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Аннотация: статья посвящена инклюзивному образованию в школе. Про-
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Аннотаци: паянхи кун шкулсенче сусăр тата сывлăх енчен хавшак ачасем 

вĕренеççĕ. Вĕсем валли шкул çурчĕсенче кĕрсе тухма, унта хăйсене ирĕккĕн 

çӳреме, вĕренме патшалăх тĕрлĕ май туса пама тăрăшать. Шкул программине 

кĕртнĕ литература хайлавĕсенче кун пек ачасем пирки мĕн çырнине тĕпчени 

сусăрсен пурнăçне ăнланма пулăшĕ, вĕсене пулăшмалли майсем тупма вĕрентĕ. 

Тĕп сăмахсем: инклюзивлӑ вӗрентӳ, ача-пăча литератури, сывлăх енчен 

хевтесĕррисем, сусăр ачасем. 

Чăваш Енре паян 16,8 пин хевтесĕр ача пурăнать, вĕсенчен 4822-шĕ – ин-

валид. Халиччен вĕсем ятарлă коррекци шкулĕсенче вĕреннĕ. 2016 çултанпа пур 

шкулта та инклюзивлă вĕрентӳ пуçланнă. Ку вăл – вĕренӳ системинчи пысăк 

çĕнĕлĕх, паянхи куншăн актуаллă ыйту пулса тăчĕ. Çавăнпа та эпир шкул про-

граммине кĕртнĕ хайлавсем сывлăх енчен хевтесĕр тата сусăр ачасен шăпине 

мĕнле çутатса панине тишкерме палăртрăмăр. 

Çын сусăрланса юлни е сусăр çурални çав тери пысăк инкек. Вăл пурнăçа 

пачах тепĕр майлă çавăрса ярать. Çавăнпа эпир «Икке пайланнă кун-çул» про-

екта пурнăçлама палăртрăмăр. Инклюзивлă вĕрентӳ пирки тĕплĕнрех пĕлме тата 
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общесто ăна мĕнле йышăннине тĕпчеме шкул программине кĕртнĕ сусăр ачасем 

пирки çырнă хайлавсене тупса палăртма шутларăмăр. 

Проекта пурнăçланă май эпир 2008 çулта Раççей правительстви «Пу-

риншĕн те уçă хутлăх» (Доступная среда) программа йышăннă пĕлтĕмĕр. Ку вăл 

сусăр тата сывлăх енчен хавшак çуралнă çынсене тĕрлĕ енлĕ пулăшу памалли 

программа. 

Сусăр ачасене икĕ ушкăна уйăраççĕ: сусăррисем (инвалидсем) тата сывлăх 

енчен хевтесĕррисем (ОВЗ – ограниченные возможности здоровья) пулаççĕ. 

Халĕ пирĕн çĕр-шывра ун пек ачасем валли инклюзивлă вĕрентӳ йĕркелеççĕ. Ку 

вăл сывă ачасемпе хевтесĕр ачасене пĕр класрах вĕренме май паракан програм-

ма. 

Çынсем ку программа пирки пĕлсех каймаççĕ. Ытларахăшĕ сусăр ачасен 

ятарлă шкулта вĕренмелле тесе шутлать. Çав ачасен пурнăçĕ вара ытларах 

чухне ашшĕ-амăшĕпе вĕсен çывăх тăванĕсен чун ыратăвĕ пулса тăрать. 

Эпир шкулти вĕрентӳ программине кĕртнĕ сусăр ачасем пирки çырнă хай-

лавсем тупрăмăр. Вĕсен шутĕнче И. Лисаевăн «Чире парăнма çуралман», Ю. 

Сквроцовăн «Пушмак йĕрĕ», Л. Сачковăн «Оля-Улькка», Е. Лисинăн «Çăкăр 

чĕлли» калавĕсем. Вырăс литературин программинче те ун пек хайлавсем çукпа 

пĕрех иккен. Апла ӳссе пыракан ăру сывлăх енчен хевтесĕр ачасен нушине 

курма, вĕсене пулăшма, вĕсемпе пĕр чĕлхе тупма ăçтан вĕрентĕр-ха? 

И. Лисаевăн «Чире парăнма çуралман» калавĕпе ачасем 6 класра палла-

шаççĕ. Тĕп сăнар кунта Витя Кулешов. Калав пуçламăшĕнче вăл чире пула 

сусăрланса юлнă пĕрремĕш класа каймалли ача. Çапах та хăйĕн чун 

çирĕплĕхĕпе тăрăшулăхне пула Витя кашни кун шкула çӳресе ытти сывă ача-

семпе пĕрле пĕлӳ илет. Ачасем пурте тенĕ пекех Витьăна хĕрхенеççĕ, унăн пу-

ласлăхне шанмаççĕ. «Шеллетĕп эпĕ сана, çавăнпа шăлçемми професси тупта-

расшăн. Пирĕн кашнин çын пулма тăрăшмалла…», – тет ăна Роза. Витя çын 

пулма тăрăшать те. Çынсем вара ăна ăнланмаççĕ, анчах Витя хăйĕн спортсмен 
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пулас ĕмĕтне пурнăçлатех. (Мĕнрен параолимпиадăна кайма тивĕçлĕ спортсмен 

мар!) 

Иван Лисаев хайлава иртнĕ ĕмĕртех çырнă пулин те XXI ĕмĕрте инклю-

зивлă вĕрентӳ тапхăрĕ пуласса сиссе тăнăнах туйăнать. Сусăр ачасем халь каш-

ни шкултах пулма пултараççĕ. Пирĕн патра та пур вĕсем. Паллах, автор кунта 

шкулти пурнăç йĕркине сахал çырса кăтартать, вĕренӳ çуртне кĕмелли пандус-

сем, картлашка çинчи хушма карлăксем пирки, сусăр ачасем валли ятарлă 

пӳлĕмсем туни пирки нимĕн те çук калавра. Спорт секцине те Витя шкула мар, 

клуба çӳрет. Çапах та калаври тĕп сăнар сывлăх енчен хевтесĕр ачасем валли те, 

сывă ачасем валли те çав тери аван тĕслĕх пулса тăнине палăртмаллах. 

Программăна кĕртнĕ тепĕр калав – Юрий Сквроцовăн «Пушмак йĕрĕ». 

Кунта чĕлхесĕр Паня пирки каланă. Паня шкулта вĕренменни паллă. «Вунă çул-

тан пуçласа 25 çулччен пушмак юсаса тăхăнтаратăп çынсене…», – шухăшлать 

Паня. Вăл вулама-çырма пĕлмест, çынпа хутшăнма хăрать. Ăна ятарлă шкула 

яман, ялти шкула вĕренме илмен. Акă вăл инклюзивлă вĕрентĕвĕн кирлĕлĕхĕ. 

Людмила Сачковăн «Оля-Улькка» калавĕ те машина çапса хăварнипе 

сусăрланнă Оля-Улькка пирки. Ку калавра ачасем хĕртен мăшкăлласа кулнине 

куратпăр. Ырă кăмăллă Улькка ачасем ыйтнине тивĕçтерсе ташласа кăтартать, 

лешсем унран кулаççĕ. 

«Çăкăр чĕлли» хайлавра Лисукран мăшкăлласа кулаççĕ. Çын япалине 

тĕкĕнме юраманнине çирĕп ăнкарнăскер, вăл столовăйĕнчи çăкăра: «Çăкăрĕ 

пирĕн мар вĕт…» – тесе сĕтел çинчех хăварать. 

Надежда Ильина çыравçăн «Турăсăр тупнă телей» калавĕпе те паллаш-

рăмăр. Унта Çемеккин сăмахĕсем чуна шăнтса яраççĕ. Вăл уксах-чăлахсене çĕр 

çинче пурăнмалла мар тумалла тет. Калавра кутпа шуçса çӳрекен сусăр ачана 

çынсем мар, ялти чи усал Динго йытă хĕрхенет, хăй апатне çитерет, хăй ăшши-

пе ăшăтать. Аслă классенче килти вулав урокĕсем валли кĕртме меллĕ калав 

тесе шутлатпăр ăна. Çыравçă хускатнă чунсăрлăх проблеми калаçу ирттерме çав 

тери паха материал. 
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Владимир Короленкăн «Слепой музыкант» повеçне вырăс литературин 

программине (7-мĕш класс) кĕртнĕ. Унти тĕп сăнар Петр куçсăр çуралать те 

ĕмĕр тăршшĕпех пурнăçра телей тупасшăн тăрăшать. Вăрçăра урасăр юлнă тата 

аллине самаях айăпланă Максим тăванĕ, малтанах сусăрсен çĕр çинче пурăнм-

алла та мар тесе шутлаканскер, Петра пурнăçпа паллаштарать, унăн сисĕм-

туйăмĕсене аталантарма пулăшать. Çапла вара тĕп сăнар чăн-чăн музыкант, те-

лейлĕ çын пулса тăрать. 

Ытти çĕр-шыв литературине тишкернĕ май Америка çыравçин Дэниэль 

Кизăн «Цветы для Элджернона» фантастикăлла хайлавне вуларăмăр. Тĕп сăнар 

Чярли Гордон, Даун чирĕпе çуралнăскер, вăхăтлăха сывалать те, хăй таври çын-

сем питĕ чунсăрринчен тĕлĕнет, çумĕнче пĕр юлташ та юлманни хăратса пăра-

хать ăна. «Турăсăр тупнă телей» калаври Динго йытăпа сусăр ача туслашнă пе-

кех, вăл Элджернон ятлă шăшипе туслашать. Камсем пурнăçра ырă кăмăллăрах-

ши: сывă ачасем е сывлăх енчен хевтесĕррисем? Сусăрсене дельфинсем, лаша-

сем, кушаксемпе йытăсем пулăшни пирки пурте илтнĕ ĕнтĕ. 

Тĕнче литератури, уйрăмах ют çĕр-шыв литератури, сусăр ачасем пирки 

чылай хайлав çырса кăларнă. Чикĕ леш енчи патшалăхсем сусăр çынсен нушине 

тахçанах çăмăллатмалли программăсене пурнăçа кĕртме тытăннă. Проекта 

пурнăçланă май «Книги про детей-инвалидов для читателей от 7 до 17 лет» 

ятарлă сайт тĕл пулчĕ. Çав сайтра сусăр çынсем пирки çырнă хайлавсене выр-

наçтарнă. 

Хамăр ĕçе вĕçленĕ май çапла пĕтĕмлетӳ турăмăр: Эпир тишкернĕ хайлавсе-

нче сусăр ачасем пуринче те ырă кăмăллă. Шăпа кӳрентернĕ пулин те, вĕсем 

малалла пурăнма ăнтăлаççĕ, апла пулсан хăйсем пек ачасем валли çеç мар, 

сыввисем валли те тĕслĕх пулса тăраççĕ. 

Çыравçăн вара пурнăçпа тан, тен, маларах та пымалла. Чăваш литератури 

сусăр ачасем пирки çырнă хайлавсемпе пуянланасса, вĕсене шкул программине 

кĕртессе шанас килет. Инклюзивлă вĕрентӳре ку самай пысăк пулăшу пулнă 

пулĕччĕ. 
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Сусăр ачасен пурнăçне шалтан пĕлни вĕсене пулăшмалли çĕнĕ майсем, 

хутшăнмалли пĕрлĕхлĕ темăсем тупса парать. 
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