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ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ 
  
Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Էրազմուս+ Ինքլյուժն (INCLUSION) դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում ծրագրի գործընկեր հաստատությունների (Հայաստանի 
գեղարվեստի պետական ակադեմիայի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, ՀՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության, «Ունիսոն» ՀԿ) կողմից և ծրագրի եվրոպական 
գործընկեր հաստատությունների աջակցությամբ:  

 
 

 
 
 
 

Նախագիծը ֆինանսավորվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից: 
Հրապարակումը արտացոլում է միայն հեղինակների տեսակետները, և Հանձնաժողովը չի 

կրում որևէ պատասխանատվություն դրանցում առկա տեղեկատվության համար: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.  
ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ. 

Խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված 
աշխատանքները 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած 
ներառական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից են 
կրթության ներառականության և հասարակության բոլոր 
անդամների համար կրթություն ստանալու իրավունքի իրացման 
ապահովումը: Կրթություն ստանալու իրավունքը գերակա է 
կրթության բոլոր մակարդակներում՝ նախադպրոցական, 
հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն 
կրթության: 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձանց համար կրթության բոլոր մակարդակներում առկա 
խնդիրների և մարտահրավերների լուծման ուղղությամբ 
պետական քաղաքականություն մշակող հիմնական մարմիններն 
են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, ինչպես նաև 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունները: 
Վերջինս հանդիսանում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման 
ապահովման պետական լիազոր մարմինը և ակտիվորեն 
համագործակցում է բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների 
հետ` համընդհանուր ներառական ու մատչելի միջավայր 
ձևավորելու համար: 

Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին վավերացրել է 
Միավորված ազգերի կազմակերպության «Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիան: Այն մարդու 
իրավունքների մասին միջազգային, իրավաբանորեն 
պարտավորեցնող պայմանագիր է, որը նպատակաուղղված է  
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հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների 
պաշտպանությանը` ներառյալ կրթության հասանելիության 
իրավունքը: 

Այս պարտավորության իրագործման նպատակով ՀՀ 
կառավարությունը հավանության է արժանացրել 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 
2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի 
իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշումը, որով սահմանվում են նաև կրթության 
ոլորտում ներառականության ապահովման հիմնական 
թիրախային ուղղությունները և հստակ միջոցառումները:  

Բացի այդ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող անձանց հավասար հիմունքներով կրթություն ստանալու 
իրավունքի իրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
հանրակրթական հաստատություններում ներդրվել է ներառական 
կրթության համակարգը, որը կարգավորվում է «Հանրակրթության 
մասին» ՀՀ օրենքով և կառավարության մի շարք այլ որոշումներով: 
Համաձայն 2014 թ. դեկտեմբերի 1-ին «Հանրակրթության մասին 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի դրույթների, մինչև 2025 թվականը ՀՀ բոլոր 
հանրակրթական դպրոցներում կներդրվի ներառական կրթության 
համակարգը, իսկ հատուկ դպրոցները կվերակազմավորվեն 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների։  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 
N 1025-Լ որոշման դրույթների, նախատեսվում է 2019 թվականին 
ՀՀ ԱԺ ներկայացնել «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը, որով կանոնակարգվելու է նախադպրոցական 
ներառական կրթության ներդրման գործընթացը: Հաստատվել է 
նաև «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական  
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ներառման 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը», որտեղ 
նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները`  
 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

անձանց իրավունքների իրացումն ապահովող 
օրենսդրական դաշտի բարելավումը.  

 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձանց համար կրթության բոլոր մակարդակներում և 
ամբողջ կյանքի ընթացքում ներառական կրթության և 
աշխատանքի ու զբաղվածության պետական երաշխիքների 
ապահովումը.  

 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ունեցող անձի իրավունքների իրացման համար 
անհրաժեշտ պայմանների և խելամիտ հարմարեցումների 
կարիքների գնահատումը` ըստ Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության գործառույթների 
միջազգային դասակարգման սկզբունքների և 
մոտեցումների. 

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարությունը ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել 
«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը, որտեղ բարձրագույն կրթության բնագավառում 
պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքների, 
նպատակների և խնդիրների ցանկում ներառված է նաև 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք և (կամ) 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն 
կրթություն ստանալու հնարավորությունների 
հավասարությունը. 

 Նախագծով սահմանված է, որ ուսումնական 
նշանակության համար նախագծվող բուհերի շենքերը, 
շինությունները և այլ տարածքները պետք է նախագծվեն՝ 
հաշվի առնելով կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող անձանց պահանջմունքները: 
Առկա շենքերը, շինությունները և այլ տարածքները  
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       խելամիտ հարմարեցումների միջոցով պետք է հարմարեցվեն 

վերոնշյալ անձանց: Միաժամանակ նշվել է, որ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
ծառայությունների մատչելիության ապահովման համար 
հավելյալ վճարների գանձումը արգելվում է: 

Իրականացվում են նաև սոցիալական ներառմանն ուղղված 
միջոցառումներ, այդ թվում` 

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին 

1-ին, 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց 
հաշմանդամություն ունեցողները բուհի անվճար ուսուցման 
համակարգ ընդունվում են վճարովի համակարգի համար 
առնվազն անցումային միավորներ հավաքելու դեպքում` 
 Կախված ընտանիքի անապահովության միավորից ուսման 

վարձավճարը զեղչվում է 50-100%-ի չափով:  
 Աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաներին: 

Առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսողների աջակցություն 

Առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներն ընդհանուր 
մրցույթով պետական բուհի անվճար ուսուցման համակարգ 
ընդունվում են վճարովի համակարգի համար առնվազն 
անցումային միավորներ հավաքելու դեպքում: Պետական 
բուհերում սովորող առանց ծնողական խնամքի մնացած 
ուսանողներին վճարվում է կրթաթոշակ՝ տվյալ ուսումնական 
հաստատությունում սահմանված կրթաթոշակի 150%-ի չափով:  
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Աջակցություն ազգային փոքրամասնությունների 
ներկայացուցիչներին 

Յուրաքանչյուր տարի Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի 
որոշմամբ դրական գնահատականներ ստացած ազգային 
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների բուհ 
ընդունելության համար պահուստային տեղերից հատկացվում են 
անվճար ուսուցման տեղեր:  

Աջակցություն փախստականներին 

ՀՀ բուհերում սովորող սիրիահայ ուսանողներին տրամադրվել է 
ֆինանսական աջակցություն` ուսման վարձավճարի լրիվ կամ 
մասնակի փոխհատուցմամբ: 

Ընդհանուր առմամբ, կրթության բոլոր մակարդակներում 
Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս կարևորագույն խնդիր է 
հանդիսանում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող անձանց հավասար հիմունքներով կրթություն ստանալու 
իրավունքի ապահովումը: Չնայած պետական լիազոր 
մարմինների կողմից իրավական ակտերի մշակմանը և մի շարք 
միջոցառումների իրականացմանը՝ անհերքելի է, որ ուսումնական 
հաստատությունները, չնչին բացառություններով, դեռևս 
ներառական չեն, կրթության ոլորտում շարունակում է 
առաջնահերթ կարգավորման խնդիր մնալ ուսումնական 
հաստատությունների ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիությունը: 
Կան հետևյալ մարտահրավերները` 
 Բուհերի շենքերն ու ենթակառուցվածքներն 

ամբողջությամբ հարմարեցված չեն կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 
համար: 

 Ուսումնական ծրագրերը դեռևս ամբողջովին չեն մշակվում 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  
 



 

8 
 

 
անձանց առանձնահատուկ կրթական կարիքներին 
համապատասխան: 

 Մանկավարժների գերակշիռ մասը վերապատրաստված չէ, 
չունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող անձանց հետ աշխատելու հմտություններ և 
գիտելիքներ, ունեն կարծրատիպեր խնդիրներ ունեցող 
անձանց հանդեպ, հաճախ դրսևորվում է խտրական 
վերաբերմունք: 

 Ազատազրկման վայրերում գտնվող անձինք ուղղիչ 
հիմնարկներում համապատասխան նյութատեխնիկական 
պայմանների (ինտերնետ և հեռահաղորդակցային 
տեխնոլոգիաներ) բացակայության պատճառով դեռևս 
բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն 
չունեն: 
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ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

Հաշմանդամություն 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին 
կոնվենցիան (այսուհետ այս բաժնի տեքստում` Կոնվենցիա) 
սահմանում է հաշմանդամությունը որպես զարգացող հղացք, որը 
բնութագրվում է ոչ թե անձի խանգարումով, այլ 
հաշմանդամություն ունեցող անձի՝ հասարակությանը ներառման 
և շրջակա միջավայրի մատչելիության ոչ բավարար մակարդակով։ 
 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք են համարվում 
նրանք, ովքեր երկար ժամանակ ունեն ֆիզիկական, 
հոգեկան, մտավոր և նյարդային հիվանդություններ, 
որոնք տարբեր խոչընդոտների հետ փոխազդեցության 
արդյունքում կարող են խոչընդոտել նրանց լիակատար 
և արդյունավետ մասնակցությունը հասարակական 
կյանքին՝ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: 
(Կոնվենցիա, Հոդված 1) 

 
Չնայած «հաշմանդամությունը» հաճախ համարվում է 
«խանգարմանը» համազոր հասկացություն, իրականում այս 
հղացքների միջև կա էական տարբերություն։ Համաձայն 
Կոնվենցիայի սահմանման, հաշմանդամությունը ոչ թե 
պարզապես առողջական վիճակ կամ խանգարում է, այլ շրջակա 
միջավայրում առկա խոչընդոտների հետ անձի խանգարման 
փոխազդեցությունն է, ինչը բերում է մի իրավիճակի, որտեղ 
խախտված է այս անձանց լիարժեք և հավասար մասնակցությունը 
հասարակության կյանքում։ Ստորև բերված են մանրամասներ 
«խանգարումների» և «խոչընդոտների», ինչպես նաև դրանց 
փոխազդեցության վերաբերյալ։ 
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Խանգարում 

Խանգարումը մարմնի գործառույթի կամ կառուցվածքի խնդիր է, 
որը կարող է պայմանավորված լինել գենետիկ գործոններով, 
ինչպես նաև հիվանդության կամ վնասվածքի հետևանք լինել։ 
Խանգարումը կարող է առկա լինել ի ծնե կամ ձեռք բերվել կյանքի 
ընթացքում։ Այն կարող է երկարատև կամ ժամանակավոր լինել: 
Բռնությունը, հակամարտությունը և աղքատությունը այն 
գործոններն են, որոնք կարող են խանգարման պատճառ դառնալ: 
Խանգարումը կարող է նվազեցնել առօրյա, ինչպես օրինակ` 
տեսնելու, լսելու, տեղաշարժվելու, հիշելու, կենտրոնանալու և այլ 
գործողությունների կամ գործառույթների կատարման 
կարողությունները։  

Հիմնվելով Կոնվենցիայի սահմանման վրա, ըստ գործառույթների 
խանգարման յուրահատկությունների, կարելի է դասակարգել 
խանգարումներն ըստ չորս խոշոր տեսակների` 

1. Ֆիզիկական խանգարումը հաճախ հեշտությամբ 
բացահայտելի է և ներկայացնում է մարմնական 
գործառույթների կատարման դժվարությունը`շարժումը և 
շարժունակությունը (օրինակ` քայլելը, աստիճաններով 
բարձրանալը, դիրքի պահպանելը կամ փոփոխելը), 
մարմնի շարժումները (օրինակ` բարձր դիրքում գտնվող 
առարկային հասնելը, կռանալը կամ ծնկի գալը) և վերին 
վերջույթների կիրառումը (ներառյալ դիպչելը կամ բռնելը): 
Ֆիզիկական խանգարումներ ունեցող անձինք կարող են 
օգտվել օժանդակ սարքերից, այդ թվում` քայլակներից, 
հենակներից կամ սայլակներից: 

2. Զգայարանների խանգարումները ներառում են 
տեսողության, լսողության և հաղորդակցվելու հետ 
կապված խնդիրները։ Տեսողության խանգարումը  
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ներառում է կույր (չտեսնող) և վատ տեսնող անձանց։ 
Լսողության խանգարումը ներառում է խուլ (չլսող) և վատ լսող 
մարդկանց, որոնք ունեն որոշակի մնացորդային լսողություն։ 
Հաղորդակցման խանգարումը ներառում է մարդկանց, որոնք 
դժվարությամբ են խոսում կամ ունեն խոսքի խանգարում և 
որոնց անհրաժեշտ է հաղորդակցման օժանդակ 
տեխնոլոգիաներ։ 

3. Մտավոր (ինտելեկտուալ) խանգարումը ներառում է այն 
անձանց, որոնք ունեն նոր կամ բարդ տեղեկատվության 
ընկալման, ինչպես նաև սովորելու և նոր հմտությունները 
կիրառելու սահմանափակ կարողություն։ Դա կարող է իր 
ազդեցությունն ունենալ երեք տիրույթներում, որոնք 
բնորոշում են, թե որքան լավ է անհատը կատարում 
առօրյա խնդիրները. 1) հղացային տիրույթ` լեզվի, 
կարդալու, գրելու, մաթեմատիկայի, տրամաբանելու, 
գիտելիքների և հիշողության հետ կապված 
հմտությունները, 2) սոցիալական տիրույթ` էմպաթիա, 
սոցիալական դատողություն, միջանձնային 
հաղորդակցման հմտություններ, ընկերանալու և 
ընկերությունը պահպանելու, ինչպես նաև նման այլ 
կարողություններ, 3) գործնական տիրույթ` 
ինքնակառավարում` այնպիսի տիրույթներ, ինչպիսին են` 
անձնական խնամքը, աշխատանքային 
պարտականությունների կատարումը, ֆինանսական 
ռեսուրսների կառավարումը, հանգստի և 
կազմակերպական խնդիրներ։ 

4. Հոգեմտավոր և հոգեսոցիալական հաշմանդամությունը 
ներառում է անձանց, որոնք ունեն մտավոր առողջության 
խանգարումներ, ներառյալ ծանր քրոնիկ մտավոր 
հիվանդություններ կամ հոգեսոցիալական տագնապ։ Այս 
մարդիկ կարող են դժվարանալ իրենց  
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հարաբերություններն այլոց հետ կառուցելիս, ունենալ 
տագնապալի տրամադրություններ կամ խառնաշփոթ մտքեր, 
անկարող լինել իրականացնել ինքնախնամքը և ունենալ 
վարքի, խոսելու և մտավոր գործունեություն ծավալելու 
դժվարություններ։ Այս դժվարություններն, իրենց հերթին, 
կարող են ազդել նրանց սոցիալական հմտությունների և 
մասնակցության մակարդակի վրա։ 

Խոչընդոտներ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության վրա 
բացասաբար ազդող խոչընդոտները կարելի է պայմանականորեն 
բաժանել երեք խմբի` վարքային, ֆիզիկական (ներառյալ 
կառուցվածքային և հաղորդակցական) և ինստիտուցիոնալ։ 

1. Վերաբերմունքային խոչընդոտներ. Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց արդյունավետ մասնակցության և ներառման 
ամենաէական խոչընդոտներից մեկը հասարակության մեջ 
բացասական վերաբերմունքն է և կարծրատիպերը։ 
Հասարակությունը հաճախ դիտարկում է հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց որպես անկարող, կախյալ կամ թույլ։ Մյուս 
կողմից, հասարակությունը կարող է օժտել այդ մարդկանց 
ոգևորիչ, հերոսական կամ գերմարդկային հատկանիշերով։ 
Երկու տեսակի կարծրատիպերն էլ նպաստում են 
հաշմանդամ մարդկանց մեկուսացմանը և հասարակությունից 
դուրս մնալուն։ Ստորև բերված է կրթական ոլորտում 
հանդիպող վերաբերմունքային խոչընդոտի տիպիկ օրինակ. 

Դպրոցի տնօրենը, որը կարծում է, թե մտավոր 
խանգարումներ ունեցող անձինք խանգարում են այլ 
աշակերտներին և սովորելու ունակ չեն, դրանով իսկ 
ստիպում է այս աշակերտներին իրենց զգալ ոչ 
պահանջված։ Այսպիսով, նա ստեղծում է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
խոչընդոտ դպրոց ընդունվելու և սովորելու համար։ 
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2. Ֆիզիկական խոչընդոտներ։ Ֆիզիկական խոչընդոտները երկու 

խմբի են. 
ա) Կառուցվածքային խոչընդոտները միջավայրում հանդիպող 
բնական և տեխնածին խոչընդոտներն են, որոնք խանգարում 
են հաշմանդամություն ունեցող անձանց անարգել 
տեղաշարժին: Կրթական համատեքստում կառուցվածքային 
խոչընդոտների օրինակներ են` 
 Մուտքի մոտ առանց թեքահարթակի աստիճաններ 

ունեցող համալսարանի շենքը, առանց շոշափվող 
ուղեկցող գծանշումների քայլուղիները, նեղ դռները և 
անհարմար զուգարանները խոչընդոտներ են 
ստեղծում ֆիզիկական և տեսողության խանգարումներ 
ունեցող անձանց համար: 

 Մատչելիության չափանիշներին 
չհամապատասխանող շենքերը խոչընդոտներ են 
ստեղծում համալսարանների հաշմանդամություն 
ունեցող աշխատակիցների համար` իրենց 
աշխատանքն արդյունավետ կերպով  իրականացնելու 
համար: 

բ) Հաղորդակցման խոչընդոտները կարող են վերաբերել 
տեսողության, լսողության, խոսելու, կարդալու, գրելու և 
հասկանալու հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց։ Այդ 
անձինք հաճախ տարբեր ձևերով շփվում են 
հաշմանդամություն չունեցող անձանց հետ, և եթե 
անհրաժեշտ հարմարեցումները բացակայում են, նրանք 
կարող են ի վիճակի չլինել հասկանալ կամ փոխանցել 
տեղեկատվությունը: Կրթական համատեքստում 
հաղորդակցման խոչընդոտների օրինակներ են` 

 Փոքր, անհասկանալի տառատեսակով, առանց 
նկարների կամ դիագրամների, առանց բրայլյան 
գրերով պրեզենտացիան կամ ուսուցողական 
նյութերը խոչընդոտ են ստեղծում տեսողության 
խնդիրներ ունեցող անձանց համար: 
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 Բանավոր հաղորդակցությամբ լի սեմինարը, որի 

ժամանակ բանավոր խոսքը չի զուգորդվում ժեստերի 
լեզվով թարգմանությամբ, խոչընդոտ է ստեղծում 
լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց համար: 

 Սպասարկման բարձր սեղանները ու ամբիոնները 
խոչընդոտ են սայլակ օգտագործող անձանց համար: 

3. Ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները հաճախ ստեղծվում են, երբ 
չկա հաշմանդամ մարդկանց ներգրավումն ապահովող 
կանոնակարգ, կամ երբ կանոնակարգերը, որոնք պահանջում 
են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընդգրկուն և 
մատչելի ծրագրեր և գործողություններ, ներառյալ «խելամիտ 
հարմարեցումներ» (տե՛ս ստորև), առկա են, բայց վատ են 
կիրառվում: Ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները դժվար է 
բացահայտել, քանի որ դրանք հաճախ պարփակվում են 
սոցիալական և մշակութային նորմերի սահմաններում: 
Ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների օրինակ է`  

Դպրոց, որը չի բացահայտում երեխաների տարբեր 
կարիքները և չի արձագանքում այդ կարիքներին, 
օրինակ` անհատական կրթական պլանների մշակման 
և ուսուցչի օգնականների կամ այլ աջակցության 
տրամադրման միջոցով, խոչընդոտում է 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների դպրոց 
հաճախելուն և սովորելուն: 

Հաշմանդամության հիմքով խտրականություն 

Հաշմանդամության հիմքով խտրականություն նշանակում է 
հաշմանդամության պատճառով ցանկացած տարբերակում, 
բացառում կամ սահմանափակում, որի նպատակն է 
սահմանափակել կամ նվազագույնի հասցնել մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ճանաչումը, 
կիրառումը կամ դրանցից օգտվելը քաղաքական, տնտեսական,  
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սոցիալական, մշակութային կամ ցանկացած այլ ոլորտում` 
 
մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: Այն ընդգրկում է 
խտրականության բոլոր ձևերը` ներառյալ խելամիտ հարմարե- 
ցումների տրամադրման մերժումը: (Կոնվենցիա, Հոդված 2) 

Խելամիտ հարմարեցում 

Խելամիտ հարմարեցումը նշանակում է անհրաժեշտության 
դեպքում համապատասխան փոփոխությունների կամ շտկումների 
կատարում, որոնք չեն պահանջում անտեղի ջանքեր` 
ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց` 
մյուսների հետ հավասար հիմունքներով մարդու իրավունքներից 
և հիմնարար ազատություններից օգտվելն ու դրանց կիրառումը: 
Խելամիտ հարմարեցումների իրականացումը Կոնվենցիայով 
սահմանված պահանջ է: 
Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին պետք է տրամադրվեն 
«խելամիտ հարմարեցումներ», որպեսզի նրանք կարողանան 
կրթություն ստանալ ուրիշների հետ հավասար հիմունքներով: Սա 
կարող է ներառել հարմարեցումներ կամ ծառայություններ, որոնք 
կօգնեն հաղթահարել խտրականությունը կրթություն ստանալու 
ընթացքում: Որոշելու համար արդյոք պահանջվող հարմարեցումը 
խելամիտ է, պետք է գնահատել, թե արդյոք այն տեղին և 
արդյունավետ է` համադրելով և համեմատելով վերջինս տվյալ 
հարմարեցման արժեքի հետ: Պահանջվող հարմարեցումների 
տեսակը միշտ պետք է որոշվի ուսանողի և, համապատասխան 
դեպքերում, նրա ծնողների կամ խնամողների հետ քննարկմամբ: 
Հարմարեցումների օրինակներ են՝ 
 դասարանի գտնվելու վայրի փոփոխություն. 
 դասարանում հաղորդակցման տարբեր ձևերի ապահովում. 
 խոշոր տառատեսակով նյութերի, տեսողական նյութեր 

և/կամ առարկաների, այլընտրանքային ձևաչափով 
նյութերի տրամադրում. 
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 ուսանողներին գրառումներ կատարելու համար 

նախատեսված հատուկ սարքի կամ էլեկտրոնային 
թարգմանչի տրամադրում. 

 ուսանողներին ուսման և գնահատման գործընթացներում 
աջակցող տեխնոլոգիաների կիրառման թույլտվություն. 

 ուսանողին լրացուցիչ ժամանակի տրամադրում` 
առաջադրանքն ավարտելու համար. 

 ֆոնային աղմուկի մակարդակի նվազեցում՝ զգայական 
ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար. 

 այլընտրանքային գնահատման մեթոդների կիրառում կամ 
ուսումնական որոշ տարրերի փոխարինում 
այլընտրանքային տարրերով. 

 ուսումնական ծրագրի և բազմազան կարիքների 
հայտնաբերման և արձագանքման գործիքակազմի 
կիրառում` ուսումնական ծրագիրն հարստացնելով և 
դասավանդման մեջ անհրաժեշտ հարմարեցումներ 
կատարելով՝ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
ուսման հետ կապված կարիքները հոգալու համար. 

 սեմինարներին ժեստերի լեզվով թարգմանություն 
տրամադրել. 

 այլընտրանքային ձևաչափերով տեղեկատվության և 
հաղորդագրությունների առկայություն (օրինակ, Բրայլով 
տեքստեր, խոշոր տպագրություն, դյուրին ընթերցում, 
աուդիոնյութեր և այլն). 

 դպրոցում տեսողական խանգարումներ ունեցող անձանց 
համար էկրանի բովանդակությունն ընթերցող ծրագրերի 
կիրառում. 

 շենքը նախագծելիս, կառուցելիս կամ վերանորոգելիս 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները հաշվի 
առնելը՝ նպատակ ունենալով սենյակների, 
լաբորատորիաների, զուգարանների և այլ 
ենթակառուցվածքների մատչելիությունը: 
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Համընդհանուր նախագծում (Universal Design) 

Համընդհանուր նախագծումը  նշանակում է ապրանքների, 
միջավայրերի, ծրագրերի ու ծառայությունների այնպիսի 
նախագծում, որը դրանք առավելագույնս գործածելի է դարձնում 
բազմազան մարդկանց` առանց դրանց հարմարվելու կամ հատուկ 
նախագծման անհրաժեշտության: Համընդհանուր նախագծումը 
ներառում  է հաշմանդամություն ունեցող անձանց որոշակի 
խմբերի համար նախատեսված օժանդակող պարագաները` 
դրանց անհրաժեշտության դեպքում: (Կոնվենցիա, Հոդված 2) 

Ներառական կրթություն 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու իրավունք: Դա 
վերաբերում է նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին: 
Կոնվենցիան շարունակում է շեշտել, որ ներառական կրթությունը 
մարդու հիմնարար իրավունքն է հաշմանդամություն ունեցող 
յուրաքանչյուր երեխայի համար: Ներառական կրթական 
համակարգը այնպիսի համակարգ է, որը ներգրավում է բոլոր 
աշակերտներին՝ անկախ վերջիններիս կարողություններից կամ 
կարիքներից, կրթության բոլոր մակարդակներում` 
նախադպրոցական, տարրական, միջնակարգ, հատուկ 
մասնագիտական, բարձրագույն։  
Ներառումը դիտվում է որպես գործընթաց՝ 
 
 սովորողների կարիքների բազմազանությանը հասցեագրելու 

և արձագանքելու միջոցով ուսուցման, մշակութային և 
համայնքային կյանքին մասնակցության հնարավորության 
ընձեռումը. 

 կրթության մեջ առկա խոչընդոտների վերացումը և 
համապատասխան գործողությունների իրականացումը, 
որպեսզի յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն ունենա 
դպրոց հաճախելուց ստանալ հնարավոր առավելագույն 
օգուտ: 
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Ներառման այս հղացքը նպաստում է սովորողի ակտիվ 
մասնակցությանը որպես առաջնային նպատակ, այլ ոչ թե նրա 
զուտ ընդգրկումը գործընթացում: Այն նաև ընդգծում է կրթական 
համակարգում և դպրոցում սովորողներին անհրաժեշտ 
պայմաններ ապահովելու համար փոփոխությունների 
անհրաժեշտությունը: Հետևաբար, նպատակը ներառումն է և ոչ թե՝ 
ինտեգրումը: 
Իրականում, տարբերությունը հետևյալն է. անհրաժեշտ է ոչ թե 
«ֆիզիկապես ներկա լինել»` առաջնայնությունը տալով հատուկ 
հաստատությունում տեղավորված լինելուն` ինտեգրմանը, այլ 
ներառված լինել, ինչը նպաստում է իրական մասնակցությանը, 
ինչպես նաև հարմարեցում և ուսումնառություն: 

Հաշմանդամությանն առնչվող համապատասխան և ոչ 
համապատասխան տերմինաբանություն 

Փոխհարաբերությունները սկսվում են կանխակալ 
վերաբերմունքից, իսկ վերաբերմունքը հաճախ ձևավորվում է 
կիրառվող տերմինաբանության ազդեցության տակ։ Երբ խոսում 
կամ գրում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, 
ընտրեք արժանապատվություն և հարգանք արտահայտող բառեր 
և արտահայտություններ։ Գործածվող լեզուն պետք է նկարագրի 
անձի հաշմանդամությունը՝ խուսափելով անձի և նրա 
հաշմանդամության նույնացումից։ 
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Կարծրատիպեր ստեղծող 
հասկացություններ 

Ոչ կարծրատիպեր ստեղծող 
հասկացություններ 

Հաշմանդամ հաշմանդամություն ունեցող անձ 
(ՀՈՒԱ)  

Խեղված, տառապում է, խփված 
է, բռնության է ենթարկված, 
անկարող 

Հաշմանդամություն ունի, 
հաշմանդամություն ունեցող անձ 
է 

Նորմալ, առողջ, ամբողջական 
մարդ  
 
 

Հաշմանադամություն չունեցող 
անձ, աշխատունակ, քայլելու 
կարողություն ունեցող անձ, 
տեսնելու կարողություն ունեցող 
անձ և այլն  

Կույր, խուլ Մարդ, ով կույր է, մարդ, ով խուլ է 
կամ լսելու դժվարություն ունի 

Անվասայլակին գամված, 
սահմանափակված է 
անվասայլակով  

Մարդ, ով օգտվում է 
անվասայլակից, անվասայլակ 
գործածող 

Հենակետային կայանատեղի 
 
 

Մատչելի կայանատեղի, 
կայանատեղի 
հաշմանադամություն ունեցող 
մարդկանց համար 

Համր 
 
 

Մարդ, ով չի կարողանում խոսել, 
ունի խոսելու դժվարություններ, 
անձայն է, անխոս  

Կակազող, թլվատ Խոսքի խանգարում ունեցող 
մարդ, մարդ, ով ունի խոսելու 
հաշմանդամություն, խոսքի շփոթ 
կամ հաղորդակցման 
հաշմանդամություն 

Տառապում է մանկական 
ցնցակաթվածով 

Մանկական ցնցակաթված  

Խեղված, կաղ, դեֆորմացված Հաշմանդամություն ունեցող անձ, 
քայլում է ձեռնափայտով, 
գործածում է հենակներ 
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Էպիլեպտիկ Էպիլեպսիա ունեցող մարդ, 
ցնցումներին ենթակա մարդ 

Ցնցում Ցնցումներ, էպիլեպտիկ դրվագ 
կամ պատահար  

Գիժ, մոլագար, լուսնոտ, 
հոգեկան հիվանդ, հիմար, 
շեղված, հոգեկան, խելագար 
 

Հուզական խանգարումներ 
ունեցող մարդ, հոգեմտավոր 
հիվանդություն, հոգեմտավոր 
առողջական խնդիրներ, հոգեկան 
խանգարում 

«Արգելակված», մտավոր 
հետամնաց, ապուշ, հիմար, 
դանդաղկոտ, թերամիտ, 
տկարամիտ,  
 դաուն, դաունիկ, «մոնղոլոիդ» 

Զարգացման հապաղում ունեցող 
երեխա, մտավոր 
հետամնացություն ունեցող անձ, 
զարգացման հետաձգմամբ մարդ, 
դաունի համախտանիշով մարդ 
կամ մարդ, ով ունի մտավոր 
խանգարում, տրավմատիկ 
մտավոր խնագարում, վնասված 
ուղեղով է, ինքնամփոփությամբ 
խեղված է   

Դանդաղ սովորող, հետամնաց Մարդ, ով ունի սովորելու 
դժվարություններ 

Թզուկ, կարճլիկ Կարճահասակ,  

Պարապլեգիկ,  
Անդամալույծ  

Ողնաշարի վնասվածքով մարդ, 
պարապլեգիա ունեցող մարդ,  
մարդ, ով անդամալույծ է   

Ի ծնե արատ, դժբախտություն 
 

Ի ծնե հաշմանդամություն 
ունեցող մարդ, մանկուց 
հաշմանդամ 

Տառապում է պոլիոմիելիտով, 
պոլիոմիելիտի զոհ 

Տարել է պոլիոմիելիտ, 
պոլիոմիելիտի հետևանքով 
հաշմանդամություն ունի  

Տնակյաց Տնից դուրս գալու 
դժվարություններ ունեցող  
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Զառամյալ, թուլամիտ Ալցհայմերի հիվանդություն 
ունեցող մարդ, մարդ, ով ունի 
թուլամտություն  

Վարվելակերպի ընդհանուր կանոններ 

Այստեղ տրված են մի քանի ուղենիշներ ինչպես շփվել 
հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ:  
 
 Երբ ձեզ ծանոթացնում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձի հետ, շատ բնական է սեղմել նրա ձեռքը. նույնիսկ 
նրանք, ովքեր դժվարությամբ են ձեռքը շարժում կամ 
օգտվում են պրոթեզից, կարող են սեղմել ձեր ձեռքը աջ կամ 
ձախ ձեռքով, ինչը լիովին ընդունելի է: Եթե մարդը չի կարող 
ձեռք սեղմել, ողջունեք նրան գլխի շարժումով կամ ժպիտով: 

 Դիմեք անձին ուղղակիորեն: Երբ զրուցում եք 
հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ, դիմեք անմիջապես 
նրան, այլ ոչ նրա ուղեկցին, օգնականին կամ 
սուրդոթարգմանչին: 

 Երբ երկար զրույց եք վարում անվասայլակից օգտվող անձի 
հետ, ինքներդ նստեք աթոռին, կամ, եթե դա հնարավոր չէ, 
ծնկի իջեք, որպեսզի ձեր և նրա աչքերը գտնվեն միևնույն 
մակարդակի վրա: Նույնը վերաբերում է նստած դիրքում 
գտնվող ցանկացած այլ անձանց, ինչպես նաև ցածրահասակ 
անձանց հետ զրույցներին: 

 Եթե հանդիպումն այնպիսի անձի հետ է, որը վատ է 
տեսնում կամ չի տեսնում, անպայման ասեք ձեր անունը և 
այն մարդկանց անունները, որոնք ձեզ հետ են: Եթե խմբում 
եք, ապա խոսելիս նշեք, թե ում եք դիմում տվյալ պահին և 
կրկնեք ձեր անունը: Ճաշասեղանի շուրջը նստելիս չտեսնող 
անձին համառոտ նկարագրեք սեղանի վրա գտնվող իրերի և 
ուտեստների դասավորվածությունը։ 
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 Երբեք մի հենվեք սայլակ օգտագործող անձի սայլակի 

բռնակներին (նույնիսկ հանգստանալու նպատակով): 
Սայլակը տվյալ մարդու անձնական տարածքն է: 

 Եթե անձն ունի լսողության խնդիր, նրա հետ խոսելիս 
նստեք այնպես, որ լույսը ձեզ վրա ընկնի. խոսելիս մի 
փակեք ձեր բերանը, չլսող անձինք հաճախ կարդում են ըստ 
շուրթերի։ 

 Մի շփոթվեք, եթե «վրիպում» եք թույլ տվել, ասելով` 
«Կտեսնվենք» կամ «Դուք լսե՞լ եք այդ մասին» այն մարդուն, 
որը չի կարող տեսնել կամ լսել: Չտեսնող և չլսող մարդիկ 
հաճախ օգտագործում են այս նույն արտահայտությունները։ 

 Չտեսնող անձին ուղեկցելիս քայլեք նրանից մի փոքր առաջ: 
 Եթե ձեզ թվում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին 

օգնություն է պետք, հարցրեք նրան այդ մասին: Վատագույն 
դեպքում նա կմերժի օգնության առաջարկը: Եթե օգնություն 
իսկապես պետք է, սպասեք, մինչև այն ընդունեն, հետո 
հարցրեք, ինչ և ինչպես անել: 

 Հաշմանդամություն ունեցող անձինք գործառության 
խանգարումներ ունեցող նորմալ մարդիկ են: Պետք չէ երկար 
ժամանակ ակնապիշ նայել նրանց: 

 Պետք չէ հաշմանդամություն ունեցող անձին հավելյալ 
խնամք տրամադրել. թույլ տվեք վերջինիս հնարավորինս 
ինքնուրույն լինել։ 

 Թույլ տվեք ձեր երեխային խոսել հաշմանդամություն 
ունեցող մարդկանց հետ: Ցավալի է, երբ ծնողները արգելում 
են նման շփումը. երեխաները վաղ տարիքից պետք է ձեռք 
բերեն հաղորդակցական հմտություններ: 

 Մի լարվեք և եղեք բնական ձեր շփումներում: 
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ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. 
ՈՒՂԵՆԻՇԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է կարևորվում 
ներառականությունը և, մասնավորապես, ներառական 
բարձրագույն կրթությունը, քանի որ Հայաստանն ընդունել է 
բոլորի՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու 
հավասար իրավունքները։ Պատմականորեն, ներառական 
կրթությունը կարելի է համարել միջոցառումների շարք, որոնք 
իրականացվում են կրթական հաստատությունների 
կարողությունների ամրապնդման և բարձրագույն կրթությունը 
բոլորին առավել մատչելի ու հասանելի դարձնելու համար՝ 
անկախ սովորողների ունեցած խնդիրներից։ Ներառական 
բարձրագույն կրթություն խրախուսող այսօրինակ 
միջոցառումներն արդեն իսկ ներառված են հաստատությունների 
ռազմավարական ծրագրերում, ինչը ներառում է նաև 
դասախոսների, անձնակազմի և ուսանողների շրջանում 
ներառականության սկզբունքների տարածում: Մշտադիտարկման 
համակարգերի և սահմանված գործիքների որդեգրմամբ 
կանոնավորապես գնահատվում է նման միջոցառումների 
իրականացումը, որի նպատակը հայաստանյան բուհերում 
ներառականության մշակույթի ձևավորմանը նպաստելն է։  

Ստորև ներկայացվում են ուղենիշներ, որոնց հետևելով կրթական 
հաստատությունները կարող են ապահովել ներառական 
բարձրագույն կրթություն։  
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Կարիքների վերհանում 

Ինստիտուցիոնալ կարիքների վերհանումը մեծ դեր ունի 
կազմակերպության հետագա գործողությունների պլանավորման և 
մշակման գործընթացում, քանի որ միտված է ստեղծել աշխատելու 
և սովորելու համար ներառական ու ներդաշնակ միջավայր: 
Կարիքների գնահատմանն ուղղված ճիշտ մոտեցումը 
հեշտացնում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման 
գործընթացները, որն անհրաժեշտ է մերօյա արագ փոփոխվող 
մշակույթում արդյունավետ կառավարման և ճկունության 
ապահովման համար: Ուսուցման և աշխատանքային ներառական 
միջավայր ստեղծելը կարևորագույն խնդիր է ներկայիս 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Բուհերը, 
մշտապես ոլորտային խորը ուսումնասիրություններ 
իրականացնելով, փորձում են գտնել ներառական այնպիսի 
մոտեցումներ, որոնք համպատասխանում են իրենց 
հաստատությանը և նպաստում ռազմավարական նպատակների և 
խնդիրների ամբողջական իրականցմանը:   

Այսօր շարունակաբար փոփոխվող բարձրագույն կրթության 
համակարգում համալսարանական համայնքի համար 
ներառական միջավայր ապահովելու արդյունավետ 
աշխատանքային մոտեցումներից մեկը կարիքների վերհանումն է:  
Այս գործընթացը հեշտացնում է համալսարանի զարգացման 
սկզբունքները, ապահովում հաստատության բոլոր 
մակարդակներում գտնվող անհատների ներգրավվածությունը, 
ինչպես նաև նրանց ու կազմակերպական կարիքների և 
նպատակների միջև համահունչությունը:  

Կարիքների վերհանման և գնահատման տարբեր մոտեցումներ 
կան այսօր: Ստորև ներկայացված են այն մոտեցումներն ու 
մեթոդները, որոնք կիրառվում են առկա կարիքները և դրանց 
լուծման մեխանիզմները մատնանշելու համար: Կարիքների  
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գնահատման գործընթացը կարող է ունենալ տարբեր 
մոտեցումներ և/կամ նպատակներ` 

 հավաքագրել տեղեկություն թիրախային համակազմի 
վերաբերյալ. 

 որոշել, թե որ կարիքներն են բավարարված և ինչ 
ռեսուրսներ են առկա. 

 սահմանել, թե որ կարիքները չեն թիրախավորվում կամ 
բավարարվում:  

 
Այստեղ ներկայացված են տեղեկության հավաքագրման մի քանի 
մեթոդներ, որոնց օգտագործումը կարող է նպաստել բուհերի 
ինստիտուցիոնալ կարիքների գնահատմանն ու առավել 
ներառական միջավայրի ապահովմանը:   
 

 Ֆոկուս խումբ – հատուկ չափանիշներով ընտրված 
մադկանց փոքր խմբի (օրինակ՝ 8-10 հոգի) հետ խմբային 
քննարկում իրականացնելու մեթոդ: Մարդիկ մասնակցում 
են նախապես որոշված և թիրախավորված քննարկման, 
որը ղեկավարվում է համակարգողի կողմից: Օգտակար է, 
երբ կիրառվում է այս կամ այն թեմայի վերաբերյալ 
բնորոշող խորքային տեղեկություն հավաքագրելու 
նպատակով: 

 Հարցազրույցներ առանցքային տեղեկատուների հետ – 
ինտենսիվ հարցազրույց հատուկ չափանիշով ընտրված 
անհատի հետ: Զգացողությունների և տեսակետերի 
վերաբերյալ խորքային տեղեկություն ստանալու 
եղանակէ: 

 Հանդիպում համայնքների հետ – այսպիսի 
հանդիպումներով թիրախային խմբում գտնվող 
անհատների վերաբերյալ տեղեկություն հավաքագրելն է: 
Չի տրամադրում այնքան խորքային տեղեկություն, որքան 
ֆոկուս-խմբային հանդիպումը կամ առանցքային 
տեղեկատուների հետ հարցազրույցները, սակայն առավել  
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 մեծ խմբերից տեղեկություն հավաքագրելու արդյունավետ 

եղանակ է: Մասնավորապես, արդյունավետ է նեղ-
համայնքային խնդիրների վերհանման և 
ուումնասիրության ժամանակ: 

 Հարցումներ – տվյալների հավաքագրման մեթոդ է, որը 
գնահատողներին տրամադրում է հատուկ/բնորոշ 
տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել 
թիրախային խմբի կամ համայնքի մտքերի, 
համոզմունքների, զգացմունքների և կարծիքների 
վիճակագրական ամփոփման համար: 

 
Մասնագետները հաստատության գործողությունների 
տրամաբանական մոդելի բազմաթիվ սահմանումներ են տալիս 
(տե՛ս http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/)։ 
Երբ մշակվում է գործողությունների տրամաբանական մոդել, 
կարևոր է հիմնական շեշտադրումը դնել արդյունքների, քան 
գործողությունների վրա: Գործողությունների տրամաբանական 
մոդելները օգնում են բուհերի նման կազմակերպություններին 
հասնել կոնսենսուսի՝ հասկանալու, թե որ տարրերն են կարևոր 
բացահայտված կարիքի լուծման համար (տե՛ս 
https://cyfar.org/build-your-own-logic-model)։ Ներկայումս բուհերն 
իրենք են ստեղծում հավաքագրված տեղեկության արդյունավետ 
կիրառման և իրենց հաստատությունների շարունակական 
բարելավման տրամաբանական մոդելները: Գործողությունների 
տրամաբանական մոդելը կարող է ընդգրկել տարբեր տարրեր: 
Ստորև ներկայացված են այն հիմնական հինգ տարրերը, որոնք 
համալսարանական արդյունավետ միջավայր են ստեղծում: 
 
 
 
 
 
 

http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/
https://cyfar.org/build-your-own-logic-model
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Այսպիսով, կարիքների արդյունավետ գնահատումը իբրև 
ներառական բարձրագույն կրթության հիմնական 
մարտահրավերներն ու բացերը վերհանելու գործիք է ծառայում: 
Այն հնարավորություն է տալիս վերհանել ներքին և արտաքին 
շահակիցների կրթական կարիքները, ինչպես նաև վերջիններիս 
շրջանում համապատասխան խոցելի խմբերը: Վերլուծությունների 
հիման վրա հաստատությունը կարող է մշակել 
գործողությունների պլան և հստակորեն սահմանել կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող կամ որևէ այլ 
խմբի պատկանող ուսանողներին անհրաժեշտ աջակցության 
ծառայություններ համալսարանի ներսում:  
 

ՀԳՊԱ փորձը  

Ներկայումս բոլոր ուսանողների կարիքները վեր են հանվում 
Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից մշակված գործիքների և 
մեխանիզմների միջոցով: Ակադեմիան կենտրոնանում է 
յուրաքանչյուր ուսանողի կարիքի վրա` առանց որևէ  

Վերհան-
ված 

 

 

Գործո- 
ղություն 

 

Հավա- 
քագրված 
տեղեկութ

- 
յուն 

Գ1. 
Գ2. 

 

Կարճա 
ժամկետ 
1. 
2. 
 
Երկարա
- 
ժամկետ 
1. 

 
 

Ի՞նչ 
ռեսուրսներ 
են անհրա- 

ժեշտ խնդրի 
լուծման 
համար:  

Ռեսուրսներ Ցանկալի 
արդյունք
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բացառության: Որակի ապահովման կենտրոնն անցկացնում է 
հարցումներ և/կամ ֆուկուս-խմբային քննարկումներ` 
ուսանողների կարիքները վերհանելու համար: 
Ներառականության տեսանկյունից կենտրոնն արդեն մշակել է 
հարցաթերթ՝ պարզելու, թե սոցիալական ուղղվածության ինչ 
խմբեր կան դիմորդների շրջանում, որպեսզի հասկանա և 
հստակեցնի աջակցության ծառայությունները, այդ խմբերի 
ուսանողների դասավանդման ու ուսուցման մեթոդները և այլն: 
Հարցումն անցկացվում է յուրաքանչյուր տարի դիմումների 
հանձնման ժամանակաշրջանում: Տվյալները վերլուծվում և 
ուղարկվում են համապատասխան ստորաբաժանում: 

ՀԱՀ փորձը  

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, իրագործելով իր 
առաքելությունը, այն է՝ «Հայաստանի և տարածաշրջանի կայուն 
զարգացման կարիքների հասցեագրում այնպիսի միջավայրում, 
որտեղ արժևորվում և ձևավորվում է ակադեմիական 
գերազանցությունը, ազատ միտքը, բարեվարքությունը, 
գիտականությունը, առաջնորդությունն ու հասարակությանը 
ծառայությունների մատուցումը», իր քաղաքականություններով և 
ընթացակարգերով (աշխատանքի հավասար 
հնարավորություններ և ոչ խտրական մոտեցում, հավասար 
հնարավորություններ և կառուցողական գործողություններ, ոչ 
խտրական մոտեցում, ուսանողների վարքագծի կանոններ և այլն) 
ուսանողների, դասախոսների և վարչական աշխատակիցների 
համար ազգային պատկանելությամբ, կրոնով, էթնիկական 
ծագմամբ, քաղաքական անդամակցությամբ, տարիքով, սեռով, 
հաշմանդամությամբ կամ սեռական կողմնորոշմամբ 
պայմանավորված խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունքներին նպաստող միջավայր է ձևավորում։ 
 

 

http://aua.am/the-aua-mission/
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ՀԱՀ ակադեմիական ծրագրերի ու ծառայությունների 
հասանելիությունը համալսարանի առանցքային արժեքն է: ՀԱՀ-ը 
հայտնի է որպես ամերիկյան մոդելի կրթություն տրամադրող 
հաստատություն, որը գործում է «ֆինանսական դրությամբ 
չպայմանավորված» սկզբունքով. ցանկացած ընդունված անձ 
կարող է սովորել ՀԱՀ-ում՝ անկախ նրա ֆինանսական 
հնարավորություններից։ Ուսանողների գրեթե կեսը ֆինանսական 
օժանդակություն է ստանում, այդ թվում՝ կարիքներով 
պայմանավորված ուսման վարձի օժանդակություն, հետաձգված 
վարձավճարի արտոնություններ, ինչպես նաև ուսումնական 
առաջադիմությամբ պայմանավորված կրթաթոշակներ։ Առանձին 
խոցելի խմբերի դեպքում ՀԱՀ-ը հետևում է 2004 թվականի 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին և արտոնություններ շնորհում 
հետևյալ կարգավիճակների դեպքերում. 23 տարին չլրացած 
միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկներին, ընտանիքների 
անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 
ընտանիքների ուսանողներին, նրանց, ում ծնողները ունեն 1-ին 
կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն, երեք և ավել անչափահաս 
երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին, երեք և ավել 
վճարովի համակարգում ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների 
ուսանողներին, սահմանամերձ գյուղերի պետական դպրոցներում 
ուսուցիչ ծնողներ ունեցողներին, 1-ին և 2-րդ խմբի 
հաշմանդամներին, մանկուց հաշմանդամություն ունեցողներին, 
մահացած զինծառայողների երեխաներին, պարտադիր 
զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն 
ձեռքբերածներին, մարտական հերթապահություն իրականացնող 
զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն 
անցածներին, ինչպես նաև մինչև մեկ տարեկան երեխա 
ունեցողներին։ 

 



 

30 
 

 

Միջազգային ուսանողներն ունեն ուսումնական բարձր 
առաջադիմության համար գործող կրթաթոշակից օգտվելու 
իրավունք, որը կարող է կազմել ուսման վարձի մինչև 50%-ը։ 
Եգիպտոսի, Իրաքի, Հորդանանի, Լիբանանի, Սիրիայի, 
Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի և Իրանի 
քաղաքացիություն ունեցող ուսանողների համար գործում է 
Ավրորա երախտագիտության կրթաթոշակը, որը գրեթե 
ամբողջությամբ կարող է փոխհատուցել ուսման վարձը, իսկ որոշ 
դեպքերում տրամադրվում է նաև կացարանի և ճամփորդական 
ծախսերի փոխհատուցում։ Ուսանողներին՝ իրենց կրթության 
ֆինանսավորման հարցում օժանդակելու լրացուցիչ գործիքների 
շարքին են դասվում նաև մասնավճարով կամ տարաժամկետ, 
հետաձգված վճարումների, վարկերի և աշխատանք-կրթություն 
ծրագրերը։ 

ՀԱՀ-ում ձևավորվել է այնպիսի միջավայր, որն անվտանգ է 
հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար։  Համալսարանը 
շարունակում է հզորացնել իր ենթակառուցվածքներն ու 
ծառայությունները՝ ձեռք բերելով նոր սարքավորումներ, 
տրամադրելով նոր և ընդլայնելով առկա ծառայություները, որոնք 
ուղղված են ներառական կրթության իրականացման համար 
անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելուն։ 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ տարվող 
քննարկումների հիման վրա ՀԱՀ-ն իրականացրել է 
համալսարանի կարիքների գնահատման առաջին փուլը՝ կապված 
ազգային առաջնահերթություններով սահմանված՝ հատուկ 
կրթական կարիքներ ունեցող (ֆիզիկական, մտավոր, վարքային և 
զգացմունքային խնդիրներով) ուսանողների հետ: Ներկայումս 
hամալսարանը գնահատում է իր հնարավորությունները, 
անձնակազմի և դասախոսների ուսուցման ու 
վերապատրաստման ծրագրերը և ուսանողների՝ ակադեմիական  
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հաջողություններ գրանցելու համար անհրաժեշտ միջավայր 
ապահովելու պրակտիկաները:  

Ենթակառուցվածքային փոփոխություններ 

Ներառական մշակույթի ներդրումը պետք է ինստիտուցիոնալ 
լինի: Ժամանակակից ուսումնական հաստատություններում 
կարիքները շատ տարբեր են՝ կախված տվյալ հաստատության 
ուսանողների և ակադեմիական կարիքներից:  Ստորև 
ենթակառուցվածքային փոփոխությունների օրինակներ են։  
 
 Առկա աշխատանքային պարտավորությունների վերանայում: 

Երբ բուհը ունի ֆինանսական սահմանափակումներ կամ 
ուսանողական փոքր համակազմ, երբեմն վերանայվում են առկա 
աշխատակիցների աշխատանքային պարտավորությունները, և 
ներառականության խնդիրների վերաբերալ գործառույթները 
դրվում են կոնկրետ մեկի վրա: Թեև սա լայն տարածում գտած 
մոտեցում է,սակայն ունի նաև թույլ կողմեր. տվյալ հարցի համար 
պատասխանտու անձինք կարող են դժվարանալ՝ ապահովելու 
գործընթացների արդյունավետությունը ողջ հաստատության 
համար։: Հետևաբար, դա կարող է սահմանափակել 
ներառականության նախաձեռնման արդյունավետությունը: 
Ուսանողների խնդիրները սովորաբար հնարավոր է լինում լուծել 
շահակիցների համագործակցությամբ, ինչպիսիք են՝ 
դեկանատները, ամբիոնները կամ համապատասխան այլ 
ստորաբաժանումները, որոնք առնչվում են ուսանողի ամենօրյա 
համալսարանական կյանքին և առավելագույնս են 
պատրաստված՝ իրականացնելու նախաձեռնությունը: 
 

 Կազմակերպական կառուցվածքի վերանայում: 

Այս պարագայում բուհն ունի առանձին կառույց, որը զբաղվում է 
ներառականության հարցերով: Տվյալների հավաքագրման,  
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գործողությունների վերահսկման, հատուկ կարիքներ ունեցող 
ուսանողների աջակցման և այլնի տեսանկյունից առանձին 
կառույցի հիմնումը արդյունավետ է: Այս կառույցը, 
համագործակցելով այլ ստորաբաժանումների հետ (օրինակ՝ 
Որակի ապահովման կենտրոն, Ուսումնական վարչություն և 
այլն), կվերհանի այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են 
խոցելի խմբերի ուսանողները, և կիրականացնի կարիքների 
գնահատում: 

Կարևոր չէ, թե որ մոդելը/մոտեցումն է բուհը ընտրում, քանի դեռ 
կա համակարգված հանձնառություն՝ լուծելու բոլոր խնդիրները և 
իրականացնելու ուսանողների կարիքներին ուղղված 
գործողություններ։  

Կրթական միջավայրը, որտեղ բոլոր ուսանողներն ունեն 
հավասար հնարավորություններ, զորեղացնում է ուսանողներին 
ոչ միայն գիտելիքով, հմտություններով և կարողություններով, այլ 
նաև արժեքներով։ 

ՀԳՊԱ փորձը 

Բուհը վերանայել է իր կազմակերպական կառուցվածքը՝ 
ստեղծելով ուսանողների աջակցման և շրջանավարտների 
համագործակցության առանձին կառույց/կենտրոն՝ նպատակ 
ունենալով բարելավել ուսանողներին մատուցվող առկա 
ծառայությունների որակը, ինչպես նաև հնարավորինս ընդլայնել 
դրանք: Ենթակառուցվածքային փոփոխությունների նման 
մոտեցումը հնարավորություն կտա Ակադեմիային 
արդյունավետորեն կազմակերպել մատուցվող ծառայությունները՝ 
միաժամանակ թիրախավորելով յուրաքանչյուր ուսանողին և նրա 
կարիքը:  
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ՀԱՀ փորձը 

Հաստատությունների ենթակառուցվածքների փոփոխությունը ևս 
կարող է դրականորեն անդրադառնալ «ներառական» մշակույթի 
ձևավորման վրա։ Հաստատությունները պետք է ուսանողների 
համար մասնագետների հասանելիություն ապահովեն, ովքեր 
կարող են օժանդակել ուսանողների անձնական 
մտահոգությունների և խնդիրների լուծմանը։ Ներառականության 
հարցերով պատասխանատու անձը կամ ստորաբաժանումն 
ընդունելության պահից սկսած կհավաքագրի տվյալներ խոցելի 
խմբեր ներկայացնող ուսանողների վերաբերյալ։ Այդ անձը / 
բաժինը կհամագործակցի այլ բաժինների հետ, ինչը կօգնի ի հայտ 
բերել այն հիմնական խնդիրները, որոնց բախվում են խոցելի 
խմբերի ուսանողները, ինչպես նաև կատարել թե՛ ընդհանուր 
սովորողների, թե՛ առանձին անհատների կարիքների գնահատում։ 
Պատասխանատու անձը կամ բաժինը միջոցառումների պլան 
կմշակի՝ թիրախային խմբերի  ուսանողներին աջակցելու համար։  

ՀԱՀ-ում 2013 թվականին բակալավրիատի ծրագրի մեկնարկից 
հետո ուսանողների խնդիրներով և հարցերով զբաղվող առանձին 
կենտրոնի անհրաժեշտություն առաջացավ։ Ուստի, ՀԱՀ-ը 
Ուսանողների հաջողության կենտրոն (ՈՒՀԿ) հիմնեց, որի 
նպատակն էր ուսանողներին զինել անհրաժեշտ գործիքներով ու 
հմտություններով, որոնք կապահովեին հաճելի և բարենպաստ 
ուսումնական փորձառություն։։  

ՈՒՀԿ-ն առաջարկում է խորհրդատվական ծառայություններ, 
հաշմանդամության հարցերով աջակցության ծառայություններ, 
մաթեմատիկայի և գրավոր խոսքի հարցերով աջակցություն, 
ուսանողական կազմակերպությունների ծառայություններ, 
կարիերայի և անձնական աճի վերաբերյալ աշխատաժողովներ։  

Բացատրենք այս ծառայություններից մի քանիսը։ 
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Խորհրդատվական ծառայություններ։ Սա  ներառում 
էանհատական և խմբային խորհրդատվություն, առողջ 
ապրելակերպի վերաբերյալ աշխատաժողովներ, ճգնաժամային 
իրավիճակի դեպքում միջամտության և ուղղորդման 
ծառայություններ։   

Հաշմանդամության հարցերով աջակցության ծառայությունների 
կենտրոն։ Նպատակ ունենալով թիրախավորել այն խնդիրները, 
որոնց կարող են բախվել ՀԱՀ-ում սովորող քրոնիկ կամ 
ժամանակավոր բնույթի ֆիզիկական, մտավոր, հոգեկան կամ 
զգայական խնդիրներ ունեցող ուսանողները, օժանդակող 
տեխնոլոգիաներ, խորհրդատվություն, դասասենյակային և 
ուսումնական հարմարություններ են ստեղծվում և ներդրվում՝ 
ըստ անհրաժեշտության։  

Համալսարանն իրականացնում է կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների նույնականացման 
գործընթացներ թե՛ ընդունելության ժամանակ, թե՛ 
ընդունելությունից հետո, որպեսզի պատասխանատու անձինք 
կարողանան կապ հաստատել, ուսումնասիրել նրանց կարիքները 
և կիսամյակի մեկնարկից առաջ ճշտել համապատասխան 
պայմանների առկայությունը։  

Ծառայությունների ընդլայնմամբ, որ հանդես է գալիս նոր՝ 
«Ուսանողական հարաբերություններ» անունով, ՀԱՀ-ը նոր 
գրասենյակ է ավելացրել, որը զբաղվում է ՀԱՀ-ում սովորելու եկած 
միջազգային ուսանողների կարիքներով։ Նախատեսվում է բացել 
նաև Զորացրվածների գրասենյակ, որը կզբաղվի զինվորական 
ծառայությունից վերադարձած ուսանողների կարիքներով։  

Ներառական կրթության քաղաքականության մշակում 

Ռազամավարական ծրագիրը պետք է արտացոլի 
հաստատության՝ ներառական բարձրագույն կրթություն  
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իրականացնելու մտադրությունը: Սակայն ներառական 
բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակումը հենվում է 
հաստատության՝ ներառականության, և մասնավորապես 
ներառական բարձրագույն կրթության վերաբերյալ ունեցած 
ընկալումների վրա: Հաստատության մշակած 
քաղաքականությունը որպես քարտեզ է ծառայում։ Ավելին՝ այն 
տրամադրում է ուղենիշներ որոշումների կայացման, ինչպես նաև 
ռեսուրսների ճիշտ բաշխման համար:  Այն պետք է հստակ 
նույնականացնի թիրախային խոցելի խմբերը և սահմանի 
կրթական գործընթացներում նրանց ներառումն ապահովող 
մարտավարությունը։ Քաղաքականությունը  պետք է սահմանի 
ինստիտուցիոնալ աջակցության մեխանիզմները և միջոցները, 
որոնք կապահովեն ներառական մոտեցումներ դասավանդման, 
ուսումնառության և գնահատման նկատմամբ։ Այն պետք է նաև 
տրամադրի սահմանված մեխանիզմներ և գործիքներ որակի 
ապահովման համար: 

Ներառական կրթության քաղաքականությունը կարող է ներառել 
հետևյալը՝ 

 Խոցելի խմբի բացահայտում: Քաղաքականությունը հստակ 
սահմանում է հաստատության խոցելի խմբերին: Այսինքն՝ 
ներբուհական վերլուծությունների հիման վրա 
նույնականացվում են կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողները: Այս 
վերլուծությունը հնարավորություն կտա շահակիցներին՝ 
հասկանալու, թե որն է իրենց թիրախային խումբը, 
վերջիններիս կրթական կարիքները և իրականացնելիք 
քայլերը: Ուսանողական համակազմի վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքագրումը և վերլուծությունը 
պետք է սկսել ընդունելություն փուլից:  

 Ներկա իրավիճակի վերլուծություն: Ուսանողական 
համակազմի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
հավաքագրելուց հետո, ցանկալի է, որ հաստատությունն  
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իրականացնի ներկա իրավիճակի վերլուծություն: Սա 
հնարավորություն կտա ուսումնական հաստատությանը 
հասկանալու՝ ինչ ծառայություններ է մատուցում 
ուսանողներին, արդյո՞ք տրամադրվող ծառայությունները 
համահունչ են ուսանողների կրթական պահանջներին, 
ինչպես նաև ինչ հավելյալ ծառայություներ/քայլեր 
հաստատությունը կարող է իրականացնել նրանց 
ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ 
դարձնելու համար:  

 Ինստիտուցիոնալ աջակցության մեխանիզմներ: Հաշվի 
առնելով ներբուհական հետազոտության արդյունքները՝ 
ուսումնական հաստատությունն իր ուսանողներին պետք 
է տրամադրի ինստիտուցիոնալ աջակցություն: 
Ինստիտուցիոնալ աջակցության մեխանիզմներ կարող են 
լինել ենթակառուցվածքային հարամարեցումները, բյուջեի 
վերաբաշխումը, իրազեկվածությունը բարձրացնող 
վերապատրաստումների իրականացումը, առողջական 
խնդիրներ ունեցող ուսանողների համար 
համապատասխան սարքավորումների տրամադրումը և 
այլն:  

 Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 
ներառական մոտեցումներ: Քաղաքականությունը կարող է 
սահմանել հստակ գործողություններ՝ ուղղված 
դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 
պրակտիկաների մեջ ներառական մոտեցումների 
ամրապնդմանը: Այն կարող է ներառել ուսումնական 
պլանի վերանայում, քննությունների համար 
այլընտրանքների մշակում. պատրաստման համար 
հավելյալ ժամանակի տրամադրում և այլն:  

 Որակի ապահովման գործիքներ: Քաղաքականությունը 
պետք է ներառի նաև հստակ սահմանված գործիքներ և 
մեխանիզմներ որակի ապահովման համար, որոնք 
կնպաստեն հաստատությունում ներառական մշակույթի  
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ամրապնդմանը և տարածմանը: Որակի ապահովման 
գործիքները կարող են ներառել՝ 

 Հարցաթերթեր, ֆուկուս խմբային հանդիպումներ 
հաստատության ներքին շահակիցների հետ: Վերջիններիս 
արդյունքների վերլուծությունը կօժանդակի ուսումնական 
հաստատությանը հասկանալու ներառական կրթության 
իրականացման գործում առկա բացերը և 
մարտահրավերները։ 

 Հաստատված մշտադիտարկման համակարգ, որը 
կգնահատի հաստատության մարդկային, ֆինանսական և 
նյութական ռեսուրսները, որոնք հատկացված են 
ներառական կրթության արդյունավետ կազմակերպման և 
իրականացման համար: 

 
Ներառական բարձրագույն կրթության վերաբերյալ 
քաղաքականությունը պետք է հրապարակել հաստատության 
պաշտոնական կայքէջում: Եվ տեղեկատվության տարածման այլ 
միջոցներով անհրաժեշտ է քաղաքականությունը տարածել 
ներքին շահակիցների շրջանում՝ բարձրացնելով 
ներառականության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը 
ներբուհական ավելի լայն համայնքում:  

ՀԳՊԱ փորձը 

ՀԳՊԱ 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագիրն 
անդրադառնում է բարձրագույն կրթության ներառականության 
կարևորությանը՝ նշելով համապատասխան գործողություններ 
ներառական կրթության իրականացման ուղղությամբ (ՀԳՊԱ 
2017-2021 թթ. ՌԾ, նպատակ 2, գործուղություն 7): 
Այնուամենայնիվ, ՀԳՊԱ-ում «ներառականության» մշակույթի 
տարածման և ամրապնդման համար, Ակադեմիան մշակել է 
«Բարձրագույն կրթության ներառականության 
քաղաքականություն»՝ ներառյալ գործողությունների պլան, որը  
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կծառայի որպես ուղեցույց ՀԳՊԱ-ի համար ներառական 
բարձրագույն կրթության իրականացնելիս:  

ՀԱՀ փորձը 

Համալսարանն ունի ռազմավարական պլանավորման գործընթաց, 
որի շրջանակում ամեն տարի բոլոր շահագրգիռ կողմերը 
հավաքվում են քննարկելու հեռանկարանային, ինչպես նաև 
առաջիկա տարվա գործողությունների առաջնահերթությունները: 
Քննարկված նպատակները և թվարկված մարտավարությունները 
ներառվել են 2018-2019 թթ. ինստիտուցիոնալ ռազմավարական 
պլանում։ Համալսարանի տարբեր բաժինները տարվա կեսին և 
վերջում ներկայացնում են ներառված նպատակների ձեռքբերման 
առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվություններ։ Ի հավելումն, 
համալսարանը գնահատում և վերանայում է «խտրականության» 
վերաբերյալ փաստաթղթերը, որպեսզի ՀԱՀ-ի բոլոր 
ծանուցումները հետևողականորեն հաստատեն, որ բուհական 
համայնքի բոլոր անդամները  պետք է պաշտպանված լինեն 
ոտնձգություններից և այլ բացասական գործողություններից։ 

Տե՛ս հավելված: «Բարձրագույն կրթական 
հաստատություններում ներառականության 
քաղաքականության» ձևաչափի օրինակ 

 

Տեղեկացվածության բարձրացում և կարողությունների 
զարգացում 

Անձնակազմի համար ներառականության վերաբերյալ 
վերապատրաստումների, սեմինարների կազմակերպումը կարևոր 
քայլ է ներառական բարձրագույն կրթության իրականացման 
գործում: Տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված 
գործողությունները խթանում են հաստատությունում ներառական  
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մշակույթի տարածումը, մինչդեռ կարողությունների զարգացմանն 
ուղղված քայլերը հաստատության աշխատակազմին զինում են 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ուսանողների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ 
գիտելիքներով և հմտություններով:   
Տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված գործողությունները 
ներառում են՝ 

 Ուսանողների և անձնակազմի հետ պարբերական 
հանդիպումներ, որոնք կխթանեն ներքին շահակիցների 
շրջանում տեղեկացվածության բարձրացումը, ինչն իր 
հերթին դրական ազդեցություն կունենա 
հաստատությունում ներառական մոտեցումների և 
սկզբունքների ձևավորման և ուսումնական գործընթացում 
դրանց կիրառման վրա: 

 Արտաքին շահակիցների հետ հանդիպումներ, որոնք 
կխթանեն «ներառականության» մշակույթի տարածումը 
հաստատության շրջանակներից դուրս՝ մասնագիտական 
հարթակներում: 

Կարողությունների զարգացմանն ուղղված քայլերը ապահովում 
են երկարատև ազդեցություն՝ զինելով հաստատությանը 
համապատասխան գիտելիք և հմտություններ ունեցեղ մարդկային 
ռեսուրսներով, որոնք կարող են բավարարել խոցելի խմբի 
ուսանողների կարիքները: Կարողությունների զարգացումը կարող 
է իրականացվել՝ կազմակերպելով աշխատաժողովներ, 
սեմինարներ և վերապատրաստումներ ինչպես հաստատության 
ներսում, այնպես էլ տարածաշրջանային, ազգային կամ 
միջազգային մակարդակում: Միջազգային փորձագետների 
ներգրավումը վերապատրաստումներին հնարավորություն կտա 
անձնակազմին ծանոթանալու ներառական կրթության 
բնագավառում լավագույն փորձառություններին։ Անձնակազմի 
մասնակցությունը վերապատրաստումներին, ներառյալ 
վարչական և պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ցանկալի է:  
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Վերապատրաստումները պետք է լինեն հետևյալ 
ուղղություններով՝ 

 Վարչական, ինչպես օրինակ փաստերի/տեղեկատվության 
հավաքագրման արդյունավետ մեթոդներ, կարիքների 
գնահատման մեխանիզմներ, մոնիտորինգի արդյունավետ 
համակարգեր, որակի ապահովման գործիքներ և այլն։ 

 Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 
մեթոդաբանություն, որտեղ ուշադրության կենտրոնում 
կլինեն կրթական ծրագրերը: Ճկուն և ուսանողակենտրոն 
կրթական ծրագրերի մշակումը ուշադրության 
կենտրոնում է պահում ուսանողների հատուկ կրթական 
կարիքները՝ հաջողության հասնելը հավանական 
դարձնելով ուսանողների տարբեր խմբերի համար:  

ՀԳՊԱ փորձը 

Ակադեմիան պարբերաբար կազմակերպում է հանդիպումներ 
ներքին և արտաքին շահակիցների հետ՝ ապահովելու ՀԳՊԱ-ում 
բարձրագույն կրթության արդյունավետ իրականացումը: Ավելին՝ 
ՀԳՊԱ-ն կրթական ծրագրերի վերնայման փուլում է, որպեսզի 
դրանք համապատասխանեցնի աշխատաշուկայի արդի 
պահաջներին: Ակադեմիայի անձնակազմը քաջ գիտակցում է 
կրթության բնագավառում հավասարության կարևորությունը, և 
վերանայված կրթական ծրագրերում արդեն իսկ ներառվել են 
«ներառականության» բաղադրիչները: ՀԳՊԱ-ն կազմակերպում է 
վերապատրաստումներ և կլոր սեղան քննարկումներ վարչական և 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար՝ 
ներկայացնելով բարձրագույն ներառական կրթության ոլորտի՝ 
կրթական ծրագրերին և մեթոդաբանությանը վերաբերող 
լավագույն փորձը, որը կիրառելի է ՀԳՊԱ-ում։  
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ՀԱՀ փորձը 

Համալսարանն իրականացնում է կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների նույնականացման 
գործընթացներ թե՛ ընդունելության ժամանակ, թե՛ ընդունվելուց 
հետո, որպեսզի պատասխանատու անձինք  կարողանան կապվել 
ուսանողի հետ, ուսումնասիրել նրա կարիքները և կիսամյակի 
մեկնարկից առաջ ճշտել համապատասխան պայմանների 
առկայությունը։ Այս ամենից բացի՝ նոր ընդունված ուսանողների 
կողմնորոշման հանդիպման և ողջ տարվա ընթացքում 
կազմակերպվող այլ միջոցառումների ժամանակ բոլոր 
ուսանողներին ուղերձ է տրվում, որտեղ շեշտադրվում է 
ներառականությունը՝ որպես ՀԱՀ համայնքի 
առանձնահատկություն։ Տես՝ ՀԱՀ 2018-2019 թթ 
Ռազմավարությունը /aua.am/: 

Ուսումնառության ներառական միջավայր 

Ներառական բարձրագույն կրթությանն ուղղված քայլերից մեկն էլ 
ուսումնառության ներառական միջավայրի ձևավորումն է։ 
Շարժունակության և զգայական խնդիրներ ունեցող 
ուսանողներին ցանկալի է ապահովել ողջամիտ 
հարմարություններով և հարմարավետ ենթակառուցվածքներով։ 
Այնպիսի կրթական ռեսուրսներ և ծառայություններ, ինչպիսիք են 
գրադարանը, ճաշարանը և այլն, պետք է հասանելի և տրամադրող 
լինեն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար։ Բացի 
այդ, խնդիրներ ունեցող ուսանողներին պետք է տրամադրվեն 
համապատասխան տեխնոլոգիաներ՝ նրանց ներառումն 
ուսումնական միջավայր խրախուսելու և ակադեմիական 
հաջողությունն ապահովելու նպատակով։ Հաջողությունը 
պայմանավորված է հաստատության կողմից ուսանողներին 
աջակցող տեխնոլոգիաների (assistive technologies) և 
գրադարանային ռեսուրսների ձեռքբերման ֆինանսավորմամբ. 
անձնակազմը պետք է նաև տեխնոլոգիաների օգտագործման  
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դասընթաց անցնի։ Ֆիզիկական կամ մտավոր առողջական 
խնդիրներ ունեցող ուսանողներին ողջամիտ 
հարմարություններով և հարմարավետ ենթակառուցվածքներով 
ապահովելը պետք է պարտադիր լինի։ Պետք է լինի առանձին 
ծառայություն, որտեղ կենտրոնացված կերպով համակարգվում է 
ծառայության կարիք ունեցող ուսանողներին տրամադրվող 
օժանդակությունը։ Ծառայությունը (Հաշմանդամության հարցերով 
աջակցության ծառայություն) պետք է ունենա ուսանողների 
համար հասանելի, անվտանգ և վստահելի միջավայր ապահովող  
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Հաստատված 
քաղաքականությունը կամ ընթացակարգը պետք է ապահովի 
աշխատանքային սկզբունքները և երաշխավորի 
համապատասխանությունը էթիկայի չափորոշիչներին։  

Այսպիսի ծառայության ներքո առաջարկվող ծառայությունները 
սովորաբար ներառում են՝ անհատական հանդիպումներ 
ուսանողների հետ՝ առողջական վիճակի քննարկման և 
ուսումնական առաջադիմության վրա վերջինիս ազդեցության 
վերաբերյալ, ֆակուլտետին և (կամ) անձնակազմին ուսանողի 
ուսումնական կարիքների բավարարմանն ուղղված 
առաջարկությունների ներկայացում, անհատական 
խորհրդակցություններ առնչվող դասախոսների հետ՝ 
ներկայացված առաջարկությունները իրականացնելու ուղիների 
վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում ուսանողի 
արտահամալսարանական ծառայությունների ուղեգրում, 
համագործակցություն այլ բաժինների հետ, այդ թվում՝ 
գրադարանի, տեղեկատվական և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների ծառայությունների, մաթեմատիկայի և գրավոր 
խոսքի ծառայությունների, խորհրդատվական և այլ 
ծառայությունների հետ՝ կոնկրետ կարիքով պայմանավորված 
ծառայությունների մատուցման բարելավման նպատակով, 
անհրաժեշտ գործիքների և սարքավորումների տրամադրում 
ուսումնառության գործընթացին նպաստելու նպատակով, ինչպես  



 

43 
 

 

նաև այդ գործիքների ու սարքավորումների կիրառության 
դասընթացներ։  

ՀԳՊԱ փորձը 

Ներառական բարձրագույն կրթության տրամադրումը 
առաջնահերթություն է ՀԳՊԱ-ի համար, որն արտահայտված է 
Ակադեմիայի 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրում: 
Ակադեմիայում «ներառականության» մշակույթի տարածումն 
ապահովելու համար, ՀԳՊԱ-ն մշակել է նաև «Ներառական 
բարձրագույն կրթության քաղաքականություն»՝ դրանով իսկ 
ստանձնելով նախաձեռնողականություն կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողներին 
հավասար հնարավորություններ, ներառյալ խելամիտ 
հարմարություններ և համապատասխան սարքավորումներ 
տրամադրելու գործում: Նշենք, որ ՀԳՊԱ-ն արդեն ձեռք է բերել 
անհրաժեշտ սարքավորումներ հատուկ կարիքներ ունեցող 
ուսանողների համար:  

ՀԱՀ փորձը 

ՀԱՀ-ում ձևավորվել է այնպիսի ֆիզիկական միջավայր, որը 
միանգամայն հասանելի և անվտանգ է հատուկ կարիքներ ունեցող 
անձանց համար, և շարունակում է հզորացնել իր 
ենթակառուցվածքներն ու ծառայությունները՝ ձեռք բերելով նոր 
սարքավորումներ, տրամադրելով նոր և ընդլայնելով առկա 
ծառայությունները՝ ուղղված համալսարանում ներառական 
կրթության ամրապնդմանը։ ՀԱՀ-ը պլանավորում է դասընթացներ 
անցկացնել դասախոսական և վարչական աշխատակազմի 
համար՝ հայեցակարգային կերպով ներկայացնելու 
ներառականության թեման, ինչպես նաև նոր սարքավորումներըև 
ծառայությունները։  
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Դասավանդման և ուսումնառության ներառական մեթոդներ 

Բուհական կրթությունը բոլորի համար հասանելի դարձնելու 
կարևորագույն գործառույթներից մեկը ներառական ուսումնական 
ծրագրի մշակումն է, որտեղ կարտացոլվեն տարբեր ուսանողների 
հետաքրքրությունները և սովորելու ձևերը, ինչպես նաև 
կառաջարկվեն դասավանդման, ուսումնառության ու 
գնահատման այլընտրանքային մեթոդներ։ Ներառական 
ուսումնառության ծրագիրն ուսուցիչներից պահանջում է 
ժամանակակից գրականության  վերանայում, դասընթացի 
բովանդակության վերագնահատում և մանկավարժության արդի 
մոդելների հետազոտում։ 

Ֆիզիկական, հոգեկան կամ մտավոր կարիքներ ունեցող 
ուսանողների համար ողջամիտ հարմարությունների և հասանելի 
ենթակառուցվածների ապահովումն էական նշանակություն ունի 
յուրաքանչյուր ուսանողի հաջողության հասնելու 
հնարավորության ընձեռման գործում։ Ծրագրի իրականացման և 
վերահսկողության պատասխանատու գրասենյակի կամ 
համակարգողի նշանակումը կբարելավի որակի հսկողությունը, 
այն է՝ բոլոր ուսանողները կսպասարկվեն հավասարապես։  

Այս ծառայության (Հաշմանդամության հարցերով աջակցության 
ծառայություն) համար հիմնարար նշանակություն ունի այնպիսի 
ենթակառուցվածքի ստեղծումը, որը հավասար հասանելիություն 
և նպաստավոր ուսումնական միջավայր կապահովի բոլոր, 
մասնավորապես՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող ուսանողների համար։ Ծրագրի ուղենշային 
քաղաքականությամբ կամ ընթացակարգով կսահմանվեն այն 
սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ են էթիկայի չափորոշիչներին 
համապատասխանությունը երաշխավորելու համար։ Այդուհետ, 
մշտադիտարկման ձևավորված համակարգի միջոցով 
կապահովագրվի դասավանդման լավագույն գործելակերպերի  
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կիրառումը։ Հաստատության կողմից մատուցվող 
ծառայությունները կարող են ներառել հետևյալը՝  

 անհատական հանդիպումներ առանձնահատուկ 
ուշադրություն պահանջող ուսանողների հետ՝ 
ակադեմիական միջավայրում առավելագույն 
հաջողության հասնելու ուղիները քննարկելու 
նպատակով․  

 անհատական ուսուցման պլանի (ԱՈՒՊ) մշակում, այդ 
թվում՝ սովորական լսարանային ուսուցման 
այլընտրանքներ, անհրաժեշտ հարմարեցված 
պայմանների և անհատականացված ուսումնառության 
ռազմավարություններ ու մեթոդներ՝ հանձնարարության և 
դաս պատասխանելու գործընթացում․ 

 լսարանի ֆիզիկական տարածքի նախատեսում՝ ուսանողին 
առավելագույն շարժունակություն ապահովելու և (կամ) 
առաջադիմություն դրսևորելու համար․  

 անձնակազմի զարգացման և վերապատրաստման 
դասընթացներ ուսուցիչների, վարչական և այլ 
աշխատակիցների համար՝ ուսումնառության ներառական 
միջավայրի և ուսանողների պահանջները լավագույնս 
բավարարելու եղանակների վերաբերյալ․ 

 անհատական շփումներ հատուկ կարիքներով ուսանողներ 
ունեցող ուսուցիչների հետ՝ նրանց տեղեկացնելու, 
խորհրդակցելու և աջակցելու նպատակով․  

 համագործակցություն դպրոցի /ուսումնական 
հաստատության բաժինների, ներառյալ՝ գրադարանի, 
խորհրդատվական ծառայությունների, ճաշարանի, 
տեխնոլոգիական ծառայությունների և այլ բաժինների 
հետ՝ կարիքներով պայմանավորված հարմարությունների 
ստեղծման հարցերում․ 

 մասնագիտացված սարքավորումների, գործիքների և 
մեխանիզմների առկայության ապահովում և դրանց 
կիրառության վերաբերյալ դասընթացներ, որոնք  
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անհրաժեշտ են կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների 
ուսումնառության գործընթացին նպաստելու համար․ 

 անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան 
արտահամալսարանական ծառայությունների ուղեգրում։ 

 
Ուսումնառության համընդհանուր շրջանակը (Universal Design for 
Learning (UDL)) դասավանդման և ուսումնառության 
միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներ է առաջարկում։ Ի թիվս 
այսպիսի այլ մեթոդների, ՈՒՀՇ-ն առաջարկում է 1) ներկայացման, 
2) գործողության և արտահայտման, ինչպես նաև 3) 
մասնակցության բազմաթիվ միջոցներ։ Ներկայացման բազմաթիվ 
ձևերի միջոցով ուսանողներին օգնում են ավելի լավ ընկալել և 
յուրացնել բովանդակությունը՝ մատուցելով նյութը տարբեր 
եղանակներով (տեսողական, լսողական և կինէսթետիկ)։ 
Գործողությունների և արտահայտման բազմաթիվ միջոցները 
ուսանողներին ներգրավում են բովանդակության արձագանքման 
բազմապիսի ձևերի մեջ՝ գրավոր, տեսողական, ֆիզիկական և այլն։ 
Մասնակցության բազմաթիվ միջոցներով ուսանողները մնում են 
մոտիվացված և նպատակասլաց՝ շնորհիվ դրական 
տրամադրվածության, ինքնակարգավորման և կառուցողական 
կոլեկտիվ աջակցության: Ներառական գնահատման ՈՒՀՇ 
սկզբունքները նախատեսում են ուսումնական նպատակների 
գնահատմանը համապատասխանեցում, գնահատման 
գործընթացների թափանցիկություն, ինչպես նաև գնահատման 
բազմազանեցված ձևեր, որոնք համապատասխանում են 
ուսանողների ուսումնառության ոճերին և 
սահմանափակումներին:  

ՀԳՊԱ փորձը 

Ակադեմիայի դասախոսները կիրառում են դասավանդման և 
ուսումնառության տարբեր մեթոդներ՝ բավարարելու ուսանողների  
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տարբեր խմբերի կրթական պահանջները: Մեթոդները ներառում 
են՝ 

 գրականության տրամադրում այն լեզվով, որը 
հասկանալի և կիրառելի է ուսանողների 
մեծամասնության համար, 

 վիդեո նյութերի կիրառում, որը հնարավորություն է 
տալիս ուսանողներին տեսողական մակարդակում 
ընկալել նյութը, 

 խմբային քննարկումներ, որտեղ յուրաքանչյուր 
ուսանող արտահայտում է իր կարծիքը, 

 ppt պրեզենտացիաների կիրառում:  

 

ՀԱՀ փորձը 

ՀԱՀ-ի ռազմավարությունն այս ուղղությամբ ներառում է մի շարք 
գործողություններ, ինչպիսիք են՝ 

 Գնահատել մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկի 
նպատակահարմարությունը։ 

 Նպաստել բազմազան թեմաների ձևակերպմանը, 
ներառյալ հաշմանդամության թեման որպես 
բակալավրի և մագիստրոսական ծրագրի 
հետազոտության առարկա։  

 Ապահովել կրթական և զարգացնող այնպիսի ծրագրեր, 
որոնք կընդլայնեն համալսարանի ազդեցությունը 
հասարակության լայն շրջանակներում։ Ազգային 
մակարդակում կլոր-սեղան քննարկումներ անցկացնել 
շահագրգիռ կողմերի հետ` ներկայացնելով ընթացիկ 
գործողությունները և մարտավարությունները,որոնք 
ապահովում են հատուկ կրթական կարիքներով 
աշակերտների ներգրավվածության հաջողությունը 
տասներկուամյա ուսուցման մակարդակում (k-12):  
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 Գնահատել ուսուցիչների և վարչական աշխատակազմի 

ընթացիկ վերապատրաստումներն ու գործընթացները։  
 Հանձնարարականները կատարել ավագ դպրոցում և 

բարձրագույն կրթական հաստատություններում առավել 
լավ արդյունքների հասնելու համար։ 

 Մշակել մարտավարություն, որը կհեշտացնի անցումը 
հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց, իսկ ավագ դպրոցից՝ 
բարձրագույն կրթական հաստատություն։ 

Համագործակցություն 

Հայաստանյան բարձրագույն կրթական հաստատությունների 
որակը բարելավելու համար մեծապես կարևորվում է տարբեր 
մարմինների միջև համագործակցության առկայությունը։ 
Համագործակցությունը կարող է իրականացվել տարբեր 
մակարդակներում՝ 

 Համագործակցությունը պետական մարմինների հետ, 
որոնք պատասխանատու են ներառականության 
պետական քաղաքականության իրականացման 
համար,ուսումնական հաստատություններին կօգնի 
ավելի լավ պատկերացում կազմել ներկա իրավիճակի և 
կարիքների մասին։ 

 ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների հետ 
համագործակցությունը կօգնի ձեռք բերել 
փորձագիտական հմտություններ և (կամ) անձնակազմի 
վերապատրաստման հնարավորություն՝ նրանց 
ծանոթացնելու արդի մոտեցումներին, այդ թվում՝ 
ներառական դասավանդման և ուսումնառության 
մեթոդներին։ 

 Ավագ դպրոցների հետ համագործակցությունը 
ուսումնական հաստատություններին դաշտային 
վերլուծություններում լրացուցիչ օգնություն 
կապահովի։ Վերջիններս կարող են հայտնաբերել 
իրենց հնարավոր ուսանողներին և սահմանել  
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կրթական կարիքները։ Ավագ դպրոց-համալսարան 
համագործակցությունը կարող է բարձրագույն 
կրթության հաստատությունների ուսումնական 
ծրագրերի վերանայման համար անհրաժեշտ տվյալներ 
ապահովել։ 

 Տարբեր հաստատությունների միջև 
համագործակցությունը փորձի փոխանակման 
հնարավորություն կընձեռի։ 

 Ներբուհական համագործակցությունը քոլեջներում 
գիտելիքի և փորձի տարածման արդյունավետ ուղի է։ 

 
Այսպիսով, ազգային և միջազգային կառույցների, հասարակական 
կազմակերպությունների, դպրոցների և այլ մարմինների հետ 
համագործակցությունը կարող է հանգեցնել արձանագրմանը մի 
շարք արժեքների ու սկզբունքների , որոնք միավորում են 
մարդկանց՝ ներառական կրթությանն առնչվող տարբեր 
նպատակների հասնելու համար, և որոնք  ապահովում են 
յուրաքանչյուր ուսանողի արժևորված և գնահատված լինելը: 

ՀԳՊԱ փորձը 

ՀԳՊԱ-ն իրականացնում է համագործակցություն տեղական և 
միջազգային կազմակերպությունների հետ` պայմանագրային 
հիմունքներով:  

Տեղական հաստատությունների հետ համագործակցությունը 
իրականացվում է հիմնականում ուսանողների պրակտիկայի 
կազմակերպման համար, ինչի նպատակով ՀԳՊԱ-ն պարբերաբար 
թարմացնում և վերանայում է գործող պայմանագրերը, ինչպես 
նաև քայլեր է ձեռնարկում նոր պայմանագրերի ձեռքբերման 
ուղղությամբ: Բացի այդ, պայմանագրային հիմունքներով 
իրականացվում է համագործակցություն միջին մասնագիտական 
հաստատությունների հետ` խթանելով դրանց շրջանավարտների 
կրթության արդյունքների ճանաչումը ՀԳՊԱ-ում: 
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Օտարերկրյա հաստատությունների հետ համագործակցությունը 
իրականացվում է երկու հիմնական ուղղություններով՝ 
ակադեմիական շարժունության խթանման և ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների զարգացման նպատակներով: Առաջինը 
ներառում է պայմանագրային հիմունքներով օտարերկրյա 
հաստատությունների հետ համագործակցությունը ուսանողների 
շարժունության ապահովման նպատակով, ինչպես նաև 
կարճաժամկետ միջոցառումների կազմակերպման ուղղությամբ: 
Մյուսը ներառում է մասնակցություն տարբեր դրամաշնորհային 
ծրագրերի և դրանց շրջանակներում ձևավորված 
կոնսորցիումների անդամների հետ փորձի փոխանակում, 
համատեղ աշխատանքների իրականացում և այդպիսով` ՀԳՊԱ 
գործունեության տարբեր ոլորտների զարգացում: 

ՀԱՀ փորձը 

Եվրոպական հանձնաժողովի «Տեմպուս» և «Էրազմուս+» ծրագրերի 
աջակցությամբ ՀԱՀ-ը աջակցել է կարողությունների զարգացմանը 
և որակի ապահովմանը։ «Էրազմուս + BOOST» ծրագիրը 
(Հայաստանի բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը 
խթանող ռազմավարություններ և մարքեթինգ), ուղղված է 
ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության մեջ առկա 
բացթողումների վերացմանը, մասնավորապես միջազգայնացման 
գործընթացների և փորձի դյուրացմանը՝ խթանելու հայկական 
բուհերի առաջընթացը համաշխարհային կրթական շուկայում: 
Որպես Ծրագրի բաղկացուցիչ մաս ՀԱՀ-ն աջակցում է ՀՀ 
կառավարությանը Միջազգայնացման ազգային 
ռազմավարություն մշակելու գործընթացում՝ դա անելով առկա 
քաղաքականության և օրենսդրության վերանայման միջոցով և 
առաջարկելով համապատասխան բարեփոխումներ: 
Ռազմավարության գերակա նպատակներն են՝ հանրայնացնել 
հայաստանյան բուհերի կողմից իրականացված հետազոտական 
աշխատանքները, միջազգայնացնել նրանց ուսումնական  
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ծրագրերը և խթանել ուսանողների և աշխատողների 
շարժունությունը: ՀԱՀ-ն ինստիտուցիոնալ մակարդակով 
կենտրոնացել և նշանակալից առաջընթաց է գրանցել միջազգային 
մարքեթինգի գործում: 

Ինչ վերաբերում է ընթացքի մեջ գտնվող «Erasmus + Inclusion» 
ծրագրին, ՀԱՀ-ի ծրագրային թիմը իրականացրել է թիրախային 
խմբի կարիքների մանրակրկիտ գնահատում`հարցազրույցներ 
անելով Հայաստանում ներառական կրթության իրականացման 
գործընթացում ներգրավված պետական և հասարակական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև K-12 
դպրոցի ղեկավարների և ուսուցիչների հետ: ՀԱՀ թիմը 
ուսումնասիրում է նաև հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների՝ 
ավագ դպրոցից բարձրագույն կրթություն հաջողությամբ անցում 
կատարելու հարցը: Իրականացնող գործընկերներն ու 
հարցազրույցի մասնակիցներն են եղել Կրթության և գիտության 
նախարարությունը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, «Հույսի կամուրջ» 
հասարակական կազմակերպությունը, Երեխաների զարգացման 
միջազգային կենտրոնը և Բժշկահոգեբանամանկավարժական 
գնահատման կենտրոնը: Երևանից և մարզերից մի շարք K-12 
դպրոցներ ներգրավվել են որպես ներառական կրթության 
լավագույն փորձի մոդելներ: 

«Էրազմուս +» ծրագրերում նույնքան կարևոր է ՀԱՀ-ի 
դասախոսների, աշխատակազմի և ուսանողների 
մասնակցությունը միջազգային շարժունության ծրագրերին` 
դիտարկելու համար միջազգային լավագույն փորձը 
զանազան գիտական կամ ոչ գիտական համալսարանական 
դերերում: 
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Որակի ապահովում 

Ներառականության տեսանկյունից յուրաքանչյուր գործընթացի 
արդյունավետությունը գնահատելու համար բուհերը պետք է 
մշակեն որակի ապահովման գործողությունների առանձին պլան 
կամ արտացոլեն դրանք իրենց հիմնադիր փաստաթղթերում, 
ինչպիսիք են՝ ռազմավարական ծրագիր, դասավանդման ու 
ուսուցման քաղաքականություն, որակի ապահովման ձեռնարկ և 
այլն: Որակի ապահովման գործընթացները պետք է տարածվեն 
առանձին գործընթացներում և տարբեր մակարդակներում 
(ընդունելություն, դասընթացներ, կրթական ծրագրեր, 
դասավանդում և ուսուցում և այլն): Նախ և առաջ բուհերը պետք է 
ունենան որակի ապահովման գործիքներ և մեխանիզմներ՝ 
վերհանելու կրթական կարիքները, ինչպես նաև հարցումների, 
ֆոկուս-խմբերի քննարկումների, հարցազրույցների, 
դասալսումների և այլնի միջոցով գնահատելու տարբեր 
գործընթացների արդյունավետությունը։ / Սակայն այդ գործիքներն 
ու մեխանիզմները բավարար չեն: Բուհերը պետք է ստեղծեն 
մշտադիտարկման համակարգեր որոնք հնարավորություն կտան 
գնահատելու բուհի բոլոր գործընթացների արդյունավետությունը:  

ՀԳՊԱ փորձը 

ՀԳՊԱ Որակի ապահովման կենտրոնը վերջին տարիների 
ընթացքում մշակել է որակի ապահովման գործիքներ 
(հարցումներ, ֆոկուս-խմբային քննարկումներ, հարցազրույցներ, 
դասալսումներ և այլն) բուհի ուսանողների կարիքներն ու 
պահանջները վերհանելու, դասավանդման և ուսուցման, ինչպես 
նաև առանձին այլ գործընթացների արդյունավետությունը 
գնահատելու նպատակով: 

Կենտրոնը ներդրել է նաև մշտադիտարկման համակարգ՝ 
գնահատելու բուհի ընդհանուր արդյունավետությունը 
ներառականության տեսանկյունից՝ թիրախավորելով առկա  
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մարդկային և նյութական ռեսուրսները, ֆինանսական 
ներդրումները և այլն: Ակադեմիան արդեն իսկ իրականացրել է 
մշտադիտարկման մի փուլ և գնահատել է բուհի 
գործողությունները՝ միտված ներառական կրթությանն առնչվող 
նմանատիպ խնդիրների լուծմանը։  

ՀԱՀ փորձը 

ՀԱՀ-ը, իր առաքելության և հավատարմագրման պահանջների 
համաձայն, մշակել է կատարողականի համապատասխան 
ցուցանիշներ և գնահատման մեխանիզմներ, որոնք ապահովում 
են բոլոր նախաձեռնությունների հաջողությունը ։ Որակի 
ապահովմանը միտված մշտադիտարկման համակարգի 
ստեղծումը աշխատում է որպես իրականացված միջոցառումների 
գործիք և, անհրաժեշտության դեպքում, բացահայտում լրացուցիչ 
օժանդակության կարիք ունեցող ոլորտները։ Մշտադիտարկումը 
իրականացվում է համակարգված հիմունքներով։  

Ինչպես ավելի վաղ նշվեց, ՀԱՀ-ի ինստիտուցիոնալ 
ռազմավարական ծրագիրը արտացոլում է շարունակական 
առաջընթաց ներառականության նպատակներին հասնելու 
գործում: Ծրագիրը տեղադրված է համալսարանի կայքէջում: 
Բացի այդ, մինչ օժանդակ տեխնոլոգիաները տեղական այլ 
բուհերի ուսանողների համար հասանելի կլինեն օգտագործման 
հայցի միջոցով, համապատասխան մեթոդաբանությունները 
կկիսվեն: ՀԱՀ-ը կկազմակերպի նաև դասընթացներ բուհերի 
վարչակազմի և դասախոսների համար․ գործիքակազմը կկիսվի 
այլ բուհերի հետ: Այս ջանքերը կապահովեն, որ 
«ներառականության» գաղափարը տարածվի ՀԱՀ-ի սահմաններից 
դուրս: 
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Մշակույթի տարածում 

Ներառականության գաղափարի տարածմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացումն առանցքային նշանակություն 
ունի հայաստանյան բուհական կրթությունը հասարակության 
տարբեր ժողովրդագրական շերտերին հասանելի դարձնելու 
գործում։ Ուստի, տարածման հատուկ ուղիների ձևավորումը 
կօգնի «ներառականության» գաղափարը տարածել ոչ միայն տվյալ 
հաստատության ներսում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ 
Ներառական կրթությանն ուղղված ռազմավարությունների 
ընդունումը պետք է ՀՀ-ում բուհերի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրման կարևոր պայման դառնա։  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

ԲՈՒՀ-ում ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՕՐԻՆԱԿ1  

 

Ներածություն 

 ներկայացվում են փաստաթղթի նպատակը, թիրախային 
խումբը, ինչպես նաև հակիրճ անդրադարձ է կատարվում 
ներառականության մշակույթի տարածմանն ուղղված 
քայլերին: 

 հստակորեն ներկայացվում են խոցելի խմբերը, որոնք 
սահմանվել են ուսանողական համակազմում նախապես 
իրականացված վերլուծության արդյունքում: 

 անդրադարձ է կատարվում դասավանդման և ուսուցման 
համար ներառական միջավայր ձևավորելու ուղղությամբ 
իրականացված քայլերին:  

 վերլուծվում են խոցելի խմբի ուսանողներին տրամադրվող 
ծառայությունները: 

Ինստիտուցիոնալ աջակցության և ներառական պրակտիկայի 
կառավարում 

 Ներկայացվում են իրականացվող քայլերը ներառական 
բարձրագույն կրթություն տրամադրելու ուղղությամբ, 
օրինակ՝ 

 

                                                       
1 Սույն ձևաչափը մշակվել է՝ համաձայն եվրոպական գործընկեր 
հաստատությունների կողմից ներկայացված և ՀԳՊԱ-ի կողմից մշակված 
ձևաչափի 
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 ուսանողների և շրջանավարտների աջակցման կենտրոնի 

հիմնում, 
 անձնակազմի համար համապատասխան 

վերապատրաստումների կազմակերպում, 
 ներառական ընդունելության կազմակերպում,  
 բյուջեի վերաբաշխում, 
 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

ուսանողների համար համապատասխան 
սարքավորումների ձեռքբերում: 

Ուսումնառությանը, դասավանդմանը և գնահատմանը 
ներառականության մոտեցումների սկզբունքները 

 սահմանվում է ուսումնառության, դասավանդման և 
գնահատման ներառական մոտեցումների ուղղությամբ 
բուհի տեսլականը, 

 ներկայացվում են  դասավանդման, ուսումնառության և 
գնահատման մեթոդներում ներառական մոտեցումները։ 

Ներառական գործընթացների որակի ապահովում 

 սահմանվում են որակի ապահովման խնդիրները 
ներառականության ապահովման տեսանկյունից, 

 առանձնացվում է որակի ապահովման գործիքակազմը, որը 
կգնահատի բուհի գործունեությունը ներառական 
բարձրագույն կրթություն տրամադրելու տեսանկյունից: 

Հավելյալ տեղեկատվություն 

 ներկայացվում են տեղեկատվական այլ 
աղբյուրներ/հղումներ, օրինակ՝ 

 դաշտը կարգավորող օրենսդրությանը, 
 ոլորտում գործող կազմակերպություններին:  
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Հավելված 1: Գործողությունների իրականացման 
ժամանակացույց 

Ներառականության մշակույթի տարածման, ինչպես նաև 
ներառական բարձրագույն կրթություն ապահովելու ուղղությամբ 
սահմանվում են հստակ գործողություններ, յուրաքանչյուրի 
համար նշվում է վերջնաժամկետ, պատասխանատու մարմին և 
ակնկալվող արդյունք:  
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ  

 Ավագ դպրոցներում եվ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում ներառական ուսուցման եվ 
դասավանդման ուղեցույց 

 Գործողությունների տրամաբանական 
մոդել`http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-
model/, https://cyfar.org/build-your-own-logic-model   

 Հաշմանդամությանն առնչվող համապատասխան և ոչ 
համապատասխան տերմինաբանություն՝ 
http://www.courts.ca.gov/partners/documents/7-terminology.pdf   

 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում 
ներառական կրթության ապահովման քաղաքականություն՝
  
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVMja
-Sl8q9e/view 

 ՀԱՀ ռազմավարական պլանը 2018-2019թթ․՝ 
https://aua.am/strategic-planning/  

 ՀԱՀ վարպետ պլան՝ 
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/ 

 Հայաստանում ներառական կրթությանն ընդառաջ․ 
Ներառական կրթության գործիքակազմ 

 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին 
կոնվենցիա՝ 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-
the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-
of-persons-with-disabilities-2.html, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762   

 Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների 
ներառում։ Մեթոդաբանական ձեռնարկ։ «Ունիսոն» ՀԿ։ 
Երևան, 2009 
http://unison.am/upload/publications/metodabanakan_part1.pdf   

 

https://cyfar.org/build-your-own-logic-model
http://www.courts.ca.gov/partners/documents/7-terminology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVMja-Sl8q9e/view
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVMja-Sl8q9e/view
https://aua.am/strategic-planning/
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762
http://unison.am/upload/publications/metodabanakan_part1.pdf
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 ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին՝ 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&sc=
# 

 ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին՝ 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150067&m=%27%27&sc=# 

 ՀՀ օրենքը  Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին՝ 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127  

 ՀՀ օրենքը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
սոցիալական պաշտպանության մասին՝ 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1545  

 ՀՀ օրենքը սոցիալական աջակցության մասին՝ 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=51936 

 ICF. International Classification of Functioning, Disability and 
Health. World Health Organization. Geneva, 2001՝ 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429
.pdf;jsessionid=DCA40600B8BC80726DE003249F3B4D63?sequence
=1   
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INTRODUCTION: THE CURRENT SITUATION AND 
LEGAL FRAMEWORK 
 

Challenges and Measures Implemented for their Solution  

One of the main principles of the Policy on Inclusion, adopted by the 
RA Government, is the provision of inclusive education and the right to 
education for all members of the society. The right to education is a 
priority at all levels of education, including pre-school, secondary, 
vocational and higher education. 

The RA Ministry of Education, Science, Culture and Sport and the 
Ministry of Labor and Social Affairs are the key authorities to develop 
the state policy to address problems and challenges at all levels of 
education for persons with special educational needs. The Ministry of 
Labor and Social Affairs is the state authority to protect the rights of 
persons with disabilities and ensure social inclusion. It actively 
cooperates with all relevant state bodies to create a comprehensively 
inclusive and accessible environment. 

In 2010, the Republic of Armenia ratified the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It is an 
international, legally binding human rights treaty aimed to protect the 
rights of persons with disabilities, including their right to education. 

For the implementation of this obligation, the RA Government has 
approved the RA Government Protocol Decree “On Approving 2017-
2021 Comprehensive Program of Social Inclusion of Persons with 
Disabilities and the List of Measures for the Implementation of the 
Program”, which stipulates the main objectives and sets measures for 
inclusion in the education sector. 
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In addition, to ensure the right to education for persons with special 
educational needs on an equal footing, the system of inclusive 
education, regulated by the RA Law on General Education and a 
number of other Government Decrees, has been introduced in the  RA 
general education institutions. According to the provisions of the “RA 
Law on Amendments and Supplements to the Law on General 
Education” adopted on December 1, 2014, the  inclusive education 
system will be introduced in all the RA secondary schools by 2025 and 
special schools will be restructured into pedagogical-psychological 
support centers. 

According to the provisions of the RA Government Decree N 1025-L, 
adopted on September 27, 2018, the RA draft Law on Pre-school 
Education shall be submitted to the RA National Assembly in 2019, 
which regulates the process of introducing pre-school inclusive 
education. “2019 Annual Program for Social Inclusion of Persons with 
Disabilities” has also been approved, which sets out the following 
measures: 

 Improvement of the legislative framework that shall ensure the 
realization of the rights of persons with special educational needs;  

 Provision of state guarantees for inclusive education and 
employment at all levels of education and throughout life for 
persons with special educational needs;  

 Needs assessment for conditions and reasonable adjustments 
necessary for the realization of the rights of persons with special 
educational needs, according to the principles and approaches 
proposed by World Health Organization’s international 
classification of functions; 

 The RA Ministry of Education, Science, Culture and Sport has 
submitted the draft of the Law on Higher Education and Science to 
the RA Government, where equal access to higher education for 
persons with special educational needs and (or) disabilities is 
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included in the list of basic principles, goals and objectives of state 
policy; and  

 The Draft stipulates that all premises of higher education 
institutions meant for educational purposes must be designed 
taking into account the needs of persons with special educational 
needs. The existing buildings and other territories should be 
reasonably adjusted for the above-mentioned persons.  At the 
same time, it was mentioned that charging extra fees for access to 
services provided for persons with disabilities shall be prohibited. 

Social inclusion measures are also being implemented, including: 

Support for Students with Disabilities 

Persons with disabilities of first and second groups and disabled 
minors (below 18 years) who have been disabled since early childhood 
are admitted to the university within the tuition-free system if they 
earn at least minimum threshold passing grades for the paid system: 

 Depending on the family’s social vulnerability level, the tuition fee 
is discounted by 50-100%; and 

 Support is provided for children left without parental care. 

Support for Students without Parental Care 

Children left without parental care are admitted to the state higher 
education institution for free education by general competition if they 
earn at least passing grades for the paid system.  
Students of state higher education institutions who are left without 
parental care are granted a scholarship at the rate of 150% of the 
scholarship provided at the institution.  

Support for Representatives of Ethnic Minorities 

Every year, by the Decree of the Republican University Admissions 
Committee, seats for free education are allocated from available 
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reserve for those representatives of ethnic minorities who have 
received positive grades. 

Support for Refugees 

Financial support has been provided to Syrian-Armenian students 
studying at the RA higher education institutions in the form of full or 
partial tuition reimbursement. 

In general, at all levels of education in the RA, provision of equity in 
education for persons with special educational needs is still a major 
issue. Despite the development of legal acts by state authorities and the 
implementation of a number of measures, it is undeniable that 
educational institutions, with a few exceptions, are still not inclusive, 
with the physical and program accessibility of educational institutions 
remaining a priority issue.  Some of the challenges include: 

 University buildings and infrastructure are not fully adjusted for 
persons with special educational needs;  

 Curricula are not yet fully developed to meet the specific 
educational needs of persons with special educational needs;  

 The majority of teachers is not trained, lacks the skills and 
knowledge to work with persons with special educational needs, 
has stereotypes about persons with disabilities, and discriminates 
against them; and 

 Persons in penitentiary institutions and correctional facilities do 
not yet have access to higher education because of the lack of 
appropriate conditions (internet and telecommunication 
technologies). 
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DISABILITY DEFINITIONS 
 

Disability 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
defines disability as an evolving concept characterized by the lack of 
inclusion and accessibility within the society rather than by the 
impairments of the individual. 

 
Persons with disabilities include those who have long-term 
physical, mental, intellectual or sensory impairments, which 
in interaction with various barriers hinder their full 
participation in society on an equal basis with others. (CRPD, 
Article 1) 
 

While ‘disability’ is often equated with ‘impairment’, there is, in fact, a 
distinction between these terms. The CRPD’s definition considers 
disability not simply as a health condition or impairment in isolation, 
but as the interaction of a person’s impairment with various barriers in 
their environment that together lead to a situation in which their full 
and equal participation in society is hindered. The following 
explanations provide more detail about these key issues of 
‘impairment’ and ‘barriers’ and how they interact. 

Impairment 

An impairment is a problem with a body function or structure due to 
genetic factors, as well as disease, illness or injury. Impairment may be 
present from birth (congenital) or acquired later in life. It can be life-
long or temporary in duration. Factors that can lead to impairment 
include violence, conflict and poverty. Impairment can result in an 
alteration in the person’s ability to undertake daily activities or  
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functions, such as seeing, hearing, moving, remembering, 
concentrating, etc. 

Based on the CRPD’s definition, impairments can be categorized into 
four broad types based on the domain of functioning that is affected: 

1)  Physical impairment is often the most easily identifiable and 
presents difficulty in the performance of bodily functions in 
respect to movement and mobility (such as walking, climbing 
stairs, standing, or maintaining or changing position); body 
movements (such as reaching, crouching or kneeling); and using 
upper limbs (including gripping or using fingers to grasp or handle 
objects). Persons with physical impairments may use assistive 
devices including walking sticks, crutches or wheelchairs. 

2)  Sensory impairment includes vision, hearing and communication 
impairments. These are defined as follows: vision impairment 
includes persons who are blind and those with low vision; hearing 
impairment includes deaf persons, as well as people with hearing 
loss but some residual hearing; communication impairment 
includes persons with difficulty in speaking or with speech 
impediments that may require adapted communication 
techniques. 

3)  Intellectual impairment includes persons with limited ability to 
understand new or complex information and to learn and apply 
new skills. This may impact three domains that determine how 
well an individual copes with everyday tasks: (1) the conceptual 
domain – skills in language, reading, writing, math, reasoning, 
knowledge and memory; (2) the social domain – empathy, social 
judgment, interpersonal communication skills, the ability to make 
and retain friendships, and similar capacities; and (3) the practical 
domain – self-management in areas such as personal care, job 
responsibilities, money management, recreation and organizing 
tasks. 
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4) Mental and psychosocial disability includes persons with 
impairments related to mental health conditions, including 
chronic severe mental disorders or psychosocial distress. These 
people may experience difficulties in relating to others; distressed 
moods or confused thoughts; an inability to take care of 
themselves; and difficulties related to behavior, language and 
intellectual activities. These difficulties, in turn, may impact their 
social skills and level of societal participation. 

Barriers 

Barriers that hinder participation of persons with disabilities are 
categorized into three categories: 1) attitudinal, 2) physical (including 
structural and communication), and 3) institutional.  

1)  Attitudinal barriers: One of the most significant barriers to 
effective participation and inclusion of persons with disabilities 
is negative attitudes and stereotypes within society.  Society 
often sees persons with disabilities as incapable, dependent or 
weak; on the other hand, there is the opportunity to see them as 
inspirational, heroic or superhuman. The former perpetuates 
their segregation and exclusion from society. Here is a typical 
example of attitudinal barriers in the educational context: 

 
A school director who believes that persons with intellectual 
impairments are disruptive and will be incapable of learning 
makes these students feel unwelcome thereby creating a 
barrier for persons with disabilities to enter school and 
learn. 
 

2)  Physical barriers: Physical barriers fall into two categories: 
3)  Structural barriers are obstacles in natural or man-made 

environments that prevent access or hinder persons with 
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disabilities from moving around independently. Examples of 
structural barriers in the educational context include: 

 
A university built with steps at the entrance, pathways 
without tactile guide markers, narrow doorways and squat-
style toilets creates barriers for persons with physical 
impairment and persons with vision impairment. 
Premises without accessibility considerations create barriers 
for those university staff members with disabilities to 
effectively undertake their work-related duties. 
 

4)  Communication barriers may be experienced by persons with 
difficulties in seeing, hearing, speaking, reading, writing and 
understanding. These persons often communicate in different 
ways to persons without disabilities, and if adaptations are not 
made, they may be unable to understand or convey information. 
Examples of communication barriers in the educational context 
include: 
 Presentations/learning materials in small, illegible font, 

without pictures or diagrams and without raised lettering or 
Braille, create a barrier for persons with vision impairment. 

 A workshop using spoken communications without 
providing for sign language interpretation creates a barrier 
for persons with hearing impairments and sign-language 
users. 

 High service counters and rostrums create a barrier for 
wheelchair users. 

5) Institutional barriers are often created when there is no 
binding framework for disability inclusion or when existing 
regulations, such as those that require programmes and 
activities to be inclusive and accessible to persons with 
disabilities and make ‘reasonable accommodation’, are poorly 
enforced.  Institutional barriers are difficult to identify because 
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they are often entrenched within social and cultural norms. 
Examples of institutional barriers include: 

 
A school that does not identify and respond to children’s 
diverse needs by, for instance, developing individual 
education plans and providing classroom teachers’ 
assistants or other supports creates barriers for children 
with disabilities to attend school and learn. 

Discrimination on the Basis of Disability 

Discrimination on the basis of ‘disability’ means any distinction, 
exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose 
or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or 
exercise, on an equal basis with others, of all human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, 
etc. It includes all forms of discrimination, including denial of 
reasonable accommodation. (CRPD, Article 2) 

Reasonable Accommodation 

‘Reasonable accommodation’ means making necessary and 
appropriate modifications or adjustments that are reasonable and do 
not impose undue burden to ensure that a person with a disability is 
able to exercise a certain right on an equal basis with others. 
Implementing reasonable accommodations is a requirement set out in 
the CRPD. 

Students with disabilities must be provided with ‘reasonable 
accommodation’ to help them access and enjoy an education on an 
equal basis with others. This can include adaptations or services aimed 
to help overcome discrimination. Deciding whether an accommodation 
is reasonable involves an assessment of whether it is relevant and 
effective, in relation to costs. The type of accommodations needed must 
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always be decided with the student’s input, and where appropriate, 
parents or caregivers. Accommodations might include, for example:  

 Changing the location of a class;  
 Providing different forms of in-class communication;  
 Enlarging print, providing materials and/or subjects in sign, or in 

an alternative format;  
 Providing students with a note-taker or a language interpreter; 
 Allowing students to use assistive technology in learning and 

assessment situations;  
 Allowing a student more time to complete tasks;  
 Reducing levels of background noise for limiting sensitivity to 

sensory overload;  
 Providing alternative evaluation methods or replacing an element 

of curriculum by an alternative element; 
 Using a Curriculum Framework and a Toolkit for identifying and 

responding to students’ diverse needs to enrich curricula and 
make teaching adaptations to meet the specific needs of students 
with disabilities; 

 Providing sign-language interpretation for workshops; 
 Making information and messages available in alternative formats 

(e.g. texts in Braille, large print, easy-to-read, audio, etc.); 
 Providing screen-reading software for persons with vision 

impairments in a school; and 
 Taking the needs of persons with disabilities into consideration 

when designing, building or renovating a building, in order to 
ensure the rooms, labs, toilets and other facilities are accessible. 

Universal Design 

‘Universal design’ means the design of products, environments, 
programmes and services for use by a diversity of people, to the 
greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized 
design. “Universal design” shall not exclude the introduction of 
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assistive devices for particular groups of persons with disabilities 
where needed. (CRPD, Article 2) 

Inclusive Education 

Every child has the right to an education; this includes children with 
disabilities. The CRPD continues to stress that inclusive education is a 
fundamental human right for every child with a disability. An inclusive 
education system is one that accommodates all students whatever 
their abilities or requirements, and at all levels – pre-school, primary, 
secondary, tertiary, vocational and life-long learning. 

Inclusion is seen as a process of: 

 Addressing and responding to the diversity of needs of learners 
through enabling participation in learning, cultures, and 
communities; and 

 Removing barriers within and from education through the 
accommodation and provision of appropriate structures and 
arrangements to enable each learner to achieve the maximum 
benefit from his/her attendance at school. 

This concept of inclusion promotes the active participation of the 
learner as the primary aim rather than simple placement or 
accommodation. It also emphasizes the need for changes within the 
education system and the school to accommodate the learner. The goal, 
therefore, is inclusion, not integration. 
 
Essentially, there is a distinction between “being there” and “taking 
part” with integration prioritizing the placement of pupils in particular 
settings and inclusion promoting actual participation, accommodation 
and learning. 
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Appropriate and Inappropriate Terminology Related to 
Disability  

Relationships start with preconceived attitudes, and attitudes are often 
shaped by the language used. When referring to people with 
disabilities, words are to be chosen that reflect dignity and respect. 
Language should describe the person's disability without defining the 
individual as his or her disability. The following are examples: 
 

Inappropriate Appropriate 
The disabled, the handicapped  People with disabilities, the disability 

community  
Crippled, suffers from, afflicted 
with, stricken with, victim of, 
invalid  

Has a disability, is a person with a 
disability  

Normal person, healthy, whole  People without disabilities, able-bodied, 
person who is able to walk, person who 
can see, etc.  

The blind, the deaf Person who is blind, person who is deaf 
or hard of hearing  

Wheelchair bound, confined or 
restricted to a wheelchair  

Person who uses a wheelchair, 
wheelchair user  

Handicap parking  Accessible parking, parking for people 
with disabilities  

Dumb, mute  Person who cannot speak, has difficulty 
speaking, uses synthetic speech, is non-
vocal, non-verbal  

Stutterer, tongue-tied  Person with a speech impairment, who 
has a speech disability, speech disorder, 
or communication disability  

CP victim, spastic  Person with cerebral palsy  
Crippled, lame, deformed  Person with a disability, walks with a 

cane, uses leg braces  
Epileptic  Person with epilepsy, person with 
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seizure disorder  
Fit, attack  Seizure, epileptic episode or event  
Crazy, maniac, lunatic, insane, 
nuts, deranged, psycho, 
demented  

People with emotional disorders, mental 
illness, mental health disability, 
psychiatric disability  

Retard, mentally defective, 
moron, idiot, slow, imbecile, 
feeble-minded, Down’s person, 
mongoloid  

Person with a developmental disability, 
person with mental retardation, person 
with a developmental delay, person with 
Down syndrome or person who is brain 
injured, has traumatic brain injury, is 
brain damaged, with a closed head 
injury  

Slow learner, retarded  Person who has a learning disability  
Dwarf, midget  Short stature, little person  
Paraplegic, quadriplegic  Person with spinal cord injury, man 

with paraplegia, woman who is 
paralyzed  

Birth defect  Congenital disability, birth anomaly  
A post-polio, suffered from 
polio  

Has had polio, experienced polio  

Homebound  Stay-at-home, hard for the person to get 
out  

Senile, demented  Person with Alzheimer’s disease, person 
who has dementia  

 

General Code of Ethics  

Here are some guidelines for the interaction with people with 
disabilities:  

 When introduced to a person with a disability, it is very natural to 
shake his or her hand. Even those who have difficulty moving their 
hands or who use a prosthesis can shake your hand with the right 
or left hand, which is perfectly acceptable. If a person can not 
shake hands, greet him/her with a shake of head or a smile. 
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 Make contact with the person directly. When talking to a person 
with a disability, address them directly, not their companion, 
assistant or surdo-translator. 

 When talking to a wheelchair user for a long time, sit on a chair, or, 
if it is not possible, kneel down so that your and his/her eyes are 
on the same level. The same is true of conversations with anyone 
in the sitting position, as well as of conversations with short-
height people. 

 If meeting a person who does not see or has a vision impairment, 
make sure you give your name and the names of the people who 
are with you. If you are in a group, mention who you are talking to 
at the moment and repeat your name. When you sit around the 
dining table, briefly describe the layout of the items and dishes on 
the table for the person who does not see. 

 Never lean on the handles of a wheelchair-user even for 
relaxation.  A wheelchair is the personal space of its occupant. 

o If a person has a hearing problem, sit down while 
talking to him so that the light falls on you; do not close 
your mouth while talking - people who do not hear 
often read lips. 

o Do not be confused if you make a "mistake" by saying 
"See you" or "Have you heard about it" to a person who 
cannot see or hear. Blind and deaf people often use 
these same expressions. 

o When accompanying a blind person, walk a little ahead 
of him/her. 

o If you think a person with a disability needs help, ask 
him/her about it. In the “worst case” he/she will refuse. 
If help is really needed, wait until they accept it and 
then ask what and how to do it.  

o People with disabilities are normal people with 
functional impairment. It is not necessary to stare at 
him/her for a long time. 
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o There is no need to provide extra care to a person with 
a disability. Let him/her be as independent as possible. 

o Let your child talk to people with disabilities. It is 
unfortunate when parents forbid such communication; 
children should learn communication skills early. 

o Relax, do not stress; be natural in your interactions. 
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INCLUSION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
OF ARMENIA: GUIDING PRINCIPLES 
 

In recent years, inclusion, and in particular, inclusive higher education 
has become increasingly important as Armenia has recognized the 
equal rights of all to receive higher professional education. Historically, 
inclusive education may be seen as a series of activities aimed at 
enhancing the capacity of educational institutions and making higher 
education more accessible to all, regardless of the learners’ respective 
issues. Such inclusive initiatives have already been incorporated into 
the institutions' strategic plans; this includes the dissemination of the 
principles of inclusion among faculty, staff and students. Adopted 
monitoring systems and tools will regularly evaluate the 
implementation of such activities, which aim to contribute to the 
formation of a sustainable culture of inclusion in Armenian HEIs. 
Below are guidelines that can be followed by educational institutions 
to provide inclusive higher education.  

Identification of Needs 

Identification of an organization’s institutional needs plays a great role 
in its planning and development processes as it aims to create an 
inclusive and harmonious place for work and study. The right 
approach to needs assessment facilitates short and long-term planning 
processes, both necessary for effective leadership and flexibility in 
today’s rapidly changing culture. To create inclusive learning and 
working environments, universities must continually conduct in-depth, 
field-specific analyses to find effective inclusive approaches, 
appropriate to the respective institution and promote the full-fledged 
implementation of the strategic goals and objectives.  
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Today, in a continuously evolving higher education system, one of the 
pivotal tactics for ensuring an inclusive environment is the 
identification of needs. This process utilizes principles of university 
development, provides involvement of individuals at all levels within 
the university, and congruency between the individual and 
organizational needs and goals.   

There are various working approaches for identifying and assessing 
needs. Below are the methods and approaches, which are commonly 
conducted and the appropriate mechanisms for addressing them. 
Needs assessment processes may have different approaches and/or 
purposes: 

 Collecting information about a target community; 
 Deciding what needs are being met and what resources exist; and 
 Determining what needs are not being targeted or met. 

 

Here are several specific methods for data collection that may be used 
in universities to assess their institutional needs and ensure a more 
inclusive environment. 

 Focus groups: A method of conducting a group discussion with a 
small number of individuals (e.g. 8-10) selected by specific 
criteria. People participate in a pre-determined, targeted 
discussion led by a coordinator. Helpful when working to collect 
specific in-depth attitudes and opinions on a topic. 

 Key informant interviews: Intensive interviewing with an 
individual who meets specific selection criteria. A way to 
obtain in-depth information about feelings and perspectives. 

 Community meetings: Such sessions gather information about 
individuals within a target group. Does not provide as in-depth 
information as a focus group or key informant interview, but it is a 
way to gather information from larger groups. In particular, it is 
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effective in identifying and examining narrow issues of a specific 
community. 

 Surveys: A method of data collection that provides evaluators 
with specific information that can be used to create a statistical 
summary of the thoughts, beliefs, feelings, and opinions of a target 
group or community.  

 
Professionals provide many definitions for the logic model of an 
organization (See: http://whatworks.org.nz/frameworks-
approaches/logic-model/). When developing a logic model, it is 
important to establish and maintain a focus on results rather than on 
activities.  Logic models help organizations, like universities, to reach 
consensus about which elements are essential to address the identified 
needs. (See: https://cyfar.org/build-your-own-logic-model). 
Nowadays, universities create their own logic models for the effective 
application of data gathered and for the continuous development of 
their institutions. The logic model may include different elements. 
Below are illustrated the five most common elements that contribute 
to the creation of an effective organizational environment: 
  

Identified 
needs  

Activities 

 
Data 

gathered 
 

A1. 
A2. 

 

Short term 
1. 
2. 
 
Long term 
1. 
2. 
 

What 
recourses 

are 
necessary 

for a 
problem 
solution?  

 

Resources 
 

Desired 
results 

 

http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/
https://cyfar.org/build-your-own-logic-model
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Thus, an effective methodology for needs assessment serves as a tool 
to identify the main challenges and gaps of inclusive higher education. 
It provides a forum to identify the educational needs of internal and 
external stakeholders as well as those of vulnerable groups among 
them. Based on the analysis, the institution can develop an action plan 
and clearly define support services necessary for the students with 
special educational needs or for any group within a university.  

SAFAA case 

Currently, the identification of students’ needs is revealed through the 
tools and mechanisms developed by the Quality Assurance Center. The 
Academy focuses on the needs and demands of every student without 
exception. The Quality Assurance Center conducts surveys and/or 
focus groups to identify student needs. In terms of inclusiveness, the 
Center has already developed a questionnaire to identify 
underrepresented groups within the applicant pool in order to 
understand and clarify support services, teaching and learning 
methods customized for those students, etc. The survey is conducted 
every year during the application period. The results are analyzed and 
sent to the relevant department. 

AUA case 

In fulfilling its mission “to address the needs of Armenia and the 
surrounding region for sustainable development, in a setting that 
values and develops academic excellence, free inquiry, integrity, 
scholarship, leadership, and service to society,” the American 
University of Armenia, with its policies and procedures (Equal 
Opportunity and Non-discrimination in Employment, Equal 
Opportunity and Affirmative Action, Non-Discrimination, Student Code 
of Conduct, etc.) creates a supportive environment for its students, 
faculty and administrative staff to have a right to be free from 
discrimination based on race, religion, ethnic origin, political affiliation, 
age, sex, disability or sexual orientation. 

http://aua.am/the-aua-mission/
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Students’ accessibility to the AUA’s academic programs and facilities is 
a core value of the University. The AUA is known for offering an 
American-model education on a financial need-blind basis; any 
accepted applicant can study at the AUA regardless of their ability to 
pay. About half of the students receive financial assistance, including 
need-based tuition assistance, deferred payment allowances and merit 
scholarships. For specific disadvantaged groups, the AUA follows the 
Law of the RoA on Higher and Postgraduate Education, 2004, and 
provides benefits according to the following statuses: under the age of 
23 who have only one or no parent; from families registered in the 
national social vulnerability assessment system; whose parents are 1st 
or 2nd degree handicaps; from families with three or more minors; 
from families having three or more students paying tuition; whose 
parents are public school teachers in borderline villages; who are 
1st or 2nd  degree handicaps; who have been handicapped from 
childhood; children of deceased servicemen; who were injured during 
mandatory military service; who have completed mandatory military 
service in combat border units; and having children up to the age of 
one year old. 

International students are eligible for merit-based scholarships that 
may cover up to 50% of tuition. Students holding citizenship of Egypt, 
Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Russian Federation, Georgia and Iran are 
eligible for the Aurora Gratitude Scholarships, which may cover up to 
the full cost of tuition and in some cases provide housing and travel 
support. Additional tools to support students in financing their 
education include installment payment plans, deferred payments, 
loans, and work-study programs. 

AUA creates an environment which is safe for people with special 
needs and continues to develop its infrastructure and services through 
procuring new equipment and delivering new and growing existing 
services to ensure proper conditions for implementation of inclusive 
education. Based on conversations with the Ministry of Education and 
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Science, AUA has implemented the first phase of its needs assessment 
for students with special educational needs as per the national 
priorities – students with physical, intellectual, behavioral and sensory 
challenges.  

Infrastructure Changes 

The establishment of an inclusive culture needs to come from within 
the institution. In modern higher education institutions, the needs vary 
depending on the respective institutions’ demographics and academic 
and student needs. Below are sample infrastructural changes: 

 Revision of existing job descriptions: When a university has 
budget constraints or a small student body, job descriptions of, for 
example, staff members are reviewed and the responsibility for 
issues relative to inclusiveness is placed on a particular 
person/role. While this is a widespread approach, it also has 
weaknesses: persons responsible for this issue may find it difficult 
to ensure the effectiveness of processes across the institution. 
Therefore, it may limit the effectiveness of the inclusion initiative. 
Most often, it is a combination of stakeholders who handle student 
issues, such as the deans’ offices, chairs or relevant 
departments/units, those that deal with students’ everyday 
university-life that are best equipped to drive the initiative. 

 Revision of organizational structure: In this case, the university 
identifies a particular unit to deal with issues of inclusiveness. 
Establishing a separate unit is effective in respect to data 
collection, overseeing activities, supporting students with special 
needs, etc. This unit, in collaboration with other departments 
(such as QA Center, Academic Affairs, etc.) identifies challenges 
that students from vulnerable groups face and then carries out a 
needs assessment. 
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It does not matter which model a university uses as long as there is a 
systemic commitment to address all issues and implement activities 
meeting students’ needs. Educational environments where all students 
have equal opportunities empowers students not only with knowledge, 
skills and competences, but also with values.   

SAFAA case 

The University revised its organizational structure establishing a 
separate unit/center for student support and alumni cooperation in 
order to improve the quality of existing services provided to students 
and possibly widen support services. This approach to infrastructural 
changes will enable the Academy to effectively organize its support 
services targeting each student and his/her needs.   

AUA case 

Changing the infrastructure of institutions can also have a positive 
impact on the establishment of an inclusive culture. Institutions must 
ensure that students have access to professionals who can assist in 
addressing students’ personal concerns. The University is 
implementing processes to identify students with special educational 
needs at the point of acceptance to the University and prior to their 
matriculation so that the appropriate resource people can make 
contact, review their needs, and identify the appropriate 
accommodations prior to the beginning of the semester. This 
person/unit will collaborate with other departments to identify 
challenges students experience, carry out a needs assessment for 
individuals, and will initiate a plan of activities to support students 
from targeted groups.  
 
After launching the Undergraduate programs in 2013, a need for a 
separate center for addressing the students’ concerns and issues was 
identified. Thus, AUA established the Center for Student Success (CSS) 
aiming to provide students with the necessary tools and skills to 
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ensure an enjoyable and successful learning experience. CSS offers 
counseling services, disability support services, math and writing 
support, peer mentoring, student organizations, and career and 
personal development workshops. To highlight some of these services: 
 Counseling Services: This includes individual and group 

counseling, wellness workshops, crisis intervention and referral 
services.   

 Disability Support Services: Aiming to address challenges 
experienced by students with physical, psychological, or sensory 
conditions, be they chronic or temporary; assistive technologies, 
counseling and classroom and learning accommodations are 
identified and implemented as appropriate.  

 
With the expansion of services under the new title of Student Affairs, 
AUA has added an office to meet the needs of international students 
coming to study at AUA, and is planning the opening of an Office of 
Veterans’ Affairs to meet the needs of those returning from military 
service.   

Policy Development on Inclusive Education 

A strategic plan should reflect the institution’s intention to provide 
inclusive higher education. However, the development of a master 
plan/policy on inclusive higher education is built upon the institution’s 
perception of inclusiveness and inclusive higher education in 
particular. The institutional master plan/policy serves as a roadmap. 
Moreover, it provides guidance in decision-making processes and helps 
to distribute resources more efficiently. It should clearly identify the 
targeted groups at the institution and highlight the methods for 
including them into educational processes. The master plan/policy 
should outline the institutional support mechanisms and means for 
providing inclusive approaches to teaching, learning and assessment. It 
will also provide defined mechanisms and tools for quality assurance. 
The master plan/policy may include the following: 
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 Identification of vulnerable/underrepresented groups: The policy 
clearly defines the vulnerable groups at the institution, that is, 
based on the internal analysis of students with special educational 
needs. This will help stakeholders to understand who is their 
target group, what are their specific educational needs and what 
steps are to be taken. Data collection and analyses should be done 
starting from admission.  

 Analyses of the current situation: Once an institution gathers 
information on existing students, it needs to carry out an analysis 
on the current situation. This will help institutions to understand 
what services they provide to the students, whether the provided 
services are sufficient to satisfy students’ needs, and what other 
activities the institution can implement to make their educational 
process more effective.  

 Institutional support mechanisms: Based on the inter-institutional 
analyses, the higher education institutions need to provide 
institutional support to the students. Mechanisms for institutional 
support may include infrastructure modifications, budget 
reallocation, implementation of awareness raising activities, 
provision of relevant technology for impaired students, etc. 

 Inclusive approach to teaching, learning and assessment: The 
master plan/policy can define specific activities for fostering 
inclusive practices in teaching, learning and assessment 
methodologies. This may include a revision of curriculum, 
alternatives to examinations, additional time for preparation, etc. 

 Tools for quality assurance: The master plan/policy should also 
provide defined tools and mechanisms for quality assurance, 
which will ensure the establishment and dissemination of 
inclusive culture throughout the institution. Some of the tools may 
include:  

o Questionnaires, focus group discussions with the 
institution’s internal stakeholders, the analysis of which 
will support the institution in highlighting the gaps in 
the process of implementing inclusive education; and  
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o The established monitoring system, which will 
monitor/assess the institution’s human, financial and 
material resources allocated for effective organization 
and implementation of inclusive education.  

The institutional master plan/policy on inclusion needs to be 
published on the institutional website and communicated to the 
internal stakeholders through dissemination channels to inform and 
ensure greater awareness among the larger campus community.  

SAFAA case 

SAFAA’s Strategic Plan 2017-2021 highlights the importance of 
inclusive higher education and envisages actions towards its 
implementation (See Action Plan for Strategy 2017-2021, Goal 2, 
Activity 7).  However, to ensure the dissemination of inclusive culture 
at the Academy, SAFAA developed its “Policy on Inclusive Higher 
Education”, with an action plan, which will serve as a guide for the 
Academy in implementing inclusive higher education.  

AUA case 

The University has a rigorous strategic planning process that annually 
assembles stakeholders across the campus to debate action priorities 
for the upcoming year. The objectives of the Erasmus+ Inclusion 
Project were discussed and the tactics devised were incorporated into 
the institutional strategic plan in 2018-2019. Units report mid-year 
and at the end-of-year on their progress toward meeting those 
objectives. Additionally, the University has been assessing/revising 
policies regarding ‘discrimination’ to ensure that AUA’s messaging 
consistently states that all campus community members are to be free 
of harassment or other negative actions.   
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Awareness Raising and Capacity Building 

The organization of trainings, seminars or workshops for the staff on 
the topic of inclusiveness is a seminal activity towards achieving 
inclusive higher education. Awareness raising activities promote the 
dissemination of an inclusive culture throughout the institution, while 
capacity building activities support the staff to gain sufficient 
knowledge and skills for dealing with students having specific 
educational needs. Awareness raising activities can include: 
 Periodic meetings with students and staff can increase the level of 

awareness among internal stakeholders. This will raise the 
understanding of staff and students on inclusion and inclusive 
approaches in higher education institutions, and will positively 
impact the establishment and use of inclusive principles in 
educational process; and  

 Meetings with external stakeholders will promote the 
dissemination of an inclusive culture outside the institution in 
professional platforms.  

Implementation of capacity building activities provides long-term 
impact empowering the institution with relevant human resources that 
can address the needs of students from vulnerable groups. Capacity 
building can be done by organizing trainings, workshops or seminars, 
in-house, or on the regional, national and international levels. Engaging 
international experts will support the institution to become familiar 
with best practices in the field of inclusive education. The participation 
of the staff, including administration and faculty, is preferable. The 
trainings should focus on: 
 Administrative issues, such as effective methods for fact-finding, 

need assessment mechanisms, effective monitoring systems, 
quality assurance tools, etc.; and 

 Methodologies for teaching, learning and assessment where 
attention should be paid to the academic programs. The design of 
flexible and student-centered academic programs take into 
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consideration the specific educational needs of students making 
success more likely for a diverse group of students.  

SAFAA case 

The Academy periodically organizes meetings with internal and 
external stakeholders to ensure the effective implementation of higher 
education in the institution. Moreover, SAFAA is in the stage of revising 
its academic programs ensuring they’re in line with the current 
requirements of the labor market. The staff of the Academy clearly 
understands the importance of equality in the field of education and 
has included “inclusive” components in the academic programs. SAFAA 
organizes trainings and round table discussions for the staff and 
faculty to share best practice in the field of inclusive higher education 
specific to the curriculum and methodologies appropriate to SAFAA.  

AUA case   

The University has in place processes for the identification of students 
with special educational needs both during the application and 
admission processes so that the responsible persons can contact the 
student, identify their needs, and determine appropriate conditions 
before the start of the semester. In addition, all students are informed 
during the incoming Student Orientation Session and at various venues 
throughout the year of AUA’s commitment to inclusiveness. 

Inclusive Learning Environment 

Another step towards inclusive higher education is establishing an 
inclusive learning environment. It is preferable to provide reasonable 
accommodations and convenient infrastructures for students having 
mobility and sensory impairments. Educational resources and services, 
such as the library, canteen, etc., should be available and welcoming for 
disabled students.  Besides, relevant technologies for impaired 
students should be provided and promoted to help their inclusion 
within the learning environment and ensure their academic success. 
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Success depends on the institution funding the acquisition of assistive 
technologies and library resources to assist students; staff need 
training on the usage of the technologies.  It should be mandatory to 
provide reasonable accommodations and a convenient infrastructure 
for students who have debilitating health conditions, be they physical 
and/or intellectual. An established office is needed to centrally 
coordinate efforts and reach out to all students who would qualify for 
the services. The designated department/unit/individual should have 
the necessary infrastructure to provide an accessible, safe and 
confidential environment for students.  

The established policy or procedure should provide the working 
principles and guarrantee adherence to ethical standards.  The services 
offered within such services generally include the following:  

 individual appointments with the students to discuss the health 
conditions and how they impact the student’s academic 
performance;  

 development of recommendations for faculty and/or staff to meet 
the students’ academic needs;  

 individual consultations with involved faculty on how to adhere to 
the recommendations provided;  

 students’ referral to off-campus services appropriate to the 
identified need;  

 collaboration with other departments/units, including Library, 
Information and Communications Technology Services, Math and 
Writing Services, Counseling Services and others to improve the 
service provision as needed; and 

 provision of necessary tools and equipment to foster learning 
process and training on their utilization. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
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SAFAA case 

The provision of inclusive higher education is a priority for the 
Academy as is reflected in SAFAA’s Strategic Plan, 2017-2021. To 
ensure dissemination of inclusive culture at the Academy, SAFAA 
developed its “Policy on Inclusive Higher Education” hence taking the 
initiative to provide equal opportunities, including reasonable 
accommodation and relevant technology for the students with special 
educational needs. The Academy has acquired special technologies for 
impaired students.  

AUA case 

The AUA has created a physical environment that is accessible and safe 
for people with disabilities and continues to strengthen its 
infrastructure and services: procuring new equipment, providing new 
and furthering existing services to ensure all students’ success at the 
University. AUA plans to provide training for faculty and 
administrative staff on the topic of inclusion and the services and 
technologies newly established. 

Inclusive Teaching and Learning Methods 

An important role in making higher education available for everyone is 
the development of an inclusive curriculum, which reflects the 
interests and learning styles of different students by offering 
alternative approaches to teaching, learning and assessment. The 
inclusive curriculum requires teachers to review the contemporary 
literature, reassess course content, and explore contemporary 
pedagogical models.  

Universal Design for Learning (UDL) offers internationally recognized 
principles for inclusive teaching and learning. Among other such 
methodologies, UDL calls for multiple means of 1) representation, 2) 
action and expression, and 3) engagement. Multiple means of 
representation supports the students improved perception and 
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comprehension of content with varied forms of input (e.g., auditory, 
visual, and kinesthetic). Multiple means of action and expression 
engage the students in varied forms of responding to content (e.g. 
written, visual, physical, etc.). Multiple means of engagement keep the 
students motivated and purposeful through positive reinforcement, 
self-regulation, and constructive collective support. UDL principles for 
inclusive assessment call for an alignment of assessment with learning 
objectives, transparency of assessment processes, and diversified 
forms of assessment that meet students’ learning styles and 
constraints.  

Providing reasonable accommodations and an accessible 
infrastructure for students with special needs (physical, emotional or 
mental), is essential in securing the opportunity for every student to 
succeed. Establishing an office or coordinator specifically dedicated to 
the implementation and oversight of the program would add a 
dimension of quality control that all students would be served equally. 
Fundamental to this service (Disability Support Service) would be an 
infrastructure designed to provide equal access and a conducive 
learning environment to all students, particularly those students with 
special needs. A policy or procedure would set forth principles 
necessary to guarantee adherence to ethical standards. Thereafter, an 
established monitoring system would provide assurance that best 
practices in teaching are, in fact, being implemented. Services offered 
within an institution might include the following:  

 meetings with individual students requiring special attention to 
discuss means of optimal success in an academic environment; 

 design of individual learning plans (ILP) including alternatives to 
regular classroom instruction; development of necessary, tailored 
accommodations and individualized learning strategies and 
methods within instruction and delivery; 

 design of the physical space of a classroom for maximum mobility 
and/or student achievement;   
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 staff development and training for administrators, teachers, and 
staff about inclusive learning environments and how best to meet 
the students’ academic needs;  

 institutional structures enabling staff to inform, confer and 
support those who have students with special needs;   

 collaboration within school/institution departments, including 
library, counseling services, cafeteria, technology services, etc., to 
provide need-based accommodations;  

 provision and usage training of specialized equipment, tools, and 
mechanisms necessary to support the learning process of special 
needs students; and  

 referral to appropriate off-campus services as needed. 

SAFAA case 

SAFAA faculty members use various methods for teaching and learning 
to satisfy the needs of a diverse group of students. Those methods 
include, but are not limited to: 

 provision of literature in a language that is understandable and 
applicable to a majority of students; 

 use of video materials, which help students to better understand 
the educational material on a visual basis; and 

 group- work discussions where each student can express his/her 
opinion 

 use of PPT presentations. 

AUA case 

The AUA strategy in this regard includes a number of actions, such as: 

 evaluating the feasibility of launching a master’s program in 
education; 
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 contributing to the development of a variety of topics, including 
the topic of disability as a research subject for a bachelor's and 
master's degree; 

 providing educational and developmental programs that will 
enhance the university's influence with the public at large. At the 
national level, hold roundtable discussions with stakeholders by 
presenting current actions and tactics, ensure the success of 
inclusion of students with special educational needs in K-12; 

 evaluating current trainings and processes for teachers and 
administrative staff;  

 carrying out recommendations to achieve better results at the 
high school and university levels; and 

 developing tactics that will make it easier for students to 
transition from elementary school to high school and from high 
school to higher education. 

Cooperation 

In order to improve the quality of the Armenian higher education 
institutions, it is essential that there be cooperation among different 
bodies. The cooperation can be accomplished on several levels. 

 Cooperation with state bodies that are responsible for the 
implementation of state policy in terms of inclusion can help 
institutions to better understand the current situation and needs;  

 Cooperation with NGOs and international organizations can 
provide expertise and/or trainings for the staff to familiarize them 
with contemporary approaches, including inclusive teaching and 
learning methods;   

 Collaboration with high schools can provide additional support to 
the institutions for conducting field analysis. Institutions can 
identify the potential students and define their educational needs. 
High school–university cooperation can provide relevant data for 
revising higher institution’s academic programs;  
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 Inter-institutional cooperation provides an opportunity for 
exchange of experience; and  

 Collaboration among higher education institutions is an effective 
way to disseminate the knowledge and experience with the 
colleges.  

Thus, this cooperation with national and international institutions, 
NGOs, schools and with other bodies can result in the writing of a set of 
values and guiding principles that unites people to achieve various 
goals surrounding inclusive education, ensuring each student is valued 
and appreciated.  

SAFAA case 

SAFAA cooperates with local and international organizations based on 
partnership agreements. Cooperation with local organizations is 
carried out mainly for the organization of students’ internships. For 
this purpose, SAFAA regularly updates and reviews current 
agreements as well as takes steps towards attaining new agreements. 
Besides, SAFAA cooperates with vocational institutions on a 
contractual basis promoting the recognition of learning outcomes of 
their alumni at SAFAA. 

Cooperation with foreign institutions is carried out mainly for two 
purposes: the promotion of academic mobility and building 
institutional capacity. The former includes cooperation with foreign 
institutions on a contractual basis to ensure students’ mobility as well 
as for the organization of short-term events. The latter includes 
participation in different grant projects and exchange of experience 
with the established consortium, implementation of joint activities 
thus improving different spheres of SAFAA activity. 
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AUA case 

Through the support of the European Commission’s Tempus and 
Erasmus+ Projects, AUA has supported capacity building and quality 
assurance. The Erasmus+ BOOST project (Boosting Strategies and 
Marketing for Internationalization of Higher Education in Armenia), 
addressed the existing gaps within the national and institutional 
policies, particularly in facilitating the internationalization processes 
and practices to better promote Armenian universities in the global 
educational marketplace. As an integral part of the Project, AUA 
supports the RA government in the process of developing a National 
Internationalization Strategy through a review of existing policies and 
legislation and accordingly, propose reforms. The overarching goals in 
the Strategy are to publicize the research work realized by Armenian 
universities, to internationalize their curricula, and to promote student 
and staff mobility. At the institutional level, AUA has focused on and 
made significant headway in advancing international marketing 
efforts.  

In respect to the current Erasmus+ Inclusion Project, the AUA Inclusion 
team filled the implementation gaps by conducting a thorough needs 
assessment of the target group through interviews with 
representatives of governmental and non-governmental parties 
involved in the implementation of inclusive education in Armenia, and 
with K-12 school administrators and teachers. Implementing partners 
and interviewees included the Ministry of Education, Science Culture 
and Sport, UNICEF, Bridge of Hope NGO, the International Child 
Development Center, and the Medical Psychological-Pedagogical 
Assessment Center. Several K-12 schools from Yerevan and the regions 
have been engaged as models of best practice in inclusive education. 

Additionally, AUA faculty and staff participate in international mobility 
programs in order to observe best international practices in a variety 
of academic and non-academic university roles.  
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Quality Assurance 

To measure the effectiveness of each process in terms of inclusion, 
universities should develop quality assurance plans or reflect on their 
current quality assurance processes as outlined in their fundamental 
documents (e.g. strategic plan, policy on teaching and learning, quality 
assurance handbook, etc.). Quality assurance processes should span 
across different processes and at various levels (e.g. admissions, 
academic programmes, teaching and learning, etc). First of all, 
universities should have quality assurance tools and mechanisms to 
identify the needs and evaluate the effectiveness of separate processes 
through surveys, focus groups discussions, interviews, lesson 
observations, etc. But, those tools and mechanisms are not enough. 
Hence, universities should establish monitoring systems, which will 
enable them to evaluate the effectiveness of institution’s overall 
activities.   

SAFAA case 

SAFAA’s Quality Assurance Center has over recent years developed 
quality assurance tools to reveal its students’ needs and to evaluate the 
effectiveness of separate processes for teaching and learning etc. 
through surveys, focus groups discussions, interviews and lesson 
observations. The Center also has a monitoring system to evaluate the 
overall effectiveness of its activities in terms of inclusiveness 
addressing the Academy’s human and material resources, financial 
investments, etc. The Academy has already completed a monitoring 
cycle and has evaluated its activities in respect to inclusive education. 
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AUA case 

As per its mission and accreditation requirements, the AUA has 
developed appropriate key performance indicators and assessment 
mechanisms to ensure the success of all initiatives. Establishing a 
monitoring system focused on quality assurance serves as a 
mechanism to evaluate the activities implemented and, if necessary, to 
identify areas requiring additional support. The monitoring is carried 
out systemically.  

As stated previously, AUA’s institutional strategic plan reflects ongoing 
progress toward reaching the objectives of inclusion. The plan is 
posted on the institutional website. Additionally, since the assistive 
technologies will be available by appointment for use by students from 
other local universities, the related methodologies will be shared. The 
AUA will also institute faculty and staff trainings for its employees; the 
toolkit will be shared with other universities.   

Dissemination of Culture 

The implementation of activities focused on the dissemination of 
inclusiveness plays a vital role in making Armenian higher education 
available to various demographics across society. Hence, building 
defined dissemination channels will ensure the spread of the notion of 
“inclusiveness” not only within, but also outside of the individual 
institution. The adoption of strategies for inclusive education should 
become a requirement for institutional accreditation by the RA.  
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APPENDIX 
Sample Template for Policy on Ensuring Inclusive 
Education at a Higher Education Institution1 
 

Introduction 

 Presents purpose of the document, the target group, as well as 
briefly the steps to promote the inclusive culture; 

 Clearly identifies vulnerable groups, which were figured out based 
on preliminary analysis carried out among the students; 

 Reflects the steps carried out to establish inclusive environment 
for teaching and learning; and  

 Represents analysis on the services provided to the students from 
vulnerable groups. 

Institutional Support and Management of Inclusive Practice 

 Presents activities to be carried out for providing inclusive higher 
education; 

 Establishment of Student Support Center; 
 Organization of trainings for the staff and faculty;  
 Organization of Inclusive Admissions; 
 Budget reallocation; and 
 Acquisition of relevant equipment for impaired students. 

  

                                                       
1 The template has been developed based on the document submitted by European 
partner institutions and developed by State Academy of Fine Arts of Armenia. 
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The Principal Approaches to Teaching, Learning and 
Assessment 

 Defines institution’s vision on inclusive approaches to teaching, 
learning and assessment; 

 Reflects institution’s goals to strengthen the inclusive approaches 
in teaching, learning and assessment methods; and 

 Presents the expected outcomes in the field. 

Quality Assurance 

 Defines quality objectives in terms of inclusiveness; and 
 Sets up QA tools to evaluate activities in terms of providing 

inclusive higher education. 

Additional Information 

Represents useful links to legislation regulating the field and 
organizations/companies existing in the field. 
 
 

Appendix 1. Time Plan 

The institution clearly defines activities, sets up a timeline, identifies 
responsible bodies and expected outcomes for promoting inclusive 
culture, as well as providing inclusive higher education.  
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LITERATURE AND LINKS 
 

1. AUA Strategic Plan 2018-2019: https://aua.am/strategic-
planning/  

2. AUA Master Plan: 
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/  

3. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-
on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-
rights-of-persons-with-disabilities-2.html, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762  

4. Disability terminology chart: 
http://www.courts.ca.gov/partners/documents/7-
terminology.pdf  

5. Guidelines for Inclusive Learning and Teaching in High Schools 
and Universities 

6. ICF. International Classification of Functioning, Disability and 
Health. World Health Organization. Geneva, 2001: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241
545429.pdf;jsessionid=DCA40600B8BC80726DE003249F3B4D63
?sequence=1  

7. INCLUSION Benchmarking Tool: 
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/ 

8. Inclusion of children and young people with disabilities. 
Methodological manual. “Unison” NGO,Yerevan, 2009: 
http://unison.am/upload/publications/metodabanakan_part1.pdf  

https://aua.am/strategic-planning/
https://aua.am/strategic-planning/
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762
http://www.courts.ca.gov/partners/documents/7-terminology.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf;jsessionid=DCA40600B8BC80726DE003249F3B4D63?sequence=1
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf;jsessionid=DCA40600B8BC80726DE003249F3B4D63?sequence=1
http://inclusionerasmus.org/deliverables/development/
http://unison.am/upload/publications/metodabanakan_part1.pdf
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9. Logic models:  http://whatworks.org.nz/frameworks-
approaches/logic-model/, https://cyfar.org/build-your-own-
logic-model 

10. Policy on Inclusive Education at State Academy of Fine Arts of 
Armenia: 
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVM
ja-Sl8q9e/view 

11. RA Law on General Education: 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&
sc=# 

12. RA Law on Higher and Postgraduate Professiona Education: 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150067&m=%27%27&
sc=# 

13. RA Law on Social Protection of Persons with Disabilities: 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127 

14. RA Law on Children withrout Parental Care: 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1545 

15. RA Law on Social Support: 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=51936 

16. Towards Inclusive Education in Armenia: An Inclusive Education 
Toolkit 

http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/logic-model/
https://cyfar.org/build-your-own-logic-model
https://cyfar.org/build-your-own-logic-model
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVMja-Sl8q9e/view
https://drive.google.com/file/d/1j7wWCanS1zBVFa3rdMWTeVMja-Sl8q9e/view
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&sc=
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&sc=
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150067&m=%27%27&sc=
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150067&m=%27%27&sc=
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1545
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=51936
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