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Зерттеудің өзектілігі 

• Мәселеге дефектологиялық және медициналық

тұрғыдан қарау (Lopez, 2014)

• SEBD саласындағы терминология сәйкессіздік

• Қазақстанда мәселенің зерттелмеуі 



Зерттеу мақсаты
• Әлеуметтік эмоционалды және мінез-құлық 

қиындықтары (ӘЭМҚ) бар оқушылырады білім беру 

процесіне қатыстыруын сипаттайтын саясатты зерттеу

• Әлеуметтік эмоционалды және мінез-құлық 

қиындықтары бар оқушыларға қандай қолдау 

жасалатынын зерттеу 

• педагогтардың оқушыларды қолдау үшін қандай

стратегия мен тәсілдер қолданатын зерттеу



ӘЭМҚ бар оқушылардың инкюзиясы
қалай жүзеге асады?

Мектептегі оқушыларға қандай қолдау көрсетіледі?

Мектеп ұжымы мен ата-аналар оқушыларды қолдауда қалай 
өзара қатысады?

Оқушыларды оқыту мен қолдауда қандай қиындықтар 
кездеседі?

Зерттеу сұрақтары



Әдебиетке шолу

• SEBD термині ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқыту  

кодексі қайта қарастырылығаннан кейн кеңінен қолдана басталды.  

Аталмыш термин «қиын балалар», «девиантты балалар» 

темриндерімен қатар жүреді  (Vesser, 2005)

• ӘЭМҚ бар оқушылар басқа ерекше қажеттіліктері бар балаларға 

қарағанда:  

• Арнайы қолдау кеш көрсетіледі (Mowat, 2010) 

• Мектепте қысымды жиі көреді (Mitchel et al, 2018 )

• Мектептен жиі шығарылады (Mitchel et al, 2018 )



Бронфенбреннер теориясы

Баланың дамуы қоршаған 
ортаға байланысты



Методология
Кейс-стади Leavy (2014); Yin (2014) 

Жартылай құрылымдалған сұхбат Yin (2014) 

Құжаттарды талдау Bloomberg and Volpe (2008)

Қатысушыларды таңдау Leavy (2017) 

Төрт пән мұғалімі, психолог, 
Әлеуметтік психолог, психолог, 
дефектолог, тәрбие жұмысы 
бойынша директор орынбасары 

Creswell (2007) 



Нәтиже

Мектеп саясаты

•ӘЭМҚ бар оқушылардың инклюзиясын
толығымен сипаттамайды,  келесі пункттер 
қамтылмайды:

•анықтау; 

•Араласу процесы, 

•Академиялық және әлеуметтік қолдау ,

•Бағалау, ата-ана мен педагогтардың қатысуы



Нәтиже
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 Ресурстардың аздығы 

Мәселе туралы білімнің 
шектеулігі 

Отбасы жағдайы, 
экономикалық-әлеуметтік 

статус 

Ата-аналармен шектеулі 
қарым-қатынас 

Мәселеге медициналық 
тұрғыдан қарау 
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Психологиялық кеңес 

Сыныптан тыс іс шаралар 

Әлеуметтік қолдау 

Мұғалім мен 
оқушылардың жылы 

қарым-қатынасы 

Оқытушарардың өзара 
қатынасы 
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