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ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ 

ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑ 

  « Ն Ե Ր Ա Ռ Ա Կ Ա Ն  Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն »  

( Հ Ա Տ Ո Ւ Կ  Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Ր Ի Ք )  

 Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
Փաստաթղթի  փիլիսոփայությունը 

Անանիա Շիրակացու ճեմարանը կարևորում է յուրաքանչյուր սանի լիարժեք 

ներգրավվածությունը  կրթական գործընթացում և նպատակադրվել է սաների համար ստեղծելու 

այնպիսի պայմաններ, որոնք կնպաստեն յուրաքանչյուր երեխայի հոգեբանական, սոցիալական, 

անձնային առողջության բարելավմանը: 

 

Ճեմարանը ընդունում է, որ յուրաքանչյուր սան տարբեր է իր գիտելիքներով, 

հետաքրքրություններով, ուսանելու ոճով, իր վարքային առանձնահատկություններով,  

առողջական և հուզական  խնդիրներով:  Անանիա Շիրակացու ճեմարանը, իր որդեգրած 

գաղափարախոսությունից և առաքելությունից ելնելով, կրթություն իրականացնելիս շեշտադրում 

է տարբերակված ուսուցումը: 

 

Փաստաթղթի   նպատակը  

 դպրոցական համայնքին իրազեկել վերոնշյալ գաղափարախոսության մասին. 

 ճեմարանում ստեղծել սաների ուսուցման, ինքնաարտահայտման համար բարենպաստ 

պայմաններ:  

 

 



 

 

Գնահատման մեխանիզմները և ընթացքի  վերլուծությունը 

 

Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանը պատրաստ է իր ծառայությունները մատուցելու 

հետևյալ ՀԿԿ սաներին. 

 հաղոդակցման և խոսքի խնդիրներ.  

 հուզական և վարքային խնդիրներ.  

 Օժտվածություն.  

 քրոնիկ հիվանդություններ. 

  ուշադրության խանգարումներ։  

 

Կրթական լիարժեք պայմաններ ապահովելու, արդյունավետ աշխատանք և ներառման 

գործընթաց իրականացնելու համար Անանիա Շիրակացու ճեմարանում գործում են. 

 հոգեբանական ծառայություն  

 բժշկական ծառայություն  

 լոգոպեդական ծառայություն 

 հոգեբանական լաբորատորիա 

 գիտամեթոդական կենտրոն 

 

Արդյունավետ աշխատանքների իրականացման համար ՄԲ համակարգողները և 

հոգեբանական ծառայությունը պարբերաբար վերապատրաստում են աշխատակիցներին հատուկ 

կրթական կարիքներ ունեցող սովորողների հետ աշխատելու առանձնահատկությունների 

թեմաներով:Հոգեբանական, լոգոպեդական, բժշկական ծառայության ներկայացուցիչները 

ուսուցչական կազմին պարբերաբար իրազեկում են ՀԿԿ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի 

ընթացքի և գնահատման առանձնահատկությունների մասին: Նոր ընդունված ուսուցիչները  

տեղեկանում են հատուկ կրթական կարիք ունեցող սովորողների  հետ տարվող աշխատանքին 

հատուկ սեմինարների և համագործակցային հանդիպումների շնորհիվ: Այդ հանդիպումները 

կազմակերպում են  ՄԲ-ի (IB) համակարգողը  և հոգեբանական ծառայությունը:  

Ցանկացած անհատական ծրագիր կազմելիս իրականացվում է գնահատում՝ նախնական, 

ընթացիկ և վերջնական: Դա կարող է լինել հստակ մեթոդիկաների, դիտումների, դպրոցական 

փաստաթղթերի, զրույցների միջոցով: 

Յուրաքանչյուր սովորող ունի իր անձնային տվյալների փաթեթը: Եթե երեխան ունի որևէ 

դժվարություն, հոգեբանական, բժշկական, լոգոպեդական ծառայությունները ներգրավվում են 

տվյալ սովորողի հետ տարվող աշխատանքներում: Իրականացվում է գնահատում, այնուհետև 

ստեղծվում է որոշակի անհատական պլան, որն ուղղված է հենց տվյալ երեխայի կրթական 

գործընթացը հեշտացնելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում համագործակցային խումբ է 

հավաքվում, որը իրազեկվում է երեխայի դժվարությունների մասին: Համագործակցային խումբը 

մասնագետների հետ կարող է կազմել աշխատանքների անհատական պլան: Յուրաքանչյուր 

այդպիսի ընթացք գնահատվում է՝ մշակված պլանի արդյունավետությունը փաստելու 

նպատակով: 



 

 

Եթե սովորողը ախտորոշվում է որպես օժտված, ապա  այս  մասին տեղեկանում  են 

շահագրգիռ բոլոր անձինք անհատական հանդիպումների կամ համագործակցային 

հանդիպումների միջոցով: Տեղեկացման նպատակն է ստեղծել տվյալ սովորողի կրթության համար 

առավել նպաստավոր պայմաններ:  Օժտված սաների հնարավորությունների մասին 

շահագրգռված անձանց պետք է տեղեկացնել, ապա կազմել անհատական պլաններ, խրախուսել 

համադասարանցիների և տվյալ երեխայի  համագործակցությունը, խորհրդատվություն 

իրականացնել ծնողների համար՝ բացատրելով երեխաների զարգացման 

առանձնահատկությունները, խորհրդատվական աշխատանք տանել նաև  օժտված սովորողների  

հետ՝ շփման, վարքային և այլ դժվարությունների հաղթահարման նպատակով: 

 

Դպրոցի  պատասխանատվությունը.  հոգեբանամանկավարժական  ծառայություն-ուսուցիչ-ծնող 

 դպրոցը  մշակում և պարբերաբար  վերանայում  է  սույն   փաստաթուղթը. 

 դպրոցը  ստեղծում   է բարենպաստ  պայմաններ  SEN  քաղաքականության  

իրականացման  համար. 

 դպրոցն  ունի  հոգեբանական, լոգոպեդական, բժշկական և մանկավարժական  

ծառայություն. 

 հոգեբանական  ծառայության  ղեկավարը  ՀԿԿ–ի համակարգողն է (SENCO (special 

education need co-ordinator))։ 

ՀԿԿ համակարգողը՝ 

 կարգավորում է ՀԿԿ քաղաքականության կիրառումը դպրոցում. 

 կազմակերպում է հոգեբանական ծառայության աշխատանքները ՀԿԿ սովորողների 

աջակցության գործընթացում. 

 աջակցում է ուսուցիչներին (խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և այլն). 

 կապեր է ստեղծում ՀԿԿ սովորողների  ծնողների հետ. 

 կապեր ստեղծում արտաքին այլ կենտրոնների հետ (հոգեբանական, բժշկական, 

գնահատման և այլն) 

 իրականացնում կամ կազմակերպում է համապատասխան վերապատրաստումներ. 

 աջակցում է ուսուցիչներին անհատական կրթական ծրագրեր ստեղծելու գործում: 

 

Այս գործընթացը հիմնականում իրականացվում է համագործակցային հանդիպումների 

շնորհիվ, որտեղ հավաքվում են տվյալ երեխայի հետ աշխատող անձինք: Առաջնորդվում ենք ՀՀ,  

ճեմարանի  և  ՄԲ-ի  հիմնական փաստաթղթերով: 

Սաների մասին ներկայացված բոլոր տեղեկությունները մնում են բժշկական և 

հոգեբանական ծառայությունների սահմաններում, պահպանվում է գաղտնապահության 

սկզբունքը: Սաների հետ աշխատող ուսուցիչները ստանում են դասապրոցեսին առնչվող 



 

 

ընդհանրական տեղեկություն, որը թույլ կտա ուսուցչին կազմակերպել արդյունավետ կրթություն:  

ՄԲ համակարգողները, հոգեբանական ծառայությունը, ամբիոնները (ուսուցիչները) 

պատասխանատու են նոր միջոցներ գտնելու, մշակելու և զարգացնելու գործընթացում:  

Ներառական գործընթացի մասին  ծնողական համայնքը տեղեկանում է ծնողական 

համալսարանի, սեմինարների և վերապատրաստումների շնորհիվ: Ծնողական համայնքի հետ 

շփման առանձնահատուկ ձև է ծնողական համալսարանի կազմակերպումը: Ծնողական 

համալսարանի նպատակն է գիտելիքներ հաղորդել ծնողներին երեխաների անձնային, 

տարիքային, հոգեբանական զարգացման վերաբերյալ: Ծնողների հետ կապը լինում է 

անհատական, խմբային ձևաչափով կամ կայքի միջոցով, որտեղ տեղադրվում են 

համապատասխան նյութեր: Ընտրվում են ամեն տարիքային խմբին վերաբերող արդիական և 

հուզող հարցեր, կամ առաջնորդվում  ենք ծնողների կողմից ներկայացված կարիքներով: 

Հանդիպումները վարում են կամ դպրոցի կամ հրավիրված մասնագետներ: Խմբային 

հանդիպումները բաղկացած են լինում կարճ դասախոսությունից և հարց ու պատասխանից: 

Անհանատական հանդիպումները ունենում են քննարկման բնույթ և կազմակերպվում են ըստ 

ծնողի կամ մասնագետի պահանջի: 

Վերոնշյալ ծառայությունները մշտապես փոխազդեցության մեջ են ՀԿԿ երեխաների 

ծնողների հետ տարաբնույթ հանդիպումների շնորհիվ՝ ծնողների համար նախատեսված 

սեմինարների, քննարկումների, անհատական հանդիպումների միջոցով: 

 

 

Կազմակերպչական աշխատանք 

 «Հատուկ կրթական կարիք»  քաղաքականությունը ներկայացնող  փաստաթուղթը 

տեղադրվում է  ճեմարանի կայքում և հասանելի է ողջ համայնքի համար: 

 Ճեմարանի սաները, ծնողները, աշխատակիցները քաջ գիտակցում են և իրազեկված 

են ՀԿԿ երեխաների հետ աշխատելու ճեմարանի քաղաքականության վերաբերյալ: 

 Դպրոցական ողջ համայնքը պատասխանատու է «Հատուկ կրթական կարիք»  

քաղաքականության իրականացման համար: 

«Հատուկ կրթական կարիք» քաղաքականության փաստաթուղթը վերանայվում է 

յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում: Քննարկումը իրականացնում է ճեմարանական 

համայնքը (ուսուցչական, ծնողական և աշակերտական), իսկ փաստաթուղթը հաստատվում է 

տնօրենության խորհրդի նիստում: 

 

 

 


