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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 տ
 եղեկատու և
կազմակերպությունների և մ
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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
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Դպրոցների, ուսուցիչների և հաշմանդամու
թյուն ունեցող երեխաների խնամակալների
համար այս ուղեցույցը այս փաթեթի առաջին
փաստաթուղթն է: Այս ուղեցույցը կօգնի խնա
մա
կալներին հասկանալ իրենց իրա
վունք
ները, բացահայտել իրենց կարիքները, առկա
խնդիր
ները, ինչպես նաև գտնել լու
ծում
ներ
այդ խնդիրների համար:

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
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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
մակալների համար փնտրելու իրենց
է խնա
կողմից բա
ցահայտված խնդիրների լու
ծում
նե
րը: Բոլոր ռեսուրսներն անվճար են տրա
մա
դրվում, չնայած որ հնարավոր է կարիք
լինի, որ դպրոցը տպի այդ նյութերը խնամա
կալների համար:
3-րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը
ձեզ տե
ղե
կատվություն կտա այն մասին, թե
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է
առավել համապատասխանում յուրաքանչյուր
ռեսուրսը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈւ

Կազմակերպությունների
տեղեկատուում
ներ
կայացված է Հայաստանում գոր
ծող տե
ղական միավորումների և կազմակերպու
թյուն
ների ցանկը, որոնք կարող են կապ
ստեղծել և աջակցել ծնողներին կամ խնա
մակալներին: Նրանց մի մասը կարող է լավ
ռե
սուրս լինել լրացուցիչ տեղեկատվության,
ներին միտված գաղափարների և
լուծում
մյուսների հետ կապ հաստատելու համար:

Երևան 2022
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Գ ՈՐԾ ԻՔ 1.
ՆԵՐԱՌ ԱԿ ԱՆՈՒԹ ՅԱՆ ՎԵՐԱԲ ԵՐ ՅԱԼ
ԴՊՐՈՑՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱԳՆԱ Հ Ա Տ ՈՒՄ
Դպրոցների ինքնագնահատումը գործընթաց է, երբ դպրո
ցական համայնքները դիտարկում են սեփական գործելակերպը և
բացահայտում միջամտություն պահանջող ոլորտները։ Այս գոր
ծընթացը կարևորվում է դպրոցների զարգացմանն ուղղված գոր
ծողությունների պլանավորման առումով։ Դպրոցական համայնքը
բաղկացած է դպրոցի անձնակազմից, ծնողներից, համայնքի ներ
կայացուցիչներից և ըստ անհրաժեշության նաև նախկին աշակերտ
ներից։
Դպրոցի ինքնագնահատման ընդհանուր մեթոդ է «Ներառման
ինդեքսը», որն ընդունվել և կիրառվում է Եվրոպայի և Ասիայի բազ
մաթիվ երկրներում։ Այն գործիքակազմ է, որի կիրառումը թույլ է
տալիս գնահատել մի շարք ոլորտներ և նպաստում է ներառական
դպրոցների զարգացմանն ու ուսուցիչների կատարելագործմանը։
17 ոլորտների վերաբերյալ ուղղորդող հարցերի միջոցով
դպրոցական համայնքները կարող են տվյալներ հավաքել և դրանց
հիման վրա մշակել դպրոցի զարգացման գործողությունների պլան
Աղբյուր՝ https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/
uploads/pubblicazioni/inclusive-education-what-why-and-how.pdf

1.

Բոլոր աշակերտներն իրենց լավ են զգում դպրոցում։







Արդյո՞ք դպրոցում գործում է բոլոր երեխաներին, այդ թվում՝
բազմազան խմբերի աշակերտներին ընդունելու/ներառելու
քաղաքականություն։
Արդյո՞ք ուսուցիչները լավ են վերաբերվում դպրոց եկող բո
լոր ծնողներին և նրանց երեխաներին։
Արդյո՞ք բոլոր ուսուցիչներն են դպրոցում իրենց ներգրավ
ված զգում։
Արդյո՞ք բոլոր աշակերտներն են դպրոցում իրենց ներգրավ
ված զգում։
Արդյո՞ք տեղական մշակույթներն ու համայնքները
պատշաճ ներկայացված են դպրոցում ցուցանակների,
7



2.

Բոլոր աշակերտներն աջակցում են միմյանց
ուսումնառության ընթացքում։









3.

ցուցադրությունների կամ միջոցառումների միջոցով։
Արդյո՞ք բոլոր երեխաները հավասարապես օգտվում են
իրենց իրավունքներից։ Օրինակ՝ արդյո՞ք հաշմանդամու
թյուն ունեցող կամ սոցիալապես անապահով և/կամ մե
կուսացված խմբերի երեխաները մասնակցում են դպրոցում
կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին։

Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են աշակերտների լավ
փոխհարաբերությունները։
Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են աշակերտներին օգնել
միմյանց։
Արդյո՞ք աշակերտները պատրաստակամորեն կիսվում են
իրենց գիտելիքներով ու հմտություններով։
Արդյո՞ք խմբային միջոցառումները աշակերտներին հնարա
վորություն են տալիս բաշխելու առաջադրանքներն ու կիս
վելու գիտելիքներով/հմտություններով։
Եթե որևէ աշակերտ խնդիրներ է ունենում դասարանում,
արդյո՞ք մյուս աշակերտներն օգնում են նրան լուծելու դրանք:
Արդյո՞ք աշակերտներն օգնում են այլ սովորողների՝ հաղ
թահարելու դասերի ժամանակ ի հայտ եկող դժվարություն
ները։
Արդյո՞ք աշակերտները մասնակցում են միմյանց գիտելիք
ների գնահատմանը։
Արդյո՞ք աշակերտներն օգնում են միմյանց՝ կրթական նպա
տակներ սահմանելու։

Բոլոր աշակերտները ստանում են պատշաճ աջակ
ցություն դպրոցի անձնակազմի կողմից։




Արդյո՞ք ուսուցիչները փորձում են դասերը դարձնել առավել
դյուրին և ընկալելի։
Արդյո՞ք ուսուցիչների կողմից կատարվում է բոլոր երեխա
ներին աջակցելու պատշաճ պլանավորում։
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4.

Արդյո՞ք ուսումնական նյութերն արտացոլում են բոլոր աշա
կերտների կրթական կարիքները, փորձն ու հետաքրքրու
թյունները։
Արդյո՞ք դասավանդման լեզվին չտիրապետող աշակերտ
ներին ուսուցիչների կողմից տրամադրվում են հասանելի
նյութեր կամ թարգմանություններ։
Արդյո՞ք ուսուցիչները դասի ընթացքում ակտիվորեն
ներգրավում են տարբեր խմբերի երեխաներին։
Արդյո՞ք ուսուցիչներն օգնում են անապահով խմբերի երե
խաներին: Օրինակ՝ արդյո՞ք հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների պատշաճ առաջադիմությունն ուսումնական
գործընթացում ապահովելու համար նախատեսված է ման
րամասն պլան։

Ուսուցիչների ու ծնողների միջև
համագործակցության մակարդակը բավարար է։









Արդյո՞ք ուսուցիչները կանոնավոր հաղորդակցվում են
ծնողների հետ։
Արդյո՞ք ուսուցիչները հրավիրում են ծնողներին խորհրդակ
ցությունների՝ երեխաների ուսումնառությանն առնչվող
խնդիրները լուծելու կամ դրանց լուծմանն աջակցելու նպա
տակով։
Արդյո՞ք ծնողները համարում են, որ դպրոցի անձնակազմի
հետ հաղորդակցության մակարդակը բավարար է։
Արդյո՞ք ծնողները համարում են, որ իրենք բավարար չա
փով տեղ յակ են դպրոցի քաղաքականությանը և գործու
նեությանը։
Արդյո՞ք դպրոցի անձնակազմը գնահատում է իրենց երե
խաների մասին ծնողների իրազեկությունը։
Արդյո՞ք անձնակազմը խրախուսում է բոլոր ծնողների
ներգրավվածությունն իրենց երեխաների ուսումնական
գործընթացում։
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5.

Բոլոր աշակերտները՝ որպես դպրոցի կարևոր
անդամներ, արժանանում են հավասար
վերաբերմունքի:









6.

Արդյո՞ք ուսուցիչները հավասար ուշադրություն են դարձ
նում բոլոր աշակերտներին։
Արդյո՞ք ուսուցիչները հնարավորություն են ընձեռում բոլոր
աշակերտներին գործողությունների ընտրություն կատարե
լու՝ ըստ իրենց կարողությունների։
Արդյո՞ք աշակերտների ուսում նական կարողությունների
ու մայրենի լեզուների բազմազանությունը դիտարկվում
է որպես դպրոցական կյանքի բարելավմանը նպաստող
դրական գործոն։
Արդյո՞ք ավելի բարձր և ցածր առաջադիմություն ցուցաբե
րող աշակերտները գնահատվում են հավասարապես։
Արդյո՞ք բոլոր աշակերտների ձեռքբերումներն են արժանա
նում հավասար աջակցության և արժևորման։
Արդյո՞ք անապահով խմբերի երեխաներին հավասարապես
են վերաբերվում։ Օրինակ՝ աղքատ ընտանիքների երեխա
ներին ընձեռվում է միևնույն հնարավորությունը՝ մասնակցե
լու ֆինանսական ներդրում ենթադրող արտադպրոցական
միջոցառումներին։

Բոլոր աշակերտները զգում են, որ իրենց
կարծիքներն ու տեսակետներն արժևորված են։







Արդյո՞ք ուսուցիչները աշակերտներին հնարավորություն
տալիս են մեկնաբանություններ անելու։
Արդյո՞ք ուսուցիչները լսում և արձագանքում են աշակերտ
ների մեկնաբանություններին և հարցերին։
Արդյո՞ք աշակերտները համարում են, որ ուսուցիչները լսում
են իրենց։
Արդյո՞ք աշակերտները համարում են, որ ուսուցիչներն ար
ձագանքում են իրենց մեկնաբանություններին։
Արդյո՞ք ուսուցիչները անապահով խմբերի երեխաներին
հնարավորություն տալիս են իրենց կարծիքն արտահայ
տելու։
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Արդյո՞ք անապահով խմբերի երեխաների կարծիքով ուսու
ցիչները լսում են իրենց տեսակետը։

7.	Բոլոր աշակերտների համար ստեղծված են ուսման
հնարավորություններ։








8.

Արդյո՞ք ուսուցիչների դասերն ու դասի պլանները նախատե
սում են ուսման հնարավորություններ բոլոր երեխաների հա
մար։
Արդյո՞ք դասավանդումն ավելի շատ ուղղված է ուսումնա
ռությանը, ոչ թե ուսումնական պլանի կատարմանը։
Արդյո՞ք փորձ է արվում դասավանդումն ու աջակցությունը
դիտարկելու բոլոր աշակերտների տեսանկ յունից։
Արդյո՞ք դասերի ժամանակ ուշադրություն դարձվում է
ուսումնական գործընթացի ինչպես հուզական, այնպես էլ
մտավոր կողմերին։
Արդյո՞ք աշակերտների կարծիքով իրենք ակտիվորեն
ներգրավված են հիմնական պարապմունքներում։
Արդյո՞ք հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին օգնում են՝
զարգացնելու տաղանդները։ Օրինակ՝ հատուկ կարիքներ
ունեցող որոշ երեխաներ կարող են ձեռագործ աշխատան
քի շնորհք ունենալ։

Դպրոցի շենքի բոլոր հատվածները հասանելի են
յուրաքանչ յուր աշակերտի։






Արդյո՞ք դասասենյակի դասավորությունը հարմար է բոլոր
աշակերտների համար։
Արդյո՞ք նստարանների դասավորությունը համապատաս
խանում է աշակերտների անհատական կարիքներին և տա
րիքին։ Օրինակ՝ դասասենյակի կահույքի չափսերը հարմա՞ր
են տվյալ տարիքային խմբի համար։ Արդյո՞ք ֆիզիկական
խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված են
հարմար աթոռներ և սեղաններ։
Արդյո՞ք աշակերտները կարող են մուտք գործել դպրոցի բոլոր
հատվածները՝ դասասենյակներ, զուգարան, խաղահրապարակ։
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9.

Արդյո՞ք մասնաշենքերի հասանելիությունն ապահովելիս
հաշվի են առնվել տեսողական կամ լսողական, ինչպես
նաև ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող աշակերտների կա
րիքները։
Արդյո՞ք դպրոցում տղաների, աղջիկների և ուսուցիչների/
մեծահասակների համար նախատեսված են առանձին զու
գարաններ։
Արդյո՞ք դպրոցի մասնաշենքերի և ուսուցիչների ու աշա
կերտների համար նախատեսված կառույցների մուտքերը
վերահսկվում են դպրոցի կողմից։

Բոլոր աշակերտներն ամեն օր հաճախում են դպրոց։








Արդյո՞ք ուսուցիչները վարում են աշակերտների հաճախե
լիության մատյան։
Արդյո՞ք ուսուցիչները փորձում են պարզել աշակերտների
բացակայության պատճառները։
Արդյո՞ք ուսուցիչները բոլոր աշակերտների հետ լավ հարա
բերություններ ունեն։
Արդյո՞ք ուսուցիչները ստեղծում են գրավիչ դպրոցական մի
ջավայր։
Արդյո՞ք ուսուցիչները բավարար չափով շփվում են աշա
կերտների ծնողների հետ։
Արդյո՞ք ուսուցիչները վերահսկում են ռիսկային խմբերի
աշակերտների հաճախելիությունը։ Խոսքն այն երեխաների
մասին է, որոնք կարող են ծաղրի կամ բռնության ենթարկ
վել դպրոցում կամ սովորելու խնդիրներ ունեն։

10. Բոլոր աշակերտները բավականություն են ստանում
դասերից։





Արդյո՞ք աշակերտները դասերից բավականություն են ստա
նում։
Արդյո՞ք դասերը սովորելու ցանկություն են առաջացնում։
Արդյո՞ք ուսուցիչների կողմից կիրառվում են ուսուցման
տարբեր մեթոդներ և միջոցառումներ։
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Արդյո՞ք ուսուցիչները դասավանդման ընթացքում օգտա
գործում են տարատեսակ ուսումնական նյութեր։
Արդյո՞ք ուսուցիչները փորձում են դասասենյակները վերա
ծել գրավիչ և ուսուցման համար հարմար միջավայրի։
Արդյո՞ք ծնողները զգում են, որ իրենց երեխաներին դուր է
գալիս դպրոցը։

11.	Դասարանային պարապմունքներում ներգրավվում
են բոլոր աշակերտները։









Արդյո՞ք ուսուցիչները հստակ պարզաբանում են պարապ
մունքների անցկացման կարգը։
Արդյո՞ք ուսուցիչներն աջակցում են բոլոր աշակերտներին
դասարանային պարապմունքների ընթացքում։
Արդյո՞ք աշակերտները զգում են, որ ակտիվորեն ներգրավ
ված են դասարանային հիմնական պարապմունքներում։
Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են բոլոր աշակերտնե
րի հնարավորինս ակտիվ մասնակցությունը դասարանային
պարապմունքներին։
Արդյո՞ք ուսուցիչների կողմից կազմակերպվող միջոցառում
ները համապատասխանում են աշակերտների անհատա
կան կարիքներին։ Օրինակ՝ արդյո՞ք երեխաներին տրվում
են իրենց հնարավորություններին համապատասխան առա
ջադրանքներ։
Արդյո՞ք ուսուցիչները գնահատում են իրենց դասերը՝ բոլոր
աշակերտների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով։

12.	Բոլոր աշակերտները առարկաները սովորում են
իրենց անհատական կարողությունների
սահմաններում։




Արդյո՞ք դասերը պլանավորելիս ուսուցիչները հաշվի են առ
նում բոլոր աշակերտների կարողությունները։
Արդյո՞ք դասերը պլանավորելու ընթացքում ուսուցիչները
նախատեսում են որոշ առարկաներից պակաս առաջադի
մություն ունեցող երեխաներին աջակցելու միջոցներ։
13






Արդյո՞ք ուսուցիչները կիրառում են դասավանդման և ուսում
նական գործընթացին օժանդակող տարատեսակ նյութեր։
Արդյո՞ք բոլոր աշակերտները նկատում են դպրոցում արձա
նագրվող իրենց առաջադիմության արդյունքները։
Արդյո՞ք ուսուցիչները պարբերաբար կատարում են աշա
կերտների կանոնավոր գնահատում և ուսուցման արդյունք
ների վերլուծություն։
Արդյո՞ք ուսուցիչներն ունակ են դատողություններ անելու
տարբեր առարկաներից առանձին աշակերտների կողմից
արձանագրվող առաջադիմության վերաբերյալ։

13.	Բոլոր աշակերտները սովորում են միասին։








Արդյո՞ք ուսուցիչները կազմակերպում են ուսումնական պա
րապմունքներն այնպես, որ բոլոր աշակերտներն ունենան
լիակ
 ատար մասնակցություն։
Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են աշակերտների՝ միմ
յանց աջակցելու քայլերը։
Արդյո՞ք բոլոր աշակերտները հարգանքով են վերաբերվում
միմյանց։
Արդյո՞ք բոլոր աշակերտները պատրաստակամորեն են կիս
վելու իրենց գիտելիքներով ու հմտություններով։
Արդյո՞ք աշակերտները վայելում են դպրոցական կյանքի սո
ցիալական կողմերը։
Արդյո՞ք աշակերտները մասնակցում են ուսման մեջ միմյանց
կարողությունների գնահատմանը։

14.	Բոլոր աշակերտները կարող են օգտվել
առողջապահական ծառայություններից՝
ըստ անհրաժեշտության և պահանջի։




Արդյո՞ք ուսուցիչները մաքրասիրության վերաբերյալ խոր
հուրդներ տալիս են բոլոր աշակերտներին։
Արդյո՞ք ուսուցիչները պարբերաբար կազմակերպում են
մարզական միջոցառումներ։
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Արդյո՞ք ուսուցիչները համագործակցում են բուժանձնա
կազմի հետ՝ ստուգելու աշակերտների առողջական վիճա
կը։
Արդյո՞ք ուսուցիչները համագործակցում են ծնողների հետ՝
ապահովելու աշակերտների առողջական վիճակի պատ
շաճ զարգացումը։
Արդյո՞ք աշակերտների շրջանում ձևավորվել է առող ջ ապ
րելակերպի հանդեպ դրական վերաբերմունք։
Արդյո՞ք աշակերտները տեղ յակ են ընդհանուր հիվանդու
թյունների պատճառներին։
Արդյո՞ք աշակերտները տեղ յակ են ինչպես պաշտպանվել
ընդհանուր հիվանդություններից։
Արդյո՞ք ուսուցիչները հնարավորություն տալիս են աշա
կերտներին առաջադրելու առողջությանը վերաբերող հար
ցեր։ Օրինակ՝ արդյո՞ք առկա են առողջությունն ու մաքրու
թյունը քննարկելու հնարավորություններ։

15. Դպրոցը կատարում է բոլոր աշակերտների
ընդունելություն։








Դպրոցը փորձում է պարզել՝ արդյոք բոլոր խոցելի երեխա
ներն են ներկա դպրոցում։
Արդյո՞ք դպրոցը խրախուսում է ծնողներին իրենց երեխա
ներին դպրոց ուղարկել։
Արդյո՞ք դպրոցը խոցելի խմբերի երեխաների համար ապա
հովում է դպրոց ընդունվելու համար անհրաժեշտ աջակցու
թյուն։
Արդյո՞ք ուսուցիչները հատուկ ուշադրություն են դարձնում
խոցելի երեխաների ուսումնառությանը։
Արդյո՞ք դպրոցը վերահսկում է աշակերտների հաճախե
լիությունը։
Արդյո՞ք դպրոցը խրախուսում և պարգևատրում է կանոնա
վոր հաճախելիություն ցուցաբերող աշակերտներին, հատ
կապես անապահով խմբերի երեխաներին։ Օրինակ՝ դպրո
ցը վկայագրեր է շնորհում 100% հաճախելիություն գրանցող
աշակերտներին։

15

16.	Բոլոր խոցելի երեխաները հաջողություններ են
արձանագրում ուսումնական գործընթացում։












Արդյո՞ք դպրոցում գործում է տարեկան և ավարտական
քննությունների քաղաքականություն՝ խոցելի խմբերի երե
խաների ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների գնա
հատման համար։
Արդյո՞ք դպրոցում մշակվել է խոցելի երեխաների աջակ
ցության պլան՝ դպրոցն ավարտելուց հետո նրանց օգնելու
նպատակով։
Արդյո՞ք ուսուցիչների կողմից կատարվում է ուսուցման
նպատակների համապատասխանեցում հատուկ դասա
վանդման մեթոդների միջոցով՝ խոցելի երեխաների հաջող
ուսումնառությունն ապահովելու համար։
Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են աշակերտներին օգնել
խոցելի երեխաներին:
Արդյո՞ք դպրոցի կողմից կատարվում է անապահով խմբերի
դասավանդման գործընթացի մշտադիտարկում։
Արդյո՞ք դպրոցի կողմից կատարվում է անապահով խմբերի
երեխաների առաջընթացի մշտադիտարկում։
Արդյո՞ք ուսուցիչները խրախուսում են բոլոր երեխաներին և
մասնավորապես անապահով երեխաներին օգտվել դպրո
ցի գրադարանից։
Արդյո՞ք ուսուցիչների կողմից նախատեսված են որոշակի
հնարավորություններ ավելի կարող աշակերտների կող
մից հատուկ կարիքներով (ԿԱՊԿ ունեցող) աշակերտներին
աջակցելու համար։

17. Դպրոցը ստեղծում է բոլոր աշակերտների ուսումնա
ռությանն օժանդակող միջավայր։




Արդյո՞ք դպրոցը փորձում է ապահովել հնարավորություն
ներ դպրոցի շենքի բոլոր հատվածները աշակերտների հա
մար հասանելի դարձնելու համար։
Արդյո՞ք ուսուցիչները դասասենյակում նախատեսում են
հատուկ հարմար նստարաններ խոցելի երեխաների հա
մար։
16






Արդյո՞ք դպրոցը ստեղծում է պատշաճ դպրոցական միջա
վայր (առկա են ծառեր, ծաղիկներ, պարտեզներ, մաքուր
դպրոցական բակ, դպրոցական համալիր և այլն)։
Արդյո՞ք դպրոցում առկա են հարմար զուգարաններ երեխա
ների (տղա և աղջիկ) և ուսուցիչների համար։ Առկա՞ է դպրո
ցում գրադարան:
Արդյո՞ք ուսուցիչները զարդարում են դասասենյակները՝
երեխաներին գրավելու և մոտիվացնելու համար։ Օրինակ՝
արդյո՞ք նրանք կազմակերպում են երեխաների աշխա
տանքների և ուսումնական միջոցների գրավիչ ցուցադրու
թյուն։
Արդյո՞ք դասասենյակներում առկա է հարմարավետ կահույք՝
բոլոր երեխաներին տեղավորելու և աշխատանքը կազմա
կերպելու համար։
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Գ ՈՐԾ ԻՔ 2.
ՆԵ ՐԱ Ռ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹՈՒ Թ ՅԱՆ ՎԵՐԱ Բ Ե Ր ՅԱԼ
ՈՒՍ ՈՒ Ց ԻՉՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱ Հ ԱՏ ՈՒՄ
Ներառական կրթության վերաբերյալ ինքնագնահատում իրա
կանացնելու և լրացուցիչ աջակցություն պահանջող ոլորտները բա
ցահայտելու նպատակով ուսուցիչները կարող են օգտվել հետևյալ
հարցաշարից։ Հարցերին պատասխանելուց հետո ուսուցիչները
կարող են խորհրդակցել դպրոցի ղեկավարության կամ պատաս
խանատուի հետ՝ բացահայտված խնդիրների լուծման ուղիները
քննարկելու նպատակով։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
և նրանց խնամակալների վերաբերյալ տեղեկություններ
1.

Տեղ յա՞կ եք արդյոք ձեր դասարաններում ներառված երե
խաների հաշմանդամության կամ կրթության առանձնահա
տուկ պայմանների կարիքներին։



Այո
Ոչ

2. Արդյո՞ք բավականաչափ տեղեկացված եք նշված երեխանե
րի ու նրանց խնամակալների առջև ծառացած խնդիրներին։



Այո
Ոչ

3.	Գիտե՞ք արդյոք, թե կոնկրետ ինչ է անհրաժեշտ, որ այդ երե
խաներն արդյունավետ մասնակցեն դասերին և լիարժեք
ներառվեն ուսումնական գործընթացում։



Այո
Ոչ

4.	Ճանաչո՞ւմ եք այդ երեխաների ընտանիքներին։



Այո
Ոչ
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5. (Մինչև 4-րդ հարցը «Այո» պատասխանելու դեպքում)
Արդյո՞ք շփվում եք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
խնամակալների հետ՝ երեխաների ուսումնառության մասին
նրանց տեղեկացնելու և անհատական տեղեկություններ
փոխանակելու նպատակով։



Այո
Ոչ

Ներառական մանկավարժության համար անհրաժեշտ
հմտություններ և կարողություններ1
6. Արդյո՞ք տիրապետում եք հետևյալ հարցերի շուրջ բավա
րար գիտելիքների։
6.1. Տարբեր սովորողների ներգրավելու նպատակով ուսուց
ման զանազան մեթոդների կիրառում:



Այո
Ոչ

6.2. Վարքային դժվարություններ ունեցող սովորողների կա
րիքներին արձագանքում



Այո
Ոչ

6.3. Չտեսնող կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող սովո
րողների կարիքների բավարարում:



1

Այո
Ոչ

Նշում. հարցերը վերցված են՝ «Կրթական բնագավառի վերլուծության
մեթոդաբանական ուղեցույցներ. Հավելված 11.5 Հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար ներառական կրթության իրագործման
մասով տեղական համակարգի հնարավորությունների գնահատման
հարցաշար ուսուցիչների համար, էջ 172»:
19

6.4. Չլսող կամ լսողության խնդիրներ ունեցող սովորողների
կարիքների բավարարում:



Այո
Ոչ

6.5.	Ուսումնական դժվարություններ ունեցող երեխաների
կարիքների բավարարում:



Այո
Ոչ

6.6.	Տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող սովորողների կա
րիքների բավարարում:



Այո
Ոչ

6.7.	Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսումնական
գործընթացի վերլուծություն, փորձարկում կամ գնահա
տում:



7.

Այո
Ոչ

Արդյո՞ք վերապատրաստվել եք հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների ներառական կրթության ոլորտում։



Այո
Ոչ

7.1. (Մինչև 7-րդ հարցը «Այո» պատասխանելու դեպքում)
Ձեր կարծիքով արդյո՞ք հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների ներառական կրթության թեմայով վերա
պատրաստման արդյունքում ստացել եք բավարար գի
տելիքներ և հմտություններ հետևյալ խմբերին դասա
վանդելու համար։ (Այո, Համոզված չեմ, Ոչ)
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Այո

Համոզված
չեմ

Ոչ

Ա)	Հուզական և վարքային խանգա
րումներ ունեցող աշակերտներ
Բ)	Չլսող կամ լսողական խնդիրներ
ունեցող աշակերտներ
Գ)	Չտեսնող կամ տեսողական
խնդիրներ ունեցող աշակերտ
ներ
Դ)	Տեղաշարժման խնդիրներ ունե
ցող աշակերտներ (ֆիզիկական
հաշմանդամություն)
Ե)	Ուսումնական խնդիրներ ունե
ցող աշակերտներ
Զ)	Աուտիզմ ունեցող աշակերտներ
Է)	Բազմակի հաշմանդամություն
ունեցող աշակերտներ
8. Որպես ուսուցիչ՝ ի՞նչ դժվարությունների/մարտահրավերնե
րի եք բախվում դասարաններում հաշմանդամություն ունե
ցող երեխաների համար ներառական կրթություն ապահո
վելու ընթացքում։ (Նշե՛ք բոլոր համապատասխան կետերը:)
 ասարանում հաշմանդամություն ունեցող երեխա
Դ
ների համար ներառական կրթություն ապահովելու
համար չեմ արժանանում որևէ հատուկ գնահա
տանքի։
 Դասասենյակը չափազանց մեծ է՝ ապահովելու
հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար
ներառական կրթություն։
 Ուսումնամեթոդաբանական նյութերը բավարար
չեն դասավանդման համար։
 Չկան ուսումնամեթոդական համապատասխան նյու
թեր։
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Դպրոցը չի ապահովում իմ աշխատանքի համար
անհրաժեշտ աջակցություն։
Համայնքը չի ողջունում հաշմանդամություն ունե
ցող երեխաների կրթությունը դպրոցում։
Դպրոցում չկա հաշմանդամություն ունեցող երե
խաների ներառական կրթությանը նպաստող միջա
վայր։
Դպրոցը հասանելի և հարմար չէ հաշմանդամու
թյուն ունեցող երեխաների համար։
Ինձ անհրաժեշտ է ավելի խոր մասնագիտական
գիտելիքներ հաշմանդամություն ունեցող երեխա
ներին դասավանդելու համար։

9.	Ներքոնշ յալներից ո՞րն է ձեզ օգնում դասարանում/դպրո
ցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նե
րառական կրթությունը հաջողությամբ իրականացնելու հա
մար (նշե՛ք համապատասխան բոլոր տարբերակները)









Ուսուցչի պարգևատրումը:
Դասարանում աշակերտների փոքր թվաքանակը:
Ուսումնամեթոդական համապատասխան նյութերի
առկայությունը:
Դպրոցական ենթակառուցվածքների աջակցությու
նը:
Համայնքի մասնակցությունը:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հար
մարավետ միջավայրի ստեղծումը:
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար
ստեղծված մատչելիությունը:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նա
խատեսված ներառական կրթությն գործելակերպե
րի ակտիվ կիրառումը:
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Գ ՈՐԾ ԻՔ 3.
ՈՒՍ ՈՒՄ ՆԱԿ ԱՆ ԳՈՐԾ ԸՆԹ ԱՑ ՈՒՄ
ՆԵՐԳՐԱՎՄ ԱՆ ՎԵՐԱ Բ Ե Ր ՅԱԼ
ԽՆԱ Մ ԱԿ ԱԼՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱԳՆԱ Հ Ա Տ ՈՒՄ
Այս հարցաշարում խնամակալներին տրվող հարցերը վերաբե
րում են դպրոցական կյանքում իրենց երեխաների մասնակցությա
նը։ Խնամակալները կարող են օգտագործել այն որպես ինքնագնա
հատման գործիք և պարզել այն վարքագծերը, որոնք բարելավման
կարիք ունեն։ Դպրոցները կամ ուսուցիչները կարող են խնդրել
խնամակալներին լրացնել այս հարցաշարը՝ հասկանալու համար,
թե ինչ են անում խնամակալները տանը, և արդյոք նրանք աջակ
ցության կարիք ունեն։
1.

Արդյո՞ք դժվար է կապ հաստատել ձեր երեխայի ուսուցչի
հետ։










Շատ
հեշտ է

Հեշտ է

Ո՛չ հեշտ,
ո՛չ էլ
դժվար է

Բարդ է

Շատ
բարդ է

2. Ընդհանուր առմամբ, ի՞նչ հաճախականությամբ եք մաս
նակցում ծնող/ուսուցիչ հանդիպումներին կամ բաց դասե
րին։










Երբեք

Տարին
մի ք
 անի
անգամ

Ամիսը
մեկ անգամ

Շաբաթը
մեկ անգամ

Ամեն օր
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3. Ընդհանուր առմամբ, ի՞նչ հաճախականությամբ եք շփվում
ձեր երեխայի ուսուցչի հետ։










Երբեք

Տարին
մի քանի
անգամ

Ամիսը
մեկ անգամ

Շաբաթը
մեկ անգամ

Ամեն օր

4. Ընդհանուր առմամբ, ի՞նչ հաճախականությամբ եք
օգնում ձեր երեխային ուսումնական գործընթացում (օրի
նակ՝ միասին պատմվածքի ընթերցում կամ քննարկում,
գլուխկոտրուկների լուծում և այլն)։










Երբեք

Տարին
մի քանի
անգամ

Ամիսը
մեկ անգամ

Շաբաթը
մեկ անգամ

Ամեն օր

5. Վերջին 2 ուսումնական օրվա ընթացքում քանի՞ ժամ եք
հատկացրել երեխայի հետ զրուցելուն, խաղալուն կամ որևէ
ուսումնական գործողությանը (համատեղ ընթերցանություն
և այլն)։










Ոչ մի

Կես ժամից
պակաս

30 րոպե 2 ժամ

2–3 ժամ

3 ժամ կամ
ավելի

6. Ինչքանո՞վ եք կարևորում սեփական երեխայի հաջողու
թյունները դպրոցում։










Բացարձակ
կարևոր չէ

Փոքր-ինչ
կարևոր է

Միջին
կարևորու
թյան է

Շատ
կարևոր է

Չափազանց
կարևոր է
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7.

Ինչքանո՞վ եք կարևորում սեփական երեխայի ընթերցանու
թյամբ կամ գրքերի ուսումնասիրությամբ զբաղվելը։










Բացարձակ
կարևոր չէ

Փոքր-ինչ
կարևոր է

Միջին
կարևորու
թյան է

Շատ
կարևոր է

Չափա
զանց
կարևոր է

8. Որքա՞ն կարևոր է ձեզ համար («Բացարձակ կարևոր չէ»-ից
մինչև «Չափազանց կարևոր է»).






Ուշադիր հետևել երեխայի լավ վարքագծի դրսևոր
մանը դպրոցում։
Ուշադիր հետևել երեխայի առաջադիմությանը:
Երեխայի հետ զբաղվել ընթերցանությամբ:
Պարբերաբար ժամանակ ու տեղ հատկացնել երե
խայի հետ խաղալու համար։
Երեխայի առաջադիմության մասին զրուցել ուսու
ցիչների հետ։

15. Որքանո՞վ եք համաձայն կամ համաձայն չեք ստորև ներ
կայացվածին («Լիովին համաձայն եմ»-ից մինչև «Կտրակա
նապես համաձայն չեմ»):






Իմ երեխայի դպրոցը լավ է կատարում իր պարտա
կանությունները։
Ուսուցիչներն ինձ տեղեկացնում են երեխայի
խնդիրների մասին, երբ արդեն չափազանց ուշ է։
Դպրոցի անձնակազմի պատճառով ես ինձ
անվստահ կամ անցանկալի խնամակալ եմ զգում։
Ես պատասխանատու չեմ դպրոցում երեխայիս
առաջադիմության համար։
Ես պարտավոր չեմ օգնել ուսուցիչներին երեխային
գրել և կարդալ սովորեցնելու։

16.	Փորձե՛ք վերհիշել անցած ամիսը։ Ինչքանո՞վ է ստորև ներ
կայացված յուրաքանչ յուր պնդումը համապատասխանում
իրականությանը։
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10.2. Երեխաս և ես շատ լավ ենք
լեզու գտնում միմյանց հետ։
10.3. Երեխաս ինձ նյարդայնաց
նում է։
10.4. Երեխայիս հետ անցկացրած
ժամանակը անչափ լարված ու
ճնշող է։
10.5. Ես չգիտեմ ինչպես շփվել
երեխայիս հետ նրան հասկանալի
լեզվով:
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Մշտապես ճիշտ է

Որպես կանոն ճիշտ է

Ժամանակ առ ժամա
նակ ճիշտ է

Երբեմ ն ճիշտ է

Բացարձակ ճիշտ չէ
10.1. Ես իսկապես բավականու
թյուն ստացա երեխայիս հետ ժա
մանակ անցկացնելուց։

ԳՈՐԾ ԻՔ 4.
ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐԻ, ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻ
ԵՎ ԼՈՒԾ ՈՒՄ ՆԵՐԻ ԲԱՑ ԱՀ ԱՅՏ ՈՒՄ
Ստորև բերված աղ յուսակում նշե՛ք այն մարտահրավերները,
որոնց առերեսվում են խնամակալները երեխայի ուսումնական կա
րիքները հոգալիս, ինչպես նաև այդ մարտահրավերների հաղթա
հարմանն ուղղված հնարավոր լուծումները, ուղղորդող հարցեր,
հնարավորություններին և կարողություններին վերաբերող խոչըն
դոտների օրինակներ։
Դպրոցները, ուսուցիչները և ուրիշները կարող են օգնել խնա
մակալներին՝ լրացնելու ստորև բերված աղ յուսակը՝ օգտվելով ուղ
ղորդող հարցերից և առկա խնդիրները բացահայտելու համար
ներկայացված կարողությունների, հնարավորությունների ու դրդա
պատճառների օրինակներից։ Այնուհետև կարող եք օգտվել կարիքխնդիր-լուծում քարտեզից և Օժանդակ նյութերի տեղեկատուից
կամ Կազմակերպությունների և միությունների տեղեկատուից՝
հնարավոր լուծումներ գտնելու նպատակով։
Այն կօգնի ձեզ նախ հոգալու մեկ կարիք, հաղթահարելու մեկ
մարտահրավեր և գտնելու մեկ լուծում, այնուհետև անցնել մյուս
խնդիրներին։

Օրինակ՝ կարիքներ, խնդիրներ և լուծումներ

Կարիք

Խնդիր
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Լուծում

Հնարավոր խոչընդոտների օրինակներ և
ուղղորդող հարցեր
Ստորև ներկայացված են որոշ ուղղորդող հարցեր և հնարավոր
խոչընդոտների օրինակներ, որոնք վերցվել և համապատասխա
նեցվել են «Behavioural Insight Team»-ի Խոչընդոտների բացահայտ
ման գործիքից, իսկ օրինակները՝ Դևիդ Միթչելի «Ի՞ նչն է իսկապես
գործում հատուկ և ներառական կրթության ոլորտում. գիտականո
րեն ապացուցված դասավանդման ռազմավարություններ» գրքից
(2008 թ., էջեր 69-70):

Կարողություններ
Որոշակի վարքագիծ դրսևորելու ձեր ֆիզիկական կամ հոգե
բանական հնարավորությունները։ Մտածե՛ք, թե ինչ պետք է անեք
ձեր երեխայի ներառական կրթության կարիքները հոգալու համար,
և ինքներդ ձեզ ձեր ունակությունների վերաբերյալ հետևյալ հար
ցե՛ր
 ը տվեք։
 Ճանաչողական կարողություններ: Արդյո՞ք հասկանում
եմ, թե ինչ պետք է անեմ։ Արդյո՞ք գիտեմ ինչպես դա անել։
Օրինակ՝ հնարավոր է, որ դուք ուղղակի տեղ յակ չեք, թե
ինչ է ներառական դպրոցը, ինչպես կառավարել վարքագծի
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ոչ ադեկվատ կամ խնդրահարույց դրսևորումները, ինչպես
օգտվել օժանդակ տեխնոլոգիաներից՝ սեփական երեխայի
կրթությանը աջակցելու համար, կամ ինչպես օգտվել մաս
նագետների ծառայություններից։
Մ
 իջանձնային հարաբերությունների հմտություններ:
Արդյո՞ք գիտեմ ինչպես խոսել մարդկանց հետ, բանակցել
կամ պաշտպանել սեփական շահերը։ Օրինակ՝ հնարավոր
է, որ ձեզ համար բարդ է խոսել ուսուցիչների, մասնագետ
ների կամ այլ անձանց հետ, աջակցություն խնդրել երեխայի
համար կամ, գուցե, անհանգստանում եք չլսված լինելու հե
ռանկարից։
Իրազեկվածություն: Արդյո՞ք տեղ յակ եմ ինձ հասանելի
հնարավորություններին։ Օրինակ՝ հնարավոր է՝ տեղ յակ չեք,
թե որտեղից և ինչպես կարող եք ստանալ երեխայի համար
նախատեսված աջակցությունը, ինչի պատճառով էլ չեք
օգտվում դրանից, կամ տեղ յակ չեք, որ կարող եք համա
գործակցել ուսուցչի հետ՝ ուսուցումը երեխայի համար դյու
րին և ընկալելի դարձնելու համար, այդ պատճառով էլ չեք
դիմում նրանց։
Տարբերակների գնահատում և որոշումների կայացում:
Արդյո՞ք կարող եմ վերլուծել առկա տարբերակներն ու ճիշտ
որոշում կայացնել։ Օրինակ՝ հնարավոր է, դժվարանում եք
ասել, թե որ տարբերակը կամ որոշումը ճիշտ կլինի ձեր
և ձեր երեխայի համար, կամ կարող է թվալ, որ առկա են
իրար շատ նման տարբերակներ, ինչը խանգարում է ճիշտ
ընտրություն կատարելու։
Ուշադրության կենտրոնացում: Արդյո՞ք կարող եմ կենտ
րո
նաց
նել և պա
հել ուշադրու
թյունս այն ա
մե
նի վրա, ինչ
պետք է անեմ։ Օրինակ՝ ներառական կրթության աջակցու
թյանը վերաբերող տեղեկությունը կարող է չափազանց եր
կար կամ բարդ լինել, ինչի պատճառով չեք կարողանում
կենտրոնանալ և հասկանալ այն։
Հիշողություն: Արդյո՞ք կհիշեմ այն, ինչ պետք է անեմ։ Օրի
նակ՝ հնարավոր է, որ շատ բան պետք է անեք ձեր երեխայի
համար, ինչի պատճառով մոռանում եք հարցնել նրան, թե
ինչ են սովորում դպրոցում, կամ ինչպես է ուսուցիչն աջակ
ցում նրան սովորելու ընթացքում։
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Ֆիզիկական կարողություն: Արդյո՞ք ես ֆիզիկապես
ունակ եմ անելու դա։ Օրինակ՝ չեք կարողանում զանգել ձեր
երեխայի դպրոց, քանի որ չեք կարողանում լսել/խոսել հե
ռախոսով կամ էլ չեք կարողանում դպրոց գնալ ուսուցչին
հանդիպելու՝ առողջական խնդիրների պատճառով։

Հնարավորություններ
Միջավայրում առկա ցանկացած գործոն, որը կարող է խրա
խուսել կամ խոչընդոտել որոշակի վարքագծի դրսևորումը։ Մտա
ծե՛ք, թե ինչ պետք է անեք սեփական երեխայի ներառական կրթու
թյան կարիքները հոգալու համար, և ձեր միջավայրին վերաբերող
հետևյալ հարցե՛ր
 ը տվեք ձեզ։
 Շրջապատում առկա հնարավորություններ: Արդյո՞ք իմ
շրջապատում առկա են անելիքս իրագործելու հնարավորու
թյուններ։ Արդյո՞ք շրջապատս դժվարացնում կամ անհնա
րին է դարձնում անելիքս։ Օրինակ՝ իմ համայնքի դպրոցը չի
տրամադրում հավել յալ աջակցություն և չի օգնում կյանքի
դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ու նրանց
ընտանիքներին, կամ իմ շրջապատում չկան հաշմանդա
մություն ունեցող երեխաների խնամակալներին աջակցող
կազմակերպություններ և խմբեր։
 Ռեսուրսներ և ժամանակ: Արդյո՞ք ունեմ բավարար ռե
սուրսներ և ժամանակ՝ անելիքս իրագործելու համար։ Օրի
նակ՝ երեխայի կրթության համար անհրաժեշտ մասնագի
տական խորհրդատվությունը կամ օժանդակ գործիքների
ձեռքբերումը չափազանց թանկ է, կամ բավարար ժամանակ
չունեք, որ օգնեք երեխային՝ տնային աշխատանքը կատա
րելու։
 Օգնող հանգամանքներ շրջապատում: Արդյո՞ք իմ շրջա
պատը խրախուսում կամ խանգարում է ինձ իրագործելու
անելիքս։ Օրինակ՝ ձեզ համար դժվար է օգնել երեխային
ներառական կրթության հարցում՝ նրա քույրերի/եղբայրնե
րի հետ մրցակցության պատճառով, կամ չեք կարողանում
մասնակցել դպրոցի ժողովներին, քանի որ այդ ժամերին
աշխատում եք։
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Օրինակելի մոդելներ: Արդյո՞ք իմ շրջապատում կան օրի
նակներ, որոնք խրախուսում են ինձ։ Օրինակ՝ հնարավոր է,
որ չեք ճանաչում ինչ-որ մեկին, ով հաշմանդամություն ունե
ցող երեխա ունի, հետևաբար չունեք ծնողի կամ խնամակա
լի օրինակելի մոդել։
Սոցիալական և մշակութային նորմեր: Արդյո՞ք դա անելը
նորմալ և ընդունելի է իմ համայնքի համար։ Արդյո՞ք մարդիկ
իմ մասին վատ կարծիք չեն ունենա այդպես վարվելու պա
րագայում։ Օրինակ՝ հնարավոր է, որ ձեր ընտանիքի անդամ
ները կողմ են հաշմանդամություն ունեցող երեխայի հատուկ
դպրոց հաճախելուն. այդ պատճառով անհանգստանում եք,
որ նրանք կարող են դեմ լինել երեխային համայնքի ներա
ռական դպրոց ուղարկելու ձեր գաղափարին։

Դրդապատճառներ
Մտքեր կամ ինքնաբերական գործընթացներ, որոնք խրախու
սում կամ խոչընդոտում են վարքագծի որևէ դրսևորում։ Մտածե՛ք,
թե ինչ պետք է անել ձեր երեխայի ներառական կրթական կարիք
ները հոգալու համար, և ինքներդ ձեզ դրդապատճառներին վերա
բերող հետևյալ հարցե՛րը տվեք.
Ն
 ույնականացում: Արդյո՞ք այն, ինչ պետք է անեմ, համա
պատասխանում է դա անելու իմ պատկերացումներին։ Օրի
նակ՝ դուք կարծում եք, որ ձեր սոցիալական վիճակը կամ
կրթա
կան մա
կար
դա
կը թույլ չի տա
լիս, որ հար
ցեր տաք
կամ առաջարկություններ անեք երեխայի ուսուցչին։
 Հ ետևանքների ակնկալիքներ: Իմ վարքագիծը դրակա
՞ն, թե՞ բացասական հետևանքներ կունենա։ Արդյո՞ք այս
հետևանքը ակնկալելի և իրատեսական է։ Ինչպիսի՞ ազդե
ցություն այն կունենա։ Օրինակ՝ չեք ցանկանում փորձել ձեր
երեխայի կրթությանը կամ հաղորդակցմանը օժանդակելու
նոր եղանակը, քանի որ կարծում եք, որ դա փոփոխություն
չի բերի։
 Հ ույզեր: Ի՞նչ զգացողություններ եմ ունենում որևէ բան
անելիս։ Ինչպիսի՞ ն է իմ վերաբերմունքը դրա նկատմամբ։
Օրինակ՝ սեփական երեխայի ներառական կրթական կա
րիքների մասին մտածելիս տարբեր պահերի կարող են
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առաջանալ ցնցման, մերժման, անվստահության, բարկու
թյան, մեղավորության, դեպրեսիայի կամ ամոթի զգացում
ներ։
Նպատակներ: Արդյո
՞ք ունեմ հս
տակ նպա
տակ կամ թի
րախ։ Արդյո՞ք այդ նպատակն առաջնային է ինձ համար։
Օրինակ՝ այլ առաջնահերթ խնդիրները, որոնցից են, օրի
նակ, երեխայի առողջության հրատապ խնդիրները, կա
րող են ավելի կարևոր լինել ձեզ համար, քան ներառական
կրթության հարցը։
Սեփական կարողությունների վրա վստահություն:
Արդյո՞ք հավատում եմ, որ ունակ եմ իրականացնելու դա։
Օրինակ՝ կարծում եք, որ ձեր ներառական կրթության հար
ցում երեխային օգնելու համար բավարար հմտություններ
կամ կարողություններ չունեք։
Սովորություններ: Արդյո՞ք նման վարքագիծը սովորական
է։ Օրինակ՝ ամեն օր երեխային ուղեկցում եք դպրոց/տուն,
սակայն այդ ընթացքում սովորություն չունեք զրուցելու նրա
ուսուցչի կամ այլ ծնողների հետ։
Պատասխանատվություն: Ո՞ւմ առջև եմ պատասխանա
տու։ Օրինակ՝ քանի որ ընտանիքում կամ երեխայի դպրո
ցում ոչ ոք չի ստուգում, թե արդյոք երեխան հասկանում է
դպրոցում սովորածը, ապա դուք ևս չեք ստուգում։
Ինքնաբերական արձագանք: Արդյո՞ք անում եմ դա ինք
նաբերաբար։ Արդյո՞ք դա իմ գիտակցական ընկալումից
անկախ՝ ինքնաբերական արձագանք է։ Օրինակ՝ դուք և
ձեր երեխան հաճախ տուն վերադառնալիս անցնում եք
արագ սննդի կետի կողքով, այդ պատճառով հաճախակի
եք օգտվում դրանից։ Կամ ձեր կրտսեր երեխայի սովորելու
արդյունքները ավելի դժվար է նկատել ավագ երեխայի հա
մեմատ, հետևաբար շատ չեք օգնում նրան։
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Կարիքների, մարտահրավերների և լուծումների
վերաբերյալ լրացված աղ յուսակի օրինակ
Ստորև ներկայացված օրինակները կարող են օգնել փոխկա
պակցելու կարիքները, խնդիրները և լուծումները։
Կարիք

Խնդիր

Լուծում

Օրինակ՝ իմ
երեխայից շատ
ժամանակ է պա
հանջվում մեկ
գործողությունից
մյուսին անցնելու
համար։

Օրինակ՝ չգիտեմ, թե
ինչպես օգնեմ նրան
նման փոփոխություն
ների ժամանակ:
Կարողություն

Օրինակ՝ Գործիք. դիտո
ղական ժամանակացույցի
կիրառումը կարող է օգնել
նախապատրաստելու
երեխային տվյալ օրվա
համար նախատեսված
գործողություններին։ Ես
կփորձեմ անել դա տանը
և կարող եմ առաջար
կել այն նաև երեխայիս
ուսուցչին։

Օրինակ՝ իմ երե
խային անհրա
ժեշտ է լրացուցիչ
օգնություն դպրո
ցական ծրագրի
որոշ մասերը
հասկանալու հա
մար։

Օրինակ՝ երեխայիս
ուսուցիչը չունի նրա
համար անհատական
ուսուցման պլան, և
ես չգիտեմ, թե ինչ
պես խնդրեմ ուսուց
չին պլան կազմել:
Կարողություն

Օրինակ՝ Գործիք. ուսուց
չին տեղեկություննե՛ր
տրամադրեք երեխայի
հետաքրքրություննե
րի և կարիքների մա
սին՝ օգտվելով, օրինակ,
«Երեխայիս ուսումնառու
թյան վերաբերյալ տե
ղեկությունների հար
ցաթերթիկ» և «Հատուկ
հետաքրքրությունների
քարտեզ» գործիքներից։
Առաջարկե՛ք «Անհատա
կան ուսուցման պլանի»
օրինակ։ Եթե ուսուցիչը
չի ցանկանում փոփոխու
թյուններ կատարել, ապա
դիմե՛ք տնօրենին և մյուս
ծնողներին։
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Օրինակ՝ դասերը
պատրաստելիս
երեխաս ունի իմ
կարիքը։

Օրինակ՝ ես ժամա
նակ չունեմ օգնելու
երեխայիս դասերը
պատրաստելիս և
հաճախ մոռանում եմ
դրա մասին: Կարո
ղություն/ Հնարավո
րություններ

Օրինակ՝ Գործիք. սահմա
նե՛ք դասերը պատրաս
տելիս երեխային օգնելու
օրակարգ, ինչպես նաև
հիշեցումներ և ծանու
ցումներ։

Օրինակ՝ երեխաս
ունի իմ ուշադրու
թյան կարիքը:

Օրինակ՝ ես հաճախ
նյարդայնանում եմ,
երբ փորձում եմ
օգնել:
Դրդապատճառ

Օրինակ՝ բարեկեցու
թյուն. բարկացած ժա
մանակ դադա՛ր առեք և
կատարե՛ք շնչառական
և հանգստացնող վար
ժություններ։ Սովորե՛ք և
կիրառե՛ք նոր հմտություն
ներ «Ձեր բարեկեցության
մասին հոգալը» օժանդակ
նյութից և մտածե՛ք, թե ում
կարող եք դիմել օգնու
թյան համար, երբ ունեք
դադարի կարիք։

Օրինակ՝ ան
հրաժեշտ է, որ
երեխաս իրեն
ապահով զգա
դպրոցում մյուս
աշակերտների
շրջապատում:

Օրինակ՝ ես չգիտեմ,
թե ինչպես խնդրեմ
երեխայիս ընկերնե
րին անհրաժեշտու
թյան դեպքում օգնու
թյան ձեռք մեկնելու
նրան:
Հնարավորություններ

Օրինակ՝ աջակցություն.
խոսե՛ք երեխայի ուսուց
չի հետ՝ խնդրելով նրա
օգնությունը երեխայի հա
տուկ կարիքների բավա
րարման հարցում, նշում
նե՛ր արեք, թե ինչ կարող
եք ասել մյուս ծնողներին
և խնամակալներին, ինչ
պես նաև նրանց հետ
շփվելու հնարավորու
թյուննե՛ր փնտրեք։

Օրինակ՝ երե
խաս քչախոս է,
հետևաբար նրան
անհրաժեշտ է
օգնություն ուսու
ցիչների և այլ
աշակերտների
հետ շփվելիս։

Օրինակ՝ ես չգիտեմ,
թե ինչպես հաղոր
դակցվեմ երեխայիս
հետ կամ ինչպես
օգնեմ նրան մյուս
ների հետ հաղոր
դակցվելու համար:
Կարողություն

Օրինակ՝ Գործիք. օգտա
գործե՛ք հաղորդակցման
օժանդակ կամ լրացուցիչ
գործիքներ, այդ թվում՝
դիդակտիկ նյութեր կամ
բջջային հավելվածներ։
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Գ ՈՐԾ ԻՔ 5.
ԱՆՀ ԱՏ ԱԿ ԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄ ԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆՄՈՒՇ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՊԼԱՆ` ԱՈւՊ
Հաստատված` _______________________________________ կողմից:
Տնօրեն` ____________________________________________________
Հաստատման ամիս, ամսաթիվ, տարի __________________________
1. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ազգանուն, անուն, հայրանուն ________________________________
Ծննդյան վայր ______________________________________________
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ _________________________________
Սեռը`  իգական  արական
Քաղաքացիությունը __________________________________________
Բնակության հասցեն ________________________________________
Ուսումնական հաստատությունը _______________________________
Դասարանը (նշել ուսումնական տարին) _________________________
Ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների)
անուններն ու հեռախոսահամարները ____________________________
____________________________________________________________
1.10 Արտակարգ իրավիճակների դեպքում` կապի միջոց` աշխատան
քային և բնակարանի հեռախոսահամարներ ________________
2. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2.1 Բնագավառներ, որտեղ դրսևորվում են սովորողի ուժեղ կողմերը`
Ըստ ուսուցչի`
Ըստ մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի`
Ըստ ծնողի`
Ըստ սովորողի`
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2.2 Բնագավառներ, որտեղ դրսևորվում են սովորողի թույլ կողմերը`
Ըստ ուսուցչի`
Ըստ մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի`
Ըստ ծնողի`
Ըստ սովորողի`

2.3 Ֆունկցիաների կատարողականության մակարդակները` ըստ
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման.
 ձայնի և խոսքի
 լսողական
 տեսողական
 ինտելեկտուալ/մտավոր
 շարժողական
2.4 Առողջական վիճակի մասին տեղեկություն
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
2.5 Հաշմանդամություն
 ունի
 չունի
_________________________________________________________
2.6 Սովորողի նախասիրությունները
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Ինչպիսի՞ն է իրեն պատկերացնում սովորողը1 (նշել այն դպրոցը, որտեղ
այս պահին սովորում է աշակերտը)

Ինչպիսի՞ն է իր երեխային պատկերացնում ծնողը (նշել այն դպրոցը,
որտեղ այս պահին սովորում է աշակերտը)

3. ԵՐԵԽԱՅԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՏԵՍԱԿԸ

ԵՐԲ Է
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԱՄՓՈՓ

Կրթության
առանձնահա
տուկ պայման
ների կարիքի
գնահատում
Կրթական
առաջընթացի
գնահատում
(գիտելիք,
կարողություն
ներ և հմտու
թյուններ)

1

Հնարավորության դեպքում` ըստ աշակերտի ցանկության, կարո
ղու
թյան:
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4. ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ԸՍՏ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ
 մայրենի,
 հայոց լեզու,
 գրականություն (ավագ դպրոցում` հայ գրականություն),
 օտար լեզու,
 ռուսաց լեզու,
 մաթեմատիկա,
 հանրահաշիվ,
 երկրաչափություն,
 ինֆորմատիկա,
 բնություն, բնական գիտություններ (ես և շրջակա աշխարհը,
 բնագիտություն, աշխարհագրություն, ֆիզիկա, քիմիա,
կենսաբանություն),
 հասարակություն, հասարակական գիտություններ
(հայրենագիտություն, հայոց պատմություն, Հայոց եկեղեցու
պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն,
Հայաստանի աշխարհագրություն) արվեստ (ազգային երգ ու պար,
երաժշտություն, կերպարվեստ),
 տեխնոլոգիա,
 ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն
(ֆիզկուլտուրա, ՆԶՊ):
5. ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ, ՈՒՐ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ ՍՈՎՈՐՈՂԻ
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ
Ուժեղ կողմերը

Արտահայտված կարիքներ

6. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ,
ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԱՈՒՊ

38

7. ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈւՄՆԵՐ
Ուսումնական
գործընթացի
հարմարեցումներ

Միջավայրային
հարմարեցումներ

Առաջընթացի
գնահատման
գործընթացի
հարմարեցում
ներ

7.1 Աջակցող ծառայությունների տրամադրում (համաձայն
աղյուսակի)
Հատուկ ման
կավարժական
ծառայություն

Ժամա
նակա
հատված

Տևողություն

Ծավալներ

Ծառայու
թյունների
տրա
մադրման
գրաֆիկ

Ժամա
նակա
հատված

Տևողություն

Ծավալներ

Ծառայու
թյունների
տրա
մադրման
գրաֆիկ

տիֆլոմանկա
վարժի
սուրդոմանկա
վարժի
օլիգոֆրենոման
կավարժի
Հոգեբանական
ծառայություն

հոգեբանի
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Սոցիալիզացիա

Ժամա
նակա
հատված

Տևողություն

Ծավալներ

Ծառայու
թյունների
տրա
մադրման
գրաֆիկ

սոցիալական
մանկավարժի
8. ԱՈւՊ-Ի ՄՇԱԿՄԱՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈւՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՅԼ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

9. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

10. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ`
ԸՍՏ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

11.1 ԿԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԱՌԿԱ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
(ինչքան գիտի և ինչքան է կարողանում)
Գիտելիքներ

Հմտություններ
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11.2 ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ

11.3 ԿԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՎԱՐՏԻՆ
Գիտելիքներ

Հմտություններ

Գնահատման մեթոդներ

1-ին կիսամյակ

2-րդ կիսամյակ

12. ԽՆԴԻՐՆԵՐ` ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈւՄՆԵՐ
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12.1 ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈւՄՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ
ԹԵՄԱ

ԺԱՄ

ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵ
ՐԸ ԹԵՄԱՅԻ
ԱՎԱՐՏԻՆ.
ԳԻՏԻ, ԿԱՐՈՂ Է

ԹԵՄԱՅԻ
ԱՄՓՈՓԻՉ
ԳՆԱ
ՀԱՏՄԱՆ
ԱՄՍԱԹԻՎ

ՄԵԹՈԴ

12.2 ՈւՍՈւՄՆԱՌՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈւՄՆԵՐ
Ուսումնական գործընթացի
հարմարեցումներ

Միջավայրային հարմարեցումներ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈւՍՈւՑԻՉ

ՈւՍՈւՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

________________________

_____________________

13. ԱՈւՊ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
(ԸՆԹԱՑԻԿ, ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ)
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈւ ԱՆՁ
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14. ԱՆՑՈւՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ
(ՀԱՋՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄ ՏԱՐՐԱԿԱՆԻՑ` ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑ
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻՑ` ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ)
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՆՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑԸ
Ես` ----------------------------------------------ս, սույնով հավաս
տիացնում եմ, որ մասնակցել եմ երեխայիս` -------------------------------------------------- ԱՈւՊ-ի մշակման գործընթացին և գիտակցում
եմ, որ սույն ԱՈւՊ-ի երկարաժամկետ նպատակները, տարեկան նպա
տակներն ու խնդիրները և դրանց իրականացման գործընթացը հար
մարեցվել և պարզեցվել են երեխայիս կարողությունների և հմտություն
ների առավելագույն ներուժին համապատասխան, և որ իմ երե
խա
յի
կրթության արդյունքներն ու ձեռքբերումները գնահատվելու են ըստ իր
ԱՈւՊ-ով սահմանված նպատակների և խնդիրների:
__________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Դպրոցի ղեկավար/տնօրեն ___________________ Ամսաթիվ
ԱՈւՊ-ը մշակող խումբ՝
Ազգանուն, անուն

Պաշտոն

Ստորագրություն

1.

———

———

———

2.

———

———

———

3.

———

———

———

4.

———

———

———

5.

———

———

———

Ամսաթիվ _______________
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ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Աշակերտի
անունը

Ծնողի/Խնա
մակալի անունը

Տարիքը

Ծնողի/Խնա
մակալի հեռա
խոսահամարը

Հիմնական
լեզուն

Ծնողի/Խնա
մակալի հասցեն

ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աշակերտի նպատակը կիսամյա
կի կտրվածքով

Հիմնական ուժեղ կողմերը

Հիմնական խնդիրները

Թերացումները
Ուսումնական խնդիրների հաղ
թահարմանն ուղղված հաջող
ված ռազմավարություններ
Այլ մեկնաբանություններ

Այս նմուշը ցույց է տալիս, թե ուսուցիչն ինչպես կարող է օգտա
գործել խնամակալից ստացած տեղեկությունները անհատական
ուսուցման պլան մշակելիս։ Ուսուցիչները կարող են օգտագործել
այն տարբեր ձևաչափերով։
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Նշում. գոյություն ունեն անհատական ուսուցման պլանի տար
բեր ձևաչափեր։ Սա մեր երկրում կիրառվող ձևաչափն է։ Ուսուցիչ
ներն օգտվում են հետևյալ նմուշից իրենց աշակերտների ուսումնա
կան խնդիրներին և հաջողություններին հետևելու համար։ Այն թար
մացվում է եռամսյակը մեկ և տրամադրվում է երեխայի ծնողին/
խնամակալին՝ երեխայի հետ արված աշխատանքների մասին նրան
իրազեկելու նպատակով։ Տարվա վերջում անհատական ուսուցման
պլանի գնահատման ամփոփ տեղեկությունը փոխանցվում է հա
ջորդ ուսուցչին։
Խնամակալներին խորհուրդ է տրվում պահպանել իրենց երե
խայի անհատական ուսուցման պլանի օրինակը, քանի որ այն կա
րող է օգտակար լինել խնամակալների և ուսուցիչների միջև քննար
կումների համար։

45

Գ ՈՐԾ ԻՔ 6.
ԵՐԵԽԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱՌ ՈՒԹ ՅԱՆ
ՎԵՐԱԲ ԵՐ ՅԱԼ ՏԵՂ ԵԿ ՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՐՑ ԱԹ ԵՐԹ ԻԿ
Այս եղանակով դպրոցները կամ ուսուցիչները կարող են խնա
մակալներից բավականաչափ տեղեկություններ ստանալ երեխայի
ուսումնառության, ուժեղ կողմերի/հաջողությունների, նպատակնե
րի և խնդիրների (Հիմնական կրթության վերաբերյալ տեղեկատվա
կան հարցաթերթիկ), ինչպես նաև հատուկ հետաքրքրությունների
(Հատուկ հետաքրքրությունների հարցաթերթիկ) վերաբերյալ։ Այ
նուհետև ուսուցիչները կարող են օգտագործել այդ տեղեկություն
ները երեխայի բնութագիրը կազմելու և անհատական ուսուցման
պլանը մշակելու համար։
Վ
 երցվել և համապատասխանեցվել է Լինդա Դեյվիի Special
Interest Map (Հատուկ հետաքրքրությունների քարտեզ) աշխատու
թյունից։

Հիմնական կրթության վերաբերյալ
տեղեկությունների հարցաթերթիկ
1. Իմ երեխայի սոցիալ ական հաղորդակցման ուժեղ կողմերն են՝
ա.
բ.
գ.

2. Իմ երեխային մոտիվացնող գործոններն են՝
ա.
բ.
գ.

3. Իմ երեխայի սիրած գրքերը, հեռուստահաղորդումներն ու
խաղալիքներն են՝
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Գրքեր

Հեռուստահաղորդումներ/
շոուներ

Խաղալիքներ

ա.

բ.

գ.

ա.

բ.

գ.

ա.

բ.

գ.

4. Խնդրում ենք նշել սոցիալական հաղորդակցման ցանկա
ցած ոլորտ, որի ուղղությամբ տանը կատարում եք որևէ աշ
խատանք։
ա.
բ.
գ.

5. Խնդրում ենք նշել տանը երեխայի ձեր կարծիքով ոչ ադեկ
վատ/խնդրահարույց վարքագիծը։
ա.
բ.
գ.

6. Խնդրում ենք նշել ընդհանուր այն ոլորտները, որոնց ուղղու
թյամբ տանը որևէ աշխատանք եք կատարում։
ա.
բ.
գ.

7.

Խնդրում ենք թվարկել այն ամենը, ինչ չի սիրում ձեր երե
խան, կամ նշել նրա զգայական խնդիրները։
ա.
բ.
գ.
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8. Խնդրում ենք նշել ձեր ե
րե
խային զգայա
կան հա
նգստու
թյուն պատճառող միջոցները։
ա.
բ.
գ.

9.

Որքա՞ ն երկար է ձեր երեխան ուշադրությունը կենտրոնաց
նում իրեն բավականություն պատճառող զբաղմունքի վրա:

10. Որքա՞ ն երկար է ձեր երեխան ուշադրությունը կենտրոնաց
նում հատուկ հետաքրքրություններով զբաղվելու վրա:
11. Խնդրում ենք թվարկել ձեր երեխայի երեք նախընտրելի
ոլորտները։
ա.
բ.
գ.

12. Խնդրում ենք ստորև ներկայացնել վերևում չհիշատակված
լրացուցիչ տվյալներ։
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Երեխայի Հատուկ Հետաքրքրությունների
վերաբերյալ հարցաթերթիկ
Հատուկ հետա
քրքրություն
Մանրամասն նկարագրե՛ք, թե ինչ հատուկ հետաքրքրություններ ունի երեխան, և ինչպես է
նա նախընտրում զբաղվել դրանցով։

	

Տեխնիկական
1. Նկարագրե՛ք ձեր երեխայի նախընտրելի
տեխնիկական միջոցները։
2. Պարզաբանե՛ք, թե ինչպես է նա սիրում
օգտագործել տեխնիկական միջոցները։
3. Եթե խոսքը խաղերի մասին է, ապա նշե
՛ք, թե ինչպիսի խաղեր է սիրում։
4. Եթե սիրում է դիտել տեսահոլովակներ,
ապա նշե՛ք նրա նախընտրելի տեսահո
լովակները։
Սոցիալական
1. Նշե՛ք, թե որոնք են երեխայի հատուկ
հետաքրքրությունները (ՀՀ), որքանով են
դրանք սոցիալական առումով ներգրավ
վածություն ապահովում և ինչ դերակա
տարություն ունեն երեխայի կյանքում։
2. Պարզաբանե՛ք, թե ինչպես է զբաղվում
դրանով։
Տեղեկատվական
1. Նշեք, թե ինչ է դիտում, նկարագրում,
հաղորդում, հետազոտում ձեր երեխան
(տրամադրե՛ք հնարավորինս շատ ման
րամասներ)։
2. Պարզաբանե՛ք, թե ինչպես է նա ընկա
լում և հաղորդում տեղեկությունները։
Բացատրական
1. Բացատրե՛ք, թե ձեր երեխան ինչ հա
տուկ հետաքրքրություններ է օգտա
գործում ստեղծելիս և կառուցելիս և ինչ
է սիրում կառուցել կամ ստեղծել։
2. Բացատրե՛ք, թե ինչպես է կառուցում
կամ ստեղծում և ինչպիսի համա
կարգեր ու մեթոդներ է նախընտրում
կիրառել։
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Մանրամասն նկարագրե՛ք, թե ինչ հատուկ հետաքրքրություններ ունի
երեխան, և ինչպես է նա նախընտրում զբաղվել դրանցով։

Կարգավորող
1. Նշե՛ք այն ամենը, ինչ ձեր երեխան սի
րում է դասակարգել կամ կարգավորել
(նշված ՀՀ-ի հետ կապված)։
2. Ինչպե՞ս է նախընտրում դասակարգել/
կարգավորել, ինչպիսի՞ գործընթացներ
է կիրառում ձեր երեխան։
Ֆիզիկական
(Ընդհանուր շարժողականություն)
1. Ձեր երեխան ինչպե՞ս է դրսևորում իր
հատուկ հետաքրքրությունները։
2. Ինչպե՞ս է արտահայտում նման գոր
ծողություններից բավականություն
ստանալը։
Զգայական
1. Հատուկ հետաքրքրությունների ո՞ր
տարրերն են նրան զգայական հաճույք
պատճառում՝ հպվելը/հոտ զգալը/լսե
լը/համ զգալը…
2. Ինչպե՞ս է արտահայտում իր հույզերն
ու ապրումները։
Ֆիզիկական
(Ընդհանուր շարժողականություն)
1. Ձեր երեխայի հատուկ ո՞ր հետաքրքրու
թյուններն են առավել զարգացած։
2. Ինչպե՞ս է արտահայտում դա։

Նշե՛ք ձեզ վերաբերող բոլոր ճիշտ տարբերակները.
Իմ երեխան սիրում է պարզել, թե ինչպես են աշխա
տում կամ պատրաստված մեխանիզմները։
 Իմ երեխան սիրում է դասավորել և դասակարգել իրերը։
 Իմ երեխան սիրում է մոդելներ պատրաստել,
թխվածքաբլիթներ թխել, կարել և այլն։ 
 Իմ երեխան սիրում է գտնել տարատեսակ փաստեր։
 Իմ երեխան սիրում է ստեղծագործել, հետաքրքրվում է
արվեստով, այդ թվում՝ թատրոնով, կինոյով և այլն։
 Իմ երեխան հետաքրքրվում է գիտությամբ։ 
 Իմ երեխան սիրում է կենդանիներին։
 Իմ երեխան սիրում է մարդկանց։
 Իմ երեխային գրավում են բույսերը։
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ԳՈՐԾ ԻՔ 7.
ՆԵ ՐԱ Ռ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹՈՒ Թ ՅՈՒՆԸ ԽՐԱ ԽՈՒ Ս ՈՂ
ԳՈՐԾ ԻՔ ԱԿ ԱԶ Մ ԽՆԱՄ ԱԿ ԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄ ԱՐ
 ործիքը վերցվել և համապատասխանեցվել է Հաշմանդամու
Գ
թյուն ունեցող երեխաների ուսուցման ազգային կենտրոնի 21-րդ
դարի ուսուցումն ու ներառական կրթությունը քարոզող գործիքա
կազմ 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։
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Գործողություններ: Ինչպե՞ս կարող եք հասնել ձեր նպատակ
ներին։

Գործողությունների ճանապարհային քարտեզ
Չկան երկու միանման դպրոցներ կամ համայնքներ, հետևա
բար դպրոցի անձնակազմի և որոշումներ կայացնող անձանց հետ
առնչվելու ձեր եղանակները նույնպես պետք է տարբեր լինեն։
Դպրոցի ներառականության աստիճանը որոշող անձինք (ովքեր
սովորաբար կայացնում են որոշումներ) ընտրվում են՝ հաշվի առ
նելով դպրոցի տեսակը (հանրային, մասնավոր), դպրոցի կամ հա
մայնքի մեծությունը և տեղական մշակույթը:
Ստորև ներկայացված են ձեր դպրոցում ներառական կրթու
թյան առաջխաղացմանն առնչվող հնարավոր ընդհանուր մար
տահրավերները և ձեռնարկվելիք քայլերը։
Ձեր երեխայի ուսուցիչը կամ տնօրենը չի հավատում, որ հաշ
մանդամություն ունեցող երեխաները կարող են հաճախել սովորա
կան դպրոց՝ պնդելով, որ նրանք պետք է սովորեն հատուկ դպրոց
ներում։
 Ներկայացրե՛ք նրանց ներառական կրթության մասին
օրենքն ու տեղեկություններ, որոնք փաստում են ներառվա
ծության կարևորությունը բոլոր երեխաների համար։
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Առարկության դեպքում հանդիպե՛ք դպրոցի տնօրենի և
անձնակազմի հետ։
Առարկության դեպքում գրավոր հաղորդակցվե՛ք և անձամբ
հանդիպե՛ք դպրոցի լիազոր մարմնի ղեկավարության և
դպրոցի խորհրդի անդամների հետ։ Քննարկե՛ք, թե ինչու
չեն բավարարվում աշակերտների կարիքները, և ներկայաց
րե՛ք ներառական կրթության անհրաժեշտությունը։

Ձ
 եր երեխայի ուսուցիչը կարծում է, որ հաշմանդամություն
ունեցող երեխաները պետք է հաճախեն սովորական դպրոց, սա
կայն համոզված չէ, թե որն է նրանց պատշաճ կրթելու և ուսուցմանն
օգնելու ճիշտ տարբերակը։
 Կիսվե՛ք ներառական կրթության վերաբերյալ ձեր գիտելիք
ներով և այն կիրառելու պատրաստակամությամբ։ Առաջար
կե՛ք համագործակցություն, որպեսզի դպրոցն ապահովի
անհրաժեշտ մասնագիտական զարգացումը։
 Առարկության դեպքում հանդիպե՛ք դպրոցի տնօրենի հետ
և առաջարկե՛ք կազմակերպել ներառական կրթության թե
մայով վերապատրաստման դասընթացներ դասղեկների և
առարկայական ուսուցիչների համար՝ հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների ուսումնական կարիքները հոգալու
նպատակով։
 Առարկության դեպքում գրավոր հաղորդակցվե՛ք և ան
ձամբ հանդիպե՛ք դպրոցի լիազոր մարմնի և/կամ դպրոցի
խորհրդի անդամների հետ։ Հարցրե՛ք ուսուցիչների թերի
պատրաստվածության պատճառների մասին, և թե ինչու
նրանք չեն ստանում պատշաճ աջակցություն բոլոր աշա
կերտներին հավասարապես ուսուցման գործընթացում
ներգրավելու համար։
 եր երեխայի դպրոցը չունի բավարար ռեսուրսներ հաշման
Ձ
դամություն ունեցող աշակերտներին տեղավորելու համար։
 Հ անդիպե՛ք դպրոցի տնօրենի և/կամ ներառական կրթու
թյանն օժանդակող անձնակազմի հետ։ Խնդրե՛ք, որ առկա
ռեսուրսների հաշվին ապահովեն հաշմանդամություն ունե
ցող աշակերտների կրթական նպատակների իրագործումն
ու խնդիրների լուծումը։
 Առարկության դեպքում գրավոր հաղորդակցվե՛ք և անձամբ
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հանդիպե՛ք ծնողական խորհրդի կամ դպրոցի խորհրդի ան
դամների հետ։ Խնդրե՛ք նրանց ուղեցույցներ տրամադրել
հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին աջակցելու հա
մար։
Եթե խոսքը արտադպրոցական միջոցառումների մասին
է, օրինակ՝ արտադասարանային միջոցառումների կամ
էքսկուրսիաների, ապա հանդիպո՛ւմ պահանջեք երեխայի,
գործընկեր կազմակերպության կամ գործակալության և
դպրոցի անձնակազմի հետ։ Միասին աշխատե՛ք՝ միջո
ցառման նպատակները, ինչպես նաև բոլոր երեխաներին
ներգրավելու կարևորությունը պարզաբանելու համար։

Կոնտակտային անձանց թերթիկ
Կոնտակտային բոլոր տեղեկությունների մեկտեղումը դյուրաց
նում է անհրաժեշտ անձանց հետ շփումը։ Տեղական մակարդակով
որոշում կայացնող անձանց կոնտակտային տվյալները պարզելու
համար դիմե՛ք ձեր երեխայի դպրոց կամ համայնքային/մարզային
կառույցներին։
Դպրոցում որոշում կայացնող անձինք (տնօրեն, ուսուցիչ,
մեթոդիստ, մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմ կամ
այլ անձնակազմ)
Անուն

Հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստ
կամ հասցե

Համայնքի/մարզի մակարդակով որոշում կայացնողներ
(ղեկավար կամ նրա օգնականը, կրթության բաժնի, վարչության
պետ կամ աշխատակից, դպրոցի խորհրդի նախագահ, դպրոցի
խորհրդի անդամ, այլ աշխատակիցներ)
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Անուն

Հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստ
կամ հասցե

Այլ ծնողներ/խնամակալներ (որպես այդպիսիք կարող են
հանդես գալ հաշմանդամություն ունեցող կամ չունեցող երեխանե
րի ծնողներ/խնամակալներ)
Անուն

Հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստ
կամ հասցե

Խնդիրներ և հնարավորություններ
Խնդրահարույց ոլորտները պարզելու և ձեր երեխայի ներա
ռական կրթության հնարավորությունները բացահայտելու համար
կարող եք մի շարք հարցեր առաջադրել ուսուցիչներին և դպրոցին,
ինչպես նաև դպրոցի լիազոր մարմնի ղեկավարությանը։
Ուսուցչի պատրաստվածություն
Մանկավարժների (ուսուցիչների, դպրոցի ղեկավարության և
այլ մասնագետների) վստահությունն առ այն, որ տիրապետում են
բոլոր սովորողներին աջակցելու համար բավարար հմտությունների
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և հնարավորությունների, լավագույնս ապացուցում և կանխորո
շում է, որ աշակերտները ստանում են պատշաճ կրթություն, որը
կօգնի նրանց հետագայում հասնելու հաջողությունների։
Ձեր երեխայի կրթությունն իրակակացնող անձինք պարտա
վոր են ունենալ բավարար գիտելիքներ և վերապատրաստված լի
նել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին աջակցելու համար։
1. Արդյո՞ք ուսուցիչներն անցել են հատուկ վերապատրաստում
բոլոր, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող աշակերների
հետ աշխատելու համար։
2. Արդյո՞ք դպրոցի ժամանակացույցով մանկավարժների հա
մար նախատեսված է բավարար ժամանակ՝ աշակերտնե
րի անհատական կարիքները հասկանալուն և աջակցելուն
ուղղված համատեղ աշխատանքներ կատարելու համար։
Հասանելիության և հարմարավետության ապահովում
Ներառական դպրոցների համար առաջնահերթ է համար
վում հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար հարմա
րավետության և հասանելի հնարավորությունների ապահովումը։
Դպրոցներն ու դպրոցի լիազոր մարմնի ղեկավարությունը պետք
է հստակ նշեն և նախատեսեն ուսումնական միջոցներ հաշման
դամություն ունեցող և այլ ենթախմբեր ներկայացնող երեխաների
համար։ Որպես օրինակ կարելի է դիտարկել, թե արդյոք դպրոցն
առաջարկում է ուսուցման համընդհանուր ձևավորման սկզբունքնե
րին համապատասխան ուսուցում: Սովորողներին առաջարկում են
ուսուցման, հետադարձ կապի և հաղորդակցման ու գնահատման
բազմաթիվ տարբերակներ, ինչը թույլ է տալիս նրանց ներգրավվել
ուսումնական գործընթացում տարբեր կերպ։
1. Արդյո՞ք հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների կարիք
ները հստակորեն նշված են դպրոցի զարգացման ծրագրում։
2. Ինչպե՞ս է դասավանդման, աջակցման և գնահատման ըն
թացքում կիրառվում ուսուցման համընդհանուր ձևավոր
ման մեթոդը։
3. Արդյո՞ք առկա են ուսուցման գործընթացում երեխաների
առավել ամբողջական ներգրավման տարբերակներ։
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Գնահատման կարգը
Աշակերտների առաջադիմությունը ստուգելու համար դպրոց
ները կարող են կիրառել սովորական քննական/թեստավորման
համակարգ։ Չնայած նման համակարգի կարևորությանը՝ դրանք,
այնուամենայնիվ, չեն կարող բավարար պատկերացում տալ առան
ձին երեխայի առաջադիմության մասին։ Գնահատման ընդունված
համակարգի և թեստերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է կիրառել նաև
այլ միջոցներ, որոնք օբյեկտիվ պատկերացում կտան այն մասին,
թե ինչպես են աշակերտներն իրենց դրսևորում մյուս աշակերտների
համեմատ։ Խոսքը աշակերտների մասնակցության վերլուծության,
հաճախելիության, կատարողականության և այլնի մասին է։
1. Գնահատման ի՞նչ համակարգեր են կիրառվում դպրոցում։
Ի՞նչ նպատակով են դրանք կիրառվում։ Ինչպե՞ս են օգտա
գործվում գնահատականներն ու ստացված այլ տվյալները։
2. Արդյո՞ք դպրոցում կատարվում է բոլոր հմտությունների
գնահատում, ինչպես ակադեմիական (դրանց թվում՝ կար
դալն ու մաթեմատիկան), այնպես էլ համագործակցելու,
հաղորդակցվելու և քննադատական մտածողության։
3. Արդյո՞ք գնահատումը կատարվում է ուսուցման համընդհա
նուր ձևավորման մեթոդով։
Միջամտություններ և աջակցության համակարգեր
Դպրոցներն ու լիազոր մարմնի կրթության բաժինները նախա
ձեռնություն պետք է դրսևորեն սովորելու խնդիրներ ունեցող աշա
կերտների կարիքների բավարարմանն ուղղված միջոցառումները
պլանավորելիս։ Նման նախաձեռնություն իրագործող դպրոցը կամ
համայնքի/մարզի պատասխանատու բաժինը պետք է կիսվի ընդ
հանուր միջամտությունների համակարգերում հատուկ հմտություն
ներ ու տրամադրվածություն ստեղծելու սեփական փորձով։
 Ի՞նչ է պատահում, երբ երեխան խնդիրներ է ունենում որևէ
առարկայի կամ որևէ կոնկրետ հմտության հետ կապված։
Ինչպիսի՞ միջամտություն կառաջարկեք։
 Ինչպե՞ս կարող են ծնողներն օգնել իրենց երեխաներին
տանը։
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Ընտանիքի և համայնքի մասնակցություն
Արդյունավետ աշխատող դպրոցներն ու համայնքի/մարզի
պատասխանատու բաժինները սովորաբար ներգրավում են ծնող
ներին և այլ խնամակալներին ներառական կրթության վերաբերյալ
իրենց տեսլականն իրագործելու համար։ Ներառական կրթություն
քարոզող և կիրառող դպրոցներում և համայնքներում կան հատուկ
մասնագետներ կամ թիմեր, որոնք պատասխանատու են հաշման
դամություն ունեցող աշակերտների ծնողների, ինչպես նաև հաշ
մանդամություն ունեցող ծնողների հետ հաղորդակցվելու համար։
Նրանք ապահովում են ներառական մոտեցմամբ այլընտրանքային
կրթական հնարավորություններ։
 Արդյո՞ք առկա են հատուկ միջոցներ/ձևեր, որոնց միջոցով
հնարավոր է ծնողների համար ավելի մեծ աջակցություն
ապահովել։
 Ովքե՞ր են ձեր համայնքային գործընկերները։ Արդյո՞ք նրանք
ունակ են օժանդակելու բոլոր, այդ թվում՝ հաշմանդամու
թյուն ունեցող աշակերտների ուսումնառությանը։

Դպրոցի և համայնքի/մարզի պատասխանատու
բաժնի աշխատակիցների հետ զրույցի սցենարներ
Դպրոցի կամ համայնքի/մարզի պատասխանատու բաժնի աշ
խատակիցների հետ զրուցելիս կարևոր է հստակ ձևակերպել ձեզ
հուզող հարցերը։ Դուք ակնկալում եք պատասխաններ ստանալ ձեր
հարցերին և պարզել, թե ինչպես լինել հետևողական։ Դա անելու
միակ ճանապարհն է զրույցը սկսել պնդմամբ և անցնել հարցերին։
Ստորև ներկայացված են որոշ օրինակներ։
Սցենար 1. «Ես անհանգստացած եմ այն փաստով, որ իմ
երեխան և հաշմանդամություն ունեցող այլ երեխաներ անտես
վում են մեր դպրոցում։ Արդյո՞ք դպրոցը պատրաստ է ապահո
վելու թիրախային միջամտություն այս հարցում, և արդյո՞ք հաշ
մանդամություն ունեցող երեխաների համար սահմանված նպա
տակները ներառում են նրանց համար կարևոր հմտությունների
ձևավորումը»։
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Սցենար 2. «Ես ունեմ երեխա, որը սովորում է անհատա
կան ուսուցման պլանով և ստանում է մանկավարժահոգեբանա
կան աջակցություն, և պետք է ասեմ, որ միայն քննությունների
արդյունքներով չի կարելի դատել ու որոշել նման երեխաների
առաջադիմությունը, առաջընթացն ու հնարավորությունները։
Ինձ համար կարևոր է, որ կրթության ցուցիչներն ու աշակերտ
ների հաջողությունները որոշող միջոցները չսահմանափակվեն
զուտ քննության արդյունքներով։ Անհրաժեշտ է տեսնել, թե որ
քան արդյունավետ է իմ երեխան քննադատաբար մտածում, լու
ծում բարդ խնդիրները, հաղորդակցվում և աշխատում իր գաղա
փարների վրա։ Ի՞նչ ցուցիչներ է կիրառում դպրոցը ներկայում,
և արդյո՞ք դրանք իմ երեխայի նման երեխաների հաջողության
չափման լավագույն միջոցն են»։

 ուք կարող եք նաև ներկայացնել ձեր սցենարը կամ նշումներ
Դ
անել հանդիպման համար։
Սցենար 1.
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Սցենար 2.

Պաշտոնատար անձանց ուղղված նամակի օրինակ
Սույն նամակի նմուշում ներկայացված է այն ձևաչափն ու բա
ռապաշարը, որ խորհուրդ է տրվում օգտագործել դպրոցին կամ
համայնքի/մարզի կրթական ոլորտի պատասխանատուներին հաս
ցեագրված գրության մեջ:
Հարգելի (հասցեատիրոջ անունը)…
Ես…. (նշել հաշմանդամության տեսակը) ունեցող…. (երեխայի/
երեխաների) ծնո
ղն եմ և գրում եմ այս նա
մա
կը ո
րոշ հար
ցե
րիս
պատասխանները ստանալու ակնկալիքով։ Մասնավորապես ինչ
պե՞ս կարող եմ մասնակցել (որդուս/դստերս/երեխաներիս) դպրո
ցում առաջադիմությանը, աշխատանքում մասնակցությանը, հա
մայնքում ներգրավվածությանը ուղղված ջանքերին։ Ուզում եմ
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համոզված լինել, որ դպրոցն ապահովում է [նրան/նրանց] հաջո
ղության համար անհրաժեշտ գիտելիքներով, հմտություններով և
նախադրյալներով։
Գիտակցում եմ, որ իմ խնդրանքը բավարարելու համար կպա
հանջվի ավելի քան մեկ նախաձեռնություն և ավելի քան մեկ ուսուց
չի աշխատանք։ Կցանկանայի պարզել դպրոցի և համայնքային ղե
կավարության դիրքորոշումը ներառական կրթության վերաբերյալ։
Ո՞ւմ կարող եմ դիմել ավելին իմանալու և ձեր ջանքերին աջակ
ցելու համար։ Ցանկանում եմ պարզել, թե ինչ պայմաններ և միջոց
ներ են նախատեսված ուսուցման տարբեր հնարավորություններ
ունեցող աշակերտների համար, ինչպես է գնահատվում նրանց
առաջադիմությունը, ինչ որոշումներ են կայացվում դասավանդման
մեթոդների փոփոխության վերաբերյալ, և ինչ օժանդակություն
կարող են ապահովել աշակերտների ծնողները։ Հուսով եմ, որ ինձ
կուղղորդեք ճիշտ մարդկանց մոտ։
Անհամբեր սպասում եմ ձեր պատասխանին՝ ապահովելու (երե
խայիս/երեխաներիս) և (նրա/նրանց) ընկերների պայծառ ապա
գային ուղղված ջանքերին մեր հնարավոր մասնակցությունը։
Հարգանքով՝
(անուն/ազգանուն)
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