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This booklet was designed as part of the  

Erasmus + funded project ‘INCLUSION’. 

The INCLUSION project has enabled faculty, administrators and 
colleagues from NGOs and Ministries of Higher Education to work 
together to develop guidelines, resources and training materials that 
will enable teachers from high schools and universities to: 
“promote inclusive education for all learners, including those from 
disadvantaged socio-economic backgrounds, those from a migrant   
background, and those with special educational  needs.” 
We have done this through designing: 
“measures to empower teachers, school leaders and academic staff, 
helping them convey common values, and promote active citizenship 
while transmitting a sense of belonging and responding to the diverse 
needs of learners.” 
 
COUNCIL RECOMMENDATION on promoting common values, inclusive 
education, and the European dimension of teaching, COM (2018) 23, 
2018/0007 (NLE), Recommendation 4, 16. 
 

 

This booklet has several sections named “Reflection Activity” where 
you can discuss ways in which you can develop excellent practice in 
your own institutions. 

Our main focus is on working with students from diverse backgrounds; 
and the effective management of their transition from high school to 
university 
 

2 
 
 



 

1. Introduction 

 

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They 
are endowed with reason and conscience and should act towards one 
another in a spirit of brotherhood.”1 

(United Nations, 1948) 
 

Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the 
UN General Assembly on 10 December 1948 contains the central 
postulate of the equality in rights and dignity of all human beings. The 
pathway towards equal enjoyment of human rights led to a plethora of 
human rights instruments that reiterate the values of non-
discrimination and inclusion in all areas of life. Education, as Katharina 
Tomasevski, former UN Special Representative pointed out, herein "is 
the key to unlocking other human rights."2 To do so effectively, it is on 
the one hand necessary to teach human rights awareness to learners in 
kindergartens, elementary, secondary and high schools, colleges and 
universities and beyond in life-long learning programs or through 
informal learning. On the other hand, educational programmes 
themselves have to be sensitive to the human rights and diversity of 
learners, parents, teachers, administrative staffers and of the members 
of the respective societies they are embedded in. 

1 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 
1948, 217 A (III), Art. 1. 
2 Camille Roch/Amnesty International, 10 quotes on the power of human 
rights education, Quote 7, online: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/02/10-quotes-on-the-
power-of-human-rights-education/ [accessed: 13 June 2018]. 
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In the context of European Union (EU) primary law, Art. 2 of the Treaty 
on European Union (TEU) reflects the abovementioned values: “The 
Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, 
including the rights of persons belonging to minorities. These values 
are common to the Member States in a society in which pluralism, non-
discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women 
and men prevail.”3 
 
To implement this postulate in the area of education, the European 
Council (EC), based on evaluations carried out within Union member 
states (MS), recommended that MS should “promote inclusive education 
for all learners [including those from disadvantaged socio-economic 
backgrounds, those from a migrant   background,   and those with special 
educational needs].”4 Also, with regards to higher education and 
teaching, the EC reiterated the importance of MS implementing 
“measures to empower teachers, school leaders and academic staff 
helping them convey  common  values,  and  promote  active  citizenship  
while  transmitting  a sense of belonging and responding to the diverse 
needs of learners.”5 This tradition of “soft governance” – the EU 
encouraging its MS via the Open Method of Coordination (OMC) rather 
than setting European legal (hard law) standards – is inherent in the 
Bologna Process. According to academia, there has been significant 
progress in some areas, e.g. regarding the common grading system 

3 European Union, Consolidated version of the Treaty on European Union, 13 
December 2007, 2008/C 115/01, Art. 2. 
4 COUNCIL RECOMMENDATION on promoting common values, inclusive 
education, and the European dimension of teaching, COM(2018) 23, 
2018/0007 (NLE), Recommendation 4, 16. 
5 Ibid., Recommendation 7, 17. 
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(“European Qualifications Framework”).6 However, in the agenda of 
social justice, problems have arisen, and, according to experts, there 
"has been a lack of accord between the priorities set by the EU and 
those of member states the definition of which groups count as under-
represented [because this definition] reflects complex and competing 
political priorities that are often highly idiosyncratic."7 Hence, one can 
deduce that there are indeed issues left to resolve inside the Union and 
in states of the European neighbourhood to guarantee inclusive 
learning environments.  
 
In this context, the ERASMUS+ project “INCLUSION - Development and 
Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia 
and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning” has done 
important work on the ground at higher education institutions and 
related stakeholder groups in Armenia, Bosnia and Herzegovina and 
within the participating EU member states in the spirit of inclusiveness 
in education. The consortium aimed to clarify how higher education 
institutions (HEIs) can tackle theoretical, methodological, institutional 
and practical aspects of implementing inclusive learning environments. 
In this endeavour, partners are bearing in mind the goal to contribute 
to the further development of HEIs that promote the enjoyment of 
human rights, the respect of human dignity and putting inclusion into 
practise. To do so, extensive text-based research setting the tone and 
clarifying the state of the art provided the basis for discussions, 
workshops and exercises at the partner institutions inspired by the 
ideas of cross-regional and peer-learning. This practical, hands-on 
approach was even more fruitful in the light of the different 

6 See Sheila Riddell & Elisabet Weedon (2014) European higher education, the 
inclusion of students from under-represented groups and the Bologna 
Process, International Journal of Lifelong Education, 33:1, 26-44, 42. 
7 Ibid. 

5 
 
 

                                                           
 



 
experiences, views and angles of all contributors, which cover a wide 
range of different stakeholders (higher education professionals, 
students, administrative staff and government officials). 
 
For all these reasons, we are glad to be able to provide you with the 
ERASMUS+ INCLUSION Guidelines for Inclusive Learning and Teaching. 
Herein, you find the outcomes of the consortium’s research on 
inclusive curricula, classrooms, presentations, assessments, 
technologies, resources, trips and visits, admission policies and further 
readings and resources. Herewith, we, the consortium members, hope 
to contribute to closing the implementation gaps by providing new and 
easily transferable approaches to the creation of inclusive learning 
environments at in universities and high schools in the EU, the partner 
regions and beyond. The Guidelines are a set of useful tools and 
information for university faculty and high school teachers, so that you 
and your students can explore all the possibilities and opportunities of 
inclusive learning and teaching in your own institutions and 
classrooms. 
Be curious! 
INCLUSION Project Team 

 

This booklet offers high school teachers and university faculty a 
general overview of inclusive approaches to learning and teaching, and 
may be used as background reading when planning training events and 
workshops. It may also be used as the basis for policy development in 
your own institution. 

Please see the INCLUSION website  
for more information at: 

http://inclusionerasmus.org/ 
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2. Understandings of Inclusion 

In this Project, we acknowledge that educational institutions such as 
universities and high schools vary enormously in the provision that 
they make for different groups of students. The five countries involved 
in the INCLUSION project (Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and 
Herzegovina and the United Kingdom) all have very different 
populations, with a variety of national and regional political systems. 
They also have different ways of training teachers and supporting 
university faculty to develop their teaching skills. Yet we all agree that 
students in our education systems should be entitled and able to access 
a full range of academic courses at age 18+; that their teachers should 
be aware of best practices in the area of inclusion and support for 
learning; and that the institutions they attend should each have a clear 
understanding of the need to ensure inclusive approaches to learning 
and teaching.  
 

Inclusive practice can be defined as attitudes and methods that ensure 
all learners can access mainstream education. Everyone works to make 
sure all learners feel welcome and valued, and that they get the right 
support to help them develop their talents and achieve their goals. 

(ALFFIE, 2018) 

We recognise that students may come from a wide range of family 
backgrounds and socio-economic settings. Some of them may be 
studying in their first language, whereas others are studying in their 
second or third languages. In some areas, there are high percentages of 
migrant families, who have moved to their new homes from areas of 
conflict or high unemployment. Typically, around 10% of any 
population may have a disability or learning difference of some sort 
(such as a physical disability, or a condition such as dyslexia or 
autism).   
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According to Booth and Ainscow (2002), inclusion involves change. It 
is an unending process of increasing learning and participation for all 
students. It is an ideal to which universities and schools can aspire, but 
many institutions may never fully reach. But inclusion happens as soon 
as the process of increasing participation is started. An inclusive 
institution needs to constantly revise and enhance its approaches to 
learning and teaching, to ensure that all students are fully included in 
the day to day activities and learning opportunities on offer. 
 
Inclusion in education involves: 
 Valuing all students and staff equally 
 Acknowledging the right of students to an education in their 

locality 
 Restructuring the cultures, policies and practices in educational 

institutions so that they respond to the diversity of local as well 
as regional / international students  

 Increasing the participation of students in, and reducing their 
exclusion from, the cultures, curricula and communities of the 
education system 

 Reducing barriers to learning and participation for all students, 
not only those who are categorised as `having special 
educational needs' or a ‘disability’ 

 Learning from attempts to overcome barriers to the access and 
participation of particular students to make changes for the 
benefit of students more widely. 

 Viewing the difference between students as resources to 
support learning, rather than as problems to be overcome. 

 Emphasising the role of schools and universities in building 
community and developing values, as well as in increasing 
achievement. 
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 Fostering mutually sustaining relationships between schools 

and communities. 
 Recognising that inclusion in education is just one aspect of 

inclusion in society. 
 
According to the blog by Concordia University of Portland on 
inclusive education, inclusive education is when all students, 
regardless of any physical, mental or medical challenges they may 
have, are placed in age-appropriate general education classes that are 
in their own neighbourhood schools to receive high quality instruction, 
interventions, and supports that enable them to meet success in the 
core curriculum (Bui, Quirk, Almazan, & Valenti, 2010; Alquraini & Gut, 
2012). 
 
The school and classroom operate on the premise that students with 
disabilities are as fundamentally competent as students without 
disabilities. Therefore, all students are encouraged to be full 
participants in their classrooms and in the local school community. 
Much of the movement is related to legislation that students receive 
their education in the least restrictive environment (LRE). This means 
they are with their peers without disabilities to the maximum degree 
possible, with general education the placement of first choice for all 
students (Alquraini & Gut, 2012). 
 
Successful inclusive education happens primarily through accepting, 
understanding, and attending to student differences and diversity, 
which can include the physical, cognitive, academic, social, and 
emotional. This is not to say that students never need to spend time out 
of regular education classes, because sometimes they do for a very 
particular purpose—for instance, for speech or occupational therapy. 
But the goal is this should be the exception. 
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The driving principle is to make all students feel welcomed, 
appropriately challenged, and supported in their efforts. It’s also 
critically important the adults are supported, too. This includes the 
regular education teacher and the special education teacher as well as 
all other staff and faculty who are key stakeholders, including parents. 

Inclusive learning and teaching methods  
Inclusion does not only mean that we are all equal, or that we all agree, 
instead it creates a new attitude towards all our students, including 
those from different regions or countries, those with  learning 
differences, disabilities or other minority backgrounds.  An inclusive 
approach encourages schools and universities to consider different 
admissions regulations or offer different ways of learning, rather than 
solely focusing on medical issues or terms such as “typical” or 
“normal”.  When envisioning the model of an inclusive educational 
setting, the following dimensions will need addressing:   

1. Creation of inclusive policy 
2. Creation of a welcoming, inclusive culture 
3. Development of inclusive practices, resources and technologies 

Inclusive practice can offer teaching staff and administrators a range of 
practical solutions to ensure that quality teaching and learning is 
taking place, and also enable students with learning differences (such 
as dyslexia or autism)  to remain with their peers and study alongside 
them.   
It is necessary to be aware of the individual characteristics and 
learning needs of each student, and to review how staffing is 
organised; which technologies can be used to support learning; and to 
ensure that all students are able to succeed according to their interests 
and abilities. 
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Inclusion support methods  
In today’s practice, four key areas of inclusive practices can be 
identified: 
 
Collaboration: Faculty will sometimes need to liaise with other 
professionals such as psychologists,    school teachers, therapists, social 
workers, etc. to ensure that the students’ needs are being fully met at 
university  
 
Context-specific support: some universities may need to employ 
specialist support staff or counsellors, or to have access to specialist 
technical support when required (e.g. for specialist equipment or 
software)  
 
Staff training: Professional development should be offered at all 
universities, for both faculty and administrators, to ensure that an 
inclusive approach is developed  
 
Suitable resourcing: Ensuring resources and technology support for 
schools and universities (such as electronic textbooks, accessible 
accommodation, transportation facilities, etc.).  
 
Important conditions that have to be fulfilled for a successful inclusion 
process might include:  
 Creating a positive atmosphere, an atmosphere of support and 

acceptance 
 Creating a sense of security, success and peer-cooperation 
 Creating opportunities for learning new skills and addressing 

the developmental potential of each student   
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 Creating enough time and space for an individualised approach 

where required  
 
Some students may need an individualised approach in class, which 
may include:  
 Developing student independence through gradual support 
 Allowing additional time for solving tasks / assessments 
 Individual assignment of tasks / offering a range of different 

formats for resources 
 Mutual planning of work with the student and the tutor  

What do we mean by “inclusion”? 
There are many understanding of the word “inclusion”, which include 
the following:  
 pedagogies should meet the diversity of learners’ needs, and 

should not create barriers for particular students or student 
groups 

 pedagogies should enable accessibility and be crafted through 
consultation amongst a variety of institutional stakeholders 

 assessment should be multimodal and flexible while 
maintaining academic standards 

 institutions should adopt a more holistic, comprehensive 
approach to supporting teaching and learning for diverse 
groups of learners. 

  

12 
 
 



 

3. The Inclusive Curriculum 

A vital part of improving the quality of learning and teaching in our 
educational institutions is to offer a curriculum which addresses issues 
of liberation, equality and diversity and includes all students as equal 
participants. Such a curriculum will not only reflect the experiences 
and interests of students in the classroom, but also introduce them to 
alternative ways of understanding the modern world. 

It is an imperative on institutions that they design their curriculum in 
such a way as to promote success among all students. An inclusive 
curriculum design approach is one that takes into account students’ 
educational, cultural and social background and experience as well as 
the presence of any physical or sensory impairment and their mental 
well-being. It enables higher education institutions to embed quality 
enhancement processes that ensure an anticipatory response to 
equality in learning and teaching. 

(Higher Education Academy, 2011) 
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a. Content and diversity 

 
The concepts and ideas involved in debates concerning inclusive 
education are subject to struggles over their meaning and application. 
It is needed to emphasise that social, political and educational 
movements which support the struggle for equality and widening 
participation in community education, regardless of difference, have to 
contend with other dominant and deeply entrenched processes, ways 
of thinking and organisation which are based on a construction of the 
normal and normative ways of thinking about teaching and learning 
and desirable outcomes of education (Armstrong & Barton, 2007). 
 

An inclusive curriculum addresses each student’s cognitive, emotional, 
social and creative development. It is based on the four pillars of 
education for the twenty first century: learning to know, to do, to be 
and to live together. It has an instrumental role to play in fostering 
tolerance and promoting human rights, and is a powerful tool for 
transcending cultural, religious, gender-based and other differences. 
An inclusive curriculum takes gender, cultural identity and language 
background into consideration. It involves breaking negative 
stereotypes not only in presentations and textbooks, but also, and 
more importantly, in each teacher’s attitudes and expectations 
(UNESCO, 2009). 
 

Liberating the curriculum requires teachers to review the books and 
learning resources listed on the syllabus, as well as the way course 
content is delivered and assessed. Creating a more inclusive learning 
environment is also vital if all students are going to feel welcome in the 
classroom or laboratory. If widening student participation is to really 
be effective, institutions need to focus not just on admissions but also 
on the retention of students after arrival. A key way of doing this is to 
encouraging teachers with a responsibility for curriculum design to 
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embed liberation, equality, and diversity in the learning experience, so 
that students from under-represented backgrounds know they are 
valued as equal members of the learning community.  
 
An inclusive curriculum ensures that education continues to act as an 
agent for liberal and democratic values, and encourages a mutual 
understanding of different viewpoints. Since all students’ needs are 
considered, students have an increased chance of progression and 
academic success. 

b. Inclusive course timetables (including exam and 
assessment schedules) 

Curriculum Content  

One of the main ways that diversity can be embedded in the curriculum 
is through incorporating these issues into the content of the course. 
This is easier for some subjects than others, but there is scope in all 
subjects to make the curriculum content more reflective of diversity 
and more thoughtful about issues of liberation. However, it is 
important to avoid being tokenistic. Diversity should be embedded into 
the mainstream curriculum, rather than being singled-out as separate 
from the main curriculum. Some elements of curriculum content that 
can be considered are (Gore and Viney, 2006): 
 Course topics: Wherever possible, course topics should include 

the perspectives of minority groups, different religions and 
nationalities, disabled people and both men / women.  

 Suggested readings: Suggested readings should ideally feature 
writers from a wide variety of backgrounds. Alternative 
perspectives to the ‘mainstream’ narrative should be 
considered.  

 Case studies: Case studies are used across many disciplines and 
are an easy way of incorporating diverse views. Instead of 
stereotypical examples, the people featured in case studies can 
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be more nuanced and reflective of the diversity of the learning 
community.  

 Identity as part of the curriculum: By incorporating issues of 
identity into the curriculum, all students are given a chance to 
consider the way that their identity shapes their learning 
experience and how this relates to their place in society.  

 
The Quality Assurance Agency’s UK (2010) Code of Practice on 
Disabled Students indicates several ways that institutions should be 
seeking to make their courses more accessible to disabled students and 
those with learning differences. Several of these points can also be 
considered best practice for other groups of under-represented 
students and could be readily adapted to help contribute to a more 
inclusive curriculum: 
 The design of new programmes and the review and/or 

revalidation of existing programmes should include assessment 
of the extent to which the programme is inclusive of disabled 
students.  

 The design and implementation of learning and teaching 
strategies and related activities, as well as the learning 
environment, should recognize the entitlement of disabled 
students to participate in all activities provided as part of their 
programme of study.  

 Academic assessment practices should ensure that disabled 
students are given the opportunity to demonstrate the 
achievement of learning outcomes and competence standards.  

 Academic support and guidance should be accessible and 
appropriate for disabled students, as well as all those from 
other minority groups 

  

16 
 
 



 
c. Staff / faculty roles and responsibilities 

A major challenge in initiatives which seek to liberate the curriculum is 
embedding this within the culture and structure of the institution; staff 
need to understand the importance of liberation, equality, and 
diversity in the curriculum and should be equipped with the tools 
necessary to incorporate these issues into their courses and foster an 
inclusive learning environment. 
 
At universities, teaching staff need to consider each student's previous 
experiences and assessments, inside and outside the classroom. 
Teaching or support staff should construct a profile for each student 
with information about gender, age, language knowledge, preferred 
ways of learning and access requirements. There might also be 
information about the student’s specific learning needs, or information 
on any learning differences such as dyslexia, deafness, or speech and 
language delay. All sensitive information will need to be kept in a 
secure place, and remain confidential unless the student has given 
permission for the data to be shared. 
 
The teacher or support staff will need to have a conversation with each 
student about their interests and observe the student in the classroom 
setting. This helps the teacher tailor their teaching to match each 
student’s needs and consider if any modifications and assessments to 
use into their weekly lesson plan. The teaching staff may need to learn 
about different teaching styles, how to be aware of different students’ 
needs, especially they must learn about the different educational needs 
of students currently registered at  the university, so they are better 
equipped to help them learn.  
 

REFLECTION ACTIVITY  

What sort of data do you collect about your current students? Is this 
information shared sensitively with teaching staff so that they can plan 
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for inclusive learning and teaching activities? 
Think about a programme or course in your own institution. How can 
you make the curriculum more inclusive? 
Can you find some examples of inclusive curricula from other schools / 
universities that are fully inclusive? What can you learn from these 
examples? 
How can technology / e-learning help you to develop a more inclusive 
curriculum? 
What sort of faculty / staff training is needed at your institution?  
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4. Inclusive Assessments 

Inclusive assessment is based on the principle that all students should 
have a way of demonstrating that they are able to evidence the 
learning outcomes of their module or course. Inclusive assessment 
does not make assumptions about the needs of certain students; 
instead it considers the strengths and weaknesses of all students. 
Inclusive assessment uses the full range of assessment options 
available, and often students will be offered a choice from a range of 
assessment formats. Plymouth University suggest that there are seven 
steps to inclusive assessment: 

1. Underpin your assessment with good assessment design 
principles 

2. Use a variety of assessment methods within your module / 
programme 

3. Incorporate choice to your assessment 
4. Design inclusive exams and tests 
5. Consider how technology can assist you and your students  
6. Prepare, engage and support students in the assessment 

process 
7. Monitor, review, and share practice with other faculty 

 

Let’s be clear, inclusive assessment is not about ‘easier assessments’, 
the aim is to assess students equitably, and for them to achieve and 
demonstrate all aspects of their learning with as limited a hindrance 
from their personal circumstances as is practical. By assessing all 
students on the same basis, we hope to minimise discrimination, and 
students’ feelings of isolation and ‘separateness.’ 

Some people will need specialist additional support, but these should 
be exceptions. Very importantly inclusive assessment must not 
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compromise academic or professional standards. It should improve the 
chances for all students to demonstrate their knowledge and skills and 
to meet their learning outcomes. 

(Plymouth University, 2015)                                                                                                                    

 

Oxford Brookes University have some useful questions for faculty 
to consider when choosing appropriate and inclusive 
assessments: 
 Are you able to offer students alternative methods of 

assessment to demonstrate the same learning outcomes? e.g. 
for a student whose first language isn’t English; for a student 
with dyslexia who has difficulties writing essays; for a student 
who is blind or deaf (is it reasonable for them to present their 
work in Sign Language?). 

 Do you use a variety of assessment methods? e.g. examinations; 
in-class tests; multiple-choice questions; group presentations; 
viva voce examinations; course work; creation of audio-visual 
material; performance; reflective diaries; laboratory work. 

 Do your assessment questions enable students to demonstrate 
their understanding of issues by providing examples from their 
own experience? 

 Are your assessment questions inclusive? Do they refer to 
inclusive case studies? Do they perpetuate a certain view? 

 Rather than offering special examination arrangements or 
additional time for specific students, can you offer an 
alternative assessment instead? 
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Inclusive Assessment 
 
Inclusivity is a very important factor in assessment design as fair 
assessment must reflect the needs of a diverse student body. In order 
to provide all students with an equal opportunity to demonstrate their 
learning, you need to consider the different means of demonstrating a 
particular learning outcome. Ensuring that students have variety in 
assessment and some individual choice, eg, in the topic or in the 
method/format of the assessment, can lead to overall enhancement of 
the assessment process to benefit all students. 
 
Assessment procedures and methods must be flexible enough to allow 
adjustments to overcome any substantial disadvantage that individual 
students could experience. 
 
Inclusive practice means: 
 Ensuring that an assessment strategy includes a range of 

assessment formats 
 Ensuring assessment methods are culturally inclusive 
 Considering religious observances when setting deadlines 
 Considering school holidays and the impact on students with 

family care responsibilities when setting deadlines 
 Considering students' previous educational background and 

providing support for unfamiliar activities e.g., for students 
unused to group work 

 
In most cases, institutions must ensure that the assessment evaluates 
learning outcomes and not the speed, manual dexterity, vision, hearing, 
or physical endurance of the learner.  
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Personalised learning and assessment 
Involving students in both their learning and assessment provides 
opportunities for them to influence their progress, and use their own 
preferred methods to access the curriculum. Contributing to the choice 
and design of assessments ensures that they are able to contribute fully 
no matter what their access needs are.  
 
Self-assessment and peer assessment are also powerful motivational 
tools which can be used with most assessment techniques.  

Making the most of assistive technologies  
Students should be allowed to use their own assistive technologies to 
access questions and evidence their answers. This benefits different 
students in different ways, for example:  
 A student with motor impairments independently handling the 

exam paper 
 Blind students accessing the assessment using a screen reader 
 Students can personalise their view of the questions (e.g., font 

types, sizes, colours) 
 Those with visual difficulties or dyslexia can adapt the 

appearance and layout of the text to make their reading more 
efficient and productive 

 Text-to-speech software can read questions out loud - students 
who are dyslexic or visually impaired can independently access 
the meaning of the questions or accompanying resources. You 
will need to check that this software works well with any maths 
or science formulae. 

 
Students can also check their own progress and get instant objective 
feedback which will help reinforce and embed learning. This may be 
particularly useful for those with short term memory problems and 
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students on the autistic spectrum who may prefer automated feedback 
with limited personal interaction. 

Evidence-based assessment 
Many professional associations such as those for medical, health and 
engineering now use evidence of achievement as qualification criteria 
for professional progression. This evidence is collated within a digital 
portfolio system or e-portfolio.  
 
Using an e-portfolio enables individuals to demonstrate their 
competence in a personal and customised way.  The restrictions of 
formalised testing are no longer barriers to the demonstration of 
achievement.  
 
Sources of evidence can include documents produced as part of work 
activity, records as photographs or videos of the product or the 
process. Witness testimonies, assessor observations or authenticated 
candidate reports can be recorded using audio or video to validate the 
activity. 

Barriers 
Although e-assessment has great potential for accessible experiences 
the potential is not always realised. This can be due to design faults in 
the questions, the quiz software or the delivery platform on which the 
quiz sits. 
 
Different disabled learners experience different barriers; an e-
assessment that works well for a dyslexic learner may be completely 
inaccessible to a blind learner. Some barriers (such as poor question 
design) can be addressed quite quickly but others, such as accessibility 
issues in the quiz software or the virtual learning environment on 
which it sits, can be more difficult to address. 
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Anonymous Marking  
 
Anonymous marking, sometimes called ‘blind marking’, is a system of 
assessment where the student’s name is unknown to the assessor. The 
most common form of anonymous marking involves assigning students 
a number which is used instead of their name to identify their work 
throughout the assessment process. Research suggests that 
anonymous marking can help to reduce both the fear of and the 
likelihood of discrimination. Anonymous marking does not solve the 
problem of discrimination, but it is an important component of 
liberating the curriculum. 
 

REFLECTION ACTIVITY 

How can you make assessments more inclusive in your own 
institution? 
Are there some new types of assessment that could be included on 
your current courses?  
How does your institution cater for different groups of students, to 
ensure that they all have opportunities to demonstrate what they have 
learned? 
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5. Inclusive Classrooms 

Your classroom 
Make sure that you consider the most effective layout of the room, and 
that all students are able to see you clearly and hear you clearly from 
where they are seated. You may need to use a microphone for large 
groups, especially in a noisy setting such as a workshop or laboratory. 
Lighting is also important – ensure that the room is adequately lit so 
that students can see you and your presentation, and also have 
sufficient lighting for note taking or other activities. This is especially 
important for deaf students (who need to see your face clearly) or for 
students with a visual impairment (who need to be able to read their 
notes), 
 
The acoustics are also important – check for excessive background 
noise as this may make it difficult for some students to concentrate on 
your session. 
 
If you have a student who uses a wheelchair, or who has mobility 
difficulties, check that the entrances, exits and seating / working 
arrangements are suitable. Some students may also need to use sound 
recording equipment during a lecture – check that they are sitting in an 
area of the room with good audibility / acoustics. 

Making the most of technology 
Use blended learning resources to support what you are teaching in 
the classroom. Many students find these resources useful when 
preparing for an exam, or when working on their assignments. You 
might like to look at some of these platforms to get some ideas for your 
own subject area: 
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Khan Academy; https://www.khanacademy.org/ 
Future Learn: https://www.futurelearn.com/courses  
Make your own resources using Screencastify, at: 
https://www.screencastify.com/education/  
Develop your online skills with a free course such as this MOOC: 
https://teaching.unsw.edu.au/learning-teach-online-mooc  

Group work 
When organising group work, allocate your students to groups rather 
than just letting them work with the same people each week. This will 
encourage all students to take part, and enable quieter / more reserved 
members of your class to feel more included. Give clear guidelines and 
roles to each group, so they are clear what is expected. 

Encouraging participation 
Make sure that all your students can be easily heard and are 
encouraged to participate in your classes. Use techniques such as 
group activities, peer learning or group projects. Try to reduce the 
potential for discussion to be dominated by an individual or specific 
group of students, and make sure that everyone has a chance to 
participate. Some students may find group work quite challenging (e.g. 
a student with Asperger syndrome or a deaf student), so make sure 
that you take their learning preferences into account during the 
planning stage of any classroom activities. 

Listening to what the students say 
Ask students to feed back to you about whether they feel included. For 
example, you could give out post-it in class for students to 
anonymously write down what they think is working well or could be 
improved. At the next session, you could follow up by suggesting some 
changes based on their feedback. This is particularly important when 
teaching a complex new theory, so that you can find out if everyone has 
understood what you are teaching. 
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Peer review of your class 
Ask a colleague if they would be willing to watch some of your teaching 
sessions and give you feedback. You can ask them to feedback on 
specific topics relating to inclusion, such as the design of your 
presentation; the way you are speaking; how you are explaining key 
topics; or identifying particular elements of your class that some 
students might have found difficult. See Appendix 1 for a proforma that 
you can use for classroom observations with your colleagues. 
 
This publication gives some useful guidelines for peer review and 
observation of faculty:  
https://www.wwu.edu/teachinghandbook/evaluation_of_teaching/ev
alteaching_fac_peer_review.shtml 

Accessibility of your buildings 
The USA’s National Disability Authority (2012) has published some 
useful guidelines regarding building and classroom accessibility, at:  
http://nda.ie/nda-files/Improving-the-Accessibility-of-Schools.doc.  
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6. Inclusive Presentations 

Examples of inclusive teaching methods from practice  
In this chapter, specific examples of inclusive teaching methods will be 
represented.  The examples come from experts in the field of working 
with people with disabilities.  It is important to emphasise that the 
examples are presented through the fundamental characteristics of 
inclusive presentations, and, therefore, they will address certain 
disabilities.   
 
One of the most significant characteristics of inclusive presentations is 
the accessibility they offer their audiences, including people with 
disabilities/difficulties. 

a. Presentation clarity 

In the process of preparing a presentation, a teacher or a lecturer must 
always know whom they are making the presentation for.  
 
At the beginning of each teaching or educational process, it is 
important that the teachers/lecturers clearly present themselves to the 
public and asks them to do the same.  Through this approach, they give 
themselves the space needed for better familiarisation with the 
audience and for noticing whether the audience has certain disabilities 
for which it will be necessary to adjust their teaching/educational 
approach.  
 
When we talk about presentation clarity itself, it is necessary for it to 
be readable: 
 Concise – not to many words, but portraying the fundamental 

purpose of the topic the teacher/lecturer will talk about,   
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 The font size should be visible – in case there are visually 

impaired people present, enable printed copies of the 
presentation or the displayed text in larger letters,   

 Not too many colors and animations diverting the attention 
from the lecturer,  

 Comprehensibility and simplicity are important. 
 Provide seats closer to the lecturer for the auditorium with 

hearing impairment (the lecturer should not turn their back on 
the public).  

 

b. Inclusive usage of the programme   

All types of information technology (IT) programmes, that enable an 
accessible teaching method, are implied under inclusive usage of the 
programme.  Some of them are Microsoft Office PowerPoint, videos, 
computer and telephone applications, accessible websites, etc. In order 
to create an accessible presentation using Microsoft Office PowerPoint, 
it is necessary to follow certain steps:  
 
PowerPoint presentations usually rely on a visual demonstration, so it 
will be easier for people who are blind or visually impaired to 
understand the content if the presenter pays attention to accessibility 
when creating them.  The following suggestions will help you to design 
your presentations and lectures in a more inclusive way: 
 

 

Content and design of your 
presentation 

Suggestions for good practice 

Use a large, legible font (at 
least size 28), and a simple 
sans-serif typeface  

It is necessary to decrease the reading load for people with 
dyslexia or visual impairment.  Reading can be made much 
easier for them by using the familiar sans-serif typefaces of 
fonts like Arial or Calibri.  Avoid using only upper-case letters 
or a large amount of cursive or underlined text.   

Keep the design as simple as 
possible and leave a 

Always have a sufficient amount of blank space between 
sentences and paragraphs. 
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sufficient amount of blank 
space. 

People with dyslexia sometimes describe text as if it were 
“floating” on the page (since one line of the text blends into the 
line beneath it).  They often see the text as blurred, connected 
or distorted.   

Check your presentation 
with a colleague 

Check that your presentation can be easily read and 
understood from the back of the classroom and adjust your 
timings / the design if needed. 

Insert alternative text to 
describe any graphics or 
tables.  
Visual content includes 
images, clip art, SmartArt 
graphics, shapes, groups, 
charts, embedded objects, 
manuscript and videos.  
 

Alongside the alternative text, people who cannot easily see the 
screen will be able to understand what is important in the 
images and other visualisations.  
Important information has to be transferred exclusively 
through the text displayed on the images.  If an image 
containing text has to be used, it is necessary to state that text 
in the document.   
In the alternative text, the image has to be briefly described, it 
should be mentioned that it contains text and its purpose has 
to be stated.  

Appropriate content 
sequence: check if the slide 
content can be read in the 
imagined sequence.   
 

People who, while reading the slide, see elements like text or 
images usually read in the sequence in which they appear on 
the slide.  A screen reader, however, reads the slide elements 
in the sequence in which they are added to the slide.  That 
sequence can significantly differ from the sequence in which 
elements are displayed, so may cause some confusion. 
To make sure that everybody reads the content in the imagined 
sequence, you must check the reading sequence.  

If a new slide is created, you 
can use built-in slide 
designs.  

PowerPoint contains built-in slide sequences that you can 
apply to any slide.  When used with a new slide, these 
sequences are automatically checked to see if the reading 
sequence is adjusted to all users.  

Add meaningful hyperlink 
text and screen tips. 
 

People who use screen readers can sometimes scan the list of 
hyperlinks.  The links have to convey clear and precise 
information about the target.  For example, the text Click here, 
should not be used as a link, but you should use the complete 
designation of the target page.  
Tip: Screen tips appearing when the user holds the cursor on 
the text or images containing a hyperlink can also be added.  

Colour should not be used as 
the only way of transferring 
information. 

People who are blind, visually impaired, or cannot recognise 
colour can overlook the meaning transferred through certain 
colours.  
You can, for example, underline the hyperlink text in colour so 
the people who do not recognise colour know that the text 
represents a link, despite the fact that they do not see colour.  
Bold or larger fonts can be used for titles.  

Use an appropriate level of 
contrast for the text and 

There has to be a clear contrast between the text and the 
background so that visually impaired people can use the 
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background colours.  
 

content.  Use darker text on a white or light background, or 
white text on a dark background.  
Black and white colour schemes simplify the difference 
between text and shapes for people who do not differentiate 
colours.  

Check what the print-out 
version look like for your 
students 

If you have poor colour contrast, students will find it difficult to 
read what they have printed out. Many students like to print 
out a presentation in advance of the lesson, so make sure the 
text and graphics are fully legible in print format. 

Assign a unique title to each 
slide.  

People who are blind, visually impaired or have difficulties 
reading use slide titles to go through the presentation.  By 
glimpsing or using a screen reader, these persons can quickly 
look at the list of slide titles and go directly to the desired slide.  
This is also helpful for students who use your slides at a later 
date to revise for an exam. 

Use a simple table structure 
and state the information in 
the column header.  
 

Screen readers follow their position in the table by counting 
the table cells.  If the table is nested in another table, or the cell 
is merged or split, the screen reader cannot count the cells 
further, and, beyond that, cannot provide useful information on 
the table. Empty cells in a table can lead the person using the 
screen reader to think that the table does not have any more 
contents.  
Screen readers for recognising rows and columns also use 
information in the header.  

Use videos that are 
accessible to people with 
hearing or visual 
impairments.  
 

Subtitles usually contain a transcript (or a translation) of 
speech.  
Closed captions usually also describe sounds happening outside 
the scene, such as music or sound effects. Video description 
implies verbal descriptions of the key visual elements in a 
video. The descriptions are inserted into pauses within speech.  
Video description makes the video accessible for people who 
are blind or visually impaired. 

 

Taken from: https://support.office.com/hr-hr/article/pristupačne-prezentacije-programa-

powerpoint-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25#PickTab=Windows. Our translation. 
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c. Inclusive teaching methods  

This is a matter of creativity, acceptance and understanding without 
deviating from the content of the lecture.  For example - you can make 
a “theatre” out of the classroom, use art, reviving their senses, better 
memory, you can change places, roles during the lecture...you can play 
“games” for improving the attention span, concentration...you can mix 
groups, the better ones help those who are less so, the more active help 
those who are less active...it is important not to play favourites, it is 
important to give praise, it is important to accept each solution, it is 
important that there is no right or wrong, it is important that they all 
learn from everyone...  
Example:  

 Finding functional advantages and abilities the student 
possesses to a smaller or larger extent (if the student has 
pronounced art abilities, the teacher should start an after-
school art club where the student will have a special, significant 
role). 

 Provide technical and material support (adaptive movement 
classes, work kits, sitting, special devices, apparatus, tools, 
magnifiers, etc.).  

 
d. Delivery speed/presentation speed 

Each lecturer/teacher has the most attention form their audience in 
the first 10 minutes of the presentation.  Immediately after that, 30 
minutes, the audience’s attention starts to drop. It is important that the 
lecturer shows the most important goals of their presentation at the 
very beginning, when the attention is at its highest, and animates its 
audience through images, videos, workshops, etc. near the end of the 
presentation.   
 
Other important characteristics of the presentation delivery speed:   
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 Introduce a change within the presentation so as to keep the 

attention and interest of the hearers.  
 Point out the end if you want to achieve the ending effect and 

full attention until then. 
 Make “smart pauses”, for example, the lecturer defines a topic 

and gives the audience some time for critical thinking so as to 
engage within the topic when the lecture starts. 

 In cases where there are students or adults with certain 
disabilities who, because of them, need more time, enable 
enough room for its accomplishment through workshops.   
 

REFLECTION ACTIVITY 

What do students say about my presentations? 
Am I explaining key concepts or difficult topic in an accessible and 
inclusive way? 
Are my all presentations and resources available to students 
electronically? 

 

e. Inclusive technologies 
Learning technologies can support inclusive practice in a variety of 
ways, including motivating learners and deepening their engagement 
in the learning process. 
 
Technology can help learners achieve real gains in pursuing the 
qualifications that they need. Learning providers can use technologies 
to support competitiveness and social cohesion, to tackle inequities 
and to ensure accessibility in a safe environment for all learners (Becta 
2008). It is becoming easier to learn in the workplace, home, 
classroom, community and even on the move, with access available in 
all these places to high quality digital resources.  
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Recent developments in technology for learning allow educators to 
reconsider basic teaching and learning methodologies and practice. 
They also mean learning can be personalised to meet the needs of 
increasingly discriminating learners, with greater choice supported by 
technology-based assessment and accreditation systems. 
 

7. Inclusive Resources 

Inclusion is a broad concept primarily implying the process of 
including people with different needs to make everybody feel as equal 
members of a community, with the goal of a more comfortable and 
happier life.  This process is highly important and significant for the 
development of society, and, in order to make it as successful as 
possible, it needs to have participation form everyone because 
inclusion concerns us all.  In a stage in life, growth, development and 
maturation, all individuals need help, understanding and acceptance 
because people are social beings who can hardly make it on their own.  
It is important to emphasise that inclusive groups are not only people 
with disabilities, but also many other categories encompassing a large 
number of the population (e.g. top athletes, mothers with students, 
talented students, students with no parent/s, etc.) because it 
additionally argues for the importance of this process, where empathy 
and solidarity towards differences that do not represent an obstacle, 
but wealth are needed.  In order to enable equal opportunities for all, 
inclusive resources simplifying and facilitating the inclusion process 
are needed.   

a. Inclusive library 

A library is a repository of knowledge, and, as such, it has to be adapted 
for use by all social and inclusive categories.  Principally, it is necessary 
for the entrance to be accessible to all, which implies a special entrance 
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for people with disabilities, and, it would also be desirable to have an 
audible signalling device for blind and visually impaired people.   
Within the library, there should be a separate room for using library 
materials.  The interior of the library should be decorated in such a 
manner that everybody feels comfortable in it; that there is enough 
light, that there is peace and quiet, that the necessary tables adapted 
for people in wheelchairs are ensured.   All library materials should also 
be digitalised.  So, for example, libraries can ensure a number of 
computers and/or tablet computers with electronic books - for the 
blind and visually impaired people, such books should be ensured in an 
audio file format.  Electronic books on the computer and tablet 
computer can be of help to many other social and inclusive categories.  
An inclusive library equally supports all those who have profound and 
multiple learning difficulties, as well as those on many different parts 
of the autism spectrum.  For example, an online system of “renting 
books” (sending books in PDF and audio file formats) can be a large 
time-saver and an additional inclusive opportunity.  The library 
personnel have to be accommodating and pleasant, with a special 
approach that simplifies and helps in using the services and library 
resources.  An inclusive library should be a learning area for the future 
which contains diverse literature, a selection of focused case studies, 
recognising mutual guidelines and ideas, as well as emphasising 
national and regional diversity.  An inclusive library implies that it 
continually deals with the practical, efficient and developmental 
strategies.  
  

b. Inclusive reading lists/bibliographies  

Specialised literature is an indispensable part of the teaching and 
educational process, and personal development in general. Books that 
(in)directly deal with inclusion should be compulsory reading in all 
educational institutions, but, of course, adapted to the level of 
education (e.g. visual imagery, comic books, etc. for lower levels of 
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education).  Learning about this process should start at the earliest age 
of secondary socialisation - the preschool.  Inclusion has to be learned 
in primary, secondary and higher education institutions, in different 
ways, using different sources dealing with this topic.  Each library 
should have a special inclusive list from which every teacher/professor 
should chose at least on book/source during a school/academic year.  
That library should be adapted and accessible to all social categories, 
and it should also have digital, PDF and audio file formats.   

c. Brochures, Worksheets and Teaching Materials 

Raising awareness on the importance of the inclusion process is an 
important step in the inclusive process for society to understand the 
significance of this process.  In order to stimulate empathy and 
solidarity, it is necessary to explain to the general public what is 
inclusion, why is it important that all individuals are equal in a social 
community and, finally, how to achieve it.   Besides education, one of 
the ways of raising awareness is making interesting brochures that will 
draw the attention and intrigue the public.  These brochures should 
definitely not have a lot of text, but one or several images with a 
memorable message which will stimulate a person’s thought.  They 
should also have specific instructions on what to do, or how to help 
(e.g. a link to a website, an invitation to a training course, a title of a 
book or a manual), etc.    
A number of simple steps can be taken to make teaching materials 
more inclusive. Although many formatting recommendations are 
designed for the benefit of dyslexic students, these changes actually 
make the document more readable. Some of the ways that materials 
can be made more inclusive: 
 Font: sans serif preferable (e.g. Arial or Comic sans)  
 Font size: preferably a minimum of 12 unless an electronic 

version is easily available  
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 Justify: to the left margin only; always leave the leave right 

margin ragged  
 Spacing: line spacing minimum of 1.5; check general spacing of 

the document for clarity and readability as well  
 Important information: highlight using bolding the most 

important elements of a document  
 Paper: print on off-white or pale coloured paper if possible ( for 

handouts) 
 Organisation: use page numbers, clear headings, and labels  
 Electronic format: make available whenever possible 
 Label all photos and graphs clearly  

d. Practical classroom resources 

During class, the pupils/students gain and perfect knowledge, skills, 
habits, and develop certain psychological abilities.  Teachers and 
professors should have a specific work approach adjusted to all the 
pupils/students they work with.  Teaching is an extremely creative 
process, so teachers and professors have to keep track that, during 
work with pupils/students, they are always innovative, in line with the 
time period and technology so as to make it easier and more 
interesting for the pupils/students to be included in the education 
process.  In teaching, it is desirable for the teacher/professor to use as 
many different work methods as possible, for example, alongside 
teaching, they should encourage and include all students in a discussion 
(whether they give the answers or comments themselves, or vote for 
an option/statement, e.g. they can use separate cards enabling deaf 
people to participate), use different practical exercises in line with the 
teaching unit that will make it easier for the pupils/students to adopt 
the material covered, use video and audio files that additionally explain 
the thematic units (e.g. a video with sound and interpretation), use pair 
and group work which would enable the pupils/students to develop 
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team work, etc.  It is important to offer students a wider worldview by 
giving them room to share their experiences and listen to the 
experiences of others.  It is also important to offer them to manifestly 
try to put themselves in another person’s shoes, open themselves to 
other cultures, nations, religions through certain case study 
workshops.  The more different resources are used (e.g. presentations, 
magazines, creating their own maps in class, listening to other voices, 
having guest lecturers talk about the same theme from a different 
angle, etc.) the better the effect on raising the students’ awareness on 
the unity of opposites.  
For example, in a Sarajevo primary school “Osman Nakaš”, there was a 
boy who could not hear from birth, and he also had difficulty talking. 
However, thanks to his teacher, he was not prevented from 
communicating with the other students in class, using sign language.  
The teacher organised a sign language course so as to enable the rest of 
the students to communicate and learn together.   
The role of a teacher/professor is great. They primarily have to get to 
know the pupils/students they teach, and, after that, make an 
implementation plan for teaching, because not all classes/groups of 
students have the same needs, that is, difficulties, but they have the 
same goal and the same right - education! 

e. Specialised resources for students  

One of the examples for specialised resources that can be used in 
education is an online system, that is, an online platform.  Many 
institutions have already established this work system, however, in 
many cases, it is not completely accessible and adapted to all social and 
inclusive categories.  In order to make an online platform as functional 
and as accessible to the largest possible number of students with 
different needs, it should have different teaching content that would 
imply:  PowerPoint presentations, Word documents, audio lectures, 
instructions for tasks and homework, a bibliography, additional 
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literature (books, video links, articles) and additional instructions that 
will simplify the education process for all pupils and students.   
 
Each class, each group of students consists of different pupils/students, 
which is why it is necessary for the teacher/professor working with 
pupils/students to, at the very beginning of teaching in a 
school/academic year, make a group analysis based upon which they 
will make a special work strategy implying a specific approach, specific 
(inclusive) literature, specific practical and specialised resources 
adapted to the needs of all pupils/students they will work and 
cooperate with.  Students love change and innovation in teaching, they 
love to be included and taught to express their opinions, attitudes and 
ideas without fear.  It is important that a professor has a vision of his 
teaching unit, and adapts it to the group of students during the days of 
giving lectures.  Sometimes, areas in a building can serve this purpose, 
and sometimes it is the areas outside of the building.  In this way, the 
education process will be more interesting and more successful for 
both the pupils/students and the teachers/professors.  
 

8. Inclusive Trips and Visits 

Study trips and visits can be an effective way to demonstrate an 
inclusive approach, as long as they are conducted in a purposeful and 
meaningful way, which allows everyone to exchange ideas and 
examine their practices. For example, students with mobility 
difficulties may not be able to access some areas on a visit (e.g. an 
international geology trip to a mountainous area), but their inclusion 
must still be taken into account so that they can fully benefit from the 
learning experiences on offer (Middlemas & Peat, 2015). In particular, 
video and audio equipment can contribute to a good experience for 
everyone involved, and all students can be encouraged to contribute to 
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the whole group’s learning experiences. It should be noted that 
inclusion is always a priority at many institutions, so these trips and 
visits need to be thoughtfully planned. 

a. Planning for an inclusive experience 
A good inclusive visit requires extensive planning and preparation; 
therefore it is important to pay special attention when selecting a 
suitable location. Choosing a location without sufficient research may 
detract from fulfilling the objectives of the trip or visit, so in that 
respect, we should carefully analyze the objectives, any health or safety 
issues, cultural context, transport costs, participants’ needs, language, 
distance etc. It is advisable that we have a list of locations that we can 
choose from, based on specific criteria. This can be achieved through 
good advance planning and a preparatory visit to the location 
beforehand. 
 
Next step is selecting participants, and it should be directly related to 
the objectives of the visit. Attention should be focused on variety of 
participants, not only on one group (for example only students, only 
academic staff or only senior staff). In this way we make sure to 
provide dissemination and wider impact of the activities. It is also 
preferable to set clear selection criteria, so that we clearly avoid the 
notion that the visit is some sort of academic tourism.  
 
Choosing and managing the activities during the visit is a vital step in 
organising a successful and inclusive visit. Recording, sharing and use 
of the lessons learned should also be undertaken, so that participants 
are encouraged to take photos, make video, take notes etc., which they 
can compare during the reflection sessions afterwards. The reflection 
sessions are very valuable tool, since the participants can compare 
their understanding of the provided observations, which can lead to 
very interesting discussions and learning opportunities with any 
students who were unable to attend the visit. 
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b. Including everyone in the learning activities 
Inclusive trips and visits are intended for various groups of 
participants (students, academic staff, senior staff, etc), and planned 
activities should be aimed at providing inclusive learning experience 
for everyone. This essentially means not only attending the same 
activities, but also creating environment for providing genuine 
feedback from all participants, as well as structuring activities and 
preparing materials in an inclusive way. Also, if participants are 
required to complete some tasks, they should be allowed to submit 
their work in various ways (for example in writing, or to make a video 
or photos). In that way there is an inclusive correlation in presenting 
materials and producing feedback. Follow up activities are very 
important in order to maintain sustainability of the visit/trip results. 

c. Students who cannot attend a trip / visit 
Students who cannot attend study trip / visit could still be included in 
trip or visit, in sense that handouts, videos or photographs can be 
presented to them. You may also be able to set up a live feed (e.g. on 
camera or Skype).  The learning outcomes / assessments should be as 
similar as possible, so that all students can aim for a good grade. 
 
If students are unable to attend for financial reasons, the university 
should consider additional funding so that they have the chance to 
attend. 
 
Reflection sessions and video materials are useful tools to transfer the 
experience to those students, and technology can facilitate the process. 
Also, the aforementioned activities can be considered as dissemination 
activities, because the main purpose of organizing the inclusive trips or 
visits is to foster exchange of the experiences and good practices.  
Participants should draw up an action plan to share what they have 
learned with goal to include as many stakeholders as possible, and 
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assign persons responsible for completion of the activity.  Technical 
support may also be required. 
 

9. Inclusive Admissions 

It is important to review your current admission arrangements, to see 
if you are being as inclusive as possible during the admissions process. 
These university websites offer a good range of sample policies and 
guidelines:  
 
University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/cam/sites/cam/files/migrated-
files/international-recruitment-2012-2017.pdf  
 
Manchester University: 
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=11177 
https://www.cacee.com/er_disabilities.html  
Rochester Institute of Technology: 
https://www.rit.edu/emcs/oce/employer/recruiting-students-
disabilities#Recruitment%20Strategies  
The University of St Andrews (UK) suggest that a good admissions 
policy will be able to: 
 Identify areas where discrimination could potentially occur. 
 Establish mechanisms to ensure the admissions process is 

consistent and non-discriminatory. 
 Provide effective channels of communication to internal and 

external audiences. 
 Regularly undertake reviews to assess and advance the 

effectiveness of policy and practice. 
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(University of St Andrews, see their website at: https://www.st-
andrews.ac.uk/hr/edi/inclusiveadmissions/ ) 
 

10. Further Readings and Resources 

Inclusive curriculum design  
Higher Education Academy (2018). ‘Embedding equality and diversity 
in the curriculum: Developing a train the trainers model’ (useful for 
programme leaders / senior management), at: 
https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/embedding-equality-
and-diversity-curriculum-developing-train-trainers-model-0 
Higher Education Academy (2011). Inclusive curriculum design in 
higher education (with a range of examples from different disciplines). 
At: https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/inclusive-
curriculum-design-higher-education 
Strathclyde University (2005) Creating accessible course or 
programme design and structure for disabled students. At: 
http://www.teachability.strath.ac.uk/chapter_2/reflectingonpractice2.
html 
University College Dublin (2017) ‘Universal Design for Curriculum 
Design’ 
at:http://www.ucd.ie/all/supports/informationforstaff/stafftraininga
nduniversaldesign/  
University of Dundee (2017) ‘Inclusive curriculum checklist’, available 
at: https://www.dundee.ac.uk/qf/documents/details/inclusive-
curriculum-checklist-guidance-and-good-practice-example.php 
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General advice for staff / faculty 
Equality Challenge Unit (2016). ‘Inclusive learning and teaching: 
Providing support, adjustments and inclusive learning materials.’ At: 
https://www.ecu.ac.uk/guidance-resources/student-recruitment-
retention-attainment/student-retention/inclusive-learning-teaching/ 
Queen’s University, Belfast (2010). ‘Teaching For Inclusion In Higher 
Education: A Guide to Practice’ at: 
https://www.qub.ac.uk/directorates/AcademicStudentAffairs/Centref
orEducationalDevelopment/UsefulInformation/Inclusion/  
Sheffield University (2012) ‘The Inclusive learning and Teaching 
handbook’. At: 
https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.18989!/file/The-inclusive-
learning-and-teaching-handbook.pdf  
University of Bath (2016). ‘Inclusive Education Briefing: Small Groups 
and Tutorials’. At: 
http://www.bath.ac.uk/learningandteaching/pdf/inclusive_education
/Inclusive_Education_-_Small_Groups_x_Tutorials_Mar_2016.pdf 
University of Plymouth (2017) ‘How can I be more inclusive? A list of 
tips and advice videos for academic staff about fostering inclusive 
teaching and learning environments.’ At: 
https://www.plymouth.ac.uk/your-university/teaching-and-
learning/inclusivity/how-can-i-be-more-inclusive 

Inclusive assessment 
Chapman, C. (2015). ‘Top Ten Tips on Inclusive Assessment’ at: 
http://www.learnhigher.ac.uk/learning-at-
university/assessment/top-10-tips-on-inclusive-assessment/  
Equality Challenge Unit (2010). ‘Managing reasonable adjustments in 
higher education’. At:  
https://www.ecu.ac.uk/wp-content/uploads/external/managing-
reasonable-adjustments-in-higher-education.pdf  
JISC (2016). ‘Transforming assessment and feedback with technology’ 
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 https://www.jisc.ac.uk/guides/transforming-assessment-and-
feedback/inclusive-assessment 
Sheffield Hallam University (2016) ‘Accessible Assessment – An 
Inclusive Practice Guide’ (useful advice re students with disabilities) 
https://blogs.shu.ac.uk/accessibleassessment/     
Waterfield, J. & West, B. (2006) Inclusive Assessment in Higher 
Education: A Resource for Change (The SPACE Project) . The Student 
Staff Partnership for Assessment Change and Evaluation (SPACE 
project, HEFCE).  

Inclusive use of Moodle / other e-learning ideas 
Bath University (2016) ‘Inclusive Education Briefing: Using Moodle’, at: 
http://www.bath.ac.uk/learningandteaching/pdf/inclusive_education
/Inclusive_Education_-_Using_Moodle_Mar_2016.pdf  
Methodist Church (2017) ‘Moodle for Beginners’ (a useful example of 
how you might introduce your virtual learning environment to new 
students / staff). At:  
http://www.methodist.org.uk/for-ministers-and-office-holders/local-
preachers-and-worship-leaders/worship-leading-preaching/worship-
foundations/moodle-for-beginners/ 
Oxford Brookes University (2017). ‘Access to teaching materials before 
lectures, seminars, practical classes and other teaching sessions’ at: 
https://www.brookes.ac.uk/Documents/Staff/Academic/Inclusion/Ac
cess-to-teaching-materials-before-lectures/ 

Examples of university policy on inclusive and accessible 
approaches to learning and teaching 
University of Edinburgh (2018). At: 
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/accessible_and_inclusive_lear
ning_policy.pdf 
University of Manchester (2018). At: 
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=24540  
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University of Reading (2017). At: 
http://www.reading.ac.uk/web/files/qualitysupport/Policy_on_Inclus
ive_Practice_in_Teaching_and_Learn.pdf 
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Appendix 1: Samples of Workshop 
Handouts to Use with Faculty / Teachers  

Checklist for inclusive teaching  
(university version) 

Planning Yes 
 

Why do you 
think this is 
important? 

Does the lesson content clearly align with the learning 
objectives and the assessments of the programme/module? 

  
Are the learning objectives of each taught session made 
explicit to students? E.g. in terms of inclusion in module 
handbooks and on PowerPoint slides and handouts. 

  

Have the learning objectives been prioritised so that 
important topics have more focus placed upon them than 
minor topics? 

  

Is there a progression in the complexity of learning tasks 
(from tasks which require students to describe or 
summarise to tasks which ask students to critique or 
evaluate) over the duration of the module? 

  

Do you build in opportunities to evaluate student learning 
during the taught sessions? And mid-module? 

  
Do you ensure that key materials (lecture outline, key 
vocabulary and a brief summary of the session) are available 
electronically to students at least 3-4 days in advance? 

  

Aer you fully aware of the learning needs of all the students 
in your group, e.g. international students; disabled students; 
mature students? 

  

Have resources been digitised where necessary?   
Are any video or YouTube clips accessible, providing 
captions, transcripts or audio described versions where 
required?  Are all photos clearly labelled? 

  

The learning environment Yes   Why is this 
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 important? 

Have you taken the physical environment into account, to 
ensure that it is as fit for purpose as possible? (levels of 
lighting, distance between lecturer and students, acoustics, 
distractions, visibility of screens, flexible seating 
arrangements)? 

  

Is there easy access for any wheelchair users or those with 
mobility issues? 

  
Have you asked students what they think about the learning 
environment? Do they have any suggestions for organising 
the room / laboratory differently? 

  

Teaching Methods Yes  
  

Why is this 
important? 

Do you cater for different learning preferences? (lectures, 
small group discussions, work in pairs, individual work) 

  
Are your students aware of their own preferred ways of 
learning / remembering? 

  
Do you provide an overview or summary of the lesson 
content? 

  
Do you use a range of range of presentation techniques (e.g. 
charts, diagrams, pictures, video clips) to accommodate 
different learning preferences? 

  

Do you break the lecture, tutorial or laboratory work into 
manageable chunks to allow students time to process 
information? 

  

Do you let the students talk to each other about any new / 
unfamiliar concepts during class? 

  
Do you give students the opportunity to ask questions 
during the session? 

  
Do you provide a glossary of new terms / phrases in an 
accessible format 3-4  days in advance of the session? 

  
Do you speak clearly, avoid the use of slang, colloquialisms, 
and jokes, which may offend or not be understood? 

  
Do you make clear links between the different parts of a 
lesson? 

  

Teaching Methods Yes   
 

Why is this 
important? 
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Do you explain and rephrase difficult concepts and 
encourage students to use these during the class to ensure 
understanding? 

  

Do you regularly build in activities during your session to 
test what students have learned? 

  
Is your verbal feedback specific and constructive? Do the 
students understand what you are telling them? 

  
Do you ensure that you face students when you speak to 
them; can your face be seen at all times when you are 
speaking? 

  

Do you explain how to pronounce unfamiliar surnames / 
formulae / foreign words? 

  
If you are hand writing any text, is it very clear and easily 
visible from all areas of the room? 

  
Teaching Materials Yes   

 
Why is this 
important? 

Do you limit the amount of text / graphics on a PowerPoint 
slide or other visual resources? 

  
Do colour contrasts on slides and videos ensure that the 
graphics / photos are easily visible to all viewers?  

  
Aer any presentations (e.g. in PowerPoint) also available as 
print versions, and fully legible when printed in black and 
white? 

  

Is the font used in digital and paper-based material easy to 
read? (Background colours of slides and fonts should be 
double checked. Use sans serif fonts such as Verdana, Calibri, 
Arial or Comic Sans) 

  

Is the font used in visuals (or on flipcharts / whiteboards) 
large enough to be read from all parts of the room? 

  
Do you have adequate spacing between lines of text?   
Do you use short simple sentences / blocks of text in the text 
for PowerPoint or other visual resources? 

  
Do you use high-frequency vocabulary in the text for 
PowerPoint or other visual resources? 

  
Do you use diagrams, tables and charts to clarify verbal 
explanations? E.g. Highlight in bold and change colour of 
new vocabulary / terms so students can easily identify these 
on the slide. 

  

Assessment and Feedback Yes  Why is this 
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 important? 

Do you provide opportunities for students to give feedback 
to you on the module and its assessment, both during and at 
the end of the module? 

  

Do you set guidelines and clear boundaries (e.g. for in-class 
debates or group work) and make target / goal expectations 
explicit? 

  

Do you take a considered approach to managing group work, 
particularly for students with Asperger syndrome and 
autism? 

  

Do you make it clear to students what you are assessing? Do 
they understand the assessment criteria? 

  
Do you have a range of assessment methods? Do these help 
students to achieve success on your module? 

  
Do you have exemplars of each assessment method that you 
are using? Are students clear how to achieve success? 

  
Are your assessment tasks flexible to allow for those with 
certain disabilities to present their work in different ways? 

  
Are your assessment tasks aligned to your learning 
outcomes, so that they measure student learning? 

  
Do you check the SoA report for students with exam 
adjustments at least 2 weeks before any assessments? 

  
Have you referred to the guidelines for marking the work of 
students with specific learning differences? 

  
Is your formative feedback given in time for students to be 
able to use it to enhance their summative assessment? 

  
Is your summative feedback timely i.e. within 20 days of 
submission? 

  
Do you offer students any suggestions about how to plan 
their assignments / manage their workloads? 
 

  

E-learning , technology and social media  Why is this 
important? 

Does your Moodle site / website adhere to current web 
accessibility guidelines (e.g. W3C guidelines at: 
https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php  ) 

  

Does your Moodle site include clear  links to academic 
writing support / workshops / library support / tutorial 
arrangements etc? 
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Do you track student visits to your Moodle site? What do you 
do when students do not engage with your Moodle 
resources? 

  

Are all your students familiar with the software needed to 
complete their assignments; and are they aware where to 
access support to improve their IT skills? 

  

Are you making full use of equipment such as a docucam / 
visualiser to reinforce learning? 

  
Do you offer support students on the effective use of 
software (e.g. SPSS, NVIVO, GIS software etc) where this is a 
required part of the taught programme? 

  

Are your students aware of planning software to help them 
with essay / dissertation planning (e.g. mind mapping 
software such as Inspiration) 

  

Are digital photos and graphs clearly labelled with an 
explanation of the content?   

  
Do you record or allow students to record your lectures? Do 
you need any training in this area? 

  
 
LTEU Workshop – Inclusive approaches to learning and teaching.  
 
Adapted from: The University of Monash (2009). Inclusive Teaching. http://www.monash.edu.au/lls/inclusivity/  
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Appendix 2. Creating an Inclusive 
Curriculum 

Several components relate to creating an inclusive curriculum, and the 
statements provide an idea about the types of actions that institutions could 
take to move towards an inclusive curriculum (May & Thomas, 2010): 

Component 1: Curriculum Design 
 Learning outcomes and/or competence standards do not adversely 

impact upon or discriminate against particular students or groups  
 Curriculum content is sensitive and varied, informed by different social 

and cultural perspectives and builds on students’ educational interests, 
experiences, and aspirations  

 Programmes provide a range of learning and teaching approaches that 
take account of the diversity of students and build effective working 
relationships.  

 Curriculum is designed to provide a range of assessment and feedback 
approaches. The institution provides sufficient organizational flexibility 
in all programmes to accommodate student diversity and individual 
pathways.  

 Programmes are routinely assessed to ensure that equality groups are 
not adversely affected.  

 Staff have access to information, advice, and guidance in order to design 
an inclusive curriculum.  

Component 2: Curriculum Delivery  
 Learning is student-centred and interactive, engaging all students 

through a range of methods.  
 The materials, resources, and examples provided positively embrace the 

diversity of students’ backgrounds, interests, experiences, and 
aspirations.  

 Learning materials are available in sufficient time and in different 
formats.  

 Staff offer flexibility in curriculum delivery to enable all students to 
participate.  

 Staff review incorporates inclusive curriculum delivery. 
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Appendix 3. 10 Point Checklist for 
Inclusive Curriculum Design (university 
version) 

Adapted from the University of Dundee (2017) 

Checklist items  Observa
tions 
and 
action 
points 

1. All staff (academic and support) involved in the 
programme have completed the University’s mandatory 
training on inclusion, equality and diversity, and are 
aware of policy in this area. 

  

2. Curriculum development has taken account of a diverse 
range of viewpoints, from students as well as staff and 
other stakeholders. 

  

3. The learning environment promotes equality of 
opportunity in class as well as in the assessments used 

  

4. The learning outcomes are realistic, and achievable for all 
students  

  

5. Curriculum content reflects an appropriate range of 
cultural and political perspectives. 

  

6. An appropriate range of teaching approaches is used, in 
class as well as online 

  

7. Strategies are in place to engage all students in class 
activities, and to allow the student body to integrate with 
one another. 

  

8. Assessment methods take account of the range of needs 
and backgrounds of the student body. 

  

9. Feedback given to students on their work is sensitive to 
the need to maintain the dignity of the individual; and 
supports each student’s future progress  
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10. Where used, visits, placements, internships and 

periods of learning abroad have been scrutinised in 
relation to inclusion, equality and diversity issues.  

  

 

Appendix 4. Discussion Activity for 
Faculty 

Designing inclusive assessments 
 How inclusive are the assessment methods currently used on your 

programme? 
 What do your students think of assessment and feedback on your 

programme? 
 Do your students know how to improve their work for the next time 

they do a similar assessment? 
 What are the key challenges for assessment / marking / feedback on 

your programme? 
 Are your assignment briefings timely, understandable and useful? 

How many do you have each term?  
 Regarding assessment, do you consider that you provide adequate 

information to students? Is this also available electronically? 
 How do your current assessment methods help students to fully 

engage in your discipline area? Do some groups of students always 
succeed better than others? 

 Do students get the chance to try different assessment methods over 
the course of the programme? (e.g.  

 What would students say about your support mechanisms / tutorial 
advice / writing workshops / library support etc? Are all students 
able to easily access this support? 

 How can you work with all your students to enhance their motivation 
and enthusiasm for learning? 

 Is there something you might do differently next term / next year? 
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Appendix 5. Equipment and Software 
Suppliers 

Please check availability and technical support available in your local 
area. Inclusion in this list does not imply a recommendation from the 
INCLUSION project. 

1. Kurzweil Education - provides literacy solutions, tools & training for those 
with learning differences and challenges, or people 
with blindness or partially sighted. 
https://www.kurzweiledu.com/default.html  

2. Live scribe 3 smart pen - Bluetooth Smart to send everything you write to 
your smartphone or tablet.                                                                                                                    
https://www.livescribe.com/en-us/smartpen/ls3/ 

3. Keyboards with large print or high contrast lettering - They are the same 
size as standard keyboards, they just have a larger print on each key.                                       
https://nerdtechy.com/best-large-print-keyboard 

4. Touchscreen - Provides a more direct connection between action and 
result.  https://www.arbor-technology.com/Event/Industrial-Panel-
PC/index.html?gclid=EAIaIQobChMI1IrPxObk2wIVjoKyCh2xBgqjEAAYASA
AEgKYbfD_BwE  

5. Braille cells printer - Printer embosses data as tactile Braille cells, thus 
allowing Blind users to read any document.                                                
http://www.afb.org/prodBrowseCatResults.aspx?CatID=45  

6. Eye controlled device - peripheral eye tracker that enhances computer 
accessibility with the speed, power and accuracy of gaze interaction. The 
device replaces the standard mouse, allowing you to navigate and control a 
desktop or laptop computer using only your eyes. 
https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/  

7. Transmitter - designed for use by teachers in both regular schools for the 
hearing-impaired. The device facilitates communication for persons with 
hearing impairments and is especially useful during noisy situations: 
classes, discussions, etc.                                 
http://earcommunity.org/hearing-loss/fm-transmitters/  

8. Streamer - The Streamer is intended to be used by wireless Oticon hearing 
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instrument users together with their hearing instruments. The Streamer is 
a communication interface between the hearing instruments and other 
devices.  The alternative is   COMFORT CONTEGO.  
www.oticon.global/hearing-aid-users/hearing-
aids/accessories/connectline  

9. FM system transmitter - consists of a transmitter microphone used by the 
speaker (such as the teacher in the classroom, or the speaker at a lecture) 
and a receiver used by you, the listener. The receiver transmits the sound 
to your ears or, if you wear a hearing aid, directly to the hearing aid.                                                                                               
https://www.healthyhearing.com/help/assistive-listening-devices/fm-
systems  

10. Hearing loop - works the same as a television remote control does. It sends 
invisible infrared light to the device. The infrared hearing loop has one big 
advantage over other systems. It does not permeate walls, ceilings, or 
other obstacles. This means that a conversation, a lecture, or any other 
spoken word stays within the room. Each room in a building has total 
privacy from any other area in the building.                                                                      
https://www.hearinglink.org/living/loops-equipment/hearing-
loops/what-is-a-hearing-loop/  

11. MAGic - screen magnification and screen reading solution for low vision 
computer users. MAGic can help you work more efficiently with business 
applications, documents, email, navigating the Internet, and engaging in 
social networking. MAGic delivers smooth, crisp letters, even at the highest 
magnification levels.  
https://www.freedomscientific.com/Downloads/Magic/MagicWhatsNew  

12. Screen reader JAW - developed for chttps://www.sonocent.com/en-
us/audio-notetakeromputer users whose vision loss prevents them from 
seeing screen content or navigating with a mouse. JAWS provides speech 
and Braille output for the most popular computer applications on your PC. 
https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS 

13. Sonocent audio notetaker - captures full recordings of classes and 
meetings and to work with that audio.The software makes recordings of 
speech a real, tangible thing, by visualizing audio as chunks, phrase-by-
phrase.                                                                       
https://www.sonocent.com/en-us/audio-notetaker 

14. Overlays – Colored for dyslexia/Irlen Syndrome/ADHD/Autism - are the 
only colored overlays available backed by more than a decade of scientific 
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research and used by more than 4,000 school districts worldwide.                                                                                               
http://irlen.com/colored-overlays/ 

15. Inspiration – Mind Mapping - takes notes, organize information, and 
structure writing for plans, papers and reports, use the integrated Outline 
View to focus on main and supporting ideas and to clarify thinking in 
written form. With Inspiration's Presentation Manager, transform your 
diagrams, mind maps and outlines into polished presentations that 
communicate ideas clearly and demonstrate understanding and 
knowledge. http://www.inspiration.com/ 

16. Alternative mouse – Ergonomic mouse,  trackball, joysticks, touchpad, foot 
mouse https://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Alternative-mice.html 

17. Dragon Naturally Speaking -  takes voice command to the next level with 
enhanced features for greater accuracy and speed when creating 
documents, emailing, searching the web and more - at work, school, on the 
go, or in the 
office. https://shop.nuance.com/store?Action=Custom&Locale=en_US&PI
D=8481714&SiteID=nuanceus&pbpage=resp-dragon-naturallyspeaking-
premium-13  

18. C-Pen Reader - a scanning pen that displays a word definition and reads 
text aloud to support dyslexic students and adults with reading difficulties. 
https://www.dyslexic.com/product/c-pen-reader/ 

19. Franklin DMQ 2110 Collins Speaking Reference Library - Improve your 
spelling and vocabulary with Phonetic spell-correction, from “nolij” to 
“knowledge” in an instant. Use the Confusables vocabulary aid to identify 
and define commonly confused spellings. 
https://www.dyslexic.com/product/franklin-dmq-2110-collins-speaking-
reference-library/ 
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Appendix 6: Main Conclusions and 
Findings of the Literature Review 

University of Graz, 2017 

Introduction 

More than 200 papers and publications were reviewed in the first year 
of the INCLUSION Project. This Appendix gives a good overview of the 
main themes and discussions that emerged. 

1) General Literature on the Social Dimension of the Bologna 
Process and Inclusive Education 

Social Dimension (SD) Bologna Process 
 The SD still has low popularity based on the fact that social 

fairness seems to be a problematic and unproductive matter. 
Still, solving the problem of equal chances on high education 
access seems to be the best way to ensure social advancement. 
The SD as it is framed now seems however, to be stabilizing 
ongoing inequality, requiring an evaluation of education 
policies and their effects in the EHEA. 

 Measures making the social dimension empirically tangible 
could include (as suggested by the Bologna Process Working 
Group) 

 Measures to promote equal opportunities for access, 
participation and completion;  

 Measures to widen access to and participation in higher 
education,  

 Study environment that enhances the quality of the student 
experience;  

 Student participation in the governance and organisation of 
higher education 
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 Adequate finances in order to start and complete studies 

General literature on the European Higher Education Area (EHEA) 
– National Policy Level 
• All countries in the EHEA have to develop a coherent set of policy 
measures to address participation in higher education which identify 
underrepresented groups in higher education and outline specific, 
measurable actions (see above) to improve access, participation and 
completion for those groups, consistent with national approaches. 
National policies with regard to inclusive higher education shall thus 
include: 
 Cooperation with higher education institutions and other 

relevant stakeholders to identify underrepresented groups and 
the barriers to access, participation and completion; 

 Development of strategies to overcome identified barriers and 
set objectives for underrepresented groups and the elimination 
of barriers;  

 Outlined actions for both the national and institutional level; 
 Arrangements for the systematic collection of relevant 

comparable data, making optimal use of existing resources, to 
enhance the evidence base for policy development and enable 
the effective monitoring of the common objectives on access, 
participation and completion among under-represented and 
disadvantaged groups in higher education.  

 Very few EU member countries integrated relevant measures 
into a coherent national strategy. As a consequence, systematic 
approaches of identifying barriers into and within the higher 
education system based on reliable data remain insufficient or 
missing.  

 
In order to overcome these challenges a European strategy and 
guidelines for national action plans have been developed to support 
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members in their efforts to develop a coherent set of policy measures 
and effective national plans or strategies to ensure greater access to 
quality higher education for non-traditional learners and students 
from disadvantaged backgrounds:  

Widening Participation for Equity and Growth - A Strategy for the 
Development of the Social Dimension and Lifelong Learning in the 
European Higher Education Area to 2020. 
 
The aim of the guidelines is to assist countries to meet the challenge of 
developing or enhancing national plans or strategies, they serve as a 
roadmap for member countries in the EHEA to ensure that national 
plans or strategies are developed using a systematic approach to 
identifying barriers into and within the higher education system, based 
on relevant data providing evidence for action.  
 
The guidelines foresee to: 

1. Set up a coherent and inclusive process (Involve higher education 
institutions, student representatives and all other relevant 
stakeholders, but also to consult with the pre-tertiary education 
system (schools, vocational education). 

2. Set general objectives. (The national advisory or consultation 
structure should agree on short-term (3-4 years) and long-term 
(10-15 years) national objectives). 

3. Analyse the current position. This step involves the analysis of two 
different but critical elements: A) an analysis of the student 
population entering, participating in and completing higher 
education and B) cataloguing the existing measures designed to 
promote the social dimension.  

4. Identify data gaps and ways to overcome them. (Data gaps should 
be taken into account and ways to close these gaps should be 
considered for the future.) 
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5. Identify barriers to access, participation and completion in higher 

education. (Once the detailed composition of the student population 
has been compared to the general population, certain groups can be 
identified as being underrepresented either in the whole higher 
education system or in certain sub-areas of the system. Usually, the 
barriers are multidimensional and therefore appear sometimes 
vague, unclear and difficult to designate.) 

6. Contrast existing measures with identified barriers. (The following 
kinds of questions should be discussed: Do the measures catalogued 
in Step three address the identified barriers in a comprehensive 
way? Are these measures effective, at least in the long-run? If the 
measures being taken are effective, why do the barriers continue to 
exist? What additional actions/initiatives are needed to overcome 
them?)  

7. Develop strategies to overcome these barriers. Strategies to 
overcome the barriers to effective participation in higher education 
may include:  
 Provision for the development of proactive strategies at 

institutional level, including lifelong learning and outreach 
activities, provision of information on educational and labour 
market-related opportunities and outcomes, guidance on 
appropriate course choice and skills acquisition and other 
supports; 

 Develop transparent progression routes into higher education 
from vocational and other types of education based on the 
implementation of national qualifications frameworks linked to 
the overarching framework for qualifications in the EHEA;  

 Support the development and implementation of student-
centred approaches to teaching and learning. This includes 
measures to increase opportunities for flexible learning 
through diversifying modes of delivery of learning content, 
including through part-time provision, modularisation of 
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programmes and distance learning through the effective use of 
e-learning and open education resources.  

 Address the overall structure of institutional funding, fees and 
student financial supports. How can financial supports best be 
targeted to achieve national objectives for access, participation 
and completion?  

8. Implement a follow-up process and set specific targets. 
9. Restart the process. 
If a member country has adopted measures that address barriers for 
underrepresented groups, is monitoring the effectiveness of its policies 
on access, participation and completion and has addressed the need for 
data collection, then this can be considered equivalent to a national 
plan or strategy.  
 
One project aimed at strengthening the social dimension and inclusive 
higher education has been the “Peer Learning Initiative for the Social 
Dimension (PL4SD) project”. Its activities aimed to encourage policy-
makers and stakeholders in higher education to further develop peer 
learning for the social dimension and to educate policy-makers and 
stakeholders on the various approaches for addressing the social 
dimension and the possibilities of peer learning. 
 
One outcome of the project was the PL4SD database (www.pl4sd.eu) 
with good practices and examples regarding the implementation of the 
SD across the EHEA;  
 
Furthermore, country reviews on the SD (Armenia, Croatia, Lithuania) 
are supposed to provide a basis and example for the development of 
national strategies on the SD. The objective of the reviews is to assist 
the analysed country in the development of a coherent and effective 
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national strategy for improving the social dimension of higher 
education. The country reviews focus in particular on:  
 Systematic data collection in HE in general and on the SD in 

particular;  
 Merit vs needs-based support,  
 Inequalities in pre-tertiary education which impact on access to 

HE,  
 Lack of alternative routes for entry into HE; 
 Social situation of students; 
 National targets for underrepresented groups 
 Division between vocational and academic education paths 

Criticisms  
Due to diverging interests of the member countries in the EHEA and 
the diverging priorities set by the states with regard to the social 
dimension of the Bologna process all attempts to harmonise state 
activities have not brought the expected results (inter alia the Open 
Method of Coordination (OMC)). 
 
Especially the lack of comparable data resulting from different 
perceptions on the social dimension impede truly coherent approaches 
within the EHEA. 

Inclusive education in universities – Projects related to HE in HE 
institutes 
 In order to guarantee inclusive education as the expression of 

every citizen having a basic human right to life-long learning, 
HE institutions have to aim towards the inclusion of under-
represented populations as students but also at the leadership 
and decision making level.  

68 
 
 



 
 Inclusive education is in the fundamental interest to do so. 

Addressing inclusivity is central to remaining an educational 
institution in an environment where technology and 
globalization - through creating markets for educational 
services are reforming universities as corporations which 
adopt corporate competitive values.  

 HEI’s have to have a clear definition of the term “inclusive”, 
particularly the coverage of the definition to include, in 
addition to disabled students, also other disadvantaged 
students such as those living in remote areas. Once having 
decided a definition: 
o It is critical to engage the senior management of HEIs to 

implement inclusion strategies at the University level. A 
useful way to gain commitment by the senior management 
level is to tag the objectives of the project onto ongoing 
commitments such as improving student experience. 

o For projects related to the inclusion of underrepresented 
groups at HEI it is important to engage staff from an early 
level on in the project including a piloting effort and 
scoping staff and senior management commitment before 
the start of the project.  

o Effective communication is necessary to make sure that the 
staff who is not directly engaged in the implementation of 
cultural change project “sees the evidence of the need for 
project activities and that the aims and objectives of 
projects align with existing ways of working”.  

The lack of resources and of effective funding mechanisms may impede 
the implementation of such changes projects aim to bring. 

2) Group-specific literature 
Students with Disabilities 
 Appropriate design of the infrastructure of HEI to ensure full 
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accessibility of physical facilities is crucial for inclusive 
education, but not sufficient. 

 It is important that universities consider the especially sensitive 
transition of students with disabilities during their first year and 
even the first weeks of attendance. The university should be 
proactive in transition planning to avoid early leaving and to 
foster academic success for students with disabilities. This can be 
achieved via special orientation sessions, tutorials (e.g. assigning 
a student in a higher year or an instructor as a counsellor) or 
having reference persons or groups related to the disability 
among the faculty. 

 University faculty have to possess the necessary knowledge and 
skills on how to teach students with special needs. In this 
context, universities should provide appropriate training course 
for the faculty 

 Students with disabilities generally have lower incomes than 
their peers without disabilities. These students rely on the same 
federal, state, and institutional programs that serve low- income 
students generally. Therefore, their opportunities have been 
diminished by the inadequate levels of financial aid, particularly 
grants that affect all low-income students. In addition, it is 
expensive for low-income students with disabilities to meet the 
special needs associated with daily life and academic life. These 
additional costs are often not met because financial aid funds are 
limited or the financial need of students with disabilities exceeds 
the maximum awards in various programmes. 

 Students with disabilities also generally need more time for self-
care, daily living, and academic tasks than their peers without 
disabilities. This results in students with disabilities taking twice 
as long to complete their degrees as their peers without 
disabilities. The longer time that students with disabilities need 
to complete their studies increases their costs and the financial 
barriers they face.  
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 Whilst students now have an expectation that their voice will be 

listened to in relation to the quality of their higher education, 
many institutions are embracing the opportunities of engaging 
students as partners in their higher education. Through 
meaningful and sustainable involvement, HEIs can achieve a 
truly inclusive learning environment to the benefit of all students 
and the institution itself.  
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3) Country specific literature 

Kosovo 
Existence of significant challenges in the implementation of the Social 
Dimension arising with regard to policy, financial, institutional and 
personal issues negatively affecting equal opportunities for all in 
higher education.  
Key recommendations to overcome challenges for the 
implementation of SD in Kosovo include the following: 
a) Recommendations addressing legislators and higher education 

authorities:  
- Consider key issues related to the Social Dimension of the 

Bologna Process in the current process of rewriting the legal 
framework; draft a National Strategy for the Bologna Social 
Dimension; 

- Establish a sustainable system providing reliable and accurate 
data and information on education of underrepresented groups;  

- Raise awareness on the Social Dimension in higher education 
and its practical implications among students, HEIs and HE 
authorities; address also cultural barriers and stereotypes, in 
particular among the Roma community and in rural areas of 
Kosovo; also strengthen career guidance services at pre-
university level of education.  

- Implement measures that improve the quality of higher 
education provision for all, including targeted measures that 
increase opportunities for underrepresented groups. 

- Design and implement policies and measures to alleviate 
administrative and legal obstacles (such as recognition of 
documents) for members of non-majority communities and for 
students attending the parallel system of education.  

b) Recommendations addressing higher education institutions and 
teaching staff 

- Implement awareness building measures to improve the 
understanding and requirements in the implementation of the 
Social Dimension.  

- Design and implement an institutional plan of action for better 
implementation of measures in the field of Social Dimension.  

- Provide more study programmes in languages of minority 
communities and in English language to diversify provision in 
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Kosovo higher education as a means of preventing members of 
minority communities from leaving Kosovo as a result of lack of 
study programmes in their languages.  

- For HEIs to develop a scheme of incentives for teaching staff 
providing individual and group support to underrepresented 
groups (e.g. through mentoring).  

- Implement measures that address the needs of 
underrepresented and vulnerable groups (e.g. stipends, career 
counseling service, provision of transport etc.)  

c) Recommendations addressing civil society organizations 
Civil Society organizations can play a unique role in:  
- Building awareness and disseminating information among all 

stakeholders including authorities, community political 
organizations and NGOs, rural population, community and higher 
education institutions;  

- Addressing cultural issues and causes behind 
underrepresentation and marginalization;  

- Serving as a bridge between authorities and underrepresented 
groups and at the same time  

- Acting as a currently missing voice for underrepresented groups 
in HE;  

- Monitoring if adequate implementation of government policies is 
taking place, including for enrolment quota, scholarships and 
stipends, etc.  

d) Recommendations addressing students/student unions :  
Participants identified a great potential for increased engagement 
of students and student organizations which could greatly 
contribute to the implementation of the Social Dimension in higher 
education: They could play a role by:  

- Providing peer support for students members of the Roma 
community and members from other vulnerable groups to 
increase their academic performance, participation in and 
benefits from higher education;  

- Increasing inclusion and voice of underrepresented groups in 
their student organizations;  

- Engaging in dissemination of information on the Social 
Dimension 
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Croatia 
- In Croatia like in other countries there is a strong relationship 

between the performance of students and the socio-economic 
status of schools. Unemployment and education levels: an 
uprising trend in the share of unemployed young people since 
the beginning of the economic crisis in 2008/09. 

- Looking at the representation rates of different societal groups, 
the review team notes that students coming from family 
backgrounds with lower levels of education are more likely to 
have a delayed transition into higher education compared to 
their peers and they are also more likely to enrol in higher 
numbers in professional studies.  

- Women in Croatia have attained higher educational levels than 
men. At the same time though, there are considerably more 
women than men that have only completed lower education. 

- Legal Framework: 2007, the Act on Student Council and other 
Student Organisations strengthened the role of the student in 
higher education governance. Also, the quality of higher 
education has been addressed within the last decade through the 
establishment of the Agency for Science and Higher Education 
(AZVO), responsible for quality assurance in higher education, 
and the passing of the Law on Quality Assurance in Science and 
Higher Education (2009). 

- The Croatian Qualifications Framework Act (MSES 2013) defines 
and describes Croatia’s system of qualifications, learning 
outcomes and competences and thereof resulting professional 
profiles. It aims at improving opportunities of lifelong learning 
and second-chance access to higher education. Furthermore, it 
refers to social equality and equity in its principles and 
objectives (Article 3, CROQF). A most recent draft of a Strategy 
for Education, Science and Technology - profoundly referring to 
the social dimension - is currently debated in Parliament. 

- Croatian higher education legislation does not specifically define 
target groups. Following category of students are defined as 
underrepresented groups in various steering documents on 
higher education: Roma minority, students with special needs, 
students from rural areas and students from single parent 
families, mature students, students affected by the War of 
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Independence, students with lower socio-economic status, 
students with full-time employment and students without 
parental care. 

- Research has shown that students from underrepresented 
groups are more pessimistic about the options regarding 
participating in higher education. For this reason, one of the 
main goals for improving the equality of opportunities and the 
inclusivity of higher education is to make special efforts to 
prepare prospective students beforehand, providing them with 
information about the available options and raising their 
aspirations. 

 

Bosnia 
• Higher education in Bosnia and Herzegovina is regulated by the 

Frame Act of Law on Higher Education in Bosnia and Herzegovina 
("Official Gazette", No. 59/07, 59/09). 
- The Frame Act of Law on Higher Education provided for 

harmonization of the Laws on Higher Education in the 
Republic of Srpska, ten cantons in the Federation of Bosnia 
and Herzegovina and the Brcko District of Bosnia and 
Herzegovina, after which Bosnian high school education is 
fully transferred to the Bologna system of education 

- The Frame Act of Law on Higher Education does not contain 
provisions which regulate in detail the rights and obligations 
of students belonging to underrepresented groups. This law 
only prohibits discrimination on any grounds, including the 
prohibition of discrimination on the grounds of one of the 
vulnerable groups. 

- Access to higher education will not be limited, directly or 
indirectly, on any actual or presumed ground such as sex, 
race, sexual orientation, physical or other impairment, marital 
status, color, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, association with a national 
community, property, birth, age or other status. 

- Higher education institutions in accordance with the 
respective Acts on Higher Education and the statutes of 
higher education institutions can prescribe other 
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requirements for access to higher education, which also 
implies the possibility of regulatory intervention in terms of 
improving access, participation in and completion of 
education at the universities in BH 

• The general goals of education regulated by the Frame Act on the 
Law on Primary and Secondary Education arise from the generally 
accepted universal values of the society and proclaim, among 
other things, ensuring optimum development for every person, 
including those with special needs, in accordance with their age, 
abilities, and mental and physical characteristics. 
- This law shall provide equal opportunities for education and 

choice at all levels of education, regardless of gender, race, 
nationality, social and cultural origin and status, family status, 
religion, psycho-physical and other personal characteristics. 
Primary and secondary education in public institutions in BH 
is free. Free primary education is provided to all studentren. 

• With regard to the financing of inclusion programs in BiH, some 
provisions of the regulative framework are aimed to 
accommodate the needs of underrepresented groups  
- Fund for Student Loans of the Federation of Bosnia and 

Herzegovina.  
Student loans are awarded according to the ranking list 
established based on scoring the following academic and 
social criteria. One criterion refers to the specific social 
student status: The status of a disabled person with a 
disability of at least 60%, civilian victims of war (except for 
disabled persons with a disability of at least 60%), a student 
of martyrs / killed solders, a student without both parents, a 
student without parental care or student without one parent 
(except for student of martyrs / killed solders), a student of 
both unemployed parents with whom lives in the same 
household, a student of both retired parents or a student from 
a households with three or more studentren in regular 
education or studies (mostly based on two criteria which are 
more favorable for a student).  
In case of the equal ranking, students with a specific social 
status have priority with regard to receiving a student’s loan.  

- Students from underdeveloped cantons - for students from 
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Posavina, Bosnia-Podrinje Canton and Canton 10 as well as 
Republika Srpska  may receive subsidies to accommodation 
and meals of  

- Special funds may be allocated for incentive education of 
Roma, citizens of Bosnia and Herzegovina who are studying in 
higher education institutions in the Federation of Bosnia and 
Herzegovina  

- Support for students with disabilities, citizens of Bosnia and 
Herzegovina who are studying in higher education 
institutions in the Federation of Bosnia and Herzegovina  

• Several Priorities for Development of Higher Education in Bosnia 
and Herzegovina for the Period 2016 - 2026 (Draft), have been 
identified for BiH in particular  
- Good governance and management  
- Resources  
- The link between the labor market and higher education  
- Qualification standards  
- Student experience  
- Internationalization  
- Statistics 

• There is also an intention to synchronize the activities of all the 
government institutions, starting with the local community and 
moving on to national levels, to achieve maximum efficiency of 
investments, and concentrate resources in order to avoid 
overlapping investments from several sources 

• There is a need to engage the chamber of employment in a process 
of inclusion and that could help the population of people with 
special needs to make them desired applicant in competitions 
through donations; then engage entrepreneurs and present them 
with the competence of graduates and the advantages of 
employing staff who falls into this category. 

• There is a need to prepare a study on the comparative advantages 
of the population of people with special needs in certain fields, as 
well as propaganda activity in order to inform and sensitize the 
universities, and the general public, with the aim to achieve full 
inclusion in the processes of higher education of those groups of 
the population which so far did not significantly participate in the 
academic processes. 
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• Six manuals were developed as part of the tempus project: „Equal 

opportunities for students with special needs in higher 
education“(EQOPP) (2011-2014) (project number: 516939- 
TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES). The main goal of this 
project is to support B&H Universities in improving quality and 
modernisation of higher education by creating institutional 
capacity and by developing politics of practice, which will enable 
all students to study on B&H universities. All manuals are 
available on www.equopp.ba in three versions on Bosnian, 
Croatian and Serbian language. 

 

Armenia 
In Armenia, the social dimension in higher education is regarded as a 
policy priority, however, general perception in the society about 
inclusive education remains twofold. 
Policy and legislative Level:  
• Inclusive education is poorly defined in policies and legal 

framework, and it is primarily perceived in terms of disability and 
special needs. 

• Higher education is predominantly framed by the Law on 
Education (1999) and the Law on Higher and post-Graduate 
Professional Education (2004). Regarding the social dimension of 
higher education, the Law on Education (1999) determines 
(among others) that a certain number of students are provided 
with state-funded study places. 

• HEIs are obligated to provide additional free study places of an 
extent of at least 10% of non-state funded study places 

• The Law on Higher and post-Graduate Professional Education 
(2004) determines that the state provides student financial 
support such as full or partial refund of tuition fees, scholarships 
or loans. According to the Law, tuition fee refunds shall be 
provided to students who demonstrate high academic 
performance, are “socially insecure”, as well as to students from 
borderline or highland settlements 

• Amendments to the Law on Higher and post-Graduate 
Professional Education in 2014 reveal that the regulations 
regarding the social dimension are still in progress. However, the 
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legal and institutional reforms already done, included the 
introduction of general educational schools that provide inclusive 
education services (in addition to the two types of schools 
inherited from Soviet system - Special Schools, and General 
Education schools). 

• Main Findings of the national review of the Social Dimension of 
Higher Education of the Bologna Process in Armenia 2015 
(PL4SD) 
- Data: currently availability of data is limited for higher 

education. More detailed and comprehensive data (eg on the 
social background of students) could inform new policy 
making and strategy development. 

- Different ongoing initiatives and strategies: Different 
initiatives and strategies are ongoing, being implemented by 
different actors, but information is at times difficult to access. 

- Definitions of social inclusion for institutional strategies: The 
Law for HE from 2014 clearly classifies underrepresented 
groups as those with a disability, those who are orphans, 
studentren of war veterans or disabled parents, or studentren 
of families classified as financially vulnerable. Whilst such a 
broad classification is welcome and important for national 
policy, it is also important that HEIs have their own strategy 
related to the diversification of their student body. 

What has to be done 
Short term: 

- - Importance to gather data on the social background students 
in current initiatives 

- - Need to develop benchmarks on the participation of 
underrepresented groups in HE 

Mid term: 
- - Importance to develop a student support system, less 

fragmented and based on needs, not on ability. 
- - Need to develop an integrated strategy to decrease demand 

for private tutoring at secondary school level. 
- - Need to recognise the sustainability and effectiveness of the 

HE funding system  
- - Need to review policy-making and implementation 

processes and develop a national strategy.  
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• The ministry accepted the recommendations made by the review 

team and had indeed already realised some of them: a tertiary 
education information system has been launched and will be made 
publicly available, an assessment of the social needs of students 
had been conducted in 2014, Armenia intends to continue 
participating in the EUROSTUDNET survey, and a revision of 
secondary school curricula (financed by the World Bank) will be 
implemented in the period from 2015-2019. Strong attention will 
be given to the social dimension within the “National Strategy for 
Education Development 2016-2025”.  

Higher Education system: 
• There is a lack of holistic approach in the education system, which 

is conditioned by the lack of formal and practical mechanisms for 
information flow and exchange of experience among professionals 

• The increase of enrolment is prioritized over improvement of the 
quality of education. But together with the increase of enrollment 
it is equally critical to ensure quality services for the 
student/student with special educational need (SEN studentren). 

• There is a strong need for capacity building and enhancement in 
all the spheres and levels of education system related to inclusive 
education 

• It is important to ensure the funding schemes of inclusive 
education allow to effectively address the needs of the disabled 
and disadvantaged. For example it would be better if costs could 
be separated for each SEN student/student and thus calculated 
based on individual needs 
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FOR DISCUSSION 

How can you use topics from this literature review to inform your own 
professional practice? 

Do your own institutional and regional / national policies take account 
of good practice as identified in this literature review? 

How can the literature review inform your staff training in the coming 
year?  How can you share it with your staff / faculty? 
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Սույն ուղեցույցը մշակվել է Էրազմուս+ «Inclusion» 
ծրագրի շրջանակներում 

‹‹Inclusion›› ծրագիրը հնարավորություն է տվել դասախոսական 
ու վարչական կազմերի ներկայացուցիչներին, հասարակական 
կազմակերպությունների (ՀԿ) և կրթության նախարարությունների 
աշխատակիցներին համատեղ աշխատել և մշակել ուղեցույց, 
ռեսուրսներ ու վերապատրաստման նյութեր, որոնք 
հնարավորություն կտան ավագ դպրոցների ուսուցիչներին և 
համալսարանների դասախոսներին ‹‹խթանել ներառական 
կրթություն բոլոր սովորողների՝ ներառյալ սոցիալապես 
անապահով անձանց, փախստականների և կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողների համար››: 

Մենք այս աշխատանքն իրականացրել ենք՝ նախագծելով 
‹‹միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան և կօժանդակեն 
ուսուցիչներին, դպրոցների ղեկավարներին և համալսարանների 
դասախոսներին փոխանցել համընդհանուր արժեքներ, խթանել 
ակտիվ քաղաքացիական կյանքը՝ միաժամանակ տալով 
ուսանողներին պատկանելիության զգացողություն և 
արձագանքելով նրանց  կրթական տարբեր կարիքներին››: 

Խորհրդի խորհրդատվություն՝ համընդհանուր արժեքները, 
ներառական կրթությունը և դասավանդման եվրոպական 
չափանիշները խթանելու վերաբերյալ, COM (2018) 23, 2018/0007 
(NLE), խորհրդատվություն 4, 16. 
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Այս ուղեցույցն ունի մի քանի բաժիններ՝ ‹‹Ամփոփում›› 
վերնագրով որտեղ քննարկվում են այն ձևերը, որոնք կարող 
են կիրառվել ձեր հաստատություններում՝ գերազանց փորձ 
զարգացնելու նպատակով:  
Մենք հիմնականում թիրախավորել ենք տարբեր կրթական 
կարիքներ ունեցող ուսանողների հետ աշխատանքը և 
նրանց՝ ավագ դպրոցից դեպի բուհ անցման շրջանի 
արդյունավետ կառավարումը:   
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1. ՆԱԽԱԲԱՆ 
‹‹Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար՝ իրենց 
արժանապատվությամբ և իրավունքներով: Նրանք օժտված 
են բանականությամբ ու խղճով և պարտավորվում են 
միմյանց նկատմամբ վարվել եղբայրության ոգով››1: 
(ՄԱԿ, 1948) 
 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (ընդունվել 
է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948 թ. դեկտեմբերի 10-
ին) 1-ին հոդվածով պահանջվում է հավասար իրավունքներ ու 
արժանապատվություն բոլոր մարդկանց համար: Մարդու 
իրավունքների լիակատար պաշտպանությանը միտված ուղին 
տանում է դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանության 
այնպիսի գործիքների կիրառմանը, որոնք շեշտադրում են 
խտրականության բացառումն ու ներառականությունը կյանքի 
բոլոր ոլորտներում։ Ինչպես նշում է ՄԱԿ-ի նախկին 
ներկայացուցիչ Կատարինա Տոմասևսկին՝ Կրթությունը մարդու 
իրավունքների բացահայտման բանալի է2։ Այս գործընթացն 
արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մարդու 
իրավունքներ սովորեցնել սկսած մանկապարտեզից, տարրական, 
հիմնական ու ավագ դպրոցներում, քոլեջներում, 
համալսարաններում և շարունանական կրթության ծրագրերի 
կամ ինֆորմալ կրթության միջոցով։ Մյուս կողմից, հենց կրթական 

                                            
1 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 
1948, 217 A (III), Art. 1. 
2 Camille Roch/Amnesty International, 10 quotes on the power of human rights 
education, Quote 7, online: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/02/10-quotes-on-the-
power-of-human-rights-education/ [accessed: 13 June 2018]. 
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ծրագրերը պետք է կազմված լինեն ճկուն և երաշխավորեն 
բազմազանություն՝ արձագանքելով սովորողների, ծնողների, 
դասավանդողների, վարչական աշխատողների և սոցիալական 
տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների իրավունքներին. 

Եվրամիության հիմնական օրենքի 2-րդ հոդվածն արտացոլում 
է վերոնշյալ արժեքները, մասնավորապես՝ ‹‹Եվրամիությունը 
ստեղծվել է հետևյալ արժեքների հիման վրա՝ մարդկային 
արժանապատվություն, ազատություն, ժողովրդավարություն, 
հավասարություն, օրենքի գերակայություն և մարդու 
իրավունքների պահպանում՝ ներառյալ ազգային 
փոքրամասնություններ ներկայացնող անձանց իրավունքները։ Այս 
արժեքները համընդհանուր են անդամ երկրների համար, այն 
հասարակության շրջանում, որտեղ իշխում է 
հանդուրժողականություն, արդարություն, արժանապատվություն, 
կանանց և տղամարդկանց հավասարություն, և առկա չէ 
խտրականություն››3: 

Այս ամենը կրթության ոլորտում իրականացնելու համար, 
Եվրոպայի խորհուրդը, հիմնվելով անդամ երկրներում 
իրականացված հետազոտությունների վրա, 
խորհրդատվություններ է ներկայացրել անդամ երկրներին՝ 
«խթանելու ներառական կրթությունը բոլոր սովորողների 
համար [ներառյալ սոցիալապես անապահով անձանց, 
փախստականներին, կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցողներին]»4։ Բացի այդ, բարձրագույն կրթության ու 
դասավանդման առումով, Եվրոպայի խորհուրդը կրկին 

                                            
3 European Union, Consolidated version of the Treaty on European Union, 13 
December 2007, 2008/C 115/01, Art. 2. 
4 COUNCIL RECOMMENDATION on promoting common values, inclusive 
education, and the European dimension of teaching, COM(2018) 23, 2018/0007 
(NLE), Recommendation 4, 16. 
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շեշտադրել է անդամ երկրների կողմից ձեռնարկելիք միջոցների 
կարևորությունը՝ «իրականացնելու դասախոսական կազմի, 
դպրոցների ղեկավարների և ուսուցիչների կարողությունների 
զարգացմանն ուղղված գործընթացներ՝ օգնելու նրանց հաղորդել 
հիմնական արժեքներն ու խթանել ակտիվ քաղաքացիությունը՝ 
փոխանցելով պատկանելիության զգացողություն և 
արձագանքելով սովորողների տարբեր կարիքներին»5։ «Մեղմ 
կառավարման» այս սկզբունքը, որ Եվրոպայի խորհուրդը 
առաջարկում է անդամ երկրներին համակարգման բաց մեթոդի 
օգնությամբ, այլ ոչ թե եվրոպական իրավական չափանիշներ 
(կոշտ օրենքներ) մշակելով, ներկայացված է Բոլոնիայի 
գործընթացում։ Ուսումնասիրությունների համաձայն՝ նշանակալի 
առաջընթաց է գրանցվել որոշ ոլորտներում, օրինակ՝ միասնական 
գնահատման համակարգ  («Որակավորումների եվրոպական 
շրջանակ»)6։ Այդուհանդերձ, սոցիալական արդարության 
օրակարգում խնդիրներ են առաջացել, և փորձագետների 
կարծիքով «առկա է համահունչության թերացում Եվրոպայի 
խորհրդի կողմից մշակած առաջնահերթությունների և անդամ 
երկրների առաջնահերթությունների միջև, այն է՝ թե որ խմբերն են 
սահմանվում որպես թերներկայացված, [որովհետև այս 
սահմանումը] արտահայտում է բարդ և մրցակցող քաղաքական 
առաջնահերթություններ, որոնք հաճախ չափազանց յուրօրինակ 
են»7։ Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ Եվրամիության և 
Եվրոպայի հարևան երկրների շրջանում կան որոշակի 

                                            
5 Ibid., Recommendation 7, 17. 
6 See Sheila Riddell & Elisabet Weedon (2014) European higher education, the 
inclusion of students from under-represented groups and the Bologna Process, 
International Journal of Lifelong Education, 33:1, 26-44, 42. 
7 Ibid. 
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հիմնախնդիրներ, որոնք դեռ անհրաժեշտ է լուծել՝  ապահովելու 
համար ներառական կրթության միջավայր։  

Այս համատեքստում Էրազմուս+ «Inclusion-
Միջտարածաշրջանային գործընկերության միջոցով 
սոցիալական-ներառական ռազմավարության մշակումը և 
իրականացումը Հայաստանում ու Բոսնիա և Հերցեգովինայում» 
ծրագրի շրջանակներում կարևոր աշխատանք է իրականացվել 
Հայաստանի, Բոսնիայի ու Հերցեգովինայի, ինչպես նաև 
մասնակից ԵՄ անդամ երկրների  բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների և համապատասխան շահակիցների խմբերի 
հետ՝ կրթության ոլորտում ներառականության վերաբերյալ: 
Գործընկերները նպատակ ունեն հստակեցնելու, թե ինչպես 
կարող են  բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները 
(բուհերը) հաղթահարել ներառական կրթության միջավայր 
ստեղծելու ու իրականացնելու տեսական, մեթոդաբանական, 
ենթակառուցվածքային ու գործնական հիմնախնդիրները: Ծրագրի 
գործընկերները նպատակ են հետապնդում նպաստելու այն 
բուհերի հետագա զարգացմանը, որոնք խթանում են մարդու 
իրավունքների պաշտպանությունը, մարդկային 
արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը, 
ներառականության կիրառումը: Նպատակն իրագործելու համար 
կիրառվելու են գործնական մոտեցումներ, 
ուսումնասիրություններ, աշխատաժողովներ ու գործնական 
առաջադրանքներ գործընկերների հետ՝ դիտարկելով տարբեր 
երկրների փորձերը, տեսակետները, շահակիցների  (բարձրագույն 
կրթության մասնագետներ, ուսանողներ, վարչական կազմի 
ներկայացուցիչներ, կառավարման մարմիններ) արձագանքները։ 

Այս բոլոր հանգամանքներից ելնելով՝ մենք ուրախ ենք 
առաջարկելու Ներառական դասավանդման և ուսուցման 
ուղեցույց Էրազմուս+ Inclusion ծրագրի շրջանակներում:  Այստեղ 
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դուք կարող եք գտնել ծրագրի գործընկերների 
հետազոտությունների արդյունքները ներառական կրթության, 
դասարանների, ներկայացումների, գնահատումների, 
տեխնոլոգիաների, ռեսուրսների, ճամփորդությունների ու 
այցելությունների, ընդունելության քաղաքականությունների ու 
հետագա ընթերցման նյութերի ու գրականության մասին: Այս 
կերպ ծրագրի գործընկերները հույս ունեն աջակցել ԵՄ անդամ և 
նրանից դուրս երկրներին՝ համալսարաններում ու դպրոցներում 
նվազեցնելու կրթական գործընթացի իրականացման 
խոչընդոտները՝ տրամադրելով նոր և մատչելի փոխանցելի 
մոտեցումներ՝ ներառական կրթության միջավայր ստեղծելու ու 
ներառական կրթություն իրականացնելու համար:  

Ուղեցույցը ներառում է օգտակար գործիքակազմ և 
տեղեկատվություն համալսարանների դասախոսական կազմերի 
ու ավագ դպրոցների ուսուցիչների համար, որպեսզի նրանք 
կարողանան բացահայտել ներառական կրթություն 
իրականացնելու հնարավորություններն ու մոտեցումները և 
կիրառեն դրանք իրենց հաստատություններում և լսարաններում:  

Ցուցաբերե՛ք հետաքրքրվածություն: 
INCLUSION Ծրագրի թիմ 

Սույն ուղեցույցը ներկայացնում է ներառական ուսուցման ու 
դասավանդման ընդհանրական մոտեցումներ համալսարանների 
դասախոսական կազմերին ու ավագ դպրոցների ուսուցիչներին և 
կարող է օգտագործվել որպես վերապատրաստումների ու 
աշխատաժողովների կազմակերպման համար կիրառվող 
գրականություն: Այն կարող է նաև ծառայել որպես հիմք 
ուսումնական հաստատության քաղաքականության մշակման 
համար:  
Հավելյալ տեղեկատվության համար խնդրում ենք այցելել 
INCLUSION ծրագրի պաշտոնական կայքէջ՝ 
http://inclusionerasmus.org/ 
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2. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԸ 
Այս ծրագրի շրջանակներում պարզ է դառնում, որ 

ուսումնական հաստատությունները, օրինակ՝ ավագ դպրոցներն 
ու համալսարանները խիստ տարբերվում են հատուկ կարիքներ 
ունեցող սովորողների տարբեր խմբերին իրենց առաջարկած 
պայմաններով:  INCLUSION ծրագրում ներգրավված հինգ 
երկրները (Հայաստան, Ավստրիա, Բելգիա, Բոսնիա ու 
Հերցեգովինա և Միացյալ թագավորություն) ունեն տարբեր 
բնակչություն, տարբեր ազգային ու տարածաշրջանային 
քաղաքական համակարգեր: Նրանք ունեն նաև դպրոցի 
ուսուցիչներին վերապատրաստելու և համալսարանի 
դասախոսների մասնագիտական զարգացմանը նպաստելու 
տարբեր մոտեցումներ: Այդուհանդերձ, բոլորս համաձայն ենք, որ 
մեր կրթական համակարգերում սովորողները 18 և բարձր 
տարիքում ցանկացած ակադեմիական դասընթաց մուտք գործելու 
իրավունք ու հնարավորություն պետք է ունենան, նրանց 
ուսուցիչները/դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն 
ներառականության ոլորտում լավագույն փորձերի և կրթության 
մատչելիության մասին, ինչպես նաև ուսումնական 
հաստատությունները պետք է հստակ պատկերացում ունենան 
դասավանդման և ուսուցման գործընթացներում ներառական 
մոտեցումների կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ: 
Ներառականության պրակտիկան կարող է սահմանվել որպես 
մոտեցումների ու մեթոդների համալիր, ինչն ապահովում է, որ 
բոլոր սովորողները հնարավորություն ունենան ստանալու 
հիմնական կրթություն: Յուրաքանչյուրը ջանում է, որ բոլոր 
սովորողներին պատշաճ կերպով ընդունեն և արժևորեն 
ուսումնական հաստատությունում, և որ նրանք ստանան 
համապատասխան աջակցություն՝ իրենց մեջ եղած տաղանդը 
զարգացնելու և իրենց նպատակներին հասնելու համար:   
(ALFFIE, 2018) 
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Հասկանալի է, որ սովորողները գալիս են տարբեր 
ընտանիքներից և ունեն տարբեր սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակ: Նրանցից ոմանք գուցե սովորում են մեկ, մինչդեռ 
մյուսները սովորում են երկրորդ կամ երրորդ լեզու: Որոշ 
տարածքներում շատ է ներգաղթած ընտանիքների թվաքանակը, 
ովքեր լքել են կոնֆլիկտային իրավիճակում հայտնված կամ 
չափազանց բարձր գործազրկության մակարդակ ունեցող իրենց 
հայրենիքները: Ընդհանուր առմամբ, բնակչության մոտ 10%-ը ունի 
հաշմանդամություն կամ կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք (օրինակ՝ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցողներ, 
դիսլեքսիա կամ աուտիզմ ունեցողներ): 

Ըստ Բուֆի և Էինսքոուի (Booth and Ainscow (2002))՝ 
ներառականությունը ենթադրում է փոփոխություն: Այն 
շարունակական գործընթաց է, որը բարձրացնում է բոլոր 
սովորողների ուսուցման ու մասնակցության մակարդակը: Դա այն 
կատարելատիպն է, որին համալսարաններն ու դպրոցները կարող 
են ձգտել, բայց որոշ հաստատություններ երբեք չեն կարող 
ամբողջությամբ հասնել: Ներառականությունը տեղի է ունենում 
հենց այն պահին, երբ սկսվում է սովորողների մասնակցության 
խթանումն ու բարձրացումը: Ներառական հաստատությունը 
կարիք ունի շարունակաբար վերանայելու և բարեփոխելու 
դասավանդման ու ուսուցման իր մոտեցումները, որպեսզի 
ապահովի բոլոր սովորողների ամբողջական 
ներգրավվածությունը առօրյա և ուսումնական գործընթացներում: 

Կրթության ոլորտում ներառականությունը ենթադրում է՝ 
 բոլոր ուսանողների ու աշխատակիցների հավասարապես 

արժևորում, 
 ուսանողների ուսման իրավունքի կարևորում, 
 ուսումնական հաստատություններում մշակույթի, 

քաղաքականության ու պրակտիկաների այնպիսի 
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վերափոխում, որի արդունքում դրանք կկարողանան 
արձագանքել թե՛ տեղացի, թե՛ տարածաշրջանի կամ 
միջազգային ուսանողների բազմազանությանը, 

 ուսանողների մասնակցության բարձրացում (կամ նրանց 
բացառման նվազեցում) կրթական համակարգի մշակութային, 
ուսումնական և համայնքային կյանքում, 

 սովորելուն և մասնակցությանն առնչվող խոչընդոտների 
նվազեցում բոլոր ուսանողների համար, և ոչ միայն նրանց 
համար, ովքեր դասակարգվում են որպես ‹‹կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող›› կամ 
‹‹հաշմանդամություն ունեցող››, 

 դասեր քաղել առանձին ուսանողների՝ կրթական 
գործընթացին հասանելիություն ու մասնակցություն 
ունենալու արգելքները հաղթահարելու փորձերից, որպեսզի 
առավել ընդգրկուն փոփոխություններ մտցվեն՝ ի շահ բոլոր 
ուսանողների, 

  սովորողների միջև տարբերությունները դիտարկել որպես 
ուսուցումը օժանդակող ռեսուրսներ , այլ ոչ թե խնդիրներ, որ 
պետք է հաղթահարվեն, 

 դպրոցների ու համալսարանների դերի շեշտադրում 
համայնքներ ստեղծելու և արժեքներ ձևավորելու, ինչպես նաև 
շարունակական ձեռքբերումներ ունենալու գործընթացում,  

 դպրոցների ու համայնքների միջև փոխադարձ զարգացող 
հարաբերությունների խթանում,  

 ըմբռնում այն բանի, որ կրթության համակարգում 
ներառականությունը հասարակության ներառականության 
միայն մի բաղադրիչն է:  

Համաձայն Պորտլանդիայի Կոնկորդիա համալսարանի 
ներառական կրթության մասին բլոգի՝  ներառական կրթությունն 
այն է, երբ բոլոր ուսանողները, անկախ իրենց ունեցած  
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ֆիզիկական, մտավոր կամ բժշկական մարտահրավերներից, 
հաճախում են իրենց մոտակա դպրոցների իրենց տարիքին 
համապատասխան դասարանների հիմնական կրթության 
դասերին՝ ստանալու բարձրորակ ուղղորդում,  միջամտություն և 
աջակցություն, որը նրանց ուսումնական գործընթացում 
հաջողության հասնելու հնարավորություն կտա (Bui, Quirk, 
Almazan, & Valenti, 2010; Alquraini & Gut, 2012): 

Դպրոցն ու դասարանը նախապես ընդունում են, որ 
հատուկ կարիք ունեցող ուսանողները նույնքան ունակ են, 
որքան առանց հատուկ կարիքների ուսանողները: Ուստի 
բոլոր ուսանողներին քաջալերում են լիարժեք 
մասնակցություն ցուցաբերել իրենց դասարաններում և 
տեղական դպրոցի համայնքում: Շատ շարժումներ կան, 
որոնք վերաբերում են ուսանողների՝ նվազագույն 
խտրականություն դրսևորող միջավայրում կրթություն 
ստանալու օրենսդրությանը։ Սա նշանակում է, որ 
հիմնական կրթության շրջանակներում նրանք 
հնարավորինս շատ են առնչվում իրենց հասակակիցների 
հետ, ովքեր չունեն որևէ խնդիր (Alquraini & Gut, 2012): 

Հաջողված ներառական կրթություն իրականանում է՝ 
ուսանողների ֆիզիկական, ճանաչողական, կրթական, 
սոցիալական և զգացմունքային տարբերությունները ընդունելով, 
գիտակցելով ու պատշաճ վերբերմունք ցուցաբերելով: Սա 
ամենևին չի նշանակում, որ ուսանողները ընդհանրապես կարիք 
չունեն կանոնավոր դասերից բացի՝ արտադասարանային դասերի, 
որոնք անհրաժեշտ են խոսքային կամ այլ տեսակի թերապիայի 
համար:  

Հիմնական սկզբունքն այն է, որ ուսանողները իրենց ցանկալի 
ու սպասված զգան և պատշաճ աջակցություն ստանան: 
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Չափազանց կարևոր է նաև աջակցել չափահասներին: Այս 
գործընթացում ներգրավված հիմնական շահակիցներից են 
ընդհանուր կրթության ուսուցիչը, հատուկ կրթության ուսուցիչը, 
ուսումնական հաստատության այլ աշխատակիցներ, ինչպես նաև 
ծնողները:  

Ներառական կրթության և դասավանդման մեթոդներ  

Ներառականությունը չի նշանակում միայն, որ բոլորս 
հավասար ենք, կամ որ բոլորս համաձայն ենք, փոխարենը այն 
ստեղծում է նոր մոտեցում մեր բոլոր ուսանողների նկատմամբ՝ 
ներառյալ նրանց, ովքեր տարբեր շրջաններից կամ երկրներից են, 
ովքեր ունեն հատուկ կրթական կարիքներ, ովքեր ազգային 
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են: Ներառական 
մոտեցումը խրախուսում է դպրոցներին ու համալսարաններին 
դիտարկել ընդունելության տարբեր կանոնակարգեր կամ 
առաջարկել ուսուցման զանազան եղանակներ, այլ ոչ թե 
բացառապես կենտրոնանալ բժշկական խնդիրների կամ 
տերմինների վրա: Ներառական կրթության մոդել նախատեսելիս 
հետևյալ դրույթները պետք է հաշվի առնվեն՝ 
 ներառական քաղաքականության մշակում.  
 բարեհամբույր և ներառական մշակույթի ստեղծում.  
 ներառականություն ապահովող ռեսուրսների, 

տեխնոլոգիաների ու փորձերի կիրառում: 
 

Ներառական կրթությունը դասախոսական ու վարչական 
կազմին կարող է առաջարկել մի շարք գործնական լուծումներ՝ 
համոզվելու, որ ապահովվում է դասավանդման ու ուսուցման 
որակը, միևնույն ժամանակ կարող է հնարավորություն տալ 
տարբերակված կրթության կարիքներով (աուտիզմ կամ այլ 
խնդիր) սովորողներին մնալ իրենց հասակակիցների կողքին և 
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սովորել նրանց հետ միասին: Կարևոր է տեղյակ լինել 
յուրաքանչյուր սովորողի անհատական բնութագրից ու կրթական 
կարիքներից և հետևել, թե ինչպես է իրականացվում կրթական 
գործընթացը, ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում՝ աջակցելու 
արդյունավետ ուսուցման ու դասավանդման գործընթացին, և 
հավաստիանալու, որ բոլոր սովորողները կարողանում են 
հաջողությունների հասնել՝ ըստ իրենց հետաքրրքությունների ու 
հնարավորությունների:   

Ներառական կրթության աջակցության մեթոդներ  

Այսօրվա իրականության մեջ կարելի է սահմանել ներառական 
կրթության չորս հիմնական ուղղություններ. 

Համագործակցություն. Դասախոսական կազմը երբեմն պետք է 
համագործակցի այլ մասնագետների հետ, օրինակ՝ հոգեբանների, 
դպրոցների ուսուցիչների, թերապևտների, հասարակական 
աշխատողների հետ՝ համոզվելու, որ համալսարանում 
սովորողների կարիքները լիովին բավարարվում են:  

 Մասնագիտական աջակցություն. Որոշ համալսարաններում 
կարիք է առաջանում աշխատանքի ընդունելու հատուկ 
մասնագետների կամ խորհրդատուների նեղ մասնագիտական 
աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով (օրինակ տեխնիկայի 
կամ ծրագրային ապահովման մասնագետի)։ 

Անձնակազմի վերապատրաստում. Բոլոր համալսարաններում 
մասնագիտական զարգացումը պետք է առաջարկվի թե՛ 
դասախոսական, թե՛ վարչական կազմերին,  որպեսզի զարգացվի 
ներառական մոտեցումը: 

Համապատասխան ռեսուրսներ. Դպրոցների ու 
համալսարանների համար ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների 
ապահովում (օրինակ՝ էլեկտրոնային գրականություն, մատչելի 
կացարան, փոխադրամիջոցներ և այլն): 
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Ներառական գործընթացի հաջողությամբ իրականացումը 
կարող է ներառել հետևյալ կարևոր պայմանները՝ 
 դրական մթնոլորտի,  աջակցության և ըմբռնելիության 

մթնոլորտի ստեղծում, 
 ապահովության, հաջողության և փոխհամագործակցության 

զգացողության ապահովում, 
 նոր կարողություններ ձեռք բերելու, յուրաքանչյուր ուսանողի 

զարգացման ներուժը զարգացնելու հնարավորությունների 
ստեղծում,  

 ըստ անհրաժեշտության՝ բավականաչափ ժամանակի ու 
տարածքի տրամադրում ուսուցման անհատականացված 
մոտեցում ապահովելու համար:  

 

Լսարանում որոշ սովորողներ կարիք ունեն 
անհատականացված մոտեցման , որը կարող է ներառել՝  
 սովորողի անկախության զարգացում աստիճանական 

օգնության միջոցով,  
 հավելյալ ժամանակի տրամադրում հանձնարարությունների/ 

առաջադրանքների կատարման համար,  
 առաջադրանքների անհատական հանձնարարում, 
 սովորողի ու դասավանդողի՝ աշխատանքի համատեղ 

պլանավորում:  
 

Ի՞նչ ենք հասկանում ‹‹ներառական›› ասելով:  
Գոյություն ունեն ‹‹ներառական›› բառի բացատրության մի քանի 

տարբերակներ, որոնք ընդգրկում են հետևյալ դրույթները՝  
 Մանկավարժությունը պետք է բավարարի բազմապիսի 

սովորողների կարիքները և չպետք է արգելքներ ստեղծի 
առանձին ուսանողների կամ ուսանողների խմբերի համար։  
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 Մանկավարժությունը պետք է ապահովի կրթության 
մատչելիություն և մշակվի տարբեր շահակից կողմերի 
խորհրդակցությունների միջոցով։  

 Գնահատումը պետք է լինի բազմամոդել և ճկուն՝ 
պահպանելով նաև ակադեմիական չափանիշները։ 

 Հաստատությունները պետք է որդեգրեն առավել 
համապարփակ ու ամբողջական մոտեցում՝ սատարելու 
սովորողների բազմապիսի խմբերի ուսուցմանն ու 
դասավանդմանը:  

3. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 
Ուսումնական հաստատություններում դասավանդման և 

ուսուցման որակի բարելավման կարևորագույն մասն այնպիսի 
ուսումնական պլանի ձևավորումն է, որն արձագանքում է 
ազատության, հավասարության և բազմազանության 
հիմնախնդիրներին և ընդգրկում է բոլոր ուսանողներին որպես 
հավասար մասնակիցներ: Այսպիսի ուսումնական պլանը ոչ միայն 
կարտացոլի ուսանողների փորձառությունն ու 
հետաքրքրությունները լսարանում, այլ նաև կառաջարկի 
ժամանակակից աշխարհընկալման այլընտրանքային 
տարբերակներ:  

 
Հաստատությունների համար հրամայական է ձևավորել իրենց 
ուսումնական պլաններն այնպես, որ խթանեն բոլոր 
ուսանողների առաջընթացը: Ներառական մոտեցումը 
ուսումնական պլանի ձևավորմանը հաշվի է առնում 
ուսանողների կրթական, մշակութային ու սոցիալական 
տարբերություններն ու փորձառությունը, ինչպես նաև տարբեր 
ֆիզիկական կամ զգայական խանգարումներն ու նրանց 
հոգեմտավոր բարեկեցությունը: Այն հնարավորություն է տալիս 
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բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին ներդնելու 
որակի բարձրացման գործընթացներ, որոնք ապահովում են 
դասավանդման և ուսուցման գործընթացներում 
հավասարության սկզբունքները (Higher Education Academy, 2011):  

 
ա․Բովանդակություն և բազմազանություն 
Ներառական կրթությանն առնչվող բանավեճերում հնչող 

դրույթների ու գաղափարների շուրջ հաճախ վիճաբանություններ 
են ծագում՝ կախված դրանց կիրառելիությունից ու 
նշանակությունից: Հարկ է շեշտադրել, որ սոցիալական, 
քաղաքական և կրթական շարժումները, որոնք աջակցում են 
հանրային կրթության մեջ հավասար և ընդլայնված 
մասնակցությունը՝ անկախ մարդկանց միջև առկա 
տարբերություններից, պետք է պայքարեն այլ՝ գերիշխող և 
խորապես արմատացած գործընթացների, մտածողության ձևերի 
ու կառույցների դեմ, որոնք հիմնված են նորմալ ու նորմատիվ 
եղանակներով ուսուցման և դասավանդման, ինչպես նաև 
կրթության ցանկալի արդյունքներ գրանցելու պատկերացման վրա 
(Armstrong & Barton, 2007)։ 

Ներառական ուսումնական պլանը արձագանքում է 
յուրաքանչյուր ուսանողի ճանաչողական, զգացմունքային, 
սոցիալական և ստեղծագործական զարգացմանը:  Այն հիմնվում է 
21-րդ դարի կրթության չորս հիմնաքարերի վրա՝ սովորել իմանալ, 
կատարել, լինել և ապրել միասին: Նման ուսումնական պլանը 
առանցքային դեր ունի հանդուրժողականություն և մարդու 
իրավունքներ խթանելու գործում, ինչպես նաև  մշակութային, 
կրոնական, գենդերային և այլ տարբերություններընվազեցնելու 
արդյունավետ միջոց է: Ներառական ուսումնական պլանը հաշվի է 
առնում գենդերային, մշակութային պատկանելության և լեզվական 
նախադրյալները: Այն հնարավորություն է տալիս կոտրելու 
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բացասական կարծրատիպերը ոչ միայն ներկայացումներում և 
դասագրքերում, այլ նաև, որ ամենակարևորն է, դասախոսի 
վերաբերմունքում և ակնկալիքներում (UNESCO, 2009): 

Ուսումնական պլանը ճկուն դարձնելու համար պահանջվում է, 
որ դասախոսները վերանայեն պլանում ներկայացված գրքերն ու 
ուսումնառության ռեսուրսները, ինչպես նաև դասընթացի 
բովանդակության մատուցման ու գնահատման ձևերը: Առավել 
ներառական ուսումնական միջավայրի ստեղծումը ևս շատ 
կարևոր է, որպեսզի ուսանողներից ոմանք իրենց անտեսված 
չզգան լսարանում և լաբորատորիաներում: Որպեսզի 
ուսանողների մասնակցության ընդլայնումն իսկապես 
արդյունավետ լինի, ուսումնական հաստատությունները պետք է 
կենտրոնանան ոչ միայն ընդունելության, այլ նաև 
ընդունելությունից հետո ուսանողներին պահելու գործընթացների 
վրա: Սա անելու հիմնական եղանակը  ուսումնական պլանը 
կազմող դասախոսներին խրախուսելն է, որպեսզի նրանք 
ուսուցման գործընթացում ներառեն հավասարություն ու 
բազմազանություն, ուսումնական պլանը դարձնեն ճկուն, 
այդպիսով թերներկայացված խմբերի ներկայացուցիչ 
ուսանողները կհասկանան, որ  իրենց ևս արժևորում են որպես 
ակադեմիական հանրության հավասար անդամների:  

Ներառական ուսումնական պլանը ապահովում է, որ 
կրթությունը շարունակի գործել որպես ազատական ու 
ժողովրդավարական արժեքների ջատագով՝ քաջալերելով տարբեր 
տեսակետների փոխադարձ ըմբռնումը: Քանի որ հաշվի են 
առնվում բոլոր ուսանողների կարիքները, ուսանողները մեծ 
հնարավորություն ունեն արձանագրելու առաջընթաց և 
ակադեմիական հաջողություններ: 
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բ․ Ներառական դասընթացների ժամանակացույց (ներառյալ 
քննության և գնահատումների ժամանակայույցներ) 

Ուսումնական պլանի բովանդակություն 
Բազմազանությունը ուսումնական պլանում ներառելու 

հիմնական ուղիներից մեկը բազմազանությանն առնչվող 
հիմնախնդիրները դասընթացի բովանդակության մեջ 
ներկայացնելն է: Սա որոշ առարկաների շրջանակներում ավելի 
հեշտ է իրականացնելը, քան մյուսների պարագայում, բայց բոլոր 
առարկաներն էլ ունեն հնարավորություն ուսումնական 
բովանդակությունը դարձնելու առավել զգայուն ու մտահոգ 
բազմազանության ու ազատականության խնդիրների նկատմամբ: 
Այնուամենայնիվ, կարևոր է խուսափել կեղծ բարեփոխումներից։ 
Բազմազանությունը պետք է ներկայացվի հիմնական 
ուսումնական պլանում, այլ ոչ թե որպես առանձին միավոր: 
Ուսումնական պլանի բովանդակության մեջ անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել (Gore and Viney, 2006)՝ 
 Դասընթացների թեմաները: Դասընթացների թեմաները պետք 

է ընդգրկեն հնարավորինս բոլորի տեսակետները՝ ազգային 
փոքրամասնությունների, տարբեր կրոնական և ազգային 
պատկանելության ուսանողների, հատուկ կարիք 
ունեցողների,  կանանց ու տղամարդկանց: 

 Առաջարկվող ընթերցանություն: Առաջարկվող 
ընթերցանության նյութերը պետք է ներկայացնեն 
հասարակության տարբեր շերտերի գրողների։ Հարկավոր է 
հաշվի առնել գերիշխող պատումից տարբերվող 
այլընտրանքային պատումները 

 Դեպքի ուսումնասիրություններ: Դեպքի 
ուսումնասիրությունները կիրառվում են բազմաթիվ 
գիտակարգերում և բազմազան տեսակետներ ընդգրկելու 
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դյուրին եղանակ են: Կարծրատիպային օրինակների 
փոխարեն դեպքի ուսումնասիրության ժամանակ 
ներգրավված մարդիկ կարող են առավել նրբանկատ լինել ու 
արձագանքել ակադեմիական հանրության 
բազմազանությանը:  

 Ինքնությունը որպես ուսումնական պլանի մաս: Ինքնության 
խնդիրները ուսումնական պլանում ներառելով՝ բոլոր 
ուսանողներին հնարավորություն է տրվում դիտարկելու, թե 
ինչպես է իրենց ինքնությունը ձևավորում իրենց ուսուցման 
փորձառությունն ու ինչպես է այն առնչվում հասարակության 
մեջ ունեցած իրենց դերի հետ: 

 

Միացյալ Թագավորության Որակի ապահովման 
գործակալության՝ (2010) հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների հետ աշխատելու կոդեքսում նշվում են մի քանի 
եղանակներ, որոնք պետք է կիրառեն ուսումնական 
հաստատությունները՝ իրենց կողմից առաջարկվող 
դասընթացները հաշմանդամություն կամ կրթության 
առանձահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների 
համար առավել մատչելի ու հասանելի դարձնելու նպատակով: 
Այդ կանոններից մի քանիսը կարող են դիտարկվել որպես 
լավագույն փորձ այլ խմբերի ուսանողների համար և կարող են 
հեշտությամբ հարմարեցվել ուսանողների կրթական կարիքներին՝ 
նպաստելով ներառական ուսումնական պլանի ձևավորմանը: 
 Նոր կրթական ծրագրերի մշակումն ու գործող կրթական 

ծրագրերի վերանայումը և/կամ վերահաստատումը պետք է 
ներառի բաղադրիչ՝ գնահատելու, թե որքանով է կրթական 
ծրագիրը ներառական կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների համար: 
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 Դասավանդման և ուսուցման ու հարակից այլ 
գործընթացների ռազմավարություններ ձևավորելիս,  
իրականացնելիս, ինչպես նաև կրթական միջավայրը 
կազմակերպելիս պետք է ճանաչել հատուկ կարիքներ ունեցող 
ուսանողների իրավունքները, որոնք նրանց մասնակցությանը 
կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս կազմող բոլոր 
միջոցառումներին: 

 Կրթության գնահատումը պետք է երաշխավորի, որ 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ուսանողներին տրվում է հնարավորություն՝ ցուցադրելու 
իրենց ձեռք բերած կրթական վերջնարդյունքներն ու 
կոմպետենցիաները: 

 Ակադեմիական աջակցությունն ու ուղղորդումը պետք է 
հասանելի ու պատշաճ լինի ինչպես կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, այնպես էլ 
ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող բոլոր 
ուսանողների  համար: 

գ․ Անձնակազմի դերն ու պատասխանատվությունների 
շրջանակը 

Ուսումնական պլանը ճկուն դարձնելու նախաձեռնության 
գլխավոր մարտահրավերներից մեկը այդ գործընթացը 
հաստատության մշակույթի ու կառուցվածքի մեջ ներդնելն է: 
Անձնակազմը պետք է գիտակցի ուսումնական պլանում 
ճկունության, հավասարության և բազմազանության 
կարևորությունը և պետք է զինվի համապատասխան 
գործիքակազմով՝ այս հիմնախնդիրները իրենց դասընթացներում 
ներառելու և ուսումնական գործընթացն առավել ներառական 
դարձնելու նպատակով: Համալսարաններում դասախոսական 
կազմը պետք է հաշվի առնի յուրաքանչյուր ուսանողի նախընթաց 
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փորձառությունն ու գնահատման արդյունքները՝ լսարանում և 
դրանից դուրս:  Դասախոսական կամ ուսումնաօժանդակ կազմը 
պետք է յուրաքանչյուր ուսանողի համար ստեղծի մի 
թղթապանակ, որը կպարունակի տեղեկատվություն ուսանողի 
սեռի, տարիքի, լեզուների իմացության, ուսուցման ու դրան 
հասանելիության նախընտրելի ձևերի ու պահանջների 
վերաբերյալ: Կարող է լինել նաև տեղեկատվություն ուսանողի 
կրթական հատուկ կարիքների կամ կրթական ցանկացած 
տարբերակվածության վերաբերյալ, օրինակ՝ խլություն, 
համրություն կամ խոսքի ու լեզվի զարգացման հապաղում: Բոլոր 
տեսակի խոցելի տեղեկատվությունը պետք է պահվի գաղտնի, եթե 
ուսանողը տվյալների հրապարակման համաձայնություն չի տվել: 
Դասախոսական կամ ուսումնաօժանդակ կազմը պետք է զրույց 
վարի յուրաքանչյուր ուսանողի հետ նրա հետաքրքրությունների 
վերաբերյալ և հետևի նրան ընդհանուր լսարանի միջավայրում: 
Սա հնարավորություն է տալիս դասախոսին  կազմակերպելու 
դասավանդումն այնպես, որ բավարարի ուսանողների կարիքներն 
ու հասկանա, թե արդյոք փոփոխություններ ու լրացումներ 
անհրաժեշտ է իրականացնել դասի շաբաթական պլանում, թե ոչ: 
Դասախոսական կազմը պետք է իմանա դասավանդման տարբեր 
տեսակների մասին, պետք է սովորի, թե ինչպես  կարելի է 
տեղեկանալ տարբեր ուսանողների կարիքների մասին, 
հատկապես համալսարանում գրանցված և սովորող այն 
ուսանողների մասին, որոնք ունեն կրթական առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք, որպեսզի կարողանա ավելի թիրախային 
աջակցություն ցուցաբերել դասավանդման և ուսուցման 
գործընթացում:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 
Ինչպիսի՞ տեղեկատվություն եք Դուք հավաքագրում Ձեր 
ներկայիս ուսանողների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը 
տարածու՞մ եք դասախոսական կազմի շրջանում, որպեսզի նրանք 
կարողանան մշակել իրենց պլանը ներառական դասավանդման և 
ուսուցման համար: 
 
Մտածե՛ք Ձեր ուսումնական հաստատության որևէ կրթական 
ծրագրի մասին: Ինչպե՞ս կարող եք ուսումնական պլանը ավելի 
ներառական դարձնել:  
 
Կարո՞ղ եք բերել ներառական ուսումնական պլանների 
օրինակներ այլ համալսարաններից / դպրոցներից, որոնք 
ամբողջությամբ ներառական են: Ի՞նչ կարող եք սովորել այդ 
օրինակներից:  
 
Ինչպե՞ս կարող են տեխնոլոգիաները / էլեկտրոնային ուսուցումը 
օգնել Ձեզ՝ մշակելու առավել ներառական ուսումնական պլան: 
 
Դասախոսական կազմի ինչպիսի՞ վերապատրաստումներ են 
անհրաժեշտ Ձեր ուսումնական հաստատությունում:  
 

4. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
Ներառական գնահատումը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ 

բոլոր ուսանողները պետք է կարողանան ցույց տալ, որ իրենք ձեռք 
են բերել իրենց մոդուլի կամ դասընթացի կրթական 
վերջնարդյունքները: Ներառական գնահատումը չի հիմնվում 
կոնկրետ ուսանողների կարիքների վերաբերյալ 
ենթադրությունների վրա, փոխարենը՝ այն դիտարկում է բոլոր 
ուսանողների թույլ և ուժեղ կողմերը: Ներառական գնահատումը 
կիրառում է գնահատման առկա տարբերակների 
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ամբողջականությունը, և հաճախ ուսանողներին առաջարկվում է 
ընտրություն կատարել գնահատման բազմապիսի ձևաչափերից: 
Պլիմուտի համալսարանը (Plymouth University) նշում է 
ներառական գնահատման յոթ քայլ՝  

1. հիմնավորել գնահատումը գնահատման լավագույն 
սկզբունքների կիրառմամբ, 

2. կիրառել բազմազան գնահատման մեթոդներ մոդուլի կամ 
կրթական ծրագրի շրջանակներում, 

3. գնահատման ժամանակ կիրառել ընտրության 
հնարավորություն, 

4. ձևավորել ներառական քննություններ և թեստեր,  
5. դիտարկել, թե ինչպես կարող են տեխնոլոգիաները 

օժանդակել ձեզ և ձեր ուսանողներին,  
6. ուսանողներին պատրաստել, ներգրավել և աջակցել 

գնահատման գործընթացում,  
7. մշտադիտարկել, վերանայել և փորձառությունը կիսել 

դասախոսական կազմի հետ: 
 

Ավելի հստակեցնելով` պետք է նշել, որ ներառական 
գնահատումը «հեշտ գնահատում» չէ, նրա նպատակն է 
գնահատել ուսանողներին արդարացիորեն և հնարավորություն 
տալ ուսանողներին ձեռք բերել և ցույց տալ իրենց ուսուցման 
բոլոր արդյունքները՝ հնարավորինս նվազեցնելով իրենց 
խանգարող հանգամանքների ազդեցությունը:  
Բոլոր ուսանողներին միևնույն հիմքով գնահատելով՝ հույս 
ունենք նվազեցնելու խտրականությունն ու ուսանողների մոտ 
«առանձնացվածության» և մեկուսացվածության զգացումը: 
Ոմանք գուցե ունենան մասնագետների հատուկ օգնության 
կարիք, բայց այդ դեպքերը պետք է դառնան բացառություններ: 
Ներառական գնահատումը չպետք է զիջի կրթական կամ 
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մասնագիտական չափանիշներին: Այն պետք է բարելավի բոլոր 
ուսանողների՝ իրենց գիտելիքը և կարողությունները 
ներկայացնելու և կրթական վերջնարդյունքները ձեռք բերելու 
հնարավորությունները՝    (Plymouth University, 2015): 

Օքսֆորդի Բրուքս համալսարանը կազմել է որոշ օգտակար 
հարցեր դասախոսական կազմի համար, որոնք պետք է հաշվի 
առնվեն համապատասխան ու ներառական գնահատում 
ընտրելիս՝  
 Կարողանու՞մ եք ուսանողներին առաջարկել գնահատման 

այլընտրանքային մեթոդներ, որ թույլ կտա դրսևորելու 
կրթական միևնույն վերջնարդյունքները: Օրինակ՝ այն 
ուսանողի համար, որի առաջին լեզուն անգլերենը չէ, այն 
ուսանողի համար, ով էսսեներ գրելու դժվարություններ ունի, 
այն ուսանողի համար, ով կույր կամ խուլ է (նրանք 
հնարավորություն ունեն ներկայացնելու իրենց 
աշխատանքները նշանների լեզվով): 

 Կիրառու՞մ եք գնահատման բազմազան մեթոդներ, օրինակ՝ 
քննություններ, թեստեր լսարանում, բազմակի ընտրության 
տարբերակներով հարցեր, խմբային ներկայացումներ, 
կուրսային աշխատանքներ, տեսաձայնային նյութերի 
պատրաստում, ներկայացումներ, լաբորատոր աշխատանք: 

 Արդյոք գնահատման հարցերը հնարավորություն տալի՞ս են 
ուսանողներին ցուցադրելու իրենց յուրացրած գիտելիքը՝ 
իրենց սեփական օրինակները ներկայացնելով:  

 Գնահատման հարցերը ներառակա՞ն են: Նրանք վերաբերու՞մ 
են արդյոք ներառական դեպքերի ուսումնասիրությանը: 
Արդյոք նրանք արտահայտու՞մ են հատուկ տեսակետ: 
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 Ուսանողներից ոմանց հատուկ քննություն կամ հավելյալ 
ժամանակ առաջարկելու փոխարեն կարո՞ղ եք առաջարկել 
այլընտրանքային գնահատում:    

Ներառական գնահատում  

Ներառականությունը կարևոր գործոն է գնահատման մեջ, քանի 
որ արդարացի գնահատումը պետք է արտացոլի ուսանողների 
բազմազան խմբերի կարիքները: Բոլոր ուսանողներին իրենց 
գիտելիքը ցուցադրելու հավասար հնարավորություններ 
ապահովելու համար պետք է դիտարկել կրթական 
վերջնարդյունքների դրսևորման զանազան միջոցներ: Այն, որ 
ուսանողներն ունեն գնահատման բազմազան տարբերակներ և 
գնահատման մեթոդը կամ եղանակն ընտրելու որոշակի 
ազատություն,  կարող է նպաստել ընդհանուր գնահատման 
գործընթացի բարելավմանը, որից կշահեն բոլոր ուսանողները։  

Գնահատման գործընթացները և մեթոդները պետք է լինեն 
բավականին ճկուն, որպեսզի հարմարեցվեն ուսանողների 
կարիքներին և օգնեն հաղթահարելու այն հիմնական 
անբարենպաստ պայմանները, որոնց կարող են բախվել առանձին 
ուսանողներ: 

Ներառական փորձ նշանակում է՝ 

 համոզվել, որ գնահատման ռազմավարությունը ներառում է 
գնահատման տարբեր ձևաչափեր, 

 համոզվել, որ գնահատման մեթոդները մշակութային առումով 
ներառական են, 

 վերջնաժամկետներ սահմանելիս հաշվի առնել կրոնական 
արարողությունները,  
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 վերջնաժամկետներ սահմանելիս հաշվի առնել դպրոցական 
արձակուրդները և ընտանիքում ուսանողների 
պատասխանատվությունները, 

 հաշվի առնել ուսանողների նախկին կրթությունն ու նրանց 
օժանդակություն տրամադրել անծանոթ գործընթացներ 
իրականացնելիս, օրինակ՝ այն ուսանողներին, որոնք 
խմբային աշխատանքներ իրականացնելու փորձ չունեն։ 

Շատ դեպքերում հաստատությունները պետք է համոզվեն, որ 
գնահատումը արժևորում է կրթական վերջնարդյունքները, այլ ոչ 
թե սովորողի կրթության տեմպը, ճարպկությունը, տեսլականը և 
ֆիզիկական տոկունությունը: 

Անհատականացված ուսուցում և գնահատում 

Ուսանողներին իրենց ուսուցման ու գնահատման 
գործընթացների մեջ ներգրավելը հնարավորություններ է տալիս 
նրանց ազդեցություն ունենալու իրենց առաջընթացի վրա և 
կիրառելու ուսումնական պլանի գնահատման իրենց նախընտրած 
մեթոդները: Ինքնագնահատումն ու գործընկերային գնահատումը 
ևս ազդեցիկ մոտիվացիոն գործիքներ են, որոնք կարող են 
կիրառվել գնահատման բազմաթիվ տեխնիկաների հետ միասին:   

Օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառում 

Ուսանողներին պետք է թույլատրել կիրառել իրենց օժանդակ 
տեխնոլոգիաները՝ հասանելիություն ունենալու հարցերին ու 
ներկայացնելու իրենց պատասխանները: Սա օգտակար է տարբեր 
ուսանողների համար տարբեր առումներով, օրինակ՝  
 այն ուսանողներին, ովքեր հենաշարժական խնդիր ունեն և չեն 

կարողանում վերցնել քննության թերթիկը, 
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 կույր ուսանողներին, ովքեր կարող են հասանելիություն 
ունենալ քննական հարցերին՝ կիրառելով հատուկ 
ընթերցանության էկրաններ,  

 ուսանողները կարող են ձևափոխել հարցերը՝ ըստ իրենց 
կարիքների (օրինակ՝ տառաչափ, գույն, տառատեսակ և այլն), 

 նրանք, ովքեր ունեն տեսողական խնդիրներ, կարող են 
ընտրել տեքստի այնպիսի ձևաչափ, որը կհեշտացնի և 
արդյունավետ կդարձնի նրանց ընթերցանությունը, 

 տեքստից-խոսք ծրագիրը կարող է բարձրաձայն կարդալ 
հարցերը, որպեսզի տեսողական խնդիրներ ունեցող 
ուսանողները կարողանան հասկանալ հարցերն ու այլ 
պահանջները: Հարկավոր է ստուգել, թե արդյոք այս ծրագիրը 
լավ է աշխատում նաև ցանկացած մաթեմատիկական կամ 
գիտական բանաձևի դեպքում:  

Ուսանողները կարող են նաև ստուգել իրենց առաջընթացն ու 
ստանալ օբյեկտիվ արձագանք, որը նրանց կօգնի զորացնել ու 
ամրապնդել սովորածը: Սա կարող է օգտակար լինել հատկապես 
նրանց համար, ովքեր ունեն հիշողության խնդիրներ կամ 
աուտիզմի նախանշաններ, ովքեր նախընտրում են սահմանափակ 
մարդային շփում: 

Փաստերի վրա հիմնված գնահատում 

Շատ մասնագիտական ասոցիացիաներ, օրինակ՝ բժշկական, 
առողջապահական և ինժեներական, ներկայումս կիրառում են 
ուսումնական ձեռքբերումների փաստագրումը որպես 
որակավորման չափանիշ մասնագիտական առաջխաղացման 
համար: Այս փաստագրումը ներկայացվում է թվայնացված կամ 
էլեկտրոնային պորտֆոլիոյում: Էլեկտրոնային պորտֆոլիոյի 
կիրառումը հնարավորություն է տալիս անհատներին ցուցադրել 
իրենց կոմպետենտությունը անձնական ու անհատականացված 
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ձևով: Ֆորմալացված թեստերի սահմանափակումները այլևս 
խոչընդոտ չեն ձեռքբերումների ցուցադրման համար:  

Որպես փաստագրման աղբյուր կիրառվում են նաև այն 
փաստաթղթերը, որոնք մշակվել են որոշակի աշխատանքի 
արդյունքում, գործընթացի կամ արդյունքի վերաբերյալ 
տեսանյութերը կամ նկարները: Վկաների կարծիքները, 
գնահատողի դիտարկումները կամ հավաստագրված թեկնածուի 
հաշվետվությունները կարող են ձայնագրվել՝ կիրառելով տեսա 
կամ ձայնագրություն՝ գործընթացի հավաստման նպատակով:  
 

Արգելքներ 

Չնայած էլեկտրոնային գնահատումը ունի մեծ ներուժ 
հասանելիություն ապահովելու համար, սակայն այդ ներուժը 
միշտ չէ, որ կիրառվում է: Սա կարող է լինել հարցերի ձևավորման 
սխալի, ծրագրային ապահովման կամ այն հարթակի պատճառով, 
որտեղ տեղադրված է հարցաշարը:  

Տարբեր հատուկ կարիք ունեցող ուսանողներ հանդիպում են 
ուսուցման տարբեր արգելքների, էլեկտրոնային գնահատումը, որը 
լավ է աշխատում օրինակ դիսլեքսիա ունեցողների համար, կարող 
է միանգամայն անհասանելի լինել կույր ուսանողների համար: 
Որոշ արգելքներ (օրինակ հարցերի սխալ ձևավորումը) կարող են 
բավականին արագ լուծվել, սակայն մյուսները, օրինակ 
հարցաշարի ծրագրային ապահովումը կամ վիրտուալ կրթական 
միջավայրը, որտեղ ներկայացված է հարցաշարը, ավելի դժվար 
լուծելի արգելքներ են:  

Անանուն գնահատում / նշավորում 

Անանուն գնահատումը / նշավորումը, որը երբեմն կոչվում է 
‹‹կույր գնահատում››, գնահատման համակարգ է, որտեղ ուսանողի 
անունը անհայտ է գնահատողի համար: Անանուն գնահատման 
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ամենատարածված ձևերից է այն, որ ուսանողի անունի փոխարեն 
օգտագործվում է մի թիվ, որը մատնանշում է նրա աշխատանքը 
գնահատման ամբողջ գործընթացի ընթացքում: 
Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ անանուն 
գնահատումը կարող է նպաստել նվազեցնելու խտրականության 
հավանականությունն ու դրա նկատմամբ վախը: Անանուն 
գնահատումը չի լուծում խտրականության խնդիրը, բայց այն 
կարևոր բաղադրիչ է ուսումնական պլանի ճկունությունն 
ապահովելու հարցում:  
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 
Ինչպե՞ս կարող եք Ձեր հաստատությունում  գնահատումը 
դարձնել ավելի ներառական: 
 
Կա՞ն արդյոք նոր գնահատման տեսակներ, որոնք կարող են 
ներառվել Ձեր ներկայիս դասընթացներում:  
 
Ինչպե՞ս է Ձեր հաստատությունը հոգում ուսանողների տարբեր 
խմբերի համար,  որպեսզի նրանք ունեն բոլոր 
հնարավորությունները իրենց սովորածը ներկայացնելու համար: 
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5. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆ 
 

Ձեր լսարանը  

Համոզվեք, որ ընտրել եք լսարանի համար 
ամենաարդյունավետ դասավորվածությունը, և բոլոր 
ուսանողները կարողանում են տեսնել ու հստակ լսել Ձեզ 
այնտեղից, որտեղ իրենք նստած են: Հնարավոր է՝ Դուք 
բարձրախոսի կարիք ունենաք մեծ խմբերում, հատկապես 
աղմկահարույց աշխատանքներ իրականացնելիս, օրինակ՝ 
աշխատաժողով կամ լաբորատոր աշխատանք: Լուսավորությունը 
նույնպես կարևոր է. համոզվեք, որ սենյակը պատշաճ կերպով 
լուսավորված է, որպեսզի ուսանողները կարողանան տեսնել Ձեզ 
և Ձեր ներկայացումը, կարողանան գրառումներ կատարել և այլն: 
Սա հատկապես կարևոր է խուլ ուսանողների համար (ովքեր 
կարիք ունեն հստակորեն տեսնելու Ձեր դեմքը) կամ այն 
ուսանողների համար, ովքեր տեսողական խնդիրներ ունեն 
(կարիք ունեն կարդալու իրենց գրառումները): 

Լսարանի ակուստիկան ևս կարևոր է. անհրաժեշտ է ստուգել 
լսարանի ավելորդ ֆոնային աղմուկը, քանի որ ավելորդ աղմուկը 
կարող է Ձեր դասընթացը լսելու և կենտրոնանալու 
դժվարություններ հարուցել ուսանողների մոտ: Եթե ունեք 
ուսանող, որ անվասայլակ է օգտագործում կամ ունի 
հենաշարժողական խնդիրներ, ապա ստուգեք, որ լսարանի և 
մասնաշենքի մուտքերը, ելքերն ու լսարանների նստարանները / 
աշխատանքային պայմանները հարմարավետ լինեն: Հնարավոր է՝ 
որոշ ուսանողներ նաև ձայնագրման սարքավորումների կարիք 
ունենան․ պետք է համոզվել, որ նրանք նստած են լսարանի 
այնպիսի հատվածում, որտեղ լավ ակուստիկա և լսելիություն կա: 
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Տեխնոլոգիաների կիրառում 

Կիրառե՛ք խառը տիպի ուսուցման ռեսուրսներ՝ աջակցելու 
դասավանդման գործընթացին լսարանում: Բազմաթիվ 
ուսանողների կարծիքով այս ռեսուրսները կարևոր են 
քննություններին նախապատրաստվելու համար կամ տարբեր 
առաջադրանքներ իրականացնելիս:  

Դուք կարող եք դիտարկել նաև հետևյալ հղումները՝ Ձեր 
առարկայի շրջանակներում որոշակի գաղափարներ կիրառելու 
համար: 

Khan Academy; https://www.khanacademy.org/ 
Future Learn: https://www.futurelearn.com/courses 
Կարող եք մշակել Ձեր ռեսուրսները՝ կիրառելով Screencastify 

հետևյալ հղումով՝ https://www.screencastify.com/education/ 
Զարգացրեք Ձեր առցանց հմտությունները անվճար 

դասընթացի միջոցով MOOC: 
https://teaching.unsw.edu.au/learning-teach-online-mooc 

Խմբային աշխատանք 

Խմբային աշխատանք կազմակերպելիս ուսանողներին 
բաժանեք խմբերի, այլ ոչ թե պարզապես թույլատրեք նրանց ամեն 
շաբաթ աշխատել միևնույն մարդկանց հետ: Սա կքաջալերի բոլոր 
ուսանողներին մասնակցելու, և նրանք, ովքեր քիչ շփվող ու 
առանձնացված են, իրենց ներգրավված կզգան լսարանում: Հստակ 
ուղեցույցներ և կանոններ տվե՛ք յուրաքանչյուր խմբին, որպեսզի 
նրանք հստակ պատկերացնեն, թե ինչ է իրենցից ակնկալվում:  

Մասնակցության քաջալերում 

Համոզվե՛ք, որ բոլոր ուսանողների ձայնը լսելի է, և քաջալերե՛ք 
նրանց՝ մասնակցելու դասերին: Կիրառե՛ք այնպիսի տեխնիկաներ, 

https://www.khanacademy.org/
https://www.futurelearn.com/courses
https://www.screencastify.com/education/
https://teaching.unsw.edu.au/learning-teach-online-mooc
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ինչպիսիք են խմբային աշխատանքները, համագործակցային 
ուսուցումը կամ խմբային ծրագրերը: Փորձե՛ք նվազեցնել մեկ 
անհատի կողմից քննարկումների մշտական վարումը, որպեսզի 
մասնակցության հնարավորություն տրվի խմբի բոլոր 
ուսանողներին: Որոշ ուսանողների համար խմբային աշխատանքը 
մարտահրավեր է (օրինակ խուլ ուսանողների կամ Ասպերգերի 
(Asperger) համախտանիշն ունեցող ուսանողների համար), 
հետևաբար համոզվե՛ք, որ հաշվի եք առնում նրանց կրթական 
կարիքները լսարանային ցանկացած աշխատանքի պլանավորման 
փուլում:  

Լսել, թե ինչ են ասում ուսանողները 

Խնդրե՛ք ուսանողներից հետադարձ կապ այն մասին, թե արդյոք 
նրանք իրենց ներգրավված են զգում ուսումնական գործընթացին: 
Օրինակ՝ կարող եք ուսանողներին խնդրել անանուն կերպով գրել 
իրենց կարծիքը դասի ընթացքի մասին, ինչն է, ըստ իրենց, լավ և 
ինչը բարելավման կարիք ունի: Հաջորդ դասընթացին կարող եք 
հետևել նրանց կողմից ներկայացված առաջարկություններին՝ 
կատարելով որոշ փոփոխություններ դասընթացի 
կազմակերպման ու իրականացման մեջ: Սա հատկապես կարևոր 
է նոր բարդ տեսություն բացատրելիս, այս կերպ կարող եք 
իմանալ, թե արդյոք բոլորը հասկացել են՝ ինչ եք Դուք 
դասավանդում, թե ոչ:  

Դասընթացի գործընկերային գնահատում (դասալսում) 

Հարցրե՛ք Ձեր գործընկերներին՝ արդյոք նրանք կարող են 
ներկա գտնվել Ձեր դասին, ապա և կարծիք հայտնել; Կարող եք 
նրանց խնդրել, որ կարծիք հայտնեն ներառականությանն առնչվող 
կոնկրետ թեմաների վեաբերյալ, օրինակ՝ Ձեր ներկայացման 
ձևավորումը, Ձեր խոսելու ձևը, հիմնական թեմաները 
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բացատրելու մեթոդները, կամ մատնանշեն Ձեր դասի այն 
բաղադրիչները, որոնք որոշ ուսանողների մոտ դժվարություններ 
են առաջացնում: 

Տե՛ս հավելված 1–ում տեղադրված ձևաչափը, որը կարող է 
օգտագործվել գործընկերների կողմից դասալսումների ժամանակ: 
Հետևյալ հղումով էլ հասանելի են ուղեցույցներ գործընկերային 
գնահատման ու դասախոսական կազմի գնահատման համար՝ 
https://www.wwu.edu/teachinghandbook/evaluation_of_teaching/
evalteaching_fac_peer_review.shtml: 

Մասնաշենքերի մատչելիություն 

ԱՄՆ-ի Հաշմանդամության ազգային մարմինը (2012) 
հրապարակել է օգտակար ուղեցույց մասնաշենքի ու լսարանների 
մատչելիության վերաբերյալ: ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ 
հղումով՝ http://nda.ie/nda-files/Improving-the-Accessibility-of-
Schools.doc. 
 

6. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐ 

Ներառական դասավանդման փորձարկված մեթոդների 
օրինակներ՝ 

Այս գլխում կներկայացվեն ներառական դասավանդման 
մեթոդների կոնկրետ օրինակներ: Օրինակները վերցված են 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատանքային փորձ 
ունեցող փորձագետներից:  Կարևոր է նշել, որ օրինակները 
ներկայացված են ներառական ներկայացումների տեսքով, 
հետևաբար նրանք թիրախավորում են հաշմանդամության 
առանձին տեսակները:  

https://www.wwu.edu/teachinghandbook/evaluation_of_teaching/evalteaching_fac_peer_review.shtml
https://www.wwu.edu/teachinghandbook/evaluation_of_teaching/evalteaching_fac_peer_review.shtml
http://nda.ie/nda-files/Improving-the-Accessibility-of-Schools.doc
http://nda.ie/nda-files/Improving-the-Accessibility-of-Schools.doc
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Ներառական ներկայացումների ամենակարևոր 
բնութագրիչներից մեկը լսարանի՝ ներառյալ հատուկ կարիքներ 
ունեցողների համար ապահովվող մատչելիությունն է։   

 
ա․ Ներկայացման հստակություն 

Ներկայացում պատրաստելու գործընթացում դասախոսը պետք 
է միշտ իմանա, թե ում համար է պատրաստում այդ 
ներկայացումը: Յուրաքանչյուր դասավանդման ու կրթական 
գործընթացի սկզբում կարևոր է, որ ուսուցիչները / դասախոսները 
ներկայանան իրենց լսարանին ու խնդրեն, որ նրանք էլ 
ներկայանան: Այս մոտեցմամբ նրանք հնարավորություն են 
ունենում առավել լավ ճանաչել լսարանին և նկատել, թե կան 
արդյոք կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձինք, որոնց համար պետք է որոշակիորեն հարմարեցնել իրենց 
դասավանդման մոտեցումները:  

Ներկայացման հստակության մասին խոսելիս պետք է շեշտել, 
որ ներկայացումը լինի ընթեռնելի։ 

 
Համառոտ. չլինեն շատ բառեր, սակայն արտահայտվի թեմայի 

հիմնական նպատակը: 
Տառաչափը պետք է տեսանելի լինի. այն դեպքում, երբ 

տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ են ներկա, անհրաժեշտ է 
տրամադրել ներկայացման թղթային տարբերակը` ավելի մեծ 
տառաչափերով:  

Չափազանց շատ գույներն ու անիմացիաները շեղում են 
լսարանի ուշադրությունը:  

Համապարփակությունն ու պարզությունը կարևոր են:  
Տրամադրել դասախոսին ավելի մոտ գտնվող նստատեղեր այն 

անձանց, ովքեր լսողական խնդիրներ ունեն (դասախոսը չպետք է 
մեջքով շրջվի լսարանին / հանրությանը): 
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բ․ Ծրագրի ներառական կիրառում 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բոլոր տեսակները, որոնք 
հնարավորություն են տալիս կիրառելու մատչելի դասավանդման 
մեթոդներ, դիտարկվում են որպես կրթական ծրագրի ներառական 
կիրառում: Դրանցից են Microsoft Office PowerPoint, տեսանյութեր, 
համակարգչային և բջջային հավելվածներ, հասանելի կայքէջեր և 
այլն: Microsoft Office PowerPoint-ի միջոցով ներկայացում 
պատրաստելու համար անհրաժեշտ է հետևել նշված քայլերին. 
PowerPoint ներկայացումները սովորաբար հիմնվում են 
տեսողական ցուցադրության վրա, հետևաբար, եթե լսարանում 
կան մարդիկ, ովքեր կույր են կամ ունեն տեսողական խնդիրներ, 
դասախոսը ներկայացումը պատրաստելիս պետք է հաշվի առնի 
այդ խնդիրները: Հետևյալ առաջարկությունները կարող են օգնել 
ներկայացումն ավելի արդյունավետ ու ներառական 
պատրաստելու հարցում:  

 
Ներկայացման 

բովանդակություն և 
ձևավորում 

Արդյունավետ փորձի 
առաջարկություններ 

Օգտագործե՛ք մեծ 
տառաչափ, ընթեռնելի և 
պարզ տառատեսակ 
(նվազագույնը 28)  

Անհրաժեշտ է նվազեցնել կարդալու 
ծանրաբեռնվածությունը դիսլեքսիա 
կամ տեսողական խնդիրներ ունեցող 
անձանց համար: Կարդալը կարող է 
հեշտացվել նրանց համար, եթե 
կիրառվի նրանց ծանոթ տառատեսակ, 
օրինակ՝ Arial կամ Calibri: Խուսափե՛ք 
միայն մեծատառեր օգտագործելուց 
կամ շեղատառ ու ընդգծված երկար 
տեքստեր ներկայացնելուց:  

Ձևավորե՛ք ներկայացումը 
հնարավորինս պարզ ձևով, 
ինչպես նաև թողե՛ք ազատ 

Միշտ պահպանե՛ք համապատասխան 
չափով ազատ տարածություններ ու 
դատարկ տողեր պարբերությունների 
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տարածքներ միջև:  
Դիսլեքսիա ունեցող մարդիկ հաճախ 
նկարագրում են, որ տեքստը կարծես 
թե լողում է էջի վրայով (քանի որ 
տեքստի մի տողը միախառնվում է իր 
ներքևի տողին): Նրանք հաճախ 
տեքստը շաղված կամ աղավաղված են 
տեսնում:  
 

Ստուգե՛ք Ձեր 
ներկայացումը Ձեր 
գործընկերոջ հետ 

Ստուգե՛ք, որ Ձեր ներկայացումը 
դյուրընթեռնելի և հասկանալի լինի 
լսարանի ամենավերջից,  ճշգրտ՛եք 
ներկայացնելու վրա ծախսվող Ձեր 
ժամանակն ու 
համապատասխանեցրե՛ք այն՝ ըստ 
անհրաժեշտության:  

Ներկայացրե՛ք նաև 
գծապատկերները կամ 
աղյուսակները բացատրող 
տեքստ 
 
 
Տեսողական 
բովանդակությունը 
ներառում է պատկերներ, 
Smart Art գրաֆիկներ, 
գծապատկերներ, 
տեսանյութեր, բնագրեր 
 
 
 

Մարդիկ, ովքեր ունեն տեսողական 
խնդիրներ և չեն կարողանում տեսնել 
էկրանին գրվածը, բացատրական 
տեքստի միջոցով կարող են հասկանալ 
նկարների կամ գծապատկերների 
կարևորագույն տվյալները:  
Կարևոր տեղեկատվությունը պետք է 
փոխանցվի պատկերների վրա առկա 
տեքստերի միջոցով: Եթե կիրառվում է 
տեքստ պարունակող պատկեր, ապա 
տեքստը պետք է անպայման նշվի 
փաստաթղթում:  
Բացատրական տեքստում պատկերը 
պետք է հակիրճ նկարագրվի, պետք է 
նշվի, որ այն տեքստ է պարունակում, 
նաև պետք է նշվի նպատակը:  

Համաատասխան 
բովանդակության 
հաջորդականություն. 
Ստուգե՛ք, թե արդյոք 
տեսասահիկները (սլայդերը) 

Տեսասահիկի վրա հայտնվող 
տարրերը՝ տեքստը կամ պատկերները, 
մարդիկ սովորաբար կարդում են այն 
հաջորդականությամբ, որով դրանք 
հայտնվում են տեսասահիկում: 
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ներկայացված են 
համապատասխան 
հերթականությամբ 

Սակայն էկրանի ընթերցման 
համակարգը կարդում է այդ տարրերը 
այն հերթականությամբ, որով դրանք 
հավելվել են տեսասահիկին: 
Հնարավոր է, որ այդ 
հաջորդականությունը տարբերվի 
տվյալ պահին տեսասահիկում 
ցուցադրվող հաջորդականությունից և 
առաջացնի որոշակի խառնաշփոթ:  
Համոզվելու համար, որ բոլորը 
կարդում են տեսասահիկի 
բովանդակությունը՝ ըստ 
համապատասխան հերթականության, 
նախ պետք է ստուգել էկրանի 
ընթերցման ծրագիրը:  

Եթե ստեղծվում է նոր 
տեսասահիկ, կարող եք 
կիրառել տեսասահիկում 
առկա պատրաստի 
ձևավորման ֆունկցիան 

PowerPoint-ը պարունակում է  
տեսասահիկների պատրաստի 
հաջորդականություն, որը կարելի է 
կիրառել ցանկացած տեսասահիկի 
վրա: Նոր տեսասահիկների դեպքում 
այս հաջորդականությունը 
մեխանիկորեն ստուգվում է՝ տեսնելու, 
թե արդյոք նյութերի ընթերցման 
հաջորդականությունը կիրառվում է 
բոլոր տեսասահիկների համար:  

Հիպերհղումներ և 
տեքստային հուշումներ 

էկրան ընթերցող (screen readers) 
սարքեր գործածող մարդիկ, կարող են 
երբեմն սկան անել հղումների ցանկը: 
Հղումները պետք է հստակ 
տեղեկատվություն տան թիրախային 
հարցի վերաբերյալ: Օրինակ, ‹‹սեղմիր 
այստեղ›› տեքստը չպետք է կիրառվի 
որպես հղում, փոխարենը՝ պետք է 
ներկայացվի հղման աղբյուրը 
հասանելի դարձնող էջի ամբողջական 
անվանումը:  
Հուշում: Հուշումը էկրանին հայտնվում 
է այն ժամանակ, երբ օգտատերը 
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համակարգչի սլաքը պահում է 
հիպերհղում պարունակող տեքստի 
կամ պատկերի վրա: 

Գույնը չպետք է կիրառվի 
որպես կարևոր 
տեղեկատվության 
փոխանցման միակ միջոց 

Կույր կամ տեսողության խնդիրներ 
ունեցող մարդիկ կամ նրանք, ովքեր 
գույները չեն տարբերակում, կարող է 
չընկալեն նյութի իմաստը, որ 
փոխանցվում է որոշակի գույների 
միջոցով:  
Օրինակ, հղումը կարելի է ընդգծել մի 
այնպիսի գույնով, որ գույները 
չտարբերակող մարդիկ կարողանան 
հասկանալ, որ տվյալ տեքստը հղում է 
պարունակում՝ չնայած այն փաստին, 
որ նրանք գույնը չեն ճանաչում:  
Թավ տառերը կամ մեծ տառաչափը 
կարող է կիրառվել վերնագրերի 
դեպքում:  

Կիրառե՛ք տեքստի և ֆոնի 
գույների պատշաճ 
հակադրություններ 

Տեքստի և ֆոնի միջև պետք է լինի 
հստակ հակադրություն, որպեսզի 
տեսողական խնդիրներ ունեցող 
անձինք կարողանան ընթերցել 
տեքստը: Տեքստի համար անհրաժեշտ 
է կիրառել մուգ գույն սպիտակ կամ 
բաց գույնի ֆոնի վրա, կամ սպիտակ 
տեքստ՝ մուգ ֆոնի վրա:  
Սև և սպիտակ գույների ձևաչափերը 
պարզեցնում են տեքստի ու 
պատկերների միջև 
տարբերությունները հատկապես այն 
մարդկանց համար, որոնք չեն 
տարբերում գույները:  

Ստուգե՛ք, թե ինչ տեսք ունի 
ներկայացման թղթային 
տարբերակը ուսանողների 
համար 

Եթե առկա է գույների թույլ 
հակադրություն, ուսանողների համար 
դժվար կլինի կարդալ այն, ինչ տպել 
են: 
 Շատ ուսանողներ սիրում են նախքան 
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դասընթացը տպել ներկայացումը, 
հետևաբար անհրաժեշտ է 
ուշադրություն դարձնել, որ բոլոր 
տեքստերն ու գրաֆիկները 
ամբողջովին ընթեռնելի լինեն տպած 
վիճակում:  

Վերնագրե՛ք յուրաքանչյուր 
տեսասահիկը 

Կույր կամ տեսողական խնդիր 
ունեցող մարդիկ, որոնք դժվարանում 
են կարդալ տեսասահիկները, 
կիրառում են էկրան ընթերցող 
ծրագիրը: Անհրաժեշտ է վերնագրել 
յուրաքանչյուր տեսասահիկը, 
որպեսզի էկրան ընթերցող ծրագրի 
միջոցով նրանք կարողանան անցնել 
տեսասահիկների վերնագրերով և 
ընտրեն իրենց անհրաժեշտ 
տեսասահիկը: Սա նաև օգտակար է 
այն ուսանողների համար, որոնք 
կիրառում են այս տարբերակը 
քննություններին պատրաստվելիս:  

Կիրառե՛ք պարզ աղյուսակի 
ձևաչափը և ներկայացրե՛ք 
տեղեկատվությունը 
աղյուսակի վերնագրային 
հատվածում 

Էկրան ընթերցող ծրագիրը հետևում է 
էկրանի նյութին՝ հաշվելով աղյուսակի 
վանդակները: Եթե աղյուսակը 
տեղադրված է մեկ այլ աղյուսակի մեջ, 
կամ աղյուսակի վանդակները 
միացված են կամ բաժանված, 
ծրագիրը չի կարողանում հաշվել 
վանդակների քանակն ու չի կարող 
պատշաճ տեղեկատվություն հաղորդել 
աղյուսակի վերաբերյալ: Աղյուսակի 
դատարկ վանդակները կարող են 
ստիպել, որ Էկրանի ընթերցող 
ծրագիրը կիրառողին թվա, թե 
աղյուսակում այլևս տեղեկատվություն 
չկա: 

Օգտագործե՛ք տեսանյութեր, 
որոնք հասանելի են 

Ենթագրերը սովորաբար 
ներկայացնում են խոսքի 
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լսողական կամ տեսողական 
խնդիրներ ունեցողների 
համար  

սղագրությունը կամ 
թարգմանությունը։  
Փակ ենթագրերը (Closed caption) 
սովորաբար նկարագրում են այն 
ձայները, որոնք լսվում են տեսարանից 
դուրս, օրինակ՝ երաժշտություն կամ 
ձայնային էֆեկտները:  
Տեսանյութի նկարագրությունը 
տեսանյութի առանցքային տարրերի 
բանավոր նկարագրությունն է, որը 
ներկայացվում է խոսքի դադարների 
ընթացքում:  Տվյալ 
նկարագրությունները տեսանյութը 
հասանելի են դարձնում կույր կամ 
տեսողական խնդիրներ ունեցող 
անձանց համար:  

Վերցված է՝ https://support.office.com/hr-hr/article/pristupačne-prezentacije-programa-
powerpoint-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25#PickTab=Windows. 

 
գ․ Ներառական դասավանդման մեթոդներ  

Այստեղ հարկավոր է լինել ստեղծագործ, ըմբռնող ու 
հասկացող՝ առանց նյութի բովանդակությունից շեղվելու: Օրինակ, 
լսարանից դուրս կարող եք ‹‹թատրոն››  խաղալ, արվեստ կիրառել՝ 
խթանելու նրանց զգայարանները, լավ հիշողությունը, կարող եք 
դասի ընթացքում նրանց տեղերն ու դերերը փոխել, կարող եք 
խաղեր խաղալ՝ նրանց ուշադրությունն ու 
կենտրոնացվածությունը լավացնելու համար: Կարող եք խառնել 
խմբերը, ավելի ուժեղները օգնում են թույլերին, առավել 
ակտիվները օգնում են նրանց, ովքեր ավելի քիչ ակտիվություն են 
ցուցաբերում: Կարևոր է գովաբանել, ընդունել յուրաքանչյուրի 
կարծիքը, կարևոր է գիտակցել, որ չկա ճիշտ կամ սխալ, կարևոր է, 
որը բոլորը սովորեն մեկը մյուսից:  
Օրինակ՝  
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 Բացահայտել ուսանողների ֆունկցիոնալ առավելություններն 
ու կարողությունները (եթե ուսանողի մոտ նկատվում են 
արվեստի ուղղությամբ կարողություններ, ապա դասախոսը 
պետք է նրան ներառի արտալսարանային արվեստի 
ակումբում, որտեղ ուսանողը կունենա իր հատուկ ու կարևոր 
դերը)։ 

 Տրամադրել տեխնիկական ու նյութական աջակցություն 
(դասերի ընթացքում շարժվելու հնարավորություններ, 
աշխատանքի ուսուցման պարագաներ, հատուկ 
սարքավորումներ, գործիքներ և այլն): 

 

դ․ Մատուցման տեմպ / Ներկայացման տեմպ  

 Յուրաքանչյուր դասախոս լսարանի կողմից ստանում է 
ամենամեծ ուշադրությունը ներկայացման առաջին 10 
րոպեների ընթացքում: Դրանից անմիջապես հետո 30 րոպեի 
ընթացքում լսարանի ուշադրությունը սկսում է նվազել: 
Կարևոր է, որ դասախոսը ներկայացման ամենակարևոր 
նպատակների մասին խոսի ամենասկզբում, երբ լսարանի 
ուշադրությունը ամենամեծն է, իսկ պատկերները, 
տեսանյութերը ցուցադրի և գործնական աշխատանքերը 
իրականացնի ներկայացման վերջում:    

Ներկայացման տեմպի այլ կարևոր բնութագրիչներից է՝ 
 Ներկայացման ընթացքում փոփոխությաններմուծումը, 

որպեսզի պահպանի ուսանողների ուշադրությունն ու 
հետաքրքրվածությունը։ 

 Ելքային արդյունքի մատնանշումը, եթե ցանկանում եք մինչև 
վերջ պահպանել լսարանի ուշադրությունը։ 

 ‹‹Խելամիտ ընդմիջումներ›› կատարելը, օրինակ՝ դասախոսը 
ներկայացնում է թեմա և լսարանին որոշակի ժամանակ է 
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տալիս այդ թեմայի շուրջ քննադատորեն մտածելու համար, 
որի օգնությամբ լսարանին ակտիվորեն ներգրավում է տվյալ 
թեմայի շուրջ քննարկումներում։  

 Այն դեպքերում, երբ լսարանում կան որոշակի խնդիրներ 
ունեցող ուսանողներ, ովքեր ավելի երկար ժամանակի կարիք 
ունեն մտածելու համար, այդ քննարկումներն իրականացրե՛ք  
առանձին սեմինարների միջոցով։  

 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 
Ի՞նչ կարծիք ունեն ուսանողները իմ ներկայացումների 
վերաբերյալ:  
 
Արդյոք ես բացատրու՞մ եմ առանցքային գաղափարներն ու 
դժվար թեմաները մատչելի ու ներառական ձևերով:  
 
Իմ բոլոր ներկայացումներն ու ռեսուրսները էլեկտրոնային 
տարբերակով հասանելի՞ են ուսանողներին:  

 

ե․ Ներառական տեխնոլոգիաներ 

Ուսուցման տեխնոլոգիաները կարող են աջակցել ներառական 
կրթության փորձառությանը մի շարք ձևերով, ներառյալ 
ուսանողներին մոտիվացնելով և նրանց ներգրավվածությունը 
կրթական գործընթացում ակտիվացնելով: Տեխնոլոգիաները 
կարող են օգնել սովորողներին՝ հասնելու հնարավոր լավագույն 
արդյունքների իրենց մասնագիտական որակավորումը ստանալու 
գործում: Կրթություն տրամադրողները կարող են կիրառել 
տեխնոլոգիաներ՝ խթանալու մրցակցային առավելությունը, 
սոցիալական համախմբումը, լուծելու անհավասարության 
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խնդիրը, ապահովելու անվտանգ միջավայր ու մատչելիություն 
սովորողների համար (Becta 2008): Աշխատավայրում, տանը, 
լսարանում և նույնիսկ շարժման մեջ սովորելը դառնում է  ավելի 
հեշտ, քանի որ այդ բոլոր տեղերում առկա է բարձր որակ ունեցող 
թվային ռեսուրսների հասանելիություն:  

Տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջին զարգացումները 
հնարավորություն են տալիս դասավանդողներին վերանայել 
դասավանդման և ուսուցման մեթոդաբանությունն ու փորձը:  

 

7. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
Ներառականությունը լայն հասկացություն է, որը հիմնականում 

ենթադրում է տարբեր կարիքներ ունեցող մարդկանց 
ներգրավումը հասարակության մեջ, որպեսզի նրանք իրենց 
հասարակության լիարժեք անդամ զգան ու ավելի հարմարավետ 
ու երջանիկ կյանք ունենան: Այս գործընթացը չափազանց կարևոր 
է հասարակության զարգացման համար, և որպեսզի 
հնարավորինս հաջողի այդ գործընթացը, հարկավոր է բոլորի 
մասնակցությունը, քանի որ ներառականությունը բոլորիս է 
վերաբերում: Կյանքի բոլոր փուլերում՝ աճի, զարգացման և 
հասունացման, անհատները օգնության, ըմբռնման ու 
հասարակության մեջ ընդունվելու կարիք ունեն, քանի որ մարդիկ 
սոցիալական էակներ են, և դժվար թե կարողանան միայնակ դա 
անել: Կարևոր է շեշտադրել, որ ներառական խմբերը ոչ միայն 
հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ են, այլ նաև այլ 
կատեգորիաներում գտնվող մարդիկ, որոնք բնակչության մեծ 
թվաքանակ են կազմում (օրինակ՝ թոփ ատլետներ, ուսանող 
ունեցող մայրեր, տաղանդավոր ուսանողներ, ծնողազուրկ 
ուսանողներ և այլ):  Այս գործընթացը շատ կարևոր է, քանի որ 
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պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ կարիք ունեն կարեկցանքի ու 
համերաշխության, և մարդկանց միջև առկա տարբերությունները 
պետք է դիտարկել, ոչ թե որպես խոչընդոտ այլ հարստություն: 
Բոլորի համար հավասար հնարավորություններ ապահովելու 
համար անհրաժեշտ են ներառական ռեսուրսներ, որոնք 
կպարզեցնեն ու կաջակցեն ներառականության գործընթացին:  

ա․ Ներառական գրադարան 

Գրադարանը գիտելիքի պահոց է և որպես այդպիսին այն պետք 
է հարմարեցվի հասարակության բոլոր խմբերին: Սկզբունքորեն, 
անհրաժեշտ է, որ մուտքը բոլորին հասանելի լինի, սա ենթադրում 
է հատուկ մուտք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, 
ցանկալի կլիներ ունենալ նաև ձայնային ազդանշան 
արտահայտող սարք կույր կամ տեսողական խանգարում ունեցող 
մարդկանց համար: Գրադարանի ներսում պետք է լինի առանձին 
սենյակ գրադարանի ռեսուրսների օգտագործման համար: 
Գրադարանի ներսը պետք է հարդարված լինի այնպես, որ 
յուրաքանչյուրը իրեն այնտեղ հարմարավետ զգա․ լինի 
համապատասխան լուսավորություն, խաղաղ ու հանգիստ 
միջավայր, անհրաժեշտ սեղաններ՝ հարմարեցված 
անվասայլակներով անձանց համար: Գրադարանի բոլոր նյութերը 
պետք է լինեն թվայնացված: Օրինակ՝ գրադարանները կարող են 
տրամադրել բազմաթիվ համակարգիչներ և/կամ դյուրակիր 
համակարգիչներ, որտեղ առկա է էլեկտրոնային գրականություն 
կույրերի կամ տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար: 
Նման գրականությունը պետք է տրամադրվի աուդիո ձևաչափով: 
Համակարգիչներում կամ դյուրակիր համակարգիչներում առկա 
էլեկտրոնային գրականությունը ա կարող է օգտակար լինել նաև 
սոցիալական ու ներառական այլ խմբերի համար:  
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Ներառական գրադարանը հավասարապես սպասարկում է 
տարբեր աստիճանի աուտիզմ ունեցող անձանց և բոլոր նրանց, 
ովքեր ունեն բազմաթիվ խորքային դժվարություններ ուսուցման 
մեջ։ Օրինակ՝ գրքերի տրամադրման էլեկտրոնային համակարգը 
(գրքերը PDF կամ աուդիո տարբերակներով ուղարկելը) խնայում է 
ժամանակը և ներառականության հավելյալ հնարավորություն է: 
Գրադարանի անձնակազմը պետք է լինի բարեհամբույր և հատուկ 
մոտեցում ցուցաբերի՝ աջակցելով մարդկանց գրադարանի 
ծառայություններից ու ռեսուրսներից օգտվելու գործընթացում: 
Ներառական գրադարանը պետք է լինի ապագայի համար 
կրթական տարածք, որն ունի տարատեսակ գրականություն, 
դեպքի ուսումնասիրությունների (case study) ընտրանի, 
ուղեցույցներ, ազգային ու տարածաշրջանակյին 
բազմազանությունն ընդգծող նյութեր: Ներառական գրադարանը 
ենթադրում է, որ այն պետք է շարունակաբար առնչվի գործնական, 
արդյունավետ ու զարգացող ռազմավարությունների հետ:  

բ․ Ներառական գրականության ցանկեր 

Մասնագիտական գրականությունը դասավանդման և 
ուսուցման գործընթացի, ինչպես նաև մասնագիտական 
զարգացման անբաժանելի մասն է: Գրքերը, որոնք ուղղակիորեն 
կամ անուղղակիորեն առնչվում են ներառականության հետ, պետք 
է ուսումնական հաստատություններում ներկայացվեն որպես 
պարտադիր գրականություն, սակայն, իհարկե, 
համապատասխանեցնելով կրթական տվյալ աստիճանին 
(օրինակ՝ պատկերավոր նյութեր, կոմիքսներ և այլն կրթության 
ցածր մակարդակների համար): Ներառականության մասին 
սովորելը պետք է սկսվի վաղ հասակից՝ նախակրթարանից: 
Ներառականության մասին պետք է սովորեն տարրական, 
հիմնական, ավագ  դպրոցներում ու բարձրագույն ուսումնական 
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հաստատություններում՝ տարբեր ձևերով և կիրառելով տարբեր 
աղբյուրներ այդ հարցը քննարկելու համար: Յուրաքանչյուր 
գրադարանում պետք է լինի հատուկ ներառական գրականության 
ցանկ, որից ուսումնական տարվա ընթացքում ամեն ուսուցիչ / 
դասախոս պետք է ընտրի առնվազն մեկ գիրք / նյութ :  
Ներառական գրադարանը պետք է հարմարեցված լինի և 
հասանելի լինի բոլոր սոցիալական խմբերի համար, ինչպես նաև 
պետք է ունենա նյութեր՝ թվայնացված, PDF և աուդիո 
ձևաչափերով:  
 

գ․ Բրոշյուրներ, ձևաթղթեր ու դասավանդման նյութեր 

Ներառականության վերաբերյալ տեղեկացվածության 
աստիճանի բարձրացումը նույնպես կարևոր քայլ է, որպեսզի 
հասարակությունը հասկանա ներառականության գործընթացի 
կարևորությունը: Կարեկցանք ու համերաշխություն խթնալու 
նպատակով կարևոր է բացատրել հանրությանը, թե ինչ է 
ներառականությունը, ինչու է կարևոր, որ բոլոր անհատները լինեն 
հասարակության հավասար անդամներ և վերջապես՝ թե ինչպես 
հասնել ներառականության: 

Բացի կրթությունից՝ իրազեկվածության մակարդակը 
բարձրացնելու միջոցներից է նաև հետաքրքիր բրոշյուրների 
պատրաստումը, որոնք կշարժեն մարդկանց հետաքրքրությունը: 
Այս բրոշյուրները չպետք է ունենան շատ տեքստ, այլ մի քանի 
պատկերներ և հիշարժան տողեր, որոնք մարդկանց մտածելու 
տեղիք կտան: Այնտեղ պետք է ներկայացված լինեն հատուկ 
ցուցումներ, թե ինչ անել և ինչպես օգնել (օրինակ՝ կայքէջի հղում, 
վերապատրաստման դասընթացի հրավեր, գրքի կամ ձեռնարկի 
վերնագիր) և այլն:  



 

130 
 

Կարելի է ձեռնարկել մի քանի պարզ քայլեր՝ դասավանդման 
նյութերը առավել ներառական դարձնելու համար: Չնայած 
ձևավորման հետ կապված բազմաթիվ խորհրդատվություններ 
ներկայացված են՝  նկատի ունենալով դիսլեքսիա ունեցող 
ուսանողներին, սակայն այս փոփոխություններն իրականում 
բոլորի համար են առավել ընթեռնելի դարձնում փաստաթուղթը: 
Ահա որոշ միջոցներ, որոնց օգնությամբ նյութերը կարող են ավելի 
ներառական լինել: 

Տառատեսակ, նախընտրելի է sans serif տառատեսակը (օրինակ՝ 
Arial կամ Comic sans):  

Տառաչափ, նախընտրելի է առնվազն 12 տառաչափը, եթե 
էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի չէ: 

Տողերի հավասարեցում, տողերը անպայման հավասարեցնել 
ձախակողմյան հատվածում միայն, աջ հատվածում տեքստի 
հավասարեցում հարկավոր չէ: 

Տողերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 1.5, 
անհրաժեշտ է ստուգել տողերի միջև հեռավորությունը ամբողջ 
փաստաթղթում՝ ընթեռնելիություն ապահովելու համար: 

Կարևոր տեղեկատվությունը կարելի է նշել թավ (bold) 
տառերով։ 

Թուղթ, եթե հնարավոր է նյութերը տպած բաժանել, ապա 
տպե՛ք սպիտակ կամ շատ բաց գույնի թղթի վրա։  

Ձևավորում, էջադրե՛ք, նշե՛ք հստակ վերնագրեր և 
համարակալումներ;  

Էլեկտրոնային ձևաչափ, հնարավորության դեպքում հասանելի 
դարձրե՛ք։ 

Վերնագրե՛ք ու համարակալե՛ք գծապատկերներն ու 
աղյուսակները:  
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դ․ Գործնական դասերի ռեսուրսներ 

Դասի ընթացքում աշակերտները / ուսանողները ձեռք են 
բերում և ամրապնդում գիտելիք, կարողություններ, 
սովորություններ, զարգացնում են հոգեբանական 
կարողություններ: Ուսուցիչները / Դասախոսները պետք է 
ունենան աշխատանքի հատուկ մոտեցում, որը հարմարեցված է 
այն աշակերտների / ուսանողների կարիքներին, որոնց հետ իրենք 
աշխատում են:  Դասավանդելը բավականին ստեղծագործական 
աշխատանք է, հետևաբար ուսուցիչներն ու դասախոսները պետք է 
հետևեն, որ աշակերտների / ուսանողների հետ աշխատանքի 
ընթացքում իրենք միշտ լինեն նորարար՝ ժամանակին ու 
տեխնոլոգիաներին համահունչ, որպեսզի սովորողների համար 
ուսումնական գործընթացը դարձնեն ավելի հետաքրքիր ու 
հասկանալի: Դասավանդման գործընթացում ցանկալի է, որ 
դասավանդողները կիրառեն հնարավորինս տարբեր 
աշխատանքային մեթոդներ, քանի որ բացի դասավանդումը, 
նրանք պետք է քաջալերեն սովորողներին մասնակցելու 
քննարկումների (պատասխանեն հարցերի, մեկնաբանեն 
կարծիքները, քվեարկեն տարբերակի / պնդումի օգտին, օրինակ՝ 
հատուկ քարտեր կարող են կիրառվել՝ հնարավորություն տալով 
խուլ մարդկանց ևս մասնակցել), պետք է կիրառեն գործնական 
վարժություններ դասավանդվող նյութին զուգահեռ, որը 
հնարավորություն կտա սովորողներին հեշտ ընկալել մատուցվող 
նյութը, պետք է կիրառեն տեսանյութեր և աուդիո ֆայլեր, որոնք 
հավելյալ օժանդակություն են նյութը բացատելու համար, պետք է 
օգտագործեն խմբային աշխատանքների մեթոդ, որի ընթացքում 
աշակերտների / ուսանողների մոտ կզարգանա թիմային 
աշխատանքի հմտությունը: Կարևոր է տալ սովորողներին լայն 
աշխարհայացք՝ տրամադրելով նրանց հնարավորություն՝ իրենց 
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փորձառությունը կիսելու, լսելու, կարծիքներով փոխանակվելու 
համար: Կարևոր է նաև, որ նրանք իրենց այլ մարդու փոխարեն 
զգան՝ ընդունելով իրենց նոր մշակույթի, ազգային ու կրոնական 
ավանդույթների տարբերությունները, սա հնարավոր է անել 
օրինակ դեպքի ուսումնասիրությունների կամ 
աշխատաժողովների միջոցով: Որքան շատ տարբեր ռեսուրսներ 
կիրառվեն (օրինակ՝ ներկայացումներ, ամսագրեր, այլ 
դիտանկյունից նույն բանը ներկայացնող հրավիրյալ 
դասախոսներ, սեփական մտքերի ու նախաձեռնությունների 
պատկերում լսարանում պլակատների միջոցով և այլն), այնքան 
ավելի արդյունավետ կլինի սովորողների շրջանում զարգացնել 
համախմբվածությունն ու բարձրացնել նրանց 
տեղեկացվածության աստիճանը տարբեր հարցերի վերաբերյալ:  

Օրինակ՝ Սարաևոյի տարրական ‹‹Օսման Նակաշ›› դպրոցում 
կար մի տղա, որ ի ծնե ուներ լսելու խնդիր, չէր լսում և միշտ 
դժվար էր ընկալում: Ինչևէ, շնորհիվ իր ուսուցչի, նա ետ չէր մնում 
դասարանում այլ աշակերտների հետ շփումից նշանների լեզվով: 
Ուսուցիչը կազմակերպում է նշանների լեզվի դասընթացներ, 
որպեսզի մյուս աշակերտները սովորեն ու կարողանան շփվել այդ 
տղայի հետ: Ուսուցչի / դասախոսի  դերը հսկայական է: Նրանք 
նախ պետք է ճանաչեն աշակերտներին / ուսանողներին, որոնց 
հետ աշխատելու են, դասավանդման համապատասխան պլան 
մշակեն, քանի որ ոչ բոլոր դասարաններում / խմբերում  
սովորողներն ունեն միևնույն խնդիրները, սակայն բոլորն ունեն 
միևնույն իրավունքն ու նպատակը՝ կրթություն ստանալ:  
 
 

ե․ Մասնագիտացված ռեսուրսներ սովորողների համար 

Մասնագիտացված ռեսուրսների օրինակներից մեկը, որը 
կիրառվում է կրթության մեջ, առցանց համակարգն է՝ առցանց 
հարթակը: Շատ հաստատություններ արդեն կիրրառում են 
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աշխատանքի այս համակարգը, այդուհանդերձ, շատ դեպքերում 
այն ամբողջությամբ հասանելի չէ և հարմարեցված չէ 
սոցիալական ու ներառական խմբերի կարիքներին: Որպեսզի 
առցանց հարթակը հնարավորինս շատ մարդկանց համար 
գործառնական ու մատչելի դառնա, պետք է ունենա դասավադման 
տարբեր բովանդակություններ ու ձևեր՝ PowerPoint 
ներկայացումներ, Word փաստաթղթեր, աուդիո 
դասախոսություններ, տնային առաջադրանքների վերաբերյալ 
ցուցումներ, գրականության ցանկ, հավելյալ ընթերցանության 
նյութեր (գրքեր, տեսանյութերի հղումներ, հոդվածներ) և հավելյալ 
ցուցումներ, որոնք կրթական գործընթացը սովորողների համար 
դարձնում են ավելի դյուրին:  

Յուրաքանչյուր դասարան, սովորողների յուրաքանչյուր խումբ 
բաղկացած է տարբեր տիպի մարդկանցից, այդ պատճառով 
անհրաժեշտ է, որ նրանց հետ աշխատող ուսուցիչը / դասախոսը 
ուսումնական տարվա սկզբում իրականացնի խմբային 
վերլուծություն, որի արդյունքների հիման վրա էլ նա պետք է 
մշակի դասավանդման հատուկ ռազմավարություն՝ ներառելով 
դասավանդման տարբեր մեթոդներ ու մոտեցումներ, հատուկ 
(ներառական) գրականություն, հատուկ գործնական ու 
մասնագիտացված ռեսուրսներ, որոնք հարմարեցված են 
սովորողների կրթական կարիքներին: 
Աշակերտները/ուսանողները սիրում են փոփոխություններ և 
նորարարոթյուններ ուսումնական գործընթացում, նրանք սիրում 
են ներգրավված լինել, արտահայտել իրենց կարծիքները, 
վերաբերմունքն ու գաղափարները: Կարևոր է, որ դասավանդողն 
ունենա իր առարկայի տեսլականը և այն համաձայնեցնի 
ուսանողների հետ դասավանդման ընթացքում: Այս տարբերակով 
կրթական գործընթացը ավելի հետաքրքիր ու հաջողված կլինի թե՛ 



 

134 
 

աշակերտների / ուսանողների, թե՛ ուսուցիչների / դասախոսների 
համար:  
 
 

8. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԱՅՑԵՐ 

Ճանաչողական ճամփորդություններն ու այցելությունները 
կարող են արդյունավետ միջոցներ լինել ներառական մոտեցման 
դրսևորման համար, քանի որ նրանք իրականացվում են 
նպատակային կերպով ու հնարավորություն են տալիս բոլորին 
կարծիքներով ու մտքերով փոխանակվելու, դիտարկելու իրենց 
փորձը: Օրինակ, շարժողական խնդիրներ ունեցող ուսանողները 
դժվարություններ կունենան որոշակի տարածքներ հասնելու 
համար (օրինակ՝ այցելություն լեռնային հատվածներ), սակայն 
նրանց ներառումը ,այնուամենայնիվ, պետք է հաշվի առնվի, 
որպեսզի նրանք ևս կարողանան օգուտ ստանալ ուսումնական 
փորձառություններից  (Middlemas & Peat, 2015): Մասնավորապես, 
տեսային և ձայնային սարքավորումների կիրառումը կարող է 
օգնել բոլոր մասնակիցներին՝ ունենալու հաջողված 
փորձառություն: Հարկ է նշել, որ ներառականությունը միշտ 
առաջանահերթություն է համարվում շատ հաստատությունների 
համար, այդ պատճառով նման ճանաչողական այցերը պետք է 
մանրամասնորեն պլանավորվեն:   
 

ա․ Ներառական փորձառության պլանավորում 

Ներառական այցելությունը պահանջում է համապարփակ 
պլանավորում և նախապատրաստում, այդ պատճառով կարևոր է 
հատուկ ուշադրություն դարձնել համապատասխան վայրի 
ընտրությանը: Վայր ընտրելը, առանց նախապես որևէ 
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ուսումնասիրություն անելու, կարող է խանգարել այցելության 
նպատակի պատշաճ իրականացմանը, հետևաբար պետք է հստակ 
վերլուծել նպատակները, անվտանգության, առողջության ու 
ապահովության խնդիրները, մշակութային համատեքստը, 
ճանապարհածախսը, մասնակիցների լեզուն, կարիքները, 
հեռավորությունը և այլն: Խորհուրդ է տրվում ունենալ վայրերի 
ցանկ, որտեղից կարելի է ընտրել՝ հիմնվելով հատուկ 
չափանիշների վրա: Կարելի է նույնիսկ նախապես այցելել տվյալ 
վայր՝ կազմակերպչական աշխատանքներն ավելի արդյունավետ 
իրականացնելու նպատակով: 

Հաջորդ քայլով պետք է ընտրել մասնակիցներին և տեղեկացնել 
նրանց այցելության նպատակների մասին: Ուշադրությունը պետք 
է կենտրոնացնել մասնակիցների բազմազանության վրա, այլ ոչ թե 
միայն մեկ խմբի (օրինակ՝ միայն ուսանողներ, միայն 
դասախոսներ, միայն ղեկավար աշխատակազմ): Ցանկալի է նաև 
սահմանել հստակ ընտրության չափանիշներ, որպեսզի նման այցը 
որպես ակադեմիական զբոսաշրջություն չդիտարկվի: 

Այցի ընթացքում կատարելիք գործողությունների ընտրությունն 
ու իրականացումը կարևոր կազմակերպչական քայլ է հաջողված 
ու ներառական այցելություն ունենալու համար: Այցելության 
ընթացքում քաղած նյութերն ու տեղեկատվությունը արդյունավետ 
յուրացնելու նպատակից ելնելով՝ մասնակիցներին խորհուրդ է 
տրվում լուսանկարել, տեսագրել, գրառումներ կատարել և այլն, 
որպեսզի այցի ամփոփման ժամանակ կարողանան 
համեմատություններ անել ու իրենց կարծիքները արտահայտել: 
Ամփոփիչ քննարկումը շատ կարևոր գործիք է, քանի որ 
մասնակիցները կարող են համեմատել տեսածի վերբերյալ իրենց 
ընկալումները, որը կարող է առիթ դառնալ հաճելի ու հետաքրքիր 
քննարկումների և ուսուցման հնարավորություններ ընձեռել այն 
ուսանողներին, որոնք չեն մասնակցել այցին:  
 



 

136 
 

բ․ Բոլորի ներգրավում ուսուցման գործընթացում 

Ներառական ճանաչողական ճամփորդություններն ու այցերը 
նախատեսված են տարբեր խմբերի մասնակիցների համար 
(ուսանողներ, դասախոսական կազմ, ղեկավար աշխատակազմ և 
այլն), և պլանավորված գործողությունները պետք է 
նպատակուղղված լինեն բոլորին ներառական կրթության 
փորձառություն տրամադրելուն: Սա, ըստ էության, նշանակում է 
ոչ միայն մասնակցություն միևնույն միջոցառումներին, այլ նաև 
այնպիսի միջավայրի ստեղծում, որտեղ բոլոր մասնակիցները 
հնարավորություն կունենան հետադարձ կապ ապահովելու: Նաև, 
եթե մասնակիցներին հանձնարարվում են աշխատանքներ, նրանց 
պետք է հնարավորություն տալ ներկայացնելու իրենց 
աշխատանքները տարբեր ձևաչափերով (օրինակ՝ գրավոր, 
տեսանյութի կամ նկարների տեսքով): Այդպիսով 
հանձնարարությունների ներկայացման ու հետադարձ կապի միջև 
առկա է ներառական կապ: Այցերի արդյունքների կայունությունն 
ու շարունակականությունն ապահովելու համար կարևոր է 
հաջորդող գործողությունների իրականացումը: 

գ․ Այցին մասնակցել չկարողացած ուսանողներ 

Այն ուսանողները, որոնք չեն կարողանում մասնակցել 
ճանաչողական այցերին, նույնպես պետք է ներգրավված լինեն 
նման այցերում նրանց ներկայացվող տպված նյութերի, 
տեսանյութերի, նկարների կամ ձայնագրությունների միջոցով: 
Հնարավոր է կիրառել նաև Skype-ը՝որպես ներգրավման միջոց: 
Կրթական վերջնարդյունքները/գնահատումը պետք է 
հնարավորինս միանման լինեն, որպեսզի բոլոր ուսանողները 
կարողանան հավակնել բարձր նշաձողին:  
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Եթե ուսանողները չեն կարողանում մասնակցել ճանաչողական 
այցերին՝ ֆինանսական պայմաններից ելնելով, ապա 
համալսարանը պետք է հավելյալ ֆինանսավորում հատկացնի ու 
նրանց ևս մասնակցելու հնարավորություն ընձեռի: 

Տեսանյութերը նույնպես կարող են ծառայել որպես 
ճանաչողական այցերի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տարածման լավ միջոց այցելությանը չմասնակցած ուսանողների 
շրջանում․ չէ՞ որ նման այցերի իրականացման հիմնական 
նպատակը լավ փորձի ձեռքբերումը, փոխանակումն ու 
տարածումն է:  

Մասնակիցները պետք է մշակեն գործողությունների պլան, 
որպեսզի տարածեն իրենց սովորածն ու ձեռք բերած փորձը՝ 
ներգրավելով հնարավորինս շատ շահակիցների: Հնարավոր է՝ 
տեխնիկական աջակցության կարիք ևս զգացվի:   
 
 

9. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
Կարևոր է վերանայել ձեր ուսումնական հաստատության 

ընդունելության կարգերը, ուսումնասիրել՝ արդյոք դրանք 
ներառականություն ապահովում են ընդունելության 
գործընթացում:  

Ներքոնշյալ համալսարանների կայքերը առաջարկում են 
քաղաքականություններ և ուղեցույցներ այդ առնչությամբ:  

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջ:՝ 
https://www.ucl.ac.uk/cam/sites/cam/files/migrated-files/international-
recruitment-2012-2017.pdf  

Մանչեստրի համալսարան՝ 
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=11177  
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https://www.cacee.com/er_disabilities.html  
Ռոչեստրի տեխնոլոգիական ինստիտուտ՝ 

https://www.rit.edu/emcs/oce/employer/recruiting-students-
disabilities#Recruitment%20Strategies  

Ըստ Սենթ Էնդրյուի համալսարանի (ՄԹ)՝ ընդունելության լավ 
քաղաքականությունը պետք է՝ 
 տարորոշի այն ոլորտները, որտեղ կարող է խտրականություն 

դրսևորվել,  
 ստեղծի մեխանիզմներ՝ ապահովելու ընդունելության 

գործընթացի շարունակականությունն ու 
անկողմնակալությունը, 

 տրամադրի ներքին ու արտաքին լսարանների հետ 
հաղորդակցման ուղիներ,  

 պարբերաբար իրականացնի վերանայումներ՝ զարգացնելու 
ընդունելության փորձը:  

(Սենթ Էնդրյուի համալսարան, https://www.st-
andrews.ac.uk/hr/edi/inclusiveadmissions/) 
 

10.  ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՅՈՒԹԵՐ ՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

Ներառական ուսումնական պլանի ձևավորում  

Higher Education Academy (2018). ‘Embedding equality and 
diversity in the curriculum: Developing a train the trainers model’ 
(useful for programme leaders / senior management), 
https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/embedding-equality-
and-diversity-curriculum-developing-train-trainers-model-0  

https://www.st-andrews.ac.uk/hr/edi/inclusiveadmissions/
https://www.st-andrews.ac.uk/hr/edi/inclusiveadmissions/
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Higher Education Academy (2011). Inclusive curriculum design in 
higher education (with a range of examples from different 
disciplines):https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/inclusive-
curriculum-design-higher-education  

Strathclyde University (2005) Creating accessible course or 
programme design and structure for disabled students. 
http://www.teachability.strath.ac.uk/chapter_2/reflectingonpractice2.ht
ml  

University College Dublin (2017) ‘Universal Design for Curriculum 
Design’ 
http://www.ucd.ie/all/supports/informationforstaff/stafftraininganduniv
ersaldesign/  

University of Dundee (2017) ‘Inclusive curriculum checklist’, 
https://www.dundee.ac.uk/qf/documents/details/inclusive-
curriculum-checklist-guidance-and-good-practice-example.php 

Ընդհանուր խորհուրդներ դասախոսական կազմին 

Equality Challenge Unit (2016). ‘Inclusive learning and teaching: 
Providing support, adjustments and inclusive learning materials.’: 
https://www.ecu.ac.uk/guidance-resources/student-recruitment-
retention-attainment/student-retention/inclusive-learning-teaching/  

Queen’s University, Belfast (2010). ‘Teaching For Inclusion In Higher 
Education: A Guide to Practice’ at: 
https://www.qub.ac.uk/directorates/AcademicStudentAffairs/CentreforE
ducationalDevelopment/UsefulInformation/Inclusion/  

Sheffield University (2012) ‘The Inclusive learning and Teaching 
handbook’.  https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.18989!/file/The-
inclusive-learning-and-teaching-handbook.pdf  

https://www.dundee.ac.uk/qf/documents/details/inclusive-curriculum-checklist-guidance-and-good-practice-example.php
https://www.dundee.ac.uk/qf/documents/details/inclusive-curriculum-checklist-guidance-and-good-practice-example.php
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University of Bath (2016). ‘Inclusive Education Briefing: Small 
Groups and Tutorials’. At: 
http://www.bath.ac.uk/learningandteaching/pdf/inclusive_education/Inc
lusive_Education_-_Small_Groups_x_Tutorials_Mar_2016.pdf  

University of Plymouth (2017) ‘How can I be more inclusive? A 
list of tips and advice videos for academic staff about fostering 
inclusive teaching and learning environments.’ At: 
https://www.plymouth.ac.uk/your-university/teaching-and-
learning/inclusivity/how-can-i-be-more-inclusive 

Ներառական գնահատում 

Chapman, C. (2015). ‘Top Ten Tips on Inclusive Assessment’ at: 
http://www.learnhigher.ac.uk/learning-at-university/assessment/top-10-
tips-on-inclusive-assessment/  

Equality Challenge Unit (2010). ‘Managing reasonable adjustments in 
higher education’. At:  

https://www.ecu.ac.uk/wp-content/uploads/external/managing-
reasonable-adjustments-in-higher-education.pdf  

JISC (2016). ‘Transforming assessment and feedback with technology’  
https://www.jisc.ac.uk/guides/transforming-assessment-and-

feedback/inclusive-assessment  
Sheffield Hallam University (2016) ‘Accessible Assessment – An 

Inclusive Practice Guide’ (useful advice re students with disabilities) 
https://blogs.shu.ac.uk/accessibleassessment/  

Waterfield, J. & West, B. (2006) Inclusive Assessment in Higher 
Education: A Resource for Change (The SPACE Project). The 
Student Staff Partnership for Assessment Change and Evaluation 
(SPACE project, HEFCE). 

https://www.plymouth.ac.uk/your-university/teaching-and-learning/inclusivity/how-can-i-be-more-inclusive
https://www.plymouth.ac.uk/your-university/teaching-and-learning/inclusivity/how-can-i-be-more-inclusive
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MOODLE-ի ներառական կիրառում և էլ. ուսուցման այլ 
տարբերակներ 

Bath University (2016) ‘Inclusive Education Briefing: Using Moodle’, 
at:  

http://www.bath.ac.uk/learningandteaching/pdf/inclusive_education/
Inclusive_Education_-_Using_Moodle_Mar_2016.pdf  

Methodist Church (2017) ‘Moodle for Beginners’ (a useful example of 
how you might introduce your virtual learning environment to new 
students / staff). At:  

http://www.methodist.org.uk/for-ministers-and-office-holders/local-
preachers-and-worship-leaders/worship-leading-preaching/worship-
foundations/moodle-for-beginners/  

Oxford Brookes University (2017). ‘Access to teaching materials 
before lectures, seminars, practical classes and other teaching 
sessions’ at: 
https://www.brookes.ac.uk/Documents/Staff/Academic/Inclusion/
Access-to-teaching-materials-before-lectures/ 

Ներառականության վերաբերյալ համալսարանների 
քաղաքականության օրինակներ և դասավանդման ու ուսուցման 
մոտեցումներ  

University of Edinburgh (2018). 
:https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/accessible_and_inclusive_learnin
g_policy.pdf  

University of Manchester (2018). 
:http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=24540  

University of Reading (2017). : 
http://www.reading.ac.uk/web/files/qualitysupport/Policy_on_Inc
lusive_Practice_in_Teaching_and_Learn.pdf 

https://www.brookes.ac.uk/Documents/Staff/Academic/Inclusion/Access-to-teaching-materials-before-lectures/
https://www.brookes.ac.uk/Documents/Staff/Academic/Inclusion/Access-to-teaching-materials-before-lectures/
http://www.reading.ac.uk/web/files/qualitysupport/Policy_on_Inclusive_Practice_in_Teaching_and_Learn.pdf
http://www.reading.ac.uk/web/files/qualitysupport/Policy_on_Inclusive_Practice_in_Teaching_and_Learn.pdf
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Հավելված 1. Սեմինարի նյութերի նմուշներ 
 դասախոսների / ուսուցիչների համար   

 
Ներառական ուսուցման ձևաթերթ 

 (համալսարանի տարբերակ) 
 

Պլանավորում  
 

Այո 
√ 

Ինչո՞ւ եք 
կարծում, 
որ սա 
կարևոր 
է  

Դասընթացի բովանդակությունը հստակորեն  
համապատասխանո՞ւմ է ուսումնական 
նպատակներին և ծրագրի /մոդուլի գնահատմանը:  
 

  

Արդյոք յուրաքանչյուր դասավանդվող դասընթաց 
հստակ բացատրվա՞ծ է ուսանողների համար: 
Օրինակ՝  կա՞ն դասընթացի վերաբերյալ ձեռնարկներ, 
ներկայացումներ (ppt) և այլ հարակից նյութեր: 
 

  

Արդյոք  սահմանվե՞լ են ուսումնառության 
նպատակներն այնպես, որ ավելի շատ շեշտադրվեն 
առաջնային թեմաներ,, քան ոչ առաջնայինները։  

  

Արդյոք մոդուլի տևողության ընթացքում ուսուցման 
առաջադրանքների բարդության մեջ առկա՞ է  
զարգացում (սկսել այն առաջադրանքներից, որոնք 
ուսանողներից պահանջում են նկարագրել կամ 
ամփոփել, այնուհետև այնպիսի առաջադրանքներ, 
որոնք պահանջում են քննադատել կամ արժևորել): 

  

Կիսամյակային և միջկիսամյակային 
ուսումնառության  ընթացքում ուսանողներին 
գնահատելու հնարավորություն  ստեղծո՞ւմ եք:    

  

Համոզվա՞ծ եք, որ հիմնական նյութերը 
(դասախոսության նկարագիր, հիմնական 
բառապաշար և դասընթացի համառոտ ամփոփում) 
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առնվազն երեքից չորս օր առաջ էլեկտրոնային 
տարբերակով հասանելի են լինում ուսանողներին:   
Արդյոք լիովին տեղյա՞կ եք Ձեր խմբի բոլոր 
ուսանողների կրթական կարիքներից, օրինակ՝ 
միջազգային ուսանողներ, հաշմանդամ ուսանողներ, 
չափահաս  ուսանողներ 

  

Անհրաժեշտ ռեսուրսները թվայնացվա՞ծ են՝ ըստ 
անհրաժեշտության:  

  

Անհրաժեշտության դեպքում արդյոք առկա  և 
հասանելի՞ են տեսանյութեր կամ ՅուԹուբյան 
տեսահոլովակներ, որոնք ունեն  ենթագրեր, տեքստեր 
կամ աուդիո տարբերակներ: Արդյոք բոլոր նկարները 
հստակ պիտակվա՞ծ են:  

  

Կրթական միջավայր  
 

Այո  
√ 

Ինչո՞ւ է 
սա 
կարևոր  

Հաշվի առե՞լ եք ֆիզիկական միջավայրը՝ համոզված 
լինելու, որ այն հնարավորինս համապատասխանում 
է նպատակին (լուսավորության մակարդակներ, 
դասախոսի և ուսանողի, ինչպես նաև ուսանողների 
միջև հեռավորություն, ակուստիկա, էկրանների 
տեսանելիություն, ճկուն նստատեղեր) 

  

Արդյոք անվասայլակ օգտագործողների կամ 
տեղաշարժման ցանկացած խնդիր, ունեցողների 
համար մուտքը հասանելի՞ է։   

  

Ուսանողներին հարցրե՞լ եք, թե ինչ կարծիք ունեն 
կրթական միջավայրի վերաբերյալ: Արդյոք ունե՞ն 
որևէ առաջարկություն դասասենյակը կամ 
լաբորատորիան վերադասավորելու վերաբերյալ: 

 
 

 

  

Դասավանդման մեթոդներ  
 

Այո 
√ 

Ինչո՞ւ է 
սա 
կարևոր   

Նախապատվություն  տալի՞ս եք ուսուցման տարբեր 
ձևերի (դասախոսություններ, փոքր խմբային 
քննարկումներ, զույգերով աշխատանք, անհատական 
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աշխատանք): 
Արդյոք Ձեր ուսանողները տեղյա՞կ են սովորելու/ 
վերհիշելու իրենց համար նախընտրելի ձևերից: 

  

Դուք տրամադրո՞ւմ եք դասընթացի բովանդակության 
հակիրճ նախաբան կամ  ամփոփագիր: 

  

Դուք կիրառո՞ւմ եք ներկայացումների տեխնիկան 
(օրինակ՝ գծապատկերներ, դիագրամներ, նկարներ, 
տեսանյութեր) 

  

Դասախոսությունը, ուսումնական և լաբորատոր 
աշխատանքները բաժանու՞մ եք մասերի, որպեսզի 
ուսանողները ժամանակ ունենան տեղեկատվությունը 
մշակելու, մարսելու համար:  

  

Ուսանողներին թույլ տալի՞ս եք դասի ընթացքում 
միմյանց հետ քննարկել ցանկացած նոր/անծանոթ 
հասկացություն: 

  

Ուսանողներին հնարավորություն տալի՞ս եք դասի 
ընթացքում հարցեր տալ: 

  

Տրամադրո՞ւմ եք հասանելի ձևաչափով նոր 
տերմինների/արտահայտությունների բառարան 
դասից 3-4 օր առաջ:  

  

Հստակ խոսո՞ւմ եք, խուսափո՞ւմ եք ժարգոնային, 
խոսակցական արտահայտություններ անելուց և 
կատակներ օգտագործելուց, որոնք կարող են 
վիրավորել կամ անհասկանալի լինել:    

  

Հստակ կապ ստեղծո՞ւմ եք դասերի տարբեր մասերի 
միջև:    

  

Դասավանդման մեթոդներ  
 

Այո 
√ 

Ինչո՞ւ է 
սա  
կարևոր   

Դուք բացատրո՞ւմ և վերաձևակերպո՞ւմ եք դժվար 
հասկացությունները, և որպեսզի ուսանողները 
հասկանան,  խրախուսո՞ւմ եք վերջիններիս 
օգտագործումը դասի ընթացքում:  

  

Դուք Ձեր դասավանդման ընթացքում պարբերաբար 
իրականացնո՞ւմ եք տարբեր աշխատանքներ՝ 
ստուգելու համար, թե ինչ են սովորել ուսանողները: 

  

Արդյոք Ձեր բանավոր կարծիքը կոնկրետ և   
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կառուցողակա՞ն է: Արդյոք ուսանողները հասկանո՞ւմ 
են այն, ինչ իրենց ասում եք: 
Համոզվա՞ծ եք, որ երբ խոսում եք, Ձեր դեմքը դեպի 
ուսանողներն է ուղղված, արդյոք Ձեր դեմքը 
տեսանելի՞ է ուսանողներին  խոսելու ողջ ընթացքում:   

  

Դուք բացատրո՞ւմ եք, թե ինչպես արտասանել 
անծանոթ ազգանուններ /բանաձևեր/ օտար բառեր: 

  

Եթե դուք ձեռագիր եք գրում որևէ տեքստ, այն շատ 
պարզ և հեշտ տեսանելի՞ է սենյակի ցանկացած 
հատվածից:  

  

Ուսումնական նյութեր 
 

Այո 
√ 

Ինչո՞ւ է 
սա 
կարևոր  

Դուք սահմանափակո՞ւմ եք տեքստի/գրաֆիկների 
կամ այլ տեսողական ռեսուրսների քանակը 
ներկայացման մեջ:  

  

Օգտագործո՞ւմ եք գունային հակադրություններ 
տեսասահիկներում (սլայդերում) և տեսանյութերում, 
որպեսզի գծապատկերները/լուսանկարները 
հեշտորեն տեսանելի լինեն բոլոր դիտորդներին:  

  

Արդյոք ցանկացած ներկայացում (պրեզենտացիա) 
հասանելի՞ է նաև տպված տարբերակով և լիովին 
ընթեռնելի՞ է, երբ տպվում է սև և սպիտակ 
տարբերակով: 

  

Արդյոք թվայնացված և թղթային նյութերում 
օգտագործված տառատեսակը դյուրընթեռնելի՞ է 
(սլայդերի ֆոնի գույնը և տառատեսակները պետք է 
կրկնակի ստուգվեն: Օգտագործե՛ք Sans serif 
տառատեսակներ, օրինակ՝ Verdana, Calibri, Arial կամ 
Comic Sans ): 

  

Արդյոք տեսողական նյութերում օգտագործված 
տառատեսակը (կամ ֆլիպչարթերներ / 
գրատախտակներ) բավականաչափ մե՞ծ է, որ 
սենյակի բոլոր հատվածներից ընթեռնելի լինի: 

  

Տեքստի տողերի միջև բավարար միջակայք առկա՞ է:   
Ներկայացման (ppt) տեքստի կամ այլ տեսողական 
նյութերում օգտագործո՞ւմ եք կարճ և պարզ 
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նախադասություններ / տեքստեր: 
Ներկայացումների (ppt) կամ այլ տեսողական 
նյութերի մեջ օգտագործո՞ւմ եք հաճախ կիրառվող 
բառապաշար: 

  

Օգտագործո՞ւմ եք դիագրամներ և աղյուսակներ՝ 
մեկնաբանելու բանավոր բացատրությունները: 
Օրինակ՝ ընդգծեք և փոխեք նոր բառերի գույնը, 
որպեսզի ուսանողները հեշտությամբ կարողանան 
տարբերակել դրանք սլայդի վրա: 

  

Գնահատում և հետադարձ կապ 
 

Այո 
√ 

Ինչո՞ւ է 
սա 
կարևոր 

Մոդուլի ընթացքում և ավարտին մոդուլի և դրա 
գնահատման վերաբերյալ հետադարձ կապի 
հնարավորություն տալի՞ս եք ուսանողներին: 

  

Արդյոք սահմանո՞ւմ եք հստակ ուղեցույցներ, հստակ 
սահմաններ և թիրախավորված ակնկալիքներ 
(օրինակ, լսարանային բանավեճեր կամ խմբային 
աշխատանքներ):  

  

Խմբային աշխատանքներ կառավարելիս արդյոք Ձեր  
մոտեցումը հաշվարկված ու մտածված է, հատկապես 
Ասպերգերի համախտանիշով և աուտիզմով 
ուսանողների համար:  

  

Ուսանողներին պարզաբանո՞ւմ եք, թե ինչն եք դուք 
գնահատում: Նրանք հասկանո՞ւմ են գնահատման 
չափանիշները: 

  

Ունե՞ք գնահատման մեթոդների շարք: Արդյոք դրանք 
օգնո՞ւմ են ուսանողներին հաջողության հասնել Ձեր 
մոդուլում:  

  

Ունե՞ք յուրաքանչյուր գնահատման մեթոդի օրինակ, 
որը դուք օգտագործում եք: Ուսանողները գիտե՞ն, թե 
ինչպես հասնեն հաջողության:  

  

Արդյոք Ձեր գնահատումը այնքան ճկո՞ւն է, որ  
որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հնարավորություն ընձեռի իրենց աշխատանքը 
տարբեր ձևերով ներկայացնել: 
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Արդյոք գնահատվող առաջադրանքները ուսման 
վերջնարդյունքների հետ համաձայնեցվա՞ծ են, 
որպեսզի վերջիններս չափեն ուսանողների 
ուսումնառությունը: 
 

  

Դուք ստուգո՞ւմ եք SoA զեկույցը ուսանողների 
համար՝ իրականացնելով քննության ճշգրտումներ 
գնահատումից ամենաքիչը 2 շաբաթ առաջ: 

  

Անդրադարձե՞լ եք կրթական առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների 
աշխատանքները գնահատելու ուղեցույցներին։  

  

Արդյոք ժամանակին հայտնու՞մ եք Ձեր կարծիքը 
ուսանողներին, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել 
դրանից իրենց ավարտական գնահատումը 
բարձրացնելու համար:  

  

Ձեր ամփոփիչ կարծիքը ժամանակի՞ն է, այսինքն՝ 
առաջադրանքը ներկայացնելուց հետո 20 օրվա 
ընթացքում: 

  

Ուսանողներին խորհուրդներ տալի՞ս եք, թե ինչպես 
պլանավորեն իրենց  առաջադրանքները և 
կառավարեն  իրենց ծանրաբեռնվածությունը: 

  

Էլեկտրոնային ուսուցում, տեխնոլոգիա և 
սոցիալական լրատվամիջոցներ 
 

 Ինչո՞ւ է 
սա 
կարևոր  

Ձեր Moodle էջը համապատասխանո՞ւմ է ընթացիկ 
վեբ հասանելիության սկզբունքներին (օրինակ՝ W3C 
ուղեցույցները 
https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php) 

  

Ձեր Moodle էջը ներառո՞ւմ է ակադեմիական 
գրելաձևի /սեմինարների/գրադարանների/ կրթական 
նյութերի հստակ հղումներ: 

  

Հետևո՞ւմ եք, որ ուսանողները մուտք գործեն Moodle 
էջ: Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկում, երբ ուսանողները 
չեն օգտագործում Moodle-ում առկա նյութերը: 

  

Ձեր բոլոր ուսանողները ծանո՞թ են իրենց 
հանձնարարությունները կատարելու համար 
անհրաժեշտ գործիքակազմին, և արդյոք նրանք 
տեղյա՞կ են, թե որտեղից կարող են աջակցություն 
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ստանալ՝ զարգացնելու իրենց ՏՏ հմտությունները:  
Ուսուցումը ամրապնդելու համար Դուք լիարժեքորեն 
օգտագործո՞ւմ եք սարքավորումներ, ինչպես օրինակ՝ 
docucam/վիզուալիզատոր: 

  

Ուսանողներին տրամադրո՞ւմ եք աջակցություն 
համակարգչային ծրագրերի արդյունավետ 
օգտագործման վերաբերյալ ( օրինակ` SPSS, NVIVO, 
GIS ծրագրեր), եթե դրանք ուսուցանվող ծրագրի 
անհրաժեշտ մասն են կազմում: 

  

Ձեր ուսանողները տեղյա՞կ են պլանավորման 
ծրագրերի մասին, որը իրենց կօգնի  
էսսեի/ատենախոսության պլանավորման 
գործընթացում (օրինակ՝ մտքի քարտեզագրման 
ծրագիր, ինչպիսին է Ոգեշնչումը):  

  

Թվային լուսանկարներն ու գրաֆիկները հստակորեն 
պիտակավորվա՞ծ են և ունե՞նբովանդակային 
բացատրություն: 

  

Դուք ձայնագրո՞ւմ եք կամ թույլ տալի՞ս եք, որ 
ուսանողները ձայնագրեն դասախոսությունները: Այս 
ոլորտում վերապատրաստման կարիք ունե՞ք: 

  

 

LTEU աշխատաժողով – Ներառական մոտեցումներ ուսուցմանն ու 
դասավանդմանը 

Վերցված է՝ Մոնաշի համալսարան (2009) Ներառական ուսուցում,  
http://www.monash.edu.au/lls/inclusivity/    

http://www.monash.edu.au/lls/inclusivity/


 

156 
 

Հավելված 2. Ներառական ուսումնական պլանի 
ստեղծում   

Ներքոնշյալ բաղադրիչները վերաբերում են ներառական 
ուսումնական պլանի ստեղծմանը, իսկ պնդումները գաղափար 
են տալիս այն մասին, թե հաստատությունը ինչ 
գործողություններ պետք է ձեռնարկի ներառական 
ուսումնական պլան ստեղծելու գործընթացում:  
(May & Thomas, 2010):  
   
Բաղադիչ 1: Ուսումնական պլանի ձևավորում  
-Կրթական վերջնարդյունքները և/կամ  կոմպետենցիայի 
չափանիշները բացասական ազդեցություն չունեն կամ չեն 
դրսևորում  խտրականություն որոշակի ուսանողների կամ 
խմբերի հանդեպ  
- Ուսումնական պլանը ճկուն և տարբերակված է՝ հաշվի 
առնելով տարբեր սոցիալական եւ մշակութային 
հանգամանքներ, ինչպես նաև հիմնված է ուսանողների 
կրթական  հետաքրքրությունների շրջանակի, փորձառության և 
ձգտումների  վրա:  
-Ծրագրերը ապահովում են մի շարք ուսուցման և 
դասավանդման մոտեցումներ, որոնք հաշվի են  առնում 
ուսանողների բազմազանությունը և ձևավորում են  
արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ:  
-Ուսումնական պլանը նախատեսված է  այնպես, որ ապահովի 
գնահատման և հետադարձ կապի մի շարք մոտեցումներ: 
Հաստատությունը բավարար կազմակերպչական ճկունություն է 
ապահովում բոլոր ծրագրերում՝ է  հարմարեցնելու դրանք 
ուսանողների բազմազանությանը և անհատական ուղիներին: 
- Ծրագրերը պարբերաբար  գնահատվում են, որպեսզի 
երաշխավորվի  հավասարազոր խմբերի (equality groups) 
հանդեպ բացասական ազդեցության բացակայությունը: 
-Աշխատակազմին տրվում է տեղեկատվություն, խորհուրդ և 
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ուղղորդում` ներառական ուսումնական պլան ձևավորելու 
համար: 
 
Բաղադրիչ 2: Ուսումնական պլանի կիրառում   
-Ուսուցումը ուսանողակենտրոն և փոխներգործուն է՝ մի շարք 
մեթոդների միջոցով ներգրավելով բոլոր ուսանողներին:  
- Տրամադրված նյութերը, ռեսուրսները և օրինակները 
դրականորեն են  արտահայտում ուսանողների գիտելիքների,  
հետաքրքրությունների, փորձառություններիև ձգտումների 
բազմազանությունը: 
-Ուսումնական նյութերը պատշաճ ժամկետում և տարբեր 
ձևաչափերով հասանելի են: 
-Աշխատակազմն ապահովում է  ճկունություն կրթական 
ծրագրում՝ հնարավորություն տալով  բոլոր ուսանողներին 
մասնակցություն ունենալ կրթական գործընթացում:  
-Աշխատակազմի վերանայումը ներառական ուսումնական 
պլանի բաղադրիչ մաս է:  
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Հավելված 3. Ներառական ուսումնական պլանի 
նախագծումն ստուգող 10 կետեր (համալսարանի 
տարբերակ)   

Վերցված է Դանդի համալսարանից (2017 թ.) 

Ստուգման ենթակա նյութեր √ Դիտարկումներ և 
գործողությունների 
կետեր 

1.Ծրագրում ընդգրկված բոլոր 
աշխատակիցները 
(պրոֆեսորադասախոսական և 
ուսումնաօժանդակ կազմեր) ավարտել 
են համալսարանի կողմից անցկացված 
ներառականության, հավասարության և 
բազմազանության վերաբերյալ 
պարտադիր վերապատրաստումը և 
տեղյակ են այս ոլորտի 
քաղաքականությանը: 
 

  

2.Ուսումնական պլանի ձևավորման 
գործընթացում հաշվի են առնվել 
ուսանողների, աշխատակիցների, 
ինչպես նաև այլ շահակիցների 
տեսակետները: 

  

3.Կրթական միջավայրը նպաստում է 
լսարանում հավասար 
հնարավորություններ և գնահատում 
ունենալուն:  

  

4.Կրթական վերջնարդյունքները բոլոր 
ուսանողների համար իրատեսական և 
հասանելի են: 

  

5.Ուսումնական պլանի   
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բովանդակությունը արտացոլում է 
մշակութային և քաղաքական 
հեռանկարների համապատասխան 
շրջանակը: 
6.Լսարանում և առցանց օգտագործվում 
են մի շարք համապատասխան 
ուսուցման մեթոդներ։  

  

7.Ստեղծված են բոլոր ուսանողներին 
դասապրոցեսում ինտեգրելու, ինչպես 
նաև   ուսանողական համայնքում 
միմյանց ինտեգրելու 
ռազմավարություններ:   

  

8.Գնահատման մեթոդները հաշվի են 
առնում բոլոր ուսանողների կարիքների 
և կարողություննրի լայն շրջանակը։   

  

9.Իրենց աշխատանքի վերաբերյալ 
ուսանողներին տրվող հետադարձ 
կապը զգայուն է անհատի 
արժանապատվության  նկատմաբ և 
նպաստում է յուրաքանչյուր ուսանողի 
հետագա առաջընթացին: 

  

10.Ներառականության, 
հավասարության և բազմազանության 
տեսանկյունից մանրամասնորեն 
ուսումնասիրվել են ըստ 
անհրաժեշտության կատարվող այցերը, 
տեղափոխությունները, 
պրակտիկաները, արտերկրում 
սովորելու փուլերը։  
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Հավելված 4: Քննարկում դասախոսների հետ  
Ներառական գնահատման նախագծում  
 Ներկայումս Ձեր ծրագրում գործածվող գնահատման 

մեթոդները որքանո՞վ են ներառական։ 
 Ի՞նչ են Ձեր ուսանողները կարծում Ձեր ծրագրի առաջարկած 

գնահատման և հետադարձ կապի մասին: 
 Արդյոք ձեր ուսանողները գիտե՞ն, թե ինչպես պետք է 

բարելավեն իրենց աշխատանքը հաջորդ՝ նմանատիպ 
գնահատումի դեպքում։  

 Որո՞նք են Ձեր ծրագրում 
գնահատման/նշավորման/հետադարձ կապի հիմնական 
մարտահրավերները: 

 Ձեր հանձնարարությունները ժամանակին ստուգվո՞ւմ են, 
օգտակա՞ր և հասկանալի՞ են: Յուրաքանչյուր շրջափուլում 
ինչքա՞ն ունեք: 

 Ի՞նչ եք կարծում, գնահատման հետ կապված բավարար 
տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ եք ուսանողներին: Արդյոք 
այդ ամենը հասանելի՞ է նաև էլեկտրոնային տարբերակով:  

 Ինչպե՞ս են Ձեր ընթացիկ գնահատման մեթոդները օգնում 
ուսանողներին ամբողջովին ներգրավվել Ձեր գիտական 
ոլորտ: Արդյոք կա՞ն ուսանողների որոշ խմբեր, որ մշտապես 
հաջողության են հասնում, քան մյուսները:  

 Արդյոք ուսանողները հնարավորություն ունե՞ն օգտագործել 
տարբեր գնահատման մեթոդներ ծրագրի ընթացքում:   

 Ի՞նչ կասեն ուսանողները Ձեր աջակցման 
մեխանիզմների/ուսուցողական խորհրդատվության/գրավոր 
սեմինարների/գրադարանային աջակցության և այլնի մասին:  

 Ինչպե՞ս կարող եք աշխատել ձեր բոլոր ուսանողների հետ` 
բարձրացնելու նրանց սովորելու մոտիվացիան և 
ոգևորությունը: 

 Կա՞ ինչ-որ բան, որը կարող եք անել այլ կերպ հաջորդ 
շրջափուլում կամ հաջորդ տարի: 
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Հավելված 5. Սարքավորումների և ծրագրային  
ապահովման մատակարարներ 

Խնդրում ենք ստուգել տեխնիկական աջակցության առկայությունն 
ու հնարավորությունը ձեր տարածքում։ Այս ցանկում ներառվելը 
չի  ենթադրում երաշխավորություն INCLUSION ծրագրի կողմից։ 
 
1. Կուրցվեյլ կրթություն (Kurzweil Education) – ապահովում է 

արդյունավետ լուծումներ, գործիքներ և 
վերապատրաստումներ տարբերակված կրթության կարիք 
ունեցող և մարտահրավերների հանդիպող, կույր կամ 
տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար. 
https://www.kurzweiledu.com/default.html  

2. Live scribe 3 սմարթ գրիչ 3 - Bluetooth սմարթ, որը 
հնարավորություն է տալիս ուղարկել այն ամենը, ինչ գրում 
ենք սմարթ հեռախոսով կամ տաբլետով.  
https://www.livescribe.com/en-us/smartpen/ls3/   

3. Ստեղնաշար՝ մեծ կամ վառ տարբերակված տառերով – 
ստեղնաշարը նույն չափի է, ինչ սովորական ստեղնաշարերը, 
պարզապես տառերը ստեղների վրա ավելի խոշոր են տպված. 
https://nerdtechy.com/best-large-print-keyboard   

4. Զգայուն էկրան – առավել ուղիղ կապ է ապահովում 
գործողության և արդյունքի միջև. https://www.arbor-
technology.com/Event/Industrial-Panel-
PC/index.html?gclid=EAIaIQobChMI1IrPxObk2wIVjoKyCh2xBgqj
EAAYASAAEgKYbfD_BwE  

5. Բրայլի տպիչ (Braille cells printer) – տպիչ սարքը տվյալները 
ցուցադրում է շոշափելի Բրայլի բջիջների տեսքով՝ այսպիսով 
հնարավորություն տալով կույր օգտատերերին կարդալ 

https://www.livescribe.com/en-us/smartpen/ls3/
https://nerdtechy.com/best-large-print-keyboard
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ցանկացած փաստաթուղթ. 
http://www.afb.org/prodBrowseCatResults.aspx?CatID=45  

6. Աչքով կառավարվող սարք - աչքին հետևող սարք, որը 
բարձրացնում է համակարգչի հասանելիությունը՝ ըստ 
անհատի տեսողության արագության, հզորության և 
հստակության։ Այս սարքավորումը փոխարինում է 
սովորական մկնիկին՝ հնարավորություն տալով հսկել 
համակարգչի էկրանը կամ դյուրակիր համակարգիչը միայն 
աչքերով. https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/  

7. Հաղորդիչ - ստեղծված է ուսուցիչների համար՝ թե՛ 
սովորական դպրոցներում, թե՛ լսողության խնդիրներ ունեցող 
երեխաների հետ աշխատելիս կիրառելու համար: Սարքը 
դյուրացնում է լսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ 
հաղորդակցությունը և հատկապես կիրառվում է աղմկոտ 
իրավիճակներում՝ դասաժամ, քննարկումներ և այլն. 
http://earcommunity.org/hearing-loss/fm-transmitters/  

8. Streamer – կիրառվում է անլար Oticon լսողական սարք 
կիրառողների կողմից իրենց լսողական սարքերի հետ 
միասին: Այն կապի միջնորդավորված օղակ է լսողական 
սարքավորումների և այլ սարքավորումների միջև:   Դրա 
այլընտրանքային տարբերակը COMFORT CONTEGO-ն է. 
www.oticon.global/hearing-aid-users/hearing-
aids/accessories/connectline  

9. FM համակարգի հաղորդիչ – բաղկացած է հաղորդիչ 
բարձրախոսից, որը կիրառվում է խոսողի կողմից (օրինակ, 
դասարանում ուսուցչի կողմից, լսարանում 
դասախոսի/խոսնակի կողմից) և ընկալուչից, որը լսողի մոտ է:  
Ընկալուչը խոսողի ձայնը անմիջապես հասցնում է լսողին, 
իսկ եթե լսողը կրում է լսողական սարք, ապա ձայնը 
փոխանցվում է անմիջապես լսողական սարքին: 

http://earcommunity.org/hearing-loss/fm-transmitters/
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https://www.healthyhearing.com/help/assistive-listening-
devices/fm-systems  

10. Լսողական սարք – աշխատում է այնպես, ինչպես 
հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակը: Այն 
ինֆրակարմիր լույս է ուղարկում սարքավորմանը: Այս 
ինֆրակարմիր լսողական սարքը մյուս համակարգերի 
համեմատ ունի մեկ մեծ առավելություն. այն չի 
ներթափանցում պատերի, առաստաղի կամ այլ 
խոչընդոտների միջով: Սա նշանակում է, որ խոսակցությունը 
մնում է միայն սենյակում: Շենքում յուրաքանչյուր սենյակ 
միանգամայն առանձնացված է շենքի մյուս տարածքներից. 
https://www.hearinglink.org/living/loops-equipment/hearing-
loops/what-is-a-hearing-loop/  

11. MAGic – էկրանի խոշորացում և էկրանի ընթերցման 
հնարավորություն համակարգչից օգտվող թույլ տեսողություն 
ունեցողների համար: MAGic-ը կարող է օգնել ավելի 
արդյունավետ լինել բիզնես հայտերի, փաստաթղթերի, էլ. 
փոստերի, համացանցում որոնում կատարելու և սոցիալական 
ցանցերին միանալու աշխատանքներում: MAGic-ը 
ապահովում է հստակ, մաքուր տառեր նույնիսկ 
ամենախոշորացված մակարդակներում. 
https://www.freedomscientific.com/Downloads/Magic/MagicWhats
New  

12. Էկրանի ընթերցող JAW – մշակված է այն օգտատերերի 
համար, որոնց տեսողությունը թույլ չի տալիս տեսնել էկրանի 
բովանդակությունը կամ մկնիկի շարժումը 
chttps://www.sonocent.com/en-us/audio-notetakerompute: JAWS 
ապահովում է խոսքի և Բրայլի համակարգի (տառեր, թվեր և 
այլն) փոխանցումը համակարգիչների ամենագործածելի  
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հավելվածների համար. 
https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS   

13. Sonocent աուդիո նշումներ կատարող - ընկալում է դասերի և 
հանդիպումների ամբողջական ձայնագրությունները և 
աշխատում է այդ աուդիո նյութերի հետ: Ծրագրակազմը 
խոսքի ձայնագրությունները դարձնում է իրական, չափելի՝ 
ցուցադրելով աուդիո նյութերը մասերով, արտահայտություն 
առ արտահայտություն: https://www.sonocent.com/en-us/audio-
notetaker   

14. Overlays (ծածկեր) – գունավորված են դիսլեքսիայով/Իռլենի 
համախտանիշով/ուշադրության խանգարմամբ (AHDH) կամ 
աուտիզմով մարդկանց համար: Միակ գունավոր ծածկերն են, 
որոնք գիտական հետազոտությունների արդյունքում 
կիրառվում են արդեն ավելի քան տասնամյակներ և 
օգտագործվում են ավելի քան 4000 դպրոցներում ամբողջ 
աշխարհում. http://irlen.com/colored-overlays/   

15. Ոգեշնչում, մտքի քարտեզագրում – կատարում է նշումներ, 
դասավորում է տեղեկատվությունը, կառուցում է գրավոր 
խոսքի պլանը, հաշվետվությունները, կարելի է կիրառել  
«Ուրվագծային դիտում»՝ կենտրոնանալու հիմնական և 
հարակից մտքերի վրա և հստակեցնելու մտածելակերպը 
գրավոր տեսքով: Inspiration's Presentation Manager-ի միջոցով 
հնարավոր է սխեմաները, քարտեզները և ուրվագծերը 
վերածել ներկայացումների (presentations), որոնք հստակորեն 
արտահայտում են մտքերն ու ցուցաբերում են գիտելիք ու 
իմացություն.  http://www.inspiration.com/   

16. Այլընտրանքային մկնիկ – էրգոնոմիկ մկնիկ 
https://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Alternative-mice.html   

17. Dragon Naturally Speaking – ընդունում է ձայնային 
հրահանգները՝ ապահովելով  մեծ ճշգրտություն և 

https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS
https://www.sonocent.com/en-us/audio-notetaker
https://www.sonocent.com/en-us/audio-notetaker
http://irlen.com/colored-overlays/
http://www.inspiration.com/
https://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Alternative-mice.html
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արագություն փաստաթղթերը մշակելիս, նամակագրության 
ժամանակ, համացանցում որոնումներ կատարելիս, լինի դա 
աշխատավայրում, դպրոցում, կամ գրասենյակում, թե 
ճանապարհին: 
https://shop.nuance.com/store?Action=Custom&Locale=en_US&PI
D=8481714&SiteID=nuanceus&pbpage=resp-dragon-
naturallyspeaking-premium-13  

18. C-Pen ընթերցող - սկան անող գրիչ, որը ցուցադրում է բառի 
բացատրությունը և ընթերցում է տեքստը բարձրաձայն՝ 
օժանդակելու դիսլեքսիայով սովորողներին կամ ընթերցելու 
խնդիրներ ունեցողներին https://www.dyslexic.com/product/c-
pen-reader/   

19. Franklin DMQ 2110 Collins Speaking Reference Library – 
կատարելագործե՛ք ձեր ուղղագրությունն ու բառապաշարը 
հնչյունական ուղղագրումի միջոցով՝ մի ակնթարթում  
«չիմացությունից» հասնելով  «իմացության»: Կիրառե՛ք 
շփոթեցնող բառապաշար՝ պարզելու և տարբերակելու 
հաճախակի շփոթմունք առաջացնող բառերի 
արտասանությունը.  https://www.dyslexic.com/product/franklin-
dmq-2110-collins-speaking-reference-library/  

https://www.dyslexic.com/product/c-pen-reader/
https://www.dyslexic.com/product/c-pen-reader/
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Հավելված 6. Գրականության վերանայման 
հիմնական եզրահանգումներ և արդյունքներ 

Գրացի համալսարան, 2017 թ. 

Ներածություն  

 Մեկ տարվա ընթացքում ‹‹Inclusion›› ծրագրի շրջանակում  
վերանայվել են ավելի քան 200 փաստաթուղթ և 
հրապարակում: Այս հավելվածը  տալիս է համապարփակ 
պատկերացում հիմնական թեմաների և քննարկումների 
մասին  :  

 

1) Բոլոնիայի գործընթացի և ներառական կրթության 
սոցիալական չափայնությանն առնչվող հիմնական գրականություն 

Սոցիալական համատեքստ, Բոլոնիայի գործընթաց  
 Սոցիալական չափայնությունը դեռևս ցածր ճանաչելիություն 

ունի՝ պայմանավորված սոցիալական արդարության՝ որպես 
խնդրահարույց և անարդյունավետ խնդրի դիտարկմամբ: 
Սակայն բարձրագույն կրթության մատչելիության և 
հավասար հնարավորությունների խնդրի լուծումը կարծես 
սոցիալական առաջընթացի ապահովման լավագույն միջոցն է 
թվում: Այնուամենայնիվ, այժմ ձևավորված սոցիալական 
չափայնությունը,  , թվում է, կայունացնելու է շարունակական 
անհավասարությունը՝ պահանջելով կրթական 
քաղաքականությունների և դրանց հետևանքների գնահատում 
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում (ԵԲԿՏ): 
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 Սոցիալական չափայնությունը հետազոտելի և չափելի 
դարձնող միջոցառումները կարող են ներառել (ինչպես 
առաջարկված է Բոլոնիայի գործընթացի աշխատանքային 
խմբի կողմից)՝ 

 ընդունելության, մասնակցության և շրջանավարտության 
հավասար հնարավորությունների խթանման միջոցառումներ,  

 բարձրագույն կրթության մատչելիության և մասնակցության 
ընդլայնման միջոցառումներ, 

 կրթական միջավայր, որը կնպաստի ուսանողական 
փորձառության որակի բարձրացմանը, 

 ուսանողի մասնակցություն բարձրագույն կրթության 
կառավարման և կազակերպման գործընթացներին, 

 կրթություն սկսելու և ավարտելու համար համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներ:  

 

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին (ԵԲԿՏ) 
առնչվող հիմնական գրականություն - Ազգային 
քաղաքականության մակարդակ 

 ԵԲԿՏ բոլոր երկրները պետք է զարգացնեն բարձրագույն 
կրթության մասնակցությանն ուղղված  քաղաքականության 
մի շարք միջոցառումներ, որպեսզի բացահայտեն 
բարձրագույն կրթության մեջ թերներկայացված խմբերին և 
սահմանեն կոնկրետ, չափելի գործողություններ (վերը նշված)՝ 
այդ խմբերի համար բարելավելու ընդունելության, 
մասնակցության և ավարտելու գործընթացները՝ ազգային 
մոտեցումներին համապատասխան: 

Ներառական բարձրագույն կրթության վերաբերյալ ազգային 
քաղաքականությունը պետք է ներառի հետևյալը՝ 
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 Համագործակցություն բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների և այլ շահակիցների հետ՝ 
բացահայտելու թերներկայացված խմբերի ընդունելության, 
մասնակցության և ավարտելու խոչնդոտները։ 

 Ճանաչելի խոչընդոտների հաղթահարման 
ռազմավարությունների մշակում, նպատակների սահմանում 
թերներկայացված խմբերի համար և խոչընդոտների 
նվազեցում։ 

 Ազգային և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում 
գործողությունների նախագծում։ 

 Համապատասխան համադրելի տվյալների կանոնավոր 
հավաքագրում և առկա ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործում՝ 
միտված տվյալների բազայի ընդլայնման քաղաքականության 
մշակմանը՝ հնարավորություն ընձեռելով իրականացնել  
սոցիալապես խոցելի խմբերի կողմից բարձրագույն 
կրթություն մուտք գործելու, մասնակցելու և բուհն ավարտելու 
ընդհանուր նպատակների արդյունավետ մշտադիտարկում։ 

 Եվրամիության անդամ շատ քիչ երկրներ են  
համապատասխան միջոցառումներ ներդրել ազգային 
ռազմավարության մեջ: Որպես հետևանք՝ անբավարար կամ 
չբացահայտված են մնում բարձրագույն կրթության 
համակարգում ծագած խոչընդոտների՝ հուսալի տվյալների 
վրա հիմնված բացահայտման մոտեցումները։   

Այս մարտահրավերները հաղթահարելու համար մշակվել են 
եվրոպական ռազմավարություն և ազգային գործողությունների 
ծրագրերի ուղեցույցներ՝ աջակցելու անդամներին իրենց 
գործադրած ջանքերում, մշակելու քաղաքականությանը 
վերաբերող մի շարք միջոցառումներ, ազգային արդյունավետ 
գործողությունների պլաններ կամ ռազմավարություններ՝ 
նպատակ ունենալով ընդլայնել որակյալ բարձրագույն կրթության 
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հասանելիությունը ոչ ավանդական սովորողների և սոցիալապես 
խոցելի ուսանողների համար: 

Մասնակցությունը ընդլայնում՝  հանուն հավասարության և 
զարգացման - Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 
մինչև 2020 թ.սոցիալական չափայնության զարգացման և հարատև 
կրթության ռազմավարություն  

 Ուղեցույցի նպատակն է օժանդակել երկրներին 
առերեսվելու ազգային ծրագրերն ու ռազմավարությունները  
մշակելու կամ զարգացնելու մարտահարավերներին, դրանք  նաև 
ճանապարհային քարտեզ են ԵԲԿՏ անդամ երկրների համար՝  
երաշխավորելու, որ ազգային ծրագրերը կամ 
ռազմավարությունները մշակվում են՝ օգտագործելով 
համակարգված մոտեցում բարձրագույն կրթության 
համակարգում առկա խոչընդոտների բացահայտման համար՝ 
հիմնված հավաստի տվյալների վրա, որոնք  տրամադրում են 
հիմքեր գործընթացի իրականացման  համար:   
Ուղեցույցները նախատեսում են՝ 

1. Ստեղծել համահունչ և ներառկան գործընթացներ (ներառել 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ուսանող 
ներկայացուցիչներին և այլ համապատասխան 
շահակիցներին, բացի այդ՝ հաշվի առնել նաև 
մինչբուհական կրթության համակարգը (դպրոցներ, միջին 
մասնագիտական կրթության հաստատություններ՝ 
քոլեջներ): 

2. Սահմանել ընդհանուր նպատակներ։ (Ազգային 
խորհրդատվական կառույցը պետք է համաձայնեցվի 
կարճաժամկետ (3-4 տարի) և երկարաժամկետ (10-15 
տարի) ազգային նպատակների հետ): 
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3. Վերլուծել առկա վիճակը: Այս քայլը ներառում է երկու 
տարբեր, բայց կարևոր տարրերի վերլուծություն՝ ա) 
բարձրագույն կրթության համակարգում ընգրկված, 
մասնակցող և ավարտող ուսանողների ժողովրդագրական 
տվյալներ, բ) սոցիալական չափայնությանը նպաստող 
առկա միջոցառումների քարտեզագրում:  

4. Բացահայտել տվյալների բացերը և դրանց վերացման 
ուղիները: (Պետք է հաշվի առնել տվյալների բացերը, իսկ 
վերջիններիս վերացման ուղիները պետք է հաշվի առնվեն 
ապագայում):    

5. Բացահայտել բարձրագույն կրթության ընդունելության, 
մասնակցության և շրջանավարտության խոչընդոտները: 
(Երբ ուսանողների հիմնական կազմը համեմատվել է 
ընդհանուր բնակչության հետ, բացահայտվել են 
թերներկայացված որոշ խմբեր, որոնք ներգրավված չեն 
եղել կա՛մ ամբողջ բարձրագույն կրթության համակարգում, 
կա՛մ համակարգի որոշ ենթաոլորտներում: Սովորաբար 
խոչընդոտները բազմակողմանի են լինում, ուստի երբեմն 
անորոշ, ոչ հստակ և դժվար են  թվում բացահայտման 
համար): 

6. Առկա միջոցառումների և բացահայտված խոչընդոտների 
համեմատություն: (Հարկավոր է քննարկել հետևյալ 
հարցերի շրջանակը՝ արդյոք քայլ երեքում  քարտեզագրված 
միջոցառումները համապարփակ ձևով մատնանաշո՞ւմ են 
բացահայտված խոչընդոտները: Արդյոք այդ 
միջոցառումները արդյունավե՞տ են առնվազն 
երկարաժամկետ պլանում: Եթե ձեռնարկված 
միջոցառումները արդյունավետ են, ինչու՞ են 
խոչընդոտները շարունակում գոյություն ունենալ: Ի՞նչ 
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հավելյալ գործողություններ/նախաձեռնություններ են 
անհրաժեշտ խոչընդոտների հաղթահարման համար): 

7. Մշակել խոչընդոտների հաղթահարման 
ռազմավարություններ: Բարձրագույն կրթության 
համակարգում արդյունավետ մասնակցության 
խոչընդոտները հաղթահարելու ռազմավարությունները 
կարող են ներառել՝  

 Ինստիտուցիոնալ մակարդակում կանխարգելիչ 
ռազմավարությունների մշակման ապահովում՝ այդ թվում 
հարատև կրթության, կրթական և աշխատաշուկայի հետ 
կապված հնարավորությունների և արդյունքների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում և կանխարգելիչ 
աշխատանքներ, համապատասխան դասընթացների 
ընտրության, հմտությունների ձեռքբերման ուղեցույցներ և այլ 
աջակցություններ: 

 Մասնագիտական և այլ կրթության հիման վրա մշակել 
բարձրագույն կրթության թափանցիկ առաջընթացի 
մեխանիզմներ՝ հիմնված որակավորումների ազգային 
շրջանակների իրականացման վրա, որոնք էլ իրենց հերթին 
համահունչ են Եվրոպական բարձրագույն կրթության 
տարածքի որակավորումների շրջանակին:    

 Օժանդակել դասավանդման և ուսուցման մեջ 
ուսանողակենտրոն մոտեցման մշակմանը և իրականացմանը: 
Սա ներառում է ճկուն ուսուցման հնարավորությունների 
ավելացում ուսուցման և ուսումնական նյութի տրամադրման 
բազամազանեցված ձևաչափերի կիրառման միջոցով՝ 
ներառելով  հեռակա նախապատրաստական դասեր, 
ծրագրերի մոդուլավորում, հեռակա կրթություն, 
արդյունավետ էլ. ուսուցում և բաց կրթական ռեսուրսներ:   
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 Շեշտադրել ինստիտուցիոնալ մակարդակում 
ֆինանսավորման ընդհանուր կառուցվածքը, 
վարձավճարները և ուսանողներին տրվող ֆինանսական 
աջակցությունը: Ինչպե՞ս ֆինանսական աջակցությունը 
լավագույնս թիրախավորել, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել 
բարձրագույն կրթության ընդունելության, մասնակցության և 
շրջանավարտության ազգային նպատակներին:  

 Իրականացնել պլանավորված գործողություններ և սահմանել 
հատուկ թիրախներ: 

8. Վերսկսել գործընթացը: 

Եթե որևէ անդամ երկիր որդեգրում է միջոցառումներ, որոնք 
ուղղված են թերներկայացված խմբերին խանգարող 
խոչընդոտների վերացմանը, իրականացնում է բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն ընդունելության, մասնակցության 
և շրջանավարտության քաղաքականության արդյունավետության 
մշտադիտարկում՝ շեշտադրելով տվյալների հավաքագրման 
անհրաժեշտությունը, ուրեմն՝ կարող ենք համարել, որ համարժեք 
է ազգային պլանին կամ ռազմավարությանը:  

«Սոցիալական չափայնության համար համատեղ ուսուցման 
նախաձեռնում ծրագիրը» (“Peer Learning Initiative for the Social 
Dimension (PL4SD) project”) միտված է եղել սոցիալական 
չափայնության և ներառական բարձրագույն կրթության  
ուժեղացմանը: Ծրագրի գործողությունները միտված էին 
քաջալերելու բարձրագույն կրթության քաղաքականություն 
մշակողներին և շահակիցներին՝ զարգացնելու սոցիալական 
խմբերի համատեղ ուսուցումը, ինչպես նաև սովորեցնելու նրանց 
տարբեր մոտեցումներ՝ դիտարկելու սոցիալական 
չափայնությունը և համատեղ ուսուցման հնարավորությունները:  
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Ծրագրի վեջնարդյունքներից մեկը PL4SD տվյալների բազայի 
ստեղծումն է, որն առնչվում է ԵԲԿՏ-ում սոցիալական 
չափայնության լավագույն փորձին և օրինակներին:  

Բացի այդ, սոցիալական չափայնության վերաբերյալ երկրների 
վերլուծությունները (Հայաստան, Խորվաթիա, Լիտվա) պետք է 
հիմք և  օրինակ հանդիսանան սոցիալական չափայնության 
վերաբերյալ ազգային ռազմավարությունների մշակման համար: 
Վերլուծությունների նպատակն է  աջակցել վերլուծություն 
իրականացրած երկրներին, որ մշակեն համապատասխան և 
արդյունավետ ազգային ռազմավարություն՝ բարձրագույն 
կրթության սոցիալական չափայնությունը բարելավելու համար։ 
Երկրի վերլուծությունները մասնավորապես թիրախավորում են՝  
 տվյալների կանոնավոր հավաքագրումը բարձրագույն 

կրթության համակարգում ընդհանրապես և սոցիալական 
չափայնության առումով՝ մասնավորապես, 

 արժանահավատ և կարիքների վրա հիմնված աջակցությունը, 
 հիմնական կրթության մեջ անհավասարությունները, որոնք 

խոչընդոտում են բարձրագույն կրթություն մուտք գործելուն, 
 բարձրագույն կրթություն մուտք գործելու այլընտրանքային 

տարբերակների պակասը, 
 ուսանողների սոցիալական վիճակը,  
 թերներկայացված խմբերի համար ազգային թիրախները, 
 մասնագիտական և ակադեմիական կրթության ուղիների 

տարանջատումը:  

Քննադատություն  

Բոլոնիայի գործընթացի սոցիալական չափայնության 
վերաբերյալ ԵԲԿՏ անդամ երկրների կարծիքների 
տարբերությունների և պետությունների կողմից սահմանված 
առաջնահերթությունների պատճառով պետական 
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գործունեության ներդաշնակեցման բոլոր փորձերը սպասված 
արդյունքների չեն հանգեցրել:   

Հատկապես սոցիալական չափայնության վերաբերյալ 
համադրելի տվյալների բացակայությունը, որն ի հայտ է եկել 
տարբեր ընկալումների արդյունքում, խանգարում է ԵԲԿՏ-ում մեկ 
միասնական մոտեցում ունենալուն: 

Ներառական կրթությունը բուհերում - Բուհերում բարձրագույն 
կրթությանն առնչվող նախագծեր  

 Որպեսզի ներառական կրթությունը երաշխավորվի որպես 
յուրաքանչյուր քաղաքացու հարատև կրթության իրավունք, 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է 
նպատակադրվեն անբավարար ներգրավվածություն ունեցող 
բնակչությանը ներգրավել ոչ միայն որպես սովորողների, այլ 
նաև որպես ղեկավարողների և որոշումներ կայացնողների:  

 Ներառական կրթությունը հիմնարար հետաքրքրություն է: 
Ներառականության կարևորումը որոշիչ է այն հարցում, որ 
ուսումնական հաստատությունը պահի իր կրթական 
էությունը այնպիսի միջավայրում, որտեղ տեխնոլոգիաների և 
գլոբալացման միջոցով ստեղծվում են կրթական 
ծառայությունների շուկաներ՝ համալսարանները 
վերափոխելով կորպորացիաների, վերջիններս էլ  ձևավորում 
են կորպորատիվ մրցակցային արժեքներ: 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է 
ունենան «ներառական» եզրույթի հստակ սահմանում, որը 
մասնավորապես պետք է ներառի, ի լրումն 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների, նաև այլ 
անապահով ուսանողների, ինչպես օրինակ՝ հեռավոր 
վայրերում ապրողների: Եզրույթը սահմանելուց հետո՝  
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 Կարևոր է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
կառավարման մարմիններին ընդգրկել ներառականության 
ռազմավարությունների իրականացման գործընթացներում:  
Ղեկավար մարմնի կողմից պարտավորություն ձեռք բերելու 
արդյունավետ եղանակ է ծրագրի նպատակները ընթացիկ 
պարտավորություններին շաղկապելը, ինչպիսին է ուսանողի 
փորձառության բարելավումը:  

 Բուհերում թերներկայացված խմբերի ներառականությանը  
վերաբերող ծրագրերում կարևոր է աշխատակազմին վաղ 
փուլից ներգրավել ծրագրի մեջ՝ մեկնարկից առաջ անելով 
փորձնական կիրառում, ինչպես նաև աշխատանքի բաժանում 
աշխատողների և ղեկավար մարմինների միջև:  

 Արդյունավետ հաղորդակցությունը կարևոր է՝ համոզված 
լինելու համար, որ այն աշխատակիցները, որոնք 
ուղղակիորեն ներգրավված չեն  մշակութային 
փոփոխությունների նախագծի իրականացման մեջ, տեսնեն 
ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը և նախագծերի 
նպատակներն ու խնդիրները համատեղելի դարձնեն առկա 
աշխատանքային ոճերի հետ:  

 Ռեսուրսների և արդյունավետ ֆինանսավորման 
մեխանիզմների պակասը կարող է խոչընդոտել ծրագրով 
նախատեսված նախագծերի իրականացմանը:  

2) Խումբ-հատուկ գրականություն   

Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ 

 Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող անձանց համար բուհերի 
ենթակառուցվածքների լիարժեք մատչելիություն ապահովելը 
կարևոր է ներառական կրթության համար, սակայն բավարար 
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չէ:  
 Կարևոր է, որ համալսարանները հաշվի առնեն 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ինտեգրումը 
հատկապես առաջին տարում, նույնիսկ համալսարան 
հաճախելու առաջին շաբաթների ընթացքում:  Համալսարանը 
պետք է ակտիվորեն մասնակցի անցումային շրջանի 
պլանավորմանը՝ խուսափելու հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների վաղ հեռացումից և նպաստելու նրանց 
ակադեմիական առաջընթացին:  Վերոգրյալին կարելի է 
հասնել հատուկ կողմնորոշման սեմինարների, 
դասընթացների միջոցով (օրինակ՝ բարձր կուրսի ուսանողի 
կամ  դասախոսի՝ որպես խորհրդատուի նշանակում) կամ 
ֆակուլտետներում ունենալ հաշմանդամությանն առնչվող 
խնդիրների համար պատասխանատու անձ կամ խումբ: 

 Համալսարանի դասախոսական կազմը պետք է ունենա 
հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին դասավանդելու 
անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ: Այս 
համատեքստում համալսարանները պետք է ապահովեն 
համապատասխան վերապատրաստումներ դասախոսների 
համար:  

 Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները ընդհանրապես 
ավելի ցածր եկամուտներ ունեն, քան հաշմանդամություն 
չունեցող իրենց հասակակիցները: Այս ուսանողները 
ապավինում են դաշնային, պետական և ինստիտուցիոնալ  
ծրագրերին, որոնք սովորաբար  հովանավորում են ցածր 
եկամուտ ունեցող ուսանողներին: Հետևաբար, նրանց 
հնարավորությունները նվազում են, երբ  նվազում է 
ֆինանսական օգնության մակարդակը, մասնավորապես՝ 
դրամաշնորհները, որոնք ազդում են ցածր եկամուտ ունեցող 
բոլոր ուսանողների վրա: Բացի այդ, ցածր եկամուտ ունեցող 
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հաշմանդամ ուսանողների համար  բարձրագույն կրթությունը  
թանկ է՝ հաշվի առնելով առօրյա և ակադեմիական կյանքի 
հատուկ ծախսերը: Այս հավելյալ վճարների համար հաճախ 
միջոցներ չեն լինում, քանի որ ֆինանսական աջակցության 
հիմնադրամները սահմանափակ են կամ հաշմանդամ 
ուսանողների ֆինանսական կարիքները գերազանցում են 
տարբեր ծրագրերով նախատեսված գումարների 
առավելագույն չափը:  

 Հաշմանդամ ուսանողները, ընդհանուր առմամբ, ավելի շատ 
ժամանակի կարիք ունեն ինքնախնամքի, առօրյա կյանքի և 
ակադեմիական առաջադրանքների իրականացման համար, 
քան հաշմանդամություն չունեցող իրենց հասակակիցները: 
Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների այս արդյունքները 
ցույց են տալիս, որ նրանք երկու անգամ ավել ժամանակ են 
ծախսում իրենց կրթական աստիճանի ձեռքբերման համար, 
քան հաշամանդամություն չունեցող ուսանողները: Որքան 
երկար ժամանակահատված է պահանջվում հաշմանդամ 
ուսանողներից ուսումնական գործընթացը ավարտելու 
համար, այնքան մեծանում են նրննց ծախսերը և նրանց առջև 
ծառացած ֆինանսական խոչընդոտները: 

 Մինչ ուսանողները ակնկալում են, որ իրենց ձայնը լսելի կլինի 
բարձրագույն կրթության որակի հետ կապված հարցերում, 
շատ հաստատություններ ուսանողներին՝ որպես 
համագործակցողների, արդեն ներառում են բարձրագույն 
կրթության գործընթացներում: Գիտակցված և կայուն 
ներառականության միջոցով բուհերը կարող են ստեղծել 
իսկապես ներառական կրթության միջավայր՝ ի շահ բոլոր 
ուսանողների և հենց կրթական հաստատության։  

 



 

178 
 

 

3) Առանձին երկրների  մասին  

Կոսովո  

Սոցիալական չափայնության իրականացումն ունի էական 
մարտահրավերներ՝ կապված քաղաքականության, ֆինանսական,  
ինստիտուցիոնալ և անձնական խնդիրների հետ, որոնք 
բացասաբար են ազդում բարձրագույն կրթության մեջ հավասար 
հնարավորություններ ապահովելու վրա:  

Կոսովոյի սոցիալական չափայնության իրականացման 
մարտահրավերների հաղթահարման հիմնական առաջարկները 
հետևյալն են։  

ա) Առաջարկություններ, որոնք վերաբերում են օրենսդիրներին 
և բարձրագույն կրթության մարմիններին 

- Քննարկել Բոլոնիայի գործընթացի սոցիալական 
չափայնությանն առնչվող հիմնական հարցեր ներկայիս 
իրավական դաշտի վերանայման շրջանակում, ինչպես նաև 
Բոլոնիայի սոցիալական չափայնության շրջանակներում 
նախագծել ազգային ռազմավարություն: 

-Ստեղծել կայուն համակարգ, որը կապահովի հուսալի, ճշգրիտ 
տվյալներ և տեղեկատվություն թերներկայացված խմբերի 
կրթության վերաբերյալ։ 

-Ուսանողների, բարձրագույն կրթության հաստատությունների 
և բարձրագույն կրթության լիազոր մարմինների  շրջանում 
բարձրացնել բարձրագույն կրթության համակարգում 
սոցիալական չափայնության և դրա գործնական հետևանքների 
մասին իրազեկվածության մակարդակը, շեշտադրել նաև 
մշակութային խոչընդոտները և կարծրատիպերը, 
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մասնավորապես` գնչու համայնքում և Կոսովոյի գյուղական 
շրջաններում, նաև ուժեղացել մասնագիտական ուղղորդման 
ծառայությունները նախահամալսարանական կրթության 
մակարդակում: 

-Իրականացնել բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 
միջոցառումներ բոլորի համար՝ ներառելով թիրախավորված 
միջոցառումներ, որոնք բարձրացնում են թերներկայացված 
խմբերի հնարավորությունները: 

-Փոքրամասնություն կազմող համայնքների անդամների և 
կրթությանը զուգահեռ համակարգերում ներգրավված 
ուսանողների համար նախագծել և իրականացնել  
քաղաքականություններ և միջոցառումներ՝ թեթևացնելու 
վարչական և իրավական խոչընդոտները (օրինակ՝ 
փաստաթղթերի ճանաչում)։ 

բ) Առաջարկություններ, որոնք ուղղված են բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններին և դասախոսական կազմին։ 

-Ներդնել իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ՝ 
սոցիալական չափայնության իրականացման հասկացություններն 
ու պահանջները բարելավելու համար: 

-Մշակել և իրականացնել ինստիտուցիոնալ գործողությունների 
պլան սոցիալական չափայնությանն առնչվող միջոցառումների 
ավելի լավ իրականացման համար: 

-Մշակել փոքրամասնություն կազմող համայնքների մայրենի 
լեզուներով և անգլերենով ավելի շատ կրթական ծրագրեր՝ 
բազմազանեցնելու Կոսովոյում տրամադրվող բարձրագույն 
կրթությունը՝ վերջինս դիտարկելով որպես Կոսովոյից  
փոքրամասնություն կազմող համայնքների անդամների 
հեռանալու կանխարգելման միջոց (քանի որ իրենց մայրենի լեզվով 
առկա չեն կրթական  ծրագրեր): 

-Բարձրագույն կրթության հաստատությունների դասախոսների  
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համար մշակել մոտիվացման համակարգ՝ ապահովելով  
անհատական և խմբային աջակցություն թերներկայացված խմբերի 
համար (օրինակ՝ մենթորության միջոցով): 

-Իրականացնել միջոցառումներ, որոնք ուղղված են 
թերներկայացված և  խոցելի խմբերի կարիքներին (օրինակ՝ 
կրթաթոշակներ, կարիերայի ուղղորդման խորհրդատվական 
ծառայություն,  փոխադրամիջոցի տրամադրում և այլն): 

գ) Առաջարկություններ, որոնք ուղղված են քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպություններին 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները 
եզակի դեր կարող են խաղալ հետևյալ գործընթացներում՝ 

-շահակիցների, այդ թվում՝ իշխանությունների, համայնքային 
քաղաքական կազմակերպությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների, գյուղական բնակչության, համայնքի և 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանում 
իրազեկվածության ապահովում և տեղեկատվության տարածում․  

-սոցիալական մեկուսացման և թերներկայացվածության 
հիմքում ընկած մշակութային խնդիրների և պատճառների 
մատնանշում․ 

-կամուրջ հանդիսանալ իշխանությունների և  թերներկայացված 
խմբերի միջև․  

-դառնալ բարձրագույն կրթության մեջ թերներկայացված 
խմբերի բացակայող ձայնի բարձրախոսը․ 

-մշտադիտարկել, թե արդյոք պատշաճ կերպով իրականացվում 
է կառավարության կողմից սահմանված քաղաքականությունը՝ 
ներառյալ ընդունելության քվոտան, կրթաթոշակները և 
դրամաշնորհները:  

դ) Առաջարկություններ, որոնք վերաբերում են 
ուսանողներին/ուսանողական միություններին: Մասնակիցները 
բացահայտում են ուսանողների և ուսանողական 
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կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածության մեծ ներուժ, 
որը մեծապես կարող է օժանդակել բարձրագույն կրթության մեջ 
սոցիալական չափայնության իրականացմանը: Նրանք կարող են 
որոշակի դերակատարում ունենալ հետևյալ եղանակներով։ 

-Ապահովել հավասար աջակցություն գնչու համայնքի անդամ 
ուսանողների և այլ խոցելի խմբերի  համար՝ բարձրացնելու նրանց 
ակադեմիական  պատրաստվածության, մասնակցության և 
բարձրագույն կրթությունից ակնկալվող առավելությունների 
մակարդակը: 

-Ավելացնել թերներկայացված խմբերի մասնակցությունն ու 
ձայնի իրավունքը  ուսանողական կազմակերպություններում։  

- Ներգրավվել սոցիալական չափայնության  վերաբերյալ 
տեղեկատվության տարածման գործում։ 

 

Խորվաթիա 

-Խորվաթիայում այլ երկրների պես առկա է ամուր կապ 
դպրոցների սոցիալ-տնտեսական վիճակի և ուսանողների 
առաջընթացի միջև: Գործազրկություն և կրթական 
մակարդականեր․ 2008-2009 թթ. տնտեսական ճգնաժամի սկիզբից 
ի վեր նկատվում է   գործազուրկ երիտասարդների տեսակարար 
կշիռի բարձրացում: 

-Աչքի անցկացնելով տարբեր սոցիալական խմբերի 
ներկայացուցչական մակարդակը՝ դիտարկող խումբը նկատում է, 
որ կրթական ավելի ցածր մակարդակ ունեցող ընտանիքներից 
եկող ուսանողները, ի համեմատ իրենց հասակակիցների, , ավելի 
ուշ են անցում կատարում դեպի բարձրագույն կրթության 
համակարգ, և ավելի հավանական է, որ  զուտ մասնագիտական 
կրթության դիմեն:  
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-Խորվաթայում ավելի շատ կանայք են ստանում բարձրագույն 
կրթություն, քան տղամարդիկ: Միևնույն ժամանակ, ի 
տարբերություն տղամարդկանց, կան բավականին  շատ կանայք, 
ովքեր միայն տարրական կրթություն են ստացել:   

-Իրավական շրջանակ. 2007 թ. Ուսանողական խորհրդի և այլ 
ուսանողական կազմակերպությունների մասին ակտը զորեղացրել 
է ուսանողների դերը բարձրագույն կրթության կառավարման մեջ: 
Բացի այդ, բարձրագույն կրթության որակը վերջին 
տասնամյակներում դիտարկվել է Գիտության և բարձրագույն 
կրթության գործակալության ստեղծման  միջոցով (AZVO), որը 
պատասխանատու է ինչպես  բարձրագույն կրթության որակի 
ապահովման, այնպել էլ  «Գիտության և բարձրագույն կրթության 
որակի ապահովման մասին» օրենքի (2009 թ.) ընդունման համար:    

-Խորվաթիայի Որակավորումների շրջանակի ակտը (2013 թ.) 
սահմանում և նկարագրում է Խորվաթիայի որակավորումների 
համակարգը, կրթական վերջնարդյունքները և 
կոմպետենցիաները՝ այսպիսով ձևավորելով մասնագիտական 
պրոֆիլներ: Այն նպատակուղղված է ինչպես հարատև կրթության, 
այնպես էլ երկրորդ անգամ բարձրագույն կրթություն ստանալու 
հնարավորությունների բարելավմանը: Ավելին՝ այն իր 
սկզբունքներով և նպատակներով վերաբերում է սոցիալական 
հավասարությանը և արդարությանը: Կրթության, գիտության և 
տեխնոլոգիաների ռազմավարության ամենավերջին նախագիծը, 
որը  ամբողջությամբ վերաբերում է սոցիալական չափայնությանը, 
այժմ քննարկվում է խորհրդարանում:  

-Խորվաթիայի բարձրագույն կրթության մասին 
օրենսդրությունը թիրախային խմբերը հստակ չի սահմանում: 
Բարձրագույն կրթությունը կարգավորող տարբեր 
փաստաթղթերում ուսանողների այդպիսի խմբերը, այն է՝ գնչու 
փոքրամասնություն, հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներ, 
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գյուղական շրջանների ուսանողներ, միակողմանի ծնողազուրկ 
ուսանողներ, մեծահասակ ուսանողներ, Անկախության 
պատերազմից տուժած ուսանողներ, ցածր սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակ ունեցող ուսանողներ, լրիվ դրույքով աշխատող 
ուսանողներ և առանց ծնողական խնամքի ուսանողներ 
ներկայացվում են մեկ ընդհանուր՝ թերներկայացված խումբ 
անվամբ:   

-Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ թերներկայացված խմբերի 
ուսանողները  ավելի հոռետես են բարձրագույն կրթության 
ընտրության հարցում: Այդ պատճառով բարձրագույն կրթության 
հավասար  հնարավորությունների և ներառականության 
բարելավման հիմնական նպատակներից մեկն այն է, որ հատուկ 
ջանքերի գործադրվեն ապագա ուսանողներին 
նախապատրաստելու գործընթացում՝ նրանց տրամադրելով 
տեղեկատվություն առկա տարբերակների մասին և բարձրացնելով 
նրանց  ձգտումները:  

 

Բոսնիա  

Բարձրագույն կրթությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայում 
կարգավորվում է Բոսնիա և Հերցեգովինայի «Բարձրագույն 
կրթության մասին» օրենքով ("Official Gazette", No. 59/07, 59/09). 

-«Բարձրագույն կրթության մասին» օրենքի ընդունմամբ, որը 
նախատեսված է Սերբական Հանարապետության, Բոսնիա և 
Հերցեգովինայի Դաշնության, Բոսնիա և Հերցեգովինայի 10 
կանտոնների և Բերկո շրջանի բարձրագույն կրթության մասին 
օրենքների ներդաշնակեցման համար, Բոսնիայի բարձրագույն 
կրթությունը ամբողջությամբ   անցում կատարեց Բոլոնիայի 
կրթական համակարգ:  
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-«Բարձրագույն կրթության մասին» օրենքը թերներկայացված 
խմբերի ուսանողների իրավունքները ու պարտականությունները 
կարգավորող մանրամասն դրույթներ չի ներառում: Օրենքը միայն 
արգելում է ցանկացած հիմքով խտրականությունը խոցելի խմբերի 
նկատմամբ: 

-Բարձրագույն կրթություն մուտք գործելը ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն չի սահամանափակվում` կախված սեռից, 
ռասայից, սեռական կողմնորոշումից, ֆիզիկական կամ այլ 
խանգարարումից, ամուսնական կարգավիճակից, մաշկի գույնից, 
լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ դիրքորոշումից, 
ազգությունից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից,  համայնքային 
պատկանելիությունից, ունեցվածքից, ծնունդից, տարիքից կամ այլ 
կարգավիճակից:   

-Բարձրագույն կրթության հաստատությունները, համաձայն 
Բարձրագույն կրթության մասին համապատասխան ակտերի և 
բարձրագույն կրթության հաստատությունների 
կանոնադրությունների, կարող են սահմանել բարձրագույն 
կրթության ընդունելության այլ պահանջներ, որոնք նույնպես 
ենթադրում են կարգավորիչ միջամտություններ Բոսնիա և 
Հերցեգովինայի բուհերի ընդունելության, մասնակցության և 
շրջանավարտության գործընթացի  բարելավման տեսանկյունից:  

Կրթության ընդհանուր նպատակները, որոնք կարգավորվում են 
«Հիմնական և միջնակարգ կրթության մասին» օրենքով, 
ձևավորվում են  հասարակության կողմից ընդունված 
համընդհանուր արժեքներից, որոնք նպատակաուղղված են  
յուրաքանչյուր անձի համար զարգացման ամենալավ տարբերակի 
ապահովմանը՝ ներառելով հատուկ կարիքներ ունեցողներին՝ 
անկախ իրենց տարիքից, կարողություններից, մտավոր և 
ֆիզիկական առանձնահատկություններից: 

-Այս օրենքը պետք է հավասար հնարավորություններ 
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ապահովի  կրթության բոլոր մակարդակների ընտրության համար՝ 
անկախ սեռից, ռասայից, ազգությունից, սոցիալական և 
մշակութային ծագումից և կարգավիճակից, ընտանեկան 
կարգավիճակից, կրոնից, հոգեբանական-ֆիզիկական վիճակից և 
այլ անձնային հատկանիշներից: Բոսնիա և Հերցեգովինայում 
տարրական և միջնակարգ կրթությունը հանրային 
հաստատություններում անվճար է: Անվճար տարրական 
կրթություն տրամադրվում է բոլոր սովորողներին:  

Ինչ վերաբերում է Բոսնիա և Հերցեգովինայում ներառական 
ծրագրերի ֆինանասավորմանը, հարկ է նշել, որ այն  կարգավորող 
շրջանակի որոշ դրույթներ նպատակ ունեն բավարարելու 
թերներկայացված խմբերի կարիքները:  

-Բոսնիա և Հերցեգովինայի Դաշնության ուսանողական 
վարկերի հիմնադրամ:  

Ուսանողական վարկերը շնորհվում են ըստ հրապարակված 
վարկանիշավորման ցանկի՝ հիմք ընդունելով հետևյալ 
ակադեմիական և սոցիալական չափանիշները. Չափանիշներից 
մեկը վերաբերում է ուսանողի հատուկ սոցիալական 
կարգավիճակին. Անձը, որ ունի առնվազն 60% 
հաշմանդամություն, պատերազմից տուժած քաղաքացիներ 
(բացառությամբ առնվազն 60% հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց), ազատամարտիկների երեխա ուսանողներ 
(զոհված/սպանված զինվորների երեխա ուսանողներ, երկկողմանի 
ծնողազուրկ ուսանողներ, առանց ծնողական խնամքի կամ 
միակողմանի ծնողազուրկ ուսանողներ (բացառությամբ 
զոհված/սպանված զինվորների երեխա ուսանողների)), 
ուսանողներ, ովքեր մի հարկի տակ ապրում են գործազուրկ 
ծնողների հետ, թոշակառու ծնողների երեխա ուսանողներ կամ  
ուսուցման առկա համակարգում սովորող 3 և ավելի ուսանողներ, 
որոնք ապրում են նույն հարկի տակ (հիմնականում հիմնված 
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երկու չափանիշների վրա, որոնք ավելի բարենպաստ են ուսանողի 
համար): Հավասար վարկանիշավորման արդյունքում հատուկ 
սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ուսանողները առավելություն 
ունեն ուսանողական վարկեր ստանալու գործընթացում:  

-Թերզարգացած շրջանների ուսանողներ. Պոսավինայից,  
Բոսնիա-Պոդրիանական կանտոնից, ինչպես նաև Սերբիայի 
Հանրապետությունից եկող ուսանողները կարող են ստանալ 
կեցության և սնունդի համար սուբսիդիավորում:  

-Հատուկ դրամական միջոցներ կարող են հատկացվել  Բոսնիա 
և Հերցեգովինայի գնչու քաղաքացիների կրթության խրախուսման 
համար, ովքեր սովորում են Բոսնիա և Հերցեգովինայի 
Դաշնության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:  

-Աջակցել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին, որոնք 
Բոսնիա և Հերցեգովինայի քաղաքացիներ են և սովորում են 
Բոսնիա և Հերցեգովինայի Դաշնության բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում։ 

Բոսնիա և Հերցեգովինայի Բարձրագույն կրթության 
զարգացման համար ճանաչված որոշ առաջնահերթություններ 
(2016-2026 թթ.  ժամանակահատվածի համար, (նախագիծ)) ՝  

-լավ ղեկավարում և կառավարում, 
-ռեսուրսներ, 
-կապ աշխատաշուկայի և բարձրագույն կրթության միջև,  
- որակավորման չափանիշներ, 
-ուսանողների փորձ,  
-միջազգայնացում,  
- վիճակագրություն 
Միտում կա համադրելու բոլոր պետական կառույցների 

գործունեությունը՝ սկսելով տեղական համայնքներից հասնելով 
մինչև ազգային մակարդակների՝ նպատակ ունենալով հասնել 
ներդրումների առավելագույն արդյունավետության, ռեսուրսների 
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կենտրոնացման՝ մի քանի աղբյուրներից ներդրումների 
համընկնումներից խուսափելու համար:  

Անհրաժեշտություն կա զբաղվածության պետական 
ծառայությանը ներգրավել ներառականության գործընթացի մեջ, 
որը կարող է հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց օգնել  դառնալու 
աշխատանքի ցանկալի դիմորդներ մրցույթների ժամանակ, 
այնուհետև ներգրավել ձեռնարկատերերի և նրանց ներկայացնել 
շրջանավարտների կոմպետենտությունը և այս խմբին պատկանող 
աշխատակից ունենալու առավելությունները: 

Անհրաժեշտություն կա որոշակի ոլորտներում հատուկ 
կարիքներ ունեցող մարդկանց առավելությունների վերաբերյալ 
համեմատական ուսումնասիրություն իրականացնել, ինչպես նաև 
իրականացնել բուհերին և հասարակությանը տեղեկացնող և 
զգոնացնող քարոզչական գործունեություն` նպատակ ունենալով 
հասնել մինչ օրս ակադեմիական գործընթացներին չմասնակցած 
բնակչության այդ խմբերի՝ բարձրագույն կրթության 
գործընթացների մեջ լիարժեք ներառմանը։:  

Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում մշակվել են վեց ձեռնարկներ 
(«Բարձրագույն կրթության մեջ հատուկ կարիքներ ունեցող 
ուսանողների համար հավասար հնարավորություններ») (EQOPP) 
(2011-2014 թթ.)) (ծրագրի համարն է՝ 516939- TEMPUS-1-2011-1-BA-
TEMPUS-SMHES): Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել 
Բոսնիա և Հերցեգովինայի համալսարաններին` բարելավելու 
բարձրագույն կրթության որակը և արդիականացումը՝ ստեղծելով 
ինստիտուցիոնալ կարողություններ և գործնական 
քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա բոլոր 
ուսանողներին սովորել Բոսնիա և Հերցեգովինայի 
համալսարաններում: Բոլոր ձեռնարկները 3 լեզուներով 
(բոսներեն, խորվաթերեն, սերբերեն) հասանելի են www.equopp.ba 
կայքում:   
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Հայաստան  

Հայաստանում բարձրագույն կրթության մեջ սոցիալական 
չափայնությունը համարվում է քաղաքականության 
առաջնահերթություն, սակայն հասարակության մեջ ներառական 
կրթության մասին ընդհանուր ընկալումը մնում է երկակի:  

Քաղաքական և օրենսդրական մակարդակ 

 Ներառական կրթությունը ոչ հստակ կերպով է սահմանված 
քաղաքական և իրավական համատեքստում՝ այն 
հիմնականում մեկնաբանելով հաշմանդամություն և հատուկ 
կարիք իմաստներով:  

  Բարձրագույն կրթությունը հիմնականում ձևակերպվում է  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում (1999 թ.) և «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքում (2004 թ.): Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթության 
սոցիալական չափայնությանը, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը 
(1999 թ.) նշում է, որ որոշակի թվով ուսանողների 
տրամադրվում է պետական պատվերով սովորելու 
հնարավորություն:  

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները 
պարտավորվում են ապահովել ոչ պետպատվերով տեղերի 
առնվազն 10%-ի չափով լրացուցիչ անվճար տեղեր:  

 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.) սահմանում է, որ պետությունը 
ուսանողներին պետք է տրամադրի ֆինանսական 
աջակցություն, օրնիակ՝ ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի 
փոխհատուցման, կրթաթոշակների կամ ուսանողնական 
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վարկերի տեսքով: Օրենքի համաձայն՝ ուսման վարձի 
փոխհատուցում տրամադրվում է բարձր ակադեմիական 
առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, սոցիալապես 
անապահով, ինչպես նաև հեռավոր և սահամանամերձ 
շրջաններում ապրող ուսանողներին:   

 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքում 2014 թ. կատարված լրացումները ցույց են 
տալիս, որ սոցիալական չափայնությանը վերաբերող 
կանոնակարգերը դեռևս բարելավման փուլում են: 
Այդուհանդերձ, իրավական և ինստիտուցիոնալ  
մակարդակներում բարեփոխումներ իրականացվել են՝ 
ընդգրկելով ներառական կրթության ծառայություններ 
մատուցող հանրակրթական դպրոցներ (ի լրումն խորհրդային 
համակարգից ժառանգած երկու տեսակի դպրոցների` հատուկ 
և հանրակրթական): 

 Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակում 
բարձրագույն կրթության սոցիալական չափայնության 
վերաբերյալ ազգային զեկույցի հիմնական արդյունքները 2015 
(PL4SD) 

-Տվյալներ։ Ներկայումս տվյալների մատչելիությունը 
սահմանափակ է բարձրագույն կրթության համար: Ավելի 
մանրամասն և համապարփակ տվյալները (օրինակ՝ ուսանողների 
սոցիալական վիճակի մասին) կարող են փաստել նոր 
քաղաքականության և ռազմավարության մշակման մասին:  

-Ընթացիկ տարբեր միջոցառումներ և ռազմավարություններ։ 
Ներկայումս առկա են տարբեր դերակատարների կողմից 
իրականացվող տարբեր միջոցառումներ և ռազմավարություններ, 
որոնց մասին տեղեկատվությունը երբեմն հասանելի չէ:  

-Ինստիտուցիոնալ ռազմավարություններում սոցիալական 
ներառականության սահմանումներ։ 2014 թվականից 
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«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտկան կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքը հստակորեն դասակարգում է թերներկայացված 
խմբերը՝ որպես հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որբեր, 
պատերազմի վետերան կամ հաշմանդամ ծնողներ ունեցող 
ուսանողներ, սոցիալապես խոցելի ընտանիքների ուսանողներ: 
Թեև նման լայն դասակարգումը ողջունելի և կարևոր է ազգային 
քաղաքականության մակարդակում, կարևոր է նաև այն, որ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ունենան իրենց 
սեփական ռազմավարությունը՝ կապված ուսանողական մարմնի 
բազմազանեցման հետ:  

Ինչ պետք է արվի 

Կարճաժամկետ պլանում՝ 
 հավաքագրել տվյալներ ուսանողների սոցիալական վիճակի 

մասին  
 մշակել բարձրագույն կրթության մեջ թերներկայացված 

խմբերի ներգրավվածության չափանիշներ  
Միջնաժամկետ պլանում՝  

 Կարևոր է մշակել ուսանողի աջակցման հնարավորինս 
համապարփակ համակարգ՝ հիմնված կարիքների, այլ ոչ թե 
ունակության վրա  

 մշակել համընդգրկուն ռազմավարություն՝ նվազեցնելու 
միջնակարգ դպրոցի մակարդակում մասնավոր 
պարապմունքների պահանջը  

 ճանաչել բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման 
համակարգի կայունությունն ու արդյունավետությունը 

 վերանայել քաղաքականության մշակման և իրականացման 
գործընթացները և մշակել ազգային ռազմավարություն 

 Նախարարությունը ընդունել է դիտորդական թիմի 
առաջարկությունները և արդեն իրականացնել դրանցից 
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որոշները. Բարձրագույն կրթության տեղեկատվական 
համակարգը մեկնարկել է և հասանելի է ողջ 
հասարակությանը, 2014 թ. անցկացվել է ուսանողների 
սոցիալական կարիքների գնահատում, Հայաստանը մտադիր է 
շարունակել մասնակցությունը EUROSTUDNET 
հետազոտությանը, և  2015-2019 թթ. ընկած 
ժամանակահատվածում կիրականացվի միջնակարգ դպրոցի 
ուսումնական պլանների վերանայման գործընթաց 
(ֆինանսավորումը Համաշխարհային բանկի կողմից): 
«Կրթության զարգացման ազգային ռազմավարություն 2016-
2025 թթ.» ծրագրի շրջանականերում խիստ ուշադրություն 
կդարձվի սոցիալական չափայնությանը:   

Բարձրագույն կրթության համակարգ 

 Կրթական համակարգում առկա է համապարփակ մոտեցման 
պակաս, որը պայմանավորված է տեղեկատվության հոսքի 
պաշտոնական և գործնական մեխանիզմների, ինչպես նաև 
մասնագետների միջև փորձի փոխանակման պակասով:  

 Ներգրավման բարձրացումը առաջնայնացված է կրթության 
որակի բարելավման նկատմամբ: Սակայն ներգրավման 
բարձրացման հետ մեկտեղ նույնքան կարևոր է նաև մատուցել 
որակյալ ծառայություններ ուսանողներին/ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողներն: 

 Առկա է ներառական կրթությանը վերաբերող 
կարողությունների զարգացման խիստ անհրաժեշտություն 
կրթական համակարգի բոլոր ոլորտներում և 
մակարդակներում:  

 Կարևոր է ներառական կրթության համար ապահովել 
ֆինանսավորման նախագծեր՝ հնարավորություն ընձեռելով 
արդյունավետորեն դիտարկել հաշմանդամների և 
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անապահովների կարիքները: Օրինակ, ավելի լավ կլիներ, եթե 
յուրաքանչյուր կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող ուսանողի ծախսերը առանձնացված լիներ և 
հաշվարկվեր անհատական կարիքների հիման վրա:  

 

Հարցեր քննարկման համար  

1. Ինչպե՞ս կարող եք օգտագործել այս գրականության 
ակնարկի թեմաները Ձեր սեփական մասնագիտական 
փորձառությունը ներկայացնելու համար: 

2. Արդյոք ձեր ինստիտուցիոնալ և տարածաշրջանային / 
ազգային քաղաքականությունները հաշվի առնո՞ւմ են այն 
լավագույն փորձը, որ նշված է այս գրականության 
ակնարկի մեջ:  

3. Ինչպե՞ս կարող է գրականության ակնարկը փոխանցվել 
Ձեր աշխատակազմին առաջիկա տարվա 
վերապատրաստման ընթացքում: Ինչպե՞ս կարող եք այն 
տարածել Ձեր անձնակազմի / դասախոսների շրջանում: 
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