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ҚР Оқу-ағарту министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы 
ҰБА тамыз кеңесінің панелдік секциялары

ONLINE

ПАНЕЛДІК 
СЕКЦИЯ

«Инклюзивті практиканы дамыту 
контекстінде барлық білім 
алушылар үшін жайлы білім 
беру ортасын құру»

05.08.2022

Жауапты ұйым: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы

  2022 жылғы 5 тамыз   1000 – 1300

 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 
 Мәңгілік Ел, 8.

Тіркеу уақыты:  900 – 1000

Қатысушылар: 2000 адам

Секцияның мақсаты: барлық білім алушылар үшін жайлы білім 
беру ортасын құру бойынша инклюзивті практиканы дамыту-
дың өзекті мәселелерін талқылау және жаңа оқу жылына басым-
дықтарды анықтау.

Мақсатты топ: білім беру ұйымдарының әкімшілігі, педагогтері 
мен психологиялық-педагогикалық қолдау мамандары, әдіскер-
лер, білім беруді басқару органдарының, үкіметтік емес ұйымдар-
дың және ата-аналар қоғамдастығының өкілдері, педагогикалық 
жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорлар құрамы.
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МОДЕРАТОРЛАР:

Бутабаева 
Лаура 
Аскаровна
Ы. Алтынсарин 
атындағы Ұлттық 
білім академиясы 
Инклюзивті білім 
беру орталығы-
ның директоры, 
PhD

Марат Маншук 
Маратовна
Нұр-Сұлтан қа-
ласы Білім бе-
руді жаңғырту 
орталығының 
Инклюзивті 
білім беру 
бөлімінің бас-
шысы

10:00– 10:05
Құттықтау сөз

Тыныбаева Мадина 
Ағланқызы,
Ы. Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясы-
ның президенті, PhD

10:05– 10:10
Құттықтау сөз

Айтжанова Ардак 
Куандыковна,
ҚР Оқу-ағарту министр-
лігінің Мектепке дейінгі 
және орта білім коми-
тетінің Мектепке дейінгі, 
арнайы және инклюзивті 
білім беру басқармасы 
басшысы

10:15– 10:30
Оқытудың әм-
бебап дизайны 
принциптерін 
жүзеге асыру 
инклюзивті білім 
беру ортасын 
құру шарты 
ретінде

Исмагулова 
Светлана Кужаковна, 
Ы. Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясы 
Инклюзивті білім беру ор-
талығының бас сарапшы-
сы
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10:35– 10:50
Білім беруді 
жаңғырту орта-
лығының әдісте-
мелік жұмысын 
ұйымдастыру-
дағы жүйелі 
тәсілдер

Дауешова Сындар 
Муратовна,
Нұр-Сұлтан қаласы әкімді-
гінің Білім беруді жаңғыр-
ту орталығы басшысының 
орынбасары

10:55-11:10
Опыт работы Ко-
ординационного 
совета по разви-
тию инклюзивно-
го образования 
в Акмолинской 
области по соз-
данию инклю-
зивной образо-
вательной среды

Ибраев Марат 
Умербаевич, 
с.ғ.к., Ақмола облысында 
инклюзивті білім беруді 
дамыту жөніндегі үй-
лестіру кеңесінің төраға-
сы

11:15– 11:30
Білім беру ұй-
ымдарында 
инклюзивті білім 
беру ортасын 
құрудағы мектеп 
әкімшілігінің рөлі

Елекеева Нургуль 
Жаксыбековна,
Нұр-Сұлтан қаласы әкімді-
гінің «№ 65 мектеп-гимна-
зиясы» КММ директоры

11:35-11:50
Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие как фактор 
достижения 
устойчивости в 
развитии инклю-
зивного образо-
вания

Шакибаева Айгүл,
«NOMAD Rights» ҚҚ 
Ерекше бала құқығы қы-
зметінің басшысы, құқық 
қорғаушы
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11:55-12:10
Об организации 
доступной и ком-
фортной инклю-
зивной среды 
в организациях 
дошкольного 
образования 
общего типа в г. 
Шымкент

Утесинова Жанна 
Бисеновна,
Шымкент қаласы Білім 
басқармасының «Әдісте-
мелік орталығы» КММ 
Инклюзивті білім беру 
бөлімінің басшысы

12:15-12:45
Инклюзивная 
практика в шко-
ле: что измени-
лось? (Тренинг)

Сартаева Бибигуль 
Кенесовна,
Нұр-Сұлтан қаласы әкімді-
гінің «№ 22 мектеп-гимна-
зия» ШЖҚ МКК бастауыш 
мектеп бойынша оқу-тәр-
бие ісі жөніндегі орын-
басары, бастауыш сынып 
мұғалімі

12:50-13:00
Секция 
жұмысын 
қорытындылау


