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ԽՈՍՔԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ցան կա նում ենք ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել ծրագ րի հիմնա դի րը հան դի
սա ցող ՅՈՒՆԻՍԵՖի հա յաս տան յան գրա սեն յա կին այս կար ևոր աշ խա տան քին 
ա ջա կից լի նե լու հա մար։ Ծա վա լուն աշ խա տանք նե րի, արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ
ցութ յան և դա սագր քի հրա տա րա կութ յան հա մար հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն ենք 
հայտ նում ԱՄՆ Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի Հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի
տու տին՝ ի դեմս հա մա նա խա գահ ներ Ռե նա տա Տի քա յի և Բ րա յեն Է բե րիի: Ծ րագ
րին ա ռաջ նա հերթ նշա նա կութ յուն տա լու և Հա յաս տա նում հա մընդ հա նուր նե րա
ռա կան կրթութ յան գա ղա փա րին հա վա տա րիմ և  ա ջա կից լի նե լու հա մար շնոր հա
կալ ենք Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ռու բեն Միր զա խան յա նին և  ու սումնա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հար ցե րով պրո ռեկ տոր Մ հեր Մե լիք Բախշ յա նին: 
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Կա րա պետ յան Լի լիթ, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան
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Հա րութ յուն յան Մա րիան նա, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան

Մա րութ յան Մա րի նե, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան

Մե լիք- Բախշ յան Մ հեր, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան
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Ս վաջ յան Ա րաք սիա, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան

Պոր տու գա լիա

Փո լա Ֆ րե դե րի կա Հանթ, « Հաշ ման դա մութ յուն, կրթութ յուն և զար գա ցում» կազ մա կեր պութ յուն
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Նե րա ռա կան կրթութ յու նը են թադ րում է, որ ա շա կերտ նե րը, ի րենց ողջ բազ մա զա նութ-
յամբ և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, սո վո րեն կողք կող քի նույն դպրո ցում և դա սա րա նում: 
Նե րա ռա կան կրթութ յու նը շատ բարձր է գնա հա տում ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում յու րա քանչ-
յուր ա շա կեր տի ներդ րու մը։ Սա կայն այս սահ մա նու մը թերևս թաքց նում է կրթա կան նե րա ռում 
եր ևույ թի բար դութ յու նը։ Նե րառ ման սահ մա նու մը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վել է, ին չի 
պատ ճա ռով ա վե լի է մե ծա ցել պատ շաճ ներդ րումնե րի, ռազ մա վա րութ յան և չա փո րո շիչ նե րի 
մշակ ման պա հան ջը։ Առ կա են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան և կր թա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց ման բազ մա թիվ խնդրա հա-
րույց հար ցեր ու մար տահ րա վեր ներ, այդ թվում՝ ու սու ցիչ նե րի կրթութ յու նը և վե րա պատ րաս-
տումնե րը, դպրոց նե րի սո ցիա լա կան ու ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի հար մա րե ցումնե րը, ինչ պես 
նաև ծնող նե րի ակն կա լիք նե րը, մո տե ցումնե րը և պատ կե րա ցումնե րը։ Ա վե լին, նե րա ռա կան 
կրթութ յու նը դպրոց նե րում և հա մայնք նե րում հա վուր պատ շա ճի ներդ նե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է, որ քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րը, հա մալ սա րան նե րը, դպրոց նե րը, հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ծնող նե րը և  այլ շա հագր գիռ մաս նա կից նե րը ներգ րավ վա ծութ-
յուն ու նե նան այս գոր ծըն թա ցում: 

Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գը՝ որ պես ազ գա յին քա ղա քա կա նութ-
յուն, պաշ տո նա պես ըն դուն վել է 2003 թ.։ Այդ ժա մա նա կից ի վեր տե ղա կան և մի ջազ գա յին 
բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն ներ նա խա ձեռ նել են նոր ըն դուն ված հա մա կար գին հա մա-
հունչ զա նա զան ծրագ րեր՝ ու սու ցիչ նե րին և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին օ ժան դա կե լու հա մար։ Այդ ջան քե րի շնոր հիվ այ սօր շատ դպրոց ներ 
ա պա հո վում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ու-
սումնա ռութ յու նը, սա կայն ու սու ցիչ նե րից քչերն են մաս նակ ցել այն պի սի վե րա պատ րաստ ման 
կամ կրթա կան ծրագ րե րի, ո րոնք թույլ կտան հան րակր թութ յան ո լորտ նե րում ի րա կա նաց նել 
այդ ե րե խա նե րի կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ծրագ րեր և մա տու ցել պատ շաճ 
ծա ռա յութ յուն ներ։ Չ նա յած գե րանհ րա ժեշ տութ յա նը՝ այ սօր Հա յաս տա նում չկա ու սու ցիչ նե րի` 
նե րա ռա կան դա սա րա նում ե րե խա նե րի բազ մա զա նութ յան հետ աշ խա տե լու նա խա պատ-
րաստ մա նը միտ ված հա մա կար գա յին մո տե ցում կամ հա տուկ ծրա գիր։ Ա վե լին, դպրոց նե րում 
նե րառ ման արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման ու սումնա սի րութ յուն նե րը հիմնա կա նում կա-
տար վել են եվ րո պա կան երկր նե րի և Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի կող մից։ Այս տե սա-
կե տից սույն դա սա գիր քը թերևս անգ նա հա տե լի ար ժեք ու նի որ պես հայ ըն թեր ցո ղին ներ կա-
յաց վող փաս տե րի բա ցա ռիկ, ա ռա ջին հրա պա րա կում։

 Գր քի յու րա քանչ յուր գլխում ար ծարծ վում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի, հան րակր թութ յան ո լոր տի ու սու ցիչ նե րի, բազ մա մաս-
նա գի տա կան թի մե րի, ինչ պես նաև դպրոց նե րի տնօ րեն նե րի և ծ նող նե րի առջև ծա ռա ցած 
ա մենօր յա հար ցեր։

 Պարտքս եմ հա մա րում ան կեղծ ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել Մի նե սո թա յի հա մալ սա-
րա նի թի մին, որն այս դա սագր քի հա մար կա տա րել է փոր ձա գի տա կան մեծ ներդ րում։ Հա-
մոզ ված եմ, որ այն կծա ռա յի որ պես գի տե լի քի աղբ յուր, ու ղե նիշ և  ու սումնա կան գոր ծիք ո լոր-
տում ար դեն աշ խա տող ու սու ցիչ նե րի, ինչ պես նաև Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նում (ՀՊՄՀ) ներ կա յումս ու սումնա ռող ա պա գա ման կա վարժ նե րի պրակ տիկ 
գոր ծու նեութ յունն ա մուր հիմ քե րի վրա դնե լու հա մար։ 
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 Բա ցի այդ, հա տուկ գնա հա տան քի են ար ժա նի ծրագ րի մաս նա կից ՀՊՄՀ-ի հա տուկ և 
նե րա ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք յու րա քանչ յուր գլխին կամ 
թե մա յին վե րա բե րող քննար կումնե րի և  ան հա տա կան ներդ րումնե րի մի ջո ցով ի րենց ջան քե րը 
և ն շա նա կա լի փորձն են ի սպաս դրել այս դա սա գիր քը Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ-
յան գա ղա փա րա խո սութ յա նը և հայ ի րա կա նութ յա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար։

 Հարկ եմ հա մա րում նշել, որ ՀՊՄՀ-ն բարձր է գնա հա տում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի՝ ե րե խա նե րի 
պաշտ պան հան դի սա ցող աշ խար հի ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յան անգ նա հա տե լի դերն 
այս դա սագր քի ստեղծ ման գոր ծում։ Ա ռանց այս կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան, մաս նա-
գի տա կան ա ջակ ցութ յան և ջա նա դիր ներգ րավ վա ծութ յան սույն ծրա գիրն անհ նար կլի ներ 
կյան քի կո չել։

Այս պի սով, հույս ու նեմ, որ դա սագր քի հայ ըն թեր ցող նե րի զգա լի մա սը կշա րու նա կի 
հան դես գալ որ պես նե րա ռա կան կրթութ յան ջա տա գով։ Միա ժա մա նակ դա սա գիրքն օգ տա-
կար է լի նե լու բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի ան դամնե րին, ո րո շումներ կա յաց նող նե րին` 
ե րե խա նե րին ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի մեջ լա վա գույնս ներգ րա վե լու հա մար։ Այս դա սագր-
քի ա ռա քե լութ յունն է բո լո րին զի նել անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով` կրթութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար ո րակ յալ և  արդ յու նա վետ կրթութ յուն 
ա պա հո վե լու հա մար։ Ըն թեր ցող նե րին մաղ թում եմ ա մե նայն բա րին և  ե րախ տա գի տութ յուն 
եմ հայտ նում այս կար ևոր ո լոր տում աշ խա տող նե րին։

 Մեր գե րա գույն ցան կութ յունն է տես նել հա մա տեղ ջան քե րով արդ յու նա վետ ա ջակ ցութ-
յան ցու ցա բե րում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին։ 

Մ հեր Մե լիք- Բախշ յան

Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
ու սումնա կան գոր ծըն թաց նե րի հար ցե րով պրո ռեկ տոր
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Սույն նե րա ծութ յու նը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նում նե րա
ռա կան կրթութ յան զար գաց ման նա խադր յալ նե րը, Մի նե

սո թա յի հա մալ սա րա նի, ՅՈՒՆԻՍԵՖի և Հայ կա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գոր ծըն կե րութ յան նպա տակ
նե րը և դա սագր քի հա կիրճ ուր վա գի ծը։

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ալվարդ Պողոսյան 

ՅՈՒՆԻՍԵՖի հայաստանյան գրասենյակ

Գլուխ 1
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Նե րա ծութ յան մեջ ամ փոփ ված են Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան շարժ ման նա-
խադր յալ նե րը, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ՀՊՄՀ-ի հա մա գոր ծակ ցութ յան 
նպա տա կը, ինչ պես նաև ձեռ նար կի հա մա ռոտ նկա րագ րութ յու նը։ 1990-ա կան թթ. սկսած՝ Հա-
յաս տանն ըն դու նել է մի ջազ գա յին և տե ղա կան մի քա նի կար ևոր փաս տաթղ թեր, ո րոնք նպաս տել 
են երկ րում նե րա ռա կան կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ մանն ու ներդր ման ընդ լայն մա նը։ 
Հա յաս տա նը ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան (ԵԻԿ) վա վե րաց րել է 1992-ին, 
նե րա ռա կան կրթութ յան հա յե ցա կարգն ըն դու նել է 2005 թ., իսկ 2010 թ. վա վե րաց րել է ՄԱԿ-ի 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի (ԿՀԱԻ) մա սին կոն վեն ցիան, ո րով հաս-
տա տել է երկ րի քա ղա քա կան կամ քը՝ ա պա հո վե լու հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ըն տա-
նե կան կյան քի, կրթութ յան, ա ռող ջութ յան, վե րա կանգն ման, աշ խա տան քի ու զբաղ վա ծութ յան, 
սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան, մշա կու թա յին կյան քին ու մար զա կան կյան քին մաս նակ ցե լու, 
հանգս տի ի րա վունք նե րը։ ԿՀԱԻ-ի վա վե րա ցու մից ան մի ջա պես հե տո սկսվեց սո ցիա լա կան ո լոր-
տը կա նո նա կար գող օ րենսդ րութ յու նը կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
գոր ծըն թա ցը։ Մաս նա վո րա պես կրթութ յան հատ վա ծի փո փո խութ յուն նե րը նե րա ռում են Ա ռող ջա-
պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան  ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի ֆունկ ցիո նա-
լութ յան, հաշ ման դա մութ յան և  ա ռող ջութ յան մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման (ԱՀԿ ՖՄԴ-ԵԵ) կի րա-
ռու մը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման հա մար, փո փո խութ-
յուն նե րը ՀՀ « Հան րակր թութ յան մա սին» օ րեն քում, ո րին հա ջոր դեց են թաօ րենսդ րա կան փաս-
տաթղ թե րի մշա կու մը օ րեն քի ի րա կա նաց մանն օ ժան դա կե լու հա մար և ՀՀ-ում հա մընդ հա նուր 
նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գի լիար ժեք ներդր մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի 
մշա կու մը, ո րը հաս տատ վեց 2014 թ.։

Նե րա ռու մը ընդգր կուն հաս կա ցութ յուն է, ո րը սահ ման վել է հռչա կագ րով խթան վող 
1990 թ. Ջոմ թիե նի Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան «Կր թութ յուն բո լո րի հա մար» 
օ րա կար գի շուրջ մի ջազ գա յին քննար կումնե րի հա մա տեքս տում։ ՀՀ կրթութ յան և գի տութ-
յան նա խա րա րութ յու նը, տե ղա կան և մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
հա մալ սա րան նե րը, դպրոց նե րը և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հա յաս տան յան գրա սեն յա կը կար ևոր դեր 
են կա տա րել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին հան-
րակր թա կան մի ջա վայր նե րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յան հար ցի վրա ու շադ րութ յուն հրա վի րե լու 
ա ռու մով։ Հայտ նի է, որ կրթութ յու նից դուրս մնա ցած կամ գի շե րօ թիկ հաս տա տութ յուն նե րում 
ապ րող ե րե խա նե րի շրջա նում շա րու նա կում են գե րակշ ռել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը։ Չ նա յած Հա յաս տա նում ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման 
ծրագ րե րի ի րա գործ մա նը և նե րա ռա կան կրթութ յան զար գաց մա նը նպաս տող բազ մա թիվ 
օ րենք նե րի գո յութ յա նը՝ հա սա րա կութ յան մեջ և կր թութ յան ո լոր տի տար բեր մա կար դակ նե-
րում դեռևս առ կա են ե րե խա նե րին ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ կրթութ յան մեջ լիար ժեք նե-
րա ռե լու խո չըն դոտ ներ։ 2003 թ. Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող կրթա կան բա րե փո խումներն 
ուղղ ված էին նոր մո տե ցումնե րի ներդր մանն ու ո րակ յալ կրթութ յան խթան մա նը հատ կա պես 
դա սա րա նում ու սումնա կան մի ջա վայ րը փո խե լու և  ա շա կեր տա կենտ րոն մո տե ցումնե րի, մաս-
նա վո րա պես հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ներդր ման մի ջո ցով ( Դու դա և Ք լիֆ ֆորդ-
Ա մոս, 2011)։

 Սա կայն հա ճախ կրթութ յան օ րենսդ րա կան բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
պա հանջ վում է եր կար ժա մա նակ, իսկ հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ են մշտա-
դի տարկ ման և հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ըն թա ցա կար գեր։ Այ սօր ա ռանց քա յին հար ցե րից 
մե կը հան րակր թութ յան ու սու ցիչ նե րի դժվա րութ յուն ներն են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին դա սա վան դե լու և դա սա րա նում նե րա ռա կան մի-
ջա վայր ստեղ ծե լու հար ցե րում։ Ա նա փիոս յա նը, Հայ րա պետ յա նը և Հով սեփ յա նը (2014) փաս-
տում են, որ ու սու ցիչ նե րի 90%-ը չի տի րա պե տում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում արդ յու նա վետ նե րա ռե լու 
մե թոդ նե րին։ Այս թե րութ յու նը հա ճախ հան գեց նում է ցած րո րակ նե րառ ման կամ նույ նիսկ 
ե րե խա նե րին կրթա կան գոր ծըն թա ցից բա ցառ ման։ Հա յաս տա նի խորհր դա յին պատ մութ յան 
ազ դե ցութ յունն առ այ սօր նկա տե լի է ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում կի րառ վող մո տե ցումնե-
րում և  առ կա կարծ րա տի պե րում. ու սուց չա կենտ րոն կրթութ յունն ար դեն տա րած ված եր ևույթ 
է։ Ուս տի վեր ջին տա րի նե րին կրթութ յան մատ չե լիութ յուն, ուս ման հա վա սա րութ յուն ու ո րակ 
ա պա հո վե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը մեծ նշա նա կութ յուն է տա լիս ման-



11

կա վար ժա կան կրթութ յա նը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը 2015 թ. հայ տա րա րեց մրցույթ՝ ընտ րե լու հա մար 
մի հա մալ սա րան, ո րը կկա րո ղա նա ա պա հո վել վե րա պատ րաս տումներ և փոր ձա գի տա կան 
օ ժան դա կութ յուն կրթա կար գի մշակ ման և վե րա պատ րաստ ված ու սու ցիչ նե րի կա րո ղութ յուն-
նե րի հզո րաց ման հա մար։ Ընտր վեց Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի Հա մայն քա յին ին տեգր ման 
ինս տի տու տի ա ռա ջար կը, և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ու Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի միջև ստո րագր-
վեց եր կու տար վա հա մա ձայ նա գիր։ Ա ռա ջար կը նե րա ռում էր Հայ կա կան պե տա կան ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հետ աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա-
պար փակ ծրա գիր՝ միտ ված ՀՊՄՀ մաս նա գի տա կան կրթութ յան ծրագ րե րը, կրթա կար գը և  
ու սումնա կան պլան նե րը նե րա ռա կան կրթութ յան մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա-
տաս խա նեց նե լուն։

Ըստ վե րը նշված հա մա ձայ նագ րի` ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը նպաս տեց Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի 
և ՀՊՄՀ-ի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, ո րի շրջա նա կում պատ րաստ վեց սույն դա սա գիր քը՝ որ պես 
տե ղե կատ վա կան և դա սա վանդ ման ռե սուրս կրթա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված մաս նա-
գետ նե րի, հա տուկ ման կա վարժ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և վար չա կան աշ խա տող նե րի պատ րաստ ման 
և վե րա պատ րաստ ման հա մար։ Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի թի մը ՀՊՄՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ միա սին վե րա նա յեց բա կա լավ րիա տում և մա գիստ րա տու րա յում դա սա վանդ վող հետև յալ 4 
ա ռար կա նե րի ու սումնա կան ծրագ րե րը.

1. Նե րա ռա կան կրթութ յան տե սութ յուն և պ րակ տի կա (բա կա լավ րիատ):
2. Գ նա հա տու մը նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում (բա կա լավ րիատ)։
3.  Նե րա ռա կան կրթութ յան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յու նը (մա գիստ րա տու-

րա)։
4.  Դա սա վանդ ման ռազմավարություն նե րա ռա կան կրթա կան հա մա կար գում (մա գիստ րա-

տու րա)։

Հիմնա կան ա ռա ջարկ նե րը վե րա բե րում էին նե րա ռա կան կրթութ յան մեջ կի րառ վող փոր ձա-
հենք բո վան դա կութ յան հարս տաց մա նը, հայ կա կան ի րա կա նութ յա նը հար մա րեց ված, կրթութ յան 
հա մա կար գի վեր ջին բա րե փո խումնե րին հա մա պա տաս խա նող, գործ նա կա նում կի րա ռե լի տե ղե-
կատ վութ յան տրա մադր մա նը։ 

Դա սա գիր քը հան դես է գա լիս ի լրումն վե րը նշված դա սըն թաց նե րի և ծա ռա յե լու է որ պես մե-
թո դա կան ռե սուրս։ ՀՊՄՀ-ի նե րա ռա կան կրթութ յան ու սումնա կան ծրագ րե րը բա րե լա վե լու հա-
մար ա մե րի կա ցի և հայ դա սա խոս նե րը կա տա րե ցին թի մա յին աշ խա տանք և  ընտ րե ցին հա մա-
պա տաս խան նյու թեր։ Ն րանց նպա տակն էր ինս տի տու ցիո նա լաց նել և շա րու նա կա կան դարձ նել 
ման կա վարժ նե րի պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րը: Ըստ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին կոնվենցիայի հոդված 24-ում ամրագրված պահանջի՝ պետություններն 
ապահովում են բոլոր ուսուցիչների վերապատրաստումը ներառական կրթության մասով՝ հիմք 
ընդունելով մարդու իրավունքների հաշմանդամության վրա հիմնված մոդելը։ Մանկավարժական 
կրթությունը պետք է ա պա հո վի հիմնա կան ըն կա լումներ մարդ կա յին բազ մա զա նութ յան, ա ճի ու 
զար գաց ման, մար դու ի րա վունք նե րի հաշ ման դա մութ յան վրա հիմն ված մո դե լի և նե րա ռա կան 
ման կա վար ժութ յան, այդ թվում ա շա կերտ նե րի ֆունկ ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րի (ու ժեղ կող մե րի, 
ու նա կութ յուն նե րի և սո վո րե լու ձևե րի տար բե րութ յուն նե րի) վե րա բեր յալ՝ նե րա ռա կան կրթութ յան 
մի ջա վայ րե րում ու սու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու համար։ 

Դա սա գիր քը ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում հաս կա նա լու, թե ինչ պես է ա մե րիկ-
յան կրթա կան հա մա կար գը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա-
նե րի բա ցա ռու մից ան ցել սո վո րա կան հա մա կար գում նրանց ին տեգր ման և վեր ջա պես ա ռա վել 
նե րա ռա կան գոր ծե լա կեր պե րի։ Այս ու ղին բարդ ու միև նույն ժա մա նակ ու սու ցո ղա կան է, քա նի 
որ նպաս տում է կրթա կան կա րիք նե րի՝ բազ մա զա նութ յուն պա րու նա կող մի ջա վայ րում սո վո րե-
լու ու սո վո րեց նե լու մա սին ե ղած գի տե լիք նե րի կու տակ մա նը։ Դա սագր քի հե ղի նակ նե րը ներ կա-
յաց նում են նաև կրթա կան հա մա կար գը նե րա ռա կան դարձ նե լու հայ կա կան մո տե ցումներն ու 
ռազմավարությունը, առ կա մար տահ րա վեր նե րը։ Հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան մի ջո ցով ձեռ-
նար կում ներ կա յաց վում են բազ մա թիվ գոր ծիք ներ, մե թոդ ներ և գործ նա կան ու գի տա փոր ձե-
րով արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա վո րած մո տե ցումներ։ Դ րանք փոր ձարկ վել, գնա հատ վել են, և 
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դ րանց արդ յու նա վե տութ յունն ա պա ցուց վել է բո լոր, այդ թվում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում։ 

Ին չո՞ւ ա մե րիկ յան փոր ձը 
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րը (ԱՄՆ) չի վա վե րաց րել թե՛ ՄԱԿ-ի Ե րե խա նե րի ի րա-

վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան, թե՛ ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցիան։ Բա ցի այդ, կրթութ յան հա մա կար գը կար գա վո րող ա մե րիկ յան օ րենք նե րում 
թերևս չկա «նե րա ռա կան կրթութ յուն» եզ րույ թը։ Սա կայն երկ րում ձևա վոր վել է կրթութ յան վե րա-
բեր յալ կուռ օ րենսդ րա կան հիմք, ստեղծ վել են զգա լի թվով փաս տա հենք մե թո դի կա ներ, ո րոնք 
նե րա ռու մը դարձ նում են բնա կա նոն եր ևույթ։ Ըստ ԱՄՆ-ի սահ մա նադ րութ յան՝ կրթութ յու նը յու-
րա քանչ յուր ե րե խա յի ի րա վունքն է։ 1965 թ. սկսած՝ ԱՄՆ-ի Ֆե դե րալ կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել 
է « Տար րա կան և միջ նա կարգ կրթութ յան մա սին» օ րեն քը (1965), «Ոչ մի ե րե խա հետ ևում» օ րի-
նա գի ծը (2002) և « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կրթութ յան մա սին» օ րեն քը (ՀՈՒԱԿՕ, 
2019)։ Նշ ված օ րենք նե րը հիմք դար ձան բո լոր, այդ թվում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րին կրթութ յան մեջ ներգ րա վե լու հա մար։ Այս օ րենք նե րը Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րից 
պա հան ջում են հա վակ նոտ նպա տակ ներ սահ մա նել բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար, զար գաց նել 
դպրոց նե րի կա րո ղութ յու նը բո լոր ա շա կերտ նե րի բազ մա զան կա րիք նե րը ո րո շե լու և ն րանց անհ-
րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու հա մար։

Ի՞նչ է նե րա ռա կան կրթութ յու նը
« Նե րա ռա կան կրթութ յուն» եզ րույ թը սույն ձեռ նար կում սահ ման վում է որ պես մո տե ցում, ո րը 

չի բա ցա ռում որ ևէ ե րե խա յի կրթութ յու նը։ Նե րա ռա կան կրթութ յան հիմ քում մար դու` կրթութ յու նից 
օգտ վե լու ի րա վունքն է։ Մի ջազ գա յին տար բեր փաս տաթղ թեր պե տութ յուն նե րին ուղ ղոր դում են 
ի րենց ջան քերն ուղ ղե լու ի րա վուն քա հենք կրթութ յա նը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի սահ ման ման հա մա ձայն՝ 
կրթա կան հա մա կար գը նե րա ռա կան է, ե թե նե րա ռում է բո լոր ա շա կերտ նե րին և  ող ջու նում ու 
օ ժան դա կում է նրանց սո վո րե լու հար ցում։ Ոչ ոք չպետք է բա ցառ վի։ Բո լոր ե րե խա նե րը, նե րառ-
յալ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ներն ու նեն կրթութ յան ի րա վունք 
(ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2017)։ Այս պնդու մը հա մա հունչ է ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի նե րա ռա կան կրթութ յա նը վե րա բե րող 4-րդ Ընդ հա նուր մեկ նա-
բա նութ յա նը, ո րը կրթութ յու նը սահ մա նում է որ պես «մար դու հիմնա րար ի րա վունք» և «սկզբունք, 
որն արժ ևո րում է բո լոր սո վո րող նե րի բա րօ րութ յու նը, հար գում է նրանց ար ժա նա պատ վութ-
յունն ու ինք նու րույ նութ յու նը և  ըն դու նում է ան հատ նե րի՝ հա սա րա կութ յան մեջ արդ յու նա վետ նե-
րառ վե լու ու ի րենց նպաս տը բե րե լու պա հանջ մունք ներն ու կա րո ղութ յու նը» (ՄԱԿ, 2006)։ Ըստ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ նե րա ռու մը սո վո րող նե րի բազ մա զա նութ յա նը դրա կա նո րեն ար ձա գան քե լու և  ան-
հա տա կան տար բե րութ յուն նե րը ոչ թե որ պես խնդիր ըն կա լե լու, այլ որ պես ու սուց ման բո վան դա-
կութ յու նը հարս տաց նե լու հնա րա վո րութ յուն է (ՅՈՒՆԵՍԿՕ, 2005)։ 

Նե րա ռու մը հա մա կար գա յին բա րե փոխ ման շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ո րը նա խա տե-
սում է փո փո խութ յուն ներ դա սա վանդ ման բո վան դա կութ յան և մե թո դա բա նութ յան մեջ և  ու սումնա-
կան ծրագ րե րում, դպրո ցա կան շեն քե րում, դա սա սեն յակ նե րում, խա ղա լու հա մար հատ կաց ված 
տա րածք նե րում, տրանս պոր տում, կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յուն նե րում և ռազմավարությունում՝ 
տվյալ տա րի քի բո լոր ա շա կերտ նե րին ի րենց պա հանջ նե րին ու նա խա սի րութ յուն նե րին լա վա-
գույնս հա մա պա տաս խա նող հա վա սար և մաս նակ ցա յին ու սումնա կան փոր ձա ռութ յուն ու մի ջա-
վայր տրա մադ րե լու տես լա կա նով։ Հետ ևա բար ան ցու մը դե պի նե րա ռում ոչ թե պար զա պես տեխ-
նի կա կան կամ կազ մա կերպ չա կան փո փո խութ յուն է, այլ հստակ փի լի սո փա յութ յա նը հա վա տա-
րիմ շար ժում։ Նե րա ռումն արդ յու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար երկր նե րը պետք է գործ-
նա կան գա ղա փար նե րի հետ մեկ տեղ սահ մա նեն կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան սկզբունք ներ 
(ՅՈՒՆԵՍԿՕ, 2005)։

Հե ղի նակ նե րը քաջ գի տակ ցե լով, որ կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յու նը հաս կա ցութ յուն է, որ 
վե րա բե րում է ե րե խա նե րի բո լոր խմբե րին, ու շադ րութ յուն են դարձ րել զար գաց ման խան գա րում-
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ներ ու նե ցող և սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին խո չըն դոտ նե րի ու կարծ րա տի պա յին վե րա բեր մուն քի 
հետ ևան քով կրթութ յու նից դուրս մնա ցող ե րե խա նե րի վրա։ 

Բա ցի այդ, նե րառ ման հիմնա հար ցե րը դեռևս ար դիա կան են Հա յաս տա նում, ման կա վարժ-
նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցում պե տութ յան ու դո նոր կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րում: 
Ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րերն էա կան փո փո խութ յուն ներ են 
ա ռա ջաց նում, հատ կա պես՝ հաշ ման դա մութ յան կեն սա բա նա հո գե բա նա սո ցիա լա կան մո դե լի վրա 
հիմն ված ամ բող ջա կան մո տեց ման տե սանկ յու նից։

Ինչ պե՞ս օգտ վել դա սագր քից
 Դա սագր քի հե ղի նակ նե րը նե րա ռա կան կրթութ յան և հա րա կից ո լորտ նե րի ա մե րիկ յան և 

հա յաս տան յան փոր ձա գետ ներ են։ Դա սա գիր քը նա խա տես ված է դա սա խոս նե րի, ներ կա և  ա պա-
գա ման կա վարժ նե րի, կրթա կան, ա ջակ ցող ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի, կրթութ յան քա-
ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի հա մար։ Դա սագր քի 15 գլուխ նե րում անդ րա դարձ է կա տար վում 
տար բեր գոր ծի քա կազ մե րի և մե թոդ նե րի կի րառ մա նը, ո րոնք բազ մա զան կրթա կան կա րիք ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րից կազմ ված դա սա րա նում դա սա վան դող ու սուց չին կօգ նեն ստեղ ծե լու նե րա-
ռա կան ու ա շա կեր տա կենտ րոն մի ջա վայր։ 

Դա սագր քին կից առ կա են ե րեք առ ցանց մո դուլ ներ « Հա մա տեղ դա սա վան դում», «Ու սում-
նա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վո րում», « Դա սա վանդ ման ռազմավարություն նե րա ռա կան դա-
սա րա նի հա մար» թե մա նե րով, եր կու վե բի նար` կրթութ յան մի ջին և ծանր աս տի ճա նի կա րիք ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի գնա հա տում, դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յուն 
և ֆիլմ` «Կր թութ յուն յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար. նե րառ ման հայ կա կան ու ղին»։ 

Լ րա ցու ցիչ աղբ յուր ներ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2014) - Նե րա ռա կան կրթութ յան հա յե ցա կար գի մշա կում և տե ղա կա յում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ա ռա քե լութ-

յան հա մա տեքս տում, վե բի նար 1 և ներ դիր գրքույկ 1. 14 վե բի նա րի և ներ դիր տեխ նի կա կան գրքույկ նե
րի շարք՝ նվիր ված նե րա ռա կան կրթութ յա նը, Ժնև, Շ վեյ ցա րիա. Հե ղի նակ. Տե՛ս https://www.ded4inclusion.
com/inclusive-education-resources-free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version
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“Individuals with Disabilities Education Act”. Idea.ed.gov. Retrieved 2019-07-12.

The United Nations (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Treaty Series, 2515, 3.

UNESCO (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all. Paris, France. Retrieved from: http://
www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf
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sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_0.pdf
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Սույն գլու խը ներ կա յաց նում է ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա
կան մի ջա վայ րի կա ռուց վածք՝ որ պես նե րառ մա նը նպաս տող 

ման կա վար ժա կան ուղ ղութ յուն։ Ընդ հան րա կան ձևա վո րումն օգ
նում է ու սու ցիչ նե րին կազ մա կեր պե լու բո լոր ա շա կերտ նե րի արդ
յու նա վետ ու սումնա ռութ յու նը։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Քրիսթոֆեր Ջոնսթոն
Մինեսոթայի համալսարան

Արմենուհի Ավագյան, Մարինե Մարության 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 2
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ինչ պե՞ս կա րող է ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի ձևա վո րումն 
օգ նել ու սու ցիչ նե րին ու սուց ման գոր ծըն թա ցը տար բեր սո վո րող նե րի հա մար կազ մա կեր-
պե լու հար ցում։ 

2.  Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա րե լա վել նե րա ռա կան կրթութ յան ո րա կը ՈՒԸՄԿ-ն նա խագ ծե լիս։
3.  Ո րո՞նք են ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի տար բե րա կիչ 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:
4.  Ինչ պե՞ս կա րե լի է կի րա ռել ա վան դա կան և նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներն ու սումնա ռութ յան 

ընդ հան րա կան մի ջա վայր նա խագ ծե լիս:

Ներածություն
« Հա մընդ հա նուր ձևա վո րում» հաս կա ցութ յունն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է Ռոն Մեյ սը` 

նկա րագ րե լու հա մար բո լո րի, այդ թվում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար հա սա նե լի 
շի նութ յուն ներ կա ռու ցե լու գա ղա փա րա խո սութ յու նը։ Հայտ նի է նրա հետև յալ միտքը. «Ար տադ-
րան քի և մի ջա վայ րե րի հա մընդ հա նուր ձևա վո րու մը  նա խագծ վում է բո լոր մարդ կանց օգ տա-
գործ ման հա մար՝ հնա րա վո րինս բա ցա ռե լով հե տա գա հար մա րեց ման կամ փո փո խութ յուն նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յու նը»1։ Մեյ սը ան վա սայ լա կով էր տե ղա շարժ վում և  ան վերջ խնդրում, որ շեն քե-
րում ա պա հով վի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յու նը։ Ի վեր ջո, նա ա ռա ջար կեց շեն քե րը նա խագ ծե լիս 
հաշ վի առ նել մատ չե լիութ յան հան գա ման քը` խնա յե լով ժա մա նակ ու գու մար, բա րե լա վե լով բո լո րի 
կյան քը։ 

 Լայն ի մաս տով ճար տա րա պե տա կան ընդ հա նուր ձևա վոր ման նպա տակն է ա պա հո վել բո-
լոր շի նութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը՝ բո լո րին հա վա սար սկզբուն քով։ Սա կայն հա մընդ հա նուր 
ձևա վոր ման բազ մա թիվ օ րի նակ ներ կա րե լի է գտնել նաև այլ բնա գա վառ նե րում։ 

Օ րի նակ՝ հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման մո տե ցումնե րից է յու թու բի օգ տա տե րե րին հայտ նի 
փակ են թագ րե րի օգ տա գոր ծու մը (CC)։ Այս տո ղերն ի սկզբա նե նա խագծ վել են լսո ղութ յան խան-
գա րումներ ու նե ցող մարդ կանց տե ղե կատ վութ յա նը ծա նո թա նա լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու 
հա մար, սա կայն այժմ լայ նո րեն կի րառ վում են հե ռուս տա ցույ ցում։ Այս ձևա վո րու մը «հա մընդ հա-
նուր» է, քա նի որ օ ժան դա կում է լսո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող մարդ կանց, միա ժա մա նակ 
դրա նից օգտ վում են բազ մա թիվ այլ մար դիկ։ Օ րի նակ՝ նրանք, ով քեր լիար ժեք չեն տի րա պե տում 
տե ղե կատ վութ յան լեզ վին և միա ժա մա նակ կար դում են տո ղա տա կե րը, կամ այն ան ձինք, ո րոնք 
ցան կա նում են հե ռուս տա ցույց դի տել, երբ զու գըն կե րը քնած է, նաև նրանք, ով քեր աղմ կոտ վայ-
րում տե սան յութ են դի տում և չեն կա րող լիար ժեք լսել տե ղե կատ վութ յու նը։

Կան հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման բազ մա թիվ այլ օ րի նակ ներ:

●  Ճամ փեզ րե րի կտրվածք նե րը (մայ թե րը), ո րոնք ի սկզբա նե ստեղծ վել են սայ լա կով տե-
ղա շարժ վող նե րի հա մար, անհ րա ժեշտ են նաև ան վա սայ լակ նե րով ծան րութ յուն տե ղա-
փո խող նե րին, ման կա սայ լա կով ե րե խա յի հետ զբոս նող ծնող նե րին, հե ծան վորդ նե րին և  
այ լոց։

●  Աու դիոգր քե րը, ո րոնք ստեղծ վել են տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ան ձանց հա-
մար, լայ նո րեն կի րա ռում են նաև տե ղե կութ յու նը լսո ղութ յամբ ըն կա լել նա խընտ րող, կար-
դա լու ժա մա նակ չու նե ցող ան ձինք։

●  Ձայ նա յին ազ դան շա նով վե րե լակ նե րը, ո րոնք տե սո ղութ յան խան գա րում ու նե ցող ան ձանց 
նա խազ գու շաց նում են վե րե լա կի ժա մա նե լու մա սին, օգ տա կար են նաև հե ռա խո սի մեջ 
խո րա սուզ ված նե րի հա մար:

1 Տե՛ս https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm
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Հա յաս տա նում բազ մա թիվ շեն քեր պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, ուս տի հա մընդ հա-
նուր ձևա վո րումն այս տեղ լուրջ մար տահ րա վեր է։ Շատ դեպ քե րում ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յու նը 
բա րե լա վե լու հա մար շեն քերն ար դի տար բեր տեխ նո լո գիա նե րով ձևա փոխ վում են։ Ս տաց ված 
արդ յունք նե րը միշտ չէ, որ գո հա ցու ցիչ են։ Մատ չե լիութ յա նը միտ ված մի շարք մո տե ցումներ (օ րի-
նակ՝ թե քա հար թակ նե րի ստեղ ծու մը, բազ րիք նե րի տե ղադ րու մը և  այլն) եր բեմն արդ յու նա վետ են, 
լի նում են նաև ոչ արդ յու նա վետ լու ծումներ։ Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից շեն քե րի նա խագծ ման 
ժա մա նակ հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե րին հետ ևե լը նոր ձևա վոր վող մշա կույթ է։

Ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը և կր թութ յու նը
2000-ա կան նե րի սկզբին ընդ հանր ական մի ջա վայ րի ձևա վոր ման սկզբունք նե րը կի րառ վե-

ցին նաև կրթութ յան ո լոր տում` ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի տես-
քով (ՈՒԸՄԿ)։ Այդ պրակ տի կան լայն տա րա ծում գտավ նե րառ ման կրթութ յան հա մա տեքս տում` 
նպա տակ ու նե նա լով կրթա կան հա մա կար գե րը հար մա րեց նել բո լոր սո վո րող նե րի կա րիք նե րին 
ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին։ Դեյ վիդ Ռո զը և Անն Մե յե րը (2005) ՈՒԸՄԿ-ն ն կա րագ րում են 
որ պես տե ղե կատ վութ յունն ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց նե լու, նրանց սո վո րա ծը ստու գե լու և դա-
սա գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու բազ մա զան մի ջոց նե րի ամ բող ջութ յուն։ ՈՒԸՄԿ-ի հիմ քում այն 
սկզբունքն է, որ նյու թի բո վան դա կութ յունն ա կա դե միա կան փոր ձա ռութ յան ա մե նա կար ևոր մասն 
է, սա կայն ու սու ցիչ նե րը սո վո րող նե րին դա սա գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու հա մար բազ մա զան 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու վար պե տութ յուն պետք է ցու ցա բե րեն։ Այս մո տե ցու մը հիմն ված է բազ մա-
տարր սո վո րող նե րին (կեն սա փորձ, սո վո րե լու ոճ, մշա կու թա յին, կրո նա կան պատ կա նե լութ յուն, 
հաշ ման դա մութ յուն և լեզ վա կան ըն դու նա կութ յուն ներ) դա սա վան դե լու արդ յու նա վետ ձևեր գտնե-
լու և  այդ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի նկատ մամբ հար գան քի վրա։

 Հա մընդ հա նուր ձևա վո րում և կր թութ յան     
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք
Նե րառ ման գոր ծում ՈՒԸՄԿ-ի կար ևոր ներդ րումնե րից մե կը ման կա վար ժի ու շադ րութ յան 

կենտ րո նա ցումն է սո վո րող նե րի բազ մա տար րութ յան վրա։ Հա յաս տա նում մաս նա գետ նե րի կող-
մից քայ լեր են ար վում հաշ ման դա մութ յան ըն կա լու մը վե րաի մաս տա վո րե լու հա մար։ Ման կա կան 
գրա կա նութ յան մի ջո ցով մարդ կանց տար բե րութ յուն նե րի ներ կա յաց ման (Ա վագ յան, Բաղ դա սար-
յան և Սարգս յան, 2016) և  ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման նոր մո տե ցումնե րի մշակ ման շնոր-
հիվ խո րա նում են պատ կե րա ցումներն ու տար բե րութ յուն նե րի ըն դու նու մը մարդ կա յին բազ մա-
զա նութ յան մա սին։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քը գնա հա տե լիս սո վո րո ղի 
խնդիր նե րը մատ նան շե լու փո խա րեն ա ռանձ նաց վում ու մատ նանշ վում է նրա նե րու ժը։ « Խորհր-
դա յին տա րի նե րին են թադր վում էր, որ բո լոր մար դիկ «ի րար նման են», կա տար յալ, գե ղե ցիկ, 
ա ռանց խնդիր նե րի։ Բո լոր նրանք, ով քեր չէին բա վա րա րում այս չա փա նիշ նե րին (ու նեին տե սո-
ղա կան, լսո ղա կան, ֆի զի կա կան, մտա վոր, նույ նիսկ խոս քի և հա ղոր դակց ման խնդիր ներ), մե ծա-
նում էին հա տուկ (գի շե րօ թիկ) հաս տա տութ յուն նե րում, ի րենց ըն տա նիք նե րից ու հա սա րա կութ յու-
նից ա ռանձ նաց ված» (Ա վագ յան, Բաղ դա սար յան և Սարգս յան, 2016)։ Այ սօր Հա յաս տա նում ա վե լի 
ու ա վե լի է տա րած վում բազ մա զա նութ յան նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  այն փաս տի 
ըն դու նու մը, որ մար դիկ տար բեր կերպ են ըն կա լում ու ի մաս տա վո րում տե ղե կատ վութ յու նը, ճա-
նա չում պատ կեր նե րը. նրանց մեջ նյու թի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջա նում է ու սումնա-
ռութ յան ո րո շա կի մո տեց ման կի րառ ման դեպ քում ( Վի գոտս կի, 1962)։ ՈՒԸՄԿ-ն  ու շադ րութ յուն է 
դարձ նում այն ի րո ղութ յա նը, որ յու րա քանչ յուր դպրո ցում սո վո րում են կրթութ յան ա մե նա տար բեր 
պայ ման նե րի կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ ներ։ ՈՒԸՄԿ-ն հ րա ժար վում է այն տե սա կե տից, որ 
սո վո րող նե րը լի նում են «նոր մալ» և «ոչ նոր մալ» կամ սո վո րա կան և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ( Ռոզ և Մե յեր, 2005)։



20

 Տարբերակված դասավանդումը և ուսումնառության   
համընդհանուր ձևավորումը 
Թե՛ հա տուկ, և թե՛ հան րակր թա կան դպրո ցի ման կա վարժ նե րը ծա նոթ են տար բե րակ ված 

ու սուց ման գա ղա փա րին։ Այս ընդգր կուն հա յե ցա կարգն ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ա ռան ձին թե մա ներ դա սա վան դե լիս խնդիր նե րը, մար տահ րա վեր նե րը հար մա րեց նել սո վո րող նե-
րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին։ Այս պես, ու սու ցի չը կա րող է ա վե լաց նել կամ պա-
կա սեց նել բա ռա տետ րում գրվող ան ծա նոթ բա ռե րի քա նա կը, ո րոնք ա շա կեր տը պետք է սո վո րի 
մինչև նոր դաս անց նե լը։ Տար բե րակ ված ու սու ցու մը կի րառ վում է աշ խար հի տար բեր դպրոց նե րի 
նե րա ռա կան դա սա րան նե րում և հիմն ված է Վի գոտս կու « Զար գաց ման մո տա կա գո տի» (1978) 
տե սութ յան վրա, ըստ ո րի՝ սո վո րող նե րը լավ են սո վո րում, երբ տրված ա ռա ջադ րանք նե րը մատ-
չե լի են, ոչ թե շատ դժվար կամ պար զու նակ: Քոֆ մա նը և Հա լա հա նը (2011) այս մո տե ցու մը ո րա-
կում են որ պես տե ղե կատ վութ յա նը «դժվա րութ յամբ տի րա պե տե լու մո տե ցում», հա մա ձայն ո րի՝ 
հանձ նա րա րութ յուն նե րը պետք է լի նեն դժվար, բայց ոչ խրթին։

Տար բե րակ ված ու սու ցու մը կա րող է լի նել ՈՒԸՄԿ գոր ծըն թա ցի մի մա սը։ ՈՒԸՄԿ-ի ուղ ղութ-
յամբ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ սո վո րող նե րի մի մա սի հա մար յու-
րաց ման մա կար դա կը և  ակն կա լիք նե րը փո փո խե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը կա րող է նվազ լի նել, 
ե թե դա սա վան դե լիս կի րառ վեն բազ մա զան նյու թեր։ Այս պես, Է դի բըր նը (2007, 2010) ներ կա յաց-
րել է դեպ քեր ու սումնա ռութ յան դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող սո վո րող նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց ու-
սումնա ռութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րա ցել է, երբ ու սու ցիչ նե րը հրա ժար վել են ու սուց ման 
ա վան դա կան ձևե րից։ Ն ման սո վո րող նե րի հետ աշ խա տե լիս հա տուկ պայ ման նե րի և փո փո խութ-
յուն ներ մտցնե լու կա րի քը կա րող է նվա զել, ե թե ու սու ցի չը դա սը պլա նա վո րե լիս ճկու նութ յուն ցու-
ցա բե րի։ Այն դեպ քում, երբ սո վո րող նե րի կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք նե րը 
վա ղօ րոք նկա տի են առն վում և մատ չե լի դա սա վան դու մը դրվում է դա սի պլա նա վոր ման հիմ քում, 
բո լո րը սկսում են ա վե լի լավ սո վո րել։

Ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման շրջա նա կը 
Ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե րը խարսխ ված են ու սուց ման 

ե րեք մո տե ցումնե րի վրա՝ ճա նա չո ղա կան, ռազ մա վա րա կան և հու զա կան։ Ճա նա չո ղա կան ու
սու ցու մը վե րա բե րում է սո վո րո ղի՝ հաս կա ցութ յուն ներ ճա նա չե լու և մ տա պա հե լու կա րո ղութ յա նը։ 
Ս րան սո վո րա բար նպաս տում է ու սուց չի աշ խա տան քը կամ տեքս տի ըն թեր ցու մը։ Ռազ մա վա րա
կան ու սումնա ռութ յու նը վե րա բե րում է ո րո շա կի բո վան դա կութ յա նը, սո վո րո ղի՝ հաս կա ցութ յուն-
նե րին ար ձա գան քե լու կա րո ղութ յա նը կամ հմտութ յուն նե րին։ Ռազ մա վա րա կան ու սումնա ռութ յան 
ժա մա նակ սո վո րո ղը պետք է ծա նո թա նա (ճա նա չի) և կա րո ղա նա հա տուկ ար ձա գան քել ա ռա ջա-
դիր հարց մա նը։ Ու սուց ման այս տե սա կը հա ճախ անց կաց վում է գրա վոր ա ռա ջադ րանք նե րի կամ 
դա սա րա նում բա նա վոր պա տաս խան նե րի մի ջո ցով։ Հու զա կան յու րա ցու մը վե րա բե րում է սո վո-
րո ղի՝ նյու թը յու րաց նե լու մո տի վա ցիա յին։ Ա ռանց մո տի վա ցիա յի՝ սո վո րող նե րի կող մից յու րա ցու-
մը մա կե րե սա յին է ( Մա լոն և Լեպ պեր, 1987, Այնս քոու, 2008, Մե գա, Ռոն քո նի և Դե Բե նի, 2014): 
Ու սումնա ռութ յան ե րեք մո տե ցումներն էլ ամ փոփ ված են ստորև (տե՛ս աղ յու սակ 1)։

Աղյուսակ 1. Ուսումնառության երեք մոտեցումներ

 Ճա նա չո ղա կան –  ա շա կերտ նե րը ճա նա չում և մ տա պա հում են գրքում գրվա ծը։ 

Ռազ մա վա րա կան - ա շա կերտ նե րը շա րադ րում, վեր լու ծում և վե րար տադ րում են նյու թի հա մա ռոտ 
բո վան դա կութ յու նը։

Հու զա կան - ա շա կերտ նե րը խմբե րում քննար կում են նկա րագր ված դեպ քե րը և կեր պար նե րի նկատ-
մամբ անձ նա կան զգաց մունք նե րը։ 
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Ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե րը  
ՈՒԸՄԿ-ն  ու նի ե րեք հիմնա կան սկզբունք, ո րոնք ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն են տա-

լիս պլա նա վո րե լու ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը սո վո րող նե րի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան։ 
ՈՒԸՄԿ սկզբունք նե րը հա մա պա տաս խա նում են մի գա ղա փա րա խո սութ յան, ո րը խրա խու սում է 
սո վո րող նե րի տար բե րութ յուն նե րը։ Ու սու ցիչ նե րը, ճա նա չո ղա կան, ռազ մա վա րա կան և հու զա կան 
մո տե ցումնե րը կի րա ռե լով, կա րող են նպաս տել ու սումնա ռութ յան արդ յունք նե րի բա րե լավ մա նը։ 
Դա սա վանդ ման այ սօ րի նակ ճկու նութ յու նը բա ցա ռում է ու սուց չի դա սա խո սութ յուն կար դա լու, սո-
վո րող նե րի նշումներ կա տա րե լու (դա սա խո սութ յու նը գրի առ նե լու) և, վեր ջա պես, ան ցա ծի վե րա-
բեր յալ քննութ յուն ներ հանձ նե լու ա վան դա կան մո տե ցու մը։ Դա սա խո սութ յան և  ա վան դա կան այլ 
մե թոդ նե րը կա րող են խո չըն դոտ լի նել այն սո վո րող նե րի հա մար, ո րոնք դժվա րա նում են հաս-
կա նալ ու սուց չի խոս քը, գրել կամ մտա պա հել։ Ա վան դա կան մո տե ցու մը կա րող է խո չըն դոտ ներ 
ա ռա ջաց նել նաև այն ա շա կերտ նե րի հա մար, ո րոնք ա վե լի լավ են սո վո րում փոխ ներ գոր ծուն մի-
ջա վայ րե րում կամ փոքր խմբե րում։ Ու սուց ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը կա րող են հա մընդ հա-
նուր ձևա վոր ման մա սը լի նել, սա կայն դրանք ու սումնա ռութ յան ժա մա նակ կի րառ վող բազ մա թիվ 
մե թոդ նե րից ըն դա մե նը մեկն են։ 

ՈՒԸՄԿ-ի ե րեք սկզբունք նե րը.
1.  Ճա նա չո ղա կան ու սուց ման օ ժան դա կում նյու թը ներ կա յաց նե լու բազ մա զան մի ջոց նե րի կի-

րառ մամբ։ 
2.  Ռազ մա վա րա կան ու սումնա ռութ յան օ ժան դա կում ար տա հայտ վե լու հա մար բազ մա թիվ 

հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն ձեռ մամբ։
3. Հու զա կան ու սուց ման օ ժան դա կում ներգ րավ ման բազ մա թիվ մի ջոց նե րի կի րառ մամբ։    

     
Կր թա կան գոր ծըն թա ցի հիմ քում եր բեմն կա րող է ընկ նել ՈՒԸՄԿ-ի ոչ թե մեկ, այլ մի քա-

նի սկզբունք, քա նի որ ճկուն մո տեց մամբ կազ մա կերպ ված դա սե րը պա հան ջում են բազ մա զան 
մի ջոց նե րի կի րա ռում։ Օ րի նակ՝ վե րը նկա րագր ված գրքի ըն թեր ցու մը մո տի վաց նող մո տե ցու մը 
կա րող է դի տարկ վել որ պես թե՛ հու զա կան, թե՛ ռազ մա վա րա կան ու սումնա ռութ յան տար բե րակ։

 Հա ջորդ գլուխ նե րում կներ կա յաց նենք նաև ու սու ցիչ նե րի կող մից նյու թի մա տուց ման, ա շա-
կերտ նե րի կող մից նյու թի վե րար տադր ման (ար տա հայտ վե լու) և դա սա գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ-
նե րի ներգ րավ ման բազ մա զան մո տե ցումնե րի կոնկ րետ օ րի նակ ներ։

 Ու սումնա ռութ յան մի ջա վայ րի ընդ հա նուր ձևա վո րու մը   
և նե րա ռու մը
Դա սա րա նում հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման գոր ծա ծու մը միտ ված է նե րա ռա կան գոր ծըն թա-

ցի բա րե լավ մա նը։ Հա մընդ հա նուր ձևա վո րումն ուղղ ված է սո վո րող նե րի` որ պես «սո վո րա կան» և 
«ա ռանձ նա հա տուկ» ե րե խա նե րի տար բե րա կու մը վե րաց նե լուն՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ 
յու րա քանչ յուր ան հատ տար բեր կերպ է սո վո րում և բազ մա զան մո տե ցումնե րի կի րա ռու մը կօգ նի 
բո լոր սո վո րող նե րին։ Միա ժա մա նակ ու սումնա ռութ յան ընդ հա նուր մի ջա վայ րի ձևա վո րումն ա վե-
լի խոր ի մաստ ու նի, քան պար զա պես «լավ դա սա վան դու մը»։ Ըստ Է դի բըր նի (2010)՝ ու սումնա-
ռութ յան ընդ հա նուր մի ջա վայ րի ձևա վո րումն ու սու ցիչ նե րի կող մից բազ մա զա նութ յան արժ ևոր-
ման փի լի սո փա յա կան դիր քո րոշ ման և միա ժա մա նակ ա նընդ մեջ սո վո րե լու և կա տա րե լա գործ-
վե լու անհ րա ժեշ տութ յան ըն դու նումն է։ Հեշտ չէ ու նե նալ ու սումնա ռութ յան ընդ հա նուր մի ջա վայր։ 
Բայց երբ ու սու ցիչ նե րը հիմնա վո րա պես ըն դու նում են դա սա րան նե րում տար բեր ու նա կութ յուն նե-
րի տեր սո վո րող նե րի ներ կա յութ յու նը և դա սա գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պում են այն պես, որ ներգ-
րա վեն բո լոր սո վո րող նե րին, ՈՒԸՄԿ-ն կա տա րե լա գործ վում է։ Գո յութ յուն ու նեն դա սա վանդ ման 
ա մե նա տար բեր մո տե ցումներ, ո րոնք ու սու ցիչ նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել դա սա րա նում բազ մա-
զա նութ յան խթան ման հա մար։ Այս մո տե ցումնե րից մի քա նի սը նկա րագր ված են ստորև։ Ու սում-
նա կան տար վա ըն թաց քում ի րենց սո վո րող նե րին ճա նա չե լով ու օգտ վե լով ա շա կերտ նե րին նկա-
րագ րող տե ղե կատ վա կան աղբ յուր նե րից՝ ու սու ցիչ նե րը կա րող են դա սա վան դու մը հար մա րեց նել 
ի րենց սո վո րող նե րի կա րիք նե րին։ 
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Միև նույն ժա մա նակ ու սումնա ռութ յան մի ջա վայ րի ընդ հա նուր ձևա վոր ման գա ղա փա րա կան 
հիմ քը հա մա հունչ է Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի 
( ՄԱԿ, 2006) ա ռա վել լայն փի լի սո փա յութ յա նը։ Կոն վեն ցիան ա ռա ջադ րում է հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց օ ժան դա կութ յան ա վե լի լայն հնա րա վո րութ յուն ներ նե րա ռա կան ու սուց ման մի-
ջո ցով, ո րը ման կա վարժ նե րից պա հան ջում է ա պա հո վել մատ չե լիութ յուն բո լո րի հա մար։ Ըստ 
կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծի՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ան կախ ապ րե լու և կ յան քի 
բո լոր բնա գա վառ նե րում լիա կա տար մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու նպա տա կով 
մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, որ պես զի մյուս նե րի 
հետ հա վա սար հի մունք նե րով նրանց հա մար ա պա հո վեն ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի, փո խադ րա-
մի ջոց նե րի, տե ղե կատ վութ յան և հա ղոր դակ ցութ յան (նե րառ յալ տե ղե կատ վա կան ու հա ղոր դակ-
ցա կան տեխ նո լո գիա ներն ու հա մա կար գե րը), ինչ պես նաև այլ պայ ման նե րի ու ծա ռա յութ յուն նե րի 
մատ չե լիութ յու նը, ո րոնք տրա մադր վում են հան րութ յա նը թե´ քա ղաք նե րում, թե´գյու ղա կան վայ-
րե րում: Այս մի ջոց նե րը նե րա ռում են խո չըն դոտ նե րի և  ար գելք նե րի բա ցա հայ տու մը և վե րա ցու մը։

Գործ նա կա նում տա րա տե սակ մի ջոց նե րի կի րառ մամբ նյութ ներ կա յաց նե լը, ար տա հայտ վե-
լու հա մար բազ մա թիվ հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռե լը և սո վո րո ղի հա մար ներգ րավ վա ծութ յան 
բազ մա զան մի ջոց նե րի տրա մադ րու մը կա րող են տար բեր լի նել։ Այս պես, դա կա րող է նշա նա կել, 
ընդ հա նուր առ մամբ, բազ մա զան մո տե ցումնե րի կի րա ռում նյու թը ներ կա յաց նե լիս, բազ մա զան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն ձե ռում ա շա կերտ նե րին սո վո րա ծը վե րար տադ րե լիս և դա սա գոր ծըն-
թա ցում ներգ րավ վե լիս։ Օ րի նակ՝ ու սու ցի չը կա րող է ցու ցադ րել տո ղա տա կե րով տե սա հո լո վակ, 
որ պես զի սո վո րող նե րը միա ժա մա նակ կա րո ղա նան կար դալ տե սա հո լո վա կում ներ կա յաց վող տե-
ղե կատ վութ յա նը վե րա բե րող տեքս տը։ Սա կա րե լի է հա մա րել լսո ղութ յան խան գա րում ու նե ցող 
սո վո րո ղի պայ ման նե րի բա րե լա վում, սա կայն բո վան դա կութ յու նը հաս կա նա լի դարձ նե լու ա ռու-
մով ճկուն մո տե ցում է բո լոր սո վո րող նե րի հա մար։ Ս տորև ներ կա յաց ված են ու սու ցիչ նե րի կող մից 
դա սա րան նե րում ճկու նութ յուն հան դես բե րե լու լրա ցու ցիչ օ րի նակ ներ (տե՛ս աղ յու սակ 2)։

Աղյուսակ 2. Ճկունության ձևավորման օրինակներ

Ն յու թի մա տուց ման 
բազ մա զան մի ջոց ներ

Ար տա հայտ վե լու 
բազ մա զան մի ջոց ներ

Ներգ րավ ման 
բազ մա զան մի ջոց ներ

փոր ձա ռութ յուն
թատ րոն
տե սա հո լո վակ
հա մա տեղ փոր ձա ռութ յուն 
նկար ներ
կոնկ րետ ներ կա յա ցումներ 
(օ րի նակ՝ լե գո ներ, խո րա նար-
դիկ ներ, մո դել ներ)
սա հի կա շար 
յու րաց ման նա խա պատ րաս-
տում

թատ րոն
ար ձա գան քի քար տեր
ար վեստ
բա նա վոր ար տա հայ տում
շա րադ րութ յուն ներ
բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, եր գեր
հաս կա ցութ յուն նե րի քար տե-
զագ րում1

նշումնե րի կա տա րում
 սա հի կա շար 
յու րաց ման նա խա պատ րաս-
տում փոքր խմբով քննար կում
փո խա դարձ ու սումնա ռութ յուն 
հան դի պումներ ու սուց չի հետ
ներ կա յա ցում դա սա րա նին
ֆրե յե րի մո դե լը2

փոր ձա ռութ յամբ սո վո րել
ընտ րութ յուն ներ
ինք նագ նա հա տում
փո խա դարձ գնա հա տում
 

Դա սա րա նում ՈՒԸՄԿ-ի ի րա կա նաց ման բազ մա թիվ ձևեր կան։ Ու սուց չի կող մից այս կամ 
այն մո տեց ման ընտ րութ յու նը կախ ված է դա սա րա նում սո վո րող նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րից և  ու սու ցան վող նյու թի բո վան դա կութ յու նից։ Հիթչ քո կը, Ռո զը, Մե յե րը և Ջեք սո նը (2002) ներ-
կա յաց րել են ՈՒԸՄԿ կի րա ռող դա սե րի մի քա նի օ րի նակ ներ։ Այդ օ րի նակ ներն ՈՒԸՄԿ մո դու լի մի 
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մասն են, կա րե լի է գտնել « Հան րակր թա կան ու սումնա կան ծրագ րի հա սա նե լիութ յան ա պա հո վու-
մը» հոդ վա ծում՝ www.aspu.am։ « Պատ մութ յուն» ա ռար կա յից մի օ րի նակ տրված է 2-րդ ներ դի րում։

Ներ դիր 2. ԱՄՆ-ի պատ մութ յուն. հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման 
օ րի նակ (աղբ յու րը՝ Հիթչ քոկ և  ու րիշ ներ, 2002, էջ 13)

ԱՄՆ-ում պատ մութ յան ու սու ցի չը, օգ տա գոր ծե լով ՈՒԸՄԿ-ի տար բեր մո տե ցումներ, կա րող 
է սո վո րո ղին հանձ նա րա րել գրա վոր շա րադ րել յու րաց րա ծը՝ հա մե մա տե լով և հա կադ րե լուվ 
1800-ա կան նե րի արդ յու նա բե րա կան hյու սի սը և գ յու ղատն տե սա կան hա րա վը։ Ու սու ցիչն ու-
շադ րութ յուն է դարձ նում սո վո րող նե րի մտա ծե լա կեր պի, հա մե մա տե լու և հա կադ րե լու ու-
նա կութ յան վրա` դրանք կի րա ռե լով որ պես այդ ժա մա նա կաշր ջա նի և  աշ խար հագ րա կան 
տա րածք նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յուն քա ղե լուն օ ժան դա կող մի ջոց։

Նա շեշ տում է, որ գո յութ յուն ու նեն մտքե րը շա րադ րե լուն օգ նող տար բեր մո տե ցումներ, օ րի-
նակ՝ շա րադ րան քի պլա նի կազ մում, տրա մա գիր, հաս կա ցութ յուն նե րի քար տեզ ներ, ձայ-
նագր ված «բարձ րա ձայն մտքեր» և ն կար ներ։ Այ նու հետև օգ տա գոր ծում է այդ մո տե ցումնե-
րին օ ժան դա կող գոր ծիք ներ, որ պես զի այն սո վո րող նե րը, ո րոնք լրա ցու ցիչ մի ջո ցի կա րիք 
ու նեն, ընտ րեն ի րենց հար մար տար բե րա կը։ Ու սու ցի չը ստեղ ծում է ձևան մուշ ներ՝ մա սամբ 
լրաց ված հատ ված նե րով և տա լիս է հղումներ՝ ա վե լի շատ տե ղե կատ վութ յուն քա ղե լու հա-
մար։

Քա նի որ այս հանձ նա րա րութ յան կա տար ման հա մար եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում, 
ու սու ցիչն այն բա ժա նում է մա սե րի և  ա ռա ջար կում է խմբա յին աշ խա տանք, որ պես զի սո վո-
րող նե րին օգ նի ըն թաց քում վե րա նա յե լու աշ խա տան քը։ Ու սու ցի չը միա ժա մա նակ տրա մադ-
րում է գոր ծըն թա ցի մո դել ներ` ցույց տա լով այլ սո վո րող նե րի աշ խա տանք նե րը, մատ նան շե-
լով խնդրին մո տե նա լու բազ մա զան ձևե րը։

 Ան հա տա կան ու սումնա կան պլան նե րը և hա մընդ հա նուր   
ձևա վո րու մը
Հա յաս տա նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող սո վո րող ներն 

ու նեն ան հա տա կան ու սումնա կան պլան ներ։ Ան հա տա կան ու սումնա կան պլան ներն ու նեն ե րեք 
հիմնա կան նպա տակ՝ ա պա հո վել հա սա նե լիութ յուն, մաս նակ ցութ յուն և  ա ռա ջըն թաց։ Այս եզ-
րույթ նե րից յու րա քանչ յու րին կանդ րա դառ նանք ստորև՝ ան հա տա կան ու սումնա կան պլան նե րի և  
ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի ձևա վոր ման հա մա տեքս տում։       
  Հա սա նե լիութ յուն: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող սո վո րող նե րը պատ մա կա նո րեն հա ճա-
խել են հա տուկ դպրոց ներ, որ պես զի ստա նան նաև թե րապև տիկ ծա ռա յութ յուն ներ Հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող սո վո րող նե րը կրթութ յուն էին ստա նում ա ռանձ նաց ված հաս տա տութ յուն նե րում` 
հան րակր թա կան դպրոց նե րից ու հա սա րա կութ յու նից ան ջատ։ Պար տա վոր վե լով ի րա կա նաց նել 
նե րա ռա կան կրթութ յուն՝ Հա յաս տա նը փո խեց մո տե ցու մը և ծա ռա յութ յուն նե րի վրա հիմն ված 
մո դե լից ան ցավ ի րա վուն քա հեն մո դե լի։ Սա նշա նա կում է, որ շա րու նակ վում է ծա ռա յութ յուն նե-
րի մա տու ցու մը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին, բայց 
ա վե լի մեծ դեր է հատ կաց վում ե րե խա նե րի` ի րենց հա մայն քում գտնվող դպրոց նե րում հա վա սար 
հի մունք նե րով կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քին։ Այս ի րա վունքն ամ րագր ված է ԱՈՒՊ-ի ա ռա-
ջին հիմնա կան նպա տա կի` հա սա նե լիութ յան մեջ։ Երբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող սո վո րող նե րը 
հա տուկ դպրոց նե րից տե ղա փոխ վում են հան րակր թա կան դպրոց ներ, ու սու ցիչ նե րը պա տաս խա-
նատ վութ յուն են ստանձ նում դա սա վանդ վող նյու թի հա սա նե լիութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։

Ա շա կեր տի հա մար հա սա նե լիութ յունն ա պա հո վե լիս կար ևոր է տար բե րել մա տուց ման մատ-
չե լիութ յու նը նպա տա կա յին հմտութ յուն նե րի հա սա նե լի լի նե լուց ( Կեթթ լեր, Գ լո վեր, Ալ բերս և Ֆի-
նեյ- Կեթթ լեր, 2014)։ Օ րի նակ՝ ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է նյութ պատ մութ յու նից կամ մա թե մա-
տի կա յից։ Պատ մութ յան դեպ քում նպա տա կա յին հմտութ յունն այն է, որ ա շա կեր տը կա րո ղա նա 
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յու րաց նել պատ մութ յան կար ևոր տա րեթ վե րը։ Մա թե մա տի կա յի դեպ քում նպա տա կա յին հմտութ-
յու նը կա րող է լի նել երկ նիշ թվե րի բազ մա պատ կու մը։ Սա կայն նշված նպա տա կա յին հմտութ յուն-
նե րը կա րող են հա սա նե լի չլի նել ա շա կեր տի հա մար։ Կա րող է թվալ, որ ե թե ա շա կեր տը զար գաց-
ման ա ռանձ նա հատ կութ յան պատ ճա ռով դժվա րա նում է հաս կա նալ պատ մութ յան դա սան յու թի 
բո վան դա կութ յու նը կամ թվեր գրել, նա եր բեք չի հաս նի դա սի բուն նպա տա կին։ Սա կայն ու սուց-
ման հա մա պի տա նի ձևա վոր ման մո տե ցումներ կի րա ռող ու սու ցի չը նպա տա կա յին հմտութ յու նը 
կձևա վո րի բազ մա զան ձևե րի կի րառ ման մի ջո ցով։ Օ րի նակ՝ պատ մութ յան դա սա ժա մին տե ղե-
կատ վութ յու նը կա րող է ներ կա յաց վել բա նա վոր, տե սա հո լո վա կի կամ քննարկ ման մի ջո ցով։ Մա-
թե մա տի կա յի դա սին խնդիր լու ծե լու հա մար ու սու ցի չը կա րող է թույ լատ րել ա շա կեր տին օգտ վել 
տեխ նո լո գիա կան տար բեր մի ջոց նե րի կամ ե ռա չափ մո դել նե րից (օ րի նակ՝ խո րա նար դիկ նե րից)։ 
Եր կու դեպ քում էլ ու սու ցի չը կա րող է օգտ վել հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման գա ղա փար նե րից, օգ նել 
ա շա կերտ նե րին տի րա պե տե լու նպա տա կա յին հմտութ յուն նե րին։ 

Մաս նակ ցութ յուն: Հա սա նե լիութ յան հետ մեկ տեղ բո լոր սո վո րող ներն ի րա վունք ու նեն ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու դա սե րին։ Այդ պի սի ակ տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար ու սու-
ցիչ նե րը դա սը պետք է պլա նա վո րեն հա տուկ ձևով` օգտ վե լով հա մա լիր ձևա վոր ման սկզբունք-
նե րից։ Օ րի նակ՝ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կեր տը կա րող 
է ու նե նալ խոս քի խան գա րում, հետ ևա բար հա մա դա սա րան ցու հետ երկ խո սութ յուն պա հան ջող 
աշ խա տան քի տար բե րա կը կա րող է խո չըն դոտ  լի նել։ Հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե-
րին հա մա պա տաս խան կազ մա կերպ ված դա սա գոր ծըն թա ցում հա մա դա սա րան ցու հետ հանձ-
նա րա րութ յան կա տա րու մը կա րող է լի նել մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լու ձևե րից մե կը, բայց ու-
սու ցի չը կա րող է նաև կի րա ռել այլ ռազմավարություն, օ րի նակ՝ տե ղե կույթ հա ղոր դե լու հա մար 
օգ տա գոր ծել նկար ներ, բո լոր սո վո րող նե րին, ի րար հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար, սո վո րեց նել 
օգտ վել տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րից կամ հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար ա շա կերտ նե րին 
սո վո րեց նել ժես տեր։ 

Ա ռա ջըն թաց: Նե րա ռումն ա վե լի խոր ի մաստ ու նի, քան կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող սո վո րող նե րի՝ հան րակր թա կան դպրո ցում ներ կա յութ յան խրա խու սու մը։ 
Ման կա վարժ նե րը պետք է լի նեն ա ռա ջա դեմ և մեծ ակն կա լիք ներ ու նե նան բո լոր սո վո րող նե րից։ 
Դպ րոց նե րը պետք է   հա ջո ղութ յուն ներ սպա սեն բո լոր սո վո րող նե րից:

Նե րա ռա կան և հա տուկ կրթութ յան մո դել նե րը տար բեր վում են սո վո րո ղի գնա հատ ման ձևով։ 
Ե թե հա տուկ կրթութ յան մո դե լի դեպ քում սո վո րողն ա ռա ջըն թաց չի ցու ցա բե րում, են թադր վում է, 
որ դա նրա ա ռանձ նա հատ կութ յան հետ ևանքն է։ Նե րա ռա կան մի ջա վայ րում նման դեպ քե րում 
ու սու ցիչ նե րը և վար չա կան աշ խա տող նե րը վե րա նա յում են հա մա կար գը, դպրո ցի և դա սա րա-
նի պայ ման նե րը՝ սո վո րող նե րի ու սումնա ռութ յան խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու հա մար։ Վե րա նա-
յու մից հե տո կազմ վում է սո վո րո ղի ա ռա ջըն թա ցին օ ժան դա կե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան։ Այդ 
պլա նը կա րող է նե րա ռել հա վել յալ ա ջակ ցութ յուն։  Ու սու ցիչ նե րը նախ ևա ռաջ մտա ծում են՝ արդ յոք 
այդ խո չըն դո տը դա սա րա նի մի ջա վայրն է և  ի րենք ի րենց հարց են տա լիս.

1.  Առ կա՞ է նպա տա կա յին հմտութ յուն ներ սո վո րեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ հա սա նե լիութ-
յուն, և հ նա րա վո՞ր է արդ յոք դա փո խել։ 

2.  Արդ յոք փորձ կա տար վե՞լ է նյու թը մա տու ցել բազ մա զան ձևե րով` դրանք լա վա գույնս հա-
մա պա տաս խա նեց նե լով ա շա կերտ նե րի սո վո րե լու ա ռանձ նա հատ կութ յա նը։

3. Կա՞ն ա վե լի լավ ձևեր, ո րոն ցով կա րե լի է օգ նել սո վո րո ղին` դրսևո րե լու իր սո վո րա ծը։
4.  Արդ յոք դա սա րա նում կա՞ն սո վո րո ղի ու սու մը խո չըն դո տող պայ ման ներ (օ րի նակ՝ ձանձ-

րա լի մթնո լորտ, ա ղոտ լու սա վո րութ յուն, ճնշումներ դա սըն կեր նե րի կող մից, ան հար մար 
դիրք)։

Հա մընդ հա նուր ձևա վո րու մը, ինչ պես ա նու նը հու շում է, ու սուց ման նպաս տա վոր մի ջա վայր 
ստեղ ծելն է բո լո րի հա մար։ Այն կոչ ված է բա րե լա վե լու նե րա ռա կա նութ յու նը՝ ու սուց չի վրա դնե լով 
դա սա վանդ ման և  ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման պար տա կա նութ յուն նե րը։ Այս մո-
տե ցումն ար մա տա պես տար բեր վում է այլ մո տե ցումնե րից, ո րոնք սո վո րող նե րի ձա խո ղումնե րը 
դպրո ցում պայ մա նա վո րում են նրանց խնդիր նե րով։
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Ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վո րում կի րա ռե լիս հա ճախ հաշ վի են առն վում յու րա-
քանչ յուր սո վո րո ղի կրթա կան կա րիք նե րը։ Այս կերպ ու սու ցիչ նե րը կա րող են հաս նել սո վո րող նե-
րի մի մա սի ան հա տա կան ու սուց ման պլան նե րում  (տե՛ս գլուխ 7) սահ ման ված նպա տակ նե րին, 
ինչ պես նաև բա վա րա րել ա ռանց այդ ԱՈՒՊ-ի ու սումնա ռող սո վո րող նե րի ան հա տա կան ու սում-
նա կան կա րիք նե րը։ Բո լոր դեպ քե րում նյու թը ներ կա յաց նե լու, յու րաց րա ծը ար տա հայ տե լու և 
ներգ րա վումն ա պա հո վե լու հա մար կի րառ վող մո տե ցումնե րի բազ մա զա նութ յու նը ու սու ցիչ նե րին 
հնա րա վո րութ յուն կտան դա սե րը կազ մա կեր պե լու այն պես, որ դրանք հա մա պա տաս խա նեն բո-
լոր ա շա կերտ նե րի կա րիք նե րին՝ ան կախ կրթա կան կա րի քի ճա նաչ ված լի նե լու փաս տից։ 

Հա մընդ հա նուր ձևա վո րու մը և ձեր դա սա րա նը
Դա սա րա նում հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման կի րառ ման հա մար ու սու ցիչ նե րից պա հանջ վում 

է եր կու կար ևոր հանձ նա ռութ յուն։ Ա ռա ջին՝ դա սե րին պատ շաճ կեր պով նա խա պատ րաստ վե լու 
հա մար ու սու ցիչ նե րը պետք է ճա նա չեն ի րենց սո վո րող նե րի կա րիք նե րը։ Երկ րորդ՝ ու սու ցիչ նե րը 
պետք է ո րո շա կի ժա մա նակ հատ կաց նեն դա սի ներ կա յաց ման, ա շա կերտ նե րին ար տա հայտ վե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու և դա սա գոր ծըն թա ցում ընդգր կե լու բազ մահ նար մի ջոց նե րը նա խա-
պես պլա նա վո րե լու հա մար։ Դա ու սու ցիչ նե րից կա րող է պա հան ջել լրա ցու ցիչ ժա մա նակ, ինչ պես 
նաև ղե կա վար նե րի օ ժան դա կութ յու նը։ Հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե րով անց կաց-
վող դա սա ժա մե րին սո վո րող նե րը միա ժա մա նակ կա րող են աշ խա տել տար բեր մե թոդ նե րով, իսկ 
նյութն ա մեն օր կա րող է մա տուց վել տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Դպ րո ցի ղե կա վա րութ յու նը պետք 
է վստա հի ու սու ցիչ նե րի ման կա վար ժա կան հմտութ յա նը։ Դա սա րա նում դա սե րը կա րող են անց-
կաց վել այն պի սի ձևե րով, ո րոնք տար բեր վում են մյուս նե րից։ Դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը պետք 
է ա ջակ ցեն դա սե րը նման ձևով կազ մա կեր պե լուն և խ րա խու սեն ու սու ցիչ նե րի կող մից սո վո րող-
նե րի կա րիք նե րին հար մա րեց ված դա սե րի պլա նա վո րու մը։ Բե րենք ու սուց չի կող մից ՈՒԸՄԿ-ի 
օգ տա գործ մամբ դա սի պլա նա վոր ման մեկ օ րի նակ (տե´ս  աղ յու սակ 3)։

Ամ փո փում
Այս գլխում բեր ված ՈՒԸՄԿ-ի հա մա ռոտ նկա րագ րութ յու նը կա րող է տպա վո րութ յուն ստեղ-

ծել, որ այդ գոր ծըն թա ցը պար զա պես օգ տա գոր ծում է «լավ դա սա վանդ ման» գա ղա փար նե րը։ 
Սա կայն Է դի բըր նը (2010) չի կի սում ՈՒԸՄԿ-ի մա սին այս կար ծի քը։ Ըստ նրա՝ ՈՒԸՄԿ-ն  ոչ այն-
քան դա սերն ա վե լի գրա վիչ դարձ նե լու ձև  է, որ քան ման կա վարժ նե րի մտա ծե լա կեր պի հիմնա րար 
փո փո խում` ուղղ ված դա սա գոր ծըն թա ցի ձևա վոր մա նը այն հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար։ Ն ման 
ձևով դաս կազ մա կեր պե լու, սո վո րող նե րի կա րիք ներն ըն կա լե լու և ս տեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու հա մար ու սու ցիչ նե րը պետք է օգտ վեն գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րից ստաց ված 
տվյալ նե րից։ 

Ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի լավ ձևա վոր ման (ոչ թե զուտ լավ դա սա վանդ ման) հա մար ու սու-
ցիչ նե րը պետք է մշտա պես գնա հա տեն ի րա վի ճակ նե րը՝ ա պա հո վե լու հար գան քը սո վո րող նե րի 
կրթութ յան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ և մշ տա պես պլա նա վո րեն նրանց կրթա կան կա րիք նե րի 
բա վա րա րու մը։ Միա ժա մա նակ ու սու ցիչ նե րը պետք է միշտ պատ րաստ լի նեն փո փո խե լու ի րենց 
պլան նե րը, ե թե դրանք արդ յու նա վետ չեն։ Ն յու թի ներ կա յաց ման, սո վո րածն ար տա հայ տե լու և  
ա շա կերտ նե րին դա սա գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու տար բեր մի ջոց նե րի վերջ նա կան նպա տակն 
այն է, որ դրանք մա տուց վող նյու թը հա սա նե լի ու հաս կա նա լի դարձ նեն ա շա կերտ նե րի հա մար` 
նպաս տե լով ինք նու րույն սո վո րե լուն ( Պուն թեն բե կար և Հաբշ չեր, 2005)։ Տեխ նո լո գիա նե րը, հա-
սա կա կից նե րի օ ժան դա կութ յու նը, դա սա վանդ ման տար բեր ձևե րը և սո վո րող նե րի ու ժեղ կող մե րի 
օգ տա գոր ծու մը նպաս տում են «կրթութ յուն բո լո րի հա մար» շար ժու մը վերջ նա կան նպա տա կին 
հասց նե լուն, սա կայն դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ու սու ցիչ նե րը ստանձ նեն ու սու ցու մը տար բեր 
սո վո րող նե րին հա մա պա տաս խան ձևով մա տու ցե լու հանձ նա ռութ յուն։ Այս աշ խա տան քը դժվար 
է և ժա մա նա կա տար, սա կայն կրթութ յան բա րե լավ ված հա մա կար գի և բո լոր սո վո րող նե րի ու սում-
նա ռութ յան պտուղ նե րը քա ղե լու հա մար ար ժե գոր ծադ րել այդ ջանքերը։ 
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Աղյուսակ 3. Ուսուցման համընդհանուր ձևավորման 
պլանավորման ձևանմուշ

 Դա սի թե ման՝ Հա յաս տա նի 11 մար զե րը (նե րառ յալ Եր ևա նը)

Ն պա տակ՝ դա սի ա վար տին սո վո րող նե րը Հա յաս տա նի քար տե զի 
վրա կկա րո ղա նան ցույց տալ 11 մար զե րը (նե րառ յալ Եր ևա նը)

Ներ կա յաց ման
բազ մա զան մի ջոց ներ

Ար տա հայտ վե լու 
բազ մա զան մի ջոց ներ 

 Ներգ րավ ման 
բազ մա զան մի ջոց ներ 

Ե րե խա նե րին տալ ուր վագ ծա-
յին քար տեզ ներ և սա հի կա շա-
րով ներ կա յաց նել մար զե րը: 

Ցու ցադ րել 11 մար զե րը ներ կա-
յաց նող տե սա հո լո վակ:

Յու րա քանչ յուր սո վո րո ղին 
տալ կտրատ ված քար տե զի մի 
կտոր, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է որ ևէ մար զի: 

 Սո վո րող ներն ինք նու րույն վեր-
լու ծում են քար տե զը։

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ընդ-
հա տել տե սա հո լո վա կը և հար-
ցեր տալ` սո վո րող նե րին ըն ձե-
ռե լով բա նա վոր պա տաս խա նե-
լու հնա րա վո րութ յուն։ 

 Քար տե զը լրաց նե լիս սո վո րող-
նե րը կա րող են միա սին աշ խա-
տել՝ օգտ վե լով դա սագր քից։

Սո վո րող նե րը պատ մում են 
ի րենց ի մա ցած կամ այ ցե լած 
մար զե րի մա սին։ 

Սո վո րող նե րը միա սին հա վա-
քում են երկ րի քար տե զը. ա մեն 
մե կը մե կա կան մարզ է ա վե-
լաց նում քար տեզն ամ բող ջաց-
նե լու հա մար3:

 Հեր թա կա նութ յու նը

1. Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին ծա նո թաց նում է նոր թե մա յին, ո րից հե տո ցու ցադ րում է տե սա հո լո վա-
կը (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում միաց նում է տո ղա տա կի տեքս տը կամ պատ մո ղի՝ հա ղոր դա-
վա րի ձայ նը)։

2. Տե սա հո լո վա կի տար բեր տե ղե րում ու սու ցի չը կանգ նեց նում է տե սա հո լո վա կը, խո սում է տար բեր 
մար զե րի, դրանց ուր վագ ծե րի և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին։ Սո վո րող նե րը պատ մում են 
ի րենց ի մա ցած կամ այ ցե լած տար բեր մար զե րի մա սին ի րենց պատ մութ յուն նե րը։

3. Այ նու հետև ու սու ցի չը ցու ցադ րում է 2 կամ 3 խո շոր ուր վագ ծա յին քար տեզ (անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում նաև ե ռա չափ տար բե րա կով)։

4. Սո վո րող ներն ի րենց ձեռ քում գտնվող քար տե զի մա սե րը տե ղադ րում են խո շոր քար տե զի վրա։ 

5.  Սո վո րող ներն աշ խա տում են ինք նու րույն` լրաց նե լով ի րենց ուր վագ ծա յին քար տե զը (ի րենց տե-
ղե րում նստած, փոքր քար տե զի վրա, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ ե ռա չափ տար բե րա կով 
կամ մե ծաց րած օ րի նակ նե րի վրա)։ Սո վո րող նե րը կա րող են աշ խա տել միա սին կամ օգտ վել 
գրքե րից՝ ըստ անհ րա ժեշ տութ յան։

6. Ու սու ցի չը ե րե խա նե րին պատ մում է հե տա գա ա նե լիք նե րի (օ րի նակ՝ զվար ճա լի թես տե րի) մա-
սին՝ սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը ստու գե լու հա մար։

ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻՆ

1.  Հա մընդ հա նուր ձևա վոր մամբ նա խա տես վում է դա սի պլա նի կազ մում յու րա քանչ յուր սո
վո րո ղի հա մար, ին չը պա հան ջում է հո գա տա րութ յուն և հա սա նե լիութ յան ա պա հո վում բո-
լո րի հա մար։
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2.  Սո վո րող նե րը կա րող են տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ զա նա զան ձևե րով։ Դ րանք կա րող են 
լի նել տե սո ղա կան, լսո ղա կան, շո շա փե լու կամ այլ մուլ տի մե դիա յի մի ջո ցով։ Ա շա կերտ նե-
րին տե ղե կատ վութ յու նը բազ մա զան մի ջոց նե րով փո խան ցե լը ա պա հո վում է նյու թի մատ-
չե լիութ յու նը։ 

3.  Սո վո րող նե րը կա րող են ի րենց յու րաց րածն ար տա հայ տել զա նա զան ձևե րով։ Օ րի նակ՝ 
գրե լու, խո սե լու, թա տե րա կան ներ կա յաց ման, ար վես տի կամ ցու ցադր ման այլ ե ղա նակ-
նե րով։ Ի րենց գի տե լիք նե րը ցույց տա լու հա մար սո վո րող նե րին տրա մադր վող բազ մա-
զան մի ջոց նե րը մե ծաց նում են սո վո րածն ար տա հայ տե լու հնա րա վո րութ յու նը։ 

4.  Ա շա կերտ նե րի մեջ հար կա վոր է հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նել սո վո րե լու նկատ մամբ։ 
Յու րա քանչ յուր սո վո րո ղին բնո րոշ է զար գաց ման, ա ռա ջա դի մութ յան ու րույն մա կար դակ, 
սո վո րե լու սե փա կան ոճ և  ըն դու նա կութ յուն ներ։ Հար կա վոր է կի րա ռել սո վո րող նե րին հե-
տաքրք րող տար բեր ձևեր՝ սո վո րե լու նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը պահ պա նե լու հա-
մար։

5.  Հա մընդ հա նուր ձևա վոր մամբ կազ մա կերպ ված դա սա րա նում ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի 
հա մար անհ րա ժեշտ են լրա ցու ցիչ նյու թեր ու սար քա վո րումներ։ ՈՒԸՄԿ-ի նպա տակն է 
գնալ բո լոր սո վո րող նե րի կրթա կան կա րիք նե րին ըն դա ռաջ, սա կայն ո րոշ սո վո րող ներ, 
միև նույն է, ու նեն ան հա տա կա նաց ված մո տեց ման կա րիք։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար

1.  Հա մընդ հա նուր ձևա վո րումն ու սու ցումն արդ յու նա վետ պլա նա վո րելն է։ Խ րա խու սեք ու սու-
ցիչ նե րին մտա ծե լու ու սուց ման այն պի սի պլա նա վոր ման մա սին, ո րը բազ մա զան ձևե րով 
ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րութ յուն կտա սո վո րե լու նոր հաս կա ցութ յուն ներ։ Սա կա րող է 
նշա նա կել, որ ու սու ցիչ նե րին հար կա վոր է ժա մա նակ տալ՝ ա նե լի քը պլա նա վո րե լու հա-
մար։

2.  Հա մընդ հա նուր ձևա վոր մամբ կազ մա կեպ ված դա սա րան նե րը հա ճախ աշ խույժ են, քա նի 
որ ա շա կերտ նե րը սո վո րում են ա մե նա տար բեր ե ղա նակ նե րով։

3.  Խ րա խու սե´ք  ու սու ցիչ նե րին նոր ե ղա նակ նե րի մա սին մտա ծե լիս դրսևո րե լու ստեղ ծա-
գոր ծա կան մո տե ցում, որ պես զի ա շա կերտ նե րը սի րով սո վո րեն։ 

4.  Վս տա հե´ք  ու սու ցիչ նե րի՝ ճկու նութ յան և հա սա նե լիութ յան վե րա բեր յալ գա ղա փար նե րին։

5.  Հա մընդ հա նուր ձևա վոր մամբ կազ մա կերպ ված դա սա րան նե րի հա մար նոր տեխ նո լո-
գիա ներ ու նե նա լը պար տա դիր չէ։ Ու սու ցիչ նե րը կա րող են օգտ վել ձեռ քի տակ ե ղած նյու-
թե րից։

6.  Հա մընդ հա նուր նա խա գի ծը կա րող է վե րա բե րել նաև գնա հատ մա նը։ Այս դեպ քում հա յե-
ցա կար գը (այն, ին չը են թարկ վում է գնա հատ ման) պետք է մնա որ պես հաս տա տուն ար-
ժեք, իսկ գոր ծըն թա ցը (ինչ պես են ա շա կերտ նե րը ցու ցադ րում ի րենց գի տե լի քը) կա րող է 
լի նել բազ մա զան։

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Ի՞նչ առն չութ յուն ներ կան սո վո րող նե րի ան հա տա կան ու սուց ման պլա նի և  ու սումնա ռութ-
յան հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման միջև։

2.  Ինչ պե՞ս կա րող է ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վո րու մը փո խել դա սա վանդ ման և  
ու սումնա ռութ յան գոր ծըն թա ցը Հա յաս տա նում։
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3.  Ներ կա յաց ման, ար տա հայտ վե լու և ներգ րավ վա ծութ յան ա պա հով ման վե րա բեր յալ ձեր 
սո վո րած ո՞ր մո տե ցումնե րը կու զե նա յիք օգ տա գոր ծել պրակ տի կա յում։

4. Բե րե´ք ձեր պրակ տի կա յում հան դի պած հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման օ րի նակ ներ։
Լ րա ցու ցիչ աղբ յուր ներ
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Այս գլխում ներ կա յաց վում են բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը 
և հա մա տեղ դա սա վանդ ման գա ղա փարն ու գի տե լիք նե րը։ 

Քն նարկ վում է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի կար ևո րութ յու
նը և  ա ռա ջարկ վում են արդ յու նա վետ թի մե րի ստեղծ ման անհ
րա ժեշտ պայ ման նե րը։ Ներ կա յաց վում է հա մա տեղ դա սա վան
դու մը՝ որ պես նե րա ռա կան կրթութ յան ի րա կա նաց ման ձև, նկա
րագր վում են հա մա տեղ դա սա վանդ ման մո դե լին անց նե լու գործ
նա կան ե ղա նակ ներ։

ԲԱԶՄԱՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԻՄ ԵՎ 
ՀԱՄԱՏԵՂ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

Սյուզան Օ’Քոնոր 
Օգզբերգի համալսարան

Մարիաննա Հարությունյան, Թերեզա Ազատյան, 
Մարինե Մարության

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 3
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1. Ով քե՞ր են դպրոց նե րում բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի ան դամնե րը։
2. Ո՞րն է ըն տա նի քի դե րը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մում։
3. Ի՞նչ հմտութ յուն նե րի պետք է տի րա պե տեն բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամնե րը։
4. Ո րո՞նք են հա մա տեղ դա սա վանդ ման ա ռա վե լութ յուն նե րը կրթութ յան մեջ։
5. Ի՞նչ տար բե րութ յուն ներ կան հա մա տեղ դա սա վան դող ու սուց չի և ն րա օգ նա կա նի միջև։

Ներածություն  
Բո լոր ա շա կերտ նե րին ո րակ յալ կրթութ յան տրա մադ րու մը լուրջ մար տահ րա վեր է ու սու ցիչ-

նե րի հա մար։ Նե րա ռա կան կրթութ յու նը պա հան ջում է մաս նա գետ նե րի և  ըն տա նիք նե րի կող մից 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի վե րա կա ռու ցում և  ե րե խա նե րի հա մար լա վա գույն կրթա կան մի ջա վայ րե-
րի ստեղ ծում հա մա տեղ ջան քե րով, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հա ջո ղութ յան հաս նել դպրո ցա կան 
և հա սա րա կա կան կյան քում։ Ն ման հա մա կա ռու ցու մը պա հան ջում է ոչ միայն ու սու ցիչ նե րի հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն, այլև թի մա յին աշ խա տան քի տար բեր ձևե րի կի րա ռում։ Միև նույն ժա մա նակ 
այն պա հան ջում է դա սա վանդ ման նոր ձևեր, ո րոնք լա վա գույնս կա պա հո վեն բո լոր ռե սուրս նե րի 
պատ շաճ օգ տա գոր ծու մը։ Մինչ եր կիրն անց նում է նե րա ռա կան կրթութ յան հա մընդ հա նուր կի-
րառ մա նը, թի մա յին աշ խա տան քը և հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կար ևոր վում են կրթութ յան բո լոր մա-
կար դակ նե րում։ 

Այս գլխի ա ռա ջին մա սում քննութ յան է առն վում բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի գոր ծու-
նեութ յու նը։ Լու սա բան վում են թի մի աշ խա տան քա յին հա ջո ղութ յուն նե րը և  այն հմտութ յուն-
նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են այդ հա ջո ղութ յա նը հաս նե լու հա մար։ Գլ խի երկ րորդ մա սում 
ներ կա յաց վում է դա սա վան դու մը, մաս նա վո րա պես՝ հա մա տեղ դա սա վան դու մը, ո րը բո լոր 
ա շա կերտ նե րի հա մար նյու թի բո վան դա կութ յու նը հա սա նե լի դարձ նե լու հա ջող ված ձև  է։ Թե՛ 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի թի մա յին աշ խա տան քը, թե՛ հա մա տեղ դա սա վան դու մը աշ խա-
տան քի ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ ներ են` բո լոր ա շա կերտ նե րի նե րա ռու մը հա ջո ղութ յամբ ի րա-
կա նաց նե լու հա մար։ Թեև դա սագր քի միև նույն գլխում ներ կա յաց ված են եր կու չա փա նիշ ներն 
էլ, դրան ցից յու րա քանչ յու րը կա րող է գոր ծել նաև ա ռանց մյու սի առ կա յութ յան։ 

Ի՞նչ է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը
Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը բազ մա թիվ ո լորտ ներ ներ կա յաց նող մաս նա գետ նե րից 

և  ե րե խա յի ըն տա նի քի ան դամնե րից բաղ կա ցած խումբ է, ո րը հե տապն դում է մեկ ընդ հա նուր 
նպա տակ՝ ա պա հո վել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա յի հա-
ջո ղութ յու նը հան րակր թա կան դա սա րա նում։ Թի մը կազմ ված է մաս նա գետ նե րից, ըն տա նի քի ան-
դամնե րից, իսկ հարկ ե ղած դեպ քում թի մին միա նում է նաև ե րե խան։ Թի մի գոր ծո ղութ յուն նե րը 
կա րող են տար բեր լի նել՝ ե րե խա յի գնա հա տու մից մինչև նրա ան հա տա կան ծրագ րի քննար կում 
կամ ե րե խա յին հա ջո ղութ յամբ օ ժան դա կե լու հա մա տեղ աշ խա տան քի պլա նա վո րում։ Ըստ Վիլ լա 
Թաու լենց և Ն ևի նի (2013)՝ թի մի ան դամնե րը՝

●  հան դես են գա լիս որ պես միաս նա կան նպա տակ ու նե ցող գոր ծըն կեր ներ, ո րոնք ու նեն 
բա ցա ռիկ և  անհ րա ժեշտ փոր ձա ռութ յուն, հմտութ յուն ներ ու արժ ևո րում են յու րա քանչ յու րի 
ներդ րու մը, 

● ա ռաջ նոր դութ յու նը բաշ խում են միմ յանց միջև։
Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ներ սում մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յունն օգ նում է 

ա պա հո վե լու ե րե խա յի և ն րա ըն տա նի քին վե րա բե րող աշ խա տանք նե րի հա մա պար փա կութ յու նը` 
նե րա ռե լով կրթութ յան ու սումնա կան, սո ցիա լա կան և ֆունկ ցիո նալ կող մե րը։ Թի մի վերջ նա կան 
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նպա տա կը ա շա կեր տին և  ըն տա նի քին մա տուց վող ծա ռա յութ յան բա րե լա վումն է։ Ա շա կերտ նե րի 
կրթա կան կա րի քը գնա հա տող մաս նա գետ նե րը հա վա քում են ե րե խա յի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յուն ա շա կերտ նե րի ու ժեղ կող մե րի, մար տահ րա վեր նե րի և կա րիք նե րի մա սին` թի մին փո-
խան ցե լով՝ 

●  անհ րա ժեշտ բժշկա կան տվյալ նե րը, ա շա կեր տի ա ռա ջա դի մութ յան փաս տաթղ թե րը և  
այլն,

● գնա հատ ման պաշ տո նա կան արդ յունք նե րը,
●  գնա հատ ման ոչ պաշ տո նա կան արդ յունք նե րը, օ րի նակ՝ դա սա րա նա կան աշ խա տան քի 

նշումներ և սո ցիա լա կան վար քի դի տար կումներ, ըն տա նի քի կող մից տրա մադր ված տե ղե-
կատ վութ յուն, 

●  սկզբնա կան տվյալ ներ՝ ԱՈՒՊ-ը մշա կե լու և հե տա գա կրթութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը 
գնա հա տե լու հա մար։

Թի մը ո րո շում է ա շա կեր տի հա մար մաս նա գի տաց ված ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ-
յու նը, կազ մում է ան հա տա կան ու սուց ման պլա նը (ԱՈՒՊ) և պար բե րա բար հըն թացս քննար կում 
է ե րե խա յի կա րիք նե րը։

Ո՞վ պետք է ընդգրկ վի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մում
Ե րե խա յին լա վա գույն ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու հա մար չա փա զանց կար ևոր են նրան 

ճա նա չող տար բեր մաս նա կից նե րից հա վաք ված տե ղե կութ յուն նե րը։ Էա կան նշա նա կութ յուն ու նի 
այն պի սի թի մի ստեղ ծու մը, որն ի րա կա նաց նում է ե րե խա յի ու ժեղ կող մե րի և կա րիք նե րի հա մա-
պար փակ դի տար կում և  ար ձա նագ րում։ Ինչ պես նշվեց ար դեն, թի մում ներգ րավ վում են տար բեր 
մաս նա գետ ներ։ Թի մում սո վո րա բար ընդգրկ վող լո գո պեդ նե րից, ընդ հա նուր և հա տուկ ման կա-
վարժ նե րից, հո գե բան նե րից ու սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րից/ման կա վարժ նե րից բա ցի, էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի ըն տա նի քի ան դամ(ներ)ի և, ե թե հար կա վոր է, ե րե խա յի ընդգր կու մը։ Սա, 
ըստ էութ յան, հա րա ցույ ցի փո փո խութ յուն է, քա նի որ նախ կի նում մաս նա գի տա կան թի մե րը կա-
յաց րել են բո լոր ո րո շումնե րը և  ա պա հայտ նել ըն տա նի քին։ 

Թի մում ա ռանց քա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մաս նա գետ նե րը և ծ նող ներն են: Բա ցի նշված-
նե րից, բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը ե րե խա յի ա ջակ ցութ յան հա մար կա րող է նե րա ռել նաև 
ըն տա նի քի այլ ան դամնե րի՝ քույ րե րի, եղ բայր նե րի, տա տիկ նե րի, պա պիկ նե րի կամ ու րիշ նե րի, 
ո րոնք լավ են ճա նա չում ե րե խա յին և պա տաս խա նա տու են նրա ա ռօր յա խնամ քի կազ մա կերպ-
ման հա մար։ Թի մի ան դամ կա րող են դառ նալ նաև հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, օ րի նակ՝ ե րե-
խան կա րող է ձևա վոր վել դա սա րա նում, բայց հա րա կից խա նու թում հա ղոր դակց վել այն պի սի ձևե-
րով, ո րոնք եր բեք չի կի րա ռում դպրո ցա կան մի ջա վայ րում։ Ար տա քին մաս նա կից նե րից ստաց վող 
նման տե ղե կութ յուն նե րը կա րող են ար ժե քա վոր մտքեր տալ կրթութ յու նը պլա նա վո րող թի մե րին։ 

Պայ մա նա վոր ված ե րե խա յի հա տուկ կա րիք նե րով՝ թի մում կա րող են ընդգրկ վել նաև այլ 
հա վել յալ մաս նա գետ ներ, ո րոնք կա րող են նաև չլի նել դպրո ցի աշ խա տա կից ներ, այլ լի նել նեղ 
մաս նա գետ ներ, ո րոնք մաս նա վոր հի մունք նե րով աշ խա տում են ե րե խա յի հետ։ Այս մո տեց ման 
նպա տա կը ե րե խա յին լավ ճա նա չող, նրա հետ աշ խա տող և տար բեր մի ջա վայ րեր ներ կա յաց նող 
մարդ կանց ջան քե րը մեկ տե ղելն է։   

Միա ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով շա հագր գիռ մարդ կանց խմբի լայն շրջա նա կը, կար ևոր 
է խե լամ տո րեն ընտ րել բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի մաս նա կից նե րին, սահ մա նա փա կել հան-
դի պումնե րի քա նա կը և մաս նա կից նե րի թի վը պա հել հսկո ղութ յան տակ։ Սա ա ռա վել կար ևոր է 
ըն տա նիք նե րի հա մար, որ պես զի մաս նա գետ նե րի մեծ թի վը նրանց չշփո թեց նի։ Թի մի մաս նա-
կից նե րի կա ռա վա րե լի թվա քա նա կը կար ևոր է նաև խմբի նկատ մամբ վստա հութ յուն ա ռա ջաց նե-
լու հա մար։ 

Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի կազ մը ո րո շե լուց հե տո մաս նա կից նե րից մեկ-եր կու սը նշա-
նա կում են խմբի հա մա կար գող։ Ցան կա լի է, որ նրանց թեկ նա ծութ յուն նե րը թի մը հաս տա տի. 
թի մի ղե կա վար սո վո րա բար դառ նում են ու սու ցի չը, հո գե բա նը կամ ե րե խա յի հար ցե րով ան մի ջա-
կա նո րեն զբաղ վող ան ձը (Ա զատ յան, 2015)։ Որ պես կա նոն, ա ռաջ նոր դութ յուն ստանձ նում են մի 
քա նի սը, օ րի նակ` ու սու ցի չը, մաս նա գետ նե րից և  ըն տա նի քի ան դամնե րից մե կա կան մաս նա կից։ 
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Վեր ջի նիս ներգ րա վու մը թի մում հնա րա վոր է միայն այն դեպ քում, երբ թի մում առ կա է փո խա-
դարձ վստա հութ յուն և  ե րե խա յի ըն տա նի քի ան դամն ի րեն ան կաշ կանդ է զգում այն տե ղ։ 

  Բազմամասնագիտական թիմի հիմնական անդամների   
դերերն ու պարտականությունները 

Թի մի հա մա կար գող 

Թի մի հա մա կար գո ղը պա տաս խա նա տու է թի մա յին հան դի պումնե րի կազ մա կերպ ման հա-
մար, օ րի նակ՝ ո րո շում է հան դի պումնե րի օ րը, ժա մը և վայ րը: Միև նույն ժա մա նակ հա մա կար գո ղը՝ 

● ո րո շում է թի մի հիմնա կան կազ մը և հ րա վի րում է հան դիպ ման, 
● հա մա գոր ծակ ցում է ծնող նե րի հետ և տե ղե կաց նում հան դիպ ման մա սին, 
● նա խա գա հում է ժո ղո վը կամ նշա նա կում է նա խա գա հի այլ թեկ նա ծու, 
● խրա խու սում է թի մի ան դամնե րին՝ ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու հան դիպ մա նը,
●  ա պա հո վում է յու րա քանչ յուր մաս նակ ցի ի րա զե կութ յու նը թի մի ան դամնե րի ա րած ա ռա-

ջարկ նե րի, դրանց կա տար ման պա տաս խա նա տո ւի և  անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի մա սին, 
●  դպրո ցա կան հա մայն քին տե ղե կաց նում է թի մի բո լոր ան դամնե րի ներգ րավ վա ծութ յան և  

ա ջակ ցութ յան մա սին,
●  ա պա հո վում է հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի հատ կա ցումնե րը՝ ել նե լով վեր հան ված 

կա րիք նե րից։

  Ու սու ցիչ ներ 
Ընդ հա նուր և հա տուկ ման կա վարժ նե րը պետք է նե րա ռա կան դա սա րան նե րում հա վա սար 

պա տաս խա նատ վութ յուն ու նե նան դա սա րա նի բո լոր ե րե խա նե րի հա մար։ Դա սա րա նում հան-
րակր թութ յան ու սուց չի դե րը հիմնա կա նում ա ռար կա յի ու սու ցումն է։ Սա կայն հա մա տեղ աշ խա-
տող թի մում հան րակր թութ յան ու սուց չի դերն ընդ լայն վում է նե րա ռե լով՝ 

● ա ռաջ նա յին գնա հա տում,
●  մաս նակ ցութ յուն ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի մշակ մա նը (օգ նում է մշա կել, վե րա-

նա յել և հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ կա տա րել),
●  ա ջակ ցութ յուն մի ջամ տութ յան կազ մա կերպ մա նը կրթա կան ռազմավարությունը սահ մա-

նե լիս,
● ա ջակ ցութ յուն կրթա կան ծրագ րի փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում,
●  բա րո յա կան ա ջակ ցութ յուն անձ նա կազ մին հան րակր թութ յան ծրագ րում ա շա կեր տի 

ա ռաջըն թա ցը խթա նե լու նպա տա կով, 
●  դպրո ցի և  ըն տա նի քի կա պի պահ պա նում. ու սու ցի չը ծնող նե րին պար բե րա բար տե ղե կաց-

նում է ա շա կեր տի ու սումնա կան ա ռա ջա դի մութ յան մա սին, հայտ նում է գնա հա տա կան նե-
րը և ներ կա յաց նում է կրթա կան ծրա գի րը։

Հա տուկ ման կա վարժ 
 Հա տուկ ման կա վար ժի պար տա կա նութ յուն նե րից է ան հա տա կան ու սումնա կան ծրագ րի 

մշա կումն ու ձևա փո խու մը։ Որ պես բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ՝ հա տուկ ման կա վար ժը 
կա րող է ա ռա ջարկ ներ կա տա րել ու սուց ման ձևե րը բազ մա զա նեց նե լու, լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ և  
այ լընտ րան քա յին մո տե ցումներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ։ Հա տուկ ման կա վար ժի պար տա կա նութ-
յուն նե րից են՝

●  ա շա կեր տի ու սուց ման պլա նա վոր ման և գ նա հատ ման վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցում,
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●  ընդ հա նուր ման կա վարժ նե րին խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում (հա մա տեղ դա սա վան-
դում),

● մաս նակ ցութ յուն ե րե խա յի գի տե լիք նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին,
●  կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին խորհր դատ-

վութ յան և  ա ջակ ցութ յան տրա մադ րում ամ բողջ ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում, այդ թվում՝ 
ար տա դա սա րա նա կան մի ջո ցա ռումնե րում նե րա ռե լու վե րա բեր յալ։ 

Հա տուկ ման կա վարժ նե րը և  ու սու ցիչ նե րը ծնող նե րի ու ա շա կերտ նե րի հետ կա րող են հա-
մա գոր ծակ ցել նաև հետև յալ ձևե րով.

● ծնող նե րից հնա րա վո րինս շատ տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ ե րե խա յի մա սին,
●  տե ղե կաց նել ծնող նե րին ե րե խա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, նրա պաշտ պա նութ յան, 

ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի (ԱՈՒՊ-ի) կազմ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վե լու 
նրանց ի րա վուն քի և  որ պես թի մի ան դամնե րի՝ նրանց դե րի մա սին,

●  օ ժան դա կել ծնող նե րին ԱՈՒՊ-ի կազմ ման գոր ծըն թա ցը պլա նա վո րե լիս` ա պա հո վե լով, 
որ  նրանց մտքե րը, ան հանգս տութ յուն ներն ու կար ծիք ներն ար տա հայտ վեն և լ սե լի լի նեն,

●  տրա մադ րել ծնող նե րին ե րե խա յի հետ տա նը աշ խա տե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն-
ներ,

●  օգ նել ե րե խա յին և ծ նո ղին` պլա նա վո րե լու ա շա կեր տի ա պա գան դպրոցն ա վար տե լուց հե տո,
●  հան դես գալ որ պես ա շա կեր տի պաշտ պան, այ սինքն՝ ներ կա յաց նել նրա շա հե րը, նա խա-

պատ վութ յուն նե րը և  ա շա կեր տի կամ ծնող նե րի ի րա վունք նե րը,
●  ա պա հո վել, որ ա շա կերտ ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցեն կրթա կան գոր ծըն թաց նե րին, 

ձեռք բե րեն ինք նո րոշ ման հմտութ յուն ներ, կա րո ղա նան սահ մա նել ի րենց նպա տակ ներն 
ու խնդիր նե րը։

Հո գե բան
Դպ րո ցի հո գե բան նե րը, որ պես կա նոն, ստանձ նում են հետև յալ պար տա կա նութ յուն նե րը.

● ե րե խա յի կրթա կան կա րի քի գնա հա տում, 
● գնա հատ ման տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն և մեկ նա բա նութ յուն թի մի ան դամնե րի հա մար, 
●  մաս նակ ցութ յուն ու սումնա կան ծրագ րե րի փո փո խութ յուն նե րի և  ե րե խա նե րի կրթա կան 

կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան մի ջամ տութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ 
քննար կումնե րին, 

●  շա րու նա կա կան դի տար կումնե րի ի րա կա նա ցում` ու սումնա կան ծրագ րե րի փո փոխ ման 
նպա տա կա հար մա րութ յու նը և մի ջամ տութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը ո րո շե լու հա-
մար։ 

Լո գո պեդ
Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մա յին աշ խա տանք նե րում լո գո պե դը ներգ րավ վում է՝ ստանձ նե-

լով հետև յալ պար տա կա նութ յուն նե րը.

●  անց կաց նել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կրթա կան կա րի քի գնա հա տում, 

●  հա մա գոր ծակ ցել ըն տա նի քի և թի մի այլ ան դամնե րի հետ,
●  մաս նակ ցել ե րե խա յի ան հա տա կան կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ու սում-

նա կան ծրագ րե րի փո փոխ ման և մի ջամ տութ յուն նե րի պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին,
●  ի րա կա նաց նել մաս նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն ներ (օ րի նակ` զար գաց նում է հա ղոր-

դակց ման հմտութ յուն նե րը, օգ նում հաղ թա հա րե լու ըն թեր ցա նութ յան և գ րե լու դժվա-
րութ յուն նե րը),
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●  ի րա կա նաց նել շա րու նա կա կան դի տար կումներ` ու սումնա կան ծրագ րե րի փո փոխ ման 
նպա տա կա հար մա րութ յու նը և մի ջամ տութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը ո րո շե լու 
հա մար։ 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող/ման կա վարժ 
Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի/ման կա վար ժի առջև թի մա յին աշ խա տան քի շրջան նե րում դրվում 

են հետև յալ խնդիր նե րը.

●  մաս նակ ցել ե րե խա յի կրթա կան կա րի քի գնա հատ մա նը,
●  հա մա գոր ծակ ցել ըն տա նի քի և թի մի այլ ան դամնե րի հետ,
●  կազ մա կեր պել տնայ ցեր,
●  հա մա գոր ծակ ցել դպրո ցից դուրս գոր ծող ա ջակ ցող ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կազ-

մա կեր պութ յուն նե րի հետ։

Էր գո թե րա պիստ 
Էր գո թե րա պիս տը թի մա յին աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով.

●  անց կաց նում է մաս նա գի տա կան գնա հա տում,
●  ու սու ցիչ նե րին ներ կա յաց նում է ու սումնա կան մի ջա վայ րում ե րե խա յին օ ժան դա կե լուն ուղղ-

ված իր գա ղա փար նե րը։ Աշ խա տում է ե րե խա յի ձե ռագ րի վրա, զար գաց նում նրա մանր 
շար ժո ղա կան հմտութ յուն նե րը` նպաս տե լով ե րե խա յի գրա վոր ա ռա ջադ րանք նե րի հա ջող 
կա տար մա նը, դա սա րա նում ինք նու րույ նութ յան դրսևոր մա նը,

●  դա սա գոր ծըն թա ցին ա շա կեր տի մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով աշ խա տում 
է ու սուց չի հետ` դա սա սեն յա կում անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րի փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց-
նե լով, ու սումնա կան նյու թե րը ա շա կեր տի կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց-
նե լով,

●  ըն տա նի քի ան դամնե րին հա ղոր դում է տա նը ե րե խա յին լա վա գույնս օ ժան դա կե լու գա ղա-
փար ներ։

 Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի գոր ծու նեութ յան     
արդ յու նա վե տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի գոր ծու նեութ յան հիմնա կան ձևը թի մա յին աշ խա տանքն է։ 

Արդ յու նա վետ թի մա յին աշ խա տան քը պա հան ջում է ոչ միայն սոսկ հան դի պումնե րի, քննար կում-
նե րի անց կա ցում, այլև հա մայն քա յին ո գու սեր մա նում, ե րե խա յի նկատ մամբ ընդ հա նուր պար-
տա կա նութ յուն նե րի հանձ նա ռութ յուն։ Ն ման թի մա յին աշ խա տան քի ժա մա նակ բո լորն ու նե նում 
են լսված ու արժ ևոր ված լի նե լու զգա ցո ղութ յուն։ Թի մի ան դամնե րի շրջա նում հա մայն քա յին ո գի 
ա պա հո վե լու հա մար պա հանջ վում է ու շադ րութ յուն այն մի ջա վայ րի նկատ մամբ, որ տեղ տե ղի են 
ու նե նում հան դի պումնե րը (օ րի նակ՝ սեն յա կի հար մա րա վե տութ յու նը ծնող նե րի և  ե րե խա յի հա-
մար), և մարդ կանց ըն դուն ված լի նե լու զգա ցում։ Ա ռանձ նա պես կար ևոր է, որ ծնող ներն ի րենց 
ան կաշ կանդ զգան, քա նի որ ըն տա նի քի ներ կա յութ յու նը ող ջու նե լի է թի մում. ծնող նե րը պետք է 
ի մա նան, որ գա ղա փար նե րի փո խա նա կու մը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի գոր ծըն թա ցի հա մար, 
որ ի րենց պետք է լսեն ու միա ժա մա նակ ի րենք պետք է լսեն։ 

Ինչ պես նշված է դա սագր քի 4-րդ գլ խում, արդ յու նա վետ թի մե րի ստեղծ ման հա մար էա-
կան նշա նա կութ յուն ու նեն նաև հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րը։ Հա ղոր դակց ման խոս քա յին և  
ոչ խոս քա յին հմտութ յուն նե րը զգա լի նշա նա կութ յուն ու նեն արդ յու նա վետ թի մե րի ստեղծ ման ու 
զար գաց ման հա մար։ Ա ռանց արդ յու նա վետ խոս քա յին և  ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման՝ թի մի 
ան դամներն ի րենց աշ խա տան քը կա րող են բա վա րար չհա մա րել։ Տե ղե կատ վութ յան ճիշտ տրա-
մադ րու մը ողջ թի մի աշ խա տան քի դրա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան գրա վա կանն է։ Մաս նա գետ-
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նե րը, օ րի նակ, կա րող են կար ծել, թե ի րենք հա ղոր դակց ման լավ հմտութ յուն ներ ու նեն, քա նի որ 
սո վոր են շատ հա ղոր դակց վե լուն, սա կայն հա ղոր դակց ման լավ հմտութ յուն նե րը պա հան ջում են 
ու շադ րութ յուն գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ։ Ֆ րեն դը և Քու կը (2010) ա ռա ջար կում են բազ մա մաս-
նա գի տա կան թի մե րում աշ խա տան քա յին հա ղոր դակց ման բա րե լավ մա նը վե րա բե րող խոր հուրդ-
ներ։ Թի մի ան դամնե րը կա րող են կի րա ռել հա ղոր դակց ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
այն պի սի ռազ մա վա րութ յուն, ինչ պի սիք են բաց հա ղոր դակց ման խրա խու սու մը, ի մաս տա լից հա-
ղոր դակ ցու մը, լռութ յան արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը և հա ղոր դակ ցու մը ա ռա ջադ րան քին ու հա-
րա բե րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լը։ Նշ ված հաս կա ցութ յուն ներն ա վե լի ման րա մասն 
նկա րագր ված են ստորև։

Խ րա խու սել բաց հա ղոր դակ ցու մը
Այս հաս կա ցութ յու նը վե րա բե րում է ան ձի` եզ րա կա ցութ յու նից կամ գնա հա տու մից զերծ մնա-

լու կա րո ղութ յա նը, քա նի դեռ հար ցին բո լոր տե սանկ յուն նե րից չի ծա նո թա ցել։ Մարդ կանց հետ 
բաց հա ղոր դակ ցութ յունն ինք նին նշա նա կում է ո րո շումնե րի հա մա տեղ կա յաց ման պատ րաս տա-
կա մութ յուն և սահ մա նա փակ տե ղե կատ վութ յան վրա հիմն ված հապ ճեպ ո րո շումնե րի բա ցա ռում։ 
Օ րի նակ՝ «աու տիզմ ու նե ցող ե րե խան շատ ակ տիվ է դա սե րի ժա մա նակ և  ա ռար կա ներ է նե տում 
պա տու հա նից դուրս»։ Երբ թի մը քննար կում է այս վար քա գի ծը, ծնող ներն ա սում են, որ տանն 
այդ պի սի բան ա նե լու դեպ քում ի րենք ե րաժշ տութ յուն են միաց նում, ե րե խան լսում է ու հանգս տա-
նում։ Թի մը սա ըն դու նում է որ պես լավ գա ղա փար և շ նոր հա կա լութ յուն է հայտ նում ըն տա նի քին։ 
Այս մո տե ցու մը ստեղ ծում է բա րեն պաստ մթնո լորտ, ո րի պայ ման նե րում ըն տա նի քի ան դամներն 
զգում են, որ ի րենց լսել են և գ նա հա տել։

Ի մաս տա լից հա ղոր դակ ցում
Մար դիկ ա վե լի պատ րաս տա կամ են հա ղոր դակց վե լու, երբ զգում են դրա ի մաս տը։ Թի մի 

ան դամնե րը ներ կա յաց ման հա մար կա րող են ընտ րել կար ևոր տե ղե կատ վութ յուն, մա նա վանդ 
երբ հան դիպ մա նը մաս նակ ցում են ըն տա նի քի ան դամներն ու կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը։ Հա ճախ մաս նա գետ նե րը կա րող են ման րա մասն քննար-
կել որ ևէ պարզ հարց։ Այդ պի սի դեպ քե րում հար կա վոր է ու շա դիր լի նել, ո րով հետև չա փից շատ 
տե ղե կութ յու նը կա րող է ա նի մաստ ու շփո թեց նող լի նել։ Ի մաս տա լից տե ղե կատ վութ յան քննար-
կու մը ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րութ յուն ներ է ստեղ ծում բո լոր ան դամնե րի հա մար։ 

Լ ռութ յան արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում 
 Լ ռութ յու նը և խոս քի դա դար նե րը կա րող են ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման հնար ներ լի նել։ 

Հա ճախ լռութ յու նը դիտ վում է որ պես ան հար մար, ա նե լա նե լի ի րա վի ճակ։ Ք չերն են լռութ յու նը զու-
գոր դում հե տաքրք րութ յան, մտա հո գութ յան, ապ րու մակց ման, ինչ պես նաև հար գանք ցու ցա բե րե-
լու հետ։ Ա ռա վել բարդ ի րա վի ճակ նե րում լռութ յու նը թի մին կա րող է դա դար առ նե լու և մ տա ծե լու, 
թերևս խո սակ ցութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ ուղ ղութ յամբ տա նե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել։ 
Լ ռութ յու նը կամ դա դարն օգ նում է խու սա փե լու ընդ հա տումնե րից կամ ու րի շի հետ միա ժա մա նակ 
խո սե լուց։ Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս թի մի բո լոր ան դամնե րին մաս նակ ցե լու քննարկ մա նը։ 
Մաս նա գետ նե րի հա մար կար ևոր է ըն կա լել սո ցիա լա կան հու շումներն ու ա պա հո վել բո լո րի ձայ նը 
լսե լի դարձ նե լը։ 

 Հա ղոր դակց ման հար մա րե ցումն ա ռա ջադ րան քին     
և հա րա բե րութ յուն նե րին 
Ն րանք, ով քեր ու նեն քննար կու մը վա րե լու հմտութ յուն ներ, հա ղոր դակ ցու մը հար մա րեց նում 

են ա ռա ջադ րան քին, մաս նա կից նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին և հա րա բե-
րութ յուն նե րին։ Կար ևոր է, որ մաս նա գետ ներն ի րենք ի րենց հարց նեն՝ որ քա նով է ըն տա նի քին 
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հաս կա նա լի այն լե զուն, ո րով նկա րագր վում է ե րե խա յի կրթա կան կա րի քի գնա հա տու մը կամ 
սահ ման ված նպա տակ նե րը, արդ յոք ու սու ցիչ նե րը և հա տուկ ման կա վարժ նե րը հա մա ձա՞յն են 
գնա հատ ման արդ յունք նե րին, արդ յոք թի մի ան դամներն ըն դու նո՞ւմ են այն դժվա րութ յուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են ու նե նալ ու սու ցի չը կամ ըն տա նի քի ան դամնե րը, երբ խոս քը վե րա բե րում է ի րա-
կա նաց մա նը։ Լավ հա ղոր դակց ման հա մար պա հանջ վում է հաս կա նալ ի րա վի ճա կը, այն ըմբռ նե լի 
դարձ նել թի մի բո լոր ան դամնե րի հա մար։

Հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր է նաև մտա ծել այն պի սի դրսևո րումնե րի մա սին, 
ո րոնք կա րող են խա փա նել հա ղոր դակ ցումն ու պա ռակ տում ա ռա ջաց նել թի մի կազ մում։ Ն ման 
դրսևո րումնե րից են՝

●  հրա ման նե րի և ցու ցումնե րի կի րա ռու մը, օ րի նակ` «Ու շադ րութ յուն մի՛ դարձ րեք նրա 
ա սած նե րին, ուղ ղա կի ան տե սե՛ք նրան»,

●  «պետք է» ար տա հայ տութ յան օգ տա գոր ծու մը. օ րի նակ՝ « Դուք պետք է ձեր ե րե խա յի 
հետ ա վե լի պարզ խո սեք, երբ նա ա սում է՝ ոչ», կամ « Դուք պետք է կա րո ղա նաք կար-
գա վո րել նրա վար քը»,

●  դի տո ղութ յուն ներ ա նե լը և քն նա դա տե լը, օ րի նակ՝ «Ին չո՞ւ եք օգ տա գոր ծել այդ մե թո դը, 
դա արդ յու նա վետ չէ», 

●  պի տա կա վո րե լը կամ կարծ րա տի պե րով ա ռաջ նորդ վե լը, օ րի նակ՝ « Դուք մյուս բո լոր 
հո գե բան նե րի նման եք, դուք ուղ ղա կի հա մա րում եք, որ դրա հա մար միայն մի ձև կա»։ 

Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րում մտեր միկ մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը և խմ բի ան դամնե րի 
դե րե րի ու կա րիք նե րի հստա կե ցումն արդ յու նա վետ հա ղոր դակց ման գրա վա կանն են։ Ու ժեղ թի-
մեր ստեղ ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ են նպա տակ և հանձ նա ռութ յուն, իսկ ու ժեղ բազ մա մաս նա-
գի տա կան թի մերն էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն նե րա ռա կան կրթութ յան ներդր ման գոր ծըն թա-
ցում։ Ս տորև ներ կա յաց ված են արդ յու նա վետ թի մա յին աշ խա տան քի գնա հատ ման գա ղա փար-
ներ (տե´ս  աղ յու սակ 1)։

Աղյուսակ 1. Արդյունավետ թիմային աշխատանքի գնահատումը

 Թի մի ան դամնե րը նվիր ված են ի րենց աշ խա-
տան քին, արժ ևո րում են նոր մտքե րի փո խա նա-
կու մը։ 

Թի մի ան դամնե րը դրսևո րում են ճկու նութ յուն 
և ս տանձ նում են դե րեր գոր ծըն թացն ա ռաջ 
տա նե լու հա մար։ Թի մի ան դամնե րը կա րող են 
տար բեր դե րեր ստանձ նել, օ րի նակ՝ հա մա ձայ-
նութ յան տա նող, հար ցեր տվող, լրա ցու ցիչ տե-
ղե կութ յուն ներ հա վա քող:

 Թի մը հաս կա նում է իր առջև դրված նպա տակ-
նե րը և հս տակ պատ կե րաց նում է խնդիր նե րը։ 
Թի մի ան դամնե րը գի տակ ցում են, թե երբ են 
գոր ծում արդ յու նա վետ և  ա ռաջ շարժ վում, կամ 
երբ պետք է վե րա նա յել քննարկ վող հար ցը 
արդ յու նա վետ ա ռա ջըն թա ցի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով։

 Թիմն օգ տա գոր ծում է խնդիր նե րի լուծ-
ման և  ո րո շումնե րի կա յաց ման տար բեր 
ռազմավարություն։

 Թի մի ան դամնե րը կա րող են քննար կել տար-
բեր տե սանկ յուն ներ։ Չ հա մա ձայ նե լը ըն դուն-
վում ու հաշ վի է առն վում։

 Թի մի ան դամներն ըն դու նում են այն սահ մա նա-
փա կումնե րը, ո րոնք կա րող են ու նե նալ դպրո ցի 
մի ջա վայ րում։

 Թի մի ան դամնե րի հա ղոր դակ ցումն արդ յու նա-
վետ է. թի մա կից նե րը շա րու նա կում են զար-
գաց նել դրա կան հա ղոր դակց ման հմտութ յուն-
ներ։

Աղբ յու րը՝ P. H. Ephross & T. V. Vassil, Groups that work: Structure and process, 
2nd ed. (New York: Columbia University Press, 2005)։

Նե րա ռա կան կրթութ յան ներդ րու մը պա հան ջում է ա վան դա կան գոր ծե լա կեր պի փո խա րի-
նում այլ մո դել նե րով։ Ու ժեղ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մերն ըն դու նում են, որ միմ յանց և  ըն տա-
նիք նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պա հան ջում է նոր մտա ծե լա կերպ և հա ղոր դակց ման ու ժեղ 
հմտութ յուն ներ։ Հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րը ու սու ցիչ նե րին օգ-
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նում են բո լոր ա շա կերտ նե րին և հատ կա պես կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող նե րին օ ժան դա կե լու հար ցում։ 

Այս գլխի շա րու նա կութ յու նը վե րա բե րում է հա մա տեղ դա սա վանդ մա նը, ո րը դա սա րա-
նի շրջա նա կում ու սու ցիչ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան ձև  է՝ նե րա ռա կան կրթութ յու նը լա վա գույնս 
ա պա հո վե լու հա մար։ Այս տեղ ներ կա յաց վում է մի դե րա խաղ, որն ըն թեր ցող նե րը կա րող են կա-
տա րել արդ յու նա վետ թի մա յին աշ խա տան քի փորձ ձեռք բե րե լու հա մար (տե´ս ներ դիր 1)։

Ներ դիր 1. Թի մա յին աշ խա տան քի դե րա խաղ

 Կար դա ցե՛ք ստորև զե տեղ ված Մի քա յե լի պատ մութ յու նը, ո րից հե տո կա տա րե´ք հետև յա լը. 

● Ներ կա յաց րե՛ք բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի հան դի պում։ Խմ բում դե րեր բաշ խե՛ք բո լոր 
ան դամնե րին։ Ս տանձ նե՛ք ձեզ տրված դե րը։ 

● Օգ տա գոր ծե՛ք հա ղոր դակց ման վե րը նշված հմտութ յուն նե րը։ Հ նա րա վոր դե րերն են՝ ման-
կա վարժ, հա տուկ ման կա վարժ, լո գո պեդ, սո ցիա լա կան աշ խա տող, էր գո թե րա պիստ, ըն-
տա նի քի ան դամ և  ե րե խա։

● Հան դիպ ման ժա մա նակ քննարկ վում է ե րե խա յի տվյալ տար վա ու սումնա կան պլա նը։ Ծա-
նո թա ցե՛ք արդ յունք նե րին և քն նար կե՛ք հե տա գա ա նե լիք նե րի պլա նը։ 

Մի քա յե լի պատ մութ յու նը
Տա սը տա րե կան Մի քա յե լը հա տուկ դպրո ցից տե ղա փոխ վել է նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա-

կա նաց նող դպրոց։ Նա ճա նա չո ղա կան ո լոր տի խնդիր ներ ու նի: Մի քա յե լը սո վո րում է չոր րորդ 
դա սա րա նում։ Մեկ ա միս է, ինչ նոր դպրոց է հա ճա խում։ Դպ րո ցը ըն տա նի քին տե ղե կաց րել է 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի հետ կա յա նա լիք հան դիպ ման մա սին։ Ըն տա նի քը հրա ժար վել է 
հան դիպ մա նը գա լուց՝ ա սե լով, որ Մի քա յե լի կրթութ յան պլա նա վո րու մը դպրո ցի պար տա կա նութ-
յունն է։ Դպ րո ցը ո րո շում է սո ցիա լա կան աշ խա տո ղին ու ղար կել նրանց տուն՝ ըն տա նի քի հետ 
խո սե լու և բա ցատ րե լու հա մար, թե ին չու է դպրոց գալն ու թի մի հետ հան դի պե լը կար ևոր։ Այս բա-
ցատ րութ յունն ստա նա լուց և զ րու ցե լուց հե տո ըն տա նի քը սկսում է վստա հել սո ցիա լա կան աշ խա-
տո ղին և հա մա ձայ նում է գնալ դպրոց՝ մաս նակ ցե լու հան դիպ մա նը։ Վեր ջի նիս մաս նակ ցում են սո-
ցիա լա կան աշ խա տո ղը, հո գե բա նը, լո գո պե դը, հա տուկ ման կա վար ժը և  ու սու ցի չը։ Սո ցիա լա կան 
աշ խա տո ղը ող ջու նում է ըն տա նի քին և ծա նո թաց նում թի մի ան դամնե րի հետ։ Թի մի ան դամնե րը 
հա կիրճ ներ կա յաց նում են ե րե խա յին։ Հան դիպ ման նպա տակ նե րից մե կը ԱՈՒՊ-ի քննար կումն է։ 
Բա ցի դրա նից, թի մի ան դամնե րը նկա տել են, որ ե րե խան հա ճախ հրա ժար վում է մաս նա գետ նե-
րի հետ շփվե լուց։ Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը սկսում է հետև յալ խրա խու սող բա ռե րով. «Ե կե՛ք ա մեն 
մեկս պատ մենք այն ա մե նը, ինչ գի տենք Մի քա յե լի մա սին, որ պես զի կա րո ղա նանք լա վա գույն 
ձևով օ ժան դա կել նրա ու սումնա ռութ յա նը»։ Թի մի ան դամնե րը, նե րառ յալ ծնող նե րը, ներ կա յաց-
նում են ի րենց մտքե րը Մի քա յե լի ու ժեղ կող մե րի և դժ վա րութ յուն նե րի մա սին։ Ն րանք ա մե նայն 
ու շադ րութ յամբ լսում են ըն տա նի քի մտա հո գութ յուն ներն ու դի տար կումնե րը։ Ժո ղո վի ա վար տին 
ըն տա նի քը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում, քա նի որ նա խորդ դպրո ցում Մի քա յե լի ան հա տա կան 
ու սումնա կան պլա նը մշա կե լիս ի րենց հետ չէին խորհր դակ ցել։ 

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման դե րը նե րա ռա կան կրթութ յան մեջ 
Նե րա ռա կան կրթութ յան հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է հա մա գոր ծակ ցութ յամբ տար-

բեր մա կար դակ նե րում։ Թեև բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րը կար ևոր են ե րե խա յին կրթութ յան 
մեջ ներգ րա վե լու հա մար, նե րա ռու մը լա վա գույնս ի րա կա նաց նե լու, ե րե խա նե րի ու նրանց ըն տա-
նիք նե րի կա րիք նե րը հաշ վի առ նե լու հար ցում ա ռա վել կար ևոր է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը դա սա-
րա նում։  
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 Բա րե հա ջող կրթա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լու կար ևոր նա խա պայ ման է դա սա վանդ մա նը մեկ 
այլ տե սա կե տից մո տե նա լը։ Դպ րո ցի ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծումն ա պա հո վում է 
ու սումնա ռութ յան ա ռա վել հա ճե լի մի ջա վայր` լա վա գույնս բա վա րա րե լով ուս ման ա մե նա տար բեր 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը։ Նե րա ռա կան դա սա րան նե րում բո-
լոր ե րե խա նե րին ա մե նաարդ յու նա վետ կեր պով դա սա վան դե լու հա մար կի րառ վում է մի մո տե-
ցում, ո րը հայտ նի է որ պես հա մա տեղ դա սա վան դում։ Հա մա տեղ դա սա վանդ մա նը վե րա բե րող 
հե տա զո տութ յուն նե րը դեռևս վաղ փու լում են, սա կայն ըստ հե տա զո տութ յուն նե րից մե կի՝ կրթութ-
յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րը հա մա տեղ դա սա վանդ ման 
կի րառ ման դեպ քում ա ռա վել ներգ րավ ված են լի նում դա սա գոր ծըն թա ցում, ա ռա վել բարձր գնա-
հա տա կան ներ են ստա նում, քան մեկ ու սուց չի կող մից դա սա վանդ վող դա սե րին ( Ռեա, Մաք Լաուգ-
լին և Ո ւոլ թեր- Թո մաս, 2002)։ Բարձր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հետ անց կաց ված հե տա զո-
տութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, որ ա շա կերտ նե րին դուր է գա լիս հա մա տեղ դա սա վան դու մը, 
և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում կրկին կմաս նակ ցեին հա մա տեղ դա սա վանդ վող դա սե րին (Ո ւիլ սոն 
և Մայքլս, 2006)։ Ա շա կերտ նե րը նշում են, որ ի րենց ա վե լի շատ է ա ջակ ցութ յուն ցույց տրվել, օգ-
տա գործ վել են դա սա վանդ ման տար բեր ո ճեր։ Հա մա տեղ դա սա վան դումն ու սու ցիչ նե րին տա լիս 
է անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն ու նե նա լու հնա րա վո րութ յուն՝ միա ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի հա մար 
ա պա հո վե լով ներգ րավ վա ծութ յուն դա սա գոր ծըն թա ցում։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը ինչ-որ ա ռու-
մով մար տահ րա վեր է ու սու ցիչ նե րի հա մար, քա նի որ նրանք պետք է վե րա նա յեն ի րենց աշ խա-
տան քի ոճն ու միմ յանց փոխլ րաց նեն ի րենց ու ժեղ կող մե րով։

Ի՞նչ է դպրոց նե րում ի րա կա նաց վող հա մա տեղ դա սա վան դու մը
Հա մա տեղ դա սա վան դու մը կա րող է կի րառ վել կրթա կան տար բեր մի ջա վայ րե րում՝ սկսած 

հա մալ սա րան նե րից մինչև տար րա կան և հիմնա կան դպրոց նե րը։ Այս գլուխն անդ րա դառ նում է 
հա մա տեղ դա սա վանդ մա նը նե րա ռա կան դպրո ցում։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը ման կա վարժ-
նե րի (Ֆ րենդ և Քուկ, 2010) կամ այլ մաս նա գետ նե րի գոր ծըն կե րութ յունն է՝ դա սա րա նի ներ սում 
տար բեր կրթա կան կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րին դա սա վան դե լու հա մար։ Նե րա ռա կան 
հա մա տեքս տում այն նպաս տում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ խա րա նի նվա զեց մա նը և բո լոր ա շա կերտ նե րի ու սուց ման բա րե լավ-
մա նը։ Միա ժա մա նակ հա մա տեղ դա սա վանդ ման զա նա զան մե թոդ ներն ա շա կերտ նե րին ըն ձե-
ռում են ու սումնա ռե լու տար բեր հնա րա վո րութ յուն ներ` դա սա գոր ծըն թա ցին հա ղոր դե լով բազ մա-
զա նութ յուն և ս տեղ ծա գոր ծա կա նութ յուն։ Նե րա ռա կան կրթութ յան արդ յու նա վետ բա ղադ րիչ լի-
նե լով՝ հա մա տեղ դա սա վան դու մը նե րառ ման ի րա կա նաց ման պար տա դիր պա հանջ չէ։ Այն մյուս 
ռազ մա վա րութ յան հետ միա սին ա շա կերտ նե րին կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու շատ 
արդ յու նա վետ և  օգ տա կար ձև  է (Ֆ րենդ և Քուկ, 2004)։ Հա մա տեղ դա սա վանդ ման նպա տա կը 
կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար ու սումնա կան 
ծրա գի րը հա սա նե լի դարձ նելն է (Ֆ րենդ, Քուկ, Հար լի- Չամ բեր լիան և Շամ բեր գեր, 2010), դա-
սա գոր ծըն թա ցին ա շա կերտ նե րի մաս նակ ցութ յու նը ա պա հո վե լը։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը նաև 
ա ջակ ցութ յուն է ման կա վարժ նե րին (Ֆ րենդ, 2005)։

Հա մա տեղ դա սա վան դե լով՝ եր կու ման կա վարժ նե րը (հիմնա կա նում ու սու ցիչ և հա տուկ ման-
կա վարժ) աշ խա տում են միև նույն դա սա սեն յա կում։ Այս մո դե լը հա մա տե ղում է ու սու ցիչ նե րի` ու-
սումնա կան ծրագ րի ու ա ռար կա յի բո վան դա կութ յան ի մա ցութ յու նը և մի ջամ տութ յան վե րա բեր յալ 
հա տուկ ման կա վար ժի գի տե լիք նե րը` հիմն ված ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի վրա։ Ան հա տա կա նա ցու մը, ըն ձե ռե լով դա սա վանդ ման տար բեր ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն, նպաս տում է նաև օժտ ված ա շա կերտ նե րի նե րառ մա նը։ 

Հա մա տեղ դա սա վան դու մը, ի տար բե րութ յուն մեկ ու սուց չի կող մից դա սա վանդ վող դա սի, 
բո լոր ա շա կերտ նե րին (այդ թվում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող), 
ըն ձե ռում է նե րառ վե լու և ներգ րավ վե լու ա ռա վել լայն հնա րա վո րութ յուն ներ (Ֆ րենդ և Քուկ, 2010)։ 
Հա մա տեղ դա սա վանդ ման վերջ նա կան նպա տա կը հան րակր թա կան դպրո ցում ի րենց տա րե կից-
նե րի հետ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ա ռա վել 
արդ յու նա վետ նե րա ռումն է։         

Բա ցի այդ, միայն ու սուց չի կող մից կազ մա կերպ վող դա սա վանդ ման հա մե մատ՝ հա մա տեղ 
դա սա վան դու մը տա լիս է ա վե լի բազ մա զան և ս տեղ ծա գոր ծա կան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի 
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կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն, մե ծաց նում է ու սու ցիչ նե րին և բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան-
դամնե րին տրա մադր վող ա ջակ ցութ յու նը՝ ա պա հո վե լով դա սա վանդ ման ժա մա նա կը կի սե լու, ռե-
սուրս ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն։ 

Հա մա տեղ դա սա վան դու մը են թադ րում է ոչ միայն դա սի հա մա տեղ անց կա ցում, այլև պլա-
նա վո րում (Ֆ րենդ, Քուկ, Հար լի- Չամ բեր լիան և Շամ բեր գեր, 2010)։ Ս տորև նկա րագր վում են հա-
մա տեղ դա սա վանդ ման վեց ե ղա նակ նե րը։

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման ե ղա նակ նե րը
Հա մա տեղ դա սա վան դում կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի քա նի ե ղա նա կով։ Կար ևոր է, որ ե ղա-

նակն ընտր վի ու սու ցան վող նյու թի բո վան դա կութ յան պա հանջ նե րին և  ե րե խա նե րի կրթա կան 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան։ Ե ղա նա կի ընտ րութ յան հար ցում կար ևոր գոր ծոն ներ են ման-
կա վար ժա կան կադ րե րը և ժա մա նա կը։ Ս տորև ներ կա յաց ված վեց ե ղա նակ նե րի հի ման վրա ու-
սու ցիչ նե րը լծվում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
ան հա տա կա նաց ված նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի ի րա գործ մա նը՝ միա ժա մա նակ բա վա րա րե լով 
դա սա րա նի մյուս ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րը։ 

Մե կը սո վո րեց նում է, մյու սը՝ դի տար կում: Հա մա տեղ դա սա վանդ ման այս ե ղա նա կի մի 
ա ռա վե լութ յունն այն է, որ եր կու ու սու ցիչ ներն էլ հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում ինչ-որ ժա մա նակ 
դի տար կե լու ողջ դա սա րա նը և  ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի։ Հիմնա կան ու սու ցի չը պլա նա վո րում 
է դա սը, ուս տի ո րոշ ժա մա նակ հատ կաց նում է նախ նա կան պլա նա վոր մա նը։ Այս մո տեց ման 
դեպ քում պետք է զգու շա նալ հետև յա լից. միև նույն ու սու ցի չը ժա մա նա կի մեծ մա սը չպետք է 
հան դես գա որ պես հիմնա կան դա սա վան դող։ Այս դեպ քում հնա րա վոր է, որ մյուս ման կա վար-
ժին ըն դու նեն որ պես ու սուց չի օգ նա կա նի, այլ ոչ թե հա վա սար կար գա վի ճա կով դա սա վան դող 
մաս նա գե տի։ 

Դա սա վան դում կա յան նե րում: Կա յա նը ձևա վո րում են ու սու ցիչ նե րը դա սա րա նի որ ևէ հատ-
վա ծում ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար։ Ս տեղծ վում են տար բեր կա յան ներ։ Ա շա կերտ-
նե րը տե ղա փոխ վում են մի կա յա նից մյու սը։ Ա մեն կա յա նում աշ խա տում է մեկ ու սու ցիչ։ Մի կա յա-
նում կա րող է կազ մա կերպ վել ըն թեր ցա նութ յուն, մյու սում՝ գրա վոր աշ խա տանք, սա կայն բո լո րը 
կապ ված են միև նույն դա սի հետ։ Կա յան նե րով աշ խա տան քը կա րե լի է կազ մա կեր պել ցան կա ցած 
ա ռար կա յից։ Կա յան նե րում հանձ նա րար վում են դա սի ընդ հա նուր խնդիր նե րին առնչ վող տար բեր 
ա ռա ջադ րանք ներ։ Ու սու ցիչ ներն ու օգ նա կան նե րը միմ յանց միջև բաշ խում են կա յան նե րը։

Զու գա հեռ դա սա վան դում: Այս մո տեց ման դեպ քում ու սու ցիչ նե րը հա մա տեղ պլա նա վո րում 
են ու սու ցու մը։ Դա սա րա նը բա ժան վում է եր կու խմբի, ա մեն ու սու ցիչ աշ խա տում է մի խմբի հետ։ 
Այս մո տե ցու մը նվա զեց նում է ա շա կերտ-ու սու ցիչ թվա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը և  ա ռա վել արդ-
յու նա վետ է թես տա յին աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ ման և նա խագ ծա յին աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ, երբ ա շա կերտ ներն ա ռա վել ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն։ Օ րի նակ՝ մա թե մա տի կա-
յի թես տին նա խա պատ րաստ վե լիս ա շա կերտ նե րի մի խմբում կա րե լի է ընդգր կել ու սումնա կան 
դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող, իսկ մյուս խմբում` հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րին` այդ պի սով ա պա հո վե լով խմբե րում բազ մա զա նութ յու նը և կր թա կան կա րիք նե րի զա-
նա զա նու մը։ 

 Այ լընտ րան քա յին դա սա վան դում: Այս ռազ մա վա րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դա-
սա վան դե լու փոքր խմբե րին։ Երբ ընդ հա նուր դա սա րա նի կամ մեծ խմբի հա մար այս կամ այն 
հմտութ յունն ա ռանձ նաց ված ձևա վո րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա, ո րոշ ա շա կերտ նե րից կազմ-
վում է յու րա հա տուկ փոքր խումբ։ Մի ու սու ցիչն աշ խա տում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րի փոքր խմբի հետ։ Այ լընտ րան քա յին դա սա-
վան դու մը նե րա ռա կան դա սա րա նի մի ջա վայ րում ըն ձե ռում է խո րաց ված ու սու ցում ի րա կա նաց-
նե լու հնա րա վո րութ յուն։ Այն թույլ է տա լիս, որ դա սա րա նի բո լոր ա շա կերտ նե րը նյու թի ո րո շա կի 
մա սը ստա նան փոքր խմբե րով աշ խա տե լիս։ Այս մո տեց ման առն չութ յամբ մի մտա վա խութ յուն 
կա. հա ճախ այն կի րառ վում է միայն կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի հետ։ Փաս տո րեն նրանք մշտա պես ա ռանձ նաց վում, մե կու սաց վում են մեծ խմբից` 
ֆի զի կա պես գտնվե լով միև նույն դա սա սեն յա կում։ 

Թի մա յին դա սա վան դում: Թի մա յին դա սա վանդ ման ժա մա նակ եր կու ու սու ցիչ նե րը միա-
ժա մա նակ սո վո րեց նում են միև նույն բա նը, ուս տի վեր ջին հաշ վով հա մա դա սա վան դում են ա շա-
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կերտ նե րի մեկ խմբի։ Ու սու ցումն ա վե լի շատ նման վում է զրույ ցի։ Ո րոշ հե տա զո տող ներ այս ե ղա-
նա կը հա մա րում են ա մե նա բար դը, բայց նաև ա մե նից գո հաց նո ղը։ 

Մե կը սո վո րեց նում է, մյու սը՝ օ ժան դա կում: Ըստ այս ե ղա նա կի՝ մի ու սու ցի չը ստանձ նում 
է դա սա րա նի կա ռա վար ման դե րը, իսկ մյու սի ա ռաջ նա յին պար տա կա նութ յու նը դա սա վան դումն 
է։ Օ րի նակ՝ մա թե մա տի կա յի դա սին մե կը սո վո րեց նում է, իսկ մյու սը հետ ևում է ա շա կերտ նե րին՝ 
մո տե նա լով օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող նե րին։ Սա ու սուց չին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ան հա-
տա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րին կամ նրանց, ով քեր դժվա րա նում են սո վո րել դա սը։ Այս մո տե ցու մը կա րող է նաև 
խնդրա հա րույց լի նել, ո րով հետև այս ե ղա նա կին ու սու ցիչ նե րը հա ճախ դի մում են ոչ թե ել նե լով 
ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րից, այլ այն դեպ քե րում, երբ դա սի պլա նա վոր մա նը բա վա-
կան ժա մա նակ չեն կա րո ղա նում հատ կաց նել (Ֆ րենդ և Քուկ, 2010)։

Մո տե ցումնե րից որ ևէ մե կի կի րա ռու մից ա ռաջ կար ևոր է ո րո շել, թե որն է ա մե նաօգ տա-
կա րը՝ հաշ վի առ նե լով ման կա վար ժա կան ռե սուր սը, ա շա կերտ նե րի կա րիք նե րը և  ու սու ցան վող 
ա ռար կա յի բո վան դա կութ յու նը։ Վե րը նշված մո տե ցումնե րը լու սա բան ված են այս տեղ (տե´ս 
պատ կեր 1):

Ֆ րեն դը և Քու կը (2004) ո րոշ ու ղե նիշ ներ են տրա մադ րում՝ օգ նե լու թի մե րին ո րո շե լու, թե 
հա մա դա սա վանդ ման որ ռազ մա վա րութ յունն օգ տա գոր ծել այս կամ այն դա սի հա մար (տե´ս ներ
դիր 3)։ Կար ևոր է, որ թի մե րը քննար կեն դա սի բո վան դա կութ յու նը և  ո րո շեն ա մե նից հար մար 
մո տե ցու մը` ել նե լով ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րից։ 

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման գոր ծըն թացն սկսվում է ու սուց չի և հա տուկ ման կա վար ժի միջև 
ծա վալ վող երկ խո սութ յամբ, ինչ պես նաև դպրո ցի ղե կա վա րութ յան կող մից ա ջակ ցութ յան տրա-
մադր մամբ։ Ըստ Ֆ րենդ և Քու կի (2010) ա ռա ջար կած ու ղե նիշ նե րի՝ ու սու ցիչ նե րը կամ դպրոց նե րը 
կա րող են քննութ յան առ նել, թե արդ յոք դպրո ցը պատ րաստ է ի րա կա նաց նե լու հա մա տեղ դա սա-
վան դում (տե´ս ներ դիր 2 և 3)։ Միա ժա մա նակ այս ու ղե նիշ նե րը դպրո ցին կա րող են օգ նել քննար-
կում սկսե լու հա մա տեղ դա սա վանդ ման մո դե լին անց նե լիս։ 

Պատկեր 1. Համատեղ դասավանդման եղանակներ
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Ներդիր 2. Համատեղ դասավանդման եղանակի ընտրության նկատառումները

Ա շա կե րտ ների առանձնահատկությունները և կարիքները : Օր ինակ, երբ աշակերտը դժվարանում 
է աշխատանքի  մի ձևից մյուսին անցնել, չպետք է ընտրել մոտեցում, ո րը  դասի ը նթ ացքում շատ 
փոփոխություններ է պահանջում։

Ուսուց իչ նե րի առանձնահատկությունները և կարիքները: Եթե համատեղ դասավանդողների 
դասավանդման  ո ճերը տարբ եր են, լավագույն ձևը կլինի ը նտ րել մոտեցումներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս դասավանդելու  մեկը մյուս ից անկախ։ Եթե ուսուցիչները հեշտ են 
աշխատում միասին, լավագույն տարբերակը կլինի միասին դասավանդելը։
Ուսումնական ծրագիր, ներառյալ բովանդակություն և դասավանդման ռազմավարություններ: 
Կարևոր է հաշվի առնել նյութի բովանդակությունը և որոշել, թե որն է դասավանդման ամե նա-
հարմար ռազմ ավարությո ւնը։ Խիս տ կ ան ոնակ արգված, դասա վա նդման  հս տակ քայ լեր  պ ահան-
ջող բովանդակո ւթյա ն դե պքում կարող է պահ ան ջվ ել մի մոտ եցո ւմ,  իսկ գաղա փարն եր ի ա զատ , 
չկա նոնակ ար գված քնն արկմ ան դեպքո ւմ ̀ բոլո րովին այլ։

Գո րծնական նկատ առումնե ր:  Եթե դ ասար անու մ աշա կեր տների  թիվը  շա տ մե ծ է, կ ար ել ի է 
ը նտրել մի մո տեցում , որի արդյու նավե տու թյուն ը կա խված չէ աշ ակ երտներ ի միջ և տ արածո ւթյան  
պահպան ումից։ 

Դ պրոցին պատ րաս տ լինե լը: Համատե ղ դ ասավա նդ ում սկ սելուց  առաջ կ արևոր է հա սկան ալ 
նաև,  թ ե որքա նով է դպ րո ցը պատ րաստ գործընթացը ս կս ել ուն։ Ո րոշ  դպ րոց ներ կա րող  են հե շտ  
ը նդու նել  հա մատեղ դաս ավանդման գաղափարը, մյուսները կարող են դիմադրել։

 

Ներդիր 3. Համատեղ դասավանդմանը պատրաստ լինելու 
գնահատման հարցաշար 

Ինձ հետ հա մա տեղ դա սա վան դողն ու ես՝
1. Քն նար կել ենք, թե ինչ պես ենք բաշ խե լու մեր ա նե լիք նե րը դա սա գոր ծըն թա ցում, քննար կել ենք 
մեր տե սա կետ նե րի ընդ հան րութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը։ 
Օ րի նակ՝ աղմ կոտ դա սա ժա մը մե կի կող մից կա րող է ըն կալ վել որ պես արդ յու նա վե տութ յան ու ա շա-
կերտ նե րի զբաղ վա ծութ յան նշան, մյու սի կող մից՝ սո վո րե լու հա մար ան բա րեն պաստ մի ջա վայր։ 

2. Ծա նո թա ցել ենք կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
կրթա կան կա րիք նե րին և հա մա ձայ նութ յան ենք ե կել այդ անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հով ման 
շուրջ։

3. Ո րո շել ենք հա մա տեղ դա սա վանդ ման ա ռա ջին օր վա նից ներ կա յա նալ ա շա կերտ նե րին որ պես 
հա վա սար լիա զո րութ յուն ու նե ցող գոր ծըն կեր ներ։

4. Խորհր դակ ցել ենք ա ռօր յա հար ցե րի շուրջ։ Օ րի նակ` ո րո՞նք են մեր ակն կա լիք նե րը ա ռօր յա 
գոր ծո ղութ յուն նե րից, և  ե՞րբ ենք ի րա կա նաց նե լու հա մա տեղ դա սա վանդ ման ո րոշ հար ցե րի ա րագ 
քննար կու մը։

5. Քն նար կել ենք, թե ինչ պես ենք կի սե լու դա սա վան դումն ու մեր պար տա կա նութ յուն նե րը։ 

6. Խո սել ենք այն հնա րա վոր ա ռա վե լութ յուն նե րի և թե րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք յու րա քանչ յուր 
դա սա վան դող կա րող է ու նե նալ հա մա տեղ դա սա վանդ ման ըն թաց քում։

Ով քե՞ր են ու սուց չի օգ նա կան նե րը
Հա մա տեղ դա սա վան դու մը հա ճախ ի րա կա նաց նում են ու սու ցիչ ներն ու հա տուկ ման կա-

վարժ նե րը, սա կայն թի մում կար ևոր տեղ ու նեն նաև ու սուց չի օգ նա կան նե րը։ Ն րանք ու սու ցիչ նե-
րին օ ժան դա կում են նա խադպ րո ցա կան խմբե րում, տար րա կան, հիմնա կան դա սա րան նե րում։ 
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Ու սուց չի օգ նա կանն աշ խա տում է ուսուցչի վերահսկողությամբ՝ աշակերտներին ուշադրության 
կենտրոնում պահելու և ուսուցմանն օժանդակելու համար։ Նրանք կարող են աշխատել պետական 
և մասնավոր դպրոցներում, խնամ քի կենտ րոն նե րում և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում։ Ու սուց չի օգ նա կա նի հիմնա կան գոր ծա ռույթ ներն են.

●  ամ րապն դել ու սուց չի բա ցատ րած դա սը` կրկնե լով նյու թը ա մեն ա շա կեր տի հետ ա ռան-
ձին կամ փոքր խմբե րում,

●  հետ ևել ա շա կերտ նե րի կող մից դպրո ցի և դա սա րա նի կա նոն նե րի պահ պան մա նը՝ օգ-
նե լով, որ պատ շաճ վարք դրսևո րեն,

● օգ նել ու սուց չին` գրան ցե լու գնա հա տա կան նե րը, հա ճա խումնե րը և մաս նակ ցութ յու նը,
●  օգ նել ու սուց չին պատ րաստ վե լու դա սե րին` նա խա պատ րաս տե լով նյու թե րը կամ պա-

րա գա նե րը,
●  ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել ա շա կերտ նե րին դա սա րա նում, դա սա մի ջոց նե րին, 

ար տա դա սա րա նա յին աշ խա տան քի, նա խա ճա շի և  ընդ միջ ման ժա մա նակ։

Ու սուց չի օգ նա կան նե րին այլ կերպ ան վա նում են օ ժան դա կող ու սու ցիչ ներ, դա սա վանդ ման 
ա ջա կից ներ, հա րա մաս նա գետ ներ (պա րապ րո ֆե սիո նալ ներ) և  օ ժան դակ ման կա վարժ ներ։ Սո վո-
րա բար նոր նյու թը ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց նում է ու սու ցի չը, իսկ ու սուց չի օգ նա կա նը, օ րի նակ, 
մաս նակ ցում է խմբա յին աշ խա տանք նե րի անց կաց մա նը կամ ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի օ ժան դա-
կում է ո րոշ հանձ նա րա րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար նյու թեր հայ թայ թե լու հար ցում։ 

Ու սուց չի օգ նա կան նե րը եր բեմն օգ նում են ու սու ցիչ նե րին՝ թես տե րը գնա հա տե լու և տ նա-
յին աշ խա տանք նե րը ստու գե լու, ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցը մշտա դի տար կե լու հար ցե րում։ 
Ուսուցիչներն ու ուսուցչի օգնականները պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում՝ քննարկելու 
դասապլանները և աշակերտների առաջընթացը։ Ուսուցչի որոշ օգնականներ աշխատում են 
միայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների հետ` օգնելով 
նյութի ընկալմանը, տեղեկատվությունը հար մա րեց նե լով նրանց յու րաց ման ո ճին։ Զար գաց ման 
ծանր խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ ու սուց չի օգ նա կան նե րը կա րող են աշ խա տել 
ինչ պես դա սե րի ժա մա նակ, այն պես էլ դա սե րից դուրս։ Ու սուց չի օգ նա կան ներն այս ա շա կերտ նե-
րին կա րող են օգ նել հո գա լու ա ռօր յա կա րիք նե րը, օ րի նակ՝ ու տել կամ ի րա կա նաց նել անձ նա կան 
հի գիե նա յի պահ պան ման գոր ծո ղութ յուն ներ։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող ա վագ ա շա կերտ նե րին կա րող են օգ նել ձեռք բե րե լու այն պի սի հմտութ յուն ներ, ո րոնք 
նրանց անհ րա ժեշտ են դպրոցն ա վար տե լուց հե տո աշ խա տանք գտնե լու հա մար։ Վեր ջա պես, 
ու սուց չի օգ նա կան նե րը կա րող են աշ խա տել ո րոշ դա սա սեն յակ նե րում, օ րի նակ՝ հա մա կարգ չա-
յին լա բո րա տո րիա նե րում, որ տեղ ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում են օգտ վել հա մա կար գիչ նե րից և  
օգ տա գոր ծել հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր։ Օր վա ո րոշ ժա մե րի ու սուց չի օգ նա կա նը կա րող է նաև 
աշ խա տել ճա շա րա նի պա տաս խա նա տո ւի հետ այն տեղ ա շա կերտ նե րին օ ժան դա կե լու նպա տա-
կով։ Ու սուց չի օգ նա կան նե րի մեծ մասն աշ խա տում է տար րա կան, մի ջին և  ա վագ դպրոց նե րում, 
մյուս ներն աշ խա տում են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում և  ե րե խա նե րի խնամ քի 
կենտ րոն նե րում։ Եր բեմն մեկ կամ եր կու օգ նա կան կա րող է աշ խա տել հիմնա կան ու սուց չի հետ՝ 
փոք րիկ նե րին ան հա տա կան ու շադ րութ յուն հատ կաց նե լու հա մար։ Ն րանք մաս նակ ցում են պա-
րապ մունք նե րին, ինչ պես նաև հսկում են ե րե խա նե րին խա ղի ժա մա նակ, օգ նում են կե րակ րե լիս 
և խ նա մե լի ս։ 

Ուսուցչի օգնականների դերը հայաստանյան դպրոցներում
Հա յաս տա նում մեծ է ու սուց չի օգ նա կա նի դե րը նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տում՝ միտ ված 

բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ա պա հով մա նը։ Այս հաս-
տի քը ստեղծ վել է նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրո ցում ե րե խա յի կրթութ յան արդ-
յու նա վե տութ յա նը նպաս տե լու նպա տա կով։ Դպ րոց նե րում ու սուց չի օգ նա կա նի պար տա կա նութ-
յուն ներն են՝

1. օգ նել ու սու ցիչ նե րին դա սը պլա նա վո րե լու, դա սա վան դե լու հար ցում,
2. ա ջակ ցել ԱՈՒՊ-ի ի րա կա նաց մա նը,
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3.  ա ջակ ցել ա ռար կա յա կան ու սու ցիչ նե րին պատ շաճ մե թոդ ներ և տեխ նի կա ներ կի րա ռե լու 
հար ցում,

4.  կա տա րել դա սա րա նի և  ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի գնա հա տում և տվ յալ նե րի վեր լու-
ծութ յուն,

5.  օգ նել ու սու ցիչ նե րին պատ րաս տե լու դա սա վանդ ման նյու թե րը բո լոր ա շա կերտ նե րի, այդ 
թվում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող նե րի հա մար,

6. մաս նակ ցել դա սի նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րին,
7.  ու սու ցիչ նե րի հետ հիմնա վո րել, գնա հա տել և դի տար կել ա ռան ձին ե րե խա նե րի ու սումնա-

ռութ յան գոր ծըն թա ցի դժվա րութ յուն նե րը,
8. նպաս տել ա շա կերտ նե րի ինք նու րույ նութ յան զար գաց մա նը, 
9. պաշտ պա նել ա շա կերտ նե րի ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յու նը,
10. հա մա գոր ծակ ցել բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի հետ,
11. մաս նակ ցել ա ռար կա յա կան խմբե րի մե թո դա կան քննար կումնե րին,
12.  մաս նակ ցել սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վեր հա նած դեպ քե րի ներ կա յաց մանն ու 

քննար կումնե րին։

Ու սուց չի օգ նա կա նի պաշ տո նում աշ խա տե լու հա մար մաս նա գե տը պետք է ու նե նա բարձ-
րա գույն ման կա վար ժա կան կրթութ յուն կամ բարձր ո րա կա վո րում կամ էլ առն վազն ե րեք տար վա 
ման կա վար ժա կան փորձ վեր ջին տա սը տար վա ըն թաց քում (ՀՀ կա ռա վա րութ յան 26 ապ րի լի 
2018 թ. N 525-Ն ո րո շում: Ու սուց չի օգ նա կա նի մե թո դա կան ձեռ նարկ, 2017)։

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար կար ևոր է, որ թե՛ ու սու ցի չը և թե՛ 
ու սուց չի օգ նա կա նը աշ խա տեն թի մով և ս տանձ նեն հա մա տեղ դա սա վանդ ման արդ յու նա վետ մի-
ջա վայր ստեղ ծե լու պա տաս խա նատ վութ յուն։ Այս պրակ տի կան Միաց յալ Նա հանգ նե րում կի րառ-
վում է ա վե լի քան 10 տա րի, բայց նո րութ յուն է Հա յաս տա նում։ Որ պես նե րա ռա կան կրթութ յան 
խթան՝ հա մա տեղ դա սա վան դու մը խիստ արդ յու նա վետ է, քա նի որ դպրոց նե րին և  ու սու ցիչ նե-
րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լու ե ղած սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րը։ 
Ինչ պես վե րը նշվեց, հա մա տեղ դա սա վան դումն ու սուց չից և  ու սուց չի օգ նա կա նից պա հան ջում է 
կի սել պար տա կա նութ յուն նե րը։ Սա փո փո խութ յուն է, ու սուց չի «իմ դա սա րա նը» վե րա բեր մուն քը 
փո խա րին վում է եր կու մաս նա գետ նե րի «մեր դա սա րա նը» վե րա բեր մուն քով, ին չը են թադ րում է 
միաս նա կան աշ խա տանք՝ խթա նե լու ե րե խա նե րի կրթութ յու նը։

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցող խնդիր ներ 
Հա մա տեղ դա սա վանդ ման մո դե լը են թադ րում է ման րակր կիտ պլա նա վո րում և  ըն թա ցիկ 

երկ խո սութ յուն։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը գոր ծե լա կեր պի փո փո խութ յուն է, հատ կա պես հան-
րակր թութ յան ու սու ցիչ նե րի հա մար, ո րոնք սո վո րա բար դա սա րա նը հա մա րում են ի րենց սե փա-
կա նութ յու նը։ Սա ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մա տեղ պա տաս խա նատ վութ յուն և դա սա վանդ ման 
հա մադր վող ո ճեր։ Գոր ծըն թացն սկսե լուց ա ռաջ ու սու ցիչ նե րը պետք է նկա տի ու նե նան, որ կար-
ևոր են ու սուց ման բո վան դա կութ յու նը և  ակն կա լիք նե րը ա շա կերտ նե րից, պլա նա վոր մա նը հա մա-
պա տաս խան ժա մա նակ հատ կաց նե լը, օգ տա գործ վող ռազ մա վա րութ յու նը նա խա պես ո րո շելն ու 
դե րե րը բաշ խե լը, ու սուց ման ո ճե րը և կար գա պա հութ յան հետ կապ ված սպա սումնե րը սահ մա-
նե լը, ա ռա ջա ցող հար ցե րի քննարկ ման և դա սա վանդ ման մո տե ցումնե րի մա սին միմ յանց տե ղե-
կաց նե լը (Ֆ րենդ և Քուկ, 2004, 2010)։ 

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է, որ ու սու ցիչ նե րը մշտա պես խո սեն 
ի րար հետ այն պի սի հար ցե րի շուր ջը, ինչ պի սիք են՝

●  Ե՞րբ կա րող ենք դա սը պլա նա վո րել, պատ րաս տել հանձ նա րա րութ յուն ներն ու ստու գել 
ա ռա ջադ րանք նե րը։

● Ինչ պե՞ս ենք ըն կա լում միմ յանց դա սա վանդ ման ո ճե րը։
● Ինչ պե՞ս դա սա րա նում հան դես գանք հա վա սար կար գա վի ճա կով։ 
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●  Ինչ պե՞ս աշ խա տենք միև նույն տա րած քում, որ օգ տա կար լի նի ա շա կերտ նե րի և  եր կու-
սիս հա մար։

●  Ինչ պի սի՞ն է յու րա քանչ յու րիս վե րա բեր մուն քը աշ խա տան քա յին աշ խու ժութ յան ու աղ-
մու կի նկատ մամբ։ 

●  Ո րո՞նք են դա սա վանդ ման ու կազ մա կերպ չա կան մեր ա ռօր յա պար տա կա նութ յուն-
նե րը։ 

●  Ինչ պե՞ս ենք միմ յանց ա պա հո վե լու հե տա դարձ կա պով ու քննար կե լու խնդիր նե րը 
( Մեհ րաբ յան, 1971, Ֆ րենդ և Քուկ, 2004)։ 

Ֆ րեն դը և Քու կը (2010) ա ռա ջար կում են, որ հա մա տեղ դա սա վանդ ման մե թո դը ներդ նե լիս 
թե ման ներ կա յաց վի ոչ միայն դպրո ցի ման կա վարժ նե րին, այլև վար չա կան աշ խա տա կազ մին։ 
Կար ևոր է հայտ նել, որ արդ յու նա վետ հա մա տեղ դա սա վանդ ման հաս նե լը եր կա րատև գոր ծըն-
թաց է, ոչ բո լորն են միան գա մից սկսում հա մա տեղ դա սա վան դել։ Կար ևոր է նաև քննար կել դա-
սա րա նում ու սուց չի օգ նա կա նի պար տա դիր առ կա յութ յու նը։ Երբ ու սու ցիչ նե րը դա սա վան դում են 
միա սին, եր բեմն դժվա րա նում է ա ռանձ նաց նել ու սուց չի օգ նա կա նի դե րը։ Ու սումնա կան մի ջա-
վայ րում դե րե րի հստակ բաշ խու մը շատ կար ևոր է։ Քա նի որ հա մա տեղ դա սա վան դե լիս ու սու ցիչ-
նե րի հա մար սկզբնա կան շրջա նում դժվար է գոր ծա ռույթ նե րը բա ժա նե լը, կա րե լի է նա խա պես 
պա տաս խա նատ վութ յու նը բաշ խել ըստ թե մա նե րի կամ դա սի ժա մա նակ կա տար վող գոր ծո ղութ-
յուն նե րի։ Դա ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում՝ հաս կա նա լու դա սա վանդ ման ո ճերն ու 
փի լի սո փա յութ յու նը և վեր ջա պես զար գաց նե լու «մենք» միաս նա կան հա յե ցա կար գը «ես» հա յե ցա-
կար գի փո խա րեն և «թի մա յին» աշ խա տան քը «միայ նակ» աշ խա տան քի փո խա րեն։ 

Հա մա տեղ դա սա վանդ ման օ րի նակ
Ա ռա ջին դա սա րա նի մի ե րի տա սարդ ու սու ցիչ տա րին սկսեց՝ աշ խա տե լով 32 ա շա կեր տի 

հետ։ Ն րան ցից ե րե քը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նեին, եր կու սը՝ վար-
քագ ծի դժվա րութ յուն ներ, և մե կը՝ ճա նա չո ղա կան ո լոր տի խան գա րում։ Ու սուց չի հա մար այս ա մե-
նը մեծ մար տահ րա վեր էր։ Աշ խա տե լու ա ռա վել արդ յու նա վետ ձևեր գտնե լու հա մար նա խո սեց 
ու սուց չի օգ նա կա նի հետ։ Քա նի որ ու սուց չի օգ նա կանն ա ռա վել կենտ րո նա ցած էր զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի վրա, նրանք մտա ծե ցին, որ 
հա մա տեղ դա սա վան դու մը կօգ նի ի րենց լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լու առ կա ռե սուրս նե րը` միա ժա-
մա նակ նպաս տե լով բո լոր ա շա կերտ նե րի ու սումնա ռութ յան բա րե լավ մա նը։

Ու սու ցի չը և  ու սուց չի օգ նա կա նը ո րո շե ցին հա մա տեղ դա սա վան դու մը սկսել մա թե մա տի-
կա յից։ Դա սա րանն անց նում էր գու մա րում և հա նում։ Կա յան նե րի օգ տա գործ մամբ դա սի անց-
կա ցու մը խոս տումնա լից սկիզբ էր։ Ինչ պես հարկն է նա խա պատ րաստ վե լու հա մար ու սու ցի չը և  
ու սուց չի օգ նա կա նը հան դի պե ցին դա սից մի շա բաթ ա ռաջ։ Ո րո շե ցին, որ ամ բողջ դա սա րա նի 
հա մար անց կաց վող մա թե մա տի կա յի հա մա ռոտ նե րա ծութ յու նից հե տո կձևա վո րեն եր կու կա յան։ 
Մի կա յա նում ա շա կերտ նե րը մա թե մա տի կա յի գու մար ման, հան ման խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար 
կօգ տա գոր ծեն խո րա նար դիկ ներ։ Ու սուց չի օգ նա կանն ա շա կերտ նե րի հետ կաշ խա տի այս կա յա-
նում։ Մ յուս կա յա նում ու սու ցիչն աշ խա տե լու էր վար ժութ յուն նե րի գրքով։

Ա ռա ջին օ րը լավ ան ցավ։ Ու սու ցիչ նե րի կար ծի քով, ա շա կերտ ներն ա վե լի մեծ հե տաքրք-
րութ յամբ լու ծե ցին մա թե մա տի կա կան խնդիր նե րը։ Դա սա րա նում տե ղա շարժ վե լը նույն պես օգ-
նեց ա շա կերտ նե րին ա վե լի լավ կենտ րո նա նա լու։ Թե՛ ու սու ցի չը, թե՛ ու սուց չի օգ նա կա նը զգում էին, 
որ դա սը հա ջող վել է։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը եր կու սին էլ հնա րա վո րութ յուն էր տվել ակ տիվ 
դե րա կա տա րում ու նե նալու դա սա վանդ ման ժա մա նակ, քա նի որ 32 ա շա կերտ նե րին բա ժա նել էին 
փոքր խմբե րի։ Տես նե լով, որ հա մա դա սա վան դու մը նպաս տում է դա սի նկատ մամբ ա շա կերտ նե-
րի հե տաքրք րութ յան պահ պան մանն ու կենտ րո նաց մա նը, թի մը ո րո շեց օգ տա գոր ծել հա մա տեղ 
դա սա վանդ ման այլ հնար ներ նույն պես։ Ու սու ցիչ նե րը հա մոզ վե ցին, որ միա սին դա սա վան դե լով՝ 
կա րո ղա նում են օգ նել ի րար, ին չից շա հում են ա շա կերտ նե րը։
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Ամ փո փում 
Նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց նե րում բո լոր ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա-

րիք նե րին հա մա պա տաս խան կրթութ յուն կազ մա կեր պե լու հա մար պա հանջ վում է ին տեն սիվ հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն։ Այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մա սամբ տե ղի է ու նե նում կրթութ յան ա ռանձ-
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան ու սումնա կան պլան նե րը 
մշա կե լիս։ Այդ ըն թաց քում ու սու ցիչ նե րը, նեղ մաս նա գետ նե րը, դպրոց նե րի ղե կա վար նե րը և ծ նող-
նե րը միա վո րում են ի րենց ջան քե րը ե րե խա յի կրթութ յան հա մար արդ յու նա վետ պլան կազ մե լու 
հա մար։ Խմ բի ներ սում բաց երկ խո սութ յան և հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րը նպաս տում են, որ 
թի մի բո լոր ան դամնե րի ձայ նե րը լսե լի լի նեն՝ ծա ռա յե լով ի շահ ա շա կերտ նե րի։

Նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց նե րում այլևս ու սու ցիչ նե րից չի պա հանջ վում 
ստանձ նել ա շա կերտ նե րի ու սուց ման ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը։ Ա ռա ջադր վող հա մա-
տեղ դա սա վանդ ման մո դե լը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա տուկ ման կա վարժ նե րին և  ու սու ցիչ նե-
րի օգ նա կան նե րին աշ խա տե լու ու սու ցիչ նե րի հետ միա սին՝ դա սերն արդ յու նա վետ պլա նա վո րե լու 
և  անց կաց նե լու հա մար։ Հա մա տեղ դա սա վանդ ման ժա մա նակ մաս նա գետ նե րը կա րող են աշ խա-
տել փոքր խմբե րով, միա սին վա րել դա սե րը, ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րել ա ռան ձին ե րե խա նե րի 
կամ հեշ տութ յամբ անց նել մի դե րից մյու սին։ Հա մա տեղ դա սա վան դու մը նե րա ռա կան կրթութ յան 
հա մա տեքս տում հնա րա վոր է դարձ նում ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը բո լոր ե րե խա նե րին՝ թի-
մում ընդգրկ ված մաս նա գետ նե րի ու ժեղ կող մե րի ա ռա վե լա գույն օգ տա գործ մամբ։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին և  ու սու ցիչ նե րի օգ նա կան նե րին
1. Ս տեղ ծել բար յա ցա կամ մի ջա վայր:
2. Ա պա հո վել, որ բո լո րի ձայ նե րը լսե լի լի նեն:
3.  Ըն տա նիք նե րին ըն ձե ռել թի մի աշ խա տանք նե րին ակ տիվ մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու-

թյուն ներ:
4.  Մաս նա գետ ներ ներգ րա վե լիս ա ռաջ նորդ վել ե րե խա յի ան հա տա կան կրթա կան կա րիք նե րով:
5.  Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ա ջակ ցութ յուն ստա նալ դպրո ցի տնօ րե նից՝ հա մա տեղ դա սա-

վանդ ման հա յե ցա կար գը դպրո ցի աշ խա տա կազ մին ներ կա յաց նե լով որ պես նե րա ռա կան 
պրակ տի կա յում ե ղած լա վա գույն մո տե ցումնե րից մե կը:

6.  Ու սու ցիչ նե րին պետք է հստակ ներ կա յաց նել յու րա քանչ յու րի դե րը, պա տաս խա նատ վութ-
յան շրջա նակ նե րը։ Այս հար ցե րին պետք է պար բե րա բար անդ րա դառ նալ շա բա թա կան 
հան դի պումնե րի ժա մա նակ:

7.  Հա մա տեղ դա սա վան դում ի րա կա նաց նե լը սկսել փոքր քայ լե րից։ Սկզ բում կա րե լի է վերց-
նել միայն մեկ ա ռար կա կամ մեկ թե մա` հա մա տեղ դա սա վան դող նե րին հնա րա վո րութ յուն 
տա լով գա ղա փար կազ մե լու միմ յանց ո ճե րի ու մաս նա գի տա կան մո տե ցումնե րի մա սին:

8.  Գոր ծա ծել «մենք» դե րա նու նը։ Ա շա կերտ նե րը չեն պատ կա նում այս կամ այն ու սուց չին։ 
Դա սա րանն ըն դու նեք որ պես «մեր դա սա րան»։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
1. Ա ջակ ցե՛ք բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի բո լոր ան դամնե րին` ել նե լով թի մի կա րիք նե րից:
2.  Ս տեղ ծե՛ք վս տա հութ յան մթնո լորտ, որ տեղ թի մը ըն տա նի քի հետ ա ռա վել արդ յու նա վետ 

է աշ խա տում:
3.  Կազ մա կեր պե՛ք տե ղե կատ վա կան հան դի պումներ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-

նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար, ներ կա յաց րե՛ք  ե րե խա յի ա ռա-
ջըն թա ցը:
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4. Ա պա հո վե՛ք բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ըն դու նած ո րո շումնե րի կա տա րու մը:
5.  Ժա մա նակ հատ կաց րե´ք  ու սու ցիչ նե րին և  ու սու ցիչ նե րի օգ նա կան նե րին՝ պլա նա վո րե լու և  

ի րա կա նաց նե լու աշ խա տանք ներ՝ ըստ ու սումնա կան ծրագ րում նա խա տես վա ծի։

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Ինչ պե՞ս կա րող են ու սու ցի չը և  ու սուց չի օգ նա կա նը դա սե րը միա սին պլա նա վո րե լու ժա մա-
նակ գտնել, որ պես զի բո լոր ե րե խա նե րի հա մար ու սա նե լու լա վա գույն հնա րա վո րութ յուն 
ստեղ ծեն:

2.  Ինչ պե՞ս են ու սու ցիչ նե րը լա վա գույնս օգ տա գոր ծում ի րենց ու ժեղ կող մե րը (օ րի նակ՝ սո վո-
րա կան ու սուց չի ու ժեղ կող մե րը բո վան դա կութ յան ա ռու մով և  ու սուց չի օգ նա կա նի ու ժեղ 
կող մե րը ան հա տա կա նաց ման հար ցե րում) հա մա դա սա վանդ ման պայ ման նե րում։
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Այս գլխում ցույց է տրվում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րին 

կրթա կան գոր ծըն թա ցին հա ղոր դա կից դարձ նե լու կար ևո րութ
յու նը։ Ա ռա ջարկ վում են ըն տա նի քի և մաս նա գի տա կան խմբի 
գոր ծըն կե րութ յան կազ մա կերպ ման գա ղա փար ներ և ն կա տա ռում
ներ՝ կրթութ յան մեջ նե րա ռա կան գոր ծըն թաց նե րը ո րա կա պես 
նոր աս տի ճա նի բարձ րաց նե լու հա մար։

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  

Սյուզան Օ’Քոնոր 
Օգզբերգի համալսարան

Թերեզ ա Ազատյան, Լիլիթ Կարապետյան, Ժաննա Պայլոզյան
Հայկակ ան  պետակա ն մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 4
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Երբ հա մայն քում հան դի պում եք կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե-
ցող ե րե խա յի իր ըն տա նի քի հետ, ի՞նչ եք մտա ծում ե րե խա յի և  ըն տա նի քի մա սին։

2.  Ի՞նչ խնդիր ներ ու նեն ըն տա նիք նե րը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու-
նե ցող ի րենց ե րե խա նե րին օ ժան դա կե լու հա մար։

3.  Ի՞նչ մտա հո գութ յուն ներ ու նեն ըն տա նիք նե րը՝ կապ ված ի րենց ե րե խա նե րի և հա սա րա-
կութ յան հետ։

4.  Ո՞րն է ձեր դե րը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ըն տա նիք նե րին օ ժան դա կե լու հար ցում։

Նե րա ծութ յուն
Ե րե խա յի ըն տա նի քը ո րո շիչ դեր ու նի նե րա ռա կան կրթութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա-

ցում, քա նի որ մաս նա կից է ե րե խա յի փո խադր մա նը տար րա կան դպրո ցից մի ջին, ա պա ա վագ 
դպրոց։ Ուս տի հարց է ա ռա ջա նում, թե ին չու է ծնող նե րի դե րը հա ճախ անն կատ մնում ե րե խա նե րի 
կրթութ յան գոր ծըն թա ցում։ Պատ մա կա նո րեն շատ երկր նե րում ըն տա նի քը կար ծես դուրս է մնա-
ցել ե րե խա յի կրթութ յան հար ցե րով զբաղ վող թի մից՝ հիմնա կա նում ստանձ նե լով մաս նա գի տա-
կան կար ծիք լսո ղի դե րը։ Նույն ի րա վի ճա կը ե ղել է նաև Հա յաս տա նում, որ տեղ ծնող նե րի և մաս-
նա գետ նե րի երկ խո սութ յու նը հա ճախ շա րու նա կում է ա ռա վել ա վան դա կան և հիե րար խիկ բնույթ 
կրել։ Ծ նող նե րը կամ ըն տա նի քի ան դամնե րը հիմնա կա նում ներ կա յա նում են հան դի պումնե րի 
թես տե րի արդ յունք նե րին ծա նո թա նա լու կամ ի րենց ե րե խա յին վե րա բե րող ար դեն իսկ կա յաց րած 
ո րո շումնե րը լսե լու հա մար։ Դպ րո ցը, որ պես կա նոն, ծնող նե րի հետ կապ վում է, երբ նրան ցից որ-
ևէ բան է հար կա վոր կամ երբ ինչ-որ բան է պա տա հել։ Ըն տա նիք նե րի դե րի փո փո խութ յու նը պլա-
նա վոր ման գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող տե ղե կատ վութ յու նը պա սիվ ստա ցո ղից ակ տիվ մաս նակ ցի 
վճռա կան նշա նա կութ յուն ու նի կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի նե րա ռա կան կրթութ յան պլա նա վոր ման հա մար։ Այս փո փո խութ յու նը թե՛ ըն տա նիք նե-
րի և թե՛ մաս նա գետ նե րի հա մար ինք նին հսկա յա կան փո փո խութ յուն է։ Դա կար ևոր է, քա նի որ 
ըն տա նիքն ա ռա վել հա մընդգր կուն տե ղե կատ վութ յուն է ստա նում ե րե խա յի մա սին և  ի մա նում է 
ա վե լին, քան վկա յում են թես տե րի արդ յունք ներն ու գնա հա տա կան նե րը։ Ըն տա նիք նե րի մեծ մա-
սը գի տակ ցում է ե րե խա յի ա ռա ջըն թացն ու կա րիք նե րը, սա կայն հիմնա կա նում մնում է որ պես 
պա սիվ ռե սուրս՝ չու նե նա լով իր ներդ րումն այս գոր ծըն թա ցում: 

Հա յաս տա նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ըն-
տա նիք նե րի և մաս նա գետ նե րի ա ռա ջին հան դի պու մը տե ղի է ու նե նում ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան գնա հատ ման ժա մա նակ։ Ըն տա նիք ներն այս թի մի ան դամներն են և մաս նակ ցում են 
քննար կումնե րին, խորհր դակ ցութ յուն նե րին, հան դի պումնե րին և դա սըն թաց նե րին։ Ցա վոք, նե-
րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում ման կա վարժ ներն ու ըն տա նի քի ան դամնե րը հա մա գոր-
ծակ ցութ յան անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և հմ տութ յուն ներ չու նեն։ Մինչ դեռ այդ հա մա գոր ծակ ցութ-
յունն էա կան նշա նա կութ յուն ու նի ե րե խա յի կրթութ յան արդ յու նա վե տութ յան տե սանկ յու նից։ Ու-
սումնա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ երբ ըն տա նիք ներն ու ման կա վարժ նե րը հան դես են 
գա լիս որ պես գոր ծըն կեր ներ, ա վե լի հա վա նա կան է դառ նում բո լոր ե րե խա նե րի ու սումնա ռութ յան 
հա ջող ըն թաց քը ( Ֆե րել, 2012, Նու նես, Սո ւա րես, Ռո սա րիո, Վալ լե յո, Վալ լե և Էպշ տեյն, 2015)։ 
Ըստ Հո յի (2012) հա մա պար փակ հե տա զո տութ յան, ո րում քննութ յան են առն վում ա շա կերտ նե րի 
ա ռա ջա դի մութ յա նը նպաս տող պայ ման նե րը, մա թե մա տի կա յի և  ըն թեր ցա նութ յան գնա հա տա-
կան նե րը բա րե լավ վում են, երբ ու սու ցիչ ներն սկսում են վստա հել ծնող նե րին և ն րանց հետ այդ 
գոր ծըն թա ցում հա րա բե րութ յուն ներ են ու նե նում։ Միաց յալ Նա հանգ նե րում անց կաց վել է մեկ այլ 
ազ գա յին եր կա րա ժամ կետ հե տա զո տութ յուն՝ նվիր ված միջ նա կարգ դպրո ցում սո վո րող զար գաց-
ման խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մութ յա նը։ Պարզ վել է, որ ա վե լի բարձր է 
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այն ե րե խա նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նը, ո րոնց ըն տա նիք ներն ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում 
ե րե խա յի ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում։ 

Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան դրա կան արդ յունք նե րից են ե րե խա յի բարձր գնա հա տա կան նե-
րը, ըն կեր ներ ու նե նա լը և դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո հա ջո ղութ յան հաս նե լու ա ռա վել մեծ հա-
վա նա կա նութ յու նը (Ն յու մեն, 2005)։ Թուրն բուլ լը և  ու րիշ նե րը  (2015) հա վաս տիաց նում են, որ 
ըն տա նիք նե րի ներգ րա վու մը կրթա կան գոր ծըն թա ցում նպաս տում է ե րե խա յի հմտութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը, սո վո րե լու մո տի վա ցիա յի խթան մա նը և դ րա կան վար քի դրսևոր մա նը։ 

Ըն տա նի քի ներգ րա վու մը կրթա կան գոր ծըն թա ցում տրա մա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն 
և  արդ յու նա վե տութ յուն ու նի։ Այս գլխում քննարկ վում է ըն տա նե կան կենտ րոն մո տե ցու մը, ըն-
տա նի քի դե րը ե րե խա յի կրթութ յան գոր ծըն թա ցում (Էպ լեյ, Սամ մերս և Թուրն բուլլ, 2010)։ Գլ խում 
ներ կա յաց վում է ըն տա նի քը՝ որ պես ռե սուրս, ոչ թե իբրև խո չըն դոտ դի տար կե լուն միտ ված մշա-
կու թա յին և վար քագ ծա յին փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Քն նարկ վում են նաև մաս-
նա գի տա կան հա ղոր դակց ման այն հմտութ յուն ներն ու ռազմավարությունը, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
են ըն տա նիք նե րը ե րե խա նե րի դպրո ցա կան կյան քի ակ տիվ մաս նա կից նե րը դարձ նե լու հա մար։

Ըն տա նի քի կա րիք նե րը հաս կա նա լը 
Ըն տա նի քի հետ աշ խա տե լիս էա պես կար ևոր է զար գաց նել այն պի սի հա րա բե րութ յուն ներ, 

ո րոնք տար բեր վում են անց յա լում ե ղած հա րա բե րութ յուն նե րից։ Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա-
տեքս տում ըն տա նի քի և  ե րե խա յի կա րիք ներն ու տե սա կետ նե րը կա րող են բնու թագր վել նրանց 
լավ ճա նա չող մաս նա գետ նե րի կող մից։ Այս մո տե ցու մը ներ կա յումս լայն տա րա ծում չու նի, քա նի 
որ ե րե խա յի ըն տա նի քը մաս նա գետ նե րի կող մից դեռևս լիար ժեք չի ըն դուն վում որ պես դպրո ցի 
մի ջա վայ րի մի մաս և չի արժ ևոր վում նրա դե րը։ Ըն տա նի քի հետ հա րա բե րոթ յուն ներ հաս տա տե-
լու հա մար կար ևոր են երկ խո սութ յունն ու սերտ շփումնե րը։ Մաս նա գե տին կա րող է հե տաքրք րել՝

ա) ի՞նչն է մո տի վաց նում ըն տա նի քին, 
բ)  ո րո՞նք են դպրո ցի կյան քում ներգ րավ վե լուց ըն տա նի քին հետ պա հող մտա վա խութ յուն-

նե րը,
գ)  ինչ պե՞ս է դպրո ցը ըն տա նի քին հրա վի րել մաս նակ ցե լու ե րե խա յի կրթա կան գոր ծըն թա ցի 

պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին։ 

Այս պի սի հար ցերն օգ նում են հաս կա նա լու և  ող ջու նե լու ըն տա նի քի մաս նակ ցութ յու նը ե րե-
խա յի կրթութ յան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում։ Միա ժա մա նակ ե րե խա յին լա վա գույնս օ ժան դա-
կե լու հա մար ըն տա նի քը պետք է ըն դու նի, որ ե րե խան կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նի, և պետք է ցան կա նա աշ խա տել ու սու ցիչ նե րի և  այլ մաս նա գետ նե րի հետ։ Վար քագ ծի 
նման փո փո խութ յունն ըն տա նի քի և մաս նա գետ նե րի հա մար կա րող է ար տա սո վոր լի նել։ Այս նոր 
մո տե ցու մը թե՛ ըն տա նի քից և թե՛ մաս նա գետ նե րից պա հան ջում է ժա մա նակ և ն պա տա կադ րում։

Դե յի (2016) «Ծ նող նե րի ապ րու մակ ցման քար տեզ» (էջ 41) գոր ծի քի մի ջո ցով մաս նա գետ նե-
րը կա րող են վեր հա նել այն ոչ տե սա նե լի թյու րըմբռ նումնե րը, ո րոնց պատ ճա ռով ըն տա նի քը չի 
ցան կա նում մաս նակ ցել ե րե խա յի դպրո ցա կան կյան քին։ Այս քար տեզն ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս ա վե լի լավ հաս կա նա լու ըն տա նի քի պատ կե րա ցումնե րը, իսկ ըն տա նի քին օգ-
նում է ա վե լի ըն դուն վե լու: Քար տե զը խթա նում է ու սու ցիչ նե րին մտա ծել չորս հար ցի շուրջ. ա) ի՞նչ 
են մտա ծում ու զգում ծնող նե րը, բ) ի՞նչ են տես նում ու լսում ծնող նե րը, գ) ի՞նչ են ա սում և  ա նում 
ծնող նե րը, դ) ի՞նչ են ցան կա նում ծնող նե րը։ Հե ղի նակն ու սու ցիչ նե րի օգ տա գործ ման հա մար նման 
քար տե զի օ րի նակ է ա ռա ջար կում (տե´ս  աղ յու սակ 1)։ Հա յաս տա նում ըն տա նի քի մա սին լիար ժեք 
կար ծիք կազ մե լու հա մար շատ կար ևոր դեր ու նեն ըն տա նի քի ա վագ սերն դի ան դամնե րը՝ տա-
տիկ ներն ու պա պիկ նե րը։ Այս քար տեզն ու սու ցիչ նե րից պա հան ջում է հան գա մա նո րեն մտա ծել 
ըն տա նի քի կա րիք նե րի մա սին և ծա ռա յում է որ պես ապ րու մակց ման և լու ծումներ գտնե լու գոր ծիք 
ծնող նե րի հետ կա ռու ցո ղա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղծ ման ճա նա պար հի ն։
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Աղյուսակ 1. Ծնողների ապրումակցման քարտեզ 

Ի՞նչ են մտա ծում ու զգում ծնող նե րը: Ի՞նչ են տես նում ու լսում ծնող նե րը:

Ի՞նչ են ա սում և  ա նում ծնող նե րը: Ի՞նչ են ցան կա նում ծնող նե րը:

Ի՞նչ մտա վա խութ յուն ներ ու նեն ըն տա նիք նե րը Ի՞նչ օ գուտ են ստա նում ըն տա նիք նե րը:

Ըն տա նե կենտ րոն մո տե ցում
Ինչ պես ար դեն նշվել է, ըն տա նիքն իր ե րե խա յի մա սին հոգ է տա նում նրա ամ բողջ կյան քի 

ըն թաց քում։ Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քում դպրո ցի հետ ա մուր հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա-
տումն օգ նում է ե րե խա յին և ն պաս տում նրա ըն տա նի քի ու դպրո ցի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը։ Հե տա գա յում` ե րե խա յի հա սու նաց ման ըն թաց քում, ըն տա նի քում ար դեն ձևա վոր-
ված են լի նում մաս նա գետ նե րի հետ աշ խա տե լու հմտութ յուն ներ։ Այս գոր ծըն կե րութ յու նը պա հան-
ջում է ըն տա նե կենտ րոն մո տե ցում, ին չը չի սահ մա նա փակ վում միայն ծնող նե րով։ Ըն տա նի քի 
վրա կենտ րո նա ցած գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ի րենց մաս նակ ցութ յունն են ու նե նում 
նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամնե րը՝ տա տիկ նե րը, պա պիկ նե րը, քույ րե րը, եղ բայր նե րը և նույ նիսկ 
ըն տա նի քի բա րե կամնե րը ( Թուրն բուլլ, Թուրն բուլլ, Էր վին, Սու դակ և Շոգ րեն, 2011): Այս գլխում 
ըն տա նիք ա սե լով՝ հաս կա նում ենք մարդ կանց ա վե լի լայն շրջա նակ։

 Ե րե խա յի կրթութ յան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում ըն տա նի քին ներգ րա վե լը հնա րա վոր է 
միայն մաս նա գետ նե րի՝ գոր ծըն կե րութ յան հմտութ յուն նե րին կա տա րե լա պես տի րա պե տե լու դեպ-
քում։ Ցան կա ցած գոր ծըն կե րութ յան պա րա գա յում կար ևոր են եր կուս տեք ու ժեղ կող մե րը, գի տե-
լի քը և  առ կա ռե սուրս նե րը։ Ըստ Թուրն բուլ լի և  ու րիշ նե րի (2011)՝ գոր ծըն կե րութ յան հաս տատ ման 
և զար գաց ման հա մար ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նեն հետև յալ հան գա մանք նե րը. երկ խո-
սութ յան առ կա յութ յուն, փո խա դարձ հար գանք, վստա հութ յուն, ար հես տա վար ժութ յուն, հա վա սա-
րութ յուն և հանձ նա ռութ յուն։ Բլ յու- Բան նին գը և  ու րիշ նե րը (2004) ա վե լաց նում են նաև տվյալ նե րի 
գաղտ նիութ յան պահ պա նու մը. ըն տա նի քը պետք է ի րա զեկ ված լի նի, որ այն, ինչ ի րենց աս վում է, 
չի կա րող քննարկ ման ա ռար կա լի նել այլ հար թակ նե րում։ Աղ յու սակ 2-ում նշված են գոր ծըն կե րա-
յին հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման ա ռանց քա յին հան գա մանք նե րը, մաս նա գետ նե րի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի օ րի նակ նե րը և տե ղե կատ վութ յուն այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ վստա հութ-
յուն կամ անվս տա հութ յուն ա ռա ջա նա լու վե րա բեր յալ։
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Աղ յու սակ 2. Գոր ծըն կե րութ յան ստեղ ծու մը վստա հութ յան ներշնչ մամբ 

Երկ խո սութ յուն
Գոր ծըն կեր նե րի միջև փո-
խա նակ վող խոս քա յին, ոչ 
խոս քա յին կամ գրա վոր ու-
ղերձ ներ:
Ցու ցիչ նե րը.

•  ըն կե րա կան հա րա բե րութ-
յուն ներ ու նե նա լը

• լսե լը

• հստակ լի նե լը

• ազ նիվ լի նե լը

•  տե ղե կութ յուն ներ տրա-
մադ րելն ու հա մա կար գե լը։

 Դուք մաս նակ-
ցում եք հան դիպ-
ման կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող ե րե-
խա յի ծնող նե րի 
հետ, ո րոնք խիստ 
ընկճ ված են, քա նի 
որ ի րենց ե րե խան 
ցածր գնա հա տա-
կան ներ է ստա-
նում, և հա մոզ ված 
են, որ ի րենք են 
մե ղա վոր։

 Հան դիպ ման ժա-
մա նակ ըն տա նի քին 
ա սել, որ տնա յին 
ա ռա ջադ րանք նե րը 
կա տա րե լու ժա մա նակ 
բա վա րար հսկո ղութ-
յուն չեն ա պա հո վում 
ե րե խա յի նկատ մամբ 
և ցածր գնա հա տա-
կան նե րի հա մար 
ի րենք են մե ղա վոր։

Ծ նող նե րին լսել 
կա րեկ ցան քով և 
հարց նել, թե արդ յոք 
կու զե նա՞ յին միա սին 
տար բե րակ ներ մտա-
ծել ի րենց ե րե խա յի 
ա ռա ջըն թա ցը խթա-
նե լու հա մար։ 

Հար գանք
Հա րա բե րութ յուն ներ, ո րոնց 
ժա մա նակ յու րա քանչ յուր 
գոր ծըն կեր բո լո րին վե րա-
բեր վում է պատ կա ռան քով։ 
Ըն տա նի քի նկատ մամբ հո-
գա տա րութ յունն ար տա հայ-
տել գոր ծո ղութ յուն նե րով և 
բա ռե րով: 
 Ցու ցիչ նե րը.

•  հար գան քը ըն տա նի քի 
պատ մութ յան նկատ մամբ

•  ըն տա նի քի ու ժեղ կող մե րի 
վեր հա նու մը

•  ար ժա նա պա տիվ վե րա-
բեր մունքն ա շա կերտ նե-
րին և  ըն տա նիք նե րին։

Դպ րո ցը մշա կում 
է նե րառ ման ու-
ղե նիշ ներ, հան-
դի պումներ ու 
քննար կումներ է 
կազ մա կեր պում 
ըն տա նիք նե րի և 
հա մայն քի հետ։

Ըն տա նի քին խոր հուրդ 
տալ ի րենց ե րե խա յի 
ըն կեր նե րի շրջա նում 
գտնել մե կին, ո րը 
ի րենց հա մար կթարգ-
մա նի ու կբա ցատ րի 
ու ղե նիշ նե րը։ 

 Խո սել դպրո ցի տնօ-
րի նութ յան հետ 
ու ղե նիշ նե րի թարգ-
մա նութ յունն ա պա-
հո վե լու և  ըն տա նի քի 
ի րա զեկ ման գոր ծըն-
թա ցը կազ մա կեր պե-
լու հա մար։ 

Մաս նա գի տա կան ար հես-
տա վար ժութ յուն

•  բարձր ակն կա լիք ներ սահ-
մա նե լը

•  ո րակ յալ կրթութ յուն ա պա-
հո վե լը

•  կրթութ յան շա րու նա կութ-
յուն ա պա հո վե լը։

Ա շա կեր տը վատ 
գնա հա տա կան ներ 
է ստա նում բո լոր 
ա ռար կա նե րից, 
բայց ըն տա նի քը 
ան հանգս տութ յուն 
չի ցու ցա բե րում։ 

Ա սել, որ ըն տա նի քը 
չի ըն դու նում ե րե խա յի 
կրթութ յան ա ռաջ նա-
հեր թութ յու նը ու դրա-
նով միայն վնա սում է 
նրան։

 Հան դի պում ու նե նալ 
ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի հետ և փոր ձել 
բա ցա հայ տել ե րե-
խա յի հետ կապ ված 
ի րենց ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն նե րը տվյալ 
տար վա և հե տա գա յի 
հա մար։
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 Հա վա սա րութ յուն
Յու րա քանչ յուր գոր ծըն կեր 
ու նի ըն դուն վող ո րո շումնե-
րի վրա ազ դե լու հա վա սար 
հնա րա վո րութ յուն և կա րո-
ղութ յուն։ 
Ցու ցիչ նե րը.
•  լիա զո րութ յան նե րի բա ժա-

նում, ե րե խա յի նպա տակ-
նե րի և կր թա կան ծրագ րի 
մա սին ո րո շում կա յաց նե-
լիս ըն տա նի քի կար ծի քի 
հաշ վի առ նում

•  բա րեն պաստ մի ջա վայ րի 
ստեղ ծում, որ տեղ լսում են 
ըն տա նի քին և խ րա խու-
սում կար ծիք հայտ նե լը, 
նույ նիսկ երբ թի մը հա մա-
ձայն չէ հնչած կար ծի քին

•  տար բե րակ նե րի տրա-
մադ րում:

Ըն տա նի քի ան-
դա մը խնդրում 
է հան դի պու մը 
կազ մա կեր պել 
դա սե րից ա ռաջ, 
որ պես զի այն իր 
աշ խա տան քա յին 
ժա մե րի հետ չհա-
մընկ նի։

Ա սել ըն տա նի քին, որ 
խորհր դակ ցութ յան 
անց կա ցու մը դա սե րի 
ըն թաց քում հա կա սում 
է դպրո ցի քա ղա քա-
կա նութ յա նը։

Ճշ տել՝ արդ յոք ըն-
տա նի քի հա մար ըն-
դու նե լի՞ է քննար կումն 
անց կաց նել հե ռա խո-
սով։ 

 Հանձ նա ռութ յուն
Զ գույշ լի նել ըն տա նի քի հա-
մար հու զա կան հար ցեր 
քննար կե լիս։
Կա՞ն արդ յոք դժվա րութ յուն-
ներ տա նը, ո րոնց մա սին ու-
սու ցիչ նե րը տեղ յակ չեն։
Ցու ցիչ նե րը.
•  ըն դա ռա ջել ըն տա նի քին, 

ա պա հո վել խորհր դատ-
վութ յամբ

• ս պաս վա ծից ա վե լին ա նել
•  զ գա յուն լի նել ըն տա նի-

քի հու զա կան կա րիք նե րի 
նկատ մամբ:

Ըն տա նի քը վեր-
ջերս տե ղա փոխ-
վել է այլ հա մայնք, 
և  ա շա կերտն ու 
ըն տա նի քը ո չինչ 
չգի տեն նոր դպրո-
ցի մա սին։

Են թադ րե լով, որ ըն-
տա նի քը հե տաքրքր-
ված չի լի նի դպրոց 
գա լու տվյալ տար վա 
բաց դռնե րի օ րը, հան-
դի պու մը հե տաձ գել 
մյուս տա րի։ Ն րանց 
միայ նակ թող նել և 
չօ ժան դա կել նոր հա-
մայն քում և դպ րո ցում 
կա պեր հաս տա տե լու 
գոր ծում։

Ըն տա նի քին հրա վի-
րել դպրոց. հա տուկ 
հրա վեր ու ղար կել 
դպրո ցում կազ մա-
կերպ վե լիք մի ջո ցառ-
ման ա ռի թով կամ 
հրա վի րել ար շա վի։ 
Նա խա պես պայ մա-
նա վոր վել մեկ այլ 
ըն տա նի քի հետ՝ նոր 
ըն տա նի քի և  ա շա-
կեր տի հետ ծա նո թա-
նա լու հա մար։ Ա ռիթն 
օգ տա գոր ծել նոր ըն-
տա նի քին և  ա շա կեր-
տին ծա նո թաց նե լու 
ու րիշ նե րի հետ։ 
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Վս տա հութ յուն
Պահ պա նել տվյալ նե րի 
գաղտ նիութ յուն։
Հա վա տալ միմ յանց և հա-
մոզ ված լի նել, որ դի մա ցի նը 
լա վա գույնս պաշտ պա նում է 
ե րե խա յի շա հե րը։
Ցու ցիչ նե րը.
• հու սա լի լի նե լը
•  գաղտ նիութ յուն պահ պա-

նե լը
•  վս տա հութ յու նը սե փա կան 

ան ձի  նկատ մամբ:

Դպ րո ցի վար չա-
կան աշ խա տա-
կազ մը խնդրում է 
ե րե խա յի ծնող նե-
րին վճա րում կա-
տա րել՝ ար տա դա-
սա րա նա կան ո րոշ 
դա սըն թաց նե րի 
մաս նակ ցե լու հա-
մար, բայց ծնող նե-
րը վճա րու նակ չեն։

Ա սել, որ նրանք չեն 
կա րո ղա նա լու մաս-
նակ ցել ար տա դա սա-
րա նա կան դա սե րին, 
քա նի որ յու րա քանչ-
յու րը վճա րում է իր 
հա մար։ 

 Սահ մա նել դա սա րա-
նի հա մար ներդ րում 
կա տա րե լու ոչ դրա-
մա կան ձևա չափ: 
Ծ նող նե րին ա սել, որ 
դա ի րենց ներդ րումն 
է դա սա րա նի հա մար, 
և պահ պա նել գաղտ-
նիութ յու նը։ 

Աղբ յու րը՝ Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E. J., Soodak, L. C., & Shogren, K. A. (2011).  Families, professionals, and 
exceptionality: Positive outcomes through partnerships and trust (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson Hall.

Ըն տա նիք նե րի հետ հա ղոր դակ ցու մը
Ինչ պես ար դեն նշվել է, ու սու ցիչ նե րի և  ըն տա նիք նե րի միջև հա ղոր դակ ցու մը կրթա կան գոր-

ծըն թա ցի շատ կար ևոր գոր ծոն է, հատ կա պես նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում։ Կարևոր 
է ըն դու նել, որ սա և՛ ըն տա նի քի, և՛ մաս նա գետ նե րի հա մար շփման նոր ձև  է, քա նի որ մինչ այս 
նրանք ա վե լի ծա նոթ էին աս տի ճա նա կար գա յին (հիե րար խիկ) դե րե րին, երբ մաս նա գետ նե րը հա-
մար վում էին փոր ձա գետ ներ, իսկ ծնող ներն ըն դու նում էին աս ված կար ծիքն ու գրե թե բա վա-
րար վում հար ցեր տա լով։ Մ տա ծո ղութ յան այդ պի սի փո փո խութ յան հա մար պա հանջ վում են նոր 
վե րա բեր մունք և նոր հմտութ յուն ներ։ Այս տեղ կար ևոր դեր է խա ղում հա ղոր դակ ցու մը, ո րը պար-
զա պես տե ղե կութ յուն հա ղոր դե լը չէ, պա հան ջում է ա մուր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմնում և  
ըն տա նիք նե րին արդ յու նա վետ թի մա կից ներ դառ նա լու հնա րա վո րութ յան ըն ձե ռում։ 

Հա ղոր դակ ցումն արդ յու նա վետ է այն դեպ քում, երբ փո խանց ված տե ղե կատ վութ յու նը հաս-
կա նա լի է ըն տա նի քի ան դամնե րի հա մար։ Հա ճախ՝ հան դի պումնե րի ժա մա նակ, ըն տա նի քի ան-
դամնե րի մոտ ստեղծ վում է տպա վո րութ յուն, որ ի րենք ե կել են տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու։ 
Մաս նա գետ նե րը սո վո րա բար հենց այդ պես էլ վար վում են. փո խան ցում են տե ղե կատ վութ յուն 
ե րե խա յի գնա հա տա կան նե րի, ծրագ րա յին նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ։ Օգ տա գործ վում է մաս նա-
գի տա կան բա ռա պա շար, ո րը ոչ միշտ է հաս կա նա լի ըն տա նի քի ան դամնե րին։ Հա ղոր դակ ցում, 
որ պես այդ պի սին, տե ղի չի ու նե նում։ Մաս նագ տա կան բա ռա պա շա րի օգ տա գոր ծու մը ծնող նե րին 
ուղղ ված ա նուղ ղա կի ու ղերձ է առ այն, որ ի րենք թի մի ան դամ չեն և պար զա պես ե կել են ի րենց 
ե րե խա յի մա սին լսե լու։ Ա վե լին, եր բեմն հան դիպ մա նը ներ կա է լի նում մաս նա գետ նե րի մեծ խումբ, 
ստեղծ վում են «մենք» և «դուք» թի մեր, որ տեղ թի մե րը հա ճախ հան դես են գա լիս միմ յանց դեմ։ 
Ըն տա նի քում ստեղծ վում է տպա վո րութ յուն, որ ի րենց կար ծի քը չի գնա հատ վում։

Եր բեմն էլ ըն տա նիք ներն են դի մադ րում թի մում ներգ րավ վե լուն։ Ն րանք չեն պատ կե րաց-
նում թի մում ներգ րավ վե լու ըն թաց քը, ի րենց դե րը ե րե խա յի հետ աշ խա տանք նե րի պլա նա վոր ման 
մեջ` կար ծե լով, որ դա բա ցա ռա պես մաս նա գե տի կամ ու սուց չի պար տա կա նութ յունն է։ Ըն տա նիք-
դպրոց կա պի զար գա ցու մը, ծնող նե րին թի մում ներգ րա վե լը կար ևոր և ն շա նա կա լի գոր ծըն թաց է, 
ըստ ո րում, հա ղոր դակ ցումն այս գոր ծըն թա ցի ա ռանց քա յին տարրն է։ 
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Հա ղոր դակց ման ճիշտ հմտութ յուն ներ զար գաց նե լու նպա տա կով մաս նա գետ նե րը պետք է 
ու շա դիր ու կա րեկ ցան քով լսեն ծնող նե րին կամ ըն տա նի քի այլ ան դամնե րին, փոր ձեն հաս կա նալ 
ու կի սել ըն տա նի քի մտա հո գութ յուն նե րը։ Ըն տա նիք ներն ի րենց հա ճախ նսե մա ցած են զգում, ե թե 
գոր ծըն թա ցի մեջ չեն ներգ րավ վում կամ չեն ըմբռ նում ի րենց ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու-
նը։ Թի մի հա մար կար ևոր է փոր ձել հաս կա նալ ըն տա նի քի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը՝ ա ռանց 
նրանց քննդա տե լու կամ գեր հո գա ծութ յուն դրսևո րե լու։ Ըն տա նի քի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող են մտեր մա նալ, ե թե ըն տա նի քը զգա, որ ի րեն հաս կա նում և  ըն-
դու նում են։ Սո վո րա բար ծնող նե րի և մաս նա գետ նե րի պատ կե րա ցումնե րը հա ղոր դակց ման մի-
ջոց նե րի մա սին տար բեր են։ Այդ տար բե րութ յուն նե րը լու սա բան ված են աղ յու սակ 3-ում, որ տեղ 
ներ կա յաց ված են մեջ բե րումներ ըն տա նի քի ան դամնե րից և մաս նա գետ նե րից (տե՛ս աղ յու սակ 3)։ 
Դ րան ցից եր ևում է, թե որ քան տար բեր կա րող է լի նել միև նույն խո սակ ցութ յան բո վան դա կութ յան 
ըն կա լու մը ծնող նե րի ու մաս նա գետ նե րի կող մից։

Աղ յու սակ 3. Հա ղոր դակց ման ըն կալ ման տար բե րութ յուն ներ

Ծ նո ղի ըն կա լու մը  Մաս նա գի տա կան ըն կա լու մը

Ն րանք ա ռա ջին հեր թին մեզ պիտք է լսեն, քա-
նի որ մենք մեր ե րե խա նե րին ա վե լի լավ ենք 
ճա նա չում, քան որ ևէ մե կը։ Ու րեմն, ե թե փոր-
ձեմ նրանց (մաս նա գետ նե րին) մի բան ա սել, 
ստիպ ված պետք է ա սեմ. «ԻՆՁ ԼՍԵ՛Ք»։ 

Ես շատ եմ խո սում։ Ես նրանց այն քան տե ղե-
կութ յուն ներ եմ տա լիս։ Ն րանք իս կա պես շնոր-
հա կալ են դրա հա մար, ո րով հետև ու րիշ ոչ ոք 
նրանց այդ քան տե ղե կութ յուն ներ չի տա լիս։ Հի-
մա նրանք ինձ վստա հում են։ Ես կա ռու ցում եմ 
հա րա բե րութ յուն ներ շատ խո սե լով և  իմ տե ղե-
կատ վութ յամբ, ին չը նրանց հա մար կար ևոր է։

Աղբ յու րը՝ BlueBanning, M., Summers, J. A., Frankland, H. C., Lord Nelson, L., & Begle, G. (2004). Dimensions of family and 
professional partnerships: Constructive guidelines for collaboration. Exceptional Children, 70(2), 167–184. 

Ըն տա նի քի ան դամնե րի և մաս նա գետ նե րի պատ կե րա ցումնե րը հա ղոր դակց ման մա սին 
կա րող են ի րա րից խիստ տար բեր լի նել։ Աղ յու սակ 3-ում ծնո ղը ցան կա նում է, որ ի րեն լսեն և  
արժ ևո րեն, իսկ մաս նա գե տը հա մոզ ված է, որ իր ա րածն էլ հենց դա է։ Իր ի մա ցած ամ բողջ տե-
ղե կատ վութ յու նը ըն տա նի քի ան դամնե րին հա ղոր դե լով՝ մաս նա գե տին թվում է, թե հա ջո ղութ յամբ 
հա ղոր դակց վում է ըն տա նի քի հետ։ Կար ծում է, թե գի տի ըն տա նիքն ինչ սպա սումներ ու նի ի րե-
նից։ Հա ղոր դակց ման այս անջր պե տը հնա րա վոր է վե րաց նել միայն արդ յու նա վետ հա ղոր դակց-
ման մի ջո ցով, ո րի հա մար պա հանջ վում է լսել և մ տա ծել։ Ե թե մաս նա կից նե րը միմ յանց չեն լսում և  
ի րա վի ճա կը չեն վեր լու ծում, ա պա հա ղոր դակ ցու մը չի ստաց վում։ Կար ևոր է ըմբռ նել ոչ միայն այն 
ա մե նը, ինչ աս վում է, այլև այն ա մե նը, ինչ բա ռա ցի չի աս վում։ Վեր ջինս տե ղի է ու նե նում հա մա-
տեղ աշ խա տան քի ու փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ըն թաց քում։ Տես նենք, թե ինչ պես է հնա րա վոր 
անն շան փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով արդ յու նա վետ հա ղոր դակց վել ու ա մուր հա մա-
գոր ծակ ցա յին հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցել (տե՛ս աղ յու սակ 4)։ 

Աղ յու սակ 4. Ա մուր հա րա բե րութ յուն նե րի հե ռան կար

Ծ նո ղի տե սա կետ  Մաս նա գե տի տե սա կետ 

Ան հանգս տա ցած էի, որ ե րե խաս միշտ խնդիր-
ներ է ա ռա ջաց նում դա սա րա նում։ Գ նա ցի 
դպրոց՝ ու սուց չի հետ խո սե լու։ Ինձ հետ զրույ-
ցին բա վա կա նա չափ ժա մա նակ հատ կաց րեց։ 

Տանն իմ ա նե լի քի հետ կապ ված խոր հուրդ ներ 
տվեց։

Ն կա տե ցի, որ հի մա ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե-
րի ան դամնե րի հետ խո սե լիս ա վե լի շատ եմ 
դա դար տա լիս, որ պես զի լսեմ նրանց նախ քան 
ինքս մի բան կա սեմ։ Այս փո փո խութ յու նից հե-
տո տես նում եմ, որ ըն տա նիք ներն ա վե լի հակ-
ված են խո սե լու ի րենց մտա հո գութ յուն նե րի մա-
սին, և մեր հա մա գոր ծակ ցութ յու նն ա վե լի արդ-
յու նա վետ է։
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Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևոր նա խա պայ ման է հա ղոր-
դակց ման ա մե նօր յա, շա բա թա կան կամ ամ սա կան ա ռիթ նե րի ստեղ ծու մը։ Ն ման հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա ռու ցու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս արդ յու նա վետ հա ղոր դակց վե լու ԱՈՒՊ-ի կազմ-
ման կամ այլ կար ևոր հան դի պումնե րի ժա մա նակ։ Հա ջոր դիվ քննարկ վում են նե րա ռող կրթութ-
յուն ի րա կա նաց նե լիս ծնող նե րի հետ ա մուր կա պեր ստեղ ծե լու ո րոշ ձևեր։ 

Շա րու նա կա կան հա ղոր դակց ման հաս տա տում: Սո վո րա բար ու սու ցիչ նե րը կար ծում են, թե 
ըն տա նի քի ան դամնե րը պետք է դպրոց գան միայն ԱՈՒՊ-ի մա սին տե ղե կատ վութ յուն ստա նա-
լու կամ ե րե խա յի մա սին մեկ այլ հարց քննար կե լու հա մար։ Ն ման տե սա կե տը խնդրա հա րույց է։ 
Այդ պի սի մո դե լի դեպ քում տե ղե կատ վութ յու նը ստա նա լուց և  ի րենց ե րե խա յի ու սումնա կան պլա նը 
կազ մե լուց հե տո ծնող նե րի ա նե լիքն ա վարտ վում է։ Ա վարտ վում է նաև երկ խո սութ յու նը։ Փոխ գոր-
ծակ ցութ յան և  ա մուր հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ման հա մար պա հանջ վում է հա ղոր դակց ման 
տար բեր տե սակ նե րի հմուտ կի րա ռում։ Ըն տա նիք նե րը գնա հա տում են ի րենց հետ հա ճա խա կի 
հա ղոր դակ ցու մը։ Ե րե խա յի ա ռա ջա դի մութ յան և վար քի մա սին ըն տա նի քին տե ղե կաց նե լը էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծում։ 

Ո րոշ ու սու ցիչ ներ ըն տա նի քի ան դամնե րի հետ հա ղոր դակց վում են ա մեն օր։ Դա կա րող է 
լի նել հե ռա խո սա զան գով, առ ցանց շփու մով (օ րի նակ՝ Dasaran.am-ով, ե թե ըն տա նիք ներն օգտ-
վում են հա մա ցան ցից) կամ նո թա տետ րով, ո րի մեջ ու սու ցիչն օր վա կար ևոր ան ցու դար ձի մա սին 
ըն տա նի քի հա մար մի քա նի գրա ռում է կա տա րում։ Սա նաև հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն տա նի-
քի ան դամնե րին պա տաս խա նե լու ու սուց չին` եր բեմն կար ևոր տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լով 
ե րե խա յի հետ կապ ված սթրե սա յին հան գա մանք նե րի կամ ի րա վի ճակ նե րի մա սին, ին չը կա րող 
է ազ դել ե րե խա յի ու սումնա ռութ յան վրա։ Օ րի նակ` ե րե խան նա խորդ գի շե րը լավ չի քնել, ո րով-
հետև ըն տա նի քում ան հար մար ի րա վի ճակ է ե ղել։ Կամ գու ցե դպրո ցում եր կու ա շա կերտ նե րի 
միջև վեճ է ե ղել, ո րը հու զել է ե րե խա յին։ Տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման այս տե սա կը կա րող է 
դառ նալ ըն տա նի քի ան դամնե րի և  ու սուց չի միջև ե րե խա յի ձեռք բե րումնե րի և դժ վա րութ յուն նե րի 
մա սին հա ղոր դակց վե լու և քն նարկ ման ձևա չափ։ Հա ճա խա կի կա պը ըն տա նի քին հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս ու սու ցիչ նե րի հետ խո սե լու ոչ միայն խնդիր նե րի, այլև հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին կամ 
պար զա պես տե ղե կա նա լու, որ ի րենց ե րե խա յի օ րը լավ է ան ցել։ Միայն խնդիր նե րի մա սին լսե լով՝ 
ծնող նե րը կա րող են ձգտել քիչ առնչ վել ու սուց չի հետ, ուս տի կա պը հետզ հե տե կխզվի։ Հա ճա խա-
կի տե ղի ու նե ցող երկ խո սութ յու նը ըն տա նի քին և մաս նա գետ նե րին միա վոր վե լու մեծ հնա րա վո-
րութ յուն է ըն ձե ռում։ 

Հա ղոր դակ ցում պաշ տո նա կան հան դի պումնե րի ժա մա նակ: Ինչ պես վե րը նշվեց, ծնող-
նե րը հա ճախ գնում են հան դի պումնե րի, որ տեղ տե ղե կա նում են ի րենց ե րե խա յի մա սին՝ ա ռանց 
ի րենց կար ծիքն ար տա հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու։ Միա կող մա նի հա ղոր դակ ցու մից 
երկ կող մա նիին անց նե լու հա մար պետք է վե րա նա յել հան դի պումնե րի կա ռուց ված քը և ծ նող նե րին 
ուղղ ված հրա վե րը։ Ըն տա նի քին ու ղարկ վում է մաս նակ ցե լու, ոչ թե ներ կա գտնվե լու հրա վեր։ Սկզ-
բում ծնող նե րը կա րող են ընտ րել ա վե լի սահ մա նա փակ դեր, ո րով հետև սո վոր են հան դի պումնե-
րին լուռ մնալ, թեև ո րոշ ծնող ներ ան մի ջա պես կգե րա դա սեն ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե-
նալ։ Կար ևոր է հի շել, որ մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի տրա մադ րու մը շատ կարևոր է 
հա ղոր դակց ման ըն դուն ված ձևը փո խե լու հա մար։ Ա հա մի շարք խոր հուրդ ներ, ո րոնք օգ տա կար 
կլի նեն ծնող նե րին հան դի պումնե րի հրա վի րե լիս:

●  Ս տեղ ծել բար յա ցա կամ և հա ճե լի մի ջա վայր. ծնող նե րը սո վո րա բար այն պի սի զգա ցո-
ղութ յուն են ու նե նում, որ մի կող մում ի րենք են, մյու սում՝ մաս նա գետ նե րը։ 

●  Ա պա հո վել ծնող նե րի մաս նակ ցութ յան արժ ևո րու մը. ծնող նե րը չեն ցան կա նում, որ 
ի րենց մե ղադ րեն կա տար ված բա նե րի հա մար։ 

● Պահ պա նել տվյալ նե րի գաղտ նիութ յու նը։
●  Տե ղե կատ վութ յու նը հա ղոր դել բո լոր ան դամնե րի հա մար հաս կա նա լի ձևով՝ զերծ մնա-

լով միայն մաս նա գետ նե րի հա մար հաս կա նա լի եզ րույթ նե րից։
●  Գոր ծի դնել ակ տիվ լսե լու հմտութ յուն ներ ապ րու մակց մամբ և  ա ռանց քննա դա տե լու։ 

Լ սե լը կար ևոր է վստա հութ յուն ա ռա ջաց նե լու հա մար։

Այս հան դի պումնե րի ժա մա նակ ըն տա նիք նե րի հետ շփու մը մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
դպրո ցում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի և  ե րե խա յի կրթութ յան վրա։ Պաշ տո նա կան հան դի պումնե-
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րում ձևա վոր վող փոխ հա րա բե րութ յուն ներն ազ դում են ինչ պես ըն տա նի քի ներգ րավ վա ծութ յան 
աս տի ճա նի, այն պես էլ ե րե խա յի հա ջո ղութ յուն նե րի վրա։

Մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցում
Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րի հետ դրա կան հա ղոր դակց ման հա մար անհ րա ժեշտ է տի րա-

պե տել խոս քա յին և  ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րին։ Ն ման հմտութ յուն նե րի կա-
տա րե լա գործ ման հա մար պա հանջ վում է ինք նա ճա նա չում և փոր ձա ռութ յուն։ Ոչ խոս քա յին հա-
ղոր դակց ման մի ջոց նե րը` դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը, մարմնի շար ժումնե րը, միմ յանց միջև փոքր 
տա րա ծութ յու նը հա ճախ չգի տակց ված, բայց հզոր ու ղերձ ներ են պա րու նա կում։ Ս տորև ներ կա-
յաց ված են ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման ո րոշ օ րի նակ ներ։ Ե՛վ ծնո ղի, և´ մաս նա գե տի հա մար 
կար ևոր են ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման հու շումնե րը, ո րոնք դրսևոր վում են հետև յալ կերպ.

●  Ֆի զի կա կան ազ դակ ներ. հա յացք նե րով շփվե լը, դեմ քի ջերմ ար տա հայ տութ յու նը և 
միմ յանց միջև փոքր տա րա ծութ յու նը ստեղ ծում են մտեր մութ յան զգա ցում, մինչ դեռ 
հե ռու քաշ վե լը, ոտ քը ոտ քին գցած կամ թևե րը խա չած նստե լը կա րող են դի մա ցի նին 
լսե լու ցան կութ յան բա ցա կա յութ յուն ցույց տալ։

●  Լ սե լը. գո յութ յուն ու նեն լսե լու բազ մա թիվ ձևեր։ Անհ րա ժեշտ է գնա հա տել՝ արդ յոք 
ու շա դիր լսո՞ւմ եք ծնո ղին, թե պար զա պես ձևաց նում եք, որ լսում եք։ Ու սու ցիչ ներն 
ի րենք ի րենց կա րող են հարց նել՝ արդ յոք ու շա դիր լսո՞ւմ եմ բո լոր աս ված նե րը, թե 
միայն ո րոշ հատ ված ներ։ Արդ յոք ակ տիվ կեր պով լսո՞ւմ եմ, այ սինքն՝ մեկ նա բա նութ-
յուն ներ եմ ա նում և կրկ նում աս ված նե րը՝ հաս կա ցածս ստու գե լու հա մար։ Արդ յոք ցու-
ցա բե րո՞ւմ եմ ապ րու մակ ցում` փոր ձե լով հաս կա նալ, թե ինչ է ծնո ղի կամ ըն տա նի քի 
ան դա մի մտքում։ Արդ յոք փոր ձո՞ւմ եմ հաս կա նալ նրանց տե սա կե տը։

Խոս քա յին հա ղոր դակ ցու մը հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցի մեկ այլ կար ևոր կողմն է։ Ներ կա-
յաց նում ենք մտա պահ ման են թա կա մի քա նի կար ևոր հմտութ յուն ներ (տե՛ս աղ յու սակ 5):

Աղ յու սակ 5. Խոս քա յին հա ղոր դակց ման մո տե ցումներ

 Վե րաձ ևա կեր պու մ Ծ նո ղի խոս քի բո վան դա կութ յու նը հստա կեց նե-
լու նպա տա կով ու սու ցի չը կա րող է այլ բա ռե րով 
վե րաձ ևա կեր պել այն։ Կա րե լի է սկսել այս պես. 
« Տես նեմ՝ ճի՞շտ եմ հաս կա նում, թե ինչ եք ինձ 
հարց նում»։

Խ թա նող ար ձա գանք  Սա ցու ցադ րում է ու շա դիր լսե լը։ Լի նում է եր կու 
տե սա կի. 
●  Քա ջա լե րող, ո րը նե րա ռում է այն պի սի ար ձա-

գանք ներ, ինչ պի սիք են. «Իս կա պե՞ս, իսկ հե-
տո՞...» կամ « Պարզ է։ Իսկ հե տո՞...»։

●  Խոս քա յին երկ րոր դում, երբ աս վա ծը վե րա-
ձ ևա կերպ վում է` գոր ծա ծե լով ծնող նե րի կող-
մից օգ տա գործ ված բա ռե րը։ Սա խրա խու սում 
է ըն տա նի քի ան դա մին, որ շա րու նա կի խո սել։

 Ներ գոր ծող ար ձա գան ք Սա կար ևո րում է ոչ միայն աս վա ծի բո վան դա-
կութ յու նը, այլև այն, թե ինչ պես է դա աս վել։ 
Խոս քը ի մաստ է ստա նում ար տա հայտ ված 
զգաց մունք նե րից ու վե րա բեր մուն քից։ Օ րի նակ՝ 
« Հե ղի նե, դու կար ծես թե սպա սում էիր, որ մայ-
րի կը քեզ կօգ նի, ու այդ պատ ճա ռով տխրե ցի՞ր»։
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 Հար ցեր տա լ  Բաց հար ցերն օգ նում են, որ ըն տա նի քի ան դամ-
նե րը խո սեն։ Օ րի նակ՝ « Հի մա ի՞նչն է նպաս-
տում, որ Մի քա յե լը ա վե լի լավ աշ խա տի»։ Որ քան 
հնա րա վոր է պետք է սահ մա նա փա կել այն պի սի 
հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խա նը պար զա պես «ա-
յո» կամ «ոչ» է։ Սահ մա նա փա կել է պետք նաև 
այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խա նե լու հա մար 
ա ռանձ նա պես մտա ծե լու կա րիք չկա: Օ րի նակ՝ 
« Քա նի՞ տա րի է, ինչ Ան նան սո վո րում է այս 
դպրո ցում» կամ «Այ սօր լա՞վ եք զգում ձեզ»։

Ամ փո փե լ  Սա նե րա ռում է աս վա ծի կրկնութ յու նը, կար ևոր 
մտքե րի շեշ տադ րու մը։ Ամ փո փու մը, օ րի նակ, 
կա րե լի է սկսել այս պես. «Ե կե՛ք  ի մի բե րենք 
Գ ևոր գի մա թե մա տի կա յի ծրագ րի մա սին մեր 
քննար կու մը»։

Աղբ յու րը՝ Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E. J., Soodak, L. C., & Shogren, K. A. (2011). Families, professionals, and 
exceptionality: Positive outcomes through partnerships and trust (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson Hall.

Ներ կա յութ յու նից ներգ րավ վա ծութ յուն
Ե րե խա յի կրթա կան գոր ծըն թա ցին ըն տա նի քի ան դամնե րին մաս նա կից դարձ նե լու բազ մա-

թիվ ձևեր կան։ Միա ժա մա նակ կան դրա հա մար անհ րա ժեշտ բազ մա թիվ հմտութ յուն ներ, ո րոնք 
հար կա վոր է զար գաց նել։ Միայն ծնող նե րի ներ կա յութ յան ա պա հո վու մը եր բեմն շատ կար ևոր 
նվա ճում է, ո րը հա ղոր դակ ցու մը դարձ նում է փոխ հա րա բե րութ յուն։ Հար կա վոր է նկա տի ու նե-
նալ ըն տա նի քի բո լոր ան դամնե րի մաս նակ ցութ յան խրա խու սու մը։ Մաս նա կից նե րի մեջ մտնում 
են ինչ պես ծնող նե րը, այն պես էլ ըն տա նի քի այլ և մեր ձա վոր ան դամնե րը։ Այս փո փո խութ յու նը 
քննար կե լիս հա ճախ օգ տա գործ վում են այն պի սի եզ րույթ ներ, ինչ պի սիք են՝ ներ կա յութ յու նը և 
մաս նակ ցութ յու նը։ Սոսկ ներ կա յութ յու նից մինչև մաս նակ ցութ յուն մեկ քայլ է։ Դա ցույց է տա լիս 
դպրո ցի դիր քո րո շու մը ըն տա նիք նե րի ներ քին կա րո ղութ յան ճա նաչ ման ու նրանց թի մի լիի րավ 
ան դամ ըն դու նե լու հար ցում։ Ի րենց ներգ րավ ված զգա լով՝ մար դիկ անց նում են գոր ծի՝ ստա նա լու 
այն, ին չը ցան կա նում են և  ին չի կա րիքն ու նեն (Ս վաջ յան, 2009, 2011)։ Հա ճախ ըն տա նիք նե րը 
դպրո ցում չեն ու նե նում ներգ րավ վա ծութ յան զգա ցում և  ի րենց ան զոր զգա լով` հե ռա նում են գոր-
ծըն թա ցից։ Ա մուր, զո րաց նող գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի պա րա գա յում մաս նա գետ-
ներն ըն տա նի քի ան դամնե րի հա մար ստեղ ծում են զար գա նա լու և թի մա յին գոր ծըն թա ցում ակ-
տիվ դե րեր ստանձ նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ։ 

Ան ցու մը ներ կա յութ յան և  ընդգրկ ման մո դե լից մաս նակ ցութ յան մո դե լին պա հան ջում է ա վե-
լի բարձր մա կար դա կի երկ խո սութ յուն և հա մա գոր ծակ ցութ յուն։ Մաս նակ ցութ յունն այդ դեպ քում 
պա հան ջում է ո րո շա կի պա տաս խա նատ վութ յան ստանձ նում, ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն նե րի կա-
տա րում։ Այս փո փո խութ յունն ըն կա լե լուն օգ նում է Դե յի ա ռա ջար կած աղ յու սա կը (տե՛ս աղ յու սակ 
6), որ տեղ ներ կա յաց ված են ներ կա յութ յու նը մաս նակ ցութ յամբ փո խա րի նե լուն նպաս տող, դպրո-
ցի անձ նա կազ մի կող մից կի րառ վող մո տե ցումներ։ Այն օգ նում է մաս նա գետ նե րին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ա ռա ջըն թա ցը տար բե րա կելու ե րեք մա կար դակ նե րում՝ ներ կա յութ յուն, մաս նակ ցութ յուն և 
ներգ րավ վա ծութ յուն։ Ներ կա յութ յան հիմնա կան նպա տակն է ծնո ղին օգ նել, որ ե րե խա յին տես նի 
որ պես նե րա ռա կան մի ջա վայ րի մաս նի կը և գի տակ ցի իր դե րը ե րե խա յի կրթութ յան գոր ծըն թա-
ցում։ Մաս նակ ցութ յու նը են թադ րում է ծնող նե րի ներ կա յութ յու նը դպրո ցա կան մի ջո ցա ռումնե րին 
և ժա մա նակ առ ժա մա նակ այ ցե լութ յուն նե րը դպրոց՝ ծա նո թա նա լու տար բեր ման կա վար ժա կան 
հնար նե րին, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել տա նը ի րենց ե րե խա յին օգ նե լու հա մար։ Ներգ րավ-
վա ծութ յան փու լում ծնող նե րը և  ու սու ցիչ նե րը սկսում են հա մա գոր ծակ ցել` միմ յանց դի տե լով որ-
պես ե րե խա յի կրթութ յան գոր ծըն կեր ։ Ներգ րավ վա ծութ յու նը պա հան ջում է բարձր մա կար դա կի 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն և հ զո րաց նում է ըն տա նի քին, ու սուց չին ու բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի 
մյուս ան դամնե րին։ Միա ժա մա նակ ներգ րավ վա ծութ յու նը ըն տա նի քին հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս զար գաց նե լու ե րե խա յի օ ժան դա կութ յան ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցումնե րը։ Աղ յու սակ 6-ում 
տրված են օ րի նակ ներ յու րա քանչ յուր փու լի հա մար։ Դպ րոց նե րում այս ձևա չա փը կա րող է օգ տա-
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գործ վել ծնո ղի ներգ րավ վա ծութ յու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով։ Գոր ծըն թա ցը պա հան ջում է ժա-
մա նակ և ն պա տա կաս լա ցութ յուն, բայց հզո րա նա լով ըն տա նի քը դառ նում է թի մի և դպ րո ցա կան 
հա մայն քի լիար ժեք ան դամ՝ ձգտե լով հաս նել ե րե խա յի լա վա գույն շա հի ի րաց մա նը։

Աղ յու սակ 6. Ներ կա յութ յու նից դե պի մաս նակ ցութ յան մո դել 

Ներ կա յութ յուն Մաս նակ ցութ յուն Ներգ րավ վա ծութ յուն

Ըն տա նի քը հա ճա խում է ժո ղով-
նե րի, ո րոնք անց կաց նում են 
ու սու ցիչ նե րը։

Ըն տա նի քը և  ու սու ցի չը միա-
սին են անց կաց նում ժո ղո վը։

Ըն տա նի քի ան դա մը (և  ա շա-
կեր տը) վա րում է ԱՈՒՊ-ին 
առնչ վող ժո ղո վը։

Ըն տա նի քը ստա նում է ԱՈՒՊ-ը 
և ս տո րագ րում այն։

Ըն տա նի քը մաս նակ ցում է 
ԱՈՒՊ-ի մշակ ման հա մար 
կազ մա կերպ ված հան դիպ մա-
նը, բայց ու նե նում է պա սիվ դե-
րա կա տա րում։ 

Ըն տա նի քի ան դամնե րը ակ տիվ 
մաս նակ ցում են հան դի պումնե-
րին, նպա տակ նե րի սահ ման-
մա նը, հան դես են գա լիս դի-
տար կումնե րով ու ստա նում հե-
տա դարձ կապ, ար ձա գանք ներ։

 Ըն տա նի քը տե ղե կաց վում է 
ըն թեր ցա նութ յան ու սումնա-
կան ծրագ րի և ն պա տակ նե րի 
մա սին։

Ըն տա նի քը դի տում է, թե ու սու-
ցիչն ինչ պես է աշ խա տում ե րե-
խա յի հետ։

Ըն տա նիքն ու սուց չի հետ 
քննար կում է այդ նպա տակ նե-
րը տանն ամ րապն դե լու հնա-
րա վոր ձևե րը։

Աղբ յու րը՝ Day, C. G. (2016). Authentically engaging families: A collaborative care framework for student success. 
Thousand Oaks, CA: Corwin.

Օգ տա գոր ծե՛ք ստորև տրված աղ յու սա կը, որ պես զի ստեղ ծեք ձեր օ րի նակ նե րը։ 
Ներ կա յութ յու նից դե պի ներգ րավ վա ծութ յուն մո դե լը 

 Ներ կա յութ յուն  Մաս նակ ցութ յուն  Ներգ րավ վա ծութ յուն

Հա ղոր դակց ման օ րի նակ. Դա վի թի պատ մութ յու նը
Դա վի թը 11 տա րե կան է, նոր է սկսել մի ջին դպրոց հա ճա խել։ Նա սի րում էր տար րա կան 

դպրո ցի իր ու սու ցիչ նե րին, ո րով հետև նրանք հաս կա նում էին ի րեն, գնա հա տում իր ու ժեղ կող-
մե րը, ըն դու նում դժվա րութ յուն նե րը և գի տեին, թե ինչ պես աշ խա տել ու հա ղոր դակց վել իր հետ։ 
Դա վիթն այժմ նոր ու սու ցիչ ներ ու նի, ո րոնք ա վե լի շատ բան են պա հան ջում ի րե նից։ Դպ րո ցում 
նա ագ րե սիվ է, նյար դա յին։ Երբ տուն է գա լիս, չի ու զում կա տա րել տնա յին աշ խա տանք նե րը։ Դա-
վի թի վար քի փո փո խութ յու նը խիստ ան հանգս տաց նում է ծնող նե րին։ Ն րանք զան գա հա րում են 
դպրոց, խիստ հուզ ված ու վրդով ված պա հան ջում են բա ցատ րել, թե ինչ է կա տար վում դպրո ցում։ 
Դաս ղե կը խո սում է տնօ րե նի հետ, ո րո շում են հան դի պում կազ մա կեր պել Դա վի թի հետ աշ խա-
տող բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի և  ըն տա նի քի հետ։ 

Ըն տա նի քը գա լիս է հան դիպ ման շատ հուզ ված։ Ն րանք նշում են, որ նոր ու սու ցիչ նե րը 
խնդիր ներ են ա ռա ջաց նում Դա վի թի հա մար ու չեն կա րո ղա նում աշ խա տել նրա հետ։ Ն րանք ցան-
կա նում են փո խել ու սու ցիչ նե րին, միա ժա մա նակ մտա հոգ ված են, որ դպրո ցը չգի տի, թե ինչ պես 
օգ նել ի րենց որ դուն նրա վար քում ա վե լա ցող պոռթ կումնե րը հաղ թա հա րե լու հա մար։ Ծ նող ներն 
ա սում են, որ տղա յի նա խորդ ու սու ցիչ նե րը գի տեին նրա հետ աշ խա տե լու արդ յու նա վետ ձևը։ Նա 
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կա րո ղա նում էր սո վո րել իր նա խորդ դպրո ցում, բայց այս տեղ ու շադ րութ յուն չի դարձ նում դա-
սե րին և կ ռիվնե րի մեջ է ընկ նում։ Ի՞նչ է պա տա հել, Դա վի թի հայ րը չգի տի, թե ին չու է ա մեն ինչ 
փոխ վել։ Ու սու ցի չը և դպ րո ցի տնօ րե նը ա ռա ջար կում են պատ մել, կիս վել մտա հո գութ յուն նե րով։

Լ սե լուց և հար ցեր տա լուց հե տո բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը դի մում է ծնող նե րին, թե 
արդ յոք դեմ չեն լի նի, ե թե թի մի ան դամնե րը հան դի պեն նախ կին դպրո ցի ու սու ցիչ նե րի հետ։ Ըն-
տա նի քին շատ է ու րա խաց նում այս միտ քը, քա նի որ վստահ են, որ այն ու սու ցիչ նե րը կօգ նեն նոր 
դպրո ցի ման կա վարժ նե րին հաս կա նա լու, թե ինչ պես աշ խա տել Դա վի թի հետ։ Միա ժա մա նակ 
ո րո շում են, որ հան դիպ մա նը կմաս նակ ցեն Դա վի թը, նրա դաս ղեկն ու ծնող նե րը։

Հան դիպ ման ժա մա նակ նախ կին դաս ղե կը պատ մում է, որ ծնող նե րի և Դա վի թի հետ միշտ 
քննար կել է ա մե նօր յա ա նե լիք ներն ու ակն կա լիք նե րը։ Նոր դաս ղե կը և Դա վի թի ծնող նե րը ո րո շում 
են պա հել շա բա թա կան նա մա կագ րութ յան օ րա գիր։ Երբ քննար կում են ըն տա նի քի ցան կութ յուն-
նե րը, պարզ է դառ նում, որ նրանք կու զեին, որ նման հան դիպ մա նը մաս նակ ցեին այժմ Դա վի թի 
հետ աշ խա տող բո լոր ու սու ցիչ նե րը։ Ծ նող նե րը ո րո շում են օ րա գիր վա րել։ Ո րոշ վում է, որ Դա վի թի 
ա ռա ջըն թա ցին հետ ևե լու հա մար կկազ մա կերպ վեն շա բա թա կան հան դի պումներ։ Դ րա նից բա ցի, 
դպրո ցի տնօ րի նութ յունն ա ռա ջար կում է ըն տա նի քի ան դամնե րին եր բեմն ներ կա լի նել Դա վի թի 
դա սե րին։ Հան դիպ ման վեր ջում ծնող ներն ու սու ցիչ նե րին շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նում ի րենց 
լսե լու հա մար։ 

Դպ րո ցի թի մը հույս ու նի, որ այս ըն տա նի քի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կնպաս տեն ըն-
տա նի քի ձայ նը լսե լի դարձ նե լուն ու նման գա ղա փար նե րը դպրոց բե րե լուն։ Ծ նող նե րը կզգան, որ 
լիար ժեք մաս նակ ցում են ու սումնա կան գոր ծըն թա ցին և  ի րենց խոս քը լսե լի է։ 

Ամ փո փում 
Այս գլու խը մաս նա գետ նե րին զի նեց ըն տա նիք նե րին կրթա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով։ Հայտ նի է, որ նե րա ռա կան կրթութ յու նը զար գաց նե լու հա-
մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նի ըն տա նի քի ներգ րա վու մը ե րե խա յի կրթա կան գոր ծըն թա ցում։ 
Մաս նա գետ նե րը քննութ յան են առ նում ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քի ձևե րը և մ շա կում նոր 
գոր ծե լաոճ։ Նախ կի նում ըն դուն ված մո դե լից, որ տեղ մաս նա գետ նե րը ան հեր քե լի փոր ձա գետ ներ 
են, ան ցում է կա տար վում մեկ այլ մո դե լի, որն արժ ևո րում է բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի ու րույն 
փոր ձա գի տութ յունն ու դե րա կա տա րու մը։ 

Այս գլխում նկա րագր վե ցին ըն տա նիք նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մանն անհրա-
ժեշտ հա ղոր դակց ման հմտութ յուն ներն ու ձևե րը։ Ն կա րագր վեց ըն տա նե կենտ րոն մո տեց մանն 
անց նե լու ճա նա պար հը, ո րը են թադ րում է ըն տա նիք նե րի հզո րա ցու մը՝ որ պես նե րա ռա կան դպրո-
ցի փոր ձա ռութ յուն նե րի հարս տաց ման ակ տիվ դե րա կա տար դառ նա լու գրա վա կան։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  Զար գաց նել փոխ գոր ծակ ցութ յուն և շա րու նա կա կան հա րա բե րութ յուն ներ ըն տա նիք նե րի 
ան դամնե րի հետ:

2.  Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րին խնդրել կար ծիք ներ ու ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել 
հան դի պումնե րից ա ռաջ և հե տո:

3.  Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րի հետ հան դի պումներն անց կաց նել ջերմ մթնո լոր տում:
4. Գոր ծի դնել հա ղոր դակց մա նը նպաս տող հմտութ յուն ներ:
5. Հա ղոր դակց վել ա մեն օր կամ առն վազն շա բա թա կան մեկ ան գամ:
6. Ար տա հայտ վել ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցի և դժ վա րութ յուն նե րի մա սին:
7. Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րին ներգ րա վել դպրո ցի ծնո ղա կան հա մայնք նե րում:
8.  Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րին ըն դու նել որ պես ե րե խա յի հար ցե րով զբաղ վող թի մի լիի րավ 

ան դա մի:
9.  Դպ րո ցի ներ սում կազ մա կեր պել ա կումբ ներ` ու սումնա ման կա վար ժա կան հար ցե րի վե րա-

բեր յալ միմ յանց գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու հա մար:     
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Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Որ քա նո՞վ են ջերմ ձեր հա րա բե րութ յուն նե րը ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամնե րի հետ։
2.  Որ քա նո՞վ են ըն տա նիք նե րի ան դամնե րը բաց և պատ րաս տա կամ հա մա գոր ծակ ցութ յան 

հա մար։
3.  Ըն տա նիք նե րի ան դամնե րի հետ արդ յոք արդ յու նա վե՞տ եք հա ղոր դակց վում։
4.  Ո րո շումներ ըն դու նե լիս ըն տա նիք նե րին արդ յոք վե րա բեր վո՞ւմ եք որ պես հա վա սար գոր-

ծըն կեր նե րի։ 
5.  Ըն տա նիք նե րը պատ շաճ մաս նակ ցութ յուն ու նե՞ն արդ յոք ի րենց ե րե խա յի ուս ման բո լոր 

հար ցե րում։
6.  Ձեր դպրոցն արդ յոք ըն թա նո՞ւմ է դե պի ըն տա նիք նե րի ներգ րավ վա ծութ յան մո դել։ Ե թե 

ա յո, ինչ պե՞ս։

Լ րա ցու ցիչ աղբ յուր ներ
PACER կենտ րոնն օ ժան դա կում է ըն տա նիք նե րին, կազ մա կեր պում է աշ խա տա ժո ղովներ, նյու թեր է տրա մադ-

րում ծնող նե րին և մաս նա գետ նե րին, ա պա հո վում է անվ ճար ու պատ շաճ հան րա յին կրթութ յուն բո լոր 
ե րե խա նե րի հա մար։ Իր գոր ծու նեութ յամբ PACER-ն  ա ջակ ցում և քա ջա լե րում է ըն տա նիք նե րին ինչ պես 
Մի նե սո թա յի նահանգում, այնպես էլ ամբողջ ԱՄՆ-ում։ http.//www.pacer.org/ 

«Սորս» հիմնադրամը ծնողների ստեղծած կազմակերպություն է, օժանդակում է զարգացման ծանր խանգա-
րումներ ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Նպատակը երեխաների ու նրանց ծնողների կյանքի 
բարելավումն է, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության գործընթացներին 
սատարելը։ https.//www.facebook.com/SourceFoundation.am/

ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2014) «Ծ նող նե րի, ըն տա նի քի և հա մայն քի մաս նակ ցութ յու նը նե րա ռա կան կրթութ յա նը», Վե բի-
նար 13 և Առ դիր գրքույկ 13. Տասն չորս վե բի նար նե րի շարք և  առ դիր տեխ նի կա կան գրքույկ ներ նե րա-
ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ. Ժնև, Շվեյցարիա. հեղինակ. տե՛ս https://www.ded4inclusion.com/inclusive-
education-resources-free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version
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Ձ ևա վո րող գնա հա տու մը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե

րի նե րա ռող ու սուց ման մշտա դի տարկ ման հար ցում։ Ս տաց ված 
արդ յունք նե րը դրվում են ան հա տա կան կրթա կան պլա նի ձևա
վոր ման հիմ քում։            

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ռենատա Տիքա
Մինեսոթայի համալսարան

Արաքսիա Սվաջյան 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Վերգինե Եսայան 
Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոց

Գլուխ 5
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ի՞նչ տե սա կի գնա հա տում եք օգ տա գոր ծում ձեր ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թացն ար ձա նագ-
րե լու հա մար։

2. Ո՞վ է պա տաս խա նա տու ե րե խա յի կրթութ յա կան կա րիք նե րի գնա հատ ման հա մար։

3. Արդ յոք հար կա վո՞ր է ծնո ղին ներգ րա վել գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում։

4. Արդ յոք կար ևո՞ր է ե րե խա յին ընդգր կել գնա հատ ման գոր ծըն թա ցու մ։

Ներածություն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու-

նե ցող ե րե խա նե րի կրթա կան կա րիք նե րի գնա հատ ման ո լոր տում ծա վալ ված ար մա տա կան բա-
րե փո խումնե րի շրջա նա կում վեր ջերս հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում նե րա ռա կան դպրոց-
նե րի և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի հա մար այն ա վե լի հա մա-
պա տաս խան և պի տա նի դարձ նե լուն։ Հա մընդ հա նուր գնա հատ ման նոր հա մա կար գը մշակ վել 
և ներ կա յումս կի րառ վում է Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րում։ Բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար հիմք են հան դի սա ցել գոր ծա ռա կան, հաշ ման դա մութ յան և  ա ռող ջութ յան մի ջազ գա յին 
դա սա կար գու մը ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի հա մար (ԱՀԿ ՖՄԴ–ԵԵ, ԱՀԿ, 2007) և Միա-
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիան (ԿՀԱԻ), ո րը ՀՀ-ն վա վե րաց րել է 2010 թ.։ Մինչև 2013 թ. կրթութ յան ա ռանձ նա-
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթա կան կա րի քի գնա հա տու մը հիմն ված էր 
ա վան դա կան բժշկա կան մո դե լի վրա, զուտ ախ տա բա նա կան մո տեց ման կի րառ մամբ։ Գ նա հատ-
ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց նում էր Եր ևա նի բժշկա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա հատ-
ման կենտ րո նը (այժմ՝ Հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն), 
ո րը ե րե խա նե րի կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք նե րը բա ժա նում էր հետև յալ 
տե սակ նե րի. խոս քի, լսո ղութ յան, տե սո ղութ յան, հե նա շար ժա կան հա մա կար գի խան գա րումներ, 
մտա վոր հե տամնա ցութ յուն, հո գե բա նա կան զար գաց ման խնդիր ներ և վար քա յին ու հու զա կա մա-
յին ո լոր տի խան գա րումներ ( Կաստ րո և Պա լի կա րա, 2017)։

Գ նա հատ ման այս ախ տա բա նա կան մո տե ցու մը բա վա րար տե ղե կատ վութ յուն չէր տրա մադ-
րում ման կա վարժ նե րին սո վո րող նե րի կրթա կան կա րիք նե րի վրա հիմն ված ան հա տա կան ու սուց-
ման պլան ներ (ԱՈՒՊ) կազ մե լու և  ու սուց ման հա մա պա տաս խան պայ ման ներ ու հար մա րե ցումներ 
ա պա հո վե լու հա մար։ Ախ տա բա նա կան պի տակ նե րը և հի վան դութ յուն նե րի նկա րագ րութ յուն նե րը 
ման կա վարժ նե րին ու ղե նիշ ներ կամ ա ռա ջար կութ յուն ներ չէին տա լիս ուս ման մի ջա վայ րը ե րե-
խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին հար մա րեց նե լու և  այ լընտ րան քա յին դա սա վանդ ման մո-
տե ցումներ մշա կե լու հա մար։ Բա ցի այդ, ե րե խա նե րի գնա հա տու մը կա տար վում էր գնա հատ ման 
կենտ րո նում, և ման կա վարժ նե րը հա ճախ չէին ընդգրկ վում այդ գոր ծըն թա ցում։ 

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցում առ կա թե րութ յուն նե րը շտկե լու հա մար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նա խա-
ձեռ նութ յամբ 2013 թ. ստեղծ վեց աշ խա տան քա յին գոր ծըն կե րութ յուն մի ջազ գա յին խորհր դա տու-
նե րի և գ նա հատ ման կենտ րո նի փոր ձա գետ նե րի թի մի միջև։ 

Պուր տու գա լիա յի Պոր տո յի պո լի տեխ նիկ ինս տի տու տի խորհր դա տու նե րը փորձ ու նեին 
նե րա ռա կան կրթութ յան սկզբունք նե րի, փոր ձա ռութ յան, հա տուկ կրթութ յան ռազմավարության 
գնա հատ ման և ՖՄԴ-ԵԵ-ի կի րառ ման ո լոր տում։ Հա յաս տա նի ԲՀՄ կենտ րո նի փոր ձա գետ նե-
րը մաս նա գի տա ցած էին հո գե բա նութ յան և սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ո լորտ նե րում։ Այս աշ-
խա տանք ներն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով փոր ձա գի տա կան խում բը հա մա գոր-
ծակ ցում էր նաև Հա յաս տա նում կրթութ յան և նե րառ ման հար ցե րով զբաղ վող այլ ա ռանց քա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան, « Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ-ի, 
Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և 
Կր թութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի մաս նա գետ նե րի հետ ( Շոպ լեր և Ռեյխ լեր, 1980)։
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Հա յաս տա նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
գնա հատ ման հա մա կար գը բա րե լա վե լու հա մար 2013-2014 թթ. ան ցում կա տար վեց կեն սա հո գե-
բա նա կան մո դե լին գնա հատ ման գոր ծիք նե րը և մե թոդ նե րը ՖՄԴ–ԵԵ-ին հար մա րեց նե լու մի ջո-
ցով։ 2014 թ. հաս տատ վե ցին նաև ՀՀ «Հան րակր թութ յան մա սին» օ րեն քի փո փո խութ յուն նե րը։ 
Օ րեն քը միտ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կրթութ յան նպա տակ նե րը հա մա պա տաս-
խա նեց նե լու Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի պա հանջ-
նե րին, ա պա հո վե լու նե րա ռա կան ու մյուս նե րի հետ հա վա սար հի մունք նե րով ո րակ յալ կրթութ յուն 
և  ըն ձե ռե լու կյան քի ըն թաց քում ուս ման հնա րա վո րութ յուն ներ բո լո րի հա մար։ Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի ստո րագ րու մից հե տո մշակ վեց հա մընդ հա-
նուր նե րա ռա կան կրթութ յան մինչև 2025 թ. գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր։ Այդ գոր ծըն թացն ար-
դեն սկսվել է։ Բա րե փո խումնե րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից են հա տուկ դպրոց նե րի վե րա կազ մա-
կեր պու մը ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն նե րի (ՄՀԱԿ-ներ), նե րա ռա կան 
կրթութ յան սկզբունք նե րը պրակ տի կա յում ներդ նե լու հա մար ու սու ցիչ նե րի և դպ րոց նե րի վար չա-
կան աշ խա տող նե րի վե րա պատ րաս տումնե րը, ինչ պես նաև տա րած քա յին բազ մա մաս նա գի տա-
կան թի մեր ու նե ցող ՄՀԱԿ-նե րի ստեղ ծու մը՝ կրթա կան կա րիք նե րի գնա հատ ման, ԱՈՒՊ-նե րի 
մշակ ման գոր ծում ու սու ցիչ նե րին ա ջակ ցե լու և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի մաս նա-
գի տա կան ա ջակ ցութ յանն ուղղ ված ռե սուրս ներ հատ կաց նե լու հա մար (Ա. Պո ղոս յա նի հետ անձ-
նա կան նա մա կագ րութ յու նից, 17 հոկ տեմ բե րի 2017 թ.)։ Բա րե փոխ ման կար ևո րա գույն սկզբունք-
նե րից է բո լոր աշ խա տանք նե րը, նե րառ յալ գնա հա տումն ա ռա վել ե րե խա յա կենտ րոն դարձ նե լը։

Գ նա հատ ման նոր, ե ռաս տի ճան հա մա կարգ
Հա մա ձայն կրթա կան կա րի քի գնա հատ ման նոր հա մա կար գի` այն ի րա կա նաց վում է ե րեք 

մա կար դակ նե րում։

1.  Ա ռա ջին մա կար դա կի գնա հա տումն անց կաց նում են ու սու ցիչ նե րը դպրոց նե րում։ Ե թե 
դպրո ցում գոր ծում է բազ մա մաս նա գի տա կան թիմ, ո րի կազ մում կան հո գե բան, լո գո պեդ և 
հա տուկ ման կա վարժ, ա պա թի մի ան դամներն օգ նում են ու սուց չին։ Ու սու ցիչ նե րը կա տա-
րում են դի տար կում։ Գ նա հա տու մից ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նից հե տո դրանք 
ամ փոփ վում են ե րե խա յի, ծնո ղի և  այլ մաս նա գետ նե րի հետ միա սին։ Ե րե խա յի ֆունկ-
ցիո նա լութ յու նը գնա հա տե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում կի րա ռել ՖՄԴ-ի վրա հիմն ված 
գոր ծա ռույ թի գնա հատ ման գոր ծի քը (ՖԳԳ) ( Րայթ, 2000)։ ՖԳԳ-ն ն կա րագ րում է ե րե խա յի 
վար քի դրսևո րումնե րը (ինք նու րույն կամ օգ նութ յամբ) գոր ծու նեութ յան զա նա զան ո լորտ-
նե րում։ Այս մա կար դա կում բա ցա հայտ վում են ու սումնա ռութ յան դժվա րութ յուն նե րը։ Հիմ-
նա կան ու շադ րութ յու նը կենտ րո նա ցած է ե րե խա յի ուս ման և վար քի թեթև խնդիր նե րի 
վրա։ 1-ին մա կար դա կի գնա հատ ման արդ յունք նե րից ել նե լով՝ մշակ վում է մի ջամ տութ-
յան ծրա գիր, ո րում օգ տա գործ վում է նաև բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ռե սուր սը, ե թե, 
ի հար կե, դպրոցն ու նի նման թիմ։ Ծ րա գի րը նե րա ռում է խնդրի լուծ մանն ուղղ ված ռազ մա-
վա րութ յուն, կար ճա ժամ կետ քայ լեր, պա տաս խա նա տու ներ և կա տար ման ժամ կետ ներ։

2.  Ե թե խնդիրն ա վե լի բարդ է և  ե րե խա յի կրթա կան կա րիք ներն ա վե լի լուրջ են, ե րե խա յի 
ա ջակ ցութ յան պլա նը կազմ վում է 2-րդ մա կար դա կի գնա հատ մամբ, որն ի րա կա նաց նում 
է տա րած քա յին ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րո նը (ՏՄՀԱԿ)։ Կենտ-
րո նի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը դպրո ցի ման կա վար ժի հետ միա սին կա տա րում է 
ե րե խա յի ամ բող ջա կան գնա հա տում բժշկա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և ման կա վար-
ժա կան բա ղադ րիչ նե րով՝ հիմն վե լով ՖՄԴ-ի վրա։ Այս ամ բող ջա կան գնա հա տու մը կա րող 
է նե րա ռել գնա հատ ման գոր ծիք նե րի մի ամ բողջ շարք՝ ե րե խա յի ա ռող ջութ յան պատ մութ-
յան, ե րե խա յի և  ըն տա նի քի սո ցիա լա կան պատ մութ յան վե րա բեր յալ «Ա մեն ինչ իմ մա-
սին» հար ցա շա րե րը և սո վո րո ղի հո գե կան զար գա ցու մը գնա հա տող փա թե թը ( Պա պո յան, 
Գալստ յան և Բե ջան յան, 2009)։ Նե րա ռում է նաև Հո գե բա նա կան զար գաց ման գնա հատ-
ման սանդ ղակ՝ CARS (Childhood Autism Rating Scale, Վաղ ման կա կան աու տիզ մի վար-
կան շա յին սանդ ղա կը) ( Շոպ լեր և Ռեյխ լեր, 1971, 1980), TPBA (Transdisciplinary Play-Based 
Assessment, Խա ղի վրա հիմն ված բազ մո լորտ գնա հա տում ( Լին դեր, 1993), COSA (Child 
Occupational Self-Assessment, Սո վո րո ղի զբաղ վա ծութ յան ինք նագ նա հա տում (Կ րա մեր և  
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ու րիշ ներ, 2014), SFA (School Function Assessment, Դպ րո ցի գոր ծառ նա կան գնա հա տում) 
( Կոս թեր և  ու րիշ ներ, 1998), SIS (Support Intensity Scale, Ա ջակ ցութ յան ին տեն սի վութ յան 
սանդ ղակ) ( Թոմպ սոն, 2004), CFFS ( Child and Family Follow-up Survey, Ե րե խա յի և  ըն տա-
նի քի հետ ևո ղա կան ու սումնա սիր ման հար ցա շար) ( Բե դելլ, 2004) և Ար կի ինք նո րոշ ման 
գնա հատ ման սանդ ղակ ( Վեհ մե յեր, 1995)։ Այս գլխում նշված բո լոր գոր ծիք ներն ըն դուն վել 
և տե ղայ նաց վել են բժշկա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա հատ ման կենտ րո նի (ներ կա-
յումս՝ Հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան կենտ րոն) մաս նա գետ նե րի, Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի փոր ձա գետ նե րի, Պոր տու գա լիա յի Պոր տո հա մալ սա րա-
նի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ։

Ծ նո ղը գնա հատ ման այս մա կար դա կի պար տա դիր մաս նա կիցն է։ Բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մե րը գնա հատ ման արդ յունք նե րը հա մադ րում են կրթա կան չա փո րո շիչ նե րի հետ և  ի րենց կող-
մից ա ռա ջարկ վող նոր մո տե ցումնե րը քննար կում են ման կա վար ժի հետ։ Սո վո րա բար ա ռա ջարկ-
վող մի ջամ տութ յունն ի րա կա նաց նում են մաս նա գետ նե րը։

Որ պես կա նոն, այս մա կար դա կում ի րա կա նաց վում է սո վո րո ղի ֆունկ ցիո նալ գնա հա տու մը և 
ճա նաչ վում է նրա կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ մա նի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Բազ մա մաս նա-
գի տա կան թի մը սո վո րո ղի հա մար մշա կում է ԱՈՒՊ, սա կայն գնա հատ ման կենտ րո նը չի զբաղ-
վում նե րա ռա կան կրթութ յան ո րա կի մշտա դի տարկ մամբ։ Նո րաս տեղծ տա րած քա յին ա ջակց ման 
կենտ րոն նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար գոր ծում են ըն թա ցիկ վե րա պատ րաս տումներ։ Տա րած-
քա յին կենտ րոն նե րում վե րա պատ րաս տում են անց նում դպրոց նե րի բազ մա մաս նա գի տա կան թի-
մե րը և ման կա վարժ նե րը։

3-րդ մա կար դա կի գնա հա տումն անց կաց վում է տա րած քա յին ՄՀԱԿ-նե րի աշ խա տանք նե-
րը հա մա կար գող Եր ևա նի հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան կենտ րո նի կող մից։ 
Կենտ րո նում կա տար վում են կրթա կան կա րի քի ա ռա վել բարդ ու վի ճա հա րույց դեպ քե րի գնա-
հա տումնե րը։ Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը և գոր ծիք նե րը նույնն են, ինչ տա րած քա յին գնա հատ-
ման կենտ րոն նե րում։ Միա ժա մա նակ հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան կենտ րո նը 
պա տաս խա նա տու է գնա հատ ման ընդ հա նուր գոր ծըն թաց նե րի, քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և 
ՄՀԱԿ-նե րում վե րա պատ րաս տումնե րի անց կաց ման հա մար։

Գ նա հատ ման այս նոր հա մա կարգն ար դեն կի րառ վել է Ս յու նի քի (2016 թ.), Տա վու շի (2017 
թ.) և Լո ռու (2017 թ.) մար զե րում։ Հա ջոր դը Եր ևանն է, ո րին կհետ ևեն նաև մյուս մար զե րը։ Գ նա-
հատ ման հա մա կար գի ներդ րու մը բո լոր մար զե րում կա վարտ վի մինչև 2025 թ.։ Այս ըն թա ցիկ նա-
խա ձեռ նութ յան նպա տա կը ԿԱՊԿ ու նե ցող սո վո րող նե րին ընդ հա նուր ու սուց ման մեջ նե րա ռելն 
է տվյալ նե րի վրա հիմն ված գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով։ Հիմն վե լով մար զե րի փոր ձի և  արդ յունք նե րի 
վրա՝ գնա հատ ման հա մա կար գը կկա տա րե լա գործ վի։

Ս տորև բեր ված է սո վո րող Ա րա մի դեպ քի ու սումնա սի րութ յու նը; Ե րե խան ըն դուն ված կար-
գով գնա հա տում է ան ցել Հա յաս տա նում։ Գ նա հատ ման արդ յունք նե րը (հաշ վետ վութ յան ձևով) 
ներ կա յաց ված են ստորև՝ ցույց տա լու, թե ինչ տե ղե կութ յուն ներ են օգ տա գոր ծում ծնող նե րը, ու-
սու ցիչ նե րը և գ նա հատ ման կենտ րոն նե րը կրթութ յու նը պլա նա վո րե լիս։ Հաշ վետ վութ յան ա ռա ջին 
բաժ նում Ա րա մի անձ նա կան տվյալ ներն են, ո րին հետ ևում է տվյալ ժա մա նա կում ցու ցա բե րած 
ֆունկ ցիո նա լութ յան նկա րագ րութ յու նը։ Այ նու հետև ներ կա յաց վում են գնա հատ ման տվյալ նե րը 
(տե՛ս ներ դիր 1ա և 1բ)։
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Ներ դիր 1ա. Ա րա մի դեպ քը

 Ֆունկ ցիո նա լութ յան բնու թա գիր․ 2-րդ  մա կար դակ

Ա նուն, ազ գա նուն - Ա.Ա.

Ծն վել է (օ րը, ա մի սը, տա րին) - 04. 07. 2007

Ծննդ յան վկա յա կան N

Գ րանց ման N

Կր թա կան հաս տա տութ յան ան վա նու մը

 Դա սա րա նը - IV

Բ նու թա գիր

Ա-ն 9 տա րե կան է, սո վո րում է եր րորդ դա սա րա նում։ Ե րե խան խնդիր ներ ու նի մի քա նի 
ո լորտ նե րում, մաս նա վո րա պես դժվա րա նում է սո վո րել ու գի տե լիք նե րը կի րա ռել, կա տա-
րել ա ռա ջադ րանք ներն ու հետ ևել պա հանջ նե րին, հա ղոր դակց վել, ներգ րավ վել հան րա յին 
կյան քում: Ե րե խան սո վո րում է ան հա տա կան ու սուց ման պլա նով։ Ապ րում է հոր, մոր, քրոջ 
և  եղ բոր հետ։

 Ցան կութ յուն ներն ար տա հայ տում է ձայ նար ձա կումնե րով:  Բա ռա պա շա րը բաղ կա ցած է 
4-5 ա ղա վաղ ված ար տա սան վող բա ռե րից։ 

Ա-ն  ու շադ րութ յու նը դժվա րութ յամբ է կենտ րո նաց նում մարդ կանց, ի րա դար ձութ յուն նե րի և  
ա ռար կա նե րի վրա: Ու շադ րութ յու նը կա յուն չէ, կենտ րո նա նում է 1-2 րո պե, այն էլ մե ծա հա-
սա կի հուշ ման պա րա գա յում:

 Հաս կա նում է ի րեն ուղղ ված պարզ բա նա վոր խոս քը, սա կայն միան գա մից չի ար ձա գան-
քում: Ար ձա գան քե լու դեպ քում էլ հիմնա կա նում գոր ծա ծում է ժես տե րը:  Սի րում է ե րաժշ-
տութ յուն լսել: 

Ե րե խան ար ձա գան քում է իր ան վա նը, ճա նա չում է իր հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րին:

Ա ռա վել կապ ված է մոր հետ։ Ըն տա նի քում առ կա են օ րի նա չափ փոխ հա րա բե րութ յուն ներ:

Դժ վա րա նում է շփվել թե՛ մե ծա հա սակ նե րի, թե՛ հա սա կա կից նե րի հետ: Ն կատ վում են ե րե-
խա յի՝ խմբա յին աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վե լու դժվա րութ յուն ներ:

 Շատ հա ճախ իր ու զա ծին հաս նե լու հա մար դրսևո րում է բա ցա սա կան հույ զեր։ Դ րանք վե-
րահս կե լու հա մար նա մշտա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նի։ 

 Փո փո խութ յուն նե րին հար մար վում է մեծ դժվա րութ յամբ, այն էլ մայ րի կի ա ջակ ցութ յամբ։ 
 Շատ հա ճախ նրա վար քը դառ նում է ան կա ռա վա րե լի:

 Ճա նա չում է ա ռօր յա կեն ցա ղա յին ա ռար կա նե րը:  Տար բե րում է ե րեք գույն՝ կար միր, կա-
նաչ, կա պույտ։  Կա րո ղա նում է երկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
հա մադ րել ձևան մու շի հետ:

Ա-ն  ա ռար կա նե րին ծա նո թա նում է շո շա փե լու և  տե սո ղութ յան մի ջո ցով:  Տե սո ղա կան և լ սո-
ղա կան ար ձա գանք նե րը հա մա պա տաս խա նում են տա րի քին:
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Ա-ն դրս ևո րում է ինք նաս պա սարկ ման հմտութ յուն ներ. օգտ վում է զու գա րա նից, լվա նում 
է ձեռ քե րը, մայ րի կի օգ նութ յամբ լվա նում է ա տամնե րը, լո գանք է ըն դու նում, օգտ վում է 
սպաս քից և  ու տում ինք նու րույն:

 Ժա մա նա կի մեծ մասն անց կաց նում է տա նը մայ րի կի հետ:  Սի րում է հա մա կարգ չով զբաղ-
վել, հո ղով խա ղալ, թղթեր կտրա տել:

Անվ տան գութ յան կա նոն նե րին հետ ևում է միայն մե ծա հա սակ նե րի ցու ցումնե րով:

 Քայ լում և  տե ղա շարժ վում է ինք նու րույն, սա կայն եր բեմն նկատ վում են կրկնվող, ան կա-
նոն շար ժումներ:
Ե րե խան օգտ վում է հո գե բա նի, հա տուկ ման կա վար ժի, լո գո պե դի, սո ցիա լա կան ման կա-
վար ժի ծա ռա յութ յուն նե րից:  Ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը պետք է շա րու նա կել։ 

Լիար ժեք հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն ա պա հո վե լու հա մար գնա հատ ման արդ յունք նե րը պետք 
է տրա մադր վեն նաև ծնող նե րին։ Այդ տվյալ նե րը պետք է ու նե նան նաև գնա հատ ման տար բեր 
գոր ծիք նե րով ստա ցած միա վոր ներ՝ ի րենց մեկ նա բա նութ յուն նե րով։ Տվ յալ ներն օգ տա գործ վում 
են հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պի սին է Ա րա մի ֆունկ ցիո նա լութ յու նը նրա տա րե կից նե րի հա մե-
մա տութ յամբ ու ըստ այդմ ո րո շե լու անհ րա ժեշտ մի ջամ տութ յուն նե րը։ Այս գնա հատ ման մեջ ման-
կա վարժն օգ տա գոր ծել է հետև յալ գոր ծիք նե րը.

● հար ցա շար ե րե խա յի և  ըն տա նի քի սո ցիա լա կան պատ մութ յան վե րա բեր յալ,
● հար ցա շար սո վո րո ղի ա ռող ջութ յան պատ մութ յան վե րա բեր յալ,
● սո վո րո ղի հո գե կան զար գա ցու մը գնա հա տող ախ տո րո շիչ փա թեթ,
● հո գե բա նա կան զար գաց ման գնա հատ ման սանդ ղակ,
● 0-ից 6 տա րե կան ե րե խա նե րի զար գաց ման և կր թա կան չա փո րո շիչ ներ։

Թի մի բո լոր մաս նա կից նե րից տվյալ նե րը հա վա քե լուց հե տո Ա րա մին ա ջակ ցող թի մա կից նե-
րը ստո րագ րում են փաս տա թուղթ՝ հա մա ձայ նե լով, որ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վել է փաս տա կան 
տվյալ նե րի հի ման վրա և  արդ յունք նե րը հաս կա նա լի են բո լո րին։ Այդ փաս տաթղ թի ստու գա թուղ-
թը ներ կա յաց վում է ստորև։

Ներ դիր 1բ. Փաս տաթղ թի նմու շօ րի նակ 

Գ նա հա տել են՝

ծնող ________________  

սո ցիա լա կան ման կա վարժ ________________  

գնա հատ ման պա տաս խա-
նա տու ________________  

բժիշկ ________________  

տնօ րեն

կնիք

________________
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 Գ նա հատ ման առ կա հա մա կար գի ա ռա վե լութ յուն նե րը և   
հե տա գա բա րե լավ ման հիմնախն դիր ներն ու կա րիք նե րը 
Նոր գնա հատ ման հա մա կար գը մշակ վել է 2014-ին Պոր տու գա լիա յի Պոր տու պո լի տեխ նիկ 

ինս տի տու տի, Հա յաս տա նի կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա-
մա գոր ծակ ցութ յամբ։ Այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կը « Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ-ն  է, ո րը զգա լի 
ձեռք բե րումներ ու նի ոչ միայն ե րե խա նե րի գնա հատ ման ձևի, այլև կա րիք նե րի ճա նաչ ման ու հա-
ջո ղութ յամբ սո վո րե լու նե րու ժը բա ցա հայ տե լու մո տե ցումնե րում։ ՖՄԴ-ի վրա հիմն ված գնա հատ-
ման հա մա կար գին անց նե լու շնոր հիվ բժշկա կան մո տեց ման փո խա րեն, ո րը պատ մա կա նո րեն 
կի րառ վել է Հա յաս տա նում և  այլ հետ խորհր դա յին երկր նե րում, շեշ տադր վել է ե րե խա յի մի ջա վայ-
րա յին և  անձ նա կան գոր ծոն նե րի ո րո շու մը՝ կապ ված մարմնի կա ռուց ված քի և գոր ծա ռույթ նե րի, 
ինչ պես նաև ակ տի վութ յան ու մաս նակ ցութ յան հետ (Իմ րի, 2004; Սի մեոն սոն, 2009)։ Սա ճիշտ 
ուղ ղութ յամբ կա տար ված կար ևոր քայլ է, ո րը ման կա վարժ նե րին և ծ նող նե րին պատ կե րա ցում է 
տա լիս մի ջա վայ րում (դպրոց և հա մայնք) ե րե խա յի գոր ծու նեութ յու նը, նրա արդ յու նա վետ մաս-
նակ ցութ յու նը խո չըն դո տող ո րո շա կի գոր ծոն նե րի մա սին։

Այ դու հան դերձ, գնա հատ ման ՖՄԴ մո տեց ման մեջ պա կա սում է մի կար ևոր բա ղադ րիչ՝ 
տե ղա կան կրթա կան ծրագ րի և  ու սուց ման միջև կա պը։ 2016 թ. Եր ևա նում կա յա ցած « Հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի ի րա կա նաց մանն ըն-
դա ռաջ» խորհր դա ժո ղո վում ու նե ցած իր ե լույ թում Սան չես Ֆե րեյ րան նշեց, որ հա մա ձայն ԱՀԿ 
ՖՄԴ–ԵԵ-ի՝ կազմ վում է ե րե խա յի ֆունկ ցիո նա լութ յան հա կիրճ նկա րագ րութ յու նը, սա կայն դժվա-
րութ յուն է ա ռա ջա նում դա մի ջամ տութ յան ծրագ րի և ԱՈՒՊ-ի հետ կա պե լու հար ցում։ Սա խնդիր 
է, քա նի որ ման կա վար ժի հա մար գնա հա տու մը պետք է գործ նա կան ու ղե նիշ լի նի կրթա կան նյու-
թե րը և դա սա վան դու մը ե րե խա յի կրթա կան կա րիք նե րի բա վա րար մա նը լա վա գույնս հար մա րեց-
նե լու հա մար։ Միայն ե րե խա յի դժվա րութ յուն նե րի (ֆի զի կա կան, մտա վոր, հու զա կա մա յին) կամ 
մի ջա վայ րի թե րութ յուն նե րի բա ցա հայ տումնե րը չեն կա րող բա վա րար լի նել ուս ման դժվա րութ յուն 
և զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րին հա սա կա կից նե րի հետ սո վո րե լու հա վա-
սար հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռե լու հա մար։

Դի տար կենք մի օ րի նակ։ Եր րորդ դա սա րա նում, որ տեղ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող եր կու ա շա կերտ կա, մա թե մա տի կա յի դա սի թե ման վե րա բե րում է կո-
տո րակ նե րին։ Ա շա կերտ Ա-ն  ու նի տե սո ղութ յան ծանր խան գա րում, իսկ սո վո րող Բ-ն՝ չա փա վոր 
մտա վոր հե տամնա ցութ յուն։ Ու սուց չին անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, թե դա սա վանդ ման նյու թերն ինչ-
պես հար մա րեց նի, փո փո խի, որ պես զի ե րե խա նե րը հաս կա նան, թե ինչ է կո տո րա կը։ Ա-ի դեպ քում, 
բա ցի հաս կա ցութ յու նը բա նա վոր բա ցատ րե լուց, ու սու ցի չը պետք է օգ տա գոր ծի նաև դի դակ տիկ 
նյու թեր, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա, ամ բող ջի մեջ մա սե րը շո շա փե լով, զգալ։ Այս մո տե ցու մը 
կօգ նի նաև Բ-ին, սա կայն բա ցի դրա նից, այս ա շա կեր տին հար կա վոր է բազ մա թիվ փոր ձեր ա նել, 
որ պես զի կա րո ղա նա հա վա քել տար բեր չա փի մա սե րի բա ժան ված շրջա նը։ Դա սա վանդ ման մե-
թո դի ընտ րութ յու նը կամ եր բեմն թի րա խա վոր ված (ո րոշ դեպ քե րում հա տուկ ման կա վար ժա կան) 
մի ջամ տութ յուն նե րը կա րող են ա ռա վել արդ յու նա վետ լի նել ձևա վո րող գնա հատ ման կի րառ ման 
դեպ քում։ Ա ռանց գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին ու սու ցո ղա կան բա ղադ րիչ ա վե լաց նե լու՝ կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը չեն ու նե նա հա սա կա կից նե րի հետ 
ու սուց ման մեջ լիար ժեք, արդ յու նա վետ նե րառ վե լու հնա րա վո րութ յուն։

Գ նա հատ ման այ լընտ րան քա յին մո տե ցումներ
Կր թութ յան մեջ կի րառ վում է գնա հատ ման եր կու հիմնա կան տե սակ՝ ամ փո փիչ և ձ ևա վո-

րող։ Դ րանք տար բեր նպա տակ նե րի հա մար են և պետք է օգ տա գործ վեն ըստ նշա նա կութ յան։ 
Ամ փո փիչ գնա հա տու մը հիմնա կա նում ի րա կա նաց վում է ու սումնա ռութ յու նից հե տո և  ար տա ցո-
լում է սո վո րո ղի ա ռա ջըն թա ցը։ Դա սո վո րա բար ար վում է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում (օ րի-
նակ՝ կի սամ յա կի կամ ու սումնա կան տար վա ա վար տին)։ Այս գնա հա տումնե րը, որ պես կա նոն, 
ստան դար տաց ված են։ Ամ փո փիչ գնա հա տու մը հա մար վում է գի տե լի քի գնա հա տում և նե րա ռում 
է ա ռա ջա դի մութ յան ստուգ ման տար բեր թես տեր։ Ի տար բե րութ յուն՝ ձևա վո րող գնա հա տու մը 
կա տար վում է ու սուց ման ըն թաց քում և  ար տա ցո լում է սո վո րո ղի ըն թա ցիկ ձեռք բե րումնե րը։ Այս 
գնա հատ մա նը բնո րոշ են հա ճա խա կի (օ րի նակ՝ շա բա թա կան, ամ սա կան) 1-5 րո պե տևո ղութ յամբ 
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չա փումնե րը։ Ձ ևա վո րող գնա հա տու մը տե ղե կութ յուն է տա լիս ա շա կեր տի սո վո րե լու և  ու սուց ման 
արդ յու նա վե տութ յան մա սին։ Այն միտ ված է օգ նե լու ու սու ցիչ նե րին` և՛ գնա հա տե լու ու սուց ման 
մե թոդ նե րը, և՛ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ա շա կերտ նե րի ուս ման արդ յունք նե րը բա րե լա վե լու 
նպա տա կով փո խե լու դրանք։ Կարճ ա սած` սա գնա հա տում է հա նուն ու սումնա ռութ յան։ Ձ ևա վո-
րող գնա հա տու մը, որ պես կա նոն, խիստ տե ղայ նաց ված է, այ սինքն՝ հիմն ված է դպրո ցի կրթա կան 
ծրագ րի և չա փո րո շիչ նե րի վրա, սա կայն ոչ ան պայ ման ձևայ նաց ված, քա նի որ ա շա կերտ նե րի 
մի խմբի ա ռա ջըն թա ցը մեկ այլ խմբի հետ հա մե մա տե լու նպա տակ չի հե տապն դում։ Ձ ևա վո րող 
գնա հա տու մը նա խա տես ված է հա սա կա կից նե րից հետ մնա ցող կամ հա տուկ ու շադ րութ յան կա-
րիք ու նե ցող սո վո րող նե րի ու սուց ման հե տագ ծին հետ ևե լու հա մար։ Այս գնա հա տու մը նե րա ռում 
է թղթա պա նակ ներ, կրթա կան չա փո րոշ չի վրա հիմն ված գնա հա տում և վերջ նարդ յունք նե րի այլ 
չա փումներ։

Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փում 
Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը ձևա վո րող գնա հատ ման տե սակ է, ո րը նա-

խա տես ված է սո վո րող նե րի տար րա կան գի տե լիք նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի, այ սինքն՝ գրա ճա նա-
չութ յան և թ վա բա նութ յան ա ռա ջըն թա ցը գրան ցե լու հա մար։ Մ շակ վել է Մի նե սո թա յի հա մալ սա-
րա նի կրթա կան դժվա րութ յուն նե րի հե տա զո տա կան ինս տի տու տի կող մից 1970-ա կան նե րի վեր-
ջին և 1980-ա կան նե րի սկզբին ( Դե նո, 1985, 1992)։ Այս գնա հա տումն ի սկզբա նե նա խա տես ված 
էր օգ նե լու հա մար հան րակր թա կան դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րին ու սումնա կան ու նա կութ յուն նե րի 
յու րա հա տուկ խան գա րում ու նե ցող սո վո րող նե րի հա մար արդ յու նա վետ ու սու ցում կազ մա կեր պե-
լու հար ցում։ Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի հե տա զո տող նե րը ու սու ցիչ նե րի ա ջակ ցութ յամբ մշա կել 
են ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը, որ պես զի հա ճա խա կի (շա բա թը կամ եր կու 
շա բա թը մեկ) ստու գեն ու մշտա դի տար կեն սո վո րո ղի փոքր ա ռա ջըն թա ցը ըն թեր ցա նութ յան, իսկ 
հե տո նաև մա թե մա տի կա յի մեջ։ Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը չափ ման հիմ-
նա կան ձև  է ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը մո տեց ման մեջ (տե՛ս գլուխ 6)։ 

Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման մե թո դա բա նութ յան հիմ քում դի տար կում-
ներն են, ո րոնք լայ նո րեն կի րառ վում են սո վո րո ղի վար քի փո փո խութ յուն նե րին հետ ևե լու հա մար։ 
Դի տարկ ման և վար քագ ծի վրա հիմն ված մո տեց ման ա ռա վե լութ յունն այն է, որ գնա հա տու մը՝

ա)  ար ձա նագ րում է ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցը տվյալ պա հի դրութ յամբ են թադ րութ յուն ներ 
ա նե լու փո խա րեն,

բ)  կա րող է կի րառ վել միայն կարճ ժա մա նա կա մի ջոց նե րի հա մար ստու գա թեր թե րով վար քի 
հա ճա խա կի դի տարկ ման մի ջո ցով։

Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման մեկ այլ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն էլ 
նրա ուղ ղա կի կապն է ազ գա յին կամ տե ղա կան կրթա կան ծրագ րի հետ, ին չի շնոր հիվ այն ա վե լի 
է կար ևոր վում։ 

  Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը տևում է ըն դա մե նը 1-3 րո պե. հեշտ է կա-
տար ման ու միա վոր նե րը հաշ վե լու ա ռու մով։ Գ նա հատ ման նպա տակն ու սու ցու մը լրաց նելն է, ոչ 
թե ընդ հա տե լը։ Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման նա խա պատ րաս տումն ու ի րա-
կա նա ցու մը թանկ չեն, ո րով հետև հիմն վում են տե ղա կան կրթա կան ծրագ րից բխող նյու թե րի 
վրա։ Ն յու թե րը վերց վում են կրթա կան ողջ ծրագ րից, ոչ թե որ ևէ թե մա յից` պար զե լու հա մար 
արդ յոք ա շա կերտ ներն ամ բողջ ըն թաց քում հետ ևո ղա կա նո րեն սո վո րում են կրթա կան ծրագ րի 
նյու թե րը և  ա վե լի վաղ սո վո րա ծը չեն մո ռա նում (մնա ցոր դա յին գի տե լիք նե րի ստու գում):

Գ նա հատ ման ըն թա ցա կար գե րը տա րի ներ շա րու նակ փոր ձարկ վել են` ընդգր կե լով տար բեր 
տա րի քի, դա սա րան նե րի և զար գաց ման տար բեր խան գա րումներ ու նե ցող սո վո րող նե րի ( Վեյ մեն 
և  ու րիշ ներ, 2007)։ Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի դեպ քում 
ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման շնոր հիվ հնա րա վոր է ժա մա նա կի ըն թաց քում 
լավ արդ յունք նե րի հաս նել և չա փել, օ րի նակ, ըն թեր ցա նութ յան ե րեք ա ռանց քա յին կող մե րը՝ վեր-
ծա նում, սա հու նութ յուն և  ըմբռ նում ( Վեյ մեն և  ու րիշ ներ, 2007)։ Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն-
ված չա փումն ու նի ըն թեր ցա նութ յան չափ ման եր կու հիմնա կան տե սակ՝

ա) ըն թեր ցա նութ յան սա հու նութ յուն, ո րը ստուգ վում է ան հա տա պես և տ ևում է մեկ րո պե, 
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բ)  ե րեք րո պե տևող խա ռը ըն թեր ցա նութ յուն մի խումբ ա շա կերտ նե րի կող մից։ Ա շա կերտ-
նե րը պար բե րութ յու նը կար դում են մտքում, ա պա յու րա քանչ յուր նա խա դա սութ յան բա-
ռե րի ե րեք տար բե րակ նե րից ընտ րում են կար դա ցա ծին ա ռա վել հա մա պա տաս խա նող 
մեկ բառ։ 

Եր կու չա փումնե րի դեպ քում էլ տրվում են միա վոր ներ ճիշտ կար դա ցած կամ ճիշտ ընտր ված 
բա ռե րի հա մար։ Ս տորև տրված է ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման վար ժութ յան 
մի օ րի նակ (տե՛ս ներ դիր 1)։

Ներ դիր 1. Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման վար ժութ յան օ րի նակ

Է դո ւար դը սո վո րում է լո ղալ։ Նա, շո գից քրտնած, նստած է տան դի մաց։ Ն րա գլխա  վերևում 
փայ լում է (բարձր, հան գիստ, վառ) ար ևը։ Խո տերն ու ծա ռե րը (թոշ նել են, բարձ րա ցել են, 
արթ նա ցել են) ար ևի կի զիչ ջեր մութ յու նից։ Է դո ւար դը հո գոց հա նեց ու քշեց դեմ քին նստած 
(գուլ պան, սա լի կը, ճան ճը)։ « Սի րում եմ ա մա ռը, ո րով հետև (մտքեր, ա թոռ ներ, դա սեր) չկան։ 
Բայց մյուս կող մից էլ ամ ռա նը շատ (ամ պա մած, կա նո նա վոր, տոթ է)»,- մտա ծեց Է դո ւար դը։

 Միա վոր նե րը տրվում են ճիշտ ընտ րութ յուն նե րի թվով։ 

Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը մա թե մա տի կա յում մշակ վել է մա թե մա տի-
կա կան հաս կա ցութ յուն ներն ու գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը ստու գե լու հա մար ( Ֆոե գան, Ջի-
բան և Դե նո, 2007; Ֆուչս և Ֆուչս, 2005)։ Ե րեք րո պեա նոց այս ստու գումնե րը կի րառ վում են խմբի 
հա մար։ Միա վոր նե րը տրվում են ըստ ճիշտ պա տաս խան նե րի թվի։ Ինչ պես ըն թեր ցա նութ յան 
դեպ քում, այն պես էլ այս տեղ ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին հետ ևե լու նպա տա կով մա թե մա տի-
կա կան ա ռա ջադ րանք նե րը վերց վում են տվյալ դա սա րա նի ու սումնա կան ծրագ րից։

Մաք մա սո տե րը և Քեմփ բել լը (2008) ի մի են բե րել են գրա վոր աշ խա տանք նե րին վե րա բե րող 
մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ` ամ փո փե լու հա մար գրա վո րին տի րա պե տե լու դժվա րութ յուն ներ ու-
նե ցող ե րե խա նե րի գրե լու ու նա կութ յուն նե րի գնա հատ ման առ կա մո տե ցումնե րը։ Ա շա կերտ նե րին 
ա ռա ջարկ վում է 3-5 րո պեի ըն թաց քում մի քա նի նա խա դա սութ յամբ (կախ ված նրա տա րի քից) 
շա րադ րել նկա րի բո վան դա կութ յու նը։ 

Ո ւո լա սը, Տիք հան և Գուս տաֆ սո նը (2010) ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման 
նյու թե րը հար մա րեց րել են մի ջին և ծանր մտա վոր հե տամնա ցութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու-
սուց ման բո վան դա կութ յանն ու նյու թե րին և մ շա կել են հիմնա կան վերջ նարդ յուն քի չափ ման գոր-
ծիք ներ։ Բա ցի չա փումնե րի հա մար բո վան դա կութ յան հար մա րե ցու մից, փոխ վել է նաև ձևա չա փը՝ 
ա ռա ջար կե լով մի շարք քար տեր, ո րոնք հե տո հար մա րեց վել են նոր տեխ նո լո գիա նե րին (Է բե րի և 
Տիք հա, 2018)։

 Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ մամբ ձեռք բեր ված 
տվյալ նե րի օգ տա գոր ծումն ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման  
հա մար. դեպ քի նկա րագ րու թուն
Ախ տո րո շիչ և գոր ծա ռու թա յին գնա հա տումնե րի հա մե մատ՝ ձևա վո րող գնա հա տումնե րի, 

մաս նա վո րա պես ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման հիմնա կան ա ռա վե լութ յուն նե-
րից մե կը սո վո րո ղի ա ռա ջըն թա ցը հա ճա խա կի (շա բա թա կան կամ եր կու շա բա թը մեկ) ստու գելն 
է։ Ս տու գումնե րի արդ յունք նե րի գրան ցու մը և  այդ պի սով սո վո րող նե րի միա վոր նե րի ակ նա ռու 
ցու ցադ րութ յուն նե րը ու սու ցիչ նե րին, սո վո րող նե րին և ծ նող նե րին պատ կե րա ցում են տա լիս նրա 
ուս ման ա ռա ջըն թա ցի, զար գաց ման, ինչ պես նաև ու սուց չի դա սա վանդ ման արդ յու նա վե տութ յան 
մա սին։

Հաս մի կը ոչ մի բառ ճիշտ չէր ընտ րում։ Ն րա ու սու ցի չը և ծ նող նե րը ան հանգս տա ցած էին, 
որ աղ ջի կը չի սո վո րում նույն տեմ պե րով, ինչ իր դա սա րան ցի նե րը, և կար ծում էին, որ սո վո րե լու 
ու նա կութ յուն նե րի յու րա հա տուկ խան գա րում ու նի։ Հա մա ձայն ու սուց չի սահ մա նած նպա տա կի՝ 
Հաս մի կը յոթ ամ սում պետք է սո վո րեր կար դալ րո պեում առն վազն 17 բառ։ Ն պա տա կին հաս նե լու 
հա մար ու սու ցի չը կի րա ռեց ըն թեր ցա նութ յան վաղ զար գաց ման ե րեք տար բեր մի ջամ տութ յուն։ 
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Մի ջամ տութ յուն նե րից մե կը սկզբնա կան շրջա նում Հաս մի կի հա մար արդ յու նա վետ էր, բայց ո րոշ 
ժա մա նակ անց պարզ դար ձավ, որ ակն կալ վող արդ յուն քին չեն հաս նում։ Շատ արդ յու նա վետ չէր 
նաև վաղ ըն թեր ցա նութ յան երկ րորդ մի ջամ տութ յու նը։ Ուս տի հին գե րորդ ամ սում փոր ձարկ վեց 
մի ջամ տութ յան եր րորդ տար բե րա կը։ Դ րա շնոր հիվ Հաս մի կը սկսեց նկա տե լիո րեն ա րագ կար-
դալ բա ռե րը, րո պեում՝ 11 բառ՝ մո տե նա լով սահ ման ված նպա տա կին։ Բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մի օգ նութ յամբ Հաս մի կի ու սու ցի չը կազ մեց յոթ ա միս նե րի կտրված քով ա շա կեր տու հու ճիշտ 
կար դա ցած բա ռե րի քա նա կը պատ կե րող ամ փո փիչ սխե մա։ Բա ռեր կար դա լը նե րա ռում էր ոչ 
միայն տեխ նի կա կան ա ռու մով կար դա լը, այլև կար դա ցած բա ռե րի ի մաս տի ըն կա լու մը։ 

Ձ ևա վո րող գնա հատ ման ժա մա նակ, այս դեպ քում՝ ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված 
չափ մամբ ու սու ցի չը կա րո ղա ցավ ցույց տալ մի ջամ տութ յուն նե րի շնոր հիվ Հաս մի կի ա ռա ջըն թա-
ցը, ո րով բա ցառ վե ցին ուս ման յու րա հա տուկ խան գա րում ու նե նա լու հան գա ման քը և կր թա կան 
կա րի քի գնա հատ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Այդ պի սով կանխ վեց ա շա կեր տին ան հար կի թե րա-
գնա հա տե լը։ Միա ժա մա նակ ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման և մշ տա դի տարկ-
ման տվյալ նե րը ու սուց չին օգ նե ցին հաս կա նա լու, թե մի ջամ տութ յուն նե րից ո րոնք են Հաս մի կի 
հա մար ա ռա վել կամ սա կավ օգ տա կար։

Ինչ պես եր ևում է տվյալ դեպ քում, ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման հա մար մշակ ված գնա-
հատ ման գոր ծիք ներն ար ժե քա վոր են դա սա վանդ ման մե թո դա բա նութ յան ընտ րութ յան տե սանկ-
յու նից։ Դ րանք ման կա վարժ նե րին, սո վո րո ղին ու նրա ծնող նե րին պար բե րա բար տե ղե կութ յուն են 
տա լիս ու սումնա կան ծրագ րի և դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ։ 
Միա ժա մա նակ, շնոր հիվ այս գնա հատ ման, ե րե խա յի դժվա րութ յուն նե րը դի տարկ վում են ոչ թե 
որ պես նրա խնդիր ներ, այլ մի ջա վայ րա յին խո չըն դոտ ներ կամ դա սա վանդ ման մո տե ցումնե րի ան-
հա մա պա տաս խա նութ յուն ներ։ Գ նա հատ ման այս տե սա կն անհ րա ժեշտ հա վե լում է ԱՀԿ ՖՄԴ-ի 
այն մո տեց մա նը, ո րը հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում ե րե խա յի ու սումնա ռութ յան բա րե լավ-
մա նը։ Ե րե խա յի ա կա դե միա կան կամ վար քա յին ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կու մը ու սուց չին և 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մին տե ղե կութ յուն ներ կտա դա սա րա նում կի րառ վող մո տե ցումնե րի 
և ն յու թե րի արդ յու նա վե տութ յան մա սին, ին չը կօգ նի հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց նե լու կրթա կան 
դժվա րութ յուն կամ ԿԱՊԿՈՒ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նե րա ռու մը։ 

Գ նա հատ ման տվյալ նե րի կի րա ռու մը ԱՈՒՊ-ի կազ մում 
Գ նա հատ ման տվյալ նե րի հա վա քու մից ու վե րա նա յու մից հե տո թի մը սահ մա նում է ԱՈՒՊ-ի 

նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը` հիմք ըն դու նե լով ստա ցած ա մե նա կար ևոր քա նա կա կան ու ո րա-
կա կա կան տե ղե կատ վութ յու նը։ Օգ տա գոր ծե լով ի րենց գի տե լիք նե րը և փոր ձը՝ թի մի ան դամնե-
րը սահ մա նում են սո վո րո ղի կա րիք նե րը՝ ըստ ա ռաջ նա հեր թութ յան։ Դի ցուք, ա շա կեր տի հա մար 
սահ ման վել է մեկ գոր ծա ռու թա յին (լո գա րա նի դու ռը բա ցե լը), մեկ սո ցիա լա կան (դա սա րան մտնե-
լիս ող ջու նել դա սըն կեր նե րին) և մեկ կրթա կան (մա թե մա տի կա յից և  ըն թեր ցա նութ յու նից) նպա-
տակ։ Կար ևոր է, որ գնա հատ ման տվյալ ներ հա վաք վեն սո վո րո ղի՝ բո լոր ո լորտ նե րում առ կա 
կա րիք նե րի վե րա բեր յալ (Ս վաջ յան, 2014, 2016)։

 Յու րա քանչ յուր ե րե խա յի դեպ քում ԱՈՒՊ-ի խնդիր նե րի ու նպա տակ նե րի սահ մա նու մից հե-
տո հար կա վոր է սկսել ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կում՝ չա փե լու ե րե խա յի ա ռա ջըն թա ցը՝ նախ-
նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ։ Հիմն վե լով ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման արդ յունք նե րի վրա՝ 
յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար ո րոշ վում է ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րի մի ջամ տութ յուն նե րի անհ-
րա ժեշ տութ յու նը և սահ ման վում են հա ջորդ խնդիր ներն ու նպա տակ նե րը։ 

Ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման տվյալ նե րի մեկ նա բա նու մը
Վե րո հիշ յալ դեպ քի ու սումնա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, թե որ քան կար ևոր է, որ ու սու ցիչ-

նե րը և բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րը կազ մեն տվյալ նե րի գծա պատ կեր ներ և մեկ նա բա նեն 
դրանք։ Քա նի որ ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը գրան ցում է ե րե խա յի ա կա դե-
միա կան ա ռա ջըն թա ցը, կար ևոր է, որ տվյալ նե րի հա վա քու մը լի նի հա վաս տի։ Ա շա կեր տի ըն-
թեր ցա նութ յան կամ մա թե մա տի կա կան ա ռա ջադ րանք ներ լու ծե լու կա րո ղութ յուն նե րը պետք է 
ստուգ վեն ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ մամբ 1–2 շա բաթ վա ըն թաց քում առն վազն 
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3 ան գամ, որ պես զի միա վոր նե րը ճշգրիտ ար տա ցո լեն ա շա կեր տի ներ կա կա րո ղութ յուն նե րը։ Ու-
սու ցիչն ա շա կեր տին 6–12 շա բաթ վա ըն թաց քում պետք է գնա հա տի առն վազն վեց ան գամ, որ-
պես զի տվյալ նե րի փո փո խութ յուն նե րից ել նե լով՝ պար զի՝ մի ջամ տութ յու նը օգ տա կա՞ր է ե ղել, թե՞ 
ու սուց ման ռազ մա վա րութ յու նը կամ մե թո դը փո խե լու կա րիք կա։ Տվ յալ նե րի գծա պատ կեր նե րով 
ցու ցադ րու մը հու շում և  օգ նում է կոնկ րետ ա շա կերտ նե րի հա մար ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թոդ-
նե րի ընտ րութ յան վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լիս։

Ու սու ցի չը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի և  ու սուց չի օգ նա կա նի ա ջակ ցութ յամբ սահ մա նում 
է ու սուց ման յու րա հա տուկ դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող և ԱՈՒՊ-ով ու սումնա ռող յու րա քանչ յուր 
ա շա կեր տի ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման թի րախ նե րը։       

Յու րա քանչ յուր նպա տակ հիմն վում է տվյալ դաա սա րա նին, տվյալ ա ռար կա յին և  ե րե խա յի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին հա մա պա տաս խա նող ակն կա լիք նե րի վրա։ Կր թութ-
յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի դեպ քում նպա տա կը գրանց-
վում է նրանց ԱՈՒՊ-ում։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի ծանր և խո րը կա րիք նե րի 
դեպ քում նպա տա կը, որ պես կա նոն, պա կաս հա վակ նոտ է լի նում և  ար տա ցո լում է կրթա կան կա-
րիք նե րը։ 

Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի ծանր աս տի ճա նի կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի հա մար, գնա հատ ման այլ ձևե րի հա մե մատ, ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման 
և հիմնա կան վերջ նարդ յունք նե րի չափ ման ա ռա վե լութ յուն նե րից մե կը փո փո խութ յուն նե րի նկատ-
մամբ զգա յուն լի նելն է։ Պատ մա կա նո րեն ըն դուն ված է ե ղել կար ծել, որ կրթութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի ծանր աս տի ճա նի կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո վո րե լու ու նա կութ յու-
նը խիստ սահ մա նա փակ է, և ն րանց ա կա դե միա կան կա րո ղութ յուն նե րը զար գաց նե լու փոր ձերն 
ա պարդ յուն են։ Սա կայն ա պա ցուց վել է, որ ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը հա վաս-
տիո րեն բա ցա հայ տում է այս ա շա կերտ նե րի նույ նիսկ չնչին ա ռա ջըն թա ցը՝ ման կա վարժ նե րին 
անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն տա լով ի րենց կող մից բո լոր ա շա կերտ նե րին դա սա վան դե լու արդ յու-
նա վե տութ յան մա սին։

Ն պա տա կա հար մար է տար բեր երկր նե րի ու տար բեր հա մա տեքս տե րի հա մար մշա կել ու սում-
նա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փա նիշ ներ ու նոր մեր, որ պես զի սահ ման ված նպա տակ նե րը լի-
նեն ա շա կերտ նե րին, ա կա դե միա կան ու նա կութ յուն նե րին ու հմտութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան 
( Հոսփ, Հոսփ և Հո վել, 2007)։

 Նոր մեր և չա փո րո շիչ ներ մշա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն-
ված չափ մանն անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը հա վա քել ա շա կեր տա կան հա մա պա տաս խան ընտ րան-
քից։ Հա վաք ված տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա սահ ման վում են չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք ցույց են 
տա լու մի ջին վի ճա կագ րա կան ա շա կեր տի՝ մի ջի նից ցածր, մի ջին և մի ջի նից բարձր կա տա րո ղա-
կան նե րը։ Այս հա մա կարգն օգ նում է ու սու ցիչ նե րին ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չափ ման 
տվյալ ներն օգ տա գոր ծե լու ոչ միայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցը տես նե լու, 
այլև այն հա մե մա տե լու իր դպրո ցում և հա մայն քի այլ դպրոց նե րում սո վո րող մյուս ա շա կերտ նե րի 
ա ռա ջըն թա ցի հետ։

Դե րերն ու պար տա կա նութ յուն նե րը գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում
Հա յաս տա նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 

կրթա կան կա րի քի գնա հա տու մը կա տար վում է տար բեր մա կար դակ նե րում՝ դպրոց նե րում, ման-
կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակց ման տա րած քա յին կենտ րոն նե րում (ՄՀԱԿ-ներ) և Հան րա պե-
տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան կենտ րո նում։ Չ պետք է մո ռա նալ հա մալ սա րան նե րի և  այլ 
գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի դե րը հատ կա պես գնա հա տումնե րի հա մա պա տաս խա նութ-
յունն ու ո րա կը ստու գե լու ա ռու մով։ Գ նա հա տու մը կա րող է օգ տա կար լի նել, ե թե այն հու սա լի, 
հա վաս տի, փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ զգա յուն է ու կապ վում է ե րե խա յի կրթութ յան ու նրա 
արդ յու նա վե տութ յան հետ։ Ե թե գնա հա տու մը չի սահ մա նում, թե ինչ ծա ռա յութ յուն նե րի կա րիք ու-
նի ե րե խան, չի մշտա դի տար կում նրա ա ռա ջըն թա ցը կամ չի տրա մադ րում հա վաս տի ու ճշգրիտ 
տվյալ ներ, ա պա կա րող է ոչ թե օ գուտ, այլ վնաս հասց նել ե րե խա յի հետ կազ մա կերպ վող կրթա-
կան գոր ծըն թա ցին։ Հա մալ սա րան նե րը և  այլ գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ ու նեն պատ-
շաճ գի տա կան նե րուժ՝ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը բա րե փո խե լու հա մար։ Ա պա գա ու սու ցիչ ներ 
պատ րաս տող հաս տա տութ յուն նե րը նրանց զի նում են այն պի սի գի տե լիք նե րով, որ դպրոց նե րում 
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և կենտ րոն նե րում աշ խա տող ու սու ցիչ նե րը տար բեր նպա տակ նե րի հա մար կա րո ղա նան ընտ րել 
գնա հատ ման ճիշտ գոր ծիք ներ, ո րոնք պետք է ճիշտ կի րա ռել, այ նու հետև մեկ նա բա նել ստաց ված 
տվյալ ներն ու դրանք օգ տա գոր ծել ա մե նաարդ յու նա վետ ձևով։ 

Ամ փո փում
Հա յաս տա նում ան ցած տաս նամ յա կի ըն թաց քում գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում ա րա գըն թաց 

փո փո խութ յուն ներ են ե ղել։ Այժմ կրթա կան կա րի քի գնա հա տումն ի րա կա նաց վում է ԱՀԿ ՖՄԴ–
ԵԵ-ի հի ման վրա։ Վեր ջինս օգ նում է հաս կա նա լու, թե ինչ պես են ե րե խա յի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը և մի ջա վայրն ազ դում միմ յանց վրա։ Գ նա հա տումն ա ռա վել թի րա խա վո րում է կրթա կան 
մի ջա վայ րը` նրա նում ե րե խա նե րի ֆունկ ցիո նա լութ յան աս տի ճա նը հաս կա նա լու հա մար։ Հա յաս-
տա նում նոր մո տե ցու մը են թադ րում է գնա հատ ման տվյալ նե րի կի րա ռու մը կրթութ յան վե րա-
բեր յալ ո րո շումներ կա յաց նե լու հա մար։ Գ նա հատ ման հետ կապ ված ներ կա յիս ա մե նա մեծ բա ցը 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի ընտ րութ յան վե րա բեր յալ ո րո շումներ կա յաց նե լուն ուղղ ված գնա հա-
տումն է։ Ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փու մը ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հաս կա նա լու ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցը և պ լա նա վո րե լու դա սա վանդ մա նը նպաս տող այն մի-
ջամ տութ յուն նե րը, ո րոնք օգ նում են հաս նե լու սահ ման ված նպա տակ նե րին։ Հ նա րա վոր է, որ Հա-
յաս տա նի դպրոց նե րում գնա հատ ման ա ռա ջըն թա ցի հա ջորդ փու լը դառ նա ու սումնա կան ծրագ րի 
վրա հիմն ված չափ ման կի րա ռու մը։

Խորհուրդներ ուսուցիչներին

1.  Օգտագործե՛ք տարբեր գնահատումների միջոցով հավաքված տվյալներ՝ ԱՈՒՊ-ի խնդիր-
ներ, նպա տակ ներ մշա կե լու հա մար։ Դ րանք պետք է հիմն ված լի նեն SMART սկզբունք նե րի 
վրա (կոնկ րետ, չա փե լի, ի րա տե սա կան, հա մա պա տաս խան և ժա մա նա կին)։

2.   Հա վա քե՛ք բա վա րար քա նա կի տվյալ ներ՝ ել նե լով ա շա կեր տի կրթա կան խնդիր նե րից և 
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, որ պես զի հետ ևեք նրա ա ռա ջըն թա ցին և դա-
սա վան դու մը կազ մա կեր պեք դրանց հա մա պա տաս խան (ե լա կե տա յին ե րեք և  ու սուց ման 
արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման վեց տվյալ)։

3.   Փո փո խե՛ք ձ ևա վո րող և  ամ փո փիչ գնա հա տումնե րը` սո վո րո ղի կա րիք նե րին հա մա պա-
տաս խա նեց նե լու և ն րա ու սումնա կան ա ռա ջըն թա ցին հետ ևե լու հա մար։ 

4.  Արդ յու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծե՛ք ձեր հա վա քած գնա հատ ման տվյալ նե րը և դ րանք ըն դու-
նե՛ք  որ պես դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի և կր թա կան մի ջա վայ րի փո փո խութ յան ազ դակ-
ներ։ 

5.   Հա մա գոր ծակ ցե՛ք ձեր դպրոց նե րի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամնե րի և ռե սուրս 
կենտ րոն նե րի մաս նա գետ նե րի հետ։

6.  Ներգ րա վեք ծնող նե րին գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար

1.  Օ ժան դա կե՛ք և հ զո րաց րե՛ք ու սու ցիչ նե րին ու մաս նա գետ նե րին, որ պես զի կրթա կան կա-
րի քի, ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցի գնա հատ ման տվյալ նե րը հա վա քեն ու օգ տա գոր ծեն՝ 
ա շա կերտ նե րի նե րա ռու մը խթա նե լու հա մար։

2.  Ըն ձե ռե՛ք հնա րա վո րութ յուն ներ ու սու ցիչ նե րին և մաս նա գետ նե րին, որ պես զի քննար կեն 
ա շա կերտ նե րին կրթութ յան մեջ նե րա ռե լու հետ կապ ված տվյալ նե րը և դ րանք տրա մադ-
րեն ծնող նե րին ու ա շա կերտ նե րին։

3.  Ա պա հո վե՛ք, որ ու սու ցիչ նե րը և մաս նա գետ նե րը հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում-
ներ անց նեն նախ քան գնա հա տումներ անց կաց նե լը և տվ յալ նե րը մեկ նա բա նե լը։
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4.   Հետ ևե՛ք լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի գնա հատ մա նը դպրո-
ցում և գ նա հատ ման տա րած քա յին կենտ րոն նե րում։

5.  Ա պա հո վե՛ք դպրոց նե րի և գ նա հատ ման տա րած քա յին կենտ րոն նե րի արդ յու նա վետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն։

Ա ռա ջար կութ յուն ներ

1.  Մ շա կել ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման հա մա կար գեր, օ րի նակ՝ ու սումնա կան ծրագ րի 
վրա հիմն ված չա փում, գնա հատ ման նյու թեր և չա փո րո շիչ ներ։

2.  Ու սու ցիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի հա մար կազ մա կեր պել վե րա պատ րաս տում « Նե րա ռա-
կան մի ջա վայ րե րում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կում» թե մա յով։

3.  Ն պաս տել ու սու ցիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը դպրոց նե րի ներ սում, 
դպրոց նե րի միջև ու տա րած քա յին ա ջակ ցութ յան կենտ րոն նե րի հետ՝ բարձ րաց նե լու գնա-
հատ ման գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յունն ու ճշգրտութ յու նը։

4.   Ֆի նան սա վո րել հա մալ սա րա նա կան ու սումնա սի րութ յուն նե րը՝ ըն թա ցիկ կա րիք նե րին 
հա մա պա տաս խան գնա հատ ման գոր ծիք ներ ու նյու թեր մշա կե լու հա մար (օ րի նակ՝ ոչ հա-
յա խոս այն ա շա կերտ նե րի հա մար, ո րոնք ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ներ ու նեն): 

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Ի՞նչ նպա տակ նե րի կա րող եք ծա ռա յեց նել կրթա կան չա փո րոշ չի վրա հիմն ված գնա հա-
տումնե րը։

2.  Ի՞նչ հա ճա խա կա նութ յամբ է պետք ի րա կա նաց նել ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կու մը։

3.  Ինչ պե՞ս կա րե լի է ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նում ներդր-
ված ե ռաս տի ճան գնա հատ ման հա մա կար գի պայ ման նե րում։

4.  Ինչ պե՞ս կա րե լի է վեր լու ծել գնա հատ ման տվյալ նե րը, որ պես զի դրանք ծա ռա յեն ԱՈՒՊ-ի 
խնդիր նե րի ու նպատակների մշակմանը։
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Ա ջակց ման բազ մաս տի ճան հա մա կար գը ի րե նից ներ կա յաց
նում է ա ռա ջա դի մութ յամբ հա սա կա կից նե րին զի ջող ա շա

կերտ նե րի ա կա դե միա կան ու վար քագ ծա յին մի ջամ տութ յան 
թի րա խա վոր ված ձևը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կան խար
գե լե լու կամ լրաց նե լու այս ա շա կերտ նե րի կրթա կան ա ռա ջա դի
մութ յան բա ցը։ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱՍՏԻՃԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ. 
ԱՐՁԱԳ ԱՆ Ք ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱԿԱՆ 

ՎԱՐՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ Ո ՒՂ ՂՎԱԾ 
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռենատա Տիքա,  Բ րայեն Է բե րի
Մինեսոթայի համալսարան

Արաքսիա Սվաջյան, Լիլ իթ  Կ արապետյան
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոց

Գլուխ 6
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ինչ պի սի՞ ա ջակ ցութ յուն են այ սօր դպրո ցում ստա նում ու սումնա կան դժվա րութ յուն ներ և 
վար քա յին խնդիր ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րը։

2.  Ի՞նչ քայ լեր կա րե լի է ձեռ նար կել խու սա փե լու հա մար հա տուկ կրթութ յա նը ան ցու մից։ 

3.  Ի՞նչ կապ կա ա շա կեր տի ուս ման ա ռա ջա դի մութ յան և վար քի միջև։

4.  Ի՞նչ ա ջակ ցութ յուն է հար կա վոր հան րակր թա կան դպրո ցի ման կա վար ժին բո լոր ա շա կերտ-
նե րի կրթա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու համար։

Նե րա ծութ յուն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի կրթա կան հա մա-

կար գե րը նա խա տես ված են այդ երկր նե րի բո լոր, այդ թվում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի կրթա կան գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կեր-
պե լու հա մար։ Եր կու երկր նե րում էլ կա մեկ ընդ հա նուր խնդիր՝ ու սումնա կան ա ռա ջա դի մութ յան 
հսկա յա կան տար բե րութ յուն ներ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող և չու-
նե ցող ե րե խա նե րի միջև։ Ան կախ բնա կութ յան վայ րից՝ տար րա կան դա սա րան նե րում կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի շրջա նում զգա լիո րեն ա վե լի ցածր է 
գրա ճա նա չութ յան և մա թե մա տի կա կան կա րո ղութ յուն նե րի յու րաց ման մա կար դա կը։ Նույն կերպ 
էլ, հու զա կան կամ վար քա յին խնդիր ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի շրջա նում բարձր է ու սումնա կան 
դժվա րութ յուն ներ ու նե նա լու հա վա նա կա նութ յու նը: 

ԱՄՆ-ի օ րենսդ րութ յան մեջ շեշ տադր ված է գրա ճա նա չութ յան և մա թե մա տի կա կան գի տե-
լիք նե րի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, հատ կա պես՝ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի շրջա նում։ «Ոչ մի հետ մնա ցող ե րե խա» (No Child Left Behind, 
2002) օ րեն քը և « Յու րա քանչ յուր ե րե խա կա րող է հաս նել հա ջո ղութ յան» (Every Student Succeeds 
Act, 2015) օ րի նա գի ծը շեշ տադ րում են ԱՄՆ-ի հար գա լից հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը ա վան դա բար 
ոչ լիար ժեք ծա ռա յութ յուն ներ ստա ցած ան ձանց, ոչ մեծ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցած դպրոց նե րի 
և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու սուց ման նկատ-
մամբ։ Այս օ րենք նե րը և զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող ան ձանց կրթութ յան մա սին օ րեն քը 
(IDEA; 2004) կար ևո րում են բո լոր ա շա կերտ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը դպրո ցա կան հաշ վե տու 
հա մա կար գե րում, ո րոնք ա պա հո վում են փաս տա հենք բարձ րո րակ ու սումնա կան ծրագ րե րի և 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի կի րա ռու մը։

Նե րառ ման չա փա զանց կար ևոր չա փա նիշ նե րից մե կը հան րակր թա կան ու սումնա կան ծրագ-
րե րի հա սա նե լիութ յունն է ինչ պես կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող, 
այն պես էլ չու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար։ Այդ ծրագ րե րը պետք է ե րաշ խա վո րեն դպրո ցա կան-
նե րի՝ գրա ճա նա չութ յան ու մա թե մա տի կա կան բա վա րար հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րու մը, ինչ պես 
նաև հույ զերն ու վար քը կա ռա վա րել սո վո րեց նե լը։ Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է տար րա կան դա-
սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի շրջա նում այս հմտութ յուն նե րը ձևա վո րե լու և ն րանց ա ռա ջըն թա ցի ու 
յու րաց ման մա կար դա կի գնա հատ ման արդ յու նա վետ ըն թա ցա կար գեր ու նե նալ։ Որ պես զի նշված 
ակն կա լիք նե րը սահ ման վեն և  արդ յու նա վետ ի րա կա նա նան, կար ևոր է, որ ու սու ցիչ նե րի հա մար 
հա սա նե լի լի նեն դա սա վանդ ման փաս տա հենք ռազմավարությունը, վար քի կա ռա վար ման մե թո-
դա բա նութ յուն ներն ու մո տե ցումնե րը ( Քոփ լանդ և Կոս բի, 2008, 2009; Սի մեն սոն, Ֆեյր բանկս, 
Բ րիշչ, Մա յերս և Սու գաի, 2008)։ 

Ինչ պես ՀՀ-ում, այն պես էլ ԱՄՆ-ում ու սումնա կան դժվա րութ յուն ներ կամ վար քա յին խնդիր-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի մեջ մեծ թիվ են կազ մում սո ցիալ-տնտե սա կան դժվա րութ յուն ներ ու-
նե ցող ըն տան իք նե րի ե րե խա նե րը ( Բիե միլ լեր, 2006; Չաուդ ռի և ՄաքԲ րայդ, 2017; Ֆար կաս և 
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Բե րոն, 2004; Հարթ և Ռիս լի, 2003)։ Մե ծա նա լով այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ ծնող նե րը պայ-
քա րում են ըն տա նի քի հիմնա կան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, ե րե խա նե րը հա ճախ դպրոց են 
ըն դուն վում` չու նե նա լով կրթութ յան պատ շաճ նա խադր յալ ներ ( Դոու նի, Հիփ փել և Բ րոհ, 2004; 
Դուն կան և Մագ նու սոն, 2005)։ Փաս տո րեն, հիմնա կան կրթա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վե լու 
վաղ փու լե րից սկսած, հետ են մնում ի րենց հա սա կա կից նե րից ( Լա րեու, 2003)։ 

Որ պես զի Հա յաս տա նում բո լոր ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան արդ յու նա վետ ձեռք բե րել տար-
րա կան գի տե լիք ներ, անհ րա ժեշտ է ու սու ցիչ նե րին զի նել տար բե րակ ված և  ան հա տա կա նաց ված 
ու սու ցում ի րա կա նաց նե լու կա րո ղութ յամբ։ Այ լա պես նրանք կդժվա րա նան աշ խա տել բազ մա զան 
կրթա կան կա րիք ներ, հատ կա պես ու սումնա կան և վար քա յին դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի հետ։ Բա ցի այդ, կար ևոր է հար մա րեց նել ու լայ նո րեն կի րա ռել դա սա վանդ ման այն 
փաս տա հենք մո տե ցումնե րը, ո րոնց նպա տա կա հար մա րութ յունն ու օգ տա կա րութ յու նը հիմնա-
վոր վել են բազ մա թիվ երկր նե րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րով։ «Ար ձա գանք մի ջա-
մտութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն» մո տե-
ցումնե րը ներ կա յաց նում են ա ջակ ցութ յան բազ մաս տի ճան հա մա կար գե րի մի մա սը և լայ նո րեն 
կի րառ վել են բազ մա թիվ դպրոց նե րում՝ նպաս տե լով տար բե րակ ված ու սուց ման ի րա կա նաց մանն 
ու ա շա կերտ նե րի ուս ման և վար քի բազ մա պի սի խնդիր նե րի հաղ թա հար մա նը։ Ա ջակ ցութ յան 
բազ մաս տի ճան հա մա կար գե րը դպրոց նե րում տա րա ծում գտած դա սա վանդ ման, մի ջամ տութ-
յան, գնա հատ ման մո տե ցումնե րի մի ամ բող ջութ յուն են, ո րոնք միտ ված են բա վա րա րե լու ուս ման 
ու վար քի դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող բո լոր ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րը։ 2004 թ. «Ար-
ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ-
ցութ յուն» մո տե ցումնե րը նե րառ վե ցին Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի հա տուկ կրթութ յան 
ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ՝ ե րաշ խա վո րե լով ուս ման ու վար քի դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րի պատ շաճ դա սա վանդ ման կազ մա կեր պու մը հա տուկ կրթութ յան հա մա կարգ ուղ ղոր դե լու 
փո խա րեն։ 

Ար ձա գանք
«Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցու մը (հար մա րեց վել է Տի քա, Է բե րի և Քին կա դե, 2018) 

ա ջակ ցութ յան բազ մաս տի ճան մո տե ցում է` ուղղ ված ու սումնա կան դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի խնդիր նե րի վաղ հայտ նա բեր մա նը, դժվա րութ յուն նե րի կան խար գել մանն ու ան-
հ րա ժեշտ օ ժան դա կութ յան ա պա հով մա նը։ Այս մո տե ցու մը մշակ վել է Միաց յալ Նա հանգ նե րում 
տար բեր նա խա պատ մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ուս ման ա ռա ջա դի մութ յան տար բե րութ յուն-
նե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով։ Մի ջամ տութ յան ար ձա գան քը կի րառ վում է դպրոց նե րում և կան-
խար գե լիչ բազ մաս տի ճան հա մա կարգ է։ Այս հա մա կար գով ուս ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րին օ ժան դա կութ յուն է ցույց տրվում, ո րի շնոր հիվ կանխ վում են կրթա կան ա ռա վել 
ար տա հայտ ված կա րիք նե րը և հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա նա լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նը։ Սա խնդիր նե րի լուծ մա նը միտ ված մո դել է` հիմն ված խնդիր նե րի վաղ հայտ նա բեր ման, ձևա-
վո րող գնա հատ ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րից բխող բազ մաս տի ճան մո տեց ման, թի-
րա խա վոր ված մի ջամ տութ յան և բարձ րո րակ դա սա վանդ ման վրա ( Ֆուչս և Ֆուչս, 2006; Գ րոսչ և 
Վոլ պե, 2013; Շա պի րո, Զիգ մոնդ, Վալ լաս և Մարս տոն, 2011)։ 

Ե րաշ խա վո րե լու հա մար մի ջամ տութ յան ար ձա գան քի կի րա ռութ յու նը դպրո ցի բո լոր մա կար-
դակ նե րում կար ևոր է, որ այն կի րառ վի ամ բողջ դպրո ցում։ Այս մո տեց ման նպա տակն է ու սու ցիչ-
նե րին զի նել այն պի սի գի տե լիք նե րով, ո րոնց շնոր հիվ նրանք կա պա հո վեն բո լոր ա շա կերտ նե րի 
արդ յու նա վետ ու սումնա ռութ յու նը, կա ջակ ցեն ա կա դե միա կան տե սանկ յու նից հետ մնա ցող ա շա-
կերտ նե րին` կան խե լով նրանց վա ղա ժամ ու ան հար կի ներգ րա վու մը հա տուկ կրթութ յան ծրագ րե-
րում։ Այս հա մա կար գը նա խա ձեռ նող ու դրա կան է, ա շա կեր տի ու սումնա կան դժվա րութ յուն նե րը 
դի տար կում է ոչ թե որ պես խնդիր նրա հա մար, այլ որ պես կրթա կան մի ջա վայ րի փո փոխ ման 
ու արդ յու նա վետ դա սա վանդ ման անհ րա ժեշ տութ յուն։ Մի ջամ տութ յան ար ձա գան քը նպաս տում է 
ընդ հա նուր և հա տուկ ման կա վարժ նե րի, ինչ պես նաև այլ մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յա-
նը՝ նրանց հա մախմ բե լով կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի բա վա րար ա ռա ջըն թաց ա պա հո վե լու հա մար թի րա խա վոր ված մի ջամ տութ յուն նե րի մշակ-
ման ու արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում։ 
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Ե թե դպրո ցի դա սա վանդ ման ռե սուրս նե րը պատ կե րենք բուր գի կամ ե ռանկ յան տես քով, 
դրանք կբաշխ վեն հիմնա կան չորս աս տի ճան նե րի միջև (տե՛ս պատ կեր 1)։ Բուր գի հիմնա մա սի 
ա մե նա մեծ հատ վա ծը ներ կա յաց նում է հան րակր թութ յան (հիմնա կան) ու սումնա կան ծրա գի րը, 
որն ու սու ցան վում է հան րակր թա կան դպրո ցում (աս տի ճան 1)։ Այս ու սու ցու մը պետք է լի նի բարձ-
րո րակ, փաս տա հենք և  արդ յու նա վետ ա շա կերտ նե րի մե ծա մաս նութ յան (մո տա վո րա պես 80%) 
հա մար։ Բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով ( Ֆուչս, 2003; Հար րի և Կ լին գեր, 2006; Կ լին գեր և 
Էդ վարդս, 2006; Վաուգն և Ֆուչս, 2003), հան րակր թա կան դպրո ցում ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը 
պետք է կազ մա կերպ վի մի ջամ տութ յան ար ձա գան քի հի ման վրա։ Ե թե հան րակր թա կան դպրո-
ցում մեծ թվով ա շա կերտ ներ դժվա րա նում են սո վո րել, ու րեմն, որ պես կա նոն,  կի րառ վող դա-
սա վանդ ման մե թոդ նե րը չեն բա վա րա րում ա շա կերտ նե րի կա րիք նե րին։ Հա ճախ ա շա կերտ նե րի 
ցածր ա ռա ջա դի մութ յան հար ցում թե րագ նա հատ վում է ու սու ցիչ նե րի ու նե ցած դե րը։ 

Նկար 1. Արձագանք միջամտությանը

Աստիճան 4. Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող աշակերտները 
ներառական միջավայրում ստանում են միջամտություն, 
որն ապահովում է ակադեմիական և ֆունկցիոնալ 
առաջընթացը։

Աստիճան 3. Համապատասխան առաջընթաց 
չգրանցող աշակերտները ստանում են փոքր խմբով 
առավել ինտենսիվ միջամտություն` շաբաթական 
մեկ անգամ մասնակցելով առաջընթացի 
մշտադիտարկման։

Աստիճան 2. Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող աշակերտները ստանում 
են ինտենսիվ աջակցություն և թիրախավորված 
միջամտություն։

Աստիճան 1. Բոլոր աշակերտներն անցնում են 
մաթեմատիկայի և ընթերցանության ստուգում։ 
Բոլոր աշակերտներն ուսումնառում են հիմնական 
ուսումնական ծրագրով։ Բոլորի համար սահմանվում են 
բարձր ակնկալիքներ։

Աստիճան 4 1-3% Ստանում են 
• Անհատականացված
• Ինտենսիվ հատուկ կրթական ծառայություններ

Աստիճան 3 1-5% • Փոքր թվով աշակերտներ
• Բարձր ինտենսիվություն

Աստիճան 2 15-20% Թիրախավորված խմբային միջամտություն
• Որոշ աշակերտներ
• Ավելի բարձր ինտենսիվություն

Աստիճան 1 70-80% Հիմնական դասավանդում
• Բոլոր աշակերտները

Այն ա շա կերտ նե րին, ո րոնք նույ նիսկ ու սումնա կան նյու թը հար մա րեց նե լուց հե տո հիմնա-
կան ու սումնա կան ծրա գի րը չեն յու րաց նում, տրա մադր վում է երկ րորդ աս տի ճա նի օ ժան դա կութ-
յուն։ Սա հիմնա կա նում նե րա ռում է հիմնա կան ու սումնա կան հմտութ յուն նե րի (օ րի նակ՝ հստակ 
ըն թեր ցա նութ յուն և կար դա ցա ծի ըն կա լում)` փոքր խմբե րով թի րա խա վոր ված ու սու ցում։ Ա մե րի-
կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ երկ րորդ 
աս տի ճա նի մի ջամ տութ յու նը նշա նա կա լիո րեն բա րե լա վում է ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նը 
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( Գերս տեն և  ու րիշ ներ, 2009)։ Ե թե ա շա կերտ նե րը դրա կան արդ յունք չեն ցու ցա բե րում, նրանց 
հա մար կազ մա կերպ վում են ա վե լի փոքր խմբե րով, ա վե լի հա ճա խա կի և  ին տեն սիվ պա րապ-
մունք ներ, այ սինքն՝ ան ցում է կա տար վում եր րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յա նը։ Այն ա շա կերտ նե-
րը, ո րոնք, չնա յած երկ րորդ ու եր րորդ աս տի ճան նե րի մի ջամ տութ յուն նե րին, հա մա ձայն ա ռա ջա-
դի մութ յան տվյալ նե րի մշտա դի տարկ ման, բա վա րար հմտութ յուն ներ ձեռք չեն բե րում, ուղ ղորդ-
վում են կրթա կան կա րի քի գնա հատ ման, ա պա՝ հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա նա լու։ 

«Ար ձա գան ք մի ջամ տութ յա նը» զգա լիո րեն տար բեր վում է ա շա կերտ նե րի դժվա րութ յուն նե-
րի վրա կենտ րո նա նա լու մո դե լից` նպա տա կաուղղ ված լի նե լով բա րեն պաստ կրթա կան մի ջա վայր 
ստեղ ծե լու բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար։ Ծ րագ րի հա մար էա կան են սքրի նինգն ու ա ռա ջա դի-
մութ յան մշտա դի տար կու մը։ Ա շա կերտ նե րի հա մընդ հա նուր սքրի նին գը կա տար վում է տա րե կան 
ե րեք ան գամ (աշ նա նը, ձմռա նը և գար նա նը)՝ բա ցա հայ տե լու նրանց, ով քեր ու նեն ու սումնա կան 
դժվա րութ յուն նե րի նա խադր յալ ներ, և ն րանց, ով քեր ա ջակ ցութ յան մի աս տի ճա նից մյու սին անց-
նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն ու նեն։ Դժ վա րութ յուն նե րի վաղ հայտ նա բեր ման ու կան խար գել ման 
ռազ մա վա րութ յունն ա պա հո վում է, որ ա շա կերտ նե րը հետ չմնան ի րենց հա մա դա սա րան ցի նե-
րից։ Ու սումնա կան տար վա ըն թաց քում կազ մա կերպ վող ձևա վո րող գնա հատ ման կար ճատև (1–3 
րո պե տևող) և հա ճա խա կի (շա բա թա կան մեկ ան գամ) մո տե ցումնե րը ա պա հո վում են ա ռա ջըն-
թա ցի մշտա դի տար կու մը` բա ցա հայ տե լով դա սա վանդ ման մո տեց ման փո փոխ ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը։ Մի ջամ տութ յան ար ձա գան քի դեպ քում հիմնա կա նում կի րառ վում է սույն դա սագր քի 
գլուխ 5-ում ներ կա յաց ված ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված գնա հա տու մը ( Դե նո, 1992, 2003)։ 
Մի ջամ տութ յան ար ձա գան քը են թադ րում է ա շա կերտ նե րի ներգ րա վում այն աս տի ճա նի դա սա-
վանդ ման խմբում, ո րին ի րենք հա մա պա տաս խա նում են գնա հատ ման տվյալ նե րի հա մա ձայն։ 
Խմ բե րում ընդգր կե լիս հաշ վի են առն վում նրանց ու սումնա ռութ յան ու ժեղ և թույլ կող մե րը։ Ու սում-
նա կան ծրագ րի վրա հիմն ված չա փումն օգ տա գործ վում է ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին հետ ևե-
լու և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք հա ջո ղութ յուն ներ են ու նե նում հան րակր թա կան ու սումնա կան 
ծրագ րով, շա րու նա կում են ստա նալ հիմնա կան (ա ռա ջին աս տի ճա նի) ու սու ցում։ Ռիս կի են թա կա 
ա շա կերտ նե րը, ո րոնք հե տա գա ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն, ստա նում են տար բե րակ ված ու սու-
ցում հան րակր թա կան դա սա րա նում։ Փոքր խմբե րով ի րա կա նաց վող տար բե րակ ված ու սու ցու մը 
(երկ րորդ աս տի ճա նի) կա րող է ի րա կա նաց վել վե րա պատ րաստ ված ու սուց չի, ու սուց չի օգ նա կա-
նի կամ հա տուկ ման կա վար ժի կող մից։ Երկ րորդ աս տի ճա նում պա րապ մունք ներն անց կաց վում 
են փոքր խմբե րով (6–8 ա շա կերտ) շա բա թա կան ե րեք ան գամ՝ 30–45 րո պե տևո ղութ յամբ։ Ա մեն 
պա րապ մուն քի ժա մա նակ կի րառ վում են մի ջամ տութ յան ռազմավարություն, ո րոնք նպաս տում են 
ա ռա ջին աս տի ճա նում դա սա վանդ ված հիմնա կան նյու թի յու րաց մա նը։ 

Օ րի նակ՝ 6-րդ դա սա րա նում հան րա հաշ վի դաս է։ Մինչ ու սու ցի չը դա սա րա նի հիմնա կան 
մա սի հետ վար ժութ յուն ներ է լու ծում, ու սուց չի օգ նա կա նը կամ հա տուկ ման կա վար ժը ա շա կերտ-
նե րի փոքր խմբի հետ կրկնում է գու մար ման և հան ման բա զա յին հմտութ յուն նե րը։ Պա տաս-
խա նում է ան ցած դա սին վե րա բե րող հար ցե րին,  կա րող է կրկնել այն` ա վե լի հան գա մա նո րեն 
բա ցատ րե լով ո րոշ մա սեր ու լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րել։ Ո րոշ դեպ քե րում այս ման կա-
վար ժը կա րող է փոքր խմբե րին նա խա պես բա ցատ րել հա ջորդ դա սի նյու թը` այդ պի սով նա խա-
պատ րաս տե լով ա շա կերտ նե րին։ Յու րա քանչ յուր դպրո ցում կլի նեն հա մե մա տա բար փոքր թվով 
ա շա կերտ ներ, ո րոնք ցան կա լի ա րա գութ յամբ ա ռա ջըն թաց չեն գրան ցի` չնա յած նրանց երկ րորդ 
աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յան տրա մադր մա նը։ Այդ պի սի ա շա կերտ նե րին հա ճախ հա մա րում են չար-
ձա գան քող ու պա սիվ։ Պար տա դիր չէ, որ նրանք զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ու նե նան։ 
Ն րանք հա ճախ տար րա կան գի տե լիք նե րի տի րա պետ ման հա մար ա ռա վել տար բե րակ ված ու-
սուց ման կա րիք ու նեն։ Հ նա րա վոր է, որ նրանց հետ աշ խա տանքն ա ռա վել արդ յու նա վետ լի նի, 
ե թե կազ մա կերպ վի ին տեն սիվ թի րա խա վոր ված ու սու ցում (ու սու ցիչ-ա շա կերտ հա րա բե րակ ցութ-
յու նը լի նի մե կը եր կու սի կամ մե կը չոր սի): Մ յուս հնա րա վոր տար բե րա կը ա ռա վել հա ճա խա կի 
թի րա խա վոր ված ա ջակ ցութ յունն է եր րորդ աս տի ճա նի մո տեց մամբ կամ որ ևէ այ լընտ րան քա յին 
ու սումնա կան ծրագ րով։ Հա տուկ ման կա վարժ նե րը հիմնա կա նում ստանձ նում են այս ա շա կերտ-
նե րի հետ հան րակր թա կան մի ջա վայ րում ա վե լի ին տեն սիվ պա րա պե լու պար տա կա նութ յուն (սա 
հա ճախ ան վա նում են ներ քա շող մո դել)։ Նա խընտ րե լի է, որ ա ռա վե լա գույն փոր ձա ռութ յամբ ու-
սու ցիչ ներն ու հա տուկ ման կա վարժ նե րը ստանձ նեն կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
ա մե նա ծանր կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տան քի պա տաս խա նատ վութ յու նը։ 
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ԱՄՆ-ի կրթա կան հա մա կար գում այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք երկ րորդ ու եր րորդ աս տի ճան-
նե րի ա ջակ ցութ յուն նե րի տրա մադր ման դեպ քում էլ շա րու նա կում են ու նե նալ ա կա դե միա կան ան-
բա վա րար ա ռա ջըն թաց, հիմնա կա նում ուղ ղորդ վում են ստա նա լու հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ-
յուն ներ։ Այդ ծա ռա յութ յուն նե րը կա րող են տրա մադր վել հան րակր թա կան մի ջա վայ րում կամ այդ 
մի ջա վայ րից դուրս և հիմն վում են ան հա տա կան ու սումնա կան պլան նե րի վրա։ Միա ժա մա նակ 
ի րա կա նաց վում է ա շա կերտ նե րի ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կում։ 

Ա ջակ ցութ յան բազ մաս տի ճան հա մա կար գում ա շա կեր տի՝ մի աս տի ճա նից մյու սին ան ցու-
մը ո րոշ վում է ու սուց չից, հա տուկ ման կա վար ժից, հո գե բա նից բաղ կա ցած բազ մա մաս նա գի տա-
կան թի մի հա վա քած տվյալ նե րի հի ման վրա։ Ն ման ո րոշ ման նպա տա կով հան դի պումնե րը սո-
վո րա բար տե ղի են ու նե նում ա մի սը մեկ, եր կու ժամ տևո ղութ յամբ։ Հան դի պումնե րի ժա մա նակ 
ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցի մա սին տե ղե կութ յուն ներ են ներ կա յաց վում աղ յու սակ նե րով ու 
գծա պատ կեր նե րով, որ պես զի տե ղե կութ յու նը բո լո րի հա մար հա սա նե լի լի նի։ Դա սըն կեր նե րից 
ա ռա ջա դի մութ յամբ հետ մնա ցող կամ ա ջակ ցութ յան բազ մաս տի ճան հա մա կար գով ակն կալ վող 
ա ռա ջըն թաց չցու ցա բե րող ա շա կերտ նե րի վե րա բեր յալ ծա վալ վում են ա ռա վել հան գա մա նա լից 
քննար կումներ նոր մո տե ցումնե րի և ռազ մա վա րութ յան ընտ րութ յան նպա տա կով։

« Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տեց ման       
արդ յու նա վե տութ յու նը վկա յող հե տա զո տութ յուն ներ

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում կա տար վել են բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ, ո րոնք 
վկա յում են մի ջամ տութ յան նկատ մամբ ար ձա գան քի արդ յու նա վե տութ յան ( Բար նեթ, Դեյ լի, Ջո նես 
և Լենթզ, 2004; Հ յուջս և Դեքս տեր, 2014; Վել լու տի նո, Ս քա լոն, Ժանգ և Շաթս խին դեր, 2008) մա-
սին։ Ա ռա ջըն թա ցը գրանց վում է ըստ ա շա կերտ նե րի ուս ման ա ռա ջա դի մութ յան և վար քի դրա կան 
փո փո խութ յուն նե րի։ Ն վա զում է հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա նա լու անհ րա ժեշ տութ-
յուն ու նե ցող նե րի թի վը։ 

«Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տեց ման գործ նա կան կի րա ռութ յու նը 
Մի ջամ տութ յան ար ձա գան քի մո տեց մամբ աշ խա տե լու պատ րաստ բազ մա մաս նա գի տա կան 

թի մը դպրո ցի տնօ րե նի ուղ ղորդ մամբ ձեռ նար կում է հետև յալ քայ լե րը.

1.  գնա հա տում է դպրո ցի պատ րաստ վա ծութ յու նը, օ րի նակ՝ են թա կա ռուց վածք նե րը, ռե սուրս-
նե րը, աշ խա տա կազ մի մո տի վա ցիան,

2.  ստեղ ծում է տնօ րե նից, ու սուց չից, ու սուց չի օգ նա կա նից, հո գե բա նից և հա տուկ ման կա-
վար ժից կազմ ված «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցումն ի րա գոր ծող թիմ,

3.  ստեղ ծում է «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տեց ման ի րա կա նաց ման պայ ման ներ՝ 
տվյալ նե րի շտե մա րան, դա սա վանդ ման նյու թեր և ռազմավարություն.

4.  գնա հա տում և վեր լու ծա կան անդ րա դարձ է կա տա րում, մի ջամ տութ յան ըն թաց քում արդ-
յու նա վետ աշ խա տող և բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող մո տե ցումնե րի վե րա բեր յալ,

5. պլա նա վո րում է ծրագ րի կա յու նութ յու նը։ 

«Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցու մն ի րա կա նաց րած անձ նա կազ մը ա ջակ ցութ յան 
բազ մաս տի ճան հա մա կար գե րի կի րառ ման և տվ յալ նե րի կա ռա վար ման հար ցում ղե կա վար դեր 
է ստանձ նում։

Ու սումնա կան դժվա րութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով, 1977-ից սկսած, Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րի քի տե սակ նե րը գնա հատ վել են ան հա մա ձայ նութ-
յան բա նաձ ևի մի ջո ցով (հաշ վարկ վել է ին տե լեկ տի գոր ծակ ցի (IQ) և դպ րո ցի գնա հա տա կան նե-
րի տար բե րութ յու նը)։ Ա շա կերտ նե րի շրջա նում ու սուց ման դժվա րութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման այս 
մո տե ցու մը տա րի ներ շա րու նակ վե ճե րի տե ղիք է տվել հատ կա պես հա տուկ կրթա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի չա փա զանց մեծ թվի պատ ճա ռով ( Վաուգն, Լի նան- 
Թոմ սոն և Հայք մեն, 2003)։ «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցու մը էա կա նո րեն տար բեր վում 
է ու սումնա կան դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման այլ մո տե-
ցումնե րից։ Ա շա կերտ նե րի` Ար ձա գան քը մի ջամ տութ յան նկատ մամբ երկ րորդ աս տի ճա նի ա ջակ-
ցութ յան դեպ քում ստուգ վում է եր կու շա բա թը մեկ ան գամ, իսկ եր րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յան 
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դեպ քում` շա բա թա կան մեկ ան գամ։ Եր կու դեպ քում էլ կի րառ վում է ու սումնա կան ծրագ րի վրա 
հիմն ված գնա հա տու մը։ Ե թե ա շա կեր տը ըն թեր ցա նութ յան կամ մա թե մա տի կա յի տե ղա կան ու 
հա մազ գա յին ցու ցա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ա ռա ջըն թաց է գրան ցում, ա պա մի ջամ տութ-
յունն արդ յու նա վետ է ե ղել ա շա կեր տի հա մար։ Բայց ե թե առն վազն վեց հա ջոր դա կան շա բաթ նե-
րի ըն թաց քում ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման տվյալ նե րը վկա յում են ոչ բա վա րար արդ յուն քի 
մա սին, ա պա «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցու մը կի րա ռող թի մը գրան ցում է, որ առ կա են 
ա շա կեր տի ու սումնա ռութ յան ռիս կեր, և ն րան ուղ ղոր դում է օգտ վե լու հա տուկ կրթա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րից։ 

ԱՄՆ-ում ի րա կա նաց ված մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ փաս տում են, որ «ար ձա գանք մի-
ջամ տութ յա նը» մո տեց ման կի րա ռու մը դի տարկ վում է որ պես ա շա կերտ նե րին հա տուկ կրթա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ուղ ղոր դու մը նվա զեց նող (Հ յուջս և Դեքս տեր, 2014) և վա վեր ճա նաչ ված ըն թա-
ցա կար գե րով ու սուց ման դժվա րութ յուն նե րը տար բե րա կող ( Վաուգն, Լի նան- Թոմ սոն և Հայք մեն, 
2003) մի ջոց։

 Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն    
ու ա ջակ ցութ յուն
Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում ա ռա ջա ցող ա մե նա մեծ դժվա րութ յուն նե րից մե-

կը, ո րի մա սին բարձ րա ձայ նում են թե՛ ու սու ցիչ նե րը, թե՛ ղե կա վար նե րը, թե՛ ծնող նե րը, կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի վար քա յին խնդիր ներ են ( Քե սե դի, 
2011; Քուկ, Կե մե րոն և Տ րան կերս լի, 2007)։ Այս փաս տը նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել նե-
րա ռա կան կրթութ յան նկատ մամբ ման կա վարժ նե րի և ծ նող նե րի վե րա բեր մուն քի և  այս ո լոր տում 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րով հան դես գա լու պատ րաս տա կա մութ յան վրա (Աբ րամս, 2005; Ավ րա մի-
դիս և  ու րիշ ներ, 2000; Ռ յան, 2009)։ Բա ցի այդ, կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, 
որ հա մա պա տաս խան մո տեց ման ու ար ձա գան քի չար ժա նա ցած վար քա յին մար տահ րա վեր նե րը 
(ա շա կերտ նե րի ա նըն դու նե լի վար քը դպրո ցում) զգա լի չա փով բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են ու-
նե նում նրանց ա ռա ջա դի մութ յան (գնա հա տա կան նե րի), դպրո ցում և դա սա րա նում ներգ րավ վե լու, 
դպրոցն ա վար տե լու վրա ( Քարր- Ջեորջ, Վան նեսթ, Ո ւիլլ սոն և Դե վիս, 2009; Ֆար մեր և  ու րիշ ներ, 
2003; Մաթ թի սոն, 2008; ԿՎԱԿ, 2011; Շ վարց և  ու րիշ ներ, 2006; Ս թաֆ և Կ րե գեր, 2008; Ո ւի լեյ, 
Սի փերս տեյն, Ֆոր նես և Բ րայ համ, 2010)։ Վար քա յին դժվա րութ յուն նե րի հան դի պե լու հա վա նա-
կա նութ յու նը և հա սա կա կից նե րից մե կու սա նա լը ա ռա վել տա րած ված է ներ գաղ թած նե րի և սո-
ցիալ-տնտե սա կան խնդիր ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի շրջա նում։ 

Հայ կա կան ի րա կա նութ յան մեջ ու սու ցիչ նե րի ա մե նա հա ճախ հնչող դժգո հութ յու նը վե րա-
բե րում է ա շա կերտ նե րի վար քին։ Այդ ա շա կերտ նե րի՝ ու սուց չին չլսե լը, ուս ման նկատ մամբ հե-
տաքրք րութ յան ցածր մա կար դա կը և  ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լու դժվա րութ յու նը, ինչ պես 
նաև տեղն ան հար կի լքե լը (դա սա րա նում շրջե լը, մյուս ա շա կերտ նե րին խան գա րե լը) այն հիմնա-
կան փաս տարկ ներն են, ո րոն ցով ու սու ցիչ նե րը հիմնա վո րում են այդ պի սի ե րե խա նե րի նե րառ-
ման անհ նա րի նութ յու նը ( Հա րութ յուն յա նի և Ա վագ յա նի հետ անձ նա կան նա մա կագ րութ յու նից, 
2018)։ Վի ճակն ա ռա վել բար դաց նում են դա սա վանդ ման ա վան դա կան մո տե ցումնե րը, ո րոնք 
դեռևս կի րառ վում են Հա յաս տա նի շատ դպրոց նե րում։ Դա սա սեն յակ նե րում նստա րան նե րի դա-
սա վո րութ յունն այն պի սին է, որ ա շա կերտ նե րը շար քե րով նստում են դեմ քով դե պի գրա տախ տա-
կը, որ տեղ ու սու ցի չը ժա մա նա կի մեծ մա սը զբաղ ված է խո սե լով։ Ե րե խա նե րից պա հանջ վում է, 
որ եր կար ժա մա նակ հան գիստ նստեն, խո սեն միայն այն ժա մա նակ, երբ ի րենց հարց են տա լիս, 
և  ու շա դիր լսեն դա սը։ Հազ վա դեպ է լի նում, երբ ու սու ցիչն է լսում ա շա կերտ նե րին՝ հա մոզ վե լու, 
որ մա տուց ված նյու թը հաս կա ցել են։ Դա սա վանդ ման փոխ ներ գոր ծուն, գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա 
հիմն ված և հա մա գոր ծակ ցա յին ռազմավարություն այս տեղ հազ վա դեպ են կի րառ վում։ Հազ վա-
դեպ են կի րառ վում նաև ա շա կերտ նե րին ակ տի վո րեն ներգ րա վող խնդրա հենք ու սումնա ռութ-
յան մե թոդ նե րը։ Հե ղի նակ ներն ու հե տա զո տող նե րը նշում են, որ երբ ե րե խա նե րը դրսևո րում են 
ան ցան կա լի վար քա գիծ, ու սու ցիչ նե րը բղա վում են ե րե խա նե րի վրա, պատ ժում են, բո ղո քում են 
ծնող նե րին կամ ու ղար կում են դպրո ցի ղե կա վա րութ յան մոտ՝ փոր ձե լով դրա նով նվա զեց նել կամ 
կա ռա վա րել բա ցա սա կան վար քի դրսևո րումնե րը։ 
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Ել նե լով վե րը նկա րագր վա ծից՝ անս պա սե լի չէ, որ ու սումնա կան դժվա րութ յուն ու նե ցող շատ 
ա շա կերտ ներ ձանձ րա նում են ու սուց չին լսե լուց կամ ինք նա կար գա վոր ման սահ մա նա փակ կա-
րո ղութ յան պատ ճա ռով գտնում են ու շադ րութ յան ար ժա նա նա լու ա մե նա հեշտ ձևե րից մե կը՝ դա-
սա րա նում ան կար գութ յուն ա նե լը։ Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում յու-
րա քանչ յուր դա սա րա նում ու սուց չի օգ նա կան և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ե րե խա յին ու ղեկ ցող 
մաս նա գետ չու նե նա լու և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք նե րի դա սա կարգ ման 
մեջ հու զա կան ու վար քա յին դժվա րութ յուն նե րը չնե րա ռե լու փաս տե րը շատ ու սու ցիչ նե րի կանգ-
նեց նում են ան լու ծե լի խնդիր նե րի առջև։ ԱՄՆ-ում և շատ այլ երկր նե րում ա պա գա ու սու ցիչ նե-
րը բու հե րում սահ մա նա փակ գի տե լիք ներ ու գործ նա կան փոր ձա ռութ յուն են ստա նում վար քա յին 
դժվա րութ յուն նե րի ու դրանք դրսևո րող ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տե լու վե րա բեր յալ։ 

Որ պես զի նե րա ռա կան կրթութ յան առն չութ յամբ ՀՀ կա ռա վա րութ յան նպա տակն ի րա գործ-
վի, ու սու ցիչ նե րը պետք է տի րա պե տեն դա սա վանդ ման արդ յու նա վետ մե թոդ նե րի` ի րենց դա սա-
րան նե րում ա շա կերտ նե րի տար բեր խմբե րի վար քը վստա հո րեն կա ռա վա րե լու հա մար։ Ա ռան ձին 
ա շա կերտ նե րի վրա կենտ րո նա ցած մո տե ցումնե րը (օ րի նակ՝ վար քի ֆունկ ցիո նալ վեր լու ծութ յուն), 
ո րոնք կի րառ վում են միայն վար քի խնդիր ա ռա ջա նա լուց հե տո, բա վա րար չեն։ Անհ րա ժեշտ է հա-
մա կար գա յին մո տե ցում, ո րով բո լոր ա շա կերտ նե րը կստա նան դպրո ցում պատ շաճ վար քի ձևա-
վոր մանն ուղղ ված ա ջակ ցութ յուն։ Դպ րոց նե րում կի րառ վող այդ պի սի մո տե ցումնե րից է դրա կան 
վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը։

 Ի՞նչ է դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված     
մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը
ԱՄՆ-ում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի վար քի 

դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար ման ուղ ղութ յամբ վեր ջերս նկատ ված դրա կան տե ղա շար ժը վե-
րագր վում է բազ մա թիվ դպրոց նե րում դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու 
ա ջակ ցութ յան կի րառ մա նը։ Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ-
յան արդ յու նա վե տութ յու նը հե տա զո տութ յուն նե րով հիմնա վոր ված մո տե ցում է, ո րը ման կա վարժ-
նե րին զի նում է դպրո ցա կան մի ջա վայ րում ըն դու նե լի վար քագ ծի սահ ման ման, ձևա վոր ման ու 
ա ջակց ման ակ տիվ, դրա կան հնար նե րով և գի տե լիք նե րով (Բ րեդ շոու, Կոթ, Բեոաս, Լա լոն գո և 
Լիֆ, 2008; Սու գաի և  ու րիշ ներ 2000)։ 

Այս մո տե ցու մը հիմն ված է ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման, տվյալ նե րի բա զա յին վեր լու-
ծութ յան ու ըստ այդմ ա ջակց ման աս տի ճա նի ո րոշ ման վրա։ Այն փոր ձում է նվա զեց նել ա շա կերտ-
նե րի նկատ մամբ ու սու ցիչ նե րի բա ցա սա կան ու շադ րութ յու նը, ո րը, որ պես կա նոն, հա կա ռակ ազ-
դե ցութ յունն է ու նե նում` ա վե լաց նե լով ու ամ րապն դե լով ցան կա լի վար քա գի ծը ( Սու գաի և Հոր ներ, 
2009)։

Նախ կի նում շատ երկր նե րում դաս ղեկ նե րի պար տա կա նութ յուն նե րի մեջ մտնում էր ա նըն-
դու նե լի ու ան ցան կա լի վար քա յին դրսևո րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի վար քի հի ման վրա 
աշ խա տան քի ան հա տա կան պլան նե րի մշա կու մը։ Ն ման պլան նե րը սո վո րա բար մշակ վում էին 
միայն այն բա նից հե տո, երբ ա շա կեր տը միառ ժա մա նակ ան ցան կա լի վարք էր դրսևո րում։ Բա ցի 
այդ, ար ձա գան քը հիմնա կա նում բա ցա սա կան էր լի նում, բխում էր պատ ժի ու նկա տո ղութ յուն նե րի 
ռազմավարությունից, նե րառ յալ ար տո նութ յուն նե րից զրկե լը, տնօ րե նի մոտ ու ղար կե լը, դա սա-
րա նից դուրս հրա վի րե լը, մե կու սաց նե լը։ Հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ բռնութ յամբ, ու ժի 
կի րառ մամբ անհ նար է վար քագ ծում դրա կան փո փո խութ յուն գրան ցել։ Ու սու ցիչ նե րը և դպ րոց-
նե րի ղե կա վա րութ յու նը նման ձևեր կի րա ռե լիս, որ պես կա նոն, ան հետ ևո ղա կան են, ո րից օգտ-
վե լով՝ ա շա կերտ նե րը շա րու նա կում են ամ րապն դել ի րենց բա ցա սա կան վար քա գի ծը։ Փաս տո-
րեն դպրո ցում հա ճախ չի կի րառ վում ա շա կերտ նե րի մոտ պատ շաճ վարք ձևա վո րե լու դրա կան 
ռազմավարություն։ Փո խա րե նը կի րառ վում է բա ցա սա կան վար քի սոսկ ժա մա նա կա վոր ճնշում՝ 
ան հետ ևո ղա կան մո տեց մամբ։ Դ րա հետ ևան քով եր բեմն ե րե խան դրա կան վար քա գիծ է ցու ցա-
բե րում հե ղի նա կութ յուն նե րի ներ կա յութ յամբ և հա կա ռակ կերպ վար վում, երբ ու սու ցիչ ներն ու 
դպրո ցի ղե կա վա րութ յու նը տա րած քում չեն (օ րի նակ՝ մի ջանցք նե րում, ավ տո բու սում)։ Ի րա կա նում 
դրա կան սո ցիա լա կան վար քի ձևա վո րու մը, մո դե լա վո րու մը և  ամ րապն դու մը հա մար վում են հա-
ջող ված, ե թե դրանք դրսևոր վում են ան կախ այս կամ այն մար դու ներ կա յութ յու նից կամ բա ցա-
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կա յութ յու նից ( Սի մեն սոն և  ու րիշ ներ, 2008)։ Ան ցան կա լի վար քագ ծի դրսևո րու մը նկա տե լուն պես 
ա շա կեր տին նկա տո ղութ յուն ա նե լու փո խա րեն պետք է սահ մա նել կար գա պա հա կան ակն կա լիք-
ներ ու դրանց հետ ևե լու հա մար ա շա կերտ նե րին խրա խու սել։ Սա ստեղ ծում է դրա կան մթնո լորտ 
ու նպաս տում է արդ յու նա վետ ու սումնա ռութ յան մեջ բո լոր ա շա կերտ նե րի ներգ րավ մա նը։ 

Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը ներդ նե լիս ան-
հա տա կան վար քագ ծա յին կա ռա վար ման պլան նե րի փոքր մասշ տա բա յին մո տեց ման փո խա րեն 
ի րա կա նաց վում է դրա կան վար քա յին ա ջակ ցութ յուն դպրո ցի բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար` կենտ-
րո նա նա լով ոչ միայն դա սա սեն յա կի վրա, այլև ա պա հո վե լով դրա կան վարք ա մե նու րեք (օ րի նակ՝ 
մի ջանց քում, ավ տո բու սում, զու գա րա նում): Դ րա կան վար քագ ծի ձևա վո րու մը մե ծաց նում է դպրո-
ցի, ըն տա նի քի, հա մայն քի դե րը փաս տա հենք մո տե ցումներ կի րա ռե լու և դա սա վանդ ման ու ու սում-
նա ռութ յան հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայր ձևա վո րե լու գոր ծում։

Ու շադ րութ յան կենտ րո նում կա յուն ա ռա ջին (հա մընդ հա նուր, բո լոր ա շա կերտ նե րի վրա 
կենտ րո նա ցած), երկ րորդ (թի րա խա վոր ված խմբեր) և  եր րորդ (ան հա տա կան մո տե ցում) խմբե րի 
ստեղ ծումն է, ին չը նպաս տում է սո ցիա լա կան ու ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցին` նվա զեց նե լով 
ան ցան կա լի վար քագ ծի դրսևո րումնե րը։ Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան 
ու ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ դպրո ցում և դա սա րա նում դրա կան մթնո լոր տը և պատ շաճ վար քը դառ-
նում են օ րի նա չափ։

Ըստ Հոր նե րի և գոր ծըն կեր նե րի ( Հոր ներ և  ու րիշ ներ, 2009)՝ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն 
ուղղ ված մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը և  «ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տե ցու մներն ու-
նեն շատ ընդ հա նուր սկզբունք ներ։ Դ րանք նե րա ռում են հետև յալ գա ղա փար նե րը.

● բո լոր ա շա կերտ նե րին կա րե լի է ըն դու նե լի վարք սո վո րեց նել,
●  բո լոր ա շա կերտ ներն էլ կա րող են դրսևո րել բա ցա սա կան վար քա գիծ, սա կայն փաս-
տա ցի միայն ո րոշ ա շա կերտ ներ են դա ա նում,

●  փաս տա հենք մո տե ցումնե րի կի րառ մամբ վաղ և  արդ յու նա վետ մի ջամ տութ յու նը կա-
րող է կան խել հե տա գա ա վե լի լուրջ խնդիր նե րի ա ռա ջա ցու մը,

●  նկա տի ու նե նա լով, որ յու րա քանչ յուր ա շա կերտ ա ռանձ նա հա տուկ է, դպրոց նե րը պետք 
է տրա մադ րեն վար քի օ ժան դա կութ յան ա մե նա տար բեր ձևեր՝ հնա րա վոր դարձ նե լով 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բազ մաս տի ճան մո դե լի կի րա ռու մը,

●  հա վա նա կա նութ յու նը, որ դպրոց նե րին կհա ջող վի ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րել դրա-
կան վարք և ն վա զեց նել բա ցա սա կան վար քի դրսևո րումնե րը, ուղ ղա կիո րեն պայ մա-
նա վոր ված է փաս տա հենք ռազմավարության և մի ջամ տութ յուն նե րի կի րառ մամբ,

●  լա վա գույն ո րո շումներն ըն դուն վում են` հիմն վե լով տվյալ նե րի վրա, իսկ ա շա կերտ նե րի 
ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կու մը ման կա վարժ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ու-
սուց ման մա սին ո րո շումներ ըն դու նե լիս լի նել ա վե լի տե ղե կաց ված, 

●  բո լոր ա շա կերտ նե րը պետք է անց նեն վար քա յին խնդիր նե րի հայտ նա բեր ման տա րե-
կան սքրի նինգ։

 Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յունն   
ու ա ջակ ցութ յու նը 
Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը կազմ ված է յու-

րա քանչ յուր աս տի ճա նում ի րա կա նաց վող վար քի օ ժան դա կութ յան չորս ա ռանց քա յին տար րե րից 
(տե՛ս պատ կեր 2), մաս նա վո րա պես՝

ա)  ո րոշ ա շա կերտ նե րի և  ողջ դպրո ցի հա մար սահ ման ված ցան կա լի վար քագ ծի վերջ նարդ-
յունք նե րը, ո րոնց ձգտում են հաս նել ու սու ցիչ նե րը և դպ րո ցի ղե կա վա րութ յու նը, 

բ)  տվյալ նե րը կամ տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոն ցից օգտ վում է դպրո ցի անձ նա կազ մը, որ պես զի 
ո րո շի լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը, ա ջակ ցութ յան տե սակ նե րը և  ու սու-
ցիչ նե րի մի ջամ տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, 
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գ)  ցան կա լի արդ յուն քի հաս նե լու հա մար դպրո ցի կող մից կի րառ վող փաս տա հենք մո տե ցում-
նե րը,

դ)  դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան արդ յու նա վե-
տութ յուն և կա յու նութ յուն ա պա հո վող մի ջոց նե րը։

Նկար 2. Դրական վարքի ձևավորմանն ուղղված միջամտության ու աջակցության մոդել

Է վա նո վիչն ու Ս քո տը (2016) նշում են, որ այս մո դե լի հա մա ձայն՝ դրա կան վար քի ձևա վոր-
մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յունն ու ա ջակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում է չորս քայ լով։ Ա ռա ջին քայ լով 
բա ցա հայտ վում են տվյալ դպրո ցի և դա սա րա նի վար քի խնդրա հա րույց դրսևո րումնե րը և  այն 
պայ ման նե րը, ո րոն ցում դրանք հան դի պում են, ինչ պես նաև կա տար վում է վեր լու ծութ յուն՝ պար-
զե լու, թե ինչ պատ ճա ռով, երբ, որ տեղ և  ին չու է դրսևոր վում տվյալ վար քը։

Այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ա շա կերտ նե րի վար քի հա-
մընդ հա նուր սքրի նին գը` վեր հա նե լով ու սու ցիչ նե րին ան հանգս տաց նող վար քա յին խնդիր նե րը։ 
Բա ցի այդ, ու սու ցիչ նե րը հա մա գոր ծակ ցում են փոքր խմբե րով կամ թի մե րով՝ միմ յանց հա ղոր դե-
լով դի տար կումնե րի արդ յուն քում ի րենց վեր հա նած ան ցան կա լի վար քի դրսևո րումնե րի մա սին, 
ներ կա յաց նե լով այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում դրանց դրսևոր վե լը ա ռա վել հա վա նա կան է։ Խն-
դիր նե րը և դ րանց դրսևոր ման պայ ման նե րը վեր հա նե լուց հե տո դպրո ցի բազ մա մաս նա գի տա-
կան թի մը պետք է մշա կի փաս տա հենք կան խար գե լիչ մի ջամ տութ յուն նե րի հա մա կարգ` նվա-
զեց նե լու հա մար ան ցան կա լի վար քի դրսևո րումնե րը։ Արդ յուն քում ոչ միայն նվա զում է դրանց 
քա նա կը, այլև ա շա կերտ նե րը յու րաց նում են ցան կա լի վար քի կա նոն ներն ու նոր մե րը։ Դ րա կան 
վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան եր րորդ քայլն ամ բողջ դպրո ցում 
կի րառ վե լիք կան խող ռազմավարության և հա վա նութ յան ար ժա նա ցած մո տե ցումնե րին հետ-
ևե լու վե րա բեր յալ ողջ անձ նա կազ մի հա մա ձայ նութ յան գալն է։ Վար քա յին դժվա րութ յուն նե րի 
հաղ թա հար մանն ուղղ ված մո տե ցումնե րը պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն կի րառ վեն բո լոր դա սա-
րան նե րում և դպ րո ցի ողջ մի ջա վայ րում։ Նա խանշ ված մի ջամ տութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը և 
դպ րո ցի ողջ անձ նա կազ մի կող մից դրանց ճիշտ ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է, որ շա րու նա կա բար հա վաք վեն ու վեր լուծ վեն տվյալ նե րը։ Դա օգ նում է հիմնա վո րե լու 
ո րո շա կի մո տե ցումնե րի արդ յու նա վե տութ յունն ու ա ռա ջար կե լու փո փո խութ յուն ներ մյուս նե րում 
( Թոդդ, Սեմփ սոն և Հոր ներ, 2005)։ 
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Ինչ պես և  այս գլխի սկզբում քննարկ ված «ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» մո տեց ման, այն-
պես էլ «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն» ռազ մա վա-
րութ յան ա ռա ջին աս տի ճա նը կենտ րո նա ցած է ողջ դպրո ցի վրա` նպա տակ ու նե նա լով ներդ նե-
լու ա շա կերտ նե րի շրջա նում հա ճախ հան դի պող ան ցան կա լի վար քագ ծե րի կանխ ման դրա կան 
ռազմավարություն։ Այս աս տի ճա նում՝

●  սահ ման վում են դպրո ցում ըն դու նե լի վար քագ ծի կա նոն նե րը. դրանք փակց վում են 
դա սա րան նե րում,

●  վար քագ ծի կա նոն նե րը սահ ման վում են այն տե ղե րի հա մար, որ տեղ դրանք ա ռա վել 
հա ճախ են դրսևոր վում, 

●  ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում են ակն կալ վող վար քի կա նոն նե րը,
● դաս ղեկ ներն ան մի ջա կան, հա տուկ խրա խու սանք են կի րա ռում,
●  դա սա րա նի կար գու կա նո նին հետ ևե լու հա մար ա շա կերտ նե րին ա վե լի հա ճախ են 

խրա խու սում, քան դրանց չհետ ևե լու հա մար նա խա տում են,
● սահ ման վում են դա սա րա նում ան ցան կա լի վար քի ար ձա գանք ման ըն թա ցա կար գեր,
●  դա սա րան նե րում գոր ծում են հա ճա խա կի կրկնվող բա ցա սա կան վար քի դրսևո րումնե-

րի հետ ևո ղա կան հաղ թա հար ման մի ջամ տութ յուն ներ։ 

Դա սա սեն յա կում ա նե լիք նե րի հստակ կազ մա կեր պու մը, ա շա կերտ նե րին հե տաքրք րող ու-
սու ցո ղա կան ակ տիվ ռազ մա վա րութ յան օգ տա գոր ծու մը, մի ա նե լի քից մյու սին անց նե լիս ձգձգում-
նե րի կան խու մը, ա շա կերտ նե րի ներգ րա վու մը ակն կալ վող վար քի կա նոն նե րը սահ մա նե լու գոր-
ծըն թա ցի մեջ, դրա կան վար քագ ծի մշտա պես խրա խու սու մը այս մա կար դա կում հա ջո ղութ յամբ 
կի րառ վող ռազ մա վա րութ յան օ րի նակ ներ են։ Ա ռա ջին աս տի ճա նում արդ յու նա վետ ռազ մա վա-
րութ յան մոտեցումները կի րառ վում են բո լոր ու սու ցիչ նե րի կող մից բո լոր ա շա կերտ նե րի նկատ
մամբ։ Հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ նշված մո տե ցումնե րը ա շա կերտ նե րի 75–80%-ի 
հա մար գո հա ցու ցիչ արդ յունք են ա պա հո վում (Բ րեդ շաու, Կոթ, Բե վաս, Լա լոն գո և Լիֆ, 2008; 
ՀԿԾՈՒԿԳ, 2015; Սու գաի և Հոր ներ, 2009)։

Ա ռա ջին աս տի ճա նի մի ջամ տութ յան լավ օ րի նակ է ամ բողջ դպրո ցում ա շա կեր տի դրա կան, 
սո ցիա լա պես ըն դու նե լի վար քի ճա նաչ ման և  ամ րապնդ ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։ Սա հատ-
կա պես կար ևոր է, ե թե հաշ վի առ նենք, որ հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յել են, որ դպրոց նե րի մեծ 
մա սում ա շա կերտ ներն ի րենց ա րարք նե րի հա մար 4–10 ան գամ ա վե լի շատ նա խա տինք են լսում, 
քան խրա խու սանք։ « Կեց ցե՛»-ն պատ շաճ վար քի ամ րապնդ ման հա մա կարգ է, ո րը ու սու ցիչ նե րին 
ու վար չա կան անձ նա կազ մին հի շեց նում է խրա խու սե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին։ Ա շա կերտ նե-
րին խրա խու սե լու հա մար, հա մա ձայն « Կեց ցե՛ս» ծրագ րի, դպրոց նե րում կա րող են օգ տա գործ վել 
սոսնձ վող թեր թիկ ներ, թվիթ ներ և տեքս տա յին հա ղոր դագ րութ յուն ներ, ո րոնց պատ ճեն ներն ու-
ղարկ վում են ծնող նե րին, դաս ղեկ նե րին և դպ րո ցի վար չա կան աշ խա տա կից նե րին։ Սա օգ նում է, 
որ ա շա կերտ նե րի ջան քե րը գնա հատ վեն դպրո ցա կան ողջ հա մայն քի կող մից։

Ա շա կերտ նե րի հա մե մա տա բար փոքր՝ 15–20% կազ մող մա սը, ո րի դեպ քում ա ռա ջին աս տի-
ճա նի ռազ մա վա րութ յան արդ յու նա վե տութ յամբ աչ քի չեն ընկ նում, ստա նում է ա ռա վել ին տեն սիվ` 
երկ րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յուն։ Այն հիմն վում է ե րե խա յի ա կա դե միա կան և վար քա յին տվյալ-
նե րի վրա, որ պես զի ո րո շի ե րե խա յի ան հա տա կան կա րիք նե րը, մշտա դի տար կի ա ռա ջըն թա ցը, 
պար զի դպրո ցի մթնո լոր տը և ծ րագ րի ներդր ման ճշգրտութ յու նը (ՀԿԾՈՒԿԳ, 2015; Սու գաի և 
Հոր ներ, 2000)։ Երկ րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յան մեջ ներգ րավ վում են տա սը կամ ա վե լի ա շա-
կերտ ներ։ Կազմ վում են դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան 
ան հա տա կան պլան ներ` հիմն ված խնդրա հա րույց վար քագ ծի դրսևո րումնե րի ու դրանց դրդա-
պատ ճառ նե րի վրա։ Վար քի դժվա րութ յուն նե րի ու սումնա սիր ման 50-ամ յա փոր ձը վկա յում է, որ 
ան ցան կա լի վար քագ ծե րը հիմնա կա նում դրսևոր վում են նշված նպա տակ նե րով: 

●  Ա շա կեր տը ինչ-որ ի րադ րութ յու նից խու սա փե լու կամ ինչ-որ ի րա վի ճա կում հայտն վե-
լու նպա տա կով դրսևո րում է ան ցան կա լի վարք։ Օ րի նակ՝ ի մա նա լով, որ տվյալ վար-
քի դրսևոր ման դեպ քում ի րեն դա սա րա նից դուրս կհրա վի րեն ու կու ղար կեն տնօ րե-
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նի ա ռանձ նա սեն յակ, նա իր հա մար ոչ սի րե լի ա ռար կա յի դա սին պատ շաճ վարք չի 
դրսևո րում` այդ պի սով խու սա փե լով տվյալ դա սին նստե լու անհ րա ժեշ տութ յու նից։

●  Ա շա կերտն ու շադ րութ յու նից խու սա փե լու կամ այն իր վրա հրա վի րե լու նպա տա կով 
դրսևո րում է ան ցան կա լի վարք, օ րի նակ՝ ան վա յել գոր ծո ղութ յուն ներ է կա տա րում` ծի-
ծա ղեց նե լով դա սըն կեր նե րին։ 

●  Ա շա կերտն ան ցան կա լի վար քա գիծ է դրսևո րում, քա նի որ ի րա վի ճակն իր հա մար զգա-
յա կան տե սանկ յու նից դառ նում է ան տա նե լի, օ րի նակ՝ աղ մուկ չհան դուր ժե լու պատ ճա-
ռով լքում է դա սա րա նը։

Ա շա կերտ նե րի ան ցան կա լի վար քագ ծի գոր ծա ռույթ նե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա կազմ-
վում են ան հա տա կան ա ջակ ցութ յան պլան ներ, ո րոնք նե րա ռում են հետև յա լը.

ա)  ա շա կերտ նե րի փոքր խմբե րին սո վո րեց նել կի րա ռել բա ցա սա կան վար քին փո խա րի նող 
նոր հմտութ յուն ներ,

բ)  վե րա կազ մա կեր պել մի ջա վայ րը` վար քի դժվա րութ յուն նե րը կան խե լու և ցան կա լի վար քա-
գի ծը խրա խու սե լու նպա տա կով, 

գ)  արդ յունք նե րի պար բե րա կան գնա հա տում, վե րագ նա հա տում և մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նել։ 

Երկ րորդ աս տի ճա նի մի ջամ տութ յուն նե րը նե րա ռում են սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի ու սուց-
ման խմբակ նե րում ա շա կերտ նե րի ներգ րա վու մը, որ տեղ նրանք յու րաց նում են ըն կեր նե րի վար քին 
ար ձա գան քե լու այ լընտ րան քա յին ձևեր ( Չե նի, Ս թեյջ, Հաու կեն, Լի նասս, Միե լենց և Ո ւաուգ, 2009) 
և վար քագ ծի ու սուց ման պլան ներ։ Ինչ պես ա ռա ջին աս տի ճա նը, այն պես էլ երկ րոր դը սո վո րա-
բար ի րա կա նաց վում է դպրո ցի անձ նա կազ մի կող մից վար քի օ ժան դա կութ յան թի մի խորհր դատ-
վութ յամբ։ Թի մը նե րա ռում է ու սու ցիչ ներ, հա տուկ ման կա վարժ ներ, մաս նա գետ ներ և վար չա կան 
աշ խա տող։ Երկ րորդ աս տի ճա նում արդ յու նա վետ մի ջամ տութ յուն նե րը պետք է հան գեց նեն վար քի 
չա փե լի փո փո խութ յուն նե րի, ո րոնք կար ձա նագր վեն ուղ ղա կի դի տումնե րով և պար բե րա բար ի րա-
կա նաց վող մշտա դի տար կումնե րով։ Ե թե ա շա կեր տը սահ ման ված ժամ կե տում (սո վո րա բար 4–6 
շա բաթ) ա ռա ջըն թաց չի գրան ցում, տվյալ նե րը կա րող են կի րառ վել մի ջա վայ րա յին և  այլ հար մա-
րե ցումներ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Ո րոշ ա շա կերտ նե րի դեպ քում կա րող է լի նել ա ռա վել ճկուն, 
նպա տա կաուղղ ված և  ան հա տա կա նաց ված վար քա յին օ ժան դա կութ յան կա րիք։ 

Եր րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե նում է ա շա կերտ նե րի փոքր մա սը (3–5%-ը): 
Ն րանց շա րու նա կա կան վար քա յին խնդիր նե րը ի վեր ջո կա րող են հան գեց նել ճա րա հատ յալ հա-
տուկ կրթութ յան դա սա րան նե րում մե կու սաց վե լու կամ նույ նիսկ դպրո ցից հե ռաց վե լու ( Քեր րան, 
Կե րինս և Մուր րայ, 2005)։ Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ-
յան ծրագ րում ներգ րավ վող ա շա կերտ նե րի վար քի շա րու նա կա կան մշտա դի տար կու մը նպաս-
տում է այն ա շա կերտ նե րի բա ցա հայտ մա նը, ո րոնց նկատ մամբ ձեռ նարկ ված կան խար գե լիչ աշ-
խա տանք ներն ա նարդ յու նա վետ են ե ղել, ո րոնց հա մար ին տեն սիվ մի ջամ տութ յուն նե րի մշակ ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա։

Եր րորդ աս տի ճա նի մի ջամ տութ յուն ներն ին տեն սիվ են, փաս տա հենք ու կա րող են դաս-
վել ֆունկ ցիա նե րի վրա հիմն ված վար քա յին մի ջամ տութ յուն նե րի ու ան ձի վրա կենտ րո նա-
ցած պլան նե րի շար քը։ Վար քա յին դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար ման գոր ծա ռույթ նե րի վրա 
հիմն ված մի ջամ տութ յուն նե րը բաղ կա ցած են ան հա տա կա նաց ված և գ նա հա տումնե րից բխող 
ռազմավարությունից, նե րառ յալ հետև յա լը.

ա)  Ան ցան կա լի վար քին փո խա րի նող նոր դրա կան վար քագ ծի ու սու ցում յու րա հա տուկ սո-
ցիա լա կան ի րա վի ճակ նե րին վե րա բե րող ան հա տա կա նաց ված սո ցիա լա կան պատ մութ-
յուն նե րի մշակ ման մի ջո ցով: 

բ)  Մի ջա վայ րա յին փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում` ան ցան կա լի վար քը կան խե լու և ցան-
կա լին խրա խու սե լու նպա տա կով։ Կախ ված ե րե խա յի զգա յա կան կա րիք նե րից՝ նման փո-
փո խութ յուն կա րող է լի նել ազ դակ նե րի նվա զե ցու մը, օ րի նակ՝ ե րե խա յին աղմ կոտ մի ջա-
վայ րում աղ մու կը խլաց նող ա կան ջա կալ նե րի տրա մադ րու մը կամ ազ դակ նե րի ա վե լա ցու-
մը, օ րի նակ` ձեռ քի ա փին ա նընդ հատ պտտվող մի ա ռար կա տրա մադ րե լը: 
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գ)  Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում վար քի կար գա վոր ման պլա նի մշտա դի տարկ ման, գնա հատ-
ման և վե րագ նա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի կի րա ռում։ Եր բեմն պլա նը կա րող է նաև նե-
րա ռել ըն թա ցա կար գեր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա մար, երբ ա րագ ար ձա գան քե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա։ 

 Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան   
ու ա ջակ ցութ յան ազ դե ցութ յու նը․ հե տա զո տութ յուն նե րի   
արդ յունք նե րը 
Վեր ջին 20 տա րի նե րին մե ծա ծա վալ հե տա զո տութ յուն ներ են ի րա կա նաց վել դպրոց նե րում 

ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ-
յան ազ դե ցութ յու նը ո րո շե լու ուղ ղութ յամբ։ Այդ ու սումնա սի րութ յուն նե րը վկա յում են, որ տվյալ մո-
տե ցումնե րը կի րա ռե լու դեպ քում դպրոց նե րում ձևա վոր վում է ա ռա վել դրա կան մթնո լորտ։ 

Այդ մա սին են վկա յում ա շա կերտ նե րի և ման կա վարժ նե րի շրջա նում ակն կալ վող վար քի փո-
փո խութ յու նը և մաս նա գի տա կան վստա հութ յան ու հար գան քի մթնո լոր տը ( Հու րենս, Ժանգ, Դե-
վիս, Նիու, Չոն և Միլ լեր, 2017; Վաաս դորփ և  ու րիշ ներ, 2012)։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում նկատ վել 
են դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան նկատ մամբ ման կա-
վարժ նե րի վստա հութ յան աճ և կադ րե րի ար տա հոս քի նվա զում ( Նունն, 2017)։

Հե տա զո տող նե րը փաս տում են, որ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ-
յան արդ յուն քում ա շա կերտ նե րի վար քում հա ճա խա կի նկատ վում են դրա կան փո փո խութ յուն ներ. 
նվա զում են ա շա կերտ նե րի ագ րե սի վութ յու նը, դա սից ա նընդ հատ շեղ վե լը, ա շա կերտ նե րի նկատ-
մամբ կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րառ ման, դա սից դուրս հրա վի րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը 
( Բո հա նոն և  ու րիշ ներ, 2006; Բ րեդ շաու, Միտ չելլ և Լիֆ, 2010; Լաս սեմ, Ս թիլ և Սեյ լոր, 2006; Լո-
ւի սել լի, Պուտ ման, Հանդ լեր և Ֆիեն բերգ, 2005; Նել սոն և  ու րիշ ներ, 2004; Նունն, 2017; Սադ լեր և 
Սու գաի, 2009; Սու գաի և Սի մոն սեն, 2012; Վար րեն և  ու րիշ ներ, 2003; Վեյ լանդ և  ու րիշ ներ, 2014)։ 
Չի նիի և  ու րիշ նե րի (1998) հե տա զո տութ յու նը վկա յում է, որ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ-
ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան կի րառ ման արդ յուն քում նվա զում է դպրո ցից դուրս մնա-
ցող նե րի թի վը։ Այս մո տե ցու մը կի րա ռող դպրոց նե րում, չկի րա ռող դպրոց նե րի հա մե մա տութ յամբ, 
սա կավ են ու սու ցիչ նե րի գրա վոր դի մումնե րը ա շա կերտ նե րի կող մից հա սա կա կից նե րի նկատ-
մամբ բռնութ յուն նե րի դեպ քե րի վե րա բեր յալ ( Վաաս դորպ, Բ րեդ շաու և Լիֆ, 2012): Հե տա զո տութ-
յուն նե րը վկա յում են, որ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան 
ազ դե ցութ յու նը մեծ է վար քի դժվա րութ յուն նե րի նկատ մամբ հակ վա ծութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
շրջա նում (Բ րեդ շաու, Վաաս դորպ և Լիֆ, 2012)։

Դեռևս հստակ չէ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան 
ազ դե ցութ յու նը ուս ման ա ռա ջա դի մութ յան վրա, այ դու հան դերձ արդ յունք նե րը հու շում են դրա կան 
ազ դե ցութ յան մա սին։ Նել սո նը և  ու րիշ նե րը (2004) նկա տել են, որ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն 
ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան կի րառ ման դեպ քում բա րե լավ վում են ա շա կերտ նե րի 
ըն թեր ցա նութ յան գնա հա տա կան նե րը, իսկ Մուս կո տը, Ման նը և ԼեԲ րու նը (2008) նույ նը պնդում 
են մա թե մա տի կա յի գնա հա տա կան նե րի վե րա բեր յալ։ Սեյ լո րը, Զու նան, Չո լը, Թո մա սը, Մաք Քար-
տը և Ռո ջե րը (2006) եզ րա կաց րել են, որ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ-
յան ու ա ջակ ցութ յան կի րառ ման արդ յուն քում ե րեք մի ջին դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րը և մեկ նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յան սա նե րը բա րե լա վել են ա ռա ջա դի մութ յու նը և  ա ռա ջըն թաց են 
գրան ցել մի շարք ո լորտ նե րում։ Ըստ Հոր նե րի և  ու րիշ նե րի (2009)՝ հա մե մա տա բար վեր ջերս կա-
տա րած հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն 
ու ա ջակ ցութ յուն ի րա կա նաց նող և չի րա կա նաց նող դպրոց ներ հա ճա խող եր րորդ դա սա րան ցի նե-
րի ըն թեր ցա նութ յան տա րե վերջ յան արդ յունք նե րը մե ծա պես տար բեր վում են միմ յան ցից՝ հօ գուտ 
դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն կի րա ռող դպրոց նե րի։ 

Միև նույն ժա մա նակ Բ րեդ շաուն և  ու րիշ նե րը (2010) ըն թեր ցա նութ յան կամ մա թե մա տի կա-
յի ա ռա ջա դի մութ յան տար բե րութ յուն ներ չեն հայտ նա բե րել դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ-
ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն կի րա ռող և չ կի րա ռող դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի շրջա նում։ 
Ըստ Չայլդ սի և  ու րիշ նե րի (2010)՝ այս ռազ մա վա րութ յու նը կի րա ռող և չ կի րա ռող դպրոց նե րում ըն-
թեր ցա նութ յան տա րե վերջ յան ստան դար տաց ված թես տե րի արդ յունք նե րի տար բե րութ յունն անն-
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շան է։ Հաու չին սը և  ու րիշ նե րը (2017) եզ րա կաց նում են, որ թեև ի րենց հե տա զո տութ յու նը դրա կան 
վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն կի րա ռող ու չկի րա ռող դպրոց նե րի 
ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մութ յան մեջ ակն հայտ տար բե րութ յուն ներ չի հայտ նա բե րել, արդ յունք-
նե րի վեր լու ծութ յու նից պարզ է դար ձել, որ դրանք զգա լիո րեն ա վե լի բարձր են ե ղել քննարկ վող 
ռազ մա վա րութ յու նը մի ջին ու բարձր ճշգրտութ յամբ կի րա ռող դպրոց նե րում։ Այս հե տա զո տութ յան 
արդ յուն քը հա մընկ նում է այլ նմա նա տիպ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հետ, ո րոնք դրա-
կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը պայ-
մա նա վո րում են վեր ջի նիս կի րառ ման ճշգրտութ յամբ ( Բար րեթ, Բ րեդ շոու և Լ ևիս- Պալ մեր, 2008; 
Չայլդս, Քին քայդ և Ջորջ, 2010)։ 

 Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան   
ու ա ջակ ցութ յան գոր ծըն թա ցը
Դպ րոց նե րում դրա կան վար քի մի ջամ տութ յան արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու հա մար 

կար ևոր է, որ այս գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ ցու ցա բեր վի հա մա կար գա յին մո տե ցում։ Այդ կերպ 
ա պա հով վում են ռազ մա վա րութ յան կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը և վեր ջին նե րիս 
կա յու նութ յու նը։ Ռազ մա վա րութ յան ներդ րու մը դպրո ցում սկսվում է նրա նից, որ դպրո ցի տա սը 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված թի մը մաս նակ ցում է հմուտ վե րա պատ րաս տող նե րի կող մից անց-
կաց վող, եր կու-ե րեք աշ խա տան քա յին օր տևող դա սըն թա ցի։ Թի մի մեջ մտնում են վար չա կան 
աշ խա տա կից ներ, ընդ հա նուր և հա տուկ ման կա վարժ ներ և  ա ջակ ցող թի մի մաս նա գետ ներ (սո-
ցիա լա կան աշ խա տող ներ, հո գե բան ներ)։ Վե րա պատ րաս տու մից հե տո թի մը ստանձ նում է հետև-
յալ պար տա կա նութ յուն նե րը.

1.  Կազ մել ա շա կերտ նե րի ակն կալ վող վար քի դրսևո րումնե րի ցանկ (ե րե քից հինգ), ո րոնք 
հեշ տութ յամբ հիշ վող են։ Այս գոր ծըն թա ցը սո վո րա բար ի րա կա նաց նում են ման կա վարժ-
նե րը, բայց մաս նա կից նե րի շրջա նա կը կա րե լի է ընդ լայ նել` ներգ րա վե լով ծնող նե րին և  
ա շա կերտ նե րին` ել նե լով այն սկզբուն քից, որ լա վա գույն ճա նա պարհ հար թո ղը ին քը` շա-
հա ռուն է։

2.  Թիմն այս ցան կը քննար կում է այլ աշ խա տա կից նե րի հետ։ Այն պետք է ստա նա նրանց 
առն վազն 80%-ի հա մա ձայ նութ յու նը։

3.  Թի մը ստեղ ծում է թվա ցանց (մատ րի ցա), ո րը ման րա մասն տե ղե կան յութ է պա րու նա կում 
այն մա սին, թե դա սա րա նում ու դա սա րա նից դուրս (ճա շա րա նում, ավ տո բու սում և  այ լուր) 
ակն կալ վող վար քա գի ծը ինչ պես է դրսևոր վում։ 

4.  Թի մի ան դամներն այ նու հետև աշ խա տում են ու սու ցիչ նե րի հետ՝ յու րա քանչ յուր դա սա րա-
նի հա մար թվա ցանց պատ րաս տե լու հա մար։ Այն պետք է պա րու նա կի օ րի նակ ներ տար-
բեր ի րա վի ճակ նե րում (դա սա սեն յակ մտնե լիս, դուրս գա լիս, ու սուց չին լսե լիս) ակն կալ վող 
վար քագ ծի դրսևո րումնե րի վե րա բեր յալ։ 

Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան թի մի հա ջորդ ա նե-
լի քը ակն կալ վող վար քագ ծի ու սու ցա նումն է դա սա րա նում և դա սա րա նից դուրս։ Այս գոր ծըն թա-
ցին օ ժան դա կող հնա րա վոր մո տե ցումնե րը հետև յալն են.

1.  Ել նե լով հմտութ յու նը հա մա պա տաս խան մի ջա վայ րում ու սու ցա նե լու սկզբուն քից` տա-
րեսկզ բին ա շա կերտ նե րին մի քա նի ան գամ տա նել դպրո ցին հա րա կից կան գառ ներ:

2.  Ա ռօր յա յու րա քանչ յուր ան ցու դար ձի ժա մա նակ սո վո րեց նել վար քագ ծի հա մա պա տաս-
խան դրսևո րումնե րը:

3.  Հ նա րա վո րութ յուն ներ տալ ու սու ցիչ նե րին և  ա շա կերտ նե րին ու սումնա կան տար վա ըն-
թաց քում վե րա նա յե լու և պար բե րա բար ներ կա յաց նե լու ակն կալ վող վար քագ ծե րը։

Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան թի մը հստակ սահ-
մա նում է վար քա յին այն դրսևո րումնե րը, ո րոնց դեպ քում հար կա վոր է դի մել վար չա կան անձ նա-
կազ մին (օ րի նակ` ա շա կեր տին ու ղար կել տնօ րե նի մոտ), և  այն դրսևո րումնե րը, ո րոնք կա րող են 
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լու ծում ստա նալ դա սա րա նում։ Այս փու լում շատ կար ևոր է, որ բո լոր ման կա վարժ նե րը միև նույն 
ան ցան կա լի վար քին ար ձա գան քեն նույն կերպ։ 

Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յու նը ու սու ցիչ նե րին զի նում է շե ղող 
հան գա մանք նե րը նվա զեց նե լու, ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կա հատ վա ծը եր կա րաց-
նե լու, ա շա կեր տի սո ցիա լա կան վարքն ու կրթա կան վերջ նարդ յունք նե րը բա րե լա վե լու ա ռու մով 
օգ տա կար մի ջոց նե րով։ Սա կայն ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը բու հ ա վար տում է ա ռանց այս մո տե-
ցումնե րի վե րա բեր յալ պատ շաճ գի տե լի քի։ Ն ման դեպ քե րում դպրոց նե րի ղե կա վար նե րը պետք 
է փոր ձեն ա պա հո վել ու սու ցիչ նե րի և հա տուկ ման կա վարժ նե րի վե րա պատ րաս տումնե րը հետև-
յալ հար ցե րի շուրջ. 

1.  դրա կան վար քի ակն կա լիք նե րի ու սուց ման, մո դե լա վոր ման, գործ նա կան կի րառ ման և 
դի տումնե րի ձևեր,

2.  վար քի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գեր այն ի րա վի ճակ նե րի հա մար, երբ 
կան խար գե լիչ մո տե ցումներն արդ յու նա վետ չեն,

3. դրա կան վար քագ ծի դի տարկ ման և խ րա խուս ման ըն թա ցա կար գեր,

4.  վար քի ու ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցի գնա հատ ման ու ղի նե րը տվյա նե րի վրա հիմն ված 
ո րո շումնե րի կա յաց ման հար ցում, նե րառ յալ՝ սքրի նինգ, ախ տո րո շում, տար բե րա կում, ըն-
թաց քի մշտա դի տար կում, 

5.  դրա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան և  ա ջակ ցութ յան միա ձու լում կրթա-
կան ծրագ րի ու դա սա վանդ ման հետ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ու սու ցիչ նե րին նման նախ նա կան տե ղե կատ-
վութ յան տրա մադ րու մը բա վա րար չէ։ Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան 
և  ա ջակ ցութ յան թի մը պետք է ի րա կա նաց նի մշտա դի տար կում` հետ ևե լով, որ ու սու ցիչ նե րը մի-
ջամ տութ յունն ի րա կա նաց նե լիս խիստ պահ պա նեն անհ րա ժեշտ մո տե ցումնե րը։ Դ րա կան վար քի 
ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան և  ա ջակ ցութ յան արդ յու նա վետ ներդ րու մը հնա րա վոր է, 
ե թե դպրո ցի թիմն օ ժան դա կում է ու սու ցիչ նե րին` ա պա հո վե լով մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յուն ներ, ա ջակց ման և տվ յալ նե րին առնչ վող խորհր դատ վութ յուն, անձ նա կազ մի 
ծա ռա յութ յուն նե րի ճա նա չում։ Բա ցի այդ, կար ևոր է ա պա հո վել մի ջամ տութ յան հա մա կար գի մշա-
կու թա յին և հա մա տեքս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ներ դաշ նա կութ յու նը և հա մա պա տաս-
խա նութ յու նը՝ հաշ վի առ նե լով մի ջա վայ րա յին (օ րի նակ՝ թա ղա մաս, քա ղաք), անձ նա կան (օ րի նակ՝ 
ռա սա յա կան և  ազ գա յին պատ կա նե լութ յուն) ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև կրթութ-
յան նա խադր յալ նե րը (օ րի նակ՝ ըն տա նի քի ա ռօր յա, սո վո րույթ ներ)։

 «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն 
ուղղ ված մի ջամ տութ յան և  ա ջակ ցութ յան» մո տե ցումնե րը հայ կա-
կան ի րա կա նութ յա նը հար մա րեց նե լու  անհ րա ժեշ տութ յու նը 
 ԱՄՆ-ի և ՀՀ-ի մշա կույթ նե րը, ինչ պես նաև եր կու երկր նե րի կրթա կան հա մա կար գե րը թե՛ 

բազ մա թիվ նմա նութ յուն ներ ու նեն, թե՛ զգա լի տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք թերևս նվա զեց նում են 
«Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու 
ա ջակ ցութ յան» մո տե ցումնե րը Հա յաս տա նում ա ռանց փո փո խութ յուն նե րի ներդր ման հնա րա վո-
րութ յունն ու հա ջո ղութ յու նը։ Այս հա մա կար գե րը ներդ նե լիս կար ևոր է հաշ վի առ նել երկ րի մշա կու-
թա յին ու կրթա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

ԱՄՆ-ի դպրոց նե րում «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր մանն ուղղ-
ված մի ջամ տութ յան և  ա ջակ ցութ յան» մո տե ցումնե րի ի րա կա նա ցու մը կենտ րո նա ցած է ման կա-
վարժ նե րին տրա մադր վող հա մա կար գա յին վե րա պատ րաս տումնե րի, նրանց տրա մադր վող մեն-
թո րութ յան ու քոու չին գի, ձևա վո րող գնա հատ ման, ա շա կերտ նե րի ա կա դե միա կան դժվա րութ յուն-
նե րից ու ա ռա ջըն թա ցի տվյալ նե րից բխող հար մա րե ցումնե րի վրա։ Ա ռա ջին աս տի ճա նում դա-
սա վանդ ման մո տե ցումնե րի փո փո խութ յան պա տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում է դպրո ցի ման-
կա վար ժա կան անձ նա կազ մի ու սե րին։ Երկ րորդ և  եր րորդ աս տի ճան նե րում մի ջամ տութ յուն նե րը 
մշա կում ու ի րա կա նաց նում են ու սու ցիչ ներն ու ա ջակ ցող թի մի մաս նա գետ նե րը հա մա տեղ ջան-
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քե րով։ Եր րորդ աս տի ճա նում պա տաս խա նատ վութ յու նը հիմնա կա նում դրվում է հա տուկ ման կա-
վարժ նե րի ու ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րի վրա։ Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի դպրոց նե րի ներ կա յիս 
ռե սուրս նե րը` կա րե լի է վստա հա բար ա սել, որ «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի 
ձևա վոր մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ու ա ջակ ցութ յան» մո տե ցումնե րը կա րող են ի րա կա նաց վել 
բա ցա ռա պես հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի և հար մա րե ցումնե րի են թարկ վե լուց հե տո։ 
Ա կա դե միա կան և վար քա յին դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րին հա մա կար գա յին օ ժան-
դա կութ յուն տրա մադ րե լու հա մար կար ևոր է վե րա նա յել դպրո ցա կան մի ջա վայ րե րից դուրս գոր-
ծող ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակց ման կենտ րոն նե րի մաս նա գետ նե րի դե րը։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  Հե տա մո՛ւտ ե ղեք, որ ձեր դպրո ցի ղե կա վա րութ յու նից ստա նաք անհ րա ժեշտ օ ժան դա կութ-
յուն, որ պես զի կա րո ղա նաք դա սա վան դել բո լոր ա շա կերտ նե րին։

2.  Հա մա գոր ծակ ցե՛ք մաս նա գետ նե րի հետ ու սումնա կան նյու թե րը հար մա րեց նե լու և  ա շա-
կերտ նե րին երկ րորդ և  եր րորդ աս տի ճա նի ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու հար ցե րում։ 

3.  Օգտ վե՛ք գնա հատ ման տվյալ նե րից ո րո շե լու հա մար, թե ա ռա ջըն թաց գրան ցե լու հա մար 
որ ա շա կերտ ներն ու նեն ա վե լի ին տեն սիվ ու սուց ման/մի ջամ տութ յան կա րիք։

4.  Խ րա խու սե՛ք ձեր ա շա կերտ նե րին դրա կան վար քի դրսևո րումնե րի և  այլ ձեռք բե րումնե րի 
հա մար։

5.  Ա ռանձ նաց րե՛ք քա ջա լեր ման այն ձևե րը, ո րոնք օգ նում են այս կամ այն կոնկ րետ ա շա-
կեր տին, և դ րանք օգ տա գոր ծե՛ք նրանց ու սումնա կան ա ռա ջըն թա ցը ու դրա կան վար քը 
խրա խու սե լու հա մար։

6.  Ա շա կերտ նե րին տա րեսկզ բին մաս նա կից դարձ րե՛ք ա ռա ջա դի մութ յան և վար քի ակն-
կա լիք նե րի սահ ման ման գոր ծըն թա ցին և հետ ևե´ք դ րանց ի րա կա նաց մա նը բո լոր ա շա-
կերտ նե րի հետ միա սին։ 

7.  Դժ վա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի դա սա վանդ ման կամ մի ջամ տութ յան վե րա բեր-
յալ մոտ վեց շա բաթ հա վա քե՛ք տվյալ ներ, որ պես զի կա րո ղա նաք դա տո ղութ յուն ներ ա նել 
մո տե ցումնե րի արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ։ 

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար

1.  Ու սու ցիչ նե րին տրա մադ րե՛ք այն պի սի նյու թեր և  ա ջակ ցութ յուն, ո րոնց կա րի քը նրանք ու-
նեն բո լոր ա շա կերտ նե րի կրթութ յունն արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար։

2.  Մաս նակ ցե՛ք ա շա կերտ նե րի դժվա րութ յուն նե րի ու ա ռա ջըն թա ցի քննար կումնե րին, ո րոնք 
անց կաց վում են ու սու ցիչ նե րի և  այլ մաս նա գետ նե րի կող մից։ 

3.  Ու սու ցիչ նե րին տրա մադ րե՛ք մաս նա գի տա կան  զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն-
ներ` ուղ  ղ  ված բո լոր ա շա կերտ նե րի հետ արդ յու նա վոտ աշ խա տե լու մե թոդ նե րին ու 
ռազմավարությանը։ 

4.  Հ նա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռեք ու սու ցիչ նե րին, ա շա կերտ նե րին և ծ նող նե րին՝ խո սե լու 
ա շա կերտ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին։

5.  Ն շե՛ք ու սու ցիչ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը և կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րը (օ րի նակ՝ մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման դա սըն թաց ա վար տե լը, դա սա րա նում զար գաց ման ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ու նե ցող ա շա կեր տի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան մո տե ցումնե րի արդ յու-
նա վետ կի րա ռու մը)։
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Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1. Ո րո՞նք են ա ռա ջին և  երկ րորդ աս տի ճան նե րի ցու ցումնե րի տար բե րութ յուն նե րը։

2.  Ո՞րն է գնա հատ ման դե րը «Ար ձա գանք մի ջամ տութ յա նը» և «Դ րա կան վար քի ձևա վոր-
մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան և  ա ջակ ցութ յան» մո տե ցումնե րի կի րառ ման գոր ծըն թաց-
նե րում։

3.  Ո րո՞նք են ա շա կեր տի ան ցան կա լի վար քի դրսևոր ման ա մե նա հա ճախ հան դի պող պատ-
ճառ նե րը։ 

4.  Ո ՞րն է ա շա կեր տի ա կա դե միա կան ա ռա ջա դի մութ յան բա րե լավ ման երկ րորդ և  եր րորդ 
աս տի ճան նե րում կի րառ վող ռազմավարությունը։

5.  Ո ՞րն է ա շա կեր տի վար քի բա րե լավ ման ա ռա ջին ու երկ րորդ աս տի ճան նե րի ռազմա-
վարու թյունը։
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Այս գլխում ներ կա յաց վում է տե ղե կատ վութ յուն ան հա տա
կան ու սումնա կան պլա նի մա սին։ Այդ պլա նը նե րա ռա կան 

կրթութ յան հա մա տեքս տում օգ նում է  սահ մա նելու ան հա տա կան 
նպա տակ ներ, ո րոնց կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը կա րող են հաս նել դա սա րա նում՝ ու
սումնա ռութ յան ըն թաց քում։ 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ 
ԴԵՐԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Քրիստոֆեր Ջոնսթըն 

Մինեսոթայի համալսարան

Արաքսիա Սվաջյան 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Վերգինե Եսայան
Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոց

Գլուխ 7
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ինչ պե՞ս կա րող են ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նը և ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ան հա տա կան պլա նը նպաս տել կրթութ յան ա ռանձ նա-
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ու սումնա ռութ յա նը։ 

2.  Ով քե՞ր պետք է կազ մեն ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նը (ԱՈՒՊ) և ման կա վար ժա կան 
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ան հա տա կան պլա նը (ՄԱԾԱՊ)։

3.  Ինչ պե՞ս կա րող եք կազ մել ձեր դա սի պլա նը` ել նե լով ԱՈՒՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի նպա տակ նե րից։

4.  Ինչ պե՞ս են գնա հատ ման տվյալ ներն օգ տա գործ վում ԱՈՒՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի նպա տակ նե րը 
սահ մա նե լիս։

Նե րա ծութ յուն
Հա յաս տա նում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող յու րա քանչ յուր 

ե րե խա յի կրթութ յու նը կազ մա կերպ վում է նրա ԱՈՒՊ-ում սահ ման ված նպա տակ նե րին հա մա պա-
տաս խան։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան «Կր թութ յան մա սին» օ րեն քում լրա ցումներ ու փո փո-
խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին 2014 թ. ըն դուն ված օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 10.8 կե տի հա մա ձայն՝ 
ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նը «հան րակր թութ յան պե տա կան և  ա ռար կա յա կան չա փո րո-
շիչ նե րի, ծրագ րե րի և  ե րե խա յի կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի հի ման վրա 
կազմ ված փաս տա թուղթ է, ո րը սահ մա նում է սո վո րո ղի կրթութ յան կազ մա կերպ ման տա րե կան 
նպա տա կը, խնդիր նե րը և դ րանց հաս նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րը (նե րառ յալ ա ջակ ցող ծա ռա յութ-
յուն նե րը)»։ 

Ե րե խա նե րի ան հա տա կան պլա նը կազմ ված է եր կու բա ղադ րի չից՝ ան հա տա կան ու սումնա-
կան պլան (ԱՈՒՊ) և ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ան հա տա-
կան պլան (ՄԱԾԱՊ)։

ԱՈՒՊ-ը գրա վոր փաս տա թուղթ է, ո րում սահ ման վում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա յի ու սումնա կան, սո ցիա լա կան և ֆունկ ցիո նալ ա ռանձ նա-
հա տուկ նպա տակ նե րը։ ՄԱԾԱՊ-ը ներ կա յաց նում է ա շա կեր տի ու սումնա կան, սո ցիա լա կան և 
ֆունկ ցիո նալ նպա տակ նե րին հաս նե լու յու րա հա տուկ մի ջամ տութ յուն նե րը։ Ս տորև՝ հա վել վա ծում, 
ներ կա յաց վում է ԱՈՒՊ-ի օ րի նա կե լի ձևը:

Այդ փաս տաթղ թե րը էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն դպրոց նե րում, ո րով հետև նե րա ռա կան 
մի ջա վայ րե րում յու րա քանչ յուր ե րե խա յի դեպ քում կա րող են կի րառ վել դա սա վանդ ման յու րա հա-
տուկ մո տե ցումներ և  ակն կալ վել տար բեր կրթա կան վերջ նարդ յունք ներ։ Ըստ ՀՀ «Կր թութ յան 
մա սին» օ րեն քում լրա ցումներ և փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին» օ րեն քի (2014)՝ ԱՈՒՊ-ը 
և ՄԱԾԱՊ-ը կազմ վում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի վկա յագր ված կա րիք ու-
նե ցող ե րե խա նե րի հա մար։ ԱՈՒՊ-ի նպա տա կը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի ձևա կեր-
պումն է. դրանք կա րող են վե րագ նա հատ վել և փո փոխ վել ե րե խա յի ու սումնա ռութ յան ըն թաց քում 
( Թադևոս յան, 2014; Ս վաջ յան, 2016)։ 

ԱՈՒՊ-ն  օգ տա կար է ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի և  ա շա կերտ նե րի հա մար, քա նի որ պա րու նա-
կում է տե ղե կատ վութ յուն այն մա սին, թե ինչ է ե րե խան սո վո րե լու դպրո ցում։ Օ րի նակ՝ ե թե տվյալ 
դա սա րա նում սո վո րում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա, ու-
սու ցի չը կա րող է ԱՈՒՊ-ն  օգ տա գոր ծել դա սա վան դու մը պլա նա վո րե լու հա մար։ Ցան կա ցած դա սի 
հա մար ԱՈՒՊ-ն  օգ նում է պլա նա վո րե լու լրա ցու ցիչ օ ժան դա կութ յուն, հար մա րեց նե լու դա սա վանդ-
ման նյու թե րը կամ ա ռան ձին օգ նութ յուն տրա մադ րե լու ա շա կեր տին՝ բո վան դա կութ յու նը հաս կա-
նա լու հա մար։ ՄԱԾԱՊ-ը ու սու ցիչ նե րին օգ նում է ի մա նա լու, թե ինչ թե րապև տիկ կամ լրա ցու ցիչ, 
հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ է ստա նում ե րե խան, իսկ ու սու ցիչ նե րին օգ նում է պլա նա վո-
րե լու ի րենց աշ խա տան քը ե րե խա յի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան։ ԱՈՒՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի օգ-
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նութ յամբ ծնող նե րը հստակ տե ղե կատ վութ յուն են ստա նում ե րե խա յի ա կա դե միա կան, սո ցիա լա-
կան և ֆունկ ցիո նալ ա ռա ջըն թա ցի մա սին։ Ա ռա ջըն թա ցի տա րե կան վեր լու ծութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ծնող նե րը կա րող են տես նել, թե արդ յոք ի րենց ե րե խան ստա նում է այն ու շադ րութ յու նը, որ անհ-
րա ժեշտ է դպրո ցում մաս նակ ցութ յան և  ա ռա ջըն թաց գրան ցե լու հա մար։ Վեր ջա պես, ԱՈՒՊ-ն  ու 
ՄԱԾԱՊ-ը ա ռա ջին հեր թին օգ տա կար են ե րե խա նե րի հա մար, ո րով հետև կրթա կան ծրագ րե րը 
հա մա պա տաս խա նեց վում են նրանց կրթա կան կա րիք նե րին։ Ս տորև շա րադր ված նյու թը վե րա-
բե րում է դպրոց նե րում ԱՈՒՊ-ի կի րառ մա նը (Ս վաջ յան, 2014; Ս վաջ յան, 2016)։ 

Ան հա տա կան ու սումնա կան պլան
ԱՈՒՊ-ի մի ջո ցով ձևա կերպ վում են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու-

նե ցող սո վո րող նե րի կրթութ յան նպա տակ նե րը։ Ան հա տա կան կրթա կան պլան ներ կոչ վող նմա-
նա տիպ փաս տաթղ թեր տա րի ներ շա րու նակ կի րառ վել են ԱՄՆ-ում և միտ ված են ե ղել պար զե-
լուն, թե որ քա նով է ի րաց վում ե րե խա յի կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը։ ԱՄՆ-ում ա շա կեր տի 
կրթա կան և թե րապև տիկ նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը ներ կա յաց վում են միև-
նույն փաս տաթղ թում։ Հա յաս տա նում այս տե ղե կատ վութ յու նը զե տեղ ված է եր կու ա ռան ձին փաս-
տաթղ թե րում՝ ԱՈՒՊ-ում և ՄԱԾԱՊ-ում։ Եր կուսն էլ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մին, այդ թվում 
ու սուց չին ներ կա յաց նում են ե րե խա նե րի կրթա կան, սո ցիա լա կան և ֆունկ ցիո նալ նպա տակ նե րի 
վե րա բեր յալ ո րո շումնե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը (Ոս կան յան, Կա տին յան, Մու րադ յան և Հով հան-
նիս յան, 2010; Է վե րեթ, 2017)։ ԱՈՒՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի հիմնա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը խե լա-
միտ նպա տակ ներն են, ո րոնք նկա րագ րում է Յուն գը (2007) իր աշ խա տութ յուն նե րից մե կում (տե՛ս 
ներ դիր 1)։

Ներդիր 1. Խելամիտ նպատակներ

Համաձայն Smart մոտեցման՝ նպատակը պետք է լինի որոշակի, չափելի, հասանելի, 
իրատեսական և ժամկետային:

Ս տորև բեր ված օ րի նա կը վերց ված է Միաց յալ Նա հանգ նե րում օգ տա գործ վող ԱՈՒՊ-ից և 
կազմ ված է մտա վոր հե տամնա ցութ յուն ու նե ցող ա շա կեր տի հա մար։ Ն պա տակ նե րը վե րա բե րում 
են կրթա կան, սո ցիա լա կան և ֆունկ ցիո նալ ո լորտ նե րին։ Այս մո դելն օգ նում է ե րե խա յի հա մա կող-
մա նի զար գաց մա նը։ Ե րե խան ( Լաու րա պայ մա նա կան ա նու նով) ա կա դե միա կան տե սանկ յու նից 
շատ է զի ջում դա սըն կեր նե րին և ն րանց հետ դա սա գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում է մաս նա կիո-
րեն, ո րո շա կի դա սա ժա մե րի ըն թաց քում (ԿՀԽԿ, 2013; ԱԾԿ, 2006)։ Ի տար բե րութ յուն իր դա սըն-
կեր նե րի, նրա հա մար սահ ման ված են ուս ման այլ` ան հա տա կան նպա տակ ներ։ Թի մը Լաու րա յի 
կրթութ յան հա մար սահ մա նել է չորս նպա տակ։ Ո րոշ վել է, որ ե րե խան, չնա յած ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հա տուկ նպա տակ նե րին, օր վա մի մա սը կանց կաց նի իր հա մա դա սա րան ցի նե րի հետ։ 
Օր վա մնա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծը Լաու րան անց կաց նում է դպրո ցում գտնվող այլ սեն յակ նե-
րում` յու րաց նե լով կյան քի հիմնա կան հմտութ յուն նե րը, օգտ վե լով տար բեր մաս նա գետ նե րի ծա-
ռա յութ յուն նե րից և կա տա րե լով ֆի զի կա կան վար ժութ յուն ներ։ Ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
ո րո շումներն ըն դու նել է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը Լաու րա յի ծնող նե րի հետ միա սին։ Թի մը 
ո րո շել է, թե գի տե լիք նե րի որ մա սը Լաու րան ա ռա վել արդ յու նա վետ կյու րաց նի փոքր դա սա-
րա նում և  որ մա սը՝ սո վո րա կան դա սա րա նում։ Ս տորև ներ կա յաց ված են Լաու րա յի կրթութ յան 
նպա տակ նե րից չոր սը։ Դ րանք յու րա հա տուկ են, չա փե լի, մատ չե լի, ի րա տե սա կան և սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծով։ Դ րանք վե րա բե րում են ա կա դե միա կան, ֆունկ ցիո նալ հմտութ յուն նե րին 
և ֆի զի կա կան զար գաց մա նը։ Լաու րա յի կրթութ յան հա մար սահ ման ված նպա տակ նե րից (տե՛ս 
Ներ դիր 2) յու րա քանչ յու րը հիմն ված է նրա ֆունկ ցիո նա լութ յան ըն թա ցիկ մա կար դա կի, զար գաց-
ման հե ռան կա րի վրա և հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս պլա նա վո րե լու նրա հա ջորդ տար վա ու սու ցու-
մը և ման կա վարժ հո գե բան նե րի ազ դե ցութ յու նը։
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Ներդիր 2. Լաուրայի կրթության համար սահմանված նպատակները

Ն պա տակ 1 (ա կա դե միա կան). Լաու րան ա վե լի շատ կներգ րավ վի հա մա դա սա րան ցի նե րի 
հետ հա մա տեղ աշ խա տանք նե րում՝ կի րա ռե լով գրե նա կան պի տույք նե րը կամ դպրո ցա կան 
պա րա գա նե րը։ Կ կա րո ղա նա ար տագ րել տա ռե րի մաս նիկ նե րը, նկա րել մարդ՝ մարմնի ի նը 
մա սե րով, գրել իր ա նու նը, ճիշտ բռնել մկրա տը և կտ րել պարզ պատ կեր ներ՝ ցու ցա բե րե լով 50 
-80% հա ջո ղութ յուն։

Ն պա տակ 2 (սո ցիա լա կան). Լաու րան կբա րե լա վի իր խոս քի ըն կալ ման և  ար տա բեր ման 
հմտութ յուն նե րը՝ 40-75%-ի հասց նե լով ինք նու րույն խնդրե լու կա րո ղութ յու նը, 25-60%-ի հասց-
նե լով ուղ ղութ յուն նե րը` ան վա նումնե րին լսե լով հետ ևե լու կա րո ղութ յու նը, 10-50%-ի հասց նե լով 
հար ցե րին պա տաս խա նե լու կա րո ղութ յու նը և յու րա քանչ յուր քա ռոր դի ըն թաց քում առն վազն 5 
բա ռով հարս տաց նե լով բա ռա պա շա րը։

Ն պա տակ 3 (ֆունկ ցիո նալ). Լաու րան կբա րե լա վի իր շար ժո ղա կան հմտութ յուն նե րը (վազք 
և ցատկ)՝ «4 փոր ձից 0 ճիշտ գոր ծո ղութ յուն» կա տա րո ղա կա նը դարձ նե լով «4-ից 2 ճիշտ գոր-
ծո ղութ յուն» կա տա րո ղա կան։ 

Լաու րա յին ա ջակ ցող թի մը ո րո շեց, որ ե րե խա յի հա մար սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս-
նե լու հա մար նրան հար կա վոր է օ ժան դա կել հետև յալ կերպ.

●  Փոքր խմբե րով 30 րո պեից մինչև 4 ժամ ա մե նօր յա ա ջակ ցութ յուն փոքր դա սա րա նի պայ-
ման նե րում (այս տար բե րա կը Հա յաս տա նում հնա րա վոր չէ ի րա գոր ծել, հետ ևա բար Լաու-
րա յին այլ օ ժան դա կութ յուն է անհ րա ժեշտ տրա մադ րել)։

●  Ֆի զի կա կան հա տուկ վար ժութ յուն ներ շա բա թը ե րեք օր, յու րա քանչ յուր պա րապ մուն քը 30 
րո պե տևո ղութ յամբ։

● Էր գո թե րա պիա շա բա թը մեկ ան գամ 30 րո պե տևո ղութ յամբ։

● Լո գո պե դի մի ջամ տութ յուն ա մի սը վեց ան գամ, յու րա քանչ յուր պա րապ մուն քը՝ 30 րո պե։

●  Ժա մա նա կի մնա ցած մա սը Լաու րան պետք է անց կաց նի սո վո րա կան դա սա րա նում՝ մաս-
նա կի օ ժան դա կութ յուն ստա նա լով ու սուց չի օգ նա կա նից։

Ընդ հա նուր առ մամբ ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի մո դելն օգ տա կար է, ո րով հետև բո-
լոր ո րո շումնե րը (որ տեղ ա շա կեր տի ու սումնա ռութ յու նը կկազ մա կերպ վի, ինչ մի ջամ տութ յուն նե րի 
կա րիք կու նե նա ա շա կեր տը, որ քան ժա մա նակ կտրա մադր վի այս կամ այն գոր ծո ղութ յա նը և  այլն) 
կա յաց վում են ա շա կեր տի ու սումնա ռութ յան ան հա տա կան նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան։ 
Լաու րա յի դեպ քում թի մը ո րո շել էր, որ հա մա ձայն նրա ան հա տա կան կրթա կան պլա նի՝ նա ու նի 
փոքր խմբե րում կազ մա կերպ վող կրթութ յան, ու սուց չի օգ նա կա նի ա ջակ ցութ յան, էր գո թե րա պիս-
տի ու լո գո պե դի մի ջամ տութ յան կա րիք։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի հե տա գա հան դի պումնե-
րի ժա մա նակ ու սու ցի չը, ու սուց չի օգ նա կա նը, հա տուկ ման կա վար ժը և նեղ մաս նա գետ նե րը կներ-
կա յաց նեն փաս տեր Լաու րա յի ա ռա ջըն թա ցի վե րա բեր յալ։ Թի մա կից նե րի տե ղե կութ յուն նե րի փո-
խա նա կումն օգ նե լու է Լաու րա յին` հաս նե լու իր ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նում նա խանշ ված 
նպա տակ նե րին։

Ա լեք սա նի պատ մութ յու նը 
Ա լեք սա նը ըն թեր ցա նութ յան մի ջին աս տի ճա նի դժվա րութ յուն ներ ու նի։ Տ ղան օ րեր է անց կաց-

րել դա սա րա նում, սա կայն բաց է թո ղել հա ղորդ ված տե ղե կատ վութ յու նը։ Մինչ գնա հա տող թի մը 
կբա ցա հայ տեր տղա յի ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն նե րը, նա ա վե լի ու ա վե լի էր հետ մնա ցել 
հա մա դա սա րան ցի նե րից։ Ն րան գնա հա տե լուց հե տո թի մը մշա կել է ան հա տա կան ու սումնա կան 
պլան, հա մա ձայն ո րի՝ նա պետք է հետզ հե տե բա րե լա վի ըն թեր ցա նութ յու նը և  աշ խա տի իր ան հա-
տա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։ Ն րա ու սու ցիչ նե րը սահ մա նե ցին նպա տակ՝ Ա լեք սա նը 
եր րորդ դա սա րա նի ա վար տին կկա րո ղա նա կար դալ 100 բառ տա րեսկզ բի 42-ի փո խա րեն։
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Ա լեք սա նը սո վո րում էր նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրո ցում։ Ու սու ցիչ նե րը 
նրան հատ կաց նում էին հար մա րեց ված նյու թեր, որ պես զի դա սա րա նի ե րե խա նե րի հետ կա րո ղա-
նար մաս նակ ցել դա սա գոր ծըն թա ցին։ Ա լեք սա նը պետք է լսեր այն գրքե րի ձայ նագ րութ յուն նե րը, 
ո րոնք մյուս ե րե խա նե րը կար դում էին, իսկ լո գո պե դը տղա յի հետ պետք է շա բա թը մեկ ան գամ 
աշ խա տեր հնչյու նա յին ըն կա լու մը և  ըն թեր ցա նութ յան հմտութ յու նը զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ։ 
Լո գո պե դը 100 բա ռի ցան կը փո խան ցում է ու սուց չին, որ պես զի դա սե րի ժա մա նակ դրանց հան-
դի պե լիս ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րի (ոչ թե միայն Ա լեք սա նի) ու շադ րութ յու նը հրա վի րի դրանց վրա` 
ա ռանց Ա լեք սա նին ա ռանձ նաց նե լու։ Ու սու ցի չը պետք է պար բե րա բար հար ցում անց կաց նի Ա լեք-
սա նի հետ տես նե լու հա մար, թե ինչ ա ռա ջըն թաց ու նի տղան։ 100 բա ռից բաղ կա ցած ցան կը լո գո-
պե դը փո խան ցում է նաև Ա լեք սա նի ծնող նե րին, որ պես զի տղա յին տա նը օգ նեն սո վո րե լու դրանք։ 

Բա ռե րը կար դա լուց բա ցի, ու սուց չի օգ նա կա նը և լո գո պե դը Ա լեք սա նին սո վո րեց նում էին, թե 
ինչ պես են ար տա բեր վում հնչյուն նե րը։ Հաս կա նա լով, որ տա ռե րը խորհր դան շում են հնչյուն ներ, 
Ա լեք սա նը կկա րո ղա նար դրանք հա մադ րել ու կար դալ։ Ա լեք սա նը դժվա րութ յամբ էր մտա պա հում 
հա յե րե նի տա ռե րը, ին չը դարձ յալ հաս տա տում էր հնչյուն նե րը տա ռե րի հետ կա պե լու հմտութ յու-
նը զար գաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Ա լեք սա նի պատ մութ յան հիմ քում ըն կած են ԱՈՒՊ-ի ե րեք 
ա ռանց քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը․

1. ԱՈՒՊ-ը սահ մա նում է սո վո րող նե րի ան հա տա կան նպա տակ նե րը.

2.  ԱՈՒՊ-ը նա խա տե սում է հա տուկ ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք ե րե խան կա րող է ստա նալ իր 
ան հա տա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար.

3.  ԱՈՒՊ-ը պա հան ջում է ու սու ցիչ նե րի, մաս նա գետ նե րի և ծ նող նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յուն։ 

Ա լեք սա նի նպա տակ նե րը
Ինչ պես վե րը նշվեց, Ա լեք սա նը ըն թեր ցա նութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար լրա ցու ցիչ օ ժան դա-

կութ յան կա րիք ու ներ, ո րը նրան տրա մադր վեց։ Ս տորև բեր ված է Ա լեք սա նի հա մար սահ ման ված 
նպա տակ նե րից մեկ չափելի օրինակ։

Նպատակ 1 (ակադեմիական)
Մինչև հունիսի 1-ը Ալեքսանը կկարդա ուսուցչի տված բառացանկի 100 բառը։ 

Նշ ված նպա տակն ու նի ե րեք ա ռանձ նա հատ կութ յուն։ Նախ՝ նպա տա կը կոնկ րետ է և չա փե լի, 
ին չը նշա նա կում է, որ Ա լեք սա նի ու սու ցիչ նե րը կա րող են ա ռա ջըն թա ցին հետ ևել ամ բողջ տա րին։ 
Կա րե լի է հստակ գրան ցել, թե քա նի բառ է սո վո րել կար դալ Ա լեք սա նը, և  ըստ այդմ հար մա րեց նել 
ու սու ցումն ու մի ջամ տութ յու նը։ Երկ րորդ՝ նպա տա կը հա սա նե լի է և  ի րա տե սա կան։ Ա լեք սա նը կա-
րող է բա ռե րը բարձ րա ձայն կար դալ, ին չի հի ման վրա նրան ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րը հետ ևութ-
յուն ներ կա նեն նրա ա ռա ջըն թա ցի մա սին։ Ա ռա վել դժվար է դի տար կել ե րե խա յի հաս կա նա լը և  
ի մա նա լը, դրանց մա սին ա ռա վել օբ յեկ տիվ տե ղե կութ յուն ստա նա լու հա մար եր բեմն անհ րա ժեշտ 
է ընտ րել գի տե լի քի ցու ցադր ման տա րաբ նույթ ու ղի ներ։ Գի տե լի քի գնա հատ ման տար բեր մո տե-
ցումներն օգ նում են գնա հա տե լու ե րե խա նե րի յու րաց րած գի տե լիք նե րը և չա փե լու ա ռա ջըն թա ցը։ 
Ա լեք սա նի ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցի այս նպա տա կը նաև ժամ կե տա յին է։ Սա նշա նա կում է, 
որ Ա լեք սա նին ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րը կա րող են գնա հա տում ի րա կա նաց նել մի ջամ տութ յան 
մեկ նար կից ա ռաջ և  ա վար տե լուն պես։ Ե թե ե րե խան սահ ման ված նպա տա կին նա խա տես վա ծից 
շուտ է հաս նում, ԱՈՒՊ-ը կա րե լի է վե րա նա յել ու նո րից կազ մել։ Ե թե ե րե խան սահ ման ված ժա-
մա նա կում նպա տա կին չի հաս նում, բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը պետք է քննութ յան առ նի, թե 
որ քա նով է արդ յու նա վետ կազմ ված ա ջակց ման պլա նը։

Ա լեք սա նի երկ րորդ ու սումնա կան նպա տա կը վե րա բե րում է, հնչյուն-տա ռերն ի րար միաց նե-
լով, բա ռերն ըն թեր ցե լու կա րո ղութ յա նը։ Ինչ պես վե րը նշվեց, Ա լեք սա նը ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
մո ռա նում էր հնչյուն-տառ կա պը և փաս տո րեն չէր կա րո ղա նում կար դալ։ Գ նա հատ ման արդ յուն-
քում թի մը պար զեց, որ տղան կա րո ղա նում է հնչյու նը տա ռի հետ հա մադ րել 84% դեպ քե րում։ Ըն-
թեր ցա նութ յու նը հնա րա վոր է միայն 100% ճշտութ յամբ հա մադ րե լու դեպ քում։ Հետ ևա բար թի մը 
սահ մա նեց Ա լեք սա նի երկ րորդ ա կա դե միա կան նպատակը (տե՛ս ստորև)։
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Ն պա տակ 2 (ա կա դե միա կան)
Մինչև հու նի սի 1-ը Ա լեք սա նը կբա րե լա վի հնչուն նե րը տա ռե րի հետ հա մադ րե լու կա րո ղութ յու-
նը՝ այն կա տա րե լով 95% ճշտութ յամբ։

Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար Ա լեք սա նի լո գո պե դը և  ու սուց չի օգ նա կա նը պետք է ի րա-
կա նաց նեն ան հա տա կան պա րապ մունք ներ՝ զար գաց նե լու հա մար նրա՝ հնչյու նա յին վեր լու ծութ-
յուն կա տա րե լու կա րո ղութ յու նը։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը ժա մա նակ առ ժա մա նակ պետք է 
ոչ ֆոր մալ գնա հա տումներ անց կաց նի Ա լեք սա նի ա ռա ջըն թա ցը գրան ցե լու հա մար։ 

Ա լեք սա նի ա ռա ջին եր կու նպա տակ ներն ա կա դե միա կան էին, սա կայն կա րող էին նաև ա ռա-
ջաց նել սո ցիա լա կա նաց ման հետ կապ ված դժվա րութ յուն ներ։ Օ րի նակ՝ կա րող էր պա տա հել, որ 
Ա լեք սանն իր ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով երկ չո տութ յուն դրսևո րեր ու մե-
կու սա նար։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թիմն այս դեպ քում կա րող է ո րո շել, որ սո ցիա լա կան նպա-
տա կը Ա լեք սա նին դա սըն կեր նե րի շրջա պա տում նե րա ռելն է։ Այս դեպ քում սո ցիա լա կան նպա-
տակ կա րող է լի նել ստորև բեր ված օ րի նա կը:

Ն պա տակ 2 (սո ցիա լա կան)
Մինչև հու նի սի 1-ը Ա լեք սանն ա մեն օր 10 րո պե, ա ռանց ու սուց չի մի ջամ տութ յան, կզրու ցի որ ևէ 
հա մա դա սա րան ցու հետ։

Այս սո ցիա լա կան նպա տա կը նա խա տես ված էր օգ նե լու հա մար Ա լեք սա նին զրու ցե լու դա-
սըն կեր նե րի հետ։ Ու սուց չի կամ ծնող նե րի մի ջամ տութ յու նը կա րող էր սահ մա նա փա կել զրույ ցի 
թե ման կամ զրույ ցի բռնվե լու ցան կութ յու նը։ Ն պա տա կը չա փե լի է, ո րով հետև ու սու ցի չը կա րող է 
հաշ վել, թե քա նի րո պե է տևել Ա լեք սա նի զրույ ցը և քա նի ան գամ են նրան դրդել սկսել զրույ ցը։ Ու-
սումնա կան տար վա սկզբին ու սու ցի չը կա րող է Ա լեք սա նին քա ջա լե րել, իսկ ու սումնա կան տար վա 
ա վար տին նա կա րող է ինք նու րույն զրու ցել։ Արդ յուն քը տե սա նե լի է, ո րով հետև ու սու ցի չը կա րող է 
հետ ևել, թե ինչ պես է Ա լեք սա նը զրու ցում ու րիշ նե րի հետ։ Վեր ջա պես, նպա տա կը ժամ կե տա յին է, 
այն կա րող է ար դեն վե րա նայ վել հու նի սին՝ Ա լեք սա նի ա ռա ջըն թա ցը գնա հա տե լու հա մար։

Ա դա մի պատ մութ յու նը
Ա դամն 8 տա րե կան է։ Նա չի տես նում։ Այժմ սո վո րում է նե րա ռա կան դպրո ցի եր րորդ դա-

սա րա նում։ Ա դա մը կա րո ղա նում է հեշ տութ յամբ տե ղից տեղ շարժ վել ծա նոթ տա րած քում (տա նը 
և դա սա րա նում), սա կայն չի կա րո ղա նում ինք նու րույն տե ղա շարժ վել դպրո ցի այլ տա րածք նե րում։ 
Նա դեռևս սպի տակ ձեռ նա փայտ չի կի րա ռում, բայց թի մը հա մա րում է, որ դա կնպաս տի նրա 
ա վե լի ան կախ դառ նա լուն։ Ա դա մի մտա վոր զար գա ցու մը հա մա պա տաս խա նում է տա րի քա յին 
նոր մին, բայց նա դժվա րա նում է գրել։ Դա սի մեկ նար կին եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում պա-
րա գա նե րը գտնե լու հա մար։ Վեր ջա պես, Ա դա մը նոր է ըն դուն վել այս դպրոց և դժ վա րա նում է 
ըն կե րա նալ դա սա րան ցի նե րի հետ ( տե՛ս ներ դիր 3)։

Ներդիր 3. Ադամի համար սահմանված կրթական նպատակները

Մինչև հու նի սի 1-ը (ա կա դե միա կան)
Ժա մա նա կի 70%-ի ըն թաց քում Ա դա մը կցու ցադ րի ու սումնա կան նյու թի բո վան դա կութ յան 
վարժ ըն կա լում` օգտ վե լով լսե լու մի ջոց նե րից (օ րի նակ՝ դա սա խո սութ յուն ներ կամ ձայ նագր ված 
գրքեր), բրայլ յան նյու թե րից կամ այլ մի ջոց նե րից։ 

Մինչև հու նի սի 1-ը (սո ցիա լա կան) 
Ի րը (100% ճշտութ յամբ) գտնե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 2 րո պե. չկա րո ղա նա լու դեպ քում Ա դա մը 
5 ան գամ կդի մի դա սա րան ցու օգ նութ յա նը։
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Կար ճա ժամ կետ խնդիր
Մինչև 2018 թ. մար տի 31-ը (սո ցիա լա կան) 
Ե թե Ա դա մը 2 րո պեում չկա րո ղա նա կա տա րել հանձ նա րա րութ յու նը (100% ճշտութ յամբ), 5 ան-
գամ մե կա կան հու շու մով օգ նութ յուն կխնդրի։ 

Մինչև հու նի սի 1-ը (ֆունկ ցիո նալ) 
Ա դամն ա մեն օր ձեռ նա փայ տով ինք նու րույն կքայ լի դպրո ցի շուր ջը և կգ նա դե պի նշա նակ ված 
տե ղը (առն վազն 80% ճշտութ յամբ)։ 

Ըստ իր հա մար կազմ ված պլա նի՝ Ա դա մը մաս նա գետ նե րի օ ժան դա կութ յամբ սո վո րեց 
բրայլ յան գի րը, զար գա ցան նրա տա րա ծա կան կողմնո րո շումն ու շար ժու նա կութ յու նը։ Դպ րոցն 
այդ ժա մա նակ ռե սուրս ներ չու ներ ԱՈՒՊ-ին հա մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու հա-
մար և ս տա ցավ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի օգ նութ յու նը նյու թեր և լու ծումներ 
գտնե լու հար ցում։ Ա դա մի առջև դրվել էին ա կա դե միա կան նպա տակ ներ (դրանք նման են մյուս 
ա շա կերտ նե րի նպա տակ նե րին, բայց հար մա րեց ված են), սո ցիա լա կան նպա տակ ներ (անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում դի մել ու րիշ նե րի օգ նութ յա նը) և ֆունկ ցիո նալ ան կա խութ յու նը խթա նե լու 
նպա տակ (ա ռանց օգ նութ յան կողմնո րոշ վել դպրո ցի շրջա կա տա րած քում)։

Ան նա յի պատ մութ յու նը
Ան նան 6 տա րե կան է, աու տիզմ ու նի, սո վո րում է նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող 

դպրո ցի ա ռա ջին դա սա րա նում։ Նա չի կա րո ղա նում բա նա վոր հա ղոր դակց վել, բայց հաս կա նում 
է ու րիշ նե րի խոս քը։ Մատ նե րի վրա կա րո ղա նում է հաշ վել մինչև 5-ը։ Դա սա գոր ծըն թա ցում կա-
րո ղա նում է հաս կա նալ ո րոշ թե մա ներ։ Օ րի նակ՝ ճա նա չում է տար բեր կեն դա նի ներ, բայց դեռ 
գույ նե րը չգի տի։ Կա րո ղա նում է կար դալ շրջա պա տում տե ղադր ված տպա գիր ցու ցա նակ նե րը 
(օ րի նակ՝ «Ելք»), բայց եր բեմն շփո թում է կար դա ցած բա ռե րի ի մաս տը։ Կա րող է ինք նու րույն 
տե ղա շարժ վել դպրո ցի տա րած քում, հի շել կար ևոր սեն յակ նե րի տե ղը, ինք նու րույն ճա շե լու կամ 
զու գա րա նից ինք նու րույն օգտ վե լու խնդիր չու նի։ Դժ վա րա նում է կենտ րո նա նալ դա սի ժա մա նակ 
և շատ ըն կեր ներ չու նի։ Ան նա յի ԱՈՒՊ-ը մշա կող բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը հան դիպ ման ժա-
մա նակ ո րո շեց ու շադ րութ յուն դարձ նել դա սա րա նում Ան նա յի ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լու, 
ըն կե րա նա լու և գույ նե րը սո վո րե լու վրա ( տե՛ս ներ դիր 4)։

Ներ դիր 4. Ան նա յի հա մար սահ ման ված կրթա կան նպա տակ նե րը

 Մինչև հու նի սի 1-ը (ֆունկ ցիո նալ) 
Ան նան 5 րո պե ա նընդ մեջ կկա տա րի հանձ նա րար ված ա ռա ջադ րան քը ոչ ա վե լի, քան հինգ 
հու շու մով (80% ճշտութ յամբ)։

Մինչև մա յի սի 25-ը (սո ցիա լա կան) 
Ան նան ու սու ցիչ նե րի բա նա վոր հի շե ցու մով կբար ևի առն վազն մեկ հա մա դա սա րան ցու կամ 
ու սուց չին։

Մինչև մա յի սի 25-ը (ա կա դե միա կան)
Ան նան ու սուց չի ցու ցու մով մատ նա ցույց կա նի ա ռար կա նե րը ըստ գույ նե րի (50% ճշտութ յամբ)։

Ան նա յի հա մար սահ ման ված նպա տակ նե րը օգ նե ցին թի մին ո րո շե լու այն աշ խա տանք նե րը, 
ո րոնց պետք է ուղ ղեն ի րենց ջան քերն ա ռա ջի կա տար վա ըն թաց քում։ Ան նա յի հա մար ԱՈՒՊ-ը 
կազ մե լիս կա րող էին թի րախ ընտ րել նաև այլ հմտութ յուն ներ, բայց նշված նե րը ու սուց չին, լո գո-
պե դին և  ու սուց չի օգ նա կա նին օգ նե ցին պլա նա վո րե լու նրա հետ անց կաց վե լիք հե տա գա աշ խա-
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տանք նե րը։ Ն կա րագր վում է նաև, թե ինչ պես Ան նա յի մայ րի կի գա ղա փար ներն ընդգրկ վե ցին 
դստեր հա մար մշակ ված ԱՈՒՊ-ի նպա տակ նե րում։ 

 Ե րե խա յի ա ջակ ցութ յու նը դա սա վանդ ման      
և ճիշտ նպա տակ ներ սահ մա նե լու մի ջո ցով
Չ նա յած ԱՈՒՊ-ի բո լոր նպա տակ ներն ան հա տա կա նաց ված են, այ նո ւա մե նայ նիվ ո րոշ նպա-

տակ ներ ա շա կերտ նե րի հա մար ստեղ ծում են նե րառ վե լու ա վե լի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ, քան 
մյուս նե րը։ Մ շակ վել է նե րա ռա կան դա սա րան նե րում սո վո րող ա շա կերտ նե րի օ ժան դա կութ յան 
տար բե րակ նե րի շա րու նա կա կան պլան (տե՛ս աղ յու սակ 1)։ Աղ յու սա կի վեր ջին շար քում կան օ րի-
նակ ներ, ո րոնք օգ տա կար կլի նեին Ա լեք սա նի հա մար։

Աղյուսակ 1. Աջակցության ուղիների շարունակական պլան

 Չա փո րո շիչ  Չա փո րո շիչ՝ մի ջա-
վայ րա յին կամ դա-
սա վանդ ման փո փո-

խութ յուն նե րով 

 Չա փո րո շիչ՝ պայ-
ման նե րի տրա-

մադ րու մով

Ձ ևա փոխ ված

 Բա ցատ-
րութ յու նը

Ե րե խան մաս-
նակ ցում է դա-
սա գոր ծըն թա-
ցին։ Ակն կա լիք-
նե րը նրա նից ու 
մյուս բո լոր ե րե-
խա նե րից միան-
ման են։ 

Ե րե խան մաս նակ-
ցում է դա սա գոր-
ծըն թա ցին, բայց 
ու սու ցի չը մի փոքր 
փո փո խում է դա սա-
վանդ ման մե թո դը, 
որ պես զի օգ նի ե րե-
խա յին։ Այս փո փո-
խութ յուն նե րը կի րա-
ռե լի են սո վո րա կան 
դա սա գոր ծըն թա ցում։

Ե րե խան մաս նակ-
ցում է դա սա գոր-
ծըն թա ցին, բայց 
նրա հա մար փո-
փո խութ յուն ներ են 
կա տար վում հանձ-
նա րա րություն նե րի 
ժա մա նա կի, բո վան-
դա կութ յան ներ կա-
յաց ման, ինչ պես 
նաև հանձ նա րա րու-
թյուն նե րի կա տար-
ման հա մար։

Ն պա տակ ներ, 
ո րոնք ստան-
դարտ չեն, բայց 
հար կա վոր են 
ե րե խա յին հա-
ջո ղութ յան հաս-
նե լու հա մար։ 
Դ րանք կա րող 
են լի նել ըն դուն-
ված պա հանջ-
նե րից ա վե լի 
դժվար կամ 
ա վե լի հեշտ։

Օ րի նակ 
Ա լեք սա նի 
հա մար

Չ նա յած Ա լեք սա-
նը ըն թեր ցա նութ-
յան դժվա րութ-
յուն ներ ու նի, նա 
լավ մա թե մա տի-
կա կան հմտութ-
յուն ներ ու նի և 
բո լոր ա շա կերտ-
նե րի նման կա-
րող է մաս նակ ցել 
մա թե մա տի կա յի 
դա սին։

Ա լեք սա նը մաս նակ-
ցում է ըն թեր ցա նութ-
յան սո վո րա կան դա-
սե րին, բայց ու սու ցի-
չը ջա նում է շեշ տադ-
րել ու ա ռանձ նաց նել 
այն բա ռե րը, ո րոնք 
նե րառ ված են Ա լեք-
սա նի հա մար սահ-
ման ված կրթա կան 
նպա տակ նե րում։

Ա լեք սա նը դժվա րա-
նում է կար դալ բա-
ռե րը, հետ ևա բար 
նրան կտրվի գրքի 
աու դիո տար բե րա-
կը լսե լու հնա րա վո-
րութ յուն, երբ մնա-
ցած ա շա կերտ նե րը 
կար դում են այդ 
գիր քը։

Ա լեք սա նը փոքր 
թվով բա ռեր 
է կա րո ղա-
նում կար դալ, 
հետևա բար 
թի մի հա տուկ 
նպա տակն է, որ 
նա տար վա ըն-
թաց քում սո վո րի 
կար դալ առն-
վազն 100 բառ։

Ան հա տա կան ու սու մա նա կան պլա նը Հա յաս տա նում
ԱՈՒՊ-ը հա մե մա տա բար վեր ջերս է ներդր վել Հա յաս տա նում։ Ըստ հա մընդ հա նուր նե րա-

ռա կան կրթութ յան հա մա կար գի ներդր ման գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի` հա մընդ հա նուր նե րա ռա-
կան կրթութ յու նը նախ ներդր վել է Ս յու նի քի մար զում (2017 թ.), ա պա Տա վու շի և Լո ռու մար զե-
րում։ ԱՈՒՊ-ի ա ռա ջըն թա ցը ներ կա յաց վում է ըստ սույն դա սագր քի հրա պա րակ ման ժա մա նա կի 
տվյալ նե րի։ Հե տա գա յում կա րող են լի նել նոր զար գա ցումներ։ 

 ԱՈՒՊ-ը հետ ևում է քայլ առ քայլ մո տեց մա նը, որն ի րա կա նաց վում է ժա մա նա կա ցույ ցի հա-
մա ձայն, իսկ օգ տա գործ վող ԱՈՒՊ-ի ձևան մու շը ներ կա յաց ված է այս գլխի վեր ջում։ 
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1.  Ե թե ծնող նե րը, ու սու ցիչ նե րը կամ տնօ րե նը կաս կա ծում են, որ որ ևէ ե րե խա յի կրթութ յան 
ի րա վուն քը լիար ժեք չի ի րաց վում, հրա վիր վում է խորհր դակ ցութ յուն։ Դպ րո ցը տրա մադ րում 
է լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն և կազ մա կեր պում գնա հա տումներ դպրո ցում։ Ե թե ե րե խա յին 
անհ րա ժեշտ են լրա ցու ցիչ գնա հա տումներ, ծնող նե րի հա մա ձայ նութ յամբ դպրո ցը դի մում 
է գնա հատ ման կենտ րոն և տ րա մադ րում է ե րե խա յի մա սին հիմնա կան տե ղե կութ յուն նե րը։

2.  Հա ջորդ մի քա նի շա բաթ նե րի ըն թաց քում գնա հատ ման կենտ րո նի անձ նա կազ մը կա տա-
րում է այդ ե րե խա յի գնա հա տու մը և ն րան դի տար կում է դպրո ցի ներ սում։ Գ նա հա տող 
փոր ձա գետ նե րը կա րող են օգտ վել տար բեր գնա հա տումնե րից (օ րի նակ՝ ֆունկ ցիա նե րի 
մի ջազ գա յին դա սա կար գու մից), հար ցազ րույց ներ անց կաց նել ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և  
ա շա կեր տի հետ և դի տար կումներ կա տա րել դա սա րա նում։ Գ նա հատ ման ա վար տին հրա-
վիր վում է հան դի պում ԱՈՒՊ -ի քննարկ ման հա մար։

3.  Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը, ո րը նե րա ռում է ա շա կեր տին, ծնող նե րին, ու սու ցիչ նե րին, 
տնօ րե նին, հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րին և գ նա հատ ման կենտ րո նի անձ նա կազ-
մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, քննար կում և մ շա կում է ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան ու սումնա-
կան պլա նը, սահ մա նում նպա տակ նե րը։ Ե թե ե րե խան նեղ մաս նա գի տա կան մի ջամ տութ-
յան կա րիք ու նի, մշակ վում է նաև ՄԱԾԱՊ։

ԱՈՒՊ-ի կազմ ման նախ նա կան հան դիպ ման ժա մա նակ թի մի ան դամներն անդ րա դառ նում 
են ԱՈՒՊ-ի ձևաթղ թում նշված բո լոր հար ցե րին և հ նա րա վո րինս պա տաս խա նում դրանց։ Վերջ-
նա կան փաս տաթղ թի ստո րագ րու մից հե տո այն դառ նում է պայ մա նա գիր դպրո ցի, նրա աշ խա-
տա կից նե րի, գնա հատ ման կենտ րո նի, ծնող նե րի և  ե րե խա յի միջև։ Պ լա նը պետք է ու նե նա չա փե լի 
նպա տակ ներ, ո րոնց ա ռա ջըն թա ցը կա րող է հա ճա խա կի ստուգ վել։ Այ նու հետև թի մը հան դի պում 
է տա րին մեկ ան գամ՝ նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ա ռա ջըն թա ցը ստու գե լու և հա ջորդ տար վա 
պլա նը կազ մե լու հա մար։ Ս տորև կա րող եք ծա նո թա նալ Հա յաս տա նում օգ տա գործ վող ԱՈՒՊ 
ձևաթղ թի օ րի նա կին (տե՛ս շրջա նակ 1)։

ԱՈՒՊ-ի գոր ծըն թա ցը պետք է կա ռուց վի փաս տե րի հի ման վրա և լի նի մաս նակ ցա յին։ Սա-
կայն այն, ինչ ծրագր վում է տե սութ յամբ և քա ղա քա կա նութ յան մեջ, դեռևս լիո վին չի ներդր վել գործ-
նա կա նում։ Կր թա կան հե տա զո տութ յուն նե րի և խորհր դատ վութ յան կենտ րո նը (2013) եզ րա կաց րել 
է, որ Հա յաս տա նում ԱՈՒՊ-ի ի րա կա նաց մանն առնչ վող տար բեր խնդիր ներ կան։ Ըստ կենտ րո նի՝

● բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րը հստակ չեն պատ կե րաց նում ի րենց դե րը,

●  ու սու ցիչ ներն ան տար բեր են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ան հա տա կան նպա տակ նե րի նկատ մամբ, 

●  կադ րե րը սուղ են, ին չը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս հաս նե լու ան հա տա կան նպա տակ նե-
րին,

 ● հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի հետ լիար ժեք չէ։ 

Այս ա մե նի պատ ճա ռով կան ԱՈՒՊ-ին առնչ վող մի քա նի կար ևոր հար ցեր, ո րոնք ու սու ցիչ-
նե րը պետք է նկա տի առ նեն։ Դ րանք և դ րանց առնչ վող ռե սուրս նե րը թվարկ ված են ստորև։

ԱՈՒՊ-ին առնչ վող կար ևոր նկա տա ռումներ 
1. Ըն տա նի քի ներգ րավ վա ծութ յու նը

Ըն տա նի քի (ա շա կեր տը նե րառ յալ) մաս նակ ցութ յու նը ԱՈՒՊ-ի կազմ ման գոր ծըն թա ցին 
ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե րից է։ Չ նա յած ու սու ցիչ նե րը և գ նա հա տող փոր ձա գետ նե րը լավ գի-
տեն ե րե խա նե րին, ե րե խա նե րի կյան քի փոր ձա գետ նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանց ծնող ներն են 
և  ի րենք՝ ե րե խա նե րը։ ԱՈՒՊ-ը կազ մե լիս ներ կա յումս ծնող նե րից խնդրում են նկա րագ րա կան 
տե ղե կութ յուն ներ տալ ի րենց ե րե խա յի ֆունկ ցիո նա լութ յան ըն թա ցիկ մա կար դակ նե րի, ե րե խա յի 
նա խա սի րութ յուն նե րի, նրա հա մար տհաճ բա նե րի մա սին և  այլն։ 

Սա կայն ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի մշակ ման ի դեա լա կան կազ մա կերպ ման հա մար 
ծնող նե րի և  ե րե խա յի կար ծիք նե րը պետք է հաշ վի առն վեն կրթութ յանն առնչ վող նպա տակ նե րը, 
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ա ջակ ցութ յան աս տի ճա նը և կր թութ յան` ու շադ րութ յան ար ժա նի ա մե նա կար ևոր ուղ ղութ յուն նե րը 
ո րո շե լիս։ 

Ծ նող նե րի մաս նակ ցութ յունն ա վե լի գոր ծուն դարձ նե լու մի ձև  է գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ-
ման գոր ծըն թա ցում նրանց ներգ րա վե լը։ Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կու մը գոր ծըն թաց է, ո րը կա-
րող է օ ժան դա կել բազ մա մաս նա գի տա կան թի մին, ծնող նե րին և  ե րե խա յին` պլա նա վո րե լու ԱՈՒՊ-ի 
նպա տակ նե րը, հաս նե լու ցան կա լի ա պա գա յին։ Ներ դիր 1-ում (տե՛ս ստորև) տրված է գոր ծո ղութ յուն-
նե րի պլա նի մշակ ման ընդ հա նուր նկա րագ րութ յու նը ( Վան դեր քուկ, Յորկ և Ֆո րեսթ, 1989)։

Ներ դիր 1. Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման գոր ծըն թա ցը

 Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման գոր ծըն թա ցում ԱՈՒՊ-ի վրա աշ խա տող թի մի ան դամնե-
րը հա վաք վում են հինգ կոնկ րետ հար ցի պա տաս խա նե լու հա մար։ Թի մի կազ մում կա րող են 
ընդգրկ վել ծնո ղը, ե րե խան, ու սու ցի չը, սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը, գնա հա տող մաս նա գետ նե-
րը և  ու րիշ ներ։ Հինգ հար ցը, ո րոնց հար կա վոր է պա տաս խա նել, վե րա բե րում են հետև յա լին.

1. Պատ մութ յու նը
Ծ նող նե րը կա րող են պատ մել ե րե խա յի մա սին, ե րե խան՝ իր մա սին։ Այս տեղ պետք է խո սել 
ե րե խա յի հետ կապ ված հի շո ղութ յուն նե րի, նրա կյան քի հա մա պա տաս խան ի րա դար ձութ յուն-
նե րի մա սին և գ րի առ նել։

2. Ե րա զանք ներ
 Մաս նա գետ նե րը, ծնող նե րը և  ին քը՝ ե րե խան ներ կա յաց նում են նրա ա պա գա յի հետ կապ ված 
ե րա զանք նե րը։ Հ նա րա վոր է, որ ծնող նե րի և  ե րե խա յի ե րա զանք նե րը տար բեր լի նեն։ Եր կու 
դեպ քում էլ ե րա զանք նե րի բա ցա հայ տումն օգ նում է պլա նա վո րե լու նպա տակ նե րը, ո րոնք կօգ-
նեն ե րե խա յին հաս նե լու ցան կա լի ա պա գա յին։

3. Մ տա վա խութ յուն ներ
 Մաս նա գետ նե րը, ծնող նե րը և  ին քը՝ ե րե խան պատ մում են նրա ա պա գա յի վե րա բեր յալ սևե-
ռուն մտա վա խութ յուն նե րի մա սին։ Այս մտա վա խութ յուն նե րը կա րող են վե րա բե րել դպրո ցում, 
աշ խա տա վայ րում կամ սո ցիա լա կան կյան քում հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րին։ Կա-
րող է կա յաց վել ոչ շատ ցան կա լի ո րո շում, բայց պետք է հի շել, որ ԱՈՒՊ-ը մշա կող թի մը կսահ-
մա նի նպա տակ ներ, ո րոնք կօգ նեն խու սա փե լու ան ցան կա լի ա պա գա յից։

4. «Ո՞վ է . . . »:
  Այս հար ցին պա տաս խա նում են մաս նա գետ նե րը, ծնող նե րը և  ե րե խան։ Օգտ վե լով վե րը բեր-
ված օ րի նա կից՝ թի մը հարց նում է՝ ո՞վ է Ա լեք սա նը, և քն նութ յան է առ նում նրա ու ժեղ կող մե րը, 
նա խա սի րութ յուն նե րը, սո ցիա լա կան կա պե րը, անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, սի-
րած զբաղ մունք նե րը և  այլն։ Կա րե լի է խո սել նաև բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րի մա սին, բայց 
հար գան քով, չան տե սե լով ե րե խա յի ներ կա յութ յու նը։ Ե րե խա յին հա մա կող մա նիո րեն ճա նա չե-
լը կա րող է նպաս տել, որ ԱՈՒՊ-ի կազմ ման գոր ծըն թա ցում նպա տակ նե րի պլա նա վոր ման և 
ն րա ու ժեղ կող մե րի մա սին կար ևոր գրա ռումներ ար վեն, այ լա պես կստաց վի, որ հիմնա կա նում 
ու շադ րութ յուն է դարձ վում դժվա րութ յուն նե րին։

5. Կա րիք ներ
 Հիմն վե լով ե րե խա յի ե րա զանք նե րի, մտա վա խութ յուն նե րի և սե փա կան «ես»-ի ըն կալ ման 
վրա՝ գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նը մշա կող նե րը քննութ յան են առ նում, թե ինչ է հար կա վոր ե րե-
խա յին հե տա գա յում դպրո ցում դրա կան փոր ձա ռութ յուն ու նե նա լու հա մար։ Այս քննար կումն 
այն քան հատ կան շա կան չէ, որ քան կրթութ յան նպա տակ նե րի քննար կու մը, սա կայն տա լիս 
է նպա տա կադ րումնե րի ընդ հա նուր քար տե զը, օ րի նակ՝ «ա վե լի շատ դա սեր կյան քի հմտութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ», «ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն գրա ճա նա չութ յա նը» կամ «ա վե լի շատ հնա-
րա վո րութ յուն ներ դա սա րա նում ըն կեր ներ ու նե նա լու հա մար»։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի 
ան դամնե րը (այդ թվում ծնող նե րը և  ե րե խան) պետք է ա սեն, թե ինչ է հար կա վոր ա շա կեր տի 
ա ռա վե լա գույն զար գաց մա նը նպաս տե լու հա մար։

Աղբ յու րը՝ Vandercook, T., York, J., & Forest, M. (1989). The McGill action planning system (MAPS): A strategy for building the 
vision. Journal of the Association of Persons with Severe Handicaps, 14, 205–215. 
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Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման ըն թաց քում ա վե լա նում է ե րե խա յի ներգ րա վու մը 
գնա հատ ման գոր ծում։ Ներ կա յումս Հա յաս տա նում գնա հատ ման կենտ րոն նե րը կա տա րում 
են ե րե խա յի կրթա կան կա րիք նե րի գնա հա տում և տվ յալ ներն ու ղար կում են դպրոց։ Դ րանց 
հի ման վրա դպրո ցա կան թի մը գրում է ԱՈՒՊ-ի նպա տակ նե րը։ Ա շա կեր տին չեն հարց նում, 
թե ինչն է կար ևոր իր հա մար և  ինչ պես կա րե լի է իր ձգտումնե րը դարձ նել նպա տակ ներ։ 
Գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման գոր ծըն թա ցը թի մին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա շա-
կեր տի տե սա կետ նե րը նե րա ռե լու ԱՈՒՊ-ի մշակ ման մեջ։ Կր թա կան, սո ցիա լա կան և կ յան-
քի հմտութ յուն նե րի ո լորտ նե րում ԱՈՒՊ-ը կազ մող թի մը կա րող է նա խան շել նպա տակ ներ, 
ո րոնք կապ ված են ե րե խա յի ա պա գա յի հույ սե րի հետ։ Օ րի նակ՝ Ա դա մը (տե սո ղութ յան խան-
գա րում ու նե ցող վե րը նկա րագր ված 8-ամ յա տղան) կցա նա կա նար ա վե լի շատ ըն կեր ներ ու-
նե նալ և խա ղալ խա ղահ րա պա րա կում։ Ն րա ցան կութ յուն նե րը լսե լուց հե տո ԱՈՒՊ-ը մշա կող 
թիմն Ա դա մի հա մար լրա ցու ցիչ նպա տակ ա ռա ջադ րեց՝ օգ նել, որ ըն կեր ներ ձեռք բե րի։ Այդ 
նպա տա կը ներ կա յաց ված է ստորև։

 Մինչև հու նի սի 1-ը 30 րո պե տևող դա սա մի ջոց նե րի ժա մա նակ Ա դա մը շա բա թա կան գո նե 
ե րեք ան գամ կզրու ցի դա սա րան ցի նե րի հետ` նրանց ուղ ղե լով հար ցեր։ Օ րի նակ` «Ինչ պե՞ս 
ես» կամ «Այ սօր ի՞նչ ես ա նե լու»։

Ա դա մի նպա տակն ուղղ ված է այլ ե րե խա նե րի հետ ըն կե րա նա լու կա րո ղութ յան ձևա վոր-
մա նը։ Հարց նե լով նրանց պլան նե րի մա սին՝ Ա դա մը կա րող է ի մա նալ, որ նրանք ա վե լի շատ են 
հե տաքրքր ված ի րեն մաս նա կից դարձ նե լու դա սա մի ջոց նե րի ըն թաց քում ըն կե րա կան խա ղե րին: 

2. Վերջ նարդ յունք նե րի վրա հիմն վե լը

Ծ նող նե րը և մաս նա գետ ներն ու նեն ի րենց դի տար կումներն այն մա սին, թե ին չի կա րող է 
հաս նել ե րե խան։ Ե րե խա յի ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման լա վա գույն ձևը չա փե լի և հա սա նե լի նպա-
տակ ներ սահ մա նելն է։          

Ջիանգ րե քո յի, Ք լո նին գե րի, Դեն նի սի և Է դել մա նի (1993) մշա կած COACH-ը (ե րե խա նե րի 
հա մար տար բե րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թաց) նման է վե րը նշված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ մա նը և ԱՈՒՊ-ը կազ մող թի մե րին օգ նում է սկսե լու նախ նա կան 
նպա տակ նե րի մշա կու մը։ Գոր ծըն թա ցը ծա վալ վում է հետև յալ կերպ (տե՛ս ներ դիր 2)։

Ներ դիր 2. Ե րե խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և 
հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցը

Ե րե խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցը ներդ-
րել է Ջիանգ րե քո, Ք լո նին գեր, Դեն նիս և Է դել ման (1993) խում բը։ Այն բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մե րի՝ ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի (այդ թվում ըն տա նիք նե րի հա մար) շուրջ հան-
դի պումնե րի ժա մա նակ երկ խո սութ յու նը դյու րաց նե լու կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն թաց է։ Ս տորև 
ներ կա յաց ված բաժ նում տրված են չա փե լի նպա տակ նե րի ա ռա ջադր ման լա վա գույն ձևեր, իսկ 
շրջա նա կի հա ջորդ պար բե րութ յուն նե րում տրված են ե րե խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և 
հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցի օ րի նակ ներ։

Քայլ 1․ Հար ցազ րույց ըն տա նի քի հետ 
Օգ նել ըն տա նի քին ընտ րե լու ի րենց ե րե խա յի ուս ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը գա լիք ու սում-
նա կան տար վա հա մար։

Քայլ 2․ Լ րա ցու ցիչ ու սումնա կան վերջ նարդ յունք ներ 
Սահ մա նել ու սումնա կան վերջ նարդ յունք ներ, ո րոնք ըն տա նի քի ա ռա ջար կա ծից ա վե լին են։ 
Մաս նա գետ նե րը, ու սու ցիչ նե րը և  ա շա կերտ ներն ի րենք կա րող են օգ նել այս գոր ծում։

Քայլ 3․ Հիմնա կան ա ջակ ցութ յուն
Ո րո շել, թե ինչ է հար կա վոր ա շա կեր տին յու րա քանչ յուր նպա տա կին հաս նե լու հա մար։
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Քայլ 4․ Տա րե կան նպա տակ ներ
Մ շա կել թի րախ ներ, ո րոնց պետք է հաս նել ԱՈՒՊ-ի քննար կու մից հե տո մեկ տար վա ըն թաց-
քում։ Սա օգ նում է ծնող նե րին և մաս նա գետ նե րին տես նե լու, թե ինչ ա ռա ջըն թաց է գրան ցել 
ե րե խան։

Քայլ 5․ Կար ճա ժամ կետ խնդիր ներ
Յու րա քանչ յուր տա րե կան նպա տա կի հա մար սահ մա նել ա ռա ջըն թա ցին նպաս տող փոքր մի-
ջանկ յալ քայ լեր։

Քայլ 6․ Ծ րա գի րը ա ռա ջին հա յաց քից
Ըն տա նիք նե րը և մաս նա գետ նե րը մեկ ան գամ ևս  անց նում են պլա նի վրա յով՝ այն բո լո րի հետ 
հա մա ձայ նեց նե լու հա մար։ Այս փուլն ա պա հո վում է վերջ նա կան պատ կե րա ցում այն մա սին, թե 
ինչ պի սին է ե րե խա յի կրթա կան ծրա գի րը յու րա քանչ յուր օր վա և  ամ բողջ տար վա կտրված քով։

Աղբ յու րը՝ Giangreco, M. F., Cloninger, C. J., Dennis, R. E., & Edelman, S. W. (1993). National expert validation of COACH : 
Congruence with exemplary practice and suggestions for improvement. Journal of the Association for 

Persons with Severe Handicaps, 18(2), 109–120.

ԱՈՒՊ կազ մող թի մը ո րո շեց, վե րը բեր ված օ րի նա կի նման, ե րե խա նե րի հա մար տար բե-
րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թացն օգ տա գոր ծել Ան նա յի ԱՈՒՊ-ը մշա կե-
լու հա մար։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը տե ղե կա ցավ, որ Ան նա յի մայրն ան հանգս տա ցած է, որ 
աղ ջի կը հուզ վե լիս կամ զայ րա նա լիս հու զա կան պոռթ կումներ է ու նե նում։ Սկզ բում Ան նա յի մայրն 
ու զում էր զսպել նրա զգաց մունք նե րը, բայց թի մի կար ծի քով, դա լավ հնա րա վո րութ յուն էր սո վո-
րեց նե լու Ան նա յին ու րիշ նե րի նկատ մամբ իր զգաց մունք նե րը հա ղոր դե լու ա վե լի լավ ձևեր։ Թի-
մը գի տեր, որ Ան նան չի խո սում, հետ ևա բար նրա պոռթ կումնե րը, ըստ եր ևույ թին, իր զգա ցածն 
ար տա հայ տե լու ձև  էին։ Քն նար կու մից հե տո թի մի ան դամնե րը (մայ րը նե րառ յալ) մտա ծե ցին, որ 
Ան նա յին հա ղոր դակց ման գիրք հատ կաց նե լը կօգ նի նրան ար տա հայ տե լու իր զգաց մունք նե րը։ 
Դ րա նից հե տո ու սուց չի օգ նա կա նը պատ րաս տեց տար բեր հույ զեր պատ կե րող նկար ներ և սկ-
սեց Ան նա յին սո վո րեց նել, թե ինչ պես, օգտ վե լով նկար նե րից, ար տա հայտ վել, ցույց տալ, թե ինչ է 
զգում։ Թիմն Ան նա յի նպա տա կը ձևա կեր պեց հետև յալ կերպ:

 Մինչև հու նի սի 1-ը Ան նան գո ռա լու կամ նստա րա նին խփե լու փո խա րեն ե րեք ան գամ կօգ տա-
գոր ծի հա ղոր դակց ման տախ տա կը՝ իր զգա ցա ծը հույ զեր ար տա հայ տող դեմ քե րի նկար նե րով 
հա ղոր դե լոււ հա մար։ Ինք նա տի րա պե տու մը կդրսևոր վի՝ գո ռա լը կամ նստա րա նին հար վա ծե լը 
նվա զեց նե լով, իր հա ղոր դակց ման գրքի նկար նե րը մատ նա ցույց ա նե լով։

Ան նա յի հու զա կան զար գաց ման և  ա կա դե միա կան ա ռա ջըն թա ցի հա մար կի րա ռե լով ե րե-
խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցը՝ ԱՈՒՊ-ը 
կազ մող բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը պար զեց, թե աղջ կա հա մար ինչն է կար ևոր։ Մ շա կե լով 
նրա հույ զե րի կա ռա վար մանն ուղղ ված սո ցիա լա կան նպա տակ՝ թի մը Ան նա յի ըն տա նի քի պա-
հանջ նե րը հաշ վի ա ռավ ԱՈՒՊ կազ մե լու գոր ծըն թա ցում։

Եզ րա կա ցութ յուն
ԱՈՒՊ-ը ա մե նա կար ևոր գոր ծիք նե րից է, ո րով կա րե լի է օգ նել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 

պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին ի րա կա նաց նե լու ի րենց կրթութ յան ի րա վուն քը դպրո-
ցում։ ԱՈՒՊ-ը ներ կա յաց նում է կրթութ յան լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի օ րի նակ, քա նի որ կա բազ-
մա մաս նա գի տա կան թիմ, ո րը գա ղա փար ներ է տա լիս ե րե խա նե րի նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ։ 
Այս թի մում միշտ ներ կա է ծնո ղը։ ԱՈՒՊ-ի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ ե րե խա յի 
նպա տակ նե րը պահ վում են ու շադ րութ յան կենտ րո նում։ Այս նպա տակ նե րը պետք է սահ ման վեն 
այն պես, որ լի նեն կոնկ րետ, չա փե լի, հա սա նե լի, ի րա տե սա կան և ժամ կե տա յին, որ պես զի հնա րա-
վոր լի նի ա ռա ջըն թա ցին հետ ևել ամ բողջ տա րին։ Ն պա տակ նե րը կա րող են լի նել ա կա դե միա կան 
(միտ ված ու սումնա ռութ յա նը), սո ցիա լա կան (միտ ված ըն կե րութ յուն ձեռք բե րե լուն և ն րանց հետ 
հա ղոր դակց վե լուն) կամ ֆունկ ցիո նալ (միտ ված ան կախ ու ինք նու րույն ապ րե լու հմտութ յուն նե րին)։
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Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  ԱՈՒՊ-ի նպա տակ նե րը մշա կե լիս օգտ վել կոնկ րետ, չա փե լի, հա սա նե լի, ի րա տե սա կան և 
ժամ կե տա յին մո տե ցումնե րից։

2.  Ըստ անհ րա ժեշ տութ յան՝ ԱՈՒՊ-ում անդ րա դառ նալ ա կա դե միա կան, ֆունկ ցիո նալ և սո-
ցիա լա կան նպա տակ նե րին:

3. Ծ նող նե րին և  ա շա կեր տին մշտա պես ընդգր կել ԱՈՒՊ-ի մշակ ման գոր ծըն թա ցում:

4.  ԱՈՒՊ-ի մշակ մանն ուղղ ված քննար կումնե րի ըն թաց քում ե րե խա յի հա մար տար բե րակ նե-
րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ յու նը և գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կու մը հնա րա վո-
րութ յուն են տա լիս ու նե նա լու ա ռա վել կա ռու ցո ղա կան հան դի պումներ:

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
1.  ԱՈՒՊ-ներն օգ նում են դպրո ցա կան թի մե րին պլա նա վո րե լու կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 

պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու սու մը և ն րանց հա մար ծա ռա յութ յուն նե րի 
տրա մադ րու մը։ Դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը պետք է ներ կա լի նեն ԱՈՒՊ-ի մշակ ման նպա-
տա կով կազ մա կերպ վող հան դի պումնե րին, որ պես զի ի մա նան, թե ինչ ռե սուրս ներ կա րող 
են անհ րա ժեշտ լի նել և թե ինչ պես է ի րենց անձ նա կազ մը հաս նե լու նպա տակ նե րին։

2.  ԱՈՒՊ-ը կազ մող բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րը կա րող են շտա պել նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու ա շա կերտ նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի հույ սե-
րը։ Այս ա ռու մով կօգ նի ե րե խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ-
րութ յունն ու գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կու մը։

3.  ԱՈՒՊ-ներն ան հա տա կա նաց ված են, հետ ևա բար մի ա շա կեր տի հա մար սահ ման ված 
նպա տակ նե րը չպետք է ուղ ղա կիո րեն ար տագր վեն մեկ այլ ա շա կեր տի հա մար։

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր
1. Ի՞նչ է ԱՈՒՊ-ը և  ու՞մ է այն հար կա վոր։

2.  Ինչ պե՞ս կա րող է ԱՈՒՊ-ն  օգ նել մաս նա գետ նե րին և  ու սու ցիչ նե րին պլա նա վո րե լու ի րենց 
աշ խա տան քը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տե լիս։

3.  Ինչ պե՞ս կա րող են կոնկ րետ, չա փե լի, հա սա նե լի, ի րա տե սա կան և ժամ կե տա յին նպա-
տակ նե րը օգ նել ա պա հո վե լու ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցի ճշգրիտ գնա հա տու մը։

4.  Ին չու՞ է ա շա կերտ նե րի և  ըն տա նիք նե րի տե սա կետ նե րը հաշ վի առ նե լը կար ևոր ԱՈՒՊ –ի 
մշակ ման հա մար։

5.  Ինչ պե՞ս կա րող են ե րե խա նե րի հա մար տար բե րակ նե րի և հար մա րութ յուն նե րի ընտ րութ-
յունն ու գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կու մը օգ նել ԱՈՒՊ կազ մող թի մին ա շա կեր տի և  
ընտանիքի տեսակետները ներառելու ԱՈՒՊ-ի մեջ։
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Հա վել ված 
Ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի օ րի նա կե լի ձևա թուղթ

Լ րաց ման օ րը, ա մի սը, տա րին ____ / __________________ / ______

ԱՈՒՊ-ի մշակ մա նը մաս նակ-
ցող ան ձինք

ա նուն, ազ գա նուն

 Պաշ տո նը Դպ րո ցը,
տա րած քա յին կենտ րո նը

Ս տո րագ րութ յու նը

 

    

    

    

I. Ե րե խա յի անձ նա կան տվյալ նե րը

Ա նուն, ազ գա նուն  

Ծննդ յան վայր  

Ծննդ յան օր, ա միս, տա րի  

 Սե ռը □  ի գա կան
□  ա րա կան

 Քա ղա քա ցիութ յու նը  

Բ նա կութ յան հաս ցեն  

 Հե ռա խո սը  

 Վե րա պատ րաս տող հաս տա տութ յու նը  

Կր թութ յան անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը □  ու նի
(ե թե ու նի նշել)
□ չու նի

 Հաշ ման դա մութ յուն □  ու նի
□ չու նի

 Տա րի քը  
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 II. Ընդ հա նուր տե ղե կատ վութ յուն ե րե խա յի ճա նա չո ղա կան ու նա կութ յան մա սին 

Ե րե խա յի ու ժեղ կող մե րը

Ե րե խա յի թույլ կող մե րը

 Ֆունկ ցիա նե րի կա տա րո ղա կա նութ յան մա կար դակ նե րը՝ ըստ կրթութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի կա րի քի գնա հատ ման (խոս քի, լսո ղութ յան, տե սո ղութ յան, մտա վոր, 
շար ժո ղա կան)

Ներ կա ա ռող ջա կան վի ճա կը

Լ րա ցու ցիչ տվյալ ներ

III. Ե րե խա յի բնու թա գի րը՝ կա րո ղութ յուն նե րը, պատ ճա ռա հետ ևան քա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րը

 

IV. Տա րե կան նպա տակ նե րը՝ ըստ զար գաց ման ո լորտ նե րի և  արդ յունք նե րը՝ 
ըստ թի րա խա յին հմտութ յուն նե րի 

 Տա րե կան նպա տակ նե րը՝ 
ըստ զար գաց ման ո լորտ նե րի

 Տա րե կան արդ յունք նե րը՝ 
ըստ թի րա խա յին հմտութ յուն նե րի
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V. Կարճ աժամկ ետ նպատակն եր և խնդիրն եր

Թիրա խը և 
հմտութ յունները 

ֆունկցիոն ալութ յան 
ներկա մ ակարդ ակը

Տ արեկա ն 
նպատա կը

Միջա նկյալ 
արդյուն քները

     

   

VI. Երեխա յի կատարո ղականո ւթյան վրա ազդող միջանկ յալ գործոնն եր 

Միջա նկյալ գործոն 
 Ազդեցո ւթյունը 

Դրական Բացաս ական

 Ֆիզիկ ական միջավ այրը (դ ասար ան, դպրոց և տուն)   

Դասի կազմակեր պումը    

Վերաբ երմունք ը (կարգապահ ությունը , ինքն իր, ընտանիք ի 
անդամնե րի , ուսուցի չն երի, ը նկերների և այլո ց նկատմամբ) 

  

Երեխայ ի բնավորու թյունը    

Վերապ ատրաստմ ան թեմաներ ը   

Օժանդա կ հարմարու թյուններ   

Սոցիա լական և  ընտանեկ ան պայմաննե րը   

Այլ՝ նշել   

VII. Միջավ այրի հա րմ արեցու մները [2 ]

 Դպրոցու մ  

Տանը   
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VIII. Երեխայ ի աջակցմ ան ծառայու թյուններ

Հ ատուկ 
մանկավար ժի 
ծառայու թյուն

Շաբաթ վա 
ընթացքո ւմ  
պահանջվ ող 
ժամանակ ը

Շաբաթ ական 
հ անդի պո ւմ-
ների թի վը 

Հ ավաստի-
աց նող 
անձ

Ծառայ ությունն-
երի տր ամադրմ ան 
ժամանակ ացույց 

□ Լոգոպ եդ     

□ Ֆիզիկ ական 
թ երապ իստ

    

□ ժեստե րի  լ եզվի  
մ ասնա գե տ

     

□ Հատու կ մանկա-
վա րժ 

    

Հոգեբ անական  
ծառայու թյուն

Շաբաթ վա 
ընթացքո ւմ  
պահանջվ ող 
ժամանակ ը

Շաբաթ ական 
հ անդի պո ւմ-
ների թի վը 

Հ ավաստի-
աց նող անձ

Ծառայ ությունն-
երի տր ամադրմ ան 
ժամանակ ացույց 

□ Հոգեբ անական  
ծառայու թյուն

    

Սոցիա լական 
մ անկա վա րժ ի 
ծառայու թյուն

Շաբաթ վա 
ընթացքո ւմ  
պահանջվ ող 
ժամանակ ը

Շաբաթ ական 
հ անդի պո ւմ-
ների թի վը 

Հ ավաստի-
աց նող անձ

 

□ Սոցիա լական 
մ անկա վա րժ 

    

IX. Երեխայ ի անհատակ ան աջակցո ւթ յան պլանի գն ահատու մ

Հատու կ մանկա վա րժ ի ծառայու թյուն

Պատաս խանատու  մասնագետ ներ՝

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Քննարկվ ել են 
զարգացմա ն 
ոլորտն երի 
տա րե կա ն 

հաշվետվո ւթ-
յունները [3]

Տարեվերջի 
արդյունքները՝ 

ըստ 
թիրախային 
հմտու թյուն-

ների

Վերջնական 
գնահատման 

չափանիշ

Կիսամյակային 
գնահատման 

արդյունքները՝ 
ըստ տարե-

վերջյան 
չափորո շիչների

Գնահատման 
մեթոդը 

և ժա մա նակը
Գնահա-
տողներ

Նպատակ 1 Թիրախային 
հմտություններ 
1.1
 
 
 

 
 
 

   

Թիրախային 
հմտություններ 
1.2
 
 
 
 

 
 

   

Թիրախային 
հմտություններ 
1.3
 
 
 
 

 
 
 

   

Թիրախային 
հմտություններ 
1.4
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Հոգեբանական ծառայություն

Պատասխանատու մասնագետներ՝ ____________________________________________

___________________________________________________________________

 

Քննարկվել են 
զար գաց ման 
ոլորտ ների 
տարե կան 

հաշվե տվու-
թյուն ները [3]

Տարեվերջի 
արդյուն-

քները՝ ըստ 
թիրա խային 
հմտություն-

ների

Վերջնական 
գնա հատ ման 

չափա նիշ

Կիսամյակային 
գնահատման 

արդյունքները՝ 
ըստ 

տարեվերջյան 
չափորոշիչների

Գնահատման 
մե թո դը և 

ժամա նակը

Գնահա-
տողներ

Նպատակ 1 Թիրախային 
հմտու թյուն-

ներ 1.1

 
 
 
 

   

Թիրախային 
հմտու թյուն-

ներ 1.2
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Սոցիալականացում

Պատասխանատու մասնագետներ՝ ___________________________________________

___________________________________________________________________

Քննարկվել են 
զարգաց ման 
ոլորտ ների 
տարե կան 

հաշվետվու-
թյուն ները [3]

Տարեվերջի 
արդյունք-
ները՝ ըստ 

թիրա խային 
հմտություն-

ների

Վերջնական 
գնա հատ ման 

չափա նիշ

Կիսամյակային 
գնա հատ ման 

արդյունք-
ները՝ ըստ 

տարե վերջյան 
չափորո-
շիչների

Գնա-
հատ ման 
մեթոդը 
և ժամա-

նակը

Գնա հա-
տող ներ

Նպատակ 1 Թիրախային 
հմտություններ 1.1

 

 

 

 

  

 Թիրախային 
հմտություններ 
1.2

 

 

 

 

 

 

  

X. Տարեկան երկու անգամ անցկացվող գնահատումների ամփոփիչ հաշվետվություն
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XI. Գնահատման ամփոփիչ հաշվետվություն

XI Անցումային պլան․ առաջարկություններ հաջորդ տարվա համար

 
Առաջարկություն 1 _____________________________________________________ _______________
_______________________________________________________

Առաջարկություն 2 _____________________________________________________ _______________
_______________________________________________________

Առաջարկություն 3 _____________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ստորագրություններ

Անուն, ազգանուն

Տնօրեն՝ ____________________________

Երեխա՝ ____________________________

Ծնող՝ ____________________________

 
Մանկավարժական և հոգեբանական աջակցության թիմ
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________

[1] Ոչ միայն խոչընդոտները, այլև դասավորությունը, լուսավորությունը, նստարանը, նստելու տեղը և այլն:
[2] Ըստ բացասական գործոնների:
[3] Մուտքագրումների ավելացում՝ ըստ նպատակների և թիրախների թվի:
[4] Մուտքագրումների ավելացում՝ ըստ նպատակների և թիրախների թվի:
[5] Մուտքագրումների ավելացում՝ ըստ նպատակների և թիրախների թվի:



137

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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 Հա սա կա կից նե րի հետ ու սումնա ռե լու հա մար կար ևոր է, որ 
ու սումնա կան ծրա գիրն ու դա սա րա նում ներ կա յաց վող նյու

թե րը ե րե խա յի հա մար հա սա նե լի լի նեն։ Դա սըն կե րոջ ա ջակ
ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յունն ու խա ղա յին ռազ
մա վա րութ յուն նե րը ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում են 
մատ չե լի բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար։ 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՒՍՈ ՒՄ ՆԱ ԿԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ռենատա Տիքա, Բրայ են  Էբերի և Քրիստեն ՄըքՄասթըր
Մինեսոթայի համալսարան

Ա րմենուհ ի Ավագյան, Ժաննա Պայլոզյան, 
Սիրանուշ Կարապետյան

Հա յկ ական պետական մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 8
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Արդ յոք տեխ նո լո գիա ներն անհ րա ժե՞շտ են նոր ու սուց ման բազ մա զան ռազ մա վա րութ յուն-
ներ կի րա ռե լիս։

2. Տար բե րութ յուն կա՞ արդ յոք դա սա վանդ ման ռազ մա վա րութ յան և մե թո դի միջև։
3.  Տար բե րութ յուն կա՞ արդ յոք հան րակր թա կան և նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող 

դպրոց նե րի դա սա վանդ ման ռազ մա վա րութ յուն նե րի միջև։
4.  Ի՞նչ ազ դե ցութ յուն կա րող են ու նե նալ դա սա վանդ ման ռազ մա վա րութ յուն նե րը ու սումնա-

ռութ յան գոր ծըն թա ցի վրա։

Նե րա ծութ յուն
Չ նա յած բազ մա թիվ օ րի նա կան կար գա վո րումնե րին՝ Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ-

յան գոր ծըն թա ցը հա սա րա կա կան, դպրո ցա կան և դա սա րա նա յին մա կար դակ նե րում դեռևս հան-
դի պում է խո չըն դոտ նե րի։ Ե րե խա նե րը եր բեմն գոր ծըն թա ցին լիար ժեք մաս նակ ցե լու և կր թութ-
յան մեջ հա ջո ղութ յամբ նե րառ ված լի նե լու զգա ցո ղութ յուն չեն ու նե նում։ 2003 թ. Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց վող կրթա կան բա րե փո խումներն ուղղ ված էին նոր մո տե ցումնե րի մշակ մա նը և  ո րակ-
յալ կրթութ յան խթան մա նը, հատ կա պես՝ դա սա րա նում ու սումնա կան մի ջա վայ րի փո փոխ ման և  
ա շա կեր տա կենտ րոն մո տե ցումնե րի, հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան վրա ու շադ րութ յուն 
դարձ նե լու մի ջո ցով ( Դու դա, 2011)։ Նե րա ռա կան մի ջա վայ րում այ սօր ա ռանց քա յին հար ցե րից 
մեկն ու սու ցիչ նե րի՝ զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին դա սա վան դե-
լու պատ րաստ վա ծութ յան բացն է։ Ըստ Ա նա փիոս յա նի, Հայ րա պետ յա նի և Հով սեփ յա նի (2014)՝ 
ու սու ցիչ նե րի 90%-ը չի տի րա պե տում զար գաց ման տար բեր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րին կրթութ յան գոր ծըն թա ցում արդ յու նա վետ նե րա ռե լու մե թոդ նե րին։ Այս խնդի րը հա-
ճախ հան գեց նում է ա շա կերտ նե րի ոչ լիար ժեք նե րառ մա նը, եր բեմն էլ կրթա կան գոր ծըն թա ցից 
դուրս մնա լուն։ Հա յաս տա նում դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում դեռևս պահ պան վում են խորհր-
դա յին շրջա նին բնո րոշ մո տե ցումներ և կարծ րա տի պեր, մաս նա վո րա պես՝ ու սուց չա կենտ րոն մո-
տե ցու մը: Տեխ նո լո գիա նե րի պա կա սի պատ ճա ռով Հա յաս տա նի դպրոց նե րում մինչ օրս նո րա րա-
րա կան մո տե ցումնե րի սա կա վութ յուն է նկատ վում։ Ա վե լին, ե թե նո րա վարտ ու սու ցիչ նե րը բու-
հում մաս նակ ցել են նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ ո րոշ դա սըն թաց նե րի, ա պա նրանք, 
ով քեր ար դեն աշ խա տում են դպրոց նե րում, քիչ գի տե լիք ներ կամ հմտութ յուն ներ ու նեն կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տե լու գոր ծում։

Հա յաս տա նում կրթա կան բա րե փո խումնե րի գոր ծըն թա ցը մեկ նար կել է 2004–2005 թթ., երբ 
գրվե ցին կամ հա յե րեն թարգ ման վե ցին դա սա վանդ ման և  ու սումնա կան տար բեր նյու թեր այ լընտ-
րան քա յին ռազ մա վա րութ յան տեղ յակ ու սու ցիչ ներ պատ րաս տե լու վե րա բեր յալ։ ՀՀ կրթութ յան և 
գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը և հա մալ սա րան նե րը կրթա կան բա րե փո խումնե րի ա ռաջ նագ ծում 
են։ Հա մալ սա րան նե րը փոր ձում են խթա նել դա սա վանդ ման նոր մո տե ցումնե րի և մե թոդ նե րի 
ներդ րու մը ի րենց դա սըն թաց նե րում (Աստ վա ծատր յան, Առ նաուդ յան, Օ հա նո վա, Ե րեմ յան, Հով-
հան նիս յան, Թերզ յան և Լա լա յան, 2004)։

Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող բա րե փո խումներն ար տա ցո լում են կրթութ յան մի ջազ գա յին 
մի տումնե րը։ Ամ բողջ աշ խար հում ու սու ցիչ նե րը դա սա րա նում գործ ու նեն բազ մա զա նութ յան հետ` 
լեզ վա կան տար բեր ու նա կութ յուն ներ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներ, օժտ ված ե րե խա-
ներ և սո ցիա լա կան տար բեր շեր տե րի ե րե խա ներ։ Ու սու ցիչ նե րը դա սա վանդ ման նոր մե թոդ նե րի 
և մո տե ցումնե րի տի րա պե տե լու կա րիք ու նեն։ Հա յաս տա նում ու սու ցիչ նե րից ակն կալ վում է կի րա-
ռել գի տե լիք նե րի փո խանց ման և կր թութ յան կազ մա կերպ ման ա մե նա վեր ջին ման կա վար ժա կան 
մե թոդ նե րը՝ ա շա կերտ նե րին զի նե լով այն պի սի ար ժեք նե րով, ո րոնք կնպաս տեն օ րի նա կե լի և 
հայ րե նա սեր քա ղա քա ցի ներ պատ րաս տե լուն ( Դու դա, 2011)։ Այ դու հան դերձ, դեռևս լայ նո րեն կի-
րառ վում են ու սուց չա կենտ րոն մո տե ցումնե րը, իսկ թի րա խում մի ջին վի ճա կագ րա կան ա շա կերտն 
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է։ Այս պի սի մո տե ցումներն արդ յու նա վետ չեն կրթա կան տար բեր կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րին դա սա վան դե լիս ( Սուբ բան, 2006)։ Ներ կա յումս Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յուն 
ի րա կա նաց նող դպրոց նե րում ու սու ցիչ նե րի փոր ձա ռութ յան հե տա զո տութ յուն նե րը սա կա վա թիվ 
են։ Ա շա կերտ նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա հայ տու մը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի նե րա ռա կան 
կրթութ յան հա մա տեքս տում, քա նի որ այն ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ընտ րե լու 
յու րա քանչ յուր ա շա կեր տին հա մա պա տաս խան մո տե ցումներ, հնար ներ ու մե թոդ ներ ( Հա րութ-
յուն յան, 2017). 

 Տար բե րակ ված ու սուց ման կար ևո րութ յու նը     
կրթա կան տար բեր կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար
   Նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց նե րում տար բե րակ ված ու սուց ման կի րա-

ռու մը կար ևոր մո տե ցում է. այն նպաս տում է բո լոր ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րը հաշ վի 
առ նե լուն։ Տար բե րակ ված ու սուց ման ի րա գոր ծու մը չի պա հան ջում թան կար ժեք տեխ նո լո գիա նե-
րի կի րա ռում. այն կա րող է ի րա կա նաց վել նաև դա սա վանդ ման պարզ տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ-
մամբ։ Ման կա վարժ նե րի մեծ մա սը կար ևո րում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի հար մա րե ցու մը ա շա-
կերտ նե րի տար բեր կա րիք նե րին, սա կայն գործ նա կա նում քչերն են ի րա կա նաց նում տար բե րակ-
ված ու սու ցում ( Սուպ րա յո գի, Վալ քե և Գոդ վին, 2017): Այս փաս տը կա րող է պայ մա նա վոր ված 
լի նել մի շարք հան գա մանք նե րով. դա սա վանդ ման ո րոշ ո ճե րի ա վան դա կան կի րա ռու մը, անհ րա-
ժեշտ պատ րաստ վա ծութ յուն չու նե նա լը, ա շա կերտ նե րի ան հա ջո ղութ յուն նե րը նրանց կրթա կան 
կա րիք նե րին և  ոչ թե ա նարդ յու նա վետ դա սա վանդ մա նը վե րագ րե լը և  այլն։

Թոմ լին սո նը (2005) տար բե րակ ված ու սու ցու մը սահ մա նել է որ պես դա սա վանդ ման փի-
լի սո փա յութ յուն՝ հիմն ված ա շա կերտ նե րի պատ րաստ վա ծութ յան տար բեր մա կար դակ նե րի, հե-
տաքրք րութ յուն նե րի, սո վո րե լու յու րա հատ կութ յուն նե րի և  ու նա կութ յուն նե րի վրա։ Տար բե րակ ված 
ու սուց ման հիմնա կան խնդի րը յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի սո վո րե լու կա րո ղութ յան բա րե լա վումն է 
( Թոմ լին սոն, 2004, 2005)։ Թոմ լին սո նը (2005) նշում է, որ կան ու սու ցու մը տար բե րակ ված դարձ-
նե լու բազ մա թիվ ձևեր, ո րոնց կի րառ ման արդ յուն քում այն հնա րա վոր է հա մա պա տաս խա նեց նել 
ա շա կերտ նե րի բազ մա զան կա րիք նե րին։ Ու սուց ման տար բե րա կու մը սոսկ դա սա վանդ ման ռազ-
մա վա րութ յուն չէ, այլ դա սա վան դե լու և սո վո րե լու նկատ մամբ յու րա տե սակ ման կա վար ժա կան 
մո տե ցում։ Տար բե րակ ված ու սու ցու մը նույն նյու թի դա սա վան դումն է տար բեր մո տե ցումնե րով և 
դա սե րի անց կա ցումն է` ել նե լով յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի կա րո ղութ յու նից։ Ըստ Մու նի (2005)՝ 
յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նող ու սու ցում կազ մա կեր պե-
լու դեպ քում ներ քոնշ յալ բո լոր փու լե րում ու սու ցի չը դառ նում է ո րո շում կա յաց նող.

ա) ու սուց ման պլա նա վո րում (նախ նա կան գնա հա տում), 

բ) ու սուց ման ուղ ղոր դում (ըն թա ցիկ կամ ձևա վո րող գնա հա տում),

գ) գնա հա տող ու սու ցում (ամ փո փիչ գնա հա տում)։ 

Գ նա հա տու մը և տար բե րակ ված ու սու ցու մը փոխ կա պակց ված են. ձևա վո րող և  ամ փո փիչ 
գնա հա տումնե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է պար զել, թե որ քա նով է դա սա վանդ ված նյու թը յու րաց վել 
տար բեր ա շա կերտ նե րի կող մից:

Ոչ բո լոր ա շա կերտ ներն են սո վո րում նույն ա րա գութ յամբ և նույն ձևով։ Ա վան դա բար ա շա-
կերտ նե րի սո վո րե լու տար բե րութ յուն նե րը կա րո ղութ յուն նե րին, ռա սա յա կան, սե ռա յին, լեզ վա կան 
ու սո ցիալ-տնտե սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին վե րագ րե լը պար զա պես օգ տա գործ վել է 
նրանց տար բեր հաս տա տութ յուն նե րում, հա տուկ դպրոց նե րում կամ դա սա րան նե րում ա ռանձ-
նաց նե լու հա մար։ Այս մո տե ցու մը ո րո շա կի ա շա կերտ նե րի հան դեպ հան գեց րել է խտրա կան վե-
րա բեր մուն քի՝ խո չըն դո տե լով նրանց` հա սա կա կից նե րի մի ջա վայ րում կրթութ յուն ստա նա լու ի րա-
վուն քի ի րա ցու մը ( Գեոր գիա նիեն և Սամս կիեն, 2017; Նոլ թե մե յեր, Մու ջիք և Մաք Լաուգ լին, 2012)։ 
Ն ման մո տե ցու մը շրջան ցում է Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն-
վեն ցիա յի 24-րդ հոդ վա ծը։ Այդ հոդ վա ծով հռչակ վում է կրթութ յուն ստա նա լու բո լոր, այդ թվում՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հիմնա րար ի րա վուն քը։ Ն րա նում աս ված է, որ հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը ոչ միայն չպետք է են թարկ վեն խտրա կա նութ յան, այլև պետք է 
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ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ հան րակր թա կան հա մա կար գում հա վա սար հի մունք նե րով բարձ րո-
րակ կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նան։

Տար բե րակ ված ու սու ցու մը են թադ րում է ու սուց ման և դա սա վանդ վող նյու թե րի հար մա րե-
ցում ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րին և ն րանց հնա րա վո րութ յուն է տա լիս սո վո րե լու ի րենց 
հա մար ըն դու նե լի ե ղա նա կով։ Ա վան դա կան ե ղա նա կով դա սա վան դու մը նա խա տես ված է մի ջին 
վի ճա կագ րա կան ա շա կեր տի հա մար, այն հնա ցած է և խ թա նում է խտրա կա նութ յունն այն ա շա-
կերտ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք դպրո ցում հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար այ լընտ րան քա յին ման-
կա վար ժա կան մո տե ցումնե րի կա րիք ու նեն։ Տար բե րակ ված ու սու ցումն այլևս դա սա վանդ ման 
տար բե րակ չէ, այլ` անհ րա ժեշ տութ յուն։

Բազ մա զան ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան կրթութ յուն կազ մա-
կեր պե լուն ըն դա ռաջ` Միաց յալ Նա հանգ նե րում, Կա նա դա յում, Ավստ րա լիա յում և Արևմտ յան Եվ-
րո պա յում ըն դուն վել և կի րառ վել է տար բե րակ ված ու սու ցու մը ( Սուպ րա յո գի, Վալ կե և Գոդ վին, 
2017)։ Այլ երկր ներ, նե րառ յալ Կենտ րո նա կան և Ար ևել յան Եվ րո պա յի երկր նե րը, վեր ջերս են վա-
վե րաց րել Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան և  այժմ զգում 
են այդ փաս տի ազ դե ցութ յու նը նե րա ռա կան կրթութ յան վրա։ Այս հա մա տեքս տում եր բեմն նույ-
նիսկ պա հանջ վում է կրթութ յան կազ մա կերպ ման նոր ռազմավարության մշա կում։

Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին շեշ տը դրվել է տար բե րակ ված ու սուց ման վրա։ Օ րի նակ՝ 
Առ նաուդ յա նը, Գ յուլ բու դաղ յա նը, Խա չատր յա նը, Խ րիմ յա նը և Պետ րոս յա նը (2004) հե ղի նա կել են 
դա սա վանդ ման տար բեր մե թոդ ներ և ռազ մա վա րութ յուն  բո վան դա կող մաս նա գի տա կան զար-
գաց ման ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար ՝ ուղղ ված ու սու ցումն ա վե լի փոխ ներ գոր ծուն դարձ նե լուն։ 
Մեկ այլ ձեռ նար կի հե ղի նակ ներ Վար դում յա նը, Հա րութ յուն յա նը, Ջա ղին յա նը և Վա րել լան (2003) 
ներ կա յաց նում են ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան մո տե ցումնե րը, տե սութ յուն նե րը, մե թոդ նե-
րը և գ նա հա տու մը։

Ձեռ նարկ նե րը նպա տակ ու նեն օգ նել ու սու ցիչ նե րին կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին դա սա գոր ծըն թա ցում նե րա ռե լու հար ցում։ Եր ևա նում գոր-
ծող « Քայլ առ քայլ» և IREX ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի օ ժան դա կութ յամբ բազ մա թիվ 
նյու թեր այլ լե զու նե րից հա յե րեն են թարգ ման վել ու սու ցիչ նե րի և ծ նող նե րի հա մար` աս պա րեզ 
բե րե լով ա վե լի մաս նակ ցա յին և փոխ ներ գոր ծուն մո տե ցումներ։ 

 Սուբ բա նի (2006) և Սուպ րա յո գիի, Վալ կեի և Գոդ վի նի (2017) տար բե րակ ված ու սուց ման 
արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յու նը վկա յում է, որ այդ պի սի ու սու ցու մը բարձ-
րաց նում է ա շա կերտ նե րի մո տի վա ցիան, նյու թի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը, ուս ման ա ռա ջա-
դի մութ յու նը, ա շա կերտ նե րին հա ղոր դում է ինք նավս տա հութ յան, իսկ ու սու ցիչ նե րին` սե փա կան 
աշ խա տան քից գո հու նա կութ յան զգա ցում։ Նույն հե տա զո տութ յամբ նաև պարզ վել է, որ փոր ձա-
ռու ու սու ցիչ ներն ա ռա վել հակ ված են տար բե րակ ված ու սու ցում ի րա կա նաց նե լուն։

Սուպ րա յո գին, Վալ կեն և Գոդ վի նը (2017) ու սումնա սի րել են տար բե րակ ված ու սուց ման հիմ-
նա կան տե սանկ յուն նե րը, այն է՝ սո վո րող նե րի բազ մա զա նութ յան կա ռա վա րում, դա սա վանդ ման 
յու րա հա տուկ մո տե ցումնե րի ըն դու նում, դա սա վանդ ման տար բեր մո տե ցումնե րի կի րա ռում, սո վո-
րող նե րի ան հա տա կան կա րիք նե րի մշտա դի տար կում և լա վա գույն արդ յունք նե րի խրա խու սում։ 

 Բազ մա զան կրթա կան կա րիք ներ ու նե ցող      
ա շա կերտ նե րին դա սա վան դե լու ե րեք մո տե ցում
Սո վո րող նե րի բազ մա զա նութ յու նը հաշ վի առ նե լով՝ դա սա րան նե րում կա րե լի է կի րա ռել 

դա սա վանդ ման տար բեր մո տե ցումներ։ Այս բաժ նում ներ կա յաց վում է ե րեք մո տե ցում, ո րոնց 
արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա վոր վել է տար բեր երկր նե րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն-
նե րով։ Հա յաս տա նում սույն մո տե ցումնե րի արդ յու նա վե տութ յու նը պար զե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ կլի նի ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ հե տա զո տութ յուն։ Այս մո տե ցումնե րը բազ մա զան ձևե րով 
դա սա վան դում են ա պա հո վում և կա րող են կի րառ վել տար բեր ա ռար կա նե րի դա սա ժա մե րին, 
տար բեր դա սա րան նե րում։ Դ րանք ոչ միայն բա րե լա վում են ու սումնա ռութ յան վերջ նարդ յունք-
նե րը, այլև սո վո րե լը դարձ նում են ա վե լի հե տաքր քիր` ա պա հո վե լով գոր ծըն թա ցում ա շա կեր տի 
ներգ րավ վա ծութ յու նը։ Այս մո տե ցումնե րը հա ջո ղութ յամբ կա րող են կի րա ռել նաև հա տուկ ման-
կա վարժ նե րը, հո գե բան նե րը, լո գո պեդ նե րը ան հա տա կան աշ խա տան քի ժա մա նակ։ Դ րանք 
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արդ յու նա վետ են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի և բազ մա զան կա րիք ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում։ Զ գա յա կան, ինչ պես նաև բարդ և բազ մա կի խան գա րումներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս կա րող է լրա ցու ցիչ հար մա րե ցումնե րի ու փո փո խութ յուն-
նե րի կա րիք ա ռա ջա նալ։

Ս տորև ա ռա վել ման րակր կիտ ներ կա յաց վում են հետև յալ մո տե ցումնե րը. 

1. դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յուն,

2. հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յուն, 

3. ան մի ջա կան դա սա վան դում։

 Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող      
ու սումնա ռութ յուն (Peer-assisted learning strategies (PALS) 
Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը, ըստ կա տար ված հե տա-

զո տութ յուն նե րի, հան դի սա նում է արդ յու նա վետ դա սա վանդ ման ծրա գիր ( Մաք Մաս թեր, Ֆուչս և 
Ֆուչս, 2006)։ Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նն արդ յու նա վետ դա-
սա վանդ ման ծրա գիր է, ո րի գլխա վոր նպա տա կը ա շա կերտ նե րի ու սումնա ռութ յա նը օ ժան դա կելն 
է հա սա կա կից նե րի մի ջո ցով։ Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը 
նա խա տես ված է դա սա րան նե րում կրթա կան բազ մա զան կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա-
մար դա սա գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման ( Ֆուչս և Ֆուչս, Մաթս և Սիմ մոնս, 1997) 
և բո լոր ա շա կերտ նե րին դրա նում ներգ րա վե լու հա մար։ Քա նի որ դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ 
ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան կի րառ ման ժա մա նակ ա շա կերտ ներն աշ խա տում են ի րենց դա-
սըն կեր նե րի հետ, ու սու ցի չը կա րող է ա շա կերտ նե րին բա ժա նել նրանց ան հա տա կան կրթա կան 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ու սումնա կան նյու թեր։ Այս մո տե ցու մը կի րա ռե լիս ու սու ցի չը մի 
ա շա կեր տին դարձ նում է մյու սի գոր ծըն կե րը։ Այ նու հետև գոր ծըն կեր ներն ի րենց կրթա կան կա-
րիք նե րին հա մա պա տաս խա նող զա նա զան աշ խա տանք ներ են կա տա րում։ Զույ գե րը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փո փոխ վում են, որ պես զի ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան սո վո րել տար բեր դա սըն կեր-
նե րից։ Ս տորև նկա րագր ված են դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան 
բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնց շնոր հիվ 2–6-րդ դա սա րան նե րում (7–12 տա րե կան) սա հուն ըն թեր ցա նութ-
յան և  ըն թեր ցա ծը հաս կա նա լու հմտութ յան ձևա վո րումն ի րա կա նաց վում է տար բե րակ ված և յու-
րա հա տուկ մո տե ցումնե րի կի րառ մամբ։ 

Ու սու ցիչ նե րին ուղղ ված խոր հուրդ նե րը ներ կա յաց ված են սույն բաժ նի վեր ջում։

 Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող      
ու սումնա ռութ յան գոր ծըն կեր նե րը 
Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը կի րա ռե լիս ըն թեր ցա նութ-

յան հիմնա կան հմտութ յուն նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով կազմ վում են զույ գեր, ո րոնք բաղ կա-
ցած են լի նում մե կա կան վարժ ըն թեր ցող և  ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րից։ Սո վո րա բար ու սու ցի չը, հիմք ըն դու նե լով ըն թեր ցա նութ յան դա սին ա շա կերտ նե րի 
ստա ցած գնա հա տա կան նե րը, կազ մում է սո վո րող նե րի ցու ցակ՝ ըստ նրանց ըն թեր ցա նութ յան 
հմտութ յուն նե րի տի րա պետ ման աս տի ճա նի՝ ա մե նա լավ ըն թեր ցող ա շա կեր տից մինչև ա մե նա-
վատ ըն թեր ցո ղը: Այ նու հետև ու սու ցիչն այդ ցու ցա կը մեջ տե ղից կի սում է և զույ գե րը կազ մում 
հետև յալ սկզբուն քով. յու րա քանչ յուր ցու ցա կի ա ռա ջին հա մար նե րը կազ մում են ա ռա ջին զույ գը, 
երկ րորդ հա մար նե րը` երկ րոր դը և  այդ պես շա րու նակ։ Այս պի սով յու րա քանչ յուր զույգ ու նե նում 
է մե կա կան ու ժեղ և թույլ, բայց միև նույն ժա մա նակ ի րար բա վա կա նին մոտ մա կար դակ ու նե-
ցող ըն թեր ցող ներ։ Այս մո տեց ման շնոր հիվ կանխ վում է ա շա կերտ նե րի հիաս թա փութ յու նը և հեշ-
տաց վում ըն թեր ցա նութ յան հա մար նա խա տես ված նյու թե րի ընտ րութ յու նը։ Միև նույն ժա մա նակ 
ու սու ցի չը զույ գե րը ձևա վո րե լիս հաշ վի է առ նում ա շա կերտ նե րի շփման և վար քա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը։ Զույ գե րը միա սին աշ խա տում են մոտ չորս շա բաթ, ո րից հե տո ու սու ցի չը նույն 
սկզբուն քով վե րաձ ևա վո րում է նոր զույ գեր` վեր ջին գնա հա տա կան նե րի հի ման վրա ցու ցակ կազ-
մե լով ու այն եր կու մա սի բա ժա նե լով։ 
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Փո խա դարձ ու սու ցում: Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան ըն-
թաց քում ա շա կերտ նե րը, միմ յանց փո խա րի նե լով, ստանձ նում են մերթ սո վո րո ղի, մերթ ու սուց-
չի դե րը։ Ու սուց չի դե րը ստանձ նած ա շա կեր տը քա ջա լե րում է սո վո րո ղին, ուղ ղում նրա սխալ նե-
րը։ Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին նա խա պատ րաս տում է այս դե րե րը ստանձ նե լուն` տրա մադ րե լով 
նախ նա կան հա մա ռոտ տե ղե կատ վութ յուն դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա-
ռութ յան ըն թա ցա կար գի վե րա բեր յալ։ Նա ու սուց չի դե րը ստանձ նած ա շա կեր տին տրա մադ րում է 
անհ րա ժեշտ հու շումներ և  ուղ ղոր դող հե տա դարձ կապ։ Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց-
վող ու սումնա ռութ յու նը կի րա ռե լիս ա շա կերտ նե րը հեր թով հան դես են գա լիս որ պես սո վո րեց նող 
և սո վո րող, ին չը ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ներ ու նե ցո ղին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դի-
տար կե լու սա հուն կար դա ցո ղի ըն թեր ցա նութ յու նը, գոր ծի դնե լու քննա դա տա կան հմտութ յուն նե-
րը` ա պա հո վե լով ան մի ջա կան հե տա դարձ կա պի մի ջոց նե րը։ Վարժ ըն թեր ցո ղին այս մո տե ցու մը 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում զար գաց նե լու քննա դա տա կան ըն թեր ցա նութ յան հմտութ յուն նե րը։ 
Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող հստակ, ըն թա ցա կար գե րի հետ ևո ղա կան պահ պան-
մամբ կազ մա կերպ ված ու սումնա ռութ յու նը ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գոր ծըն-
թա ցում ցու ցա բե րե լու ինք նու րույ նութ յուն և պահ պա նե լու ներգ րավ վա ծութ յան բարձր ցու ցա նիշ։ 

Ըն թեր ցա նութ յան տար բե րակ ված նյութ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ դա սըն-
կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան ժա մա նակ ա շա կերտ ներն աշ խա տում են 
զույ գե րով, ու սու ցի չը կա րող է տվյալ զույ գի հա մար ընտ րել այն պի սի նյութ, ո րը մատ չե լի է ըն թեր-
ցա նութ յան դժվա րութ յուն ու նե ցո ղի հա մար։ Ինչ պես վե րը ներ կա յաց վեց, ե րե խա նե րի ըն թեր ցա-
նութ յան մա կար դակ նե րը հա մե մա տա բար մոտ են: Ն յու թը պետք է հա մա պա տաս խա նի ա վե լի 
թույլ ըն թեր ցո ղի ըն թեր ցա նութ յան մա կար դա կին։

2–6-րդ դա սա րան նե րում դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան 
հա մար օգ տա գործ վում են տվյալ դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված ըն թեր ցա նութ յան նյու թե րը 
(օ րի նակ՝ գրքեր՝ նա խա տես ված ըն թեր ցող նե րի լայն շրջան նե րի հա մար, բար դութ յան տար բեր 
մա կար դակ նե րի հա մա պա տաս խա նող ըն թեր ցա րան ներ, լրա ցու ցիչ ըն թեր ցա նութ յան նյու թեր և 
տար բեր ո լորտ նե րին վե րա բե րող տեքս տեր)։ Ու սու ցի չը տեքստն ընտ րում է՝ ել նե լով ա վե լի թույլ 
ըն թեր ցո ղի ըն թեր ցա նութ յան մա կար դա կից։ Այս ա շա կեր տը պետք է ըն թեր ցած 10 բա ռից սխալ 
կար դա միայն մե կը։ Հա ճախ ու սու ցի չը զույ գին տա լիս է տար բեր ժան րե րի տեքս տե րից ընտ րե լու 
հնա րա վո րութ յուն։ Շ նոր հիվ դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող դա սե րի՝ ա շա կերտ նե րը 
բազ մա թիվ տեքս տեր են կար դում։

Ու սու ցիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող մշտա դի տար կում և դ րա կան վար քագ ծի ամ րապն-
դում: Դա սի ըն թաց քում, քա նի դեռ ա շա կերտ ներն աշ խա տում են զույ գե րով, ու սու ցի չը շրջում է 
դա սա րա նում, հետ ևում ա շա կերտ նե րի կող մից ըն թա ցա կար գե րի պահ պան մա նը, ըն թեր ցա նութ-
յան նյու թե րի հա մա պա տաս խա նութ յա նը և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում մի ջամ տում։ Ու սու ցիչ-
նե րը օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող զույ գին օ ժան դա կե լու հա մար կա րող են միա վոր ներ շնոր հել։ 
Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յան ա վար տին զույ գե րի ան դամնե րը նույն պես միմ յանց միա վոր ներ են 
տա լիս։ Միա վոր նե րը գրանց վում են եր կու սի ու նե ցած միա վոր նե րի գրանց ման թեր թի կում։ Ո րոշ 
զույ գեր միմ յանց հետ կազ մում են ա ռան ձին թիմ։ Դա սա րա նում գոր ծում է եր կու այդ պի սի թիմ։ 
Շա բաթ վա վեր ջում զույ գե րը հա ղոր դում են տվյալ շա բաթ վա ըն թաց քում ի րենց հա վա քած միա-
վոր նե րի ընդ հա նուր թի վը, ո րոնք գրանց վում են յու րա քանչ յուր թի մի հաշ վին։ Եր կու թի մերն էլ 
գո վես տի են ար ժա նա նում լավ աշ խա տան քի հա մար։ Խ րա խու սան քի նա խօ րոք մտած ված ձևե րը 
շատ արդ յու նա վետ են ա շա կերտ նե րի վար քի ցան կա լի փո փո խութ յու նը խթա նե լու հա մար։ Ն ման 
մո տե ցու մը ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րում է պա տաս խա նատ վութ յուն սե փա կան աշ խա տան քի և 
վար քագ ծի նկատ մամբ։

Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յա նը բնո րոշ գոր ծո ղութ յուն-
նե րը: 2–6–րդ դա սա րան նե րում դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան 
թի րա խում լի նում է ըն թեր ցա նութ յան սա հու նութ յու նը և  ըն թեր ցա ծի ըն կա լու մը։ Այն նե րա ռում է 
չորս հիմնա կան բա ղադ րիչ՝ զու գըն կե րոջ ըն թեր ցա նութ յուն (ա շա կերտ նե րը բարձ րա ձայն կար-
դում են միմ յանց հա մար), վե րա պատ մում (ա շա կերտ նե րը միմ յանց են ներ կա յաց նում ըն թեր ցա-
ծը), ամ փոփ ներ կա յա ցում (կար դա ցա ծը միմ յանց ներ կա յաց նում են ամ փոփ ձևով) և կ ռա հում 
(կռա հում են պատ մութ յան այս կամ այն դրվա գի շա րու նա կութ յու նը)։ Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին 
ծա նո թաց նում է այս մո դե լին։ Յու րա քանչ յուր բա ղադ րի չին հատ կաց վում է 12 դա սա ժամ։ Զույ գե րը 
շա բա թա կան ե րեք ան գամ որ ևէ դա սի 35 րո պեն հատ կաց նում են այս մո տեց մամբ աշ խա տան-
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քին։ Մենք խոր հուրդ ենք տա լիս դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը 
անց կաց նել առն վազն 15–18 շա բաթ։ Ինչ պես վկա յում են հե տա զո տութ յուն նե րը, դա այս մո տեց-
ման կի րառ ման արդ յու նա վետ տևո ղութ յունն է։ Ու սուց չի ընտ րած տեքս տը պետք է հա մա պա-
տաս խա նի ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի ըն թեր ցա նութ յան մա կար դա կին, 
ե թե նույ նիսկ դա չի հա մա պա տաս խա նում տվյալ ու սումնա կան տար վա պա հանջ նե րին։ Յու րա-
քանչ յուր զույ գի տրվում է տեքս տի մեկ օ րի նակ։ Ա մեն ան գամ ե րե խա նե րին հատ կաց վում է 10 
րո պե։ Ա ռա վել վարժ ըն թեր ցող զու գըն կե րը կար դում է հինգ րո պե՝ ցու ցադ րե լով իր սա հուն ըն-
թեր ցա նութ յու նը։ Հա ջորդ հինգ րո պեի ըն թաց քում ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ու նե ցող ա շա-
կերտն է կար դում նույն տեքս տը։ Ունկնդ րող ա շա կեր տը հա մար վում է սո վո րեց նող։ Նա հետ ևում 
է ըն թեր ցա նութ յա նը և  ուղ ղումներ է ա նում։ Ե թե ըն թեր ցո ղը բա ռը սխալ է կար դում, սո վո րեց նո ղը 
մատ նա ցույց է ա նում բա ռը և  ա սում. «Ս տու գի՛ր»։ Ըն թեր ցողն ինքն է ուղ ղում իր սխա լը կամ օգ-
նութ յուն է խնդրում, ո րի դեպ քում սո վո րեց նողն ա սում է. «Այդ բա ռը ______ է։ Հի մա դու ա սա այդ 
բա ռը»։ Ըն թեր ցո ղը կրկնում է բա ռը, ո րից հե տո նա խա դա սութ յու նը նո րից է կար դում։ Սո վո րեց նո-
ղը յու րա քանչ յուր ճիշտ ըն թերց ված նա խա դա սութ յան հա մար ըն թեր ցո ղին տա լիս է մեկ միա վոր։ 
Երբ դժվա րութ յամբ ըն թեր ցո ղը վեր ջաց նում է կար դա լը, նրա զու գըն կե րը նրան ա ռա ջար կում է 
վե րա պատ մել պատ մութ յու նը՝ հարց նե լով. «Ի՞նչ ե ղավ սկզբում, ի՞նչ ե ղավ հե տո»։ Այս գոր ծո ղութ-
յա նը հատ կաց վում է 2–3 րո պե։ Վե րա պատ մե լու հա մար զույ գը ստա նում է մինչև 10 միա վոր։ 

Ամ փոփ ներ կա յաց ման հա մար հատ կաց վում է 10 րո պե։ Նախ կար դում է վարժ ըն թեր ցո-
ղը։ Ա մեն պար բե րութ յու նից հե տո նրա զու գըն կե րը հու շող հար ցեր է տա լիս։ Օ րի նակ. «Ո՞վ է այս 
պատ մութ յան մեջ ա մե նա կար ևոր ան ձը», «Ի՞ն չը կկար ևո րեիր այս պատ մութ յան մեջ», « Մինչև 10 
բա ռով ներ կա յաց րու այս պատ մութ յան հիմնա կան գա ղա փա րը»։ Յու րա քանչ յուր պա տաս խա-
նի հա մար ըն թեր ցո ղը ստա նում է մեկ միա վոր։ Ե թե ըն թեր ցո ղը չի կա րո ղա նում պա տաս խա նել, 
ունկնդ րողն ա ռա ջար կում է նո րից ա րագ կար դալ հար ցին վե րա բե րող պար բե րութ յու նը` անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում հու շե լով կամ ըն թեր ցո ղի փո խա րեն պա տաս խա նե լով հար ցին։ Հինգ րո-
պեից հե տո ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ու նե ցող ե րե խան ևս հինգ րո պե կար դում է մի նոր 
տեքստ` հետ ևե լով նույն ըն թա ցա կար գին։

Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան վեր ջին բա ղադ րի չը` կռա-
հու մը, տևում է 10 րո պե։ Այս դեպ քում ևս  ա ռա ջի նը կար դում է ու ժեղ ըն թեր ցո ղը։ Այս ան գամ 
ունկնդ րո ղը հարց նում է ըն թեր ցո ղին. «Ի՞նչ ես կար ծում, ի՞նչ է լի նե լու հե տո», իսկ ըն թեր ցո ղը ներ-
կա յաց նում է իր են թադ րութ յու նը։ Ըն թեր ցո ղի են թադ րութ յու նը լսե լուց հե տո ունկն դի րը խնդրում 
է, որ նա շա րու նա կի կար դալ։ Միառ ժա մա նակ հե տո ունկն դի րը հարց նում է. « Քո են թադ րութ յու նը 
ճի՞շտ էր»։ Ըն թեր ցո ղը հաս տա տում կամ ժխտում է իր են թադ րութ յու նը։ Ըն թեր ցո ղը, ան կախ այն 
հան գա ման քից՝ ճիշտ էր կռա հել պատ մութ յան շա րու նա կութ յու նը, թե ոչ, ա մեն պա տաս խա նի 
հա մար ստա նում է մեկ միա վոր։ Այ նու հետև ըն թեր ցա նութ յան դժվա րութ յուն ու նե ցո ղը 5 րո պե 
կար դում է մի նոր տեքստ, ա պա զույ գը հետ ևում է նույն ըն թա ցա կար գին։

Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յուն (Cooperative Learning) 
Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը ռազ մա վա րութ յուն է, ո րը նա խա տես ված է բազ-

մա զան ա շա կերտ ներ ու նե ցող դա սա րա նում ցան կա ցած ա ռար կա յի շրջա նակ նե րում կի րա ռե լու 
հա մար։ Այս ռազ մա վա րութ յու նը մշա կել են Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր ներ Ռո ջեր 
Թ. Ջոն սը նը և Դեյ վիդ Վ. Ջոն սը նը (1994)։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ըն թաց քում 
ա շա կերտ ներն աշ խա տում են միա սին՝ կազ մե լով փոքր ան հա մա սեռ (տար բեր կա րո ղութ յուն ներ 
ու նե ցող սո վո րող նե րից բաղ կա ցած) խմբեր՝ ա ռա վե լա գույնս բարձ րաց նե լով յու րա քանչ յու րի ու-
սումնա ռութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը։ Ու սուց չից ցու ցումներ ստա նա լուց հե տո ա շա կերտ ներն 
աշ խա տում են ա ռա ջադ րան քի վրա մինչև խմբի բո լոր ան դամնե րը հա ջո ղութ յամբ հաս կա նան 
և  ա վար տեն այն։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը ստա նում են 
հանձ նա րա րութ յունն ու միա սին աշ խա տում են այն կա տա րել այն քան ժա մա նակ, մինչև բո լո-
րը հա ջո ղութ յամբ ա վար տեն։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը հիմն ված է այն հա մոզ ման 
վրա, որ ա շա կերտ նե րը օ գուտ են քա ղում միմ յանց գի տե լիք նե րից ու հմտութ յուն նե րից և կա տա-
րե լով միև նույն հանձ նա րա րութ յու նը` հետ ևում են միև նույն նպա տա կին։ Բազ մա զան խմբե րում 
ի րա կա նաց վող հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը ա շա կերտ նե րին նա խա պատ րաս տում է 
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հա սա րա կութ յան մեջ ապ րե լուն։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը կա րող է լի նել ինչ պես 
ա զատ, այն պես էլ հստակ կազ մա կերպ ված ձևա չա փով։ 

Հե տա զո տութ յուն նե րի վկա յութ յուն ներ: Ռո ջեր Թ. Ջոն սը նը և Դեյ վիդ Վ. Ջոն սը նը (1994) 
և  այլ հե ղի նակ ներ բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ են կա տա րել` պար զե լու հա մար հա մա գոր-
ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան դրա կան ազ դե ցութ յու նը ա շա կերտ նե րի ուս ման ա ռա ջա դի մութ յան 
և սո ցիա լա կան զար գաց ման վրա ( Ֆոքս, 2001)։ Ն րանք բա ցա հայ տել են, որ հա մա տեղ ու սում-
նա ռութ յու նը բա րե լա վում է ու րիշ նե րին ար ձա գան քե լու ու նա կութ յու նը, ինք նագ նա հա տա կա նը, 
նպաս տում է մտահ ղա ցումներ ու լու ծումներ ու նե նա լուն, սո վո րա ծը փո խան ցե լուն, տար բեր ի րա-
վի ճակ նե րում ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցումներ ցու ցա բե րե լուն ( Ջոն սըն և Ջոն սըն, 1994)։

Բա ղադ րիչ նե րը: Ըստ Ջոն սըն, Ջոն սըն և Հա լու բե ցի (1993)՝ փոքր խմբե րով հա մա գոր ծակ-
ցա յին ու սումնա ռութ յունն ու նի մի քա նի հիմնա կան բա ղադ րիչ, դրանք են՝ դրա կան փոխ կախ վա-
ծութ յուն (ա շա կերտ նե րի հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է միմ յանց գի տե լիք նե րով ու հմտութ-
յուն նե րով), քա ջա լե րող շփում (ա շա կերտ նե րը միմ յանց մո տի վաց նում և  օգ նում են սո վո րել), 
ան հա տա կան և խմ բա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն (ան հա տի և խմ բի ներդր ման գնա հա տում, 
որ պես զի խմբա յին աշ խա տան քից շա հեն բո լո րը), փոքր խմբում մի ջանձ նա յին շփում հաս տա տե-
լու և հա մա տեղ աշ խա տե լու հմտութ յուն ներ (սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի ձևա վո րում թի մա յին 
աշ խա տան քի հա մար) և հե տա դարձ կապ խմբի կող մից։

Նե րա ռում: Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը նա խա տես ված է բո լոր ա շա կերտ նե րի 
նե րա ռու մը խթա նե լու հա մար ( Ջոն սըն և Ջոն սըն, 1994)։ Սա գոր ծիք է, որ օգ նում է ու սու ցիչ նե րին 
ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վե լու տար բեր ըն դու նա կութ յուն ներ և կա րո ղութ յուն ներ 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րին։ Բա ցի այդ, հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը, ըստ հե տա զո տութ-
յուն նե րի, խթա նում է սո ցիա լա կան նե րա ռու մը բո լոր, այդ թվում՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րի 
հա մար՝ մե ծաց նե լով մյուս նե րի կող մից ըն դուն վե լու և հա վա նութ յան ար ժա նա նա լու հա վա նա կա-
նութ յու նը։ Հե տա զո տող նե րը պար զել են, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու շնոր հիվ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ա շա կերտ-
նե րը ձեռք են բե րում ապ րու մակ ցե լու, անձն վեր լի նե լու, ինչ պես նաև ի րա վի ճակ նե րը զա նա զան 
տե սանկ յու նից դի տար կե լու կա րո ղութ յուն։

Ռազ մա վա րութ յուն ը: Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը կա րող է արդ յու նա վետ լի-
նել, ե թե դպրո ցում առ կա է հա մա գոր ծակ ցութ յուն ա շա կերտ նե րի և ման կա վարժ նե րի միջև, և 
ն րանք ի րենց նե րառ ված են զգում գոր ծըն թա ցում։ Միա ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի հա մար կար-
ևոր է, որ սահ ման ված լի նեն օգ նութ յան չա փա նիշ նե րը, որ պես զի ա շա կերտ ներն ի մա նան թե՛ 
օգ նութ յուն խնդրե լու, թե՛ ա ռա ջար կե լու ձևե րը։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան շրջա նակ-
նե րում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի տա րա տե սակ կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի արդ յու նա վետ նե րառ ման նպա տա կով հար կա վոր է դա սա վան դումն ի րա կա նաց նել բազ-
մա զան մո տե ցումնե րով։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի ծանր կա րիք ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի հա մար պա հանջ վում է դա սան յութն ա վե լի ըն կա լե լի դարձ նել՝ հիմն վե լով տե սո-
ղա կան, մա նի պուլ յա տիվ և փոր ձա րա րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա։ Ոչ հա մա սեռ խմբեր 
ստեղ ծե լիս պետք է հաշ վի առ նել բազ մա զա նութ յան բո լոր դրսևո րումնե րը։ Խմ բեր կազ մե լիս 
ու սու ցիչ նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ա շա կերտ նե րի ու ժեղ կող մե րը և գոր ծի դնեն ի րենց մաս-
նա գի տա կան փոր ձը՝ նե րա ռու մը լա վա գույնս ի րա կա նաց նե լու և դա սա րա նում կամ խմբում յու-
րա քանչ յուր ե րե խա յի ի րա կան նե րա ռու մը (զուտ ֆի զի կա կան ներ կա յութ յան փո խա րեն) ա պա-
հո վե լու հա մար։ Բո լոր ա շա կերտ նե րի ակ տիվ ներգ րավ ման հա մար հար կա վոր է ման րա մասն 
պլա նա վո րել դա սան յու թը, դե րերն ու պար տա կա նութ յուն նե րը և դ րանք բաշ խել ա շա կերտ նե րի 
միջև ( Սա պոն-Շ ևին, Այ րես և Դուն քան, 1994)։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ա վե լի ֆոր մալ խմբե րում ա շա-
կերտ նե րը ստանձ նում են տար բեր դե րեր՝ ղե կա վա րի, ար ձա նագ րո ղի, ժա մա նա կին հետ ևո ղի, 
նյու թե րը տնօ րի նո ղի, քա ջա լե րո ղի, ներ կա յաց նո ղի, տվյալ ներ հա վա քո ղի կամ հանձ նա րա րութ-
յուն նե րի կա տար մա նը հետ ևո ղի։

Տե սակ նե րը:  Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը կա րե լի է ի րա կա նաց նել տար բեր մե-
թոդ նե րով, նե րառ յալ` ա շա կերտ նե րի թի մա յին ա ռա ջա դի մութ յան մե թո դը, խճան կա րը, թի մա
յին ա րա գաց ված դա սա վան դու մը, ե ռա քայլ հար ցազ րույ ցի մե թո դը ( Մեհ տա և Կուլշ րես թա, 2014)։ 
Ա շա կերտ նե րի թի մա յին ա ռա ջա դի մութ յան մե թո դը կի րա ռե լիս ա շա կերտ ներն աշ խա տում են թի-
մե րով, որ պես զի բո լոր ան դամնե րը տի րա պե տեն ի րենց առջև դրված խնդրին։ Յու րա քանչ յուր 
ա շա կերտ նյու թի վե րա բեր յալ թեստ է անց նում, ո րի միա վոր նե րը մի ջի նաց վում են ա մեն թի մում։ 
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Խ ճան կար մե թո դը կի րա ռե լիս խմբի յու րա քանչ յուր ան դամ աշ խա տում է փոր ձա գի տա կան խմբի 
հետ, սո վո րում է թե մա յի ո րո շա կի մաս, ո րից հե տո գնում է իր նախ նա կան խում բը, որ տեղ ան-
դամնե րը միա սին աշ խա տում են ի րենց սո վո րա ծը միա վո րե լու և  ա ռա ջադ րանքն ա վար տե լու հա-
մար ( Ջոլ լիֆ ֆե, 2005)։ Թի մա յին ա րա գաց ված դա սա վան դումն օգ տա գործ վում է մա թե մա տի կա 
ա ռար կա յի դա սա ժա մե րին` ո րակ յալ փոխ ներ գոր ծուն ու սու ցու մը զու գակ ցե լով հա մա գոր ծակ ցա-
յին ու սումնա ռութ յան հետ։ Ա շա կերտ նե րը փոքր հա մա սեռ խմբե րում թե մա յի վե րա բեր յալ ցու ցում-
ներ են ստա նում ու սուց չից։ Այ նու հետև ա շա կերտ ներն ի րենց սո վո րածն օգ տա գոր ծում են չորս 
կամ հինգ ան դա մից բաղ կա ցած ան հա մա սեռ ու սումնա կան թի մե րում` ի րենց բնո րոշ տեմ պով 
օգտ վե լով ի րենց տա րա տե սակ կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան նյու թե րից ( Լո ւեբ բե, 1995)։ Ե ռա-
քայլ հար ցազ րույ ցի մե թոդն ուղղ ված է ու րիշ նե րին ու շա դիր լսե լու, նշումներ կա տա րե լու, տե ղե-
կութ յուն հա ղոր դե լու ու նա կութ յուն նե րի զար գաց մա նը։ Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են ե րե քա կան 
ան դամնե րից բաղ կա ցած խմբե րի։ Խմ բի յու րա քանչ յուր ան դամ դեր է ստանձ նում. մե կը` զրու ցա-
վա րի, երկ րոր դը` հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցի, եր րոր դը` նշումներ կա տա րո ղի։ Դե րե րը փոխ վում են 
յու րա քանչ յուր հար ցազ րույ ցից հե տո։ Ա շա կերտ նե րը միմ յանց են փո խան ցում կա տար ված նշում-
նե րի թեր թի կը ( Կոքս, n.d.)։

Ի րա կա նա ցու մը: Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յուն ի րա կա նաց նե լիս անհ րա ժեշտ 
ա ջակ ցութ յուն նա խա տե սեք կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք և  ու սուց ման յու-
րա հա տուկ դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար, որ պես զի նպաս տեք գոր ծըն թա-
ցում նրանց լիար ժեք ներգ րավ մա նը։ Օ րի նակ՝ ե թե ա շա կերտ նե րը կար դում են որ ևէ նյութ, այն-
պես ա րեք, որ տեքս տի բար դութ յու նը հա մա պա տաս խա նի նրանց ըն թեր ցա նութ յան մա կար դա-
կին։ Ե թե ա շա կեր տը լսո ղութ յան խան գա րում ու նի կամ չի խո սում, պայ ման ներ ա պա հո վեք, որ 
նա ու նե նա հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րութ յուն, օ րի նակ՝ ժես տե րի լե զու, նկար նե րի կի րա ռում 
կամ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ։ Ե թե ա շա կեր տը ֆի զի կա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նի և ձեռ քե րը 
կամ մատ նե րը չի կա րող օգ տա գոր ծել գրե լու հա մար, կի րա ռեք այ լընտ րան քա յին ռազ մա վա րութ-
յուն նշումներ կա տա րող օգ նա կա նի կամ բա նա վոր խոս քը գրա ռող սար քի մի ջո ցով։ Հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար հա մա տեղ ու սու ցու մը հա ճախ ա վե լի լավ է ստաց վում, 
ե թե ի րա կա նաց վում է ան մի ջա կան դա սա վանդ ման հետ մեկ տեղ. օ րի նակ` նախ քան խմբե րում 
միա սին աշ խա տե լը ա շա կեր տին կա րե լի է սո վո րեց նել հիմնա կան հաս կա ցութ յուն նե րը ( Մեհ տա 
և Կուլշ րես թա, 2014; Պեդ րոտ տի, 1996)։ 

Հա մա տեղ ու սումնա ռութ յուն (Collaborative Learning) 
Հա մա տեղ ու սումնա ռութ յու նը և հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը, չնա յած դրանց 

միջև ե ղած տար բե րութ յա նը, եր բեմն օգ տա գործ վում են մե կը մյու սի փո խա րեն։  Հա մա տեղ ու-
սումնա ռութ յունն ա վե լի լայն հաս կա ցութ յուն է։ Այն վե րա բե րում է ա շա կերտ նե րի ակ տիվ հա մա-
գոր ծակ ցութ յա նը։ Հա մա տեղ ու սումնա ռութ յան ժա մա նակ կի րառ վում են ա շա կերտ նե րի թի մա յին 
աշ խա տան քին օ ժան դա կե լու ա վե լի կա նո նա կարգ ված ձևեր, ինչ պես նկա րագր ված էր նա խորդ 
բաժ նում։

Հա մա տեղ ու սումնա ռութ յու նը մո տե ցում է, ո րի օգ նութ յամբ դա սա վանդ ման և  ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում խրա խուս վում են հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու կի րառ վող ե ղա նակ նե րի բազ մա զա-
նութ յու նը։ Հա մա տեղ ու սումնա ռութ յան ժա մա նակ ու սու ցի չը փոր ձար կում է իր փոր ձա ռու լի նե լը` 
ա շա կերտ նե րին ուղ ղոր դե լով խմբե րով աշ խա տե լու՝ պահ պա նե լով հստակ սահ ման ված կա նոն-
ներն ու ստանձ նե լով դե րե րը։ 

Հա յաս տա նում ի րա գործ վում են ու սումնա ռութ յան թե՛ հա մա տեղ, թե՛ հա մա գոր ծակ ցա յին 
ձևե րը։ ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նախ կին փոխ նա խա րար Մ. Մկրտչ յա նը, որ Վ.Դ յա չեն կո յի 
սա նե րից էր,  այս ռազմավարությունը կի րա ռել է 1984 թ. սկսած և հե ղի նա կել է «Ու սուց ման կո-
լեկ տիվ ե ղա նակ» ու սումնա սի րութ յու նը (Մկրտչ յան, 2012)։ Այն հիմն ված է «հա մա տեղ և հա մա-
գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան» ռազ մա վա րութ յան վրա։ Կո լեկ տիվ ե ղա նա կը խթա նում է թի-
մա կից նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և ն պաս տում է ա կա դե միա կան ու սո ցիա լա կան վերջ նարդ-
յունք նե րի բա րե լավ մա նը։ Ու սուց ման նոր ե ղա նակ նե րը կյան քի կո չե լը և  ու սուց ման ա վան դա կան 
ե ղա նակ նե րից հա մա տեղ և հա մա գոր ծակ ցա յին ու սուց մանն անց նե լը ի րա կա նաց վել է մի քա նի 
փու լե րով։ Մկրտչ յա նը հարս տաց րել է կո լեկ տիվ դա սա վանդ ման ե ղա նա կը շուրջ մեկ տասն յակ 
մե թոդ նե րով, ո րոնք հա ջո ղութ յամբ ներդր վել են Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի մի շարք դպրոց նե-
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րում։ Մկրտչ յա նի հե տա զո տութ յու նը դրա կան արդ յունք ներ է տվել ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև 
Ռու սաս տա նում և Ղա զախս տա նում։      

Բա ցի այդ, 1995 թ. Հա յաս տա նում հրա տա րակ վել է «Ու սուց ման կո լեկ տիվ ե ղա նակ» գի-
տա կան հան դե սը` նպաս տե լով կո լեկ տիվ դա սա վանդ ման կի րա ռութ յանն ու տա րած մա նը նշված 
երկր նե րում։ 2005 թ. լույս է տե սել Հով հան նիս յա նի, Հա րութ յուն յա նի, Խ րիմ յա նի, Խա չատր յա-
նի, Բա յաթ յա նի, Ա լեք սան յա նի և Փու րու քու րո ւի ձեռ նար կը հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան 
վե րա բեր յալ՝ միտ ված մի ջազ գա յին փոր ձը Հա յաս տա նի դպրոց նե րում տա րա ծե լուն։ Ձեռ նար կը 
փոքր խմբե րում տար բե րակ ված ու սուց ման ռազ մա վա րութ յան, հատ կա պես հա մա գոր ծակ ցա յին 
ու սումնա ռութ յան վե րա բեր յալ է։ Այն գրվել է դպրոց նե րի և հա մալ սա րան նե րի հա մար, որ պես 
օգ տա կար նյութ ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման հա մար։ Հե ղի նակ նե րը 
պնդում են, որ այս նոր մո տե ցումնե րը նպաս տում են Հա յաս տա նի կրթա կան հա մա կար գը մի-
ջազ գա յին նո րա գույն մո տե ցումնե րին ա ռա վել հա մա պա տաս խա նեց նե լուն։

« Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յու նը տար րա կան դա սա րան նե րում» հոդ վա ծում Ա փո յա-
նը (2014) շեշ տում է այն գա ղա փա րը, որ դա սա վան դու մը կա րող է ա վե լի արդ յու նա վետ գոր ծըն-
թաց լի նել, ե թե ա շա կերտ նե րը սո վո րեն աշ խա տել խմբե րում։ Խմ բա յին աշ խա տանքն արդ յու նա-
վետ դարձ նե լու հա մար հա մա գոր ծակ ցա յին բազ մա զան հմտութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ։ Հա մա-
գոր ծակ ցա յին ի րա վի ճակ նե րում ան հատ նե րը միտ ված են փոխ ներ գոր ծե լու, նպաս տե լու միմ յանց 
հա ջո ղութ յա նը, ձևա վո րե լու ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակ, կազ մե լու ճշմա րիտ 
պատ կե րա ցումներ միմ յանց կա րո ղութ յուն նե րի մա սին և  ա պա հո վե լու ի րա կան հե տա դարձ կապ: 

Ան մի ջա կան դա սա վան դում (Direct Instruction) 
Ան մի ջա կան դա սա վան դում եզ րույ թը, ընդ հա նուր առ մամբ, գոր ծած վում է վեր ջին 100 տա-

րի նե րին` մատ նան շե լով ու սուց չի ղե կա վա րութ յամբ ի րա կա նաց վող ցան կա ցած ա կա դե միա կան 
գոր ծըն թաց, դա սա վան դում։ Սա կայն հա մե մա տա բար վեր ջերս ան մի ջա կան դա սա վան դում եզ-
րույթն օգ տա գործ վում է դա սա վանդ ման` ա պա ցու ցո ղա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա 
արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա վո րած յու րա հա տուկ ձևը մատ նան շե լու հա մար։ Այս ռազ մա վա րութ-
յու նը մշա կել են Էն գել մա նը և Բե քե րը (1977)՝ հիմն վե լով ճշգրիտ դա սա վանդ ման, վար քա յին հո-
գե բա նութ յան և դա սա րա նի կա ռա վար ման սկզբունք նե րի վրա ( Բե քեր և Էն գել ման, 1978)։

Սկզ բում ան մի ջա կան դա սա վան դու մը ԱՄՆ-ում նա խա տես ված էր սո ցիա լա կան խո ցե լի 
խմբե րը ներ կա յաց նող ե րի տա սարդ նե րի ուս ման ա ռա ջա դի մութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար։ Սա-
կայն տա րի նե րի ըն թաց քում հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յե ցին, որ այս մո տե ցու մը կա րող է մեծ 
արդ յու նա վե տութ յամբ կի րառ վել հաշ ման դա մութ յան տար բեր տե սակ ներ և  ու սուց ման յու րա հա-
տուկ դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի շրջա նում։ 

Ան մի ջա կան դա սա վան դու մը վար քագ ծա յին սկզբունք նե րի վրա հիմն ված հստակ կա ռուց-
վածք ու նե ցող մո տե ցում է, ո րը շեշ տը դնում է ե րե խա նե րի` ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում ներգ-
րավ ված լի նե լու տևո ղութ յան, ուղ ղումներ պա րու նա կող հե տա դարձ կա պի, ու սու ցու մը փոքր 
խմբե րով կազ մա կեր պե լու վրա։

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ նշված մո տե ցու մը հիմնա կա նում օգ տա գործ վել է ա վագ 
նա խադպ րո ցա կան և կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րին կար դալ, գրել և տար րա կան 
մա թե մա տի կա կան հմտութ յուն ներ սո վո րեց նե լու նպա տա կով, այն արդ յու նա վետ է հա մար վում 
նաև այլ ա ռար կա նե րի ու սուց ման հա մար (սկսած ֆի զի կա յից մինչև փի լի սո փա յութ յուն)։ Հիմն վե-
լով սո ցիա լա կան խո ցե լի խմբե րը ներ կա յաց նող կրտսեր դպրո ցա կան նե րի հետ ի րա կա նաց ված 
մե ծա մասշ տաբ հե տա զո տութ յուն նե րի վրա՝ Բե քե րը և Էն գել մա նը (1978) փաս տում են, որ ան մի-
ջա կան դա սա վան դու մը դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նի բազ մա զան ա ֆեկ տիվ վերջ նարդ յունք նե րի 
վրա։      

Տա րի նե րի ըն թաց քում զար գա ցում ապ րե լով՝ ան մի ջա կան դա սա վան դու մը ման կա վար-
ժութ յան մեջ օգ տա գործ վել է ըն թեր ցա նութ յան, մա թե մա տի կա յի և  այլ ա ռար կա նե րի ու սումնա-
կան ծրագ րե րի մշա կումնե րում՝ հիմն վե լով դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի լայ նա ծա վալ հե տա զո-
տութ յուն նե րի վրա (օ րի նակ՝ DISTAR, Ըն թեր ցա նութ յան ուղ ղումնե րի և վարժ ըն թեր ցա նութ յան 
ծրագ րեր)։ Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման մո տե ցումնե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման հետ ևում 
հա ճախ ի րենք՝ ու սու ցիչ ներն են, ո րոնք մո տե ցումնե րը կի րա ռում են` ել նե լով ի րենց ա շա կերտ նե-
րի կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քից։ Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման այս «ինք-
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նա շեն» մո տե ցումնե րը նույն պես հիմն ված են Էն գել մա նի ու Բե քե րի (1977) մո դե լի վրա, սա կայն 
հիմ քում արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա վո րող բա վա րար քա նա կով հե տա զո տութ յուն ներ չու նեն։ 
Ներ կա յումս ան մի ջա կան դա սա վան դումն օգ տա գործ վում է ԱՄՆ-ի, ինչ պես նաև Կա նա դա յի, 
Միաց յալ Թա գա վո րութ յան և Ավստ րա լիա յի հա զա րա վոր դպրոց նե րում ( Բին դեր և Վատ կինս, 
1990; Լո քե րի և Մագգս, 1982; Մագգս և Մագգս, 1979)։

Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման սկզբունք նե րը: Էն գել մանն ու Բե քե րը (1977) ան մի ջա կան 
դա սա վանդ ման հիմնա կան սկզբունք ներն են հա մա րում հետև յա լը.

●   բո լոր ե րե խա նե րը կա րող են սո վո րել, ե թե նրանց սո վո րեց նում են հա մա պա տաս խան 
մո տե ցումնե րով,

●   բո լոր ու սու ցիչ նե րը կա րող են հա ջո ղութ յան հաս նել, ե թե նրանց տրա մադր վեն պատ-
շաճ պատ րաս տում, վե րա պատ րաս տում և ն յու թեր։

Ըստ Էստ րա դա յի՝ «Ե թե ա շա կերտ նե րը չեն սո վո րում մեր դա սա վան դած տար բե րա կով, 
պետք է դա սա վան դենք ի րենց սո վո րե լու ձևով»։ Ըստ այդմ՝ ան մի ջա կան դա սա վանդ ման մո դե լը 
ա շա կեր տի ու սուց ման արդ յու նա վե տութ յան պա տաս խա նատ վութ յունն ուղ ղա կիո րեն դնում է ու-
սուց չի վրա՝ բա ցա ռե լով ան հա ջո ղութ յան դեպ քում ա շա կեր տին մե ղադ րե լը։

Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ ան մի ջա կան դա սա վան դու մը կի րառ վում է ուս ման ցածր 
ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ, Էն գել մանն ու Բե քե րը պնդում են, որ կրթութ-
յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րին հար կա վոր է սո վո րեց նել 
ա վե լի ա րագ տեմ պով, որ պես զի հաս նեն ի րենց լավ սո վո րող հա մա դա սա րան ցի նե րին։ Դ րա նից 
ել նե լով, ան մի ջա կան դա սա վանդ ման դա սերն ին տեն սիվ են և նա խա տես ված են օ ժան դա կե լու 
այն պի սի ե րե խա նե րի, ո րոնք կա րո ղա նում են ա մե նա կար ևոր հաս կա ցութ յուն ներն ըմբռ նել հա մե-
մա տա բար կարճ ժա մա նա կում։ Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար ու սումնա կան ծրագ րի կազ մա
կերպ ման և դա սա վանդ ման բո լոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը վե րահսկ վում են ու սուց չի կող մից։ 
Ա ռա վե լա գույն հսկո ղութ յու նը ու սուց չի կող մից նվա զեց նում է յու րաց վող տե ղե կութ յան սխալ ըն-
կալ ման հա վա նա կա նութ յու նը և  ա վե լաց նում է դա սա վանդ ման ազ դե ցութ յու նը։

Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման բազ մա թիվ մո տե ցումներ միա ժա մա նակ կի րառ վում են նաև 
հա տուկ ման կա վարժ նե րի կող մից (ա ռա ջադ րանք նե րը բա ժա նել մա սե րի, հիմն վել վար քա յին 
վեր լու ծութ յան մո տե ցումնե րի վրա)։ Ն ման մո տե ցումնե րից են նաև հստակ կա ռուց վածք ու նե ցող 
ծրագ րա յին նյու թե րը, սխալ պա տաս խան նե րին հետ ևող ուղ ղումնե րը, խթան ներն ու հա մա պա-
տաս խան ար ձա գանք նե րը, հանձ նա րա րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յունն ու ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա-
դի մութ յան շա րու նա կա կան գնա հա տու մը։ Սա կայն ան մի ջա կան դա սա վան դու մը զուտ սեր տել 
սո վո րեց նող մո տե ցում չէ, այլ ու սու ցու մը խնդիր նե րի լուծ ման հետ հա մա տե ղող ռազ մա վա րութ-
յուն, ո րը կար ևո րում է նախ կի նում սո վո րա ծի շա րու նա կա կան վե րա նա յումներն ու սո վո րա ծում 
հմտա նա լը ( Կար նի նե, 1981; Թադ ևոս յան, 2012, 2013, 2016). 

 Ըստ Մե յե րի (1984)՝ ան մի ջա կան ու սու ցումն ու սումնա կան ծրագ րին հստակ հետ ևե լու հա-
մար ու նի ե րեք հի մա նա կան բնու թագ րիչ։

Ծ րագ րի ձևա վո րու մը նե րա ռում է ու սու ցան վող բո վան դա կութ յան ման րա մասն վեր լու ծութ-
յու նը, որ պես զի տե ղե կատ վութ յու նը փո խանց վի և մե ծա նա սո վո րածն այլ ի րա վի ճակ փո խադ րե լու 
հա վա նա կա նութ յու նը։ Ն յու թի մա տուց ման հա ջոր դա կա նութ յու նը պետք է ո րո շել` հաշ վի առ նե լով 
այս սկզբունք նե րը։ Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, թե ինչ գի տեն ա շա կերտ նե րը, հա ջորդ նյութն 
ընտ րե լիս պետք է հիմն վել ար դեն առ կա գի տե լի քի վրա, ա պա հետզ հե տե պար զից գնալ դե պի 
բար դը։ Նախ քան այս կամ այն հմտութ յու նը ձևա վո րե լը պետք է հաշ վի առ նել դրա նա խադր յալ-
նե րը, բա ցա ռութ յուն նե րին անց նե լուց ա ռաջ սո վո րեց նել օ րի նա չա փութ յուն նե րը։

Դա սա վանդ ման կազ մա կեր պումն օգ նում է ո րո շե լու, թե ինչ պես սո վո րեց նել։ Ան մի ջա կան 
դա սա վան դու մը կազ մա կերպ վում է 6–8 ա շա կեր տից բաղ կա ցած փոքր խմբե րում, որ տեղ ա շա-
կերտ ներն ու նեն տվյալ ա ռար կա յի հա մար պա հանջ վող հմտութ յուն նե րին և գոր ծա ռա կա նութ-
յա նը մոտ մա կար դակ։ Հմ տութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը գու գըն թաց, կախ ված դա սա վանդ վե լիք 
նյու թի բո վան դա կութ յու նից, ա շա կերտ նե րը կա րող են տե ղա փոխ վել խմբից խումբ։ Դա սե րի 
տևո ղութ յան կրճատ ման (15–20 րո պե) և  ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յան արդ յուն քում ա շա կերտ նե-
րի հե տաքրք րութ յունն ուս ման նկատ մամբ մե ծա նում է։ Ան մի ջա կան դա սա վան դու մը նույն պես 
են թադ րում է ըն թա ցիկ գնա հա տումնե րի ի րա կա նա ցում: Գ նա հատ ման տվյալ ներն օգ տա գործ-
վում են ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին և  ու սուց ման արդ յու նա վե տութ յա նը հետ ևե լու, ինչ պես 
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նաև ու սուց ման վե րա բեր յալ հիմնա վոր ո րո շումներ կա յաց նե լու նպա տա կով: Ա ռա ջա դի մութ յան 
մշտա դի տարկ ման նպա տա կով հիմնա կա նում կի րառ վում է ու սումնա կան ծրագ րի վրա հիմն ված 
գնա հա տու մը ( Դե նո, 1988)։

Ան մի ջա կան ու սու ցում ի րա կա նաց նե լիս դա սերն անց կաց վում են պատ շաճ կեր պով մշակ-
ված և պ լա նա վոր ված, հետզ հե տե ա վե լա ցող և ման րա մասն նկա րագր վող ա ռա ջադ րանք նե րով։ 
Ա շա կերտ նե րին մա տուց վող տե ղե կատ վութ յու նը հիմն ված է առ կա հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ-
նե րի վրա և հան գա մա նո րեն է մտած ված ու կա ռուց ված։ Դա սերն ու սու ցիչ նե րին տա լիս են հստակ 
ցու ցումներ այն մա սին, թե ին չը ինչ պես ա սել ա շա կերտ նե րին, երբ հար ցեր տալ և  ինչ պես ուղ ղել 
սխալ պա տաս խան նե րը։

Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի և  ու սու ցիչ նե րի փոխ հա րա-
բե րութ յուն ներն այլ են թե՛ շփման հա ճա խա կա նութ յան, թե՛ տե սակ նե րի ա ռու մով։ Ան մի-
ջա կան դա սա վանդ մամբ ի րա կա նաց վող դա սե րի ժա մա նակ ու սու ցիչ ներն ա շա կերտ նե րին 
ա նընդ հատ ներգ րա վում են կա տար վող աշ խա տանք նե րում և  ու շա դիր հետ ևում են նրանց 
ա ռա ջըն թա ցին` հար ցեր ուղ ղե լով փոքր խմբե րին, ա շա կերտ նե րի զույ գե րին և  ա ռան ձին 
ա շա կերտ նե րին։ 

Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցը: Ան մի ջա կան դա սա վանդ մամբ ըն թա ցող դա-
սե րը, որ պես կա նոն, անց կաց վում են ո րո շա կի պլա նա վոր ված սցե նա րի հա մա ձայն (տե՛ս նկար 
1)։ Ս ցե նարն ա պա հո վում է դա սի հետ ևո ղա կա նութ յու նը և ն վա զեց նում թե մա յից դուրս քննար կում-
նե րը։ Բո լոր դա սե րը սկսվում են տվյալ դա սի նպա տակ նե րի հա կիրճ ներ կա յաց մամբ և նա խոր-
դի ամ փոփ մամբ։ Այ նու հետև նոր նյու թը ներ կա յաց վում է մի շարք փոքր են թաա ռա ջադ րանք նե
րով կամ քայ լե րով։ Դա սան յու թը մա տուց վում է մաս-մաս յու րա ցու մից հե տո. յու րա քանչ յուր մա սը 
կապ վում է ամ բող ջի հետ։ 

Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է ման րակր կիտ ցու ցումներ և բա ցատ րութ յուն ներ` հա ճախ մո դե-
լա վո րե լով ու սու ցան վող վար քագ ծի օ րի նակ ներ և կի րա ռե լով «բարձ րա ձայն մտա ծե լու» ռազ մա-
վա րութ յու նը։ Ու սու ցիչ ներն օգ տա գոր ծում են հու շումներ (օ րի նակ՝ ազ դան շա նա յին քար տեր) և 
բազ մա թիվ հար ցեր են տա լիս ա շա կերտ նե րին, ո րոնց նրանք պա տաս խա նում են ամ բողջ խմբով, 
զույ գե րով կամ ան հա տա կան ձևով։ Սա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս շա րու նա կա բար հետ ևե լու դա-
սի յու րաց մա նը ( Կար նի նե և  ու րիշ ներ, 2010; Էն գել ման և Կար նի նե, 1991)։

Ա շա կերտ նե րին տրվում են սո վո րա ծը գործ նա կա նում կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յուն ներ, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում յու րա քանչ յուր քայ լին հետ ևում են ուղ ղումնե րը։ Ա շա կերտ նե րին 
տրվում է նա խա ձեռ նե լու հնա րա վո րութ յուն, ո րի ըն թաց քում ու սու ցի չը հե տա դարձ կա պի, հու-
շումնե րի և  ուղ ղումնե րի մի ջո ցով ուղ ղոր դում է նրանց։ Ան հա տա կան գործ նա կան աշ խա տանք 
չի կա տար վում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ խմբի բո լոր ան դամնե րը նյու թը բա վա րար չեն 
ըմբռ նել (ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րում 80% ճշգրտութ յամբ)։ Սա օգ նում է խու սա փել թե րի 
յու րաց րա ծը կի րա ռե լուց և  ոչ լիար ժեք ամ րապն դե լուց։ Ու սու ցիչ ներն ա ռա ջըն թա ցին հետ ևում 
են ա նընդ մեջ, նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ա շա կեր ներն ինք նու րույն աշ խա տում են, որ պես զի 
հայտ նա բե րեն դժվա րութ յուն նե րը և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց նեն վաղ մի ջամ-
տութ յուն (Կ լահր և Նի գամ, 2004)։ Յու րա քանչ յուր դաս ա վարտ վում է այդ օ րը սո վո րածն ամ փո-
փե լով, ա պա խում բը գնա հա տում է` արդ յոք նա խա տես վա ծը յու րաց վեց, թե ոչ։ Ամ փոփ վում է ոչ 
միայն սո վո րա ծը, այլև դրա կի րա ռու մը զա նա զան հա մա տեքս տե րում։

Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման արդ յու նա վե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նաև յու րա քանչ-
յուր ա շա կեր տի ու նե ցած գի տե լիք նե րը հաշ վի առ նե լու հան գա ման քով (Ո ւայթ, 1998)։ Ու սու-
ցիչ ներն ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու նպա տա կով նախ պետք է գնա հա տեն տվյալ 
թե մա յի շուրջ յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի գի տե լիք նե րը։ Այս ի րա զե կու մը ու սու ցիչ նե րին օգ նում 
է ճիշտ մա սե րի բա ժա նել դա սա վանդ վող նյու թը և  այն այն պես ներ կա յաց նել, որ հաս կա նա լի 
լի նի փոքր խմբի բո լոր ան դամնե րին։ Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց-
ված է նկար 1-ում։ 
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Ն կար 1. Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց

 Նե րա ծութ յուն, վե րա նա յում

 Զար գա ցում
Ու սու ցի չը մո դե լա վո րում է ու սուց ման վերջ նարդ յունք նե րի ակն կա լիք նե րը

• Այլ ակն կա լիք ներ
• Օ րի նակ ներ

Ու ղեկց վող փոր ձա ռութ յուն և ներգ րավ վա ծութ յուն
• Ա շա կերտ նե րը փոր ձար կում են ու սումնա ռութ յու նը
• Ա պա հով վում են հե տա դարձ կապ և  ուղ ղումներ

 Դա սի ամ փո փում
Վե րա նա յում/կար ևո րում

• Ի՞նչ սո վո րե ցին ա շա կերտ նե րը
• Ու սումնա ռութ յան նպա տակ նե րը
• Կի րա ռութ յու նը

Գ նա հա տում
Ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցի գնա հա տում

• Ձ ևա վո րող գնա հա տում 
• Հմ տութ յան ձևա վո րում

Արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա վո րող գի տա կան փաս տեր: 1970-ա կան նե րին ներդր վե լուց 
ի վեր ան մի ջա կան դա սա վան դու մը ե ղել է բա զում ու սումնա սի րող նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո-
նում: Ն րանք փոր ձել են ո րո շել ան մի ջա կան դա սա վանդ ման կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յու նը ոչ 
միայն ու սուց ման յու րա հա տուկ դժվա րութ յուն ներ, այլև կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե-
րի կա րիք ու նե ցող սո վո րող նե րի հա մար։ Հե տա զոտ վել է, թե որ քա նով է ան մի ջա կան ու սու ցումն 
արդ յու նա վետ՝

●   ըն թեր ցա ծի ըն կա լու մը բա րե լա վե լիս ( Բե քեր և Գերս տեն, 1982; Դարչ և Կար նի նե, 1986), 

●  նախադասությունները միմյանց կապել սովորեցնելիս, 

●  յուրացրածը կիրառել սովորեցնելիս,

●  թեստեր հանձնել սովորեցնելիս,

●  քննադատական մտածողություն զարգացնելիս։

Հիմնավորվել է այս մոտեցման արդյունավետությունը՝

●   ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ պարապմունքներում (Գերստեն, 
Դարչ և Գլիասոն, 1988) և հետագա կրթության ընթացքում (Becker, 1977; Gersten, 1985; 
Gersten & Carnine, 1984; Գերստեն և Կիթինգ, 1987; Գուրնեյ, Գերստեն, Դիմինո և Կարնինե, 
1990; Սթեբինս և ուրիշներ, 1977) ընթերցանության և տարրական մաթեմատիկական 
հմտություններ դասավանդելիս,

● բանավոր և գրավոր խոսքի ընկալման բարելավման համար (Պայլոզյան, 2007)։

Այս բո լոր հե տա զո տութ յուն նե րի փոր ձա րա րա կան խմբե րում ա շա կերտ նե րը ցու ցա բե րել են 
զգա լի ա ռա ջըն թաց` ստու գո ղա կան խմբե րում, ան մի ջա կան դա սա վանդ ման մո տեց մամբ չդա սա-
վանդ վող ա շա կերտ նե րի հա մե մատ։ Հա մա ձայն հի պո թե զի, ան մի ջա կան դա սա վան դու մը պետք 
է արդ յու նա վետ լի ներ տար րա կան ա կա դե միա կան հմտութ յուն ներ զար գաց նե լու հա մար, բայց 
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Կհ լար և Նի գա մը (2004) պար զել են, որ ճշգրիտ գի տութ յուն նե րը սո վո րող եր րորդ և չոր րորդ 
դա սա րան նե րի ա շա կերտ ներն ան մի ջա կան դա սա վանդ ման մո տեց մամբ ձեռք բեր ված հմտութ-
յուն նե րը շատ ա վե լի հա ջող են կի րա ռել ճշգրիտ գի տութ յուն նե րի տո նա վա ճա ռի պաս տառ նե րը 
գնա հա տե լիս, քան սո վո րե լու մո տեց մամբ դա սա վանդ ված բա ցա հայ տումներ կա տա րող ա շա-
կերտ նե րը։ Ան ցած եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ան մի ջա կան դա սա վանդ ման սկզբունք-
նե րը, մի ջամ տութ յան նկատ մամբ ար ձա գան քի հետ հա մա տեղ, լայ նո րեն և  արդ յու նա վետ կի-
րառ վում են նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց նե րում, կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող սո վո րող նե րի հետ (Սթ յո ւարթ, 2009)։ 

Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ ցույց են տվել, որ ան մի ջա կան դա սա վանդ ման շնոր հիվ 
կա րե լի է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի ա մե նա տար բեր կա րիք ներ ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի ըն թեր ցա նութ յան, մա թե մա տի կա յի և  այլ ա ռար կա նե րի յու րա ցու մը հասց նել բա վա կա-
նին բարձր մա կար դա կի ( Բին դեր և Վաթ քինս, 1990; Դարչ և Կար նի նե, 1986; Գերս տեն, 1985; 
Գուր նեյ և  ու րիշ ներ, 1990; Ո ւայթ, 1988)։ 

Չ նա յած ան մի ջա կան դա սա վանդ ման արդ յու նա վե տութ յու նը վկա յող բազ մա թիվ հե տա զո-
տութ յուն նե րին՝ այս մո տեց ման արդ յու նա վե տութ յան ա մե նա հա մո զիչ վկա յութ յունն ստաց վել է 
«Follow Through» ծրագ րի շրջա նա կում անց կաց ված հե տա զո տութ յան արդ յուն քում։ Կր թութ յան 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող այս հե տա զո տութ յամբ փորձ էր կա տար վել պար զել ա վագ նա խադպ րո-
ցա կան և կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քի խո ցե լի խմբե րի ե րե խա նե րի դա սա վանդ ման լա վա գույն 
ե ղա նա կը։ Մի քա նի տար վա ըն թաց քում հա մե մա տութ յուն ներ անց կաց վե ցին դա սա վանդ ման 22 
տար բեր մո դել նե րի միջև։ Ծ րա գի րը տևեց 9 տա րի։ Արդ յունք ներն ամ փոփ վե ցին 1977 թ.։ Ան-
մի ջա կան դա սա վանդ ման արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մութ յունն 
ըն թեր ցա նութ յան, թվա բա նութ յան, հե գե լու և լեզ վին տի րա պե տե լու ա ռումնե րով զգա լիո րեն գե-
րա զան ցում է այլ մո տե ցումնե րով կազ մա կերպ ված դա սա վանդ ման արդ յունք նե րին։ Ի հե ճուկս 
ակն կա լիք նե րի՝ ստու գո ղա կան խմբի ա շա կերտ նե րի շրջա նում զգա լիո րեն բա րե լավ վել էին ա շա-
կերտ նե րի ճա նա չո ղա կան ո լորտն ու ինք նագ նա հա տա կա նը ( Բե քեր, 1978; Բե քեր և Կար նի նե, 
1980; Բե քեր և Էն գել ման, 1978; Բե քեր և Գերս տեն, 1982)։

Որն է ան մի ջա կան դա սա վանդ ման հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը: Ան մի ջա կան դա սա վան-
դում կի րա ռող ու սու ցիչ նե րի և ն րանց ա շա կերտ նե րի հա ջող արդ յունք նե րը պայ մա նա վոր ված են 
մի շարք հան գա մանք նե րով։ Ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց վող դա սա-
վանդ ման՝ ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը և հմ տութ յուն նե րը գնա հատ վում են ու սումնա կան ծրագ-
րի վրա հիմն ված չափ մամբ, նախ քան ու սու ցու մը սկսե լը։ Դ րա նից հե տո ա շա կերտ նե րի ու սու ցու մը 
կա տար վում է ոչ թե մի ջին վի ճա կագ րա կան ա շա կեր տի, այլ յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան գի տե
լիք նե րի ու հմտութ յուն նե րի մա կար դա կի հի ման վրա։ Փոքր խմբե րով ու սու ցումն ի րա կա նաց վում 
է ոչ թե տվյալ տա րի քա յին խմբի ակն կա լիք նե րին, այլ տվյալ խմբի ա շա կերտ նե րի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան։ Ան մի ջա կան դա սա վանդ ման կազ մա կեր պու մը պայ մա-
նա վոր ված է նյու թի բո վան դա կութ յամբ։ Տե ղե կատ վութ յու նը մա տուց վում է աս տի ճա նա բար, ժա-
մա նա կի զգա լի մա սը նվիր վում է կրկնութ յուն նե րին, սո վո րա ծի գործ նա կան կի րառ մա նը, իսկ նոր 
նյու թի մա տուց մա նը հատ կաց վում է դա սա ժա մի ըն դա մե նը 10%-ը։ Ա շա կերտ նե րի կող մից տե ղե-
կատ վութ յան թյու րըմբռ նու մը նվա զեց նե լու և կր թութ յան խթա նող ազ դե ցութ յունն ա վե լաց նե լու 
նպա տա կով ու սուց ման գոր ծըն թա ցը լրջո րեն վե րահսկ վում է։ Դա սա վան դու մը ձևա փոխ վում է 
յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի յու րաց ման ա րա գութ յա նը հա մա պա տաս խան։ Խմ բե րը կազմ վում են 
ճկուն մո տեց մամբ՝ յու րա քանչ յուր ա շա կեր տին ա ռա ջըն թաց գրան ցե լու, որ ևէ նոր գի տե լիք ձեռք 
բե րե լու հնա րա վո րութ յուն տա լով։ Վեր ջա պես, ան մի ջա կան դա սա վանդ ման արդ յու նա վե տութ-
յու նը գի տա կա նո րեն հիմնա վոր ված է. ա պա ցուց ված է, որ այն արդ յու նա վե տո րեն օ ժան դա կում է 
ա շա կերտ նե րի ու սումնա ռութ յա նը։ 

 Ըն թեր ցա նութ յան և գ րե լու հմտութ յուն նե րը բա րե լա վող   
ուս ման խա ղա յին ռազմավարություն 
Այս բաժ նում ներ կա յաց վող վեր ջին ռազմավարությունը հիմն ված են խա ղե րի վրա։ Մո տե-

ցու մը հաշ վի է առ նում այն հան գա ման քը, որ մար դը բա նա վոր խոսքն ինք նա բե րա բար սո վո-
րում է մա նուկ հա սա կում, հիմնա կա նում նմա նա կե լով, բայց գրա վոր խոս քի զար գա ցու մը պա-
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հան ջում է նպա տա կաուղղ ված ու սու ցում։ Գ րա վոր խոս քի տի րա պետ ման դժվա րութ յուն ներ ու-
նե ցող ա շա կերտ նե րին դա սա վան դե լու հա մար կա րող են արդ յու նա վետ լի նել ուս ման խա ղա յին 
ռազմավարությունը։ Ուս ման խա ղա յին ռազ մա վա րութ յան կի րառ ման դեպ քում ու սումնա կան բա-
ղադ րի չը հա մադր վում է հու զա կա նի հետ, և  ա շա կերտ նե րը նյու թը յու րաց նում են զվար ճա նա-
լով, ակ տիվ ներգ րավ վե լով ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում։ Այս մո տե ցու մը խթա նում է ու սու ցան-
վող նյու թի ա վե լի լավ ըն կա լու մը և գոր ծըն թա ցը դարձ նում է էլ ա վե լի հե տաքր քիր, հա սա նե լի 
ու արդ յու նա վետ։ Խա ղը կա րող է օգ նել ա շա կերտ նե րին հաղ թա հա րե լու գրել-կար դալ սո վո րե լու 
դժվա րութ յուն նե րը։ Ուս ման խա ղա յին ռազ մա վա րութ յունն ա ռա վել արդ յու նա վետ է փոքր տա րի-
քի ա շա կերտ նե րի ուս ման գոր ծըն թա ցում, սա կայն խա ղա յին մո տե ցումնե րը կա րող են կի րառ վել 
ցան կա ցած տա րի քում և տար բեր կրթա կան կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ տար վող աշ-
խա տանք նե րում։

Խա ղը կա րող է ե րե խա նե րին մղել սո վո րե լուն՝ խա ղա յին նյու թե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տում-
ներ ա նե լով (խո րա նար դիկ ներ, ա վա զի և ջ րի հետ խա ղի հա մար նա խա տես ված սե ղա նիկ ներ, 
խաղ-բե մա կա նաց ման պա րա գա ներ և  այլն)։ Խա ղը կա րող է օգ տա գործ վել որ պես գրա ճա նա-
չութ յանն օ ժան դա կող մի ջոց։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող և բ նա-
կա նոն զար գա ցող կրտսեր ու մի ջին դպրո ցա կան նե րի հա մար խա ղը դառ նում է սո ցիա լա կա նաց-
ման ու շրջա պա տի մա սին գա ղա փար կազ մե լու մի ջոց (Սթ յո ւարթ, 2009)։

Ուս ման խա ղա յին ռազ մա վա րութ յան հա մար կար ևոր պայ ման է դրա կան հու զա կան մթնո-
լորտ ա պա հո վե լը։ Ըստ Կոն ֆու ցիո սի՝ գոր ծըն թացն ու սումնա կան է, երբ ա շա կեր տը և  ու սու ցիչն 
ա ճում են միա սին։ Արդ յու նա վե տութ յան տե սանկ յու նից ու սու ցա նող խա ղե րը պետք է հե տաքր քիր 
լի նեն նաև ու սուց չի հա մար, որ պես զի նրա դրա կան վե րա բեր մուն քը և հու զա կա նութ յու նը փո-
խանց վի ա շա կեր տին։ Ե թե ու սու ցի չը խան դա վառ ված է, մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը, որ ա շա-
կերտ նե րը նույն պես բա վա կա նութ յուն կստա նան սո վո րե լուց։ Ա շա կերտ նե րին ոգ ևո րելն ու սո վո-
րե լը խթա նե լը նպաս տում է սո վո րա ծի ամ րապնդ մա նը և վերջ նարդ յուն քի կա յու նութ յա նը։

Տե սո ղա կան, լսո ղա կան և շո շա փո ղա կան վեր լու ծիչ նե րի ներգ րա վու մը, մանր շար ժո ղա կան 
հմտութ յուն նե րի, տե սա տա րա ծա կան կոոր դի նա ցիա յի և տա րա ծութ յու նում կողմնո րոշ ման, ու շադ-
րութ յան, հի շո ղութ յան զար գա ցու մը կար ևոր նա խա պայ ման ներ են հա ջո ղութ յամբ գրել-կար դալ 
սո վո րե լու հա մար։ Կար ևոր է, որ ու սու ցիչ նե րը ստեղ ծեն բազ մա զան խա ղա յին ի րադ րութ յուն ներ։ 
Ա մեն ա շա կերտ ու նի գրել և կար դալ սո վո րե լու ի րեն բնո րոշ ձևը, հետ ևա բար ու սու ցիչ նե րը պետք 
է նախ գնա հա տեն ա շա կերտ նե րի կրթա կան կա րիք նե րը, ա պա ընտ րեն խա ղա յին հա մա պա-
տաս խան մո տե ցումներ։ Միև նույն ժա մա նակ ու սու ցիչ նե րը պետք է ա մեն հար մար ա ռիթ օգ տա-
գոր ծեն դա սա վան դու մը խա ղա յին մի ջոց նե րով հա մե մե լու հա մար։ Հա յաս տա նում կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ խա ղա յին ռազ մա վա րութ յուն ը խթա նում է նյու թի ինք նու-
րույն յու րա ցու մը ( Պայ լոզ յան, 2017, 2017; Ս վաջ յան, 2007, 2012; Թադ ևոս յան, 2012, 2013, 2016)։

Ներ կա յաց նում ենք ուս ման խա ղա յին ռազ մա վա րութ յան օ րի նակ (տե՛ս նկար 2)։ Դա վիթն 
ու նի տպա գիր նյու թի (տա ռե րի, բա ռե րի) տե սո ղա կան ըն կալ ման խնդիր։ Խա ղա յին վար ժութ-
յան մի ջո ցով նա խա տես վում է զար գաց նել նրա՝ տա ռե րը բա ռե րի մեջ կա պակ ցե լու ու նա կութ-
յու նը։ Դա կա րե լի է ա նել՝ օգ տա գոր ծե լով խա ղա տախ տակ ներ կամ ստվա րաթղ թից կտրած տա-
ռեր։ Սկզ բում ու սու ցի չը պատ րաս տում է տար բեր տա ռե րին հա մա պա տաս խան երկ րա չա փա կան 
պատ կեր ներ ու ձևվածք ներ։ Յու րա քանչ յուր պատ կեր նա խա տես վում է մեկ տա ռի հա մար։ Ու-
սու ցի չը պա տա հա կան ընտ րութ յամբ տա ռե րը դա սա վո րում է պատ կեր նե րի վրա։ Յու րա քանչ յուր 
պատ կեր դառ նում է ո րո շա կի տա ռի սիմ վո լը։ Հե տո ու սու ցի չը ա շա կեր տին հանձ նա րա րում է, 
կտրատ ված պատ կեր նե րը միաց նե լով, գրել ո րո շա կի բառ կամ ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կում է 
գրել բա ռեր ի րենց ընտ րութ յամբ։ Կա րե լի է սկսել ե րեք տառ պա րու նա կող բա ռե րից՝ հետզ հե տե 
ա վե լաց նե լով բա ռե րում տա ռե րի քա նա կը։ Տա ռե րը ներ կա յաց նող պատ կեր նե րը ե րե խա նե րին 
օգ նում են հաս կա նա լու, որ միև նույն տա ռը տար բեր դիր քե րում դնե լով՝ կա րե լի է կազ մել տար-
բեր բա ռեր (օ րի նակ՝ մարդ, դրամ)։ Վեր ջում ու սու ցի չը և  ա շա կեր տը հաշ վում են ճիշտ կազ մած 
բա ռե րը, և  ու սու ցի չը խրա խու սում է ա շա կեր տին։ Ճիշտ կա տար ված ա ռա ջադ րանք նե րը հաշ վե լը 
ու սուց չին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գնա հա տե լու ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցը, իսկ ա շա կեր տը բա-
վա կա նութ յուն է ստա նում ու սումնա ռութ յան այս պի սի ըն թաց քից։
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Նկար 2. Տառից բառ կազմելու խաղի օրինակ

Ամ փո փում
Հա ջող նե րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ու սու ցիչ նե րը ներգ րավ ված լի նեն մաս նա գի-

տա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում և կի րա ռեն դա սա վանդ ման արդ յու նա վետ մո տե ցումներ 
ու ռազ մա վա րութ յուն ։ Ա ռանց յու րա հա տուկ մո տե ցումնե րի ու դա սա վանդ ման բազ մա զան մե-
թոդ նե րի ի մա ցութ յան՝ ու սու ցիչ նե րը չեն կա րող կյան քի կո չել ո րակ յալ կրթութ յու նը բազ մա զան 
կրթա կան կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հետ։ Գր քի այս գլխի նպա տակն էր ըն թեր ցող նե րին 
ներ կա յաց նել փաս տա հեն ռազ մա վա րութ յուն , ո րը, լայն կի րառ վե լով ԱՄՆ-ում և Հա յաս տա նում, 
նպաս տում են նե րա ռա կան կրթութ յան ներդր մա նը։    

Ներ կա յաց վել են մո տե ցումներ, ո րոնք օգ տա կար են ամ բողջ դա սա րա նին (հա մա գոր ծակ-
ցա յին ու սումնա ռութ յուն), հա սա կա կից նե րից զգա լիո րեն տար բեր վող ա շա կերտ նե րին (ան մի ջա-
կան դա սա վան դում), սո վո րե լու հա մար լրա ցու ցիչ խթա նի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին (ուս-
ման խա ղա յին ռազմավարություն) դա սա վան դե լիս և դա սա վան դու մը դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ-
յամբ կազ մա կեր պե լիս։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  Ըն դու նե՛ք, որ բո լոր ա շա կերտ ներն ու նակ են սո վո րե լու։ Ն րանց պար զա պես անհ րա ժեշտ 
է դա սա վան դել ի րենց յու րա հա տուկ կրթա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան։

2.  Տար բե րակ ված ու սուց ման նա խա պատ րաստ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա վե լի եր կար 
ժա մա նակ, սա կայն արդ յուն քում ա շա կերտ նե րը ներգ րավ վում են ուս ման մեջ, կրթա կան 
վերջ նարդ յունք նե րը բա րե լավ վում են։ 

3.  Դա սի ըն թաց քում ա շա կետ նե րին բա ժա նե՛ք կրթա կան նույ նան ման կամ տար բեր կա րիք-
ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի փոքր խմբե րի` նրանց ըն ձե ռե լով միմ յան ցից սո վո րե լու հնա-
րա վո րութ յուն։ 
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4.  Դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը կազ մա կեր պե լու հա մար 
օգտ վե՛ք հա մա պա տաս խան ձեռ նար կից (http․//vkc.mc.verbilt.edu/ԴՕՍՌ/), ո րը նե րա ռում 
է այս տար բե րա կով դաս կազ մա կեր պե լու բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը, քայ լերն ու 
ըն թա ցա կար գե րը։

5. Ամ րապն դե՛ք ըն թեր ցել սո վո րե լու և սո վո րեց նե լու դրա կան վար քագ ծե րը։

6.  Ու սու ցու մը հար մա րեց րե՛ք ա շա կերտ նե րի մեկ նար կա յին մա կար դա կին։ Ա մեն ա շա կերտ 
դա սա րան է գա լիս տվյալ ա ռար կա յի վե րա բեր յալ նախ նա կան գի տե լիք նե րի պա շա րով։ 
Կար ևոր է, որ ու սու ցիչ նե րը ո՛չ թե րագ նա հա տեն ու քիչ ծան րա բեռ նեն, ո՛չ էլ գե րագ նա հա-
տեն ու գեր ծան րա բեռ նեն ի րենց ա շա կերտ նե րին։ Ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը խա թար-
վում է նաև չա փա զանց ման րակր կիտ ու անհ րա ժեշ տից ա վե լի բա ցատ րութ յուն նե րի հետ-
ևան քով։ Հա վա սա րակշ ռե՛ք ան մի ջա կան դա սա վան դու մը և  ու սուց ման այլ ձևե րը։ Ա մե-
նաարդ յու նա վետ ու սու ցիչ նե րը հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ են պա հում կար գադ րա կան, 
ցու ցումնե րով զու գակց վող և  ոչ կար գադ րա կան ու սու ցու մը։ Ա ռա ջին հեր թին ա շա կերտ-
նե րին սո վո րեց րե՛ք այն հմտութ յուն նե րը, ո րոնց լիար ժեք տի րա պե տու մը պար տա դիր է 
ու սումնա կան ծրա գի րը յու րաց նե լու հա մար։

7.  Ե թե ա շա կեր տը սո վո րե լու դժվա րութ յուն ու նի, նրա ու սու ցումն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ-
նե լու նպա տա կով կի րա ռե՛ք խա ղա յին մո տե ցումներ։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
1.  Ման կա վարժ նե րին ըն ձե ռե՛ք մաս նա գի տա կան ա ճի հնա րա վո րութ յուն ներ և  անհ րա ժեշտ 

նյու թեր, որ պես զի կա րո ղա նան ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը արդ յու նա վետ դարձ նել բո լոր 
ա շա կերտ նե րի հա մար։

2.  Ներ կա յաց ված մո տե ցումնե րը կա րող են ու սումնա կան մի ջա վայ րը դարձ նել ա վե լի ակ-
տիվ և  աղմ կոտ։ Սա պար զա պես նշա նա կում է, որ ա շա կերտ նե րը ներգ րավ ված են և բա-
վա կա նութ յուն են ստա նում ու սումնա կան գոր ծըն թա ցից։

3.  Հա յաս տա նում տար բե րակ ված ու սուց ման մո տե ցումնե րի արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա-
տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հե տա զո տութ յուն ներ։

4. Տար բեր դա սա րան նե րում դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը պետք է աշ խա տեն միա սին, որ-
պես զի մե կը փոքր խմբե րում ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տի՝ մյու սի ա շա կերտ նե րի մեծ խմբի հետ 
աշ խա տե լուն զու գա հեռ։ Կար ևոր է նաև, որ ու սուց չին դա սա գոր ծըն թա ցում օ ժան դա կեն վե րա-
պատ րաստ ված և գի տակ մաս նա գետ ներ։

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր
1. Ինչ պե՞ս կօգ տա գոր ծեիք ներ կա յաց ված մո տե ցումնե րը ձեր դա սա րա նում։

2.  Ներ կա յաց ված մո տե ցումնե րից ո րի՞ ներդ րու մը ա մե նա հեշ տը և  ա մե նադժ վա րը կլի ներ 
ձեզ հա մար։

3. Ի՞նչ խոր հուրդ ներ կա վե լաց նեիք ման կա վարժ նե րի հա մար՝ ել նե լով ձեր փոր ձից։

4.  Այս բաժ նում ներ կա յաց ված ո՞ր մո տե ցու մը կօգ տա գոր ծեիք նե րա ռա կան կրթութ յան հա-
մա տեքս տում։

Լ րա ցու ցիչ ռե սուրս ներ
Webinar on Peer Assisted Learning Strategies (PALS; 2018). Minneapolis, MN: University of Minnesota, Institute on 

Community Integration.

Learning module on Instructional Strategies (2018). Minneapolis, MN: University of Minnesota, Institute on Community 
Integration.
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Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րը չա փա հաս 
տա րի քի անց ման շրջա նում ա ջակ ցութ յան մեծ կա րիք ու նեն։ 

Սույն գլուխն անդ րա դառ նում է այն հմտութ յուն նե րին, ցու ցում
նե րին, փոր ձա ռութ յա նը, ա ջակ ցութ յանն ու փոխ հա րա բե րութ
յուն նե րին, ո րոնք կա րող են սա տա րել նրանց չա փա հաս կյան քի 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հար ցում։

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԱՆՑՈՒՄԸ 

ՉԱՓԱՀԱՍ ԿՅԱՆՔԻ  
Էրիկ Քարթեր

Վանդերբիլթի համալսարան

Մարիաննա Հարությունյան, Թերեզա Ազատյան
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 9
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1. Ի՞նչ է նշա նա կում «ան ցում» դե պի չա փա հա սութ յուն։
2. Ի՞նչ տեղ է զբա ղեց նում ան ցու մա յին շրջա նը ԱՄՆ-ի կրթա կան հա մա կար գում։
3. Ին չո՞վ է կար ևոր ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վո րու մը։
4. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ան հա տա կա նաց նել ան ցու մա յին պլան նե րը։
5.  Ո րո՞նք են չա փա հաս կյան քի անց ման ա կա դե միա կան ու զբաղ վա ծութ յան չա փա նիշ նե րը։ 

Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում ան ցու մը։

Նե րա ծութ յուն
Յու րա քանչ յուր ե րի տա սար դի հա մար չա փա հաս կյան քի անց նե լը փո փո խութ յուն նե րի և 

հ նա րա վո րութ յուն նե րի ժա մա նա կաշր ջան է։ Պա տա նե կութ յուն մուտք գոր ծող ա շա կերտ նե րից 
ակն կալ վում է ինք նու րույ նութ յուն, ինք նո րո շում ու ան կա խութ յուն։ Այս տա րի նե րը նշա նա վոր վում 
են ֆի զի կա կան, հու զա կան, սո ցիա լա կան և ճա նա չո ղա կան ա րագ ա ճով և  ու ղեկց վում են նոր 
փոր ձա ռութ յուն նե րով, հա րա բե րութ յուն նե րով և  ուս ման հնա րա վո րութ յուն նե րով։ Այս տա րի քում 
ե րի տա սար դը ձևա վո րում է «լավ կյան քի» տես լա կա նը և քայ լեր է ձեռ նար կում իր տես լա կա նը 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

Ա վաղ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ ե րի տա սարդ նե րի չի հա ջող վում ա վագ 
դպրոցն ա վար տե լուց հե տո հաս նել ի րենց կյան քի նպա տակ նե րին։ Տար բեր երկր նե րում անց-
կաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են եր կու կա յուն խնդրի մա սին այս ո լոր տում։ Ա ռա ջին 
խնդի րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի և հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող նրանց հա-
սա կա կից նե րի կրթութ յան վերջ նարդ յունք նե րի մեծ տար բե րութ յունն է։  Կ յան քի ա մե նա տար-
բեր ո լորտ նե րում (աշ խա տանք, հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն, մաս նակ ցութ յուն հա մայն քա յին 
կյան քին, անձ նա կան ան կա խութ յուն) շատ ա վե լի մեծ դժվա րութ յուն ներ են ա ռա ջա նում հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի, քան նրանց՝ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող հա մա դա սա-
րան ցի նե րի հա մար։ Այս կամ այն աս պա րե զում սո վո րա կան հա մար վող փոր ձա ռութ յուն ներ ձեռք 
բե րե լը կա րող է ան հա սա նե լի լի նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի հա մար։

Երկ րորդ խնդի րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի ձգտումնե րի և ձեռք բե րում-
նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յունն է։ Այլ կերպ ա սած, հնա րա վոր է՝ հիմնա կան դպրոցն ա վար-
տե լուց հե տո նախ կին ա շա կերտ նե րը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում չհաս նեն ի րենց ե րա զանք նե-
րին ու նպա տակ նե րին։ Բա րե բախ տա բար, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող շրջա նա վարտ նե րի հա-
մար այս դժվա րութ յուն նե րը վե րաց նե լու արդ յու նա վետ փորձ ու գոր ծըն թաց ներ գո յութ յուն ու նեն։

Հե տա գա կրթութ յու նը և տա րի քա յին ան ցու մը պլա նա վո րե լու ա ռաջ նա յին նպա տա կը ե րի-
տա սարդ նե րին այն պի սի հմտութ յուն նե րով, փոր ձա ռութ յամբ, կա պե րով զի նելն է, ո րոնք ա պա-
գա յում նրանց կօգ նեն հե տա մուտ լի նե լու և հաս նե լու ի րենց նպա տակ նե րին։ Հայ ի րա կա նութ յան 
մեջ նման պլա նա վո րումն ի րա կա նում տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, երբ ե րի տա սարդ ներն 
ա վար տում են դպրո ցը։ Դժ բախ տա բար, այս շրջա նա վարտ նե րի ա պա գա կրթութ յան և կա րիե րա-
յի պլա նա վոր ման նկատ մամբ բա վա րար ու շադ րութ յուն չկա։ Ա վե լին, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րի տա սարդ նե րի կա րիե րա յի ուղ ղորդ ման և պ լա նա վոր ման ո լորտ նե րում առ կա են մար տահ րա-
վեր ներ գործ նա կան, է թի կա կան, գի տա մե թո դա բա նա կան մա կար դակ նե րում։

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ ե րի տա սարդ ներ և ն րանց ըն տա նիք նե րը անհ րա-
ժեշտ գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ և  ի րա զե կում չու նեն։ Ն րանք ի րենց հա մայնք նե րում աշ խա-
տան քա յին գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ անց նե լու հնա-
րա վո րութ յուն նույն պես չու նեն։

« Հույ սի կա մուրջ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից 2015 թ. ի րա կա նաց ված « Հա-
յաս տա նի կրթա կան հա մա կար գում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի անց ման խնդիր նե-
րը» հե տա զո տա կան ծրագ րում ընդգծ վում էր այն միտ քը, որ ան ցու մա յին շրջա նի հար ցը պետք է 
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դրվի քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի օ րա կար գում և հա տուկ ու շադ րութ յան ար ժա նա նա ի րա-
կա նաց նող նե րի կող մից կրթութ յան հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում։ Այս պի սի մո տե ցու մը 
կնպաս տի դպրո ցում և դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  
ե րի տա սարդ նե րի հա մար ա ջակ ցող ծա ռա յութ յուն ներն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լուն։ 
Սա հուն անց ման գլխա վոր խո չըն դո տը ծա ռա յութ յուն նե րի և  ի րա զեկ ման բա ցա կա յութ յունն է 
(ՀՈՒԵ կրթութ յան ան ցու մա յին փու լը Հա յաս տա նում, 2015)։ 

Ե թե ըն տա նիք նե րի, հաշ ման դա մութ յան հիմնա հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի և հա մայն քի ան դամնե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով՝ հիմնա կան դպրոց ներն ա պա հո վեն ու սուց-
ման, հնա րա վո րութ յուն նե րի և կա պե րի պատ շաճ հա մակ ցութ յուն, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի առջև կա րող են բաց վել դրա կան ու խոս տումնա լից ու ղի ներ ( Կար տեր, Աուս տին և 
Թ րեյ նոր, 2012; Մա զոթ թի և  ու րիշ ներ, 2016)։ Հետզ հե տե ա վե լա նում է այն երկր նե րի թի վը, որ տեղ 
անց ման հիմնախն դիր նե րով պաշ տո նա պես զբաղ վում են թե՛ ազ գա յին և թե՛ տե ղա կան մա կար-
դակ նե րում։ ԱՄՆ-ում ան ցումն ա պա հով վում է պաշ տո նա պես և սահ ման վում է որ պես մի շարք 
հա մա կարգ վող գոր ծո ղութ յուն նե րի միաս նութ յուն, մաս նա վո րա պես. 

ա)  Նա խագծ վում են ո րո շա կի արդ յունք ներ, ո րոնք ուղղ ված են հե տապն դող գոր ծըն թա-
ցի շրջա նա կում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի ա կա դե միա կան և ֆունկ ցիո նալ 
ձեռք բե րումնե րի բա րե լավ մա նը՝ ա վե լի դյու րին դարձ նե լու ե րե խա յի ան ցու մը դպրո ցից 
հետդպ րո ցա կան գոր ծու նեութ յան, նե րառ յալ՝ բու հա կան կրթութ յուն, մի ջին մաս նա գի-
տա կան կրթութ յուն, աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յուն (նե րառ յալ՝ օ ժան դակ վող զբաղ-
վա ծութ յուն), շա րու նա կա կան կրթութ յուն և մաս նակ ցութ յուն հա մայն քա յին կյան քում, ծա-
ռա յութ յուն ներ մե ծա հա սակ նե րի հա մար, ան կախ կյան քի հմտութ յուն ներ և  այլն։

բ)  Հիմն վում են ե րե խա յի կրթա կան ան հա տա կան կա րիք նե րի վրա` նկա տի ու նե նա լով ե րե-
խա յի ու ժեղ կող մե րը, նա խա սի րութ յուն նե րը և հե տաքրք րութ յուն նե րը։

գ)  Նե րա ռում են ու սու ցում, հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն ներ, հա մայն քա յին փոր ձա ռութ-
յուն ներ, զբաղ վա ծութ յուն և  ան կախ կյան քի հմտութ յուն ներ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` 
ա ռօր յա կյան քի հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րում ու ար հես տա գոր ծութ յամբ զբաղ վե լու հա մար 
անհ րաժշտ ֆունկ ցիո նա լութ յան գնա հա տում (ՀՈՒԱԿՕ, 2004, § 602.34)։

Ի րա կա նում որ քան ա վե լի մեծ է ու շադ րութ յու նը ա շա կերտ նե րի հետ կապ ված պլան նե րի և 
ն րանց անց նե լիք ու ղու նկատ մամբ, այն քան ա վե լի մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը, որ նրանք կու նե-
նան «լավ կյան քի» ի րենց տես լա կա նը։

Այս գլխում ներ կա յաց վում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի հա մար ան ցու-
մա յին շրջա նի փոր ձա ռութ յան լա վա գույն օ րի նակ ներ։ Չ նա յած ան ցու մա յին շրջա նի հար ցե րը շատ 
երկր նե րում հա մե մա տա բար վեր ջերս են ու շադ րութ յան ար ժա նա ցել, ա մե նուր հե տա զո տու թուն-
ներ են անց կաց վում արդ յու նա վետ գոր ծե լա կեր պե րի ար մա տա վոր ման հա մար։ Հա յաս տա նում 
ան ցու մը հա մա րում են խնդիր, ո րը պետք է լուծ վի կրթա կան և սո ցիա լա կան ո լորտ նե րի հա մա-
տեղ ջան քե րով։ Սա կայն սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թու նից ներ կա յումս օգտ վող հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րը չեն ստա նում ի րենց կա րիք նե րին հա մար ժեք և  ան հա տա կա նաց ված 
ա ջակ ցութ յուն։ Այս գլխում ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց վում են քննութ յան ար ժա նի հետև յալ 
ա ռանց քա յին հար ցե րը. անց ման պլա նա վո րում, ան ցու մա յին շրջա նի գնա հա տում, ու սումնա կան 
պատ րաս տութ յուն, աշ խա տան քի նա խա պատ րաս տում, հա մայն քա յին փոր ձա ռութ յուն ներ, ֆունկ-
ցիո նալ հմտութ յուն ներ, հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րութ յուն ներ և հա մայն քա յին գոր ծըն կե-
րութ յուն ներ։ Յու րա քանչ յուր հար ցի վե րա բեր յալ քննութ յան է առն վում այդ հար ցին ու շադ րութ յուն 
դարձ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, լա վա գույն գոր ծե լա կեր պին առնչ վող ռազմավարությունը նաև 
այն, թե ով պետք է պա տաս խա նա տու լի նի այդ ռազ մա վա րութ յան հա մար ( Կար տեր, 2018a,b; 
Հ յու ջես և Կար տեր, 2012; Վեհ մե յեր և Վեբբ, 2012)։

Ան ցու մա յին գոր ծըն թաց նե րի պլա նա վո րում
Ան ցու մա յին գոր ծըն թաց նե րի լավ մշակ ված պլա նը հիմք է ծա ռա յում ան ցու մա յին շրջա նի 

արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն նե րի և  ա ջակ ցութ յուն նե րի հա մար։ ԱՄՆ-ի դպրոց նե րը պա հան ջում 
են ա շա կերտ նե րի ան ցու մա յին շրջա նի կա րիք նե րի քննար կու մը սկսել 14 տա րե կա նից, իսկ պաշ-
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տո նա պես պլա նա վո րու մը՝ 16 տա րե կա նից։ Կազմ վում է ա շա կեր տի անց ման պլան, ո րում նշվում 
են ա շա կեր տի նպա տակ ներն ա վագ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո։ Ն պա տակ ներն ա մեն տա րի 
թար մաց վում են։ Ան ցու մա յին շրջա նի պլա նը հիմնա կա նում վե րա բե րում է հետդպ րո ցա կան նպա-
տակ նե րին։ Բա ցի այդ, անց ման հա ջող պլան նե րում նշվում են այն մաս նա վոր հմտութ յուն նե-
րը, օ ժան դա կութ յուն նե րը, ծա ռա յութ յուն ներն ու կա պե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րին տրա մադր վում 
են դպրո ցում սո վո րե լու ամ բողջ ըն թաց քում և լա վա գույնս պի տի նա խա պատ րաս տեն նրանց 
հետդպ րո ցա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։ Այլ կերպ ա սած՝ ու սու ցու մը և փոր ձա ռութ յուն-
նե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րը կստա նան հա ջորդ ու սումնա կան տա րում, պետք է ան մի ջա կա նո րեն 
բխեն նրանց հետդպ րո ցա կան պլան նե րից։ Չ նա յած անց ման պլա նի հետ կապ ված ա նե լիք նե րի 
մեծ մա սը կազ մա կեր պում կամ ի րա կա նաց նում են դպրոց նե րը, ո րոշ մա սե րի ի րա կա նաց ման հա-
մար կա րե լի է դի մել հաշ ման դա մութ յան հիմնախն դիր նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
օգ նութ յա նը։ Օ րի նակ՝ որ ևէ կազ մա կեր պութ յուն, որն ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տե լու է դպրոցն 
ա վար տե լուց հե տո, կա րող է օգ նել վեր ջին նե րիս զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման հար ցում։

Ըստ ան ցու մա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ա պա հով ման ազ գա յին փոր ձա գի տա կան ա ջակ ցութ-
յան կենտ րո նի (2012)՝ ու ժեղ ան ցու մա յին պլա նը պետք է կազմ ված լի նի մի քա նի ա ռանց քա յին 
տար րե րից՝

●   պատ շաճ, չա փե լի նպա տակ ներ հե տա գա կրթութ յան վե րա բեր յալ (աշ խա տանք, հե-
տա գա կրթութ յուն, մաս նակ ցութ յուն հա մայն քա յին կյան քին, ան կախ կյան քի հմտութ-
յուն ներ),

●   փաս տեր հե տա գա (բու հա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան) կրթութ յան հա մար սահ ման-
ված նպա տակ նե րի պար բե րա կան թար մա ցումնե րի վե րա բեր յալ,

●   փաս տեր առ այն, որ հե տա գա (բու հա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան) կրթութ յան նպա-
տակ նե րը հիմն ված են անց ման ո րա կի գնա հատ ման վրա,

●   դպրոց նե րի կամ այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից անց մանն ա ջակ ցող ծա ռա յութ-
յուն նե րի տրա մադ րում ա շա կերտ նե րին՝ օգ նե լու նրանց կրթութ յու նից հե տո հաս նե լու 
ի րենց նպա տակ նե րին,

●   ու սումնա կան դա սըն թաց (դա սե րի շարք), ո րը կօգ նի ա շա կերտ նե րին հաս նե լու հե տա-
գա կրթա կան նպա տակ նե րին,

●   տա րե կան նպա տակ ներ, ո րոնք առնչ վում են ա շա կերտ նե րի ան ցու մա յին շրջա նում 
ո րո շա կի ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յա նը։

Շատ կար ևոր է, որ ան ցու մա յին գոր ծըն թա ցը նա խա պես (ա վագ դպրո ցում ու սա նե լիս) 
պլա նա վոր վի։ Պ լա նը պետք է վե րա նայ վի ա մեն տա րի և հս տա կեց վի մինչև ա շա կեր տի դպրոցն 
ա վար տե լը։ Նոր փոր ձա ռութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը, նոր հմտութ յուն ներ սո վո րե լուն և նոր մարդ-
կանց հետ ծա նո թա նա լուն զու գա հեռ՝ ա շա կերտ նե րի հետդպ րո ցա կան նպա տակ նե րը կա րող են 
փո փոխ վել։ Հետ ևա բար կար ևոր է պլան նե րին չվե րա բեր վել որ պես վերջ նա կան փաս տաթղ թե րի, 
այլ պար բե րա բար թար մաց նել դրանք։

Դպ րո ցում միջ մաս նա գի տա կան, հա մա գոր ծակ ցող, պլա նա վո րող թի մի ստեղ ծու մը էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի արդ յու նա վետ ան ցու մա յին պլա նի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար։ Այս-
պի սի թի մե րում պետք է նե րառ վեն ու սու ցիչ ներ, հա տուկ ման կա վարժ ներ, դպրո ցի վար չա կան 
աշ խա տող ներ, նեղ մաս նա գետ ներ (օ րի նակ՝ էր գո թե րա պիստ ներ, լո գո պեդ ներ) և  այլ մաս նա-
գետ ներ հա մայն քից։ Նշ ված մար դիկ միա վո րում են ի րենց փոր ձա գի տա կան հմտութ յուն նե րը և 
ջան քե րը` օգ նե լով ա շա կերտ նե րին ո րո շե լու ի րենց նպա տակ ներն ու հաս նե լու դրանց։ Հա մայն-
քից հրա վիր ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ծ րագ րե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են օգ նել ա շա-
կերտ նե րի ա վե լի դյու րին անց մա նը (նախ քան դպրոցն ա վար տե լը կամ դրա նից հե տո)։ Այս մաս-
նա գետ նե րից զատ, անգ նա հա տե լի է նաև ըն տա նիք նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը։ Որ պես կա-
նոն, ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րին ա վե լի լավ են ճա նա չում և կա րող են մշտա պես օգ տա կար 
լի նել ինչ պես դե ռա հա սութ յան տա րի նե րին, այն պես էլ ան ցու մա յին շրջա նի գոր ծըն թաց նե րում։ 
Պ լա նա վոր մա նը մաս նակ ցե լով` ծնող նե րը նախ հայտ նում են ի րենց տե սա կե տը, ա պա տե ղե-
կա նում են ի րենց ե րե խա նե րի հա մար գո յութ յուն ու նե ցող հնա րա վո րութ յուն նե րի և ռե սուրս նե-
րի մա սին։ Վեր ջա պես, ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին պետք է ակ տի վո րեն 
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ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յուն ու նե նան հենց ի րենք` հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը։ 
Կան ա շա կերտ ներ, ո րոնք ոչ միայն ուղ ղա կի մաս նակ ցում են ի րենց ա պա գա յի պլա նա վոր ման 
հան դի պումնե րին, այլև վա րում են այդ քննար կումնե րը` ներ կա յաց նե լով ի րենց անձ նա կան նպա-
տակ նե րը, խո սե լով ի րենց հե տաքրք րութ յուն նե րի, նա խա սի րութ յուն նե րի, ու ժեղ կող մե րի և կա-
րիք նե րի մա սին, նաև հե տաքրքր վե լով ի րենց ա ռա ջըն թա ցի վե րա բեր յալ առ կա մաս նա գի տա կան 
կար ծիք նե րով։ ԱՄՆ-ում պար տա դիր է ա շա կերտ նե րին ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վոր ման հան-
դի պումնե րին հրա վի րե լը. նրանց ներ կա յութ յու նը խրա խուս վում է բո լոր հար ցե րի քննար կումնե րի 
ժա մա նակ։ Այդ պի սի մաս նակ ցութ յու նը հան գեց նում է սե փա կան շա հե րը պաշտ պա նե լուն և ղե-
կա վար ման ար ժե քա վոր կա րո ղութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը։ 

Ան ցու մա յին շրջա նի գնա հա տում
Կար ևոր է ընդգ ծել, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րը տար բեր են, և  այդ տար-

բե րութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ միայն կրթութ յան ու կյան քի վրա հաշ ման դա մութ յան տե-
սա կի ազ դե ցութ յամբ, այլև նպա տա կադ րումնե րով, ըն տա նի քում և հա մայն քում ստա ցած օ ժան-
դա կութ յամբ և  ի րենց ու ժեղ կող մե րով ու ջա նա սի րութ յամբ։ Գո յութ յուն չու նեն միան ման ա շա-
կերտ ներ, և միայն հաշ ման դա մութ յան տե սա կի ախ տո րո շու մը բա վա րար չէ ան ցու մա յին շրջա նի 
պատ շաճ պլան մշա կե լու հա մար։ Այլ կերպ ա սած, ան ցու մա յին պլա նը պետք է ան հա տա կա նաց-
ված լի նի։ Անց ման գնա հա տու մը յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի հա մար ու սուց ման, փոր ձա ռութ յան և  
ա ջակ ցութ յան արդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րի գրանց ման պաշ տո նա կան ձևն  է։ Ա շա կերտ նե րի հետ 
աշ խա տող բազ մա մաս նա գի տակն թի մին այն օգ նում է ստու գե լու ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցը յու-
րա քանչ յուր ո լոր տում։

Անց ման գնա հա տու մը սահ ման վում է որ պես «ա շա կեր տի կրթութ յան, կյան քի, աշ խա տան-
քի պայ ման նե րի հետ առնչ վող հմտութ յուն նե րի, ու ժեղ կող մե րի, կա րիք նե րի, նա խա սի րութ յուն նե
րի և հե տաքրք րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան մեկ տե ղում» ( Սիթ լինգ թոն, Ն յու բերթ 
և Լե կոն տե, 1997, p. 70)։ Գ նա հատ ման բո լոր չորս ո լորտ ներն էլ շատ կար ևոր են։ Սե փա կան ու-
ժեղ կող մե րի մա սին ի մա ցութ յու նը կա րող է դռներ բա ցել աշ խա տա տե ղի և հա մայն քա յին աշ խա-
տան քի հա մար, կա րիք նե րի բա ցա հայ տու մը կա րող է հան գեց նել ու սուց ման կամ օ ժան դա կութ-
յան տրա մադր ման, իսկ սե փա կան նա խա սի րութ յուն նե րի ու հե տաքրք րութ յուն նե րի ի մա ցութ յու նը 
կօգ նի խե լա միտ և մո տի վաց նող նպա տակ նե րի սահ ման մա նը։ «Կր թութ յան, կյան քի, աշ խա տան-
քի» շրջա նա կում կա րե լի է հե տա զո տել այն պի սի ո լորտ ներ, ինչ պի սիք են հա մայն քա յին կյան քը, 
զբաղ վա ծութ յու նը, հե տա գա կրթութ յու նը, ֆի նան սա կան գրա գի տութ յու նը, ա ռող ջութ յու նը, ժա-
ման ցը, կյան քի ո րա կը, ինք նո րո շու մը, սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րը, տեխ նո լո գիա կան հմտութ-
յուն նե րը և տ րանս պոր տից օգտ վե լու հմտութ յուն նե րը։ ԱՄՆ-ում ան ցու մա յին շրջա նի տա րի քին 
հա մա պա տաս խան գնա հա տու մը ա պա հո վում է հետդպ րո ցա կան կրթութ յան նպա տակ նե րի հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը։ 

Գ նա հատ ման հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան պատ շաճ օգ-
տա գոր ծումն օգ նում է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րին պլա նա վո րե լու ան հա տա կան ծա ռա-
յութ յուն ներն և  ա ջակ ցութ յուն նե րը։ Գ նա հատ ման ժա մա նակ թի մի տար բեր ան դամներ կա րող են 
օգ նել տե ղե կատ վութ յան հա վաք ման գոր ծըն թա ցում։ Այս պես, ու սու ցի չը կա րող է տե ղե կան յութ 
տրա մադ րել ա շա կեր տի ու սումնա կան կա րիք նե րի և  ու ժեղ կող մե րի մա սին, ուղ ղոր դող խորհր-
դա տուն` ա շա կեր տի կա րիե րա յի և հե տաքրք րութ յուն նե րի, ծնող նե րը` ե րե խա յի ան կախ ապ րե-
լու հմտութ յուն նե րի, իսկ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յան խորհր դա տուն՝ ա շա կեր տի աշ խա-
տան քա յին հմտութ յուն նե րի մա սին։ Ն ման տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լու հա մար թի մե րը կա րող են 
միա ժա մա նակ օգտ վել ոչ պաշ տո նա կան և պաշ տո նա կան գնա հա տումնե րից (ստան դար տաց ված 
թես տեր, կրթա կան ծրագ րե րի վրա հիմն ված գնա հա տումներ, ի րա վի ճա կա յին կամ կա տա րո ղա-
կան գնա հա տումներ, ուղ ղա կի դի տար կումներ, հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կի կամ նա խա սի-
րութ յուն նե րի գնա հա տումներ, ստու գա թեր թեր կամ գնա հատ ման սանդ ղակ ներ, հե տա զո տութ-
յուն ներ կամ հար ցա շա րեր, հար ցազ րույց ներ, ու սու ցիչ նե րի կա տա րած գնա հա տումներ և  ան ձի 
վե րա բեր յալ պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց ներ)։ Գ նա հա տումնե րի արդ յունք նե րը թի մին կա րող են 
տրա մադր վել բա նա վոր կամ գրա վոր, կար ծիք նե րի տար բե րութ յուն նե րը կա րող են քննարկ վել, 
իսկ հա մա պա տաս խան տե ղե կութ յուն նե րը՝ նե րառ վել գրա վոր պլա նում։ Չ նա յած այն հան գա-
ման քին, որ գնա հա տումնե րը պետք է ա վարտ վեն նախ քան ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վո րու մը 
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սկսե լը, այ նո ւա մե նայ նիվ խոր հուրդ է տրվում գնա հատ ման տվյալ նե րը շա րու նա կա բար թար մաց-
նել և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ա մեն տա րի վե րա նա յել։

Վե րը նկա րագր ված գոր ծիք նե րից մի քա նի սը Հա յաս տա նում նե րառ վել են պաշ տո նա կան 
գնա հատ ման հա մա կար գե րում։ Բա ցի այդ, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2014 թ. հուն վա րի 9-ին ըն դու-
նած ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «Ան ձի բազ մա կող մա նի գնա հատ ման` Ա ռող ջա-
պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան ֆունկ ցիա նե րի մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման 
սկզբունք նե րի վրա հիմն ված հաշ ման դա մութ յան սահ ման ման մո դե լի ներդր ման» հա յե ցա կար գը 
( Հա րութ յուն յան, 2017)։ Ներ կա յումս Հա յաս տա նում ըն թաց քի մեջ է ան ձի բազ մա կող մա նի գնա-
հատ ման՝ ֆունկ ցիա նե րի մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման վրա հիմն ված հաշ ման դա մութ յան շե մե րի 
նոր մո տեց ման ըն դու նու մը, ո րը կա տար վում է ՀՀ բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նութ յան գոր ծա-
կա լութ յան կող մից, մար մին, ո րը պա տաս խա նա տու է երկ րում հաշ ման դա մութ յան կար գա վի ճա կի 
հատ կո րոշ ման հա մար։ Ֆունկ ցիա նե րի մի ջազ գա յին դա սա կար գու մը նե րա ռում է գնա հատ ման 
հետև յալ ո լորտ նե րը. մարմնի կա ռուց ված քը, օր գա նիզ մի ֆունկ ցիա նե րը և  ան ձի գոր ծու նեութ-
յան ու մաս նակ ցութ յան ո լորտ նե րը, ինչ պես նաև մի ջա վայ րա յին գոր ծոն նե րը։ Հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի գոր ծու նեութ յան և մաս նակ ցութ յան, ինչ պես նաև մի ջա վայ րա յին 
գոր ծոն նե րի գնա հա տու մը կօգ նի կազ մա կեր պե լու ա շա կերտ նե րի ու ժեղ կող մե րի, կա րիք նե րի, 
նա խա սի րութ յուն նե րի ու հե տաքրք րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կան յութ հա վա քե լու և  ան ձի 
հա մար կենտ րո նա ցած պլա նա վո րում ի րա կա նաց նե լու գոր ծըն թա ցը։ Այս պի սի պլա նա վո րու մը 
նա խա տե սում է, որ կրթա կան և  աշ խա տան քա յին ո լորտ նե րում և հա մայն քա յին կյան քում ա շա-
կեր տը ստա նա անհ րա ժեշտ նա խա պատ րաս տա կան ցու ցումներ ու ա ջակ ցութ յուն։ Ն ման նա խա-
պատ րաս տա կան աշ խա տան քը նկա րագր ված է ստորև։  

Ա կա դե միա կան պատ րաս տութ յուն
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը հա ճախ ներգ-

րավ վում են թե՛ նե րա ռա կան և թե՛ հա տուկ դա սըն թաց նե րում, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դե-
ռա հաս նե րին անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել ճշգրիտ ցու ցումներ ու հա տուկ դա սըն թաց ներ նրանց 
ա պա գա կա րիե րա յի վե րա բեր յալ։ Ներ կա յիս հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ չա փա-
զանց կար ևոր է այս ե րե խա նե րի՝ ընդ հա նուր կրթա կան ծրագ րե րում ներգ րավ վա ծութ յու նը և  
ու սումնա ռութ յու նը հա սա կա կից նե րի հետ։ Այլ կերպ ա սած, ա վագ դպրո ցում պատ շաճ կազ մա-
կերպ ված ա ջակ ցութ յու նը, ու սու ցան վող պար տա դիր ու ընտ րո վի դա սըն թաց նե րի քա նա կը ա շա-
կեր տին օգ նում են նա խընտ րե լի տար բե րակ նե րի հար ցում։ Այդ դա սըն թաց նե րը, որ պես կա նոն, 
անց կաց նում են ա ռար կա յա կան ու սու ցիչ նե րը։ Այդ դա սըն թաց նե րը ա շա կերտ նե րին հնա րա վո-
րութ յուն են տա լիս ծա նո թա նա լու ու սո վո րե լու հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող հա սա կա կից նե րի 
հետ, ո րոնք նույն պես ընտ րել են տվյալ դա սըն թաց նե րը։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի վե րա բեր յալ հե տա գա հե տա զո տութ յուն նե րից պարզ վել է, որ նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա-
կա նաց նող ա վագ դպրո ցում ա վե լի եր կար ժա մա նակ ու սա նե լը կան խա տե սե լի է դարձ նում ա վագ 
դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ա վե լի լավ աշ խա տանք գտնե լու հե ռան կա րը ( Մազ զոտ տի և  ու րիշ ներ, 
2016)։ Դժ բախ տա բար աշ խար հի շատ երկր նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
նե րա ռա կան կրթութ յուն ստա նա լը հա ճախ սահ մա նա փակ վում է մի ջին դա սա րան նե րով։ 

Ա շա կեր տի կրթութ յու նը պետք է ուղղ ված լի նի նրա՝ ան ցու մա յին պլա նում սահ ման ված 
հետդպ րո ցա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը։ Սա պետք է հի շել նաև ա շա կեր տի դա սա ցու-
ցա կը կազ մե լիս։ Օ րի նակ` հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող այն ա շա կերտ նե րին, ո րոնք հե տաքրքր-
ված են ու սու մը հա մալ սա րա նում շա րու նա կե լով, կա րող է պետք լի նել ո րո շա կի վկա յա կան։ Նույն 
կերպ, ո րո շա կի մաս նա գի տութ յամբ հե տաքրքր ված սո վո րող նե րին կա րող է անհ րա ժեշտ լի նել 
հա մա պա տաս խան պատ րաստ վա ծութ յուն այդ մաս նա գի տութ յան հա մար պա հանջ վող հիմնա-
րար հմտութ յուն ներ սո վո րե լու և գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ Դա սըն թաց նե րի մա սին ո րո-
շումնե րը կա յաց վում են տար բեր կերպ՝ ման կա վարժ նե րի, ըն տա նիք նե րի և հենց ի րենց՝ ա շա-
կերտ նե րի ակն կա լիք նե րի հի ման վրա։ Այս պես, ա շա կեր տի կա րիե րա յի և հա մալ սա րա նի հե-
ռան կար նե րի վե րա բեր յալ տե սա կետ նե րի հի ման վրա ո րոշ վում են ա շա կեր տին տրա մադր վե լիք 
դա սըն թաց նե րը, ա ջակ ցութ յու նը և լ րա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Հետ ևա-
բար կար ևոր է, որ թի մե րը չսահ մա նեն ցածր ակն կա լիք ներ և չընտ րեն դա սըն թաց ներ, ո րոնք քիչ 
հե ռան կա րա յին են վերջ նարդ յունք նե րի ա ռու մով։
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Հար կա վոր է ոչ միայն մտա ծել, թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող սո վո րող նե րը որ տեղ պետք է 
սո վո րեն, այլև` ինչ պես պետք է ա ջակ ցել նրանց, որ պես զի կրթութ յու նը նրանց հա մար հա սա նե լի 
լի նի։ Նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու սումնա ռութ յու նը կա րե լի է բա րե լա վել այն դա սա րան նե րում, 
որ տեղ՝

ա) ըն դու նում են ու սումնա ռութ յան մի ջա վայ րի ընդ հան րա կան կա ռուց ված քի սկզբունք նե րը, 

բ) առ կա է ու սու ցիչ նե րի և հա տուկ ման կա վարժ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յուն, 

գ)  ա շա կերտ նե րին տրա մադր վում են անհ րա ժեշտ պայ ման ներ. պա հան ջի դեպ քում կա-
տար վում են հար մա րե ցումներ,

դ)  հա մա տեղ ու սումնա ռութ յու նը հա մադր վում է դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
ու սումնա ռութ յան հետ,

ե) գոր ծի են դրվում դրա կան և  ե ռան դուն վար քա յին մի ջամ տութ յուն ներ,

զ) ի րա կա նաց վում է բարձ րո րակ դա սա վան դում ( Կար տեր և Դ րա պեր, 2010)։

 Ի լրումն այդ ա մե նի՝ ա շա կերտ նե րին կա րե լի է ընտելացնել ա կա դե միա կան ինք նա կա-
ռա վար ման ռազ մա վա րութ յան (օ րի նակ՝ ընտ րութ յան կա տա րում, նպա տա կադ րում, ինք նա կա-
ռա վա րում, ինք նագ նա հա տում), ո րը կա րող է մե ծաց նել նրանց ան կա խութ յու նը և  ինք նո րո շու մը 
դա սա րա նում։ Օ րի նակ՝ ա շա կերտ նե րը պետք է սո վո րեն հետ ևել տրվող հանձ նա րա րութ յուն նե-
րին, սահ մա նել ու սումնա ռութ յան ի րենց անձ նա կան նպա տակ նե րը և բարձ րա ձայ նել կա րիք նե րը։ 
Ա ռա վել խո րա մուխ լի նե լով ուս մա նը նպաս տող օ ժան դա կութ յուն նե րի և մո տե ցումնե րի մեջ՝ ա շա-
կերտ նե րը սկսում են բա ցա հայ տել ռազ մա վա րութ յուն, ո րը կա պա հո վի ի րենց ան ցու մը կրթա կան 
հա ջորդ մա կար դակ։

Աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ վե լը
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի մեծ մա սի հա մար ի րենց կրթութ յան գլխա-

վոր նպա տա կը ա վագ դպրո ցը կամ հա մալ սա րա նը ա վար տե լուց հե տո ան մի ջա պես հա մա պա-
տաս խան աշ խա տանք գտնելն է։ ԱՄՆ-ում սա հա մար վում է հա տուկ կրթութ յան ա ռաջ նա յին 
խնդիր նե րից մե կը, որն օ րեն քում նկա րագր ված է որ պես ա շա կերտ նե րի նա խա պատ րաս տում 
«հե տա գա կրթութ յան, զբաղ վա ծութ յան և  ան կախ կյան քի»։ Ճիշտ աշ խա տան քից բա վա րար վա-
ծութ յունն ա վե լին է, քան պար բե րա բար վճար ված լի նե լու փաս տը։ Աշ խա տանքն օգ նում է կա-
պեր ստեղ ծե լու հա մայն քի հետ, ու նե նա լու ար ժա նա վոր դեր, սա տա րե լու ու րիշ նե րին` ու նե նա լու 
բա վա րա րութ յան զգա ցում։ Դ րան հա կա ռակ՝ աշ խա տան քի բա ցա կա յութ յու նը կա րող է հան գեց-
նել աղ քա տութ յան, սո ցիա լա կան մե կու սաց ման և կ յան քի ո րա կի անկ ման։ Չ նա յած հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի մեծ մասն ա պա գա յում աշ խա տանք գտնե լու նպա տակ ներ 
ու նի, զբաղ վա ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը և գոր ծազր կութ յու նը շա րու նա կում են հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող բազ մա թիվ ե րի տա սարդ չա փա հաս նե րի ու ղեկ ցել կրթութ յու նը ա վար տե լուն հա-
ջոր դող տա րի նե րի ըն թաց քում։

Ա վագ դպրո ցում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բո լոր ա շա կերտ նե րը պետք է անց նեն աշ խա-
տան քա յին ու սու ցում և մաս նակ ցեն գործ նա կան աշ խա տանք նե րի, տի րա պե տեն մաս նա գի տա-
կան հմտութ յուն նե րի, ծա նո թա նան կա րիե րա յի հնա րա վո րութ յուն նե րին, ո րո շումներ կա յաց նեն 
ի րենց ա պա գա մաս նա գի տութ յան վե րա բեր յալ և կա րո ղա նան կազ մել աշ խա տան քի դի մե լու կեն-
սագ րութ յուն ( Կար տեր և Բամբ լե, 2018)։ Այս կար գի փոր ձը հատ կա պես ար ժե քա վոր կա րող է 
լի նել ճա նա չո ղա կան ո լոր տի խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում աշ-
խա տու ժի ա պա գա դե րե րին նա խա պատ րաստ վե լը կա րող է ա վե լի եր կար ժա մա նակ և  ու սու ցում 
պա հան ջել։ Օ րի նակ՝ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան մա սին տե ղե կութ յուն ներ ա շա կերտ նե րը 
կա րող են ստա նալ մաս նա գի տա կան կողմնո րոշ ման և  ու նա կութ յան գնա հատ ման թեր թիկ ներ 
լրաց նե լիս, մաս նա գի տութ յուն նե րի մա սին խորհր դատ վութ յու նից օգտ վե լիս։ Ն րանք կա րող են 
ու սումնա սի րել աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան տար բե րակ նե րը՝ այ ցե լե լով տար բեր աշ խա տա-
վայ րեր, օգտ վե լով կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող բաց դռնե րի օ րե րից, հան դի-
պե լով աշ խա տա շու կա յի` դպրոց ներ այ ցե լած ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, մաս նակ ցե լով աշ խա տան-



172

քա յին տո նա վա ճառ նե րի, հան դի պե լով կա րիե րա յի ռե սուրս կենտ րոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, 
հա ճա խե լով մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի կամ տե ղա կան բիզ նես նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ հան դի պումնե րի։ Վեր ջա պես, նրանք կա րող են փորձ ձեռք բե րել` մաս նակ ցե լով պրակ տի-
կա նե րի, դպրո ցա կան բա զա յի վրա գոր ծող ձեռ նար կութ յան կող մից ա ռա ջարկ վող աշ խա տանք-
նե րի։ Չ նա յած տար բեր ա շա կերտ նե րի դեպ քում փոր ձի ա մե նա կար ևոր հա մադ րութ յու նը տար բեր 
է լի նում, հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա մայն քում պրակ տիկ աշ խա տան քի փոր ձը 
կա րող է հատ կա պես կար ևոր լի նել հաշ ման դա մութ յան ա ռա վել ծանր ձևեր ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի հա մար։ Իս կա պես, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք դպրոցն ա վար-
տե լիս առն վազն մեկ վճար վող աշ խա տան քի փորձ ու նեն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ աշ խա-
տանք կգտնեն դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ա ռա ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում ( Կար տեր և  
ու րիշ ներ, 2012; Մազ զոտ տի և  ու րիշ ներ, 2016)։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ո րոշ ա շա կերտ ներ 
կա րող են աշ խա տան քի տե ղա վոր վել ի րենց դպրոց նե րում գո յութ յուն ու նե ցող մի ջին մաս նա գի-
տա կան ծրագ րե րում, մյուս նե րը աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հար ցում կա րող են ու նե նալ հա տուկ 
ման կա վար ժի, դպրո ցից դուրս գոր ծող զբաղ վա ծութ յան գոր ծա կա լութ յան կամ ի րենց ըն տա նի քի 
օգ նութ յան կա րի քը։ 

Աշ խա տան քա յին նախ նա կան փոր ձա ռութ յու նը ա շա կերտ նե րին կա րող է շատ հնա րա վո-
րութ յուն ներ տալ ինչ պես սո վո րե լու, այն պես էլ ա պա գա գոր ծա տու նե րին գրա վիչ հմտութ յուն ներ 
ա ռա ջար կե լու հա մար։ Մի քա նի հե տա զո տութ յուն ներ փոր ձել են բա ցա հայ տել հմտութ յուն նե րի 
այն տե սակ նե րը, ո րոնք ա մե նից գնա հա տե լի են գոր ծա տու նե րի մեծ մա սի հա մար ( Կար տեր և 
Վեհ բի, 2003; Ջու, Ժանգ և Փա չա, 2012): Դ րան ցից են՝

ա) ա ռա ջադ րան քի նկատ մամբ սո ցիա լա կան վար քա գիծ դրսևո րե լը,

բ) ա ռա ջադ րան քի հետ կապ չու նե ցող սո ցիա լա կան վար քա գիծ դրսևո րե լը, 

գ) աշ խա տան քի ժա մա նակ դրսևոր վող հա մա պա տաս խան վար քա գի ծը, 

դ) ընդ հա նուր աշ խա տան քա յին վար քա գի ծը դրսևո րե լը։ 

Ա ռա ջադ րան քի նկատ մամբ սո ցիա լա կան վար քա գի ծը (փոխ ներ գոր ծուն վար քա գիծ է, որն 
ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է աշ խա տան քա յին ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հետ) նե րա ռում է 
ցու ցումնե րին հետ ևե լը, վե րա դա սից կա ռու ցո ղա կան քննա դա տութ յուն ըն դու նե լը, ան հաս կա-
նա լի ցու ցումնե րի դեպ քում բա ցատ րութ յուն խնդրե լը, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում օգ նութ յուն 
խնդրե լը։ Ա ռա ջադ րան քի հետ կապ չու նե ցող սո ցիա լա կան վար քա գի ծը (ա ռա ջադ րան քի կա-
տար ման հետ ուղ ղա կիո րեն չկապ ված փոխ ներ գոր ծուն վար քա գիծ է, ո րը կա րող է նպաս տել 
սո ցիա լա կան ին տեգր մա նը) նե րա ռում է սո ցիա լա կան բա րեկր թութ յու նը (օ րի նակ՝ «խնդրեմ», 
«շնոր հա կա լութ յուն» ա սե լը), պատ շաճ խոս քը (օ րի նակ՝ չա փա վոր խո սե լը) և կա տա կին կամ 
հու մո րին պատ շաճ ար ձա գան քե լը։ Աշ խա տան քի ժա մա նակ դրսևոր վող հա մա պա տաս խան 
վար քա գի ծը (աշ խա տո ղի արդ յու նա վե տութ յան հետ կապ ված ոչ սո ցիա լա կան վար քա գի ծը) 
նե րա ռում է ան հա պաղ ու շադ րութ յուն պա հան ջող ցու ցումնե րին հետ ևե լը, ա ռանց ընդ հա տում-
նե րի ու շեղ վե լու աշ խա տե լը և  աշ խա տան քը ակն կալ վող ա րա գութ յամբ կա տա րե լը։ Ընդ-
հա նուր աշ խա տան քա յին վար քա գի ծը (ընդ հան րա կան վար քա գիծ, ո րը վե րա բե րում է նո րա-
վարտ նե րի հա մար նա խա տես ված տար բեր աշ խա տանք նե րին) նե րա ռում է ընդ մի ջումնե րից 
ժա մա նա կին վե րա դառ նա լը, հի վան դութ յան դեպ քում ա զատ օ րեր խնդրե լը և հի վան դութ յան 
կամ ու շա նա լու մա սին հե ռա խո սով տե ղե կաց նե լը։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ո րոշ ե րի տա-
սարդ նե րի շրջա նում աշ խա տան քից ա զատ ման բարձր ցու ցա նի շը պայ մա նա վոր վում է նրանց 
աշ խա տան քա յին հմտութ յուն նե րի և  ու նա կութ յուն նե րի ցածր մա կար դա կով։ Դ րա նից ել նե լով՝ 
խոր հուրդ է տրվում, որ դպրո ցում և դպ րո ցից դուրս ա շա կերտ նե րին տրվեն աշ խա տան քա յին 
հմտութ յուն ներ սո վո րե լու և կի րա ռե լու բազ մա թիվ հնա րա վո րութ յուն ներ ( Գիլ սոն, Կար տեր և 
Բիգգս, 2017)։ Օ րի նակ՝ մի ջին մաս նա գի տա կան հմտութ յուն ներ կա րե լի է ձեռք բե րել կամ սո-
վո րեց նել՝ ա շա կերտ նե րին դպրո ցի կազ մա կերպ չա կան գոր ծե րում, ճա շա րա նում, գրա դա րա-
նում կամ պա հես տում աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով։
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Հա մայն քա յին փոր ձեր
Ա վար տե լուց հե տո ա շա կերտ նե րի ա ռօր յան և սո ցիա լա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը հայտն-

վում են դպրո ցի պա տե րից դուրս։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ի րենց հա մայն-
քում ակ տիվ դե րեր ստանձ նե լուն նա խա պատ րաս տե լը կար ևոր է նրանց մե ծա հա սակ կյան քին 
պատ րաս տե լու հա մար։ Ա շա կերտ նե րը պետք է ա վագ դպրոցն ա վար տե լիս ի մա նան հա մայն-
քում առ կա ժա ման ցի վայ րե րի, քա ղա քա ցիա կան և  այլ հա մայն քա յին զբաղ մունք նե րի մա սին, այդ 
զբաղ մունք նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յուն ու նե նան` ել նե լով ի րենց նա խա սի րութ յուն նե րից։ 
Ար տա դա սա րա նա կան ա կումբ նե րին, դպրո ցին ա ռըն թեր գոր ծող խմբակ նե րին մաս նակ ցե լը, կա-
մա վո րա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լը զար գաց նում են ա շա կերտ նե րի վե րը նշված հմտութ-
յուն նե րը։ Ա շա կերտ նե րին դպրո ցից դուրս գոր ծու նեութ յան մեջ ընդգր կե լը նրանց հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս հայտ նա բե րե լու նոր հե տաքրք րութ յուն ներ և կա րո ղութ յուն ներ, հան դի պե լու միև նույն 
հե տաքրք րութ յուն ներ ու նե ցող նոր մարդ կանց, ստանձ նե լու ար ժե քա վոր դե րեր և  ու րիշ նե րի կա-
րիք նե րը բա վա րա րե լու հար ցում ու նե նա լու ի րենց ներդ րու մը։ Դա նրանց օգ նում է նաև ժա ման ցի, 
սո ցիա լա կան, ինք նո րոշ ման և  ա մե նօր յա կյան քի հմտութ յուն նե րը սո վո րե լու ի րա կան մի ջա վայ-
րե րում։ Դա սա րան նե րից դուրս շփումնե րի և  ա շա կերտ նե րի անձ նա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շաղ կա պու մը կա րող է ուս ման մո տի վա ցիա յի և  ուս ման մեջ շա հագր գիռ ներգ րավ ման ձև լի նել։ 
Ակն հայտ է, որ ար տա դա սա րա նա կան գոր ծու նեութ յան մեջ ընդգր կու մը պետք է պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի մի մա սը լի նի։ Նույն քան կար ևոր է ըն տա նիք նե րի հետ լու ծել տրանս պոր տի, ա ջակ-
ցութ յան և հա ղոր դակ ցութ յան հար ցե րը՝ ա շա կերտ նե րի պատ շաճ մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վոր 
դարձ նե լու հա մար։

Հաշ ման դա մութ յան ա ռա վել ծանր ձևեր ու նե ցող ո րոշ ա շա կերտ նե րի հա մար հատ կա պես 
ար ժե քա վոր կա րող է լի նել կրթութ յան ո րո շա կի մա սը հա մայն քում ստա նա լը ( Բուք և Կար տեր, 
հրա պա րակ ված է մա մու լում)։ Այլ կերպ ա սած, դպրոց նե րը ու սուց ման մի մա սը կազ մա կեր պում են 
դպրո ցից դուրս, հա մայն քա յին մի ջա վայ րե րում, որ տեղ էլ ա շա կերտ նե րից ակն կալ վում է կի րա ռել 
սո վո րած հմտութ յուն նե րը։ Օ րի նակ՝ փո խա նակ ա շա կեր տին դա սա րա նում սո վո րեց նե լու, թե ինչ-
պես օգտ վել դրա մից կամ ստա նալ ման րը, հար կա վոր է նրան այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը սո վո րեց-
նել՝ որ ևէ խա նու թում իս կա կան գնումներ կա տա րե լով։ Այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք դժվա րա նում են 
դա սա րա նում սո վո րա ծը կի րա ռել ի րա կան կյան քում, մե ծա պես կշա հեն տար բեր մի ջա վայ րե րում 
կյան քի հմտութ յուն նե րը կի րա ռե լու փոր ձե րից։ Օ րի նակ՝ ա շա կերտ նե րին կա րե լի է սո վո րեց նել 
օգտ վել հան րա յին տրանս պոր տից, գնումներ կա տա րել տե ղի խա նութ նե րում, դի մել օգ նութ յան 
մո լոր վե լու դեպ քում, բան կա յին գոր ծարք ներ կա տա րել կամ մի ջո ցա ռումնե րի մաս նակ ցել։ Հա-
մայն քում ու սու ցում պլա նա վո րե լիս ու սու ցիչ ներն ընտ րում են մի քա նի վայ րեր, որ տեղ ա շա կերտ-
նե րը կա րող են սո վո րել անհ րա ժեշտ հմտութ յուն ներ հա մայն քա յին կյան քի ակ տիվ մաս նա կից ներ 
լի նե լու հա մար։

Ապ րե լու և  ա ռօր յա կեն սա կան հմտութ յուն ներ
Ա կա դե միա կան և  աշ խա տան քա յին հմտութ յուն նե րից զատ, դպրո ցի կրթա կան ծրա գի րը 

պետք է անդ րա դառ նա հմտութ յուն նե րի, ո րոնք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ ներ նե-
րին օգ նում են լիար ժեք ապ րե լու ի րենց հա մայնք նե րում և վա յե լե լու կյան քը։ Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող շատ ե րի տա սարդ ներ ա մե նօր յա կյան քի այս հմտութ յուն նե րը սո վո րում են տա նը կամ 
ի րենց հա մայն քում: Հաշ ման դա մութ յան ա ռա վել ծանր ձևեր ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար 
ա վե լի օգ տա կար կլի նեն այդ հմտութ յուն նե րի ու սու ցու մը և կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն ներ 
ըն ձե ռե լը։ Դա սըն թաց ներն ա վան դա բար այս հիմնա հար ցե րին չեն անդ րա դառ նում։ Օ րի նակ՝ 
ու սու ցու մը կա րող է լի նել ճաշ պատ րաս տե լու, սե փա կան ար տա քի նին հետ ևե լու, ինք նաս պա-
սարկ ման, դրա մա կան մի ջոց նե րի կա ռա վար ման, գնումներ կա տա րե լու, հա մա կարգ չից օգտ-
վե լու և ժա ման ցի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև ֆունկ ցիո նալ ու սումնա կան ո լորտ նե րում (օ րի նակ՝ 
ըն թեր ցա նութ յուն, մա թե մա տի կա)։ Դաս ղեկ նե րը կա րող են այս գի տե լիք նե րը պար բե րա բար 
հա ղոր դել դպրո ցում, իսկ ըն տա նիք նե րին կա րե լի է ցույց տալ, թե ինչ պես այդ գի տե լիք նե րը կի-
րա ռեն տնա յին պայ ման նե րում։
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Դա սըն կեր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը
Սո ցիա լա կան զար գաց ման հա մար դե ռա հա սութ յունն ա ռանձ նա պես կար ևոր շրջան է։ Հի-

րա վի, դպրո ցա կան հի շո ղութ յուն նե րը հիմնա կա նում վե րա բե րում են ա շա կերտ նե րի միջև ե ղած 
հա րա բե րութ յուն նե րին, ձևա վոր ված ըն կե րա կան խմբե րին և դա սըն կեր նե րի հետ փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րին։ Հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը սո վո րում 
են, ծա նո թա նում են ի րենց դա սըն կեր նե րի ար ժեք նե րին, ա վե լի լավ են ճա նա չում ի րենք ի րենց, 
փո խա նա կում են սո ցիա լա կան, հու զա կան և  այլ գործ նա կան ա ջակ ցութ յուն, միա ժա մա նակ սո վո-
րում են տար բեր սո ցիա լա կան, ա կա դե միա կան, ժա ման ցա յին և  ինք նո րոշ ման հմտութ յուն ներ և, 
որ ա մե նա կար ևորն է, ձևա վո րում են պատ կա նե լութ յան զգա ցում։ Սա կայն դե ռա հա սութ յան շրջա-
նում այս հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վո րու մը և պահ պա նու մը կա րող են դժվա րա նալ հատ կա պես 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար։ 

Հա սա կա կից նե րի խմբին պատ կա նե լը ձեռք է բե րում մեծ կար ևո րութ յուն, սո ցիա լա կան 
շփումնե րը սկսում են տե ղի ու նե նալ ա ռանց մե ծա հա սակ նե րի ներ կա յութ յան, բար դա նում են ե րե-
խա նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ձևերն ու են թա տեքս տե րը։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ո րոշ 
ա շա կերտ ներ պայ քա րում են հա սա կա կից նե րի հետ այս կար ևոր հա րա բե րութ յուն նե րը զար գաց-
նե լու հա մար, ու րիշ նե րը պայ քա րում են հա սա կա կից նե րի հետ դրա կան և սո ցիա լա մետ ձևե րով 
առնչ վե լու հա մար ( Կար տեր, 2018b)։

 Դա սըն կե րոջ մի ջամ տութ յու նը ստեղ ծում է դա սա րա նում և  այ լուր կող քի կող քի սո վո րե-
լու և  ա մե նօր յա շփման հնա րա վո րութ յուն ներ։ Այս մի ջամ տութ յուն նե րը են թադ րում են հաշ ման-
դա մութ յուն չու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ աշ խա տանք, ո րի արդ յուն քում նրանք սո ցիա լա կան, 
վար քա յին կամ ու սումնա կան հաս ցեա կան օ ժան դա կութ յուն են տրա մադ րում հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող հա մա դա սա րան ցի նե րին՝ ղե կա վար վե լով ու սու ցիչ նե րի, բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի 
մաս նա կից նե րի, խորհր դա տո ւի և դպ րո ցի այլ աշ խա տող նե րի կող մից և ն րան ցից օ ժան դա կութ-
յուն ստա նա լով ( Կար տեր, Բիգգս և Բ լուս տեյն, 2016)։ Ն ման մո տե ցումնե րը էա պես բա րե լա վում 
են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու սումնա ռութ յու նը, նպաս տում են ա շա կերտ նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղծ մանն ու հե տա գա զար գաց մա նը։

Դա սա րան ցի նե րի ա ջակ ցութ յան կազ մա կեր պու մը: Մեկ կամ մի քա նի ա շա կեր տի հետ տար-
վում է աշ խա տանք։ Ն րանք պատ րաստ վում են, որ կի սամ յա կի ըն թաց քում դաս ղե կի հանձ նա րա-
րութ յուն նե րը կա տա րե լիս ու սումնա կան և/ կամ սո ցիա լա կան ըն թա ցիկ օ ժան դա կութ յուն տրա մադ-
րեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ի րենց հա մա դա սա րան ցուն ( Կար տեր, 2017)։ Հա սա կա կից ներն 
ընտր վում են նույն դա սա րա նից և մաս նակ ցում են նախ նա կան դա սըն թա ցի։ Այ նու հետև, ըստ պլա-
նում նա խա տես վա ծի, ան հա տա կա նաց ված օ ժան դա կութ յուն են ցույց տա լիս ի րենց դա սա րան ցուն և  
այդ օ ժան դա կութ յան վե րա բեր յալ ըն թա ցիկ ցու ցումներ են ստա նում մաս նա գետ նե րից կամ ու սու ցիչ-
նե րից։ Սո ցիա լա կան ա ռու մով հա սա կա կից նե րը նպաս տում են հանձ նա րա րութ յուն նե րի և սո ցիա լա-
կան հար ցե րի վե րա բեր յալ դպրո ցա կան քննար կումնե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ մա նը, ձևա-
վո րում տա րի քին հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան և հա ղոր դակ ցա կան հմտութ յուն նե րի մո դել ներ 
և  օգ նում են նվա զեց նե լու վե րա բեր մուն քա յին խո չըն դոտ նե րը։ Ու սումնա կան տե սա կե տից հա սա կա-
կից նե րին կրթե լու արդ յուն քում ա վե լա նում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին տրվող 
ուղ ղոր դումնե րը, ան հա տա կա նաց ված ա ջակ ցութ յուն նե րը և  ար ձա գանք ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։

Դա սա րան ցի նե րի հան դի պումնե րը: Սա վե րա բե րում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի հա մար միաս նա կան սո ցիա լա կան խմբե րի ստեղծ մա նը, ո րոնց հան դի պումնե րը տե ղի 
են ու նե նում կի սամ յա կի կամ ողջ ու սումնա կան տար վա ըն թաց քում (Աս մուս և  ու րիշ ներ, 2017)։ 
Ա շա կերտ նե րի հետ զրու ցե լով` ու սու ցիչ նե րը ո րո շում են հան դի պումնե րի ձևա չա փը, հրա վիր վող 
դա սըն կեր նե րի ցան կը և քն նարկ վե լիք հար ցե րը։ Ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յուն ներ կամ փոր ձա-
ռութ յուն ներ ու նե ցող 3-6 հա սա կա կից ներ՝ սո վո րա բար դա սըն կեր ներ, հրա վիր վում են նախ նա-
կան կողմնո րո շիչ հան դիպ ման։ Սկզ բում այս շա բա թա կան հան դի պումնե րը վա րում է չա փա հաս 
անձ, իսկ ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցում են՝ միա սին որ ևէ բան ա նե լով (օ րի նակ՝ ճա շում են, խաղ 
են խա ղում), քննար կում են շա բաթ վա ըն թաց քում ըն կեր նե րով հան դի պե լու ժա մա նա կը (օ րի նակ՝ 
դա սա մի ջոց նե րին, դա սե րից ա ռաջ կամ հե տո, ընդ մի ջումնե րին կամ ճա շի ժա մին) և գործ նա կան 
գա ղա փար ներ են ա ռա ջար կում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող տվյալ ա շա կեր տին դպրո ցի կյան-
քում ա վե լի լիար ժեք ներգ րա վե լու հա մար։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում չա փա հաս ան ձը ստանձ նում է 
երկ րոր դա կան, իսկ հա սա կա կից նե րը` ակ տիվ դեր։
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Դա սա րան ցի նե րի գոր ծըն կե րա յին ծրագ րե րը: Վեր ջին ներս նե րա ռում են պար բե րա կան, 
խմբա յին սո ցիա լա կան ծրագ րեր՝ մաս նա գի տաց ված կամ զուտ դպրո ցա կան մի ջա վայ րե րում 
(Հ յուջս և Կար տեր, 2008)։ Դ րանք նպաս տում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի միա սին ժա մա նակ անց կաց նե լուն։ Այս ծրագ րե րի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ 
ա շա կերտ նե րի հա մար պար բե րա բար ստեղծ վում են շփման հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնց մաս-
նակ ցում են ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րը։ Դա սա րան ցի նե րի գոր ծըն կե րա յին ծրագ րերն ա մե նից 
հա ճախ ի րա կա նաց վում են որ պես ա շա կերտ նե րին «հիմնա կան հոսք բե րե լու» մո տե ցում։ Դա սա-
րան ցի նե րը նախ նա կան պատ րաս տութ յուն են անց նում, ո րից հե տո կի սամ յա կի ըն թաց քում ու սում-
նա կան կամ սո ցիա լա կան օ ժան դա կութ յուն են ցույց տա լիս տար բեր ա շա կերտ նե րի և կա տա րում 
են այլ պա հանջ վող հանձ նա րա րութ յուն ներ ու ներ կա յաց նում են ի րենց փոր ձը։ Ո րոշ դպրոց ներ 
ստեղ ծում են ա վե լի է պի զո դիկ խմբեր, ո րոնք հան դի պում են շա բա թը կամ ա մի սը մեկ ան գամ՝ 
սո ցիա լա կան և/ կամ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մի ջո ցա ռումներ անց կաց նե լու հա մար։

Հա մայն քա յին գոր ծըն կե րութ յուն ներ
Ա շա կերտ նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի և դպ րոց նե րի կա յուն հա րա բե րութ յուն նե րը և գոր-

ծըն կե րա յին կա պը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մայն քա յին գոր ծըն կե րութ յան զար գաց ման գրա վա կան են։ Ան ցու մա յին 
պլա նի լա վա գույն տար բե րա կում ընդգծ վում է հա մա կարգ ված ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ-
յու նը, ո րոնք հա մախմ բում են հա մայն քում գոր ծող պե տա կան և  ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն-
ներն ու գոր ծա կա լութ յուն նե րը ( Նու նան, Մոր նինգս տար և Է րիք սոն, 2008)։ Անց ման պլան նե րում 
պետք է նկա րագր վեն այն ձևե րը (զբաղ վա ծութ յան ծրագ րեր, բնա կա րան նե րի սպա սարկ ման, 
հո գե կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն ներ, վար քի ա ջակց ման ծրագ րեր, հիմնա կան կրթութ յա նը 
հա ջոր դող կրթա կան ծրագ րեր և  այլ հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն ներ), ո րոնք կա րող են օ ժան-
դա կել ա շա կերտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին։ Ան ցու մա յին շրջա նում այս ծրագ րե րից ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
հրա վի րե լը կա րող է օգ նել ա շա կերտ նե րին ու ըն տա նիք նե րին ի մա նա լու այն պի սի ծա ռա յութ յուն-
նե րի գո յութ յան մա սին, ո րոն ցից կա րող են օգտ վել ի րենց կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար։ 
Ծ նող նե րի շրջա նում տա րած ված է ծա ռա յութ յուն նե րի խիստ բարդ հա մա կար գը հաս կա նա լու և 
դ րա նից օգտ վե լու մտա հո գութ յու նը։ 

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար նա խա տես ված հա տուկ պե տա կան ծրագ րե-
րից բա ցի, կար ևոր է, որ դպրոց նե րը նպաս տեն հա մայն քում առ կա այլ, բո լո րի հա մար նա խա-
տես ված ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լուն։ Օ րի նակ՝ կան դպրոց ներ, ո րոնք հա րա բե րութ յուն ներ են 
հաս տա տում տե ղա կան գոր ծա րար նե րի և գոր ծա տու նե րի ցան ցե րի հետ, հա մայն քա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ, ո րոնք զբաղ վում են բնա կա րա նա յին, զբաղ վա ծութ յան, ա ռող ջա պա հա-
կան և  այլ կա րիք նե րով, քա ղա քա ցիա կան խմբե րի, հա մայն քա յին ղե կա վար նե րի և տե ղա կան 
հա մայն քին ծա ռա յող այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, ո րոնք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող սո վո-
րող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի հա մար ա պա հո վում են շատ ա վե լի բազ մա զան և տա րա տե սակ 
օ ժան դա կութ յուն ներ։

Գո յութ յուն ու նե ցող պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա կան ա ջակ ցութ յուն նե րի մա սին տե ղե կութ-
յու նը տա րա ծե լու նպա տա կով դպրոց նե րը եր բեմն ստեղ ծում են ան ցու մա յին շրջա նի թի մեր։ Այդ 
թի մե րը պատ րաս տում են տվյալ հա մայն քում առ կա բո լոր ռե սուրս նե րի քար տեզ, ո րից կկա րո ղա-
նան օգտ վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը և ն րանց ըն տա նիք նե րը։ Միա ժա մա նակ 
նրանք հան դի պումներ են անց կաց նում գոր ծող ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա կարգ ման և չ բա վա կա-
նաց նող ռե սուրս նե րի հա մալր ման ա վե լի լավ ձևեր մտա ծե լու հա մար։ Նոր գոր ծըն կեր ներ գտնե լու 
մո տե ցումնե րից մե կը, ո րը դպրոց նե րը կա րող են կի րա ռել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի ան ցու մա յին շրջա նի կա րիք նե րին ըն դա ռա ջե լու հա մար, «հա մայն քա յին զրույցն» է ( Կար տեր 
և Բամբլ, 2018)։ Այս հա մայն քա յին մի ջո ցա ռումնե րը հա մախմ բում են հա մայն քի` տար բեր ո լորտ-
ներ ներ կա յաց նող ան դամնե րին (օ րի նակ՝ քա ղա քա ցիա կան ա ռաջ նորդ նե րի, հա տուկ ման կա-
վարժ նե րի, ման կա վարժ նե րի, գոր ծա տու նե րի, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, ծնող նե րի)։ 
Մաս նա կից նե րը փոքր խմբե րով ե րեք տար բեր զրույց ներ են ու նե նում, ո րոնց ըն թաց քում խո սում 
են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ան ցու մա յին շրջա նում հա մայն քում օ ժան դա կե լու 
հնա րա վոր ռե սուրս նե րի, գա ղա փար նե րի և  անձ նա կան կա պե րի մա սին։ Այս մի ջո ցառ ման ա վար-
տին ամ բողջ խում բը հա վաք վում է ընդ հա նուր քննարկ ման, որ տեղ ա մեն մե կը ներ կա յաց նում է 
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ի րեն ծա նոթ կամ լսած ա մե նաի րա գոր ծե լի և խոս տումնա լից ռազմավարությունը և  ա ռա ջար կում 
է դրանց կի րառ ման հա ջոր դա կա նութ յու նը՝ ըստ կար ևո րութ յան։ Մի ջո ցառ ման ժա մա նակ ա ռա-
ջադր ված գա ղա փար նե րի հի ման վրա կազմ վում է հա մայն քում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ցու մա յին տա րի քի ա շա կերտ նե րի օ ժան դա կութ յան հնա րա վոր ու ղի նե րի և գոր ծըն կեր նե րի ցանկ։

Ան ցու մա յին շրջա նի մար տահ րա վեր նե րը 
Ան ցու մա յին շրջա նում բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը զերծ չէ էա կան մար-

տահ րա վեր նե րից։ Նախ՝ ան ցու մա յին շրջա նի պատ շաճ ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար պա հանջ վում 
է ու ժեղ հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ո րը չի կա րող սահ մա նա փակ վել միայն դպրոց նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ։ Ա վագ դպրո ցից հե տո հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կեր տի աշ խա տանք ու նե նալ կամ 
չու նե նա լը պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ: Դպ րոց նե րը պետք է գե-
րա զանց ցու ցումներ տրա մադ րեն զբաղ վա ծութ յան վե րա բեր յալ, գոր ծա տու նե րը պետք է ու նե-
նան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց աշ խա տան քի ըն դու նե լու կամք, հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող նե րին օ ժան դա կող գոր ծա կա լութ յուն նե րը և կազ մա կեր պութ յուն նե րը պետք է ստանձ նեն 
պա հանջ վող աշ խա տան քա յին պրակ տի կա յի տրա մադ րու մը, ըն տա նի քը պետք է պատ րաստ լի-
նի օ ժան դա կե լու ե րե խա յի աշ խա տան քը և  ա պա հո վի նրա տե ղա փո խու մը աշ խա տա վայր, ա պա` 
տուն։ Տե ղա կան մա կար դա կում հա մայնք նե րը պետք է գտնեն միա սին աշ խա տե լու ձևեր՝ ա պա-
հո վե լու հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ հնա րա վո րութ յուն ներ 
ու օ ժան դա կութ յուն, ինչ պես նաև ո րո շե լու, թե որ տեղ ինչ հնա րա վո րութ յուն և  օ ժան դա կութ յուն է 
պա կա սում։ Երկ րորդ՝ ան ցու մա յին շրջա նը հա մե մա տա բար վեր ջերս է սկսել կար ևոր վել, և  երկր-
նե րի մեծ մա սում նոր են սկսել դրա նով զբաղ վել։ ԱՄՆ-ում ան ցու մա յին շրջա նի ծա ռա յութ յուն նե րը 
պաշ տո նա պես պար տա դիր դար ձան միայն 1990 թ.։ Այդ է պատ ճա ռը, որ շատ ման կա վարժ ներ 
թերևս ի րենց պատ րաստ չեն զգում դա սա վանդ ման հետ մեկ տեղ զբաղ վե լու այդ բազ մա տե սակ 
խնդիր նե րով։ Կար ևոր է, որ ինչ պես ու սու ցիչ ներ պատ րաս տող, այն պես էլ վե րա պատ րաս տող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը ման կա վարժ նե րին գի տե լիք տան ան ցու մա յին շրջա նի կար ևո րութ-
յան, մո տե ցումնե րի ու ներդր ման լա վա գույն մե թո դա բա նութ յան վե րա բեր յալ։ Եր րորդ՝ կար ևոր 
է ստեղ ծել ան ցու մա յին շրջա նի վե րա բեր յալ գոր ծող օ րենք ներ և քա ղա քա կա նութ յուն։ Պետք է 
ներդր վեն այն պի սի հիմնա րար, փոր ձա հենք գոր ծե լա կեր պեր, ինչ պի սիք են՝ ան ցու մա յին շրջա նի 
պլա նա վո րու մը, ան ցու մա յին շրջա նի գնա հա տու մը, ու սուց ման մեջ նե րա ռու մը և  աշ խա տան քի 
նա խա պատ րաս տե լը։ Քա նի որ հիմնա կան դպրո ցի կրթա կան ծրագ րե րը խիստ հա գե ցած են, 
ա ռանց հստակ ցու ցումնե րի հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել ան ցու մա յին շրջա նի կա րիք նե րին հա-
մա պա տաս խան արդ յու նա վետ աշ խա տանք։ Չոր րորդ՝ փոքր ակն կա լիք նե րը շա րու նա կում են խո-
չըն դո տել դրա կան վերջ նարդ յունք նե րի հաս նե լը։ Հա մալ սա րան կամ աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս 
և հա մայն քա յին կյան քում ներգ րավ վե լիս կար ևոր է ու նե նալ մեծ ակն կա լիք ներ։ Նաև կար ևոր է, 
որ այդ ակն կա լիք նե րը ար տա ցոլ վեն օ րենք նե րում, կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յան մեջ և գոր ծե-
լա կեր պում։ Դ րա հետ մեկ տեղ անհ րա ժեշտ է կա տա րել ներդ րումներ դպրոց նե րում և հա մայնք-
նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի վե րա բեր յալ ի րա զե կութ յան բարձ րաց ման և 
ն րանց նկատ մամբ վե րա բեր մունք ձևա վո րե լու հա մար։

Ամ փո փում
Ա վագ դպրո ցում սո վո րե լիս և  ա վար տե լուց հե տո հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ-

նե րի վերջ նարդ յունք նե րի բա րե լա վումն ան ցու մա յին շրջա նի կրթութ յան գլխա վոր նպա տակն է։ 
Ծա ռա յութ յուն նե րի և  ա ջակ ցութ յուն նե րի ճիշտ հա մադ րու մը կա րող է նկա տե լի ու մնա յուն փո-
փո խութ յուն ներդ նել ե րե խա նե րի ա պա գա յում։ Ման կա վարժ ներն ու մաս նա գետ ներն ի րենց գոր-
ծե լա կեր պով և ս տեղ ծած գոր ծըն կե րա յին կա պե րով կա րող են ա պա հո վել, որ ա շա կերտ նե րը 
դպրոցն ա վար տե լիս ու նե նան ա պա գա յի պլան ներ, հա մա պա տաս խան հմտութ յուն ներ, փորձ և  
անհ րա ժեշտ կա պեր։
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Հա ջող ան ցու մա յին հնա րա վո րութ յուն նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն բո լոր երկր նե րում. 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րը պետք է ու նե նան ան կախ կյան քի հմտութ յուն-
ներ, հա րա բե րութ յուն ներ, հա ղոր դակց ման հնա րա վո րութ յուն ներ, ու սումնա կան և  աշ խա տան-
քա յին հմտութ յուն ներ։ Հա յաս տա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ ներն ու նեն ան-
հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրա գիր, ո րը տրա մադր վում է աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րութ յանն ա ռըն թեր Բժշ կա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նութ յան գոր ծա կա լութ յան 
կող մից։ Այս տեղ ան ցու մա յին պլա նա վոր ման ա ռա ջին քայ լը կա րող է լի նել կա ռա վա րութ յան կող-
մից այդ պլա նա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յան ըն դու նու մը։ Որ պես զի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
յու րա քանչ յուր ե րի տա սար դի հա մար ան ցու մը չա փա հա սութ յուն լի նի հա ջող և սա հուն, պետք է 
ստեղծ վեն հա մա պա տաս խան մար մին ներ և կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք պա տաս խա նա տու 
կլի նեն բա վա րար ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար։ Գոր ծա ռույթ նե րի մի ջազ գա յին դա-
սա կարգ ման ազ գա յին չա փո րոշ չի ի րա կա նաց ման բա րե փո խումնե րը կա րող են ծա ռա յել որ պես 
ան ցու մա յին պլան ներ կազ մե լու շար ժիչ ուժ և ն պաս տա վոր գոր ծոն։ Օ րի նակ՝ ֆունկ ցիա նե րի 
մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման հի ման վրա ա շա կեր տի ու ժեղ կող մե րի և նա խա սի րութ յուն նե րի 
գնա հատ ման արդ յուն քում տրա մադր ված տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է օգ տա գործ վել ան հա-
տա կան ան ցու մա յին պլան ներ կազ մե լիս, երբ ա շա կեր տը հա ջորդ դա սա րան է փո խադր վում։ 
Ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վո րու մը ԱՄՆ-ում սկսվում է 14 տա րե կա նից, իսկ ՀՀ-ում կա րող է 
սկսվել, երբ ե րե խա նե րը մի ջին դպրո ցից անց նում են ա վագ դպրոց կամ տե ղա փոխ վում մի ջին 
մաս նա գի տա կան հաս տա տութ յուն։

Դեպ քի ու սումնա սի րութ յուն. Է թան
Չ նա յած Է թա նի 16 տա րին լրա ցել էր, նա դեռ չգի տեր, թե ա վագ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 

ին չով է զբաղ վե լու։ Որ պես ճա նա չո ղա կան ֆունկ ցիա յի թեթև աս տի ճա նի խան գա րում ու նե ցող 
ա շա կերտ՝ նա չի կա րո ղա ցել ի մա նալ իր հա մայն քում առ կա աշ խա տան քի հնա րա վո րութ յուն նե-
րի մա սին։ Դպ րո ցում ևս շատ քիչ տե ղե կութ յուն ներ է ստա ցել աշ խա տանք գտնե լու վե րա բեր-
յալ։ Ան ցու մա յին շրջա նի պլա նա վոր ման թի մը` կազմ ված ու սու ցիչ նե րից, նեղ մաս նա գետ նե րից, 
զբաղ վա ծութ յան գոր ծա կա լութ յան աշ խա տա կից նե րից և Է թա նի ծնող նե րից, գնա հա տեց Է թա նի 
աշ խա տան քա յին նա խա պատ վութ յուն նե րը, հե տաքրք րութ յուն նե րը, նա խա սի րութ յուն ներն ու ու-
ժեղ կող մե րը։ Ու սումնա կան տար վա ըն թաց քում կազ մա կերպ վե ցին Է թա նի այ ցե լութ յուն նե րը մի 
քա նի ըն կե րութ յուն ներ՝ զրույց ներ ու նե նա լու գոր ծա տու նե րի հետ։ Նա նաև ու ժե րը տար բեր աշ-
խա տանք նե րում փոր ձե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցավ։ Պարզ վեց, որ Է թա նը սի րում է աշ խա տել 
ե րե խա նե րի հետ։ Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մը Է թա նին ա ռա ջար կեց մտա ծել նա խադպ րո ցա-
կան ման կա վար ժի օգ նա կան դառ նա լու մա սին։ Մ շակ վեց դպրո ցի ա նե լիք նե րի պլան՝ տղա յին այս 
դե րին նա խա պատ րաս տե լու հա մար։ Հա ջորդ եր կու տար վա ըն թաց քում Է թա նը որ պես կա մա վոր 
աշ խա տեց ե րե խա նե րի խնամ քի կենտ րոն նե րում և սո վո րեց սո ցիա լա կան ու մի ջին մաս նա գի-
տա կան տար բեր հմտութ յուն ներ, ո րոնք ի րեն պետք էին գա լու ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում 
հա ջո ղութ յուն ու նե նա լու հա մար։ Կա մա վո րա կան փոր ձը հարս տաց րեց նրա կեն սագ րութ յու նը և  
օգ նեց ա վե լի մեծ վստա հութ յուն ձեռք բե րե լու սե փա կան կա րո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ։ Ա վագ 
դպրո ցի վեր ջին դա սա րա նում զբաղ վա ծութ յան մի տե ղա կան գոր ծա կա լութ յուն Է թա նին օգ նեց, 
որ վճար վող աշ խա տանք գտնի նա խադպ րո ցա կան ծրագ րե րից մե կում։ Ն րանք տղա յին սկզբնա-
կան շրջա նում օգ նե ցին աշ խա տե լու կենտ րո նում, ա պա Է թա նը սկսեց ինք նու րույն աշ խա տել։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին
1.  Ան ցու մա յին շրջա նը պլա նա վո րե լիս ո րո շե՛ք ա շա կեր տի ու ժեղ կող մե րը, նա խա սի րութ յուն-

նե րը և կա րիք նե րը։

2.  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար դպրո ցում ստեղ ծե՛ք հնա րա վո րութ-
յուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լու նրանց կա րո ղութ յուն նե րը աշ խա տան քա յին, ու սումնա կան և սո-
ցիա լա կան տար բեր ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լիս։
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3.  Ան ցու մա յին պլան նե րը մշա կե լիս մաս նա գետ նե րին նե րա ռե՛ք ըստ յու րա քանչ յուր ա շա-
կեր տի ան հա տա կան կա րիք նե րի։

4.  Հա մա գոր ծակ ցե՛ք տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, ո րոնք կա րող են օգ նել ա շա-
կեր տին մուտք գոր ծե լու հա մայն քա յին կյանք։

5.  Օգ տա գոր ծե՛ք ռազմավարություն և  ընտ րեք գոր ծիք ներ, ո րոնք դյու րին են դարձ նում ա շա-
կեր տի ներգ րա վու մը այս կամ այն աշ խա տան քում և հան գեց նում են արդ յու նա վետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
1.  Ա ջակ ցե՛ք պե տա կան ու ոչ պե տա կան կա ռույց նե րին, ո րոնք ու շադ րութ յուն են դարձ նում 

ան ցու մա յին շրջա նին։

2.  Ս տեղ ծե՛ք աշ խա տա տե ղեր և հա մա գոր ծակ ցե՛ք գոր ծա տու նե րի հետ՝ օ ժան դա կե լու հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րին, հատ կա պես՝ ան ցու մա յին շրջա նի հար ցե-
րում։

3.  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի ըն տա նիք նե րին ա ռա ջար կե՛ք տե ղե կատ-
վա կան հան դի պումներ՝ ներ կա յաց նե լու հա ջող ան ցու մա յին շրջան ա պա հո վե լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րը։ 

 Լրացուցիչ աղբյուրներ
Autistic Self-Advocacy Network. The transition to adulthood for youth with ID/DD. http://autisticadvocacy.org/wp-

content/uploads/2013/12/HealthCareTransition_ASAN_PolicyBrief_r2.pdf

Federal Partners in Transition. What to know about youth transition services for students and youth with disabilities. https://
www2.ed.gov/about/offices/list/osers/transition/products/fpt-fact-sheet-transitionservices-swd-ywd-3-9-2016.pdf

Network on transitions to adulthood. Moving into adulthood for youth with disabilities. . . https://www.nhchc.org/wp-
content/uploads/2011/10/youthdisabilities.pdf 

Pandey, S., & Argarwal, S., Transition to adulthood for youth with disability . .  http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/
Vol17-issue3/I01734145.pdf

Simon Fraser Society for Community Living. Transition to adulthood. http://www.inclusionbc.org/sites/default/files/
Transition-to-Adulthood-handbk-May12.pdf

Targett, P. et al. Promoting transition to adulthood for youth with physical disabilities…  http://www.worksupport.com/
documents/JVR_Promoting_transition.pdf

UNICEF (2014). Partnerships, Advocacy and Communication for Social Change, Webinar 7 and Companion Booklet 7. 
Series of 14 Webinars and Companion Technical Booklets on Inclusive Education. Geneva, Switzerland: Author. 
Retrieved from: Retrieved from https://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources-free/unicef-
inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version

Գրականության ցանկ
Asmus, J., Carter, E. W., Moss, C. K., Biggs, E. E., Bolt, D…Wier, K. (2017). Efficacy and social validity of peer 

network interventions for high school students with severe disabilities. American Journal on Intellectual and 
Developmental Disabilities, 122, 118–137.

 Bouck, E., & Carter, E. W. (in press). Community participation and natural supports. In L. S. Brusnahan, R. Stodden, 
& S. Zucker (Eds.), Prism series on transition. Arlington, VA: Council for Exceptional Children.

Carter, E. W. (2017). The promise and practice of peer support arrangements for students with intellectual and 
developmental disabilities. International Review of Research in Developmental Disabilities, 52, 141–174.

Carter, E. W. (2018a). Supporting the social lives of secondary students with severe disabilities: Critical elements for 
effective intervention. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 26, 52–61. 



179

Carter, E. W. (2018b). Supporting strong transitions for students with autism spectrum disorder. In Gelbar, N. (Ed.), 
Adolescents with autism spectrum disorder: A clinical handbook (pp. 171–195). New York, NY: Oxford University 
Press. 

Carter, E. W., Austin, D., & Trainor, A. A. (2012). Predictors of postschool employment outcomes for young adults with 
severe disabilities. Journal of Disability Policy Studies, 23, 50–63.

Carter, E. W., Biggs, E. E., & Blustein, C. L. (2016). Relationships matter: Addressing stigma among students with 
intellectual disability and their peers. In K. Scior and S. Werner (Eds.), Intellectual disability and stigma: Stepping 
out from the margins (pp. 149–164). London, UK: Palgrave McMillan.

Carter, E. W., & Bumble, J. L. (2018). The promise and possibilities of community conversations: Expanding employment 
opportunities for people with disabilities. Journal of Disability Policy Studies, 28, 195–202.

Carter, E. W., & Draper, J. (2010). Making school matter: Supporting meaningful secondary experiences for adolescents 
who use AAC. In D. McNaughton & D. R., Beukelman (Eds.), Transition strategies for adolescents and young 
adults who use augmentative and alternative communication (pp. 69–90). Baltimore, MD: Brookes Publishing.

Carter, E. W., Trainor, A. A., Cakiroglu, O., Cole, O., Swedeen, B. . . . Owens, L. (2009). Exploring school-business 
partnerships to expand career development and early work experiences for youth with disabilities. Career 
Development for Exceptional Individuals, 32, 145–159.

Carter, E. W., & Wehby, J. H. (2003). Job performance of transition-age youth with emotional and behavioral disorders. 
Exceptional Children, 69, 449–465.

Gilson, C. B., Carter, E. W., & Biggs, E. E. (2017). Systematic review of instructional methods to teach employment 
skills to secondary students with intellectual and developmental disabilities. Research and Practice for Persons 
with Severe Disabilities, 42, 89–107.

Education transition for children with disabilities in Armenia. (2015). Bridge of Hope NGO Research report. Yerevan: 
Armenia.

Harutyunyan, M. (2017). WHO International Classification of Function as a disability determination model in Armenia, 
ISSN 2518-167X. International Academy Journal Web of Scholar 5(14), August 2017, p. 54–57.

Hughes, C., & Carter, E. W. (2008). Peer buddy programs for successful secondary school inclusion. Baltimore, MD: 
Paul H. Brookes.

Hughes, C., & Carter, E. W. (2012). The new transition handbook: Strategies secondary school teachers use that work. 
Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

 “Individuals with Disabilities Education Act”. Idea.ed.gov. Retrieved 2019-07-12.

Ju, S., Zhang, D., & Pacha, J. (2012). Employability skills valued by employers as important for entry-level employees 
with and without disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 35, 29–38.

Mazzotti, V. L., Rowe, D. A., Sinclair, J., Poppen, M., Woods, W. E., & Shearer, M. L. (2016). Predictors of post-school 
success: A systematic review of NLTS2 secondary analyses. Career Development and Transition for Exceptional 
Individuals, 39, 196–215.

National Technical Assistance Center on Transition. (2012). NSTTAC indicator 13 checklist form A. Charlotte, NC: 
Author.

Noonan, P. M., Morningstar, M. E., & Erickson, A. G. (2008). Improving interagency collaboration: Effective strategies 
used by high-performing local districts and communities. Career Development for Exceptional Individuals, 31, 
132–143.

Sitlington, P., Neubert, D. A., & Leconte, P. J. (1997). Transition assessment: The position of the division on career 
development and transition. Career Development for Exceptional Individuals, 20, 69–79.

Wehmeyer, M. L., & Webb, K. (2012). Handbook of adolescent transition education for youth with disabilities. New York, 
NY: Routledge.



180

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



181

 



182



183

 Սույն գլխում քննարկ վում են այ լընտ րան քա յին, լրա ցու ցիչ 
հա ղոր դակց ման ձևե րը։ Անդ րա դարձ է կա տար վում ա շա կեր

տին հա մա պա տաս խան հա ղոր դակց ման ձևի ընտ րութ յա նը` ել
նե լով նրա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից։ Ներ կա յաց վում են հա
ղոր դակց ման այ լընտ րան քա յին ձևե րից օգտ վե լու արդ յու նա վետ 
դա սա վանդ ման ըն թա ցա կար գեր:

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԵՐԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Մարիետա Ն. Ջենեքի

Հոլանդ կենտրոն, Մինեսոթա

Արմենուհի Ավագյան, Մարինե Մարության
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գլուխ 10



184

Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք այ լընտ րան քա յին ձևով հա ղոր դակց վող ա շատ կերտ նե րին։
2.  Ո րո՞նք են այ լընտ րան քա յին ձևով հա ղոր դակց վող ա շա կեր տին հաս կա նա լու դժվա րութ-

յուն նե րը։
3.  Արդ յոք այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման կի րա ռու մը խո չըն դո տո՞ւմ է խոս քա յին հա ղոր-

դակց ման զար գա ցու մը։
4.  Արդ յոք ա շա կեր տի մայ րե նի լեզ վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը (քե րա կա նա կան, շա րա-

հյու սա կան) խո չըն դո տո՞ւմ են այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման կի րա ռու մը:

Նե րա ծութ յուն
Այս գլխում ար ծարծ վում է այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման մե թոդ նե րի արդ յու նա վետ կի-

րա ռու մը խոս քի և հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ, հատ կա պես աու տիզմ և տե սո ղա կան խան-
գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում։

Ամ բողջ աշ խար հում աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րումներ (ԱՍԽ) ու նե ցող ե րե խա նե րի 
թիվն ա ճում է (Ք րիս տեն սեն և  ու րիշ ներ, 2016)։ Ըստ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յան, աշ խար հում 160 ե րե խա յից 1-ը ԱՍԽ (ԱՀ, փաս տարկ ներ, 2017) ախ տո րո շում 
ու նի։ Այս վի ճա կագ րութ յու նը ԱՍԽ տա րած վա ծութ յան մի ջին ցու ցա նիշն է. տար բեր հե տա զո-
տութ յուն ներ տա րած վա ծութ յան տար բեր ցու ցա նիշ ներ են ներ կա յաց նում։ Բա ցի այդ, եր կա րատև, 
միև նույն փո փո խա կա նի կրկնվող դի տար կումնե րով մե թո դի կի րառ մամբ ի րա կա նաց վող և տվ-
յալ նե րի ա ռա վել լավ վե րահս կո ղութ յուն ա պա հո վող հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են ԱՍԽ-ի 
էա կա նո րեն ա վե լի մեծ տա րած վա ծութ յան մա սին։ ԱՍԽ-ի տա րած վա ծութ յու նը ցածր և մի ջին 
ե կա մուտ ներ ու նե ցող բազ մա թիվ երկր նե րում մնում է գրե թե չհե տա զոտ ված։

ԱՍԽ ախ տո րո շում ու նե ցող ե րե խա նե րը մշտա պես դրսևո րում են հա ղոր դակց ման ու սո-
ցիա լա կան շփումնե րի դժվա րութ յուն ներ և կրկն վող վար քա գիծ։ Աու տիզ մի դեպ քում հիմնա կա-
նում տու ժում են հետև յալ ե րեք ո լորտ նե րը. սո ցիա լա կա նա ցում, հար մար վո ղա կան վարք, խոսք և 
հա ղոր դակ ցում (Ա մե րիկ յան հո գե բու ժութ յան ա սո ցիա ցիա, 2013)։

ԱՍԽ ու նե ցող ե րե խա նե րը սո ցիա լա կան շփման դժվա րութ յուն նե րի տա րաբ նույթ ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ներ, հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ և կրկն վող վար քագ ծի մի տում ու նեն։ Դ րանք 
դրսևոր վում են ճա նա չո ղա կան ո լոր տի և խոս քի ար տա հայտ ված խան գա րումնե րից մինչև բարձ-
րա գույն ճա նա չո ղա կան և խոս քա յին փայ լուն կա րո ղութ յուն նե րի տես քով։ Այլ կերպ ա սած, աու-
տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի խոս քի և հա ղոր դակց ման կա րո ղութ յուն նե րը կա րող են տա տան վել 
լիա կա տար ան խո սութ յու նից մինչև լիար ժեք խոսք։ Վե րը նշված ե րեք ո լորտ նե րում դրսևոր վող 
ախ տա նիշ նե րը և դ րանց ծան րութ յան աս տի ճան նե րը շատ տար բեր են։ ԱՍԽ՝ աու տիզմ ու նե ցող 
ան ձանց մոտ կա րող է դրսևոր վել բարձր ֆունկ ցիո նա լութ յուն` ա ռաջ բե րե լով հա մե մա տա բար 
թեթև դժվա րութ յուն ներ, մյուս դեպ քում՝ ախ տա նիշ նե րը կա րող են ա վե լի ծանր լի նել` խո չըն դո-
տե լով ան գամ ա ռօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Ան կախ այս տար բե րութ յուն նե րից՝ ԱՍԽ-ի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը և ն րա նով պայ մա նա վոր ված մար տահ րա վեր նե րը ազ դում են այն պի սի կար ևո-
րա գույն հմտութ յան զար գաց ման վրա, ինչ պի սին սո ցիա լա կան հա ղոր դակ ցումն է։ Ըստ Բոն դեյ 
և Ֆ րոս տի (2011) հե տա զո տութ յուն նե րից մե կի՝ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 80%-ը 
հան րակր թա կան դպրոց հա ճա խե լու ա ռա ջին 3 տա րի նե րի ըն թաց քում այդ պես էլ չի տի րա պե-
տում հա ղոր դակց ման ֆունկ ցիո նալ (գոր ծա ռա կան) հմտութ յուն նե րին։ 

Տա րի նե րի ըն թաց քում ԱՍԽ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րը փոր ձել 
են մշա կել այս ե րե խա նե րի հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի զար գաց ման տար բեր հա մա կար-
գեր` ա ռա ջար կե լով տար բեր մե թոդ ներ։ Մաս նա գետ նե րի մի մա սը մինչ օրս էլ պնդում է, որ ԱՍԽ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ լո գո պե դա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում պետք է հեն վել ա վան դա կան 
մե թոդ նե րի, այն է` ձայ նար ձա կումնե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման, կրկնօ րի նակ մամբ բա ռեր 
ու ար տա հայ տութ յուն ներ ար տա սա նե լու ու նա կութ յան զար գաց ման վրա։ Մաս նա գետ նե րի մյուս 
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մասն ա ռա ջար կում է այս ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս շեշ տը դնել ոչ թե խոսք ձևա վո րե լու, այլ 
ա ռա ջին հեր թին հա ղոր դակ ցում զար գաց նե լու վրա, քա նի որ աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի մեջ 
տա րի նե րի ըն թաց քում դժվա րութ յամբ ձևա վոր ված ձայ նար ձա կումնե րը, բա ռերն ու ար տա հայ-
տութ յուն նե րը կա րող են լի նել ոչ ֆունկ ցիո նալ ու չծա ռա յել հա ղոր դակց մա նը (Ա վագ յան, 2011a, 
2011b)։

 Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում տե սո ղութ յու նը հան դես է գա լիս որ պես տե ղե կատ վութ յունն ըն-
կա լե լու ա ռաջ նա յին, կար ևո րա գույն մի ջոց, ինչ պես նաև նպաս տում է այլ զգա յա րան նե րից ե կող 
ազ դակ նե րի ներգ րավ մա նը։ Տե սո ղութ յան ըն կալ մա նը նպաս տող կար ևո րա գույն զգա յա րա նի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում չտես նող ե րե խա նե րը շրջա պա տող աշ խար հը պատ կե րաց նե լու և  այն 
ի մաս տա վո րե լու նպա տա կով հիմն վում են մյուս զգա յա րան նե րի՝ լսո ղութ յան, կի նես թե տիկ զգա-
յութ յուն նե րի և հո տա ռութ յան վրա։ Տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը հա ճախ 
հա ղոր դակց ման սո ցիա լա կան աս պեկտ նե րի զար գա ցումն ա պա հո վող տե ղե կատ վութ յան կամ 
խոս քի զար գաց ման հա մար կար ևոր ճա նա չո ղա կան ու նա կութ յուն նե րի պա կաս ու նեն։ Այ լընտ-
րան քա յին հա ղոր դակց ման սար քեր ընտ րե լիս և  այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման հա մա կար-
գեր նա խագ ծե լիս հար կա վոր է հաշ վի առ նել տե սո ղութ յան բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի խան գար-
ման ազ դե ցութ յու նը ե րե խա յի խոս քի զար գաց ման վրա։ Ե րե խա նե րի վե րա բեր մունքն այ լընտ-
րան քա յին հա ղոր դակց ման սար քե րին և շո շափ վող նշան նե րին նույն պես կա րող է կախ ված լի նել 
օբ յեկտ նե րի հե տա զոտ ման, դրանց հետ ծա նո թա նա լու ձգտու մից։ Տե սո ղութ յան խան գա րումներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րը դժվա րութ յամբ են մի գոր ծո ղութ յու նից անց նում մյու սին։ Ն րանք դժվա րա-
նում են ըն կա լել ուղ ղութ յուն ներ ցույց տվող բա ռե րի ի մաս տը, չեն կա րո ղա նում հետ ևել դրանց և, 
հետ ևա բար, դժվա րա նում են մի գոր ծո ղութ յու նից անց նել մյու սին։ Այդ պատ ճա ռով յու րա քանչ յուր 
օր վա ըն թաց քում կա տար վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նա կա ցույց ու նե նա լը շատ օգ տա կար 
է։ Տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը կա րող են ար ձա գան քել ա ռար կա նե րով, 
նկար նե րով, բրայլ յան քար տե րով, ձայ նա յին հա ղոր դագ րութ յուն նե րով կամ դրանց հա մադ րութ-
յամբ ( Գոլդ վեր և Սիլ վեր, 1998)։

Այ լընտ րան քա յին լրա ցու ցիչ հա ղոր դակց ման նպա տակ նե րը պետք է նե րառ վեն այս ե րե-
խա նե րի ա կա դե միա կան և սո ցիա լա կան ծրագ րե րում։ Օր վա կա նո նա կարգ ված ըն թա ցա կար գի 
առ կա յութ յան դեպ քում ԱՍԽ ու նե ցող և չ տես նող ե րե խա նե րի հա մար ի րա կա նաց վե լիք գոր ծո-
ղութ յուն նե րը դառ նում են կան խա տե սե լի, ինչն ա պա հո վում է կար գու կա նոն և կազ մա կերպ վա-
ծութ յուն։ Օր վա կա նո նա կարգ ված ըն թա ցա կար գե րը, հա մա պա տաս խան անձ նա կազ մի հա մա-
գոր ծակ ցա յին ջան քե րի շնոր հիվ, հեշ տութ յամբ կա րե լի է ներ մու ծել դա սա գոր ծըն թա ցի մեջ։

Այ լընտ րան քա յին լրա ցու ցիչ հա ղոր դակց ման հա մա կար գեր
Այ լընտ րան քա յին լրա ցու ցիչ հա ղոր դակ ցու մը (ԱԼՀ) ի րե նից ներ կա յաց նում է ցան կա ցած 

սարք, հա մա կարգ կամ մե թոդ, ո րը բա րե լա վում է հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող 
ան ձանց հա ղոր դակց ման կա րո ղութ յուն նե րը։ ԱԼՀ-ն նե րա ռում է ներ քին (խոս քի ըն կա լում) և  ար-
տա քին (ար տա բե րա կան կողմ) խոս քի դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց խոս քը փո խա րի նող 
կամ այն լրաց նող մո տե ցումներ։ 

ԱԼՀ-ն կա րե լի է բա ժա նել եր կու մեծ խմբի՝ օ ժան դակ մի ջոց նե րով և  ա ռանց օ ժան դակ մի-
ջոց նե րի ի րա կա նաց վող այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցում։

Ա ռանց օ ժան դակ մի ջոց նե րի ի րա կա նաց վող այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցու մը որ ևէ տեխ-
նի կա կան մի ջո ցի օգ տա գոր ծում չի են թադ րում, փո խա րե նը պա հան ջում է շար ժումնե րի ու դրանց 
վե րահս կո ղութ յան բա վա րար մա կար դակ։ Այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման այս խմբին պատ-
կա նող ձևե րից են ժես տե րը, մատ նա խո սութ յու նը, դի մա խա ղը, ձայ նար ձա կումներն ու մարմնի 
լե զուն (ԱԼՀ, 2018)։ 

Օ ժան դակ մի ջոց նե րով ի րա կա նաց վող այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցու մը պա հան ջում է 
որևէ ար տա քին ա ջակ ցութ յան, մի ջո ցի, սար քի առ կա յութ յուն: Դա կա րող է լի նել ինչ պես է լեկտ-
րո նա յին, այն պես էլ ոչ է լեկտ րո նա յին։ Օ ժան դակ մի ջոց նե րով ի րա կա նաց վող այ լընտ րան քա յին 
հա ղոր դակց ման տար բե րակ ներն են ցածր, մի ջին և բարձր տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րը/սար քե-
րը։ Ցածր տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րը բա վա կա նին պարզ են ու մատ չե լի և հա ճախ է ներ գիա յի 
աղբ յուր չեն պա հան ջում։
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Վեր ջի նիս օ րի նակ ներ են նկար նե րը, ա ռար կա նե րը, լու սան կար նե րը, գրե լը և հա ղոր դակց-
ման տախ տակ նե րը։ Բարձր տեխ նո լո գիա կան սար քե րը գոր ծա ռա կան ա ռու մով հա գեց ված են, 
բայց և շատ թանկ ար ժեն։ Այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման բարձր տեխ նո լո գիա կան սար քե րը 
պա հան ջում են է ներ գիա յի աղբ յուր։ Սար քը պատ շաճ կեր պով ծրագ րա վո րե լու և շա հա գոր ծե լու 
հա մար պետք է դա սըն թաց անց նել։ Բարձր տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րի օ րի նակ ներ են խոս քի 
վե րար տադ րող սար քե րը, ա ռան ձին ար տա հայ տութ յուն ներ վե րար տադ րող սար քե րը և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րե րում ներ բեռն վող «խո սող» ծրագ րե րը։ 

ԱՍԽ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար հա ղոր դակց ման այ լընտ րան քա յին ձևե րը կա րող են ու նե-
նալ ե րեք տե սա կի կի րա ռութ յուն։

1.  ԱԼՀ-ն կի րառ վում է ոչ լիար ժեք խոսք ու նե ցող ե րե խա նե րի կող մից որ պես բա ռա պա շա րի 
սա կա վութ յու նը լրաց նող և խոս քի քե րա կա նա կան կող մի թե րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե-
լուն նպաս տող մի ջոց։ 

2.  ԱԼՀ-ն դեռևս չխո սող ե րե խա յի հա մար ծա ռա յում է որ պես ժա մա նա կա վոր հա ղոր դակց-
ման մի ջոց մինչև խոս քի ձևա վո րու մը։

3.  ԱԼՀ-ն  ընդ հան րա պես չխո սող ե րե խա յի հա մար ծա ռա յում է որ պես միակ հա ղոր դակց ման 
մի ջոց։ 

Տե ղագ րա հենք և  ընտ րութ յան վրա հիմն ված խոս քա յին վար քա գիծ: Խոս քի զար գաց ման 
հա պա ղում ու նե ցող ե րե խա յի հա մար ԱԼՀ-ի տե սակն ընտ րե լիս չպետք է հիմն վել միայն վեր ջի նիս 
ցածր կամ բարձր տեխ նո լո գիա կան լի նե լու հան գա ման քի վրա։ Պետք է հաշ վի առ նել ԱԼՀ հա մա-
կար գե րի տե սակ նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող կար ևոր հա յե ցա կար գա յին տար բե րութ յուն նե րը։ 
Խո սե լը, ժես տե րի լե զուն և գ րա վոր խոս քը դաս վում են խոս քի տե ղագ րա հենք վար քագ ծի շար քը։ 
Այն հա մա կար գե րը, ո րոն ցում պա հանջ վում է, որ ե րե խան ցույց տա կամ ընտ րութ յուն կա տա րի, 
դաս վում են ընտ րութ յան վրա հիմն ված վար քագ ծի շար քը ( Մի շել, 1985)։ Խոս քի տե ղագ րա հենք 
վար քագ ծի դեպ քում ար տա հայտ վե լու ձևե րը տար բեր վում են` պա հան ջե լով խոս քա յին մի վար-
քագ ծից ան ցում մյու սին։ Օ րի նակ՝ ժես տե րի լեզ վով հա ղոր դակց վե լիս շուն և կա տու բա ռերն ար-
տա հայտ վում են ձեռ քի/մատ նե րի ակն հայ տո րեն տար բեր վող դիր քե րով ու շար ժումնե րով։ Այս 
տե ղագ րա կան տար բե րութ յուն ներն ի հայտ են գա լիս նաև խո սե լու և գ րե լու ժա մա նակ։ 

Ընտ րութ յան վրա հիմն ված խոս քա յին վար քագ ծի դեպ քում ե րե խան ար տա հայտ վում է 
մատ նա ցույց ա նե լով, դիպ չե լով, հա յաց քով կամ որ ևէ կերպ հաս կաց նե լով։ Այս տար բե րա կում 
ար տա հայտ վե լու ձևը ան փո փոխ է, փոխ վում է միայն խթա նը/ցան կա լի ա ռար կան ( Մի շել, 1985)։

Հո գե լեզ վա բա նութ յունն առ հա սա րակ տար բե րութ յուն չի դնում խոս քա յին վար քագ ծի այս 
եր կու տե սակ նե րի միջև։ Ընդ հան րա պես հա մար վում է, որ դրանք տե սա կա նո րեն հա մար ժեք են, 
քա նի որ եր կուսն էլ նույն ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցի դրսևո րումներն են։ Այդ է պատ ճա ռը, որ 
հո գե լեզ վա բան նե րը կար ևո րում են բա ռե րի ազ դե ցութ յու նը լսո ղի վրա։ Վար քագ ծի տե սանկ յու-
նից ի րա կա նաց ված վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ խոս քա յին վար քագ ծի եր կու տե սակ նե րի միջև 
կան տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք խոս քի զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խա յի հա մար հա ղոր-
դակց ման տար բե րակ ընտ րե լիս պետք է հաշ վի առն վեն ( Սանդ բերգ և Սանդ բերգ, 1990)։

Տե ղագ րա հենք և  ընտ րութ յան վրա հիմն ված խոս քա յին վար քագ ծե րի միջև ընտ րութ յուն կա-
տա րե լիս պետք է հաշ վի առ նել նրանց միջև առ կա և՛ գործ նա կան, և՛ հա յե ցա կար գա յին տար բե-
րութ յուն նե րը ( Սանդ բերգ և Սանդ բերգ, 1990)։ 

Խոս քի տե ղագ րա հենք վար քագ ծե րից մե կի` ժես տե րի կի րառ ման դեպ քում ու սու ցիչ ներն ու 
ծնող նե րը պետք է նկա տի ու նե նան, որ այն կա րող է լի նել հա ջող ված, ե թե ի րենք գո նե մա սամբ 
տի րա պե տեն ժես տե րին։ Ընտ րութ յան վրա հիմն ված խոս քա յին վար քագ ծից օգտ վող ե րե խա յին 
լսո ղը, ըն կա լո ղը որ ևէ հա տուկ դա սըն թա ցի կա րիք չու նի։ Ե թե դի տար կենք լսո ղի տե սանկ յու նից, 
ա պա մատ նա ցույց ա նե լով հա ղոր դակց վող ե րե խա յին ա ռա վել հեշտ է հաս կա նա լը։

Սա կայն մատ նա ցույց ա նե լու մի ջո ցով հա ղոր դակ ցու մը նույն պես ա ռա ջաց նում է ո րոշ գործ-
նա կան խնդիր ներ, ո րոնք կա րող են խա թա րել հա ղոր դակ ցու մը ( Սանդ բերգ և Սանդ բերգ, 1990)։ 
Ակն հայտ խնդիր նե րից մեկն այն է, որ խո սո ղի հա մար սար քը պետք է միշտ հա սա նե լի լի նի, ին չը 
ոչ միշտ է հնա րա վոր։ Միա ժա մա նակ սար քը պար բե րա բար պա հան ջում է տեխ նի կա կան սպա-
սար կում և լից քա վո րում։ Ա վե լին, շատ բա ռեր, օ րի նակ՝ բա յեր, դե րա նուն ներ, ա ծանց ներ դժվար 
է պատ կե րել նկա րի կամ նշա նի մի ջո ցով, հետ ևա բար դրանց ըն կա լու մը, ա ռանց հա մա պա տաս-
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խան բա ռի, կա րող է դժվար լի նել։ Խո սող սար քի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ այն 
չի պա հան ջում որ ևէ օ ժան դա կութ յուն ներ կա նե րի կող մից, ինչ պես, օ րի նակ, ժես տե րի լեզ վի պա-
րա գա յում է։

Սանդ բերգ և Սանդ բեր գը (1990) հե տա զո տել են հա ղոր դակց ման տե ղագ րա հենք և  ընտ րութ-
յան վրա հիմն ված ձևե րի տար բե րութ յուն նե րը՝ ըստ տի րա պետ ման ա րա գութ յան, ար տա հայտ վե-
լու ճշգրտութ յան, ընդ հան րաց ման, պահ պան ման, ինք նա բուխ հա ղոր դակց ման ու հա մար ժե քութ-
յան։ Տվ յալ նե րը վկա յում են, որ ընտ րութ յան վրա հիմն ված հա ղոր դակց ման տար բե րակ նե րը ար-
տա հայտ վո ղից պա հան ջում են շատ փոր ձա ռութ յուն։ Հա ղոր դակց ման այս տար բե րա կի դեպ քում 
ըն կա լո ղը, զրու ցա կի ցը նույն պես ու նե նում է դժվա րութ յուն ներ։ Դ րանց ընտ րութ յան վրա հիմն ված 
հա մա կար գե րի դեպ քում դժվար է հիմն վել խթան նե րի/ ցան կա լի ա ռար կա նե րի վրա։ Նշ ված տար-
բե րութ յուն նե րը հեր քում են հո գե լեզ վա բան նե րի այն թե զը, թե խոս քա յին վար քագ ծի եր կու տե-
սակ նե րը հա մար ժեք են։ Վեր հան ված արդ յունք նե րը հեր քում են նաև լո գո պեդ նե րի այն կար ծի-
քը, թե չխո սող ե րե խա նե րի հա մար, տե ղագ րա հենք հա մա կար գե րի հա մե մատ, ընտ րութ յան վրա 
հիմն ված նե րը ա ռա վե լութ յուն ներ ու նեն։

 Հա ղոր դակց ման ու սու ցում այ լընտ րան քա յին      
մի ջոց նե րի կի րառ մամբ
Խոս քի զար գաց մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յուն սկսե լիս, ան կախ հա ղոր դակց ման տար բե-

րա կից, կար ևոր է արդ յու նա վետ դա սա վանդ ման ըն թա ցա կար գեր կի րա ռել։ Սանդ բեր գը և Պար-
թինգ տո նը (1998) մշա կել են հա մա գոր ծակ ցութ յան բա րե լավ ման և խոս քի արդ յու նա վետ զար-
գաց ման ըն թա ցա կար գեր։ Դ րանք նե րա ռում են հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը.

1.  Ս տեղ ծել մտեր միկ կապ, այն պես ա նել, որ ու սու ցի չը զու գորդ վի ցան կա լի ա ռար կա ներ 
տվո ղի, ոչ թե զվար ճա լի ա ռար կա նե րը հե ռաց նո ղի հետ։

2.  Ս տեղ ծել հե տաքրք րութ յուն և սո վո րեց նել ար տա հայտ վել` ա ռար կա յի նկատ մամբ ցան-
կութ յուն ա ռա ջաց նե լով։ 

3.  Ու սու ցումն սկսել նրա նից, որ ա շա կեր տը խնդրի իր հա մար խիստ ցան կա լի բա նե րը։

4.  Ա պա հո վել հու շումներ` ե րե խա յին ցույց տա լով, որ խո սե լը հեշտ է, ա պա հետզ հե տե պա-
կա սեց նել դրանք։ 

5.  Խոս քի զար գա ցումն ի րա կա նաց նել ե րե խա յի հա մար բնա կան մի ջա վայ րում։ Սա ա պա հո-
վում է հա ղոր դակց ման ֆունկ ցիո նա լութ յու նը։ 

Գո յութ յուն ու նի ԱԼՀ-ի եր կու տա րած ված ե ղա նակ, ո րոնք օգ տա գործ վում են խոս քի զար-
գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս։ Դ րանք են՝ նկար նե րի փո խա նակ-
մամբ հա ղոր դակց ման հա մա կար գը (ՆՓՀՀ) և Դե Խո սիր Հի մա (Go Talk Now) ծրա գի րը։

Ն կար նե րի փո խա նակ մամբ հա ղոր դակց ման հա մա կարգ
 Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին լո գո պեդ նե րը կի րա ռում են ԱԼՀ-ի ցածր տեխ նո լո գիա-

կան տար բե րակ նե րը, հատ կա պես՝ նկար նե րի փո խա նակ մամբ հա ղոր դակց ման հա մա կար-
գը (ՆՓՀՀ)։ Ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին գրա կա նութ յան մեջ այն նշվում է PECS հա պա վու մով 
(Picture Exchange Communication System): ՆՓՀՀ-ն սկզբ նա վոր վել է 1985 թ. ( Բոն դեյ և Ֆ րոստ, 
2002)։ Այն ի սկզբա նե նա խա տես վել էր աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա ղոր դակց ման զար գաց-
ման հա մար ( Բոն դեյ և Ֆ րոստ, 2011)։ Ա վե լի ուշ այն սկսե ցին օգ տա գոր ծել ա ռանց տա րի քա յին 
սահ մա նա փակ ման, տար բեր պատ ճառ նե րով ա ռա ջա ցած հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն նե րի 
դեպ քում ( Բա կա և  ու րիշ ներ, 1994; Գար ֆինկ լե և Շ վարց, 1994; Նոր րիս- Հոլթ, 2001; Ռո ւե դա և 
Ս թիլլ ման, 2012)։ Ներ կա յումս ՆՓՀՀ-ն հա ջո ղութ յամբ կի րառ վում է Եվ րո պա յում, ԱՄՆ-ում, Կա-
նա դա յում, Ճա պո նիա յում, Ավստ րա լիա յում, Հա յաս տա նում և  այլ երկր նե րում (Ա վագ յան, 2011a, 
2011b; Բա կա և  ու րիշ ներ, 1994; Բերնս տեյն, 1989)։ Այս մե թո դա բա նութ յան հիմնա կան նպա տակ-
ներն են ֆունկ ցիո նալ գոր ծա ռա կան հա ղոր դակց ման հմտութ յան զար գա ցու մը, խոս քա յին նա-
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խա ձեռ նութ յան, ինք նա բուխ խոս քի հմտութ յուն նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը։ ՆՓՀՀ կի րա-
ռե լիս ե րե խան սո վո րում է նկար նե րի մի ջո ցով ար տա հայ տել իր ցան կութ յուն նե րը, մտքե րը, հե-
տա գա յում նաև հույ զե րը։

Այս հա մա կար գի ա ռաջ նա յին նպա տա կը ե րե խա յի ֆունկ ցիո նալ հա ղոր դակ ցու մը ձևա վո-
րելն է, երկ րոր դա յին նպա տա կը` ե րե խա յին խո սել սո վո րեց նե լը։ Սա կայն սա չի նշա նա կում, որ 
այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման այս տար բե րակն ան տե սում է խոս քի ձևա վո րու մը։ Այն զար-
գաց նում է հա ղոր դակ ցու մը` շա րու նա կե լով նպաս տել խոս քի ձևա վոր մա նը և բա րե լա վե լով հա-
ղոր դակ ցու մը։ Բա զում հե տա զո տութ յուն ներ փաս տում են, որ ՆՓՀՀ-ն խ թա նում է խոս քի զար գա-
ցու մը (Գ լեն նեն,1992; Սիլ վեր ման, Կուրց և Դ րա պեր, 2013)։

Ն կար նե րի մի ջո ցով հա ղոր դակց վել սո վո րե լը հա րում է խոս քի բնա կա նոն զար գաց ման օ րի-
նա չա փութ յուն նե րին։ Ե րե խա նե րը նախ սո վո րում են հա ղոր դակց վել ա ռան ձին պատ կեր նե րով 
(բա ռե րով), ա պա սկսում են նկար նե րը հա մադ րել` կազ մել նա խա դա սութ յուն ներ` վե րար տադ րե-
լով քե րա կա նա կան կա ռույց նե րը։ 

Ե րե խա նե րին դի տար կե լիս տես նում ենք, որ օր վա ըն թաց քում նրանք կա տա րում են բազ-
մա թիվ գոր ծո ղութ յուն ներ։ Ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն կա րե լի է այն պես մո դե լա վո րել, որ ե րե խան 
հա ղոր դակց վե լու ու ինչ-որ բան խնդրե լու ցան կութ յուն ու նե նա: Հենց այդ ա ռիթ ներն էլ օգ տա-
գործ վում են նրան հա ղոր դակց վել սո վո րեց նե լու նպա տա կով։ Այս մե թո դը կի րա ռե լիս ե րե խա նե-
րը պետք է ու նե նան ան հա տա կան հա ղոր դակց ման գիրք, ո րը ի րենց հետ պետք է տա նեն ա մեն 
տեղ։ Գիր քը նե րա ռում է բազ մա թիվ նկար ներ և նա խա դա սութ յան հա մար նա խա տես ված հատ-
ված։

ՆՓՀՀ մե թո դը կազմ ված է վեց փու լից ( Բոն դեյ և Ֆ րոստ, 2002, 2011)։ Ա ռա ջին փու լում ե րե-
խան կա տա րում է պարզ փո խա նա կում. տա լիս է նկար/պատ կեր, ստա նում հա մա պա տաս խան 
ա ռար կան: Փո խա նա կութ յուն կա տա րե լուն կա րող է դրդել այն ա ռար կան, ո րը նա շատ է ցան կա-
նում ու նե նալ կամ օգ տա գոր ծել:

Երկ րորդ փու լում ե րե խան վերց նում է նկա րը/պատ կե րը, մո տե նում է մաս նա գե տին, նրա ու-
շադ րութ յու նը հրա վի րում է իր վրա և կա տա րում է փո խա նա կում: Ընդ ո րում՝ այս փու լում աշ խա-
տան քը կազ մա կերպ վում է այն պես, որ ե րե խան փո խա նա կում կա տա րի տար բեր մարդ կանց հետ 
ու տար բեր ի րա վի ճակ նե րում: 

Եր րորդ փու լի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ ե րե խան սկսում է դի տել նկար ներն ու 
ընտ րել ի րեն անհ րա ժեշտ ա ռար կա յի հա մա պա տաս խան նկա րը: Այս փու լում աշ խա տան քի մեջ 
սկսում ենք կի րա ռել հա ղոր դակց ման գիր քը, ո րի վրա նախ փակց վում է եր կու նկար: Ե րե խան 
նախ պետք է վերց նի նկա րը, տա հա ղոր դակց ման գոր ծըն կե րո ջը, ա պա վերց նի հա մա պա տաս-
խան ա ռար կան: Փաս տո րեն, այս փու լում մե խա նի կա կան փո խա նա կու մից ե րե խան ան ցում է 
կա տա րում մտած ված փո խա նակ մա նը:

Չոր րորդ փու լը բե կումնա յին է եր կու ա ռու մով. նախ՝ մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի մե ծա-
մաս նութ յունն այս փու լում սկսում է խո սել, ա պա ե րե խան սկսում է հա ղոր դակց վել նա խա դա սութ-
յուն նե րով` հետզ հե տե ընդ լայ նե լով դրանք ու օգ տա գոր ծե լով խոս քի մա սեր:

Նա խա դա սութ յուն կազ մե լու նպա տա կով ե րե խա յի հա ղոր դակց ման գրքում ու նե նում ենք 
նա խա դա սութ յան հատ ված: Ե րե խան վեր ջի նիս վրա փակց նում է «Ես ու զում եմ» ար տա հայ տութ-
յան խորհր դա նիշն ու ցան կա լի ա ռար կա յի նկա րը, մո տե նում է հա ղոր դակց ման գոր ծըն կե րո ջը, 
ո րը բարձ րա ձայ նում է տվյալ նա խա դա սութ յու նը և տա լիս ցան կա լի ա ռար կան: Ե թե ե րե խան ար-
դեն խո սում է, ա պա նա խա դա սութ յու նը նա է ար տա սա նում:

Հին գե րորդ փու լում ե րե խան պա տաս խա նում է «Ի՞նչ ես ու զում» հար ցին:
Վե ցե րորդ փու լում ե րե խան սկսում է մեկ նա բա նել տար բեր ի րա վի ճակ ներ` պա տաս խա նե-

լով «Ի՞նչ ես տես նում», «Ի՞նչ ես լսում», «Ի՞նչ է սա» և  այլ հար ցե րի: Վե րո հիշ յալ փու լե րի ըն թաց քում 
ե րե խան նաև սո վո րում է են թարկ վել «սպա սիր» հրա հան գին, ըն կա լել «ա յո» և «ոչ» բա ռե րի ի մաս-
տը, «չկա» ար տա հայ տութ յու նը:

Ն կա տի առ նե լով նա խա դա սութ յուն նե րի կամ տեքս տե րի շա րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը՝ ՆՓՀՀ-ն ձ ևա փոխ վել է։ Օ րի նակ` ստեղծ վել են ա ռան ձին քար տեր օ ժան դակ բա յե-
րի և շաղ կապ նե րի հա մար և  այլն (Ա վագ յան, 2011a).
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Դե Խո սիր Հի մա (Go Talk NOW)
Դե Խո սիր Հի մա-ն  ընտ րութ յան վրա հիմն ված ԱԼՀ սար քե րից մեկն է։ Այն ա ջակ ցող տեխ-

նո լո գիա յի տա րա տե սակ է, ո րը զար գաց ման խան գա րումներ կամ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ու նե նա լու սե փա կան ձայ նը ( Դե Խո սիր Հի մա, 2012)։ Այս 
ծրա գի րը կա րե լի է ա րագ ան հա տա կա նաց նել. այն տա լիս է սար քի մի ջո ցով ինչ պես մեկ, այն պես 
էլ բազ մա թիվ մտքեր և խոսք «ա սե լու» հնա րա վո րութ յուն։ Դե Խո սիր Հի մա բարձր տեխ նո լո գիա-
կան մի ջո ցի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս iPad-ը վե րա ծե լու ան-
հա տա կան հա ղոր դակց ման սար քի։

Դե Խո սիր Հի մա–ն ու նի մի շարք այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ևս, ո րոնց շնոր հիվ ԱԼՀ 
սար քի անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում շա տե րը նա խընտ րում են սա ( Դե Խո սիր Հի մա, 2012)։ Դե 
Խո սիր Հի ման  օգ տա գոր ծում է iPad-ի հի շո ղութ յան մեջ առ կա պատ կեր ներ, լու սան կար ներ, նաև 
դրանք հա մա ցան ցից ներ բեռ նե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս։ Այս պատ կեր նե րը կա րե լի է ձևա-
փո խել՝ կտրա տե լով, մասշ տա բը փո խե լով և շր ջե լով։ Այս սար քի գլխա վոր ա ռա վե լութ յունն այն է, 
որ կա րող է օգ տա գործ վել ցան կա ցած լեզ վին տի րա պե տող ան ձանց կող մից, քա նի որ ըն ձե ռում 
է պատ կեր նե րի ան վա նումնե րը ձայ նագ րե լու հնա րա վո րութ յուն։ Սա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ան վա նումնե րը ձայ նագ րել տար բեր բար բառ նե րով ու տար բեր ա ռո գա նութ յամբ։ Դե Խո սիր Հի
ման ցան կա ցած տեքստ բարձ րա ձայն կար դում է և կա րող է տե սան յու թեր ցու ցադ րել։ Այս սար-
քի այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից են ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն ներն ու չա փա զանց 
մեծ բա ռա ցան կը։ Յու րա քանչ յուր էջ պա րու նա կում է մինչև 25 բառ-ար տա հայ տութ յուն։ Կա րե լի 
է այն պես ծրագ րա վո րել, որ ա մե նա կի րա ռե լի ու ա մե նա կար ևոր 4 բառ-ար տա հայ տութ յու նը մեկ 
հպու մով հա սա նե լի լի նի։ 

ԱԼՀ-ն նե րա ռա կան մի ջա վայ րում
Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գիա-

ներն անհ րա ժեշ տութ յուն են դար ձել։ Հայտ նի է, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում ցան կա ցած ե րե-
խա, ո րը չի տի րա պե տում մի ջա վայ րի լեզ վին, հա մար վում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող և բազ մա թիվ երկր նե րում ժա մա նա կա վո րա պես ընդգրկ վում է նե րա-
ռա կան կրթութ յան մեջ ( Գա լի մոր և Թարփ, 1990; Գ լեն նեն, 1992; Սիլ վեր ման, Կուրց և Դ րա պեր, 
2013)։

Նե րա ռա կան կրթութ յու նը Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վում է ա վե լի քան 17 տա րի։ Դ րա նից 
ա ռաջ՝ խորհր դա յին տա րի նե րին, տե սո ղութ յան, լսո ղութ յան, մտա վոր, խոս քի և ֆի զի կա կան 
խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար գոր ծում էին հա տուկ դպրոց ներ։ Չ նա յած նե րա ռա-
կան կրթութ յան մոտ 20-ամ յա պատ մութ յա նը` գո յութ յուն ու նեն կար ևոր խնդիր ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ խոս քի և հա ղոր դակ ցութ յան բարդ խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը եր բեմն դուրս են 
մնում կրթութ յու նից։

Ըստ ՄԱԿ-ի Ման կա կան հիմնադ րա մի՝ 2012 թ. դպրոց է հա ճա խել զար գաց ման բարդ խան-
գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 63%-ը, մտա վոր խան գա րումներ ու նե ցող նե րի 48%-ը, լսո ղութ յան 
խան գա րումներ ու նե ցող նե րի 56%-ը և ֆի զի կա կան խան գա րումներ ու նե ցող նե րի 69%-ը ( Խոս քը 
նե րառ ման մա սին է, 2012)։ Չա փա զանց կար ևոր է, որ խոս քի և հա ղոր դակց ման բարդ խան-
գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը հա ճա խեն նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն և դպ րոց։ Դա 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս լիո վին բա ցա հայ տե լու ե րե խա նե րի խոս քա յին, ֆի զի կա կան, ճա նա չո-
ղա կան, հու զա կան և սո ցիա լա կան զար գաց ման նե րու ժը, ե րե խա նե րին օգ նում է դա սե րին մաս-
նակ ցելու հա սա կա կից նե րի հետ միա սին՝ ա ռանց ըն տա նե կան խնամ քից զրկվե լու ( Կոզ լոֆ, 1994; 
Տուց ցի, 2009)։

Հա յաս տա նի դպրոց նե րում անհ րա ժեշտ է, հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րում փո-
փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լով, բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծել զար գաց ման բազ մա զան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, այդ թվում խոս քի և հա ղոր դակց ման ծանր խան գա րումներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա մար։ Այդ պի սի փո փո խութ յուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ է բա րե լա վել կրթա կան 
կա րի քի գնա հա տու մը, կրթութ յան պլա նա վո րու մը, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը և  ի րա կա նաց վող 
մաս նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն նե րը ( Դանն և Դանն, 2007; Գու սենս, Կ րայն և Էլ դեր, 1994; Ն յու-
կա մեր և Համ միլլ, 1997)։
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 Ա վագ յա նի ի րա կա նաց րած հե տա զո տութ յան մեջ ընդգրկ ված ԱՍԽ ու նե ցող 2½–8 տա րե-
կան 44 ե րե խա նե րի հետ լո գո պե դա կան աշ խա տան քում կի րառ վել է ՆՓՀՀ։ Արդ յուն քում ե րե խա-
նե րի 78%-ի մոտ 4-րդ փու լում սկսել է ձևա վոր վել բա նա վոր խոս քը։ Տվ յալ դեպ քում այ լընտ րան-
քա յին հա ղոր դակ ցու մը ծա ռա յել է որ պես ժա մա նա կա վոր մի ջոց, ո րը նպաս տել, խթա նել է խոս քի 
ձևա վո րու մը: Եր բեմն ՆՓՀՀ-ն կի րառ վում է ոչ լիար ժեք խոսք ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար, որ պես 
ցան կութ յուն նե րը, հե տաքրք րութ յուն նե րը հույ զե րը լիար ժեք ար տա հայ տե լուն նպաս տող լրա ցու-
ցիչ մի ջոց: Դեպ քե րի 9%-ում այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցու մը մնում է որ պես միակ մի ջոց, ո րը 
ե րե խա յին ու ղեկ ցում է ողջ կյան քի ըն թաց քում, բո լոր ի րա վի ճակ նե րում։ 13% դեպ քե րում ՆՓՀՀ-ն  
օգ տա գործ վել է կա պակց ված խոս քի զար գաց ման հա մար (Ա վագ յան, 2011a, 2011b):

ՆՓՀՀ-ի կի րառ ման հայ կա կան փոր ձը վկա յում է, որ նկար նե րի օգ տա գոր ծու մը նպաս տում 
է ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը։ Ե րե խա նե րը քե րա կա նա կան կա ռույց ներն ա վե-
լի հեշտ են յու րաց նում, ա ռա վել հեշտ են հա ղոր դակց վում և  ա ռա վել ինք նավս տահ են դառ նում։ 
Հայտ նի է, որ լավ զար գա ցած խոս քը նպաս տում է սո ցիա լա կա նաց մա նը, գոր ծու նեութ յան մեջ 
ընդգրկ վե լուն և հա ջո ղութ յամբ կրթվե լուն։ Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ այ լընտ րան քա յին 
հա ղոր դակց ման ժա մա նա կա կից մո տե ցումնե րը դեռևս լայն կի րա ռում չու նեն Հա յաս տա նում։ Այս 
փաս տը պայ մա նա վոր ված է հետև յալ հան գա մանք նե րով. 

•  մաս նա գետ նե րից շա տե րը մե թոդ նե րին չեն տի րա պե տում,

•  լո գո պե դա կան աշ խա տան քում հիմն վում են խորհր դա յին գրա կա նութ յան վրա,

•   մաս նա գի տա կան   վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցե լու ցան կութ յան սա-
կա վութ յու նը՝ լի ցեն զա վոր ման հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով (մաս նա գի տաց-
ված վե րա պատ րաս տումնե րի անհ րա ժեշ տութ յուն չկա),

•   այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման հա մար անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րի (օ րի նակ՝ հա ղոր-
դակ ցութ յան գիրք) պատ րաստ ման հա մար ծախս վող ժա մա նա կը,

•   ծնող նե րի մտա վա խութ յու նը, որ այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցում կի րա ռե լու դեպ քում 
ե րե խան չի խո սի, քա նի որ խոս քի կա րիք չի ու նե նա։

Վե րոնշ յալ խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար ի րա զեկ ման աշ խա տանք է կա տար վում ծնող նե րի 
հետ և վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ են անց կաց վում մաս նա գետ նե րի հա մար:

ԱԼՀ-ն ԱՍԽ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար
 Մա նու կը 6 տա րե կան է, աու տիզմ ու նի, չի խո սում և հա ճա խում է նե րա ռա կան դպրոց։ Մաս-

նա վոր լո գո պե դա կան մի ջամ տութ յամբ ե րե խան սո վո րել է հա ղոր դակց վել ՆՓՀՀ-ի մի ջո ցով և 
չոր րորդ փու լում տի րա պե տել է նա խա դա սութ յուն նե րով հա ղոր դակց վե լու հմտութ յա նը:

Դպ րո ցում ծնող ներն ու սուց չին տե ղե կաց նում են, որ Մա նուկն այ սու հետ հա ղոր դակց վե լու է 
նկար նե րով և  ու սուց չին ցույց են տա լիս հա ղոր դակ ցութ յան գիր քը: Սկզ բում ու սու ցի չը վրդով վում 
է։ Սրտ նե ղում է, որ ստիպ ված է լի նե լու նկար նե րով հա ղոր դակց վել ե րե խա յի հետ, ո րով հետև իր 
աշ խա տան քը նե րա ռա կան մի ջա վայ րում ա ռանց այդ էլ հա մա րում է խիստ ծան րա բեռն ված։ Բայց 
այդ նույն օ րը, երբ ծնո ղը գա լիս է որ դուն դպրո ցից տուն տա նե լու, ու սու ցի չը տե ղե կաց նում է, որ 
շատ հե տաքր քիր բան է նկա տել։ Նախ կի նում ա մեն ա ռա վոտ՝ ժա մը մո տա վո րա պես 10:30-11:00 
շրջա նում, ե րե խան ան կա ռա վա րե լի էր դառ նում` դրսևո րե լով ոչ ցան կա լի վար քա գիծ (տե ղից վեր 
էր թռչում, բղա վում ու ցատ կո տում): Ու սու ցի չը ստիպ ված էր լի նում խնդրել հո գե բա նին, որ ե րե-
խա յին օգ նի։ Այդ օ րը՝ այդ ժա մին, ի զար մանս ու սուց չի, ե րե խան հա ղոր դակց ման գրքի նա խա-
դա սութ յուն նե րի հա մար նա խա տես ված մա սում նկար նե րով «գրում է», որ ու զում է զու գա րան 
գնալ: Նա այդ օ րը ան ցան կա լի վար քա գիծ չի դրսևո րում։ Այդ պի սով, ու սուց չի հա մար պարզ է 
դառ նում, որ հա ղոր դակց ման գիրքն ու այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակ ցու մը ոչ թե դժվա րաց նում 
են իր գոր ծը, ինչ պես ինքն էր կար ծում, այլ ի րեն օգ նում են հաս կա նա լու ե րե խա յին, ինչ պես նաև 
կան խում են ան ցան կա լի վար քը։
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ԱԼՀ-ն տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար
Ե թե ե րե խան տե սո ղութ յան կամ դրա հետ զու գակց ված խան գա րումներ ու նի, հա ղոր դակց-

վե լու հա մար կա րող է այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րի կա րիք ու նե նալ։ Հա ղոր դակց ման ծանր խան-
գա րումներ և կու րութ յուն ու նե ցող ան ձինք որ պես այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց հազ-
վա դեպ են «խո սող սար քեր» օգ տա գոր ծում։ « Խո սող սար քե րը» կա րող են օգ տա կար լի նել թույլ 
տե սո ղութ յուն և միա ժա մա նակ հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց, բայց նրանք, 
ով քեր չտես նող են և միա ժա մա նակ ան խոս, կամ միա ժա մա նակ չտես նող ու չլսող են, այդ տեխ-
նո լո գիա նե րից չեն շա հում ( Հոդ գես և Մք Լին դեն, 2004): 

Տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը շատ հա ճախ բաց են թող նում խոս քի 
ձևա վոր ման հա մար այն քան կար ևոր` հա ղոր դակց ման սո ցիա լա կան կող մի զար գաց մանն անհ-
րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յու նը։ Այս դեպ քում պա հանջ վում են տար բեր լու ծումներ, օ րի նակ` նկար-
նե րի չա փի, էկ րա նի կամ հա ղոր դակց ման գրքի վրա դրանց տե ղադ րութ յան փո փո խում, բրայլ յան 
գրի կի րա ռում։ 

Չ տես նող ե րե խա նե րը, որ պես տպա գիր տեքս տի այ լընտ րանք, հա ճախ սո վո րում են կար-
դալ բրայլ յան հա մա կար գով: Այս ե րե խա նե րը պետք է հիմն վեն շո շա փո ղա կան և լ սո ղա կան զգա-
յութ յուն նե րի վրա: Ն րանց հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն դաս տակ նե րի ու մատ նե րի ու-
ժը, ճարպ կութ յու նը և ճ կու նութ յու նը, մատ նե րի շո շա փո ղա կան զգա յութ յու նը, տո ղը, ուղ ղութ յու նը 
պա հե լու ու նա կութ յու նը զար գաց նող պա րապ մունք նե րը։ Կար ևոր է նշել, որ այս հմտութ յուն նե րը 
չտես նող նե րի դեպ քում ինք նա բե րա բար չեն զար գա նում, վաղ տա րի քից ե րե խա նե րին անհ րա-
ժեշտ է զի նել այդ հմտութ յուն նե րով: Չ նա յած չտես նող նե րի գրա գի տութ յան զար գաց ման ըն թաց-
քը, ընդ հա նուր առ մամբ, հիմն վում է նույն գոր ծըն թաց նե րի վրա, ինչ տես նող հա սա կա կից նե րի նը, 
նրանք ա վե լի քիչ հնա րա վո րութ յուն ու նեն ու սումնա սի րե լու ի րենց մի ջա վայ րը, սո վո րե լու կողմնա-
կի աղբ յուր նե րից, չնա խա տես ված փոր ձա ռութ յուն նե րի մի ջո ցով: Կար ևոր են լեզ վի զար գաց մանն 
ուղղ ված, կոնկ րետ փոր ձի վրա հիմն ված պա րապ մունք նե րը։ Բ րայլ յան այ բու բե նը կազմ ված է դո-
մի նո յի սկզբուն քով դա սա վոր ված վեց միա վոր ներ ու նե ցող ու ռու ցիկ կե տե րի բազ մա զան հա մադ-
րութ յու նից: Այս այ բու բե նի մի ջո ցով գրող ե րե խա նե րի մեծ մա սը սկզբում օգ տա գոր ծում է գրե լու 
մե խա նի կա կան Բ րայլ յան սար քը, ո րը կոչ վում է Պեր կինս Բ րայ լեր։ Հե տա գա յում ե րե խա նե րը կա-
րող են օգ տա գոր ծել գրե լու է լեկտ րո նա յին բրայլ յան ծրագ րեր, ո րոնք ու նեն շո շափ վող և/ կամ «խո-
սող» էկ րան: Այս սար քե րի մեծ մա սը կա րող է պա հել տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կա րե լի է վե րա ծել 
տպա գիր տեքս տի։ Բ րայլ յան գրից օգտ վող նե րին սո վո րա բար սո վո րեց նում են մատ նահ պու մով 
տպել սո վո րա կան QWERTY տի պի ստեղ նա շա րով (հա մա կարգ չի ստան դարտ ստեղ նա շար)։ Կա 
ծրա գիր, ո րը ե րե խա նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գրե լու և ս տա նա լու տե ղե կութ յուն՝ օգտ վե-
լով հա մադր ված խոս քից։ Ս տորև ներ կա յաց ված են տե սո ղութ յան խան գա րումներ ու նե ցող ո րոշ 
ե րե խա նե րի կող մից օգ տա գործ վող սար քեր.

•  Հա ղոր դակց ման տախ տակ: Հա ղոր դակց ման տախ տա կը կա րող է պատ րաստ վել ստվա-
րաթղ թից, փայ տից կամ այլ ա մուր նյու թից: Սո վո րա բար տախ տա կի վրա եր կու կամ ա վե լի 
նշան նե րով ցանց կա: Ն շան նե րը կա րող են լի նել ո րո շա կի ա ռար կա նե րի կամ ա ռար կա նե-
րի մա սե րի տես քով, պատ կե րա յին, օ րի նակ` լու սան կար ներ կամ նկար ներ, տպա տա ռեր 
կամ բրայլ յան տա ռեր։ Օգ տա գոր ծե լով հա ղոր դակց ման տախ տակ՝ ե րե խան կա րող է ար-
տա հայտ վել` մատ նա ցույց ա նե լով նշա նը, նկա րը, տա ռե րը կամ բա ռե րը, ո րոնք փո խան-
ցում են այն, ինչ ցան կա նում է ա սել։

•  Խոս քը ձայ նագ րող սար քեր: Խոս քը ձայ նագ րող սար քով ծնո ղը կամ ու սու ցի չը ձայ նագ-
րում է հա ղոր դագ րութ յուն ներ՝ ե րե խա յի օգ տա գործ ման հա մար: Ե րե խան ակ տի վաց նում է 
հա ղոր դագ րութ յու նը՝ սեղ մե լով հա մա պա տաս խան կո ճա կը: Շատ կո ճակ ներ ու նե ցող հա-
մա կար գե րը կա րող են պա հել չորս, վեց, ութ կամ ա վե լի շատ հա ղոր դագ րութ յուն ներ: Գո-
յութ յուն ու նեն շատ բարդ ԱԼՀ հա մա կար գեր, ո րոնք օգ տա տի րո ջը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս փո խան ցել տե ղե կատ վութ յան մեծ ծա վալ:
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Օ րի նակ՝ ե թե ե րե խա յի սարքն ու նի չորս նա խա պես ձայ նագր ված հա ղոր դագ րութ յուն պա-
հե լու կա րո ղութ յուն, ու սու ցի չը կամ ծնո ղը կա րող են գրան ցել քնե լու ժա մի չորս հա ղոր դագ րութ-
յուն. «Ես ու զում եմ վեր մակ», «Ինձ հա մար մի ու րիշ հե քիաթ կար դա», «Ես սի րում եմ քեզ», « Բա րի 
գի շեր», «Նս տիր կող քիս ու մեջքս մեր սիր»: Ե րե խան կա րող է սեղ մել հա մա պա տաս խան կո ճա կը, 
որ պես զի ա սի, թե ինչ է ու զում:

•  Ս տեղ նա շա րեր: Ե րե խան ստեղ նա շա րով մուտ քագ րում է հա ղոր դագ րութ յուն, ո րից հե տո 
սար քը բարձ րա ձայն «կար դում է» այն: Ս տեղ նա շա րի նշան նե րը կա րող են լի նել տա ռեր, 
բա ռեր կամ պատ կեր ներ։

Կար ևոր է հի շել, որ ար տա հայտ վե լու հա մար ե րե խա նե րին անհ րա ժեշտ են բազ մա թիվ ե ղա-
նակ ներ։ Լա վա գույն լու ծումն այն է, որ ե րե խան չօգտ վի հա ղոր դակց ման մեկ ե ղա նա կից: Հա ղոր-
դակց ման տար բե րակ նե րը, ո րոն ցից նա կա րող է օգտ վել, կօգ նեն ե րե խա յին մե ծա նալ, զար գա-
նալ և  ա վե լի լիար ժեք մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ ա մե նօր յա կյան քում:

Հա ղոր դակց ման շո շափ վող մի ջոց ներ
Շո շափ վող պատ կե րագ րե րը կա րող են նե րա ռել ա ռար կա նե րի շո շափ վող նկար ներ, դրանց 

մա սեր, շո շափ վող վե րա ցա կան նշան ներ և բ րայլ յան տա ռեր։ Այս մե թո դի հա մար օգ տա գործ վում 
են այն պի սի սար քա վո րումներ, ո րոնք կա րող են օ ժան դա կել շո շափ վող նշան նե րի ըն կալ մա նը, 
ինչ պի սին է GoTalk Super Talker-ը՝ Դե Խո սիր Սու պեր զրու ցա կի ցը, ո րը ակ տի վա նում է կո ճա կը 
սեղ մե լիս: Սո վո րա բար այն չի նե րա ռում զգա յա կան էկ րա նով սար քեր։ 

Լայն կի րա ռում ու նեն հի շո ղութ յան սարք/շո շա փո ղա կան ու ղեկ ցող սար քե րը, ինչ պի սիք են 
մար կեր նե րին միա ցած ստեղ նա պահ նե րը։ Այս տի պի սար քե րի մեջ կա րող են ընդգրկ վել նաև 
Bluetooth բրայլ ստեղ նա շա րե րը, ո րոնք հա մադր վում են տեքս տը խոս քի վե րա ծե լու ծրագ րի հետ, 
ինչ պես նաև ձայ նար տադր ման սար քե րը և ԽԱՍ-ե րը՝ ստեղ նա շա րը հա տուկ սար քե րի հետ, 
ո րոնք բա ժան ված են պա տու հան նե րի: Յու րա քանչ յուր պա տու հան մեկ բառ, գոր ծո ղութ յուն, որ ևէ 
տե ղե կատ վութ յուն է պա րու նա կում: Դա նպաս տում է բա ռի տե ղադ րութ յան ա րագ ո րոշ մա նը և 
հե տա գա յում այն մտա պա հե լուն: 

 Լ սո ղա կան հու շումներ և «լսո ղա կան ձկնոր սութ յուն»   
(Auditory fishing)
 «Լ սո ղա կան ձկնոր սութ յու նը» հնա րա վո րութ յուն է տա լիս զննե լու էկ րա նի վրա յի ա ռար-

կա նե րը` լսե լով դրանց ան վա նումնե րը։ Ինչ պես ներ կա յաց վեց վեր ևում, լսո ղա կան հու շումնե-
րը կապ ված են ստեղ նա շա րի հետ։ Այս ծրագ րից օգտ վե լու հա մար պետք է ու նե նալ հա մա-
պա տաս խան սարք և հա վել ված։ Լ սո ղա կան հու շումնե րը կա րող են լի նել կարճ և ցած րա ձայն։ 
Օգ տա տե րը կա րող է ընտ րել ա սե լի քը` բո լոր հա ղոր դագ րութ յուն նե րը լսե լուց հե տո ընտ րե լով 
իր հա մար ցան կա լին։    

Լ սո ղա կան սքա նա վոր ման սար քե րը և հա վել ված նե րը գոր ծա ռույ թով նման են «լսո ղա կան 
ձկնոր սութ յա նը»։ Յու րա քանչ յուր կո ճա կին հա մա պա տաս խա նում է ո րո շա կի լսո ղա կան ազ դան-
շան։ Լ սո ղա կան սքա նա վո րու մը պա րու նա կում է լսո ղա կան տե ղե կատ վութ յուն, հիմնա կա նում՝ 
բա ռեր ու ար տա հայ տութ յուն ներ, ո րոնք միշտ ներ կա յաց ված են միև նույն հեր թա կա նութ յամբ։ Այս 
ծրագ րից օգտ վո ղը ընտ րում է ի րեն անհ րա ժեշտ բա ռը կամ դարձ ված քը։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  Մի՛ վա խե ցեք ձեր դա սա րա նում ԱԼՀ օգ տա գոր ծող ե րե խա ու նե նա լուց. այդ մար տահ րա-
վե րը պետք է քա ջա լե րի ձեզ։ 

2.  Ն կա տի՛ ու նե ցեք, որ ԱԼՀ կի րա ռող ե րե խան կա րող է նաև ո րոշ ար տա հայ տութ յուն ներ 
ա սել։ Ն ման դեպ քե րում մի՛ պա հան ջեք ա սա ծը կրկնել այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման 
մի ջո ցի օգ նութ յամբ։ 
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3.  Փոր ձե՛ք հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում ներգ րա վել մյուս ե րե խա նե րին նույն պես: ԱԼՀ 
օգ տա գոր ծող ե րե խա նե րը հիմնա կա նում հա ղոր դակց վում են դա սա րա նում գտնվող մե-
ծա հա սակ նե րի հետ։ Խ րա խու սե՛ք սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցու մը միմ յանց հետ։ 

4.  ԱԼՀ օգ տա գոր ծող ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րը գնա հա տե՛ք` օգտ վե լով սար քե րի ըն ձե ռած 
հնա րա վո րութ յուն նե րից։ Օ րի նակ` սար քի մի ջո ցով «խո սել», պա տաս խա նել հար ցե րին, 
ներգ րավ վել կրթա կան գոր ծըն թա ցում։ 

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար

1.  Ե թե դա սա րանն աղմ կոտ է, դա չի նշա նա կում, թե ինչ-որ բան այն չէ: Դա նշա նա կում է, որ 
մաս նա գետ ներն աշ խա տում են սո վո րո ղի վար քա գի ծը բա րե լա վե լու հա մար:

2.  Խ րա խու սե՛ք և  ա ջակ ցե՛ք այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման ա ռա ջա տար ու ժա մա նա կա-
կից մե թոդ ներ կի րա ռող ու սու ցիչ նե րին ու մաս նա գետ նե րին։ 

3.  Կազ մա կեր պե՛ք և խ րա խու սե՛ք ու սու ցիչ նե րի, մաս նա գետ նե րի և ծ նող նե րի հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը ի շահ այ լընտ րան քա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի կի րառ ման։

4.  Սո վո րող նե րին հնա րա վո րութ յուն տվե՛ք ի րենց ԱԼՀ մի ջոց ներն օգ տա գոր ծե լու տար բեր 
մի ջա վայ րե րում ու պայ ման նե րում:

5.  Մշ տա պես հետ ևե՛ք ԱԼՀ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մա նը՝ ա պա հո վե լու սո վո րող նե րի կող մից 
ճիշտ օգ տա գոր ծու մը և  ու սու ցիչ նե րի կող մից ու սուց ման ճիշտ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը:

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Ե թե աշ խա տել եք ԱԼՀ օգ տա գոր ծող ա շա կեր տի հետ, ի՞նչ մի ջոց ներ եք կի րա ռել և  արդ յոք 
այս գլխի տե ղե կատ վութ յու նը ստա նա լով՝ ինչ-որ բան այլ կերպ կա նեի՞ք:

2.  Ինչ պե՞ս կվար վեիք ԱԼՀ մի ջո ցից օգտ վող, ան ցան կա լի վար քա գիծ դրսևո րող ա շա կեր տի 
հետ։

3.  Ի՞նչ մտքեր ու նեք նկար նե րը ոչ միայն որ պես հա ղոր դակց ման ե ղա նակ, այլ բո լոր սո վո-
րող նե րի հա մար որ պես կրթութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի ձևա վոր ման մի ջոց օգ տա-
գոր ծե լու առն չութ յամբ։

4.  Սույն գլխում քննարկ վող ԱԼՀ-ի ո՞ր մի ջոց ներն ա ռա վել օգ տա կար կլի նեն ձեր դա սա-
րա նում:

5. Կա րո՞ղ եք բե րել ձեր կող մից ԱԼՀ-ի հա ջող կի րառ ման փոր ձի օրինակ։
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 Նե րա ռա կան կրթութ յան սո ցիա լա կան տե սանկ յու նը նույն
քան կար ևոր է, որ քան ֆի զի կա կանն ու ա կա դե միա կա նը: Սո

ցիա լա կան նե րա ռու մը և պատ կա նե լութ յան զգա ցու մը, ի հար կե, 
ինք նին կար ևոր են, բայց դրանք նաև սեր տո րեն կապ ված են ու
սումնա կան գոր ծըն թա ցի մաս նակ ցութ յան, ա ռա ջա դի մութ յան և 
հե տա գա աշ խա տան քա յին հա ջո ղութ յուն նե րի հետ:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԿԱՐԻՔ  Ո ՒՆ ԵՑՈՂ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  Ն ԵՐԱՌՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ 

Բրայըն Էբերի
 Մինեսոթայի համա լս արան

Մ ար իաննա Հարությունյան 
Հայկական պետական մանկավար ժա կան համալսարան

Գլուխ 11
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ի՞նչ բա ցա ռիկ դեր է խա ղում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան նե րա ռու մը նրանց զար գաց ման հար ցում: 

2.  Ո րո՞նք են ֆի զի կա կան, ա կա դե միա կան և սո ցիալ-հո գե բա նա կան նե րառ ման տար բե րութ-
յուն նե րը: 

3.  Ո րո՞նք են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո-
ցիա լա կան նե րառ ման խո չըն դոտ նե րը դպրո ցում և հա մայն քում: 

4.  Ինչ պե՞ս կա րող են դպրոց ներն ա ջակ ցել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րին դրա կան սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս-
տա տե լու և պահ պա նե լու գոր ծում:

Ներածություն
 Հա սա կա կից նե րի հետ ար ժե քա վոր սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վո րումն ու 

պահ պա նու մը, այն պի սի ըն կեր ներ ու նե նա լը, ո րոնց հետ կա րե լի է հանգս տա նալ և լավ ժա մա նակ 
անց կաց նել, դպրո ցում և հա մայն քում հաս տա տուն ներ կա յութ յու նը նե րառ ման կար ևո րա գույն 
անկ յու նա քա րերն են: Շատ երկր նե րում կա մի ի րա վի ճակ, երբ կրթա կան հա մա կար գի հա մա ձայն` 
ման կա վարժ ներն ի րենց ա ռաջ նա յին, ե թե ոչ միակ պար տա կա նութ յու նը հա մա րում են ա կա դե-
միա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տե լը: Այդ պի սով նե րառ ման սո ցիա լա կան և հո գե-
բա նա կան կող մե րի ա պա հո վու մը հա ճախ հա մար վում է ըն տա նի քի պար տա կա նութ յու նը: Սո ցիա
լա կան նե րա ռու մը (ի րենց նա խընտ րած հա սա կա կից նե րի հետ դրա կան սո ցիա լա կան շփումնե րի 
փոր ձա ռութ յու նը) և հո գե բա նա կան նե րա ռու մը (խմբի արժ ևոր ված ու ըն դուն ված ան դամ զգա լը) 
չա փա զանց կար ևոր են ու բխում են Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին 
կոնվենցիայի 24-րդ հոդվածից, որը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովն ընդունել է 2006 թվականին։ 
Հասակակիցների հետ դրական փոխհարաբերությունները նպաս տում են նաև ա կա դե միա կան 
հա ջո ղութ յուն նե րին, քա նի որ դա սա վանդ ման ժա մա նա կա կից շատ մո տե ցումնե ր են թադ րում 
են հա մա պա տաս խան ու սումնա ռութ յուն դա սըն կեր նե րի օ ժան դա կութ յամբ: Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան կա ռա վա րութ յու նը պար տա վոր վել է խթա նել, պաշտ պա նել և  ա պա հո վել հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի և հիմնա րար ա զա տութ յուն նե րի լիար ժեք ի րա ցու մը: 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա ջակ ցութ յուն պետք է տրա մադր վի վաղ ման կութ յու նից՝ 
ա պա հո վե լու նրանց նե րու ժի լիար ժեք զար գա ցու մը և  ըն դուն ված լի նե լը որ պես հա սա րա կութ-
յան հա վա սար ան դամ ( Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա, 
2006):

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա-
կան նե րառ ման հիմնախն դիր նե րի հե տա զո տութ յու նը թույլ է տա լիս փաս տել, որ նրանց հա ջո-
ղութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ միայն սե փա կան ջան քե րով։ Դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը 
կրթա կան մի ջա վայ րում ա պա հո վում են բազ մար ժեք մշա կու թա յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա-
նա ցու մը՝ ձևա վո րե լով հար գան քի և  արժ ևոր ման մթնո լորտ։ Ու սու ցիչ նե րը և մաս նա գետ նե րը դա-
սա րան նե րում ստեղ ծում են պայ ման ներ, ո րոնք խթա նում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե-
ցող ա շա կերտ նե րի միջև դրա կան սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման հնա րա-
վո րութ յուն նե րը: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րը կա րող են նպաս-
տել այդ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը կամ ընդ հա կա ռա կը՝ ան հիմն մտա վա խութ յուն նե րի 
ու ան հանգս տութ յուն նե րի, չա փից ա վե լի պաշտ պա նա կան հա կազ դումնե րի և կարծ րա տի պե րի 
կամ նա խա պա շա րումնե րի պատ ճա ռով խան գա րել դրա կան սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի զար գաց մա նը և պահ պան մա նը։ Վեր ջին հաշ վով, պետք է ըն դու նենք, որ սո ցիա լա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը երկ կողմ բնույթ ու նեն: Գի տակ ցե լով, որ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ-
հա նուր հռչա կագ րում և մար դու ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րե րում ՄԱԿ-ը հռչա-
կել և հաս տա տել է, որ յու րա քանչ յուր ոք օժտ ված է դրան ցում ամ րագր ված ի րա վունք նե րով և  
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ա զա տութ յուն նե րով՝ ա ռանց որ ևէ տար բե րակ ման, պետք է հաշ մա նա մութ յու նը դի տար կել որ պես 
ան հա տի ինք նութ յան բազ մա թիվ կող մե րից ըն դա մե նը մե կը և վե րա նա յել այլ կա րո ղութ յուն ներ 
ու նե ցող դա սըն կեր նե րի նկատ մամբ սե փա կան վե րա բեր մունքն ու վար քա գի ծը։ Ս խալ վե րա բեր-
մուն քով նրանք շատ հա ճախ դուրս են մղում, ճնշում ու վի րա վո րում են ի րենց հետ սո վո րող նե րին:

Ի՞նչ է սոցիալական ներառումը և հոգեբանական ներառումը
 Թե՛ սո ցիա լա կան, թե՛ հո գե բա նա կան նե րա ռումն սկսվում է այն հա մոզ մուն քից, որ բո լոր 

ե րե խա նե րը և  ե րի տա սարդ նե րը ի րա վունք ու նեն ի րենց ընտ րած հա սա կա կից նե րի հետ զար գաց-
նե լու ու պահ պա նե լու ըն կե րա կան և սո ցիա լա կան այլ հա րա բե րութ յուն ներ` ապ րե լով հան րութ յան 
լիի րավ ան դա մի զգա ցու մով և լիար ժե քո րեն ընդգրկ վե լով հա մայն քում:      

Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան լիար ժեք նե րառ ման կա րե լի է հաս նել այն դեպ քում, երբ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը ընդ լայ նեն և պահ պա նեն ի րենց ըն կեր նե րի շրջա նա-
կը, պահ պա նեն ըն կե րա կան և սո ցիա լա կան այլ փոխ հա րա բե րութ յուն ներ, ո րոնք տե ղա փոխ վում 
են այլ հար թութ յուն` ա պա հո վե լով հու զա կան մտեր մութ յուն, տվյալ շրջա պա տին պատ կա նե լու 
զգա ցո ղութ յուն, հար գանք։ Արդ յուն քում այս ե րե խա նե րին չեն դի տար կում որ պես «հա տուկ» ե րե-
խա յի, չեն խղճում նրանց, այլ վե րա բեր վում են այն պես, ինչ պես բո լո րին։ Կո բի գոն և  ու րիշ նե րը 
(2012), սո ցիա լա կան նե րա ռում ա սե լով, հաս կա նում են.

ա)  տվյալ սո ցիա լա կան մի ջա վայ րին պատ կա նե լու զգա ցում, որ տեղ ստա նում և ցու ցա բե-
րում են ա ջակ ցութ յուն, 

բ) ար ժե քա վոր սո ցիա լա կան դե րե րի ստանձ նում,

գ) հա մայն քում դե րե րը կա տա րե լու վստա հութ յուն։

Վոլ կե րը և  ու րիշ նե րը (2011) ընդ լայ նել են այդ մո տե ցու մը` ա վե լաց նե լով հա սա րա կա կան 
գոր ծոն ներ, նե րառ յալ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ըն դու նու մը դպրո ցում, աշ խա տա-
վայ րում, հա մայն քում։ 

Ինչ պես ա ռա ջար կում է Ջիանգ րե կոն (2003), ի րա կան նե րա ռու մը կրթութ յան նկատ մամբ 
հա վա սա րակշռ ված մո տեց ման ար տա ցո լում է, երբ ե րե խա նե րը նե րառ ված են ոչ միայն ֆի զի կա-
կան և  ու սումնա կան, այլև սո ցիա լա կան ու հո գե բա նա կան ա ռու մով: Ըստ Ջիանգ րե կո յի՝ սո ցիա-
լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռումն առ կա է այն քա նով, որ քա նով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ա շա կերտ ներն ի րենց լիար ժեք են զգում, պատ կա նե լութ յան զգա ցում ու նեն դա սա սեն յա կում և 
դա սա սեն յա կից դուրս, դպրո ցա կան օր վա ըն թաց քում և դ րա նից դուրս: Դա մի ի րա վի ճակ է, երբ 
բո լոր ա շա կերտ նե րը, նե րառ յալ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րը, հա մար վում են դպրո ցա կան 
հա մայն քի լիի րավ ան դամ և կա րող են հա վա սա րա պես օգտ վել սո ցիա լա կան և  ու սումնա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րից ( Կեյս, Մք Մա հոն և Վիո լա, 2014): Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա-
ռու մը սեր տո րեն կապ ված է այն պի սի գոր ծե լա կեր պե րի հետ, ո րոնք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րին օգ նում են զար գաց նե լու դրա կան սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր-
մանն ու պահ պան մանն առնչ վող անձ նա կան կա րո ղութ յուն ներ և տա լիս են հաշ ման դա մութ յուն 
չու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ փո խա դարձ ընտ րութ յամբ կապ վե լու հնա րա վո րութ յուն ներ: Ու-
սու ցիչ նե րը և բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամնե րը պա տաս խա նա տու են բո լո րին կրթութ-
յան հա մար հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ ա պա հո վե լու հա մար: Սա նե րա ռում է ե րե խա յի 
կյան քի ու սումնա կան և սո ցիա լա կան հիմնագ ծե րի զար գա ցու մը, այդ թվում՝ նրանց սո ցիա լա կան 
նե րա ռու մը, սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը և հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կը: Այն են թադ րում է նաև, 
որ թե՛ կրթա կան անձ նա կազ մի և թե՛ հա սա կա կից նե րի վե րա բեր մուն քը և վար քա գի ծը նպաս տում 
են այդ ո լորտ նե րից յու րա քանչ յու րում դրա կան արդ յունք նե րի ձևա վոր մա նը: Չ նա յած կրթութ յու-
նը շատ կար ևոր դեր է կա տա րում բո լոր ե րե խա նե րի զար գաց ման գոր ծում, հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար այն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն: Դպ րոց նե րը հնա րա վո-
րութ յուն ու նեն ա պա հո վե լու մի ջա վայ րեր, որ տեղ սո ցիա լա կան շփումնե րը հա սա կա կից նե րի և 
մե ծե րի հետ կօգ նեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րին ձեռք բե րե լու նոր հմտութ յուն ներ 
և կա րո ղութ յուն ներ, ա վե լի մեծ ինք նավս տա հութ յուն և հա վա սա րութ յան զգա ցում:

Թե՛ սո ցիա լա կան, թե՛ հո գե բա նա կան նե րա ռու մը բարդ գոր ծըն թաց ներ են (տե՛ս գծա պատ
կեր 1), հատ կա պես երբ փորձ է ար վում դրանք կի րա ռել թույ լից մինչև ու ժեղ մար տահ րա վեր նե րի 
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ա ռաջ տար բեր հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի, ե րի տա սարդ նե րի և չա փա հաս նե րի 
հետ։ Պար զու նակ կլի նի մտա ծել, որ այս տե սա կե տից նե րա ռու մը բաղ կա ցած է միայն սո ցիա-
լա կան հա րա բե րութ յուն նե րից և  ըն կե րախմ բե րից։ Այն ա վե լի լայն ընդգր կում ու նի, հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի հա մար ո րո շիչ է հա սա րա կութ յան կող մից ըն-
դուն վե լը որ պես ի րենց հա մայնք նե րի լիար ժեք ան դամների: Սո ցիա լա կան նե րա ռու մը կար ևոր է 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի հա մար և՛ որ պես արդ յունք, և՛ որ պես 
գոր ծըն թաց: Խոսքն այն մա սին է, որ դպրո ցում, տա նը և հա մայն քում բո լոր ե րե խա նե րը հնա րա-
վո րութ յուն ու նե նան ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու սո ցիա լա կան կյան քին որ պես ար ժա նի, հարգ ված 
և  ի րենց ներդ րումն ու նե ցող ան հատ ներ։ Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա տեքս տում սո ցիա լա կան 
նե րառ մանն ա ջակ ցե լը շատ ա վե լի մեծ ի մաստ ու նի, քան պար զա պես հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րին միա սին կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն տա լը: Նե րառ-
ման ի մաստն ա ռա ջա ցած խո չըն դոտ նե րի և ռիս կե րի վե րա ցու մը չէ, այլ նե րա ռա կան դպրո ցա-
կան հա մայն քի ստեղ ծու մը, որ տեղ բո լո րն ըն դու նում, ող ջու նում և  ու րախ են մի հար կի տակ առ-
նե լու բազ մա զան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին։ Դ րա հա մար պա հանջ վում 
են ներդ րումներ և գոր ծո ղութ յուն ներ` ուղղ ված հա սա կա կից նե րի, ծնող նե րի և ման կա վարժ նե րի 
շրջա նում կարծ րա տի պե րի վե րաց մա նը, այն գա ղա փա րի ըն կալ մա նը, որ մենք ա վե լի շատ նմա-
նութ յուն ներ ու նենք, քան տար բե րութ յուն ներ, և բո լոր ա շա կերտ նե րին ա նընդ մեջ ըն ձեռ վող հնա-
րա վո րութ յուն նե րին՝ ի րենց շնորհն ու ա ռա ջա տա րի կա րո ղութ յուն նե րը ընդ հա նուր խմբին ծա ռա-
յեց նե լու հա մար։ 

Գո յութ յուն ու նեն սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման տար բեր տե սա կետ ներ ( Դոն-
նել լի և Քոակ լեյ, 2002)։ Ի րա կան նե րառ ման հա մար պետք է հա մա պա տաս խան պայ ման ներ 
ստեղծ վեն։ Դ րանք պետք է հա սա նե լի լի նեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա-
սարդ նե րի ե րեք հիմնա կան մի ջա վայ րե րում` ըն տա նի քում, դպրո ցում և հա սա կա կից նե րի խմբում: 

Ըստ ար ժան վույն ըն դուն ված լի նե լը: Դոն նել լին և Քոակ լե յը (2002) հա մոզ ված են, որ հա-
մայն քի ան դամնե րի և  այլ մարդ կանց կող մից ըստ ար ժան վույն ըն դուն ված ու հարգ ված լի նե լը 
ե րե խա նե րի հա մար շատ կար ևոր է։ Հա մա ձայն այս մո տեց ման՝ հաշ ման դա մութ յու նը չի հա մար-
վում թե րութ յուն կամ հի վան դութ յուն, այլ դիտ վում է որ պես ան ձի ան հա տա կան ա ռան ձա հատ-
կութ յուն նե րից մե կը։ Մար դիկ ըն դուն վում են ինչ պես որ կան՝ ի րենց ըն դու նա կութ յուն նե րով ու 
դժվա րութ յուն նե րով։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին պետք է ա ջակ ցել ոչ թե որ պես 
հա մայն քում ապ րո ղի, այլ որ պես հա մայն քի լիի րավ ան դա մի և  այդ հա մայն քի կյան քին մաս նակ-
ցող ան ձի՝ ա պա հո վե լով յու րա քանչ յու րի ներգ րավ վա ծութ յու նը։ 

Մար տահ րա վեր նե րի հետ առնչ վե լու հնա րա վո րութ յուն ներ: Որ պես զի բո լոր ե րե խա նե րը՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող, ի րենց նե րու ժը լիար ժեք ի րաց նեն, հար կա վոր է, որ մար-
տահ րա վեր ներն ինք նու րույն հաղ թա հա րե լու հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե նան: Բո լորս էլ սո ցիա լա-
կան որ ևէ ի րա վի ճա կում մերժ վա ծի փոր ձութ յուն ու նե ցել ենք։ Ու ժե րը լա րե լու և դա սեր քա ղե լու 
հնա րա վո րութ յուն կա րե լի է ըն ձե ռել ե րե խա յին` կա ռա վա րե լով ռիս կե րը։ Ս խալ է բո լոր փոր ձութ-
յուն նե րից ե րե խա յին հե ռու պա հե լը, մար տահ րա վեր նե րը սահ մա նա փա կե լը` վա խե նա լով, որ նա 
կա րող է հուզ վել կամ տա ռա պել։ 

Ներգ րավ վա ծութ յուն: Ցան կա լի գոր ծո ղութ յուն նե րում ընդգրկ վե լու հա մար ճիշտ և  անհ-
րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն ու նե նա լը նպաս տում է ոչ միայն սո ցիա լա կան նե րառ մա նը, այլև ուս ման 
ա ռա ջըն թա ցին։ Դա ա վե լի հա վա նա կան է դարձ նում, որ ա շա կերտ նե րը դպրո ցից հե տո կմնան 
ի րենց հա մայնք նե րում, կթրծվեն հա մայն քա յին խնդիր նե րում, ակ տի վո րեն կներգ րավ վեն դրանց 
լուծ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րում և կ դառ նան գոր ծե րի ար ժա նա վոր մաս նա կից։ Սա չի նշա-
նա կում, որ բո լոր ա շա կերտ նե րից պետք է հա վա սար ակն կա լիք ներ լի նեն, դրանք պետք է լի նեն 
ըստ կա րո ղութ յուն նե րի` բո լո րին տա լով մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն։

Նե րա ռա կան մի ջա վայ րե րի հա սա նե լիութ յու նը: Սո ցիա լա պես նե րառ ված զգա լու հա մար 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար պետք է հա սա նե լի լի նեն նույն մի ջա վայ րե րը, 
ինչ ի րենց հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող հա սա կա կից նե րի հա մար։ Դ րանք են ֆի զի կա կան տա-
րածք նե րը, օ րի նակ՝ հա սա նե լի և հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման սկզբունք նե րով կա ռուց ված խա-
ղահ րա պա րակ նե րը, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան տա րածք նե րը, ո րոնք նրանց հա սա կա կից նե րի 
հա վաք վե լու և շփ վե լու վայ րերն են: Ն ման հա սա նե լիութ յու նը ոչ միայն սո ցիա լա կան շփման հնա-
րա վո րութ յուն ներ է տա լիս, այլև ե րե խա նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի հա մար ի րենց կա րո ղութ յուն նե-
րով հան դես գա լու պայ ման ներ է ստեղ ծում։ Կար ևոր է հի շել, որ յու րա քանչ յուր մի ջա վայ րում կան 
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պարզ մի ջոց ներ, ո րոն ցով կա րե լի է մե ծաց նել սո ցիա լա կան փո խազ դե ցութ յու նը և նե րառ ման 
հա վա նա կա նութ յու նը: Կա րե լի է ա շա կերտ նե րին նստեց նել ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յամբ, պայ-
ման ներ ստեղ ծել միմ յանց հետ շփու մը խրա խու սե լու կամ հա կա ռա կը՝ նվա զա գույ նի հասց նե լու 
հա մար: Ցա վոք, դեռևս շատ են այն ման կա վարժ նե րը, ո րոնք գե րա դա սում են երկ րորդ տար-
բե րա կը` մո ռա նա լով, որ դպրո ցում ու սա նե լու գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե րի շփումն ա վե լի շատ 
միմ յանց հետ է և  ոչ թե մե ծա հա սակ նե րի: Դպ րո ցում ման կա վարժ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն 
նպաս տե լու հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող հա սա կա կից նե րի միջև դրա կան սո ցիա լա-
կան շփմա նը, հա մա գոր ծակ ցութ յա նը և յու րա քանչ յուր ե րե խա յի մեջ տվյալ մի ջա վայ րին պատ կա-
նե լու զգա ցում ա ռա ջաց նե լուն:

Նկար 1. Սոցիալական և հոգեբանական ներառման բաղադրիչները 

Ին չո՞ւ ա ջակ ցել սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մա նը
Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռու մը նույն քան կար ևոր է, որ քան հաշ ման դա մութ յուն 

ու նե ցող ա շա կերտ նե րին կրթութ յան մեջ նե րա ռե լը։ ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան (2006) հստակ ամ րագ րում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց հա սա րա կութ յան մեջ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը՝ որ պես նրանց հիմնա րար ի րա վունք և հա-
սա րա կութ յան պա տաս խա նատ վութ յուն ( Քո ւինն և Դոյ լե, 2012): 

Բա ցի այդ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա մեն տա րի քի մարդ կանց՝ հա մայնք նա յին կյան քին 
մաս նակ ցե լը և  ըն կեր ներ ու նե նա լը ա ռանձ նաց նում են որ պես կար ևոր նպա տակ (Աբ բոթթ և Մք-
Կոն կեյ, 2006, Կամ պերտ և Գո րերժ նի, 2007): Հետ ևա բար մեր դպրոց նե րը, ե րի տա սար դա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը, հա մայն քա յին խմբերն ու կրո նա կան թե մե րը պար տա վոր են ակ տիվ 
դեր խա ղալ սո ցիա լա կան նե րառ ման գա ղա փա րը խթա նե լու հա մար: Սա կայն հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող բազ մա թիվ ա շա կերտ ներ շա րու նա կում են ապ րել սո ցիա լա կան մե կու սաց ման զգա ցո-
ղութ յամբ ( Բիգ բայ, 2008; Չամ բեր լեյն, Կա սա րի և Ռո թեր ման- Ֆուլ լեր, 2007; Ֆոր րես տեր- Ջոնս 
և  ու րիշ ներ, 2006; Միլ ներ և Քել լի, 2009)՝ ընդգրկ ված լի նե լով միայն ըն տա նի քի ան դամնե րի և 
մաս նա գետ նե րի հետ շփումնե րում ( Լիպ պոլդ և Բարնս, 2009): 

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման 
խթա նու մը կար ևոր է ոչ միայն ան հա տի հիմնա կան ի րա վունք նե րը հար գե լու, այլև այն ա ռու-
մով, որ դրանք ու ղիղ հա մե մա տա կան են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե խա նե րի և  
ե րի տա սարդ նե րի ձեռք բե րումնե րին։ Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յա կի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված 
ու սումնա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը կար ևոր է եր ջան կութ յան, 
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սե փա կան ար ժա նա պատ վութ յան, ինք նավս տա հութ յան և հո գե կան ա ռող ջութ յան հա մար ( Ֆոր-
րես տեր- Ջոնս և  ու րիշ ներ, 2006): Պարզ վել է, որ սո ցիա լա պես նե րառ ված լի նե լը նպաս տում է 
բա րօ րութ յա նը ( Ջոն սոն, Դուգ լաս, Բիգ բեյ և Իա կո նո, 2012), ինչ պես նաև ո րո շումներ ըն դու նե-
լու ու նա կութ յուն նե րի զար գաց մա նը ( Ջոն սոն, Դուգ լաս, Բիգ բեյ և Իա կո նո, 2009)։ Նե րա ռա կան 
դպրոց ներ հա ճա խող ե րե խա նե րը դրսևո րում են ա վե լի բարձր մա կար դա կի անձ նա կան և սո ցիա-
լա կան պա տաս խա նատ վութ յուն, քան այն ե րե խա նե րը, ո րոնք մե ծա նում են ի րենց հա սա կա կից-
նե րից ա ռանձ նաց ված ( Հար դի ման, Գո ւե րին և Ֆից սի մոնս, 2009): Սո ցիա լա պես նե րառ ված լի նե-
լու զգա ցու մը մեծ դեր է խա ղում՝ դպրո ցին հա ջո ղութ յամբ հար մար վե լու ( Բահս, Լադդ և Հե րալդ, 
2006), հա սա կա կից նե րի խմբե րում ներգ րավ վե լու (ՄքԷլ վեյն, Օլ սոն, Վոլ լինգ, 2002), ու սումնա կան 
հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լու (Ֆ լուկ, Ռե պետ տի և Ուլլ ման, 2005), սո ցիա լա կան հմտութ յուն ներ 
ու կա րո ղութ յուն ներ (կոմ պե տեն ցիա ներ) ու նե նա լու ( Քո լե և Մե յեր, 1991; Ֆի շեր և Մե յեր, 2002; 
Ֆ րեյք սելլ և Քեն նե դի, 1995, Հանթ, Ֆար րոն- Դեյ վիս, Բեքս թիդ, Կար տիս և Գոեց, 1994, Քեն նե-
դի, Ս հակ լա և Ֆ րեյք սելլ, 1997) և չա փա հաս տա րի քում եր կա րա ժամ կետ հար մար վե լու ( Բեգ վելլ, 
Շ միդ, Ն յու կոմբ և Բա կովս կի, 2001) հա մար: Հա մա ձայն հե տա զո տութ յուն նե րի՝ հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձինք, ով քեր սո ցիա լա պես նե րառ ված են, աշ խա տանք ու նե նում են (Օ վեր մարս- 
Մարքս և  ու րիշ ներ, 2014, Փաո ւեր, 2013), ի րենց հե տա գա կյան քում օ գուտ են բե րում հա սա րա-
կութ յա նը, կա րո ղա նում են օգտ վել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից ( Փաո ւեր, 2013), նաև 
խու սա փել մե կու սա ցու մից ( Մա հար և  ու րիշ ներ, 2013, Մք Կոն կեյ և Քոլ լինս, 2010), աղ քա տութ յու-
նից, գոր ծազր կութ յու նից։ Պարզ վել է, որ սո ցիա լա կան նե րառ ման բարձր մա կար դա կը բարձ րաց-
նում է հա մայնք նե րի անվ տան գութ յու նը, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ան ձանց պաշտ-
պա նում է շա հա գոր ծու մից ( Փաո ւեր, 2013, Քո ւինն և Դոյ լե, 2012): Հա սա կա կից նե րի խմբում վաղ 
սո ցիա լա կան նե րա ռու մը, թերևս, նպաս տում է սո ցիա լա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 
Դ րան հա կա ռակ՝ հա սա կա կից նե րի կող մից վաղ տա րի քից մերժ վե լը պահ պան վում է դպրո ցում և 
շա րու նակ վում չա փա հաս տա րի քում։

Չ նա յած այս ո լոր տում կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի մեծ մա սը վե րա բե րում է հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման օ գուտ նե րը տա րած վում 
են նաև հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող բնակ չութ յան վրա: Հե տա զո տող ներն ա ռաջ են քա շում այն 
թե զը, որ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը կա րող է նվա զեց նել մտա վոր և զար գաց ման այլ խան գա րում-
ներ ու նե ցող մարդ կանց նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը, կարծ րա տի պե րը, խա րանն 
ու խտրա կա նութ յու նը ( Ջոն սոն և  ու րիշ ներ, 2009, Մա հար, Կո բի գո և Ս տո ւարթ, 2013, Փաո ւեր, 
2013): Պարզ վել է նաև, որ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը նպաս տում է ակ տիվ ա շա կերտ նե րի ա ռաջ-
նոր դա կան հմտութ յուն նե րի ու կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը։ Բա ցի այդ, սո ցիա լա կան նե րառ-
մամբ ի րա գործ վում են ազ գա յին և մի ջազ գա յին հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ ներն ու 
հանձ նա ռութ յուն նե րը, ո րոնք հա մա հունչ են Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցիա յին և  ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րին ( Կո բի գո և  ու րիշ ներ, 2012, Մա հար, 
Կո բի գո և Ս տո ւարթ, 2013; Մար թին և Կո բի գո, 2011; Օ վեր մարս- Մարքս և  ու րիշ ներ, 2014; Փաո-
ւեր, 2013, Քո ւինն և Դոյ լե, 2012): Ինչ պես պնդում են շատ հե ղի նակ ներ, սո ցիա լա կան նե րա ռու մը 
բա րե լա վում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ան ձանց կյան քը ( Մա հար, Կո բի գո և Ս տո-
ւարթ, 2013; Մանսելլ և ուրիշներ, 2002):

  Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման       
խթա նու մը դպրոց նե րում
 Այ սօր ՀՀ-ում և բազ մա թիվ այլ երկր նե րում ու սու ցիչ նե րը պա տաս խա նա տու են հաշ ման-

դա մութ յուն չու նե ցող՝ սո վո րե լու տա րա տե սակ սկզբունք ներ և  ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յան հա մար: Հա յաս տա նի կող մից ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի (2006) վա վե րաց մամբ և դ րա նից հե տո նե-
րա ռա կան կրթութ յան նպա տակ նե րի սահ ման մամբ երկ րում ե րե խա նե րի մի խումբ ներգ րավ վում 
է կրթութ յան մեջ։ Ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը պատ րաստ չէ ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում նե րա ռե լու 
այս ե րե խա նե րին, և սո ցիալ-հո գե բա նա կան նե րա ռու մը եր բեմն կա րող է ու շադ րութ յու նից դուրս 
մնալ։ Այդ պատ ճա ռով ու սու ցիչ նե րի վե րա բեր մուն քը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
նե րառ մանը պատ շաճ ու շադ րութ յան չի ար ժա նա նում. ու սու ցիչն այդ ա ռու մով ա ջակ ցութ յուն չի 
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ստա նում ( Հաս թինգս և Օակ ֆորդ, 2003; Օ դոմ, 2000; Պար սա րամ, 2006; Պի վիկ, Մք Կո մաս և 
ԼաՖ լամ մե, 2002): Նշ ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ հա սա րա կութ յան 
առջև հանձ նա ռութ յուն ստա ցած դպրոց նե րը պետք է ցու ցա բե րեն հա վա սա րակշռ ված մո տե ցում 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յան նկատ մամբ։

 Սո ցիա լա կան նե րառ ման հետ կապ ված արդ յունք նե րը, գո նե մա սամբ, պայ մա նա վոր ված են 
նրա նով, որ ու սումնա ռութ յուն տե ղի է ու նե նում ոչ միայն ու սու ցիչ նե րի ան մի ջա կան դա սա վանդ-
ման, այլև հա սա կա կից նե րի՝ միմ յանց սո վո րեց նե լու արդ յուն քում։ Ա ռա ջին ան գամ հրա պա րակ վե-
լով 1960-ա կան նե րի սկզբին՝ Բան դու րա յի (1969) հե տա զո տութ յուն նե րը ներ կա յաց րին ան հեր քե լի 
փաս տեր մո դե լա վոր ման և դի տար կա յին ու սումնա ռութ յան վե րա բեր յալ։ Նշ վում էր, որ դրանք 
մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի, ապ րու մակց ման, անձ նա-
զոհ վար քի, խոս քի ու հա ղոր դակց ման ձևա վոր ման ու զար գաց ման հար ցում։ Ի տար բե րութ յուն 
նե րա ռա կան մի ջա վայ րում սո վո րող հա սա կակ ցի՝ ա ռանձ նաց ված դա սա րա նում կամ հա տուկ 
դպրո ցում կրթութ յուն ստա ցող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խան բո լո րո վին չի առնչ վում սո վո-
րող նե րի բազ մա զա նութ յա նը։ Կա րե լի է պնդել, և հե տա զո տութ յուն նե րը նույն պես դա են վկա յում, 
որ շատ դեպ քե րում հաշ ման դա մութ յան նկատ մամբ կարծ րա տի պե րը ա վե լի շատ հետ ևանք են 
ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի ա ռանձ նաց ված կրթութ յան, քան ե րե խա յի հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե նա լու փաս տի։ 

 Հան րակր թա կան ծրա գիրն ա պա հո վում է հա սա կա կից նե րի շփման բնա կան ի րա վի ճակ, 
երբ ա շա կերտ նե րը միա սին կա տա րում են նույն հանձ նա րա րութ յուն նե րը։ Այս կերպ նրանք սո-
վո րում են սո ցիա լա կան հմտութ յուն ներ, օգտ վում են սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նից, ծա նո թա-
նում են նոր դա սըն կեր նե րի հետ, ձեռք են բե րում նոր ըն կեր ներ։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը կրթութ յան ա ռա վել նե րա ռա-
կան մո տեց մանն ա ջակ ցող օ րենք նե րի ըն դու նու մից ի վեր մշտա պես մտա հո գել է ու սու ցիչ նե րին, 
ծնող նե րին և հա սա կա կից նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րը, հատ կա պես՝ ա ռա վել ծանր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող նե րը, սո ցիա լա պես ա մե նից մե կու սաց վածն են։ Դա սկսում է ցայ տուն եր ևալ տար րա կա նից 
մի ջին դպրոց փո խադր վե լիս ( Կար տեր, Հու ջես, Գութ, Քոփ լանդ, 2005; Մար դեր, Վագ ներ և Սու-
մի, 2003): Դա սըն կե րոջ միջ նոր դութ յամբ մի ջամ տութ յուն նե րի սո ցիա լա կան օգ տա կա րութ յու նը 
ան հեր քե լի փաստ է (օ րի նակ՝ Կար տեր և  ու րիշ ներ, 2005):

 Վի գոտս կու բարձ րա գույն հո գե կան ֆունկ ցիա նե րի զար գաց ման տե սութ յու նը ևս հիմք է ծա-
ռա յում դպրո ցա կան հա մա տեքս տում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման հա մար: Ն րա գա ղա փա րա կից նե րը 
շեշ տը դնում են այն փաս տի վրա, որ ու սուց ման բազ մա թիվ ձևեր լա վա գույնս ի րա կա նաց վում են 
սո ցիա լա կան հիմնա կան մի ջա վայ րե րում (օ րի նակ` հան րակր թա կան դպրո ցում): Այս նկա տա ռում-
նե րը չեն ան հե տա նում, այլ ըն դա մե նը մե ծա նում են, երբ նե րառ վում են ծանր հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը ( Գին դիս, 2003): Հաշ վի առ նե լով հա սա կա կից նե րի, ու սուց չի օգ նա կան-
նե րի և  ու սու ցիչ նե րի հետ սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը՝ 
ան մի ջա կան ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել այդ շփումնե րին։ Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յան 
է ար ժա նի ու սուց չի օգ նա կա նի մի ջամ տութ յու նը, ո րը ո րոշ դեպ քե րում նպաս տում է հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի` հա սա կա կից նե րի հետ սո ցիա լա կան շփումնե րից, ա շա կերտ - 
ա շա կերտ անհ րա ժեշտ հա րա բե րութ յուն նե րից դուրս մնա լուն (Ֆ րի ման, 2000) և սո ցիա լա կան 
դիր քե րի ձևա վոր մա նը ( Գոլ նիք, 1986)։ Նե րա ռա կան դա սա րա նում բո լոր ա շա կերտ նե րը պետք 
է ակ տիվ ներգ րավ վեն ու սու ցիչ նե րի և հա սա կա կից նե րի հետ զրույց նե րում, ո րոնք կա պա հո վեն 
ու սումնա ռութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը։ Միա ժա մա նակ ու սու ցիչ նե րը պետք է ստեղ ծա գոր ծա-
բար կի րա ռեն մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վող տար բեր ռազմավարություններ՝ խրա խու սե լու հա մար 
բո լոր ա շա կերտ նե րի ակ տիվ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը և  ա ռա վե լա գույնս բա րե լա վե լու ու սումնա-
ռութ յան ո րա կը ( Թարփ, Էստ րա դա, Դալ թոն և Յա մաու չի, 2000)։ Սա հատ կա պես վե րա բե րում է 
այն երկր նե րին, որ տեղ ու սու ցիչ նե րի դա սա վանդ ման ա վան դա կան մո դե լը փո խա րին վել է ու սում-
նա կան ա վե լի ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա հիմն ված ռազմավարությունով, ո րոնք են թադ-
րում են ա շա կերտ նե րի կա րո ղութ յուն նե րի վրա հիմն ված մաս նակ ցութ յան ա պա հո վում և խմ բա-
յին աշ խա տանք ներ։ Զար գաց ման տա րաբ նույթ խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի (մտա վոր 
հե տամնա ցութ յուն, աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում, ու շադ րութ յան պա կա սի և հի պե րակ տի-
վութ յան հա մախ տա նիշ) հա մար կա րող է պա հանջ վել սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի ու սու ցում, 
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այդ թվում՝ ինչ պես օգտ վել հեր թից, քննա դա տել, տրա մադ րել ա ջակ ցութ յուն, ակ տի վո րեն ներգ-
րավ վել, անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յունն ստա նալ հա մա դա սա րան ցի նե րից կամ մաս նա գետ նե րից:

 Մեր օ րե րում սո ցիա լա կան նե րառ մա նը նպաս տե լու մեծ պա տաս խա նատ վութ յունն ըն տա-
նիք նե րի վրա դնե լու մի տու մը չպետք է դիտ վի որ պես այդ նպա տա կին հաս նե լու անհ նա րի նութ-
յամբ պայ մա նա վոր ված փաստ: Վճ ռա կա նութ յու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցու մը և  արդ յու նա-
վետ պլա նա վո րու մը կա րող են օգ նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րին և  ե րի տա սարդ նե-
րին ի րենց դպրոց նե րում և հա մայնք նե րում ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու ար ժե քա վոր սո ցիա լա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ` ի րենց զգա լով հո գե բա նո րեն նե րառ ված ու ըն դուն ված: Այդ նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար ու սու ցիչ նե րը, մաս նա գետ նե րը, հա սա կա կից նե րը, ծնող նե րը և  ի րենք՝ հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը, պետք է գոր ծադ րեն միաս նա կան ջան քեր։

Ա ռա ջին քայ լե րը

Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող բո լոր ե րե խա նե րի լիար ժեք նե-
րա ռում ա պա հո վող դա սա րա նի, դպրո ցա կան կամ հա մայն քա յին մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը կա րող 
է մար տահ րա վեր նե րով հա րուստ լի նել։ Արդ յուն քի կա րե լի է հաս նել, ե թե այս նպա տա կի հա մար 
միա վոր վեն ա շա կերտ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, մաս նա գետ նե րի, դպրոց նե րի ղե կա վար նե րի և ծ նող-
նե րի ջան քե րը։ Վեր ջին 20-25 տա րի նե րի ըն թաց քում այս ուղ ղութ յամբ աշ խա տող ման կա վարժ-
նե րը գի տե լի քի ո րո շա կի պա շար են կու տա կել։ Կու տակ ված գի տե լի քի կի րա ռու մը կա րող է հիմք 
դառ նալ այն պի սի գոր ծըն թաց նե րի մեկ նարկ ի հա մար, ո րոնք կտա նեն դե պի ա վե լի բարձր աս տի-
ճա նի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման: 

Հա վա տա ցեք, նե րա ռու մը հնա րա վոր է

Կար ևոր է վե րա բեր մուն քը հաշ ման դա մութ յուն և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե-
րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նե րառ ման գոր ծըն թացն ընդ լայ նե լու նկատ մամբ: Ե թե դրան 
վե րա բեր վում են որ պես անհ նա րին գոր ծի, ա պա արդ յու նա վե տութ յու նը խիստ նվա զում է, իսկ 
ե թե նե րա ռու մը հա մար վում է հաղ թա հա րե լի մար տահ րա վեր, շատ ա վե լի հա վա նա կան է, որ բո-
լոր մաս նա կից նե րը՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րը, ըն տա նիք նե րի ան-
դամնե րը և հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հե տաքրքր ված լի նեն ու ձգտեն հաս նել արդ յուն քին:

Ս խալ է են թադ րել, թե ֆի զի կա կան ներ կա յութ յու նը կա պա հո վի սո ցիա լա կան և/ կամ հո-
գե բա նա կան նե րա ռում 

   Հան րակր թա կան դա սա րա նում սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման հա մար ֆի զի-
կա կան ներ կա յութ յունն անհ րա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար պայ ման է (Ֆ րեա և  ու րիշ ներ, 1999): Դպ-
րոց նե րը և  ըն տա նիք նե րը պետք է աշ խա տեն ա շա կերտ նե րի հետ, որ պես զի ստեղ ծեն մթնո լորտ, 
որ տեղ առ կա է փո խըմբռ նու մը, հար գան քը և դ րա կան սո ցիա լա կան փոխ գոր ծակ ցութ յու նը:

Մ շա կեք գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր

Հաշ վի առ նե լով, որ սո ցիա լա կան նե րա ռու մը կար ևո րա գույն վերջ նարդ յունք է, այն հար կա-
վոր է մտցնել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող յու րա քանչ յուր ա շա-
կեր տի ԱՈՒՊ-ի մեջ: Շատ կար ևոր է դրա կան սո ցիա լա կան շփումնե րի հա մար դրա կան հա-
մա տեքս տե րի (խա ղա յին խմբեր, զբաղ մունք դա սե րից հե տո) վա ղօ րոք պլա նա վո րու մը (օ րի նակ` 
նա խադպ րո ցա կան տա րի նե րին) և դ րա կան մի ջա վայ րե րի ստեղ ծու մը, որ տեղ ե րե խա յի հաշ ման-
դա մութ յու նը դիտ վում է որ պես նրա բազ մա թիվ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը: 

Օգտ վե՛ք վար չա կան ա ջակ ցութ յու նից

Սո ցիա լա կան նե րառ ման ար մա տա վոր ման հա մար հար կա վոր է դպրո ցի կամ հա մայն քի 
բո լոր մա կար դակ նե րի ա ջակ ցութ յու նը՝ սկսած վար չա կա նից: Փոր ձե՛ք հայտ նա բե րել վար չա կան 
այն աշ խա տա կից նե րին, ո րոնք, հա վա նա կան է, ի րենց ա ջակ ցութ յամբ կխթա նեն սո ցիա լա կան և 
հո գե բա նա կան նե րա ռու մը։ Խո սեք նրանց հետ այն մա սին, թե ինչ պես կշա հեն բո լոր ա շա կերտ-
նե րը՝ դպրո ցի մշա կույթն ա վե լի նե րա ռա կան դարձ նե լով, և  ինչ պես այն հա մա հունչ կլի նի կազ մա-
կեր պութ յան ա ռա քե լութ յա նը և տես լա կա նին: 
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Դպ րո ցում ա պա հո վեք նե րա ռա կան մշա կույ թի զար գա ցու մը

Այն դպրոց նե րին, որ տեղ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ ներն ի րենց զգում են սո ցիա լա պես և հո գե բա նո րեն նե րառ ված, բնո րոշ է այն պի սի 
մթնո լորտ, որ տեղ բազ մա զա նութ յան բո լոր տե սակ նե րը ոչ միայն ըն դուն վում են, այլև ող ջու նե լի 
են: Մ շա կույ թը փո խե լու հա մար հար կա վոր է աշ խա տել այս նկա րագ րութ յա նը չհա մա պա տաս-
խա նող դպրոց նե րի վար չա կազ մի, ու սու ցիչ նե րի և  ա շա կերտ նե րի հետ` շեշ տը դնե լով ոչ միայն 
հաշ ման դա մութ յամբ, այլև բազ մա զա նութ յան այլ տե սակ նե րով (օ րի նակ` սո ցիալ-տնտե սա կան 
կար գա վի ճակ, էթ նիկ, ռա սա յա կան, կրո նա կան պատ կա նե լութ յուն) պայ մա նա վոր ված տար բե-
րութ յուն նե րի վրա։ 

 Օգտ վե՛ք ձեռ քի տակ ե ղած ռե սուրս նե րից և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ստեղ ծեք 
նո րե րը

 Նե րա ռում ի րա կա նաց նե լը դժվար գործ է և պա հան ջում է թե՛ ջանք, թե՛ ա ջակ ցութ յուն: 
Ան գամ առ կա ռե սուրս նե րը ման կա վարժ նե րի հա մար հա սա նե լի են դառ նում և կի րառ վում են 
ժա մա նա կի ըն թաց քում։ Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է հե տաքրքր վել և  ի մա նալ դպրո ցում, հա-
մայն քում, կազ մա կեր պութ յուն նե րում ու ծրագ րե րում գո յութ յուն ու նե ցող ռե սուրս նե րի (հաշ ման-
դա մութ յան, ինչ պես և  այլ հար ցե րով զբաղ վող) գոր ծու նեութ յան մա սին, ճշտել, թե ով քեր կա րող 
են ա ջակ ցել դպրո ցին։

 Պար զե՛ք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի նա խա սի րութ յուն նե րը, 
հա կումնե րը 

 Մար դիկ ա վե լի հա ճախ ըն կե րա նում են նույն տե ղե րը հա ճա խե լու և նույն հե տաքրք րութ-
յուն ներն ու նե նա լու մի ջո ցով։ Հետ ևա բար, սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռու մը խթա նե-
լու նախ նա կան քայ լե րից մե կը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նա խա սի րութ յուն նե-
րի, հա կումնե րի բա ցա հայ տումն է։ Այ նու հետև կար ևոր է ճշտել, թե հաշ ման դա մութ յուն չու նե-
ցող ա շա կերտ նե րից ով քեր են այդ և ն մա նա տիպ զբաղ մունք նե րում ընդգրկ ված։ Այս մո տե ցումն 
ա պա հո վում է տվյալ գոր ծով կա նո նա վոր կեր պով զբաղ վե լու շար ժա ռիթ, ինչ պես նաև ու րիշ նե րի 
հետ ծա նո թա նա լու և շփ վե լու հնա րա վո րութ յուն ներ։

Ա պա հո վե՛ք ընտ րութ յան և  ինք նո րոշ ման հնա րա վո րութ յուն ներ

Ե թե ա շա կերտ նե րին տրա մադր վի հե տաքրք րող գոր ծու նեութ յան տե սակն ընտ րե լու հնա-
րա վո րութ յուն, ա ռա վել հա վա նա կան է, որ նրանք դրա նով զբաղ վեն ա վե լի եր կար ժա մա նակ։ 
Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է նրանց ա ռա ջար կել զբաղ մունք նե րի տար բեր տե սակ ներ և թույլ տալ 
ընտ րել ի րենց հա մար ա մե նից հե տաքրք րա կա նը։ Բո լորն էլ ցան կա նում են ընտ րել, թե ում հետ 
ըն կե րութ յուն ա նեն։ Հար կա վոր է հար գել ա շա կերտ նե րի՝ ըն կեր ներ ընտ րե լու ի րա վուն քը, ան-
կախ այն հան գա ման քից` հաշ ման դա մութ յուն ու նեն, թե ոչ։

Բա ցա հայ տե՛ք ա շա կերտ նե րի ու ժեղ կող մե րը, շնորհն ու կա րո ղութ յուն նե րը

Շատ հա ճախ են թադր վում է, որ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րը չու նեն կամ ա ռանձ նա պես օժտ ված չեն ու ժեղ կող մե րով։ Կր թութ յան ա ռանձ նա-
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րի բա ցա-
հայ տու մը և  ու րիշ նե րին դրանց մա սին տե ղե կաց նե լը կար ևոր է նրանց սո ցիա լա կան և հո գե բա-
նա կան նե րառ ման հա մար: Ն ման ի րա զե կու մը կա րող է ոչ միայն փո խել հա սա կա կից նե րի վե րա-
բեր մուն քը, այլև ծա ռա յել որ պես նե րառ մա նը նպաս տող գոր ծոն։

Գ տե՛ ք  ա ռաջ նորդ կամ նա խա ձեռ նող մե կին

Եր բեմն մի ան ձը կա րող է մեծ դեր խա ղալ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող ա շա կեր տի սո ցիա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման գոր ծում։ Գ տե՛ք նման ան հատ նե րի 
ու սուց չա կան անձ նա կազ մի, հա սա կա կից նե րի և  այլ մարդ կանց շրջա նում և պար զե՛ք՝ հե տաքրքր-
վա՞ծ են արդ յոք ե րե խա նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րով։ Ն ման ան հատ նե րը հա ճախ սո ցիա-
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լա կան աստ ղեր են, մար դիկ, ով քեր կենտ րո նա կան դեր են խա ղում սո ցիա լա կան շրջա նակ նե րում 
և կա րող են լի նել կար ևո րա գույն մարդ կա յին ռե սուրս:

Հաս կա ցե՛ք ըն տա նիք նե րի դիր քո րո շու մը և ն րանց հա սա նե լի ռե սուրս նե րը

Որ պես զի ու սու ցիչ նե րի՝ ըն տա նիք նե րի հետ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց-
մանն ուղղ ված աշ խա տանքն արդ յու նա վետ լի նի, շատ կար ևոր է հաս կա նալ սո ցիա լա կան և հո գե-
բա նա կան նե րառ ման առն չութ յամբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի ծնող նե րի տե սա կե տը։ 
Սո ցիա լա կան նե րառ ման հա մար ըն տա նի քի ա ջակ ցութ յունն անհ րա ժեշտ է, սա կայն այդ ճա նա-
պար հին հան դի պում են ո րոշ ռիս կեր, ո րոնք ծնող նե րի կող մից սխալ ըն կալ վե լու դեպ քում կա րող 
են հան գեց նել ձա խող ման։ Շատ կար ևոր է հաս կա նալ նաև, թե ըն տա նիք նե րը կոնկ րետ ին չով 
կա րող են նպաս տել սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռումն ի րա կա նութ յուն դարձ նե լուն, նե-
րառ յալ` ծրագ րե րի հա մար վճա րումնե րի կա տա րու մը, տրանս պոր տի ա պա հո վու մը և հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ըն տա նի քի ան դա մին մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու հար ցում օգ նե լու 
պատ րաս տա կա մութ յու նը։

Կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներգ րա վու մը, դպրո ցի նե րա ռա կան մշա կույ թի ստեղ ծու մը

Դպ րո ցա կան մա կար դա կում բազ մա զա նութ յան ըն դու նումն ու խրա խու սու մը, նե րառ յալ՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հան դեպ դրա կան վե րա բեր մուն քի զար գա ցու մը, այ սօր 
չա փա զանց կար ևոր է, քա նի որ օ րենք նե րը դպրոց նե րին ուղ ղոր դում են հաշ ման դա մութ յուն և 
կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա վե լի մեծ թվով ե րե խա նե րի կրթել 
ընդ հա նուր կրթութ յան մի ջա վայ րե րում։ Երբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե խա նե րը 
մե ծա նում են միա սին և սո ցիա լա կան շփման պատ մութ յուն են ու նե նում, ան հա տա կան կա րո-
ղութ յուն նե րի տար բե րութ յուն ներն ըն դու նե լը ա վե լի հա վա նա կան է դառ նում: Հա սա կա կից նե րը 
դրսևո րում են ան հա տա կան տար բե րութ յուն նե րի ըմբռ նում։ Ի րենց խա ղե րում և  այլ շփումնե րում 
հաշ վի են առ նում այդ տար բե րութ յուն նե րը և  ան կախ տա րի քից բա կա նա չափ օգ նում են միմ յանց։

Ի րա կան նե րա ռա կան դպրոցն սկսվում է նրա նից, որ բո լոր ա շա կերտ նե րը, աշ խա տա կից-
նե րը և վար չա կազ մը ու նեն գոր ծըն թա ցին պատ կա նե լու զգա ցում, ստա նում են ա ջակ ցութ յուն 
ի րենց նե րու ժը ի րաց նե լու հա մար և կա րող են ի րենց ներդ րումն ու նե նալ դպրո ցա կան հա մայն-
քի կյան քում: Դպ րո ցում նե րա ռա կան մթնո լորտ/մի ջա վայր ստեղ ծե լը շատ կար ևոր է, քա նի որ 
դպրոց ներն ի րենց հա մայն քի հա յե լին են։ Տար բեր ու նա կութ յուն նե րի տեր ա շա կերտ նե րին վաղ 
տա րի քից որ պես քա ղա քա ցի դաս տիա րա կե լը ի րա կան նե րա ռա կան հա մայնքն ըն դու նե լու, պահ-
պա նե լու և գ նա հա տե լու հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում։ Հետ ևա բար նե րա ռա կան կրթութ յու նը թե՛ 
փի լի սո փա յութ յուն է և թե՛ գոր ծե լա կերպ. այն յու րա քանչ յուր ա շա կեր տին թույլ է տա լիս ի րեն զգալ 
հարգ ված, ինք նավս տահ ու ա պա հով և զար գաց նել սե փա կան նե րու ժը: Սա հնա րա վոր է ի րա գոր-
ծել միայն այն դեպ քում, երբ բո լոր ա շա կերտ նե րը սո ցիա լա պես և հո գե բա նո րեն նե րառ ված են։

Ո րոշ երկր նե րում, սա կայն, սո ցիա լա կան շփումնե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող 
ե րե խա նե րի միջև վաղ տա րի քում բա վա կա նին սահ մա նա փակ են: Եվ ինչ պես պարզ վել է, բնա-
կա նոն զար գա ցող փոք րիկ նե րը նախ քան դպրոց ըն դուն վե լը կամ դպրո ցում բա ցա սա կան վե րա-
բեր մունք են դրսևո րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հան դեպ։ Ու սումնա սիր վել 
է հո լան դա ցի ( Բակ կեր, Դե նես սեն, Բոս ման, Կ րիյ գեր և Բութս, 2007), ավստ րա լա ցի ( Թո մաս, 
Ֆո րե ման և Ռե մե յի, 1985), հույն ( Նի կո լա րաի ցի, Կու մար, Ֆա վաց ցա, Սի դե րի դիս, Կոու լոու սիոու 
և Ռալլ, 2005), շվեդ (դե Վեր դեիր, 2016), զամ բիա ցի ( Նա բու զո կա և Ռըան նինգ, 1997) և  ա մե-
րի կա ցի ( Լինդ սայ և Մք Ֆեր սոն, 2012) ե րե խա նե րի վե րա բեր մուն քը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
հա սա կա կից նե րի նկատ մամբ և հայտ նա բեր վել են նմա նա տիպ արդ յունք ներ։ Վե րա բեր մուն քը 
դրսևոր վում է վաղ ման կա կան տա րի քում (Ին նես և Դայ մոնդ, 1999): Դ րա ձևա վո րու մը տե ղի 
է ու նե նում ու սու ցիչ նե րի և ծ նող նե րի հա մոզ մունք նե րին ու վե րա բեր մուն քին հա մա պա տաս խան 
( Գոլլ նիք և Չինն, 2002) և ժա մա նա կի ըն թաց քում գնա լով ա վե լի բա ցա սա կան է դառ նում ( Ֆեր-
գու սոն, 1999; Ս վեյն և Մոր գան, 2001): 3-12 տա րե կան ե րե խա նե րը նա խընտ րում են լի նել բնա կա-
նոն զար գա ցող, ոչ թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի շրջա պա տում ( Նո վից կի և 
Սան դիե սոն, 2002): Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի շուրջն ա վե լի քիչ թվով հա սա կա-
կից ներ են լի նում, նրանց ա վե լի քիչ են ըն կե րակ ցում, առնչ վում: Ն րանց ա վե լի շատ մեր ժում են և 
հազ վա դեպ մտեր մա նում ( Բակ կեր և  ու րիշ ներ, 2007; Բոս սաերթ, Քոլ պին, Փիջլ և Պետ րի, 2015; 
Չամ բեր լիան, Կա սա րի և Րո թե րամ-Ֆ յուլ լեր, 2007; Կոս տեր և  ու րիշ ներ, 2010; Ռո ւիջս և Փեեթս-
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մա, 2009): Ա վե լին, կան վկա յութ յուն ներ, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ 
միև նույն մի ջա վայ րում գտնվե լը (օ րի նակ` նե րա ռա կան դպրո ցա կան մի ջա վայ րե րում) միշտ չէ, որ 
դրա կան արդ յունք է տա լիս ( Գալ լա գեր և  ու րիշ ներ, 2000; Օ րըս և  ու րիշ ներ, 2001)։ Մի շարք հե-
տա զո տութ յուն ներ ցույց են տվել, որ ե րե խա նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի 
հետ շփվում են միայն հա մա կարգ վող մի ջա վայ րե րում, որ տեղ խրա խուս վում է նրանց շփու մը (Ֆ-
րեա և  ու րիշ ներ, 1999):

Այս հե տա զո տութ յուն նե րի լույ սի ներ քո շատ կար ևոր է, որ վար չա կան աշ խա տա կից նե րը, 
ու սու ցիչ նե րը, հա տուկ ման կա վարժ նե րը, ծնող նե րը և  ա շա կերտ նե րը միա սին աշ խա տեն դպրո-
ցում նե րա ռա կան մշա կույթ ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու ուղ ղութ յամբ։ Վ կա յա կո չե լով կազ մա կերպ
չա կան նե րա ռու մը՝ նշենք, որ նե րա ռու մը պետք է առ կա լի նի դպրո ցի ա ռա քե լութ յան և  ար ժեք-
նե րի մեջ, հա ղոր դակ ցութ յան, մաս նա գի տա կան   զար գաց ման և պ րակ տի կա յի մի ջո ցով ստա նա 
դպրո ցի ղե կա վա րի, անձ նա կազ մի և  ու սու ցիչ  նե րի ա ջակ ցութ յու նը (Մք Մա հոն, Կիս, Բե րար դի, 
Ք րաուչ և Քո կեր, 2016): Հաշ ման դա մութ յուն և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման հիմ քում ըն կած են դպրո ցի 
մշա կույ թին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝

● բազ մա զա նութ յան բո լոր ձևե րի ըն դու նու մը,

● ա շա կեր տի ձայ նի արժ ևո րու մը,

●  ի րենց ու նա կութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը ա շա կերտ նե րին և  անձ նա կազ մին կամ այ-
լոց փո խան ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն ձե ռու մը,

● լիա զո րութ յուն նե րի բա ժա նու մը,

● ա շա կերտ նե րի միմ յանց հաշ վե տու լի նե լը,

●  հաշ ման դա մութ յա նը կապ ված հար ցե րի ըմբռ նու մը որ պես նե րա ռա կան կրթութ յան ա պա-
հով մա նը պատ րաստ լի նե լու մի մաս,

● զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վու մը ա ռօր յա մի ջո ցա ռումնե րին,

●  բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար դպրո ցի հա մայն քա յին ո գու զար գաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռումնե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վու մը ( Կոր նե լիուս և Հեր րեն կոհլ, 
2004; Էր վին և Գո ւին տի նի, 2000; Պար սոնս, 2003)։

ԱՄՆ-ի Կան զա սի հա մալ սա րա նի SWIFT կրթա կան կենտ րո նի ( Հա մադպ րո ցա կան նե-
րառ ման վե րա փո խումնե րի շրջա նակ) ձեռ նար կած աշ խա տան քում ( Սեյ լոր և Մք Քարտ, 2014) 
արժևոր վում է դպրոց նե րի վար չա կազ մի կար ևոր դե րը նե րառ մա նը նպաս տող մշա կույ թի 
ստեղծ ման գոր ծում։ Դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը, ըստ այս հե տա զո տող նե րի խմբի, հա մար վում 
են դպրո ցա կան մշա կույ թի վե րա փոխ ման հիմնա դիր նե րը ( Հո փեյ և Մք Լես կի, 2010; Շոգ րեն, 
Մք Քարտ, Լ յոն և Սեյ լոր, 2015): Դպ րո ցի՝ ու ժեղ և գոր ծին լծված վար չա կան աշ խա տա կից նե րը 
ստեղ ծում են դպրո ցի մշա կույ թը վե րա փո խե լու տես լա կան ներ և  օ րի նակ են ծա ռա յում բազ մա-
զա նութ յան նկատ մամբ հար գանք և կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան նե րա ռում ա պա հո վե լու գոր ծում։ Թի մա յին աշ խա տան քի սկզբուն-
քով հա վա քում են դպրո ցի ներ սում դրա կան փո փո խութ յան ստեղծ մանն անհ րա ժեշտ ռե սուրս-
ներ՝ հետ ևե լով ա ռա ջըն թա ցին, աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ճշգրտութ յա նը և շա րու նա-
կա կան բա րե լա վում ա պա հո վող հա ջոր դա կան քայ լե րին (Մք Քարտ, Սեյ լոր, Բեզ դեկ, Սաթ թեր, 
2014): Դպ րոց նե րի ո րոշ վար չա կան աշ խա տա կից ներ ու սումնա կան հա մայնք նե րի ստեղծ ման 
կողմնա կից են, նրանք այդ գոր ծըն թա ցում մաս նա կից են դարձ նում ու սու ցիչ նե րին, ըն տա նիք-
նե րին ու ա շա կերտ նե րին։ Նե րա ռա կան դպրոց չի հա ջող վի ստեղ ծել ա ռանց ա շա կերտ նե րի, 
ման կա վարժ նե րի և ծ նող նե րի կող մից բազ մա զա նութ յու նը գրկա բաց ըն դուն վե լու։ Դպ րոց նե րի 
ղե կա վար նե րը պետք է հար գեն բո լոր տար բե րութ յուն նե րը և  ա շա կեր տութ յանն ու անձ նա կազ-
մին հնա րա վո րութ յուն տան ի մա նա լու զա նա զան մտա ծե լա կեր պե րի, փոր ձա ռութ յուն նե րի և գի-
տե լիք նե րի գո յութ յան մա սին (Inclusive School, 2011): 

Դպ րոց նե րում նե րա ռա կան մշա կույ թի ստեղծ ման երկ րորդ կար ևոր պայ մա նը ման կա վարժ-
նե րի ա ջակ ցութ յան արդ յու նա վետ հա մա կար գի ստեղ ծումն ու պահ պա նումն է (Մք Քարտ և  ու րիշ-
ներ, 2014), ին չը են թադ րում է՝
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ա)  ու սու ցիչ նե րի հա մար սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մա նը նպաս տող ծրագ րե րի 
հա սա նե լիութ յուն, 

բ)  ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի և  ա շա կերտ նե րի շրջա նում նե րա ռա կան մշա կույ թի հիմ քում 
դրված կար ևո րա գույն տար րե րի և  ուս ման վրա դրանց ազ դե ցութ յան ըմբռ նում,

գ)  ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի և  ա շա կերտ նե րի հա մար ու սուց ման բա վա րար հնա րա վո րութ-
յուն ներ` ուղղ ված բազ մա զա նութ յու նը ըն դու նե լուն, արժ ևո րե լուն և  ող ջու նե լուն, ինչ պես 
նաև հաշ ման դա մութ յու նը որ պես բազ մա զա նութ յան սոսկ մի ո լորտ ըն կա լե լուն:  

Միայն բարձ րո րակ ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը վե րոնշ յալ ո լորտ նե րում հնա րա վո րութ-
յուն կըն ձե ռի կրթութ յան բնա գա վա ռի վար չա կան աշ խա տա կից նե րին և ղե կա վար նե րին ի րենց 
դպրոց նե րի անձ նա կազ մի և  ա շա կեր տութ յան շրջա նում ձևա վո րե լու կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի և  արժ ևոր ման ի րա կան 
փո փո խութ յուն։ Ն ման փո փո խութ յու նը հիմք կծա ռա յի դպրո ցա կան այն ծրագ րե րի հա ջո ղութ յան 
հա մար, ո րոնք նա խա տես ված են բո լոր ա շա կերտ նե րին արժ ևոր ված սո ցիա լա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն տա լու և մի ջա վայ րին պատ կա նե լու զգա ցում ու նե նա լու 
հա մար: ԱՄՆ-ի քա ղա քա յին դպրոց նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նե րառ-
ման վե րա բեր յալ մի հե տա զո տութ յամբ (Մք Մա հոն, 2016) պարզ վել է, որ որ քան ու ժեղ է «կազ-
մա կերպ չա կան նե րա ռու մը», այն քան ա վե լի մեծ է ա շա կերտ նե րի գո հու նա կութ յու նը դպրո ցից, և  
ար տա հայտ ված է դպրո ցին պատ կա նե լու զգա ցո ղութ յու նը։ Այս պնդու մը հա մա հունչ է նա խորդ 
հե տա զո տութ յուն նե րում ար տա հայտ ված այն կար ծիք նե րին, ո րոնց հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պութ-
յան ու շադ րութ յու նը հան րակր թութ յան ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման նկատ մամբ 
բա րե լա վում է նե րառ ման նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը և, հետ ևա բար, կա րող է ա նուղ ղա կիո րեն 
բա րե լա վել ա շա կերտ նե րի ցու ցա բե րած վերջ նարդ յունք նե րը ( Մինթց, 2007; Վին թեր, 2006):

 Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մանն օ ժան դա կող դպրո ցա-
կան ծրագ րեր 
Չ նա յած հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի նկատ մամբ բնա կա նոն զար գա ցող 

երեխաների կողմնա կալ վե րա բեր մուն քը վկա յող բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րին՝ գրա կա-
նութ յան մեջ հան դի պում ենք նաև պնդումնե րի, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի 
նկատ մամբ ե րե խա նե րի վե րա բեր մուն քի վրա կա րե լի է ազ դել ( Լե վիս, 1995): Ս րանք հե տա զո-
տութ յուն ներ են, ո րոնք կենտ րո նա ցած են զա նա զան մի ջոց նե րով ի րա կա նաց վող մի ջամ տութ-
յուն նե րի վրա, այդ թվում՝ տե սան յու թեր ( Սի պերս թեյն, Բակ և Օ՛Էի ֆի, 1988), հաշ ման դա մութ յան 
մա սին տե ղե կութ յուն ներ (Ս վեյն և Մոր գան, 2001), թա տե րա կան ներ կա յա ցումներ ( Գաշ և Քոֆ-
ֆեյ, 1995), քննար կումներ ( Գաշ, 1992), բարձ րա ձայն ըն թեր ցումներ (Տ րի փե նիեր-Սթ րիթ և Ռո մա-
տովս կի, 1996), հա մա կարգ վող շփումներ ( Ֆա վաց ցա, Ֆի լիպ սեն և Կու մար, 2000):

 Գո յութ յուն ու նեն ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քի փո փոխ մա նը նպաս տող տար բեր ձևեր: 
Ման կա կան գրա կա նութ յու նը ո րոշ ժա մա նակ օգ տա գործ վել է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման նպա տա կով: Հա գի նոն (1980) ա ռա ջին-
նե րից մեկն էր, որ ա ռա ջար կում էր ման կա կան գրա կա նութ յան մեջ, ո րում հան դես են գա լիս 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք, նրանց պատ կե րել դրա կան, բայց ի րա տե սա կան և  այդ 
գրա կա նութ յունն ընդգր կել ու սումնա կան ծրագ րում՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից-
նե րի ըն դու նու մը խթա նե լու հա մար (Տ րի փե նիեր-Սթ րիթ և Ռո մա տովս կի,1996)։ Նա բու զո կան և 
Ռա յի նին գը (1997) ման կա կան գրա կա նութ յունն օգ տա գոր ծել են դա սա սեն յա կում անց կաց ված 
մի ջամ տութ յան հա մար, ո րը դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա-
կա կից նե րի նկատ մամբ ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քի վրա։

Ա շա կերտ նե րին բազ մա զա նութ յան և հաշ ման դա մութ յան մա սին տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր դե-
լու մեկ այլ մո տե ցում է ուղ ղորդ ված քննար կու մը։ Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել ման կա կան գրա կա-
նութ յան հետ մեկ տեղ։ Այս մո տեց մամբ փորձ է ար վում կապ ստեղ ծել նշված գրա կա նութ յան և  ա շա-
կերտ նե րի ա ռօր յա կյան քի միջև։ Ա շա կերտ նե րի և  ու սու ցիչ նե րի հետ աշ խա տան քում ուղ ղորդ ված 
քննար կու մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես լրա ցու ցիչ կամ հիմնա կան մո տե ցում։ Մաս նա վո րա պես՝

ա) որ ևէ պատ մութ յան բո վան դա կութ յան (փաս տե րի) քննար կում, 
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բ) հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի դե րը,

գ) տվյալ պատ մութ յան և  ա շա կերտ նե րի անց յա լի փոր ձի միջև զու գա հեռ ներ գտնե լը, 

դ)  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կեր պա րի և պատ մութ յու նը կար դա ցած ա շա կերտ նե րի նմա-
նութ յուն նե րը, 

ե)  քննար կում օ ժան դա կող տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով հե րոս նե րի ստա ցած ա ջակ ցութ յան և 
հա վա սա րութ յան հետ դրա առն չութ յան վե րա բեր յալ, 

զ)  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ ա շա կերտ նե րի ա պա գա հնա րա վոր 
փոր ձա ռութ յուն նե րի մա սին պատ կե րա ցումնե րը (Ֆ րան ցիս և  ու րիշ ներ, 2016):

ԱՄՆ-ում և Կա նա դա յում փոք րիկ նե րի շրջա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից-
նե րի հան դեպ դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման բա վա կան հա ճախ կի րառ վող եր րորդ մո-
տե ցու մը տիկ նի կա յին թատ րոն ներն են: Հան րա ճա նաչ տիկ նի կա յին թա տե րախմ բե րից են «Ե րե-
խա նե րը կա ղա պա րում» (Աիել լո, 1988; Դունսթ, 2012, 2014) և «Ես էլ եմ ձեզ հետ» ( Գոլդս բերգ և  
ու րիշ ներ, 1981; PACER կենտ րոն, 2011): Եր կու թա տե րախմ բե րում էլ օգ տա գործ վում են խո շոր 
տիկ նիկ ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են հաշ ման դա մութ յան տար բեր տե սակ ներ կամ կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի։ Տիկ նիկ նե րը նա խա տես ված են 
հաշ ման դա մութ յան մա սին ի րա զե կութ յան խթան ման, թյու րըմբռ նումնե րի վե րաց ման, ե րե խա նե-
րի ու նա կութ յուն նե րի և հաշ ման դա մութ յան մա սին ճշգրիտ տե ղե կութ յուն ներ տա լու հա մար։ Ընդ 
ո րում՝ գրա վոր տրա մադր վում է յու րա քանչ յուր տիկ նի կի խոս քը և տր վում է նրանց հետ զրու ցե լու 
հնա րա վո րութ յուն։ Աիել լոն (1988) տե ղե կաց նում է, որ «Ե րե խա նե րը կա ղա պա րում» թա տե րախմ-
բի տիկ նի կա յին ներ կա յա ցումնե րը արդ յու նա վետ են ե ղել վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման և գի տե-
լիք նե րի փո փո խութ յան հա մար: Եր կու տար բեր հե տա զո տութ յուն նե րով, ինչ պես նաև մե տա վեր-
լու ծութ յամբ Դունս թը (2012, 2014) հաս տա տում է, որ «Ե րե խա նե րը կա ղա պա րում» թա տե րախմ բի 
ներ կա յա ցումնե րը դրա կան ազ դե ցութ յուն են թո ղել երկ րորդ, եր րորդ և չոր րորդ դա սա րան ցի-
նե րի՝ հաշ ման դա մութ յան վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի և վե րա բեր մուն քի վրա: Ք սան ա շա կերտ 
ընդգր կած իր մե տա վեր լու ծութ յամբ հե տա զո տո ղը ( Դունսթ, 2014) պար զել է, որ այդ ծրագ րերն 
ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քի վրա ու նե ցել են թույ լից մինչև չա փա վոր ազ դե ցութ յուն:

 Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռու մը խթա նե լու    
ծրագ րա յին մո տե ցումներ
 Թեև սո ցիա լա կան նե րա ռու մը կա րող է տար բեր լի նել` կախ ված ա շա կեր տի հաշ ման դա-

մութ յան ծան րութ յան աս տի ճա նից, միև նույն է, բո լո րին պետք է հա սա կա կից նե րի հետ ըն կե րա-
նա լու և  ի րենց դպրո ցում, հա մայն քում ու դա սա րա նում ըն դուն ված լի նե լու, դրանց պատ կա նե լու 
զգա ցո ղութ յուն զար գաց նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձեռ վեն։ Վեր ջին ե րեք տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց քում մշակ վել են մի շարք ծրագ րեր, ո րոնց նպա տա կը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան ա վե լի մեծ նե րառ մանն 
ա ջակ ցելն է։ Դ րան ցից մի քա նիսն ի րա կա նաց վում են հա սա կա կից նե րի մի ջամ տութ յամբ։ Կան 
ա ռա ջա դի մութ յան վրա կենտ րո նա ցած, բայց նաև սո ցիա լա կան նե րառ ման բա ղադ րիչ ու նե ցող 
այլ ծրագ րեր, ո րոնք վա րում են ման կա վարժ նե րը:

Դա սըն կե րոջ միջ նոր դութ յամբ մի ջամ տութ յուն
Դա սըն կե րոջ միջ նոր դութ յամբ ի րա կա նաց վող մի ջամ տութ յու նը ռազ մա վա րութ յուն է, ո րով 

բնա կա նոն զար գա ցող ա շա կերտ նե րը պատ րաս տութ յուն են անց նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող հա սա կա կից նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցե լու և տար բեր ո լորտ նե րում նրանց ա ջակ ցե լու հա մար 
( Բասս և Մու լիք, 2007; Չան և  ու րիշ ներ, 2009): Դա սըն կե րոջ միջ նոր դութ յամբ մի ջամ տութ յու-
նը հա սա կա կից նե րին կա րող է ընդգր կել ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում (դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ-
յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան ռազմավարություն), վար քագ ծա յին մի ջամ տութ յուն նե րում 
և/ կամ սո ցիա լա կան նե րառ ման գոր ծըն թա ցում (օ րի նակ՝ «Ըն կեր նե րի շրջա նակ» ըստ Պերս կեր 
և Պերս կեի, 1988; «Ա յո՛ ես կա րող եմ» սո ցիա լա կան նե րառ ման ծրա գիր ըստ Է բե րիի, Ս խոել լե րի, 
Սի մունդ սի, Գայ լոր դի և Ֆահ նես տո քի, 1997):
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Ըն կեր նե րի շրջա նակ 
«Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տե ցու մը սկզբնա վոր վել է Կա նա դա յում 1980-ա կան նե րի վեր ջին և 

չ նա յած նա խա պես մշակ վել է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող չա փա հաս նե րին տե ղա կան հա մայնք-
նե րում նե րա ռե լուն օ ժան դա կե լու նպա տա կով, տա րի ներ շա րու նակ կի րառ վել է հան րակր թութ յան 
մեջ` նպաս տե լով կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նե-
րառ ման գա ղա փա րի ի րա կա նաց մա նը։ Այդ մո տե ցու մը հա սա կա կից նե րի խմբի՝ որ պես ա ջակց-
ման ռե սուր սի ստեղծ ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է ( Կալ յա և Ավ րա մի դիս, 2005): Մի ջամ-
տութ յան նպա տակ ներն են՝

ա)  կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ըն ձե ռել սո-
ցիա լա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ՝ մատ չե լի դարձ նե լով նրանց սո-
ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի ձևա վո րու մը,

բ)  բա ցա հայ տել ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան փոր ձա ռութ յան մար տահ րա վեր նե րը և 
ռազմավարություն մշա կել դրանց հաղ թա հար ման հա մար, 

գ)  ա շա կերտ նե րին տրա մադ րել սո ցիալ-հու զա կան և  այլ ա ջակ ցութ յան ռե սուրս ներ՝ ուղղ ված 
ո րո շա կի մի ջա վայ րին պատ կա նե լու զգա ցու մի ձևա վոր մա նը։

«Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տեց ման նպա տակն է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
հա մար ճա նա պարհ հար թել դպրոց նե րի սո ցիա լա կան ցան ցեր մտնե լու և  ըն դուն ված լի նե լու հա-
մար (Schleien, Green, & Stone, 2003):

 Պերս կեն և Պերս կեն (1988) ու Թեյ լո րը (1997) մշա կել են «Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տե ցու մը 
ներդ նե լու քա ռա փուլ գոր ծըն թաց.

1.  Հիմնադ րում: Այս փու լում հա վա քագր վում են ա ջակ ցող ու սու ցիչ ներ, ո րոնք անց նում են 
վե րա պատ րաս տում և շա բա թա կան 30 րո պե հատ կաց նում են ըն կեր նե րի հետ հան դի-
պումնե րին։

2.  Հա վա նա կան հա սա կա կից խորհր դա տու նե րի հա վա քագ րում: Այս փու լում ա ջակ ցող 
ու սու ցիչ նե րը հան դի պում են ու նե նում բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող մի խումբ ա շա-
կերտ նե րի հետ, ո րոնք կա րող են որ պես խորհր դա տու հան դես գա լու հե տաքրք րութ յուն 
ու նե նալ։ Քն նարկ վում են այս կամ այն ե րե խա յի ու ժեղ կող մերն ու մար տահ րա վեր նե րը, 
այդ դե րում հան դես գա լու դեպ քում նրանց ստանձ նած պա տաս խա նատ վութ յու նը, այլ ըն-
կեր ներ հրա վի րե լու տար բե րակ նե րը։ 

3.  Շր ջա պա տի ստեղ ծու մը: Այս փու լում ձևա վոր վում է «Ըն կեր նե րի շրջա նա կում» ընդգրկ-
վել ցան կա ցող, բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 6-8 հո գա նոց մի խումբ։ 
Ո րո շում են, թե ով է լի նե լու խմբում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող ան դա մը։

4.  «Ըն կեր նե րի շրջա նա կի» պահ պա նու մը: Բ նա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա նե րը, 
կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կեր տը և մի ման կա վարժ, 
ո րը միջ նոր դի դեր է կա տա րում, շա բա թա կան մեկ ան գամ հան դի պում են ա ռա ջըն թա ցի 
քննարկ ման, մար տահ րա վեր նե րի բա ցա հայտ ման և խն դիր նե րի լուծ ման ու ղի ներ պլա-
նա վո րե լու հա մար։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կեր տի հետ շփվե լիս խում բը հոր-
դո րում է նրան հայտ նել իր ակն կա լիք ներն ու զգա ցո ղութ յուն նե րը սո ցիա լա կան փոր ձա-
ռութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։ Սահ ման վում են նպա տակ ներ և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր, 
մշակ վում են խնդիր նե րի լուծ ման խմբա յին ե ղա նակ ներ։ 

«Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տեց ման թե մա տիկ հե տա զոտ մամբ ի րա կա նաց ված ո րա կա կան 
վեր լու ծութ յուն նե րը ( Քա լաբ րե սե և  ու րիշ ներ, 2008; Ն յու տոն և  ու րիշ ներ, 1996; Թեյ լոր, 1996) և 
մաս նա կից նե րի տե սա կետ նե րի ու տպա վո րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը ( Թեյ լոր և Բըր դեն, 2000; 
Ո ւայ թա քեր և  ու րիշ ներ, 1998) ա պա ցու ցում են, որ այս մո տե ցու մը բա վա կա նին խոս տումնա լից է։ 

Ծ րագ րի պաշ տո նա կան ու սումնա սի րութ յուն նե րը փաս տում են, որ այն դրա կան ազ դե ցութ-
յուն ու նի շրջա պա տի կող մից հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան ըն դուն-
ման վրա և բարձ րաց նում է նրանց ինք նագ նա հա տա կա նը (Ֆ րե դե րիք սոն և Թըր նըր, 2003): 
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Տար բեր կրթա կան մա կար դակ նե րում (տար րա կան, մի ջին և  ա վագ դպրոց) ծրա գիրն օգ նել է հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին զար գաց նե լու ա ռա վել ա ջակ ցող սո ցիա լա կան շփումներ 
( Միլ լեր և  ու րիշ ներ, 2003): Վեր ջերս Ս խի դե րը, Մալ դո նա դոն և Բալ տե սը (2014) ի րա կա նաց ված 
հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում պար զել են, որ «Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տե ցու մը նպաս տել 
է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դա սըն կեր նե րին ըն դու նե լուն, նրանց նկատ մամբ հար գա լից վե րա-
բեր մուն քի ձևա վոր մա նը։ Միա ժա մա նակ «Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տե ցու մը հա սա կա կից նե րին 
օգ նել է ձեր բա զատ վե լու այդ ա շա կերտ նե րի հան դեպ ու նե ցած վա խի զգա ցու մից։ Մաս նա կից նե-
րը հայտ նել են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դա սըն կեր նե րի մա սին ի րենց պատ կե րա ցումնե րի 
ընդ լայն ման և  ի րենց շրջա պա տում ներգ րավ ված ա շա կեր տին ա վե լի լավ հաս կա նա լու ու ապ-
րու մակ ցե լու մա սին: «Ըն կեր նե րի շրջա նակ» մո տե ցու մը նպաս տել է իս կա կան սո ցիա լա կան և 
հո գե բա նա կան նե րառ մա նը, հա սա կա կից նե րի կող մից ա վե լի լավ ըն դուն մա նը նաև դպրո ցա կան 
մի ջա վայ րից դուրս և խ թա նել է եր կա րատև ըն կե րութ յու նը:

«Ա յո՛, ես կա րող եմ» սո ցիա լա կան նե րառ ման ծրա գիր: Ի տար բե րութ յուն «Ըն կեր նե րի 
շրջա նակ» չհա մա կարգ վող ծրագ րի՝ «Ա յո՛, ես կա րող եմ» սո ցիա լա կան նե րառ ման ծրա գի րը միջ-
նա կարգ դպրո ցի ա շա կերտ նե րի հա մար ի րա կա նաց վող մե կամ յա հա մա կարգ ված տևո ղութ-
յամբ է՝ մեկ կամ եր կու ման կա վար ժի հսկո ղութ յամբ, ո րը նա խա տես ված է անց կաց նե լու դա սե րի 
ժա մա նակ կամ դա սե րից դուրս՝ խմբակ նե րում։ Ծ րագ րի նպա տակն անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յան 
տրա մադ րումն է ծանր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին, որ պես զի նրանք օգտ վեն 
ի րենց հե տաքրք րող սո ցիա լա կան, հանգս տի և ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումնե րից և  այդ հե տաքրք-
րութ յուն նե րի մի ջո ցով զար գաց նեն ու պահ պա նեն փո խա դարձ ընտ րութ յան վրա հիմն ված սո-
ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն ներ։

«Ա յո՛, ես կա րող եմ» ծրագ րի հիմ քում դրված է այն գա ղա փա րը, որ բնա կա նոն զար գա ցում 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րը կա րող են հան դես գալ որ պես հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից-
նե րի միջ նորդ, ե թե ստա նան հա մա պա տաս խան պատ րաս տութ յուն և  ա ջակ ցութ յուն։ Բազ մա փուլ 
այս ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ամ բողջ ու սումնա կան տար վա ըն թաց քում: Հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րը շա բա թա կան մեկ ան գամ հան դի պում են՝ միմ յան ցից սո վո րե լու 
և միմ յանց մա սին տե ղե կա նա լու, դպրո ցում և դպ րո ցից դուրս սո ցիա լա կան մի ջո ցա ռումներ կազ-
մա կեր պե լու և  ի րենց մաս նակ ցութ յու նը դրանց պլա նա վո րե լու, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տե լու հա մար: Ծ րագ րի նախ նա կան փու լե րում ա շա կերտ նե րը 
մաս նակ ցում են մի շարք մի ջո ցա ռումնե րի, ո րոնք նա խա տես ված են դյու րին դարձ նե լոււ՝

●   հաշմանդամության հետ կապված խնդիրների ընկալումը և այն ընդհանրությունների 
ընդունումը, որոնք առկա են հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող անձանց միջև, 

●   հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուժեղ կողմերի, օժտվածության ու կարողություն-
ների և սոցիալական հարաբերություններում խոչընդոտների հայտնաբերման, նվա-
զեց ման ու հաղթահարման ռազմավարությունը,

●  համընդհանուր ուսումնառության ձևավորման ու մասնակցության հայեցակարգերը, 
●  գործողությունների պլանավորումը, 
●  նրանց ընդհանուր հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները։

Բ նա կա նոն զար գա ցող ե րե խա նե րին սո վո րեց նում են, թե ինչ պես կա րող են կա պեր ստեղ-
ծել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հա մար` օգ նե լով մուտք գոր ծե լ և  ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե լ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման հա մա տեքստ ու նե ցող դպրո ցա կան 
ու հա մայն քա յին մի ջո ցա ռումնե րին։ Միջ նոր դի դեր կա տա րող հա սա կա կից նե րը հա ճախ դառ նում 
են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի մտե րիմ ըն կե րը, նրանց ա ռաջ նա յին դե րը ե րե խա յին հե-
տաքրք րող մի ջո ցա ռումնե րին մաս նակ ցե լու խո չըն դոտ նե րի վե րա ցումն է։

Դա սըն թաց նե րի ա վար տից հե տո միջ նոր դի դեր կա տա րող մեկ կամ մի քա նի հա սա կա կից-
ներ հա ման ման հար ցե րով հե տաքրքր ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հա սա կակ ցի հետ զույգ 
են կազ մում։ Տար վա ըն թաց քում ա շա կեր տա կան զույ գերն աշ խա տում են միա սին՝ ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե լով ի րենց հե տաքրք րող ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռումնե րի, ծա նո թա նա լով և հա րա բե րութ-
յուն ներ զար գաց նե լով հա ման ման հե տաքրք րութ յուն ներ ու նե ցող հա սա կա կից նե րի հետ և ջա-
նա լով ընդ լայ նել այդ հա րա բե րութ յուն նե րը։ Միջ նոր դի դեր կա տա րող հա սա կա կից նե րին սո վո-
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րեց նում են, թե ինչ պես օ ժան դա կել հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը և  ինչ պես նվա զեց նել 
ա ջակ ցութ յու նը, երբ դրա կա րի քը վե րա նում է:

«Ա յո՛, ես կա րող եմ» ծրա գիրն ի րա կա նաց վել է ԱՄՆ-ի և Կա նա դա յի ա վե լի քան 235 մի ջին 
ու ա վագ դպրոց նե րում։ Տե ղե րում անց կաց ված լայ նա ծա վալ հե տա զո տութ յուն նե րը (Է բե րի և  ու-
րիշ ներ, 1997; Է բե րի և Սի մունդս, 1997) ցույց են տվել, որ ծրագ րին մաս նակ ցե լու արդ յուն քում 
ա վե լա նում է հա սա կա կից նե րի կող մից հաշ ման դա մութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րի ըն դու նումն 
ու ըն կա լու մը, մե ծա նում է հա րա բե րութ յուն նե րի ծա վա լը, հու զա կան կա պը, մտեր մութ յու նը, բա րե-
լավ վում է հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կը, ընդ լայն վում են սո ցիա լա կան կա պե րը և հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ե րե խա յի՝ ո րո շա կի շրջա պա տի պատ կա նե լու զգա ցո ղութ յու նը։

Հու սադ րող է այն հան գա ման քը, որ ծրագ րի սկզբում գրանց ված ե րե խա նե րի կա պե րը պահ-
պան վում են նաև ծրագ րի ա վար տից հե տո։ 

 Ման կա վարժ նե րի կող մից անց կաց վող ծրագ րա յին մի ջամ տու-
թյուն ներ
Փոր ձով ա պա ցուց վել է, որ այս գլխում քննութ յան առն ված դա սըն կե րոջ միջ նոր դութ յամբ 

մի ջամ տութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան նե րառ ման ծրագ րե րը բա րե լա վում 
են կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի տար բեր կա րիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի շփում-
նե րը, սա կայն դրանք ու նեն մի շարք թե րութ յուն ներ: Նախ՝ այդ ծրագ րե րը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ներգ րա վում են, ե թե կա րե լի է այդ պես ա սել, «կենտ րո նա ձիգ հա րա բե-
րութ յուն նե րում» եր կու կող մե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը դի տարկ վում են հիե րար խիկ կա ռուց-
ված քում, որ տեղ ա շա կերտ նե րը չեն կա րո ղա նում միմ յանց տես նել որ պես հա վա սար կող մեր: Այս 
ծրագ րե րի երկ րորդ թույլ կողմն այն է, որ քիչ են նպաս տում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ հա մայնք նե րում առ կա ըն կա լումնե րի փո փո-
խութ յա նը, քա նի որ նրանք շա րու նա կում են հա մար վել ա ջակ ցութ յուն ստա ցող ներ և ռե սուրս ներ 
սպա ռող ներ և  ոչ թե հա մայն քի` դրա կան ներդ րում ու նե ցող ան դամներ։ Սո ցիա լա կան և հո գե-
բա նա կան նե րա ռում ի րա կա նաց նե լու հա մար հար կա վոր են արդ յու նա վետ ռազմավարություն՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ վար չա կան աշ խա տա կից նե րի, ու սու ցիչ-
նե րի և հա սա կա կից նե րի վե րա բեր մուն քը և  առ հա սա րակ դպրո ցա կան մշա կույ թը փո խե լու հա-
մար ( Չամ բեր լեյն և  ու րիշ ներ, 2007; Քուկ, Կա մե րոն և Տան կերս լեյ, 2007): Կր թութ յան ա ռանձ-
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րը պետք է դիտ վեն որ պես ան հատ ներ, 
ո րոնք ու նեն տա ղանդ, օժտ վա ծութ յուն և  ու նա կութ յուն ներ, ինչ պես նաև կա րո ղութ յուն ներ ի րենց 
դպրո ցին և հա մայն քին ինչ-որ բան վե րա դարձ նե լու հա մար: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա-
ռա յութ յու նը, ո րը հա մե մա տա բար նոր մո տե ցում է և հա տուկ մշակ վել է նե րա ռա կան կրթութ յանն 
օ ժան դա կե լու հա մար, կա րող է լրաց նել այդ բա ցը։

Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յուն
Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յու նը մեկ տե ղում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 

պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րի ու սու ցումն ու փոր ձա ռութ յուն նե րը, այն-
պես, որ դա սա սեն յա կում անց կաց վող դա սե րը ո րո շա կիո րեն կապ վում են հա մայն քա յին ծա ռա-
յութ յուն նե րի հետ (CNCS, 2007): Ա շա կերտ նե րը յու րաց նում են հմտութ յուն ներ ու միա ժա մա նակ 
ծա ռա յում են ի րենց հա մայնք նե րին` հո գա լով նրանց ի րա կան կա րիք նե րը։ Վեր ջում նե րա ռա կան 
ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յու նը անդ րա դարձ է կա տա րում ա վարտ ված աշ խա տանք նե րին և ծա-
ռա յութ յան ըն թաց քում ձեռք բեր ված հմտութ յուն նե րին ու գի տե լիք նե րին: Ի րա կան կյան քի հան-
գա մանք նե րում ակ տի վո րեն սո վո րե լու վրա շեշ տը դնե լու շնոր հիվ նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան 
ծա ռա յութ յու նը կա րող է օգ նել բո լոր ա շա կերտ նե րին, քա նի որ ու նի հստակ բո վան դա կութ յուն և 
հիմն վում է նե րառ ման փի լի սո փա յութ յան վրա։ Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան բարձ րո րակ ծա-
ռա յութ յու նը նե րա ռում է ո րո շա կի բնո րո շիչ ներ (տե՛ս նկար 2)։ 
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Նկար 2. Ներառական ուսումնառության բարձրորակ ծառայության բնորոշիչները

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձը և  ին տեգր ված ու սու ցու մը: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա-
յութ յան կար ևոր բնո րո շիչ նե րից մե կը ծրագ րե րի ուղ ղա կի կապն է ու սումնա կան խնդիր նե րին: Դա-
սա րա նում ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յու նը նպաս տում է ծա ռա յութ յա նը, որն էլ իր հեր թին նպաս-
տում է դա սա րա նում ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յա նը: Հիմնա կան ռազ մա վա րութ յու նը, ո րը հնա-
րա վոր է դարձ նում այս մո տեց ման ի րա գոր ծու մը, վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի գոր ծըն թացն է, ո րով 
ա շա կերտ նե րին տար բեր աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով դրդում են ըմբռ նել ի րենց փոր ձա ռութ յուն նե րը: 
Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձը կա րող է կա տար վել քննարկ ման, պար բե րա կան գրա ռումնե րի, բա-
նա վե ճե րի, նա մակ ներ գրե լու կամ տե ղե կատ վա կան տե սան յու թեր պատ րաս տե լու մի ջո ցով:

Խնդ րա հենք ու սումնա ռութ յուն: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յան հիմնա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում է զբաղ վել հա մայն քա յին ի րա-
կան խնդիր նե րի լուծ մամբ։ Այս մո տե ցու մը վերց ված է խնդրա հենք ու սումնա ռութ յու նից, սա ա շա-
կերտ նե րի ընդգր կումն է աշ խա տան քա յին թի մե րում և  ու սու ցու մը հա ման քա յին կա րիք նե րի, ի րա-
կան խնդիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով: Ու սու ցիչ նե րի դե րը աշ խա տանք նե րի ուղ ղոր դումն է՝ հար ցեր 
տա լով, խնդիր ներ բարձ րաց նե լով և մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լով:

Ա շա կերտ նե րի ձայ նը: Ա շա կերտ նե րի ձայ նի ի րա վունքն էա կան է։ Այս մո տե ցու մը հիմն ված 
է այն հա մոզ մուն քի վրա, որ ա շա կերտ ներն ու նեն ի րենց ինք նո րո շու մը կրթա կան մի ջա վայ րի 
բա ղադ րիչ նե րում փոր ձար կե լու և  ան կախ, ինք նու րույն ու սումնա ռութ յան մեջ ներգ րավ վե լու հնա-
րա վո րութ յուն։

 Հա մա գոր ծակ ցութ յուն: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րից մե կը հա մա տեղ, հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ռազ մա վա րութ-
յան կի րա ռումն է: Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ի մաս տը սոսկ այն չէ, որ ա շա կերտ նե րը 
ծրագ րում միա սին աշ խա տեն։ Այն ու սու ցիչ նե րից պա հան ջում է ա շա կերտ նե րի հա մա գոր ծակ ցա-
յին ան կա խութ յան ստեղ ծում։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան տար րերն են դրա կան փոխ-
կախ վա ծութ յու նը, հա վա սար մաս նակ ցութ յու նը, ան հա տա կան   հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը և միա-
ժա մա նակ յա փոխ գոր ծակ ցութ յու նը:

 Քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յուն և պա տաս խա նատ վութ յուն: Ա շա կերտ նե րը՝ որ պես քա-
ղա քա ցի, այ սօր թերևս ա վե լի քիչ են պատ կե րաց նում ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը, քան անց-
յա լում (Ֆ լա նա գան և Լ ևին, 2010): Քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յու նը նե րա ռա կան ու սումնա-
ռութ յան ծա ռա յութ յան կար ևոր կողմն է. այն (կա պը սե փա կան հա մայն քի հետ) անհ րա ժեշտ սո-
ցիա լա կան կա պի տալ է։

 Նե րա ռում և պատ կա նե լութ յուն: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յու նը շեշ տը դնում 
է բազ մա զա նութ յու նը ող ջու նե լու վրա` կա ռու ցե լով գոր ծըն թաց բո լոր ա շա կերտ նե րին գրկա բաց 
ըն դու նե լու հա մար։ Միա սին աշ խա տե լով ընդ հա նուր խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ՝ ա շա-
կերտ նե րը տե ղե կա նում են միմ յանց մա սին՝ հայտ նա բե րե լով յու րա քանչ յու րի ու ժեղ կող մե րը, կա-
րո ղութ յուն ներն ու ձգտումնե րը, ինչ պես նաև ի րենց ընդ հան րութ յուն նե րը։
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Միա սին մենք կա րող ենք: Սա նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յան մե կամ յա ծրա-
գիր է (Է բե րի և  ու րիշ ներ, 2012; Վան դեր քուկ և Մոն թի, 2010), ո րը խստո րեն հետ ևում է ո րակ-
յալ պրակ տի կա յի չա փո րո շիչ նե րին: Նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յան ծրագ րա յին 
դա սըն թա ցի կա ռուց ված քը և հա ջոր դա կա նութ յու նը հիմն ված են նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան 
բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վրա ( Կա յե, 2004)։ Այն մշակ վել է ինչ-
պես տար րա կան, այն պես էլ մի ջին դպրո ցի ա շա կերտ նե րի հա մար։ Ու նի հա մա կարգ ված ձևա-
չափ և նա խա տես ված է ա մե նօր յա ու սումնա կան ծրագ րում ներդր վե լու հա մար: Մաս նա կից նե րը 
սո վո րում են կապ վել ի րենց հա մայն քի հետ, հե տա զո տութ յուն անց կաց նել խնդրա հենք ու սումնա-
ռութ յան մի ջո ցով, հաս տա տել ի րենց եզ րա հան գումնե րը և պ լա նա վո րել, ի րա կա նաց նել ու գնա-
հա տել նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը։ Ծ րա գի րը կազմ ված է ե րեք փու լից.

ա) հա մայն քի կա ռու ցում,

բ) կա րո ղութ յուն նե րի կա ռու ցում, պլա նա վո րում և  ի րա կա նա ցում,

գ) հա ղոր դակ ցում և  ող ջու նում (տե՛ս նկար 3):   
Փու լե րը նա խա տես ված են նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը ներդ նե լու և 

նա խադր յալ հան դի սա ցող հմտութ յուն նե րը ձևա վո րե լու հա մար՝ չհիմն վե լով այն են թադ րութ յան 
վրա, որ ա շա կերտ ներն ա ռանց դրա էլ կա րող են արդ յու նա վետ կեր պով ու սումնա ռութ յան ծա ռա-
յութ յուն ներ ի րա կա նաց նել ( Պիտ րե և  ու րիշ ներ, 2007; Ռագս դա լե և Սեյ լոր, 2012): Հս տակ կա ռուց-
ված ծրագ րի ներդր ման հա մար կար ևոր է, որ այն ի րա կա նաց վի ճշգրիտ, որ պես զի հա սա նե լի 
լի նի ցան կա ցած բարձ րո րակ ու սուց չի հա մա ր։

Նկար 3. Ներառական ուսումնառության ծառայության փուլերը

«Միասին մենք կարող ենք» ծրագրի արդ յու նա վե տութ յան վկա յութ յուն ներն ա ռանձ նաց ված 
են 2008-2009 թթ. կա տար ված հե տա զո տութ յան շնոր հիվ, որն ի րա կա նաց վել է ԱՄՆ-ի ե րեք նա-
հանգ նե րի ( Մի նե սո թա, Կա լի ֆոռ նիա և Հ յու սի սա յին Կա րո լի նա) 14 դպրոց նե րում տար րա կան 
և մի ջին դա սա րան նե րի ա վե լի քան 365 ա շա կերտ նե րի մաս նակ ցութ յամբ (Է բե րի, Քե դի և Սի-
մունդս, 2005; Է բե րի և Հալ փին, 2009): Ինք նո րոշ մա նը, սո ցիա լա կան նե րառ մա նը և քա ղա քա-
ցիա կան պա տաս խա նատ վութ յա նը վե րա բե րող նա խա թես տերն ու հետ թես տե րը հա մե մատ վող 
խմբե րում ար ձա նագ րել են էա կան տար բե րութ յուն ներ։     

Չ նա յած ըն թեր ցա նութ յան սա հու նութ յան էա կան տար բե րութ յուն ներ չար ձա նագր վե ցին, բայց 
վար քագ ծի դի տար կումնե րը և  ու սու ցիչ նե րի տրա մադ րած տե ղե կութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, որ նկա-
տե լիո րեն բա րե լավ վել է նե րա ռա կան ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յան մեջ ներգ րավ ված ա շա կերտ նե-
րի մաս նակ ցութ յու նը ու սումնա կան գոր ծըն թա ցին։ Ու սումնա ռութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տութ յու նը հաս տա տել է, որ այն կա րող է ընդգր կել բարձր ռիս կա յին ա շա կերտ նե-
րի, կան խել դպրո ցից ա շա կերտ նե րի դուրս մնա լը և ն պաս տել ու սումնա կան ա ռա ջա դի մութ յա նը, քա-
ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յա նը և սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յա նը ( Բիլ լիգ, Ջեսս և Գ րիմ լի, 
2008; Դա վի լա և Մո րա, 2007; Ս քելս և Ռո հել կե պար տաին, 2005; Աս սեմբ լի, 2006):
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 Սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռու մը խթա նող    
դա սա վանդ ման ռազմավարություն 
Նե րառ մա նը նպաս տող դա սա սեն յա կում բո լոր ա շա կերտ նե րը պետք է մշտա պես ակ տի-

վո րեն մաս նակ ցեն ու սու ցիչ նե րի և հա սա կա կից նե րի հետ զրույց նե րին, իսկ ու սու ցիչ նե րը պետք 
է ստեղ ծա գոր ծա բար կի րա ռեն տար բեր մաս նակ ցա յին ռազմավարություն, ո րոնք կխրա խու սեն 
սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան ակ տիվ նե րառ ման գոր ծըն թա ցը: Սա հատ կա պես անհ րա ժեշտ 
է կի րա ռել այն երկր նե րում, որ տեղ ու սու ցիչ նե րի՝ ա շա կերտ նե րին դա սա վան դե լու ա վան դա կան 
մո դե լը փո խա րին վել է ա վե լի ակ տիվ մո տեց մամբ և կենտ րո նա ցած է խնդիր նե րի լուծ ման ու գոր-
ծո ղութ յուն նե րի վրա հիմն ված ու սուց ման վրա, ին չի շնոր հիվ ա շա կերտ նե րը մշտա պես հա մա գոր-
ծակ ցում են ի րար հետ փոքր խմբե րում: Հ նա րա վոր է, որ հաշ ման դա մութ յան տար բեր տե սակ ներ 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար (օ րի նակ՝ մտա վոր հե տամնա ցութ յուն, աու տիս տիկ սպեկ տո րի 
խան գա րում) նման փոխ գոր ծակ ցութ յուն նե րը սկզբում ինք նա բե րա բար չստաց վեն և  ա ջակ ցութ-
յան կա րիք լի նի: Բա րե բախ տա բար կան դա սա վանդ ման մի շարք ռազմավարություններ, ո րոնց 
ա մե նօր յա կի րա ռու մը ու սու ցիչ նե րի կող մից կա րող է մե ծաց նել սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան 
նե րառ ման հա վա նա կա նութ յու նը:

Նա խա պատ րաս տե՛ք դա սա րա նը: Դաս ղե կը պետք է հաշ վի առ նի, որ բնա կա նոն զար գա-
ցող ա շա կերտ նե րը լիար ժեք պատ կե րա ցում չու նեն հաշ ման դա մութ յան և դ րա սո ցիա լա կան փո-
խազ դե ցութ յան մա սին։ Հա վա նա կան է նաև, որ ա շա կերտ նե րը հար ցեր ու նե նան հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող հա մա դա սա րան ցի նե րի մա սին։ Ու սումնա կան տար վա սկզբին ա շա կերտ նե րի 
հետ ան կեղծ զրույցն ի րենց դա սըն կեր նե րի հաշ ման դա մութ յան մա սին և ն րանց մտա ցա ծին կամ 
թյուր պատ կե րա ցումնե րի փա րա տու մը կմե ծաց նի դա սա րա նում նե րա ռա կան մթնո լոր տի ստեղծ-
ման հա վա նա կա նութ յու նը։ Ե թե ու սու ցի չը բա վա րար գի տե լիք ներ չու նի ա շա կերտ նե րի հաշ ման-
դա մութ յան մա սին դա սա րա նի հետ քննար կում անց կաց նե լու հա մար, դպրո ցի խորհր դա տուն 
կամ հո գե բա նը կա րող են օգ նել դրա կան գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռա վե լութ յուն-
նե րին նվիր ված զրույցն անց կաց նե լու հար ցում։ 

Սահ մա նե՛ք վար քի ակն կա լիք նե րը: Կար ևոր է ու սումնա կան տար վա սկզբին դա սա րա-
նում պար բե րա բար քննար կել ա շա կերտ նե րից ակն կալ վող վար քը և խ րա խու սել սո ցիա լա կան 
հար գա լից շփու մը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող և չու նե ցող ա շա-
կերտ նե րի միջև:

Օգ տա գոր ծե՛ք հա մա գոր ծակ ցա յին ու սումնա ռութ յան ռազմավարություն: Ա վան դա կան 
ձևա չա փով անց կաց վող դա սըն թաց նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե-
րը ի րար հետ շփվե լու և  ի րա րից սո վո րե լու քիչ հնա րա վո րութ յուն ու նեն։ Հա մա գոր ծակ ցա յին ու-
սումնա ռութ յան և խնդ րա հենք ու սումնա ռութ յան մո տե ցումնե րի կի րա ռու մը բո լոր ա շա կերտ նե րին 
տա լիս է ի րար ճա նա չե լու հնա րա վո րութ յուն, քա նի որ ծրագ րա յին վերջ նարդ յունք նե րին հաս նե լու 
հա մար ե րե խա ներն ա նընդ հատ աշ խա տում են թի մե րով, մտքեր ու նյու թեր են փո խա նա կում։ 
Ն ման ու սումնա կան թի մե րը կա րող են կազմ վել այն պես, որ յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի հա մար 
սահ ման վեն ան հա տա կան նպա տակ ներ և բո լոր մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե նան 
ի րենց ներդ րումն ու նե նա լու ի րենց ու ժե րի նե րա ծի չա փով։ 

Գոր ծի՛ դրեք միջ նորդ նե րին: Յու րա քանչ յուր դա սա րա նում ու սու ցիչ նե րը կա րող են ընտ րել 
եր կու կամ ե րեք «սո ցիա լա կան աստ ղե րի»: Ս րանք այն ա շա կերտ ներն են, ո րոնք զար գա ցած սո-
ցիա լա կան հմտութ յուն ներ ու նեն և սո վո րա բար սո ցիա լա կան խմբե րում կենտ րո նա կան ան ձինք 
են: Այդ պի սի ա շա կերտ նե րը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ի րենց 
դա սըն կեր նե րի հա մար հան դես են գա լիս որ պես միջ նորդ և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, նրանց 
օ ժան դա կե լով, մե ծաց նում են սո ցիա լա կան ի րա վի ճակ նե րում հա սա կա կից նե րի միջև դրա կան 
կա պե րի ձևա վոր ման ու պահ պան ման հա վա նա կա նութ յու նը: 

Միջ նոր դի դեր կա տա րող հա սա կա կից նե րի կող մից ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը ոչ միայն 
թույլ է տա լիս հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ընդ լայ նե լու ի րենց սո ցիա լա կան կա-
պե րը, այլև բա րե լավ վում է նրանց՝ սո ցիա լա կան մար տահ րա վեր նե րին ար ձա գան քե լու կա րո-
ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը։

Կի րա ռե՛ք « Ճա շի ընդ միջ ման ժա մա նակ հա սա կա կից նե րից ա ջակ ցութ յուն» հա մա կար-
գը: Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան մե-
կու սա ցու մը հա ճախ ա ռա վել ար տա հայտ վում է չհա մա կարգ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րում, նե-
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րառ յալ ճա շի ժա մը։ Ճա շի ժա մա նակ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կեր տին կա մա վո րութ յան 
սկզբուն քով ըն կե րակ ցող հա սա կա կից նե րը (հատ կա պես փոքր տա րի քի ա շա կերտ նե րի) օգ նում 
են խու սա փե լու այս բա ցա սա կան տար բե րա կից:

Ա ջակ ցե՛ք ե րե խա նե րին դպրո ցի ար տա դա սա րա նա յին մի ջո ցա ռումնե րին մաս նակ ցե-
լու հար ցում: Այ սօր դպրոց նե րում հա ճախ կազ մա կերպ վում են ոչ ա կա դե միա կան մի ջո ցա ռում-
ներ (օ րի նակ՝ դա սե րից հե տո գոր ծող զա նա զան խմբակ ներ, երգ չախմ բեր և  այլ ե րաժշ տա կան   
խմբեր): Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին հնա րա վո-
րութ յուն ըն ձե ռեք ոչ մրցակ ցա յին ձևով մաս նակ ցե լու այդ խմբակ նե րում ի րա կա նաց վող ար տա-
դա սա րա նա կան մի ջո ցա ռումնե րին։

Զար գաց րե՛ք անձ նա կան հա րա բե րութ յուն ներ ա շա կերտ նե րի հետ: Դա սա րա նի բո լոր 
ա շա կերտ նե րի հետ ոչ պաշ տո նա կան կա պե րի հաս տա տու մը և պատ շաճ վար քի ամ րապնդ-
մանն ուղղ ված կարճ, դրա կան հե տա դարձ կա պը (օ րի նակ՝ «Ինձ դուր ե կավ, թե ինչ պես շտկե ցիր 
ի րա վի ճա կը») կօգ նի դրա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ մա նը, ո րը ա ռա վել հա վա նա կան 
կդարձ նի ա շա կերտ նե րի ա պա հո վութ յան և դա սա րա նին պատ կա նե լու զգա ցո ղութ յու նը: Միա ժա-
մա նակ դա բարձ րաց նում է ա շա կերտ նե րի` դպրո ցում ու նե ցած փոր ձա ռութ յան մա սին ան կեղծ 
ար տա հայտ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը։

Օ րի նակ ծա ռա յե՛ք բազ մա զա նութ յան, նե րառ յալ հաշ ման դա մութ յան նկատ մամբ հար-
գան քի, ըն դուն ման և  արժ ևոր ման հար ցե րում: Ինչ պես ա ռա ջար կել են Կո խա րը, Ո ւես թը և Թայ-
ման սը (2000), դա սա րա նում ա ռողջ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի և բազ մա զա նութ յան սո ցիա լա կան 
ըն դուն ման հա մար ա մե նա կար ևոր ազ դե ցութ յունն ու նի ու սուց չի վե րա բեր մունքն ու պահ ված քը: 
Ն րա կող մից կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ըն դուն-
ման և ն րանց նկատ մամբ ար դար վե րա բեր վե լու չափն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է ա շա կերտ նե-
րի վե րա բեր մուն քի և վար քագ ծի հետ:

Ամ փո փում
Այս գլխում ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց վե ցին սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռում հաս-

կա ցութ յուն նե րը, և փաս տարկ նե րով հիմնա վոր վեց կրթութ յան նկատ մամբ հա վա սա րակշռ ված 
մո տեց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ին չը վե րա բե րում է թե՛ ու սումնա կան, թե՛ սո ցիալ-հո գե բա նա-
կան նե րառ մա նը: Վ կա յութ յուն ներ բեր վե ցին սո ցիալ-հո գե բա նա կան նե րառ ման կար ևո րութ յան 
վե րա բեր յալ, և  ա պա ցուց վեց, որ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րը հա ճախ դա սե րի ժա մա նակ ըն դուն ված լի նե լու և տվ յալ մի ջա վայ րին պատ կա նե-
լու զգա ցո ղութ յուն չեն ու նե նում: Գլ խի երկ րորդ մա սում ներ կա յաց վում են կրթա կան հա մա կար գի 
տար բեր մա կար դակ նե րում առ կա զա նա զան մո տե ցումներ, ո րոնք, ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րի, նպաս տում են նե րառ ված լի նե լու զգա ցո ղութ յան ա վե լաց մա նը։ Այս պի սով, անհ-
րա ժեշտ են՝

●  դպրոց նե րի նե րա ռա կան մշա կույ թի և  ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի փո-
փոխ մանն ուղղ ված ջան քեր՝ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե-
ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մանն ըն դա ռաջ, 

● սո ցիալ-հո գե բա նա կան նե րառ մա նը նպաս տող ծրագ րա յին մո տե ցումներ, ինչ պի սիք 
են դա սըն կե րոջ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ու սումնա ռութ յան ռազմավարությունը 
(«Ըն կեր նե րի շրջա նակ», «Ա յո՛, ես կա րող եմ») և  ու սուց չի միջ նոր դութ յամբ « Միա սին 
մենք կա րող ենք» ծրագ րե րը,

● ռազմավարություն, ո րը յու րա քանչ յուր ու սու ցիչ կա րող է կի րա ռել իր ա մե նօր յա աշ խա-
տան քում։ 

Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա կան և 
հո գե բա նա կան նե րա ռու մը մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է ու սու ցիչ նե րի և դպ րո ցի մյուս անձ նա-
կազ մի հա մար: Եր բեմն նե րա ռա կան կրթութ յան այս կող մը ա նու շադ րութ յան է մատն վում և  ամ-
բողջ ու շադ րութ յու նը հատ կաց վում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի ու սումնա կան նե րառ մա նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 30 տա րի նե րի հե տա զո տութ յուն նե-
րի արդ յունք նե րից ակն հայտ է դառ նում, որ նե րա ռա կան կրթութ յան այս կող մը նույն քան կար ևոր 
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է ա շա կերտ նե րի կրթա կան վերջ նարդ յունք նե րի բա րե լավ ման հա մար։ Հետ ևա բար ու սու ցիչ ներն 
ու հա տուկ ման կա վարժ նե րը, դպրո ցի հո գե բան նե րը, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը և դպ րո ցի այլ 
աշ խա տա կից նե րը պետք է ու նե նան կա րո ղութ յուն ներ` ա պա հո վե լու նե րա ռա կան կրթութ յան սո-
ցիալ-հո գե բա նա կան կող մը։

Մի դեպ քի ու սումնա սի րութ յուն
Օ րի նա կը վերց ված է ՄԱԿ-ի Ման կա կան հիմնադ րա մի « Խոս քը նե րառ ման մա սին է». հաշ-

ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար կրթութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան և սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը Հա յաս տա նում» (2012) հաշ վետ վութ յու նից։

Մենք Ռու զան նա և Ս յու զան նա երկ վոր յակ քույ րիկ ներն ենք Տա վու շի մար զի Կողբ գյու ղից: 
Չ նա յած ու նենք հե նա շար ժո ղա կան բա զում խնդիր ներ, մեր ծնող նե րի ջան քե րի շնոր հիվ սկսե-
ցինք հա ճա խել դպրոց: Մենք զգում էինք, որ տար բեր ենք մյուս ե րե խա նե րից, այ նո ւա մե նայ նիվ 
հաղ թա հա րե ցինք չհաս կաց ված ու մե կու սաց ված լի նե լու մեր վա խը: Հան րակր թա կան դպրո ցում 
սո վո րե լով՝ մեզ լիար ժեք զգա ցինք, մե զա նում մե ծա ցավ մարդ կանց մեջ ա վե լի հա ճախ լի նե լու 
և  ա մեն ին չում մեր մաս նակ ցութ յունն ու նե նա լու ցան կութ յու նը: Տա րի նե րի ըն թաց քում նաև մեր 
ծնող նե րի վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ մար դիկ սո վո րե ցին չխղճալ մեզ և չ խու սա փել մե զա նից, այլ 
գնա հա տել մեր մեջ մար դուն, տես նել մեր կա րո ղութ յուն նե րը:  

Շատ մեծ էր նաև հա մայն քա յին կենտ րո նի դե րը մեր կյան քում, որն ա ռաջ նորդ վում է « Բո-
լոր ե րե խա նե րը կա րող են» սկզբուն քով: Օգտ վե լով կենտ րո նի ծա ռա յութ յուն նե րից` զգա ցինք ու 
հաս կա ցանք, որ չնա յած կրթութ յու նը հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նի յու րա քանչ յու րիս կյան քում, մեզ 
անհ րա ժեշտ է նաև ա վե լի շատ ու հա ճախ շփվել մարդ կանց հետ: Ընդ լայն վեց մեր ըն կեր նե րի և 
ծա նո թութ յուն նե րի շրջա նա կը, փոր ձե ցինք նո րո վի բա ցա հայ տել ինք ներս մեզ, ձեռք բե րել նոր 
կա րո ղութ յուն ներ ու հմտութ յուն ներ: Այս ա մե նը կար ծես ա վե լի մեծ ինք նավս տա հութ յուն ներշն չեց 
մեզ: Այս տեղ մեզ զգա ցինք որ պես բո լո րից տար բեր, բայց բո լո րին հա վա սար մարդ: 

Սա կայն, ցա վոք, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ ե րե խա ներ Հա յաս տա նում և  ամ-
բողջ աշ խար հում չեն ստա ցել այն հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ մենք: Շա տե րը դպրոց չեն գնում, 
չու նեն ըն կեր ներ, ներգ րավ ված չեն սպոր տում կամ ար վեստ նե րում, ան գամ փակ ված են տա նը: 
Մեզ հա մար հատ կա պես ցա վա լի է, որ հաշ ման դա մութ յան պատ ճա ռով ե րե խա նե րը հայտն վում 
են ման կա տա նը, մինչ դեռ ա ռանց մեր հայ րի կի և մայ րի կի սի րո և  անս պառ ջեր մութ յան, ո րոնք, 
հա կա ռակ բո լոր բժշկա կան ախ տո րո շումնե րին, մռայլ կան խա տե սումնե րին և հա սա րա կութ յան 
վե րա բեր մուն քին, տե սան մեր նե րու ժը և հա վա տա ցին մեզ, մենք դա տա պարտ ված կլի նեինք մե-
կու սաց ված և  ան լիար ժեք կյան քի: Մինչ դեռ այ սօր մենք ոչ միայն ա վար տում ենք հան րակր թա-
կան դպրո ցը, այլև պատ րաստ վում ենք ըն դուն վել հա մալ սա րան և դառ նալ բարձ րա կարգ մաս նա-
գետ:  Մենք ու զում ենք, որ մեր երկ րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բո լոր ե րե խա նե րի հա մար 
բաց լի նեն բո լոր դպրոց նե րի և  այլ հաս տա տութ յուն նե րի դռնե րը, որ նրանք, ի րենց ծնող նե րի ջեր-
մութ յամբ ու ա ջակ ցութ յամբ շրջա պատ ված, վստա հո րեն փնտրեն, գտնեն ու ա պա հո վեն ի րենց 
տեղն ու դե րը հա սա րա կութ յան մեջ:      

Մենք ու զում ենք ու նե նալ մատ չե լի մի ջա վայր ու նե րա ռա կան հա սա րա կութ յուն, որ պես զի 
աշ խար հը լի նի պատ նեշ նե րից ու խտրա կա նութ յուն ից զերծ բո լո րիս հա մար:

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին

1.  Ա շա կերտ նե րի հետ ա մեն ա ռա վոտ զրու ցե՛ք՝ նրանց մեջ հա մայն քի զգա ցո ղութ յուն զար-
գաց նե լու հա մար, հնա րա վո րութ յու՛ն տվեք, որ ի րար հետ խո սեն: Թող ա շա կերտ ներն այս 
զրույց նե րի ժա մա նակ պատ մեն ի րենց նկա տած կամ ի րենց կա տա րած ինչ-որ հե տաքր-
քիր բա նի մա սին:

2.  Մի փոքր ժա մա նակ հատ կաց րե՛ք, որ պես զի ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան հա սա կա կից նե-
րի հետ գործ նա կա նում կի րա ռել ի րենց սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րը և ս տա նալ հե տա-
դարձ կապ։

3.  Ձեր դա սա րա նի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար ընտ րե՛ք նրանց շա-
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հե րը պաշտ պա նե լու հար ցում օգ նող կամ միջ նոր դի դեր կա տա րող դա սըն կեր ներ։ Բ նա-
կա նոն զար գա ցող ա շա կերտ նե րին օգ նե՛ք ձեռք բե րե լու այն պի սի հմտութ յուն ներ, ո րոն-
ցով կօ ժան դա կեն կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մա նը:

4.  Մշ տա պես հետ ևե՛ք և  ամ րապն դե՛ք դրա կան վար քագ ծե րը, հար գա լից վե րա բեր մուն քը 
և սո ցիա լա կան փո խազ դե ցութ յուն նե րը ձեր դա սա րա նի՝ կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րի միջև։

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար

1.  Իր հսկա յա կան ազ դե ցութ յան շնոր հիվ դպրոց նե րի վար չա կազ մը մեծ նե րուժ ու նի նե րա-
ռա կան մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում։ Ա շա կերտ նե րի և  անձ նա կազ մի հա մար նե րա-
ռա կան գոր ծե լա կեր պե րի կի րառ ման ու ո րո շումնե րի կա յաց ման օ րի նակ ծա ռա յելն այս 
գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն կողմն է:

2.  Խ թա նե լով թի մա յին աշ խա տան քը` դպրոց նե րի վար չա կան աշ խա տա կազ մը կենտ րո-
նաց նում է դրա կան վե րա փո խութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը` 
ստեղ ծե լով նե րա ռա կան ա ռա ջա տար թի մեր՝ կազմ ված ու սու ցիչ նե րից, ծնող նե րից և  ա շա-
կերտ նե րից: Այս թի մե րը կա րող են ի րենց նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կեր պել մի ջո ցա ռում-
ներ և  ա ռա ջար կել գոր ծո ղութ յուն ներ՝ ուղղ ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մա նը նպաս տե լուն։

3.  Դպ րոց նե րի ղե կա վար թի մե րը պետք է ու սու ցիչ նե րի և  օ ժան դակ անձ նա կազ մի հա մար 
ա պա հո վեն կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ։ Սա վե րա-
բե րում է մաս նա գի տա կան զար գաց ման ծրագ րե րի, ինչ պես նաև ծրագ րա յին և  ու սումնա-
կան նյու թե րի հա սա նե լիութ յա նը:

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր

1.  Ո րո՞նք են սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րա ռում հաս կա ցութ յուն նե րի տար բե րութ յուն-
նե րը:

2.  Քն նար կե՛ք մի քա նի ռազմավարություն, ո րոնք կի րա ռե լով՝ ու սու ցիչ նե րը կկա րո ղա նան 
դպրո ցում ա պա հո վել սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մանն ա ջակ ցող մշա կույթ։

3.  Ո րո՞նք են այն ռազ մա վա րութ յունն ու մո տե ցումնե րը, ո ր, ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ փո-
խում են բնա կա նոն զար գա ցող ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քը կրթութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող հա սա կա կից նե րի նկատ մամբ:

4.  Քն նութ յա՛ն ա ռեք կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րի սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան նե րառ մանն ուղղ ված տար բեր ծրագ րա յին մո տե ցում-
ներ: Ն կա տի ու նե նա լով աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րումներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ ընտ րե՛ք մի մո տե ցում և հիմնա վո րեք՝ ին չու եք կար ծում, որ 
այն կօգ նի ա շա կեր տի նե րառ մա նը։
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 Դա սագր քի այս գլուխն անդ րա դառ նում է կրթութ յան ա ռանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ինք

նո րոշ ման հար ցե րին: Ինք նո րո շու մն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի 
կյան քի ո րա կի և հե տա գա աշ խա տան քա յին հա ջո ղութ յուն նե րի 
հետ։ Ինք նո րոշ մանն ա ջակ ցե լը սկսվում է ըն տա նի քում, շա րու
նակ վում դպրո ցում։ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
Կ ԱՐ ԻՔ  ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ 

ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹ ՅՈ ՒՆԸ 
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Բրայըն Էբերի
 Մինեսոթայի համա լս արան

Լիլիթ Կարապետյան
Հայկական պետական ման կա վա րժական համալսարան

Գլուխ 12
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ի՞նչ բա ցա ռիկ դեր ու նի ինք նո րո շու մը կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րի զար գաց ման գոր ծում:

2.  Ո րո՞նք են ինք նա վե րահսկ ման, ինք նու րույ նութ յան և  ինք նո րոշ ման տար բե րութ յուն նե րը:
3.  Ինք նո րոշ ման ինչ պի սի՞ խո չըն դոտ նե րի են ա ռա վել հա ճախ հան դի պում կրթութ յան ա ռանձ-

նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րը դպրո ցում և  ըն տա նի քում։
4.  Ինչ պե՞ս կա րող են դպրոց ներն օ ժան դա կել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-

րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին` զար գաց նե լու ի րենց ինք նո րոշ մա նը նպաս տող կա րո ղութ-
յուն նե րը:

Նե րա ծութ յուն
Ան կախ հաշ ման դա մութ յուն ու նե նա լու փաս տից, ինք նո րո շումն ա ռանց քա յին կրթա կան 

վերջ նարդ յունք է։ Այն մե ծաց նում է ու սումնա կան բարձր ա ռա ջա դի մութ յան, դպրո ցում և հե տա գա 
կրթութ յան հա ջո ղութ յան, աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նում ընդգրկ վե լու, հա մայն քա յին կյան-
քում ներգ րավ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը։ Կր թա կան գոր ծըն թաց նե րում և հա մայն քում հա ջո ղութ-
յամբ ներգ րավ վե լու հա մար ե րե խա ներն ու ե րի տա սարդ նե րը, ան կախ ի րենց ըն դու նա կութ յուն-
նե րից, պետք է ձեռք բե րեն կա րո ղութ յուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան ո րո շե լու ի րենց 
կյան քի ըն թաց քը: Սա կայն շատ հա ճախ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներն ինք նու րույն, 
ինք նա վե րահսկ վող կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ քննա դա տա կան հմտութ յուն ներ, գի տե լիք, դիր-
քո րո շում ու աշ խար հա յացք ձեռք բե րե լու սա կավ հնա րա վո րութ յուն ներ են ու նե նում։ Ծ նող նե րը, 
ու սու ցիչ նե րը, հա սա կա կից նե րը, սկսած նա խադպ րո ցա կա նից մինչև դպրո ցին հա ջոր դող (մի ջին 
մաս նա գի տա կան, բու հա կան) կրթութ յուն, կա րող են էա կան դեր խա ղալ հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի ինք նո րոշ մա նը նպաս տե լու հար ցում։ Սա կայն միա ժա մա-
նակ նրանք կա րող են նաև խո չըն դո տել այդ արդ յուն քին հաս նե լու գոր ծըն թա ցը։ 

Այս գլխում ներ կա յաց նում ենք ինք նո րոշ ման հա յե ցա կար գը զար գաց ման տե սանկ յու նից, 
անդ րա դառ նում ենք բո լո րի հա մար զար գաց ման կար ևո րութ յա նը, ինչ պես նաև այն մտա ցա ծին 
պատ մութ յուն նե րին, ար գելք նե րին ու մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնց հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա ներն ու ե րի տա սարդ նե րը հան դի պում են այդ կար ևոր վերջ նարդ յուն քին հաս նե լու ճա նա-
պար հին։ 

Մենք ներ կա յաց նում ենք փաս տա հենք փոր ձա ռութ յուն ներ, ո րոնք, ըստ հե տա զո տութ յուն-
նե րի, կա րող են օգ նել կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ինք նո րոշ ման ու նա կութ յուն նե րի ձևա վոր մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը տա նը և դպ րո ցում: Բա ցի 
դրա նից, քննարկ վում են ինք նո րոշ ման է կո լո գիա կան օ ժան դա կութ յան մո տե ցումներն այն պի սի 
մի ջա վայ րե րի ստեղծ ման մի ջո ցով, ո րոնք ըն ձե ռում են ինք նո րո րոշ վե լու հնա րա վո րութ յուն ներ։

Ընդ հա նուր տե ղե կութ յուն ներ և նա խադր յալ ներ
Ինք նո րո շու մը, հատ կա պես հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց դեպ քում, հա մե մա տա-

բար նոր հա յե ցա կարգ է Հա յաս տա նում: Սա կայն ինք նո րոշ ման գա ղա փա րը պատ մա կա նո րեն 
սկզբնա վոր վել է դեռևս անգ լիա ցի փի լի սո փա Ջոն Լո կի կող մից, որն իր « Կա ռա վար ման եր կու 
տրակ տատ» (1690) աշ խա տութ յան մեջ գրում է, որ բո լոր մարդ կանց հիմնա կան ի րա վունք նե րը 
նե րա ռում են նրանց ա զա տութ յու նը, հա վա սա րութ յու նը և դ րանք ի րա գոր ծե լու կամ քը։

Ինք նո րո շու մը սեր տո րեն կապ ված է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա-
սարդ նե րի կյան քի ո րա կի, նրանց ու սումնա կան ու հե տա գա յում աշ խա տան քա յին հա ջո-
ղութ յուն նե րի հետ: Ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կե լը պետք է սկսվի ըն տա նի քում և շա րու նակ-
վի դպրո ցում: 
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ԱՄՆ-ում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ այն կի րառ վեց 1980-1990-ա կան 
թվա կան նե րին, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան շարժ ման գոր ծըն թա ցում՝ հզոր խթան դառ նա լով ինչ պես հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ հան դես գա լու, այն պես էլ 
նրանց ծնող նե րի կող մից այդ նույնն ա նե լու հա մար։ Այս հա մա տեքս տում ինք նո րո շու մը կամ սե-
փա կան կյան քի կա ռա վար ման ի րա վուն քը (հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա ռու մով) ա րա-
գո րեն ըն դուն վեց որ պես կյան քի ո րա կի հետ կապ ված կար ևոր գոր ծոն: 

Հա յաս տա նում այս հա յե ցա կար գի ըն դու նու մը և դ րա ներդ րու մը հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ե րե խա նե րի, ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի կրթա կան ու հա մայն քա յին նե րառ ման 
գոր ծում կա րող է մի փոքր ա վե լի եր կար տևել։ Միան գա մայն այլ պատ մութ յուն և  աշ խար հագ-
րութ յուն ու նե ցող Հա յաս տա նում միայն վեր ջին տա րի նե րին են միաս նա կան ջան քեր գոր ծադր վել 
ի րա վունք նե րի, նե րառ յալ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կրթա կան նե րառ ման և  ինք նո-
րոշ ման ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և ն րանց 
ծնող նե րի կող մից սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան շար ժու մը դեռ վաղ փու լում է, և  երկ րի 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք նոր-նոր են հան դես գա լիս նե րա ռա կան դպրոց ներ հա ճա-
խե լու, բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու և լիար ժեք քա ղա քա ցիութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րից, 
այդ թվում ինք նո րո շու մից օգտ վե լու ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ։

Այս ա մե նը նկա տի առ նե լով՝ կա րե լի է են թադ րել, որ Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յան մեջ 
և հաս տա տութ յուն նե րում փոքր-ինչ ա վե լի եր կար ժա մա նակ կպա հանջ վի՝ ա պա հո վե լու հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը և դ րա պաշտ պա նութ յու նը: 2018 թ. 
գար նա նը երկ րում ծա վալ ված քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րից կա րե լի է են թադ րել, որ այս 
ան ցու մը կա րող է ա վե լի շուտ կա տար վել, քան սպաս վում էր: Երկ րում տի րող ներ քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կի դեմ բո ղո քե լու հա մար փո ղոց դուրս գա լով՝ մար դիկ այն պի սի ու ժով դրսևո րե ցին հա
վա քա կան ինք նո րոշ ման ի րենց կամ քը, որ պի սին պատ մութ յան մեջ հազ վա դեպ է տե ղի ու նե նում: 
Ի րա վի ճա կը հստակ ցույց է տա լիս, որ հայ ժո ղո վուր դը հաս կա նում և  ող ջու նում է ինք նո րոշ ման 
գա ղա փա րը: 

Ըստ այս հա յե ցա կար գի՝ կա րող ենք փաս տել, որ հա սա րա կութ յան նախ կի նում մերժ ված 
ան դամնե րի (այ սինքն՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց) ինք նո րոշ ման հիմնախնդ րի ա ռաջ-
քա շու մը ձեռ նարկ վե լիք հա ջորդ քայլն է:

Ի՞նչ է ինք նո րո շու մը
Ինք նո րո շում հաս կա ցութ յան ձևա վո րու մից ի վեր ա ռա ջարկ վել և ժա մա նա կի ըն թաց քում 

ըն դուն վել են ինք նո րոշ ման մի քա նի սահ մա նումներ։ Ա ռա ջադ րե լով ի րենց` ինք նո րոշ ման աշ խա
տան քա յին մո դե լը՝ Վեհ մե յե րը և գոր ծըն կեր նե րը (1992, 2012) ի սկզբա նե այն կար ծի քին էին, որ 
ինք նո րո շու մը վե րա բե րում է «այն դիր քո րո շումնե րին ու կա րո ղութ յուն նե րին, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
են, անձ նա կան կյան քում որ պես հիմնա կան դե րա կա տար հան դես գա լով և  ան հար կի ար տա քին 
ազ դե ցութ յու նից կամ մի ջամ տութ յու նից զերծ մնա լով, սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի առն չութ յամբ 
ընտ րութ յուն կա տա րե լու հա մար» (էջ 305)։ Ի րենց վեր ջին աշ խա տութ յուն նե րում Վեհ մե յե րը և գոր-
ծըն կեր նե րը (2015) ընդ լայ նել են նա խա ձեռ նութ յան գոր ծո նի տե սութ յու նը նե րա ռող ֆունկ ցիո նալ 
մո դե լը և  այժմ ինք նո րո շու մը սահ մա նում են որ պես «հա յե ցո ղա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն, ո րը 
դրսևոր վում է սե փա կան կյան քում որ պես նա խա ձեռ նող հան դես գա լով։ Ինք նո րոշ ված մար դիկ 
ա զա տո րեն շարժ վում են դե պի ի րենց ընտր ած նպա տակ նե րը։ Ինք նո րոշ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի 
շնոր հիվ ան ձը կա րո ղա նում է սե փա կան կյան քում հան դես գալ որ պես նա խա ձեռ նող» (էջ 258)։

Նա խա ձեռ նութ յան գոր ծո նի տե սութ յու նը նե րա ռող ֆունկ ցիո նալ մո դե լը ա ռանց քա յին դեր 
ու նի մար դու հա մար. այն կենտ րո նա ցած է դրդա պատ ճառ նե րի, հո գե բա նա կան հա կումնե րի, ան-
ձի հո գե բա նութ յան վրա։ Այդ պատ ճա ռով արդ յունք նե րի բա րե լա վումն ա ռա ջին հեր թին պայ մա-
նա վոր ված է ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող հա մոզ մունք նե րի ու մո տե ցումնե րի ու սուց մամբ։ Մաս-
նա վո րա պես՝

●  ընտ րութ յուն կա տա րե լու և  ո րո շումներ կա յաց նե լու ու նա կութ յուն,

●  նպա տակ նե րի սահ մա նում և դ րանց հաս նե լու ու նա կութ յուն, 
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●  հա ղոր դակ ցում և սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յուն, 
●  ինք նա տի րա պետ ման հմտութ յուն ներ, 
●  ինք նա ճա նաչ ման բա րե լա վում, 

●  ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի և սե փա կան ի րա վունք նե րի մա սին պատ կե րա ցում, 
●   ներ քին հսկո ղութ յան և  ինք նա բա վութ յան բա րե լա վում ( Թո մա և Գետ ցել, 2005; Վեհ մե յեր 

և Է բե րի, 2013; Վեհ մե յեր և Շ վարց, 1998)։

Ինք նո րոշ ման առն չութ յամբ մի փոքր այլ մո տե ցում են հան դես բե րել Է բե րին և  իր գոր ծըն-
կեր նե րը՝ մշա կե լով ինք նո րոշ ման ե ռա կողմ է կո լո գիա կան տե սութ յու նը (Է բե րի, 1994; Է բե րի և 
Ս թանք լիֆ, 1996, 2003)։ Ըն դու նե լով ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը` 
այս տե սութ յան հետ ևորդ ներն ինք նո րո շու մը տես նում են այլ ան հատ նե րի, ան հատ նե րի խմբե-
րի կամ հա մա կար գե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա տեքս տում և  ըստ այդմ՝ շեշ տը դնում են 
մի ջա վայ րի կար ևո րութ յան վրա։ Այս տե սութ յան սահ ման ման հա մա ձայն՝ ինք նո րո շու մը առ կա 
է «այն ան հատ նե րի մոտ, ո րոնք ու րիշ ան ձանց, հա մա կար գե րի ու մշա կույթ նե րի հետ փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի ժա մա նակ կյան քի ի րենց հա մար կար ևոր ո լորտ նե րում դրսևո րում են ինք-
նա տի րա պետ ման ի րենց ու զած աս տի ճա նը» (Է բե րի, Տի քա, Ս միթ և Գ րադ, 2017)։ Այս մո դե լի 
հա մա ձայն՝ ինք նո րո շու մը դի տարկ վում է որ պես մար դու ներ քին դրդա պատ ճառ նե րի շար ժիչ ուժ, 
մտքե րի, զգաց մունք նե րի և վար քի ա ռաջ նա յին ո րո շիչ։ Ինք նո րո շու մը նե րա ռում է ան կա խութ յուն 
և  ինք նա վա րութ յուն, սա կայն չի նույ նաց վում դրանց հետ։ Ան հատն ինքն է ո րո շում, թե ինչ հա մա-
տեքս տում, ինչ չա փով է ցան կա նում վե րահս կել իր կյան քի տար բեր կող մե րը և  այն աս տի ճա նը, 
ո րով ցան կա նում է անձ նա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել։ Ուս տի ինք նո րո շու մը թե՛ ան ձի 
և թե՛ մի ջա վայ րի ար գա սիքն է: Անձ, ո րը մի ջա վայ րի վրա ազ դե լու հա մար գոր ծի է դնում իր ու նե-
ցած գի տե լի քը, հմտութ յուն ներն ու հա մոզ մունք նե րը` անձ նա կան վե րահս կում ի րա կա նաց նե լով ու 
նպա տակ ու նե նա լով հաս նել ար ժե քա վոր և ցան կա լի արդ յուն քի։

Ինք նո րոշ ման ե ռա կողմ է կո լո գիա կան տե սութ յու նը սե րում է Բ րոն ֆենբ րե նե րի մի ջա վայ-
րա յին սկզբուն քից (1979, 1989), ըստ ո րի՝ ան հատ նե րը, որ պես զար գա ցող և սե փա կան կյանքն 
ա ռաջ նոր դող մար դիկ, դի տարկ վում են չորս մա կար դա կից բաղ կա ցած է կո հա մա կար գում.

●  Միկ րո հա մա կարգ –  այն ան մի ջա կան մի ջա վայ րե րը, որ տեղ մար դիկ վա րում են ի րենց 
անձ նա կան կյան քը:

●  Մե զո հա մա կարգ – տար բեր միկ րո հա մա կար գե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող առն չութ յուն-
նե րը: 

●  Էք զո հա մա կարգ –  ա վե լի մեծ սո ցիա լա կան հա մա կար գի ազ դե ցութ յու նը, ո րին անձն ուղ-
ղա կիո րեն չի մաս նակ ցում, բայց ո րի կա ռույց ներն ու ո րո շումներն ազ դում են միկ րո- և 
մե զո հա մա կար գե րի վերջ նարդ յունք նե րի վրա (օ րի նակ՝ դպրոց նե րի ղե կա վա րութ յան ո րո-
շումներն ազ դում են ե րե խա նե րի դպրո ցա կան ա ռօր յա յի վրա):

●  Մակ րո հա մա կարգ –  ո րը կազմ ված է մշա կու թա յին ար ժեք նե րից, սո վո րույթ նե րից և  օ րենք-
նե րից։ Մի ջա վայ րա յին կազ մա կերպ ման մակ րո հա մա կար գում հար կա վոր է նկա տի ու նե-
նալ տվյալ հա սա րա կութ յա նը կամ սո ցիա լա կան խմբին բնո րոշ գա ղա փա րա կան և կազ-
մա կերպ չա կան ընդ հա նուր դրված քը (լրա ցու ցիչ ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս Է բե րի և 
Ս թանք լիֆ, 2003)։

●  Ինչ պես նշել են Ո ւոլ քե րը և  ու րիշ նե րը (2011), սո ցիալ-է կո լո գիա կան մո դելն ու ժեղ է 
նրա նով, որ հիմն ված է ոչ թե թե րութ յուն նե րի, այլ ու ժեղ կող մե րի վրա և մեր ժում է այն 
կար ծի քը, թե ինք նո րոշ ման հաս նե լու հա մար հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը 
պետք է զար գաց նեն ի րենց կա րո ղութ յուն նե րը։ Ի հար կե, հմտութ յուն նե րը, մո տե ցում-
նե րը/հա մոզ մունք նե րը և գի տե լի քը կա րող են նպաս տել ինք նո րոշ մա նը, դի տարկ վել 
որ պես այն դյու րաց նող հան գա մանք ներ, սա կայն պար տա դիր չեն, ե թե ան ձը նպաս-
տա վոր մի ջա վայ րում է։
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Ինք նո րոշ ման նմա նօ րի նակ ըն կա լու մը հաս տա տում է այն գա ղա փա րը, որ ինք նո րոշ ման 
ա ռանց քա յին գոր ծո նը ցան կա ցած մա կար դա կի հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նելն է, մարդ կանց հետ 
ինք նա կամ սե փա կան մտքե րը, կար ծի քը կի սելն ու վստա հելն է` եր բեմն ակն կա լե լով ա ջակ ցութ-
յուն։ Այս պի սով, ինք նո րո շու մը նե րառ վում է ան հա տի հա մար ինք նահս կո ղութ յան ցան կա լի մա-
կար դա կի և կ յան քում իր հա մար կար ևոր ո լորտ նե րում ինք նահս կո ղութ յան փաս տա ցի մա կար-
դա կի միջև։ Այս մո տե ցու մը չի բա ցա ռում տար բեր մշա կույթ նե րում առ կա ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րով պայ մա նա վոր ված տար բե րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել տար բեր խմբեր 
ներ կա յաց նող ան հատ նե րի ինք նահս կո ղութ յան մա կար դա կի էա կան տար բե րութ յուն նե րի։ Ինչ-
պես Վեհ մե յե րի և ն րա գոր ծըն կեր նե րի (Shogren et al., 2017) ա ռա ջադ րած նա խա ձեռ նութ յան գոր-
ծո նի տե սութ յու նը, այն պես էլ ինք նո րոշ ման ե ռա կողմ է կո լո գիա կան տե սութ յու նը կենտ րո նա ցած 
են այն ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի վրա, ո րոնք ձեռք են բե րում ինք նո րոշ ման գոր ծըն թացն 
ա վե լի դյու րին դարձ նող անձ նա կան ու նա կութ յուն ներ (Է բե րի և Ս թանք լիֆ, 1996, 2003; Վեհ մե յեր 
և Է բե րի, 2013)։ Դ րան ցից են բազ մա զան հմտութ յուն նե րը (նպա տա կադ րում, ինք նահս կո ղութ յուն, 
ընտ րութ յան կա տա րում և  ո րո շումնե րի ըն դու նում, խնդիր նե րի լու ծում, սե փա կան շա հե րի պաշտ-
պա նութ յուն, հա ղոր դակ ցում), գի տե լիք նե րը (սե փա կան նա խընտ րութ յուն նե րի ըն կա լում, ի րա-
վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ) և  աշ խար հա յացք/դիր քո րո շու մը (ինք նահս կո ղութ յան ներ քին 
շրջա նակ, ինք նա բա վութ յուն, հա ջո ղութ յուն նե րի ներ քին զգա ցո ղութ յուն) (Է բե րի և Ս թանք լիֆ, 
1996, 2003; Վեհ մե յեր և Է բե րի, 2013)։ Հենց այս տեղ էլ ի հայտ են գա լիս եր կու մո դել նե րի հիմնա-
կան տար բե րութ յուն նե րը։ Նա խա ձեռ նութ յան գոր ծո նի տե սութ յունն ինք նո րո շու մը հա մա րում է 
հա յե ցա կար գա յին և կենտ րո նա ցած է ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող հմտութ յուն նե րի, գի տե լիք նե-
րի, մո տե ցումնե րի ու հա մոզ մունք նե րի ան մի ջա կան դա սա վանդ ման վրա։ Դ րան հա կա ռակ, է կո-
լո գիա կան տե սութ յու նը, ըն դու նե լով ան մի ջա կան դա սա վանդ ման կար ևո րութ յու նը, շեշ տադ րում 
է ու նա կութ յուն նե րը բնա կան ճա նա պար հով զար գաց նե լու նպա տա կով նպաս տա վոր մի ջա վայ րի 
ստեղ ծումն ու ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և  ու րիշ նե րի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րը։

Ինք նո րոշ ման թյու րըմբռ նումնե րը 
Շատ ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ կրթութ յան, ինք նո րո շում հաս կա ցութ յու նը, հատ կա պես երբ 

խոս քը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի մա սին է, բազ մա թիվ մաս-
նա գետ նե րի կող մից պատ շաճ չի ըն կալ վում։ Ո րոշ հե տա զո տող ներ ինք նո րո շու մը նույ նաց նում են 
ան կա խութ յան հետ։ Այս տե սա կե տը են թադ րում է, որ ինք նո րոշ ված լի նե լու հա մար ե րե խա նե րը 
և  ե րի տա սարդ նե րը պետք է ձգտեն ի րենց կյան քի բո լոր կող մե րի լիա կա տար վե րահսկ ման, և  
ու րիշ նե րի օ ժան դա կութ յու նը ստվեր է գցում ան ձի ինք նո րոշ ման վրա: Այս մո տե ցու մը թյու րի մա-
ցա բար պնդում է, որ ինք նո րո շու մը հնա րա վոր է միայն թեթև աս տի ճա նի հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող նե րի հա մար:

Նույն պի սի թյու րըմբռ նում է նաև այն, որ ինք նո րո շու մը հնա րա վոր է միայն հա ղոր դակց-
ման և սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան փայ լուն հմտութ յուն նե րի դեպ քում։ Ն ման տե սա կետն 
ան տե սում է շրջա կա մի ջա վայ րի դե րը, որն ըն ձե ռում է ընտ րութ յան և  ո րո շումնե րի նկատ մամբ 
հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ` ան կախ ան հա տի հա ղոր դակց ման հմտութ-
յուն նե րից և  ա ջակ ցող ան ձանց դե րից, ո րոնք հա մակ ու շադ րութ յամբ կա րո ղա նում են հաս կա նալ 
խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին ձևով հա ղոր դակց վող ան հա տի կա րիք ներն ու նա խա սի րութ յուն նե րը։

Եր րորդ թյու րըմբռ նումն այն է, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ինք նո րոշ մանն 
օ ժան դա կե լը խե լա միտ է, սա կայն դրա զար գաց ման «լա վա գույն» ճա նաչ ված ձև չ կա։ Վեր ջին 
ե րեք տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում, սա կայն, մե ծա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րում ներ կա յաց վել են 
հաշ ման դա մութ յան տար բեր աս տի ճան ու նե ցող ան ձանց ինք նո րոշ ման զար գա ցու մը խթա նե լու 
լա վա գույն մո տե ցումնե րը։ Այդ մո տե ցումնե րից կար ևո րա գույ նը կներ կա յաց վի ստորև այս գլխում։ 

Թ յու րըմբռ նում կա, որ ինք նո րո շու մը՝ որ պես հիմնախն դիր, պետք է դի տար կել մե ծա հա սակ-
նե րի շրջա նում։ Այդ է պատ ճա ռը, որ անց յա լում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ինք նո րո շու-
մը զար գաց նե լու հա մար յա բո լոր ջան քերն ուղղ ված են ե ղել դե ռա հաս նե րին և  ե րի տա սարդ նե րին 
դպրո ցից հա մայն քա յին կյան քի անց ման շրջա նում: Հի մա ըն դու նում ենք, որ ինք նո րոշ ման խնդի-
րը կար ևոր է կյան քի բո լոր փու լե րում: Նո րա ծին նե րի՝ շրջա պա տում հսկո ղութ յուն սահ մա նե լու 
ա ռա ջին փոր ձը լացն է, երբ ան հար մա րութ յուն են զգում կամ ու շադ րութ յան կա րիք ու նեն։ Կ յան քի 
այս փու լում նրանք չեն կա րո ղա նում ինք նու րույն փո խել ի րենց ի րա վի ճա կը կամ նույ նիսկ ուղ ղա-
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կիո րեն հա ղոր դակց վել ի րենց խնա մող նե րի հետ: Սա կայն ծնվե լուն հա ջոր դող ա ռա ջին մի քա-
նի շա բաթ վա ըն թաց քում մայ րե րը սո վո րում են հաս կա նալ այդ լա ցի ե րանգ նե րը` ել նե լով ձայ նի 
տար բեր հա ճա խա կա նութ յու նից ու բարձ րութ յու նից, այն հան գա ման քից՝ արդ յոք այն հետզ հե տե 
է բարձ րա նում, թե միան գա մից ամ բողջ ու ժով է հնչում։ Մի շարք բնու թագ րիչ ներ արդ յու նա վետ 
օգ տա գործ վում են որ պես հու շումներ առ այն, թե ինչ է հար կա վոր ե րե խա յին, գիր կը վերց նել, 
կե րակ րե՞լ, թե՞ տա կա շո րը փո խել։ Կ յան քի յու րա քանչ յուր փու լում գո յութ յուն ու նեն ինք նո րոշ ման 
տա րի քա յին հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք աս տի ճա նա բար ա վե լա նում են։ 

Ինք նո րոշ ման զար գաց ման ար դի մո տե ցումնե րը մեզ հե ռաց րել են հնա ցած ու սահ մա նա-
փակ տե սա կետ նե րից։ Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ բո լոր 
մար դիկ, ան կախ ի րենց հաշ ման դա մութ յուն ու նե նա լու փաս տից, ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ-
յու նից, ու նակ են և հե տաքրքր ված են վե րահս կե լու ի րենց կյան քի ո րոշ կող մե րը։ Ի հար կե, ա վե լի 
հեշտ է մտա ծել, թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներն ու ե րի տա սարդ նե րը ա վե լի շատ են 
վե րահս կում ի րենց կյան քը։ Ծ նող ներն ու ու սու ցիչ նե րը կա րող են չնկա տել, թե ա վե լորդ օգ նութ-
յամբ ու ու շադ րութ յամբ որ քան են խո չըն դո տում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի ինք նո րո-
շումն ու ա ռօր յա կյան քի վե րահս կո ղութ յու նը։ Ինք նո րոշ ման զար գա ցու մը բարդ աշ խա տանք է, 
ո րը պա հան ջում է զգույշ մշտա դի տար կում։ Առ կա լա վա գույն փոր ձե րը վկա յում են, որ ծնող ներն 
ու ու սու ցիչ նե րը ե րե խա նե րին ու ե րի տա սարդ նե րին պետք է մշտա պես տրա մադ րեն ընտ րութ յուն 
կա տա րե լու և  ո րո շում կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ՝ ցույց տա լով, որ ե րե խա յի կար ծի քը և 
նա խա պատ վութ յու նը կար ևոր են։ 

Ինք նո րոշ ման հետ կապ ված վերջ նարդ յունք ներ
Թեև ո մանք ինք նո րո շու մը դի տար կում են որ պես ինք նըս տինք յան ստաց վող արդ յունք, մենք 

նա խընտ րում ենք ինք նո րո շու մը և դ րա արդ յունք նե րը դի տար կել որ պես նպա տա կին հաս նե լուն 
ուղղ ված գոր ծըն թաց ներ։ Հարց է ծա գում՝ որ քա նով են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ինք նո րոշ ված 
ա շա կերտ նե րը հաս նում դրա կան վերջ նարդ յունք նե րի։ 

Վեր ջին 30 տար վա ըն թաց քում ձեռ նարկ վել են ինք նո րոշ ման ազ դե ցութ յու նը փաս տագ-
րե լու մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ: Դ րանց արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ինք նո րո շու մը 
կան խո րո շում է.

●  աշ խա տանք ու նե նա լը, հա մայն քի մատ չե լիութ յու նը ( Շոգ րեն, Շոու և Լիթթլ, 2016; Շոգ րեն 
և  ու րիշ ներ, 2015; Վեհ մե յեր և Պալ մեր, 2003), 

●  ան ցու մա յին շրջա նի դրա կան արդ յունք նե րը, նե րառ յալ ինք նու րույն ապ րե լու բարձր մա-
կար դակ նե րը և դ րա կան սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը ( Մար տո րելլ 
և  ու րիշ ներ, 2008; Շոգ րեն, Շոու և Լիթթլ, 2016; Վեհ մե յեր և Պալ մեր, 2003; Վեհ մե յեր և 
Շ վարց, 1997), 

●  բնա կա վայ րի հնա րա վո րութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը ( Շոգ րեն, Շոու և Լիթթլ, 2016), 
հա մայն քի կյան քին ա վե լի մեծ մաս նակ ցութ յու նը ( Մըք Գիր և Մըք Դոն նելլ, 2008), 

●  հա ջո ղութ յուն նե րը հետդպ րո ցա կան կրթութ յան ո լոր տում (Էնք տիլ, Ի շի կաոա և Ս քոտ, 
2008; Գետ ցել և Թո մա, 2008), 

●  կյան քի ա վե լի բարձր ո րա կը և բա վա րա րութ յու նը կյան քից ( Լա չա պելլ և  ու րիշ ներ, 2005; 
Նո տա և  ու րիշ ներ, 2007; Շոգ րեն և  ու րիշ ներ, 2006),

● ա ռա վել ո րակ յալ հան գիս տը և ժա ման ցը ( Մըք Գիր և Մըք Դոն նելլ, 2008),

● արդ յունք նե րի կա յու նութ յու նը ( Շոգ րեն և  ու րիշ ներ, 2014)։

Դպ րո ցա կան մի ջա վայ րում ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վո րու մը կապ վում է՝
●  ու սումնա կան բարձր ա ռա ջա դի մութ յան հետ ( Ֆոու լեր, 2007; Կոն րադ, 2007; Լի, Վեհ մե-

յեր, Սու քապ և Պալ մեր, 2010; Շոգ րեն և  ու րիշ ներ, 2012), 
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●  կրթա կան և  անց ման շրջա նի նպա տակ նե րին հա ջո ղութ յամբ հաս նե լու հետ (Ագ րան, Բ լան-
չարդ և Վեհ մե յեր, 2000; ՄքԳ լա շինգ- Ջոհն սոն և  ու րիշ ներ, 2003),

● կրթա կան ծրագ րի հա սա նե լիութ յան հետ ( Լի և  ու րիշ ներ, 2008): 

Միա ժա մա նակ ու սումնա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ յու րա քանչ յուր տա րի քում հաշ-
ման դա մութ յան շատ տե սակ նե րի դեպ քում կա րե լի է տի րա պե տել ինք նո րոշ ման հմտութ յուն նե րին 
(Ալ գո ցի նե և  ու րիշ ներ, 2001; Քոբբ և  ու րիշ ներ, 2009) և  այդ հմտութ յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար 
տրա մադր վող օ ժան դա կութ յու նը նպաս տում է նաև ինք նահս կո ղութ յան զար գաց մա նը (Ալ գո ցի նե 
և  ու րիշ ներ, 2001; Վեհ մե յեր, 1992):

Առ կա են նաև սա կավ հու սադ րող հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք ներ այն մա սին, որ շատ 
երկր նե րում ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը և  ինք նո րոշ ման դրսևոր ման հնա րա-
վո րութ յուն նե րը նե րառ ված չեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթա կան ծրագ րե րում 
(Ար նոլդ և Ք զա մանս կե, 1991; Ից ցո և Լամբ, 2002): Բա ցի այդ, Ալ գո ցի նեն և  ու րիշ նե րը (2001) 
պար զել են, որ ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք ներ հիմնա-
կա նում ի րա կա նաց վում են ա վագ դպրո ցում և հետդպ րո ցա կան կրթութ յան տա րի նե րին, ու սուց-
ման յու րա հա տուկ խան գա րումներ ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ։ Այլ դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի հետ նման հմտութ յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար կա տար վում են ան հետ ևո ղա կան 
փոր ձեր։ Արդ յուն քը գո հաց նող չէ. հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող շատ ա շա կերտ ներ, դպրո ցի օ ժան-
դա կող մի ջա վայ րից հե ռա նա լով, չեն ի րաց նում ի րենց նե րու ժը, չեն կա րո ղա նում գնա հա տել կա-
րիք ներն ու ի րաց նել հիմնա կան ի րա վունք նե րը (Ից ցո և Լամբ, 2002):

Զար գաց ման հե ռան կար նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը
Ինք նո րո շու մը զար գա նում է ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Նո րա ծին ե րե խա նե րի գի տակ ցա-

կան ընտ րութ յու նը սահ մա նա փակ է, նրանք ո րո շումներ չեն կա յաց նում և կա րող են փո խել ի րենց 
մի ջա վայ րը միայն ու րիշ նե րի ա ջակ ցութ յամբ: Սա կայն շու տով նրանք զար գաց նում են ի րենց խնա-
մող նե րին ազ դակ ներ ու ղար կե լու կա րո ղութ յու նը (ման կան լա ցը), ո րով հայտ նում են ինչ-որ բան 
փո խե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Ձեռք բե րե լով ա ռար կա նե րին ինք նու րույն հաս նե լու, բռնե լու 
և բաց թող նե լու ու նա կութ յուն` ե րե խա նե րը ցույց են տա լիս ի րենց նա խա սի րութ յուն նե րը և կա-
տա րում են հիմնա կան ընտ րութ յուն նե րը՝ կենտ րո նա նա լով շրջա պա տի ո րո շա կի խա ղա լիք նե րի 
և  ա ռար կա նե րի վրա: Ինք նու րույն տե ղա շարժ վե լու ու նա կութ յու նը զգա լիո րեն մե ծաց նում է ընտ-
րութ յուն և  ո րո շումներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը, քա նի որ զար գա ցող ման կի կը հի մա կա րո-
ղա նում է հաս նել իր հա մար նախ կի նում ան հա սա նե լի ա ռար կա նե րի և  ու սումնա սի րել դրանք։ Մի 
փոքր ա վե լի ուշ, հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց, փոք րի կը կա րո ղա-
նում է ար տա հայ տել իր նա խա սի րութ յուն նե րը բա նա վոր հա ղոր դակց ման և  այլ մի ջոց նե րով` փո-
խե լով խնա մող նե րի վար քա գի ծը, դրա նով իսկ ուղ ղա կիո րեն վե րահս կե լով շրջա կա մի ջա վայ րը:

Կ յան քի ա ռա ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում ե րե խա յի ինք նո րո շու մը սահ մա նա փակ-
վում է այն տա րածք նե րում, որ տեղ ծնող նե րը ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում: Սա-
կայն փոք րիկ նե րի սո ցիա լա կան աշ խար հի ընդ լայ նու մով պայ մա նա վոր ված՝ նրանք հետզ հե տե 
ա վե լի շատ ժա մա նակ են անց կաց նում ըն տա նի քից դուրս, հա սա կա կից նե րի և խ նա մող նե րին 
փո խա րի նող մարդ կանց (օ րի նակ` ման կա պար տեզ նե րի դաս տիա րակ ներ) հետ։ Ն ման մի ջա վայ-
րե րում պա հի ազ դե ցութ յամբ ո րո շումնե րը կա յաց նում է ե րե խան, իսկ մե ծե րը հիմնա կա նում վե-
րահս կում են ա վե լի եր կա րա ժամ կետ, հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող ո րո շումնե րի կա յա ցու մը: Ման-
կա պար տեզ ըն դուն վե լիս ե րե խան ո րո շումնե րի կա յա ցումն ար դեն կի սում է իր հա մար ազ դե ցիկ 
մե ծի հետ։ Որ քան ա վե լի շատ ժա մա նակ է ե րե խան անց կաց րած լի նում մե ծե րի խմբում, այն քան 
ա վե լի ան կախ է լի նում։ «Ի՞նչ հագ նել դպրոց գնա լիս», «Ի՞նչ ու տե լ ճա շին» և «Ի՞նչ մի ջո ցա ռումնե րի 
մաս նակ ցել» հար ցե րի հետ կապ ված ո րո շումնե րը կա յաց նում է զար գա ցող ե րե խան։ 

Մե ծա նա լուն զու գա հեռ՝ ե րե խան ա վե լի ու ա վե լի շատ ո րո շումներ է կա յաց նում՝ ծնող նե րի 
հետ խորհր դակ ցե լով։ Ծ նող ներն աս տի ճա նա բար ա վե լի հա ճախ են հա մոզ վում, որ պետք է «հա-
մո զեն», «քա ջա լե րեն» և «մո տի վաց նեն» ի րենց դե ռա հաս նե րին, քա նի որ այլևս չեն կա րո ղա նում 
նախ կի նի պես ստի պել նրանց ո րո շումներ կա յաց նել, թե կուզ հենց ե րե խա յի հետ ֆի զի կա կան չա-
փե րով մոտ լի նե լու պատ ճա ռով։ Կար ճա ժամ կետ ո րո շումնե րը հիմնա կա նում ըն դուն վում են ե րե-
խա նե րի կող մից ծնող նե րի ո րո շա կի մաս նակ ցութ յամբ, թեև վերջ նա կան խոս քի ի րա վուն քը դեռ 
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ծնող նե րինն է։ Երբ խոս քը վե րա բե րում է եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցութ յուն ու նե ցող ո րո շումնե րի 
կա յաց մա նը, դե ռա հաս ներն աս տի ճա նա բար ա վե լի շատ ազ դե ցութ յուն են դրսևո րում` ար տա հայ-
տե լով ի րենց նա խա սի րութ յուն ներն ու տե սա կե տը։

Ո րո շումնե րի կա յաց ման լիա զո րութ յան աս տի ճա նա կան ան ցու մը ծնո ղից ե րե խա յին տար-
բեր մշա կույթ նե րում տար բեր է, բայց հա րա բե րա կա նո րեն հա մա մարդ կա յին բնույթ ու նի` ան կախ 
էթ նիկ կամ մշա կու թա յին պատ կա նե լութ յու նից կամ երկ րից: Գ րե թե բո լոր ծնող նե րի վերջ նա կան 
նպա տա կը ինք նո րոշ ված չա փա հաս դաս տիա րա կելն է, ո րը ըն դու նակ է գո հա ցու ցիչ ո րա կի հա-
մար տե ղե կաց ված ո րո շումներ կա յաց նել, լի նել տնտե սա պես ան կախ և  ապ րել որ պես ինք նո-
րոշ ված մարդ։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի առջև ծա ռա ցած 
մար տահ րա վեր նե րի պատ ճա ռով ըն տա նիք նե րը շատ դեպ քե րում հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե նում 
դաս տիա րա կե լու ինք նո րոշ ված ան հատ։ Սա կայն այս փաս տին չպետք է նա յել որ պես հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի, ե րի տա սարդ նե րի ու նրանց ըն տա նիք նե րի հա մար սահ ման ված 
վերջ նարդ յունք: Բո լոր ե րե խա ներն ու նեն ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն, ե թե նրանց կյան քի վաղ 
փու լում ձեռ նարկ վեն պատ շաճ քայ լեր և  անհ րա ժեշտ տևո ղութ յամբ ա ջակ ցութ յուն տրա մադր վի։

 Ինք նո րոշ ման և սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան     
(ինք նա ջա տա գո վութ յան) խո չըն դոտ նե րը
Ն կա տի ու նե նա լով այն փաս տը, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող շատ ե րե խա ներ, ե րի տա-

սարդ ներ և մե ծա հա սակ ներ ինք նո րոշ ման հմտութ յուն ներ ու նեն, կա րե լի է են թադ րել, որ գործ-
նա կա նում նման ան ձինք ինք նո րոշ մանն ուղղ ված ա ջակ ցութ յուն են ստա նում: Սա կայն հե տա-
զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այդ պես չէ: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան հատ ներն ի րենց 
ինք նո րոշ մա նը նպաս տող կա րո ղութ յուն նե րի ձեռք բեր ման և կա տա րե լա գործ ման ճա նա պար հին 
հան դի պում են խո չըն դոտ նե րի, ո րոնք սահ մա նա փա կում են այդ կա րո ղութ յուն նե րի դրսևոր ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը և ցան կա լի աս տի ճա նի ինք նա վե րահս կո ղութ յու նը կյան քի ա մե նա կար ևոր 
հար ցե րում։ 

Ան հա տա կան խո չըն դոտ ներ
Ինք նո րոշ ման է կո լո գիա կան մո տե ցումնե րը, շեշ տը դնե լով շրջա կա մի ջա վայ րի վրա, ըն-

դու նում են, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցո ղի ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րը և  ֆունկ ցիո նալ 
սահ մա նա փա կումնե րը կա րող են ինք նահս կո ղութ յու նը խո չըն դո տե լու պատ ճառ դառ նալ։ Մենք 
հա մոզ ված ենք, որ «ա յո» և «ոչ» քար տե րի մի ջո ցով հա ղոր դակց վե լու պար զու նակ կա րո ղութ-
յուն ու նե ցող, զար գաց ման խո րը խան գա րումներ ու նե ցող ան ձինք ան գամ հա մա պա տաս խան 
ա ջակ ցութ յան դեպ քում կա րող են ինք նո րո շում ցու ցա բե րել։ Բայց, ցա վոք, շատ հա ճախ այդ պի սի 
ա ջակ ցութ յու նը հետ ևո ղա կա նո րեն չի տրա մադր վում: Ինք նո րոշ ման և սե փա կան շա հե րի պաշտ-
պա նութ յան հա մար անձ նա կան կա րո ղութ յուն ներ ու նե նա լը պար տա դիր չէ, բայց հա մա պա տաս-
խան ա ջակ ցութ յու նը և մի ջա վայ րա յին բա րեն պաստ պայ ման նե րը պար տա դիր են։ 

Ինք նո րոշ ման տա րած ված խո չըն դոտ ներն ան հա տա կան մա կար դա կում նե րա ռում են այդ 
գոր ծըն թաց նե րին առնչ վող բո լոր հմտութ յուն նե րի հետ կապ ված ֆունկ ցիո նալ սահ մա նա փա-
կումնե րը: Դ րանց թվում են ընտ րութ յուն կա տա րե լը, ո րո շումներ կա յաց նե լը, խնդիր ներ լու ծե-
լը, նպա տակ դնե լը, հա ղոր դակց վե լը, սե փա կան շա հե րը պաշտ պա նե լը և  ինք նահս կո ղութ յան 
հմտութ յուն ներ ու նե նա լը։ Բա ցի այդ, ան լիար ժեք ինք նա ճա նա չու մը, ինչ պես նաև ծա ռա յութ յուն-
նե րի հա մա կար գին ծա նոթ չլի նելն ու սե փա կան ի րա վունք նե րը չի մա նա լը սահ մա նա փա կում են 
շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ հան դես գա լու և կ յան քի կար ևոր հար ցե րը ցան կա լի չա փով վե րահս-
կե լու կա րո ղութ յու նը: Դիր քո րո շումներն ու հա մոզ մունք նե րը նույն պես կա րող են ծա ռա յել որ պես 
արդ յունք նե րը սահ մա նա փա կող գոր ծոն ներ։ Վե րահսկ ման ար տա քին շրջա նա կը, ինք նա բա վութ-
յու նը, հա ջո ղութ յուն նե րի ու ձա խո ղումնե րի սխալ մեկ նա բա նութ յուն նե րը կա րող են բա ցա սա բար 
անդ րա դառ նալ հաշ ման դա մոթ յուն ու նե ցող ան ձանց ինք նահս կո ղութ յան վրա (Է բե րի և Ս թանք-
լիֆֆ, 2003):
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Է կո լո գիա կան խո չըն դոտ ներ 
Ինք նո րոշ ման է կո լո գիա կան մո տե ցումն ըն դու նում է ան ձի և մի ջա վայ րի դի նա միկ փո խազ-

դե ցութ յու նը: Ե րե խա նե րը և  ե րի տա սարդ նե րը ոչ միայն ար ձա գան քում են շրջա կա մի ջա վայ րին, 
այլև ա ռանց քա յին դեր են կա տա րում դրա ստեղծ ման գոր ծում: Պարզ ա սած, մի կող մից՝ մեր 
ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րը, վար քա գի ծը և սո ցիա լա կան կա պի տա լը (մարդ կա յին ռե սուր-
սը) կրում են շրջա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յու նը, մյուս կող մից՝ մենք մեր ազ դե ցութ յունն ենք 
ու նե նում է կո հա մա կար գի յու րա քանչ յուր մա կար դա կի ռիս կե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա։ 
Է կո հա մա կար գի յու րա քանչ յուր մա կար դա կում գո յութ յուն ու նեն ինք նո րո շու մը սահ մա նա փա կող 
բազ մա թիվ գոր ծոն ներ: Միկ րո հա մա կար գի մա կար դա կում ըն տա նի քի՝ հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող զա վա կին պաշտ պա նութ յան տակ առ նե լու ձգտու մը շատ հա ճախ հան գեց նում է նրան, որ 
ե րե խան ինք նո րոշ ման քիչ հնա րա վո րութ յուն ներ և հ նա րա վոր մար տահ րա վեր նե րին դի մագ րա-
վե լու սահ մա նա փակ կա րո ղութ յուն է ու նե նում։ Այն ծնող ներն ու ման կա վարժ նե րը, ո րոնք կենտ-
րո նա նում են պաշտ պա նութ յան և ռիս կը վե րաց նե լու, ոչ թե այն կա ռա վա րե լու ու նա կութ յու նը 
զար գաց նե լու վրա, նվա զեց նում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի՝ ինք նո րո շում 
դրսևո րե լու, ի րենց սխալ նե րից սո վո րե լու և  այդ գոր ծըն թա ցում ա ճե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Ըն տա նի քի ան դամնե րի և  ու սու ցիչ նե րի՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րից, ե րի տա-
սարդ նե րից և մե ծա հա սակ նե րից փոքր ակն կա լիք նե րը կա րող են խո չըն դո տել ինք նո րո շու մը 
( Վեհ մե յեր և Է բե րի, 2013): Ծ նող նե րը, ու սու ցիչ նե րը և  ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րը շատ հա ճախ 
այն կար ծի քին են, որ ե թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ ներն այ սօր չեն տի րա պե տում 
այս կամ այն հմտութ յա նը (օ րի նակ՝ ընտ րութ յուն կա տա րել, սե փա կան վար քա գի ծը վե րահս կել), 
ա պա հե տա գա յում էլ ան կա րող կլի նեն այն դրսևո րել։ Այս պի սով, ինք նո րոշ ման դրսևո րու մը 
կախ ված է ոչ այն քան ան ձի կա րո ղութ յուն նե րից, որ քան ա ջակ ցող մարդ կանց հա վա տից ու ըն-
ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րից։ 

Ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման օ ժան դա կութ յու նը, ինչ պես նաև այդ կա րո-
ղութ յուն նե րի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի տրա մադ րու մը պա հան ջում են դրա կան կա պեր 
և փոխ հա րա բե րութ յուն ներ այն տար բեր մի ջա վայ րնե րի միջև, ո րոն ցում ե րե խա ներն անց կաց նում 
են ի րենց կյան քը։ Մե զո հա մա կար գե րի մա կար դա կում այս կա պերն էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն։ 
Դ րանց շնոր հիվ մի ի րա վի ճա կում զար գա ցած կա րո ղութ յուն նե րը հնա րա վոր է լի նում դրսևո րել 
մեկ այլ ի րա վի ճա կում, ամ րապն դել և  ընդ հան րաց նել: Օ րի նակ՝ ու սու ցի չը, ո րը ստեղ ծում է մի ջա-
վայր, որ տեղ ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում է ինք նո րոշ վել, պետք է աշ խա տի, ա սենք, ըն տա նիք-
նե րի հետ, որ պես զի այդ կար ևո րա գույն ո րա կը պահ պան վի տա նը, այլ մի ջա վայ րե րում ընդ հան-
րաց մանն օ ժան դա կե լու հա մար: Ցա վոք, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ ե րե խա նե րի 
և  ե րի տա սարդ նե րի հա մար կա պերն ու հա րա բե րութ յուն նե րը կա՛մ քա նա կի ու ո րա կի ա ռու մով 
ան հա մա չափ են, կա՛մ պար զա պես գո յութ յուն չու նեն: Այդ պի սի խո չըն դո տի ցայ տուն օ րի նակ է 
դպրոց նե րի և  ըն տա նիք նե րի միջև չհա մա կարգ ված կա պը: Դպ րո ցի անձ նա կազ մը բազ մա թիվ 
ա ռիթ նե րով բարձ րա ձայ նում է այն մտա հո գութ յու նը, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե-
րի ծնող նե րը չեն հետ ևում տնա յին ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար մա նը և մի ջին դպրո ցից սկսած՝ 
հա մար յա չեն ներ կա յա նում ժո ղովնե րին։ Հա ջորդ օ րի նա կը ծնող նե րի և  ըն տա նիք նե րի հա ղոր-
դակց ման խնդիրն է, ին չը բա ցատր վում է ըն տա նի քի հետ դպրո ցի սահ մա նա փակ կա պի պատ-
ճա ռով։ Ար գելք ներ են ա ռաջ գա լիս, երբ մի միկ րո հա մա կար գում (օ րի նակ՝ դա սա սեն յա կում) հա-
ջո ղութ յամբ ցու ցա բեր ված օ ժան դա կութ յու նը չի փո խանց վում մեկ այլ միկ րո հա մա կարգ (օ րի նակ` 
ըն տա նիք), կամ երբ ու սու ցիչ ներն ու ծնող նե րը տար բեր կար ծի քի են ա շա կեր տի ինք նո րոշ ման 
դրսևոր ման հար ցում:

Ինք նո րոշ ման բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ կան նաև էք զո հա մա կար գի մա կար դա կում: Այն 
բաղ կա ցած է ա վե լի մեծ սո ցիա լա կան հա մա կար գե րից, ո րոնց ա շա կերտն ան մի ջա կա նո րեն չի 
մաս նակ ցում, սա կայն ո րո շումներ են կա յաց վում, ո րոնք ազ դում են նրա միկ րո հա մա կար գե րի 
(դպրոց կամ ըն տա նիք) կամ մե զո հա մա կար գե րի վրա (ըն տա նի քի կա պե րը դպրո ցի հետ): Ինք-
նո րո շու մը սահ մա նա փա կող խնդրի օ րի նակ է ու սու ցիչ նե րի և  ու սուց չի օգ նա կան նե րի հա մար 
կար ևոր թե մա նե րով դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու հա մար դպրո ցի ղե կա վա րութ յան կող մից 
լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում չհատ կաց նե լը։ Այս խնդիրն առ կա է ինչ պես Հա յաս տա նում, այն-
պես էլ այլ երկր նե րում ( Քալդ վել, 2010): Չ նա յած ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը 
կար ևո րող հե տա զո տութ յուն նե րին՝ քիչ են այն պի սի դպրոց նե րը, ո րոնք հանձն են ա ռել հա տուկ 
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ու շադ րութ յուն հատ կաց նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ինք նո րոշ ման զար գաց-
մա նը (Ալ գո ցի նե և  ու րիշ ներ, 2001; Ից ցո և Լամբ, 2002): Այ սօր բազ մա թիվ դպրոց նե րում առ կա 
եր րորդ ար գել քը հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի խոս քի ու հա ղոր-
դակց ման զար գաց մանն օ ժան դա կող տեխ նո լո գիա նե րի բա ցա կա յութ յունն է (Բ րե դոք և  ու րիշ-
ներ, 2013): Օ րի նակ, ըստ Հա յաս տա նի վե րա բեր յալ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի վեր ջին զե կույց նե րից (2012) 
մե կի, օ ժան դակ սար քե րի կա րիք ու նե ցող դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի միայն փոքր մասն 
է օգտ վում դրան ցից: 

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար ինք նո րոշ ման էք զո հա մա կար գա յին 
շատ խո չըն դոտ ներ պայ մա նա վոր ված են ա մե նօր յա ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րող կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի և հաս տա տութ յուն նե րի, այդ թվում՝ կրթա կան հա մա կար գի քա ղա քա կա նութ յամբ և  ըն-
թա ցա կար գե րով: Ո րոշ երկր նե րում օ րենսդ րութ յու նը դեռևս թույ լատ րում է հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հե ռա ցու մը դպրո ցից, ա ռանձ նաց ված դպրոց նե րում և հաս տա տութ յուն-
նե րում սո վո րե լը: Այլ երկր նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթա կան ի րա վունք-
նե րի վե րա բեր յալ առ կա օ րենք նե րը շրջանց վում են։ Չ նա յած 2010 թ. Հա յաս տա նի կող մից ՄԱԿ-ի 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մա նը՝ հան-
րակր թա կան դպրոց նե րի ղե կա վար նե րը եր բեմն հրա ժար վում են ըն դու նել ծանր հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի: Բ նա կա նոն զար գա ցող հա սա կա կից նե րի հետ ա մե նօր յա շփման 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ինք նո րո շու մը սահ մա-
նա փակ վում է: Հա ճախ ինք նո րոշ ման ար գելք կա րող են լի նել նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի կրթա կան օ ժան դա կութ յան և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման պլա նա վո րու մը և  
ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ ու շադ րութ յան կենտ րո նում շա րու նա կում է մնալ մի ջամ տութ յու նը, ոչ թե 
ե րե խան և ն րա ծնո ղը: Քիչ են դեպ քե րը, երբ ա շա կերտ նե րը և ծ նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ-
ցում են կրթութ յան կար ճա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ նպա տակ նե րի սահ ման ման աշ խա տանք-
նե րին կամ քա ջա լեր վում է նրանց ներդ րու մը մի ջամ տութ յան ծրագ րե րում: Ան հա տա կա նաց ված 
բո լոր կրթա կան ծրագ րե րը, բա ցի թեթև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ծրագ րե րից, 
շա րու նա կում են կենտ րո նա նալ ֆունկ ցիո նալ հմտութ յուն նե րի զար գաց ման վրա, իսկ մի ջամ տութ-
յուն նե րը հա ճախ ի րա կա նաց վում են դա սա րա նից դուրս: Ինք նո րոշ ման էք զո հա մա կար գա յին մա-
կար դա կի մեկ այլ ար գելք է ըն տա նի քի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա յի ներ կա յա ցուց-
չի բա ցա կա յութ յունն ա շա կերտ նե րի ստա ցած ա ջակ ցութ յան ո րա կի գնա հա տում ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րում և նա խա րա րութ յուն նե րում ( Քալդ վելլ, 2010; Մաք Դո նալդ և Րեյ մեյքր,  2013): 

Մակ րո հա մա կար գը վե րա բե րում է մշա կու թա յին ար ժեք նե րին ու գա ղա փա րա խո սութ յա-
նը և կազ մա կերպ չա կան ընդ հա նուր դրված քին։ Շատ երկր նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց նկատ մամբ հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը շա րու նա կում է պայ մա նա վոր ված լի-
նել նրանց էյբ լիզ մի հան գա ման քով: Էյբ լիզ մը խտրա կա նութ յունն է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց նկատ մամբ։ Ի րա կա նում, սա կայն, դրա ազ դե ցութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում միայն 
խտրա կան քայ լե րով, այն տա րած վում է նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 
խտրա կան վե րա բեր մուն քի վրա։ Հա սա րա կութ յան գոր ծե լա կեր պերն ու առ կա վե րա բեր մուն քը 
շա րու նա կում են մնալ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող անձ նանց նե րու ժը նսե մաց նող, մեր ժող և սահ-
մա նա փա կող: Խտ րա կա նութ յան այդ ձևե րից շա տե րը վե րած վում են հա սա րա կա կան նոր մե րի 
և  ար մա տա նում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ըն կալ ման (կամ ա վե լի ճիշտ՝ ան տես-
ման) մշա կույ թի մեջ։ Ըստ Քալդ վել լի (2010; 2011) և և ու րիշ հե ղի նակ նե րի, էյբ լիզ մը դուրս է գա լիս 
բա ռա ցի խտրա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սահ ման նե րից՝ տա րած վե լով այն ձևի վրա, ո րով տվյալ 
մշա կույ թը կրող նե րը վե րա բեր վում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց, այ սինքն՝ որ պես 
ան հատ նե րի, ո րոնց հար կա վոր է «վե րա նո րո գել», ո րոնք չու նեն հա սա րա կութ յան լիի րավ ան դամ 
լի նե լու կա րո ղութ յուն։ Ուս տի հաշ ման դա մութ յու նը հա մար վում է ոչ թե ա ռանձ նա հատ կութ յուն, 
այլ թե րութ յուն: Ա հա այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի այս ո լոր տում անձ նա կան կա րո ղութ յուն ներ զար գաց նե լու հնա-
րա վո րութ յուն նե րը: Դ րանք են՝

●   մաս նա գետ նե րի և ծ նող նե րի մեծ մա սի շրջա նում ինք նո րոշ ման մա սին ի մա ցութ յան պա-
կա սը, 

●   հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի շա հե րի պաշտ պա-
նութ յան սահ մա նա փակ ֆի նան սա վո րու մը, 
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●   ծրագ րե րում ինք նո րոշ ման ու սու ցում նե րա ռե լու առն չութ յամբ կրթա կան հա մա կար գե րի 
սա կավ հե տաքրքր վա ծութ յու նը,

●   հա սու նաց ման տա րի քում ա շա կերտ նե րի ինք նո րոշ ման նվա զող հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

 Ինք նո րոշ ման օ ժան դա կութ յանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն ներ  
և գործ նա կան քայ լեր 
Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում մի շարք պաշ տո նա կան ծրագ րեր են մշակ վել 

և փոր ձարկ վել` օ ժան դա կե լու մտա վոր ֆունկ ցիա յի խան գա րում ու նե ցող ա մեն տա րի քի ան ձանց 
ինք նո րոշ ման զար գաց մա նը: Պետք է նշել, որ գո յութ յուն ու նե ցող հե տա զո տա կան գրա կա նութ-
յան հի ման վրա նույն պես կա րե լի է ոչ պաշ տո նա կան, ոչ ծրագ րա յին ա ռա ջար կութ յուն ներ ա նել՝ 
օ ժան դա կե լու ըն տա նի քի, դպրո ցի և հա մայն քի շրջա նում ինք նո րոշ մա նը նպաս տող հմտութ յուն-
նե րի, ի մա ցա կան հիմ քե րի, վե րա բեր մունք նե րի և հա մոզ մունք նե րի զար գաց մա նը: Ան կախ նրա-
նից՝ ծրա գի րը պաշ տո նա կան է, թե ոչ, ներ կա յիս լա վա գույն մո տե ցումներն ա մե նից լավ կա րե լի է 
ամ փո փել այս պես. «Սկ սե՛ք վաղ և տ վե՛ք որ քան կա րե լի է շատ հնա րա վո րութ յուն ներ»:

Ան հատ ներ և  ըն տա նիք ներ 
Ե րե խա ներն սկսում են նպա տա կա յին վարք ցու ցա բե րել վաղ ման կութ յան շրջա նում և պար-

զու նակ կեր պով անց նում են ինք նո րոշ ման գոր ծըն թա ցի: Փոք րիկ նե րը ա րագ զար գաց նում են 
լա ցի տար բեր տե սակ ներ, ո րոնք տար բեր վում են հա ճա խա կա նութ յամբ, ուժգ նութ յամբ և ներ կա-
յաց ման ձևով։ Շատ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում մայ րե րը կա րո ղա նում են ի րա րից տար բե րել լա ցի 
տե սակ նե րը. քաղ ցած է, տակ դի րը փո խե լու կա րիք ու նի կամ պար զա պես ու զում է ձեռ քի վրա լի-
նել ու սո ցիա լա պես շփվել: Մե ծի կող մից նո րած նի լա ցի տե սակ նե րը տար բե րե լը և  ա րագ ար ձա-
գան քե լը փոք րի կին հնա րա վո րութ յուն են տա լիս հաս կա նա լու, որ սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մի ջո ցով կա րող է վե րահս կել կամ հաս նել ո րո շա կի արդ յունք նե րի ( Դո նո վան և Լեա վիթթ, 1989):

Կ յան քի ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում նո րա ծին ներն սկսում են ու սումնա սի րել ի րենց աշ-
խար հը: Մե ծա նա լուն զու գա հեռ՝ այս հե տա զո տումնե րի շրջա նակն ընդ լայն վում են և հե տաքրք-
րութ յուն ներն ա վե լի բազ մա զան են դառ նում: Ինք նո րոշ ման զար գաց մա նը ըն տա նիք նե րը կա-
րող են օ ժան դա կել` նպաս տե լով շրջա պա տող մի ջա վայ րի և դ րա նում գտնվող ա ռար կա նե րի 
նկատ մամբ ե րե խա յի հե տաքրք րութ յան բա վա րար մա նը (Օ դոմ և Վո լե րի, 2003): Դ րան կա րե լի 
է հաս նել՝ շրջա պա տող մի ջա վայրն ու սումնա սի րութ յան հա մար անվ տանգ դարձ նե լով և  այն տեղ 
տե ղադ րե լով մեծ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նող բազ մա թիվ ա ռար կա ներ: Դա, բնա կա նա բար, 
կհան գեց նի ե րե խա նե րի ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն նե րի, խա ղե րի և խա ղա լիք նե րի նկատ մամբ նա-
խա սի րութ յուն նե րի զար գաց մա նը։ Ե րե խա նե րը կսկսեն տար բե րել ի րենց հա մար հա ճե լի և տ հաճ, 
հե տաքր քիր ու ան հե տաքր քիր ա ռար կա ներն ու եր ևույթ նե րը ( Շոգ րեն և Թրն բուլլ, 2006): 

Ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման հա ջորդ տրա մա բա նա կան քայ լը սահ մա-
նա փակ թվով այ լընտ րանք նե րից կա տար վող պարզ ընտ րութ յան ըն ձե ռումն է: Կ յան քի 12-18 
ա միս նե րին ե րե խա ներն ար դեն դրսևո րում են ի րենց մի ջա վայ րը վե րահս կե լու ցան կութ յուն, 
այդ թվում` սնուն դը, գոր ծո ղութ յուն նե րը, խա ղա լիք նե րը և հա սա նե լի ա ռար կա նե րը: Ե րե խա-
յի անձ նա կան կա րո ղութ յուն նե րի շրջա նա կում նույ նիսկ փոքր բար դութ յուն պա րու նա կող ընտ-
րութ յան հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լը օգ նում է գնա հա տե լու ընտ րութ յան (այդ թվում նաև սխալ) 
հետ ևանք նե րը, զար գաց նում է նպա տակ դնե լու, խնդիր ներ լու ծե լու կա րո ղութ յու նը և  ինք նահս-
կո ղութ յու նը։ Սա կա րող են ա պա հո վել ինչ պես ծնող նե րը տնա յին պայ ման նե րում, այն պես էլ 
դաս տիա րակ նե րը նա խադպ րո ցա կան մի ջա վայ րում: Տա նը ծնող նե րը կա րող են սննդի ո րո շա կի 
տե սակ նե րի, հե տա գա յում նաև հա գուս տի ընտ րութ յուն ա ռա ջար կել (օ րի նակ՝ «Այս ե րեք վեր նա-
շա պի կից ո՞ րը կհագ նես»):

Նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րը ե րե խա նե րին հնա րա վո րութ յուն ներ 
են ըն ձե ռում ընտ րե լու, թե որ գոր ծո ղութ յա նը մաս նակ ցեն, սո վո րեց նում են եր բեմն գնալ փոխ-
զիջ ման, եր բեմն էլ, թե կուզ չու զե նա լով, հա մա ձայ նել հա սա կա կից նե րի նա խա սի րութ յուն նե րին, 
ընտ րութ յա նը կամ դաս տիա րա կի ա ռա ջար կին: Միա ժա մա նակ այս հա մա տեքս տը դաս տիա րակ-
նե րին թույլ է տա լիս հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել սա նե րին մաս նակ ցե լու խմբա յին ո րո շումնե րի 
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կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րին, որ տեղ յու րա քանչ յուր ե րե խա հնա րա վո րութ յուն ու նի ներ կա յաց-
նե լու իր նա խա սի րութ յուն նե րը մինչև վերջ նա կան լուծ ման շուրջ խմբի հա մա ձայ նութ յան գա լը: 
Խոս քա յին հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ ըն տա նիք նե րը և  ու սու ցիչ նե րը կա րող են 
օ ժան դա կել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ինք նո րոշ մա նը՝ ուղ ղոր դե լով ի րենց հա մար 
հա ճե լի և տ հաճ բա նե րի մա սին ար տա հայտ վե լուն, ա պա հո վե լով պայ ման ներ ու ա ջակ ցութ յուն 
հա ղոր դակց ման (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ այ լընտ րան քա յին ձևով) կա րո ղութ յան զար գաց-
ման հա մար։ 

Ինք նո րոշ ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մեկն անձ նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար վար քի ինք նա կար գա վոր ման կա րո ղութ յունն է: Ըստ Ո ւայթ մա նի (1990)՝ ինք նա կար գա վո-
րումն օգ նում է հաշ վի առ նե լու ի րա վի ճա կը, սե փա կան նպա տակ նե րը և հ նա րա վոր մար տահ րա-
վեր նե րին դի մա կա յե լու կա րո ղութ յու նը, ինչ պես նաև կա տա րած գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա-
կումն ու ջան քե րի արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տու մը։ 

Ո րոշ ե րե խա նե րի դեպ քում խոս քի ու հա ղոր դակց ման բա րե լավ ման մի ջո ցով ծնող նե րը և  
ու սու ցիչ նե րը կա րող են նպաս տել ինք նա կար գա վոր ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րի` ներ քին ու ար տա քին խոս քի զար գաց մա նը: Երբ ե րե խա ներն սկսում են 
դպրոց հա ճա խել, ա ռա ջա նում է ի րենց նպա տակ նե րը սահ մա նել սո վո րեց նե լու ևս մեկ հնա րա-
վո րութ յուն։ Այդ նպա տա կով ե րե խա նե րին պետք է խրա խու սել, որ ի րենց առջև դնեն մի քա նի 
կար ճա ժամ կետ (ա մե նօր յա), միջ նա ժամ կետ (շա բա թա կան կամ ամ սա կան) և  եր կա րա ժամ կետ 
(ե ռամս յա) նպա տակ ներ։ Կար ևոր է ե րե խա նե րին սո վո րեց նել հետ ևել այդ նպա տակ նե րի ի րա-
գործ մա նը` ըն թաց քում ցու ցա բե րե լով անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն:

Բազ մա թիվ ըն տա նիք նե րում առ կա ի րա վի ճակ ներն ու սումնա սի րե լուց հե տո Բաում րին դը 
(1966) նկա րագ րել է ծնո ղա վա րութ յան ե րեք ոճ` բռնա պե տա կան (մեծ պա հանջ ներ, փոքր ար-
ձա գանք), մեղմ (փոքր պա հանջ ներ, մեծ ար ձա գանք) և հե ղի նա կա վոր (հա վա սա րակշռ ված պա-
հանջ ներ և  ար ձա գանք ներ): Հե ղի նա կա վոր դաս տիա րա կութ յան ո ճը, ըստ ստաց ված արդ յունք-
նե րի, կա յուն կեր պով կան խո րո շում է ա վե լի մեծ աս տի ճա նի ինք նա բա վութ յուն, պա տաս խա-
նատ վութ յուն, ան կա խութ յուն ու ինք նա վա րութ յուն ( Բաում րիդ, 1972; Բաում րիդ և Բ լեք, 1967) և  
ա ռա վել արդ յու նա վետ է ա ջակ ցում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի 
ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը (Է բե րի  և Զա յաց, 1996; Բութ և Քել լի, 2002): Այս 
ըն տա նիք նե րում ե րե խա նե րը ներգ րավ ված են օր վա ճա շի ընտ րութ յան, ըն տա նե կան հանգս տի 
վայր ընտ րե լու հար ցե րում, մաս նակ ցում են ո րո շումնե րի կա յաց մա նը՝ ա սենք, տան ի րենց տա-
րած քը ձևա վո րե լով, տար բեր հար ցե րում նա խա սի րութ յուն նե րը ար տա հայ տե լով և հիմնա վո րե-
լով։ Ս րանք պարզ ձևեր են, ո րոն ցով ծնող նե րը կա րող են ա ջակ ցել ե րե խա նե րին ձեռք բե րե լու 
կա րո ղութ յուն ներ՝ կապ ված չա փա հաս տա րի քում ինք նո րո շում դրսևո րե լու հետ։

Բաում րին դի ծնո ղա վա րութ յան ո ճե րը նույ նութ յամբ կա րե լի է վե րագ րել դա սա վանդ մա նը։ 
Ո րոշ ու սու ցիչ ներ օր վա ըն թաց քում ար տա հայտ վե լու քիչ հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա շա կերտ-
նե րին (բռնա պե տա կան), ո մանք թույլ ազ դե ցութ յուն ու նեն դա սա րա նի վրա (մեղմ)։ Դա սա վանդ
ման հե ղի նա կա վոր ո ճը, ո րի դեպ քում ընտ րութ յան և վե րահսկ ման հա մա կարգ ված հնա րա վո-
րութ յուն նե րը հա մա չա փո րեն նե րառ ված են ա ռօր յա յի մեջ, ու սու ցի չը ո րոշ հար ցե րում ար գելք ներ 
է դնում, ե րե խա նե րին և դե ռա հաս նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս զար գաց նե լու և՛ ինք նա բա-
վութ յուն, և՛ ինք նավս տա հութ յուն, և՛ ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն ներ։ Դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե-
խա նե րի հետ կա րե լի է կի րա ռել մի շարք հմտութ յուն ներ՝ գոր ծու նեութ յան ընտ րութ յուն ա ռա ջար-
կե լը (հարց նել՝ ո՞ր գիր քը կար դանք--- ա ռա ջար կե լով 3-5 գիրք), սո վո րա ծը ստու գե լու տար բե րա կը 
քննար կե լը (պա տաս խա նի տար բե րակ ներ պա րու նա կող քննութ յուն, շա րադ րութ յուն, ռե ֆե րատ) 
կամ դա սա րա նում ցան կա լի վար քի կա նոն ներ սահ մա նե լը։ Նշ ված բո լոր մո տե ցումնե րը ծա ռա յում 
են ինք նո րոշ մա նը նպաս տող հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը: Չա փա զանց կար ևոր է, որ օ ժան դա-
կութ յու նը տրա մադր վի միայն անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում։

Երբ ե րե խան դառ նում է դե ռա հաս և թ ևա կո խում է վաղ չա փա հա սութ յուն, ծնող նե րը, դաս-
տիա րա կութ յան հե ղի նա կա վոր ձևը կի րա ռե լով, պետք է նրան ըն ձե ռեն ոչ միայն ո րո շումներ կա-
յաց նե լու և  ընտ րութ յուն կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն, այլև խե լա միտ սահ ման նե րում թույլ տան 
ո րո շումներ կա յաց նել կյան քի ա վե լի կար ևոր հար ցե րում` չբա ցա ռե լով ձա խո ղումնե րը, սխալ ո րո-
շումնե րի կա յա ցու մը։ Այն ո րո շումնե րը, ո րոնք ցան կա լի արդ յունք չեն տա լիս, ե րե խա նե րին հնա-
րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում բա ցա հայ տե լու սե փա կան նա խա սի րութ յուն նե րը, ա ռա վե լութ յուն ներն 
ու դժվա րութ յուն նե րը, իսկ ո րո շումներ կա յաց նե լիս, նպա տակ դնե լիս և  ա պա գա յի պլան ներ կազ-
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մե լիս կար ևո րե լու եր կա րա ժամ կետ ու կար ճա ժամ կետ հետ ևանք նե րը նկա տի առ նե լու անհ րա-
ժեշ տութ յու նը։ Այս տա րի քում էա կան է, որ ան հա տը ստա նա ընտ րութ յուն կա տա րե լու և  ո րո շում-
ներ կա յաց նե լու իր տա րի քին հա մա պա տաս խան հնա րա վո րութ յուն, և դ րանք վե րա բե րեն իր 
հա մար կար ևոր ո լորտ նե րին ( Վեհ մե յեր և Է բե րի, 2013)։

Հա մա կար գա յին և ծ րագ րա յին մա կար դա կի օ ժան դա կութ յուն
Ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յու նը զար գա նում է ողջ կյան քի ըն թաց քում: Այն սկսվում է ծնվե-

լուց հե տո կարճ ժա մա նակ անց և շա րու նակ վում է ամ բողջ կյան քում: Ծ րագ րա յին մա կար դա-
կում մշակ վել են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա մեն տա րի քի ան ձանց ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող 
մի շարք մի ջամ տութ յուն ներ։ Ծ րագ րա յին և հա մա կար գա յին մա կար դա կի օ ժան դա կութ յուն նե րը 
նպա տակ ու նեն ա վե լաց նել ինք նո րոշ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը և  ա պա հո վել հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձանց ինք նո րոշ մա նը հաս նե լու հա մա պա տաս խան պայ ման ներ։ Ըստ Վեհ մե յե րի 
և գոր ծըն կեր նե րի (2000) դա սա վանդ ման ինք նո րոշ ված մո դե լը ա մե նից շատ ու սումնա սիր ված նե-
րից է, ո րը մշակ վել է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կե լու 
հա մար: 

Այս ծրա գի րը ինք նա կար գա վոր ման կա րո ղութ յուն ներ ու սու ցա նող ա ջակ ցութ յան մի ջո ցով 
ե րի տա սարդ նե րին օգ նում է, որ զար գաց նեն նպա տակ ներ դնե լու, ընտ րութ յուն կա տա րե լու և  ո րո-
շումներ կա յաց նե լու, սե փա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու և  ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող այլ անձ-
նա կան կա րո ղութ յուն ներ: Դա սա վանդ ման ինք նո րոշ ված մո դե լի բազ մա թիվ փոր ձար կումնե րով 
(օ րի նակ՝ Ագ րան և  ու րիշ ներ, 2006; Լի և  ու րիշ ներ, 2008; Շոգ րեն և  ու րիծ ներ, 2012; Շոգ րեն և  ու-
րիշ ներ, 2014; Վեհ մե յեր և  ու րիշ ներ, 2000) պարզ վել է, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ-
նե րը ցու ցա բե րել են ինք նո րոշ ման բա րե լավ ված ան հա տա կան կա րո ղութ յուն ներ, գե րա զան ցել 
ի րենց առջև դրված ու սումնա կան նպա տակ նե րը և դ րանց հաս նե լու ակն կա լիք նե րը, դրսևո րել 
ինք նո րոշ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի էա կան աճ։      

Պալ մե րը և Վեհ մե յե րը (2003) դա սա վանդ ման ինք նո րոշ ված մո դե լը հար մա րեց րել են նա-
խադպ րո ցա կան 5-6 տա րե կան ե րե խա նե րին և  այդ խմբի հետ կապ ված նույն պես ակ նա ռու արդ-
յունք ներ են ստա ցել:

Ի րենց ման կութ յան, ե րի տա սար դութ յան և վաղ չա փա հա սութ յան տա րի նե րին հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձինք պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան մշտա պես զար գաց նե լու ու հղկե լու 
ինք նո րոշ մա նը նպաս տող ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րը (հմտութ յուն նե րը, ի մա ցութ յու նը, դիր-
քո րո շումն ու հա մոզ մունք նե րը)։ Սա հիմնա կա նում նշա նա կում է ինք նո րոշ ման ա ջակ ցում ինչ պես 
ա մե նօր յա կար ճա ժամ կետ, այն պես էլ եր կա րա ժամ կետ գոր ծըն թաց նե րում ( Վե հմե յեր և Է բե րի, 
2013): Ինք նո րոշ ման ա ջակ ցութ յան կար ևո րա գույն կող մերն են անձ նա կենտ րոն մո տե ցումնե րի 
օգ տա գոր ծու մը կրթա կան օ ժան դա կութ յու նը պլա նա վո րե լիս (Օ՛բ րիեն և Մաունտ, 2005; Փիեր-
փունթ, Օ՛բ րիեն  և Ֆո րեսթ, 1993; Ս մուլ և  ու րիշ ներ, 2005 ) և կր թա կան օ ժան դա կութ յուն նե րի 
տրա մադ րու մը անձ նա կենտ րոն ձևով: Ա շա կեր տը ինք նո րո շում դրսևո րե լու հնա րա վո րութ յուն է 
ստա նում, երբ կա րո ղա նում է ո րո շել, թե իր կրթութ յան պլա նա վոր ման հա մար նա խա տես ված 
հան դիպ մա նը ով քեր են մաս նակ ցե լու, ար տա հայ տել իր նա խա պատ վութ յուն նե րը և սահ մա նել 
պլա նա վո րա ծի ցան կա լի արդ յունք նե րը, հար գա լից վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նալ ներ կա նե րի կող-
մից, ստա նալ ա ջակ ցութ յուն` կար ևոր վե լով որ պես անձ։ Ն պա տա կադր ված ձևով ի րա կա նաց վե լու 
դեպ քում ա ռաջ նոր դի այս դե րի ստանձ նու մը բա րե լա վում է ինք նո րո շու մը` խթա նե լով ընտ րութ յուն 
և վե րահս կում կա տա րե լու ու նա կութ յուն, նպաս տե լով նպա տակ նե րի սահ ման մա նը, սե փա կան 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան և խն դիր նե րի լուծ ման հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը:

Չ նա յած հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ըն տա նիք նե րը հիմնա կա նում կողմ են 
ե րե խա նե րի կամ ե րի տա սարդ նե րի ինք նո րոշ մա նը, նրանց օգ նե լու հար ցում չու նեն բա վա րար 
փորձ։ Abery և գոր ծըն կեր նե րը ( Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի նե րա ռա կան կրթութ յան գլո բալ ռե-
սուրս կենտ րոն) ծնող նե րի հա մար մշա կել և փոր ձար կել են հա տուկ նա խա տես ված ըն տա նե կան 
կրթութ յան մի քա նի ծրագ րեր՝ նպա տակ ու նե նա լով օգ նել նրանց հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ի րենց ե րե խա յի ինք նո րո շու մը բա րե լա վե լու հար ցում։ Տասն չորս մո դու լից կազմ ված ինք նո րոշ ման 
ըն տա նե կան կրթութ յան ծրագ րի (Է բե րի և  ու րիշ ներ, 2013) նպա տա կը ծնող նե րին և  ըն տա նիք նե-
րին ա ջակ ցելն է, որ պես զի ա վե լի լավ հաս կա նան ինք նո րո շու մը, սե փա կան շա հե րի պաշտ պա-
նութ յու նը, սո վո րեն ի րենց ե րե խա յի շա հե րը պաշտ պա նել կրթութ յան հա մա կար գում և ներդ նեն 
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ինք նո րոշ ման ի րա կա նաց ման ըն թա ցիկ հնա րա վո րութ յուն ներ ա մե նօր յա կյան քում: Ծ րա գի րը մեծ 
թվով փոր ձար կումներ է ան ցել մտա վոր և ֆի զի կա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ-
նե րի ըն տա նիք նե րում։ Այն սո վո րեց նում է ծնող նե րին, թե ինչ պես օ ժան դա կեն ի րենց ե րե խա նե րի 
հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը, որ պես զի կա րո ղա նան նպա տակ ներ դնել, խնդիր ներ լու ծել, ընտ-
րութ յուն կա տա րել, ո րո շումներ կա յաց նել և պաշտ պա նել սե փա կան շա հե րը։

Փոր ձե լով օգ նել ա վե լի մեծ թվով ծնող նե րի, ե րի տա սարդ նե րի և չա փա հաս նե րի, հատ կա-
պես՝ գյու ղա կան շրջան նե րում, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի հա մայն քա յին կե ցութ յան հե տա զո-
տութ յան և վե րա պատ րաստ ման կենտ րո նում վեր ջերս մշա կել են ինք նո րոշ ման զար գաց ման և  
ա ջակ ցութ յան առ ցանց ծրա գիր մտա վոր ֆունկ ցիա յի և զար գաց ման այլ խան գա րումներ ու նե ցող 
ան ձանց ըն տա նիք նե րի հա մար: Ու սու ցու մը հիմն ված է «հե ռուս տա տե սա յին ա ռող ջութ յուն» մո դե-
լի վրա։ Թ վով չորս-հինգ ըն տա նիք և մի հա ղոր դա վար վեց ա միս, եր կու շա բա թը մեկ հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով կա պի մեջ են լի նում՝ չհե ռա նա լով ի րենց հար մա րա վետ տնե րից։ Ու սումնա կան ծրա գի րը 
նե րա ռում է մի շարք ձևեր, ո րոն ցով մար դիկ կա րող են օ ժան դա կել ըն տա նի քի հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան դա մի ինք նո րոշ ման զար գաց մա նը։ Ծ րա գի րը կազ մած է հետև յալ բա ժին նե րից. 

ա) հաշ ման դա մութ յան ինք նա գի տակ ցում և  ինք նութ յուն, 

բ) ընտ րութ յան կա տա րում և  ո րո շումնե րի կա յա ցում, 

գ) սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հմտութ յուն նե րի զար գա ցում, 

դ) ծա նո թութ յուն կրթութ յան և ս պա սարկ ման հա մա կար գի կայ քե րին, 

ե) անձ նա կան նպա տակ նե րի սահ մա նում և դ րանց հաս նե լու ձգտում,

զ) ինք նա կար գա վոր ման կա րո ղութ յուն նե րի օ ժան դա կում, 

է) կյան քի ան ցու մա յին շրջան նե րի ըն կա լում ու պլա նա վո րում։

Ա ջակ ցութ յուն դա սա րա նում և  ըն տա նի քում
 Գո յութ յուն ու նեն տար բեր գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ ժան դա կութ յուն ներ, ո րոնք, ու սու ցիչ նե րի 

կող մից դա սա րա նում և ծ նող նե րի կող մից տա նը ի րա կա նաց վե լով, կա րող են նպաս տել ան ձի 
ինք նո րոշ ման հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը։ Ա մե նից կար ևոր է ա պա հո վել, որ ա շա կերտ նե րին 
օր վա ըն թաց քում տրվեն ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ խմբա յին ընտ րութ յան և  ո րո շումնե րի 
կա յաց ման հնա րա վո րութ յուն ներ, և խե լա միտ սահ ման նե րում թույ լատր վի կրել ի րենց ընտ րութ-
յուն նե րի ու ո րո շումնե րի հետ ևանք նե րը: Ընտ րութ յան և  ո րո շումնե րի կա յաց ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի տրա մադ րու մը փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի հա մար կա րող է սկսվել պար զից (օ րի նակ` 
եր կու վեր նա շա պի կից ո՞ րը հագ նել) և  անց նել ա վե լի բարդ ո րո շումնե րի կա յաց ման։ Հե տա գա յում 
ա շա կերտ նե րը սո վո րում են կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում տե ղե կաց ված ո րո շումներ կա յաց նե լու 
հմտութ յուն ներ: Դա սա րա նում և  ըն տա նի քում ընտ րութ յուն կա տա րե լիս և  ո րո շումներ ըն դու նե լիս 
մե ծա հա սակ նե րը ե րե խա նե րի հա մար կա րող են ա նել հետև յա լը.

●  Նախ քան ընտ րութ յուն ա նե լը կամ ո րո շում կա յաց նե լը մեկ նա բա նել ո րո շումնե րի կա յաց-
ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը՝ ա պա հո վե լով, որ բո լոր տար բե րակ նե րը ու սումնա սիր վեն և 
հ նա րա վոր հետ ևանք նե րը քննութ յան առն վեն: Ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո պար զել, թե 
ինչ պես են այդ ո րո շու մը կա յաց րել և  ինչ զգա ցո ղութ յուն ու նեն:

●  Ե րե խա նե րին նա խօ րոք ծա նո թաց նել այն ընտ րութ յուն նե րին, ո րոնք մոտ ա պա գա յում 
ի րենց հա սա նե լի կլի նեն: Հանձ նա րա րել բարձ րա ձայն մտա ծել ի րենց այ լընտ րանք նե րի 
մա սին, և  ե թե դրանք սահ մա նա փակ են, խրա խու սել, որ ա ռա ջար կեն ու րիշ այ լընտ րանք-
ներ, ո րոնք նրանց կօգ նեն կար ևոր ո րո շումներ կա յաց նե լու հար ցում։

●  Ե րե խա նե րին սո վո րեց նել, որ տես նեն ընտ րութ յան և  ո րո շումնե րի կա յաց ման հնա րա վո-
րութ յուն նե րը` տար բեր մի ջա վայ րե րում ի ցույց դնե լով ընտ րութ յուն նե րի առ կա բազ մա թիվ 
տար բե րակ նե րը:
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Ա շա կերտ նե րի կող մից նպա տա կադ րու մը երկ րորդ ռազ մա վա րութ յունն է, ո րը կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել ինք նո րոշ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տե լու հա մար: Ման կա վարժ ներն 
ու ծնող ներն այս հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը կա րող են օ ժան դա կել հետև յալ կերպ.

●  Ե րե խա նե րի հետ, ոչ թե նրանց փո խա րեն, սահ մա նել ու սումնա կան, սո ցիա լա կան և վար-
քա յին նպա տակ ներ և հանձ նա րա րել նրանց գրի առ նել ի րենց նպա տակ նե րը։

●  Օ ժան դա կել ա շա կերտ նե րին մշա կե լու նպա տակ նե րին հաս նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի քայ-
լե րը` ա պա հո վե լով, որ հաշ վի առ նեն դրանց հա մար անհ րա ժեշտ և  առ կա ռե սուրս նե րը:

●  Հ նա րա վո րութ յուն տալ ա շա կերտ նե րին եր ևա ցող տե ղում փակց նե լու ի րենց նպա տակ նե-
րը և հետ ևե լու դրանց հաս նե լու ա ռա ջըն թա ցին: Դա հի շե ցում կլի նի ա շա կերտ նե րին՝ շա-
րու նա կել աշ խա տել ի րենց առջև դրած նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:

Ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը մե ծա հա սակ նե րի և հա սա կա կից նե-
րի հետ հայտն վում է տար բեր ի րա վի ճակ նե րում, ո րոն ցում պետք է պաշտ պա նեն ի րենց ընտ-
րութ յուն նե րը, ո րո շումնե րը և տե սա կետ նե րը: Ու սու ցիչ նե րը սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը կա րող են օ ժան դա կել հետև յալ կերպ.

●  Խու սա փել ա շա կերտ նե րի փո խա րեն խո սե լուց, խրա խու սել նրանց ար տա հայ տե լու 
սե փա կան մտքե րը, կա րիք նե րը և ցան կութ յուն նե րը:

● Օ րի նակ ծա ռա յել ե րե խա նե րին` պաշտ պա նե լով թե՛ մե ծե րի, թե՛ ա շա կերտ նե րի շա հե րը։

●  Ա ջակ ցել ե րե խա նե րին և  ե րի տա սարդ նե րին շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ հան դես գա լու ոչ 
միայն հա սա կա կից նե րի, այլև անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում լիա զոր ան ձանց հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րում:

●  Աշ խա տել ե րե խա նե րի հետ՝ հեշ տաց նե լու նրանց կող մից շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
արդ յու նա վետ ծրագ րե րի մշա կու մը։ Սա կա րող է լի նել ծրագ րի հան գա մա նա լի բա-
ցատ րութ յուն, օ րի նակ՝ շա հե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կի ձևա կեր պում և շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան ռազ մա վա րութ յան մշա կում։

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ա շա կերտ նե րը պետք է սո վո րեն կա նո նա կար գել 
ի րենց պահ ված քը և պա տաս խա նա տու լի նել ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար: Հետ ևա բար ինք-
նա կար գա վոր ման հմտութ յուն նե րը և սե փա կան ընտ րութ յան ու ո րո շումնե րի հա մար անձ նա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն կրե լը կա րո ղութ յուն ներ են, ո րոնք պետք է զար գաց նեն բո լոր ա շա կերտ-
նե րը: Տա նը և դա սա րա նում ու սու ցիչ ներն ու ծնող նե րը կա րող են օգ նել ե րե խա նե րին սո վո րե լու՝

● սահ մա նել ի րենց վար քի կար ճա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ հետ ևանք նե րը,

●  մշա կել հա ջոր դա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան ներ, ո րոնք կօգ նեն նրանց գնա լու սե փա-
կան նպա տակ նե րին ըն դա ռաջ, նե րառ յալ՝

ա) կար ճա ժամ կետ և  եր կա րատև նպա տակ նե րի սահ մա նու մը, 

բ)  կար գա վի ճա կի գնա հա տու մը և ն պա տակ նե րի ի րա գործ մանն ըն դա ռաջ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի կա տա րու մը, 

գ)  նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ա ռա ջըն թա ցի առ կա և պա հանջ վող ռե սուրս նե րի ու 
վար քա գ ծի գնա հա տու մը, 

դ) սկզբնա կան քայ լե րի պլա նա վո րու մը, 

ե) նպա տակ նե րին հաս նե լու ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կու մը։

●  սե փա կան վար քագ ծի փո փո խում, ե թե ըն թա ցիկ մո տե ցումնե րը չեն օգ նում հաս նե լու ցան-
կա լի արդ յունք նե րի։

Ինք նո րո շու մը դառ նում է ա վե լի դյու րին ոչ միայն ե րե խա յի կամ ե րի տա սար դի ու նե ցած 
հմտութ յուն նե րի, այլև ա շա կերտ նե րի ինք նա գի տակ ցութ յան և  ինք նա ճա նաչ ման մի ջո ցով: Ու սու-
ցիչ ներն ու ծնող նե րը կա րող են ե րե խա նե րին օգ նել հետև յալ մի ջոց նե րով.
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●  Ա շա կերտ նե րի հետ ի րենց հաշ ման դա մութ յան մա սին ան թա քույց ու բաց տեքս տով խո սել: 
Չ պետք է շեշ տը դնել միայն նրանց առջև կանգ նած մար տահ րա վեր նե րի վրա, այլև շեշ տել 
նրանց ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կա րո ղութ յուն նե րը` բա ցատ րե լով, թե 
ինչ պես կա րող են դրան ցից օգտ վել մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

●  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց սո վո րեց նել դպրո ցում և հա մայն քում խո սել ի րենց 
ի րա վունք նե րի մա սին՝ ըստ ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցիա յի (2006) և  այն լրաց նող ազ գա յին օ րենսդ րութ յան:

●  Ե րե խա նե րին և  ե րի տա սարդ նե րին խրա խու սե լու հա մար փոր ձել գտնել նրանց հա մար 
մար տահ րա վեր հան դի սա ցող տար բեր գոր ծեր և լ րա ցու ցիչ փոր ձա ռութ յուն ներ: Սթ րե սը 
ա շա կերտ նե րի հա մար սո վո րե լու ձև  է, ինչ պես հա ճախ մենք ինք ներս մեր մա սին ա վե լի 
շատ ենք ի մա նում, երբ հայտն վում ենք դժվար կա ցութ յան մեջ և պետք է խնդիր ներ լու-
ծենք, քան երբ հեշ տութ յամբ հաս նում ենք հա ջո ղութ յան: 

Ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող դիր քո րո շումներն ու հա մոզ մունք ներն ար մա տա ցած են ա շա-
կերտ նե րի ինք նահսկ ման ներ քին տի րույ թում։ Ինք նո րոշ մանն օգ նում է նաև հաս կա նա լը, որ 
ի րենց փոր ձա ռութ յան արդ յունք նե րը մեծ հաշ վով պայ մա նա վոր ված են սե փա կան վար քագ ծով: 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը հա ճախ ա վե լի քիչ հա ջո ղութ յուն ներ ու նեն, քան 
նրանց հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող հա սա կա կից նե րը։ Ծ նող նե րը և  ու սու ցիչ նե րը նրան ցից քիչ 
ակն կա լիք ներ ու նեն։ Բա ցի այդ, ի րենց հա մար կար ևոր մարդ կան ցից նրանք կար ծիք ներ են լսում 
ի րենց «ոչ լիար ժեք», «թե րի», «նո րոգ ման են թա կա լի նե լու» մա սին: Ն ման վե րա բեր մուն քը նպաս-
տում է կախ վա ծութ յա նը։ Ինք նո րոշ մանն օ ժան դա կող դիր քո րո շումնե րի և հա մոզ մունք նե րի զար-
գաց մա նը նպաս տում են՝

●  հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը, ո րը, ընդ հա նուր առ մամբ, դրա կան է և հաշ վի է առ նում 
ոչ միայն ա շա կերտ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը, այլև լու ծումներ մշա կե լիս նրանց ջան քերն ու 
հա մա ռութ յու նը,

●  փո փո խութ յուն ա նե լուն ուղղ ված հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը, ո րը ա շա կեր տի խնդի-
րը նրա փո խա րեն չի լու ծում, բայց օգ նում է ինք նու րույն հաս նե լու արդ յու նա վետ լուծ ման,

●  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ակն կա լիք նե րի և 
չա փո րո շիչ նե րի սահ մա նու մը և պահ պա նու մը,

●  ի րա վի ճակ ներ գտնե լը, որ տեղ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը կա րող են օգ-
տա գոր ծել ի րենց անձ նա կան հմտութ յուն նե րը, ձիր քերն ու կա րո ղութ յուն նե րը,

●  խու սա փե լը ա շա կերտ նե րին այն պի սի մտքեր հայտ նե լուց, ո րոնք կա րող են հան գեց նել 
նրան, որ մար տահ րա վեր նե րը և պայ քա րը վե րագր վեն ներ քին գոր ծոն նե րին, իսկ հա-
ջո ղութ յուն նե րը՝ ար տա քին գոր ծոն նե րին: Հա կա ռա կը վկա յող և  ա շա կեր տի հա ջո ղութ-
յուն նե րը նրա հմտութ յուն նե րով, օժտ վա ծութ յամբ և  ան հա տա կան կա րո ղութ յուն նե րով 
պայ մա նա վո րող մո տեց ման դեպ քում ա ռա վել հա վա նա կան է, որ ինք նո րոշ ման հա մար 
նպաս տա վոր դիր քո րո շումներ և հա մոզ մունք ներ ձևա վոր վեն:

Հայ կի պատ մութ յու նը  
Երբ Հայ կը ծնվեց, ծնող նե րը որ ևէ ար տա սո վոր բան չնկա տե ցին ի րենց որ դու մեջ: Հի վան-

դա նո ցից տուն բե րե լով՝ ի րենց տղա յի մա սին ու նեին նույն ե րա զանք նե րը, ինչ որ ծնող նե րի մեծ 
մա սը: Սա կայն շա բաթ ներ անց, երբ ման կիկն սկսեց գրե թե ա մեն օր ցնցումներ ու նե նալ, նրանց 
հա մար աշ խար հը կտրուկ փոխ վեց: Ե րե խա յի՝ մի քա նի ա միս տևած բու ժու մից հե տո նյար դա-
բան նե րին հա ջող վեց դե ղա մի ջոց նե րի օգ նութ յամբ մա սամբ վե րահս կել ցնցումնե րը: Հայ կի ու ղե-
ղը զգա լիո րեն վնաս ված էր: Բժշ կա կան անձ նա կազ մը ծնող նե րին հայտ նել էր, որ նրանց որ դին 
մտա վոր զար գաց ման խան գա րում ու նի. խոս քը թեր զար գա ցած կլի նի, հա վա նա բար եր բեք չի 
սո վո րի գրել, կար դալ և մշ տա կան խնամ քի ու օ ժան դա կութ յան կա րիք կու նե նա:

Հայ կի ծնող նե րի՝ Մ հե րի և Հ րա նու շի հա մար դժվար էր ըն դու նել ի րենց որ դու վե րա բեր յալ 
այս կան խա տե սու մը: Հաս կա նում էին, որ ե րե խան հաշ ման դա մութ յուն ու նի, սա կայն թևա թափ 
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չէին լի նում: Հայ կի հետ սկսե ցին աշ խա տել մաս նա գետ նե րը զար գաց մանն ա ջակ ցե լու հա մար: 
Մինչև դպրոց հա ճա խե լը Հայ կի բա նա վոր խոս քը բա վա կա նին զար գա ցել էր, բայց տա րի քա յին 
նոր մին դեռ չէր հա մա պա տաս խա նում։ Բա ցի այդ, Հայ կին գրա ճա նա չութ յա նը նա խա պատ րաս-
տե լու աշ խա տանք էին ի րա կա նաց րել։ Թեև դպրո ցում հա տուկ ման կա վարժ նե րը պնդում էին, 
որ Հայ կը պետք է սո վո րի հա տուկ դպրո ցում, ե րե խա յի ծնող նե րը նրանց հա մո զե ցին, որ ի րենց 
ա ջակ ցութ յամբ նա կկա րո ղա նա գո նե օր վա մի մա սը սո վո րել հան րակր թա կան դա սա րա նում: 
Դ րա հա մար Հ րա նուշն ան ցավ կե սօր յա աշ խա տան քի և սկ սեց որ դուն ու ղեկ ցել դպրոց։ Հայ կի 
ծնող նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում միայն ու սումնա կան հար ցե րը չէին։ Մ տա ծում էին, որ տղան 
ան կախ լի նի, կա րո ղա նա ընտ րութ յուն կա տա րել։ Հույս էին փայ փա յում, որ մի օր պի տի կա րո ղա-
նա ինք նու րույն ապ րել:

Մ հե րը և Հ րա նու շը սկսե ցին փոքր բա նե րից, ինչ պես, օ րի նակ՝ Հայ կին ա րագ ար ձա գան քե-
լուց, երբ փոր ձում էր նրանց ու շադ րութ յու նը գրա վել։ Ե րե խան մշտա պես շրջա պատ ված էր խա-
ղա լիք նե րով և  այլ հե տաքր քիր ա ռար կա նե րով, ո րոնք կա րող էր ու սումնա սի րել։ Եր կու տա րե կա-
նում նրան տա լիս էին ընտ րութ յան հա մա կարգ ված հնա րա վո րութ յուն ներ: Երբ ե րե խան մի բան էր 
ընտ րում կամ ո րո շում էր, որ իր սրտով չէ, ծնող նե րը թույլ էին տա լիս, որ զգա դրա հետ ևանք նե րը։ 
Այդ պի սով, շու տով սո վո րեց այլ ընտ րութ յուն ներ կա տա րել նման ի րա վի ճակ նե րում հայտն վե լիս: 
Հայ կը շատ կա մա կոր էր ու տե լու հար ցում, և ծ նող նե րը նրան թույ լատ րում էին ինք նու րույն ընտ-
րել սնուն դը: Երբ Հայ կը դար ձավ 8 տա րե կան, ծնող նե րը ո րո շե ցին, որ ժա մա նակն է՝ ո րո շումներ 
կա յաց նե լուց զատ պա տաս խա նատ վութ յուն կրի դրանց հա մար: Ե թե Հայ կը ծնող նե րին ա սում էր, 
որ ի րեն դուր չի գա լիս նրանց տված կե րա կու րը, ու րեմն ին քը պետք է սո վո րեր պատ րաս տել մեկ 
այլ ա ռողջ կե րակ րա տե սակ՝ սկզբում օգ նութ յուն ստա նա լով, հե տո ինք նու րույն: Հայ կի ծնող նե րը 
զար մա ցած էին, թե ինչ ա րա գութ յամբ է որ դին սո վո րում ճաշ պատ րաս տել: Թեև դժվա րա նում 
էր կար դալ բա ղադ րա տոմ սե րը, մի կե րա կու րը մի քա նի ան գամ պատ րաս տե լուց հե տո շատ լավ 
գի տեր, թե ինչ մթերք է հար կա վոր և  ինչ քան: Ա մե նից շատ սի րում էր տար բեր տե սա կի, ան գամ 
բարդ բա ղադ րա տոմ սով աղ ցան ներ պատ րաս տել։

Երբ Հայ կը փո խադր վեց ու թե րորդ դա սա րան, ծնող նե րը սկսե ցին մտա ծել, թե ին չով է զբաղ-
վե լու դպրոցն ա վար տե լուց հե տո: Նս տե ցին ու զրու ցե ցին որ դու հետ։ Հարց րին, թե ինչն է կարևոր 
աշ խա տան քում, ին չը սրտով կլի ներ և  ին չը կա րող էր լավ ա նել: Մի քա նի ա միս շա րու նակ ծնող-
նե րը Հայ կի հետ քա ղա քի տար բեր աշ խա տա վայ րեր էին այ ցե լում: Յու րա քանչ յուր այ ցե լութ յան 
ժա մա նակ լու սան կա րում էին աշ խա տող նե րին գործ ա նե լիս և Հայ կին այդ մի ջա վայ րում: Տա րե-
վեր ջին նրանք թեր թե ցին լու սան կար նե րը և  ա ռա ջար կե ցին ընտ րել չորս ցան կա լի աշ խա տանք, 
որ պես զի շա րու նա կեն դրանք ու սումնա սի րել: Հայկն ա սում էր, որ ի րեն դուր է գա լիս ճա շեր պատ-
րաս տե լը, մարդ կանց շրջա պա տում լի նե լը և  այն պի սի գործ ու նե նա լը, ո րի հա մար ստիպ ված չի 
լի նի ա ռա վոտ շուտ վեր կե նալ: Ն րա ընտ րած հնա րա վոր աշ խա տանք նե րից եր կու սի դեպ քում 
կպա հանջ վեր վաղ արթ նա նալ, ուս տի դրանք միան գա մից բա ցառ վե ցին: Մ յուս եր կու հնա րա վո-
րութ յուն նե րից մե կը, ո րով Հայ կը շատ հե տաքրքր ված էր, խո հա րա րութ յունն էր։ Բա րե բախ տա-
բար հո րեղ բայ րը ռես տո րան ու ներ, որ տեղ Հայ կը շատ էր ճա շել: Հայ կի ծնող նե րը հո րեղ բոր հետ 
պայ մա նա վոր վե ցին, որ շա բաթ-կի րա կի օ րե րը նա կես օր աշ խա տի որ պես աղ ցան պատ րաս տո-
ղի օգ նա կան: Ն րան վճա րե լու էին ըստ կա տա րած աշ խա տան քի: Աշ խա տե լու ըն թաց քում ա վե լի 
հմտա նա լով աղ ցան ներ պատ րաս տե լու գոր ծում՝ Հայ կը ոչ միայն ա վե լի մեծ վստա հութ յուն ձեռք 
բե րեց աղ ցան պատ րաս տե լու հար ցում, այլև բա րե լա վեց հա ճա խորդ նե րի հետ շփվե լու հմտութ-
յուն նե րը` ստանձ նե լով ա վե լի բարդ հանձ նա րա րութ յուն ներ։ Աշ խա տան քի անց նե լուց եր կու տա րի 
հե տո Հայկն այն քան հա ջո ղութ յուն ու նե ցավ, որ նրան դարձ րին աղ ցան ներ պատ րաս տող հիմնա-
կան խո հա րար: Ն րա ներ կա յիս ե կա մու տը թույլ է տա լիս, որ ծնող նե րից ո րոշ օգ նութ յուն ստա-
նա լով՝ մեկ այլ գոր ծըն կե րոջ հետ հա մա տեղ բնա կա րան վար ձի։ Հայկն ինքն է ըն դու նում ի րեն 
վե րա բե րող գրե թե բո լոր ո րո շումնե րը: Ո րոշ հար ցեր կա րո ղա նում է լիար ժեք վե րահս կել, ո րոշ 
հար ցե րում (օ րի նակ՝ ֆի նան սա կան ո րո շումներ) դի մում է իր հա մար վստա հե լի մարդ կանց, ո րոշ 
հար ցե րում՝ ծնող նե րի օգ նութ յա նը: 

Ի՞ն չը ճիշտ ա րե ցին Հայ կի ծնող նե րը։ Ին չի՞ շնոր հիվ նա դար ձավ ինք նո րոշ ված ե րի տա սարդ` 
որ պես ան կախ և պա տաս խա նա տու ան հատ՝ ու նե նա լով մեծ ա ռա ջըն թաց: Հա վա նա բար ա մե նից 
կար ևորն այն էր, որ ի րենց որ դուն դեռ վաղ տա րի քում հա ճախ ըն ձե ռում էին իր կյան քը վե րահս-
կե լու հնա րա վո րութ յուն ներ։ Ն րան ընտ րութ յուն ա ռա ջար կե լիս հաշ վի էին առ նում այդ ժա մա նակ 
նրա ու նե ցած հմտութ յուն նե րը, բայց նաև ա ռա ջադ րում էին դժվար խնդիր ներ, որ պես զի զար-
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գա նա յին ու հղկվեին նոր հմտութ յուն ներ։ Մե ծա նա լուն զու գըն թաց՝ ծնող նե րը Հայ կին իր կյան քը 
վե րահս կե լու ա վե լի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ էին տա լիս` աս տի ճա նա բար ծնո ղա կան հսկո ղութ-
յու նից անց նե լով նրա հետ հա մա ձայ նեց ված հսկո ղութ յան։ Հե տա գա յում նրանք որ դուն ըն ձե ռում 
էին հնա րա վո րութ յուն կա յաց նե լու իր կյան քի հա մար վճռո րոշ ո րո շումնե րը՝ վստա հե լի ու կար ևոր 
մարդ կան ցից օգ նութ յուն ստա նա լով: Միա ժա մա նակ ողջ ըն թաց քում նրան սո վո րեց նում էին, որ 
ինք նո րո շու մը են թադ րում է նաև պա տաս խա նատ վութ յուն: Բա ցի դրա նից, Հայ կի ծնող նե րը մի 
քա նի կար ևոր ո րո շումներ էին կա յաց րել, որ օգ տա կար էին ե ղել նրա ինք նո րոշ ման հա մար։ Մաս-
նա վո րա պես՝

ա)  զերծ էին մնա ցել այն են թադ րութ յու նից, թե որ դու կա րո ղութ յուն նե րը պետք է ի հայտ գա-
յին նրա կյան քի միայն վաղ փու լում, 

բ) նրան իր ի րա վունք նե րը և սե փա կան շա հե րը պաշտ պա նել էին սո վո րեց րել,

գ) բնա կա նոն զար գա ցած հա սա կա կից նե րի հետ մշտա կան կապ էին ա պա հո վել։ 

Հայ կի ծնող ներն ա պա հո վե ցին, որ ի րենց որ դին միշտ հնա րա վո րութ յուն ու նե նա դի տար կե-
լու հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող իր հա սա կա կից նե րին, ո րոնք միմ յանց հետ շփվում էին որ պես 
ինք նո րոշ ված ան հատ ներ։ Ն րանք կա րո ղա ցան խու սա փել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի ծնող նե րից շա տե րին բնո րոշ մտա ծե լա կեր պից՝ ի րենց ե րե խա յից սա կավ հնա րա վո րութ յուն-
ներ ակն կա լե լուց։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին 
Ընտ րութ յուն կա տա րե լը
1.  Օգ տա գոր ծե՛ք տե սո ղա կան մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են նկար նե րը, պատ կե րագ րե րը կամ բա-

ռե րը՝ օգ նե լու ա շա կերտ նե րին ընտ րութ յուն կա տա րե լու և  ո րո շումներ կա յաց նե լու: Տե սո-
ղա կան մի ջոց նե րը տե ղե կույթ մշա կե լու և հաս կա նա լու արդ յու նա վետ մի ջոց են: Խոս քը 
հա մադ րե՛ք տե սո ղա կան մի ջոց նե րին, և  ա շա կերտ նե րի հա մար ա վե լի հեշտ կլի նի հաս կա-
նալ ա ռա ջարկ վող ընտ րութ յու նը:

2.  Երբ ե րե խան նոր է սո վո րում ընտ րութ յուն կա տա րել, նրան միան գա մից մեծ քա նա կով 
ա ռար կա նե րի մեջ ընտ րութ յուն կա տա րել մի՛ ա ռա ջար կեք: Սկ սե՛ք եր կու կամ ե րեք տար-
բե րա կից:

3.  Ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րութ յուն տվե՛ք, բա ցի ձեր կող մից ա ռա ջարկ վա ծից, կա տա րելու 
այլ ընտ րութ յուն: Քա նի դեռ ե րե խա նե րը հմտա նում են ընտ րութ յուն կա տա րե լու մեջ, թո՛ւյլ 
տվեք նրանց կա տա րե լ այլ ընտ րութ յուն ներ, ո րոնք սկզբում չեք ա ռա ջար կել որ պես տար-
բե րակ:

4.  Ա ջակ ցե՛ք ա շա կերտ նե րի կող մից ո րո շումնե րի կա յաց մա նը՝ քա ջա լե րե լով դրա կան ար ձա-
գան քով կամ պատ շաճ գո վես տով: Սկզ բից ևեթ օգ նե՛ք ա շա կերտ նե րին ի րենց ո րո շումնե-
րի կա յաց ման բո լոր փոր ձե րում։

Ն պա տակ դնե լը
1.  Ա ջակ ցե՛ք ա շա կեր տին իր կար ծիքն ար տա հայ տե լու եր կա րա ժամ կետ նպա տակ ներ սահ-

ման ե լիս: Ներգ րա վե՛ք ա շա կերտ նե րին ի րենց ան հա տա կա նաց ված ու սուց ման ծրագ րե րի 
մշակ ման մեջ հատ կա պես նպա տա կադ րումնե րի ա ռու մով։

2.  Օգ տա գոր ծե՛ք տե սո ղա կան նյու թեր՝ օգ նե լու ե րե խա նե րին տես նե լու ի րենց ա ռա ջըն թա ցը 
սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հին: Օգ տա գոր ծե՛ք պարզ պատ կեր ներ, 
գծագ րեր կամ այլ տե սո ղա կան հնար ներ:

3.  Քա ջա լե րե՛ք ա շա կերտ նե րին դնե լու այն պի սի նպա տակ ներ, ո րոնք դժվար են, բայց խե լա-
միտ սահ ման ված ժամ կե տի հա մար:

4.  Մեծ նա խագ ծե րը բա ժա նե՛ք մա սե րի և կազ մե՛ք ժա մա նա կա ցույց` նշե լով յու րա քանչ յուր 
գոր ծո ղութ յան կա տար ման ժամ կե տը:
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Պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նե լը
1.  Ա շա կերտ նե րի հետ խո սե՛ք պա տաս խա նատ վութ յան կար ևո րութ յան մա սին, ներ կա յաց-

րե՛ք, թե ինչ առն չութ յուն ու նի այն ինք նո րոշ ման հետ: Ա շա կերտ նե րի հետ քննար կե՛ք, պա-
տաս խա նատ վութ յան կար ևո րութ յու նը սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, ընտ րութ յուն նե րի և  
ո րո շումնե րի հա մար:

2.  Օգ տա գոր ծե՛ք օ րա ցույց, աղ յու սակ կամ այլ մի ջոց, ո րով ե րե խա նե րը կհետ ևեն ի րենց 
պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը: Դա հնա րա վո րութ յուն կտա նրանց հաս կա նա լու 
ա ռա ջի կա պար տա կա նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև, թե ո րոնք են ար դեն ա վարտ ված։

3.  Ձեր ա շա կերտ նե րին ա մեն օր տվեք փոքր ըն թա ցիկ հանձ նա րա րութ յուն ներ, ո րոնք կա-
րե լի է կա տա րել կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում։ Դ րանք կա րող են զգա լիո րեն ա վե լաց նել 
ե րե խա յի պա տաս խա նատ վութ յու նը:

Ինք նա վա րութ յուն և  ան կա խութ յուն
1.  Խու սա փե՛ք չա փա զանց ված պաշտ պա նա կան մո տե ցու մից։ Թույլ տվեք ա շա կերտ նե րին 

հայտն վե լու դժվար ի րա վի ճակ նե րում, որ պես զի եր բեմն ձա խող վեն և սո վո րեն ի րենց 
սխալ նե րից: 

2.  Դա սա րա նում և դպ րո ցում ա շա կերտ նե րին ա պա հո վե՛ք հնա րա վո րութ յուն նե րով` ի րենց 
ան կա խութ յու նը ի րաց նե լու հա մար։ Երբ ա շա կերտ նե րը ցան կա նում են ինք նու րույն ինչ-որ 
բան ա նել, տվեք նրանց այդ հնա րա վո րութ յու նը: Երբ ա շա կեր տը ա ջակ ցութ յան կա րիք 
ու նի, այն տրա մադ րեք միայն օգ նութ յուն խնդրե լու դեպ քում։ 

3.  Ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա տեք դպրո ցա կան օր վա ժա մա նա կա ցույ ցը կազ մե լիս: Ի մա ցեք, 
թե ա շա կերտ նե րը երբ, ում հետ և  ինչ պես են նա խընտ րում ինչ-որ գոր ծո ղութ յուն ներ ա նել 
և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ըն դա ռա ջեք այդ նա խա պատ վութ յուն նե րին:

4.  Ն կա տի ա ռեք, որ ա շա կեր տի պա տաս խա նատ վութ յունն ա րագ ա ճում է: Ա շա կեր տի պա-
տաս խա նատ վութ յան մա կար դա կը կա րող է կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում մեծ փո փո խութ-
յան են թարկ վել: Չ պետք է կար ծել, որ մեկ ան գամ ան պա տաս խա նա տու վարք ցու ցա բե-
րած ա շա կեր տը նույ նը կա նի ա պա գա յում։

Սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յուն
1.  Սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հմտութ յուն նե րը սո վո րեց րե՛ք քայլ առ քայլ: Մի՛ գնա-

ցեք ա ռաջ քա նի դեռ ա շա կերտ նե րը չեն յու րաց րել նա խորդ նե րը:

2.  Խ րա խու սե՛ք ա շա կերտ նե րին` պաշտ պա նե լու ի րենց և  ու րիշ նե րի շա հե րը: Ընդգ ծե՛ք ի րենց 
պաշտ պա նե լու հա մար վստա հութ յամբ խո սե լու կար ևո րութ յու նը: Խ րա խու սե՛ք ա շա կերտ-
նե րին հստակ ար տա հայ տե լու ի րենց ցան կութ յուն նե րը, կա րիք նե րը և զ գաց մունք նե րը:

3.  Ամ րապն դե՛ք ինք նո րոշ ման բո լոր փոր ձե րը, նույ նիսկ ե թե ա շա կերտ նե րը հա ջո ղութ յան 
չեն հա սել: Թող հաս կա նան, որ հա ճախ ինք նո րոշ ման ա ռա ջին փոր ձե րը չեն լու ծում 
խնդիր նե րը, և հետ չկանգ նեն ի րենց հա մոզ մունք նե րից։ 

Ինք նա կար գա վո րում
1.  Խո սե՛ք ա շա կերտ նե րի հետ այն մա սին, թե ի րենց անձ նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով ինչ-

պես կա րող է ո րոշ վել՝ կհաս նե՞ն ի րենց նպա տակ նե րին, թե՞ ոչ: Հանձ նա րա րեք ա շա կերտ-
նե րին սահ մա նել կոնկ րետ նպա տակ, մշա կել դրան հաս նե լու հնա րա վոր պլան ներ, ա պա 
հետ ևել դրանց ա ռա ջըն թա ցին:

2.  Խո սե՛ք այն մա սին, թե ինչ պես հետ ևանք նե րը, նե րառ յալ՝ դրանց ազ դե ցութ յու նը ու րիշ նե-
րի վրա, եր բեմն կա րող են ծրագր ված չլի նել։

3.  Օգ նեք ա շա կերտ նե րին մտա ծե լու, թե ինչ պես է վարքն ի րենց օգ նել նպա տա կին հաս նե լու 
գոր ծում և  ինչն այլ կերպ կա նեին հա ջորդ ան գամ:
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Ինք նա գի տակ ցութ յուն և  ինք նա ճա նա չում
1.  Ա շա կերտ նե րի հետ միա սին աշ խա տե՛ք կազ մել ի րենց պաշ տո նա կան (օ րեն քով պաշտ-

պան ված) և  ոչ պաշ տո նա կան ի րա վունք նե րի ցան կը: Այ նու հետև հարց րեք, թե ինչ գի տեն 
այդ ի րա վունք նե րից յու րա քանչ յու րի մա սին:

2.  Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րե՛ք նկա րագ րել ի րենց խմբի կա րո ղութ յուն ներն ու կա տա-
րած գոր ծե րը: Օգ տա գոր ծե լով փոքր խմբի ձևա չա փը՝ ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րութ յուն 
տվեք գրի առ նե լու ի րենց ա ռա վե լութ յուն նե րը, իսկ դա սըն կեր նե րին՝ լրա ցում կա տա րե-
լու այդ ցու ցա կում: Ցու ցա կում իր գրած յու րա քանչ յուր ա ռա վե լութ յան դի մաց ա շա կեր տը 
նշում է խմբի մեկ այլ ան դա մի որ ևէ ա ռա վե լութ յու նը:

3.  Գ նա հա տե՛ք արդ յունք ներն ու անձ նա կան նպա տակ նե րը: Երբ ա շա կերտ նե րը ո րո շումներ 
են ըն դու նում և  ընտ րութ յուն կա տա րում, հանձ նա րա րեք նրանց գնա հա տել, թե որ քա նով 
են ի րենց ո րո շումներն օգ նել ցան կա լի արդ յունք նե րի հաս նե լու գոր ծում:

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
Սույն գլխում քննարկ ված թե մա նե րից ակն հայտ է, որ ան ցած 25-30 տա րի նե րի ըն թաց քում 

մենք եր կար ճա նա պարհ ենք ան ցել թե՛ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց՝ ինք նո րոշ ված կյան-
քով ապ րե լու ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման, թե՛ այդ տես լա կա նը ի րա կա նութ յուն դարձ նե լու հա մար 
նրանց օ ժան դա կութ յան ի մաս տով: Սա կայն դեռ բազ մա թիվ ա նե լիք ներ ու նենք, քա նի որ գո յութ-
յուն ու նեն ինք նո րո շու մը խո չըն դո տող հա սա րա կա կան և մ շա կու թա յին ար գելք ներ: Կր թութ յան 
ա ռաջ նագ ծում գտնվող նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ինք նո րոշ մանն ա ջակ ցե լու 
հա մար կա րող են նրանց հետ ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տել դպրո ցի պայ ման նե րում, ինչ պես նաև 
ծնող նե րի հետ՝ ինք նո րո շու մը տա նը ամ րապն դե լու հա մար: Դպ րոց նե րի և դա սա րան նե րի մթնո-
լոր տի հար ցում մեծ է տնօ րեն նե րի դե րը: Ու սու ցիչ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ վե րա պատ րաս տում-
ներ ի րա կա նաց նե լը և կա րո ղութ յուն նե րով զի նե լը, ե րե խա նե րին ո րո շումներ կա յաց նե լու հնա-
րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռե լը, ա մե նօր յա դա սա րա նա կան ու ի րենց ան հա տա կա նաց ված ծրագ րե-
րի մշակ մա նը մաս նակ ցե լը կօգ նեն հաս նե լու ինք նո րոշ ված չա փա հաս նե րի դաս տիա րա կութ յան 
ցան կա լի արդ յուն քին:
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Կ յան քի ա ռա ջին ութ տա րի նե րի ըն թաց քում չա փա զանց 
կար ևոր է հաս կա նալ ե րե խա յի կա րիք նե րը, մտած ված կեր

պով վե րաձ ևա վո րել ֆի զի կա կան, ու սումնա կան և սո ցիա լա կան 
մի ջա վայ րե րը` ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու հա մար ուս ման արդ
յու նա վե տութ յու նը։ 

ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՈՒ ԹՅ ԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ԱՆՑՈՒՄ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆԸ
Էլիզաբեթ Քրիսվել, Լըէն Ջոնսոն, Շիլա Վիլ յա մս Ռիջ և

Չարիսա Օ’Նիլ 
Մինեսոթայի համալսարան

Արաքսիա Ս վա ջյ ան
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Ալվարդ Պողոսյան
ՅՈՒՆԻՍԵՖի հայա ստ անյան գրա սենյակ

Գլուխ 13
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Նախ քան դպրոց ըն դուն վե լը հաշ ման դա մութ յուն կամ զար գաց ման խան գա րում ու նե ցող 
վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար ա ջակց ման ի՞նչ ծա ռա յութ յուն ներ կան:

2.  Ինչ պե՞ս է հա վաք վում ե րե խա նե րին հա մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու 
կարևոր, կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը։

3.  Ե րե խա յի կա րիք նե րը ո րո շե լուց հե տո ինչ պի սի՞ փո փո խութ յուն նե րի պետք է են թար կել մի-
ջա վայ րը նրա կրթութ յանն ու զար գաց մա նը նպաս տե լու հա մար:

4.  Վաղ տա րի քում ի րա կա նաց ված արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն ներն ու ա ջակ ցութ յուն նե րը 
տար րա կան դպրո ցում շա րու նա կե լու ի՞նչ ռազ մա վա րութ յուն գո յութ յուն ու նի։

Նե րա ծութ յուն
 Այս գլխում քննարկ վում է ե րե խա յի զար գա ցու մը ան ձի ա ճի և զար գաց ման կար ևո րա գույն 

փու լում` վաղ տա րի քում։ Զար գաց ման այս փու լում նրա ու նե ցած փոր ձա ռութ յուն ներն անդ րա-
դառ նում են կյան քի ողջ ըն թաց քի վրա: 

Բո լոր ե րե խա նե րի հա մար վաղ ման կութ յան շրջա նը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հե տա գա 
շա րու նա կա կան կրթութ յան և զար գաց ման հնա րա վոր խան գա րումնե րի ու հաշ ման դա մութ յան 
կան խար գել ման հա մար։ Զար գաց ման խան գա րումներ կամ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի հա մար չա փա զանց կար ևոր է ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը վաղ տա րի քում, քա նի 
որ մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը, որ նրանք կհաս նեն ի րենց նե րու ժին հա մա պա տաս խան, լիար ժեք 
զար գաց ման (Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յուն-ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2012): 

Այս գլխում կներ կա յաց վեն Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի 
զար գաց ման և տար րա կան կրթութ յան անց ման քա ղա քա կա նութ յուն  ու փոր ձա ռութ յու նը և նույն 
հիմնախնդ րի նե րի դրված քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում։ Ա մեն եր կիր ու նի իր յու րա հա-
տուկ մո տե ցու մը և տար բեր կերպ է կազ մա կեր պում զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րին տրա մադր վող ա ջակ ցութ յու նը:    

 Սույն գլխում վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գա ցում եզ րույ թը մատ նան շում է ծննդից 
մինչև ութ տա րե կան ե րե խա յի զար գա ցու մը տար բեր մի ջա վայ րե րում (հա մայն քա յին կենտ-
րոն նե րում, տա նը, կրթա կան և  ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րում)։ Մի ջա վայ րա յին 
գոր ծոն նե րը նե րա ռում են նաև տա րա տե սակ ծա ռա յութ յուն ներն ու ե րե խա յի ֆի զի կա կան, ճա-
նա չո ղա կան, խոս քա յին, սո ցիա լա կան ու հու զա կան զար գա ցումն ա պա հո վող ծա ռա յութ յուն-
նե րը: Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի սահ ման ման՝ վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գա ցու մը են թադ րում 
է հա մա պար փակ քա ղա քա կա նութ յուն ներ և ծ րագ րեր ծննդից մինչև ութ տա րե կան ե րե խա յի 
և ն րա ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հա մար (ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2014)։ Վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի 
զար գա ցու մը նե րա ռում է են թա փու լեր, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի ի րեն յու րա հա տուկ կա-
րիք նե րը։ Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այդ են թա փու լե րը և վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար-
գաց ման սահ մա նու մը տար բեր երկր նե րում կա րող են տար բեր լի նել, սա կայն, ընդ հա նուր 
առ մամբ, մի ջամ տութ յուն նե րի ա ռու մով կար ևոր են հետև յալ փու լե րը.

•   հղիութ յան և պե րի նա տալ (մինչծննդ յան) շրջան, նա խածննդ յան խնամք, բժշկի հսկո ղութ-
յամբ ծննդա բե րութ յուն, գրան ցում, հետծննդ յան խնամք.

•   զրո յից ե րեք տա րե կան - ծնող նե րի կրթութ յուն, սնու ցու մը և զար գա ցու մը խթա նող վաղ 
մի ջամ տութ յուն ներ, տնա յին խնամք, մսուր ներ.

•   ե րե քից վեց տա րե կան - ծնող նե րի կրթութ յուն, նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ 
կամ ման կա պար տեզ ներ.

•   վե ցից ութ տա րե կան - ան ցում կրթութ յա նը, տար րա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րի 
բա րե փո խում: 
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40 տա րուց ա վե լի է, ինչ պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ դպրոց նե րում հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րին կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լը ԱՄՆ-ում օ րեն քի պա հանջ է։ Նույն 
օ րենք նե րը նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար սկսե ցին գոր ծել շատ ա վե լի ուշ (Օ-
դոմ, Բույս սե և Սոու կա կոու, 2011): Դ րա նից հե տո ա ռաջ ե կան ըն տա նիք նե րին, խնա մա կալ նե-
րին և ման կա վարժ նե րին ա ջակ ցե լու նոր հա մա կար գե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յուն ներ: Այ սօր 
գոր ծում է հա մա կարգ, ո րը հո գում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և ն րանց ըն տա նիք-
նե րի կա րիք նե րը։ Այն նե րա ռում է՝ 

•    ե րե խա յի հայտ նա բեր ման պե տա կան ծրա գի րը (ՀՈՒԱԿՕ, 2004), ո րի հիմնա կան գոր-
ծա ռույ թը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման և հա մա պա տաս խան 
ա ջակ ցութ յուն ա ռա ջար կե լու ջան քերն ու ըն թա ցա կար գերն են, 

•   զար գաց ման խան գար ման կամ հաշ ման դա մութ յան ռիս կի խմբում գտնվող ե րե խա նե րի 
ըն տա նիք նե րին և խ նա մա կալ նե րին ա ջակց կող ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րում, նման 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րից է «Օգ նեք ինձ մե ծա նալ» ազ գա յին կենտ րո նը (https://
helpmegrownational.org),

•   նո րա ծին և ման կա հա սակ ե րե խա նե րին (զրո յից եր կու տա րե կան) տնե րում ծա ռա յութ յուն-
նե րի մա տուց ման, նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րին (ե րե քից հինգ տա րե կան) 
հա մա կարգ ված ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման պե տա կան կար գե րը։ 

Օ րենք նե րով սահ ման ված խնամ քի տրա մադր ման վաղ մի ջամ տութ յան մեծ արդ յու-
նա վե տութ յան հիմնա վոր ման շնոր հիվ ( Րիխ տեր և  ու րիշ ներ, 2017) նկատ վել է ժա մա նա կին 
նման ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող ե րե խա նե րի թվա քա նա կի աճ (ԱՄՆ, Կր թութ յան վար չութ-
յուն, 2016)։ Թեև վաղ մի ջամ տութ յան ծա ռա յութ յուն ներ ստա ցող ե րե խա նե րի թվա կան ա ճը 
կար ևոր է, ա ռա վել կար ևոր է այդ ծա ռա յութ յուն նե րի բարձր արդ յու նա վե տութ յու նը: Կար ճա-
ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ արդ յունք նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով ԱՄՆ-ի ա ռող ջութ յան 
և հու մա նի տար ծա ռա յութ յուն նե րի ու կրթութ յան վար չութ յուն նե րը հա մա տեղ ա ռա ջար կել են 
հա մա կար գա յին քա ղա քա կա նութ յան ծրագ րա յին փաս տա թուղթ, ո րը կոչ ված է ա վե լաց նե լու 
ե րե խա նե րի հա մար պատ շաճ, բարձ րո րակ գոր ծու նեութ յան մեջ ու ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ-
յուն նե րում ներգ րավ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը (HHS  և USDE, 2015): Այս փաս տա թուղ թը 
նպաս տում է մա նուկ նե րի նե րառ ման հա մար նա խա տես ված ծրագ րե րին՝ «նպա տա կադր ված 
կեր պով խթա նե լու նրանց մաս նակ ցութ յու նը բո լոր ու սումնա կան և սո ցիա լա կան մի ջո ցա-
ռումնե րում» (HHS և USDE, 2015, էջ 3): Այս քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց մամբ ման կա-
վարժ նե րը փո խում են ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մո դել նե րը` նե րա ռա կան մի ջա վայ րե-
րում ստեղ ծե լով ու սումնա ռութ յա նը լիար ժեք մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն ներ։ Հա մա ձայն 
հա տուկ կրթութ յան ծրագ րե րի գրա սեն յա կի հաշ վետ վութ յան (ԱՄՆ, կրթութ յան վար չութ յուն, 
2016)՝ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ո լոր տում ընդգրկ ված ե րե խա նե րի շուրջ 66%-ը (2012 
թվա կա նի 42.5%-ի փո խա րեն) ստա նում է հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ (ԱՄՆ, կրթութ-
յան վար չութ յուն, 2016)։ 

Չ նա յած նե րա ռա կան ծրագ րե րում ներգ րավ ված լի նե լը կար ևոր մեկ նարկ է, անհ րա ժեշտ է 
նաև ու նե նալ բարձ րո րակ ծրա գիր և  ա պա հո վել ման կա վարժ նե րի կող մից հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի ու սումնա ռութ յու նը խթա նող մե թոդ նե րի կի րա ռութ յուն։ Գո յութ յուն ու նեն հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ու սու ցումն ու զար գա ցու մը նե րա ռա կան մի ջա վայ րում ա պա-
հո վե լու մի շարք փաս տա հենք մո տե ցումներ ( Բար տոն և Ս միթ, 2015):

1991 թվա կա նից սկսած՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յունն ի րա կա նաց րել 
է վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի կրթութ յան ձևե րի բա րե փո խումներ` սկզբում ու շադ րութ յունն ուղ ղե-
լով նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րին, որ տեղ դեռևս խորհր դա յին շրջա-
նից կազ մա կերպ վել է վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գա ցու մը։ Նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան 
հաս տա տութ յուն ներն ա պա հո վում են ե րե խա նե րի վաղ ու սումնա ռութ յան, ա ռող ջութ յան, սնուց-
ման և պաշտ պա նութ յան հա մա կող մա նի ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րում: Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նում ե րեք հիմնա կան նա խա րա րութ յուն ներ են կար գա վո րում բո լոր ե րե խա նե րին մա-
տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րը.

●  կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը, ո րը պա տաս խա նա տու է վաղ տա րի քի 
ե րե խա նե րի ու սուց ման կազ մա կերպ ման հա մար,
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●   ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը, ո րը պա տաս խա նա տու է ա ռող ջութ յան, 
սնուց ման և զար գաց ման ծրագ րե րի հա մար,

●   աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը, ո րը պա տաս խա նա տու է 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան ու խնամ քի հա մար: 

Զ րո յից յոթ տա րե կան ե րե խա նե րը կա րող են օգտ վել պե տութ յան կող մից ֆի նան սա վոր-
վող հետև յալ ծա ռա յութ յուն նե րից.

●   նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խել և ս տա նալ ման կա-
վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն,

●   ա ռող ջա պա հա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն ներ մինչև յոթ տա րե կան 
բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող, յոթ տա րե կա նից բարձր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող, 
ինչ պես նաև ման կատ նե րի ու պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ խնամ քի հաս տա տութ-
յուն նե րի շա հա ռու ե րե խա նե րի հա մար,

●   անվ ճար վե րա կանգ նո ղա կան սար քեր, հար մա րանք ներ, պրո թեզ ներ և  օր թո պե դիկ 
պա րա գա ներ (լսո ղա կան սար քեր, խո սող սար քեր, սայ լակ ներ, կոր սետ ներ և  այլն),

●   ՀԿ-նե րի և պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ գոր ծող կենտ րոն նե րի կող մից ի րա կա նաց-
վող ցե րե կա յին խնամ քի և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն ներ,

●   հաշ ման դա մութ յան վկա յագր ման բժշկա սո ցիա լա կան հե տա զո տութ յան ծա ռա յութ-
յուն ներ,

●   դրա մա կան նպաս տի հատ կա ցում (գու մա րը ա մեն տա րի հաս տատ վում է ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան կող մից) վկա յագր ված ե րե խա նե րին։

Ըստ Հա մաշ խար հա յին բան կի մի հաշ վետ վութ յան (SABER, WB 2012), ՀՀ-ում ձևա վոր-
վում է օ րենք նե րով և կա նո նա կար գե րով կար գա վոր վող մի մի ջա վայր, ո րը ե րաշ խա վո րում է 
վաղ տա րի քի ե րե խա նե րին բազ մաո լորտ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում: Ինչ պես վե րը նշվեց, 
ստեղծ վում են ծրագ րեր բո լոր ա ռանց քա յին բա ժին նե րում, ինչ պես, օ րի նակ` ա ռող ջա պա-
հութ յան և ս նուց ման ո լորտ նե րում ա պա հո վե լով մեծ ծած կույթ: Սա կայն այն չի ծած կում ողջ 
երկ րի տա րած քը, և կա րիք ու նե ցող ամ բողջ բնակ չութ յան հա մար դեռևս հա վա սար հա սա նե-
լիութ յուն ա պա հով ված չէ։ Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան կամ վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի մա սով դեռևս ա նե լիք ներ կան:

2005 թ. ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ըն դու նեց « Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մա սին» օ րեն քը, 
ո րին հետ ևեց նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան բա րե փո խումնե րի 2008-2015 թթ. ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րի մշա կու մը և  ըն դու նու մը:

Եր կու փաս տաթղ թե րը ման կա պար տե զին նա խա պատ րաստ վե լու և սո ցիա լա կան ու անձ-
նա կան հմտութ յուն նե րը զար գաց նե լու հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում։ Նա խադպ-
րո ցա կան կրթութ յան մա սին օ րեն քի (2005) հա մա ձայն՝ ե րե խա ներն ու նեն նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան ի րա վունք, ո րը կա րող է տրա մադր վել ինչ պես հան րա յին, մաս նա վոր կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի կող մից, այն պես էլ կազ մա կերպ վել ըն տա նի քում (SABER, WB 2012): Սա կայն նա խադպ-
րո ցա կան կրթութ յու նը Հա յաս տա նում պար տա դիր չէ, և 2017 թվա կա նի տվյալ նե րով՝ ե րե խա նե րի 
միայն 29%-ն  էր հա ճա խում նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն (ԱՎԾ, 2017): Ե րե-
քից վեց տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րի հա մար մատ չե լի և  ո րակ յալ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
հա սա նե լիութ յու նը խնդիր է ռե սուրս նե րի սուղ լի նե լու, ծա ռա յութ յուն նե րի շրջա նա կի ան հա մա-
պա տաս խան կար գա վո րումնե րի և հատ կա պես հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա-
մար պատ շաճ ծա ռա յութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով։ « Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
մա սին» օ րեն քի վե րա նա յու մը նա խա ձեռն վեց 2017 թ.` նպա տակ ու նե նա լով օ րեն քում հա տուկ 
դրույթ ներ ա վե լաց նել նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ո րա կի, մատ չե լիութ յան և հա սա նե լիութ յան 
բա րե լավ ման վե րա բեր յալ` ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ա ռա վել խո ցե լի խմբե րի (աղ քատ, հե ռա վոր 
գյու ղա կան վայ րե րում ապ րող և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող) ե րե խա նե րի ընդգրկ ման վրա։ 2000 
թ.  ի վեր թե՛ մի ջազ գա յին և թե՛ տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը ի րա կա նաց-
րել են մի շարք փորձ նա կան ծրագ րեր՝ ուղղ ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար 
ման կա պար տեզ նե րի հա սա նե լիութ յան և ման կա կան զար գաց ման կենտ րոն նե րում վե րա կանգ-
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նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ա վե լաց մա նը: Սա կայն ֆի նան սա կան և կար գա վոր ման 
բա ցե րի պատ ճա ռով նե րա ռա կան կրթութ յուն ներ կա յումս պաշ տո նա պես ա ռա ջար կում են միայն 
մի քա նի ման կա պար տեզ ներ:

Այս գլխում կնկա րագ րենք Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում գոր ծող վաղ տա րի քի ե րե-
խա նե րի ծրա գի րը և փոք րիկ նե րի նե րա ռա կան կրթութ յամբ զբաղ վող ղե կա վար նե րի, ման կա-
վարժ նե րի ու ըն տա նիք նե րի փոր ձը: Եր բեմն տար բեր երկր նե րում քա ղա քա կա նութ յան ազ դե-
ցութ յու նը գործ նա կան ի րա կա նութ յան վրա վեր լու ծե լու նպա տա կով կներ կա յաց վի նաև Հա յաս-
տա նի փոր ձը:

Շըր լի Գ. Մու րի փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի մո դե լը
Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի Շըր լի Գ. Մու րի փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի ու սումնա-

կան ծրագ րում նե րառ ված են ճա նա չո ղա կան, սո ցիա լա կան, հու զա կան և ֆի զի կա կան զար գաց-
ման ար դի լա վա գույն մո տե ցումնե րը: Ե րե խա նե րը սո վո րում են ի րենց զար գաց ման շրջա նին հա-
մա պա տաս խան փոր ձա ռութ յուն նե րի մի ջո ցով՝ շրջա պատ ված ջեր մութ յամբ ու հո գա տա րութ յամբ: 

Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի նպա տակն է ե րե խա նե րին սո վո րեց նել ու գի տե լիք ներ 
փո խան ցել զար ման քի, հե տաքրք րա սի րութ յան և հրճ վան քի զգա ցումնե րի մի ջո ցով։ Յու րա քանչ-
յուր խմբում աշ խա տում են մեկ հիմնա կան ման կա վարժ և  եր կու-ե րեք օգ նա կան, ո րոնք հիմնա-
կա նում հա մալ սա րա նի ու սա նող ներ են և պ րակ տի կա են անց նում դա սա վանդ ման ար տո նա գիր 
ստա նա լու հա մար: Հիմնա կան ման կա վար ժը ե րե խա նե րի հետ աշ խա տում է ամ բողջ ու սումնա-
կան տար վա ըն թաց քում, իսկ ու սա նող նե րը 15 շա բա թը մեկ փոխ վում են: Մե ծա հա սակ նե րի և  
ե րե խա նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, մե կը վե ցի է: Բո լոր հիմնա կան ման-
կա վարժ ներն ու նեն մա գիստ րո սի աս տի ճան, գի տե լիք ներ ե րե խա յի զար գաց ման վե րա բեր յալ և  
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու փորձ:

Յու րա քանչ յուր խմբում կար ևոր վում են մա թե մա տի կա յի, գրա գի տութ յան, հա սա րա կա գի-
տութ յան պա րապ մունք նե րը, ո րոնք օր վա գոր ծո ղութ յուն նե րի եր կու եր րորդն են կազ մում խմբա-
սեն յա կում և բա ցօթ յա անց կաց վող ա զատ խա ղե րում: Օր վա մնա ցած մեկ եր րոր դը կազ մում են 
խմբա յին պա րապ մունք նե րը, ճա շի ընդ մի ջու մը, այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք հիմնա կա նում 
վա րում է դաս տիա րա կը, ինչ պես նաև ան ցու մը մի գոր ծո ղութ յու նից մյու սին: Դաս տիա րակ նե րը 
ե րե խա նե րի կրթա կան կա րիք նե րը լա վա գույնս բա վա րա րե լու հա մար ա զատ կա րող են փո փո խել 
մի ջա վայ րը և  ու սումնա կան ծրա գի րը: Մի խմբա սեն յա կը և  ու սումնա կան ծրա գի րը կա րող է էա-
պես տար բեր վել մյու սից. այն հա մա պա տաս խա նեց վում է խմբի ե րե խա նե րի կա րիք նե րին: Ա մեն 
օր ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի է թե՛ շեն քա յին, թե ՛ բա ցօթ յա տա րածք, որ տեղ նրանք կա րող 
են մաս նակ ցել ցան կա ցած գոր ծո ղութ յան:

Նե րա ռու մը ծրագ րի կար ևոր բա ղադ րիչն է: Զար գաց ման խան գա րում կամ հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը խա ղում և սո վո րում են բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող հա սա կա կից-
նե րի հետ: Կր թութ յունն ան հա տա կա նաց ված է։ Ա ռա ջար կե լով նե րա ռա կան մի ջա վայր՝ ման կա-
պար տեզն ըն դու նում է յու րա քանչ յուր ե րե խա յի ան հա տա կա նութ յու նը և  անկրկ նե լի լի նե լը։ Բո լոր 
ե րե խա նե րը սո վո րում են այս տե սանկ յու նից ըն կա լել ման կա պար տեզն ու շրջա կա մի ջա վայ րը` 
դառ նա լով հա սա րա կութ յան ան դամներ, ո րոնք ըն դու նում են յու րա քանչ յուր ան հա տի ե զա կի լի-
նե լը։ Միա ժա մա նակ նե րա ռա կան ծրագ րից կա րող են օգտ վել բո լոր ըն տա նիք նե րը: Շատ ըն տա-
նիք նե րի հա մար գնա հա տե լի է, որ ի րենց ե րե խա ներն ու նեն բազ մա զան հա սա կա կից նե րի հետ 
շփվե լու հնա րա վո րութ յուն։ Նե րա ռա կան մի ջա վայ րում բո լոր ե րե խա նե րը միմ յանց մա սին ա վե լի 
խո րը պատ կե րա ցում կազ մե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեն։ Ն րանք սո վո րում են ապ րու մակ ցել, լի-
նել բա րի ու դի մա կա յել դժվա րութ յուն նե րին։ Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի նե րառ ման մո-
դե լի հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը դաս տիա րակ նե րի ու հա տուկ ման կա վարժ նե րի հա մա գոր ծակ-
ցութ յունն է, որ տեղ հա տուկ ման կա վարժ նե րը մաս նա գի տաց ված ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցում 
ծրագ րում ընդգրկ ված ե րե խա նե րին: Վար չա կան թիմն ա մեն տա րի ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց-
ման պայ մա նա գիր է կնքում տե ղի ման կա պար տեզ նե րի հետ: Հա մա ձայն այս պայ մա նագ րի՝ ե րե-
խա ներն ու ղեգր վում են փոր ձա րա րա կան ման կա պար տեզ, ուր ստա նում են կրթութ յուն և  ան-
հա տա կան ծա ռա յութ յուն ներ։ Ըն տա նիք նե րին ա ռա ջար կում են տար բե րակ ներ և հ րա վի րում են 
շրջե լու ման կա պար տե զում` հա մոզ վե լու, որ այն ճիշտ ընտ րութ յուն է ի րենց ե րե խա յի հա մար: 
Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զը կրթա կան ծանր և խոր կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի դեպ-
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քում չի բա ցա ռում նաև մի շարք ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մուտ քը ման կա պար տեզ։ Ս րանք կազ մա կեր պութ յուն ներ են, ո րոնք օգ նում են հա ջո ղութ յան հաս-
նե լու ա ռա վել յու րա հա տուկ ե րե խա նե րի դեպ քում։ Դ րանք մեծ մա սամբ խնամ քի և  արդ յու նա վետ 
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն ներ են շատ բարդ խնդիր ներ ու նե ցող այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնց 
սո ցիա լա կան և հու զա կան նպա տակ նե րին կա րե լի է հաս նել նե րա ռա կան մի ջա վայ րում:

Հա յաս տա նում հաշ ման դա մութ յուն կամ զար գաց ման խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են ինք նա բուխ, ա ռանց որ ևէ պլա նա վոր ման ու 
վե րահս կո ղութ յան: Նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րում զրո յից ե րեք տա-
րե կան ե րե խա նե րի հա մար գրե թե ոչ մի աշ խա տանք չի ի րա կա նաց վում, քա նի որ այս տա րի-
քա յին խմբի հա մար նման ծա ռա յութ յուն նե րը սահ մա նա փակ են կամ ընդ հան րա պես չկան: Այս 
տա րի քա յին խմբին հիմնա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րը շա րու նա կում են մնալ ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րը, ո րոնք կենտ րո նա ցած են նո րա ծին նե րի վաղ սքրի նին գի վրա` 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման և ն րանց խնդիր նե րով զբաղ վե լու հա-
մար, ինչ պես նաև պատ վաս տումնե րի, անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան տրա մադր ման, հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման և  
ե րե խա նե րի շրջա նում թերսն ման դեմ պայ քա րի հան րա յին կրթութ յան խթան ման վրա:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե քից վեց տա րե կան ե րե խա նե րին ա ջակ ցութ յուն տրա մադր-
վում է, բայց դա ոչ միշտ է արդ յու նա վետ։ Այս փաս տի պատ ճառ նե րը հետև յալն են.

•   հա մայն քա հեն ծա ռա յութ յուն նե րի կամ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի բա ցա կա յութ-
յու նը նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րում,

•   նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րի և վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րոն նե րի սահ մա նա փակ հա սա նե լիութ յու նը,

•   զար գաց ման խան գա րումնե րը և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ արդ-
յու նա վետ աշ խա տե լու մո տե ցումնե րը ներ կա յաց նող վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի 
սա կա վութ յու նը ման կա վարժ նե րի հա մար,

•   զար գաց ման խան գա րումնե րը և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա-
տան քի մո տե ցումնե րը ներ կա յաց նող ու ղե ցույց նե րի և գոր ծիք նե րի սա կա վութ յու նը։ 

Նշ ված գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով զար գաց ման խան գա րումներ և հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը հա ճախ ձևա կա նո րեն են ընդգրկ վում նա խադպ-
րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րում, քա նի որ նրանց պատ շաճ մաս նակ ցութ յու նը չի 
ա պա հով վում (Ս վաջ յան, 2011): Այս խնդիր նե րով զբաղ վում են ե րե խա նե րի զար գաց ման ո րոշ 
կենտ րոն ներ և  ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք տրա մադ րում են հո գե բան նե րի, լո-
գո պեդ նե րի, հա տուկ ման կա վարժ նե րի, արտ թե րա պիստ նե րի, ֆի զիո թե րա պիստ նե րի և  էր գո թե-
րա պիստ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող բազ մա մաս նա գի տա կան ծա ռա յութ յուն ներ։ Զար գաց ման 
խան գա րումներ և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի զար-
գաց ման և սո ցիա լա կա նաց ման մեծ ա ռա ջըն թաց նկատ վում է այն դեպ քե րում, երբ մաս նա գի տա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա սա նե լի են: Այս դեպ քում ե րե խա ներն ա վե լի հեշտ են ան ցում կա տա-
րում նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն ներ և տար րա կան դպրոց ներ` ցու ցա բե-
րե լով տար րա կան կրթութ յան հա մար պատ րաստ վա ծութ յան բարձր մա կար դակ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ հարկ է նշել, որ նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րի և  
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան բա ցա կա յութ յու նը խո չըն դո տում է հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի սո ցիա լա կա նա ցու մը և նե րա ռու մը: Ներ կա յումս հաշ ման դա մութ-
յուն կամ զար գաց ման խան գա րում ու նե ցող ե րե խա յի հա մար նա խա տես ված ա ջակց ման ծա ռա-
յութ յուն նե րը հա ճախ  լիար ժեք չեն և  ան կա նոն են: Մե ծաց նե լով հաս տա տութ յուն նե րի և  ա ջակ ցող 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ կա րե լի է մշա կել ե րե խա յի ու սուց-
ման ու զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն ներն ա ռա վե լա գույ նի հասց նող ան հա տա կան ծրագ րեր:

Ե րե խա նե րի կա րիք նե րի վեր հա նու մը.

Ս տորև ներ կա յաց վում են ե րե խա նե րի կա րիք նե րը տար բեր մի ջա վայ րա յին պայ ման նե րում 
ո րո շե լու մա սին պատ մութ յուն ներ։ Ա ռա ջին եր կու պատ մութ յուն նե րում ներ կա յաց ված են Օ մա րը 
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և Մեթ յուն Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զից, եր րոր դում՝ Մա րի 
ա նու նով մի աղ ջիկ, որ հա ճա խում է Հա յաս տա նի զար գաց ման կենտ րոն նե րից մե կը: Այս պատ-
մութ յուն ներն օ րի նակ ներ են, թե ինչ պես են ման կա պար տեզ նե րի անձ նա կազ մե րը ե րե խա նե րի 
մա սին տե ղե կութ յուն ներ ստա նում և դ րանք օգ տա գոր ծում յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար ան հա-
տա կան օ ժան դա կութ յուն և մի ջամ տութ յուն մշա կե լու հա մար: 

Օ մա րի դեպ քում ման կա վարժ նե րը հա ճախ ի րենք են ո րո շել ե րե խա նե րի հա մար ծա ռա յութ-
յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը: Մեթ յո ւի պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես կա րող է անձ-
նա կազ մը հա վաք վել և  աշ խա տաձև մշա կել, երբ տվյալ ո լոր տում ե րե խա յի կա րիք ներն ար դեն 
ո րոշ ված են ե ղել: Մա րիի պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, թե ե րե խա յի հա ղոր դակց ման և հա մա-
գոր ծակ ցութ յան դժվա րութ յուն նե րի դեպ քում որ քան կար ևոր է կա րիք նե րի ման րակր կիտ վեր հա-
նումն ու պատ շաճ մի ջամ տութ յան կազ մա կեր պու մը, որ պես զի ե րե խան պատ րաստ լի նի դպրոց 
տե ղա փոխ վե լու։ 

Օ մար 

Օ մարն սկսել էր փոր ձա րա րա կան ման կա պար տեզ հա ճա խել, երբ եր կու տա րե կան էր: 
Մայրն ա սել էր, որ ե րե խան դժվա րութ յամբ է կրկնօ րի նա կում հնչյուն նե րը։ Նա ա վե լի հեշ տութ-
յամբ ձայ ներ էր ար ձա կում և դա դա րում միայն այն ժա մա նակ, երբ ինչ-որ բա նից ընկճ վում էր։ Այս 
վաղ մի ջամ տութ յու նը կար ևոր էր նրա խոս քը ձևա վո րե լու, ըն տա նի քին օգ նե լու, Մի նե սո թա յում 
տրա մադր վող հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ծա նո թաց նե լու հա մար։

Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում անց կաց ված ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում Օ մա րի 
դաս տիա րա կը կապ է հաս տա տել ե րե խա յի ու նրա ըն տա նի քի հետ: Տար վա ա վար տին նրանք 
միա սին վեր լու ծել էին տղա յի զար գա ցու մը: Տար վա ըն թաց քում խոս քի զար գաց ման ա ռա ջըն-
թա ցը գնա հա տե լիս դաս տիա րա կը նշել է, որ հա սա կա կից նե րի և մե ծա հա սակ նե րի հետ հա ղոր-
դակց վե լիս տղան ա վե լի հա ճախ ժես տեր է օգ տա գոր ծել, քան խո սել է: Ն շել է նաև, որ Օ մա րը 
պարզ չի խո սել և հնչ յուն նե րը շփո թել է, ին չի հետ ևան քով նրան դժվա րութ յամբ են հաս կա ցել: 
Ա ռա ջին տար վա ա վար տին նրանք ըն տա նի քի հետ քննա կել են Օ մա րի խոս քի զար գաց ման հա-
մար լրա ցու ցիչ գնա հատ ման և ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը։

Օ մա րը բար յա ցա կամ, հեշ տութ յամբ հա ղոր դակց վող ե րե խա էր, չնա յած դժվա րա նում էր 
այն պես խո սել, որ հա սա կա կից ներն ու մե ծե րը հաս կա նան ի րեն: Ման կա պար տեզ հա ճա խե լու 
երկ րորդ տար վա ըն թաց քում ըն տա նի քը ո րո շել էր հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
գնա հա տում անց նել։ Եզ րա կա ցութ յու նում աս վում էր, որ ե րե խան դժվա րա նում է ար տա բե րել ո րոշ 
հնչյուն ներ և կա կա զում է, ինչն ազ դում է խոս քի սա հու նութ յան վրա: Ա ռա ջին գնա հատ ման ժա-
մա նակ հաս կա ցել էին Օ մա րի խոս քի 37%-ը: Պարզ վել էր, որ կա կա զում է բա ռե րի 14%-ն  ա սե լիս, 
հատ կա պես՝ զրու ցե լիս, սա կայն չի կա կա զում ա ռար կա ներն ան վա նե լիս։ Կա կա զե լը բա ցա սա բար 
էր անդ րա դառ նում պա րապ մունք նե րին նրա մաս նակ ցութ յան վրա։ Օ մա րը սկսեց շա բա թա կան 
տա սը ժամ մաս նակ ցել փոր ձա րա րա կան (նե րա ռա կան) ման կա պար տե զի պա րապ մունք նե րին, 
շա բա թա կան 45 րո պե օգտ վել լո գո պե դա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, ո րոնք ստա նում էր փոր ձա րա-
րա կան ման կա պար տե զում: Ն րա զար գաց մանն ա ջակ ցե լու հա մար լո գո պեդն ամ սա կան 30 րո-
պե տրա մադ րում էր լրա ցու ցիչ, ա նուղ ղա կի ծա ռա յութ յուն նե րին. հան դի պում էր ման կա վարժ նե րի 
և  ե րե խա յի ըն տա նի քի ան դամնե րի հետ, մեկ նա բա նում իր կի րա ռած մո տե ցումնե րը և  օգ նում էր 
մշա կե լու ծրա գիր, ո րը օգ նե լու էր Օ մա րին ու րիշ նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու գոր ծում։ 

Մեթ յու 

Մեթ յուն սկսել էր փոր ձա րա րա կան ման կա պար տեզ հա ճա խել ե րեք տա րե կա նից, սա կայն 
հա տուկ կրթութ յան ծա ռա յութ յուն ներ ստա նում է դեռ շատ ա վե լի վաղ տա րի քից։ Ծն վե լիս ախ տո-
րո շել էին Դաու նի հա մախ տա նիշ, և  ան մի ջա պես ո րո շում էր կա յաց վել ե րե խա յի հա մար տնա յին 
պայ ման նե րում վաղ մի ջամ տութ յան ծա ռա յութ յուն ներ տրա մադ րե լու մա սին: Տ նայ ցեր կա տա րող 
թի մը շա բա թա կան մեկ ան գամ այ ցե լում էր տուն` ե րե խա յի զար գաց մանն օ ժան դա կող ծա ռա յութ-
յուն ներ (նե րառ յալ՝ լո գո պե դի, ֆի զիո թե րա պիս տի և  էր գո թե րա պիս տի) մա տու ցե լու հա մար: Սա 
Մի նե սո թա յում ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ըն դուն ված մո դել է մի ջամ տութ յան կա րիքն ու նե-
ցող ե րեք տա րին չլրա ցած ե րե խա նե րի հա մար: Երբ Մեթ յուն դար ձավ ե րեք տա րե կան, հան րա յին 
դպրոց նե րի տե ղա կան մար մի նը քննար կեց նրան անհ րա ժեշտ վաղ կրթութ յան մի քա նի հնա րա-
վոր տար բե րակ ներ՝ ա ռանձ նաց ված խմբա սեն յակ, հա մադ րում (ե րե խան եր բեմն խմբա սեն յա կում 
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է, եր բեմն` ա ռանձ նա ցած) և նե րա ռա կան խմբա սեն յակ: Հա մա րե լով, որ Մեթ յո ւի հա մար հնա րա-
վոր տար բե րա կը նե րա ռումն է, ե րե խա յի մայ րը և հայրն այ ցե լե ցին մի քա նի հաս տա տութ յուն ներ։ 
Ն րանց ընտ րութ յու նը կանգ ա ռավ փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի վրա։

Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում ման կա վարժ նե րը մի ջոց ներ ձեռ նար կե ցին, որ պես զի 
ու սումնա կան տա րին հա ջո ղութ յամբ սկսվի բո լոր ե րե խա նե րի հա մար: Դաս տիա րա կը կա տա րեց 
տնայ ցեր, հան դի պեց յու րա քանչ յուր ե րե խա յի և ն րա ըն տա նի քի հետ, դի տար կեց նրանց ըն տա-
նե կան մի ջա վայ րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Քա նի որ Մեթ յո ւի ու ժեղ կող մերն ու կա րիք ներն 
ար դեն գնա հատ վել էին, ման կա վար ժը կա րո ղա ցավ ըն տա նի քին ո րո շա կի հար ցեր տալ այն մա-
սին, թե ինչ հար մա րութ յուն նե րի ու պայ ման նե րի կա րիք կու նե նա տղան փոր ձա րա րա կան ման-
կա պար տե զի խմբա սեն յակ տե ղա փոխ վե լիս։ Ի լրումն տղա յի ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նի, 
ո րում նշված էին նրա ու սուց ման նպա տակ նե րը, ու սուց չին հա ջող վեց ծա նո թա նալ Մեթ յո ւի ան հա-
տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րին, բնա վո րութ յան գծե րին ու նա խա սի րութ յուն նե րին, ո րոնք ի րեն 
պետք էին լի նե լու ու սումնա կան տար վան նա խա պատ րաստ վե լու հա մար:

Մա րի

Մա րին աու տիզմ ու նե ցող չոր սամ յա աղ ջիկ էր, հա ճա խում էր ման կա պար տեզ: Նա չէր ար-
ձա գան քում իր ան վա նը, չէր խո սում, չէր կա տա րում հրա հանգ նե րը։ Սի րում էր խա ղա լիք նե րը 
պտտել: Կա րող էր ժա մե րով զբաղ վել դրա նով` ար տա բե րե լով ան հաս կա նա լի ձայ ներ, թա փա-
հա րե լով ձեռ քե րը։ Մա րին դա սե րին չէր մաս նակ ցում, ո րով հետև դրանք ի րեն չէին հե տաքրք-
րում։ Ման կա վարժ նե րին չէր հա ջող վում հե տաքրք րութ յուն արթ նաց նել նրա մեջ, ա պա հո վել նրա 
մաս նակ ցութ յու նը պա րապ մունք նե րին կամ հա ղոր դակ ցու մը հա սա կա կից նե րի հետ: Մա րին ման-
կա պար տե զում մի անկ յու նում միայ նակ խա ղում էր։ Ման կա վարժ նե րը չէին կա րո ղա նում նրան 
ընդգր կել խմբա յին որ ևէ աշ խա տան քում: 

Մա րիի հետ լրա ցու ցիչ մաս նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն ներ կա տար վե ցին Եր ևա նի «Արև» 
ե րե խա յի զար գաց ման հիմնադ րա մում` տրա մադ րե լով հո գե բա նի, լո գո պե դի, հա տուկ ման կա-
վար ժի խմբա յին ու ան հա տա կան պա րապ մունք ներ: Մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յու նը նպաս տեց 
Մա րիի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի և հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի զար գաց մա-
նը: Նա սկսեց ար ձա գան քել իր ան վա նը և կա տա րել պարզ հրա հանգ ներ, սկսեց հե տաքրքր վել 
նոր խա ղա լիք նե րով՝ խո րա նար դիկ նե րով, տիկ նիկ նե րով ու կեն դա նի նե րով: Այս մի ջամ տութ յու նը 
նպաս տեց Մա րիի սա հուն տե ղա փոխ մա նը նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն և  
այն տե ղի աշ խա տանք նե րում ի մաս տա լից ներգ րավ վա ծութ յա նը։ 

Անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յան թի մա յին պլա նա վո րու մը
Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում փոք րիկ նե րի հա մար նե րա ռա կան ու սուց ման հնա-

րա վո րութ յուն նե րի տրա մադ րու մը կա տար վում է ինչ պես ման կա պար տե զի անձ նա կազ մի, այն-
պես էլ հան րա յին դպրոց նե րի տե ղա կան մարմնի՝ վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող թի-
մի կող մից։ Ե րե խա նե րին ա ջակ ցում են ման կա վարժ նե րը, լո գո պեդ նե րը, էր գո թե րա պիստ նե րը, 
ֆի զիո թե րա պիստ նե րը։ Այլ մաս նա գետ ներ ներգ րավ վում են ըստ անհ րա ժեշ տութ յան (օ րի նակ՝ 
տիֆ լո ման կա վարժ ներ, սնուց ման մաս նա գետ ներ, սուր դո ման կա վարժ ներ): Հան րա յին դպրոց նե-
րի տե ղա կան մարմնի վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րը փոր ձա րա րա-
կան ման կա պար տեզ կա րող են այ ցե լել տար բեր հա ճա խա կա նութ յամբ` տա րե կան մեկ ան գա մից 
մինչև շա բա թա կան մեկ ան գամ: Ն րանք աշ խա տում են ան մի ջա պես ե րե խա նե րի հետ և խմ բա-
սեն յա կում աշ խա տող թի մին տրա մադ րում են դա սա վանդ ման և  ա ջակց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
օ ժան դակ ու սումնա կան նյու թեր խմբում այ դու հետ կի րա ռե լու հա մար: Մաս նա գետ նե րը պա տաս-
խա նատ վութ յուն են կրում նաև ե րե խա նե րի ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նում սահ ման ված 
նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի հա մա պա տաս խան ա ռա ջըն թաց ա պա հո վե լու և դ րան հետ ևե լու 
հա մար: Եր բեմն հան րա յին դպրոց նե րի տե ղա կան մար մի նը տրա մադ րում է նաև ան հա տա կան 
ա ջակ ցութ յուն, ե թե նե րա ռա կան մի ջա վայ րում հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար ե րե խա յին անհ րա-
ժեշտ է ա վե լի ին տեն սիվ օ ժան դա կութ յուն:

Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում աշ խա տող ման կա վարժ նե րը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում են հան րա յին դպրոց նե րի տե ղա կան մարմնի աշ խա տա կից նե րի հետ՝ ԱՈՒՊ-ում նշված ու-
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սումնա ռութ յան նպա տակ նե րին հաս նե լու հար ցում օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու հա մար: ԱՈՒՊ-ում 
սահ ման ված հմտութ յուն նե րի յու րա ցու մը հիմք է ստեղ ծում ա ռա վել հա մա պար փակ զար գաց ման 
հա մար: Ման կա վարժ ներն ու մաս նա գետ նե րը փոր ձում են հաս կա նալ և բա ցա հայ տել ե րե խա յի կամ 
ըն տա նի քի ու ժեղ կող մե րը, ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րութ յուն ներն ու ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րը: Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի աշ խա տա կազ մին պատ շաճ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու և  
ա ռան ձին ե րե խա նե րի ա ռա ջա դի մութ յունն ա պա հո վե լու հա մար շրջա նի հան րա յին դպրոց նե րի տե-
ղա կան մարմնի և փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի թի մե րը տա րե կան առն վազն եր կու ան գամ 
հան դի պում են ե րե խա յի ըն տա նի քի հետ` աշ խա տան քը պլա նա վո րե լու և հա մա կար գե լու հա մար։

 Բո լոր ե րե խա նե րի հա մար նե րա ռա կան ա ջակ ցող կրթա կան  
մի ջա վայ րի կազ մա կեր պում
Բազ մա զան կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի վաղ ու սումնա ռութ յան փոր ձա ռութ յուն ա պա-

հո վե լու հա մար կար ևոր է, որ ման կա վարժ նե րը մտա ծեն խմբի և ման կա պար տե զի ֆի զի կա կան, 
ու սումնա կան և սո ցիա լա կան մի ջա վայ րե րի մա սին (Ս տաս կովս կի և  ու րիշ ներ, 2012): Ե թե ման կա-
պար տե զի ղե կա վա րութ յու նը և դաս տիա րակ նե րը կար ևո րում են ու սումնա կան մի ջա վայ րի հար-
մա րա վե տութ յու նը և բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղ ծում, ա պա նպաս տում են միայն բո լոր 
ե րե խա նե րի արդ յու նա վետ ու սումնա ռութ յա նը ( Կայ սեր և Ռաս մինս կի, 2017): ԱՈՒՊ-ը կազ մե լիս 
նախ նա կան հան դի պումնե րից ստա ցած տե ղե կատ վութ յու նը դաս տիա րա կին կօգ նի մտա ծե լու, 
թե ին չը կա րող է շփո թեց նել, ընկ ճել կամ գրգռող ազ դե ցութ յուն ու նե նալ: Մ յուս կող մից՝ ման կա-
վարժ նե րը կա րող են ա պա հո վել հյու րըն կալ, հանգս տաց նող կամ ներգ րավ մա նը նպաս տող մթնո-
լորտ:  Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զից կներ կա յաց վի եր կու դրվագ, ո րոնք ցու ցադ րում են 
ի րա զե կութ յան բարձ րա ցումն ու մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։       

Մի ջա վայ րը ֆի զի կա կան տե սանկ յու նից
Ման կա վարժ նե րը, աչ քի անց կաց նե լով խմբա սեն յա կը, կա րող են ո րո շել, թե ին չը կօ ժան-

դա կի կամ կխո չըն դո տի ու սումնա կան գոր ծըն թա ցը (Ս տաս կովս կի և  ու րիշ ներ, 2012): Այս պես, 
դաս տիա րա կը կա րող է խմբա սեն յա կի տա րածքն ա զա տել կա հույ քից, որ պես զի քայ լակ կամ 
տե ղա շարժ ման հա մար սայ լակ օգ տա գոր ծող ե րե խան, ա ռանց խո չըն դոտ նե րի կամ ու րիշ նե րին 
խան գա րե լու, ա զատ տե ղա շարժ վի խմբա սեն յա կում: Կան ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի կազ մա կերպ-
ման բազ մա թիվ ձևեր` հար մա րա վետ բո լոր (նե րառ յալ՝ յու րա հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող) ե րե խա-
նե րի հա մար: Խմ բա սեն յա կի տա րած քի կազ մա կեր պու մը, ըստ ա ռան ձին կենտ րոն նե րի, որ տեղ 
կան ո րո շա կի նյու թեր և կա տար վում են ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ, ե րե խա նե րի ուս ման հա մար 
ա պա հո վում է կան խա տե սե լի, նպաս տա վոր պայ ման ներ: Այդ կենտ րոն նե րի հա գեց վա ծութ յու նը 
ու սումնա կան նյու թե րի լայն տե սա կա նիով (նկար չութ յան և դի զայ նի նյու թեր, զգա յութ յուն նե րը 
խթա նող նյու թեր, խաղ-բե մա կա նաց ման հա գուստ ներ, լե գո ներ, գրքեր, խճան կար ներ և բ նա կան 
նյու թեր) նպաս տում է ե րե խա նե րի բազ մա կող մա նի զար գաց մա նը և տար բեր աշ խա տանք նե րում 
ներգ րավ վա ծութ յա նը: Ծա նոթ կամ օգ տա գործ ման հա մար հեշտ նյու թե րից բա ցի, անհ րա ժեշտ է 
ե րե խա նե րին ա ռա ջար կել ա վե լի բարդ նյու թեր: Այս մի ջա վայ րում ե րե խա նե րը կա րող են ի րենց 
հա մար գտնել նոր զբաղ մունք ներ և խու սա փել գերգրգռ վե լուց ու ձանձ րա նա լուց: Խմ բա սեն յա-
կում նման պայ ման ներ ստեղ ծե լու դեպ քում դաս տիա րակ նե րը կա րող են մտա ծել ա ռան ձին ե րե-
խա նե րի հա մար յու րա հա տուկ հար մա րութ յուն ներ ստեղ ծե լու մա սին: 

Հա յաս տա նի ման կա պար տեզ նե րում առ կա են մի շարք խնդիր ներ: Օ րի նակ` քայ լա կով կամ 
սայ լա կով տե ղա շարժ վող ե րե խա նե րի հա մար շեն քե րի ֆի զի կա կան ան մատ չե լիութ յու նը, տար-
բեր հար մա րանք նե րի (շար ժո ղա կան, լսո ղա կան, տե սո ղա կան) սա կա վութ յու նը։ Միև նույն ժա մա-
նակ այս ո լոր տում գո յութ յուն ու նեն ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի 
կի րառ ման կամ ե րե խա յի հա մար տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը ա պա հո վող մի ջոց նե րի 
մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ։ Կար ևոր է բարձ րաց նել ման կա վարժ նե րի ի րա զե կութ յու նը և  ա պա հո-
վել մաս նա գետ նե րի հետ նրանց հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Ս տորև բեր վում են փոր ձա րա րա կան 
ման կա պար տեզ հա ճա խող եր կու ե րե խա յի մա սին օ րի նակ ներ, ո րոնք հայ ման կա վարժ նե րին 
կներ կա յաց նեն նոր մո տե ցումներ, նրանց հա մար կա րող են օգ տա կար լի նել։ 
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Օ մար 

Օ մա րի հմտութ յուն նե րը գնա հա տե լուց հե տո մի ջա վայ րա յին շատ քիչ փո փո խութ յուն նե րի 
շնոր հիվ նրան հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե-
լու հա մար: Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տեզ հա ճա խում են տար բեր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ 
ու նե ցող ե րե խա ներ, և մշ տա պես օգ տա գործ վում են հա մընդ հա նուր ձևա վոր ման ու սումնա կան 
ու ղե ցույց ներ (http://udlguidelines.cast.org/): Օ մա րի բա նա վոր խոս քի զար գաց մա նը նպաս տե լու 
հա մար դաս տիա րակ նե րը խմբա սեն յա կում ստեղ ծե ցին տար բեր ու սումնա կան տա րածք ներ, որ-
տեղ ե րե խան ա ռիթ կու նե նար կի րա ռե լու իր յու րաց րած բա ռա պա շա րը։ Սեն յա կում դրվե ցին օր վա 
նկար նե րով ռե ժիմ, լու սան կար ներ և  ան վա նումնե րի գրառ մամբ ա ռար կա ներ, ո րոնք կա րե լի էր 
օգ տա գոր ծել խոս քի զար գաց ման նպա տա կով: Դաս տիա րակ նե րը օրն այն պես էին պա լա նա վո-
րել, որ Օ մա րը ժա մա նակ ու նե նա հա սա կա կից նե րի հետ շփվե լու հա մար։ Օր վա ռե ժիմն այն պես 
էր կազմ վել, որ ան հա տա կան պա րապ մունք ներն անց կաց վեին նախ քան ման կա պար տե զի ա ռօր-
յան սկսվե լը։

Մեթ յու 

Մինչ Մեթ յո ւի ման կա պար տեզ հա ճա խե լը ման կա վարժ նե րը թի մից տե ղե կատ վութ յուն էին 
հա վա քել, ո րը նրանց կօգ ներ ե րե խա յի վե րա բեր յալ ո րո շումներ կա յաց նե լու և խմ բա սեն յա կում 
ա ռա վե լա գույն հա ջո ղութ յան հաս նե լու հար ցում։ Օ րի նակ՝ Մեթ յո ւի մայրն ա սել էր, որ նա հատ-
կա պես դժվա րա նում է մի գոր ծո ղութ յու նից մյու սին անց նել: Մեթ յո ւի դաս տիա րա կը գի տեր, որ 
նման դժվա րութ յուն ներ շա տերն ու նեն։ Ե րե խա նե րին օգ նե լու նպա տա կով դաս տիա րակն ա պա-
հո վեց, որ խմբա սեն յակ նե րի ներ սում և շուր ջը ե ղած նյու թե րը լի նեն հա սա նե լի, իսկ կա տար վե լիք 
գոր ծո ղութ յուն նե րը` կան խա տե սե լի: Բա ցի դրա նից, խմբա սեն յա կում կազմ վեց օր վա ա նե լիք նե-
րի ժա մա նա կա ցույց՝ մի գոր ծո ղութ յու նից մյու սի ան ցու մը բո լո րի հա մար ա վե լի կան խա տե սե լի 
դարձ նե լու հա մար: Օր վա պլա նում ա ռօր յա, ի րար հա ջոր դող գոր ծո ղութ յուն նե րը ներ կա յաց ված 
էին նույն մի ջա վայ րում կա տար ված լու սան կար նե րով։ Ժա մա նա կա ցույ ցը փակց վեց խմբա սեն յա-
կի տար բեր հատ ված նե րում և տե սա նե լի էր բո լո րին։ Դ րան ցից մե կը փակց վեց նա խա մուտ քում՝ 
Մեթ յո ւի անձ նա կան պի տույք նե րի պա հա րա նի վրա, որ պես զի նա այդ օր վա ա նե լիք նե րին ծա-
նո թա նա ման կա պար տեզ մտնե լիս։ Ժա մա նա կա ցույ ցի և խմ բա սեն յա կում ու սումնա կան տար բեր 
կենտ րոն նե րի առ կա յութ յու նը նույն պես կար ևոր էին Մեթ յո ւի հա մար, մա նա վանդ ե թե նկա տի 
ու նե նանք նրա շուտ հոգ նե լու և ձանձ րա նա լու ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: Դաու նի հա մախ տա նի-
շին բնո րոշ մկա նա յին ցածր լար վա ծութ յան պատ ճա ռով Մեթ յուն հոգ նում էր մանր ու ընդ հա նուր 
շար ժումներ կա տա րե լիս: Ման կա պար տե զից ա ռաջ և հե տո լո գո պե դի, էր գո թե րա պիս տի կամ ֆի-
զիո թե րա պիս տի մաս նա վոր պա րապ մունք նե րով հա գե ցած օ րե րը շատ հոգ նե ցու ցիչ էին։ Հետ ևա-
բար կան խա տե սե լի և կազ մա կերպ ված խմբա սեն յա կը նրան թույլ էր տա լիս ընտ րե լու բազ մա զան 
զբաղ մունք ներ, դրսևո րե լու ըն դու նե լի վար քա գիծ և խու սա փե լու ձանձ րույ թից։

Մի ջա վայ րը ու սումնա կան տե սանկ յու նից
Ու սումնա կան տե սանկ յու նից մի ջա վայ րա յին պայ ման նե րը նե րա ռում են գործ նա կան կազ-

մա կերպ չա կան կող մեր, ինչ պի սիք են տար բեր գոր ծո ղութ յուն նե րի տևո ղութ յու նը, հա ջոր դա կա-
նութ յու նը և  օր վա ռե ժի մը։ Ս րանք ա ռօր յան դարձ նում են ծա նոթ և կան խա տե սե լի` նպաս տե լով 
ե րե խա նե րի արդ յու նա վետ ներգ րավ վա ծութ յա նը զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծո ղութ յուն նե րում։ 
Ա նե լիք նե րի պլա նա վո րու մը նպաս տում է գոր ծո ղութ յուն ներն ա վե լի դյու րին դարձ նե լուն, մի գոր-
ծո ղութ յու նից մյու սին հեշ տութ յամբ անց նե լուն և  ե րե խա նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի բա-
րե լավ մա նը (Ս տաս կովս կի և  ու րիշ ներ, 2012): Պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ կի րա ռե լի կա նոն նե-
րի օ րի նա կը ներ կա յաց ված է նկար 1-ու մ։
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Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան ման կա վարժ նե րի և մաս նա գետ նե րի հա մար ո լոր տի նո-
րութ յուն նե րը հիմնա կա նում հա սա նե լի են միայն ֆի նան սա վոր վող նա խագ ծե րի շրջա նակ նե րում 
կազ մա կերպ վող վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով։ Մի շարք հիմնախն դիր ներ, նե-
րառ յալ՝ ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի հար մա րե ցումներն ու դրանց ըն թա ցա կար գե րը, անհ րա ժեշտ 
մե թո դա բա նութ յուն նե րը մշակ վե լու են նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մա սին վե րա նայ ված օ րեն-
քի ըն դու նու մից հե տո: Մինչ այդ դաս տիա րակ ներն ա ռաջ նորդ վում են ե րե խա յա կենտ րոն ման-
կա վար ժա կան մո տե ցումնե րով, ո րոնք նպաս տում են տար բե րակ ված ու սուց մա նը: Նա խադպ րո-
ցա կան ման կա վարժ նե րի հա մար շատ կար ևոր է ու նե նալ զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կրթութ յան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ կա րո ղութ յուն ներ, 
պլա նա վո րել և  ի րա կա նաց նել ան հա տա կան աշ խա տանք ներ, պար բե րա բար հետ ևել ե րե խա յի 
ա ռա ջըն թա ցին և շա րու նա կա բար զար գաց նել մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րը: Զար գաց-
ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գնա հատ ման ա ռու մով եր կի րը որ դեգ րում է ֆունկ ցիա նե րի մի-
ջազ գա յին դա սա կարգ ման սկզբունք նե րը, ինչն ան շուշտ կնպաս տի ման կա պար տեզ նե րում կա-
րիք նե րի վրա հիմն ված ա ջակ ցութ յան բա րե լավ մա նը: Ս տորև նո րից ներ կա յաց վում է փոր ձա րա-
րա կան ման կա պար տե զի եր կու օ րի նակ, ո րոնք հայ ման կա վարժ նե րին կօգ նեն ծա նո թա նա լու 
նոր մո տե ցումնե րին։ 

Օ մար

Մ շակ ված ըն թա ցա կար գե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս օր վա կե սից ա վե լին տրա մադ րե-
լու ե րե խա նե րի նա խընտ րած գոր ծու նեութ յան տե սակ նե րին: Օ մա րին դա հնա րա վո րութ յուն տվեց 
խմբա սեն յա կում անց կաց վող պա րապ մունք նե րի և բա ցօթ յա խա ղե րի ժա մե րին բա վա րա րե լու իր 
հե տաքրք րութ յուն նե րը: Նա օր վա ըն թաց քում զբաղ վում էր իր նա խընտ րած նյու թե րով և  իր ընտ-
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րած գոր ծո ղութ յուն նե րով` հա ղոր դակց վե լով հա սա կա կից նե րի փոքր խմբի կամ ա ռան ձին ե րե-
խա նե րի հետ: Ըստ Ս տաս տովս կու և  ու րիշ նե րի (2012)՝ «ու սումնա սի րութ յան վրա հիմն ված ու սում-
նա ռութ յունն ա պա հո վում է պայ ման ներ, որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են կի րա ռել ու նե ցած գի տե-
լիք նե րը, ու սումնա սի րել նոր հաս կա ցութ յուն ներ և զար գաց նել հիմնա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ 
նոր գա ղա փար ներ» (էջ 116): Երբ թիմն ի մա ցավ Օ մա րի հե տաքրք րութ յուն նե րի մա սին, նրա հետ 
աշ խա տող լո գո պե դը սկսեց խմբա սեն յա կում նրան ժա մա նակ հատ կաց նել` օգ նե լով հա ղորդ կաց-
վե լու հա սա կա կից նե րի ու մե ծա հա սակ նե րի հետ և  ա վե լի լիար ժեք ընդգրկ վե լու ա ռօր յա գոր ծո-
ղութ յուն նե րում։ 

Ն կա տի ու նե նա լով Օ մա րի հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն նե րը՝ դաս տիա րակ նե րը խմբա յին 
աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ Օ մա րին զրու ցե լու հնա րա վո րութ յուն ներ էին ըն ձե ռում, ժա մա նակ 
էին տա լիս, որ մտա ծի իր պա տաս խա նի շուր ջը, շա րադ րի մտքե րը: Օ մա րի դաս տիա րակ նե րից 
մե կի խոս քե րով. « Նա հա ջո ղութ յան հա սավ ման կա պար տե զում դաս տիա րակ նե րի և  ու րիշ նե րի 
հետ ու նե ցած հա րա բե րութ յուն նե րի շնոր հիվ: Ն րան իս կա պես լսում էին՝ ա ռանց խոս քը լիար-
ժեք հաս կա նա լու»: Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի խմբա սեն յա կում ե րե խա նե րի և մե ծա հա-
սակ նե րի քա նա կա կան հա րա բե րակ ցութ յու նը դաս տիա րակ նե րին թույլ էր տա լիս պար բե րա բար 
շփվե լու Օ մա րի հետ, հար ցեր տա լու, հա սա կա կից նե րի հետ խա ղի ժա մա նակ նրան դրդե լու հա-
ղոր դակց ման: Այս շփումնե րը ման կա վարժ նե րին օգ նում էին գնա հա տե լու նրա ա ռա ջըն թա ցը և 
պ լա նա վո րե լու ա ջակ ցութ յու նը:

Մեթ յու

Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի ան հա տա կա նաց ված մո դելն օգ նեց Մեթ յո ւի դաս տիա-
րակ նե րին կա յաց նե լու մի շարք ո րո շումներ, ո րոնք ան մի ջա պես նպաս տե ցին Մեթ յո ւի հա ջո ղութ-
յա նը խմբա սեն յա կում: Ինչ պես ար դեն նշվեց, խմբա սեն յա կի պայ ման նե րը հա մա պա տաս խա նեց-
ված էին ե րե խա նե րի ան հա տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րին և ն պաս տում էին գոր ծու նեութ յան 
ո րո շա կի ձևե րի ժա մա նակ կենտ րո նա ցած մնա լուն։ Այս պի սով, խմբա սեն յա կում շրջե լով, Մեթ-
յուն մո տե նում էր ի րեն հե տաքրք րող կենտ րոն նե րին, աշ խա տում տար բեր նյու թե րով՝ կա տա րե լով 
տար բեր գոր ծո ղութ յուն ներ։ Խաղ-բե մա կա նաց ման կենտ րո նը նրա սի րած տե ղե րից էր։ Այս տեղ 
նվա զում էին նրա դժվա րութ յուն նե րը և  ա ռա վե լա գույ նի էր հաս նում մաս նակ ցութ յու նը: Տար վա 
ըն թաց քում Մեթ յուն սկսեց հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րել այլ կենտ րոն նե րի հան դեպ նույն պես։ 
Նա մաս նակ ցում էր նրան ցում ծա վալ ված գոր ծու նեութ յա նը և  ան գամ միա նում էր հա սա կա կից նե-
րին ման կա վար ժի պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ։ Նա ար դեն փոր ձում էր խմբա սեն յա կում զբաղ-
վել մի նոր բա նով, ա պա ա րագ անց նում էր իր նա խա սի րած գոր ծո ղութ յուն նե րին:

Մեթ յո ւի դաս տիա րակ նե րը ե կան այն եզ րա կա ցութ յան, որ ե րե խա յի գոր ծու նեութ յան տե-
սակ նե րը օր վա մեջ անհ րա ժեշտ է փո փո խել` նա խընտ րե լիից պար բե րա բար անց նե լով դժվա-
րութ յամբ կա տար վո ղին (տե՛ս նկար 2): Գոր ծո ղութ յուն նե րի այս հա ջոր դա կա նութ յունն օգ նեց 
Մեթ յո ւին հե տաքրքր վե լու և ներգ րավ վե լու իր հա մար կար ևոր գոր ծու նեութ յան տե սակ նե րի մեջ, 
միա ժա մա նակ հաշ վի էին առն վում նրա զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, տրա մադր-
վում էր ընդ մի ջում և հան գիստ։ Գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը Մեթ յո ւի հա մար ա վե լի 
հաս կա նա լի ու կան խա տե սե լի դարձ նե լու հա մար թի մը մշա կեց գոր ծո ղութ յուն նե րի «հի մա - հե-
տո» պատ կե րա զարդ դա սա ցու ցա կը՝ յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յա նը հատ կաց նե լով հստակ մեկ-
նարկ ու ա վարտ ու նե ցող կարճ ժա մա նա կա հատ ված։ Օ րի նակ՝ փազլ հա վա քե լուն հետ ևում էր մեկ 
գոր ծո ղութ յուն, ու լունք ներ հա վա քե լուն` մեկ ու րի շը։ Սա օգ տա կար մո տե ցում էր մյուս ե րե խա նե րի 
հա մար նույն պես, քա նի որ հա մա տեղ վում էր տար բեր հմտութ յուն նե րի զար գա ցու մը (շար ժո ղա-
կան, ճա նա չո ղա կան, սո ցիա լա կան և հու զա կան): Դժ վար ա ռա ջադ րանք նե րի և  ա վե լի ծա նոթ ու 
ջան քեր չպա հան ջող ա ռա ջադ րանք նե րի հա վա սա րակ շիռ զու գոր դու մը օգ նում էր ա պա հո վե լու 
ե րե խա նե րի ակ տիվ զբաղ վա ծութ յունն ամ բողջ օր վա ըն թաց քում: Ա ռօր յա ա նե լիք նե րը ցու ցադ-
րող պատ կե րա զարդ դա սա ցու ցա կը, լի նե լով տե սո ղա կան ազ դակ, օգ նում էր բո լոր ե րե խա նե րին 
հեշ տութ յամբ հաս կա նա լու և կան խա տե սե լու ու սումնա կան գոր ծըն թաց նե րը:
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Նկար 2. «Հիմա - հետո» պատկերազարդ դասացուցակի օրինակ

Մի ջա վայ րը սո ցիա լա կան տե սանկ յու նից
Սո ցիա լա կան տե սանկ յու նից ու սումնա կան մի ջա վայրն ա ջակ ցում ու խթա նում է ե րե խա նե-

րի, դաս տիա րակ նե րի և  ըն տա նիք նե րի հա ղոր դա կա ցու մը` հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի խմբա-
վո րու մը, գոր ծո ղութ յուն նե րի կազ մա կեր պու մը և ն յու թե րի ընտ րութ յունն ու մա տու ցու մը (Sandall 
& Schwartz, 2009): Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զը կի րա ռում է ու սումնա կան մի ջա վայ րի սո-
ցիա լա կան տե սա կե տից օ ժան դա կե լու մի քա նի ե ղա նակ: Այն խթա նում է ե րե խա նե րի հա ղոր դակ-
ցու մը միմ յանց և մե ծա հա սակ նե րի հետ, ին չը նպաս տում է բո լոր ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան և հու-
զա կան զար գաց մա նը: Արդ յուն քում, ու սու ցում և  օ ժան դա կութ յուն ստա ցող յու րա քանչ յուր ան հատ 
կա րո ղա նում է ու րիշ նե րի հետ առնչ վել և հա կա սութ յուն նե րը կար գա վո րել: Դաս տիա րակ ներն աշ-
խա տում են խմբա սեն յա կում պատ շաճ կապ պահ պա նել բո լոր ե րե խա նե րի հետ: Ե րե խա նե րի հետ 
նրանց հա րա բե րութ յուն նե րը զար գաց ման ամ բողջ ա ռա ջըն թա ցի հիմքն են: Այդ հիմքն ու նե նա լու 
դեպ քում դաս տիա րակ նե րը հա ջո ղութ յամբ նպաս տում են ման կա պար տե զի ա ռօր յա յում ա ռա ջա-
ցող սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րին: Միա ժա մա նակ դաս տիա րակ նե րը մի ջանձ նա յին հա-
կա սութ յուն նե րը դի տար կում են որ պես նոր սո ցիա լա կան հմտութ յուն ներ սո վո րե լու և  ա վե լի խոր 
հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լու մի ջոց: Յու րա քանչ յուր ե րե խա յին ճա նա չե լու և լիար ժեք հաս կա-
նա լու հա մար ժա մա նակ հատ կաց նե լը պար տա դիր պայ ման է ան հա տա կա նաց ված խնամ քի և  
ու սուց ման հա մար, ո րը նպաս տում է ե րե խա նե րի սո վո րե լուն և  ա ճե լուն:

Հա յաս տա նի ման կա պար տեզ նե րում սո ցիա լա կան հար մար վո ղա կա նութ յան հիմնա հար ցի 
վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ այս ո լոր տում կան ո րո շա կի ձեռք բե րումներ: Ման կա պար տեզ հա-
ճա խող ե րե խա նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն սո ցիա լա կան կա պեր հաս տա տե լու ի րենց հա սա կա-
կից նե րի, ինչ պես նաև մե ծա հա սակ նե րի հետ (այս կա պե րը եր բեմն խթան վում են ման կա վարժ-
նե րի կող մից): Դա, ի հար կե, նպաս տում է զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի սո-
ցիա լա կան և հու զա կան զար գաց մա նը և սա հուն անց մա նը տար րա կան դպրոց (Ս վաջ յան, 2014): 
Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի եր կու օ րի նա կի հետ մեկ տեղ ստորև կներ կա յաց նենք նաև 
Հա յաս տա նից մի օ րի նակ՝ Մա րիի պատ մութ յու նը, ո րը ցույց է տա լիս, թե ինչ դրա կան ներ գոր-
ծութ յուն կա րող է ու նե նալ դպրո ցա կան մի ջա վայ րի սո ցիա լա կան կող մը:

Օ մար 

Օ մա րի հետ աշ խա տող թիմն ա պա հո վեց, որ բո լոր դաս տիա րակ նե րը տե ղե կաց ված լի նեն 
նրա զար գաց ման նպա տակ նե րի մա սին և պար բե րա բար հան դի պեն տղա յի զար գա ցու մը խթա-
նող մո տե ցումնե րը պլա նա վո րե լու հա մար: Ս տաս կովս կին և գոր ծըն կեր նե րը (2012) նշում են. «Ու-
սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քը, ի տար բե րութ յուն այլ մո տե ցումնե րի, 
շեշ տը դնում է պա րապ մունք նե րը նա խա պես պլա նա վո րե լու կամ ու սումնա կան ծրագ րի մեջ օ ժան-
դա կութ յուն ներ նե րա ռե լու վրա» (էջ 115): Փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զի տնօ րե նը, որ ա մեն 
օր դի մա վո րում էր ե րե խա նե րին ման կա պար տեզ մտնե լիս, ա մեն ա ռա վոտ զրու ցում էր Օ մա րի 
հետ` ստեղ ծե լով կան խա տե սե լի փոր ձա ռութ յան հնա րա վո րութ յուն։ Այս փոր ձա ռութ յան շրջա նակ-
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նե րում Օ մա րը զրու ցում էր ոչ միայն տնօ րե նի, այլև դաս տիա րակ նե րի հետ։ Ն րանք խո սում էին 
այն մա սին, թե ինչ գոր ծով է ե րե խան զբաղ ված, իսկ լո գո պե դը կա տա րում էր անհ րա ժեշտ հու-
շումներ։ Սա դաս տիա րակ նե րին հմտութ յուն նե րի բնա կան կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն են տա-
լիս օր վա ըն թաց քում: Միա ժա մա նակ դաս տիա րակ նե րը խթա նում էին ե րե խա նե րի, հատ կա պես 
Օ մա րի և ն րա հա սա կա կից նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: Փոքր թի մե րով կար ճատև խա ղե րում 
տա րի քին հա մա պա տաս խան խոսք ու նե ցող ե րե խա նե րի ընդգր կու մը և խա ղա յին գոր ծո ղութ յուն-
նե րը հեր թա կա նութ յամբ կա տա րե լը ե րե խա նե րի, հատ կա պես Օ մա րի հա մար հմտութ յուն նե րի 
վարժ կի րառ ման և հա սա կա կից նե րի նկատ մամբ վստա հութ յուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յուն 
էր ըն ձե ռում։ 

Մեթ յու

Սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում կա տար ված ո րոշ փո փո խութ յուն ներն օգ տա կար ե ղան Մեթ յո ւի 
հա մար։ Ման կա վարժ նե րի թի վը, խմբա սեն յա կում նրանց գրա ված դիր քե րը հատ կա պես օգ տա-
կար էին Մեթ յո ւի հա ղոր դակ ցու մը խթա նե լու հա մար: Մեթ յո ւի հա սա կա կից նե րը դժվա րութ յամբ 
էին հաս կա նում նրան, ինքն էլ դժվա րա նում էր ըմբռ նել ստեղ ծա գոր ծա կան ու սյու ժե տա յին խա-
ղե րը։ Հա սա կա կից նե րին հաս կա նա լուն նպաս տող մե ծա հա սակ նե րի ա ջակ ցութ յու նը, հու շումնե-
րը, մեկ նա բա նութ յուն նե րը օգ նում էին Մեթ յո ւին բա րե լա վե լու հա սա կա կից նե րի հետ հա ղոր դակ-
ցու մը: Եր բեմն դաս տիա րակ նե րը ե րե խա նե րի փոքր խմբի հետ ըն թեր ցած պատ մութ յու նից մի 
դրվագ էին բե մադ րում Մեթ յո ւի մաս նակ ցութ յամբ: Սա ոչ միայն օգ նում էր ամ րապն դե լու այդ 
պատ մութ յան ըն կա լու մը, այլև պատ մութ յան սյու ժեի շրջա նակ նե րում շփվե լու հնա րա վո րութ յուն 
էր ստեղ ծում։ Մե ծա հա սակ նե րի ա ջակ ցութ յամբ Մեթ յուն սե փա կան հմտութ յուն նե րը զար գաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցավ, իսկ մյուս ե րե խա նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան զար գաց նե լու 
ապ րու մակց ման կա րո ղութ յուն նե րը` կան խե լով որ ևէ ըն կե րոջ բա ցա ռու մը խա ղին մաս նակ ցե լուց։ 

Մա րի

Մեկ տա րի հա տուկ կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լուց հե տո Մա րին սկսեց հա ճա խել 
նե րա ռա կան ման կա պար տեզ: Ման կա վարժ նե րը ժա մա նակ էին տրա մադ րում Մա րիին՝ կրկնվող 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով սո վո րեց նե լու, թե ինչ պես խո սել հա սա կա կից նե րի հետ և մաս նակ ցել 
ման կա պար տե զի ա ռօր յա յին: Այդ փոր ձով Մա րին սո վո րեց մաս նակ ցել խմբա յին գոր ծո ղութ յուն-
նե րին` ա ռանց գո ռա լու կամ ան ցան կա լի ձայ ներ ար տա բե րե լու: Նա կա րո ղա նում էր ե րե խա նե-
րի հետ շրջան նստել, բար ևել և ման կա պար տե զի դաս տիա րակ նե րի օգ նութ յամբ պա տաս խա նել 
հա սա կա կից նե րի հար ցե րին: Նա սկսեց հաս կա նալ մյուս ե րե խա նե րի զգաց մունք նե րը և  ապ-
րու մակ ցել նրանց: Մա րին ե րե խա նե րին միա ցավ նաև ճա շի ըն թաց քում և հետ ևում էր պա տա-
ռա քա ղով ու գդա լով ու տե լու ըն դուն ված կա նոն նե րին։ Իր այդ ձեռք բե րումնե րը նա կի րա ռում էր 
նաև ըն տա նի քում: Մա րին կա րո ղա նում էր մայ րի կի հետ գնումնե րի գնալ, խա նու թում քայ լե լիս 
դրսևո րել ցան կա լի վար քա գիծ, ընտ րել դուր ե կած մի բան, ո րը կցան կա նար՝ առ նեին, մայ րի կին 
ա սել, թե ին չու է այն ու զում։ Մա րին սկսեց տա նը խա ղալ եղ բոր հետ` նրա հետ խա ղա լիք ներ 
փո խա նա կե լով։

 Ա ռանձ նա հա տուկ խնդիր նե րի հաղ թա հար մանն     
ուղղ ված թի րա խա յին մի ջամ տութ յուն ներ 
Տար վա ըն թաց քում ե րե խա նե րին ա վե լի լավ ճա նա չե լով՝ դաս տիա րակ նե րը հա ճախ նկա-

տում են, որ խմբա սեն յա կի տար բեր մա սե րում կա րե լի է փո փո խութ յուն ներ ա նել և յու րա քանչ յուր 
ե րե խա յի հա մար բա րեն պաստ պայ ման ներ ա պա հո վել։ Չ նա յած հա մընդ հա նուր կի րա ռութ յուն 
ու նե ցող մո տե ցումնե րի արդ յու նա վե տութ յա նը՝ շատ ե րե խա ներ ու նեն ա ռա վել հաս ցեա կան ու 
ան հա տա կան օ ժան դա կութ յան, խմբա սեն յա կի ֆի զի կա կան, ու սումնա կան և սո ցիա լա կան հար-
մա րե ցումնե րի կա րիք: Հա ճախ ո րոշ օ ժան դակ մի ջո ցա ռումներ կա րող են կի րառ վել ե րե խա նե րի 
փոքր խմբե րում, եր բեմն էլ հաս ցեագր ված են կոնկ րետ ե րե խա յի և կի րառ վում են սո վո րա կան 
պա րապ մունք նե րի մեջ ( Լո ւիս և Լիթլ, 2015): Ե րե խա նե րի հա տուկ կա րիք նե րը բա վա րա րե լու և  
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար պար տա դիր չէ նրանց ու սումնա կան գոր ծըն թա ցից կտրել 
ու ա ռանձ նաց նել։ Հայ մաս նա գետ նե րը դեռևս շա րու նա կում են ո րոշ ե րե խա նե րի ա ջակ ցութ յուն 
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տրա մադ րել տար բե րակ ված մո տեց մամբ։ Ս տորև բեր վում են օ րի նակ ներ փոր ձա րա րա կան ման-
կա պար տե զում Օ մա րի և Մեթ յո ւի փոր ձա ռութ յու նից, ո րոնք կա րող են գա ղա փար ներ, մտահ ղա-
ցումներ փո խան ցել հայ ե րե խա նե րին՝ նպա տա կա յին և  ան հա տա կան ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե-
լու հա մար։ 

 Ն պա տա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը դա սա սեն յա կի    
ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի տե սանկ յու նից

Օ մար

Խմ բա սեն յա կի ո րոշ մի ջա վայ րա յին փո փո խութ յուն ներ նպաս տում էին, որ Օ մա րը ներգ րավ-
ված մնա և լիար ժեք մաս նակ ցի խմբա սեն յա կում անց կաց վող աշ խա տանք նե րին: Խմ բա յին աշ-
խա տան քի ժա մա նակ Օ մա րը հա ճախ նստում էր դաս տիա րակ նե րից մե կի կող քին: Շ նոր հիվ դաս-
տիա րա կի օ ժան դա կութ յան՝ Օ մա րը կա րո ղա նում էր ար տա հայ տել մտքե րը, ամ րապնդ վում էր 
նրա խոս քա յին հա ղոր դակ ցու մը։ Մի ջա վայ րի նպա տա կադր ված հար մա րե ցումնե րը և  ու սումնա-
ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի սկզբունք նե րի կի րա ռու մը ա պա հո վում էին 
ո րո շա կի կրկնութ յուն ներ (օ րի նակ` ա մեն օր՝ ո րո շա կի ժա մին, կոնկ րետ եր գեր եր գե լը, կրկնվող 
գոր ծո ղութ յուն ներ ու նյու թեր կի րա ռե լը) դաս տիա րակ նե րին հնա րա վո րութ յուն էին ըն ձե ռում բա-
րե լա վե լու ե րե խա յի խոս քի ըն կա լումն ու հա ղոր դակ ցու մը։ 
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Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ո րոշ նպա տա կա յին մի ջամ տութ յուն ներ Մեթ յո ւի հա մար օգ-
տա կար ե ղան: Այս պես, ա ռա վել ծան րա բեռն ված օ րե րը դժվար էին Մեթ յո ւի հա մար: Երբ նույն 
տա րած քում մի քա նի հա սա կա կից էր լի նում, Մեթ յուն հա ճախ շեղ վում էր ու ա ռա ջադ րանքն 
ա վար տին հասց նե լու դժվա րութ յուն ու նե նում: Սա հատ կա պես նկա տե լի էր դառ նում, երբ պետք 
էր հագն վել ու դուրս գալ։ Այս գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նե լու և  ինք նու րույն հագն վե լու հմտութ յուն նե-
րը բա րե լա վե լու հա մար դաս տիա րակ նե րը նրա անձ նա կան ի րե րի տե ղը փո խե ցին` խմբի մի ջին 
հատ վա ծից տա նե լով խմբի ծայ րը։ Այդ պես նրան հագն վե լիս խմբից ա ռանձ նա ցած լի նե լու հնա-
րա վո րութ յուն տրվեց։ 

 Ն պա տա կա յին մի ջամ տութ յուն ներն ու սումնա կան     
գոր ծըն թա ցի տե սանկ յու նից

Օ մար

Խմ բա սեն յա կում խոս քի զար գաց մանն ուղղ ված աշ խա տան քի ժա մա նակ կա րող են դժվար 
լի նել ձայ նար ձա կումնե րը, ար տա սա նութ յունն ու խոս քի ար տա հայտ չա կա նութ յու նը լսե լը։ Փոր-
ձա րա րա կան ման կա պար տե զում Օ մա րի ու սուց մանն օ ժան դա կող մի ջամ տութ յուն նե րը կազ մա-
կերպ վում էին փոքր խմբե րում։ Նա մի քա նի շա բա թով ընդգրկ վում էր միև նույն հե տաքրք րութ-
յուն ներն ու նե ցող ե րե խա նե րի փոքր խմբում։ Խմ բա յին աշ խա տան քի ըն թաց քում ներ կա յաց վում 
էր նոր բա ռա պա շար, ո րը նա յու րաց նում էր դաս տիա րակ նե րի և լո գո պե դի օգ նութ յամբ:

Մեթ յու

 Ն պա տա կա յին ու սուց ման մի քա նի մո տե ցումներ օգ նե ցին Մեթ յո ւին զար գաց նե լու ու ա վե-
լաց նե լու իր հմտութ յուն նե րը։ Ն րա ԱՈՒՊ-ում նշված էր, որ նա տար վա ըն թաց քում կսո վո րի սպա-
սել իր հեր թին ու հետ ևել ցու ցումնե րին։ Նշ ված հմտութ յուն նե րի յու րաց մա նը նպաս տե լու նպա-
տա կով դաս տիա րակ նե րը կազ մա կեր պում էին խա ղեր նրա սի րած կեր պար նե րի՝ գեր հե րոս նե րի, 
հրեշ նե րի և կեն դա նի նե րի թե մա նե րով: Դաս տիա րա կը շա բա թը եր կու ան գամ Մեթ յո ւի հետ աշ-
խա տում էր այդ հմտութ յուն ներն ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ` կազ մա կեր պե լով մո տի վաց նող խա-
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ղեր: Այդ խա ղե րին մաս նակ ցում էին հա սա կա կից նե րը, որ պես զի Մեթ յո ւի` իր հեր թին սպա սե լու 
հմտութ յու նը ձևա վոր վեր բնա կան ճա նա պար հով և  ա ռօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րում։ 

Դաս տիա րակ նե րը Մեթ յո ւին մի գոր ծո ղութ յու նից մյու սին անց նել սո վո րեց նե լու հա մար ցու-
ցա բե րում էին անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն։ Մի ջոց նե րից մե կը, ո րը հատ կա պես օգ տա կար էր 
Մեթ յո ւի հա մար, ան հա տա կա նաց ված, պատ կե րա զարդ օ րա կարգն էր (տե՛ս Ն կար 3): Ի լրումն 
բո լոր ե րե խա նե րի հա մար պա տե րին փակց ված ա մե նօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րա կար գի՝ դաս-
տիա րակ նե րը Մեթ յո ւի հա մար կազ մել էին ան հա տա կան օ րա կար գեր, ո րոնք իր հետ տա նում 
էր խա ղա սեն յա կի մի կենտ րո նից մյու սը։ Ն րան ցում մի քա նի քայլ պա հան ջող հանձ նա րա րութ-
յուն նե րը ներ կա յաց ված էին քայլ առ քայլ, բա ժան ված էին ե րե խա յի հա մար հա սա նե լի, մատ չե լի 
մա սե րի։ Օգ տա գոր ծե լով Մեթ յո ւի հե տաքրք րութ յու նը հրեշ նե րի նկատ մամբ` դաս տիա րակ նե րը 
Մեթ յո ւին տա լիս էին հրեշ նե րի նկար նե րով տի պեր, ո րոնք նա փակց նում էր այն նկա րի վրա, ո րի 
հետ կապ ված հանձ նա րա րութ յու նը հա ջո ղութ յամբ ա վար տում էր։ Օ րի նակ՝ հինգ խա ղա լիք տե ղը 
դնե լուց հե տո նա կա րող էր ի րե րը հա վա քե լու հանձ նա րա րութ յան կող քին փակց նել հրե շի նկա-
րը: Այս մո տե ցու մը օգ նում էր Մեթ յո ւին կա տա րե լու իր հա մար ոչ ցան կա լի գոր ծո ղութ յուն նե րը` 
մնա լով մո տի վաց ված։ Ո րոշ գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լիս ի մա նա լով, որ իր հեր թին սպա սե լը 
ե րե խա յին կա րող է շե ղել հանձ նա րա րութ յու նը կա տա րե լուց, դաս տիա րակ նե րը թույլ էին տա լիս 
նրան լի նել ա ռա ջի նը։ Օ րի նակ՝ թույլ էին տա լիս, որ ձեռ քերն ա ռա ջի նը լվա նա կամ ա ռա ջինն 
ընտ րի խա ղի մաս նի կը։ 

Նկար 3. Մեթյուի պատկերազարդ օրակարգը

Ն պա տա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը սո ցիա լա կան տե սանկ յու նից

Օ մար 

Տար բեր տա րի քի ե րե խա նե րից բաղ կա ցած խումբն Օ մա րին հնա րա վո րութ յուն տվեց շփվե-
լու ե րե քից հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի հետ, իսկ նե րա ռա կան մի ջա վայ րը նրան դրդեց ու ժեղ 
կող մեր ու դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ըն կեր նե րի հետ ընդգրկ վե լու տար բեր գոր ծո ղութ յուն նե րում։ 
Այս մի ջա վայ րը նրան թույլ տվեց հա ճա խա կի զրու ցել և  ար տա հայ տել իր մտքե րը: Ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ Օ մարն ընկճ վում էր, բայց երկ րորդ տար վա վեր ջին նա ինք նավս տա հութ յուն ձեռք բե-
րեց, բա րե լավ վեց նրա ար տա սա նութ յու նը, հարս տա ցան բա ռա պա շա րը և կա պակց ված խոս քը, 
նրան սկսե ցին հեշ տութ յամբ հաս կա նալ։

Մեթ յու 

Փոր ձա րա րա կան դպրո ցում ան հա տա կա նաց ված մո տեց ման շնոր հիվ ե րե խա նե րի ա ռա վե-
լութ յուն նե րը և դժ վա րոււթ յուն նե րը մշտա պես մնում էին ման կա վարժ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո-
նում: Ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րութ յուն նե րը և  ու ժեղ կող մե րը նկա տի ու նե նա լը 
կա րող էր նպաս տել նրանց ուս ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը: Մեթ յո ւի դեպ քում դաս-
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տիա րակ ներն օգ տա գոր ծե ցին Մեթ յո ւի հե տաքրքր վա ծութ յու նը հա սա կա կից նե րի հետ սո ցիա լա-
կան սերտ կա պեր ու նե նա լու հար ցում։ Օ րի նակ՝ թեև Մեթ յո ւի հա մար դժվար էր մաս նակ ցել ա ռօր-
յա գոր ծո ղութ յուն նե րին, հա սա կա կից նե րի հետ նա մեծ հա ճույ քով վա զում էր, ցատ կում, մագլ ցում 
ու սո ղում: Դա նկա տե լուց հե տո դաս տիա րակ նե րը գտան խմբա սեն յա կում Մեթ յո ւի սո ցիա լա կան 
ու ժեղ կող մե րը շա հե կա նո րեն օգ տա գոր ծե լու այլ ու ղի ներ նույն պես: Օ րի նակ՝ հագն վե լու վրա ե րե-
խա յին կենտ րո նաց նե լու նպա տա կով, պայ ման նե րը փո փո խե լուց բա ցի, դաս տիա րակ նե րը նրան 
ա ռա ջար կե ցին հագն վել նա խընտ րե լի ըն կե րոջ ըն կե րակ ցութ յամբ։ Ըն կե րը Մեթ յո ւին ինք նու րույն 
հագն վե լու օ րի նակ էր ծա ռա յում և ն րան սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն էր ցույց տա լիս։ Այս պի սով, 
Մեթ յո ւի մեջ ձևա վոր վեց հագն վե լու հմտութ յու նը: Հա սա կա կից նե րը նրան օգ նում էին ԱՈՒՊ-ում 
սահ ման ված խոս քին ու հա ղոր դակց մա նը վե րա բե րող նպա տակ նե րին հաս նե լու հար ցում։ Ն րա 
հետ աշ խա տող լո գո պե դը նկա տել էր, որ հնչար տա սա նութ յան աշ խա տանքն ա վե լի արդ յու նա-
վետ է, ե թե գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում են նաև հա սա կա կից նե րը։ Մեթ յուն իր խոս քը դա սըն կեր-
նե րին հաս կա նա լի դարձ նե լու հա մար ա վե լի շատ ջանք էր գոր ծադ րում, քան մե ծա հա սակ նե րի 
հետ խո սե լիս։ 

 Հա ճա խա կի և կա յուն դրսևոր վող խնդիր նե րի     
հաղ թա հար մանն ուղղ ված մի ջամ տութ յան ին տեն սի վա ցու մը
Եր բեմն կար ևոր հմտութ յուն ներ յու րաց նե լու հա մար ե րե խա նե րին անհ րա ժեշտ է ա վե լի ին-

տեն սիվ ա ջակ ցութ յուն: Ե րե խա նե րին տրա մադր վող ա ջակ ցութ յուն նե րի ին տեն սի վաց ման հա-
մար թի մը պետք է նկա տի ու նե նա, թե արդ յոք՝ 

ա)  պայ ման ներն այն պի սի՞ն են, որ ե րե խան բա վա կա նա չափ ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն 
է ու նե նում գոր ծե լու և հե տա դարձ կապ ստա նա լու հա մար,

բ)  ե րե խան բա վա կա նա չափ ժա մա նակ ու նե նու՞մ է հմտութ յու նը փոր ձար կե լու հա մար, 

գ)  կա՞ մի ջամ տութ յան այլ տար բե րակ, որն արդ յու նա վետ կլի ներ նույն նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար։ 

Ա վե լի ին տեն սիվ մի ջամ տութ յունն ի րա կա նաց վում է, ե թե հա մընդ հա նուր ու նպա տա կա-
յին մի ջամ տութ յուն նե րը հա ջո ղութ յուն չեն ա պա հո վում։ Ն կա տի ու նե նա լով, որ հայ մաս նա-
գետ նե րը շա րու նա կում են աշ խա տել ա ռան ձին ե րե խա նե րի հա ճա խա կի ու կա յուն դրսևոր վող 
խնդիր նե րը հաղ թա հա րե լու ուղ ղութ յամբ, կրկին բե րում ենք օ րի նակ ներ փոր ձա րա րա կան 
ման կա պար տե զից`  նպա տակ ու նե նա լով փո խան ցել ին տեն սիվ մի ջամ տութ յան փոր ձը, ո րը 
հայ ե րե խա նե րի հա մար նույն պես կա րող է արդ յու նա վետ լի նել։

Մի ջամ տութ յան ին տեն սի վա ցու մը Օ մա րի հա մար 
Օ մա րին օ ժան դա կող թի մը ո րո շեց, որ նրա խոս քի հստա կեց ման և սո ցիա լա կան շփումնե-

րի բա րե լավ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա վե լի ին տեն սիվ մի ջամ տութ յուն: Ցան կա լի արդ յուն քը 
ձգձգվում էր, թիմն էլ մտա վա խութ յուն ու ներ, որ դպրո ցա կան տա րի քում Օ մա րը հա սա կա կից-
նե րի հետ կա րող է բա ցա սա կան սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նե նալ: Մի ջամ տութ յունն 
ին տեն սի վաց նե լու հա մար թի մը ո րո շեց, որ Օ մա րը մի ջամ տութ յուն կստա նա նաև ա նաղ մուկ 
պայ ման նե րում, ա վե լի ա ռանձ նաց ված կրթա կան մի ջա վայ րում, որ տեղ լո գո պե դը կկա րո ղա նա 
հեշ տութ յամբ լսել և հղ կել ո րոշ հնչյուն նե րի ար տա սա նութ յու նը: Դ րա հա մար Օ մարն սկսեց շա-
բա թա կան մեկ ան գամ ման կա պար տեզ գալ մյուս ե րե խա նե րից 45 րո պե շուտ` մաս նակ ցե լու լո-
գո պե դի պա րապ մունք նե րին հնչյուն նե րի ար տա բե րումն ու խոս քի սա հու նութ յու նը բա րե լա վե լու և 
կա կա զութ յու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով:

Բա ցի ան հա տա կան պա րապ մունք նե րից, թի մի նա խա ձեռ նութ յամբ հա տուկ ման կա վար ժը 
Օ մա րի և ևս եր կու սից չորս թվով ե րե խա յի հա մար խմբա սեն յա կի ա ռան ձին հատ վա ծում կազ մա-
կեր պում էր ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցում պա հան ջող խա ղեր: Մի ջո ցա ռումնե րի ին տեն սի վաց-
մա նը զու գա հեռ գոր ծու նեութ յան տե սակ ներն ընտր վում էին՝ ե րե խա յի հե տաքրք րութ յուն նե րի 
կամ կա րիք նե րի վրա հիմն վե լով: Բա ցի դրա նից, խմբի ընտ րութ յու նը հիմն վում էր մյուս ե րե խա նե-
րի հե տաքրք րութ յուն նե րի կամ նրանց ա վե լի զար գա ցած հմտութ յուն ներ ու նե նա լու փաս տի վրա։ 
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Վեր ջի նիս շնոր հիվ նրանք Օ մա րին օ րի նակ էին ծա ռա յում։ Օ մա րը, որ պես կա նոն, ընդգրկ վում 
էր խաղ-բե մա կա նա ցումնե րի մեջ, ո րին մաս նակ ցում էին հա ղոր դակց ման ա ռա վել զար գա ցած 
հմտութ յուն ներ ու նե ցող, համ բե րա տար ու ա ջակ ցող ե րե խա ներ: Խմ բի աշ խա տանքն ուղ ղորդ վում 
էր դաս տիա րա կի կող մից։ Օ մա րը խա ղին մաս նակ ցե լու էր հրա վի րում ըն կեր նե րին, ար տա հայ-
տում էր իր զգաց մունք նե րը, հաղ թա հա րում էր հիաս թա փութ յունն ու հա կա սութ յուն նե րը: Խմ բա-
յին աշ խա տան քից դուրս Օ մա րը շա րու նա կում էր բնա կան պայ ման նե րում շփվել ի րեն օ րի նակ 
ծա ռա յող ե րե խա նե րի և  ուղ ղոր դող դաս տիա րակ նե րի ու մաս նա գետ նե րի հետ: Ին տեն սիվ մի ջամ-
տութ յան և հմ տութ յուն նե րի կի րառ ման բնա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի հա մադ րու մը կար ևոր էր 
նրա ընդ հա նուր զար գաց ման հա մար և  օգ նում էր հա սա կա կից նե րի հետ ա վե լի մտե րիմ հա րա բե-
րութ յուն ներ հաս տա տե լուն:

Մի ջամ տութ յան ին տեն սի վա ցու մը Մեթ յո ւի հա մար 
Մեթ յո ւին ա ջակ ցող թի մը ո րո շեց, որ փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում տե ղի ու նե ցող 

գոր ծու նեութ յան տար բեր տե սակ նե րի մեջ ներգ րավ վե լու հա մար տղան ա ռա վել ին տեն սիվ մի-
ջամ տութ յան կա րիք ու նի։ Հաշ վի առ նե լով Մեթ յո ւի մկա նա յին ցածր լար վա ծութ յունն ու ֆի զի կա-
կան թե րա պիա յի հա ճա խա կի պա րապ մունք նե րը` դաս տիա րակ նե րը հնա րա վո րինս նվա զեց րին 
նրա ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծութ յունն ու Մեթ յո ւին սո վո րեց ին անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
պատ շաճ ձևով ընդ մի ջում խնդրել: Օ րի նակ՝ ման կա պար տե զի խա ղահ րա պա րա կը բա վա կան մեծ 
էր և ն րա դա սա սեն յա կից հե ռու: Դաս տիա րակ նե րը նկա տել էին, որ Մեթ յուն հա ճույ քով ու ե ռան-
դով խա ղում է հա սա կա կից նե րի հետ, բայց հե տո խա ղահ րա պա րա կից վե րա դառ նա լը նրան ու-
ժաս պառ է ա նում։ Այս տեղ ե րե խան դժվա րա նում էր մաս նակ ցել գոր ծու նեութ յան հա ջորդ ձևին, 
հա ճախ այլևս ի վի ճա կի չէր լի նում։ Սայ լա կից օգտ վե լու շնոր հիվ Մեթ յուն փո խեց իր պատ կե րա-
զարդ օ րա կար գը՝ այն տեղ ա վե լաց նե լով հա ջորդ գոր ծո ղութ յան նկա րը։ Դա սըն կեր նե րը հեր թով 
հրում էին սայ լա կը, և Մեթ յուն նրանց հետ շփվե լու հնա րա վո րութ յուն էր ու նե նում։ 

Մեթ յուն եր բեմն մեծ խմբով պա րապ մունք նե րին լիար ժեք մաս նակ ցե լու դժվա րութ յուն էր ու-
նե նում: Դ րանք հիմնա կա նում տևում էին 20 րո պե և  են թադ րում էին խմբով եր գե ցո ղութ յուն, գրքի 
ըն թեր ցում, տիկ նիկ նե րով խաղ կամ ուղ ղորդ վող խմբա յին զրույց ներ: Այն օ րե րին, երբ Մեթ յուն 
շատ հոգ նած էր լի նում և չէր կա րո ղա նում այդ պա րապ մունք նե րին լիար ժեք մաս նակ ցել, դաս-
տիա րակ նե րից ընդ մի ջում էր խնդրում և հանգս տա նում էր խմբա սեն յա կում դրված բազ մո ցին: 
Մեթ յո ւին ընդ մի ջում խնդրել սո վո րեց րել էր լո գո պե դը, ո րը նրան խո սող սարք էր տրա մադ րել 
և սո վո րեց րել էր դրա նից օգտ վել: Լո գո պե դը սար քի մեջ մուտ քագ րել էր ե րե խա յի հիմնա կան 
խնդրանք նե րը և հա ճախ պետք ե կող ար տա հայ տութ յուն նե րը։ Երբ Մեթ յուն սեղ մում էր նկա րը, 
սարքն իր փո խա րեն ար տա սա նում էր բա ռը։ Օ րի նակ՝ «ա սում էր»` ընդ մի ջում եմ ու զում։ Երբ 
Մեթ յուն ընդ մի ջում էր խնդրում, դաս տիա րակ նե րը նրան թույլ էին տա լիս նստել բազ մո ցին և 
թեր թել այն գրքե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում էին խմբա յին ըն թեր ցա նութ յան ժա մա նակ: Մեթ յո ւի 
տո կու նութ յու նը, աշ խա տու նա կութ յու նը և մե ծե րի հետ ան կաշ կանդ հա ղոր դակց վե լու կա րո ղութ-
յունն աս տի ճա նա բար բա րե լավ վում էին։ Նա սկսեց խմբա յին պա րապ մունք նե րին ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կով ու ա վե լի հա ճա խա կի մաս նակ ցել: Մեթ յո ւին խմբից հե ռու հանգս տա նալ թույլ տա լով` 
դաս տիա րակ նե րը հար գում էին նրա ան հա տա կան կա րիք նե րը, ոչ թե պար տադ րում ա պարդ յուն 
մաս նակ ցութ յու նը:

 Ն պա տա կադր ված և  արդ յու նա վետ ան ցու մը       
վաղ ման կութ յան ծրագ րե րից տար րա կան դպրոց
Զար գաց ման խան գա րում և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող փոք րիկ նե րի հա մար վաղ կրթութ-

յան բարձ րո րակ ծրագ րե րի հա սա նե լիութ յան մե ծա ցու մը և կր թա կան մի մա կար դա կում ե րե խա յի 
ստա ցած գի տե լիք նե րը մյուս մա կար դակ փո խան ցե լուն նպաս տե լը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն 
բա րե փո խումներ ի րա կա նաց նե լու գոր ծում։ Տ նից նա խադպ րո ցա կան ու սումնա կան հաս տա տութ-
յուն, այն տե ղից տար րա կան դպրոց, ա պա կրթութ յան ա վե լի բարձր մա կար դակ ներ արդ յու նա վետ 
կեր պով անց նե լը գնա լով ա վե լի մեծ ու շադ րութ յան են ար ժա նա նում ինչ պես Ա մե րի կա յի Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում, այն պես էլ Հա յաս տա նում: Այս հար ցը քննութ յան է են թարկ վել։
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Հաշ վետ վութ յան մեջ ման րա մաս ն վեր լուծ վում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
սա հուն անց մա նը խան գա րող և ն պաս տող գոր ծոն նե րը, ար վում են ա ռա ջար կութ յուն ներ կրթութ-
յան մի մա կար դա կից մյու սին, ա պա ինք նու րույն ապ րե լուն անց նե լու վե րա բեր յալ ( Հույ սի կա-
մուրջ, 2015; SABER, 2012): Այս հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա « Հույ սի կա մուր ջը» 
ՀՀ կրթութ յան ու գի տութ յան նա խա րա րութ յան և Է դին բուր գի հա մալ սա րա նի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յամբ կազ մել է տնից նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն սա հուն անց ման ու ղե ցույ ցը 
դաս տիա րակ նե րի հա մար (http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Armenia_transition_research_
FINALd.pdf)։

Երեխաների անցման պլանավորման նմանօրինակ ուղեցույց օգտագործվում է ԱՄՆ-ում, 
այն է. «Հատուկ կրթության կրտսեր խմբից ավագ խումբ անցման ստուգաթերթ» (2017) (http://
ectacenter.org/~pdfs/decrp/TR-3_Transition_to_Kindergarten_2017.pdf): Եր կու ու ղե ցույց նե րում էլ 
նկա րագր ված են կրթութ յան մի մա կար դա կից մյու սին արդ յու նա վետ ան ցումնե րը և յու րա քանչ-
յուր մա կար դա կում տար բե րակ ված կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը. կար ևոր վում են փո խըմբռ նու մը, տրամդր վող ա ջակ ցութ յուն նե րի հա մա կար գու մը և  անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում ե րե խա նե րին ան հա տա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը։

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին
1.  Կար ևո րե՛ք նվիր ված և բա նի մաց մաս նա գի տա կան թի մի ա ջակ ցութ յամբ հաշ ման դա մութ-

յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կա րիք նե րի հայտ նա բե րումն ու նրանց տրա մադր վող ա ջակ-
ցութ յու նը։ 

2.  Սկ սե՛ք ու սումնա ռութ յան հա մար ո րակ յալ մի ջա վայ րի ստեղ ծու մից՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
բո լոր ե րե խա նե րի ո րակ յալ կրթութ յան հա մար կար ևոր են մի ջա վայ րա յին պայ ման նե րը` 
ու սումնա կան, ֆի զի կա կան, սո ցիա լա կան։ 

3.  Պար բե րա բար և ս տեղ ծա գոր ծա բար մտա ծե՛ք ման կա պար տե զի ձեր խմբի ա մե նօր յա 
ա նե լիք նե րի մեջ մեկ ե րե խա յի կամ ե րե խա նե րի փոքր խմբի ուս մանն օ ժան դա կող նպա-
տա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը նե րա ռե լու մա սին:

4.  Ն կա տի՛ ու նե ցեք, որ նպա տա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը եր բեմն բա վա րար չեն լի նե լու և  
ա վե լի ին տեն սիվ մի ջամ տութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նա լու` ուղղ ված տվյալ 
պա հին ե րե խա յի հմտութ յուն նե րի, նրա հա մար մյուս նե րի կող մից սահ ման ված նպա տակ-
նե րի հա մա պար փակ վեր լու ծութ յանն ու այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար պայ ման-
նե րի ստեղծ մա նը։ 

5.  Վաղ մի ջամ տութ յան նե րա ռա կան խմբի աշ խա տանք նե րին փոք րիկ նե րի մաս նակ ցութ յա-
նը և  արդ յու նա վետ ու սուց մա նը նպաս տող ձեր մո տե ցումնե րը փո խան ցե՛ք ե րե խա յի ըն-
տա նի քին և  այն տար րա կան դպրո ցին, ուր նա հե տա գա յում հա ճա խե լու է։ Սա կնպաս տի 
արդ յու նա վետ մո տե ցումներն ա ռա վել լայն շրջա նա կում և շա րու նա կա բար կի րա ռե լուն։ 

6.  Կա րիք նե րի վրա հիմն ված մի ջամ տութ յուն նե րը պլա նա վո րե լիս փոր ձե՛ք հաս կա նալ յու րա-
քանչ յուր ե րե խա յի ան հա տա կա նութ յու նը, բա ցա հայ տել նրա ու ժեղ և թույլ կող մե րը։

7. Ե րե խա յին առնչ վող աշ խա տան քում փոր ձե՛ք ընդգր կել նաև ըն տա նի քը։

Մտքեր ղե կա վար նե րի հա մար
1.  Խոր հե՛ք, թե որ քա նով է ձեր հաս տա տութ յու նը պատ րաստ ի րա կա նաց նե լու ո րակ յալ նե-

րա ռա կան կրթութ յուն։ Պ լա նա վո րե՛ք վե րա պատ րաս տումներ, կազ մա կերպ չա կան օ ժան-
դա կութ յուն ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ կլի նեն ծրագ րի հա ջո ղութ յան հա մար:

2.  Կար ևոր է, որ դաս տիա րակ ներն ի րա կա նաց նեն թի մա յին աշ խա տանք, պար բե րա բար 
հան դի պեն և քն նար կեն ըն թա ցիկ հար ցե րը` ուղղ ված ե րե խա նե րի կա րիք նե րին, հա մա-
պա տաս խան ծրագ րեր մշա կե լուն և միմ յանց օ ժան դա կե լուն։ 
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3.  Ն կա տի՛ ու նե ցեք, որ ըն տա նիք նե րը, հատ կա պես ե րե խա յի վաղ տա րի քում, նրա հաշ ման-
դա մութ յան փաս տը հաս կա նա լու և  ըն դու նե լու տար բեր փու լե րում կա րող են լի նել։ Իր 
ա նե լիք նե րը պատ կե րաց նե լու հա մար ըն տա նի քին հար կա վոր է բո լո րի ա ջակ ցութ յու նը:

4.  Մշ տա պես պայ ման ներ ստեղ ծեք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող 
մաս նա գետ նե րի լրա ցու ցիչ վե րա պատ րաս տումնե րի հա մար: Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում 
վե րահս կե՛ք գոր ծըն թա ցը:

5.  Ներգ րավ վե՛ք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ան հա տա կան ու սումնա կան պլան-
նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում և վե րահս կեք աշ խա տան քի ո րա կը:

6.  Հա մա գոր ծակ ցութ յուն ստեղ ծեք ե րե խա յի հետ աշ խա տող տար բեր կազ մա կեր պութ յուն-
ներ ներ կա յաց նող մաս նա գետ նե րի միջև: Դա հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ե րե խա յի մա-
սին ձեռք բե րե լու լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ և պատ շաճ ձևով կազ մա կեր պե լու աշ խա-
տանք նե րը:

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր
1.  Ո րո՞նք են նե րա ռա կան նա խադպ րո ցա կան մի ջա վայ րի հիմնա կան ա ռանձ նա հատ կութ-

յուն նե րը, ո րոնք նպաս տում են բո լոր ե րե խա նե րի ու սումնա ռութ յա նը:

2.  Ինչ պե՞ս կկազ մա կեր պեք ե րե խա նե րի յու րա հա տուկ կա րիք նե րի օ ժան դա կութ յանն ուղղ-
ված նպա տա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը: Ի՞նչ մո տե ցումներ կկի րա ռեք:

3. Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս կկի րա ռեք ին տեն սիվ մի ջամ տութ յուն:

4.  Ո րո՞նք են ա ռան ձին ե րե խա նե րի կա րիք նե րի բա վա րար ման մար տահ րա վեր նե րը վաղ 
մի ջամ տութ յան ծրագ րե րում։

5.  Ինչ պե՞ս կա րող եք ա պա հո վել փոք րիկ նե րի սա հուն ան ցու մը նա խադպ րո ցա կան ու սում-
նա կան հաս տա տութ յու նից տար րա կան դպրո ց։
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Այս գլխում շա րադր վում է ԱՄՆի և Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան նե րա ռա կան կրթութ յան պատ մութ յու նը։ Այն կօգ

նի ղե կա վար նե րին հաս կա նա լու և հաղ թա հա րե լու բո լոր ե րե
խա նե րի հա մար նե րա ռա կան կրթութ յան ճա նա պար հին առ կա 
խո չըն դոտ նե րը։

ՆԵՐԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՂԵԿ ԱՎ ԱՐ ՈՒՄ

Մայքլ Լավիթ
Մինեսոթայի համալսարան

Ալ վա րդ Պողոսյան
 ՅՈՒՆԻՍԵՖի հայաստանյան գրասենյակ

Վե րգ ինե Եսա յա ն
Երևանի թիվ 17 hատուկ դպրոց

Գլուխ 14
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Նախ քան այս գլուխն ըն թեր ցե լը հարց րեք ձեզ

1.  Ինչ պե՞ ս  կա րող են վար չա կան կ ա ռույց նե րը խո չըն դո տել ան ցու մը դե պի նե րա ռա կան 
կրթութ յուն և նե րա ռում:

2.  Ի՞նչ դա սեր կա րող ենք քա ղել հա տուկ կրթութ յան պատ մութ յու նից։ Դպ րոց նե րը և հա սա-
րա կութ յունն ա վե լի նե րա ռա կան դարձ նե լու գոր ծում  դրանք մեզ ին չո՞վ կօգ նեն:  

3.  Ինչ պե՞ս է մեր բա ռա պա շարն ազ դում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րին ըն դու նե լու 
վրա։

4.  Ինչ պե՞ս կա րող է հաս տա տութ յան ղե կա վա րութ յու նը ա վե լի դյու րին դարձ նել նե րառ ման 
կա յա ցու մը դպրոց նե րում և դպ րո ցա կան շրջան նե րո ւմ:

Նե րա ծութ յուն 
Ու սումնա կան տար վա ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում դպրո ցի տնօ րե նը հետ ևում էր, թե 

ինչ պես են մի քա նի նոր ըն դուն ված ա շա կերտ ներ «ծա նո թա նում և ճա նա չում» դպրո ցը: Մի դա-
սա րա նում կե սօ րին կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող հինգ տա րե-
կան ե րե խա նե րը լրա ցու ցիչ օգ նութ յուն էին ստա նում: Ե րե խա նե րից յու րա քանչ յու րի առջև դրված 
քար տի վրա ու սու ցիչն ըն թեռ նե լի գրել էր յու րա քանչ յու րի ա նու նը և  ան հա տա պես աշ խա տում էր 
նրանց հետ` օգ նե լով, որ տես նեն քար տի վրա մա տի տով գրա ծի ու ի րենց ան վան ար տա սա նութ-
յան կա պը: Կար ևոր է ի մա նալ, որ ո րոշ ե րե խա ներ ման կա պար տեզ են գա լիս գույ ներն ու տա ռերն 
ի մա նա լով և նույ նիսկ կար դա լուն տի րա պե տե լով, մյուս նե րը` ոչ։ 

Տ նօ րե նը կքանս տեց մի փոք րիկ աղջ կա կող քին, ո րը տա րա կու սած նա յում էր ա ռա ջադ րան-
քին։ Տա ռե րի գրութ յու նը մեծ հե տաքրք րութ յուն էր ա ռա ջաց րել նրա մեջ: Փոք րի կը, մա տի տը ձեռ-
քում պա հած, զգու շո րեն փոր ձում էր մա քուր թղթի վրա այս տեղ-այն տեղ կարճ, ու ղիղ գծեր քա շել:

«Ըն դօ րի նա կե լով ու սուց չի ա րա ծը՝ տնօ րենն սկսեց մա տի շար ժու մով տա ռե րը գրել գրա սե
ղա նի վրա: Աղջ նա կը նա յում էր, իսկ հե տո նույնն ա րեց թղթի վրա իր մա տի տով: Ն րա գծե րից 
սկսե ցին նշմար վել տա ռեր, նա ա վար տեց ու գլու խը վեր բարձ րաց րեց: Տ նօ րե նը նա յեց ե րե խա յի 
ստեղ ծած գլուխ գոր ծո ցին և բարձ րա ձայն կար դաց նրա ա նու նը: Աղջ նա կի դեմ քը փայ լեց այն պի սի 
շո ղա ցող ժպի տով, ո րը սեն յա կը լու սա վո րեց: Հաս կա ցավ, որ կա րող է գրել իր ա նու նը»:

Ին չի՞ մա սին է այս պատ մութ յու նը: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ մի ե րե խա յի, ո րին ինչ-որ 
ձևով օգ նել են ու սուց ման ըն թաց քում միտ քը զար գաց նե լու և սիր տը բա ցե լու նրա առջև։ Հի շո՞ւմ 
եք, թե ինչ պես ա կա նա տես ե ղաք «ուս ման հրաշ քին»: Այս գլխի նպա տակն է դրդել յու րա քանչ-
յու րիս ստանձ նե լու ուս ման հրաշ քի կա յաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը և 
յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար այդ հրաշ քի ի րա գոր ծու մը։ Բա՞րդ է թվում։ Խնդ րում ենք, շա րու-
նա կե՛ք կար դալ:  

Դա սագր քի այս գլու խը ներ կա յաց նում է նե րա ռա կա նութ յան ի րա կա նաց ման այն քայ լե րը, 
ո րոնք օգ նում են ու սու ցիչ նե րին հաս կա նա լու, թե նե րա ռա կան դա սա րա նի ու դպրո ցի կա յաց ման 
գոր ծում ինչ դեր ու նեն դաս ղեկ նե րը, մաս նա գետ նե րը, ծնող նե րը և  ա շա կերտ նե րը։

Այս քայ լերն ու սու ցիչ նե րը սո վո րում են բու հում. դրան ցից են գնա հա տու մը, բազ մա մաս նա-
գի տա կան   թի մե րի և  ա շա կերտ նե րի ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քը, ան հա տա կան ու սումնա-
կան պլա նի մշա կու մը, յու րա քանչ յուր ե րե խա յի յու րա հա տուկ կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց-
վող նո րա րա րա կան ու սումնա կան տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գոր ծու մը։ 

Ծա վա լե լով ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յուն՝ մենք չենք դա դա րում սո վո րե լուց։ Մեր գի-
տե լիք նե րի մեծ մա սը ձեռք ենք բե րում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում: Այս պես, 
առ կա մո տե ցումնե րը յու րա քանչ յուր ե րե խա յի կա րիք նե րին հար մա րեց նե լու հա մար ու սու ցիչ նե-
րը կա տա րում են մաս նա գի տա կան   դա տո ղութ յուն ներ և հիմն վում ու նե ցած գի տե լիք նե րի վրա։ 
Ն րանք նաև գի տեն, թե որ քան կար ևոր է ճկուն և հար մար վող լի նելն այլ մո տե ցումներ փոր ձե-
լու, դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը փոր ձար կե լու հար ցում։ Դա սագր քի ընդ հա նուր նպա տա կից ել-
նե լով՝ այս գլխում ար ծարծ վում են ղե կա վար ման հիմնա հար ցե րը, նե րա ռա կան կրթութ յու նը դի-
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տարկ վում է «ին չու»-ի, ոչ թե «ինչ պես»-ի տե սանկ յու նից։ Կր թութ յան հետ առնչ վող նե րը (կրթութ-
յան նա խա րա րութ յուն, քա ղա քա պե տա րան նե րի կրթութ յան վար չութ յուն ներ, դպրո ցի տնօ րեն, 
ու սու ցիչ, ա ջակ ցող մաս նա գետ) պետք է ըմբռ նեն նե րա ռա կան կրթութ յան «ին չու»-ն։ Որ պես զի 
բո լոր ե րե խա ներն ի րենց նե րառ ված զգան, դպրոց ներն էլ բո լո րի հա մար անվ տանգ հանգր վան 
դառ նան, բո լո րը պետք է միա վո րեն ի րենց ջան քե րը։ 

Այս պի սով, հա ջող ված դա սա րան ներն ու դպրոց ներն ա նում են ա վե լին, քան մենք կա րող 
ենք պատ կե րաց նել։ Բո լոր ման կա վարժ նե րը պետք է հաս կա նան նե րա ռա կան կրթութ յան ա նա-
ռար կե լիո րեն ըն դու նե լի լի նելն ու այն ի րա կա նութ յուն դարձ նեն: Այս գլխի սկզբում ներ կա յաց ված 
պատ մութ յու նը «փոքր հրաշք նե րից» մեկն է: Ո՞րն է ձեր պատ մութ յու նը:

Դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը պետք է հաս կա նան նման մեծ չա փի ինս տի տու ցիո նալ փո փո-
խութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու փու լե րը: Ի վեր ջո, նե րա ռա կան կրթութ յան հա ջո ղութ-
յու նը ե րաշ խա վոր ված կլի նի, ե թե բո լորս միա սին աշ խա տենք ի բա րօ րութ յուն դպրոց նե րի, ա շա-
կերտ նե րի և մեկս մյու սի: Ման կա վարժ նե րը միա սին սո վո րում են դի մա կա յել առ կա մար տահ րա-
վեր նե րին և խե լամ տո րեն հաղ թա հա րել դրանք։

Այս գլխի նպա տակն է ըն թեր ցող նե րին (ան կախ դպրո ցում ի րենց գրա ված դիր քից ու պաշ-
տո նից) տե ղե կատ վութ յուն մա տու ցել նե րա ռա կան կրթութ յան բա րեշր ջիկ (է վոլ յու ցիոն) զար գաց-
ման ու բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար դրա կար ևո րութ յան վե րա բեր յալ։ Այն կօգ նի ըն թեր ցո ղին 
պատ կե րաց նե լու, թե ինչ պես է տե ղի ու նե նում մե ծա ծա վալ ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յու նը 
(օ րի նակ է նե րա ռա կան կրթութ յու նը), և փո փո խութ յուն նե րի բո վի մեջ ինք նավս տա հութ յան դա-
սեր քա ղե լու։ Մենք ու նենք ընդ հա նուր նպա տակ՝ վե րա փո խել մեր դպրոց նե րը և  այն պես ծա ռա յել 
ա շա կերտ նե րին, որ դրա նից շա հեն բո լոր ա շա կերտ նե րը և հա սա րա կութ յու նը:

Մաս 1. Նե րա ռա կան կրթութ յան պատ մա կան զար գա ցու մը
Նե րա ռա կան կրթութ յան կար ևո րութ յու նը հաս կա նա լու և  այ սօր վա ա ռաջ նա հեր թութ յուն-

ներն ա ռաջ քա շող նե րա ռա կան կրթութ յան ճա նա պար հի եր կա րատ ևութ յունն ար դա րաց նե լու 
հա մար օգ տա կար կլի նի ու սումնա սի րել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կյան քում հա-
սա րա կութ յան և մ շա կույ թի դե րը։ 

Այս գլխում հիմնա կա նում ներ կա յաց ված է Մի նե սո թա յի փոր ձը։ Հ յու սի սա յին մայր ցա մա-
քի խոր քում գտնվող այս նա հան գը Միաց յալ Նա հանգ նե րին միա ցել է 1858 թ.` ա վե լի քան 150 
տա րի ա ռաջ: Մի նե սո թա յի զար գաց ման ու ղին նման է շատ շրջան նե րի և  երկր նե րի ան ցած ու-
ղուն։ Չ նա յած պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի տևո ղութ յու նը և  ըն թաց քը տար բեր երկր նե րում 
տար բեր է, այ նո ւա մե նայ նիվ այս բա րեշրջ ման (է վոլ յու ցիա յի) փու լե րը շատ ընդ հան րութ յուն ներ 
ու նեն: Այս պի սի պնդու մը հիմնա վո րե լու և մ յուս գլուխ նե րի ձևա չա փը պահ պա նե լու նպա տա կով 
մենք կանդ րա դառ նանք նաև Խորհր դա յին Միութ յան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կրթա-
կան հա մա կար գե րին:

 Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ, ա ռա ջին փուլ. հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի բա ցա ռու մը կրթութ յու նից  

XIX դա րի կե սե րին թե՛ քա ղա քա յին և թե՛ գյու ղա կան վայ րե րում ա մե րիկ յան պե տա կան 
դպրոց նե րը հա սա նե լի դար ձան ե րե խա նե րի հա մար։ Բա ցա ռութ յուն էին ճա նա չո ղա կան կամ 
ֆի զի կա կան ո լոր տի խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րը, ո րոնք, որ պես կա նոն, կրթութ յու նից 
դուրս էին մնում։ Ու սու ցիչ նե րը, դպրոց նե րի վար չա կան աշ խա տա կից նե րը և հա սա րա կութ յու նը 
հա մա րում էին, որ այդ ե րե խա նե րը չեն կա րող սո վո րել, ան կա րող են հա ճա խել դպրոց։ Ն ման 
ե րե խա նե րին պա հում էին տա նը կամ ու ղար կում էին խնամ քի հաս տա տութ յուն ներ։ Ըն տա նիք նե-
րը նման ե րե խա յին, որ պես կա նոն, ըն դու նում էին որ պես բեռ։ Ո րոշ դեպ քե րում հա սա րա կութ յու-
նը ե րե խա նե րի դժվա րութ յուն նե րը հա մա րում էր ըն տա նի քի խնդիր կամ կա պում էր դա սո ցիա-
լա կան պայ ման նե րի հետ` հա սա րա կութ յան մեծ մա սին է՛լ ա վե լի ա զա տե լով ե րե խա նե րի հա մար 
որ ևէ պա տաս խա նատ վութ յու նից:
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 Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ, երկ րորդ փուլ. հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րին որ պես աշ խա տու ժի կրթե լը

XIX դա րի վեր ջում ծա վալ ված բա րե փո խումնե րի շրջա նակ նե րում կա տար վեց հետ ևութ-
յուն, որ խնամ քի պե տա կան   հաս տա տութ յուն նե րում ապ րող մարդ կան ցից շա տե րը ֆի զի կա պես 
ա ռողջ են և  անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի տրա մադր ման դեպ քում կա րող են ի րենց մաս նակ ցութ-
յունն ու նե նալ հա սա րա կա կան կյան քում։ Այդ բա րե փո խումնե րի շնոր հիվ նախ կի նում կրթութ յուն 
ստա նա լու ու նակ չհա մար վող  ե րե խա նե րին ու ե րի տա սարդ նե րին սկսե ցին վար ժեց նել աշ խա-
տան քա յին գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լուն։ Այ սօր մենք այլևս չենք գոր ծա ծում վար ժեց նել բա-
ռը: Փո խա րե նը խո սում ենք բո լոր ե րե խա նե րի կրթութ յան մա սին: Ա վե լի քան 100 տա րի ա ռաջ 
աղ ջիկ նե րին և կա նանց նա խա պատ րաս տում էին տնա յին գոր ծե րին, օ րի նակ՝ կա րուձ ևի և ճաշ 
պատ րաս տե լու, իսկ տղա նե րին՝ ձեռ քի աշ խա տան քին կամ արդ յու նա բե րա կան հմտութ յուն նե րին 
( Դե նո և Հա լե, 2017):

Այդ ժա մա նա կից ի վեր շատ բան է փոխ վել: Մի նե սո թա յում և  այլ վայ րե րում մշակ վել են մի-
ջին մաս նա գի տա կան   վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րեր, ո րոնք գնա հա տում են ա շա կերտ նե րի կա-
րո ղութ յուն ներն ու կրթութ յուն ի րա կա նաց նում: Այ նու հետև գոր ծա կա լութ յուն ներն աշ խա տում են 
գոր ծա տու նե րի հետ, ստեղ ծում հար մա րութ յուն ներ, որ պես զի ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան դպրո-
ցից հե տո աշ խա տան քի անց նել և  ինք նու րույն ապ րել։ Ո րոշ դեպ քե րում ա շա կերտ նե րին տրա-
մադր վում են վար պետ ներ, ո րոնք նրանց օգ նում են աս տի ճա նա բար ձեռք բե րե լու գործ նա կան 
հմտութ յուն ներ և վս տա հութ յուն:

Հա մա ձայ նե լով աշ խա տան քի վերց նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց` գոր ծա տու նե րը 
եր բեմն նա հան գա յին   կամ դաշ նա յին կա ռա վա րութ յան կող մից ֆի նան սա կան խրա խու սանք են 
ստա նում։ Վեր ջերս ինչ պես դաշ նա յին, այն պես էլ նա հան գա յին   կա ռա վա րութ յուն նե րի ջան քե րի 
շնոր հիվ շատ գոր ծա տու ներ ցան կութ յուն հայտ նե ցին ա վագ դպրո ցի շրջա նա վարտ նե րի հա մար 
ձեռ նար կութ յուն նե րում պրակ տի կա կազ մա կեր պել՝ նրանց նա խա պատ րաս տե լով մրցակ ցա յին 
աշ խա տա վար ձե րով աշ խա տան քի անց նե լու, այլ ոչ թե սուբ սի դա վոր մամբ աշ խա տա տե ղեր զբա-
ղեց նե լու հա մար: 

 Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ, եր րորդ փուլ. մտա վոր կամ ֆի զի կա կան խնդիր-
նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ե րե խա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կումնե րի 
բժշկա կան պատ ճառ նե րի ճա նա չու մը և բժշ կա կան մի ջամ տութ յուն նե րի ու ա ջակ ցութ-
յան տրա մադ րու մը 

Հիմն վե լով ԱՄՆ-ի ար ևել յան մա սում գտնվող Կո նեկ տի կուտ նա հան գում Թո մաս Հոպ կինս 
Գա լո դե տի ա ռա ջա վոր փոր ձի վրա՝ Մի նե սո թա յում և  այ լուր հիմն վե ցին չլսող (լսո ղութ յան խան-
գա րում ու նե ցող) և չ տես նող (տե սո ղութ յան խան գա րում ու նե ցող) ե րե խա նե րի հա տուկ դպրոց ներ: 
Բժշ կա կան և  ա ռող ջա պա հա կան հա մայնքն սկսեց ա վե լի լայն դի տանկ յու նից տես նել հի վան դութ-
յուն նե րի, հաշ ման դա մութ յան կամ սո ցիա լա կան պայ ման նե րի առն չութ յու նը։ Ո րոշ խնդիր նե րի 
դեպ քում արդ յու նա վետ էր բու ժու մը, մյուս նե րի դեպ քում՝ մաս նա գի տաց ված մի ջամ տութ յուն ներն 
ու կրթութ յու նը։

Բժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րի և դպ րոց նե րի մեծ մա սը գտնվում էր հա սա րա կութ յան աչ-
քից հե ռու: Նույ նիսկ ե թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը կրթութ յուն էին ստա նում, դա 
լի նում էր ա ռան ձին շեն քե րում ու թերևս այն պի սի մի ջա վայ րում, ո րը ե րե խա նե րին բա ժա նում էր 
ի րենց ըն տա նիք նե րից:

Վեր ջին 100 տար վա ըն թաց քում այդ պի սի շատ դպրոց ներ փակ վել են, քա նի որ ըստ օ րենսդ-
րա կան փո փո խութ յուն նե րի՝ ե րե խա նե րը պետք է կրթվեն «նվա զա գույն սահ մա նա փա կումներ 
ա ռա ջաց նող մի ջա վայ րում»։ Այս հաս կա ցո ղութ յամբ ԱՄՆ-ի դաշ նա յին օ րեն քը սահ մա նում է, որ 
հաշ ման դա մութ յուն և զար գաց ման խան գա րումներ ու նե ցող բո լոր ե րե խա նե րը կրթվում են հաշ-
ման դա մութ յուն չու նե ցող ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ` օգտ վե լով «պե տա կան անվ ճար կրթութ-
յու նից»։

Նախ կի նում գո յութ յուն ու նե ցող տար բեր տե սա կի դպրոց նե րից այ սօր Մի նե սո թա յում ըն դա-
մե նը մեկ պե տա կան   դպրոց է մնա ցել ( Մի նե սո թա յի պե տա կան   ա կա դե միան), ո րը դեռևս գո յութ-
յուն ու նի որ պես նախ կին ժա մա նա կաշր ջա նի ժա ռան գութ յուն: Թե ինչ պես են փոխ վել վե րա բեր-
մունքն ու օ րեն քը, եր ևում է այդ դպրո ցի տես լա կա նից, այն է՝ « Մի նե սո թա յի պե տա կան   ա կա դե-
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միա յի գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է չտես նող և/ կամ չլսող, այդ թվում բազ մա կի հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին հա սա նե լի, չա փո րոշ չա հենք կրթութ յան տրա մադր մա նը` միտ ված 
հա րա փո փոխ աշ խար հում հա ջո ղութ յան հաս նե լուն»:

Ա կա դե միա յի ա ռա քե լութ յունն է «...կրթել, ստեղ ծել հնա րա վո րութ յուն ներ և մո տի վաց նել 
ա շա կերտ նե րին` պատ րաս տե լով ան կախ ա պա գա յի»:

Այս պի սով, 150 տար վա ըն թաց քում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներն սկզբում բա-
ցառ վում էին, ա պա կրթվում ա ռան ձին, իսկ այժմ ու սու ցիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի բարձ րո րակ 
ա ջակ ցութ յան պայ ման նե րում կրթութ յուն են ստա նում հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ի րենց հա սա-
կա կից նե րի հետ նույն դա սա րան նե րում։

 Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ, չոր րորդ փուլ. մար դա սի րա կան և  ար ժա նա վա յել 
կրթութ յուն բո լոր ե րե խա նե րի հա մար

Հա սա րա կութ յունն աս տի ճա նա բար սկսեց ա վե լի տե ղե կաց ված լի նել այն ե րե խա նե րի մա-
սին, ո րոնց ոչ հե ռու անց յա լում կրթութ յու նից դուրս էին թող նում: Վե րա բեր մուն քի այս փո փո խութ-
յուն նե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված էր ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցը: Գ րե թե 
բո լո րին հայտ նի օ րի նակ է չտես նող, չլսող և չ խո սող մի ե րե խա յի՝ Հե լեն Քել լե րի և ն րան նո րա-
րա րա կան մի ջամ տութ յուն տրա մադ րած իր ու սուց չու հու՝ Էնն Սալ լի վա նի պատ մութ յու նը: Հե լեն 
Քել լերն ստա ցել է հա մալ սա րա նի դիպ լոմ և դար ձել հե ղի նա կա վոր գրող:

Ն րա պատ մութ յու նը ներ կա յաց ված է «Իմ կյան քի պատ մութ յու նը» գրքում ( Քել լեր, 1903)։ 
Հե տա գա յում այն ներ կա յաց վեց «Հ րա շա գոր ծը» պիե սով ( Գիբ սոն, 1959), ո րին հա ջոր դեց նաև 
հա մա նուն կի նոն կա րը: Ն ման պատ մութ յուն նե րը քիչ չէին։ Դ րանք մե ծաց նում էին հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կրթութ յուն ստա նա լու հա վա նա կա նութ յունն ու նրանց նկատ մամբ 
հար գա լից վե րա բեր մուն քը։ Հա սա րա կա կան վե րա բեր մուն քի և շա հե րի պաշտ պա նութ յան փո-
փո խութ յուն նե րի շնորհիվ դաշ նա յին մա կար դա կում ըն դուն վե ցին հիմնա կան օ րի նագ ծե րը: Ա մե-
րիկ յան ման կա վարժ նե րին ա ռա վել ծա նոթ նե րից է վե րա կանգն ման մա սին օ րեն քի 504-րդ բա ժի-
նը։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա մե րի կա ցի նե րի մա սին 1990 թ. ըն դուն ված օ րի նագ ծի երկ րորդ 
բա ժինն ա շա կերտ նե րի առջև բա ցեց բո լոր դպրոց նե րի դռնե րը, բե րեց փո փո խութ յուն ներ աշ խա-
տան քա յին և հա սա րա կա կան ո լորտ նե րում, օգ նեց տնից դպրոց, դպրո ցից աշ խա տան քի ա ռա վել 
հեշտ ու սա հուն անց մա նը։

 ԱՄՆ, հին գե րորդ փուլ. բո լոր ե րե խա նե րի կրթութ յան ար մա տա կան բա րե փո խումնե րին 
ուղղ ված ի րա վա կան մի ջո ցա ռումներ և  օ րի նաս տեղծ քայ լեր 

XX դա րի երկ րորդ կե սին ե րե խա նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը միտ ված ջան քե րը քա ղա-
քա կան ա ռաջ նորդ նե րին աս տի ճա նա բար հա մո զե ցին, որ փո փո խութ յունն ան հա պաղ է, և 1957 
թ. Մի նե սո թա յում ըն դուն վեց օ րենք, ո րով Մի նե սո թա յի հան րա յին դպրոց նե րի առջև հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յան պա հանջ դրվեց։ Դա ԱՄՆ-ի այս մա կար դա կում ամ-
րագր ված ա ռա ջին հանձ նա ռութ յունն էր:

1960-ա կան թթ. կրթա կան ո լոր տի ազ գա յին բա րե փո խումնե րի նշա նա կա լի ժա մա նա կաշր-
ջան էր։ Օ րենսդիր հանձ նա ժո ղո վը հան դես ե կավ զե կույ ցով, ըստ ո րի՝ երկ րի դպրոց նե րում 
կրթութ յուն էր ստա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ըն դա մե նը մեկ եր րոր դը, մնա-
ցա ծը կա՛մ ընդ հան րա պես դուրս էին մնում կրթութ յու նից, կա՛մ վատ էին սպա սարկ վում ( Դե նո և 
Հա լե, 2017):

1960-ա կան թթ. մինչ օրս, պե տա կան և ազ գա յին օ րենք նե րի, դա տա կան հայ ցե րի և շա հե-
րի հան րա յին ու մաս նա վոր պաշտպանության շնոր հիվ ԱՄՆ-ում դպրոց ներն աստիճանաբար  
ա վե լի նե րա ռող են դար ձել: Հա վե լենք, որ XX դա րի վեր ջին քա ռոր դում ըն դուն ված օ րենք ներն ու 
օ րի նագ ծերն զգա լիո րեն մե ծաց րել են դպրոց նե րի բո լոր ա շա կերտ նե րի ա կա դե միա կան ա ռա ջա-
դի մութ յան ակն կա լիք նե րը:

2002 թ. սկսած՝ դաշ նա յին օ րեն քի («Ոչ մի ե րե խա հետ ևում»/ No Child Child Behind) հա-
մա ձայն՝ դպրոց նե րից պա հանջ վում է ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մութ յան մա սին հաշ վետ վութ-
յուն ներ կա յաց նել հան րութ յա նը՝ մաս նա վո րա պես անդ րա դառ նա լով կրթութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա կերտ նե րին։ Այս օ րեն քը հա կա սութ յուն ա ռա ջաց րեց ո րոշ 
դպրոց նե րի ի րա կան փոր ձա ռութ յան և հան րութ յա նը ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յուն նե րի միջև։ 
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Մի կող մից՝ դպրոց նե րը գրան ցում էին ճա նա չո ղա կան և ֆի զի կա կան ո լորտ նե րի խան գա րումներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ցածր ա ռա ջա դի մութ յուն, մյուս կող մից՝ նշում էին միև նույն ե րե խա նե րի զգա-
լի ա ռա ջըն թաց ըն թեր ցա նութ յու նից ու մա թե մա տի կա յից։ 

2002 թ. օ րեն քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը 1960-ա կան նե րի կե սե րին մեկ նար կած 
կրթա կան մեծ բա րե փո փումնե րի փոքր մասն էին ( Տար րա կան և մի ջին կրթութ յան օ րի նա գիծ 
ESEA, 2016): Օ րեն քը կրկին վե րա նայ վեց և վե րա հաս տատ վեց 2016 թ. («Ա մեն ա շա կերտ հա ջո-
ղութ յան է հաս նում» օ րի նա գի ծը/ Every Student Succeeds Act, 2016 թ.): Այդ դեպ քում էլ այլ հարց 
էր ծա գում. ո՞րն է ան հա տա կան ու սումնա կան պլա նով ու սումնա ռող ա շա կեր տի ա կա դե միա կան     
ա ռա ջա դի մութ յան բա վա րար մա կար դա կը:

Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գը շա րու նա կում է կա տա րե լա գործ վել։ Ո մանք կա րող են 
պնդել, որ ա ռա ջըն թացն ան հա վա սար է ըստ նա հանգ նե րի, շրջան նե րի և նույ նիսկ նույն քա ղա քի 
հար ևան դպրոց նե րի միջև: Շա րու նակ վում են շա հե րի պաշտ պա նութ յանն ու գոր ծու նեութ յան բա-
րե լավ մանն ուղղ ված ջան քե րը։

 ԱՄՆ, վե ցե րորդ փուլ. պի տակ նե րի և ն կա րագ րութ յուն նե րի վե րաի մաս տա վո րու մը և վե-
րա սահ մա նու մը 

Ու շա դիր հետ ևեք ե րե խա նե րին խա ղի ժա մա նակ և կա րող եք լսել, թե ինչ պես են եր գի ծա-
կան մա կա նուն ներ գոր ծա ծում՝ եր բեմն նույ նաց նե լով եր ևա կա յա կան կամ ի րա կան մարդ կանց, 
եր բեմն էլ այս կամ այն ե րե խա յի ար տա քին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից կամ բնա վո րութ յու նից 
ել նե լով: Ե թե հի շեք ձեր ման կութ յու նը կամ ե րե խա նե րի հետ ձեր աշ խա տան քը, կտես նեք, որ այդ 
ա նուն նե րը կա րող են ան գութ լի նել։ Կա րող է մտա ծեք. « Մենք դա ա սում էինք փոքր ժա մա նակ, 
բայց հի մա այդ բա ռը չէինք գոր ծա ծի»:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում քա ղա քա կան, կրթա կան և  ի րա վա կան ո լորտ նե րը դա դա րե ցին 
ե րե խա նե րին բնու թագ րել ըստ հաշ ման դա մութ յան փաս տի: Գոր ծա ծութ յան մեջ մտան ան ձը շեշ-
տադ րող եզ րույթ նե րը։ Օ րի նակ` «աու տիկ» եզ րույ թի փո խա րեն օգ տա գոր ծում են «աու տիզմ ու նե
ցող ե րե խա» եզ րույ թը, «խու լու համր»-ի փո խա րեն` «չլսող ե րե խա» և  այլն։ Գոր ծա ծութ յու նից դուրս 
են ե կել նաև ճա նա չո ղա կան խան գա րումներ կամ վար քա յին ծանր խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե-
րին բնու թագ րող և  մեկ դար ա ռաջ գոր ծած վող եզ րույթ նե րը։ Փո խա րե նը, գոր ծած վում են «մտա
վոր զար գաց ման խան գա րում», «մտա վոր զար գաց ման խնդիր ներ» եզ րույթ նե րը։ Հա ճախ կի րառ-
վում են նաև խնդիր նե րի բժշկա կան ան վա նումնե րը։ Մի դեպ քում ար տա հայտ վում է հար գան քը 
ե րե խա յի և  ըն տա նի քի նկատ մամբ, երկ րորդ դեպ քում` բժշկա կան վի ճա կի կամ հի վան դութ յան 
նկա րա գի րը ա ռանց ե րե խա յին պի տա կա վո րե լու: Եզ րույթ նե րի փո փո խումն ու վե րաձ ևա կեր պու-
մը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է։

 ԱՄՆ, յո թե րորդ փուլ. նե րա ռա կան կրթութ յան ա պա հո վում և  ա շա կեր տա կան ա ռա վել 
նե րա ռա կան հա մայնք ներ 

Այս պի սով, ժա մա նա կի ըն թաց քում մեր դպրոց ներն ու հա սա րա կութ յու նը փո խել են վե րա-
բեր մուն քը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի նկատ մամբ: Մենք հա մոզ վել ենք, որ մար դիկ 
ու նեն ոչ թե «հա տուկ կա րիք ներ» կամ «սահ մա նա փա կումներ», այլ «տար բեր ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ»։ Դա են վկա յում պա րաօ լիմ պիա կան խա ղերն ու պա րաօ լիմ պիա դա յի մաս նա կից նե րը։ 

Եզ րույթ նե րի փո փո խութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում աս տի ճան բար և հետզ հե տե: Օ րի նակ՝ 
չլսող կամ ծանր լսո ղութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը նախ կի նում հա մար վում էին խու լու համր: 1950-
ա կան թթ. Մի նե սո թա յի նա հան գում ըն դուն ված օ րեն քը սահ մա նում էր մտա վոր զար գաց ման 
հետև յալ մա կար դակ նե րը «ծանր ու խո րը մտա վոր հե տամնա ցութ յուն», «վար ժեց ման են թա կա 
մտա վոր հե տամնա ցութ յուն», «կրթութ յան են թա կա մտա վոր հե տամնա ցութ յուն»։ Այժմ կի րառ վող 
«մտա վոր և ճա նա չո ղա կան ո լոր տի խան գա րում» եզ րույ թը՝ իր թեթև, մի ջին, ծանր, խո րը աս տի-
ճան նե րով, գոր ծա ծութ յան մեջ մտավ ա վե լի ուշ ( Դե նո և Հա լե, 2017):

Այժմ անդ րա դառ նանք Խորհր դա յին Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն նե րի Միութ յա նը 
(ԽՍՀՄ) և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը (ՀՀ)։ ՀՀ-ում հա տուկ կրթութ յան հա մա կար գը ձևա-
վոր վել է խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում և  ան ցել է խորհր դա յին կրթութ յա նը բնո րոշ փու լե րը: 
Այս գլխում կանդ րա դառ նանք նաև ԽՍՀՄ-ում և  այ սօր ՀՀ-ում հա տուկ կրթութ յան հա մա կար գի 
զար գաց ման ման րա մաս նե րին:
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ԽՍՀՄ, ա ռա ջին փուլ. բու ժա կան ման կա վար ժութ յու նից ան ցու մը ա րա տա բա նութ յա նը

Իր կազ մա վոր ման հենց սկզբից Խորհր դա յին Միութ յու նը լիար ժեք պա տաս խա նատ վութ-
յուն է ստանձ նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յան հա մար: Հա տուկ կրթութ յան 
հա մա կարգն սկզբում հետ ևել է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի՝ ցա րա կան Ռու սաս տա-
նի կրթութ յան ա վան դույթ նե րին, ո րը հիմն ված էր բու ժա կան ման կա վար ժութ յան մո տե ցումնե րի 
վրա: Փո փո խութ յուն ներն ա ռաջ ե կան զգա լիո րեն ա վե լի ուշ՝ Վի գոտս կու և ն րա հետ ևորդ նե րի 
տե սութ յուն նե րի ( Բոս կիս, 1963; Լու բովս կի, 1956–1958; Մես չե րիա կով, 1956–1958; Սիֆ, 1956; 
Վ լա սո վա և Պևզ ներ, 1971 հղումնե րը ներ կա յաց ված են Ց սա պո, 1984), ինչ պես նաև Մա կա րեն կո-
յի սկզբունք նե րի հի ման վրա: Ե թե    Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից (1941-45 թթ.) ա ռաջ 
հա տուկ կրթութ յան մեջ ա մե նա մեծ ներդ րու մը կա տա րե ցին Վի գոտս կին և Մա կա րեն կոն, ա պա 
Լու րիան նույն պի սի ներդ րում ու նե ցավ հետ պա տե րազմ յան շրջա նում (Ց սա պո, 1984): ԽՍՀՄ-ի 
գո յութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին  զգա լի խո չըն դոտ ներ և դժ վա րութ յուն ներ ե ղան մաս նա գի տա-
կան   փոր ձի բա ցա կա յութ յան և տն տե սա կան դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով: 1935 թ. « Միջ նա-
կարգ դպրոց նե րում կրթութ յան կազ մա կերպ ման և կար գա վո րումնե րի մա սին» կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ ( Մա լո ֆեև, 1998, էջ 181) խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի կրթութ յան նա խա րա-
րութ յուն նե րը պար տա վոր վե ցին ա ռա վել խո շոր քա ղաք նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հա մար 1935-36 ու սումնա կան տա րուց բա ցել հա մա պա տաս խան ու սումնա կան ծրագ-
րով գոր ծող հա տուկ դպրոց ներ։ Հա տուկ կրթութ յան հա մա կար գը երկ րում սկսեց լիար ժեք գոր ծել 
( Մա լո ֆեև, 1998): Ըստ Ց սա պո յի (1984). «Այդ ժա մա նա կից ի վեր հա տուկ կրթութ յան հա մա կար-
գը, անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ստեղ ծե լով, միտ ված էր տրա մադ րե լու և կազ մա կեր պե լու կրթութ-
յուն և մի ջին մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ։ Նա խադպ րո ցա կան, տար րա կան, մի ջին, ա վագ 
և հե տա գա կրթութ յու նը նպա տա կաուղղ ված էր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձի նա խա պատ-
րաստ մա նը հան րօ գուտ աշ խա տան քի» (էջ 12): Հա տուկ դպրոց նե րը (հիմնա կա նում գի շե րօ թիկ), 
ա ռանձ նաց ված հաս տա տութ յուն ներ էին, որ տեղ հա ճա խող ե րե խա նե րին տե ղա վո րում էին ըստ 
հաշ ման դա մութ յան տե սա կի: Հա տուկ կրթութ յու նը հետ ևում էր ա րա տա բա նութ յուն գի տութ յան 
զար գա ցումնե րին, ո րը ման կա վար ժութ յան, հո գե բա նութ յան և բժշ կութ յան հա մադ րութ յունն էր և  
են թադ րում էր հա տուկ ծրագ րի հի ման վրա կազ մա կերպ վող կրթութ յուն։ 

Ըստ Մա լո ֆե ևի (1998)՝ ԽՍՀՄ-ում հա տուկ կրթութ յան շրջա դար ձը տե ղի ու նե ցավ 1950 թ., 
երբ հիմն վե ցին հա տուկ տար բե րակ ված կրթօ ջախ ներ չտես նող կամ թույլ տես նող և չլ սող կամ 
թույլ լսող ե րե խա նե րի հա մար: «Ն ման տար բե րակ ման հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րից մեկն այն 
ըմբռ նումն էր, որ տե սո ղութ յան ու լսո ղութ յան թեթև աս տի ճա նի խան գա րու մը են թադ րում է ոչ թե 
սա կավ օ ժան դա կութ յուն, այլ էա պես տար բեր վող դա սա վան դում» (էջ 183): Մա լո ֆե ևի հա վաստ-
մամբ, այս անց ման հա մա ձայն՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի խնդիր նե րի դա սա կար-
գու մը տե ղի էր ու նե նում ըստ հա տուկ կրթութ յան մո տե ցումնե րի։ Լայ նո րեն կի րառ վում էին ախ-
տո րոշ ման նոր (է լեկտ րա ֆի զիո լո գիա կան, հո գե ֆի զիո լո գիա կան) գոր ծիք ներ, բա րե լավ վում էին 
ախ տո րոշ ման հու սա լիութ յու նը և զար գաց ման հա պա ղումնե րի ու խան գա րումնե րի վաղ հայտ նա-
բե րու մը:

Սկ սած 1970-ա կան նե րի վեր ջից մինչև ԽՍՀՄ-ի փլու զու մը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հա տուկ կրթութ յան կա ռուց ված քը մնաց ան փո փոխ: Խորհր դա յին շրջա նում կրթութ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նը մշակ վում էր Մոսկ վա յում և ներդր վում բո լոր հան րա պե տութ յուն նե րում, այդ 
թվում՝ Հա յաս տա նում:

ՀՀ, երկ րորդ փուլ. հա տուկ դպրոց նե րը որ պես սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ցանց

1991 թ. Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից հե տո կրթութ յան ո լոր տի քա ղա քա կա նութ-
յան զար գա ցու մը դար ձավ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան հիմնա կան նպա տակ նե րից մե կը: 1992 
թ. ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ստո րագ րեց Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան և  այլ մի ջազ-
գա յին պայ մա նագ րեր: 1991-1999 թթ. Հա յաս տա նում ըն դուն ված օ րենք նե րը և նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րը, հատ կա պես «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (1996) և «Կր թութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը (1999) դար ձան ե րե խա նե րի, այդ թվում` հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յով 
ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի ար տա ցո լու մը: Չ նա յած 1991-1999 թթ. այդ քա ղա քա կա նութ-
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յան փո փո խութ յա նը՝ Հա յաս տա նը հիմնա կա նում շա րու նա կում էր հա տուկ կրթութ յան տրա մադր-
ման խորհր դա յին ա վան դույթ նե րը: Գոր ծում էին ութ տե սա կի հա տուկ դպրոց ներ, հիմնա կա նում 
գի շե րօ թիկ հաս տա տութ յուն ներ, ո րոնք մայ րա քա ղա քում և  այլ խո շոր քա ղաք նե րում էին գտնվում։ 
Ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին ե րե խա նե րի թիվն էա պես ա վե լա ցավ հա տուկ դպրոց նե րում, 
քա նի որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ ըն դու նում էին նաև սո ցիա լա պես ա նա-
պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի: Ան ցու մա յին շրջա նի տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րի ժա-
մա նա կաշր ջա նում ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րին ու ղար կում էին գի շե րօ թիկ դպրոց ներ, որ տեղ 
ա պաս տանն ու սնուն դը ա պա հով վում էին պե տութ յան կող մից: Սա ե րե խա յի ի րա վունք նե րի լուրջ 
խախ տում էր և դար ձավ մեծ խնդիր, ո րը մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ՄԱԿ-ի Ման կա-
կան հիմնադ րա մի գլխա վո րութ յամբ, ներ կա յաց րին կա ռա վա րութ յան ու շադ րութ յա նը: Մի ջազ գա-
յին հան րութ յու նը հան դես ե կավ հա տուկ դպրոց նե րի վե րա կազ մա կերպ ման և  ե րե խա նե րի, ա ռա-
ջին հեր թին սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման 
տար բեր մո դել նե րի ա ռա ջարկ նե րով:

ՀՀ, եր րորդ փուլ. հա տուկ կրթութ յան վե րաի մաս տա վո րու մը

1999 թ. սկսած՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հա յաս տան յան գրա սեն յակն «Ա ռա քե լութ յուն Ար ևելք», « Վորլդ 
Վի ժըն» և Բաց հասարակության հիմնադրամներ միջազգային կազմակերպությունների հետ 
աջակցել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը և հատուկ կրթության ոլորտում գործող 
տեղական ՀԿ-ներին՝ բարեփոխելու հատուկ կրթության համակարգը և այդ բարեփոխումները 
համապատասխանեցնելու երեխաների իրավունքների միջազգային պահանջներին ու տեղական 
քաղաքականության կառուցակարգերին: Մի շարք փորձնական կրթական ծրագրեր հիմք 
ծառայեցին նախադպրոցական և միջնակարգ դպրոցների ներառական գործելակերպերի համար: 
Այս ծրագրերը հաշմանդամություն ունեցող և անապահով ընտանիքների երեխաների համար 
հասանելի դարձրին ընդհանուր կրթությունը՝ դյուրացնելով նրանց վաղ սոցիալականացումը, 
նպաստեցին հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկմանը 
և կարևոր հիմք ստեղծեցին՝ փորձնական ծրագրերով ձեռք բերված փորձառությունները 
հետագայում մշակվելիք քաղաքականություններում ներառելու համար:

2001 թ. Հայաստանում կար 51 հանրային գիշերօթիկ հաստատություն, որոնցից 38-ը՝ 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, 5-ը` առանց ծնողական 
խնամքի մնացած և անապահով ընտանիքների երեխաների, իսկ 8-ը՝ շնորհալի երեխաների 
կրթության կազմակերպման համար: Ընդհանուր առմամբ, այս գիշերօթիկ հաստատություններ 
հաճախում էր 12.244 երեխա (Ավագյան, 2015): 

2005 թ. «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության 
մասին» օրենքի ընդունումը և «Հանրակրթության մասին» օրենքում 2014 թ. կատարված 
փոփոխություններն օրինական հիմք ստեղծեցին ընդհանուր կրթության հոսքում հաշման-
դամություն ունեցող երեխաների ներառումն ավելացնելու համար: Հայաստանում սկսվեց 
հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների 
ապաինստիտուցիոնալացումը, ինչպես նկարագրվեց նախորդ գլուխներում:

2010-2012 թվականներից էապես կրճատվեց հատուկ դպրոցների թիվը (տե՛ս աղյուսակ 
1): Այդ դպրոցների մի մասը վերածվեց «խնամքի կենտրոնների», որոնք նախատեսված են 
խոցելի ընտանիքների երեխաների խնամքի կազմակերպման համար, իսկ մյուսները դարձան 
աջակցության տարածաշրջանային կենտրոններ ներառմանը պատրաստվող հանրակրթական 
դպրոցների համար: Բարեփոխումների շնորհիվ նախատեսվում է մինչև 2025 թ. անցում կատարել 
լիարժեք ներառմամբ ընդհանուր կրթության համակարգի:
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Աղյուսակ 1. Երեխաների թիվը Հայաստանի հատուկ դպրոցներում. 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության տարեկան վիճակագրական 

տվյալների տեղեկագիր, 2010-2012 թթ.

Ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նութ յան մեջ ընդգծ ված է բա րե փո խումնե րի ըն թաց քում դպրոց նե րի 
տնօ րեն նե րի և վար չա կազ մե րի ա ռանց քա յին դե րը: Աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը հիմն-
ված է թի մա յին աշ խա տան քի սկզբուն քի վրա: Դպ րո ցի տնօ րե նը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի 
ան դամ է և նե րա ռա կան կրթութ յան կազ մա կեր պա կան գոր ծըն թա ցի ան մի ջա կան մաս նա կի ցը: 
Դպ րո ցի տնօ րե նը պետք է լի նի գա ղա փա րա խո սա կան և թի մա յին ա ռաջ նորդ և չ բա վա րար վի 
միայն գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա տե լով և  ընդ հա նուր գոր ծըն թաց նե րը ղե կա վա-
րե լով։

Ին չո՞ւ են այս փո փո խութ յուն նե րը մի դպրո ցում կամ քա ղա քում բնա կան թվում, իսկ մեկ ու-
րի շում՝ հան դի պում դի մադ րութ յան և  ա նա խոր ժութ յուն ա ռա ջաց նում: Ո րո՞նք են հե տա զո տող նե րի 
և սո վո րող նե րի հա մայն քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Հա ջորդ բաժ նում դի տար կումներ են ար վում կազ մա կերպ չա կան փո փո խութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ: Վեր ջում ա ռա ջար կում ենք գոր ծե լա կեր պեր, հմտութ յուն ներ և  ըն կա լումներ, ո րոնք 
ա ռանձ նա պես կար ևոր են նե րա ռա կան կրթութ յան և դպ րոց նե րի հա ջո ղութ յան հա մար:

 Մաս 2. Ինս տի տու ցիո նալ լայ նա մասշ տաբ      
փո փո խութ յան ըն կա լու մը
Մի ղե կա վար ա մեն տա րի մաս նակ ցում էր այն դպրո ցի ման կա վար ժա կան խորհր դի ժո

ղովնե րին, ո րի պա տաս խա նա տուն էր։ Նախ քան ժո ղովնե րը նա տնօ րեն նե րի հետ խո սում էր 
ու սու ցիչ նե րի և  այլ աշ խա տա կից նե րի հար ցե րի կամ նրանց մտա հո գութ յուն նե րի մա սին: Հե տո՝ 
ժո ղովնե րի ժա մա նակ, հա կիրճ ներ կա յաց նում էր դպրո ցա կան հա մա կար գի ռազ մա վա րա կան 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և պա տաս խա նում էր ման կա վարժ նե րի հար ցե րին:

Տար րա կան դպրոց նե րից մե կի ա ռա ջին դա սա րա նում դա սա վան դող մի ու սու ցիչ հարց րեց. 
«Արդ յոք ձեր վար չա կան աշ խա տա կից նե րը երբ ևէ խո սո՞ւմ են ի րար հետ»: Ն րա հարցն սպաս վա
ծից ա վե լի հստակ ստաց վեց, քան կու զե նար։ Ու սու ցի չը շիկ նեց և շա րու նա կեց. «Ու զում եմ ա սել, 
որ մենք հաս կա նում ենք ձեր նկա րագ րած ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի կար ևո
րութ յու նը և  իս կա պես գնա հա տում ենք այն ղե կա վար նե րին, ով քեր օգ նում են մեր մաս նա գի տա
կան   զար գաց մա նը: Բայց նրան ցից յու րա քանչ յու րը փոր ձում է մեզ օգ նել հաս կա նա լու այն ա ռաջ
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նա հեր թութ յու նը, ո րին ինքն ա մե նից լավ է ծա նոթ, իսկ մեզ՝ ու սու ցիչ նե րիս հա մար շատ դժվար 
է հա մա կար գել այդ բո լոր գա ղա փար նե րը և կի րա ռել: Հ նա րա վոր չէ՞ արդ յոք, որ ղե կա վար ներն 
ի րար հետ խո սեն և հա մա կար գեն ի րենց ա սե լի քը»:

Ձեր դպրո ցի որ ևէ ու սու ցիչ կա րո՞ղ էր այս պի սի հարց բարձ րաց նել։
Ու սու ցիչ նե րը գրե թե ա մե նուր խո սում են «նա խա ձեռ նութ յուն նե րի սպառ ման» մա սին: Դա 

հիմնա վո րում են նրա նով, թե ինչ քան նոր նա խա ձեռ նութ յուն ներ և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ են 
թե լադր վում «վեր ևից» և  որ քան դժվար է ի կա տար ա ծել սե փա կան ա ռաջ նա հեր թութ յու նը՝ աշ-
խա տան քը ե րե խա նե րի հետ: Ու սու ցիչ նե րը նշում են, որ նոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րը եր բեմն հա-
կա սում են նա խորդ ցու ցումնե րին և  ակն կա լիք նե րին: Լայ նա մասշ տաբ փո փո խութ յուն նե րի դեպ-
քում այս պի սի մար տահ րա վեր ներն ան խու սա փե լի են, նե րա ռա կան կրթութ յան անց նե լիս դրանք 
հատ կա պես կար ևոր են:

Փո փո խութ յան կա ռա վար ման ստորև ներ կա յաց վող սկզբունք նե րը հիմն ված են հե ղի նա կի 
փոր ձի վրա, որն ու նի Մի նե սո թա յի դպրոց նե րում վար չա կան աշ խա տան քի ա վե լի քան չորս տաս-
նամ յա կի փորձ: Այս բաժ նում ներ կա յաց ված է փո փո խութ յան արդ յու նա վետ կա ռա վար ման վեց 
ընդ հա նուր սկզբունք, իսկ եր րորդ և  եզ րա փա կիչ բա ժին նե րում ամ փոփ ված են նե րառ ման ղե կա-
վա րու մից քա ղած ե րեք դաս:

 Սկզ բունք 1. Ղե կա վար նե րը պետք է հստակ ներ կա յաց նեն փո փո խութ յու նը և  ա նա ռար-
կե լի փո փո խութ յան պատ ճառ նե րը

Հիշենք, որ ղե կա վար նե րը կա րող են ցան կա ցած փո փո խութ յուն դի տար կել որ պես է վոլ-
յու ցիոն գոր ծըն թաց, ո րը պետք է ներդ նել փուլ առ փուլ՝ ա միս նե րի կամ տա րի նե րի ըն թաց քում: 
Սա կայն այդ նույն փո փո խութ յուն նե րը դպրո ցի կամ դա սա րա նի մա կար դա կում կա րող են ա ռա-
ջաց նել հե ղա փո խութ յան զգա ցո ղութ յուն՝ տակ նուվ րա ա նե լով դպրո ցի և դա սա րա նի մշա կույ թը: 
Կար ևոր է, որ ղե կա վար նե րը բա ցատ րեն այդ փո փո խութ յուն նե րի ա նա ռար կե լի պատ ճառ նե րը։

 Սկզ բունք 2. Փո փո խութ յու նը կլի նի ա վե լի արդ յու նա վետ և հա ջող ված, ե թե անձ նա կազ-
մը հաս կա նա, թե ա ռա ջարկ վող փո փո խութ յունն ինչ պես է նույ նա նում ի րենց ար ժեք նե-
րի հետ

Ն կա տի ու նե նանք, որ աշ խա տա կից ներն ու նեն ինչ պես ներ քին, այն պես էլ ար տա քին շար-
ժա ռիթ ներ: Տե ղե կաց նե լով, որ այս կամ այն փո փո խութ յու նը, օ րեն քի կամ քա ղա քա կա նութ յան 
պա հանջ է, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ ու սու ցիչ նե րին կդրդեք հետ ևել այդ ցու ցու մին: Ար տա-
քին շար ժա ռի թի օ րի նակ է հետև յա լը. « Կա նեմ, ինչ ինձ ա սում են, ո րով հետև չեմ ու զում տհաճ 
ի րա վի ճա կում հայտն վել»:

Երբ ու սու ցիչ ներն ա ռա ջարկ վող փո փո խութ յուն նե րի ու ի րենց ար ժեք նե րի մեջ տես նում 
են նմա նութ յուն ներ, ղե կա վար նե րը գործ են ու նե նում ներ քին շար ժա ռի թի հետ. «Ես ու զում եմ 
մաս նակ ցել այս փո փո խութ յա նը և պատ րաստ եմ ա շա կերտ նե րիս հա մար ա պա հո վել սա հուն 
ան ցում»։

 Սկզ բունք 3. Հար գել այն, ինչ անձ նա կազմն ար դեն ա նում է և հ նա րա վո րութ յուն տալ 
մշա կե լու փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ու ղի ներ

Այլ կերպ ա սած՝ հետ ևո ղա կան լի նենք փո փո խութ յուն նե րի նպա տա կը հա ղոր դե լիս և ճ կուն՝ 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ռազ մա վա րութ յունն ընտ րե լիս:

Ղե կա վար նե րը կա րող են խո սել նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի մա սին ու մշա կել փո փո խութ-
յան ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր կա ռուց վածք (օ րի նակ՝ պար տա կա նութ յուն նե րի մա կար դակ նե րը 
և գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րը): Այ նու հետև նրանք կա րող են տնօ րեն նե րին և  ու սու ցիչ նե րին հնա-
րա վո րութ յուն տալ, որ ի րա կա նաց ման ու ղի ներ մշա կեն։ Այս եր կաս տի ճան գոր ծըն թա ցը տա լիս 
է տնօ րին ման զգա ցո ղութ յուն և  առ հա սա րակ հան գեց նում է այն պի սի փո փո խութ յուն նե րի, ո րոնց 
կա յու նութ յունն ա ռա վել հա վա նա կան է դառ նում:

 Սկզ բունք 4. Անձ նա կազ մին տրա մադ րել ռե սուրս ներ և  ա ջակ ցութ յուն՝ նպաս տե լու փո-
փո խութ յան ի րա կա նաց մա նը 

Քա նի դեռ մո տե ցումնե րը մշակ ված չեն, ռե սուրս նե րի բաշխ ման դժվա րութ յուն նե րից մե կը 
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դրանց ա նո րո շութ յունն է։ Կար ևոր է նկա տի ու նե նալ, որ ե թե անձ նա կազ մը փո փո խութ յուն նե րին 
վե րա բեր վում է որ պես լրա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծութ յան, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել միայն 
լրա ցու ցիչ ռե սուրս նե րի մի ջո ցով, փո փո խութ յան գոր ծըն թա ցը հա վա նա բար դժվար կլի նի և կա-
րող է դա դա րել: Իսկ ե թե անձ նա կազմն ակ տի վո րեն լծված է դա սա վանդ ման և  ու սուց ման նոր 
ե ղա նակ նե րի մշակ մա նը, հին գոր ծե լա կեր պե րը նո րե րով փո խա րի նե լուն, ռե սուրս նե րը կա րե լի է 
հեշ տութ յամբ վե րա ծել ժա մա նա կա կից ու ա վե լի նո րա րա րա կան մո տե ցումնե րի։ Այլ կերպ ա սած, 
ու սու ցիչ նե րը, ստանձ նե լով նոր մո տե ցումնե րի ներդ րու մը, հան դես կգան հօ գուտ ռե սուրս նե րի 
վե րա բաշխ ման:

 Սկզ բունք 5. Փո փո խութ յունն սկսել այն մարդ կան ցից, ո րոնք ա ռա վել պատ րաս տա կամ են 

Մեծ փո փո խութ յուն ներն առ հա սա րակ կազմ ված են բազ մա թիվ փոքր աս տի ճա նա կան փո-
փո խութ յուն նե րից, ո րոնք փոխ կա պակց ված են և  ուղղ ված հե ռա հար նպա տակ նե րի: Փնտ րեք այն 
վայ րե րը, որ տեղ նախ նա կան հա ջո ղութ յունն ա ռա վել հա վա նա կան է: Ո՞ր ու սու ցիչ նե րը, դա սա-
րան նե րը կամ դպրոց ներն են հար մար լավ սկիզբ դնե լու հա մար:

Հի շեք, որ ձեր ա ռա ջա մար տիկ նե րը, հան դի սա նա լով նո րա մու ծութ յան ներդ րող ներ, չնա-
յած մաս նակ ցե լու մեծ ցան կութ յա նը, լրա ցու ցիչ ճնշում, քննա խույզ հա յացք ներ ու ա նո րո շու-
թյուն են զգա լու։ 

 Սկզ բունք 6. Ճա նա չել ա ռա ջըն թա ցը և  ար ժե քա վոր փո փո խութ յուն ներ ներ կա յաց նել 
մաս նա կից նե րին

Կար ևոր է, որ ղե կա վար ներն ար ժե քա վոր փո փո խութ յուն ներ ներ կա յաց նեն գոր ծին մաս նա-
կից անձ նա կազ մին: Նույն քան կար ևոր է ի մա նալ, թե փո փո խութ յան մաս նա կից ներն ինչ պես են 
նա խընտ րում գնա հատ վել ի րենց ջան քե րի հա մար: Մե կի հա մար դա գու ցե գո վես տի խոս քե րի 
ար ժա նա նալն է, մյու սի հա մար` որ ևէ դա սա րան այ ցե լե լու հնա րա վո րութ յուն ստա նա լը՝ տես նե լու, 
թե ինչ պես է աշ խա տում մեկ այլ ու սու ցիչ կամ թիմ, եր րոր դի հա մար կա րող է կար ևոր լի նել այ ցե-
լութ յու նը որ ևէ դպրոց, ո րի տնօ րե նը ցու ցադ րե լու արդ յունք ներ ու նի, չոր րոր դի հա մար` հան րա յին 
ճա նա չու մը։ 

Վեր ջա պես, միշտ հի շեք ու ղեր ձը՝ ին չո՞ւ է փո փո խութ յու նը կար ևոր և  ա նա ռար կե լի: Ու նաև 
մի՛ մո ռա ցեք, թե ինչ պես ա ռա ջին դա սա րա նում դա սա վան դող ու սու ցիչն այս բաժ նի սկզբում իր 
հար ցով մեզ հի շեց րեց, որ վար չա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է խո սեն ի րար հետ` միմ յանց 
հաս կա նա լու և ջան քե րը հա մա կար գե լու հա մար:

Մաս 3. Ղեկավարման ընկալումները և հմտությունները
Նե րառ ման հա ջո ղութ յու նը որ ևէ դպրո ցում, քա ղա քում, շրջա նում, մար զում կամ երկ րում 

պայ մա նա վոր ված է ոչ թե այն որ պես վե րա դա սի հիմնախն դիր ըն կա լե լով, այլ օ րեն քից, քա ղա-
քա կա նութ յու նից և վար չա կան հրա հանգ նե րից բարձր դաս վող եր ևույթ հա մա րե լով։ Վե րա դա սի 
հիմնա հարց լի նե լու փո խա րեն այն պետք է դառ նա սրտում տեղ գտած հարց: Նե րառ ման փոր ձը 
բե րում է օգ տա կար լի նե լու, ե րե խա նե րի և մե ծե րի կող մից խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման ու շագ-
րավ պատ մութ յուն ներ և  ու սու ցիչ նե րի ու վե րա դաս նե րի մեծ հա ջո ղութ յուն ներ։

Ս տորև ներ կա յաց վում են քաղ ված դա սեր, ո րոնք վեր են օ րեն քին ու վե րա դա սի ցու ցումնե-
րին հետ ևե լու սո վո րա կան ի րո ղութ յու նից և ցույց են տա լիս անձ նա կազ մի ու ղե կա վա րի հանձ նա-
ռութ յու նը:

Ա ռա ջին պատ մութ յուն. « Մենք մի թի մից ենք»

Տար րա կան դա սա րա նի այս զվարթ ա շա կեր տը բո լո րի ըն կերն էր: Նա այն քան կեն սու րախ 
էր ու շփվող, որ ոչ ոք ան տար բեր չէր նրա նկատ մամբ: Վախ չու ներ ոչ մի բա նից ու սի րում էր 
դա սըն կեր նե րի հետ խա ղալ: Մ յուս ե րե խա նե րը նրան սի րում էին, թեև եր բեմն կա րող էր նաև նե
ղութ յուն պատ ճա ռել, հաս կա նում էին՝ կար ևոր է, որ ի րենց հետ լի նի:

Տ ղա յի հա մար սո վո րե լը դժվա րա ցավ մի ջին դա սա րան նե րում: Տար րա կան դա սա րան նե րում 
ըն կեր նե րը միշտ ջա նում էին նրան ներգ րա վել հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան մեջ։ Երբ մար զա կան 
թի մը մրցու նակ դար ձավ, տղան բա վա կա նա չափ բարձ րա հա սակ ու ա րա գա շարժ չէր: Ի տար
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բե րութ յուն տար րա կան դա սա րա նի, որ տեղ բո լոր ե րե խա նե րը դա սա րա նում միա սին էին, մի ջին 
դպրո ցում նա օ րը հիմնա կա նում անց կաց նում էր իր նման ե րե խա նե րի հետ, ո րոնք չէին կա րո ղա
նում կա տա րել մա թե մա տի կա յի, ֆի զի կա յի, քի միա յի և գ րա կա նութ յան դա սե րի բարդ պա հանջ
նե րը: Տ ղա յի հա մար օր վա լա վա գույն մա սը երգ չախմ բում եր գելն էր, որ տեղ բո լո րը միա սին էին:

Սա կայն աս տի ճա նա բար ստեղծ վեց մեկ այլ հնա րա վո րութ յուն։ Տա րի ներ շա րու նակ տղան 
մաս նակ ցել էր օ լի մի պիա կան հա տուկ խա ղե րին։ Ըն կեր նե րից մի քա նի սը գնում էին նրան երկր
պա գե լու։ Դպ րոցն ու հա մայնքն սկսե ցին « Միաս նա կան թի մեր» կոչ վող նա խա ձեռ նութ յու նը։ Ֆի
զի կա կան կամ ճա նա չո ղա կան ո լորտ նե րի խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի թիմ ձևա վո րե լու 
փո խա րեն մար զիկ նե րը միա վոր վե ցին՝ նե րա ռե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե
խա նե րի: Սկզ բում այս թի մե րին միա ցան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի եղ բայր ներն ու 
քույ րե րը, ո րոնք ու զում էին, որ ե րե խա ներն ու նե նան այդ միաս նա կան փոր ձը: Իսկ հե տո թի մին 
միա ցան նաև ու րիշ նե րը, այդ թվում՝ էութ յամբ ա ռաջ նորդ ա շա կերտ ներ։

Այժմ, որ պես ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ, տղան ա մե նու րեք ներ կա յա նում է փայ լող ժպի տը 
դեմ քին, ո րով հետև ա մե նու րեք տես նում է իր թի մա կից նե րին: Ն րանք էլ տղա յին վե րա բեր վում են 
որ պես ի րենց ըն կե րոջ ու թի մակ ցի, ոչ թե որ պես Դաու նի հա մախ տա նիշ ու նե ցո ղի:

Երկ րորդ պատ մութ յուն. « Միշտ ե րա զել եմ աշ խա տել»

Տար րա կան դա սա րա նի դա սըն կեր նե րը նրան ճա նա չում էին որ պես հե նակ նե րի օգ նութ յամբ 
տե ղա շարժ վո ղի։ Նա Ժա մա նակ առ ժա մա նակ հի վան դա նոց էր գնում։ Ու սուց չի ուղ ղորդ մամբ 
դա սըն կեր ներն աղջ կան քա ջա լե րող նա մակ ներ էին գրում։ Շա տերն ի րենց նա մակ նե րը զար դա
րում էին ծա ռե րով, թռչուն նե րով ու ծա ղիկ նե րով, մի մասն էլ՝ բեռ նա տար մե քե նա նե րով կամ սար
սա փազ դու հրեշ նե րով: Աղ ջի կը սի րում էր բո լո րին: Ն րանք հի շում էին ի րեն:

Մի ջին դպրո ցում, հատ կա պես վի րա հա տութ յուն նե րից և հի վան դա նո ցում եր կար մնա լուց 
հե տո, նա հա ճախ սայ լա կով էր տե ղա շարժ վում։ Երբ մի ջին դպրո ցում սո վո րելն սկսեց դժվա րա
նալ, ու զում էր հետ չմնալ դա սե րից, բայց եր կար բա ցա կա յութ յուն ներն ա վե լի էին դժվա րաց նում 
լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցութ յունն ու շփումնե րը մյուս ե րե խա նե րի հետ։ Չ նա յած 
դրան՝ ուս ման բա վա կա նին բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու ներ։ Դեռևս վստահ չլի նե լով, թե կա րող 
է հա մալ սա րա նում սո վո րել, ցան կա ցավ սկզբում ա վե լի շատ ան կա խութ յուն և  աշ խա տան քա յին 
փորձ ձեռք բե րել։ Ոչ լրիվ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ աշ խա տել էր ու զում, որ պես զի հե տա գա յում 
կա րո ղա նար հա մալ սա րա նում սո վո րե լու հետ հա մա տե ղել։ 

Աշ խա տա վայ րե րի, կա ռա վա րութ յան և դպ րոց նե րի միջև առ կա էր նո րա րա րա կան գոր ծըն
կե րութ յուն, ո րի շրջա նա կում աղ ջիկն ընդգրկ վեց ա վագ դպրո ցի այն նո րա վարտ նե րի խմբում, 
ո րոնք մի պի լո տա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում այ ցե լե ցին ման կա կան մաս նա գի տաց ված հի վան
դա նոց։ Մի ամ բողջ տա րով կա րե լի էր մաս նակ ցել վճար վող պրակ տի կա յի, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
էր տա լիս տե ղում գոր ծը սո վո րե լու, փորձ ձեռք բե րե լու, ա պա լավ աշ խա տա վար ձով աշ խա տան քի 
անց նե լու։

Շր ջայ ցի վեր ջում աղ ջի կը փայ լում էր։ «Ես հենց այս տեղ կու զե նա յի սկսել իմ կա րիե րան, 
ա սաց իր ու սուց չին և ծ նող նե րին, չէ՞ որ ես լավ ծա նոթ եմ հի վան դա նո ցին։ Այս տեղ միշտ վի րա
հատ վե լու եմ ե կել»։

Անդ րա դառ նա լով նե րառ ման հա ջող ված պատ մութ յուն նե րին՝ հի շենք ստորև ներ կա յաց վող 
դա սե րը։

Դաս 1. Օ րի նակ ծա ռա յեք

Կրթա կան մի ջա վայ րում դժվար է փո փո խութ յուն կա տա րել: Ու սու ցիչ նե րի ու ղե կա վար նե-
րի մեծ մասն աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յունն սկսել է որ պես ու սու ցիչ կամ ե րե խա նե րի հետ 
աշ խա տող մաս նա գետ: Ն րանք շատ են աշ խա տում և շատ բան են զո հա բե րում հա նուն ի րենց 
ա շա կերտ նե րի: Ինչ-որ ժա մա նակ է գա լիս, երբ հա վա տում են ի րենց ա րա ծի արդ յուն քին։ Երբ գա-
լիս է այն պի սի նա խա ձեռ նութ յուն կամ մո տե ցում կի րա ռե լու ժա մա նա կը, ինչ պի սին նե րա ռումն է, 
շատ ման կա վարժ ներ ան հանգս տա նում են, թե ինչ պես կա րող են փո փո խութ յուն նե րը կա տա րել` 
ա ռանց նվա զեց նե լու նախ կի նում ե րե խա նե րին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն ներն ու ա ջակ ցութ յու նը։ 
Կար ևոր է, որ դուք, որ պես ղե կա վար, անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի հար ցում օ րի նակ ծա ռա-
յեք։ Դա կա րող եք ա նել, օ րի նակ, տնօ րեն նե րի կամ ու սու ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ` այ ցե լե լով օ րի-
նա կե լի նե րա ռա կան դպրոց ներ կամ դա սա րան ներ:
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Ու րիշ նե րը պետք է տես նեն, որ դուք իս կա պես օգ նում եք ե րե խա նե րին, ծնող նե րին և  ու սու-
ցիչ նե րին՝ հաղ թա հա րե լու դժվա րութ յուն նե րը։ Մար դիկ ձեր մա սին դա տո ղութ յուն ներ են ա նե լու 
ըստ ձեր գոր ծո ղութ յուն նե րի, կար ևո րե լով խոս քի ու գոր ծի միաս նութ յու նը։

Դաս 2. Ն շեք հա ջո ղութ յուն նե րը և մաս նակ ցեք մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լուն

ԱՄՆ-ում վեր ջին քա ռա սուն տա րի նե րի փոր ձից քա ղած դա սե րից մեկն այն է, որ փո փո-
խութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ ղե կա վար նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն չնա խա տես ված 
հետ ևանք նե րի: Օ րի նակ՝ մի դպրո ցում կա տար ված դրա կան փո փո խութ յու նը կա րող է նույն կերպ 
չըն թա նալ մեկ այլ դպրո ցում։ Ե թե   դուք տնօ րեն եք կամ այլ վար չա կան աշ խա տող, լսե՛ք ու սու-
ցիչ նե րին ու մաս նա գետ նե րին: Լ սե՛ք, թե գոր ծե լա կեր պի բա րե լավ ման ինչ գա ղա փար ներ ու նեն 
նրանք: Մաս նակ ցե՛ք դա սե րի։ Ե թե ձեր են թա կա յութ յան տակ շատ դպրոց ներ կան, տե ղե կաց ված 
ե ղեք տնօ րեն նե րի՝ փո փո խութ յուն նե րի հետ կապ ված փոր ձա ռութ յա նը:

Ն շե՛ք հա ջո ղութ յուն նե րը: Կ լի նեն դպրոց ներ ու դա սա րան ներ, որ տեղ նե րա ռու մը չի ստաց-
վում։ Ն րանց այ ցե լեք բաց մտքով և լավ մտադ րութ յուն նե րով: Հետ ևեք նե րառ ման նպա տակ նե-
րին, բայց ճկուն ե ղեք մո տե ցումնե րով։ 

Դաս 3. Ձեր հանձ նա ռութ յու նը փո փո խութ յուն է բե րում

Հի շենք այն պատ մութ յու նը, ո րով սկսել ենք այս գլու խը: 
«Ըն դօ րի նա կե լով ու սուց չի ա րա ծը՝ տնօ րենն սկսեց մա տի շար ժու մով տա ռե րը գրել գրա սե

ղա նի վրա: Աղջ նա կը նա յում էր, իսկ հե տո նույնն ա րեց թղթի վրա իր մա տի տով: Ն րա գծե րից 
սկսե ցին նշմար վել տա ռեր, նա ա վար տեց ու գլու խը վեր բարձ րաց րեց: Տ նօ րե նը նա յեց ե րե խա յի 
ստեղ ծած գլուխ գոր ծո ցին և բարձ րա ձայն կար դաց նրա ա նու նը: Աղջ նա կի դեմ քը փայ լեց այն պի սի 
շո ղա ցող ժպի տով, ո րը սեն յա կը լու սա վո րեց: Հաս կա ցավ, որ կա րող է գրել իր ա նու նը»:

Մեզ նից յու րա քանչ յու րը կա րող է մտքում ստեղ ծել իր ա նու նը գրել սո վո րող ե րե խա յի պատ-
կե րը: Որ պես ու սու ցիչ ներ և ղե կա վար ներ՝ ան ձամբ զգա ցել ենք ե րե խա յի հա ջո ղութ յամբ պայ մա-
նա վոր ված ու րա խութ յունն ու բերկ րան քը։

Այս ե րե խա յի պատ մութ յու նը շա րու նա կութ յուն ու նի: Հա ջորդ ա միս նե րի ըն թաց քում տնօ-
րենն ա վե լի շատ բան էր ի մա նում աղջ կա մա սին: Տես նում էր, որ նա ո րոշ ֆի զի կա կան դժվա րութ-
յուն ներ պի տի հաղ թա հա րի: Բայց նրան հայտ նի դար ձան նաև աղջ կա կյան քի ման րա մաս նե րը և  
այն խո չըն դոտ նե րը, որ ար դեն հաղ թա հա րել էր։ Բո լոր ե րե խա ներն էլ ու նե նում են խո չըն դոտ ներ, 
մար տահ րա վեր ներ կամ սահ մա նա փա կումներ, մի մա սը՝ տե սա նե լի, մյուս նե րը՝ ոչ:

Տ նօ րե նը տա րեց տա րի հետ ևում էր աղջ կան: Երբ ե կավ մի ջին դպրոց փո խադր վե լու ժա մա-
նա կը, տնօ րե նը տե սավ ծնող նե րի մտա հո գութ յու նը, ու սու ցիչ նե րի հանձ նա ռութ յու նը և  ե րե խա յի 
ան հան գիստ վի ճա կը: Փո խադր վե լուց մի շա բաթ ա ռաջ նա աղջ կա մա սին պատ մեց մի ջին դպրո-
ցի ու սու ցիչ նե րին: Ե րե խա յին, ի հար կե, ոչ ոք չէր ճա նա չում, բայց բո լո րը գի տեին, որ ի րենք կա րող 
են ա պա հո վել աղջ կա հա ջող մուտ քը դպրոց։

Ամ փո փում
Ամ փո փե լով նշենք, որ այս գրքի գա ղա փարն այն է, որ բո լոր ե րե խա նե րը պետք է ու նե նան 

հրա շա գործ կրթութ յան փոր ձա ռութ յու նը: Ըստ այդ գա ղա փա րի՝ յու րա քանչ յուրս ան հա տա պես 
պար տա վոր ենք պայ ման ներ ստեղ ծել այդ հրաշք նե րի ի րա գործ ման հա մար: Հու սով ենք, որ այս 
խոս քերն ու պատ մութ յուն նե րը ձեզ ո րոշ պատ կե րա ցում են տա լիս և վս տա հութ յուն ներշն չում 
ա ռաջ նոր դա կան կա րո ղութ յուն նե րը զար գաց նե լու հա մար։ 

Խոր հուրդ ներ ու սու ցիչ նե րին
1.  Հի շե՛ք նե րառ ման և նե րա ռա կան կրթութ յան եր կա րատև զար գաց ման ըն թաց քը և  այն աշ-

խա տան քը, ո րը կա տար վել է ձեզ նա խոր դած գոր ծըն կեր նե րի կող մից:
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2.  Օգ տա գոր ծե՛ք ձեր՝ որ պես ման կա վար ժի դիր քը ոչ միայն ա շա կերտ նե րին ու սու ցա նե լու, 
այլև նե րա ռա կան հա սա րա կութ յան մեջ նրանց շա հե րը պաշտ պա նե լու և  ա պա գան կեր-
տե լու հա մար։

3.  Ծա նո թա ցե՛ք ձեր ղե կա վար նե րի հետ և փո փո խութ յան հար ցե րում նրանց մո տեց մա նը, 
որ պես զի ա մեն օր շարժ վեք նե րառ մանն ըն դա ռաջ:

Մտ քեր ղե կա վար նե րի հա մար
1. Փո փո խութ յան և դ րա պատ ճա ռի մա սին տե ղե կաց րե՛ք դպրո ցի անձ նա կազ մին:

2.  Ձեր ա ռա ջար կած փո փո խութ յուն նե րը ներ դաշ նա կե՛ք անձ նա կազ մի տե սա կետ նե րի և  ար-
ժեք նե րի հետ։

3.  Գ նա հա տե՛ք անձ նա կազ մի կող մից ար դեն իսկ կա տար վող աշ խա տան քը և ն րանց հնա-
րա վո րութ յուն ըն ձե ռեք՝ մշա կե լու փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մո տե ցումներ։

4.  Փո փո խութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լիս անձ նա կազ մին տրա մադ րե՛ք ռե սուրս ներ և  ա ջակ-
ցութ յուն:

5.  Փո փո խութ յունն սկսեք նրանց հետ, ով քեր պատ րաս տա կամ են դրանք ի րա կա նաց նե լու։

6. Ն կա տե՛ք ա ռա ջըն թա ցը և  ար ժա նին մա տու ցեք դրա մաս նա կից նե րին:

7. Օ րի նակ ծա ռա յեք։

8.  Մաս նակ ցե՛ք հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լուն և մաս նակ ցեք մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա-
յե լու գոր ծըն թաց նե րին:

9. Գի տակ ցե՛ք, որ ձեր հանձ նա ռութ յու նը փո փո խութ յուն է բե րում։ 

Վեր լու ծա կան անդ րա դար ձի հար ցեր 
1.  Ի՞նչ փու լեր է ան ցել նե րա ռա կան կրթութ յու նը ԱՄՆ-ում: Արդ յոք դրանք նմա՞ն են Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տոթ յու նում տե ղի ու նե ցած փու լե րին:

2.  Ի՞նչ նմա նութ յուն ներ եք տես նում ԱՄՆ-ում և Հա յաս տա նում կի րառ վող հաշ ման դա մութ-
յանն առնչ վող եզ րույթ նե րում:

3.  Ո՞րն է դպրո ցի ղե կա վա րութ յան դե րը նե րա ռա կան կրթութ յան հա ջող ի րա կա նաց ման 
գոր ծում:
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 Սույն գլու խը քննար կում է նե րա ռա կան կրթութ յան ար ժե
հա մա կար գը՝ նշե լով, որ նե րա ռա կան կրթութ յու նը վայր 

կամ նշա նա կետ չէ։ Ն րա հա մար չկա դե ղա տոմս։ Նե րա ռա կան 
կրթութ յան վերջ նա կան նպա տա կը սո ցիա լա կան նե րա ռումն է, 
ո րը շատ ա վե լին է, քան այն կազ մող էա կան մա սե րի գու մա րը։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԱՐԺԵՀԱՄԱ ԿԱ ՐԳ Ը ՈՐՊԵՍ 

ԱՅԴ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑ ՄԱ Ն ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ

Փոլա Ֆրեդերիկա Հանթ
«Հաշմանդամությո ւն , կրթու թյ ուն և զարգացում» կազմակերպություն

Գլուխ 15
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Նե րա ծութ յուն
Նե րա ռա կան կրթութ յու նը վայր չէ: Նե րա ռա կան կրթութ յու նը նշա նա կետ չէ։
Բա ցի այդ, նե րա ռա կան կրթութ յան հա մար դե ղա տոմս չկա. նրա հետ առն չութ յուն ու նե ցող 

ա ռան ձին գոր ծա ռույթ ներն ա վե լաց նե լով ու պա կա սեց նե լով՝ ար ժե քը չես փո խի։ Ըստ էութ յան, 
նե րա ռա կան կրթութ յան վերջ նա կան նպա տա կա յին արդ յուն քը սո ցիա լա կան նե րա ռումն է, ին չը 
շատ ա վե լին է, քան վեր ջի նիս զար գաց ման հան րա գու մա րը:

 Նե րա ռա կան կրթութ յու նը բաղ կա ցած է փի լի սո փա յա կան դիր քո րո շու մից և մի շարք գոր-
ծե լա կեր պե րի ամ բող ջութ յու նից։ Դ րանք ուղղ ված են բո լոր ե րե խա նե րի՝ կրթութ յան լիար ժեք 
մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի ա ռա ջան ցիկ ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը ( Հանթ, 2009): Այս դա-
սագր քում ման րակր կիտ ներ կա յաց վում են նե րա ռա կան կրթութ յան շար ժա նիվնե րը, ո րոնք ա ռաջ 
են տա նում կրթա կան հա մա կար գի բա րե փոխ ման հա մար անհ րա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի միա-
վո րու մը։ Սա ա ռանձ նա պես ար ժե քա վոր կլի նի Հա յաս տա նի հա մար ու կպա հան ջի փոր ձե րի ու 
սխալ նե րի շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց: 

Նե րա ռա կան կրթութ յու նը Հա յաս տա նում և  ամ բողջ աշ խար հում
Չ նա յած Հա յաս տանն ար դեն եր կար տա րի ներ նե րա ռա կան կրթութ յուն է ի րա կա նաց նում, 

տա րա ծաշր ջա նի բազ մա թիվ երկր նե րի նման նե րա ռա կան կրթութ յունն այս տեղ դի տարկ վում է 
որ պես կրթութ յան զու գա հեռ գոր ծող հա մա կարգ: Թեև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կա րիք նե րի բա վա րա րումն օ րեն քով ամ րագր ված է, ըստ կրթա կան հա մա կար գի 2009 թ. ի րա կա-
նաց ված գնա հատ ման՝ կա ռա վար ման շատ մար մին ներ դեռևս կողմ են հա տուկ դպրոց նե րի պահ-
պան մա նը։ Երբ նե րա ռա կան կրթութ յու նը ներ մուծ վում է որ պես հա տուկ և  ընդ հա նուր հան րակր-
թա կան հա մա կար գե րի այ լընտ րանք, նե րառ ման ծրագ րե րը շատ դեպ քե րում կորց նում են ի րենց 
ի մաս տը: Նե րա ռա կան դպրոց նե րը լայ նո րեն հա սա նե լի չեն. ոչ բո լոր մար զերն են ի րա կա նաց նում 
նե րա ռա կան կրթութ յուն։ Ս տաց վում է, որ նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց նե րը 
ա շա կերտ նե րի միայն ո րոշ մա սի հա մար են: Նույ նիսկ այն վայ րե րում, որ տեղ կան նե րա ռա կան 
կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց ներ, բո լո րին հա սա նե լի չեն, քա նի որ չկան բա վա րար են թա-
կա ռուց վածք ներ, ռե սուրս ներ կամ ծա ռա յութ յուն ներ ( Հանթ, 2009): 2009 թ. ՀՀ կրթա կան հա մա-
կար գի գնա հա տու մը հա ջորդ հինգ տա րի նե րի կրթա կան գոր ծու նեութ յան հար ցում ուղ ղոր դեց 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հա յաս տան յան ներ կա յա ցուց չութ յա նը և ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը։ ՀՀ կրթութ յան ու 
գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը ՀԿ-նե րի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հար ցե րով զբաղ-
վող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ «կրթութ յան մա սին» օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջար կեց 
ու ի րա կա նաց րեց։ 

 2009 թ. ա ռա ջար կութ յուն նե րի հի ման վրա 2016 թ. անց կաց ված  բա րե փո խումնե րի գնա-
հա տու մը փաս տում է, որ «2009 թվա կա նից ի վեր գրանց վել է մեծ ա ռա ջըն թաց, մաս նա վո րա-
պես՝ օ րենսդ րա կան դաշ տում: Սա կայն հարկ է նշել, որ «Կրթութ յան մա սին» օ րեն քում 2014 թ. 
կա տար ված փո փո խութ յու նը դեռևս այն չէ, ինչ ակն կալ վում է նե րա ռա կան կրթութ յու նը լիար ժեք 
կար գա վո րող օ րենսդ րութ յու նից (ՀԿԿԶԵԳ, 2012): Օ րենքն այժմ թույլ է տա լիս կրթութ յան զու գա-
հեռ հա մա կար գե րի առ կա յութ յուն (հան րակր թա կան և հա տուկ)` նա խա պատ վութ յուն տա լով օժտ-
ված ե րե խա նե րի կրթութ յան ա պա հով մա նը և սահ մա նա փա կե լով, օ րի նակ, այլ լեզ վով կրթութ յուն 
ստա ցող նե րի կրթութ յան ի րա վուն քը։ Այ նու հետև օ րեն քը շեշ տում է կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման գոր ծըն թա ցը` այդ գոր ծըն թա ցում 
ա ռա վե լութ յու նը տա լով հա տուկ ման կա վարժ նե րին ու շա րու նա կե լով նպաս տել եր կա կի հա մա-
կար գի առ կա յութ յա նը» ( Հանթ, 2016): Ինչ պես նշված է հաշ վետ վութ յու նում, կրթա կան հա մա-
կար գը ոչ միայն պահ պա նում է մի ջի նից բարձր կա րո ղութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին նա խա-
պատ վութ յուն տա լու ա վան դույ թը, այլև սահ մա նա փա կում է փոք րա մաս նութ յուն նե րի ե րե խա նե-
րի հա մար մայ րե նի լեզ վով կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յու նը` այն ա պա հո վե լով երկ րի 
միայն ո րոշ շրջան նե րի փոք րա թիվ դպրոց նե րում: Ու շագ րավ է, որ հաշ վետ վութ յու նը պատ րաս-
տե լու ըն թաց քում նե րա ռա կան կրթութ յան և դպ րոց նե րի բա րե փո խումնե րի վե րա բեր յալ հար ցազ-
րույց նե րը սահ մա նա փակ վե ցին հա տուկ կրթութ յան և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կրթութ յան հար ցե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րով: Հան րակր թա կան դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րը 
հար ցազ րույց նե րի մեծ մա սից դուրս մնա ցին և  այն փոք րա թիվ հան դի պումնե րի ժա մա նակ, երբ 
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քննար կումնե րին մաս նակ ցե լու պատ րաս տա կա մութ յուն էին ցու ցա բե րել, հա ճախ լավ ըն դու նե-
լութ յան չար ժա նա ցան։

Ինչ պես վե րը նշվեց, Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան ա ռա ջըն թա ցը դան դաղ է, բայց 
կա յուն: Նե րա ռա կան կրթութ յան քննա դատ նե րը Հա յաս տա նում և  այ լուր հա ճախ օ րի նակ ներ են 
խնդրում այն պի սի երկր նե րից, որ տեղ նե րա ռա կան կրթութ յու նն այլևս ի րա կա նութ յուն է և գոր ծում 
է: Սա կայն այդ երկր նե րում հազ վա դեպ են հե տա զո տում քա ղած դա սե րը և  այն հան գա մանք նե-
րը, ո րոնց շնոր հիվ ա ռա ջըն թացն ա ռա վել ցայ տուն է։ Ի տար բե րութ յուն՝ նե րա ռա կան կրթութ յան 
հա ջող ված փոր ձով երկր նե րը անց կաց նում են հե տա զո տութ յուն ներ, փո փո խում են ի րենց գոր-
ծե լա կեր պե րը` առ կա խնդիր նե րի լու ծման գործող մե խա նիզմնե րը բա ցա հայ տե լու հա մար։ Ֆին-
լան դիան մշա կում է կրթութ յան չա փա նիշ ներ, ո րոնք կնպաս տեն ա շա կերտ նե րի 1%-ը կազ մող 
ա մե նա ցածր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րող նե րի հա ջո ղութ յա նը։ Նոր Զե լան դիա յի կրթութ յան 
չա փա նիշ նե րը վե րա բե րում են տե ղաբ նակ նե րի` բարձ րա գույն կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
ընդգրկ վե լուն և հա ջո ղութ յամբ ա վար տե լուն։ Պոր տու գա լիա յի չա փա նիշ նե րը հիմն վում են ՄԱԿ-ի 
վեր ջին գնա հա տումնե րի և ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րի պահ պան ման վրա:

Ի՞նչ կա րե լի է ա սել այն երկր նե րի վե րա բեր յալ, որ տեղ նե րա ռա կան կրթութ յու նը չի գոր ծում 
կամ ա վե լի ճիշտ՝ այն երկր նե րի վե րա բեր յալ, որ տեղ ա ռա ջըն թացն ա վե լի դան դաղ է: Գեր մա նիա-
յում, որ տեղ ե րե խա նե րը կրթա կան հա մա կար գում ընդգրկ վում են դեռևս նա խադպ րո ցա կան տա-
րի քից, ե րե խա նե րի զա տումն ար մա տա ցած ա վան դույթ է: Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում կրթութ յան 
հա մա կարգն ար տա ցո լում է սո ցիա լա կան վի ճա կը և կա յուն ա ռա ջըն թաց չի պահ պա նում: ԱՄՆ-
ում կրթութ յան ի րա կա նա ցու մը մե ծա պես կախ ված է նա հան գա յին օ րենսդ րութ յու նից` երկ րով մեկ 
ստեղ ծե լով բազ մա թիվ ու բազ մա զան գոր ծե լա կեր պեր, ո րոնց մի մասն ա ռա վել նե րա ռա կան է, 
քան մյուս նե րը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կախ նե րա ռա կան կրթութ յան հա ջող ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա-
ման քից, ա մե նու րեք (այս կամ այն չա փով) կի րառ վում են այս դա սագր քում ներ կա յաց ված մե-
թոդ նե րը, մո տե ցումնե րը։ Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մար, թերևս, ա մե նից կար ևոր հա մար վող 
փո փո խա կան նե րի հա մա խում բը, ըստ եր ևույ թին, չի հա սել զար գաց ման բարձ րա կե տին, քա նի որ 
նշված բո լոր վեց երկր նե րում ու սու ցիչ ներն ստա նում են բարձ րո րակ կրթութ յուն, և կր թութ յու նը 
պե տութ յան զար գաց ման գե րա կա ուղ ղութ յուն է: Բո լոր վեց երկր նե րում էլ հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րին վե րա բե րող քա ղա քա կա նութ յու նը պա հան ջում է ծնող նե րի մաս նակ ցութ յուն, 
վաղ հայտ նա բե րում և մի ջամ տութ յուն, ան հա տա կան ու սումնա կան պլան ներ, չա փա հաս կյան քի 
անց ման ա պա հո վում և  այլն: Բո լոր վեց երկր նե րում ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա վայ րի 
կա ռուց վածքն այս կամ այն չա փով առ կա է որ պես կրթութ յան հա սա նե լիութ յան կար ևոր հան գա-
մանք, գո յութ յուն ու նեն և սո վո րա բար հա սա նե լի են օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րը դրանց կա րիքն 
զգա ցող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի մե ծա մաս նութ յան հա մար: 

 Ման կա վար ժա կան կրթութ յան դե րը նե րա ռա կան     
կրթութ յան հա մա կար գի խթան ման գոր ծըն թա ցում
Վե րը հի շա տակ ված բո լոր վեց երկր նե րը նե րա ռա կան կրթութ յան ճա նա պար հի տար բեր 

հատ ված նե րում են։ Ն րանց տար բե րութ յուն նե րը ևս ցույց են տա լիս սույն հրա պա րակ ման այն 
ե լա կե տա յին դրույ թի ճշմար տա ցիութ յու նը, որ միայն սկզբունք նե րի ու ման կա վար ժա կան մե-
թոդ նե րի հա մակ ցութ յու նը նե րա ռա կան կրթութ յան չի հան գե ցում: Նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար այս դա սագր քի սկզբունք նե րը, ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րը և լ րա ցու ցիչ 
ռե սուրս նե րը (վե բի նար ներն ու ու սումնա կան մո դուլ նե րը) պետք է գոր ծարկ վեն հա մա կար գա յին 
այլ փո փո խութ յուն նե րի (նե րառ յալ ու սու ցիչ նե րի պատ րաս տում) պայ ման նե րում: Հայ ու սու ցիչ նե-
րը պետք է գտնեն մո տե ցումնե րի այն հա մադ րութ յուն նե րը, ո րոնք սկզբունք ներն ու ման կա վար-
ժա կան մե թոդ ներն արդ յու նա վե տո րեն գոր ծի դնե լու և նե րա ռա կան կրթութ յան մի ջա վայ րե րում 
ի րենց ա շա կերտ նե րի լիար ժեք մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րութ յուն կտան:

Այդ սկզբունք նե րի և ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման բա ցա կա յութ յու նը, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, խո չըն դոտ կլի նի նե րա ռա կան կրթութ յա նը, ո րով հետև դրանք անհ րա ժեշտ 
են ու սուց ման կազ մա կերպ ման և  ե րե խա նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար: 
Սա կայն նույ նիսկ այդ դեպ քում դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը կա րող է սահ մա նա փակ լի նել: Այս 
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դա սագր քում ներ կա յաց ված սկզբունք նե րի և ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րի մեծ մա սը մշակ վել 
և շա րու նա կում է օգ տա գործ վել հա տուկ կրթութ յան մաս նա գետ նե րի կող մից ա ռանձ նաց ված հա-
տուկ և հան րակր թա կան հա մա կար գե րում, հատ կա պես՝ ԱՄՆ-ից դուրս: Այս ան հա տա կա նաց ված 
և  ար ձա գան քող սկզբունք նե րի և ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րի սահ մա նա փակ օգ տա գոր ծու մը 
բազ մա թիվ երկր նե րում հա մա կար գա յին խո չըն դոտ է ստեղ ծել նե րառ ման հա մար: Նե րա ռա կան 
կրթա կան հա մա կար գի ա ջակ ցութ յան և զար գաց ման հա մար այդ սկզբունք նե րին ու ման կա վար-
ժա կան մե թոդ նե րին պետք է տի րա պե տեն ԲՈԼՈՐ ու սու ցիչ նե րը և կի րա ռեն ԲՈԼՈՐ ա շա կերտ նե-
րի հա մար: Պատ շաճ դա սա վան դու մը չպետք է սահ մա նա փակ վի ար հես տա վարժ կադ րե րի փոքր 
շրջա նա կով, պատ շաճ դա սա վան դու մը պետք է ԲՈԼՈՐ ման կա վարժ նե րի և ման կա վար ժա կան 
կրթութ յան հա մար լի նի պար տա դիր նորմ, տես լա կան և պար տա կա նութ յուն:

Հա տուկ կա րիք նե րի և նե րա ռա կան կրթութ յան եվ րո պա կան գոր ծա կա լութ յու նը 2012 թ. հրա-
տա րա կեց « Նե րա ռող ու սուց չի նկա րա գի րը»՝ նպա տակ ու նե նա լով կոնկ րետ և հս տակ ու ղե նիշ ներ 
տրա մադ րել այն երկր նե րին, ո րոնք մտա դիր են մշա կել և  ի րա կա նաց նել նախ նա կան ման կա-
վար ժա կան կրթութ յան ծրագ րեր: Աշ խա տութ յու նը պա տաս խա նում է այն հար ցին, թե «ինչ պես 
է ման կա վար ժա կան կրթութ յու նը բո լոր ու սու ցիչ նե րին պատ րաս տում նե րա ռող լի նե լուն» (էջ 8)։ 
Ա ռա ջադր վող դրույթ նե րը հա մա պա տաս խան ու կի րա ռե լի են յուրաքանչյուր մշա կու թա յին և  աշ-
խար հագ րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող երկր ի հա մար:

Ըստ նե րա ռող ու սուց չի նկա րագ րի՝ նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ ման կա վար ժա կան 
կրթութ յան ծրագ րե րը պետք է հիմն վեն չորս հիմնա կան ար ժեք նե րի վրա, ո րոն ցից յու րա քանչ յու-
րի հա մար պա հանջ վում են մի խումբ հմտութ յուն ներ:

1. Սո վո րող նե րի բազ մա զա նութ յան փաս տի արժ ևո րում. 

●  սո վո րող նե րի տար բե րութ յու նը որ պես ռե սուրս և  ար ժե քա վոր փաստ, 
●  նե րա ռա կան կրթութ յան հաս կա ցութ յուն նե րը,
●  ու սու ցիչ նե րի տե սա կե տը ա շա կերտ նե րի տար բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

2. Ա ջակ ցութ յուն բո լոր ա շա կերտ նե րին.

●  ա շա կերտ նե րի ձեռք բե րումնե րի մեծ ակն կա լիք ներ, 
●   բո լոր ա շա կերտ նե րի ու սումնա կան, գործ նա կան, սո ցիա լա կան և հու զա կան ու սումնա-

ռութ յան խթա նում,
●  արդ յու նա վետ ու սուց ման մո տե ցումներ ան հա մա սեռ դա սա րան նե րում:

 3. Հա մա գոր ծակ ցութ յուն և թի մա յին աշ խա տանք.

●   հա մա գոր ծակ ցութ յուն և թի մա յին աշ խա տան քի կար ևո րում բո լոր ու սու ցիչ նե րի հա-
մար,

●  աշ խա տանք ծնող նե րի և  ըն տա նիք նե րի հետ,
●  աշ խա տանք մի շարք այլ մաս նա գետ նե րի հետ։

4. Անձ նա յին և մաս նա գի տա կան շա րու նա կա կան զար գա ցում.

●   դա սա վան դու մը սո վո րեց նող գոր ծըն թաց է. ու սու ցի չը շա րու նա կում է զար գա նալ աշ-
խա տան քա յին ողջ գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում,

●  ու սու ցիչ նե րը՝ որ պես մտա ծող պրակ տիկ մաս նա գետ ներ,
●   ման կա վար ժա կան կրթութ յու նը՝ որ պես շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան   ու սումնա-

ռութ յան և զար գաց ման հիմք:

Այս պի սով, հեշտ է տես նել, թե նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող ու սու ցիչ նե րի զար-
գա ցումն ինչ առն չութ յուն ու նի այս դա սագր քի հետ: 
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Ինչ պես պատ րաս տել նե րա ռող ու սու ցիչ ներ Հա յաս տա նում
ԲՈԼՈՐ նե րա ռող ու սու ցիչ նե րը պետք է հաս կա նան ու սումնա ռութ յան ընդ հան րա կան մի ջա-

վայ րի կա ռուց ված քի հիմնա կան սկզբունք նե րը։ Դ րա հա մար պա հանջ վում է ման կա վար ժա կան 
ա մուր հիմք և լավ պատ կե րա ցում այն մա սին, թե ինչ պետք է ա նի ու սու ցի չը ե րե խա յա կենտ րոն 
ու սուց ման հա մար: Ու սումնա ռութ յան հա մընդ հա նուր ձևա վո րումն ու ե րե խա յա կենտ րոն ու սու ցու-
մը ել նում են նրա նից, որ սո վո րելն ամ բողջ կյան քում շա րու նակ վող գրծըն թաց է: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ, քա նի որ մար դու ու ղե ղի 85%-ը զար գա նում է կյան քի ա ռա ջին հինգ տա րում, կար ևոր է, որ 
ԲՈԼՈՐ ու սու ցիչ նե րը հաս կա նան նաև վաղ տա րի քի զար գաց ման կար ևո րութ յու նը ԲՈԼՈՐ ա շա-
կերտ նե րի հա մար և գի տե նան, որ գա լով դպրոց՝ ե րե խա նե րի մի մասն ար դեն օգտ վել/տու ժել է 
ո րոշ ա ռա վե լութ յուն նե րից/թե րութ յուն նե րից:

ԲՈԼՈՐ նե րա ռող ու սու ցիչ նե րը պետք է հաս կա նան ըն տա նիք նե րի դե րը կրթութ յան մեջ 
և  ակ տիվ ու կա ռու ցո ղա կան ձևե րով նպաս տեն նրանց ներգ րավ մա նը: Ան կախ ե րե խա նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, ըն տա նիք ներն ազ դե ցութ յուն են ու նե նում ե րե խա նե րի ա մե նօր-
յա կյան քի վրա և  ըստ այդմ ան բա ժա նե լիո րեն կապ ված են դպրոց նե րի ու ա շա կերտ նե րի միջև 
գո յութ յուն ու նե ցող ա մե նօր յա հա րա բե րութ յուն նե րի հետ: Ուս տի այն ո րո շումնե րը, ո րոնք ան-
տե սում են ըն տա նի քի տե սա կե տը, դա տա պարտ ված են ձա խող ման: Բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մե րը, գնա հա տու մը և  ա ջակ ցութ յան բազ մաս տի ճան ձևե րը պետք է նե րա ռեն ըն տա նի քը՝ 
ե րե խա յի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում ա պա հո վե լու և  ար վող մի ջամ տութ յու նը տա նը 
շա րու նա կեու հա մար:

ԲՈԼՈՐ նե րա ռող ու սու ցիչ նե րը պետք է հաս կա նան ու սու ցումն ան հա տա կա նաց նե լու ի րենց 
ե ռան դա շատ դե րը և  ա շա կեր տին ա ջակ ցե լու ի րենց պա տաս խա նատ վութ յու նը: Ան հա տա կան ու-
սումնա կան պլան նե րը մշակ վում են ոչ թե ա շա կերտ նե րի հա մար, այլ նրանց հետ՝ ա պա հո վե լու 
ա շա կերտ նե րի լիար ժեք մաս նակ ցութ յունն ի րենց կրթութ յա նը: Ու սու ցո ղա կան ռազ մա վա րութ յու-
նը, շրջա կա մի ջա վայ րի և տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը, ինչ պես նաև գնա հա տու մն, ան-
քակ տե լիո րեն կապ ված են և պետք է ար ձա գան քեն յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի կա րիք նե րին: Սա-
կայն դրանք չեն բա ցա ռում կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե-
րին, հա մա պա տաս խա նում են յու րա քանչ յուր դպրո ցա կա նի սո վո րե լու ո ճին։

Նույն կերպ ԲՈԼՈՐ ա շա կերտ նե րին հու զա կան և ֆի զի կա կան ա ճի հոր ձա նու տում անհ րա-
ժեշտ են սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն, ինք նո րոշ ման գործ նա կան կի րառ ման 
հնա րա վո րութ յուն ներ և  օ ժան դա կում՝ ի րենց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը որ պես 
ա պա գա քա ղա քա ցի ներ սո վո րե լու և ձգ տումնե րին հա րիր կրթա կան/աշ խա տան քա յին ձեռք բե-
րումներ ու նե նա լու հա մար։

Կար ևոր է, որ Հա յաս տա նում և  այ լուր հերք վի այն թյուր կար ծի քը, որ հա տուկ կրթութ յունն 
ա պա հո վում է բա ցա ռա պես հա տուկ մե թոդ նե րով սո վո րե լու ու նակ ա շա կերտ նե րի դա սա վան-
դու մը այդ մե թոդ նե րին տի րապ ե տող ու սու ցիչ նե րի կող մից: Հա տուկ կրթութ յունն անհ րա ժեշտ 
ա ջակ ցութ յան հա մա կարգ է ըն տա նիք նե րի, դպրոց նե րի և  ու սու ցիչ նե րի հա մար և հա վա նա բար 
կպահ պան վի այն հա մա կար գե րում, որ տեղ ար դեն գո յութ յուն ու նի: Սա կայն հա տուկ ման կա-
վարժ նե րի դե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում կփոխ վի, և  այդ փո փո խութ յու նը մի դեպ քում կա րող է 
նե րա ռա կան կրթութ յան հե տա գա զար գաց ման հնա րա վո րութ յունն ընդ լայ նել, մյուս դեպ քում` 
խո չըն դոտ դառ նալ։

Հա յաս տա նում շատ հա տուկ ման կա վարժ ներ ար դեն հան դես են գա լիս որ պես փո փո խութ-
յան շար ժիչ ուժ և խ թա նում են նե րա ռա կան կրթութ յու նը։ Սա կայն հար կա վոր է ա վե լին ա նել, որ-
պես զի այն գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն նե րը, ո րոնք մինչև հի մա հա մար վել են զուտ նրանց նեղ 
մաս նա գի տա կա նը, ինչ պես, օ րի նակ` այս գրքում ամ փոփ ված սկզբունք ներն ու ման կա վար ժա-
կան մե թոդ նե րը, լայ նո րեն տա րած վեն և գոր ծի դրվեն հնա րա վո րինս ա վե լի լայն մաս նա գի տա-
կան շրջա նակ նե րում: Ի հար կե, կար ևոր է փո խել հա տուկ/ընդ հա նուր կրթութ յան շուրջ հռե տո րա-
բա նութ յու նը` վե րա փոխ ման գոր ծե լա կեր պի մա սին խո սե լու նոր ձևեր ա պա հո վե լու հա մար, սա-
կայն լե զուն փո խե լը, ա ռանց պրակ տի կան փո խե լու, խարխ լում է կրթա կան բա րե փո խումնե րը և 
ծա ռա յում միայն խոր ան հա վա սա րութ յու նը թաքց նե լուն և պահ պա նե լուն: Հա յաս տա նում, ինչ պես 
և տա րա ծաշր ջա նում, «նե րա ռա կան» բա ռի կի րա ռու մը (օ րի նակ՝ «նե րա ռա կան դպրոց», «նե րա-
ռա կան ե րե խա», «նե րա ռա կան ե րե խա յի ֆի նան սա վո րում») օգ տա գործ վում է այն պի սի հան գա-
մանք նե րի նկա րագ րութ յան հա մար, ո րոնք քիչ առն չութ յուն ու նեն նե րա ռա կան կրթութ յան հետ։ 
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Ուս տի նրանք, ով քեր կար դում և  օգ տա գոր ծում են այս գիր քը և դ րան առնչ վող նյու թե րը, հար-
ցա կա նի տակ պի տի դնեն ոչ միայն դպրոց նե րում ա մեն օր գոր ծած վող լե զուն, այլև այդ լեզ վի 
հետ ևում ի րա կա նաց վող գոր ծե լա կեր պե րը և  արդ յու նա վետ երկ խո սութ յուն սկսեն Հա յաս տա նում 
նե րա ռա կան կրթութ յան «ա ռա ջան ցիկ ի րա կա նա ցու մը» խրա խու սե լու հա մար:
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ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ՝ 
ԱՅԲ ԲԵ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳՈՎ

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ

Է բե րի Հ. Բ րա յեն, գիտ. դոկ տոր, Նե րա ռա կան կրթութ յան գլո բալ ռե սուրս կենտ րո նի և Մի նե սո թա յի 
հա մալ սա րա նի հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի տու տի տնա յին և հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն-
նե րի վերջ նարդ յունք նե րի չափ ման հե տա զո տա կան   և վե րա պատ րաստ ման կենտ րո նի հա մատ-
նօ րեն։ Ն րա հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նակն ընդգր  կում է մի ջամ տութ յան նկատ մամբ ար ձա-
գան քը, ձևա վո րող գնա հա տու մը, ինք նո րո շու մը և սո ցիա լա կան նե րա ռու մը: Է բե րիի մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է հետ խորհր դա յին և Հա րա վար ևել յան Ա սիա յի երկր նե րում նե րա ռա-
կան կրթութ յան գոր ծե լա կեր պե րի ի րա կա նաց մա նը։ 

Լա վիթ Ջ. Մայքլ, գիտ. դոկ տոր, 2008-2017 թթ. հան դի սա ցել է Մի նե սո թա յի Ո ւայթ Բեըր Լեյք տա-
րած քի դպրո ցա կան տե սու չը, նախ քան այդ՝ դպրո ցա կան, շրջա նա յին և նա հան գա յին վար չութ-
յուն նե րի ղե կա վա րը։ Ներ կա յումս Մի նե սո թա յի և Սբ. Թո մաս հա մալ սա րան նե րում աշ խա տում է 
որ պես ար տա հաս տի քա յին պրո ֆե սոր, դա սա վան դում է կազ մա կեր պութ յան ա ռաջ նոր դում։ Մի 
քա նի շա հույթ չհե տապն դող հանձ նախմ բե րի ան դամ է:

Մըք Մաս թըր Լ. Ք րիս թին, գիտ. դոկ տոր, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի կրթութ յան հո գե բա նութ յան 
ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր։ Հե տա զո տա կան   հե տաքրք րութ յուն ներն ընդգր կում են հաշ ման դա մութ-
յան ռիս կի են թա կա և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին ուղղ ված մի ջամ տութ յուն նե րի 
հա ջող ար ձա գանք ման պայ ման նե րի ստեղծ ման հար ցե րը։ Մըք Մաս թը րի հե տա զո տութ յուն ներն 
ուղղ ված են ու սու ցիչ նե րի կող մից տվյալ նե րի վրա հիմն ված ո րո շումնե րի կա յաց ման և վ կա յութ-
յուն նե րի վրա հիմն ված ու սուց ման խթան մա նը, ու սուց ման ին տեն սիվ, ան հա տա կա նաց ված մի-
ջամ տութ յուն նե րի մշակ մանն այն ա շա կերտ նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում ընդ հա նուր արդ յու նա-
վետ հա մար վող ու սու ցու մը բա վա րար չէ:

Ջե նե քի Ն. Մա րիե տա, ման կա վար ժութ յան մա գիստ րոս, հանձ նախմ բի կող մից վկա յագր ված վար քա-
յին վեր լու ծա բան, աշ խա տում է աու տիզմ և զար գաց ման այլ խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ: Հետ ևում է աու տիզմ ու նե ցող ա վե լի քան 30 ե րե խա նե րի զար գաց ման ա մե նօր յա ծրագ րե րին 
Մի նե սո թա յում և խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցում ըն տա նիք նե րի, դպրոց նե րի և 
կենտ րոն նե րի հա մար ամ բողջ աշ խար հում։ Միա ժա մա նակ Ջե նե քին հան դի սա նում է վար քագ ծի 
վեր լու ծա բան նե րին վկա յագ րեր շնոր հող հանձ նախմ բի ան դամ։ 

Ջոնս թոն Ք րիս թո ֆեր, գիտ. դոկ տոր, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի հա մե մա տա կան   և մի ջազ գա յին 
զար գաց ման կրթութ յան բաժ նի պրո ֆե սոր։ Հա մա կար գում է « Մի ջազ գա յին և միջմ շա կու թա յին 
կրթութ յան կա ռա վա րում» դոկ տո րա կան ծրա գի րը: Ջոնս թո նը նե րա ռա կան կրթութ յան և մի ջազ-
գա յին բարձ րա գույն կրթութ յան թե մա նե րով մեծ թվով հրա պա րա կումներ ու նի: Ն րա ներ կա յիս 
նա խագ ծե րից են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նե րա ռա կան կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յան գլո բալ գնա հա տու-
մը, նե րա ռա կան զար գաց ման գրքի նա խա գի ծը և Բու թա նում նե րա ռա կան զար գաց ման հե տա զո-
տութ յան   դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի րը:

Ջոն սոն ԼըԷն, գիտ. դոկ տոր, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի կրթութ յան հո գե բա նութ յան ֆա կուլ տե տի 
հա տուկ կրթութ յան ծրագ րե րի պրո ֆե սոր։ Վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հա տուկ կրթութ յան ու սու-
ցիչ նե րի ար տո նագր ման և մա գիստ րա տու րա յի ծրագ րե րի տնօ րենն է։ Ջոն սը նի հե տա զո տութ-
յուն նե րը վե րա բե րում են գոր ծող մաս նա գետ նե րի հմտութ յուն նե րի և մ տա ծե լա կեր պի բա րե լավ-
ման նո րա րա րա կան ձևե րի մշակ մա նը՝ վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան, հու զա կան և 
վար քա յին կա րիք նե րին արդ յու նա վետ ար ձա գան քե լու հա մար։

Ռիջ Շի լա Վիլ յամս, դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի Շըր լի Գ. Մուր փոր ձա րա-
րա կան ման կա պար տե զի տնօ րեն։ Մեծ փորձ ու նի վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի նե րա ռա կան կրթութ-
յան ո լոր տում: Վիլ յամս Ռի ջը բնութ յան վրա հիմն ված խա ղե րի և բո լոր ե րե խա նե րի զար գաց ման 
հա մար ե րե խա նե րի ու բնութ յան փո խազ դե ցութ յուն նե րի մնա յուն օ գուտ նե րի կրքոտ ջա տա գով է:
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Տի քա Ռե նա տա, գիտ. դոկ տոր, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի տու տի 
հե տա զո տութ յուն նե րի   տնօ րեն և « Նե րա ռա կան կրթութ յան գլո բալ ռե սուրս» կենտ րո նի հա մատ նօ-
րեն։ Մեծ փորձ ու նի տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի 
հա մար գնա հա տումնե րի մշակ ման, ի րա կա նաց ման և մի ջամ տութ յուն նե րի աս պա րե զում։ Տի քա յի 
մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յու նը վե րա բե րում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց մար տահ րա-
վեր նե րին և հ նա րա վո րութ յուն նե րին հետ խորհր դա յին և Հա րա վար ևել յան Ա սիա յի երկր նե րում:

Քար տեր Վ. Է րիկ, գիտ. դոկ տոր, Կոր նե լիուս Վան դեր բիլթ հա տուկ կրթութ յան պրո ֆե սոր Թե նե սի 
նա հան գի Նեշ վի լի Վան դեր բիլթ հա մալ սա րա նում: Ն րա հե տա զո տութ յուն նե րը և  աշ խա տութ յուն-
նե րը վե րա բե րում են դպրոց նե րում, աշ խա տա վայ րե րում և հա մայնք նե րում մտա վոր հաշ ման դա-
մութ յուն, աու տիզմ և բազ մա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի նե-
րառ մա նը և  ար ժե քա յին դե րե րի խթան մա նը:

Ք րիս վել Է լի զա բեթ, ման կա վար ժութ յան մա գիստ րոս, Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի ե րե խա նե րի զար-
գաց ման ինս տի տու տում վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի ու սումնա կան ծրագ րե րի հա մա կար գող և դա-
սա վան դող։ Միա ժա մա նակ Շըր լի Մուր փոր ձա րա րա կան ման կա պար տե զում հա տուկ կրթութ յան 
կա պե րի պա տաս խա նա տուն է։ Ք րիս վե լը դա սա վան դում է սո ցիա լա կան և հու զա կան զար գա-
ցում, վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գա ցում և կր թութ յան տե սութ յուն ներ ու փի լի սո փա յութ յուն 
դա սըն թաց նե րը։ 

Օ’ Քո նոր Ս յու զան, գիտ.դոկ տոր, Օգզ բեր գի հա մալ սա րա նի կրթութ յան պրո ֆե սոր և հա տուկ կրթութ-
յան ծրագ րի հա մա կար գող։ Մաս նա գի տա ցած է հաշ ման դա մութ յուն, հատ կա պես ծանր հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի նե րառ մանն առնչ վող ու սումնա սի րութ յուն նե րում: Օ’ Քո նո րի 
հե տա զո տա կան   հե տաքրք րութ յուն նե րը նե րա ռում են ա ջակ ցութ յու նը ըն տա նիք նե րին, հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց տե սա կետ նե րի նե րա ռու մը հա մա կար գա յին և քա ղա քա կա նութ-
յան փո փո խութ յուն նե րում և հաշ ման դա մութ յան ու ան հա մա մաս նութ յան հիմնախն դիր նե րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն

Ա զատ յան Թե րե զա, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի հա տուկ ման կա վար ժութ յան և հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ: Հա-
մայն քա յին նե րա ռա կա նութ յան և հաշ ման դա մութ յան հիմնախն դիր նե րի հե տա զո տա կան կենտ-
րո նի հե տա զո տող է: Վա րում է հա տուկ ման կա վար ժութ յա նը վե րա բե րող դա սըն թաց ներ, դա սա-
վան դում է բազ մա կի խան գա րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ա ջակ-
ցութ յուն և նե րա ռա կան կրթութ յուն: Ա զատ յա նի գի տա կան   հե տաքրք րութ յուն նե րը նե րա ռում են 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի տա րա ծա կան կողմնո րո շու մը, ինչ պես նաև հա տուկ և 
նե րա ռա կան կրթութ յու նը:

Ա վագ յան Ար մե նու հի, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, լո գո պեդ, Հայ կա կան պե տա կան    ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի դո ցենտ: «Կր թութ յուն և հե տա զո տութ յուն ներ» հիմնադ րա մի հիմ-
նա դիր տնօ րենն է ։ Ի րա կա նաց րել է հե տա զո տութ յուն ներ նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տում: 
Ներ կա յումս Ա վագ յա նը Ֆուլբ րայթ հե տա զո տող է Ա պա լա չիան պե տա կան հա մալ սա րա նում (Հ յու-
սի սա յին Կա րո լի նա, ԱՄՆ), կա տա րում է հետ դոկ տո րա կան հե տա զո տութ յուն այ լընտ րան քա յին 
հա ղոր դակ ցում կի րա ռող աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի` հա սա կա կից նե րի հետ փոխ հա րա բեր-
վե լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։

Ե սա յան Վեր գի նե, դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ, Եր ևա նի ֆի զի կա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա տուկ դպրո ցի տնօ րեն: Նախ կի նում աշ խա տել է Բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար ժա-
կան գնա հատ ման կենտ րո նում, ե ղել է Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
հա տուկ ման կա վար ժութ յան և հո գե բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս: Ե սա յա նը դպրո ցա կան և նա-
խադպ րո ցա կան ման կա վարժ նե րի հա մար անց կաց վող ան հա տա կան ու սումնա կան պլան նե րի 
մշակ ման ու ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ դա սըն թաց նե րի մեծ փորձ ու նի։
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Կա րա պետ յան Լի լիթ, դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ, հո գե բան, Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րա նի հա տուկ ման կա վար ժութ յան և հո գե բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս: Պեր-
կինս մի ջազ գա յին կրթութ յան ա ռաջ նոր դութ յան ծրագ րի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա մե րի-
կա ցի նե րի նե րա ռա կան կրթութ յան օ րի նագ ծի 25-ամ յա տա րե լի ցին նվիր ված կրթա թո շա կա յին 
ծրագ րի շրջա նա վարտ է։ Կա րա պետ յա նի մաս նա գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը նե րա ռում են 
բազ մա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յու նը և վար քա յին 
ռազմավարությունը։ 

Կա րա պետ յան Սի րա նուշ, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րա նի հա տուկ և նե րա ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան: Միա ժա մա նակ 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում լո գո պեդ է: Դա սա վան դում է խոս քի խան գա րում-
ներ, հա տուկ հո գե բա նութ յուն, խոս քի խան գա րումնե րի հե տա զո տում և  ախ տո րո  շում, լո գո պե-
դա կան աշ խա տանք նե րը կրթա կան և բժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րում ա ռար կա նե րը: Կա րա-
պետ յա նի հա մար մաս նա վոր հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում հա տուկ ման կա վար ժութ յու նը 
և հո գե լեզ վա բա նութ յու նը:

Հա րութ յուն յան Մա րիան նա, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի ղե կա վար, հա տուկ և նե րա-
ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դո ցենտ։ Միա ժա մա նակ հա մալ սա րա նի Հա մայն քա յին նե րա-
ռա կա նութ յան և հաշ ման դա մութ յան հիմնախն դիր նե րի հե տա զո տա կան կենտ րո նի տնօ րենն է։ 
Հա րութ յուն յա նը Ֆին լան դիա յի Օու լո ւի հա մալ սա րա նի կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դոկ տո րանտ է 
և հե տա զո տող։ Ն րա ու սումնա սի րութ յուն նե րը վե րա բե րում են նե րա ռա կան և հա մե մա տա կան 
կրթութ յան տար բեր աս պեկտ նե րին, հա տուկ կրթութ յա նը, նե րառ մա նը և վե րա կանգ նո ղա կան 
հար ցե րին:

Մա րութ յան Մա րի նե, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի հա տուկ ման կա վար ժութ յան և հո գե բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ։ Լո գո պեդ է Եր-
ևա նի թիվ 9 պո լիկ լի նի կա յի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում, միա ժա մա նակ զբաղ վում է ու սու-
ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ մամբ: Մա րութ յա նի հե տա զո տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը նե րա ռում 
են նե րա ռա կան և հա տուկ կրթութ յան տե սութ յու նը և պ րակ տի կան, տե սո ղութ յան խան գա րումներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի կրթութ յունն ու նրանց հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ա ջակ ցութ յու նը։

Մե լիք- Բախշ յան Մ հեր, դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա-
մալ սա րա նի ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րի հար ցե րով պրո ռեկ տոր: Նախ կի նում ղե կա վա րել է ՀՀ 
գի տու թան և կր թութ յան նա խա րա րութ յան բարձ րա գույն կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յան բա ժի նը։ 
Իր աշ խա տան քի հա մար պարգ ևատր վել է ՀՀ գի տու թան և կր թութ յան նա խա րա րութ յան պատ-
վոգ րով, ՀՀ հայ րե նա սի րա կան միութ յան ‹‹ Փա ռա պանծ մար տիկ›› մե դա լով, Կի ևի Դ րա գա մա նո-
վի ան վան ազ գա յին ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի մե դա լով և Հայ կա կան փի լի սո փա յութ յան 
ա կա դե միա յի ‹‹ Դա վիթ Ան հաղթ›› մե դա լով։

Պայ լոզ յան Ժան նա, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի լո գո պե դիա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա պիա յի ամ բիո նի դո ցենտ։ « Շի րա կա-
ցու ճե մա րան» մի ջազ գա յին գի տակր թա կան հա մա լի րում» ղե կա վա րում է լո գո պե դա կան ծա ռա-
յութ յու նը։ Պայ լոզ յա նի փոր ձա գի տութ յան ո լորտ նե րը նե րա ռում են ու սումնա կան դժվա րութ յուն-
նե րը և  ա ֆա զիան:

Պո ղոս յան Ալ վարդ, ման կա վար ժութ յան մա գիստ րոս, Ն յու Յոր քի հա մալ սա րան։ Աշ խա տում է 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հա յաս տան յան ներ կա յա ցուց չութ յու նում, ղե կա վա րում է կրթա կան ծրագ րե րի բա-
ժի նը, ա պա հո վում է վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գաց ման և կր թութ յան ծրագ րե րում մի ջո լոր-
տա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ի րա կա նա ցու մը: Նախ կի նում ղե կա վա րել է ՄԱԿ-ի Ման կա կան հիմ-
նադ րա մի Ղրղզս տա նի ներ կա յա ցուց չութ յան կրթութ յան ծրա գի րը: Պո ղոս յա նը մաս նա գի տա-
ցած է կրթութ յան ա ռաջ նոր դութ յան և վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի կրթութ յան ո լորտ նե րում:

 Ս վաջ յան Ա րաք սիա, ման կա վար ժա կան գիտ. թեկ նա ծու, Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի հա տուկ և նե րա ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դո ցենտ։ Միա ժա մա նակ «Արև» 
ե րե խա յի զար գաց ման հիմնադ րա մի տնօ րենն է։ Որ պես փոր ձա գետ և վե րա պատ րաս տող՝ աշ-
խա տում է մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի (օ րի նակ՝ « Վորլդ վիժ նի» հա յաս-
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տան յան գրա սեն յա կի) տար բեր ծրագ րե րում (օ րի նակ՝ վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գա ցում): 
Ս վաջ յա նը նե րա ռա կան կրթութ յան դժվա րութ յուն նե րի և ձեռք բե րումնե րի վե րա բեր յալ գի տա մե-
թո դա կան բազ մա թիվ հոդ ված նե րի հե ղի նակ է։

Պոր տու գա լիա

Փո լա Ֆ. Հանթ, գիտ. դոկ տոր, « Հաշ ման դա մութ յուն, կրթութ յուն և զար գա ցում» կազ մա կեր պութ յան 
սե փա կա նա տերն է և գլ խա վոր հե տա զո տո ղը: Ե ղել է նե րա ռա կան կրթութ յան փոր ձա գետ-խորհր-
դա տու տար բեր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում (UNICEF, IDA, II, P4EC), հիմնա կա նում 
զբաղ վել է տար բեր երկր նե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մանն առնչ վող 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման հար ցե րով։ Կա ռա վա րութ յուն նե րին և քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յուն նե րին ա ջակ ցել է քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և տվ յալ նե րի հա վաք ման ո լորտ նե-
րում: Հան թը փոր ձա ռու ման կա վարժ է և դա սա խո սում է բա ցա ռիկ ա շա կերտ նե րի կրթութ յան 
կազ մա կերպ ման թե մա նե րով։ 

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՂ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ
Մի նե սո թա յի հա մալ սա րան
Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նը ծա վա լում է կրթա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և հե տա զո տա կան 

գոր ծու նեութ յուն։ Ու նե նա լով մոտ 55.000 ու սա նող՝ հա մալ սա րանն իր զբա ղեց րած շեն քե րով ու 
հո ղա տա րած քով ԱՄՆ-ի խո շո րա գույն հա մալ սա րան նե րից է և նե րառ ված է պե տա կան ֆի նան-
սա վոր մամբ հե տա զո տութ յուն ներ ու մշա կումներ ի րա կա նաց նող հա մալ սա րան նե րի լա վա գույն 
տասն յա կում։ Ըստ վեր ջին ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի՝ Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի բազ մա-
թիվ ծրագ րեր նե րառ ված են երկ րի լա վա գույն հե տա զո տոթ յուն նե րի տասն յա կում, իսկ հա մալ-
սա րա նի մա գիստ րո սա կան դպրո ցը նե րառ ված է ԱՄՆ-ի ի նը լա վա գույն նե րի շար քում։ Հա մալ-
սա րա նում ու սա նում են մեծ թվով ար տա սահ ման ցի ու սա նող ներ, հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին 
շրջա նա վարտ նե րից են Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան փոխ վար չա պետ և ֆի նանս նե րի նա խա րար 
Օք յու Ք վոն, Պե րո ւի ֆի նանս նե րի նա խա րար Կար րան զա Ու գար տեն: Իր մի ջազ գա յին ծրագ րի 
շրջա նա կում հա մալ սա րա նը պար բե րա բար հյու րըն կա լում է մի ջազ գա յին այ ցե լու նե րի, հա մա կար-
գում է մի ջազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի շնոր հան դես ներ, ի րա կա նաց նում է մի ջազ գա յին կար-
գի մաս նա գետ նե րի դոկ տո րա կան ծրագ րեր։ Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մը ներգ-
րավ ված է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, CARE-ի, ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի և մի խումբ մաս նա-
վոր հիմնադ րամնե րի մի ջազ գա յին դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րում: 

Վեբ կայք` https://twincities.umn.edu

Հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի տուտ
Հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի տու տը հա մալ սա րա նա կան գե րա զան ցութ յան կենտ րոն 

է հաշ ման դա մութ յան ո լոր տում: Հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի տուտն իր դաշ նա կից կենտ-
րոն նե րի (նե րառ յալ՝ Նե րա ռա կան կրթութ յան գլո բալ ռե սուրս կենտ րո նը, Հա մայն քա յին կա ցութ-
յան և տ նա յին ու հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի արդ յունք նե րի չափ ման հե տա զո տա կան ու 
վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն նե րը և Կր թա կան արդ յունք նե րի ազ գա յին կենտ րո նը) հետ ներ-
կա յաց նում է ազ գա յին մա կար դա կում դաշ նա յին ա ջակ ցութ յամբ գոր ծող Հաշ ման դա մութ յան հա-
մալ սա րա նա կան կենտ րոն նե րի ցան ցի և Միաց յալ նա հանգ նե րի հա մալ սա րան նե րում դաշ նա յին 
ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող հաշ ման դա մութ յան այլ թե մա նե րով հե տա զո տութ յուն նե րի և 
վե րա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րի մի մա սը։ Ներ կա յումս ինս տի տուտն ի րա կա նաց նում է պե-
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տութ յան, ինչ պես նաև մաս նա վոր հիմնադ րամնե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող հե տա զո տա կան, 
վե րա պատ րաստ ման և փոր ձա գի տա կան օ ժան դա կութ յան ա վե լի քան 30 ծրա գիր: Ծ րագ րա յին 
թե մա նե րը նե րա ռում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի ինք նո րո շու մը, սո ցիա լա կան 
նե րա ռու մը և  ու սումնա կան հա ջո ղութ յուն նե րը, ո րոնք հեշ տաց նում են նրանց ան ցու մը չա փա հաս 
կյան քին, հնա րա վո րութ յուն են տա լիս օգտ վե լու բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն նե րից ու ա ջակ ցութ-
յու նից և խ թա նում են նե րա ռա կան հա մայնք նե րում ապ րե լը։ Հա մայն քա յին ին տեգր ման ինս տի-
տու տը ոչ միայն ծա ռա յում է, այլև աշ խա տան քի է վերց նում էթ նիկ և հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող բազ մա թիվ ան հատ նե րի։ Ինս տի տու տի անձ նա կազ մը ծրագ րա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն է 
ի րա կա նաց նում տե ղա կան և  ազ գա յին մա կար դակ նե րում, ինչ պես նաև ամ բողջ աշ խար հում, այդ 
թվում` Ռու սաս տա նում, Չե խիա յում, Հնդ կաս տա նում, Կոս տա Ռի կա յում, Բու թա նում, Ուկ րաի նա-
յում, Հա յաս տա նում, Ղա զախս տա նում, Զամ բիա յում, Լի բե րիա յում, Քե նիա յում, Միկ րո նե զիա յում 
և Նոր Զե լան դիա յում:

Վեբ կայք `https://ici.umn.edu

 Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան    
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան
Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նը հիմ-

նադր վել է 1922 թ. և 1948 թ. ան վան վել հայ մեծ լու սա վո րիչ և ման կա վարժ Խա չա տուր Ա բով յա նի 
ա նու նով: Հա մալ սա րա նը մաս նա գետ ներ է պատ րաս տում ա վե լի քան 60 մաս նա գի տութ յուն նե րի 
գծով՝ բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րա յի աս տի ճան նե րում և Հա յաս տա նի միակ պե տա կան   
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րանն է։ Հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում է օ րենսդ-
րա կան փաս տաթղ թե րով, ռեկ տո րի հրա ման նե րով և կա ռա վար ման խորհր դի կող մից: Խոր հուր-
դը ձևա վոր վում է դա սա խոս նե րի, ու սա նող նե րի, Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան և կր թութ յան և 
գի տութ յան նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե  րից։ Հա մալ սա րա նը Հա յաս տա նի միակ բարձ-
րա գույն ու սումնա կան հաս տա տութ յունն է, որն ու նի հա տուկ և նե րա ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ-
տետ՝ հիմն ված 2011 թ.։ Հա տուկ և նե րա ռա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ա ռա քե լութ յու նը կրթութ-
յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց հետ աշ խա տող ո րակ յալ կադ րե րի 
պատ րաս տումն է, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի, աշ խա տա կից նե րի հա մար մատ չե լի 
մի ջա վայ րի ա պա հո վումն ու նրանց ա ջակ ցութ յան ցու ցա բե րու մը: Ֆա կուլ տե տը պատ րաս տում է 
լո գո պեդ ներ, էր գո թե րա պիստ ներ, արտ թե րա պիստ ներ, հա տուկ հո գե բան ներ, հա տուկ ման կա-
վարժ ներ և  այլն:

Հայ կա կան պե տա կան   ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հա մայն քա յին նե րա ռա կա նութ-
յան և հաշ ման դա մութ յան հիմնախն դիր նե րի հե տա զո տա կան   կենտ րո նը հիմն վել է Հայ կա կան 
պե տա կան   ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի և Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ-
յան արդ յուն քում 2018  թ. վեր ջին: Կենտ րո նի նպա տակն է ներդ րումներ ու նե նալ նե րա ռա կան 
հա սա րա կութ յու նում և հաշ ման դա մութ յան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում Հա յաս տա նում և տա րա-
ծաշր ջա նում։ Կենտ րո նի ա ռա քե լութ յու նը նոր գի տե լի քի ստեղ ծումն է և դ րա արդ յու նա վետ օգ տա-
գոր ծու մը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց մաս նակ ցութ յու նը հա մայն քա յին կյան քում ա վե-
լաց նե լու հա մար նրանց հմտութ յուն նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի բա րե լավ ման մի ջո ցով: Կենտ-
րո նի նպա տակ նե րից է նաև հա սա րա կութ յան ի րա զե կութ յան բարձ րա ցումն ու կա րո ղութ յուն նե րի 
ընդ լայ նու մը՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար կրթութ յու նը, հա մայն քա յին կյան քը և 
զ բաղ վա ծութ յու նը լիար ժեք հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար: Հիմնադր ման օր վա նից կենտ րո նը հա-
մա գոր ծակ ցում է տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ և  ի րա կա նաց նում է նե րա ռա կան կրթութ-
յան վե րա բեր յալ Ավստ րիա յի « Կա րի տաս» կազ մա կեր պութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող եր կու 
հե տա զո տա կան   ծրա գիր Հա յաս տա նի չորս մար զե րում ( Տա վուշ, Լո ռի, Ս յու նիք, Շի րակ):

Վեբ կայք՝ https://aspu.am/en/
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ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը Հա յաս տա նում
Գոր ծե լով ա վե լի քան 190 երկր նե րում և տա րածք նե րում՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ե րե խա նե րի ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա տարն է: Մենք խթա նում ենք յու րա քանչ-
յուր ե րե խա յի ի րա վունք ներն ա մե նուր, մեր ա մեն մի գոր ծո ղութ յամբ: « Յու րա քանչ յուր ե րե խա» 
ա սե լով՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը նկա տի ու նի փոք րա հա սակ ե րե խա նե րին և դե ռա հաս նե րին՝ տղա, թե աղ-
ջիկ: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ման դա տը տա րած վում է 18 տա րին չլրա ցած բո լոր ե րե խա նե րի վրա՝ Ե րե խա-
յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յին (ԵԻԿ) հա մա պա տաս խան: 

Հա յաս տա նում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գոր ծում է 1994 թվա կա նից: Որ պես հու սա լի գոր ծըն կեր և  
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ու ժեղ, ան կախ ձայն՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը խթա նում է ա ռա վել ա նա պա հով 
ե րե խա նե րի հիմնա հար ցե րի նե րա ռու մը ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ` գոր ծըն կեր նե րին հա-
մախմ բե լով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված օ րա կար գի շուրջ և տ րա մադ րե լով բարձր 
մա կար դա կի մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան օ ժան դա կութ յուն: Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց քում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նում մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա-
նում կի սով չափ կրճատ վել է ման կա կան մա հա ցութ յու նը, ե րե խա նե րը պաշտ պան ված են կան-
խար գե լե լի հի վան դութ յուն նե րից՝ նրանց 90%-ի պատ վաս տումնե րի մի ջո ցով, վե րա ցել են կարմ-
րու կը, մո րից ե րե խա յին ՄԻԱՎ-ի փո խան ցու մը, եր կի րը զերծ է պո լիո միե լի տից։ Մենք աշ խա տել 
ենք նաև ընդ լայ նել նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա սա նե լիութ յու նը և զար գաց նել նե րա ռա կան 
կրթութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ա ջակ-
ցութ յամբ Հա յաս տա նը հա սել է գի շե րօ թիկ հաս տա տութ յուն նե րում և  ուղ ղիչ հիմնարկ նե րում ե րե-
խա նե րի թվի 75%-ի կրճատ ման։

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն  աշ խա տում է ա պա հո վել, որ 0-6 տա րե կան ե րե խա ներն օգտ վեն ո րակ յալ և 
նե րա ռա կան ա ռող ջա պա հա կան և ս նուց ման ծա ռա յութ յուն նե րից, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րը նե րառ ված լի նեն հա սա րա կութ յան մեջ և կա րո ղա նան ի րաց նել ո րակ յալ կրթութ-
յուն ստա նա լու ի րենց ի րա վուն քը, օգտ վեն վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, դա տա կան   
հա մա կար գը ե րաշ խա վո րի ե րե խա յի շա հե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նութ յու նը: Այս օ րա կարգն 
ստեղծ վել է օ ժան դա կե լու Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ազ գա յին ռազմավարությունը, ինչ պես 
նաև մի շարք ծրագ րեր մար դու ի րա վունք նե րի, ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, 
կրթութ յան, ա ռող ջութ յան, սնուց ման և  ա ղետ նե րի ռիս կե րիի նվա զեց ման ո լորտ նե րում:

Վեբկայք՝ https://www.unicef.org/armenia/
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