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• көзі нашар көретін тұлғаларға – оқуға және жазуға арналған арнайы
құралдарды меңгеру, кеңістікте бағдарлау

• есту бұзылыстары бар тұлғаларға – ауызша сөзді сөйлеушінің ерін
қимылынан түсіну және қалдық есту қабілетін пайдалану дағдыларын
үйрену, сөйлеу тілін дамыту;

• ақыл-ой бұзылыстары бар тұлғаларға – барлық психикалық
функцияларын түзету және дамыту, әлеуметтік ортаға бейімделу, 
өзін-өзі жұмыспен қамтуға дайындау; 

• қимыл-қозғалыс аппаратының бұзылыстары бар тұлғаларға –
толыққанды өмір сүруге қажетті барлық дағдыларды барынша меңгеру; 

• сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары бар тұлғаларға – сөйлесудің
коммуникативтік дағдыларын меңгеру.



ПМПК қорытындылары

Инклюзивті білім беру шеңберінде жалпы білім берудің оқу бағдарламасы 

аясында жеке-дара , жеңілдетілген оқу бағдарламасы негізінде оқыту



"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

• Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

• білім беру ұйымдарында оқитын ерекше
білім беру қажеттіліктері бар; 
психоневрологиялық паталогиясы бар
балалармен жұмыс істегені үшін

• БЛА-дан 40 % (16 сағатқа 7078тг)



Ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланың сапалы білім алу

құқығын қамтамасыз ету үшін оның арнайы білім алуға ерекше

қажеттіліктерін ескере отырып:

• Тақырыптық-күнтізбелік жоспар құрастыру 

• Бастауыш саты: Ерекше білім беру қажеттіліктері бар  білім 

алушыларға арналған үлгілік оқу бағдарламалары

2020 жылғы 5 ақпандағы №51 бұйрығы

Негізгі саты: 2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығы

• Қысқа мерзімді жоспарда жеке-дара жұмыстарды жоспарлау

• Сабақ барысында жекеленген тапсырмаларды беру

• Жиынтық бағалау тапсырмаларын жеке құрастыру
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Қысқа мерзімді сабақ жоспары
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Жиынтық бағалау жұмыстары

БЖБ, ТЖБ тапсырмалары.pdf
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Сабақ көрінісінен



Үй тапсырмасын тексеру

Балмұздақ таяқшалары 



Сабақтың барысы

Кубик-рубик





Рефлексия





Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмектесу, 
қолдау;

Оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын
арттыру;

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларды басқа 
оқушылардан бөлектемеу;

Қарым қатынас дағдыларын қалыптастырып және 
әлеуметтік бейімдеу жұмыстары жүргізу

Сырттай бақылаулардан босату немесе ерекшеліген сай
бақылаулар беру (ҚА, МА, TIMSS, PISA, ББЖМ) 

https://special-edu.kz/textbooks/


