны
ұстануға мүмкіндік беретін қосымша. Сіздің диетаңызды
ескереді, дәрі-дәрмектерді және қандағы қант
динамикасын бақылайды. Барлық ескерілген
көрсеткіштерді дәрігердің қабылдауына жүктеп, басып
шығаруға болады

http://www.cameramouse
.

Компьютерді қашықтан басқару үшін. Camera Mouse
функциясы-автоматты түрде басу. Көрсеткі сізге қажет
жерде тоқтағаннан кейін, оны осы күйде ұстаңыз және

http://www.cameramouse
.
org/

Camera Mouse 2011

org/36
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біраз уақыттан кейін автоклик жұмыс істейді. Веб-камера
арқылы жұмыс істейді. Бақылау аймағын қандай да бір
маңызды белгімен анықтайды, мысалы, көзілдірік
жақтауы. Негізгі «якоря» ретінде бетті пайдалану қажет
емес - сіз қол мен аяққа белгіні қоса аласыз.
Enable Viacam
(eViacam) 1.5.1

Компьютердің қашықтан басқаруы, жүйенің өзі бетті
нақты уақытта табады және тегтерді қажет етпейді.
Enable Viacam мүмкіндігін қосу дәстүрлі немесе балама
интерфейсі бар виртуалды пернетақтаны жылдам
шығарады. Бұл бағдарламадағы курсорды басқаруға
болады және экранның жоғарғы жағындағы арнайы
панельдің арқасында басулар іске қосылады. Бұл
панель арқылы сіз терезелерді сүйреп, бір немесе екі
рет басу арқылы имитациялай аласыз. Орыс интерфейсі
жоқ. Windows немесе Linux жүйелерінде жұмыс істейді.

https://eviacam.crea
si.com/

AutismXpress бесплатно (доступно
на Android) -

Бұл бағдарлама аутист адамдар, әсіресе балалар
кездесетін қиындықтарды ескере отырып арнайы
жасалған. Интерактивті және балаға ыңғайлы
интерфейспен бұл қосымша оған әр түрлі визуалды
өрнектерді үйретеді, оларды білдіруге көп уақыт
жұмсауға тура келеді. Балалар эмоцияларды дұрыс
түсіндіру үшін әртүрлі беттерді көшіруді үйренеді.

http://www.autismxpress.
c
om/

iComm - свободное

Сөйлеу және даму бұзылыстарына тап болған
балаларға арналған ең жақсы қосымшалардың бірі,
iComm I Communicate дегенді білдіреді; және дәл солай
– бұл жас балаларға жазбаша және ауызша форматтағы
суреттер мен сөздерді қолдана отырып, қарым-қатынас
мәселелерін жеңуге көмектеседі. Өңдеу функциясы
дыбыспен бірге көбірек сөздерді қосуға және жазуға
мүмкіндік береді, сондықтан балаға сөзді кескінмен
байланыстыру оңай болады.

TapToTalk бесплатно (доступно
на Android)

Коммуникативті қабілеті шектеулі балаларға арналған
қосымша ретінде жасалған Taptotalk 2000-нан астам
суреттер жиынтығымен бірге келеді. Пайдаланушыға тек
Tap to talk қосу үшін кескіні бар плитканы басу керек.
Кескінді басу басқа суреттер жиынтығын ашады. Сіз тіпті
бағдарламаға өз дыбыстарыңыз бен суреттеріңізді қоса
аласыз, және ол тіпті қолданушыға өз дауысын жазуға
мүмкіндік береді.

Model Me
GoingPlaces 2 Бесплатно

Бұл қолдануға оңай қосымша аутизм және Аспергер
синдромы бар балаларға қоғамдастықтың басқа
мүшелерімен өзара әрекеттесу кезінде қолданылатын
тиісті мінез-құлық әдістерін үйретеді.
Мысалдар шаштараз, мейрамхана, азық-түлік дүкені
және т. б. сияқты жерлерді қамтиды. Бағдарламада осы
орындардың әрқайсысының бірнеше фотосуреттері бар
және бала визуалды түрде, артқа/алға батырмаларды
қолдана отырып немесе слайд-шоуды ойнату арқылы
оңай үйренеді. Сонымен қатар, әр фотосуретке
сипаттама мен аудио жазба қоса беріледі.

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту бойынша басшылық
қағидаттар
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4-Қосымша. Глоссарий
Аббревиатуралар

БҰҰ МҚК – БҰҰ-ң Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы
ЮНЕСКО – Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы

Пайдаланылған терминдердің сипаттамасы
Қолжетімділік
БҰҰ МҚК 9- бабы былай дейді:: ‘Мүгедек адамдарға тәуелсіз өмір салтын жүргізу және
өмірдің барлық аспектілеріне жан-жақты қатысу мүмкіндігін беру үшін қатысушы
мемлекеттер мүгедек адамдарға басқалармен тең дәрежеде дене бітіміне, көлікке,
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен жүйелерді қоса алғанда, ақпарат пен
байланысқа, сондай-ақ қалалық, сол сияқты ауылдық аудандарда халық үшін ашық
немесе ұсынылатын басқа да объектілер мен көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді
қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдайды.’
Қолжетімділік - БҰҰ МҚК 3-бабының жалпы қағидаттарының бірі.
Қол жетімді электрондық және ақпараттық технологиялар барлық жастағы және қабілетті
адамдар қолдана алатын технологиямен ұсынылады. АТ - қол жеткізу (Білім беру
саласындағы қолжетімді Ақпараттық Технологиялар жөніндегі Ұлттық Орталық, АҚШ)
қолжетімді электрондық және ақпараттық технологияларды келесідей анықтайды:
• бұл әмбебап дизайн қағидаттарын қамтитын технологиялар;
• Әрбір пайдаланушы технологиямен ол үшін ең жақсы жұмыс істейтін етіп өзара
әрекеттесе алады;
• Қол жетімді технология тікелей қол жетімді, басқаша айтқанда, оны көмекші
технологияларсыз қолдануға болады немесе ол стандартты көмекші технологиямен
үйлесімді.
Электрондық қолжетімділік АКТ өнімдеріне, қызметтеріне және қосымшаларына қол жеткізу
және пайдалану кезінде, сондай-ақ ақпарат пен білімге қол жеткізу кезінде кедергілерді жою
қажеттілігін білдіреді. Еуропалық Кеңестің 2008 жылғы Қол жетімді ақпараттық қоғам туралы
тұжырымдары: «Электрондық қол жетімділік АКТ-ны кеңінен қолданудың қажетті шарты
болып табылады және оның құнын айтарлықтай төмендетуге болады:
«Барлығына арналған дизайн» тәсілдері және қызметтер мен құрылғылар арасындағы
жақсы өзара әрекеттесу
«Қызметтер мен құрылғылар арасындағы жақсы өзара әрекеттесу және барлық тәсілдер
үшін жобалау
Ассистивті Технологиялар (AT)
BATA (2011) былай деп болжайды: «АТ - бұл кез келген жастағы адамдардың, әсіресе
мүгедек адамдардың функционалдығын қолдайтын, арттыратын немесе жақсартатын және
қарым-қатынасты, оқуды, ләззат алуды және жақсырақ, тәуелсіз өмір сүруге мүмкіндік
беретін кез келген зат, жабдық, аппараттық құрал, бағдарламалық қамтамасыз ету, өнім
немесе қызмет» (Британдық Ассистивті Технологиялар Қауымдастығы (BATA), 2011.
Ассистивті технологиялық қызметтерді егде жастағы ересек адамға немесе мүгедек адамға
ассистивті технологиялық құрылғыны таңдауға, сатып алуға немесе пайдалануға тікелей
көмектесетін кез келген қызмет ретінде анықтауға болады. Бұған мыналар кіреді: бағалау,
сатып алу, бейімдеу/модификациялау, терапияны үйлестіру, соңғы пайдаланушыларды,
отбасыларды және мамандарды даярлау, қол жетімді ақпараттық технологияларды ұсыну,
қызмет көрсету, жөндеу және ауыстыру. (АҚШ-тың түзетулермен 1998 жылғы Ассистивті
Технологиялар туралы Заңынан).

38

Барлығына арналған білім

Мүгедектік
БҰҰ МҚК кіріспесінде «мүгедектік — бұл дамып келе жатқан ұғым.Мүгедектік бұл
денсаулығы бұзылған адамдар арасында болатын, басқалармен тең дәрежеде қоғам өміріне
толық және тиімді қатысуға кедергі келтіретін негізгі және экологиялық кедергілермен өзара
әрекеттесудің нәтижесі болып табылады» деп танылады.
1- бап былай дейді: «Мүгедек адамдарға әртүрлі кедергілермен өзара іс-қимыл кезінде
олардың қоғам өміріне басқалармен тең дәрежеде толық және тиімді қатысуына кедергі
келтіруі мүмкін тұрақты дене, психикалық, зияткерлік немесе сенсорлық кемістігі бар
адамдар жатады».
Мүгедектік белгісі бойынша кемсіту: «саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық
немесе кез келген басқа саладағы адамның барлық құқықтары мен негізгі бостандықтарын
басқалармен тең дәрежеде тануды, пайдалануды немесе жүзеге асыруды бұзу немесе
теріске шығару мақсаты немесе салдары бар мүгедектік белгісі бойынша кез келген
айырмашылықты, алып тастауды немесе шектеуді білдіреді. Оған ақылға қонымды
бейімделуден бас тартуды қоса алғанда, кемсітушіліктің барлық нысандары жатады».
Инклюзивті білім беру
ЮНЕСКО (2009) былай деп мәлімдейді: «Инклюзивті білім беру — бұл барлық оқушыларды
қамту үшін білім беру жүйесінің әлеуетін нығайту процесі ... Жалпы қағида ретінде ол білім
берудің барлық стратегиялары мен практикасын, білім адамның негізгі құқығы және әділетті
және тең құқықты қоғамның негізі болып табылатындығынан бастап анықтауы керек.» (8бет).
Инклюзивті білім беру мүгедектігі бар адамдар өздерін қоршаған ортаға бейімдейді дегенді
білдірмейді, бірақ қоршаған ортаға бейімделу мүгедек адамдардың талаптарын
қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады дегенді білдіреді (БҰҰ МҚК -ның 2-бабында
көрсетілген әмбебап дизайн қағидаттарына сәйкес). (ЮНЕСКО, 2009 жыл.
Білімге Тарту Саясатының Басшылық қағидаттары, Париж: ЮНЕСКО). Ақпараттықкоммуникациялық технологиялар (АКТ)
АКТ компьютерлік және коммуникациялық жүйелер арқылы ақпаратты өңдейтін, сақтайтын
және тарататын хабар таратуға, компьютерлік техникаға және телекоммуникацияға қатысты
жабдықтар мен қызметтерге жатады.
Білім Қоғамдары
ЮНЕСКО-ның пікірінше, Білім Қоғамдары дегеніміз-адамдар ақпарат алуға ғана емес,
сонымен бірге оны білімге айналдыруға мүмкіндігі бар қоғамдарды білдіреді; бұл оларға
өмір сүру деңгейін көтеруге және өз қоғамдарының әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес
қосуға мүмкіндік береді. ЮНЕСКО (2010 жыл). Инклюзивті Білім Қоғамына. ВВУИО
шешімдерін іске асыру бойынша ЮНЕСКО қызметіне шолу. 11- бет.
Үздіксіз оқу
ЮНЕСКО-ның ересектерге арналған білім беруді дамыту туралы ұсынысы (1976 ж.) үздіксіз
оқытуды анықтайды: «үздіксіз білім және оқу, өз кезегінде, қолданыстағы білім беру жүйесін
қайта құруға және білім беру жүйесінен тыс білім берудің барлық әлеуетін дамытуға
бағытталған жалпы схеманы білдіреді; ұлттық және халықаралық деңгейде әдет-ғұрыптар
мен мәдениеттердің алуан түрлілігін түсіну мен құрметтеуді қалыптастыру; мұндай схемада
ерлер мен әйелдердің өздері білім берудің өткізушілері болып табылады, ; білім беру мен
оқыту мектепке бару кезеңімен шектелмеуі керек, бірақ бүкіл өмірді қамтуы керек, барлық
дағдылар мен білім салаларын қамтуы керек, барлық мүмкін құралдарды қолдануы керек
және барлық адамдарға жеке тұлғаның толық дамуына мүмкіндік беруі керек; балалар,
жастар және барлық жастағы ересектер өмір бойы кез келген түрде қатысатын процестер
біртұтас болып қарастырылуы керек»

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту бойынша басшылық
қағидаттар
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Ақылға қонымды бейімделу
БҰҰ МҚК 2-бабында былай делінеді: «ақылға қонымды бейімдеу» нақты жағдайда қажет
болған кезде мүгедектігі бар адамдардың адамның барлық құқықтары мен негізгі
бостандықтарын басқалармен тең дәрежеде іске асыруын немесе жүзеге асыруын
қамтамасыз ету мақсатында мөлшерлес емес немесе ақталмайтын ауыртпалыққа
айналмайтын қажетті және қолайлы түрлендірулер мен түзетулер енгізуді білдіреді».
5.3 –бап былай дейді: «Қатысушы мемлекеттер теңдікті көтермелеу және кемсітушілікті жою
үшін ақылға қонымды бейімделуді қамтамасыз етуге барлық тиісті қадамдарды
қабылдайды».
БҰҰ МҚК 1-бабында былай делінеді: «Мүгедектік белгісі бойынша кемсіту: «саяси,
экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық немесе кез келген басқа саладағы адамның
барлық құқықтары мен негізгі бостандықтарын басқалармен тең дәрежеде тануды,
пайдалануды немесе жүзеге асыруды бұзу немесе теріске шығару мақсаты немесе салдары
бар мүгедектік белгісі бойынша кез келген айырмашылықты, алып тастауды немесе
шектеуді білдіреді. Оған ақылға қонымды бейімделуден бас тартуды қоса алғанда,
кемсітушіліктің барлық нысандары жатады».
Өздігінен бейімделу
Оқушылардың өздері бейімделіп, олардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін компьютердің
ерекшеліктерін зерттейді. «Технологияны қалаулар мен қажеттіліктерге сәйкес жекелендіру
мүмкіндігі — бұл білім беру жүйесі арқылы алға жылжу кезінде оқушыларға пайдалы
болатын өмірлік шеберлік». (ЮНЕСКО, 2012 жыл. Мүмкіндігі шектеулі оқушыларға қол
жетімді АКТ және Жеке Оқыту: оқытушылар, өнеркәсіп, үкімет және азаматтық қоғам
арасындағы диалог. Париж: ЮНЕСКО).
Әмбебап дизайн
БҰҰ МҚК 2-бабында «әмбебап дизайн»: «бұл бейімделудің немесе арнайы дизайнның
қажеттілігінсіз барлық адамдар үшін қолдануға болатын заттардың, жиһаздардың,
бағдарламалар мен қызметтердің дизайнын білдіреді. «Әмбебап дизайн» қажет болған
жерде мүгедектігі бар адамдардың нақты топтарына арналған ассистивті құрылғыларды
жоққа шығармайды» делінген.
Білім беру үшін әмбебап дизайн — бұл оқушылардың әр түрлі қажеттіліктерін
қанағаттандыру тәсілі, мұғалімдерге әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыруға көмектесетін
икемді мақсаттар, әдістер, материалдар мен бағалау процестерін ұсынады.
БӘД-ны пайдалана отырып жасалған оқу бағдарламалары бастапқыда барлық оқушылардың
қажеттіліктерін ескере отырып арналған. БӘД құрылымы барлық оқушыларға өздерінің жеке
бастапқы нүктелерінен алға жылжуға мүмкіндік беретін өзгермелі нұсқалары бар
жағдайлардың икемді дизайнын қамтиды.
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5-Қосымша. Қажетті әрекеттердің бақылау тізімі
Ашық шешімдердің алдын ала шараларының бақылау тізімін пайдалана
отырып, мүгедек адамдарға арналған АҚБ
Алдын-ала шаралар-бұл мүгедектігі бар адамдар қолдана алатын АҚБ ресурстарын таратпас
бұрын оқытушылар мен әзірлеушілер қабылдауы керек шаралар.
ЧЕК ПАРАҚ
1-Бөлім. ДЕМОГРАФИЯ
1. Сіз қай елде тұрасыз және үнемі жұмыс жасайсыз?
2. Сіз қай аймақта тұрасыз?
3. Сіздің ұйымыңыз ауылдық әлде қалалық жерде орналасқан ба?
4. Жынысыңызды нұсқаңыз
5. Сіздің жасыңыз қандай ауқымда?
6. Сіз мүгедектігі бар адамсыз ба?
7. Сіздің мүгедектік тобыңыз қандай?
8. Сіздің мүгедектігіңіздің түрі қандай?
9. Сіз бала кезіңізден мүгедексіз бе?
10. Сіз өз отбасыңыздың материалдық жағдайын қалай бағалайсыз?
11. Сіз қандай этникалық топқа жатасыз?
12. Сіз қандай ұйым түрін ұсынасыз?
2-Бөлім. Платформаларды таңдау
13. Мүдделі тараптармен консультациялар, ұлттық заңнама және халықаралық стандарттар негізінде
ашық қашықтықтан білім беруге қолжетімділік мәселелері бойынша институционалдық саясат әзірленді
ме?
14. Қолжетімділік саласындағы институционалдық саясатты іске асыруды қамтамасыз ету үшін жауапты
адам сайланды және тағайындалды ма?
15. Ашық қашықтықтан білім берудің (АҚБ) технологиялық шешімдерін іріктеу критерийлері мен рәсімі
белгіленді ме?
16. Меншікке қатысы жоқ және еркін және ашық бағдарламалық қамтамасыз етуді (АЕҚБ) пайдаланатын
платформалар қарастырылды ма?
* Еркін платформалар және ашық БҚ (АЕБҚ), яғни меншікке қатысы бар: Linux, Moodle....
Проприетарлық (еркін емес) операциялық жүйелер (ОЖ), яғни меншікке қатысы жоқ: Microsoft+O365, iOS, Android

17. Пайдаланушылар қол жеткізе алатын платформалардың түрлері ескерілген бе?
* ( яғни, әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз ету , операциялық жүйелер, жұмыс үстелі құрылғылары, мобильді
құрылғылар және/немесе қағаздағы басқа да құралдар).

18. Платформалар мен құрылғылардың сипаттамалары анықталды ма?
*( мысалы, операциялық жүйеде мультифункционалдылық, қолданылатын тіл және т. б.)
19. Гендерлік аспектілерді ескере отырып, ашық қашықтықтан білім беруге (АҚБ) рұқсаты бар
платформалар мен құрылғыларды пайдалану үшін қажетті оқыту әзірленді ме?

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту бойынша басшылық
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3-Бөлім. Контент әзірлеу
20. Қол жетімділік критерийлері мазмұнды таңдау және оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде қолданылады
ма?
21. Күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу тетіктері барлық оқушылар үшін, қыздар мен ұлдар үшін
жағдайлардың теңдігін қамтамасыз етеді ме?
22. АБР (ашық білім беру ресурстары)* және АД (ашық деректер) **
ресурстар бағдарламаға қосылған ба?

қағидаттары негізіндегі

23. Цифрлық және ақпараттық сауаттылық бойынша нұсқаулық бар ма және ол бағдарламаға енгізілген
бе?
24. Барлық білім алушылар үшін қолданылатын материалдар бар ма?
25. Білім алушыларға қажет болған жағдайда контентке баламалы қолжетімділік беріледі ме
(компьютерлер, планшеттер, баспа немесе басқа материалдар)?
26. Барлық материалдарда кемсітілмейтін тіл бар ма?
27. Материалдар техникалық жағынан мүмкін болғанша дайындалады ма?
28. Материалдар (Accessible EPub) немесе WCAG2.0AA сияқты қол жетімді электронды басылымдардың
стандарттарына сәйкес келе ме, жоқ па ?
29. Материалдарда гендерлік аспектілер ескеріледі ме?

4-Бөлім. Оқыту әдістері
31. Барлық студенттер үшін материалдар бірдей қол жетімді ме ( кез келген жерде және кез келген
уақытта)?
30. Әмбебап дизайн қағидаттары* оқыту үшін қолданылады ма?
32. Оқытушылардың сабақтарды әртүрлі форматта өткізу мүмкіндігі бар ма?
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6-Қосымша. Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Енгізу бойынша ісәрекеттердің бақылау тізімі.
Мүгедектігі бар адамдар үшін ашық шешімдерді қолдана отырып, ашық қашықтықтан
білім беру (АҚБ). Енгізу бойынша іс- әрекеттердің бақылау тізімі.
Іске асыру әрекеттері - мүгедектігі бар адамдардың қатысуын қамтамасыз ету үшін оқытушылар
мен әзірлеушілер АҚБ-ның бүкіл курсы ішінде қабылдауы керек әрекеттер.
ЧЕК ПАРАҚ
1-Бөлім. ДЕМОГРАФИЯ
1. Сіз қай елде тұрасыз және үнемі жұмыс жасайсыз?
2. Сіз қай аймақта тұрасыз?
3. Сіздің ұйымыңыз ауылдық әлде қалалық жерде орналасқан ба?
4. Жынысыңызды нұсқаңыз
5. Сіздің жасыңыз қандай ауқымда?
6. Сіз мүгедектігі бар адамсыз ба?
7. Сіздің мүгедектік тобыңыз қандай?
8. Сіздің мүгедектігіңіздің түрі қандай?
9. Сіз бала кезіңізден мүгедексіз бе?
10. Сіз өз отбасыңыздың материалдық жағдайын қалай бағалайсыз?
11. Сіз қандай этникалық топқа жатасыз?
12. Сіз қандай ұйым түрін ұсынасыз?
2-Бөлім. Платформаларды пайдалану
13. Гендерлік ерекшелігі ескеріле отырып, компьютерлердің, планшеттердің/телефондардың, қағаз
материалдардың болуы қамтамасыз етілген бе?
14. Сіз білім алушылардың қажетті контентке қол жеткізетініне сенімдісіз бе?
15. Тиісті көмек көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктері туралы хабардарлық артты ма?
16. Білім алушыларға, академиялық (педагогикалық) және әкімшілік қызметкерлерге арналған оқу
талаптары анықталды ма?
3-Бөлім. Контентті бейімдеу
17. Тұрақты негізде контенттің қолжетімділігін бағалау жүргізіледі ме (оның ішінде ашық білім беру
ресурстары (АБР), еркін және ашық БҚ (ЕАБҚ) және ашық деректер (АД))?
18. Веб-сайттардың қол жетімділігін бағалау құралдары қолданылады ма (мысалы, WAVE, W3C)?

19. Аз қолжетімді компоненттер үнемі анықталады ма (мультимедиялық құралдар, интернет, білім беру
контентін басқару жүйелері және басқ.)?

Барлығына арналған білім:
Мүгедектігі бар оқушыларды ашық және қашықтықтан білім алуға тарту бойынша басшылық
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20. Гендерлік ерекшелікті ескере отырып, пайдаланушылардың проблемаларын шешу үшін уақтылы
және тиімді шаралар қабылдана ма?
21. Оқытушыларға кері байланыс және түсініктемелер алу тәсілдері берілді ме?
4-Бөлім. Оқыту әдістері
22. Білім алушылардың сенім телефонына немесе қолдау қызметтеріне қол жетімділігі бар ма (мысалы,
қашықтықтан оқытуды қолдау бойынша кеңес беру орталығы, оқу-әдістемелік кабинет және т. б. )?
23. Білім алушыларға оқу басталғанға дейін қолжетімді қолдау немесе көмек қызметтері туралы ақпарат
беріледі ме?
24. Қиын қол жетімді контентке ақылға қонымды балама бар ма?
25. Білім беру ұйымына қабылдау кезінде мүгедектігі бар білім алушыларды институционалдық қолдау
қамтамасыз етілген бе?
26. Оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін әртүрлі педагогикалық әдістер қолданылады ма?
27. Оқушылардың, ұлдардың да, қыздардың да жеке қажеттіліктері ескеріледі ме?
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7-Қосымша. Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Шұғыл және төтенше
жағдайлардағы іс- әрекеттердің бақылау тізімі
Ашық шешімдерді қолдана отырып, мүгедектігі бар білім алушыларға ашық қашықтықтан
білім беру (ҚБҰ). Төтенше жағдайларға жауап беру бойынша бақылау тізімі.
Төтенше жағдайларға жауап беру іс – әрекеттері - мүгедектігі бар білім алушылар қолдана
алатын ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ) ресурстарын таратуды талап ететін төтенше
жағдайға (мысалы, пандемияға) жауап ретінде мұғалімдер мен әзірлеушілер жасайтын ісәрекеттер.

ЧЕК ПАРАҚ
1-Бөлім. ДЕМОГРАФИЯ
1. Сіз қай елде тұрасыз және үнемі жұмыс жасайсыз?
2. Сіз қай аймақта тұрасыз?
3. Сіздің ұйымыңыз ауылдық әлде қалалық жерде орналасқан ба?
4. Жынысыңызды нұсқаңыз
5. Сіздің жасыңыз қандай ауқымда?
6. Сіз мүгедектігі бар адамсыз ба?
7. Сіздің мүгедектік тобыңыз қандай?
8. Сіздің мүгедектігіңіздің түрі қандай?
9. Сіз бала кезіңізден мүгедексіз бе?
10. Сіз өз отбасыңыздың материалдық жағдайын қалай бағалайсыз?
11. Сіз қандай этникалық топқа жатасыз?
12. Сіз қандай ұйым түрін ұсынасыз?
2-Бөлім. Платформаларды таңдау және пайдалану
13. Төтенше жағдайларға ден қоюдың ұлттық шаралары, оның ішінде халықты оқшаулау жөніндегі талап
пен қашықтықтан оқыту жөніндегі талап сақталады ма?
14. Оқушылармен олардың оқу бағдарламасын меңгеруіне және оқуға тиісті түзетулер енгізуге қатысты
байланыс жасайтын қызметкерлер анықталды ма?
15. Тиісті көмек көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктері туралы хабардарлық артты ма?
16. ЕАБҚ етудің ашық платформалары қарастырылған ба (еркін ашық бағдарламалық қамтамасыз
ету)*?
17. Платформалар мен құрылғылардың сипаттамалары (операциялық жүйе, қолданылатын тіл) төтенше
жағдайдағы оқушыларға жарамды ма?
18. Оқытушыларды жаңа платформаларды немесе құралдарды, соның ішінде инклюзивті білім беруді
қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану бойынша оқыту үшін мүмкіндіктер анықталды ма?
19. Барлық мүдделі тараптар үшін тұрғылықты халықтың ерекшелігі мен жынысын ескере отырып, ашық
қашықтықтан білім алуға (АҚБ) қол жеткізу үшін платформалар мен құрылғыларды пайдалану бойынша
оқыту қолжетімді ме?
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3-Бөлім. Төтенше жағдайда ашық қашықтықтан білім беру курстарының (АҚБ) контентін әзірлеу
20. Барлық оқушылар пайдалана алатын ЕАҚБ (еркін ашық бағдарламалық қамтамасыз ету) және АБР
(ашық білім беру ресурсы) платформалары анықталды ма?
21. Тапсырмаларды/оқу жоспарларын әзірлеу кезінде оқушылардың үй ортасы ескеріледі ме
(ресурстарға қол жеткізу, ата-аналардың немесе үйдегі басқа адамдардың қолдауы, қаржылық
жағдайы)?
22. Оқу жоспары барлық мүдделі тараптар үшін жасалған ба және бұл оқыту барлық оқушылар үшін қол
жетімді ме?
23. Онлайн-ресурстарға (мүгедектігіне немесе үй жағдайына байланысты) қол жеткізе алмайтын
оқушылар үшін материалдарға баламалы қол жеткізу қарастырылған ба (мысалы, қағаз материалдары,
иллюстрациялар және USB жинақтауыштар)?
24. Материалдарда жергілікті байырғы қауымдастықтардың, мәдени және тілдік азшылықтардың
қажеттіліктері, сондай-ақ гендерлік ерекшеліктер ескеріледі ме?
25. Материалдар оқуға арналған әмбебап дизайн * қағидаттарына негізделген бе (БӘД)?
26. Материалдар Accessible EPub (электронды оқулықтар) немесе WCAG2.1AA стандарттарына сәйкес
келе ме?
27. Қолдауға мұқтаж оқушылар үшін үлгерімді бағалаудың баламалы нұсқалары қарастырылған ба?
*Accessible EPub (электрондық оқулықтар) немесе WCAG 2.1 AA-бұл кітаптар мен басқа мәтіндер оқу
процесіне көмектесуге немесе ауыстыруға арналған балама форматтарда қол жетімді болатын
жариялау
және кітап
дизайны.
Бұл
үлкен қаріптердің , оқудың бұзылуының белгілі бір түрлеріне
4-Бөлім.
Оқыту тәсілі
қажеттіліктері
мен
әдістерін
бағалау
арналған арнайы қаріптердің , Брайль шрифттерінің , электронды кітаптардың, автоматтандырылған
аудиокітаптардың және DAISY сандық сөйлеу кітаптарының түрлері.
28. Оқушылардың технологияларға және интернет-қызметтерге қолжетімділігіне бағалау жүргізілді ме
және олардың инфрақұрылымға және сапалы қосалқы құрылғыларға/технологияларға қолжетімділікке
қажеттіліктері анықталды ма?
29. Оқушылардың оқудағы қажеттіліктерін анықтау және онлайн-контентке қолжетімділікпен байланысты
әлеуетті қиындықтарды шешу мәніне оқу орнының құжаттамасына талдау жүргізілді ме?
30. Оқушылардың жеке істеріне қол жетімділік болмаған жағдайда, ерекше қажеттіліктері/мүгедектігінің
болуы мәніне сұралды ма?
31. Қолайлы сипаттамалары бар және барлық оқушыларға қол жетімді ашық бастапқы оқытуды басқару
жүйесі (СУО/LMS) анықталған ба?
32. Оқушылардың, ата-аналардың және қызметкерлердің қажеттіліктері барлық гендерлік, мәдени және
тілдік аспектілерді ескере отырып анықталды ма?

38

Барлығына арналған білім

8-Қосымша. Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ). Мониторинг процестерінің
бақылау тізімі
Ашық шешімдерді қолдана отырып, мүгедектігі бар адамдарға ашық қашықтықтан білім
беру (АҚБ). Мониторинг процестерінің бақылау тізімі.

Мониторинг процестері АҚБ-ның ағымдағы және түпкілікті нәтижелерін және
пайдаланушылардың қанағаттану деңгейін бағалау үшін маңызды.
ЧЕК ПАРАҚ
1-Бөлім. ДЕМОГРАФИЯ
1. Сіз қай елде тұрасыз және үнемі жұмыс жасайсыз?
2. Сіз қай аймақта тұрасыз?
3. Сіздің ұйымыңыз ауылдық әлде қалалық жерде орналасқан ба?
4. Жынысыңызды нұсқаңыз
5. Сіздің жасыңыз қандай ауқымда?
6. Сіз мүгедектігі бар адамсыз ба?
7. Сіздің мүгедектік тобыңыз қандай?
8. Сіздің мүгедектігіңіздің түрі қандай?
9. Сіз бала кезіңізден мүгедексіз бе?
10. Сіз өз отбасыңыздың материалдық жағдайын қалай бағалайсыз?
11. Сіз қандай этникалық топқа жатасыз?
12. Сіз қандай ұйым түрін ұсынасыз?
2-Бөлім. Платформаларды бағалау және түзету
13. Оқушылар мен оқытушылардың платформа туралы пікірлері үнемі жиналады ма және гендерлік
ерекшеліктер ескеріледі ме?
14. Жиі кездесетін қиындықтар үнемі зерттеледі ме?
15. Кез келген туындайтын қиындықтарды шешу үшін ашық бастапқы коды бар еркін бағдарламалық
қамтамасыз ету (АЕБҚ) көзделді ме?
16. Қажет болған жағдайда тиісті қызметтерді жеткізушілермен платформалардың функционалдығын
кеңейту мәселелері шешіледі ме?
17. Қажет болған жағдайда кейбір жеке меншік коммерциялық бағдарламаларды пайдаланудың
баламасы ретінде еркін және ашық БҚ енгізіледі ме?
3-Бөлім. Контенттің қол жетімділігі мен жарамдылығын бағалау
18. Пайдаланушыларға қиындықтар туралы хабарлауға және материалдардың мазмұны мен
функциялары туралы пікірлер беруге мүмкіндік беретін тетік қашықтықтан ашық білім беру
материалдарына (АҚБ) қосылған ба (мысалы, сауалнама жүргізуге арналған бағдарламалық қамтамасыз
етуге кіріктірілген сілтеме) ?
19. Себебін анықтау үшін ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ) курсын аяқтамаған мүгедек оқушыларға
мониторинг жүргізіледі ме?
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20. Гендерлік аспектілерді ескере отырып, үлгермеу және келмеу себептерін зерттеу стратегиясы
жасалды ма?
21. Пайдаланушы пікірлерін мезгіл-мезгіл сұрайтын ашық қашықтықтан білім беру курсына (АҚБ)
бірқатар механизмдер енгізілген бе?
22. Гендерлік аспектілерді ескере отырып, контентке қол жетімділікті жақсартуда талдау және шешім
табу үшін оқушылардың қанағаттану деректері мен пікірлері жиналады ма?
23. Оқушылардың жетістіктері форумдар мен электрондық пошталар арқылы үнемі қадағаланады ма?
4-Бөлім. Әдістерді зерттеу
24. Ашық қашықтықтан білім беру (АҚБ) пайдаланушыларының әртүрлі тәжірибесі туралы деректер
үнемі жиналады ма?
25. Белгілі қиындықтар мен мүмкін шешімдер туралы мәліметтер базасы жасалған ба?
26. АБР және АҚ тиісті мазмұны, сондай-ақ оқу процесіне қосу үшін АЕБҚ анықталған ба?

27. Курс материалдары пайдаланушылардың тәжірибесі ескеріле отырып, үнемі бейімделеді ме?
28. Платформалардағы/бағдарламалық қамтамасыз етудегі деректер техникалық стандарттарға/қол
жетімділік стандарттарына сәйкес келеді ме?
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Ашық және қашықтықтан білім беру (АҚБ), ашық бастапқы коды бар еркін
бағдарламалық қамтамасыз етумен (АЕБҚ), Ашық Білім беру
Ресурстарымен (АБР) және Ғылыми ақпаратқа ашық қолжетімділікпен (АҚ)
үйлесімде мүгедек адамдар үшін білім беру мүмкіндіктерін кеңейту үшін
үлкен әлеуетке ие. Қолжетімділікті арттыру оқу курстарының тиімділігін
арттырады. Бұл әлеуетті толық іске асыру үшін оқу орындары, нұсқаушылар
және білім беру әзірлеушілері мүгедек оқушылар мен мүгедек
қызметкерлерге қол жетімді материалдар ұсынуы қажет. Кейбір
жағдайларда мүгедектігі бар оқушылар қол жетімділіктің төмен деңгейіне
байланысты нашар нәтижелер туралы хабарлады. Материалдар
электронды түрде қол жетімді болуы мүмкін, бірақ олар әртүрлі
жағдайларды қолданатын оқушылар үшін қол жетімді болмауы мүмкін.
Әзірлеушілердің және нұсқаушылардың материалдарды
пайдаланушылардың кең ауқымына жарамдылығын қамтамасыз ету
жөніндегі күш-жігерін қолдау үшін оларда ашық бастапқы кодтары бар
құралдар бар, оларды АҚБ курстарына дейін және сол уақытта пайдалануға
болады. Бұл басшылық қағидаттар барлық пайдаланушылардың
қажеттіліктерін есепке алу мақсатында процестердің, курстардың,
емтихандардың платформаларын және АҚБ басқа да мәселелерін әзірлеу
кезінде сапаны қамтамасыз ету және біліктілікті тану жөніндегі органдарға,
үкіметтерге, мекемелерге, нұсқаушыларға және оқу әзірлеушілерге шолу
жасайды.
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