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Инклюзивдик билим берүү жалпы педагогиканын философиясына, концептуалдык 
ерине,принциптерине, жана закон ченемдүүлүктөрүнө таянат. Инклюзивдик билим берүүнүн 

пне балдарды дискриминациялоону бардык түрлөрүн жоюу, бардык адамдарга бирдей 
'лени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен бирге өзгөчө билим керектөөлөрү бар 

га өзгөчө шарттарды түзүү зарылчылыгын белгилейт. Инклюзивдик билим берүү -  бардык 
дын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, баарына жеткиликтүү жалпы билим берүү 

өнүктүрүү, демек мугалмден жогорку деңгээлдеги профессионалдуулукту, 
луулукту, сыпайылуулукту, ийкемдүүлүктү, баардык балдарды уга билүү жана түшүнө 
•лүктү талап кылат. Инклюзивдик билим берүү, мектеп жашоосунун бардык тармагына ден- 

н мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды толук киргизүү процесси катары, айлана-чөйрөнүн 
муктаждыгын ылайыкташтырууну талап кылат. Мындай билим берүү балага эч кандай 
лыгы жок, класс жамаатынан бөлүнбөстөн, жеке программа боюнча окууга мүмкүнчүлүк 

Бирок, инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу мектеп мугалимдери үчүн кээ бир 
ылыктарды жаратат. Инклюзивдик билим берүүдө окутуунун жыйынтыктарын баалоо 

логиялары жана усулдары тууралуу суроолор көп туулат. Мугалимдер жана психологиялык- 
эгикалык колдоо адистеринин ишинин натыйжалуулугун маанилүү көрсөткүчтөрү баланын 

оң динамикасын чагылдырылат. Белгилүү бир мезгил ичинде баланын "кыймылынын" 
баалоо билим берүү программасын иштеп чыгууну камсыз кылган ата-энелер жана 

, мугалим тарабынан коюлган милдеттерди чечүүгө, түздөн-түз байланыштуу болот. 
Тажрыйба көрсөтүп тургандай, инклюзивдик класстын мугалимдери бала кетирген күчтү ар 
эле эске ала беришпейт. Ишти кандай баалоону билбегендиктен, жыйынтыктарды же өтө 
ат же жетишсиз баалашат. Бул учурда, окуучу кандай критерийлер боюнча баалаганы, бул 
эмнени билдирээри тууралуу түшүнүгү жок, өз натыйжаларына сын көз менен карай 

г. Ошондой эле, бул позиция "өзгөчө" баланын классташтарынын арасында түшүнбөстүктү 
келет. Аларда суроолор пайда болот, ошондуктан өзгөчө ден соолук мүмкүнчүлүгү бар балага 

багытта өнүгүүгө жардам бериш үчүн, мугалимдин ата-энелер менен, психологиялык -  
гикалык колдоонун (тьютор) адистери менен өз ара аракеттенипгүүсү абдан маанилүү. 
ог, ата-энелер балага бул маселеде компетенттүү болууга: материал менен баланы алдын ала 

ipyy, көрсөтмө куралдарды даярдоо, окутуу ишин баалоо критерийлери менен баланы 
ipyy аркылуу жардам бере алышат.

Азыркы учурда дагы эле, мамлекеттик билим берүү стандарттары менен берилген баштапкы 
билим берүүнүн күтүлүп жаткан жыйынтыктары менен төп келбей турган болсо, анда, 
ден соолук мүмкүнчүлүгү бар баланын жетишилген натыйжаларын кандай баалоо керек 

суроо чечилген эмес. Бул маселе ченемдик документтерди түзүүнү талап кылат.
Инклюзивдик билим берүүдө окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча кыйынчылыктарга 

бербөө үчүн, мугалимдердин ишмердүүлүгү төмөнкү принциптердин негизинде болушу керек: 
Баалоо албетте, билим берүү практикасына интеграцияланган үзгүлтүксүз процесс. Окутуу 
Тына жараша баалоонун диагностикалык жана кесилиштик пайдалануу болушу мүмкүн. 
зндой эле, жыйынтыктоочу баалоо окутуу мезгилинде топтолгон жалпы баалардын 

касында коюлушу мүмкүн.
Баалоо критерийлүү гана болушу мүмкүн. Баа берүүнүн башкы критерийи окутуунун 

таштырылган жыйынтыгы (жыл ичинде жекече билим берүү программасын иштеп чыгуу 
унда (ЖББП)-баланын деңгээлинде жекече өзгөчөлүктөрү боюнча программалык 

териалдарды иштеп чыгуу милдети) болуп саналат. Ошол эле учурда, баалоо критерийлери жана 
'желери, баалоону билдирүү алгоритми алдьш-ала, мугалимдерге жана окуучуларга белгилүү 

iy керек. Кээде баалоонун жалпы критерийлерин кичине жергиликтүү критерийлерге бөлүү 
ек. Ар бир учурда, мугалим балага анын эмгеги кандай критерийлер менен бааланарын айтат, 
ондой эле бул критерийлер жөнүндө ата-энесине маалымат берүүгө милдеттүү. башкы критерий 
анын белгилүү бир милдетти аткаруу формасына таасирин тийгизет.
Баалоого баланын жеке сапаттары эмес. окуучунун ишмердүүлүгү жана бул иш-чаралардын 

ынтыгы гана дуушар болушу мүмкүн.
Баалоо системасы окуучуларды баалоо жана көзөмөл ишмердүүлүгүнө тартылгандай, өзүн-өзү 
“оо жана башкаларды баалоо көндүмдөрү менен адаттарды өздөштүргөндөй жол менен 
улушу керек.
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Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген баланы окутууда, ал бала билим 
программаны ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн маалыматты берүүнүн жолдорун өзгөртүү 
үчүн өзгөчө шарггарды: тапшырманы аткаруу формаларын, аткаруу мөөнөтүн, аны ую 
жыйынтыктарды көрсөтүү жолдорун -  камсыз кылуу керек.
Атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутуп жатканда мугалим эске

- ачык-айкын көрсөтмөлөрдү колдонууну;
- тапшырмаларды түшүндүрүүнү кадамдарга бөлүү;
- тапшырмаларды ырааттуу аткарууга үйрөтүү;
- тапшырманы аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү кайталоо;
- тапшырмага чейинки ишти (мисалы, математикалык маселелерди чыгаруу) 
чараларды көрсөтүү;
- тапшырылган ишти аягына чыгаруу үчүн кошумча убакыт берүү;
- үй тапшырмасын аткаруу үчүн кошумча убакыт берүү;
-окутуу процессинде ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрү колдонулушу керек;
- минималдуу толтурууну талап кылган көнүгүү баракчаларын пайдалануу;

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген баланы окутууда 
жетишкендиктерин жана билимин туура баалоо дагы маанилүү.
Бул үчүн төмөнкү ыкмаларды колдонсо болот:
- коротулган күчүнө жана ийгилигине ылайык баалоонун жеке шкаласын колдонуу;
- сыноо тапшырмаларын окуучунун деңгээлине жараша жекелентип даярдоо жана '
- жакшы баага багыт алуу;
- окуучу аткара албаган тапшырманы кайра аткарууга мүмкүнчүлүк берүү.
Окуу процессии ую ш т урууда м угалим :
- оозеки мактоону колдонуш керек;
- эрежени аткарбагандыгы же бузгандыгы үчүн жазаны кыскартуу; терс эмес, 
көбүрөөк басым жасоо;
- окуучунун билгичтиктерин жана көндүмдөрүн эске алуу;
- жагдай талап кылганда окуучуга жумуш ордунда калтырып, эс алуусуна уруксат
- окуучунун жүрүш-турушу, бул учурда кабыл алынгыс экенин түшүндүрө 
(сөзүн, кыймылын) код системасын иштеп чыгуу;
- анча маанилүү эмес жүрүм-турумдук бузулууларга көңүл бурбоо;
- дары-дармекти кабыл алуу зарылдыгын же окуучунун чарчаганын эскертип 
турумдун өзгөрүүлөрү жөнүндө, билимдерди өздөштүрүү керектигин эске алуусу

Инклюзивдик билим берүүдө көзөмөл, текшерүү жана окутуунун натый» 
окутуу-тарбиялоо процессинин негизги элементтери, бул элементтерсиз мугалим 
ортосундагы өз ара аракеттенүү толугу менен мүмкүн эмес. Көзөмөл жана 
жасалган болсо, алар төмөнкү маселелерди чечүү үчүн мугалимге жардам берет:
• жекече билим берүү программасында жайгаштырылган окутуу, тарбиялоо 
сыяктуу окутуунун максаттарын ишке ашыруунун абалын аныктоо;
• окуучулардын билимдериндеги жана көндүмдөрүндөгү кемчиликтерди ыкчам ан
• материалды кайталанышынын жана систематизациялоону колдонууга;
• жаңы материалды өздөштүрүү үчүн, даярдык деңгээлин аныктоо;
• өзүн-өзү текшерүү жана өзүн-өзү башкаруу ыкмаларын колдонуу менен, жоопк 
көнүл топтоп иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүү;
• окуучулардын жоопкерчилигин колдоо;
• таанып билүү процесстеринин, эмоциналдык- эрк чөйрөсүнүн, кеп ишмердүү. 
динамикасына мониторинг жүргүзүү;
• коомдук көндүмдөрдү өнүктүрүү динамикасын аныктоо.

Окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерип 
(окутуучу) аларды дайыма баалайт. Айрыкча, маанилүү ролду мугалимдин оозеки 
өзгөчө бул окуучунун өзүн-өзү баалоосун калыптандырууга таасирин т 
окуучулардын ийгиликтерин салыштырбаш керек, бул класстагы инсан аралык м 
келтириши мүмкүн. Ошондуктан, анын буга чейинки жетишкендиктерине, окуу 
денгээлин салыштыруу жакшы.
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