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Кириш сөз
2015-жылдын сентябрь айында БУУнун Башкы Ассамблеясы 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү
боюнча «Туруктуу өнүгүүнүн максаттары» (ТӨМ) деген аталыштагы Күн тартибин кабыл алган.
Бул ТӨМдүн негизин универсалдуу, амбициялык жана абдан маанилүү болгон «адамдар,
адамдар тарабынан жана адамдар үчүн» деген иш-аракеттердин негизин түзөт. Алар билимге
негизделген туруктуу коомду түзүү жагына глобалдык жылышууну баса көрсөтөт.
ТӨМ 4 «Билим» эл аралык коомчулукту «инклюзивдүү жана сапаттуу билим менен камсыз
кылууга, бардыгын өмүр бою окутуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө» чакырат.
Азыркы күндө бир миллиарддан ашык адам – дүйнө элинин болжол менен 15 пайызы –
майыптыктын тигил же бул формасы менен жашайт. Бул сандык көрсөткүч калктын санынын,
жакырчылыктын, табигый кырсыктардын көбөйүшү, элдердин узак убакыт бою конфликтте болушу
жана улгаюусу менен өсө берет.
Майыптыгы бар адамдардын көпчүлүгү билимге ээ болууда, коомдук маанилүү маалымат
алууда, мамлекеттик жардам, саламаттыкты сактоо, инфраструктура жана эмгек жаатында бир катар
тоскоолдуктарга жолугушат.
Далилдер жана статистикалык маалыматтарга таянсак, көпчүлүк майып адамдар орто билим
алууда инфраструктуранын жана жогорку окуу жайларындагы билимге байланыштуу чектөөлөрдөн
улам билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышпайт.
Бул чектөөлөр каржылык жана квалификациялык адам ресурстарынын жетишсиздиги, контенттин
жеткиликтүү эместиги, колдоо кызматынын өнүкпөгөндүгү, ошондой эле жардамчы жабдыктардын жана
маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (МКТ) өтө кымбат болушу менен шартталат.
Натыйжада, жетекчилик кызматта, илим, мамлекеттик башкаруу, укук жана медицина сыяктуу
тармактарда, жергиликтүү, улуттук жана эл аралык деңгээлдеги стратегияларды, программаларды
жана демилгелерди иштеп чыгууда майыптыгы бар адистердин саны аз болот.
Демек, техникалык таланттардын баалуу резервуарынын салымы колдонулбагандыктан улуттук
экономиканын өнүгүшүндө артта калуулар байкалат.
Ушуга байланыштуу, академиялык даярдык, институттук мүмкүнчүлүктөр, мазмумун, окутуу
процесси жана окутуу үчүн зарыл болгон мүмкүнчүлүктөр инклюзивдүү болмоюнча билимге
негизделген инклюзивдүү коомду түзүү аракетине бардык жарандардын, алардын ичинде майыптыгы
бар адамдардын салымын камсыз кылуу кыйын болот.
Инклюзивдүүлүк универсалдык дизайн жана дискриминациялык эмес принциптер, билим берүү
чөйрөсүндө маалымат жеткиликтүү жана гендердик теңчилик сакталганда гана мүмкүн болот. Ошону
менен бирге иш-аракеттер Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу
Конвенциясы (2006) сыяктуу эл аралык милдеттерге ылайык адамдын негизги укуктарына жана
эркиндигине негизделгени да абдан маанилүү.
Ошондуктан биздин жалпы милдетибиз – майыптыгы бар окуучуларга окуу процессине толук
кандуу катышууга жана коомдун активдүү жана тең укуктуу өкүлү катары аралашууга мүмкүнчүлүк
берген инклюзивдүү Коом, Билим түзүү концепциясын өнүктүрүү болуп саналат. Бул жоопкерчилик
билим берүү маселелери менен иштеген улуттук жана аймактык кызыкдар тараптардын тиешелүү
каражаттары жана мүмкүнчүлүктөрү болушу керек экенин, ошондой эле майыптыгы бар инсандар
билим берүү тармагында алардын социалдык-экономикалык өнүгүүнү тездетүү боюнча улуттук
стратегияларынын борборунда турушу керек экендигин белгилейт.
ЮНЕСКОнун бул документи дүйнө жүзүндөгү майыптыгы бар адамдардын укуктарын жана
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча 2030-жылга чейин туруктуу өнүктүрүү багытындагы Күн тартибин
өнүктүрүүгө багытталган жетектөөчү принциптердин уникалдуу жыйындысын жана билим берүү,
маалымат, технология жана саясат тармактарындагы кызыкдар тараптар үчүн сунуштарды камтыйт.
Ленин Морено (Lenin Moreno)
Бириккен Улуттар уюмунун майыптык жана жеткиликтүүлүк маселеси боюнча атайын элчиси
Эквадордун мурунку президенти
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Жалпы жоболор
Бул колдонмодо майыптыгы бар адамдарга билим берүүдө көп колдонулган технологиялык
ыкмаларга азыркы мезгилдин талабына ылайык көз караш берилген.
Ошону менен бирге ачык жана аралыктан билим берүү (ААББ) – майып адамдардын билим
алуусундагы тоскоолдуктарды жеңүүдө туруктуу методдордун бири катары таанылат; ошондой эле
ААББнын ачык билим берүү ресурстарын (АББР) колдонуу менен билим берүү системасынын
өнүгүшүнө көмөктөшкөн аспектилери белгиленип, иллюстрацияланат, ачык баштапкы коддору менен
эркин программалык камсыздоо (ЭАПК) жана ачык колдонуу (АК) тууралуу маалымат берилет.
Бул Жетектөөчү принциптер өкмөттөр, мекемелер, инструкторлор жана окуу китептерин иштеп
чыгуучулар үчүн, ошондой эле сапат менен камсыздоо жана квалификацияларды тааныган органдарга
ААББ платформаларын, процесстерди, курстарды, сынактарды жана контенттерди иштеп чыгуу үчүн
бардык колдонуучулардын талаптарын эске алуу менен жалпы обзор берет.
Жетектөөчү принциптер кызыкдар тараптар үчүн жеңил багыт алууга жана тиешелүү
критерийлерди контексттен тандоо аркылуу потенциалдын өнүгүү даражасын баалоого ылайык
түзүлгөн. Бул баалар документте көрсөтүлүп, кызыкдар тараптарга ААББды ишке ашыруу процессинде
(алдын-ала иш-аракеттерден баштап билим берүү программаларынын ишке ашуу жана мониторинг
процесстерине чейин) пайда болгон конкреттүү маселелерди стратегиялык жактан чечүүгө
мүмкүнчүлүк берет.
Бул документке ААББнын тиешелүү платформаларын жана инструменттерин тандоо, иштеп
чыгуу, колдонуу, кызмат кылуу, баалоо жана текшерүү иштери камтылган.
Бул ресурс ЮНЕСКОдогу Билимдер коому бөлүмүнүн, Коммуникация жана маалымат секторунун
иш багытын далилдеп, мүчө-өлкөлөргө билим берүүнүн чыныгы инклюзивдик улуттук системасын
өнүктүрүүсүн колдоп, бүткүл дүйнө жүзүндө социалдык жана экономикалык туруктуу өнүгүүгө жол
салган глобалдык Билимдер коомун түзүү үчүн улуттук жана аймактык деңгээлдеги потенциалды
өстүрүүгө көмөктөшөт.
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1.1.Максаты
Документте кызыкдар тараптардын – өкмөттөрдүн, мекемелердин, окутуучулардын, окуу
китептерин иштеп чыгуучулардын, сапат менен камсыздоо жана квалификацияларды тааныган
органдардын, ошондой эле МТ индустриясынан иштеп чыгуучулардын, үй-бүлөлөрдүн жана
майыптыгы бар адамдардын ― Бириккен Улуттар Уюмунун майып адамдарга сапаттуу билим берүү
жана маалыматтарга жана билимдерге инклюзивдүү, жеткиликтүү жана арзан баадагы чечимдерин
колдоо үчүн кабыл алынган Майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу (2006) Конвенцияларынын
тиешелүү беренелерин (9, 21 жана 24) ишке ашыруудагы ролу жана милдеттери каралат. Ал ачык жана
аралыктан билим берүүдө эркин чечимдердин (Ачык билим берүү ресурстары - АББР, ачык баштапкы
коддор менен эркин программалык камсыздоо – ЭПК жана илимий маалыматтарды ачык колдонуу)
жардамы менен жеткиликтүү болуу аспектилерин системалуу камтууга жана тартипке келтирүү боюнча
конкреттүү иш-аракеттерге демилге берүүгө багытталган.
Бул документте технологияларды колдонуу менен билим берген ар кандай тармактардагы
ачык жана аралыктан билим берүү (ААББ) каралат.

1.2.Негиздеме
1.2.1.Глобалдык контент
Дүйнө жүзүндөгү 1 миллиард калктын болжол менен 15% ― майыптыгы бар адамдар түзөт 1. Бул
сан калктын санынын өсүшү, жакырчылык масштабынын кеңейиши, табигый кырсыктардын
көбөйүшү, узакка созулган конфликттин жана калктын ул гаюусу менен өсө берет. Майыптыгы
бар адамдардын мындай көп санда болгондугуна байланыштуу билим берүү мүмкүнчүлүктөрү
абдан кеңири болушу керек.
Ушуга байланыштуу ачык жана аралыктан билим берүү (ААББ) 2
үчүн
мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейиши менен майып адамдардын маалымат жана билим алуусуна
жакшы шарттар түзүлөт. Ошону менен бирге, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү – адамдын негизги
укуктарынын бири болуп саналат. Ишенимдүү маалымат жана эффективдүү коммуникациялык
каражаттар болмоюнча инклюзивдүү жана ачык окуу процессин камсыздоо мүмкүн эмес.
Адам укугунун жалпы декларациясында 3 мындай жазылат: «бардык адамдар негизги укуктарга
жана негизги эркиндиктерге ээ, анын ичинде жарандык жана саясий укуктар, эркин жеке жашоо укугу,
ошондой эле билим алуу укугу да бар. Адамдын дал ошол билим алуу укугу инклюзивдүү жана
жеткиликтүү практикадагы орду, ошондой эле майыптыгы бар адамдардын бардык деңгээлде жана
бардык формаларда билим алуусуна коюлган талаптар күн тартибинде турат».
Ошону менен бирге, Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары тууралуу
Конвенциясында (БУУнун МУК) билим алуунун жеткиликтүүлүгү баса көрсөтүлөт.
Эл аралык эмгек уюмунун (ЭЭУ)4 берген маалыматы боюнча, жумушчу күчүнүн курамына майып
адамдардын кириши адам ресурстарынын колдонулушу жогорку деңгээлге көтөрүлөт.
ЭЭУнун төмөнкү жана ортоңку деңгээлдеги кирешеси бар өнүккөн он өлкөдө жүргүзгөн
экспериментттик изилдөөсү боюнча, майып адамдарды эмгек рыногунан алып салуунун
натыйжасында ички дүң продукциясынын (ИДП) төмөндөп кетиши 3%дан 7%га чейин жеткен5.
ЕС6 деңгээлинде базалык майыптыгы бар адамдардын экөөсүнүн бирөө гана жумушка орношкон.

1

Дүйнөлүк Саламаттык сактоо уюму (2013)
Ачык жана аралыктан билим берүүдөгү (ААББ) «ачык» термини «окутуудагы жаш өзгөчөлүккө, убакытка, орунга, мейкиндикке байланышкан
тоскоолдуктарды жоготууга багытталган системалуу билим берүүнүн же кесиптик даярдоонун бардык схемасына » тиешелүү. Адамдар ачык билим алууда
эмнени окуй турганы, кантип окуй турганы, кайда окуй турганы, кандай ылдамдыкта окуй турганы, ким жардам берери жана алардын окуусу качан бааланышы
боюнча жоопкерчиликти өздөрүнө алышат. (Аралыктан окутуу, Бириккен Падышачылык, 2003, пункт 1). Ачык чечимдердеги ачык колдонуу тиешелүү деңгээлде
бардыгына жеткиликтүү жана ачык болгон программалык камсыздоого жана окуу программаларына кирет.
3. Бириккен Улуттар Уюму
2

4.

.http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf
5

Buckup, S. (2009). Цена исключения: экономические последствия исключения людей с инвалидностью из
сферы труда, рабочий документ по вопросам занятости, N
º 43 (Женева, МОТ)

6

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_labour_market_access
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Жалпысынан майыптыгы бар адамдардын негизги ишмердүүлүгү менен байланышкан жумушка
орношуусу ЕС-28де 2011-жылы 47,3 түзгөн, б.а., эч кандай тоскоолдугу жок адамдарга караганда 20%
төмөн болгон. Бул көрүнүштүн эң негизги себептеринин бири – «билим жана кесиптик даярдык» болгон.
Инклюзивдүү жана жеткиликтүү маселелерди камтыган окутуунун адекваттуу мүмкүнчүлүктөрү
бардык жарандардын, алардын ичинде майыптыгы бар адамдардын технологияга таянган Билимдер
Коомунун экономикалык жана социалдык өнүгүшүнө чоң салым кошуусуна жана активдүү катышуучу
болушунда чоң мааниге ээ.
Бул иш-аракет билим берүүнүн универсалдуу дизайндык (ББУД) принциптери коомдун бардык
мүчөлөрүнө пайда алып келишин, билим берүү сапатын жакшыртууну камсыздайт.
Коомдун бардык аспектилеринде, өзгөчө билим берүү максатында технологиялардын
колдонулушунун кенири жайылышы менен майып адамдардын билим берүү системасындагы
тоскоолдуктардан чыгуусуна улам жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат.
Майып адамдарга окуу программасына же иштерге катышууга мүмкүнчүлүк берген милдеттерди
жана шарттарды модификация жана корректировка кылууга ыңгайлуулуктун болушу чоң мааниге ээ
(АКШнын Билим берүү министрлиги, 2007-жыл)7.
Ушуга байланыштуу ассистивдик (жардамчы) технологиялар (АТ) окуу жайларында майып
адамдарга (окуучуларга, инструкторлого жана мекемелердеги майыптыгы бар кызматкерлерге)
маалымат жана билим алууга мүмкүнчүлүк берет.
Бул документте майып адамдарга инклюзивдүү билим берүү боюнча ар кандай кызыкдар
тараптардын саясий жана укуктук милдеттерине басым жасалат. Ушуга байланыштуу жеткиликтүүлүк
маселелерин кандай гана окуу процесси болбосун пландаштыра баштаганда эле кароо керек.
Саясаттын, жеткиликтүүлүк боюнча кээ бир жоболордун болгондугуна карабастан, аларды ишке
ашырууда укуктук натыйжалардын, стимул берүүнүн тиешелүү чаралары болгондугу ― башкы маселе
болуп саналат.
Ачык жана аралыктан билим берүүнүн (ААББ) методдорунун кеңири спектри ачык билим берүү
ресурстары, илимий маалыматтарды ачык алуу (ОА), ачык баштапкы коддору менен эркин
программалык камсыздоо (ЭПК) жана башка жеткиликтүү жана инклюзивдүү технологиялык чечимдер
менен айкашып майып адамдарга билим алууга жана алган билимдерин, жөндөмдөрүн өзүнүн коомуна
берүүгө, ошондой эле негативдик мамилени, стигманы жана дискриминацияны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк
берет.

1.2.1 Изилдөө
Ачык жана аралыктан билим берүү боюнча кеңири масштабдагы изилдөө жүргүзүлүп, бардык
рецензияланган жана рецензияланбаган журналдар ал изилдөөлөрдү жарыялап жатат. Бирок алардын
ичинен майыптыгы бар адамдарга (угуусу начар, окууга жөндөмү жок, физикалык майыптык) арналган
публикациялар аз санда8.
Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында көптөгөн майып адамдар аралыктан окуткан курстарга жазылып
жатышат. Демек ААББ майып адамдардын билим берүү процессине абдан чоң таасир бере алат 9.
ААББ технологиялык жетишкендиктер менен айкалышып өнүгүп, маалыматты ар кандай
ыкмалар менен жеткирип, майып адамдарга билим алуудагы тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет.
Ал тоскоолдуктарга төмөнкүлөр кирет:
 географиялык жактан алыс болуу;
 мобилдүүлүк маселелери (майда моториканы башкаруу);
 сенсордук көйгөйлөр (көрүү, угуу);

7

8

9

http://www.apa.org/pi/disability/dart/toolkit-three.aspx
В Приложении 2 представлен список доступных журналов
Mpofu, Chimhenga & Mafa (2013)
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 билим алуу же когнитивдик көйгөйлөр;
 кептик жана тилдик кыйынчылыктар;
 тиешелүү ресурстарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу;
 майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу болгон инфраструктуранын жоктугу;
 маданий факторлор (мисалы, ата-энелердин катышы, стигматизация жана дискриминация);
 тилдик айырмачылыктар;
 социалдык жана эмоциялык кыйынчылыктар;
 бирдей билим берүү мүмкүнчүлүктөрү;
 акысыз жана арзан билим берүү;
 билим берүү тармагында даярдалган, тажрыйбалуу персоналдын/адистердин болушу;
 жардамчы технологияларынын жетишсиздиги;
 экономикалык факторлор
Китепте иштеп чыгуучулар жана окутуучулар майыптыгы бар адамдар окуу чөйрөсүндө
тоскоолдуктарга болушунча көп кездешпей тургандай кылып ААББды эффективдүү пландаштыруу
10

керек экендиги баса көрсөтүлөт

.
ААББ жана майыптыгы бар адамдарга арналган китепте коммуникациялык,
маалыматтык жана физикалык же структуралык барьерлер сыяктуу башка бир
тоскоолдуктардын жаралышына себеп болгон жүрүм-турум барьерлерине конкреттүү
шилтеме берилбейт. 11 Майыптыгы бар адамдар жардамчы технологияларды (ЖТ)
колдонбосо окуу материалдарын жетиштүү деңгээлде ала алышпайт, окуу
процесстерине толук кандуу катыша алышпайт, т.а., билим алуу мүмкүнчүлүгү
чектелүү болот.

1.3.Өбөлгөлөр
1.3.1.БУУнун майыптыгы бар адамдардын укукта ры жөнүндөгү
Конвенциясы
БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү Конвенциясында (БУУнун МУК)
каралган майыптарга узак мезгилдерден бери физикалык, акыл жагынан, интеллектуалдык же
сенсордук жактан жабыркап, башка адамдар сыяктуу коомдук турмушка толук кандуу катышууда
тоскоолдуктарга учураган адамдар кирет (БУУнун МУК, 2006-жыл, 1-берене, 2-пункт).
БУУнун бул Конвенциясынын кийинки беренелери түздөн-түз ААББ жана билим берүү
маселелери менен байланышат:
3-берене – БУУнун жалпы принциптери. Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө
Конвенция (2006) - аталган Конвенцияда көрсөтүлгөн бардык укуктарды колдонуу принциптерин
камтыйт. Ал принциптер төмөнкүлөр:
― Адамдын аброюн, анын өз алдынчалыгын, жеке тандоодогу эркиндигин жана көз
карандысыздыгын сыйлоо;
― Дискриминация кылбоо;
― Коомго толук жана эффективдүү катышуу;
― Майыптыгы бар адамдардын өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана аларды адамдын ар түрдүү
компоненти жана адамзаттын бөлүгү катары кабыл алуу;
― Мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги;
― Жеткиликтүүлүк;
― Эркектер менен аялдардын теңдиги;
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― майыптыгы бар балдардын жөндөмдөрүнүн өнүгүшүн жана алардын индивидуалдуулугун
сактоо укуктарын сыйлоо;
4-беренде ― Жалпы милдеттер
Мүчө -өлкөлөр төмөнкүлөргө милдеттүү:
― Бул Конвенцияда каралган укуктарды ишке ашыруу үчүн бардык тиешелүү мыйзамдык,
административдик жана башка чараларды кабыл алуу;
― Бардык стратегияларда жана программаларда майыптыгы бар адамдардын укуктарын
коргоону жана колдоону эске алуу;
― Мамлекеттик органдар жана мекемелер ушул Конвенциянын негизинде иш алып баруусун
камсыздоо;
― Адамдар, уюмдар же жеке ишканалар тарабынан майыптыгы бар адамдарга карата болгон
дискриминацияны жок кылуу үчүн тиешелүү чараларды кабыл алуу;
― Стандарттарды жана жетектөөчү багыттарды иштеп чыгууда универсалдуу дизайн идеясын
көтөрүү;
― Изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жүргүзүү жана аларды колдоо, ошондой эле
майыптыгы бар адамдарга ыңгайлуу маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, каражаттар,
жеңилдетилген мобилдүүлүк, ассистивдик технологиялар жана
түзүлүштөр сыяктуу жаңы
технологиялардын колдонулушуна шарт түзүү;
― Майыптыгы бар адамдарга каражаттар, түзүлүштөр жана ассистивдик технологиялар,
ошондой эле башка көмөктөр, жардам көрсөтүү багытындагы кызматтар жана объектилер жөнүндө
жеткиликтүү маалыматтарды берүү;
9-берене – Жеткиликтүүлүк. МКТ жана технологиялык системаларды колдонуу
мүмкүнчүлүктөрү
21-берене – Ой-пикирди жана көз караштарды билдирүү эркиндиги жана маалыматты
жеткиликтүү алуу
Майыптыгы бар адамдарга ылайыктуу расмий жана расмий эмес формадагы альтернативдүү
пикир алышуу ыкмаларын, методдорун жана форматтарын кабыл алуу жана ага көмөктөшүү.
24-берене – Билим берүү
Майыптыгы бар адамдар жалпы билим берүү системасынан чыкпайт. БУУнун Майыптыгы бар
адамдардын укуктары жөнүндө Конвенциясы ратификацияланган өлкөлөр майып адамдардын
талаптарын: билим алуу мүмкүнчүлүгү, маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды (МКТ)
колдонуу менен маалымат алуусун тиешелүү деңгээлде канааттандырышы керек.

1.3.2.Ачык жана аралыктан билим берүү (ААББ)
ААББ ― онлайн-окутууну, электрондук окууну, аралыктан билим берүүнү, сырттан окууну,
ийкемдүү окууну жана массалык ачык онлайн-курстарынын кыймылын (МАОК) камтыган кеңири
термин. Бул берененин максаты ― ААББ төмөнкү функцияларды камтыган окуу катары аныктоо
болуп саналат:
- окутуучунун жана окуучунун орду жана мезгилине жараша бөлүштүрүү (же экөө тең);
- эки тараптуу байланыш жана топтук байланыш (тармак);
- массалык маалымат каражаттарын жана технологияларды колдонуу;
- билим берүү тармагында индивидуалдык тажрыйба;12
ААББдын өнүгүшү окутууну колдонуучу үчүн да, консультант үчүн да технологиялардын кеңири
колдонулушу менен күчөтүлгөн. Интерактивдик (санариптик) технологияларга негизделген билим
берүү ресурстары аралыктан жана аралаш окутуу үчүн көп иштелип чыга баштады. Бул тенденция
келечекте да өнүгүшү мүмкүн.
Технологияларга негизделген окутуунун көптөгөн инструменттери интерактивдик мүнөзгө ээ
болуп, окуучулардын билимге кызыгуусуна стимул берет13
ААББ майып адамдардын төмөнкүдөй маселелерин чечүүгө көмөктөшөт: окутуу борборунан
алыс тургандыгы, сенсордук системалар менен байланышкан көйгөйлөрү (б.а., көрүү, угуу) жана
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мобилдүүлүк боюнча кыйынчылыктар (мисалы, физикалык жактан жетишпегендиктер), ошондой эле
гендердик14 жана каржылык факторлор. Бул жетектөөчү принциптеринде майып адамдар үчүн ААББга
көңүл бурулат. Ал ошону менен бирге бардык окуучулар үчүн актуалдуу болуп саналат.

Ачык жана инклюзивдүү чечимдер
Ачык чечимдерге ачык лицензиянын негизинде бардык адамдар 15 үчүн билим алууда
жеткиликтүү болгон материалдар, стратегиялар, процесстер жана технологиялар кирет. Ачык болуунун
бир канча деңгээлдери бар: кайра-кайра колдонуу, кайра бөлүштүрүү, кайра кароо жана ремикс 16 .
Баарына жеткиликтүү болуу - ачык чечимдердин маанилүү компоненттеринин бири болуп саналат.
Белгилей кетсек, ачык чечимдер негизинен, жеткиликтүү болбойт.
Бул документтин максаты – ачык чечимдердин жеткиликтүүлүк мааниси тууралуу маалыматты
кеңири берүү. Бул документте жеткиликтүү болуу - ачык чечимдер менен байланышкан саясаттын
ажырагыс бөлүгү болушу керек. Бул жетектөөчү принциптер билим берүү тармагында кеңири таралган
ачык чечимдерди камтыйт: ачык билим берүү ресурстары (АБР), ачык баштапкы коддору менен эркин
программалык камсыздоо (ЭАПК) жана илимий маалыматтарды ачык колдонуу мүмкүнчүлүгү (АКМ)17.

Ачык билим берүү ресурстары (АББР)
Ачык билим берүү ресурстары (АББР) ― жалпы колдонуу үчүн киргизилген же ачык лицензиясы бар
бардык билим берүү материалдары.18
АББРге окуу китептери, окуу программалары, пландар лекциялар, тапшырмалар, тесттер,
долбоорлор, аудио, видео жана анимацияларды камтыйт.
АББР колдонуучуларга материалды мыйзамдуу жана эркин колдонууга, аны көчүрүүгө, өзүнө
ыңгайлаштырууга жана маалыматты кайра таратууга мүмкүнчүлүк берет19.
АББРди колдонуу жана алмашуу эркин болсо да автордун материалга карата интеллектуалдык
менчик укугу сакталат20.
Creative Commons 21 (же аналогдук) лицензиясында ресурстар кандай жолдор менен
колдонулары жана материалды кандайдыр бир деңгээлде адаптация кылуу уруксааты көрсөтүлөт.
АББР иштин авторун кошо жазууга үндөйт. Мында которуу, бирдиктүү колдонуу жана адаптация кылуу
укуктарына да жол берилет.
АББР боюнча Париж декларациясында (2012) АББРди майыптыгы бар адамдардын
кызыкчылыгы үчүн колдонууну колдогон бир катар эл аралык негизги конвенциялар жана билдирүүлөр
сыпатталат. Алардын катарында Адам укуктарынын жалпы декларациясы, Дакардын бардыгына
билим берүү боюнча иш-аракеттери, Майып адамдардын укуктары жөнүндө Конвенция да бар.

Ачык баштапкы коду менен эркин программалык камсыздоо
(ЭАПК)
Ачык баштапкы коду менен эркин программалык камсыздоо (ЭАПК) ― бир адам же адамдар тобу
иштеп чыккан, ачык модификацияланган жана колдонуу үчүн эркин таратылган программалык камсыздоо.
Программалык камсыздоонун баштапкы коду (базалык программалык коду) , эреже боюнча,
конкреттүү бир лицензиялык шарттардын чегинде өзгөртүлөт жана таратылат22.
ЭАПК продуктылары эркин колдонулуп, изилденип, бирдиктүү жана өркүндөтө тургандай болуп
лицензияланат23.
Ачык баштапкы коду бар концепция онлайн-энциклопедиянын (Википедия) жана ачык билим берүү
ресурстарынын (АББР) иштелип чыгышына алып келди. Алардын максаты жогоруда аталган
продуктыларды дайыма колдонуучулар тарабынан маалымат киргизилип өркүндөтүп туруу болуп
саналат.
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Илимий маалыматтарга болгон ачык мүмкүнчүлүк
Илимий маалыматтарга болгон ачык мүмкүнчүлүк – бардык адамдар үчүн ылайыктуу
рецензияланган илимий-изилдөөчүлүк маалыматтарды эркин алуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат24.
Ачык мүмкүнчүлүк автордук укуктардын ээлери маалыматтарды көчүрүү, колдонуу, жайылтуу,
кандай гана форматта болбосун автордун түп нускасына жакын туунду иштерди берүү жана жаратуу
боюнча дүйнөлүк укуктарды берүүнү талап кылат.
Ачык мүмкүнчүлүк стипендияларды таратуу масштабын өркүндөтүү жана кеңейтүү үчүн
маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды (МКТ) колдонот.
Ачык мүмкүнчүлүктүн жардамы менен изилдөөчүлөр менен окуучулар кеңири билим алышат,
авторлор кеңири аудиторияга ээ болушат. Ошону менен бирге изилдөөчүлөрдүн потенциалдык
таасири күчөйт, билим алмашуу жакшырып, экономикалык жана социалдык өнүгүүгө мүмкүнчүлүк
түзүлөт.

1.4. Жетектөөчү принциптерди колдонуу
чөйрөсү
ЮНЕСКО башка эл аралык, аймактык улуттук өнөктөштөр менен бирдикте жогоруда аталган
кызыкдар тараптар үчүн бул Жетектөөчү принциптерди иштеп чыккан. Ал кызыкдар тараптарга: өкмөт,
мекемелер, окуу китептерин иштеп чыгуучулар, окутуучулар жана квалификация менен камсыз кылуучу
жана таануучу органдар, ошондой эле өндүрүштүк ишканалар, IT чөйрөсүнөн иштеп чыгуучулар, үйбүлөлөр, эң башкысы майыптыгы бар адамдар кирет. Алардын максаты ― майыптыгы бар адамдарга
ачык чечимдерди (АББР, АД жана ЭАПК) колдонуу менен ААББнын жардамы менен сапаттуу билим
берүү мүмкүнчүлүгүн колдоо.
Бул документте жетектөөчү принциптердин эки тобу киргизилген. Биринчи бөлүгүндө өкмөттүк
деңгээлдеги директивдик органдарга, окуу жайларга, окуу программаларын иштеп чыгуучуларга жана
квалификация менен камсыз кылуучу органдарга, ошондой эле өндүрүштүк ишканаларга арналган
конкреттүү сунуштар камтылган.
Экинчи бөлүгүндө билим берүү тармагында иштегендер үчүн окуу процессинде баалуу болгон
маселелердин чечимине багытталган иш-аракеттердин матрицасы камтылган.
Абдан тездик менен өнүгүп жаткан технологиянын мүнөзүнө ылайык бул документте
технологиялык инструменттерге берилген шилтеме МКТ тармагында чечимдерди издөө менен
алектенгендер үчүн көрсөтүлгөн.
Каралып жаткан маселелер билим берүүнүн бардык деңгээлдерине, формалдык жана
формалдык эмес түрлөрүнө, ошондой эле майыптыгы бар адамдарга багытталган демилгелерге
тиешелүү.
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16
UNESCO (2013). Глобальный доклад ЮНЕСКО: открывая новые возможности для расширения прав и возможностей. Взятос
http://unesdoc.unesco.org/ images/0021/002197/219767e.pdf
17
UNESCO (n.d.). Открытый доступ. Взято с 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.Жетектөөчү принциптерге киришүү
БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү Конвенциясында (БУУнун МУК)
майыптыгы бар адамдардын билим берүү жана маалымат процесстериндеги талаптарына тиешелүү
деңгээлде жооп берүүгө басым жасалат. Мындай жетектөөчү принциптердин иштелип чыгышы майып
адамдар үчүн инклюзивдүү ААББ менен камсыз кылуу аракетин жана кызыкдар тараптарга
маалыматты системалык негизде берүү мүмкүнчүлүгүн жаратат жана стандартташтыруунун белгилүү
бир гармонизациясын талап кылат.
Документ ААББны ишке ашырууда инклюзивдүү практика боюнча алдыңкы тажрыйбаны жана
жалпы маселелерди чечүүнү колдойт.
Бардык кызыкдар тараптар билим алуунун инклюзивдүү мүмкүнчүлүгүнө жооптуу болушат. Бул
тармакта демилгелик ийгиликтин негизги элементтери ― билим берүү коомчулуктарынын ортосундагы
коммуникация жана бардык кызыкдар тараптардын потенциалын өнүктүрүү болуп саналат.
Бул жетектөөчү принциптер ААББ институттары үчүн стандарттуу процедуранын иштелип
чыгышына алып келет. Ошентсе да, бул документте жаңы стандарттык процедуралардын иштелип
чыгышы үчүн сунуштар гана берилет. Сунуштар, конвенция же келишим сыяктуу эл аралык
нормативдик документтер каралбайт, практикалык стандарттар гана каралат.
Стандарттарды түзүү милдети негизги концепциялардын обзорунан, аныктамаларынан,
классификацияларынан жана методдорунан, ошондой эле ар кайсы өлкөдө ар кандай кызыкдар
тараптар маселелерди жана тоскоолдуктарды, процедураларды чечүүдө колдонгон чечимдерден
башталат.
Стандарттуу процедуралардын легитимдүүлүгү өндүрүштүк стандарт практиканын талаптары
менен байланышса колдоого алынат.
Бул документтин максаты - жетектөөчү принциптерди окутуу жана окуу процесстери менен
айкалыштырып, окуу программаларын жана алардын мазмунун иштеп чыгуу, технологиялык
чечимдерди жана ага жакын аспектилерди колдонуу аркылуу стандарттуу процедураларды иштеп
чыгуу үчүн маанилүү аргументтерди берүү болуп саналат.

2.2.Өкмөт үчүн жетектөөчү принциптер
Өкмөт майыптыгы бар адамдардын ААББга мүмкүнчүлүк алуусунда маанилүү роль ойнойт.
Өкмөт мекемелердин жана инструкторлордун мыйзамдык жана саясий багытын камсыз кылса,
өндүрүш болсо тиешелүү колдоо жана материал менен касыз кылат. Бул мыйзам жана саясий роль
көбүнчө ведомстволор аралык жана министрлер аралык кызматташтыкты жана координацияны талап
кылат.
БУУнун МУК контекстинде улуттук өкмөттөр ратификация жана реализация процессинин негизги
катышуучулары болуп саналат. БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү
конвенциясын ратификациялаган өкмөттөр улуттук максаттарга жана өнүгүү артыкчылыктарына
ылайык, аларды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн ресурстар менен стратегиялык пландардын үстүндө
иштеп жатышат.
БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенциясы ичине бардык
нормативдик негиздерди камтып, өкмөттөн тиешелүү мыйзамдарды, административдик жана башка
чараларды кабыл алуусун талап кылган бир катар жалпы милдеттерди (2,3 жана 4-беренелер) да
камтыйт.
Ошондуктан өкмөттөр билим берүү институттарына мыйзамдык жана саясий көрсөтмөлөрдү
беришет. Өнөр жайлар болсо маалымат жана билим алууда тиешелүү колдоо жана материал менен
камсыз кылат.
Өкмөттөр өлкө ичинде кең тилкелүү тармактар жана коммуникация системасы сыяктуу
инфраструктура жагын камсыз кылууга да жооптуу болушат.
Кээ бир башка Жалпы Милдеттерде билим берүү чөйрөсүндө инклюзивдүү МКТ жана АТ
колдонууга түз шилтеме берилет (2, 9, 21 жана 24-беренелер).
Бирок өкмөттүн билим берүү боюнча улуттук стратегиялардагы жана саясаттагы майып
адамдардын талаптарын эске алган деңгээли ар кайсы өлкөлөрдө айырмаланат.
Билим берүү боюнча улуттук стратегияларда жана саясатта өкмөт бардык окуу жайларында
майыптуулук аспектилери жана алардын билим алуу мүмкүнчүлүгү, анын ичинде ААББ, формалдык
жана формалдык эмес билим берүү башкалар менен бирдей деңгээлде болушун көзөмөлгө алуу
боюнча негизги жоопкерчиликти алат.
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Ушул контексттен алганда өкмөт төмөнкү багыттарды карашы керек:
• Укуктук жана саясий абалдар. Өкмөт майыптыгы бар адамдарга ачык жана аралыктан
билим берүүнү (ААББ) камсыз кылуу үчүн мыйзамдарды же саясатты иштеп чыгууну
колдошу керек. Мындай саясат ишке ашыруу мониторингин карап, тиешелүү
стандарттарды, процедураларды жана механизмдерди сакташ ы керек.
• Каржылоо: Майыптыгы бар адамдарды ААББга киргизүү үчүн зарыл болгон жагымдуу
чөйрөнү дайыма түзүп туруу үчүн адекваттуу каржылоону камсыздоо керек.
• Кызматташтык жана өнөктөштүк. ААББ чегинде кызыкдар тараптар ортосунда байланыш
түзүүгө, тажрыйба алмашууга көмөктөшүү; өкмөттөр майыптыгы бар адамдардын укугун
сактоо менен билим берүү, саламаттыкты сактоо жана социалдык маселелер,
технологиялар, инфраструктура жана калкты жумушка орноштуруу сыяктуу ар кандай
секторлордогу тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда ведомстволор аралык
кызматташтыкты камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. Мында маанилүү аспект – Билим
үчүн универсалдуу дизайн принциптерин колдонуу болуп саналат.
• Ассистивдик технологияларды (АТ) жана инклюзивдүү МКТны колдонуу
мүмкүнчүлүктөрү: Майыптыгы бар адамдардын ААББ аркылуу билим алуусун жакшыртуу
үчүн АТ жана МКТны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүү. Ошондой эле ал инклюзивдүү
технологияларды сатып алуу, ошондой эле майып адамдардын талаптарына ыңгайлуу
инструменттерди жана кызматтарды иштеп чыгуу жөнүндөгү жоболорду камтыш керек.
• Изилдөө: Ачык чечимдердин жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн ЭАПК, ААББ жана АД
тармагындагы изилдөөлөрдү жана иштелмелерди колдоого алуу.
• Инфраструктура:
Майыптыгы бар адамдар үчүн ААББ чегинде тиешелүү
инфраструктуранын өнүгүшүн жана колдонулушун бекемдөөгө көмөктөшүү.
• Потенциал
түзүү:
Инструкторлорду,
жардамчы
персоналдарды
жана
МТ
администраторлорун ААББда майыптыгы бар окуучулар менен эффективдүү иштөө үчүн
жеткиликтүүлүк, ошондой эле АТ, ААББ, АД жана ЭАПК боюнча окутууну колдоо;
• Колдонуучуларга багытталган иш: инклюзивдүү ААББ менен байланышкан
кыйынчылыктарды жана чечимдерди аныктоо үчүн майып адамдардан турган уюмдар жана
ассоциациялар менен иштөө; көп сандаган дискриминация жана стигматизацияга туш
болгон майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүүгө өзгөчө көңүл буруу керек.
• Стандарттык процедуралар: Сапаттык камсыздоо жана квалификацияны колдоо боюнча
органдарынан жеткиликтүүлүк боюнча талап кылуу.
• Даярдоо жана окуу материалдары: Билим берүү үчүн Универсалдуу дизайн,
майыптыгы бар окуучулар үчүн жеткиликтүүлүк аспектиси, Ачык Чечимдер, педагогдорду
даярдоонун улуттук окуу программаларынын ажырагыс бөлүгү болушу үчүн маселелерди
кароо.

2.3.ААББ жүргүзгөн окуу жайлары үчүн
жетектөөчү принциптер
Билим берүү мекемелери көбүнчө ААББ курстары үчүн колдонулган негизги мазмунга жана
платформаларга карата өзөктүү чечимдерди кабыл алат. Ушуга байланыштуу иш-аракеттердин
матрицасына (1-таблица) негизделген жетектөөчү принциптер бул тармактардагы чечимдерди
маалымдоо үчүн кызмат аткарат.
Жеткиликтүүлүк жана Билим үчүн Универсалдуу дизайн (БУД) маселелери кеңири билим берүү
контекстинде каралышын камсыз кылуу маанилүү.
Билим берүү мекемелери мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен байланышкан иш-чаралардын
чегинде окутууда майыптыгы бар окуучулардын талаптарын эске алуусу керек. Ошону менен бирге
окуу жайлары бардык билим алуучулар үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылган жана инклюзивдүүлүккө
негизделген тиешелүү саясатты, процедураларды жана стандарттарды иштеп чыгууга жана ишке
ашырууга умтулуусу зарыл. Анткени билим алуу шарттарында көптөгөн индивидуалдык
айырмачылыктар бар. Майыптык категориясынын негизинде гана колдоо көрсөтүү максатка ылайык
келбейт, ошондуктан жалпы маселелерди жана тоскоолдуктарды инклюзивдүү дизайн жана окутуу
принциптерин эске алуу менен ырааттуу жана системалуу аныктоо маанилүү.
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Бул контекстте окуу жайлары төмөнкүдөй тармактарда иш алып баруусу зарыл экендиги
баяндалат:
• Окууга кабыл алуу: Майыптыгы бар адамдарды окууга кабыл алуунун бардык
этаптарында (курс, регистрация, кирүү сынактары жана окууга киргенге чейин жеке пикир
алмашшуу) жеткиликтүү ачык чечимдерди колдонуу менен ААББга киргизүү тууралуу
маселени максатка ылайык кароо.
• Талаптарды баалоо: майыптыгы бар бардык окуучуларга билим берүү программасын
колдонууга толук мүмкүнчүлүк берүү үчүн аларды баалоо.
• Майыптуулукка карата стратегия жана ички саясат: майыптыгы бар окуучуларды
жана кызматкерлерди системалуу каттоо үчүн (топтоо, жумуш ордун корректировкалоо)
майыптыгы бар адамдарга карата стратегиялардын жана ички саясаттын болушун
камсыз кылуу. Булар кандай кызыкдар тараптардын, ошондой эле мекемелердеги
процесстердин жана технологиялардын ролун изилдөөнү талап кылат. Дагы башка
маселелерге сатып алуу саясаты, жеткиликтүү контент жана технологияларды иштеп
чыгуу жана колдоо кирет.
• Мазмун: Мазмун ар кандай талаптары бар окуучулардын бардыгына жана ар кандай
контексттерге ылайык, БУД принциптерин колдонуу менен иштелип чыгышын камсыз кылуу.
• Ачык чечимдердин интеграциясы: Жеткиликтүүлүк маселелерин чечүү максатындагы
программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашырууда ЭАПК, АББР жана АД
интеграциясын изилдөө
• Барьерлерди жок кылуу: Окутууда ассистивдик технологиялардын ар кандай
тоскоолдуктарды, көбүнчө, когнитивдик, физикалык жана сенсордук барьерлерди жок
кылуусун камсыз кылуу. Мында билим берүү мекемелеринин бардык бөлүмдөрүнүн БУД
принциптерин колдонуу менен окутууда барьерлерди жок кылуу боюнча
жоопкерчиликтери камтылат.
•
Кесиптик даярдык: Жеткиликтүү контентти жана технологияларды даярдоодо
окуучулардын, окутуучулардын жана башка адистердин талаптарын кароо жана
канааттандыруу.
• Эффективдүүлүк. Регулярдуу кайра байланыш, мониторинг жана баалоо механизмдердин
болушун камсыз кылуу;
• Колдоо кызматы. Каржылык жардам көрсөтүүнү, бардык катышуучуларга маалымат берүүнү
камтыган компетенттүү колдоо кызматтарын түзүү.
• Эрежелерди кармануу. Сапатты камсыз кылган органдар талап кылган жана сунуштаган,
колдогон алдыңкы тажрыйбалардын жайылышын камсыз кылуу;

2.4.Инструкторлор үчүн жетектөөчү принциптер
Инструкторлор жана башка окутуучулар курамынын алдына окуучуларды контент жана зарыл
болгон окуу ресурстары менен камсыз кылуу, ошондой эле аларга курстун аягына чейин күтүлгөн
жыйынтыктарга жетүү үчүн багыт берүү милдети коюлган. Алар мазмунду, талкуу форматтарын жана
окуучулардын жетишкендиктерин25 берүүдө колдонулган педагогикалык ишмердүүлүүккө байланыштуу
чечимдерди кабыл алууда негизги ролду ойнойт.
Инструкторлор – майыптыгы бара адамдардын талаптары тууралуу жакшы билген адамдар.
Алар зарыл болгон оңдоолорду, толуктоолорду сунуштай алышат, окуучуларга ААББ, ЭАПК жана АД
боюнча тиешелүү материалга багыт беришет. Ошону менен бирге инструкторлор окуучулардын
жетишкендиктери жана тажрыйбасын көзөмөлгө алып, зарыл болгон учурда өзгөртүүлөрдү киргизип
турушат.
Инструкторлор окуучуларга канчалык жакын болсо алар окуу жайында тиешелүү талаптарына ээ
болуп, билим алууда жакшы жыйынтыктарды беришет. Ушуга байланыштуу инструкторлор төмөнкү
багыттарды карап чыгышы керек: окуучуларга насаат айтып, аларды колдоо, майыптыгы бар
окуучуларга ыңгайлуу болгон тиешелүү материалдарды киргизүү, ачык чечимдерди жана инклюзивдүү
технологияларды колдонуу аркылуу индивидуалдуу жана эффективдүү адаптацияны түзүү;

25

Hashey & Stahl (2014)
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Кабардар болуу. Өз убагында, так жана ыңгайлуу колдоо көрсөтүү үчүн окуу процессине
жана окуу чөйрөсүнө зарыл болгон толуктоолорду, тактоолорду киргизүү максатында
бардык окуучулардан алардын талаптары жана функциялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу
сурамжылоо жүргүзүү.
Насаат берүү жана окуучуларды колдоо. Майыптыгы бар окуучуларга жеткиликтүү
болгон тиешелүү дидактикалык материалдарды киргизүү, зарылдыгына жараша
индивидуалдуу жана эффективдүү корректировкаларды киргизүү, ачык чечимдерди жана
инклюзивдүү технологиялардын колдонулушун киргизүү.
Жеткиликтүүлүк интеграциясы. Иштеп чыгуунун бардык этаптарындагы жеткиликтүүлүк
стандарттарына (мисалы, техникалык стандарт, физикалык инфраструктура стандарты)
туура келген ААББдагы жеткиликтүү ачык чечимдердин интеграциясы.
Баалоо. Жеткиликтүүлүк боюнча сапаттык камсыз кылуу органдары жана
аккредитациялык жана лицензия берүү мекемелери сунуштаган, колдогон жана талап
кылган критерийлерге ылайык камсыз кылуу.
Эффективдүү коммуникация. Окууда жетишкендиктерин баалоо үчүн окуучулар менен
мезгил-мезгил менен байланышууга көмөктөшүү.
Мазмундун жеткиликтүүлүгүнө мезгилдүү обзор кылуу. Мазмундун жеткиликтүүлүк
стандарттарына шайкештигин регулярдуу мониторингин камсыз кылуу жана зарыл болгон
өзгөрүүлөрдү киргизүү.
Мониторинг: Окуучулардын негизинде туруктуу кайра байланышуу жана анализдин
негизинде курстарга катышуу, ошондой эле курстардын расмий обзорлорунун
механизмдеринин интеграциясы. Курстарды андан ары өнүктүрүү үчүн окуучулардын
тажрыйбалары жана алардын талаптары жөнүндө маалымат топтоо жана салыштыруу
Кесиптик өнүгүү жана билим алмашуу. Жеткиликтүүлүк жана аны кесиптик этикада
колдонуу боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жана эмпирикалык маалыматтарды
дайыма жаңыртуу. Адистер ортосунда алдыңкы тажрыйбалар менен алмашууга катышуу.

2.5.Сапаттык камсыз кылуу жана
квалификацияны таануу боюнча органдар
үчүн жетектөөчү принциптер
Сапат менен камсыз кылуу жана квалификацияны таануу ― билим берүүдөгү актуалдуу жана
баалуу негизги элементтерден болуп калды.
Сапат ― жогорку окуу жайларынын эң маанилүү жоопкерчилиги болуп саналат. Сапатты камсыз
кылган тышкы органдар стандарттарды жана критерийлерди түзүүнүн, программаларды баалоо жана
сапат менен камсыздоонун институттук механизмдеринин обзорунун негизинде сапаттык маданияттын
калыптанышында маанилүү роль ойнойт.
Сапатты камсыз кылган органдар жожду же программаны баалоодо көбүнчө окутуучулук
курамдын квалификациясын, дидактикалык жана окуу ресурстарын, окутуунун жалпы билим берүү
тажрыйбасына шайкештигин карайт. Ошентип, сапатты камсыз кылган органдар майыптыгы бар
окуучулардын талаптарын канааттандырууга багытталган саясат окутуунун сапатын көтөрүүгө шарт
түзүүсүндө чоң роль ойнойт.
Квалификацияны таануу – тиешелүү органдардын конкреттүү бир максат үчүн өлкөдөн же чет
өлкөдөн алган квалификацияны расмий таануусу болуп саналат. Мындай органдар ЮНЕСКОнун
аймактык конвенцияларында квалификацияны таануу тууралуу көрсөтүлгөн принциптерине таянуусу
керек. Аталган конвенциянын принциптеринде адилеттүүлүк менен эч кандай дискриминацияга жол
бербей баалоо эрежеси, окутуунун салттуу эмес ыкмаларын, жогорку билим берүү системалары
жөнүндөгү маалымат алмашууну баалоо, тиешелүү органдар ортосундагы сапатты жана
квалификацияны камсыз кылуу камтылган26.
Таануу маселеси боюнча иш алып барган органдар майыптыгы бар окуучуларды окуу чөйрөсүнө
алып келүүнү камсыздоо менен байланышкан маселерди, аларды ишке ашырууда ачык жана сырттан
окуу боюнча жетектөөчү принициптерди карашы керек. Билим сапатын камсыз кылуу жана таануу
органдарынын миссиялары өз ара тыгыз байланышта иштейт. Таануу боюнча органдар көбүнчө
сапатты камсыз кылуу органдары берген маалыматка таянат. Ушул контексттен алып караганда

26

Караңыз., өзгөчө, 1997-жылы кабыл алынган Европа аймагында жогорку билим берүүгө байланышкан квалификацияларды таануу тууралуу
Конвенция. 1983-жылы кабыл алынган Азия –Тын океан аймактарындагы окуу курстарын, дипломдорду жана жогорку билим тууралуу окумуштуулук
даражаларын таануу тууралуу аймактык конвенция, 2011-жылы кабыл алынган жогору билимдеги квалификацияны таануу боюнча Азиялык-Тынч
океандык конвенция

20

сапатты камсыз кылган жана квалификацияларды таааныган органдар төмөнкү багыттар боюнча иш
алып барышы керек:
• Дискриминациялык эмес таанууну колдонуу. Салттуу эмес формада алынган
квалификацияны (онлайн жана аралыктан окуу) таанууда ЮНЕСКОНун аймактык
конвенциясында таануу боюнча көрсөтүлгөн адилеттүү жана дискриминациялык эмес
принциптерди колдонуу
• Кабардар болууну өркүндөтүү. Майыптыгы бара адамдардын интеграциясын камсыз
кылуу менен байланышкан маселелер тууралуу түшүнүгүн өнүктүрүү. Мында
инклюзивдүүлүктүн жана окутуу тажрыйбасын кеңири топко таратуу артыкчылыгы да
камтылат.
• Стандарттарды түзүү. Сапат жана критерийлер стандартына окуучулардын, анын
ичинде майып окуучулардын кеңири чөйрөсүнө жеткиликтүү окууну камсыз кылган так
жоболорду киргизүү.
• Кетирбей кармап калуу жана окутуунун жыйынтыктары. Сапаттык стандарттар
жождордон кабыл алынган окуучуларды кетирбей кармап калуу жана окууну аяктоо үчүн
эффективдүү мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылган, бардык бүтүрүүчүлөргө окутуунун
эквиваленттик жыйынтыктарына кепилдик берген механизмдерди талап кылышы керек.
• QA боюнча мекемелердин сапатты камсыз кылуу процесстерин дайыма
өркүндөшү. Майыптыгы бар адамдарды жогорку билим берүүнүн чегинде, ААББДа
сапаттуу окутууну камсыз кылууда критерийлерди жана процедураларды карап чыгуу
талап кылган конкреттүү багыттарды кароо.
• Этап менен ишке ашыруу. QA боюнча мекемелер педагогикалык курамынын
потенциалын көтөрүү, окуучуларга кызмат көрсөтүү, окутуу методикасы, окуу
материалдары жана ресурстары, материалдык каражаттар сыяктуу инклюзивдүү
практиканы этап менен жайылтуу үчүн жождор менен иштөөсү керек.
• Мыкты тажрыйбалар менен алмашуу. QA боюнча мекемелер ААББ сапатын дайыма
колдоп туруу үчүн мыкты тажрыйбаларды топтоп, жайылтылышы керек.
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Кулагы укпаган аял менен кыз сматрфондун камерасы аркылуу ымдоо-жаңсоо тилинде сүйлөшүп жатышат
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3.1.Билим берүү үчүн Универсалдуу дизайн
(БУД)
Билим берүү үчүн Универсалдуу дизайн (БУД) – жеке талаптарга ыңгайлуу, ийкемдүү жана
инклюзивдүү ыкманы сунуштоо үчүн атайын окуу планы иштелип чыккан процесс.
БУДдун негизги компоненттери – маалымат берүү, билимдерди жана жөндөмдөрдү көрсөтүү
ыкмаларында, алардын окуу процессине катышуусундагы (мисалы, курстун мазмуну менен таанышуу,
курдаштары жана инструкторлор менен карым-катышы ж.б.), окутуудагы барьерлерди тиешелүү
шарттар, колдоолор аркылуу кыскартуудагы ийкемдүүлүктү жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу
болуп саналат27.
Заманбап технологиялар майыптыгы бар адамдар үчүн жараткан барьерлер бар.
Технологиялар окуучуларга ар кандай ыкмалар менен көп маалымат берсе да окуу жана маалымат
28
чөйрөсүндө бардыгына бирдей деңгээлде мүмкүнчүлүк бере албайт .
Дүйнөлүк Желе Консорциумунда (W3C, 2008) жарыяланган Веб-контенттин жеткиликтүүлүгүн
камсыздоо боюнча жетектөөчү принциптер веб-контент иштеп чыгуучуларга жана тишелүү вебсайттарды жана веб-ресурстарды иштеп чыгуу үчүн колдонулган инструменттерге гана арналган
эмес. Ошону менен бирге ал майыптыгы бара адамдардын веб-ресурстарга жеткиликтүү
болушундагы БУД принциптерин камсыздоо үчүн маанилүү инструмент болуп саналат.
Майыптыгы
бар
адамдар
окуу
процессиндеги бардык компоненттерди (регистрация,
административдик маселелер, курстук иштер ж.б.) колдоно алышы керек, окутуучулар да позитивдүү
мамиле кылып, тиешелүү педагогиканы колдонушу керек.
3.2-бөлүмдө каралган матрицада майыптыгы бар окуучулар үчүн ААББнын жеткиликтүүлүгүн
камсыз кылган БУДдун кошумча элементтери берилген.

3.2.Матрица: алдын ала жасала турган иштер,
ишке ашыруу боюнча чаралар, мониторинг
процесстери
ААББны майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү кылуу үчүн окутуунун бардык этаптарында
бир канча чараларды колдонуу керек. Кийинки чаралар окутуу процессинин ар кандай этаптарына
тиешелүү. Алдын-ала коюлган шарттарды, ишке ашыруу жана мониторинг процесстерин кароо зарыл.
Бул иш-аракеттер бардык окуучуларга пайда алып келет.
Өкмөт (б.а. инфраструктура тармагындагы мыйзамдар/саясат), өнөр жай (мисалы, вебсайттардын иштеп чыгуучулары, инструменттерди иштеп чыгуучулар), мекемелер (мисалы, окуу
программаларын иштеп чыгуучулар) жана инструкторлор (мисалы, окутуучулар, лекторлор) үчүн
өзгөчө ой-пикирлер болсо дагы ал ААББга катышкан бардык кызыкдар тараптар үчүн пайдалуу.
Бул бөлүм үч компоненттен турат:
1-таблицада Майыптыгы бар адамдар үчүн ААББны ачык чечимдер менен иштеп чыгуу үчүн
алдын ала иш-аракеттердин, ишке ашыруу чараларынын жана мониторинг процесстеринин
матрицасы берилген.
3.2.1 бөлүмүндө жана Тиркемеде бул матрицанын ар бир элементи боюнча негизи ой пикирлер камтылат.5, 6 жана 7 тиркемелерде матрицанын ар бир элементтери үчүн текшерүүчү
тизмелер
камтылган. Ал тизмелер зарылдыгына жараша ар кандай максаттар менен
байлынышы мүмкүн.

27
28

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udldefined
Hashey & Stahl (2014)
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Таблица 1. Майыптыгы бар адамдар үчүн ААББны ачык чечимдер менен иштеп чыгуу үчүн алдын
ала жасала турган иш-аракеттердин, ишке ашыруу чараларынын жана мониторинг процесстеринин
матрицасы. Бардык деңгээлдердеги мониторингди камтуу.
1
Алдын ала жасала турган
Ишке ашыруу боюнча чаралар
Мониторинг
иш- аракеттер
процесстери
П
л - Аялдар менен эркектердин
-Бардык иштерде платформаларга жана -Колдонуучуларда
бардык
контенттик
иш-аракеттерге
тиешелүү пикирлерди
алууну
а ААББнын
колдонуу
чараларга ылайык колдоо.
камсыз кылуу;
т аспектилерине
мүмкүнчүлүктөрүн
камсыз
-бардык системанын чегинде сегменттелген -Зарылчылыгына
кылууда
жалпы
институттук
чаралардын бири-бирине ыңгайлуу болушун жараша ЭАПКтын
ф
көрөгөчтүктү
жана
камсыз кылуу;
жардамы
менен
о
жактоочулукту аныктоо;
- Платформалардын жана технологиялардын
жаңылоо;
р Билим
берүү жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;
- Зарылчылыгына
м платформасына
карата - Инструкторлорду жана окуучуларды даярдоо
жараша
кошумча
а бардык тиешелүү институттук - Ар кандай колдонуучулар менен кери
платформаларды
л кызыкдар
тараптардын байланышты жана дайыма баалоону камсыз
кошуу;
катышуусун
камсыз
кылган
кылуу;
Жеткиликтүүлүктүн
а
жана
майыптыгы
бар
Кесиптик
даярдыкты
сунуштоо;
саясатка
шайкештигин
р
окуучулардын,
илимий - Колдонуучулардын кеңири чөйрөсү менен
аныктоо менен анын
кызматкерлердин
жана текшерип көрүү версиясын колдонуу;
стандарттарга
административдик
- Саясат, мыйзам, окуу варианттары жана
ылайыктуулугуна жана
персоналдардын талаптарына программалык камсыздоо тууралуу
колдонуучулардын
шайкеш келген институттук маалыматты дайыма өнүктүрүп туруу;
канааттануу
саясатты иштеп чыгуу;
-Платформалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз
даражаларына
-Саясат
жана
практика кылууда гендердик теңчилик маселелерин эске мезгилдүү баа берүү
тармагында мүмкүн болгон алуу;
-Баалоонун
мыкты
практикаларды
жыйынтыктарынын
колдонуу
негизинде
тиешелүү
Тандалып
алынган
коррективаларды
платформага карата саясатты
киргизүү;
ишке ашырууну камсыз кылуу
Мониторингде
үчүн тиешелүү ыйгарымдуу
гендердик
теңсиздик
укуктарды аткарган жоопту
маселесин эске алуу
адамды
же
башкарууну
дайындоо;
- окуучулардын, илимий жана
административдик
персоналдардын талаптарын
эске алуу менен жеткиликтүү
ресурстарды
жана
стандарттарды иштеп чыгуу;
-платформаларды, контентти
жана шарттарды камтыган
жеткиликтүү технологияларды
тандоо процессин аныктоо.
Бул тиешелүү жетектөөчү
принциптерге камтылат.
- институттук коомчулуктун
бардык
катышуучулары
(окуучулар,
академиялык
жана
административдик
персоналдар)
үчүн
даярдоонун
тиешелүү
программаларын иштеп чыгуу
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Алдын
2
ала иштер

Ишке ашыруу чаралары

к
-Окуучуларга
сунушталган
окуу
программаларын,
окуу
материалдарын
жана
башка
материалдарды
иштеп
чыгууда
жеткиликтүүлүк
критерийлерин
колдонуу саясатын түзүү;

− Контенттин
жеткиликтүүлүгүн, анын ичинде
АББР, ЭАПК жана веб-сайттарды
дайыма текшерип туруу,

2
к
о
н
т
е
н
т
т
е
р

жүргүзүлгөн

контентти

-АББР жана АЖны
структурасына камтуу;

мазмундун

-Окутуу
изилдөө;

М
О
Д
А
Л
Д
У
У
Л
У
К-

-Бардык
колдонуучуларды
материалды/контентти
колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыз
кылуу;

-Жеткиликтүү контент иштеп чыгуу
тармагында
тиешелүү - Окутуу тажрыйбалары тууралуу
маалыматтарды топтоону ишке
кызматкерлердин
потенциалынөнүктүрүүнү
камсыз ашыруу;
кылуу;
-Окуу
курстарынын
мазмунунун
жеткиликтүүлүк стандарттарына жана
колдонуучулардын
маалыматтык
материалдарга карата талаптарына
шайкештигинин
ички
обзорунун
механизмин
камсыздоо;

3

Мониторинг
процесстери
-Колдонуучулардын
прогресстик мониторингин
ишке ашыруу;

Зарылдыгына
жараша
материалдык
колдонуу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн
тиешелүү
кызматкерлердин
потенциалын өстүрүү боюнча
дайыма колдоо жана жардам
көрсөтүү;

Окутуу
максатынын
аткарылбай
калышына
алып келген себептерди
аныктоо жана жок кылуу;
-Контентти өнүктүрүү үчүн
окуучулардын канаттануу
жөнүндөгү маалыматтарын
жана
ой-пикирлерин
колдонуу;
Ар
кандай
колдонуучулардын
(майыптыктын ар кандай
формалары
бар
окуучулардын,
инструкторлордун);
пикирлерин эске алуу

-Жеткиликтүү контентти иштеп
чыгууда
гендердикстереотиптерден алыс
болуу;

Алдын ала жасала турган ишаракеттер

Ишке ашыруу боюнча чаралар

-БУД жана ААББ принциптерин
колдонуу
менен
окуу
курсун
колдонуучулардын
кеңири
чөйрөсүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз
кылуу;
-Инструкторлордун ААББ колдонуп
окутуу
методикасындагы
жана
ошондой
эле
контент
түзүүдөгү
потенциалын өнүктүрүү;
- Бардык өнүгүү процесстеринде
гендердик теңчиликти камсыз кылуу;
- Майыптыгы бар аялдар үчүн да,
эркектер үчүн да колдоо кызматтарын
колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн бирдей
деңгээлде камсыз кылуу;
- Зарылчылыгына жараша тиешелүү
корректировкаларды киргизүү;
- Колдонуучулар менен кери байланыш
түзүүнү камсыз кылуу;

окуучулар
жана
инструкторлор
майыптыгы
бар
адамдарды
колдоо
максатында
видео, тексттик жана үн
аркылуу
кери
байланыш
сыяктуу
жеткиликтүү
колдоо
же
жардам
кызматтарын колдонуу;
- ААББ колдонуучулардын кеңири чөйрөсү
тууралуу маалымат топтоо;
- Пайда болгон кыйынчылктарды чечүүгө
мүмкүн болгон маалыматтардын базасын
түзүү;
-платформалардын/
программалык камсыздоолордун
техникалык
стандарттарга/
жеткиликтүүлүк стандарттарына
шайкештиги
тууралуу
маалыматтар базасын иштеп
чыгуу;
-Кыйынчылыктарды жок кылуу;
- Кызмат көрсөтүү шарттарында
өзгөрүүлөрдү эске алуу менен
материалдарды дайыма карап
чыгуу;
- Эл аралык стандарттардын
өнүгүшү тууралуу кабардар болуп
туруу
жана
зарыл
болгон
коррективаларды киргизүү;

Мониторинг
процесстери
- Жеткиликтүү
болбогон
мазмунду
ар
кандай
механизмдерди
н
кеңири
чөйрөсү
үчүн
ылайыктуу
альтернатива
менен
алмаштыруу;
Жеткиликтүүлүк
маселелери
боюнча изилдөө
демилгелерин
колдоо;
Физикалык
чөйрөгө кирүүдө
гендердик
теңчилик
боюнча
мониторинг
жүргүзүү
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3.2.1.Алдын ала жасала турган иштер
Алдын ала жасала турга иштер окууга кабыл алгандан баштап аяктаганга чейин, окуу жана
класстан тышкаркы иш-чараларды камтыган жалпы институттук саясатты иштеп чыгууну талап кылат.
Платформаларды тандоо
Мекемелер, педагогдор жана окуу материалдарын иштеп чыгуучулар майыптыгы бар адамдар
үчүн арналган тиешелүү платформаларды кабыл алып, ААББ ресурстарын таратканга чейин аткара
турган төмөнкүдөй бир катар чаралар бар:
• конституциялык, мыйзамдык жана саясий талаптарды чагылдыруу (дискриминациялык эмес
саясат)
• ачык чечимдерди колдонуу мүмкүн болгон, патенттелбеген платформаларды карап чыгуу;
• колдонуучуларга мүмкүн болгон платформалардын (Windows, Mac, планшет, кагаздагы
материалдар) типтерин карап чыгуу жана жеткиликтүүлүк стандарттарын сактоо;
• платформалардын жана түзүлүштөрдүн (операциялык система, колдонулган тил) мүнөзүн,
жеткиликтүүлүк критерийлерин карап чыгуу;
• ААББ менен окутууда платформаларды жана түзүлүштөрдү колдонуу зарылчылыгын аныктоо;
• Платформалардын типтери жеткиликтүүлүк деңгээлин, процесстердин жана мазмундун
инклюзивдүүлүгүн аныктайт. Ошондуктан баштапкы этабында эле, б.а., иштеп чыгууда жана
сатып алууда эле колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн принциптерине көңүл буруу зарыл.
Колдонуу мүмкүнчүлүгү продуктыларды, кзыматтарды жана контенттерди алуу тууралуу
чечимдерди кабыл алууга жооптуу жактардын негизги критерийлеринин бири болушу керек.
МТ, платформалар, түзүлүштөр, контент же кызматтар сыяктуу жеткиликтүү продуктыларды
сатып алуу үчүн төмөнкү этаптардан өтүү керек:
(i)
сатып алуулар жөнүндө жарыя кылууда жеткиликтүүлүк критерийлердин бири катары
камтылышы зарыл;
(ii)
продукцияны өткөргөңдөр өздөрүнүн товарлары жөнүндө маалымат бериши керек;
(iii)
сунушту баалоодо сатуучунун жеткиликтүүлүк тууралуу баасын камтышы керек;
Эгерде баштапкы этапта колдонуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуулар жана IT платформаларын
сатып алуулар алдын ала коюлган шарттарга камтылбаса, анда аны кийин камсыз кылуу кыйын
болуп калат, кээ бир учурда таптакыр мүмкүн эмес.

Контентти иштелип чыгышы
Контенттин мазмуну жана түзүмү жарыяланган жыйынтыктардын логикасында иштелип
чыгышы керек. Контентти иштеп чыгууга катышкан бардык кызыкдар тараптар майыптыгы бар
адамдардын талаптарын эске алган так стратегиялар же мыйзамдар менен жетекчиликке алынат.
Контентти иштеп чыгууда төмөнкүлөрдү эске алуу керек:
• Кесиптик даярдыкка мүмкүнчүлүк алуу. Окуучулардын конкреттүү программалык
камсыздоону же контентти өздөштүрүүсү үчүн ААББнын мазмунун камтуу керек болуп калат.
Мында майыптыгы бар окуучулардын санариптик жана маалыматтык сабаттуулугу каралат.
• Материалдарда колдонулган тил. Тилди бардык окуучуларга жеткиликтүү кылып окутуу
керек.
•

Окуучулар онлайн-материалдарды өздөштүрүүдө кошумча ассистивдик технологияларды (АТ)
колдонууда
ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн.
Мындай учурда
төмөнкүлөрдү колдонуу сунушталат:

•

EPUB29, Текст же Санариптик маалыматтык системанын ачык документин (DAISY) 30 же PDF
сыяктуу форматтарды гана колдонуу;
көбүнчө асинхрондук функцияларды (б.а., өтө тездик менен реакция кылган тиркемелер)
колдонуу;
окуучуларга жардам көрсөтүү үчүн окутуунун онлайн-материалында педагогикалык агенттерди
колдонуу (мисалы, материалдарды ырааты менен жана үзүп берүү);

•
•

29
30

http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB; некоторые .pdf файлы не доступны
http://en.wikipedia.org/wiki/DAISY_Digital_Talking_Book
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ырааттуу дизайндар жана стилдердин каскаддык таблицаларын(CSS) колдонуу;
документти техникалык жана интеллектуалдык деңгээлде навигация кылуу үчүн ырааттуу
аталыштарды колдонгон документтердин так жана логикалык түзүмүн колдонуу;
• аз сандагы кадрларды колдонуу;
• анимациялык жана кыймылдуу объектилерди аз санда колдонуу;
• контрасттык түстөр 31
32
Кээ бир окуучулар коммуникациялык. каражаттарды (клавиатура, кепти киргизүү) биринчи
жолу колдонуп жаткандыктан адаптациялык процесске муктаж болушу мүмкүн
•
•

Модалдуулукту кароо
Ар кандай шарттарды кароодо төмөнкүлөр талап кылынат:
ААББ курстарынын катышуучулары пландаштыруу этабында талаптарга анализ жүргүзүүдө
колдонгон методдорду изилдөө;
• Курстун чегинде факторлор жана тоскоолдуктарды аныктоо максатында көзү азиз, кулагы
катуу, окууга болгон мобилдүүлүгү жана жөндөмү начар адамдардын катышуусу менен
материалдарды тестирлөө;
• Ар кандай ыкмалар (БУД принциптери) менен алууга болгон материалдардын кеңири
чөйрөсүн камтуу. Натыйжада, ААББга болгон тоскоолдуктардын деңгээлин төмөндөтөт.
• Ар кандай адистердин кеңири чөйрөсүнүн катышуусун камсыздоо үчүн ар кандай шарттарды
колдонуу ыңгайынын эске алынышы;
• Материалдардын, анын ичинде АББР жана ЭАПКка болгон ишенимди жана аны дайыма
колдонуп туруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
Көрүү, угуу, кыймыл жөндөмдөрү, кеби жагынан чектелген
жана билим алуудагы
кыйынчылыктары бар окуучуларга билим берүү боюнча кээ бир мисалдар 1-тиркемеде берилди.
Мисалы, кулагы катуу окууучулар онлайн-дискуссияга же видеоконференцияларга катыша
алышпайт, ошондуктан алар сабакка телефон
ретрансляторлору, сурдокотормочулар жана
субтитрлар аркылуу кире алышат. Экинчи жагына алганда, идеяларды берүүнүн ылайыктуу формасы
дискуссиялык онлайн-аянтча болуп саналат. Бул жерде катышуучулар инструкторлор берген
темаларга, тапшырмага жооп берет.
Контенттин жалпыга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда мекемелерди жана инструкторлорду
колдогон ресурстар иштелип чыккан. Мисалы, АКШда бардык өндүрүшчүлөр жана окуу жайлары
контенттин жана инструменттердин укуктук талаптарын сакташ керек.
Эркин колдонулган Шаблон сыяктуу белгилүү болгон инструмент
[VPAT 33 ] (АКШнын
мамлекеттик департаменти, датасы жок), программалык камсыздоо жана онлайн-система үчүн
күтүүлөрдүн тизмесин берет.
Floe Inclusive Learning Design Handbook (OCAD University, n.d), ААББ вики-ресурс педагогдорго
индивидуалдык талаптарды эске алган адаптациялык билим берүү ресурстарын түзүүдө жардам
берет.
•

3.2.2.Ишке ашыруу чаралары
Платформалардын колдонулушу
ААББ курсун ишке ашырууда бир катар платформаларды жана медианы колдонуу көпчүлүк
катышуучуларга материал алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ал мүмкүнчүлүк компьютерлер,
планшеттер/телефондор жана кагаз версиялар (көзү азиз окуучулар үчүн контент DAISY форматында
жеткиликтүү болот) аркылуу ишке ашат.
Окуй турган топту тыкыр изилдөө менен инструкторлор окуучуларга андан ары кандай жардам
берүү керек экенин билет. Өзгөчө белгилери бар окуучулар бар болсо, анда аларга контентке ар
кандай платформалар, MOODLE сыяктуу окутуунун башкаруунун маалыматтык системалары (ОБМС)
аркылуу кирүү үчүн атайын даярдык талап кылынат.

31
32
33

Американский фонд для Слепых (2008)
Banerjee & Brinkerhoff (2002)
http://www.state.gov/m/irm/impact/126343.htm
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Контенттин оптимизациясы
Мекемелер жана инструкторлор АББР, ЭАПК жана АЖ компонеттерин камтыган контентти
түзүүдө IT өнөр жайларын иштеп чыгуучулар менен кызматташып, анын баарына жеткиликтүүлүгүн
көзөмөлгө алып туруш керек. Контент ачык болсо эле, бардыгына жеткиликтүү дегенди билдирбейт.
Бардык кызыкдар тараптарга веб-сайттарды34 35 баалоого мүмкүнчүлүк берген төмөнкүдөй бир
катар инструменттер бар.

WAVE36 ;

W3C 37 белгилерин текшерүү кызматы
Колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогон аспектилер:

Графиктер (тексттик түшүндүрмөлөрү жок);

контрасттар;

сайт боюнча навигациялык каражаттар;

навигациялардын татаалдык деңгээлдери.
Курстун контентин дайыма текшерип туруу же тандоо аркылуу кандай гана өзгөрүүлөр же
кошумча талаптар болбосун аныктоого жардам берет.
Инструктор контентти колдонуучулардын талабына ылайык дароо оңдой алат. Ошондой эле
колдонуучулар системада кездешкен кыйынчылык тууралуу комментарий берсе, инструкторлордун
көңүлүн дароо бурдурат. Окуучулардын тажрыйбасы тууралуу маалыматтарды топтоо программанын
ийгилигин, ар бир окуучунун канааттангынын жана келечектеги зарыл болгон оңдоп-түзөөлөрдү
аныктоодо маанилүү.
Контентти ийгиликтүү түзүүдө маалымат берүүнү өркүндөтүү калктын максаттуу тобуна
багытталган кампаниялардын чегинде жүргүзүлүшү зарыл.
Мисалы, онлайн-кампаниялары кыска убакыттын ичинде кеңири географиялык аймакты жана
көп сандаган элдерди камтышы мүмкүн.

Көмөкчү шарттар
Курстун жүрүшүндө окуучулар жана инструкторлорго зарылдыгына жараша тынымсыз
байланыш же колдоо кызматын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү зарыл 38 .

Колдоо кызматтары же жардамдары жөнүндө маалыматтар окуучуларга жана инструкторлорго
курстун башталышында эле берилиши керек;

Жеткиликтүү болбогон контентке ылайыктуу альтернатива сунушталышы керек;

Майыптыгы бар адамдар менен карым-катышты камсыз кылуу үчүн кызматтар ар кандай
формаларда (видео, тексттик жана үн менен кери байланыш) берилиши керек;

Өкмөттүк жана системалык деңгээлде колдоо:
- ААББны колдогон мыйзамдар;
- институттук деңгээлдеги саясатка талаптар;

Институттук жана макродеңгээлдеги колдоо;
- окууга кабыл алуу процедурасы;
-майыптыгы бар адамдарга жана ААББнын жалпы окуу курстарына, анын ичинде кошумча
жабдыктарга жана даярдоого карата саясатты иштеп чыгуу;
- мекемелер колдонгон процесстер жөнүндө маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк;

Төмөнкү тармактардагы конкреттүү же микродеңгээлдик колдоо;
-педагогика тармагында;
-адамзаттык жана материалдык ресурстар тармагында;;
-окуучулардын индивидуалдуу талаптарынын тармагында;

34
35
36
37
38

Burgstahler (2002)
Roberts & Crittenden (2009)
WebAIM (2014)
W3C (2012)
Chatpakkarattana & Khlaisang (2012)
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3.2.3.Мониторинг процесси
Мониторинг процесстери ААББнын учурдагы жана акыркы жыйынтыктарын жана
колдонуучулардын канааттанганын баалоодо маанилүү. Бул жерде конкреттүү платформаларды,
курстардын мазмунун жана шарттарын колдонууга карата ААББнын мониторинг процесстери
талкууланат.

Платформаларды баалоо жана корректировкалоо
Окуучулар жана инструктолор ААББ курстарындагы платформаларды колдонуу учурунда
кыйынчылыктар болсо дароо ой-пикирлер айтылат.
Эң көп кездешкен кыйынчылыктар:
• Өткөрмө жөндөмдүүлүгүнүн жетишсиздиги;
• Интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу;
• ААББ материалына шайкеш келбеген эски технология/программалык камсыздоо;
• платформаларды колдонуу боюнча даярдыктын жоктугу;
• платформалардын жеткиликтүүлүк мүнөзүн оптималдаштыруу тууралуу билимдердин жоктугу;
• зарыл программалык камсыздоону алуу үчүн каржылоонун жоктугу;
• платформалар менен ассистивдик технологиялардын шайкеш келбегендиги;
• окуучулар менен педагогдордун МКТ-компетенттүүлүгүнүн жетишсиздиги;
• платформалардын, контенттердин жана мониторинг процесстерин регулярдуу бааланбашы;
Билим берүү уюму колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн стандарттарынын шайкештигин аныктоо мезгилмезгил менен баалап турууга милдеттүү.
Өкмөт, билим берүү уюмдары жана компаниялардын бардыгы, ушул маселелерди, өзгөчө
инфраструктура маселелерин чечүүдө өзүнүн ролун аткарат. Кээде конкреттүү бир платформалар
менен байланышкан маселелерди эркин же ачык баштапкы коддору менен программалык
камсыздоону (ЭАПК)39 колдонуу аркылуу же болгон платформаларды адаптация кылуу менен чечүүгө
болот.

Колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн баалоону жана контенттин ыңгайлуулугун
аныктоо
ААББга катышуучуларын дыкат мониторинг кылуу жана колдоодо (анын ичинде
метакогнитивдик жана эмоциялык) педагогдор колдонуучуларга жардам бере алат.
Курстун контентине колдонуучулардан өздөрүнүн тажрыйбалары жөнүндө мезгил-мезгил менен
пикирлерин сураган «текшерүүлөр» сериясы киргизилиши мүмкүн.
Бул «текшерүүлөр» бардык катышуучулардын билим алуу прогрессинин мониторинги үчүн
пайдалуу. Технологиялык системалардын мүнөзү инструкторго окуучулардын прогрессин
форумдарды жана электрондук дарек аркылуу дайыма көзөмөл кылууга мүмкүнчүлүк берет.
Изилдөөлөргө таянсак, башка адамдарга караганда майыптыгы бар адамдар жеткиликтүүлүк
жана колдоо сыяктуу бир катар факторлордон улам көпчүлүк учурда курсту толук аякташпайт. Ал эми
40
жардамчы технологияларды камтыган көп колдоолор көрсөтүлгөн окуучулар окуну толук аякташат .
Майыптыгы бар окуучулар ААББ курстарын аяктабай калганда өкмөт, билим берүү мекемелери
жана инструкторлор анын себебин аныкташы керек, ошону менен бирге окуучулардын
жетишкендиктерин жана канааттанганын да кароо төмөнкү учурлар үчүн маанилүү:
1) колдонууга байланыштуу кандай гана маселелер болбосун келечекте чечим кабыл алуу
жөндөмүнө ээ болуу;
2) майыптыгы бар адамдардын билими үчүн жоопкерчиликтин ачык болушу ;
ААББга колдонуучулар инструкторлорго
контентти колдонуу учурунда туш болгон
кыйынчылыктар тууралу билдире алган жана кери байланыш кыла алган механизмдерди киргизүү
зарыл.
Программалык камсыздоого сурамжылоо үчүн киргизилген онлайн-инструменттердин эркин
версиясы сыяктуу шилтемелер окуучуларга курс боюнча кери байланыш кылууга мүмкунчүлүк берсе,
электрондук почтага шилтеме берүү конкреттүү же толук түрдөгү кери байланышты түзөт.
39
40

Abeywardena, I. S. (2012)
Moisey (2004)

35
ААББ курстарында бетме-бет пикир алышууда педагог окуучулардан курстун алардын
академиялык жана функциялык талаптары үчүн жарамдуулугу/пайдасы тууралуу сурай алат.

Шарттарды изилдөө
ААББдын кеңири колдонуучулары тууралуу маалымат топтоо өкмөткө, мекемеге жана
инструкторго жалпы кыйынчылыктар жана алардын потенциалдык чечимдери тууралуу маалыматтар
базасын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Маалыматтар базасы:
• ААББнын учурдагы жана келечектеги колдонуучулары үчүн пайдалуу;
• Инструкторлорго жана иштеп чыгуучуларга ар кандай шарттарга байланыштуу келип
чыккан маселелерди чечүүгө жардам берет;
• АББР, АЖ контенти жана ЭАПКны камтуу үчүн алардын тиешелүү мазмунун аныктоо;
•

Тажрыйбалуу колдонуучу ААББ курстарын дайыма кайталап окуганда
окуучулар үчүн жеткиликтүү болот.

бардык

Платформанын/программалык камсыздоонун техникалык стандарттарга/ жеткиликтүүлүк
стандарттарына шайкештиги тууралуу маалыматтары топтоо өкмөттөргө, мекемелерге жана
инструкторлорго аларды алуу боюнча чечимди кабыл алуусун жеңилдетет.

©UNISDR/Flickr
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2.-ТИРКЕМЕ. Эркин, ачык жана аралыктан колдонууга мүмкүн
болгон журналдардын тизмеси
3-ТИРКЕМЕ. Майыптыгы бар адамдарга жардам көрсөтүү үчүн
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баштапкы
коддору
менен
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программалык
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4.-ТИРКЕМЕ. Зарыл болгон кыймыл-аракеттерди текшерүү тизмеси
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1.-ТИРКЕМЕ. Белгилүү функциялык аймакка ыңгайлашуу
Майыптыктын
түрү

Ой-пикир

Мүмкүн болгон компромисстер

Окуучулардын
көрүү
мүмкүнчүлүгү
чектелүү
болуп, (же такыр эле
көрбөшү мүмкүн) жана
башка адамдар сыяктуу
онлайн
же
басма
материалдарды
көрө
алышпайт


Экрандан
окуу
үчүн
программалык
камсыздоолор

Электрондук текстти окуу

Брайль дисплейи

Текст үчүн гана браузер

Тексти жок графика үчүн тексттик
альтернативалар

Контрастты корректировкалоо

CD же MP3маалыматтар

Брайль басмасы

Окуучулар
видеодогу
аудиожазууларды угууда
же
онлайн,
телефон
аркылуу
өткөн
талкууларга
катышууда
кыйынчылык жаралат.


Аудио/видео үчүн текстттик субтитрлар
(бардык маалыматты камтыбаган субтитрлар
эмес) же стенограммалар

Ымдоо-жаңсоо
тилдери
боюнча
котормочулар

Ретрансляция кызматы (& телетайп)

Басма материалдар

Окуучулар компьютерди
башкарган чычканды
жана клавиуатураны
колдоно алышпайт.
Ошону менен бирге алар
бардык курстардын
компоненти болгон
мекеме, жайларда да
кыйналышат.


Альтернативдик клавиатура (экрандагы
клавиатура);

Модификацияланган чычкан же стилус;

Кепти аныктаган программалык камсыздоо

Ылайыктуу мекеме, жайлар (пандустар,
кеңири кирүүчү каалгалар, майыптыгы бар
адамдар үчүн туалеттер

Интерфейс-коммутаторлор;

Барактарды кароо;

Бардык функцияларды колдоно алуу;

Окууну
өздөштүрүүдөгү
кыйынчылыктар

Окуучулар окуда, жазууда
жана маалыматты кабыл
алууда же аны эстеп
калууда кыйналышат.


CD, планшет же USB сакталган китептер;

Кепти компьютерге чыгаруу;

Жазууда кептик киргизүү

Материалдык окуу жана колдонуу үчүн
кошумча убакыт;

Тиешелүү деңгээлде окула турган текст;

Кеп

Окуучулар интерактивдүү
сабактарга
катышууда
кыйналышат
(мисалы,
видеоконференциялар)

Окуучулар ойлорун жана идеяларын берүү үчүн
электрондук почтаны же чатты колдонуу
(окуучулар жооп киргизе ала тургандай)

Көрүү

Угуу

Мобилдүүлүк

Башка/ жалпы

41

Burgstahler (2002)


Жаман таасир эткен материалдарды
колдонбоо;41

Контентти так жайгаштыруу;

Колдонуучулар конкреттүү платформада
иштей аларын тактоо керек;

Контент
бардык
программалык
камсыздоонун (алардын ичинде ассистивдик
технологиялар да бар) жардамы менен окуй ала
тургандай болуш керек.
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2.-ТИРКЕМЕ. Эркин, ачык жана аралыктан колдонууга мүмкүн болгон
журналдардын тизмеси

Журналдын аталышы
Аралыктан билим берүү боюнча Америка
Журнал: http://www.tandfonline.com/loi/hajd20
Аралыктан билим берүү боюнча Азия Журнал
http://www.asianjde.org/
Аралыктан билим берүү
http://www.tandfonline.com/loi/cdie20#.U9SzaJ2Q_IU
Аралыктан ачык билим берүү боюнча Европа
Журналы (EURDL) ) http://www.eurodl.org/
Аралыктан ачык билим берүү боюнча Индия
Журналы (IJOL)
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJ
OL/index
Окуу технологиялары жана аралыктан билим
берүү боюнча Эла аралык Журнал
http://www.itdl.org/
Ачык жана аралыктан билим берүү боюнча Эл
аралык Журнал
http://www.scribd.com/doc/27931194/Internatio
nal-Journal-of-Open- Distance-Learning-ThirdIssue-April-2010
Ачык жана аралыктан билим берүү боюнча
изилдөөлөргө эл аралык сереп
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
Аралыктан билим берүү боюнча Эл аралык
аялдардын онлайн-журналы http://www.wojde.org/
Аралыктан билим берүү жана онлайн окутуу
боюнча Эл аралык журнал (мурунку аталышы
Аралыктан билим берүү боюнча Журнал)
http://www.ijede.ca/index.php/jde
Аралыктан билим берүү боюнча Кытай Журналы
http://en.crtvu.edu.cn/index.php/research/journa
l-of-distance-education- in-china
Ачык, ийкемдүү жана аралыктан билим берүү
боюнча Журнал (мурунку аталышы Аралыктан
билим берүү Журналы) http://deanz.org.nz/thejournal-of-distance-learning/
Аралыктан билим берүүнү башкаруу боюнча
Интернет-Журнал (OJDLA)
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/
Ачык билим берүү: Ачы к жана арал ык тан
окутуу бою нча Журнал
http://www.tandfonline.com/loi/copl20#.U9S3_J2Q
_IU
Ачык Praxis
http://openpraxis.org/index.php/Open Praxis
Аралыктан билим берүү боюнча Журнал (RED)
http://www.um.es/ead/red/red.html
Аралыктан онлайн билим берүү боюнча Түрк
журналы
http://tojde.anadolu.edu.tr/

Жазылуу/катталуу талабы
Талап кылынат
Талап кылынбайт
Талап кылынбайт
Талап кылынбайт
Талап кылынат. Көчүрүп алууда
SCRIBD жазылууну талап кылат, бирок
кээ бир маселелерди онлайн окуса
болот
Талап кылынбайт (СС лицензия)

Жазылуу талап кылынат

Талап кылынбайт
Талап кылынбайт

Талап кылынбайт

Талап кылынбайт
(макалалар кытай тилинде)

Талап кылынбайт

Талап кылынбайт

Жазылуу талап кылынат
Талап кылынбайт
Талап кылынбайт
Талап кылынбайт
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3.-ТИРКЕМЕ. Майыптыгы бар адамдарга жардам көрсөтүү үчүн ачык
баштапкы коддору менен эркин программалык камсыздоонун (ЭАПК)
мисалдары
Инструменттер
Audacity
Balabolka

CamStudio

Dasher

DesktopZoom

FreeMind

KompoZer

LetMeType

Lingoes

Powertalk

Sonar

TBar

VuBar

WordWeb

Функциялары
Жазуу текстине аудио жолдор сыяктуу аудио
альтернативалар
Кийин колдонуу үчүн файл түзүү үчүн атайын
компьютердик программада үн аркылуу текстти
кепке айландырат
Компьютерден маалыматтарды санариптик түрдө
жазып алган, аудио комментарийди камтыган
видеожазуу инструменти
Клавиатура менен иштей албаган, бирок чычканды
же джойстикти башкара алган колдонуучулар үчүн
авторизация инструменти. Бул датчик аркылуу
көзөмөлдөнгөн көз караш болушу мүмкун.
Масштабдоо/ көбөйтүү программасы.
Өң-түстөринверсия болушу мүмкүн, ал эми
баштапкы экран тунук болушу мүмкүн.
Диаграммаларды чагылдырган, концепцияларды
жана идеяларды байланыштырган графикалык
инструмент. Бул инструмент идеяларды
уюштурууда жана аткарылган милдеттер менен
байланышкан бардык иш-аракеттерди
көзөмөлдөөдө колдонулат.
Окуучулар жана педагогдор үчүн жеткиликтүүлүк
функциясы
бар
веб-баракчаларды
түзүү
программасы.
Сөздөрдү программага карабай автоматтык түрдө
жазуу. Биринчи эки же үч тамгасынан кийин кайсы
сөз экени таанылат.
Сөздөрдү бөлүп көрсөткөн жана окулушун да берген
сүйлөөчү сөздүк. Сөздүн сүйлөмдөгү колдонулушу
боюнча мисалдар берилет.
Windows үчүн Microsoft PowerPoint программасы
аркылуу иштеген кандай гана презентация же
слайд болбосун ага автоматтык түрдө үн коштойт.
Презентация пайда болгондо, ошондой эле
сүрөттөргө тиркелген жашыруун текстке да үн
коштойт.
Колдонуучу көрсөткүчтү табууда кыйынчылыкка
учураганда чычкан көрсөткөн жердин айланасында
ачык шакекче жана квадрат пайда кылат.
Колдонуучу Сонар шакекчесинин түсүн жана
өлчөмүн өзгөртө алат.
Тексттин үстүнө жарым тунук катмар кошкон түстүү
тилке же блок.
Сызыктардын болушу милдеттүү түрдө эмес.
Бир сызыкка тең келген обзор тилкесин бөлүп
көрсөтүү жана чектөө үчүн
экранда сызык пайда кылат.
Windows үчүн англис тезаурусун жана сөздүгүн бир
басуу. Колдонуучу бир программада иштеп
жатканда керектүү сөздөрдү карай алат.

Шилтемелер/ булактар
http://audacity.sourceforge.net
http://balabolka.en.softonic.com/

http://camstudio.org/

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

http://users.telenet.be/littlegems/
MySoft/DesktopZoom/Index.html
http://freemind.sourceforge.net/
wiki/index.php/Download

http://www.kompozer.net/

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

http://www.lingoes.net/

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

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/
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3.1.-ТИРКЕМЕ. Кыргыз Республикасындагы ачык билим берүү
ресурстары
Функциялары
1. Кыргызстандын билим берүү ресурстары
2. Китеп – предметтик стандарттарга жооп берген жана
окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык мектеп предметтери
боюнча электрондук китептер жайгашкан электрондук китепкана.
Кыргыз, орус, тажик жана өзбек тилдериндеги окуу китептери бар.
Электрондук китепкананы колдонуу акысыз жана регистрация талап
кылынбайт.

Шилтеме/Булактар
https://oku.edu.gov.kg/ru/

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

3. «Bilim Bulagy» аттуу электрондук ресурстардын билим берүү
комплекси

https://bb.edu.gov.kg

4. «Ачык китепкана» – бул сайтта материалдар ачык лицензия менен
жайгаштырылган. Ал материалдарды эркин колдонуп, өзгөртүп жана
кайра иштеп чыгууга мүмкүн болот. Сайтта мектеп окуу китептери,
китепкана архивдеринде сейрек кездешкен китептер,
диссертациялар бар. Бардык материалдар электрондук түрдө
берилген.

http://lib.kg/ru/

5.Үйдө жана мектепте окутуу үчүн аудио-китептер,
видеомаалыматтар, 3d-моделдери жана сценалар, интерактивдик
карталар жана башка көптөгөн инструменттер колдонулган
санариптик билим берүү ресурсу

https://mozaweb.kg/

6.Окутуу модулдарынын медиалык жана маалыматтык сабаттуулугу

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

7. «Электрондук китепкана» долбоорунун негизги максаты – кыргыз
тилиндеги китептерди жеткиликтүү кылуу. Сайтта балдар үчүн бир
аз эле жомоктор, эпостор, энциклопедиялар бар. Каалоочулар
кыргыз тилиндеги материалдарды киргизип өздөрүнүн салымын
кошсо болот.

, http://www.bizdin.kg

8.Кыргызстандагы маалыматтык колдоо көрсөткөн, ата-мекендик
авторлордун чыгармаларын камтыган эң ири китепкана. Бул жерде
азыркы жана мурунку мекендештердин, ошондой эле Кыргызстанга
жан дүйнөсү менен жакын болгон чет элдик жарандардын
чыгармалары (азыркы күндө 2295 чыгарма бар) жайгашкан. Бардык
чыгармалар акысыз жарыяланат, бирок гонорар төлөнбөйт.
Авторлор долбоорго өз ыктыяры менен катыша алат. Мында
автордук укук бузулбайт; редакция автордун жазуу түрүндөгү
макулдугу менен гана публикация кылат. Бул китепкана онлайн
адабий журнал эмес, ал ата-мекендик авторлордун чыгармаларын
бардык каалоочулар эркин колдонуу үчүн сактап турган функцияны
аткарат.

http://www.literatura.kg

9.Майыптыгы бар окуучуларды кыргыз жана орус тилдериндеги
санариптик билим берүү контентине компьютер же смартфон
аркылуу Интернетке киргизүү үчүн атайын иштелип чыккан сабактар
менен камсыз кылат.

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

10.Майыптыгы бар балдар үчүн анимация менен тартылган видео
сабактар «Инклюзивдүү билим берүүнү өнүктүрүү» видеоканалында жайгашкан

https://www.youtube.com/channel/UCtXy
90vUEc
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3.2.-ТИРКЕМЕ. Казак Республикасындагы ачык билим берүү ресурстар
Функциялары
1.Bilim media Group – казак тилиндеги орто билим
берүү мазмуну жаңыртылган окуу программасына
ылайык иштелип чыккан мектеп предметтери боюнча
интерактивдүү сабактар. 40 миңден ашык материал
киргизилген. Бардык ресурстар акысыз.

Шилтеме/Булактар
https://bilimland.kz/kk

2.Билим берүү экосистемасы жаштарга арналып,
акысыз жана акы төлөнүүчү курстарды камтыйт.

https://daryn.online/ru

3.Мектеп окуу китептеринин интерактивдүү ресурсу.
Окуу китептеринин басымдуу бөлүгү

https://www.opiq.kz/

"Алматыкітап баспасы» басмаканасына тиешелүү
4.Башталгыч мектеп окуучулары үчүн беш мүнөттүк
анимациялык фильмдер жана оюндар камтылган
сайт.
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3.3.-ТИРКЕМЕ. Эркин ачык программалык камсыздоо
Инструменттер
Spread Signs

HearYouNow

Яндекс разговор

RogerVoice

BigBrowser
Be My Eyes

Look At Me

Сезам

Dexteria

MySugr
DiabetesLogbook

Функциялар
Кулагы укпаган адамдар үчүн сүрөттөрдүн чоң
коллекциясын камтыган программа. Издөөлөр жана
комментарийлер менен жабдылган. Тил үйрөнсө
болот жана кулагы укпаган адамдардын достору үчүн
пайдалуу
Кулагы бир аз уккан адамдарга жардам берет.
HearYouNow үчүн кулакчын тагынуу керек. Программа
үндүн чыгышын башкарууга мүмкүнчүлүк берет.
Смартфондун жана угуу аппаратынын мындай
симбиозу ушул угуу аппаратына көнө элек үчүн
адамдарга пайдалуу болот.
Жазылган текстти кепке, же тескерисинче, кепти
жазуу текстине которгон программа. Кулагы укпаган
жана сүйлөбөгөн адамдар үчүн ыңгайлуу
Кулагы укпаган адамдарга смартфон менен сүйлөшүү
үчүн жардам берген программа. RogerVoice
динамикадагы үндү тексттик маалыматка которот
жана сиздин кулагы укпаган пикир алышуучуңуз аны
окуй алат
Текстти чоңойтуучу программа – көзү начар көргөндөр
үчүн ылайыктуу жана браузердеги сүрөттү жана
текстти оңой эле чоңойто алат
Социалдык тармакка окшош программа: ал көзү
көрбөгөн адамдарды жана зарыл болгону учурда
жардам берүүгө даяр ыктыярчыларды бириктирет.
«Менин көзүм бол» деп аталган себеби: майыптыгы
бар адам кыйын жагдайда жакынкы ыктыярчыдан
жардам сурай алат. Мисалы: дүкөндөн керектүү
буюмду табууда жана көп адам жүргөн трассадан
өтүүдө колдонушат. Азырынча Be My Eyes
тармагында көп катышуучу жок, бул тиркеменин
ачылганына бир эле жыл болду. Келечекте кандай
болорун көрөбүз.
Аутизм балдар үчүн программа. Оюн түрүндөгү ишаракеттери балага туура багытты кароого,
эмоцияларды аныктоого жана адамдаржын жүзүн
эске тутууга жардам берет. Бала убакыттын өтүшү
менен өзүнүн эмоциясын билдиргенге үйрөнүп калат.
Аутист, Даун синдрому, сүйлөбөгөн жана укпаган
адамдар ортосунда пикир алышууну уюштуруу үчүн
тиркеме. Эстеп калуу үчүн кызыктуу жана жөнөкөй
пиктограммалар пикир алышуучуга зарыл
маалыматты жеткирүүгө жана сүйлөшүүдөн
канааттанууга мүмкүнчүлүк берет.
Таяныч аппараты жабыркаган балдарга жана
чоңдорго кыймыл моторикасын жөнгө салууда жардам
берет.Смартфон сизге күчтөнүү жана шамдагайлык
үчүн жөнөкөй машыгууларды сунуштайт. Ийгиликтер
тиркемеде белгиленет.
Жашоого зарыл болгон диетаны кармоо үчүн
диабетиктерге арналган тиркеме. Бул тиркеме сиздин
рационду эске алып, дары ичүү жана кандагы канттын
динамикалык деңгээлин көзөмөлгө алат. Бардык
көрсөткүчтөрдү жүктөп алып, кагазга чыгарып,
дарыгерге алып барып көрсөтсө болот.

Шилтеме/Булактар
www.spreadthesign.com

https://www.iaccessibility.c
om/apps/blind/index.cgi/pro
duct?ID=17

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

https://rogervoice.com/en/

https://www.iaccessibility.c
om/apps/blind/index.cgi/pr
oduct?ID=17

https://www.bemyeyes.co
m/

Google Play тиркемесинен
көчүрүп алса болот

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

https://apps.apple.com/us/app
/dexteria-finemotorskills/id420464455

https://www.mysugr.com/en/
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Camera Mouse 2011

Enable Viacam
(eViacam) 1.5.1

AutismXpress акысыз (Android
системасында
колдонсо болот)

iComm - эркин

TapToTalk - акысыз
(доступно на
Android
системасында
колдонсо болот)

Model Me Going
Places 2 - акысыз

Компьютерди аралыктан башкарат. Функция Camera
Mouse тиркемесинин функциясы – автоматтык түрдө
басылышы . Жебе керектүү жерге токтогондо аны
ошол абалында кармап туруу керек, бир канча
убакыттан кийин автобаскыч иштей баштайт. Ал вебкамеранын жардамы менен иштейт. Көзөмөлдүк
аймакты кандайдыр бир белги менен аныктайт.
Мисалы: көз айнектин алкагы. Беттин негизги
«якорун» колдонуу милдеттүү түрдө эмес, кол жана
бут үчүн белги койсо да болот.
Компьютер менен аралыктан башкарууда адамдын
бетин система өзү реалдуу убакытта табат,
белгилөөнү талап кылбайт. Enable Viacam виртуалдык
клавиатураны салттуу жана альтернативдик
интерфейс менен тез табат.Бул программада
курсорду башкарса болот, ал эми чыкылдаткычтар
экрандын үстүндөгү атайын панелдер аркылуу
иштейт. Бул панел аркылуу терезелерди жылдырып,
бир же эки жолу чыкылдатып коёт Орус тилиндеги
интерфейс жок. Windows же Linux программаларында
иштейт
Бул тиркеме аутист адамдар, өзгөчө балдар үчүн
болгон кыйынчылыктарды эске алуу менен атайын
түзүлгөн. Тиркеменин интерактивдүү жана достук
мамиледеги интерфейси ар кандай визуалдык
көрүнүштөрү таанууга үйрөтөт. Балдар эмоцияны
туура интерпретация кылуу үчүн ар кандай адам
жүзүн көчүргөндү үйрөнүшөт.
Сүйлөй албаган жана ойлонуу жөндөмү өнүкпөй
калган балдар үчүн эң жакшы тиркемелерден болуп
саналат.iComm - I Communicate (Мен сүйлөшөм) деп
чечмеленет. Дал ушул маанисинде ал жаш балдарга
сүрөттөрдү жана сөздөрдү жазуу жана оозеки
форматта колдонуу менен коммуникативдик
көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берет. Редакция кылуу
функциясы көптөгөн сөздөрдү угулушу менен кошууга
жана жаздырууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан
бала сөздү сүрөт менен оңой эле окшоштура алат.
Коммуникативдик жөндөмү жактан мүмкүнчүлүгү
чектелген балдар үчүн түзүлгөн тиркеме. Мында
2000ден ашык сүрөттөрдүн коллекциясы камтылган.
Колдонуучу Tap to Talk тиркемесин иштетүү үчүн
болгону сүрөтү бар плитканы басат. Баскандан кийин
сүрөттөрдүн башка жыйындысы чыгат. Сиз тиркемеге
өзүңүздүн добуштарды жана сүрөттөрдү кошо аласыз.
Ошону менен бирге колдонуучу өзүнүн үнүн да
жаздыра алат.
Бул тиркеме оңой эле колдонулуп, аутист жана
Аспергер синдрому бар балдарга коомдун башка
мүчөлөрү менен карым-катыш кылууда тиешелүү
жүрүм-турум техникасын үйрөтө алат. Мисалы, чач
тарач, ресторан, азык-түлүк дүкөнү ж.б. сыяктуу
жайларда.Тиркеме ошол жайлардын
фотографияларынан турат, бала Артка/Алдыга
баскычынын жардамы менен же слайд-шоу аркылуу
визуалдуу түрдө оңой эле жүрө алат.Ошону менен
бирге ар бир фотографияга сыпаттама жана
аудиожазуу тиркелет.

http://www.cameramouse.org/

https://eviacam.creasi.com/

http://www.autismxpress.com/

https://www.modelmekids.com
/community-socialskillsautism.html
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4-ТИРКЕМЕ. Глоссарий
Аббревиатуралар
БУУнун МУК – БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясы
ЮНЕСКО – Бириккен Улуттар Уюмунун Билим, Илим жана Маданият боюнча мекемеси

Колдонулган терминдердин түшүндүрмөсү
БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясынын 9-беренесинде мындай берилет:
«Майыптыгы бар адамдарга көз карандысыз жашоо образына мүмкүнчүлүгүн берүү жана жашоотурмуштун бардык аспектилерине ар тараптуу катыштыруу максатында, аларды айыл жана шаар
аймактарындагы физикалык чөйрөнү, унааны, маалымат жана байланыш каражаттарын,
маалыматтык-кооммуникациялык технологияларды жана системаларды, ошондой эле башка
объектилерди жана кызматтарды башкалар менен тең катар колдонуусун камсыз кылуу үчүн
катышуучу-мамлекеттер тиешелүү чараларды кабыл алышат».

Жеткиликтүүлүк (кеңири колдонуу мүмкүнчүлүгү, ачыктык) ―
БУУнун
майыптардын
укуктары тууралуу Конвенциясынын
3-беренесиндеги
жалпы
принциптердин бири.
Кеңири колдонууга мүмкүн болгон электрондук жана маалыматтык технологияларды
бардык адамдар колдоно алат. Жеткиликтүүлүк-МТ (Билим берүү чөйрөсүндө жеткиликтүү
маалыматтык технологиялар боюнча Улуттук борбор, АКШ) жеткиликтүү электрондук жана
маалыматтык технологияларды төмөнкүдөй аныктайт:
• бул универсалдуу дизайн принциптерин камтыган технологиялар;
• ар бир колдонуучу технологияны өзү үчүн эң жакшы деңгээлде таасир бере
тургандай кылып иштете алат;
• жеткиликтүү технология түздөн-түз ачык болот (ассистивдик технологияларсыз эле
колдонсо болот) же стандарттык ассистивдик технологиялар менен айкашат.
Электрондук колдонуу мүмкүнчүлүгү МКТ кызматтарын жана тиркемелерин, ошондой эле
маалыматтарды жана билимдерди колдонууда барьерлерди жок кылуу зарылдыгын туюндурат.
Европа Кеңешинин 2008-жылкы жыйынтыктарында маалыматтык коомчулук тууралуу
мындай жазылат: «Электрондук колдонуу мүмкүнчүлүгү – МКТны кеңири колдонуу үчүн зарыл
болгон өбөлгө-шарт болуп саналат, анын наркы «Бардыгы үчүн долбоорлоо» ыкмалары жана
кызматтар менен түзүлүштөрдүн ортосундагы карым-катыш аркылуу төмөндөшү мүмкүн».

Ассистивдик технологиялар (AT) (көмөкчү технологиялар)
BATA (Ассистивдик технологиялардын Британдык ассоциациясы) (2011) ассистивдик
технологияларга мындай аныктама берет: «АТ – бардык жаш курагындагы адамдардын, өзгөчө
майыптыгы бар адамдардын функциялык мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүп, жакшырткан жана пикир
алышууда, окууда, жакшы жашоодо мүмкүнчүлүк берген нерселер, жабдыктар, апппараттык
камсыздоолор, программалык камсыздоо, продукт же кызмат» (Ассистивдик технологиялардын
Британдык ассоциациясы (BATA), 2011.
Ассистивдик технологиялык кызматтарды улгайган же майыптыгы бар адамдарга
ассистивдик технологиялык түзүлүштөрдү тандоодо, алууда же колдонууда түздөн-түз жардам
берген кадимки кызмат катары аныктоого болот. Буга: баалоо, алуу, адаптация/модификация,
терапия координациясы, колдонуучуларды даярдоо, үй-бүлөлөр жана адистер, кызмат көрсөтүү,
ремонт жана ммалыматтык технологияларды алмаштыруу кирет (АКШнын Ассистивдик
технологиялар тууралуу мыйзамынан алынды 1998-ж).
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Майыптуулук
БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясынын башкы бөлүмүндө майыптуулук
тууралуу мындай жазылат: «майыптуулук — эволюциялык түшүнүк. Майыптуулук – ден соолугу
жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомдук турмушка башкалар сыяктуу толук жана
эффективдүү катышуусуна тоскоолдук жараткан чөйрөнүн ортосундагы карым-катыштын
натыйжасы болуп саналат».
1-беренеде: «Майыптыгы бар адамдарга коомдук турмушка башкалар сыяктуу толук жана
эффективдүү катышуусуна тоскоолдук жараткан физикалык, психикалык, интеллектуалдык же
сенсордук жактан жабыркаган жактар кирет».
Майыптуулук белгиси боюнча дискриминация: «майыптуулук белгиси боюнча айырмалануу,
ар кандай чектөөлөр, аларды кабыл алуудан баш тартуу, башкалар сыяктуу адам укуктарын жана
саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык же башка чөйрөдө негизги эркиндикти
колдоно албоо болуп саналат. Буга дискриминациянын бардык формалары кирет».

Инклюзивдүү билим берүү
ЮНЕСКО (2009) билдирет: «Инклюзивдүү билим берүү ― бардык окуучуларды камтуу үчүн
билим берүү системасынын потенциалын бекемдөө процесси. Жалпы принцип катарында ал
билим берүү – адамдын негизги укугу, адилеттүү жана тең укуктуулук сакталган коомдун өзөгү
деген фактыдан баштап бардык билим берүү стратегияларын жана практикасын аныкташы керек»
( 8-бет).
Инклюзивдүү билим берүү бул – майыптыгы бар адамдар өздөрүн курчап турган чөйрөгө
адаптация кылат дегенди билдирбейт. Айлана-чөйрөгө болгон адаптация майыптыгы бар
адамдардын талаптарын канааттандыруу үчүн (БУУнун майыптардын укуктары тууралуу
Конвенциясынын 2- беренесинде жазылган Универсалдуу дизайн принциптери боюнча) ишке ашат
(ЮНЕСКО, 2009-жыл. Билим алууга тартуу саясатынын жетектөөчү принциптери, Париж:
ЮНЕСКО).

Маалыматтык коммуникациялык технологиялар (МКТ)
МКТ ― маалыматтарды компьютердик жана коммуникациялык системалар аркылуу иштеп
чыккан, сактаган жана коомго жеткирген теле жана радио берүүлөр, компьютердик техникалар
жана телекоммуникация менен байланышкан жабдыктарды жана кызматтарды камтып турат.

Билимдер коому
ЮНЕСКОнун берген аныктамасы боюнча, Билимдер коомунда адамдар маалымат алуу
мүмкүнчүлүгүнө гана ээ болбостон, аны өздөрүнүн билими жана түшүнүгү аркылуу
трансформациялап, жашоо деңгээлин көтөрүп, коомдун социалдык-экономикалык өнүгүшүнө
салым кошушат (ЮНЕСКО, 2010-жыл. Инклюзивдүү билимдер коому. ЮНЕСКОнун МКЖДЖ
(Маалыматтык коом маселеси боюнча жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк жолугушуу) чечимдерин ишке
ашыруу боюнча ишмердүүлүгүнүн обзору. 11-бет).

Үзгүлтүксүз окутуу
ЮНЕСКОнун чоңдордун билимин өнүктүрүү боюнча сунушунда (1976) үзгүлтүксүз билим
берүү мындай аныкталат: «үзгүлтүксүз билим берүү жана окутуу – билим берүү системасын кайра
түзүүгө жана аталган системадан тышкаркы билим берүүнү өнүктүрүүгө, улуттук жана эл аралык
деңгээлдеги ар кандай салттарды жана маданиятты түшүнүүгө жана сыйлоого багытталган жалпы
схема. Мындай схемада эркектер жана аялдар билимдерине өздөрү жооптуу болуп, дайыма өз
ара ойлору жана иш-аракеттери менен бөлүшүп турат. Билим алуу жана окуу мектепке бару
мезгили менен гана чектелбеши керек. Адам өмүр бою ар кандай жөндөмдөрдү жана билимдерди
өздөштүрүп, болгон бардык каражаттарды колдонуп, инсан катары толук кандуу өнүгүшү керек.
Балдар, жаштар жана чоңдор катышкан бардык формадагы процесстер бир бүтүндүк катары
каралышы зарыл».
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Туура ыңгайлашуу
БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясынын 2-беренесинде «туура
ыңгайлашуу» мындай аныкталат: «туура ыңгайлашуу ― майыптыгы бар адамдар башкалар менен
тең катар адам укуктарын жана негизги эркиндикти ишке ашыруусун камсыз кылуу максатында
конкреттүү жагдайларда зарыл болгон жана туура келген, ченемсиз жана жүк болбогон
модификацияларды жана оңдоолорду киргизүү»
5.3- берене: «Теңдикти колдоо жана дискриминацияны жок кылуу үчүн катышуучу
мамлекеттер туура ыңгайлашуууну камсыз кылууда тиешелүү кадамдарды кабыл алышы керек».
БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясынын 1-беренеси: Майыптуулук
белгиси боюнча дискриминация: «майыптуулук белгиси боюнча айырмалануу, ар кандай чектөөлөр,
аларды кабыл алуудан баш тартуу, башкалар сыяктуу адам укуктарын жана саясий, экономикалык,
социалдык, маданий, жарандык же башка чөйрөдө негизги эркиндикти колдоно албоо болуп
саналат. Буга дискриминациянын бардык формалары кирет».

Өз алдынча ыңгайлашуу
Окуучулар компьютердин өзгөчөлүктөрүн өз алдынча үйрөнүшүп, өздөрүнүн талаптарын эң
жакшы деңгээлде аткарышат. «Технологияны каалоолорго жана талаптарга ылайык
персоналдаштыруу жөндөмү – окуучуларга билим берүү системасы аркылуу пайда алып келген
турмуштук ык-амал» (ЮНЕСКО, 2012-жыл. Жеткиликтүү МКТ жана Майыптыгы бар окуучулардын
индивидуалдуу окуусу: окутуучулар, өнөр-жайлар, өкмөт жана жарандык коомдор ортосундагы
диалог . Париж: ЮНЕСКО).

Универсалдуу дизайн
БУУнун майыптардын укуктары тууралуу Конвенциясынын 2-беренеси: «Универсалдуу
дизайн ― буюмдардын, жагдайлардын, программалардын жана кызматтардын бардык адамдар
үчүн жарактуу жана эч кандай адаптацияны талап кылбаган дизайны
«Универсалдуу дизайн» майыптыгы бар конкреттүү топ үчүн зарыл болгон ассистивдик
түзүлүштөрдү да камтыйт.
Билим үчүн Универсалдуу дизайн — окуучулардын ар кандай талаптарын
канааттандырууда педагогдорго жардам берген ийкемдүү максаттарды, методдорду,
материалдарды жана баалоо процесстерин берүү ыкмасы.
БУД колдонуу менен түзүлгөн окуу программалары башынан эле бардык окуучулардын
талаптарына ылайыкталган.
БУДдун түзүлүшүнө окуучуларга өзүнүн жеке, индивидуалдуу шыктарын өнүктүрүүгө
мүмкүнчүлүк берген ар кандай жагдайлардын ийкемдүү дизайны да камтылат.
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5 ТИРКЕМЕ. Зарыл болгон кыймыл-аракеттерди текшерүү тизмеси
Майыптыгы бар окуучуларга ачык чечимдерди колдонуу жолу менен аралыктан ачык
билим берүү (ААББ). Алдын ала иш-аракеттердин текшерүү тизмеси.
Алдын-ала иш-аракеттер ― майыптыгы бар окуучуларды окутууда педагогдор жана иштеп
чыгуучулар аралыктан ачык билим берүү ресурстарын таратканга чейин кабыл алышы керек
болгон иштер.
ЧЕК ЛИСТ
1- бөлүм. ДЕМОГРАФИЯ

1.Сиз кайсы өлкөдө жашайсыз жана иштейсиз?
2.Сиз кайсы аймакта жашайсыз?

3.Сиздин уюмуңуз айыл же шаар жергесинде жайгашканбы?

4.Жынысыңызды белгилеңиз

5.Сиздин жашыңыз кайсы диапазондо жайгашкан?

6.Сиздин майыптыгыңыз барбы?

7.Сиз кайсы майыптык топко киресиз?

8.Сиз майыптуулуктун кайсы түрүнө киресиз?

9.Сиз бала кезиңизден майып адамсызбы?

10.Үй-бүлөңүздүн материалдык абалын кандай баалайсыз?

11.Сиз кайсы этникалык топко киресиз?

12.Сиз кандай типтеги уюмга киресиз?
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2- бөлүм. Платформаларды тандоо.

13.Аралыктан ачык билим берүүнүн (ААББ) жеткиликтүүлүк маселеси боюнча кызыкдар
тараптардын алынган консультациялардын, улуттук мыйзамдын жана эл аралык
стандарттардын негизинде институттук саясат иштелип чыкканбы?
14.Жеткиликтүүлүк боюнча институттук саясатты ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн
жооптуу адамдар тандалып жана дайындалганбы?
15.Аралыктан ачык билим берүүнүн (ААББ) технологиялык чечимдерин тандоо
критерийлери жана жол-жоболору такталганбы?
16.Жеке менчикке тиешеси жок жана эркин жана ачык колдонулган программалык
камсыздоо (ЭАПК) * платформалары каралганбы?
17.Колдонуучуларга жеткиликтүү болгон платформалардын типтери эске алынганбы?

18.Платформалардын жана түзүлүштөрдүн* мүнөзү аныкталганбы?
*(мисалы, операциялык системадагы мультифункциялуулук, колдонулган тил ж.б.)
19. Платформаларды жана түзүлүштөрдү аралыктан ачык билим берүүдө (ААББ)
гендердик аспектилерди эске алуу менен колдонуу үчүн тиешелүү окутуу формасы
иштелип чыкканбы?
3- бөлүм. Платформаларды тандоо.

20. Окуу программасын иштеп чыгууда жана анын мазмунун тандоодо жеткиликтүүлүк
критерийлери колдонулабы?

21.Бардык окуучулар, кыздар үчүн да, балдар үчүн да, бирдей шарттагы окутуудан күткөн
жыйынтыктарга жетүү механизмдери камсыздалабы?
22.Программага АББР жана АМ принциптеринин негизинде ресурстар киргизилгенби?
23.Санариптик жана маалыматтык сабаттуулук боюнча нускама (инструктаж)
жеткиликтүүбү, жана ал программага киргизилгенби?
24.Колдонулган материалдар бардык окуучулар үчүн жеткиликтүүбү?жеткиликтүүбү, жана
ал программага киргизилгенби?
25.Окуучуларга зарылдыгына жараша контентти колдонуу үчүн альтернативдик
мүмкүнчүлүктөр (компьютер, планшет, басма же башка материалдар) берилеби?
26.Бардык материалдар дискриминациялык эмес тилди камтыйбы?

27. Материалдар техникалык жактан жеткиликтүү болгон деңгээлде даярдалабы?

28. Материалдар (Accessible EPub) же WCAG2.0AA сыяктуу жеткиликтүү электрондук
публикациялардын* стандарттарына туура келеби?
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29.Материалдарда гендердик аспектилер эске алынабы?

4- бөлүм. Окутуу методдору

30. Окутуудагы универсалдуу дизайн принциптери колдонулабы?

31. Бардык билим алуучулар үчүн материалдар бирдей жеткиликтүүбү (бардык жерде жана
бардык убакта)?
32. Окутуучулардын сабактарды ар кандай форматтарда өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү барбы?
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6-ТИРКЕМЕ. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ). Аны жайылтуу боюнча
иш-аракеттерди текшерүү тизмеси
Майыптыгы бар адамдарга ачык чечимдерди колдонуу аркылуу аралыктан ачык
билим берүү (ААББ). Жайылтуу боюнча иш-аракеттердин текшерүү тизмеси.
Жайылтуу иш-аракеттери ― окутуучулар жана иштеп чыгуучулар ААББ курсунун учурунда
майыптыгы бара адамдарды окууга катыштыруу үчүн жасаган иш-аракеттери.
ЧЕК ЛИСТ
1- бөлүм. ДЕМОГРАФИЯ

1.Сиз кайсы өлкөдө жашайсыз жана иштейсиз?
2.Сиз кайсы аймакта жашайсыз?

3.Сиздин уюмуңуз айыл же шаар жергесинде жайгашканбы?

4.Жынысыңызды белгилеңиз

5.Сиздин жашыңыз кайсы диапазондо жайгашкан?

6.Сиздин майыптыгыңыз барбы?

7.Сиз кайсы майыптык топко киресиз?

8.Сиз майыптуулуктун кайсы түрүнө киресиз?

9.Сиз бала кезиңизден майып адамсызбы?

10.Үй-бүлөңүздүн материалдык абалын кандай баалайсыз?

11.Сиз кайсы этникалык топко киресиз?

12.Сиз кандай типтеги уюмга киресиз?

51

2- бөлүм. Платформалардын колдонулушу

13. Компьютерлер, планшеттер/телефондор, кагаз материалдар гендердик өзгөчөлүк эске
алынып камсыздалганбы?

14. Окуучулар тиешелүү контентти окуу мүмкүнчүлүгүн аларына ишенесизби?

15. Окуучуларга тиешелүү жардам көрсөтүү үчүн алардын талаптары тууралуу кабардар
болуу жогорку деңгээлдеби?
16. Окуучуларды, академиялык жана административдик персоналдарды окутуу талаптары
аныкталганбы?

3- бөлүм. Платформаларды тандоо.

17. Контенттин жеткиликтүүлүгүн баалоо дайыма жүргүзүлүп турабы?
(анын ичинде ачык билим берүү ресурстары (АББР), эркин жана ачык ПК (ЭАПК) жана
ачык маалыматтар (АМ))?
18. Веб-сайттардын жеткиликтүүлүгүн баалоо инструменттери колдонулабы? (мисалы,
WAVE, W3C)?
19. Көпчүлүккө жеткиликтүү болбогон компоненттер дайыма эле аныкталабы?
(мультимедиалык каражаттар, интернет, билим берүү контенттерин башкаруу системалары
ж.б.)?
20. Колдонуучулардын маселелерин чечүүдө гендердик специфика эске алуу менен өз
убагында жана эффективдүү чаралар кабыл алынабы?
21. Окутуучуларга кайра байланышка чыгуу жана комментарийлерди алуу ыкмалары
берилгенби?
4- бөлүм. Көмөкчү методдор

22. Окуучулар үчүн тынымсыз байланыш же колдоо кызматтары жеткиликтүүбү? (мисалы,
аралыктан окутууну колдоонун консультациялык борбору, окуу-методикалык кабинет ж.б)?
23.Окуучуларга окутуу башталганга чейин колдоо кызматтары же жардамдары жөнүндө
маалымат берилеби?
24.Кыйынчылык менен жетүүгө мүмкүн болгон контентти алууга ылайыктуу башка
ыкмалары берилеби?жеткиликтүүбү, жана ал программага киргизилгенби?
25.Майыптыгы бар окуучуларды билим берүү уюмуна киргизүүдө институттук колдоо
камсыздалганбы?
26.Окуучулардын талаптарына ылайык ар кандай педагогикалык методдор колдонулабы?

27.Кыздардын жана балдардын жеке зарылдыктары эске алынабы?
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7-ТИРКЕМЕ. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ). Чукул жана өзгөчө
кырдаалдардагы иш-аракеттерди текшерүү тизмеси
Майыптыгы бар окуучуларга ачык чечимдерди колдонуу жолу менен аралыктан ачык
билим берүү (ААББ). Өзгөчө кырдаалдарга реакция кылуу иш-аракеттерин текшерүү
тизмеси.
Өзгөчө кырдаалдарга реакция кылуу иш-аракеттери ― педагогдордун жана иштеп
чыгуучулардын өзгөчө кырдаалдарда (мисалы, пандемия) жасаган иштери, аралыктан ачык билим
берүү ресурстарын жайылтууну талап кылган, майыптыгы бар окуучуларды окутууда колдонулган
иш-аракеттер.
ЧЕК ЛИСТ
1- бөлүм. ДЕМОГРАФИЯ

1.Сиз кайсы өлкөдө жашайсыз жана иштейсиз?
2.Сиз кайсы аймакта жашайсыз?

3.Сиздин уюмуңуз айыл же шаар жергесинде жайгашканбы?

4.Жынысыңызды белгилеңиз

5.Сиздин жашыңыз кайсы диапазондо жайгашкан?

6.Сиздин майыптыгыңыз барбы?

7.Сиз кайсы майыптык топко киресиз?

8.Сиз майыптуулуктун кайсы түрүнө киресиз?

9.Сиз бала кезиңизден майып адамсызбы?

10.Үй-бүлөңүздүн материалдык абалын кандай баалайсыз?

11.Сиз кайсы этникалык топко киресиз?

12.Сиз кандай типтеги уюмга киресиз?
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2- бөлүм. Платформалардын тандалышы жана колдонулушу

13. Өзгөчө кырдаалдарга карата улуттук мүнөздөгү чаралар, анын ичинде калкты изоляция
кылуу жана аралыктан окутуу боюнча талаптар сакталабы?

14. Окуучулардын окуу программасын өздөштүрүүсүн көзөмөлдөө жана окутууга тиешелүү
түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн атайын кызматкерлер дайындалганбы?
15. Окутууну башкаруунун автоматташкан системасы (СУО/LMS) өзгөчө кырдаалдардын
кеңейтилген талаптарына шайкеш келеби?
16. Ачык платформалар ЭАПК (эркин ачык программалык камсыздоо) каралганбы?

17. Өзгөчө кырдаалдарда платформалардын жана түзүлүштөрдүн мүнөзү (операциялык
система, колдонулган тил) окуучуларга ыңгайлуубу?
18. Окутуучуларга жаңы платформаларды же инструменттерди колдонуу боюнча окутуу,
анын ичинде инклюзивдүү билим берүүнү камсыз кылган мүмкүнчүлүктөрү аныкталганбы?
19. Аралыктан ачык билим берүүдө (ААББ) жергиликтүү калктын жана гендердик
спецификаны эске алган платформаларды жана түзүлүштөрдү колдонуу бардык кызыкдар
тараптарга жеткиликтүүбү?
3- бөлүм. Өзгөчө кырдаалдарда аралыктан ачык билим берүү (ААББ) курстарынын контенттеринин иштелип
чыгышы

20. Бардык окуучулар колдоно ала турган ЭАПК (эркин ачык программалык камсыздоо)
жана АББР (ачык билим берүү ресурстары) платформалары аныкталганбы?
21. Окутуунун милдеттерин/пландарын иштеп чыгууда окуучунун үй-бүлөлүк абалы эске
алынабы? (ресурстарды алуу мүмкүнчүлүктөрү,үйдөгү ата-эненин же башка адамдардын
колдоосу, каржылык абалы)?
22. Бардык кызыкдар тараптар үчүн окутуу планы иштелип чыкканбы жана ал бардык
окуучуларга жеткиликтүүбү?
23. Онлайн-ресурстарды колдонууга мүмкүнчүлүгү жок окуучуларга (майыптыгынан улам
же үйдөгү жагдай-шартка байланыштуу) материал жеткирүүнүн башка жолдору
каралганбы? (мисалы, кагаз түрүндөгү материалдар, иллюстрациялар жана USBтоптогучтар)?
24. Материалдарда жергиликтүү коомчулуктун, маданий жана тилдик азчылыктын
талаптары, ошондой эле гендердик специфика эске алынганбы?
25. Универсалдык дизайн* принцибиндеги материалдар окутуу үчүн негизделгенби?

26. Материалдар Accessible EPub (электрондук окуу китептери) же WCAG2.1AA
стандарттарына туура келеби?
27. Колдоого муктаж болгон окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо боюнча
альтернативдик варианттар каралганбы?
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4- бөлүм. Зарылдыктардын жана окутуу методдорунун бааланышы

28. Окуучулардын технологияларга жана интернет-кызматтарына болгон мүмкүнчүлүктөрүн
баалоо иши жүргүзүлгөнбү жана алардын инфрастурктурадагы зарылдыктары жана
сапаттуу көмөкчү түзүлүштөрдү/технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрү
аныкталганбы?
29. Окуу жайындагы билим алуучунун окуудагы муктаждыгын аныктоо жана онлайнконтентке байланышкан потенциалдык кыйынчылыктарын чечүү үчүн документациясына
анализ жүргүзүлгөнбү?

30. Окуучулар арасында өзгөчө муктаждыктар/майыптыктын болушу тууралуу сурамжылоо
жүргүзүлгөнбү? (эгерде алардын жеке документтерин кароо мүмкүнчүлүгү жок болсо)

31. Бардык окуучуларга мүнөздүү жана жеткиликтүү болгон окутууну ачык баштапкы код
менен башкаруу системасы (ОБС/ LMS) аныкталганбы?

32. Окуучулардын, ата-энелердин жана кызматкерлердин гендердик, маданий жана тилдик
апсектилери эске алынуу менен муктаждыктары аныкталганбы?
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8-ТИРКЕМЕ. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ). Мониторинг
процесстерин текшерүү тизмеси
Майыптыгы бар окуучуларга ачык чечимдерди колдонуу жолу менен аралыктан ачык
билим берүү (ААББ). Алдын ала иш-аракеттердин текшерүү тизмеси.
Мониторинг процесстерин текшерүү тизмеси. Мониторинг процесстери ААББ учурдагы жана
аягындагы жыйынтыктарын жана колдонуучулардын канааттануу деңгээлин баалоо үчүн маанилүү.

ЧЕК ЛИСТ
1- бөлүм. ДЕМОГРАФИЯ

1.Сиз кайсы өлкөдө жашайсыз жана иштейсиз?
2.Сиз кайсы аймакта жашайсыз?

3.Сиздин уюмуңуз айыл же шаар жергесинде жайгашканбы?

4.Жынысыңызды белгилеңиз

5.Сиздин жашыңыз кайсы диапазондо жайгашкан?

6.Сиздин майыптыгыңыз барбы?

7.Сиз кайсы майыптык топко киресиз?

8.Сиз майыптуулуктун кайсы түрүнө киресиз?

9.Сиз бала кезиңизден майып адамсызбы?

10.Үй-бүлөңүздүн материалдык абалын кандай баалайсыз?

11.Сиз кайсы этникалык топко киресиз?

12.Сиз кандай типтеги уюмга киресиз?
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2- бөлүм. Платформаларды баалоо жана түзөтүү

13. Окуучулардан жана окутуучулардан платформалар жөнүндө ой пикирлер дайыма
алынып турабы жана гендердик өзгөчөлүктөр эске алынабы?

14. Көп жаралган кыйынчылыктар дайыма иликтөөгө алынабы?

15. Кандай гана кыйынчылыктар жаралбасын аны чечүү үчүн ачык баштапкы коду бар
эркин жана ачыкпрограммалык камсыздоо (ЭАПК) каралганбы?
16. Платформалардын функцияларын тиешелүү кызмат көрсөткөндөрдүн жардамы менен
кеңейтүү маселелери зарылдыгына жараша чечилеби?
17. Эркин жана ачык ПК зарылчылыгына жараша кээ бир проприетардык коммерциялык
программаларды колдоонууда альтернатива катары киргизилеби?
3- бөлүм. Контенттин жеткиликтүүлүгүнүн жана жарамдуулугунун бааланышы

18. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ) материалдарына колдонуучуларга
кыйынчылыктар тууралуу маалымат берүү жана материалдардын мазмуну жана
функциясы тууралуу ой-пикирлерди сунуштоо механизми камтылганбы?
19 Майыптыгы бар окуучулардын аралыктан ачык билим берүү (ААББ) курсун аяктабай
калуу себебин аныктоо үчүн мониторинг жүргүзүлөбү?
20. Окуучулардын гендердик апсектини эске алуу менен окуудагы жетишпегендиктерин
жана сабакка катышпай калуу себептерин изилдөө боюнча стратегия иштелип чыкканбы?
21. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ) курсуна колдонуучулардын ой-пикирин мезгилмезгили менен сурап турган механизмдер киргизилгенби?
22. Окуучулардын канааттангандыктары тууралуу ой-пикирлери анализ жана контентти
колдонуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу маселесине чечим табуу үчүн, гендердик аспектилер
эске алынуу менен чогултулабы?
23. Окуучулардын жетишкендиктери форумдардын жана электрондук почталардын
жардамы менен дайыма көзөмөлдөнүп турабы?
4- бөлүм. Методдордун изилдениши

24. Аралыктан ачык билим берүүнү (ААББ) колдонуучулардын ар кандай тажрыйбалары
тууралуу маалыматтар дайыма топтолуп турабы?
25. Белгилүү кыйынчылыктар жана аларды чечүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар
базасы түзүлгөнбү?
26. Окуу процессине киргизүү үчүн АББР менен ачык маалыматтардын, ошондой эле ЭАПК
тиешелүү мазмуну аныкталганбы?
27. Курстун материалдары дайыма эле колдонуучулардын тажрыйбасына ылайык
ыңгайлаштырылабы?
28. Платформалардагы/ программалык камсыздоолордогу маалыматтар техникалык
стандарттарга/ жеткиликтүүлүк стандарттарына шайкеш келеби?
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Ачык жана аралыктан билим берүү (ААББ) Ачык баштапкы коддору менен
эркин программалык камсыздоо (ЭАПК), Ачык билим берүү ресурстары жана
Илимий маалыматтарга ачык жеткиликтүүлүк (ИМАЖ) менен айкашып майыптыгы
бар адамдар үчүн
билим алуу мүмкунчүлүгүн кеңейтүүдө чоң потенциалды
жаратат. Бул окуу курстарынын эффективдүүлүгүн күчөтөт.
Аталган потенциалды ишке ашыруу максатында билим берүү мекемелери,
инструкторлор жана окуу китептерин иштеп чыгуучулар майыптыгы бар окуучулар
жана кызматкерлер үчүн жеткиликтүү, мүмкүн болгон материалдарды
сунушташты.
Кээ бир учурларда майыптыгы бар окуучулар колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн
төмөнкү деңгээлинен улам начар жыйынтык болгонун билдиришкен. Материалдар
электрондук түрдө болсо да ар кандай шарттарда колдонгон окуучулар үчүн
жеткиликтүү болгон эмес. Иштеп чыгуучулардын жана инструкторлордун кеңири
колдонулган материал менен камсыз кылуу боюнча күч-аракетин колдоо үчүн
аларга ААББ курстарында колдоно турган ашык баштапкы коддору бар
инструменттер сунушталат.

Бул жетектөөчү принциптер өкмөттөр, мекемелер, инструкторлор жана окуу
китептерин иштеп чыгуучулар үчүн обзорлорду камтыйт. Ошондой эле бардык
колдонуучулардын талаптарын эске алуу максатында сапаттык камсыздоо жана
квалификация берүү органдары тарабынан ААББ процесстерин, курстарын,
сынактарын жана башка маселелерин иштеп чыгуу маселелери берилген.
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