
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Հ. Ադամյան ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՈՎՔԵՐ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ ԵՆ 
ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈւՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ 
       Շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
երեխաները, ինչպես բոլորը, ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
ՍՈՎՈՐԵԼ, իսկ դասավանդել նրանց` նշանա-
կում է օգնել նրանց հասնել իրենց ամենամեծ 
ներուժին: 

Շնորհակալություն Ձեզ այս մեծ մարտահրա-
վերն ընդունելու պատրաստակամության 
համար: 

 

1 ԴԱՍԱՐԱՆ 
Համոզվեք, որ դասարանի բոլոր մասե-

րում կա բավարար հասանելիություն անվա-
սայլակով տեղաշարժվող երեխայի համար: 

Համոզվեք, որ դասասենյակն ազատ է 
խոչընդոտներից և հասանելի է շարժունակու-
թյան խանգարումներ ունեցող սովորողի 
տեղաշարժման համար (անվասայլակով, քայ-
լակով, հենակով): Ազատ պահեք նստարան-
ների միջև եղած տարածությունները: 

Եթե դասարանը անհասանելի է կամ 
անհարմար տեղաշարժվելու համար, ապա 
այլընտրանքային դասարան գտնելը տեղին 
կլինի: 

4 ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԱՋԱԿՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

Աջակցող տեխնոլոգիաների միջոցով  շարժու-
նակության խանգարումներ ունեցող սովորողները 
կկարողանան օգտվել կրթական ծրագրերից, 
ինչպես բոլորը: Ձեր կողմից իրականացվող 
խաղերի և նյութերի հարմարեցումները, էջերի 
հեռավորիչների, գրիչը և մատիտը բռնելու հատուկ 
հարմարանքների օգտագործումը մեծապես 
կհեշտացնեն շարժունակության խանգարումներ 
ունեցող երեխաների ներառումը կրթության մեջ: 

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԵՔ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ 
ՄԵՋ ՄՏԱՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ 

Oգնեք երեխային առաջադրանքը կատա-
րելու համար օգտագործել խնդիրների լուծման 
իր կարողությունները և մտածելու հմտություն-
ները: Շարժունակության խանգարումներ ունե-
ցող սովորողները հաճախ ինտելեկտուալ 
առումով և իրենց մտավոր ունակություններով 
չեն տարբերվում իրենց հասակակիցներից, իսկ 
կրթության մեջ նրանց հաջող ներառումը 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինեն 
միջավայրային հարմարեցումներ: 

3 

ԽՈՍԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԵՏ ՆՐԱ 
ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ 
ՄԱՍԻՆ 

Շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
սովորողները, կարող են հիասթափվել այն 
պատճառով, որ չեն կարողանում անել այն 
ամենը, ինչ կարող են իրականացնել մյուս 
սովորողները: Համոզվեք, որ պարբերաբար  
ժամանակ եք տրամադրում այդ սովորողների 
հետ խոսելու և նրանց օգնելու համար: Օգնեք 
նրանց հասկանալ, որ հիասթափության այդ 
զգացողությունները բնական են, բայց նաև 
կարևոր է, որ դրանք պարբերաբար քննարկվեն: 

Խրախուսեք շարժունակության խանգա-
րումներ ունեցող Ձեր սովորողներին հնարավո-
րինս լայն մասնակցություն ունենալ դպրոցում 
կամ դպրոցից դուրս իրականացվող 
գործողություններին: 

2 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
Սա աշխատանք է միայն նվիրյալների համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում` Ձեր 
աջակցության և լրացուցիչ աշխատանքի համար: 

7 

ՀԻՇԵ՛Ք` ԱՆՎԱՍԱՅԼԱԿԸ ՍՈՎՈՐՈՂԻ 
ՄԱՐՄՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԻ ՄԱՍՆ Է 

Մի կախվեք կամ մի հենվեք անվասայլակին, 
քանի որ դա նման է սովորողից կախվելուն կամ 
սովորողի վրա հենվելուն: Դա տեղին չէ, եթե դուք 
նրա մտերիմը կամ հարազատը չեք: Երբ երևում է, 
որ օգնության կարիք կա, հարցրեք՝ կարո՞ղ եմ 
օգնել: Սովորողների մեծամասնությունը անհրա-
ժեշտության դեպքում օգնություն կխնդրի: Նրբա-
նկատորեն ընդունեք «Ո՛չ, շնորհակալություն:» 
բառերը: 

5 

ՏՐԱՄԱԴՐԵՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿ 
Մանր շարժունակության խնդիրներ ունեցող 

սովորողին բավարար ժամանակ տրամադրեք, եթե 
նա դժվարանում է դասարանի հետ միաժամանակ 
գրառումներ և նշումներ կատարել: Սովորողներին 
առաջարկեք գրավոր պատասխանների այլընտ-
րանքներ, ինչպես օրինակ` դասը բանավոր զեկու-
ցելը կամ համակարգչով գրավոր ներկայացնելը: 
Թեստային առաջադրանքների համար տրամա-
դրեք լրացուցիչ ժամանակ:   

 

6 


