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Курстун максаты

Болочок мугалимдерди жалпы билим берүү мектептин шартында өзгөчө муктаждыктары бар
балдарды окутууга заманбап философиялык, методологиялык мамилелер менен
тааныштыруу, гуманитардык технологиялардын контекстинде окутуу стратегиясын
өздөштүрүүдө кесипкөй компетенттүүлүктү жана инклюзивдик класста билим берүү
процессин долборлоо көндүмдөрүн калыптандыруу.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 Инклюзивдик билим берүү предметинин теориясына жана практикасына байланыштуу негизги (түйүндүү)
түшүнүктөрдү ачыктай билишет.
2 Инклюзивдик билим берүү процессиндеги мугалимдин ролун аныктай алышат.
3 Жааматтык иштөөнүн жана өнөктөштүк мамиленин зарылдыгын түшүнүү аркылуу билим берүү процессинин
башка катышуучулары менен карым-катнаш түзүү боюнча баштапкы тажрыйбага ээ болушат.
4 Башталгыч мектептин инклюзивдик классында окуу жана тарбия ишмердүүлүгүн уюштуруунун конкреттүү
технологиялары, ыкмалары, принциптерин боюнча билимдерин баалай алышат.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Инклюзивдик билим берүү процесси жөнүндө түшүнүк, мааниси, милдеттери жана
өзгөчөлүктөрү.

2. Апта

Инклюзивдик билим берүү процесси жөнүндө түшүнүк, мааниси, милдеттери жана
өзгөчөлүктөрү. Практикалык сабак

3. Апта

Инклюзивдик билим берүүнүн өнүгүүсү. Инклюзиянын негизги түшүнүктөрү.

4. Апта

Инклюзивдик билим берүүнүн принциптери. Ар кандай өлкөлөрдө инклюзивдик билим
берүүнүн өзгөчөлүктөрү. Практикалык сабак.

Курстун планы
5. Апта

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эл аралык билим берүү мейкиндигинде

6. Апта

Эл аралык билим берүү мейкиндигин укуктук жөндөлүшү. Эл аралык билим берүү
мейкиндигинин негизги укуктук актылары. Практикалык сабак.

7. Апта

Интеллектуалдык өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрү бар балдарды инклюзивдик класста окутуу

8. Апта

БУУнун документтери (Адам укуктарынын жалпы декларациясы), баланын укуктарынын
декларациясы, баланын укуктарынын Конвенциясы, акыл эси артта калган адамдардын
укуктары жөнүндө декларация, майыптардын укуктары жөнүндө декларация. Практикалык
сабак.

9. Апта

Угуусу, көрүүсү бузулган балдарды инклюзивдик класста окутуу

10. Апта

Сенсордук өнүгүүсүндө бузулуулары бар балдарды инклюзивдик мектепте окутуу. Практикалык
сабак

11. Апта

Аутистик спектри бузулган балдар, инклюзивдик программалар

12. Апта

Аутистик спектри бузулган балдар, инклюзивдик программалар Практикалык сабак

13. Апта

Кыймыл-таяныч сферасында бузулуулары бар балдарды инклюзивдик класста окутуу

14. Апта

Кыймыл-таяныч сферасында бузулуулары бар балдарды инклюзивдик класста окутуу.
Практикалык сабак

15. Апта

Мектептеги ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды аныктоо

16. Апта

Мектептеги ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды аныктоо. Практикалык сабак

Баалоо
Баалоо каражаты
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Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү
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Финал сынагы
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