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 Սույն փաս տա թուղ թը մե կն է հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե
խա նե րի խնա մա կալ նե րին ա ջակ ցե լու հա մար նա խա տես ված 
օ ժան դակ մի ջոց նե րից, ո րոնք նե րա ռում են խնա մա կալ նե րի, 
ուսու ցիչ նե րի և դպ րոց նե րի հա մար ուղե ցույց ներ, աշ խա տան քա
յին գր քույկ, ո րը պա րու նա կում է գոր ծո ղու թյուն նե րին ա ջակ ցող 
գոր ծիք ներ, օ ժան դակ  նյու թե րի  տե ղե կա տու և  կազ մա կեր պու
թյուն նե րի և  մի ու թյուն նե րի տե ղե կա տու:

 Սույն ուղե ցույ ցը ստե ղծ վել է «Եվ րո պա յի և  Կե նտ րո նա կան 
Ա սիա յի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շր ջա նա յին գրա սեն յա կի կող մից 
մեկ նար կած հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի՝ կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված խնա մա կալ նե րի և ուսու ցիչ
նե րի  հա մար նա խա տես ված վեց ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման 
լա վա գույն  փոր ձի քար տե զագ րում, փոր ձար կում և  փաս տա
թղթա վո րում» ծրագ րի շր ջա նա կում, ո րը ֆի նան սա վոր վում է 
« Հա մաշ խար հա յին գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն կր թու թյան հիմ
նադ րամ»ի կող մից:
 

Ու ղե ցույ ցի ստե ղծ ման գոր ծում նե րդր ման հա մար ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖը 
շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Եվ րո պա յի և  Կե նտ րո նա կան 
Ա սիայի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շր ջա նա յին գրա սեն յա կին և  
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի Ի նո չեն տի  Հե տա զո տա կան կե նտ րո նին:

©  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ման կա կան հիմ
նադ րամ (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ), 2022թ.
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 ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԱՅԻՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 

Ե կեք սկ սենք հա ճախ տր վող հար ցե րից:

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

  
ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Որ պես նե րա ռա կան դպրո ցի ուսու ցիչ՝ շատ կար ևոր է ձեր դե
րը յու րա քանչ յուր ե րե խա յի անվ տան գու թյան, ա ջակ ցու թյան և նե
րառ ման ա պա հով ման գոր ծում։ Նե րա ռումն ա ռա վել արդ յու նա վետ 
է ի րա կա նաց վում այն դպրոց նե րում, որ տեղ առ կա է բազ մա զա նու
թյունն արժ ևո րող և յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի ուժեղ կող մե րի վրա 
հիմն ված մշա կույթ։

Նե րառ մա նը նպաս տում են նաև ե րե խա նե րի ու նրանց ըն տա
նիք նե րի հետ կա պի հաս տա տումն ու հա մա տեղ աշ խա տան քը, որն 
ուղղ ված է ուսում նա կան նպա տակ նե րի բա ցա հայտ մանն ու այդ 
նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը։ 

Դպ րոց նե րում ըն տա նիք նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը կա րող է 
տար բեր ե ղա նակ նե րով ի րա կա նաց վել։ Կար ևոր է հի շել, որ ըն տա
նիք նե րը մշտա պես մաս նակ ցու թյուն ունեն ի րենց ե րե խա յի կյան
քում, նույ նիսկ ե թե մենք չենք կա րող տես նել, հաս կա նալ կամ գնա
հա տել դա։ Դպ րոց նե րը պար տա վոր են ա ջակ ցել ըն տա նիք նե րին 
տար բեր ե ղա նակ նե րով՝ չսահ մա նա փակ վե լով միայն մեկ մե թո դով 
կամ փոր ձով։ Օ րի նակ՝ հա ճախ ուսու ցիչ նե րը ըն տա նիք նե րի հետ 
կապ են հաս տա տում միայն որ ևէ խնդրի առ կա յու թյան դեպ քում։ 
Ա ռա վել արդ յու նա վետ է ա մի սը մեկ ան գամ բո լոր ա շա կերտ նե րի 
ըն տա նիք նե րի հետ ուսու ցիչ նե րի հա ղոր դակց վե լը՝ ե րե խա յի կրթա
կան ու սո ցիա լա կան ա ռա ջըն թա ցի և դժ վա րու թյուն նե րի քննարկ
ման նպա տա կով։  

Հա ճախ հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա ներն աղ քա տու
թյան մեջ են ապ րում, և դա լուրջ հետ ևանք ներ է ունե նում նրանց 
կրթու թյան ու զար գաց ման, ինչ պես նաև սո ցիա լա կա նաց ման և  
ինք նու րույն կյան քին նա խա պատ րաստ վե լու վրա։ Հաշ ման դա
մու թյուն ունե ցող ե րե խա խնա մող կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա
կում հայտնված ըն տա նիք նե րը հա ճախ բախ վում են տա րաբ նույթ 
խնդիր նե րի և խո չըն դոտ նե րի, ո րոնք ա վե լա ցել են Քո վիդ19 հա մա
վա րա կի պատ ճա ռով։ Այս ա մե նը հան գեց րել է վե րոնշ յալ ե րե խա
նե րի կրթու թյան գոր ծըն թա ցում ա ռա վել մեծ խնդիր նե րի ա ռա ջաց
մանն ու եր բեմն դրա հետ ևան քով նրանց մե կու սաց մա նը։

 Հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի՝ կյան քի դժվա րին 
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ի րա վի ճա կում հայտն ված խնա մա կալ նե րը կա րող են բախ վել տա
րա տե սակ խնդիր նե րի և խո չըն դոտ նե րի նաև կրթա կան հաս տա
տու թյուն նե րում, քա նի որ հա ճախ լավ չեն պատ կե րաց նում նե րա
ռա կան կրթու թյան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ու ըն թա ցա կար գը, ինչ պես նաև ի րենց ու ի րենց ե րե խա նե րի ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը։ Այս հար ցում խնա մա կալ նե
րին կա րող են մե ծա պես օգ նել ուսու ցիչ ներն ու դպրո ցի վար չա կան 
աշ խա տա կից նե րը՝ ա ջակ ցե լով նրանց կողմ նո րոշ վե լու նոր կրթա
կան մի ջա վայ րում և գտ նե լու ի րենց ե րե խա յի ուս մա նը նպաս տող 
լա վա գույն մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը։ 

Ստորև կգտ նեք ա ռա վել ման րա մա սն տե ղե կատ վու թյուն այս
տեղ նշ ված փաս տա թղթե րի և դրա նց կի րառ ման վե րա բե րյալ:

Նպատակ

Այս ուղե ցույ ցը նա խա տես ված է ուսու ցիչ նե րի հա մար, որ պես
զի օգ նի նրանց՝ 

 X հա մա գոր ծակ ցե լու հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե
րի՝ կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված խնա մա կալ
նե րի հետ՝ բա ցա հայ տե լու նրանց ե րե խա նե րի ան հա տա կան 
կրթա կան կա րիք նե րը, 

 X հա մա գոր ծակ ցե լու խնա մա կալ նե րի հետ՝ բա ցա հայ տե լու 
այդ կա րիք նե րի բա վա րար մա նը խան գա րող հան գա մանք
նե րը,

 X հա մա գոր ծակ ցե լու խնա մա կալ նե րի հետ՝ բա ցա հայ տե լու 
այդ հան գա մանք նե րի վե րաց մանն ուղղ ված թի րա խա վոր
ված լու ծում նե րը։

Վե րոնշ յալ ե րեք փու լե րի ըն թաց քում խիստ կար ևոր վում է 
խնա մա կալ նե րի հետ ձեր սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։ Ու ղե ցույ ցի 
հա ջորդ բա ժին նե րում ման րա մասն ներ կա յաց ված են նշված ե րեք 
փու լերն ու ձեր դե րա կա տա րու թյու նը յու րա քանչ յուր փու լում։

  
 

Այս ուղե ցույ ցը հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա ների ծնող
նե րի և ման կա վարժ նե րի հա մար մշակ ված ռե սուրս նե րի փա թե թի 
մաս է կազ մում՝ տե՛ս հա ջորդ է ջում: Հետ ևեք այս ուղե ցույ ցի քայ լե րին 
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հաս կա նա լու հա մար ձեր ե րե խա յի կա րիք նե րը և թե ինչ խո չըն դոտ
նե րի կա րող եք բախ վել դրանց ար ձա գան քե լու ճա նա պար հին: Դուք 
այդ խնդիր նե րի լու ծում նե րը կգտնեք հետև յալ փաս տաթղթե րում՝ Աշ
խա տան քա յին գրկույք, Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տու և Կազ մա
կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա տու: 

Աշխատանքային գրքույկը պարունակում 
է գոր ծիքներ, 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 խնա մա
կալներին: Գործիքները ցույց կտան նաև, թե 
ինչ պես դուք ինքներդ կարող եք աջակցել 
խնա մա կալներին:

Ներառական կրթության մասին այս ուղե
ցույցը փաթեթի առաջին փաստաթուղթն է: 
Ձեր դպրոցին և ձեր դասարանում սովորող 
երե խաների խնամակալներին նույնպես տրա
մա դրվել են նման ուղեցույցներ: Այս ուղե
ցույ ցը կօգնի ձեզ աջակցել խնա մա կալ ներին՝ 
հաս կանալու իրենց իրավունքները, բա ցա
հայտ ելու նրանց կարիքները, նրանց առջև 
ծառա ցած մարտահրավերները և գտնե լու 
դրանք հաղթահարելու լուծումներ։

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð
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Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներ
կայացված են օգտակար նյութեր, տե ղե
կատվու թյուն և հղումներ: Սա օգտակար 
հար թակ 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:
3րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը 
ձեզ տեղեկատվություն կտա այն մասին, թե 
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է 
առավել համապատասխանում յուրաքանչյուր 
ռեսուրսը: 

Կազմակերպությունների տեղեկատուում 
ներ կայացված է Հայաստանում գոր ծող տե
ղա կան միավորումների և կազ մա կեր պու
թյուն ների ցանկը, որոնք կարող են կապ 
ստեղ ծել և աջակցել ձեզ նման ծնողներին 
կամ խնա մակալներին: Նրանց մի մասը կա
րող է լավ ռեսուրս լինել լրացուցիչ տեղե
կա տվու թյան, լուծումներին միտված գաղա
փար ների և մյուսների հետ կապ հաստատելու 
համար:

Երևան 2022

ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
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Ի՞նչ է ներառական կրթությունը1

Բո լոր ե րե խա նե րը սո վո րող ներ են, և յու րա քանչ յուրն ա ռանձ
նա հա տուկ է:

Նե րա ռա կա նու թյու նը շատ ա վե լին է, քան պար զա պես դպրո
ցում ֆի զի կա կան ներ կա յու թյու նը։ Նե րա ռա կան կրթու թյու նը են
թադ րում է դա սապ րո ցե սին բո լո րի մաս նակ ցու թյու նը, ուսում նա
կան ծրագ րե րին հա մա պա տաս խան ուսում նա ռու թյան հնա րա վո
րու թյու նը, դպրո ցում կազ մա կերպ վող բո լոր մի ջո ցա ռում նե րին, 
այդ թվում՝ խա ղե րին, հա վա սար մաս նակ ցու թյու նը և  ուսու ցիչ նե
րի ու այլ ե րե խա նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հաշ ման դա
մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րը, վե րոնշ յալ բո լոր գոր ծըն թաց նե րից 
դուրս մնա լու և մե կու սաց վե լու ա վե լի մեծ վտան գի են են թարկ վում, 
սա կայն նե րա ռա կան կրթու թյունն ա պա հո վում է պայ ման ներ, որ 
դա տե ղի չու նե նա։  

Ինչ պի սի՞ն է նե րա ռա կան դպրո ցը.

 X Բո լոր ե րե խա ներն ա մեն օր, ամ բողջ օր վա ըն թաց քում 
ընդգրկ ված են հան րակր թա կան դա սա րա նում:

 X Բո լոր սո վո րող ներն աշ խա տում են ա ջակ ցու թյան պատ
րաստ ճկուն կա ռույց նե րում և խմ բե րում՝ ան կախ ան հա տա
կան կա րո ղու թյուն նե րից:

 X Բո լոր սո վո րող նե րը հա մար վում են ի րա զեկ և կա րո ղու նակ:
 X Հիմ նա կան ուսում նա կան ծրագ րով սո վո րե լու հա մար ե րե

խա նե րին ցու ցա բեր վում է ան հա տա կան ա ջակ ցու թյուն 
(օ րի նակ՝ ուսում նա կան պլա նի հար մա րեց ման և  ան հա տա
կան ուսուց ման մի ջո ցով):

 X Բո լոր սո վո րող նե րը հա մար վում են դպրո ցա կան հա մայն քի 
լիի րավ ան դամ ներ, զար գաց նում են նշա նա կա լի սո ցիա
լա կան հա րա բե րու թյուն ներ ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ 
և կա րող են մաս նակ ցու թյուն ունե նալ դպրո ցա կան կյան քի 
բո լոր փու լե րում։

Աշ խա տան քա յին գրքույ կում տե՛ս Գոր ծիք 1. Նե րա ռա կա
նու թյան վե րա բեր յալ դպրոց նե րի ինք նագ նա հա տու մը, որն 

1 Ամբողջ այս բաժինը վերցված է «All Means All»ի «Ներառականութան 
գործիքակազմ ծնողների համար» ձեռնարկից

https://allmeansall.org.au/for-parents/
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ընդգրկում է մի շարք հու շող հար ցեր նե րա ռա կան դպրո ցի վե րա
բեր յալ։

Ի՞նչ է ա սում օ րեն քը ձեր ե րե խա յի՝ նե րա ռա կան կրթու թյան 
ի րա վուն քի մա սին:

Նե րա ռու մը ի րա վունք է

 X Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 
մասին ՄԱԿի կոնվենցիայի 24րդ հոդվածը ճանաչում 
է ներառական կրթության իրավունքը որպես հաշման դա
մություն ունեցող անձանց մարդու իրավունք։ Հաշ ման
դամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով 
ՄԱԿի կոմիտեի կողմից 2016 թվականի օգոստոսի 26ին 
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 24րդ 
հոդվածի համաձայն։ Սա կարևոր փաստաթուղթ է, որը 
պար տավոր է կարդալ յուրաքանչյուր ծնող, մանկավարժ 
(դաս տիա րակ) 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 սովո րող
ների որակյալ և մատչելի կրթությունը: Համընդհանուր 
ներառական կրթությանն անցումը ՀՀում իրականացվելու 
է մինչև 2025 թվականը:

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
http://www.startingwithjulius.org.au/un-committee-clarifies-right-to-inclusive-education/
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ՔԱՅԼ 1. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ ԿՅԱՆՔԻ  ԴԺՎԱՐԻՆ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ  
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

Թիրախային լսարանի բացահայտում. 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներ

Նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րա խա յին խումբ են հա մար վում 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի՝ կյան քի դժվա րին ի րա վի
ճա կում հայտն ված խնա մա կալ նե րը։ Որ պես նե րա ռա կան դպրո ցում 
աշ խա տող ուսու ցիչ՝ դուք կա րող եք ա ջակ ցել նման խնա մա կալ
նե րին՝ փոր ձե լով հաս կա նալ նրանց կա րիք ներն ու փոխ կա պակ
ցել դրանք անհ րա ժեշտ օ ժան դակ մի ջոց նե րի հետ՝ դրա նով իսկ 
նպաս տե լով ե րե խա նե րի կրթու թյանն ինչ պես դպրո ցում, այն պես 
էլ տա նը։ Այս մար տահ րա վեր նե րից մի քա նի սը հա մընդ հա նուր են, 
սա կայն հա ջորդ բաժ նում ներ կա յաց ված հար ցա շա րը կօգ նի բա ցա
հայ տե լու կոնկ րետ կա րիք ներ։ 

Խ նա մա կալ նե րի խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար ուսու ցիչ նե րից 
ակն կալ վող ա ռա ջին քայլն է պար զել, թե ո րոնք են այդ խնդիր նե րը, 
և  ինչ պես կա րե լի է բա ցա հայ տել դրանք։ Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ 
է պա տաս խա նել ստորև նշված ե րեք հար ցե րին. 

 X Արդ յո՞ք տեղ յակ եք ձեր դա սա րա նում ընդգրկ ված ե րե խա
նե րի հաշ ման դա մու թյան և/ կամ կրթու թյան ա ռանձ նա հա
տուկ պայ ման նե րի կա րիք նե րին։

 X Արդ յո՞ք գի տեք, թե ձեր դա սա րա նում սո վո րող հաշ ման
դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րից ո րոնք են 
հայտն վել կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում։ Ե թե ա յո, արդ
յո՞ք կապ պահ պա նում եք նրանց հետ, տե ղե կաց նո՞ւմ եք 
նրանց ի րենց ե րե խա նե րի կրթու թյան գոր ծըն թա ցի մա սին 
և տե ղե կու թյուն տրա մադ րո՞ւմ եք առ կա խնդիր նե րի և հա
ջո ղու թյուն նե րի մա սին։
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 X Ինչ պի սի՞ խնդիր նե րի են բախ վում հաշ ման դա մու թյուն  
ու նե ցող ե րե խա նե րի խնա մա կալ նե րը կրթու թյան գոր ծըն
թա ցում ի րենց ե րե խա նե րին ա ջակ ցե լիս։

Ա ռա վել ընդգր կուն գնա հատ ման հա մար կա րող եք օգ տա գոր
ծել Աշ խա տան քա յին գրքույ կի Գոր ծիք 2ը՝ Նե րա ռա կան կրթու
թյան վե րա բեր յալ ուսու ցիչ նե րի ինք նագ նա հա տու մը, ո րը կօգ նի 
պար զե լու ձեր ա ռա ջըն թա ցը նե րա ռա կան կրթու թյան ո լոր տում և  
այն ո լորտ նե րը, որ տեղ լրա ցու ցիչ ա ջակ ցու թյան կա րիք ունեք։ 

Կա րող եք նաև աշ խա տել խնա մա կալ նե րի հետ՝ ա ռա ջադ րե լով 
նրանց հար ցեր Աշ խա տան քա յին գրքույ կի Գոր ծիք 3ից` Ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ման վե րա բեր յալ խնա մա կալ
նե րի ինք նագ նա հա տում, ին չը կօգ նի նրանց հաս կա նա լու, թե ինչ 
են ա նում տա նը և  որ բնա գա վա ռում ա ջակ ցու թյան կա րիք ունեն:
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ՔԱՅԼ 2.  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

Երեխաների կրթության հարցերում խնամակալների կարիք նե
րը պարզելուց հետո կարող եք անցնել հաջորդ փուլին, երբ պետք 
է բացահայտեք նշված կարիքների բավարարումը խոչընդոտող 
հանգամանքներն ու խնդիրները։ 

Այս քայլի հիմնական նպատակը հաշմանդամություն ունե ցող 
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 
ֆիզի կական և հոգեբանական ունակություն։

 X Հնարավորություններ. շրջապատում առկա ցանկացած 
գոր ծոն, որը կարող է խրախուսել կամ խոչընդոտել վար
քագծի որևէ դրսևորում։

 X Դրդապատճառներ. այն, ինչ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 
խնա մակալի՝ կրթության գործընթացում իր երեխային 
աջակ ցելու համար։ 

Այս կարիքների դասակարգման հիմնական նպատակն է 
«փոխ կապակցել» 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 
խնա մա կալների 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
տահրա վերների օրինակներ։ 

Օրինակ #1. Խնամակալն ընդունակ չէ կարդալու և հասկանալու 
դպրոցի ուղարկած մեկնաբանությունները։

Օրինակ #2. Խնամակալը տեղյակ չէ, որ դպրոցում առկա են 
երե խայի կրթական գործընթացի աջակցման համար օժանդակ մի
ջոց ներ (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 
շրջա պա տում դա անելու հնարավորություններ կան։ Արդյո՞ք 
շրջա պատը 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
պա տը խրախուսում կամ խանգարում է ձեզ իրագործելու 
ձեր անելիքը։ 

 X Օրինակելի մոդելներ: Օրինակելի ի՞նչ մոդելներ կխրա
խու սեն ձեզ դա անել։ 

 X Սոցիալական և մշակութային նորմեր: Արդյո՞ք դա անելը 
նոր մալ 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 խրա խու
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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ակնկա լելի և իրատեսական է։ Ի՞նչ ազդեցություն եք ակնկա
լում։ 

 X Հույզեր: Ի՞նչ  զգացողություններ եք ունենում դա անելիս։ 
Ինչպ իսի՞ն է ձեր վերաբերմունքը դրան։ 

 X Նպատակներ: Արդյո՞ք ունեք հստակ նպատակ կամ թիրախ։ 
Արդ յո՞ք այդ նպատակն առաջնային է ձեզ համար։ 

 X Սեփական ունակությունների վրա վստահություն: Արդ
յո՞ք համոզված եք, որ կարող եք դա իրագործել։ 

 X Սովորություններ: Արդյո՞ք նման վարքագիծը սովորու
թյուն է։ 

 X Պատասխանատվություն: Ո՞ւմ առջև եք պատասխանատու։ 
 X Ինքնաբերական արձագանք: Արդյո՞ք դա անում եք ինքնա

բերաբար՝ առանց գիտակցելու։ Արդյո՞ք դա ձեր գիտակ
ցական ընկալումից անկախ՝ ինքնաբերական արձագանք է։

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 ան հանգստաց
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 
4ը՝ Կարիքների, խնդիրների և լուծումների բացահայտում, 
խնա մակալների հետ հարցազրույցների ընթացքում բացահայտված 
կա րիք ներն ու մարտահրավերներն արձանագրելու համար։ Գոր
ծի քը ներառում է լրացված աղյուսակի նմուշ, ինչպես նաև հուշող 
հար ցեր և ավելի շատ մարտահրավերների օրինակներ։
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ՔԱՅԼ 3. ՆՇՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ 
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԿՈՆԿՐԵՏ 
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑԵԼԸ 

Այս քայ լով պետք է վեր լու ծեք երկ րորդ քայ լի ըն թաց քում խնա
մա կալ նե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րը և դ րանք, ըստ խնդիր
նե րի տե սակ նե րի այն է՝ կա րո ղու թյուն ներ, հնա րա վո րու թյուն ներ 
կամ դրդա պատ ճառ ներ, փոխ կա պակ ցեք առ կա օ ժան դակ մի ջոց
նե րի հետ։ 

Խ նա մա կալ նե րի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի մա սին 
տե ղե կա նա լուց հե տո կա րող եք սկսել դրանց լուծ մանն ուղղ ված 
աշ խա տանք նե րը։ Հ նա րա վոր լու ծում ներ գտնե լու հա մար օգտ վե՛ք 
Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տո ւից։ Խնդ րում ենք հի շել, որ ներ
կա յաց ված օ ժան դակ նյու թերն անհ րա ժեշտ է դի տար կել որ պես 
մեկ նար կա յին կետ։ Կա րող եք ա վե լաց նել ցան կա ցած հա մա պա
տաս խան օ ժան դակ նյութ, ո րը ձեր կար ծի քով կա րող է խնա մա կալ
նե րի հա մար օգ տա կար լի նել։ 

Ո րո շա կի կա րիք նե րի, ինչ պես նաև այդ կա րիք նե րի բա վա
րար ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի ու դրանց լու ծում նե րի 
օ րի նակ ներ բեր ված են Աշ խա տան քա յին գրքույ կի Գոր ծիք 4ում՝ 
Կա րիք նե րի, խնդիր նե րի և լու ծում նե րի բա ցա հայ տում։ Կա նաև 
աղ յու սակ, ո րը խնա մա կալ նե րը կա րող են լրաց նել՝ ներ կա յաց նե լով 
խնդրի լուծ ման սե փա կան ծրա գի րը։ 

Որ պես ուսու ցիչ՝ ձեր դերն ան չափ կար ևոր է այս գոր ծըն թա
ցում։ Դուք կա րող եք ա ջակ ցել խնա մա կալ նե րին ճիշտ օ ժան դակ 
մի ջո ցը գտնե լու ու դրա օգ տա գործ ման ճիշտ ձևը հաս կա նա լու։ 
Այս ա ջակ ցու թյու նը ցան կա լի է շա րու նա կել՝ կա նո նա վոր հա ղոր
դակցվե լով խնա մա կալ նե րի հետ և գ րան ցե լով նրանց կող մից ար
ձա նագր վող ա ռա ջըն թա ցը՝ օգ տա գոր ծե լով օ ժան դակ մի ջոց նե րը և 
տ րա մադ րե լով անհ րա ժեշտ հի շե ցում նե րը։

Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ մա նու մը կա րող է ձեզ օգ նել 
բազ մա թիվ տար բե րակ նե րը գնա հա տե լիս։ Օ րի նակ՝ բա ցա հայ տե՛ք 
կա րի քը բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ ա ռաջ նա յին խնդի րը 
կամ ա մե նա մեծ մար տահ րա վե րը և սկ սե՛ք դրա նից։
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են այն օ ժան դակ մի ջոց նե րը, 
ո րոնք կա րող են դառ նալ խնա մա կալ նե րի մար տահ րա վեր նե
րի հաղ թա հար ման լու ծում ներ։ Դ րանք խմբա վոր ված են հետև յալ 
կերպ. հմտու թյուն ներ և գոր ծիք ներ, ձեր բա րե կե ցու թյան մա սին 
հո գա լը և  ա ջակ ցու թյուն գտնե լը։ Յու րա քանչ յուր խմբի օ ժան դակ 
մի ջոց ներն ուղղ ված են ա ռան ձին խմբի մար տահ րա վեր նե րի հաղ
թա հար մա նը։ 

  
 

Հմտություններ և գործիքներ 

Հ նա րա վոր է, որ դուք ար դեն ունեք ե րե խա նե րի ան հա տա կան 
ուսուց ման պլան նե րը փաս տաթղթա վո րե լու նա խընտ րե լի ձևա չափ։ 
Ե թե ոչ, ա պա կա րող եք օգտ վել Աշ խա տան քա յին գրքույ կի Գոր ծիք 
5ից՝ Ան հա տա կան ուսուց ման պլա նի նմու շից։ 

Ձեր երեխայի  
կրթական 

կարիքները

Կարողություններ. 
որոշակի 

գործողություններ 
կատարելու ձեր 
ունակությունը

Հմտություններ 
և գործիքներ

Աջակցություն 
գտնելը

Բարեկեցության 
մասին հոգալը

Հնարա վո րու
թյուններ. ինչպես 

է շրջապատն 
աջակցում ձեզ

Դրդապատճառներ.  
ձեր մտքերը կամ 
ինքնաբերական 
գործընթացները



21

ՆերածություՆ Քայլ 1. ԿարիՔՆեր Քայլ 2. ԽՆդիրՆեր Քայլ 3. լուծումՆեր

Այն անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել ե ռամս յա կը մեկ՝ գրանց ված 
արդ յունք նե րը և  ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը ե րե խա յի ծնո
ղին/խնա մա կա լին ներ կա յաց նե լով և դ րա նով իսկ նպաս տե լով 
արդ յու նա վետ մե թոդ նե րի շա րու նա կա կան կի րառ մանն ինչ պես 
դպրո ցում, այն պես էլ տա նը։ Տար վա վեր ջում անհ րա ժեշտ է լրաց
ված տե ղե կատ վա կան թեր թի կը տրա մադ րել ա շա կեր տի հա ջորդ 
տար վա ուսուց չին/նե րին՝ նրանց նա խա պատ րաս տե լու և  ի րա զե կե
լու նպա տա կով։

Պատ շաճ կազմ ված ան հա տա կան ուսուց ման պլա նը պետք է 
նե րա ռի նաև ե րե խա յի խնա մա կալ նե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն
ներ։ Կա րող եք օգ նել խնա մա կալ նե րին հաս կա նա լու ի րենց ե րե
խա նե րի կրթա կան կա րիք նե րը և  ուսում նա ռու թյան նպա տակ նե րը, 
ինչ պես նաև օգ տա գոր ծե լու այդ տե ղե կու թյու նը ե րե խա յի ան հա
տա կան ուսուց ման պլա նը կազ մե լիս։ Աշ խա տան քա յին գրքույ կի 
Գոր ծիք 6ը՝ Ե րե խա յի ուսում նա ռու թյան վե րա բեր յալ հար ցա
թեր թի կը, կօգ նի ձեզ խնա մա կալ նե րից անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն
ներ հա վա քե լու։

Հնարավոր է, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
խնա մա կալներն իրենց երեխաների ուսումնառությանն աջակցելու 
հա մար հատուկ հմտությունների ուսուցանման կարիք ունենան։ 
Խոս քը, մաս նավորապես, վարքագծի կառավարման մեթոդների 
մա սին է, որոնք կարող  են օգնել երեխաներին տանը կամ դպրոցում 
տա րա տեսակ իրավիճակները կառավարելիս։ Հնարավոր է, որ 
որոշ խնա մակալներ կարիք ունենան ձեռք բերելու հատուկ սար քա
վո րումների և օժանդակ սարքերի/գործիքների, օրինակ՝ հաղոր
դակց ման միջոցների օգտագործման հմտություններ։   

Կա րող եք ա ջակ ցել խնա մա կալ նե րին՝ օգ նե լով նրանց Օ ժան
դակ նյու թե րի տե ղե կա տո ւից ընտ րե լու կոնկ րետ մար տահ րա վե
րին հա մա պա տաս խա նող լու ծում ներ։ 

Օգ տա գոր ծեք հետև յալ քայ լե րը՝ գտնե լու ճիշտ գոր ծի քը կամ 
հմտու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են լու ծել խնա մա կալ նե րի մար
տահրա վեր նե րը:

1. Որ պես ե լա կետ կա րող եք օգտ վել Օ ժան դակ նյու թե րի 
տե ղե կա տո ւից՝ հմտու թյուն նե րի և գոր ծիք նե րի վե րա բեր
յալ անվ ճար օ ժան դակ նյու թեր գտնե լու նպա տա կով: 3րդ  
է ջի աղ յու սա կում թվարկ ված են բո լոր գոր ծիք նե րը՝ դրանք 
կա պե լով խնա մա կալ նե րի մոտ առ կա մար տահ րա վե րի 
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տե սա կի, ձեր ե րե խա յի կա րիք նե րի զար գաց ման  ո լոր տի և 
տա րի քա յին խմբի հետ:

2. Դուք կա րող եք նաև ա ջակ ցել նրանց՝ հաս կա նա լու, թե ինչ
պես օգ տա գոր ծել ռե սուր սը կամ գոր ծի քը նե րառ յալ նյու թե
րի հա սա նե լիու թյու նը և տ պագ րու մը, ինչ պես նաև քննար
կել անհ րա ժեշտ քայ լե րը:

3. Ե թե   նշված ռե սուրս նե րից ոչ մե կը խնա մա կալ նե րի հա մար 
հար մար չէ, աշ խա տեք նրանց հետ ներգ րա վե լով դպրո ցի 
այլ մաս նա գետ նե րի: Ն րանք կա րող են ա ռա ջար կել այլ ռե
սուրս ներ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա տո ւում դուք 
կա րող եք նաև ո րո նել այլ տե ղա կան կա ռույց ներ կամ կազ
մա կեր պու թյուն ներ: Ն րանք կա րող են ձեր դա սա րա նի սո
վո րող նե րի խնա մա կալ նե րին կա պել այլ խնա մա կալ նե րի 
հետ և  ա ռա ջար կել փոր ձե լու այլ ռե սուրս ներ:

Ա ջակ ցու թյուն գտնե լը 

Խ նա մա կալ նե րի հա մար զգա լի ա ջակ ցու թյուն կա րող է լի նել 
ի րենց ի րա վի ճա կում հայտն ված այլ ան ձանց հետ հա ղոր դակց վե լը։ 
Ու սու ցիչ նե րը կա րող են զգա լի դե րա կա տա րում ունե նալ հաշ ման
դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի և խ նա մա կալ նե րի, ինչ
պես նաև տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև հա ղոր դակ ցումն 
ա պա հո վե լու հար ցում։ Խ նա մա կալ նե րը կա րող են դի մել կամ չդի
մել ձեզ ա ջակ ցու թյան հա մար, սա կայն ցան կա լի է, որ նման տե ղե
կու թյուն մշտա պես ունե նաք ձեռ քի տակ։

Ա ջակ ցու թյան նպա տա կով խնա մա կալ նե րին միա վո րե լու ժա
մա նակ ճիշտ կլի նի նե րա ռել նաև ե րե խա յի կյան քում կար ևոր դե
րա կա տա րում ունե ցող ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րին (օ րի նակ՝ 
մյուս ծնո ղին, տա տիկ/պա պիկ նե րին, ա վագ եղ բայր/քույ րե րին կամ 
վճա րո վի հի մունք նե րով աշ խա տող խնա մող ան ձանց)։

Ինչ պե՞ս կա րող են ե րե խա յի այլ խնա մա կալ ներն ա ջակ ցել 
հիմ նա կան խնա մա կա լին և  ե րե խա յի ուսում նա ռու թյա նը: Խ րա խու
սե՛ք հիմ նա կան խնա մա կա լին. 

 X Քն նար կե՛ք նե րա ռա կան կրթու թյան կար ևո րու թյու նը և  ե րե
խա յի կրթա կան նպա տակ նե րը այլ խնա մա կալ նե րի և  ըն
տա նի քի ան դամ նե րի հետ։ 
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 X Ե թե հիմ նա կան խնա մա կա լը սո վո րում է նոր հմտու թյուն ներ 
կամ օ ժան դակ գոր ծիք ներ/սար քեր կի րա ռե լու ե ղա նակ ներ, 
ա պա խոր հուրդ է տրվում խրա խու սել այլ խնա մա կալ նե րին 
ևս ներգ րավ վել այս գոր ծըն թա ցում նոր հմտու թյուն նե րը և/ 
կամ գոր ծի քի կի րառ ման ե ղա նակ նե րը փոր ձար կե լու, այ
նու հետև կի րա ռե լու և հա մա պա տաս խան կար ծիք ներ փո
խա նա կե լու մի ջո ցով։ 

Ա ջակ ցու թյան նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ուղ ղոր դել խնա մա
կալ նե րին դի մել ծնո ղա կան միու թյուն նե րին և հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ան ձանց ներ կա յաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու մար
մին նե րին։ Որ պես մեկ նար կա յին կետ կա րող է հան դես գալ Կազ
մա կեր պու թյուն նե րի և միու թյուն նե րի տե ղե կա տուն։ Կա րող եք 
նախ քան այդ ցան կը խնա մա կալ նե րին տրա մադ րե լը այն հա մալ րել 
ձեր բնա կա վայ րում գոր ծող այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և միու
թյուն նե րի տվյալ նե րով։

Նե րա ռա կան կրթու թյու նը խրա խու սե լը

Խ նա մա կալ նե րը կա րող են հան դես գալ որ պես ձեր գոր ծըն
կեր նե րա ռա կան կրթու թյու նը կար ևո րե լու հար ցում։ Լի նում են դեպ
քեր, երբ ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րը դեմ են ե րե խա յին նե րա ռա
կան դպրոց ուղար կե լուն կամ ե րե խա յի կրթու թյան վե րա բեր յալ այլ 
պատ կե րա ցում ներ ունեն։ Հ նա րա վոր է, որ խնա մա կա լին անհ րա
ժեշտ լի նի ձեր օգ նու թյու նը՝ նե րա ռա կան կրթու թյան գա ղա փարն 
ա ռաջ տա նե լու կամ ի րա գոր ծե լու հա մար։

Խնամակալը հստակ հասկանում է երեխայի կրթական կարիք
նե րը, սակայն միշտ չէ, որ ունի այդ կարիքները բավարարելու ան
հրա ժեշտ հմտություններ կամ հաղորդակցման գործիքներ։ Որպես 
ներա ռական դպրոց՝ համագործակցե՛ք ուսուցիչների և խնա մա կալ
ների հետ՝ կազմակերպելով քննարկումներ հետևյալ հար ցերի շուրջ.

 X Նպատակներ: Ի՞նչ փոփոխություններ կցանկանայիք տես
նել երեխայի ուսումնական միջավայրում։

 X Գործողություններ: Ինչպե՞ս կարող են օգնել դպրոցն ու 
ուսու ցիչներն 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 
կրթու թյան 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 
քննար կե՛ք ներառական կրթության դրական կողմերը բոլոր 
երեխաների համար և դրա կարևորությունը նրանց ապա
գայի համար։

 X Պատրաստակա՛մ եղեք մասնակցելու դպրոցների տնօ րեն 
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
տա գործել Աշխատանքային գրքույկի Գործիք 7ը՝ Ներառական 
կրթու թյունը խրախուսող գործիքակազմ խնամակալների հա
մար՝ որպես իրենց երեխաների դասարաններում, դպրոցներում 
կամ համայնքներում ներառական կրթության բարելավմանն 
ուղղված գործողությունների ուղեցույց և ճանապարհային քար
տե զի ելակետ։

Խնամակալների բարեկեցության մասին հոգալը

Խ նա մա կալ լի նե լը, հատ կա պես  Քո վիդ19 հա մա վա րա կի պայ
ման նե րում, կա րող է սթրե սա յին լի նել, և  դուք՝ որ պես ուսու ցիչ, կա
րող եք ա ջակ ցել խնա մա կալ նե րին՝ հո գա լու ի րենց մա սին։ 

 Սե փա կան բա րե կե ցու թյան հա մար հո գա լու հա մար կա րող 
եք խնա մա կալ նե րին տալ հետև յալ խոր հուրդ նե րը։  Մաս նա վո րա
պես.

 X  Դա դա՛ր ա ռեք: Երբ լար վա ծու թյուն եք զգում, դա դա՛ր ա ռեք, 
քա նի որ դա օգ նում է հանգս տա նա լու և  կենտ րո նա նա լու։

 X  Հի շե՛ք, որ նրանք միայ նակ չեն:  Մի լիո նա վոր մար դիկ 
ունեն նույն խնդիր ներն ու վա խե րը։  Փոր ձե՛ք կապ պա հել 
այն մարդ կանց հետ, ով քեր նույն ի րա վի ճա կում են։  Պատ
մե՛ք ձեր խնդիր նե րի ու հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին։
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 X Ընդ մի ջո՛ւմ ա րե՛ք. բո լորն էլ եր բեմն դրա կա րիքն ունեն։ 
Հ նա  րա  վո րու թյան դեպ քում զբաղ վե՛ք հա ճե լի կամ 
հանգստաց նող գոր ծե րով։

 X  Մարզ վե՛ք: Ա մեն օր զբաղ վե՛ք որ ևէ ակ տիվ գոր ծու նեու
թյամբ։

 X  Խոր հե՛ք: Ա մեն օր վա վեր ջում մտա ծե՛ք որ ևէ դրա կան կամ 
հա ճե լի բա նի մա սին, որ տե ղի է ունե ցել այդ օր վա ըն թաց
քում։ 

Այս կարճ հի շե ցում ներն ու հա ղոր դագ րու թյուն նե րը խնա մա
կալ նե րին փո խան ցե լու հա մար փոր ձե՛ք գտնել լա վա գույն տար
բե րա կը, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան շա րու նա կել ի րենց աշ խա
տան քը։

 Ներ քոնշ յալ մե կէ ջա նոց խոր հուրդ նե րը հա սա նե լի են տար
բեր լե զու նե րով, այդ թվում՝ հա յե րե նով և  ռու սե րե նով։  Հետ ևա բար 
դրանք կա րե լի է տպել և  փակց նել դպրոց նե րում կամ բա ժա նել 
խնա մա կալ նե րին։ 

Դ րանք են՝ Հանգստության պահպանում և լարվածության 
կա ռավարում, Զայրույթի վերահսկում, Աջակցություն հաշման դա
մություն ունեցող երեխաներին, Կրթություն և հեռավար ուսուցում, 
Սովորության ձևավորում, Ընտանեկան ներդաշնակություն տանը և 
Երեխաների դաստիարակությունը բազմանդամ ընտանիքներում և 
համայնքներում։

https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/5.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/5.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/11.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/13.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/13.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/16.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/3.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/9.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/12.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/12.pdf
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Այս ռե սուրս նե րի կի րառ ման օ րի նա կ
Ի րա կան կյան քի պատ մու թյուն խնա մա կա լի և ուսուց չի 

կող մից ուղե ցույ ցի և ռե սուրս նե րի կի րա ռու մից:

 Հետևյալ օ րի նա կը ստաց վել է Կե նտ րո նա կան Ա սիայի ռե սուրս
նե րի փոր ձար կու մից (ա նուն նե րը փոխ ված են). ցույց տա լու հա մար 
ուղե ցույ ցի օգ տա գո րծ ման գոր ծըն թա ցը՝ բա ցա հայ տե լու ե րե խայի կա
րիք նե րը, խնա մա կա լի մար տահ րա վեր նե րն ու ա ռաջ նա հեր թու թյուն
նե րը, և միա սին աշ խա տե լ՝ գտ նե լու լու ծում ներ, փոր ձե լու համար:

 Սա Սա ռան է և իր որ դի ն՝ Ա լեք սը: Ա լեք սը հա ճա խում 
էր  հա տուկ դպ րոց: Ա ռա ջին դա սա րա նում Սա ռան ցան
կա նում էր, որ իր տղան մյուս ե րե խա նե րի՝ նե րա ռյալ իր 
ըն կեր նե րի ու հար ևան նե րի պես հա ճա խի տար րա կան 
դպ րոց:

Ա լեք սը զար գաց ման հա պա ղում ուներ: Նախ քան դպրոց 
հա ճա խե լը նա եր բեք չէր խո սել: Այժմ նա ար դեն կա րո
ղա նում է ար տա բե րել մի քա նի բառ: Դպ րո ցում նա եր
բե մն դժ վա րա նում է հան գի ստ նս տել և հիաս թափ վում 
է իր ուսու ցիչ նե րից: 



Ու ղե ցույ ցի ա ռա ջա րկ նե րի հի ման վրա Սա ռան զրու ցեց 
Ա լեք սի հետ դպ րո ցում իր նա խա սի րու թյուն նե րի մա սին: 
Դրա նից հե տո նա մտա ծեց Ա լեք սին ա ջակ ցե լու գոր ծում 
իր մոտ առ կա դժ վա րու թյուն նե րի մա սին:

 Միա սին, Սա ռան և Ա լեք սի ուսուց չու հին ո րո շե ցին, 
որ ի րե նց հա մար ա ռաջ նայի նը Ա լեք սի հետ ա ռա վել 
արդյու նա վետ հա ղոր դա կց վե լն է, որ պես զի նրանք կա
րո ղա նան խո սել իր հետ և հաս կա նալ իր կա րիք նե րն ու 
հույ զե րը: 

 Նրանք նաև աշ խա տե ցին Ա լեք սի հետ միա սին օր վա 
վի զուալ/ տե սո ղա կան պլան կազ մե լու՝ զրու ցե լու Ա լեք սի 
հետ տա նը և դպ րո ցում իր ան ցկաց րած ա ռօ րյայի մա
սին: 

Մեզ հա մար ա ռաջ
նայի նը Ա լեք սի հետ հնա
րա վո րի նս ար դյու նա վետ 

հա ղոր դա կց վե լն է:



Ա լեք սի ուսուց չու հին և դպ րո ցի լո գո պե դը օգտ վե ցին 
Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տուից և ա ռա ջար կե ցին օգ
տա գոր ծել հա ղոր դա կց ման տախ տակ:

 Մի քա նի շա բաթ ան ց, Սա ռային հա րց րե ցին Ա լեք սի մա սին:

Ն րա վար քը գնա լով լա վա նում է: 
Ա ռա ջին օ րե րը նա լաց էր լի նում և չէր 
ցան կա նում մնալ դպ րո ցում: Հիմա 
նա ա վե լի հան գի ստ է և հետ ևում է 
կա նոն նե րին:
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