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Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում։ Մեթոդական ուղեցույց։ Ձեռնարկ․  - Եր․ ։ 
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն․ , 2022․  - 236 էջ 

Ձեռնարկը երաշխավորվել է  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից որպես ուսումնական նյութ 

Ձեռնարկը հրատարակության է երաշխավորել Խ․Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի գիտական 
խորհրդի կողմից 

Սույն ձեռնարկը ստեղծվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ։ 
Ներկայացված տեսակետները պատկանում են հեղինակներին և 
պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տեսակետները և 
քաղաքականությունը։ 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր 
երեխա լինի սիրված, սնված և խնամված: Հիմնվելով 75-ամյա 
միջազգային փորձի և Հայաստանի երեխաների համար 25 տարվա 
հաջողությունների վրա՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը պարտավորություն է 
ստանձնում բարելավելու ամենախոցելի՝ աղքատության և 
մեկուսացման մեջ ապրող երեխաների կյանքը:  

Ստեղծման պահից ի վեր՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ամբողջությամբ 
ֆինանսավորվում է անհատների, մասնավոր հատվածի, հիմնադրամների և կառավարությունների 
կամավոր նվիրատվություններով:  

Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ-ի գործունեությանը ծանոթանալու համար այցելեք www.unicef.am և  
www.babycef.am կայքերը :

Մասնագիտական խմբագիր՝ մ.գ.թ., դոցենտ Սվաջյան Ա.Հ. 

Գրախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գրիգորյան Ս.Վ.    
մ.գ.թ., դոցենտ Մանուկյան Ա.Վ. 

Հեղինակներ` Սվաջյան Ա․Հ․, Ադամյան Հ․Ա․, Գարեգինյան Ա․Ա․, Մարգարյան Լ․Հ․, 
Հակոբյան Լ․Գ․, Քալաշյան Ա․Ա․, Գրիգորյան Լ․Կ․, Զաքարյան Լ․Կ․, 
Ներսիսյան Ա․Ռ․, Հարությունյան Գ․Հ․, Մուրադյան Ռ․Մ․, Մարգարյան Հ․Վ․ 

Կազմի և նկարների հեղինակ` Ադամյան Հ.Ա. 
Խմբագիր՝ Խաչիբաբյան Վ․ Ս․  

http://www.unicef.am/
http://www.babycef.am/
https://www.together4armenia.am/
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Ձեռնարկը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասում ներկայացվում են ներառական կրթության 
հիմնախնդիրները, մարտահրավերներն ու հաղթահարման ուղիները։ Դրանք ներկայացվում են 
իրավական ակտերի, ուսուցիչների, ծնողների և կրթության մասնագետների դիտանկյունից։ Երկրորդ 
մասում ներկայացվում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների 
կրթության և զարգացման առանձնահատկությունները, արդյունավետ ռազմավարությունները, 
մեթոդները, հնարները, հարմարեցումները, որոնք կարող են կիրառվել հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում։ Երրորդ մասում ներկայացվում են ուսուցիչ - ծնող - մասնագետ 
արդյունավետ համագործակցության սկզբունքներն ու ուղղությունները, կրթական գործընթացի 
մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

Ձեռնարկը նախատեսված է ուսուցիչների, կրթության մասնագետների և կրթության հարցերով 
հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար: 
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Սիրելի՛ ուսուցիչներ, 
ձեր պատասխանատու աշխատանքի արդյունքը երեխաների 

հաջողություններն են դպրոցում և կյանքում: 
Այս ձեռնարկի միջոցով մենք ցանկանում ենք կիսել այդ 
գործընթացում ձեր ունեցած պատասխանատվությունը՝ 
բարձրացնելով իրականացվող աշխատանքի որակն ու 

արդյունավետությունը:  
Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր ստեղծագործ ճամփորդության 
յուրաքանչյուր անցակետում մեր կողմից կստանաք հաջողության 

հասնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներով լի ճամպրուկ: 
 Դե ինչ, գնացինք… 

Յուրաքանչյուր երեխա տարբեր է: 

Յուրաքանչյուր երեխա առանձնահատուկ է: 

Յուրաքանչյուր երեխա յուրօրինակ է: 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

«Աշխարհի ապագան իմ դասարանում է այսօր»։ 

 Իվան Վելթոն Ֆիթզվոթեր 

Ներառումը փիլիսոփայություն է, որը միավորում է տարբեր 
աշակերտներին, նրանց ընտանիքներին, մանկավարժներին և 
համայնքի անդամներին` ստեղծելու դպրոցներ և այլ 

սոցիալական հաստատություններ, որոնք հիմնված են ընդունման, 
պատկանելության և համագործակցության վրա: Յուրաքանչյուր երեխա ունի 
կրթության հիմնարար իրավունք, ինչն ամրագրված է ՀՀ օրենքներով, միջազգային 
պայմանագրերով և մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերով։ Ներառական 
կրթությունը ստեղծում է հնարավորություններ բոլոր երեխաների համար՝ դառնալ 
սովորողներ՝  իրավունք ունենալով օգտվել հանրակրթական դասարանում 
կիրառվող բովանդակալից, մարտահրավերային և հանրակրթական 
չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերից, ինչպես նաև՝ 
դասավանդման տարբերակված մեթոդներից, որոնք հաշվի են առնում նրանց եզակի 
ուժեղ կողմերն ու հետաքրքրությունները։ 

Ներառական կրթությունն այն կրթությունն է, որի դեպքում բոլոր աշակերտների 
հանդեպ պետք է ապահովվի հավասար, սակայն ոչ նույնակերպ վերաբերմունք` 
ստեղծելով սովորողների հետ համագործակցող, նրանց աջակցող և դաստիարակող 
միջավայր, որը պետք է տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները, 
պայմաններն ու հարմարությունները, որպեսզի աշակերտները կարողանան հասնել 
հաջողությունների: Այս միջավայրը պետք է նաև ընդգծի միմյանց նկատմամբ 
հարգալից վերաբերմունքը և նպաստի, որ երեխաները սովորեն ընկալել միմյանց 
անհատական տարբերությունները որպես իրողություն:  

Ներառական կրթության ծրագիրը հնարավորություն է տալիս բոլոր 
աշակերտներին ներառվելու բարդ, առաջանցիկ և ճկուն ուսումնական ծրագրերում, 
որոնք օգնում են, որ նրանք ապագայում մեծ հաջողություններ գրանցեն: Մեր երկրի 
հանրակրթական դպրոցները, որպես հասարակության զարգացման լավագույն 
արտացոլում, պատմության ընթացքում շատ հաճախ հանդիպել են սոցիալական 
տարբեր փոփոխությունների և մարտահրավերների դիմակայելու խնդրին: 
Ներառական դպրոց ունենալու հրամայականը ձևավորվել է որպես այս 
հասարակական և կրթական մարտահրավերների փոփոխությունների արտացոլման 
դինամիկ ճանապարհ: Սակայն հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ներառական 
դասարաններում աշխատելու ընթացքում ուսուցիչները կարող են հանդիպել 
տեսության և պրակտիկայի անհամատեղելիության տարատեսակ դրսևորումների, 
դժվարությունների կամ խոչընդոտների: 
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Այս ձեռնարկն առաջին հերթին նպատակ ունի լրացնելու այս բացը՝ հաշվի 
առնելով ուսուցիչների, սովորողների և նրանց ընտանիքների փորձը: Ձեռնարկի 
յուրաքանչյուր մասում ներառված նյութերը հիմնված են դպրոցների օրինակների և 
իրական իրավիճակների ու դեպքերի ուսումնասիրությունների վրա: Ուսուցիչները, 
աշակերտներն ու նրանց ընտանիքի անդամները ներառական դասարաններում 
հիմնականում բախվում են նմանատիպ խնդիրների: Ձեռնարկում ներկայացված են 
նաև գործնական ուղեցույցներ, ռազմավարություններ և իրական պատմություններ, 
որոնք կարող եք կիրառել  կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող սովորողների կրթության կազմակերպման խոչընդոտները հաղթահարելու և 
ներառական դասարաններում բոլոր աշակերտներին հաջողությամբ կրթելու 
նպատակով: 

Մեր կողմից կարևորվում է ուսուցչի դերը դպրոցական համայնքում 
ներառական միջավայր ստեղծելու և հանդուրժողականության մթնոլորտ 
ապահովելու դժվարին գործընթացում։ Այս ձեռնարկում ներկայացված է այն 
հիմնական տեղեկատվությունը, որն ուսուցիչը պետք է իմանա կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաների 
զարգացման առանձնահատկությունների, նրանց կարողությունների, 
հմտությունների, դժվարությունների, ուսուցման համար անհրաժեշտ միջավայրային 
հարմարեցումների և կրթության կազմակերպման գործընթացում հաջողության 
հասնելու ուղիների և արդյունավետ եղանակների մասին: Սույն ձեռնարկը միտված է 
հզորացնելու ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունները՝ զինելով նրանց նոր 
գիտելիքներով, առաջարկելով դասավանդման նոր մոտեցումներ, հնարներ և 
հարմարեցումներ ուսուցման գործընթացը սովորողների 
բազմազանության և նրանց առանձնահատկությունների հիման 
վրա կառուցելու նպատակով։  

Ուսուցչի դերը դպրոցական համայնքում 
 ներառական միջավայր ստեղծելու և հանդուրժողականության մթնոլորտ 

ապահովելու դժվարին գործընթացում 

ԽԻՍՏ ԿԱՐԵՎՈՐ Է 
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ՄԱՍ 1.  ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
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ՄԱՍ 1.1. ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

«Ներառական կրթությունը յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման 
առանձնահատկություններին համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և 
հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին 
առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշչով 
սահմանված արդյունքի ապահովումն է»: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, մաս 1-ին, հոդված 3, կետ 10.3 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐԻՆ 

● Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք,
որն  ամրագրվել է դեռևս 1948 թվականի
«Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագրի» 26-րդ հոդվածում [20]։

● Համաձայն 1994 թվականի «Սալամանկայի
հռչակագրի»՝ յուրաքանչյուր երեխա ունի
սովորելու առանձնահատկություններ, այդ իսկ
պատճառով բոլոր դպրոցներում սովորողների
համար պետք է ստեղծված լինեն
երեխայակենտրոն մանկավարժական հիմքեր,
որոնք պետք է ուղղված լինեն այդ կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիքների
բավարարմանը [19; 27]:

● Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց
կրթության կայուն զարգացումն ապահովելու
համար մշակվում են ուսումնառության
ապահովման տարաբնույթ միջոցառումներ,
որոնք լայն հնարավորություններ են ընձեռում
բոլոր սովորողներին գիտելիքների ձեռք
բերման, կարողությունների ձևավորման և
հմտությունների զարգացման գործընթացում։
Դրանցից մեկը «Կրթություն բոլորի համար»
համաշխարհային շարժումն է, որի նպատակն է
ապահովել որակյալ հիմնական կրթություն
բոլոր երեխաների, երիտասարդների և
մեծահասակների համար [116]:
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ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄ 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

● Մատչելիություն - Ներառական կրթությունը
ենթադրում է կրթության մատչելիություն բոլոր
երեխաների համար՝ նրանց ամենատարբեր
կարիքների բավարարմանն ուղղված 
հարմարեցումների ապահովմամբ, ինչը 
հանրակրթական դպրոց մուտք գործելու
այցեքարտ է դառնում յուրաքանչյուր երեխայի
համար, այդ թվում՝ կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
[27; 116]։

● Հավասարություն - Կրթական գործընթացը
պետք է կազմակերպվի այնպիսի մեթոդներով և
մոտեցումներով, որոնք հասանելի և
արդյունավետ կլինեն բոլոր սովորողների, այլ ոչ
թե սովորողների կոնկրետ խմբերի համար և
ուղղված կլինեն յուրաքանչյուր երեխայի
առանձնահատկություններից բխող կարիքների
բավարարմանը [27; 93]։

● Համագործակցություն - Սովորողների,
ծնողների, ուսուցիչների, հոգեբանների,
լոգոպեդների և մասնագիտական այլ
ծառայություններ տրամադրող անձանց սերտ
համագործակցությունը նպաստում է երեխայի
կարողությունների, հմտությունների զար-
գացմանը, կրթական գործընթացի
բարելավմանը:

ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՎ 
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

● Կրթությունը պետք է հիմնված լինի
բազմազանության, այլ ոչ թե միանմանության
սկզբունքի վրա։ Բազմազանությունը պետք է
դիտարկել որպես կրթական գործընթացի
արդյունավետության բարձրացման ռեսուրս, այլ
ոչ՝ որպես խոչընդոտ։

● Առանձնահատկությունները մարդուն տրված են
բնությունից։ Յուրաքանչյուր երեխա
առանձնահատուկ է, ինչը նպաստում է
ուսումնական գործընթացի հարստացմանը։
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● Կրթության    առանձնահատուկ    պայմանների
կարիք ունեցող երեխաները պետք է լինեն 
կրթության մի մաս, այլ ոչ թե տարբերակման 
կամ պիտակավորման օբյեկտ։ 

● Բազմազանության ընդունումը հանգեցնում է
կրթության մեջ ուսումնառության
համընդհանուր ձևավորմանը, որտեղ
սովորողների բազմազան կարիքները հաշվի են
առնվում հանրակրթական ծրագրերի
դասավանդման հենց սկզբից [93]։

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ 

● Խտրականությունը տարբերակման,
բացառման, սահմանափակման կամ
նախապատվության դրսևորում է, որը նպատակ
է հետապնդում կամ հանգեցնում է որոշակի
հատկանիշով օժտված անձի համար քիչ
բարենպաստ իրավիճակի ստեղծմանը:

● Ուսումնական հաստատությունները լավագույն
միջավայրն են, որտեղ կրթության,
դաստիարակության, իրականացվող սոցիալ-
հոգեբանական աշխատանքների միջոցով
հնարավոր է երեխաների մոտ ձևավորել
հանդուրժողականության գաղափարա-
խոսությունը որպես հասարակության
արժեհամակարգ՝ դրանով իսկ նպաստելով
խտրականության հանգեցնող պատճառների
նվազեցմանը, ինչու չէ՝ նաև վերացմանը [6]։

● Ներառական կրթությունը բացառում է ամեն
տեսակի խտրականություն երեխաների
նկատմամբ, ապահովում է հավասար
վերաբերմունք բոլոր մարդկանց հանդեպ,
կրթական համակարգում ստեղծում է ուրույն
պայմաններ կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիքներ ունեցող անձանց
համար:
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ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

● Յուրաքանչյուր ոք հիմնարար իրավունք ունի
կրթություն ստանալու ցանկացած ուսումնական
հաստատությունում՝ իր կրթական
առանձնահատկություններին և սեփական
կարողություններին համապատասխան [116]։

● «Ներառումը» սովորողների բազմազանությանը
դրականորեն արձագանքելու, անհատական
տարբերությունները ոչ թե որպես խնդիր, այլ
որպես ուսուցումը հարստացնելու
հնարավորության դիտարկումն է։

● «Ներառական կրթությունը» գործընթաց է, որն
ուղղված է սովորողների բազմազանությունից
բխող կարիքների բավարարմանը կրթության
մեջ նրանց նեգրավվածության ընդլայնման և
կրթությունից մեկուսացումը նվազեցնելու
միջոցով [83; 93]:

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

● Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն
դեպքերում երբ բոլոր երեխաները սովորում են
միասին, և նրանց տրվում է համապատասխան
ուղղորդում և աջակցություն, ապա նրանք
բոլորն էլ ձևավորում են կարևոր սոցիալական
հարաբերություններ, դրական վարք և
առաջադիմում են ուսուցման գործընթացում
[81]:

● Ինտելեկտուալ կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող
սովորողները, ովքեր ներառված են եղել
հանրակրթական դպրոցներում, ավելի մեծ
առաջընթաց են ունեցել գիտելիքների ձեռք
բերման տեսանկյունից, քան հատուկ
դպրոցներում սովորողները [84]:

● Կրթության առանձնահատուկ պայմաններ
չունեցող սովորողներն ավելի լավ արդյունքների
են հասել մաթեմատիկայից և
ընթերցանությունից, երբ կրթություն են ստացել
ներառական միջավայրում։
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ՈՉ ԹԵ ԵՐԵԽԱՅԻ, ԱՅԼ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ 

● Յուրաքանչյուր պետություն և հասարակություն
պետք է մշակի և իրագործի այնպիսի
գաղափարներ, որոնք հնարավորություն կտան
յուրաքանչյուր երեխայի հաճախել իր
բնակավայրին մոտ գտնվող ուսումնական
հաստատություն։

● Լավագույն կրթական համակարգը ոչ միայն
հեշտացնում է ուսուցումը, այլև նպաստում է
բազմազանություն ունեցող սոցիալական
աշխարհում երեխայի ներգրավմանը՝
ապահովելով համապատասխան պայմաններ
բոլոր դպրոցական միջոցառումներին՝
մրցույթներին, ներկայացումներին, էքսկուր-
սիաներին նրա ակտիվ մասնակցության համար
[27; 86]։

● Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորումը,
որը ենթադրում է տեղեկատվությունը
սովորողներին հաղորդելու, նրանց ընկալումը
ստուգելու, դասապրոցեսի ժամանակ ակտիվ
մասնակցությունը խթանելու մեթոդների և
մոտեցումների ամբողջություն, պետք է կիրառվի
բոլոր ուսումնական հաստատություններում [29]։

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 

ՍՈՎՈՐՈՂԻՆ 

● Անհատական մոտեցումն ուսուցման
գործընթացում ենթադրում է ոչ միայն
առարկայական ծրագրերի պարզեցում, այլև
դասավանդման մեթոդների ճկունություն և
բազմազանություն, միջավայրային պայմանների
հարմարեցում սովորողի կրթական 
առանձնահատկություններին։ Անհատական 
մոտեցումն ուսուցման գործընթացում 
ապահովում է սովորողի ներգրավվածության
բարձր մակարդակ, առկա կարողությունների և
հմտությունների զարգացման լայն
հնարավորություններ:

● Ուսուցիչը պետք է կարողանա կիրառել տարբեր
մեթոդներ և հնարներ ուսումնական նյութը
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սովորողներին հաղորդելու համար՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր երեխայի զարգացման 
առանձնահատկությունները, կարողությունները, 
ընդունակությունները և անհատական կրթական 
պահանջմունքները։ 

● Հավասարություն չի նշանակում վերաբերվել
բոլորին նույն կերպ․  ուսուցիչը պետք է ճանաչի
իր սովորողներին և նրանց առանձնա-
հատկությունները՝ դրանով իսկ ապահովելով
հավասար հնարավորություններ կրթական
միջավայրում [17; 96; 116]։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

● Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորումը
մարդու սովորելու կարողության գիտական
հիմքերի վրա կազմված գործիք է, որը
հնարավորություն է տալիս կատարելագործել և
առավելագույնս հասանելի դարձնել ուսուցման
գործընթացը բոլորի համար։ Այն ներառում է մի
շարք կոնկրետ առաջարկներ, որոնք հնարավոր
է կիրառել ցանկացած ոլորտի և համակարգի
համար՝ բարձրացնելով սովորողի
գործունեության և մասնակցության մակարդակը։

● Կրթական համակարգում ուսումնառության
համընդհանուր ձևավորման մոտեցումների
կիրառման ժամանակ  ընդունված է համարել, որ
արդյունավետ ուսուցման իրականացման
խոչընդոտները միջավայրի մեջ են, այլ ոչ թե
սովորողի։

● Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման 3
հիմնական դրույթներն են՝
1. ուսուցանվող նյութը պետք է մատուցվի

ավելի քան 1 տարբերակով (օրինակ՝
գրավոր, ձայնային, տեսաձայնային և այլն),
ինչը հնարավորություն է տալիս սովորողին
նյութն ուսումնասիրել իր ուժեղ կողմերից
բխող և իրեն հասանելի տարբերակներով։

2. Ուսումնառության համընդհանուր ձևավո-
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րումը սովորողին հնարավորություն է 
տալիս նաև ընտրել գիտելիքների ստուգման 
իրեն հարմար տարբերակը (օրինակ՝ 
բանավոր, գրավոր, նախագծային 
աշխատանք և այլն)։ 

3. Ուսումնառության համընդհանուր ձևավոր-
ման դեպքում ուսուցիչներն ազատ են
սովորողներին մոտիվացնելու տարբերակ-
ների ընտրության հարցում (հանձնարա-
րությունների ընտրության հնարա-
վորություն, հմտությունների ձևավորում՝
հիմնվելով խաղային գործունեության վրա,
դասարանում կանգնելու կամ քայլելու
հնարավորության ընձեռում և այլն) [30]։

ԲԱՑ ԵՎ ՃԿՈՒՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

● Ուսումնական ծրագրերի ճկունությունը
հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին
համապատասխանեցնել դրանք երեխաների
անհատական կարիքներին, անհրաժեշտության
դեպքում սահմանել անհատական կրթական
նպատակներ, ընտրել այդ նպատակներին
հասնելու համար արդյունավետ ուղիներ և
ժամանակակից մեթոդներ [113]։

● Առարկայական ուսումնական պլանները պետք է
ապահովեն միասնականության և
անհատականության միջև հավասարակշռվա-
ծությունը՝ ընձեռելով բոլոր սովորողներին
համընդհանուր կրթություն ստանալու
հնարավորություն։

● Կրթական համակարգի թափանցիկությունը
խթանում է համագործակցությունը սովորողի,
ծնողի, ուսուցիչների և վարչական
աշխատողների միջև, ինչի արդյունքում
բարձրանում է յուրաքանչյուր երեխայի՝ իր
կարիքներին և կարողություններին
համապատասխան կրթություն ստանալու
հնարավորությունը [30; 86]։
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

● Կրթության առանձնահատուկ պայմաններն
անձի հանրակրթական հիմնական ծրագրի
յուրացմանը նպատակաուղղված առարկայական
ծրագրերի և ուսուցման մեթոդների, ուսուցման
անհատական տեխնիկական միջոցների,
հարմարեցված միջավայրի, ինչպես նաև
մանկավարժական, սոցիալական և այլ
ծառայությունների ամբողջությունն է։

● Կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքի գնահատման արդյունքում սահմանվում
են երեխայի կրթության առանձնահատուկ
պայմանները՝ ապահովելով ծրագրային,
մեթոդական և այլ միջավայրային անհրաժեշտ
հարմարեցումներ, ինչպես նաև մանկավարժա-
հոգեբանական աջակցության ծառայությունների
մակարդակը, ծավալները և տևողությունը:

● Կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող անձն ուսուցման հետ կապված
դժվարություններ, այդ թվում՝ զարգացման
ֆիզիկական կամ մտավոր
առանձնահատկություններ ունեցող անձն է, որի
կողմից հանրակրթական հիմնական ծրագրերը
յուրացվելու համար անհրաժեշտ են կրթության
առանձնահատուկ պայմաններ։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

● Երեխայի կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիքի գնահատումն անձի
կրթական ծրագրերին մասնակցության
դիտարկումն է, երեխայի զարգացման
հնարավորությունների բացահայտումը և
կրթության առանձնահատուկ անհրաժեշտ
պայմանների սահմանումը։

● Գնահատումը բազմակողմանի և ընդգրկուն
գործընթաց է, որի ժամանակ կիրառվում են
տարբեր մեթոդներ, թեստեր, հարցարաններ,
որոնք միտված են կրթական գործընթացում
սովորողի գործունեության ու մասնակցության
դիտարկմանը, առաջադիմության և վարքի



 Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում     մեթոդական ձեռնարկլs  

17 

վերլուծությանը, ձևավորված կարողությունների 
և հմտությունների, ուսումնառությանը 
խոչընդոտող և նպաստող գործոնների 
բացահայտմանը։ 

● Կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքի գնահատումն իրականացվում է
մանկավարժահոգեբանական գնահատման
չափանիշների հիման վրա երեք
մակարդակներում՝ դպրոցական, տարածքային և
հանրապետական։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱ
ԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

● Մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայություններ՝ ուսումնամեթոդական,
հոգեբանական և մանկավարժական
աջակցություն, որը ցուցաբերվում է սովորող
երեխային, նրա ծնողին և մանկավարժական
աշխատողին:

● ՀՀ-ում գործում է երեխայի կրթական կարիքների
արձագանքման եռաստիճան համակարգ։
Կրթության կազմակերպման
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայությունները տրամադրվում են․
1. Դպրոցական մակարդակում՝ դպրոցի

մանկավարժահոգեբանական աջակցության
խմբի կողմից,

2. Տարածքային մակարդակում՝
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնի կողմից,

3. Հանրապետական մակարդակում՝
հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի
կողմից։

● Անհատական ուսուցման պլանավորումը
գործընթաց է, որի ժամանակ ուսուցիչները,
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
խումբն ու ծնողն աշխատում են միասին որպես
մեկ ամբողջական թիմ՝ բավարարելու երեխայի
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առանձնահատուկ կրթական կարիքները։ Թիմի 
սահմանած նպատակները և արդյունքներն 
ամփոփվում են անհատական ուսուցման 
պլանում։ Անհատական ուսուցման պլանը 
հանրակրթության պետական և առարկայական 
չափորոշիչների, ծրագրերի և երեխայի 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիքի հիման վրա կազմված փաստաթուղթ է, 
որը սահմանում է սովորողի կրթության 
կազմակերպման տարեկան նպատակը, 
խնդիրները և դրանց հասնելու 
գործողությունները (ներառյալ՝ աջակցող 
ծառայությունները)։ 

Մենք կարող ենք սովորել, 
պարզապես ո՛չ նույն օրը և ո՛չ նույն կերպ։ 
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ՄԱՍ 1.2. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈւՄ 

 Արդեն շուրջ 20 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունում 
իրականացվում է ներառական կրթություն՝ մեկ դպրոցի կողմից 

սկզբնավորված նախաձեռնությունից դառնալով համընդհանուր 
ներառականություն ունեցող օրենսդրական հիմքով իրականացվող 

ծրագիր: Կրթական ծառայությունների մատչելիության ու 
հասանելիության խնդիրը Հայաստանի 
Հանրապետությունում քննարկումների թիրախ է 

հանդիսանում դեռևս 1990-ական թվականներից, երբ 
երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 

ընդունվեցին երկու կարևորագույն փաստաթղթեր՝ «Երեխաների 
իրավունքների կոնվենցիան» (1989, ՄԱԿ) և «Կրթություն բոլորի 

համար» համաշխարհային հռչակագիրը (2000, Դակար) [11, 116]: 
1990-ական թվականներից սկսած Հայաստանը վավերացրել է 

միջազգային և տեղական մի քանի կարևոր փաստաթղթեր, որոնք նպաստել են 
երկրում ներառական կրթության քաղաքականության մշակմանն ու ներդրման 
ընդլայնմանը։ 2000թ.-ից սկսած ներառական կրթությունը, որպես կրթական 
բարեփոխումների մի մաս, հանդիսանում է նաև ՀՀ կառավարության գերակա 
հիմնախնդիրներից մեկը: 

Անցում կատարել համընդհանուր ներառականության գաղափարին 
նշանակում է ամբողջ համակարգը պատրաստել ներառականության, այսինքն՝ 
ունենալ բաց և ճկուն ուսումնական ծրագրեր, դասավանդման ժամանակակից 
միջոցներ և տեխնոլոգիաներ, վերապատրաստված ուսուցիչներ, հարմարեցված և 
խթանող միջավայր: Այդուհանդերձ դեռևս այս համակարգում առկա են մի շարք 
բացթողումներ և խնդիրներ, որոնք ընդհանուր առմամբ անդրադառնում են 
ներառական կրթության որակի վրա և երբեմն ստեղծում են ձևական բնույթ կրող 
ներառում: Որակյալ կրթության ապահովման հիմքը բազմազանության ընդունումն է՝ 
սահմանված նորմերի, մոտեցումների, ուսումնական ծրագրերի, դասավանդման 
փորձի, ուսուցիչների վերապատրաստման, համակարգի գնահատման և դպրոցների 
կառավարման լուրջ փոփոխությունների հետ կապված մարտահրավերը, որոնց հետ 
ներկայումս բախվում են դպրոցները և ուսուցիչները։ Ստորև ներկայացված են այդ 
մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները: 
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

Մ
ա

րտ
ա

հր
ա

վե
րն

եր
 • ՀՀ-ում գրեթե բոլոր ուսումնական հաստատությունների

շենքերը վաղուց են կառուցված, և դրանցում
ճարտարապետական համընդհանուր ձևավորման
մոտեցումները կիրառված չեն։

● Բազմաթիվ դպրոցների ֆիզիկական միջավայրը
(դասասենյակ, սանհանգույց, մարզադահլիճ, ճաշարան,
համակարգչային սենյակ, դպրոցի բակ, մարզահրապարակ,
դպրոցական գույք) դեռևս խոչընդոտում է առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ազատ
ներառմանը։

• Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաներին անհրաժեշտ հարմարեցված ֆիզիկական
միջավայրի համար չկան առանձին սահմանված
պայմաններ և կանոններ, իսկ ՀՀ առողջապահության
նախարարի կողմից սահմանված սանիտարական
կանոնները և նորմերն ուսումնական հաստատությունների
գույքի ընտրության և դասավորության ժամանակ հաճախ
չեն պահպանվում, ինչն էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը
[14; 19]։

Հ
ա

ղթ
ա

հա
րմ

ա
ն 

ու
ղի

նե
ր • Վաղուց կառուցված շենքերի ֆիզիկական մատչելիությունը

հնարավոր է ապահովել՝ իրականացնելով վերանորոգում
կամ վերակառուցում շինարարական նորագույն
տեխնոլոգիաներով։ Նման աշխատանքների
իրականացման ժամանակ շինությունների մատչելիությունը
լավագույնս ապահովելու համար պետք է պահպանել ՀՀ-ում
քաղաքաշինության համար սահմանված նորմերը։

• ՀՀ-ում գոյություն ունեն իրավական կարգավորումներ,
որոնք սահմանում են դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի
չափանիշները և պայմանները (դասարանում կահույքի,
նստարանների կամ սեղանների միջև անցումների չափերը
և հեռավորությունը պատերից, սովորողների նստարանների
չափսերն ըստ հասակի, բնական և արհեստական
լուսավորության ներկայացվող պահանջները և այլն)։
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● Սովորողների տեղի, դիրքի հարմարեցման և կրթական
տարածքի կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնել ոչ միայն սահմանված կարգերը, այլ նաև սովորողի
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը․  այն
դեպքում, երբ դպրոցը չունի վերելակ, շարժողական
դժվարություններ ունեցող երեխաների տեղաշարժը
հեշտացնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել դասասենյակ
առաջին հարկում, ըստ անհրաժեշտության իրականացնել
սովորողի նստարանի, գրասեղանի կամ դասարանի
նստարանների հարմարեցում, ուշադրության
կենտրոնացման դժվարություններ ունեցող սովորողների
համար դասարանում տեղի ընտրության ժամանակ հաշվի
առնել այնպիսի շեղող հանգամանքներ, ինչպիսիք են
դասարանի դուռը, պատուհանները, սովորողի նստարանին
մոտ գտնվող պահարանները։

● Ուսումնական հաստատությունների գույքի ընտրության և
դասավորության ժամանակ հստակ պահպանել օրենքով
սահմանված նորմերը և հետևել տրված առաջարկներին՝
ապահովելով մատչելի միջավայր ցանկացած սովորողի
համար [15; 24; 30]։
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 • Կարծրատիպային հայացքները դժվար են նահանջում,

ոմանք դեռևս ընդդիմանում են հաշմանդամություն կամ
կրթական կարիքներ ունեցող երեխաների ներառմանը:

• Հաճախ հասարակության նախապաշարմունքները և
վերաբերմունքը մարդկային բազմազանության նկատմամբ
հանգեցնում են խտրականության, իսկ ներառական
կրթության գաղափարների շուրջ ուսուցիչների, ծնողների և
երեխաների մոտեցումների և նրանց ակնկալիքների
տարբերությունները դառնում են կոնֆլիկտների պատճառ և
խոչընդոտում ներառական կրթության իրականացմանը [6;
93; 113]:
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ր ● Ծնողներին, ուսուցիչներին, մանկավարժահոգեբանական

ծառայություն մատուցող մասնագետներին, դպրոցների
վարչական աշխատողներին ինչպես նաև սովորողներին
անհրաժեշտ է տրամադրել խորհրդատվություն կամ
կազմակերպել նրանց համար դասընթացներ, սեմինարներ
ներառական կրթության գաղափարների, համընդհանուր
ներառական կրթության իրականացման գործընթացում
ներգրավված յուրաքանչյուր մասնակցի դերի և
գործառույթների վերաբերյալ։

● Պետք է հաճախակի կազմակերպել փորձի փոխանակման
ծրագրեր, ներկայացնել հաջողված պատմություններ, որոնք
կնպաստեն կարծրատիպերի վերացմանը, մարդկային
բազմազանության վերաբերյալ արժեքային նոր համակարգի
և դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը։

• Ուսուցման գործընթացում պետք է հաճախ օգտագործել
խմբային հանձնարարությունների կամ փոքր խմբերով
նախագծային ուսուցման մեթոդները, որոնք խթանում են
բոլոր, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներգրավ-
վածությունը և ակտիվ մասնակցությունը, նպաստում են
համագործակցելու, միասին աշխատելու, թիմի անդամներին
աջակցելու և հարմարվելու կարողության զարգացմանը,
այլոց նկատմամբ հարգանքի և տարակարծության
նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը [30; 93]։

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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 • Հաճախ հանդիպում են ուսուցիչներ, որոնց մոտ ցածր է 

մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու և 
կատարելագործելու պահանջմունքը․ ուսուցիչները, չունենա-
լով անհրաժեշտ գիտելիքներ ու կարողություններ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
հետ արդյունավետ ուսուցման գործընթաց կազմակերպելու և 
իրականացնելու համար, այդուհանդերձ չեն մասնակցում 
իրականացվող վերապատրաստումներին, չեն ցանկանում 
կամ հետաքրքրված չեն կրթական առանձնա-
հատկություններ ունեցող սովորողների հետ աշխատանքով։ 
Նման դեպքում ուսուցիչն արդյունավետ ներառման 
գործընթացի լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում [14]։ 
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● Ինքնազարգացման ձգտող ժամանակակից անհատ կարող
է դաստիարակել միայն այն ուսուցիչը, ով ունի նույնպիսի
որակներ՝ մասնագիտական կարողունակություն,
մանկավարժական հմտություններ և մասնագիտական
կարողությունները զարգացնելու անընդհատ ձգտում։
Ակնհայտ է այն փաստը, որ միայն բարձր որակավորմամբ
մանկավարժ լինելը բավարար չէ։ Ուսուցիչը պետք է ունենա
ստեղծագործ մտածողություն, լինի սոցիալապես ակտիվ,
մրցակցային, հումանիստական արժեքային համակարգով։

● Ուսուցիչների       գիտելիքների,       կարողությունների      և 

հմտությունների շարունակական զարգացումն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է իրականացնել մասնագիտական 
որակների կատարելագործմանն ուղղված 
վերապատրաստումներ, վարպետաց դասեր, փորձի 
փոխանակման ծրագրեր, դեպքերի քննարկումներ, 
անձնային աճի դասընթացներ։ Երբ ուսուցչի 
հմտությունները շարունակաբար զարգանում են, նա 
վստահություն է ձեռք բերում բոլոր երեխաների, այդ թվում՝ 
կրթական դժվարություններ ունեցող երեխաների ուսուցումն 
արդյունավետ կազմակերպելու գործընթացում։ 

• Պետք է խթանել ուսուցիչների ինքնազարգացումը՝
աշխատանքային գրաֆիկում նախատեսելով ժամանակ, որն
ուսուցիչը կօգտագործի մասնագիտական կարողությունների
զարգացման համար։ Նման մոտեցումներն ակտիվացնում
են աշխատանքային գործունեության մեջ հաջողության
հասնելու դրդապատճառները, մղում մասնագիտական աճի։

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
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• Ուսումնական հաստատություններում կրթության
կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքային
նյութերը (մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ,
դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր, ուսումնական խաղեր և
այլն) բավարար չեն արդյունավետ և աշակերտակենտրոն
կրթություն իրականացնելու համար [14]:



24 

Հ
ա

ղթ
ա

հա
րմ

ա
ն 

ու
ղի

նե
ր • Դպրոցը պետք է անընդհատ համալրի իր գրադարանը,

ունենա հագեցած և համապատասխան կահավորված
լաբորատորիաներ, մեթոդական նոր ուղեցույց-ձեռնարկներ,
ուսումնաօժանդակ նյութեր, ժամանակակից դիդակտիկ
նյութեր և պարագաներ, ապահովված լինի
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլո-
գիաներով։

• Բոլոր այս ռեսուրսները պետք է հասանելի լինեն
յուրաքանչյուր ուսուցչի, սովորողի, անհրաժեշտության
դեպքում նաև ծնողի, ինչը նրանց հնարավորություն կտա
լավագույնս ճանաչել սովորողին, բացահայտել նրա
կարողությունները, ճիշտ կազմակերպել ուսումնական
գործընթացը և բարձրացնել կատարված աշխատանքների
արդյունավետությունը:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
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 ● Ուսուցումը նպատակաուղղված և հատուկ կերպով

կազմակերպված փոխազդեցություն է ուսուցչի և սովորողի
միջև։ Ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը
պայմանավորվում է այդ փոխազդեցության կառուցվածքով,
ձևերով, ընտրված մեթոդներով և բովանդակությամբ։

• Ոչ ճկուն ուսումնական ծրագրերը հնարավորություն չեն
տալիս ուսուցչին համապատասխանեցնել դրանք
երեխաների անհատական կարիքներին, ուսուցման
գործընթացում փորձարկել կամ կիրառել արդյունավետ
մեթոդներ, ինչը կարող է մեծ խոչընդոտ դառնալ ներառման
ճանապարհին [93]:
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նե
ր ● Ուսումնական ծրագրերը պետք է լինեն այնքան ճկուն, որ

ուսուցիչը կարողանա ուսուցանվող նյութը և
առաջադրանքները մատչելի և հասանելի դարձնել բոլոր
սովորողների համար՝ հաշվի առնելով նրանց զարգացման
առանձնահատկությունները, անհատական կարողություն-
ները, նախասիրությունները, հետաքրքրությունները:

• Կրթության կազմակերպման գործընթացում
ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման
մոտեցումների ներմուծումն ու զարգացումը մեր երկրում
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համեմատաբար նոր երևույթ է, սակայն դա 
հնարավորություն Է տալիս ապահովելու յուրաքանչյուր 
երեխայի կրթությունն ու զարգացումը, քանի որ 
ուսումնական առաջադրանքները, անհրաժեշտ 
հանձնարարականները երեխային տրվում են արդեն 
հարմարեցված և իրեն հասանելի տարբերակով [30; 86]։  

ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
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• Ուսուցիչն արդյունավետ ուսումնական գործընթաց
իրականացնելու համար նախապես պետք է պլանավորի իր
աշխատանքը, օրվա թեմային համապատասխան մշակի
դասի պլան, անհատական մոտեցում ապահովելու համար
կազմի լրացուցիչ աշխատանքային նյութեր, լրացնի
անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

• Ուսուցչի աշխատանքային ժամանակը հաճախ չի
բավականացնում այս ամենն իրականացնելու համար և
երբեմն կրում է մեխանիկական բնույթ [14; 113]:
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նե
ր • Համընդհանուր ներառական կրթության շրջանակներում

հանրակրթական դպրոցներում ներդրվել է ուսուցչի
օգնականի հաստիքը։

• Ուսուցչի օգնականի հիմնական գործառույթն է օգնել
առարկայական ուսուցչին սովորողների ուսուցման ու
դաստիարակության պլանավորման և իրականացման
գործընթացներում, դասարաններում դասը կազմակերպել՝
հաշվի առնելով սովորողների բազմազան կարիքները և
ցուցաբերել անհատական մոտեցում դասավանդման ողջ
ընթացքում։

• Ուսուցչի օգնականն օժանդակում է ուսուցչին բոլոր, այդ
թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող սովորողների կրթության կազմակերպման համար
անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի պատրաստման
գործընթացում՝ դրանով իսկ խնայելով ուսուցչի ժամանակը։
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• Ֆինանսական միջոցներն անհրաժեշտ են ուսումնական
հաստատություններին ուսումնառության ընթացքում
սովորողներին անհրաժեշտ առանձնահատուկ պայմանների
ապահովման համար, որը, սակայն, դպրոցների մեծ մասը
չունեն, այդ իսկ պատճառով նրանք հիմնականում
օգտագործում են ռեսուրսներ, որոնք լայն տարածում ունեն
և հասանելի են [14; 19]։
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նե
ր ● Համաձայն Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով հիմնական ֆինանսավորումից բացի՝
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների կրթության կազմակերպման համար
հատկացվում են նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ։

• Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 
16-ի N141-Ն որոշման՝ կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիքների բավարարման համար 
տրամադրվող ֆինանսավորման բարձրացված 
չափաքանակը սահմանվում է՝ ըստ երեխայի կարիքի 
ծանրության աստիճանի։

• Տրամադրված ֆինանսական լրացուցիչ միջոցները պետք է
բացառապես կիրառվեն երեխայի կրթական կարիքին
համապատասխան առանձնահատուկ պայմանների
ապահովման նպատակով։
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՄԱՍ 2. 
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Այժմ, երբ Դուք ունեք ամբողջական պատկերացում այն մասին, թե ինչ է 
ներառական կրթությունը, առաջարկում ենք անցնել առաջ և տեսնել, թե որոնք են 
կրթության առանձնահատուկ պայմանները, որոնք են տարբեր խնդիրների դեպքում 
նախազգուշացնող ազդանշանները, և, իհարկե, ստանալ խորհուրդներ և 
առաջարկություններ տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ 
արդյունավետ աշխատանք կազմակերպելու համար:  

Կարևոր ենք համարում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ երեխայակենտրոն 
կրթությունը զարգացնում է երեխայի ոչ միայն մաթեմատիկական և գրագիտության 
կարողություններն ու հմտությունները, այլև՝ սոցիալ-հուզական, ֆիզիկական և 
իմացական կարողություններն ու հմտությունները, հիմք են հանդիսանում 
երեխաներին ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստման համար:  

«Որպես զարգացման խթանիչ` կրթությունն առանցքային դեր ունի 
անհավասարության նվազեցման և աղքատության կրճատման գործընթացում»: 

Qian Tang ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության գծով գլխավոր տնօրենի օգնական 



  Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs  

29 

ՄԱՍ 2․ 1․  ԽՈՍՔԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Մենք պետք է ձգտենք ոչ թե նրան, որ բոլորը մեզ հասկանան, 
 այլ նրան, որ մեզ չհասկանալն ուղղակի անհնար լինի: 

Վերգիլիոս 

Խոսքը որպես հաղորդակցման դժվարություն 

Հաղորդակցական ունակությունն անձի այն հատկությունն է, որով նա 
փոխհարաբերություններ է հաստատում ուրիշների հետ, համարժեքորեն 
ձևակերպում է իր ասելիքը, տեղեկություններ հաղորդում և ընդունում՝ 
ճշտորեն վերծանելով դրանք, ապահովելով պատշաճ հետադարձ 
կապը: 

Հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների 
փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է 
ունենում փորձի, գիտելիքների, կարողությունների և 
գործունեության արդյունքների փոխանակություն: Այս 
գործընթացում որպես հաղորդակցման սուբյեկտ կարող են  
հանդես գալ ինչպես անհատները, այնպես էլ սոցիալական խմբերը: 
Հաղորդակցությունը վերահսկում է հասարակական կյանքի բոլոր 
կողմերը, մարդկանց և սոցիալական խմբերին: Այն ոչ միայն մարդկանց միջև 
տեղեկատվության անմիջական փոխանցումն է, այլև տեղեկատվության 
հաղորդումն է տեխնիկական միջոցների օգնությամբ: Հաղորդակցությունն իր բոլոր 
տարբերակներով, մասնավորապես խոսքային հաղորդակցման ենթատեսակով 
մարդկանց համար հանդիսանում է ներկայանալու և միմյանց ճանաչելու միջոց:  

Խոսքը բարձրագույն հոգեկան գործընթաց է: Այն կառուցվում է լեզվական 
համակարգի միջոցով և մայրենի լեզվի հետ միասնության մեջ է։ Խոսքի ընդունված 
ձևերին գիտակցաբար տիրապետելը ոչ միայն մարդու զարգացման և 
կենսագործունեության գործընթացում  ունի կարևոր նշանակություն, այլև այն 
համարվում է  սոցիալական ամենակարևոր խնդիրներից մեկը: Խոսքի զարգացման 
շարժիչ ուժը համարվում է հաղորդակցման պահանջմունքն ու անհրաժեշտությունը: 

Հաղորդակցման դասակարգումները շատ տարբեր են, ինչը պայմանավորված 
է դրա գործառույթների և ձևերի բազմազանությամբ: Ըստ տեղեկատվության 
փոխանցման ձևերի՝ հաղորդակցումը լինում է խոսքային (բանավոր, գրավոր) և ոչ 
խոսքային (խորհրդանշաններ, ժեստեր, դիմախաղ)։ 

Հաղորդակցման խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվը տարեցտարի 
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ավելանում է: Այս երեխաները հաճախ կրկնում են բառեր, արտահայտություններ, 
մեջբերում են ամբողջական նախադասություններ մուլտֆիլմերից ու 
համակարգչային խաղերից` առանց հասկանալու դրանց իմաստը: Նրանց խոսքը չի 
ծառայում որպես հաղորդակցման միջոց և բաղկացած է բառերի մեխանիկական 
կրկնումներից: Հաղորդակցման բացակայության դեպքում երեխան ունենում է 
հոգեբանական խնդիրներ, հուզական ու անձնային ոլորտի, վարքի խանգարումներ: 

Խոսքի և հաղորդակցման խանգարումներն ընդգրկում են սովորողի մոտ 
հնչարտասանության, ձայնարձակման, շնչառության, տեղեկատվության ընկալման, 
բառապաշարի սղության, մտքերի ձևակերպման և վերարտադրման 
դժվարությունները։ Խոսքի և հաղորդակցման դժվարությունները կարող են ազդել 
սովորողների ուսումնական գործունեության արդյունավետության, ուսման մեջ 
առաջադիմության, սոցիալականացման, հետագայում՝ մասնագիտության 
ընտրության և մասնագիտական գործունեության վրա:  

Խոսքի և հաղորդակցման խանգարումները հիմնականում բացասաբար են 
անդրադառնում սովորողի կրթական առաջադիմության վրա: Խոսքի և 
հաղորդակցման դժվարությունները համապատասխան աշխատանքների 
իրականացման դեպքում երբեմն կարող են հաղթահարվել ամբողջությամբ կամ 
մասնակիորեն, իսկ որոշ դեպքերում էլ կարող են պահպանվել ամբողջ կյանքի 
ընթացքում: 

Գոյություն ունի խոսքի խանգարումների 2 դասակարգում՝ 
բժշկամանկավարժական և հոգեբանամանկավարժական: Քանի որ խոսքի և 
հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող երեխաներին կրթական 
հաստատություններում տրամադրում են մանկավարժահոգեբանական 
աջակցություն, ուստի խոսքի խանգարումների հոգեբանամանկավարժական 
դասակարգումն առավել կիրառելի է կրթության ոլորտում: 

Հոգեբանամանկավարժական դասակարգման հիմքում ընկած են 
լեզվաբանական և հոգեբանական չափանիշները, և հաշվի են առնվում խոսքային 
համակարգի հիմնական կառուցվածքային բաղադրիչները: Համաձայն 
հոգեբույժների ամերիկյան ասոցիացիայի կողմից հրատարակված ձեռնարկի՝ DSM-
5-ի, խոսքի խանգարումները դասվում են 2 խմբի. 

1. հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ,
2. հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ։
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Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ 

Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Հնչյունային թերզարգացում (ՀԹ) ունեցող սովորողների մոտ առկա են 
հնչյունների, հնչյունախմբերի խանգարումներ, որոնք դրսևորվում  են 
հնչարտաբերման դժվարություններով՝ հնչյունների աղավաղում, բացակայություն: 
Հնչյունային թերզարգացումը հիմնականում չի ազդում հնչութային լսողության, 
բառապաշարի, խոսքի քերականական կառուցվածքի, ընթերցանության և գրավորի 
վրա:  

Հնչյունահնչութային թերզարգացում (ՀՀԹ) ունեցող սովորողների մոտ առկա 
են հնչարտաբերման և հնչյունահնչութային գործընթացների (վերլուծություն, 
համադրություն, ընկալում և պատկերացում) խանգարումներ, որոնք դրսևորվում են 
հնչյունների շփոթումների, փոխարինումների և աղավաղումների տեսքով: Բանավոր 
խոսքի դժվարություններն իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում գրավոր 
խոսքում: 

Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում (ԽԸԹ) ունեցող սովորողների մոտ առկա 
են հնչարտաբերման, հնչյունահնչութային գործընթացների, բառաքերականական և 
շարահյուսական կառուցվածքների խանգարումներ: Կարող են նկատվել նաև 
ուշադրության, հիշողության, ընկալման, մտածողության և շարժունակության հետ 
կապված դժվարություններ [4; 25]: 

Հաղորդակցման միջոցների խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներն իրենց բացասական 
ազդեցությունն են ունենում սովորողների ուսումնական առաջադիմության վրա։ 
Ուսուցիչները կարող են նկատել այն հիմնական ազդակները, որոնք վկայում են 
հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումների առկայության մասին: 
Հաղորդակցման միջոցների խանգարումների առկայության դեպքում սովորողը 

Քննարկման հարցեր 

• Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ ունեցող
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։

• Հաղորդակցման միջոցների խանգարումների 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ:

• Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ ունեցող
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու
արդյունավետ ռազմավարություններ:
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դժվարանում է՝ 

● տարբերակել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները,
● ճիշտ արտաբերել առանձին հնչյուններ կամ հնչյունախմբեր (արտաբերում է

աղավաղված, շփոթում կամ փոխարինում է մեկ այլ հնչյունով),
● շարադրել մտքերը՝ պահպանելով շարահյուսական կանոնները,
● մտքերն արտահայտել խոսքով․  բառապաշարը չի համապատասխանում

տարիքային զարգացման չափանիշներին, հաճախ կիրառում է
հաղորդակցման հարալեզվական միջոցներ,

● հասկանալ և կատարել հրահանգները,
● պատասխանել տրված հարցին կամ պատասխանում է ուշացումով,
● հեգել, վանկատել, տրված հնչյուններով և վանկերով բառեր կազմել, որոշել

հնչյունի տեղը բառում,
● հաղորդակցվել, ինչի արդյունքում ուսումնական գործընթացում ունենում է

հարմարեցումների կամ օգնող սարքավորումների կարիք,
● մտքերը ճիշտ արտահայտել գրավոր կերպով, քանի որ արտաբերման

դժվարություններն արդրադառնում են նաև գրավոր խոսքի վրա,
● կատարել հնչյունահնչութային վերլուծություն, համադրություն,
● ընկալել և պատկերացնել հնչյուն և տառ համադրությունները,
● կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, արագ անցում կատարել գործողության մի

տեսակից մյուսին [38; 65; 100]։

Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռ ազմավարություններ 

Հաղորդակցման միջոցների խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● պահպանեք խոսքի հատուկ ռեժիմ՝ խոսեք ոչ շատ արագ, պարզ, հստակ,
հասկանալի և ընդգծված արտասանությամբ։

● Հարցերը և առաջադրանքները բաժանեք մասերի։
● Առաջադրանքները բացատրեք պարզ, համառոտ նախադասություններով։
● Հաճախ կրկնեք առաջադրանքը։
● Հրահանգը ուղեկցեք ժեստով և դիմախաղով։
● Ապահովեք կարճ դադարներ գերլարվածություն չառաջացնելու նպատակով:
● Դադարները համալրեք մկանների զարգացմանն ուղղված 

վարժություններով։
● Հարցերը տվեք հաջորդաբար և շարունակեք միայն պատասխան ստանալուց
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հետո։ 
● Օգտագործեք համակարգիչ, այդ դեպքում հաղթահարվում են թե՛

անընթեռնելի ձեռագրի հետ կապված խնդիրները, թե՛ նուրբ
շարժունակության հետ կապված խնդիրները, որոնց պատճառով սովորողը չի
կարողանում բռնել գրիչ կամ մատիտ։

● Կատարեք բառային աշխատանքներ՝ բոլոր անծանոթ բառերի
բացատրությամբ։

● Կատարեք բառային աշխատանքներ բոլոր անծանոթ բառերի
բացատրությամբ։

● Կիրառեք շուտասելուկներ, առակներ, առածներ արտաբերման բարելավման
նպատակով։

● Համոզվեք, որ սովորողը հասկացել է Ձեր խոսքը, դիմեք նրան՝ խնդրելով
բացատրել ասվածի իմաստը, ինչը հնարավորություն կտա երկխոսության մեջ
մտնել նրա հետ։

● Ժամանակ տվեք սովորողին՝ ըմբռնելու հանձնարարությունների իմաստը, և
մի շտապեցրեք նրան պատասխանի համար։

● Կիրառեք վարժություններ ուշադրության, հիշողության և մտավոր այլ
գործընթացների զարգացման համար [25]։

● Ապահովեք դասասենյակն անհրաժեշտ հարմարեցումներով՝ տեսա-
ձայնադարանով, լուսավորությամբ և զանազան դիդակտիկայով։

● Կիրառեք լոգոռիթմիկ խաղեր՝ երկխոսություն և երգ-շարժումների
ուղեկցմամբ, ռիթմիկ վարժություններ, դասի կամ դասամիջոցի ժամանակ
բոլոր սովորողների մասնակցությամբ։

● Կիրառեք հնչյունների ամրապնդմանն ու տարբերակմանն ուղղված
վարժություններ։

● Հարստացրեք բառապաշարը, ձևավորեք և զարգացրեք խոսքի
քերականական կողմը՝ լեզվի բնականոն զարգացման
օրինաչափություններին համապատասխան:

● Խրախուսեք սովորողին հստակ ու տրամաբանական հաջորդականությամբ
շարադրել իր մտքերը, հարցեր տալ և պատասխանել տրված հարցերին։

● Բարձրաձայն պարզաբանեք, մեկնաբանեք այն, ինչ ասաց կամ ցույց տվեց
երեխան։

● Օգտագործեք լեզվական միջոցներ սոցիալական փոխներգործության
համար, ինչպես նաև ընդլայնեք հաղորդակցման հնարավորությունները՝
օգտագործելով այլ զգայարանների համար ազդակներ (նկարներ, ձայնային
հուշումներ և այլն),

● Հաշվի առեք սովորողի դժվարությունների ոլորտը, երբ հարցեր կամ
հրահանգներ եք տալիս նրան։

● Համագործակցեք համապատասխան մասնագետների (լոգոպեդի) հետ  [117]։
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Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ 

Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները 

Կակազություն ունեցող սովորողների մոտ առկա են խոսքի տեմպի, ռիթմի ու 
սահունության խանգարումներ, որոնք ուղեկցվում են մկանների ջղաձգումներով: 
Կակազության առաջացման պատճառները բաժանվում են 2 խմբի` 
նախատրամադրող և առաջացնող: Կակազության հիմնական ախտանիշներն են 
խոսքային ջղաձգումները (արտաբերական, ձայնային, շնչառական), խոսքի տեմպի, 
ռիթմի խանգարումները, խոսքի խանգարման վրա սևեռված լինելը, խոսելու վախը 
(լոգոֆոբիա), հնարքները (օրինակ՝ էմբոլոֆրազիաներ՝ նախադասության 
ընդհանուր իմաստի հետ կապ չունեցող հնչյունների, վանկերի, բառերի 
օգտագործում), խոսքի տեմպի գիտակցված փոփոխում (սովորաբար տեմպն 
արագացնում են, երբեմն էլ՝ հակառակը): 

Խոսքային նեգատիվիզմի դրսևորումներ (մուտիզմ) ունեցող երեխաները 
սովորաբար չունեն խոսքի կամ արտաբերական օրգանների խանգարումներ, նրանց 
մոտ չկա գլխուղեղում խոսքի համար պատասխանատու խոսքաշարժողական և 
խոսքալսողական կենտրոնների ախտահարում կամ շնչառական համակարգի 
խնդիրներ, սակայն նրանք չեն խոսում, չեն հաղորդակցվում: Նրանց մտավոր 
զարգացման մակարդակը հիմնականում համապատասխանում է տարիքային 
չափանիշներին: Նրանց գրավոր խոսքը և գրավոր խոսքով հաղորդակցումը հաճախ 
կարող է պահպանված լինել: Մուտիզմի դրսևորումները բազմաթիվ են. մի դեպքում 
երեխան ընդհանրապես չի խոսում կամ խոսում է միայն որոշակի անձանց հետ 
որոշակի իրավիճակում, մեկ այլ դեպքում՝ երեխան պարզապես խոսելու ցանկություն 
չունի:  

Ըստ լեհ հետազոտող Ե. Մինչակիևիչի՝ մուտիզմ կարող է հանդիպել 
տարիքային տարբեր խմբերի երեխաների մոտ: Հեղինակը մուտիզմով երեխաներին 
բաժանում է երկու խմբի: Առաջին խմբին դասվող երեխաները չեն շփվում իրենց 
շրջապատի հետ, երկրորդ խմբում այն երեխաներն են, ովքեր վախ ունեն 

Քննարկման հարցեր 

• Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ ունեցող
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։

• Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումների
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ:

• Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ ունեցող
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ
ռազմավարություններ:
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հաղորդակցման նկատմամբ և նախընտրում են չխոսել: Ծնողներն ու ուսուցիչները 
նման երևույթն անվանում են ամաչկոտություն և սոցիալական դեզադապտացիայի 
վիճակ, չնայած հաճախ նկատվում է, որ նման երեխաների ծնողները ևս ամաչկոտ 
են ու դժվարությամբ են հաղորդակցվում մարդկանց հետ: 

Ընտրողական հոգեկան ակտիվության կտրուկ նվազումով պայմանավորված 
խոսքի թերզարգացում ունեցող սովորողների մոտ առկա է սոցիալական 
ֆոբիաներով պայմանավորված հաղորդակցվելու ցանկության բացակայություն: Այս 
դեպքում չկան խոսքային օրգանների կառուցվածքային և օրգանական 
խանգարումներ (նմանվում է մուտիզմին), սակայն դրսևորման պատճառ կարող են 
լինել արտաքին միջավայրային գործոնները: Երեխայի մոտ հոգեկան ակտիվության 
նվազումը կարող է փսիխոզի առաջնային դրսևորումը լինել, որը նախ և առաջ 
նկատում են ծնողները։ Նման դեպքերում երեխան դառնում է զգայուն, դեռևս վաղ 
տարիքից չի հաղորդակցվում, վարքագիծն աչքի է ընկնում շրջապատից 
մեկուսանալով, սահմանափակ հետաքրքրություններով: Սրանով պայմանավորված՝ 
նա կարող է լինել ագրեսիվ նույնիսկ մոր նկատմամբ, իսկ երեխայի հետ շփվելու, 
հաղորդակցվելու բոլոր փորձերը կարող են անհաջողությամբ ավարտվել [4; 65; 
100]: 

Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ 

Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներն իրենց բացասական 
ազդեցությունն են ունենում սովորողների ուսումնական գործունեության 
առաջընթացի վրա։ Ուսուցիչները կարող են նկատել այն հիմնական ազդակները, 
որոնք վկայում են հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումների 
առկայության մասին: Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը․   

● սովորողը գիտակցում է իր դժվարությունները, որի հետևանքով կաշկանդվում 
է խոսելիս, 

● հաղորդակցվում է ընտրողաբար, 
● չունի հաղորդակցվելու ցանկություն, 
● հաղորդակցումը սահմանափակվում է իր հետաքրքրությունների 

շրջանակում, 
● խուսափում է մասնակցություն ունենալ մեծ միջոցառումներին, 

հավաքույթներին և այլն, 
● հասկանում է հրահանգները, սակայն չի արձագանքում դրանց, 
● երկխոսություն չի նախաձեռնում, 
● դժվարանում է բարձրաձայն խոսել դասարանում, 
● անհանգիստ է կամ ամաչում է խոսելիս, 
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● խոսքի տեմպն ավելի արագ է կամ հակառակը,
● խոսելիս նկատվում են շնչառական դադարներ,
● խոսքն ուղեկցվում է լարված շարժումներով կամ դիմախաղով,
● խոսքը սահուն չէ, առկա են խոսքային ջղաձգումներ (արտաբերական,

ձայնային, շնչառական), նկատվում են ձայնի, խոսքի տեմպի ու ռիթմի
խանգարումներ, շարժողական ոլորտի խանգարումներ,

● երեխան սևեռված է խոսքի խանգարման վրա, ունի խոսելու վախ
(լոգոֆոբիա),

● խոսելիս կիրառում է հնարքներ (օրինակ՝ էմբոլոֆրազիաներ՝
նախադասության ընդհանուր իմաստի հետ կապ չունեցող հնչյունների,
վանկերի, բառերի օգտագործումը, խոսքի տեմպի գիտակցված փոփոխում.
սովորաբար տեմպն արագացնում են, երբեմն էլ՝ հակառակը),

● խոսում է՝ բառերը մասերի բաժանելով, ձայնավոր հնչյունները
երկարացնելով, մեղեդայնություն հաղորդելով [65; 100]։

Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ  

Հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումներ ունեցող սովորողների 
կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● ձևավորեք մասնակցության դրական մոտիվացիա։
● Համոզվեք, որ սովորողը տվյալ պահին ցանկանում է արտահայտել իր

մտքերը և հարգեք լռելու իրավունքը, եթե երեխան չի ցանկանում
պատասխանել։

● Կիրառեք ռիթմիկ - խոսքային վարժություններ։
● Կիրառեք համագործակցային մոտեցումներ դասապրոցեսի ընթացքում, երբ

սովորողները յուրացնում են նոր նյութը գործնական աշխատանքների
միջոցով։

● Մշակեք այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներ։
● Կազմակերպեք իրավիճակային խնդիրներ՝ հնարավորություն տալով

սովորողներին ինքնուրույն գտնել հաղթահարման միջոցներ հաղորդակցվելու
համար։

● Երեխայի հետաքրքրությունները ներառեք հաղորդակցման և շփման մեջ։
● Ըստ անհրաժեշտության՝ դասարանը բաժանեք փոքր խմբերի (այդպիսով

սովորողները միմյանց կաջակցեն և սերտ կհամագործակցեն) կամ
առաջարկեք աշխատել զույգերով։
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● Ապահովեք բոլոր սովորողների մասնակցությունը դասապրոցեսին։ 
● Դադարների ժամանակ կիրառեք շնչառական վարժություններ՝ բարելավելով 

խոսքի ըմբռնելիությունը, տեմպը, ռիթմը, արտահայտչականությունը։ 
● Դադարները համալրեք դերային խաղերով։ 
● Սովորողին դիմեք անունով և համոզվեք, որ գտնվում եք նրա ուշադրության 

կենտրոնում։ 
● Սովորողին առաջատար դեր տվեք երկխոսության մեջ և ժամանակ 

հատկացրեք, որպեսզի նա կարողանա արձագանքել ուսուցչի 
հրահանգներին: 

● Սովորողի հետ երկխոսության ընթացքում օգտագործեք համառոտ և պարզ 
նախադասություններ, օգտագործեք միևնույն բառերը նույն գաղափարների 
կամ երևույթների մասին խոսելիս, հրահանգները բաժանեք առանձին 
մասերի, խոսքն ուղեկցեք ժեստերով, նշաններով և դիմախաղով, խուսափեք 
սովորողին ավելորդ բառերով ծանրաբեռնելուց, ավելորդ տեղեկատվություն 
հաղորդելուց, խուսափեք խոսքի մեջ բացասական և վերացական 
գաղափարներ օգտագործելուց։ 

● Ստեղծեք այնպիսի իրավիճակ, որտեղ սովորողը «ստիպված կլինի» 
օգնություն խնդրել, հարցեր տալ, խոսել կամ հաղորդակցվել 
այլընտրանքային միջոցներով։ 

● Օգտագործեք խոսքի ճիշտ մոդել։ 
● Կենտրոնացեք ինտերակտիվ և հեշտ հաղորդակցության վրա։ 
● Ցույց տվեք սովորողին, որ լսում եք իրեն։ 
● Խոսեք անմիջապես սովորողի հետ։ 
● Հետևեք սովորողի խոսքի տեմպին՝ չշտապեցնելով կամ չընդհատելով նրան։ 
● Խրախուսեք հաղորդակցման դժվարություններն այլ ոլորտների 

կարողություններով՝ բարձրացնելով սովորողի ինքնագնահատականը:  
● Համագործակցեք լոգոպեդի և հոգեբանի հետ։ 
● Խրախուսեք յուրաքանչյուր կատարած աշխատանքը կամ փորձը [25; 117]։ 
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Գրի և ընթերցանության խանգարումներ 
 

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող սովորողների  
զարգացման առանձնահատկությունները 

Գիրն ու ընթերցանությունը խոսքային գործունեության ձևավորման բարդ և 
բազմամակարդակ գործընթացներ են, որոնց իրականացմանը մասնակցում են մի 
շարք վերլուծիչներ՝ խոսքալսողական, խոսքաշարժողական, տեսողական, 
տեսատարածական, ընդհանուր շարժողական, որոնց միջև ձևավորվում է սերտ կապ 
ու փոխկապակցվածություն: Գիրն ու ընթերցանությունը համակարգային 
ֆունկցիաներ են, ուստի այդ համակարգի որևէ օղակի ոչ լիարժեք աշխատանքը 
հանգեցնում է ամբողջ համակարգի աշխատանքի խանգարման: Գրի և 
ընթերցանության գործընթացներին գործնականում մասնակցում է ամբողջ 
գլխուղեղը։ Հոգեբանամանկավարժական դասակարգման մեջ չեն առանձնացվում 
գրավոր խոսքի խանգարումները. դրանք դիտարկվում են որպես 
հնչյունահնչութային թերզարգացման և խոսքի ընդհանուր թերզարգացման 
հետևանք: 

Դիսգրաֆիան գրի գործընթացի մասնակի խանգարումն է, որի ժամանակ 
երեխաների մոտ դրսևորվում են յուրահատուկ բնույթի կայուն և կրկնվող սխալներ՝ 
պայմանավորված գրի համար պատասխանատու բարձրագույն հոգեկան 
ֆունկցիաների խանգարումներով: 

Դիսլեքսիան ընթերցանության գործընթացի մասնակի խանգարումն է, որի 
ժամանակ երեխաների մոտ դրսևորվում են յուրահատուկ բնույթի կայուն և կրկնվող 
սխալներ՝ պայմանավորված ընթերցանության համար պատասխանատու 
բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներով [1; 4]: 

Գրի և ընթերցանության խանգարումների առկայության մասին 
 նախազգուշացնող ազդակներ 

Գրի և ընթերցանության խանգարումներն իրենց բացասական ազդեցությունն 

Քննարկման հարցեր 

• Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Գրի և ընթերցանության խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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են ունենում սովորողների ուսումնական գործունեության առաջընթացի վրա։ 
Ուսուցիչները կարող են նկատել այն հիմնական ազդակները, որոնք վկայում են 
հաղորդակցման միջոցների կիրառման խանգարումների առկայության մասին: Գրի 
և ընթերցանության խանգարումների առկայության դեպքում սովորողը՝  

● դժվարանում է տարբերակել տառերի գրաֆիկական պատկերները, 
● չի զգում նախադասության սահմանները (սկիզբ, ավարտ), 
● աղավաղում է նախադասության կառույցները (բառերի մասերի առանձին 

գրություն, բառերի իրար միացում), 
● թույլ է տալիս տառերի, օժանդակ բայերի միացումներ, 
● գրում և ընթերցում է դանդաղ, 
● գրելիս, կարդալիս և խոսելիս կատարում է տառերի, վանկերի 

տեղափոխություններ, բացթողումներ և փոխարինումներ, 
● չի կողմնորոշվում էջի, լուսանցքի կամ տողի սահմաններում, 
● դժվարանում է ճիշտ արտաբերել բարդ և ածանցավոր բառերը՝ 

վերջավորությունները սղելով, 
● չի տարբերակում հնչողությամբ նման հնչյունները, 
● գրում է միայն տպատառերով, 
● տառապատկերները տեսնում է գլխիվայր շրջված կամ 

տեղափոխություններով, 
● ձախլիկ է, բայց ուսուցանվել է աշխատել աջ ձեռքով, 
● ընտանիքում հաղորդակցվում է մեկից ավելի լեզուներով, 
● չի պահպանում խոսքի բառաքերականական և շարահյուսական կողմերը,  
● չի պատկերացնում խոսքի հնչյունահնչութային գործընթացները, 
● ժամանակից շուտ է սկսել կարդալ սովորել, 
● աղավաղում է տառերի գրությունը, 
● շփոթում և փոխարինում է գրաֆիկորեն մոտ տառերը, 
● փոխարինում է արտաբերությամբ մոտ հնչյունները, 
● ունի խոսքի քերականական կողմի խանգարում (ագրամատիզմ), 
● ունի հայելային գիր, ընթերցում է ձախից աջ կամ գիրքը շրջած, 
● ընթերցում է ավելի դանդաղ, քան հասակակիցները, 
● ընթերցածի իմաստն ընկալում է ոչ լիարժեք, 
● շփոթում է հոլովական վերջավորությունները, 
● փորձում է գուշակել ընթերցած բառը առաջին տառերից,  
● դժվարանում է հեգել բառերը, 
● չի պատկերացնում վանկային կառույցը, դժվարանում է վանկատել բառերը, 
● կատարում է բառերի փոխարինումներ այլ բառերով, 
● ոչ լիաժեք պատկերացում ունի ձևերի և մեծությունների մասին, 
● դժվարանում է տարբերակել մարմնի աջ ու ձախ մասերը, 
● դժվարանում է կատարել հավասարակշռված (կոորդինացված) շարժումներ, 
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● ունի ձեռքի մկանների բարձր կամ ցածր տոնուս, որն ուղեկցվում է արագ
հոգնածությամբ [65; 100]։

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ  

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● պարզեցրեք ուսուցման միջոցները տեսողական խթանիչ միջոցներով
(նկարներ, դիագրամներ, պաստառներ, աղյուսակներ)։

● Ակտիվացրեք բոլոր զգայարանների աշխատանքները. երեխաները պետք է
լսեն, դիտեն, խոսեն և զգան։

● Ապահովեք կարճաժամկետ դադարներ գերլարվածություն չառաջացնելու
նպատակով։

● Ներգրավեք սովորողին տարատեսակ գործունեության մեջ, ինչպես, օրինակ,
մաքրել գրատախտակը, փոխարինել դասագրքերը, բաժանել տետրերը,
հագնվել կոկիկ, ուղղել այն առարկան, որը իր տեղում չէ, կապել կոշիկի
քուղերը, դասավորել դպրոցական պայուսակը, լրացնել օրագիրը և այլն։

● Օգտագործեք վանկային, տառային աղյուսակներ։
● Հնարավորություն տվեք բարձրաձայն ընթերցելու։
● Կիրառեք ինտելեկտուալ, զարգացնող բառախաղեր՝ անագրամմաներ (մի

բառի տառերն օգտագործելով՝ կազմել այլ բառեր), ռեբուսներ, կախարդական
շղթա (գտնել բառի ասոցիատիվ զույգը, օրինակ՝ հիվանդություն - կարմիր
խաչ, կով - կաթ, դրոշ - երկիր), բառային լաբիրինթ (խառը դասավորության
տառերից կազմել բառեր), բառային մատրյոշկաներ (երկար բառից կազմել
կարճ բառեր և դասավորել հերթականությամբ՝ ըստ տառերի քանակի) և այլն։

● Օգտագործեք տեսողական թելադրությունների մեթոդը (տես՝ Ի.Տ.
Ֆեդորենկոյի մեթոդիկա)։

● Կատարեք ձեռքերի համաչափ հայելային պատկերման (նմանակման)
վարժանքներ։

● Կիրառեք հնչութային ընկալմանը, վերլուծությանն ու համադրությանն
ուղղված խաղեր, բառակազմական և վերլուծական վարժություններ։

● Նոր նյութը մատուցեք հնարավորինս տեսանելի և լսելի՝ կիրառելով
մոդուլային տեխնոլոգիան։

● Մշակեք կանոններ՝ չսահմանափակելով սովորողների ակտիվությունն ու
ազատությունը։
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● Կիրառեք տեղեկատվական բազմազան տեխնոլոգիաներ՝ տեսաձայնային 
էֆեկտներով։ 

● Կատարեք մատների վարժություններ, մարզումներ՝ գրավոր 
աշխատանքներից առաջ և հետո։ 

● Իրականացրեք լեզվական վերլուծության ու համադրության զարգացում՝ 
հնչյունային ընկալում, հնչյունային և վանկային վերլուծություն և համադրում, 
քերականական սխալների հաղթահարում, տեսատարածական 
գործառույթների զարգացում։ 

● Համոզվեք, որ դասարանում բոլոր սովորողները, նույնիսկ նրանք, ովքեր 
ունեն ուսումնառության, զարգացման կամ մասնակցության խոչընդոտներ, 
իրենց արժևորված են զգում։ 

● Ունեցեք բարձր ակնկալիքներ սովորողների մտավոր կարողությունների 
վերաբերյալ, սակայն սպասումները նրանց գրավոր պատասխաններից և 
կարդալու հմտություններից պետք է լինեն ողջամիտ։ 

● Եղեք հետևողական հանձնարարություններ տալիս, խոսքը կառուցեք 
սովորողին ծանոթ բառերով կազմված պարզ նախադասություններով։ 

● Կիրառեք վանկային ընթերցանության տեխնիկան՝ ընթերցվող նյութը, 
բնագիրը բաժանելով վանկերի։ 

● Ծածկեք ընթերցվող նյութը, բնագիրը՝ տեսանելի թողնելով միայն ընթերցվող 
կարճ պարբերությունը կամ նախադասությունը։ 

● Զարգացրեք տեսողական ընկալումը, վերլուծությունն ու համադրությունը։ 
● Ընդարձակեք տեսողական հիշողության ծավալը։ 
● Զարգացրեք տարածական ընկալումը։ 
● Թելադրության համար նախատեսած նյութը նախապես տրամադրեք 

սովորողին՝ տեսողությամբ մտապահելու համար։ 
● Արտագրությունները երբեմն փոխարինեք տառերի տարբերակման 

աշխատանքներով (օրինակ՝ գրությամբ նման տառերի ընդգծում)։ 
● Արտագրություններն առաջարկեք գրաֆիկական սխեմաներով (օրինակ՝ 

ենթակա, ստորոգյալ)։ 
● Հանձնարարեք բառակազմական բանավոր և գրավոր առաջադրանքներ։ 
● Ուսումնական նյութը տվեք սովորողին նախադասությունների խառը 

դասավորությամբ, որպեսզի նա ինքնուրույն այն համակարգի։ 
● Տվեք տեքստի հետ կապված այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ սովորողը 

պետք է նշի նախադասության սկիզբն ու ավարտը, խառը բառերից ստանա 
միտք արտահայտող նախադասություններ, առանձնացնի նախադասություն, 
որը պարունակում է որոշակի քանակով բառեր, առանձնացնի ձայնավոր կամ 
բաղաձայն հնչյունները, որոշի բառերի տեղը նախադասության մեջ (նշված 
բառը որերորդն է) կամ շարունակի անավարտ պատմությունը։ 

● Կատարեք խմբավորման աշխատանքներ (օրինակ՝ նկարները դասավորել 
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երկու շարքով՝ ըստ նրանց անվանումներում լսվող հնչյունների քանակի): 
● Տվեք այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ սովորողը պետք է գտնի և անվանի

իրար վրա նկարված ուրվագծային պատկերները, տառերը։
● Թույլ տվեք սովորողին գրավոր աշխատանքները կատարել մատիտով կամ

ջնջվող գրիչով։
● Հաճախ հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող սովորողը «փայլում է» իր

բանավոր խոսքով․  խրախուսեք դա, քանի որ այն վստահություն է ներշնչում
սովորողին:

● Համագործակցեք այլ մասնագետների հետ [1; 8; 117]։
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Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ խոսքի և 
հաղորդակցման խանգարումների դեպքում 

Հաշվի առնելով խոսքի և հաղորդակցման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները՝ ուսուցման գործընթացում 
անհրաժեշտ է կիրառել գիտելիքների ստուգման և գնահատման այլընտրանքային 
տարբերակներ։ Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝  

● սովորողի գիտելիքների գնահատումն իրականացրեք անհատական
սկզբունքով՝ հաշվի առնելով նրա զարգացման առանձնահատկությունները,
անհատական ուսուցման պլանով նրա կարողություններին
համապատասխան սահմանված նպատակները։

● Գնահատեք սովորողի գործունեությունը՝ ակտիվությունն ու մասնակցությունը
գործունեության բոլոր ոլորտներում, օրինակ՝ համագործակցելու և
կանոններին հետևելու կարողությունը և այլն։

● Հաճախ գնահատեք սովորողի կատարված աշխատանքի համար, անգամ
եթե այն սխալ է, չէ՞ որ նա ջանքեր է գործադրել։

● Գնահատեք միայն չափանիշների վրա հիմնվելով, իսկ գիտելիքի և
հմտությունների գնահատման չափանիշը պետք է լինի սովորողի համար
մշակված անհատական ծրագրի բովանդակության յուրացման մակարդակը:

● Գնահատեք ամենօրյա փոքր հաջողությունները «Անհատական նվաճումների
թերթիկում»∗։

● Անհատական օրագրերում գնահատեք ոչ միայն գիտելիքները, այլև
ակտիվությունն ու մասնակցությունը։

● Գնահատեք միայն սովորողներին ծանոթ ձևաչափով և գնահատման
չափանիշներով, որոնք կարելի է մշակել նաև համատեղ։

● Գնահատեք՝ հիմնվելով խմբային աշխատանքների վրա։
● Գնահատեք նյութի յուրացնելու մակարդակը «փոխադարձ գնահատման»

միջոցով․  սովորողները գնահատում են դասը, թե ի՞նչ, ինչպե՞ս և ինչքա՞ն
յուրացվեց իրենց կողմից։

● Հնարավորություն տվեք սովորողներին կատարել հետահայաց
ինքնագնահատում․  սովորողները, ավարտելով ամբողջական թեման,
գնահատում են իրենց կողմից ձեռք բերված գիտելիքները։

● Օգտագործեք ինքնագնահատման տեխնիկաներ՝
⮚ արտացոլման ինքնագնահատում՝ սովորողներն աշխատում են 

զույգերով և գնահատում մեկը մյուսի աշխատանքը, 
⮚ կանխատեսվող ինքնագնահատում՝ սովորողները, ծանոթանալով նոր 

∗ Անհատական նվաճումների թերթիկը մշակվում է ուսուցչի կողմից յուրաքանչյուր առարկայի համար առանձին, 
չունի սահմանված ձևաչափ և համապատասխանեցվում է յուրաքանչյուր երեխայի առանձնահատկություններին։ 
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նյութին, մշակում են իրենց կարողություններին համապատասխան 
գնահատման չափանիշներ՝ նշելով «աճի գագաթնակետը»։ 

● Գնահատեք՝ հաշվի չառնելով հանձնարարությունների կատարման համար
տրամադրված հավելյալ ժամանակը։

● Գնահատեք միայն ճիշտ նշված տարբերակները՝ չկենտրոնացնելով
սխալների վրա և օգտագործելով կանաչ գույնի գրիչ գրված ճիշտ
տարբերակներն ընդգծելու համար։

● Օգտագործեք 2 գույնի գրիչ սովորողի գրավոր աշխատանքները
գնահատելիս. մեկը՝ ուղղումների համար, մյուսը՝ առաջարկությունների
(շտկումների ժամանակ պետք է ուղղել հատկապես այն սխալները, որոնք
նախապես սովորողին ուսուցանվել են)։

● Ընտրեք մի քանի հիմնական սխալներ և կենտրոնացեք հենց դրանց վրա՝
չծանրաբեռնելով սովորողին իր սխալներով։

● Գիտելիքի ստուգումն իրականացրեք սովորողին հարմար տարբերակով՝
գրավոր կամ բանավոր՝ հաշվի չառնելով գրավոր խոսքի խանգարումները։

● Փորձեք զրույցի միջոցով նախնական որոշված գնահատականը համեմատել
սովորողի ինքնագնահատման արդյունքի հետ (քննադատական
գնահատում)։

● Սովորողի գրավոր աշխատանքները ստուգելիս փորձեք հասկանալ նրա
սխալների պատճառները և հնարավորություն տվեք ուղղել դրանք այդ
պահին, ինչը հնարավորություն կտա Ձեզ հասկանալու, թե նա հատկապես
ինչ բնույթի սխալներ է թույլ տալիս:

● Գնահատական տվեք ոչ միայն աշխատանքն ավարտելուց հետո, այլև՝
առաջադրանքի յուրաքանչյուր հարցի համար, ինչը հնարավորություն է
տալիս սովորողին տեսնել իր բոլոր բացթողումները և ճիշտ
պատասխանները։

● Համակարգչային գնահատում, որտեղ համակարգչային ծրագիրն է ցույց
տալիս աշխատանքների կատարման արդյունքը՝ հաշվի առնելով թույլ տրված
սխալները և ծախսված ժամանակը։

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ խոսքի և հաղորդակցման 

խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Աջակցող սարք կամ աջակցող տեխնոլոգիա հասկացությունները կարող են 
վերաբերել ցանկացած սարքի, որն օգնում է լսողության, խոսքի կամ լեզվի 
խանգարում ունեցող անձի հաղորդակցվելուն: Այս տերմինները հաճախ վերաբերում 
են սարքերին, որոնք օգնում են մարդուն ավելի հստակ լսել և հասկանալ ասվածը 
կամ ավելի հեշտ արտահայտել մտքերը: Թվային և անլար տեխնոլոգիաների 
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զարգացման շնորհիվ ավելի ու ավելի շատ սարքեր են դառնում հասանելի՝ օգնելով 
լսողության, խոսքի և լեզվի խանգարում ունեցող երեխաներին  ավելի հեշտությամբ 
հաղորդակցվել և լիարժեք մասնակցություն ունենալ առօրյա կամ դպրոցական 
կյանքում: 

Անկախ սովորողի տարիքից և դժվարություններից՝ կան շատ ծրագրեր և 
ծառայություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել խոսքի և հաղորդակցման 
համար: Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝   

● աջակցող մասնագետներ` լոգոպեդ, հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ,
հատուկ մանկավարժ։

● Այլընտրանքնային ծառայություններ` հիպոթերապիա, պարային թերապիա,
երաժշտաթերապիա, արտթերապիա։

● Աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ՝
 հատուկ համակարգչային ծրագրեր - SMART տեխնիկական սարքերում

ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ մեթոդիկաները
կարող են նպաստել սովորողի բանավոր խոսքի ձևավորմանն ու
զարգացմանը։

 Կրթական հարմարեցված ծրագրեր, պլաններ - սովորողի
կարողությունների և առանձնահատկություններին համապատասխան
մշակված անհատական ուսուցման պլանները հնարավորություն կտան
ապահովել կրթության հասանելիությունը խոսքի և հաղորդակցման
խանգարումներ ունեցող սովորողների համար։

 Հարմարեցված դասագրքեր և դիդակտիկ նյութեր - բանավոր և
գրավոր խոսքի հետ կապված դժվարություններ ունեցող սովորողները
կարող են օգտվել աուդիոգրքերից կամ ընթերցանության
մեքենաներից, որոնք տեքստը փոխարկում են խոսքի։ Անհրաժեշտ է
դասասենյակը հարստացնել դպրոցական ծրագրային նյութերի
տեսաձայնադարանով, նկարներով, գրաֆիկներով, սխեմաներով,
տակտիլ նյութերով, պաստառներով և զանազան այլ դիդակտիկայով:

 Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցման միջոցներ (ԱԼՀ) -
անհրաժեշտ է համոզվել, որ սովորողն ունի իր ցանկություններն ու
կարիքները պատշաճ կերպով արտահայտելու միջոց: Հաղորդակցման
զարգացմանը մեծապես նպաստում են հետևյալ այլընտրանքային
միջոցները` ժեստերը, նկարները, սիմվոլները, «խոսող սարքերը»,
տեխնիակական սարքերում  (հեռախոս, պլանշետ, համակարգիչ)
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ մեթոդիկաները:
Խոսքի զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների համար ԱԼՀ-ն
կարող է հանդիսանալ ժամանակավոր հաղորդակցման միջոց, քանի
դեռ չի ձևավորվել բանավոր խոսքը, իսկ ծանր խոսքային
խանգարումներով երեխաների համար այն կարող է հանդես գալ
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որպես հաղորդակցմանը օգնող, լրացուցիչ միջոց: Հանդիպում են նաև 
խոսքի այնպիսի խանգարումներ (անխոսություն, խոսքի կորուստ, 
խոսքի բացակայություն), որոնց դեպքում այլընտրանքային միջոցը 
հանդիսանում է հաղորդակցման միակ հնարավոր եղանակը, որը 
մարդուն ուղեկցում է ողջ կյանքի ընթացքում: ԱԼՀ-ն  
արդյունավետորեն կիրառվում է նաև աուտիզմ ունեցող երեխաների 
հետ լոգոպեդական աշխատանքում: Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում 
այլընտրանքային հաղորդակցումը նպաստում է շրջապատողների հետ 
փոխհարաբերությունների զարգացմանը: 
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ 
(հաջողված պատմություններ) 

Տեխնոլոգիաներն ուսուցչի օգնականներն են։ 

Սահակի պատմությունը 

Սահակ: Ես Սահակն եմ, 15 տարեկան եմ, սիրում եմ հաճախել դպրոց: 
Դպրոցական առարկաներից սիրում եմ հատկապես աշխարհագրությունը, 
մաթեմատիկան, կենսաբանությունը... Մի խոսքով՝ այն ամենը, ինչը կապված չէ 

գրելու հետ: Այս տարի ես տեղափոխվեցի նոր՝ ավագ դպրոց: Ես ինձ 
լավ էի զգում նոր միջավայրում, հաճելի էին ուսուցիչները, 
դասընկերները: Ես ակտիվ էի, միշտ ձեռք էի բարձրացնում և 
պատասխանում: Սակայն եկավ այդ դաժան ստուգողական 

թելադրության օրը: Ես սիրում եմ սովորել, սիրում եմ կարդալ 
գրքեր, հետաքրքիր փաստեր, բայց երբ պետք է գրեմ, դառնում եմ անճանաչելի, և 
ոչ ոք չի հասկանում՝ ինչ եմ գրում:  

Ուսուցիչ: Սահակը 15 տարեկան է: Մեր դպրոցում նա նոր աշակերտ է: Սահակը 
շատ պարտաճանաչ է, կիրթ, կենսուրախ, ընկերասեր: Դասերի ընթացքում 
ցուցաբերում է բարձր ակտիվություն և ներգրավվածություն: Կարելի է ասել, որ 
դասարանում նա ամենաակտիվ տղան է և կարողանում է համագործակցել խմբում, 
նույնիսկ՝ առաջնորդել խումբը: Սակայն Սահակի գրավոր աշխատանքներն 
ուսումնասիրելիս ասես այլ երեխայի աշխատանքն ուսումնասիրես` դրանք 
անընթեռնելի էին և անհասկանալի: Երբեմն կարողանում էի 
հասկանալ որոշ բառեր, քանի որ գիտեի տեքստի իմաստը, 
սակայն այդ բառերն անավարտ էին կամ սխալ էին գրված 
(տառերի և վանկերի տեղափոխություններ, բացթողումներ, 
փոխարինումներ): Շարադրություններն անիմաստ էին, կիսատ կամ 
շարահյուսորեն սխալ կազմված:  

Սահակը սովորողի օրինակելի կերպար էր ինձ համար, և ես մտահոգված էի 
նրա ապագայի համար: Նկատելի էր, որ երեխան գիտակցում է իր դժվարությունը, 
միշտ խուսափում է շարադրություններ կամ թելադրություններ գրել:  

Դպրոցում մենք չունեինք այնպիսի մասնագետ, ով կուղղորդեր, թե ինչպես 
պետք է աշխատել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
սովորողի հետ, ուստի մենք երեխայի խնդիրը քննարկեցինք մանկավարժական 

խորհրդում և մեր տնօրենի առաջարկությամբ որոշ առարկաների 
ստուգողական աշխատանքները վերափոխեցինք թեստայինի։ 
Որոշեցինք գրավոր հուշումներ փակցնել Սահակի նստարանի 
մոտ գտնվող պատերին այնպես, որպեսզի նա կարողանա 

օգտվել, և միևնույն ժամանակ ոչ ոք չհասկանա, որ դրանք հենց 
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Սահակի համար են նախատեսված: 
Քանի որ ես փորձում էի Սահակին աջակցելու ձևեր գտնել, բացի 

համապատասխան գրականությունն ուսումնասիրելը՝ փնտրեցի նաև համացանցում 
եղած տեղեկատվությունը և գտա Սինքվեյն (հինգ տող) մեթոդը, որն ունի հետևյալ 
բովանդակությունը.  

1-ին տողում պետք է լինի սինքվեյնի թեման, սովորաբար դա 
երևույթ է կամ առարկա, որի մասին խոսքը գնում է: Այստեղ գրվում է 
միայն մեկ բառ, որը պետք է պատասխանի Ի՞նչ հարցին 
(գոյական): 

2-րդ տողում արդեն գրվում է երկու բառ՝ դառնալով 
բառակապակցություն, որոնք նկարագրում են այս կամ այն առարկայի 
կամ երևույթի հատկությունը, որը պետք է պատասխանի Ինչպիսի՞ հարցին 
(ածական):  

3-րդ տողում արդեն գրվում է երեք բառ, որտեղ երրորդ բառը նկարագրում է 
առարկայի կամ երևույթի գործողությունը: Դրանք բայեր են և օժանդակ բայեր, 
որոնք պատասխանում են Ի՞նչ է անում, Ի՞նչ է լինում հարցերին: 

4-րդ տողում երեխան արդեն արտահայտում է իր կարծիքը թեմայի 
վերաբերյալ: Երբեմն դա կարող է լինել հայտնի ասացվածք կամ արտահայտություն, 

երբեմն նույնիսկ մի փոքր պարբերություն: 
5-րդ տողը պարունակում է միայն մեկ բառ կամ 

բառակապակցություն: Սա նման է ամբողջ թեմայի ամփոփմանը, որն 
արտացոլում է այն առարկայի կամ երևույթի էությունը, որի մասին 
խոսվել է սինքվեյնում: 

Այս ամենը ես ներկայացրեցի նաև նախադասության 
գծապատկերի տեսքով, որն ավելի պատկերավոր էր Սահակի համար: 

Այն օգնեց Սահակին հաղթահարելու իր վախը գրավոր աշխատանքների 
նկատմամբ, ձևավորեց երեխայի մոտ ինքնավստահություն և մտքերը ճիշտ 
շարադրելու կարողություն։ 

Ուսուցիչներից մեկն առաջարկեց նաև մեկ այլ դպրոցի փորձ, ըստ որի 
թելադրությունները ձայնագրվում են ուսուցչի կողմից և ուղարկվում սովորողներին: 
Այդպես սովորողները կարողանում են ինքնուրույն դանդաղեցնել, կրկնել 
կամ իրենց անհրաժեշտ տեղում դնել ձայնագրությունը և գրել 
առաջարկված թելադրությունն իրենց հարմար ձևով: Սահակը, լսելով 
ձայնագրությունը, կարողանում էր իր համար դժվար գրությամբ բառը 
լսելիս ընդհատել ձայնագրությունը, վերլուծել այդ բառը վանկերի, 
գրել, հետո նորից միացնելով ձայնագրությունը՝ ավարտել 
թելադրությունը: 

Իհարկե ծնողների համար սա անսովոր էր, որոշ ծնողների համար 
անընդունելի, սակայն նոր սերնդի համար տեխնոլոգիաների կիրառումը 
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սովորական երևույթ է, և նրանց կողմից այս մեթոդն ընդունվեց միաձայն: 
Սահակն այժմ չի բացակայում գրավոր աշխատանքների օրերին, վստահ է 

ներկայանում և իր գիտելիքները կարողանում է ուսուցչին փոխանցել նաև գրավոր 
տարբերակով: 
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Օգնեմ ինձ, որ օգնեմ քեզ։ 

Սոֆիի պատմությունը 

Սոֆի: Ես 8 տարեկան եմ: Ինձ լավ են հասկանում միայն իմ ընտանիքի 
անդամները, մնացածը հասկանում են իմ ասածի միայն մի մասը: Հաճախ ես 
դժվարանում եմ ասել որոշ հնչյուններ և դրա համար դրանք 
փոխարինում եմ այլ հնչյուններով. այդպես հեշտ է: Շատ հաճախ 
երեխաներն ինձ չէին հասկանում և դրա համար էլ չէին խաղում ինձ 
հետ... 

Ուսուցիչ: Սոֆին 8 տարեկան է: Սոֆիին ուղղորդել եմ 
լոգոպեդական աջակցության, քանի որ մյուս ուսուցիչները և 
համադասարանցիները հասկանում էին նրա խոսքի միայն 50 %-ը: Սոֆին թույլ էր 

տալիս այնպիսի սխալներ, որոնք բնորոծ են խոսքի զարգացման վաղ 
փուլերին: Հիմնական  սխալները Սոֆիի մոտ նկատելի էին «գ», «կ», 
«ք», «փ» հնչյունների արտասանության դեպքում: Սոֆին 
հիմնականում փոխարինում էր այդ հնչյունները. «փ»-ն` «ֆ»-ով, «գ»-
ն՝ «դ»-ով, «կ»-ն` «տ»-ով, «ք»-ն՝ «թ»-ով «ր» և «ռ» հնչյունները՝ «լ»-ով: 
Այսպիսով Սոֆին ասում էր` ֆաֆուկ (փափուկ), դոլտ (գորտ), տալապ 

(կարապ), թանոն (քանոն) և այլն: Լոգոպեդի հետ 
խորհրդակցությունից հետո հասակացա, որ «գ», «կ», «ք», «ֆ» հնչյուններն 

ի հայտ են գալիս խոսքի առավել վաղ զարգացման փուլերում, իսկ «ռ» և «ր» 
հնչյունները՝ առավել ուշ: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ 
լոգոպեդի հետ միասին որոշեցինք աջակցությունն ուղղել 
հատկապես «գ», «կ», «ք», «ֆ» հնչյունների ճիշտ 
արտասանությանը:  

Լոգոպեդն ինձ ասաց, որ իր գնահատման և հետազոտության 
ընթացքում պարզել է, որ երեխան ունի հնչարտաբերման թեթև խանգարում: Ինձ 
շատ հետաքրքրեց լոգոպեդի ասածը, և ես որոշեցի մի փոքր «զբոսնել» 
համացանցում: Հասկացա, որ հնչարտաբերման խանգարումը որոշ հնչյունների 

սխալ արտասանությունն է, որի ընթացքում երեխաները կարող են 
շփոթել, փոխարինել կամ աղավաղել հնչյունները: 

Ես որոշեցի իմ խոսքի ընթացքում օգտագործել տեսողական 
հուշումներ, օրինակ՝ երբ արտասանում էի «ֆ» հնչյունը, հպվում 

էի շրթունքիս, երբ արտասանում էի «գ» հնչյունը, հպվում էի 
ծնոտիս՝ փոքր-ինչ իջեցնելով ներքև և այլն: Որոշ ժամանակ անց Սոֆին կարողացավ 
այս հնչյուններն արտասանել առանձին – առանձին:  
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Բացի տեսողական հուշումներից՝ որոշեցի նաև այդ հնչյուններին տալ 
անվանումներ. օրինակ՝ «ֆ» հնչյունն օձն էր, «գ» հնչյունը՝ գայլը, «կ» հնչյունը՝ 
կապիկը:  

Բացի այդ՝ Սոֆիի սեղանի անկյունում փոքրիկ նկարներ 
ամրացրեցի այդ հնչյունների տառապատկերներով և 
համապատասխան նկարներով:  

Ես փորձում էի չշտապել և Սոֆիին չստիպել ճիշտ 
արտասանել: Հիմնականում ես ասում էի հնչյունը, իսկ Սոֆին 

նմանակելով կրկնում էր: Հետո ես որոշեցի այդ հնչյուններն օգտագործել բառերում. 
Սոֆին լսում էր այդ հնչյունով բառեր և կրկնում: Հետագայում հասանք նրան, որ 
Սոֆին չէր լսում բառերը և ինքնուրույն էր անվանում այդ հնչյունները՝ 
նայելով այդ հնչյունով սկսվող բառին: Վերջում արդեն Սոֆին ասում 
էր համառոտ նախադասություններ, որոնք կազմված էին տվյալ 
հնչյունները պարունակող բառերից, այնուհետև այդ հնչյուններն 
ամրապնդվում էին շուտասելուկներով, հանելուկներով: Սոֆին 
ոգևորվում էր այս ամենով և փորձում էր ազատ ժամանակ 
ինքնուրույն հորինել հանելուկներ, շուտասելուկներ տարբեր 
հնչյուններով:  

Բայց ամենակարևորն այս պատմության մեջ այն էր, որ բոլոր այս փուլերում 
ինձ օգնում էին Սոֆիի համադասարանցիները. նրանք ներկա էին այս փուլերի 
ընթացքում, տեսնում էին իմ հուշումները, կրկնությունները և փորձում դրանք 
իրագործել դասամիջոցների ընթացքում, Սոֆին բոլորի հետ միասին կարողանում 
էր խաղալ տարբեր բառախաղեր: 

Ինձ օգնեցին լոգոպեդը, Սոֆիի ընտանիքը և իմ հետաքրքրասիրությունը, իսկ 
ես օգնեցի Սոֆիին: Մենք բոլորս միասին հաղթահարեցինք Սոֆիի դժվարությունը:  
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Համբերատարությունը հզոր զենք է։ 

Մուրադի պատմությունը 

Մուրադ: Ես 11 տարեկան եմ: Սովորում եմ 5-րդ դասարանում: Այս տարիների 
ընթացքում փոխել եմ 4 դպրոց, քանի որ հաճախ ունենում էի խնդիրներ 
համադասարանցիներիս և ուսուցիչներիս հետ: Ինձ դժվար է խոսել, արտահայտել 

իմ կարծիքը: Ես մտքում շարադրում եմ երկա՜ր 
նախադասություններ, սակայն երբ սկսում եմ խոսել, մարդիկ 
դադարում են ինձ լսել, հասկանալ կամ սպասել, որ ավարտեմ 

միտքս: Հաճախ ինձ ընդհատում են, ինչի պատճառով էլ ես 
ստիպված եմ լինում դադարել խոսել: Արդյունքում ես չունեմ 

ընկերներ, ստանում եմ ցածր գնահատականներ: Շուտ եմ հոգնում 
նախադասություններ ասելիս և հաճախ շնչահեղձ եմ լինում․  տպավորություն է 
ստեղծվում, թե չգիտեմ դասը: Երբ խոսում եմ, ստիպված եմ լինում 
մի քանի անգամ կրկնել բառը՝ անկախ իմ կամքից:  

Ուսուցիչ: Մուրադը 11 տարեկան է: Մեր դասարանում 
սովորում է արդեն 3 ամիս: Նախքան Մուրադին հանդիպելը՝ 
ծնողներն ինձ չպատմեցին Մուրադի դժվարության մասին: 
Ծնողները կարևորություն չէին տալիս դժվարությանը, քանի որ կարծում էին՝ այն 

ժամանակավոր է: Մուրադի կակազությունն առավել ակնհայտ էր 
հատկապես նախադասության առաջին բառի առաջին վանկում, 
օրինակ՝ Մուրադն ասում էր՝ «կա-կա-կարող եմ պատասխանել»: 
Բացի կրկնություններից՝ Մուրադը խոսելիս լարվում էր, պինդ 
փակում էր աչքերը, և նկատվում էր շնչահեղձություն: Հիմնականում 
դաս պատասխանելիս նկատվում էր ոչ թե վանկի, այլ բառի 

կրկնություն. օրինակ՝ «Սա-սա-սա ստեղծվել է 1981 թվականին…»: 
Հաճախ կակազության հետևանքով Մուրադի խոսքն անհասկանալի էր, նա 
կենտրոնանում էր իր խոսքի վրա, որը շեղում էր երեխային:  Հետագայում իմացա, 
որ Մուրադի պապիկը երիտասարդ տարիքում նույնպես ունեցել է կակազություն, 
սակայն եղել է քչախոս, և շատ նկատելի չի եղել իր դժվարությունը:  

Կակազության մասին ես շատ էի լսել, սակայն նման դժվարության երբեք չէի 
հանդիպել: Որոշեցի այցելել մեր դպրոցի լոգոպեդին և ստանալ 
խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչպես երեխային օգնել կամ 
դասը վարել: Լոգոպեդն ինձ խորհուրդ տվեց, որ շատ կարևոր է 
չշտապեցնել երեխային, հարկավոր է նրան դրդել դանդաղ խոսել և 
խրախուսել երեխային բաղաձայնների երկար արտասանության 
համար, իսկ այն դեպքերում, երբ երեխան լարված է, չստիպել երեխային 
դաս պատասխանել: Մասնագետը տրամադրեց համապատասխան գրականություն՝ 
ուղեցույցներ, մեթոդական ձեռնարկներ, որոնք ուղղված էին կակազության 
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հաղթահարմանը: 
Լոգոպեդի պարապմունքները դպրոցում կազմակերպվում էր դասերից հետո 

այնպես, որ ես և Մուրադի մայրիկը կարողանում էինք հետևել պարապմունքներին: 
Ես հետևում էի, թե ինչ խորհուրդներ է տալիս մասնագետը 

Մուրադին, որ ինքս էլ կիրառեմ դասի ընթացքում: Լոգոպեդի 
հետ միասին նրանք սկզբից երկար արտասանում էին, երգում 

ձայնավորները (աաա՜-արև, աաա՜-անիվ), այնուհետև Մուրադը 
պետք է լսեր մասնագետի հնչեցրած բառերը և ասեր՝ մասնագետը 

հեշտությամբ է ասում բառը, թե՝ ձգձգելով: Այնուհետև երեխան պիտի 
ինքնուրույն կիրառեր սահուն խոսքի մոդելը, շնչառական դադարներ 
տալով՝ արտաբերեր բառեր, նախադասություններ:  

Լոգոպեդի հետ խորհրդակցության արդյունքում մենք 
որոշեցինք, որ բանավոր դասերը Մուրադը պատասխանի գրավոր, 
որպեսզի ընթացքում չիջնի երեխայի ինքնագնահատականը, քանի 
որ դասարանում աշակերտները երբեմն լինում էին անհանդուրժող 
երեխայի դանդաղ խոսքին, երբեմն էլ ծաղրում էին: Լոգոպեդը հուշեց նաև, որ 
դասերի ընթացքում արվող դադարները կարող եմ լրացնել շնչառական, ռիթմիկ 
վարժություններով, որոնք նպատակահարմար է ուղեկցել երաժշտությամբ:  

 Երկու ամիս ակտիվ համագործակցությունից հետո Մուրադը ձեռք 
բարձրացրեց և ցանկություն հայտնեց պատասխանելու անգիրը: Որոշեցի 
արտադասարանական կլոր - սեղան քննարկում կազմակերպել: Քննարկման 
ընթացքում փորձեցի զգուշորեն ներգրավել նաև Մուրադին՝ հարցադրումներ 
ուղղելով: Այսպես ես բարձրացրեցի Մուրադի ինքնավստահությունը և նպաստեցի 
համադասարանցիների հետ բարենպաստ փոխհարաբերություններին:  

Չորս ամիս անց մենք նկատեցինք, որ երեխան առօրյա խոսակցություններում 
զգալիորեն քիչ է կակազում: Յոթ ամիս անց Մուրադը հազվադեպ էր կակազում, 
միայն երբ դաս էր պատասխանում, իսկ առօրյա խոսակցություններում 
կակազություն գրեթե չէր նկատվում: 
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Հանդուրժելը գործի սկիզբն է։ 

Գայանեի պատմությունը 

Գայանե: Ես 14 տարեկան եմ: Սովորում եմ 9-րդ դասարանում: Դպրոցական 
առարկաներից սիրում եմ պատմությունը, քանի որ այն հեշտ է սովորելը, սակայն 
թվականները չեմ հիշում, ստիպված եմ լինում ձեռքիս ափի մեջ գրել: Գժվում եմ 
նկարելու համար և շատ եմ սիրում գույներ:   

Ուսուցիչ: Գայանեն ունի տեսողական ընկալման, 
տեղեկատվության մշակման և հիշողության դժվարություններ: Ունի 
նաև դժվարություններ ուղղագրության կանոնները մտապահելիս և 
խնդիրները լուծելու հաջորդականությունը պահպանելիս: Հարկ եմ 
համարում շեշտել, որ Գայանեն ունի լավ զարգացած բանավոր խոսք, 
ինչպես նաև նրա մեջ ապրում է արվեստը: Գայանեի մայրիկն ինձ զգուշացրել էր, որ 
նա կարողանում է կենտրոնանալ և լավ սովորել գույների միջոցով։ 

Գայանեն չէր կարողանում գրել թելադրություններ, կատարում էր 
հիմնականում արտագրություններ: Հաճախ չէր հասցնում ավարտին հասցնել 

արտագրությունները և «մոլորվում» էր դասերի ընթացքում՝ 
հատկապես այն առարկաների ժամանակ, որոնք արդեն իսկ 

դժվար էին տրվում Գայանեին: Առարկայական ուսուցիչները 
հաճախ դժգոհում էին, քանի որ կարծում էին, որ Գայանեն ոչ 

թե չի հասցնում դասերը, այլ ջանք չի գործադրում: Հաճախ 
դասերի ժամանակ մենք՝ ուսուցիչներս, նկատում էինք, որ երեխան դասին «ներկա 
չէ» և երազկոտ հայացքով նայում է դատարկ պատերին: Հոգեբանի հետ զրուցելիս 
նա ասաց, որ Գայանեն խոստովանել է և ասել. Երբ չեմ հասցնում հետևել դասի 
ընթացքին, չեմ հասկանում՝ որտեղ եմ հայտնվում և ձանձրույթից սկսում եմ այլ 
բաների մասին մտածել: Գայանեն չէր սիրում առանձնանալ հոգեբանի կամ հատուկ 
մանկավարժի հետ առանձին սենյակներում. նա սիրում էր լինել դասարանում, քանի 
որ այդպես նա կարողանում էր հետևել, թե ինչ են անում համադասարանցիները և 
նույնությամբ կրկնում էր: 

Հոգեբանի հետ համագործակցության արդյունքում հիմնվեցինք երեխայի 
կինեսթետիկ կարողությունների վրա և որոշեցինք Գայանեին տալ գունավոր 
մատիտներ: Նա պետք է դրանց միջոցով հետևեր իմ կամ 
համադասարանցիների  կարդալուն՝ ընդգծելով տողերը: Եթե 
ունենար հարցեր, ապա կարող էր մատիտի գույնը փոխել կամ 
այդ հատվածում կատարեր նշումներ, որպեսզի հետո՝ 
դասամիջոցին, կարողանայինք միասին գտնել դրանց 
պատասխանները:  

Համապատասխան գրականությունն ուսումնասիրելով՝ կարողացա կիրառել 
նաև «Գունավոր իմաստ» մեթոդը, որն ուղղված էր խոսքի քերականական կողմի 



  Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs  
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զարգացմանը: «Գունավոր իմաստ» մեթոդի ընթացքում վերականգնվում են 
կտրտված նախադասությունները և տեղադրվում իրենց թեմատիկ գույների մեջ: 
Մեթոդն ունի 4 բանալի գույներ. ո՞վ/ի՞նչը՝ նարնջագույն, ի՞նչ է անում՝ դեղին, ի՞նչը՝ 
կանաչ, ո՞րտեղ՝ կապույտ: 

Այս մեթոդով կտրտված նախադասությունները կարող են պարունակել նաև 
խոսքի այլ մասեր: 

Այս մեթոդի կիրառման արդյունքում զարգացավ Գայանեի բառապաշարը, 
կապակցված խոսքը: Այն նաև նպաստեց խոսքի ձևաբանական և շարահյուսական 
կողմի զարգացմանը: Ուսուցման կինեսթետիկ ձևի ընտրությունը և Գայանեի 
նախապատվությունը դեպի գույները հնարավորություն տվեցին, որ նա մասնակցի 
և ներգրավվի հասակակիցների հետ խմբային աշխատանքներում և նվազեցրին 
տագնապի մակարդակը դասարանում: 

Հիշողության և հաջորդականության պահպանման դժվարությունների 
պատճառով Գայանեն հաճախ դժվարանում էր պարզ թվաբանական 

գործողություններ կատարելիս և խնդիրներ լուծելիս: Նա 
կարողանում էր լուծել խնդիրը  միայն այն ժամանակ, երբ այն 
բաժանում էինք մասերի, գրում թղթի վրա, որից հետո երեխան 

փորձում էր հասկանալ, դասավորել համապատասխան 
հաջորդականությամբ, նոր հետո լուծել: Բայց այդ կապակցությամբ 

մաթեմատիկայի ուսուցչուհին այնքան էլ հանդուրժողական վերաբերմունք չէր 
դրսևորում: Գայանեի գնահատականները միշտ ցածր էին, չէր ուզում մասնակցել 
դասին, իսկ ուսուցչուհին այնքան էլ ջանք չէր գործադրում  երեխային օգնելու 
համար: Գայանեն մաթեմատիկայի դասերի ընթացքում հաճախում էր 
հատուկ մանկավարժի պարապմունքներին և դասաժամը նրա 
սենյակում էր անցկացնում, ինչի հետևանքով երեխայի մեջ 
արմատանում էր տագնապը, իջնում էր ինքնավստահության 
մակարդակը, և նա ամաչում էր: Այնուամենայնիվ, հատուկ 
մանկավարժի սենյակում գտնվելով՝ երեխան ունենում էր իր համար 
այդքան «բաղձալի» ժամանակը, որպեսզի երկար մտածեր: Գայանեն կարողանում 
էր խնդիրը բաժանել մասերի, այնուհետև այդ մասի վերաբերյալ ինչ-որ 
ստեղծագործական պատմություն կամ նկար հորինել, որը կապված էր կենցաղում 
իրեն հաճախ հանդիպող դեպքերի հետ: Այնուհետև փորձում էր նաև ստեղծագործել 
և հորինել «վերջաբանը», այսինքն՝ գտնել լուծումը: Բացի այդ՝ Գայանեն հաճախ 
մոռանում էր աղյուսակը կամ գործողությունների լուծման կարգը և ստիպված էր 
լինում հաճախ օգտվել հուշող պաստառներից: Այս ամենը երկար ժամանակ էր խլում 
երեխայից, և մեկ խնդրի լուծման համար երեխան միջինում ծախսում էր 20-30 րոպե: 

Ո՞վ/ի՞նչը  Ի՞նչ է անում  Ի՞նչը  Ո՞րտեղ  



56 

Հիշելով Գայանեի յուրօրինակ սերը դեպի արվեստն ու գույները` հատուկ 
մանկավարժը Գայանեի հետ միասին ամեն թվին տվեց իր գույնը, 
մաթեմատիկական գործողություններն անվանեց ծաղիկներով. օրինակ՝ 1-ը կանաչն 

էր, 2-ը՝ կարմիրը, 3-ը՝ կապույտը, բազմապատկումը՝ վարդը, 
հանումը՝ նարգիզը և այլն: Սկզբում շատ դժվար էր ընտելանալ նոր 
մեթոդին, քանի որ մեկ խնդրի կամ վարժության լուծման համար 
անհրաժեշտ էր լինում մոտավորապես 40 րոպե, սակայն օրըստօրե 
ժամանակահատվածը նվազում էր: 

Երեք ամիս շարունակվող աշխատանքներից հետո մանկավարժը 
որոշեց հանել բոլոր հուշումները: Պետք էր Գայանեի տագնապած հայացքը 

տեսնել, երբ մանկավարժը տվեց վարժությունն առանց գույների․  ասես այս ողջ 
ընթացքն իզուր էր: Գայանեն լաց էր լինում, համառում, չէր մոտենում սեղանին: 
Այնուամենայնիվ, Գայանեն նստեց սեղանի շուրջ, նայեց վարժությանը, հասկացավ, 
որ թղթի վրա գրված է պարզ մաթեմատիկական գործողություն և հանդարտվեց: 
Վերցրեց գրիչը, նայեց դատարկ պատին և 5 րոպեից թուղթը մեկնեց 
մանկավարժին: Միակողմանի տեսանելիությամբ ապակու (Գեզելլի հայելի) 
հակառակ կողմից այս ամենին լուռ և սրտի տրոփյունով հետևում էինք ես և 
մաթեմատիկայի ուսուցիչը:  

Հաջորդ պարապմունքների ընթացքում արդեն մանկավարժն աշխատում էր 
խնդրի բարդության վրա: Երկու ամիս անց մաթեմատիկայի դասաժամին ներկա էր 
նաև Գայանեն: Նա լուռ էր, չէր փորձում ուշադրություն գրավել կամ մասնակցել 
դասին: Հնչեց Գայանեի անունը խնդիրը լուծելու համար: Անվստահ քայլերով 
Գայանեն մոտեցավ գրատախտակին և կարողացավ լուծել պարզ, մեկ լուծում 
պահանջող խնդիր:  

Խնդիրը պարզ էր, իսկ հաղթանակն՝ ակնհայտ: 
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ՄԱՍ 2․2․  ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Այն ամենն, ինչ մենք լսում ենք, կարծիք է, ոչ թե փաստ, 
այն ամենն, ինչ մենք տեսնում ենք, հեռանկար է, ոչ թե իրականություն»։ 

Մարկուս Աուրելիս 

Մարդու համար տեղեկատվության ընդունման և ընկալման հիմնական 
միջոցները լեզուն և հնչյունային խոսքն են: Անշուշտ, առանձին դեպքերում 
տեղեկությունը կարելի է հաղորդել այլընտրանքային տարբերակներով, 
սակայն անհատի համաչափ զարգացման և հասարակության ներսում 
գործող հարաբերությունների ճիշտ ըմբռնման համար կարևոր է 
բոլոր զգայարանների աշխատանքը: Ցանկացած զգայարանի 
աշխատանքի խանգարում հանգեցնում է երեխայի բնականոն 
զարգացման, ինչպես նաև՝ ուսումնական գործընթացում 
առաջացող դժվարությունների:  

Լսողության խանգարումը լսողության մասնակի կամ 
ամբողջական կորուստն է, ինչն էլ դառնում է հասարակության մեջ 
անհատի սոցիալական և հոգեբանական հարմարվողականության 
դժվարությունների առաջացման և արտաքին իրականության ոչ լիարժեք 
ընկալման պատճառ։  

Լսողության խանգարման հետևանքները տարբեր կերպ են անդրադառնում 
սովորողների կամ դեռահասների վրա: Եթե լսողության խանգարումն ի հայտ է 
գալիս այն փուլում, երբ արդեն ձևավորված է անձի անհատականությունը, 
բառատրամաբանական մտածողությունը, ապա այն հանգեցնում է միայն 
հաղորդակցման դժվարությունների: Վաղ մանկության տարիքում ձեռք բերված 
լսողական խնդիրներն ազդում են ոչ միայն հաղորդակցման հմտությունների 
ձևավորման, այլև սովորողի զարգացման ողջ ընթացքի վրա։ Հոգեկան բոլոր 
գործընթացներն ունենում են զարգացման առանձնահատկություններ, երեխան 
դժվարանում է ընկալել հոմանիշ և հականիշ բառերը,  հասկանալ փոխաբերական 
իմաստները, կազմել շարահյուսորեն և ձևաբանորեն ճիշտ նախադասություններ: 
Որքան վաղ հասակում է խանգարվել լսողական վերլուծիչի ֆունկցիան, այդքան 
ավելի բարդ է ընթանում խոսքի զարգացման գործընթացը: Նման դեպքերում խոսքը 
չի կարող ձևավորվել առանց հատուկ շտկողազարգացնող աշխատանքների։  

Գրականության մեջ «լսողության խանգարումներ» եզրույթը գործնականում 
կիրառվում է լսողության բոլոր տեսակի խանգարումների դեպքում` անկախ դրանց 
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բնույթից և դրսևորման աստիճանից [62; 68]: 
Լսողության խանգարման պատճառները կարող են լինել բնածին և 

ձեռքբերովի: Լսողության բնածին խանգարման պատճառ կարող են լինել 
ժառանգական գործոները կամ հղիության ընթացքում առաջացած 
դժվարությունները, օրինակ՝ ծնողի վնասակար սովորությունները, հղիության 
ընթացքում մոր տարած վարակները, թունավորումները, վաղածնությունը, նորածնի 
թթվածնային քաղցը, բիլիռուբինոմիան և այլն։ Լսողության ձեռքբերովի 
խանգարման պատճառներ կարող են հանդիսանալ ֆիզիկական վնասվածքները, 
վաղ մանկական տարիքում տարած վարակիչ հիվանդությունները, դեղորայքի 
չափաքանակի չարաշահումը, մեխանիկական վնասվածքները և այլն: 

Լսողական վերլուծիչի ցանկացած հատվածի ախտահարումն առաջացնում է 
լսողության հետ կապված խնդիրներ, որոնք կարող են լինել՝  

● կոնդուկտիվ, երբ արտաքին և միջին ականջների ախտահարման
արդյունքում նկատվում է լսողության իջեցում, բայց ոչ խլություն,

● նեյրոսենսոր, երբ ներքին ականջի ախտահարումը հանգեցնում է խլության
(խլություն կարող է առաջանալ նաև գլխուղեղում լսողական կենտրոնի
ախտահարման դեպքում),

● խառը տիպի ծանրալսություն, որն առաջանում է միջին և ներքին ականջի
ախտահարումների արդյունքում [97]:

Լսողության խանգարման հետևանքով առաջացած խնդիրները հնարավոր է 
հաղթահարել կամ փոխհատուցել այլընտրանքային միջոցներով։ Սակայն այդ 
աշխատանքների արդյունավետությունը կախված է այնպիսի կարևոր գործոններից, 
ինչպիսիք են խանգարման առաջացման ժամանակը, լսողության խանգարման 
աստիճանը, վաղ ախտորոշումը, լսողապրոթեզավորումը կամ վիրահատական 
միջամտությունը (խխունջային ներպատվաստում), մանկավարժահոգեբանական 
ծառայությունների տրամադրումը, ընտանիքի ճիշտ մոտեցումը, միջավայրային 
հարմարեցումները և այլն  [35; 37]: 

Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ՀՄԴ 10-ի՝ 
առանձնացվում են լսողության թեթև, միջին, ծանր և խորը (ներառյալ խլությունը) 
աստիճանի խանգարումները՝ հիմքում ընդունելով լսողության շեմի իջեցումը [18; 76]: 
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Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ 

 
Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող 

սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները 

Լսողության թեթև աստիճանի խանգարումների դեպքում (26-40 դեցիբել 
կորուստ) սովորողը խոսակցական բարձրության խոսակցությունները լսում է մինչև 
6 մ հեռավորության դեպքում, իսկ շշուկով խոսքը՝ 2-1.5 մ հեռավորության դեպքում 
(ԱՀԿ ՀՄԴ-10, 1992): Սովորողը դժվարանում է ընկալել որոշ բաղաձայններ նույնիսկ 
ամենամոտ տարածությունից (ականջի մոտ): Դժվարություններ են առաջանում 
աղմկոտ միջավայրում շշուկով կամ հանգիստ խոսքն ընկալելիս: Սովորողը 
հաղորդակցվում է բանավոր խոսքով (նշված չափանիշները կիրառելի են նաև 
անհատական օգտագործման լսողական սարքերի առկայության դեպքում):  

Լսողության միջին աստիճանի խանգարումների դեպքում (41-60 դեցիբել 
կորուստ) սովորողը խոսակցական բարձրության խոսակցությունները լսում է մինչև 
3 մ հեռավորությունից, իսկ շշուկը լսում է ականջախեցու մոտ: Այդ դեպքում կարևոր 
է, որ խոսակցության նյութը ծանոթ լինի սովորողին: Դժվարություններ են 
առաջանում նույնիսկ անաղմուկ միջավայրում շշուկով կամ հանգիստ խոսքն 
ընկալելիս: Դժվարանում է ընկալել հատկապես որոշ բաղաձայններ և բառերի 
վերջավորությունները: Առօրյա կյանքում առաջանում են դժվարություններ 
կենցաղային խոսքն ընկալելիս: 

Լսողության ծանր աստիճանի խանգարումների դեպքում (61-80 դեցիբել 
կորուստ) խոսակցական բարձրության խոսքի ընկալումը հնարավոր է մինչև 1մ 
հեռավորությունից: Սովորողը կարողանում է լսել միայն բարձր ձայները (օրինակ՝ 
դռան թակոց, բարձրաձայն խոսք, ճիչ, ավտոմեքենայի ազդանշան), չի լսում շշուկը, 
իսկ խոսքը հասկանում է այն ժամանակ, երբ նայում է խոսողի դեմքին: Այս ամենի 
արդյունքում սովորողի մոտ կարող են նկատվել ոչ միայն խոսքի արտաբերման 
դժվարություններ, այլև խոսքի ընդհանուր թերզարգացում, հաղորդակցման, 
ասոցիատիվ մտածողության կամ վարքագծի հետ կապված դժվարություններ: 

Քննարկման հարցեր 

• Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ 
ունեցող սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումների 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ 
ունեցող սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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Ուսուցման, շփման և հաղորդակցման ժամանակ սովորողը մշտապես պետք է կրի 
անհատական օգտագործման լսողական սարք [18; 47]: 

Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումների 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ 

Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումների առկայության 
դեպքում սովորողը՝  

● չի լսում շշուկը և խոսակցական բարձրության խոսքը, եթե ուշադրությունը 
կենտրոնացված չէ դեպի խոսողը, 

● չի ընկալում խոսքն անկախ ձայնի հեռավորությունից, եթե այն անմիջապես 
ուղղված չէ իրեն, 

● բազմավանկ բառերը լսում է աղավաղված, 
● չի տարբերակում որոշ բաղաձայն հնչյուններ և բառերի 

վերջավորություններ, 
● կարող է ունենալ փոխաբերական իմաստների, դարձվածքների ընկալման 

դժվարություն, 
● դժվարանում է ընկալել խոսքն ինչպես աղմկոտ, այնպես էլ անաղմուկ 

միջավայրում, 
● ուշադրությունը կենտրոնացնում է խոսակցի դեմքին շուրթերից կարդալու 

հնարավորություն ունենալու համար, 
● խոսելիս, գրելիս և կարդալիս նկատվում են հնչյունային, վանկային 

աղավաղումներ, բացթողումներ, փոխարինումներ, տեղափոխություններ, 
● ունի սահմանափակ բառապաշար՝ նույն տարիքի երեխաների համեմատ, 
● դժվարանում է կազմել շարահյուսորեն և քերականորեն ճիշտ 

նախադասություններ, 
● դժվարանում է հոլովել բառերը և կիրառել դրանք ճիշտ հոլովաձևերով 

ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում, 
● ընթերցածի իմաստն ընկալում է մասամբ, 
● գրի և ընթերցանության տեմպը դանդաղ է, 
● գիտակցում է իր դժվարությունը, որի հետևանքով խոսելիս կաշկանդվում է, 
● կարող է ունենալ դժվարություններ շփման և հաղորդակցման ոլորտում, 
● դժվարանում է աշխատել խմբում [52; 64]: 
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Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ 
ունեցող սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ  
 

Լսողության թեթև, միջին և ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● դասարանի աշակերտների հետ խոսեք լսողության խանգարումների և 
անհատական լսողական սարքերի անհրաժեշտության մասին։ 

● Դասարանում ապահովեք ջերմ և բարեկամական միջավայր անկաշկանդ 
հաղորդակցման համար։ 

● Դեմքով կանգնեք դեպի դասարանը բոլոր այն դեպքերում, երբ խոսում եք։  
● Հետևեք, որպեսզի դասապրոցեսի ընթացքում սովորողը կրի լսողական 

սարքը։  
● Հետևեք, որ սովորողի լսողական սարքի մարտկոցը լինի սարքին։  
● Հիշեցրեք սովորողին և/կամ ծնողին, որ պայուսակում պետք է լինի զույգ 

մարտկոցների պաշար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր 
լինի տեղում արագ փոխել լսողական սարքի մարտկոցները: 

● Հուշեք երեխային իջեցնել ձայնակարգավորիչը կամ անջատել լսողական 
սարքը, երբ դասարանում աղմուկ է։ 

● Հնարավորինս սահմանափակեք ավելորդ աղմուկը դասարանում։ 
● Թույլ տվեք, որպեսզի սովորողը նստի իրեն հարմար տեղում։ 
● Հնարավորություն տվեք սովորողին առաջադրանքներն ինքնուրույն 

կատարելու՝ նախապես բացատրական աշխատանքներ իրականացնելով։  
● Հետևեք, որ խմբային աշխատանքների ժամանակ խմբակիցներն օգնեն 

լսողության խնդիրներ ունեցող երեխային, եթե նա ունի դրա կարիքը։ 
● Կենտրոնացրեք սովորողի ուշադրությունը դեպի խոսողը և միայն հետո 

թույլ տվեք խոսել։ 
● Խոսեք բարձրաձայն, բայց առանց բղավելու։ 
● Բառերն արտասանեք հստակ և շեշտադրեք հատկապես բառերի 

վերջավորությունները։ 
● Համոզվեք, որ սովորողը հասկացել է Ձեր խոսքը՝ խնդրելով նրան 

բացատրել ասվածի իմաստը։ 
● Դադարների ժամանակ կիրառեք հնչյունային ռիթմիկա՝ բարելավելով 

խոսքի ըմբռնելիությունը, տեմպը, ռիթմը, արտահայտչականությունը։ 
● Կատարեք շտկողական աշխատանքներ երեխայի բանավոր և գրավոր 

խոսքում հնչյունային ռիթմիկայի միջոցով՝ նախապես ծանոթանալով 
հնչյունային ռիթմիկային: 

● Օգտագործեք համառոտ և պարզ նախադասություններ, միևնույն կամ 



 

62 
 

ծանոթ բառեր նույն գաղափարների կամ երևույթների մասին պատմելիս, 
երբ խոսում եք լսողության դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ։ 

● Խուսափեք սովորողին ավելորդ բառերով ծանրաբեռնելուց, ավելորդ 
դիմախաղից, տեղեկատվությունից և խոսքի մեջ վերացական 
գաղափարներ օգտագործելուց։ 

● Կիրառեք կապակցված խոսքի և բառապաշարի զարգացմանը միտված 
տեքստեր և վարժություններ, առաջադրանքներ։ 

● Հնարավորության դեպքում կիրառեք FM համակարգ անհատական և 
խմբային աշխատանքների ժամանակ, այն հնարավորություն է տալիս 
պարզ լսել խոսողի ձայնը մեծ տարածության վրա: 

● Հնարավորինս շատ օգտագործեք գրատախտակ և դիդակտիկ 
պարագաներ, երբ նոր նյութ եք հաղորդում։ 

● Նոր նյութ բացատրելիս օգտագործեք հնարավորինս պարզ բառեր կամ եթե 
բառապաշար է ներմուծվում նոր բառերը, ապա դրանք ուղեկցեք 
սովորողներին ծանոթ այլ հոմանիշ բառերով և պատկերներով։ 

● Ընթերցանության ժամանակ կիրառեք բացատրական և հոմանիշների 
բառարաններ: Յուրաքանչյուր տեքստ ընթերցելիս դուրս բերեք  անծանոթ 
բառերը, բացատրեք և լրացրեք համապատասխան բառատետրի մեջ: 

● Հետադարձ կապ ապահովեք անցած և նոր նյութերի միջև։ 
● Կազմակերպեք տեսաֆիլմի դիտում ուսումնական նյութն ամրապնդելու 

նպատակով։ 
● Գրավոր աշխատանքներ, հատկապես թելադրություն հանձնարարելուց 

առաջ սովորողին ներկայացրեք նյութի բովանդակությունը՝ կիրառելով 
դիդակտիկ պարագաներ (նկարներ, առարկաներ, բառաքարտեր, 
կետադրական նշաններ, օժանդակ բայեր պարունակող քարտեր)։ 

● Զարգացրեք սովորողի տեսողական հիշողությունը` կատարելով բառերի 
ուսուցման աշխատանքներ: Օրինակ` սովորեցրեք վանկատել բառերը, 
տառերից կամ վանկերից կազմել բառեր, լրացնել բաց թողնված տառերը 
կամ վանկերը, բառացանկերի օգնությամբ աշխատել ինքնաթելադրության 
վրա, կազմել բառակապակցություններ, լրացնել բաց թողնված բառերը 
նախադասություններում և այլն:  

● Թելադրությունների ժամանակ տեքստը թելադրեք հստակ արտաբերմամբ, 
դանդաղ տեմպով և դեմքով դեպի դասարանը կանգնած [48; 55]: 
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Լսողության խորը խանգարումներ և խլություն 

 

Լսողության խորը խանգարումներ և խլություն ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Լսողության խորը աստիճանի խանգարումների դեպքում (81-90 դեցիբել 
կորուստ) առանձին բառերի ընկալումը հնարավոր է միայն մեծ ուժգնությամբ 
արտաբերվող ձայնի դեպքում, այն էլ անմիջապես ականջախեցու մոտ: Սովորական 
պայմաններում լիարժեք հնչյունային խոսքի զարգացումը դառնում է պրակտիկորեն 
անհնար, սակայն հնարավոր է խոսքի զարգացումն ապահովել, եթե սովորողը վաղ 
հասակից (կյանքի 4-6 ամսականից) կրել է լսողական սարք և ստացել 
սուրդոմանկավարժի աջակցություն:  

Խլության դեպքում (91 և ավելի դեցիբել կորուստ, լսողության լրիվ 
բացակայություն) սովորողի մոտ դժվարություններ են առաջանում նույնիսկ շատ 
բարձր ձայներն ընկալելիս: Լսողական սարքերը կարող են օգնել լսել ձայները: 
Խոսքը որպես հաղորդակցման միջոց բացակայում է, որը խոչընդոտ է առօրյա 
կյանքում: Խլության դեպքում տուժում է նաև սովորողի ճանաչողական ոլորտը [18]: 

Լսողության խորը խանգարումների և խլության առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Լսողության խորը խանգարումների և խլության առկայության դեպքում՝  
● նկատվում են ճիշտ հնչարտաբերման լուրջ դժվարություններ, խոսքի 

ընդհանուր թերզարգացում, ընդհուպ մինչև խոսքի բացակայություն, 
● սովորողը չի ընկալում իրեն ուղղված բանավոր խոսքը, եթե ուշադրությունը 

կենտրոնացված չէ դեպի խոսակցի դեմքը և չունի շուրթերից կարդալու 
հնարավորություն, 

● խոսքն ընկալում է լսողատեսողական ընկալման հիման վրա, սակայն 
տեսողությունը դառնում է առաջատար (դոմինանտ), 

● սովորողը դժվարանում է տարբերակել խոսքային և ոչ խոսքային ձայները, 

Քննարկման հարցեր 

• Լսողության խորը խանգարումներ և խլություն ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Լսողության խորը խանգարումների և խլության 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Լսողության խորը խանգարումներ և խլություն ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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● նկատվում է փոխաբերական իմաստների, դարձվածքների ընկալման
դժվարություն,

● տուժած է սովորողի բառատրամաբանական մտածողությունը,
● զարգացած չեն հոմանիշների, հականիշների և ածականների մասին

պատկերացումները,
● նկատվում է շարահյուսորեն և ձևաբանորեն ճիշտ նախադասությունների

կազմման դժվարություն,
● խանգարվում են խոսքի ռիթմն ու տեմպը,
● ձայնը մոնոտոն է, ունի ռնգային երանգ,
● սովորողը չի վերահսկում սեփական ձայնի բարձրությունը, քանի որ չի լսում

իր իսկ ձայնը,
● շփոթում կամ բաց է թողնում հոլովական վերջավորությունները և օժանդակ

բայերը,
● ընթերցած նյութից սովորողն ընկալում է միայն իրեն ծանոթ բառերը և

մտքերը,
● շփոթում է մոտ հնչողությամբ բառերը, օրինակ՝ հոգնել – օգնել, ակնոց –

աթոռ,
● բանավոր խոսքում առկա են հնչյունների փոխարինումներ կամ

բացթողումներ, օրինակ` բաժակ – պաշակ, մտածել – պտատել, աղվես –
ավե, նապաստակ – նապատա, շագանակագույն - շագանագույն և այլն,

● գրավոր խոսքում թույլ է տալիս հնչյունային, վանկային բացթողումներ,
փոխարինումներ, աղավաղումներ,

● սովորողը դժվարանում է ընդհանրական անվանումներն ընկալելիս,
նկատվում է բառապաշարի սակավություն,

● տուժած է լսողատեսողական ընկալումը,
● նկատվում է խմբում աշխատելու դժվարություն,
● սովորողը հեշտությամբ է ընկալում նոր գիտելիքները, եթե առկա են

տեսողական նյութեր,
● կարող են նկատվել շփման, հաղորդակցման, ինչպես նաև վարքային

խնդիրներ։

Lսողության խորը խանգարումներ և խլություն ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ  

Լսողության խորը խանգարումներ և խլություն ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  
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● դասարանի աշակերտների հետ խոսեք լսողության խանգարումների և
անհատական լսողական սարքերի անհրաժեշտության մասին։

● Դասարանում ապահովեք ջերմ և բարեկամական միջավայր անկաշկանդ
հաղորդակցման համար։

● Դեմքով կանգնեք դեպի դասարանը բոլոր այն դեպքերում, երբ խոսում եք։
● Դասարանում սովորողին նստեցրեք առաջին նստարանին՝ մեջքով դեպի

պատուհանը, քանի որ նման դիրքից նա կարող է տեսնել
համադասարանցիներից մեծ մասի դեմքերը։

● Հետևեք, որ դասապրոցեսի ընթացքում սովորողը կրի լսողական սարքը։
● Կիրառեք FM համակարգ անհատական և խմբային աշխատանքների

ժամանակ, այն հնարավորություն է տալիս բարձրացնել խոսողի ձայնը մի
քանի անգամ և լսել խոսողի ձայնը մեծ տարածության վրա:

● Հետևեք, որ սովորողի լսողական սարքի մարտկոցը լինի սարքին։
● Հիշեցրեք սովորողին և/կամ ծնողին, որ պայուսակում պետք է լինի զույգ

մարտկոցների պաշար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր
լինի տեղում արագ փոխել լսողական սարքի մարտկոցները:

● Հուշեք երեխային իջեցնել ձայնակարգավորիչը կամ անջատել լսողական
սարքը, երբ դասարանում աղմուկ է։

● Օգտագործեք մնացորդային լսողությունը որպես խոսքի ձևավորման և
հաղորդակցման անհրաժեշտ պայման։

● Սովորողին մշտապես պահեք ուշադրության կենտրոնում։
● Նոր նյութի ուսուցումը համալրեք նկարներով, առարկաներով,

բառաքարտերով, աղյուսակներով, դասը կառուցեք արդեն ունեցած փորձի
հիման վրա և ուղեկցեք գործնական աշխատանքներով։

● Բառերի հստակ արտաբերման համար հիմնվեք բազմազգայական
ընկալման` լսողության, տեսողության, մաշկային, շարժողական
վերլուծիչների վրա:

● Դադարների ժամանակ կիրառեք հնչյունային ռիթմիկա՝ բարելավելով
խոսքի ըմբռնելիությունը, տեմպը, ռիթմը, հնչյունների արտասանությունը,
արտահայտչականությունը։

● Կատարեք շտկողական աշխատանքներ երեխայի բանավոր և գրավոր
խոսքում հնչյունային ռիթմիկայի միջոցով՝ նախապես ծանոթանալով
հնչյունային ռիթմիկայի շարժումներին:

● Ընթերցանության ժամանակ հարցեր տվեք պարզելու համար արդյո՞ք
սովորողն ընկալում է կարդացածի իմաստը:

● Կազմակերպեք տեսաֆիլմի դիտում՝ ուսումնական նյութն ամրապնդելու
նպատակով։

● Ուսումնական նյութը վերարտադրելու կարողությունը զարգացնելու համար
հիմնվեք սյուժետային կամ առարկայական նկարների շարքերի վրա:
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● Ընթերցանության ժամանակ կիրառեք բացատրական և հոմանիշների 
բառարաններ: Յուրաքանչյուր տեքստ ընթերցելիս դուրս բերեք  անծանոթ 
բառերը, բացատրեք և լրացրեք համապատասխան բառատետրի մեջ:  

● Հետադարձ կապ ապահովեք անցած և նոր նյութերի միջև։ 
● Տեքստի շուրջ աշխատանքներ կատարելիս կիրառեք նաև դերային խաղեր: 

Դրանք օգնում են չլսող երեխաներին էլ ավելի լավ հասկանալ տեքստի 
իմաստը, յուրացնել նոր բառերը և զարգացնել կապակցված խոսքը: 

● Ամբողջական բառը ներկայացնելով չլսողին սովորեցրեք այն վանկատել: 
Այն օգնում է և՛ բառերի հնչարտաբերման, և գրի՛ ուսուցման 
գործընթացներին: 

● Զարգացրեք սովորողի տեսողական հիշողությունը` կատարելով բառերի 
ուսուցման աշխատանքներ: Օրինակ` սովորեցրեք վանկատել բառերը, 
տառերից կամ վանկերից կազմել բառեր, լրացնել բաց թողնված տառերը 
կամ վանկերը, բառացանկերի օգնությամբ աշխատել ինքնաթելադրության 
վրա, կազմել բառակապակցություններ, լրացնել բաց թողնված բառերը 
նախադասություններում և այլն: 

● Գրավոր աշխատանքներ, հատկապես թելադրություն, հանձնարարելուց 
առաջ սովորողին ներկայացրեք նյութի բովանդակությանը՝ կիրառելով 
դիդակտիկ պարագաներ (նկարներ, առարկաներ, բառաքարտեր, 
կետադրական նշաններ, օժանդակ բայեր պարունակող քարտեր)։ 

● Թելադրությունների ժամանակ տեքստը թելադրեք հստակ արտաբերմամբ, 
դանդաղ տեմպով և դեմքով կանգնած դեպի դասարանը։ 

● Համագործակցեք սուրդոմանկավարժի հետ։ 
● Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրեք սուրդոմանկավարժության 

հատուկ գրականություն [1; 54]: 

Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ 
 լսողության խանգարումների դեպքում 

Գնահատումն ուսուցման գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է, որը 
հնարավորություն է տալիս ուսուցչին արձանագրել սովորողների ձեռքբերումները և 
առաջընթացը։ Լսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
առանձնահատկություններից ելնելով՝ առաջարկում ենք գիտելիքների ստուգման և 
գնահատման գործընթացում պահպանել ստորև ներկայացված սկզբունքները և ըստ 
անհրաժեշտության՝ կիրառել գնահատման առաջադրված այլընտրանքային 
տարբերակները՝  

● գնահատեք՝ հիմքում ընդունելով սովորողի անհատական ուսուցման 
պլանով սահմանված նպատակները և անհրաժեշտ հարմարեցումները։ 



                                Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs                 
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● Գնահատեք՝ հաշվի չառնելով հանձնարարությունների կատարման համար 
տրամադրված հավելյալ ժամանակը։ 

● Գրավոր աշխատանքները ստուգելիս ուղղեք միայն թեմայի հետ կապված 
սխալները և մի կենտրոնացեք տեխնիկական խնդիրների վրա, ինչպիսիք 
են անհամաչափ գրված տառերը, բառերի միջև անհամաչափ 
հեռավորությունները, տողի և լուսանցքի սահմաններից դուրս գալը և այլն։ 

● Գիտելիքի ստուգումն իրականացրեք գրավոր կամ բանավոր՝ սովորողին 
հարմար տարբերակով։ 

● Գնահատեք միայն սովորողներին ծանոթ ձևաչափով և գնահատման 
չափանիշներով, որոնք կարելի է մշակել նաև համատեղ։ 

● Ընտրեք մի քանի հիմնական սխալներ և կենտրոնացեք հենց դրանց վրա՝ 
չծանրաբեռնելով երեխային իր սխալներով։ 

● Օգտագործեք 2 գույնի գրիչ երեխայի գրավոր աշխատանքները 
գնահատելիս՝ մեկն ուղղումների համար, իսկ մյուսը՝ առաջարկությունների 
(շտկումների ժամանակ պետք ուղղել հատկապես այն սխալները, որոնք 
երեխային ուսուցանվել են)։ 

● Երեխայի գրավոր աշխատանքները ստուգելիս փորձեք հասկանալ նրա 
սխալների պատճառները և հնարավորություն տվեք ուղղել դրանք այդ 
պահին, ինչը հնարավորություն կտա հասկանալու, թե երեխան հատկապես 
որտեղ ունի դժվարություններ։ 

● Գնահատական տվեք և խրախուսեք ոչ միայն աշխատանքն ավարտելուց 
հետո, այլև առաջադրանքի յուրաքանչյուր հարցի համար, ինչը 
հնարավորություն է տալիս սովորողին տեսնել իր բոլոր բացթողումները և 
ճիշտ պատասխանները։ 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ  

լսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Առօրյա կյանքում և ուսումնառության գործընթացում լսողության խանգարում 
ունեցող սովորողների ակտիվությունը և մասնակցությունը բարձրացնելու համար 
անհրաժեշտ է նրանց տրամադրել համապատասխան մասնագիտական 
ծառայություններ, ապահովել աջակցող սարքերով և տեխնոլոգիաներով։ Ստորև 
ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝   

● աջակցող մասնագետներ` լոգոպեդ, ժեստերի լեզվի ուսուցիչ, 
սուրդոթարգմանիչ, հոգեբան, էրգոթերապիստ, սոցիալական մանկավարժ, 
սոցիալական աշխատող։ 

● Այլընտրանքային ծառայություններ` անձնական օգնական, հիպոթերապիա, 
պարային թերապիա, երաժշտաթերապիա, արտթերապիա։ 
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● Հատուկ համակարգչային ծրագրեր՝ սուբտիտրեր (ենթագրեր), տեքստային
թարգմանություն։ Բոլոր սովորողները օգտվում են ենթագրերից, հատկապես
նրանք, ովքեր ունեն լսողության հետ կապված խնդիրներ: Ենթագրերը
ապահովում են այդ սովորողների համար կենսական մուտքը դեպի
մուլտիմեդիայի բովանդակություն:

● Աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ՝
 FM համակարգ - անհատական և խմբային աշխատանքների ժամանակ

կիրառվող FM համակարգը թույլ է տալիս մի քանի անգամ բարձրացնել
խոսողի ձայնը, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնել աղմուկը, որը
երեխան անընդհատ լսում է լսողական սարքի պատճառով: Այն
ներառում է բարձրախոս/հաղորդիչ, որը կրում է ուսուցիչը, և ընդունիչ,
որը կրում է սովորողը:

 Լսողական սարք - լսողական սարքը նախատեսված է լսողության
կորուստ ունեցող անձանց լսողությունը բարելավելու համար:
Լսողական սարքի գլխավոր «առաքելությունը» երեխայի համար
հնարավորինս մաքուր և հստակ ձայն ապահովելն է: Եթե սովորողը
արդեն կրում է լսողական սարք, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել՝
արդյո՞ք դասապրոցեսին կրում է այն, թե՝ ոչ, արդյո՞ք լսողական սարքի
մարտկոցը սարքին է, թե` ոչ: Երբ լսողական սարքի ուժեղացուցիչները
միացված են, կարելի է խոսել նորմալ տոնով: Բոլոր դեպքերում պետք է
նվազագույնի հասցնել ֆոնային աղմուկը դասարանում:

 Խխունջային (կոխլեար) իմպլանտ - կոխլեար իմպլանտները
վիրաբուժական փոխպատվաստման սարքեր են, որոնք թույլ են տալիս
չլսող մարդկանց լսել: Վիրահատության ժամանակ վիրաբույժները չլսող
մարդու ներքին ականջի մեջ դնում են հատուկ սարք, որը ձայնը
վերածում է էլեկտրական ազդանշանի և փոխանցում լսողական
նյարդին: Ի տարբերություն լսողական սարքերի, որոնք ավելի ուժեղ են
հնչեցնում հնչյունները, կոխլեար իմպլանտները կատարում են ներքին
ականջի վնասված մասերի աշխատանքը ուղեղի ձայնային
ազդանշաններ ապահովելու համար:

 ժեստը ձայնի փոխակերպող տեխնոլոգիաներ, որը ժեստերի լեզուն
փոխակերպում է ձայնի,

 Կրթական հարմարեցված ծրագրեր, պլաններ - սովորողի
կարողությունների և առանձնահատկություններին համապատասխան
մշակված անհատական ուսուցման պլանները հնարավորություն կտան
ապահովել կրթության հասանելիությունը լսողության խանգարումներ
ունեցող սովորողների համար։

 Հարմարեցված դասագրքեր և դիդակտիկ նյութեր -  դասարանը
անհրաժեշտ է հարստացնել տեսադարանով, տեսաֆիլմերով,
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նկարներով, լուսանկարներով, գրաֆիկական պատկերներով, 
բառանկարներով, գծապատկերներով, սխեմաներով, դիագրամներով 
և այլն: 

 Այլընտրանքային հաղորդակցման մեթոդներ և սարքավորումներ։ 
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ԼՍԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ 
(հաջողված պատմություններ)  

Նպատակի ուժը երազանքն է։ 

Ալիկի պատմությունը 

Ալիկ: Ես Ալիկն եմ, 10 տարեկան, սովորում եմ 4-րդ դասարանում: Երեք տարի 
շարունակ ես սովորել եմ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների 
կրթահամալիրում։ Այնտեղ ես ինձ լավ էի զգում, բոլորը հասկանում 
էին ինձ, քանի որ ես ազատ հաղորդակցվում էի նրանց հետ ժեստերի 
միջոցով։ Սակայն մայրիկիս երազանքն է, որ ես սովորեմ լսողության 
խնդիրներ չունեցող երեխաների հետ և խոսեմ բանավոր խոսքով, այլ 
ոչ թե ժեստերով: Չորրորդ դասարանը սկսեցի սովորել արդեն մեր 
տան մոտ գտնվող դպրոցում։ Ես կրում եմ լսողական սարք, սակայն դա 
հնարավորություն չի տալիս ինձ լավ լսել և հասկանալ ուսուցիչներիս կամ 
համադասարանցիներիս։ Դասերի ժամանակ շատ եմ լարվում, որ գոնե ուսուցչի 
շուրթերից հասկանամ, թե ինչ է նա ասում: Ես խուսափում եմ հաղորդակցվել 
խոսքով։ Նախկինում ես հիմնականում հաղորդակցվել եմ ժեստերով, և հիմա իմ 

բանավոր խոսքն ավելի անհասկանալի է, քանի որ անվստահ եմ 
խոսում։ Բացի այդ՝ կան շատ բառեր, որոնց նշանակությունը ես 
գիտեմ, բայց անվանել և գրել դժվարանում եմ: Իմ միակ 
ուրախությունն այն է, որ դասերից հետո կարողանում եմ շփվել ընկեր 
Անուշի հետ, ով այս դպրոցում իմ միակ ընկերն ու ուսուցիչն է։ 

Ուսուցիչ: Ալիկը մոտ մեկ տարի է, ինչ սովորում է այս դպրոցում։ 
Դպրոց գալու հենց առաջին օրը մայրն ասաց, որ տեղափոխվելու 

հիմնական նպատակն իր տղային ժեստերի կիրառումից հնարավորինս զերծ պահելն 
ու խոսքային հաղորդակցման խրախուսումն է: Ես հասկանում էի մայրիկի 
մտահոգությունը և միևնույն ժամանակ պատկերացնում այն դժվարությունները, 
որոնք պետք է հաղթահարվեին: Մտածում էի՝ ինչպես վարվեմ, որպեսզի 
կարողանամ որևէ կերպ ներգրավել Ալիկին ուսումնական գործընթացում: Ես առանց 
ժամանակ կորցնելու սկսեցի համագործակցել սուրդոմանկավարժի հետ: Նա արդեն 
հետազոտել էր Ալիկին, գիտեր նրա առանձնահատկությունները, ուժեղ 
ու թույլ կողմերը: Նա ինձ ասաց, որ դպրոց է հրավիրել Ալիկի 
մայրիկին՝ զրուցելու կատարվելիք աշխատանքների մասին, իհարկե 
ես էլ մասնակցեցի այդ հանդիպմանը: Որքան էլ մայրը խուսափում էր 
ժեստերից, սակայն սուրդոմանկավարժն այն համոզմունքն ուներ, որ 
ժեստերի և բանավոր խոսքի համատեղ կիրառումն Ալիկին 
հնարավորություն կտա ավելի հեշտությամբ ընկալել ուսումնական նյութը, 
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առաջադրանքներն ավելի լավ կկատարի, լավ կհիշի բառային խոսքը, եթե այն 
ամրապնդվի ժեստերով: Քանի որ Ալիկին հոգեհարազատ է 

ժեստային լեզուն, ապա մենք նպատակահարմար գտանք 
աշխատանքներն իրականացնելիս որքան հնարավոր է 
օգտագործենք ժեստեր: Ես սկսեցի ուսումնասիրել ժեստերի 

լեզուն, իհարկե այդ հարցում ինձ շատ օգնեցին Ալիկը և 
սուրդոմանկավարժը, ով հաճախ է ներկա լինում դասերին: Սկզբում ինձ համար շատ 
դժվար էր բանավոր խոսքին զուգահեռ օգտագործել նաև ժեստերը, բայց ժամանակի 
ընթացքում կարողացանք հաղթահարել այդ դժվարությունը: Բացի այդ՝ 
ուսումնական նյութն ավելի դյուրին մատուցելու համար սկսեցի օգտագործել 
դիդակտիկ նյութեր, բառային քարտեր, գծագրեր: Քանի որ ես դասավանդում եմ 
մայրենի առարկան, ինձ հետաքրքրեցին այնպիսի հատուկ» խաղեր և 
վարժություններ, որոնք կխթանեն բառապաշարի զարգացումը: Անուշն ինձ տվեց մի 
ձեռնարկ, որով ես սկսեցի առաջնորդվել հետագա աշխատանքները պլանավորելիս:  

Այդ ձեռնարկում ես գտա տարբեր առաջադրանքներ՝ ուղղված բազմավանկ 
բառերը գրելու դժվարությունների հաղթահարմանը։ Սկսեցի Ալիկին առաջարկել 
այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ նա պետք է ճիշտ հաջորդականությամբ 
միացներ նույն գույնով նշված վանկերը, ապա գրեր ամբողջական բառը: Բառը 
գրելուց հետո նա պետք է արտաբերեր այն և ցույց տար համապատասխան ժեստը:  

րան  ցիչ դա հե 

ցիկ սա գե 
սու 
 

ու նիվ ղե ծա 

Նախնական աշխատանքները մենք կազմակերպում էինք դասերից հետո՝ 
ներառելով նաև սուրդոմանկավարժին։ Այնուհետև ես փորձում էի ազատ 
ժամանակահատված նախատեսել դասերը պլանավորելիս, որպեսզի Ալիկը 
հնարավորություն ունենար սովորելու դասընկերների հետ միաժամանակ 
դասապրոցեսի ընթացքում։ Աշակերտները ոգևորվում էին, երբ բառն անհրաժեշտ 
էր ցույց տալ ժեստով, երբեմն էլ իրենք էին հիշում հաճախ ցուցադրվող ժեստերը: 
Այժմ արդեն հաճախ եմ հանձնարարում խմբային աշխատանքներ, որտեղ 
ներգրավված են բոլոր սովորողները: Խմբերին տրվում են 
բառաքարտեր, որոնցից մի մասի վրա գրված են առարկաների 
անվանումները, իսկ մյուսների վրա՝ դրանք բնութագրող 
հատկանիշները: Սովորողներից պահանջվում է միացնել 
համապատասխան բառաքարտերը և կազմել 
բառակապակցություններ: Այն բառերը, որոնք անծանոթ և անհասկանալի են Ալիկի 
համար, ուղեկցվում են ժեստերով կամ նկար-քարտերով։ Հիմնականում ժեստերը 
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ցույց է տալիս Ալիկը և հաճախ երեխաների օգնությամբ կամ ինքնուրույն կազմում է 
բառակապակցություններ: Այնուհետև բառակապակցություններով սկսեցինք 

նախադասություններ կազմել և ցույց տալ դրանք համապատասխան 
ժեստերով։  Այսպիսի վարժությունները սիրով են կատարում և՛ 

Ալիկը, և՛ մյուս սովորողները: Օգտվելով գրավոր և բանավոր 
խոսքի զարգացմանն ուղղված տարբեր մեթոդական 

ցուցումներից և ուղղորդվելով սուրդոմանկավարժի խորհուրդներով՝ 
ես կարողացա փոքր քայլերով մոտենալ Ալիկի մայրիկի սպասելիքներին:  

 Համատեղ աշխատանքների ընթացքում Ալիկը դարձավ ինքնավստահ, 
բարձրացավ ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը, իսկ ես ձեռք բերեցի մեծ 
փորձառություն, որը պատրաստ եմ փոխանցել մյուս ուսուցիչներին:  
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Ես արդեն այստեղ եմ։  

Գարիկի պատմությունը  

Գարիկ: Ես Գարիկն եմ, 11 տարեկան: Սովորում եմ 6-րդ դասարանում, կրում եմ 
լսողական սարք, որն ինձ օգնում է լավ լսել, սակայն չեմ սիրում այն և ամաչում եմ 
կրել: Հաճախ դասամիջոցներին ստիպված եմ լինում անջատել 
սարքը, որովհետև խառը ձայներ են լսվում ականջումս, և գլուխս 
սկսում է ցավել: Լինում են պահեր, երբ ես չեմ հասկանում՝ ինչ է 
ուսուցչուհին բացատրում և հետ եմ մնում դասերից: 
Թելադրություններ գրելիս միշտ թույլ եմ տալիս այնքան սխալներ, որ 
նույնիսկ ուսուցչուհին չի հասկանում իմ գրածի իմաստը: Ես նախընտրում եմ 

դասարանում չշփվել դասընկերներիս հետ, որովհետև նրանք 
ծաղրում են ինձ, երբ ինչ-որ բառ սխալ եմ արտասանում: Դպրոց 
գնալն ինձ համար մեծ փորձություն է… 

Ուսուցիչ: Գարիկի հետ ես աշխատում եմ արդեն 2 տարի: 
Իհարկե ես նկատում եմ, որ Գարիկը երբեմն չի հասկանում այն ինչ ես 

բացատրում եմ, հատկապես երբ խոսքը վերացական կամ փոխաբերական 
իմաստ ունեցող գաղափարների մասին է: Նա դժվարանում է թելադրություններ 
գրելիս։ Բառերը գրում է վանկային, հնչյունային բացթողումներով, 
նախադասությունները թողնում անավարտ: Գրում է այնպես, որ հաճախ չեմ 
հասկանում գրածի իմաստը: Գարիկը հաճախ խուսափում է բարձրաձայն կարդալ, 
քանի որ պարզ չի արտաբերում բառերը և վախենում է, որ իրեն չեն հասկանա: 
Հաճախ չի ընկալում կարդացածի իմաստը: Ինքնամփոփ երեխա է, հիմնականում չի 
մասնակցում խմբային աշխատանքներին: Ինձ մոտ միշտ հարց 
էր առաջանում, ինչպե՞ս անել, որ երեխան վստահի իր 
ուժերին և արտահայտի իր կարծիքը դասարանում:  

Որոշեցի Գարիկի մայրիկին հրավիրել դպրոց, որպեսզի 
կարողանանք միասին հաղթահարել խնդիրը: Մայրիկն ինձ ասաց, որ այն 
ուսումնական ծրագիրը, որը Գարիկը բաց է թողնում դպրոցում, անպայման լրացվում 
է դպրոցից դուրս՝ այլ մասնագետի միջոցով: Նա նաև պատմեց, թե ինչ մեծ 
դժվարությամբ է Գարիկն ամեն առավոտ դպրոց գալիս և հակառակ դրան՝ մեծ 
հաճույքով հաճախում է անհատական պարապմունքներին: Այդ փաստը 

մարտահրավեր դարձավ ինձ համար։ Հաջորդ օրվանից ես սկսեցի 
առավել մանրամասն ուսումնասիրել Գարիկին տարբեր 

միջավայրերում: Ես նկատեցի Գարիկի՝ պատասխան փնտրող 
հայացքը, երբ ինչ-որ բան անհասկանալի էր իրեն, տղաների 

խմբին միանալու նրա մեծ ցանկությունը և տղաների քմծիծաղն ու 
բացասական վերաբերմունքը: Ինձ համար պարզ դարձավ, թե ինչու է Գարիկն 
այդքան ինքնամփոփ և ինչու չի ուզում գալ դպրոց: Ես որոշեցի ինքս քայլեր 



 

74 
 

ձեռնարկել, որպեսզի Գարիկը կարողանա լիարժեք մասնակցել դպրոցական 
կյանքին և ի վերջո դպրոցը դառնա հաճելի վայր նրա համար:  

Առաջին միտքը, որ ծագեց ինձ մոտ, Գարիկի հետ աշխատող 
սուրդոմանկավարժի հետ զրուցելն էր: Հենց այդպես էլ արեցի: Զրույցից հետո 
կարևոր մանրամասներ պարզեցի Գարիկի գիտելիքների, կարողությունների և 
առանձնահատկությունների մասին: Նա ինձ որոշ կարևոր ցուցումներ 
և խորհուրդներ տվեց Գարիկի հետ արդյունավետ աշխատելու 
համար: Ես, ոգևորված ակնկալիքներովս, սկսեցի աշխատել: Առաջին 
հերթին նրան նստեցրի այնտեղ, որտեղից ավելի լավ կտեսներ և՛ իմ, 
և՛ համադասարանցիների դեմքը: Փորձում էի խոսքս ձևակերպել 
ավելի հստակ արտաբերմամբ, կարճ և պարզ նախադասություններով, 
քանի որ մասնագետն ասել էր, որ նա հիմնականում խոսքն ընկալում է շուրթերից 
կարդալով: Մի քանի օր անց ես նկատեցի, որ Գարիկը հետաքրքրությամբ է լսում 
դասը, ու դա ինձ ավելին անելու ցանկություն տվեց: Թելադրություն գրելու 

գործընթացն ավելի հեշտացնելու համար սուրդոմանկավարժի 
առաջարկով սկսեցի նախապես իրականացնել բառային 
աշխատանք: Դանդաղ և հստակ արտաբերելով անծանոթ բառերը՝ 
Գարիկին առաջարկեցի դրանք գրել  գրատախտակին: Այնուհետև 
մյուս աշակերտները Գարիկի կողմից գրված յուրաքանչյուր բառի 
կողքին ավելացրեցին իրենց ծանոթ հոմանիշ բառեր, օրինակ, 

հիասքանչ–գեղեցիկ, որից հետո ավելացրեցին մեկ նույնիմաստ 
բառակապակցություն՝ հիասքանչ ծաղիկ և գեղեցիկ ծաղիկ: Բացատրական 
աշխատանքներից հետո սկսեցի թելադրել տեքստը։ Թելադրության տեմպը 
սովորականից դանդաղ էր, բառերն արտաբերում էի պարզ, միմյանցից անջատ։ Այս 
դասաժամը նպաստեց ոչ միայն Գարիկի համար թելադրությունը առավել մատչելի 
դարձնելուն, այլև Գարիկի և համադասարանցիների համագործակցմանը։ 

Քանի որ Գարիկի մայրը հրաժարվել էր դպրոցում հոգեբանի կողմից 
տրամադրվող աջակցությունից, ես և հոգեբանը որոշեցինք աշխատել ոչ թե Գարիկի, 
այլ նրա համադասարանցիների հետ։ Հոգեբանը շատ ճկուն կազմակերպում էր 
խմբային աշխատանքներ, որտեղ երեխաները ակտիվ համագործակցում էին 
միմյանց հետ, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկում իրենց օգնությունը։  

Այս աշխատանքները կրում էին 
տևական բնույթ, և մենք ամիսների 
ընթացքում ականատես էինք լինում, թե 
ինչպես Գարիկն ավելի ու ավելի էր փորձում 
մասնակցել և ակտիվություն ցուցաբերել 
դասապրոցեսին։  
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Ամեն ինչ հնարավոր է։ 

Լիլիթի պատմությունը 

Լիլիթ: Ես Լիլիթն եմ, 15 տարեկան, սովորում եմ 9-րդ դասարանում: Դեռ փոքր 
երեխա էի՝ 5 տարեկան, երբ հիվանդության արդյունքում կորցրեցի 

լսողությունս: Մայրս միշտ ժպտալով է պատմում, որ այդ 
ժամանակ, երբ մի հետաքրքիր հեքիաթ էի լսում, շատ շուտ 

սովորում էի ու անընդմեջ պատմում: Հիմա ես ունեմ լսելու 
դժվարություն, կրում եմ լսողական սարք: Ես 

կարողանում եմ արտահայտել իմ մտքերն ու ցանկությունները, թեև 
կան որոշ հնչյուններ և բառեր, որոնք դժվարությամբ եմ 
արտասանում: Հաճախ չեմ լսում ինձ ուղղված խոսքը, եթե 
ուշադրությունս կենտրոնացված չէ դեպի խոսողը, դժվարանում եմ 
լսել բառերի վերջավորությունները կամ լսում եմ բառը ոչ հստակ: 
Արդյունքում բազմաթիվ սխալներ եմ թույլ տալիս գրավոր աշխատանքներում, 
մասնավորապես՝ թելադրություն գրելիս:  

Ուսուցիչ: Լիլիթը սովորում է 9-րդ դասարանում: Նա ինքնատիպ աղջիկ է, 
սիրում է օգնել ուսուցիչներին։ Չնայած առկա դժվարություններին՝ չի 

խուսափում մասնակցել խմբային աշխատանքներին և արտահայտել 
իր կարծիքը: Այնուամենայնիվ, Լիլիթն ունի դժվարություններ 
ուսումնական գործընթացում, և առանց հավելյալ աջակցության 
դժվարանում է կատարել անծանոթ առաջադրանքները: Հիմնական 
դժվարությունները նկատվում են թելադրություն գրելիս, օրինակ՝ 

բառերի վերջավորությունները, օժանդակ բայերը, բաղաձայն հնչյունները 
բաց է թողնում։ Այս ամենն ավելի շատ է արտահայտվում, հատկապես երբ հատուկ 
ուշադրություն չեմ դարձնում իրեն, իսկ միջավայրն աղմկոտ է: Ես հասկանում էի, որ 
Լիլիթին օգնելու համար անհրաժեշտ է այլ մեթոդներ կիրառել, 
ուստի համացանցից գտա մի շարք համապատասխան 
հոդվածներ, որոնցից մեկում նշված էր, որ անհրաժեշտ է 
պահպանել լուռ միջավայր, հստակ և արտահայտիչ արտասանել 
բառերը, հատկապես վերջավորությունները, այնպես, որ սովորողը 
տեսնի խոսակցի դեմքը: Ինչպես նաև խորհուրդ էր տրվում նոր նյութը հաղորդել 

սովորողին ավելի մոտ տարածությունից և հաշվի առնել 
դասասենյակի լուսավորությունը: Տարբեր մեթոդիկաներ 
ուսումնասիրելուց հետո ես որոշեցի պատրաստել օգնող 

բառաքարտեր, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացում կիրառել 
լսողական ընկալման զարգացմանն ուղղված տարբեր խաղեր։ 

Օրինակ՝ սկզբում ես արտասանում էի պարզ, այնուհետև բարդ բառեր, որոնց մեջ 
Լիլիթը պետք է նշեր բաղաձայնների քանակը։ Աշխատանքի երկրորդ փուլում ես 
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առաջարկում էի բառաքարտեր, որոնց մի մասը  պարունակում էր 
արմատներ, իսկ մյուսներում առանձին վերջավորություններ։ 
Բառակազմական աշխատանքները շարունակվեցին այնքան, մինչև 
Լիլիթը սկսեց տարբերակել օժանդակ բայերը հոլովական և հոգնակի 
թվի վերջավորություններից, վերջածանցներից։ 

Այս քայլերի տևական կիրառումը նպաստեց գրավոր 
աշխատանքներում Լիլիթի սխալների քանակի նվազմանը, ինչպես նաև նրա 
բանավոր խոսքի զարգացմանը։ 
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ՄԱՍ 2․3․  ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

«Հաճախ տեսնելով շատ ու շատ բաներ՝  
մենք չենք նկատում կարևոր մանրուքները»։ 

Կոնֆուցիոս 

 

Աչքը մարդու ամենակարևոր զգայարաններից մեկն է, և բոլոր 
շարժումները, որոնք մարդը կատարում է, վերահսկվում են տեսողության 

միջոցով: Շրջապատող աշխարհի ավելի քան 80%-ը մարդը 
ճանաչում է տեսողության միջոցով: Տեսողական համակարգը 

հնարավորություն է տալիս մարդուն ընկալել տարածությունը, 
նրանում առկա առարկաները և նրանց բարդ 
առանձնահատկությունները, այսինքն` տեսողության միջոցով 

մարդը կարողանում է տարբերել մարմինների ձևը, չափը, 
գույնը, հեռավորությունը, շարժումը [43]:  

Տեսողության խանգարումների առաջացման պատճառները 
տարբեր են, դրանց ազդեցության հետևանքով ի հայտ են գալիս 

տեսողական օրգանի զանազան հիվանդություններ, իջնում է տեսողության 
սրությունը, և նույնիսկ կարող է առաջանալ կուրություն: Տեսողության 

խանգարումների առաջացման հնարավոր պատճառները կարելի է բաժանել երկու 
խմբի` բնածին (հղիության ընթացքում ինֆեկցիաներ, գենետիկ անոմալիաներ, 
պտղի մոտ սոմատիկ խանգարումներ, ժառանգականություն և այլն) և ձեռքբերովի 
(վարակիչ հիվանդություններ, ծննդաբերական վնասվածքներ, մեխանիկական 
վնասվածքներ, այրվածքներ և այլն): Ժամանակակից կյանքի 
առանձնահատկությունները՝ գաջեթների լայն կիրառությունը, մոնիտորի և 
հեռուստաէկրանի առջև անցկացրած ժամերը, ևս կարող են դառնալ ձեռքբերովի 
տեսողության խանգարումների պատճառներ [2; 60]:  

Կան տեսողության խանգարումներ, որոնք ազդեցություն չեն ունենում 
տեսողության սրության վրա, դրանց շարքին են դասվում շլությունը, որի ժամանակ 
աչքերը շարժվում են անհամաչափ՝ տարամիտվելով կամ համամիտվելով, և 
դալտոնիզմը (գունակուրություն), որի դեպքում երեխան ճիշտ չի ընկալում և չի 
տարբերակում գույները, իսկ ծանր դեպքերում ամեն ինչ ընկալում է սև-սպիտակ 
երանգներով (հիմնականում հանդիպում է տղաների մոտ)։  

Հանդիպում են նաև տեսողության խանգարումներ, որոնք անմիջապես 
ազդեցություն են ունենում տեսողության սրության վրա: Դրանցից են 
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կարճատեսությունը, հեռատեսությունը, աստիգմատիզմը: 
Կարճատեսությունը (հուն. Myops - կկոցված աչք) տեսողության այնպիսի 

խանգարում է, որի պատճառով անձը որոշակի առարկաներ վատ է տեսնում: 
Կարճատեսության ժամանակ խանգարված է աչքի լուսաբեկումը, որի պատճառով 
լույսի ճառագայթները ֆոկուսավորվում են ոչ թե ցանցաթաղանթի վրա, այլ նրա 
առջևում:  

Տարբերում են կարճատեսության երեք ձև` թույլ (մինչև 3.0 դիօպտրիա), միջին 
(3.0-6.0 դիօպտրիա), ուժեղ կամ բարձր (6.0 դիօպտրիայից բարձր): Նույնիսկ բարձր 
աստիճանի կարճատեսությունը, որը շտկված է ակնոցով, չի արգելում աչքի նորմալ 
զարգացմանը, քանզի շտկման այս ձևը ապահովում է լիարժեք տեսողական 
ազդակների ընդունումը:  

 Կարճատեսության ժամանակ երեխան լավ չի տարբերում հեռավորության վրա 
գտնվող առարկաները, կկոցում է աչքերը։ Պատկերը հստակ է դառնում միայն 
առարկան աչքերին մոտեցնելիս։ Կարճատեսությունը հանդիպում է հիմնականում 
մեծահասակների մոտ, ովքեր երկար ժամանակ են անցկացնում համակարգչի առջև, 
և դպրոցահասակ երեխաների մոտ, քանի որ ուսման ընթացքում աչքերի 
ծանրաբեռնվածությունն ավելանում է մի քանի անգամ։ Այս խանգարումը շտկվում է 
ակնոցների կամ ոսպնյակների միջոցով, ինչպես նաև վիրահատական 
միջամտությամբ: 

Հեռատեսությունը (հիպերմետրոպիա) լուսաբեկման շեղումներով 
պայմանավորված տեսողության խանգարում է, որի դեպքում լույսի ճառագայթները, 
աչքի միջավայրում անբավարար բեկվելով, միանում են ցանցաթաղանթի հետևում` 
ձևավորելով ոչ պարզորոշ պատկեր:  

Հեռատեսությունը կարող է լինել թույլ (մինչև 3.0 դիօպտրիա), միջին (3.0-8.0 
դիօպտրիա), բարձր աստիճանի: Հեռատեսության ժամանակ երեխան հստակ 
տեսնում է հեռվում գտնվող առարկաները, իսկ մոտ գտնվող պատկերն աղավաղվում 
է և հստակ չի երևում։ 

Աստիգմատիզմը (հուն. a ժխտական մասնիկ և stigmus – կետ) աչքի 
լուսաբեկության անկանոնություն է, որի ժամանակ դիտվող օբյեկտի լուսավորվող 
կետերի ճառագայթները բեկումից հետո աչքի միջավայրում չեն ֆոկուսավորվում 
որպես կետային պատկերներ: Աստիգմատիզմը առաջանում է եղջերաթաղանթի 
ձևի` հաճախ բնածին, իսկ երբեմն ձեռքբերովի խանգարումների պատճառով: 
Աստիգմատիզմի ժամանակ տեսողական ընկալումը հստակ չէ, երեխան պատկերը 
տեսնում է երբեմն հստակ, երբեմն աղավաղված՝ անկախ առարկայի 
հեռավորությունից և աղավաղված սահմանագծերով։ 

Տեսողության խանգարումներն ըստ բարդության դասակարգվում են 4 
աստիճանի՝ թեթև, միջին, ծանր, խորը (ԱՀԿ ՀՄԴ-10, 1992)։  

● Խանգարումների թեթև աստիճանի դեպքում երեխան աչքերը երկար լարելիս
ունենում է մրմռոց, կարմրություն, գրգռվածություն, դասասենյակում
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անհրաժեշտ են միջավայրային հարմարեցումներ գրատախտակը լավ 
տեսնելու համար։  

● Խանգարումների միջին աստիճանի դեպքում երեխան կրում է ակնոց կամ
օպտիկական լինզաներ գրատախտակը տեսնելու, գիրքը կարդալու և գրելու
համար։

● Խանգարումների ծանր աստիճանի դեպքում երեխան կրում է ակնոց կամ
օպտիկական լինզաներ, սակայն անգամ այդ պարագայում էլ երեխան
պատկերներն ընկալում է աղավաղված, գրեթե չի տեսնում գրատախտակին
գրվածը, դժվարանում է գրել նույնիսկ հարմարեցված տետրերում,
դժվարությամբ է ընկալում առարկայի ձևը, չափը։

● Խանգարումների խորը աստիճանը (կուրություն) տեսողության ամբողջական
կորուստն է, որի ժամանակ միջավայրում եղած առարկաների տեսողական
ընկալումը դառնում է անհնարին։ Որոշ դեպքերում կարող է ընկալել և
տարբերակել լույսն ու մութը, առարկաների ուրվագիծը։ Անծանոթ
միջավայրում տեղաշարժվում է միայն այլ անձանց աջակցությամբ, օգտվում է
ձայնային ազդանշաններից, կարդում և գրում է Բրայլյան համակարգով,
օգտվում է «Արև» համակարգից, օգտագործում է նաև այլ համակարգչային
ծրագրեր, հարմարեցումներ [18; 77; 118]:

Դպրոցում հաջողության հասնելու համար երեխային անհրաժեշտ են 
բազմաթիվ ունակություններ: Լավ տեսողությունն այդ ամենի գլխավոր բանալին է: 
Տեսողական համակարգի խնդիրների պատճառով երեխան սկսում է 
սահմանափակել շփման շրջանակը, աշխարհը ճանաչում է ավելի փոքր ծավալով: 
Սա կարող է բացասաբար անդրադառնալ բազմաթիվ հմտությունների զարգացման 
վրա, ինչպիսիք են խոսքը, հիշողությունը և ուշադրությունը, տեսատարածական 
կողմնորոշումը:  

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատմամբ 
տեսողության խանգարումների 80%֊ը հնարավոր է կանխարգելել կամ բուժել։ 
Հարկավոր է կատարել մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ երեխաների 
շրջանում տեսողության պահպանման նպատակով։ Բոլոր տեսակի կանխարգելիչ 
միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն երկու հիմնական խնդիրների լուծմանը՝ 
տեսողական ծանրաբեռնվածության կանոնակարգմանը (հիգիենիկ նորմերի 
մշակում և կիրառում դպրոցական դասագրքերի և համակարգչի հետ աշխատելիս) և 
տեսողական ֆունկցիաների խանգարումների վաղ հայտնաբերմանն ու ճշգրիտ 
գնահատմանը [88]: 

Տեսողական ֆունկցիաների խանգարումների կանխարգելումը 
նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում առավել կարևոր 
է, քանի որ տեսողական օրգանն աճում, զարգանում և ձևավորվում է երեխայի աճին 
զուգահեռ, ուստի տարբեր տեսակի կանխարգելիչ միջոցառումները կարևոր են այդ 
պրոցեսի յուրաքանչյուր փուլում [73]: Շատ կարևոր է աչքի և տեսողության 
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կանոնավոր խնամքը, քանի որ տեսողությունը դպրոցական տարիներին կարող է 
փոփոխվել: Ակնոցները կամ կոնտակտային ոսպնյակները կարող են ուղղել 
տեսողության բազմաթիվ խնդիրներ: Տեսողության փոփոխությունները երեխան 
կարող է չնկատել, հետևաբար նա պետք է առնվազն երկու տարին մեկ անգամ 
հետազոտություն անցնի: Որքան վաղ հայտնաբերվի տեսողության խնդիրը և 
բուժվի, այնքան ավելի հավանական է, որ բուժումը հաջող լինի և հետագայում 
ուսումնառության շրջանում առավել մեծ առաջընթաց լինի: Անհրաժեշտության 
դեպքում, բժիշկը կարող է նշանակել բուժում, ներառյալ՝ ակնոց, կոնտակտային 
ոսպնյակներ կամ տեսողության թերապիա տեսողության ցանկացած խնդիրներ 
շտկելու համար: Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում տեսողական 
դժվարություններից խուսափելու համար հարկ է պարբերաբար երեխաներին տանել 
ստուգումների և հետևել անհրաժեշտ ցուցումներին [58]։ 

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ 

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները 

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումը տեսողական ընկալման 
արագության, ամբողջականության, հստակության և տեսողության սրության 
նվազումն է, որը երբեմն հնարավոր է որոշակիորեն վերականգնել դեղորայքային 
բուժմամբ կամ փոխհատուցել օպտիկական սարքերի կիրառմամբ։ Տեսողության 
թեթև և միջին աստիճանի խանգարումների դեպքում երեխան կարողանում է 
ինքնուրույն կողմնորոշվել ինչպես ծանոթ, այնպես էլ անծանոթ միջավայրում, 
օպտիկական սարքերի օգտագործման պարագայում կարողանում է տարբերակել 
առարկաների մանր դետալները, կարողանում է կարդալ և գրել, երբեմն 
անհրաժեշտություն է առաջանում հարմարեցված նյութերի, օրինակ, գունային 
բարձր հակադրությամբ և մեծ տառաչափով տպագիր նյութեր, խոշոր դիդակտիկ 
պարագաներ և այլն։ Կրթության կազմակերպման գործընթացում անհրաժեշտ է 

Քննարկման հարցեր 

• Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ ունեցող
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։

• Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումների
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ:

• Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ ունեցող
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ
ռազմավարություններ:
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անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահել այս երեխաներին, հետևողական 
լինել նրանց տրվող հանձնարարությունների ձևաչափի, քանակի, կատարման 
եղանակի նկատմամբ խնդրի արհեստական սրացումից խուսափելու համար։ 
Ցանկացած գործունեություն պլանավորելիս հարկավոր է հաշվի առնել նաև բժշկի 
ցուցումները [73]։ 

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումների 
 առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ  

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումների առկայության 
ժամանակ սովորողը՝  

● հաճախ տրորում է աչքերը, կկոցում է, թարթում, կարծես ուզում է հեռացնել 
խոչընդոտները, 

● ունենում է աչքերի և կոպերի կարմրություն, այրոց, հաճախակի 
արցունքահոսություն կամ հակառակը՝ չորություն աչքերում, 

● բողոքում է կրկնվող գլխացավերից, գլխապտույտից, սրտխառնոցից, 
հատկապես տեսողական ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ դասերից հետո, 
տնային հանձնարարությունները կատարելիս, կարդալիս և այլն, 

● պարզ տեսնելու համար դասարանում հաճախ է մոտենում գրատախտակին, 
● առարկաներն ուսումնասիրելիս, դիտելիս հաճախ դրանք մոտեցնում է 

աչքերին, 
● կարդալիս, գրավոր աշխատանքներ կատարելիս, գրատախտակին նայելիս 

երբեմն ընտրում է գլխի, պարանոցի, մարմնի անբնական՝ հարկադիր դիրք, 
● երկար ժամանակ աչքերը լարելու արդյունքում կարող է դառնալ գրգռված, 

նյարդային և շուտ հոգնել, 
● տուփից ընտրում է սխալ գույնի մատիտ (դալտոնիզմի ժամանակ), 
● զգայուն է վառ լուսավորության նկատմամբ, 
● որոշակի հեռավորությունից չի տարբերում մոտեցող երթուղայինի համարը, 

գովազդային պաստառների վրա գրվածը և այլն, 
● շրջապատում եղած առարկաները տեսնում է երկատված, 
● նկարագրում է հետևյալ երևույթները՝  

⮚ աչքերի առջև հայտնվում է սև վարագույր», որը ծածկում է տեսադաշտի 
կոնկրետ հատվածը, 

⮚ տեսադաշտում հայտնվում են պայծառ լամպերի կամ բծերի նմանվող 
տատանվող/թարթող սպիտակ լույսեր, 

⮚ հաճախ է բողոքում աղոտ տեսողությունից․  աչքերի առջև հայտնվում են 
փաթիլներ», գծիկներ» և այլն [59]։ 
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Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Տեսողության թեթև և միջին աստիճանի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● խրախուսեք երեխային օգտագործել վիզուալ սարքեր, միջոցներ, որոնք
նախատեսված են տեսողական դժվարությունները փոխհատուցելու համար
(օրինակ՝ ակնոցներ, խոշորացույցներ, մեծ տառաչափ ունեցող տպագիր
գրքեր և այլն):

● Գտեք այն լավագույն տեղն ու դիրքը, որտեղից սովորողն ամենալավն է
տեսնում գրատախտակը:

● Գրասեղանի և գրատախտակի դասավորվածությունն այնպես
համապատասխանեցրեք, որպեսզի գրատախտակի մակերեսը երեխայի
նստած դիրքից չփայլի:

● Դասարանում ապահովեք համաչափ լուսավորություն՝ հիմքում ընդունելով ՀՀ
առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N12-Ն
հրամանով սահմանված հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող
հաստատությունների բնական և արհեստական լուսավորությանը
ներկայացվող պահանջները։

● Խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ աշխատանքներ կատարելուց,
քանի որ սպիտակ թղթի վրա արտացոլված արևի լույսից աչքերը լարվում են
և շուտ հոգնում: Լույսը սեղանին պետք է ընկնի սովորողի ձախ կողմից,
աշխատանքային մակերեսի վրա, իսկ աչքերը մնան ստվերում։

● Տվեք խոսքային հստակ ցուցումներ, առավել ևս այն դեպքերում, երբ
օգտագործում եք տեսողական նյութեր, քանի որ երեխան կարող է չընկալել
դրանք, կամ սխալ մեկնաբանել Ձեր ժեստերը և դեմքի արտահայտությունը:

● Կիրառեք խոշորացված աշխատանքային նյութեր, որտեղ տպագիր նյութերը
պետք է լինեն մաքուր թղթի վրա և բարձր գունային հակադրությամբ
(կոնտրաստ) տառերով։

● Տպագիր նյութեր կազմելիս օգտագործեք տառատեսակի Arial տարբերակը
և 16 տառաչափը, վերնագրերը, առաջադրանքի պահանջները կամ այլ
կարևոր հատվածներ ավելի տեսանելի դարձնելու համար մգեցրեք
տառատեսակը։

● Խուսափեք զարդարված տառատեսակներով գրություններից:
● Օգտագործեք խոշոր և տեսանելի դիդակտիկ նյութեր նոր նյութ հաղորդելիս։
● Սահմանափակեք անընդհատ ընթերցանության համար ծախսվող

ժամանակը, անհրաժեշտության դեպքում մի քանի տող կարդալուց հետո,



                                Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs                 

83 
 

երեխան կարող է հայացքը կտրել գրքից՝ 1-2 վայրկյան նայել հեռավորության 
վրա գտնվող այլ առարկայի կամ պարզապես փակել աչքերը (տեսողության 
խանգարումների առկայության դեպքերում առավելագույն սահմանը 15 րոպեն 
է)։ 

● Օգտագործեք այնպիսի նյութեր, որոնք ունեն գունային հակադրություն 
(կոնտրաստ): 

● Հնարավորինս սահմանափակեք գրատախտակից կարդալու կամ 
արտագրելու աշխատանքները: 

● Կարդացեք սովորողի համար այն ինչ նա ինքնուրույն կարդալ չի կարողանում 
փոքր կամ անհասկանալի տառատեսակի պատճառով կամ տրամադրեք 
աուդիոգրքեր, ձայնագրություններ։ 

● Անհրաժեշտության դեպքում թույլ տվեք սովորողին օգտագործել ձայնագրիչ 
դասը ձայնագրելու և այն կրկին լսելու հնարավորություն ունենալու համար։  

● Խուսափեք գրելուց անմիջապես հետո կարդալ հանձնարարելուց․  նման 
դեպքերում անհրաժեշտ է հայացքը որոշ ժամանակով տեղափոխել այլ 
առարկայի վրա, հետո նոր անցնել առաջադրանքին։  

● Տրամադրեք հավելյալ ժամանակ՝ առաջադրանքները կատարելու և ավարտին 
հասցնելու համար։ 

● Տրամադրեք դադարներ աշխատանքները կատարելու ընթացքում՝ 
գերհոգնածությունից խուսափելու համար: 

● Դասասենյակում ստեղծեք ընկերական փոխհարաբերություններ 
համադասարանցիների միջև․  ընկերները կարող են օգնել տեսողական նյութը 
վերծանելու ժամանակ: 

● Օգտագործեք այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հստակ նկարագրում են 
ուղղությունները․  օրինակ՝ «աջ», «ձախ», «ուղիղ» և նմանատիպ այլ բառեր՝ 
«այստեղ», «այնտեղ», «այս կողմ» բառերի փոխարեն:  

● Ամբողջությամբ բացեք կամ փակեք մուտքի, ելքի կամ պահարանների դռները, 
որպեսզի տեսողության խնդիր ունեցող սովորողը չվնասի իրեն: 

● Կազմակերպեք բակային բացօթյա շարժախաղեր, որոնք կարող են խթանել 
տեսողությունը, ուժեղացնել մկանները, զարգացնել համակարգված 
շարժումներ կատարելու հմտությունները և այլն: Իհարկե, պետք է հաշվի 
առնել ակնաբույժի առաջարկությունները և երեխայի ախտորոշումը հակառակ 
արդյունքից խուսափելու համար [21]:  

● Դասարանում կատարել աչքերի համալիր վարժություններ` հիմքում 
ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի 
N12-Ն հրամանով սահմանված հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող 
հաստատությունների ֆիզկուլտ դադարների վարժությունների համալիր 
ներկայացվող պահանջները՝ 
⮚ արագ թարթել, փակել աչքերը և նստել հանգիստ, դանդաղ հաշվել մինչև 
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5-ը: Կրկնել 4-5 անգամ: 
⮚ Աչքերը ուժեղ փակել, հաշվել մինչև 3-ը, բացել աչքերը և նայել հեռուն, 

հաշվել մինչև 5-ը: Կրկնել 4-5 անգամ: 
⮚ Աջ ձեռքը ձգել առաջ: Առանց գլուխը շարժելու, աչքերով հետևել 

ցուցամատի դանդաղ շարժմանը աջ և ձախ, վերև և ներքև: Կրկնել 4-5 
անգամ: 

⮚ 1-4 հաշվով նայել ձգված ձեռքի ցուցամատին, հետո 1-6 հաշվով հայացքն 
ուղղել հեռուն: Կրկնել 4-5 անգամ: 

⮚ Միջին տեմպով աչքերով կատարել 3-4 շրջանաձև շարժումներ դեպի աջ, 
նույնքան՝ դեպի ձախ: Թուլացնել աչքի մկանները, 1-6 հաշվով նայել 
դեպի հեռուն: Կրկնել 1-2 անգամ [9; 10; 28; 22; 58; 60; 73]: 

Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումներ 

 

Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումների դեպքում նկատվում են 
տեսողական ֆունկցիաների լուրջ խնդիրներ․  տեսողության սրության նվազման 
հետ մեկտեղ, նման դեպքերում նեղանում է տեսադաշտը, խանգարվում է 
տեսատարածական ընկալումը։ Այս ամենը դժվարացնում է ինչպես շրջակա 
միջավայրի, այնպես էլ ուսումնական նյութի ընկալումը։ Այն դեպքում, երբ երեխայի 
մոտ առկա է տեսողության ծանր աստիճանի խանգարում, ուսուցման գուրծընթացը 
կազմակերպելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեսողական ծանրաբեռնվածությունը, 
մնացորդային տեսողության պահպանման հնարավորությունները, կիրառել 
օպտիկական սարքեր և հենվել պահպանված զգայարանների 
հնարավորությունների վրա։ Այս երեխաների տեսողությունն անկայուն է, և 
անբարենպաստ միջավայրային պայմաններից այն կարող է ավելի վատթարանալ, 
այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է նրանց անընդհատ պահել ուշադրության 
կենտրոնում՝ տրամադրելով անհրաժեշտ բոլոր տեսակի հարմարեցումներ [60; 73]։ 

Քննարկման հարցեր 

• Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումների 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Տեսողության ծանր խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումների առկայության ժամանակ 
սովորողը՝  

● անընդհատ տրորում է աչքերը, կկոցում է, թարթում, կարծես ուզում է
հեռացնել խոչընդոտները,

● ունենում է աչքերի և կոպերի կարմրություն, այրոց, հաճախակի
արցունքահոսություն կամ հակառակը՝ չորություն աչքերում,

● բողոքում է հաճախակի գլխացավերից, գլխապտույտից, սրտխառնոցից
հատկապես տեսողական ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ դասերից հետո,
տնային հանձնարարությունները կատարելիս, կարդալիս և այլն,

● պարզ տեսնելու համար դասարանում միշտ մոտենում է գրատախտակին,
● առարկաներն ուսումնասիրելիս, դիտելիս դրանք շատ է մոտեցնում աչքերին,
● կարդալիս, գրավոր աշխատանքներ կատարելիս, գրատախտակին նայելիս

ընտրում է գլխի, պարանոցի, մարմնի անբնական՝ հարկադիր դիրք,
● գրավոր աշխատանքներ կատարելիս տառերը և թվերը գրում է վանդակներից

և տողերից դուրս կամ անհամաչափ,
● հաճախ գրգռվում է, դառնում նյարդային և շուտ է հոգնում, աչքերի

հոգնածությունն ազդում է ամբողջ նյարդային համակարգի վրա, ինչն էլ
արտահայտվում է վարքային բացասական դրսևորումներով,

● հաճախ չի նկատում, սայթաքում և ընկնում է խոչընդոտներն անցնելիս,
աստիճանները բարձրանալիս կամ իջնելիս,

● հաճախ հրաժարվում է միայնակ տեղաշարժվել, մի տեղից մեկ այլ տեղ
տեղափոխվել,

● երբեմն նշում է, որ ամեն ինչ տեսնում է սև և սպիտակ երանգներով,
● գերզգայուն է վառ լուսավորության նկատմամբ,
● չի տարբերում մոտեցող երթուղայինի համարը, գովազդային պաստառների

վրա գրվածը և այլն,
● շրջապատում եղած առարկաները տեսնում է երկատված,
● նկարագրում է հետևյալ երևույթները՝

⮚ աչքերի առջև հայտնվում է սև վարագույր», որը ծածկում է տեսադաշտի 
կոնկրետ հատվածը, 

⮚ տեսադաշտում հայտնվում են պայծառ լամպերի կամ բծերի նմանվող 
տատանվող/թարթող սպիտակ լույսեր, 

⮚ հաճախ է բողոքում աղոտ տեսողությունից, աչքերի առջև հայտնվում են 
փաթիլներ», գծիկներ» և այլն [60; 73]։ 
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Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

 արդյունավետ ռազմավարություններ 
 

Տեսողության ծանր աստիճանի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● խրախուսեք երեխային օգտագործել տեսողական, օպտիկական սարքեր, 
միջոցներ, որոնք նախատեսված են տեսողական դժվարությունները 
փոխհատուցելու համար (օրինակ՝ ակնոցներ, խոշորացույցներ, մեծ 
տառաչափով տպագիր գրքեր և այլն): 

● Գտեք այն լավագույն տեղն ու դիրքը, որտեղից սովորողն ամենալավն է 
տեսնում գրատախտակը:  

● Գրասեղանի և գրատախտակի դասավորվածությունն այնպես 
համապատասխանեցրեք, որպեսզի գրատախտակի մակերեսը երեխայի 
նստած դիրքից չփայլի: 

● Դասարանում ապահովեք համաչափ լուսավորություն՝ հիմքում ընդունելով ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N12-Ն 
հրամանով սահմանված հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող 
հաստատությունների բնական և արհեստական լուսավորությանը 
ներկայացվող պահանջները։ 

● Խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ աշխատանքներ կատարելուց, 
քանի որ սպիտակ թղթի վրա արտացոլված արևի լույսից աչքերը լարվում են 
և շուտ հոգնում․  լույսը սեղանին պետք է ընկնի սովորողի ձախ կողմից, 
աշխատանքային մակերեսի վրա, իսկ աչքերը մնան ստվերում։  

● Տվեք խոսքային հստակ ցուցումներ, առավել ևս այն դեպքերում, երբ 
օգտագործում եք տեսողական նյութեր, քանի որ երեխան կարող է չընկալել 
դրանք կամ սխալ մեկնաբանել Ձեր ժեստերը և դեմքի արտահայտությունը: 

● Կիրառեք խոշորացված աշխատանքային նյութեր, որտեղ տպագիր նյութերը 
պետք է լինեն մաքուր թղթի վրա և բարձր գունային հակադրությամբ 
(կոնտրաստ) տառերով։ 

● Տպագիր նյութեր կազմելիս օգտագործեք տառատեսակի Arial տարբերակը 
և 36 չափը, վերնագրերը, առաջադրանքի պահանջները կամ այլ կարևոր 
հատվածներ ավելի տեսանելի դարձնելու համար մգեցրեք տառատեսակը: 
Խուսափեք զարդարված տառատեսակներով գրություններից:  

● Աշխատանքային նյութերի տպագրման համար օգտագործեք առանց փայլի 
թուղթ, գունային հակադրություն ապահովելու համար նախընտրելի է 
օգտագործել սև տառատեսակը դեղին թղթի վրա։ 

● Օգտագործեք գրավոր աշխատանքների համար նախատեսված մուգ 
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լուսանցքներով և տողերով թղթեր: 
● Օգտագործեք խոշոր և տեսանելի դիդակտիկ նյութեր նոր նյութ հաղորդելիս։ 
● Սահմանափակեք անընդհատ ընթերցանության համար ծախսվող 

ժամանակը, անհրաժեշտության դեպքում մի քանի տող կարդալուց հետո, 
երեխան կարող է հայացքը կտրել գրքից, 1-2 վայրկյան նայել հեռավորության 
վրա գտնվող այլ առարկայի կամ պարզապես փակել աչքերը (տեսողության 
խանգարումների առկայության դեպքերում առավելագույն սահմանը 15 րոպեն 
է)։ 

● Օգտագործեք այնպիսի նյութեր, որոնք ունեն բարձր գունային հակադրություն 
(կոնտրաստ): 

● Հնարավորինս սահմանափակեք գրատախտակից կարդալու կամ 
արտագրելու աշխատանքները: 

● Կարդացեք սովորողի համար այն, ինչ նա ինքնուրույն կարդալ չի կարողանում 
փոքր կամ անհասկանալի տառատեսակի պատճառով կամ տրամադրեք 
աուդիոգրքեր, ձայնագրություններ։ 

● Թույլ տվեք սովորողին օգտագործել ձայնագրիչ՝ դասը ձայնագրելու և այն 
կրկին լսելու հնարավորություն ունենալու համար։  

● Տրամադրեք հավելյալ ժամանակ առաջադրանքները կատարելու և ավարտին 
հասցնելու համար։ 

● Հնարավորություն տվեք գրավոր հանձնարարությունները կատարել 
բանավոր։ 

● Տրամադրեք դադարներ աշխատանքները կատարելու ընթացքում՝ 
գերհոգնածությունից խուսափելու համար: 

● Դասասենյակում ստեղծեք ընկերական փոխհարաբերություններ 
համադասարանցիների միջև․  ընկերները կարող են օգնել տեսողության 
խնդիրներ ունեցող երեխային տեսողական նյութը վերծանելու ժամանակ: 

● Խոսեք անմիջապես տեսողության խնդիր ունեցող սովորողի հետ, այլ ոչ թե՝ 
նրան ուղեկցողի:  

● Խոսքայնացրեք այն, ինչ սովորաբար ցույց եք տալիս ժեստերով, իսկ 
սովորողներին դիմելիս անպայման սկզբում նշեք նրանց անունները, հետո նոր 
սկսեք խոսել, որպեսզի տեսողության խնդիրներ ունեցող սովորողն իմանա, 
թե ովքեր են խոսում։  

● Օգտագործեք այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հստակ նկարագրում են 
ուղղությունները․  օրինակ՝ «աջ», «ձախ», «ուղիղ» և նմանատիպ այլ բառեր՝ 
«այստեղ», «այնտեղ», «այս կողմ» բառերի փոխարեն:  

● Առանց մտահոգվելու օգտագործեք «տե՛ս», «նայի՛ր» և նման այլ 
արտահայտություններ, քանի որ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաները 
նույնպես օգտագործում են այդ բառերն իրենց առօրյայում:  

● Սովորեցրեք աշակերտներին տեսողության խնդիր ունեցող իրենց ընկերոջն 
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ուղեկցելիս քայլել նրա կողքով՝ նրանից կես քայլ առաջ, առանց հրելու՝ 
հնարավորություն տալով նրան անհրաժեշտության դեպքում բռնել ուղեկցողի 
ձեռքը:  

● Ամբողջությամբ բացեք կամ փակեք մուտքի, ելքի կամ պահարանների դռները, 
որպեսզի տեսողության խնդիր ունեցող սովորողը չվնասի իրեն: 

● Օգնեք տեսողության խնդիր ունեցող սովորողին նստելիս շոշափել աթոռի 
թիկնակը և նստել ինքնուրույն:  

● Տրամադրեք բավարար ժամանակ երեխաներին՝ շոշափելու և ուսումնասիրելու 
այն նյութերը և առարկաները, որոնք առկա են դասասենյակում: Երեխաներին 
խնդրեք, որ նկարագրեն այդ առարկաները:  

● Կազմակերպեք բացօթյա խաղեր, որոնք կարող են խթանել տեսողությունը, 
ուժեղացնել մկանները, զարգացնել համակարգված շարժումներ կատարելու 
հմտությունները և այլն: Իհարկե, պետք է հաշվի առնել ակնաբույժի 
առաջարկությունները և երեխայի ախտորոշումը հակառակ արդյունքից 
խուսափելու համար: 

● Խուսափեք դասասենյակում գույքի դասավորվածության և իրերի 
տեղադրության հաճախակի փոփոխություններից սովորողի համար ավելորդ 
դժվարություններ չստեղծելու համար [9; 28; 22; 58; 60; 73]։ 

Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումներ (կուրություն) 

 

Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Տեսողության խորը խանգարումը կամ կուրությունը երկու աչքի տեսողության 
կայուն և անվերադարձ կորուստն է, երբ տեսողության սրությունը հավասար է 0 
դիօպտրի, ինչն էլ կոչվում է բացարձակ կուրություն:  

Գործնական և սոցիալական իմաստով կուրությունը լայն հասկացություն է. 
մարդը համարվում է կույր (չտեսնող), եթե կորցնում է շրջապատող պայմաններում 
կողմնորոշվելու հատկությունը և չի կարողանում առանց կողմնակի անձանց 

Քննարկման հարցեր 

• Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումների 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Տեսողության խորը խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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օգնության քայլել, թեկուզ լուսազգայությունը պահպանված է և կարող է տարբերել 
խոշոր առարկաների ուրվագծերը։  

 Կուրությունը լինում է բնածին և ձեռքբերովի: Բնածին կուրությունը կապված է 
գլխուղեղի որոշ բաժինների՝ գլխուղեղի տեսողական կենտրոնների տեսողական 
նյարդերի, աչքի ցանցաթաղանթի զարգացման խանգարումների հետ: Ձեռքբերովի 
կուրության առաջացման հիմնական պատճառներից են աչքի ցանցաթաղանթի 
անոթային ախտահարումները, զարգացող կարճատեսությունը, աչքի ու 
գանգագլխուղեղային վնասվածքները, վարակիչ և մակաբուծական 
հիվանդությունները, աչքի մեխանիկական վնասվածքները։ 

Տեսողության խորը, երբեմն նաև ծանր խանգարումների դեպքում երեխաների 
կրթության կազմակերպման համար նպատակահարմար է կիրառել ֆրանսիացի 
մանկավարժ Լ. Բրայլի ստեղծած համակարգը (Բրայլյան համակարգ): Այս մեթոդով 
աշխատում են կույր (չտեսնող) և մնացորդային տեսողություն ունեցող սովորողների 
հետ։ Տեսողության խորը խանգարումներ ունեցող երեխաները կարող են 
հաջողությամբ սովորել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, իսկ 
ուսուցիչները կարող են կիրառել մի շարք հնարներ և մեթոդներ, կատարել որոշակի 
հարմարեցումներ նրանց ուսուցման արդյունավետության բարձրացման համար [60]։ 

Տեսողության խորը խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումների առկայության ժամանակ 
սովորողը՝  

● անընդհատ տրորում է աչքերը, մատներով սեղմում է կոպերը, 
● ունենում է աչքերի և կոպերի կարմրություն, այրոց, հաճախակի 

արցունքահոսություն կամ հակառակը՝ չորություն աչքերում, 
● բողոքում է հաճախակի գլխացավերից, գլխապտույտից, սրտխառնոցից 

հատկապես ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ դասերից հետո, որոշակի 
հանձնարարություններ կատարելիս և այլն, 

● առարկաներն ուսումնասիրելու և դրանց հատկություններին ծանոթանալու 
համար ավելի շատ օգտագործում է շոշափելիքի, հոտառության և լսողության 
զգայարանները, քան տեսողությունը, 

● չի կարողանում կարդալ և գրել կամ օգտագործում է Բլայլյան համակարգը, 
● լինում է գրգռված, նյարդային, շուտ է հոգնում բաց թողնված զգալի 

տեղեկատվության պատճառով, որն էլ ազդում է ամբողջ նյարդային 
համակարգի վրա, ինչն էլ արտահայտվում է վարքային բացասական 
դրսևորումներով, 

● առարկաների ձևն ու չափն ընկալում է շոշոփելիքի միջոցով, 
● հաճախ, չտեսնելով խոչընդոտները, սայթաքում և ընկնում է,  
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● հաճախ հրաժարվում է միայնակ տեղաշարժվել կամ տեղափոխվել մի տեղից 
մյուսը,  

● տեղից տեղ տեղափոխվելու համար օգտվում է ուղեկցողի օգնությունից կամ 
օգտագործում է սպիտակ ձեռնափայտ [60; 73]։ 

Տեսողության խորը աստիճան խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ  
 

Տեսողության խորը աստիճանի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● բանավոր խոսքով զուգակցեք յուրաքանչյուր կատարվող գործողություն: Տվեք 
խոսքային հստակ ցուցումներ, առավել ևս այն դեպքերում, երբ օգտագործում 
եք տեսողական նյութեր, քանի որ երեխան, չընկալելով դրանք, կարող է սխալ 
մեկնաբանել ասվածը: 

● Կարդացեք սովորողի համար այն, ինչ նա ինքնուրույն կարդալ չի կարողանում 
կամ տրամադրեք աուդիոգրքեր, ձայնագրություններ։ 

● Թույլ տվեք երեխային օգտագործել ձայնագրիչ դասը ձայնագրելու և այն 
կրկին լսելու հնարավորություն ունենալու համար։  

● Տրամադրեք հավելյալ ժամանակ առաջադրանքները կատարելու և ավարտին 
հասցնելու համար։ 

● Տրամադրեք բավարար ժամանակ երեխաներին՝ շոշափելու և ուսումնասիրելու 
այն նյութերը և առարկաները, որոնք առկա են դասասենյակում: Երեխաներին 
խնդրեք, որ նկարագրեն այդ առարկաները:  

● Հնարավորություն տվեք գրավոր հանձնարարությունները կատարել 
բանավոր։ 

● Տրամադրեք դադարներ աշխատանքները կատարելու ընթացքում 
գերհոգնածությունից խուսափելու համար: 

● Դասասենյակում ստեղծեք ընկերական փոխհարաբերություններ 
համադասարանցիների միջև․  ընկերները կարող են օգնել տեսողական նյութը 
վերծանելու ժամանակ: 

● Խոսեք անմիջապես տեսողության խնդիր ունեցող սովորողի հետ այլ ոչ թե 
նրան ուղեկցողի:  

● Խոսքայնացրեք այն, ինչ սովորաբար ցույց եք տալիս ժեստերով, իսկ 
մարդկանց դիմելիս անպայման սկզբում նշեք նրանց անունները, հետո նոր 
սկսեք խոսել, որպեսզի սովորողն իմանա, թե ովքեր են խոսում։  

● Օգտագործեք այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հստակ նկարագրում են 
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ուղղությունները․  օրինակ՝ «աջ», «ձախ», «ուղիղ» և նմանատիպ այլ բառեր՝ 
«այստեղ», «այնտեղ», «այս կողմ» բառերի փոխարեն:  

● Առանց մտահոգվելու օգտագործեք «տե՛ս», «նայի՛ր» և նման այլ 
արտահայտություններ, քանի որ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաները 
նույնպես օգտագործում են այդ բառերն իրենց առօրյայում:  

● Սովորեցրեք աշակերտներին տեսողության խնդիր ունեցող իրենց ընկերոջն 
ուղեկցելիս քայլել նրա կողքով՝ նրանից կես քայլ առաջ, առանց հրելու՝ 
հնարավորություն տալով նրան անհրաժեշտության դեպքում բռնել ուղեկցողի 
ձեռքը:  

● Ամբողջությամբ բացեք կամ փակեք մուտքի, ելքի կամ պահարանների դռները, 
որպեսզի տեսողության խնդիր ունեցող սովորողը չվնասի իրեն: 

● Օգնեք տեսողության խնդիր ունեցող սովորողին նստելիս շոշափել աթոռի 
թիկնակը և նստել ինքնուրույն:  

● Կազմակերպեք բացօթյա խաղեր, որոնք կարող են զարգացնել տարածական 
կողմնորոշումը, համակարգված շարժումներ կատարելու հմտությունները: 
Իհարկե, պետք է հաշվի առնել ակնաբույժի առաջարկությունները և երեխայի 
ախտորոշումը: 

● Խուսափեք դասասենյակում գույքի դասավորվածության և իրերի 
տեղադրության հաճախակի փոփոխություններից սովորողի համար ավելորդ 
դժվարություններ չստեղծելու համար, իսկ փոփոխելու դեպքում նախապես 
զգուշացրեք սովորողին այդ մասին անցանկալի հետևանքներից խուսափելու 
համար [9; 10; 28; 22; 58; 60; 73]։ 

Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ  
տեսողության խանգարումների դեպքում 

Հաշվի առնելով տեսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները՝ առաջարկում ենք ուսուցման 
գործընթացում կիրառել գիտելիքների ստուգման և գնահատման այլընտրանքային 
տարբերակներ։ Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի սկզբունքներ, որոնք 
անհրաժեշտ է պահպանել, և գնահատման տարբերակներ, որոնք արդյունավետ է 
կիրառել տեսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
կազմակերպման գործընթացում՝   

● գնահատեք՝ հիմքում ընդունելով սովորողի անհատական ուսուցման պլանով 
սահմանված նպատակները և անհրաժեշտ հարմարեցումները։ 

● Գնահատեք՝ հաշվի չառնելով հանձնարարությունների կատարման համար 
տրամադրված հավելյալ ժամանակը։ 

● Գրավոր աշխատանքները ստուգելիս ուղղեք միայն թեմայի հետ կապված 
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սխալները և մի կենտրոնացեք տեխնիկական այնպիսի խնդիրների վրա, 
ինչպիսիք են անհամաչափ գրված տառերը, բառերի միջև անհամաչափ 
հեռավորությունները, տողի և լուսանցքի սահմաններից դուրս գալը և այլն։ 

● Բոլոր հնարավոր և անհրաժեշտ դեպքերում գիտելիքների ստուգմանն 
ուղղված գրավոր հանձնարարությունները փոխարինեք բանավոր 
հանձնարարություններով և ընդունեք սովորողի բանավոր պատասխանները։ 

● Ընդունեք և գնահատեք նաև գրավոր այն աշխատանքները, որոնք սովորողը 
կատարել է համակարգչով: 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ տեսողության  

խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Տեսողության խանգարումներ ունեցող սովորողներին  գուցե անհրաժեշտ լինի 
կրել ակնոց կամ պահանջվեն աջակցող այլ սարքավորումներ: Տեսողական 
խանգարումներ ունեցող սովորողներից շատերը ի վիճակի են ինքնուրույն 
տեղաշարժվել՝ օգտվելով մի շարք սարքավորումներից և գործիքներից:  Ստորև 
ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝   

● աջակցող մասնագետներ` տիֆլոմանկավարժ, լոգոպեդ, հոգեբան: 
● Ծառայություններ` անձնական օգնական, ուղեկցող, համակարգչային 

մասնագետ: 
● Աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ՝ 

 Բրայլյան համակարգի ուսուցման սարքավորումներ՝ դիսփլեյ, 
գրամեքենա, տետրեր, գրելու կաղապարներ: 

 Էլեկտրոնային խոշորացուցիչներ, որոնց միջոցով խոշորացվում են 
տեքստերը և որոնք կիրառվում են ուսումնական նյութն ընթերցելու 
համար: 

 Պատճենահանիչ սարքեր Բրայլյան տառատեսակով տպագրության 
համար: 

 Ընթերցանության մեքենաներ, որոնք տեքստը փոխարկում են խոսքի 
կամ Բրայլյան գրի: 

 Թվային աուդիոսարքեր՝ հատուկ բազմաֆունկցիոնալ սարքեր ձայնի 
սինթեզման և ձայնագրման հնարավորություններով:  

 Կարմիր ծայրով սպիտակ ձեռնափայտ, որը կիրառվում է 
շարժունակությունը բարելավելու նպատակով: Որոշ դեպքերում 
օգտագործվում է կարճ, թեթև ձեռնափայտ կամ այլ տեսակի օժանդակ 
ձեռնափայտեր: Ձեռնափայտի տեսակի ընտրությունը կախված է անձի 
պահանջներից կամ վիճակից: Տեղաշարժվելը հեշտացնելու 
նպատակով երբեմն օգտագործում են ուղեկցող շներ, որոնք 
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վարժեցված  են տարբեր խոչընդոտներ շրջանցելու համար:  
 Միջավայրային հարմարեցումներ` դեղին գծեր, ուղենշող սալիկներ, 

մակետներ-քարտեզագրում, տոպոգրաֆիկ քարտեզներ, պատկերներ, 
զգուշացնող և ուղենշող սալիկներ, տարածական կողմնորոշման 
հրահանգիչ, ձայնային ազդանշաններ: 

 Համակարգչային ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
փոխարկել գրված տեքստը տեսողության խնդիրներ ունեցող 
սովորողներին հասանելի ձևերի: Այդ տիպի սարքերից են 
գրանշանների օպտիկական ճանաչման սարքերը և 
հեռուստացույցները, որոնք կատարում են թղթի էլեկտրոնային 
խոշորացում, փոխում են տառերի գույնը և երանգը, տեքստը վերածում 
են խոսքի և խոսքը` տեքստի: 

 ժամանակակից տեղեկատվական  տեխնոլոգիաներ՝ see pen (տեսնող 
գրիչ), Բրայլյան ցուցասարքեր, էկրանի ընթերցիչներ և էկրանի 
խոշորացուցիչներ: Նորագույն տեխնոլոգիաները հնարավորություն են 
տալիս տեսողության խանգարումներ ունեցող սովորողներին 
օգտագործել համակարգիչ, բջջային հեռախոսներ, ինչպես նաև 
հեշտությամբ օգտվել վեբ կայքերից:  
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ՏԵՍՆԵՆՔ ԵՎ ԶԳԱՆՔ ՄԻԱՍԻՆ  
(հաջողված պատմություններ) 

Աչքերն անօգուտ են, երբ միտքը կույր է: 

Արտյոմի պատմությունը  

Արտյոմ։ Ես Արտյոմն եմ, սովորում եմ 3-րդ դասարանում, ունեմ տեսողության 
խնդիր, դժվարանում եմ տեղաշարժվել անծանոթ միջավայրում և հստակ տեսնել 
հեռվում գտնվող առարկաները։ Երկու ամիս առաջ ես փոխեցի իմ 
դպրոցը, քանի որ այնտեղ ինձ ծաղրում էին մեծ ակնոց կրելու համար։ 
Նախկին դպրոցում հենց 1-ին դասարանից ինձ հետ հարմարեցված 
ծրագրով աշխատում էին հատուկ մանկավարժներ՝ սակայն ես դեռևս 
չեմ կարողանում կարդալ, գրել, լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ։ 
Նոր դպրոցն ինձ դուր է գալիս, այստեղ ունեմ ընկերներ, իսկ 
ուսուցիչները շատ բարեհամբույր են։ Ես արդեն կարողանում եմ կողմնորոշվել և 
տեղաշարժվել նոր դպրոցում ընկերներիս ուղղորդմամբ։  

Ուսուցիչ։ Արտյոմը տեղափոխվել է մեր դպրոց 2 ամիս առաջ։ Բժշկական 
փաստաթղթերից տեղեկացանք, որ նա ունի տեսողության հետ կապված 

բավականին լուրջ խնդիրներ։ Դիտարկումների արդյունքում նաև 
հասկացանք, որ տեսողության խնդիրը սահմանափակում է նոր 
գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու նրա 
հնարավորությունները։ Արտյոմի հետ աշխատում է դպրոցի հատուկ 
մանկավարժը և զարգացման կենտրոնի տիֆլոմանկավարժը։  
Մինչ մենք՝ ուսուցիչներս, փորձում էինք բացահայտել սովորողի 

կարողություններն ու հմտությունները, մեզ հետ կապ հաստատեց զարգացման 
կենտրոնի տիֆլոմանկավարժը, որտեղ հաճախում էր Արտյոմը։ Այդ 
փաստը զարմացրեց, միևնույն ժամանակ ոգևորեց ինձ և Արտյոմին 
օգնելու ինչ-որ անհագ ցանկություն առաջացրեց ինձ մոտ։ 

Տիֆլոմանկավարժը եկավ և տեղում ծանոթացավ դպրոցի և 
դասարանի միջավայրային պայմաններին, այնուհետև առաջարկեց 
մի շարք հնարներ, որոնք արդյունավետ էր կիրառել Արտյոմի 
ուսուցման կազմակերպման գործընթացում։ Նախ և առաջ մենք Արտյոմին 
նստեցրինք 1-ին նստարանին, որպեսզի նա ավելի լավ տեսներ գրատախտակը և 
ուսուցչի կողմից կիրառվող դիդակտիկ նյութերը, կարևոր էր նաև ապահովել ճիշտ 
լուսավորությունը։ Կարդալու և գրելու հմտությունները ձևավորելու նպատակով 
ապահովեցինք մուգ լուսանցքներ և տողեր ունեցող տետրերով, սկանավորեցինք 
այբբենարանը՝ դրանով իսկ հնարավորություն տալով սովորողին համակարգչի 
օգնությամբ իրեն անհրաժեշտ չափով մեծացնել էջերը։ Արտյոմի համար գնեցինք 
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խոշորացույց, որով նա կկարողանար մեծացնել և տեսնել իրեն անհրաժեշտ նյութը, 
թվային ձայնագրիչ, որը հնարավորություն է տալիս արագ և հեշտությամբ ձայնագրել 

ուսուցանվող նյութը և հետո լսել դա։ Մաթեմատիկական 
հաշվարկներ կատարելու դժվարությունները հաղթահարելու 
նպատակով սկսեցինք օգտագործել Desk-Top խոսող հաշվիչը։   

Ես փորձում էի հնարավորինս շատ 
հնարավորություն ընձեռել Արտյոմին շփվելու և 

համագործակցելու մյուս սովորողների հետ, քանի որ խմբային 
աշխատանքներին մասնակցելը նույնպես օգտակար էր նրա 
համար։ Ձեռք բերված գիտելիքների ստուգումը ես իրականացնում 
էի հիմնականում բանավոր կերպով, քանի դեռ Արտյոմը չէր կարողանում կարդալ և 
գրել։ Կարդալու միջոցով ինքնուրույն սովորելու դժվարությունները հաղթահարելու 
համար ինձ առաջարկեցին օգտագործել համացանցում առկա աուդիոգրքերը։  

Չնայած Արտյոմի հետ իրականացվող աշխատանքները դեռ նոր ենք սկսել, 
այդուհանդերձ առաջընթացն ակնհայտ է․  նա ակտիվ մասնակցում է 

քննարկումներին, ձեռք է բերել կարդալու և գրելու պարզ 
հմտություններ, մաթեմատիկական այն առաջադրանքների 
կատարումը, որոնք նրա համար նախկինում դժվարություն էին 

ներկայացնում, այժմ նա կատարում է խոսող հաշվիչի օգնությամբ։ 
Արտյոմի դժվարությունների հաղթահարման հարցում մեզ շատ 

օգնեցին նորագույն տեխնոլոգիաները։  
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Եթե կույր լիներ աշխարհը, քանի՞ հոգու կարող էիր տպավորել։ 

Աննայի պատմությունը  

Աննա։ Ես Աննան եմ, 15 տարեկան եմ, սովորում եմ ավագ դպրոցի 10-րդ 
դասարանում։ Նոր միջավայրում ես կաշկանդված եմ ինձ զգում տեսողական խնդիր 
ունենալու պատճառով։ Ձախ աչքս ամբողջովին չի տեսնում, իսկ աջով 
լիարժեք տեսնելու համար կրում եմ ակնոց։ Աշխատում եմ գիրք 
կարդալիս, գրատախտակին նայելիս կամ գրելիս գլուխս պահել 
կոնկրետ մի դիրքով, ինչն էլ բազմաթիվ անհարմարություններ է 
պատճառում ինձ։ Վերջերս շատ եմ հոգնում տնային 
հանձնարարությունները կատարելիս՝ կարդալիս, գրելիս։ Չնայած բոլոր 
այս դժվարություններին՝ ես կարողանում եմ շատ լավ նկարել։ Անցած շաբաթ ես 
գրավեցի առաջին պատվավոր տեղը դպրոցում կազմակերպված նկարչական 
մրցույթում։ 

Ուսուցիչ։ Աննան շատ խելացի աղջիկ է, դասարանում ակտիվ 
պատասխանում է դասի թեմայի շուրջ տրված հարցերին։ Նա ունի 
տեսողության հետ կապված խնդիրներ։ Շատ հաճախ նա 

ունենում է վատ ինքնազգացողություն, բողոքում է պարանոցի 
շրջանում առաջացող ցավերից, ուժեղ գլխացավերից, աչքերի 

հոգնածությունից։ Նման դեպքերում հիմնականում թույլտվություն է խնդրում և գնում 
տուն։ Սկզբնական շրջանում ես մտածում էի, որ Աննան չի ցանկանում մասնակցել 
դասերին, սակայն հետո հասկացա, որ այդ ամենի պատճառն Աննայի տեսողության 
խնդիրն է։ Որոշեցի որոշակի հարմարեցումներ կատարել 
դասասենյակում և այդ նպատակով դիմեցի տիֆլոմանկավարժի 
օգնությանը։ Աջակցության խմբում ներառեցինք նաև 
հոգեբանին, ով սկսել էր աշխատել երեխայի 
ինքնագնահատականի բարձրացման և բարդույթների 
հաղթահարման ուղղությամբ, որոնք պայմանավորված էին տեսողական խնդրի 
առկայությամբ։   

Մինչ այժմ նա նստում էր առաջին նստարանին, դասասենյակի այն 
հատվածում, որտեղից նրա տեսնող աչքն ընկնում էր պատի կողմը, 
ինչի արդյունքում նրա տեսադաշտն արհեստականորեն ավելի էր 
նեղանում։ Մասնագետն ասաց, որ Աննայի վատ 
ինքնազգացողության պատճառ կարող է լինել դասարանում նրա 
նստած դիրքը, քանի որ դրա արդյունքում նա անընդհատ գլուխը 

թեքում է, որպեսզի լավ տեսնող աչքով կարողանա տեսադաշտը 
մեծացնել, ինչի արդյունքում նրա մոտ ձևավորվել էր գլխի հարկադիր դիրք 
(պարանոցն անընդհատ թեքված էր ձախ կողմ), ինչն անընդհատ հանգեցնում էր 
գլխացավերի և պարանոցի շրջանում առաջացող ցավերի։ Հետևելով մասնագետի 
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խորհրդին՝ ես տեղափոխեցի Աննային 2-րդ շարքի 1-ին նստարանին, որպեսզի 
գրատախտակն ավելի լավ երևա, մեծանա նաև տեսադաշտը։ Որոշ 
ժամանակ անց, փոփոխությունն ակնհայտ էր․  Աննան գրեթե չէր 
բողոքում գլխացավերից, հոգնածությունից, ինչն էլ դրական 
ազդեցություն ունեցավ ուսումնական գործընթացի և երեխայի 
մասնակցության և ակտիվության վրա։ Դպրոցի բժշկի խորհրդով 
դասաժամերի ընթացքում սկսեցինք դադարները փոխարինել 

այնպիսի վարժություններով, որոնք նվազեցնում էին աչքերի 
լարվածությունն ու հոգնածությունը և մոտիվացնում էին 

սովորողներին։ Բացի դա, ես խորհուրդ տվեցի ուսուցչական 
համակազմին հնարավորինս նվազեցնել տնային 

հանձնարարությունների ծավալը։  
Աննան հաղթանակներ է բերում մեր դասարանին՝ բոլորին զարմացնելով իր 

արտասովոր և գեղեցիկ նկարներով։ Մենք բոլորս հպարտ ենք նրանով։ 
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Եթե ոչ ես, ապա ո՞վ։ 
Ռոբերտի պատմությունը 

Ռոբերտ։ Ես Ռոբերտն եմ` 16 տարեկան, սովորում եմ 11-րդ 
դասարանում։ Մայրիկս պատմում է, որ ինն ամսականում բժիշկներն 
ինձ մոտ արձանագրեցին տեսողական ֆունկցիայի խանգարում՝ 2 
աչքի տեսողության կորուստ։ Տեսողության կորուստը լուրջ 
դժվարություններ է առաջացնում ինչպես կրթական, այնպես էլ 
առօրյա կյանքում, սոցիալական միջավայրում հարմարվելու ժամանակ: 
Օրինակ՝ բակում միշտ ինձ ուղեկցել են ծնողներս, և հիշում եմ, թե ինչպես էին ինձ 
սովորեցնում խաղալ։ Ինձ շատ դժվար է լսել ինչ-որ ձայներ, զգալ ինչ-որ 

առարկաներ, սակայն չտեսնել դրանք։ Երբ մեծացա, ծնողներս 
որոշեցին, որ ես պետք է հաճախեմ դպրոց, և քանի որ մայրիկս 
պետք է աշխատեր, ինձ սկսեց ուղեկցել տեսողության խնդիրներ 

ունեցող երեխաների հետ աշխատող մասնագետը։ Պետք է 
խոստովանել, որ դժվար է մշտապես կախում ունենալ ինչ-որ մեկից։ 

Այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար մայրիկս ինձ գրանցեց մի ծրագրում, 
որտեղ էլ ես սովորեցի կողմնորոշվել տարածքում և անվնաս տեղաշարժվել, բացի 
դա ծանոթացա նաև Բրայլյան և Արև» համակարգերին, որոնց միջոցով սովորեցի 
կարդալ, գրել, ինչպես նաև օգտվել թվայնացված այլ տեխնոլոգիաներից, ինչն ինձ 
հնարավորություն տվեց համացանցից գտնել աուդիոգրքեր, տարբեր 
ձայնագրություններ։ Աջակցման կենտրոնում ձեռք բերված բոլոր այդ 
հմտությունները ես ամրապնդում էի նաև դպրոցում 
տիֆլոմանկավարժի օգնությամբ, ով ջանք չէր  խնայում ինձ 
աջակցելու համար։ Դպրոցում սովորելու ընթացքում ես ձեռք բերեցի 
ինքնուրույն ապրելու հմտություններ։ Իմ բոլոր դասագրքերը, 
տետրերը, անգամ քարտեզներն ու այլ դիդակտիկ նյութերը 
վերափոխված էին բրայլյան այբուբենով, դա դժվար չէր կազմակերպել, քանի որ 
դպրոցում առկա էր բրայլյան տպիչ, ինչը ձեռք էին բերել հատուկ ինձ աջակցելու 
համար։ Դասաժամերին ինձ թույլ էին տալիս կիրառել նաև թվային ձայնագրիչ, 
խոսող հաշվիչ, ձայնային պիտակավորող համակարգ, որն իմ սմարթ հեռախոսի մեջ 

էր ներբեռնված և թույլ էր տալիս ճանաչել անծանոթ առարկաները։ 
Ուսուցիչ։ Ռոբերտը 16 տարեկան է, շատ ընկերասեր և 

բարյացկամ տղա է։ Պարտաճանաչ է, կատարում է իրեն տրված 
բոլոր հանձնարարությունները։ Ռոբերտի հետ աշխատելու 

ընթացքում ես հասկացա, որ փոփոխելով և հարմարեցնելով 
միջավայրը, կկարողանանք ապահովել Ռոբերտի ինքնուրույն մասնակցությունը,  
ինքնադրսևորումը հասարակության մեջ։ Երբ Ռոբերտն առաջին անգամ եկավ մեր 
դպրոց, սկզբնական շրջանում չէր շփվում դասընկերների հետ, չէր մասնակցում 
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կազմակերպված խաղերին, դասամիջոցին նստած էր մնում իր տեղում, չէր իջնում 
ճաշարան։ Ինձ համար էլ էր  դժվար, քանի որ նախկինում նման 
առանձնահատկություն ունեցող սովորող չէի ունեցել։ Ես որոշեցի դիմել Ռոբերտի 
ուղեկցողին։ Նա ասաց, որ դասարանի դասավորվածությունը շատ անհարմար է թե' 
Ռոբերտի, թե' դասարանի մնացած աշակերտների համար։ Առաջին հերթին մենք 
խմբով՝ ուղեկցող մասնագետի և դասընկերների հետ միասին 
որոշեցինք փոփոխել դասասենյակի դասավորվածությունը։ 
Ռոբերտն ուներ նաև տարածական կողմնորոշման 
դժվարություններ, և քանի որ միջավայրը հարմարեցված չէր, նա 

չէր մասնակցում ֆիզկուլտուրայի դասաժամին։ Ուստի 
մենք այդ դասաժամերը որոշեցինք կազմակերպել դրսում՝ 
մեծացնելով խաղահրապարակը, օգտագործեցինք ավելի փափուկ և 
մեծ գնդակներ, ինչպես նաև ձայնային ազդակներ, որպեսզի 
Ռոբերտը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ձայնի աղբյուրի 
ուղղությամբ։ Բոլոր դասաժամերին սկսեցինք կիրառել զգայական և 

ձայնային ազդակներով նյութեր,  սարքավորումներ և անհրաժեշտ 
տեխնոլոգիաներ, որոնց միջոցով նա կարողանում էր տեղեկատվություն ստանալ և 
այլ զգայարանների միջոցով փոխհատուցել տեսողական զգայարանը։ Ռոբերտը 
սիրում էր լինել դասընկերների կողքին, շփվել, նրանց հետ և ստանալ ընկերների 
աջակցությունը։ Նա ցանկանում էր ձեռք բերել տիֆլոմանկավարժի 
մասնագիտություն, քանի որ ուզում էր օգնել այն երեխաներին, ովքեր ունեն 
նմանատիպ դժվարություններ։ Կարծում եմ, որ դրա հիմնական պատճառն այն էր, 
որ մեր դպրոցի տիֆլոմանկավարժը շատ էր օգնում Ռոբերտին՝ ձևավորելով 
անհրաժեշտ հմտություններ, որոնք բարձրագույն կրթություն ստանալու գրավականն 
են։  
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2.4. ՄՏԱՎՈՐ ԿԱՄ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

«Ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, ուստի չենք կարող դրանք իջեցնել»։ 

Կոկո Շանել 

 Մտավոր կամ ճանաչողական գործընթացներ 

Դպրոցում երեխաները զբաղվում են գործունեության մի շարք տեսակներով, 
որոնք բացահայտում են նրանց սովորելու, լսելու և դժվարությունները 
հաղթահարելու կարողությունները, զարգացնում տարբեր հմտությունները: 
Երեխաները նկատում են իրենց միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները, 
մտապահում են իրենց օրվա ռեժիմը, կայացնում են որոշումներ, օգնում են 
ընկերներին լուծել իրավիճակային խնդիրները և այլն: Այս ամենն իրականացվում է 
ճանաչողական գործընթացների շնորհիվ: Իսկ ի՞նչ գիտենք մենք դրանց մասին, 
ինչպիսի՞ ազդեցություն ունեն դրանք ուսումնառության վրա, և ինչպե՞ս կարելի է 
դրանք զարգացնել: 

Ամեն օր մեր գլխուղեղը հսկայական տեղեկատվություն է ստանում և վերլուծում 
դրանք ճանաչողական գործընթացների միջոցով: Սրանք գործընթացներ են, որոնք 
պատասխանատու են շրջակա միջավայրից ստացվող ողջ տեղեկատվության 
մշակման համար, և որոնց միջոցով մենք ճանաչում ենք աշխարհը: Կարդալիս, 
գրելիս կամ հեռուստացույց դիտելիս՝ մենք կարողանում ենք զգալ խոհանոցից եկող 
վառված կերակուրի հոտը, կարողանում ենք արագ կողմնորոշվել, համակարգված 
շարժումներ կատարել և լուծել իրավիճակային խնդիրները [7]: Ճանաչողական 
գործընթացները բաժանվում են երեք խմբի՝ 

● Հիմնական կամ պարզ ճանաչողական գործընթացներ՝ զգայունություն և 
ընկալում, ուշադրություն, հիշողություն: 

● Բարձրագույն կամ բարդ ճանաչողական գործընթացներ՝ 
մտածողություն, խոսք և հաղորդակցում: 

● Սովորելու հետ կապված ճանաչողական գործընթացներ՝ կարդալ, գրել, 
հաշվել [7]: 

Ճանաչողական գործընթացների ներդաշնակ փոխազդեցությունը հիմնարար 
նշանակություն ունի այն հարցում, թե ինչպես ենք մենք ընկալում իրականությունը և 
հարմարվում դրան: Ճանաչողական գործընթացների շնորհիվ մենք կարողանում 
ենք ճկուն լինել փոփոխությունների և իրավիճակային պահանջների նկատմամբ։ 
Սովորելու ընթացքում ճանաչողական գործընթացները մեկը մյուսի հետ ներդաշնակ 
փոխազդեցության մեջ են գտնվում: Որպեսզի երեխան բացահայտի գրքի 
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բովանդակությունը, նախ նա պետք է ճանաչի տառերը, կարդալիս չշեղվի, հիշի այն, 
ինչն իրեն ուսուցանվել է, ամբողջացնի հնչյունները, համեմատի այն հնչյունների 
հետ, որոնք նա սովորել է ավելի վաղ, ընկալի բովանդակությունը և այլն: Գրելիս նա 
պետք է անտեսի այն աղմուկը, որը խանգարում է կենտրոնանալ և գրել, հետևի, որ 
ձեռագիրն ընթեռնելի լինի, հիշի, թե ինչ էր գրել ավելի վաղ, հետևի ուղղագրությանը 
և այլն: Բացի այդ, գրելիս անհրաժեշտ է պատշաճ պլանավորել և շարադրել մտքերը։    

Այնուամենայնիվ, մենք տեղեկատվությունը տարբեր ձևերով ենք մշակում՝ 
կախված այն հանգամանքից, թե  ինչ ենք ցանկանում՝ գտնել գրքից մեզ 
հետաքրքրող հատվածը, պատրաստվել քննության, թե պարզապես վայելել որևէ 
պատմություն: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ճանաչողական գործընթացները ներդաշնակ 
փոխազդեցության մեջ են գտնվում, դրանք կարող են գործել նաև առանձին-
առանձին: Օրինակ՝ հաղորդակցման կամ հիշողության խնդիրներ ունեցող անձը 
կարող է հեշտությամբ ընկալել արտաքին ազդակները կամ լուծել բարդ 
մաթեմատիկական խնդիրները: 

Այսպիսով, ճանաչողական գործընթացները կարևոր դեր են խաղում մարդու 
կյանքի փորձի ձեռք բերման գործընթացում, նպաստում են նրա կյանքի որակի 
բարելավմանը, կրթության ընթացքում հնարավորություն են տալիս սովորել կարդալ, 
գրել, հաշվել և այլն [92; 108]:   

Մտավոր զարգացման խանգարումները կարող են արտահայտվել ինչպես 
առանձին հոգեկան գործընթացների խանգարումների տեսքով, այնպես էլ 
համակցված, որի դեպքում հավասարաչափ կամ անհավասարաչափ տուժում են 
բոլոր հոգեկան գործընթացները, որոնք էլ հանգեցնում է մտավոր զարգացման 
խանգարումների և կարող են դրսևորվել մտավոր հետամնացության տեսքով։ 

Ստորև մեր կողմից ներկայացվում են ինչպես առանձին ճանաչողական 
գործընթացների խանգարումների դրսևորումներն ու դրանց համապատասխան 
մեթոդական մոտեցումներ, այնպես էլ մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող 
երեխային բնորոշ զարգացման առանձնահատկություններն ու մեթոդական 
մոտեցումները։   
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ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

«Մարդիկ տեսնում են միայն այն, ինչը բաց է աչքի համար, 
մնացած ամեն ինչը եզրակացություններ են»։ 

Թագուհի Սեմիրջյան 

Զգայունությունը միջավայրային տարբեր գրգռիչների և ազդակների 
ազդեցությունն է, որը մենք զգայարանների միջոցով ստանում ենք անմիջապես 
շրջակա միջավայրից կամ մեր սեփական մարմնից:  

Շրջակա միջավայրից տեղեկատվություն ստանալու համար մենք ունենք 
զգայական օրգաններ՝ աչք, ականջ, քիթ և այլն: Յուրաքանչյուր զգայական օրգան 
զգայական համակարգի մի մասն է, որը զգայական ազդակներ է ստանում և 
զգայական տեղեկատվություն է փոխանցում գլխուղեղին: Հոգեբանների համար 
առանձնահատուկ խնդիր է բացատրել այն, թե ինչպես է զգայական օրգանների 
կողմից ստացված ֆիզիկական էներգիան ձևավորում ընկալման հիմքը, օրինակ՝ 
պատկերների, հնչյունների, հոտերի, համի և այլն, որի արդյունքում մարդու մոտ 
ձևավորվում է ամբողջական մտապատկեր [103]: 

 

Ընկալումն ու զգայունությունը համարվում են աշխարհի ճանաչման հիմնական 
ելակետերը։ Ընկալումն առարկաների, հատկանիշների ամբողջականության 
արտացոլումն է մարդու գիտակցականի մեջ։ Այն զգայական իմացության ձև է, 
ակտիվ գործունեություն, որի միջոցով մենք առանց որևէ ջանքերի մեկնաբանում և 
իմաստավորում ենք ստացված տեղեկատվությունը՝ շրջապատի մարդկանց 
տեղաշարժը, բջջային հեռախոսով ստացված հաղորդագրությունները, 
օգտագործված սննդի համը, սենյակում կահույքի դասավորությունը, մեր սեփական 
կեցվածքը և այլն [90]:  

Ընկալման խանգարումներն այն խանգարումներն են, երբ տեղի է ունենում 

Միջավայրից եկող զգայական 
տեղեկատվություն 
 

5 զգայարաններ 
1. Տեսողական (պատկեր) 
2. Lսողական (ձայն) 
3. Հոտառական (հոտ) 
4. Համային 
5. Շոշափողական 

Զգայունությունը վերաբերում է 
զգայական գրգռիչների 
ֆիզիկական մոդելավորմանը: 

Ընկալումն այդ զգայական 
տեղեկատվության 
մեկնաբանումն է: 



                                Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs                 
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որևէ զգայարանի  կողմից իրականության սխալ ընկալում՝ առանց այդ զգայարանի 
ծայրամասային բաժնի աշխատանքի խանգարման: Ընկալման խանգարումները 
տարբերում ենք ըստ զգայարանների՝ տեսողական, լսողական, համի, հոտառության, 
շոշափողական, ինչպես նաև ներքին օրգանների և տարածքում կողմնորոշվելու: Այս 
բաժնում մենք կանդրադառնանք տեսողական և լսողական ընկալման 
խանգարումներին, քանի որ դրանք առավել հաճախ են հանդիպում [92]:  

Տեսողական ընկալման խանգարումներ 

 

Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողների  
զարգացման առանձնահատկությունները 

Ի՞նչ է տեսողական ընկալումը:  
Տեսողական ընկալումը սահմանվում է որպես տեսանելի լույսի միջոցով աչքին 

հասնող տեղեկատվությունը մեկնաբանելու ունակություն: Այլ կերպ ասած, այն 
ուղեղի կարողությունն է՝ հասկանալու, թե ինչ են տեսնում աչքերը: Սա նույնը չէ, ինչ 
տեսողության սրությունը, որը վերաբերում է նրան, թե որքան հստակ է մարդը 
տեսնում (նորմայում մարդու տեսողության սրությունը 20/20 է): Մարդը կարող է 
ունենալ 20/20 տեսողություն, բայց ունենալ տեսողական տեղեկատվությունը 
մշակելու հետ կապված խնդիրներ: Oրինակ՝ թվում է, թե տեքստ կարդալու 
ունակությունը պարզ գործընթաց է. մենք մեր հայացքն ուղղում ենք տառերին և 
կարդում դրանք: Բայց իրականում դա չափազանց բարդ գործընթաց է, որը հիմնված 
է ուղեղի մի շարք կառույցների համաձայնեցված աշխատանքի վրա, ինչի 
արդյունքում մարդը տարբերակում է գրությամբ նման տառերը, համադրում տառերը 
և վանկերը՝ ստանալով բառեր:  

Ինչո՞ւ է կարևոր տեսողական ընկալումը: 
Տեսողական ընկալման հմտությունները կարևոր են առօրյա շատ 

հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար, ինչպիսիք են կարդալը, գրելը, 
գլուխկոտրուկներ լուծելը, կտրելը, նկարելը, մաթեմատիկայի հետ կապված 
խնդիրներ լուծելը, հագնվելը, սենյակում իրեր փնտրելը և շատ այլ հմտություններ: 

Քննարկման հարցեր 

• Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Տեսողական ընկալման խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Տեսողոական ընկալման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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Առանց այդ ամենօրյա առաջադրանքները կատարելու ունակության կարող է տուժել 
երեխայի ինքնուրույնությունը և ինքնագնահատականը, ինչպես նաև նրա կրթական 
գործունեությունը և առաջադիմությունը: 

Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողները դժվարանում են 
տեսողական զգայարանի միջոցով ստանալ և վերլուծել տեղեկատվությունը, օրինակ՝ 
ընկալել, ճանաչել և մեկնաբանել տեսողական ազդակները (ձև, չափ, գույն), հետևել 
առարկաներին, մարդկանց, հասակակիցների խաղին: Դժվարություններ դիտվում 
են գրի և ընթերցանության գործընթացներում, տեսողական առաջադրանքների 
կատարման ժամանակ, դժվարանում են կատարել այնպիսի առաջադրանքներ, 
որոնք պահանջում են նկարների, պատկերների հաջորդական դիտում, 
համեմատում: Տեսողական ընկալման խանգարումների դրսևորումներից են լուսային 
գրգիռներին, առարկաների և մարդկանց շարժին ոչ համարժեք արձագանքը, 
տեսիլքները, աչքի կոնտակտի բացակայությունը, առարկաների ոչ ամբողջական 
ընկալումը, ձևի և չափերի ոչ իրական ընկալումը, գույների ոչ ճիշտ տարբերակումը 
և այլն։  

Տեսողական ընկալման խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● ամբողջացնել բառը, կարդում է տառ առ տառ կամ վանկերով, 
● կարդալիս կռահել բառի վերջին վանկերը, 
● կարդալ առանց հնչյունային, վանկային և բառային բացթողումների, 

տեղափոխությունների, 
● գրել թելադրություններ, կատարել արտագրություններ, տեքստային 

աշխատանքներ, գրավոր այլ առաջադրանքներ․  դիտվում է գրավոր խոսքի 
խանգարում (հայելային գիր, անուշադրության սխալներ, տառային և 
վանկային բացթողումներ, տեղափոխություններ, փոխարինումներ), 

● տարբերակել տառերը, կատարել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք 
պահանջում են բառերում տառերի և վանկերի ավելացումներ և 
պակասեցումներ, 

● կատարել հնչյունային և վանկային համադրություններ, 
● կողմնորոշվել էջի կամ տողի սահմաններում, տողից տող թռիչք է կատարում, 
● ընկալել տարածական այնպիսի հասկացությունները, ինչպիսիք են՝ վերև-

ներքև, բարձր-ցածր, վրա-տակ, աջ-ձախ, 
● կողմնորոշվել դպրոցի կամ բակի տարածքում, 
● կատարել համադրման, խմբավորման և համեմատման առաջադրանքներ, 
● հավաքել պատկերն ամբողջությամբ՝ դիտելով պատկերի առանձին մասերը, 
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● ավելացնել բացակայող մասերը պատկերի վրա, 
● ընկալել առարկայի ձևը, չափը, գույնը, 
● ընկալել նկարների և պատկերների խառնաշփոթ դասավորությունը էջի վրա, 
● կատարել գործողություններ առարկայի հետ՝ հետևելով օրինակին,  
● կատարել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են փոքր 

պատկերներով, գծագրերով, նշաններով աշխատանքներ, 
● հետևել մարդկանց և առարկաներին, պահպանել աչքի կոնտակտը,  
● հետևել հասակակիցների գործողություններին կամ խաղին, 
● ներգրավվել շարժախաղերում կամ խաղալիս կողմնորոշվել 

խաղահրապարակում, 
● նայել առարկային տարբեր դիրքերից, ամբողջական պատկերն ընկալում է 

աղավաղված, 
● ուշադրությունը կենտրոնացնել առարկայի տարբեր հատկանիշների վրա և 

նկատել  դրանք, 
● երկար ժամանակ գտնվել չափից շատ լուսավորված սենյակում. սովորողի 

համար դա կարող է տհաճ և տագնապային լինել, 
● կատարել մաթեմատիկական հաշվարկներ՝ հիմնվելով տեսողական 

ընկալման վրա [92]: 

Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Տեսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝ 

● տեղեկատվությունը տրամադրեք հիմնականում բանավոր տարբերակով։ 
● Բանավոր մեկնաբանեք նկարազարդումները, գրաֆիկական պատկերները։ 
● Խուսափեք բարդ, վատ կառուցվածքով, ոչ հստակ տեսողական 

տեղեկատվությունից։ 
● Նվազեցրեք գրքում կամ աշխատանքային թերթիկի վրա եղած տեսողական 

խթանների քանակը (օրինակ՝ թղթով փակել ամբողջ էջը, բացառությամբ 
պահանջվող մասի)։ 

● Զարգացրեք տարածական ընկալումը։ 
● Սովորողի համար կարդացեք տեսքստային խնդրի կամ առաջադրանքի 

պայմանը։ 
● Թույլ տվեք բանավոր ներկայացնել զեկույցները, ստուգողական և 

ստեղծագործական աշխատանքները։ 



 

106 
 

● Սովորողի հետ կատարեք առաջադրանքի մեկ օրինակ, որպեսզի նա 
հասկանա, թե ինչ պետք է անի և ինչպես: 

● Գրաֆիկորեն իրար նման տառերի փոխարինումները, տեղափոխումները և 
բացթողումները ընդունեք որպես այլ «սխալ» կամ նշեք մեկ ուրիշ գույնով։ 

● Նվազեցրեք այն առաջադրանքների քանակը, որոնք պարունակում են մանր 
տառաչափեր, գրաֆիկներ և նկարներ։ 

● Տեղեկատվությունը դարձրեք ավելի տեսանելի (աղյուսակներ, 
գծապատկերներ, պլաններ և այլն), շեշտադրեք այն մգեցված տառատեսակով 
կամ այլ գույնով: 

● Ընդգծեք կարևոր բառերը, արտահայտությունները և առանձին նշանները: 
● Ամրապնդեք տարածական հասկացությունների նշանակությունը բանավոր և 

գրավոր տեսքով։ 
● Կիրառեք այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք նպաստում են հնչյունային 

ընկալման, ինչպես նաև հնչյունային և վանկային վերլուծություն և 
համադրություն կատարելու կարողության զարգացմանը։ 

● Իրականացրեք բառակազմական աշխատանքներ (օրինակ՝ անկանոն 
դասավորված վանկերով կազմել բառեր՝ տու – կա → կատու, բառում մեկ տառ 
ավելացնելով կամ պակասեցնելով՝ ստանալ նոր բառ՝ սուր – սուրճ, մուրճ - 
մուր)։ 

● Հուշեք սովորողին ընթերցելիս մատը սահեցնել տեքստի վրայով կամ քանոնի 
օգնությամբ առանձնացրեք այն տողը, որն ընթերցվում է։  

● Կիրառեք այնպիսի խաղեր և վարժություններ, որոնք նպաստում են 
տեսողական ընկալման զարգացմանը (օրինակ, առանձնացնել և անվանել 
իրար վրա նկարված ուրվագծային պատկերները կամ տառերը, եզրագծել 
տառերը, ավելացնել պակասող մասնիկը, գտնել ընդհանուր տառը 
առաջարկվող բառերում)։  

● Ապահովեք սենյակի բավարար լուսավորությունը [91]:  
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Լսողական ընկալման խանգարումներ 

 

Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողների  
զարգացման առանձնահատկությունները 

Ի՞նչ է լսողական ընկալումը։ 
Լսողական ընկալումը շրջակա միջավայրից լսողական զգայարանի միջոցով 

ստացված տարաբնույթ հաճախականությամբ ձայնային ալիքները գլխուղեղի 
կողմից մշակելու և տարբերակելու կարողությունն է: Այն ակտիվ գործընթաց է, որն 
անմիջականորեն կապված է ճանաչողական մյուս գործընթացների և անհատի 
նախկին փորձի հետ։ Միջավայրից եկող ձայնային ալիքների ընկալումը հնարավոր 
է դառնում մի շարք հաջորդական քայլերի արդյունքում․  առաջին հերթին լսողական 
զգայարանը ստանում է տեղեկատվությունը, այնուհետև այն փոխանցում է գլխուղեղ, 
որտեղ էլ իրականացվում է ձայնային ազդակի վերլուծությունը ըստ ուժգնության, 
հաճախականության, մեղեդայնության, տևողության և այլ հատկանիշների։  

Ինչո՞ւ է կարևոր լսողական ընկալումը: 
Ըստ էության լսողական ընկալումը շատ կարևոր դեր է խաղում առօրյա 

կյանքում և առկա է մեր կողմից իրականացվող գրեթե բոլոր գործողություններում։ 
Այն հնարավորություն է տալիս արագ և արդյունավետ արձագանքել արտաքին 
ազդակներին, առանց արգելքների հաղորդակցվել, զգուշացնում է մարդուն բոլոր 
հնարավոր վտանգների մասին և այլն։ Լսողական ընկալումը ուսումնառության 
գործընթացի կարևոր մաս է կազմում, քանի որ դրա միջոցով մենք հետևում ենք 
ուսուցչի խոսքին և հասկանում, այն, ինչ նա ասում է։ 

Լսողական ընկալման խանգարումների առաջացման պատճառ կարող են 
դառնալ ինչպես արտաքին և ներքին ականջի վնասվածքները, այնպես էլ գլխուղեղի 
տարբեր հատվածների ախտահարումները։ Լսողական ընկալման խանգարումներ 
կարող են դիտվել նաև պահպանված լսողության դեպքում․  մարդը լսում է ձայնային 
ազդակները, սակայն չի կարողանում վերլուծել և ճիշտ ընկալել դրանք: Լսողական 
ընկալման խանգարումների դրսևորումներից են հնչյունահնչութային վերլուծություն 
կատարելու, դիմացինի խոսքն ընկալելու դժվարությունները, ոչ համարժեք 

Քննարկման հարցեր 

• Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Լսողական ընկալման խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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արձագանքը ձայնային գրգիռներին, լսողական ցնորքները (երբ մարդը լսում է 
ձայներ, որոնք գոյություն չունեն), ձայնային ազդակների ոչ ամբողջական ընկալումը, 
լսած բառերի, մտքերի ոչ իրական ընկալումը, ձայների մեղեդայնության, տեմպի, 
ռիթմի, ուժգնության ոչ ճիշտ տարբերակումը։ Լսողական ընկալման 
խանգարումները սովորողների մոտ առաջ են բերում դժվարություններ տարբեր 
բնագավառներում՝ մասնավորապես գրի և ընթերցանության գործընթացներում [85]: 

Լսողական ընկալման խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● ընկալել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք տրվում են բանավոր՝ առանց 
հավելյալ աջակցության (պատկերներ, գծագրեր, սխեմաներ, առարկաներ), 

● ընկալել խոսքը, երբ այն արտաբերում են արագ և ոչ հստակ, 
անհրաժեշտություն է առաջանում հարցը կամ հրահանգը կրկնել, 

● ընկալել բառերի և նախադասությունների իմաստը, 
● հասկանալ կարդացած նյութը, ընկալել պատմվածքի սկիզբն ու ավարտը, 
● վերապատմել կամ վերաձևակերպել տեքստը, պատմվածքը կամ լսած 

տեղեկությունը, 
● մի քանի գործողությունից բաղկացած հրահանգն ընկալել որպես մեկ 

ամբողջական բարդ հրահանգ, 
● կատարել հնչյունահնչութային վերլուծություն, տարբերակել հնչողությամբ 

նման հնչյունները, 
● կատարել հնչյունային և վանկային համադրություն, ամբողջացնել բառերն 

ու վանկերը,  
● հեգել կամ վանկատել բառերը, 
● գրել թելադրություններ, թույլ է տալիս հնչյունային, վանկային, բառային 

բացթողումներ, տեղափոխություններ, փոխարինումներ, 
● գրել՝ պահելով սահմանված տեմպը,  
● համարժեք արձագանքել ձայնային գրգիռներին, 
● նմանակել կամ կրկնել այն, ինչը լսում է, օրինակ՝ ծափեր, երաժշտություն, 

քառատող և այլն [48]: 
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Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 
 

Լսողական ընկալման խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝ 

● առաջադրանքները ներկայացնեք գրավոր տարբերակով։ 
● Բանավոր տեղեկատվությունը տրամադրեք դանդաղ տեմպով և հստակ 

արտաբերմամբ։ 
● Նախապես ներկայացրեք, թե սովորողն ինչին պետք է ուշադրություն 

դարձնի նախքան նրան առաջադրանք տալը։ 
● Համոզվեք, որ սովորողը հասկանում է բանավոր ցուցումները, առանձին 

բառերը, հասկացությունները։ 
● Հրահանգները բաժանեք մասերի։ 
● Հնարավորության դեպքում ցույց տվեք կարդացած բառին կամ 

նախադասությանը համապատասխանող նկարներ։ 
● Բանավոր տեղեկատվությունը (ուսումնական նյութ, առաջադրանքներ, 

հրահանգներ և այլն) լրացնել նկարների, գծագրերի, սխեմաների, 
դիագրամների, պատկերազարդումների միջոցով։ 

● Վերաձևակերպեք տեքստը, գեղարվեստական ստեղծագործությունը, 
քերականական կանոնը` նույն միտքն արտահայտելով ավելի պարզ 
շարադրանքով։ 

● Սահմանափակեք վերացական տեղեկատվության քանակը, որն 
անհրաժեշտ է մտապահել։ 

● Սովորեցրեք օգտվել գրադարանից, տեղեկատվական հրապարակումներից 
(ձեռնարկներ, բառարաններ, հանրագիտարաններ)։ 

● Սովորեցրեք կազմել բանավոր պատասխանի պլան և թույլ տվեք այն 
օգտագործել դասի ընթացքում։ 

● Վերլուծեք սովորողի կողմից գրավոր աշխատանքներում ամենահաճախ 
թույլ տրված սխալները և օգնեք նրան պատրաստել կանոնների աղյուսակ, 
որով կուղղորդվի ստուգողական կամ ինքնուրույն աշխատանքների 
ընթացքում։ 

● Տրամադրեք ավելի շատ ժամանակ գրավոր աշխատանքները կատարելու և 
ավարտին հասցնելու համար։ 

● Օգնեք սովորողին վերլուծել և մեկնաբանել իր կատարած 
գործողություններն ու քայլերը։ 

● Ընդգծեք սովորողի առաջընթացը, հետևեք կրթության մեջ դրական 
փոփոխություններին [46]:   
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Ամեն մեկի կյանքում պետք է մի փոքր անձրևային եղանակ, 
որպեսզի հետո լավ փայլի արևը։ 

Վարդանի պատմությունը 

Վարդան: Ես Վարդանն եմ, 9 տարեկան: Սովորում եմ 4-րդ դասարանում: 
Բոլորին կթվա տարօրինակ, բայց ես չեմ սիրում գնալ դպրոց այն օրերին, երբ 

դասացուցակում կան նկարչության, ֆիզկուլտուրայի և մայրենիի 
դասեր: Ես շփոթում եմ իրար նման գրվող տառերը, կարդում եմ 
տառերով, բայց հետո ամբողջ բառը չեմ կարողանում արտաբերել: 
Արտագրություն և թելադրություն գրելիս դժվարանում եմ, ինչքան էլ 
փորձում եմ ուղիղ գրել տողի վրա, չեմ կարողանում, իսկ մայրիկս այդ 

պատճառով ինձ նախատում է: Ֆիզկուլտուրայի դասին խաղեր 
խաղալիս իմ պատճառով թիմը միշտ պարտվում է, իսկ ընկերներս վիճում են ինձ 
հետ: 

Ուսուցիչ: Վարդանը սովորում է 4-րդ դասարանում: Նա դժվարություններ ունի 
ուսուցման գործընթացում, շատ հաճախ բացակայում է դասերից: Վարդանը 
մշտապես շփոթում է գրելաձևով և հնչողությամբ նման հնչյուն-տառերը, բառերում 
թույլ է տալիս բացթողումներ, տեղափոխություններ, փոխարինումներ, դժվարանում 
է կատարել առաջադրանքներ, որտեղ անհրաժեշտ է տեղադրել 
ճիշտ հնչյունը, փոփոխել հնչյունների կամ բառերի 
դասավորությունը:  

Վերջերս դիտում էի մի ֆիլմ, որտեղ տղան ուներ գրելու 
և կարդալու դժվարություններ: Ակամա սկսեցի մտածել 
Վարդանի մասին։  

Ես փնտրեցի և համացանցում գտա տեղեկատվություն գրի և ընթերցանության 
խանգարումների մասին, իմացա, որ այդ խանգարումներն ունեն իրենց 
անվանումները՝ դիսլեքսիա և դիսգրաֆիա: Քանի որ դպրոցը չունի 
համապատասխան մասնագետ, որոշեցի պատասխանատվությունը վերցնել ինձ 
վրա: Համացանցում գտա մի ձեռնարկ, որտեղ կային շատ վարժություններ և 

առաջադրանքներ, որոնք ես կարող էի կիրառել աշխատանքիս 
ընթացքում: Որոշեցի աշխատանքս սկսել նրանից, որ Վարդանը 
կարողանա բառերում տարբերակել և առանձնացնել 

հնչողությամբ նման հնչյունները և համադրել դրանք 
համապատասխան տառի հետ:  

Առաջադրանքներն այսպիսին էին.  
● սկզբում նա արտաբերում էր հնչյունը, հետո բառի մեջ գունավոր գրիչով 

ընդգծում էր համապատասխան տառը,  
● առաջադրված տարբերակներից ընտրում էր պահանջվող հնչյուններով 

սկսվող պատկերները, 
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● նույն հնչյունը ընդգծում էր բառի տարբեր մասերում՝ բառասկզբում, 
բառամիջում, բառավերջում,  

● ըստ հրահանգի՝ ցույց էր տալիս պահանջվող հնչյունը 
բառաքարտերում նշելով, թե այն որերորդն է՝ անվանելով 
այդ հնչյունի նախորդն ու հաջորդը, 

● բառին ավելացնելով առաջարկվող հնչյունը՝ ստանում էր 
նոր բառ,  

● փոխելով բառի մեկ հնչյունը՝ ստանում էր նոր բառ, օրինակ՝ 
սուր-տուր։ 

Մեր դասի անբաժան մասն էին կազմում բառախաղերը, որոնք 
նպաստում էին Վարդանի խնդիրների հաղթահարմանը և սիրված 
էին ոչ միայն Վարդանի, այլև բոլոր սովորողների կողմից։ 

Մի քանի ամիս անց Վարդանն արդեն կարողանում էր 
տարբերակել հնչողությամբ նման հնչյունները, համադրել լսած 

հնչյունը համապատասխան տառի հետ, անսխալ գրել միավանկ և երկվանկ բառեր: 
Միասնական ուժերով լուծում գտանք նաև ֆիզկուլտուրայի դասերին Վարդանի 
ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու համար: Ուսուցիչը սովորողների հետ միասին 
ընտրում էր այնպիսի խաղեր, որտեղ դասընկերներն օգնում էին Վարդանին, եթե 
անհրաժեշտություն էր լինում, փոխում էին խաղի կանոնները և ընթացքը, ոգևորում 
և խրախուսում էին նրան, որպեսզի նա կարողանար մասնակցել 
դասին: 

Աշխատանք դեռ շատ կա, բայց կարևոր է նշել, որ Վարդանը 
սկսել է սիրով դպրոց հաճախել, որովհետև կարողանում ենք 
հաղթահարել դժվարությունները: Այս ընթացքում ես հասկացա, որ 
շատ կարևոր է, աշխատանքի ընթացքում զինվել համբերությամբ, հակառակ 
դեպքում նպատակին հասնելը երազանք կմնա: 
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

 «Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ես նայեցի շուրջս ու չտեսնելով  
իմ երազանքի ավտոմեքենան՝ որոշեցի ինքս նախագծել այն»։ 

Ֆերդինանդ Պորշե 

 

Չնայած մեզ շրջապատող հսկայական տեղեկատվությանը՝ մենք կարողանում 
ենք մեծ քանակությամբ ազդակներ և խթաններ ընդունել, ինչպես նաև մեր 
ուշադրությունը հրավիրել այն ամենի վրա, ինչով մենք հետաքրքրված ենք:  

Բարեբախտաբար, որոշակի գործընթացներ մենք սովորել ենք անել 
ինքնաբերաբար։ Օրինակ՝ երբ մեքենա վարել ենք սովորում, ստիպված ենք լինում 
միաժամանակ համակարգել բազմաթիվ գործողություններ, իսկ հետագայում դա 
անում ենք ինքնաբերաբար՝ շատ ավելի քիչ ջանքեր գործադրելով։   

Ուշադրությունն այն հիմնական ճանաչողական գործընթացներից է, որով 
պայմանավորված է մարդու կենսագործունեությունը: Այն ընկալման ընտրողական 
ուղղվածությունն է, որը բնութագրվում է ստացված ազդակներին արձագանքելու 
օրգանիզմի պատրաստակամությամբ հիմնականում տեսողական, լսողական 
ուշադրության միջոցով: Ուշադրության առաջացման հիմքում ընկած է նյարդային 
գործընթացների ակտիվացումը, որը նպաստում է արթուն վիճակից ավելի բարդ 
վիճակների անցում կատարելուն։ 

Ուշադրությունը լինում է ներքին, արտաքին, ոչ կամածին, կամածին և 
հետկամածին: 

Ներքին ուշադրությունը  մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն է 
դեպի սեփական ներաշխարհի բովանդակությունները, սեփական ապրումներն ու 
մտքերը: 

Արտաքին ուշադրությունը  մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն 
է դեպի արտաքին աշխարհի առարկաներն ու երևույթները: Այն իրագործվում է 
զգայարանների օգնությամբ: 

Ոչ կամածին է կոչվում այն ուշադրությունը, որն առաջ է գալիս մարդու կամքից 
անկախ, ինքնաբերաբար, առանց գիտակցական նպատակադրման: Ոչ կամածին 
ուշադրություն դրսևորելիս մարդը ճիգեր չի գործադրում: Ուշադրության այս տեսակը 

Քննարկման հարցեր 

• Ուշադրության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Ուշադրության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Ուշադրության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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հատուկ է նաև կենդանիներին: Կյանքի առաջին ամիսներին երեխայի համար բնորոշ 
է միայն ոչ կամածին ուշադրությունը: Սկսած կյանքի երկրորդ ամսից՝ երեխան 
արդեն ավելի շատ է հետաքրքրվում առարկաների արտաքին հատկանիշներով: 
Երեխայի զարգացմանը զուգընթաց՝ զարգանում է նաև նրա կամածին 
ուշադրությունը։ 

Կամածին ուշադրությունը բնորոշ է միայն մարդուն: Դա մարդու 
գիտակցական կենտրոնացումն է որոշակի օբյեկտի, ինֆորմացիայի վրա որոշակի 
կամային ջանքերի գործադրման շնորհիվ: Կամածին ուշադրությունը մեր կամքի 
դրսևորումն է․  որոշում կայացնելիս մենք կատարում ենք այդ որոշումը՝ գիտակցորեն 
ուշադրություն դարձնելով նույնիսկ այն բանի վրա, ինչը տվյալ պահին մեզ չի 
հետաքրքրում, բայց որով զբաղվելը մենք անհրաժեշտ ենք համարում: Կամածին 
ուշադրությունը միջնորդվում է գիտակցորեն դրված նպատակներով: 

Հետկամածին ուշադրությունը նպատակասլաց բնույթ է կրում, բայց մշտական 
կամային ճիգեր չի պահանջում: Երբ կամային ջանքերի գնով մենք մեր 
ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք որևէ գործունեության վրա, որը ստիպված ենք 
կատարել՝ առանց հետաքրքրված լինելու: Այդ գործունեությունը աստիճանաբար 
սկսում է մեզ դուր գալ, և մենք չենք էլ նկատում, թե ինչպես ենք կենտրոնանում դրա 
վրա: Այս դեպքում ուշադրությունը կամածինից դառնում է հետկամածին: 

Ուշադրությունն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք բնութագրում 
են այն որպես ինքնուրույն ճանաչողական (իմացական) գործընթաց։ Դրանցից  մեկն 
ուշադրության ծավալն է, որը գիտակցության սահմաններում պահպանվող 
ազդակների և զուգորդությունների քանակն է։ Հաջորդը կենտրոնացումն է, որը 
բնութագրվում է գործունեության օբյեկտի վրա կենտրոնացվածության 
ինտենսիվությամբ կամ աստիճանով։ Ինչքան քիչ է ուշադրության օբյեկտների 
քանակը, ինչպես նաև ընկալման մակերեսը, այնքան կենտրոնացված է 
ուշադրությունը։ Երրորդ առանձնահատկությունն ուշադրության բաշխումն է, որը մի 
քանի տեսակի գործողություններ միաժամանակ կատարելու մարդու 
ընդունակությունն է։ Սերտ կապված է դրա ծավալի հետ, սակայն այս դեպքում խոսքը 
ոչ թե մեկ, այլ երկու և ավելի օբյեկտների վրա ուշադրության կենտրոնացվածության 
մասին է։ Չորրորդը կայունությունն է, որը միևնույն օբյեկտի վրա կենտրոնանալու 
ընդունակությունն է որոշակի ժամանակահատվածում։ Ուշադրության 
իմաստավորված տեղափոխումը մի օբյեկտից մյուսին կոչվում է 
տեղափոխելիություն։ Ընդհանուր առմամբ, ուշադրության տեղափոխումը 
նշանակում է բարդ, փոփոխվող իրավիճակներում կողմնորոշվելու ընդունակություն։ 
Ցրվածությունն ուշադրության ոչ կամածին տեղափոխումն է մի օբյեկտից մյուսին, 
այն առաջանում է մարդու վրա կողմնակի գրգռիչների ազդեցության արդյունքում, 
երբ նա զբաղված է ինչ-որ գործունեությամբ։ Լարվածությունը գործադրվող ջանքերի 
այն քանակն է, որը ծախսվում է գործունեության կատարման ընթացքում։ Վերջինը 
դիտողականությունն է․  այս հատկության շնորհիվ մարդը կարողանում է առավել 
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մանրամասն ուսումնասիրել առարկաներն ու երևույթները, գտնել դրանցում առկա 
կամ քողարկված հատկությունները։ Այն հնարավորություն է տալիս մարդուն 
առարկաների և երևույթների միջև համեմատություններ կատարելու, 
նմանություններն ու տարբերությունները գտնելու [5; 23]: 

Ուշադրության խանգարումներ ունեցող սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները 

Ուշադրության տևական պահպանումը հնարավորություն է տալիս հասնել մեր 
առջև դրված նպատակներին։ Ուշադրությունը կենտրոնացած պահելու 
կարողությունը մտավոր և ստեղծագործական աշխատանքում շոշափելի 
արդյունքների հասնելու կարևոր պայմաններից է։ Ուշադրության կենտրոնացման 
դժվարություններն առավել հաճախ արտահայտվում են նախադպրոցական կամ վաղ 
դպրոցական տարիքում: Շատ կարևոր է հստակ կարողանալ տարանջատել 
ուշադրության կենտրոնացման հետ կապված խանգարումները սովորողի 
տարիքային զարգացման առանձնահատկություններին բնորոշ ցրվածությունից։ 

 Ուշադրության կենտրոնացման դժվարություններ ունեցող սովորողները չեն 
կարողանում երկարատև կենտրոնանալ դասապրոցեսին, նրանք հեշտությամբ 
շեղվում են կողմնակի գործոններից, մի գործողությունից արագ անցում են 
կատարում մյուսին, քանի որ դժվարանում են երկար ժամանակով կենտրոնանալ 
միևնույն առաջադրանքի կատարման վրա: Հասակակիցների հետ համատեղ 
գործողությամբ զբաղվելը զգալի մարտահրավեր է ուշադրության խանգարումներ 
ունեցող սովորողի համար, քանի որ այդ ընթացքում պետք է պահպանել մի շարք 
կանոններ, կատարել հաջորդական գործողություններ [5; 23]։  

Ուշադրության խանգարումները կարող են կապված լինել գերհոգնածության, 
սթրեսային վիճակների, առողջական խնդիրների, իսկ ավելի հաճախ հիմնական 
հատկանիշների՝ կենտրոնացվածություն, կայունություն, տեղափոխելիություն, 
ծավալ, բաշխվածություն, փոփոխությունների հետ։ Ցրվածությունն ուշադրության 
ամենից տարածված դժվարությունն է․  օրինակ՝ եթե երեխան փորձում է վերհիշել 
անցյալի որևէ իրադարձություն, ապա կենտրոնանալով մի գործունեության վրա՝ 
կարող է չլսել հրահանգը, չնկատել միջավայրից եկող ձայները, մարդկանց, տարբեր 
տեղաշարժերը, դժվարանում է միևնույն ժամանակ կենտրոնանալ մի քանի 
օբյեկտների վրա։  Ուշադրությունը երբեմն լինում է մակերեսային, այն անընդհատ 
տարածվում է արտաքին շեղող ազդակների վրա: Ուսուցման ընթացքում երեխայից 
պահանջվում է ուշադրությունը նպատակահարմար կերպով բաշխել ինչպես ներքին, 
այնպես էլ արտաքին օբյեկտների ու ազդակների վրա: Կայունության խանգարման 
դեպքում երեխան չի կարողանում պահանջված ժամանակահատվածով 
կենտրոնացնել իր ուշադրությունն այս կամ այն գործունեության վրա, դժվարանում 
է երկարատև ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել, առաջադրանքի վրա ուշադրությունը 
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կենտրոնացած է պահում է կարճ ժամանակով։ Որոշ դեպքերում էլ երեխան 
կենտրոնանում է մի գործողության, առարկայի կամ երևույթի վրա և չի կարողանում 
ուշադրությունը տեղափոխել մեկ այլ գործունեության վրա․  դա  տեղափոխելիության 
խանգարումն է։ Ուշադրության կենտրոնացման խանգարումներից է նաև 
ընտրողական ուշադրությունը, որը սահմանափակում է երեխայի 
հնարավորությունները՝ թույլ չտալով կենտրոնանալ առաջադրանքի վրա, օրինակ՝ 
սովորողն ուշադրությունը պահում է իրեն հաճելի օբյեկտների վրա, բայց ոչ ուսուցչի 
ներկայացրած առաջադրանքների: Երբեմն հանդիպում է  ուշադրության ծավալի 
նեղացում, երբ առաջադրանքի իրականացման ընթացքում հաշվի են առնվում 
ներկայացված պահանջներից միայն մի քանիսը, և անտեսվում են մյուսները [85; 
118]։ 

Ուշադրության խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Ուշադրության խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● կենտրոնացած պահել ուշադրությունը երկար ժամանակով,  
● կենտրոնանալ մանրուքների վրա, 
● իրականացնել բարդ հրահանգները․  հաշվի են առնվում ներկայացված 

պահանջներից միայն մի քանիսը, մյուսներն անտեսվում են,  
● տեղափոխել ուշադրությունը․  մի առաջադրանքը չավարտած՝ կարող է 

անցում կատարել հաջորդին, 
● ընկալել լսածը տեսնելուն զուգահեռ կամ հակառակը, 
● պահանջված ժամանակահատվածով կենտրոնացնել իր ուշադրությունն 

այս կամ այն գործունեության վրա, 
● միևնույն ժամանակ կենտրոնանալ մի քանի առարկաների կամ 

գործողությունների վրա, 
● լսել կամ նայել զրուցակցի դեմքին, 
● ավարտին հասցնել դասարանային և դպրոցական 

հանձնարարությունները,  
● հետևել իր անձնական իրերին, որոնք անհրաժեշտ են ամենօրյա 

առաջադրանքները կատարելու համար (գրիչ, մատիտ, տետր), 
● կենտրոնացած մնալ․  շեղվում է արտաքին ազդակներից (նման դեպքերում 

կարող է ընդհանրապես մոռանալ, թե մինչև այդ ինչ գործողությամբ էր 
զբաղված), 

● հիշել և կատարել առօրյա գործողությունները,  
● ինքնուրույն կատարել հանձնարարությունները (մշտապես ունի ուղղորդման 

կարիք), 
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● ներգրավված մնալ խմբային խաղերում, աշխատանքներում խմբից հետ 
մնալու պատճառով, 

● կատարել գրավոր առաջադրանքներ․  անփութության, անուշադրության 
պատճառով թույլ է տալիս սխալներ (օրինակ՝ կարող է բաց թողնել տառեր, 
վանկեր, նախադասություններ), 

● երկարատև հետաքրքրված և մոտիվացված մնալ․  ձանձրանում և 
հիասթափվում է միանման, կրկնվող գործողություններից, 

● կատարել երկարատև ժամանակ և հաջորդական քայլեր պահանջող 
առաջադրանքներ, 

● պատասխանել հարցերին. մինչև վերջ չի լսում հարցը, հաճախ շեղվում է 
հարցի բուն իմաստից, 

● երկարատև աշխատել․  առաջանում է հանգստի կամ գործունեությունը 
փոխելու պահանջ, քնկոտություն, անհանգստություն, 

● սեփական մտքերը շարադրել, տրամաբանական ավարտի հասցնել [69; 
118]։ 

 
Ուշադրության խանգարումներ ունեցող  

սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  
արդյունավետ ռազմավարություններ 

Ուշադրության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● նվազեցրեք շրջակա միջավայրից եկող շեղող ազդակների քանակը: 
● Նվազեցրեք առաջադրանքների քանակը:  
● Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք առաջադրանքների պահանջները։ 
● Բարդ և մեծ ծավալ ունեցող առաջադրանքները բաժանեք մասերի, 

որպեսզի սովորողը հնարավորություն ունենա կատարել դրանք մաս-մաս 
կամ փուլերով:  

● Տրամադրեք առաջադրանքի արդեն կատարված օրինակ կամ դրանցից 
մեկը կատարեք սովորողի հետ միասին: 

● Տրամադրեք լրացուցիչ ժամանակ հանձնարարությունները կատարելու և 
ավարտին հասցնելու համար։ 

● Դադարներ սահմանեք յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո, որպեսզի 
սովորողը կարողանա նախապատրաստվել հաջորդին: 

● Նոր հանձնարարությունը տվեք միայն այն ժամանակ, երբ սովորողն արդեն 
ավարտել է նախորդը: 

● Կիրառեք ոչ խոսքային ազդանշաններ դասի կամ յուրաքանչյուր այլ 
գործողության մեկնարկն ազդարարելու համար (օրինակ՝ ձեռքի զանգ, 
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ծափ, թակոց, երաժշտություն և այլն):  
● Մշակեք մի քանի նախազգուշացնող ազդակներ, օրինակ՝ ժեստեր, կպչուն 

թղթեր, հայացք կամ դիմախաղ, որպեսզի կարողանաք դրանց միջոցով 
աննկատ հուշումներ կամ զգուշացումներ անել։ 

● Հերթագայեք սովորողի համար հետաքրքիր և անհետաքրքիր 
առաջադրանքները: 

● Նախապես զգուշացրեք սովորողին նոր գործունեության մասին, օգնեք 
նրան նախապատրաստվել, ներկայացրեք գործողությունների պլանը, 
առաջադրանքը կատարելու սխեման, հատկացված ժամանակը և այլն: 

● Ուսումնական նոր նյութը և ստուգողական աշխատանքի առաջադրանքը 
տվեք դասապրոցեսի այն հատվածում, երբ սովորողն առավել 
աշխատունակ է: 

● Այն սովորողներին, ովքեր ունեն ուշադրության խանգարումներ, նստեցրեք 
ուսուցչական սեղանին հնարավորինս մոտ, ինչն ավելի զգոն կդարձնի 
նրանց։ 

● Հրահանգները ձևակերպեք պարզ, հստակ շեշտադրումներով և 
համապատասխան առոգանությամբ:  

● Մի շեշտադրեք անուշադրության հետևանքով սովորողի թույլ տված 
սխալները: 

● Թույլ տվեք սովորողին առաջադրանքների կատարման ընթացքում օգտվել 
նախօրոք պատրաստված հուշումներից: 

● Զարգացրեք սովորողի ինքնուրույն սովորելու և աշխատելու 
հմտությունները: 

● Մի պահանջեք սովորողից կատարել հանձնարարությունը, երբ նա հոգնած 
է և չի ընկալում նյութը։ 

● Ընդգծեք սովորողի առաջընթացը, հետևեք կրթության մեջ դրական 
տեղաշարժին։ 

● Օգտագործեք ժամանակի չափման որևէ միջոց՝ որպես հուշում սովորողին, 
թե որքան ժամանակում պետք է ավարտին հասցնի առաջադրանքը [107; 
118]։ 
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Կյանքի յուրաքանչյուր պահը հնարավորություն է։ 

Դավիթի պատմությունը 

Դավիթ: Ես Դավիթն եմ, 11 տարեկան, սիրով եմ հաճախում դպրոց: 
Դպրոցական առարկաներից սիրում եմ մաթեմատիկան։ Ես ինձ լավ եմ զգում 
դպրոցում, սակայն ընկերներ չունեմ: Ես այդքան էլ չեմ սիրում շփվել նրանց հետ, 
գերադասում եմ մնալ մենակ։ Ես հաճախ ցածր գնահատականներ 
եմ ստանում, քանի որ հանձնարարությունները երբեք ավարտին 
չեմ հասցնում։ 

Ուսուցիչ: Երեխաները տարբեր են ինչպես իրենց բնույթով և 
մտածելակերպով, այնպես էլ կրթության մեջ իրենց 
դժվարություններով: Նրանք կարող են դժվարություներ ունենալ կարդալիս, գրելիս, 
շրջապատող մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս, հույզերն արտահայտելիս, որի 
համար էլ նրանց պետք է օգնել և աջակցել: Ոմանց մոտ այդ դժվարությունները 
ժամանակավոր բնույթ են կրում, իսկ ոմանք երկարատև մասնագիտական 
աջակցություն կարիք են ունենում այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար: 

Երբեմն կարող է միայն թվալ, թե խնդիրը երկարատև ու շարունակական 
աջակցություն է պահանջում, բայց արի ու տես, որ ճիշտ 
պլանավորված քայլերի շնորհիվ հնարավոր է դառնում արագ հասնել 
նկատելի և անսպասելի արդյունքի: Այդպես պատահեց իմ և Դավիթի 
համատեղ աշխատանքի արդյունքում:  

Դավիթը հաճախ մեկուսանում և հրաժարվում էր շփվել 
համադասարանցիների հետ, այդ իսկ պատճառով ընկերներ չուներ: Երբ 

հանձնարարում էի կարդալ որևէ նյութ, կարող էր կարդալ մեկ-երկու 
նախադասություն, ապա շեղվել և սկսել այս ու այն կողմ նայել։ Դավիթը 
ուշադրությունը կենտրոնացնում էր բացառապես իրեն հետաքրքրող առարկաների 
և գործողությունների վրա։ Պարբերաբար լսում էի ուսուցիչների դժգոհությունները 
կապված Դավիթի հետ։ Նրանք կարծում էին, որ սովորողը բավականաչափ 
գիտելիքներ ունի, սակայն գնահատականները գրեթե բոլոր առարկաներից շատ 
ցածր էին։ Իրականում ես էլ էի նույն կարծիքին։ Դպրոցի հոգեբանի հետ 
միասին զրուցեցինք Դավիթի ծնողների հետ, ովքեր նշեցին, որ նրա 
մոտ հաճախ մոռացկոտության տարրեր են դրսևորվում առօրյա 
տարբեր իրավիճակներում, դժվարանում է պլանավորել և 
իրականացնել իր առօրյան, օրինակ՝ կազմակերպել և կառավարել 
տրված ժամանակը, դասավորել պայուսակը, լրացնել օրագիրը, 
որոշել իր անելիքները։ Դպրոցի հոգեբանի հետ համատեղ փորձեցինք մշակել 
գործնական քայլեր՝ Դավիթին աջակցելու նպատակով։  

Քննարկումներ կազմակերպեցինք դասավանդող ուսուցիչների հետ և 
ներկայացրեցինք մեր աշխատանքային պլանը, ըստ որի պետք է առաջնորդվեինք 
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բոլորս։ Սկսեցինք շատ փոքր քայլերով առաջ գնալ։ Բոլոր առարկաների 
դասաժամերին Դավիթը նստում էր անմիջապես ուսուցչի դիմաց։ Դասարանից 

հավաքել էինք ուշադրությունը շեղող գրեթե բոլոր առարկաները։ 
Հաճախակի կազմակերպում էինք մրցութային խաղեր և 
սովորողին հնարավորություն էինք տալիս կարողություններն ի 

ցույց դնել և հաղթել։ Նման մրցութային խաղերը նրան շատ 
ոգևորում էին։ Քանի որ Դավիթը հոգնում էր ծավալուն 

առաջադրանքներից, մենք օրվա համար նախատեսված հանձնարարությունները 
սկսեցինք բաժանել շատ փոքր քայլերի։ Նա հնարավորություն 
ունեցավ սովորել մաս առ մաս՝ կենտրոնացած պահելով 
ուշադրությունը։ Ժամանակի ընթացքում առաջադրանքի ծավալը քիչ-
քիչ մեծացվում էր, զուգահեռաբար ավելանում էին հուշող միջոցները։ 
Մենք մշակեցինք մի քանի նախազգուշացնող համակարգեր, որոնց 
միջոցով Դավիթը հասկանում էր, որ պետք է վերադառնա իր 
աշխատանքին (հպում ուսին, թակոց գրատախտակին)։ Կարծես ռեֆլեքս էր 
ձևավորվել սովորողի մոտ, երբ թակում էի գրատախտակին, միանգամից 
վերադառնում էր» դասարան։ Հաճախ ես փոխում էի ձայնիս տոնայնությունը՝ 
կենտրոնացնելով երեխայի ուշադրությունը, որևէ հրահանգով Դավիթին 

հնարավորություն էի տալիս շարժվել, ինչի արդյունքում սովորողն 
ակտիվանում էր, ինչպես նաև դասապրոցեսի ընթացքում տրվող 
դադարներն օգտագործում էի համացանցից դուրս բերված 

խաղերն ու մեթոդները կիրառելու համար, որոնք նախատեսված 
էին ուշադրության կենտրոնացման համար: Հասակակիցների հետ 

հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով կազմակերպում էի 
արտադպրոցական հանդիպումներ՝ նախ փոքր, հետո ավելի մեծ խմբերով։  

Մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքում կարող ենք փաստել, որ Դավիթի 
ուշադրությունն ավելի կայուն է, կենտրոնանում է փոքրիկ, բայց իր համար անծանոթ 
առաջադրանքների վրա, հասցնում է դրանք ավարտին, ավելի քիչ է 
շեղվում կողմնակի ազդակներից, ինչպես նաև ունի մի քանի 
ընկերներ, որոնց հետ հանդիպում է նաև դասերից դուրս։  

Դավիթի հետ աշխատանքները կրում են շարունակական 
բնույթ, նա մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է։  
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Չկա ոչինչ ավելի կենսունակ, քան հիշողությունները։ 

Գարսիա Լորկա 

 

Մարդկային գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում մեծ ուշադրություն է 
դարձվում անցյալի ժառանգության պահպանմանը։ Այն, ինչ ճանաչում ենք՝ մեր 
ապրումները, տպավորությունները կամ գործողությունները, մեր հիշողության մեջ 
թողնում են ինչ-որ հետք, որոնք կարող են երկար ժամանակ պահպանվել և 
համապատասխան պայմանների դեպքում նորից ի հայտ գալ ու դառնալ 
գիտակցության առարկա։ Հաճախ փորձում ենք մտաբերել, թե որ քաղաքն է 
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը, ով է եղել մեր լավագույն ուսուցիչը դպրոցում կամ 
ինչպես խաղալ որևէ խաղ: Մեր հիշողությունն ունի այս և բազմաթիվ այլ հարցերի 
պատասխաններ։ Այն թույլ է տալիս ծածկագրել արտաքին միջավայրից ստացվող 
տվյալները, պահպանել դրանք և հետագայում վերականգնել։ Հիշողությունն 
իմացական գործընթաց է, որը կոչված է կուտակելու, պահպանելու և 
վերարտադրելու ձեռք բերված փորձը։ Հիշողության գործընթացները չորսն են՝ 
մտապահումը, պահպանումը, վերարտադրումը և մոռացումը։ Մտապահումը 
ընկալվածը մտքում պահելու ընթացքն է, պահպանումը՝ մտապահման և 
վերարտադրության միջև գտնվող գործընթացը, վերարտադրումը՝ նախկինում 
կուտակված գիտելիքներն ու տպավորությունները գիտակցության ոլորտ 
վերադարձնելը, մոռացումը՝ գիտելիքներն ու տպավորությունները վերարտադրելու 
անկարողությունը:  

Ըստ գործունեության նպատակի՝ հիշողությունը լինում է կամածին և ոչ 
կամածին։ Հիշողության այն տեսակը, որի դեպքում մարդն իր առջև գիտակցորեն 
մտապահելու, հիշողության մեջ ընկալածը պահպանելու և վերարտադրելու նպատակ 
չի դնում, կոչվում է ոչ կամածին հիշողություն: Իսկ այն դեպքում, երբ այդպիսի 
նպատակ է դրվում, գործ ունենք կամածին հիշողության հետ: 

Ըստ հոգեկանում ընկալված ինֆորմացիայի պահպանման՝ հիշողությունը 
լինում է կարճատև, տևական և օպերատիվ/աշխատանքային։ Կարճատև 
հիշողությունը տեղեկատվությունն ընկալելու, մտապահելու և անմիջապես հետո 

Քննարկման հարցեր 

• Հիշողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Հիշողության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Հիշողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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վերարտադրելու կարողությունն է: Ընկալումից մինչև վերարտադրության ավարտը 
տևում է մի քանի վայրկյան: Տևական հիշողության առանձնահատկությունն այն է, 
որ ընկալված ինֆորմացիան այդ ոլորտում պահվում է շատ երկար` ամիսներ, 
տարիներ կամ նույնիսկ ողջ կյանքի ընթացքում: Սովորաբար ինֆորմացիան 
տևական հիշողության մեջ անցնում է ընկալվածը կրկնելու և մտապահվածը 
վերարտադրելու շնորհիվ: Ըստ ժամանակակից պատկերացումների՝ հիշողության 
կարճատև և տևական մակարդակների միջև ընկած է հիշողության մի միջանկյալ ձև` 
օպերատիվ հիշողությունը: Դրա մեջ մտնում են հիշողության այն գործոնները, որոնց 
օգնությամբ ապահովվում է մարդու ընթացիկ գործունեությունը, այդ գործունեության 
մեջ մտնող գործողությունների և գործառույթների կատարումը։ 

Ըստ հոգեկան ակտիվության՝ հիշողությունը լինում է շարժողական, 
պատկերավոր, խոսքային-տրամաբանական և հուզական: Շարժողական 
հիշողությունը տարատիպ շարժումների մտապահումը, պահպանումը և 
վերարտադրումն է: Սա գործնական և աշխատանքային, ինչպես նաև քայլքի, գրի և 
շատ այլ հմտությունների ձևավորման հիմքն է: Շարժողական հիշողության շնորհիվ 
է, որ մարդ յուրաքանչյուր անգամ ստիպված չի լինում կրկին սովորել 
համապատասխան շարժումները: Պատկերավոր հիշողությունը մտապատկերների, 
կյանքի և բնության պատկերների, ինչպես նաև ձայների, հոտերի, համերի և այլնի 
հետ կապված հիշողությունն է: Վերջինիս էությունն այն է, որ նախկինում ընկալվածը 
հետագայում վերարտադրվում է պատկերացումների տեսքով: Հուզական 
հիշողությունը սեփական հուզական վիճակների, զգացմունքների և աֆեկտների 
տպավորումն է: Օրինակ՝ եթե մարդը վախեցել է շենքի մուտքից հանկարծակի դուրս 
վազող շնից, ապա դեռ երկար ժամանակ մուտք մտնելիս նա կունենա նման 
զգացողություն (վախի, ամոթի, զայրույթի հիշողություն և այլն): Խոսքային-
տրամաբանական հիշողությունն արտահայտվում է մարդկանց մտքերի 
մտապահման և վերարտադրման մեջ: Մարդը հիշում և վերարտադրում է մտքերը, 
որոնք առաջացել են մտորելու, տրամաբանելու ընթացքում, հիշում է կարդացած 
գրքի, ընկերների հետ խոսակցության բովանդակությունը: Հիշողության այս տեսակի 
առանձնահատկությունն այն է, որ մտքերը լեզվից առանձին գոյություն չունեն, 
այստեղից էլ բխում է անվանումը՝ խոսքային-տրամաբանական [5; 23]:  

Հիշողության խանգարումներ ունեցող սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները 

Հիշողության հետ կապված խնդիրներ հաճախ հանդիպում են այն երեխաների 
մոտ, ովքեր ունեն ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ, 
աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ, խոսքի և հաղորդակցման խանգարումներ, 
ընդհանուր զարգացման խանգարումներ և այլն: Չնայած այս խանգարումները 
զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից, բայց դրանց առկայության դեպքում 
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սովորողները դժվարանում են ձեռք բերել ակադեմիական գիտելիքներ և 
հմտություններ, քանի որ նրանց մոտ խնդիրներ են նկատվում ճանաչողական 
գործընթացների համակարգված աշխատանքներում։ Հիշողության խանգարումներ 
ունեցող երեխաները հեշտությամբ շեղվում են, անուշադիր են և դժվարություններ են 
ունենում այնպիսի գործողությունների կատարման ժամանակ, որոնք պահանջում են 
տեղեկատվության պահպանում, վերամշակում և վերարտադրում: Ուսուցման 
դժվարությունները, որոնց բախվում են այս երեխաները, առաջանում են այն 
պատճառով, որ աշխատանքային հիշողությունից դուրս է մնում այն 
տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է շարունակական գործունեությունն 
իրականացնելու համար, օրինակ՝ երբ սովորողը պետք է գրի թելադրված 
նախադասությունը կամ կատարի բարդ առաջադրանքը՝ պահպանելով 
գործողությունների անհրաժեշտ հաջորդականությունը: Հետևաբար, երեխան 
ստիպված է կամ գուշակել առաջադրանքի հաջորդ քայլը, կամ հրաժարվել այդ 
առաջադրանքի կատարումից: Այս ամենի պատճառը կարող է լինել 
գերծանրաբեռնվածությունը կամ իրականացվող գործողությունից անընդհատ 
շեղվելը:  

Սովորաբար ուսուցիչները դժվարանում են տարբերակել հիշողության հետ 
կապված դժվարությունները։ Նրանք նշում են, որ երեխան ունի ուշադրության 
խնդիրներ՝ օգտագործելով այսպիսի արտահայտություններ՝ «մի ականջից մտնում է 
և մյուսից դուրս գալիս», «պարզապես չի լսում իմ ասած բառը»:  

Ստորև ներկայացված են այն հիմնական ազդակները, որոնք կարող են հուշել 
սովորողի մոտ հիշողության հետ կապված խանգարումների մասին [5; 23; 89]: 

Հիշողության խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Հիշողության խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● հստակ մտապահել և վերարտադրել նոր տեղեկատվությունը, 
● յուրացնել տեղեկատվությունը․  հիշել այն, ինչ կատարվում է այդ պահին, 
● վերհիշել պահաջվող բուն նյութը՝ կենտրոնանալով ոչ կարևոր 

մանրունքների վրա, 
● նյութը իմաստավորված մտապահել, զարգացած է մեխանիկական 

հիշողությունը, 
● վերարտադրել անհրաժեշտ տեքստը, որի արդյունքում սկսում է հորինել, 

որպեսզի լրացնի հիշողության բացը, 
● մտապահել առաջադրանքները և գործողությունները, որոնք կատարվել են 

նույն օրը կամ մի քանի օր առաջ, 
● վերհիշել բանավոր կամ տեսողական տեղեկատվությունը, 
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● կատարել առաջադրանքները սահմանված ժամկետներում,  
● հետևել մի քանի գործողություն պարունակող հրահանգներին, 
● գրել շարադրություն, փոխադրություն՝ վերհիշելով պատմվածքի սկիզբը, 

ընթացքը և ավարտը, 
● մտապահել քերականական կանոններ, բանաձևեր, օրենքներ, թեորեմներ 

և այլն,  
● հիշել մաթեմատիկական խնդրի լուծման քայլերի անհրաժեշտ 

հերթականությունը, 
● հիշել այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է տնային հանձնարարությունը 

կատարելու համար, 
● մտապահել ծավալուն տեքստերը, 
● հիշել առարկաների, մարդկանց անունները, 
● մտապահել թվականները, 
● վերհիշել գործողությունները, դրանց կատարման հաջորդականու-

թյունները, իրադարձությունները,  
● վերհիշել կոնկրետ դեպքին նախորդող կամ հաջորդող 

իրադարձությունները, 
● մտապահել և վերհիշել ծանոթ վայրերը․  նկատվում են ժամանակի և 

տարածության մեջ կողմնորոշվելու դժվարություններ,  
● հիշել և կատարել առօրյա պլանավորված գործողությունները,  
● հիշել ծանոթ մարդկանց դիմագծերը [89]: 

Հիշողության խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 
 

Հիշողության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● նվազագույնի հասցրեք մեխանիկորեն հիշվող տեղեկատվության քանակը, 
թույլ տվեք, որ սովորողը չսովորի ամբողջ բանաստեղծությունը անգիր, իսկ 
պատասխանելուց օգտվի լրացուցիչ տեղեկատվությունից: 

● Տնային առաջադրանքները և ուսումնական նյութերը բաժանեք մասերի, 
որը կօգնի երեխային խուսափել ծանրաբեռնվածությունից և առավել 
արդյունավետ աշխատել: 

● Սովորեցրեք օգտագործել լրացուցիչ տեղեկատվություն և նյութեր 
(բառարաններ, հանրագիտարաններ, դասագրքեր, ձեռնարկներ, 
բազմապատկման աղյուսակ, քաշը, երկարությունը, ժամանակը չափելու 
աղյուսակներ, բանաձևերի քարտեր, հաշվիչ և այլն): 
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● Պարզեք սովորողի չաշխատելու իրական պատճառները, օրինակ՝ 
սովորողը չի հասկացել նյութը, թե՞ մոռացել է այն, ինչ պետք է անել: 

● Սովորեցրեք անգիր հիշելու համար նախատեսված տեղեկատվությունը 
բաժանել մասերի (օրինակ՝ 1089 թվերի հաջորդականությունը հիշել 
այսպես՝ 10-89): 

● Թույլ տվեք սովորողին թելադրություններ, շարադրություններ, թեստեր 
կատարելիս օգտագործել ուղղագրության կանոններով քարտեր, 
բառարաններ: 

● Սովորեցրեք երեխային դասը պատմելիս կամ ստեղծագործական 
առաջադրանքներ կատարարելիս օգտագործել պլան, բանալի բառեր, 
դեպքերի հաջորդականությունը ներկայացնող սխեմաներ: 

● Զարգացրեք հիմնական տեղեկատվությունը վեր հանելու, ընդգծելու, 
շեշտադրելու հմտությունները: 

● Խրախուսեք սովորողին մտածել և վերլուծել: 
● Առաջարկեք սովորողներին կիրառել տրամաբանական մտապահման 

կանոնները: 
● Ուսուցանելիս հենվեք հուզական հիշողության վրա (օգտագործեք 

անսպասելի իրավիճակներ և այլ խթաններ): 
● Սովորեցրեք մտապահելու ռազմավարություններ, ինչպես օրինակ՝ կրկին 

հարցնել, հստակեցնել, պահանջել ավելի կոնկրետ, ավելի մանրամասն 
տեղեկություններ: 

● Գիտելիքները ստուգելիս ընտրեք այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս պարզել նյութի ընկալումը, այլ ոչ թե դրա 
մեխանիկական մտապահումը։  

● Փորձեք չշեշտադրել սովորողի դժվարությունները: 
● Ընդգծեք սովորողի առաջընթացը, հետևեք կրթության մեջ դրական 

փոփոխություններին, ոգևորեք ձեռքբերումներով: 
● Օգնեք ստեղծել ասոցիացիաներ, որոնք շաղկապում են տարբեր 

մանրամասներ և դրանք ավելի հիշարժան են դարձնում:  
● Օգտագործեք գույներ. սովորեցրեք երեխաներին օգտագործել գունավոր 

գրիչներ գունային ծածկագրերով կամ բառային նշումներով կարևոր 
տեղեկատվությունն ընդգծելու համար:  

● Օգտագործեք տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաներ ուսուցանվող 
նոր նյութն ավելի տպավորիչ դարձնելու համար: 

● Իմաստավորեք մտապահվող նյութը. երեխաները պետք է 
տեղեկատվությունը համարեն կարևոր, որպեսզի դրանք պահպանվեն 
հիշողության մեջ:  

● Օգտագործեք սովորողի նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները 
նյութն առավել հեշտ մտապահելու համար: 
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● Սովորողի հետ միասին կազմեք պատմություններ, որոնք իմաստային կապ 
կստեղծեն ուսուցանվող նյութի հետ։ 

● Ստեղծեք կապեր նոր և նախկին գիտելիքների միջև, օրինակ՝ 
գծապատկերները, հիշողությունները, նմանությունները կամ 
տարբերությունները թվարկելը ստեղծում են հիշողության երկարաժամկետ 
նմուշներ։ 

● Թույլ տվեք սովորողին ներկայացնել ուսուցանված նոր նյութը, ինչը 
հնարավորություն կտա նրան հեշտությամբ մտապահել այն  [56; 89]: 
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Ցանկությունը մտքի հայրն է։ 

Գոռի պատմությունը 

Գոռ: Ես 6 տարեկան եմ, սիրով հաճախում եմ 1-ին դասարան, շատ եմ սիրում 
իմ ուսուցչուհուն և դասընկերներին: Սիրում եմ առավոտյան մարմնամարզությունը, 
սակայն հաճախ չեմ կարողանում կրկնել շարժումները ճիշտ 
հաջորդականությամբ: Սիրում եմ մասնակցել խմբային խաղերին, 
բայց երբ անհրաժեշտ է լինում վարել խաղը, ես դժվարանում եմ 
հիշել և բացատրել խաղի կանոնները: 

 Իմ Տատիկն ու պապիկը մեզանից հեռու են ապրում, նրանք 
հաճախ են խնդրում, որ ես զանգ տամ կամ նամակ գրեմ իրենց: Այդ պատճառով ես 
շատ եմ ցանկանում կարդալ ու գրել սովորել, սակայն դա ինձ մոտ դեռևս չի 
ստացվում: Մայրիկիս հետ միասին ջանք գործադրելով՝ կատարում եմ տնային 
հանձնարարությունները, բայց հաջորդ օրը դժվարանում եմ հիշել և պատասխանել 

դասը: Ես չեմ հուսահատվում, քանի որ ուսուցչուհուս օգնությամբ 
արդեն կարողացել եմ սովորել թվել տարվա ամիսները մատների 
միջոցով և պատմել նկարները՝ դրվագները միմյանց հետ 

կապելով: Ես վստահում եմ իմ ուսուցչուհուն և չեմ դադարում 
հավատալ, որ շատ նոր բաներ կսովորեմ: 

Ուսուցիչ: Գոռը սովորում է 1-ին դասարանում, նա պատրաստակամ և շփվող 
երեխա է: Դպրոց է հաճախում ժպիտը դեմքին, ունի շատ ընկերներ և հաճույքով 
տրամադրում է նրանց իր խաղալիքներն  ու գրենական պիտույքները: Դիտարկման 
սկզբնական փուլում ես սովորողի մոտ որևէ դժվարություն չեմ 
նկատել, բայց Գոռն իմ ուշադրությունը գրավեց շարունակական 
դիտարկման ընթացքում. սովորողի բժշկական փաստաթղթերում 
որևէ նշում չկար այն մասին,  որ նա ունի զարգացման 
խանգարումներ։ Ծնողները նույնպես ոչինչ չէին նշել այդ մասին։ 
Մայրն ասում էր, որ առօրյա կյանքում կամ նախակրթարանում 
սովորելիս Գոռը չի հանդիպել որևէ դժվարության: Սակայն արդեն 
դպրոցում, երբ դեռ նոր էի սկսել ուսուցանել տառապատկերները, ես հասկացա, որ 
Գոռը դժվարանում է մտապահել դրանք, շուտ մոռանում է ձեռք բերած գիտելիքները, 
դժվարանում է վերհիշել անցյալում ձեռք բերված փորձը: Նա դժվարանում է անգամ 

մտապահել և կատարել ամենօրյա կրկնվող գործողությունները, նշել 
տնային հանձնարարությունները, դասավորել պայուսակը, դպրոց 
բերել անհրաժեշտ պարագաները: Իսկ երբ ես բարդ՝ մի քանի 
գործողությունից բաղկացած հանձնարարություն եմ տալիս, Գոռը 

կարողանում է մտապահել միայն մեկ գործողություն։ Եթե նույնիսկ 
մտապահում է հրահանգները, ապա մոռանում է դրանց հաջորդականությունը: Նա 
նաև սխալներ է թույլ տալիս գործողություններում, որոնք ենթադրում են նույնիսկ 
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փոքր քանակությամբ տեղեկատվության մտապահում: Անգամ պարզ 
գործողություններն ընդօրինակելիս թույլ է տալիս այնպիսի սխալներ, ինչպիսիք են, 
օրինակ, կարևոր քայլերը շրջանցելը կամ դրանք կրկնելը: Քանի որ ուսուցանվող 
նյութը սովորողին դժվար է տրվում, նա հեշտությամբ շեղվում է 
արտաքին ազդակներից: Գոռը միայն կարճ ժամանակով է 
կարողանում կենտրոնանալ և շուտ է շեղվում, նրա հիշողությունն ու 
ուշադրությունը կարճատև են: 

 Ես փոխեցի Գոռի նստելու տեղը՝ պատուհանի մոտից 
տեղափոխելով ինձ ավելի մոտ գտնվող նստարանին: Սկսեցի ավելի 
պարզեցնել հանձնարարությունները, սակայն, միևնույնն է, երեխան մոռանում էր 
հանձնարարականն այն ստանալուց անմիջապես հետո: Անհրաժեշտ էր մշտապես 
ուղղորդել, տրամադրել հիշեցումներ, որպեսզի նա աշխատանքն ավարտին հասցնի: 
Քանի որ մեր դպրոցում աջակցող մասնագետներ չկան, ես մեր դպրոցը սպասարկող 
տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնից 

մասնագետներ հրավիրեցի, ինչի արդյունքում ես ծանոթացա կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատմանը: Մենք միասին 

կարողացանք իրականացնել գնահատում և դուրս բերել այն 
ոլորտները, որտեղ Գոռն ուներ աջակցության կարիք՝ կարդալ, գրել, 
ուշադրություն, հիշողություն: Կանխարգելիչ միջամտությունների 
պլանը կազմելիս ես հասկացա, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նոր 
մեթոդներ, ռազմավարություններ սովորողի առաջընթացն 

ապահովելու համար: Աջակցող մասնագետները մեզ տրամադրեցին 
հիշողության գործընթացի վերաբերյալ մատչելի գրականություն և զարգացնող 
նյութեր, որտեղից ես ինձ համար բացահայտեցի մնեմոնիկայի մեթոդները: 
Մասնագետների խորհրդով ես դասապրոցեսը սկսեցի հագեցնել օժանդակող 
տեսաձայնային տեխնոլոգիաներով, ինչպես նաև գրաֆիկական պաստառներով, 
դիդակտիկ պարագաներով:  

Կիրառելով այս ամենը՝ մեկ կիսամյակ հետո Գոռի մոտ 
նկատվեց դրական առաջընթաց: Պետք է նշեմ նաև, որ 
մասնագետների հետ համագործակցումն ու արդիական 
մեթոդների կիրառումն ապահովեցին դրական առաջընթաց 
իմ կողմից ուսուցանվող բոլոր սովորողների համար: 
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ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

Մտածել՝ նշանակում է սավառնել անսահմանության մեջ»։ 

Լակորդեր 

 

Մտածողությունը մարդու բարձրագույն իմացական գործունեության 
վերլուծահամադրական ասպեկտն է, որն ապահովում է նոր գիտելիքի ստեղծումը։ 
Այն անխզելիորեն կապված է խոսքի և խոսքային գործունեության հետ։ Մտածել 
նշանակում է ոչ թե արտացոլել կամ արձագանքել արտաքին ազդակներին, այլ 
հիմնվելով զգայական ճանաչողության նախկին և արդի փորձի վրա՝ ստեղծել նոր 
տրամաբանական կապեր՝ հասկացություններ, դատողություններ, 
եզրահանգումներ։ Մտածողությունն ընդգրկում է մտածողական օպերացիաների 
համակարգ՝ վերլուծություն, համադրություն, համեմատություն, վերացարկում, 
ընդհանրացում, դասակարգում, համակարգում (Рубинштейн С.Л, 1998)։ Եթե մենք 
դիտարկում ենք մտածողությունը որպես խնդրի լուծման գործընթաց, ապա այդ 
գործընթացը սկսում և ի հայտ է գալիս, երբ մարդը վերլուծում է, համեմատում, 
համադրում և այլն։ Մտածողության խանգարումներն անհատի մոտ 
դժվարություններ են առաջացնում մտքերի ձևավորման, կազմակերպման և 
արտահայտման գործընթացներում, ինչն էլ իր հերթին բացասաբար է 
անդրադառնում անհատի կյանքի որակի և սոցիալական շփման վրա։ 
Մտածողության խանգարումների առաջացման պատճառները բազմաբնույթ են, 
օրինակ՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումները, գլխուղեղի 
ուռուցքները, վնասվածքները, գերհոգնածությունը, դեպրեսիաները, վախերը, 
ժառանգականությամբ պայմանավորված հոգեկան հիվանդությունները և այլն։ 

Հոգեբանության մեջ առանձնացվում են մտածողության հետևյալ տեսակները․  
• ակնառու-գործնական, որն  իրագործվում է առարկաների հետ կոնկրետ, 

շոշափելի գործողություններ կատարելու ընթացքում։ Մտածողության այս 
տեսակը երեխայի մոտ ձևավորվում է կյանքի առաջին տարիների 
ընթացքում։ 

Քննարկման հարցեր 

• Մտածողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Մտածողության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Մտածողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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• ակնառու-պատկերավոր, որն իրագործվում է մտապատկերների հետ 
կատարվող գործողությունների միջոցով, որի զարգացումն անձի 
ստեղծագործական երևակայության ձևավորման նախապայմանն է։ 

• խոսքային-տրամաբանական, որն  անվանում են նաև վերացական: 
Հիմնական առանձնահատկությունը հասկացությունների և 
տրամաբանական կառուցվածքների օտագործումն է, որոնք գոյություն 
ունեն և գործում են խոսքի, լեզվի պարտադիր մասնակցությամբ [71]։ 

Մտածողության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
 զարգացման առանձնահատկությունները 

Մտածողության խանգարումն ինքնին ախտորոշում չէ, այն օգտագործվում է 
որպես հասկացություն նկարագրելու համար ճանաչողական մի շարք 
խանգարումներ, որոնք ազդում են մարդու գիտակցված գործունեության և վարքի 
կառավարման  կարողությունների վրա։  Մտածողության խանգարումներն առաջին 
հերթին հանդիպում են մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների 
մոտ։ Նրանց մոտ նկատվում է մտածական օպերացիաներ կատարելու խնդիրներ, 
ինչի արդյունքում նրանք դժվարանում են կատարել առաջադրանքներ, որոնք 
պահանջում են գտնել օրինաչափություններ, տալ տրամաբանական լուծում, 
դասակարգելու միջոցով հետազոտել առարկաները և այլն։ 

Մտածողության խանգարումներն արտահայտվում են տարբեր ձևերով։ 
Ընդհանուր առմամբ դրանց համար բնութագրական են իրավիճակին 
չհամապատասխանող մտքերի, զգայությունների, պատկերացումների, հույզերի, 
վարքային դրսևորումների և շրջապատի մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների 
յուրօրինակ համադրությունները։  

Գործնականում հանդիպում են մտածողության տարատեսակ խանգարումներ, 
որոնք դասակարգվում են ըստ տեմպի, կառուցվածքի և բովանդակության: 

● Մտածողության խանգարումներն, ըստ տեմպի, արտահայտվում են 3 ձևով՝ 
⮚ մտածողության արագացում, երբ անհատի մոտ առաջանում են արագ և 

անընդհատ մտքեր, միևնույն ժամանակ պահպանվում է 
նպատակասլացությունը, սակայն մտքերն առատության և արագ 
հերթափոխման պատճառով մնում են անավարտ, անհասկանալի,  

⮚ մտածողության դանդաղում, երբ մտքերի քանակը նվազում է, միտքն 
աղքատանում է, սակայն պահպանվում է նպատակայնությունը, 

⮚ մտածողության ընդհատում, երբ անհատն անսպասելիորեն լռում է, 
մտքերն ասես արգելակվում են՝ կորցնում է մտքի թելը», սակայն մի 
քանի ակնթարթ անց շարունակում է կիսատ թողած խոսքը։  

● Մտածողության՝ ըստ կառուցվածքի խանգարումների ժամանակ անհատն 
այնքան է մանրամասնում իր միտքը, կենտրոնանում երկրորդական 
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մասնիկների վրա, որ կորցնում է կարևոր էական իմաստը, խախտվում է երկու 
մտքերի միջև տրամաբանական կապը, որի հետևանքով կորչում է մտքի 
իմաստը։ Այս ամենի արդյունքում անհատը չի կարողանում պահպանել զրույցի 
թեման։ 

● Մտածողության՝ ըստ բովանդակության խանգարումների դեպքում նկատվում 
են՝  

⮚ սևեռուն մտքեր (մտքերի պարբերաբար կրկնություններ, որոնք 
առաջանում են անհատի կամքից անկախ),  

⮚ գերարժեք գաղափարներ (իրական հանգամանքների վրա առաջացած, 
սակայն հետագայում աճող հուզական լարվածության արդյունքում 
անհատի համար գերիշխող և կարևոր նշանակություն ստացած մտքեր, 
օրինակ՝ ֆիզիկական և բարոյական կատարելություն),  

⮚ զառանցանքներ (մտքեր, որոնք չունեն իրական հիմքեր, աղավաղված 
են, չեն ենթարկվում փոփոխման, անհատի կողմից քննադատության, 
չնայած ակնհայտորեն հակասում են իրականությանը)։ 

Մտածողության խանգարումները բացահայտվում և հաստատվում են 
հոգեբանական թեստերի կամ բժշկական հետազոտությունների միջոցով, սակայն 
մտածողության հետ կապված խնդիրները կարող են ավելի վառ արտահայտվել 
ուսումնառության ժամանակ, և եթե դրանք չեն նկատվել և արձանագրվել մինչև 
երեխայի դպրոց հաճախելը, ապա ուսուցիչը հնարավորություն ունի բացահայտել 
սովորողների մոտ առկա դժվարություններն ուսուցման վաղ շրջանում, ուղղորդել 
համապատասխան մասնագետների մոտ, հնարավորության սահմանում 
տրամադրել նաև լրացուցիչ աջակցություն [5; 23]։ 

Մտածողության խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Մտածողության խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● ապահովել սոցիալական շփում․  ցանկությունը նվազում կամ 
ընդհանրապես բացակայում է, 

● գիտակցված խոսել․  խոսքում նկատվում են հորինված նոր բառեր, որոնք 
կազմվում են տարբեր բառերից համակցված վանկերով, օրինակ` գլդեղ» 
(գլխարկ և դեղին բառերից), 

● սահուն խոսել․  նկատվում են խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարումներ, 
մոնոտոն խոսք, 

● կապակցված խոսել․  բացակայում են իմաստային կապերն արտահայտված 
բառերի, բառակապակցությունների և նախադասությունների միջև, 

● իմաստավորված խոսել․  նկատվում են բառերի կամ 
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արտահայտությունների անիմաստ կրկնություններ, 
● պատասխանել հարցերին․  տալիս է ոչ ադեկվատ պատասխաններ, 
● արտահայտել սեփական մտքերը․  ընդ որում, մտքի վերջը չի 

համապատասխանում տվյալ մտքի սկզբին, 
● ավարտել խոսակցությունը․  առանց ավարտելու սկսած միտքը՝ արագ 

անցում է կատարվում մեկ այլի, ինչի արդյունքում արտահայտված մտքերը 
դառնում են անհասկանալի դիմացինի համար, 

● ստեղծել տրամաբանական կապեր պատճառների և հետևանքների միջև, 
● ուշադրությունը կենտրոնացած պահել․  շեղվում է աննշան արտաքին 

ազդակներից, 
● դասակարգել, խմբավորել առարկաները կամ երևույթները․  խմբավորում 

են առարկաները՝ հիմնականում հիմնվելով իրավիճակային կամ 
պարզապես ակնառու հատկանիշների վրա, 

● հասկանալ պատկերվածի անհեթեթությունը և կարիք ունեն իսկ էլ ի՞նչը 
այն չէ» տիպի հարցերի միջոցով մշտական ուղղորդման, 

● տարիքին համապատասխան ըմբռնել և բացատրել պատկերվածի 
իմաստը․  սահմանափակվում են պատկերի պարզ նկարագրությամբ, չեն 
հասկանում հերոսների միմիկաներն ու ժեստեը, պատմելու ընթացքում 
վերադառնում են իրենց փորձից եկած ծանոթ իրավիճակների 
նկարագրությանը, 

● վերահսկել մարմինը․  նկատվում են նյարդային կծկումներ, կրկնվող 
շարժումներ, մարմնի ճոճ, 

● վերահսկել ակտիվության մակարդակը, որը չի համապատասխանում 
իրավիճակին, նկատվում է գերակտիվություն կամ պասիվություն, 

● վերահսկել հուզական դրսևորումները, որոնք չեն համապատասխանում 
իրավիճակին, կարող է նկատվել անտարբերություն, գերզգայնություն, 
դիմախաղի բացակայություն, 

● գիտակցել իրականությունը կամ առարկաների նշանակությունը․  տեսնում, 
լսում և զգում է այն, ինչ չկա իրականում, համտեսում է այն, ինչ ուտելի չէ, 

● վերահսկել տագնապայնությունը․  ունենում է կպչուն վախեր (օրինակ՝ 
բարձր ձայներից, միջատներից, կենդանիներից, բարձրությունից, 
սոցիալական շփումից և այլն), ունենում էնաև սևեռուն մտքեր (օրինակ՝ Ես 
կհիվանդանամ անբուժելի հիվանդությամբ), 

● հետևել անձնական հիգիենային կամ ընդհակառակը՝ չափազանց շատ է 
կենտրոնանում իրեն և իրեն շրջապատող միջավայրի մաքրության վրա [32; 
52; 69]։ 
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Մտածողության խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Մտածողության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝ 

● սահմանեք հստակ օրակարգ և գործողությունների պլան` օգտագործելով 
սովորողին հասանելի և հասկանալի միջոցներ (օրինակ՝ գործողությունները 
հուշող նկարներ, բառեր, սմարթ հեռախոսներ, անհատական օրագրեր), դա 
հնարավորություն է տալիս նրանց նախապես տեղեկացված լինել 
գործողությունների պլանին և ավելի հեշտ հարմարվել սպասվող 
փոփոխություններին, ինչպիսիք են, օրինակ, միջավայրի, ուսուցիչների կամ 
առարկայական դասաժամերի փոփոխումը։ 

● Նոր նյութ հաղորդելիս կապ ստեղծեք նախկինում յուրացված նյութ կամ 
կյանքում ունեցած փորձառության հետ։ 

● Ուսուցանվող նյութը մատուցեք մեկից ավել տարբերակներով (օրինակ՝ 
գրավոր, ձայնային, տեսաձայնային և այլն), ինչը հնարավորություն կտա 
ընկալման գործընթացին ներգրավել տարբեր զգայարաններ և բարձրացնել 
սովորողների կողմից նյութի ընկալման հավանականությունը։ 

● Օգտագործեք նկարներ, պաստառներ, սխեմաներ ուսումնասիրվող նյութն 
ավելի տպավորիչ դարձնելու և ընկալման գործընթացը հեշտացնելու համար։ 

● Ավելացրեք առաջադրանքների կատարման համար սահմանված 
ժամանակահատվածը, որպեսզի սովորողը հասցնի համակարգել իր մտքերը 
և կատարել հանձնարարությունները։ 

● Առաջադրանքները բաժանեք մասերի, անհրաժեշտության դեպքում նաև 
պարզեցրեք, դա նվազեցնում է սովորողների լարվածությունը և 
անհանգստությունը, ինչի արդյունքում բարձրանում է աշխատանքների 
կատարման արդյունավետության մակարդակը։ 

● Սահմանափակեք գիտելիքների ստուգման բանավոր և գրավոր եղանակները, 
փոխարենն ընտրեք նյութի ընկալման ստուգման թեստային տարբերակներ, 
որտեղ սովորողը առաջադրված հարցի համար պետք է ընտրի 
պատասխանների տարբերակներից որևէ մեկը, այլ ոչ թե ձևակերպի և 
բանավոր կամ գրավոր արտահայտի սեփական մտքերը։  

● Կրճատեք սովորողների ծանրաբեռնվածությունը, այդ դեպքում 
մտածողության խանգարումներ ունեցող երեխաներն ավելի լավ են 
համակարգում իրենց մտքերը և ավելի հաճախ են ընտրում միջավայրից եկող 
ազդակներին հակազդելու ճիշտ տարբերակ։  

● Օգտագործեք պատասխանատու ընկեր» համակարգը, երբ դասի ժամանակ 
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դասընկերները հետևում են, որպեսզի սովորողը, ով ունի մտածողության 
խնդիրներ, կատարի անհրաժեշտ նշումներ։ Այս մեթոդի կիրառման 
արդյունքում զարգանում են նաև սոցիալական շփման հմտությունները, 
ձևավորվում են ընկերական հարաբերություններ։ 

● Ընտրեք աշակերտական սեղանների դասավորության լավագույն 
տարբերակը՝ հաշվի առնելով սովորողի առանձնահատկությունները (օրինակ՝ 
եթե աղմուկը բացասական ազդեցություն ունի, սովորողին նստեցրեք 
պատուհաններից և դռներից հեռու, կամ եթե սովորողը չի ուզում, որպեսզի 
դասընկերները տեսնեն իր կրկնվող շարժումները, նյարդային կծկումները, 
հնարավորության դեպքում դասարանը կահավորեք անհատական 
սեղաններով) [32; 52]։ 
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Ճանաչելու համար պետք է սիրել։ 

Կարենի պատմությունը 

Կարեն։ Ես 10 տարեկան եմ և հաճախում եմ դպրոց։ Այս տարի ես արդեն 5-րդ 
դասարանի սովորող եմ։ Ինձ ծանոթ ուսուցիչներից ոչ մեկը մեզ այլևս չի 
դասավանդում, մեր դասարանը փոխվել է, և հիմա այդ նոր 
դասարանում ես իմ նստելու նոր տեղն ունեմ։ Այս ամենն ինձ շատ է 
տխրեցրել, բայց ես շարունակում եմ սիրով հաճախել դպրոց, քանի 
որ շատ ընկերներ ունեմ այնտեղ։ Ես գերազանց սովորող չեմ, բայց 
սիրում եմ նոր բան սովորել։ 

Ուսուցիչ։ Կարենը 5-րդ դասարանի սովորող է, նոր է տեղափոխվել 
միջին դպրոց, ես դասավանդում եմ նրան ընդամենը 2 ամիս։ Այս 

ընթացքում հասցրել եմ նկատել, որ նա միշտ դասերին 
պատրաստված է գալիս, մասնավորապես գրավոր տնային 
հանձնարարություններն ամբողջությամբ կատարած է լինում, իսկ 
բանավորները՝ ոչ․  բոլոր այն դեպքերում, երբ հարցրել եմ դասը, 
սկսել է լարվել, երբեմն նույնիսկ անհանգիստ շարժվել տեղում և 

պատասխանել, որ չի սովորել։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ երեխան 
կարող է այդքան պատասխանատու լինել գրավոր տնային հանձնարարությունների 
նկատմամբ և միևնույն ժամանակ մշտապես անտեսել բանավորները։ Կարենն ունի 
նաև սևեռուն մտքեր․ նա հաճախ հիշում է իր հետ կատարված 
տհաճ իրադարձությունները, ինչն ազդում է նրա 
տրամադրության վրա։ Ծնողների հետ զրույցի ժամանակ ես 
իմացա, որ նախկինում Կարենն ունեցել է նոր միջավայրում 
հարմարվելու դժվարություններ, և նրա հետ աշխատել է հոգեբան, 
ինչի արդյունքում խնդիրները հաղթահարվել են։ Իսկ երբ ես պատմեցի իմ 
մտահոգությունների մասին, Կարենի մայրը զարմացավ, քանի որ տղան տանը 
սովորում էր նաև բանավոր հանձնարարությունները։ Ծնողների հետ զրույցի 

արդյունքում ես հասկացա, որ Կարենի համար միջին դպրոց 
տեղափոխվելը, նոր դասասենյակում հայտնվելը և նոր 
ուսուցիչների հետ աշխատելը դարձել է պատճառ, որպեսզի նորից 
գլուխ բարձրացնեն նախկինում ունեցած խնդիրները։ Ես որոշեցի 

այս ամենի մասին խոսել հենց Կարենի հետ․  նա խոստովանեց, որ 
հարցերին պատասխանելիս կամ ցանկացած աշխատանք բանավոր ներկայացնելիս 
շատ է լարվում. սկսում է թափահարել կամ անընդհատ իրար շփել ձեռքերը և 
ամաչում է, երբ դասընկերներն ականատես են լինում դրան։ Այդ իսկ պատճառով նա 
միշտ հրաժարվել է գրատախտակի մոտ գալ կամ թեկուզ տեղում՝ իր նստարանի մոտ 
կանգնած, պատասխանել դասը, ինչքան էլ որ լավ պատրաստված լիներ։  
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Այս ամենը հաշվի առնելով՝ Կարենի գիտելիքների ստուգման 
համար բոլոր հնարավոր դեպքերում ես սկսեցի կիրառել գրավոր 
տարբերակները։ Որպեսզի անհրաժեշտ դեպքերում հնարավոր 
լիներ Կարենից ստանալ նաև բանավոր պատասխաններ, ես 
որոշեցի այլևս չկանչել նրան գրատախտակի մոտ կամ խնդրել, որ 
կանգնած պատասխանի, այլ հնարավորություն տվեցի նրան բոլոր 
դեպքերում խոսել նստած տեղից։ Միևնույն ժամանակ ես փոփոխեցի դասարանում 

նստարանների դիրքը՝ պատի մոտ դրված նստարանները 
դասավորելով որոշակի անկյան տակ։ Այնուհետև Կարենին 
առաջարկեցի նստել պատի մոտ․  դա հնարավություն տվեց նրան 

շատ չլարվել, քանի որ նրա նստած դիրքից դասընկերներից գրեթե 
ոչ ոք չէր տեսնի կրկնվող շարժումները։ 

Հոգեբանի կողմից իրականացվող շարունակական աշխատանքը ևս 
ազդեցություն ունեցավ դասարանում Կարենի ներառմանը․  տրամադրության 
անկումներ այժմ նրա մոտ գրեթե չեն նկատվում։  

Մեծ հաջողություն էր ինձ համար, երբ որոշ ժամանակ անց Կարենն արդեն 
սկսեց ընդգրկվել դասի թեմայի շուրջ կազմակերպված բանավոր քննարկումներին՝ 
ներկայացնելով իր կարծիքը նստած տեղից։ 
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ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

«Կրթությունը գիտելիքների քանակը չէ, այլ լիակատար ըմբռնումն 
ու հմուտ կիրառումն այն ամենի, ինչ գիտես»։  

Ադոլֆ Դիստերվեգ  

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ 
 

 

Վերջին տարիներին ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ  համաշխարհային 
դպրոցական համակարգում մեծ մտահոգություն է առաջացնում հատկապես գրի և 
ընթերցանության խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման 
հարցը: Այս խանգարումները կարող են դիտվել թե՛ որպես առանձին, ինքնուրույն 
խանգարումներ, թե՛ դրսևորվել տարբեր խանգարումների համադրությամբ՝ 
նյարդային համակարգի խնդիրներ, վարքային տարբեր դրսևորումներ, մտավոր 
զարգացման խնդիրներ և այլն:   

 Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ գրի և 
ընթերցանության խանգարումները պայմանավորված են խոսքալսողական, 
խոսքաշարժողական, տեսողական, տեսատարածական, ընդհանուր շարժողական 
վերլուծիչների ոչ լիարժեք աշխատանքով: Այս խնդիրների արդյունքում երեխաներն 
իրենց ուսուցման գործընթացում ունենում են բազմաթիվ դժվարություններ, որոնք 
կարող են արտահայտվել դիսգրաֆիայի և դիսլեքսիայի տարբեր ձևերի 
համադրությամբ: Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ 
գրի և ընթերցանության խանգարումներն առավել հաճախ են հանդիպում: Մտավոր 
զարգացման խնդիրների դեպքում գրի և ընթերցանության խանգարումները կարող 
են արտահայտվել նաև մինչև դպրոցական կրթության գործընթացը սկսելը: 

Սույն ձեռնարկի մաս 2.1․ -ում արդեն իսկ մանրամասն ներկայացված են գրի և 
ընթերցանության խանգարումների դրսևորումները, նախազգուշացնող ազդակները 
և սովորողների կրթության արդյունավետ կազմակերպման ռազմավարությունները: 
Այս բաժնում ներկայացվում են նշված խանգարումների այլ ցուցիչներ, որոնք կարող 
են նկատվել մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողների մոտ: 

Քննարկման հարցեր 

• Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Գրի և ընթերցանության խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ: 

• Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Գրագիտություն ձեռք բերելը նպաստում է կյանքի որակի բարելավմանը, 
բացում է դռները դեպի կրթություն, զբաղվածություն և դեպի բարեկեցություն: Իսկ 
գրաճանաչության տիրապետումն էլ իր հերթին ենթադրում է բարդ ճանաչողական 
գործընթացների իրականացում, որի հիմքում ընկած է երեխայի հոգեկան տարբեր 
գործառույթների ամբողջական աշխատանքը: 

Գիրը և ընթերցանությունը բարդ ֆիզիոլոգիական գործընթացներ են, որոնք 
համակարգում են մի շարք վերլուծիչներ՝ տեսողական, խոսքաշարժողական, 
խոսքալսողական և լսողական: Հետևաբար, այս խանգարումների դրսևորման 
ժամանակ մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ բարձրագույն 
հոգեկան մի շարք գործընթացներ ձևավորված չեն լինում: Այսինքն՝ ի հայտ են գալիս 
տեսողական վերլուծության և համադրության, տարածական պատկերացումների, 
հնչութային, վանկային վերլուծության և համադրության, նախադասությունը բառերի 
բաժանելու, խոսքի բառաքերականական կազմի, հիշողության, ուշադրության, 
հուզակամային ոլորտի և այլ գործընթացների խանգարումներ [4]:  

Գրի և ընթերցանության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● ճիշտ կատարել գրավոր աշխատանքները․  գրավոր խոսքում արտահայտվում 
են արտասանական սխալներ, այսինքն գրում է այնպես, ինչպես արտաբերում 
է հնչյունները կամ բառերը, 

● ճիշտ գրել կամ կարդալ արտաբերմամբ կամ գրությամբ նման հնչյունները և 
տառերը, 

● գրել բառերի հոդերը․  նկատվում են որոշիչ ը և ն հոդերի բացթողումներ, 
● ճիշտ արտաբերել բառերը․  նկատվում են հնչյունատառային կառուցվածքի 

մեծ թվով աղավաղումներ, բացթողումներ, 
● նախադասությունների միջև տրամաբանական և լեզվական կապեր 

հաստատել, 
● գրել բառերի վերջավորությունները․  նկատվում են հոլովական 

վերջավորությունների փոփոխումներ, գոյականի և բայի ժամանակային ձևերի 
անհամապատասխանություններ,  

● գրել առանց բացթողումների․  նկատվում են նախադասության անդամների 
բացթողումներ և բառերի հաջորդականության խախտումներ, 

● ընթերցել․  ընթերցում է տառերով, բաղաձայնների կուտակումների ժամանակ 
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կատարում է հնչյունային տեղափոխություններ կամ բացթողումներ, 
● կատարել վանկային և բառակազմական աշխատանքներ․  չի կարողանում

կազմել վանկեր կամ բառեր,
● հասկանալ կարդացածի իմաստը․  չի կարողանում նույնացնել կարդացած

բառն իրական առարկայի անվանման հետ,
● գրավոր աշխատանքների ժամանակ կողմնորոշվել էջի և տողի սահմանում,

քանի որ առկա են տարածական կողմնորոշման խնդիրներ,
● հետևել և չկորցնել ընթերցվող տողը կամ պարբերությունը,
● համաչափ գրել [4; 52]:

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Գրի և ընթերցանության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● խրախուսեք սովորողի ամենափոքրիկ ձեռքբերումները, հաջողություններն ու
նախաձեռնողականությունը:

● Ցույց տվեք սովորողին իր սեփական ձեռքբերումները տեսանելի
օրինակներով:

● Ապահովեք հետաքրքրությունն ուսուցանվող նյութի նկատմամբ:
● Մանրամասն ուսումնասիրեք սովորողի մոտ նկատվող սխալների և

դժվարությունների դրսևորումները:
● Կազմեք աշխատանքային պլան՝ ներառելով հստակ քայլեր և

գործողություններ:
● Մի շտապեցրեք սովորողին, աշխատեք միևնույն կանոնի կամ նյութի շուրջ՝

տալով բավարար ժամանակ:
● Մի պահանջեք սովորողից գրել կամ կարդալ այն նույն ծավալով, ինչ նրա

դասընկերներից:
● Հարցեր տվեք համոզվելու համար՝ հասկացե՞լ է, թե ինչ է գրել կամ ընթերցել:
● Անպայման խրախուսեք և դրական արձագանք տվեք սովորողի կողմից

տրված հարցերին:
● Սովորողին տվեք բանավոր թեստեր՝ հաշվի առնելով հնարավորությունները:
● Մի ստիպեք սովորողին ընթերցել նոր նյութը դասընկերների ներկայությամբ:
● Հանձնարարությունների կատարման ժամանակ մոտեցեք երեխային և

խոսքով հուշեք, որպեսզի ուշադրությունը կենտրոնացնի աշխատանքի վրա,
հաճախ խոսքային բանավոր հուշումներն ավելի արդյունավետ են:

● Հանձնարարեք խաղալ սեղանի և ժամանցային խաղեր ընտանիքի
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անդամների հետ, որոնք ուղղված կլինեն ուշադրության կենտրոնացմանը, 
հիշողության զարգացմանը, արագ կողմնորոշմանը:  

● Օգտագործեք բազմազան միջոցներ և պարագաներ բոլոր զգայարանների 
ակտիվ աշխատանքը խթանելու համար, ինչպես, օրինակ, նկարներ, 
դիագրամներ, պաստառներ, աղյուսակներ, տեսանյութեր, 
ձայնագրություններ և այլն։  

● Սովորողին տվեք անհրաժեշտ դադարներ հանգստանալու և կրկին 
աշխատանքին վերադառնալու համար:  

● Հնարավորություն տվեք երեխային բարձրաձայն ընթերցելու առաջադրանքի 
պահանջը և միասին վերլուծեք կատարվելիք քայլերը։ 

● Կիրառեք հնչութային ընկալմանը, վերլուծությանն ու համադրությանն 
ուղղված խաղեր, բառակազմական և վերլուծական վարժություններ. 
խաղացեք տառային, վանկային, բառային խաղեր, ինչպես, օրինակ, կազմել 
և/կամ գրել բառեր պահանջվող հնչյունով, կազմել բառեր տրված տառերով, 
դասավորել խառը վանկերը՝ ստանալով բազմավանկ բառեր, կազմել 
բառակապակցություններ կամ նախադասություններ պահանջվող բառերով։ 
Խաղացեք «Բառքամոցի»՝ բազմավանկ բառի տառերն օգտագործելով 
կազմեք նոր բառեր։ 

● Օգտագործեք տեսողական թելադրությունների մեթոդը (տես՝ Ի.Տ. 
Ֆեդորենկոյի մեթոդիկա)։ 

● Նախապես երեխային տրամադրեք թելադրության համար նախատեսված 
նյութը՝ տեսողությամբ մտապահելու համար։ 

● Կիրառեք վանկային ընթերցանության տեխնիկան՝ ընթերցվող նյութը, 
բնագիրը բաժանելով վանկերի։  

● Ընթերցվող նյութը բաժանեք մասերի, ծածկեք ամբողջ բնագիրը՝ տեսանելի 
թողնելով միայն ընթերցվող կարճ պարբերությունը կամ նախադասությունը։ 

● Կատարեք արտագրություններ. արտագրեք կարճ տեքստը, արտագրել 
պահանջվող հնչյունով սկսվող կամ պահանջվող հնչյունը պարունակող 
բառեր, արտագրել պահանջվող վանկերի քանակով բառեր և այլն: 

● Հանձնարարեք սովորողին այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ բնագիրը 
տրված է խառը նախադասություններով։ Իմաստը հասկանալու համար նա 
պետք է դասավորի նախադասություններն ըստ դեպքերի 
հաջորդականության: Տեքստն ընտրելիս ծավալը պետք է համապատասխանի 
սովորողի կարողություններին:  

● Թույլ տվեք սովորողին գրավոր աշխատանքները կատարել մատիտով կամ 
ջնջվող գրիչով։ 

● Հնարավորության դեպքում համագործակցեք և խորհրդակցեք հատուկ 
մանկավարժի կամ լոգոպեդի հետ [52]:  



 

140 
 

Ցանկանալով և սպասելով հեռուն չես գնա,  
վեր կաց ու հետևիր երազանքիդ։ 

Սյունեի պատմությունը 

Սյունե: Ես Սյունեն եմ, 8 տարեկան, սովորում եմ երկրորդ դասարանում: Ես 
շատ եմ սիրում երաժշտության, կերպարվեստի, ֆիզկուլտուրայի, ինչպես նաև ես և 

շրջակա աշխարհն առարկաները, բայց մյուս դասերի ժամանակ 
ձանձրանում եմ և շուտ հոգնում: Հատկապես շատ եմ հոգնում 
մայրենի լեզվի դասաժամերին, քանի որ չեմ կարողանում կարդալ, 
գրել: Ուսուցչուհիս և ընկերներս փորձում են ինձ օգնել, բայց 
միևնույնն է, ես շատ եմ տխրում: Ընկերներս արդեն սովորում են 

ռուսերեն տառերը, իսկ ես դեռ չեմ ավարտել հայերենը: Ես արդեն սովորել 
եմ հայերեն տառերի մեծ մասը, սակայն չեմ կարողանում կարդալ բառեր, իսկ 
երբեմն էլ շփոթում են դրանք:  

Ուսուցիչ: Սյունեն 8 տարեկան է, սովորում է երկրորդ 
դասարանում: Նա դպրոց սկսել է հաճախել 6 տարեկանից, 
սակայն առաջին կիսամյակից հետո ծնողները հանել են 
դպրոցից, քանի որ նկատել են որոշակի դժվարություններ. Սյունեն 
ուներ խնդիրներ հիշողության և ուշադրության կենտրոնացման հետ: 
Դժվարանում էր պատմել հեքիաթներ, փոքրիկ պատմություններ, հիշել մանկական 
բանաստեղծություններ, դժվարություններ են նկատվել նաև տառերի և թվերի 
ուսուցման ժամանակ: Հաջորդ տարի Սյունեն կրկին ընդունվել է առաջին դասարան 

և առաջին դասարանում կրկին դրսևորվել են նույն խնդիրները: 
Սյունեն չէր հասցնում սովորել տառերն իր դասընկերների հետ 
հավասար և առաջին դասարանն ավարտելիս գիտեր ընդամենը 
7 տառ։ Նա շփոթում էր գրությամբ մոտ տառերը, չէր կարողանում 

իր իմացած տառերով գրել բառ-թելադրություններ, կարդում էր 
իրեն ծանոթ տառերը, սակայն վերջում չէր կարողանում անվանել կարդացած բառը: 
Արտագրություն անելիս Սյունեն շփոթում էր տողերը: Նա դժվարանում էր 
վերարտադրել նաև պամությունները․  անընդհատ հուշող հարցերի կարիք ուներ:  

 Սյունեն կարգապահ է, աշխատասեր, սակայն 
դժվարություններից հուզվում է և լաց լինում: Ամաչում է նույնիսկ 
հարցեր տալ: Առաջին դասարանում տառուսուցումը սկսելուց հետո 
մեկ ամիս շարունակ փորձեցի տարբեր կերպ աջակցել երեխային, 
սակայն բոլոր ջանքերս ապարդյուն էին, քանի որ ամեն 
անհաջողությունից հետո Սյունեն ավելի էր ընկճվում, ուստի դիմեցի 
դպրոցի մանկավարժահոգեբանական թիմի օգնությանը: Դպրոցի հատուկ 
մանկավարժի հետ միասին մշակեցինք և կազմեցինք անհրաժեշտ 
գործողությունների պլանը՝ հիմնվելով երեխայի ուժեղ կողմերի վրա։ Սյունեն ունի 



                                Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs                 
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լավ զարգացած տեսողական հիշողություն։ Օրինակ՝ երբ ցույց ենք տալիս նկար, որի 
վրա պատկերված է շուն և ունի համապատասխան տառերը՝ ու, շ, ն, Սյունեն 
հիշողությամբ կարողանում է դասավորել տառերը այնպես, որ ստանա շուն բառը: 

Որպես աշխատանքային մեթոդ ընտրեցինք Դոմանի մեթոդը, 
քանի որ այն հիմնված է ամբողջական բառերի տեսողական 

ճանաչման սկզբունքի վրա: Տառերի և հնչյունների միջև 
կապը հաստատվում է անուղղակի եղանակով: Սյունեն 

սկսեց փորձել միանգամից կարդալ ամբողջական բառը: Նա 
փորձում էր մտապահել գրված բառերը՝ նույնացնելով դրանք համապատասխան 
առարկաների կամ  նկարների հետ, ապա փորձում էր հիշողությամբ գրել դրանք 
տետրի մեջ:  

Դասամիջոցներին ամբողջ դասարանով խաղում էինք տարածական 
կողմնորոշումը զարգացնող խաղեր, օրինակ՝ շարք ենք կանգնում այնպես, որ 
Սյունեն լինի շարքի սկզբում, իսկ Կարենը՝ վերջում, կամ կանգնում ենք 
շարք այնպես, որ Նարեն լինի Սյունեի և Անահիտի մեջտեղում և այլն: 
Դասերի ժամանակ նույն կերպ փորձում էինք որոշել, թե տվյալ բառի 
մեջ պահանջվող հնչյունը որտեղ է կանգնած՝ բառասկզբում, 
բառամիջում կամ բառավերջում:  

Այժմ էլ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է 
հաղթահարենք, բայց հիմա ավելի վստահ ենք, որ կկարողանանք, 
քանի որ արդեն գիտենք, թե որ ճանապարհով է պետք գնալ:  

Այս տարվա մեր գլխավոր ձեռքբերումն այն է, որ Սյունեն դպրոց է հաճախում 
սիրով և փորձում է հարցեր ուղղել ուսուցչին՝ առանց կաշկանդվելու և հուզվելու:  
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Մաթեմատիկան պետք է սիրել թեկուզ նրա համար, 
որ կարգի է բերում մեր միտքը» 

Մ. Լոմոնոսով 

Մաթեմատիկական հմտությունները տարբեր սիմվոլների, կանոնների և 
մեթոդների կիրառմամբ թվաբանական հաշվարկների կատարումն են։ 
Մաթեմատիկան սկսվում է քանակի, թվերի և թվաբանական նշանների մասին 
տարրական պատկերացումների ձևավորումից և կիրառվում է գրեթե ամենուր՝ 
խաղերում, կենցաղում, շինարարական նախագծերում, ռոբոտաշինության, 
համակարգչային ծրագրավորման մեջ և այլն։ Խաղերի միջոցով երեխայի մոտ 
մաթեմատիկական հմտությունների ձևավորումը նպաստում է նրա մոտ սեփական 
ուժերի նկատմամբ վստահության ձեռք բերմանը, ինչն էլ իր հերթին օգնում է արագ 
կողմնորոշվել խնդրային իրավիճակներում և գտնել լուծումներ։ Սակայն հաճախ 
հանդիպում են դեպքեր, երբ երեխաները դժվարանում են մեկնաբանել և 
տարբերակել թվերը, թվաբանական նշանները, կատարել պարզ և բարդ 
հաշվարկներ, համադրել թիվը քանակի հետ։ Այս խնդիրները կարող են լինել  
տարբեր խանգարումների դրսևորումներ, նյարդային համակարգի խնդիրների 
հետևանք, վարքային տարբեր դրսևորումների, մտավոր զարգացման խնդիրների 
հետևանք և այլն [80]։ 

Հաշվելու խանգարումներ ունեցող սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները 

Մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու կամ խնդիրներ լուծելու 
դժվարությունները կարող են խոչընդոտ դառնալ առօրյա կյանքում երեխաների 
սոցիալականացման, մասնագիտական կողմնորոշման ճանապարհին և այլն: 
Մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու դժվարություններ ունեցող երեխաներն 
ամեն կերպ փորձում են շրջանցել Մաթեմատիկա» առարկան և խուսափել այնպիսի 
իրավիճակներից, որոնցում նրանք ստիպված են կատարել մաթեմատիկական 

Քննարկման հարցեր 

• Հաշվելու խանգարումներ ունեցող սովորողների
զարգացման առանձնահատկությունները։

• Հաշվելու խանգարումների առկայության մասին
նախազգուշացնող ազդակներ:

• Հաշվելու խանգարումներ ունեցող սովորողների
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ
ռազմավարություններ:
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տարբեր հաշվարկներ, թվերի և մեծությունների հետ կապված գործողություններ։ 
Միևնույն ժամանակ այս երեխաները կարող են հաջողություններ ունենալ այլ 
ոլորտներում և փայլել այլ առարկաներից: Այս ամենը թույլ է տալիս ասել, որ հաշվելու 
խանգարումները (դիսկալկուլիա) կարող են կապված չլինեն ո՛չ երեխայի մտավոր 
զարգացման մակարդակի և ո՛չ էլ ուսուցման գործընթացում օգտագործված 
մանկավարժական մեթոդների հետ: Դրանք նյարդային կապերի դիսֆունկցիայի 
արդյունք են, որի ժամանակ սովորողի մոտ նկատվում են ուշադրության 
կենտրոնացման և բաշխվածության, աշխատանքային և կարճաժամկետ 
հիշողության, աշխատանքների պլանավորման և դրանց կատարման արագության 
հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաև՝ մաթեմատիկական կայուն բնույթի վախեր 
(ֆոբիաներ)։ Հաշվելու խանգարումներ կարող են նկատվել ինչպես 
նախադպրոցական, այնպես էլ դպրոցական տարիքում․  ուսուցիչները պետք է 
կարողանան տարբերակել այն ազդակները, որոնք հուշում են սովորողների մոտ 
նման դժվարությունների առկայության մասին։ Կարևոր է նշել, որ մաթեմատիկական 
հաշվարկներ կատարելու ոչ բոլոր դժվարություններն են համարվում դիսկալկուլիա․  
պետք է դիտարկել դրսևորվող դժվարությունները, արձանագրել դրանց հանդիպման 
հաճախականությունը համոզվելու համար՝ կրո՞ւմ են դրանք կայուն բնույթ, թե՞՝ ոչ։ 
Պետք է հաշվի առնել, որ որքան շուտ են բացահայտվում հաշվելու խանգարումները, 
և որքան շուտ են տրամադրվում մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
ծառայությունները, այնքան ավելի հեշտ է լինում հաղթահարել մաթեմատիկական 
հաշվարկներ կատարելու դժվարությունները [80]։ 

Հաշվելու խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ  

Հաշվելու խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

● տարբերակել նմանատիպ գրաֆիկական պատկեր ունեցող թվանշանները
(oրինակ՝ 6-9, 1-7, 8-3 և այլն),

● լսողության միջոցով ճանաչել և տարբերակել թվերը, սակայն կարողանում է
կարդալ և գրել դրանք,

● ճիշտ արտագրել կամ թելադրությամբ գրել թվանշանները,
● բազմանիշ թվեր գրելիս բաց է թողնում թվանշանները կամ տեղափոխում

դրանք,
● հասկանալ թվի կառուցվածքը, համադրել թիվը քանակի հետ (օրինակ՝ չի

համադրում ափսեի մեջ դրված երկու խնձորը՝ «2» թվանշանի և «երկու» բառի
հետ),

● կատարել հաշիվ առաջադրված թվերի սահմանում (օրինակ՝ երբ երեխային
խնդրում ենք հաշվել մեկից հինգը, նա չի կարողանում կանգ առնել․  հասնելով
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հինգին՝ շարունակում է հաշվել կամ, երբ երեխային խնդրում ենք հաշվել 
չորսից, նա չի կարողանում հաշվել այդ թվից և հաշիվը սկսում է մեկից), 

● պահպանել թվերի հաջորդականությունը․  հաշվելիս կանգ է առնում և մի
քանի անգամ կրկնում թիվը կամ բաց է թողնում այն,

● արագ կողմնորոշվել և ընկալել տեսադաշտում գտնվող առարկաների քանակը
(օրինակ՝ չի կարող հասկանալ, թե քանի գիրք է դրված սեղանին, քանի դեռ
դրանք մեկ առ մեկ չի հաշվել),

● առարկաները դասակարգել ըստ չափի և ձևի,
● հասկանալ և մտապահել մաթեմատիկական տերմինները, 

հասկացությունները, թվաբանական նշանները,
● հասկանալ, սովորել և հիշել մաթեմատիկական ամենապարզ

կառուցվածքները (օրինակ՝ 1 + 2 = 3),
● ընկալել կամ ինքնուրույն պահպանել գործողությունների կատարման ճիշտ

հաջորդականությունը խնդիրների և վարժությունների լուծման ժամանակ,
● ընկալել մաթեմատիկական տարբեր հնարների և մեթոդների էությունը և

կիրառել դրանք ըստ անհրաժեշտության (օրինակ՝ բազմանիշ թվերով
գործողությունները կատարել սյունակաձև կամ համառոտագրել խնդիրը),

● հաշվարկներ կատարել մտքում,
● մտապահել այնպիսի տեղեկատվություն, որն իր մեջ պարունակում է շատ

թվեր (oրինակ՝ հիշել բազմապատկման աղյուսակը, հեռախոսահամարները,
տարեթվերը և այլն),

● մտապահել խնդիրների և վարժությունների տվյալները, պահանջները և
ընկալել դրանք որպես մեկ ամբողջականություն,

● ընկալել չափ, քանակ և ձև նկարագրող արտահայտությունների և
հասկացությունների իմաստը (օրինակ՝ «ավելի մեծ», «փոքր է քան»,
«գումարման գործողություն» և այլն),

● կողմնորոշվել տարածության մեջ․  օրինակ՝ կարող է անցնել լուսանցքի
սահմանը, գրել տողից վերև կամ ներքև, բաժանել տողն անհավասար և այլն,

● կողմնորոշվել ժամանակի մեջ․  չի ընկալում ժամանակի ընթացքը, ժամանակի
չափման միավորները, երեկ, այսօր, վաղը, կեսօրին և նմանատիպ այլ
հասկացություններ,

● տրամաբանել, վերլուծել և տալ հիմնավորումներ,
● տեղափոխել և կենտրոնացնել ուշադրությունը թվաբանական առաջադրանքի

տեսակը փոխելիս (օրինակ՝ գումարման գործողություն կատարելուց
անմիջապես հետո երեխան չի կարող արագ անցնել հանման գործողության),

● պլանավորել և հաշվարկել ծախսերը, գնումներ կատարել, վճարել կամ
ստանալ մանրադրամը և այլն,

● ընկալել չափման միավորները և կատարել դրանց հետ կապված
գործողություններ,
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● ընկալել գրաֆիկներ, թվային աղյուսակներ, քարտեզներ և այլն [80]։

Հաշվելու խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Հաշվելու խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության մատչելիությունն ու 
հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել 
հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● դարձրեք սովորելն ավելի հեշտ. սովորեցրեք երեխաներին մաթեմատիկական
խնդիրներ լուծելիս «խոսել բարձրաձայն»: Օգտագործեք ուշադրությունը
գրավող արտահայտություններ, ինչպիսիք են՝ «Սա կարևոր է իմանալ,
որովհետև…»: Ճիշտ գործիքները և մեթոդաբանությունը կօգնեն
դիսկալկուլիա ունեցող երեխաներին չշեղվել հաշվարկներ պահանջող
գործողություններից, կատարել տնային հանձնարարություններ կամ հանձնել
քննություններ:

● Կատարեք ընկալման ստուգումներ. ամրապնդեք այն, ինչ երեխան արդեն
սովորել է` նախքան նոր հմտություններ սովորեցնելը: Հաճախակի ստուգեք՝
արդյո՞ք նա հասկանում է, թե ինչ պետք է անի:

● Ուսուցումը կապեք իրական կյանքի հետ. օգտագործեք կոնկրետ օրինակներ,
որոնք կկապեն մաթեմատիկական հմտություններն իրական կյանքի հետ
(ընտանիքի անդամների կոշիկների, տուփի մեջ եղած կոնֆետների քանակ,
պաղպաղակի գին և այլն):

● Խրախուսեք սովորել առարկաների միջոցով. մաթեմատիկական
հասկացությունները սովորեցնելու համար օգտագործեք մետաղադրամներ,
խորանարդիկներ, հաշվեձողիկներ և հանելուկներ: Այս գործողությունների
կատարման ժամանակ հարցրեք երեխային. «Քանի՞ տետր կա սեղանի վրա»
կամ «Քանի՞ ոտք ունի աթոռը, որի վրա նստած ես» և այլն:

● Ընդգծեք կարևոր բառերն ու թվերը․  ընդգծեք կամ շրջանակի մեջ առեք,
շեշտադրեք դրանք մգեցված տառատեսակով կամ այլ գույնով:

● Տրամադրվող տեղեկատվությունը դարձրեք ավելի տեսանելի՝ կիրառելով
աղյուսակներ, գծապատկերներ, պլաններ և այլն։

● Փորձեք հնարավորինս շատ զգայարաններ ներգրավել, երբ բացատրում եք
նոր նյութը (տեսանյութեր, նկարներ, սխեմաներ, ձայնագրություններ և այլն):

● Օգտագործեք հարմարեցված նյութեր, աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ
(հաշվիչներ, գրաֆիկական թղթեր, քանոններ սխեմաներ գծելու համար,
հեռախոսային հիշեցումներ ու վայրկյանաչափեր հստակ ժամանակ
սահմանելու համար, մաթեմատիկական ծրագրեր և խաղեր և այլն):

● Տրամադրեք լրացուցիչ ժամանակ. հաշվելու խանգարումներ ունեցող



146 

սովորողներին հաճախ ավելի երկար ժամանակ է անհրաժեշտ 
մաթեմատիկական խնդիրները լուծելու համար:  

● Թեստային առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտության
դեպքում տրամադրեք առանձին սենյակ [1; 56; 80]:



  Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs  
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Ամեն երազանք քեզ տրվում է իր իրագործման համար 
 անհրաժեշտ ուժերի հետ միասին։ 

Իռենի պատմությունը 

Իռեն։ Ես 12 տարեկան եմ, սովորում եմ 8-րդ դասարանում: Ես դժվարանում եմ 
կատարել մաթեմատիկական հաշվարկներ, և ինձ միշտ ասում են, որ դրա պատճառն 
իմ ծուլությունն է: Բայց ասեմ ձեզ, որ ես երկար ժամանակ եմ տրամադրում 
մաթեմատիկա սովորելուն․  գնում եմ կրկնուսույցների մոտ, դիմում եմ 
ընկերներիս օգնությանը, բայց ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Ինձ 
համար դժվար է մտապահել և գրել բազմանիշ թվերը․  բաց եմ 
թողնում թվանշանները կամ տեղափոխում եմ դրանք, դժվարանում 
եմ ընկալել գրաֆիկները, թվային աղյուսակները, քարտեզները, 
պատկերացնել կոտորակներն ու հավասարումները: Սկզբում լարվում 
էի նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պետք է մտապահեի թվանշանները։ Սակայն որոշ 
ժամանակ հետո ես թվանշանները մտապահելու համար սկսեցի համադրել դրանք 
տարբեր առարկաների հետ։ Դա շատ զվարճալի էր, քանի որ ես սիրում եմ 
երևակայել․  երկուսը կարապ էր, զրոն՝ օձ և այլն։ Այս ամենն օգնեց ինձ 
պատկերացնել և մտապահել թվերը։ Մաթեմատիկայի հետ կապված 
դժվարություններն ազդում են նաև իմ առօրյա կյանքի վրա: Ինձ համար դժվար է 

կողմնորոշվել ժամանակի և տարածության մեջ, մտապահել 
հեռախոսահամարներ, տարեթվեր, հասցեներ, կատարել գնումներ, 
հաշվել դրամը։ Ես փորձել եմ հաշվարկներ կատարելիս օգտվել 
հաշվիչից: Ի դեպ, դրա օգտագործման հետ ես նույնպես խնդիրներ 
ունեմ, երբեմն շփոթում եմ նշանները կամ սխալ գրում բազմանիշ 
թվերը: Ուզում եմ նշել նաև, որ ի տարբերություն մաթեմատիկայի՝ ես 

լավ եմ սովորում լեզուները և բնագիտական առարկաները: 
Ուսուցիչ։ Իռենը ջանասեր, նպատակասլաց և նրբազգաց աղջիկ է։ 

Նրա մոտ նկատվում է ուշադրության կենտրոնացման, հիշողության, 
աշխատանքների պլանավորման հետ կապված դժվարություններ, որոնք ավելի շատ 
նկատվում են մաթեմատիկայի դասաժամին։ Իռենը չի կարողանում ընկալել և 
կիրառել մաթեմատիկայի օրինաչափությունները, բանաձևերը, սխեմատիկ 
պլանավորումները, դժվարանում է պատկերացնել հավասարումները, 
կոտորակները, մտապահել խնդիրների և վարժությունների տվյալները, 
պահանջները և լուծել դրանք։  Խնդիրներ, մաթեմատիկական վարժություններ 
լուծելիս միշտ ունենում է հուշման, ուղղորդման կարիք, չի կարողանում կատարել 
գործողություններ՝ պահպանելով անհրաժեշտ հաջորդականությունը: Դժվարանում 
է առանց սխալների արտագրել գրատախտակից:  
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Իռենին օգնելու համար դիմեցի հատուկ մանկավարժի և հոգեբանի 
աջակցությանը, քանի որ Իռենը սկսում էր լարվել, հուզվել բոլոր այն դեպքերում, երբ 
ստիպված էր կատարել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք պարունակում 
էին թվեր և պահանջում էին հաշվարկներ։ Մասնագետների 
դիտարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ Իռենի մոտ առկա է 
հաշվելու խանգարումներ, որը դարձել է նաև նրա մոտ վախերի 
առաջացման պատճառ։ Բացի դժվարությունների բացահայտումը՝ 
մասնագետներն ընդգծել էին նաև այն կարողությունները, որոնց վրա 
հիմնվելով՝ հնարավոր կլինի հաղթահարել Իռենի մոտ առկա խնդիրները։ Դրանցից 
ամենակարևորները վառ երևակայությունն ու աշխատասիրությունն են։  

Մասնագետների հետ քննարկելուց հետո մշակեցինք Իռենի հետ աշխատելու 
անհատական ծրագիր, ըստ որի՝ թվաբանական նշանների ուսուցումը պետք է 
իրականացվի ծեփի միջոցով, ինչը կնպաստի ինչպես նշանների ճանաչման և 
տարբերակման, այնպես էլ դրանց ճիշտ գրության կարողության զարգացմանը։ Նա 
սկսեց օգնությամբ պատմել պատմություններ իր մասին՝ օգտագործելով 
մաթեմատիկական տերմիններ (ավել, պակաս, մեծ, փոքր):  

Հասկացությունները պատկերացնելու համար հաճախ օգտագործում էինք 
տարբեր չափերի առարկաներ՝ կարճ, երկար, բարձր, ցածր և այլն: Հոգեբանն օգնում 
էր, որպեսզի Իռենը թվերը տեսնելիս խուճապի չմատնվեր և հաջորդաբար կատարեր 

գործողությունները: Գործողության հաջորդական քայլերը 
մտապահելու համար մեզ օգնեց Իռենի երևակայությունը (երեխան 
թվերը մտապահել էր՝ նմանեցնելով դրանք առարկաների): 

Իռենը, մաթեմատիկական արտահայտությունները տեսնելով, մեր 
հուշումով փորձում էր կապ ստեղծել իր երևակայական պատկերների 

միջև և այդպես մտապահել դրանք: 
Իռենին խնդիրների և վարժությունների լուծման համար անհրաժեշտ էր դրանք 

կապել առօրյա կյանքի հետ: Այդ իսկ պատճառով ես կապ հաստատեցի Իռենի 
մայրիկի հետ և առաջարկեցի համագործակցել․  նրանք պետք է միասին կատարեին 
առօրյա գնումները, որի ժամանակ երեխան, ուղղորդվելով մայրիկի կատարած 
նշումներով, պետք է ընտրեր համապատասխան մթերքը, ինքնուրույն հաշվեր և նշեր 
դրանց ամբողջական քանակը՝ վճարելով իր կատարած գնումների 
համար: Ծնողներին խորհուրդ տվեցի նաև թույլ տալ երեխային 
ինքնուրույն պլանավորել իր առօրյան և ներառել նրան 
կենցաղային գործերում՝ կապելով դրանք հաշվարկներ կատարելու 
հետ, օրինակ՝ սեղանին դնել վեց բաժակ, կտրատել երեք մեծ և երկու 
փոքր խնձոր, մթերքը բաժանել երկու հավասար մասերի, ըստ բաղադրատոմսի 
կշռել ալյուրը, չափել սավանի երկարությունը և այլն: Պետք է նշել, որ Իռենի 
ծնողները ոգևորված էին երեխայի հաջողություններով և ահռելի աշխատանք էին 
կատարում տանը: Երեխան հաճախ էր պատմում, որ նախորդ օրը թվային լոտո է 
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խաղացել ընտանիքի անդամների հետ, սովորել ժամերը, ուսումնասիրել օրացույցը, 
գրանցել հարազատների հեռախոսահամարները և այլն:  

Շարունակական աշխատանքները պլանավորելիս ես հաճախ եմ օգտվում 
համացանցից, որպեսզի նորարարական մեթոդներ կիրառեմ: Վերջերս, երբ 
ուսումնասիրում էի հաշվելու խանգարումների հաղթահարմանն ուղղված 

մեթոդները, հանդիպեցի մի հոդվածի, որտեղ նշվում էր Դեյվիսի 
մեթոդի մասին՝ որպես դիսկալկուլիա ունեցող երեխաների 
աջակցության ծրագիր: Հատուկ մանկավարժի հետ քննարկման 

արդյունքում ես հասկացա, որ Դեյվիսի մեթոդի կիրառումը 
հնարավորություն է տալիս սովորողի մոտ զարգացնել որոշ մտավոր 

գործընթացներ, որի արդյունքում հաղթահարվում են տեսատարածական 
կողմնորոշման հետ կապված խնդիրները։ Մեթոդի կիրառման համար անհրաժեշտ 
է ստեղծել բազմաբնույթ զգայական միջավայր՝ օգտագործելով ծեփամածուկ 
(պլաստիլին): Վերացական հասկացությունները ներկայացվում են ծեփամածուկի 
միջոցով, ինչն օգնում է սովորողին ազատվել «մտքի խառնաշփոթից»՝ 
հնարավորություն տալով նրան առարկայական պատկերացնել մաթեմատիկական 
հասկացությունները: Իռենը շատ հավանեց ուսուցման այս տարբերակը: 
Յուրաքանչյուր նոր մաթեմատիկական հասկացություն նա սովորում էր նախ 
տեսագործնական տարբերակով, որից հետո միայն այն տեղափոխում էր թղթի վրա:  

Նախկինում ես փորձ չէի ունեցել աջակցող մասնագետների հետ համատեղ 
պլանով աշխատելու, բայց հիմա արդեն կարող եմ փաստել համագործակցության և 
ճիշտ մեթոդով աշխատելու արդյունավետության մասին: Չմոռանամ նշել, որ այս 
աշխատանքներին ընդգրկված է եղել նաև ուսուցչի օգնականը, ով օգնում էր ինձ 
կազմակերպել այդ մեթոդի կիրառումը դասաժամերի ընթացքում։ 

 Մենք հպարտությամբ ամփոփեցինք ուսումնական տարին՝ նշելով Իռենի 
«անհավանական առաջընթացը». երեխան արդեն կարողանում է կատարել պարզ 
թվաբանական գործողություններ՝ պահպանելով քայլերի հաջորդականությունը, 
պլանավորել և լուծել որոշ խնդիրներ, ինչպես նաև իրականացնել բարդ 
թվաբանական գործողություններ՝ օգտվելով 
էլեկտրոնային հաշվիչից, որն Իռենը սովորեց իր 
դասընկերների օգնությամբ:  
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ՄՏԱՎՈՐ (ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ) ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

«Եթե մարդը դպրոցում չի սովորել ստեղծագործել, 
ապա կյանքում նա կրկնօրինակելու է ուրիշներին»: 

Լ.Ն. Տոլստոյ 

Կարող են հանդիպել սովորողներ, որոնք կարող են ունենալ մտավոր 
զարգացման խանգարումներ՝ պայմանավորված ճանաչողական մի քանի կամ բոլոր 
գործընթացների խանգարումներով:  

Մտավոր զարգացման խանգարումը, որն այլ կերպ կոչվում է մտավոր 
հետամնացություն, բնութագրվում է միջինից ցածր ինտելեկտուալ կամ մտավոր 
ունակություններով, ինչպես նաև առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ 
հմտությունների պակասով կամ բացակայությամբ (հոգեկան գործընթացների, 
ինքնասպասարկման հմտությունների, վարքի, հուզական ոլորտի, 
հետաքրքրությունների ձևավորման և գործունեության սոցիալական մոտիվացիայի 
դժվարություններ, ընդհանուր, մանր և արտաբերական շարժումների 
խանգարումներ): Ինչպես տեսնում ենք, մտավոր հետամնացության ժամանակ 
տուժում են հոգեկանի բոլոր ոլորտները, ինչը հանգեցնում է ընդհանուր 
ճանաչողական գործունեության մակարդակի իջեցման, վարքի  և անձի 
խանգարումների, հուզական ոլորտի դժվարությունների և այլն։ 

Թեթև դեպքերում մտավոր զարգացման խանգարումների առաջացման 
պատճառները կարող են պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով: Դրանք են՝ 

• էնդոգեն գործոններ (գենետիկական գործոններ, արյան 
անհամատեղելիություն, քրոմոսոմային խանգարումներ, գլխուղեղի 
ախտահարում, ծնողների բացասական սովորություններ): 

• Էկզոգեն գործոններ (հղիության ընթացքում ծանր վարակիչ
հիվանդություններ, թունավոր հղիություն, ծանր ծննդաբերություն,
ֆիզիկական վնասվածքներ):

• Միջավայրային գործոններ (անբարենպաստ սոցիալական միջավայր, որը
խոչընդոտում է սովորողի մտավոր կարողությունների զարգացմանը):

Թեթև դեպքերում մտավոր զարգացման խնդիրների հետ կապված նշանները 
կարող են արտահայտվել վաղ մանկության շրջանում կամ կարող են մնալ աննկատ, 

Քննարկման հարցեր 

• Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։

• Մտավոր զարգացման խանգարումների առկայության
մասին նախազգուշացնող ազդակներ:

• Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու
արդյունավետ ռազմավարություններ:
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մինչև երեխայի դպրոց հաճախելը, քանի որ այս երեխաները կարող են կենցաղում 
լավ ադապտացված լինել, բավականին ակտիվ փոխազդեցության մեջ լինել 
շրջապատող աշխարհի հետ: Առավել արտահայտված մտավոր խնդիրները կարող 
են արտահայտվել երեխայի կյանքի առաջին իսկ տարիներից։ Գոյություն ունեն 
մտավոր զարգացման խանգարումների ծանրության տարբեր աստիճաններ` թեթև, 
միջին, ծանր և խորը (ՀՄԴ 10, 1992): 

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները 

Մտավոր խանգարումներ ունեցող սովորողներն անցնում են տարիքային 
զարգացման նույն փուլերը ինչպես մնացած սովորողները, սակայն ունեն 
զարգացման որոշակի առանձնահատկություններ: Այդ առանձնահատկությունները 
դժվարեցնում են սովորողների ուսումնառությունը և պահանջում են հավելյալ 
ժամանակահատված և ջանքեր ուսուցիչների և մասնագետների կողմից: Մտավոր 
խանգարում ունեցող սովորողների հիմնական առանձնահատկությունը հոգեկան 
ֆունկցիաների զարգացման դանդաղ ընթացքն է: Նրանք հիմնականում չեն 
հետաքրքրվում ուսումնական գործընթացով և առավել ձգտում են խաղային 
գործունեության: Ուսումնական միջավայրում ցուցաբերում են ակտիվության ցածր 
մակարդակ: Անձի ֆունկցիոնալության գործակիցն առօրյա կյանքում սեփական 
կենսագործունեությունն ապահովելու կարողության մակարդակն է: Մտավոր 
խանգարումներ ունեցող սովորողները հաճախ ունենում են հարմարվողականության 
գործառույթի խանգարում, այսինքն՝ առօրյա կենսագործունեության մեջ ինքնուրույն 
հարմարվելու և ինքնասպասարկման դժվարություններ: Հաճախ առօրյա 
գործողությունները կատարելիս նրանք ունենում են մեկ այլ անձի ուղղորդման կամ 
աջակցության կարիք: Հարմարվողականության գործառույթի խանգարման դեպքում 
սովորողներն ունենում են դժվարություններ հագնվելիս, ուտելիս, տեղաշարժվելիս, 
հիգիենան պահպանելիս (սանրվելիս, բնական կարիքները հոգալիս, լողանալիս և 
այլն): Այնուամենայնիվ, չնայած հարմարվողականության գործառույթի 
խանգարմանը՝ առօրյա կյանքում այս սովորողները կարող են ցուցաբերել 
ակտիվության առավել բարձր մակարդակ [56; 75; 106]: 

Մտավոր զարգացման խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողը դժվարանում է՝ 

• ընկալել․  նկատվում է ընկալման դանդաղ տեմպ և նեղ ծավալ, նոր
տեղեկություններ հասկանալու դժվարություններ,
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• վերլուծել և հասկանալ վերացական հասկացությունները, բարդ
պատճառահետևանքային կապերը, նկատվում են խոսքատրամաբանական
մտածողության դժվարություններ, գործողությունների կատարման
ավտոմատացում, ինքնաքննադատության բացակայություն և բարձր
ինքնագնահատական, սովորելու, դատողություններ անելու, ընտրություն
կատարելու, որոշումներ կայացնելու, խնդիրներ լուծելու դժվարություններ,
սեփական գործողությունների հետևանքը տեսնելու հետ կապված
դժվարություններ, առաջնայինը երկրորդայինից տարբերելու
դժվարություններ,

• մտապահել, վերհիշել և ըստ անհրաժեշտության առօրյայում կիրառել
նախկինում ստացված տեղեկությունը,

• կենտրոնացնել և կենտրոնացած պահել ուշադրությունը. նկատվում է
անկայուն ուշադրություն, հետաքրքրությունների նեղ շրջանակ,
գործունեության ցածր մոտիվացիա և ուշադրության նեղ ծավալ,
ուշադրությունը բաշխելու, պահպանելու հետ կապված դժվարություններ,

• վերահսկել հույզերն ու վարքը. իրավիճակին ոչ համապատասխան հուզական
արձագանք, կամային դրսևորումների և նպատակասլացության հետ կապված
դժվարություններ,

• խոսել և արտահայտել սեփական մտքերը․  նկատվում է խոսքի ընդհանուր
թերզարգացում, կապակցված խոսքի դժվարություններ, գրի և
ընթերցանության դժվարություններ, աղքատ բառապաշար,

• կատարել մանր շարժումներ պահանջող գործողություններ․  առկա է
շարժումների սահմանափակություն, դանդաղաշարժություն, անփութություն,

• երկարատև աշխատել. շուտ է հոգնում գործողությունից և փորձում է
խուսափել առաջադրանքը կատարելուց,

• պահպանել սոցիալական կանոնները․  նկատվում են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
հարաբերություններ ստեղծելու և պահպանելու, տևական
փոխհարաբերություններ հաստատելու, միջանձնային շփումներում
սոցիալական հեռավորություն պահպանելու, քաղաքավարության
կանոններին հետևելու  դժվարություններ,

• հաղորդակցվել․  նկատվում են զրույցը նախաձեռնելու, վարելու, ավարտելու,
երկխոսության ընթացքում հաղորդակցման նորմերին հետևելու
դժվարություններ,

• դրսևորել ինքնասպասարկման հմտություններ. առկա են հիգիենայի
կանոններին հետևելու դժվարություններ (լողանալու, մարմինը չորացնելու,
մազերը սանրելու, բնական կարիքները հոգալու, ատամները խոզանակելու
դժվարություններ), ուտելու, խմելու, սպասքից ճիշտ օգտվելու
դժվարություններ,
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• հետևել գրաֆիկին և ժամանակացույցին. առկա են առօրյա գործունեություն
իրականացնելու դժվարություններ, սեփական կենսագործունեության
մակարդակը և առօրյա կյանքում փոփոխությունները կառավարելու
դժվարություններ, սեփական ժամանակը կառավարելու և ժամանակային
պահանջներին հարմարվելու դժվարություններ [71; 75; 103]:

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

• գնահատեք սովորողի առկա կարողություններն ու բացահայտեք ուժեղ և թույլ
կողմերը։

• Պարզեցրեք և հարմարեցրեք հանրակրթական առարկայական ծրագրերը՝
սահմանելով նպատակներ սովորողի կարողությունների առավելագույն
ներուժին համապատասխան։

• Հիմնվեք սովորողի ուժեղ կողմերի վրա և ստեղծեք նրա համար
«հաղթանակի» պահեր՝ սովորողին տալով այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք
նա կկարողանա կատարել ինքնուրույն։

• Պարզեցրեք բարդ կամ վերացական հասկացությունները, իսկ
առաջադրանքներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանեք մասերի։

• Փոփոխեք ուսումնական նյութը ներկայացնելու և ձեռքբերումները
գնահատելու ձևերը (օրինակ` գրավոր պատասխանի փոխարեն տալ
բանավոր պատասխան կամ` հակառակը, կազմել նախագծեր, ծրագրեր,
ձեռքի աշխատանքներ և այլն)։

• Օգտագործեք սովորողին ծանոթ և մատչելի բառեր, բառակապակցություններ
և արտահայտություններ նոր նյութը մատուցելիս։

• Օգտագործեք տեսողական նյութեր (իմացական քարտեզներ, գրաֆիկական
սխեմաներ, նկար-քարտեր, հստակ և տեսանելի օրինակներ և դիդակտիկ
պարագաներ, հուշումներ, զուգորդությունների ստեղծում իրերի և երևույթների
միջև), երբ նոր հասկացություն եք ներմուծում կամ նոր նյութ եք ուսուցանում։

• Ցուցադրեք նոր նյութին համապատասխան մուլտֆիլմեր, տեսանյութեր,
այնուհետև քննարկեք դրանք սովորողի հետ (տեսանյութերը կարելի է
պարբերաբար ցուցադրել նոր ստացած տեղեկությունն ամրապնդելու
նպատակով)։
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• Օգտագործեք խաղային հնարներ և միջոցներ սովորողի հետաքրքրությունը և
շահագրգռվածությունը բարձրացնելու համար։

• Ապահովեք հետադարձ կապ անցած և նոր նյութերի միջև։
• Փոփոխեք առաջադրանքների քանակը (ավելացնել կամ նվազեցնել)՝

համապատասխանեցնելով այն սովորողի կարողություններին։
• Ավելացրեք առաջադրանքների կատարման համար նախատեսված

ժամանակը և թույլ տվեք սովորողին առաջադրանքը կատարել ինքնուրույն։
• Խրախուսեք սովորողի մասնակցությունն ու ակտիվությունն ուսումնական

գործընթացում՝ փոփոխելով չափն ու ձևը (օրինակ՝ աշխարհագրության դասին
սովորողը կարող է պահել գլոբուսը, որի վրա մյուս սովորողն ինչ-որ բան է
ցույց տալիս)։

• Հեռացրեք ուշադրություն շեղող գունազարդ պաստառները դասարանի
պատերից, փոխարենը՝ պատին ամրացրեք ուսուցանվող նյութին
համապատասխան հուշումներ։

• Օգտագործեք պատկերազարդ գրքեր, որոնք սովորողին կմոտիվացնեն
կարդալու դրանք։

• Ընդգծեք տողերը գունավոր մատիտներով կամ օգտագործեք քանոն,
որպեսզի սովորողը կարողանա պահպանել ուշադրությունը։

• Օգտագործեք տրաֆարետ՝ տեքստի տեսանելի մակերեսը փոքրացնելու կամ
սովորողներին տողի վրա գրելու հմտությունը սովորեցնելու համար
(տրաֆարետը կարող եք պատրաստել թղթից կամ ստվարաթղթից՝ դրա մեջ
կտրելով ուղղանկյունաձև անցք այնպես, որ անցքից երևա ամբողջ տեքստից
միայն մեկ տող կամ մեկ բառ)։

• Ամփոփեք ընթերցած տեքստի իմաստը՝ կարևորելով սկիզբ, ընթացք, ավարտ
հերթականությունը։

• Նախապես ներկայացրեք նյութի բովանդակությունը գրավոր աշխատանքներ
կատարելիս․  մասնավորապես՝ թելադրություն գրելիս, (քննարկեք թեման,
ցույց տվեք թեմային առնչվող նկարներ, գրի առեք թեմային վերաբերող
կարևոր բառերը և արտահայտությունները, նյութի տրամաբանական
կառուցվածքը՝ վերնագիր, ենթավերնագրեր, կարևոր կետեր և այլն)։

• Օգտագործեք հաշվիչ (ինչպես նաև՝ էլեկտրոնային) մաթեմատիկական
գործողություններ կատարելիս։

• Ուշադրություն դարձրեք սովորողի հոգնածության մակարդակին․  ապահովեք
սովորողի հանգստի համար նախատեսված ժամանակահատվածը։

• Օգտագործեք կպչուն թերթիկներ սովորողին յուրաքանչյուր հաջորդ
գործողությունը հիշեցնելու համար։

• Օգտագործեք գործողությունների հաջորդականություն պարունակող
լուսանկարներ։



  Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs  

155 

• Սովորողի կյանքում ներառեք խնամք և հոգածություն պահանջող
գործողություններ (օրինակ՝ կարելի է սովորողին խնդրել, որ նա ամեն
երկուշաբթի ջրի ծաղիկները կամ ամեն օր դասավորի նստարանները)։

• Խրախուսեք սովորողի ինքնուրույնությունը և հնարավորության դեպքում
պարգևատրեք նրան։

• Խոսեք սովորողի հետ մատչելի, սակայն ոչ կենցաղային խոսքով և թույլ տվեք
զրույցը շարունակել ինքնուրույն։

• Ցուցադրեք քաղաքավարության կանոնների վերաբերյալ տեսանյութեր,
նկար-քարտեր։

• Կազմակերպեք խմբային պարապմունքներ, կլոր-սեղան քննարկումներ և թույլ
տվեք սովորողին արտահայտելու սեփական կարծիքը։

• Օգտագործեք «Մտերմության շրջանակ» մեթոդը սովորողի սոցիալական և
միջանձնային հարաբերությունների մասին պատկերացումները զարգացնելու
նպատակով։

• Ստեղծեք այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ սովորողը կկարողանա արտահայտել իր
կարծիքը, իսկ համադասարանցիները կաջակցեն նրան։

• Կազմակերպեք դերային խաղեր և փոփոխեք պարտականությունները
(օրինակ՝ սովորողը լինի ուսուցիչը և փորձի իր տարբերակով բացատրել դասի
թեման)։

• Խուսափեք կոպիտ կատակներից։
• Համագործակցեք այլ ուսուցիչների, աջակցման թիմի մասնագետների,

համադասարանցիների, ինչպես նաև՝ ընտանիքի անդամների հետ՝
ներառելով նրանց աջակցության գործընթացում [52; 56; 69]:
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Միայն երազելով՝ դուք երբեք չեք իմանա, 
թե ինչի եք ընդունակ իրականում։ 

Մերիի պատմությունը 

Մերի: Ես Մերին եմ, 13 տարեկան եմ: Ազատ ժամանակ սիրում եմ նկարել և 
խաղալ տիկնիկիս հետ, բայց ցավոք ազատ ժամանակ չեմ ունենում: Երբ դպրոցից 
տուն եմ գալիս, մայրիկս ինձ ստիպում է կարդալ հեքիաթներ ու 
արտագրություններ անել, վարժություններ ու խնդիրներ լուծել… Եվ 
ես ժամանակ չեմ ունենում խաղալու ու նկարելու համար: 
Դասարանում էլ չեմ հասցնում խաղալ. այնտեղ էլ ստիպում են լուռ 
նստել ու հետևել դասին: Թե ի՞նչ են այդքան երկար խոսում, ես էլ 
չգիտեմ: Հետո ինձ տանում են հատուկ մանկավարժի սենյակ, որտեղ ես 
ստիպված եմ լինում էլի դաս անել: Մի խոսքով, ես միշտ խաղալու ժամանակ չեմ 
ունենում։ 

Ուսուցիչ: Մերին 13 տարեկան է և սովորում է 7-րդ դասարանում: 
Մերիի ուսուցումը կազմակերպվում է անհատական ուսուցման պլանի 
հիման վրա դեռևս տարրական դասարաններից: Դպրոցում երեխան 
օգտվում է հատուկ մակավարժի ծառայություններից: 
Դասապրոցեսին ակտիվ չէ, հիմնականում անտարբեր նայում է 

գրատախտակին, երբ կարդում են, չի հետևում տեքստին կամ 
դասարանական աշխատանքների ընթացքին: Հաճախ փորձում է ամեն ինչ խաղի 
վերածել (խաղում է գրիչներով, տետրերով տնակներ է կառուցում, 
երբեմն էլ իր հետ դպրոց է բերում իր տիկնիկին), ուստի 
ուսուցիչները ստիպված են լինում անընդհատ հիշեցնել Մերիին լուռ 
մնալու և դասին հետևելու մասին: Մերիի համար մենք 
ուսուցիչներով յուրաքանչյուր թեմայի համար մշակել ենք առանձին՝ 
ավելի պարզեցված ծրագիր: Փորձում ենք անել ամեն հնարավոր 
բան, որ երեխան թեմայի շուրջ ունենա տարրական գիտելիքներ, սակայն պարզ 
հասկանում ենք, որ երեխան ցանկություն չունի դրանք սովորելու:  

Մերին շատ բարի և հոգատար երեխա է, և ես մեծ ցանկություն ունեի իրեն 
օգնելու, իհարկե  Մերիի հետ աշխատում էր հատուկ 

մանկավարժը, սակայն ես ուզում էի, որ Մերին սիրով սովորի 
և հաճույքով գա դպրոց: 

Քանի որ Մերին շատ էր սիրում խաղալ, որոշեցի իր 
տետրերը զարդարել տիկնիկների պիտակներով: Դրանք 

տեսնելով՝ Մերին շատ ուրախացավ և փորձեց առավել ոգևորված կատարել 
առաջադրանքները: Այնուհետև որոշեցի առաջադրանքների պահանջները նկարել և 
ներկայացնել սիմվոլների տեսքով, որպեսզի երեխան ինքնուրույն կատարի դրանք:  
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Մերին չէր սիրում կարդալ, միշտ ձանձրանում էր և դժգոհում, և ես որոշեցի մի 
փոքր գույներ ավելացնել տեքստի մեջ: Ընթերցանության նյութը 
տպում էի գունավոր տառերով, իսկ երբ ժամանակ չէի ունենում, 
պարզապես տողերը ընդգծում էի գունավոր մատիտներով: 
Մերին այսպես կարողանում էր կենտրոնանալ, չկորցնել տողերը 
և հաճույքով կարդալ: 

 Առավել մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար փորձեցի 
խորհուրդ հարցնել դպրոցի աջակցման թիմից: Մեր էրգոթերապիստն ինձ խորհուրդ 
տվեց ավելի շատ ներառեմ երեխային դասարանական աշխատանքներում և 
միջոցառումներում: Դասերի ընթացքում խնդրում էի Մերիին մաքրել 
գրատախտակը, մատյանը տանել ուսուցչանոց, կավիճ բերել և այլն:  

Որոշ ժամանակ անց կազմակերպեցինք բաց դաս, որտեղ Մերին և իր 
համադասարանցին միասին պատրաստել էին փոքրիկ խոսք: 

Դասամիջոցների ընթացքում թույլ էի տալիս Մերիին խաղալ տիկնիկով, 
որպեսզի երեխան հանգստանար: Այդպես նա բավարարում էր իր պահանջմունքը, և 
դա օգնում էր ավելի շատ կենտրոնանալ դասերին:  

Սակայն մեզ շատ օգնեց նաև Մերիի մայրիկը: Մերին պատմել 
էր հատուկ մանկավարժին, որ տանը միշտ դաս է անում, և հատուկ 
մանկավարժը խնդրել էր մայրիկին ազատել Մերիի առօրյան և 

ազատ ժամանցի հնարավորություն տալ նրան: 
Արդեն 4 ամիս է անցել և մենք զգում ենք, որ Մերին ավելի 

հաճույքով է դպրոց գալիս, քիչ է դժգոհում հոգնածությունից և ակտիվ է դպրոցում:  
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Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ մտավոր կամ 
ճանաչողական գործընթացների խանգարումների դեպքում  

Մեծահասակների կողմից տրվող արձագանքներն ու հետադարձ կապը 
սովորողներին թույլ են տալիս կապեր ստեղծել իրենց պատասխանների, 
վարքագծերի կամ հարցերի և պատասխանների միջև։ Հետադարձ կապի 
բացակայության դեպքում սովորողները դժվարանում են կապեր ստեղծել պատճառի 
և հետևանքի միջև, ուստի հաճախ գործողությունները կարող են կատարել 
աննպատակ և քաոսային կերպով: Դրական հետադարձ կապը կխրախուսի 
սովորողին շարունակել իր փորձերը և գրանցել հաջողություններ: Երեխաներին 
տրվող հետադարձ կապի առավել արդյունավետ ձևերը գովեստն ու խրախուսանքն 
են, որոնք էլ ավելի են մոտիվացնում երեխային և դրդում գործել առավել 
արդյունավետ։ Այս գործընթացում խիստ կարևոր է ընտրել սովորողի կարիքին և 
առանձնահատկություններին համապատասխան գնահատման ձևեր, որոնք 
հնարավորություն կտան գնահատել ձեռքբերումներն ու արձանագրել 
դժվարությունները։ 

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի սկզբունքներ, որոնք անհրաժեշտ է 
պահպանել, և գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ, որոնք արդյունավետ 
է կիրառել մտավոր կամ ճանաչողական գործընթացների խանգարումներ ունեցող 
սովորողների կրթության կազմակերպման գործընթացում․  

• գնահատեք՝ տալով արագ և դրական հետադարձ կապ․  մտավոր կամ
ճանաչողական գործընթացների խանգարումներ ունեցող սովորողին
անմիջապես հետադարձ կապ տալը շատ կարևոր է, քանի որ նրանց
անհապաղ արձագանք է պետք այն մասին, թե ինչպես են նրանք աշխատում:

• Գիտելիքների ստուգման ժամանակ ևս թույլ տվեք սովորողին օգտագործել
օժանդակող նյութեր:

• Գնահատելիս հիմնվեք երեխայի սեփական առաջընթացի վրա:
• Ամենօրյա աշխատանքները գնահատեք ավելի բարձր, քան ստուգողական

կամ թեմատիկ աշխատանքները:
• Գիտելիքների ստուգում իրականացնելուց առաջ կազմեք բանավոր

համաձայնագրեր (պայմանագրեր) սովորողների գործունեությունը
վերահսկելու համար: Ուսուցչի և սովորողի միջև նախնական ձեռք բերված
պայմանավորվածությունը թույլ կտա սովորողին հասկանալ, թե ինչ
գնահատական նա կարող է ակնկալել:

• Գնահատեք միայն սովորողներին ծանոթ ձևաչափով և գնահատման
չափանիշներով, որոնք կարելի է մշակել նաև համատեղ։

• Ստուգողական աշխատանքի առաջադրանքը տվեք դասի այն հատվածում,
երբ սովորողի աշխատունակությունն ավելի բարձր է։

• Գնահատելիս առավել շատ շեշտադրեք ճիշտ, քան սխալ պատասխանները:
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• Հնարավորություն տվեք երեխային նորից պատասխանելու բարձր
գնահատական ստանալու համար:

• Գիտելիքը գնահատելու համար օգտագործեք ուղղորդող հարցեր (օրինակ՝
ճի՞շտ է, թե՞ սխալ, այո՞, թե՞ ոչ և այլն):

• Թույլ տվեք բանավոր պատասխաններ գրավորի փոխարեն կամ հակառակը։
• Գնահատեք՝ հաշվի չառնելով տրամադրված հավելյալ ժամանակը։
• Գնահատելիս օգտագործեք «Կանաչ գրչի» մեթոդը, ընգծեք, ցույց տվեք ճիշտ

պատասխանները և ոչ թե սխալ:
• Գնահատեք՝ հիմնվելով խմբային աշխատանքների վրա։
• Գիտելիքի ստուգումն իրականացնեք գրավոր կամ բանավոր՝ ըստ

անհրաժեշտության՝ հաշվի չառնելով գրավոր խոսքի խանգարումները։
• Փորձեք զրույցի միջոցով նախնական որոշված գնահատականը համեմատել

երեխայի ինքնագնահատման արդյունքի հետ (քննադատական գնահատում)։
• Ցույց տվեք երեխային իր սխալները և հնարավորություն տվեք ուղղելու

դրանք, այս տարբերակով կհասկանաք, թե երեխան հատկապես որտեղ ունի
դժվարություններ։

• Գնահատեք՝ հաշվի առնելով անհատական ուսուցման պլանով յուրաքանչյուր
երեխայի կարողություններին համապատասխան նախատեսված
նպատակները։

• Գնահատական տվեք ոչ միայն աշխատանքն ավարտելուց հետո, այլև
առաջադրանքի յուրաքանչյուր հարցի համար, ինչը հնարավորություն կտա
սովորողին տեսնել իր բոլոր բացթողումները և ճիշտ պատասխանները։

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ մտավոր կամ ճանաչողական 

գործընթացների խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Գոյություն ունի կրթության համար նախատեսված աջակցող սարքերի և 
տեխնոլոգիաների  մի շարք, որը հնարավորություն կտա մանկավարժներին և 
աջակցող մասնագետներին օգնել մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող 
երեխաներին մեծանալ և սովորել հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում իրենց հասակակիցների հետ: Լրացուցիչ օժանդակ 
միջոցները և ծառայություններն աջակցություն է, որը ուսուցման գործընթացը 
դարձնում է առավել արդյունավետ և սովորողին թույլ է տալիս ձեռք բերել 
գիտելիքներ, փորձ կամ հմտություններ այլ սովորողների հետ համատեղ 
առավելագույն հնարավոր չափով: Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝ 

• աջակցող մասնագետներ` լոգոպեդ, հոգեբան, հատուկ մանկավարժ,
սոցիալական մանկավարժ,
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• այլընտրանքային ծառայություններ` անձնական օգնական, էրգոթերապիա,
վարքային թերապիա, երաժշտաթերապիա, արտթերապիա,
պարաշարժողական թերապիա, հիպոթերապիա, հիդրոթերապիա,

• աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ`
 կենցաղային ադապտացված սարքավորումներ, որոնք կօգնեն մտավոր

խնդիրներ ունեցող սովորողներին ձեռք բերել անհրաժեշտ
հմտություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են` առողջությունը և
անվտանգությունը, անձնական հիգիենան, վարվեցողությունը,
ուրիշների հետ փոխհարաբերությունները, մաթեմատիկայի և
ընթերցանության հիմքերը, գնումներ կատարելը և աշխատանքային
հմտությունները:

 GPS սարքերը, որոնք հնարավորություն են տալիս հետևել մտավոր
խնդիրներ և աուտիզմ ունեցող անձանց տեղաշարժին և իմանալ նրանց
գտնվելու վայրը մոլորվելու դեպքում։

 Հարմարեցված այգիներ, բակեր, տրանսպորտ, շենքեր, ժամանցի
վայրեր, պարզեցված ցուցանակներ։

 Ուսուցողական վեբ հավելվածներ, կրթական հարմարեցված ծրագրեր,
պլաններ, հարմարեցված այլընտրանքային ուսուցողական ծրագրեր։

 Աուդիոձայնագրիչ կամ նոութբուք․  գրի խանգարումներ ունեցող
երեխայի համար իր մտքերը կամ գաղափարները գրի առնելը դժվար է,
հետևաբար նա կարող է ձայնագրել դրանք աուդիո-ձայնագրիչով կամ
գրելու փոխարեն հավաքել տեքստային խմբագրիչի միջոցով:

 Աջակցող սարքեր ու տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են օգնել երեխային
հաղթահարել մաթեմատիկական դժվարությունները և ամրապնդել թվի
հասկացումը (հաշվիչներ, գրաֆիկական թուղթ, մատիտներ սխալները
ջնջելու համար, հեռախոսային հիշեցումներ ու զարթուցիչներ, որոնք
կօգնեն երեխային հետևել ժամանակին, մաթեմատիկական ծրագրեր և
խաղեր, որոնք թույլ կտան երեխային զարգացնել հիմնական
հմտությունները հետաքրքիր և զվարճալի ձևով):

 Տեքստային խմբագրիչներ, որոնք կօգնեն սովորողին շրջանցել ձեռքով
գրելու դժվարությունը։

 Այլընտրանքային հաղորդակցման մեթոդներ, որոնք կօգնեն սովորողին
արտահայտել իր ցանկություններն ու կարիքները:

 Հարմարեցված դասագրքեր, տեսադասեր, տեսաֆիլմեր, աուդիոգրքեր։
 Դիդակտիկ նյութեր և պարագաներ` առարկաներ, լուսանկարներ,

գրաֆիկական պատկերներ, բառանկարներ, գծապատկերներ, բաշխվող
տպագիր նյութեր, աշխատանքային թերթիկներ, տեսանյութեր,
սխեմաներ, դիագրամներ, բառարաններ, տեքստային նշումներ,
առաջադրանքը քայլերի բաժանող թղթային հանձնարարականներ և
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այլն: Այս նյութերի և պարագաների կիրառումը կարող է մեծապես 
բարելավել սովորողների ուսումնական փորձառությունը և օգնել նրանց 
ավելի հեշտությամբ կենտրոնանալ ուսումնական նյութի վրա:  
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ՄԱՍ 2.5. ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Նույնիսկ ծառը կարիք ունի քամիների, անձրևների, ցրտերի օգնությամբ 
գոլորշիացման և հաճախակի զովացման, այլապես նա հեշտությամբ նվաղում է ու 
թառամում: Ճիշտ այդպես էլ մարդուն անհրաժեշտ է շարժումը, գործունեությունը:  

Յան Ամոս Կոմենսկի 

Ընդհանուր շարժունակության խանգարումներ 

 Կենդանիների և մարդու ակտիվության հիմնական ձևն արտաքին 
միջավայրի հետ ունեցած փոխազդեցություններում հանդիսանում է 
շարժումը։ Արտաքին միջավայրի հետ մենք կարող ենք 

փոխներգործության մեջ գտնվել և ազդել նրա վրա միայն մեր 
կմախքային մկանների օգնությամբ։ Վերջիններս մեզ թույլ 

են տալիս իրականացնելու ամենաբազմազան 
շարժումներ՝ սկսած քայլքից ու վազքից մինչև այնպիսի 

մանր շարժունակության գործողություններ, ինչպիսիք են՝ 
գրելը, խոսելը, դիմախաղը, ժեստը։ Շարժողական 

գործողություններն իրականացվում են կենտրոնական նյարդային 
համակարգի տարբեր բաժինների (գլխուղեղ, ողնուղեղ) բարդ 

փոխներգործության պայմաններում՝ բազմաթիվ ընկալիչ համակարգերի 
մասնակցությամբ [3]։  
Շարժողական համակարգերի զարգացումը կարևոր է մարդու մտածողության 

զարգացման գործընթացում: Երեխաներն առօրյայում և ուսումնական 
գործընթացում շատ դժվարություններ և խնդիրներ կարող են ունենալ այն 
պատճառով, որ զարգացած չէ նրանց ընդհանուր շարժունակությունը: Այդ են 
վկայում տարբեր հետազոտությունների արդյունքները (М. Махмутов, 1975; Э. 
Димент 1996): Եթե երեխան ունի զարգացած ընդհանուր շարժունակություն, ապա 
նա կարողանում է հստակ կառավարել իր շարժումները, ունի զարգացած 
հիշողություն, ուշադրություն, տրամաբանություն և կապակցված խոսք: Այսպիսով՝ 
ընդհանուր շարժունակությունն օրգանիզմի կամ առանձին օրգանների 
շարժողական ակտիվությունն է: Շարժունակություն ասելով՝ հասկանում ենք այն 
բոլոր շարժումների հաջորդականությունը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են որոշակի 
գործողությունների կատարման համար:  

Իսկ ո՞ր տարիքից սկսել զարգացնել շարժունակությունը: Այս կապակցությամբ 
տեղին է հետևյալ ասացվածքը՝ «Լավ է մեկ տարի շուտ, քան՝ մեկ օր ուշ»: 
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Շարժողական հմտությունները և հավասարակշռված շարժումները սկսում են 
զարգանալ ծնվելու պահից և կատարելագործվում ամբողջ կյանքի ընթացքում: Մենք 
կիրառում ենք շարժողական հմտություններն ամեն օր մեր ողջ կյանքի ընթացքում: 
Դրանք օգնում են մեզ շարժվել և անել ամեն ինչ՝ սկսած ծանր առարկաներ 
տեղափոխելուց մինչև համակարգչի ստեղնաշարի կիրառում [53; 74]:  

Գոյություն ունի շարժունակության երկու տեսակ` խոշոր և մանր: Մանր 
շարժունակությունը մատների հստակ կոորդինացված շարժումներն են, իսկ խոշոր 
շարժունակությունը՝ իրանի, ձեռքերի և ոտքերի:  

Շարժունակության խանգարումները պայմանականորեն բաժանվում են 2 
խմբի՝  

• շարժունակության խանգարումներ՝ պայմանավորված կենտրոնական 
նյարդային համակարգի առանձին շարժողական հատվածների օրգանական 
ախտահարումով (օրինակ՝ մանկական ուղեղային կաթված), 

• շարժունակության խանգարումներ՝ պայմանավորված միայն օրթոպեդիկ 
խնդիրներով՝ առանց կենտրոնական նյարդային համակարգի 
ախտահարման [35; 36]: 

Խոշոր շարժունակության խանգարումներ 

 
Խոշոր շարժունակության խանգարումներ ունեցող սովորողների 

զարգացման առանձնահատկությունները 

Խոշոր շարժունակությունը մարմնի՝ ամբողջական շարժումներ կատարելու 
ունակությունն է (օրինակ՝ ոսկրերի, ձեռքերի և ոտքերի մեծ մկանների, հոդերի 
օգտագործում)՝ ներառյալ ամենօրյա գործողությունների կատարումը: Այդ 
գործողությունները մարդկանց մեծ մասն իրականացնում է հեշտությամբ և 
ինքնաբուխ: Իրականում խոշոր շարժունակության հմտություններն ավելի բարդ են, 
քան մենք կարծում ենք: Այս հմտությունները հիմնված են մկանային և նյարդային 
համակարգերի փոխհամաձայնեցված գործունեության վրա, ինչն էլ 

Քննարկման հարցեր 

• Խոշոր շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Խոշոր շարժունակության խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Խոշոր շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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հավասարակշռության պահպանման և համակարգված շարժումների կատարման 
հիմքն է:  

Խոշոր շարժողական հմտությունների զարգացման բաղադրիչներն են՝ 
● կենտրոնական նյարդային համակարգի համակարգված շարժումները, 
● հավասարակշռությունը, այն է՝ մարմնի տարբեր դիրքերը պահպանելու 

կարողությունը՝ ծանրության ուժից անկախ, 
● մկանային ուժը, այն է՝ մարմինը համապատասխան դիրքում պահպանելու 

մկանային համակարգի կարողությունը, 
● տարածության մեջ մարմնի դիրքի գիտակցումը: 

Խոշոր շարժողական հմտություններից են քայլելը, վազելը, սողալը, ցատկելը, 
խոշոր առարկաներ տեղափոխելը և այլն: Խոշոր շարժունակությունը զարգանում է, 
երբ մենք սովորում ենք տեղաշարժվել տարածության մեջ, նստել կամ պառկել, 
բարձրանալ կամ իջնել աստիճանները, հեծանիվ քշել և այլն:  

Հայտնի է, որ խոշոր շարժունակության դրսևորումները կախված են երեխայի 
զարգացման տարիքային առանձնահատկություններից՝ հատկապես նորածնային և 
վաղ մանկության շրջանում: Որպեսզի խոշոր շարժումները զարգանան ներդաշնակ 
և վերածվեն հմտության, հարկավոր է դրանք կիրառել տարբեր իրավիճակներում 
[105]: Գոյություն ունեն բազմաթիվ հիվանդություններ և ֆունկցիոնալ 
խանգարումներ, որոնք բացասաբար են ազդում շարժունակության վրա: Դրանցից 
առավել հաճախ հանդիպողներն են՝ 

● բոլոր տեսակի կաթվածները, 
● գլխուղեղի վնասվածքները, 
● խոսքի արտաբերական ֆունկցիայի խանգարումները, 
● ողնաշարի և ողնուղեղի հետ կապված հիվանդությունները: 

Խոշոր շարժունակության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ 

Խոշոր շարժունակության խանգարումների դեպքում սովորողը դժվարանում է՝ 

● պահպանել մարմնի դիրքը, ինչպես, օրինակ, գրասեղանի կամ սեղանի շուրջ 
նստած դիրքում, կանգնած կամ կքանստած դիրքում մնալ,  

● փոխել մարմնի հիմնական դիրքը և տեղաշարժվել, ուղղվել կքանստած, 
ծնկաչոք, նստած կամ խոնարհված դիրքից, մի կողքից մյուսը շրջվել, շրջվել 
պառկած դիրքում, ցատկել, գլուխկոնծի տալ, սողալ, մագլցել, վազել, լողալ, 
ճոճվել, գլորվել և այլն, 

● կանգնած մնալ մեկ ոտքի կամ ոտնաթաթերի վրա և շարժվել առաջ,  
● պահպանել կանգնած դիրքը փակ աչքերով՝ ձեռքերն առաջ պարզած, 
● պահպանել հավասարակշռությունը․  քայլում է դանդաղ, աստիճանները 
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բարձրանալիս և իջնելիս բռնվում է աստիճանաճաղերից կամ ուղեկցողից, 
հաճախակի է սայթաքում, ընկնում, նկատվում են ավելորդ շարժումներ, 

● պահպանել մարմնի ճիշտ կեցվածքը․  թեքում է մեջքը, քայլում է մի կողմի 
թեքված, ձեռքերը կողք պարզած և այլն, 

● տեղաշարժվել տարբեր վայրերում՝ տան սենյակներով, շենքի ներսում, 
քաղաքի փողոցներով և այլն, 

● բարձրանալ, շարժվել առաջ և իջնել շվեդական պատի վրայով, թռչկոտել 
տեղում, պարանի կամ այլ առարկաների վրայով, քայլել ուղիղ գծով, 

● օգտագործել դաստակն ու բազուկը, ինչպես, օրինակ, պտտել դռների 
բռնակները, բռնել, նետել, ձգել կամ հրել առարկաներ, 

● կատարել համակարգված գործողություններ ոտնաթաթերի օգնությամբ, 
օրինակ՝ հարվածել գնդակին կամ հրել հեծանիվի ոտնակները,  

● կատարել համակարգված բարդ գործողություններ, օրինակ՝ քայլել և վազել` 
գնդակը ձեռքից ձեռք փոխանցելով, 

● ինքնուրույն պլանավորել շարժողական բարդ գործողություններ, 
● տեղաշարժվել առանց օժանդակող սարքավորումների (օրթեզ, պրոթեզ, 

քայլակ, հենակ, ձեռնափայտ, սայլակ), 
● ինքնուրույն օգտվել տարբեր տեսակի փոխադրամիջոցներից, 
● կատարել տարիքին համապատասխան առօրյա գործողություններ, ինչպես, 

օրինակ, օգտվել սանհանգույցից, հագնվել, հանվել, լողանալ, 
հասակակիցների հետ համատեղ խաղալ բակային շարժախաղեր և այլն, 

● ցուցաբերել տարիքին համապատասխան ակտիվություն, քանի որ հաճախ 
զգում է թուլության և հոգնածության, արտաքին և ներքին ազդակներին 
արձագանքը դանդաղում է, 

● կառավարել սեփական մարմնի շարժումները՝ մկանային բարձր 
լարվածության և ջղաձգումների պատճառով, 

● հաղորդակցվել շրջապատի մարդկանց հետ արտաբերական ապարատի 
մկանների թուլության կամ լարվածության պատճառով, 

● ձեռքբերված հմտությունները կիրառել նոր գործունեության մեջ, օրինակ՝ չի 
կարողանում կամ դժվարությամբ է կենտրոնանում, երբ անհրաժեշտ է մեծ 
գնդակից հետո բռնել փոքրը, կամ՝ հակառակը [78]։  

Խոշոր շարժունակության խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Խոշոր շարժունակության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  
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● համագործակցեք և անմիջական կապ հաստատեք սովորողի ծնողի հետ՝ 
ներգրավելով նրան ուսումնական գործընթացին։ 

● Համացանցի կամ այլ տեղեկատվական հարթակների միջոցով ծանոթացեք 
շարժունակության խանգարումներ ունեցող երեխաների զարգացման 
առանձնահատկություններին։ 

● Ծնողի հետ զրույցի միջոցով պարզեք, թե երեխան ինչ հետաքրքրություններ 
և նախասիրություններ ունի, ինչ խաղեր է սիրում խաղալ, ինչ շարժողական 
հմտություններ կան արդեն ձևավորված և ինչպիսի գործունեության մեջ է 
սովորողը կարողանում դրանք կիրառել։ 

● Ձևավորեք մասնակցելու և ակտիվ լինելու դրական մոտիվացիա։ 
● Երեխայի հետաքրքրությունները ներառեք հաղորդակցման և շփման մեջ։ 
● Հնարավորության դեպքում դասարանը բաժանեք փոքր խմբերի (նման 

դեպքերում երեխաներն ավելի շատ են միմյանց աջակցում) կամ առաջարկեք 
աշխատել զույգերով։ 

● Խուսափեք երեխաների կարողություններին անհապատասխան և 
ինքնագնահատականի իջեցմանը նպաստող առաջադրանքներ 
հանձնարարելուց։ 

● Համագործակցեք լոգոպեդի, հոգեբանի, ֆիզիոթերապիստի, 
էրգոթերապիստի և այլ մասնագետների հետ՝ ստանալով համապատասխան 
խորհրդատվություն։ 

● Ուշադրություն դարձրեք սովորողի հուզական վիճակին, քանի որ 
շարժունակության խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ նկատվում է 
տագնապայնության բարձր մակարդակ, ընկճվածություն, նեղացկոտություն, 
ցածր աշխատունակություն։ 

● Խրախուսեք յուրաքանչյուր կատարած աշխատանքը։ 
● Կրկնեք առաջադրանքը բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում։ 
● Հետևեք սովորողի խոսքի տեմպին՝ չշտապեցնելով կամ չընդհատելով նրան։ 
● Ուշադրություն դարձրեք երեխայի հոգնածության մակարդակին և համոզվեք, 

որ երեխան բավականաչափ հանգստանում է։  
● Ապահովեք կարճ դադարներ գերլարվածություն չառաջացնելու նպատակով: 
● Դասապրոցեսի ընթացքում կիրառվող դադարները համալրեք մկանների 

զարգացմանը նպաստող վարժություններով։ 
● Նախապես իրականացրեք բացատրական աշխատանքներ 

համադասարանցիների հետ և նրանց նախապատրաստեք այն բանին, որ 
իրենց հետ նույն դասարանում սվորելու է սայլակով տեղաշարժվող երեխա։ 

● Կահավորեք դասասենյակն այնպես, որ շարժունակության խանգարումներ 
ունեցող երեխան կարողանա հեշտությամբ և անվնաս տեղաշարժվել, օգտվել 
գրատախտակից, պահարաններում դրված գրենական պիտույքներից։ 

● Նստեցրեք երեխային այն շարքում, որտեղից նա հեշտությամբ կարող է 
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տեղաշարժվել՝ չխանգարելով դասապրոցեսը։ 
● Պահպանեք շարքերի միջև անհրաժեշտ հեռավորություն, որպեսզի երեխան 

կարողանա ազատ տեղաշարժվել դասարանի տարբեր հատվածներում։ 
● Ուսումնասիրեք և դիտարկման ընթացքում բացահայտեք, թե որ դիրքն է 

երեխային հարմար գրելիս, դաս պատասխանելիս (կանգնած, նստած և այլն): 
● Կիրառեք գործունեության մի քանի ձև մեկ դասաժամի ընթացքում։ 
● Տրամադրեք երեխայի կարիքներին համապատասխան անհատական 

հարմարեցումներ։ 
● Ներգրավեք համադասարանցիներին տվյալ սովորողի հետ տարվող 

աշխատանքներին որպես Ձեր օգնական։ 
● Դիմեք համապատասխան կառույցներին դպրոցին անհրաժեշտ ներքին և 

արտաքին հարմարեցումներն ապահովելու հարցում աջակցություն ստանալու 
համար։ 

● Խորհրդակցեք բժշկի, ֆիզիոթերապիստի կամ էրգոթերապիստի հետ 
երեխային ճիշտ դիրքավորելու հմտություններ ձեռք բերելու համար, քանի որ 
հաճախ սխալ դիրքավորումը հանգեցնում է երեխայի կեցվածքի պաթոլոգիկ 
փոփոխությանը (կոտրվածք, մկանային լարվածություն, ցավեր և այլն) [41; 
111]: 

Մանր շարժունակության խանգարումներ 

 
Մանր շարժունակության խանգարումներ ունեցող սովորողների  

զարգացման առանձնահատկությունները 

Մանր շարժունակությունը մատների համակարգված շարժումներն են: Շատ 
կարևոր է հիշել, որ խոշոր և մանր շարժունակությունների միջև բաժանումը 
պայմանական է, քանի որ մանր շարժունակությունը զարգանում է խոշորի հիման 
վրա: Մանր շարժունակություն պահանջող յուրաքանչյուր գործընթաց միշտ 
ուղեկցվում է խոշոր շարժունակությամբ, քանի որ նույնիսկ նուրբ շարժումներ 
կատարելիս մենք այն կատարում ենք խոշոր շարժումների միջոցով: Այսպիսով՝ մանր 

Քննարկման հարցեր 

• Մանր շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները։  

• Մանր շարժունակության խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Մանր շարժունակության խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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շարժողական հմտությունները սկսում են զարգանալ, երբ երեխաները ձեռք են 
բերում իրենց մարմինը վերահսկելու և համակարգելու ունակություն: Եթե խոշոր 
շարժունակությունը թույլ է տալիս կանգնել, վազել, նստել, ապա մանր 
շարժունակությունը թույլ է տալիս կատարել գործողություններ ձեռքերի մատների 
միջոցով:  

Մանր շարժունակությունը ենթադրում է նյարդային, մկանային և ոսկրային 
համակարգերի զարգացում, համակարգված նուրբ շարժումներ, որոնք 
հիմնականում իրականացվում են ձեռքի մատների միջոցով: Մանր 
շարժունակության զարգացումն ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը, խթանում է 
խոսքի, մտածողության, տրամաբանության զարգացմանը: Մանր շարժողական 
հմտություններից են առարկաներ բռնելը, կտրելը, ներկելը, ձգելը, կպցնելը, գրելը 
[51]:  

Հայտնի է, որ մարդու գլխուղեղում խոսքի և ձեռքի մատների շարժումները 
կոորդինացնող կենտրոնները գտնվում են հարևանությամբ: Բոլոր շարժումները 
ղեկավարող կենտրոնի 1/3-ը զբաղեցնում է ձեռքի մատների շարժումների 
կենտրոնը: Գիտության կողմից հաստատված այս փաստը թույլ է տալիս ձեռքի 
դաստակը դիտարկելու որպես «խոսքի օրգան», որի մարզումն ու վարժեցումը 
նույնքան կարևոր դեր է խաղում երեխայի խոսքի զարգացման գործընթացում, 
որքան հնչարտաբերական ապարատը: Խոշոր և մանր շարժունակության 
զարգացումը շատ կարևոր է երեխայի ընդհանուր զարգացման գործընթացում: 
Զարգացած շարժողական համակարգ ունենալը կօգնի երեխաներին առավել լավ 
ուսումնասիրել իրենց շրջապատող աշխարհը և զարգանալ այլ ոլորտներում:  

Հիմնականում առանձնացնում են մանր շարժունակության 3 տեսակի 
խանգարումներ՝ 

● ազդակի հաղորդման խանգարում՝ ուղղված համապատասխան 
գործողությունների կատարման (կարող է նկատվել գլխուղեղի 
օրգանական ախտահարման, կաթվածի կամ գլխուղեղի տարբեր 
վնասվածքների ժամանակ) 

● գլխուղեղից եկող ազդակների փոխանցման խանգարում (կարող է 
նկատվել Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ, ինչպես նաև 
կաթվածից հետո) 

● գլխուղեղից եկող ազդակների ընդունման և կատարման խանգարում 
(կարող է նկատվել մանկական ուղեղային կաթվածի, վերջույթների 
վնասվածքների, ոչ բավարար ճկունության դեպքերում): 

Մանր մոտորիկայի խանգարումները կարող են նկատվել նաև ուշադրության 
պակասի և գերակտիվության համախտանիշի, մտավոր խնդիրների, աուտիզմի, 
տեսողության խանգարումների ժամանակ [63]: 
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Մանր շարժունակության խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ  

Մանր շարժունակության խանգարումների դեպքում սովորողը դժվարանում է՝ 

● բռնել, բարձրացնել, տեղափոխել, տեղադրել կամ բաց թողնել մանր 
առարկաները, ինչպես, օրինակ, սեղանից մետաղադրամներ վերցնել և 
փոխանցել դիմացինին, 

● կատարել համակարգված գործողություններ, որոնք պահանջում են 
դաստակի նուրբ շարժումներ, օրինակ՝ քուղի վրա ուլունքներ կամ գնդեր 
անցկացնել, 

● խաղալ կառուցողական այնպիսի խաղեր, ինչպիսիք են փազլները, լեգոները, 
խորանարդիկներով խաղերը, 

● կատարել այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են պատռել, կտրատել 
թուղթը, քամել, ճզմել անձեռոցիկները, գլորել կամ տրորել խմորը, 
ծեփամածուկը (պլաստիլինը), կավը և այլն,  

● առանց թափելու, կոկիկ ձևով հեղուկը լցնել մի տարայից մյուսը, 
● բռնել և/կամ ճիշտ եղանակով օգտագործել գրենական պիտույքները, 
● կատարել գրավոր աշխատանքներ ձեռքերում առկա մկանային բարձր կամ 

ցածր լարվածության կամ դողի պատճառով,  
● միացնել կետագծերը, ուրվագծել նախշերը, գունավորելիս պահպանել 

պատկերների սահմանները, 
● կողմնորոշվել տետրի էջի և տողի սահմաններում, 
● պահպանել տառերի համաչափությունը և բառերի միջև անհրաժեշտ 

հեռավորությունը գրելիս, 
● ինքնուրույն կատարել տարիքին համապատասխան առօրյա 

գործողություններ, օրինակ՝ օգտվել սպասքից, կոճկել քուղերն ու կոճակները, 
բռնել խոզանակը, լվանալ և սրբել ձեռքերը և այլն, 

● կատարել մանր շարժումներ՝ առանց հարմարեցված պարագաների, օրինակ՝ 
նկարելիս կամ գրելիս կարիք ունի հաստ լարով կամ ռետինե բռնակով 
գրիչների, մատիտների, հարմարեցված բռնակներով պարագաների [49]: 

Մանր շարժունակության խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Մանր շարժունակության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● կիրառեք համակարգիչը՝ որպես աշխատանքային գործիք, եթե երեխան չի 
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կարողանում բռնել գրիչ կամ մատիտ։ Սա կօգնի հաղթահարել թե՛ 
անընթեռնելի ձեռագրի և թե՛ մանր շարժունակության հետ կապված 
խնդիրները։ 

● Ապահովեք կարճ դադարներ գերլարվածությունից խուսափելու համար։  
● Կատարեք մատների վարժություններ, մարզումներ գրավոր 

աշխատանքներից առաջ և հետո։ 
● Ներգրավեք երեխային տարաբնույթ գործունեության մեջ, օրինակ՝ մաքրել 

գրատախտակը, փոխարինել դասագրքերը, բաժանել տետրերը, հագնվել 
կոկիկ, ուղղել այն առարկան, որն իր տեղում չէ, կապել կոշիկի քուղերը, 
դասավորել դպրոցական պայուսակը, լրացնել օրագիրը և այլն։ 

● Ձևավորեք ձեռքերի համաչափ հայելային պատկերում (նմանակում) 
կատարելու հմտությունը։ 

● Մշակեք կանոններ՝ չսահմանափակելով սովորողների ակտիվությունն ու 
ազատությունը։ 

● Կիրառեք տեղեկատվական բազմազան տեխնոլոգիաներ։ 
● Զարգացրեք տարածական պատկերացումները (օրինակ՝ կողմնորոշվել թղթի 

էջի, տողի սահմաններում), 
● Անհրաժեշտության դեպքում գիտելիքների ստուգման համար օտագործեք 

թեստային, գրավոր կամ այընտրանքային այլ միջոցներ և նյութեր բանավոր 
պատասխանների փոխարեն, քանի որ մանր շարժունակության խնդիրներ 
ունեցող երեխաները հաճախ ունենում են նաև հաղորդակցման 
դժվարություններ։ 

● Կիրառեք բանավոր պատասխաններ, եթե երեխան չի կարողանում գրել կամ 
գրավոր աշխատանքը չի հասցրել ավարտել դանդաղ գրելու պատճառով։ 

● Դասի ժամանակ երեխային տրամադրեք այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք 
նա կատարում է աշխատանքային ուսուցման կամ տեխնոլոգիայի ժամանակ։ 

● Կիրառեք այնպիսի դիդակտիկ պարագաներ, որոնք երեխան հեշտությամբ 
կարող է վերցնել, բռնել, օգտագործել։ 

● Նստարանին ամրացրեք գրիչը, մատիտը, որպեսզի դրանք անընդհատ 
չընկնեն և միշտ հասանելի լինեն երեխային։ 

● Նախատեսեք ձևանմուշներ առաջադրանքների կատարումը հեշտացնելու 
նպատակով։ 

● Արժևորեք բոլոր սովորողներին և նրանց գործադրած ջանքերը [70; 41; 67]: 

Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ 
 շարժունակության խանգարումների դեպքում 

Հաճախ հաշվի առնելով սովորողների շարժողական դժվարությունները՝ 
անհրաժեշտություն է առաջանում ուսուցման գործընթացում կիրառել գիտելիքների 
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ստուգման և գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ։ Ստորև ներկայացնում 
ենք դրանցից մի քանիսը՝  

● ընդունեք և գնահատեք գրավոր աշխատանքները, որոնք գրիչը բռնելու և 
գրելու դժվարություններ ունեցող սովորողը կատարել է համակարգչով: 

● Ընդունեք և գնահատեք գրավոր աշխատանքներն այն ձևաչափով, որը 
հարմարեցված է երեխայի կարիքին՝ մեծ թղթեր, հաստ և հարմարեցված 
գրենական պիտույքներ, թեստեր ձևանմուշների վրա և այլն: 

● Բանավոր աշխատանքներն ընդունեք գրավոր տարբերակով, եթե սովորողի 
մոտ առկա է արտաբերական ապարատի մկանների թուլություն, 
լարվածություն կամ հաղորդակցման այլ դժվարություններ։  

● Գնահատեք միայն առաջադրանքին տրված պատասխանը՝ հաշվի չառնելով 
սովորողի խոսքի տեմպի, ռիթմի, սահունության հետ կապված 
խանգարումները։ 

● Գնահատեք ակտիվ ինքնուրույն աշխատանքները որպես խմբային 
առաջադրանք՝ տալով խմբին ընդհանուր միավոր՝ դրանով իսկ խուսափելով 
սովորողի ցածր արդյունքը շեշտադրելուց: 

● Բառերի ուղղագրության իմացությունը գնահատելիս գրիչը բռնելու և գրելու 
դժվարություններ ունեցող սովորողին թույլ տվեք գրել միայն այն բառերը, 
որոնք վերաբերվում են բուն թեմային։  

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ շարժունակության 

խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Առօրյա կյանքում և ուսումնառության գործընթացում շարժունակության 
խանգարումներ ունեցող սովորողների ակտիվությունը և մասնակցությունը 
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է նրանց տրամադրել համապատասխան 
մասնագիտական ծառայություններ, ապահովել աջակցող սարքերով և 
տեխնոլոգիաներով։ Մասնագիտական ծառայությունների տրամադրումը, 
օգտագործվող աջակցող սարքերն ու տեխնոլոգիաները պետք է լուծեն սովորողի 
կարիքները, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել կրթական ծրագրից, այնպես, 
ինչպես բոլորը: Շարժունակության խանգարումներ ունեցող որոշ սովորողներ 
պահանջում են ցածր աջակցող տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են՝ խաղերի 
հարմարեցումները, գրքերի ադապտացումները, էջերի հեռավորիչները, որոնք 
հեշտացնում են էջերը թերթելու գործընթացը, գրիչը և մատիտը բռնելու հատուկ 
հարմարանքները և այլն, իսկ որոշ սովորողներ պահանջում են բարձր 
տեխնոլոգիաներ, օրինակ՝ հատուկ համակարգչային տեխնոլոգիաները, որոնք 
օգնում են հաղորդակցվել սովորողներին միայն աչքերի կամ գլխի շարժումով: 
Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝  
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● աջակցող մասնագետներ` լոգոպեդ, հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, 
սոցիալական մանկավարժ։ 

● Այլընտրանքային ծառայություններ՝ անձնական օգնական, կինեզոթերապիա, 
էրգոթերապիա, վարքային թերապիա, երաժշտաթերապիա, արտթերապիա, 
պարաշարժողական թերապիա, հիպոթերապիա, հիդրոթերապիա։ 

● Աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ`  
 միջավայրի հարմարեցում՝ սոցիալ-կենցաղային հարմարեցման սարքեր, 

հարմարեցված սպասք, վերելակ, թեքահարթակ, բռնակներ, 
հարմարեցված դռներ,   

 հարմարեցված գրենական պիտույքներ, գրիչը և մատիտը բռնելու 
հատուկ հարմարանքներ, 

 պրոթեզներ, օրթեզներ, քայլակ, անվասայլակ, ձեռնափայտ, ծնկակալ, 
հենակ, կանգնակ, սեղմիրան, ֆիքսատորներ, ծանրոցներ,  

 հարմարեցված սեղան, աթոռ,  
 մանր մոտորիկայի համար նախատեսված սարքեր` հարմարեցված 

ստեղնաշար, հարմարեցված գրիչ և այլն, 
 հատուկ համակարգչային ծրագրեր, 
 այլընտրանքային հաղորդակցման մեթոդներ, սարքավորումներ և 

ծառայություններ, աջակցող սարքեր [114; 72]։ 
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ՔԱՅԼ ԱՌԱՋ՝ ԻՆՁ ԸՆԴԱՌԱՋ  
(հաջողված պատմություններ) 

Միասնականությունը մեծ ուժ է։ 

Լիլիի պատմությունը  

 Լիլի: Ես 7 տարեկան եմ, սովորում եմ 2-րդ դասարանում, շատ եմ սիրում իմ 
ուսուցչուհուն և դասընկերներին, սակայն երբ նոր էի սկսել հաճախել դպրոց, հաճախ 
ասում էի մայրիկիս, որ ինձ լավ չեմ զգում և չեմ ուզում գնալ դպրոց: 
Շուտով մայրիկս հասկացավ, որ ձևացնում եմ, և սկսեց անտեսել իմ 
խնդրանքները, բայց ես չկարողացա նրան ասել, որ ամաչում եմ իմ 
ընկերներից և դժվարանում եմ տեղաշարժվել դպրոցում․  ես կարծես 
վանդակի մեջ լինեի։ Ճիշտ է՝ ես դժվարությամբ եմ հիշում այն 
ժամանակները, երբ կարողանում էի քայլել և վազել, թռչկոտել, բայց 

շարժման սահմանափակումը ճնշում է ինձ: Եվ երբ շարունակում էի 
պնդել, նույնիսկ հուզվել, որպեսզի դպրոց չգնամ, մայրս տարբեր 
խոստումներով ինձ համոզում էր չհանձնվել և գնալ, այն ժամանակ 
ես դեռ չգիտեի, որ այնտեղ ինձ սպասում էին իմ օգնականները՝ 
դասընկերներս և բարի ժպիտով ուսուցչուհիս, ով երկար 
փնտրտուքների արդյունքում հասկացել էր, թե ինչ է ինձ 

անհրաժեշտ:  
Ուսուցիչ: Լիլին ջանասեր, փայլուն, գերազանց աշակերտուհի է, պայծառ ժպիտ 

ունի: Տնային աշխատանքները կատարում է ճշգրիտ և հստակ: Նրա կողքին 
գտնվելը հաճույք է: Հրաշալի երեխա է, ում գնահատում են ընկերները, սակայն 
տեղաշարժվելու խնդիրներ ունի, տեղաշարժվում է սայլակի միջոցով, քանի որ վաղ 
տարիքում ենթարկվել է ավտովթարի: 

 Սկզբում Լիլին կաշկանդվում էր, չէր ցանկանում դպրոց 
հաճախել, խուսափում էր իրեն առաջարկված օգնությունից, 
մերժում էր, երբ դասընկերները փորձում էին որևէ հարցում 
աջակցել: Ես սկսեցի դիմավորել երեխային դպրոցի բակում, 
որպեսզի կարողանամ հասկանալ, թե ինչպես աջակցեմ: Առաջին իսկ օրը նկատեցի, 
որ մեր դասասենյակը գտնվում է երկրորդ հարկում, սակայն չկան հարթակներ, և  
երեխային գրկած էին բարձրացնում աստիճանները, ինչից նա կաշկանդվում էր և 

պարփակվում: Անմիջապես առաջարկեցի մեր դասասենյակը 
տեղափոխել 1-ին հարկ: Հաջորդ օրը նկատեցի, որ երեխան 
դասարան հասավ ինքնակառավարվող իր սայլակով՝ առանց 

որևէ օգնության և գոհունակության ժպիտով: Շարունակելով 
դիտարկումներս՝ նկատեցի, որ դասասենյակը լցված է կահույքով, 

իսկ դասավորվածությունը թույլ չի տալիս աղջկան շրջել դասամիջոցներին: Հաջորդ 
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օրն առաջարկեցի երեխաներին խմբային աշխատանք կատարել, որի ժամանակ 
նրանք պետք է պլանավորեին դասարանի դասավորվածությունն այնպես, որ 
հնարավորինս շատ ազատ տարածք մնար շարժախաղերի համար: 
Լիլիի ուրախությունն անսահման էր, խմբային աշխատանքներից 
հաղթող ճանաչվեց հենց իր խումբը: Այժմ արդեն երեխան 
կարողանում էր, ինքնուրույն հասնել դասարան և տեղաշարժվել 
ինչպես դասարանում, այնպես էլ դպրոցի առաջին հարկում և, 
ամենակարևորը, նա դա հաճայքով էր անում։ Մայրը պատմում էր, 

թե ինչպես է Լիլին ոգևորված դասապարաստումներ անում և 
սպասում դպրոց հաճախելուն: Նա սկսեց ընդունել ընկերների 

առաջարկած օգնությունը և ցույց տալ իր բոլոր 
կարողությունները, մասնակցում էր նաև դասարանային 

աշխատանքներին, անգամ շարժողական դադարներին: 
Երեխաները կարողացան գտնել տարբերակներ Լիլիին իրենց խաղերում ներառելու 
և դասարանում բոլոր պարագաները նրան հասանելի դարձնելու համար:  
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Երբ արդեն անհնար է լարված աշխատել, 
 սկսիր աշխատել խելացի: 

Նարեկի պատմությունը  

Նարեկ: Ես 10 տարեկան եմ: Սիրում եմ սովորել, հետաքրքրվում եմ 
աշխարհագրությամբ, բնագիտությամբ, բազմաթիվ գրքեր եմ կարդում, մեծ 

ոգևորությամբ եմ պատմում իմ ընթերցածն ընկերներիս: 
Ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին ես հատուկ ծրագրով եմ 
աշխատում, քանի որ կրում եմ օրթեզներ, կարողանում եմ 

ինքնուրույն տեղաշարժվել: Դժվարանում եմ միայն գրավոր 
աշխատանքների ժամանակ. ամեն անգամ ինձ թվում է, թե 

կստացվի, բայց ձեռքերս հրաժարվում են ինձ ենթարկվել, երբ փորձում եմ երկու 
մատով բռնել գրիչը, այն դուրս է գալիս մատներիս արանքից, բայց ես չեմ 
հանձնվում, բազմաթիվ փորձեր եմ անում, փորձում եմ կրկին անգամ ամուր սեղմել, 
սակայն չեմ զգում իմ կողմից գործադրված ուժը: Ինձ մոտ տառերի 
փոխարեն խզբզոց է միայն ստացվում: Ուսուցչուհիս ինձ 
առաջարկեց աշխատել փոքրիկ գրատախտակի վրա շատ մեծ 
կավիճներով, այդպես ես կարողացա սովորել ձեռագիր տառերի 
գրությունը, սակայն դրանք ոչ միշտ են համաչափ ստացվում: Ես չեմ 
հուսահատվում, քանի որ ուսուցչական խորհուրդն ինձ թույլ է տվել գրավոր 
աշխատանքները կատարել հարմարեցված համակարգչով, ինձ նաև հարմարավետ 
սեղան են տրամադրել, որպեսզի աշխատելիս ձեռքերս չլարվեն: Իմ բախտը շատ է 
բերել, ես ունեմ հանդուրժող և բարեխիղճ ուսուցիչներ, նրանք հաճախ են 
դասաժամերը հագեցնում դադարներով, որպեսզի հնարավորություն տան ինձ մի 

փոքր հանգստանալ: Նրանց շնորհիվ իմ առաջադիմությունը 
պահպանվում է, և ես մեծ ոգևորությամբ եմ շարունակում սովորել: 

Ուսուցիչ: Նարեկը գերազանց սովորող, նպատակասլաց և 
մեծ կամքի ուժով օժտված աշակերտ է, սիրում է մասնակցել 

դասարական աշխատանքներին, դպրոց հաճախելու առաջին 
օրվանից նա պայքայում է բոլորին համընթաց աշխատելու համար: Շատ է սիրում 
գրականությունը և բնագիտական առարկաները, բայց երբ խոսքը վերաբերում է 
գրավոր հանձնարարություններին, երեխան կաշկանդվում է, 
փորձում է ինչ-որ կերպ բռնել իր կարիքներին հարմարեցված գրիչը, 
սակայն անգամ  մեծ ջանքեր գործադրելով՝ նրա մոտ չի ստացվում 
համակարգված շարժումներ կատարելը: Գրավոր աշխատանքները 
նմանվում են խզբզոցի, երեխան դժվարանում է նույնիսկ աշխատել 
էջի կամ լայն ու մուգ գծված տողերի սահմաններում: Ես խորհրդակցեցի 
դպրոցի աջակցող խմբի մասնագետների հետ, մենք ընդհանուր քննարկում 
կազմակերպեցինք դպրոցը սպասարկող տարածքային 
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մանկավարժահոգեբանական աջակցման կենտրոնի մասնագետների (հատուկ 
մանկավարժ, էրգոթերապիստ) հետ, միասին փորձեցինք տարբերակներ մշակել 

երեխայի համար, քանի որ նա չէր դադարում գրելու իր համառ փորձերը: 
Անհատական հարմարեցված սեղանը և դրան ամրացված հաստ 
լարով գրիչներն ու մատիտներն անարդյունավետ եղան, սակայն 
երեխան կարողացավ անհամաչափ և մեծ տառեր ստանալ 
կավիճների միջոցով: Մասնագետներն ինձ նաև բազմաթիվ այլ 
խորհուրդներ տվեցին, որոնց շնորհիվ ես կարողացա ստանալ 

բավականին լավ արդյունք: Ես սկսեցի հանգստանալու համար 
դադարներ տրամադրել դասաժամերին՝ դրանք հագեցնելով լարվածությունը 
թուլացնող վարժություններով․  հետևում էի Նարեկի ճիշտ կեցվածքին, տրամադրում 
էի նրան հատուկ հարմարեցված պարագաներ. անգամ թղթի որակը պետք է այլ 
լիներ, ինչի մասին ես իհարկե չգիտեի, նրա բոլոր պարագաներն ունեն ռետինե 
բռնակներ, ավելի խոշոր են, քանի որ երեխան դժվարանում է բռնել և օգտագործել 
մանր առարկաները: Այս պահին Նարեկը դեռ գրում է համակարգչով, բայց մենք 
շարունակում ենք մեր աշխատանքները և ամեն տարի գրանցում ենք նոր 
հաջողություններ, իհարկե՝ զուգահեռաբար, երեխան ստանում է նաև 
մասնագիտական վերականգնողական ծառայություններ: Այժմ 
աշխատանքներ ենք կատարում կաղապարներով և հատուկ 
հարմարեցված ձևանմուշներով, որոնց միջոցով երեխան սկսում է 
կառավարել եզրագծերը չհատելը: Երեխան կարողանում է 
ինքնուրույն քայլել հատուկ հարմարեցումների միջոցով, սակայն 
երբեմն նա կորցնում է հավասարակշռությունը։ Այս հարցի լուծումը ես ինքնուրույն 
կարողացա գտնել: Դասղեկական ժամի ընթացքում սկսեցի կազմակերպել դերային 
խաղեր, որոնց ժամանակ երեխաները պետք է օգնեին և հոգ տանեին միմյանց 
մասին: Արդյունքում դասընկերները միշտ ուղեկցում են Նարեկին՝ զգուշանալով 
դասամիջոցների ակտիվությունից:  
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Փնտրողը միշտ գտնում է, ելքն այլընտրանքն է։  

Նարեի պատմությունը  

Նարե: Ես արևագույն, պեպենիկներով մի աղջնակ եմ, սիրում եմ երազել և 
ճամփորդել: Այժմ ես 11 տարեկան երեխա եմ, իսկ երկու տարի հետո կլինեմ 13 
տարեկան դեռահաս: Ունեմ շատ ընկերներ թե՛ բակում, թե՛ 
դպրոցում, սակայն ընկերներիս հետ հանդիպումները ներկայումս 
առցանց են, քանի որ ունեմ տեղաշարժվելու հետ կապված 
դժվարություններ, մանկական ուղեղային կաթված: Ճիշտն ասած՝ 
ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում իմ ախտորոշումը, քանի որ անկախ 
ամեն ինչից՝ ես հաղորդակցվում եմ, շփվում մարդկանց հետ, և ինձ ոչինչ 

չի խանգարում երազել: Նշեմ, որ այժմ ես գտնվում եմ բժիշկների 
հսկողության տակ և իմ պատմությունը պատմում եմ 
հիվանդասենյակից, քանի որ նոր եմ վիրահատվել. 
բժիշկները կատարել են ստորին վերջույթների 

վիրահատություն, որպեսզի ես էլ իմ ընկերների նման վազվզեմ 
և տեղաշարժվեմ ինքնուրույն: Հեռավար հանդիպումները փրկություն են ինձ 
համար, քանի որ այդպես ես չեմ կտրվում իրականությունից:  

Ուսուցիչ: Նարեն մեր դասարանի արևն է, ժպիտն ու գույնը: Նարեի մոտ 
ախտորոշվել է մանկական ուղեղային կաթված․  աղջիկը քայլում էր միայն 
հենակների կամ քայլակի օգնությամբ, այն էլ՝ ոչ ինքնուրույն: Նկատվում էր նաև 
բարձր լարվածություն վերին վերջույթներում, մեջքը, իրանը ձիգ պահելու, 
հավասարակշռությունը պահպանելու դժվարություններ, և անընդհատ 
գտնվում էր մեծահասակների հսկողության տակ: Արդյունքում երեխան 
ստանում էր տնային ուսուցում մինչև այն ժամանակ, երբ սկսվեցին 
վիրահատական միջամտությունները, և աղջիկն արդեն սկսեց 
երկարատև բացակայել երկրից, դասերից: Շատ երկար ժամանակ 
չկար մտածելու, քանի որ աղջիկը դասերից հետ էր մնում, իսկ օրերն 
անցնում էին: 

Քանի որ արդեն իսկ սկսած առաջին դասարանից Նարեն գրում էր տպատառ 
և տիրապետում էր համակարգչային հմտություններին, ծնողների հետ միասին 

որոշեցինք, որ Նարեի հետ անցնենք հեռավար ուսուցման: Ճիշտ է, 
սկզբնական շրջանում դժվար էր տրվում այդ ամենը թե՛ ինձ, թե՛ 
Նարեին, բայց անհնարին ոչինչ չկա, եթե կա մեծ ցանկություն: 

Ես սկսեցի հաճախել հեռավար կրթության կազմակերպման 
դասընթացների, սովորեցի կիրառել ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ, շատ նոր ծրագրեր, որոնք օգնեցին ինձ հաղթահարելու իմ առջև 
ծառացած դժվարությունները: Նարեի համար բացեցինք էլեկտրոնային տետր, 
անհատական բլոգ և այսպես հասանք համակարգչային հմտությունների 
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կատարելագործմանը: Համակարգչային գիտելիքներս փոխանցում էի իմ 
գործընկերներին, ուսուցչի օգնականին և բոլորին օգնում առցանց կազմակերպելու 
Նարեի հետ ուսուցումը յուրաքանչյուր առարկայից: 
Համադասարանցիները դասերի ժամանակ ուղիղ միացումներ էին 
կազմակերպում, որոնց Նարեն ունենում էր իր անմիջական 
մասնակցությունը: Նարեն յուրաքանչյուր օր ստանում էր իրեն 
հասանելի առաջադրանքները, կատարում դրանք էլեկտրոնային 
տետրում, պատրաստում էր տեսադասեր իր հիվանդասենյակից: Բոլորս արդեն 

ճանաչում էինք նրան բուժող բուժանձնակազմին, նույնիսկ բժիշկը 
մեկ անգամ առցանց դաս կազմակերպեց մեզ համար Մանկական 
ուղեղային կաթված թեմայով: Մենք վստահ ենք, երբ Նարեն 
կազդուրվի, նա կկիսվի իր համակարգչային գիտելիքներով 
համադասարանցիների հետ, քանի որ նա այսօր իր համակարգչային 

հմտություններով առաջատարն է դասարանում: Նարեն կարողանում է 
պատրաստել տեսադասեր, ներկայացնում է առաջադրանքները սահիկաշարի 
տեսքով, էլ չեմ ասում, որ միակն է դասարանում, ով զբաղվում է բլոգավարությամբ: 

Հեռավար ուսուցումը նպաստեց նրան, որ Նարեն այլևս չի ստանալու տնային 
ուսուցում և ամեն օր դասին ներկա է գտնվելու առցանց եղանակով և ոչ թե միայնակ 
սպասելու է տանը ուսուցչի գալուն: 
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ՄԱՍ 2․6․  ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Արդեն ուշ է ետ վերադառնալու և ամեն ինչ նորից սկսելու համար,  
սակայն դեռ ուշ չէ առաջ շարժվելու և ամեն ինչ ճիշտ անելու համար։  

Օշո 

 

Վարքային և հուզական խանգարումներ են համարվում ավելի քան 6 
ամսվա ընթացքում դրսևորվող կայուն, կրկնվող վարքային և հուզական 
օրինաչափությունները, որոնք չեն համապատասխանում ընդունված 
սոցիալական կանոններին: Հուզական և վարքային խանգարումները 
բնութագրվում են վարքն ու հույզերը պլանավորելու և 
վերահսկելու, սոցիալական ընդունված կանոններին 
համապատասխան կառուցելու կայուն դժվարություններով 
[82]: 

Վարքի և հույզերի կառավարման 
դժվարություններ ունեցող երեխաների ուսուցումը 
հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպելու համար 
ցանկալի է որոշակի տեղեկատվություն ունենալ նրանց 
խնդիրներից բխող առանձնահատկությունների մասին։ Այդ  մասին 
տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ դպրոց ներկայացված 
բժշկական փաստաթղթից, երեխային սպասարկող պոլիկլինիկայից, նրան 
հոգեբանական ծառայություն մատուցող մասնագետից և այլն։ Սակայն միայն 
ախտորոշումն իմանալը բավարար չէ, հարկավոր է ուսումնասիրել խնդիրը, դրա 
առանձնահատկությունները, տեղեկանալ դրանից բխող հնարավոր 
դժվարությունների մասին։  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս երեխաներն ապագայում կարող 
են շատ դժվարություններ ունենալ, եթե նրանք և նրանց ընտանիքները վաղ, 
շարունակական և բազմակողմանի աջակցություն չստանան, հակառակ դեպքում 
նրանք դժվարություններ կունենան հետագայում միջանձնային 
փոխհարաբերություններ հաստատելիս, հասուն կյանքի պայմաններին 
հարմարվելիս, աշխատանք գտնելիս և այլն (Депутат, Джос, Иорданова, 2012): 

Մեր երկրում առանձին ուշադրության են արժանի հետտրավմային սթրեսի 
հետևանքով առաջացած դժվարություններն ու խանգարումները (բռնությունը, 
պատերազմը, բնական աղետները), որոնք ստիպում են հոգեբանական տրավմա 
ապրել, բոլոր անհատներին, այդ թվում՝ նաև երեխաներին։ Նման 
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հանգամանքներում տրավման անխուսափելի է և կարող է ուղեկցվել ծայրահեղ 
հուզականությամբ, մղձավանջներով, լացով, գրգռվածությամբ, սոցիալական 
մեկուսացմամբ, մեղքի զգացումով կամ այլ դրսևորումներով, և շարունակական 
բնույթ կրելու դեպքում երեխաների մոտ կարող են զարգանալ հետտրավմային 
սթրեսային խանգարումներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում 
երեխաների հուզական և վարքային ոլորտի վրա։ Հուզական և վարքային 
խանգարումների առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ առողջական 
խնդիրները, ժառանգականությունը և այլն) [44]։  

Ձեռնարկի այս բաժնում մենք անդրադարձել ենք վարքի և հուզական ոլորտի 
խանգարումների ընդհանուր բնութագրին, նախազգուշացնող ազդակներին և 
հաղթահարման ուղիներին։ Բացի այդ, տվյալ բաժնում ներկայացված են նաև 
ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ, աուտիստիկ սպեկտորի 
խանգարումներ ունեցող երեխաներին ուսումնական գործընթացում հաջողությամբ 
ներառելու ռազմավարություններ, քանի որ այս խմբերի երեխաների մոտ առավել 
հաճախ գերակշռում են վարքային ու հուզական խնդիրները։ 

Երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ 
է բարձրացնել նրանց հոգեկան  առողջության մասին իրազեկումը, և շատ կարևոր 
նախապայման է սովորել հասկանալ այն ազդանշանները, որոնք երեխաներն 
ուղարկում են մեզ։ Սովորաբար ծնողները և ուսուցիչներն առաջինն են նկատում, որ 
երեխան ունի հուզական և վարքային ոլորտի խնդիրներ:  

Հուզական խանգարումներ 

 

Հուզական խանգարումներ ունեցող սովորողների  
զարգացման առանձնահատկությունները 

Հույզերն այն հոգեկան գործընթացներն են, որոնց միջոցով անձն 
արտահայտում է իր սուբյեկտիվ վերաբերմունքն արտաքին աշխարհի և սեփական 
անձի նկատմամբ: 

Մարդկանց հույզերի աշխարհը շատ հարուստ ու բազմազան է, սակայն 

Քննարկման հարցեր 

• Հուզական խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Հուզական խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Հուզական խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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հիմնական հույզերը մի քանիսն են, իսկ մյուսները դրանց համատեղ դրսևորման 
արդյունքն են։ Մարդու հիմնական հույզերն են՝ կանխազգացումը, 
հետաքրքրվածությունը, ուրախությունը, համակրանքը, վախը, զարմանքը, 
տխրությունը, զզվանքն ու զայրույթը, վիշտ-տառապանքը, ամոթը (Izard, 2007)։ Այս 
հույզերն անհրաժեշտ են ինչպես անհատի, այնպես էլ տեսակի պահպանման 
համար, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը կյանքի պահպանման համար նշանակալի 
ակտիվության շարժառիթ է դառնում։ Օրինակ՝ վախը կամ սարսափը 
պաշտպանական հուզական հակազդում է և անհատին հեռու է պահում 
վտանգներից։ Զայրույթն առաջացնում է ավերիչ, ագրեսիվ վարք և վերացնում է 
օրգանիզմի պահանջմունքների բավարարման ճանապարհին հանդիպող 
արգելքները։ Մնացած հույզերը կամ ավելի բարդ են, կամ էլ թվարկված հույզերի 
ուժգնության տարբեր աստիճաններն են։  

Ինչո՞ւ են այս հույզերը կոչվում հիմնական կամ առաջնային։ Դրա պատճառն 
այն է, որ դրանք նախ մարդուն տրված են ժառանգականորեն և հոգեկանում ծագում 
են ինքնաբերաբար, այլ ոչ թե ուսուցման հետևանքով։ Երկրորդ՝ դրանցից 
յուրաքանչյուրը մարդուն մղում է այնպիսի գործողությունների, որոնք էական 
նշանակություն ունեն կյանքի պահպանման համար [98]։ 

Հուզական խանգարումները բարձր տարածվածություն ունեն 
նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում։ Չնայած 
հուզականությունը բնական է երեխայի զարգացման գրեթե բոլոր փուլերում, սակայն 
բնականոն վարքագծին և դպրոցական կամ աշխատանքային գործունեությանը 
խանգարող հուզականությունը կարող է ավելի լուրջ խնդրի ազդանշան լինել։  

Հուզական խանգարումներ ունեցող երեխան կարող է դրսևորել հույզեր, որոնք 
հակասում են իրավիճակին կամ ունենալ շատ ուժեղ, կամ շատ թույլ, կամ 
հակասական հույզեր և գործել դրանց համապատասխան. մի դեպքում խուսափել 
բարդ իրավիճակներից (օրինակ՝ եթե այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում 
խնդիրներ են առաջացել, ավելի հավանական է, որ նա վերջ կդնի այդ 
հարաբերություններին և չի փնտրի խնդիրների հաղթահարման տարբերակներ), 
երկրորդ դեպքում՝ անցնել ինքնապաշտպանության (օրինակ՝ նա փորձում է 
մեղադրել ուսուցիչներին և հասակակիցներին իր սեփական անհաջողություններում՝ 
չընդունելով իր մեղքը), երրորդ դեպքում՝ առանց ակնհայտ պատճառի՝ չափից դուրս 
անհանգստանալ որևէ փորձառության համար՝ առանց այն ինքնուրույն 
հաղթահարելու գործնական քայլեր անելու (օրինակ՝ նա կարող է իր իսկ ստեղծած 
սթրեսային իրավիճակի պատճառով քննությունը չհանձնել այն դեպքում, երբ 
պատրաստված է եղել) [57]։ 
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Հուզական ոլորտի խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ 
է բարձրացնել նրանց հոգեկան  առողջության մասին իրազեկումը, և շատ կարևոր 
նախապայման է սովորել հասկանալ այն ազդանշանները, որոնք երեխաներն 
ուղարկում են մեզ։ Սովորաբար ծնողները և ուսուցիչներն առաջինն են նկատում, որ 
երեխան ունի հուզական և վարքային ոլորտի խնդիրներ:  

Հուզական խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ առավել հաճախ 
հանդիպում են հետևյալ դրսևորումները՝  
● երեխան դրսևորում է իրավիճակին ոչ համապատասխան հուզական 

արձագանք (օրինակ՝ ծիծաղում է, երբ դրա համար չկան ակնհայտ 
պատճառներ), 

● երեխայի հուզական արձագանքը չափազանց բուռն է (օրինակ՝ նրա հետ 
խոսելիս ստիպված ենք լինում ուշադիր լինել մեր բառերի և 
արտահայտությունների ընտրության հարցում, քանի որ նա ճնշվում է նույնիսկ 
ամենափոքր քննադատությունից, խոչընդոտները կամ այլ գրգռող գործոնները 
կարող են նրա ընկճվածության պատճառը դառնալ, սակայն չանհանգստացնել 
մյուս սովորողներին), 

● հուզական արձագանքը չափազանց թույլ է (օրինակ՝ երբ հասակակիցները 
վատ են վերաբերվում կամ չարաշահում են նրան, նա ուղղակի իրեն 
վիրավորած և վրդովված է զգում, բայց համապատասխան հուզական 
հակազդում չի դրսևորում, կամ հաճելի բաները նրան չեն ուրախացնում և չեն 
երջանկացնում), 

● երեխան ունենում է անհամապատասխան հույզեր և սխալ պատկերացում 
իրականության վերաբերյալ (օրինակ՝ անհանգստանում է այնպիսի բաների 
համար, որոնք, ինչպես ինքն էլ գիտի, անհավանական են, կամ երբ այլ 
երեխաներին, կենդանիներին ցավ են պատճառում, նա ծիծաղում է, 
մասնակցում է վտանգավոր գործողությունների և բավարարվածություն է զգում 
վնասվելու դեպքում), 

● երեխան ունենում է հակասական հույզեր, դժվարանում է կողմնորոշվել 
տարբեր իրավիճակներում և դրսևորել համապատասխան հույզեր: Այս ամենը 
խանգարում է երեխային հատկապես, երբ նա պետք է որոշում կայացնի 
(օրինակ՝ երբ պետք է նախագիծ մշակի կամ դառնա խմբի անդամ, նա 
ձևացնում է, թե դա իրեն չի անհանգստացնում, սակայն հոգու խորքում 
վախենում է անհաջողությունից կամ ընդդիմանում է և օգնություն չի խնդրում 
նույնիսկ այն դեպքում, երբ գիտի, որ սխալ է)։ 

● ագրեսիա կամ անհնազանդություն, արտահայտված ընդդիմադիր պահվածք 
հեղինակություն ունեցող անձանց նկատմամբ, 
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● դրևորած հույզերի և իրավիճակի անհամապատասխանություն, այսինքն՝ 
ռեակցիան և դրդապատճառն իրար հակասում են,  

● քնելու կամ սնվելու սովորությունների մեջ փոփոխություններ, 
● հաճախակի կամ մշտական մղձավանջներ, 
● դպրոցական առաջադիմության անսպասելի անկում կամ ցածր 

գնահատականներ՝ դասերի պատրաստման ջանքերից անկախ, 
● հետաքրքրության կորուստ նախկինում զվարճություն պատճառող 

գործունեության տեսակների հանդեպ, 
● շփման և հաղորդակցման դժվարություններ, մեկուսացման ձգտում, 
● տխրություն, տրամադրության հանկարծակի և անբացատրելի 

փոփոխություններ, երբեմն չնչին պատճառներից գոռալու, բողոքի 
պոռթկումներ, անբացատրելի գրգռվածություն և/կամ լաց, 

● չափազանց անհանգիստ կամ վշտացած վիճակ, որն արտահայտվում է դպրոց 
գնալու, քնելու, իր տարիքին համապատասխան գործունեության մեջ 
մասնակցելու դժկամությամբ կամ մերժմամբ, 

● կրկնվող վարքագիծ կամ գործողություններ, օրինակ՝ ձեռքերն անընդհատ 
լվանալը կամ ինչ-որ բան կրկին ու կրկին ստուգելը, 

● չափազանց բարձր ակտիվություն, որը կարող է արտահայտվել անտեղի 
վազքի, ցատկի, մագլցման և այլ ֆիզիկական գործողությունների տեսքով,  

● կոնկրետ գործողության վրա կենտրոնանալու դժվարություններ, 
● կախվածություն հասակակիցներից և մեծահասակներից [33; 61]։ 

Հուզական ոլորտի խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Հուզական ոլորտի խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● լրացուցիչ ժամանակ տրամադրեք սովորողին՝ բաց թողնված նյութն 
ուսումնասիրելու կամ կիսատ աշխատանքն ավարտելու համար։ 

● Լրացուցիչ ժամանակ տրամադրեք իրավիճակին հարմարվելու համար, եթե 
սովորողը դժվար օր է ունեցել։ 

● Ֆիզկուլտուրայի, պարի, երգի կամ այլ ակտիվացնող դասերին հաջորդող 
առարկաների դասաժամերը սկսեք ակտիվ բանավոր քննարկումներից և հետո 
միայն անցեք գործնական աշխատանքներին։ 

● Կիրառեք պլանավորված գործողությունների կատարման արձանագրման 
անհատական օրագրեր։ 
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● Սովորողին հնարավորություն տվեք ընտրել գիտելիքների ստուգման այն 
տարբերակները, որոնք պակաս սթրեսային են իր համար։  

● Հնարավորություն տվեք սովորողին լինել որևէ գործողության 
պատասխանատու, օրինակ՝ բաժանել պլանավորված աշխատանքների համար 
անհրաժեշտ նյութերը։ 

● Կիրառեք դերային խաղեր հուզական խնդիրներ ունեցող սովորողների 
սոցիալական հմտությունների ձևավորման և տարբեր իրավիճակներից 
հնարավոր ելքերի տարբերակներ ցուցադրելու համար։  

● Սովորեցրեք, որ գոյություն ունեն տարբեր հույզեր (երջանկություն, տխրություն, 
բարկություն, զզվանք, վախ)։ 

● Մուլտֆիլմերի, տեսադասերի, ֆիլմերի միջոցով ներկայացրեք, բացատրեք 
հույզերի և զգացմունքների բազմազանությունը։ 

● Ուղղորդեք երեխային գտնել տվյալ հույզին տիրապետելու հնարքներ։ 
● Սովորեցրեք երեխաներին ապրումակցել. կյանքին կամ տվյալ խնդրին նայել 

տարբեր անձանց տեսանկյունից, բացատրել, որ բազմաթիվ աղետներ են տեղի 
ունենում աշխարհում` պատերազմներ, փոթորիկներ, ջրհեղեղներ և այլն: 
Առաջարկեք երեխային գրել փոքր շարադրություն, օրինակ՝ Իմ երկրում 
պատերազմ է թեմայի շուրջ՝ նկարագրելով իր զգացողությունները։ 

● Սովորողների մեջ ձևավորեք կարեկցանք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր, 
օրինակ, ծանր ժամանակաշրջան են ապրում իրենց կյանքում: Կարելի է 
տարբեր ֆիլմերից, պատմություններից հերոսներին բերել որպես օրինակ, 
քննարկել` ինչո՞ւ այդպես վարվեց, ի՞նչ էր զգում այդ պահին հերոսը։ 

● Սովորեցրեք հարգել այլոց կարծիքը։ 
● Սովորեցրեք, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներում գործում է մեկ շահել, մեկ 

զիջել» բանաձևը:  
● Սովորեցրեք լինել լավատես և գոհունակ, այսինքն՝ ունենալ զգացմունքային 

կայունություն և ներքին տիրապետում:  
● Հստակ բացատրեք վարքագծի և զգացմունքների միջև եղած 

տարբերությունները։ 
● Սովորեցրեք պատշաճ ձևով արտահայտել բացասական զգացմունքները, 

օրինակ՝ խորհուրդ տվեք շատ բարկացած լինելու դեպքում տգեղ 
արտահայտություն կամ խոսք ասելու փոխարեն դուրս գալ դասասենյակից 
մինչև խաղաղվելը։ 

● Բացատրեք սովորողին, որ միևնույն իրավիճակին տարբեր մարդիկ տարբեր 
կերպ են հակազդում: 

● Սովորողի տարիքին համապատասխան սահմաններ որոշեք։ 
● Օգնեք սովորողին դրական կապեր ստեղծել հասակակիցների հետ: 
● Համագործակցեք և խորհրդատվություն տրամադրեք ծնողներին [40; 42]:  
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Վարքի խանգարումներ 

 

Վարքի խանգարումներ ունեցող սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները 

Վարքը գործողությունների ամբողջություն է, որն իրականացվում է անհատի և 
հասարակության կողմից։ Վարքը հասարակության կամ օրգանիզմի արձագանքն է 
տարբեր ազդակներին, ինչպես արտաքին միջավայրից եկող, այնպես էլ՝ ներքին։ 
Այն կարող է լինել գիտակցված կամ չգիտակցված, կամային կամ ոչ կամային, 
ակնառու կամ ոչ ակնառու: Մարդու այն սոցիալական գործողությունները և 
արարքները, որոնք չեն համապատասխանում և/կամ հակասում են տվյալ 
հասարակության մեջ ընդունված և գործածվող վարքի նորմերին, համարվում են 
վարքային խանգարումներ։ Անձի սոցիալական վարքի խանգարումներն իրենց 
արտահայտությունն են գտնում նրա կողմից կատարված տարբեր 
անկարգությունների, զանցանքների, իրավախախտումների, 
հանցագործությունների և տարաբնույթ բացասական դրսևորումների մեջ [99]։ 

Համաձայն ՀՄԴ-10 դասակարգման՝ վարքային խնդիրները կարելի է բաժանել 
4 խմբի․ ՝  

● ագրեսիվ վարք մարդկանց և կենդանիների նկատմամբ, 
● գույքի դիտավորյալ ոչնչացում, 
● խաբեություն կամ գողություն, 
● կանոնների լուրջ խախտումներ [110]: 
Վարքային խնդիրները կարելի է դասակարգել նաև հետևյալ կերպ՝ 
բարդ վարքային խնդիրներ (օրինակ՝ հանցագործությունն անչափահասների 

շրջանում), որոնք տոկոսային հարաբերությամբ շատ քիչ տեղ են զբաղեցնում 
վարքային մյուս դժվարությունների համեմատ և հիմնականում կապված են 
հոգեբանական այլ խնդիրների հետ, օրինակ՝ անորեքսիա, մանկական շիզոֆրենիա 
և այլն։ 

Միջին ծանրության վարքային խնդիրներ (օրինակ՝ դասարանում իրարանցում 
ստեղծելը, պարբերաբար առարկաները վնասելը), որոնց պաճառներն ավելի 
խորքային են, և ամբողջությամբ բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի 

Քննարկման հարցեր 

• Վարքի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Վարքի խանգարումների առկայության մասին 
նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Վարքի խանգարումներ ունեցող սովորողների 
ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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հոգեբանի մասնագիտական աջակցություն։ 
Թեթև վարքային խնդիրներ (օրինակ՝ պարտաճանաչության 

բացակայությունը), որոնք հիմնականում ժամանակավոր բնույթ են կրում և 
հանդիսանում են սովորողի կյանքում կտրուկ փոփոխությունների հետևանք, ինչը 
հնարավոր է հաղթահարել սիրո, աջակցության, կարեկցանքի միջոցով։ 

Կան մի շարք գործոններ, որոնք կարող են վարքի խանգարման պատճառ 
դառնալ, օրինակ՝ գլխուղեղի վնասվածքը, երեխայի նկատմամբ բռնությունը, աճի և 
զարգացման խանգարումները, դպրոցում ունեցած անհաջողությունները, 
բացասական մթնոլորտն ընտանիքում կամ հասարակության մեջ:  

Վարքի խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Այն դեպքում, երբ սովորողների մոտ առկա են վարքի խանգարումներ, հաճախ 
հանդիպում են հետևյալ դրսևորումները՝  

● ագրեսիվ վարքագիծ մարդկանց, կենդանիների և իրերի նկատմամբ, 
● վեճերի հաճախակի հրահրում, որոնք հիմնականում ավարտվում են 

ծեծկռտուքով, 
● ուրիշի ունեցվածքի դիտավորյալ ոչնչացնում, կենդանիների կամ գույքի 

վնասում, 
● դիտավորյալ հրդեհում՝ լուրջ վնաս պատճառելու ռիսկով կամ 

դիտավորությամբ, 
● հասակակիցների հաճախակի սպառնում և ահաբեկում՝ սառը զենքի 

կիրառմամբ (կտրող, ծակող գործիքներ, քար, փայտ և այլն), 
● դիմացինի համար անցանկալի սեռական բնույթի վարք, 
● ներգրավվածություն գողության, խաբեության, հափշտակության և կեղծիքի 

մեջ, 
● փախուստ տանից և/կամ դպրոցից, 
● մուրացկանություն, թափառաշրջիկություն, 
● թմրանյութերի և ալկոհոլի օգտագործում,  
● կամակորություն դեռահասության տարիքում,  
● տարիքից մեծ կամ փոքր երևալու ձգտում, 
● ցուցադրական վարք, որը հիմանականում արտահայտվում է դեռահասության 

շրջանում՝ տարիքին անհամապատասխան սանրվածքով, հագուստով, 
կեցվածքով, շպարով և այլն, 

● խոշտանգումների և բարոյական ճնշումների միջոցով հասակակիցների 
շրջանում հեղինակության ձեռք բերում, 

● հակադրված վարք, որն ուղղված է լինում պարտադրված կենսակերպին, այլ ոչ 
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թե մարդկանց, 
● սոցիալական շփման դժվարություններ՝ պայմանավորված համակարգչային 

կախվածությամբ [57; 97]։ 

Վարքի խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Վարքի խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության մատչելիությունն ու 
հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել 
հետևյալ ռազմավարությունները՝  

● բացառեք սովորողների գերծանրաբեռնումը, նրանց միջև մրցակցությունը և 
չափազանց խստությունը ուսումնադաստիարակչական գործընթացում։ 

● Ձեռք բերեք երեխայի վստահությունը և օգնեք նրան, որպեսզի նա ներքուստ 
հասկանա ստեղծված իրավիճակը և կարողանա գտնել սթրեսի դեմ 
պայքարելու ավելի արդյունավետ միջոցներ, տարբերակներ։ 

● Կիրառեք դերային խաղեր սովորողների մոտ սոցիալական հմտությունների 
ձևավորման և իրավիճակներից հնարավոր ելքերի տարբերակներ ցուցադրելու 
նպատակով։ 

● Հստակ ձևակերպեք ակնկալիքները, քանի որ սովորողներն իրենց լավ են 
զգում, երբ գիտեն, թե իրենցից ինչ են սպասում։ Ուսումնական տարվա սկզբին, 
սովորողների հետ միասին, կազմեք կանոնների ցանկ, որոնք պետք է 
պահպանվեն բոլորի կողմից․  կանոնների ձևակերպումները պետք է հիմնված 
լինեն դրական վարքագծի վրա և գործեն բոլոր սովորողների համար։ 

● Սովորողների հետ միասին սահմանեք պատժի այն միջոցները, որոնք 
կիրառվելու են իրենց իսկ կողմից սահմանված կանոները չպահպանելու 
դեպքում (գործում է բոլոր, այդ թվում՝ վարքային խանգարումներ ունեցող 
սովորողների համար)։ 

● Ունեցեք օրվա և դասընթացի ժամանակ իրականացվող գործողությունների 
կանխատեսելի ընթացք։ 

● Օգտագործեք ձայնային կամ տեսողական ազդակներ, որոնք կհուշեն 
սովորողներին այն մասին, թե ինչ գործողություն է սպասվում։  

● Ձևավորեք հուզական կապ վարքային խնդիրներ ունեցող սովորողների հետ, 
հետաքրքրվեք նրանց նախասիրություններով՝ դրանով իսկ ցույց տալով, որ 
իրենք նույնքան կարևոր են, որքան և մյուս սովորողները։ 

● Բոլոր հնարավոր և անհրաժեշտ դեպքերում հնարավորություն տվեք 
սովորողին կանգնել, քայլել կամ փոխել նստարանը դասի ժամանակ։ 

● Տվեք առաջադրանքների ընտրության հնարավորություն։ 
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● Ներգրավեք թիմային աշխատանքների մեջ։ 
● Օգնեք երեխային առանց հետաձգման պատասխանատվություն ստանձնել իր 

կողմից դրսևորած անցանկալի վարքագծի համար և կրել դրա 
տրամաբանական հետևանքները։ Դա հնարավորություն է տալիս սովորողին 
գիտակցել պատճառահետևանքային կապերը։ 

● Դասավորեք նստարաններն այնպես, որ յուրաքանչյուր սովորող լինի Ձեր 
անմիջական տեսադաշտում, ինչն ավելի զգոն կդարձնի նրանց։ 

● Այն սովորողներին, ովքեր ունեն վարքային խնդիրներ, նստեցրեք ուսուցչական 
սեղանին հնարավորինս մոտ։ 

● Խրախուսեք ներողություն խնդրելը, այն օգնում է հարթել հասակակիցների, 
ինչպես նաև սովորողների և ուսուցիչների միջև առաջացած կոնֆլիկտները։ 

● Անտեսեք անցանկալի վաքագիծը, բայց ոչ երեխային (նման դեպքերում 
հարկավոր է նախապես խորհրդակցել հոգեբանի հետ)։ 

● Կազմակերպեք տարբեր արշավներ, ակումբներ, ճամբարներ և ակտիվ 
գործունեություն պահանջող այլ միջոցառումներ համակարգչային 
կախվածությամբ պայմանավորված սոցիալական շփման դժվարությունները 
հաղթահարելու համար։ 

● Հնարավորինս նվազեցրեք և/կամ բացառեք դասարանում որևէ սովորողի 
արտոնությունների տրամադրումը։ 

● Անհասանելի վայրում պահեք այն առարկաները, որոնք կարող են վտանգ 
ներկայացնել վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաների ձեռքում (մկրատ, 
կարկին, ապակե կոլբաներ և այլն)։ 

● Տարանջատեք երեխայի դրական և բացասական վարքագծերը դրական 
վարքագծի ամրապնդման նպատակով: 

● Խրախուսեք դրական վարքագիծը անմիջապես այն դրսևորելուց հետո։ 
Խրախուսանքը շարունակեք այնքան, մինչև նոր վարքագիծը վերածվի 
սովորության։ 

● Մի համեմատեք երեխաներին միմյանց հետ և նրանց մի հիշեցրեք իրենց 
անցյալի բացասական փորձը։ 

● Երեխայի այս կամ այն բացասական արարքի նկատմամբ Ձեր վերաբերմունքն 
արտահայտելիս գնահատականն ուղղեք երեխայի արարքին, այլ ոչ թե անձին: 

● Եղեք անկեղծ գովասանքի խոսքեր ասելիս կամ խրախուսելիս։ 
● Շեշտադրեք երեխայի ձեռքբերումները և նվաճումները, այլ ոչ թե՝ բացասական 

վարքագիծը և նրա կողմից արված սխալները [39]։ 
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Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ 

 
Թ 
Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 

սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները 

Գերակտիվությունը վաղ մանկական տարիքում սկսվող վարքագծային 
նյարդաբանական խանգարում է՝ ախտորոշում, որը տրվում է նյարդաբանի կողմից՝ 
վարքագծային դիտարկման միջոցով: Այն արտահայտվում է այնպիսի 
ախտանիշներով, ինչպիսիք են՝ ուշադրության կենտրոնացման խնդիրները, 
գերակտիվությունը և իմպուլսիվ վարքագիծը, սոցիալական պայմաններին 
հարմարվելու, վարքը և հույզերը կառավարելու դժվարությունները, ցածր 
ինքնագնահատականը, ինչն էլ բացասաբար է անդրադառնում ուսուցման 
գործընթացի վրա: «Գերակտիվություն» տերմինով շատ հաճախ նկարագրվում է 
երեխայի ակտիվ վարքագիծը, չնայած որ այն համապատասխանում է տարիքային 
զարգացման չափանիշներին: Այժմ այս խնդիրն առավել արդիական է դարձել, քանի 
որ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակում նկատվում է տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նկատմամբ հետաքրքրության զգալի աճ, որն ավելի է 
արագացնում խնդրի զարգացումը: 

Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 
երեխաներին բնորոշ են հետևյալ դրսևորումները. 

● իմպուլսիվություն, օրինակ՝ հաճախ ընդհատում է զրուցակիցներին, 
դժվարությամբ է սպասում իր հերթին, դժվարանում է սպասել մինչև իրեն 
ուղղված հարցը կավարտվի և այլն: 

● ցրվածություն, օրինակ՝ հաճախ կորցնում է իրերը, մոռանում է օրվա 
պլանների մասին (չնայած որ հիշողության հետ կապված դժվարություններ 
չունի), ունի կազմակերպչական դժվարություններ, դժվարանում է 
կենտրոնանալ և լսել, երբ մյուսները խոսում են։ 

● գերակտիվություն, որը չի համապատասխանում իրավիճակին, օրինակ՝ 
անհանգիստ է, երկար ժամանակ նստած մնալ չի կարողանում, անդադար 

Քննարկման հարցեր 

• Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշի 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու արդյունավետ 
ռազմավարություններ: 
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պտտվում է, երբեմն շատախոսում, դժվարանում է հետևել 
կարգուկանոնին, նյարդայնացնում է դիմացինին իր պահվածքով։ 

Հաճախ նկատվում են դժվարություններ՝ կապված հավասարակշռության 
պահպանման և մարմնի վերահսկողության հետ, գրի և ընթերցանության հետ, 
հիմնականում անփույթ են, թափթփված, դժվարանում են ինքնուրույն կատարել 
տնային առաջադրանքները կամ ուսուցչի հանձնարարությունները՝ չնայած նրան, որ 
կարող են ունենալ զարգացած ինտելեկտ: Այս երեխաների նպատակային 
գործունեությունը չի գերազանցում 5-15 րոպեն, ինչից հետո նրանց անհրաժեշտ է 
դադար, որպեսզի կարողանան անցում կատարել մի գործողությունից մեկ այլ 
գործողության։  

Գերակտիվ երեխաները դեռևս վաղ տարիքից տարբերվում են իրենց 
հասակակիցներից. նրանք ունենում են քնի խանգարումներ, ավելի հաճախ են լաց 
լինում, կարող են նկատվել խոսքի բնականոն զարգացման խանգարումներ, խոսքի 
ընկալման դժվարություններ։  

Ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի դրսևորումներն 
ավելի հաճախ հանդիպում են տղաների, քան աղջիկների մոտ հիմնականում ավագ 
նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքում և սկսում են նվազել 
սեռահասունություն շրջանում, քանի որ ձևավորվում են ինքնատիրապետման և 
վարքագծի կարգավորման հիմքերը։  

Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշի 
առկայության մասին նախազգուշացնող ազդակներ 

Տվյալ համախտանիշն ունեցող երեխաների մոտ հանդիպում են հետևյալ 
դրսևորումները՝  

● երեխան դժվարանում է կենտրոնացած պահել ուշադրությունը երկար 
ժամանակով կամ կենտրոնանալ մանրուքների վրա, դժվարանում է 
ուշադրությունը մի գործողությունից տեղափոխել մեկ այլ գործողության վրա:  

● Անփութության, ցրվածության պատճառով սխալներ է թույլ տալիս դպրոցական 
հանձնարարություններում, կատարված աշխատանքներում և այլ 
գործունեության մեջ (օրինակ՝ բաց է թողնում տառեր, վանկեր, տողեր, կարող 
է գտնել խնդրի լուծումը, սակայն չնշել քայլերի նկարագրությունը), ինքնուրույն 
կատարված աշխատանքներում անուշադրության սխալներն ավելի շատ են 
հանդիպում: 

● Հաճախ տպավորություն է ստեղծվում, որ երեխան չի լսում իրեն ուղղված 
խոսքը (օրինակ՝ թվում է, որ նրա մտքերն այլ ուղղությամբ են կենտրոնացած, 
նման պահերի նա կարող է անգամ չարձագանքել իր անվանը): 

● Հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում գրավել նրա ուշադրությունը, 
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որպեսզի հետևի հրահանգներին և աշխատանքն ավարտին հասցնի․  կարող է 
մեծ ոգևորությամբ սկսել առաջադրանքի կատարումը, բայց արագ 
հիասթափվել կամ շեղվել՝ անավարտ թողնելով այն: 

● Կարող է դժվարանալ ինքնուրույն կատարել մի քանի գործողություն 
պարունակող առաջադրանքներ (օրինակ՝ մեկից ավել անհայտով խնդիրներ 
կամ հավասարումներ լուծել): 

● Սովորաբար խուսափում է ներգրավվել այնպիսի առաջադրանքների 
կատարման մեջ, որոնք պահանջում են երկարատև մտավոր լարվածություն 
կամ երկարատև կենտրոնացում (օրինակ՝ դպրոցական կամ տնային 
աշխատանքները կատարելը, ձևաթղթերի լրացումը): 

● Հաճախ է կորցնում դպրոցական կամ անձնական իրերը: 
● Հեշտությամբ տարվում է արտաքին այլ ազդակներով (անգամ եթե չլինեն 

ուշադրությունը շեղող ազդակներ, նա կարող է հիշել և խոսել իր 
հետաքրքրությունների մասին): 

● Հաճախ մոռացկոտություն է ցուցաբերում առօրյա իրավիճակներում, 
դժվարանում է ինքնակազմակերպվել, պլանավորել և իրականացնել իր 
առօրյան (օրինակ՝ կազմակերպել և կառավարել տրված ժամանակը, կատարել 
պարտականություններ կամ հանձնարարություններ՝ դասավորել պայուսակը, 
լրացնել օրագիրը, որոշել իր անելիքները)։ 

● Երեխան անհանգիստ է և աղմկոտ. հաճախ նկատվում են ձեռքերի և ոտքերի 
անհանգիստ շարժումներ (դասաժամերի ընթացքում կամ այլ 
իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է մնալ տեղում նստած կամ անշարժ 
կանգնած, քայլում է, նստած վիճակում շարժվում, թակում կամ ոտքերով 
հարվածում, առաջադրանքները կատարում է իրեն հարմար դիրքում): 

● Բնորոշ է չափից ավել և աննպատակ շարժողական ակտիվություն. երեխան 
վազում է, փորձում է ինչ-որ տեղ բարձրանալ, ընդ որում այնպիսի 
իրավիճակներում, երբ դա անընդունելի է: 

● Սովորաբար դժվարանում է հարմարվել տարբեր սոցիալական 
իրավիճակներում, օրինակ՝ սպասել մինչև կհասնի իր հերթը կամ շարք 
կանգնել, երեխայի համար դժվար է լինել այնպիսի վայրերում, որտեղ 
սահմանափակվում է նրա ազատ շարժվելու հնարավորությունը: 

● Սովորաբար դժվարանում է երկար ժամանակ հանգիստ վիճակում մնալ և 
խաղալ ակտիվ ֆիզիկական շարժումներ չպահանջող խաղեր, ինչպես օրինակ 
լոտոներ, տրամաբանական և սեղանի խաղեր։  

● Երեխան շատախոսում է, տալիս է հարցեր, երբ դրա կարիքը չկա, չի սպասում 
հարցի պատասխանին, անմիջապես տալիս է հաջորդ հարցը կամ խոսում է 
մեկ այլ թեմայից, հաճախ ընդհատում է զրուցակիցներին, մասնակցում 
ուրիշների խոսակցությանը, միջամտում: 

● Երեխայի պահվածքը փոփոխական է, կարող է լինել հանգիստ կամ 
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տագնապային, ինչի արդյունքում փոխվում է նրա կողմից կատարված 
աշխատանքի արդյունքը: 

● Երեխան քնում է շատ ավելի քիչ, քան հասակակիցները: 
● Հաճախ մոռանում է արձանագրել տնային հանձնարարությունները, կատարել 

դրանք կամ բերել կատարված աշխատանքները դպրոց: 
● Երբեմն տագնապայնության բարձր մակարդակն առաջացնում է 

լարվածություն, ինչը բացասաբար է ազդում ձեռագրի և գրելու հմտությունների 
վրա: 

● Երեխայի մոտ նկատվում են տրամադրության կտրուկ տատանումներ: 
● Երբեմն վտանգավոր գործողություններ է կատարում՝ չգիտակցելով 

հետևանքները, սակայն հատուկ արկածներ կամ սուր զգացողություններ չի 
փնտրում (օրինակ՝ հատում է փողոցը՝ առանց կողքերը նայելու): 

● Երեխան շուտ է ձանձրանում և հիասթափվում միանման, կրկնվող բանավոր և 
գրավոր առաջադրանքներից. ուղեղի շատ արագ վերլուծելու կարողության 
արդյունքում նրանց համար կրկնվող առաջադրանքները թվում են ժամանակի 
անիմաստ կորուստ, իսկ անընթեռնելի ձեռագիր ունենալը բացատրվում է 
նրանով, որ գաղափարները մտքում ավելի արագ են ծնվում, քան երեխան 
կարողանում է հանձնել դրանք թղթին: 

● Երեխայի ակտիվության մակարդակը ավելի է բարձրանում հոգնածության 
ժամանակ (օրինակ՝ երեկոյան ժամերին, երբ պետք է քնի, շատանում են 
երեխայի աննպատակ շարժումները) [28; 115]: 

Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Ուշադրության պակաս և գերակտիվության համախտանիշ ունեցող 
սովորողների կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները՝ 

● կիրառեք ոչ խոսքային ազդանշաններ դասը սկսելու և ավարտելու համար 
(օրինակ՝ ձեռքի զանգ, ծափ, թակոց, երաժշտություն և այլն):  

● Մշակեք մի քանի նախազգուշացնող ազդակներ, օրինակ՝ ձեռքի ժեստ, կպչուն 
թղթեր, հայացք կամ դիմախաղ, որպեսզի կարողանաք դրանց միջոցով 
աննկատ հուշումներ կամ զգուշացումներ անել։ 

● Տվեք ազատ մասնակցության հնարավորություն. ավելորդ էներգիան 
սպառելով՝ երեխան կկարողանա հեշտությամբ ամրապնդել կամ մտաբերել 
սովորածը (օրինակ՝ երբեմն նման երեխաներին անհրաժեշտ է լինում 
բազմապատկման աղյուսակն ասելու համար թռչկոտել մեկ ոտքի վրա կամ 
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բանաստեղծությունն արտասանել՝ ձեռքերը շարժման մեջ պահելով): 
● Հիասթափություններից զերծ պահելու նպատակով սովորողին 

հնարավորություն տվեք ընտրել իր կարողություններին համապատասխան 
ուսումնական նյութեր (օրինակ՝ առաջարկեք կարդալու փոխարեն լսել գրքի 
աուդիո տարբերակը, որը հնարավորություն կտա երեխային աշխատելու 
ընթացքում շարժվել և հասկանալ պատմվածքի իմաստը): 

● Հնարավորինս նվազեցրեք դասարանում ուշադրությունը գրավող 
առարկաները կամ ազդակները, փակ պահեք պատուհաններն ու դռներն 
ավելորդ աղմուկից խուսափելու համար։ 

● Նախապես տրամադրեք երեխային հաջողության հասնելուն և ոչ թե 
հակառակը. հրահանգները տվեք առանձնացված, հաջորդական քայլերով, 
անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք դրանք (առավել արդյունավետ է 
գրատախտակի վրա կամ առանձին կպչուն թղթի վրա գրել առաջադրանքն ու 
նպատակին հասնելու հաջորդական քայլերը)։ 

● Օրվա սկզբին աշխատեք ամենաբարդ նյութերի վրա. օգտագործեք 
տեսողական և լսողական ազդակներ նոր նյութը տպավորիչ մատուցելու 
համար՝ դիագրամներ, պաստառներ, պատկերներ, տեսաֆիլմեր, 
ձայնագրություններ, սահիկաշարեր և այլն: 

● Ստեղծեք թեմատիկ կամ ամենօրյա աշխատանքային թեստեր ավելի քիչ և 
պարզ հանձնարարություններով, առավել հաճախ կազմակերպեք կարճ 
վիկտորինաներ գիտելիքի ստուգման համար, հնարավորություն տվեք 
երեխային աշխատանքը կատարել բանավոր կամ գրավոր՝ ըստ 
նախասիրության: 

● Երկարաժամկետ նախագծերը բաժանեք կարճաժամկետ քայլերի և 
յուրաքանչյուր քայլի համար նպատակ սահմանեք՝ պլանավորելով անելիքները, 
ինքնուրույն աշխատանքները ցանկալի է կազմակերպել փոքր խմբերով, քանի 
որ այս երեխաները դժվարանում են ինքնակազմակերպվել և հետևել 
առաջադրանքի հաջորդական քայլերին, օրինակ՝ ընդհանրական 
հրահանգների փոխարեն ցանկալի է կիրառել կոնկրետ հրահանգներ (նստեք 
ձեր տեղերում, հանեք գրիչները, փակեք գրքերը և այլն): 

● Ընդունեք ուշացրած կամ մասնակի կատարված առաջադրանքները և 
խրախուսեք յուրաքանչյուր կատարած աշխատանքի համար: Հաճախ 
ուսուցիչները, փորձելով խրախուսել երեխային, ասում են, որ նա իրեն այսօր 
բավականին լավ է պահել, դա նույնպես հիշեցնում է երեխային իր 
անվերահսկելի վարքագծի մասին, փոխարենը պետք է ասել, որ շատ հաճելի 
էր տեսնել, թե ինչպես է երեխան մասնակցում դասին:   

● Ստեղծեք յուրաքանչյուր առարկայի համար առանձին գունային բաժանումներ 
ունեցող օրագրեր և համոզվեք, որ այն ամենը, ինչ հանձնարարվել է երեխային, 
տեղադրված է ճիշտ բաժնում (տնային հանձնարարությունների և ծնողներին 
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ուղղված առաջարկությունների համար կարելի է նաև նախատեսել առանձին 
նոթատետրեր, ներդիրներ կամ թռուցիկներ, կարելի է թույլ տալ նաև 
ձայնագրող սարքավորումների կիրառումը): 

● Կանխատեսելի դարձրեք երեխաների օրվա գրաֆիկը, երեխային 
հնարավորինս զերծ պահեք անկանխատեսելի և անակնկալ 
փոփոխություններից, փորձեք երեխաների հետ միասին սահմանել հաջորդ 
օրվա անելիքները, անհրաժեշտության դեպքում մշակեք նաև յուրաքանչյուրի 
շաբաթական գրաֆիկը: 

● Դասի սկզբում ներկայացրեք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեք երեխաներից և ինչ 
անակնկալներ են նրանց սպասվում դասի մոտիվացիան ապահովելու համար:  

● Նշումներ կատարեք գրատախտակին, պաստառների վրա կամ խնդրեք մի 
քանի երեխաների կրկնել այն, ինչի մասին խոսվում էր ուշադրության պակաս 
ունեցող երեխաների մոտ նոր նյութն ամրապնդելու նպատակով։ 

● Ստեղծեք ոչ պաշտոնական աջակցության խումբ, որի վրա կարող եք հույս դնել՝ 
խորհրդակցել կամ խնդրել, որպեսզի օգնեն դասապրոցեսի ընթացքում կամ 
այն պլանավորելիս. ներգրավված կարող են լինել առավել փորձառու 
ծնողները, ուսուցիչները, ուսուցչի օգնականները և, իհարկե, աջակցության 
խմբի մասնագետները՝ հոգեբան, հատուկ մանկավարժ և այլն, առանձին 
դեպքերում կարելի է դասարանի երեխաներից ոմանց առաջարկել աջակցողի 
դերը, որը հաճախ առավել արդյունավետ է լինում, օրինակ՝ կազմեք զույգեր՝ 
ամենաուշադիր և կարգապահ երեխաներին կցելով ուշադրության պակաս և 
գերակտիվության համախտանիշ ունեցող երեխաներին: 

● Օգնեք սովորողին պահել իր գրասեղանը հավաք վիճակում. անհրաժեշտ է 
մշտապես այնտեղից վերցնել շեղող առարկաները և թողնել միայն այն, ինչն 
անհրաժեշտ է տվյալ դասաժամին, քանի որ դասապրոցեսի ամբողջ 
ընթացքում երեխան կարող է շարունակել փնտրել իրեն անհրաժեշտ 
առարկաները: 

● Կազմեք դասարանի կարգ ու կանոնի վերաբերյալ պաստառներ երեխաների 
հետ միասին (չգրել ընդհանրական բառեր, օրինակ՝ լավ վարքագիծ, այլ 
բառացի ներկայացնել դրա օրինակները՝ լուռ մնալ, կատարել տրված 
հրահանգները, չխանգարել մյուսներին և այլն) և տեղադրեք դրանք տեսանելի 
վայրում. այս երեխաները չունեն կանոնակարգման կարողություն, ուստի 
անհրաժեշտ է արտաքին ցուցիչներով հիշեցնել նրանց թույլատրելիի սահմանը՝ 
չնշելով պատժիչ միջոցներ, այլ հակառակը՝ սահմանելով խրախուսող միջոցներ 
դրական պահվածքի համար: 

● Սովորողի պահվածքի նկատմամբ Ձեր վերաբերմունքն արտահայտելիս 
գնահատականն ուղղեք երեխայի արարքին, այլ ոչ թե անձին: 

● Սովորողին դադար առնելու հնարավորություն տվեք, երբ նա անհանգիստ և 
իմպուլսիվ վիճակում է, թույլ տվեք նրան միայնակ մնալ դասարանի 
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նախընտրելի հատվածում և հանգստանալ՝ կատարելով իր սիրելի 
աշխատանքը։  

● Դասընկերներին սովորեցրեք անտեսել գերակտիվ երեխայի բացասական 
վարքագիծը: 

● Հիշեցրեք սովորողներին, որ նրանցից յուրաքանչյուրը մրցում է ինքն իր հետ՝ 
զարգացնելով իր իսկ ունակությունները, քանի որ բոլորի կարողությունները 
տարբեր են, ուստի նրանց կարող է տրվել տարբեր առաջադրանքներ, 
կատարման ժամկետները նույնպես կարող են տարբեր լինել։ Ուշադրության 
պակաս ունեցող երեխաները մշտապես պետք է ունենան հստակ սահմանված 
ժամկետներ առաջադրանքի կատարման համար: 

● Զարգացրեք հիշողությունը. սովորեցրեք երեխաներին կիրառել տեսողական 
պատկերների կոդավորման կամ ասոցիացիաների միջոցով մտապահել 
կարևոր տեղեկատվությունը, ընդգծել կամ նկարել մտապահվող նյութը 
(մնեմոտեխնիկան), խրախուսեք բարձրաձայն կարդալը [28; 46; 102]:   
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Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ 

 

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող սովորողների  
զարգացման առանձնահատկությունները 

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարման ժամանակ հոգեկան գործընթացներն 
անհամաչափ են զարգանում. երեխաներն ունենում են հաղորդակցման 
արտահայտված խնդիրներ, ինքնամփոփ են և խուսափում են շրջապատի հետ 
շփումից: Երեխաները չեն շփվում ո՛չ ծնողների և ո՛չ էլ հասակակիցների հետ. տանը 
ծնողների հետ, կամ հասակակիցների շրջապատում իրենց այնպես են պահում, 
ասես մենակ լինեն․  չեն արձագանքում, երբ իրենց կանչում են, ուրիշների վրա 
ուշադրություն չեն դարձնում, խաղում են միայնակ, երբեմն մենախոսում են, երբեմն՝ 
լռում: Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաները սիրում են շփվել 
առարկաների հետ, այլ ոչ թե մարդկանց, երբեմն մարդկային դեմքն աուտիստիկ 
սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաների համար գերուժեղ գրգռիչ է, ուստի 
նրանք խուսափում են ուղիղ հայացքներից, տեսողական կոնտակտից: Այս 
երեխաները կարող են անտարբեր կամ գերզգայուն լինել զգայական ազդակների 
(լույս, ջերմություն, ձայն, ցավ) նկատմամբ: Նրանց հույզերը սահմանափակ են, 
հաճախ՝ անտարբեր կամ սառն են նույնիսկ ծնողների նկատմամբ, սակայն դրա հետ 
մեկտեղ կարող են շատ խոցելի և վախեցած լինել: Վարքային տարբեր 
դրսևորումները հաճախ պայմանավորված են նրանց վախերով: Շրջապատի շատ 
առարկաներ և երևույթներ նրանց համար կարող են դառնալ վախերի առաջացման 
պատճառ: Սովորաբար վախերը լինում են կայուն բնույթի և կարող են տարիներով 
պահպանվել: Փոփոխությունները, նոր իրադարձությունները, առարկաներն ու 
մարդիկ երեխաների մոտ անհանգստության և տագնապայնության զգացում են 
առաջացնում, այդ իսկ պատճառով երեխաները ձգտում են անփոփոխ պահել 
շրջապատող աշխարհը և դիմադրություն են ցուցաբերում անգամ աննշան 
փոփոխության նկատմամբ [79; 94]:  

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաների ինտելեկտուալ 
հնարավորությունները տատանվում են լայն սահմաններում․  նրանք կարող են 

Քննարկման հարցեր 

• Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները։  

• Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումների առկայության 
մասին նախազգուշացնող ազդակներ:  

• Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող 
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու 
արդյունավետ ռազմավարություններ: 
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ունենալ մտավոր բարձր ընդունակություններ, տարբեր բնագավառներում լինել 
շնորհալիներ․  ունենալ բացառիկ երաժշտական լսողություն, նկարչական, 
հաշվողական ընդունակություններ: Այս ամենի հետ մեկտեղ նրանց մտավոր 
գործունեությունն ընդհանուր առմամբ ուղղորդված չէ, հաճախ արտաքին 
ուշադրության կենտրոնացման դժվարություններ են ունենում, հատկապես այն 
դեպքերում, երբ տվյալ առաջադրանքը կամ գործողությունն իրենց չի հետաքրքրում: 
Երեխաները կարող են խաղալ միևնույն խաղը՝ միօրինակ բովանդակությամբ, 
նկարել միևնույն առարկաները, շարունակ կրկնել միևնույն շարժումները:  

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաները կարող են ունենալ 
շարժունակության խանգարումներ, ոչ կամային շարժումներ, ինքնասպասարկման 
հմտությունների հետ կապված դժվարություններ [101]:  

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումների առկայության մասին  
նախազգուշացնող ազդակներ 

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխան՝  

● ունենում է կրկնվող շարժումներ (առավել հաճախ ոգևորության դեպքում): 
Երեխան կարող է ճոճել մարմինը կամ պտտել ձեռքում որևէ առարկա, երբեմն 
այս գործողությունները կարող են դիտվել միաժամանակ: 

● Քայլում, ցատկոտում է ոտնաթաթերի վրա կամ թռչկոտում է՝ ոտքերը 
հատակին հազիվ հպելով: 

● Առարկաները և խաղալիքներն ընկալում է ոչ ամբողջական․  սովորողը կարող 
է հետաքրքրվել դրանց մի մասնիկով, օրինակ՝ շարունակ պտտել մեքենայի 
անիվը: 

● Մշտական անհամբերություն և լարվածություն է դրսևորում հանրային 
վայրերում․  առավել հաճախ՝ անծանոթ և մարդաշատ միջավայրում: 

● Կարող է դրսևորել ագրեսիվ վարքագիծ՝ հրել, կծել, հարվածել դիմացինին, 
նետել, կոտրել իրեն շրջապատող իրերը և վնասել ինքն իրեն (օրինակ՝ գլուխը 
պարբերաբար հարվածել սեղանին, հատակին կամ պատին, կծոտել ձեռքերը 
և այլն):  

● Կարող է երկարատև նայել միևնույն ուղղությամբ՝ առանց թարթելու, հաճախ 
թեք հայացքով: 

● Հաճախ չի արձագանքում խոսքային և/կամ ոչ խոսքային հրահանգներին, 
կարող է անգամ թվալ, թե նա մեզ չի լսում։ Կարող է չարձագանքել անգամ իր 
անվանը: 

● Շփման հմտություններ չի դրսևորում, շփվում է միայն իր կողմից նախընտրելի 
մարդկանց հետ, խուսափում է տեսողական կոնտակտից: 

● Ունենում է զրույցը սկսելու կամ վարելու դժվարություններ, կարող է բացակայել 
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գիտակցված խոսքը, կարող է անհասկանալի, չիմաստավորված վանկեր և 
ձայներ արտաբերել (օրինակ՝ տկը-տկը, պտը-պտը, հու-հու), մենախոսել: 

● Հաճախ իր մասին խոսում է երրորդ դեմքով, խոսքը մոնոտոն է: 
● Ուտում կամ հագնում է միայն իր նախընտրած միօրինակ սնունդը կամ 

հագուստը [101]: 
● Դժվարությամբ է հարմարվում փոփոխություններին, օրինակ՝ խուսափում է նոր 

ծանոթություններից, նոր միջավայրից, անգամ դժվարանում է նախընտրած 
գործունեության տեսակը փոխել կամ խաղալ նոր խաղալիքով: 

● Հույզերն ու զգացողություններն արտահայտելու դժվարություններ է ունենում․  
նա կարող է չժպտալ, չլացել, չարձագանքել այնպիսի զգայական ազդակների, 
ինչպիսիք են ցավը, ջերմությունը, կարող է դրսևորել անտարբերություն կամ 
գերզգայունություն աղմուկի, բարձր ձայների, հպման նկատմամբ: 

● Դրսևորում է իրավիճակին անհամապատասխան հույզեր, օրինակ՝ ծիծաղում է, 
երբ դրա համար չկան ակնհայտ պատճառներ: 

● Չի օգտագործում հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցներ, այլ փորձում է 
անորոշ շարժումներով ձգվել դեպի իրեն անհրաժեշտ պարագան կամ 
օգտագործել ուրիշի ձեռքն ինչ-որ բան ցույց տալու համար: 

● Չի փորձում գրավել մյուսների ուշադրությունը, ցուցաբերում է 
անտարբերություն անգամ ընտանիքի անդամների նկատմամբ, միևնույն 
ժամանակ կարող է դրսևորել կապվածություն կոնկրետ անձի հանդեպ: 

● Ունենում է ուշադրությունը կենտրոնացնելու, պահպանելու և տեղափոխելու 
դժվարություններ, օրինակ՝ համառ ջանքերի անդյունքում երեխան կարող է 
կենտրոնանալ առաջադրանքի վրա, սակայն արագ հոգնում է կամ շեղվում այլ 
ազդակով, դժվարանում է անմիջապես անցում կատարել մի գործողությունից 
մյուսը։  

● Դրսևորում է ընտրողական վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի և շրջակա 
միջավայրում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ: 

● Կարող է լինել չափազանց ակտիվ կամ պասիվ: 
● Շարունակ կրկնում է իրեն տրված հարցը կամ մուլտֆիլմերից, երգերից, 

գովազդներից որոշակի հատվածներ: 
● Առարկաներն ու խաղալիքները չի կիրառում ըստ նշանակության: 
● Դժվարանում է հետևել ընդհանուր կարգուկանոնին, օրինակ՝ երեխան 

անհամբեր է, ակտիվ, կարող է կանգնել և քայլել դասապրոցեսի ընթացքում 
կամ դուրս գալ դասարանից, դպրոցից: 

● Հաջորդականությամբ դասավորում է մատիտները, մեքենաները, 
առանձնացնում է առարկաներն ըստ գույների, քանդում և նույնությամբ 
կառուցում է աշտարակները, չի սիրում, երբ խախտվում է իր կողմից 
սահմանած իրերի հաջորդականությունը: 

● Վախեր է ունենում մարդկանցից, կենդանիներից, բարձր ձայներից, նոր, 
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անծանոթ միջավայրերից, հին կառույցներից և այլն: 
● Հաճախ կարող է չկատարել անգամ պարզ հրահանգները, եթե չունենա 

ցանկություն կամ կատարել միայն որոշ մարդկանց կողմից տրվող 
հրահանգներն ու առաջադրանքները: 

● Երեխան կարող է չարձագանքել այն հարցադրումներին, որոնք արվում են իրեն 
անծանոթ տարբերակով: 

● Նկատվում են վատ սովորություններ (անպետք, կեղտոտ առարկաների 
համտեսում, ձեռնաշարժություն, զուգարանային գործողությունների 
անվերահսկելիություն և այլն): 

● Կարող է ուսումնասիրել և ծանոթանալ նոր առարկաների և մարդկանց հետ՝ 
հոտ քաշելով, բերանին մոտեցնելով: 

● Ունի սևեռվածություն կոնկրետ առարկաների և գործողությունների 
նկատմամբ․  խաղում է միայն մեքենաներով, դուրս է գալիս տանից միայն 
սիրելի տիկնիկի հետ, սիրում է միայն համակարգչային խաղեր և այլն: 

● Սոցիալական համագործակցության մեջ չի ներգրավվում կամ ներգրավվում է 
մասամբ։ 

● Դրսևորում է անտարբերություն այլոց հույզերի նկատմամբ։ 
● Չի հետաքրքրվում դերային խաղերով․  խաղը հագեցած է նույնատիպ, 

միօրինակ և կրկնվող գործողություններով, ստեղծագործ խաղը բացակայում է։ 
● Ավելի շատ հետաքրքրվում է անշունչ առարկաներով, քան մարդկանցով [28; 

79]։  

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող  
սովորողների ներառումը դասարանում խթանելու  

արդյունավետ ռազմավարություններ 

Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության 
մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապահովելու համար ուսուցիչներին 
առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ ռազմավարությունները․  

● ստեղծեք կառուցողական միջավայր. աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում 
ունեցող երեխաներն իրենց ավելի հարմարավետ են զգում, երբ ունենում են 
հստակ ռեժիմ և նվազագույն շեղումներ իրենց պլանավորած 
ժամանակացույցից: Նրանք նախընտրում են կանխավ իմանալ, թե ինչ է 
արվելու, որքան ժամանակում, երբ պետք է սկսեն, երբ ավարտեն, և ինչպիսին 
պետք է լինի նրանց հաջորդ քայլը: 

● Օգտագործեք տեսողական և լսողական խթանիչներ (գծապատկերներ, 
տեսանյութեր, լուսանկարներ, ձայնագրություններ, քարտեր, պաստառներ, 
կպչուն թղթեր և այլն)՝ հաշվի առնելով երեխայի ընկալման և մտապահման 
առաջատար ձևը՝ տեսողական, լսողական, շոշափողական:  
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● Խրախուսեք սոցիալական շփումն ու հաղորդակցումը ինչպես դպրոցում, 
այնպես էլ դրանից դուրս. ստեղծեք այնպիսի միջավայր, որը երեխաներին 
խրախուսում է շփման և հաղորդակցման հմտություններ ձեռք բերել՝ 
կիրառելով խոսքային և ոչ խոսքային միջոցներ: 

● Խոսեք պարզ և հստակ, հրահանգն ուղեկցել ժեստերով, դիմախաղով. 
աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաները կարող են 
չհասկանալ վերացական հասկացությունները կամ խրթին 
նախադասությունները․  նրանք հակված են բառացիորեն հասկանալ 
ասվածը:  

● Տվեք լրացուցիչ ժամանակ տեսածն ու լսածը հասկանալու համար. հարկավոր 
չէ շտապեցնել կամ վերափոխել հրահանգները, քանի որ դա միայն կհետաձգի 
պատասխանը: 

● Նվազեցրեք զգայական գրգռիչները՝ հաշվի առնելով դրանց նկատմամբ 
երեխայի գերզգայունությունը: 

● Նախանշեք ընտրության կոնկրետ սահմաններ. ընտրություն կատարելն այս 
երեխաների համար կարող է դառնալ գրեթե անհնար, եթե տարբերակները 
շատ են:  

● Ապահովեք հետադարձ կապը, քանի որ չստանալով արձագանքը՝ նրանք 
կարող են ընդհատել համագործակցությունը: Կարևոր է պահել տեսողական 
կոնտակտն աշխատանքի ընթացքում և խրախուսել երեխային այն ավարտին 
հասցնել: 

● Խուսափեք տագնապ կամ վախ առաջացնող իրավիճակներից՝ շրջանցելով 
դրանք հոգեբանի խորհրդատվության միջոցով: 

● Գրավեք ուշադրությունը՝ աշխատանքներում ներառելով երեխային 
հետաքրքրող և մոտիվացնող գործողություններ: 

● Ստեղծեք հաղորդակցման մոտիվացիա. այս երեխաները կարող են տարբեր 
միջոցներով հուշել իրենց ցանկությունների մասին, սակայն հնարավորինս 
ձգձգելով երեխայի ցանկության կատարումը` անհրաժեշտ է դրդել նրանց 
հաղորդակցվելու: 

● Դասարանում նախատեսեք հանգստի անկյուն. տագնապային և իմպուլսիվ 
վարքային դրսևորումների դեպքում հնարավորություն տվեք երեխային 
առանձնանալ և հանգստանալ այնտեղ [28; 66]: 

  



                                Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլs                 
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Գնահատման այլընտրանքային տարբերակներ 
 վարքի և հուզական ոլորտի խանգարումների դեպքում 

Հաճախ հաշվի առնելով սովորողների զարգացման 
առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտություն է առաջանում ուսուցման 
գործընթացում կիրառել գիտելիքների ստուգման և գնահատման այլընտրանքային 
տարբերակներ։ Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը.  

● ստեղծեք թեմատիկ կամ ամենօրյա աշխատանքային թեստեր ավելի քիչ 
և պարզ հանձնարարություններով, առավել հաճախ կազմակերպեք կարճ 
վիկտորինաներ գիտելիքի ստուգման համար, հնարավորություն տվեք 
երեխային աշխատանքը կատարել բանավոր կամ գրավոր՝ ըստ 
նախասիրության: 

● Գիտելիքների ստուգում իրականացնելուց առաջ կազմեք բանավոր 
համաձայնագրեր (պայմանագրեր) սովորողների գործունեությունը 
վերահսկելու համար: Ուսուցչի և սովորողի միջև նախնական ձեռք 
բերված պայմանավորվածությունը թույլ կտա սովորողին հասկանալ, թե 
ինչ գնահատական նա կարող է ակնկալել: 

● Փորձեք զրույցի միջոցով նախնական որոշված գնահատականը 
համեմատել երեխայի ինքնագնահատման արդյունքի հետ 
(քննադատական գնահատում)։ 

● Ընդունեք և գնահատեք ուշացրած կամ մասնակի կատարված 
առաջադրանքները և խրախուսեք յուրաքանչյուր կատարած 
աշխատանքի համար:  

● Գնահատեք միայն սովորողներին ծանոթ ձևաչափով և գնահատման 
չափանիշներով, որոնք կարելի է մշակել նաև համատեղ։ 

● Ստուգողական աշխատանքի առաջադրանքը տվեք դասի այն 
հատվածում, երբ սովորողն աշխատունակ է։ 

● Հնարավորություն տվեք երեխային նորից պատասխանելու բարձր 
գնահատական ստանալու համար: 

● Գնահատեք՝ հաշվի չառնելով տրամադրված հավելյալ ժամանակը։ 
● Գնահատեք՝ հաշվի առնելով անհատական ուսուցման պլանով 

յուրաքանչյուր երեխայի կարողություններին համապատասխան 
սահմանված նպատակները։   
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Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, 
աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ վարքի և հուզական ոլորտի 

խանգարումներ ունեցող սովորողների համար 

Հույզերի և վարքի կառավարման դժվարություններ ունեցող երեխաներին 
տրամադրվող մանկավարժահոգեբանական աջակցության հիմնական ուղղությունը 
նրանց գործունեության արդյունավետ կազմակերպումն է՝ հաշվի առնելով այս 
երեխաների հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները: Դրանք զենքեր են 
ուսուցչի ձեռքում, որոնք նա կարող է արդյունավետ օգտագործել ուսուցման 
գործընթացը կազմակերպելիս։ Պետք է միշտ հիշել, որ նրանք ուղղակի երեխաներ 
են, որոնք ունեն բոլորիս աջակցության կարիքը։ 

Առօրյա կյանքում և ուսումնառության գործընթացում վարքի և հուզական 
ոլորտի խանգարումներ ունեցող սովորողների ակտիվությունը և մասնակցությունը 
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է նրանց տրամադրել համապատասխան 
մասնագիտական ծառայություններ, ապահովել աջակցող սարքերով և 
տեխնոլոգիաներով։ Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝  

● աջակցող մասնագետներ` լոգոպեդ, հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, 
սոցիալական մանկավարժ, 

● այլընտրանաքային ծառայություններ` անձնական օգնական, էրգոթերապիա, 
վարքային թերապիա, երաժշտաթերապիա, արտթերապիա, 
պարաշարժողական թերապիա, հիպոթերապիա, հիդրոթերապիա,  

● աջակցող սարքեր և տեխնոլոգիաներ`  
 այլընտրանքային հաղորդակցման մեթոդներ, սարքավորումներ և 

ծառայություններ, 
 կրթական հարմարեցված ծրագրեր, պլաններ, հարմարեցված 

դիդակտիկ նյութեր և դասագրքեր (լուսանկարներ, բառանկարներ և 
այլն),  

 GPS սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս հետևել աուտիստիկ 
սպեկտորի և ուշադրության խանգարումներ ունեցող անձանց 
տեղաշարժին և իմանալ նրանց գտնվելու վայրը մոլորվելու դեպքում։ 
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ԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
(hաջողված պատմություններ) 

Ամեն ինչ կարգին է, դու միշտ կարող ես կրկին փորձել։ 

Անահիտի պատմությունը 

Անահիտ։ Ես 6 տարեկան եմ, ապրում եմ ծնողներիս և 10 ամսական եղբորս 
հետ, որոնց ես շատ սիրում եմ։ Շուտով կլրանա մեկ տարին, ինչ ես հաճախում եմ 
դպրոց։ Ունեմ շատ ընկերներ և սիրում եմ նրանց հետ խաղալ սեղանի տարբեր 

խաղեր և գրեթե միշտ հաղթում եմ։ Հաճախ ինձ թվում է, որ 
շրջապատում ինձ չեն սիրում, բայց նաև հասկանում եմ, որ երբեք 
անտեսված չեմ եղել։ Ես հաճախ եմ հուզվում, երբ ինձ սկսում են 

նախատել կամ ուղղել։ 
Ուսուցիչ։ Անահիտին ճանաչում եմ նախակրթարանից, նա 

միշտ կարողացել է զսպել հույզերը, աննշան բաներից չի հուզվել, որևէ աշխատանք 
կատարելիս եթե ձախողել է, չի նեղվել և փորձել է կրկին։ Անահիտի վարքագիծը 
փոխվել է վերջին մեկ տարում․  սկզբում ես դա կապում էի նախակրթարանից դպրոց 
տեղափոխվելու ճգնաժամի հետ, սակայն դիտարկումների 
արդյունքում հասկացա, որ խնդիրն այլ բնույթ ունի։ 
Կազմակերպեցի հանդիպում Անահիտի ծնողների հետ, որին 
ներկա էր նաև Անահիտի փոքրիկ եղբայրը։ Նրանց հետ զրույցի 
ընթացքում ես իմացա, որ նույնպիսի հուզական դրսևորումներ 
Անահիտն ունենում է նաև տանը, դրանից ելնելով որոշեցի այցելել նրանց նաև 
տանը։ Այցելության ընթացքում հետևում էի Անահիտի վարքագծին․  հատկապես 

այն դեպքում, երբ մայրը զբաղվում էր փոքրիկի խնամքով, նա սկսում էր 
ուշադրություն չդարձնել ինձ վրա, դրսևորում էր ցուցադրական 
վարքագիծ, սկսում էր նվնվալ, տեղի-անտեղի ձայն էր տալիս 
մայրիկին՝ փորձելով գրավել նրա ուշադրությունը։ Այս ամենը 
վերլուծելով՝ հասկացա, որ հուզական պոռթկումները կապված են 
ընտանիքում փոքր երեխայի ծնունդի հետ։ Որոշեցի պարբերաբար 

զրույցներ ունենալ ծնողների հետ՝ արդյունավետ օգտագործելով այն 
ժամանակը, երբ նրանք գալիս էին Անահիտին դպրոցից տուն տանելու։ Զրույցների 
ընթացքում փորձում էի ծնողներին բացատրել, որ երեխան կարող է սովորել նաև 
սխալվելու միջոցով, և պետք չէ պահանջել նրանից ունենալ լավագույն 
արդյունք առաջին իսկ փորձից։ Սխալվելու պարագայում պետք չէ 
երեխայի վրա զայրանալ, այլ պետք է մոտիվացնել նրան փորձել 
նորից ու նորից։ 

Քանի որ մեր դպրոցում չունենք համապատասխան 
մասնագետներ, ես սկսեցի տեղեկություններ որոնել տարբեր 
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տեղեկատվական հարթակներից և բացահայտեցի, որ գոյություն ունեն փակ 
ծնողական խմբեր, որտեղ քննարկվում են երեխաների դաստիարակության հետ 
կապված հարցեր և տրվում ծնողավարության հմտությունների 
զարգացման վերաբերյալ խորհուրդներ համապատասխան 
մասնագետների կողմից։ Արդյունքում ծնողներն իմացան, որ 
Անահիտի հուզական լարվածության պատճառը մանկական խանդն 
էր, և ինչպես մասնագետներն էին նրանց խորհուրդ տվել, սկսեցին 
նրա հետ հաճախ խոսել իր մանկությունից և բացատրել, որ փոքրիկ 
եղբոր նկատմամբ ուշադրության բարձրացումը կապված է բացառապես նրա 
անօգնականության և ոչ թե նրան ավելի շատ սիրելու հետ։ Այս ամենից հետո 
Անահիտը հասկացավ, որ ինքն էլ է այդ տարիքում եղել, և իրեն էլ են այդքան 
ուշադիր խնամել, ինչպես իր փոքրիկ եղբորը։ 

Այդ ընթացքում ես՝ որպես ուսուցիչ, սկսեցի ավելի նրբանկատ լինել Անահիտի 
հուզական դրսևորումների նկատմամբ․  երբ նա լաց էր լինում 
կամ հուզվում էր, ես այլևս չէի հարցնում Ի՞նչ է պատահել, 
Ինչո՞ւ չես դադարում լաց լինել, Քեզ ո՞վ է նեղացրել և այլն, 
դրա փոխարեն լուռ մոտենում էի և գրկում նրան։ Իմ այս 
մոտեցման համար հիմք հանդիսացավ մի հոդվածում 

կարդացածս տեղեկությունն այն մասին, որ գրկախառնությունները խթանում են 
ուղեղի այն կենտրոնների աշխատանքը, որոնք պատասխանատու են հույզերի և 
որոշումների կայացման համար։ 

Ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ իմ հաջողություններով․  տարեվերջում Անահիտն 
ամբողջովին ներգրավված էր փոքրիկ եղբոր խնամքի աշխատանքներում և շատ 
ուրախ էր դրա համար, ինչպես նաև կարևոր էր համարում իր՝ որպես ավագ քրոջ 
դերը։ Նա այլևս առաջվա լացկանը չէր ինչպես տանը, այնպես էլ դպրոցում, չէր 
հուզվում պարտվելիս, ընդունում էր դիմացինի հաղթանակն ու իրեն ուղղված 
նախատինքը։ 
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Վարքի հետ կապված խնդիրները մի՛ նույնացրեք չարության հետ։ 

Արենի պատմությունը 

Արեն: Ես 13 տարեկան եմ և սովորում եմ 8-րդ դասարանում: Դպրոցում 
երեխաների շրջանում հայտնի եմ որպես չար» Արեն, իսկ ուսուցիչներիս շրջանում 
բնութագրվում եմ որպես դժվար կամ բարդ երեխա: Դժվար եմ թե բարդ, 

չգիտեմ, բայց որ չար չեմ, այլ հակառակը՝ բարի եմ, դա հաստատ 
գիտեմ: Ամենից շատ սիրում եմ համակարգչային խաղեր խաղալ և 
զբաղվել կենդանիների խնամքով: Դասերն էլ սովորում եմ՝ ըստ 
ցանկության, և կան առարկաներ, որոնք ուղղակի անտանելի են ինձ 
համար:  

Ուսուցիչ: Արենը հմայիչ, չարաճճի աչքերով, 
խելացի, շատ անմիջական, անկաշկանդ հաղորդակցվող 
տղա է: Մեր դասարանում սովորում է արդեն մեկ տարի. մինչ 
այդ սովորել է այլ դպրոցում, որտեղ վարքի հետ կապված 
խնդիրներ է ունեցել և արդյունքում ծնողները, մտածելով, որ 
խնդիրն ուսուցիչների և համադասարանցիների մեջ է, փոխել են դպրոցը: Նշեմ, որ 
Արենն անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ է թե՛ համադասարանցիների, թե՛ 
ուսուցիչների հետ, քանի որ չենթարկվող, համառ և շուտ բռնկվող երեխա է: Եթե 
դասի ժամանակ նրան ինչ-որ բան դուր չի գալիս, միանգամից, առանց մտածելու, 

որ կարող է դրանով վիրավորել ընկերոջը կամ ուսուցչին, 
արտահայտվում է, իսկ նկատողության դեպքում ավելի է գրգռվում 

և դրսևորում ագրեսիվ վարքագիծ, խոսում է գոռալով, 
ծիծաղելով, երբեմն նաև՝ ծամածռություններ անելով: Եթե 

դպրոցում ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակ է լինում, անկախ ամեն 
ինչից ուսուցչական անձնակազմն արդեն գիտի, որ Արենը մեջն է, թեկուզ դա իրեն 
հաճախ չի էլ վերաբերվում: Սկզբնական շրջանում, երբ Արենը չէր կարողանում 
կառավարել վարքը՝ դասարանի կանոներին համապատասխան, նրան ուսուցիչները 
1 միավոր էին դնում այդ առարկայից վարքի պատճառով, բայց դա անօգուտ էր: 
Այնուհետև ուսուցիչները սկսեցին ծնող կանչել և բողոքել. դա էլ էր ապարդյուն: Ես 
միակն էի, որ կարողանում էի Արենի հետ հանգիստ խոսել թեկուզ այն ժամանակ, 
երբ նա նյարդայնացած էր: Դպրոցում ունեինք հոգեբան, որին Արենն 
ուղղակի չէր ընդունում և հոգեբանի հետ հանդիպումներին չէր 
մասնակցում: Արենն իր վարքով խանգարում էր առաջին հերթին 
ինքն իրեն, քանի որ դասերի նկատմամբ անտարբեր էր, սովորածն 
էլ չէր ուզում պատմել կամ գրել։ Այս ամենը հանգեցրեց այն բանին, 
որ ուսուցիչներն աստիճանաբար սկսեցին անտեսել Արենի վարքային 
խնդիրները՝ առանց դրանց հաղթահարման ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու: 
Որոշեցի Արենի հետ աշխատել դասերից հետո, հասկանալ նրա 
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նախասիրությունները և այդպիսի վարքի դրսևորման պատճառները: Հանդիպում 
ունեցա Արենի ծնողների հետ, պատմեցի նրանց իմ որոշման մասին և նրանց 
համաձայնությամբ սկսեցի հանդիպման առաջին փորձերս: Ուզում եմ նշել, որ Արենն 
ընտանիքի միակ երեխան է, ծնողները նրան երբեք, ոչ մի հարցում «ոչ» չեն ասել, և 

որոշակի սահմաններ չեն դրվել: Ծնողները, ծանրաբեռված լինելով 
առօրյա հոգսերով, հիմնականում քիչ էին շփվում Արենի հետ: Տղայի 
դաստիարակությամբ փոքր տարիքից զբաղվել է դայակը:  

 Ամեն օր դասերից հետո Արենի հետ հանդիպում էինք դպրոցի 
ակումբում, որտեղ տարբեր տարիքի երեխաներ զբաղվում էին 
դասապատրաստման աշխատանքներով կամ ընթերցանությամբ: 

Ես և Արենը սկզբում ուղղակի զրուցում էինք, իսկ հետո, երբ հասակացա, որ Արենը 
սիրում է հոգ տանել կենդանիների մասին, նրան առաջարկեցի միասին զբաղվել 
ձկների խնամքով, նա շատ ոգևորվեց, և մենք գնեցինք մեր 
առաջին 2 ձկնիկներին: Արենը հոգ էր տանում նրանց մասին՝ 
աստիճանաբար դրանց թիվն ավելացնելով: Արդեն դպրոցի 
նախասրահներում ունեինք ձկների մի քանի ակվարիումներ, 
որոնք գտնվում էին Արենի վերահսկողության ներքո: 

Արենի վարքը փոխվել էր, քանի որ նա այնքան զբաղված էր ձկներով, որ այլևս 
կոնֆլիկտների ժամանակ չուներ: Բոլորն արդեն գիտեին, որ դպրոցի ձկների 
պատասխանատուն Արենն է, և ցանկացած միջադեպի դեպքում, որը կապված էր 
նրանց խնամքի կամ ակվարումների վերանորոգման հետ, դիմում էին նրան: Արենն 
այնքան էր կարդացել ձկների մասին, որ նույնիսկ Սովորեցնողն ինքն է 
սովորեցնում նախագծի շրջանակներում կրտսեր դպրոցի սովորողներին 
ներկայացրեց Ձկներ խնամելու արվեստը» թեմայով դասախոսություն և 
գործնական աշխատանք: Արենը դասերից հետո՝ երեկոյան էր գնում տուն, քանի որ 
դպրոցում գտել էր իր հոգեհարազատներին՝ ձկներին, որոնք նույնիսկ իրենց 
անուններն ունեին, և դա միայն հասանելի էր Արենին: 

Արենին արդեն բոլորը ճանաչում էին որպես Ձկնասեր Արեն: Հետագայում 
իմացա, որ Արենի երազանքն է եղել ձկներ պահելը, բայց քանի որ մայրն ու հայրը 
կենդանիներ չեն սիրում, նա այդպես էլ մինչև 13 տարեկանը չէր կարողացել հասնել 

իր երազանքին: Արենն ունի 
մասնագիտական երազանք. նա ուզում 
է դառնալ անասնաբույժ և էլի շատ 
երազանքներ, որոնք համոզված եմ 
իրագործելի են:  
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Ամենից հեշտ իրականանում են այն երազանքները,  
որոնց հարցում չեն կասկածում։ 

Սամվելի պատմությունը 

Սամվել: Ես Սամվելն եմ, մայրս ասում է, որ վաղաժամ ծնունդ եմ, քանի որ 
անհամբեր եմ եղել դեռ մինչև ծնվելս: Սովորում եմ 7-րդ դասարանում, ես 12 
տարեկան եմ: Սիրում եմ իմ դանդաղկոտ ընկերներին, բայց նրանք ոչ միշտ են ինձ 

հասկանում, երբեմն բարկացնում են: Ինքս ինձ վրա էլ եմ հաճախ 
բարկանում. ես դժվարանում եմ զսպել ինձ տարբեր 
իրավիճակներում, չեմ կարողանում սպասել այնքան, ինչքան 

հարկավոր է, մոռացկոտ եմ և թափթփված, երբեմն՝ անփույթ ու 
դյուրագրգիռ, չեմ նկատում շատ մանրուքներ, անուշադիր եմ 

դասերին, հոգնում եմ և ձանձրանում միանման դասերից, արդյունքում սկսում եմ այլ 
զբաղմունք փնտրել, մյուսներին խանգարել, գրում եմ նույնպես շատ արագ, ինչի 
արդյունքում թույլ եմ տալիս ցրվածության սխալներ, իսկ 
ձեռագիրս ուսուցչուհուս խոսքերով անընթեռնելի է: Նախկին 
ուսուցչուհիս ասում էր, որ ես անդադար շարժվում եմ, 
անկարգություններ անում և վատ օրինակ եմ մյուսների 
համար․  ես բազմիցս փորձել եմ վերանայել պահվածքս, բայց 
ինձ մոտ դա ուղղակի չէր ստացվում՝ անկախ իմ կամքից: Վերջին երեք տարիներին 
ես բազմաթիվ հաջողություններ եմ ունեցել, քանի որ դպրոցում բոլորը սկսել են ինձ 
հասկանալ և օգնել բարկացնելու փոխարեն, հաջողություններ ունեմ նաև սպորտում. 
ես սովորել եմ իմ մեջ կուտակել ամբողջ էներգիան և անհամբեր սպասել լողի 
դասերին: Երազանքներս իրականանում են, ես այլևս «անօգուտ» ու «ավելորդ» չեմ 
զգում ինձ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ տանը, բայց պիտի նշեմ, որ այս ամենն ավելի 

շատ երջանկացնում է ուսուցչուհուս և, իհարկե, ծնողներիս, ովքեր իմ 
հետ կապված մեծ սպասելիքներ ունեն: 

Ուսուցիչ: Արդեն երեք տարի աշխատում եմ Սամվելի հետ, այդ 
ընթացքում փորձել եմ ուսումնասիրել համացանցում եղած բոլոր 
տվյալները գերակտիվության և ուշադրության պակասի վերաբերյալ: 

Այս տարի մենք հնարավորություն ունեցանք դպրոցում համագործակցել 
աջակցող մասնագետների հետ, ինչն էլ ավելի արդյունավետ դարձրեց ուսուցիչների 
աշխատանքը: Սամվելն ուշադրության կենտրոնացման, մանր 
մոտորիկայի, ինքնակառավարման դժվարություններ ունի: Նրա 
ծնողները մինչև վերջերս մտահոգված էին, որ յոթերորդ 
դասարանի աշակերը դժվարանում է ինքնակազմակերպվել, 
վերահսկել իր հույզերն ու վարքը՝ չունենալով ընկալման որևէ 
դժվարություն: Խորհրդակցելով աջակող թիմի մասնագետների հետ՝ ես 
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առաջարկեցի Սամվելի ծնողներին երեխային լողի տանել: Երրորդ տարին է, ինչ 
Սամվելը հաճախում է լողի, ինչն անճանաչելի դարձրեց տղային. այժմ նա ավելի լավ 

է վերահսկում իր նուրբ շարժումները, ավելի հանգիստ է ու 
կազմակերպված: Իհարկե դա միայն սպորտով զբաղվելու արդյունքը 
չէ մեր ուսուցչական համակազմն ամեն ամիս քննարկումներ էր 
կազմակերպում որոշելու համար, թե ինչպես և ինչ մեթոդներով 
կարող ենք օգնել երեխային մասնակից դառնալ դասապրոցեսին և 

վերահսկել իր իմպուլսիվ պահվածքը, չէ՞ որ նա լավ ունակություններ 
ունի և նպատակասլաց է:  

Նախ և առաջ մենք որոշեցինք բացահայտել երեխայի ուժեղ կողմերը, ինչպես 
նաև՝ վարքագծային կարիքները՝ օգտագործելով միավորային գնահատականները, 
ոչ ֆորմալ դասարանական ու արտադասարանական դիտարկումները, ինչի 
արդյունքում կարողացանք հասկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակներում է փոխվում 
երեխայի վարքը։ Դա հիմնականում կապված էր նրա արագ 
մտածելու կարողության հետ, ինչի պատճառով երեխան հաճախ 
ձանձրանում էր, հոգնում, չէր կարողանում համբերել և սպասել իր 
հերթին կամ գրավոր աշխատանքի ավարտին: Որից հետո ես 
առաջարկեցի փոխել ուսուցման մեթոդները, քանի որ արդեն 
բավականին ինֆորմացված էի և գիտեի, որ առավել ինտերակտիվ 
մոտեցումները կգրավեն երեխայի ուշադրությունը և կհամապատասխանեն երեխայի 
ակադեմիական ու վարքագծային պահանջներին: Լինելով դասարանի դասղեկ՝ ես 
սկսեցի աշխատանքները. նախ երեխաների հետ կազմեցինք կարգուկանոնի 
պաստառներ, հետո փորձեցի Սամվելի դերը կարևորել դասարանի և դպրոցի 
կարգուկանոնի պահպանման գործընթացում, ինչը բավականին արդյունավետ էր: 
Ես փորձում էի անդադար կապ պահել երեխայի հետ հայացքով, ժեստով կամ 
ուղղակի խոսքով թույլ չէի տալիս նրան երկար ժամանակով հանգիստ վիճակում 
մնալ․  ծանրաբեռնում էի երեխային թեկուզ դասարանական աշխատանքներով, 
որոնք նա հաճույքով էր կատարում և այլևս ժամանակ չէր ունենում ավելորդ 

վիճաբանությունների կամ 
անկարգությունների, որոնք, իհարկե, 
կանխամտածված չէին: Սամվելը 
կենսախինդ, հոգատար, խելացի և մեծ 
հեռանկար ունեցող երեխա է, նա սիրում է 
ակտիվ և ուրախ միջոցառումների 
մասնակցել և զբաղվել տարաբնույթ 
գործողություններով:  

Ես սիրով կշարունակեմ աջակցել 
Սավելին:  
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Զգացմունքներն ու հաղորդակցումը պատկերների միջոցով։  

Մհերի պատմությունը 

Մհեր: Ես 8 տարեկան եմ, սովորում եմ 3-րդ դասարանում, նախկինում հաճախ 
բացակայում էի, նախընտրում էի տանը մնալ, դասարանում գտնվելն ինձ համար 
հեշտ չէր: 

Ես շատ վատ եմ քնում, մանավանդ այն օրերին, երբ 
մայրիկս ու քույրիկս տանը մաքրություն են անում․  աղմկոտ 
է լինում և անդադար լսվում են մաքրող սարքավորումների 
ձայները: Նման օրերին ես արթնանում եմ վատ 
տրամադրությամբ, չեմ ցանկանում շփվել մարդկանց հետ, 
ուզում եմ նստած մնալ իմ հանգստի անկյունում և ճոճվել: Սկզբում մայրս ինձ դպրոց 
էր տանում հիմնականում այն ժամերին, երբ դասերն արդեն ավարտված էին լինում, 
որպեսզի տարբեր խաղեր խաղամ իմ սիրելի մասնագետների հետ, աստիճանաբար 
հարմարվեմ դպրոցին և չլարվեմ: Նրանք օգնում էին ինձ հաղթահարել մարդկանց 
հանդեպ վախը, նույնիսկ կազմակերպում էին խաղեր քիչ թվով երեխաների հետ: 

Ծնողներս անգամ ուզում էին ինձ այլ դպրոց տեղափոխել, որտեղ 
երեխաների թիվը քիչ է, դասերը հեշտ են, իսկ մասնագետներն 
ավելի շատ, սակայն ես չցանկացա անծանոթ վայր տեղափոխվել, 

քանի որ ինձ հանգիստ չեմ զգում նոր տարածքում և նոր 
մարդկանց միջավայրում: Ինձ բարկացնում ու վախեցնում են բարձր 

ձայներն ու մարդկանց հպումները, իսկ ուսուցչուհիս պահպանում է դասարանում 
լռություն, դասամիջոցներին ուղեկցում է ինձ, թույլ է տալիս առանձնանալ, երբ 
ցանկանում եմ, նա փորձում է հասկանալ ինձ առանց խոսքերի, երբ ուղղակի 
մատնացույց եմ անում, օգնում է մասնակցել դասերին և ընկերանալ մյուսների հետ: 
Ես հասկանում եմ ինձ ուղղված հրահանգները, սակայն որ միշտ եմ ցանկանում 
արձագանքել դրանց։ Ինձ համար շատ դժվար է նաև բառերով բացատրել, թե ինչ 
եմ զգում կամ ուզում։ 

Ուսուցիչ: Մհերը հետաքրքիր երեխա է․  առաջին իսկ օրվանից նա տարբերվում 
էր մյուսներից, սկզբում ես շատ էի դժվարանում, բայց չհանձնվեցի և սկսեցի 
համագործակցել երեխայի ծնողների և քրոջ հետ. նրանք ինձ շատ օգնեցին․  
սովորեցի, թե ինչպես պետք է հաղթահարել տագնապի րոպեները, 
ինչպես գրավել երեխայի ուշադրությունը, օգնել նրան խուսափել 
սթրեսային վիճակներից: Օրինակ՝ խմբային խաղերի ժամանակ եթե 
մասնակիցների թիվը գերազանցում էր երեքը, երեխան սկսում էր 
պտտվել տեղում կամ ճոճվում էր, եթե նստած վիճակում էր, նա չէր 
արձագանքում անգամ իր անվանը, նրա անհանգստությունը 
կրկնապատկվում էր, եթե փորձում էի ձեռքով դիպչել ուսին, որպեսզի 
հանգստացնեմ, նույն վարքագիծը դիտվում էր, երբ վիկտորինաներ էի 
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կազմակերպում և դասարանը դառնում էր աղմկոտ կամ երբ դասարանում փոխվում 
էր լուսավորությունը, կահույքի դասավորությունը: Երբեմն երեխայի բողոքներն 
ուղեկցվում էին հրումներով: Նա չէր նայում զրուցակցի աչքերին, սակայն երբ 

հետաքրքրվում էր որևէ առարկայով, հայացքը շատ երկար չէր կտրում 
դրա մի մասնիկից և շարունակ պտտում էր այն: Անհնար էր լինում 
փոխել նրա գործունեության բնույթը: Մասնագետների փոքր 
հուշումներով ես կարողացա հաղթահարել նման խնդիրները․  
երեխան նույնիսկ սկսեց կատարել տրված առաջադրանքները՝ 

առարկաների և պատկերների համադրում․  խմբավորում, սակայն ավելի 
դժվար էր ստացվում նրա հետ հաղորդակցվելը: Իհարկե դրա ելքն էլ կար, բայց 
սկզբում Մհերը միայն որոշ ձայնարկություններ էր արտաբերում, երբեմն, երբ 
երեխան անհանգիստ էր, դրանք նմանվում էին ճիչերի, իսկ երբ լավ 
տրամադրություն էր ունենում, թվում էր, թե ծանոթ մեղեդի է փորձում արտաբերել: 
Հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցներ դժվարանում էր կիրառել, միայն անորոշ 
կերպով փորձում էր ձգվել դեպի իրեն անհրաժեշտ վայրը կամ առարկան, անգամ 
եթե երեխան կարող էր ինքնուրույն հասնել պահարանում դրված 
որևէ առարկայի, զգուշություն էր ցուցաբերում, չէր բարձրանում 
այնտեղ, որտեղից կարող էր ընկնել: Ես փորձում էի 
չարձագանքել նրա խնդրանքներին և մոտիվացնել երեխային ինչ-
որ միջոցներով արտահայտելու իր ցանկությունները: Աջակցող 
մասնագետները սովորեցրին երեխային որոշ նշաններ, սիմվոլիկ ժեստեր, բայց մեզ 
չհաջողվեց հաղորդակցվել դրանց միջոցով, որի պատճառը, կարծում եմ, երեխայի 
լարվածությունն էր, նմանակման հմտությունների բացակայությունը կամ ընկալման 
դժվարությունները: Հետևաբար, համաձայնեցված հաղորդակցումն ապահովելու 
համար ընտրվեց պատկերների փոխանակման համակարգ (PECS՝ Picture Exchange 
Communication System), որն արդյունավետ միջոց է հաղորդակցման տարբեր 
խնդիրներ ունեցող երեխաների համար: PECS-ի ուսուցումը հիմնված է վարքագծի 
կիրառական վերլուծության սկզբունքների վրա։ Դրա նպատակն է ինքնաբուխ ու 
ֆունկցիոնալ հաղորդակցության զարգացումը: Առավել հաջողված դեպքերում 
երեխան սովորում է PECS-ի միջոցով պատասխանել հարցերին և 

մեկնաբանություններ կատարել՝ օգտվելով գործիքի համապատասխան 
բաժիններից:  

Տարեվերջին նկարահանվեց մի տեսանյութ, որտեղ Մհերն 
ինքնաբուխ կերպով PECS-ն օգտագործում էր հարցադրումներ 
կատարելու և իր ցանկություններն արտահայտելու համար: Նա 
կիսում էր իր հուզմունքն ու ուրախությունը համադասարանցիների 

հետ: Շարունակական խմբային աշխատանքներից հետո երեխան դիմում էր նրանց՝ 
նայելով դեմքերին։ Այս պարագայում մեր հաջողությունն ապահովեց մեկ այլ 
մոտեցում. Մհերը շփվում էր միայն մեկ երեխայի հետ, ավելին՝ նա ինքն էր 
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նախաձեռնում շփումը: Այդ հանգամանքն օգտագործելով՝ կարողացանք ներառել 
երեխային նախ փոքր խմբում, հետո՝ ավելի մեծ: Մհերը սկսեց սիրել երեխաների հետ 
խաղերը, չնայած որ երբեմն նախընտրում էր ուղղակի դիտել մյուսների 
զվարճանքները: 
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ՈՒՍՈՒՑԻՉ - ԾՆՈՂ - ՄԱՍՆԱԳԵՏ  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ, 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ՄԱՍ 3․   
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Դպրոցների, ծնողների, աշակերտների և մասնագետների միջև 
համագործակցությունը կրթական գործընթացի կարևոր գործոններից մեկն է, 
հատկապես ներառական կրթության համատեքստում։ Երբ ընտանիքը և 
ուսումնական հաստատությունն աշխատում են համագործակցելով, երեխայի 
կարիքին համապատասխան միջավայրային հարմարեցումների ապահովումն 
առավել հեշտ է դառնում, ինչի արդյունքում շահում է հենց երեխան: Նշված 
գործոնները շատ կարևոր են երեխայի ուսումնառության համար:  

Այս նախադրյալներն են նպաստում, որպեսզի դպրոցն ու ընտանիքն ունենան 
միանման սպասումներ ու օժանդակեն երեխայի ուսման գործընթացին: Այս 
համագործակցության արդյուքում շահում են ոչ միայն երեխան ու ծնողը, այլ նաև 
դպրոցը: 

Այս գլխում խոսելու ենք ուսուցիչ-ծնող-մասնագետ համագործակցության 
մասին, որը հանդիսանում է երեխայի համար արդյունավետ և որակյալ կրթության 
ապահովման նախադրյալ: 
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ՄԱՍ 3. ՈՒՍՈՒՑԻՉ - ԾՆՈՂ - ՄԱՍՆԱԳԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ, 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Համագործակցության դերը 

Սկզբում երազանքներն անհնար են թվում, այնուհետև՝  
անիրականանալի, իսկ հետո՝ անխուսափելի»։ 

Քրիստոֆեր Ռիվ 

Երեխայի զարգացման գործընթացում ընտանիքը այն կարևորագույն 
օղակ է, որտեղ տեղի է ունենում ամենակարևորը՝ երեխաների ծնունդն 

ու դաստիարակությունը, հասարակության ապագա անդամների 
նյութական և հոգևոր արժեքների ստեղծումն ու որպես անձ 

ձևավորումը։ Հայտնի է, որ  ընտանեկան միջավայրում տեղի է 
ունենում երեխայի առաջնային սոցիալականացումը, դերային 
և վարքագծային կարծրատիպերի, արժեքային համակարգերի 

և աշխարհայացքի ձևավորվումը: Առաջին հերթին ընտանիքն է 
հոգ տանում երեխայի անվտանգության և կարիքների մասին, կրթում 

ու դաստիարակում նրան, ապահովում հոգեբանական հանգստություն ու 
հարմարավետություն [34]: Սակայն երբ երեխան դառնում է դպրոցահասակ, 

դաստիարակման և կրթման գործընթացը տեղափոխվում է կրթական 
հաստատություն։ Այս փուլում ընտանիքը հանդիսանում է այն սոցիալական 
միջավայրը, որտեղ երեխան դպրոցում անցկացրած ժամերից հետո փորձում է 
վերլուծել օրվա իրադարձությունները, տպավորությունները և տեղեկությունները:  

Հատկանշական է, որ դպրոցական կյանքում ծագող խնդիրների նկատմամբ 
երեխայի վերաբերմունքի մեջ գերակշռող մաս են կազմում ընտանեկան 
միջավայրում ձեռք բերված սոցիալական դիրքորոշումները, որոնք նպաստում կամ 
խոչընդոտում են դժվարությունների դրսևորմանը, այդ իսկ պատճառով ընտանիքի 
դերը երեխայի հոգեկան առողջության պահպանման գործում եղել և մնում է միշտ 
արդիական: 

Երեխայի կյանքում կրթական հաստատության առաջացումը չի նվազեցնում 
ընտանիքի դերի կարևորությունը, ուստի շատ կարևոր է, որ ընտանիքն ու դպրոցը 
հանդես գան որպես գործընկերներ [29], քանի որ դպրոցների, ծնողների, 
սովորողների և մասնագետների միջև համագործակցությունը կրթական 
գործընթացի կարևոր գործոններից մեկն է հատկապես ներառական կրթության 
պայմաններում, երբ հաջողությունը կախված է կրթության գործընթացին մասնակող 
բոլոր օղակներից և մարդկանցից։ 

Երբ ծնողի ներգրավվածությունը երեխայի կրթության կազմակերպման 
գործընթացում հասնում է նվազագույն մակարդակի, ընտանիքը դուրս է մղվում 
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երեխայի կրթության հարցերով զբաղվող թիմի աշխատանքից, և նրան կարծես 
տրվում է միայն մասնագիտական կարծիք լսողի դերը։ Մանկավարժական 
աշխատողները երեխայի գնահատականների, ծրագրային նպատակների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդելիս օգտագործում են մասնագիտական 
բառապաշար, որը ոչ միշտ է հասկանալի ընտանիքի անդամներին և անուղղակի 
ուղերձ է առ այն, որ նրանք թիմի անդամ չեն։ Արդյունքում համագործակցություն 
տեղի չի ունենում։  

Այս խնդիրների հաղթահարման միակ ճանապարհը ընտանիք - դպրոց կապի 
զարգացումն է, ընդ որում՝ այդ գործընթացի առանցքային տարրը մասնագետների, 
ուսուցիչների, սովորողների և ծնողների միջև դրական փոխհարաբերություններն են: 
Երբ դպրոցի և ծնողների միջև հարաբերությունները հաստատվում են, որոշ 
ժամանակ անց ընտանիքում ձևավորվում են մասնագետների հետ աշխատելու 
հմտություններ։ 

Այսպիսով՝ ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար դպրոցը պետք է 
հետաքրքրված լինի ծնողների հետ ակտիվ համագործակցմամբ:  

Ընտանիքի և դպրոցի համագործակցության արդյուքնում տեղի է ունենում 
ընտանիքի դերի փոփոխություն։ Ընտանիքի դերը վերափոխվում է երեխայի 
ուսումնառության պլանավորման գործընթացին վերաբերվող տեղեկատվությունը 
պասիվ ստացողից՝ դառնալով ակտիվ մասնակցողի։ Այս գործընթացը վճռական 
նշանակություն ունի հատկապես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության ճիշտ 
պլանավորման և արդյունավետ իրականացման համար։ Այս փոփոխության 
կարևորությունն այն է,  որ ընտանիքի անդամները կարող են ավելի բովանդակալից 
տեղեկատվություն տալ երեխայի մասին, քան մասնագետները [29]: 

Մ․  Երմոլովայի հետազոտությունները փաստում են, որ երբ ծնողներն ակտիվ 
մասնակցում են ուսուցման գործընթացին, երեխան ցուցաբերում է ավելի բարձր 
առաջադիմություն, դրական վարք, հարգալից վերաբերմունք դասընկերների, 
դպրոցի և ուսուցիչների հանդեպ, ունենում է հավատ սեփական աձի և 
հնարավորությունների նկատմամբ, ինչն էլ խթանում է նրանց ակտիվությունն ու 
մասնակցությունն ուսուցման գործընթացում [31; 45]: Փորձը ցույց է տալիս, որ 
ծնողների և ուսուցիչների շփման և արդյունավետ համագործակցության արդյունքում 
նկատվում են սովորողի կայուն և շարունակական ձեռքբերումներ. նրանց մոտ ավելի 
արագ են ձևավորվում և զարգանում սոցիալական հմտությունները, վարքը 
դրականորեն է վերափոխվում ինչպես տանը, այնպես էլ դպրոցում: Այդ 
հմտությունները կարևոր են ինչպես դպրոցական գործունեության համատեքստում, 
այնպես էլ ապագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում [31]: Ինչպես նշում 
է հայտնի մանկավարժ Ջ․  Դիլոնը. Երեխաները դպրոցը պետք է պատկերացնեն մի 
վայր, որտեղ նրանց ջանքերը հանգում են հաջողությունների, և այդ 
հաջողությունները մեծանում են, երբ ծնողները և ուսուցիչները գտնվում են սերտ 
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համագործակցության մեջ և պատրաստ են օգնել երեխային անհրաժեշտության 
դեպքում: Հենց այս պարզ պատճառով էլ  դպրոցը պետք է ստեղծի բարենպաստ և 
հարմարավետ միջավայր ուսումնական գործընթացի սահուն և արդյունավետ 
իրականացման համար, որտեղ երեխան կարող է ունենալ բազմաթիվ 
հետքրքրություններ, լինել նախաձեռնող, մասնակցել մի շարք որոշումների 
կայացմանը, սովորել ինքնապաշտպանություն և այլն:   

Ընտանիքի և դպրոցի համագործակցության գործընթացը ենթադրում է 
միասնական մոտեցումներ և պարտավորություններ երեխայի կրթական 
գործընթացում։ Համագործակցության ընթացքում դպրոցը պետք է ներգրավի 
ծնողին դպրոցական միջավայրում՝ թույլ տալով նրանց ակտիվ մասնակցել  դպրոցի 
կազմակերպած միջոցառումներին կամ երեխայի կրթության մասին որոշումների 
ընդունմանը՝ հանդես գալով որպես լիիրավ գործընկերներ [29]: Այս գործընթացը 
նաև նպաստում է ծնողավարման հմտությունների զարգացմանը։ 
Համագործակցության արդյունքում փոփոխվում են ծնողների սոցիալական, 
հուզական և անձնային հատկանիշները․  նրանք սկսում են ավելի լավ հասկանալ 
իրենց երեխաներին, դառնում են ավելի հոգատար, ինքնավստահ, գնահատում են 
երեխայի ձեռքբերումները, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնում նրա սոցիալական, 
հուզական և մտավոր զարգացմանը, հաճույքով միանում են երեխայի կրթության և 
դաստիարակության գործընթացին, ինչպես նաև դրական հարաբերություններ են 
ստեղծում իրենց երեխայի ուսուցիչների հետ: Համագործակցությունը դրականապես 
է անդրադառնում ոչ միայն սովորողի ընտանիքի վրա, այլև դպրոցի վրա, քանի որ 
ուսուցիչներն ավելի ինքնավստահ են դառնում, ձևավորվում է հարգանք սեփական 
մասնագիտության և կատարված աշխատանքների նկատմամբ, աճում է դպրոցի 
հեղինակությունը հասարակության մեջ, դպրոցական ծրագրերը դառնում են ավելի 
հաջողված [31]։ 

Այսպիսով՝ ուսուցիչ-ծնող-մասնագետ համագործակցության նպատակն է 
խրախուսել կայուն, շարունակական և արդյունավետ գործունեություն դպրոցական 
համայնքի բոլոր անդամների միջև՝ ուսուցիչ, մասնագետ, ծնող և սովորող: 
Արդյունավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ է ստեղծել՝ 

● գործուն և ակտիվ խմբեր, որոնք ուղղված կլինեն գործողությունների 
պլանավորմանը, կազմակերպմանը, իրագործմանն ու գործընկերային 
հարաբերությունների գնահատմանը, 

● քաղաքականություն և ռազմավարություն դպրոցական կրթության 
համատեքստում, որտեղ հստակ ամրագրված կլինեն արդյունավետ 
համագործակցության սկզբունքները և փորձը, 

● օգնության տրամադրման հնարավորություն համացանցի միջոցով, որը 
թույլ կտա դպրոցական հաղորդագրություններում կիսվել 
մտահղացումներով, խնդիրներով, 

● արդյունքների, գրանցած հաջողությունների հաշվետվության 
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ներկայացման հստակ մեխանիզմներ, 
● տարեկան պլանի իրականացման համար համագործակցային 

գործողություններ, 
● տեղեկատվական նյութերի տրամադրման հարթակներ, դպրոցներում 

իրականացվող համագործակցային ծրագրերին օժանդակելու նպատակով 
[112]։  

Համագործակցության սկզբունքները 

Անժխտելի է, որ ընտանիք – դպրոց համագործակցությունը դրական 
անդրադարձ է ունենում ուսումնական գործընթացի բոլոր մասնակիցների 
վրա և բարձրացնում է ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը։ 

Ընտանիք – դպրոց համագործակցությունը բարդ գործընթաց է, 
որն ունի բազմաթիվ մեխանիզմներ, սկզբունքներ, մոտեցումներ։ 
Դպրոցի և  ծնողների համագործակցային աշխատանքները 
կարող են իրականացվել ինչպես խմբային (ծնողական 
ակումբներ, խմբային խորհրդատվություններ, խնդիրների 
քննարկումներ, բաց դռների օր, ծնողական 
դասախոսություններ, ծնողական ժողովներ, փորձի 
փոխանակման ծրագրեր, հարց ու պատասխանի երեկոներ), այնպես 
էլ անհատական (անկետավորումներ, խորհրդատվություններ, տնայցեր, 
զրույց, հիշեցման թերթիկներ, գործնական աշխատանքներ, 
նամակագրություն, հեռախոսային զրույցներ) ձևերով: Ծնողական ժողովը 
ծնողների հետ աշխատանքի հիմնական ձևն է, որի միջոցով լուծվում են որոշակի 
խնդիրներ: Սակայն միայն ծնողական ժողովները բավարար չեն արդյունավետ 
համագործակցություն ձևավորելու համար։ Դպրոցի և ընտանիքի 
համագործակցության ամենաարդիական և պահանջված ուղղություններից մեկ այլ 
ձև է ծնողների համար խորհրդատվությունների կազմակերպումը: Հիմնականում այդ 
խորհրդատվությունները կրում են անհատական բնույթ։ Այդ ընթացքում ընտանիքին 
տրամադրվում է ոչ միայն մանկավարժական տեղեկատվություն, այլև ցույցաբերվում 
է հուզական աջակցություն: Այսպիսով՝ մանկավարժները և ծնողներն ունեն 
ընդհանուր նպատակներ և առանց նրանց համագործակցության՝ երեխայի կյանքը 
լիարժեք չէ: Այսպիսով դպրոցը երեխային տալիս է ակադեմիական գիտելիքներ և 
ձևավորում գիտակցական վերաբերմունք իրականության նկատմամբ, իսկ 
ընտանիքն իր հերթին ապահովում է երեխայի գործնական փորձառությունը 
կյանքում:  

Արդյունավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ է հետևել ստորև 
ներկայացված սկզբունքներին։ 

• Վստահել: Ծնողների հետ արդյունավետ շփումը և հաղորդակցումը սկսում է 
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վստահությունից։ Կարևոր է, որ ուսուցիչները վստահեն ընտանիքին, իսկ 
ընտանիքն էլ իր հերթին պետք է վստահի ուսուցիչներին, և ակտիվ 
մասնակցություն ցուցաբերեն իրենց երեխայի կրթության ու զարգացման 
գործընթացին: Երբ ծնողը ինչ-որ բան է պատմում ուսուցչին, պետք է 
վստահեցնել նրան, որ այդ տեղեկությունը գաղտնի է։  

• Պահպանել երկկողմանի կապ: Արդյունավետ հաղորդակցում հաստատելը 
թույլ է տալիս երկու կողմերին էլ հասկանալ միմյանց պահանջները և 
նպատակները: Երբ ուսուցիչը խոսում է ծնողների հետ, պետք է հարցեր տա 
ոչ միայն ուսումնական բնագավառներից, այլև աշակերտի 
հետաքրքրություններից։ Հարցերի միջոցով ուսուցիչը կարող է 
տեղեկատվություն հավաքել ոչ միայն աշակերտի, այլ նաև նրա ընտանիքի 
վերաբերյալ։ 

• Համագործակցել: Համագործակցող կողմերը ընդհանուր եզրեր պետք է 
գտնեն հաջողության հասնելու համար ընդհանուր նպատակներ 
սահմանելիս: Երբ առաջանում է որևէ խնդիր, դժվարություն, պետք է այն 
քննարկել ծնողների հետ։ Պարբերաբար շփվեք ծնողների հետ, և նրանք էլ 
իրենց հերթին կներկայացնեն ձեզ այն խնդիրները, դժվարությունները, 
որոնք նկատել են երեխայի մոտ։ Ուսուցիչը պետք է միշտ հիշի, որ 
ընտանիքները տարբեր են, և բոլորի հետ գործընկերային 
հարաբերություններ հաստատելիս պետք է ցուցաբերել անհատական 
մոտեցում։  

• Կրել ընդհանուր պատասխանատվություն: Ծնողները և ուսուցիչները 
պետք է կիսեն պատասխանատվությունը տանը և դպրոցում ծագած 
խնդիրների լուծման ժամանակ՝ սահմանելով հստակ նպատակներ, 
ռազմավարություններ և ձգտելով միևնույն արդյունքին: 

• Լավատես լինել: Ծնողների և ուսուցիչների փոխհարաբերությունները 
կառուցվում են լավատեսության հիմքի վրա։ Երբ ուսուցիչը հաղորդակցվում 
է ընտանիքի անդամի կամ սովորողի հետ, անհրաժեշտ է խոսակցությունը 
սկսել դրական, լավատեսական նոտայով։  

• Պահպանել ջերմ հարաբերություններ: Դպրոցը երկար ճանապարհ է 
անցնում ծնողների հետ, ուստի պետք է փորձել պահել ջերմ և 
բարիդրացիական հարաբերություններ։ Եղեք ընդունող և աջակցող․  
յուրաքանչյուր դժվարին իրավիճակում ուսուցիչը պետք է առաջարկի իր 
աջակցությունը ծնողին։ 

• Խթանել և քաջալերել: Որպեսզի ծնողը իրեն զգա արժեքավոր, պետք է լսել 
ծնողի առաջարկները, ուսուցումն արդյունավետ կազմակերպելու իր 
մոտեցումները։ Խթանեք, որպեսզի ծնողներն առաջարկեն օգնության իրենց 
տարբերակները, կիսվեն Ձեզ հետ իրենց կողմից արձանագրած 
հաջողություններով [87]։   
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 Համագործակցության ուղղությունները 

Կրթական գործընթացին ծնողներին ներգրավելու և նրանց հետ արդյունավետ 
համագործակցելու նպատակով իրականացվող աշխատանքները տարվում են 4 
հիմնական ուղղություններով՝ ճանաչողական, տեղեկատվական-վերլուծական, 
ակնառու-տեղեկատվական և ժամանցային: 

Ճանաչողական ուղղության նպատակն է ծնողներին ծանոթացնել 
երեխաների տարիքային և հոգեբանական զարգացման 

առանձնահատկություններին և նրանց մոտ ձևավորել երեխաների 
դաստիարակման գործնական հմտություններ: Այս ուղղությամբ 

աշխատանքներն իրականացվում են ընդհանուր և/կամ 
խմբային հավաքների, խորհրդատվությունների, 

անհատական զրույցների, սեմինարների, երեխաների ձեռքի 
աշխատանքների ցուցահանդեսների, ծնողների 

մասնակցությամբ հանգստի, ժամանցային միջոցառումների, 
համատեղ էքսկուրսիաների, զբոսանքների, արշավների 

կազմակերպման, բաց դասերի միջոցով։ 
Ծնողների մասնակցությամբ հանգստի, ժամանցային միջոցառումների, 

համատեղ էքսկուրսիաների, զբոսանքների, արշավների կազմակերպումը, ինչպես 
նաև բաց դասերը հնարավորություն են տալիս ծնողներին դիտարկել իրենց 
երեխաներին այնպիսի իրավիճակներում, որոնք տարբերվում են ընտանեկան 
իրավիճակներից, համեմատել իրենց երեխաների վարքն ու հմտությունները մյուս 
երեխաների վարքի և հմտությունների հետ, ուսուցիչներից ընդօրինակել 
դաստիարակության և ուսուցման մեթոդներ և հնարներ, և, ի վերջո, ուսուցչի հետ 
համատեղ ստեղծել զարգացնող միջավայր երեխաների համար:  

Տեղեկատվական-վերլուծական ուղղության նպատակն է բացահայտել 
ծնողների հետաքրքրություններն ու պահանջմունքները, ինչպես նաև նպաստել 
ուսուցիչների, ծնողների և աշակերտների միջև հուզական կոնտակտի 
հաստատմանը: Այս տարբերակում կարելի է կիրառել տարբեր մեթոդներ, օրինակ՝ 
անկետավորում, թեստավորում, անհատական զրույցներ․  աշխատանքները պետք է 
սկսել ծնողների սոցիալական կարգավիճակի, դպրոցից նրանց սպասումների և 
ակնկալիքների վերլուծությունից:  

Ակնառու տեղեկատվական ուղղության նպատակն է տեղեկատվություն 
հաղորդող նյութերը ձևակերպել և մատուցել այնպես, որ գրավի ծնողների 
ուշադրությունը, ներկայացնել գեղագիտորեն/էսթետիկ ձևավորված, մշտապես 
թարմացնել դրանց պարունակությունը, որպեսզի չկորի դրանց հանդեպ ծնողների 
հետաքրքրությունը (օրինակ՝ նյութը տպված լինի գունավոր թղթերի վրա, լինեն 
նկար-սիմվոլներ, երեխաների խմբային նկարներ և այլն):  

Ժամանցային ուղղությունը միտված է ստեղծելու ջերմ, վստահելի, հուզական 
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հարաբերություններ ծնողների և ուսուցիչների, ծնողների և երեխաների, 
սովորողների և ուսուցիչների միջև: Աշխատանքների այս ուղղությունն 
ամենապահանջվածը, ամենացանկալին, ամենաօգտակարն է: Ժամանցները, 
տոները պետք է կազմակերպել ոչ թե ծնողների համար, այլ ծնողների անմիջական 
մասնակցությամբ, որպեսզի նրանք պատկերացնեն, թե որքան ուժ, եռանդ պետք է 
ներդնել ցանկացած միջոցառում կազմակերպելու համար: Արդյունավետ է նաև այդ 
միջոցառումներին բոլոր ծնողների համագործակցությունը, շփումը միմյանց հետ 
[109]: 
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Երեխայի հետազոտման, նրա կարողությունների, հմտությունների և 
դժվարությունների բացահայտման ու զարգացման հարցերում դպրոցի և 

ընտանիքի համագործակցության միակ շարժառիթն այդ երկու կողմերի 
ընդհանուր հետաքրքրություններն ու շահերն են: Դպրոցի և 

ընտանիքի համագործակցությունը երկարատև գործընթաց է, 
որի միակ նպատակը երեխայի որակյալ կրթության 
ապահովումն է։ Ծնողները և ուսուցիչները հանդիսանում են 
միևնույն երեխայի զարգացմանը նպաստող, նրա 

կրթությունը և դաստիարակությունը իրականացնող անձինք։ 
Ուստի երեխայի դաստիարակությունը և ուսումնառությունը 

արդյունավետ կարող է լինել միայն նրանց ակտիվ 
համագործակցության պայմաններում։ Դա նշանակում է, որ 

անհրաժեշտ է սահմանել դաստիարակության, ուսումնառության և 
զարգացման գործընթացի միասնական նպատակներ, ունենալ միասնական 

ակնկալիքներ և հայացքներ, համատեղ ուժերով մշակել 
ուսումնադաստիարակչական գործընթացում առաջացած խնդիրներն ու դրանց 
լուծման ուղիները, հատկապես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցություն տրամադրելիս: 

Երեխայի կրթության, զարգացման, մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության տրամադրման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման 
կարևոր գործոններից մեկը դպրոցի և ընտանիքի միջև երկկողմանի, կանոնավոր 
հաղորդակցումն է: Արդյունավետ հաղորդակցման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 
մանկավարժական աշխատողները և ծնողները միմյանց հետ փոխանակեն երեխայի 
վերաբերյալ իրենց ունեցած տեղեկատվությունը: Դպրոցներում հաճախ մշակվում են 
նմանատիպ մեխանիզմներ ծնողների ակտիվ հետադարձ կապի ապահովման 
նպատակով [104]: Այսպիսի մեխանիզմների ներմուծումը ապահովում է 
մանկավարժների կողմից ծնողների ակտիվ ներգրավումը։ 

Մանկավարժները պետք է խրախուսեն ծնողներին, նրանց տեղեկացնեն, թե 
ինչպես է կազմակերպվում երեխայի ուսուցման գործընթացը, ինչ 
ռազմավարություններ են կիրառվում, խոսեն այն գործընթացների և գործոնների 
մասին, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ դպրոցում երեխայի առաջընթացի 
վրա: Կրթական հաստատությունը ծնողներին պետք է հստակ տեղեկատվություն 
տրամադրի, ինչպես նաև խորհրդակցի ուսուցման գործընթացի ակնկալվող 
արդյունքների, դպրոցի կողմից պլանավորած միջոցառումների, մշակված և 
հաստատված կարգապահական նորմերի, գնահատման գործիքների և դպրոցի 
նպատակների մասին [29]: 

Ծնող-դպրոց-մասնագետ համագործակցությունը թույլ է տալիս մշակելու 
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երեխայի անհատական ուսուցման պլանի լավագույն օրինակը, քանի որ 
անհատական ուսուցման պլանի մշակումը համագործակցային գործընթաց է, որն 
իրականացվում է սովորողի ուսուցչի, ծնողի և մանկավարժահոգեբանական 
աջակցություն տրամադրող մասնագետների (հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ, 
հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ և այլ մասնագետներ) միջոցով:  

Սովորողի անհատական ուսուցման պլանը մշակող թիմի յուրաքանչյուր անդամ 
ունի իր իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ծնողների մասնակցությունն 
անհատական ուսուցման պլանի մշակման թիմային աշխատանքում կարևոր գործոն 
է։ Նրանք կարևոր տեղեկատվություն են տրամադրում երեխայի ուժեղ և թույլ 
կողմերի, կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև զարգացման 
պատմության վերաբերյալ։ Անհատական ուսուցման պլանավորման և 
իրականացման գործընթացում ծնողը, որպես թիմի անդամ, իրավունք ունի` 

● համաձայնել կամ հրաժարվել անհատական ուսուցումից, 
● մասնակցել բոլոր այն հանդիպումներին, որտեղ քննարկվելու են իր 

երեխայի կրթական կարիքները,  
● մասնակցել իր երեխայի կրթության երկարաժամկետ և տարեկան 

նպատակների վերաբերյալ որոշումների կայացմանը, 
● անհրաժեշտության դեպքում հանդիպում խնդրել թիմի մյուս անդամների 

հետ, 
● ընտրել հանդիպումներին մասնակցելու իրեն հարմար տարբերակը 

(հեռավար կամ առկա), 
● իր տեսանկյունից գնահատել երեխայի ձեռքբերումները, ներկայացնել նրա 

ուսումնառության գործընթացը խթանող կամ խոչընդոտող գործոնները, 
● ստանալ երեխայի առաջադիմության վերաբերյալ նկարագիր ոչ ավելի ուշ, 

քան դպրոցի կանոնակագով սահմանված է բոլոր երեխաների համար [95]։ 
Անհատական ուսուցման պլանավորման և իրականացման գործընթացի 

սահուն և արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար ծնողը պարտավորվում 
է` 

● հաստատել և զարգացնել համագործակցային հարաբերություններ դպրոցի 
հետ, 

● տրամադրել տեղեկատվություն երեխայի կարողությունների, 
հմտությունների և դժվարությունների վերաբերյալ, 

● հետևել և արձանագրել երեխայի առաջընթացը և ձեռքբերումները, 
● դպրոցի հետ քննարկել բոլոր այն խնդիրները, որոնք առաջանում են 

ուսուցման գործընթացում, 
● դիմել դպրոցին, եթե վստահ չէ, որ երեխայի մոտ առաջացած խնդիրների 

հաղթահարման իր կողմից ընտրված ուղին լավագույն տարբերակն է, 
● խթանել երեխայի կարողությունների, հմտությունների և գիտելիքների 

ձեռքբերման գործընթացը։  



 Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում    մեթոդական ձեռնարկլ 
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Անհատական ուսուցման պլանով սահմանված առարկայական ծրագրի 
հարմարեցման, իրականացման և արդյունքների գնահատման գործընթացում 
առաջնային և կարևոր դեր ունի ուսուցիչը։ Որպես անհատական ուսուցման պլանը 
մշակող թիմի անդամ՝ ուսուցիչը պետք է` 

● համագործակցի սովորողի ծնողների կամ նրանց օրինական
ներկայացուցիչների հետ երեխայի կրթության կազմակերպման և
ընտանեկան դաստիարակության հարցերում,

● համագործակցի ուսուցչի օգնականի, սովորողին դասավանդող այլ
ուսուցիչների, մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայություններ մատուցող մասնագետների հետ սովորողի ուսուցման
արդյունավետ մեթոդների, տեխնոլոգիաների, ուսուցման կազմակերպման
ձևերի, անհրաժեշտ հարմարեցումների ընտրության հարցում,

● մասնակցի սովորողի՝ տվյալ առարկայի տարեկան նպատակների
մշակմանը,

● ապահովի անհատական ուսուցման պլանում սովորողի համար
սահմանված նպատակների հաղթահարումը,

● իրականացնի սովորողների դիտարկում, առաջադիմությանը նպաստող
կամ խոչընդոտող գործոնների բացահայտում,

● դիտարկումների արդյունքում իր կողմից հավաքագրված
տեղեկատվությունը ներկայացնի և վերլուծության ենթարկի անհատական
ուսուցման պլանը մշակող թիմի մյուս անդամների հետ,

● իրականացնի կրթության որակի ապահովմանն ուղղված այլընտրանքային
աշխատանքներ, կիրառի ուսուցման տարբեր մեթոդներ` հաշվի առնելով
սովորողի անհատական կարողությունները, առանձնահատկություններն ու
հետաքրքրությունները,

● իրականացնի կատարված աշխատանքների ընթացիկ, կիսամյակային և
տարեկան գնահատում,

● տեղեկություններ տրամադրի սովորողի առաջադիմության վերաբերյալ
նրա ծնողին, մյուս ուսուցիչներին, մանկավարժահոգեբանական
աջակցության թիմի անդամներին և դպրոցի տնօրինությանը դպրոցի
կանոնակագով սահմանված պարտադիր ժամկետներում և/կամ
անհրաժեշտության դեպքում։

Անհատական ուսուցման պլանավորման և իրականացման գործընթացում 
կարևոր դեր ունեն նաև մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
ծառայություններ տրամադրող մասնագետները։ Նրանց կողմից իրականացվող 
հատուկ մանկավարժական, հոգեբանական, լոգոպեդական, սոցիալ-
մանկավարժական և այլ աշխատանքները խթանում են սովորողի՝ իր 
կարողությունների և հնարավորությունների սահմանում մասնակցությունը կրթական 
գործընթացին։ Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ 
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տրամադրող մասնագետը՝ որպես անհատական ուսուցման պլանը մշակող թիմի 
անդամ, պետք է՝  

● մասնակցի սովորողի անհատական ուսուցման պլանի մշակմանը՝ հաշվի
առնելով նրանց զարգացման առանձնահատկությունները, կրթական
կարիքները և հնարավորությունները, ծնողների առաջարկությունները,

● ապահովի անհատական ուսուցման պլանում իր կողմից տրամադրվող
մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայության շրջանակում
սովորողի համար սահմանված նպատակների հաղթահարումը,

● ուսումնասիրի սովորողների գիտելիքների առաջընթացի,
կարողությունների և հմտությունների զարգացման շարժընթացը և
յուրաքանչյուր սովորողի համար առաջարկի կրթական առաջընթացին
նպաստող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ,
աշխատանքային արդյունավետ մեթոդներ,

● ուսուցիչների հետ միասին սովորողի կողմից ուսումնական նյութի
յուրացման առանձնահատկությունների հետազոտման արդյունքների
հիման վրա անցկացնի խմբային և անհատական պարապմունքներ,
ձևավորի ուսումնական նյութը յուրացնելու համար անհրաժեշտ
կարողություններ և հմտություններ,

● խորհրդատվությամբ աջակցի ծնողներին, մանկավարժներին և կրթական
գործընթացի այլ մասնակիցներին սովորողի զարգացման, ուսուցման և
դաստիարակության հարցերում, ինչպես նաև տրամադրի անհրաժեշտ
տեղեկատվություն երեխայի զարգացման համար լիարժեք պայմանների
(այդ թվում՝ առանձնահատուկ) ստեղծման, ծրագրային հարմարեցումների,
հատուկ մանկավարժական ռազմավարությունների և մեթոդների, նյութերի
և ռեսուրսների ընտրության վերաբերյալ,

● տեղեկություններ տրամադրի սովորողի ուժեղ կողմերի և
դժվարությունների վերաբերյալ նրա ծնողին, ուսուցիչներին,
մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի մյուս անդամներին և
դպրոցի տնօրինությանը դպրոցի կանոնակագով սահմանված պարտադիր
ժամկետներում և/կամ անհրաժեշտության դեպքում,

● իրականացնի կատարված աշխատանքների ընթացիկ, կիսամյակային և
տարեկան գնահատում [26]։

Դպրոցի մանկավարժների, աջակցող թիմի մասնագետների և ընտանիքի 
համագործակցության  ձևն ու ինտենսիվությունը ուղղակիորեն անդրադառնում են 
սովորողի կրթական և զարգացման հաջողությունների արձանագրման վրա, ուստի 
վերոնշյալ ցուցումներն ու մեթոդական խորհուրդները կօգնեն գրանցել առավել 
բարձր արդյունքներ և հասնել երեխայի կրթության համատեքստում նախանշված 
նպատակներին։ 
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Հասկացությունների և եզրույթների բառարան 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություն 
Իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա 
ստորաբաժանում, որն իրականացնում է հանրակրթական հիմնական ծրագիր(եր). 

Ներառական կրթություն 
Յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին 
համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի 
ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և 
հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովում։ 

Կրթության առանձնահատուկ պայմաններ 
Անձի հանրակրթական հիմնական ծրագրի յուրացմանը նպատակաուղղված 
առարկայական ծրագրերի և ուսուցման մեթոդների, ուսուցման անհատական 
տեխնիկական միջոցների, հարմարեցված միջավայրի, ինչպես նաև 
մանկավարժական, սոցիալական և այլ ծառայությունների ամբողջություն։ 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ 
Ուսուցման հետ կապված դժվարություններ, այդ թվում՝ զարգացման ֆիզիկական 
կամ մտավոր առանձնահատկություններ ունեցող անձ, որի կողմից հանրակրթական 
հիմնական ծրագրերը յուրացվելու համար անհրաժեշտ են կրթության 
առանձնահատուկ պայմաններ։ 

Հաշմանդամություն 
Առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց ու շրջակա միջավայրի արգելքների 
փոխազդեցության հետևանք, որը խոչընդոտում է նրանց` մյուսների հետ հավասար 
հիմունքներով հասարակական կյանքին լիարժեք ու արդյունավետ 
մասնակցությանը։ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձ 
Անձ, ով ունի ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և զգայական ոլորտների 
երկարաժամկետ կամ կայուն սահմանափակումներ, որոնք, բախվելով տարբեր 
միջավայրային արգելքներին, խոչնդոտում են նրա` մյուսների հետ հավասար 
հիմունքներով, լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցությունը հասարակական 
կյանքին։ 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ 
Ուսումնամեթոդական, հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն, որը 
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ցուցաբերվում է սովորող երեխային, նրա ծնողին և մանկավարժական աշխատողին։ 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն 
Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը գնահատող, 
կրթությանն աջակցող մանկավարժահոգեբանական և այլ օժանդակող 
ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն։ 

Անհատական ուսուցման պլան (ԱՈւՊ) 
Հանրակրության պետական և առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի և 
երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի հիման վրա կազմված 
փաստաթուղթ, որը սահմանում է երեխայի կրթության կազմակերպման տարեկան 
նպատակը, խնդիրները և դրանց հասնելու գործողությունները (ներառյալ՝ աջակցող 
ծառայությունները): 

Աջակցող տեխնոլոգիաներ 
Ցանկացած իր, սարքավորման մաս, կամ արտադրական համակարգ, որը 
առևտրային իմաստով ձեռք է բերվել առձեռն, ձևափոխվել կամ հարմարեցվել է, որն 
օգտագործվում է զարգացնելու, պահպանելու կամ բարելավելու հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների կարողությունները: 

Ուսուցչի օգնական 
Կրթության կազմակերպման գործընթացում ուսուցչին աջակցող մանկավարժական 
աշխատող: 
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Սվաջյան Ա․ Հ․ , Ադամյան Հ․ Ա․ , Գարեգինյան Ա․ Ա․ , Մարգարյան Լ․ Հ․ , Հակոբյան Լ․ Գ․ , 
Քալաշյան Ա․ Ա․ , Գրիգորյան Լ․ Կ․ , Զաքարյան Լ․ Կ․ , Ներսիսյան Ա․ Ռ․ , Հարությունյան 
Գ․ Հ․ , Մուրադյան Ռ․ Մ․ , Մարգարյան Հ․ Վ․  

 
 
 
 
 
 

ԻՆՉՊԵՍ ԽԹԱՆԵԼ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ 
 
 
 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

Ձեռնարկ 
ուսուցիչների համար 
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Տառատեսակը` GHEA Grapalat, տառաչափը 12: Չափսը` 21,0 x 29,7:  
Տպագրությունը` օֆսեթ: Տպաքանակը` 500: 

Տպագրված է ԱԼԲԵԴՈ ԳՐԱՖԻՔՍ գովազդաարտադրական ընկերությունում,  
ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 22ա  
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