ARABKIR Hospital
Yerevan / Armenia

Պաշտոնական համագործակցության ծրագիր

Դասընթաց
«Հատուկ Կրթություն»
Մայիսի 4, 2019, Երևան, ՀՀ
Պրոֆ. Դր. Ջուդիթ Հոլլենվեգեր, Ցյուրիխի մանկավարժական համալսարան
Քրիստինե Վալցեր, Ցյուրիխի համալսարանական մանկական հիվանդանոց

ARABKIR Hospital
Yerevan / Armenia

Պաշտոնական համագործակցության ծրագիր

Ուսուﬓական ծրագրից դեպի
անհատականացված կրթություն
Ֆունկցիաների Միջազգային Դասակարգումը /ՖՄԴ/ որպես ընդհանուր լեզու
ուսուﬓառության և ուսուցման համատեքստում

Ջուդիթ Հոլլենվեգեր Հասկելլ
Հատուկ կրթության դասընթաց
Երևան, մայիսի 4, 2019

ՖՄԴ-ն կրթության ﬔջ – Ի՞նչ է պետք հաշվի առնել, երբ ՖՄԴն օգտագործում ենք կրթական պլանավորման ﬔջ
ՖՄԴ-ն բժշկական համատեքստում

Կրթական ծրագիրը կրթության համատեքստում

Գործառույթ – Համատեքստ
փոխազդեցություն

Անձ – Համակարգ փոխազդեցություն

Ուշադրության կենտրոնացում
անհատի վրա

Ուշադրության կենտրոնացում
փոխազդեցության/հաղորդակցման վրա

Վերահաստատելու գործառույթը
Նախապես ընտրված ենթախումբ

Ֆունկցիայի զարգացում և ձևափոխում
Որոշակի տարիքի ամբողջական խումբ

Հիվանդությունների ուղեցույցների
որոշուﬓերի կայացում

Առողջության ուղեցույցների որոշուﬓերի
կայացում

Ֆունկցիան ﬕջամտության
ﬔկնարկային կետն է

Կրթական նպատակները ﬕջամտության
ﬔկնարկային կետն են
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ՖՄԴ Մոդելն ընդլայնվել է մասնակցությունն ապահովող
նպատակներն ու ﬕջամտությունները սահմանելու համար
Առողջական վիճակ

Մարﬓի
կառուցվածքը և
ֆունկցիաները

Գործունեություն

Մասնակցություն

Նպատակներ և
տեսլականներ

Անձնական գործոններ

Միջավայրային գործոններ

Ծառայություններ և
ﬕջամտություն

Հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների
իրավունքների հավասարեցման պրակտիկաներ
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Ուսուﬓասիրելով կրթական ծրագրի լանդշաֆտը
Կրթական ծրագիրը որպես հմտությունների նկարագրություն - «Պարզեցում»
– Հարմարեցում, պարզեցում, ուսուﬓական ծրագրի բովանդակային փոփոխություններ
– Զարգացման տեսանկյունից ավելի վաղ կամ ավելի տարրական հմտություններ,
գործունեություն կամ առաջադրանքներ
Ուսուﬓական ծրագիրը որպես «Մշակույթի ընդունում»/օր.՝դասարանում օրվա ռեժիմ/՝Ի՞նչ
պետք է իմանաս կամ ինչ փորձ պետք է ունենաս հասարակության մասը լինելու համար –
«Կոնտեքստուալիզացիա»
– Ուշադրության կենտրոնացում ավելի շատ փորձի, քան մտքի վրա
– Գիտելիքների կիրառուﬓ ավելի շատ առօրյա իրավիճակներում, քան մաթեմատիկայի
դասի ժամանակ
– Խնդիրների լուծում երեխայի «մշակութային տանը» (որտեղ երեխան իրեն
աﬔնահարմարավետն է զգում կամ ինչպես տանը)
– Բովանդակության հարմարեցում, երեխային հասանելի են թեմաներն ու «սովորելու ձևերի»
մասին գիտելիքը (օր՝ անﬕջական զգայաշարժողական փորձը)
Ուսուﬓական ծրագիրը ﬔծահասակ կյանք մտնելու ուղի՝Ի՞նչ պետք է դառնաս ունակ և
անկախ լինելու համար – «Անհատականացում»
– Ինքնակառավարման փորձը հմտություններն ընդլայնելու ﬕջոցով
– Ստեղծել իմաստալից իրավիճակներ ինքնակառավարման կարողությունը խթանելու համար
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Անհատականացում

Վերաբերվում է ընդունակությանը/
կարողությանը

Վերաբերվում
է փորձին

Կոնտեքստուալիզացիա

Ուսուﬓական
ծրագրի
առարկա

Վերաբերվում
է հմտությանը

Պարզեցում
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Կարո՞ղ եք գտնել այս երեք սկզբունքները հետևյալ
տեսանյութում։
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ՖՄԴ-ն կրթության համատեքստում
Մարﬓի գործառույթների սահմանափակուﬓերը, առողջական խնդիրները, խանգարուﬓերը
կարևոր են ﬕայն շրջակա ﬕջավայրի հարմարեցուﬓերի, օժանդակ սարքերի օգտագործման,
ուսուﬓական ռազմավարությունների փոփոխությունների համար: Նպատակն է կրճատել
ֆունկցիոնալ սահմանափակուﬓերի ազդեցությունն ուսման և կրթության վրա:
àԿրթական նպատակները չեն առաջնորդվում (հիﬓականում) ֆունկցիոնալ
սահմանափակուﬓերով, սակայն վերջիններս կարող են ազդեցություն ունենալ այն բանի վրա, թե
որ նպատակներն են հասանելի
ՖՄԴ-ի գործունեությունը ցույց է տալիս, թե ինչ կարող է/չի կարող անել երեխան ֆունկցիոնալ
տեսանկյունից: Այն, ինչ երեխան անում է ներկա ﬕջավայրում (= մասնակցություն) հանդիսանում է
հմտությունների զարգացման ﬔկնարկային կետ։
à«Մասնակցությունը» ներառում է սուբյեկտիվ և մշակույթին բնորոշ առանձնահատկություններ
Տաղանդներն ու ներուժը կապված են անձնական հետաքրքրությունների, նախասիրությունների,
հաղթահարման ռազմավարությունների և մոտիվացիայի հետ: Սա վերաբերում է այն բանին, թե ինչ
երեխան դեռ չի կարող անել, «զարգացման մոտալուտ գոտում» հնարավորությունների
զարգացմանը: Սրանք ՖՄԴ- ում անուղղակիորեն ընդգրկված են որպես «անձնական գործոններ»:
àՄարդը կրթության կենտրոնում է – ՀԱԻԿ /Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների
մասին կոնվենցիա/ հոդված 24. «Անհատականության, տաղանդների և ստեղծագործ ունակության
զարգացում» և կրթության հիմքը:
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Ի՞նչ է նշանակում «կյանքի իրավիճակ» կամ «ունեցած/
ապրած փորձ» կրթության ﬔջ
Գործունեություն՝ անհատի կողﬕց առաջադրանքի կամ գործողության կատարում
Մասնակցություն՝ ներգրավվածություն կյանքի իրավիճակի ﬔջ
Ներգրավվածություն կյանքի կարևոր տիրույթներում՝ կյանքի բնորոշ ﬕ շարք
իրավիճակներ, որոնք ունեն բարդ հաջորդականություն կամ առաջադրանքների
կամ գործողությունների խմբավորում։
Ի՞նչն է աﬔնակարևորը կրթության համար։
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«Մասնակցությունը» որպես ներգրավվածություն կյանքի
իրավիճակում
Ի՞ՆՉՊԵՍ
Բնորոշ
առօրյա

Ի՞ՆՉ
Ո՞Վ

Հաշմանդամություն ունեցող երեխա/
պատանի

Ներգրավված լինել

Գործունեություն

Իմաստալից
նպատակներ

Ի՞ՆՉՈՒ
Ի՞ՆՉԻ ՀԱՄԱՐ
Բնորոշ
ﬕջավայր

Ո՞ՐՏԵՂ
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Կարո՞ղ եք նկարագրել այս իրավիճակը՝ օգտագործելով
մոդելը։
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ARABKIR Hospital
Yerevan / Armenia

Պաշտոնական համագործակցության ծրագիր

ԱՈՒՊ-ի նպատակների օրինակներ

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթության դասընթաց
Երևան, մայիսի 4, 2019

Ներկայացնում ենք ﬕ երիտասարդ կնոջ ՖՄԴ-ի
համատեքստում

Առողջական վիճակ
/խանգարում կամ հիվանդություն/

Մարﬓի
կառուցվածքը և
ֆունկցիաները
/խանգարում/

Գործունեություն
/սահմանափակում/

Միջավայրային գործոններ

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019

Մասնակցություն
/արգելք/

Անձնական գործոններ

13

Ներկայացնում ենք Թ.-ին 1
16 տարեկան, գրավիչ օրիորդ, երկար շեկ մազերով, շագանակագույն աչքերով, նորաձև
հագնված
Առողջական վիճակ / մարﬓի կառուցվածքը և ֆունկցիաները.
Սպինա Բիֆիդա /ողնուղեղային ճողվածք, расщелина позвоночника/ => անձ, ով ունի մտավոր
հաշմանդամություն, անվասայլակ, արտազատման խնդիրներ
Տարիքին համապատասխան ֆիզիկական զարգացում, սեռական հասունություն
Գործունեություն.
Սովորաբար՝ կարող է ինքնուրույն տեղաշարժվել իր անվասայլակով, աջակցության կարիք ունի
ինքնակառավարման հարցերում
Ներկայումս՝ վիրահատությունից հետո գտնվում է հիվանդանոցում, կարճ ժամանակ անկողնում,
հետո անվասայլակում
Մասնակցություն.
Սովորաբար՝ մարդամոտ, շփվող, կարողանում է արտահայտել իր կարիքները
Ներկայումս՝ մասնակցում է հիվանդանոցային դպրոցի ձեռքի աշխատանքի և դպրոցի դասերին
Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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Ներկայացնում ենք Թ-ին. 2

Արտաքին և ﬕջավայրային գործոններ.
- Ապրել է տանը ﬕնչև 10 տարեկանը, երբ մայրը մահացել է
- Այդ ժամանակվանից ի վեր հաստատությունում է (հատուկ կարիքներ
ունեցող երեխաների գիշերօթիկ դպրոց, հատուկ կարիքներ ունեցող
ﬔծահասակների արհեստանոց և տուն)
- Հայրը. նոր զուգընկեր (ում Թ.-ն չի հետաքրքում)
- Թ.-ն տարեկան ընդաﬔնը ﬕ քանի շաբաթ-կիրակի է անց կացնում հոր
նոր տանը
- Շատ ավելի ﬔծ եղբայր, գրեթե կապ չկա
- Չկան այլ մոտ բարեկաﬓեր
- Կարեկից/հոգատար խնամակալներ հաստատությունում
Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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Ներկայացնում ենք Թ.-ին 3
Անձնական գործոններ.
- լայնախոհ
- մարդամոտ, շփվող => մտավոր ունակությունը հաճախ
գերագնահատված է
- փնտրում է ֆիզիկական մտերմություն
- պատրաստ է հարաբերությունների
- Հետաքրքրվում է սիրո պատմություններով
- Ինձ ասել է, որ նոր ընկեր ունի (28 տարեկան)???
- Ասել է բուժքրոջը, որ ﬔր նոր տղամարդ ձեռքի աշխատանքի ուսուցիչը
համբուրել է իրեն (իհարկե ճշմարտություն չէ, այլ նրա ցանկությունը):

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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Նպատակ. Լեզու սովորելն ու «ընթերցանությունը»

Թ.-ն սիրում է սիրո պատմություններ:
Նա կարող է կարդալ բառեր, բայց ոչ
երկար տեքստեր.
⇒ լավ օրինակ են պարզ կոﬕքսները
⇒ ինչպես հաղթահարել ֆիզիկական
սահմանափակուﬓերը
⇒ Նկարներով պատմություններ.
- գտնել ճիշտ հերթականությունը
- պատﬔլ պատմությունը
⇒ մարﬓի բոլոր մասերի բառապաշարը
Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019

17

Նպատակ. Հարաբերություններում մտերիմ լինելու և
որոշակի հեռավորության վերաբերյալ իրազեկում /
Սեռական բռնության/ոտնձգության կանխում/
Քննարկում ֆիզիկական մտերմության, ցանկությունների, իրականության,
անցանկալի հպուﬓերի և «ոչ» ասելու վերաբերյալ
Մարﬓի քարտեզներ.
- սահմանեք մարդկանց և գույներ տվեք.
հայր, խորթ մայր, ուսուցիչ,
խնամակալ, ընկեր, բժիշկ...
=> ներկեք մարﬓի մասերը, որոնց
կարող են կպնել նշված մարդիկ

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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Նպատակ. Մտածել սիրո և նրա համատեքստի մասին

- ասել «դադարեցրու»
/դերային խաղ/
- լավ և վատ գաղտնիքներ
- ցանկություններ, ֆանտազիաներ
և իրականություն
Պարզել, ինչ ի նկատի ունի, երբ ասում է.
«Ձեռքի աշխատանքի ուսուցիչը համբուրել է ինձ։»
-> հետևանքներ
-> ցանկություն և իրականություն
-> պարծենալ

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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Նպատակ. Երկու պատմությունների եզրակացություն

Պատﬔլ պատմություն, որը լավ է
վերջանում
Պատﬔլ պատմություն, որը լավ չի
վերջանում
=> Պարզել, թե ինչն է լավ
և ինչը լավ չէ

Քրիստինե Վալցեր
Հատուկ կրթություն, Երևան, մայիսի 4, 2019
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ARABKIR Hospital
Yerevan / Armenia

Պաշտոնական համագործակցության ծրագիր

Ուսուﬓական ծրագրից դեպի
անհատականացված կրթություն
Ուսուﬓառության համընդհանուր դիզայն /Universal Design for Learning/

Ջուդիթ Հոլլենվեգեր Հասկելլ
Հատուկ կրթության դասընթաց
Երևան, մայիսի 4, 2019

Որոշել ուսուﬓական ծրագրի տեղը – հաշվի են առնվում
ֆունկցիոնալ սահմանափակուﬓերը, բայց հիﬓական դեր չեն
կատարում
ԻՆՉՈ՞ւ
Անձնական հզորացում

Ուսուﬓական
ﬕջավայրեր

Հմտություններ
Ակնկալիքներ և Կրթական
Նպատակներ

Վերաբերվում
է ընդունակությանը/կարողությանը

Ի՞ՆՉ

Ո՞ՐՏԵՂ
Ներգրավվածություն կյանքի
իրավիճակներում

Վերաբերվում
է փորձին

Վերաբերվում
է հմտությանը

Մեթոդական Մոտեցուﬓեր և
Աջակցության Ռազմավարություններ

ԻՆՉՊԵ՞Ս
Գործողություններ
իրականացնելով
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Գործիքներ, Ինչպե՞ս
Ռազմավարություններ,
Մշակույթ

Ի՞նչ

Ո՞վ

Երեխայի
առանձնահատկությունները

Առարկայական
ոլորտի
գիտելիքներ

Անհատականացում

Հզորացում և
կարողություն

Պարզեցում

Ինչո՞ւ

Ապրելու և
սովորելու
ﬕջավայր

Ո՞րտեղ
Կոնտեքստուալիզացիա
Մայիսի 4, 2019 | ԿԱՊԿ-ն և կրթական ծրագիրը | Ջուդիթ Հոլլենվեգեր Հասկելլ

23

Կիրառել ուսուﬓառության համընդհանուր դիզայնը

Սովորեք հիմունքները հետևյալ կայքերում http://www.udlcenter.org և
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html
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Ուսուﬓառության համընդհանուր դիզայն -Ուղեցույց

Հուզական ցանցեր.
ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ «Ի՞ՆՉՈՒ»-ն

Ճանաչողական ցանցեր.
ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ «Ի՞ՆՉ»-ը

Ռամվարական ցանցեր.
ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ «Ի՞ՆՉՊԵՍ»-ը

Ներգրավածծություն

Ներկայացում

Գործողություն և արտահայտում

Նապատակացսլաց,
շահագրգռված սովորողների
համար խթանել
հետաքրքրությունը և սովորելու
շահագրգռվածությունը։

Հնարաﬕտ, բանիմաց
սովորողների համար
ներկայացնել ինֆորմացիան
և բովանդակությունը
տարբեր ձևերով։

Նպատակային սովորողների
համար զանազանել
աշակերտների իրենց գիտելիքն
արտահայտելու ձևերը։

Գործողություն և արտահայտում
Սովորելու
«Ի՞ՆՉՊԵՍ»-ը

Ներկայացում

Սովորելու
«Ի՞ՆՉ»-ը

Ո՞Վ
Սուբյեկտ

Ներգրավվածություն
Սովորելու
«Ի՞ՆՉՈՒ»ն

Ո՞ՐՏԵՂ
Համատեքստ
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