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 ույն փաստաթուղթը մեկն է հաշմանդամություն ունեցող երե
Ս
խաների խնամակալներին աջակցելու համար նախատեսված
օժանդակ միջոցներից, որոնք ներառում են խնամակալնե
րի, ուսուցիչների և դպրոցների համար ուղեցույցներ, աշխա
տանքային գրքույկ, որը պարունակում է գործողություննե
րին աջակցող գործիքներ, օժանդակ նյութերի տեղեկատու և
կազմակերպությունների և միությունների տեղեկատու:
Սույն ուղեցույցը ստեղծվել է «Եվրոպայի և Կենտրոնական
Ասիայի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տարածաշրջանային գրասենյակի կող
մից մեկնարկած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալների և
ուսուցիչների համար նախատեսված վեց ռեսուրսների օգտա
գործման լավագույն փորձի քարտեզագրում, փորձարկում և
փաստաթղթավորում» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավոր
վում է «Համաշխարհային գործընկերություն հանուն կրթության
հիմնադրամ»-ի կողմից:
Ուղեցույցի ստեղծման գործում ներդրման համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը
շնորհակալություն է հայտնում Եվրոպայի և Կենտրոնական
Ասիայի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տարածաշրջանային գրասենյակին և
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի Հետազոտական կենտրոնին:
© Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական
հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), 2022թ.
Կազմի լուսանկարը՝ © UNICEF Armenia/2018/Osipova
Նյութը վերահրատարակելու, կրկնօրինակելու, տպագրելու կամ
թարգմանելու ցանկության դեպքում անհրաժեշտ է ձեռք բերել
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գրավոր թույլտվությունը` հարցում ուղարկելով
հետևյալ հասցեներին.
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Մ ԵԿՆԱՐԿ ԱՅԻՆ ՏԵՂ ԵԿ ԱՏՎ ՈՒ ԹՅՈՒՆ
Եկեք սկսենք հաճախ տրվող հարցերից:

Ո՞ւմ համար է նախատեսված
այս տեղեկատուն:
Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների
համար: Այն նպատակ ունի աջակցել խնամակալներին
գտնելու այս ուղեցույցի օգնությամբ բացահայտված
կարիքների ու խնդիրների լուծումները: Խորհուրդ
է տրվում այն կիրառել երեխայի ուսուցչի և դպրոցի
հետ համագործակցությամբ:

Ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել
այս տեղեկատուն:
Որպես մեկնարկային կետ խորհուրդ է տրվում
անվճար օգտվել հմտություններին ու գործիքներին
վերաբերող ռեսուրսներից: Էջ 3-ում ներկայացված
են մի քանի գործիքներ, որոնք կապված են ձեր մոտ
առկա խնդրի տեսակի, ձեր երեխայի զարգացման
կարիքի տեսակի և տարիքային խմբի հետ: Դուք
նաև կարող եք լրացուցիչ ռեսուրսներ գնտել, որոնք
ներկայումս ներառված չեն Տեղեկատուում:

4

Որտե՞ղ կարող եմ գտնել այլ ռեսուրսներ:
Տեղեկատուում ներկայացված ռեսուրսների
մեծ մասն առավել հարմար են 3-13 տարեկան
զարգացման հապաղում, աուտիզմ, տեսողության
և/կամ լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների
համար: Եթե նշված ռեսուրսներից ոչ մեկը ձեզ
համապատասխան չէ, աշխատեք ձեր երեխայի
ուսուցչի կամ դպրոցի այլ մասնագետների հետ:
Հնարավոր է նրանք այլ ռեսուրսներ առաջարկեն:

Էլ որտե՞ղ կարող եմ դիմել
օգնության համար:
Ձեր դպրոցի տնօրենը կամ մասնագետները
նույնպես ստացել են այս ռեսուրսներից: Այս
ռեսուրսների կիրառման լավագույն ձևը նրանց
հետ որպես թիմ միասին աշխատելն է: Արտաքին
աջակցություն դուք կարող եք նաև գտնել
Կազմակերպությունների Տեղեկատուում:
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Դպրոցների, ուսուցիչների և հաշման
դա
մություն ունեցող երեխաների խնամակալ
ների համար այս ուղեցույցը այս փաթեթի
առաջին փաստաթուղթն է: Այս ուղեցույցը
կօգնի խնամակալներին հասկանալ իրենց
իրա
վունք
ները, բացահայտել իրենց կարիք
ները, առկա խնդիրները, ինչպես նաև գտնել
լուծումներ այդ խնդիրների համար:

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

Երևան 2022
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ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում

Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներկա
յացված են օգտակար նյութեր, տեղեկատվու
թյուն և հղումներ: Սա օգտակար հար
թակ
է խնամակալների համար փնտրելու իրենց
կողմից բացահայտված խնդիրների լու
ծում
ները: Բոլոր ռեսուրսներն անվճար են տրա
մադրվում, չնայած որ հնարավոր է կարիք
լինի, որ դպրոցը տպի այդ նյութերը խնամա
կալների համար:
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
ներկա
յացված է Հայաստանում գոր
ծող
տեղական միավորումների և կազմակեր
պությունների ցանկը, որոնք կարող են կապ
ստեղ
ծել և աջակցել ծնողներին կամ խնա
մակալներին: Նրանց մի մասը կարող է լավ
ռե
սուրս լինել լրացուցիչ տեղեկատվության,
լուծում
ներին միտված գաղափարների և
մյուսների հետ կապ հաստատելու համար:

Երևան 2022

7

Naked Heart
Online (Բաց
սիրտ առցա
նց)

«Parent Bud
dy» հավել
ված

Կարողու
թյուններ

8

Կարողու
թյուններ

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ
(6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ
(6-12)

Տարիք

Ուզբեկս
տան

Ռուսաս
տան

Այլ

Այլ

Երկիր

Կարողու
թյուն

Կարողու
թյուն

Կարողու
թյուն

Կարողու
թյուն

Խնամող ի
խնդիրը

Աջակցու
թյան կարիք
չկա. կարելի
է կիրառել
ինքնուրույն

Աջակցու
թյան կարիք
չկա. կարելի
է կիրառել
ինքնուրույն

Որոշակի
աջակցու
թյան կարիք
կա

7

6

5

4

Անհրաժեշտ Էջ
աջակցու
թյան աս
տիճանը

Ռուսե
Աջակցու
րեն
թյան կարիք
Ուզբեկե չկա. կարելի
րեն
է կիրառել
Տաջիկե ինքնուրույն
րեն

Ռուսե
րեն

Անգլերեն

Ցանկա
ցած

Լեզու

Շարժառիթներ

Գործիք

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք
Հաղորդակ
ցություն և
փոխազդե
ցություն

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք
Հաղորդակ
ցություն և
փոխազդե
ցություն

Հաղորդակ
ցություն և
փոխազդե
ցություն

Երեխայի
կարիքը

Կարողություններ

Գործիք

Հմտու
թյուն

Ընթերցա
նություն
հարց ու պա
տասխանի
մեթոդով

Կարողու
թյուններ

Տեսակ

Հմտու
թյուն

Անվանում

Կարողու Հաղորդակց
թյուններ
ման տախ
տակ

Խնամա
կալների
մարտա
հրավերը

ՌԵ Ս ՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

Ցանկ
Հնարավորություններ

Գործիք

Հմտու
թյուն

Կարողու Պատկերա
թյուններ զարդ ժամա
տախտակ

Խթաններ

9
Հուզական
և հոգեկան
առողջու
թյուն

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք

Հուզական
և հոգեկան
առողջու
թյուն

Երեխայի
կարիքը

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Տարրական
դպրոցահա
սակ
(6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ
(6-12)

Տարիք

Այլ

Այլ

Այլ

Այլ

Երկիր

Շարժառիթ
ներ (մոտի
վացիա)

Կարողու
թյուն

Կարողու
թյուն

Կարողու
թյուն

Խնամող ի
խնդիրը

Աջակցու
թյան կարիք
չկա. կարելի
է կիրառել
ինքնուրույն

Որոշակի
աջակցու
թյան կարիք
կա

Որոշակի
աջակցու
թյան կարիք
կա
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10

9

8

Անհրաժեշտ Էջ
աջակցու
թյան աս
տիճանը

Հայերեն
Աջակցու
Ռուսե թյան կարիք
րեն
չկա. կարելի
Ուզբեկե է կիրառել
րեն
ինքնուրույն
100+ լե
զուներով

Ցանկա
ցած

Անգլերեն

Ցանկա
ցած

Լեզու

Կարողություններ

«Խորհուրդ
ներ ծնող
ներին»
թերթիկներ
(բարեկեցու
թյուն)

Գործիք

Հատուկ հե
տաքրքրու
թյունների
քարտեզ

Կարողու
թյուններ

Հմտու
թյուն

Սոցիալա
կան պատ
մություններ

Կարողու
թյուններ

Տեսակ

Անվանում

Խնամա
կալների
մարտա
հրավերը

Ցանկ
Շարժառիթներ
Հնարավորություններ

10

Ներառական
կրթության
ջատագովու
թյան գոր
ծիքներ

Համաշ
խարհային
թվային գրա
դարան

Հնարա
վորու
թյուններ

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք
Հաղորդակ
ցություն և
փոխազդե
ցություն

Ճանաչո
ղություն և
գիտելիք

Ցանկացած

Ցանկացած

Երեխայի
կարիքը

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Նախադպրո
ցական (3-5)
Տարրական
դպրոցահա
սակ (6-12)

Տարիք

Լեզու

Հնարավո Հայերեն
Աջակցու
րություններ Անգլերեն թյան կարիք
Ռուսե չկա. կարելի
րեն
է կիրառել
Ուզբեկե ինքնուրույն
րեն

Շարժառիթ Ռուսե
Աջակցու
ներ (մոտի
րեն
թյան կարիք
վացիա)
Անգլերեն չկա. կարելի
է կիրառել
ինքնուրույն

14

13

12

Անհրաժեշտ Էջ
աջակցու
թյան աս
տիճանը

Շարժառիթ Անգլերեն
Որոշակի
ներ (մոտի
աջակցու
վացիա)
թյան կարիք
կա

Խնամող ի
խնդիրը

Ուզբեկս Հնարավո Ուզբեկե
Աջակցու
տան
րություններ
րեն
թյան կարիք
Անգլերեն չկա. կարելի
է կիրառել
ինքնուրույն

Բոլոր

Այլ

Բոլոր

Երկիր

Կարողություններ

Գործիք

Գործիք

Գործիք

Խթաններ Գիտակցված
մեդիտացիա

Հնարա
վորու
թյուններ

Գործիք

Ինքնագնա
հատում,
ինքնահս
կում

Խթաններ

Տեսակ

Անվանում

Խնամա
կալների
մարտա
հրավերը

Ցանկ
Շարժառիթներ
Հնարավորություններ

Խնամա
կալների
մարտա
հրավեր

Անուն

Տեսակ

Երեխայի
կարիքի
ոլորտը
Տարիք
(ներ)
Երկիր

Լեզու
(ներ)

Ֆացիլի
տացիայի
անհրա
ժեշտ
մակար
դակը

11

25

24

23

Շարժառիթներ

22

21

20

19

Կարողություններ

18

17

16

էջ

Ներառեք ցանկացած ռեսուրս, որը դուք գիտեք կամ որի մասին տեղեկանում եք ուրիշներից այս
տեղ:

ՌԵ Ս ՈՒ ՐՍ ՆԵ ՐԻ ԱՄՓ ՈՓ ՆԿԱ ՐԱԳ ԻՐ

Ցանկ
Հնարավորություններ

Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՀԱՂ ՈՐԴ ԱԿ ՑՄ ԱՆ ՏԱԽՏ ԱԿ

Կարիքը՝
Հաղորդակցություն և
փոխազդեցություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն
Հաղորդակցման կամ հիմնական [բառերի] տախտակը (եր
բեմն անվանում են նաև նկարների փոխանակման հաղորդակցման
համակարգ կամ PECS) լրացուցիչ կամ այլընտրանքային հաղոր
դակցման (AAC) համակարգ կամ գործիք է, որը սահմանափակ խոս
քային կարողություններով մարդկանց օգնում է արտահայտվելու
լուսանկարները, խորհրդանշանները կամ պատկերները մատնա
ցույց անելու միջոցով:
Այն կարող է օգնել
խոսքի դժվարություն
ունեցող երեխաներին և
նրանց համար ծառայել
որպես օգտակար գոր
ծիք՝ նկարների օգնու
թյամբ արտահայտվելու
համար։ Երեխաները,
որոնք լավ ճանաչում
են նկարները, կարող
են մատնացույց անել որևէ նկար կամ մի քանի նկարներ՝ ասելիքը
հաղորդելու համար։
Ինչպե՞ս օգտագործել դրանք։
X Պատկերային հաղորդակցման տախտակների վրա կան
նկարներ, որոնք կապված են որևէ զվարճալի խաղի կամ
զբաղմունքի ժամանակ մեր գործածած բառապաշարի հետ:
X Կարող եք օգտվել տախտակից պարզ մտքեր արտահայ
տելու համար, այսինքն՝ ցույց եք տալիս այն բառի նկարը,
12

Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

որն ուզում եք ասել, կամ ցույց եք տալիս երկու կամ ավելի
նկար՝ պարզ արտահայտություններ կամ նախադասություն
ներ կազմելու համար. օրինակ՝ «Ես ուզում եմ + կարմիր +
մեքենան»:

X Տախտակի նկարները ձեր երեխային կօգնեն հաղորդելու իր
մտքերը՝ վերածելով դա զվարճալի զբաղմունքի, այնպես որ
խնդրե՛ք նկարների օգնությամբ հերթո՛վ մտքեր արտահայ
տել:
Խորհրդանշաններով տախտակները կարող են տարբերվել
ըստ նկարների թվի և դրանց վրա եղած հիմնական բառերի քա
նակի։ Հիմնական բառերն այն բառերն են, որ սովորաբար գործա
ծում ենք նախադասությունների մեջ մեր մտքերն արտահայտելու
համար. օրինակ՝ ես, դու, ուզել, գնալ, սիրել և այլն։
Հղումներ՝
PECS-ում, երբ և ինչու հարցեր (ռուսերեն)
https://nakedheart.online/articles/pecs-komu-kogda-i-zachem
Cboard mobile or tablet app (boards can be edited and dowloaded for
printing):
https://app.cboard.io/board/root
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ԸՆԹ ԵՐՑ ԱՆՈՒ Թ ՅՈՒՆ
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏ ԱՍԽԱՆԻ ՄԵԹ ՈԴ ՈՎ

Կարիքը՝
Հաղորդակցություն և
փոխազդեցություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն
Հարց ու պատասխանի մեթոդով ընթերցանությունն այնպիսի
մոտեցում է, երբ ծնողները երեխայի համար գիրք են կարդում, հար
ցերի միջոցով ստուգում, թե որքանով է երեխան հասկացել լսածը,
երեխային տալիս են պատասխանելու հնարավորություն, կրկնում
և մանրամասնում են երեխայի ասածը, ցույց են տալիս համապա
տասխան պատկերներ՝ ասածի իմաստն ամրապնդելու համար, գո
վում և խրախուսում են երեխային և ընթերցանությունը վերածում
զվարճալի զբաղմունքի։
Երեխաները գրքե
րից առավելապես սո
վո
րում են այն ժա
մա
նակ, երբ ակտիվորեն
ներգրավված են լի
նում ընթերցանության
գործընթացում։ Հարց
ու պատասխանի մեթո
դով ընթերցանության
ժամանակ մեծահասա
կը երեխային օգնում
է դառնալու պատմությունը պատմողը, մինչդեռ ինքը ունկնդիր է,
հանդիսատես, որը հարցեր է տալիս։ Այս մոտեցումը կիրառելիս ըն
թերցանության ժամանակ.
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

X երեխային հուշե՛ք ինչ-որ բան ասել գրքի մասին,
X գնահատե՛ք երեխայի պատասխանը,
X մանրամասնե՛ք երեխայի պատասխանը՝ նրա ասածը վե
րաձևակերպելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ավելացնե
լու միջոցով,
X կրկնե՛ք հուշումը՝ համոզվելու համար, որ երեխան յուրացրել
է ասվածը։
X Ընթերցանության ժամանակ հարցուպատասխանի մեթո
դով կարելի է կիրառել հինգ տեսակի հուշում:
X Անավարտ նախադասություն. բա՛ց թողեք նախադասու
թյան ավարտը և խնդրե՛ք երեխային լրացնել այն:
X Վերհիշել. հարցրե՛ք, թե ինչի մասին է գիրքը, որը երեխան
արդեն կարդացել է:
X Բաց նախադասություններ կամ հարցեր. ուշադրության
կենտրոնացում գրքի նկարների վրա:
X Հարցադրում. հարցեր՝ ինչ, որտեղ, երբ, ինչու և ինչպես:
X Ընդհանրացում. գրքի նկարները կամ բառերը իրական աշ
խարհին, կենսափորձին կապելը:
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հարցուպատասխա
նի մեթոդով ընթերցանության միջոցով բարելավվել են խոսքային,
մտավոր զարգացման հապաղումներ և լսողական խանգարումներ
ունեցող երեխաների կարդալու կարողությունները։
Օրինակ
Ենթադրենք՝ երեխան և խնամողը միասին դիտում են գրքում
պատկերված հրշեջ մեքենան.
Խնամող. «Ի՞նչ է սա» (հուշումը):
Երեխա. «Մեքենա»:
Խնամող. «Ճիշտ է» (գնահատում):
«Սա կարմիր հրշեջ մեքենա է» (մանրամասնում):
«Կարո՞ղ ես ասել «հրշեջ մեքենա» (կրկնություն):
Երեխա. «Կարմիր հրշեջ մեքենա»:
Հղում՝ Ընդհանուր նկարագրություն (անգլերեն)
https://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-w
ay-read-aloud-young-children
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

NAKED HEART ONLINE
(ԲԱՑ ՍԻՐՏ ԱՌՑ ԱՆ Ց)

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք
Հաղորդակցություն և
փոխազդեցություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Թվային գործիք

Նկարագրություն

«Naked Heart Online»-ը ծրա
գիր է, որն իրականացվում է «Naked
Heart» հիմնադրամի կողմից՝ տրա
մադրելու տեղեկատվական աջակ
ցություն ծնողներին, մանկավարժնե
րին և բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են
աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում
(ASD), Դաունի համախտանիշ և զար
գացման այլ խանգարումներ ունեցող
երեխաներին։ Հիմնական նպատակն
է ռուսալեզու լսարանին հասանելի
դարձնել միջազգային ժամանակա
կից փորձը, որի արդյունավետու
թյունն արդեն ապացուցվել է։
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Վեբկայքը ներառում է աուտիզմի, երեխայի զարգացման, վաղ
միջամտության, ներառական միջավայրի վերաբերյալ վեբինար
ների, փոդքաստների (ներբեռնելի հեռուստա, ռադիոծրագրերի),
պատմությունների, դեպքերի ուսումնասիրությունների և գրքերի
գրադարան։ Կարելի է որոնել պիտակով (հեշթեգով), անվանմամբ,
թեմայով կամ արտահայտությամբ։ Այն ներառում է նաև այբբենա
կան կարգով դասավորված օժանդակ նյութերի և եզրույթների բա
ցատրական բառարան։

Հղում՝
Որոնման հնարավորություն ունեցող գրադարան
https://nakedheart.online/library
Եզրույթների բացատրական բառարան
https://nakedheart.online/glossary
Գիրք՝ «Ինչպես օգնել աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող
նախադպրոցական երեխային»
https://nakedheart.online/books/kak-pomoch-doshkolniku-s-ras
Փոդքաստ հաղորդակցության հմտությունների զարգացման
վերաբերյալ՝ նպաստելու աուտիզմ և մտավոր հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների ավելի արդյունավետ հաղորդակցումը:
https://nakedheart.online/articles/razvitie-kommunikatsii
Փոդքաստ ներառական կրթության մասին. թե ինչու է այն կարևոր
բոլոր երեխաների համար
https://nakedheart.online/podcasts/inkluziya
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

«PARENT BUDDY» ՀԱՎ ԵԼՎ ԱԾ

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Գործիք

Նկարագրություն
«Parent Buddy»-ն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նոր բջջային հավելվածն է, որը
նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաների ծնողների հետ կապ
հաստատելու և նրանց աջակցելու համար՝ տալով սպառիչ, փաստե
րի վրա հիմնված տեղեկություն և ինտերակտիվ գործիքներ, որոնք
լուսաբանում են երեխաների առողջությանն ու զարգացմանն առնչ
վող հարցերի լայն շրջանակ։ Այդ թվում՝ առողջության, սնուցման
և կրծքով կերակրման, վաղ ուսուցման, ընկալունակ ծնող լինելու,
ծնողների պաշտպանության և անվտանգության ու առողջության/
բարեկեցության վերաբերյալ հար
ցեր։
Հավելվածը դյուրին է օգտա
գործման համար. ծնողները՝
(1) պետք է մուտքագրեն իրենց
երեխաների մասին հիմնական
տվյալները (օրինակ՝ ծննդյան
թիվը, հասակը, քաշը),
(2) ապա այն հուշում է ծնողներին,
թե ինչպես ակտիվորեն գրան
ցեն և վերահսկեն իրենց երե
խայի զարգացման և աճի նշա
նակալից փուլերը,
(3) բացի այդ՝ ծնողները ստանում
են համապատասխան խոր
հուրդներ, թե ինչպես կարող են
խթանել իրենց երեխայի զար
գացումը և ուսումը։
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Հղում՝
Ընդհանուր նկարագրություն
https://www.unicef.org/eca/media/14796/file
Halo Beba (download app in Serbia):
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unicef.ecar.parentbuddy
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՍՈՑ ԻԱԼԱԿ ԱՆ ՊԱՏՄ ՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Կարիքը՝
Հուզական և հոգեկան
առողջություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն
Պատմողական և դիդակտիկ նյութեր՝ սովորողների տագնա
պայնույթունը նվազեցնելու համար, որտեղ կարճ, բայց հետաքրքիր
նկարագրվում է որևէ նոր իրավիճակ, գործընթաց կամ իրադար
ձություն անհատականացված լուսանկարների, պատկերների և
տեքստի միջոցով։ Դրանք որոշակի իրավիճակի, իրադարձության/
միջոցառման կամ աշխատանքի կարճ նկարագրություններ են,
որոնք պարունակում են որոշակի տեղեկություններ, թե ինչ պետք է
ակնկալել այդ իրավիճակում
և ինչու։
Դրանց օգնությամբ կա
րելի է.
X զարգացնել ինք
նասպասարկման
հմտությունները
(օրինակ՝ ինչպես
մաքրել ատամնե
րը, լվանալ ձեռքերը
կամ հագնվել), սո
ցիալական հմտու
թյունները (օրինակ՝
կիսել կամ մի բանից
միասին օգտվել,
օգնություն խնդրել,
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Ցանկ

X

X

X

X

X

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

շնորհակալություն հայտնել, ընդհատել) և սովորելու ունա
կությունը,
օգնել մեկին՝ հասկանալու, թե ուրիշներն ինչպես կարող են
իրենց պահել կամ արձագանքել որևէ կոնկրետ իրավիճա
կում,
օգնել մյուսներին իրավիճակը հասկանալու աուտիզմով
տառապող մարդու տեսանկ յունից, թե ինչու նրանք կարող
են արձագանքել կամ իրենց պահել որոշակի ձևով,
օգնել անձին/երեխային` հաղթահարելու առօրյա ռեժիմի
փոփոխություններն ու անսպասելի կամ անախորժ իրա
դարձությունները (օրինակ՝ ուսուցչի բացակայությունը, մեկ
այլ բնակարան տեղափոխվելը, ամպրոպը),
տալ դրական արձագանք անձին/երեխային նրա որևէ
ուժեղ կողմի կամ ձեռքբերման կապակցությամբ՝ զարգաց
նելու արժանապատվության զգացումը,
մշակել վարքագծային ռազմավարություն (օրինակ՝ ինչ անել
զայրույթի պահին, ինչպես հաղթահարել կպչուն մտքերը):

Հղում՝ Լրացված օրինակը
https://www.amazon.com/gp/product/B01A9SJ22Y/ref=dbs_a_def_rwt_
hsch_vapi_tkin_p1_i0.
Ինչպես գրել սոցիալական պատմություն
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/
communication-tools/social-stories-and-comic-stri
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՀԱՏ ՈՒԿ ՀԵՏ Ա Ք ՐՔՐՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏ ԵԶ

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք

Տարիքային խումբը՝
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն
Հատուկ հետաքրքրությունների քարտեզը 1-2 էջանոց նկարա
գիր է, որը ներկայացնում է երեխայի հատուկ հետաքրքրությունները
գծապատկերի տեսքով և դրանք կապում ուսումնական ծրագրին:
Այն տալիս է երեխային հասկանալու հնարավորություն և օգնում
ուսուցիչներին փոփոխելու ուսումնական ծրագիրը։

- Talk about
- Character
description

- Different worlds

- Adventure stories

- Aircraft

- Recount
(English/S&L/Drama/
Soc Com)

Plush toys are
his friends:

- Running,
jumping,
throwing

- Takes them
everywhere
- Use toys to
communicate/
express feelings

- Connects with
them

(ER/Soc Com)

- Exercise
- Collecting
- Word problems
- Adding/subtracting
- Colouring/drawing
(Maths/S&L/English)

Mario Odysseus

- Empathy
- Understanding
other perspectives

- Team work

- Character
description

Plush toys

(soft toys, often animals)

Electronic
games

Mario Kart

- Ordering

- Adventure stories
- Prepositions
- Drawing/painting
(English/S&L/Soc
Com/Art)

- Categorizing
- Comparison

- Fact finding

- Sequencing

- Report writing
(ER/Soc Com)

Animals

- Racing

- General
Maths

- Luigi and other
characters

(Maths/S&L)

GAP, 21,1, 2020

S&L
Speech and Language
ER
Emotional Regulation
Soc Com Social Communication
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Important
information

Favourite
books/TV/toy:
- Toy Story
- Incredibles
- Sonic
- Scooby-Doo
- Mario
- Lego (with help)
Attention span:
- Very limited
Attention
span for SI:
- Up to an hour
Rewards
(motivators):
- iPad
- Drawing
- Colouring
Sensory:
- Ensure tasks
presented
in quiet
environment
with soft lighting
Targets:
- Speaking in
small groups
- Waiting
- Understanding
others’
perspectives
Prompts:
- To stay calm
- To share
- To be kind
to others
- Avoid:
- food smells
- certain foods
- loud noises
- bright lights

Using the special interestsof autistic children to facilitate meaningful engagementand learning

- Adventure stories/
descriptive writing

Appendix 3: Elliot’s SI map

64

- Competing/
winning

Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Քարտեզը պատրաստվում է ուսուցիչների կողմից` երեխայի
խնամակալի մասնակցությամբ։ Ի լրումն քարտեզի՝ կարելի է պատ
րաստել երկու հարցաթերթ։ Առաջինը հիմնական տեղեկատվական
հարցաթերթն է, որը պարունակում է տեղեկություններ երեխայի
սոցիալական փոխազդեցության հմտությունների, հուզական վի
ճակի կարգավորման, ուժեղ կողմերի, դժվարությունների, զգայա
կան տարբերությունների, հիմնական թիրախային ոլորտների և
ուշադրության ծավալի մասին։ Երկրորդը հատուկ հետաքրքրու
թյունների հարցաթերթն է, որտեղ ծնողները տեղեկություններ են
տալիս իրենց երեխայի հատուկ հետաքրքրությունների մասին։ Այ
նուհետև այս ամբող ջ տեղեկատվությունը կապվում է ուսումնական
ծրագրին, խոսքի և լեզվի թիրախներին։
Հիմնականում սա կիրառելի է աուտիստիկ սպեկտրի խան
գարում ունեցող դպրոցահասակ երեխաներին օգնելու համար։ Այս
մոտեցման կիրառման համար ուսուցիչները հատուկ վերապատ
րաստման կարիք չունեն։
Հղում՝
Նկարագրություն և օրինակներ (անգլերեն)
https://www.bild.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Davey-GAP-May-2020.pdf
Հարցաթերթեր (անգլերեն, հայերեն, ուզբեկերեն, ռուսերեն).
Tool X. My Child’s Learning Background/Special Interest Map
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՊԱՏԿ ԵՐԱԶ ԱՐԴ ԺԱՄ ԱՏ ԱԽՏ ԱԿ

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Կարողություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն

Գործունեության քայլերը պատկերվում են լուսանկարների,
տեսանյութերի, ուրվագծված պատկերների, խորհրդանշանների,
տեքստերի միջոցով կամ տեսողական այլ ձևաչափերով։ Պատկերա
զարդ ժամատախտակները նվազեցնում են տագնապայնությունը
կայունություն ապահովելու միջոցով և միաժամանակ թուլացնում են
նաև որոշակի աշխատանքների ժամանակ առկա դիմադրությունը։
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Դրանք խթա
նում են ե
րե
խայի հաղորդակցման կա
րողությունները և սովորեց
նում, թե ինչ է պահանջվում
իրենից։
Պատկերազարդ ժամա
տախտակն ինքնին մշտա
պես հիշեցնում է սովորող
նե
րին, թե որ
տեղ պետք է
ի
րենք լի
նեն, ինչ պետք է
ա
նեն և երբ պետք է սկ
սեն
ու վերջացնեն։ Այն նաև ծա
ռայում է որ
պես խթա
ն՝ նոր
հմտություններ ձեռք բերե
լու համար։ Պատկերազարդ
ժամատախտակները կարող
են լինել թվային (հեռախո
սային կամ պլանշետային
հավելվածներ) կամ թղթային։
Հղում՝
Ընդհանուր նկարագրություն և հաճախակի տրվող հարցեր (անգլերեն)
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/faq/
what-is-visual-scheduling/
Ուղեցույց ընտանիքների համար (անգլերեն)
https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_resources/documents/grants/
autism-training-grant/Visual-Schedules-Practical-Guide-for-Families.pdf
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

«ԽՈՐՀ ՈՒՐԴՆԵՐ ԾՆՈՂՆԵ ՐԻՆ»
ԹԵՐԹ ԻԿՆԵՐ (Ա Ռ ՈՂ Ջ ՈՒ Թ ՅՈՒՆ)

Կարիքը՝
Հուզական և հոգեկան
առողջություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Շարժառիթներ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Հմտություն

Նկարագրություն

Խնամակալի դերում լինելը, հատկապես ՔՈՎԻԴ-19 համավա
րակի ընթացքում, կարող է լինել սթրեսային, իսկ ծնողի առողջու
թյունը էական կարևորություն ունի երեխայի զարգացման համար։
Այս խնդրի լուծման համար մշակվել է «Ծնողավարման ուղեցույց»
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Parenting for Lifelong Health (PLH) կազ
մա
կեր
պու
թյան, ԱՀԿ-ի և
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից, որը մատչելի է 100+ լեզուներով, այդ թվում՝
հայերեն։
Սա ներառում է փաստերի վրա հիմնված խորհուրդներ ծնո
ղական խնամքի և սթրեսի նվազեցման վերաբերյալ, ինչպես նաև
բազմաթիվ խաղային աշխատանքներ/վարժություններ, որ ծնող
ներն ու խնամողները կարող են կատարել ամեն տարիքի երեխա
ների հետ։ Դրանցից շատերը վերաբերում են խնամողների առող
ջության պահպանմանը նաև համավարակի համատեքստից դուրս։
Հղում՝
Բոլորը https://www.covid19parenting.com/#/tips/3so
Keeping Calm and Managing Stress/պահպանել հանգստություն և
հաղթահարել սթրեսը
Managing Anger/զսպել զայրույթը
Supporting Children with Disabilities/աջակցություն հաշմանդամություն
ունեցող երեխաներին
Education and remote learning/կրթություն և հեռավար ուսում
Making a Routine/մշակել օրվա ռեժիմ
Family Harmony at Home/ընտանեկան ներդաշնակություն տանը
Parenting in Crowded Homes and Communities/ծնողական խնամքը
բազմանդամ ընտանիքներում և մարդաշատ համայնքներում
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀ ԱՏՄ ԱՆ/ԻՆՔՆԱՀ ՍԿՄ ԱՆ
ԱՂ ՅՈՒՍ ԱԿ

Կարիքը՝
Ցանկացած

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Շարժառիթներ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Գործիք

Նկարագրություն
Ինքնագնահատումը եղանակ է, որով անհատը գրանցում է սե
փական վարքագծի մասին տվյալներ։ Ինքնագնահատման պարզ
ստուգաթերթիկը, որով հետևում են օրվա, շաբաթվա և ամսվա ըն
թացքում դրսևորվող որոշակի արարքների և վարքագծի հաճախա
կանությանը, կարող է օգնել հետևելու վարքագծային փոփոխու
թյանը։
Խնամակալները որպես
գործիք կարող են օգտագոր
ծել որևէ աղ յուսակ կամ տե
սողական հիշեցում՝ հետևելու
իրենց առաջընթացին՝ ըստ
իրենց նպատակների, օրինակ՝
երեխաների համար կար
դալիս, երեխաներին դասե
րը պատրաստելիս օգնելիս,
ուսուցիչների հետ կապ պահ
պանելիս, հաղորդակցության
զարգացման կամ վարքագծի
կառավարման նոր հմտու
թյուններ կիրառելիս։ Խնամա
կալները և ուսուցիչները նաև
կարող են միասին աշխատել՝
օգնելու երեխաներին ինք
նագնահատման մեթոդն ինք
նուրույն կիրառելու։
28

Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Ինքնավերահսկման
ընդհանուր քայլեր.
Քայլ 1. Ընտրել ինք
նագնահատման վար
քագիծ:
Քայլ 2. Հավաքել
ելակետային տվյալ
ներ:
Քայլ 3. Պարտավոր
վել
իրականացնե
լու գնահատում/ձեռք
բերել պատրաստա
կամ համագործակ
ցություն (եթե ինքնա
գնահատման
հար
ցում օգնում եք մեկ
ուրիշին):
Քայլ 4. Սովորել/Սո
վորեցնել ինքնագնա
հատման քայլերը
Քայլ 5. Վերահսկել
ինքնուրույն
գործո
ղությունները:
Հղում՝ Ինքնագնահատման միջամտության ուղեցույց /Self-monitoring
intervention guide:
https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_resources/documents/grants/
autism-training-grant/Self-Monitoring-Interventions.pdf
Ծնողների հարցման նմուշ՝ ովքեր են պահում օրագիր ընտանիքում
փոխհարաբերությունների մասին/ Sample parent survey for a daily
diary on family interactions:
https://jmir.org/api/download?alt_name=formative_v4i6e15777_app1.
docx&filename=0ee22e7a6b8f68aae680e4f4da9cb1b2.docx
Ուսուցչի ուղեցույց (կարող են օգտվել նաև խնամակալները)
աշակերտներին ինքնագնահատում սովորեցնելու համար
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/sr/cresource/q2/p04/
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ԳԻՏ ԱԿ ՑՎ ԱԾ ՄԵԴ ԻՏ ԱՑ ԻԱ

Կարիքը՝
Ցանկացած

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Շարժառիթներ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Գործիք

Նկարագրություն
Հրահանգչի օգնությամբ անցկացվող անվճար մեդիտացիա
ներ, որ առաջարկում է UCLA Health-ը (Կալիֆոռնիայի համալսա
րանի առողջապահության կենտրոնը), որոնց կարող եք մասնակցել
ինքնուրույն։

Մատչելի են ռուսերեն տեքստային և աուդիո ֆայլերի տեսքով:
Մարմնի զննում (Body scan) (4 րոպե)
Շնչառություն, ձայն, մարմին (Breath Sound Body) (10 րոպե)
Շնչառություն (8 րոպե)
Լրիվ մեդիտացիա (Complete) (20 րոպե)
Սեր-բարություն (Loving Kindness) (13 րոպե)
Աշխատանք դժվարությունների հաղթահարման շուրջ (Working
with Difficulties) (8 րոպե)
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

Հղում՝
https://www.uclahealth.org/marc/mindful-meditations#Russian
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՆԵ ՐԱ Ռ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅԱՆ
ՋԱՏ ԱԳ ՈՎ ՈՒԹ ՅԱՆ ԳՈՐԾ ԻՔՆԵՐ

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Հնարավորություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Գործիք

Նկարագրություն
ԳՈՐԾ ԻՔ 7.
ՆԵ Ր Ա Ռ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹՈՒ Թ ՅՈՒՆ Ը ԽՐԱ Խ ՈՒ Ս ՈՂ
ԳՈՐԾ ԻՔ ԱԿ ԱԶ Մ ԽՆԱՄ ԱԿ ԱԼՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
Գործիքը վերցվել և համապատասխանեցվել է Հաշմանդամություն ունեցող երե
խաների ուսուցման ազգային կենտրոնի 21-րդ դարի ուսուցումն ու ներառական կրթու
թյունը քարոզող գործիքակազմ ծնողների համար / Parent Advocacy Toolkit on 21st Century
Learning and Inclusion/ աշխատությունից։ Այս գործիքները կօգնեն ձեզ պլանավորելու և
քայլեր ձեռնարկելու երեխայի դասարանում, դպրոցում կամ համայնքում ներառական
կրթությունը խթանելու ուղղությամբ։

Պաշտպանության պլան
Նպատակներ: Ի՞նչ փոփոխություններ կցանկանայիք տեսնել։

Գործ ողություններ: Ինչպե՞ս կարող եք հասնել ձեր նպատակնե
րին։

Գործ ողությունների ճանապարհային քարտեզ
Չկան երկու միանման դպրոցներ կամ համայնքներ, հետևաբար դպրոցի անձնա
կազմի և որոշումներ կայացնող անձանց հետ առնչվելու ձեր եղանակները նույնպես պետք
է տարբեր լինեն։ Դպրոցի ներառականության աստիճանը որոշող անձինք (ովքեր սովո
րաբար կայացնում են որոշումներ) ընտրվում են՝ հաշվի առնելով դպրոցի տեսակը (հան
րային, մասնավոր), դպրոցի կամ համայնքի մեծությունը և տեղական մշակույթը:
Ստորև ներկայացված են ձեր դպրոցում ներառական կրթության առաջխաղաց
մանն առնչվող հնարավոր ընդհանուր մարտահրավերները և ձեռնարկվելիք քայլերը։
Ձեր երեխայի ուսուցիչը կամ տնօրենը չի հավատում, որ հաշմանդամություն
ունեցող երեխաները կարող են հաճախել սովորական դպրոց՝ պնդելով, որ նրանք պետք
է սովորեն հատուկ դպրոցներում։

Ներկայացրե՛ք նրանց ներառական կրթության մասին օրենքն ու տեղեկու
թյուններ, որոնք փաստում են ներառվածության կարևորությունը բոլոր
երեխաների համար։

Առարկության դեպքում հանդիպե՛ք դպրոցի տնօրենի և անձնակազմի հետ։

Առարկության դեպքում գրավոր հաղորդակցվե՛ք և անձամբ հանդիպե՛ք
դպրոցի լիազոր մարմ նի ղեկավարության և դպրոցի խորհրդի անդամ ների
հետ։ Քննարկե՛ք, թե ինչու չեն բավարարվում աշակերտների կարիքները, և
ներկայացրե՛ք ներառական կրթության անհրաժեշտությունը։
Ձեր երեխայի ուսուցիչը կարծում է, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները
պետք է հաճախեն սովորական դպրոց, սակայն համոզված չէ, թե որն է նրանց պատշաճ
կրթելու և ուսուցմանն օգնելու ճիշտ տարբերակը։
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Այս գործիք
ները նախատես
ված են խնա
մա
կալների համար,
որպեսզի
օգնեն
նրանց պլանավո
րելու և քայլեր ձեռ
նարկելու
իրենց
երեխայի դասա
րանում, դպրոցում
կամ համայնքային
կրթական միջա
վայրում ներառա
կան կրթությունը
զ ա րգ ա ցն ել ո ւ ն ։
Գործիքները հու
շում են խնա
մա
կալներին, թե ինչ
պես մշա
կել ջա
տագովության (շա
հերի
պաշտպա
նության) ծրագիր
և սահմանել գոր
ծ ողո ւթ յ ո ւ նն եր ի

Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

պլան՝ նշելով յուրաքանչ յուր խմբի հիմնական կոնտակտները և
քննարկման կետերը։

Հղում՝
Tool X. Ներառական կրթության ջատագովության գործիքներ
խնամակալների համար /Caregivers’ advocacy kit for inclusive education
(անգլերեն, հայերեն և ուզբեկերեն)
21-րդ դարի ուսուցման և ներառման ջատագովության գործիքներ
ծնողների համար /Parent Advocacy Toolkit on 21st Century Learning and
Inclusion (անգլերեն)
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2019/12/Parent-AdvocacyToolkit-on-21st-Century-Learning-and-Inclusion.Final-1.pdf
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Ցանկ

Կարողություններ

Շարժառիթներ

Հնարավորություններ

ՀԱՄ ԱՇԽԱՐՀ ԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴ ԱՐԱՆ

Կարիքը՝
Ճանաչողություն և գիտելիք,
Հաղորդակցություն և
փոխազդեցություն

Տարիքային խումբը՝
Նախադպրոցական (3-5)
Տարրական դպրոցահասակ (6-12)

Խնդիրը՝
Հնարավորություններ

Ռեսուրսի տեսակը՝
Գործիք

Նկարագրություն
Համաշխարհային թվային գրադարանը տրամադրում է բարձր
որակի, բաց կրթական ընթերցանության նյութեր, որոնցից անվճար
կարելի է օգտվել համացանցով, բջջային հեռախոսով և տպել։ Ըն
թերցանության ավելի քան 6000 անուն նյութ մատչելի է ավելի քան
70 լեզուներով, այդ թվում՝ հայերեն։
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Գրքերը բաժանվում են չորս կատեգորիայի։
Սկսնակ ընթերցողներ. 50-ից պակաս բառ ունեցող գրքեր և
գրագիտության խաղեր
Մակարդակ 1. Հեշտ բառեր, բառերի կրկնություն, 250-ից պակաս բառ
Մակարդակ 2. Պարզ հասկացություններ, մինչև 600 բառ
Մակարդակ 3. Ավելի երկար նախադասություններ, մինչև 1500 բառ
Մակարդակ 4. Ավելի երկար, ավելի հուզական պատմություններ,
ավելի քան 1500 բառ
Կարդա՛ բարձրաձայն: Ավել ի երկար պատմություններ,
որոնք նախատեսված են երեխաների համար բարձրաձայն կար
դալու համար։
Համաշխարհային թվային գրադարանի նյութերը համապա
տասխանում են ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման և
մատչելիության սկզբունքներին. դրանց բովանդակությունը մատ
չելի է տպագիր տեքստը կարդալու դժվարություններ ունեցողների
համար (կուրություն կամ վատ տեսողություն, ծանր դիսլեքսիա կամ
շարժունակության խանգարում ունեցողներ)։
Հղում՝ https://digitallibrary.io/ru/
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