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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 
մա սին, որոնց կարիքը դուք հնարավոր է ունե
նաք և ինչպես գտնել դրանք:

Դպրոցների, ուսուցիչների և հաշմանդա մու
թյուն ունեցող երեխաների խնամակալների 
հա մար այս ուղեցույցը այս փաթեթի առա ջին 
փաստաթուղթն է: Այս ուղեցույցը կօգ նի խնա
մա կալներին հասկանալ իրենց իրա վունք
ները, բա ցահայտել իրենց կարիքները, առկա 
խնդիր ները, ինչպես նաև գտնել լու ծում ներ 
այդ խնդիր ների համար:

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð
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Կազմակերպությունների տեղեկատուում 
ներ կայացված է Հայաստանում գոր ծող տե
ղա կան միավորումների և կազ մա կեր պու
թյուն  ների ցանկը, որոնք կարող են կապ 
ստեղծել և աջակցել ծնողներին կամ խնա
մա կալներին: Նրանց մի մասը կարող է լավ 
ռե սուրս լինել լրացուցիչ տեղեկատվության, 
լուծում ներին միտված գաղափարների և 
մյուս ների հետ կապ հաստատելու համար:

Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներկա
յաց ված են օգտակար նյութեր, տեղեկա տվու
թյուն և հղումներ: Սա օգտակար հար թակ 
է խնա մակալների համար փնտրելու իրենց 
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 խնա մա
կալ ների համար:
3րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը 
ձեզ տե ղե կատվություն կտա այն մասին, թե 
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է 
առավել հա մապատասխանում յուրաքանչյուր 
ռեսուրսը:

Երևան 2022

ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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 ԳՈՐ ԾԻՔ 1.  
ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 
 ԴՊՐՈՑ ՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ 

Դպ րոց նե րի ինք նագնա հա տու մը գոր ծըն թաց է, երբ դպրո
ցա կան հա մայնք նե րը դի տար կո ւմ են սե փա կան գոր ծե լա կեր պը և 
բա ցա հայ տո ւմ մի ջամ տու թյո ւն  պա հան ջող ո լորտ նե րը։ Այս գոր
ծըն թա ցը կար ևոր վո ւմ է դպրոց նե րի զար գաց մա նն ուղղ ված գոր
ծո ղու թյո ւն նե րի պլա նա վոր ման ա ռու մո վ։ Դպ րո ցա կան հա մայն քը 
բաղ կա ցած է դպրո ցի անձնա կազ մից, ծնող նե րից, հա մայն քի ներ
կայա ցու ցիչ նե րից և ըստ ան հրա ժե շու թյան նաև նախ կին ա շա կերտ
նե րի ց։

Դպ րո ցի ինք նագնա հատ ման ընդ հա նո ւր մե թոդ է « Նե րառ ման 
ին դեք սը», որն ըն դո ւն վել և կի րառ վո ւմ է Եվ րո պայի և Ա սի այի բազ
մա թիվ երկրնե րո ւմ։ Այն գոր ծի քա կա զմ է, ո րի կի րա ռու մը թույլ է 
տա լիս գնա հա տել մի շա րք ո լորտ ներ և նպաս տո ւմ է նե րա ռա կան 
դպրոց նե րի զար գաց մա նն ու ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գո րծ մա նը ։

17 ո լորտ նե րի վե րա բե րյալ ուղ ղոր դող հար ցե րի մի ջո ցով 
դպրո ցա կան հա մայնք նե րը կա րող են տվյալ ներ հա վա քել և դրա նց 
հի ման վրա մշա կել դպրո ցի զար գաց ման գոր ծո ղու թյո ւն նե րի պլա ն 

Աղ բյուր՝ https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/
uploads/pubblicazioni/inclusiveeducationwhatwhyandhow.pdf 

1.  Բո լոր ա շա կերտ նե րն ի րենց լավ են զգում դպրո ցում։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցում գոր ծում է բո լոր ե րե խա նե րին, այդ թվում՝ 
բազ մա զան խմ բե րի ա շա կերտ նե րին ըն դու նե լու/ նե րա ռե լու 
քա ղա քա կա նու թյուն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը լավ են վե րա բեր վում դպրոց ե կող բո
լոր ծնող նե րին և նրանց ե րե խա նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ուսու ցիչ նե րն են դպրո ցում ի րենց ներգրավ
ված զգում։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րն են դպրո ցում ի րենց ներգրավ
ված զգում։ 

	 Արդյո ՞ք տե ղա կան մշա կույթ նե րն ու հա մայնք նե րը 
պատ շաճ ներ կայաց ված են դպրո ցում ցու ցա նակ նե րի, 
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ցու ցադրու թյուն նե րի կամ մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցո վ։ 
	 Արդյո ՞ք բո լոր ե րե խա նե րը հա վա սա րա պես օգտվում են 

ի րենց ի րա վունք նե րի ց։ Օ րի նա կ՝ արդյո ՞ք հաշ ման դա մու
թյուն ունե ցող կամ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով և/ կամ մե
կու սաց ված խմ բե րի ե րե խա նե րը մաս նակ ցում են դպրո ցում 
կազ մա կե րպ վող բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի ն։ 

2. Բո լոր ա շա կերտ նե րն ա ջակ ցում են մի մյանց  
ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են ա շա կերտ նե րի լավ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են ա շա կերտ նե րին օգնել 
մի մյանց։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը պատ րաս տա կա մո րեն կիս վում են 
ի րենց գի տե լիք նե րով ու հմ տու թյուն նե րո վ։ 

	 Արդյո ՞ք խմ բային մի ջո ցա ռում նե րը ա շա կերտ նե րին հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս բաշ խե լու ա ռա ջադրանք նե րն ու կիս
վե լու գի տե լիք նե րով/հմ տու թյուն նե րո վ։ 

	 Ե թե որևէ ա շա կերտ խնդիր ներ է ունե նում դա սա րա նում, 
արդյո ՞ք մյուս ա շա կերտ նե րն օգնում են նրան լու ծե լու դրանք: 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րն օգնում են այլ սո վո րող նե րի՝ հաղ
թա հա րե լու դա սե րի ժա մա նակ ի հայտ ե կող դժվա րու թյուն
նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցում են մի մյանց գի տե լիք
նե րի գնա հատ մա նը։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րն օգնում են մի մյանց՝ կրթա կան նպա
տակ ներ սահ մա նե լու։ 

3. Բո լոր ա շա կերտ նե րը ստա նում են պատ շաճ ա ջակ
ցու թյուն դպրո ցի անձնա կազ մի կող մի ց։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը փոր ձում են դա սե րը դա րձ նել ա ռա վել 
դյու րին և ըն կա լե լի։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի կող մից կա տար վում է բո լոր ե րե խա
նե րին ա ջակ ցե լու պատ շաճ պլա նա վո րում։ 
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	 Արդյո ՞ք ուսում նա կան նյու թե րն ար տա ցո լում են բո լոր ա շա
կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րը, փո րձն ու հե տա քրք րու
թյուն նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք դա սա վանդ ման լեզ վին չտի րա պե տող ա շա կերտ
նե րին ուսու ցիչ նե րի կող մից տրա մա դր վում են հա սա նե լի 
նյու թեր կամ թարգ մա նու թյուն նե ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը դա սի ըն թաց քում ակ տի վո րեն 
ներգրա վում են տար բեր խմ բե րի ե րե խա նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րն օգնում են ա նա պա հով խմ բե րի ե րե
խա նե րին: Օ րի նա կ՝ արդյո ՞ք հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ե րե խա նե րի պատ շաճ ա ռա ջա դի մու թյունն ուսում նա կան 
գոր ծըն թա ցում ա պա հո վե լու հա մար նա խա տես ված է ման
րա մա սն պլա ն։ 

4. Ու սու ցիչ նե րի ու ծնող նե րի մի ջև  
հա մա գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը բա վա րար է։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը կա նո նա վոր հա ղոր դակցվում են 
ծնող նե րի հե տ։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հրա վի րում են ծնող նե րին խորհրդակ
ցու թյուն նե րի՝ ե րե խա նե րի ուսում նա ռու թյա նն առնչ վող 
խնդիր նե րը լու ծե լու կամ դրանց լուծ մա նն ա ջակ ցե լու նպա
տա կո վ։ 

	 Արդյո ՞ք ծնող նե րը հա մա րում են, որ դպրո ցի անձնա կազ մի 
հետ հա ղոր դակ ցու թյան մա կար դա կը բա վա րար է։ 

	 Արդյո ՞ք ծնող նե րը հա մա րում են, որ ի րենք բա վա րար չա
փով տե ղյակ են դպրո ցի քա ղա քա կա նու թյա նը և գոր ծու
նեու թյա նը։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցի անձնա կազ մը գնա հա տում է ի րենց ե րե
խա նե րի մա սին ծնող նե րի ի րա զե կու թյու նը։ 

	 Արդյո ՞ք անձնա կազ մը խրա խու սում է բո լոր ծնող նե րի 
ներգրավ վա ծու թյունն ի րենց ե րե խա նե րի ուսում նա կան 
գոր ծըն թա ցում։ 
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5. Բո լոր ա շա կերտ նե րը՝ որ պես դպրո ցի կարևոր  
ան դամ ներ, ար ժա նա նում են հա վա սար  
վե րա բեր մուն քի: 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հա վա սար ուշադրու թյուն են դա րձ
նում բո լոր ա շա կերտ նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում բո լոր 
ա շա կերտ նե րին գոր ծո ղու թյուն նե րի ընտ րու թյուն կա տա րե
լու՝ ըստ ի րենց կա րո ղու թյուն նե րի։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րի ուսում նա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ու մայ րե նի լե զու նե րի բազ մա զա նու թյու նը դի տա րկ վում 
է որ պես դպրո ցա կան կյան քի բա րե լավ մա նը նպաս տող 
դրա կան գոր ծո ն։ 

	 Արդյո ՞ք ա վե լի բա րձր և ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյուն ցու ցա բե
րող ա շա կերտ նե րը գնա հատ վում են հա վա սա րա պե ս։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րի ձե ռք բե րում նե րն են ար ժա նա
նում հա վա սար ա ջակ ցու թյան և արժևոր մա ն։ 

	 Արդյո ՞ք ա նա պա հով խմ բե րի ե րե խա նե րին հա վա սա րա պես 
են վե րա բեր վում։ Օ րի նա կ՝ աղ քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա
նե րին ըն ձեռ վում է միև նույն հնա րա վո րու թյու նը՝ մաս նակ ցե
լու ֆի նան սա կան ներդրում են թադրող ար տա դպրո ցա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի ն։  

6. Բո լոր ա շա կերտ նե րը զգում են, որ ի րենց  
կար ծիք նե րն ու տե սա կետ նե րն արժևոր ված են։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն 
տա լիս են մեկ նա բա նու թյուն ներ ա նե լու։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը լսում և ար ձա գան քում են ա շա կերտ
նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րին և հար ցե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը հա մա րում են, որ ուսու ցիչ նե րը լսում 
են ի րենց։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը հա մա րում են, որ ուսու ցիչ նե րն ար
ձա գան քում են ի րենց մեկ նա բա նու թյուն նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը ա նա պա հով խմ բե րի ե րե խա նե րին 
հնա րա վո րու թյուն տա լիս են ի րենց կար ծի քն ար տա հայ
տե լու։ 
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	 Արդյո ՞ք ա նա պա հով խմ բե րի ե րե խա նե րի կար ծի քով ուսու
ցիչ նե րը լսում են ի րենց տե սա կե տը ։

7.  Բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար ստեղծված են ուս ման 
հնա րա վո րու թյուն նե ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի դա սե րն ու դա սի պլան նե րը նա խա տե
սում են ուս ման հնա րա վո րու թյուն ներ բո լոր ե րե խա նե րի հա
մա ր։ 

	 Արդյո ՞ք դա սա վան դումն ա վե լի շատ ուղղ ված է ուսում նա
ռու թյա նը, ոչ թե ուսում նա կան պլա նի կա տար մա նը։ 

	 Արդյո ՞ք փո րձ է ար վում դա սա վան դումն ու ա ջակ ցու թյու նը 
դի տար կե լու բո լոր ա շա կերտ նե րի տե սան կյու նի ց։ 

	 Արդյո ՞ք դա սե րի ժա մա նակ ուշադրու թյուն դա րձ վում է 
ուսում նա կան գոր ծըն թա ցի ինչ պես հու զա կան, այն պես էլ 
մտա վոր կող մե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րի կար ծի քով ի րենք ակ տի վո րեն 
ներգրավ ված են հիմ նա կան պա րապ մունք նե րում։ 

	 Արդյո ՞ք հա տուկ կա րիք ներ ունե ցող ե րե խա նե րին օգնում են՝ 
զար գաց նե լու տա ղանդ նե րը։ Օ րի նա կ՝ հա տուկ կա րիք ներ 
ունե ցող ո րոշ ե րե խա ներ կա րող են ձե ռա գո րծ աշ խա տան
քի շնորհք ունե նալ։  

8. Դպրո ցի շեն քի բո լոր հատ ված նե րը հա սա նե լի են  
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի։ 

	 Արդյո ՞ք դա սա սե նյա կի դա սա վո րու թյու նը հար մար է բո լոր 
ա շա կերտ նե րի հա մա ր։ 

	 Արդյո ՞ք նս տա րան նե րի դա սա վո րու թյու նը հա մա պա տաս
խա նում է ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան կա րիք նե րին և տա
րի քի ն։ Օ րի նա կ՝ դա սա սե նյա կի կա հույ քի չափ սե րը հար մա ՞ր 
են տվյալ տա րի քային խմ բի հա մա ր։ Արդյո ՞ք ֆի զի կա կան 
խնդիր ներ ունե ցող ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված են 
հար մար ա թոռ ներ և սե ղան նե ր։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը կա րող են մուտք գոր ծել դպրո ցի բո լոր 
հատ ված նե րը՝ դա սա սե նյակ ներ, զու գա րան, խա ղահ րա պա րա կ։ 
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	 Արդյո ՞ք մաս նա շեն քե րի հա սա նե լիու թյունն ա պա հո վե լիս 
հաշ վի են առն վել տե սո ղա կան կամ լսո ղա կան, ինչ պես 
նաև ֆի զի կա կան խնդիր ներ ունե ցող ա շա կերտ նե րի կա
րիք նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցում տղա նե րի, աղ ջիկ նե րի և ուսու ցիչ նե րի/ 
մե ծա հա սակ նե րի հա մար նա խա տես ված են ա ռան ձին զու
գա րան նե ր։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցի մաս նա շեն քե րի և ուսու ցիչ նե րի ու ա շա
կերտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա ռույց նե րի մուտ քե րը 
վե րա հսկ վում են դպրո ցի կող մի ց։ 

9. Բո լոր ա շա կերտ նե րն ա մեն օր հա ճա խում են դպրո ց։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը վա րում են ա շա կերտ նե րի հա ճա խե
լիու թյան մա տյա ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը փոր ձում են պար զել ա շա կերտ նե րի 
բա ցա կայու թյան պատ ճառ նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը բո լոր ա շա կերտ նե րի հետ լավ հա րա
բե րու թյուն ներ ունե ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը ստեղ ծում են գրա վիչ դպրո ցա կան մի
ջա վայր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը բա վա րար չա փով շփվում են ա շա
կերտ նե րի ծնող նե րի հե տ։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը վե րա հս կում են ռիս կային խմ բե րի 
ա շա կերտ նե րի հա ճա խե լիու թյու նը։ Խո սքն այն ե րե խա նե րի 
մա սին է, ո րոնք կա րող են ծաղ րի կամ բռ նու թյան են թա րկ
վել դպրո ցում կամ սո վո րե լու խնդիր ներ ունե ն։ 

10. Բո լոր ա շա կերտ նե րը բա վա կա նու թյուն են ստա նում 
դա սե րի ց։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը դա սե րից բա վա կա նու թյուն են ստա
նում։ 

	 Արդյո ՞ք դա սե րը սո վո րե լու ցան կու թյուն են ա ռա ջաց նում։ 
	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի կող մից կի րառ վում են ուսուց ման 

տար բեր մե թոդ ներ և մի ջո ցա ռում նե ր։ 
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	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը դա սա վանդ ման ըն թաց քում օգ տա
գոր ծում են տա րա տե սակ ուսում նա կան նյու թե ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը փոր ձում են դա սա սե նյակ նե րը վե րա
ծել գրա վիչ և ուսուց ման հա մար հար մար մի ջա վայ րի։ 

	 Արդյո ՞ք ծնող նե րը զգում են, որ ի րենց ե րե խա նե րին դուր է 
գա լիս դպրո ցը ։

11.  Դա սա րա նային պա րապ մունք նե րում ներգրավ վում 
են բո լոր ա շա կերտ նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հս տակ պար զա բա նում են պա րապ
մունք նե րի ան ցկաց ման կար գը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րն ա ջակ ցում են բո լոր ա շա կերտ նե րին 
դա սա րա նային պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը զգում են, որ ակ տի վո րեն ներգրավ
ված են դա սա րա նային հիմ նա կան պա րապ մունք նե րում։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են բո լոր ա շա կերտ նե
րի հնա րա վո րի նս ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը դա սա րա նային 
պա րապ մունք նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի կող մից կազ մա կե րպ վող մի ջո ցա ռում
նե րը հա մա պա տաս խա նում են ա շա կերտ նե րի ան հա տա
կան կա րիք նե րի ն։ Օ րի նա կ՝ արդյո ՞ք ե րե խա նե րին տր վում 
են ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ա ռա
ջադրանք նե ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը գնա հա տում են ի րենց դա սե րը՝ բո լոր 
ա շա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կո վ։ 

12.  Բո լոր ա շա կերտ նե րը ա ռար կա նե րը սո վո րում են 
ի րենց ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րի  
սահ ման նե րում։ 

	 Արդյո ՞ք դա սե րը պլա նա վո րե լիս ուսու ցիչ նե րը հաշ վի են առ
նում բո լոր ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք դա սե րը պլա նա վո րե լու ըն թաց քում ուսու ցիչ նե րը 
նա խա տե սում են ո րոշ ա ռար կա նե րից պա կաս ա ռա ջա դի
մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րին ա ջակ ցե լու մի ջոց նե ր։ 
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	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը կի րա ռում են դա սա վանդ ման և ուսում
նա կան գոր ծըն թա ցին օ ժան դա կող տա րա տե սակ նյու թե ր։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րը նկա տում են դպրո ցում ար ձա
նա գր վող ի րենց ա ռա ջա դի մու թյան ար դյունք նե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը պար բե րա բար կա տա րում են ա շա
կերտ նե րի կա նո նա վոր գնա հա տում և ուսուց ման ար դյունք
նե րի վեր լու ծու թյուն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րն ունակ են դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու 
տար բեր ա ռար կա նե րից ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի կող մից 
ար ձա նա գր վող ա ռա ջա դի մու թյան վե րա բե րյալ։ 

13.  Բո լոր ա շա կերտ նե րը սո վո րում են մի ա սի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը կազ մա կեր պում են ուսում նա կան պա
րապ մունք նե րն այն պես, որ բո լոր ա շա կերտ նե րն ունե նան 
լի ա կա տար մաս նակ ցու թյուն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են ա շա կերտ նե րի՝ միմ
յանց ա ջակ ցե լու քայ լե րը։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րը հար գան քով են վե րա բեր վում 
մի մյանց։ 

	 Արդյո ՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րը պատ րաս տա կա մո րեն են կիս
վե լու ի րենց գի տե լիք նե րով ու հմ տու թյուն նե րո վ։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը վայե լում են դպրո ցա կան կյան քի սո
ցի ա լա կան կող մե րը։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցում են ուս ման մեջ մի մյանց 
կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ մա նը ։

14.  Բո լոր ա շա կերտ նե րը կա րող են օգտվել  
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րի ց՝  
ըստ ան հրա ժեշ տու թյան և պա հան ջի։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը մաք րա սի րու թյան վե րա բե րյալ խոր
հուրդ ներ տա լիս են բո լոր ա շա կերտ նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը պար բե րա բար կազ մա կեր պում են 
մար զա կան մի ջո ցա ռում նե ր։ 
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	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հա մա գոր ծակ ցում են բու ժանձ նա
կազ մի հե տ՝ ստու գե լու ա շա կերտ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա
կը։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հա մա գոր ծակ ցում են ծնող նե րի հե տ՝ 
ա պա հո վե լու ա շա կերտ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ
շաճ զար գա ցու մը։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րի շր ջա նում ձևա վոր վել է ա ռո ղջ ապ
րե լա կեր պի հան դեպ դրա կան վե րա բեր մունք։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը տե ղյակ են ընդ հա նուր հի վան դու
թյուն նե րի պատ ճառ նե րի ն։ 

	 Արդյո ՞ք ա շա կերտ նե րը տե ղյակ են ինչ պես պա շտ պան վել 
ընդ հա նուր հի վան դու թյուն նե րի ց։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հնա րա վո րու թյուն տա լիս են ա շա
կերտ նե րին ա ռա ջադրե լու ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող հար
ցե ր։ Օ րի նա կ՝ արդյո ՞ք առ կա են ա ռող ջու թյունն ու մաք րու
թյու նը քննար կե լու հնա րա վո րու թյուն նե ր։ 

15. Դպրո ցը կա տա րում է բո լոր ա շա կերտ նե րի  
ըն դու նե լու թյուն։ 

	 Դպրո ցը փոր ձում է պար զե լ՝ արդյոք բո լոր խո ցե լի ե րե խա
նե րն են ներ կա դպրո ցում։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցը խրա խու սում է ծնող նե րին ի րենց ե րե խա
նե րին դպրոց ուղար կել։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցը խո ցե լի խմ բե րի ե րե խա նե րի հա մար ա պա
հո վում է դպրոց ըն դուն վե լու հա մար ան հրա ժե շտ ա ջակ ցու
թյուն։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը հա տուկ ուշադրու թյուն են դա րձ նում 
խո ցե լի ե րե խա նե րի ուսում նա ռու թյա նը։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցը վե րա հս կում է ա շա կերտ նե րի հա ճա խե
լիու թյու նը։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցը խրա խու սում և պարգևատ րում է կա նո նա
վոր հա ճա խե լիու թյուն ցու ցա բե րող ա շա կերտ նե րին, հատ
կա պես ա նա պա հով խմ բե րի ե րե խա նե րի ն։ Օ րի նա կ՝ դպրո
ցը վկայագրեր է շնոր հում 100% հա ճա խե լիու թյուն գրան ցող 
ա շա կերտ նե րի ն։



16

16.  Բո լոր խո ցե լի ե րե խա նե րը հա ջո ղու թյուն ներ են  
ար ձա նագրում ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցում գոր ծում է տա րե կան և ա վար տա կան 
քննու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյուն՝ խո ցե լի խմ բե րի ե րե
խա նե րի ուսում նա ռու թյան ակն կալ վող ար դյունք նե րի գնա
հատ ման հա մա ր։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցում մշակ վել է խո ցե լի ե րե խա նե րի ա ջակ
ցու թյան պլա ն՝ դպրո ցն ա վար տե լուց հե տո նրանց օգնե լու 
նպա տա կո վ։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի կող մից կա տար վում է ուսուց ման 
նպա տակ նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում հա տուկ դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րի մի ջո ցո վ՝ խո ցե լի ե րե խա նե րի հա ջող 
ուսում նա ռու թյունն ա պա հո վե լու հա մա ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են ա շա կերտ նե րին օգնել 
խո ցե լի ե րե խա նե րին: 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցի կող մից կա տար վում է ա նա պա հով խմ բե րի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի մշ տա դի տար կում։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցի կող մից կա տար վում է ա նա պա հով խմ բե րի 
ե րե խա նե րի ա ռա ջըն թա ցի մշ տա դի տար կում։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը խրա խու սում են բո լոր ե րե խա նե րին և 
մաս նա վո րա պես ա նա պա հով ե րե խա նե րին օգտվել դպրո
ցի գրա դա րա նի ց։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րի կող մից նա խա տես ված են ո րո շա կի 
հնա րա վո րու թյուն ներ ա վե լի կա րող ա շա կերտ նե րի կող
մից հա տուկ կա րիք նե րով (ԿԱ ՊԿ ունե ցող) ա շա կերտ նե րին 
ա ջակ ցե լու հա մա ր։    

17. Դպրոցը ստեղ ծում է բո լոր ա շա կերտ նե րի ուսում նա
ռու թյա նն օ ժան դա կող մի ջա վայր։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցը փոր ձում է ա պա հո վել հնա րա վո րու թյուն
ներ դպրո ցի շեն քի բո լոր հատ ված նե րը ա շա կերտ նե րի հա
մար հա սա նե լի դա րձ նե լու հա մա ր։ 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը դա սա սե նյա կում նա խա տե սում են 
հա տուկ հար մար նս տա րան ներ խո ցե լի ե րե խա նե րի հա
մա ր։ 
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	 Արդյո ՞ք դպրո ցը ստեղ ծում է պատ շաճ դպրո ցա կան մի ջա
վայր (առ կա են ծա ռեր, ծա ղիկ ներ, պար տեզ ներ, մա քուր 
դպրո ցա կան բակ, դպրո ցա կան հա մա լիր և այլն)։ 

	 Արդյո ՞ք դպրո ցում առ կա են հար մար զու գա րան ներ ե րե խա
նե րի (տ ղա և աղ ջիկ) և ուսու ցիչ նե րի հա մա ր։ Առ կա՞ է դպրո
ցում գրա դա րան: 

	 Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րը զար դա րում են դա սա սե նյակ նե րը՝ 
ե րե խա նե րին գրա վե լու և մո տի վաց նե լու հա մա ր։ Օ րի նա կ՝ 
արդյո ՞ք նրանք կազ մա կեր պում են ե րե խա նե րի աշ խա
տանք նե րի և ուսում նա կան մի ջոց նե րի գրա վիչ ցու ցադրու
թյուն։ 

	 Արդյո ՞ք դա սա սե նյակ նե րում առ կա է հար մա րա վետ կա հույք՝ 
բո լոր ե րե խա նե րին տե ղա վո րե լու և աշ խա տան քը կազ մա
կեր պե լու հա մա ր։
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 ԳՈՐ ԾԻՔ 2.  
ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ  

ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Նե րա ռա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ ինք նագնա հա տում ի րա
կա նաց նե լու և լրա ցու ցիչ ա ջակ ցու թյուն պա հան ջող ո լորտ նե րը բա
ցա հայ տե լու նպա տա կով ուսու ցիչ նե րը կա րող են օգտվել հետևյալ 
հար ցա շա րի ց։ Հար ցե րին պա տաս խա նե լուց հե տո ուսու ցիչ նե րը 
կա րող են խորհրդակ ցել դպրո ցի ղե կա վա րու թյան կամ պա տաս
խա նա տուի հե տ՝ բա ցա հայտ ված խնդիր նե րի լուծ ման ուղի նե րը 
քննար կե լու նպա տա կո վ։

 Հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի  
և նրանց խնա մա կալ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ 

1. Տե ղյա ՞կ եք արդյոք ձեր դա սա րան նե րո ւմ նե րառ ված ե րե
խա նե րի հաշ ման դա մու թյան կամ կրթու թյան ա ռանձ նա հա
տո ւկ պայ ման նե րի կա րիք նե րի ն։ 

 Այո 
 Ո չ

2. Արդյո ՞ք բա վա կա նա չափ տե ղե կաց ված եք նշ ված ե րե խա նե
րի ու նրանց խնա մա կալ նե րի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի ն։ 

 Այո 
 Ո չ

3.  Գի տե ՞ք արդյոք, թե կո նկ րետ ինչ է ան հրա ժե շտ, որ այդ ե րե
խա նե րն ար դյու նա վետ մաս նակ ցեն դա սե րին և լի ար ժեք 
նե րառ վեն ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում։ 

 Այո 
 Ո չ

4.  Ճա նա չո ՞ւմ եք այդ ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի ն։ 

 Այո 
 Ո չ
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5. (Մի նչև 4րդ հար ցը «Այո» պա տաս խա նե լու դեպ քում) 
Արդյո ՞ք շփվում եք հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի 
խնա մա կալ նե րի հե տ՝ ե րե խա նե րի ուսում նա ռու թյան մա սին 
նրանց տե ղե կաց նե լու և ան հա տա կան տե ղե կու թյուն ներ 
փո խա նա կե լու նպա տա կո վ։ 

 Այո 
 Ո չ

 Նե րա ռա կան ման կա վար ժու թյան հա մար ան հրա ժե շտ  
հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն նե ր1 

6. Արդյո ՞ք տի րա պե տում եք հետևյալ հար ցե րի շուրջ բա վա
րար գի տե լիք նե րի։ 

6.1. Տար բեր սո վո րող նե րի ներգրա վե լու նպա տա կով ուսուց
ման զա նա զան մե թոդ նե րի կի րա ռում: 

 Այո 
 Ո չ

6.2. Վար քային դժվա րու թյո ւն ներ ու նե ցող սո վո րող նե րի կա
րիք նե րին ար ձա գան քո ւմ 

 Այո 
 Ո չ

6.3. Չ տես նող կամ տե սո ղու թյան խնդիր ներ ունե ցող սո վո
րող նե րի կա րիք նե րի բա վա րա րում: 

 Այո 
 Ո չ

1 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»:
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6.4. Չլ սող կամ լսո ղու թյան խնդիր ներ ունե ցող սո վո րող նե րի 
կա րիք նե րի բա վա րա րում: 

 Այո 
 Ո չ

6.5.  Ուսումնական դժվարություններ ունե ցող ե րե խա նե րի 
կա րիք նե րի բա վա րա րում: 

 Այո 
 Ո չ

6.6.  Տե ղա շա րժ ման խնդիր ներ ունե ցող սո վո րող նե րի կա
րիք նե րի բա վա րա րում: 

 Այո 
 Ո չ

6.7.  Հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի ուսում նա կան 
գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյուն, փոր ձար կում կամ գնա հա
տում: 

 Այո 
 Ո չ

7. Արդյո ՞ք վե րա պատ րա ստ վել եք հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ե րե խա նե րի նե րա ռա կան կրթու թյան ո լոր տում։ 

 Այո 
 Ո չ

7.1. (Մի նչև 7րդ հար ցը «Այո» պա տաս խա նե լու դեպ քում) 
Ձեր կար ծի քով արդյո ՞ք հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ե րե խա նե րի նե րա ռա կան կրթու թյան թե մայով վե րա
պատ րա ստ ման ար դյուն քում ստա ցել եք բա վա րար գի
տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ հետևյալ խմ բե րին դա սա
վան դե լու հա մա ր։ (Այո, Հա մոզ ված չեմ, Ոչ) 
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Այո Հա մոզ ված 
չեմ

Ոչ

Ա)  Հու զա կան և վար քային խան գա
րում ներ ունե ցող ա շա կերտ ներ

Բ)  Չլ սող կամ լսո ղա կան խնդիր ներ 
ունե ցող ա շա կերտ ներ 

Գ)  Չտես նող կամ տե սո ղա կան 
խնդիր ներ ունե ցող ա շա կերտ
ներ 

Դ)  Տե ղա շա րժ ման խնդիր ներ ունե
ցող ա շա կերտ ներ (ֆի զի կա կան 
հաշ ման դա մու թյուն)

Ե)  Ու սո ւմ նական խնդիրներ ու նե
ցող ա շա կերտներ 

Զ)  Աու տի զմ ունե ցող ա շա կերտ ներ 

Է)  Բազ մա կի հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ա շա կերտ ներ 

8. Որ պես ուսու ցի չ՝ ի՞նչ դժվա րու թյուն նե րի/ մար տահ րա վեր նե
րի եք բախ վում դա սա րան նե րում հաշ ման դա մու թյուն ունե
ցող ե րե խա նե րի հա մար նե րա ռա կան կրթու թյուն ա պա հո
վե լու ըն թաց քում։ (Ն շե ՛ք բո լոր հա մա պա տաս խան կե տե րը:)

  Դա սա րա նում հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա
նե րի հա մար նե րա ռա կան կրթու թյուն ա պա հո վե լու 
հա մար չեմ ար ժա նա նում որևէ հա տուկ գնա հա
տան քի։ 

 Դա սա սե նյա կը չա փա զանց մեծ է՝ ա պա հո վե լու 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար 
նե րա ռա կան կրթու թյուն։ 

 Ու սում նա մե թո դա բա նա կան նյու թե րը բա վա րար 
չեն դա սա վանդ ման հա մա ր։ 

 Չ կան ուսում նա մե թո դա կան հա մա պա տաս խան նյու
թե ր։
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 Դպրո ցը չի ա պա հո վում իմ աշ խա տան քի հա մար 
ան հրա ժե շտ ա ջակ ցու թյուն։

  Հա մայն քը չի ող ջու նում հաշ ման դա մու թյուն ունե
ցող ե րե խա նե րի կրթու թյու նը դպրո ցում։ 

 Դպրո ցում չկա հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե
խա նե րի նե րա ռա կան կրթու թյա նը նպաս տող մի ջա
վայր։

 Դպրո ցը հա սա նե լի և հար մար չէ հաշ ման դա մու
թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի հա մա ր։ 

 Ինձ ան հրա ժե շտ է ա վե լի խոր մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք ներ հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա
նե րին դա սա վան դե լու հա մա ր։ 

9.  Ներ քոն շյալ նե րից ո՞րն է ձեզ օգնում դա սա րա նում/դպրո
ցում հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի հա մար նե
րա ռա կան կրթու թյու նը հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու հա
մար (ն շե ՛ք հա մա պա տաս խան բո լոր տար բե րակ նե րը) 

 Ու սուց չի պարգևատ րու մը: 
 Դա սա րա նում ա շա կերտ նե րի փո քր թվա քա նա կը: 
 Ու սում նա մե թո դա կան հա մա պա տաս խան նյու թե րի 

առ կայու թյու նը: 
 Դպրո ցա կան են թա կա ռուց վա ծք նե րի ա ջակ ցու թյու

նը:
  Հա մայն քի մաս նակ ցու թյու նը:
  Հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ան ձանց հա մար հար

մա րա վետ մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը: 
 Հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար 

ստեղծված մատ չե լիու թյու նը: 
 Հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող ան ձա նց հա մար նա

խա տես ված նե րա ռա կան կրթո ւթյն գոր ծե լա կերպե
րի ակ տիվ կի րա ռու մը: 
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 ԳՈՐ ԾԻՔ 3.  
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ  

ՆԵՐԳՐԱՎ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ  
ԽՆԱ ՄԱ ԿԱԼ ՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ 

Այս հար ցա շա րում խնա մա կալ նե րին տր վող հար ցե րը վե րա բե
րում են դպրո ցա կան կյան քում ի րենց ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյա
նը։ Խնա մա կալ նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել այն որ պես ինք նագնա
հատ ման գոր ծիք և պար զել այն վար քագ ծե րը, ո րոնք բա րե լավ ման 
կա րիք ունե ն։ Դպրոց նե րը կամ ուսու ցիչ նե րը կա րող են խնդրել 
խնա մա կալ նե րին լրաց նել այս հար ցա շա րը՝ հաս կա նա լու հա մար, 
թե ինչ են ա նում խնա մա կալ նե րը տա նը, և արդյոք նրանք ա ջակ
ցու թյան կա րիք ունե ն։ 

1. Արդյո ՞ք դժվար է կապ հաս տա տել ձեր ե րե խայի ուսուց չի 
հե տ։ 

    

Շատ  
հե շտ է

Հե շտ է Ո՛չ հե շտ,  
ո՛չ էլ  

դժվար է

Բարդ է Շատ  
բարդ է

2. Ընդ հա նուր առ մամբ, ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ եք մաս
նակ ցում ծնող/ու սու ցիչ հան դի պում նե րին կամ բաց դա սե
րի ն։

    

Եր բեք Տա րին  
մի  քա նի  
ան գամ

Ա մի սը
 մեկ ան գա մ

Շա բա թը
 մեկ ան գամ

Ա մեն օր
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3. Ընդ հա նուր առ մամբ, ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ եք շփվում 
ձեր ե րե խայի ուսուց չի հե տ։

    

Եր բեք Տա րին  
մի  քա նի  
ան գամ

Ա մի սը
 մեկ ան գա մ

Շա բա թը
 մեկ ան գամ

Ա մեն օր

4. Ընդ հա նուր առ մամբ, ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ եք 
օգնում ձեր ե րե խային ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում (օ րի
նա կ՝ մի ա սին պա տմ ված քի ըն թեր ցում կամ քննար կում, 
գլուխկոտրուկների լու ծում և այլն)։

    

Եր բեք Տա րին  
մի  քա նի  
ան գամ

Ա մի սը
 մեկ ան գա մ

Շա բա թը
 մեկ ան գամ

Ա մեն օր

5. Վեր ջին 2 ուսում նա կան օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ժամ եք 
հատ կաց րել ե րե խայի հետ զրու ցե լուն, խա ղա լուն կամ որևէ 
ուսում նա կան գոր ծո ղու թյա նը (հա մա տեղ ըն թեր ցա նու թյուն 
և այլն)։

    

Ոչ մի Կես ժա մից 
պա կաս

30 րո պե   
2 ժա մ

2–3 ժամ 3 ժամ կամ 
ա վե լի

6. Ինչ քա նո ՞վ եք կարևո րում սե փա կան ե րե խայի հա ջո ղու
թյուն նե րը դպրո ցում։

    

Բա ցար ձակ 
կարևոր չէ

Փո քրինչ 
կարևոր է

Մի ջին 
կարևո րու

թյան է

Շատ 
կարևոր է

Չա փա զանց 
կարևոր է
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7. Ինչ քա նո ՞վ եք կարևո րում սե փա կան ե րե խայի ըն թեր ցա նու
թյամբ կամ գր քե րի ուսում նա սի րու թյամբ զբաղ վե լը։  

    

Բա ցար ձակ 
կարևոր չէ

Փո քրինչ 
կարևոր է

Մի ջին 
կարևո րու

թյան է

Շատ 
կարևոր է

Չա փա
զանց 

կարևոր է

8. Որ քա ՞ն կարևոր է ձեզ հա մար (« Բա ցար ձակ կարևոր չէ»ից 
մի նչև « Չա փա զանց կարևոր է»). 

 Ու շա դիր հետևել ե րե խայի լավ վար քագ ծի դրսևոր
մա նը դպրո ցում։ 

 Ու շա դիր հետևել ե րե խայի ա ռա ջա դի մու թյա նը: 
 Ե րե խայի հետ զբաղ վել ըն թեր ցա նու թյամբ: 
 Պար բե րա բար ժա մա նակ ու տեղ հատ կաց նել ե րե

խայի հետ խա ղա լու հա մա ր։ 
 Ե րե խայի ա ռա ջա դի մու թյան մա սին զրու ցել ուսու

ցիչ նե րի հե տ։ 

15. Որ քա նո ՞վ եք հա մա ձայն կամ հա մա ձայն չեք ստո րև ներ
կայաց վա ծին (« Լիո վին հա մա ձայն եմ»ից մի նչև «Կտ րա կա
նա պես հա մա ձայն չեմ»): 

 Իմ ե րե խայի դպրո ցը լավ է կա տա րում իր պար տա
կա նու թյուն նե րը։ 

 Ու սու ցիչ նե րն ինձ տե ղե կաց նում են ե րե խայի 
խնդիր նե րի մա սին, երբ ար դեն չա փա զանց ուշ է։ 

 Դպրո ցի անձնա կազ մի պատ ճա ռով ես ինձ 
անվստահ կամ ան ցան կա լի խնա մա կալ եմ զգում։ 

 Ես պա տաս խա նա տու չեմ դպրո ցում ե րե խայիս 
ա ռա ջա դի մու թյան հա մա ր։ 

 Ես պար տա վոր չեմ օգնել ուսու ցիչ նե րին ե րե խային 
գրել և կար դալ սո վո րեց նե լու։ 

16.  Փոր ձե ՛ք վեր հի շել ան ցած ա մի սը։ Ինչ քա նո ՞վ է ստո րև ներ
կայաց ված յու րա քան չյուր պն դու մը հա մա պա տաս խա նում 
ի րա կա նու թյա նը ։
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10.1. Ես իս կա պես բա վա կա նու
թյուն ստա ցա ե րե խայիս հետ ժա
մա նակ ան ցկաց նե լուց։ 

10.2. Ե րե խաս և ես շատ լավ ենք 
լե զու գտնում մի մյանց հե տ։ 

10.3. Ե րե խաս ինձ նյար դայ նաց
նում է։ 

10.4. Ե րե խայիս հետ ան ցկաց րած 
ժա մա նա կը ան չափ լար ված ու 
ճն շող է։

10.5. Ես չգի տեմ ինչ պես շփվել 
ե րե խայիս հետ նրան հաս կա նա լի 
լեզ վով:  
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ԳՈՐ ԾԻՔ 4.  
ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐԻ, ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻ  

ԵՎ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏՈՒՄ 

Ս տո րև բեր ված ա ղյու սա կում նշե ՛ք այն մար տահ րա վեր նե րը, 
ո րոնց ա ռե րես վում են խնա մա կալ նե րը ե րե խայի ուսում նա կան կա
րիք նե րը հո գա լիս, ինչ պես նաև այդ մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա
հար մա նն ուղղ ված հնա րա վոր լու ծում նե րը, ուղ ղոր դող հար ցեր, 
հնա րա վո րու թյուն նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին վե րա բե րող խո չըն
դոտ նե րի օ րի նակ նե ր։ 

Դպրոց նե րը, ուսու ցիչ նե րը և ուրիշ նե րը կա րող են օգնել խնա
մա կալ նե րի ն՝ լրաց նե լու ստո րև բեր ված ա ղյու սա կը՝ օգտվե լով ուղ
ղոր դող հար ցե րից և առ կա խնդիր նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար 
ներ կայաց ված կա րո ղու թյուն նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի ու դր դա
պատ ճառ նե րի օ րի նակ նե րի ց։ Այ նու հե տև կա րող եք օգտվել կա րիք
խնդիրլու ծում քար տե զից և Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տուից 
կամ Կազ մա կեր պու թյուն նե րի և միու թյուն նե րի տե ղե կա տուի ց՝ 
հնա րա վոր լու ծում ներ գտնե լու նպա տա կո վ։ 

Այն կօգնի ձեզ նախ հո գա լու մեկ կա րիք, հաղ թա հա րե լու մեկ 
մար տահ րա վեր և գտնե լու մեկ լու ծում, այ նու հե տև ան ցնել մյուս 
խնդիր նե րի ն։ 

Օ րի նա կ՝ կա րիք ներ, խն դիր ներ և լու ծում ներ 

Կա րիք Խն դիր Լու ծում
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 Հ նա րա վոր խո չըն դոտ նե րի օ րի նակ ներ և 
ուղ ղոր դող հար ցեր 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ո րոշ ուղ ղոր դող հար ցեր և հնա րա վոր 
խո չըն դոտ նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք վե րց վել և հա մա պա տաս խա
նեց վել են «Behavioural Insight Team»ի Խո չըն դոտ նե րի բա ցա հայտ
ման գոր ծի քից, իսկ օ րի նակ նե րը՝ Դևիդ Միթ չե լի «Ի ՞նչն է իս կա պես 
գոր ծում հա տուկ և նե րա ռա կան կրթու թյան ո լոր տում. գի տա կա նո
րեն ա պա ցուց ված դա սա վանդ ման ռազ մա վա րու թյուն ներ» գր քից 
(2008 թ., է ջեր 6970):

 Կա րո ղու թյուն ներ 

Ո րո շա կի վար քա գիծ դրսևո րե լու ձեր ֆի զի կա կան կամ հո գե
բա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Մտա ծե ՛ք, թե ինչ պետք է ա նեք 
ձեր ե րե խայի նե րա ռա կան կրթու թյան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, 
և ինք ներդ ձեզ ձեր ունա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հետևյալ հար
ցե՛ րը տվե ք։ 
	 Ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն ներ: Արդյո ՞ք հաս կա նում 

եմ, թե ինչ պետք է ա նե մ։ Արդյո ՞ք գի տեմ ինչ պես դա ա նել։ 
Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր է, որ դուք ուղ ղա կի տե ղյակ չեք, թե 
ինչ է նե րա ռա կան դպրո ցը, ինչ պես կա ռա վա րել վար քագ ծի 
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ոչ ա դեկ վատ կամ խնդրա հա րույց դրսևո րում նե րը, ինչ պես 
օգտվել օ ժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րի ց՝ սե փա կան ե րե խայի 
կրթու թյա նը ա ջակ ցե լու հա մար, կամ ինչ պես օգտվել մաս
նա գետ նե րի ծա ռայու թյուն նե րի ց։

	  Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի հմ տու թյուն ներ: 
Արդյո ՞ք գի տեմ ինչ պես խո սել մարդ կանց հետ, բա նակ ցել 
կամ պա շտ պա նել սե փա կան շա հե րը։ Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր 
է, որ ձեզ հա մար բարդ է խո սել ուսու ցիչ նե րի, մաս նա գետ
նե րի կամ այլ ան ձանց հետ, ա ջակ ցու թյուն խնդրել ե րե խայի 
հա մար կամ, գու ցե, ան հա նգստա նում եք չլսված լի նե լու հե
ռանկա րի ց։ 

	 Ի րա զեկ վա ծու թյուն: Արդյո ՞ք տե ղյակ եմ ինձ հա սա նե լի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ն։ Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր է՝ տե ղյակ չեք, 
թե որ տե ղից և ինչ պես կա րող եք ստա նալ ե րե խայի հա մար 
նա խա տես ված ա ջակ ցու թյու նը, ին չի պատ ճա ռով էլ չեք 
օգտվում դրա նից, կամ տե ղյակ չեք, որ կա րող եք հա մա
գոր ծակ ցել ուսուց չի հե տ՝ ուսու ցու մը ե րե խայի հա մար դյու
րին և ըն կա լե լի դա րձ նե լու հա մար, այդ պատ ճա ռով էլ չեք 
դի մում նրանց։ 

	 Տար բե րակ նե րի գնա հա տում և ո րո շում նե րի կայա ցում: 
Արդյո ՞ք կա րող եմ վեր լու ծել առ կա տար բե րակ նե րն ու ճիշտ 
ո րո շում կայաց նել։ Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր է, դժվա րա նում եք 
ա սել, թե որ տար բե րա կը կամ ո րո շու մը ճիշտ կլի նի ձեր 
և ձեր ե րե խայի հա մար, կամ կա րող է թվալ, որ առ կա են 
ի րար շատ նման տար բե րակ ներ, ին չը խան գա րում է ճիշտ 
ընտ րու թյուն կա տա րե լու։ 

	 Ու շադրու թյան կե նտ րո նա ցում: Արդյո ՞ք կա րող եմ կե նտ
րո նաց նել և պա հել ուշադրու թյունս այն ա մե նի վրա, ինչ 
պետք է ա նե մ։ Օ րի նա կ՝ նե րա ռա կան կրթու թյան ա ջակ ցու
թյա նը վե րա բե րող տե ղե կու թյու նը կա րող է չա փա զանց եր
կար կամ բարդ լի նել, ին չի պատ ճա ռով չեք կա րո ղա նում 
կե նտ րո նա նալ և հաս կա նալ այն։  

	 Հի շո ղու թյուն: Արդյո ՞ք կհի շեմ այն, ինչ պետք է ա նե մ։ Օ րի
նա կ՝ հնա րա վոր է, որ շատ բան պետք է ա նեք ձեր ե րե խայի 
հա մար, ին չի պատ ճա ռով մո ռա նում եք հա րց նել նրան, թե 
ինչ են սո վո րում դպրո ցում, կամ ինչ պես է ուսու ցի չն ա ջակ
ցում նրան սո վո րե լու ըն թաց քում։ 
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	 Ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն: Արդյո ՞ք ես ֆի զի կա պես 
ունակ եմ ա նե լու դա։ Օ րի նա կ՝ չեք կա րո ղա նում զան գել ձեր 
ե րե խայի դպրոց, քա նի որ չեք կա րո ղա նում լսել/ խո սել հե
ռա խո սով կամ էլ չեք կա րո ղա նում դպրոց գնալ ուսուց չին 
հան դի պե լու՝ ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռո վ։

Հ նա րա վո րու թյուն նե ր

 Մի ջա վայ րում առ կա ցան կա ցած գոր ծոն, ո րը կա րող է խրա
խու սել կամ խո չըն դո տել ո րո շա կի վար քագ ծի դրսևո րու մը։ Մտա
ծե ՛ք, թե ինչ պետք է ա նեք սե փա կան ե րե խայի նե րա ռա կան կրթու
թյան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, և ձեր մի ջա վայ րին վե րա բե րող 
հետևյալ հար ցե՛ րը տվեք ձե զ։
	 Շր ջա պա տում առ կա հնա րա վո րու թյուն ներ: Արդյո ՞ք իմ 

շր ջա պա տում առ կա են ա նե լի քս ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րու
թյուն նե ր։ Արդյո ՞ք շր ջա պա տս դժվա րաց նում կամ ան հնա
րին է դա րձ նում ա նե լի քս։ Օ րի նա կ՝ իմ հա մայն քի դպրո ցը չի 
տրա մադրում հա վե լյալ ա ջակ ցու թյուն և չի օգնում կյան քի 
դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րին ու նրանց 
ըն տա նիք նե րին, կամ իմ շր ջա պա տում չկան հաշ ման դա
մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի խնա մա կալ նե րին ա ջակ ցող 
կազ մա կեր պու թյուն ներ և խմ բե ր։

	  Ռե սուրս ներ և ժա մա նակ: Արդյո ՞ք ունեմ բա վա րար ռե
սուրս ներ և ժա մա նա կ՝ ա նե լի քս ի րա գոր ծե լու հա մա ր։ Օ րի
նա կ՝ ե րե խայի կրթու թյան հա մար ան հրա ժե շտ մաս նա գի
տա կան խորհրդատ վու թյու նը կամ օ ժան դակ գոր ծիք նե րի 
ձե ռք բե րու մը չա փա զանց թա նկ է, կամ բա վա րար ժա մա նակ 
չու նեք, որ օգնեք ե րե խայի ն՝ տնային աշ խա տան քը կա տա
րե լու։ 

	 Օգնող հան գա մանք ներ շր ջա պա տում: Արդյո ՞ք իմ շր ջա
պա տը խրա խու սում կամ խան գա րում է ինձ ի րա գոր ծե լու 
ա նե լի քս։ Օ րի նա կ՝ ձեզ հա մար դժվար է օգնել ե րե խային 
նե րա ռա կան կրթու թյան հար ցում՝ նրա քույ րե րի/եղ բայր նե
րի հետ մր ցակ ցու թյան պատ ճա ռով, կամ չեք կա րո ղա նում 
մաս նակ ցել դպրո ցի ժո ղով նե րին, քա նի որ այդ ժա մե րին 
աշ խա տում եք։ 
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	 Օ րի նա կե լի մո դել ներ: Արդյո ՞ք իմ շր ջա պա տում կան օ րի
նակ ներ, ո րոնք խրա խու սում են ինձ։ Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր է, 
որ չեք ճա նա չում ինչոր մե կին, ով հաշ ման դա մու թյուն ունե
ցող ե րե խա ունի, հետևա բար չու նեք ծնո ղի կամ խնա մա կա
լի օ րի նա կե լի մո դել։ 

	 Սո ցի ա լա կան և մշա կու թային նոր մեր: Արդյո ՞ք դա ա նե լը 
նոր մալ և ըն դու նե լի է իմ հա մայն քի հա մա ր։ Արդյո ՞ք մար դիկ 
իմ մա սին վատ կար ծիք չեն ունե նա այդ պես վար վե լու պա
րա գայում։ Օ րի նա կ՝ հնա րա վոր է, որ ձեր ըն տա նի քի ան դամ
նե րը կո ղմ են հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խայի հա տուկ 
դպրոց հա ճա խե լուն. այդ պատ ճա ռով ան հա նգստա նում եք, 
որ նրանք կա րող են դեմ լի նել ե րե խային հա մայն քի նե րա
ռա կան դպրոց ուղար կե լու ձեր գա ղա փա րի ն։

Դր դա պատ ճառ նե ր

Մտ քեր կամ ինք նա բե րա կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք խրա խու
սում կամ խո չըն դո տում են վար քագ ծի որևէ դրսևո րում։ Մտա ծե ՛ք, 
թե ինչ պետք է ա նել ձեր ե րե խայի նե րա ռա կան կրթա կան կա րիք
նե րը հո գա լու հա մար, և ինք ներդ ձեզ դր դա պատ ճառ նե րին վե րա
բե րող հետևյալ հար ցե՛ րը տվեք.
	  Նույ նա կա նա ցում: Արդյո ՞ք այն, ինչ պետք է ա նեմ, հա մա

պա տաս խա նում է դա ա նե լու իմ պատ կե րա ցում նե րի ն։ Օ րի
նա կ՝ դուք կար ծում եք, որ ձեր սո ցի ա լա կան վի ճա կը կամ 
կրթա կան մա կար դա կը թույլ չի տա լիս, որ հար ցեր տաք 
կամ ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նեք ե րե խայի ուսուց չի ն։

	  Հետևանք նե րի ակն կա լիք ներ: Իմ վար քա գի ծը դրա կա
՞ն, թե՞ բա ցա սա կան հետևանք ներ կու նե նա։ Արդյո ՞ք այս 
հետևան քը ակն կա լե լի և ի րա տե սա կան է։ Ինչ պի սի՞ ազ դե
ցու թյուն այն կու նե նա։ Օ րի նա կ՝ չեք ցան կա նում փոր ձել ձեր 
ե րե խայի կրթու թյա նը կամ հա ղոր դակցմա նը օ ժան դա կե լու 
նոր ե ղա նա կը, քա նի որ կար ծում եք, որ դա փո փո խու թյուն 
չի բե րի ։

	  Հույ զեր: Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ եմ ունե նում որևէ բան 
ա նե լի ս։ Ինչ պի սի ՞ն է իմ վե րա բեր մուն քը դրա նկատ մամբ։ 
Օ րի նա կ՝ սե փա կան ե րե խայի նե րա ռա կան կրթա կան կա
րիք նե րի մա սին մտա ծե լիս տար բեր պա հե րի կա րող են 
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ա ռա ջա նալ ցնց ման, մե րժ ման, անվստա հու թյան, բար կու
թյան, մե ղա վո րու թյան, դեպ րե սի այի կամ ա մո թի զգա ցում
նե ր։ 

	 Ն պա տակ ներ: Արդյո ՞ք ունեմ հս տակ նպա տակ կամ թի
րա խ։ Արդյո ՞ք այդ նպա տա կն ա ռաջ նային է ինձ հա մա ր։ 
Օ րի նա կ՝ այլ ա ռաջ նա հե րթ խնդիր նե րը, ո րոն ցից են, օ րի
նակ, ե րե խայի ա ռող ջու թյան հրա տապ խնդիր նե րը, կա
րող են ա վե լի կարևոր լի նել ձեզ հա մար, քան նե րա ռա կան 
կրթու թյան հար ցը։ 

	 Սե փա կան կա րո ղու թյուն նե րի վրա վստա հու թյուն: 
Արդյո ՞ք հա վա տում եմ, որ ունակ եմ ի րա կա նաց նե լու դա։ 
Օ րի նա կ՝ կար ծում եք, որ ձեր նե րա ռա կան կրթու թյան հար
ցում ե րե խային օգնե լու հա մար բա վա րար հմ տու թյուն ներ 
կամ կա րո ղու թյուն ներ չու նե ք։ 

	 Սո վո րու թյուն ներ: Արդյո ՞ք նման վար քա գի ծը սո վո րա կան 
է։ Օ րի նա կ՝ ա մեն օր ե րե խային ուղեկ ցում եք դպրոց/ տուն, 
սա կայն այդ ըն թաց քում սո վո րու թյուն չու նեք զրու ցե լու նրա 
ուսուց չի կամ այլ ծնող նե րի հե տ։

	  Պա տաս խա նատ վու թյուն: Ո՞ւմ առջև եմ պա տաս խա նա
տու։ Օ րի նա կ՝ քա նի որ ըն տա նի քում կամ ե րե խայի դպրո
ցում ոչ ոք չի ստու գում, թե արդյոք ե րե խան հաս կա նում է 
դպրո ցում սո վո րա ծը, ա պա դուք ևս չեք ստու գում։ 

	 Ինք նա բե րա կան ար ձա գանք: Արդյո ՞ք ա նում եմ դա ինք
նա բե րա բա ր։ Արդյո ՞ք դա իմ գի տակ ցա կան ըն կա լու մից 
ան կա խ՝ ինք նա բե րա կան ար ձա գանք է։ Օ րի նա կ՝ դուք և 
ձեր ե րե խան հա ճախ տուն վե րա դառ նա լիս ան ցնում եք 
ա րագ սնն դի կե տի կող քով, այդ պատ ճա ռով հա ճա խա կի 
եք օգտվում դրա նի ց։ Կամ ձեր կրտ սեր ե րե խայի սո վո րե լու 
ար դյունք նե րը ա վե լի դժվար է նկա տել ա վագ ե րե խայի հա
մե մատ, հետևա բար շատ չեք օգնում նրա ն։
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 Կա րիք նե րի, մար տահ րա վեր նե րի և լու ծում նե րի 
վերա բե րյալ լրաց ված ա ղյու սա կի օ րի նակ 

Ս տո րև ներ կայաց ված օ րի նակ նե րը կա րող են օգնել փոխ կա
պակ ցե լու կա րիք նե րը, խնդիր նե րը և լու ծում նե րը։ 

Կա րիք Խն դիր Լու ծում

Օ րի նա կ՝ իմ 
ե րե խայից շատ 
ժա մա նակ է պա
հա նջ վում մեկ 
գոր ծո ղու թյու նից 
մյու սին ան ցնե լու 
հա մա ր։ 

Օ րի նա կ՝ չգի տեմ, թե 
ինչ պես օգնեմ նրան 
նման փո փո խու թյուն
նե րի ժա մա նակ: 
Կա րո ղու թյուն

Օ րի նա կ՝ Գոր ծիք. դի տո
ղա կան ժա մա նա կա ցույ ցի 
կի րա ռու մը կա րող է օգնել 
նա խա պատ րաս տե լու 
ե րե խային տվյալ օր վա 
հա մար նա խա տես ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ն։ Ես 
կփոր ձեմ ա նել դա տա նը 
և կա րող եմ ա ռա ջար
կել այն նաև ե րե խայիս 
ուսուց չի ն։ 

Օ րի նա կ՝ իմ ե րե
խային ան հրա
ժե շտ է լրա ցու ցիչ 
օգնու թյուն դպրո
ցա կան ծրագրի 
ո րոշ մա սե րը 
հաս կա նա լու հա
մա ր։ 

Օ րի նա կ՝ ե րե խայիս 
ուսու ցի չը չու նի նրա 
հա մար ան հա տա կան 
ուսուց ման պլան, և 
ես չգի տեմ, թե ինչ
պես խնդրեմ ուսուց
չին պլան կազ մել: 
Կա րո ղու թյուն

Օ րի նա կ՝ Գոր ծիք. ուսուց
չին տե ղե կու թյուն նե ՛ր 
տրա մադրեք ե րե խայի 
հե տա քրք րու թյուն նե
րի և կա րիք նե րի մա
սի ն՝ օգտվե լով, օ րի նակ, 
«Ե րե խայիս ուսում նա ռու
թյան վե րա բե րյալ տե
ղե կու թյուն նե րի հար
ցա թեր թիկ» և « Հա տուկ 
հե տա քրք րու թյուն նե րի 
քար տեզ» գոր ծիք նե րի ց։ 
Ա ռա ջար կե ՛ք «Ան հա տա
կան ուսուց ման պլա նի» 
օ րի նա կ։ Ե թե ուսու ցի չը 
չի ցան կա նում փո փո խու
թյուն ներ կա տա րել, ա պա 
դի մե ՛ք տնօ րե նին և մյուս 
ծնող նե րի ն։ 
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Օ րի նա կ՝ դա սե րը 
պատ րաս տե լիս 
ե րե խաս ունի իմ 
կա րի քը։ 

Օ րի նա կ՝ ես ժա մա
նակ չու նեմ օգնե լու 
ե րե խայիս դա սե րը 
պատ րաս տե լիս և 
հա ճախ մո ռա նում եմ 
դրա մա սին: Կա րո
ղու թյուն/ Հնա րա վո
րու թյուն ներ

Օ րի նա կ՝ Գոր ծիք. սահ մա
նե ՛ք դա սե րը պատ րաս
տե լիս ե րե խային օգնե լու 
օ րա կարգ, ինչ պես նաև 
հի շե ցում ներ և ծա նու
ցում նե ր։

Օ րի նա կ՝ ե րե խաս 
ունի իմ ուշադրու
թյան կա րի քը: 

Օ րի նա կ՝ ես հա ճախ 
նյար դայ նա նում եմ, 
երբ փոր ձում եմ 
օգնել: 
Դր դա պատ ճառ

Օ րի նա կ՝ բա րե կե ցու
թյուն. բար կա ցած ժա
մա նակ դա դա ՛ր ա ռեք և 
կա տա րե ՛ք շն չա ռա կան 
և հա նգստաց նող վար
ժու թյուն նե ր։ Սո վո րե ՛ք և 
կի րա ռե ՛ք նոր հմ տու թյուն
ներ « Ձեր բա րե կե ցու թյան 
մա սին հո գա լը» օ ժան դակ 
նյու թից և մտա ծե ՛ք, թե ում 
կա րող եք դի մել օգնու
թյան հա մար, երբ ունեք 
դա դա րի կա րի ք։

Օ րի նա կ՝ ան
հրա ժե շտ է, որ 
ե րե խաս իրեն 
ա պա հով զգա 
դպրո ցում մյուս 
ա շա կերտ նե րի 
շր ջա պա տում: 

Օ րի նա կ՝ ես չգի տեմ, 
թե ինչ պես խնդրեմ 
ե րե խայիս ըն կեր նե
րին ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում օգնու
թյան ձե ռք մեկ նե լու 
նրան: 
Հնա րա վո րու թյուն ներ

Օ րի նա կ՝ ա ջակ ցու թյուն. 
խո սե ՛ք ե րե խայի ուսուց
չի հե տ՝ խնդրե լով նրա 
օգնու թյու նը ե րե խայի հա
տուկ կա րիք նե րի բա վա
րար ման հար ցում, նշում
նե ՛ր ա րեք, թե ինչ կա րող 
եք ա սել մյուս ծնող նե րին 
և խնա մա կալ նե րին, ինչ
պես նաև նրանց հետ 
շփվե լու հնա րա վո րու
թյուն նե ՛ր փնտ րե ք։ 

Օ րի նա կ՝ ե րե
խաս քչա խոս է, 
հետևա բար նրան 
ան հրա ժե շտ է 
օգնու թյուն ուսու
ցիչ նե րի և այլ 
ա շա կերտ նե րի 
հետ շփվե լի ս։ 

Օ րի նա կ՝ ես չգի տեմ, 
թե ինչ պես հա ղոր
դակցվեմ ե րե խայիս 
հետ կամ ինչ պես 
օգնեմ նրան մյուս
նե րի հետ հա ղոր
դակցվե լու հա մար: 
Կա րո ղու թյուն

Օ րի նա կ՝ Գոր ծիք. օգ տա
գոր ծե ՛ք հա ղոր դակցման 
օ ժան դակ կամ լրա ցու ցիչ 
գոր ծիք ներ, այդ թվում՝ 
դի դակ տիկ նյու թեր կամ 
բջ ջային հա վել ված նե ր։
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 ԳՈՐ ԾԻՔ 5.  
ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑ ՄԱՆ ՊԼԱ ՆԻ 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  
Ի ՐԱ ԿԱՆԱՑ ՎԵԼ

Գ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ  
ԱՐԴՅՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

ԱՄՓՈՓ 

Կրթության 
առանձ նա հա
տուկ պայ ման
ների կարիքի 
գնա հատում

Կրթական 
առաջընթացի 
գնահատում 
(գիտելիք, 

կարո ղու թյուն
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 Ար տա հայտ ված կա րիք ներ

6. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ,  
ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԱՈՒՊ
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7. ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈւՄՆԵՐ

Ու սո ւմնա կան 
գործըն թացի 
հարմարեցումներ

Միջավայրային 
հարմարեցումներ

 Առաջը նթ աց ի 
 գն ահ ատ մա ն 
գործ ընթա ցի 

հար մա րե ցում
ներ

7.1 Աջակցող ծառայությունների տրամադրում  (համաձայն 
աղյուսակի)

Հա տո ւկ ման
կա վարժա կան 
ծա ռայու թյո ւն

Ժա մա
նակա

հատ ված

Տ ևո ղու թյո ւն Ծա վալ ներ Ծա ռայու
թյո ւննե րի 

տրա
մադրման 
գրաֆիկ

տիֆլո ման կա
վարժի

սուրդոման կա
վար ժի

օլի գոֆ րենո ման
կավարժի

Հոգեբանական 
ծառայություն

Ժա մա
նակա

հատ ված

Տ ևո ղու թյո ւն Ծա վալ ներ Ծա ռայու
թյո ւննե րի 

տրա
մադրման 
գրաֆիկ

հոգեբանի
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Սոցիալիզացիա Ժա մա
նակա

հատ ված

Տ ևո ղու թյո ւն Ծա վալ ներ Ծա ռայու
թյո ւննե րի 

տրա
մադրման 
գրաֆիկ

սոցիալական 
մանկավարժի

8. ԱՈւՊԻ 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

1ին կիսամյակ

2րդ կիսամյակ

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

ԹԵՄԱ ԺԱՄ ԱՐԴ ՅՈւ ՆՔ ՆԵ
ՐԸ ԹԵ ՄԱ ՅԻ 
ԱՎԱՐՏԻՆ. 

ԳԻՏԻ, ԿԱՐՈՂ Է

ԹԵՄԱՅԻ 
ԱՄՓՈՓԻՉ 

ԳՆԱ
ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԱՄՍԱԹԻՎ

ՄԵԹՈԴ

12.2 ՈւՍՈւՄՆԱՌՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈւՄՆԵՐ

Ուսումնական գործընթացի 
հարմարեցումներ

Միջավայրային հարմարեցումներ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈւՍՈւՑԻՉ
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

________________________

Ու ՍՈ ւՑ ՉԻ ՕԳ ՆԱ ԿԱՆ  
(ա նո ւն,  ազ գա նուն, ստո րագ րու թյո ւն)

_____________________

13. ԱՈւՊԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ  
(ԸՆԹԱՑԻԿ, ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) 

Գ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈւ 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
տիաց նում եմ, որ մասնակցել եմ երեխայիս` 
 ԱՈւՊի մշակման գործընթացին և գիտակցում 
եմ, որ սույն ԱՈւՊի երկարաժամկետ նպատակները, տարե կա ն նպա
տակ ներն ու խնդիրները և դրանց իրականացման գործընթացը հար
մարեցվել և պարզեցվել են երեխայիս կարողությունների և հմտու թյուն
ների առավելագույն ներուժին համապատասխան, և որ իմ երե խա յի 
կրթու թյան արդյունքներն ու ձեռքբերումները գնահատվելու են ըստ իր 
ԱՈւՊով սահմանված նպատակների և խնդիրների:
__________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Դպրոցի ղեկավար/տնօրեն ___________________ Ամսաթիվ 

ԱՈւՊը մշակող խումբ՝

Ազգանուն, անուն Պաշտոն Ստո րագրություն

1. ——— ——— ———

2. ——— ——— ———

3. ——— ——— ———

4. ——— ——— ———

5. ——— ——— ———

Ամսաթիվ _______________ 
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Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԻ ԺՈ ՂՈ ՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ

Ա շա կեր տի 
ա նու նը

Ծ նո ղի/Խ նա
մա կա լի ա նու նը

Տա րի քը
Ծ նո ղի/Խ նա
մա կա լի հե ռա
խո սա հա մա րը

Հիմ նա կան 
լե զուն

Ծ նո ղի/Խ նա
մա կա լի հաս ցեն

Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԻ ՈՒՍ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ՏԵ ՂԵ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

Ա շա կեր տի նպա տա կը կի սա մյա
կի կտր ված քով 

Հիմ նա կան ուժեղ կող մե րը

Հիմ նա կան խնդիր նե րը

Թե րա ցում նե րը

Ու սում նա կան խնդիր նե րի հաղ
թա հար մա նն ուղղ ված հա ջող
ված ռազ մա վա րու թյուն ներ 

Այլ մեկ նա բա նու թյուն ներ

Այս նմու շը ցույց է տա լիս, թե ուսու ցի չն ինչ պես կա րող է օգ տա
գոր ծել խնա մա կա լից ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րը ան հա տա կան 
ուսուց ման պլան մշա կե լի ս։ Ու սու ցիչ նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել 
այն տար բեր ձևա չա փե րո վ։ 
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Ն շում. գոյու թյուն ունեն ան հա տա կան ուսուց ման պլա նի տար
բեր ձևա չա փե ր։ Սա մեր երկ րում կի րառ վող ձևա չա փն է։ Ու սու ցիչ
նե րն օգտվում են հետևյալ նմու շից ի րենց ա շա կերտ նե րի ուսում նա
կան խնդիր նե րին և հա ջո ղու թյուն նե րին հետևե լու հա մա ր։ Այն թար
մաց վում է ե ռամ սյա կը մեկ և տրա մա դր վում է ե րե խայի ծնո ղին/
խ նա մա կա լի ն՝ ե րե խայի հետ ար ված աշ խա տանք նե րի մա սին նրան 
ի րա զե կե լու նպա տա կո վ։ Տար վա վեր ջում ան հա տա կան ուսուց ման 
պլա նի գնա հատ ման ամ փոփ տե ղե կու թյու նը փո խանց վում է հա
ջորդ ուսուց չի ն։

Խ նա մա կալ նե րին խոր հուրդ է տր վում պահ պա նել ի րենց ե րե
խայի ան հա տա կան ուսուց ման պլա նի օ րի նա կը, քա նի որ այն կա
րող է օգ տա կար լի նել խնա մա կալ նե րի և ուսու ցիչ նե րի մի ջև քննար
կում նե րի հա մա ր։
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 ԳՈՐ ԾԻՔ 6.  
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ  

ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱՐ ՑԱ ԹԵՐ ԹԻԿ 

Այս ե ղա նա կով դպրոց նե րը կամ ուսու ցիչ նե րը կա րող են խնա
մա կալ նե րից բա վա կա նա չափ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ ե րե խայի 
ուսում նա ռու թյան, ուժեղ կող մե րի/ հա ջո ղու թյուն նե րի, նպա տակ նե
րի և խնդիր նե րի (Հիմ նա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա
կան հար ցա թեր թիկ), ինչ պես նաև հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րի 
(Հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րի հար ցա թեր թիկ) վե րա բե րյալ։ Այ
նու հե տև ուսու ցիչ նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել այդ տե ղե կու թյուն
նե րը ե րե խայի բնու թա գի րը կազ մե լու և ան հա տա կան ուսուց ման 
պլա նը մշա կե լու հա մա ր։

 Վե րց վել և հա մա պա տաս խա նեց վել է Լին դա Դեյ վի ի Special 
Interest Map (Հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րի քար տեզ) աշ խա տու
թյու նի ց։ 

 Հիմ նա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ  
տե ղե կու թյուն նե րի հար ցա թեր թիկ 

1. Իմ ե րե խայի սո ցի ա լա կան հա ղոր դակցման ուժեղ կող մե րն են՝ 

ա. 
բ. 
գ. 

2. Իմ ե րե խային մո տի վաց նող գոր ծոն նե րն են՝ 

ա. 
բ. 
գ. 

3. Իմ ե րե խայի սի րած գր քե րը, հե ռուս տա հա ղոր դում նե րն ու 
խա ղա լիք նե րն են՝ 
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Գր քեր Հե ռուս տա հա ղոր դում ներ/ 
շոու ներ

Խա ղա լիք ներ 

ա. բ. գ.

ա. բ. գ.

ա. բ. գ.

4. Խնդրում ենք նշել սո ցի ա լա կան հա ղոր դակցման ցան կա
ցած ո լորտ, ո րի ուղ ղու թյամբ տա նը կա տա րում եք որևէ աշ
խա տանք։ 

ա. 
բ. 
գ. 

5. Խնդրում ենք նշել տա նը ե րե խայի ձեր կար ծի քով ոչ ա դեկ
վատ/խնդրա հա րույց վար քա գի ծը։ 

ա. 
բ. 
գ. 

6. Խնդրում ենք նշել ընդ հա նուր այն ո լորտ նե րը, ո րոնց ուղ ղու
թյամբ տա նը որևէ աշ խա տանք եք կա տա րում։ 

ա. 
բ. 
գ. 

7. Խնդրում ենք թվար կել այն ա մե նը, ինչ չի սի րում ձեր ե րե
խան, կամ նշել նրա զգայա կան խնդիր նե րը։ 

ա. 
բ. 
գ. 
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8. Խնդրում ենք նշել ձեր ե րե խային զգայա կան հա նգստու
թյուն պատ ճա ռող մի ջոց նե րը։ 

ա. 
բ. 
գ. 

9. Որ քա ՞ն եր կար է ձեր ե րե խան ուշադրու թյու նը կե նտ րո նաց
նում ի րեն բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռող զբաղ մուն քի վրա: 

10. Որ քա ՞ն եր կար է ձեր ե րե խան ուշադրու թյու նը կե նտ րո նաց
նում հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րով զբաղ վե լու վրա: 

11. Խնդրում ենք թվար կել ձեր ե րե խայի ե րեք նա խը նտ րե լի 
ո լորտ նե րը։ 

ա.
բ. 
գ.

12. Խնդրում ենք ստո րև ներ կայաց նել վերևում չհի շա տակ ված 
լրա ցու ցիչ տվյալ նե ր։ 
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  Ե րե խայի Հա տուկ Հե տա քրք րու թյուն նե րի  
վե րա բե րյալ հար ցա թեր թիկ 

Հա տուկ հե տա
քրք րու թյուն

Մ
ա

ն ր
ա
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Տեխ նի կա կա ն
1. Ն կա րագրե ՛ք ձեր ե րե խայի նա խը նտ րե լի 

տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը։ 
2. Պար զա բա նե ՛ք, թե ինչ պես է նա սի րում 

օգ տա գոր ծել տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը։ 
3. Ե թե խոս քը խա ղե րի մա սին է, ա պա նշե

՛ք, թե ինչ պի սի խա ղեր է սի րում։ 
4. Ե թե սի րում է դի տել տե սա հո լո վակ ներ, 

ա պա նշե ՛ք նրա նա խը նտ րե լի տե սա հո
լո վակ նե րը։ 

Սո ցի ա լա կա ն
1. Ն շե ՛ք, թե ո րոնք են ե րե խայի հա տուկ 

հե տա քրք րու թյուն նե րը (ՀՀ), որ քա նով են 
դրանք սո ցի ա լա կան ա ռու մով ներգրավ
վա ծու թյուն ա պա հո վում և ինչ դե րա կա
տա րու թյուն ունեն ե րե խայի կյան քում։

2.  Պար զա բա նե ՛ք, թե ինչ պես է զբաղ վում 
դրա նո վ։ 

Տե ղե կատ վա կա ն
1. Նշեք, թե ինչ է դի տում, նկա րագրում, 

հա ղոր դում, հե տա զո տում ձեր ե րե խան 
(տ րա մադրե ՛ք հնա րա վո րի նս շատ ման
րա մաս ներ)։ 

2. Պար զա բա նե ՛ք, թե ինչ պես է նա ըն կա
լում և հա ղոր դում տե ղե կու թյուն նե րը։ 

Բա ցատ րա կա ն
 1. Բա ցատ րե ՛ք, թե ձեր ե րե խան ինչ հա

տուկ հե տա քրք րու թյուն ներ է օգ տա
գոր ծում ստեղ ծե լիս և կա ռու ցե լիս և ինչ 
է սի րում կա ռու ցել կամ ստեղ ծել։ 

2. Բա ցատ րե ՛ք, թե ինչ պես է կա ռու ցում 
կամ ստեղ ծում և ինչ պի սի հա մա
կար գեր ու մե թոդ ներ է նա խը նտ րում 
կիրառել։ 
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Կար գա վո րող 
1. Նշե ՛ք այն ա մե նը, ինչ ձեր ե րե խան սի

րում է դա սա կար գել կամ կար գա վո րել 
(նշ ված ՀՀի հետ կապ ված)։ 

2. Ինչ պե ՞ս է նա խը նտ րում դա սա կար գել/ 
կար գա վո րել, ինչ պի սի՞ գոր ծըն թաց ներ 
է կի րա ռում ձեր ե րե խա ն։ 

Ֆի զի կա կան  
(Ընդ հա նուր շար ժո ղա կա նու թյուն) 

1. Ձեր ե րե խան ինչ պե ՞ս է դրսևո րում իր 
հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րը։ 

2. Ի նչ պե ՞ս է ար տա հայ տում նման գոր
ծո ղու թյուն նե րից բա վա կա նու թյուն 
ստա նա լը։ 

Զ գայա կան 
1. Հա տուկ հե տա քրք րու թյուն նե րի ո՞ր 

տար րե րն են նրան զգայա կան հա ճույք 
պատ ճա ռում՝ հպ վե լը/ հոտ զգա լը/լ սե
լը/ համ զգա լը… 

2. Ի նչ պե ՞ս է ար տա հայ տում իր հույ զե րն 
ու ապ րում նե րը։ 

Ֆի զի կա կան  
(Ընդ հա նուր շար ժո ղա կա նու թյուն) 

1. Ձեր ե րե խայի հա տուկ ո՞ր հե տա քրք րու
թյուն նե րն են ա ռա վել զար գա ցա ծ։ 

2. Ի նչ պե ՞ս է ար տա հայ տում դա։ 

Ն շե ՛ք ձեզ վե րա բե րող բո լոր ճիշտ տար բե րակ նե րը. 
 Իմ ե րե խան սի րում է պար զել, թե ինչ պես են աշ խա

տում կամ պատ րա ստ ված մե խա նի զմ նե րը։  
 Իմ ե րե խան սի րում է դա սա վո րել և դա սա կար գել ի րե րը։ 
 Իմ ե րե խան սի րում է մո դել ներ պատ րաս տել, 

թխվածքա բ լիթ ներ թխել, կա րել և այլն։  
 Իմ ե րե խան սի րում է գտնել տա րա տե սակ փաս տե ր։ 
 Իմ ե րե խան սի րում է ստեղ ծա գոր ծել, հե տա քրքր վում է 

ար վես տով, այդ թվում՝ թատ րո նով, կի նոյով և այլն։ 
 Իմ ե րե խան հե տա քրքր վում է գի տու թյամբ։  
 Իմ ե րե խան սի րում է կեն դա նի նե րի ն։ 
 Իմ ե րե խան սի րում է մարդ կանց։ 
 Իմ ե րե խային գրա վում են բույ սե րը։ 
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ԳՈՐ ԾԻՔ 7.  
ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԽՐԱ ԽՈՒ ՍՈՂ 
ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ԿԱ ԶՄ ԽՆԱ ՄԱ ԿԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ Ր

 Գոր ծի քը վե րց վել և հա մա պա տաս խա նեց վել է Հաշ ման դա մու
թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի ուսուց ման ազ գային կե նտ րո նի  21րդ 
դա րի ուսու ցումն ու նե րա ռա կան կրթու թյու նը քա րո զող գոր ծի քա
կա զմ ծնող նե րի հա մար / Parent Advocacy Toolkit on 21st Century 
Learning and Inclusion/ աշ խա տու թյու նի ց։ Այս գոր ծիք նե րը կօգնեն 
ձեզ պլա նա վո րե լու և քայ լեր ձեռ նար կե լու ե րե խայի դա սա րա նում, 
դպրո ցում կամ հա մայն քում նե րա ռա կան կրթու թյու նը խթա նե լու 
ուղ ղու թյամբ։

 Պա շտ պա նու թյան պլան 

Ն պա տակ ներ: Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ կցան կա նայիք տես նել։
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Գոր ծո ղու թյուն ներ: Ինչ պե ՞ս կա րող եք հաս նել ձեր նպա տակ
նե րի ն։ 

Գոր ծո ղու թյուն նե րի ճա նա պար հային քար տեզ 

Չ կան եր կու մի ան ման դպրոց ներ կամ հա մայնք ներ, հետևա
բար դպրո ցի անձնա կազ մի և ո րո շում ներ կայաց նող ան ձանց հետ 
առնչ վե լու ձեր ե ղա նակ նե րը նույն պես պետք է տար բեր լի նե ն։ 
Դպրո ցի նե րա ռա կա նու թյան աս տի ճա նը ո րո շող ան ձինք (ով քեր 
սո վո րա բար կայաց նում են ո րո շում ներ) ընտր վում են՝ հաշ վի առ
նե լով դպրո ցի տե սա կը (հան րային, մաս նա վոր), դպրո ցի կամ հա
մայն քի մե ծու թյու նը և տե ղա կան մշա կույ թը: 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ձեր դպրո ցում նե րա ռա կան կրթու
թյան ա ռաջ խա ղաց մա նն առնչ վող հնա րա վոր ընդ հա նուր մար
տահ րա վեր նե րը և ձեռ նա րկ վե լիք քայ լե րը։ 

Ձեր ե րե խայի ուսու ցի չը կամ տնօ րե նը չի հա վա տում, որ հաշ
ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րը կա րող են հա ճա խել սո վո րա
կան դպրո ց՝ պն դե լով, որ նրանք պետք է սո վո րեն հա տուկ դպրոց
նե րում։
	  Ներ կայաց րե ՛ք նրանց նե րա ռա կան կրթու թյան մա սին 

օ րենքն ու տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք փաս տում են նե րառ վա
ծու թյան կարևո րու թյու նը բո լոր ե րե խա նե րի հա մա ր։ 
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	 Ա ռար կու թյան դեպ քում հան դի պե ՛ք դպրո ցի տնօ րե նի և 
անձնա կազ մի հե տ։ 

	 Ա ռար կու թյան դեպ քում գրա վոր հա ղոր դակցվե ՛ք և ան ձամբ 
հան դի պե ՛ք դպրո ցի լի ա զոր մա րմ նի ղե կա վա րու թյան և 
դպրո ցի խորհրդի ան դամ նե րի հե տ։ Քն նար կե ՛ք, թե ին չու 
չեն բա վա րար վում ա շա կերտ նե րի կա րիք նե րը, և ներ կայաց
րե ՛ք նե րա ռա կան կրթու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը ։

 Ձեր ե րե խայի ուսու ցի չը կար ծում է, որ հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ե րե խա նե րը պետք է հա ճա խեն սո վո րա կան դպրոց, սա
կայն հա մոզ ված չէ, թե որն է նրանց պատ շաճ կրթե լու և ուսուց մա նն 
օգնե լու ճիշտ տար բե րա կը։ 
	 Կիս վե ՛ք նե րա ռա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ ձեր գի տե լիք

նե րով և այն կի րա ռե լու պատ րաս տա կա մու թյամբ։ Ա ռա ջար
կե ՛ք հա մա գոր ծակ ցու թյուն, որ պես զի դպրո ցն ա պա հո վի 
ան հրա ժե շտ մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը։ 

	 Ա ռար կու թյան դեպ քում հան դի պե ՛ք դպրո ցի տնօ րե նի հետ 
և ա ռա ջար կե ՛ք կազ մա կեր պել նե րա ռա կան կրթու թյան թե
մայով վե րա պատ րա ստ ման դա սըն թաց ներ դաս ղեկ նե րի և 
ա ռար կայա կան ուսու ցիչ նե րի հա մա ր՝ հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ե րե խա նե րի ուսում նա կան կա րիք նե րը հո գա լու 
նպա տա կո վ։ 

	 Ա ռար կու թյան դեպ քում գրա վոր հա ղոր դակցվե ՛ք և ան
ձամբ հան դի պե ՛ք դպրո ցի լի ա զոր մա րմ նի և/ կամ դպրո ցի 
խորհրդի ան դամ նե րի հե տ։ Հա րց րե ՛ք ուսու ցիչ նե րի թե րի 
պատ րա ստ վա ծու թյան պատ ճառ նե րի մա սին, և թե ին չու 
նրանք չեն ստա նում պատ շաճ ա ջակ ցու թյուն բո լոր ա շա
կերտ նե րին հա վա սա րա պես ուսուց ման գոր ծըն թա ցում 
ներգրա վե լու հա մա ր։ 

 Ձեր ե րե խայի դպրո ցը չու նի բա վա րար ռե սուրս ներ հաշ ման
դա մու թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րին տե ղա վո րե լու հա մա ր։
	  Հան դի պե ՛ք դպրո ցի տնօ րե նի և/ կամ նե րա ռա կան կրթու

թյա նն օ ժան դա կող անձնա կազ մի հե տ։ Խնդրե ՛ք, որ առ կա 
ռե սուրս նե րի հաշ վին ա պա հո վեն հաշ ման դա մու թյուն ունե
ցող ա շա կերտ նե րի կրթա կան նպա տակ նե րի ի րա գոր ծումն 
ու խնդիր նե րի լու ծու մը։ 

	 Ա ռար կու թյան դեպ քում գրա վոր հա ղոր դակցվե ՛ք և ան ձամբ 
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հան դի պե ՛ք ծնո ղա կան խորհրդի կամ դպրո ցի խորհրդի ան
դամ նե րի հե տ։ Խնդրե ՛ք նրանց ուղե ցույց ներ տրա մադրել 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րին ա ջակ ցե լու հա
մա ր։ 

	 Ե թե խոս քը ար տա դպրո ցա կան մի ջո ցա ռում նե րի մա սին 
է, օ րի նա կ՝ ար տա դա սա րա նային մի ջո ցա ռում նե րի կամ 
էքսկուր սի ա նե րի, ա պա հան դի պո ՛ւմ պա հան ջեք ե րե խայի, 
գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյան կամ գոր ծա կա լու թյան և 
դպրո ցի անձնա կազ մի հե տ։ Մի ա սին աշ խա տե ՛ք՝ մի ջո
ցառ ման նպա տակ նե րը, ինչ պես նաև բո լոր ե րե խա նե րին 
ներգրա վե լու կարևո րու թյու նը պար զա բա նե լու հա մա ր։

 Կոն տակ տային ան ձանց թեր թի կ

 Կոն տակ տային բո լոր տե ղե կու թյուն նե րի մեկ տե ղու մը դյու րաց
նում է ան հրա ժե շտ ան ձանց հետ շփու մը։ Տե ղա կան մա կար դա կով 
ո րո շում կայաց նող ան ձանց կոն տակ տային տվյալ նե րը պար զե լու 
հա մար դի մե ՛ք ձեր ե րե խայի դպրոց կամ հա մայն քային/ մար զային 
կա ռույց նե րի ն։ 

Դպրո ցում ո րո շում կայաց նող ան ձինք (տ նօ րեն, ուսու ցիչ, 
մե թո դի ստ, ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան թիմ կամ 
այլ անձնա կա զմ)

Ա նուն Հե ռա խո սա հա մար, է լե կտ րո նային փո ստ  
կամ հաս ցե 

Հա մայն քի/ մար զի մա կար դա կով ո րո շում կայաց նող ներ 
(ղե կա վար կամ նրա օգնա կա նը, կրթու թյան բաժ նի, վար չու թյան 
պետ կամ աշ խա տա կից, դպրո ցի խորհրդի նա խա գահ, դպրո ցի 
խորհրդի ան դամ, այլ աշ խա տա կից ներ)
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Ա նուն Հե ռա խո սա հա մար, է լե կտ րո նային փո ստ  
կամ հաս ցե 

Այլ ծնող ներ/խ նա մա կալ ներ (որ պես այդ պի սիք կա րող են 
հան դես գալ հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող կամ չու նե ցող ե րե խա նե
րի ծնող ներ/խ նա մա կալ ներ)

Ա նուն Հե ռա խո սա հա մար, է լե կտ րո նային փո ստ  
կամ հաս ցե 

Խն դիր ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ 

Խնդրա հա րույց ո լորտ նե րը պար զե լու և ձեր ե րե խայի նե րա
ռա կան կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար 
կա րող եք մի շա րք հար ցեր ա ռա ջադրել ուսու ցիչ նե րին և դպրո ցին, 
ինչ պես նաև դպրո ցի լի ա զոր մա րմ նի ղե կա վա րու թյա նը։ 

Ու սուց չի պատ րա ստ վա ծու թյուն

 Ման կա վա րժ նե րի (ու սու ցիչ նե րի, դպրո ցի ղե կա վա րու թյան և 
այլ մաս նա գետ նե րի) վստա հու թյունն առ այն, որ տի րա պե տում են 
բո լոր սո վո րող նե րին ա ջակ ցե լու հա մար բա վա րար հմ տու թյուն նե րի 
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և հնա րա վո րու թյուն նե րի, լա վա գույնս ա պա ցու ցում և կան խորո
շում է, որ ա շա կերտ նե րը ստա նում են պատ շաճ կրթու թյուն, ո րը 
կօգնի նրանց հե տա գայում հաս նե լու հա ջո ղու թյուն նե րի։ 

Ձեր ե րե խայի կրթու թյունն ի րա կա կաց նող ան ձինք պար տա
վոր են ունե նալ բա վա րար գի տե լիք ներ և վե րա պատ րա ստ ված լի
նել հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րին ա ջակ ցե լու հա մա ր։ 

1. Արդյո ՞ք ուսու ցիչ նե րն ան ցել են հա տուկ վե րա պատ րաս տում 
բո լոր, այդ թվում՝ հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ա շա կեր նե րի 
հետ աշ խա տե լու հա մա ր։ 

2. Արդյո ՞ք դպրո ցի ժա մա նա կա ցույ ցով ման կա վա րժ նե րի հա
մար նա խա տես ված է բա վա րար ժա մա նա կ՝ ա շա կերտ նե
րի ան հա տա կան կա րիք նե րը հաս կա նա լուն և ա ջակ ցե լուն 
ուղղ ված հա մա տեղ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մա ր։

 Հա սա նե լիու թյան և հար մա րա վե տու թյան ա պա հո վում 

Նե րա ռա կան դպրոց նե րի հա մար ա ռաջ նա հե րթ է հա մար
վում հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար հար մա
րա վե տու թյան և հա սա նե լի հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը։ 
Դպրոց նե րն ու դպրո ցի լի ա զոր մա րմ նի ղե կա վա րու թյու նը պետք 
է հս տակ նշեն և նա խա տե սեն ուսում նա կան մի ջոց ներ հաշ ման
դա մու թյուն ունե ցող և այլ են թա խմ բեր ներ կայաց նող ե րե խա նե րի 
հա մա ր։ Որ պես օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել, թե արդյոք դպրո ցն 
ա ռա ջար կում է ուսուց ման հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե
րին հա մա պա տաս խան ուսու ցում: Սո վո րող նե րին ա ռա ջար կում են 
ուսուց ման, հե տա դա րձ կա պի և հա ղոր դակցման ու գնա հատ ման 
բազ մա թիվ տար բե րակ ներ, ին չը թույլ է տա լիս նրանց ներգրավ վել 
ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում տար բեր կե րպ։ 

1. Արդյո ՞ք հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րի կա րիք
նե րը հս տա կո րեն նշ ված են դպրո ցի զար գաց ման ծրագրում։ 

2. Ի նչ պե ՞ս է դա սա վանդ ման, ա ջակցման և գնա հատ ման ըն
թաց քում կի րառ վում ուսուց ման հա մընդ հա նուր ձևա վոր
ման մե թո դը։ 

3. Արդյո ՞ք առ կա են ուսուց ման գոր ծըն թա ցում ե րե խա նե րի 
ա ռա վել ամ բող ջա կան ներգրավ ման տար բե րակ նե ր։ 
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Գ նա հատ ման կար գը 

Ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը ստու գե լու հա մար դպրոց
նե րը կա րող են կի րա ռել սո վո րա կան քննա կան/ թես տա վոր ման 
հա մա կարգ։ Չնայած նման հա մա կար գի կարևո րու թյա նը՝ դրանք, 
այ նուա մե նայ նիվ, չեն կա րող բա վա րար պատ կե րա ցում տալ ա ռան
ձին ե րե խայի ա ռա ջա դի մու թյան մա սի ն։ Գնա հատ ման ըն դուն ված 
հա մա կար գի և թես տե րի հետ մեկ տեղ ան հրա ժե շտ է կի րա ռել նաև 
այլ մի ջոց ներ, ո րոնք օբյեկ տիվ պատ կե րա ցում կտան այն մա սին, 
թե ինչ պես են ա շա կերտ նե րն ի րենց դրսևո րում մյուս ա շա կերտ նե րի 
հա մե մա տ։ Խոս քը ա շա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյան վեր լու ծու թյան, 
հա ճա խե լիու թյան, կա տա րո ղա կա նու թյան և այլ նի մա սին է։

1. Գ նա հատ ման ի՞նչ հա մա կար գեր են կի րառ վում դպրո ցում։ 
Ի՞նչ նպա տա կով են դրանք կի րառ վում։ Ինչ պե ՞ս են օգ տա
գո րծ վում գնա հա տա կան նե րն ու ստաց ված այլ տվյալ նե րը։ 

2. Արդյո ՞ք դպրո ցում կա տար վում է բո լոր հմ տու թյուն նե րի 
գնա հա տում, ինչ պես ա կա դե մի ա կան (դրանց թվում՝ կար
դա լն ու մա թե մա տի կան), այն պես էլ հա մա գոր ծակ ցե լու, 
հա ղոր դակցվե լու և քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյա ն։ 

3. Արդյո ՞ք գնա հա տու մը կա տար վում է ուսուց ման հա մընդ հա
նուր ձևա վոր ման մե թո դո վ։

 Մի ջամ տու թյուն ներ և ա ջակ ցու թյան հա մա կար գեր 

Դպրոց նե րն ու լի ա զոր մա րմ նի կրթու թյան բա ժին նե րը նա խա
ձեռ նու թյուն պետք է դրսևո րեն սո վո րե լու խնդիր ներ ունե ցող ա շա
կերտ նե րի կա րիք նե րի բա վա րար մա նն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը 
պլա նա վո րե լի ս։ Նման նա խա ձեռ նու թյուն ի րա գոր ծող դպրո ցը կամ 
հա մայն քի/ մար զի պա տաս խա նա տու բա ժի նը պետք է կիս վի ընդ
հա նուր մի ջամ տու թյուն նե րի հա մա կար գե րում հա տուկ հմ տու թյուն
ներ ու տրա մա դր վա ծու թյուն ստեղ ծե լու սե փա կան փոր ձո վ։ 
	 Ի ՞նչ է պա տա հում, երբ ե րե խան խնդիր ներ է ունե նում որևէ 

ա ռար կայի կամ որևէ կո նկ րետ հմ տու թյան հետ կապ վա ծ։ 
Ինչ պի սի՞ մի ջամ տու թյուն կա ռա ջար կե ք։ 

	 Ի նչ պե ՞ս կա րող են ծնող նե րն օգնել ի րենց ե րե խա նե րին 
տա նը։ 
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Ըն տա նի քի և հա մայն քի մաս նակ ցու թյուն 

Ար դյու նա վետ աշ խա տող դպրոց նե րն ու հա մայն քի/ մար զի 
պա տաս խա նա տու բա ժին նե րը սո վո րա բար ներգրա վում են ծնող
նե րին և այլ խնա մա կալ նե րին նե րա ռա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ 
ի րենց տես լա կա նն ի րա գոր ծե լու հա մա ր։ Նե րա ռա կան կրթու թյուն 
քա րո զող և կի րա ռող դպրոց նե րում և հա մայնք նե րում կան հա տուկ 
մաս նա գետ ներ կամ թի մեր, ո րոնք պա տաս խա նա տու են հաշ ման
դա մու թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րի ծնող նե րի, ինչ պես նաև հաշ
ման դա մու թյուն ունե ցող ծնող նե րի հետ հա ղոր դակցվե լու հա մա ր։ 
Նրանք ա պա հո վում են նե րա ռա կան մո տեց մամբ այ լը նտ րան քային 
կրթա կան հնա րա վո րու թյուն նե ր։ 
	 Արդյո ՞ք առ կա են հա տուկ մի ջոց ներ/ձևեր, ո րոնց մի ջո ցով 

հնա րա վոր է ծնող նե րի հա մար ա վե լի մեծ ա ջակ ցու թյուն 
ա պա հո վել։ 

	 Ով քե ՞ր են ձեր հա մայն քային գոր ծըն կեր նե րը։ Արդյո ՞ք նրանք 
ունակ են օ ժան դա կե լու բո լոր, այդ թվում՝ հաշ մանդա մու
թյուն ունե ցող ա շա կերտ նե րի ուսում նա ռու թյա նը ։

 Դպրո ցի և հա մայն քի/ մար զի պա տաս խա նա տու 
բաժ նի աշ խա տա կից նե րի հետ զրույ ցի սցե նար նե ր

Դպրո ցի կամ հա մայն քի/ մար զի պա տաս խա նա տու բաժ նի աշ
խա տա կից նե րի հետ զրու ցե լիս կարևոր է հս տակ ձևա կեր պել ձեզ 
հու զող հար ցե րը։ Դուք ակն կա լում եք պա տաս խան ներ ստա նալ ձեր 
հար ցե րին և պար զել, թե ինչ պես լի նել հետևո ղա կա ն։ Դա ա նե լու 
մի ակ ճա նա պարհն է զրույ ցը սկ սել պնդ մամբ և ան ցնել հար ցե րի ն։

Ս տո րև ներ կայաց ված են ո րոշ օ րի նակ ներ։ 

Ս ցե նար 1. «Ես ան հա նգստա ցած եմ այն փաս տով, որ իմ 
ե րե խան և հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող այլ ե րե խա ներ ան տես
վում են մեր դպրո ցում։ Արդյո ՞ք դպրո ցը պատ րա ստ է ա պա հո
վե լու թի րա խային մի ջամ տու թյուն այս հար ցում, և արդյո ՞ք հաշ
ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի հա մար սահ ման ված նպա
տակ նե րը նե րա ռում են նրանց հա մար կարևոր հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը»։ 
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Ս ցե նար 2. «Ես ունեմ ե րե խա, ո րը սո վո րում է ան հա տա
կան ուսուց ման պլա նով և ստա նում է ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյուն, և պետք է ա սեմ, որ մի այն քննու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րով չի կա րե լի դա տել ու ո րո շել նման ե րե խա նե րի 
ա ռա ջա դի մու թյու նը, ա ռա ջըն թա ցն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 
Ինձ հա մար կարևոր է, որ կրթու թյան ցու ցիչ նե րն ու ա շա կերտ
նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը ո րո շող մի ջոց նե րը չսահ մա նա փակ վեն 
զուտ քննու թյան ար դյունք նե րո վ։ Անհ րա ժե շտ է տես նել, թե որ
քան ար դյու նա վետ է իմ ե րե խան քննա դա տա բար մտա ծում, լու
ծում բարդ խնդիր նե րը, հա ղոր դակցվում և աշ խա տում իր գա ղա
փար նե րի վրա։ Ի՞նչ ցու ցիչ ներ է կի րա ռում դպրո ցը ներ կայում, 
և արդյո ՞ք դրանք իմ ե րե խայի նման ե րե խա նե րի հա ջո ղու թյան 
չափ ման լա վա գույն մի ջո ցն են»։   

 Դուք կա րող եք նաև ներ կայաց նել ձեր սցե նա րը կամ նշում ներ 
ա նել հան դիպ ման հա մա ր։ 

Ս ցե նար 1.
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Ս ցե նար 2.

Պաշ տո նա տար ան ձանց ուղղ ված նա մա կի օ րի նակ 

Սույն նա մա կի նմու շում ներ կայաց ված է այն ձևա չա փն ու բա
ռա պա շա րը, որ խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել դպրո ցին կամ 
հա մայն քի/ մար զի կրթա կան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րին հաս
ցե ա գր ված գրու թյան մեջ:

 Հար գե լի (հաս ցե ա տի րոջ ա նու նը)… 
Ե ս…. (ն շել հաշ ման դա մու թյան տե սա կը) ունե ցո ղ…. (ե րե խայի/

ե րե խա նե րի) ծնո ղն եմ և գրում եմ այս նա մա կը ո րոշ հար ցե րիս 
պա տաս խան նե րը ստա նա լու ակն կա լի քո վ։ Մաս նա վո րա պես ինչ
պե ՞ս կա րող եմ մաս նակ ցել (որ դուս/դս տե րս/ե րե խա նե րիս) դպրո
ցում ա ռա ջա դի մու թյա նը, աշ խա տան քում մաս նակ ցու թյա նը, հա
մայն քում ներգրավ վա ծու թյա նը ուղղ ված ջան քե րի ն։ Ու զում եմ 
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հա մոզ ված լի նել, որ դպրո ցն ա պա հո վում է [ն րան/ն րանց] հա ջո
ղու թյան հա մար ան հրա ժե շտ գի տե լիք նե րով, հմ տու թյուն նե րով և 
նա խադրյալ նե րո վ։

 Գի տակ ցում եմ, որ իմ խնդրան քը բա վա րա րե լու հա մար կպա
հա նջ վի ա վե լի քան մեկ նա խա ձեռ նու թյուն և ա վե լի քան մեկ ուսուց
չի աշ խա տանք։ Կցան կա նայի պար զել դպրո ցի և հա մայն քային ղե
կա վա րու թյան դիր քո րո շու մը նե րա ռա կան կրթու թյան վե րա բե րյալ։ 

Ո ՞ւմ կա րող եմ դի մել ա վե լին ի մա նա լու և ձեր ջան քե րին ա ջակ
ցե լու հա մա ր։ Ցան կա նում եմ պար զել, թե ինչ պայ ման ներ և մի ջոց
ներ են նա խա տես ված ուսուց ման տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ 
ունե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար, ինչ պես է գնա հատ վում նրանց 
ա ռա ջա դի մու թյու նը, ինչ ո րո շում ներ են կայաց վում դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ, և ինչ օ ժան դա կու թյուն 
կա րող են ա պա հո վել ա շա կերտ նե րի ծնող նե րը։ Հու սով եմ, որ ինձ 
կուղ ղոր դեք ճիշտ մարդ կանց մո տ։   

Ան համ բեր սպա սում եմ ձեր պա տաս խա նի ն՝ ա պա հո վե լու (ե րե
խայիս/ե րե խա նե րիս) և (ն րա/ն րանց) ըն կեր նե րի պայ ծառ ա պա
գային ուղղ ված ջան քե րին մեր հնա րա վոր մաս նակ ցու թյու նը։ 

Հար գան քո վ՝ 
(ա նուն/ազ գա նուն)
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