Перелік варіантів*
індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів
підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни
«Компетентністні основи інклюзивної культури особистості»
Викладач – проф. Кічук Надія Василівна
1. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «інклюзивна культура
особистості»?
Розкрийте структурно-компонентний склад цієї особистіснопрофесійної якості сучасного педагога-вихователя (логопеда).
2. Розкрийте базові ідеї інклюзії, спираючись на положення ЮНЕСКО,
Конвенцію ООН «Про права дитини», нормативно-правові документи,
котрі визначають їхнє втілення у вітчизняну освітянську практику.
3. Які
захворювання не перешкоджають дитині перебувати в
інклюзивному середовищі? Надайте стислу характеристику.
4. Доведіть: чи доречно стверджувати про те, що «особливі освітні
потреби» можуть бути характерними і для обдарованої дитини, «дітей
Індиго»? Схарактеризуйте цю категорію дитячої спільноти.
5. «Кожна дитина не має відчувати себе іншою». Чи можна вважати це
твердження базовим із огляду на пріоритети інклюзії? Обґрунтуйте
свою позицію.
6. Спираючись на доробки учених (Тім Лорман, А. Колупаєва та ін.),
охарактеризуйте деякі моделі інклюзивної освіти, які визнані
конструктивними.
7. Інклюзивна освіта у Великій Британії, Данії, Франції. Що, на Ваш
погляд, доречно творчо запозичити Україні?
8. Інклюзивна освіта у Польщі, Швейцарії, Німеччині. Що, на Ваш
погляд, доречно творчо запозичити Україні?
9. Інклюзивна освіта у США, Ірландії, Голландії. Що, на Ваш погляд,
доречно творчо запозичити Україні?
10.Інклюзивна освіта в Італії, Бельгії, Фінляндії. Що, на Ваш погляд,
доречно творчо запозичити Україні?

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного
есе (роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із
додаванням списку використаних джерел. Титульна сторінка має
віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про виконавця
(прізвище, ім’я, по батькові, місце професійної діяльності, дату
виконання).
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу кафедри
дошкільної та початкової освіти ІДГУ kafped_idgu@i.ua до 25 вересня
2020 року (у темі листа зазначайте свої ПІБ, вид роботи та дисципліну).

