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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումը» հետազոտությունն իրականացվել է
‹‹Երեխաների պաշտպանության ցանց›› ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ‹‹ՍԹԱՐԹ›› ծրագրի
շրջանակներում
Հետազոտական աշխատանքներն իրականացրել և վերլուծել է
Էլինե Հայկի Սանթրոսյանը.

սոցիալական աշխատող, երեխաների պաշտպանության ոլորտի փորձագետ
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Նախադպրոցական

կրթություն՝ նախադպրոցական տարիքի

յուրաքանչյուր

երեխայի մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման, ուսուցման, խնամքի և
դաստիարակության

գործընթաց,

որը

նպատակաուղղված

է

երեխայի՝

տարիքին

համապատասխան զարգացմանը, ինքնասպասարկմանը, սոցիալիզացիային, կյանքի
հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, տարրական կրթություն սահուն անցման
ապահովմանը:
Նախադպրոցական տարիք` երեխայի 0- 6 տարեկանը.
Նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատություն՝ իրավաբանական
անձի
կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում, որն
իրականացնում

է

նախադպրոցական

նախադպրոցական տարիքի

կրթական

յուրաքանչյուր

ծրագիր

երեխայի

և

զարգացման,

ապահովում

է

ուսուցման

և

դաստիարակության, ինչպես նաև խնամքի ու հսկողության, առողջության պահպանման ու
ամրապնդման
համար
անհրաժեշտ
միջավայր,
ներառյալ՝
մասնագիտացված
աշխատակազմ, մեթոդական և նյութատեխնիկական բազա:
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության խումբ` երեխաների տարիքային
զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ձևավորված խումբ․
Կրթության
առանձնահատուկ
պայմաններ` յուրաքանչյուր
երեխայի
նախադպրոցական կրթական ծրագրի յուրացմանը նպատակաուղղված ուսուցման և
զարգացման մեթոդների, անհատական ուսուցման, տեխնիկական միջոցների, այդ թվում՝
աջակցող տեխնոլոգիաները, միջավայրի, ինչպես նաև մանկավարժահոգեբանական,
սոցիալական և այլ ծառայությունների ամբողջություն․
Կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

երեխա՝

Ում

նախադպրոցական կրթության և զարգացման համար անհրաժեշտ են կրթության
առանձնահատուկ պայմաններ.
Ներառական
կրթություն` յուրաքանչյուր
երեխայի
կարիքին
և
առանձնահատկություններին համապատասխան, մատչելի միջավայրի և խելամիտ
հարմարեցումների

ապահովման

միջոցով

կրթական

գործընթացին

առավելագույն

մասնակցության և նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչով սահմանված
արդյունքի ապահովում.
Մանկավարժահոգեբանական
ուսումնամեթոդական,

հոգեբանական

աջակցության ծառայություններ՝
և

մանկավարժական

աջակցություն,
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որը

ցուցաբերվում է երեխային, նրա
մանկավարժական աշխատողներին.

ծնողին

կամ

օրինական

ներկայացուցչին

և

Խոցելիություն՝ այլ հասակակիցների համեմատությամբ այնպիսի բացասական ար
դյունք ներ ցուցաբերելու հավանականություն է, ինչպիսիք են՝ կրթության կորուստը, հի
վանդացությունն ու թերսնումը:
Երեխաների խնամք և հսկողություն` երեխաների

խնամքի

կազմակերպմանն

ուղղված համալիր միջոցառումներ, որոնք ապահովում են հաստատությունում երեխաների
օրվա ռեժիմի և անձնական հիգիենայի պահպանումը։
Վաղ մանկության զարգացումը դեպի ֆորմալ ուսուցում երեխայի համար սահուն
անցում ապահովող նախապատրաստական փուլ է: Այն կենտրոնանում է երեխայի անձի
ամբողջական զարգացման վրա` հաշվի առնելով երեխայի սոցիալական, էմոցիոնալ, ճա նա
չողական և ֆիզիկական պահանջմունքները, և ստեղծում կյանքի ընթացքում
երկարաժամկետ ուսուցման և բարեկեցության համար ամուր և ընդարձակ հիմքեր:
Ընդունելություն՝ նախադպրոցական հաստատություն ընդունվելու/ընդգրկվելու
թույլ տվության ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ ընթացակարգերի ամբողջություն.
Հասանելիություն/մատչելիություն՝ հնարավորություն, իրավունք և թույլտվություն
ձեռք բերելու, մուտք գործելու, օգտվելու նախադպրոցական կրթական ծառայություններից.
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
«Նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատություններում

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումը» թեմայով
հետազոտությունը իրականացվել է ‹‹Երեխաների պաշտպանության ցանց›› ՀԿ-ի կողմից՝
կարևորելով երեխաների կյանքում նախադպրոցական կրթության դերն ու այդ կրթության
անխոչընդոտ ապահովումը։
Գաղտնիք չէ, որ երեխայի կյանքի սկզբնական փուլը էական ազդեցություն է ունենում
հետագա զարգացման, առողջության, ուսուցման, կայացման և այլ հնարավորությունների
վրա։ Նախադպրոցական կրթությունը առանձնապես կարևոր է նաև հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների համար՝ հաշվի առնելով երեխաների ընդհանուր զարգացման,
սոցիալականացման և հաղորդակցման հնարավորությունները կրթական գործընթացում։
Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ-ում նախադպրոցական կրթական համակարգում առկա
հիմնախնդիրներն առնչվում են ոչ միայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող, այլև տարբեր սոցիալական խմբերի և տարբեր խոցելիության աստիճան
ունեցող երեխաներին։ Սակայն անառարկելի է, որ այն երեխաները, ովքեր ունեն
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, շարունակում են մնալ առավել խոցելի
և թիրախավորված։
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառում ասելով
հասկանում ենք այն հնարավորությունները, որ պետք է ունենա կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան․ ինչպես օրինակ գտնվի իր
հասակակիցների կողքին, հաճախի իր բնակավայրին մոտ գտնվող հաստատություն,
կարողանա կրթվել ու զարգանալ անվտանգ և ապահով միջավայրում, մասնակցել տարբեր
միջոցառումների, խաղերի և այլն։
Կարևոր

է

փաստել,

որ ներառումը

նպաստում

է

ոչ միայն

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների իրավունքների իրացմանը,
այլև մյուս երեխաների կրթմանը և սոցիալականացմանը։ Փոքր տարիքից միևնույն
միջավայրում ստանալով հավասար հնարավորություններ՝ նորմատիվային զարգացում
ունեցող երեխաները ավելի մեծ տարիքում ընդունման դժվարություններ չեն ունենում․
սովորում են առանց խտրական վերաբերմունքի և առանց պիտակավորումների ընդունել
իրենց հասակակցին, կիսել միևնույն տարածքը, դրսևորել հարգանք և ապրումակցում,
չմեկուսացնել և չթիրախավորել։ Եթե ներառական կրթության մտցրած փոփոխություններն
ուսուցումն ավելի արդյունավետ դարձնեն, ապա կշահեն բոլոր երեխաները, այլ ոչ միայն
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքներ ունեցողներ երեխաները:
Համատեղ ուսուցման իրականացման փորձը վկայում է, որ այդ բարդ գործընթացը
պահանջում է նախկինում սովորական կենսաձևի վերակառուցում․ փոփոխության են
ենթարկում

դաստիարակների

և

մյուս

մասնագետների

աշխատանքը,

ծնողների
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վերաբերմունքն

ու

ընկալումները,

անհրաժեշտություն

է

առաջանում

ստեղծելու

առանձնահատուկ պայմաններ, կիրառելու նոր մեթոդներ․ներառական կրթությունը
ձգտում է հասնել ուսուցման նկատմամբ առավել ճկուն մոտեցման` բավարարելու
մարդկանց զանազան կրթական պահանջները:
Արդի շրջանում, առավել քան առկա է այն գիտակցումը, որ յուրաքանչյուր երեխայի
զարգացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ՝ հաշվի առնելով
նրա անհատական ընդունակությունները, կարողությունները և կրթական պահանջները:
1993 թ․-ին Հայաստանը միացել է «Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիային», իսկ 1996 թ-ին ընդունել է «Երեխաների իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը։
Կրթության իրավունքը սահմանված է ՀՀ սահմանադրությամբ։ ՀՀ Սահմանադրությունը,
շեշտադրելով «Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի» դրույթները,
սահմանում է, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա ունի հավասար և որակյալ
կրթություն ստանալու իրավունք։
Սույն հետազոտության իրականացման անհրաժեշտությունը բխեց ոչ միայն արդեն
իսկ ուսումնասիրված և վեր հանված հիմնախնդիրների ուսումնասիրության արդյունքում,
այլև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողների
կողմից հնչող տարաբնույթ հարցերի ու անհանգստությունների հետևանքով։ Ծնողներն
ահազանգում են, որ երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը լիարժեք չի
ապահովվում․ երկարատև հերթերի պատճառով դժվարությամբ են երեխաներն
ընդունվում ՆՈՒՀ-եր, ընդունվելուց հետո առաջանում են տարաբնույթ դժվարություններ՝
կապված միջավայրային հարմարությունների բացակայության, աշխատակիցների ցածր
իրազեկվածության և անհրաժեշտ գիտելիքների պակասի, հատուկ մասնագիտական թիմի
բացակայության կամ ոչ բավարար լինելու,
վերաբերմունքի, ընկալումների և այլ հարցերի հետ։

կարծրատիպային

մոտեցումների,

Այս և այլ հիմնախնդիրների համալիր ուսումնասիրության և համապատասխան
առաջարկներ մշակելու նպատակով հետազոտության ընթացքում հաշվի են առնվել և՛
ծնողական

համայնքի,

և՛

մասնագիտական

հանրույթի

փորձն

ու

կարծիքները,

ուսումնասիրվել են նախկինում իրականացված հետազոտություններ ևս։
Սույն

աշխատանքի

մեթոդաբանությունը,

շրջանակներում

հետազոտության

ներկայացված

արդյունքների

է

հետազոտության

վերլուծությունը՝

ներառյալ

եզրահանգումներն ու առաջարկները, ընտրված է սոցիալական պատմության մեկ
այնպիսի օրինակ, որտեղ պատկերավոր ձևով արտացոլվում են հետազոտության առջև
դրված խնդիրներն ու բացահայտումները։
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Սույն ուսումնասիրությունը կարող է օգտակար լինել ինչպես երեխաների
պաշտպանության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության,
կրթության և հարակից այլ ոլորտների մասնագետների համար, այլև կարող է կարևորվել
ծնողների

հանրույթի

կողմից՝

հատկապես

լսելի

դարձնելով

շատ

ծնողների

ու

մասնագետների դժվարություններն ու առաջարկները։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով հիշում է իր կրթությունը, հիշում է ուսուցիչներին, ոչ թե
մեթոդները և տեխնիկան։ Ուսուցիչը կրթական համակարգի սիրտն է»։

Սիդնի Հուք․ ամերիկացի փիլիսոփա
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«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումը»․
որակական հետազոտության մեթոդաբանություն

Իրավիճակի նկարագրություն
Նախադպրոցական

կրթությունը

Հայաստանի

Հանրապետությունում

շարունակական կրթության համակարգի սկզբնական բաղկացուցիչ մասն է:
Նախադպրոցական կրթությունն ամբողջական գործընթաց է, որն ուղղված է
նախադպրոցական տարիքի երեխայի բազմակողմանի զարգացման ապահովմանը` նրա
հակումներին, ընդունակություններին, կարողություններին, անհատական, հոգեկան և
ֆիզիկական

առանձնահատկություններին

համապատասխան։

Նախադպրոցական

կրթության ծրագրերի իրականացման գործում գլխավոր դերը պետությունը վերապահում
է ընտանիքին՝ պարտավորվելով պայմաններ ստեղծել ընտանիքում երեխաների
համակողմանի զարգացման և խնամքի կազմակերպման համար: Ընտանիքին աջակցելու
համար պետությունը ստեղծում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։
Կրթության իրավունքի իրացումը, կրթական ծառայությունների հասանելիությունն
ու մատչելիությունը հավասարապես կարևոր են նախադպրոցական և լրացուցիչ
կրթության տիրույթներում, քանզի վերջիններս ձևավորում են զարգացման չընդհատվող
շղթա,

որը

սկսվում

է

անհատի

վաղ

մանկությունից

և

շարունակվում

մինչև

մասնագիտական որակավորումը: Երկրի կրթական համակարգի արդյունավետությունը
պայմանավորված է ամբողջական, լիարժեք, արդյունավետ և շարունակական կրթական
ծառայությունների մատուցմամբ: 1
Նախադպրոցական ներառական կրթության ապահովումը առաջին ֆորմալ քայլն է,
որը նպաստում է երեխայի կրթության իրավունքի իրացմանը։ Նախադպրոցական
կրթությունը նպաստում է նաև հետագայում հանրակրթական դպրոցում սահուն
ներառման հնարավորությանը։
Ըստ

Յունիսեֆի

պաշտոնական

տվյալների՝

2000

թվականից

ի

վեր՝

նախադպրոցական կրթական համակարգում երեխաների ընդգրկվածությունն ավելացել
է գրեթե 1/3-ով: Նախատեսվում էր, որ հինգ տարեկան երեխաների համախառն
ընդգրկվածության հարաբերակցությունն 2000 թվականի 35%-ի համեմատ ավելանալու
է՝ 2017 թվականին հասնելով 90%։

Չնայած այս ձեռքբերմանը՝ վերջին տարիներին

առաջընթացը դանդաղել է և անհավասարությունները շարունակում են մնալ խնդիր։

1

https://www.unicef.org/armenia/
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2018 թ․-ի վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված են եղել 79074 երեխաներ,
այնուամենայնիվ բազմաթիվ շրջաններում փոքր տարիքի երեխաները չեն ստանում
խնամք և կրթություն, ինչը նրանց թույլ կտար իրենց ներուժը լիարժեք իրացնել և ստանալ
առողջ

ու

բեղմնավոր

կյանքով

ապրելու

հնարավորություն։

Նախադպրոցական

հաստատությունների սակավությունը, գործող կանոնակարգերը և կրթական ռեսուրսների
սղությունն ազդում են կրթության հավասարության, արդարության ու որակի վրա։ 2
Հայաստանում մինչև 5 տարեկան ավելի քան 171 000 երեխա մանկապարտեզ չի
հաճախում՝ կազմելով աշխարհում նախադպրոցական կրթություն չստացող 175 մլն
երեխաների մի մասը:3 Այն երկրները, որտեղ երեխաների մեծ մասը նախադպրոցական
կրթություն չի ստանում, կորցնում են շահավետ ներդրում կատարելու հնարավորությունը,
որը խորացնում է անհավասարությունը հասարակության շրջանում: Օրինակ, ցածր
եկամուտ ունեցող երկրներում 10 երեխայից միայն երկուսն են մանկապարտեզ հաճախում:
Հայաստանի քաղաքներում տասը երեխայից 4-ն է հաճախում մանկապարտեզ: Ըստ ՀՀ
վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների՝ մանկապարտեզ չհաճախելու հիմնական
պատճառներն են. երեխայի մոր չաշխատելը` 53%, մանկապարտեզի բացակայությունը`
28%, այդ ծառայության թանկ լինելը` 4%:
2017 թ․ տվյալներով ՀՀ-ում գործում են 608 մանկապարտեզ, որոնցից 160-ը Երևանում
են։ 3-5 տարեկան երեխաների թիվը 125490-ի է հասնում, որից 5-6 տարեկանները 42704 են։
3-6 տարեկանների պարագայում ամբողջ ընդգրկվածությունը 83363 է կազմում, իսկ 5-6
տարեկաններինը՝ 33730։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 160 մանկապարտեզ,
որտեղ անվճար նախադպրոցական կրթություն է իրականացվել շուրջ 30330 երեխայի
համար: Նրանց
աշխատակից:

ուսումնադաստիարակչական

գործընթացին

մասնակցել

է

4225

Թվով 8 մանկապարտեզ իրականացնում է ներառական կրթություն: Կրթության
առանձնահատուկ

պայմանների

ուսումնադաստիարակչական

կարիք

աշխատանքներին

բազմամասնագիտական թիմը․ հոգեբաններ և լոգոպեդներ:
Նախադպրոցական

ունեցող

կրթության

համակարգում

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

դժվարությունները․

ներառական

կրթություն

ունեցող

երեխաների

մասնակցում

է

նաև

4

մեծաթիվ

են

երեխաների

իրականացնող

կրթության
ներառման

մանկապարտեզների

սակավաթիվ լինելը, ֆիզիկական անմատչելիությունը, հատուկ կրթության բնագավառի
մասնագետների անբավարար քանակը, իրականացվող մեթոդները և այլն։
https://www.unicef.org/armenia/ –Յու նիսեֆ, Նախադպրոցական կրթու թյ ու ն-իրավիճակը Հայ աստանու մ, 2018 թ․
https://www.unicef.org/armenia/- Յու նիսեֆ, Նախադպրոցական կրթու թյ ու ն-իրավիճակը Հայ աստանու մ, 2018 թ․
4 https://www.yerevan.am/am/pre-school-education/ -Երևա
նի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայ ք-էջ
2
3

9

Այն

հաստատությունները,

որոնք

իրականացնում

են

ներառական

նախադպրոցական կրթություն, ունեն սահմանափակ տեղեր, ոչ բոլոր հատուկ կարիքների
դեպքում են կարողանում ապահովել երեխաների նախադպրոցական կրթությունը, ՆՈՒՀերի աշխատակիցները չունեն բավարար փորձ, անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ,
մեծ է ծանրաբեռնվածությունը, դեռևս առկա են մերժումներ ու կարծրատիպեր, ծնողների
հետ համագործակցության դժվարություններ, առանձնահատուկ կրթության պայմանների
բացակայություն և այլն։
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել կրթության առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
երեխաների
ներառման
հետ
կապված
առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում գործող նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում։
Հետազոտության օբյեկտը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաներն են, հետազոտության առարկան կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումն է։
Հետազոտության խնդիրները․
1.

Ուսումնասիրել,

թե

Երևան

քաղաքում

ո՞ր

նախադպրոցական

հաստատություններն են իրականացնում ներառական ծրագրեր։
2.

Պարզել, թե տվյալ հաստատություններում քանի՞ երեխա են ընդգրկված և

ինչպիսի՞ առողջական խնդիրներով/ինչպիսի հատուկ կարիքներով։
3.
Ուսումնասիրել, թե ինչպիսին է ընդունելության կարգը և չափորոշիչները։
4.

Պարզել, թե հատուկ կրթությամբ ի՞նչ մասնագետներ են աշխատում

երեխաների հետ։
5.
Պարզել, թե ինչո՞վ է զբաղվում երեխան հաստատությունում եղած
ժամանակահատվածում։
6.

Պարզել, թե որոնք են աշխատանքի դժվարությունները և մասնագիտական

կարիքները։
6․1 մանկավարժական թիմի համար։
6․2 հատուկ կրթությամբ մասնագիտական թիմի համար։
7.

Բացահայտել, թե ինչ դժվարություններ և խնդիրներ են վեր հանում

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողները։
8.

Պարզել

նախադպրոցական

հաստատություններում

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը
և ընկալումները։
9.

Վեր հանել նախադպրոցական տարիքի երեխաների ներառմանն ուղղված

առաջարկներ։
10

Հետազոտական աշխատանքներն իրականացվել են 2019 թ․ սեպտեմբեր ամսից մինչ
2020 թ․ հունվար ամիս ընկած ժամանակահատվածում։
Տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդները և ընտրանքը
 Ֆոկուս խմբային քննարկումներ-ծնողներ, դաստիրակներ և հատուկ կրթության
մասնագետներ
 Խորին հարցազրույցներ.

մանկապարտեզ

հաճախող

երեխաների

ծնողներ.

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներ և
նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխաների ծնողներ
 Փորձագիտական հարցազրույցներ նախադպրոցական ոլորտի փորձագետների հետ
 Փաստաթղթերի

վերլուծություն․

նախադպրոցական

կրթության

ոլորտը

կարգավորող իրավական ակտեր և ոլորտին առնչվող հետազոտություններ
Հետազորությանը մասնակցություն են ունեցել Երևան քաղաքի նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողներ՝ և՛ կրթության
առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

երեխաների

ծնողներ(16),

և՛

նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխաների ծնողներ(9), դաստիարակներ(6), հատուկ
մասնագետներ(7) և ոլորտում հետազոտություն իրականացրած փորձագետներ(4)։
Հարկ է նշել, որ սույն որակական հետազոտության արդյունքների օբյեկտիվությունն
ու անաչառությունը պահպանելու նպատակով է սահմանվել ընտրանքը, որպեսզի լսելի
լինեն և՛ ծնողների, և՛ դաստիարակների, և՛ մասնագիտական խմբերի կարծիքները,
դժվարություններն ու առաջարկները։

11

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Երեխայի կյանքի առաջին 6 տարիները աճի և զարգացման համար կարևորագույն
շրջան են, քանի որ այդ շրջանի բացթողումները կամ ձեռքբերումները կարող են ազդել
անհատի կյանքի ողջ ընթացքի վրա։ Կրթական համակարգի կարևորագույն օղակը վաղ
մանկական կրթությունն է, որի նպատակն է բարելավել 3-6 տարեկան երեխաների
ճանաչողական ոլորտը, հոգեբանական, ֆիզիկական զարգացումը և սոցիալականացումը:
Այս պահին Հայաստանում նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր բնույթ չի
կրում, ինչի հետևանքով երեխաների ընդգրկվածության ցուցանիշները լիարժեք չեն։
ՀՀ Կառավարությունը փորձում է նախադպրոցական կրթությունը տեղայնացնել
առավել համապարփակ՝ հիմնական և ավագ դպրոցի կրթության ռազմավարության
համատեքսստում՝ որդեգրելով, այսպես կոչված, «11+1» բանաձևը: Բանաձևը ներկայացվել
է 20162025թթ. Կրթության զարգացման ազգային ծրագրի նախագծում, որը հանձնվել է
հանրային քննարկման։ Միջնակարգ կրթությունը, որն սկսվում է 6 տարեկանից,
պարտադիր է Հայաստանում, սակայն այն չի ներառում նախադպրոցական կրթությունը։
Այնուամենայնիվ, Հայաստանի կողմից վավերացված բազմաթիվ միջազգային
փաստաթղթերի համաձայն՝ Հայաստանը պարտավորվում է ապահովել երեխաներին
նախադպրոցական գիտելիքով նախքան տարրական կրթության մեջ ընդգրկելը։
20162025թթ. Կրթության զարգացման ազգային ծրագրի նախագծով՝ առաջին
դասարանին նախապատրաստող, այսպես կոչված, դպրոցահենք նախակրթարանների
միջոցով նախատեսվում է ապահովել 5 տարեկանների ընդգրկվածությունը որոշ
դպրոցներում՝ աստիճանաբար տարածելով մոտեցումը մյուս դպրոցների վրա։ Նման
մոտեցումը թույլ է տալիս հիմնական կրթության համակարգը կառուցել 11-ամյա
հիմնական կրթության և 1-ամյա նախադպրոցական կամ դպրոցահենք կրթության (11+1
բանաձև) համադրման միջոցով՝ 12-ամյա պարտադիր կրթության շրջանակներում։5
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս գործում է 2005 թ․ նոյեմբերի
15-ին ընդունված «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքը, որտեղ հոդված 5-ի 8-րդ
ենթակետով սահմանվում է, որ նախադպրոցական կրթության հիմնական սկզբունքներից
է նախադպրոցական տարիքի երեխայի զարգացման առանձնահատկություններին և
առողջական վիճակին նախադպրոցական կրթության բովանդակության, մակարդակի և
ծավալի համապատասխանությունը: Սակայն այլ սկզբունքներ և խնդիրներ չեն

5

Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն․ «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության «Նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության» ծրագիր, «Մեդիա
մոդել» ՍՊԸ․ Երևան, 2017
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առանձնացվում, որոնք կկարգավորեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների նախադպրոցական կրթություն ստանալու իրավունքը։6
Այս տեսանկյունից կարևորվում է «Նախադպրոցական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքի նախագծի ուսումնասիրությունը, որի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ
օրենքի ընդունումը պայմանավորված է ոլորտի գործունեության կանոնակարգմանն ու
զարգացմանն ուղղված հիմնախնդիրների լուծման, նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատչելիության շարունակականության համար իրավական հիմքեր
ապահովելու, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի « «Փոխակերպենք մեր երկիրը. Մինչև 2030 թվականը
կայուն զարգացման օրակարգում» ներառված չորրորդ, այն է՝ «ներառական և բոլորի
համար որակյալ կրթության ապահովում, ինչպես նաև ողջ կյանքի ընթացքում ուսման
հնարավորության

խթանում»

նպատակի

պահանջներից:

Օրենսդրական

նախաձեռնության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև «Կրթություն 2030. Դեպի
ներառական և արդարացի որակյալ կրթություն և կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում
բոլորի համար» Ինչհոնի և «Կրթություն բոլորի համար» հռչակագրերի, 2010 թվականի
մայիսին վավերացված «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին»
կոնվենցիայի և «Սոցիալական խարտիայի» պահանջներով, որոնց միանալով Հայաստանը
պարտավորվել է ապահովել կրթության հավասար հնարավորություն բոլորի, այդ թվում՝
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։
Նախադպրոցական կրթության մասին ՀՀ օրենքի նախագծում կարևորված է
երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը,
հատկապես կյանքի դժվարին
իրավիճակում գտնվող, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
տեսանկյունից, քանի որ երեխայի ներառման ամենագործուն միջոցը հասակակիցների
հետ մեծանալու և ընկերություն անելու նրա իրավունքի ապահովումն է;
Նախագծով սկիզբ է դրվում նախադպրոցական տարիքի երեխայի կրթության
կազմակերպման աջակցության համակարգի գործարկմանը, այն բաղկացած է
տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների կողմից
նախադպրոցական

տարիքի

երեխայի կրթությանն աջակցողծառայությունների մատուցման (յուրաքանչյուր
երեխայի,

ծնողի,

մանկավարժի

մեթոդական

աջակցության

տրամադրման), կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ
ի բացահայտման(հատուկ մանկավարժի և ուսուցչի օգնականի մասնագիտական
աշխատանք, ամենօրյա դիտարկում, համեմատում, գնահատում), տարբեր տիպի
օժանդակող

ծառայությունների,

խորհրդատվության

ու համապատասխան առանձնահատուկ պայմանների ապահովման գործողություններ
ից։ Նշված համակարգի շնորհիվ ապահովվում է յուրաքանչյուր ՝ այդ թվում կրթության

6

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք

13

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

երեխայի

սահուն

անցումը

նախադպրոցական համակարգից դպրոցական համակարգ:
Համընդհանուր ներառական քաղաքականության արդյունքում Երևան քաղաքի
բոլոր

նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատությունները

ունեն

նպատակ

իրականացնելու ներառական կրթություն։ Որոշ ՆՈՒՀ-երում առկա է հոգեբանի հաստիք՝
պայմանավորված ծնողների և աշխատակազմի ցանկությամբ։ Եվ 2019 թ․ դրությամբ
ընդհամենը

8

ՆՈՒՀ-եր

են,

որ

իրականացնում

են

ներառական

կրթություն՝

մասնագիտացված ծառայությունների զուգակցմամբ։
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի տվյալների՝ 2018 թ․ ընթացքում 8 ՆՈՒՀ-երում
ընդգրկված են եղել թվով 146 (Աղուսյակ 1),

իսկ 2019 թ․ ընթացքում՝ 145 կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ(Աղուսյակ 1)։
Որպես բազմասնագիտական թիմ՝ հիմնականում ընդգրկված են հոգեբաններ և
լոգոպեդներ։
Աղուսյակ 1.
N

Մ/հ

Երբվանի՞ց
իրականացնում

է

Երեխաների
թիվը

Մանկավարժների
թիվը

Աշխատողներ

ներառական կրթություն

լոգոպեդ

հոգեբան

1.

42

2000թ.

18

11

1

1

2.

78

2001թ.

10

10

1

1

3.

92

2015թ.

41

10

2

2

4.

146

2007թ.

7

14

1

1

5.

101

2015թ.

16

2

1

1

6.

109

2015թ.

12

12

1

1

7.

114

2012թ.

29

3

1

2

8.

160

2000թ.

13

4

2

1

146

66

10

10

Ընդամենը՝
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Աղուսյակ 2.
N

Մ/
հ

Երբվանի՞ց է
իրականացնում

Երեխաների
թիվը

Մանկավարժներ
ի թիվը

Աշխատողներ

ներառական
կրթություն
Լոգոպեդ

Հոգեբան

1.

42

2000թ.

18

2

1

1

2.

78

2001թ.

7

13

1

1

3.

92

2015թ.

42

15

3

2

4.

146

2007թ.

8

2

1

1

5.

101

2015թ.

7

2

1

1

6.

109

2015թ.

16

2

1

1

7.

114

2012թ.

33

3

1

1

8.

160

2000թ.

14

3

1

1

145

42

10

9

Ընդամենը՝
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Ընդունելության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի
գնահատման գործընթաց
«Նախադպրոցական
համաձայն

կրթության

մասին»

ՀՀ

օրենքի

9-րդ

հոդվածի

Նախադպրոցական տարիքը երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և

սոցիալական կայացման ժամանակաշրջանն է, որը «Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն անձի ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց է,
որն

իրականացվում

է նախադպրոցական,

հիմնական,

միջնակարգ

կրթության

ծրագրերով:
Երեխայի ընդունելությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն,
7

անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, իրականացվում է երեխայի ծնողի (նրա

օրինական ներկայացուցչի) դիմումի, հաստատության ու ծնողի (նրա օրինական
ներկայացուցչի) միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա՝ կրթության պետական
կառավարման լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով։ Երևան քաղաքում
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար նախևառաջ
անհրաժեշտ է հերթագրել երեխային։ Մինչ 2020 թ-ը հերթագրումներ իրականացվում էր
երեխայի 3 տարեկանը լրանալուց հետո՝ բացառությամբ այն ՆՈՒՀ-երի, որտեղ կան խմբեր՝
նախատեսված 2 տարեկան երեխաների համար։
«Նախադպրոցական

կրթության

մասին»

ՀՀ

օրենքի

9-րդ

հոդվածով

նախադպրոցական տարիքային փուլերն են․
 վաղ տարիք` մինչև 3 տարեկան.
 կրտսեր նախադպրոցական` 3-ից մինչև 5 տարեկան.
 ավագ նախադպրոցական` 5-ից մինչև 6 տարեկան:8
Օրենքում նախադպրոցական կրթության ուսումնական գործընթացի սկիզբ ու վերջ
ամրագրված չէ, այլ միայն տարիք, որը նշանակում է երեխայի տարիքը լրանալուն պես նա
պետք է միանա իր տարիքային խմբին, եթե հերթը հասնել է:
Մանկապարտեզ չընդունելու ամենատարածված պատճառը մանկապարտեզներում
տեղերի բացակայությունն է։ Ընդունելության ամենատարածված խոչընդոտներից է
ընդունելության

ընթացակարգում

երկար

ժամանակ

սպասելու,

հերթագրման

և

հաստատությունում բազմաթիվ փաստաթղթեր, տեղեկանքներ պահանջելու հետ։
2015թ. իր զեկույցում ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է այս
խնդրին՝
ընդգծելով,
որ
Երևանում
նախադպրոցական
հաստատությունների
7
8

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք
«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
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գերբեռնվածությունը հիմնականում դրսևորվել է թե՛ մանկապարտեզ հաճախել ցանկացող
հերթագրված երեխաների թվաքանակի աճով, թե՛ անմիջապես մանկապարտեզի
խմբերում, հակառակ օրենքի պահանջի, երեխաների առավելագույն քանակի
գերազանցմամբ։9
Հաշմանդամություն ունեցող, սոցիալապես անապահով, միայանակ ծնողների,
ծնողազուրկ
երեխաները
օգտվում
են
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատություններ ընդունվելու առաջնահերթ իրավունքից։ Պրակտիկայում ընդունված
է, որ յուրաքանչյուր խմբում կարող են լինել առավելագույնը երեք երեխա, ովքեր ունեն
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, սակայն այդ քանակն էլ երբեմն
անվերահսկելի է դառնում։

ՆՈՒՀ-երից մեկի տնօրենը նշում է․ ‹‹Մենք պետք է յուրաքանչյուր խմբում ունենանք
առողջական խնդրով ամենաշատը 3 երեխա, սակայն եղել են դեպքեր, երբ սկզբից ընդունել
ենք մի երեխայի՝ չիմանալով խնդրի մասին, մեկ շաբաթ հետո պարզվել է, որ այդ երեխան
հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր ունի, մենք ձեռնարկել ենք գնահատման
գործընթացը՝ չնայած ծնողը կողմ չէր։ Գնահատվելուց հետո պարզվեց, որ երեխան
ներառականի երեխա է և մենք այդ խմբում ունեցանք 4 ԿԱՊԿՈՒ երեխա․․․ ››։
ՀՀ

պետական

եվ

համայնքային

հաստատությունների
օրինակելի
նորմատիվները հաստատելու մասին

նախադպրոցական

հաստիքացուցակը,
26.01.2007 թ․ ԿԳՆ

ուսումնական

խմբերի
խտությունը,
նախարարի հրամանով

սահմանվում է, որ ընդհանուր նշանակության նախադպրոցական հաստատություններում
1 խմբում կարող են գտնվել 3-6 տարեկան 25-30 երեխա, կրթության առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
երեխաների
թվի ծանրաբեռնվածության առավելագույն խտությունը սահմանվում է մինչև 5 երեխա։
Այն ՆՈՒՀ-երում, որտեղ նախադպրոցական հաստատություններում տարիքային
խմբերում երեխաների խտությունը գերազանցում է նախատեսված նորմատիվները մոտ
երկու անգամ, հիմնադրի կողմից կարող է լրացուցիչ հատկացվել դաստիարակի 1
հաստիքային և սանիտար- դայակի կամ դաստիարակի օգնականի 0,5 միավոր։ Ներառական
մանկապարտեզներում, որտեղ տարիքային խմբերում համալրված են նաև կրթության
առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

երեխաներ, հիմնադրի

կողմից

սահմանվում է լրացուցիչ` հատուկ մանկավարժ(ներ)ի (սուրդոմանկավարժ, լոգոպեդ,
հոգեբան) մինչև 2 միավոր հաստիք:10

9

Տարեկան հաղորդում 2015թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների
և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին, Երևան 2016, էջ 205։
10 ՀՀ պետական եվ համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը,
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին 26.01.2007 թ․ ԿԳՆ նախարարի հրաման
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Կրթության
առանձնահատուկ
պայմանների
կարիքը
գնահատվում
է
Մանկավարժահոգեբանական գնահատման կենտրոնի կողմից։ Երեխայի կրթության
կազմակերպման

մանկավարժահոգեբանական

աջակցության

ծառայությունները

տրամադրվում են.
 Նախադպրոցական/դպրոցական
աջակցության ծառայության կողմից.

մակարդակ՝

մանկավարժահոգեբանական

 տարածքային մակարդակ՝ տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոնի կողմից.
 հանրապետական

մակարդակ՝

հանրապետական

մանկավարժահոգեբանական

կենտրոնի կողմից։
Երեխայի

կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիքի

գնահատումը

վկայագրման նպատակով իրականացնում են տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոնները:
ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցները նշում են, որ գնահատման համակարգն էլ դեռևս
անկատար է, լիարժեք չի իրականացնում սահմանված գործառույթները, բացի այդ հաճախ
են հանդիպում դեպքերի, երբ մասնագիտական կարծիքը էականորեն տարբերվում է
գնահատման

եզրակացությունից։

աշխատակիցները

հետևել

են

Սակայն

նշվել

գնահատման

են

նաև

դեպքեր,

եզրակացությանը

և

երբ

ՆՈՒՀ-ի

երեխայի

հետ

աշխատանքում ուղղորդվել են այդ փաստաթղթով։
Նշվում է, որ գնահատման համար կարող են կազմակերպել և՛ ուղղորդում, և՛
պրոցեսի իրականացումը հենց ՆՈՒՀ-ում։ Այս առումով էլ, ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցները
նշում են, որ դիմելուց հետո երկար ժամանակ կարող է անցնել մինչ գնահատումը
կազմակերպվի։ Սակայն հիմնական մեխանիզմը դա է․ տնօրենը հայտ է ներկայացնում և
գնահատող խումբը գալիս է ՆՈՒՀ, իսկ եթե 1 երեխայի դեպք է, երեխային են ուղղորդում
գնահատման։
Ըստ ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցների՝ բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ երեխայի մոտ
նկատում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, սակայն ծնողը չի տալիս
համաձայնություն
հաստատության

գնահատման
համար

կազմակերպման։

առաջանում

են

Նմանատիպ

դժվարություններ․

չեն

իրավիճակում
կարողանում

կազմակերպել հոգեբանի կամ լոգոպեդի աշխատանքները նույնիսկ ծնողի ցանկության
պարագայում, չեն էլ կարող ստիպել ծնողին։ Այս առումով անհրաժեշտ է բարձրացնել նաև
ծնողների տեղեկացվածության մակարդակը։ Կան ծնողներ, որ ընդհանրապես պատրաստ
չեն որևէ դիտարկում կամ խորհուրդ լսել մասնագետներից, և այս դեպքերում
համագործակցության մասին չի կարող խոսվել։ ՆՈՒՀ աշխատակիցներից պատմում են, որ
օրինակ մանկապարտեզի լոգոպեդի հուշումներին, որ տանը ուշադրություն դարձնեն
երեխայի կրկնվող շարժումներին և այդ պահերին շեղեն ուշադրությունը, ծնողը լուրջ չի
18

վերաբերում։ Նմանատիպ իրավիճակներում հատկապես, մեծ է սոցիալական աշխատող
մասնագետի դերը, ով կարող է անհատական և խմբային աշխատանքներ իրականացնել
ծնողների հետ, կրթել, իրազեկել, կազմակերպել անհրաժեշտ ուղղորդումներ և
հանդիսանալ միջնորդ առաջացող խնդիրների լուծման ընթացքում։
Համընդհանուր ներառականության շրջանակներում կան ՆՈՒՀ-եր, որտեղ
իրականացվում է ներառական կրթություն, սակայն չկա մասնագիտական թիմ, և այս
հաստատություններում ընդունելության հետ կապված ծնողների կողմից պարբերաբար
հանդիպող դժվարություններից է այն, որ զարգացման առանձնահատկություններ,
վարքային կամ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներին մոտիվացված չեն ընդունել
ՆՈՒՀ․ չեն խանգարում պրոցեսին, սակայն ծնողին նկարագրում են այն բոլոր
դժվարությունները, որ երեխան կարող է ունենալ խմբում, ներկայացնում են, որ
դաստիարակն ու դայակը չեն հասցնում 30-ից ավել երեխաներին անհատական մոտեցում
ցուցաբերել։ Այս խնդրին բախվել են հատկապես ֆիզիկական այնպիսի խնդիրներ ունեցող
երեխաներ, ովքեր չունեն ինքնասպասարկման մինիմալ հմտություններ՝ տակդիր են կրում,
ինքնուրույն չեն ուտում, չեն քայլում և այլն։ Ոչ ֆիզիկական դժվարությունները՝ վարքային
և հոգեբանական խնդիրները, խոսքային զարգացման հապաղումը ևս լուրջ խոչընդոտող
հանգամանքներ են դառնում երեխայի ներառման տեսանկյունից։
Կան նաև ՆՈՒՀ-եր, որտեղ երեխային ներառում են դրական վերաբերմունքով,
պատրաստակամ են աշխատել և ցուցաբերել անհատական մոտեցում, սակայն ընթացքում
պարզ է դառնում, որ աշխատակազմի մասնագիտական կարողություններն ու գիտելիքները
բավարար չեն։ Ինչը նաև բնական է, քանի որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաների խնամքն ու կրթությունը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ են
համապատասխան գիտելիքներ, նոր տեխնիկաներ և մեթոդներ, դիդակտիկ նյութեր և
իհարկե հոգեբանական պատրաստվածություն։
Այսինքն համընդհանուր ներառականության երևույթի շուրջ անկատար հարցեր կան․
միայն այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ՆՈՒՀ բաց է ընդունելության համար, դա դեռևս
չի փաստում, որ ապահովված է ներառականություն։

«Երկուս ու կես տարեկան էր երեխաս, երբ մենք դիմեցինք մանկապարտեզ, մեր այդ
փորձը չստացված էր, քանի որ սովորական պարտեզ էր և մասնագետները չունեին
համապատասխան կրթություն, բալիկիս տեսնելուց արդեն անհանգստանում էին,
որովհետև իրենք չգիտեին, թե ինչպես վերաբերվեն երեխայիս»։-Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Խորին հարցազրույցներին մասնակցած ծնողներից շատերն են պատմում, որ ի
սկզբանե երեխային երեք տարեկանից հերթագրել են իրենց բնակավայրին մոտ ընդհանուր
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մանկապարտեզներում։ Շատ դեպքերում պատմում են, որ այդ ժամանակահատվածում
իրենք էլ տեղեկացված չեն եղել երեխայի առողջական խնդրի մասին, սակայն
դաստիրականերին տեղեկացրել են, որ երեխան լիարժեք չի խոսում կամ ընդհանրապես չի
խոսում, ունի ֆիզիկական խնդիրներ կամ այլ զարգացման հապաղումներ։ Ծնողները
փաստում են, որ սկզբից աշխատակիցները դրական են տրամադրվել, սիրով ընդունել են և
իրավիճակը չեն բարդացրել, սակայն երեխայի հետ շփվելուց մի քանի օր անց հայտնել են
իրենց անհանգստությունը, որ երեխայի հետ կոնտակտը չի ստացվում, երեխան չի
ներգրավվում

և

առավել

նպատակահարմար

է

երեխային

հանել

խմբից

կամ

մանկապարտեզից։
Այս առումով իրավիճակը տարբերվում է այն ՆՈՒՀ-երում, որտեղ ներգրավված են
հատուկ մասնագետները, ովքեր աշխատանքներ են իրականացնում երեխայի հետ
մանկապարտեզում, հիմնականում շաբաթական 2 անգամ կես ժամ տևողությամբ։
Մասնագետները նշում են, որ հաճախ են դաստիարակները դիմում իրենց երեխայի հետ
կապված տարբեր հարցերում, հետաքրքրվում են, թե ինչ մոտեցումներով է անհրաժեշտ
ներգրավել

երեխային,

արձագանքել

կարիքներին

և

այլն։

Հատուկ

կրթությամբ

մասնագետների դերը նշանակալի է նաև երեխայի ադապտացիոն սկզբնական շրջանում։
Ծնողներից մեկը նշում է, որ հերթագրված կարգավիճակում սպասել են երկար՝ մոտ
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ամիս։

Սակայն

վերականգնողական

կենտրոնի

սոցիալական

աշխատողի

միջնորդությամբ զանգահարել և կանչել են երեխային, սկզբից կազմակերպվել է լոգոպեդի
և հոգեբանի անհատական աշխատանք, այնուհետ հատուկ մասնագետների ուղեկցությամբ
քիչ-քիչ խումբ է մտել երեխան․ սկզբից կես ժամով, հետո մեկ ժամով, հետո էլ կես
օրով․․․Այդպես մի քանի ամիս։ Ու հիմա արդեն ամբողջ օրով մնում է մանկապարտեզում։
Ոլորտի

վերլուծության

դինամիկան

ցույց

է

տալիս,

որ

գործնականում

նախադպրոցական
կրթության
պահանջարկն
աստիճանաբար
ավելանում
է
և ակնկալվում է համայնքային, ոչ պետական նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկվածության
ավելացում, ուստի անհրաժեշտ է հիմնախնդիրների լուծման համար կարևոր իրավական
կարգավորման քաղաքականության մշակում: Միաժամանակ, որևէ փաստաթղթով կամ
իրավական ակտով կարգավորված չեն հաշմանդամություն ունեցող և/կամ կրթության
առանձնահատուկ
ուսումնական

պայմանների

հաստատություն

կարիք

ունեցող

ընդգրկման

և

երեխայի

նախադպրացական

հաստատությունում

ուսուցման

կազմակերպման մեխանիզմները:
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Ներառականություն ապահովելու դժվարություններն ու երեխաների
զարգացման առանձնահատությունները
Կրթություն ստանալու, ներառականության ապահովման իրավունք և կարիք ունի
յուրաքանչյուր երեխա։
Նախադպրոցական կրթության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հոդված 5-ի տարբեր
ենթակետերում անդրադարձ է կատարված ներառականությանը․
Նախադպրոցական կրթության բնագավառում պետությունը երաշխավորում է
հետևյալ սկզբունքների ապահովումը.

ուսուցման և խնամքի հավասար հնարավորություններ, մատչելիությունը,
հասանելիությունը,

ներառականությունը

և

համապատասխանությունը

երեխայի

զարգացման տարիքային և անհատական առանձնահատկություններին.

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական և
երեխայակենտրոն միջավայրի խթանման, երեխայի մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական
ունակությունների զարգացման առաջնայնությունը։
Երևան քաղաքի ՆՈՒՀ-երում ներառական կրթության մեջ ընդգրկված են
զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաները․ ֆիզիկական,
մտավոր, վարքային, հոգեբանական և այլն։
Վերջին տարիների վիճակագրությունը փաստում է, որ աուտիզմ, ընդհանուր
զարգացման և խոսքային զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների թվաքանակը
մեծացել է և ՆՈՒՀ-եր էլ դիմում են հիմնականում նշյալ զարգացման խնդիրներով
երեխաների ընդունելության համար։
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողների
հետ անց կացված խորին հարցազրույցները փաստում են, որ ծնողները հատկապես
կարևորում են հաստատությունների դերը՝ հաշվի առնելով հասակակից երեխաների հետ
շփումների և հասարակության մեջ ադապտացվելու անհրաժեշտությունը, այդ շփումների
դրական հետևանքները։ Կարևորվում է նաև ՆՈՒՀ-երում հատուկ մասնագետների դերը այն
առումով, որ նրանց ներկայությունը և աշխատանքները նպաստում են ինտեգրման
դժվարությունների հաղթահարմանը։ Ծնողների կողմից նշվում է նաև, որ երեխային չէին
տանի տվյալ ՆՈՒՀ-ը, եթե այնտեղ չլիներ հոգեբան կամ լոգոպեդ։
Երեխաների ընտանիքի անդամները ՆՈՒՀ-ում սոցիալականացվելու փաստը
կարևորում են նաև դպրոց գնալու ժամանակ կանխատեսվող դժվարությունները
կանխարգելելու տեսանկյունից։
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‹‹Ինձ համար առաջնահերթը իմ բալիկի խոսքն էր և շփվելու կարողությունը, իսկ
դրան կօգներ միայն իր տարիքի երեխաների հետ շփումը․ հասակակիցների հետ
հարաբերությունները միայն դրական են ազդում երեխաների խոսքի զարգացման վրա։ Ես
արդեն անհանգստանում եմ, թե դպրոցական տարիքում ինչպիսի դժվարությունների ենք
բախվելու․․․ ։- Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
«Ես մանկապարտեզ տանել ուզում էի, որպեսզի երեխաների հետ շփվի, խոսել
կարողանա, լեզու գտնի, հարմարվի, ինչ որ նոր բան սովորի․․․
Ինքը չի մեկուսանում, ինքը սիրում է խաղալ, բայց խաղի մեջ չի համագործակցում,
իրենն է թելադրում, պետք է իր ուզածով լինի, եթե չէ, ագրեսիվ է դառնում․․․Իսկ ես հույս էի
փայփայում, որ հասակակից երեխաներից կսովորի կանոններ պահել, համբերել․․․»։Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Ծնողները կարևորում են նաև հասարակությանը վաղ մանկության տարիքից կրթելու
և իրազեկելու փաստը, նշում են, որ միևնույն խմբում տարբեր առանձնահատկություններով
երեխաների ինտեգրումը կհանգեցնի հանդուրժողականության և հավասար իրավունքների
իրացման ապահովմանը։ Մյուս երեխաները փոքր տարիքից կընդունեն զարգացման
առանձնահատկություններ

ունեցող

երեխաներին,

չեն

պիտակավորի,

կսովորեն

հաղորդակցվել, աջակցել, ապրումակցել և դրական վերաբերմունք ցուցաբերել։
‹‹Մեր ընտանիքը կարևորում է մանկապարտեզի դերը, որովհետև եթե բոլոր

երեխաները այսօրվանից տեսնեն իրենցից տարբերվող այլ երեխաների, հասուն տարիքում
ադեկվատ են ընդունելու տարբեր առողջական խնդիրներով մարդկանց,
իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն տեսել փոքր ժամանակից,
վերջ, արդեն տարբերվող մարդուն հրելու են մի կողմ››։- Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Հետազոտության արդյունքները ևս մեկ անգամ փաստում են, որ հասարակությունն
առավել դրական է արձագանքում այն երեխաների ներառմանը, ովքեր ունեն տարիքային
զարգացմանը համապատասխան մտավոր զարգացում՝ չնայած առկա ֆիզիկական
զարգացման դժվարություններին։ Հատկապես մյուս ծնողների համար առավել ընդունելի է
ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների ներառումը իրենց երեխաների խմբում, իսկ
մտավոր, վարքային խնդիրներ կամ աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումով երեխաների
ներառման հետ կապված տարակարծություններն ավելի շատ են։ Այս ծնողները
բարձրաձայնում են, որ եթե երեխան հանգիստ է, ոչ ոքի չի անհանգստացնում, իրենք դեմ
չեն նրա ներկայությանը։
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‹‹Հաշմանդամ երեխայի(այս դեպքում նկատի ունի ֆիզիկական դժվարություններ
ունեցող երեխա) ներկայությունը խմբում նույնիսկ կարևոր է, որ մեր երեխաներն էլ սովորեն
իրենց հետ շփվել, դրսում տեսնեն, չզարմանան, այս երեխաների դեմ ոչինչ չունեմ, բայց որ
բերում են հոգեկան խնդիրներ ունեցող երեխաների, ինձ թվում է դա սխալ է․․․›› ։Նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխայի ծնող
Հիմնական փաստը, որ անհանգստացնում է ծնողներին այն է, որ իրենց երեխաները
կարող են ընդօրինակել ոչ նորմատիվային վարքը․ օրինակ՝ գոռալ, կծել, լացել,
ձայնարկություններ անել, շարժումներ և այլ ստերիոտիպեր կրկնել ։
Միևնույն ժամանակ ՆՈՒՀ-երի ներկայացուցիչներից մեկը նշում է, որ ֆիզիկական
խնդիրներ

ունեցող

երեխաները

մանկապարտեզներում

համեմատաբար

քիչ

են

ընդգրկվում, քանի որ այնտեղ չկան ֆիզիկական թերապիստներ (բացառությամբ 1 ՆՈՒՀի), ինչպես նաև միջավայրային հարմարեցումներ․ սանհանգույց, թեքահարթակներ,
շարժասանդուղք և այլն։

‹‹Մեր մանկապարտեզում կար մի երեխա, ով չէր քայլում, և դայակն էր անընդհատ
գրկած տանում դահլիճ, սենյակ, սանհանգույց։ Անում էր դայակը, որովհետև այլ տարբերակ
չունեինք, բայց եթե մեկ ուրիշ երեխա էլ լիներ կամ դայակի ուժերը չհերիքեին, չգիտեմ, թե
ինչպես պետք է դա կազմակերպվեր․․․Մասնագետներն են քիչ, պետք է օգնող
մասնագետներ լինեն այս երեխաների հետ։››-Նշում է ՆՈՒՀ-ում աշխատող
դաստիարակներից մեկը։
Իհարկե, կարևորվում է նաև, որ ներառման գործընթացում ապահովվեն ոչ միայն
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների իրավունքներն ու
պաշտպանությունը, այլև չտուժեն նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխաների
իրավունքները։ Այս տեսանկյունից նշանակալի դերակատարում ունի յուրաքանչյուր
երեխային անհատական մոտեցում ցուցաբերելու կարևորությունը։ Իսկ անհատական
մոտեցումը

հնարավոր

դարձնելու

լավագույն

լուծումը

անհրաժեշտ

ռեսուրսների

առկայությունն է․ օգնող մանկավարժներ, մշտապես ներկա հատուկ կրթությամբ
մասնագետներ, ուղեկցողներ և իհարկե միջավայրային հարմարեցումներ։
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Հաստատության առօրյա կյանքում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների մասնակցայնությունը
Կրթությունը մարդու հիմնարար իրավունք է: Պետությունը պետք է ապահովի
համընդհանուր հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն:
Թեև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես ռազմավարական
նպատակ, որդեգրել և իրականացնում է ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
համընդհանուր
կրթության
ապահովման
քաղաքականություն, սակայն
նախադպրոցական կրթության և ծառայությունների շարունակական մատչելիության
ապահովման համար օրենքով ամրագրված չեն պետական և համայնքային բյուջեներից
հաստատությունների ֆինանսավորման, երեխաների կրթության կազմակերպման,
զարգացման, կյանքի և առողջության պայմանների բարելավման, խնամքի, սննդի
կազմակերպման համար իրավահարաբերությունները կանոնակարգող նորմատիվային
իրավական ակտեր:
ՀՀ կրթության զարգացման 2016-2025 թթ. պետական ծրագրի նախագծում
նպատակներից մեկը 3-6 տարեկան բոլոր երեխաների համար հավասար հասանելի և
որակյալ
նախադպրոցական
կրթության
մատչելիության
ապահովումն
է:
Մասնավորապես, նախատեսվում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների ներառման համար համապատասխան պայմաններ ստեղծել։
Միաժամանակ, նախադպրոցական կրթության ոլորտում ներառականության վերաբերյալ
կարգավորումները, վերապատրաստման փաթեթները, ծրագրերը պետական մարմինների
ուշադրության կենտրոնում չեն, ի տարբերություն հանրակրթական համակարգի, որտեղ
վերջին տարիներին որոշակի առաջընթաց է նկատվում ներառականության սկզբունքների
կիրառման առումով։ Ըստ հետազոտության փորձագետների՝ նախադպրոցական
կրթության ներառականության խնդիրները առաջնային չեն համարվում նախ և առաջ այն
պատճառով,

որ

նախադպրոցական

կրթությունը

պարտադիր

կրթություն

չէ

Հայաստանում։11
Ընդհանրապես նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում երեխաները
ունենում են գրաֆիկով նախատեսված տարբեր զբաղվածություն՝ ուսուցման ծրագրեր,
նախաճաշ, ճաշ և ետճաշիկ, քնի ժամ, խաղի, ֆիզիկական վարժությունների, նկարչության,
լեզուների, երաժշտության և այլ ժամանցային ծրագրեր կամ միջոցառումներ։
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար
նախատեսված են նաև հոգեբանի և լոգոպեդի պարապմունքներ։

Մանկական զարգացման հիմնադրամի (ՄԶՀ) կողմից «Մասնակցային գործընթացը կրթության հիմքերում»
ծրագրի շրջանակներում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները․2017
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Մանկապարտեզների

անձնակազմի

կողմից

նշվում

է,

որ

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները ևս ներգրավված են այս
ամբողջ գործընթացում, սակայն ծնողների մեծ մասը նշում է երեխայի մեկուսացման և
խմբից առանձնանալու փաստի մասին։ Հիմնականում այս երեխաները մասնակցում են
միայն հոգեբանի և լոգոպեդի պարապմունքներին։ Հիշատակվում են բազմաթիվ դեպքեր,
երբ երեխան ամբողջ օրը մեկուսացած է, երբ հանդեսների ժամանակ խմբի բոլոր
երեխաներին տրված հանձնարարությունները չի տրվում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխային, երեխան չի մասնակցում հանդեսին և նույնիսկ
փորձեր չեն արվում երեխային ներգրավելու ուղղությամբ։
Ծնողների հետ խորքային զրույցները վկայում են, որ այս մոտեցումը հոգեբանորեն է
ճնշում իրենց, ծնողներն են անհանգստանում այդ տարբերությունից, երեխաները շատ
հաճախ չեն էլ նկատում իրենց նկատմամբ դրսևորվող տարբերվող վերաբերմունքը։

«Դե դժվարություններից է այն, որ ինքը ոչ մի միջոցառման, հանդեսի չի մասնակցում,
նույնիսկ ֆիզիկապես ներկա չի լինում, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավոր է այնպիսի բան
մտածել, որը հարմար կլինի նաև իմ տղային։
Լինում է, երբ ծնողները հանձնարարություններ են ստանում հանդեսների համար,
բայց ինձ ոչինչ չեն ասում․․․Ոչ թե արհամարհում են, այլ չգիտեն ինչ ասեն․․․
Վերջերս ժողովի ժամանակ բարձրաձայնեցի, որ իմ երեխան դուրս է մնում․ և՛
ներառվում է, և՛ չի ներառվում: Ես բոլորին հասկանում եմ, բայց ենթադրում եմ, որ իրենց
օգնությամբ իմ տղան էլ կարող է ներգրավվել»։- Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Ըստ ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցների՝ ներառված երեխաների մեծամասնությունը
ամբողջ օրով մնում է խմբում, միայն մի քանի դեպք նշվեց, երբ քնելու ժամին ծնողի
նախաձեռնությամբ տանում են երեխային։ Սակայն հետազոտությանը մասնակցած
ծնողների մեծամասնությունը նշում է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաները 3-4 ժամ են անց կացնում հաստատությունում և մինչ քնի ժամը
վերադառնում են տուն։
Այս հանգամանքի հիմնական պատճառներից է այն, որ


Երեխային անհրաժեշտ է շուտ դուրս գալը, որպեսզի հաճախի նաև

վերականգնողական կամ զարգացնող կենտրոններ


Երեխան ՆՈՒՀ-ում չի քնում և աղմկում է՝ անհանգստացնելով մյուս

երեխաների քունը


Դաստիարակչական անձնակազմը խրախուսում է տվյալ երեխայի՝ շուտ տուն

գնալու հանգամանքը։
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«Երեխաս 3 օր է գնում մանկապարտեզ, 8:30-ից մինչև 13:30-ը, մնացած երկու օրը
թերապիաների է գնում։ Երեք օրն էլ մանկապարտեզում երեխայիս հետ աշխատում են
հոգեբանը և լոգոպեդը։
Եղել է, որ խնդրել եմ, որ մի ժամ ավել մնա, որովհետև գործեր ունեմ, մնացել է, բայց
զգացել եմ, որ չեն կարողանում, ես հասկանում եմ, որ հեշտ չի»։- Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Դաստիարակները նշում են, որ հատկապես դժվարություն է առաջանում այն
երեխաների խնամքի հարցում, ովքեր սնվելու դժվարություն ունեն, սակայն ամբողջ օրով
են մնում ՆՈՒՀ-ում։ Ըստ դաստիրակների՝ իրենք փորձում են կերակրել, սակայն երեխան
չի ուտում, ագրեսիվ վարք է դրսևորում և խաթարվում է առօրյան։ Այս հարցի հետ կապված
որոշ ծնողներ նշում են, որ իրենց երեխայի նախընտրած ուտելիքը տանում են, որ խմբում,
տեսնելով

մյուս երեխաներին ուտի,

և եթե

դայակը

կամ

դաստիրակաը

փոքր

համբերատարություն են դրսևորում, երեխան սկսում է սնվել խմբում։
Ընդհանուր
պայմաններում
հմտություններ

առմամբ

30-ից

դժվարություն
չունեցող

է

ավելի

երեխաների

առաջանում

երեխաների

հարցում,

խնամքն

իրականացնելու

ինքնասպասարկման
ՆՈՒՀ

առաջնային

աշխատակիցները

նույնիսկ

ցանկության դեպքում ֆիզիկապես չեն հասցնում անհատական մոտեցում ցուցաբերել բոլոր
երեխաներին։ Մեծամասնության կողմից նշվում է, որ անհատական օգնականների
ներկայությունը լուծում կտա նման դժվարություններին։
Նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխաների ծնողների, ինչպես նաև որոշ
մասնագետների կողմից կարծիքներ են հնչում, թե բոլոր դեպքերում նպատակահարմար չէ
հաշմանդամություն ունեցող կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների ամբողջ օրով մնալը ՆՈՒՀ-ում, վեր են հանվել մի քանի
կարծրատիպային
մոտեցումներ,
թե
հաշմանդամություն
ունեցող
երեխայից
հանգստանալու համար ուղարկում են մանկապարտեզ, բայց այդ դեպքում էլ երեխաները
խանգարում են մյուսներին։ Այս ծնողներն իրազեկված չեն և իրենց վերաբերմունքը
հիմնականում

բխում

է

ոչ

հավաստի

դեպքերի

մասին

լսելուց

կամ

ապատեղեկատվությունից։ Չեն հնչել պատմություններ, երբ նորմատիվային զարգացման
երեխայի ծնողը պաշտպանի դեր ստանձնի անհրաժեշտ իրավիճակում կամ օգնի
ապահովել հավասարությունը։ Ֆոկուս խմբային քննարկման ընթացքում առողջական
խնդիրներ չունեցող երեխաների ծնողների կողմից հնչում էին կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին առանձնացնելու վերաբերյալ առաջարկներ՝
լավագույն դեպքում մշակութային կամ սպորտային հաստատություններում ընդգրկելու
նպատակով։
Այս

մոտեցումն

իր

մեջ

կրում

է

արմատացած

անհավասարության

և

խտրականության երևույթը, առկա է թաքնված մեղադրանք այն ծնողի նկատմամբ, ով
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տանում է երեխային հաստատություն։ Այնինչ յուրաքանչյուր երեխա ունի հավասար
իրավունքներ նաև կրթական համակարգում։
Բազմաթիվ երեխաների պատմության ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս
եզրակացնել, որ դաստիրակի ու մյուս աշխատակիցների համբերատար, բարյացկամ
վերաբերմունքն ու հատուկ մասնագետների հետ քննարկումները, խորհուրդներին հետևելն
է նպաստում երեխայի լիարժեք ներառմանը․ երեխան սկսում է հարմարվել պայմաններին,
նաև քնել, ուտել, մասնակցել սպորտային և մշակութային ծրագրերին, հետևել ընդունված
նորմերին և կանոններին։

«․․․Ես կարող եմ ասել, որ իմ բալիկը շատ քիչ-քիչ, չեմ կարող ասել մյուս երեխաների
նման, բայց մասնակցեց հանդեսներին և խաղերին ․․․ Առաջին սպորտլանդիային աղջիկս
ուղղակի լուռ նստեց։
Դա արդեն ինձ համար մեծ հաղթանակ էր, չնայած ես շատ հուզված էի, որ մյուս
երեխաները թռչկոտում են, վազում են, տարբեր հնարքներ են անում, իսկ իմ բալիկը լուռ
նստած է, բայց 1 տարի հետո ինքը սկսեց բոլոր հնարքները անել։
Դա դաստիարակի և հոգեբանի աշխատանքի արդյունքն էր»։- Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Այս և այլ դժվարություններն են, որոնց հետևանքով շատ ծնողներ (հատկապես
մայրիկներ)

նախընտրում

են

դուրս

գալ

աշխատանքից,

որպեսզի

կարողանան

իրականացնել երեխայի խնամքը։ Բազմաթիվ են նաև դեպքերը, երբ մանկապարտեզ
ընդունելու գործընթացը չհաջողելու դեպքում երեխաների խնամքի իրականացումը հոգում
են տատիկ-պապիկները և երեխան զրկվում է հասակակիցների հետ միևնույն միջավայրում
գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։
Ընդհանուր առմամբ ՆՈՒՀ-ում ներառականության ապահովման հարցում կան
խնդիրներ թե՛ մասնագիտական բազայի ապահովման, թե՛ ենթակառուցվածքների և թե՛
ծնողների վերաբերմունքի, հանրային մտածելակերպի առումով։ Խնդիրներ ունեցող
երեխաների ծնողներից շատերը չեն էլ փորձում երեխաներին ներառել նախադպրոցական
հաստատություններում, իսկ մարզային համայնքներում անգամ հակված են թաքցնելու
երեխաների խնդիրները մինչ դպրոցական տարիքի հասնելը։ Մյուս ծնողներն էլ իրենց
հերթին դեմ են լինում ներառական կրթական համակարգին։ Մյուս կողմից, ծնողները
նշում են, որ հենց մեկուսացումն է սրում երեխայի խնդիրները և խոչընդոտում
հետագայում դպրոցում և հասարակությունում ինտեգրվելու գործընթացին։12

12

Մանկական զարգացման հիմնադրամի (ՄԶՀ) կողմից «Մասնակցային գործընթացը կրթության հիմքերում» ծրագրի
շրջանակներում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները․2017
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Վերաբերմունքը և ընկալումները
Ինչպես հասարակության տարբեր շերտերում, այնպես էլ հաստատություններում
հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմաբ առկա են տարբեր և երբեմն իրարամերժ
մոտեցումներ։ Այս մոտեցումների հիմքում ընկած են միջավայրային մշակույթը,
անհատների կրթական մակարդակը, իրազեկվածությունը, կարծրատիպերը և մի շարք այլ
խոչընդոտող հանգամանքներ։
Բազում դիտարկումներ ապացուցել են նաև այն վարկածը, որ հասարակության
ներկայացուցիչների

վերաբերմունքը

ձևավորվում

է

ինչպես

իրազեկվածության

աստիճանից, այնպես էլ անձնական փորձից ելնելով։ Այսինքն, եթե որևէ մեկն իր
ընտանիքում կամ շրջապատում ունի հաշմանդամություն ունեցող մտերիմ անձ, առավել
տեղեկացված է, առավել հանդուրժող, ապրումակցող, օգնող և զերծ կարծրատիպերից։
Սույն հետազոտության շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքի
ամենատարբեր դրսևորումներին և՛ հաստատության աշխատակազմի, և՛ երեխաների, և՛
ծնողների կողմից։
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ ունեցող
ծնողների հետ խորքային զրույցները փաստում են, որ երեխայի նկատմամբ բարյացկամ ու
դրական վերաբերմունքն առաջնային կարևորագույն հանգամանքն է, որպեսզի երեխան
ներառվի։
Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ երեխայի մանկապարտեզը մի քանի անգամ փոխվել է ոչ
միայն աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների ու փորձի պակասի, այլև
անհարգալից և կոպիտ վերաբերմունքի պատճառով։
Փաստերը վկայում են, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաներն ամենադրական և ոչ տարբերվող վերաբերմունք ստանում են առաջին
հերթին հասակակից երեխաներից, սակայն եթե խմբի դաստիարակը ևս իր
վերաբերմունքով չի թիրախավորում զարգացման հապաղում ունեցող երեխային։ Պարզ է,
որ դեպքերի զգալի մասում մյուս երեխաները ընդօրինակում են մեծահասակներին և իրենց
վերաբերմունքով անդրադարձնում են դաստիարակների և ծնողների վարքը։

«Մեր երկրորդ մանկապարտեզում, որտեղ աղջիկս հաճախեց 2 տարի, ես զգացի, որ
նույնիսկ մյուս երեխաներին սովորեցրել են ուշադիր լինել․ հենց առաջին օրը վազքով եկան
երեխայիս ձեռքերը բռնեցին, թուշիկները պաչեցին, ուրախ բացականչություններով ձեռքից
բռնեցին տարան, ամեն մեը փորձեց մի խաղալիք տալ․․․
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Ու ես զարմացած նայում էի, թե որտեղից էս երեխաներն ունեն այսքան իմացություն։
Նրանք կարողացան իմ երեխային քիչ-քիչ տանել դեպի խումբ, ինչը նախորդ դեպքում
հազար տարվա փորձով դաստիարկը չկարողացավ»։- Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Ծնողները գնահատանքով և ջերմությամբ էին նշում այն բոլոր մանրուքների մասին,
որոնք վկայում են երեխաների նկատմամբ դրական ու հարգալից մոտեցումը, հատկապես
կարևորվում է այն վարքը, որ ոչ մի տարբերություն չի դրվում երեխաների և ծնողների միջև,
բոլորի համար նույն
առավելությունները։

պայմաններն

են,

նույն

դժվարություններն

ու

նույն

«Մեր երկրորդ մանկապարտեզի ծնողները շատ ջերմ էին ու սիրով, ես ոչ մի
տարբերություն չեմ զգացել, կարծում եմ, որ սա էլ էր դաստիարակի շնորհքը։ Երեխաներն
էլ էին ուշադիր, հատկապես աղջիկները, օգնում էին հագցնել, կոճկել, կռվում էին իրար
հետ, թե ով պետք է օգնի մեր բալիկներին։
Ես համոզված եմ, որ իմ աղջկա մանկապարտեզի խմբի երեխաները առողջ
մտածողություն են ունենալու, իրենց կյանքի բոլոր ոլորտներում լավ են վերաբերելու այն
մարդկանց, ովքեր տարբեր են կամ ուրիշ։
Մանկուց պետք է սկսել այդ դաստիարակությունը»։- Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Այն երեխաների դեպքերը, երբ ծնողները մի քանի անգամ փոխել են երեխայի խումբը
կամ նույնիսկ հաստատությունը, հիմնականում նշում են, որ դաստիարակները դրական են
տրամադրված, սակայն զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ
աշխատանքի մեթոդներ չգիտեն,
ոչ բոլոր դեպքերում են ընդունում ծնողների
առաջարկները երեխային ադապտացնելու ուղղությամբ և արդյունքում լուծումը մնում է
խմբից կամ հաստատությունից հանելը։
Շատ ծնողներ ընտրել են մասնավոր ՆՈՒՀ-եր, քանի որ այդ հաստատությունների
նկատմամբ առավել պահանջատեր են կարողացել լինել։ Միևնույն ժամանակ քիչ չեն
դեպքերը, երբ մասնավոր հաստատությունում գտնվելն էլ չի տվել իր արդյունքը, քանի որ
նեղ մասնագիտական թիմի աշխատանք չի եղել։
ՆՈՒՀ-երի դաստիարակները ևս նշում են, որ ամենադրական վերաբերմունքը
կարողանում են դրսևորել նույն խմբի երեխաները․ հաճույքով օգնում են, ձեռքից բռնումուղղորդում են, ավելի ուշադիր են, բայց եթե այնպիսի երեխա է, որ ագրեսիվ վարք ունի,
խուսափում են շփումից, վախենում են։ Չնայած դաստիրակները փաստում են նաև, որ մյուս
ծնողներն են ավելի շատ կենտրոնանում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
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ունեցող երեխաների վրա․ ուշադրություն են դարձնում վարքին, արարքներին, խոսելու
ձևին, անընդհատ հարցնում են, թե արդյոք իրենց երեխան չի տուժել և այլն․․․

«Մի ծնող կար, ով մի անգամ ասեց, որ տղայիս լացն ազդում է իր երեխայի
հոգեբանության վրա, ես էլ իրեն հասկացրեցի, որ բոլորս հավասար ենք, սա իր տունը չի, և
եթե չի ցանկանում, թող հանի երեխային։
Երեխայիս լացի պատճառն այն էր, որ չէր ուզում խումբ գնար․․․
Բայց գուցե իմ տղայի վրա էլ մյուսների վարքն էր բացասական անդրադառնում,
ուրեմն պետք է հանեի՞ն երեխային․․․»։- Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխայի ծնող
Իսկապես, բազմաթիվ պատմություններ վկայում են այն մասին, որ նշանակալի է
դառնում նաև այն ծնողների վերաբերմունքը, որոնց երեխաները նորմատիվային զարգացում
ունեն։ Շատերը կիսվում են, որ ծնողական համայնքում ևս կան խմբավորումներ, շատ
քննարկումների և հանդիպումների մեջ չեն ներառում հատուկ կարիք ունեցող երեխաների
ծնողներին, չեն տեղեկացնում հանդեսների կամ այլ ժամանցային միջոցառումների մասին,
տարբեր առիթներով ակնարկում են, որ ուրախ չեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
ներկայությունից։ Եվ այս տարբերակող վերաբերմունքը մեծացնում է առանց այն էլ առկա
լարվածությունն ու դժվարությունների փաթեթը, ոչ բոլոր ընտանիքներն են, որ ունեն ուժ,
գիտելիքներ և տեղեկատվություն, որոնց օգնությամբ կարող են պաշտպանել երեխաների և
իրենց իրավունքները։ Ցավոք, դեպքերի մեծամասնության լուծումը լինում է հանձնվելը և
երեխային զրկելը իր նախադպրոցական կրթական իրավունքից։

«Ես ուշադրություն եմ դարձրել նաև այլ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքին,
օրինակ մի վարքային խնդրով տղայի նկատմամբ մյուս ծնողների վերաբերմունքը
բավականին բացասական էր, քանի որ երեխան գոռում էր, չէր ուզում ենթարկվել։
Այդ պատճառով մյուս ծնողներն ասացին, որ չեն ուզում այդ երեխան իրենց երեխայի
հետ գտնվի նույն խմբում։
Այդ երեխայի մայրը լացում էր, չգիտեր ինչ անել։ Իմ խորհրդով մոտեցել էր տնօրենին
ու որոշել էին, որ սկզբից քիչ ժամով գա, մինչև տեսնեն ինչ կլինի»։- Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Մանկապարտեզների աշխատակիցները փաստում են նաև, որ ինչքան էլ դրական
տրամադրված լինեն ներառված երեխաների նկատմամբ, երբ նրանք խանգարում են
դասապրոցեսը, լացում են, խփում են կամ խառնում ամեն ինչ, լինում է դեպքեր, որ նյարդերը
չեն դիմանում ու նաև բարկանում են։ Նման իրավիճակներում խառնաշփոթ է ստեղծվում,
խմբի բոլոր երեխաներն անկառավարելի են դառնում և տուժում են բոլորը։ Միայն մեկ
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դաստիարակի և մեկ դայակի ներկայությունը բավարար չէ 30-ից ավելի երեխաների խնամքն
ու զբաղվածությունը լիարժեք ապահովելու համար։
ՆՈՒՀ-երից մեկի լոգոպեդն ու հոգեբանը նշում էին, որ այն պահերին, երբ
դաստիարակները չեն կարողանում երեխային հասկանալ, կանչում են նեղ մասնագետին ու
խնդրում, որ տանեն իրենց սենյակ։ Սակայն դա հարցի մշտական լուծում չի կարող լինել և
ընդհանուր առմամբ դաստիրակները պետք է պատրաստ լինեն նոր գիտելիքներ ստանալու,
սակայն երբեմն ժամանակ չեն գտնում կամ չեն ցանկանում թարմացնել իրենց գիտելիքները
և ընդունել նեղ մասնագիտական խորհուրդներ։

«Ես էլ հաճախ էի գնում օրվա ընթացքում, որ գոնե այդ հանգամանքից լավ վերաբերեն
երեխայիս։ Տեսնում էի, որ առանձին երկու մեքենա են տվել երեխայիս, որ խաղա, իրենց
չխանգարի։ Հետո եկավ մի շրջան, որ ինձ կանչում էին ասում՝ արի տես ինչ է անում, ոնց է
խանգարում․․․Ես էլ նեղվում էի, երեխայիս վերցնում էի շուտ ու տուն էի տանում։ Էպես
շարունակ ինձ կանչում էին ու մատնացույց անում, թե ինչ վատ է իրեն պահում իմ երեխան․․․
Բացի այդ անընդհատ արհամարհական վերաբերմունք էր և՛ իմ, և՛ երեխայիս
նկատմամբ ու իրենք էլ ամեն ինչով ցույց էին տալիս, որ ճիշտը երեխային հանելն է։
Ես էլ երկար չդիմացա, հանեցի երեխայիս»։- Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
Կան նաև դաստիարակներ, որոնց համար ամենակարևորը այն է, որ երեխան
ցանկացած հրահանգ կատարի, չառարկի, պարապմունքների ժամին ուրիշ բանով չզբաղվի։
Այնինչ անհրաժեշտ է լինել ճկուն, հաշվի առնել, որ կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաները կարող են չմասնակցել օրինակ լեզվի
դասաժամին, ու այդ ընթացքում նկարչություն անել, կարևորը խմբից չառանձնացվելն
է․․․Ժամանակի ընթացքում կարևոր է գալ այնպիսի գիտակցման, որ միանմանությունը և
բոլոր հրահանգներին համաժամանակյա արձագանքը չէ կարգուկանոնի դրսևորում,
անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տարբեր երեխաներ կարող են նույն հրահանգը տարբեր
արագությամբ և տարբեր ձևերով ընկալել և մասնագետների դերն է ճանաչել յուրաքանչյուրի
առանձնահատկությունը և արձագանքել այդ առանձնահատկությանը համապատասխան։

«․․․Մեկ տարուց հետո տղայիս տարա ներառական մանկապարտեզ և իմ երեխային
ադապտացվելու հարցում օգնել է դաստիարակը։
Դաստիարակի մոտեցումներն են շատ կարևոր, դաստիարակը շատ նրբանկատ է
վերաբերում երեխաներին, ես չեմ կարող բացատրել, ինքը կարող էր ֆիզիկական խնդիր
ունեցող երեխային ամիսներ շարունակ գրկած պահեր, կերակրեր, դաս սովորեցներ»։Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող
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Հարկ է փաստել, որ մանկապարտեզներում կողմնակալ վերաբերմունքի են
արժանանում նաև թեթև վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաները և հատկապես
վտանգվում է երեխայի ներառման գործընթացը այն պարագայում, երբ իրազեկ չեն երեխայի
օրինական ներկայացուցիչները։

5 տարեկան երեխաներից մեկի պատմությունն այն մասին է, որ չնայած երեխան
չունի բժշկական ախտորոշում, սակայն ընտանիքում կոնֆլիկտների, սոցիալական
խնդիրների, դրական ծնողավարման հմտությունների բացակայության հետևանքով
երեխայի մոտ դրսևորվում են վարքային խնդիրներ, երեխան դժվարություններ ունի
կանոններին հետևելու, մյուս երեխաների հետ արդյունավետ համագործակցելու, կարգ ու
կանոն պահելու հետ կապված։ Երեխան ՆՈՒՀ է հաճախել մոտ 2 ամիս, որի ընթացքում
երեխայի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք չի դրսևորվել, վարքը չի փոխվել,
ընտանիքում ևս ծնողավարման մեթոդները չեն փոխվել և ՆՈՒՀ-ում կանչել են երեխայի
մորը և հորդորել են երեխային հանել հաստատությունից մինչ երեխան սկսի դրսևորել
նորմատիվային վարք։ Երեխայի մայրը ստորագրել է փաստաթուղթ, որ իր կամքով է
երեխային հանում ՆՈՒՀ-ից, սակայն վստահ է եղել, որ ցանկության դեպքում կարող է
կրկին երեխային տանել նույն հաստատությունը։
3 ամիս երեխան հաճախել է սոցիալ-վերականգնողական կենտրոն, ստացել է
հոգեբանի, էրգոթերապիստի և հատուկ մանկավարժի
թերապիաներ, և այս
աշխատանքներից հետո երեխայի վարքի դրսևորման մեջ տեղի են ունեցել դրական
փոփոխություններ։ Այդժամ ծնողը նախաձեռնել է ՆՈՒՀ վերադառնալու գործընթացը,
սակայն այնտեղ ասել են, որ հիմա տեղ չկա, ցույց են տվել ստորագրված փաստաթուղթը,
ըստ որի մայրն իր կամքով երեխային հանել է հաստատությունից։
Այս դեպքում աշխատակիցները օգտվել են ծնողի անտեղյակությունից և երեխայի
իրավունքները պաշտպանելու անկարողությունից։
Երեխաները

և

ծնողները

պետք

է

իրազեկվեն

իրենց

իրավունքների

և

պարտականությունների մասին և անհրաժեշտության դեպքում կարողանան պաշտպանել
դրանք։ Շատ դեպքերում իրազեկվածության կամ չիմացության պակասը կարող է
հանգեցնել

անդառնալի

հետևանքների։

Շատ

կարևոր

է

նաև

ձևավորել

համագործակցություն երեխաներին ծառայություններ մատուցող կառույցների միջև,
սահմանել հստակ ուղղորդման մեխանիզմներ, որպեսզի և՛ երեխան, և՛ ծնողը իմանան, թե
որ հարցով որտեղ կարելի է դիմել։13
Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն
արդյունքները վկայում են, որ գոյություն ունի պարտադիր նախադպրոցական կրթության
անհրաժեշտության
վերաբերյալ
դրական
ընկալում։
Մինչդեռ
պարտադիր
13

Վաղ մանկության շրջանի խնամքի և զարգացման ներառական երեխայակենտրոն համակարգը Հայաստանում․
հայեցակարգ, «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպություն, 2016 թ․
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նախադպրոցական կրթության դեմ արտահայտված հարցվողները, որպես առավել
տարածված իրավիճակներ, երբ նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր չէ, նշել են այն
դեպքերը, երբ երեխան ունի առողջության հետ կապված խնդիր, հատուկ խնամքի
կարիքներ

և

մտավոր

զարգացման

կամ

վարքագծի

շեղումները։

Այս

փաստն

անուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի կարծրատիպ նախադպրոցական
հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաներին ներառելու անհնարինության վերաբերյալ։14
2003 թվականի փետրվարի 4-ին հաստատված «Հայաստանի հանրապետության
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի օրինակելի կանոնադրության
համաձայն՝

ՆՈՒՀ-ը,

համագործակցելով

ընտանիքի

հետ,

ապահովում

է

հաստատությունում ընդգրկված նախադպրոցական տարիքի երեխաների ներդաշնակ
զարգացումն ու դաստիարակությունը, առողջության ամրապնդումն ու խնամքը, մայրենի
լեզվով

հաղորդակցվելը

և

դրա

հիմքի

վրա

օտար

լեզուների

տիրապետման

նախադրյալները, երեխայի մտավոր, բարոյական, գեղագիտական ու ֆիզիկական
զարգացման հիմքերի ստեղծումը, աշխատանքային տարրական կարողությունների ու
հմտությունների ծանոթացումը, զարգացման շեղումների կանխարգելումն ու շտկումը,
դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: Հաստատությունը պատասխանատու է
պետական

չափորոշիչներին,

նախակրթական

պետական

ծրագրերին,

երեխաների

տարիքային,
ֆիզիոլոգիական
և
սոցիալ-հոգեբանական
զարգացման
առանձնահատկություններին, հակումներին ու ընդունակություններին համապատասխան
ուսուցման մեթոդների և ձևերի ընտրության, ինչպես նաև նրանց կյանքի անվտանգության ու
առողջության պահպանման համար:15

14

Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն․ «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության
«Նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության» ծրագիր, «Մեդիա մոդել» ՍՊԸ․ Երևան, 2017
15
Օրինակելի Կանոնադրություն «Հայաստանի Հանրապետության Նախադպրոցական Ուսումնական
Հաստատություն» Համայնքային Ոչ Առեվտրային Կազմակերպության, 2003 Թվականի Փետրվարի 4
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
«Իրականում արդեն ինձ համար էր սթրես դարձել մանկապարտեզ մտնելը,
գիտեի, որ հենց ինձ տեսնեն, պիտի բողոքեն, ասեն, որ իրեն վատ է պահել երեխաս»․․․

Պատմությունը հինգամյա Նարեկի մասին է (իրական անունը փոխված է), ով ունի
աուտիզմ ախտորոշումը։ Երեխան այժմ հաճախում է Երևան քաղաքի մանկապարտեզներից
մեկը, որտեղ իրականացվում է ներառական կրթություն։
Նարեկը երկու տարբեր մանկապարտեզներ հաճախելու փորձ է ունեցել․ 2,5
տարեկանում Նարեկի մայրը դիմել է բնակավայրին մոտ մանկապարտեզ, 3 տարեկանից
ընդունվել է այդ մանկապարտեզը, որտեղ երեխան հաճախել է մոտ 5 ամիս։
Նարեկի մայրիկը իր հիշողության մեջ պահպանել է այն բոլոր ապրումներն ու
դժվարությունները, որ զգացել է՝ տեսնելով երեխայի նկատմամբ դրսևորվող անցանկալի
վերաբերմունքը, անհանգստությունն ու երեխայի զարգացման առանձնահատկության
վերաբերյալ անիրազեկ լինելը։
Մայրը պատմում է, որ և՛ Նարեկի խմբի, և՛ կողքի խմբի դաստիարակներն ու
դայակները մշտապես բողոքել են երեխայի վարքից․ չի ուտում, չի քնում, չի շփվում,
հրահանգները չի կատարում...

«Իրականում արդեն ինձ համար էր սթրես դարձել մանկապարտեզ մտնելը, գիտեի, որ
հենց ինձ տեսնեն պիտի բողոքեն, ասեն, որ իրեն վատ է պահել երեխաս․․․Ես ոչ մի օր չտեսա,
որևէ մասնագետ խաղի մեջ փորձի ներգրավել տղայիս, օգնի շփվել մյուսների հետ․․․
Մի օր գնացի տեսա, որ Նարեկը գետնին պառկած քնել է․․․Երևի ուրախացել էին, որ
հազիվ քնել է ու մի քիչ հանգիստ կլինեն։ Իրենց համար էլ հեշտ չէր իմ տղայի հետ․․․Բայց ես
չգիտեի ինչ անել։ Ու տնօրինության առաջարկով փորձել էին հարցին լուծում տալ խումբը
փոխելու տեսքով։ Այդ նոր խմբում դաստիարակն ավելի ջերմ ու հոգատար էր, երեխաս
անընդհատ դաստիարակի գրկում էր, բայց ես հասկանում էի, որ դա էլ հարցի լուծում չէր: Ու
ես տնօրենի ասեցի, որ եթե կարող են խորհրդով օգնել կամ ավելի փորձառու
մանկապարտեզի տեղ ասել, ես երեխայիս կտանեմ այնտեղ։
Տնօրենը մեզ ներկայացրեց, որ ափսոսում է, որ չստացվեց աշխատանքը, բայց
համապատասխան կրթությամբ մասնագետներ չունեն և ուղղորդեց ներառական
մանկապարտեզ»։
Նոր ներառական մանկապարտեզ ընդգրկվեց դիմելուց 2 ամիս անց, քանի որ
ընդունելության շրջան էր։ Այստեղ մասնագետներն առավել փորձառու էին աուտիզմ
34

ունեցող երեխայի հետ աշխատանքի մեջ, բայց կրկին առկա էին դժվարություններ․նախ, այս
հաստատությունը գտնվում է մեկ այլ վարչական շրջանում, որտեղ հասնելու համար 45
րոպե ճանապարհ պետք է գնան, իսկ այդ ընթացքում երեխան հասցնում է հոգնել, հետո
երեխան ամբողջ օրը չի մնում մանկապարտեզում, ինչի պատճառով, հատկապես
սկզբնական շրջանում երեխայի մայրը մնում էր մանկապարտեզի տարածքում։
Մայրը պատմում է, որ ընդհանուր վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ ջերմ է և
սիրալիր, սակայն եղել են իրավիճակներ, որ Նարեկն անտեսվել է ու ծնողը վստահ է, որ դրա
պատճառը տղայի զարգացման խնդիրն է։ Նա ենթադրում է, որ նորմատիվային զարգացում
ունեցող երեխայի նկատմամբ չեն դրսևորի այդ պահվածքը, քանի որ նա կպատմի
ընտանիքում, իսկ խոսք չունեցող երեխան ոչինչ պատմել չի կարող․․․

«Ու ես մի օր շատ կոպիտ ձևով բարձրաձայնեցի այդ մասին։ Դա իմ ոճը չէր, բայց
պետք էր, ու ես սկսեցի նույնիսկ չբարևել դայակին։ Դրանից հետո մի օր եկավ դայակը
ներողություն խնդրեց ու մենք խոսեցինք այդ մասին, ես ասեցի, որ առանց այդ էլ իմ
խնդիրները շատ են ու չեմ ուզում այս վերաբերմունքի պատճառով նորից նեղվելու առիթներ
ստեղծվեն։
Այդ դեպքից հետո, երբ սկսեց երեխայիս սեր տալ, ջերմություն տալ ու դիմացը ոչ մի
բան չսպասել, իրենց հարաբերությունները ստացվեցին, երեխաս սիրով գնում էր։
Փաստորեն այս խոսակցությունը պետք էր․․․»։
Երեխաների հետ հարաբերությունների և առօրյա գործողությունների մեջ
մասնակցայնության վերաբերյալ Նարեկի մայրը պատմում է․ «Այս նոր մանկապարտեզում

երեխաների վերաբերմունքն ավելի լավ է, մի աղջիկ կա, որ խնամքով է վերաբերում տղայիս,
կարծես ինքը մեծ լինի։ Մի օր այդ երեխային հարցրեցի, թե ինչ են անում խմբում, արդյո՞ք
Նարեկը խաղում է իրենց հետ, թե չէ, ասեց՝ «հա մեկ-մեկ մենք խաղում ենք, բայց ինքը ամեն
ինչ բերանն է դնում», ասեց ու գնաց: Ու ես հասկացա, որ իմ Նարեկն այդքան էլ հետաքրքիր
չէ հասակակիցներին և ակամա մյուս երեխաների կողմից էլ ամեն դեպքում տարբերություն
կա, իրենք են որոշում՝ ում հետ խաղալ, ում հետ չէ․․․Որքան էլ դաստիարակն ընդգրկի, եթե
երեխան չցանկանա խաղալ, չի խաղա։ Դրա համար էլ հիմնականում տղաս չի մասնակցում
ընդհանուր խաղերին կամ խմբային աշխատանքներին, հոգեբանի և լոգոպեդի ժամերին է
մասնակցում, միասին մարզանք են անում ու վերջ։
Մի անգամ ամուսնուս հետ մանկապարտեզի ֆեյսբուքի նկարներն էինք նայում ու
զգացինք, որ ոչ մի տեղ երեխաս չի երևում, և չեն երևում նաև այն մյուս երեխաները, ովքեր
առողջական խնդիր ունեն, հարցրեցինք այդ մասին, արդարացումներ գտան, բայց մենք
հասկանում էինք, որ այդ պահին մյուսները առանձնացած են կամ էլ սխալ են անում
հանձնարարությունը և չեն ուզում, որ դա նկարվի։ Ես կասեի, որ ոչինչ, պատահում է, բայց
ախր միշտ է այդպես․․․»։
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Ծնողը բարձրաձայնում է նաև այն մասին, որ հանդեսներին թեկուզ ֆիզիկապես
ընդգրկված չէ տղան, այնինչ վստահ է, որ դա կազմակերպելը բարդ չէ։
Նարեկի մայրը նեղսրտում է դժվարությունների մասին խոսելիս, հույսով նշում է, որ
ժամանակի ընթացքում դրանք կփոխվեն և կիսվում է այն մասին, որ տարրական
ուշադրությունն ու դրական վերաբերմունքը կարող են փոխել իր ու իրենց ընտանիքի օրը․

«Ես հիշում եմ, որ նախորդ տարի մարտի 8-ին հոգեբանի օգնությամբ թղթե զամբյուղ ու
ծաղիկներ էին պատրաստել։ Ես գիտեի, որ աշխատանքի մեծ մասը հոգեբանն է արել, բայց
միևնույն է՝ դա ինձ համար երջանկություն էր։ Մեր ունեցած ամբողջ դժվարությունների մեջ
փոքրիկ դետալներն էլ երջանկացնում են մեզ․․․Այդ նվերի օրը մեր ամբողջ ընտանիքում տոն
էր»։
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ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ
«Նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատություններում

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումը» որակական
հետազոտությունն իրականացվել է Երևան քաղաքի ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների
ներառման առանձնահատկությունները բացահայտելու նպատակով։ Իրակացվել են
հետազոտության առջև դրված խնդիրները՝ պարզելով կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքն ու ընկալումները,
հաստատություն

ընդունվելու

հնարավորությունները,

առօրյա

կյանքում

մասնակցայնությունը և այլն։
Հետազոտության արդյունքում հավաքագրված տեղեկատվությունը փաստում է, որ
նախադպրոցական

կրթության

ապահովման

ոլորտում

դեռևս

հիմնախնդիրներն

արմատացած են, լուծման տարբերակները արագ և հնարավորինս օպերատիվ պետք է
կազմակերպվեն, քանի որ նախադպրոցական կրթության պակասը կամ ոչ լիարժեք
տրամադրումը անդառնալի հետևանքներ կարող է ունենալ յուրաքանչյուր երեխայի
կյանքում։
Հետազոտության ընթացքում վեր հանված հիմնախնդիրները.

 Համընդհանուր ներառման վերաբերյալ առկա խոչընդոտներն արդիական են
Համընդհանուր ներառում ապահովելու գաղափարական և քաղաքականության
կոնտեքստում՝ յուրաքանչյուր ՆՈՒՀ կարող է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող կամ
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդունումը,
խնամքի և կրթության կազմակերպումը։ Սակայն փաստացի, այդ մանկապարտեզները
չունեն այն բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր
կլինի իրականացնել ոչ միայն ինտեգրումը, այլև ներառումը։ Այդ մանկապարտեզներում
չկան հատուկ կրթությամբ մասնագետներ, վերապատրաստված չեն դաստիարակներն ու
դայակները, հարմարեցված չէ ֆիզիկական միջավայրը։ Այս և այլ խնդիրների
ուսումնասիրումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ մայրաքաղաքի նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններում համընդհանուր ներառում ապահովված չէ։ Միայն
8 ներառական մանկապարտեզի առկայությունը չի կարող լուծել նախադպրոցական
կրթության մատչելիությունը։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաները չեն կարողանում հաճախել բնակավայրին մոտ գտնվող մանկապարտեզներ,
քանի որ այնտեղ չկան հատուկ կրթությամբ մասնագետներ։
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 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
ընդունելությունը ՆՈՒՀ այնքան էլ մատչելի չէ
Մանկապարտեզ ընդունվելու առաջին դժվարությունը սկսվում է հերթերի մեծ
քանակից և հերթում երկար սպասելու կարիքից։ Այս իրավիճակից ելնելով՝ շատ
երեխաների հերթը նույնիսկ չի հասնում։ Հայտնի է, որ ոչ մի մանկապարտեզ մոտիվացված
չէ ընդունելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի, քանի
որ պատրաստ չէ երեխայի կարիքներին համապատասխան կազմակերպել ներառումը։
Դեպքերի մեծ մասում ՆՈՒՀ-երի ներկայացուցիչները ծնողին նախապես ծանոթացնում են
բոլոր այն դժվարություններն ու ռիսկերը, որոնց կարող է բախվել երեխան մանկապարտեզ
հաճախելու դեպքում, և ծնողն իր իսկ նախաձեռնությամբ ետ է կանգնում մտադրությունից։
Բոլոր դեպքերում փաստ է նաև խմբերի գերբեռնվածության հանգամանքը։


Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների

նկատմամբ դեռևս առկա են բացասական ընկալումներ ու անհանդուրժող վերաբերմունք
Ուսումնասիրված

դեպքերի

մի

մասում

բացասական

վերաբերմունքի

և

ընկալումների վերաբերյալ բացահայտումներ չկան, սակայն դեպքերի որոշ հատվածում
հաշմանդամություն ունեցող կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների մուտքը չի խրախուսվում․ դեմ են արտահայտվում մյուս երեխաների
ծնողները, դժկամություն են ցուցաբերում դաստիարակներն ու դայակները, հաճախ
անտեսում են, մեկուսացնում, մեղադրում ծնողին և ցույց տալիս իրենց անհանդուրժող
վերաբերմունքը։ Նման տարբերակող վերաբերմունքը Հայաստանում դրսևորվում է ոչ
միայն ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների, այլև դպրոցներում և այլ հաստատություններում
ինտեգրված երեխաների նկատմամբ։


Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները

մանկապարտեզում լիարժեք չեն ընդգրկվում առօրյա գործողությունների մեջ
Դեպքերի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ նախ երեխաներն ամբողջ օրով չեն
գտնվում հաստատությունում, երեխաների մի մասը շաբաթվա ոչ բոլոր օրերին է
հաճախում, սակայն նույնիսկ, երբ երեխան ֆիզիկապես ինտեգրված է խմբում, առօրյա
կյանքի տարբեր գործողությունների մեջ ներառված չէ։ Երեխաների մեծ մասը չեն
մասնակցում հանդեսներին, միջոցառումներին, խմբային պարապմունքներին և այդ
ընթացքում կա՛մ գտնվում են հատուկ կրթությամբ մասնագետի մոտ, կա՛մ առանձնացած
են իրենց խաղալիքով։ Լինում են իրավիճակներ, երբ այս երեխաների ծնողները նույնիսկ
չեն տեղեկանում նախատեսվող ծրագրերի ու միջոցառումների մասին։


Հաստատությունների

աշխատակազմն

ունի

գիտելիքների,

գործնական

մեթոդների տիրապետման և ընդհանուր տեղեկացվածության ոչ բավարար մակարդակ
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Դաստիարակներն ու դայակները հիմնականում երկար տարիների փորձառություն
ունեցող մասնագետներ են, սակայն միայն աշխատանքային փորձառությունը բավարար չէ
կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաներին անհատական մոտեցում
ցուցաբերելու, անհրաժեշտ մեթոդներ կիրառելու ուղղությամբ։ Այս աշխատակիցների մեծ
մասը վերապատրաստումների և դասընթացների չի մասնակցել, չի տիրապետում
ոլորտին առնչվող տեղեկատվական բազային, նեղ մասնագիտական գիտելիքներին, ինչի
հետևանքով անհնար է դառնում համատեղ աշխատանքը։ Շատերի կողմից
բարձրաձայնվում է իրենց վերապատրաստվելու անհրաժեշտությունը, սակայն կան նաև
մասնագետներ, որ չեն կարևորում շարունակական և արդիական կրթության կարիքը՝
մտածելով որ իրենց ունեցած փորձառությունը կարող է բավարար լինել։
 ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցները գերծանրաբեռնված են
Նախ, մայրաքաղաքի ոչ բոլոր ՆՈՒՀ-երում են ներգրավված հատուկ կրթությամբ
մասնագետներ, իսկ վերոնշյալ 8 մանկապարտեզներում աշխատող հատուկ կրթությամբ
մասնագետների թվաքանակը շատ փոքր է։ Եվ նույնիսկ որոշ ՆՈՒՀ-երում ամբողջական
դրույքով

չեն

աշխատում

ծանրաբեռնվածություն,

հոգեբանը
որի

և

լոգոպեդը,

հետևանքով

ինչը

ևս

առաջացնում

երեխաներին

է

տրամադրվող

ժամանակահատվածը բավարար չի լինում։ Հատուկ կրթությամբ մասնագետները
փաստում են, որ ծանրաբեռնվածության հետևանքով չեն կարողանում իրականացնել
այնպիսի խորքային աշխատանք, որի կարիքն իրականում ունի երեխան։ Հավանաբար այս
պատճառներից է բխում նաև այն անվստահությունը, որ ունենում են ծնողները
մանկապարտեզների

հատուկ

մասնագետների

իրականացրած

թերապիաների

արդյունքների նկատմամբ։
Ծանրաբեռնված են նաև դաստիարակներն ու դայակները, ովքեր 30 երեխայից
ավելի բեռնված խմբում ֆիզիկապես անկարող են յուրաքանչյուր երեխայի տրամադրել
անհատական մոտեցում։
Խնդիր է

նաև մանկապարտեզներում

բացակայությունը,

այնինչ

սոցիալական

սոցիալական աշխատողի

աշխատանքը

կտա

հաստիքի

հնարավորություն

ընտանիքների կարիքների գնահատման, անհրաժեշտ ուղղորդումների կազմակերպման և
ծնողների

հետ

խորքային

աշխատանքի

իրականացման։

Եվ

արդյունքում

դաստիարակների և հատուկ կրթությամբ մասնագետների ծանրաբեռնվածությունը
կթեթևանա։
 Բավարար չեն երեխաների հետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ խաղերն ու
դիդակտիկ նյութերը
Բոլոր մասնագետներն են տեղեկացված, որ երեխաների անհատական կամ
խմբային աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն կիրառվող մեթոդներից,
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այլև օգտագործվող նյութերից։ Այնինչ մանկապարտեզները հարուստ չեն զարգացնող
տարատեսակ խաղերի պաշարով։ Մի քանի լոգոպեդ նշել են, որ իրենց անձնական
նախաձեռնությամբ են խաղեր պատրաստում կամ գնում, որպեսզի երեխաների
հետաքրքրությունը շուտ չմարի։
 Ֆիզիկական միջավայրը հարմարեցված չէ
Ինչպես
հայաստանյան
շատ
հաստատություններում,

այնպես

էլ

մանկապարտեզներում առկա են շենքային անմատչելիության և անհարմարության
երևույթները։
Չկան
նորմերին
համապատասխանող
շարժասանդուղքներ, վերելակներ, բազրիքներ։ Հարմարեցված
սեղաններն

ու

աթոռները

և

այն

ամենը,

ինչը

կարող

է

թեքահարթակներ,
չեն սանհանգույցը,
անհրաժեշտ

լինել

հենաշարժողական, տեսողական և այլ խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Իհարկե
հաշվի է առնվում, որ այս խնդիրներն առավելապես կապված են ֆինանսական
ռեսուրսների անբավարարության հետ, սակայն երեխաներին այդ ամենը բացատրել և
չիրագործելն արդարացնել չենք կարող։
 Նախադպրոցական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը բավարար չեն
հիմնախնդիրների լուծման համար
Այս պահին Հայաստանում նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր բնույթ չի
կրում, ինչի հետևանքով երեխաների ընդգրկվածության ցուցանիշները լիարժեք չեն։ Այս
պահին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող «Նախադպրոցական կրթության
մասին» օրենքը լիարժեք հնարավորություն չի տալիս կարգավորել դաշտում առկա
խնդիրները, իսկ կից իրավական ակտերը փոփոխությունների և արդիականացման
անհրաժեշտություն ունեն։
Այսպիսով, հետազոտության ընթացքում վեր հանված մի շարք հիմնախնդիրներ
հրատապ ուշադրության, քննարկումների և լուծման կարիք ունեն։ Եվ ամենակարևոր
հանգամանքն այն է, որ յուրաքանչյուր նոր առաջարկի, փոփոխության կամ լրացման
վերաբերյալ լավագույն կարծիք կարող են հայտնել երեխաների՝ հատկապես կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողները։
Ներքոնշյալ ներկայացված են այն առաջարկները, որոնք բխել են հետազոտության
արդյունքներից և հիմնականում վեր են հանվել ծնողների, մասնագետների ու
փորձագետների հետ հարցազրույցների ու քննարկումների արդյունքում։
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

Հետազոտական աշխատանքում արված բացահայտումներն ու խնդիրները,
ներառման

առանձնահատկություններն

ու

ոլորտի

յուրահատկությունը

անհրաժեշտություն են առաջացնում մի շարք փոփոխությունների իրականացման ու
ներդրումների կարևորության։ Ներքոնշյալ այն առաջարկներն են, որոնք բարձրաձայնվել
են հետազոտության ընթացքում արված հարցազրույցների
հանդիպումների ընթացքում։ Այսպիսով, առաջարկվում է․


Նպաստել

մանկապարտեզներում

կրթության

և

ֆոկուս

խմբային

առանձնահատուկ

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներգրավվածության ընդլայնմանը․ կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների

կարիք

ունեցող

ավելի

շատ

երեխաների

ընդգրկվածության ցուցանիշը բարձրացնել

հաստիքներ․

Բոլոր մանկապարտեզներում ներդնել հատուկ կրթությամբ մասնագետների
հոգեբաններ,

հատուկ

մանկավարժներ,

լոգոպեդներ,

սոցիալական

աշխատողներ, սոցիալական մանկավարժներ և այլ օգնող մասնագետներ։ Արդեն իսկ
ներառական մանկապարտեզներում ավելացնել հատուկ կրթությամբ մասնագետների
հաստիքները և երեխաների հետ աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակահատվածը։


Ներդնել դաստիարակի օգնականի հաստիք, ում գործառույթներն ուղղված

կլինեն առանձնապես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների

ներառմանն

ու

պաշտպանության

կազմակերպմանը։

Այս հաստիքի

ներդրումը կտա հնարավորություն կիսելու դաստիարակի գործառույթները և երեխաների
նկատմամբ առավել անհատական մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորություն կստեղծի։


Նվազեցնել մանկապարտեզի խմբի երեխաների քանակը կամ ավելացնել

դաստիարակներին


Վերապատրաստումների,

դասընթացների,

սեմինարների

և

փորձի

փոխանակման հանդիպումների կազմակերպում դաստիարակների, դայակների, ինչպես
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նաև մյուս մասնագետների համար (նվազագույնը տարին 2 անգամ)։ Կարևորվում է

շարունակական կրթությունը և պարբերաբար իրազեկումներ կազմակերպելու մշակույթի
ներդրումը։


Հատուկ

կրթությամբ

մասնագետների

համար

սուպերվիզիոն

հանդիպումների անց կացում (նվազագույնը տարին 2 անգամ)։ Խորհրդատվական

աշխատանքը, աջակցող և կրթող սուպերվիզիան կարող է ապահովել լավագույն արդյունք։


Սոցիալական հոլովակների, տեղեկատվական նյութերի կամ սոցիալական

պատմությունների հանրայնացման միջոցով փոխել մարդկանց վերաբերմունքն ու
ընկալումները և ամրապնդել սոցիալական հավասարության գաղափարը։


Ծնողների հետ առավել ինտենսիվ աշխատանքների կազմակերպում, ինչը

կտա հնարավորություն բարձրացնելու նաև նորմատիվային զարգացում ունեցող
երեխաների ծնողավարման հմտությունները


Ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում խմբերին



Ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումներ․

Նշյալ առաջարկների շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու և առավել խորքային
ուսումնասիրելու

նպատակով

անհրաժեշտ

են

պարբերաբար

կազմակերպել

համապատասխան գերատեսչությունների,
ՏԻՄ-երի և փորձագետների միջև
հանդիպումներ՝ առաջարկները կյանքի կոչելու հնարավորությունները դիտարկելու և
հաշվի առնելու նպատակով։ Քանզի ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր տեսանելի
փոփոխություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են ռեսուրսների հայթհայթման կամ
վերահասցեագրման մեխանիզմներ մշակել։
Կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ նախադպրոցական կրթության ոլորտում արվող
յուրաքանչյուր

ներդրում

դրական

է

անդրադառնալու

ոչ

միայն

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, այլև նորմատիվային
զարգացում ունեցող երեխաների կրթության որակի և սոցիալականացման վրա։
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Կարևոր
է
յուրաքանչյուր
անհատի
իրավունքների
պաշտպանությունն
հնարավորությունների ապահովումը՝ և՛ երեխա, և՛ ծնող, և՛ մասնագետ։

ու

Յուրաքանչյուր երևույթ պետք է դիտարկել համակողմանի և եզրակացություններն անել
համընդհանուր տարբերակով։
Եթե կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան ունի
նախադպրոցական կրթության լիարժեք ապահովման իրավունք,
ապա դա չպետք է խոչընդոտի մյուս երեխայի կրթության ապահովմանը։
Եթե նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխայի ծնողն իրազեկ չէ կամ ունի
կարծրատիպեր, ապա դրանից չպետք է խոչընդոտվի կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների իրավունքները։
Եթե խմբում ներառվելու իրավունք ունեն 30-ից ավելի տարբեր
առանձնահատկություններով, տարբեր բնավորություններով ու տարբեր մշակույթներ
կրող երեխաներ,
դաստիարակն էլ ունի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ու
համապատասխան պայմանների կարիք։
Եթե մի երեխա պարզապես ունի հավասար պայմաններում ապրելու, կրթվելու և
զարգանալու իրավունք, ապա ոչ ոք չպետք է խանգարի այդ իրավունքի իրացմանը։
Եվ եթե մի անհատ, մի երեխա ունի պարզապես մեր բոլորի դրական
վերաբերմունքի ու ուշադրության կարիքը,
մենք սոցիալական պատասխանատվություն ունենք նրա նկատմամբ և
պարտավոր ենք նպաստել այդ կարիքի ապահովմանը։
Հետազոտության հեղինակ
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Ուսումնասիրված հետազոտություններ և իրավական ակտեր


ՀՀ Սահմանադրություն



«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք․ 2005 թ․



«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք․ 1996թ.



«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը․ 1999թ




«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ․ 2019 թ․
Վաղ մանկության շրջանի խնամքի և զարգացման ներառական

երեխայակենտրոն համակարգը Հայաստանում․ հայեցակարգ, «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպություն, Երևան, 2016 թ․
 Յունիսեֆ․ Նախադպրոցական կրթություն-իրավիճակը Հայաստանում, 2018թ․


Հայաստանում

հետազոտություն․

նախադպրոցական

կրթության

մատչելիության

«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության «Նախաձեռնություն հանուն

երեխայի առողջության և կրթության» ծրագիր, «Մեդիա մոդել» ՍՊԸ․ Երևան, 2017թ․
 Մանկական զարգացման հիմնադրամի կողմից «Մասնակցային գործընթացը
կրթության

հիմքերում»

ծրագրի

շրջանակներում

իրականացված

մոնիտորինգի

արդյունքները․ Երևան, 2017 թ․
 Տարեկան հաղորդում 2015թ.
պաշտպանի
գործունեության,
մարդու

ընթացքում ՀՀ
իրավունքների

մարդու իրավունքների
և
ազատությունների

պաշտպանության վիճակի մասին, Երևան 2016 թ․


ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի թիվ N 29-Ն հրամանը «ՀՀ պետական

և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» 2007թ.


ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարի

թիվ

257-Ն

հրամանը

«Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները հաստատելու
մասին» 2011թ.
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Հավելված 1

Հարցաշար ծնողների հետ խորին հարցազրույցի
 Որքա՞ն ժամանակ է, որ երեխան հաճախում է տվյալ մանկապարտեզ։
 Ինչպե՞ս է ընթացել մանկապարտեզ ընդունելու գործընթացը․ հերթագրումից

որքա՞ն ժամանակ հետո է երեխան ընդունվել մանկապարտեզ, ի՞նչ դժվարություններ են
առաջացել այդ ընթացքում
 Արդյո՞ք գնահատվել է երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքը․ եթե այո, ինչպե՞ս է կազմակերպվել
 Ինչու՞ եք կարևորել երեխայի ներառումը հաստատությունում և ի՞նչ է դա
տալիս երեխային
 Օրվա ընթացքում որքա՞ն ժամանակ է երեխան գտնվում ՆՈՒՀ-ում և ինչպե՞ս
է կազմակերպվում նրա առօրյան մանկապարտեզում․ խմբակներ, խաղ, քնել, ուտել և այլն
 Կա՞ն արդյոք հատուկ մասնագետներ, ովքեր աշխատում են երեխայի հետ և
ինչպես/օրական որքա՞ն ժամանակ է կազմակերպվում այդ աշխատանքը։


Ինչպիսի՞ն է շփումը այլ երեխաների հետ․

վերաբերմունք, խաղերի մեջ ներառվելը։
 Ինչպիսի՞ն է երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը այլ երեխաների ծնողների
և մանկավարժական թիմի կողմից
 Ընդհանուր առմամբ ի՞նչն է ամենաշատը ձեզ և ձեր երեխային դուր գալիս
մանկապարտեզում
 Ընդհանուր

առմամբ

ի՞նչ

դժվարություններ

ունի

երեխան

հաստատությունում
 Հնարավորության դեպքում ի՞նչ կցանկանայիք փոխել հաստատությունում և
ինչո՞ւ
 Ի՞նչ եք կարծում ինչ է անհրաժեշտ փոխել/ավելացնել/պակասեցնել
հաստատությունում երեխային լիարժեք ներառվելու համար։
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Հավելված 2
Ուղղորդող հարցեր ծնողների հետ ֆոկուս խմբային քննարկման


Ինչպե՞ս է ընթացել երեխաների մանկապարտեզ ընդունելու գործընթացը․

հերթագրումից որքան ժամանակ հետո են երեխաներն ընդունվել մանկապարտեզ, արդյոք
գնահատվել է երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը


Ինչու՞ եք կարևորել երեխաների ներառումը հաստատությունում և ի՞նչ է դա

տալիս և՛ Ձեզ, և՛ երեխաներին
 Օրվա ընթացքում որքա՞ն ժամանակ են երեխաները գտնվում ՆՈՒՀ-ում և
ինչպե՞ս է կազմակերպվում նրանց առօրյան մանկապարտեզում․ խմբակներ, խաղ, քնել,

ուտել և այլն
 Կա՞ն արդյոք հատուկ մասնագետներ, ովքեր աշխատում են երեխաների հետ
և ինչպես/օրական որքան ժամանակ է կազմակերպվում այդ աշխատանքը։


Ինչպիսի՞ն է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող

երեխաների շփումը այլ երեխաների հետ․ վերաբերմունք, խաղերի մեջ ներառվելը։
 Ինչպիսի՞ն է երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը այլ երեխաների ծնողների
և մանկավարժական թիմի կողմից։


Ընդհանուր առմամբ ի՞նչն է ամենաշատը ձեզ և ձեր երեխային դուր գալիս

հաստատությունում։


Ընդհանուր

առմամբ

ի՞նչ

դժվարություններ

ունի

երեխան

հաստատությունում։


Հնարավորության դեպքում ի՞նչ կցանկանայիք փոխել հաստատությունում և



Ի՞նչ եք կարծում ինչ է փոխել/ավելացնել/պակասեցնել հաստատությունում

ինչո՞ւ։
երեխային լիարժեք ներառվելու համար։
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Հավելված 3
Ուղղորդող հարցեր մասնագետների հետ ֆոկուս խմբային քննարկման



Ո՞րն է ձեր դերը մանկապարտեզում և քանի տարվա աշխատանքային փորձ



Արդյո՞ք աշխատում եք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք

ունեք։
ունեցող
երեխաների
հետ։
առանձնահատկությունները։


Եթե

այո,

կնկարագրե՞ք

ձեր

աշխատանքի

Օրվա ընթացքում որքա՞ն ժամանակ են կրթության առանձնահատուկ

պայմանների կարիք ունեցող երեխաները գտնվում ՆՈՒՀ-ում և ինչպե՞ս է
կազմակերպվում նրանց առօրյան մանկապարտեզում․ խմբակներ, խաղ, քնել, ուտել և այլն


Ինչպիսի՞ն է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող

երեխաների շփումը այլ երեխաների հետ․ վերաբերմունք, խաղերի մեջ ներառվելը։
 Ինչպիսի՞ն է երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը այլ երեխաների ծնողների
կողմից/մանկավարժական թիմի կողմից։


Ըստ ձեզ ի՞նչն է ամենաշատը երեխաներին դուր գալիս հաստատությունում։



Ընդհանուր

առմամբ

ի՞նչ

դժվարություններ

ունի

երեխան

հաստատությունում։


Դուք ինչ դժվարություններ ունեք կրթության առանձնահատուկ պայմանների

կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատանքում։
 Հնարավորության դեպքում ի՞նչ կցանկանայիք փոխել կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատանքում և ինչո՞ւ։


Ի՞նչ եք կարծում ինչ է անհրաժեշտ փոխել/ավելացնել/պակասեցնել

հաստատությունում երեխային լիարժեք ներառվելու համար։

47

Հավելված 4

Փորձագիտական հարցազրույցի ուղղորդող հարցաշար


Ի՞նչ եք կարծում ՆՈՒՀ-երում կրթության առանձնահատուկ պայմանների

կարիք ունեցող երեխաներն ունե՞ն ներառման հնարավորություններ, որո՞նք են այդ
հնարավորությունները։

Ո՞ր իրավական նորմերով են կանոնակարգվում այդ գործընթացները։
Որքանով են կիրառելի այդ օրենսդրական կարգավորումները։


Ինչպիսի՞ն

է

երեխաների

մանկապարտեզ

ընդունելու

գործընթացը․

տարիքային և զարգացման չափորոշիչներ, հերթագրումից որքան ժամանակ հետո են
երեխաներն ընդունվել մանկապարտեզ, արդյոք գնահատվել է երեխաների կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիքը


Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները ի՞նչ

դժվարություններ են ունենում ՆՈՒՀ-երում։

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ
ի՞նչ մասնագետներ են աշխատում և ի՞նչ դժվարություններ են նրանք ունենում
աշխատանքային գործընթացում։


Ընդհանրապես

ինչպե՞ս

է

կազմակերպվում

երեխաների

առօրյան

հաստատությունում։


Արդյոք

այսօր

ՆՈՒՀ-երը

պատրաստ

են

իրականացնել և ինչու եք այդպես կարծում։

Ի՞նչ պայմանների և հնարավորությունների

ներառական
առկայության

կրթություն
դեպքում

կզարգանան և կաճեն Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների ներառման հնարավորությունները։
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Հավելված 5

Հարցաթերթ նորմատիվային զարգացում ունեցող երեխաների ծնողների համար


Արդյո՞ք ձեր երեխայի մանկապարտեզում կան կրթության առանձնահատուկ

պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։


Եթե լինեին, ինչպիսի վերաբերմունք կդրսևորեիք և ինչո՞ւ։



Ինչպե՞ս եք վերաբերում այն փաստին, որ հենաշարժողական, մտավոր կամ

վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաները ունեն իրավունք սովորելու բոլորի հետ միասին,
ընդգրկվելու նույն խմբում։
 Ինչպե՞ս կպատրաստեիք Ձեր երեխային կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ շփման։


Ի՞նչ եք կարծում, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի կրթության առանձնահատուկ

պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն ունենան հնարավորություն լիարժեք ներառման։
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