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ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Եկեք սկսենք հաճախ տրվող հարցերից:

Ու՞մ համար է նախատեսված այս ուղեցույցը:
Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների
համար: Այն նպատակ ունի աջակցել ձեր
երեխային հանրակրթական դպրոցում
ուսումնառության ընթացքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս ուղեցույցը:
Հետևեք

այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու
համար ձեր երեխայի կարիքներն ու այն
մարտահրավերները, որոնց դուք հնարավոր
է հանդիպեք դրանք հոգալու ընթացքում: Այդ
խնդիրների լուծումները կարող եք գտնել կից
փաստաթղթերում՝ Աշխատանքային գրքույկ և
Օժանդակ նյութերի տեղեկատու:
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Արդյո՞ք սա հարմար է հաշմանդամություն
ունեցող իմ երեխային:
Այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները
կարող են կիրառվել ցանկացած կարողություններ
ունեցող երեխաների պարագայում: Այսուամենայնիվ,
Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում առկա
ռեսուրսների մեծ մասը առավել համապատասխան
են 3-12 տարեկան մտավոր զարգացման հապաղում,
աուտիզմ, տեսողության և/կամ լսողության
խանգարումներ ունեցող երեխաների համար:

Ո՞վ կարող է ինձ աջակցել այս ուղեցույցի
կիրառման հարցում:
Ձեր երեխայի դպրոցի ուսուցիչներին և մասնա
գետներին նույնպես տրամադրվել են անհրաժեշտ
ռեսուրսներ: Աջակցություն ստանալու լավագույն ձևը
նրանց հետ աշխատելն է: Բացի դրանից դուք
կարող եք լրացուցիչ աջակցություն ստանալ
Կազմակերպությունների տեղեկատուից:
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Ներածություն

Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 րպես հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ծնող կամ խնա
Ո
մակալ՝ դուք կարևոր դեր ունեք ձեր երեխայի կրթությանն աջակ
ցելու գործում։ Դա ներառում է ոչ միայն հանրակրթական ուսում
նական հաստատության կողմից առաջարկվող ծառայությունները
և երեխայի սոցիալական ներառմանն ուղղված միջոցառումները,
այլև ներառական դպրոցում երեխայի ներգրավմանն աջակցությու
նը։ Երեխային դաստիարակելու ձեր փորձը օգնելու է ձեզ դառնալու
առավել դիմացկուն, հեշտությամբ հաղթահարելու անորոշությունը
և լուծելու խնդիրները։
Այդուհանդերձ, դեռևս կարող են լինել իրավիճակներ, երբ
կբախվեք որոշակի խնդիրների: Հեռավար ուսուցումը կամ Քո
վիդ-19 համավարակով պայմանավորված այլ սահմանափակում
ները կարող են առաջացնել կամ խորացնել այս խնդիրները, օրի
նակ՝ դժվարացնել տեղեկատվության հասանելիությունը կամ շփու
մը անհրաժեշտ անձի հետ։
Սույն ուղեցույցը նախատեսված է ձեզ համար՝ որպես հաշման
դամություն ունեցող երեխայի ծնողի կամ խնամակալի, և հնարա
վորություն կտա պատկերացում և գիտելիք ունենալու հետևյալի
մասին.

ՔԱՅԼ 1

Իմանալ Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) օրենսդրու
թյամբ սահմանված ներառական կրթության շրջանակում
ձեր և ձեր երեխայի իրավունքները, ինչպես նաև ճիշտ
պատկերացում կազմել և պարզել, թե լրացուցիչ ինչ
աջակցության կարիք կարող է ձեր երեխան ունենալ
դպրոցի և ուսուցիչների կողմից։

ՔԱՅԼ 2

Բացահայտել այն խնդիրներն ու խոչընդոտները, որոնց
բախվում եք երեխայի կրթական կարիքները հոգալիս։

ՔԱՅԼ 3

Բացահայտել լուծումներ, որոնք կարող են ձեզ օգնել
հաղթահարելու այն մարտահրավերները, որոնց բախվում
եք երեխայի կրթական կարիքները հոգալիս։
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Ներածություն

Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

Այս ուղեցույցը հաշմանդամութուն ունեցող երեխաների հետ աշխա
տելու նպատակով մշակված ռեսուրսների փաթեթի մաս է կազմում:
Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու համար ձեր երեխայի
կարիքները և թե ինչ խոչընդոների կարող եք բախվել դրանց արձա
գանքելու ճանապարհին: Դուք այդ խնդիրների լուծումները կգտնեք
հետևյալ փաստաթղթերում՝ Աշխատանքային գրկույք, Օժանդակ
նյութերի տեղեկատու և Կազմակերպությունների տեղեկատու:
Ստորև կգտնեք առավել մանրամասն տեղեկատվություն այս
տեղ նշված փաստաթղթերի և դրանց կիրառման վերաբերյալ:

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

Ներառական կրթության մասին սույն ուղե
ցույցը փաթեթի առաջին փաստաթուղթն է:
Ձեր երեխայի ուսուցչին և դպրոցին նույնպես
տրամադրվել են նմանատիպ ուղեցույցներ:
Ուղեցույցը կօգնի ձեզ հասկանալ ձեր իրա
վունքների մասին, բացահայտել ձեր կարիք
ները, առկա խնդիրները, ինչպես նաև գտնել
լուծումներ:

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝
ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

Աշխատանքային գրքույկը պարունակում
է գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի շատ
խորհել և աշխատել այս ուղեցույցում բարձ
րացված հարցերի շուրջ: Այս գործիքները կօգ
նեն ձեզ մտածել կոնկրետ լուծումների մասին,
որոնց կարիքը դուք հնարավոր է ունենաք:

Երևան 2022
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Քայլ 1. Կարիքներ

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներ
կա
յացված են օգտակար նյութեր, տեղե
կատվություն և հղումներ: Սա օգտակար
հարթակ է ձեզ համար փնտրելու ձեր կողմից
բացահայտված
խնդիրների
լուծումները:
Բոլոր ռեսուրսներն անվճար են տրամադրվում,
չնայած որ հնարավոր է կարիք լինի խնդրել
ձեր երեխայի ուսուցչին կամ դպրոցին տպել
այդ նյութերը:
3-րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը
ձեզ տեղեկատվություն կտա այն մասին, թե
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է
առավել համապատասխանում յուրաքանչյուր
ռեսուրսը:

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈւ

Կազմակերպությունների
տեղեկատուում
ներկայացված է Հայաստանում գործող տե
ղական միավորումների և կազմակերպու
թյունների ցանկը, որոնք կարող են կապ
ստեղծել և աջակցել ձեզ նման ծնողներին
կամ խնամակալներին: Նրանց մի մասը կա
րող է լավ ռեսուրս լինել լրացուցիչ տե
ղե
կատվության, լուծումներին միտված գաղա
փարների և մյուսների հետ կապ հաստատելու
համար:

Երևան 2022
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ՔԱՅԼ 1. ԲԱՑԱՀԱՅՏԵ՛Ք ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ
Ի՞նչ է ներառական կրթությունը1
Բոլոր երեխաները սովորողներ են, և յուրաքանչ յուրն առանձ
նահատուկ է:
Ներառականությունը շատ ավելին է, քան պարզապես դպրոցում
ֆիզիկական ներկայությունը։ Ներառական կրթությունը ենթադրում
է դասապրոցեսին բոլորի մասնակցությունը, ուսումնական ծրագրե
րին համապատասխան ուսումնառության հնարավորությունը, դպրո
ցում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին, այդ թվում՝ խաղերին,
հավասար մասնակցությունը և ուսուցիչների ու այլ երեխաների հետ
փոխհարաբերությունները: Հաշմանդամություն ունեցող երեխանե
րը վերոնշ յալ բոլոր գործընթացներից դուրս մնալու և մեկուսացվե
լու ավելի մեծ վտանգի են ենթարկվում, սակայն ներառական կրթու
թյունն ապահովում է պայմաններ, որ դա տեղի չունենա։
Ինչպիսի՞ն է ներառական դպրոցը
X Բ
 ոլոր երեխաներն ամեն օր, ամբող ջ օրվա ընթացքում
ընդգրկված են հանրակրթական դասարանում:
X Բոլոր սովորողներն աշխատում են աջակցության պատ
րաստ ճկուն կառույցներում և խմբերում՝ անկախ անհատա
կան կարողություններից:
X Բոլոր սովորողները համարվում են իրազեկ և կարողունակ:
X Հիմնական ուսումնական ծրագրով սովորելու համար
սովորողներին ցուցաբերվում է անհատական աջակցու
թյուն (ուսումնական պլանի հարմարեցման և անհատական
ուսուցման միջոցով):
X Բոլոր սովորողները համարվում են դպրոցական համայնքի
լիիրավ անդամներ, զարգացնում են նշանակալի սոցիա
լական հարաբերություններ իրենց հասակակիցների հետ
և կարող են մասնակցություն ունենալ դպրոցական կյանքի
բոլոր փուլերում։
1

Ամբողջ այս բաժինը վերցված է «All Means All»-ի «Ներառականության
գործիքակազմ ծնողների համար» ձեռնարկից
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Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս Գործիք 1. Ներառականու
թյան վերաբերյալ դպրոցների ինքնագնահատումն ընդգրկում է
մի շարք հուշող հարցեր ներառական դպրոցի վերաբերյալ։
Ի՞նչ է ասում օրենքը ձեր երեխայի՝ ներառական կրթության
իրավունքի մասին:
Ներառումը իրավունք է
X Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 24-րդ հոդվածը ճանաչում է ներառա
կան կրթության իրավունքը որպես հաշմանդամություն ունե
ցող անձանց մարդու իրավունք։ Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի կողմից
2016 թվականի օգոստոսի 26-ին ներկայացված թիվ 4 Ընդհա
նուր մեկնաբանությունում կառավարություններին, այդ թվում՝
ՀՀ Կառավարությանը, ներկայացվում է պարզաբանում, թե
ինչ է նշանակում «ներառական կրթություն», և ինչ պետք է
անեն վերջիններս 24-րդ հոդվածի համաձայն։ Սա կարևոր
փաստաթուղթ է, որը պարտավոր է կարդալ յուրաքանչ յուր
ծնող, մանկավարժ (դաստիարակ) և դպրոցի տնօրեն։
X Հայաստանում ներառական կրթությունն ամրագրված է ՀՀ
Սահմանադրությամբ և «Կրթության մասին» օրենքում: ՀՀ
հանրակրթության մասին օրենքում «ներառականությունը»
սահմանված է որպես հիմնարար մոտեցում, ըստ որի՝ հան
րապետության հանրակրթական բոլոր դպրոցները պետք
է պատրաստ լինեն իրականացնելու կրթության առանձ
նահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների
որակյալ և մատչելի կրթությունը: Համընդհանուր ներառա
կան կրթությանն անցումը ՀՀ-ում իրականացվելու է մինչև
2025 թվականը:

Որո՞նք են ձեր երեխայի կարիքները
Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ կարող եք անել՝ օգնելու ձեր
երեխային հաջողությամբ սովորելու ներառական կրթություն իրա
կանացնող դպրոցում, հստակ հասկանալն է, թե ինչ եք ուզում նրա
համար։ Կարող եք գրի առնել ձեր տեսլականը, և յուրաքանչ յուր
ուսումնական տարվա սկզբին այն ներկայացնել երեխայի ուսուցիչ
ներին և դպրոցի մյուս անձնակազմին։ Սա ձեր հույսերի և ձգտում
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ների մասին երեխայի դպրոցի հետ կարևոր երկխոսություն սկսելու
նպաստավոր միջոց է։
Երեխայի՝ դպրոցում սովորելու դրական փորձի վերաբերյալ
կարծիք կազմելու լավ միջոց է նրա հետ զրույցը՝ պարզելու, թե ինչն
է նա արժևորում դպրոցում։ Ինքներդ ձեզ հետևյալ հարցադրում
ներն անելը նույնպես կարող է օգտակար լինել.
X Ո՞րն է իմ երեխայի պատմությունը:
X Ի՞նչ եմ երազում երեխայիս համար։
X Ի՞նչ մտահոգություներ ունեմ երեխայիս վերաբերյալ։
X Ո՞վ է իմ երեխան։
X Որո՞նք են երեխայիս անհատական կարիքները։
X Ինչպիսի՞ն կլինի երեխայիս իդեալական օրը դպրոցում։
X Ի՞նչ պետք է անենք այդ օրն իրականություն դարձնելու հա
մար։
X Ի՞նչ կցանկանայի, որ երեխաս կարողանար անել դպրոցա
կան համակարգից դուրս գալուց հետո:
Ձեզ կարող է օգտակար լինել երեխայի զարգացման համար
անհրաժեշտ տարբեր ոլորտների մասին մտածելը.
X Ճանաչողություն և ուսուցում
X Հաղորդակցում և շփում
X Զգայական և ֆիզիկական կարիքներ
X Հուզական և հոգեկան առողջություն
Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս Երեխայի անհատական
ուսումնական պլանի ձևը, որը կօգնի ձեզ տեղեկություններ ներ
կայացնելու ուսուցիչներին, թե ինչպես է ձեր երեխան նախընտրում
սովորել։ Համագործակցե՛ք երեխայի ուսուցիչների և ցանկացած այլ
խնամակալի հետ՝ նրա կոնկրետ կարիքները պարզելու համար։
Երեխայի համար ձեր տեսլականը պետք է առաջնորդի ձեզ
նրա անհատական ուսումնական պլանի նպատակները մշակելիս։
Ի՞նչ պետք է անեք երեխային օգնելու համար
Կարող եք օգնել դրական հարաբերություններ կառուցելու
երեխայի ուսուցչի և դպրոցի հետ, ներառյալ՝
X ապահովելով կանոնավոր հաղորդակցություն՝ ինչպես
պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական,
X ներկայացնելով դրական արձագանք, երբ տեսնում եք
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հաջողություններ, և լինելով կառուցողական՝ խնդիրներ
տեսնելիս,
X փնտրելով հնարավորություններ դասարանում ուսուցիչնե
րին օգնելու համար,
X շնորհակալություն հայտնելով, որ ուսուցիչները ձեր երե
խայի հետաքրքրություններին մեծ նշանակություն են տա
լիս,
X տեղեկացնելով ուսուցիչներին, որ գնահատում եք նրանց
ջանքերը։
Կան նաև եղանակներ, որոնց միջոցով կարող եք տանը օգնել
երեխային սովորել.
Աշխատանքային գրքույկում կարող եք օգտվել Գործիք 3-ից՝
Ուսումնական գործընթացում ներգրավման վերաբերյալ խնա
մակալների ինքնագնահատում՝ պարզելու այն գործողություն
ներն ու վարքագիծը, որոնք կցանկանայիք բարելավել կամ որոնց
վերաբերյալ աջակցության կարիք ունեք։

Աջակցել ձեր երեխային
ուսումնառությանն ուղղված
այնպիսի գործողություններում,
ինչպիսք են միասին ընթեր
ցելը, պատմվածքը քննարկելը,
գլուխկոտրուկի վրա աշխատելը
կամ խորանարդիկներով տուն
կառուցելը, և այլն:

Կանոնավոր խաղացե՛ք ձեր
երեխայի հետ:

Հարցրե՛ք ձեր երեխային, թե
ինչ են արել և ինչ են սովորել
դպրոցում:

Խորհրդակցե՛ք ձեր երեխայի
ուսուցչի հետ, թե ինչպես կարող
եք օգնել նրան տանը:
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ՔԱՅԼ 2. ԲԱՑԱՀԱՅՏԵ՛Ք ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Երբ ավելի լավ եք գիտակցում երեխայի ուսման վերաբերյալ
ձեր նպատակները, պետք է մտածեք նաև, թե ինչ կարող եք անել
կրթության պրոցեսում նրան աջակցելու համար։ Երեխայի ուսուցիչ
ների, դպրոցի և այլ խնամակալների հետ աշխատանքը կօգնի դա
անելուն։ Օրինակ՝ երեխային ուսման մեջ օգնելու համար կարող եք
ամեն օր նրա համար ընթերցել, հարցնել նրան դպրոցական պա
րապմունքներից կամ խոսել ուսուցիչների հետ նրա առաջընթացի
մասին։
Ներկայացված հաջորդ քայլով կարող եք հասկանալ, թե ինչ
խոչընդոտների կամ խնդիրների եք բախվում ուսման մեջ երեխային
աջակցելիս1։
Ձեզ կարող է օգնել երեխայի կրթական կարիքները հոգա
լու համար հնարավոր երեք մարտահրավերների մասին մտածելը:
Դրանք են կարողությունները, հնարավորությունները և դրդա
պատճառները։
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշակի առաջադրանքներ
կատարելու ձեր ունակությունը

ՎԱՐՔԱԳԻԾ
Ինչ պետք է անեք ձեր երեխայի
կրթությանն աջակցելու համար

ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌ
Ձեր մտքերը և սովորությունները

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես է ձեր շրջապատն
աջակցում ձեզ

1

Նշված խոչընդոտները և խնդիրները վերցված են «Behavioural Insights
Team»-ի Խոչընդոտների բացահայտման գործիք-ից:
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Կարողություններ
Որոշակի վարքագիծ դրսևորելու ձեր ֆիզիկական կամ հո
գեբանական կարողությունը։ Մտածե՛ք, թե ինչ պետք է անեք երե
խային աջակցելու համար, և ձեր կարողությունների վերաբերյալ
հետևյալ հարցե՛րը տվեք ձեզ.
X Ճանաչողական կարողություններ: Արդյո՞ք գիտակցում
եմ, թե ինչ պետք է անեմ։ Արդյո՞ք գիտեմ ինչպես դա անել։
Ինչպե՞ս օգտվել մասնագետի ծառայություններից։
X Միջանձնային փոխհարաբերություններ կառուցելու և
հաղորդակցման հմտություններ: Գիտե՞մ արդյոք, թե ինչ
պես պետք է խոսել մարդկանց հետ, պաշտպանել իմ շահե
րը կամ բանակցել ինձ հուզող հարցերի շուրջ։
X Իրազեկվածություն: Տեղ յա՞կ եմ արդյոք ինձ հասանելի
հնարավորություններին։
X Հնարավորությունների գնահատում և որոշումների
կայացում: Կարո՞ղ եմ արդյոք վերլուծել առկա զանազան
տարբերակները և կայացնել ճիշտ որոշումներ։
X Ուշադրության կենտրոնացում: Արդյո՞ք այն, ինչ ինձ հար
կավոր է անել, կգրավի իմ ուշադրությունը։
X Հիշողություն: Արդյո՞ք կհիշեմ՝ ինչ պետք է անեմ։
X Ֆիզիկական կարողություններ: Արդյո՞ք ֆիզիկապես
ունակ եմ դա անելու։

Հնարավորություններ
Այն ամենը, ինչ շրջապատում կարող է խրախուսել կամ խան
գարել ձեզ այս կամ այն գործողության ժամանակ։ Մտածե՛ք, թե ինչ
պետք է անեք ձեր երեխայի կրթական կարիքները հոգալու համար,
և ձեր միջավայրի վերաբերյալ հետևյալ հարցե՛րը տվեք ձեզ.
X Շրջապատում առկա հնարավորություններ: Արդյո՞ք իմ
շրջապատում դա անելու հնարավորություններ կան։ Արդյո՞ք
իմ շրջապատը դժվարացնում կամ անհնարին է դարձնում
իմ գործողությունները։
X Միջոցներ և ժամանակ: Արդյո՞ք ունեմ բավարար միջոց
ներ և ժամանակ անելիքս իրագործելու համար։
X Նպաստող հանգամանքներ շրջապատում: Արդյո՞ք իմ
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շրջապատը խրախուսում կամ խանգարում է ինձ իրագոր
ծելու անելիքս։
X Օրինակելի մոդելներ: Օրինակելի ի՞նչ մոդելներ իմ շրջա
պատում կխրախուսեն ինձ դա անել։
X Սոցիալական և մշակութային նորմեր: Արդյո՞ք նորմալ և
ընդունելի է իմ համայնքում դա անելը։ Արդյո՞ք ուրիշներն իմ
մասին վատը կմտածեն, եթե այդպես վարվեմ։
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Դրդապատճառներ
Մտքեր կամ ինքնաբերական գործընթացներ, որոնք խրախու
սում կամ խոչընդոտում են վարքագծի որևէ դրսևորում։ Մտածե՛ք,
թե ինչ պետք է անեք ձեր երեխայի կրթական կարիքները հոգալու
համար, և ձեր դրդապատճառների վերաբերյալ հետևյալ հարցե՛րը
տվեք ձեզ.
X Նույնականացում: Արդյո՞ք անելիքս համապատասխանում
է իմ պատկերացումներին։
X Հետևանքների ակնկալիքներ: Իմ վարքագիծը դրա
կա՞ն, թե՞ բացասական հետևանք կունենա։ Արդյո՞ք նման
հետևանքն ակնկալելի կամ իրատեսական է։ Ի՞նչ ազդեցու
թյուն այն կունենա։
X Հույզեր: Ի՞նչ զգացողություններ եմ ունենում դա անելիս։
Ինպիսի՞ն է իմ վերաբերմունքը դրան:
X Նպատակներ: Ու
նե՞մ արդյոք հս
տակ նպա
տակ կամ թի
րախ։ Արդյո՞ք այս նպատակն ինձ համար առաջնային է։
X Սեփական կարողությունների վրա վստահություն: Հա
մոզվա՞ծ եմ արդյոք, որ կարող եմ դա անել։
X Սովորություններ: Արդյո՞ք նման վարքագիծը սովորական է։
X Պատասխանատվություն: Ո՞ւմ առջև եմ պատասխանատու։
X Ինքնաբերական արձագանք: Արդյո՞ք դա անում եմ ինք
նաբերաբար՝ առանց գիտակցելու։ Արդյո՞ք դա իմ գիտակ
ցական ընկալումից անկախ՝ ինքնաբերական արձագանք է։
Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս Գործիք 4. Կարիքների,
խնդիրների և լուծումների բացահայտում, որը կօգնի հայտնաբե
րելու ձեր առջև ծառացած խնդիրները։
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ՔԱՅԼ 3. ԲԱՑԱՀԱՅՏԵ՛Ք ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ
Երեխայի կրթական կարիքները հոգալիս ձեր առջև ծառա
ցած խնդիրները պարզելուց հետո կարող եք սկսել դրանց լուծ
մանն ուղղված աշխատանքները։ Ձեզ կարող է օգնել առաջնահեր
թությունների սահմանումը։ Օրինակ՝ նախ մտածե՛ք ամենակարևոր
կարիքի, այդ կարիքը հոգալու համար ամենամեծ խնդրի մասին և
սկսե՛ք դրանից։
Այս բաժնում ներկայացվում են մի շարք միջոցներ, որոնք կա
րող են լինել ձեր առջև ծառացած խնդիրների լուծումները։ Դրանք
խմբավորված են հետևյալ կերպ՝ հմտություններ և գործիքներ, ձեր
բարեկեցության մասին հոգալը և աջակցություն գտնելը։ Բոլոր
խմբերում առկա նյութերն ուղղված են մարտահրավերների յուրա
քանչ յուր խմբի հաղթահարմանը։

Ձեր երեխայի
կրթական
կարիքները

Կարողություններ.
որոշակի
գործողություններ
կատարելու ձեր
ունակությունը

Հմտություններ
և գործիքներ

Հնարավորու
թյուններ. ինչպես
է շրջապատն
աջակցում ձեզ

Աջակցություն
գտնելը

Դրդապատճառներ.
ձեր մտքերը կամ
ինքնաբերական
գործընթացները

Բարեկեցության
մասին հոգալը

Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 4-ում՝ Կարիքների,
խնդիրների և լուծումների բացահայտում, դուք կարող եք տես
նել մի քանի օրինակ, որոնք վերաբերում են կոնկրետ կարիքների,
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այդ կարիքները հոգալու համար ձեր առջև ծառացող խնդիրներին
և այդ խնդիրների լուծմանը։






Կա նաև աղ յուսակ, որը կարող եք լրացնել՝ գրի առնելով մար
տահրավերների հաղթահարմանն ու կարիքների արձագանքմանն
ուղղված ձեր ծրագիրը։

Հմտություններ և գործիքներ
Որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամակալ՝
հնարավոր է անհրաժեշտ լինի տիրապետել հատուկ հմտություն
ների։ Օրինակ՝ վարքի կառավարման տեխնիկային, որը կարող
է օգնել երեխային վարքային խնդիրները հաղթահարել իս։ Հնա
րավոր է կարիք լինի կիրառել հատուկ սարքավորում ներ կամ
գործիքներ, ինչպիսիք են այլընտրանքային հաղորդակցման մի
ջոցները։
Օգտագործեք հետևյալ քայլերը՝ գտնելու ճիշտ գործիքը կամ
հմտությունները, որոնք կարող են լուծել ձեր մարտահրավեր
ները:
1. Որպես ելակետ կարող եք օգտվել Օժանդակ նյութերի
տեղեկատուից՝ հմտությունների և գործիքների վերա
բերյալ անվճար օժանդակ նյութեր գտնելու նպատակով:
3-րդ էջի աղ յուսակում թվարկված են բոլոր գործիքները՝
դրանք կապեք ձեր մոտ առկա մարտահրավերի տեսակի,
ձեր երեխայի կարիքների զարգացման ոլորտի և տարի
քային խմբի հետ:
2. Եթե նշված ռեսուրսներից ոչ մեկը ձեզ համար հարմար չէ,
աշխատեք ձեր երեխայի ուսուցչի կամ դպրոցի այլ մաս
նագետների հետ: Նրանք կարող են առաջարկել այլ ռե
սուրսներ:
3.	Կազմակերպությունների տեղեկատուում դուք կարող եք
նաև որոնել այլ տեղական միավորում ներ կամ կազմա
կերպություններ: Նրանք կարող են ձեզ կապել այլ խնա
մակալների հետ և առաջարկել փորձելու այլ ռեսուրսներ:
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Աջակցություն գտնելը
Ձեզ սրտակից այլ անձանց հետ շփվել ը կարող է աջակ
ցության հիանալի միջոց լինել։ Կարող եք սկսել ձեր երեխայի
դպրոցից՝ խոսելով հաշմանդամություն ունեցող կամ չունեցող
մյուս երեխաների ծնողների կամ խնամակալների հետ։ Ձեր երե
խայի ուսուցիչը կամ դպրոցի այլ աշխատակից կարող է խնամա
կալներին օգնել շփվելու միմյանց հետ։
Աջակցութ յան մասին մտած ել իս մի՛ մոռ ացեք երեխային
տանն օգնելու մասին։ Ով քե՞ր են, բացի ձեզնից, զբաղվում երե
խայի խնամքով՝ մյուս ծնող ը, տատիկը կամ պապիկը, ավագ
քույրը կամ եղբայրը կամ վճարով ի հիմունքներով աշխատող
խնամող անձը։

Ինչպե՞ս կարող են երեխայի մյուս խնամակալներն աջակցել
նրան ուսման մեջ.
X Քննարկե՛ք նրանց հետ ներառական կրթության կարևորու
թյունը և երեխայի կրթական նպատակները։
X Եթե սովորում եք նոր հմտություններ կամ աջակցող գոր
ծիքների կիրառման մեթոդներ, ապա փորձե՛ք ընդգրկել
մյուս խնամակալներին ևս։ Միասին կարող եք օգտագործել
նոր հմտությունը կամ գործիքը, ցուցադրել և միմյանց խոր
հուրդներ տալ։
Կազմակերպությունների և միությունների տեղեկատուում
ներկայացված է ձեր իրավիճակում հայտնված ծնողների, տեղա
կան միությունների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներ
կայացնող կազմակերպությունների և համապատասխան այլ
մարմինների ցանկ, որոնց կարող եք դիմել աջակցության համար։
Դուք նաև կարող եք հարցնել երեխայի ուսուցչին կամ դպրոցի
մյուս աշխատակիցներին՝ արդյոք գիտեն այլ կազմակերպություն
ների մասին։
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Ներառական կրթությունը խրախուսելը1
 ուք լավագույնս գիտեք ձեր երեխային և ընտանիքը։ Որպես
Դ
զի մյուսներն ավելի լավ հասկանան իրավիճակը, հնարավոր է ձեր
երեխայի անունից, որպես պաշտպան, հանդես գալու անհրաժեշ
տություն լինի։
Երբեմ ն ձեր երեխայի կրթական կարիքները հոգալիս կարող
եք հանդիպել խոչընդոտների, երբ ինչ-որ բան չի ապահովվում
դպրոցի կամ ուսուցչի կողմից։
Հարցրե՛ք ինքներդ ձեզ և քննարկե՛ք այլոց հետ.
X Նպատակներ: Ի՞նչ փոփոխություններ կցանկանայիք տեսնել։
X Գործողություններ: Ինչպե՞ս կարող եք հասնել ձեր նպա
տակներին։
Գործողություններ ձեռնարկելիս կարող եք հաշվի առնել
հետևյալ նպատակները.
X Պարզել: Ինչպե՞ս կարող է ներառական կրթության փորձն
օգնել ձեր երեխային:
X Կազմակերպել: Կա՛պ հաստատեք մյուս ծնողների հետ՝ նե
րառական կրթության կարևորությունը քննարկելու համար:
X Պաշտպանել: Ձեռնարկե՛ք գործողություններ՝ ձեր երեխայի
և բոլոր աշակերտների համար սովորելու հնարավորություն
ապահովելու նպատակով։
Ձեր նպատակները սահմանելուց հետո կարող եք կատարել
հետևյալ գործողությունները.
X Նստե՛ք ձեր երեխայի հետ և պատմե՛ք, թե որքան կարևոր
կարող են լինել ներառական կրթությունն ու սովորելը
հանրակրթական դպրոցում։ Խնդրե՛ք նրան առանձնացնել
2-3 միջոցառում, որոնք, իր կարծիքով, օգտակար կլինեն
նրա համար։
X Հանդիպե՛ք հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող մյուս
երեխաների ծնողներին և խոսե՛ք նրանց հետ բոլոր երեխա
ների ապագայի համար ներառական կրթության կարևորու
թյան մասին։
1

Այս բաժինը վերցված է Սովորելու դժվարություն ունեցողների ազգային
կենտրոնի (National Center for Learning Disabilities) «21-րդ դարում ուսուցման
և ներառական կրթությունը քարոզող գործիքակազմ ծնողների համար»
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X Պ
 ատրաստակա՛մ եղեք մասնակցելու դպրոցների տնօրեն
ների, խորհրդի անդամների, դպրոցների կամ համայնքի
անձնակազմների հետ խմբային կամ անհատական հանդի
պումներին և տեղական դպրոցները առավել ներառական
դարձնելուն ուղղված քննարկումներին։
Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս Գործիք 7. Ներառական
կրթությունը խրախուսող գործիքակազմ խնամակալների հա
մար, որը կարող է հետագայում ծառայել որպես ուղեցույց և ճանա
պարհային քարտեզ՝ ձեր երեխայի կարիքները հոգալիս աջակցու
թյուն ստանալու համար։

Ձեր բարեկեցության մասին հոգալը1
Խնամակալ լինելը, հատկապես Քովիդ-19 համավարակի պայ
մաններում, կարող է սթրեսային լինել։ Հո՛գ տարեք ձեր մասին, որ
կարողանաք աջակցել ձեր երեխային։ Դժվար պահերին փորձե՛ք
հետևյալը.
X Դադա՛ր առեք: Երբ լար
վա
ծու
թյուն եք զգում, փոր
ձե
՛ք մի
փոքր հանգստանալ՝ շնչառության վրա կենտրոնանալու հա
մար։
X Հիշե՛ք, որ դուք մենակ չեք: Միլիոնավոր մարդիկ ունեն
նույն մտավախությունը, ինչ դուք։ Պահպանե՛ք կապն այն
մարդկանց հետ, ովքեր սրտակից են ձեզ։ Պատմե՛ք նրանց
ձեր խնդիրների և հաջողությունների մասին։
X Ընդմիջո՛ւմ արեք: Մենք բոլորս երբեմ ն դրա կարիքն
ունենք։ Հնարավորության դեպքում զբաղվե՛ք ձեզ համար
հաճելի կամ հանգստացնող գործերով։
Որոշ բաներ կարող են ձեզ նյարդայնացնել և զայրացնել։ Փոր
ձե՛ք մտածել, թե ինչն է ձեզ զայրացնում։ Ե՞րբ է դա լինում։ Ինչպե՞ս
եք սովորաբար արձագանքում։
Առաջին հերթին կարող է օգնել լարվածության և զայրույթի
կանխումը։ Հոգնած ժամանակ քնե՛ք կամ հանգստացե՛ք: Փորձե՛ք
ինչ-որ բան ուտել, երբ քաղցած եք։ Ինչ-որ մեկից աջակցությո՛ւն
խնդրեք, երբ միայնակ եք զգում։
1 Այս խորհուրդները վերցված են «Parenting for Lifelong Health» ծրա
գրի՝
COVID-19 պայմաններում ծնողների համար նախատեսված խորհուրդներից
21

Ներածություն

Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

Ճկուն, բայց հետևողական ամենօրյա ռեժիմը կարող է օգնել վե
րականգնելու ձեր ուժերը ի նպաստ ձեր և ձեր երեխայի բարօրության:
X Կազմե՛ք ժամանակացույց ձեր և ձեր երեխայի համար՝ ընդ
գրկելով համակարգված գործողություններն ու ազատ ժա
մանակը։
X Հնարավոր է, որ երեխան ցանկանա օգնել ձեզ պլանավո
րելու օրը։
X Մարզվե՛ք: Ամեն օր զբաղվե՛ք որևէ ակտիվ գործունեությամբ։
Յուրաքանչ յուր օրվա վերջում մեկ րոպե հատկացրե՛ք օրվա մա
սին խորհելուն: Խոսե՛ք երեխայի հետ նրա որևէ դրական կամ զվար
ճալի արարքի մասին։ Գովե՛ք ձեզ, թե ինչ լավ գործ եք արել այսօր։
Մեկէջանոց խորհուրդներ կարող եք գտնել հետևյալ փաս
տաթղթերում՝ Հանգստության պահպանում և լարվածության կա
ռավարում, Բարկության վերահսկում, Աջակցություն հաշմանդա
մություն ունեցող երեխաներին, Կրթություն և հեռավար ուսուցում,
Սովորության ձևավորում, Ընտանեկան ներդաշնակություն տանը և
Երեխաների դաստիարակությունը բազմանդամ ընտանիքներում և
համայնքներում։

Այս ռեսուրսների կիրառման օրինակ
Իրական կյանքի պատմություն խնամակալի և ուսուցչի
կողմից ուղեցույցի և ռեսուրսների կիրառումից:
Հետևյալ օրինակը
ստացվել է Կենտրոնա
կան Ասիայի ռեսուրս
ների
փորձարկումից
(անունները
փոխված
են). ցույց տա
լու հա
մար
ուղեցույցի օգտագործ
ման գործընթացը՝ բացա
հայտելու երեխայի կա
րիքները,
խնամակալի
մարտահրավերներն ու
առաջնահերթություննե
րը, և միասին աշխատել՝
գտնելու լուծումներ, փոր
ձելու համար:

Սա Սառ ան է և իր որդ ին՝ Ալեքս ը: Ալեքս ը հաճախ ում
էր հատ ուկ դպր ոց: Առ աջ ին դաս ար ան ում Սառ ան ցան
կան ում էր, որ իր տղան մյուս եր եխ աների՝ ներ առ յալ իր
ընկերների ու հարև անների պես հաճախի տարր ակ ան
դպր ոց:

Ալեքս ը զարգ ացմ ան հապ աղում ուներ: Նախք ան դպրոց
հաճախելը նա երբ եք չէր խոս ել: Այժմ նա արդ են կար ո
ղան ում է արտ աբ երել մի քանի բառ: Դպր ոց ում նա եր
բեմ ն դժվար ան ում է հանգ իս տ նստ ել և հիա սթ ափվում
է իր ուս ուց իչներից:

Ուղեց ույց ի առ աջ արկների հիմ ան վրա Սառ ան զրու
ցեց Ալեքս ի հետ դպր ոց ում իր նախ աս իր ութ յունների
մաս ին: Դրանից հետ ո նա մտած եց Ալեքս ին աջ ակց ե
լու գործ ում իր մոտ առկա դժվար ութ յունների մաս ին:

Մ իա ս ին, Սառ ան և Ալեքս ի ուս ուցչուհին որ ոշ եց ին, որ
իրեն ց համ ար առ աջնային ը Ալեքս ի հետ առ ավել ար
դյունավետ հաղորդ ակ ցվելն է, որպ եսզ ի նրանք կար ո
ղա
նան խո
ս ել իր հետ և հաս
կա
նալ իր կա
րիք
նե
րն ու
հույզերը:
Մեզ համ ար առ աջ
նային ը Ալեքս ի հետ հնա
րավորինս արդ յունավետ
հաղորդ ակ ցվելն է:

Նրանք նաև աշխ ատ եց ին Ալեքս ի հետ միա ս ին օրվա
վիզուալ/տ ես ողական պլան կազմ ելու՝ զրուց ելու Ալեք
սի հետ տան ը և դպր ոց ում իր անցկացր ած առ օրյայի
մաս ին:

Ալեքս ի ուս ուցչուհին և դպր ոց ի լոգ ոպ եդ ը օգտվեց ին
Օժ անդ ակ նյութ երի տեղեկ ատ ուից և առ աջ արկեց ին
օգտ ագ ործ ել հաղորդ ակ ցմ ան տախտ ակ:

Մ ի քանի շաբաթ անց, Սառային հարցրին Ալեքսի մասին:

Նր ա վարք ը գնալ ով լավան ում է:
Առ աջ ին օր երը նա լաց էր լին ում
և չէր ցանկ ան ում մնալ դպր ոց ում:
Հիմա նա ավ ելի հանգ իս տ է և հետ
ևում է կան ոններին:
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ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
յուրաքանչյուր
երեխայի համար

àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ 2022

Երևան 2022

