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Б¦¦ ЕЭК-ның Т¦РАЌТЫ ДАМУ МҮДДЕСІНДЕ
БІЛІМ БЕРУГЕ АРНАЛЃАН СТРАТЕГИЯСЫ
жоѓарѓы дењгейдегі кењесте ќабылданѓан
Мєселеніњ баѓдары
Біздіњ болашаќќа бағдарымыз – б±л аймаќтың адамдар, елдер жєне ±рпаќтар
арасындаѓы бірліктіњ, тењдік пен µзара сыйластыќтыњ бірыњѓай ќ±ндылыќтарына
баѓдарлануы. М±ндай аймаќќа т±раќты даму, оныњ ішінде экономикалыќ µміршењдік,
єділдік, єлеуметтік т±тастыќ, болашаќ ±рпаќтыњ ќажеттіліктерін ќанаѓаттандыру
м‰мкіндіктеріне зиян келтірместен, б‰гінгі ±рпаќтыњ ќажеттіліктерін ќанаѓаттыру1 ‰шін
ќоршаѓан ортаны ќорѓау жєне табиѓи ресурстарды ±тымды пайдалану тєн.
Білім алу адам ќ±ќыќтарыныњ2 бірі болып табылуымен ќатар, т±раќты дамуѓа ќол
жеткізудегі алѓышарттардыњ бірі жєне тиімді басќару, негізделген шешім ќабылдау мен
демократияны дамытудың маңызды ќ±ралы болып табылады. Сондыќтан, т±раќты даму
мүддесінде білім беру біздіњ ±станѓан баѓдарымызды іске асыруѓа ыќпал ете алады.
Т±раќты даму мүддесінде білім беру жеке адамдардыњ, топтардыњ, ќауымдастыќтардыњ,
±йымдар мен елдердіњ µзіндік пікірін ќалыптастыруѓа жєне т±раќты даму маќсатында
тањдау жасауѓа м‰мкіндік беретін єлеуетін дамытады жєне ныѓайтады. Ол адамдар
кµзќарасыныњ µзгеруіне ыќпал етеді, оларѓа д‰ниені барынша ќауіпсіз, салауатты етуге
жєне г‰лдендіруге м‰мкіндік беру арќылы µмір с‰ру сапасын жоѓарылатады. Т±раќты
даму мүддесінде білім беру сындарлы ойлауды ќамтамасыз етеді жєне хабардарлыќты
жоѓарылатуѓа, сондай-аќ м‰мкіндіктерді кењейтуге ыќпал етеді, ал б±л жања тєсілдер мен
т±жырымдамалар єзірлеу мен оларды ж‰зеге асырудыњ жања єдістері мен ќ±ралдарын
дамытуѓа м‰мкіндік береді.
Кіріспе
1. Стратегияны єзірлеу ќажеттілігі Б¦¦ ЕЭК аймаѓындаѓы ќоршаѓан орта министрлерініњ
«Қоршаѓан орта Еуропа ‰шін» атты бесінші Конференциясында (Киев, 2003 жылѓы
мамыр) жасаѓан мєлімдемесінде айќындалды. Стратегияда аймаќта, сондай-аќ д‰ние
ж‰зінде жинаќталѓан тєжірибе кµрініс тапты. Сонымен ќатар б±л - білім, ѓылым жєне
мєдениет жµніндегі Біріккен ¦лттар ¦йымы (ЮНЕСКО) дайындаѓан Біріккен ¦лттар
¦йымыныњ т±раќты даму мүддесінде білім берудіњ онжылдыѓын ж‰зеге асыру жоспары
жобасыныњ негізгі ережелеріне ќосылѓан ‰лес, оларѓа толыќтай сєйкес келеді жєне
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Сонымен ќатар ќар. «Біздіњ ортаќ болашаѓымыз» Ќоршаѓан ортаны ќорѓау жєне даму жµніндегі
халыќаралыќ комииссия, 1987 жыл.
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Сонымен ќатар ќар. Т±раќты даму маќсатында білім беру туралы мєлімдеме; «Қоршаѓан орта Еуропа
‰шін» атты министрлердіњ бесінші конференциясы, Киев, 2003 жыл.

аймаќтыќ дењгейде Онжылдыќты µткізуге жєне т±раќты даму бойынша жоѓарѓы
дењгейдегі Д‰ниеж‰зілік кездесудердіњ шешімдерін ж‰зеге асыруѓа негіз болуѓа тиіс.
2. Стратегия серіктестік процестері негізінде єзірленді, оѓан Б¦¦ ЕЭК аймаѓындаѓы
‰кіметтер, білім беру мекемелері, ‡Е¦ жєне басќа да м‰дделі ұйымдар, сондай-аќ
халыќаралыќ ±йымдар ќатысты.
3. Осы стратегия т±раќты даму мүддесінде білім беруге (ТДБ) жєне осы процесті Б¦¦
ЕЭК аймаѓында ынталандыруѓа ыќпал етуге тиіс, осы арќылы біздіњ ортаќ баѓдарымызды
іске асыруѓа µз ‰лесін ќосады.
4. Б¦¦ ЕЭК аймаѓына мєдениеті барынша єр алуан және єлеуметтік-экономикалыќ жєне
саяси жаѓдайлары әрт‰рлі елдер кіреді. Т±раќты дамудың келешегі өмір салтын өзгертуге,
т±тыну мен µндіріс құрылымын өзгертуге тікелей байланысты, сонымен ќатар ол
кедейшілік ауќымын азайту маңызды міндет болып отырған елдердіњ ќажеттіліктерін
ескеруге негізделген.
5. Стратегияны ж‰зеге асыру ‰шін аймаќта барлыќ алѓышарттармен ќатар, оны іске
асыруѓа деген ќажеттілік те бар. Осы аймаќтыњ кµптеген елдерінде кєсіби педагогтар
тартылѓан білім беру ж‰йелері ќалыптастырылѓан, бастауыш білім беру
жүйесі
ќамтамасыз етілген жєне барлыќ азаматтардыњ білім алуға деген теңдей ќ±ќыѓы
саќталѓан, сауаттылыќтыњ жоѓары дењгейіне ќол жеткізілген, ѓылыми єлеует
ќалыптастырылѓан жєне азаматтыќ ќоѓамның қатысуы қарастырылған. Алайда ТДБ
принциптерін тиімді ж‰зеге асыру жања міндеттерді орындауды ќажет етеді. ТДБ-ның
пєнаралыќ сипатын ескере отырып, білім беру ж‰йесініњ дењгейін жоѓарылату, азаматтыќ
ќоѓамды кењінен ќатыстыру жєне тиісті институционалдыќ жєне материалдыќтехникалыќ ќолдауды жұмылдыру ќажет.
І. МАЌСАТ ЖЄНЕ МІНДЕТТЕР
6. Осы Стратегияныњ маќсаты ресми білім беру ж‰йелеріне барлыќ оќу пєндері аясында,
сондай-аќ ресми емес білім беру жєне оќу-аѓарту ж‰йелеріне ТДБ-ны енгізу мен оны
дамытуға Б¦¦ ЕЭК-на м‰ше елдерді ынталандыру болып табылады. Б±л адамдардыњ
т±раќты даму саласында білім мен арнайы даѓды алуына м‰мкіндік береді, олардыњ
біліктілігін жєне µздеріне деген сенімділігін жоѓарылатады, табиѓатпен ‰йлесімді3
салауатты жєне жемісті µмір с‰ру, єлеуметтік ќ±ндылыќтар, єйел мен ерлер тењдігі жєне
мєдени єр алуандыќќа ќамќорлыќ жасау м‰мкіндіктерін кењейтеді.
7. Стратегияда аталѓан маќсаттыњ ж‰зеге асырылуына айтарлыќтай ‰лес ќосатын
мынадай міндеттер қойылады:
а) саясат тетіктерінің, нормативтік-ќ±ќыќтыќ базаныњ жєне ±йымдыќ негіздердіњ
ТДБ ‰шін тұғырнама болуын ќамтамасыз ету;
в) ресми жєне ресми емес оќыту мен оқу-аѓарту ж±мыстары арќылы т±раќты дамуѓа
ыќпал ету;
с)
педагогтардыњ ж‰ргізетін пєндеріне т±раќты даму мєселелерін енгізуіне
м‰мкіндік беретін білім алуы;

Ќоршаѓан ортаны ќорѓау жєне даму жµніндегі Рио-де – Жанейро декларациясында адамдарѓа ќамќорлыќ
жасау т±раќты дамуды ќамтамасыз ету жµніндегі шараларда басты орын алатыны жєне адамдардыњ
табиѓатпен ‰йлесімді салауатты жєне саналы µмір с‰руге ќ±ќыѓы бар екені мєлімделінген (сонымен ќатар
ќар. Шешімдерді орындау жоспары, Т±раќты даму бойынша жоѓары дењгейдегі б‰кіл єлемдік кездесулер.
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д) ТД маќсатында білім беру бойынша оќу ќ±ралдары мен оќу-єдістемелік
ќ±ралдардыњ ќол жетімділігін ќамтамасыз ету;
е) ТДБ саласында ѓылыми зерттеулер ж‰ргізуге жєне ТДБ-ны дамытуға ыќпал ету;
ж) Б¦¦ ЕЭК аймаѓы шегінде ТДБ саласындаѓы ынтымаќтастыќты барлыќ дењгейде
ныѓайту.
ІІ. ЌАМТИТЫН АУМАЃЫ
8. Стратегияны Б¦¦ ЕЭК-ға м‰ше – м‰дделі елдер ќабылдайды. Аймақ шегінен тысқары
орналасқан мемлекеттер де осы Стратегияны қолдауға шақырылады.
9. Стратегия ‰кіметтерге баѓытталѓан; онда педагогтардыњ жєне басќа да м‰дделері
тараптардыњ ќатысуымен білім беру жєне оќыту ж‰йелеріне т±раќты даму мєселелерін
енгізу жµніндегі саясатты єзірлеуге және іс-шаралар дайындауға қатысты негіздемелер
мен ±сыныстар берілген. Т±раќты даму мүддесінде білім беру кезінде жергілікті,
ұлыстық, ±лттыќ жєне аймаќтыќ жаѓдайларды ескеру ќажет болатындыќтан, ол әр
мемлекетке жєне білім беру саласына байланысты т±раќты дамудыњ т‰рлі аспектілерін
кµрсетуге м‰мкіндік береді. Елдердіњ наќты ќажеттіліктері мен жаѓдайлары ескеріле
отырып ќабылданѓан басымдыќтары мен бастамалары Стратегияны ж‰зеге асыруѓа ыќпал
ететінін ескерсек, онда аталған аймаќта орналасқан елдер үшін Стратегия қолайлы негіз
болады.
10. Стратегия ведомствоаралыќ4, кµп жаќты ынтымаќтастыќ пен серіктестікке ќолдау
кµрсетеді, осы арќылы ТДБ-ға материалдыќ жєне адам ресурстарын тартуды көздейді.
11. Стратегия ќ±рамына «Жалпыѓа арналѓан білім: біздіњ ортаќ міндеттемелерімізді
орындау»5 атты ќ±жаттыњ негізгі ережелері енгізілді.
12. Стратегияда табиѓатты ќорѓау жєне коммуникациялар, білім, ж±ртшылыќтыњ белсене
ќатысуы жєне олардыњ хабардарлығын жоѓарылату саласындаѓы кµп жаќты жєне басќа
да келісім-шарттардыњ ережелерін ж‰зеге асыруѓа ќолдау кµрсетіледі. Сонымен ќатар,
ол ќоршаѓан орта жєне даму жµніндегі Рио-де-Жанейро декларациясыныњ 10-ќаѓидатын,
Орхус Конвенциясын6, Біріккен ¦лттар ¦йымыныњ мыңжылдыќ декларациясыныњ даму
маќсаттарын7 жєне сапалы білім беру т±жырымдамасын8 ж±ртшылыќтыњ ќатысуын жєне
олардыњ алдында есеп беруді, сондай-аќ адамдардыњ м‰мкіндіктерін кењейтуді көздейтін
шешімдер ќабылдау процесінің ашыќтыѓын арттыру жолымен іске асыруѓа ќолдау
кµрсетуге тиіс.
ІІІ. ПРИНЦИПТЕРІ
13. «Т±раќты даму» (ТД) ±ѓымыныњ µзгермелі маѓынасын қарастыру ќажет болып отыр.
Сондыќтан ќоѓамныњ т±раќты дамуын білім берудіњ, д±рыс жауаптары мен шешімдері
тєжірибе жинаќталѓан сайын µзгеріп отыратын проблемалар мен екі ұдай т±жырымдарды
зерттеудіњ ‰здіксіз процесі ретінде т‰сіну керек. ТДБ шењберінде оќытудыњ маќсаты білім
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аясын кењейтуді, арнайы даѓдыларды, ой-µрісті дамытуды, µмірлік ұстанымдар мен
ќ±ндылыќтарды ќалыптастыруды кµздейді.
14. ТДБ µзара байланысты экологиялыќ, экономикалыќ жєне єлеуметтік проблемаларды
ќамтитын жан-жаќты жєне кењ ауќымды т±жырымдама ретінде ќалыптасуда. Ол дамудыњ
кењ ауќымды мєселелеріне бағдарланып отырѓан экологиялыќ білім беру
т±жырымдамасын кењейтеді. Сонымен ќатар ТДБ даму проблемалары бойынша білім
берудіњ т‰рлі элементтерін жєне білім берудіњ басќа да таќырыптыќ элементтерін
ќамтиды. Сондыќтан т±раќты даму м‰ддесінде білім беруге кешенді көзқарас аясында
экологиялыќ білім беруді одан єрі дамыту жєне басќа салаларда білім берумен толыќтыру
ќажет.
15. ТД-ның басты таќырыптары, атап айтќанда, кедейшілік ауќымын азайту, азаматтыќ,
бейбітшілік, әдептілік, жергілікті жєне ѓаламдыќ т±рѓыдаѓы жауапкершілік, демократия
жєне басќару, єділдік, ќауіпсіздік, адам ќ±ќыѓы, денсаулыќ саќтау, єйелдер мен ерлер
тењдігі, мєдени әр алуандық, ауылдыќ жєне ќала аудандарын дамыту, экономика, µндіріс
жєне т±тыну ќ±рылымдары, корпоративтік жауапкершілік, ќоршаѓан ортаны ќорѓау,
табиѓи ресурстарды басќару, биологиялыќ жєне ландшафттыќ єр алуандылыќ9 болып
табылады. ТДБ шењберінде осыншалық т‰рлі таќырыптарды ќарастыру т±тастыќ
тәсілдерін ќолдануды ќажет етеді10.
16. ТДБ ж‰зеге асыру барысында мындай салалар: бастауыш білім беру ж‰йесін
жетілдіру, білім беруді т±раќты даму баѓытында ќайта бағдарлау, халыќтыњ аќпараттыќ
белсенділігін жоѓарылату жєне кєсіби даярлыќќа ынталандыру ќарастырылуѓа тиіс11.
17. ТДБ шењберінде әр халықтың мєдениетін ќ±рметтеуге және т‰сінуге тєрбиелеу,
сондай-аќ олардың ‰лестерін жарыққа шығарып отыру ќажет. Байырѓы халыќтыњ рөлін
мойындау жєне оларды серіктес ретінде білім беру баѓдарламасын єзірлеу ісіне тарту
ќажет. Дєст‰рлі білімніњ мањызын баѓалай отырып, оны ТДБ-ныњ ќ±рамдас бµлігі ретінде
саќтау ќажет.
18. Барлыќ дењгейдегі оќушыларда жергілікті жєне ѓаламдыќ проблемаларды қамтитын
ж‰йелі, сындарлы жєне шыѓармашылыќ ойлау ќабілетін жетілдіруді жєне олардыњ µмірге
кµзќарасын ќалыптастыруды ынталандыру ќажет; м±ныњ бєрі т±раќты даму м‰ддесіндегі
ќызмет үшін ќажетті шарт болып табылады12.
19. ТДБ – б±л сєби кезден бастап жоѓары білім жєне ересектерге арналѓан білім алѓанѓа
дейін өмір бойы жалѓасатын процесс жєне оныњ ауќымы ресми емес білім беру шегінен
кењ. Ќ±ндылыќтар ж‰йесі, µмір с‰ру салты жєне µмірлік ұстанымдар ерте жаста
ќалыптасатындыќтан, балаларѓа білім берудіњ мањызы зор. ¤мір бойы т‰рлі міндеттерді
орындау барысында оќып-білім алатынымызды ескерсек, ТДБ-ды µмір салаларыныњ
барлыќ элементтерін ќамтитын процесс ретінде ќарастыру ќажет. Оны кєсіби білім
беруді, педагогтар даярлау жєне мамандар мен басшыларѓа арналѓан ‰здіксіз білім беруді
ќоса алѓандағы барлыќ дењгейдегі оќу баѓдарламаларына енгізуге ќол жеткізу ќажет.
20. Жоѓары білім беру тиісінше білім дењгейін жєне біліктілігін ќалыптастыру барысында
ТДБ-ға айтарлыќтай ‰лес ќосуѓа тиіс.
Сонымен ќатар ќараңыз: Т±раќты даму маќсатында білім беру онжылдыѓын ж‰зеге асыру жоспары
жобасыныњ негізгі ережелері, ЮНЕСКО, 2003 жыл.
10
Сонымен ќатар ќараңыз: Т±раќты даму маќсатында білім беру туралы мєлімдеме.
11
Сонымен ќатар ХХІ ѓасырѓа арналѓан к‰н тєртібін ќараңыз.
12
Сонымен ќатар Т±раќты білім беру маќсатында білім беру туралы мєлімдемені ќараңыз.
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21. ТДБ барысында ѓаламдыќ жєне жергілікті м‰дделер арасындаѓы тепе-тењдікке ќол
жеткізе отырып жергілікті, ±лттыќ жєне аймаќтыќ, сондай-ақ ғаламдық жағдайларды
ескеру керек.
22. ТДБ білім берудіњ ќол жетімділігін арттыру жєне оныњ сапасын жоѓарылату арќылы
ауылдыќ жєне ќалалыќ аудандардыњ дамуына ‰лес ќосар еді. Б±л ауылдыќ елді мекендер
халќына айрыќша пайдалы болары сөзсіз.
23. Этикалыќ аспектілерді, оныњ ішінде тењдік, ќазіргі жєне келешек ±рпаќтыњ бірлігі мен
µзара байланысы, сондай-аќ адам мен табиѓат, кедейшілік пен байлыќ арасындаѓы µзара
байланыс мєселелерін ќарастыру т±раќты даму т±жырымдамасыныњ негізгі өзегі болып
табылады, сондыќтан оныњ ТДБ ‰шін мањызы зор. Жауапкершілік сезімін этикадан бµліп
ќарауѓа болмайды, сондықтан оныњ ТДБ ‰шін практикалыќ мањызы зор.
24. Т±раќты даму мүддесінде ресми білім беру мазм±нында жинаќталѓан єлеуметтік
тєжірибе мен мектептен тыс ж±мыс ‰йлесімділікте болуѓа тиіс. ТДБ тартылѓан
педагогтар13 бір жаѓынан, осы процеске ыќпал етуде жєне оќушылар мен студенттер
арасындаѓы с±хбаттасуды кењейтуде жєне екінші жаѓынан – билік пен азаматтыќ ќоѓам14
арасындаѓы с±хбатты кењейтуде мањызды рөл атќарады. ТДБ-ның б±л баѓыты білім беру
ж‰йесініњ ќоѓамнан оќшаулануын жоюѓа м‰мкіндік береді.
25. ТДБ ќарым-ќатынас жасауда жєне шешім ќабылдау процесінде µзара сыйластыќ
мєдениетін дамытуды кµздейді, сондықтан оқытудағы басты назар тек аќпарат беруден
белсенді оќыту єдістерін барынша кењінен енгізуге қарай ойысады. Осы тұрғыдан алғанда
ТДБ саясатты ќалыптастыруѓа жєне пікір алысу негізінде жєне кешенді т±рѓыдан шешім
ќабылдауѓа ‰лес ќосатынын мойындау керек. Сонымен ќатар ТДБ-ныњ ж±ртшылыќтыњ
ќатысуына негізделген демократиялыќ бастамалардыњ дамуы мен ныѓаюындаѓы рөлін,
атап айтќанда, оныњ жергілікті «ХХІ ѓасырдыњ к‰н тєртібі» баѓыты бойынша ќоѓамдаѓы
дау-жанжалдарды шешуге жєне єділдікке ќол жеткізуге ‰лес ќосатынын ескеру қажет.
26. ТДБ ‰шін кµп жаќты ќарым-ќатынас жєне серіктестік орнату ќажет. ‡кімет жєне
жергілікті басќару органдары, білім жєне ѓылым секторлары, денсаулыќ саќтау секторы,
жеке меншік сектор, µнеркєсіп, кµлік жєне ауыл шаруашылыѓы, кєсіподаќ, б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары, ‰кіметтік емес ±йымдар, т‰рлі ќауымдастыќтар, жергілікті халыќ
жєне халыќаралыќ ±йымдар оныњ негізгі субъектілері болып табылады.
27. ТДБ-де кµпжаќты табиѓат ќорѓау келісімдері жєне т±раќты дамуѓа ќатысты тиісті
халыќаралыќ келісімдер кµрініс табуы ќажет.
ІV. БІЛІМ БЕРУГЕ ТИГІЗЕТІН ЫЌПАЛЫ
28. ТДБ басты назарды біліммен ќамтамасыз етуден проблеманы пысыќтауѓа жєне оны
шешу жолдарын іздеуге аударуды ќажет етеді. Осылайша, білім беруде жекелеген
пєндерді терењдетіп оќыту дєст‰рін жалѓастыра отырып, наќты µмірдегі жаѓдайларды
жан-жаќты жєне пєнаралыќ тұрғыда талдау м‰мкіндіктерін ашу ќажет. Осыныњ барлыѓы
да оќу баѓдарламалары ќ±рылымының жєне оќыту єдістерінің өзгеруіне ыќпал етуі
м‰мкін, ол оќытушылардың - тек білім беруші буын рөлінен, ал оќушылардың тек білім
алушы рөлінен бас тартуын ќажет етеді. М±ныњ орнына олар бірлесіп єрекет етуге тиіс.
М±ѓалімдер, лекция оќитындар, н±сќаушылар жєне педагогикалыќ ќызметпен ш±ѓылданатын барлыќ
басќа да мамандар, сондай-аќ ерікті негізде ж±мыс істейтін тєрбиешілер педагогтар болып табылады.
14
Сонымен ќатар Т±раќты даму маќсатында білім беру туралы мєлімдемені ќараңыз.
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29. Ресми білім беру мекемелері білім беру жєне µмірлік ұстаным мен мінез-ќ±лыќтыњ
ќалыптасуына ыќпал ету арќылы ерте жаста бала ќабілетініњ дамуында мањызды рөл
атќарады. Барлыќ оќушылар мен студенттердіњ ТД туралы тиісті білім алуын жєне
т±раќты дамуѓа ќайшы келетін шешімдердіњ єсері туралы хабардар болуына ќол
жеткізудіњ мањызы зор. Оќушылар мен студенттерді, оќытушыларды, єкімшілерді жєне
басќа да ќызметкерлерді, сондай-аќ ата-аналарды ќоса алѓанда, кез келген білім мекемесі
ТД принциптерін басшылыќќа алуѓа тиіс.
30. ТДБ шењберінде ресми емес білім беру жєне оќу-аѓарту саласындаѓы ќызметке
кењінен ќолдау кµрсетудіњ мањызы зор, µйткені ол ресми білім беруді толыќтыратын,
ересектерді оќытудаѓы мањызды элемент болып табылады. ТД маќсатында ресми емес
білім беру зор рөл атќарады, µйткені ол кµп жаѓдайда оќушылардыњ ќажеттіліктеріне
барынша бейімделуге, оќытудыњ белсенді єдістерін ќолдануѓа жєне µмір бойы
даѓдыларды жетілдіруге м‰мкіндік береді. Ж±мыс орындарында білім алу ж±мыс
берушілердіњ де жалданып ж±мыс істеушілердіњ де кєсіби жаѓынан µсуіне ыќпал етеді.
Осыны ескере отырып, ТДБ-ның барлыќ түрлеріне тартылѓан т‰рлі субъектілер
арасындаѓы ќарым-ќатынасты мойындау жєне ќолдау керек.
31. Педагогтардыњ бастапќы кєсіби даярлыѓына жєне оларды тиісінше ќайта даярлау мен
олардыњ тєжірибе алмасуына жаѓдай туѓызудыњ ТДБ-ны ойдаѓыдай ж‰зеге асыру ‰шін
мањызы аса зор. Т±раќты даму таќырыбында, атап айтќанда, µз ќызметі саласына ќатысты
ТД аспектілері туралы барынша хабардар болу жєне білімдар болуы арќылы педагогтар
‰лкен тиімділікпен ж±мыс істей алады жєне жеке басының үлгісінде оќыта алады. Кєсіби
даярлыќты ТД саласындаѓы ѓылыми-зерттеу ж±мыстарыныњ тиісті нєтижелерімен де
тыѓыз байланыстыру ќажет.
32. ТДБ саласында оќытудаѓы, сондай-аќ оќушылардыњ білімді игеруіндегі жетістіктер
кµп жаѓдайда оќу-єдістемелік материалдардыњ мазм±нына, сапасына және олардыњ
жеткілікті мµлшерде болуына байланысты болады. Алайда осындай материалдар барлыќ
елдерде жоќ. Бұл проблема ресми білім берудің барлық секторлары үшін, сондай-ақ ресми
емес білім беру және оқу-ағарту жұмыстары үшін өзекті мәселе болып отыр. Сондықтан
осындай материалдарды әзірлеу және көбейту үшін айтарлықтай күш салу керек. Ресми
жєне ресми емес білім беру ж‰йелерінде ќолданылатын оќу-єдістемелік материалдар
мазм±ныныњ бірдей болуын қолдау қажет, б±л ретте олардыњ ТД таќырыбына сєйкестігін
жєне жергілікті жерлерде жеткілікті мөлшерде ќамтамасыз ету міндеті т±р.
33. ТДБ тиімді болу ‰шін ол:
а) екі аспектіде: і) ТДБ таќырыптарын барлыќ пєндерге, баѓдарламалар мен
курстарѓа енгізу арќылы; жєне іі) наќты таќырыптыќ баѓдарламалар мен курстар
бойынша сабаќтар ±йымдастыру арќылы ќарастырылуға;
б) салиќалы мінез-ќ±лыќты, атап айтќанда, білім беру мекемелерінде, ж±мыс
орнында, отбасында жєне ќоѓамда салиќалы тєрбиені ќалыптастыруѓа ыќпал ететін
оќытудыњ оњ тєжірибесіне ерекше кµњіл бµлуге;
с) педагогтар мен басќа да м‰дделі тараптар арасындаѓы µзара ынтымаќтастыќ пен
серіктестікті ныѓайтуѓа кµњіл бµлу. Білім беру процесіне жеке меншік секторы мен
µнеркєсіптіњ кењінен
қатысуы технологияныњ ќарќынды дамуына жєне ењбек
жаѓдайыныњ µзгеруіне байланысты туындайтын проблемаларды шешуге ыќпал ететін
болады. Оќу процесі мен ќоѓамдыќ µмір арасында тыѓыз байланыс орнату оќушыларѓа
ќосымша практикалыќ тєжірибе алуѓа м‰мкіндік береді;
д) табиѓи жєне антропогендік жолмен µзгеріске ±шыраѓан ќоршаѓан ортаны
ќарастыру негізінде µмірлік циклді т‰сіндіру жєне ќоршаѓан ортаѓа тигізетін ыќпалѓа,
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сонымен ќатар оныњ єлеуметтік-экономикалыќ салдарына ерекше кµњіл бµлу арќылы
ѓаламдыќ, аймаќтыќ, ±лттыќ жєне жергілікті экологиялыќ проблемаларды т‰сінуге ыќпал
ету;
е) оќыту єдістерініњ кењ ауќымын ќолдану, атап айтќанда, белсенді єдістерді, наќты
процестерге жєне шешім табуѓа баѓытталѓан, оќушылардыњ ќажеттіліктеріне бейімделген
єдістерді ќолдану ќажет. Дєст‰рлі єдістермен ќатар, пікірталас, т±жырымдыќ карталар
жєне ќабылдау картасын жасау, д‰ниені философиялыќ т±рѓыдан т‰сіну, ќ±ндылыќ
категорияларын т‰сіндіру, рөлдік жєне имитациялыќ ойындар, даму сценарийлерін
дайындау, модельдеу, ойындар, аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологиялар (АКТ),
тексеру, таќырыптыќ зерттеулер, экскурсиялар жєне сыныптан тыс оќыту, оќушылар
орындайтын жобалар дайындау, озыќ тєжіибені талдау, µндірісте алынѓан тєжірибені
зерделеу жєне мєселені шешу сияќты єдістерді ќолдану;
ж) єдіснамалыќ, педагогикалыќ жєне дидактикалдыќ басылымдар, оќулыќтар,
кµрнекі ќ±ралдар, кітапшалар, таќырыптыќ зерттеулер жєне озыќ тєжірибе мысалдары,
электрондыќ, аудио- жєне бейнеќ±ралдар сияќты ќажетті оќу материалдарымен
жабдыќтау ќажет.
34. ‡кімет ресми емес білім беру мен оќу-аѓарту ж±мыстарына ќолдау кµрсетуі ќажет,
µйткені хабардар азаматтар жєне аќпаратпен таныс т±тынушылар өз тањдауы жєне ісєрекеті, оныњ ішінде жергілікті «ХХІ ѓасырдыњ к‰н тєртібін» тањдауы арќылы
т±раќтылыќты ќамтамасыз ету жµніндегі шараларды іске асырудыњ мањызды факторы
болып табылады.
35. Ресми емес білім беру мен оќу-аѓарту жұртшылықтың хабардарлыѓын арттыру
баѓдарламаларын ќоса алѓанда, жергілікті жєне ѓаламдыќ дењгейде, оныњ ішінде
келешектегі єлеуметтік-экономикалыќ жєне экологиялыќ проблемалар арасындаѓы
байланысты барынша терењ т‰сіндіруді ќамтамасыз етуге баѓытталуѓа тиіс.
Ќоѓамдастыќтар, отбасы, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жєне ‡Е¦ жұртшылықтың ТД
жµніндегі хабардарлыѓын арттыратын мањызды субъектілер болып табылады.
36. ‡кіметтік емес ±йымдар (‡Е¦) азаматтыќ ќоѓамныњ ќ±ќыќтары мен м‰мкіндіктерін
кењейту процестеріне ыќпал ететін, сондай-аќ ѓылыми білім мен деректерді т‰сінуге жењіл
аќпарат т‰рінде ќорыту мен µњдеуді ќамтамасыз ететін оќу-аѓарту жєне ресми емес білім
беру шењберінде игерілетін білімніњ мањызды кµзі болып табылады. Оның ‡кімет пен
жалпы жұртшылықты байланыстырушы ретіндегі рөлін тану керек, олардыњ ќызметін
ынталандырып, ќолдау кµрсету ќажет. ҮЕҰ, мемлекеттік ұйымдар және жеке меншік
секторы арасындағы серіктестік ТДБ-ны айтарлықтай толықтыра түседі.
37. Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары – т±тыну мен µмір с‰ру салтын тањдау баѓдарындағы
ќуатты к‰ш, бұл єсіресе балалар мен жастарѓа ќатысты. Олардыњ «ноу-хау» жєне
т±раќты даму мєселелері бойынша сенімді аќпарат беру жєне мањызды хабар тарату
арналарын ж±мылдыру басты міндет болып табылады.
38. Ењбекшілердіњ барлыќ санаттары жергілікті, аймаќтыќ жєне ±лттыќ дењгейде
т±раќтылыќты ќамтамасыз етуге ‰лес ќоса алады. ТД-ға ыќпал ету маќсатында мамандар
мен басшылардыњ білім алуы мен даѓдыларды игеруі үшін арнайы кєсіби даярлау
баѓдарламаларын єзірлеу т±раќты даму маќсатында білім берудіњ мањызды құрамдас
бөліктерінің бірі ретінде аныќталѓан15.
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Т±раќты жаму маќсатында білім беру онжылдын ж‰зеге асыру жоспары жобасыныњ негізгі ережелері

39. Осылайша, кєсіби жєне ‰здіксіз білім беру барынша мањызды рөл атќарады, осыѓан
байланысты бұл басшылар жєне барлыќ мамандар ‰шін, жєне бірінші кезекте жоспарлау
жєне басќару мєселелерімен айналысатын адамдар ‰шін ±йымдастырылуѓа тиіс. Ол ТД
туралы білімді ќалыптастыру мен хабардар болуѓа баѓытталуѓа тиіс. ‡здіксіз білім беру
екі негізгі салаѓа жіктеледі: а) білім дењгейін және арнайы даѓдыларды жоѓарылату; жєне
в) басќа мамандыќтар бойынша жєне басќа жаѓдайларда ж±мыс істеуге ќажетті жања
білім алу. Үздіксіз білім беру саласы м‰дделі тараптар жєне т±тастай алѓанда ќоѓам
арасындаѓы ынтымаќтастыќ µз жемісін беретін салалардыњ бірі болып табылады.
40. Даярлыќ баѓдарламаларына ТД-дың т‰йінді таќырыптарын енгізу ќажет, сонымен
ќатар оларда т‰рлі мамандыќ иелеріне деген ќажеттілікті жєне олардыњ ж±мыс саласы
‰шін осы таќырыптардыњ µзектілігін ескеру ќажет. Наќты бейіндегі мамандардыњ
міндеттеріне жєне олардыњ ќызметініњ єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайѓа жєне
ќоршаѓан ортаныњ жай-к‰йіне єсерін ќарастыратын пєндерге ерекше кµњіл бµлу ќажет.
41. ТДБ барынша т±раќты ќоѓам ќ±руѓа баѓытталѓан µзгерістер баѓдарламасына енуі
‰шін білім берудіњ µзі ќайта ќ±рылуѓа тиіс. ТДБ-ға оњ ыќпал ететін ѓылыми зерттеулер
кењінен ж‰ргізілуге тиіс. Ѓылыми зерттеулер мен єзірленімдер саласындаѓы м‰дделі
тараптар арасында проблеманы айќындаудан бастап жања біліммен ж±мыс істеу жєне оны
халыќќа жеткізу мен пайдалану сатысында тыѓыз ќарым-ќатынас пен серіктестік орнату
ќажет. Ѓылыми зерттеулер мен єзірленімдердіњ нєтижелерімен жергілікті, аймаќтыќ жєне
ѓаламдыќ дењгейде алмасу жєне олардыњ білім беру ж‰йесініњ жєне практикалыќ
ќызметтіњ т‰рлі сатыларында ќолданылуын ќамтамасыз ету ќажет.
V. Ж‡ЗЕГЕ АСЫРУДЫЊ ¦ЙЫМДЫЌ НЕГІЗІ
1. ¦лттыќ/мемлекеттік дењгейде ж‰зеге асыру
42. Єрбір ел осы Стратегияны ж‰зеге асыру ‰шін жауаптылыќта болады. Б‰кіл білім беру
ж‰йесі шењберінде ТД принциптерін ќолдану ‰шін басќарудыњ барлыќ дењгейлерінде
белсенді саяси ќолдау кµрсетуді ќажет етеді. Осы маќсатта барлыќ мемлекеттерге
Стратегияны µздерініњ ресми тіл(дер)іне жєне ќажет болѓан жаѓдайда, аз ±лттар тілдеріне
аудару , сондай-аќ оны тиісті ‰кімет органдары арасында тарату және ‰йлестірушіні
таѓайындау ±сынылады.
43. Стратегияны тиімді ж‰зеге асыру оныњ ережелерін жоспарлау, инвестициялыќ ќызмет
жєне мемлекетті басќару жєне жергілікті басќару органдарыныњ стратегиясына білім
берудіњ барлыќ дењгейлеріне жєне білім беру мекемелері мен ±йымдарыныњ барлыќ
нысандарына енгізу ќажеттілігін туѓызады. Сонымен ќатар Стратегияны ж‰зеге асыру
барысында басќа да мемлекеттік, екі жаќты жєне кµпжаќты бастамаларды ‰йлестіру және
сындарлы ќарым-ќатынас орнатуды ќамтамасыз ету ќажет. Ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ
жєне коммуникациялыќ ќ±ралдар єрбір мемлекеттіњ наќты жаѓдайларына бейімделуге
тиіс. Осылайша елдер стратегияныњ тиісті ережелерін µз зањнамасына, саясатына жєне
±йымдастыру м‰мкіндіктеріне сәйкес ж‰зеге асыратын болады.
44. Мемлекеттер ТДБ шењберінде одан єрі ж‰зеге асыру үшін халыќаралыќ табиѓат
ќорѓау жєне µзге де тиісті келісімдерде бекітілген ќарым-ќатынас орнату, білім беру жєне
ж±ртшылыќтыњ ќатысу нысандарына, сондай-аќ хабардар болуды жоѓарылатуѓа ќатысты
ќолданыстаѓы міндеттемелерін белгілеуге тиіс.
45. Білім беру секторында ќызметі єр мемлекетте єр т‰рлі нормативтік-єкімшілік
ж‰йелермен регламенттелетін кµптеген субъектілер ж±мыс істейді. Б±дан басќа, ол т‰рлі
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єлеуметтік топќа жататын єр жастаѓы адамдарѓа арналѓан. Басты міндет сенім білдіру,
ќоѓамныњ барлыќ топтарыныњ м‰ддесін есепке алу жєне µзара толыќтыру, сондай-аќ µзінµзі кµтермелеу принциптері негізінде білім беру саясатын ќалыптастыру және оның
±йымдыќ негізін қалау процесін реформалау болып табылады. Ресми жєне ресми емес
білім беру мен оќу-аѓарту ж±мыстарына жауапты т±лѓалардыњ осы стратегияны ж‰зеге
асыруда мемлекеттік биліктіњ басќа да тиісті органдарымен ќарым-ќатынас жасауыныњ
мањызы зор.
46. ¦тымды басќарудыњ мањызды тетігі ретінде барлыќ тиісті мемлекеттік органдардыњ
ынтымақтастығын, ортаќ жауапкершілігін жєне олардыњ жетекші рөлін мойындау керек
жєне оларды ныѓайту ќажет. Атап айтќанда, білім жєне ќоршаѓан орта министрліктері
ынтымақтаса отырып саясатќа, ресми білім беру ж‰йесініњ барлыќ дењгейлеріндегі
баѓдарламалар мен оќу жоспарларына ТД проблемаларын енгізуге бастамашылық жасау
жєне одан єрі кірігуін қолдау жµніндегі ж±мыстарды басќарып, Стратегияныњ ж‰зеге
асырылуына баға беріп отыруға тиіс. Сонымен қатар мемлекеттік биліктіњ басќа да
органдарымен жєне м‰дделі тараптармен, атап айтќанда, экономиканыњ дамуына жауапты
органдармен тыѓыз жєне тиімді ќарым-ќатынас орнату ќажет.
47. Стратегияны мемлекеттік дењгейде ж‰зеге асыруды ‰йлестіру ‰шін, сондай-аќ аќпарат
алмасу жєне т‰рлі субъектілердіњ ќатысуымен18 саясатты ќалыптастыру. Ыќтимал
шешімдердіњ бірі т±раќты даму жµніндегі кењестердіњ немесе т‰рлі секторлардаѓы
мамандарды біріктіретін басќа да тиісті органдардыњ ќолдауымен «ТДБ-ның ±лттыќ
т±ѓырнамасын» ќалыптастыру болып табылады.
48. Стратегияны ж‰зеге асырудыњ шешуші элементтерініњ бірі Ұлттыќ19 (мемлекеттік) ісқимыл жоспары болуѓа тиіс. Әрбір мемлекет ¦лттыќ іс-қимыл жоспарыныњ жобасын
дайындау ‰шін жауапкершілік ж‰ктелетін ±йымдарды таѓайындау жµнінде шешім
ќабылдау ќажет.
49. ¦лттыќ іс-қимыл жоспары қоғамның барлық топтарының ќатысу принциптеріне
негізделген т±рѓыдан єзірленуге тиіс. Осылайша, барлыќ тиісті м‰дделі тараптарды тарту
ќамтамасыз етілуге тиіс. Елде ќалыптасќан наќты ахуалды есепке алу ќажет. Єр мемлекет
Стратегияныњ басымдыќтары мен оны ж‰зеге асыру кестелерін µз ќажеттіліктері, саясаты
мен бағдарламалары т±рѓысынан аныќтауѓа тілек білдіруі м‰мкін екенін ескерсек, осы
тараудыњ ережелері аталған ж±мысты ж‰ргізуге баѓдар болар еді. ¦лттыќ іс-қимыл
жоспарларында стратегияны ж‰зеге асырудыњ міндеттері, ќызмет т‰рлері, іс-шаралар,
алдын ала жасалған жұмыс кестесі, жүзеге асыру қаражаты және баѓалау ќ±ралдары
ќарастырылуѓа тиіс.
2. Ќызмет ету саласы
Саясат тетіктері, нормативтік-ќ±ќыќтыќ база жєне ±йымдыќ негіздер ТДБ-ны
ынталандыру ‰шін тірек болуын ќамтамасыз ету
50. Саясат, зањнама, ±йымдыќ негіздер жєне оќу жоспарлары ТДБ-ны ќамтуѓа жєне оѓан
негіз болуѓа тиіс. Мыналар: білім берудіњ барлыќ дењгейінде ТДБ жµніндегі негізгі
ќ±жаттарды ќабылдау; ведомствоаралыќ жєне кµпжаќты ынтымаќтастыќты дамытуды
ынталандыру, ќажет болѓан жаѓдайда оныњ консультациялыќ тетіктерін ќ±ру; ТД
Бірќатар елдерде «білімді басќару» тєсілі енгізілген.
Мемлекеттік басќару ќ±рылымы федератиіктік елдер ‰шін ±лттыќ жоспарларѓа ќатысты барлыќ
сілтемелер мемлекеттіњ жоспарына немесе ќажетті жаѓдайларда оныњ ќ±рамына кіретін субъектілердіњ
жоспарына ќатысты.
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принциптерін жоѓары білім берудіњ барлыќ дењгейдегі оќу баѓдарламалары мен арнайы
курстарѓа, атап айтќанда, оќытушыларды бастапќы даярлау процесіне енгізу; оќу
орындарын басќаруды ТД баѓыттай отырып білім беру саласыныњ материалдыќ базасын
жаќсарту; сондай-аќ пєнаралыќ, єрі арнайы зерттеулер шењберінде жаратылыстану,
экономикалыќ, саяси жєне ќоѓамдыќ ѓылымдар арасындаѓы байланысты ныѓайту осы
маќсатќа ќол жеткізудіњ ќ±ралы болып табылады. Пєнаралыќ, кµп пєндік жєне арнайы
зерттеулер ж‰ргізу кезінде тиісті теңгермелік ќамтамасыз етілуге тиіс.
Ресми жєне ресми емес білім беру мен оќу-аѓарту ж±мыстары шењберінде ТДны ынталандыру
51. Ресми білім беру мекемелері шењберінде, сондай-аќ ќауымдастыќ, отбасы, б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары жєне ‡Е¦ арќылы ж±ртшылыќтыњ ТД туралы хабардарлыѓын
жоѓарылатуды қолдап отыру ќажет.
52. Т±раќты даму саласындаѓы кєсіби шеберлікті шыњдау мен білімді толыќтыруды
т±раќты негізде ж‰ргізу ќажет, осы арќылы ол адамдарды, оныњ ішінде мемлекеттік
басќару, жеке меншік секторы, µнеркєсіп, кµлік жєне ауыл шаруашылыѓы сияќты
секторларда ж±мыс істейтін қызметкерлерді ќоса алѓанда, адамдарды µмір бойы
оќытудыњ ќ±рамдас бµлігіне айналуѓа тиіс. Арнайы білім салалары ‰здіксіз даму ‰стінде
болғандықтан, ТД т±жырымдамасыныњ мазм±нын наќтылау маќсатында жања білімді
жинаќтау жєне жања арнайы даѓдыларды ќолдану аса қажеттіліктердіњ бірі болып ќала
береді.
53. Осы маќсатќа ќол жеткізу ‰шін ж‰ргізілетін ќызметтіњ шешуші баѓыттары: ‰здіксіз
білім беру шењберінде мамандарды, оныњ ішінде жоспарлау, басќару жєне б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары саласында ж±мыс істейтін мамандарды ТД-ға ќатысты оќытуға
м‰мкіндіктер туғызу; ќауымдастыќ дењгейінде ТД саласында хабардарлығын ұлғайту
жµнінде µткізілетін ж±мыстарѓа ќолдау кµрсету жєне ынталандыру; ‡Е¦-мен
ынтымақтастықты дамыту жєне олардыњ білім беру саласындаѓы ќызметіне ќолдау
кµрсету; ресми білім беру мекемелері мен ресми емес ±йымдар арасындаѓы
ынтымаќтастыќқа, сондай-ақ оќу-аѓарту іс-шараларына ќолдау кµрсету; ќоѓамныњ кењ
ќауымын ќамту арќылы ТД мєселелері бойынша б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
ќызметін ынталандыру болып табылады.
ТДБ-ға тарту маќсатында білім беру секторы мамандарының біліктілігін
жоѓарылату
54. Т±раќты даму мүддесінде білім беру жµнінде ќажетті ±сыныстар жасауға жєне кµмек
беруге қабілетті болу үшін білім беру ж‰йесініњ барлыќ дењгейлеріндегі педагогтар,
әкімшілік қызметкерлері жєне басшылар өз білімдерін жоѓарылатуға м‰дделі болуѓа тиіс.
Осыѓан байланысты ресми жєне ресми емес білім берудіњ барлыќ дењгейінде
қызметкерлердің ќ±зыреттілік дәрежесін жоѓарылатуѓа к‰ш салу керек.
55. Осы маќсатќа ќол жеткізу ‰шін:
ТД мєселелері бойынша хабардарлыѓын жоѓарылату маќсатында єкімшілер ‰шін ісшаралар ±йымдастыруды ќоса алѓанда, білім беру ж‰йесі ќызметкерлерініњ біліктілігін
жоѓарылату; ТДБ саласындаѓы кєсіби білімді аттестациялау бойынша критерийлер
єзірлеу; ресми білім беру мекемелерінде жєне ресми емес білім беру жаѓдайларында ТД
мүддесіне сай басќару ж‰йелерін енгізу жєне дамыту; білім берудіњ барлыќ дењгейіндегі
педагогтарды даярлау жєне ќайта даярлау баѓдарламаларына ТД ќатысты мєселелерді
енгізу; педагогтарды, оныњ ішінде ресми емес білім беру жєне оќу-аѓарту саласында
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ж±мыс істейтін педагогтарды кµтермелеу, тєжірибе алмасу басты баѓыттар
табылады.

болып

ТДБ-ға ќажетті оќу ќ±ралдары мен оќу-єдістемелік материалдардыњ ќол
жетімділігін ќамтамасыз ету
56. Барлыќ дењгейде жалпы курстар жєне арнайы білім беру, сондай-аќ µздігінен білім алу
шењберінде ТДБ-ға арналѓан оќу-єдістемелік материалдарды єзірлеу жєне оларды
жергілікті жаѓдайлар мен ќажеттіліктерге бейімдеу ќажет.
57. Осы маќсатќа ќол жеткізу ‰шін мыналар басты баѓыттар болып табылады:
білім беру жєне кєсіби даярлыќ ж‰йесініњ барлыќ дењгейіндегі педагогтар, оќушылар,
ѓылыми ќызметкерлер ‰шін бірінші кезекте жергілікті халыќ тілінде оќу-єдістемелік
материалдар єзірлеуді жєне оларды жариялауды ынталандыру; оќыту жєне аќпарат
алмасу маќсатында электрондыќ, аудио-, бейне жєне мудьтимедиалыќ ќ±ралдарды,
сондай-аќ кµрнекі ќ±ралдарды єзірлеу мен ќолдануды кµтермелеу; ТДБ ќатысты
аќпаратќа жєне ресурстаѓа электрондыќ ќ±ралдар жєне Интернет арќылы ќол жеткізуді
жењілдету; ресми жєне ресми емес оќыту жєне оқу-аѓарту ісіне арналѓан оќу-єдістемелік
материалдар мазм±ныныњ біркелкілігін ќамтамасыз ету; аќпарат таратудыњ тиісті
стратегиясын єзірлеу
ТДБ саласында ѓылыми зерттеулер ж‰ргізуге жєне ТДБ-ны дамытуға ыќпал ету
58. ТДБ т‰рлі салаларында, атап айтќанда, тиімді оќыту єдістері, баѓалау ќ±ралдары,
µмірлік ±станымдар мен ќ±ндылыќтарды ќалыптастыру, мектеп/институционалдыќ
дамыту жєне аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды (АКТ) енгізу саласында
ѓылыми зерттеулер мен єзірленімдерге қажеттілік бар. ТДБ саласындаѓы зерттеулер мен
єзірленімдер ТДБ дамыту ‰шін т±раќты негізді ќамтамасыз етуге тиіс.
59. Ѓылыми зерттеулер мен єзірленімдердіњ нєтижелері жергілікті, µњірлік жєне
ѓаламдыќ дењгейде осы процеске ќатысушылардыњ арасында таратылуѓа жєне білім
берудіњ т‰рлі сатыларында пайдаланылуѓа тиіс.
60. Осы маќсатќа ќол жеткізу ‰шін: ТДБ мазм±нын, оќыту жєне оќу єдістерін; ТДБ
экономикалыќ тиімділігі жєне оны ынталандыру; жергілікті ерекшеліктерді ескере
отырып, ТД-ның т‰рлі баѓыттарын біріктіруге м‰мкіндік беретін ѓылыми зерттеулерге
басты назар аудару арќылы ТД аспектілерін т‰рлі оќу пєндеріне енгізу н±сќаларын; ТД
маќсатында білім беруді баѓалау кµрсеткіштері мен ќ±ралдарын, ѓылыми зерттеу
нєтижелерімен жєне озыќ тєжірибе мысалдарымен алмасу мәселелерін зерттеу мен
пысықтауға бастама жасау мен көтермелеу шешуші баѓыттар болып табылар еді.
3. Халыќаралыќ ынтымаќтастыќ
61. Т±раќты даму мүддесіндегі білім саласындаѓы ынтымаќтастыќ жекелеген
мемлекеттерде ТДБ ныѓайту мен жетілдіруге ыќпал етумен ќатар, µзара т‰сіністікке ќол
жеткізуге, сенімділікті ныѓайтуѓа жєне мєдени ќ±ндылыќтарды ќ±рметтеуді
қалыптастыруға ыќпал етуі м‰мкін, осы арќылы елдер мен халыќтар арасында достыќ
ќатынастарды орнатуѓа жєне бейбітшілікті ныѓайту, халыќтыњ єл-ауќатын жоѓарылату
ісіне ‰лес ќосуѓа м‰мкіндік береді.
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62. Аймаќ дењгейінде Стратегияны ж‰зеге асыру процесіне шолу жасау, Стратегияныњ
ж‰зеге асырылуын жењілдету жєне ТДБ саласындаѓы ынтымаќтастыќќа ќолдау кµрсету
ќажет. Аймаќтыќ процесс шењберінде Біріккен ¦лттар ¦йымыныњ т±раќты даму
маќсатында білім беру онжылдыѓын µткізуіне байланысты µтетін басќа да оќиѓаларды
ескеру қажет, олар ТДБ саласында ѓаламдыќ бастамаларѓа ќосќан ‰лес ретінде
ќарастырылуѓа тиіс.
63. Аймаќтың білім беру, ењ алдымен жоѓары білім беру саласында халыќаралыќ
ынтымаќтастыќ жөнінде тєжірибесі мол. Білім беру саласындаѓы бірќатар ±лттыќ жєне
аймаќаралыќ желілер, ж±мыс топтары мен университеттер қауымдастығы, баѓдарламалар
мен серіктестік бірлестіктері т±раќты дамуѓа байланысты мєселелердіњ оңтайлы шешілуін
қамтамасыз ету маќсатында білім берудіњ пєнаралыќ нысандарын дамыту жµніндегі
ж±мысќа кірісті. Басты маќсат ТДБ ынталандыру маќсатында олардыњ тєжірибесі мен
єлеуетін барынша тиімді пайдалану жолдарын іздестіру болып табылады. Тағы да бір
міндет – халыќаралыќ аренада тиісті дењгейде кµрініс таппаѓан ТДБ ќатысты мєселелер
бойынша зерттеулер ж‰ргізу болып табылады. Б±дан басќа, мектепке дейінгі жєне
мектепте білім беру саласында ТДБ мєселелері бойынша халыќаралыќ ынтымаќтастыќты
ныѓайту ќажеттілігі туындап отыр.
64. Білім беру саласы ќызметкерлерініњ, атап айтќанда, мемлекеттік ќызметкерлердіњ,
педагогтардыњ жєне ѓылыми ќызметкерлердіњ, ---- басќа да м‰дделі т±лѓалардыњ ТД
жєне ТДБ мєселелеріне ќатысты тєжірибемен және озыќ практикамен алмасуы ‰шін
аймаќтыќ жєне аймаќаралыќ форумдар µткізуге баса кµњіл аудару ќажет.
65. ТДБ-ның кµп ќырлы сипаты Стратегияны іске асыру жµніндегі ж±мыстар ж‰ргізуге
педагогикалыќ ќауым µкілдеріне қоса серіктестік негізінде басќа да м‰дделі халыќаралыќ
ќатысушыларды шаќыруды ќажет етеді. Б±л бірінші кезекте т‰рлі санаттаѓы мамандар
мен басшыларды ТД саласында даярлау және білім дењгейін жоѓарылату мақсатын
қоятын халыќаралыќ ынтымаќтастыќќа ќатысты.
66. Б¦¦ ЕЭК аймаѓыныњ т‰рлі бµліктері жинаќталѓан тєжірибесіне жєне ќалыптасќан
ќажеттіліктеріне байланысты ерекшеленеді. Аймаќаралыќ ынтымаќтастыќты ныѓайту
ќажет. Ол осы аймаќ ‰шін бірінші кезекте мањызы бар мєселелерді шешу жµнінде
бірлескен ж±мыстар ж‰ргізуге м‰мкіндік береді, осы арќылы елдерге барынша оњтайлы
практикалыќ нєтижелерге ќол жеткізуге ыќпал етеді.
67. Т‰рлі субрегиондардыњ ќажеттіліктерін аныќтау ‰шін ќосымша баѓалау ж‰ргізу
ќажет. Шыѓыс Европа, Кавказ жєне Орталыќ Азия (ВЕКЦА)20 жєне Оњт‰стік-Шыѓыс
Европа елдерініњ экологиялыќ білім беру жєне т±раќты даму мүддесінде білім беру
саласындаѓы басты проблемаларын шешуге ерекше кµњіл аудару ќажет. М±ндай
проблемалардыњ ќатарына толыќќанды оќу-єдістемелік ќ±ралдардыњ жеткіліксіздігі,
жоѓары білім беру ж‰йесініњ жєне ѓылыми-зерттеу институттарыныњ м‰мкіндіктерін
толыќ пайдаланбау, білікті педагогтардыњ жетіспеушілігі жєне жеткілікті хабардар
болмау, сондай-аќ
ТДБ мєселелері бойынша ведомствоаралыќ жєне кµпжаќты
ынтымаќтастыќтыњ жеткілікті дењгейде дамымауы жатады. Ауылдыќ жерлерде т±ратын
балаларѓа берілетін білім сапасыныњ тµмендігі жєне осы аймаќтарда ТДБ дамыту ‰шін
ќаржы жєне адам ресурстарыныњ тапшылыѓы Оњт‰стік-Шыѓыс Европа жєне ВЕКЦА
елдерінде шешілуге тиіс проблемалардыњ бірі болып табылады. Осылайша, µтпелі
экономикалыќ елдерде ТД саласындаѓы білім беру, ѓылыми-зерттеу жєне аќпараттыќ20

Ќар.: Б¦¦ ЕЭК аймаѓыныњ табиѓат ќорѓау саласындаѓы серіктестік бірлестіктері: Шыѓыс Европа, Кавказ
жєне Орталыќ Азия елдерініњ экологиялыќ стратегиясы. Стратегиялыќ шектеулер, «Қоршаѓан орта Еуропа
‰шін» атты министрлердіњ бесінші конференциясы, Киев, 2003 жыл.
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насихаттау баѓдарламаларына ќаржылыќ кµмек кµрсету мен қолдау жєне олардыњ
єлеуетін ныѓайту мањызды проблема болуѓа тиіс жєне оѓан ‰кімет, тиісті ±йымдар мен
демеушілер тарапынан ќолдау кµрсетілуге тиіс21.
68. Шешуші баѓыттар мыналар бола алар еді: ТДБ саласында ж±мыс істейтін аймаќтыќ
жєне µњірлік одаќтар мен желілерді ныѓайту жєне тєжірибе алмасу, кµп жаќты
ынтымаќтастыќ жєне серіктес бірлестіктер баѓдарламаларын қолдау; ќажет болѓан
жаѓдайда зањдыќ т±рѓыда міндеттейтін к‰ші бар ќолданыстаѓы халыќаралыќ ќ±жаттарды,
атап айтќанда, Орхусс конвенциясын жєне ТД жµнінде хабардарлыќты арттыруѓа
баѓытталѓан басќа да тиісті келісімдерді пайдалану; озыќ практика жєне тєжірибе,
жањалыќтар туралы жєне ТДБ-ға ќатысты проблемаларды шешу бойынша
ынтымаќтастыќты дамыту жобалары жєне ±лттыќ тєжірибе туралы, мысалы, АКТ жєне
Б¦¦ ЕЭК веб-параќшасын пайдалану арќылы аќпарат алмасуѓа ыќпал ету; ТДБ-ны екі
жаќты жєне кµп жаќты баѓдарламаларѓа енгізу; ТДБ бойынша халыќаралыќ
ынтымаќтастыќќа ‡Е¦ жєне басќа да ірі бірлесткердіњ ќатысуы жєне оны ќолдау; ТДБ
саласында хабардарлыќты жоѓарылатуѓа баѓытталѓан халыќаралыќ шараларѓа ќолдау
кµрсету жєне оларды ‰йлестіру; тєжірибе алмасуды ынталандыру
69. Басќару тиімділігін жєне аймаќтыќ дењгейде байланыс орнатуды ќамтамасыз ету ‰шін
Б¦¦ ЕЭК м‰ше-елдердіњ барлыѓында жєне тиісті халыќаралыќ ±йымдарда ТДБ жµніндегі
‰йлестірушіні таѓайындау ќажет. Білім беру жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓау
секторларыныњ (немесе басќа ќажетті секторлардыњ) µкілдерінен т±ратын басќару
комитеті Стратегияны ж‰зеге асыру жµніндегі одан єрі ќызметті ж‰ргізу маќсатында
ќ±рылуы м‰мкін. «Қоршаѓан орта Еуропа ‰шін» процесініњ тетіктерін ТДБ бойынша
аймаќтыќ ынтымаќтастыќ орнатудаѓы серіктестіктің т±ѓырнамасы ретінде, ал Б¦¦ ЕЭК
экологиялыќ саясат жµніндегі Комитетті Стратегияны ң Комитеттіњ ж±мыс
баѓдарламасына сєйкес ж‰зеге асырылуы барысын ќарайтын орган ретінде пайдалануѓа
болады.
70. «Қоршаѓан орта Еуропа ‰шін» атты конференцияларда министрлер Стратегияны
ж‰зеге асыру жµніндегі ж±мыстардыњ барысын ±лттыќ жєне басќа да тиісті баяндамалар
т‰рінде талќылауды тиімді деп табуы м‰мкін. Сонымен ќатар, экологиялыќ ќызметтіњ
нєтижелілігіне жасалѓан шолуѓа м‰дделі мемлекеттердіњ ТДБ саласындаѓы істелген
ж±мыстарына жасалѓан талдауды атауға болады.
4. Функциялары және жауапкершілік салалары
71. Барлыќ ‰кіметтер µз мемлекеттерінде Стратегияны іске асыруѓа ыќпал ету жєне оѓан
ќолдау кµрсету ісінде белсенді рөл атќаруѓа тиіс. Олар басќарудыњ барлыќ дењгейінде
Стратегияныњ ж‰зеге асырылу барысына баѓа беруге жєне т±раќты баќылау жасауѓа тиіс.
72. Білім басќармасыныњ жергілікті органдарына жєне ресми білім мекемелеріне
Стратегияныњ тиісті ережелерін ж‰зеге асыру жєне олардыњ орындалуына баќылау жасау
жауапкершілігін µз мойнына алу ±сынылады.
73. Жергілікті басќару органдарын, білім жєне ѓылым секторларын, денсаулыќ саќтау
секторын, жеке меншік секторын, µнеркєсіпті, кµлік жєне ауыл шаруашылыѓын,
кєсіподаќтарды, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарын, ‰кіметтік емес ±йымдарды, т‰рлі
ќоғамдастыќтарды, жергілікті халыќты жєне халыќаралыќ ±йымдарды ќоса алѓандаѓы
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барлыќ м‰дделі тараптарѓа Стратегияны ж‰зеге асырудаѓы µз басымдыќтары мен
жауапкершілік аясын аныќтау жєне тиісті іс-шараларды µткізу ±сынылады.
5. Ќаржыландыру
74. Стратегияны ж‰зеге асыру жµніндегі ќызметті жеткілікті дењгейде ќаржыландыру
оны ойдаѓыдай іске асырудыњ алѓашќы басты шарты болып табылады. Стратегияныњ
маќсаттарына ќол жеткізу ‰шін ж‰зеге асырылуѓа тиіс іс-шараларѓа ж±мсалатын
шыѓындарды наќты баѓалау жєне осы салымдардыњ аќталуын ќамтамасыз ету ‰шін
ќоѓамды ТД саясатымен жєне тєжірибесімен таныстыру процесіндегі білімніњ
ќ±ндылыѓын т‰сінудіњ айтарлыќтай мањызы бар. Білім беруді өзін ±заќ мерзімді
перспективада ақтайтын салым ретінде ќарастыру керек.
75. Осы Стратегияны ж‰зеге асыруѓа ќажетті шыѓындарды єрбір ел µзі кµтеруге тиіс.
Осыѓан байланысты ‰кімет тарапынан ќажетті ресурстарды ќамтамасыз ету ќажет.
¦сынылып отырѓан іс-шаралардыњ кµпшілігі білім беру саласында ж‰ргізіліп жатќан
ж±мыстар аясында орындалуы м‰мкін. Кейбір іс-шараларды аймаќтыќ жєне µњірлік
жобалар т‰рінде ж‰зеге асырѓан тиімді болар еді.
76. ‡кімет білім берудіњ барлыќ нысандары шењберінде ТДБ-ны ќаржыландыру ‰шін
бюджет ќаражатын жєне экономикалыќ ынталандыруды, оныњ ішінде ТДБ баѓыты
бойынша стипендия таѓайындау жєне білім беру мекемелеріндің єлеуетін көтеру
жµніндегі мєселелерді ќарауѓа тиіс. ТДБ компоненттерін екі жаќты жєне кµп жаќты
баѓдарламаларѓа енгізу ‰шін ж±мыстар ж‰ргізілуге тиіс. Серіктес бірлестіктер ќ±рылуы
м‰мкін, олардыњ халыќаралыќ ќаржы мекемелерінен жєне жеке меншік секторынан, оныњ
ішінде ақшалай емес түрде кµмек алуын кµтермелеу ќажет. Стратегияны ж‰зеге асырудыњ
бастапќы сатысында аймаќтыњ кейбір елдеріне, атап айтќанда, ВЕКЦА елдеріне жєне
Оњт‰стік-Шыѓыс Европа елдеріне ±сынылатын ќаржылыќ кµмектіњ мањызы аса зор, б±л
осы елдерде аталѓан процесті бастауѓа м‰мкіндік береді.
6. Баѓалау жєне ж‰зеге асырылу кестесі
77. Стратегияныњ ж‰зеге асырылуын баѓалау ‰шін уаќыт шектерін аныќтау жєне
тиісінше кµрсеткіштер єзірлеу ќажет. Адамдардыњ ТД маќсатында єрекет ету
м‰мкіндіктерін арттыру білім сапасы туралы мєселеге жєне оларды есепке алу
нєтижелеріне саяды. Барлыќ нысандаѓы жєне барлыќ дењгейдегі білім беруге ТД
аспектілерін енгізу ±заќ процесс болып табылады, сондыќтан оныњ нєтижесіне баѓа беру
±заќ мерзімді перспективада іске асырылады.
78. Стратегияны ж‰зеге асыруды ‰здіксіз процесс ретінде ќарастыру керек. Сонымен
ќатар оныњ іске асырылу барысына баѓа беруді жењілдету ‰шін оны ж‰зеге асырудыњ ‰ш
кезењін ќарастыру ќажет:
а) І-кезењ (2007 жылѓа дейін): ж‰зеге асыруды бастау ‰шін т±раќты негіз ќ±ру; єрбір
ел Стратегия шењберінде ќандай ж±мыстар ж‰ргізіп жатќанын аныќтау ±сынылады. Б±ѓан
аѓымдаѓы саясатты ќарау, ќолданыстаѓы ќ±ќыќтыќ жєне ±йымдыќ негіздерін,
ќаржыландыру тетіктерін жєне білім беру саласындаѓы іс-шараларды ќарау, сондай-аќ кез
келген кедергілерді жєне кемшіліктерді аныќтау жатады. Кемшіліктерді жою маќсатында
ќалыптасќан жаѓдайды т‰зету жµнінде шаралар кµзделуі ќажет жєне ¦лттыќ іс-ќимыл
жоспарыныњ жобасын єзірлеу ќажет. ТДБ баѓа беру єдістері мен кµрсеткіштерін, атап
айтќанда, сапалыќ параметрлерін єзірлеу ќажет. Министрлер «Қоршаѓан орта Еуропа
‰шін» конференциясында
µздерініњ Стратегияны ќолдайтынын кµрсетіп, оныњ
жетістіктерін атап, проблемалар мен толғаныстарын бµлісіп, сондай-аќ µздерініњ
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±лттыќ/мемлекеттік стратегияларыныњ іске асырылу барысы туралы баяндамалар ±сынуы
ќажет еді.
в) ІІ-кезењ (2010 жылѓа дейін): тиісті жаѓдайларда Стартегия ережелері іс ж‰зінде
қарқынды ж‰зеге асырылуѓа тиіс. Осыѓан байланысты елдер µздерініњ
±лттыќ/мемлекеттік стратегияларыныњ ж‰зеге асырылу барысына шолу жасап, ќажет
болѓан жаѓдайда оны ќайта ќарауѓа тиіс.
с) ІІІ кезењ (2015 жылѓа дейін жєне одан кейінгі жылдары). Елдер ТДБ ж‰зеге
асыруда айтарлыќтай жетістіктерге ќол жеткізуге тиіс.
79. Стратегияны ж‰зеге асыру барысына баѓа беру жєне оны іске асырудыњ т‰пкілікті
кµрсеткіштерін белгілеу маќсатында бірќатар мєселелер ќаралуѓа тиіс. Атап айтќанда,
оларѓа мынадай блоктар: Стратегияны ж‰зеге асыруѓа ынталандыратын кµшбасшылар
мен үйлестірушіні аныќтау; Стратегияны ж‰зеге асырудыњ негізі ретінде саяси тетіктер,
нормативтік-ќ±ќыќтыќ база жєне ±йымдастыру негіздері; ‰кіметаралыќ жєне кµпжаќты
ынтымаќтастыќ пен серіктестік шектері; оќу жоспарлары мен ресми білім беру
баѓдарламаларыныњ µзектілігі; ТД мєселелері бойынша, атап айтќанда, педагогтар ‰шін
кадрларды бастапќы жєне ‰здіксіз даярлау; ТДБ арналѓан оќу ќ±ралдары мен оќуєдістемелік ќ±ралдар; ТДБ жµніндегі зерттеулер мен єзірленімдер, ресми емес білім беру
мен оќу-аѓартуды дамыту; сондай-аќ б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарын тарту жєне
оќушыларѓа ыќпал ету жатады.
***
Ескерту
Аќпарат ретінде екі аныќтамалыќ ќ±жат ±сынылады: олардыњ біріншісінде ТД
мүддесінде білім беру саласындаѓы б±рынѓы жєне ќазіргі халыќаралыќ процестер
кµрсетіледі , ал екіншісінде Стратегияда пайдаланылатын кейбір терминдер наќтыланады.
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