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«ԿոնտակտՊլյուս» Իրավապաշտպանհասարակականկազմակերպություն 

 

Հասցե`ՀՀ, 3109  ք.Գյումրի, Ռասկատլյանփ. 1/շ, 1բն. 

Հեռախոս՝ (+374) 93 39 75 42 
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Ծրագրի ղեկավար՝ Հասմիկ Պետրոսյան 

Փորձագետ՝ Համլետ Ղազարյան 

Հարցազրուցավարներ՝ Հռիփսիմե Պետրոսյան, Ալինա Ծատուրյան 

 

 

 

 

 

 

Սույն ուսումնասիրությունը հնարավոր է դարձել իրականացնել Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու 

իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի աջակցության շնորհիվ` «Գյումրի քաղաքի 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական և տեխնիկական 

հագեցվածության մոնիտորինգ» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում: Սույնի բովանդակությունը, 

արտահայտված տեսակետները և կարծիքները պատկանում են հեղինակին` «Կոնտակտ Պլյուս» 

Իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությանը, և հնարավոր է, որ չհամընկնեն 

Ա.Դ.Սախարովի անվան ՄԻՊ հայկական կենտրոնի տեսակետների հետ: 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

Սույն զեկույցը ներկայացնում է «Կոնտակտ Պլյուս» Իրավապաշտպան հասարակական 

կազմակերպություն կողմից «Գյումրի քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների մասնագիտական և տեխնիկական հագեցվածության մոնիտորինգ» ծրագրի 

շրջանակներում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները։ Ծրագիրն իրականացվել է 

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի 

աջակցության շնորհիվ: Ծրագիրը ներառում է Գյումրու նախադպրոցական հաստատությունների 

մոնիտորինգ աշխատակիցների և ծնողների մասնակցությամբ։ Որպես ծրագրի թիրախ ընտրվել են 

Գյումրու 6 նախադպրոցական հաստատություններ: Դրանք են «Անի-պարտեզ» նախակրթարան, 

«Արձագանք» նախակրթարան, «Թոռնիկ Մանուշակ» մանկապարտեզ, «Հենզել և Գրետել» 

մանկապարտեզ, «Լապտերիկ» մանկապարտեզ, «Անուլիկ» մանկապարտեզ: Այս նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունները (այսուհետ՝ ՆՈՒՀ) ընտրվել են պատահականության սկզբունքով, 

հաշվի է  առնվել  աշխարհագրական  դիրքը,  որպեսզի  ընդգրկվեն քաղաքի բոլոր թաղամասերից: 

Մոնիտորինգի նպատակներն է իրազեկել պատկան մարմիններին Գյումրու ՆՈՒՀ-երում տիրող 

իրավիճակի մասին, նպաստել Գյումրու ՆՈՒՀ-ների մասնագիտական և տեխնիկական 

հագեցվածության որակի բարելավմանը, նպաստել հաշվետվողականության մշակույթի 

զարգացմանը, բարձրացնել հանրության իրազեկության մակարդակը, նպաստել նույնխնդրով 

զբաղվող ՀԿ-ների և համայնքային ու պետական մարմինների միջև համագործակցությանը։ 

Մոնիտորինգի շրջանակներում օգտագործվել են տվյալների հավաքագրման հետևյալ 

մեթոդները՝ 

1. Նախադպրոցական կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի և 

ոլորտին առնչվող հետազոտությունների ուսումնասիրություն: 

2. Տեղեկություն ստանալու հարցում ուղղված Գյումրու քաղաքապետին: 

3. Նախօրոք կազմված դիտարկման քարտի լրացում: 

4. Ընտրված հաստատությունների պայմանների և ծառայությունների 

համապատասխանության վերաբերյալ մոնիտորինգ, որն իրականացվել է 

տեղական մոնիտորների խմբի կողմից: 

5. Ծնողների կարծիքները հավաքագրելու նպատակով հարցազրույցի 

անցկացում: 

Մոնիտորինգի համար ընտրված չափորոշիչները, ըստ որի կազմվել է մոնիտորինգի քարտը, 

ներառում են հետևյալ ոլորտները. 

• Ընդհանուր իրավիճակի գնահատական, 

• Հարաբերությունները ծնողների հետ, 

• Ներառական կրթության հնարավորությունները, 

• Խմբերում հատուկ կարիքով երեխաների քանակը, 

• Հատուկ մասնագետների առկայությունը, 

• Դաստիարակների և դայակների վերաբերմունքը, 

• Դաստիարակների վերապատրաստումները, 

• Բակային և ֆիզկուլտուրային պարապմունքները, 
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• Խմբերի խտությունը, 

• Տարածքը և պայմանները (լուսավորություն,  օդափոխություն): 

Գյումրու քաղաքապետին ուղղված տեղեկություն ստանալու հարցման մեջ 

ներառվել են հետևյալ կետերը՝  

 

• Գյումրիում գործող համայնքապատկան ՆՈՒՀ-երի ցանկը։ 

• ՆՈՒՀ -երում խմբերի քանակը և դրանց խտությունը։ 

• ՆՈՒՀ-երի տարածքը, պայմանները և հարմարեցվածությունը հատուկ կարիք ունեցող 

երեխաներին։ 

• ՆՈՒՀերի հաստիքացուցակները, հատուկ մասնագետներով հագեցվածությունը։ 

• Մանկավարժների և հատուկ մասնագետների վերապատրաստումների ցանկը։ 

• ՆՈՒՀ-երում հատուկ կարիքներով երեխաների քանակը, բաշխվածությունն ըստ խմբերի։ 

 

Հետազոտությունը վեր է հանել մի շարք խնդիրներ՝ ոլորտում սահմանված նորմատիվների 

պահպանման շրջանակներում և դրանցից դուրս։ Մասնավորապես, հետազոտության 

մասնակիցների կողմից ընդգծվում է նախադպրոցական կրթության հասանելիության խնդիրը, 

որը հանգեցնում է մանկապարտեզներում խմբերի գերբեռնվածությանը։ Մի շարք 

մանկապարտեզներում արձանագրվել են շենքային անբավարար պայմաններ, ջեռուցման ու 

ջրամատակարարման խնդիրներ։ 

Հետազոտության ուշադրության կենտրոնում էին նաև ուսուցման ու զարգացման ոլորտի 

խնդիրները։ Ըստ հարցումների չնայած նախադպրոցական կրթության ոլորտում մշակված 

բազմաթիվ մեթոդական ձեռնարկներին ու իրականացվող վերապատրաստումներին, 

ընդհանուր առմամբ մանկավարժական կադրերի որակը բավարար չէ, իսկ կրթական ծրագրերի 

մոնիտորինգի ու մանկավարժների կատարողականության գնահատման համար մեխանիզմներ 

սահմանված չեն։ 

Առանձին ուշադրություն է դարձվել նախադպրոցական կրթության ներառականության 

հնարավորություններին։ Այս ոլորտն օրենսդրորեն ամբողջությամբ դեռ կարգավորված չէ, և 

մանկապարտեզները հատուկ կարիքներով երեխաներին ընդունում են ըստ իրենց 

հայեցողության ու կարողությունների։ Այդուամենայնիվ, նախադպրոցական կրթության՝ 

ներառական լինելու համար դեռևս բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, այդ թվում՝ խմբերի 

ծանրաբեռնվածությունը, համապատասխան մասնագետների պակասը, ծնողների 

մտածելակերպի խնդիրները, ինչպես նաև համապատասխան գույքի և սարքավորումների 

բացակայությունը։ 

 

 

 

  

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանում, մասնավորապես, Գյումրիում շատացել է հոգեբանական,  ֆիզիկական և 

մտավոր զարգացման հապաղումներով երեխաների թիվը։ Նշված երեխաների մոտ խիստ 

տուժած է սոցիալական ինտեգրումը։ Ֆիզիկական, հոգեբանական և մտավոր դեֆիցիտի 

պատճառով նրանք դժվարանում են մտնել շփման մեջ հասակակիցների և մեծահասակների 
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հետ, ունենում են բարդույթներ։ 

Գյումրու համայնքային ենթակայության տակ գտնվող 24 նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունն ՆՈՒՀ-երից ոչ բոլորն են հագեցած համապատասխան տեխնիկական 

սարքավորումներով, զարգացնող խաղերով, քիչ են կամ բացակայում են տվյալ 

հաստատություններում աշխատող նեղ մասնագետները, ինչը դժվարացնում, կամ գրեթե 

անհնարին է դարձնում կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

կրթության իրավունքը։ 

Բացի դրանից, կան այս խնդրով զբաղվող որոշ ՀԿ-ներ, սակայն չկա համագործակցություն 

նրանցմիջև։ Մասնավորապես, նախատեսվում է համակործակցություն WorldVision Armenia  

կազմակերպության հետ։ 

Ծրագրի նպատակն է նպաստել երեխաների ինտեգրմանը և հաշվետվողականության 

մշակույթի զարգացմանը՝ պատկան մարմինների տիրող իրավիճակի մասին իրազեկելու, 

Գյումրու ՆՈՒՀ-երի մասնագիտական և տեխնիկական հագեցվածության որակի բարելավմանը 

նպաստելու, հանրության իրազեկության մակարդակը բարձրացնելու, նույն խնդրով զբաղվող 

ՀԿ-ների և համայնքային ու պետական մարմինների միջև համագործակցությանը նպաստելու 

միջոցով։ 

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ծրագրի ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվության 

վերլուծությունը և դրա հիման վրա մշակված առաջարկությունները ոլորտի պատկան 

մարմիններին: 

 

Մոնիտորինգի մեթոդները 

Մոնիտորինգի ընթացքում օգտագործվել են տվյալների հավաքագրման հետևյալ մեթոդները՝ 

1. Փաստաթղթերի վերլուծություն, որի ընթացքում ուսումնասիրվել են 

նախադպրոցական կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը և ոլորտին 

առնչվողհետազոտություններ։ 

2. Կատարել  հարցում Գյումրու համայնքապետարանին ՆՈՒՀ-երի թվի, 

հաստիքացուցակների, հաստատություն հաճախող երեխաների քանակի (այդ թվում 

նաև՝ կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաների), հաստատություններում 

աշխատող մասնագետների կրթական ցենզի և վերապատրաստումների, 

փորձարարական-նորարարական գործունեության, առողջապահական խնդիրների 

իրականացման վերաբերյալ: 

3. Կազմակերպել թրեյնինգ՝հարցազրուցավարների պատրաստման համար:  

4. Իրականացնել  հարցախույզ՝  Գյումրի քաղաքի 6 ՆՈՒՀ-երի 

մասնագիտական և տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ։ 

5. Անցկացնել  հանրային քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ`  ծնողներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ և աշխատակիցներ, 

համայնքապետարանի կրթության բաժնի մասնագետներ, վերականգնողական 

ծառայություն իրականացնող թիմերի անդամներ՝ նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունն ՆՈՒՀ-երի սպասարկման որակը բարելավելու, նոր 
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գաղափարներ ու լուծումներ հավաքագրելու նպատակով։  

 

Մոնիտորինգի ընդհանուր արդյունքների ներկայացում 

Հարցախույզին մասնակցել են վեց մանկապարտեզների տասական աշխատակիցներ 

(բացառությամբ «Անուլիկ» մանկապարտեզի, որտեղ հարցվել են ութ աշխատակիցներ, քանի որ 

այնտեղ բացակայում էին մեթոդիստը և 4-րդ դայակը) և հնգական ծնողներ: Ամեն 

մանկապարտեզից հարցազրույցին մասնակցել են տնօրենները, մեթոդիստները, չորս 

դաստիարակ և չորս դայակ: Ընդհանուր հարցախույզին մասնակցել են 88 մարդ, որից 58-ը 

մանկապարտեզի աշխատակից և 30-ը ծնող: 

Դիտարկման քարտով մոնիտորները փորձել են նկարագրել մանկապարտեզի ընդհանուր 

պատկերը: Այն իր մեջ ներառում էր 19 հարց: Մոնիտորները փորձել են նկարագրել շենք-

շինության ընդհանուր վիճակը: Հիմնականում քարաշեն երկու հարկանի շինություններ են: 

Վեցից միայն մեկը քարաշեն չէ: Խմբասենյակներում հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների 

համար հարմարեցված գույք չկա: Լուսավորությունը և օդափոխությունը կարելի է գնահատել 

նորմալ: Խմբասենյակների քանակը տատանվում է 3-6 հատ: Խմբասենյակների 

հարմարեցվածությունը խմբերի մեծությանը հիմնականում լավ է: Դաստիարակների և 

դայակների վերաբերմունքը հատուկ կարիքներով երեխաների նկատմամբ, որտեղ կան 

այդպիսիք, լավ է: Բոլոր մանկապարտեզներում փակցված են օրվա ռեժիմը և մենյուն: Բոլոր 

մանկապարտեզներում առկա են խոհանոցներ, սակայն առանձնացված ճաշասենյակ առկա էր 

մեկում: Հատուկ կարիքներով երեխաների համար հարմարեցված սպասք ոչ մի տեղ չկար: 

Մանկապարտեզի աշխատակիցների համար նախատեսված հարցաթերթիկում ներառված էր 

30 հարց, իսկ ծնողների համար նախատեսված հարցաթերթիկում 15 հարց: Հարցերն իրենց 

տեսակով եղել են բաց և փակ: 

Հարց.Ինչպե՞ս կգնահատեք ներկայումս ընդհանուր իրավիճակը ձեր մանկապարտեզում։  

 

Հարցվողների 4,55%-ը մանկապարտեզի ընդհանուր իրավիճակը գնահատել է բավարար, 

39,77%-ը` լավ և 55,68%-ը` գերազանց: Այսպիով կարելի է ասել, որ ընդհանուր առմամբ բոլոր 

հարցվածների կողմից ընդհանուր իրավիճակը գնահատվել է դրական: 

Հարց. Արդյո՞ք առկա նյութական բազան, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները 

ապահովում են ծառայությունների անհրաժեշտ որակը։  

4.55%

39.77%55.68%

0

Բավարար
Լավ
Գերազանց
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Այս հարցին պատասխանողների ճնշող մեծամասնությունը՝ 59,09%-ը պատասխանել է այո 

հաստատելով, որ առկա նյութական բազան, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները 

ապահովում են ծառայությունների անհրաժեշտ որակ: 4,55%-ը պատասխանել  է ոչ, ինկատի 

ունենալով, որ եղած ծառայությունների որակը իրենց չի բավարարում: 23,86%-ը ընտրել է 

մասամբ տարբերակը, որը միջանկյալ տարբերակ է:12,50%-ը դժվարացել է պատասխանել: 

Դժվարացել են պատասխանել հիմնականում հարցված ծնողները, որոնք ըստ ամենայնի 

այնքան էլ տեղեկացված չեն առկա նյութական բազայի, ֆինանսական և մարդկային 

ռեսուրսների մասին: 

Հարց.  Կա՞ն արդյոք որոշակի չափորոշիչներ կամ սահմանափակումներ՝ երեխաներին 

մանկապարտեզ ընդունելու համար։  

 

Երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու համար որոշակի չափորոշիչներ կամ 

սահմանափակումներ չկան ըստ հարցվածների 64,77%-ի, դժվարացել է պատասխանել 4,55%-ը: 

30,68%-ընշում է, որ կան նման չափորոշիչներ, իսկ թե որոնք են դրանք պատասխանողները, 

նշել են հաջորդ հարցին պատասխանելիս: 

Հարց.  Եթե այո, ապա ի՞նչ չափորոշիչներ կամ սահմանափակումներ են։  

 

Այո պատասխանածների կեսից ավելին՝ 55,56%-ը նշում է տարիքային սահմանափակումը: 

59.09%

4.55%

23.86%

12.50%

Այո

Ոչ

Մասամբ

Դժվ. եմ պ.

30.68%

64.77%

4.55% 0

Այո

Ոչ

Դժվ. եմ պ.

55.56%29.63%

7.41%
3.70% 3.70%

Տարիքային

Քանակ

Տար. և Քան.

Հենաշարժ.

Չեմ կար. ասել
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29,63%-ը նշում է քանակական սահմանափակումը: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

որոշ  մանկապարտեզներում  առկա է խմբերի գերբեռնվածություն: Տարիքային և քանակական 

սահմանափակումները միաժամանակ նշել են 7,41%-ը: Հենաշարժական խնդիրներ ունեցող 

երեխաներին չեն կարող ընդունել ըստ 3,70%-ի: Դժվարացել է պատասխանել 3,70%-ը: 

Հարց.  Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները հնարավորություն ունե՞ն ընդունվելու։  

 

Չնայած մեր կողմից իրականացրած ուսումնասիրությանը, ըստ որի միայն մի 

մանկապարտեզի մուտքի  մոտ կար թեքահարթակ, (որի վիճակը գնահատվել է անբավարար) 

իսկ միջանցքները, խմբասենյակները, ննջասենյակները, սանհանգույցները հատուկ կարիքներ 

ունեցող երեխաների համար հարմարեցված չէին, հարցվածների 72,73%-ը դրական է 

պատասխանել այն հարցին, որ իրենք հնարավորություն ունեն ընդունելու հատուկ կարիքներ 

ունեցող երեխաների: Բացասական են պատասխանել 7,95%-ը և դժվարացել է 

պատասխանել19,32%-ը, որի մեծ մասը հարցված ծնողներն են: Բացասական 

պատասխանողները նշել են մի շարք պատճառներ: Նշենք դրանցից մի քանիսը.  «Ավելի խորն 

ենք հասկանում այդ կարիքները, ու եթե չենք կարող նորմալ հոգալ, ուրեմն լավ է որ հատուկ 

տեղում հոգան նրանց կարիքները», «Չեն կարող նորմալ շփվել երեխաների հետ», «Չգիտեմ, 

վարիչն է որոշում»: 

Հարց.Ինչպիսի՞ն են մանկապարտեզի հարաբերությունները ծնողների հետ: 

 

Հարցվածների 62,50%-ը մանկապարտեզի հարաբերությունները ծնողների հետ գնահատել է 

գերազանց, որը բավական բարձր գնահատական է: 31,82%-ը այդհարաբերությունները 

գնահատել է լավ, 2,27%-ըդժվարացելէ պատասխանել, ևս 2,27%-ըտվելէ այլպատասխան, որը 

նույնպես դրական երանգ ունի և միայն 1,14%-ն է համարում այդ հարաբերությունները 

բավարար: Հարցվածներից ոչ մեկը չի նշել «վատ» պատասխանը, ինչը խոսում է այն մասին, որ 

բոլորը գոհ են մանկապարտեզի և ծնողների հարաբերություններից: 

Հարց.Արդյոք կազմակերպվու՞մ են հանդիպումներ ծնողների և դաստիարակների 

մասնակցությամբ: 

72.73%

7.95%

19.32% 0

Այո
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Լավ
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Դժվ. եմ պ.
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Ծնողների և դաստիարակների մասնակցությամբ հանդիպումների կազմակերպման հարցում 

բոլոր հարցվածները միակարծիք են և 100%-ով նշել են այո տարբերակը: 

Հարց.Ինչպե՞ս է մանկապարտեզը աջակցում այն երեխաներին, որոնց մոտ հայտնաբերվել է 

որևէ հոգեբանական կամ զարգացման խնդիր: 

Մանկապարտեզի աջակցությունը այն երեխաներին, որոնց մոտ հայտնաբերվել է որևէ 

հոգեբանական կամ զարգացման խնդիր հարցին պատասխանել են միայն աշխատակիցները: 

Քանի որ հարցը բաց էր այստեղ հնչել են բազմաթիվ պատասխաններ, որոնց գերակշռող մասը 

«Մենք շատ լավ ենք վերաբերվում երեխաներին», «Ուշադրություն ենք դարձնում», «Զեղչում են 

ամսեկան վճարը», «Անհատական աշխատանք»,  «Մոտենում ենք հոգեբանորեն» և նմանատիպ 

արտահայտություններ են, որոնք խոսում են ընդհանուր հոգատարության և դրական 

տրամադրվածության մասին: 

Հարց.Արդյոք մանկապարտեզը պատրա՞ստ է ներառական կրթության ծառայություններ 

մատուցել: 

 

Մանկապարտեզների ներառական կրթության ծառայություններ մատուցելու հարցում 

55,17%-ը համոզված է, որ մանկապարտեզները պատրաստ են այդ ծառայությունները 

մատուցել: Հարցվածների 34,48%-ը գտնումէ, որ պատրաստ չեն և հետաքրքիր է, որ ավելի շատ 

նման կարծիքիեն մանկապարտեզի տնօրենները և մեթոդիստները: 10,34%-ը դժվարացել են 

պատասխանել այս հարցին: 

Հարց.Ի՞նչ է անհրաժեշտ, որ մանկապարտեզները ապահովեն որակյալ ծառայություններ և 

ունենան երեխայի զարգացման ու կրթության անհրաժեշտ նախադրյալներ։ 

Մանկապարտեզների որակյալ ծառայություններ  ապահովելու հարցը  ևս բաց հարց էր և 

այստեղ հնչել են բազմաթիվ կարծիքներ, որոնց հիմնական ուղղությունը վերաբերվում է 

հատուկ մասնագետների կարիքին, շենքային պայմանների բարելավմանը, գույքային 

ապահովությանը, խաղեր-խաղալիքների ձեռք բերմանը, ֆինանսական օգնությանը և այլն: 

Հարց.Կազմակերպվում են արդյո՞ք բակային և ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներ: 

Բակային պարապմունքների կազմակերպման հետ կապված հարցվողներից միայն մի ծնող է 

դժվարացել պատասխանել, մնացածները դրական են պատասխանել: Իսկ ֆիզկուլտուրայի 

պարապմունքների հետ կապված վեց ծնող դժվարացել են պատասխանել, իսկ մյուս 

հարցվածները դրական են պատասխանել: Ընդհանուր առմամբ, այս երկու հարցերի 

պատասխաններից կարելի է կարծիք կազմել, որ շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում 

55.17%
34.48%

10.34% 0
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մանկապարտեզներում այս խնդիրներին:  

Հարց.Ու՞մ կողմից են կազմակերպվում ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները: 

Թե ում կողմից է կազմակերպվում ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները, նշվել են մի շարք 

պատասխաններ, բայց բոլորի մեջ պարտադիր նշվում է դաստիարակների անունը: Որպեսզի 

ավելի պարզ լինի ուղղակի ներկայացնում ենք տվյալ հարցի պատասխանները` տոկոսներով, 

գրաֆիկական պատկերի և աղյուսակի միջոցով: 

 

 Պատասխան Ը % 

1. Դաստիարակի, երաժշտական ղեկավարի, մեթոդիստի ուղեկցությամբ 4 4,55 

2. Դաստիարակի և երաժշտական ղեկավարի 43 48,86 

3. 
Դաստիարակի, դաստիարակի օգնականի, երաժշտական ղեկավարի կամ 

դաշնակահարիուղեկցությամբ 
5 5,69 

4. Դաստիարակի կողմից 29 32,95 

5. Չգիտեմ 7 7,95 

 Ընդամենը 88 100,00 

 

Հարց.  Դաստիարակների վերապատրաստումները (երբ, ում կողմից կազմակերպված, ինչ 

վերապատրաստում): 

Դաստիարակների վերապատրաստումներ հետ կապված աշխատակիցների կեսից ավելին 

չգիտի կամ դժվարանում է պատասխանել, այս հարցին պատասխանել են միայն 

մանկապարտեզի աշխատակիցները: Կարելի էր տալ մի քանի պատասխաններ, ավելի 

պատկերավոր լինելու համար ստացված պատասխանները ներկայացնում ենք գրաֆիկական և 

աղյուսակային տեսքով: 

 

4.55%

48.86%
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 Պատասխան Ը % 

1. Կրթության ազգային ինստիտուտ 6 9,38 

2. Վորլդ Վիժնի կողմից , 2017  9 14,06 

3. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, 2017 5 7,81 

4. 4 տարին մեկ, վերջինը՝ 2 տարի առաջ «Քայլ առ քայլ» ՅՈւՆԻՍԵՖ-ի կողմից 3 4,69 

5. Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից 2 3,13 

6. Երևանից եկած մասնագետի կողմից 4 6,25 

7. Բեռլին պոլիկլինիկայի կողմից, 2017 1 1,56 

8. Լալա Սմբատյանի կողմից 1 1,56 

9. Չգիտի կամ դժվարանում է պատասխանել 33 51,56 

 Ընդամենը 64 100,00 

Հարց.  Դաստիարակների վերաբերմունքը հատուկ կարիքներով երեխաների նկատմամբ: 

 

Հարցվածների 3,41%-ը դաստիարակների վերաբերմունքը հատուկ կարիքներով երեխաների 

նկատմամբ գնահատել են բավարար, մեծամասնությունը՝ 52,27%-ը լավ, 31,82%-ը գերազանց և 

դժվարացել են պատասխանել 12,50%-ը: 

Հարց.  Կարողանում են, արդյո՞ք, դաստիարակները և դայակները ճիշտ վարվել հատուկ 

կարիքներով երեխաների հետ։ 

 

Դաստիարակները և դայակները կարողանում են ճիշտ վարվել հատուկ կարիքներով 

երեխաների հետ հարցին հնչել են միայն դրական պատասխաններ՝ 85,23%, իսկ մնացածները՝ 

3.41%

52.27%
31.82%
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14,77%-ը դժվարացել են պատասխնել: 

Հաջորդ հարցերի շարքը նվիրված էին դաստիարակների և դայակների տարբեր հատուկ 

կարիքներով երեխաների հետ վարվելուն: Օրինակ՝ ՄՈՒՊ-ով հիվանդ երեխաներ, աուտիստիկ 

սպեկտրի հիվանդություն ունեցող երեխաներ, զարգացման հապաղումներով երեխաներ, 

մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաներ, կեցվածքի շեղում ունեցող երեխաներ, 

կուրություն ունեցող երեխաներ, խլություն ունեցող երեխաներ: Այն մանկապարտեզներում, 

որտեղ առկա են նման խնդիրներով երեխաներ, նշել են, որ մեծամասամբ կամ լիաժեք 

կարողանում են նրանց հետ ճիշտ վարվել: 

Հարց.  Խմբերում հատուկ կարիքներով երեխաների քանակը:   

Հարցման արդյունքում պարզվեց, որ մեր կողմից պատահական ընտրված 

մանկապարտեզներից երեքում ընդհանրապես չկային հատուկ կարիքներով երեխաներ: Իսկ 

մյուս երեքի աշխատակիցները տարբեր թվեր էիր ասում: 

Հարց.  Ի՞նչ հատուկ մասնագետներ են աշխատում մանկապարտեզում: 

Հարցման արդյունքում պարզվեց, որ հատուկ մասնագետներ մեր նշած ոչ մի 

մանկապարտեզում չկան: 

Հարց.  Եթե հայտնաբերվում են հատուկ կարիքներով երեխաներ, ի՞նչ քայլեր են 

իրականացվում:  

Հատուկ կարիքներով երեխաներ հայտնաբերվելու դեպքում իրականացվող քայլերը շատ 

բազմազան են, կախված զբաղեցրած պաշտոնից և պարտականություններից: Տարբեր 

մանկապարտեզներում տնօրենները տալիս են այսպիսի պատասխաններ՝ «Ծնողին տեղյակ է 

պահվում», «Զրուցում ենք ծնողի հետ», «Դաստիարակները տեղյակ են պահում, մենք էլ 

ուղղորդում ենք հատուկ մասնագետի մոտ», «Ծնողին ուղղորդում ենք մասնագետի մոտ», «Մենք 

աշխատանք ենք կատարում, հետո ուղղորդում ենք հատուկ մասնագետի մոտ», «Ուղղորդում և 

ուղարկում ենք լոգոպեդի և հոգեբանի մոտ»: Մեթոդիստները պատասխանել են՝ 

«Համագործակցություն ընտանիքի հետ», «Անհատական աշխատանք», «Հատուկ 

ուշադրություն», «Խնդրի առկայության դեպքում դիմում են տնօրենին»: Դաստիարակները 

պատասխանել են՝ «Զբավում եմ անհատական մոտեցումով», «Օգնում է ամեն ինչով, որ կարող 

են», «Ծնողին են դիմում տնօրենի թույլտվությամբ»:  

Հարց.  Ի՞նչ գնահատական կտաք այս մանկապարտեզի գործունեությանը (Հարցին 

պատասխանել են միայն ծնողները): 

 

30,00%

70,00%

0 0

Լավ

Գերազանց
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Ծնողների կողմից մանկապարտեզներիի գործունեությունը գնահատվել է՝ գերազանց  

70,00%-ը և լավ՝ 30,00%-ը, որը խոսում է այն մասին, որ ծնողները շատ գոհ են 

մանկապարտեզներից: 

 

Առաջարկություններ 

1.  Հաճախ կազմակերպել դեպքերի ուսումնասիրություններ՝ մասնակից դարձնելով 

շահագրգիռ կողմերին. Ծնող, դաստիարակ, մեթոդիստ, տնօրեն, հատուկ մասնագետ, 

պատկան մարմինների ներկայացուցիչներ(պատկան մարմիններ, հկ 

ներկայացուցիչներ)։ 

2.  Մշակել ուսումնական նյութեր և կազմակերպել դասընթացներ, սեմինարներ 

դաստիարակների և ծնողների համար(Կրթության Ազգային Ինստիտուտ)։ 

3. Ծնողներին ակտիվորեն ներգրավել կրթական պրոցեսում՝ ապահովելով 

համապարփակ տեղեկատվության և երեխայի կրթական, 

մանկավարժահոգեբանական խնդիրների վերաբերյալ, և մասնակցություն ողջ 

գործընթացի պլանավորմանն ու իրականացմանը(ՆՈՒՀ-ի տնօրեններ, մեթոդիստներ, 

դաստիարակներ, հատուկ մասնագետներ)։ 

4.  ՆՈՒՀ-երում ունենալ հատուկ մասնագետներ, առնվազն՝ հատուկ հոգեբան, լոգոպեդ, 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (պատկան մարմիններ)։ 

5.  Կազմակերպել  ցուցադրումներ, ներկայացումներ, հաջողված պատմություններ՝ 

կարծրատիպերը վերացնելու նպատակով(պատկան մարմիններ, հկ 

ներկայացուցիչներ)։ 

6.  Ապահովել  սահմանված սանիտարական կանոնները և ստեղծել վերահսկման 

մեխանիզմները (պատկան մարմիններ, ՆՈՒՀ տնօրեններ)։ 

7. Բարեկարգել ՆՈՒՀ-երի հարակից տարածքները և ճանապարհները 

(համայնքապետարան)։ 
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