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Վերապատրաստումներ,
Ուսուցիչների օգնականներ,
Բազմամասնագիտական թիմ,
Դպրոցներում աշխատանք
Անհատական ուսուցման պլաններ (ԱՈւՊ),
Կարիքի գնահատում,
Դպրոցական պայմաններ,
Կոնկրետ դեպքերի քննարկում,
Այլ:

Հունիսի 27-ին՝ «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամի նախաձեռնած Edcamp Հայաստան
2020 կրթական-ուսուցչական համաժողովի շրջանակում իրականացվել է ՀՀ-ում
ներառական կրթության փորձի ոլորտային քննարկում: Քննարկմանը զում հարթակում
մասնակցել է 1539 մասնակից, ՖԲ հարթակում ուղիղ հեռարձակումն արձանագրել է 62.000
դիտում: Քննարկումը կազմակերպվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի և
Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն Ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի
գրասենյակի հետ համագործակցությամբ։  

698 հարցերն ու դիտարկումներն ամփոփվել են սույց զեկույցոմ: Զեկույցը ներկայացնում է
հարցերը և առաջարկները՝ ըստ հետևյալ բաժինների.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Հարցեր

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

Համաձա՞յն եք արդյոք այն մտքի հետ, որ բոլոր ուսուցիչները պետք է անցնեն 
հատուկ մանկավարժի վերապատրաստում, քանզի ուսուցիչների
մեծամասնությունը ծանոթ չեն հատուկ կարիքով երեխաների կարիքներին և
առանձնահատկություններին։ Օրինակ՝ թույլ լսողությամբ երեխան կարող է
մաթեմատիկական հաշվարկները կատարել դանդաղ և այլն։
Ե՞րբ կլինեն վերապատրաստումներ:
Վերապատրաստումներ լինելո՞ւ են դասավանդող մանկավարժների համար, քանի
որ շատերը չեն պատկերացնում իրենց դերը ներառական դպրոցում,
դժվարությամբ են համագործակցում բազմամասնագիտական թիմի անդամների
հետ: Եվ ո՞ր կազմակերպություններն են իրականացնելու այդ
վերապատրաստումները, քանի որ դա ևս լուրջ խնդիր է: Շատ դպրոցներում
ժամանակին եկել են վերապատրաստելու ոչ մասնագետներ:
Շատ հաճախ ուսուցիչները մասնակցում են ներառական   կրթության
վերապատրաստումների, բայց հետագայում խուսափում են կիրառել գիտելիքները,
աջակցել   և ներառել ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին արդյունավետ մեթոդներով։
Նպատակահարմար չեք գտնո՞ւմ ուսուցիչների որակավորման շնորհման
գործընթացում ամրագրել նրանց գործունեության ներառական կողմի
հաջողությունները ևս։
Ինչո՞ւ չեն վերապատրաստվում ուսուցիչները, նրանք խոչընդոտ են հանդիսանում
ծնողի և մասնագետի միջև, և ինչո՞ւ չեն վերահսկվում մարզային դպրոցները:
Ո՞ւմ և ո՞ր կառույցին դիմենք վերապատրաստվելու համար։
Առաջիկայում հոգեբանների վերապատրաստում նախատեսվո՞ւմ է, թե՞ ոչ:
Նախատեսվո՞ւմ է արդյոք ներառական կրթությունն իրականացնող ուսուցչին
պատրաստել այնպիսի գիտելիքներով, որ նա կարողանա հենց դպրոցում դասի
ժամանակ ցուցաբերի անհրաժեշտ բժշկական օգնություն (ասենք սրտանոթային
լուրջ խնդրով երեխային), քանի որ դպրոցը չունի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։
Հնարավո՞ր է հուլիսին հեռավար կարգով այսպիսի սեսիա անցկացնել բոլոր
ուսուցիչների համար, որ իմանան` ինչպես աշխատեն հատուկ կարիքներ ունեցող
երեխաների հետ:
Ներառական կրթության թեմայով վերապատրաստումները
բազմամասնագիտական թիմի համար նախատեսված բավական թանկ են
համեմատած ստացած աշխատավարձի հետ (հոգեբան, լոգոպեդ), ինքս
բազմամասնագիտական թիմի անդամ եմ և կարիք եմ ունենում երբեմն
մասնագիտական «ռեստարտի», աճի։ Ի՞նչ անել, երբ դպրոցը հաճախ չի
արձագանաքում վերապատրաստման ուղարկելու մեր ցանկությանը։
Նախատեսվու՞մ է արդյոք հենց դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի
անդամների վերապատրաստումներ ոլորտի լավագույն մասնագետների կողմից,
որի կարիքը մարզերի դպրոցներում խիստ հրատապ է։
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Ուսուցիչների մեկօրյա կամ եռօրյա վերապատրաստումները տալիս են
պատկերացում ԿԱՊԿՈՒ սովորողի հետ աշխատելու մասին։ Աշխատանքի
ընթացքում ուսուցիչը բախվում է մի շարք խնդիրների, որոնց լուծումը
հմտություններ է պահանջում։ Ի՞նչ գործնական տարրեր պարունակող
վերապատարաստումներ են նախատեսվում, որոնք կնպաստեն անհրաժեշտ
հմտությունների ձևավորմանը։
Նախատեսվո՞ւմ է արդյոք տնօրենների և ուսմասվարների վերապատրաստում։
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Առաջարկներ

Խնդրում եմ ավելի շատ զարգացնել և ընդլայնել վերապատրաստման ծավալները
որակյալ մասնագետներ ունենալու համար, քանի որ ոլորտը մշտապես նոր
մեթոդներ և մոտեցումներ է առաջարկում:
Վերապատրաստման դասընթացները պիտի անցկացվեին համընդհանուր
ներառման անցնելուց շատ առաջ: Մեծ մասը՝ այդ թվում և ես, չունենք
համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ աշխատելու մտավոր շատ
տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ: Միայն ԱՈՒՊ կոչվածը գրելու ձևը
բացատրելը բավական չէ: Անհրաժեշտ են շատ ու շատ հմտություններ դա
կիրառելու համար: Հատուկ մանկավարժությունը առանձին մասնագիտություն է:
Չի կարելի միանգամից պահանջել սարեր շուռ տալ: Մենք շատ անգամ չենք
տիրապետում ամբողջական ինֆորմացիային աշակերտի խնդրի, չասեմ
հիվանդության վերաբերյալ: Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով պետք է մանկավարժական
մասնախմբի լուրջ վերապատրաստում: Իսկ մինչ այդ շատ երեխաներ մնում են
առանց համապատասխան կրթության, նույնիսկ եթե կա այսպես կոչված
բազմամասնագիտական թիմ:
Ես մասնակցել եմ ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստողների
վերապատրաստման 30-ժամյա դասընթացին, որը կազմակերպվել է
«Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի
երեխաների համար» ծրագրի շրջանակներում 2019թ. օգոստոսին Շիրակի
մարզում։ Այդ ժամանակ և հիմա էլ, ունենալով իմ դասարաններում ուսուցման
առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ, կարող եմ պնդել, որ առաջին
հերթին պետք է աշխատել այդ երեխաների ծնողների հետ (ծնողներից շատերը
չեն ուզում ընդունել, որ իրենց երեխան ունի աջակցության կարիք կամ չեն
ընդունում դա միայն այն պատճառով, որ մեր հասարակությունը դեռ չի կարող 
բոլոր երեխաներին դիտել   հավասար): Կառաջարկեի հատուկ հանդիպումներ
անցկացնել դպրոցներում՝ ծնողների հետ։ Սա հարցի մի կողմն է, կա նաև մյուս
կողմը: Կան շատ ուսուցիչներ, ովքեր չեն մասնակցել այդպիսի դասընթացների և
չունեն պատկերացում այս ամենի մասին։ Կառաջարկեի կազմակերպել թեկուզ և
օնլայն դասընթացներ այդ ուսուցիչների համար։ (Քանի որ կա վերապատրաստող
ուսուցիչների մեծ բազա)
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Ուսուցչի օգնականը ինչո՞վ կարող է աջակցել ուսուցչին հեռավար կրթության
ժամանակ:
100-ից քիչ աշակերտ ունեցող դպրոցներում չկան ուսուցչի օգնականներ, ո՞նց է
այս հարցը լուծվելու:
Ներառական դպրոցներում ե՞րբ և ի՞նչ սկզբունքներով կհամալրվեն ուսուցչի
օգնականներ։
Երբ դպրոցը անցնում է համընդհանուր ներառական կրթության, այդ դպրոցում
կարո՞ղ է առաջանալ մանկավարժի օգնականի հաստիք:
Ուսուցչի օգնականը ի՞նչ կրթություն պետք է ունենա։
Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժինն ավարտած և
10 տարվա ստաժ ունեցող անձը կարո՞ղ է աշխատել որպես ուսուցչի օգնական։
Դպրոցնե՞րն են աշխատանքի ընդունում ուսուցչի օգնականներին, թե՞ հատուկ
ծրագրով են ընդունվում։
Ինչո՞ւ է ուսուցչի օգնականը վարձատրվում դրույքի 80 տոկոսի չափով
Մեկնաբանվում է, որ դասարան չի մտնում, բայց չէ՞ որ նույն
բազմամասնագիտական խմբի անդամներն էլ դասարան չեն մտնում և ստանում
դրույքաչափ։ Ինձ թվում է՝ պետք է ճիշտ մոտեցում ունենաք և չնայած ուսուցչի
օգնականը ավելի շատ է դասարան մտնում։
Ուսուցչի օգնականը միաժամանակ կարո՞ղ է դասավանդել որևէ առարկա:
Արդյո՞ք ուսուցչի օգնականը պետք է միայն ներառական աշակերտի հետ
աշխատի:
Իրավասո՞ւ է ուսուցչի օգնականը փոխարինելու բացակայող ուսուցչին, եթե
անգամ ըստ մասնագիտության տվյալ առարկայի մասնագետն է։ 
Ուսուցչի օգնականը ունի՞ սահմանված օրական ժամաքանակ։
Արդյո՞ք տեղին է այն պահանջը, որով պետք է ուսուցչի օգնականն ունենա
բազմակրթություն, այսինքն՝ տիրապետի շատ առարկաների։
Ի՞նչ կառաջարկեիք այն դեպքում, երբ ուսուցչի օգնականը չի տիրապետում օտար
լեզուների:
Ունենալով ռուսաց լեզվի և գրականության բանասերի և հանրային կառավարում
(կրթության կառավարում) մասնագիտություն՝ կարող է անհատն աշխատել
որպես ուսուցչի օգնական:
Իսկ ո՞վ է մշակել ուսուցչի օգնականի պաշտոնային նկարագիրը այս ինստիտուտը
կներեք բայց ցավոք չի կայանա, նույնիսկ նախարարն էր զարմացել այն
կարդալով։
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ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ

Կուզենայի խոսեք ուսուցչի օգնականի հաստիքի մասին։ Իմ կարծիքով շատ 
դեպքերում այդ հաստիքը ինքնանպատակ է։
Ասում եք ուսուցչի օգնականը   լավ չի պատկերացնում իր դերը, ես կասեի ավելի
շատ մանկավարժները չեն պատկերացնում, ինչքան ուզում է ասենք, նրանց
համար ուսուցչի օգնականը ավելի շատ «դայակ» է:
Մանկավարժի օգնականը որևէ դեր չի կատարում շատ տարբեր պատճառներով,
օրինակ՝ մասնագիտական հմտություններ չունի կամ հստակ տեղեկացված չէ իր
անելիքներից, և միևնույն է ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է մեկ
ուսուցչի վրա: Իսկ եթե ուսուցիչը աշխատում է 30 աշակերտի հետ, ինչպե՞ս եք
պատկերացնում 45 րոպե դասապրոցեսում հատուկ մոտեցում յուրաքանչյուր
երեխային, եթե 30-ից 5 երեխան ունի խնդիր և ո՛չ լսում են, ո՛չ նստում են, ամբողջ
ընթացքում միայն գոռում են և որ առավել վատ է մատիտով կամ գրիչով
հարձակվում մյուս երեխաների վրա:
Ուսուցչի օգնականի մոդելը կարող եք տեսնել Կալիֆորնիայի EDJOIN կայքում:
Նույնիսկ դպրոցը նոր ավարտած անձը, ով դիմել է բուհ և չի ընդունվել, կամ
ուսանողը կարող է կես դրույքով աշխատել՝ որպես օգնական:
Կարծում եմ այդպիսի վերաբերմունքի հիմքը այն է, որ ուսուցչի օգնականը
ներկայանում է, կամ նրան ներկայացնում եմ որպես ուսուչցին վերահսկող, դասի
պլան գրող, դասալսող, արձանագրող և այլն... Այսպիսի վերաբերմունք ցավոք
արձանագրվել է մեր կողմից մոնիթորինգի ժամանակ այն դպրոցներում, որոնք
առաջին տարին են անցել համընդհանուր ներառականության կազմակերպման:
Կարծում եմ ավելի կարևոր է ընկալել այն, որ ուսուցիչն է որոշում, թե օգնականից
որ հարցում և ինչ ձևով է օգնություն ակնկալում, իսկ ուսուցիչ-օգնական
համագործակցությունը իրագործելի կդարձնի ուսուցչի օգնականից բոլոր
ուսուցիչների ակնկալիքների իրականացումը:
Քանի որ դասարաններում հիմնականում լինում են միջինում 4 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ,
արդարացի է յուրաքանչյուր դասարանին ապահովել առայժմ 1 հատուկ
մանկավարժով կամ ուսուցչի օգնականով:
Ուսուցչի օգնականի պաշտոնում աշխատելու համար որակավորման
պահանջները հետևյալն են՝ պետք է ունենա բարձրագույն մանկավարժական
կրթություն կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին 10 տարվա ընթացքում
մանկավարժական առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ. Վանաձորի
պետական համալսարանի հոգեբանության բաժնի այսօրվա շրջանավարտը, ըստ
այս պահանջների, իրավունք չունի աշխատելու այդ պաշտոնում, որովհետև
որակավորումը հոգեբան է, և ոչ մանկավարժ հոգեբան: Ուստի խնդրում եմ, որ
վերանայվի ուսուցչի որակավորման պահանջները, որովհետև հոգեբանը,
աշխատելով ուսուցչի օգնականի պաշտոնում, կարող է միաժամանակ նաև
հոգեբանի գործառույթ իրականացնել հատկապես գյուղական համայնքներում,
երբ հաստիքները շատ քիչ են:
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ԹԻՄ

Հնարավո՞ր է արդյոք, որ դպրոցներին տրվի հնարավորություն
բազմամասնագիտական խմբի անդամների հաստիքներ ունենալու: Մեզ մոտ՝
Կապանում, յուրաքանչյուր դպրոցում տրված է միայն հատուկ մանկավարժի կես
հաստիք։ Ասեմ, որ կան մասմագետներ, չկան հաստիքներ:
Ի՞նչ կասեք մանկապարտեզում բազմամասնագիտական թիմ ունենալու մասին։
Ներառական կրթությունը կհաջողի այն ժամանակ, երբ դպրոցները զինված լինեն
բազմամասնագիտական թիմերով, թերևս դեռ կան դպրոցներ, որտեղ ներառված
երեխաներ կան, բայց ոչ մի նեղ մասնագետ չի աշխատում այդտեղ: Տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնները աջակցում են, բայց
դպրոցը պարտադիր պետք է ունենա նեղ մասնագետներ:
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Դուք ճիշտ եք բազմամասնագիտական թիմի հարցում, այն զարգացնել էր պետք,
այլ ոչ թե հեռացնել չկարևորել նրանց: Նաև նշեք սենյակների հարցը
անհատական պարապմունքների մասով:
Դպրոցներում պետք է պարտադիր լինի բազմամասնագիտական թիմ, վերանայեք
այս հարցը, դպրոցներում պետք է լինեն և՛ հոգեբան, և՛ լոգոպեդ, և՛ սոց
մանկավարժ, և՛ հատուկ մանկավարժ։  Տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնները չեն կարող անել այն,
ինչ անում են դպրոցի մասնագետները:
Դպրոցներում բացի բազմամասնագիտական թիմից պետք է ընդգրկված լինեն
վարքային մասնագետները, հավատացած եղեք՝ կարևոր դերակատարում է:
Հստակեցնել բազմամասնագիտական թիմի յուրաքանչյուր աշխատակցի
գործառույթները, պարտականությունները և սահմանել վերահսկողություն։
Ավելացնել բազմամասնագիտական թիմին տրվող դրույքաչափը, որ ավել
մասնագետները 0,5 չաշխատեն, այլ գոնե 1դրույք ստանան։
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ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Համընդհանուր ներառականության ներդրման հետ մեկտեղ, 150-ից պակաս
աշակերտ ունեցեղ դպրոցներում հանվեցին հոգեբանի հաստիքները։
Ծառայություններ սկսեցին մատուցել տարածքայինի մասնագետները միայն
ԿԱՊԿՈւ   սովորողներին։ Արդյո՞ք սրանով չենք ոտնահարում մյուս սովորողների
հոգեբանական ծառայություններից օգտվելու իրավունքը։ Հավելեմ նաև, որ
տարածքայինի մասնագետները աշխատում են շաբաթը մեկ օր՝ երկու ժամում
աշխատում   են 5֊6   աշակերտի հետ, նույն մասնագետը սպասարկում ՝ մի քանի
դպրոց նույն օրվա   ընթացքում։ Սա քանակական, այլ ոչ թե որակական
աշխատանք է։
Չե՞ք կարծում, որ հաճախ, անփորձ մասնագետներին ներգրավելով որպես
փորձագետ, դժվար է լինում արագ գտնել լուծումներ։ Եվ ինչո՞ւ է հաճախ մերժվում
ծնողի առաջարկած աջակցությունը, ով գումար էլ չի պահանջում։ Չե՞ք կարծում,
որ հենց այդ պարագայի պատճառով մենք ունենք այսօր ուշացած
«հարմարեցումներ»։
Մասնագետների մի զգալի մաս այսօր աշխատանք չի կարողանում գտնել, քանի
որ մանկապարտեզներում և դպրոցներում չկան համապատասխան հաստիքներ,
կա՞ որոշակի ծրագիր, որ գոնե մինչ տարեվերջ այս խնդիրը կլուծվի:
Ներառական կրթությունը ենթադրում է համակարգի, այլ ոչ թե երեխայի
հարմարեցում, իսկ դրա համար ուսուցչին հարկավոր են հատուկ հմտություններ,
արդյո՞ք կան առանձնացված դասավանդման մեթոդներ, որոնք կիրառելիս
ընդհանուր դասարանը չի տուժի ակադեմիապես:
Այն ուսուցիչները, որոնք աշխատում են հատուկ կարիք ունեցող աշակերտների
հետ, կատարում են կրկնակի, երբեմն նույնիսկ եռակի աշխատանք (լրացուցիչ
թեստեր, նյութեր, թեմաներ)։ Դա այդքան էլ հեշտ չէ, և ես գիտեմ, որ շատ
ուսուցիչներ հրաժարվում են աշխատել այն դասարաններում, որտեղ նման
աշակերտներ կան։ Չե՞ք կարծում, որ հատուկ պահանջներ ունեցող աշակերտների
հետ աշխատող ուսուցիչներին որոշ խրախուսանքներ են անհրաժեշտ (թեկուզ
չնչին)։
Դպրոցի հոգեբանն ու լոգոպեդը առավելագույնը քանի՞ աշակերտի հետ պետք է
աշխատեն, արդյո՞ք կա այդպիսի որոշում, որը կարգավորում է այդ հարցը։
Ուսումնական գործընթացի հաջողությունն ապահովելու համար առանձնացվել են
մի շարք գործոններ, որոնցից մեկը թիմային աշխատանքի ապահովումն է
(ուսուցիչ, բժիշկ, արատաբան, հոգեբան, լոգոպեդ, սոցիալական աշխատող):
Հարկ է նշել, որ այսօր սակավաթիվ դպրոցներում են ընդգրկված նշված
մասնագետները: Ի՞նչ միջոցառումներ են նախատեսված այս ուղղությամբ:
Կարո՞ղ է   ֆիզիկայի կամ պատմության ուսուցիչը աշխատել որպես հատուկ
մանկավարժ:
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Արդեն 10 տարի աշխատում եմ որպես Հատուկ Մանկավարժների թիմի անդամ:
Կցանկանայի նշել, որ ներառական կրթության արդյունավետ իրականացմանը
խանգարում է նաև այն, որ ՀՄ թիմի մասնագետների հաստիքը կախված է
ներառված երեխաների թվից։ Հնարավո՞ր է արդյոք առաջիկայում սահմանվի
կոնկրետ հաստիք, որը կախված չի լինի երեխաների թվից:
Ներառականությունը մանկապարտեզներում և նախակրթարաններում ինչպե՞ս է
իրականացվելու, արդյո՞ք բոլոր այդ հաստատություններում հոգեբանի, հատուկ
մանկավարժի հաստիքը պարտադիր է լինելու:
Չե՞ք կարծում, որ կարևոր խթան կարող է լինել նաև ուսուցչի վարձատրության 
ավելացումը այդ կարևոր, դժվարին և պատասխանատու աշխատանքի համար:
Եթե մասնագետը ավարտել է ԵՊՀ-ի հոգեբանություն բաժինը, սակայն չունի
մանկավարժի որակավորում, կարո՞ղ է աշխատել բազմամասնագիտական
խմբում՝ որպես հոգեբան խորհրդատու։
Ինչպե՞ս եք վերաբերվում այն հարցին, որ մի շարք հաստատություններ որպես
տարածքային մանկավարժակահոգեբանական աջակցության կենտրոն
վերակազմավորվելու արդյունքում, իր աշխատողներին՝ տարբեր
մասնագիտության տեր մարդկանց, տարբեր կրթական բազա ունենալով՝ սովորել
ու հիմա էլ սովորում են հեռակա, որ շարունակեն աշխատել տարածքային
մանկավարժակահոգեբանական աջակցության կենտրոնում, ունենալով
ընդամենը դիպլոմ, բայց չունենալով մասնագիտական բազա, տրամադրում են
աջակցություն ու համարվում են մասնագետ։ Այսպես շարունակելով աշխատել
միանշանակ առաջընթաց չի լինի։ Ուսուցչի օգնականի հաստիքն էլ համարվում է
ամենապրիստիժնի (կներեք բառիս համար) հաստիքը։ Ոչինչ չանել ու
վարձատրվել:
Արդար չէ, երբ մի դասարանում կա 3 կամ 4 անհատական ուսումնական պլանով
աշակերտ, մյուսում՝ չկա. մի ուսուցիչ պիտի գրի 3 կամ 4 ԱՈւՊ ,մյուսը՝ ոչ, բայց
պետք է ստանան նույն աշխատավարձը. ինչու՞։
Չե՞ք կարծում, որ նշված աշխատանքների հաջողության համար ուսուցչին
ժամանակը չի բավականացնում: Ինձ թվում է, որ պետք է մտածել նաև
դասարաններում երեխաների քանակը կրճատելու մասին:
Կասե՞ք սոցիալական մանկավարժների գործառույթների մասին դպրոցում,
համընդհանուր ներառման անցնելուց հետո կլինե՞ն այդ մասնագետների կարիքը:
Ինչո՞ւ է տարբերություն դրվում նեղ մասնագետների վարձատրության միջև,
օրինակ՝ հատուկ դպրոցներում, տարածքային կենտրոններում,   նեղ
մասնագետների աշխատավարձերը ավելի բարձր են, իսկ դպրոցում նույն
գործառույթը կատարող մասնագետը ավելի քիչ է վարձատրվում։
Ունեմ հատուկ կրթության կարիք ունեցող միջին աստիճանի երեխա։ Դպրոցը
չունի մասնագիտական խումբ։ Զբաղվելով ինքնակրթությամբ բավականին
աշխատանքներ եմ տարել աշակերտի հետ։ 3 տարի աշխատելով նրա հետ չեմ
վարձատրվել։ Ի՞նչ կասեք:
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Առաջարկներ

Բուհերում ևս կրթական ծրագրերում պիտի դրվի ներառական կրթության
դասընթացներ, որ ուսուցիչը արդեն որոշ չափով պատրաստ լինի:
Վերապատրաստումներն իհարկե կարևոր են, սակայն կարևորում եմ նաև
մանկավարժների դերը։ Եթե յուրաքանչյուրս մտածենք, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտը
մեր հարազատ երեխան է, մնացած հարցերն ինքնըստինքյան կլուծվեն։
Շատ լավ կլինի, որ դպրոցներում պարտադիր լինեն ոչ միայն հոգեբան և լոգոպեդ,
այլ նաև հատուկ մանկավարժ՝ օլիգոֆրենոմակավարժ, տիֆլոմանկավարժ և
սուրդոմանկավարժ։
Հատուկ մանկավարժի դրույքաչափը չպետք է կախված լինի երեխաների
քանակից, այլ սահմանվի կոնկրետ հաստիք, դա հատկապես խնդիր է գյուղական
համայնքներում, որտեղ տվյալ մասնագետն այլ աշխատանք չի կարող գտնել։
Լինելով ծանրալսության խնդիր ունեցող երեխայի մայր, նաև ուսուցիչ՝ դեռևս 2004
թվականին բախվել եմ այդ խնդրին. երեխայիս տարել եմ հանրակրթական
դպրոց, ինտեգրման խնդրում դժվարության չհանդիպեցինք, բայց գիտելիքների
առումով տուժեցինք, ուստի խնդրանք. որքան էլ մանկավարժները
վերապատրաստվեն, պիտի անպայման դպրոցը ունենա համապատասխան թիմ,
հակառակ դեպքում ուսուցիչը չի կարող 30 և ավելի երեխաների մեջ ճիշտ
աշխատել խնդիր ունեցող երեխայի հետ։
Առանձնահատուկ կարիք ունեցող երեխաների ծնողների հետ դպրոցներում
կազմակերպվեն հանդիպումներ, քննարկումներ, ոլորտի մասնագետների հետ
անմիջական շփումը շատ կօգնի ծնողներին երեխաների հետ հաղթահարելու
որոշակի դժվարությունները։
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Հարցեր

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԱՈՒՊ)

Արարատի մարզը դեռ չի անցել   համընդհանուր ներառման։ Դրանից ելնելով՝
ԱՈւՊ-ները հին տարբերակով ենք կիրառում։ Մեթոդական ուղեցույցները ևս
մշակված են համընդհանուր ներառման համար։ Ի՞նչ կառաջարկեք՝ շարունակենք
սեպտեմբերից հին ԱՈւՊ-ներով աշխատել, և ինչքանո՞վ է նպատակահարմար
հենվել նշված մեթոդական ուղեցոււյցների վրա։
Ինչպե՞ս է իրականացվում մանկական ուղեղային կաթվածով խնդրով երեխայի
ԱՈւՊ-ի մեջ նախատեսված առարկայական գնահատումը, այն դեպքում, երբ
երեխան չի համապատասխանում տարիքային զարգացվածությանը և անգամ
առարկաներին համապատասխան աշխատանքային տետրերում երեխան չի
կարողանում աշխատել։ Երեխան 8-րդ դասարան է։
Չե՞ք կարծում, որ թղթաբանությունը շատ շատ է, նույն բանը մի քանի տեղ, մի
քանի անգամ գրում ենք, ԱՈւՊ-երն էլ թերություններ շատ ունեն:
Ո՞ր կառույցի մասնագեները պետք է ԱՈւՊ-ի մշակման և վարման հետ կապված
խորհրդատվություն իրականացնեն հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում:
Հարցս վերաբերում է դասաժամերի օրվա պլանին: Ներառված աշակերտի համար
անհրաժե՞շտ է արդյոք առանձին օրվա պլան, թե՞ կարելի է տվյալ դասաժամի
պլանի մեջ մեկ-երկու կետով անդրադառնալ:
Անհատական ուսուցման պլանի մշակման գործում ուսուցիչները կարիք ունեն
վերապատրաստման։ Մեծ մասը չեն պատկերացնում՝ իրենցից ինչ է ակնկալվում։
Կիրականացվի՞ վերապատրաստում կամ ծանուցում դպրոցներում ԱՈւՊ-ի
մշակման և իրականացման մեջ նրանց կարևոր ֆունկցիայի մասին։
Անհատական ուսուցման պլանի ձևեր կա՞ն, և որտեղի՞ց ձեռք բերենք:
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Խնդրում եմ վերանայել ԱՈւՊ-ի 2-րդի կետի ենթակետերը։ Մասնավորապես, եթե
երեխան ի վիճակի չէ իր մասին տեղեկություն ասել, սովորաբար այդ կետը բաց
ենք թողնում, կարելի է պարզապես նշել, թե որ երեխան իրավունք ունի այդ կետը
լրացնելու։
Դաունի, մանկական ուղեղային կաթվածի խնդրով երեխաների համար խնդրում
եմ վերանայել ԱՈՒՊ-ի կետերը և այդ երեխաների համար ԱՈւՊ-ի ձևաթուղթը
փոխել, որովհետև նմանատիպ խնդիրներով երեխայի ԱՈւՊ-ը չի կարող
համապատասխանել օրինակ մտավոր ֆունկցիոնալ խնդրով ԱՈւՊ-ի։
Փորձը ցույց է տալիս, որ անիմաստ է այն կետը, երբ հիմք ընդունվեց, որ
հեռախոսազանգը կարող է հանդիսանալ որպես աջակցություն։ Մնացածը
մասնագետները ևս կփաստեն։



ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԱՈՒՊ)

ԱՈւՊ ստեղծելը դժվար է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ճիշտ չի հասկացվում
յուրաքանչյուր կետի իմաստը և, որ ավելի կարևոր է, տարբեր կետերի
փոխկապակցվածությունը և փոխկախվածությունը: Վստահ եմ, որ կարելի է շատ
պարզ սխեմա գծել այդ կապերը տեսանելի դարձնելու համար: Եվ դա ասում եմ
փորձից՝ հաջողության արդյունքի հիման վրա:
Հիմնովին վերանայել ԱՈւՊ-ի ձևաչափը, քանի որ կրկնվում են նպատակները և
գործողությունները:
ԱՈւՊ-ի 9-րդ կետում «ենթադրյալ» նպատակ սահմանելը իրատեսական չէ:
ԱՈւՊ-ի 11.3-րդ կետը հանել կամ վերանայել: Փաստաթուղթը պետք է լինի պարզ,
մատչելի, հասանելի, իրական (ոչ ենթադրյալ), չափելի և ի վերջո արդյունավետ ու
բովանդակալից:
ԱՈւՊ-ը չպետք է լինի ստանդարտ փաստաթուղթ բոլոր տեսակի կարիքներ
ունեցող երեխաների համար, պետք է լինի տարբերակված` ըստ խնդիրների,
այլապես չի գործում ու երբեմն էլ դառնում է ստեղծագործական շարադրություն,
ոչ ավելին։
ԱՈւՊ-ից հանել 2-րդ կետի ենթակետերը։
4-6 գնահատվող երեխային ընդհանրապես չգրել առարկայական ԱՈւՊ, որովհետև
ԱՈւՊ-ով գնահատվող երեխան մեխանիկորեն գնահատվում է հենց 4-6-ի
սահմանում։ Ստացվում է որ և պահանջում են մեխանիկորեն դնել և անիմաստ
թուղթ է սևացվում 4-6-ի սահմանում երեխային առարկայական ԱՈւՊ գրելիս։
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ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Շատ դպրոցներում հնարավոր չեղավ ավարտին հասցնել կրթական կարիքի
ճանաչմանն ուղղված 2-րդ մակարդակի գնահատումը։ Կան դպրոցներ, որտեղ
նույնիսկ 1-ին մակարդակի գնահատում չի իրականացվել։ Ինչպե՞ս է
իրականացվելու երեխաների կրթական կարիքի  գնահատումը 20–21 ուս. տարում։
Ո՞րն է այն սահմանը, որով երեխան պիտի համարվի ԿԱՊԿՈւ: 
Եթե երեխան եկել է 1֊ին դասարան խնդիրներով, չկա որևէ թուղթ, բացի բժշկի
թղթից, բայց ունի խնդիրներ, հետ է ամեն ինչից, 8 տարեկան է և 1֊ին դաս. (աճի
հապաղում է՝ ըստ ծնողների), այս պահին ո՞վ է զբաղվում և ու՞մ դիմել, որ
փաստթղթերով ընդգծվի երեխայի խնդիրը։ Ծնողը, դպրոցը ո՞ւմ դիմի։
Ի՞նչ ժամկետներով պետք է երեխան այցելի գնահատման կենտրոն։
Ի՞նչ չափանիշներով են ԿԱՊԿՈւ երեխաներն ընդգրկվում ծրագրում:
Եթե երեխան ներառական է, սակայն ծնողը փաստաթղթեր չի ներկայացրել,
ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել ուսուցումը։
Ինչպե՞ս վարվել այն դեպքում, երբ երեխան ունի խնդիր, բայց ծնողը չի
ցանկանում երեխային ներառել ծրագրում:
Ես, լինելով մարզի բնակիչ, լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, մեր բուժ.
հաստատություններում չկա լոգոպեդ ինչը և մեծ խնդիր է առաջացնում: Դպրոց
եկող երեխային ո՞վ պետք է տա համապատասխան ախտորոշում:
Արտակարգ դրության շարունակվելու դեպքում ինչպե՞ս է իրականացվելու
աշակերտի վերագնահատումը։
Ի՞նչ կարծիք ունեք այն մասին, որ պետք է նախադպրոցական տարիքի երեխային
ընդունելիս, լինի պարտադիր փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի երեխայի
խնդիրը։ Երեխան անցնի պարտադիր զննում հատուկ մանկավարժի, հոգեբանի
մոտ։ Սա մեծ խնդրից կազատի դաստիարակին ծնողի հետ աշխատելիս։
Ինչպե՞ս եք գնահատում ներառականության հնարավորությունները ավագում: 
Հնարավո՞ր է՝ դպրոցն էլ իր խմբով կարողանա գնահատել կապկու երեխաներին։
Ինչպե՞ս վարվել այն դեպքում, երբ մանկավարժները, աշխատելով երեխայի հետ,
գալիս են այն համոզման, որ երեխան կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունի, բայց մանկաբույժը համապատասխան բուժթերթիկը չի
տրամադրում, որ երեխան ընդգրկվի ներառականության ծրագրի մեջ:
Ե՞րբ կսկսվի նախադպրոցական տարիքի ԿԱՊԿՈւ երեխաների կարիքների
գնահատման գործընթացը։
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Սեպտեմբերին հեռավար չանել երեխայի կարիքի գնահատումը։
Դպրոցական մակարդակում գնահատման ժամանակ երբեմն անհրաժեշտ է
լինում բժշկական փաստաթուղթ, որի տրման լիազորությունները չգիտես որ
մասնագետի վրա է դրված. դա հստակեցնել: Խոսքս մարզերի մասին է, որտեղ
ամբուլատորիայի մասնագետները ասում են՝ մեր լիազորությունները չեն,
ուղղորդում են պոլիկլինիկա, որտեղ նույն պատասխանն են տալիս:
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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Երկկազմ դասարաններում ներառական աշակերտ ունենալը չե՞ք կարծում, որ
սխալ է: Երկու դասարանի աշակերտների դասն էլ հաճախակի ընդհատվում է:
Լավ կլիներ առանձին դրույթներով նշել ներառականի աշակերտներով երեխաներ
ունեցող դասարանները (նույնիսկ0.25) երկկազմի  մեջ չմտնեն:
Կողմ   եմ   ներառականությանը, սակայն առանց զարգացնող միջավայրի, առանց 
լրացուցիչ ռեսուրսների, մասնագիտական պարագաների, առաջընթաց չի
արձանագրվի: Ե՞րբ է լինելու համակարգված առարկայական օգնություն
դպրոցին:
Արդյոք նախարարությունը դիտարկու՞մ է, ասենք, տեխնիկումներում, քոլեջներում
ֆիզիկական հարմարեցման հարցը կամ այդ օջախների ղեկավարությունը
տեղեկացվա՞ծ է ուսանողին ընդունելիս համապատասխան պայմաններ
ապահովելու մասին:
Արդյո՞ք ճիշտ է դասարանում երկու և ավելի ներառական երեխա լինելու դեպքում
դասարանի ընդհանուր աշակերտների թիվը 35֊36 լինի:
Ներառական   կրթության   հաջողման   կարևորագույն   գործոններից   է 
դասարանի  խտության  նվազեցումը: Համամի՞տ  եք:
Այս տարի Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր դպրոցները անցնելու են
ներառական կրթության։ Ամեն ինչ արվում է ուսուցիչներին զինելու այն ամենով,
ինչ անհրաժեշտ է այդ երեխաների հետ աշխատելու համար։ Սակայն ես անչափ
մտահոգ եմ, քանի որ մեր դպրոցը չունի ոչ մի պայման այդ երեխաների համար։
Եթե մեր դպրոց գա օրինակ հենաշարժողական խնդիր ունեցող բալիկ, չի կարող
անգամ դպրոց մտնել։ Չե՞ք կարծում, որ նախևառաջ այդ խնդիրները պիտի լուծել։
Սեպտեմբերը հեռու չէ, բայց ոչ մի քայլ դեռ չի արվում։ 
Ո՞վ է վերահսկում դպրոցում առկա համապատասխան պայմանները, արդյո՞ք այդ
պայմաններով չի որոշվում, թե քանի ԿԱՊԿՈւ երեխա կարող է սովորել տվյալ
դպրոցում։
Կա՞ ծրագիր բոլոր դպրոցները զինել դիդակտիկ նյութերով, խաղերով, ԿԱՊԿՈւ
աշակերտների հետ աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու նպատակով:
Ստեփանավանում կարծում եմ առկա են եղել երեխաների տեղափոխման խնդիր
հեռավոր գյուղերից դպրոցներ։ Ինչպե՞ս էր 200 դրամով այդ խնդիրը լուծվում։
Ի՞նչ եք կարծում, արդյո՞ք բոլոր դպրոցների պայմանները թույլ են տալիս
հեշտորեն աշխատել ներառական երեխաների հետ։
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Մտավոր խնդիրներ ունեցող, նաև աուտիզմով հիվանդ երեխաների հետ
աշխատելու համար կա՞ հատուկ ծրագիր, չափանիշներ, գնահատման ձևեր:
Հիպերակտիվ երեխաների հետ շատ ավելի դժվար է աշխատել։ Ի՞նչ կոնկրետ և
ընդհանրական լուծումներ կան
Ինչպե՞ս է անդրադառնում այս բարեփոխումները վարքային տարբերություն
ունեցող երեխաներին:
Դպրոցներ կան, որտեղ մի դասարանում սովորում է 7 երեխա, ովքեր ունեն միջին և
թեթև խանգարումներ, ինչպե՞ս է վերահսկվելու այս գործընթացը հավասար
բաշխվելու և մյուս երեխաների կրթությունը հնարավորինս արդյունավետ լինի,
ինչպես նաև ուսուցչի աշխատանքը հնարավոր լինի հավուր պատշաճի կատարել:
Մի կարևոր հարց, ինչին ես բախվել եմ այս տարի. երեխան, ով սովորում էր
առաջին դասարանում, ունի սիրտի լուրջ խնդիր և ներառված է որպես
հաշմանդամ։ Ես՝ որպես ուսուցիչ, ամեն պահի լարված եմ, որ երեխայի
ինքնազգացողությունը չվատանա, ու միշտ ինձ տանջում է այն հարցը, որ   եթե
հանկարծ ինչ֊որ խնդիր լինի, ուսուցիչը չի կարող ցույց տալ անհրաժեշտ
բժշկական օգնություն: Ի՞նչ աջակցություն պետք է լինի այդպիսի դեպքերում:
Ինչպե՞ս վարվել դպրոց հաճախող աուտիզմով երեխայի հետ, ով չի հարմարվում
զանգի ձայնին:
Արդյո՞ք երկուստեք խնդիրներ չեն առաջանա, եթե արդեն 17 տարեկան
ձևավորված անձը, ով մինչ այդ հատուկ դպրոցի սան է եղել, ում խնդիրները
ֆիզիկական չեն, հայտնվում է 14-15 տարեկան երեխաների շրջանակում։
Սյունիքի     մարզում   ի՞նչ աշխատանքներ են տարվել. դեռ   կան դպրոցներ, որտեղ
ներառված երեխան   դուրս է   մնում   ուշադրությունից։ Ժամանակը չէ՞ արդյոք
կազմել հստակ ծրագրեր ու դասագրքեր։ Կան   խոցելի երեխաներ, որոնց համար
ներառվելը համարյա  անհնար է։
Լինելո՞ւ է արդյոք Կոտայքի մարզում, մինչ ներառական կրթության ներդրումը,
ուսուցիչների վերապատրաստումներ:
Արդյո՞ք վարքի խանգարումներով երեխաները ևս ներառված են
ներառականության մեջ, մեզ ուղարկված դասակարգման մեջ այն բացակայում է:
Ինչպե՞ս վարվել ավարտական քննությունների ժամանակ ինտելեկտուալ
(մտավոր) ֆունկցիաների խանգարումներ ունեցող աշակերտներին քննության 
թույլ չտալու   դեպքում, երբ ծնողն ու աշակերտը ցանկանում են մասնակցել իսկ
գնահատման և թեստավորման կենտրոնը թույլ չի տալիս:
Արդյո՞ք ճիշտ մոտեցում է, որ երեխայի հետ հեռախոսազանգը հանդիսանա
որպես հեռավար գործընթացում աջակցման մեթոդ։ Օրինակ՝ հատուկի, լոգոբեդի
դեպքում դա ինչպե՞ս է տեղի ունենում:
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Մանկական կաթված խնդրով երեխայի համար հատուկ ծրագիր, չափանիշներ,
գնահատման ձևեր կա՞ն:
Հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի խնդրի, որ երեխան բղավում է, ու ոչ մի ձև
հնարավոր չէ լռեցնել, ստիպված կանչում եմ հատուկ մանկավարժին: Այս
դեպքում 45 ր. դասից կորցնում ենք մոտ 10-15 ր.: Կամ՝ դուրս է փախնում
դասասենյակից ու... չգիտեմ ինչ փորձանքի կարող է ենթարկվել, եթե
չկարողանանք կանգնեցնել: Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այս դեպքում (երեխան
առողջության խնդիր ունի, աջակցության խնդիր ունի, ծնողը ի վիճակի չի հարցին
լուծում տալ):
Ծնողը նշում է, որ երեխան ունի նյարդային լուրջ խնդիրներ, և դրանք ավելի են
արտահայտվում, երբ առավոտ շուտ պետք է արթնանա դպրոց գնալու համար։
Բժիշկները ևս զգուշացրել են, որ պետք չէ սթրեսի ենթարկել, քանի որ լուրջ
խնդիրներ են առաջանում։ Ի՞նչ անել այս դեպքում, եթե թույլ չտան անհատական
ուսուցման։
Ճի՞շտ եք համարում արդյոք թույլ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ
աշխատանքը դասարանից դուրս, քանի որ մարզերի շատ դպրոցներում նույն
մանկավարժի օգնականը աշխատանքն իրականացնում է առանձին:
Մենք ունենք բացարձակ օժտված երեխաներ, որոնք նույնպես հատուկ մոտեցման
կարիք ունեն։ Ուսուցիչները հաճախ այդ երեխաներին անտեսում են՝ մտածելով, որ
նրանք ամեն ինչ կարող են։ Արդյունքում այդ երեխաները հետ են գնում, կամ
հիասթափվում դպրոցից։
Արդյո՞ք ճիշտ չի վերապատրաստումները սկսել տնօրեններից:
ԿԱՊԿՈւ երեխաները համարվում են նաև դպրոցական բուլլինգի թիրախային
խումբ։ Ի՞նչ է ցույց տալիս ձեր փորձը այդ տեսակետից։
Ես աշխատում եմ մանկապարտեզում որպես դաստիարակ և համոզված եմ, որ
այս խնդրի հետ նաև առնչվում են դպրոցի դասատուները։ Մենք խմբում կամ
դասարաններում ունենք այնպիսի երեխաներ, որ տարօրինակ ձայներ են հանում՝
գոռում են,բղավում կամ տարօրինակ շարժումներ են անում և խանգարում են
դասապրոցեսը կամ պարապմունքը։ Ինչքանո՞վ է ճիշտ, երբ ստույգայցերի
ժամանակ նկատողություն են ստանում մանկավարժները, երբ ինչ-որ բան չեն
հասցնում ավարտին հասցնել, կամ մտնում են ներս, երբ երեխան բղավում է կամ
խանգարում է դասապրոցեսը (խոսքը վերաբերում է ներառական երեխայի
վարքագծին):
ԿԱՊԿՈւ երեխան զուգարանի կարիք ունի, ուսուցիչը թողնելու է դասարանը և
ուղեկցի՞։
Դասամիջոցին անընդհատ հսկողություն կարիք կա, ո՞վ է դա անելու:
Ըստ էության, առավել թեթև աջակցության կարիք ունեցող երեխաները
արժանանում են խտրական վերաբերմունքի: Այնպես չէ՞:
Իմ երեխան ունի համակգչային կախվածություն։ Ինչպե՞ս վարվի դասվարը այս
դեպքում։
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Գումարը այս պահին այնքան էական չէ, ինչքան այլ խնդիրներ։ Կոնկրետ իմ
երեխան տեսողության խնդիր ունի, նրան կտրականապես արգելվում է
տեխնիկայի հետ առնչվելը։ Ի՞նչ անել։
Ծանր խնդիրներ ունեցող երեխաների ուսումնական գնահատումը դասապրոցեսի
ժամանակ ինչպե՞ս պետք է կատարվի:
Հոգեկան խանգարում ունեցող երեխային ո՞նց պետք է ներառենք
դասապրոցեսին։
Վարքի խանգարումներ ունեցող երեխան, ով չի կարող անգամ հանգիստ նստել,
լսել, լռել, ինչպե՞ս ներգրավվի կրթության գործընթացին. արդյո՞ք չի տուժի
ուսումնական գործընթացը՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով միայն այդ
երեխային:
Դիլիջանի գիշերօթիկի փակվելուց հետո այդ գիշերօթիկը ի՞նչ է
վերաձևակերպվելու, քանի որ Տավուշում շատ անապահով երեխաներ կան, որոնք
աջակցության կարիք ունեն:
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Շատ կարևոր է համագործակցությունը՝ դպրոց-երեխա-ծնող կապը: Այս դեպքում
աշխատանքը շատ արդյունավետ է լինում:



Հարցեր

ԱՅԼ

Արդյո՞ք պարտադիր է ներառական կրթություն ստանալ մինչ 12-րդ դասարանի
ավարտը։
Ներառական կրթության բարեփոխման պայմաններում ինչպիսի՞
միջոցառումների, փորձաքննությունների շրջանակներում կարելի է
հաջողություններ ունենալ:
Ներկայիս հեռավար ուսուցման պայմաններում շատ ավելի դժվար է
իրականացնել հատուկ կարիքներով երեխաների հետ աշխատանքը։ Խնդրում եմ
նշել մի քանի առանցքային կետ այդ աշխատանքը հնարավորինս արդյունավետ
իրականացնելու համար։
Որքանո՞վ է ճիշտ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխայի կրթությունը կազմակերպել տնային ուսուցման ձևով։
ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետագա զբաղվածության խնդիրը: Երեխաներն իրենց
կրթությունը շարունակելու կամ աշխատանք գտնելու մեծ խնդիրների են
բախվում: Կա՞ն արդյոք քննարկումներ այս հարցի շուրջ:
Մի փոքր կմանրամասնե՞ք դասագրքերի հարմարեցման  մասին:
Նախակրթաններում  իրականացվո՞ւմ է ներառական կրթություն:
Ի՞նչ առաջարկներ ունեք կրթությունն անավարտ թողած աշակերտների մասով,
գյուղական համայնքներում հատկապես՝ երբ դպրոցը հիմնական է՝ 9-ամյա,
ավարտից հետո աշակերտները՝ մեծ մասամբ ոչ իրենց մեղքով, չեն կարողանում
շարունակել կրթությունը՝ այսինքն իրենք չեն ներառվում... Սա այսինքն նաև
օրենքի խախտում է։ 
Համաձայն եմ, ներառական կրթությունը հրաշալի է, բայց ավելի ճիշտ չէ՞ր լինի
մտավոր  խնդիրներ  ունեցող երեխաները հաճախեն հատուկ դպրոց:
Հայաստանի բուհերում ապագա մանկավարժների պատրաստման ծրագրերում
կա արդյո՞ք ներառական կրթությանը վերաբերող բաժին։ Ես վերապատրաստվել
եմ, սակայն գտնում եմ, որ դա քիչ է լիարժեք իրականացնելու ներառական
կրթության պահանջները։
Հատուկ դպրոցի հետ կապված ի՞նչ նպատակներ կան։
Խնդրում եմ ներկայացնել հանրապետական մանկավարժահոգեբանական
կենտրոնի գործառույթները նախակրթարանների համար։
Ներառական աշակերտ եզրույթ գոյություն չունի։ Ներառումը գործընթաց է։ Կան
կրթական կարիքի իրացման ընթացքում աջակցման կարիք ունեցող
աշակերտներ։ Տարբեր խելամիտ հարմարեցումների կարիք ունեցող սովորողներ։
Օժտված և որոշակի սահմանափակմամբ սովորողներ։
Որքան էլ փորձում ես նրբանկատ լինել, լինում են դեպքեր, երբ ծնողը
հիվանդագին է ընդունում։ Ի՞նչ խորհուրդ կտաք:
Ի՞նչ կարծիք ունեք մենթորական դպրոցի մեկնարկի մասին Հայաստանում, կա՞ն
հաջողություններ, թե՞ ոչ:
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Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում ներառական կրթության հեռավար
ուսուցումը, քանի որ շատերը չունեն տեխնիկական հնարավորություն
մասնակցության համար:
Ի՞նչ կարծիքի եք, որ յուրաքանչյուր մարզում կամ համայնքում այնուամենայնիվ
պետք է գործեն այնպիսի կենտրոններ, որտեղ պետք է հաճախեն երեխաները,
որովհետև 30-ից ավել աշակերտներ ունեցող դասարաններում երեխան
միանշանակ անտեսված է մնում:
Հնարավո՞ր է 30-35 հոգանոց դասարանում կազմակերպել   արդյունավետ դաս,
երբ դասարանում խնդիր ունեցող երեխան ունի ընկալման լուրջ խնդիր։ Ծնողը
կարո՞ղ է դպրոցից պահանջել հատուկ մասնագետ, դպրոցին զուգահեռ տանը 
նույնպես անցկացնելու անհատական պարապմունքներ։
Յուրաքանչյուր դասարանում քանի՞ կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաներ կարելի է ընդունել, ինչպես նաև մտավոր
հետամնացություն ունեցող երեխաները, որոնք դպրոց են հաճախում 7-8
տարեկանից, սակայն չունեն համապատասխան բժշկական փաստաթուղթ, ինչու
չէ, նաև ծնողների պակաս տեղեկության և գիտելիքների պատճառով։
Կարո՞ղ եք անդրադառնալ նախադպրոցական հիմնարկներին, քանի որ
վերջիններս համայնքային կառույցներ են և շատ հաճախ համայնքի
ղեկավարներն ու ավագանիները գտնում են, որ մանկապարտեզները կարիք
չունեն հոգեբանի, սոց. մանկավարժի, լոգոպեդի։
Ինչպե՞ս պետք է իրականացնել ԿԱՊԿՈւ սովորողների թվանշանային
գնահատումը: Եթե իր առաջընթացի համաձայն, ապա ինչպե՞ս կտարբերենք
չափորոշչային պահանջի առավելագույն 10 թվանշանը պարզեցված ծրագրով
իրականացված կրթության 10 միավորային թվանշանից։ Առավել ևս
էլեկտրոնային մատյանում։
Ո՞ւր և ո՞ւմ դիմի ծնողը գնահատումը բողոքարկելու համար:
Ո՞ր կառույցն է պատասխանատու, երբ ոտնահարվում է ԿԱՊԿՈւ աշակերտի
իրավունքը:
Նախադպրոցական հաստատությունում ԿԱՊԿՈւ երեխաների համար ո՞ր
մասնագետի կարիքն եք գնահատում առավել անհրաժեշտ:
Չեք կարծո՞ւմ, որ ոչ բոլոր երեխաներին կարելի է ներառել, կան խնդիրներ ունեցող
երեխաներ, ովքեր, իրենց վիճակից ելնելով, կիրառում են ֆիզիկական ուժ՝
վնասելով դասընկերներին, որքան էլ, որ հետևողական ենք լինում:
Պետք է սկսել հիմնարար փոփոխություններից, այլ ոչ թե վերնաշենքային, չեք
կարծո՞ւմ, որ այդ փոփոխությունը միայն կձախողի  հիմնական դասապրոցեսը:
Առանձնահատուկ կարիքներով բալիկների ծնողների հետ պարբերաբար
հանդիպումներ, ոլորտի մասնագետների հետ անմիջական շփում․ այս ամենը
շատ կարևոր է, ծնողները շատ ունեն կարիք այդպիսի օգնության։ Դպրոցները
աշխատո՞ւմ են արդյոք պարբերաբար կազմակերպել այսպիսի հանդիպումներ:
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Եթե դպրոցները չունեն փաստորեն սոց. մանկավարժի կարիք, ինչո՞ւ են բուհերն
այդքան մասնագետներ պատրաստում։
Ինչքանո՞վ է   իրագործելի մանկապարտեզում նեռարական   կրթություն
կազմակերպելը։
Ինչքանո՞վ է ճիշտ դասերի վերջում ներառված աշակերտին պահել
դասապատրաստելու, այն դեպքում, որ ինքը արդեն իսկ հոգնած է:
Ինչո՞ւ չեն մշակվում առարկայական հատուկ չափորոշիչներ ներառական
կրթության երեխաների համար: Ամեն ինչ ընկնում է ուսուցչի ուսերին:
Զարմանալի է այս փաստը. եթե դպրոցն իրավունք ունի ունենալու
նախակրթարան, ապա ինչո՞ւ նախակրթարանի ԿԱՊԿՈւ երեխաների համար
չկան մասնագետներ, չէ՞ որ այս փուլը շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան
հետագայում կարողանա հեշտությամբ հարմարվել դպրոցի կյանքին։
Խոսք կա, որ նոր ուսումնական տարվա սկզբում կրճատվելու են հոգեբանները,
որքանո՞վ է ճիշտ կրճատել դպրոցում արդեն իսկ աշխատող մասնագետներին և
ընդունել ուսուցչի օգնական։
Նոր մշակվող (արդեն մշակված) կրթական չափորոշիչներում, հետևաբար նաև
դասագրքերում ի՞նչ մոտեցումներ են փոփոխվել, ներմուծվել, ի՞նչ
ռազմավարություն է ներդրվել համընդհանուր ներառական կրթության անցման
կրթական բաղադրիչն ապահովելու համար:
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Առաջարկներ

Վերանայել 120-200 ժամ բացակայության կարգի ազդեցությունը ԿԱՊԿՈւ
երեխաների համար: Նրանցից մեծամասնությունը կարիք ունեն երկարաժամկետ
բուժման, կարճատև բացակայությունների և այդ ամենը միանշանակ անցնում է
200 ժամի շեմը:
Շատ կարևոր է լոգոպեդի մասնակցությունը, սակայն տեղին չէ չկարևորել
հոգեբանի և սոց. մանկավարժի դերը: 
Խնդրանքս է՝ նմանատիպ հանդիպումները, որտեղ կներկայացվի փորձ և դրա
հաջողված և, ինչու ոչ, նաև չհաջողված մասերը, հաճախ լինեն։ 
Վերահսկեք կամ լուծում տվեք նաև դասարաններում ԿԱՊԿՈւ աշակերտների
քանակին, քանի որ մեկ դասարան ունեցող դասարանում սխալ է 6 ԿԱՊԿՈւՒ
աշակերտով աշխատանքը:
Շատ հրատապ է մանկապարտեզում գոնե մեկ հատուկ մանկավարժի
ներկայությունը, իսկ դրա համար համայնքներում հաստիքների համար միջոցներ
հատկացնելու պետության աջակցությունն է պետք։
Ծնողի ակտիվ ներգրավմամբ բավականին հաջող կերպով կարելի է
կազմակերպել հեռավար կրթությունը:



ԱՅԼ

Մարզերում հատկապես ԿԱՊԿՈւ երեխաները մեծ մասամբ սոցիալապես
անապահով ընտանիքներից են, և աջակցության թիմը բախվում է հենց այս
խնդրի հետ։ Ծնողները չեն ընդունում կրթության դերը, երեխային դպրոց
դժվարությամբ են ուղարկում, երկարատև համոզիչ զրույցները հաճախ մնում են
անարդյունք։ Ծնողական հանդիպումներին իրենք ևս չեն մասնակցում, որպեսզի
կարողանանք գոնե այդ ձևով նրանց հասցնել կրթության նշանակությունը
երեխայի համար։
Տարրական դասարաններում սովորողների համար դժվար է ընկալել ուսումնական
նյութը: Ուսուցիչը, որքան հնարավոր է, մատչելի բացատրում է, սակայն դժվար է
ընկալվում:
Ուշադրություն դարձնել մարզային դպրոցներին, քանի որ շատ դպրոցներում
ուսուցչի օգնականները չունեն համապատասխան գիտելիք և որակավորում։
Առաջ երեխաներին տրվում էր տրանսպորտի գումար, իսկ հիմա չկա։ Իմ երեխայի
հետ ամեն օր տաքսով ենք հաճախում դպրոց։ Լավ կլիներ նորից տրամադրեիք,
թեկուզ մի փոքր օգնությունը, ինձ թվում է շատերին պետք է։
Կարծում եմ, որ այս էտապում շատ կարևոր է մշակել ուսուցչի աշխատանքի
որակի չափանիշներ, և ուսուցիչները, որոնք ավելի լավ որակիչներ ունեն,
ստանան լրացուցիչ վարձատրություն
Խնդիր կա, ու հենց այստեղ պետք է հնարավորինս համախմբված լինի ծնող-
երեխա-ուսուցիչ կապը, պետք է ծնողները ավելի շատ ներգրավվեն, որ աշխատեն
իրենք էլ երեխայի հետ:
Ուշադրությունը բևեռված է հանրակրթական դպրցների վրա, սակայն միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն անտեսված են: 
Անհրաժեշտ է կազմակերպել հեռավար ուսուցման հմտությունների զարգացման
վերապատարաստումներ:
Կարևորեք նաև այն հանգամանքը, որ տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններում աշխատանքի են
անցել փակված հատուկ դպրոցների ուսուցիչները, և ոչ բոլորն են կոմպետենտ,
նախ և առաջ բարելավեք տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոնների գործունեության ոլորտը ու մասնագետների հմուտ ու
տեղեկացված լինելը։
Կարելի է, որ մանկապարտեզում երեխայի հետ անմիջապես շփվող դաստիարակը
կատարի գնահատումը, և, եթե դաստիարակը ուսումնասիրում է ներառական
կրթությունը, հենց ինքը զբաղվի մանկապարտեզում երեխայի հետ:
Խնդրում եմ ցանկացած դասարանում (տարբեր առարկաներից) անցկացրած
դասի տեսանյութ տեղադրել համացանցում:
Ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ձևը չի արձագանքում յուրաքանչյուրի
ընդգրկվածությանը, քանի դեռ համակարգը մնում է դաս-դասարանային, անհնար
է համընդհանուր ներառական կրթության քաղաքականությունը իրականացնել:
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Ներառական ՃԻՇՏ կրթությունն իհարկե ողջունելի է: Սակայն մինչ այսօր մեր
երկրում դեռ չի ստացվում այն լիարժեք իրականացնել: Քանի որ անդադար շեշտը
դրվում է դպրոցների վրա: Սակայն առաջին հերթին նախադպրոցական տարիքին
պետք է ուշադրություն դարձնել: Այս շրջանը շատ կարևոր է և հիմնականում բաց
է մնում: Զարգացման կենտրոնները սնկի պես աճում են, բայց ոչ բոլորին են
հասանելի, քանի որ վարձավճարները բարձր են, վերականգնողական
աշխատանքը, դեղորայքային բուժումը և այլնը ևս բավական թանկ հաճույք է:
Ծնողների մեծ մասը չի կարող նախադպրոցական տարիքում ապահովել երեխայի
բուժումը, զարգացումը, վերականգնումը, ուստի երբ երեխան ոտք է դնում դպրոց,
ուսուցիչները, մասնագետները բախվում են լուրջ խնդիրների: Արդունքում
բավական երկար ժամանակ և գերմարդկային ջանքեր են պահանջվում երեխային
քիչ թե շատ ներառելու համար: Դրան ավելանում է ծնողի շտապողականությունը,
փաստաթղթային ծավալուն աշխատանքը, որն իրականացվում է յուրաքանչյուր
երեխայի համար և հաճախ ոչ նպատակային, քանի որ նույն տեղեկատվությունը
մի քանի անգամ աննպատակ գրանցվում է մի քանի փաստաթղթերում, և չկա
մեկը, որ մշտապես ուղեկցի, հսկի այլ երեխային, ով ինքնուրույն չէ և ունի
մշտական աջակցության և խնամքի կարիք (երեխային չի տրամադրվում անվճար
ուղեկցող): Առկա իրավիճակում դպրոցը անում է հնարավոր և անհնար ամեն ինչ
ներառում ապահովելու, երեխաներին կրթելու, զարգացնելու համար: Բայց ցավոք
դեռ էլի թիրախային է մնում: Հուսամ, որ այս խնդիրները մոտ ապագայում
կլուծվեն և ամեն կառույց կլինի իր տեղում և դերում, կիրականացնի իր
ֆունկցիաները, այլ ոչ թե լրացնի տարիների ընթաքում պահպանված բացերը:
Ներկայումս հաճախ է խոսվում ուսուցիչների, մասնագետների աստեստավորման
մասին: Մինչ օրս չի եղել որևէ լիարժեք վերապատրաստման դասընթաց, որի
հիման վրա սուսուցիչը համարձակ, վստահորեն, սիրով կմասնակցի և կանցնի
որակի բարձրացմանն ուղղված գործընթացը: Ուսուցիչներին և մասնագետներին
շատ անհրաժեշտ են գործնական վերապատրաստումներ և սեմինարներ, որոնք
կլինեն նպատակային և ոչ թե ժամանակի կորուստ և հատկապես ձևական
վկայական ստանալու առիթ: Այսինքն՝ մասնագետներին և ուսուցիչներին
ատեստավորելուց առաջ պետք է ապահովել ժամանակակից, գործնական
մեթոդական գիտելիքներով, ապա նոր որակավորել: Տարիներ շարունակ ապրում
ենք լավատեսությամբ և դեռ սպասում ենք ՀՐԱՇՔԻ:
Այս ոլորտում որոշակի փորձ ունենալով` ասեմ, որ երբ երեխայի հետ աշխատող
մասնագետը հենց դպրոցում չի աշխատում, այլ Կենտրոններց է ժամանում,
հատկապես գյուղական դպրոցներում, շաբաթական 2×40 րոպեներով
պարապմունքները ոչ մի արդյունք չեն տալիս։
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Նախապես (2009 թ.-ից է մեր դպրոցում գործում ներառական կրթությունը)՝ մեզ
ասել էին, որ ուսուցիչները պետք է հավելյալ աշխատավարձ ստանան այս
երեխաների հետ աշխատելու համար՝ նույնիսկ մի քանի անգամ բարձր, որքան
ստանում էինք: Հարկավոր է քննարկել եւ վերանայել այս հարցը:
Անհրաժեշտ է թեմատիկ ուղեցույցների մշակում։
Հստակեցնել անհատական պարապմունքների անցկացման
ժամանակահատվածը (դասի ընթացքում, թե՞ դասերի ավարտից հետո):
Կարևորագույն խնդիր է գնահատումը (թվանշան դնելը)։ Շատերին գերագույն
հաճույք է պատճառում ԿԱՊԿՈւ աշակերտին  նույն դասարանում թողնելով
վախեցնելը։
Շատ ճիշտ կլինի տրամադրվող սննդի հանգամանքը վերանայել, քանի որ
ներառումն իրենից ներկայացնում է անձի ընկալումը՝ որպես հասարակության
լիիրավ ադամ։ Սննդի տրամադրումն արդեն իսկ առանձնացնում է երեխային։
Կարելի է տրամադրել ամենամսյա ֆիքսված գումար նպաստի տեսքով, որը
կներառի նաև ճանապարհածախսը։
Յուրաքանչյուր երեխայի համար ոչ միայն ԱՈւՊ պետք է լրացվի, այլ ամսական
կտրվածքով պրեզենտացիա ներկայացվի կատարված աշխատանքների և
արդյունքների մասին՝ տեսանելի, տեսահոլովակներով, մինչև աշխատանքը և
աշխատանքից հետո, և ստեղծվի վերահսկող խումբ, որին հաշվետու կլինեն
յուրաքանչյուր երեխայի հետ իրականացված աշխատանքների համար:
Սուպերվիզիայի համակարգ ցանկալի կլինի ներդնել:
Խնդիր կա մանկապարտեզների օնլայն ընդունելության համակարգի հետ
կապված. երեխաների տվյալները լրացնելիս չի նշվում, թե տվյալ երեխան
ԿԱՊԿՈւ է, թե ոչ։ Ստացվում է այնպես, որ խմբերում ԿԱՊԿՈւ երեխաների
թույլատրելի քանակն անցնում է, իսկ հերթում գտնվող երեխային չընդունել չի
թույլատրվում։
Ուզում եմ ասել նաև հատկապես աուտիզմ ունեցող երեխաների սննդակարգի
մասին։ Մանկապարտեզներում հիմնականում այնպիսի սնունդ է, որն այնքան էլ
չի համապատասխանում (կամ որոշ դեպքերում հակացուցված է) նման
երեխաներին: 
Առաջարկում եմ խմբերում, որտեղ 2-ից ավելի ԿԱՊԿՈւ երեխա կա կցել ևս մեկ
օգնականի, քանի որ ողջ մանկապարտեզի համար, ուր հաճախում են 18 և ավելի
ԿԱՊԿՈՒ փոքրիկներ,երկու լրացուցիչ մասնագետը շատ քիչ են։
Հանրակրթական դպրոցի ծրագրերը պետք է հարմարեցված լինեն ֆունկցիայի
ծանր ու խորը խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման
համար։ Ավագ դպրոցներն էլ պետք է հնարավորություն ունենան վերոնշյալ
երեխաներին պատրաստել ինքնուրույն կյանքին և չխախտել կրթություն
ստանալու իրենց իրավունքը՝ ընդհանրապես դուրս թողնելով
հանրակրթությունից։
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Ներառումը պետք է սկսվի մանկապարտեզներից և չավարտվի դպրոցով։
Սոցիալական միջավայրն է պետք հարմարեցնել երեխայի կարիքին։ Դպրոցում
ներառված աշակերտը կարող է ստանալ համապատասխան աջակցություն,
սակայն դպրոցից դուրս չկարողանա կիրառել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձը
ինքնուրույն եկեղեցի նույնիսկ չի կարող գնալ, քանի որ չկան համապատասխան
թեքահարթակներ, ճանապարհներ։
Վերանայել գնահատման գործիքը. հոգեբանական և վարքային
առանձնահատկություններին վերաբերող չափելի գործիքի ընդգրկում:
Վերանայել դպրոցի հոգեբանի պաշտոնային պարտականությունների 15-րդ
ենթակետը:
Դպրոց-ՏՄԱԿ-ՀՄԿ-ը օղակի արդյունավետ ու հասանելի կապի ստեղծում` օրենքով
ամրագրված հսկողության սահմանում:
Դպրոցներում անհրաժեշտություն են բժիշկ-վերականգնողաբանների այցերը։
Նրանք կօգնեն մասնագիտական թիմին առավել արդյունավետ աշխատել։
Աջակցման կենտրոններում միշտ չէ, որ կան մասնագետներ, որոնք ունակ են
ուղղորդելու։ Եթե մեզ որակ է պետք, ուրեմն՝ նախ և առաջ պիտի ունենանք
մասնագետներ, որոնք պատկերացում ունեն ներառված երեխաների խնդիրների
մասին։
Տնային ուսուցմամբ սովորող աշակերտները 10-րդ դասարանից սկսած չունեն
ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաներ։ Մանկավարժական
խորհուրդով ստիպված առարկայացանկ ենք սահմանել, մինչդեռ այդ
իրավասությունը չունենք։
Պետք է կարիքավոր ԿԱՊԿՈւ երեխաների ընտանիքներ հաճախակի տնայցեր
կատարել, ցուցաբերել սոցիալ-հոգեբանական, ֆինանսատնտեսական
աջակցություն, որը պետք է հովանավորվի ԿԳՄՍ նախարարության կողմից:
Մշակել ըստ կարիքի չափորոշիչային պահանջներ և գնահատման համակարգ։
հատուկ մանկավարժությունը առանձին ֆակուլտետ է, որտեղ մարդիկ
տարիներով սովորում են, ու միայն նրանք էլ պետք է աշխատեն նման երեխաների
հետ, առհասարակ ներառել պետք է միայն հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող
երեխաներին: Եթե ներառվել է ուրիշ խնդիրներով երեխա, ապա նրա հետ պետք է
աշխատի ՀԱՏՈՒԿ մասնագիտական կրթություն ստացած հատուկ մանկավարժ
ամեն դասին, ոչ թե շաբաթական մեկ կամ երկու օր, հենց նա էլ պետք է կազմի
ԱՈւՊ-ը ու իրականացնի այն:
Բոլոր դպրոցներում պարտադիր լինեն աջակցող թիմերը, որոնք առանձին-
առանձին կունենան իրենց աշխատասենյակները դիդակտիկ նյութերով հագեցած:
Դասարաններում սահմանափակել խորը և ծանր խնդրով երեխաների քանակը:
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Ստեղծել մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղից հնարավոր կլինի ստանալ հստակ
ինֆորմացիա տվյալ ուս. տարվա համար կատարվելիք աշխատանքների մասին և
որտեղ կաշխատի յուրաքանչյուր մասնագետ:
Ծրագրեր մշակել՝ աջակցող խմբի մասնագիտական և ֆինանսական աճն
ապահովելու համար:
Քննությունների ժամանակ թույլ տալ ինտելեկտուալ (մտավոր) ֆունկցիայի
խանգարում ունեցող աշակերտին քննություն հանձնել դպրոցում, քանի որ այդ
եզրակացության տակ են միավորվել մի շարք խնդիրներ, որոնք կապ չունեն
մտավոր հետամնացության հետ, բայց ընկալվում են այդպես գնահատման և
թեստավորման կենտրոնի կողմից:
Փոփոխել գնահատման գործիքները։
Վարքային խնդրով երեխան պարտավոր է միջին աստիճանի աջակցություն
ունենա։ Այնինչ վարքային խնդիրը չի մտնում աջակցության գործիքների շարքում։
Թող բոլոր դպրոցներում պարտադիր լինի հատուկ և սոց. մանկավարժ,
միաժամանակ տարածքային էլ իր գործը անի։ Հավատացեք՝ տարածքայինի
մասնագետները երբեք այդքան լավ տվյալ աշակերտի հետ չեն աշխատի, որքան
դպրոցի մասնագետները՝ ճանաչելով երեխային։ 
Հանեք երեխայի երկրորդային գնահատումը օնլայն հարթակով։ Դա պարզից էլ
պարզ է, որ 80% սխալ արդյունք է գալու։ Վերջապես, եթե փաստաթղթի կամ այլ
կարևոր թղթի համար տանից դուրս ենք գալիս, ուրեմն երեխայի գնահատումն էլ
կարելի է կատարել առերես հարթակում։
Շատ կարևոր է մտածել և հստակ որոշում կայացնել կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հեռահար կրթության պայմաններում
նրանց ներառական կրթության կամ գոնե զբաղվածության հարցը լուծել է, քանի
որ շատերը չեն մոտենում համակարգիչներին, գուցե հաճախեն դպրոցի
անհատական պարապմունքներին, խոսքս այն երեխաների մասին է, որ անգամ
դպրոց հաճախելիս չեն կարողանում դասարանում երկար գտնվել և
դժվարությամբ են ներառվում:

2 5



Սույց զեկույցում տեղ է գտել 144 հարց և 83 առաջարկ, որոնք
ներկայացնում են ստացված մոտ 700 հարցերի և առաջարկների
ամփոփումները:

Զեկույցում ներկայացված հարցերն ու առաջարկները կարող են
չհամընկնել «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամի
դիրքորոշումների և մոտեցումների հետ:


