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ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ՝   Թովմասյան Լիդա Արտաշեսի 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ մ.գ.թ.,դոց. Ա..Հարությունյան 

 

 

Հետազոտության արդիականությունը: Ներառական կրթության գաղափարի երաշխիքը մարդու 

կրթության իրավունքն է:  Այն հիմք է ավելի արդար հասարակության կառուցման: Ներառումն 

արժեքային համակարգ է,  ըստ որի բոլոր աշակերտներն ունեն կրթության հասանելիության 

հավասարաչափ իրավունք՝ կրթության բոլոր մակարդակներում:   

          Հետազոտության օբյեկտը: ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ներառական կրթության ծրագրով 

իրականացվող գործունեությունն է: 

Հետազոտության առարկան: ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ներառական կրթության գործընթացն է, 

կազմակերպման ձևերը, եղանակները, ուղիները: 

Հետազոտության նպատակը:  Տեսական և գործնական ուսումնասիրությունների միջոցով բացահայտել 

ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ներառական կրթության ծրագրով իրականացվողմանկավարժական 

գործընթաóáõÙ ëáó. Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ ³ßË³ï³ÝùÇ առանձնահատկությունները, դերն ու նշանակությունը: 

Հետազոտության խնդիրները:  1. Բացահայտել ներառական կրթության նպատակը, խնդիրնե-րը և 

առանձնահատկությունները: 

2. Ուսումնասիրել կրթության առանձնահատուկ պայմանների ապահովման իրավական հիմքերը:  

3. Ուսումնասիրել և վերլուծաբար ներկայացնել ներառական կրթության պլանավորումը և գործածումը:  



Հետազոտության փորձաքննությունը:  Հետազոտությունն իրականացվել է ք Արմա-վիրի N8  հիմնական 

դպրոցի 3-րդ դասարանում 

Ուսումնասիրության գիտահետազոտական մեթոդները:  

. մասնագիտական գրականության վերլուծություն 

. դիտում 

. զրույց 

. դպրոցական փաստաթղթերի ուսումնասի-րություն 

. անկետավորում 

Հետազատության տեսական նշանակությունը: ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ներառական 

կրթության հիմնախնդրի համակողմանի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս այդ առումով 

գնահատել ներկա իրավիճակը, ինչպես նաև կանխորոշել հետագա պլաններն ու իրականացվող 

գործընթաց-ները:   

Հետազոտության նորույթը և գործնական նշանակությունը: Շարադրանքում բացահայտված 

ներառական կրթության առանձնահատկությունները, ձևերն ու մեթոդները որոշակի մեթոդական 

ուղեցույց կարող են լինել ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների համար: 

Հետազոտության կառուցվածքը և ծավալը: Մագիստրոսական թեզը կազմված է <<Ներածությունից>>, 

երեք` տրամաբանորեն փոխկապակցված գլուխներից (6 ենթագլուխներից), <<Եզրակացությունից>>, 

<<Գրականության ցանկից>> և <<Հավելվածից>>: Աշխատանքի ծավալը 76  համակարգչային էջ է: 

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները 

1. Ներառական կրթությունը որպես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների ինտեգրման միջոց 

2. Ներառական  կրթությունը  որպես  մանկավարժական գործընթացի  կազմակերպման  ձև 

3. Ներառական կրթուրյան իրականացման իրավական նախադրյալները 

4. Սոց. մանկավարժի  աշխատանքի առանձնահատկությունները  հանրակրթական  դպրոցում,  

5. Ներառական կրթության ներդրման  ու կիրառման գործընթացի առանձնահատկություններն ու 

սկզբունքները 

Հետազոտության վարկած: Հետազոթության գործընթացում հաշվի են առնվել գիտավարկածային 

հետևյալ դրույթները. 

1. Ներառական կրթությունը որպես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների ինտեգրման գործընթացի վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի հասկանալ 

ներառական կրթություն հասկացության իմաստն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև ընկալել 

ներառական կրթությունը որպես մանկավարժական գործընթացի կազմակերպման ձև: 

2. Ներառական կրթության իրականացման իրավական նախադրյալների ուսումնասիրումը 

անպայման կնպաստի ՀՀ-ում Ներառական կրթության իրականացման իրավական դաշտի 

ապահովմանը: 

3. Դպրոցում սոց. մանկավարժի  աշխատանքի առանձնահատկությունների քննարկումն ու 

վերլուծությունը կնպաստի ավելի արդյունավետ իրականացնել ներառական կրթությունը, վեր 

հանել նկատված բացթողումները, բացահայտել հաղթահարման  ուղիները և ընդգծել 

զարգացման հեռանկարները: 

 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ուսումնասիրության ընթացքում մենք եկանք հետևյալ եզրահանգումների. 

Ներառական կրթությունը գործընթաց է, որն հենվում է բոլոր երեխաների՝ այդ թվում նաև հատուկ 

կարիքների և սահմանափակ հնարավորություն ունեցող, կրթություն ստանալու իրավունքի վրա: Այն 

արձագանքում է բոլոր սովորողների բազմազան կարիքներին, մեծացնում է մասնակցությունը 

ուսումնական, մշակույթային և համայնքային կյանքին և նվազեցնում է բացառումը կրթությունից: 

Ներառումն բազմակողմ գործընթաց է: Այն արտացոլում է սոցիալական, իրավական, տնտեսական, 

հոգեբանական և մանկավարժական հիմնախնդիրների համադրությունը:  

Ներառումը սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երեխաներին հնարավորություն կտա 

կրթություն ստանալ իրենց համայնքներում և չմեկուսանալ ընտանիքներից: Ներառումն անհրաժեշտ է, 

քանի որ երեխաները անկախ սահմանափակ հնարավորույունների կամ կրթական դժվարությունների, 

դպրոցն ավարտելուց հետո որոշակի դեր ունեն հասարակության մեջ: Ուսումնասիրություններ 

կատարելով դպրոցներում, հասկացանք, որ հենց սա է. Ներառական Կրթության հիմնական նպատակը, 

որպեսզի ինչ-ինչ խնդիրներ ունեցող երեխաները սովորեն համայնքային դպրոցներում ՝մյուս բոլոր 

աշակերտների հետ միասին: Իսկ սրա նատակը այն է, որ ներառված աշակերտը չմեկուսանա, լինեն 

հասարակության լիիրավ անդամ: Լինելով մի շարք դպրոցներում հասկացանք, որ ներառական 

կրթույան առաջնային և կարևոր խնդիրը դա՝ հասարակության թյուր պատկերացումն է այս գաղափարի 

շուրջ: Ասելով ներառված աշակերտ, հասարակությունը,և որ ավելի վատ է ուսուցիչները, ծնողները 

հասկանում են միմիայն հիվանդ երեխա, շատերը նույնիսկ փորձում են հեռու պահել իրենց 

երեխաներին ներառված աշակերտից: Ինչպես հասկացանք հետազոտություններից, դպրոցներում 

միայն ներառված աշակերտի ծնողին են հրավիրում, և զրուցում այս ծրագրի շուրջ, կարելի է նաև 

ընդհանուր ժողով կազմել և ներկայացնել բոլոր ծնողներին, ուսուցիչներին և ինչու՞ չէ նաև 

աշակերտներին: Կարելի է նաև հեռուստացուցով ավելի հաճախ խոսել այս ծրագրի մասին: ²Ûëï»Õ 

ëáó.Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿ û·Ý»É ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ×Ýßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙáÉáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÷áË»É 

ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å: 2.Ներառական  կրթության  հիմքում  

կրթություն  ստանալու  մարդու  իրավունքն  է,  որն  արտացոլված  է  1948  թվականին  ընդունված  

մարդու  իրավունքների  համընդանուր  հռչակագրում: Ներառական ուսուցման նպատակը բոլորի 

համար հավասար կրթության ապահովումն է՝ անկախ նրանց անհատական բնութագրերից և 

խնդիրներից: Կրթությունը չպետք է դիտվի, որպես ընտրյալների մենաշնորհ,այլ որպես յուրաքանչյուր 

մարդու իրավունք: ‹‹Մարդու իրավունքների Դեկլարացիան›› 1948թ. հաստատեց դրույթ, համաձայն որի 

կրթությունը մարդու հիմնական իրավունքն է: Իրավունք, որը հետագայում ամրագրվեց Միավորված 

Ազգերի Երեխայի Իրավունքների վերաբերյալ 28 Կոնվեցիայով ‹‹Միավորված Ազգեր, 1989թ.››: 

‹‹Կրթության մասին›› ՀՀ-ության օրենքը սկիզբ դրեց հատուկ կրթական համակարգի 

բարեփոխումներին: Օրենքում ամրագրված է, որ ‹‹կրթության  առանձնահատուկ պայմանների կարիք 



ունեցող երեխաների կրթությունը, ծնողների ընտրությամբ, կարող է իրականացվել ինչպես ընդհանուր  

հանրակրթական, այնպես էլ հատուկ դպրոցներում՝ հատուկ ծրագրերով››:  

Ներառական կրթությունը արձագանքում է բոլոր սովորողների բազմազան կարիքներին, 

մեծացնում է նրանց մասնակցությունը ուսումնական, մշակույթային ու համայնքային կյանքին: 

Կրթության առանձնահուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների տեսանկյունից դա ենթադրում է 

հավասար պայմանների ստեղծում և նրանց կարիքին համապատասխան՝ որակյալ կրթության 

հնարավորություն:²Ûëï»Õ ¨ë ëáó.Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Çñ³½»Ï»É ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,Í³ÝáÃ³óÝ»É 

ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ,Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ,áñå»ëÕÇ ÍÝáÕÁ Ï³ñáÕ³Ý³ Çñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñ»É 

³é³í»É Ñ³ñÙ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

Ներառական ուսուցման ներուծման հարցը բավական լուրջ քայլ է: Շատ երկրներ սկսեցին 

վերափոխել իրենց կրթական համակարգերը: Նրանք սկսեցին ընդհանուր հանրակրթական դպրոցում 

սովորող երեխաների շրջանակը ընդլայնելուց: Կրթությունը կազմակերպվեց այնպես, որ հաշմանդամ 

երեխաները սովորեն առողջ երեխաների հետ միասին: Որոշ երկրներ հետևեցին նրանց օրինակին: 

Հետևելով Սալամանկայի համաժողովի դրույթներին՝ բազմաթիվ պետություններ հանդես եկան 

նախաձեռնություններով: 

 

3.Ներառական կրթության հիմքում երեխայակենտրոն մանկավարժությունն է, որը հենվում է 

յուրաքանչյուր երեխայի անահատական կարիքների գնահատման և կրթության պրոցեսին երեխայի 

ակտիվ մասնակցության խրախուսման պահանջի վրա: 

Ներառական կրթությունը հոգ է տանում բոլոր սովորողների մասին, հատկապես նրանց, ովքեր 

հաճախ զրկված են կրթություն ստանալու հնարավորությունից՝ նկատի ունենալով հատուկ 

կարիքներով սովորողներին, հաշմանդամներին, էթնիկ, ազգային փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներին և այլոց: Ներառական կրթության իրականացման ճանապարհին կարևորվում է 

բազմամասնագիտական թիմի ստեղծումը, որի մեջ ներգրավվում է երեխայի կրթության համար 

շահագրգիռ տարբեր մասնագետներ՝ ընդհանուր կրթության մանկավարժ, հատուկ կրթության 

մանկավարժ, հոգեբան, լոգոպեդ,ëáó.Ù³ÝÏ³í³ñÅ, երեխայի ծնողը և համակարգողը: Այս  ծրագրում  ամեն  

մեկն  ունի  իր  յուրովի  աշխատանքը:  

Ներառական կրթությունը ձգտում է հասնել ուսուցման նկատմամբ առավել ճկուն մոտեցման` 

բավարարելու մարդկանց զանազան կրթական պահանջները: 
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