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ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Եկեք սկսենք հաճախ տրվող հարցերից:

Ու՞մ համար է նախատեսված այս ուղեցույցը:
Այս ուղեցույցը նախատեսված է հանրակրթական
դպրոցների անձնակազմի համար: Այն նպատակ
ունի աջակցել ձեր աշակերտների ուսումնառության
գործընթացին՝ մշակելով և տրամադրելով
թիրախային աջակցություն նրանց ծնողներին ու
խնամակալներին:

Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս ուղեցույցը:
Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու
համար ձեր աշակերտների տարբեր կարիքներն
ու այն մարտահրավերները, որոնց դուք հնարավոր
է բախվեք դրանց առկայության պարագայում:
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 մոտեցումը կարող
է կիրառվել ցանկացած կարողությամբ երեխայի
խնամակալների պարագայում: Այսուամենայնիվ,
Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում առկա
ռեսուրսների մեծ մասը առավել համապատասխան
են 3-12 տարեկան զարգացման հապաղում, աուտիզմ,
տեսողության և/կամ լսողության խանգարումներ
ունեցող երեխաների համար:

Ո՞վ կարող է ինձ աջակցել այս ուղեցույցի
կիրառման հարցում:
Ձեր դպրոցի ուսուցիչներին և խնամակալներին
նույնպես տրամադրվել է այս ուղեցույցը և
դրա հետ մյուս անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Աջակցություն ստանալու լավագույն ձևը ձեր թիմին
խրախուսելն է միասին աշխատել: Բացի դրանից
դուք կարող եք արտաքին աջակցություն ստանալ
Կազմակերպությունների տեղեկատուից:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Որպես ներառական կրթություն իրականացնող դպրոց՝ շատ
կարևոր է ձեր դերակատարությունը յուրաքանչ յուր երեխայի
անվտանգության, աջակցության և ներգրավվածության ապահով
ման գործում։ Ներառումն առավել արդյունավետ է այն դպրոցնե
րում, որտեղ ստեղծվում է բազմազանությունն արժևորող և յուրա
քանչյուր աշակերտի ուժեղ կողմերի վրա հիմ նվող մշակույթ:
Երեխաների ու նրանց ընտանիքների հետ կապի հաստատու
մը նպաստում է ներառմանը։ Համատեղ աշխատե՛ք, որպեսզի բա
ցահայտեք ուսումնական նպատակներն ու մշակեք այդ նպատակ
ների իրագործման ռազմավարությունը։ Շատ ընտանիքներ նա
խապես դպրոցի աշխատակիցներին տեղեկացնում են, որ իրենց
երեխան հաշմանդամություն ունի։ Սակայն հնարավոր է լինեն
որոշ ընտանիքներ, որոնք չեն ցանկանա նախապես տեղեկացնել
կամ բացահայտ ցույց տալ, որ իրենց երեխան ունի զարգացման
խնդիր կամ հաշմանդամություն։ Հնարավոր է լինեն նաև ծնողներ,
որոնք երեխայի զարգացման դժվարություններին դեռևս տեղ յակ
չլինեն։
Ներառական կրթությունն արդյունավետ է իրականացվում,
երբ առկա է ընտանիքի նշանակալի ներգրավվածություն։ Ներա
ռական կրթության իրականացման ծրագիրը պետք է ներկայացնի
ընտանիքի անդամներին ներառական կրթության ազդեցությունն
ու առավելություններն իրենց երեխայի համար։ Լավատեղ յակ ըն
տանիքները դպրոցի ամենամեծ դեսպաններն են։ Ընդգրկե՛ք ըն
տանիքներին ներառականության իրագործման յուրաքանչ յուր
փուլում ընտանիք-դպրոց ամուր հարաբերություններ կառուցելու
միջոցով:
Դպրոցում ընտանիքի ներգրավվածությանն ուղղված միջո
ցառումներից բացի՝ ուսուցիչներին առաջարկե՛ք մշտական կապ
պահպանել յուրաքանչ յուր աշակերտի ընտանիքի հետ։ Հաճախ
ուսուցիչներն ընտանիքների հետ հաղորդակցվում են միայն այն
դեպքում, երբ ինչ-որ խնդիրներ են առկա։ Խորհուրդ է տրվում, որ
բոլոր ուսուցիչները պարտավորվեն ամեն ամիս, առնվազն մեկ ան
գամ, դրական արձագանք տրամադրել յուրաքանչ յուր սովորողի
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ընտանիքին։ Լիարժեք ներառական կրթություն իրականացնելու
համար, միգուցե, սկզբնական փուլում բարդ լինի ապահովել ան
հրաժեշտ բոլոր ծառայություններն ու պայմանները։ Սակայն այդ
ամենի մասին հստակ պատկերացում ունենալն ու դրա վերաբերյալ
ցանկի կազմումը հնարավորություն կտան գնահատելու ձեր դպրո
ցի կարիքներն ու աշխատանքներ իրականացնելու դրանց լուծման
ուղղությամբ։
Ընտանիքների ներգրավվածությունը տարբեր դպրոցներում
կարող է տարբեր լինել։ Կարևոր է հիշել, որ ընտանիքները մշտապես
մասնակցություն են ունենում իրենց երեխայի կյանքում, նույնիսկ
եթե երբեմ ն չենք կարող տեսնել, հասկանալ կամ գնահատել դա։
Դպրոցները պարտավոր են աջակցել ընտանիքներին տարբեր եղա
նակներով՝ չսահմանափակվելով զուտ մեկ մեթոդով կամ փորձով։
Հաշմանդամությունը հաճախ կապված է աղքատության հետ,
ինչը լուրջ հետևանքներ է ունենում հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների համար։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ըն
տանիքներն առավել խոցելի են բազմաչափ աղքատության նկատ
մամբ։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ընտանիքը լրացուցիչ
ծախսերի առջև է կանգնում, երբեմ ն տան անդամները չեն կա
րողանում աշխատել, քանի որ ստիպված են խնամել երեխային։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող կյանքի դժվա
րին իրավիճակում հայտնված ընտանիքները բախվում են լրա
ցուցիչ խնդիրների և խոչընդոտների, որոնք առավել խորացել են
ՔՈՎԻԴ-19 համավարակով պայմանավորված։ Համաճարակային
իրավիճակը շատ դեպքերում հանգեցրել է երեխայի կրթության մեջ
առավել մեծ բացի առաջացմանը և հետագա մարգինալացմանն ու
մեկուսացմանը։
Սույն ուղեցույցի նպատակն է օգնել ձեզ սատարելու հաշման
դամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված ընտանիքներին՝ ապահովելու ուսումնական գործընթա
ցում իրենց երեխաների ներգրավվածությունը։ Այս գործընթացը
սկսենք՝ փորձելով ավելի լավ պատկերացնել նրանց որոշակի կա
րիքները։
Այս ուղեցույցը փաթեթի մաս է կազմում՝ տե՛ս հաջորդ էջում:
Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու համար թե ինչ խոչըն
դոտների կարող են բախվել և ինչ կարիքներ ունեն հաշմանդամու
թյուն ունեցող երեխաների խնամակալները: Դուք այդ խնդիրների
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լուծումները կգտնեք հետևյալ փաստաթղթերում՝ Աշխատանքային
գրկույք, Օժանդակ նյութերի տեղեկատու և Կազմակերպությունների
տեղեկատու:

Նպատակը
Ուղեցույցը նախատեսված է դպրոցների համար՝
1. բացահայտելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների
կարիքները,
2. բացահայտելու այս կարիքները հոգալու համար առ
կա խնդիրները՝ դասակարգելով դրանք առավել հստակ
պատկերացում կազմելու նպատակով,
3. բացահայտելու լուծումները օժանդակ միջոցներով, որոնք
կօգնեն հաղթահարելու այդ խնդիրները։
Ուղեցույցից կարող են օգտվել նաև հաշմանդամություն ունե
ցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ըն
տանիքներին աջակցություն ցուցաբերող կրթական հաստատու
թյունները կամ կազմակերպությունները։

Ի՞ նչ է ներառական կրթությունը1
Բոլոր երեխաները սովորողներ են, և յուրաքանչ յուրն
առանձնահատուկ 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, վերոնշ յալ բոլոր գործընթացներից
դուրս մնալու և մեկուսացվելու ավելի մեծ վտանգի են ենթարկվում,
սակայն ներառական կրթությունն ապահովում է պայմաններ, որ
դա տեղի չունենա։
1

Ամբողջ բաժինը վերցված է «All Means All»-ի «Ներառականության գոր
ծիքակազմ ծնողների համար» (https://bit.ly/3qNmM1l) ձեռնարկից
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յուրաքանչյուր
երեխայի համար

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

Ներառական կրթության մասին փաթեթի
առաջին փաստաթուղթն է: Ձեր դպրոցի ուսու
ցիչներին ու ծնողներին նույնպես տրա
մա
դրվել են նման ուղեցույցներ: Այս ուղեցույցը
կօգնի ձեզ աջակցել խնամակալներին հաս
կա
նալ իրենց իրավունքները, բացահայտել
իրենց կարիքները, առկա խնդիրները, ինչպես
նաև լուծումներ գտնելու ուղին գտնել:

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 մտածել կոնկրետ լուծումների
մասին, որոնց կարիքը դուք հնարավոր է ունե
նաք և ինչպես գտնել դրանք:

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

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

Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներկա
յացված են օգտակար նյութեր, տեղե
կա
տվություն և հղումներ: Սա առաջին օգտա
կար հարթակն է խնամակալների համար
փնտրելու իրենց կողմից բացահայտված
խնդիր
ների լուծումները: Բոլոր ռեսուրսներն
անվճար են տրամադրվում, չնայած որ հնա
րավոր է կարիք լինի օգնել խնամակալների
տպել այդ նյութերը:

Երևան 2022
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈւ

Կազմակերպությունների
տեղեկատուում
Հա
յաս
տանում գործող տեղական միավո
րում
ների և կազմակերպությունների ցանկը,
որոնք կարող են կապ ստեղծել և աջակցել
ձեզ նման ծնողներին կամ խնամակալներին:
Նրանց մի մասը կարող է լավ ռեսուրս լինել
լրա
ցուցիչ տեղեկատվության, լուծումներին
միտված գաղափարների և մյուսների հետ
կապ հաստատելու համար:

Երևան 2022

Ի՞ նչ է ներառական դպրոցը.
X Բոլոր երեխաներն ամեն օր, ամբող ջ օրվա ընթացքում
ընդգրկված են հանրակրթական դասարանում:
X Բոլոր սովորողներն աշխատում են աջակցության պատ
րաստ ճկուն կառույցներում և խմբերում՝ անկախ անհա
տական կարողություններից:
X Բոլոր սովորողները համարվում են իրազեկ և կարողունակ:
X Հիմնական ուսումնական ծրագրով սովորելու համար սո
վորողներին 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 մասնակցել դպրոցական կյանքի բոլոր փուլերին։
Աշխատանքային գրքույկում տե՛ս մի շարք ուղղորդող հար
ցեր, որոնք կարող եք կիրառել դպրոցի ինքնագնահատման և բա
րելավման գործողությունների ծրագրի մշակման նպատակով։
Կարող եք նաև առաջարկել և ապահովել Գործիք 2-ի՝ Ներա
ռական կրթության վերաբերյալ ուսուցիչների ինքնագնահա
տում, և Գործիք 3-ի՝ Ուսումնական գործընթացում ներգրավ
ման վերաբերյալ խնամակալի ինքնագնահատում, կիրառումը՝
հետագայում հասկանալու, թե ինչ գիտեն ուսուցիչներն ու խնամա
կալները, և որ հարցերում աջակցության կարիք ունեն։
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Ի՞ նչ է ասվում ձեր երեխայի ներառական կրթության
իրավունքի մասին օրենքում։
Ներառումը իրավունք է։
X Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 24-րդ հոդվածը ճանաչում է ներա
ռական կրթության իրավունքը որպես հաշմանդամություն
ունեցող անձանց մարդու իրավունք։ Հաշմանդամություն
ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմի
տեի կողմից 2016 թվականի օգոստոսի 26-ին ներկայացված
թիվ 4 ընդհանուր մեկնաբանությունում կառավարություն
ներին, այդ թվում՝ ՀՀ Կառավարությանը, ներկայացվում է
պարզաբանում, թե ինչ է նշանակում «ներառական կրթու
թյուն», և ինչ պետք է ա
նեն վեր
ջին
նե
րս 24-րդ հոդ
վա
ծի
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» օրենքով: ՀՀ
հանրակրթության մասին օրենքով «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:
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ՔԱՅԼ 1. ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ ԿՅԱՆՔԻ
ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ
Դպրոցում սովորող հաշմանդամություն ունեցող երեխանե
րից որո՞ նք են ապրում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
ընտանիքներում։ Որո՞ նք են այդ ընտանիքների կարիքները իրենց
երեխաների ուսումնառությանն աջակցելու հարցում։
Հնարավոր է՝ արդեն սկսել եք ուսումնասիրել ձեր համայնքում
ապրող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված խնամակալների առջև ծառացած կոնկ
րետ խնդիրները։ Այս խնդիրներից մի քանիսը համընդհանուր են,
և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներում ապ
րող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամքն իրականաց
նող խնամակալներից շատերը, գուցե, իրենց կյանքի ինչ-որ պահի
բախվել են նման խնդիրների։
Նշված խնդիրները կապված են հետևյալի հետ.
X Լինել իրենց երեխայի պաշտպանը (ինչպես պաշտպանել
երեխային, որտեղից ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություն,
որպեսզի կարողանան պաշտպանել)։
X Պատկերացում ունենալ ներառական դպրոցում կրթության
կազմակերպման առանձնահատկությունների մասին (հաս
կանալ, թե ինչ կարելի է ակնկալել ներառական կրթությու
նից, և ինչպես լավագույնս օգնել երեխային նման պայման
ներում)։
X Դպրոցական կրթության հետ կապված անցումների կա
ռավարում (կրթական աստիճանի փոփոխությանն առնչվող
դժվարություններ՝ ՆՈՒՀ-ից դպրոց, տարրական դպրոցից
միջին դպրոց, միջինից ավագ դպրոց կամ դպրոցից դպրոց
փոխադրում)։
X Ապահովել, որ ուրիշները նույնպես պատրաստ լինեն
աջակցելու երեխային (չծաղրեն, հասկանան երեխայի կա
րիքները և այլն)։
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X Իրենց երեխայի համար մասնագիտական ծառայություն
ների գնահատում և ապահովում (գնահատել ծառայու
թյուններից օգտվելու, մասնագիտական ծառայություններ
ապահովելու հնարավորությունը, պարզել, թե անհրաժեշտ
ծառայություններից որոնք և որտեղ են առկա, և ինչպես
օգտվել այդ ծառայություններից)։
Դպրոցներում այս խնդիրներին և խոչընդոտներին դիմակայե
լու առաջին քայլն է դրանք ճանաչելը։ Դա պարզելու համար ան
հրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ երկու հարցերին՝
X Որո՞ նք են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի
դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքները:
X Որո՞ նք են այդ ընտանիքների կոնկրետ կարիքները կրթա
կան գործընթացում իրենց երեխաներին աջակցելիս։
Հիմ նվելով այս հարցերի վրա՝ պետք է սկսել նշված տեղեկու
թյունների հավաքման գործընթացը։ Կոնկրետ կարիքները ճանա
չելուց հետո անհրաժեշտ է դասակարգել այն խնդիրները, որոնց
բախվում են ընտանիքները այդ կարիքները բավարարելու համար՝
«համադրելով» դրանք օժանդակ միջոցների, ուղեցույցի, տեղե
կատուի կամ գործիքի տեսքով համապատասխան լուծման հետ։
Ստորև բերված են ուղղորդող մի քանի հարցեր, որոնք կարող
եք օգտագործել համապատասխան տեղեկություններ հավաքելու
համար.
1. Գիտե՞ք արդյոք, թե հաշմանդամություն ունեցող քանի երե
խա է սովորում ձեր դպրոցում։
2. Ունե՞ք արդյոք տեղեկություններ այդ երեխաների հաշման
դամության տեսակի մասին։
3. Ունե՞ք արդյոք տեղեկություններ այդ երեխաների կացարա
նային այն պայմանների և աջակցության այն տեսակների
վերաբերյալ.
ա. որի կարիքն ունեն,
բ. ներկայում ստանում են,
գ. որի կարիքն ունեն, սակայն չեն ստանում։
4. Ունե՞ք արդյոք տեղեկություններ կյանքի դժվարին իրավի
ճակում հայտնված ընտանիքներում ապրող հաշմանդամու
թյուն ունեցող երեխաների մասին։
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Եթե դպրոցն ունի այս տեղեկությունը, ապա այս խմբի հետ
անհրաժեշտ է աշխատել։
Եթե դպրոցը չունի այս տեղեկությունները, ապա անհրաժեշտ է
պարզել, թե ինչպես և որտեղից է հնարավոր ստանալ դրանք։ Հնա
րավոր է հանձնարարել դա անել որևէ աշխատակցի, ով կարող է
աշխատել ուսուցիչների և ծնողների հետ՝ անհրաժեշտ տեղեկու
թյունը հավաքելու նպատակով։
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ՔԱՅԼ 2. ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ԱՅՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ
ԲԱԽՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ ԿՅԱՆՔԻ
ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ
 աշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին
Հ
իրավիճակում հայտնված ընտանիքների և նրանց երեխաների
կրթական գործընթացի կարիքները բացահայտելուց հետո շարու
նակե՛ք պարզել, թե ինչ մարտահրավերների են նրանք բախվում
նշված կարիքները բավարարելու համար։
Այս քայլի հիմնական նպատակն է պարզել հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
ընտանիքների կոնկրետ խնդիրներն ու մարտահրավերները, որոնք
առնչվում են երեխաների ուսուցման գործընթացում նրանց աջակ
ցությանը։
Խորհուրդ է տրվում նշված կարիքները դիտարկել հնարավոր
երեք մարտահրավերների համատեքստում։ Այն է՝
X Կարողություններ. որոշ առաջադրանքներ կատարելու ֆի
զիկական և հոգեբանական ունակություն:
X Հնարավորություններ. միջավայրում առկա ցանկացած
գործոն, որը կարող է խրախուսել կամ խոչընդոտել վար
քագծի որևէ դրսևորում:
X Դրդապատճառներ. ինչ է անհրաժեշտ է յուրաքանչ յուր
խնամակալի՝ կրթական գործընթացում երեխաներին
աջակցելու համար։
Այս կարիքների դասակարգման հիմնական նպատակն է օգնել
փոխկապակցելու կոնկրետ մարտահրավերը աջակցման ամենա
հարմար միջոցին։ Ո՞րն է դրա նպատակը։ Այս մարտահրավերնե
րի ու խոչընդոտների դասակարգումը վերոնշ յալ երեք հիմնական
խմբերից մեկում դպրոցներին հնարավորություն կտա առաջար
կելու տվյալ մարտահրավերին լավագույնս համապատասխանող
կոնկրետ միջամտություններ։ Այլ կերպ ասած՝ տեղեկության բա
ցահայտումն ու հաջորդող դասակարգումը օգնում են հասկանալու
խնդիրն ու գտնել դրա համակարգային լուծումները։
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Այս գործընթացը կօգնի նաև բացահայտելու դպրոցականների
կարիքներով պայմանավորված աջակցության և ծառայությունների
տեսակների բացերը։ Այս տվյալները կօգնեն նաև պլանավորելու
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավի
ճակում հայտնված ընտանիքների կոնկրետ կարիքների բավարար
ման համար անհրաժեշտ աջակցման ծառայությունները։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին բացահայտելուց հետո
որոշե՛ք, թե ինչպես եք կապ հաստատելու նրանց հետ։ Վերջիննե
րիս կարիքների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելիս խնդրում
ենք օգտագործել հետևյալ հուշող հարցերը.
X Ձեր կարծիքով երեխան օգուտ ստանո՞ւմ է դպրոց հաճա
խելուց։
X Արդյո՞ք ձեր երեխան դպրոց հասնելու համար օգնության
կարիք ունի։
X Դուք որևէ աջակցություն ստանո՞ւմ եք երեխային օգնելու
համար։
X Ուսուցիչները որևէ աջակցություն ցուցաբերո՞ւմ են ձեր երե
խային։
X Արդյո՞ք դպրոցն ապահովում է որևէ հատուկ ծառայություն
կամ աջակցություն, որի կարիքը երեխան ունի դպրոց հա
ճախելու համար (լոգոպեդ, սոցիալական մանկավարժ,
ժեստերի լեզվի թարգմանիչ և այլն)։
X Արդյո՞ք դպրոցն ունի օժանդակ սարքեր/տեխնիկա։
X Ի՞ նչը կօգնի ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող ձեր
երեխայի հաջողությունը դպրոցում։
X Ի՞ նչ մտահոգություններ ունեք հաշմանդամություն ունեցող
ձեր երեխային կրթական գործընթացին ներգրավելու հար
ցում։

1. Կարողություններ
Որոշակի վարքագիծ դրսևորելու ֆիզիկական ու հոգեբա
նական ունակություն։ Ի՞նչ պետք է անի խնամակալն իր երեխայի
կրթական կարիքները բավարարելու համար։ Խնամակալների առջև
ծառացած մարտահրավերների մասին հարցնելիս տվե՛ք նրանց
հետևյալ հարցերը.
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X Ճանաչողական հմտություններ: Արդյո՞ք գիտակցում եք
այն, ինչ պետք է անեք։ Գիտե՞ք ինչպես անել դա։
X Միջանձնային հմտություններ: Արդյո՞ք գիտեք ինչպես
խոսել մարդկանց հետ, պաշտպանել ձեր շահերը կամ բա
նակցել ձեզ հուզող հարցերի շուրջ։
X Իրազեկվածություն: Արդյո՞ք տեղ յակ եք ձեզ հասանելի
տարբերակներին։
X Տարբերակների գնահատում և որոշումների կայացում:
Կարո՞ղ եք արդյոք վերլուծել առկա զանազան տարբերակ
ները և կայացնել ճիշտ որոշումներ։
X Ուշադրության կենտրոնացում: Արդյո՞ք այն, ինչ հարկա
վոր է անել, կգրավի ձեր ուշադրությունը։
X Հիշողություն: Արդյո՞ք կհիշեք՝ ինչ պետք է անեք։
X Ֆիզիկական կարողություն: Արդյո՞ք դուք ունեք ֆիզիկա
կան կարողություն դա անելու համար:
Ստորև բերված են որոշ մարտահրավերների օրինակներ,
որոնց կարելի է դասել «Կարողություններ» կարգին.
Օրինակ #1. Խնամող անձն ընդունակ չէր կարդալու և հասկա
նալու դպրոցի ուղարկած մեկնաբանությունները։
Օրինակ #2. Խնամող անձը տեղ յակ չէր, որ դպրոցում առկա են
երեխայի ուսումնական գործընթացի աջակցման համար օժանդակ
միջոցներ։
Օրինակ #3. Խնամող անձը շփոթվել էր աջակցման միջոցների
առատությունից և չկարողացավ ճիշտ ընտրություն կատարել։

2. Հնարավորություններ
Շրջապատում առկա ցանկացած գործոն, որը կարող է խրա
խուսել կամ խոչընդոտել ձեզ այս կամ այն գործողության ժամա
նակ։ Ի՞նչ պետք է անի խնամող անձը իր երեխայի կրթական կա
րիքները հոգալու համար։ Խնամակալների կարիքների մասին
հարցնելիս տվե՛ք նրանց հետևյալ հարցերը.
X Շրջապատում առկա հնարավորություններ: Արդյո՞ք
ձեր շրջապատում առկա են դա անելու հնարավորություն
ներ։ Արդյո՞ք շրջապատը դժվարացնում կամ անհնարին է
դարձնում այն, ինչ պետք է անեք:
X Ռեսուրսներ և ժամանակ: Արդյո՞ք ունեք բավարար ռե
սուրսներ և ժամանակ ձեր անելիքն իրագործելու համար։
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X Նպաստող հանգամանքներ շրջապատում: Արդյո՞ք
շրջապատը խրախուսում կամ խանգարում է իրագործելու
ձեր անելիքը։
X Օրինակելի մոդելներ: Շրջապատում օրինակելի ի՞նչ մո
դելներ կխրախուսեն ձեզ դա անել։
X Սոցիալական և մշակութային նորմեր: Արդյո
՞ք ձեր հա
մայնքում նորմալ և ընդունելի է դա անելը։ Արդյո՞ք ուրիշնե
րը ձեր մասին վատը կմտածեն, եթե այդպես վարվեք։
Ստորև բերվում են որոշ մարտահրավերների օրինակներ,
որոնց կարելի է դասել «Հնարավորություններ» կարգին.
Օրինակ #1. Հասարակությունում/համայնքում երեխայի հա
մար որևէ օգտակար բան չկա։
Օրինակ #2. Խնամակալը ռեսուրսներ կամ ժամանակ չունի
գնումների համար (անհրաժեշտ իրեր)։
Օրինակ #3. Խնամակալը չի ճանաչում որևէ այլ ընտանիքի,
որին հաջողվել է օգնել հաշմանդամություն ունեցող իր երեխային։

3. Դրդապատճառներ
Մտքեր կամ ինքնաբերական գործընթացներ, որոնք խրախու
սում կամ խոչընդոտում են վարքագծի որևէ դրսևորում։ Ի՞նչ պետք
է անի խնամող անձը իր երեխայի կրթական կարիքները հոգա
լու համար։ Խնամակալների կարիքների մասին հարցնելիս տվե՛ք
նրանց հետևյալ հարցերը.
X Նույնականացում: Արդյո՞ք ձեր անելիքը համապատաս
խանում է ձեր պատկերացումներին։
X Հետևանքների ակնկալիքներ: Ձեր 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 եք ունենում դա անելիս։
Ինպիսի՞ ն է ձեր վերաբերմունքը դրան։
X Նպատակներ: Ունե՞ք արդյոք հստակ նպատակ կամ թի
րախ։ Արդյո՞ք այս նպատակը ձեզ համար առաջնային է։
X Սեփական ունակությունների վրա վստահություն: Հա
մոզվա՞ծ եք արդյոք, որ կարող եք դա անել։
X Սովորություններ: Արդյո՞ք նման վարքագիծը սովորական է։
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X Պատասխանատվություն: Ո՞ւմ առջև եք պատասխա
նատու։
X Ինքնաբերական արձագանք: Արդյո՞ք դա անում եք ինք
նաբերաբար՝ առանց գիտակցելու։ Արդյո՞ք դա ձեր գիտակ
ցական ընկալումից անկախ՝ ինքնաբերական արձագանք է:
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Ստորև բերվում են որոշ մարտահրավերների օրինակներ,
որոնց կարելի է դասել «Դրդապատճառներ» կարգին.
Օրինակ #1. Երեխաներին օգնելը ոչ թե խնամակալների, այլ
ուսուցիչների և մասնագետների պարտականությունն է։
Օրինակ #2. Թվում է, թե ոչ ոքի չեն հուզում կամ անհանգստաց
նում խնամակալներին վերաբերող հարցերը:
Օրինակ #3. Այն, որ խնամակալներն իրենց երեխային օգնելու
համար ժամանակ են հատկացնում, մեծ նշանակություն ունի նրանց
կրթության համար։

Դուք կարող եք օգտագործել Գործիք 4-ը՝ Կարիքների,
խնդիրների և լուծումների բացահայտում, խնամակալների հետ
հարցազրույցների ընթացքում բացահայտված կարիքներն ու մար
տահրավերներն արձանագրելու համար։ Գործիքը ներառում է
լրացված աղ յուսակի օրինակ, ինչպես նաև՝ հուշող հարցեր և ավելի
շատ մարտահրավերների օրինակներ։
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ՔԱՅԼ 3. ՓՈԽԿԱՊԱԿՑԵ՛Ք ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԿՈՆԿՐԵՏ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ
Այս քայլով վերլուծելու եք երկրորդ քայլի ընթացքում խնամա
կալներից ստացված տեղեկությունը՝ այն փոխկապակցելով առա
ջարկվող օժանդակ միջոցների հետ՝ ըստ կարիքի կարգի (կարո
ղություններ, հնարավորություններ կամ դրդապատճառ)։ Ուսման
գործընթացում իրենց երեխաներին օգնելիս խնամակալների առջև
ծառացող խնդիրները պարզելուց հետո կարող եք սկսել համագոր
ծակցել նրանց հետ՝ պատշաճ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Այ
նուհետև օգնե՛ք նրանց փորձելու որոշ օժանդակ միջոցներ, որոնք
համապատասխանում են իրենց կարիքներին։ Ապա կարող եք աշ
խատել խնամակալների և նրանց երեխաների ուսուցիչների հետ՝
պարզելու, թե ինչպես կարող է դպրոցը շարունակական աջակցու
թյուն ցուցաբերել՝ պարբերաբար ստուգելով խնամակալների հա
ջողությունները՝ իրենց օժանդակ միջոցներն օգտագործելով կամ
հիշեցումներ տրամադրելով։
Կոնկրետ կարիքներին համապատասխանող պատշաճ լու
ծումներ գտնելու համար օգտվե՛ք Օժանդակ նյութերի տեղեկա
տուից և տարբերակները վերլուծելիս մի՛ հապաղեք ավելացնել
ցանկացած լրացուցիչ օժանդակ միջոց, որոնցից, ձեր կարծիքով,
կարող են օգտվել խնամակալները։
Զանազան տարբերակներ գնահատելը օգնում է առաջնահեր
թությունները սահմանելիս։ Օրինակ՝ բացահայտե՛ք կարիքը բավա
րարելու համար անհրաժեշտ առաջնային խնդիրը կամ ամենամեծ
մարտահրավերը և սկսե՛ք դրանից։
Այս բաժնում ներկայացված են այն օժանդակ միջոցները,
որոնք կարող են համարվել խնամակալների մարտահրավերնե
րի հաղթահարման լուծումներ։ Դրանք խմբավորված են հետևյալ
կերպ. հմտություններ և գործիքներ, ձեր բարեկեցության մասին
հոգալը և աջակցություն գտնելը։ Յուրաքանչ յուր խմբի օժանդակ
միջոցներն ուղղված են առանձին խմբի մարտահրավերների հաղ
թահարմանը։
Կարող եք օգտագործել Գործիք 4-ը՝ Կարիքների, խնդիր
ների և լուծումների բացահայտում, խնամակալների հետ
հարցազրույցների ընթացքում բացահայտված կարիքներն ու
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մարտահրավերներն արձանագրելու համար։ Գործիքը ներառում է
լրացված աղ յուսակի օրինակ, հուշող հարցեր և ավելի շատ մար
տահրավերների օրինակներ։

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

Որպես դպրոց՝ դուք կարող եք աջակցել ծնողներին օգտվելու
նշված օժանդակ միջոցներից, գտնելու լավագույն լուծումը` կախ
ված տանն օգտագործվող տարբերակներից, համացանցի կամ
տպագիր ծառայությունների հասանելիությունից։

Հմտություններ և գործիքներ
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալները հնա
րավոր է մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու կարիք ունե
նան։ Խոսքը, մասնավորապես, վարքի կառավարման մեթոդների
մասին է, որոնք կարող են օգնել երեխաներին տանը կամ դպրոցում
առաջացող տարատեսակ իրավիճակների կառավարման հարցում։
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Հնարավոր է, որ որոշ խնամակալներ կարիք ունենան ձեռք բերե
լու հատուկ սարքավորումների և օժանդակ սարքերի/գործիքների,
օրինակ՝ հաղորդակցման միջոցների կիրառման հմտություններ։
Կարող եք աջակցել խնամող անձանց՝ օգնելով Օժանդակ
նյութերի տեղեկատուից ընտրելու կոնկրետ մարտահրավերին
համապատասխանող ճիշտ լուծումներ։ Կարող եք օգնել նրանց
նաև հասկանալու ինչպես օգտագործել կոնկրետ օժանդակ միջոցը
կամ գործիքը, այդ թվում՝ գտնելու և տպելու նյութեր, քննարկելու
իրենց համար հասկանալի քայլերը։
Այս տեղեկատուում օգտագործվում են այնպիսի դասակար
գումներ, որոնք կապված են երեխայի զարգացման ոլորտով և տա
րիքային խմբով պայմանավորված մարտահրավերների հետ։ Կա
րող եք այս ցանկում լրացումներ կատարել։
Դպրոցի ուսուցիչներին նույնպես կարող են անհրաժեշտ լինել
գործիքներ, որոնք կօգնեն նրանց՝ ուսուցման գործընթացը հար
մարեցնելու նպատակով ներգրավելու հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների խնամակալներին և օգտագործելու յուրաքանչ յուր երե
խայի մասին նրանց գիտելիքները։ Եթե դրանք դեռ չեն կիրառվում
ձեր դպրոցում, ապա կարող եք առաջարկել օգտվել Գործիք 5-ից՝
Անհատական ուսուցման պլանի նմուշ, և Գործիք 6-ից՝ Երե
խայի ուսումնառության վերաբերյալ տեղեկությունների հար
ցաթերթիկ։

Աջակցություն գտնելը
Խնամակալների համար զգալի աջակցություն կարող է լինել
նույն իրավիճակում հայտնված այլ անձանց հետ հաղորդակցվելը։
Դպրոցները կարող են զգալի դերակատարում ունենալ հաշման
դամություն ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների, ինչ
պես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջև հաղորդակցումն
ու կապը ապահովելու հարցում։ Խնամակալները կարող են դիմել
ձեզ աջակցության համար: Հնարավոր է՝ նրանք չդիմեն ձեզ, սա
կայն ճիշտ կլինի նման տեղեկությունը մշտապես պատրաստ ունե
նալ ձեռքի տակ։
Աջակցության նպատակով խնամող անձանց միավորելու ժա
մանակ ճիշտ կլինի ներառել նաև երեխայի կյանքում կարևոր դերա
կատարում ունեցող ընտանիքի մյուս անդամներին (մյուս ծնողին,
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տատիկ/պապիկներին, ավագ եղբայր/քույրերին կամ վճարովի հի
մունքներով աշխատող խնամող անձանց)։
Ինչպե՞ս կարող են երեխայի այլ խնամող անձինք աջակցել
հիմնական խնամակալին և երեխայի ուսումնառությանը: Խրախու
սե՛ք հիմնական խնամակալին.
X Քննարկել ներառական կրթության կարևորությունը և երե
խայի կրթական նպատակները խնամող այլ անձանց և ըն
տանիքի անդամների հետ։
X Եթե հիմնական խնամակալը ձեռք է բերում նոր հմտու
թյուններ կամ օժանդակ գործիքներ/սարքեր կիրառելու
եղանակներ, ապա խորհուրդ է տրվում խրախուսել այլ
խնամող անձանց ևս ներգրավվել այս գործընթացում՝ նոր
հմտությունները և/կամ գործիքի կիրառման եղանակները
փորձարկելու, կիրառելու ու համապատասխան կարծիքներ
փոխանակելու միջոցով։
Աջակցության նպատակով անհրաժեշտ է խնամակալներին
ուղղորդել դիմելու ծնողական միություններին և հաշմանդամու
թյուն ունեցող անձանց ներկայացնող կազմակերպություններին
ու մարմիններին։ Որպես մեկնարկային կետ կարող է հանդես գալ
Կազմակերպությունների և միությունների տեղեկատուն, որը
նախքան խնամակալներին տրամադրելը կարող եք համալրել ձեր
բնակավայրում գործող այլ կազմակերպությունների և կառույցների
տվյալներով։

Ներառական կրթությունը խրախուսելը
Խնամակալները կարող են հանդես գալ որպես ձեր գործընկեր
ներառական կրթությունը ջատագովելու գործում։ Կարող են լինել
դեպքեր, երբ ընտանիքի մյուս անդամները դեմ են երեխային նե
րառական դպրոց ուղարկելուն կամ ունեն երեխայի կրթության վե
րաբերյալ այլ պատկերացումներ։ Հնարավոր է, որ խնամակալին
անհրաժեշտ լինի ձեր օգնությունը՝ ներառական կրթության գաղա
փարն առաջ տանելու կամ իրագործելու համար։
Խնամակալները հաճախ հստակ հասկանում են երեխայի
կրթական կարիքները, սակայն միշտ չէ, որ ունեն դրանք ճիշտ
արտահայտելու հմտություններ կամ հաղորդակցման գործիք
ներ։ Որպես ներառական դպրոց՝ համագործակցե՛ք ուսուցիչների
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և խնամակալների հետ՝ կազմակերպելով քննարկումներ հետևյալ
հարցերի շուրջ.
X Նպատակներ: Ի՞նչ փոփոխություններ կցանկանայիք տես
նել ձեր 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՝
X առաջարկել կազմակերպել քննարկումներ խնամակալնե
րի և երեխաների հետ՝ հիմնական դպրոցներում ներառա
կան կրթության և ուսուցման կարևորության թեմաներով։
Խնդրե՛ք նրանց նշել երկու կամ երեք գործողություն/միջո
ցառում, որոնք օգտակար կլինեն իրենց համար։
X Կազմակերպե՛ք հանդիպումներ հաշմանդամություն ունե
ցող և չունեցող այլ երեխաների ծնողների հետ, քննարկե՛ք
ներառական կրթության օգուտներն ու կարևորությունը բո
լոր երեխաների ապագայի համար։
X Պատրաստակա՛մ եղեք մասնակցելու դպրոցների տնօրեն
ների, խորհրդի անդամների, դպրոցների անձնակազմների
հետ հանդիպումներին և համայնքի դպրոցները առավել նե
րառական դարձնելուն ուղղված քննարկումներին։
Կարող եք առաջարկել կամ խրախուսել խնամակալներին օգ
տագործել Գործիք 7-ը՝ Ներառական կրթությունը քարոզող գոր
ծիքակազմ խնամող անձանց համար, որպես իրենց երեխաների
դասարաններում, դպրոցներում կամ համայնքներում ներառական
կրթության բարելավմանն ուղղված գործողությունների ուղեցույց և
ճանապարհային քարտեզի ելակետ։

Ձեր բարեկեցության մասին հոգալը
Խնամակալ լինելը, հատկապես ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի պայ
մաններում, կարող է սթրեսային լինել: Որպես ներառական դպրոց՝
կարող եք աջակցել խնամակալներին՝ հոգալու իրենց մասին։
Սեփական բարեկեցության համար հոգալու համար կարող եք
խնամակալներին տալ հետևյալ խորհուրդները.
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X Դ
 ադա՛ր առեք: Երբ լարվածություն եք զգում, դադա՛ր
առեք, քանի որ դա օգնում է հանգստանալու և կենտրոնա
նալու։
X Հիշե՛ք, որ նրանք միայնակ չեն: Միլիոնավոր մարդիկ
ունեն նույն մտավախությունները։ Փորձե՛ք կապ պահել այն
մարդկանց հետ, որոնք նույն իրավիճակում են։ Պատմե՛ք
ձեր խնդիրների և հաջողությունների մասին։
X Ընդմիջո՛ւմ արեք: Բոլորս երբեմ ն ունենք դրա կարի
քը։ Հնարավորության դեպքում զբաղվեք 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, որը տեղի է ունեցել այդ օրվա ըն
թացքում։
Այս կարճ հիշեցումներն ու հաղորդագրությունները խնամա
կալներին փոխանցելու համար փորձե՛ք գտնել լավագույն տար
բերակը, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել իրենց աշխա
տանքը։
Օրինակ՝ ներքոնշ յալ մեկէջանոց խորհուրդները հասանելի են
տարբեր լեզուներով, այդ թվում հայերենով և ռուսերենով։ Հետևա
բար դրանք կարելի է տպել և փակցնել դպրոցներում կամ բաժա
նել խնամող անձանց։ Դրանք են՝ «Հանգստության պահպանում և
լարվածության կառավարում» (https://bit.ly/36T3aSl), «Զայրույթի
վերահսկում» (https://bit.ly/35n6OU6), «Աջակցություն հաշմանդա
մություն ունեցող երեխաներին» (https://bit.ly/3uE5QLJ), «Կրթու
թյուն և հեռավար ուսուցում» (https://bit.ly/36YVcHc), «Սովորության
ձևավորում» (https://bit.ly/3wUQLZf), «Ընտանեկան ներդաշնակու
թյուն տանը» (https://bit.ly/3uAqI6G) և «Երեխաների դաստիարա
կությունը բազմանդամ ընտանիքներում և համայնքներում» (https://
bit.ly/3NB2uC4)։
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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
կարիքները, խնամակալի մարտահրավերներն ու առաջնահերթու
թյունները, և միասին աշխատել՝ գտնելու լուծումներ, փորձելու հա
մար:
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 հիա սթ ափվում
է իր ուս ուց 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 իա ս ին, Սառ ան և Ալեքս ի ուս ուցչուհին որ ոշ եց ին, որ
իրենց 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 Ալեքս ի
հետ տան ը և դպր ոց ում իր անցկացր ած առ օրյայի մա
սին:

Ալեքս ի ուս ուցչուհին 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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