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Սույն ուղեցույցի հրատարակմանն աջակցել է Բաց հասարակության հիմնադրամների «Վաղ մանկական
զարգացման» ծրագիրը և Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանը: Ուղեցույցում արտահայտված
կարծիքներն ու վերլուծությունները հեղինակներինն են և կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության
հիմնադրամներ – Հայաստանի կարծիքներին և դիրքորոշումներին:
Ուղեցույցը մշակվել է ծրագրի խորհրդատու՝ Էդինբուրգի համալսարանի մասնագիտական ուսուցման տնօրեն
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մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի պրոֆեսոր Սվետլանա Մարությանը, ծրագրի գործընկեր
Երևանի թիվ 101, 42, 109 մանկապարտեզների ու թիվ 135, 150, 100, 175 դպրոցների տարրական
դասարանների և «Օլիմպոս» կրթահամալիրի մանկավարժները, իսկ ուղեցույցի հայերեն տարբերակը մշակվել
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Սիրելի ընթերցող
«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպությունը 2016 թ․ նշեց իր հիմնադրման
20-ամյակը: Այս 20 տարիների ընթացքում մենք հավատարիմ ենք մնացել մեր որդեգրած
սկզբունքներին ու առաքելությանը՝ յուրաքանչյուր երեխա կարող է և պետք է սովորի
իր հասակակիցների հետ՝ ներառական միջավայրում, որտեղ հմուտ մանկավարժները
կապահովեն այն պայմանները, որոնք կնպաստեն երեխայի առավելագույն ներուժի
բացահայտմանը, կզինեն անհրաժեշտ հմտություններով և գիտելիքներով և կպատրաստեն
ինքնուրույն ու անկախ հասարարական կյանքի:
Անցնելով իրենց կրթական ուղին՝ երեխաներն անցնում են մի քանի շրջադարձային
փուլեր՝ հաճախում են մանկապարտեզ, ապա՝ դպրոց, այնուհետև ընտրում ավագ դպրոցը կամ
նախնական/միջին մասնագիտական կրթությունը և այլն: Յուրաքանչյուր անցումային փուլ
լի է որոշակի սպասումներով, ակնկալիքներով, նաև անհանգստությամբ և անորոշությամբ:
Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաներն ու նրանց ծնողներն առավել մեծ ոգևորություն
և, միաժամանակ, մտահոգություն են ունենում, երբ երեխան առաջին անգամ հաճախում է
դպրոց:
Երեխան պետք է պատրաստ լինի դպրոցին՝ նոր միջավայրին, նոր շրջապատին ու նոր
պարտականություններին: Սակայն դպրոցը ևս պետք է պատրաստ լինի սահուն ընդունելու
և ներառելու երեխային իր միջավայրում: Երեխայի հաջողությունների գրավականը
պայմանավորված է այն բանով, թե որքանով գրագետ ու սահուն կկարողանան այդ անցումը
կազմակերպել դպրոցն ու մանկապարտեզը՝ երեխայի ծնողի հետ միասին:
Այս ուղեցույցը նպատակ ունի ընդգծելու երեխաների համար մանկապարտեզից
դեպի դպրոց սահուն անցնելու կարևորությունը և հետաքրքիր լուծումներ ու մոտեցումներ
առաջարկել՝ հիմք ընդունելով միջազգային ու տեղական լավագույն փորձը:
Մենք հուսով ենք, որ այստեղ դուք կգտնենք ձեզ համար կիրառելի տարբերակներ և
կկարողանաք զարգացնել այն՝ ավելի նորարարական ու հետաքրքիր լուծումներ մշակելով:

Սուսաննա Թադևոսյան
«Հույսի կամուրջ» ՀԿ նախագահ
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Երախտագիտության խոսք
Նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունից
դեպի
տարրական
դպրոց երեխայի սահուն անցումը կազմակերպելու մեթոդական ուղեցույցի մշակման
աշխատանքներին
անմիջական
աջակցություն
ցուցաբերելու
համար
«Հույսի
կամուրջ» հասարակական կազմակերպության «Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագրի անձնակազմն
իր երախտագիտությունն է հայտնում ծրագրի հետ համագործակցող գործընկերներին,
պետական և ոչ պետական կազմակերպություններին, ծրագրի հովանավորներին, ծրագրի հետ
համագործակցող մանկապարտեզների և դպրոցների տնօրինությանն ու մանկավարժական
անձնակազմին, ինչպես նաև ծրագրի աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովին1:
Հատուկ շնորհակալություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության
վարչությանը և ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի նախադպրոցական կրթության
բաժնին, ՀՀ ԿԳՆ մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնին և Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության
ֆակուլտետին:
Սերտ ու արդյունավետ համագործակցության համար մեր երախտագիտության
խոսքն ենք ուղղում Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությանը, Երևան
քաղաքի թիվ թիվ 15, 42, 101, 109, 151 մանկապարտեզների, թիվ 175 և «Օլիմպոս»
կրթահամալիրներին, թիվ թիվ 20, 125, 100, 150 և 135 հիմնական դպրոցների տնօրինությանն
ու մանկավարժներին:
Միջազգային փորձի ներկայացման և անմիջական աջակցության համար մեր
հատուկ շնորհակալությունն ենք հայտնում Էդինբուրգի համալսարանի մասնագիտական
կրթության տնօրեն՝ դոկտոր Ջուլիեթ Հենքոկին, Բաց հասարակության հիմնադրամներՀայաստանի գրասենյակին և Լոնդոնի գրասենյակի «Վաղ մանկական զարգացման» ծրագրին: Ծրագրի
նախաձեռնման ժամանակ ցուցաբերած աջակցության համար մեր շնորհակալությունն
ենք ուղղում Մեծ Բրիտանիայի «Աջակցող կրթության ցանցի» (Enabling Education Network CIC)
գործադիր տնօրեն Ինգրիդ Լյուիսին:

1
Ծրագրի աջակցող խորհրդի կազմում են՝ ՀՀ ԿԳՆ հանրակրթության վարչության, Երևանի
քաղաքապետարանի նախադպրոցական բաժնի, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի,
Save the Children («Փրկեք երեխաներին») կազմակերպության, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»
ԾԻԳ-ի նախադպրոցական ենթաբաղադրիչի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան գրասենյակի
ներկայացուցիչները:
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Ներածություն
Կրթությունը բոլոր երեխաների հիմնարար իրավունքն է, որի իրականացման
երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է: Պետությունը ջանքեր է ներդնում՝
երաշխավորելու հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար,
սկսած նախադպրոցական տարիքից:
Նախադպրոցական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական
կրթության համակարգի սկզբնական բաղկացուցիչ մասն է: Այն ամբողջական գործընթաց
է, որն ուղղված է նախադպրոցական տարիքի երեխայի համակողմանի զարգացման
ապահովմանը` նրա նախասիրություններին, ունակություններին, կարողություններին,
անհատական, հոգեկան և ֆիզիկական առանձնահատկություններին համապատասխան:
Դպրոցը կյանքի նոր փուլ է յուրաքանչյուր երեխայի համար, իսկ իրենց կյանքում
տեղի ունեցող փոփոխությունների ժամանակ դժվարություններ են ունենում բոլոր
երեխաները: Ինչպիսին կլինի երեխայի մասնակցությունը դպրոցում, ինչպես կկարողանա
նա իրեն դրսևորել, ցուցադրել իր առավելագույն ներուժը՝ պայմանավորված է այն բանով, թե
որքանով սահուն է կազմակերպվում նրա անցումը կրթական մի մակարդակից մյուսը՝ սկսած
անցումը մանկապարտեզից կամ ընտանիքից դեպիդպրոց, տարրական դպրոցից՝ հիմնական
դպրոց, հիմնական դպրոցից՝ ավագ և այլն: Այդ անցման պլանավորումը պահանջում է
լրացուցիչ աշխատանք, ճկուն և զգայուն մոտեցում յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ՝ իր
կարիքներին համապատասխան:
Երեխաների սահուն անցումը մանկապարտեզից դեպի դպրոց կազմակերպելու
համար այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները հիմնված են ծրագրի հետ
համագործակցող մանկապարտեզների ու դպրոցների առաջարկությունների և որոշ
չափով արդեն իսկ առկա փորձի վրա, ինչպես նաև ընդօրինակված են միջազգային
լավագույն փորձից: Ուղեցույցի գլխավոր թիրախը կրթական երկու մակարդակների միջև
սերտ համագործակցության նոր մշակույթի ձևավորումն է, ապահովելով, որ գործընթացի
պլանավորման հիմքում միշտ լինի երեխան:
Ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները նախատեսում են սահուն անցման
պլանավորում մոտավորապես 8-9 ամիսների համար՝ ներառելով 6 ամիս պլանավորված
միջոցառումներ մանկապարտեզում և 2-3 ամիս համաձայնեցված գործողություններ
դպրոցում՝ ուսումնական տարվա սկզբում: Ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները կարող
են կիրառվել ցանկացած նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կամ դպրոցի
կողմից՝ իրենց սաների սահուն անցումն արդյունավետ կազմակերպելու համար:
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Ուղեցույցի նպատակը և լսարանը

Ուղեցույցի նպատակն է խորհուրդներ ու համատեղ աշխատանքի նոր մոտեցումներ
առաջարկել ուսուցիչներին և դաստիարակներին՝ ապահովելու համար երեխաների
սահուն անցումը, որը հիմք կհանդիսանա նրանց հետագա լավագույն արդյունքների
ձեռքբերման և հաջողությունների հասնելու ճանապարհին:
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից դեպի դպրոց երեխայի սահուն
անցումը կախված է բոլոր այն մասնագետների նվիրումից ու արհեստավարժությունից,
ովքեր անմիջականորեն աշխատել են երեխայի հետ (դաստիարակ, դայակ, զարգացման
առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների դեպքում՝ հատուկ մանկավարժներ ու
այլ մասնագետներ, ինչպես նաև ապագա ուսուցիչներ) և պատրաստ են արդյունավետ
համագործակցության, բաց են փոխանակելու կիրառած մեթոդներն ու մոտեցումները՝
ապահովելու երեխայի զարգացման շարունակականությունը:
Ուղեցույցում ներկայացված են առաջարկություններ, թե ինչպե՞ս մշակել
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից դեպի դպրոց սահուն անցման պլանը,
ի՞նչ քայլեր և միջոցառումներ նախատեսել, ի՞նչ սկզբունքներ պահպանել պլանը մշակելիս, և
ովքե՞ր պետք է մասնակցեն պլանը մշակելու և իրականացնելու փուլերին:
Ուղեցույցը նախատեսում է, որ սահուն անցումը պետք է պլանավորել 8-9
ամիսների համար, որից 6 ամիսը՝ հունվարից հուլիս, կազմակերպում և համակարգում է
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը, իսկ օգոստոսից նոյեմբեր՝ դպրոցը:
Այն կարևորում է մանկապարտեզ-դպրոց սերտ համագործակցությունն ամբողջ տարվա
ընթացքում: Գիտակցելով, որ կան երեխաներ, ովքեր նախքան դպրոց գնալը մանկապարտեզ
չեն հաճախում, ուղեցույցում ներառված են նաև որոշ առաջարկություններ, թե ինչպես
կազմակերպել այդ երեխաների սահուն անցումը անմիջապես ընտանեկան միջավայրից
դեպի դպրոց:
Ուղեցույցն առաջարկում է նաև, որ բացի միջոցառումների ընդհանուր ծրագրից,
անհատական անցումային պլաններ մշակվեն յուրաքանչյուր երեխայի համար,
որոնցում կհստակեցվեն տվյալ երեխայի առանձնահատկություններից ելնելով դպրոցին
նախապատրաստելու քայլերը: Մասնավորապես, երեխաների անհատական անցումային
պլաններում պետք է ներառվեն միջավայրային կամ երեխայի զարգացման կարիքներից
ելնելով այն առանձնահատուկ պայմանները, որոնք կապահովեն, որ երեխայի համար
անցումը դեպի դպրոց լինի սահուն:
Ուղեցույցը նաև առաջարկում է, թե նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը
ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է փոխանցի դպրոցին յուրաքանչյուր երեխայի համար, և ի՞նչ
կարող է պարունակել երեխայի անհատական թղթապանակը/տուփը:
Ներկայացված բոլոր առաջարկություններն իրենց գործնական փորձարկումն են անցել
ծրագրի հետ համագործակցող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում
և դպրոցներում՝ 2017 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին և ապացուցել են
իրենց կենսունակությունը Հայաստանի համատեքստում, հատկապես մանկապարտեզդպրոց համագործակցության նոր մշակույթի ձևավորման լույսի ներքո:
Ուստի այս ուղեցույցը օգտակար կլինի այն բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար,
ովքեր մասնակցում են և դերակատարություն ունեն երեխայի կյանքում, ցանկանում են
համատեղ աշխատել և կարևորում ու ապահովում են կրթական մի մակարդակից մյուսը
նրա սահուն անցումը:
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Ուղեցույցը օգտակար կլինի՝
•

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարության.

•

դպրոցի ղեկավարության.

•

դասվարների.

•

դաստիարակների.

•

դայակների.

•

մանկավարժահոգեբանական
մասնագետների.

•

վերականգնողական ծառայություններ մատուցող մասնագետների.

•

ինչպես նաև` ծնողների համար:

աջակցություն

տրամադրող

տարբեր

Ուղեցույցի մշակման նախապատմությունը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ի դեմս՝ ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարության, ձեռնամուխ է եղել կրթության ոլորտի այնպիսի
բարեփոխումների, որոնք հնարավորություն կտան յուրաքանչյուր երեխայի և քաղաքացու
կյանքի բոլոր փուլերում ստանալ իր պահանջմունքներին, մտավոր կարողություններին ու
ձգտումներին համապատասխան որակյալ կրթություն: Այս բարեփոխումներից է Հայաստանի
Հանրապետության հանրակրթության ոլորտի անցումը համընդհանուր ներառական
կրթության՝ որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի իրացման կարևորագույն
մեխանիզմ:
Նոր
քաղաքականությունն
ամրագրվեց
Հայաստանի
Հանրապետության
«Հանրակրթության մասին» օրենքում 2014 թվականին: Սա նշանակում է, որ հանրակրթության
բոլոր մակարդակները՝ նախադպրոցական կրթությունից միջնակարգ կրթությունը
ներառյալ, պետք է ապահովեն մատչելի և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար:

Այս համատեքստում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ևս
պետք է բարեփոխեն դաստիարակության ու կրթության իրենց գործընթացներն այնպես,
որպեսզի ապահովեն ներառական և հավասարապես որակյալ նախադպրոցական կրթություն
0-6 տարեկան բոլոր երեխաների համար2: Ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում
2

ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ Նախադպրոցական հաստատությունների դաստիարակների վերապատրաստման
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նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակությանը և հետագա դպրոցական
ուսումնառության նախապատրաստմանը:
2015 թ. մայիս-հունիս ամիսներին Բաց հասարակության հիմնադրամների
ֆինանսավորմամբ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն իրականացրեց հետազոտություն՝ բացահայտելու,
թե ինչպես է կազմակերպվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անցումը կրթության
մի մակարդակից մյուսը: Հետազոտության արդյունքները բրիտանական «Աջակցող
կրթության ցանցի» (Enabling Education Network) աջակցությամբ ներկայացվեցին ՄԱԿ-ի
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի հանձնաժողովին՝
24-րդ հոդվածի վերաբերյալ ընդհանուր քննարկման օրը (Day of General Discussion on Article 24),
որից հետո հանձնաժողովն իր անդամ պետություններին իջեցրած հանձնարարականում
հատուկ շեշտեց, որ կրթական մի մակարդակից մյուսին սահուն անցումը կարևոր
նախապայման է կոնվենցիայի 24-րդ հոդվածի իրականացման համար, սակայն մինչ այժմ
բավարար ուշադրության չի արժանանում ինչպես պետական քաղաքականության, այնպես
էլ գործնական իրականացման տեսանկյունից:
«Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից իրականացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ մեր
համատեքստում՝
•

երեխաների զարգացման առանձնահատկությունների,, արդյունքին հասնելու
համար տարբեր մասնագետների կողմից մշակված մոտեցումների, լավագույն
կատարողականը ցուցադրելու նախապայմանների մասին տեղեկատվությունը
պատշաճ կերպով չի փոխանցվում կրթական մի մակարդակից մյուսը, մինչդեռ
երեխայի հետ աշխատելու մեթոդների շարունակականության ապահովումը շատ
կարևոր է բոլոր երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
համար.

•

դեռ գերիշխում է միայն երեխային «դպրոցին պատրաստելու» մոտեցումը՝
շեշտը դնելով երեխայի ակադեմիական գիտելիքների զարգացման վրա, մինչդեռ
երեխայի հաջողությունների գրավականը նաև երեխայի մեջ նոր միջավայրին
հարմարվելու հմտությունների զարգացումն է, ինչպես նաև երեխաներին
ընդունելու «պատրաստ դպրոցները»». ինչ քայլեր են ձեռնարկում դպրոցները
բաց ու հյուրընկալ լինելու բոլոր երեխաների համար և ինչպես են ապահովում
բոլոր երեխաների անկաշկանդ մուտքը՝ ստանձնելով երեխայի հաջողության
համար պատասխանատվությունը.

•

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի հետ համագործակցող 7 դպրոցների և 7 նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական անձնակազմն և ծնողները
(2016 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին իրականացրած ելակետային
հետազոտության ժամանակ) նույնպես վկայեցին, որ ցանկացած երեխայի համար
բավական լուրջ սթրես է դպրոցի առաջին օրը, և այն, թե երեխան ինչպե՞ս
կհաղթահարի այդ ճգնաժամային վիճակը, նախևառաջ կախված է այն բանից, թե
որքանո՞վ են նրան նախապատրաստել այդ բեկումնային փուլին.

•

հարցման մասնակից ուսուցիչների գրեթե 90 տոկոսը և գրեթե բոլոր ծնողները
գտնում են, որ երեխաները նախապես պետք է ծանոթանան այն դպրոցին, որտեղ
հաճախելու են, պետք է ծանոթ լինեն դպրոցական նոր միջավայրին, ցանկալի է
նաև, որ ճանաչեն իրենց ապագա ուսուցչուհուն և դասընկերներին:

Հետազոտության ընթացքում բացահայտված արդյունքների հիման վրա «Հույսի
կամուրջ» ՀԿ-ի մշակած «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում
ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագրի հիմնական թիրախը
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից դեպի տարրական դպրոց
երեխաների սահուն անցման կազմակերպումն է, որն էլ ներկայացված է այս ուղեցույցում:
Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակվել է նաև պատի թերթ հայերեն,
անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն և սվահիլի լեզուներով:

36-ժամյա ծրագիր:
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Ի՞նչ ենք հասկանում սահուն անցում ասելով, և որո՞նք են արդյունավետության սկզբունքները
Նախքան սահուն և արդյունավետ անցումը սահմանելը, կարծում ենք առավել
օգտակար կլինի դիտարկել, թե ի՞նչ է նշանակում սահուն անցումը մանկապարտեզի և
դպրոցի համար, և որո՞նք պետք է լինեն սահուն անցումը ապահովող սկզբունքները:
Միջազգային գրականության մեջ սահուն անցումը սահմանվում է այսպես.
«Անցումն այն գործընթացն է, որը տևում է այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում
է երեխաներին պատրաստվելու դպրոցին մինչև այն պահը, երբ երեխաները լիովին
հարմարվել են դպրոցին, այն մեկօրյա կամ մեկշաբաթյա գործընթաց չէ, ինչպես
ընդունված է կարծել» (Hirst et al, 2011):
Միջազգային գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սահուն անցումը
դիտարկվում է որպես գործընթաց: Ցանկացած անցումային պլանի հիմնական նպատակը
պետք է լինի օգնել երեխային և նրա ընտանիքին հարմարվելու նոր միջավայրին (Brostrom,
2004), իսկ դա իր հերթին կօգնի երեխային ապահով զգալ, վստահ լինել, ունենալ բարձր
տրամադրություն և հաղթահարել այդ փոփոխությունը: Հետևաբար շատ կարևոր է, որ
անցումը դիտարկվի որպես շարունակական գործընթաց, այլ ոչ թե մեկօրյա՝ սեպտեմբերի 1-ի
միջոցառում: Սա շատ կարևոր է գիտակցելու, թե ինչ նկատի ունենք, երբ խոսում ենք սահուն
անցման մասին և կարևորում ենք կրթական մեկ մակարդակից կամ հաստատությունից
մյուսն անցնելով պայմանավորված փոփոխությունը:

Երբ երեխաները մանկապարտեզից անցում են կատարում դեպի դպրոց, նրանք պետք
է հարմարվեն՝
•

տնից դուրս նոր միջավայրին.

•

մանկապարտեզին հրաժեշտ տալուն.

•

նոր, ավելի ընդարձակ ու անծանոթ արտաքին ու ներքին միջավայրին.
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•

միջավայրին, որ մեծահասակներն ավելի քիչ են, քան երեխաները. նոր ընկերներ
ձեռք բերելուն.

•

նոր հարաբերություններ հաստատելուն.

•

դասավանդման նոր մոտեցումներին ու տարբեր ուսումնական ծրագրերին.

•

իրենցից տարբեր սպասելիքներին՝ ինչպես ծնողների, այնպես էլ ուսուցիչների
կողմից.
իրավիճակի
անհամապատասխանությանն
իրենց
սպասելիքներին
ու
ակնկալիքներին.

•
•

նոր սոցիալական,
իրականությանը.

զգայական,

հուզական,

վարքային

և

գիտակցական

•

անսովոր սանհանգույցներին, բուֆետին, դասարանների դասավորությանը,
միջանցքներին և այլն (ըստ Hirst et al, 2011, էջ 14):

Անցումը կարելի է անվանել սահուն, եթե կազմակերպվում է այնպես, որ երեխայի
համար նոր միջավայր անցնելու սկիզբը և վերջը միաձուլվում են, ստեղծելով սահուն ու հարթ
ճանապարհ, ծանոթ ու ճանաչելի առօրյայով, մոտեցումներով, անձանցով, պահպանելով
հին սովորությունները, մինչև նորը չի դառնում ընդունելի ու հասկանալի, և երեխան իրեն
զգում է նույնքան ապահով ու վստահ: Սահուն անցումը կազմակերպելը պահանջում է
գործողությունների և միջոցառումների նախապես պլանավորում՝ մի քանի ամիս նախքան
երեխայի դպրոց հաճախելը, ինչպես նաև դպրոցում՝ առաջին ամիսներին: Հավասարապես
կարևոր է, որ գործընթացում ներգրավված բոլոր կողմերը գիտակցեն, թե որոնք են սահուն
անցումն ապահովող հիմնական սկզբունքները, և ուղղորդվեն այդ սկզբունքներով:
Սահուն անցումն ապահովող արդյունավետության սկզբունքները
Յուրաքանչյուր երեխա յուրովի է վերապրում կամ դրսևորվում, երբ փոխում է
իր սովորական միջավայրը. ոմանք կարողանում են շատ արագ ու թեթև ընտելանալ
նոր պահանջներին ու պայմաններին, նոր մարդկանց ու սովորույթներին, սակայն կան
երեխաներ, որոնց համար իրենց սովորական առօրյայի անգամ աննշան փոփոխությունը
սթրեսային է և լարվածություն է առաջացնում նրանց վարքագծում, ընկալումներում:
Գիտակցելով այս խնդիրը՝ սահուն անցումը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ ապահովվեն
«Համատեղելիություն՝ առանց կրկնության և առաջընթաց՝ առանց ցնցումների» (Compatibility
without sameness and stimulation without shock, Watt & Fleet, 1985):
Սահուն անցումն արդյունավետ իրականացնելու հիմնական նախապայմանը
երեխային իրեն ծանոթ ու հարազատ դեմքերով շրջապատելն է, որպեսզի երեխան ճանաչի
իր նոր միջավայրը և իրեն վստահ զգա նոր շրջապատում: Կարևոր է նաև հաշվի առնել
երեխայի հարմարվելու կարողությունը կամ արագությունը:
Սահուն անցումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հիմնական
ընդհանուր սկզբունքները, որոնք բխում են այն ելակետային գաղափարից, որ յուրաքանչյուր
երեխա անհատականություն է, և նրա անցումը մանկապարտեզից դեպի դպրոց պետք է
ուղեկցվի համաձայնեցված, հասկանալի և լավ տեղեկացված քայլերով, որոնք ձևավորում
են արդյունավետ գործելաոճ:
1. Այս ուղեցույցի առաջնային սկզբունքն այն է, որ բոլոր երեխաների համար պետք է
ապահովվի սահուն անցում: Այս սկզբունքը բխում է ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների
մասին կոնվենցիայի պահանջներից՝ կրթության իրավունքից, և պետք է հաշվի առնվի
երեխայի մասին որոշումներ կայացնելիս: Եթե երեխային անհրաժեշտ է լրացուցիչ
աջակցություն, նրա համար սահուն անցումն ապահովելը դառնում է էլ ավելի կարևոր:
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Օրինակ` սեպտեմբերից առաջին դասարան են հաճախելու 45 նոր աշակերտներ,
որոնցից երեքն ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք: Բոլոր երեխաները
հնարավորություն են ունեցել նախապես այցելելու դպրոց, իսկ դասվարն անձամբ է այցելել
նաև նրանց մանկապարտեզներ: Երեխաները դպրոց են այցելել իրենց ծնողների կամ
օրինական ներկայացուցիչների հետ, իսկ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների տուն են այցելել դպրոցի մասնագետներն ու դասվարը: Այդ այցելության
նպատակն է լրացուցիչ զրուցել երեխաների ծնողների հետ և տեղեկանալ, թե ինչ լրացուցիչ
աջակցության և ռեսուրսների կարիք կունենան այդ երեխաները դպրոցում՝ նրանց սահուն
անցումը կազմակերպելու համար: Հավաքված տեղեկատվությունը ամփոփվում է երեխայի
անհատական անցումային պլանում:
Արդյունավետ սահուն անցումն ինքնին աջակցում է երեխայի ազատ ներառմանը
հանրակրթական դպրոցում:
2. Հաջորդ կարևոր սկզբունքը վստահելի և գործընկերային փոխհարաբերությունների
պահպանումն է. սահուն անցումն արդյունավետ կազմակերպելու համար կարևոր է
ձևավորել և պահպանել փոխվստահության ու հարգանքի մթնոլորտ՝ մանկապարտեզի ու
ծնողի, ծնողի ու դպրոցի, դպրոցի ու մանկապարտեզի միջև:

Երեխայի` մանկապարտեզից դեպի դպրոց անցումը կազմակերպելու ժամանակ
հանդիպում են ապագա դասվարը և մանկապարտեզի անձնակազմը՝ փոխանցելու
երեխայի սովորելու կամ անհրաժեշտ աջակցության առանձնահատկությունների մասին
տեղեկատվություն: Ծնողները ևս հրավիրվում են մասնակցելու այդ հանդիպումներին և
օգնում մշակելու երեխայի անցումային պլանը կամ հրավիրվում են դպրոց՝ օգնելու երեխայի
համար անհրաժեշտ հարմարեցումներն իրականացնելու, ապահովելով, որ երեխան նույնպես
մասնակից լինի այդ գործընթացին:
3. Երրորդ սկզբունքը շեշտում է յուրաքանչյուր երեխայի անհատականությունը՝ ամեն
երեխա յուրահատուկ է և յուրահատուկ ձևով է զարգանում, ուստի արդյունավետ
սահուն անցմանպլանը պետք է լինի ճկուն և հնարավորություն ընձեռի մասնագետներին
արձագանքելու երեխայի անհատական կարիքներին:

Յուրաքանչյուր երեխայի համար մշակվում է անհատական անցումային պլան, որում
առանձնացվում է երեխայի անհատականությունը, նշվում է՝ ի՞նչ հարմարեցումների կարիք
ունի երեխան՝ ուսումնական ծրագրի՞, թե՞ միայն/նաև միջավայրի: Նշվում են նաև, թե ի՞նչ
հարմար ռեսուրսներ են անհրաժեշտ երեխային: Երեխան պետք է նույնպես հնարավորություն
ունենա մասնակցելու այդ պլանի մշակմանը՝ արտահայտելով և լսելի դարձնելով իր կարծիքը
հարմարեցումների մասին:
4.

Չորրորդ սկզբունքն ընդգծում է միջգերատեսչական համագործակցության
կարևորությունը. սահուն անցումն արդյունավետ կազմակերպելու և երեխայի համար
անհատական անցումային պլան մշակելու համար կարևոր է, որ երեխայի հետ աշխատող
տարբեր գերատեսչությունների ու կառույցների մասնագետները սերտ համագործակցեն
ու փոխանակեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

5. Հինգերորդ սկզբունք՝ նպաստող միջավայրի ապահովում. կարևոր է ձևավորել
համագործակցության այնպիսի միջավայր և պայմաններ, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը
կարողանան անկաշկանդ շփվել, քննարկել ու մշակել երեխայի համար անհատական
անցումային պլան: Համագործակցությունը պետք է սկսել շատ վաղ փուլում՝ մշակելով
դպրոց-երեխա կապի աստիճանական սահուն քայլերը: Մանկապարտեզի, դպրոցի և
այլ կառույցների ղեկավարությունը պետք է ապահովի այդ համագործակցության և
12

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

տեղեկատվության փոխանակման համար առավել նպատակահարմար ձևեր:
Դպրոցի և մանկապարտեզի մասնագետներն ապահովում են, որ փոխայցելություններն
ու հանդիպումները կազմակերպվեն բավարար ժամանակ առաջ, որպեսզի հնարավորություն
ունենան ուսումնասիրելու երեխայի ապագա միջավայրը՝ նրա կարիքներից ելնելով:
Քննարկվում և համատեղ որոշվում են այն բոլոր հարմարեցումները, որոնք պետք է
կատարվեն դասարանում, կամ այն անհրաժեշտ հատուկ աջակցությունը, որը պետք է
ցուցաբերվի: Հաշվի են առնվում այն իրերը, որոնց երեխաները կապված են, կամ որոնք
նրանց համար հարազատ կլինեն նոր միջավայրում, և դպրոցները կարող են դրանք որոշ
ժամանակ ունենալ իրենց մոտ, մինչև երեխաներն ընտելանան նոր միջավայրին:
Մանկապարտեզի և դպրոցի անձնակազմերը համագործակցում են մանկապարտեզից
դեպի դպրոց երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու համար: Նրանք քաջ գիտակցում
են՝ ինչ ասել է երեխայակենտրոն մոտեցումը, և ինչպես գործնական քայլերի հիմքում դնել
հենց այդ մոտեցումը: Նրանք գիտակցում են, թե անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ ի՞նչ
դեր ունի գործընթացում, և ո՞ւմ դիմել, եթե աջակցության կամ խորհրդի կարիք ունեն:
Ելնելով երեխայի առանձնահատուկ կարիքից՝ թիմին կարող են միանալ այլ կառույցներ
ու մասնագետներ, և երեխայի սահուն անցումը պլանավորվում և իրականանում է
միջգերատեսչական համագործակցության շրջանակում:
6. Վեցերորդ սկզբունքը սահուն անցումը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ
բավարար ժամանակն է՝ արդյունավետ սահուն անցումը պլանավորելու լավագույն փորձը
հուշում է, որ պետք է նախապես սահմանել, թե որ քայլը որքան ժամանակ է պահանջում
և անցումային պլանի համար սահմանել առավել նպատակահարմար ժամանակահատված:
Սա նշանակում է, որ անցումային պլանում պետք է հաշվի առնել, թե որքան ժամանակ է
պետք երեխային հարմարվելու գործընթացներին, որքան ժամանակ է հարկավոր դպրոցին
կամ մանկապարտեզին հասկանալու և արձագանքելու երեխայի անհատական կարիքներին՝
սերտ համագործակցելով երեխայի ընտանիքի հետ:
Լավ պլանավորված սահուն անցումը մանկապարտեզում և դպրոցում նկատելի է,
երբ տիրում է հանգիստ մթնոլորտ, և չկա հապճեպություն: Յուրաքանչյուր անցումային փուլ
պլանավորելիս երեխաները, ծնողներն ու ուսուցիչները գիտեն կարևոր միջոցառումների
օրերը և ժամը: Յուրաքանչյուր երեխայի համար մշակվում է անհատական անցումային
պլան, և բոլոր մասնակիցները տեղյակ են դրա բովանդակությանը:
7. Յոթերորդ սկզբունքը երեխաների ձայնը լսելի դարձնելն է՝ անգամ շատ փոքր տարիքի
երեխաները կարող են ներկայացնել, թե որո՛նք են իրենց կարիքները, օրինակ` ո՞ր դեպքում
են իրենք ավելի լավ սովորում, ե՞րբ են ավելի լավ հասկանում ուսուցչին, ի՞նչ խնդիրներ կան
փոխհարաբերություններում, կամ ի՞նչն է իրենց խանգարում, անհանգստացնում իրենց
միջավայրում, ի՞նչ է պետք, կամ ի՞նչ օգնության կարիք ունեն, որ ավելի հեշտ սովորեն կամ
ինչպես ավելի լավ լուծեն իրենց դժվարությունները:
Դասվարը լավ գիտի երեխաներին և կարդացել է նրանց անհատական անցումային
պլանները: Նա լավ գիտի, որ երեխաները հաղորդակցվում են տարբեր ձևով և միշտ չէ, որ
բանավոր խոսքով: Նա ժամանակ է հատկացնում լսելու կամ տեղեկանալու յուրաքանչյուր
երեխայի տեսակետը, կարծիքը և ապահովում է, որ նրանք գիտակցեն, որ իրենց կարծիքն ու
տեսակետը կարևոր են և կարող են լավ փոփոխությունների բերել:
8. Ութերորդ սկզբունքը երեխայի ընտանիքի ակտիվ մասնակցության ապահովումն է.
երեխայի ծնողները պետք է սահուն անցումը պլանավորելու գործընթացի կարևորագույն
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օղակը լինեն: Երեխայի և նրա շրջապատի մասին տեղեկատվության հիմնական և
ամենակարևոր աղբյուրը հենց նրա ընտանիքն է, ուստի երեխայի ծնողները պետք է ակտիվ
մասնակցեն երեխայի համար անհատական մոտեցումների մշակմանը, տեղեկացված
լինեն և համաձայնեն երեխայի հետ կատարվող մասնագետների աշխատանքին կամ նրա
համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման քայլերին: Ծնողների մասնակցությունը
նպաստում է գործընթացի ներառականությանը:
Ծնողները մասնակցում են սահուն անցումը կազմակերպելու գործընթացին, և նրանց
տեսակետը հաշվի է առնվում: Իրենց երեխայի մասին անհատական տեղեկատվությունը, որը
կարող է տրամադրել միայն ծնողը, շատ բարձր է գնահատվում և օգտագործվում է երեխայի
անհատական անցումային պլանը մշակելիս: Դպրոցն ու մանկապարտեզը հրավիրում են
ծնողներին անցումային պլանով նախատեսված այցելություններին մասնակցելու համար և
քաջալերում հնարավորինս ակտիվ լինել ամբողջ գործընթացի ժամանակ:
Անդրադարձ միջազգային ուսումնասիրություններին
Ուղեցույցը մշակելու ընթացքում ուսումնասիրվել են տարբեր երկրների փորձն
ու մոտեցումները, ինչպես նաև ոլորտի հայտնի մասնագետների կողմից իրականացված
հետազոտությունների ու ուսումնասիրությունների արդյունքները:
Միջազգային բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ առաջին անցումային
փուլը վաղ տարիքում հաջողությամբ անցնելն իր հետքն է թողնում երեխայի կողմից հաջորդ
անցումային փուլերն ավելի հեշտությամբ և վստահ հաղթահարելու ճանապարհի վրա (Hirst
et al 2011; Fabian & Dunlop, 2006):
Ամեն տարի միլիոնավոր երեխաներ ամբողջ աշխարհում սկսում են դպրոց հաճախել և
առերեսվում են նոր դպրոց մուտք գործելու անցումային փուլին, ինչը բավական հուզումնալից
պահ է ինչպես երեխաների, այնպես էլ ծնողների համար: Ոմանք այն հեշտ են անցնում, ոմանց
համար այն բավական բարդ ու դժվարին գործընթաց է: Իհարկե, դպրոցական դառնալն
ամենասպասված քայլն է յուրաքանչյուր երեխայի կյանքում, և բազմաթիվ երեխաներ
դրան մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվում (Fabian, 2007; Moss, 2007): Այդուհանդերձ,
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շատ երեխաների համար այդ անցումային փուլը
բավական սթրեսային է, նրանք մինչև անգամ մշակութային շոկ են ապրում (Brostrom, 2007):
Ինչպես արդեն նշվեց, դպրոց մուտք գործելիս երեխայի ստացած առաջին
տպավորությունները, առաջին զգացողությունները մեծ ազդեցություն են թողնում նրա
հետագա հաջողությունների ու առաջադիմության վրա (Margetts, 2007): Շատ երեխաների
համար մանկապարտեզից դեպի դպրոց անցումն ընկալվում է որպես խթան իրենց ավելի
մեծ զգալու ու դրսևորվելու համար, բայց եթե երեխայի կյանքում տեղի ունեցող այդ
փոփոխությունը շատ կտրուկ է, ապա ռիսկ է առաջանում, որ երեխան ոչ թե կզարգանա, այլ
հետընթաց կապրի, իրեն վստահ չի զգա ու չի կարողանա հարմարվել (Bennett, 2007):
Միևնույն ժամանակ անցումը հաջողությամբ իրականացնլու համար պետք է
պատրաստ լինեն երկու կողմերը՝ և՛ երեխաները և՛ դպրոցները. միայն երեխաներին
չպետք է օգնել ու նախապատրաստել դպրոցին,
դպրոցները նույնպես պետք է
պատրաստվեն, որ կարողանան արդյունավետ ընդունել բոլոր երեխաներին (Broström,
2000): Բազմաթիվ են այն մոտեցումները, որ դպրոցները կարող են կիրառել՝ պատրաստ
լինելու ընդունել և ցանկացած երեխայի համար այդ անցումը կազմակերպել սահուն`
ելնելով դպրոցի առանձնահատկություններից և միջավայրից: Ամենաառաջնայինը այնպիսի
միջավայրի ձևավորումն է, որը կնպաստի տուն-դպրոց ամուր կապի հաստատմանը ինչպես
նախքան երեխայի դպրոց հաճախելը, այնպես էլ դպրոցում: «Պատրաստ դպրոցներ»
ասելով ենթադրվում է ճկուն, հարմարեցված և աջակցող միջավայրի առկայություն, որն
ուղղորդվում է հմուտ ղեկավարությամբ, հիմնված է դրական փոխհարաբերությունների
վրա, արձագանքում է երեխայի կարիքներին, մասնակից է դարձնում ընտանիքներին
և կապ է հաստատում մինչև դպրոցը երեխայի հետ աշխատող բոլոր կառույցների և
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երեխայի համայնքի հետ (Dockett & Perry, 2008 cited in Hirst et al, 2011):
Մանկավարժների դերն առանձնակի կարևոր է երեխայի համար անցումն առավել
սահուն և նվազ սթրեսային կազմակերպելու հարցում: Ներառական մանկավարժությունն
իր առանցքում դնում է մանկավարժի հմտությունը և այն սկզբունքը, որ սովորելու
կարողություն ունեն բոլորը՝ բոլոր երեխաները կարող են սովորել, և այդ կարողությունը
փոփոխվում է, կախված, թե ով է սովորեցնում և ինչպես: Մարդիկ տարբեր են, երեխաները՝
առավել ևս, և սովորում ու ընկալում են բազմազան եղանակներով: «Տարբեր լինելը մարդու
զարգացման և սովորելու կարևորագույն առանձնահատկությունն է»:
«Ներառական մանկավարժության մոտեցումը հիանալի օրինակ է ապացուցելու,
թե ինչպես կարող են նոր հնարավորություններ բացվել գործնական մոտեցումները
կատարելագործելու համար, եթե այլ հայացքով են դիտարկվում սովորելու
տարբերությունները» (Florian, 2015):
Երեխայակենտրոն պլանավորումը ներառական մանկավարժության հիմնական
բաղադրիչն է և այն բանալին, որն ապահովում է սահուն անցումը կազմակերպելու հիմքերը:
Այն հուշում է, որ ոչ մի մոտեցում, մեթոդ կամ գործընթաց չեն կարող հարմար և կիրառելի
լինել հավասարապես բոլորի համար, ամեն երեխա պահանջում է իրեն հարմարեցված
մոտեցումներ: Ներառական մանկավարժությունը ենթադրում է մանկավարժական այնպիսի
մոտեցումներ, որոնք բխում են «Գլուխ-սիրտ-ձեռք3» կամ «Իմանալ-հավատալ-գործել»
մոտեցումից (Rouse, 2008):
Ինչ են որոշում անել կամ չանել ուսուցիչներն այսօր, կարող է վաղը իր ազդեցությունն
ունենալ երեխայի սովորելու վրա (Hart, 2004):
Կարևոր է մշակել ու ստեղծել այնպիսի մոտեցումներ, որոնք կիրառելի են և աշխատում
են անհատապես բոլոր երեխաների համար, այլ ոչ թե միայն «որոշ» կամ «հիմնականում
բոլոր» սովորողների համար (Florian, 2015):
Ուսուցիչները պետք է վստահ լինեն և հավատան, որ ունեն բավարար հմտություններ
և կարողություն սովորեցնելու բոլոր երեխաներին:
Ներառական մանկավարժության մեկ այլ սկզբունք է լսելն ու հասկանալը, որը
նույնպես կարևոր է անցումը պլանավորելու ժամանակ: «Երեխաներին լսելը, ժամանակ
տրամադրելը խոսելով նրանց հետ, թե ինչ է կատարվում, ինչու և ինչ է իրենց սպասում,
կօգնի երեխաներին ճիշտ կողմնորոշվել դպրոցի միջավայրում, փոխհարաբերություններում
և հարմարվել դպրոցին» (Dockett & Perry, 1999):
Սահուն անցումը կազմակերպելու հաջողված մոտեցումներ
Տարբեր երկրներում երեխաների սահուն անցումը դեպի դպրոց կազմակերպելու
համար ձեռնարկվում են տարբեր քայլեր. ծանոթության այցեր, համատեղ միջոցառումներ,
ձևավորվում է մասնագիտական խումբ՝ երեխայի մասին տեղեկատվության փոխանակման
համար (Networking hubs), կազմակերպվում է երեխայի մասին մանկապարտեզից, իսկ
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դեպքում նաև՝
այլ մասնագետներից տեղեկատվության փոխանակումը, այցելությունների ժամանակ
ձևավորվում են փոքր խմբեր՝ «ընկերներ», որը համարվում է համագործակցության
ամենաարդյունավետ մոտեցումը: Այդ ընկերական խմբերը փոխանցում են միմյանց երեխայի
մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Կազմակերպվում են նաև տնայցեր:

3
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Օրինակ՝ Միացյալ Թագավորության համայնքներից մեկի նախադպրոցական
ուսումնական հաստատության ու դպրոցների համար մշակած «Վաղ տարիքում սահուն
անցման կազմակերպման գործնական ուղեցույցում»4 առանձնացվում են սահուն անցման
կազմակերպման համար հետևյալ քայլերը՝
 Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների/ մանկապարտեզների
համար՝
 նշանակեք անցումը համակարգողին, ով կապ կպահպանի դպրոցների հետ.
 փոխանակեք դպրոցի և մանկապարտեզի նկարները.
 կազմակերպեք մանկապարտեզի սաների համար այցելություններ դպրոց,
մասնակցեք դպրոցի միջացառումներին, տոներին.
 կազմակերպեք էքսկուրսիաներ մանկապարտեզի սաների համար, որ սովորեն
փաթեթավորված նախաճաշիկ ուտել.
 կազմակերպեք ինքնասպասարկման տարբերակով ճաշը, որպեսզի երեխաները
սովորեն հարմար սնունդ ընտրել և ընտելանան դպրոցի բուֆետին.
 պատմեք դպրոցի մասին պատմվածքներ ու պատմություններ.
 սովորեցրեք երեխաներին ինքնուրույն հագնվել, կոշիկները հագնել, քուղերը
կապել, մարզական համազգեստը հագնել-հանել;
 միասին կազմեք գիրք մանկապարտեզի մասին և ուղարկեք դպրոց.
 երեխաներին առաջարկեք նկարել, որ դպրոց այցելելիս ներկայացնեն իրենց
նկարները.
 բեմադրություններ
կազմակերպեք
մանկապարտեզում
դպրոցական
համազգեստով, բուֆետից օգտվելու սկուտեղներով, նախաճաշի տուփերով և այլ

4
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համապատասխան դպրոցական պարագաներով.
 ուշադրություն դարձրեք նաև այն երեխաներին, ովքեր դեռ փոքր են և դպրոց
չեն հաճախելու, օգնեք նրանց ևս հարմարվելու, որ իրենց ընկերները շուտով
տեղափոխվելու են դպրոց:
 Դպրոցների համար՝
 նշանակեք անցումը համակարգողին, ով կապ կպահպանի մանկապարտեզների
հետ.
 այցելեք մանկապարտեզներ կամ տնայցեր կազմակերպեք.
 մանկապարտեզ այցելելիս երեխաների համար կարդացեք այնպիսի գրքեր, որ
սովորաբար ընթերցվում են դպրոցի առաջին կիսամյակի ընթացքում.
 կապ պահպանեք մանկապարտեզի դաստիարակների հետ, որպեսզի երեխաների
մասին միշտ հստակ տեղեկատվություն ստանաք.
 տեղեկացեք մանկապարտեզի առօրյայի մասին, որպեսզի դպրոցում առաջին
օրերին այն շատ չտարբերվի.
 օգտագործեք ցանկացած առիթ երեխաներին ու նրանց ծնողներին դպրոց
հրավիրելու համար.
 նկարեք երեխաներին, երբ նրանք դպրոց են այցելում, և պատրաստեք պատի
թերթ/ստենդ, երբ սեպտեմբերին նրանք դպրոց գան, տեսնեն իրենց նկարները.
 հստակ
տեղեկացրեք
բոլոր
մանկապարտեզներին,
թե
առանձնահատկություններ/ավանդույթներ կան դպրոցում, ինչին է
երեխաներին և նրանց ծնողներին նախապես պատրաստել.

ինչ
պետք

 ծնողներին հստակ տեղեկատվություն տրամադրեք դպրոցի կարգ ու կանոնի ու
վարվող քաղաքականության/ավանդույթների մասին, ինչպես է կազմակերպվում
դպրոցի առօրյան՝ օրվա առաջին կեսին, երկրորդ կեսին, և ինչ դերակատարում
ունեն ծնողները դպրոցի առաջին օրերի ընթացքում.
 ծանոթացրեք դպրոցի բուֆետին կամ տեղեկատվություն տրամադրեք, թե
ինչպես են կազմակերպվում երեխաների ընդմիջումը, արտադպրոցական
պարապմունքները և այլն:
Հայաստանում երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու համար շատ ծնողներ
փորձում են երեխային նախապես ծանոթացնել դպրոցին, շատ մանկապարտեզներ փորձում
են իրենց սաներին որոշակի տեղեկատվություն հաղորդել դպրոցի առօրյայի մասին կամ
պարապմունքները վարել դպրոցում անցկացվող դասերի նման, իսկ որոշ դպրոցներ
այցելում են իրենց հարևան մանկապարտեզ՝ երեխաների հետ ծանոթանալու և ծնողներին
խրախուսելու, որ երեխային իրենց դպրոց բերեն: Սակայն այդ բոլոր փորձերը համակարգված
չեն և նախապես թիրախավորված արդյունք չեն ակնկալում: «Երեխաների համար
ներառական ուսումնառության միջավայրի բարելավում» ծրագրի շրջանակում սահուն
անցման մասին վերապատրաստումից հետո5 ծրագրի գործընկեր մանկապարտեզներն ու
դպրոցները, ձևավորելով զույգեր, ջանացել են իրենց փորձի հիման վրա մշակել սահուն
անցման պլաններ: Այդ պլանների հիման վրա մշակվել են սահուն անցման ծրագրի
ժամանակացույցը և միջոցառումները, որը յուրաքանչյուր դպրոց կամ մանկապարտեզ
կարող է կիրառել՝ իր սաների համար սահուն անցման պլաններ մշակելիս6:
Ծրագրի գործընկերների փորձի հիման վրա առանձնացվել են հետևյալ խորհուրդները․

5
2016 թ. օգոստոս 18-19-ը «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից տարրական դպրոց
երեխայի սահուն անցման լավագույն միջազգային փորձը» թեմայով դասընթաց:

6
Գործընկեր մանկապարտեզների ու դպրոցների համատեղ մշակած միջոցառումների ցանկը և
հատվածներ իրականացված միջացառումների հաշվետվություններից ներկայացված են ուղեցույցի 2-րդ
հավելվածում:
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 Անցումային պլանը քարացած փաստաթուղթ չէ, այն կարող է ընթացքում փոփոխվել՝
կախված երեխայի անհատական կարիքներից, սակայն կարևոր նախապայմանը ծրագրում
համաձայնեցված միջոցառումների իրականացումն է և որակի մշտադիտարկումը:
Միջոցառումների համար անհրաժեշտ է հատկացնել ողջամիտ ժամանակահատված:
 Մանկապարտեզը և դպրոցը պետք է ունենան սահուն անցումը կազմակերպող
համակարգող: Մանկապարտեզի համակարգողը պետք է կապ հաստատի այն
բոլոր դպրոցների հետ, որտեղ հաճախելու են մանկապարտեզի սաները: Դպրոցի
համակարգողը, որը կարող է լինել սոցիալական մանկավարժը, պետք է կապ պահպանի
իր համայնքի բոլոր մանկապարտեզների հետ, ինչպես նաև համայնքի այն ընտանիքների
հետ, որտեղ կան նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, ովքեր մանկապարտեզ չեն
հաճախել, ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքները: Նման
ընտանիքների հետ կապ հաստատելու միջնորդ կարող են հանդիսանալ համայնքային
պոլիկլինիկաները կամ սոցիալական աշխատողները, ինչպես նաև համայնքում գործող
երեխաների զարգացման ցերեկային կենտրոնները կամ մանկավարժահոգեբանական
աջակցության տարածքային կենտրոնները: Որոշ դպրոցներ նախադպրոցական տարիքի
մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների համար կազմակերպում են կիրակնօրյա
դպրոցներ, բաց դռների օրեր՝ շաբաթ-կիրակի երեխաներին հրավիրելով դպրոց և
կազմակերպելով խմբային խաղեր, նկարելու դասեր, երգեցողություն կամ մարզական
խաղեր կազմակերպելով, որի ընթացքում դիտարկում են երեխաներին, իսկ երեխաները
սովորում են դպրոցի միջավայրին:
 Անցումային պլանի մշակմանը մասնակից բոլոր կողմերը ցանկալի է, որ փոխանակեն
իրենց կոնտակտային տվյալները և ակտիվ կապ պահպանեն ամբողջ ժամանակահատվածի
ընթացքում: Էլեկտրոնային հասցեներով կապի պահպանումը կնպաստի, որ ձևավորված
թիմի բոլոր անդամները միաժամանակ տեղյակ լինեն կատարվող գործընթացներից, իսկ
թիմի հանդիպումները ցանկալի է, որ արձանագրվեն:
 Անհատական անցումային պլաններ մշակվում են յուրաքանչյուր երեխայի համար՝
որպես երեխայի պատմություն՝ նախադպրոցական խմբում երեխայի զարգացման,
հաջողությունների, ձեռքբերումների, անհատական աշխատանքների, դժվարությունների
և անհրաժեշտ առանձնահատուկ պայմանների մասին:
 Խմբային միջոցառումների ժամանակ որոշ երեխաների համար բացահայտված
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը կարող է պահանջել լրացուցիչ
մասնագետների մասնակցությամբ հանդիպումների կազմակերպում: Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
համար անցումային պլանը մշակելիս կազմվում է երեխայի հետ աշխատող
մասնագետների կողմից կիրառվող մասնագիտական մանկավարժական մոտեցումների
նկարագիրը կամ երեխայի համար միջավայրի հարմարեցման մոտեցումները:
 Մանկապարտեզ-դպրոց փոխայցելություններ կազմակերպվում են ոչ միայն
մանկավարժների, այլև հենց երեխաների համար, որպեսզի մանկապարտեզի
սաները ծանոթանան դպրոցին, դպրոցական միջոցառումներին, միջավայրին, իսկ
դպրոցականների այցելությամբ մանկապարտեզ՝ հասկանան, թե ինչպիսին են լինում
դպրոցականները:
 Յուրաքանչյուր սանի հետ մանկապարտեզը ծնողի միջոցով դպրոցին է փոխանցում
երեխայի անհատական թղթապանակը, որը պարունակում է այն տեղեկատվությունը,
որը կօգնի դպրոցին առավել լավ հասկանալու և գնահատելու տվյալ երեխայի
նախասիրությունները և դպրոցին հարմարվելու անհրաժեշտ պայմանները:
 «Հոգվարի» գաղափարը, որը կիրառվում է թիվ 175 դպրոցում և համահունչ է
միջազգային պրակտիկայում առաջարկվող «ընկեր - buddy» եզրույթին, ընդունվեց
ծրագրի գործընկերների կողմից: Հոգվարն այն բարձր դասարանցին է, ով աջակցում
է երեխային հարմարվելու դպրոցի նոր միջավայրին: Հոգվար լինելու ցանկություն
հայտնած աշակերտի ծնողի հետ դպրոցի դասվարը պետք է համաձայնեցնի երեխայի
մասնակցության շրջանակը: Հոգվար լինելու ցանկություն հայտնած աշակերտը կարող
է ցանկացած պահ հրաժարվել կամ փոխել այն առաջին դասարանցուն, ում աջակցում
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

է: Այդ փոփոխությունը պետք է կազմակերպվի շատ նուրբ և բոլոր կողմերի համար
ընդունելի եղանակով:
 Մանկապարտեզից ստացված տեղեկատվության հիման վրա դպրոցը կարող
է կազմակերպել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների կրթությունն առավել մասնագիտորեն և անհատականացված, նախքան
մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի կողմից կկազմակերպվի երեխայի
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը, ու մասնագիտական
աջակցության վերաբերյալ առաջարկություններ կտրամադրվեն:
Մանկապարտեզից ստացված փաթեթը դպրոցըհամալրում է երեխայի ձեռքի
աշխատանքներով կամ նոր հաջողությունների նկարագրություններով, նկարներով, որն
առաջին կիսամյակի ավարտին հանձնվում է ծնողին:
Ովքե՞ր են մասնակցում սահուն անցումը կազմակերպելու գործընթացին
Սահուն անցումն արդյունավետ կազմակերպելու համար մշակվում է անցումային
պլան, որը նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մասնագետները պետք է
համաձայնեցնեն այն դպրոցների հետ, որտեղ հաճախելու են իրենց սաները: Սահուն անցումը
կազմակերպելու համար պետք է սերտորեն համագործակցեն՝
•

երեխայի ծնողը.

•

մանկապարտեզի անձնակազմը.

•

դպրոցի անձնակազմը.

•

երկու կառույցների տնօրենները.

•

դպրոցը կամ համայնքը սպասարկող սոցիալական աշխատողը:

Անցումային պլանի արդյունավետությունն ու որակը մեծապես կախված են այդ
գործընթացում ներգրավված անձանց սերտ համագործակցությունից և տեղեկատվության
փոխանակման արդյունավետությունից (Margetts, 2004):
Անցումային պլանի մշակման նախաձեռնությունը պետք է սկսի նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունը, ներգրավի երեխաների ծնողներին, ապա գործընթացին
մասնակից դարձնի դպրոցի մասնագետներին:
Ծնողներից ճշտելով, թե երեխան որ դպրոցն է հաճախելու, սահուն անցումը համակարգողը
կապ է հաստատում դպրոցների հետ և համաձայնեցնում փոխայցելությունների
ժամանակացույցը, ներկայացնում նաև մանկապարտեզում նախատեսվող միջոցառումների/
հանդեսների ժամանակացույցը:
Յուրաքանչյուր երեխայի համար մշակվում է անհատական անցումային պլան (ԱԱՊ), որում
նշվում են, թե երեխան որ դպրոցը պետք է հաճախի, երբ պետք է կազմակերպվի երեխայի
այցելությունը դպրոց, ինչ պայմաններ է պետք ապահովել նրա համար: Երեխայի ընտանիքը
կարևոր օղակ է անցման գործընթացը սահուն կազմակերպելու շղթայում: Ընտանիքն
աջակցում է երեխայի զարգացմանն ու ուսումնառությանը, ինչպես նաև զգացմունքների,
բնավորության և դժվարություններին դիմակայելու կարողության ձևավորմանը: Երեխայի
առանձնահատկությունների մասին տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը նրա ընտանիքն
է, որը պետք է ակտիվ մասնակցի երեխայի անցումային պլանը մշակելու գործընթացին:
Ստորև ներկայացվում են սահուն անցման գործընթացում ներգրավված կողմերն ու նրանց
միջև կապը․
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Անցումային պլանները մշակվում են երեխաներին աջակցելու համար, իսկ նրանց
ընտանիքներին, դպրոցին ու ուսուցիչներին օգնում են կառուցելու ամուր և գործընկերային
փոխհարաբերություններ:
Սահուն անցումը պլանավորելը
Սահուն անցումը պլանավորելիս և անցումային պլանը մշակելիս բազմաթիվ հարցեր են
առաջ քաշվում պլանը մշակող և երեխայի հետ աշխատող մասնագետների, ուսուցիչների,
երեխայի ընտանիքի անդամների, դպրոցների ու մանկապարտեզների կողմից՝
•

ի՞նչ դեր պետք է ունենա մանկապարտեզը, և ի՞նչ պետք է անել, երբ երեխաներն
ավագ նախադպրոցական տարիքում են և պետք է դպրոց գնան.

•

ի՞նչ պետք է անեն դպրոցները, ի՞նչ դեր պետք է ունենան անցման գործընթացում.

•

ինչպե՞ս պետք է գործընթացին մասնակցեն ընտանիքները: Ի՞նչ դեր ունեն ծնողները
և ինչպե՞ս պետք է նպաստեն անցման գործընթացին.

•

ինչպե՞ս պետք է դպրոցներն օգնեն երեխաներին հարմարվելու դպրոցին,

•

ի՞նչ ռեսուրների կարիք ունեն երեխաները.

•

ինչպե՞ս կազմակերպել կրթության առանձնահատուկ
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սահուն անցումը.

•

արդյոք մանկավարժները (դաստիարակ, ուսուցիչ) կարիք ունե՞ն լրացուցիչ
վերապատրաստման.

•

դպրոցական կյանքին սոցիալապես հարմարվելու ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծի
մանկապարտեզը:

պայմանների

կամ

Արդյունավետ սահուն անցման պլանավորման գործընթացը կօգնի պատասխանելու
այդ հարցերին: Անցման ծրագրի պլանավորման գործընթացը կապահովի, որ գործընթացի
բոլոր կողմերը՝ երեխան, նրա ընտանիքը, մանկապարտեզն ու դպրոցը, վստահ լինեն,
գիտակցեն իրենց դերն ու մասնակցությունը և հետևեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերի
իրականացմանը:
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Ուղեցույցի 2-րդ և 4-րդ հավելվածներում ներկայացված են դպրոցի անցումային
պլանի օրինակներ ու սահուն անցումը կազմակերպելու ստուգաթերթը, որը կիրառվում է
միջազգային պրակտիկայում և փորձարկվել է Հայաստանում: Իսկ հաջորդիվ բերված քայլերը
կօգնեն իրականացնելու սահուն անցման գործընթացը:
•

Անցումը պլանավորելու գործընթացը պետք է սկսել երեխայի դպրոց գնալուց
առնվազն վեց ամիս առաջ7:

•

Սահուն անցումը կազմակերպելու միջոցառումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը
մշակվում են՝ բոլոր երեխաների մասնակցությունն ապահովելու տեսանկյունից (տե՛ս
հավելված 1):

•

Անհատական անցումային պլան մշակվում է բոլոր երեխաների համար (տե՛ս
հավելված 3):

•

Դպրոցը երեխայի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը պետք է ստանա առնվազն
երեք ամիս առաջ՝ նախքան երեխայի դպրոց հաճախելը:

•

Ծնողի ընտրած դպրոցի հետ երեխայի մանկապարտեզի անձնակազմը կազմակերպում
է նախնական հանդիպում՝ քննարկելու երեխայի կարիքներն ու հարմարեցումների
անհրաժեշտությունը կամ այն օգնությունը, որը բխում է երեխայի կարիքից:

•

Մանկապարտեզը դպրոցին է փոխանցում այն կարևոր տեղեկատվությունը՝
փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են երեխայի կրթության առանձնահատուկ
պայմանի կարիքներին:

•

Դպրոցն ընտրում է անցման գործընթացի համակարգողին, ով կապ է պահպանում
մանկապարտեզի և երեխաների ծնողների հետ:

•

Անցումային պլանում սահմանվում են երեխայի ու նրա ծնողների դպրոց
այցելությունների ժամանակացույցը՝ դպրոցի անձնակազմի հետ ծանոթանալու
համար, ինչպես նաև դպրոցի անձնակազմի այցելությունների ժամանակացույցը
մանկապարտեզ՝ երեխայի հետ իր միջավայրում ծանոթանալու համար:

•

Նախքան երեխայի դպրոց գնալը, դպրոցի անձնակազմը, անհրաժեշտության
դեպքում, վերապատրաստվում է, որպեսզի կարողանա դպրոցի միջավայրն ու
պայմանները հարմարեցնել երեխայի կարիքներին:

•

Դպրոցը կարող է առաջարկել միջին դպրոցի աշակերտներին դառնալ որևէ
առաջին դասարանցու համար «հոգվար» (buddy) և օգնել նրան հարմարվելու
դպրոցին: Հոգվարն անցնում է վերապատրաստում, որպեսզի առավել լավ ճանաչի
երեխային ու նրա կարիքները: Մեր ծրագրի փորձագետ Ջուլիեթ Հենքոքը մշակել
է դպրոցի աշակերտներին որպես հոգվարներ ներգրավելու և վերապատրաստելու
մոտեցումների մասին համառոտ մեթոդական ուղեցույց, որը ներկայացված է
հավելվածում (տե՛ս հավելված 5):

•

Դպրոց հաճախելուց հետո 2-3 ամիս անց կազմակերպվում է երեխայի
հարմարվածության մոնիթորինգ՝ ըստ 4-րդ հավելվածում ներկայացված
ստուգաթերթի: Մոնիթորինգ կարող են անցկացնել նաև մանկապարտեզի
դաստիարակները, համոզվելու, որ իրենց սաներն արդեն լավ հարմարվել են դպրոցին:

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների սահուն
անցումը կազմակերպելու որոշ առանձնահատկություններ
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների սահուն
անցումը դեպի դպրոց կազմակերպվում է նույն մոտեցումներով և սկզբունքներով,
ինչ բոլոր երեխաներինը: Ուղղակի այդ երեխաներն ունեն մի փոքր ավելի լրացուցիչ
աջակցության կարիք՝ կապված հաշմանդամության, զարգացման առանձնահատկության
կամ հոգեբանական խնդիրների առկայության հետ, կամ, օրինակ՝ ապրում են ոչ հայախոս

7

Այս ուղեցույցում մենք առաջարկում ենք 8-9 ամիս:
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ընտանիքներում և դժվարանում են վարժ հաղորդակցվել հայերենով, կամ ապրում են
սոցիալական ծանր իրավիճակում հայտնված ընտանիքներում և սոցիալապես կաշկանդված
են և այլն: Դպրոցները նույնպես կարիք ունեն լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկելու՝ պատրաստ
լինելու ընդունել և ապահովել այդ երեխաների սահուն անցումը:

Նման երեխաների համար մանկապարտեզներում մշակվում են անհատական
զարգացման և ուսուցման պլաններ (ԱԶՈՒՊ), որոնց միջոցով, ծնողների համաձայնությամբ,
մանկապարտեզի հատուկ մանկավարժը կամ հոգեբանը լրացուցիչ անհատական
պարապմունքների միջոցով զարգացնում է երեխայի թույլ կողմերը, հարմարեցնում
միջավայրը և մոտեցումները երեխայի անհատական կարիքներին: Նման երեխաների
անհատական անցումային պլաններում մանրամասն նկարագրվում են այն լրացուցիչ
միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են երեխային հոգեբանորեն պատրաստելու դպրոցին,
նոր փոփոխություններին, նոր միջավայրին, ինչպես նաև այն քայլերը և հարմարեցումները,
որ դպրոցը պետք է նախատեսի երեխային հարմար միջավայր ապահովելու համար:
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության տարածքային կենտրոնները կամ
համայնքում գործող երեխաների զարգացման և վերականգնողական կենտրոնները կամ
ծնողի ընտրած մասնագետները, ովքեր լրացուցիչ մասնագիտական վերականգնողական
ծառայություններ են մատուցում երեխային, կարող են մասնակցել և աջակցել
մանկապարտեզներին և դպրոցներին մշակելու երեխաների անհատական անցումային
պլաններն ու իրականացնել անհրաժեշտ միջամտությունը:
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար
մանկապարտեզից դեպի դպրոց սահուն անցումը կազմակերպելու հարցում շատ կարևոր
է ծնողների կամ օրինական ներկայացուցչի ակտիվ մասնակցությունը սահուն անցումը
պլանավորելու և անհատական անցումային պլանը իրականացնելու գործընթացներում:
Ծնողների աջակցությամբ երեխաների անհատական անցումային պլանում նշվում են
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

երեխային անհրաժեշտ բժշկական աջակցության (շաքարային դիաբետի, ասթմայի,
ալերգիաների, էպիլեպսիայի և այլ խնդիրների դեպքում) տեսակները և պայմանները,
միջավայրային հարմարեցումների կարիքը (լուսավորություն, աղմուկի նվազեցում, բարձր
ձայն, թեքահարթակ և այլն), ուսուցման առանձնահատկությունները (խոշոր տառատեսակ,
խորհրդանշաններ, դանդաղ խոսք, ժեստեր, խրախուսանք, դադարներ և այլն):
Նեղ մասնագետների կողմից իրականացված աշխատանքը, մոտեցումների
առանձնահատկությունները, երեխայի ուժեղ և թույլ կողմերը մանրամասն նկարագրվում են
ԱԶՈՒՊ-ում և փոխանցվում դպրոց:
Եթե կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխային
անհրաժեշտ է ավելի հաճախ այցելել դպրոց՝ միջավայրին հարմարվելու համար, ապա այդ
առանձնահատկությունը պետք է արտացոլվի նրա անհատական անցումային պլանում և
համաձայնեցվի դպրոցի հետ:
Մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների համար սահուն անցումը կազմակերպելու
առաջարկություններ
Սահուն անցման սկզբունքները նույնն են, եթե երեխան դպրոց է գնում անմիջապես
տնից՝ առանց մանկապարտեզ կամ հաճախելու: Այս դեպքում ծնողների դերը շատ ավելի
մեծ է երեխայի անցումը դեպի դպրոց սահուն իրականացնելու հարցում:

Դպրոցի դերը նույնպես առավել նախաձեռնողական է. սահուն անցումը
համակարգողը կամ դպրոցի սոցիալական մանկավարժը կարող է տեղեկանալ իր
համայնքում նախադպրոցական տարիքի մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների մասին
համայնքային պոլիկլինիկաներից կամ երեխաների զարգացման կենտրոններից: Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների մասին տեղեկատվությունը
կարող են տրամադրել նաև մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնները:
Դպրոցները կարող են կազմակերպել բաց դռների օր՝ հրավիրելով համայնքի բոլոր
նախադպրոցական տարիքի երեխաներին այցելելու և ծանոթանալու դպրոցին, կարող
են կազմակերպել ամառային ճամբարներ կամ կիրակնօրյա դպրոցներ` ներգրավելով
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նախադպրոցական տարիքի երեխաներին տարբեր խմբակներում, մշակութային կամ
մարզական միջոցառումներում:
«Մայիսի 6-ին այցելեցինք երեխայի տուն՝ նախօրոք ծնողին տեղյակ պահելով օրը և ժամը: Տնայցի
ժամանակ ծանոթացանք երեխայի նախասիրություններին (նախընտրած խաղեր, մուլտֆիլմեր, երաժշտություն),
ստացանք ինֆորմացիա երեխայի առողջության մասին (ալերգիա, վախեր, այլ հիվանդություններ), որոնց պետք
է հատուկ ուշադրություն դարձնել: Աղջիկը ամբողջ ժամանակ անհամբեր սպասել էր իր ուսուցչուհիներին,
որպեսզի ցույց տար պատրաստած անակնկալը՝ պարը, ինչպես նաև, թե ինչպես էին իր ցանած սերմերն արդեն
ծլել: Աղջիկը համեստ է, աշխատասեր, ինքնամփոփ, սիրում է խոհանոց, տուն-տունիկ խաղը, ունի սիրած
մուլտֆիլմ՝ «Գտնված երազ»:
Քաղվածք թիվ 175-րդ կրթահամալիրի տարրական դպրոցի դասվարի հաշվետվությունից

Շատ կարևոր է դպրոցի մասնագետների և ծնողների սերտ համագործակցությունը:
Երեխաները տանը ծնողներին առավել անկեղծ կարող են տեղեկացնել, թե ինչ են զգում,
ինչից են անհանգստանում, կամ ինչն է իրենց ուրախացնում դպրոց գնալու հետ կապված:
Դպրոցի մասնագետները կարող են տնայցեր կազմակերպել, տեղեկանալու, թե ինչ
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեն մանկապարտեզ չհաճախող երեխաները,
կարող են դիտել երեխաների ձեռքի աշխատանքները, առաջարկել ամառվա ընթացքում
«անհատական զամբյուղներ կամ տուփեր» պատրաստել՝ սեպտեմբերի 1-ին դպրոց բերելու
համար: Ցանկալի է, որ երեխայի սահուն անցումը պլանավորելու աշխատանքներում
ակտիվ դերակատարում ունենան նաև հայրերը:
Դպրոցի մասնագետները ծնողների հետ կարող են կազմել երեխայի անհատական
անցումային պլանը և այն համատեղ իրականացնել: Կարող են երեխաներին հրավիրել
առաջին դասարանցիների ավարտական միջոցառումներին, կազմակերպել շրջայցեր
դպրոցում և ծնողներին ու երեխաներին ծանոթացնել, թե որտեղ են գտնվում դասարանները,
հանդերձարանը, սանհանգույցը, բուֆետը, մարզադահլիճը, դասարանների կահավորանքին,
պայմաններին, ինչպես նաև մարզադահլիճին, հանդերձարանին, զուգարաններին, բուֆետին
և միջոցառումների սրահին:
Ի՞նչ գործիքներ են կիրառվում սահուն անցումը կազմակերպելիս
Սահուն անցումն իրականացնելու համար մշակվել են մի շարք օգտակար գործիքներ,
որոնք վերահաստատում են այն ընկալումը, որ մի մակարդակից մյուսը անցումը չի կարելի
բարձիթողի մատնել, այլ պետք է երեխայի լավ զգալու համար հնարավորինս հստակ
պլանավորել ու համակարգել՝ ապահովելով համապատասխան տեղեկատվություն և
հաղորդակցության համակարգեր:
Ներկայացված չորս գործիքներից երկուսը՝ երեխայի սահուն անցման թղթապանակը
և սահուն անցման ժամանակացույցը, փորձարկվել և հարմարեցվել են Հայաստանի
համատեքստին, իսկ մյուր երկուսը՝ երեխայի հաղորդակցման անձնագիրը և դպրոց գնալու
բուկլետը թարգմանաբար ներկայացվում են ուղեցույցի 6-րդ և 7-րդ հավելվածներում
համապատասխանաբար և կարող են կիրառվել ցանկացած կառույցի կողմից՝ նախապես
նշելով աղբյուրը:
Մանկապարտեզի կողմից դպրոց ներկայացնելու համար երեխայի թղթապանակը
Մանկապարտեզի կողմից դպրոց ներկայացվող երեխայի անհատական
թղթապանակը գեղեցիկ ձևավորված փաթեթ է, որն ամեն մանկապարտեզ կարող է մշակել
և կազմել ըստ իր նախասիրության՝ հաշվի առնելով տվյալ երեխայի պատկերացումներն
ու ցանկությունները, գույների ներդաշնակությունը և պարունակությունը: Սահուն
անցման նախապատրաստական աշխատանքները սկսելիս մանկապարտեզները կարող
են յուրաքանչյուր երեխայի հետ ձեռնամուխ լինել նաև դպրոց ներկայացվող փաթեթի
պատրաստմանը: Երեխայի անհատական թղթապանակում կարող են ներառվել հետևյալ
փաստաթղթերը՝
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 երեխայի լուսանկարներով ալբոմ կամ երեխայի մասին կարճ տեսանյութ.
 անհատական անցումային պլան, որտեղ, մասնավորապես, նշված են երեխայի՝
դպրոցին հարմարվելու համար անհրաժեշտ առանձնահատուկ պայմանները,
մոտեցումները.
 երեխայի ինքնագնահատման թերթիկ.
 երեխայի զարգացման և կրթական չափորոշիչների վրա հիմնված դիտարկման
թերթիկ.
 մի փոքր տեղեկատվություն դաստիարակի կողմից երեխայի հոգեբանական վիճակի
մասին (բնութագիր).
o նախասիրությունները

o երեխայի ուժեղ և թույլ կողմերը
o ինչ խմբակների է մասնակցում
o ապլիկացիոն աշխատանքներ
o հոգեբանական թեստեր

o իմացական և ճանաչողական կարողությունների զարգացման մակարդակի
նկարագրություն.
 հետևյալ թեմաներով երեխայի ձեռքի աշխատանքները, որոնք պետք է
ներկայացնեն երեխայի զարգացման ընթացքը.
o իմ ընտանիքը
o

մեր մանկապարտեզը

o մեր բակը

o մեր դպրոցը
o

մեր խաղահրապարակը

 անհատական աջակցման և ուսուցման պլան, եթե մշակվում է, մանկապարտեզում
երեխայի հետ աշխատող մասնագետների եզրակացություններով,
առաջարկություններով.
 հաշվառման մասին տեղեկանք.
 բժշկական քարտ.
 տեղեկատվություն ընտանիքի մասին:
Երեխայի թղթապանակում դրված նկարները պետք է պատկերեն երեխայի զարգացման
որևէ պահը, օրինակ՝ առաջին անգամ կարողացել է մկրատով կտրել պատկերներ, կոշիկը
կոճկել, տիկնիկ պատրաստել, օգնել է ընկերոջը, երգել է սովորել, պարել և այլն: Ցանկալի է,
որ նկարները ցույց տան երեխայի զարգացումը, չլինեն զուտ երեխային պատկերող նկարներ:
Ամեն մի նկար պետք է որևէ պատմություն ներկայացնի երեխայի մասին, լինի դպրոցի համար
տեղեկատվության աղբյուր:
Ուսումնական տարվա վերջում կամ ավարտական հանդեսից հետո երեխայի
անհատական թղթապանակը մանկապարտեզը հանձնում է ծնողին, որն էլ իր հերթին այն
փոխանցում է դպրոցին: Ծնողին առաջարկվում է ամառվա ընթացքում լրացնել այդ փաթեթը
երեխայի նոր աշխատանքներով կամ ներառել այն իրերը, որոնք երեխան կցանկանա իր հետ
դպրոց տանել: Դպրոցների միասնական տեղեկատվական համակարգին մանկապարտեզների
միանալու դեպքում հնարավոր է մանկապարտեզն այդ տեղեկատվությունն առցանց
տրամադրի դպրոցին, իսկ թղթային տարբերակը՝ ծնողին:
Երեխայի անհատական թղթապանակը դպրոցը համալրում է երեխայի ձեռքի
աշխատանքներով կամ նոր հաջողությունների նկարագրություններով, նկարներով,
որը առաջին կիսամյակի ավարտին հանձնում է ծնողին՝ որպես երեխայի զարգացման
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պատմություն:
Հաղորդակցման անձնագիրը միջոց է, որը օգնում է հաղորդակցման խնդիր ունեցող երեխայի
անցումը սահուն կազմակերպելուն, մասնավորապես, գործիքը հավաքում է համապարփակ
տեղեկատվություն երեխայի մասին, ներառյալ երեխայի կարծիքը, որքանով դա հնարավոր է,
և այդ ամենը ներկայացնում է շատ հարմար, պարզ և մատչելի ձևաչափով: Հաղորդակցման
անձնագիրը թարգմանաբար ներկայացված է ուղեցույցի հավելվածում (տե՛ս հավելված 6):
Սահուն անցման ժամանակացույցը օգնում է մանկապարտեզներին ու դպրոցներին
ունենալու միջոցառումների հստակ ծրագիր, որը ցույց է տալիս, թե ինչ քայլեր են անհրաժեշտ
իրականացնել, և երբ ու ով է այդ գործողության համար պատասխանատուն:
1-ին հավելվածում ներկայացված են անցումային պլանի իրականացման
ժամանակացույցը, գործընթացի մասնակիցների դերաբաշխումը, մանկապարտեզների
ու դպրոցների կողմից կազմակերպվող համատեղ միջոցառումների ցուցակով, որոնց
հրավիրվում են նաև ծնողները, դպրոցի ու մանկապարտեզի համատեղ այցելությունների
ժամանակացույցը, երեխայի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման քայլերը
և սահուն անցումը մշտադիտարկելու և գնահատելու պլանը: Ինչպես նշվեց, անցումային
պլանի/ժամանակացույցի որևէ հստակ մշակված ձև չկա: Ցանկացած կառույց կարող է մշակել
իր կարիքներին համապատասխան պլան: Այն բխում է տվյալ համատեքստի կարիքներից ու
անհրաժեշտությունից և կարող է փոփոխվել ամեն տարի:
Անցման սահունության գնահատումը. որքանով արդյունավետ ենք այն իրականացրել
Իսկ ինչպե՞ս համոզվել, որ անցումը սահուն է. միջազգային լավագույն փորձն
առաջարկում է նաև սահուն անցումը մշտադիտարկելու ցուցանիշներ:

Հետևյալ 15 արդյունքներն ու ցուցանիշները կարող են օգնել նաև Հայաստանի
համատեքստում գնահատելու, թե որքանով սահուն ու արդյունավետ է կազմակերպվել
երեխաների անցումը:
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Սահուն անցման ցուցանիշներն ըստ ակնկալվող արդյունքների՝ երեխաների, ծնողների
ու դպրոցների համար
Սահուն անցումից ակնկալվող
արդյունքը

Սահուն անցումը բնութագրող ցուցանիշը

Երեխաների համար
Երեխաներն իրենց զգում են ապահով,
պաշտպանված և ստանում են
անհրաժեշտ օգնություն դպրոցում
Երեխաներն իրենց սոցիալապես ու
հոգեպես վստահ են զգում դպրոցական
միջավայրում
Երեխաները զգում են, որ իրենք
դպրոցական համայնքի մաս են կազմում
Երեխաները շարունակում են սովորել
իրենց ծանոթ մեթոդներով
Երեխաներն ունեն լավ
հարաբերություններ դպրոցի
ուսուցիչների ու իրենց հասակակիցների
հետ
Երեխաներն իրենց լավ են զգում որպես
աշակերտներ
Երեխաները հետաքրքրություն են
դրսևորում սովորելու հանդեպ

 Երեխաները հեշտությամբ են բաժանվում
ծնողներից կամ սովորում են բաժանվել
ծնողներից
 Երեխաները սիրով են հաճախում դպրոց և
ակտիվ մասնակցում են
 Երեխաները լավ կամ իրենց
կարողություններին համապատասխան
կողմնորոշվում են նոր միջավայրում,
կարողանում են արագ գտնել իրենց
ճանապարհը, ճանաչում են հիմնական
անձնակազմին և գիտեն, թե ինչ դեր ունեն
նրանք
 Երեխաներն ունեն կամ սկսում են ձեռք
բերել ընկերներ ու ընկերանում են նոր
երեխաների հետ
 Երեխաներն անկաշկանդ դիմում են
օգնության համար, եթե դրա կարիքն ունեն
 Երեխաները հարցեր են տալիս դասի
ժամանակ և պատասխանում այլ
հարցերի, ակտիվ են դասերին իրենց
կարողությունների չափ
 Երեխաները հետաքրքրությամբ
ուսումնասիրում և սովորում են նոր բաներ
ինքնուրույն կամ օգնությամբ՝ ըստ իրենց
կարողությունների
 Երեխաները վստահորեն կամ ըստ իրենց
կարողության, իրենց հարմար ձևով շփվում
են ուսուցիչների և հասակակիցների հետ

Ծնողների համար
Ծնողներին տրամադրվում է երեխայի
դպրոց գնալու վերաբերյալ անհրաժեշտ
տեղեկատվություն՝ ծնողի համար
նախընտրելի տարբերակով
Ծնողները մասնակցում են դպրոցի
առօրյային
Ծնողները ներգրավված են երեխայի
ուսումնառության գործընթացում որպես
գործընկերներ
Ընտանիք-դպրոց փոխհարաբերությունը
փոխադարձաբար ընդունելի է և
գործընկերային
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 Ծնողներն անկաշկանդ և անկեղծորեն
իրենց հարմար ձևով տեղեկատվություն
են տրամադրում երեխայի մասին՝ իրենց
ընտանեկան սովորույթների ու մշակույթի
մասին
 Ծնողներն ստանում են տեղեկատվություն
իրենց երեխաների մասին իրենց հարմար
ձևով
 Դպրոցները կապ են հաստատել նոր
դպրոց ընդունվող բոլոր երեխաների
ծնողների հետ՝ նախքան դասերը սկսվելը
 Ծնողները կապ են պահպանում դպրոցի
այլ ծնողների հետ
 Ծնողները մասնակցում են դպրոցի
միջոցառումներին
 Ուսուցիչների ու ծնողների
միջև հաստատված է դրական
փոխհարաբերություն, լավ ճանաչում են
միմյանց

Սահուն անցումից ակնկալվող
արդյունքը

Սահուն անցումը բնութագրող ցուցանիշը

Դպրոցների համար
Ուսուցիչները պահպանում են երեխայի
ուսման անընդհատությունը
Ուսուցիչներն անցել են անհրաժեշտ
վերապատրաստում և վստահ են, որ
կարող են արդյունավետ պլանավորել
բոլոր երեխաների մուտքը դպրոց
Ուսուցիչները ծնողներին դիտարկում
են որպես գործընկերներ երեխաների
ուսուցումը կազմակերպելու հարցում
և հնարավորություն են ստեղծում
ծնողների համար մասնակցել
երեխաների ուսման գործընթացին
Մանկապարտեզի ու դպրոցի
մանկավարժների միջև հաստատված են
փոխ վստահության ու գործընկերային
հարաբերություններ

 Երեխայի սովորելու և զարգանալու
առանձնահատկությունների մասին
տեղեկատվությունը տրամադրվում է
դպրոցին՝ նախքան երեխայի դպրոց գնալը
 Ուսուցիչները տեղյակ են երեխաների
անհատական կարիքներին և պլանավորել
են երեխաների անցումը՝ արձագանքելով
այդ կարիքներին
 Ուսուցիչները հարգալից
հարաբերություններ ունեն ծնողների
հետ և անմիջապես ստանում են երեխայի
մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
 Դպրոցների անձնակազմը հանդիպել
ու կապ ունի դպրոց ընդունվող բոլոր
երեխաների ծնողների հետ՝ նախքան
դասերը սկսվելը
 Ձևավորվում և համագործակցում են
երեխայի մասին տեղեկատվություն
ունեցողներից փոքր խմբեր
 Մանկապարտեզի ու դպրոցի
մանկավարժները շարունակում են շփվել
երեխայի դպրոց հաճախելուց հետո ևս
 Մանկապարտեզի ու դպրոցի
մանկավարժներն միմյանց նկատմամբ
ունեն հարգալից վերաբերմունք և
անկեղծորեն փոխանակում են երեխայի
մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը

Այս ցուցանիշները կարող են օգտագործվել միասին կամ առանձին- առանձին՝
սահուն անցման արդյունավետությունը և երեխաների առաջընթացը գնահատելու համար:
Շատ լավ կլինի քննարկել անցումային պլանների իրականացման հիմնական արդյունքները
գործընկերների, այդ թվում նաև՝ ծնողների հետ՝ անցումային գործընթացի հետագա քայլերը
պլանավորելու համար:
Կրթական մի մակարդակից մյուսը երեխայի սահուն անցումը պայմանավորում է նրա
ուսման շարունակականությունը և նրա հետագա հաջողությունները ուսման ընթացքում:
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար սահուն անցումը ենթադրում է առավել
մանրամասն պլանավորում, ծնողների առավել սերտ մասնակցություն և երեխայի հետ
աշխատող այլ մասնագետների ներգրավում:
Մանկապարտեզից դեպի դպրոց երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու
համար մշակված այս ուղեցույցը խրախուսում է գործընթացին մասնակից բոլոր կողմերի՝
մանկավարժների, ծնողների, մասնագետների սերտ և բաց համագործակցությունը: Այդ
համագործակցությունը մանկապարտեզից դեպի դպրոց երեխաների սահուն անցումը
կազմակերպելու հիմնական նախապայմանն է: Ուղեցույցում բերված խորհուրդներն ու
համատեղ աշխատանքի նոր մոտեցումները ընդգծում են ուսուցիչների, դաստիարակների
ու ծնողների փոխհարաբերության կարևորությունը՝ երեխաների համար առանց սթրեսների
դեպի դպրոց սահուն անցումն ապահովելու համար, որը նրանց հետագա լավագույն
արդյունքների ու հաջողությունների ձեռքբերման հիմք կհանդիսանա:
Քանի որ այս ուղեցույցը մշակվել է կառուցելու համագործակցության նոր ձևաչափ,
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

այն ընթերցողին համառոտ ներկայացնում է սահուն անցումը կազմակերպելու գործընթացի
մասին միջազգային ուսումնասիրությունների հիմնական ուղերձները՝ օգնելով երեխաների
հետ աշխատող բոլոր կառույցներին` արագ ծանոթալու զարգացող միտումներին:
Բացի այդ, կարևոր են նաև երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու
Հայաստանում ձևավորվող և դեռ կատարելագործվող փորձն ու մոտեցումները, որոնք
ապահովում են յուրաքանչյուր երեխայի սահուն և արդյունավետ անցումը՝ առկա ռեսուրսների
պայմաններում:
Սահուն
անցումը
պլանավորելիս
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատություններն ու դպրոցները պետք է նախատեսեն 6-9 ամիս ժամանակահատված՝
պատրաստվելու երեխաներին ընդունելու, իսկ երեխաներին՝ աստիճանաբար հարմարվելու
նոր փոփոխությանը: Երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու համար կարևոր է լսել
ու հարգել երեխայի կարծիքը, տեսակետն ու ցանկությունները, ինչը երեխան պատկերավոր
փոխանցում է անցումային թղթապանակը կամ «Բարի գալուստ»-ի զամբյուղները
ձևավորելիս:
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Հավելվածներ

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հավելված 1. Նախակրթական ուսումնական հաստատությունից դպրոց երեխաների սահուն անցման ծրագրի
ժամանակացույց

Հունվարի
վերջ

Նախաձեռնող կողմ՝ մանկապարտեզ/նախակրթական ուսումնական հաստատություն
Փետրվար-հունիս ժամանակահատվածի համար

 Մանկապարտեզը սահուն անցումը կազմակերպելու համար
պատասխանատու է նշանակում՝ ավագ մանկավարժին
կամ մեթոդիստին
 Դպրոցը սահուն անցումը կազմակերպելու համար սահմանում
է պատասխանատու` ՝ համակարգողին
 Սահուն անցումը կազմակերպելու համար պատասխանատուն
ծնողներից տեղեկանում է, թե որ դպրոցը պետք է հաճախեն
երեխաները
 Մանկապարտեզի ավագ մանկավարժը հրավիրում է
ծնողական ընդհանուր ժողով, որին կարող են մասնակցել
ավագ խմբի դաստիարակը, բազմամասնագիտական թիմի
մասնագետները
 Մանկապարտեզի ավագ մանկավարժը կամ մեթոդիստը
ավագ խմբի դաստիարակի հետ համատեղ նախագծում է
սահուն անցման պլանը և ձեռնամուխ լինում գործընթացի
կազմակերպմանը
 Հանդիպումներ է կազմակերպում բոլոր դպրոցների
ներկայացուցիչների՝ համակարգողների հետ հստակեցնելու
փոխայցելությունների ու միջոցառումների ժամանակացույցը
 Հունվար ամսին կարելի է նշել շնորհակալություն
հայտնելու օրը՝ երեխաների բարոյական արժեհամակարգը
ձևավորելու նպատակով
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 Բուժքույրերի միջոցով պոլիկլինիկաներից (հնարավոր է
նաև սոցիալական աշխատողների միջոցով) դպրոցները
ճշտում են մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների մասին
տեղեկատվությունը և կապ հաստատում ծնողների հետ

 Համատեղ միջոցառում կազմակերպել, օրինակ՝ մայրության
տոնի առթիվ: Երեխաներին առաջարկել իրենց մայրիկների
համար նկարել գարնանային ծաղիկներ:

 Կազմակերպել մանկապարտեզում միջոցառում «Գարնան
զարթոնք և մայրություն» թեմայով և հրավիրել դպրոցներին

 Ծնողների հետ կազմակերպվում է երեխաների առաջին
ծանոթությունը դպրոցի հետ՝ հնարավոր է կազմակերպվեն
բեմական
ներկայացում,
Ա
տառի
շնորհանդես,
ընթերցանություն, շրջայց դպրոցում: Կարելի է երեխաներին
բաժանել առաջին դասարանների միջև, որտեղ նստելով
առաջին դասարանցիների հետ ուրախ խաղային դաս
կանցկացնեն: Երեխաներին կարելի է հանձնել դպրոցը
ներկայացնող գունազարդ բուկլետներ: Մանկապարտեզի
ավագ խմբի երեխաների և առաջին դասարանցիների միջև
կարելի է կազմակերպել մրցութային շարժախաղեր՝ «Մուկն
ու կատուն», «Սագեր, սագեր», «Հասիր դրոշակին» և այլն

 Դպրոցի ներկայացուցիչներն այցելում են մանկապարտեզ,
օրինակ՝ մասնակցելու նշվող տոներին
 Երեխաները մասնակցում են գրքի տոնին. Մանկապարտեզի
ավագ խմբի երեխաները և տարրական դպրոցի աշակերտները
միմյանց
նվիրում
են
մանկական
պատկերազարդ
գրքեր, դաստիարակը և դասվարը ներկայացնում են
գրքի դերն ու նշանակությունը մարդու զարգացման
ընթացքում
և
երեխաների
ցանկությամբ
առանձին
ստեղծագործություններից ընթերցում փոքրիկ հատվածներ
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 Կազմակերպվում են տնայցեր դպրոցների կողմից: Տնայցի
ժամանակ ծանոթանում են երեխայի հնարավորություններին,
նախասիրություններին (նախընտրած խաղեր, մուլտֆիլմեր,
երաժշտություն), տեղեկատվություն երեխայի առողջության
մասին (ալերգիա, վախեր, այլ խնդիրներ), որոնց պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնել
 Ծնողներին խորհուրդ տալ երեխաների խաղային
միջավայրում ավելացնել դիդակտիկ զարգացնող
խաղալիքները, բացատրել համակարգչային խաղերի
կազմակերպման առանձնահատկությունները
 Թիմային աշխատանք ծնողի հետ, աշխատանք ծնողերեխա-բազմամասնագիտական թիմ՝ հոգեբան, հատուկ
մանկավարժ, լոգոպեդ, սոցիալական մանկավարժ, ուսուցչի
օգնական, դաստիարակ, դասվար, հստակեցվում է երեխայի
անհատական անցումային պլանը
 Ծնողների
հետ
կազմակերպել
անհատական
խորհրդատվություն, ծանոթացնել որոշակի հաջողության
հասած երեխաների հետ, փորձել հնարավորինս ներազդել
նրանց մտածելակերպի վրա
 Կազմակերպվում են համատեղ էքսկուրսիաներ, օրինակ՝
բուսաբանական այգի, կամ բակային խաղեր.
 Օրինակ՝ թանգարանի օրվա հետ կապված մանկապարտեզի
երեխաները կարող են այցելել որևէ թանգարան և նկարել
իրենց տպավորությունները
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 Նեղ մասնագետների և ծնողի հանդիպում, դիտարկումների
ամբողջական փաթեթի ներկայացում

 Կրկնակի հանդիպում անհատական, սոցիալական, խմբային,
մասնագիտական դիտարկումների կլոր սեղան-քննարկում,
տեղեկատվության փոխանակում.
 ընտանեկան
ժամանց.
հրավիրում
են
ընտանիքի
անդամներին և կազմակերպում մրցութային խաղեր
 վստահության հեռախոս
 բաց
դռների
օրեր.
ծնողները
մասնակցում
են
մանկապարտեզի օրվա կարգացույցի բոլոր պահերին

 Դպրոցի դասվարները մասնակցում են մանկապարտեզի
սաների ավարտական հանդեսին: Հանձնարարում են
ամառային արկղիկներ հավաքել, որոնք դպրոց գալիս կբերեն
իրենց հետ
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Նախաձեռնող կողմ՝ դպրոց

•

•

ձեզ բավարարո՞ւմ է դասվարի աշխատանքը.

ձեր երեխան ինչպե՞ս է հաճախում դպրոց.

ինչպիսի՞ն է ձեր դպրոցը, դասարանը.

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Օգոստոս-նոյեմբեր ժամանակահատվածի համար

 Դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի, սահուն անցումը համակարգողի, ուսուցչի
օգնականների և դասվարների հանդիպում՝ նոր աշակերտների հետ կատարվելիք
աշխատանքների հստակեցում

•

ձեզ հետաքրքրո՞ւմ են բազմամասնագիտական թիմի հետ հանդիպումները,
եթե այո՝ ինչ թեմաներով.

դպրոց,

•

այցը

կցանկանայի՞ք, որ դպրոցում երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվեր.

անդամների

•

թիմի

հոր դերը երեխայի դաստիարակության գործում

Մանկապարտեզի բազմամասնագիտական
շարունակական կապի պահպանում

•

Համակարգողների հանդիպում ծնողների հետ ընթացիկ հարցերի քննարկում,
աջակցություն երեխայի ԱՈՒՊ-ի մշակմանը
• Կազմակերպել քննարկումներ հետևյալ թեմաներով՝

Առաջին դասարանցիների դպրոցամուտ՝ դպրոցի բակում կազմակերպվում է
միջոցառում, երեխաները դասվարների հետ գնում են իրենց դասարաններ: Իրենց
նստարաններին թողնում են արձակուրդներին հավաքած ամառային արկղիկը:
Ծանոթություն հոգվարների հետ.
 կրտսեր
դպրոցականներին
առաջարկում
ենք
իրենց
ցանկությամբ
նախադպրոցականի ամառային արկղիկից հանել որևէ իր և մանրամասն
ներկայացնել դրա հետ կապված պատմությունը

 Զրույց ծնողների հետ դպրոցում՝ դասվարների, բազմամասնագիտական թիմի,
ուսուցչի օգնականների հետ՝ երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքների բացահայտման և միջավայրի հարմարեցման հարցերի շուրջ
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Հավելված 2.
Անցումային պլանի իրականացման օրինակներ ծրագրի գործընկեր
մանկապարտեզների և դպրոցների համատեղ փորձից
Քաղվածքներ գործընկերների հաշվետվություններից
Հունվար

 Հունվարի 15-ին թիվ 151 մանկապարտեզի դաստիարակները, փոխտնօրենը հանդիպեցին
թիվ 125 դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի անդամների հետ, որի նպատակն էր մոտիկից
ծանոթանալ կատարվող աշխատանքներին, մեթոդներին: Քննարկվեց համատեղ անցումային
պլանի իրականացման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ժամանակացույցը:
 Առաջին համատեղ քայլն արեցինք 2017 թ. հունվարի 30-ին, երբ թիվ 20 դպրոցի առաջին
դասարանցիները ներկա գտնվեցին թիվ 15 մանկապարտեզի կազմակերպած միջոցառմանը,
որը նվիրված էր հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին:
Փետրվար
 Անցումային պլանը ծնողներին ներկայացնելու համար մանկապարտեզի տնօրեն Հ. Ավագյանը
փետրվարի 3-ին հանդիպեց ավագ խմբի երեխաների ծնողների հետ և բացատրեց ծրագրի
կարևորությունն ու դրական կողմերը: Բոլորը հետաքրքրված էին և բազմաթիվ հարցեր
ուղղեցին տնօրենին (թիվ 101 մանկապարտեզ և թիվ 135 դպրոց):
 Թիվ 175 միջնակարգ դպրոցը, համագործակցելով նույն դպրոցում գործող նախակրթարանի
հետ, մշակեց սահուն անցումային պլան, որը սկսվում է 6 ամիս առաջ` մինչև երեխայի դպրոց
գնալը: Այդ պլանը սկսել ենք փետրվար ամսից: Սկսեցինք փոխայցելություններով:
 Փետրվարի 20-ին ավագ խմբի դաստիարակները 58 ծնողներից տեղեկատվություն
հավաքեցին այն դպրոցների մասին, ուր պետք է հաճախեն իրենց երեխաները (թիվ 42
մանկապարտեզ և թիվ 100 դպրոց):
 Փետրվարի 17-ին կազմակերպվեց մանկապարտեզի երկու ավագ խմբերի 40 երեխաների
այցը թիվ 100 դպրոց՝ մասնակցելու դպրոցում Հ.Թումանյանի ծննդյան և գիրք նվիրելու
օրվան նվիրված միջոցառումներին: Այցի ընթացքում երեխաները ծանոթացան դպրոցի
շենքին, դասասենյակներին, գրադարանին, հանդիպեցին դպրոցի անձնակազմից շատերի
հետ, ծանոթացեան դասվարների հետ, դիտեցին թատերական բեմականացումներ 2ա և 2բ
դասարաններում (թիվ 42 մանկապարտեզ և թիվ 100 դպրոց):
 Հրավիրեցինք
ծնողական
ժողովբազմամասնագիտական
թիմի
մասնագետների
մասնակցությամբ, որոնք ներկայացրեցին դպրոցում կատարվելիք աշխատանքները:
Հստակեցվեց, թե ո՞ր դպրոց պետք է հաճախեն երեխաները: Երեխաների զգալի մասը
հաճախելու է Ֆ. Նանսենի անվան թիվ 150 դպրոց: , Ծնող-երեխա-բազմամասնագիտական
թիմ եռակողմ համագործակցության արդյունքում հստակեցվեց երեխայի անհատական
սահուն անցումային պլանը: Փետրվար ամսին դպրոցում կազմակերպվեց Տեառնընդառաջի
միջոցառումը, և հրավիրեցինք մանկապարտեզի սաներին՝ երեխաներին ծանոթացնելով
դպրոցին, ուսուցիչներին, դպրոցական համազգեստին և դասասենյակներին: Այնուհետև
կատարվեց պատասխան այցելություն մանկապարտեզ, մասնագետները հանդիպեցինիրար
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հետ, քննարկեցին կատարված աշխատանքը, թերությունները և առավելությունները(թիվ
109 մանկապարտեզ և թիվ 150 դպրոց):
 «Գրքի տոն» միջոցառման շրջանակում նախակրթարանի երեխաների հետ այցելեցինք դպրոցի
տարրական դասարաններ և միմյանց գրքեր նվիրեցինք: Առաջին դասարանի երեխաները
բեմադրեցին Հ. Թումանյանի «Շունն ու կատուն»: Նախակրթարանի սաները շատ ոգևորված
և տպավորված էին («Օլիմպոս» կրթահամալիր և նախակրթարան):
Մարտ
 Մարտի 3-ին մանկապարտեզի պատասխանատուները ավագ խմբի երեխաների հետ
անցկացրեցին զրույց «Ինչ՞ով են նման և տարբեր մանկապարտեզն ու դպրոցը» խորագրով,
ապա երեխաներն իրենց տպավորություններն ու պատկերացումները դպրոցի մասին
արտահայտեցին նկարների միջոցով: Մանկապարտեզի պատասխանատուների կողմից
պատրաստվել է պաստառ «Գիտելիքների շտեմարան. Մենք դպրոցում» խորագրով՝ դպրոց
կատարած այցելության լուսանկարներով (թիվ 42 մանկապարտեզ և թիվ 100 դպրոց):
 Մարտի 17-ին մանկապարտեզում դաստիարակի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց
միջոցառում՝ «Գարնան զարթոնք և մայրություն» թեմայով, որին հրավիրված էր երեխաների
ապագա դասվարը, որը ոչ միայն միջոցառումն էր դիտում, այլև միևնույն ժամանակ
դիտարկում էր, ուսումնասիրում երեխաներին՝ ծանոթանալով նրանց բանավոր խոսքին
(դպրոց և մանկապարտեզ):
 Մարտի 2-ին թիվ 151 մանկապարտեզի տնօրենը, փոխտնօրենը և թիվ 125 դպրոցի
համակարգողը համատեղ կազմեցին ժամանակացույց հետագա աշխատանքները
համակարգված
կազմակերպելու
նպատակով:
Ժամանակացույցը
տեղադրվեց
մանկապարտեզում ավագ խմբերի ծնողների համար նախատեսված վահանակի վրա (թիվ
125 դպրոց և թիվ 151 մանկապարտեզ):
 Կազմակերպվեցին դպրոց-մանկապարտեզ փոխայցելություններ, որոնց նպատակն
էր կատարել դիտարկում` ուշադրություն դարձնելով երեխաների երևակայությանը,
ստեղծագործական ընդունակություններին: Նաև կատարել ենք այցելություն մանկապարտեզ,
որտեղ մասնակցել ենք մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառմանը:
Այնուհետև կազմակերպեցինք դպրոցում ընդունելություն, որի ընթացքում մանկապարտեզի
ավագ խմբի երեխաները, այցելելով դպրոց, փորձեցին որոշակի կապ հաստատել իրենց
ապագա ուսուցչի հետ, տեղի ունեցավ երկխոսություն, ծանոթության շարունակություն:
Այցելությունից հետո դպրոցում մասնագետները և ուսուցիչները հրավիրեցին ժողով,
որում քննարկվեց, թե երեխաներն ինչպես ընդունեցին իրենց ուսուցչին, առաջարկեցին
նոր կետեր` սահուն անցումը ավելի դյուրին դարձնելու համար: Դպրոց կատարած այցի
ժամանակ երեխաները ծանոթացան դպրոցին, դասարաններին, ուսուցիչներին, դպրոցական
համազգեստին, պայուսակին, գրենական պիտույքներին, մասնակցեցին դասաերին (թիվ 109
մանկապարտեզ և թիվ 150 դպրոց):
Ապրիլ
 Ապրիլի 22-ից դպրոցում մեկնարկեց «կիրակնօրյա դպրոց» նախաձեռնությունը, որի
շրջանակում ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաները, որոնք 2017 թ. սեպտեմբերից
հաճախելու են դպրոց, շաբաթ և կիրակի օրերին` ժամը 11:00-13:00-ը, լինում են դպրոցում,
հատուկ նախատեսված դասասենյակում: Այստեղ ամեն անգամ դպրոցի դասվարներից և
բազմամասնագիտական թիմից մեկական մասնագետ ներկա է լինում հանդիպմանը: Այս
ժամանակահատվածում ընթերցում են հեքիաթներ, կազմակերպվում են մուլտֆիլմերի
դիտումներ, շարժողական խաղեր, պարեր (թիվ 42 մանկապարտեզ և թիվ 100 դպրոց):
 Ամրապնդեցինք ծնող-դպրոց կապը, ցույց տալով, որ ընտանիքները պետք է անպայման
ներգրավված լինեն դպրոցի կյանքին: Ծնողները պետք է համոզված լինեն, որ իրենց
երեխաները դպրոցում կգտնվեն ապահով ձեռքերում, անվտանգ և, ամենակարևորը` երեխան
ծնողից պետք է հեշտ բաժանվի: Նախակրթարանի ծնողները նախքան միջոցառումը փոքրիկ
զրույց ունեցան իրենց ապագա ուսուցչուհու հետ, մոտիկից շփվեցին, ծանոթացան: Այս
միջոցառումը խթան հանդիսացավ ավելի ջերմ միջավայրի համար (թիվ 175 կրթահամալիր
և նախակրթարան):
 Ապրիլի 20-ին թիվ 151 մանկապարտեզում ավագ խմբի ծնողների համար անցկացվեց
սեմինար-դասընթաց, որին ներկա էին թիվ 125 հիմնական դպրոցի փոխտնօրենները,
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

բազմամասնագիտական թիմի անդամները: Մանկապարտեզի փոխտնօրենը ներկայացրեց
սեմինարի նպատակը, հարցուպատասխանի միջոցով վեր հանվեցին ծնողներին
անհանգստացնող հարցերը, ծնողները փակցրեցին թերթիկները ակնկալիքների ծառին,
որից հետո դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի համակարգողը պատասխանեց ծնողների
հարցերին, իսկ փոխտնօրենը ներկայացրեց դպրոցը, իրականացված ծրագրերը, առաջին
դասարանում կատարված նորամուծությունները՝ անգլերենի մուտք, քննադատական
մտածողության
զարգացում
հեքիաթների
միջոցով,
բաժանվեցին
բուկլետներ,
պատասխանեցին ծնողներին հուզող հարցերին:
 Ապրիլի 26-ին Ս. Բյուրատի անվան թիվ 125 հիմնական դպրոցը թիվ 151 մանկապարտեզի
ավագ խմբի սաների մասնակցությամբ կազմակերպեց բաց դաս, որի նպատակն էր երեխաներին
պատկերացում տալ դպրոցի, դասարանների, ուսուցչուհիների դերակատարման մասին,
ինչպես նաև պարզել առաջին դասարան ընդունվող երեխաների պատրաստվածությունը
դպրոցին, հետաքրքրությունները, կարողություններն ու հմտությունները: Երեխաները
բաժանվեցին 10-ական խմբերի և բաշխվեցին վեց դասարանների միջև, որտեղ յուրաքանչյուր
դասվար յուրովի անցկացրեց հանդիպումը, որից հետո խաղասենյակում երեխաներին
տրամադրվեց հնարավորություն նկարելու և իրենց աշխատանքները իրենց հետ վերցնելու:
Մայիս

 Մայիսի 4-ը թիվ 15 մանկապարտեզի երեխաների համար վերածվեց տոնական օրվա,
դպրոցի երեխաները ներկայացրեցին Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» երաժշտական
ներկայացումը, իսկ նրանց դասվարը խոսեց երեխաների հետ՝ ավելի խոսուն դարձնելով
դասվարի կերպարը: Հաջորդ միջոցառումը տեղի ունեցավ թիվ 20 դպրոցում, որտեղ
այցելեցին մեր սաները և ծնողները: Ծնողները ծանոթացան դպրոցի պայմաններին
ու հնարավորություններին, քննարկեցին դպրոցի առավելությունները: Միաժամանակ
երեխաները մասնակցեցին առաջին դասարանցիների հետ դասընթացին և ցույց տվեցին
իրենց հնարավորությունները և կարողությունները, տեսնելով նաև դպրոցի երեխաների
կարողություններն ու հմտությունները: Ուսուցչուհիները փորձեցին երեխաներին մասնակից
դարձնել ողջ դասընթացին: Երեխաները շատ տպավորվեցին, սակայն այսքանով չամփոփեցինք
օրը, քանի որ երեխաներին սպասում էր մեկ այլ տոն ՝ բակային խաղեր: Դպրոցի առաջին
դասարանցիները և մանկապարտեզի սաները ծնողների, ուսուցիչների և մանկավարժական
համալսարանի ուսանողների հետ միասին դպրոցի բակում խաղացին մի շարք բակային
խաղեր՝ մուկն ու կատուն, թաշկինակ, բռնոցի և այլն: Այս ամենից հետո միասին նկարվեցին
և ամփոփեցին օրը ուրախ նոտայով:
 Մայիսի 31-ին նախակրթարանում կազմակերպվեց ինտեգրված պարապմունք «Խոսքի
զարգացում» առարկայից՝ «Դպրոց եմ գնալու» թեմայով: Դաստիարակը կարդաց Ֆ.
Կիրակոսյանի «Ես էլ դպրոց կգնամ» բանաստեղծությունը, քննարկեցին, ամփոփեցին
հարցերով: Այնուհետև երեխաները խաղացին «Ամենախելացի ապագա առաջին դասարանցի»
խաղ-մրցույթը: Երեխաները բավականին ակտիվ էին, արձագանքում էին բոլոր հարցերին:
Հարցերը բազմաբովանդակ էին, կարողանում էին արագ կողմնորոշվել, նաև կռահում էին, թե
որ ստեղծագործությունները որ հեղինակներին են: Պարապմունքին ներկա էր նաև դասվարը,
նա վերջնական պատկերացում կազմեց երեխաների մասին, ինչպես նաև երեխաների մոտ
նկատեց զգալի աճ և փոփոխություն: Ուսուցչուհին ամբողջական պատկերացում կազմեց,
թե ում է ընդունելու առաջին դասարան և ինչ աշխատանքներ է տանելու յուրաքանչյուրի հետ
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(թիվ 175 կրթահամալիր և կրթահամալիր):
 Մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ նախակրթարանի և առաջին դասարանի միասնական
տարեվերջյան հանդես-միջոցառումը: Առաջին դասարանցիները գիտության ջահը հանձնեցին
նախակրթարանից դպրոց եկող սաներին, իսկ նախակրթարանի սաները հրաժեշտ տվեցին
նախակրթարանին (թիվ 175 կրթահամալիր և կրթահամալիր):
Հունիս
 Հունիսի 22-ին թիվ 175 միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանում տեղի ունեցավ միջոցառում՝
«Հրաժեշտ նախակրթարանին» խորագրով, որին ներկա էին հյուրեր, ուսուցիչներ: Միջոցառման
ավարտից հետո նախակրթարանի երեխաներն այցելեցին իրենց դպրոցի դասասենյակ` որպես
լիիրավ աշակերտ: Դասվարը երեխաների հետ կազմակերպեց 15-20 րոպե տևողությամբ
խաղ-զվարճանք, ինչպես նաև ցուցադրեց մատնոցային թատրոն: Ստեղծվեց հաճելի և
փոխվստահելի մթնոլորտ:
Ծնողի ներգրավված լինելը: Ծրագրի իրականացման գործում կարևոր են ծնողի աջակցությունը և
ներգրավվածությունը: Աշխատանք ծնողի հետ, աշխատանք ծնող-երեխա-բազմամասնագիտական
թիմ՝ հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ, սոցիալական մանկավարժ, դաստիարակ, դասվար:
«Յուրաքանչյուր միջոցառումից հետո մանկապարտեզ-դպրոց փոխհարաբերությունն էլ ավելի է
սերտանում և դրվում նոր հարթության վրա, միմյանց հետ շփվում ու ճանաչում են իրար ոչ միայն
երեխաները, այլ նաև երկու կողմերի մանկավարժական կազմերը, քննարկում են կրթական կարևոր
հարցեր և փնտրում նոր ու ավելի արդյունավետ միջոցներ, և, որ ամենակարևորն է, կատարվում է
մտքերի փոխանակում»:

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների կազմակերպված «Բաց դռների օրեր» միջոցառումները
Որպես
կատարված
աշխատանքների
ամփոփիչ
միջոցառում՝
ծրագրի
բոլոր
մանկապարտեզներն ու դպրոցները կազմակերպել
էին
«Բաց
դռների
օրեր»,
հրավիրելով
համապատասխան
վարչական
շրջանների
ղեկավարներին,
կրթության
բաժինների
ներկայացուցիչներին,
իրենց
տարածքի
այլ
մանկապարտեզների
ու
դպրոցների
գործընկերներին, ծնողներին ու հասարակական
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներին`
ներկայացնելու «Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում ներառական կրթական
միջավայրի խթանում» ծրագրի շրջանակում իրականացված իրենց քայլերը, որոնց
արդյունքում ապահովվել էր մանկապարտեզից երեխաների սահուն անցումը դեպի դպրոց:
Նախաձեռնության հաջողության մասին խոսում են բոլոր մասնակիցները, նաև
ծնողները, որոշ մեջբերումներ նրանց տեսակետներից ներկայացված են ստորև:
150 դպրոցի դասվար. «Մանկապարտեզից սահուն
անցումը դեպի դպրոց շատ դյուրին ու արդյունավետ էր:
Երեխաների մուտքը դպրոց անցավ սահուն, առանց
բարդությունների:
Նրանք
արագ
հարմարվեցին
դպրոցին: Նոր միջավայրը նրանց մոտ ձևավորեց
վստահություն, հարգանք դպրոցի ու մանկապարտեզի
հանդեպ»:
Երկու երեխայի ծնող. «Երկու երեխա ունեմ,
ովքեր սովորում են թիվ 125 հիմնական դպրոցում՝
մեկը 5-րդ դասարանում, մյուսն այս տարի եկել է 1-ին
դասարան: 1-ին դասարան եկած երեխաս սահուն
անցումը մանկապարտեզից դեպի դպրոց ծրագիրն
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

արդյունավետ կազմակերպելու շնորհիվ ավելի անկաշկանդ և հեշտ մուտք գործեց դպրոց, իսկ առաջին
երեխաս շատ դժվար հաղթահարեց այդ փուլը, քանի որ չէր եղել դպրոցում և ծանոթ չէր դպրոցական
միջավայրին: Ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել «Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագրի կազմակերպիչներին`
մանկապարտեզից դեպի դպրոց անցումն ավելի հեշտ, անկաշկանդ և արդյունավետ դարձնելու
համար»:
Թիվ 20 դպրոցի 1ա դասարանի դասվար. «Գարնան
ընթացքում մեր փոխայցելությունները՝ մանկապարտեզդպրոց, և հանդիպումը ավագ խմբի երեխաների հետ
օգնեցին ինձ ճանաչելու իմ ապագա աշակերտներին:
Իսկ ծնողների հետ հանդիպումները նախքան
երեխաների դպրոց գալը օգնեցին ստանալու շատ
արժեքավոր տեղեկատվություն երեխաների մասին և
կառուցել իմ ապագա դասերը՝ հաշվի առնելով նրանց
առանձնահատկությունները: Բացի այդ, իմ փորձից
կարող եմ ասել, որ այս տարի երեխաների մուտքը
դպրոց շատ ավելի հեշտ է եղել և շատ ավելի սահուն»:
Թիվ 135 դպրոցի 1դ դասարանի դասվար․«Սահուն
անցումը շատ կարևոր է, քանի որ մեծ արդյունք է ունեցել
առաջին դասարանի աշակերտների հարմարվելուն թե՛
դասապրոցեսին, թե՛ ուսուցիչներին: Սա հաջողված նախաձեռնություն է»:
Թիվ 150 դպրոցի 5գ դասարանի դասղեկ. «Իմ
գործընկերներից տեղեկացա, որ նրանք կազմակերպում
են առաջին դասարանցիների սահուն անցում դեպի
դպրոց, և մտածեցի, որ նույն մոտեցումը կիրառեմ
տարրական դասարաններից դեպի միջին դպրոց
երեխաների սահուն անցումը կազմակերպելու համար:
Նախ` աշխատանքն արդյունավետ կատարելու համար
եղա չորրորդ դասարաններում, կատարեցի դասալսումներ,
ինչպես նաև անցկացրեցի դասընթացներ, մոտիկից
ծանոթացնելով աշակերտների նախասիրություններին,
հմտություններին և կարողություններին: Եվ դա օգնեց,
որ նրանք սովորեն ինձ, իսկ ես ճանաչեմ նրանց ուժեղ ու
թույլ կողմերը և կառուցեմ դասերը՝ դա հաշվի առնելով»:
«Օլիմպոս» կրթահամալիր, դասվար. «Բաց դռներն ինձ ստիպեցին ի մի բերել իմ բոլոր
աշխատանքները: Ես համոզվեցի ու մարդկանց էլ համոզեցի, թե ինչի համար էր մեր յուրաքանչյուր
քայլը, և ինչի հասանք, համոզվեցինք, որ սահուն անցումը իրար հաջորդող, մեկը մյուսին լրացնող
անընդհատ գործընթաց է, որն ի վերջո նպաստեց, որ երեխաներին ավելի հեշտ անցում կատարեն դեպի
դպրոց, իսկ դպրոցում նրանց հետ աշխատելն ավելի հեշտ է, քան մյուսների: Ներկաները գոհ էին մեր
աշխատանքից: Ես ինքս ավելի լավ ճանաչեցի ինձ, իմ կարողությունները, հնարավորություւնները»:
Ծնող, «Օլիմպոս» կրթահամալիր. «Շատ էի լսել, բայց չէի պատկերացնում, թե ինչ է մ սահուն անցում
ծրագիրը, սակայն բաց դռների օրը ինձ համար ամեն ինչ պարզ դարձավ: Ամեն ինչ մատուցված էր
շատ գրագետ, մեկը մյուսին լրացնում էին, որն էլ ներկաներին շատ դուր եկավ: Ես ինքս՝ որպես ծնող,
կողմնակից եմ այս ծրագրին, որովհետև բոլորիս նպատակն է, որ մեր երեխաները որքան հնարավոր
է քիչ սթրեսների ենթարկվեն ու սիրով հաճախեն դպրոց: Չէ՞ որ այդ նույն անհանգստությունը ապրում
ենք նաև ծնողներս»:
Առավել մանրամասն միջոցառումների ու արդյունքների մասին կարելի է տեղեկանալ՝ այցելելով
գործընկերների կողմից վարվող ֆեյսբուքյան էջը՝ https://www.facebook.com/groups/408877642816582/
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Հավելված 3
Անհատական անցումային պլանի ձևաթուղթ
Անցումային պլան

[Երեխայի անուն, ծննդյան տարեթիվ, ծնողների
կոնտակտային տվյալներ]

Մանկապարտեզի համարը
Դպրոցի համարը, որտեղ պետք է
հաճախի երեխան
Մանկապարտեզի
պատասխանատուի կոնտակտային
տվյալները
Դպրոցի պատասխանատուի
կոնտակտային տվյալները
Մանկապարտեզի կողմից լրացվող տեղեկատվություն
Սահուն անցումը կազմակերպելու
համար ծնողի և մասնագետների
հանդիպումների ամսաթվերը
Սահուն անցումը կազմակերպելու
հանդիպումների մասնակիցները

Անուն, պաշտոն

Դպրոցի կողմից մանկապարտեզ
այցելելու ամսաթիվը
Դաստիարակների, ծնողների կողմից
դպրոց այցելության օրը
Երեխայի կողմից դպրոց
այցելության օրերը և նպատակը
Այցելության համար անհրաժեշտ
պարագաները, նյութերը
Աջակցող անձնակազմի անունները,
պաշտոնները
Հաղորդակցման համար
աջակցության կարիքը
Սոցիալական հարմարեցման
կարիքները
Այլ աջակցության կամ
հարմարեցումների կարիքը
Երեխայի անցման զամբյուղի
պատրաստումը՝ «Բարի գալուստի»
զամբյուղ
Այլ անհատական հարմարեցում
և աջակցության կազմակերպում
մանկապարտեզում
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Հավելված 4.
Սահուն անցումը կազմակերպելու ստուգաթերթ

Ըստ All About Transitions: Practice Guidance for the Early Years Foundation Stage (2008)

Արդյոք բոլոր երեխաների համար դուք՝

Ապացույց

1. Հանդիպե՞լ եք տնօրինության և համապատասխան
մասնագետների, գործընկերների հետ՝ քննարկելու սահուն
անցումը կազմակերպելու մոտեցումներն ու պայմանները՝
ողջամիտ ժամանակ առաջ
2. Ողջամիտ ժամանա՞կ եք նախատեսել անցումը կազմակերպելու
համար (հաշվի առնելով երեխաների, ծնողների և անձնակազմի
կարիքները) և ապահովել, որ անձնակազմը բավարար ժամանակ
ունենա նախապատրաստվելու համար
3. Կազմակերպե՞լ եք տնայցեր և նպաստել դրանց
արդյունավետությանը
4. Ողջամիտ ժամանա՞կ եք նախատեսել, որ անձնակազմը ստանա,
ձեռք բերի և ծանոթանա և քննարկի երեխայի մասին անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը
5. Կազմե՞լ եք փոխայցելությունների ծրագիրն ու ժամանակացույցը
6. Ծանոթացրե՞լ եք երեխաներին ու ծնողներին անցման պլանին
7. Ապահովե՞լ եք, որ երեխաները հնարավորություն ունենան
ներկայացնելու, թե ինչպես կցանկանան անցումը լինի, և ներառե՞լ
եք նրանց առաջարկությունները
8. Ժամանա՞կ եք հատկացրել երեխաներին հարմարվելու
գործընթացին, օրինակ` կանգնել ու դիտել մյուսներին, մինչև
իրենք ցանկություն չունենան մասնակցելու, կամ ծնողները
մնացել են երեխաների հետ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք
պատրաստ են եղել բաժանվել ծնողներից
9. Անձնակազմից մեկը հանդե՞ս է եկել որպես «կապող օղակ» երկու
կառույցների միջև, ով օգնել է երեխաներին հարմարվելու նոր
միջավայրին
10. Հանգստացրե՞լ եք հուզված կամ մտահոգ ծնողներին, տեղեկացե՞լ
եք՝ ինչու են նրանք այդպես հուզված ու անհանգիստ
11. Պլանավորե՞լ եք, թե ինչպես օգնել ծնողներին, որ նրանք
կարողանան ճիշտ ուղղորդել իրենց երեխաներին, ունենան
հնարավորություն շփվելու այլ ծնողների հետ
12. Ստեղծե՞լ եք հոգվարներ, օրինակ` բարձր դասարանների
երեխաներից, և վերապատրաստե՞լ եք նրանց, որպեսզի նրանք
օգնեն առաջին դասարանցիներին դպրոցում
13. Բոլոր երեխաների համար ամառվա ընթացքում պատրաստե՞լ եք
«Բարի գալուստի» զամբյուղներ, և արդյոք այդ զամբյուղի մեջ
տե՞ղ են գտել նկարներ և երեխայի համար կարևոր մարդիկ
14. Վերանայե՞լ եք անցման պլանը համոզվելու, որ այն արդյունավետ
գործում է
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Ինչպե՞ս
կարելի է
շտկել

Հավելված 5.
Հոգվարի համակարգի ներդրում դպրոցում
Եթե դպրոցները նախաձեռնեն ներգրավելու բարձր դասարանցիներին նոր
աշակերտների սահուն անցումը կազմակերպելու գործընթացին, ապա կարող են օգտվել
հոգվարների վերապատրաստման և նրանց գործունեության կազմակերպման առաջարկվող
միջազգային փորձի մոտեցումներից:
Դպրոցում «Հոգվարի համակարգ» (Buddy System) ներդնելը կարող է նպաստել երեխանե
րի սահուն անցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելուն: Բարձր դասարանցիները կարող են
որպես կամավոր դառնալ առաջին դասարանցիների «պաշտպաններ» կամ մտերիմ ընկերներ և
աջակցել հաղթահարելու փոքր դժվարությունները, որ նրանք կարող են ունենալ կամ հանդիպել
դպրոցում առաջին օրերին: Հոգվար կարող է դառնալ ցանկացած բարձր դասարանցի, ով
հետաքրքրված է և ունի փոքրերին օգնելու ցանկություն: Հոգվար դառնալու համար երեխաներն
ընտրություն չեն անցնում, բայց ցանկացողները պետք է անցնեն վերապատրաստում:
Հոգվարների վերապատրաստումը կարելի է կազմակերպել նախքան ուսումնական
տարին սկսելը՝ օգոստոսի վերջին կամ անմիջապես առաջին օրերին՝ դասերից հետո կամ
ցանկացած հարմար ժամանակ, օրինակ` դասղեկի ժամերին:
Հոգվարների վերապատրաստումը նպատակ ունի երեխաներին սովորեցնելու, որ
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները իրենցից տարբեր
չեն, պետք չէ նրանց դիտել ձևավորված կարծրատիպերի կամ ենթադրությունների
տեսանկյունից, այլ պետք է ընդունել և հասկանալ նրանց տարբեր լինելը, անհատականությունը:
Վերապատրաստումների ժամանակ լավ է երեխաներին սովորեցնել հասկանալ ու ճանաչել
բազմակարծությունը:
Ապագա հոգվարները սովորում են ճանաչել, թե սովորաբար ինչ դժվարություններ են
ունենում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները, օրինակ`
ինչ են զգում կամ ինչպես են շրջապատն ընկալում, ասենք, աուտիզմ ունեցող երեխաները, և
սովորեցնել, թե ինչպես նրանք կարող են օգնել այս կամ այն իրավիճակում:
Շատ կարևոր է նաև ապագա հոգվարներին սովորեցնել, որ պետք է հարգեն անձի
անհատականությունը, զգայուն լինեն իրենց հայտնի դարձած տեղեկատվության նկատմամբ
և չտարածեն այն, չպատմեն այլ երեխաներին իրենց տրամադրված տեղեկատվության մասին:
Շատ կարևոր է, հատկապես այն երեխաների մոտ, ովքեր դժվարանում են շփվել այլ երեխաների
հետ կամ ենթարկվել են ծաղրանքի, ձևավորել վստահություն ձեռք բերելու և պահպանելու
կարողությունը: :
Որքան շատ երեխաներն են իմանում և հասկանում, թե ինչ է հատուկ կարիքը, և ինչ
աջակցություն և ինչպես կարելի այն ցուցաբերել, այնքան ավելի ներառական է դառնում
դպրոցական համայնքը, իսկ այդ երեխաներն իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները կարող են
օգտագործել իրենց հետագա կյանքում:
Վերապատրաստում անցնելուց հետո հոգվարները կարող են օգնել առաջին
դասարանցիների սահուն անցումը կազմակերպելու հարցում, կարգավորելով որոշ երեխաների
շփումը հասակակիցների հետ, կապը դասընկերների հետ, կարող են օգնել դասամիջոցներին
կամ, օրինակ` բուֆետից օգտվելիս:
Վերապատրաստված հոգվարները կարող են նպաստել նաև դպրոցական համայնքի
միասնականության զգացողության ձևավորմանը և օրինակելի լինել նոր աշակերտների
համար: Հոգվարներն իրենք կարող են շատ բան սովորել հոգվարություն անելով, իսկ այդ փորձը
կհարստացնի նրանց կենսագրությունը, և որպես փորձ կարող են նշել հետագայում աշխատանքի
դիմելիս:
Կամավորներին հոգվարության պատրաստելու համար ուսուցչական անձնակազմից կամ
աշակերտական խորհրդից կարելի է նշանակել հոգվարների համակարգող, ով կկազմակերպի
աշակերտների շրջանում հոգվարության մասին իրազեկումը, կընտրի կամավորներ,
կկազմակերպի նրանց վերապատրաստումը, կբացատրի` ինչ են նրանք սովորելու և ինչ դեր
ունեն նոր աշակերտների համար, կհստակեցնի նրանց պատկերացումներն ու ակնկալիքները:
Կարևոր է, որ հոգվարներ ընտրվեն հավասարապես և՛ տղաներից, և՛ աղջիկներից:
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Վերապատրաստումից հետո հոգվարների համար կատարվում է «աշխատանքի
բաժանում»՝ հստակ ժամանակացույցով, թե երբ որ երեխան ինչ պարտավորություն է ստանձնում
և ինչպես այն պետք է իրականացնի: Որոշ դպրոցներում հոգվարների համար պատրաստվում
են կրծքանշաններ, կամ նրանց նկարները փակցվում են դպրոցի պատին:
Հոգվարների հետ համակարգողը պետք է պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպի՝
քննարկելու հնարավոր խնդիրները, դժվարությունները կամ ժամանակացույցում անհրաժեշտ
փոփոխություններ կատարելու համար:
Հոգվարների հետ կնքվում է համաձայնագիր և տրվում իրենց աշխատանքի նկարագիրը:
Հոգվարի աշխատանքի նկարագիրը
Պաշտոնը՝ Առաջին դասարանցիների հոգվար
Ժամերը՝ դպրոցական օրվա ընթացքում, ներառյալ դասաժամերը, դասամիջոցները և
ազատ ժամանակը
Ի՞նչ պետք է դուք իմանաք`
Դպրոցի և դասարանի կանոնները
Դասացուցակը և դասարանների գտնվելու տեղը
Ինչպես ոգևորել և օրինակ ծառայել
Խմբակային խաղեր և ինչպես դրանք կազմակերպել երեխաների հետ
Ինչպես ներգրավել այն երեխաներին, ովքեր մեկուսանում են, և խրախուսել, որ
նրանք ընկերանան համադասարանցիների հետ
 Ինչպես կանխել ծաղրանքը, և ինչպես դրա մասին ահազանգել համապատասխան
անձին
 Ինչպես խորհուրդ հարցնել և ումից, եթե դրա կարիքն ունենք:
Ցանկալի է, որ
• Ձեր կյանքում եղած լինի փորձառություն, երբ դպրոցից դպրոց կամ դասարանից
դասարան եք տեղափոխվել և առնչվել եք անցումային դժվարությունների, որպեսզի
հասկանաք, թե ինչպես է իրեն զգում դպրոցում նոր մարդը:
Որպես անհատականություն՝ դուք պետք է լինեք






•
•
•
•

Հպարտ ձեր դպրոցով
Ընկերասեր
Զգայուն և արդարացի
Լավ ունկնդիր:

Հոգվարի համաձայնագիրը
Երբ ես հոգ եմ տանում առաջին դասարանցիների մասին, ես պետք է `
1. հանդես գամ որպես նրանց ընկեր և ուղեկցեմ նրանց դպրոցում, մինչև նրանք
կհարմարվեն ու ինքնուրույն կգտնեն իրենց անհրաժեշտ վայրերը.
2. հարցնեմ նրանց իրենց նախասիրությունների ու ցանկությունների մասին.
3. ներկայացնեմ մանկապարտեզի և դպրոցի կարգուկանոնի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները, որպեսզի առաջին դասարանցինրը խնդիրներ չունենան.
4. հոգ տանեմ նրանց մասին, որպեսզի նրանք տեղյակ լինեն դասացուցակի մասին.
5. հետևեմ նրանց խմբային աշխատանքներին, որպեսզի նրանք չմեկուսանան.
6. օգնեմ նրանց շփվելու դպրոցի անձնակազմի հետ.
7. գնեմ նրանց խաղահրապարակում, ծանոթացնեմմյուս երեխաների հետ, ներգրավեմ
նրանց խաղի մեջ.
8. պարբերաբար հարցնեմ, թե արդյոք ընտելացե՞լ են դպրոցի միջավայրին:,
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Հավելված 6.
Երեխայի հետ հաղորդակցման անձնագիր
Հաղորդակցման անձնագրերը շատ կիրառելի և գործնականում շատ հարմար միջոց են
օգնելու այն երեխաներին (նաև երիտասարդներին ու մեծերին), ովքեր դժվարանում են
ազատ հաղորդակցվել կամ շփվել: Դրանք հնարավորություն են տալիս բարդ կամ դժվար
ընկալելի տեղեկատվությունը միավորել և ներկայացնել շատ մատչելի ու հեշտ ընկալելի
ձևով: Այդ անձնագրերը նպատակ ունեն՝
•

ներկայացնել երեխային որպես անհատի իր դրական կողմերով, այլ ոչ թե որպես
«մի շարք դժվարություններ ունեցող» կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ,

•

նկարագրել երեխային տեսակետն ու նախասիրությունները և հասանելի դարձնել
դրանք շրջապատին,

•

արտացոլել երեխային առանձնահատուկ բնավորությունը և հումորի զգացումը,

•

նկարագրել երեխայի համար հաղորդակցման առավել հարմար եղանակը, և
ինչպես կարող են ուրիշները շփվել երեխայի հետ և օգնել նրան,

•

Ի մի բերել երեխայի մասին անցյալում ու ներկայում տարբեր իրացիճակներում
դրվագներ նկարագրող տեղեկատվություն, որը կօգնի ուրիշներին հասկանալու
երեխային և հաջողությամն շփվելու նրա հետ,

•

Հավասարապես հաշվի առնելու երեխային ճանաչող տարբեր մարդկանց
տեսակետները, ինչպես նաև երեխայի հետ աշխատած տարբեր մասնագետների
կարծիքը:

Անձնագրերի առավելությունն այն է, որ դրանք շատ անձնական են, հեշտ են
կարդացվում, օգտակար են, հարուստ տեղեկատվություն են տրամադրում և զվարճալի
են (հիմնված է Էդինբուրգի համալսարանի Հաղորդակցման անձնագրերի մասին
տեղեկատվության հիման վրա http://www.communicationpassports.org.uk/Home/):
Անձնագրի մի օրինակ՝ այն լրացնելու ուղեցույցի հետ միասին, ներկայացվում է ստորև:
Անձնագիրը կիրառելիս շատ կարևոր է վերջում հղում կատարել հեղինակային իրավունքի
մասին:
Հաղորդակցման անձնագիրը լրացնելու կարգը
•

Էջերի ձախ մասում զետեղված բաց դաշտերը նախատեսված են ձեր կողմից
լրացվելու համար: Կարող եք լրացնել ինչպես անձնագրի էլեկտրոնային
տարբերակը, այնպես էլ նախապես տպագրված օրինակը:

•

Էջերի աջ մասում կարող եք գտնել օգտակար ցուցումներ և առաջարկություններ:
Անձնագիրը լրացնելուց հետո մկրատով կտրեք այդ մասերը՝ ներկայացնելով միայն
ձեր կողմից լրացված տվյալները:

•

Տվյալները վերցրեք
մանկավարժներից:

•

Պարբերաբար վերանայեք անձնագիրը և թարմացրեք տվյալները, եթե կա դրա
անհրաժեշտությունը:

•

Տվյալները թարմացնելուց հետո չմոռանաք թարմացնել նաև ամսաթիվը և
տարբերակի համարը:

•

Եթե էջերից որևէ մեկի վրա վերջանում է տվյալի լրացման համար նախատեսված
դաշտի տարածքը, կարող եք օգտագործել գրքույկի վերջում «Լրացուցիչ տեղեկու
թյունների» համար նախատեսված դաշտերը:

•

Տպագիր տարբերակը պատվիրատուին ներկայացնելիս չմոռանաք նշել
հեղինակային իրավունքների պաշտպանության մասին հայտարարագիրը, որը
զետեղված է սույն գրքույկի վերջում:

երեխայից,
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նրա

ընտանիքի

անդամներից

և

այլ
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Իմ անունն է՝

այստեղ փակցրեք ձեր
լուսանկարը

Խնդրում եմ կարդալ այս գրքույկն ինձ ավելի լավ հասկանալու
համար
_____________________ ամսաթիվ տարբերակ

Բովանդակություն
•

Ամեն ինչ իմ մասին

•

Կարևոր է. սա պետք է իմանալ

•

Իմ տնեցիները

•

Ինձ համար կարևոր այլ մարդիկ

•

Իմ ընտանիքի համար կարևոր բաներ

•

Իմ ընկերները

•

Ինձ օգնող մարդիկ

•

Իմ սիրած բաները

•

Իմ չսիրած բաները

•

Ինչպես կարող եք օգնել ինձ

•

Ինչի վրա եմ հիմա աշխատում

•

Ինչպես եմ հաղորդակցվում

•

Ինչպես հաղորդակցվել ինձ հետ

•

Ինչ պետք է իմանաք

•

Անվտանգության հետ կապված հարցեր
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Ամեն ինչ իմ մասին
Սա պետք է իմանալ

Անունը
Ծննդյան օրը և տարեթիվը

Հասցեն

Հեռախոսը
_________________ամսաթիվ

Սա շատ կարևոր էջ է

Սա նույնպես շատ կարևոր էջ է
____________________ամսաթիվ
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Իմ տնեցիները _________
Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

___________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Ինձ համար կարևոր այլ մարդիկ
Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

Անուն

Իմ ինչն է

___________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Իմ գազանիկները _____
Անուն

Տեսակ

Անուն

Տեսակ

Անուն

Տեսակ

Անուն

Տեսակ

Անուն

Տեսակ

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ
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Իմ ընտանիքի
համար կարևոր բաներ …..

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Իմ ընկերները

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ
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Ինձ օգնող մարդիկ ……..
Դերը

Անուն

Կոնտակտային
տվյալներ

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Իմ սիրած բաները ……….

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ
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Զզվում եմ սրանից

Հետո չասեք, որ չեմ զգուշացրել …….
________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Ինչ կարող եք անել, որ ես ավելի լավը դառնամ

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ
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Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Ինչի վրա եմ հիմա աշխատում

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ

Ինչպես եմ շփվում …..

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ
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Ինչպես շփվել ինձ հետ …….

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ Ամսաթիվ

Ինչ պետք է իմանաք

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ Ամսաթիվ
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Անվտանգության հետ կապված հարցեր

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ Ամսաթիվ

Լրացուցիչ տեղեկություններ

________________ Ամսաթիվ Տարբերակ Ամսաթիվ
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Հեղինակային իրավունք
Այս անձնագիրը լրամշակվել է օգտագործման համար Էդինբուրգի քաղաքային
խորհրդի երեխաների և ընտանիքների հարցերով վարչության տնայցերի,
կրթության և օգնության ծառայության կողմից՝ Սալլի Միլարի խմբագրությամբ
2003 թվականին լույս տեսած Personal Communication Passports Guidelines
for Good Practice ուղեցույցի վերաբերյալ քոլլինգ-կենտրոններում ստացված
առաջարկությունների հիման վրա:
Սույն անձնագրում օգտագործված խորհրդանշանները Picture Communication
Symbols կազմակերպության մտավոր սեփականությունն են:
©1981-2002 Mayer-Johnston Inc.
Լույս է տեսել Mayer-Johnston Inc.
PO box 1579 Solana Beach CA 92075 կազմակերպության կողմից հրատարակված
Boardmaker ծրագրի հիման վրա:
http://www.mayerjohnston.com
Boardmaker ծրագրի լիցենզիան թույլ է տալիս օգտագործել picture communication
symbols սերիայի նշանները:

Հեղինակային իրավունքի մասին այս հայտարարագիրը պետք է ընդգրկված լինի
անձնագրի բոլոր այն տպագիր պատճեններում, որոնցում օգտագործվում են հիշյալ
խորհրդանշանները:
Եթե դուք չունեք Boardmaker ծրագրի լիցենզիան, պետք է հեռացնեք գրաֆիկական
հաղորդակցության խորհրդանշանները՝ օգտագործելով ձեր սեփական գրաֆիկան:
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Հավելված 7.
«Դպրոց գնալ» բուկլետը
«Դպրոց գնալ» բուկլետը շատ օգտակար տեղեկատվություն է պարունակում
երեխայի, ինչպես նաև նրա ծնողների համար, որը կարող է օգնել դպրոցի համար
պատրաստություններում: Քանի որ բուկլետը հիմնականում նկարազարդ է, այն կարող է
ծառայել որպես պարզ տեսողական հուշում երեխայի համար և ներշնչել վստահություն՝
զրուցելու դպրոցի մասին և դպրոցից ակնկալիքների մասին: Բուկլետը կարիլի է օգտագործել
դպրոցի մասին այլ նկարների և պատմվածքների հետ զուգահեռ, նպաստելով, որ երեխան
իրեն վստահ զգա՝ փոփոխության նոր փուլ թևակոխելու ճանապարհին:
«Դպրոց գնալ» բուկլետի օրինակը ներկայացված է ստորև: Բուկլետը պետք է պարունակի
լուսանկարներ և նկարներ, ինչպես նաև տեղեկատվություն հետևյալի մասին՝
•

օրը և ժամը, երբ երեխան պետք է դպրոց գնա.

•

այլ երեխաների մասին, ում հետ նա գնալու է դպրոց, կամ ինչ նոր ընկերներ կարող
է ձեռք բերել.

•

դասարանը, որտեղ երեխան սովորելու է, և առաջին ուսուցչուհու անունը.

•

որտեղ է նա հանելու իր վերարկուն, որտեղ է դնելու դպրոցական պայուսակը.

•

որտեղ է բակը, որտեղ խաղալու է.

•

ինչ նոր բաներ նա կարող է սովորել.

•

որոշ խորհուրդներ, թե ինչպես իրեն պետք է պահի, օրինակ՝ դասարանում, ուշադիր
լսել ուսուցչուհուն և այլն.

•

ում հետ կարող են կիսվել դպրոցում ստացած տպավորություններից (ծնողների,
ավագ քրոջ/եղբոր, տատի կամ պապի և այլն):

Դպրոցները կարող են մշակել և զարգացնել «Դպրոց գնալ» բուկլետները և առաջարկել
ծնողներին տալու իրենց առաջարկությունները, կարծիքը դրանց մասին: Կարող են նաև
առաջարկել ավագ դասարանների աշակերտներին կամ հոգվարներին գրելու «Դպրոց գնալ»
բուկլետը, թե ինչ կցանկանան նոր աշակերտներն իմանալ՝ ելնելով իրենց իսկ ունեցած
տպավորություններից ու զգացողություններից, երբ իրենք էլ առաջին անգամ սկսել են
դպրոց հաճախել: Դպրոցները կարող են օգտագործել այդ տեղեկատվությունն իրենց կողմից
մշակվող «Դպրոց գնալ» բուկլետը կատարելագործելու համար:
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Շուտով դպրոց եմ գնալու

Առաջին դասարանում իմ ուսուցիչն է լինելու
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Դպրոց գնալու եմ երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի,
հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին
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Այնտեղ կլինի կախիչ, որից ես կկախեմ իմ դրսի շորերը՝
դասարան մտնելուց առաջ

Դպրոցում ուրիշ շատ երեխաներ կլինեն

Դպրոցում ուրախ կլինի: Այնտեղ ես նոր ընկերներ կգտնեմ
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Դպրոցում հետաքրքիր կլինի:
Ես շատ նոր բաներ կսովորեմ

Կսովորեմ կարդալ

Կսովորեմ գրել
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Թվաբանություն Կսովորեմ գումարում-հանում

Դասի ժամանակ պետք է

ուշադիր նայել
ուշադիր լսել

խելոք նստել

Եթե դժվար լինի, ուսուցիչն ինձ կօգնի

Նա իմ բոլոր հարցերին կպատասխանի
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Ինձ սիրուն աշակերտական պայուսակ կտան հետս դպրոց
տանելու համար

Դրա մեջ կտեղավորեմ իմ դասագրքերը, տետրերը և նախաճաշիկը

Դպրոցում մենք ժամանակ կունենանք զվարճանալու և
խաղալու համար. այդ ժամանակը կոչվում է դասամիջոց

Իսկ տանը ես բոլորին կպատմեմ դպրոցում անցկացրած
իմ օրվա մասին
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