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ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Եկեք սկսենք հաճախ տրվող հարցերից:

Ու՞մ համար է նախատեսված այս ուղեցույցը:
Այս ուղեցույցը նախատեսված է ուսուցիչների
համար, ում դասարաններում սովորում են
ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես
էլ հաշմանդամություն չունեցող երեխաներ: Այն
նպատակ ունի աջակցել ձեր աշակերտների
ուսումնառության գործընթացին՝ մշակելով և
տրամադրելով թիրախային աջակցություն իրենց
ծնողներին ու խնամակալներին:

Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս ուղեցույցը:
Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու
համար ձեր աշակերտների տարբեր կարիքներն
ու այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են
խնամակալները դրանք հոգալու ընթացքում:
Դուք այդ խնդիրների լուծումները կգտնեք
կից փաստաթղթերում՝ Գործիքներ,
Օժանդակ նյութերի տեղեկատու:
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Արդյո՞ք սա հարմար է հաշմանդամություն
ունեցող իմ երեխային:
Այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումերը
կարող են կիրառվել ցանկացած կարողություններ
ունեցող երեխաների խնամակալների պարագայում:
Այնուամենայնիվ, Օժանդակ նյութերի
տեղեկատուում առկա ռեսուրսների մեծ մասն
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 տնօրենին կամ
մանկավարժներին նույնպես տրամադրվել են այս
ուղեցույցի հետ մյուս անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Այս ռեսուրսների կիրառման լավագույն ձևը նրանց
հետ աշխատելն է՝ որպես թիմ: Բացի դրանից
դուք կարող եք արտաքին աջակցություն ստանալ
Կազմակերպությունների տեղեկատուից:
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Ներածություն



Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Որպես ներառական դպրոցի ուսուցիչ՝ շատ կարևոր է ձեր դե
րը յուրաքանչյուր երեխայի անվտանգության, աջակցության և նե
րառման ապահովման գործում։ Ներառումն առավել արդյունավետ
է իրականացվում այն դպրոցներում, որտեղ առկա է բազմազանու
թյունն արժևորող և յուրաքանչյուր աշակերտի ուժեղ կողմերի վրա
հիմնված մշակույթ։
Ներառմանը նպաստում են նաև երեխաների ու նրանց ընտա
նիքների հետ կապի հաստատումն ու համատեղ աշխատանքը, որն
ուղղված է ուսումնական նպատակների բացահայտմանն ու այդ
նպատակների իրագործման ռազմավարության մշակմանը։
Դպրոցներում ընտանիքների ներգրավվածությունը կարող է
տարբեր եղանակներով իրականացվել։ Կարևոր է հիշել, որ ընտա
նիքները մշտապես մասնակցություն ունեն իրենց երեխայի կյան
քում, նույնիսկ եթե մենք չենք կարող տեսնել, հասկանալ կամ գնա
հատել դա։ Դպրոցները պարտավոր են աջակցել ընտանիքներին
տարբեր եղանակներով՝ չսահմանափակվելով միայն մեկ մեթոդով
կամ փորձով։ Օրինակ՝ հաճախ ուսուցիչները ընտանիքների հետ
կապ են հաստատում միայն որևէ խնդրի առկայության դեպքում։
Առավել արդյունավետ է ամիսը մեկ անգամ բոլոր աշակերտների
ընտանիքների հետ ուսուցիչների հաղորդակցվելը՝ երեխայի կրթա
կան ու սոցիալական առաջընթացի և դժվարությունների քննարկ
ման նպատակով։
Հաճախ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն աղքատու
թյան մեջ են ապրում, և դա լուրջ հետևանքներ է ունենում նրանց
կրթության ու զարգացման, ինչպես նաև սոցիալականացման և
ինքնուրույն կյանքին նախապատրաստվելու վրա։ Հաշմանդա
մություն ունեցող երեխա խնամող կյանքի դժվարին իրավիճա
կում հայտնված ընտանիքները հաճախ բախվում են տարաբնույթ
խնդիրների և խոչընդոտների, որոնք ավելացել են Քովիդ-19 համա
վարակի պատճառով։ Այս ամենը հանգեցրել է վերոնշյալ երեխա
ների կրթության գործընթացում առավել մեծ խնդիրների առաջաց
մանն ու երբեմն դրա հետևանքով նրանց մեկուսացմանը։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին
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իրավիճակում հայտնված խնամակալները կարող են բախվել տա
րատեսակ խնդիրների և խոչընդոտների նաև կրթական հաստա
տություններում, քանի որ հաճախ լավ չեն պատկերացնում ներա
ռական կրթության կազմակերպման առանձնահատկություններն
ու ընթացակարգը, ինչպես նաև իրենց ու իրենց երեխաների իրա
վունքներն ու պարտականությունները։ Այս հարցում խնամակալնե
րին կարող են մեծապես օգնել ուսուցիչներն ու դպրոցի վարչական
աշխատակիցները՝ աջակցելով նրանց կողմնորոշվելու նոր կրթա
կան միջավայրում և գտնելու իրենց երեխայի ուսմանը նպաստող
լավագույն մեթոդներն ու միջոցները։
Ստորև կգտնեք առավել մանրամասն տեղեկատվություն այս
տեղ նշված փաստաթղթերի և դրանց կիրառման վերաբերյալ:

Նպատակ
Այս ուղեցույցը նախատեսված է ուսուցիչների համար, որպես
զի օգնի նրանց՝
X համագործակցելու հաշմանդամություն ունեցող երեխանե
րի՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալ
ների հետ՝ բացահայտելու նրանց երեխաների անհատական
կրթական կարիքները,
X համագործակցելու խնամակալների հետ՝ բացահայտելու
այդ կարիքների բավարարմանը խանգարող հանգամանք
ները,
X համագործակցելու խնամակալների հետ՝ բացահայտելու
այդ հանգամանքների վերացմանն ուղղված թիրախավոր
ված լուծումները։
Վերոնշյալ երեք փուլերի ընթացքում խիստ կարևորվում է
խնամակալների հետ ձեր սերտ համագործակցությունը։ Ուղեցույցի
հաջորդ բաժիններում մանրամասն ներկայացված են նշված երեք
փուլերն ու ձեր դերակատարությունը յուրաքանչյուր փուլում։

Այս ուղեցույցը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնող
ների և մանկավարժների համար մշակված ռեսուրսների փաթեթի
մաս է կազմում՝ տե՛ս հաջորդ էջում: Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին
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հասկանալու համար ձեր երեխայի կարիքները և թե ինչ խոչընդոտ
ների կարող եք բախվել դրանց արձագանքելու ճանապարհին: Դուք
այդ խնդիրների լուծումները կգտնեք հետևյալ փաստաթղթերում՝ Աշ
խատանքային գրկույք, Օժանդակ նյութերի տեղեկատու և Կազմա
կերպությունների տեղեկատու:

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

Ներառական կրթության մասին այս ուղե
ցույցը փաթեթի առաջին փաստաթուղթն է:
Ձեր դպրոցին և ձեր դասարանում սովորող
երեխաների խնամակալներին նույնպես տրա
մա
դրվել են նման ուղեցույցներ: Այս ուղե
ցույցը կօգնի ձեզ աջակցել խնամակալներին՝
հաս
կանալու իրենց իրավունքները, բա
ցա
հայտ
ելու նրանց կարիքները, նրանց առջև
ծառա
ցած մարտահրավերները և գտնե
լու
դրանք հաղթահարելու 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
րաց
ված հարցերի շուրջ: Այս գործիքները
կօգ
նեն ձեզ գտնել հատուկ լուծումներ,
որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել խնամա
կալներին: Գործիքները ցույց կտան նաև, թե
ինչ
պես դուք ինքներդ կարող եք աջակցել
խնամակալներին:

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
կայացված են օգտակար նյութեր, տե
ղե
կատվու
թյուն և հղումներ: Սա օգտակար
հարթակ է ձեզ համար փնտրելու ձեր կողմից
բացահայտված խնդիրների լուծումները: Բո
լոր 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
ներ
կայացված է Հայաստանում գոր
ծող տե
ղական միավորումների և կազմակերպու
թյուն
ների ցանկը, որոնք կարող են կապ
ստեղ
ծել և աջակցել ձեզ նման ծնողներին
կամ խնամակալներին: Նրանց մի մասը կա
րող է լավ ռեսուրս լինել լրացուցիչ տեղե
կա
տվու
թյան, լուծումներին միտված գաղա
փարների և մյուսների հետ կապ հաստատելու
համար:

Երևան 2022
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Ի՞նչ է ներառական կրթությունը1
Բոլոր երեխաները սովորողներ են, և յուրաքանչյուրն առանձ
նահատուկ է:
Ներառականությունը շատ ավելին է, քան պարզապես դպրո
ցում ֆիզիկական ներկայությունը։ Ներառական կրթությունը են
թադրում է դասապրոցեսին բոլորի մասնակցությունը, ուսումնա
կան ծրագրերին համապատասխան ուսումնառության հնարավո
րությունը, դպրոցում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին,
այդ թվում՝ խաղերին, հավասար մասնակցությունը և ուսուցիչնե
րի ու այլ երեխաների հետ փոխհարաբերությունները: Հաշմանդա
մություն ունեցող երեխաները, վերոնշյալ բոլոր գործընթացներից
դուրս մնալու և մեկուսացվելու ավելի մեծ վտանգի են ենթարկվում,
սակայն ներառական կրթությունն ապահովում է պայմաններ, որ
դա տեղի չունենա։
Ինչպիսի՞ն է ներառական դպրոցը.
X Բոլոր երեխաներն ամեն օր, ամբողջ 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 երե
խաներին ցուցաբերվում է անհատական աջակցություն
(օրինակ՝ ուսումնական պլանի հարմարեցման և անհատա
կան 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։
Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս Գործիք 1. Ներառակա
նության վերաբերյալ դպրոցների ինքնագնահատումը, որն
1

Ամբողջ այս բաժինը վերցված է «All Means All»-ի «Ներառականութան
գործիքակազմ ծնողների համար» ձեռնարկից
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ընդգրկում է մի շարք հուշող հարցեր ներառական դպրոցի վերա
բերյալ։
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 ներառական կրթության իրավունքը որպես հաշման
դա
մություն ունեցող անձանց մարդու իրավունք։ Հաշ
ման
դամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով
ՄԱԿ-ի կոմիտեի կողմից 2016 թվականի օգոստոսի 26-ին
ներկայացված թիվ 4 Ընդհանուր մեկնաբանությունում
կառավարություններին, այդ թվում՝ ՀՀ Կառավարությանը,
ներկայացվում է պարզաբանում, թե ինչ է նշանակում «ներա
ռական կրթություն», և ինչ պետք է անեն վերջիններս 24‑րդ
հոդվածի համաձայն։ Սա կարևոր փաստաթուղթ է, որը
պար
տավոր է կարդալ յուրաքանչյուր 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՝
հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցները
պետք է պատրաստ լինեն իրականացնելու կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորող
ների որակյալ և մատչելի կրթությունը: Համընդհանուր
ներառական կրթությանն անցումը ՀՀ-ում իրականացվելու
է մինչև 2025 թվականը:

11

Ներածություն

Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

ՔԱՅԼ 1. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ
Թիրախային լսարանի բացահայտում.
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի
դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներ
Նշված գործողությունների թիրախային խումբ են համարվում
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավի
ճակում հայտնված խնամակալները։ Որպես ներառական դպրոցում
աշխատող ուսուցիչ՝ դուք կարող եք աջակցել նման խնամակալ
ներին՝ փորձելով հասկանալ նրանց կարիքներն ու փոխկապակ
ցել դրանք անհրաժեշտ օժանդակ միջոցների հետ՝ դրանով իսկ
նպաստելով երեխաների կրթությանն ինչպես դպրոցում, այնպես
էլ տանը։ Այս մարտահրավերներից մի քանիսը համընդհանուր են,
սակայն հաջորդ բաժնում ներկայացված հարցաշարը կօգնի բացա
հայտելու կոնկրետ կարիքներ։
Խնամակալների խնդիրները լուծելու համար ուսուցիչներից
ակնկալվող առաջին քայլն է պարզել, թե որոնք են այդ խնդիրները,
և ինչպես կարելի է բացահայտել դրանք։ Դրա համար անհրաժեշտ
է պատասխանել ստորև նշված երեք հարցերին.
X Արդյո՞ք տեղյակ եք ձեր դասարանում ընդգրկված երեխա
ների հաշմանդամության և/կամ կրթության առանձնահա
տուկ պայմանների կարիքներին։
X Արդյո՞ք գիտեք, թե ձեր դասարանում սովորող հաշման
դամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներից որոնք են
հայտնվել կյանքի դժվարին իրավիճակում։ Եթե այո, արդ
յո՞ք կապ պահ
պա
նում եք նրանց հետ, տե
ղե
կաց
նո՞ւմ եք
նրանց իրենց երեխաների կրթության գործընթացի մասին
և տեղեկություն տրամադրո՞ւմ եք առկա խնդիրների և հա
ջողությունների մասին։
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X Ինչպիսի՞ խնդիրների են բախվում հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների խնամակալները կրթության գործըն
թացում իրենց երեխաներին աջակցելիս։
Առավել ընդգրկուն գնահատման համար կարող եք օգտագոր
ծել Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 2-ը՝ Ներառական կրթու
թյան վերաբերյալ ուսուցիչների ինքնագնահատումը, որը կօգնի
պարզելու ձեր առաջընթացը ներառական կրթության ոլորտում և
այն ոլորտները, որտեղ լրացուցիչ աջակցության կարիք ունեք։
Կարող եք նաև աշխատել խնամակալների հետ՝ առաջադրելով
նրանց հարցեր Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 3-ից` Ուսում
նական գործընթացում ներգրավման վերաբերյալ խնամակալ
ների ինքնագնահատում, ինչը կօգնի նրանց հասկանալու, թե ինչ
են անում տանը և որ բնագավառում աջակցության կարիք ունեն:
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ՔԱՅԼ 2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ
Երեխաների կրթության հարցերում խնամակալների կարիքնե
րը պարզելուց հետո կարող եք անցնել հաջորդ փուլին, երբ պետք
է բացահայտեք նշված կարիքների բավարարումը խոչընդոտող
հանգամանքներն ու խնդիրները։
Այս քայլի հիմնական նպատակը հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտա
նիքների կրթության գործընթացին աջակցելիս կոնկրետ խնդիր
ներն ու մարտահրավերներն են։
Խորհուրդ է տրվում նշված կարիքները դիտարկել հնարավոր
երեք մարտահրավերների համատեքստում։ Այն է՝
X Կարողություններ. որոշ առաջադրանքներ կատարելու
ֆիզիկական և հոգեբանական ունակություն։
X Հնարավորություններ. շրջապատում առկա ցանկացած
գործոն, որը կարող է խրախուսել կամ խոչընդոտել վար
քագծի որևէ դրսևորում։
X Դրդապատճառներ. այն, ինչ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր
խնա
մակալի՝ կրթության գործընթացում իր երեխային
աջակցելու համար։
Այս կարիքների դասակարգման հիմնական նպատակն է
«փոխկապակցել» որոշակի մարտահրավերը դրա հաղթահարման
համար աջակցության ամենահարմար միջոցին։ Ո՞րն է դրա իմաստը։
Այս մար
տա
հրավերների ու խոչընդոտների դասակարգումը
վերոնշյալ երեք հիմնական խմբերից մեկում դպրոցներին
հնարավորություն կտա առաջարկելու տվյալ մարտահրավերին
լավագույնս համա
պա
տասխանող կոնկրետ միջամտություններ։
Այլ կերպ ասած՝ տե
ղեկության բացահայտումն ու հաջորդող
դասակարգումը օգնում են հաս
կանալու խնդիրն ու գտնել դրա
համակարգային լուծումները։
Այս քայլը ձեզնից պահանջում է խոսել հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
խնամակալների հետ այն մարտահրավերների մասին, որոնց նրանք
առերեսվում են կրթության գործընթացում իրենց երեխաներին
աջակցելիս։ Այս նպատակով կարող եք համագործակցել այլ
ուսուցիչների կամ այլ դպրոցների համակարգողների հետ։
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Կարողություններ
Որոշակի վարքագիծ դրսևորելու ձեր ֆիզիկական կամ
հոգեբանական կարողությունը։ Ի՞նչ պետք է անի խնամակալը իր
երեխայի կրթական կարիքները հոգալու համար։ Խնամակալների
առջև ծառացած մարտահրավերների մասին հարցնելիս տվե՛ք
նրանց հետևյալ հարցերը.
X Ճանաչողական հմտություններ: Արդյո՞ք գիտակցում եք,
թե ինչ պետք է անեք։ Գիտե՞ք ինչպես անել դա։
X Միջանձնային հմտություններ: Արդյո՞ք գիտեք ինչպես
խոսել մարդկանց հետ, պաշտպանել ձեր շահերը կամ
բանակցել ձեզ հուզող հարցերի շուրջ։
X Իրազեկվածություն: Արդյո՞ք տեղյակ եք ձեզ հասանելի
հնարավորություններին:
X Տարբերակների գնահատում և որոշումների կայացում։
Արդյո՞ք կարող եք վերլուծել առկա տարբերակներն ու ճիշտ
որոշում կայացնել։
X Ուշադրության կենտրոնացում: Արդյո՞ք այն, ինչ հարկավոր
է անել, կգրավի ձեր ուշադրությունը։
X Հիշողություն: Արդյո՞ք կհիշեք՝ ինչ պետք է անեք։
X Ֆիզիկական կարողություն: Արդյո՞ք ֆիզիկապես ունակ
եք դա անելու։
Ստորև բերված են «Կարողություններ» կարգի որոշ մար
տահրավերների օրինակներ։
Օրինակ #1. Խնամակալն ընդունակ չէ կարդալու և հասկանալու
դպրոցի ուղարկած մեկնաբանությունները։
Օրինակ #2. Խնամակալը տեղյակ չէ, որ դպրոցում առկա են
երեխայի կրթական գործընթացի աջակցման համար օժանդակ մի
ջոցներ (ռեսուրսներ)։
Օրինակ #3. Խնամակալը շփոթվել է աջակցության միջոցների
առատությունից և չի կարողացել ճիշտ ընտրություն կատարել։
Հնարավորություններ
Շրջապատում առկա ցանկացած գործոն կարող է խրախուսել
կամ խանգարել ձեզ այս կամ այն գործողության ժամանակ։ Ի՞նչ
պետք է անի խնամակալը իր երեխայի կրթական կարիքները հոգա
լու համար։
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Խնամակալների կարիքների մասին հարցնելիս տվե՛ք նրանց
հետևյալ հարցերը.
X Շրջապատում առկա հնարավորություններ: Արդյո՞ք ձեր
շրջապատում դա անելու հնարավորություններ կան։ Արդյո՞ք
շրջապատը դժվարացնում կամ անհնարին է դարձնում այն,
ինչ պետք է անեք։
X Ռեսուրսներ և ժամանակ: Արդյո՞ք ունեք բավարար
միջոցներ և ժամանակ ձեր անելիքն իրագործելու համար։
X Նպաստող հանգամանքներ շրջապատում: Արդյո՞ք շրջա
պատը խրախուսում կամ խանգարում է ձեզ իրագործելու
ձեր անելիքը։
X Օրինակելի մոդելներ: Օրինակելի ի՞նչ մոդելներ կխրա
խուսեն ձեզ դա անել։
X Սոցիալական և մշակութային նորմեր: Արդյո՞ք դա անելը
նորմալ և ընդունելի է հանրության համար։ Ի՞նչ կմտածեն
ձեր մասին ուրիշները, եթե այդպես վարվեք։
Ստորև բերված են «Հնարավորություններ» կարգի որոշ մար
տահրավերների օրինակներ։
Օրինակ #1. Հասարակությունում/համայնքում երեխայի հա
մար որևէ օգտակար բան չկա։
Օրինակ #2. Խնամակալը ռեսուրսներ կամ ժամանակ չունի
ձեռք բերելու այն, ինչ անհրաժեշտ է։
Օրինակ #3. Խնամակալը չի ճանաչում որևէ այլ ընտանիքի,
որին հաջողվել է օգնել հաշմանդամություն ունեցող իր երեխային։

Դրդապատճառներ
Մտքեր կամ ինքնաբերական գործընթացներ, որոնք խրախու
սում կամ խոչընդոտում են վարքագծի որևէ դրսևորում։ Ի՞նչ պետք
է անի խնամակալը իր երեխայի կրթական կարիքները հոգալու
համար։
Խնամակալների կարիքների մասին հարցնելիս տվե՛ք նրանց
հետևյալ հարցերը.
X Նույնականացում: Արդյո՞ք ձեր անելիքը համա
պատաս
խանում է սեփական անձի մասին ձեր պատկերացումներին։
X Հետևանքների ակնկալիքներ: Ձեր վարքագիծը դրակա՞ն,
թե՞ բացասական հետևանք կունենա։ Արդյո՞ք այս հետևանքը
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ակնկալելի և իրատեսական է։ Ի՞նչ ազդեցություն եք ակնկա
լում։
Հույզեր: Ի՞նչ զգացողություններ եք ունենում դա անելիս։
Ինչպիսի՞ն է ձեր վերաբերմունքը դրան։
Նպատակներ: Արդյո՞ք ունեք հստակ նպատակ կամ թիրախ։
Արդյո՞ք այդ նպատակն առաջնային է ձեզ համար։
Սեփական ունակությունների վրա վստահություն: Արդ
յո՞ք համոզված եք, որ կարող եք դա իրագործել։
Սովորություններ: Արդյո՞ք նման վարքագիծը սովորու
թյուն է։
Պատասխանատվություն: Ո՞ւմ առջև եք պատասխանատու։
Ինքնաբերական արձագանք: Արդյո՞ք դա անում եք ինքնա
բերաբար՝ առանց գիտակցելու։ Արդյո՞ք դա ձեր գիտակ
ցական ընկալումից անկախ՝ ինքնաբերական արձագանք է։
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Ստորև բերված են «Դրդապատճառներ» կարգի որոշ
մարտահրավերների օրինակներ։
Օրինակ #1. Երեխաներին օգնելը ոչ թե խնամակալների, այլ
ուսուցիչների և մասնագետների պարտականությունն է։
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Օրինակ #2. Թվում է, թե ոչ ոքի չեն հուզում կամ անհանգստաց
նում խնամակալներին վերաբերող հարցերը։
Օրինակ #3. Արդյոք այն, որ խնամակալներն իրենց երեխային
օգնե
լու համար ժամանակ են հատկացնում, մեծ նշանակություն
ունի նրանց կրթության համար։
Կարող եք օգտագործել Աշխատանքային գրքույկի Գործիք
4-ը՝ Կարիքների, խնդիրների և լուծումների բացահայտում,
խնամակալների հետ հարցազրույցների ընթացքում բացահայտված
կա
րիք
ներն ու մարտահրավերներն արձանագրելու համար։ Գոր
ծիքը ներառում է լրացված աղյուսակի նմուշ, ինչպես նաև հուշող
հարցեր և ավելի շատ մարտահրավերների օրինակներ։
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ՔԱՅԼ 3. ՆՇՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԿՈՆԿՐԵՏ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑԵԼԸ
Այս քայլով պետք է վերլուծեք երկրորդ քայլի ընթացքում խնա
մակալներից ստացված տեղեկությունները և դրանք, ըստ խնդիր
ների տեսակների այն է՝ կարողություններ, հնարավորություններ
կամ դրդապատճառներ, փոխկապակցեք առկա օժանդակ միջոց
ների հետ։
Խնամակալների առջև ծառացած մարտահրավերների մասին
տեղեկանալուց հետո կարող եք սկսել դրանց լուծմանն ուղղված
աշխատանքները։ Հնարավոր լուծումներ գտնելու համար օգտվե՛ք
Օժանդակ նյութերի տեղեկատուից։ Խնդրում ենք հիշել, որ ներ
կայացված օժանդակ նյութերն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես
մեկնարկային կետ։ Կարող եք ավելացնել ցանկացած համապա
տասխան օժանդակ նյութ, որը ձեր կարծիքով կարող է խնամակալ
ների համար օգտակար լինել։
Որոշակի կարիքների, ինչպես նաև այդ կարիքների բավա
րարման ընթացքում առաջացող խնդիրների ու դրանց լուծումների
օրինակներ բերված են Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 4-ում՝
Կարիքների, խնդիրների և լուծումների բացահայտում։ Կա նաև
աղյուսակ, որը խնամակալները կարող են լրացնել՝ ներկայացնելով
խնդրի լուծման սեփական ծրագիրը։
Որպես ուսուցիչ՝ ձեր դերն անչափ կարևոր է այս գործընթա
ցում։ Դուք կարող եք աջակցել խնամակալներին ճիշտ օժանդակ
միջոցը գտնելու ու դրա օգտագործման ճիշտ ձևը հասկանալու։
Այս աջակցությունը ցանկալի է շարունակել՝ կանոնավոր հաղոր
դակցվելով խնամակալների հետ և գրանցելով նրանց կողմից ար
ձանագրվող առաջընթացը՝ օգտագործելով օժանդակ միջոցները և
տրամադրելով անհրաժեշտ հիշեցումները։
Առաջնահերթությունների սահմանումը կարող է ձեզ օգնել
բազմաթիվ տարբերակները գնահատելիս։ Օրինակ՝ բացահայտե՛ք
կարիքը բավարարելու համար անհրաժեշտ առաջնային խնդիրը
կամ ամենամեծ մարտահրավերը և սկսե՛ք դրանից։
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Այս բաժնում ներկայացված են այն օժանդակ միջոցները,
որոնք կարող են դառնալ խնամակալների մարտահրավերնե
րի հաղթահարման լուծումներ։ Դրանք խմբավորված են հետևյալ
կերպ. հմտություններ և գործիքներ, ձեր բարեկեցության մասին
հոգալը և աջակցություն գտնելը։ Յուրաքանչյուր խմբի օժանդակ
միջոցներն ուղղված են առանձին խմբի մարտահրավերների հաղ
թահարմանը։

Հմտություններ և գործիքներ
Հնարավոր է, որ դուք արդեն ունեք երեխաների անհատական
ուսուցման պլանները փաստաթղթավորելու նախընտրելի ձևաչափ։
Եթե ոչ, ապա կարող եք օգտվել Աշխատանքային գրքույկի Գործիք
5-ից՝ Անհատական ուսուցման պլանի նմուշից։

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
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Այն անհրաժեշտ է վերանայել եռամսյակը մեկ՝ գրանցված
արդյունքները և իրականացված աշխատանքները երեխայի ծնո
ղին/խնամակալին ներկայացնելով և դրանով իսկ նպաստելով
արդյունավետ մեթոդների շարունակական կիրառմանն ինչպես
դպրոցում, այնպես էլ տանը։ Տարվա վերջում անհրաժեշտ է լրաց
ված տեղեկատվական թերթիկը տրամադրել աշակերտի հաջորդ
տարվա ուսուցչին/ներին՝ նրանց նախապատրաստելու և իրազեկե
լու նպատակով։
Պատշաճ կազմված անհատական ուսուցման պլանը պետք է
ներառի նաև երեխայի խնամակալներից ստացված տեղեկություն
ներ։ Կարող եք օգնել խնամակալներին հասկանալու իրենց երե
խաների կրթական կարիքները և ուսումնառության նպատակները,
ինչպես նաև օգտագործելու այդ տեղեկությունը երեխայի անհա
տական ուսուցման պլանը կազմելիս։ Աշխատանքային գրքույկի
Գործիք 6-ը՝ Երեխայի ուսումնառության վերաբերյալ հարցա
թերթիկը, կօգնի ձեզ խնամակալներից անհրաժեշտ տեղեկություն
ներ հավաքելու։
Հնարավոր է, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
խնամակալներն իրենց երեխաների ուսումնառությանն աջակցելու
հա
մար հատուկ հմտությունների ուսուցանման կարիք ունենան։
Խոս
քը, մաս
նավորապես, վարքագծի կառավարման մեթոդների
մասին է, որոնք կարող են օգնել երեխաներին տանը կամ դպրոցում
տա
րա
տեսակ իրավիճակները կառավարելիս։ Հնարավոր է, որ
որոշ խնամակալներ կարիք ունենան ձեռք բերելու հատուկ սարքա
վո
րումների և օժանդակ սարքերի/գործիքների, օրինակ՝ հաղոր
դակցման միջոցների օգտագործման հմտություններ։
Կարող եք աջակցել խնամակալներին՝ օգնելով նրանց Օժան
դակ նյութերի տեղեկատուից ընտրելու կոնկրետ մարտահրավե
րին համապատասխանող լուծումներ։
Օգտագործեք հետևյալ քայլերը՝ գտնելու ճիշտ գործիքը կամ
հմտությունները, որոնք կարող են լուծել խնամակալների մար
տահրավերները:
1. Որպես ելակետ կարող եք օգտվել Օժանդակ նյութերի
տեղեկատուից՝ հմտությունների և գործիքների վերաբեր
յալ անվճար օժանդակ նյութեր գտնելու նպատակով: 3-րդ
էջի աղյուսակում թվարկված են բոլոր գործիքները՝ դրանք
կապելով խնամակալների մոտ առկա մարտահրավերի
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տեսակի, ձեր երեխայի կարիքների զարգացման ոլորտի և
տարիքային խմբի հետ:
2. Դուք կարող եք նաև աջակցել նրանց՝ հասկանալու, թե ինչ
պես օգտագործել ռեսուրսը կամ գործիքը ներառյալ նյութե
րի հասանելիությունը և տպագրումը, ինչպես նաև քննար
կել անհրաժեշտ քայլերը:
3. Եթե նշված ռեսուրսներից ոչ մեկը խնամակալների համար
հարմար չէ, աշխատեք նրանց հետ ներգրավելով դպրոցի
այլ մասնագետների: Նրանք կարող են առաջարկել այլ ռե
սուրսներ:Կազմակերպությունների տեղեկատուում դուք
կարող եք նաև որոնել այլ տեղական կառույցներ կամ կազ
մակերպություններ: Նրանք կարող են ձեր դասարանի սո
վորողների խնամակալներին կապել այլ խնամակալների
հետ և առաջարկել փորձելու այլ ռեսուրսներ:

Աջակցություն գտնելը
Խնամակալների համար զգալի աջակցություն կարող է լինել
իրենց իրավիճակում հայտնված այլ անձանց հետ հաղորդակցվելը։
Ուսուցիչները կարող են զգալի դերակատարում ունենալ հաշման
դամություն ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների, ինչ
պես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջև հաղորդակցումն
ապահովելու հարցում։ Խնամակալները կարող են դիմել կամ չդի
մել ձեզ աջակցության համար, սակայն ցանկալի է, որ նման տեղե
կություն մշտապես ունենաք ձեռքի տակ։
Աջակցության նպատակով խնամակալներին միավորելու ժա
մանակ ճիշտ կլինի ներառել նաև երեխայի կյանքում կարևոր դե
րակատարում ունեցող ընտանիքի մյուս անդամներին (օրինակ՝
մյուս ծնողին, տատիկ/պապիկներին, ավագ եղբայր/քույրերին կամ
վճարովի հիմունքներով աշխատող խնամող անձանց)։
Ինչպե՞ս կարող են երեխայի այլ խնամակալներն աջակցել
հիմնական խնամակալին և երեխայի ուսումնառությանը: Խրախու
սե՛ք հիմնական խնամակալին.
X Քննարկե՛ք ներառական կրթության կարևորությունը և երե
խայի կրթական նպատակները այլ խնամակալների և ըն
տանիքի անդամների հետ։

22

Ներածություն

Քայլ 1. Կարիքներ

Քայլ 2. Խնդիրներ

Քայլ 3. Լուծումներ

X Եթե հիմնական խնամակալը սովորում է նոր հմտություններ
կամ օժանդակ գործիքներ/սարքեր կիրառելու եղանակներ,
ապա խորհուրդ է տրվում խրախուսել այլ խնամակալներին
ևս ներգրավվել այս գործընթացում նոր հմտությունները և/
կամ գործիքի կիրառման եղանակները փորձարկելու, այ
նուհետև կիրառելու և համապատասխան կարծիքներ փո
խանակելու միջոցով։
Աջակցության նպատակով անհրաժեշտ է ուղղորդել խնամա
կալներին դիմել ծնողական միություններին և հաշմանդամություն
ունեցող անձանց ներկայացնող կազմակերպություններին ու մար
միններին։ Որպես մեկնարկային կետ կարող է հանդես գալ Կազ
մակերպությունների և միությունների տեղեկատուն։ Կարող եք
նախքան այդ ցանկը խնամակալներին տրամադրելը այն համալրել
ձեր բնակավայրում գործող այլ կազմակերպությունների և միու
թյունների տվյալներով։

Ներառական կրթությունը խրախուսելը
Խնամակալները կարող են հանդես գալ որպես ձեր գործըն
կեր ներառական կրթությունը կարևորելու հարցում։ Լինում են դեպ
քեր, երբ ընտանիքի մյուս անդամները դեմ են երեխային ներառա
կան դպրոց ուղարկելուն կամ երեխայի կրթության վերաբերյալ այլ
պատկերացումներ ունեն։ Հնարավոր է, որ խնամակալին անհրա
ժեշտ լինի ձեր օգնությունը՝ ներառական կրթության գաղափարն
առաջ տանելու կամ իրագործելու համար։
Խնամակալը հստակ հասկանում է երեխայի կրթական կարիք
ները, սակայն միշտ չէ, որ ունի այդ կարիքները բավարարելու ան
հրաժեշտ հմտություններ կամ հաղորդակցման գործիքներ։ Որպես
ներառական դպրոց՝ համագործակցե՛ք ուսուցիչների և խնամակալ
ների հետ՝ կազմակերպելով քննարկումներ հետևյալ հարցերի շուրջ.
X Նպատակներ: Ի՞նչ փոփոխություններ կցանկանայիք տես
նել երեխայի ուսումնական միջավայրում։
X Գործողություններ: Ինչպե՞ս կարող են օգնել դպրոցն ու
ուսուցիչներն այս նպատակների իրագործմանը։
Խնամակալների կարիքներն ու նպատակները հասկանալով՝
կարող եք օգնել նրանց կատարելու հետևյալ գործողությունները.
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X Առաջարկե՛ք խոսել խնամակալների ու նրանց երեխաների
հետ, քննարկե՛ք հիմնական դպրոցներում ներառական
կրթության կարևորությունը։ Խնդրե՛ք նշել երկու կամ երեք
գործողություն/միջոցառում, որոնք օգտակար կլինեն իրենց
համար։
X Կազմակերպե՛ք հանդիպումներ հաշմանդամություն ունե
ցող և չունեցող այլ երեխաների խնամակալների հետ և
քննարկե՛ք ներառական կրթության դրական կողմերը բոլոր
երեխաների համար և դրա կարևորությունը նրանց ապա
գայի համար։
X Պատրաստակա՛մ եղեք մասնակցելու դպրոցների տնօրեն
ների, խորհրդի անդամների, դպրոցների կամ համայնքի
անձ
նակազմների հետ հանդիպումներին և դպրոց
ները
առավել ներառական դարձնելուն ուղղված քննար
կում
ներին։
Կարող եք խնամակալներին առաջարկել կամ խրախուսել օգ
տագործել Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 7-ը՝ Ներառական
կրթությունը խրախուսող գործիքակազմ խնամակալների հա
մար՝ որպես իրենց երեխաների դասարաններում, դպրոցներում
կամ համայնքներում ներառական կրթության բարելավմանն
ուղղված գործողությունների ուղեցույց և ճանապարհային քար
տեզի ելակետ։

Խնամակալների բարեկեցության մասին հոգալը
Խնամակալ լինելը, հատկապես Քովիդ-19 համավարակի պայ
մաններում, կարող է սթրեսային լինել, և դուք՝ որպես ուսուցիչ, կա
րող եք աջակցել խնամակալներին՝ հոգալու իրենց մասին։
Սեփական բարեկեցության համար հոգալու համար կարող
եք խնամակալներին տալ հետևյալ խորհուրդները։ Մասնավորա
պես.
X Դադա՛ր առեք: Երբ լարվածություն եք զգում, դադա՛ր առեք,
քանի որ դա օգնում է հանգստանալու և կենտրոնանալու։
X 
Հի
շե՛ք, որ նրանք միայ
նակ չեն: Միլիոնավոր մարդիկ
ունեն նույն խնդիր
ներն ու վա
խե
րը։ 
Փոր
ձե՛ք կապ պա
հել
այն մարդկանց հետ, ովքեր նույն իրավիճակում են։ Պատ
մե՛ք ձեր խնդիրների ու հաջողությունների մասին։
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X Ընդմիջո՛ւմ արե՛ք. բո
լորն էլ եր
բեմն դրա կա
րիքն ունեն։
Հնարավորության դեպքում զբաղվե՛ք հաճելի կամ
հանգստացնող գործերով։
X Մարզվե՛ք: Ամեն օր զբաղվե՛ք որևէ ակտիվ գործունեու
թյամբ։
X Խորհե՛ք: Ամեն օրվա վերջում մտածե՛ք որևէ դրական կամ
հաճելի բանի մասին, որ տեղի է ունեցել այդ օրվա ընթաց
քում։
Այս կարճ հիշեցումներն ու հաղորդագրությունները խնամա
կալներին փոխանցելու համար փորձե՛ք գտնել լավագույն տար
բերակը, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել իրենց աշխա
տանքը։
Ներքոնշյալ մեկէջանոց խորհուրդները հասանելի են տար
բեր լեզուներով, այդ թվում՝ հայերենով և ռուսերենով։ Հետևաբար
դրանք կարելի է տպել և փակցնել դպրոցներում կամ բաժանել
խնամակալներին։
Դրանք են՝ Հանգստության պահպանում և լարվածության
կառավարում, Զայրույթի վերահսկում, Աջակցություն հաշմանդա
մություն ունեցող երեխաներին, Կրթություն և հեռավար ուսուցում,
Սովորության ձևավորում, Ընտանեկան ներդաշնակություն տանը և
Երեխաների դաստիարակությունը բազմանդամ ընտանիքներում և
համայնքներում։
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Այս ռեսուրսների կիրառման օրինակ
Իրական կյանքի պատմություն խնամակալի և ուսուցչի
կողմից ուղեցույցի և ռեսուրսների կիրառումից:
Հետևյալ օրինակը ստացվել է Կենտրոնական Ասիայի ռեսուրս
ների փորձարկումից (անունները փոխված են). ցույց տալու համար
ուղեցույցի օգտագործման գործընթացը՝ բացահայտելու երեխայի կա
րիքները, խնամակալի մարտահրավերներն ու առաջնահերթություն
ները, և միասին աշխատել՝ գտնելու լուծումներ, փորձելու 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 երեխ աների՝ ներ առ յալ իր
ընկերների ու հարև անների պես հաճախի տարր ական
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 հիասթ ափվում
է իր ուսուց իչներից:

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

Մ իաս ին, Սառ ան և Ալեքս ի ուսուցչուհին որ ոշ եց ին,
որ իրեն ց համ ար առ աջնային ը Ալեքս ի հետ առ ավել
արդյունավետ հաղորդ ակ ցվելն է, որպ եսզ ի նրանք կա
րողանան խոս ել իր հետ և հասկանալ իր կարիքներն 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 միաս ին օրվա
վիզուալ/տ ես ողական պլան կազմ ելու՝ զրուց ելու Ալեքս ի
հետ տան ը և դպր ոց ում իր անցկացր ած առ օրյայի մա
սին:

Ալեքս ի ուսուցչուհին և դպր ոց ի լոգ ոպ եդ ը օգտվեց ին
Օժ անդ ակ նյութ երի տեղեկատ ուից և առ աջ արկեց ին օգ
տագ ործ ել հաղորդ ակ ցմ ան տախտ ակ:

Մի քանի շաբաթ անց, Սառային հարցրեցին Ալեքսի մասին:
Նր ա վարք ը գնալով լավան ում է:
Առ աջ ին օրերը նա լաց էր լին ում և չէր
ցանկան ում մնալ դպր ոց ում: Հիմա
նա ավելի հանգ իս տ է և հետև ում է
կան ոններին:
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