
 
 

WP4. Ներառական դասավանդման և ուսումնառության գործիքակազմ  

Նախագիծ  

Դեպի ներառականություն. ներառական կրթության գործիքակազմ 

 

 

Գործիքակազմի ընդհանուր նկարագրություն  

  

Համեմատության ուղենիշներ (բենչմարքինգ) 

 

1. Ներառական կրթություն  

1.1. Ներառական կրթության ընդհանուր նկարագրություն 

1.2 Ի՞նչ է ներառական կրթությունը 

1.3. Երիտասարդները տարբերվում են 

1.4. Առողջական խնդիրներ 

1.5. Խոչընդոտներ 

1.6. Հաշմանդամությամբ պայմանավորված խտրականություն 

1.7. Ազգային ուղենիշեր և ՀՀ օրենսդրություն  

 

2.  Դարձնելով դպրոցները ներառական. ինչպե՞ս կարող է փոփոխությունը տեղի 

ունենալ  

2.1. Ուսումնառության համընդհանուր շրջանակ 

2.2. Ներառական դասասենյակների ստեղծման գործնական խորհուրդներ 

2.3. Ողջամիտ հարմարություններ 

2.4. Ավագ դպրոցի ներառական դասերի պլանների նմուշ 

2.5. Աշխատանքների/միջոցառումների օրինակներ Տարբերակված հրահանգներ 

2.6. Ուսուցիչների համար նախատեսված աշխատանքներ/միջոցառումներ 

2.7. Ներառական գնահատում 

2.8. Դեպքերի ուսումնասիրություններ  

 

3. Ներառական ուսումնառության տեխնոլոգիաներ  

Հատուկ կրթական կարիքներ ունեցողներին աջակցող ներառական տեխնոլոգիաներ 

 

4.  Տեսանյութեր  

5. Կայունություն 

5.1. Դպրոցական մշակույթ 

5.2. Կարողությունների ձևավորում 

5.3. Փորձի փոխանակման ֆորումներ և հարթակներ  

 

6. Գրականություն 



Ներառական կրթության գործիքակազմի ընդհանուր նկարագրություն 

 
Սույն գործիքակազմը մշակվել է ուսուցիչների վերապատրաստումն ուղղորդելու և ավագ 

դպրոցի ուսուցիչների, կրթական ոլորտի խորհրդատուների, տնօրենների և այլ 

մասնագետների՝ աշխատավայրում մասնագիտական զարգացմանը խթանելու նպատակով, 

որն ուղղված է ներառական, ուսումնառությանը նպաստող միջավայր ձևավորելուն։ 

Այսպիսի միջավայրը դաստիարակում և կրթում է բոլոր սովորողներին՝ անկախ նրանց 

սեռից, հավատքից, ֆիզիկական, մտավոր, սոցիալական, զգացմունքային կամ այլ 

առանձնահատկություններից։ Սա վերաբերում է թե՛ օժտված սովորողներին կամ տարբեր 

կարիքներ ունեցող երիտասարդներին, թե՛ հեռավոր վայրերից սովորողներին, ովքեր 

կրթական նյութերի և (կամ) տեխնոլոգիաների սահմանափակ հասանելիություն ունեն, 

ինչպես նաև ազգային կամ մշակութային փոքրամասնություններ կամ այլ խոցելի խմբեր 

ներկայացնող սովորողներին։ 

 

Ո՞ւմ համար է նախատեսված գործիքակազմը 

 

Սույն գործիքակազմի նպատակն է բարձրացնել ներառականության վերաբերյալ 

իրազեկությունը և աջակցել ուսուցիչներին, հատկապես նրանց, ովքեր շրջադարձային 

կարևորություն ունեն երիտասարդ սովորողներին ավագ դպրոցից բուհ սահուն անցման, 

ինչպես նաև համայնքի կյանքին լիարժեք մասնակցության նպատակներով մոտիվացնելու և 

օժանդակելու հարցերում։ Չնայած նրան, որ այս գործիքակազմը հիմնականում 

նախատեսված է ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար, ուսուցիչ վերապատրաստողները 

և հրահանգիչները ևս կարող են օգտվել դրանից՝ ի շահ իրենց ուսումնական 

հաստատություններում, դպրոցներում, դասարաններում, ՀԿ-ներում և (կամ) այլ 

կազմակերպություններում սովորողների։ 

 

Ինչպե՞ս օգտվել այս գործիքակազմից 

 

Այս գործիքակազմը բաղկացած է հինգ հիմնական բաժիններից, որոնցից մի քանիսն 

առավելապես տեսական տեղեկություններ են, որոնք կօգնեն ըմբռնել, ընդունել և հոգ տանել 

ներառականության համար, մինչդեռ մյուս բաժիններում ներկայացված են գործիքներ և 

միջոցառումներ,  որոնք կարող են կիրառվել ներառական դասարաններ և սովորողների 

համար բարենպաստ միջավայր ձևավորելու համար։ Այս աշխատանքներից մի քանիսը 

ներկայացնում են ներառական դպրոցների և դասարանների նմուշներ և ձեզնից 

պահանջում մտորել ձեր դպրոցներում և դասասենյակներում տիրող իրավիճակի մասին՝ 

ներառական ուսումնառության միջավայր ստեղծելու տեսանկյունից, մինչդեռ մյուսներն 

ուղղորդում են բարելավել և զարգացնել ձեր հմտությունները՝ որպես բազմազան կազմով 

դասարանի ուսուցիչ։ Այս գործիքակազմը ներառում է նաև մի շարք հղումներ՝ հետագա 

ընթերցանության համար, ինչպես նաև հավելվածներ, որոնք կարող են օգտագործվել 

գործնական, օրինակ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման նպատակներով։ 



Համեմատության ուղենիշներ (բենչմարքինգ) 

 

Բենչմարքինգի գործիք # 1. Մեր դպրոցի համատեքստը 

 

Խնդրում ենք նշել այն կետերը, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում են ներկա 

իրավիճակը.  

 

1.1 Մեր դպրոցի տեսլականը և (կամ) ձևակերպված առաքելությունը նպաստում և 

խրախուսում են Սոցիալական չափայնությունը (Socia Dimension - ՍՉ), որին 

ակտիվորեն ներգրավված են դպրոցը (անձնակազմը) և սովորողները։  

  

1)     Ներկա տեսլականի (ձևակերպված առաքելության) բացակայություն, 

2)     Ունենք տեսլական (ձևակերպված առաքելություն), սակայն ՍՉ-ն ընդունված չէ, 

3)     Մեր տեսլականը (ձևակերպված առաքելությունը) որոշ չափով արտացոլում է ՍՉ-ն, 

4)  Մեր տեսլականը (ձևակերպված առաքելությունը) հստակ արտացոլում է ՍՉ-ն և 

հանրամատչելի է: 

 

1.2   Պատրաստել և հրապարակել ենք առաջիկա 3-5 տարիների մեր ռազմավարական 

նպատակները (ռազմավարական պլանները)։ 

  

1)     Ընթացիկ ռազմավարական պլանների բացակայություն, 

2)     Կան ռազմավարական պլաններ, սակայն ՍՉ-ն ընդունված չէ, 

3)     Ռազմավարական պլանները որոշ չափով արտացոլում են ՍՉ-ն, 

4)     Ռազմավարական պլաններում հստակորեն արտացոլված է ՍՉ-ն և հանրամատչելի են։ 

 

1.3   Հավաքագրում ենք սովորողների տվյալները՝ կապված ներառականության 

(բազմազմանության) խնդիրների հետ։ 

  

1)    Տվյալների հավաքագրում չի իրականացվում, 

2) Ներառականության (բազմազմանության) խնդիրների վերաբերյալ տվյալներ չեն 

հավաքագրվում, 

3) Ներառականության (բազմազմանության) խնդիրների վերաբերյալ որոշ տվյալներ 

հավաքագրվում են, 

4) Ներառականության (բազմազմանության) խնդիրների վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման համապարփակ համակարգ ունենք։ 

 

1.4    Առանձնացրել ենք հանձնախմբի և առաջնորդության  պատասխանատվությունները՝ 

կապված սոցիալական չափայնության խնդիրների հետ։ 

1) Ներառականության և բազմազանության (ՍՉ խնդիրներ) հետ կապված 

առաջնորդության պատասխանատվությունների բացակայություն, 

2)  Առաջնորդության ոչ լավ սահմանված պատասխանատվություններ, 

3)  Առաջնորդության լավ սահմանված պատասխանատվություններ, որոնք դեռևս 

մշակման փուլում են, 



4)     Առաջնորդության լավ սահմանված պատասխանատվություններ. ՍՉ հարցերով 

առանձին պատասխանատու անձ է նշանակված։ 

  

1.5. Ուսուցիչները բազմազմանության և ներառականության հետ կապված հստակ 

պատասխանատվություններ ունեն։ 

  

1)   Որևէ ուսուցիչ ներառականության և բազմազմանության (ՍՉ ռազմավարությունների) 

հետ կապված պատասխանատվություն չի կրում,  

2)   Մենք այս ոլորտում դեռևս ուսուցչական լիարժեք պատասխանատվություններ չենք 

սահմանել,  

3)     Սահմանվել են որոշ պատասխանատվություններ,  

4) Ուսուցիչների լավ սահմանված պատասխանատվություններ, որոնք պատշաճ 

ներկայացված են առանցքային հանձնաժողովներում։  

  

1.6   Անձնակազմի համար կազմակերպվում են ՍՉ խնդիրներին ծանոթացման 

(վերապատրաստման հնարավորություններ) կանոնավոր հանդիպումներ։ 

  

1)     Չեն կազմակերպվում,  

2)     Սահմանափակ,  

3)     Չափավոր,  

4)   Բազմաթիվ հնարավորությունների առկայություն. մեր աշխատակիցներին տրամադրում 

ենք լիարժեք աջակցություն և վերապատրաստում ՍՉ խնդիրների վերաբերյալ։ 

  

1.7   Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և փոքրամասնությունների խմբեր 

ներկայացնող տեղական կազմակերպությունների հետ լավ կապեր ենք ձևավորել։ 

  

1)     Ներկայում չկան այդպիսիք,  

2)     Սահմանափակ կապեր,  

3)     Չափավոր կապեր,  

4)     Նշանակալի կապեր։ 
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Բենչմարքինգի գործիք #2 - Դպրոցական կանոնակարգեր և ուղենիշեր  

 

Խնդրում ենք նշել այն կետերը, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում են ներկա 

իրավիճակը. 

 

2.1.  Ստեղծել ենք անցումը պլանավորելու համար նախատեսված հստակ համակարգեր 

(անցում միջնակարգ դպրոցից՝ ավագ դպրոց, ավագ դպրոցից՝ մեկ այլ ավագ դպրոց, 

ավագից՝ համալսարան (տեխնիկական հաստատություն) կամ աշխատանքի), ինչպիսիք են 

նորամուտի օրերը, դաշտային այցելությունները և այլն։ 

 

1)    Չկան այդպիսիք, 

2) Թերներկայացված խմբերից սովորողների համար հատուկ համակարգերի 

բացակայություն, 

3)   Թերներկայացված խմբերից սովորողների համար որոշ հատուկ համակարգերի 

առկայություն, 

4)  Թերներկայացված խմբերից սովորողների համար անցումը պլանավորելու 

համար նախատեսված լավ սահմանված համակարգերի առկայություն։  

 

2.2. Դպրոցը և անձնակազմը տեղեկացված են ՍՉ-ի իրականացման ազգային 

ուղենիշների մասին։  

 

1) Աշխատակիցներից քչերն են տեղեկացված ՍՉ-ի իրականացման մեր 

քաղաքականությունների (ուղենիշերի) մասին, 

2)  Որոշ աշխատակիցներ տեղեկացված են, 

3)  Աշխատակիցների մեծ մասը տեղեկացված է, 

4)  Մեր բոլոր աշխատակիցները տեղեկացված են այդ քաղաքականությունների 

(ուղենիշերի) մասին և գիտեն ինչպես կյանքի կոչել դրանք։ 

 

2.3.  Դպրոցը և անձնակազմը տեղեկացված են դպրոցի քաղաքականությունների 

մասին։ 

 

1)  Աշխատակիցներից քչերն են տեղեկացված ՍՉ-ի իրականացման մեր   

քաղաքականությունների (ուղենիշերի) մասին, 

2)      Որոշ աշխատակիցներ տեղեկացված են, 

3)      Աշխատակիցների մեծ մասը տեղեկացված է, 

4)     Մեր բոլոր աշխատակիցները տեղեկացված են այդ քաղաքականությունների 

(ուղենիշերի) մասին և գիտեն, թե ինչպես կյանքի կոչել դրանք։ 

 

2.4.  Մեր դպրոցն ունի ուսուցիչների (անձնակազմի) կողմից սոցիալական   

չափայնության իրականացման ուղենիշեր, սակայն միայն դասընթացի և դպրոցի 

ուսումնական պլանի մակարդակում։  

1)   Դեռևս չունենք ՍՉ-ի իրականացմանն առնչվող քաղաքականություններ 

(ուղենիշեր), 



2) ՍՉ-ի իրականացմանն առնչվող քիչ թվով քաղաքականություններ 

(ուղենիշեր) ունենք, 

3) Ունենք որոշ քաղաքականություններ, որոնք վերաբերում են ՍՉ-ի 

իրականացմանը, 

4)  Ունենք մի շարք քաղաքականություններ, որոնք վերաբերում են ՍՉ-ի 

իրականացմանը։ 

 

2.5.  Դպրոցում գործում է իրազեկման ծրագիր, որի նպատակն է  սովորողներին 

տեղեկացնել մեր դպրոցում հասանելի հնարավորությունների մասին (օրինակ՝ 

առցանց կամ տպագրված  ռեսուրսների, զրույցներ հնարավոր աշակերտների և 

նրանց ընտանիքների հետ)։  

 

1)   Իրազեկման ծրագրի բացակայություն, 

2)  Սահմանափակ իրազեկում,  

3)  Որոշ ավագ դպրոցների, համալսարանների և քոլեջների միջև գործում են 

իրազեկման որոշ ծրագրեր, սակայն տեղեկատվությունը սահմանափակ է, 

4)  Բազմաթիվ ավագ դպրոցների, համալսարանների և քոլեջների միջև գործում 

են իրազեկման բազմազան ծրագրեր, և ապագա աշակերտներին են տրամադրվում 

բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները։  

 

2.6.  Դպրոցը և անձնակազմը սատարում են ներառական կրթությանը։ 

1)  Նրանցից ոչ ոք չի սատարում այդ գաղափարը, 

2)   Նրանցից մի քանիսը սատարում են, 

3)   Նրանցից գրեթե բոլորը սատարում են, 

4)  Մեր անձնակազմի բոլոր անդամները սատարում և գիտակցում են 

ներառական կրթության կարևորությունը։ 
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Բենչմարքինգի գործիք # 3. Որակի ապահովում և զարգացում 

 

Խնդրում ենք նշել այն կետերը, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում են 

ներկա իրավիճակը.   

 

3.1.  Ունենք գնահատման համակարգ, որն օգնում է սոցիալական 

չափայնության (ՍՉ) հետ կապված ինքնագնահատման որոշումներ կայացնել։ 

 

1)  Դեռևս գնահատման համակարգ չունենք, 

2)  Այդ համակարգի ձևավորման սկզբնական փուլում ենք,  

3)  Ունենք գնահատման համակարգ, սակայն ոչ բոլոր աշխատակիցներն 

 (ուսուցիչներն) են այն կիրառում, 

4)  Ունենք լիարժեք գործող գնահատման համակարգ, որն օգնում է դպրոցի 

բոլոր բնագավառներում որակ ապահովել։  

 

3.2.  Ունենք տվյալներ, որոնք նպաստում են որոշումների կայացմանը և   

դասասենյակների կառուցվածքային ձևավորմանը՝ ՍՉ-ի տեսանկյունից (օրինակ՝ 

աշակերտները կողմից դասընթացի գնահատումների, ուսուցիչների 

փոխգնահատման, ուսումնական  պլանի կառուցվածքի վերաբերյալ 

առաջարկությունների միջոցով)։ 

 

1)  Չունենք տվյալներ, 

2)  Ներկայում փորձում ենք համապատասխան տվյալների հավաքագրման 

եղանակներ գտնել, 

3)  Ունենք խիստ սահմանափակ տվյալներ,  

4)  Պարբերաբար հավաքագրում ենք համապատասխան տվյալներ և կիրառում 

հետագա գործողությունների կատարելագործման նպատակով։ 

 

3.3. Ուսումնական պլանի և դասերի ձևավորման ժամանակ հաշվի ենք առնում 

աշակերտները կարծիքները։  

1) Ոչ, միայն Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված 

տարեկան ակադեմիական պլանն ունենք, 

2) Այո, աշակերտների կարծիքը հաշվի ենք առնում, սակայն շատ քիչ չափով, 

3) Աշակերտների կարծիքը հաշվի ենք առնում, սակայն ոչ ամբողջապես,  

4) Մշտապես հաշվի ենք առնում աշակերտի կարծիքը և դպրոցը 

(անձնակազմը) տեղյակ է այդ մասին։ 

3.4.  Ունենք ուսումնառության և դասավանդման որակի մի շարք ցուցիչներ, 

որոնցում հաշվի են առնված թերներկայացված խմբերից սովորողների կարիքները։ 

  

1)    Թերներկայացված խմբերից սովորողներին հաշվի չենք առնում,  

2)     Թերներկայացված խմբերից սովորողներին հաշվի ենք առնում, սակայն քիչ 

չափով, 

3)     Թերներկայացված խմբերից սովորողներին հաշվի ենք առնում, սակայն ոչ 

ամբողջությամբ,  



4)  Մշտապես հաշվի ենք առնում թերներկայացված խմբերից  

սովորողների կարիքները և դպրոցը (անձնակազմը) տեղեկացված են այդ որակի 

ցուցիչների մասին։ 

 

 3.5.   Թերներկայացված խմբերին առնչվող խնդիրները կամ մտահոգությունները 

հաղորդվում կամ զեկուցվում են դպրոցի բոլոր մակարդակներին։ 

 

1)    Ներկայում հաշվետվական շատ քիչ (կամ չկան) ֆորմալ համակարգեր կան, 

2)   Նոր ենք սկսում ձևավորել հաշվետվական համակարգեր, որոնք վերաբերում 

են թերներկայացված խմբերին առնչվող որակի խնդիրներին, 

3)    Ունենք որոշ համակարգեր, սակայն այս ոլորտը դեռևս զարգացման կարիք 

ունի, 

4)   Պարբերաբար վերանայում և հաշվետվություն ենք ներկայացնում որակի 

խնդիրների վերաբերյալ և անձնակազմը տեղեկացված է այս ոլորտի 

քաղաքականության մասին։  

 

 3.6.  Ուսուցիչները (և բոլոր նոր ուսուցիչները) թերներկայացված խմբերից 

սովորողների կարիքներին առնչվող որակի խնդիրների թեմայով   

կանոնավոր վերապատրաստումներ են անցնում։ 

  

1)  Կանոնավոր վերապատրաստումներ չկան, 

2)  Որակի թեմայով վերապատրաստումների մշակման սկզբնական փուլում 

ենք,  

3)  Սահմանափակ վերապատրաստման հնարավորություն,  

4)  Բոլոր ուսուցիչները և պրոֆեսորադասախոսական կազմը կանոնավոր 

վերապատրաստում է անցնում, որակի խնդիրները վեր են հանվում ուսուցչական 

հանդիպումներին, որպեսզի կատարելագործենք մեր աշխատանքները։ 

 

Բենչմարքինգի գործիք # 3 Միավոր =                       /24 

 



Բենչմարքինգի գործիք #4 – Շինություն, հարմարություններ և պայմաններ 

 

Խնդրում ենք նշել այն կետերը, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում են ներկա 

իրավիճակը.  

 

4.1.  Դասասենյակների և դպրոցի գրեթե բոլոր հարմարությունները հասանելի են բոլոր 

սովորողների, այդ թվում՝  ֆիզիկական կամ զգայական հաշմանդամություն ունեցողների 

համար։ Անձնակազմը կանխավ տեղեկացվում է սովորողների հատուկ կարիքների մասին։ 

 

1) Մեզ մոտ բացակայում են հասանելի դասասենյակները, 

2) Մեր դասասենյակներից մի քանիսը հասանելի են դարձվել,  

3) Մի քանիսը մեծապես հասանելի են, սակայն դեռևս շատ անելիքներ կան այդ 

ուղղությամբ, 

4)  Մեր բոլոր կամ գրեթե բոլոր դասասենյակները հասանելի են բոլոր սովորողներին։  

 

4.2.  Ուսումնասիրել ենք մեր դպրոցը (դասասենյակները) հասանելի դարձնելու 

այլընտրանքային տարբերակները։  

 

1) Ոչ, չգիտենք ինչից սկսել, 

2) Նոր ենք սկսում ուսումնասիրել մեր դպրոցը (դասասենյակները) հասանելի 

դարձնելու այլընտրանքային տարբերակները, 

3) Սկսել ենք ուսումնասիրել այլընտրանքային տարբերակներ, սակայն դեռևս ոչ 

լիարժեք, 

4) Ուսումնասիրել ենք այլընտրանքային տարբերակները և գիտենք ինչպես մեր 

դպրոցը (դասասենյակները) հասանելի դարձնել։ 

 

4.3.  Մեր դպրոցում լայնորեն կիրառվում են տեխնոլոգիաները և համապատասխան 

համակարգչային ծրագրերը, որոնք նպաստում են ուսումնառությանը, հատկապես 

թերներկայացված խմբերի, օրինակ՝ հատուկ կարիքներ ունեցող սովորողներին համար։  

  

1)  Ներկայում տեխնոլոգիաների և համապատասխան համակարգչային ծրագրերի 

կիրառումն ակտիվորեն չենք խրախուսում, 

2) Որոշ ուսուցիչներ տեղեկացված են տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

կատարելագործված ուսումնառության հնարավորությունների մասին, 

3) Ուսուցիչների մեծ մասը սկսել է կանոնավորապես օգտվել տեխնոլոգիաներից՝ 

որպես դասավանդմանն օժանդակող միջոց, 

4) Բոլոր ուսուցիչները տեղեկացված են ուսումնառության հասանելի 

տեխնոլոգիաների մասին, որոնք կարող են օգտագործվել սովորողների ուսումնական 

փորձառությանը նպաստելու նպատակով։  

 

4.4  Առաջարկվում են սննդի մի շարք տարբերակներ՝ հատուկ սննդակարգով, այդ 

թվում՝ միրգ-բանջարեղեն նախընտրող սովորողների համար։   

 

1)     Սննդի կազմակերպման բացակայություն, 



2)    Հատուկ սննդի հնարավորության բացակայություն, 

3)    Հատուկ սննդի խիստ սահմանափակ հնարավորություն, 

4)  Մեզ մոտ առաջարկվում են մի շարք սննդամթերքներ, որոնք բավարարում են 

տարբեր սննդակարգի հետևողների կարիքները (օրինակ՝ բուսակեր, շաքարային դիաբետ 

ունեցող)։ 

4.5.  Մեր դպրոցի տարբեր հատվածներում գործում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար նախատեսված զուգարաններ։ 

  

1)  Հասանելի չեն, 

2)  Կան, բայց շատ քիչ են, 

3)  Միայն որոշ տեղերում են հասանելի, 

4)  Կան մի քանի լիովին մատչելի զուգարաններ՝ իրենց լվացարաններով, որոնք 

նախատեսված են դրա կարիքն ունեցող սովորողների համար։  

 

4.6  Բուժկենտրոնի կամ բուժօգնության մատչելիության ապահովում հավելյալ 

օգնության կարիք ունեցող աշակերտների համար (օրինակ՝ էպիլեպսիա, քրոնիկ 

հիվանդություններ ունեցողների համար)։ 

  

1)     Բժշկական oգնության բացակայություն, 

2)     Բժշկական օգնությունը հասանելի է, սակայն սահմանափակ ժամաքանակով, 

3)     Այժմ հարմարություններ ստեղծելու փուլում ենք, 

4)   Ունենք բուժկենտրոն (բուժքույր) և աշակերտները լիովին օգտվում են ընձեռված 

հնարավորությունից։ 

 

Բենչմարքինգի գործիք # 4 Միավոր =                       /24 

 



Բենչմարքինգի գործիք # 5. Ուսումնառություն և դասավանդում 

 

Խնդրում ենք նշել այն հիմնադրույթները, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում 

են ձեր դեպքը/իրավիճակը.  

 

5.1.  Մեր ուսումնական պլանում և մատուցման ուղենիշերում հաշվի են  

առնված թերներկայացված խմբերի ուսումնական կարիքները։ Յուրաքանչյուր թեմայի 

համար նշանակված է առանձին ուսուցիչ, որը պատասխանատու է տվյալ ոլորտի 

համար։ 

  

1)    Ներկայում՝ ոչ (ուսումնական պլանի հատուկ ուղենիշեր չունենք), 

2)  Հաշվի են առնված որոշ խմբերի կարիքները (օրինակ՝ միջազգային, կամ 

հաշմանդամություն ունեցող սովորողների), 

3)    Ուսուցիչների մեծ մասը հասկանում է գրեթե բոլոր սովորողների կարիքները,  

4)  Բոլոր սովորողների ուսումնական կարիքների լիակատար ըմբռնում, և բոլոր 

ուսուցիչները գիտեն, որ հարկավոր է յուրաքանչյուր դաս կամ ուսումնական ռեսուրս 

հնարավորինս ներառական և մատչելի դարձնել։ 

  

5.2.  Ուսուցիչներն իրազեկ են մի շարք ներառական մանկավարժական 

մոտեցումների, որոնք արդյունավետորեն կիրառում են իրենց դասավանդած 

առարկայի դասերին/սեմինարներին, ուսումնական ձեռնարկներում (օրինակ՝  

Փաուերփոյնթի ակտիվ կիրառում, հստակ ուսուցողական նյութերի տրամադրում, 

ապահովել բոլոր սովորողների՝ ընթերցանության ցանկի մասին վաղօրոք 

տեղեկացումը, քննարկման տարբեր հմտությունների կիրառում և այլն)։ 

  

1)    Իրազեկ չեն, 

2)    Տարբեր մոտեցումների մասին քիչ չափով իրազեկվել են այլ ուսուցիչների  կողմից, 

3)    Չափավոր իրազեկություն, 

4) Բոլոր ուսուցիչները տարբեր մանկավարժական մոտեցումներ են կիրառում՝ 

սովորողների առավելագույն ներգրավում ապահովելու նպատակադրումով։ 

  

5.3   Սովորողներին մշտապես խորհրդատվություն է տրամադրվում 

ուսումնական պլանի և գնահատման խնդիրների վերաբերյալ (օրինակ՝  

մեզ մոտ գործում են մի շարք այլընտրանքային քննություններ կամ 

գնահատումներ այն սովորողների համար, ովքեր դրանց պահանջ են 

ներկայացնում): 

  

1)  Սովորողներին հազվադեպ է խորհրդատվություն տրամադրվում այս խնդիրների 

վերաբերյալ, 

2)     Կախված է առանձին ուսուցիչների իրազեկությունից, 

3)     Գործում է որոշ թերներկայացված խմբերի համար, 

4)     Գործում է բոլոր թերներկայացված խմբերի համար։  

 



Սովորողներին մշտապես հնարավորություն է տրվում մասնակցելու ուսուցիչների 

հետ ուսումնական պլանի և գնահատման քննարկումներին։  

  

5.4   Մեր ուսուցիչները մեծ սպասելիքներ ունեն թերներկայացված խմբերի 

սովորողներից։  

  

1)     Այս հարցը դեռևս չի քննարկվել, 

2)     Ուսուցիչները որոշ խմբերից շատ քիչ սպասելիքներ ունեն, 

3)     Ուսուցիչները բոլոր սովորողներից միևնույն սպասելիքներն  ունեն,  

4) Ուսուցիչները բոլոր սովորողներից բարձր սպասելիքներ ունեն և օգնում են 

յուրաքանչյուր սովորողի հասնել իր առավելագույնին։ 

  

5.5.  Ոչ լեզվակիր սովորողների կամ լրացուցիչ օգնության կարիք ունեցողների 

(օրինակ՝ միջնակարգ դպրոցում ցածր գնահատականններ, դիսլեքսիա ունեցողների) 

համար կազմակերպում ենք լեզվի հավելյալ դասընթացներ (ակադեմիական 

շարադրության թեմայով խորհրդատվություն)։ 

  

1)     Լեզվական (շարադրության) հավելյալ օժանդակության բացակայության, 

2)     Խիստ սահմանափակ օժանդակության տրամադրում, 

3)     Որոշ չափով տրամադրվում է, 

4) Անհրաժեշտության (պահանջի) դեպքում բոլոր սովորողներին լեզվական 

(ակադեմիական շարադրության) լիարժեք օժանդակություն է տրամադրվում։ 

  

5.6.  Դպրոցի կողմից կազմակերպվող ուսումնական ուղևորությունները կամ այցերը 

մատչելի (հասանելի) են բոլոր սովորողների համար։ 

  

1)     Սովորաբար ուղևորություն (այց) չենք կազմակերպում, 

2)     Առկա են, սակայն մատչելի չեն գրեթե բոլոր սովորողների համար,  

3)     Առկա են, սակայն բավականին թանկ են գրեթե բոլոր սովորողների համար, 

4)  Ուղևորությունները (այցերը) մատչելի և հասանելի են բոլոր սովորողներին։ 

Պահանջի դեպքում տրամադրվում է ֆինանսավորում կամ լրացուցիչ 

օժանդակություն (օրինակ՝ տրանսպորտի համար)։ 
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Խնդրում ենք նշել այն կետերը, որոնք հնարավորինս ճշգրտորեն բնութագրում են ներկա 

իրավիճակը. 

 

6.1.  Մեր դպրոցում գործում է սովորողների առաջադիմության ուսումնասիրության թիմ, 

որը գնահատում (համագործակցում) է հատուկ կրթական կարիքներ ունեցողների 

ուսումնառության գործընթացը։ 

 

1) Չունենք սովորողների առաջադիմության ուսումնասիրության թիմ, 

2) Դեռևս նոր ենք սկսել սովորողների առաջադիմության ուսումնասիրության թիմ 

ձևավորել, 

3) Ունենք սովորողների առաջադիմության ուսումնասիրության թիմ, սակայն 

արդյունավետ չի գործում, 

4) Ունենք սովորողների առաջադիմության ուսումնասիրության լիովին կայացած և 

գործունակ թիմ։ 

 

6.2.  Մեր դպրոցը ֆինանսական խորհրդատվություն է տրամադրում մասնագիտական 

սարքավորումների կամ համակարգչային ծրագրի (օրինակ՝ հաշմանդամություն 

ունեցողների համար) ձեռքբերման դեպքում։ 

 

1) Հատուկ կարիքներով սովորողներին ֆինանսական խորհրդատվություն չի 

տրամադրվում, 

2) Դեռևս նոր ենք սկսել ներմուծել այդ ծառայությունը, 

3) Հատուկ կարիքներով սովորողներին տրամադրվում է ֆինանսական 

խորհրդատվություն, սակայն խիստ սահմանափակ, 

4) Հատուկ կարիքներով սովորողներին լիարժեք ֆինանսական խորհրդատվություն է 

տրամադրվում։ 

 

6.3.   Մեր դպրոցում տրամադրվում է խորհրդատվություն՝ թերներկայացված խմբերին 

(օրինակ՝ թույլ տեսություն ունեցողներին) հատկացվող սոցիալական կրթաթոշակների 

(դրամաշնորհ) վերաբերյալ։ 

 

1) Մեզ մոտ թերներկայացված խմբերին հատկացվող դրամաշնորհների վերաբերյալ 

խորհրդատվություն չի տրամադրվում, 

2) Նախատեսում ենք մեր դպրոցում նման ծառայություն ստեղծել, 

3) Խորհրդատվություն տրամադրում ենք, սակայն խիստ սահմանափակ, 

4) Խորհրդատվություն ենք տրամադրում դրամաշնորհների վերաբերյալ, որպեսզի 

սովորողները լավ տեղեկացված լինեն իրենց հասանելիք լրացուցիչ ֆինանսական 

օժանդակության մասին։ 

 

6.4.  Դպրոցում գործում է օժանդակ անձնակազմ (հոգեբան, լոգոպեդ, խորհրդատու)՝ 

սովորողներին ծառայություններ տրամադրելու նպատակով։ 



 

1) Օժանդակ անձնակազմ չունենք, 

2) Դեռևս նոր ենք ձևավորում սովորողների օգնող օժանդակ անձնակազմ, 

3) Առկա է օժանդակ անձնակազմ, որը որոշ ծառայություններ է տրամադրում 

աշակերտները, 

4) Դպրոցում գործում է սովորողներին աջակցող կայացած օժանդակ անձնակազմ։  

 

6.5 Պարբերաբար գնահատում և վերանայում ենք սովորողների աջակցության և 

խորհրդատվության համակարգերը։ 

 

1)  Դեռևս չունենք գնահատման հզոր համակարգ, 

2) Այդ համակարգի ձևավորման սկզբնական փուլում ենք,  

3)   Ունենք գնահատման համակարգ, սակայն դեռևս ոչ բոլոր աշխատակիցներն 

(ուսուցիչները) են ըմբռնում դրա  կարևորությունը, 

4)   Պարբերաբար գնահատում ենք մեր համակարգը՝  թերներկայացված խմբերից 

սովորողների համար որակ ապահովելու նպատակով։ 

 

6.6.  Գոյություն ունեն ընթացակարգային ուղենիշեր, որոնք ապահովում են 

 գնահատման տվյալներն ի նպաստ աշակերտների օգտագործումը։ 

 

1)  Դեռևս ընթացակարգեր չունենք,  

2)  Դեռևս այդ ընթացակարգերի ձեւավորման փուլում ենք,  

3)   Ունենք նման համակարգ, սակայն դեռևս ոչ բոլոր աշխատակիցներն (ուսուցիչները) 

են այն լիարժեք կիրառում, 

4)   Պարբերաբար գնահատում ենք մեր ուղենիշերը՝ թերներկայացված խմբերից 

սովորողների համար որակի երաշխավորման նպատակով, այդ գնահատման արդունքները 

հասանելի են ուսուցիչներին ու  հիմնական անձնակազմին։ 
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