
Как развить инклюзивное 
образование с помощью поддержки 
родителей детей с особенностями 
развития и создания активного 
сообщества родителей.

How to develop inclusive education by 
supporting parents of children with disabilities 
and creating an active community of parents.

Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-
аналарына қолдау көрсету және ата-
аналардың белсенді қауымдастығын құру
арқылы инклюзивті білім беруді қалай
дамыту керек.



Барьеры  Кедергілер Barriers 05

• Социальная 
стигматизация

• Social 
stigmatization

• Әлеуметтік
стигматизация

• Система 
школьного 
образования

• Organization of the 
School System

• Мектеп жүйесін
ұйымдастыру

• Неготовность
учителей

• Untrained 
teachers

• Оқытылмаған
мұғалімдер

• Неподходящая 
учебная 
программа

• Inappropriate 
curriculum

• Орынсыз оқу
бағдарламасы

• Физические
барьеры

• Physical barrier
• Физикалық

кедергі
.

• Экономическое 
состояние

• Economical 
condition

• Экономикалық
жағдайы

• Зачисление в 
школу

• School enrollment
• Мектепке

қабылдау

• Расположение 
школы

• School location
• Мектептің

орналасқан жері



Why parents? Почему родители? Неге ата-
ана?

• Участие семьи важно в течение всего жизненного цикла 
детей с ограниченными возможностями, особенно в 
ранние годы (ЮНИСЕФ, 2012).

• Family involvement is important throughout the lifecycle of 
children with disabilities, especially in the early years 
(UNICEF, 2012). 

• Мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір бойы, әсіресе
алғашқы жылдардағы отбасына қатысу маңызды
(ЮНИСЕФ, 2012).



• Parental issues
• Ата-ана мәселелері
• Проблемы родителей

• Phycological: stress, overburden
• Financial: poverty, unemployment due to 

the lack of time

• Психологический: стресс, повышенная 
ответственность

• Финансовый: бедность, безработица из-
за нехватки времени

• Психологиялық: стресс, ауыртпалық
• Қаржылық: уақыттың жетіспеуінен

кедейлік, жұмыссыздық

Тема презентации 02



Тема презентации 04

MAMA PRO

• Фонд поддержки и развития социально уязвимых

женщин

• Әлеуметтік осал әйелдерді қолдау және дамыту

қоры

• Fund for Support and Development of Socially

Vulnerable Women
• Supporting

parents

• Поддержка

родителей

• Ата-ананың

қолдауы

• Promoting

equal

rights

• Продвижени

е равных

прав

• Тең

құқықты

алға

жылжыту

• Rising

awareness

• Повышение

осведомленнос

ти

• Қызығушылықта

рын арттыру

• Socializing

parents and

children

• Социализация

родителей и

детей

• Ата-аналар мен

балаларды

әлеуметтендіру



Тема презентации 04

MAMA PRO

• Результаты

• Results 

• Нәтижелері

• Более 500

родителей

• More than

500

parents

• 500-ден

астам ата-

ана

• 185

выпускнико

в

• 185

graduates

• 185 түлек

• Улучшение 

эмоционального 

фона семьи

• improving the 

emotional 

background of the 

family

• отбасының

эмоционалды

жағдайын жақсарту

• Социализация

семьи

• socialization

of the family

• отбасының

әлеуметтенуі


