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ՆԱԽԱԲԱՆ
Մենք զմ ենք, որ ﬔր երկրմ
բոլոր երեխաների համար բաց լինեն բոլոր կառյցների դռները, և
որ նրանք, իրենց ծնողների ջերմ.թյամբ . աջակց.թյամբ շրջապատված, վստահորեն փնտրեն, գտնեն  ապահովեն իրենց տեղն 
դերը հասարակ.թյան ﬔջ:
Մարդիկ տարբեր են. դա բնական է, և այդ տարբերթյնն էլ ցանկացած հասարակթյն դարձնմ է ավելի հարստ: Երեխաները
ևս տարբեր են, և կրթթյան ﬔջ նրանց դժվարթյնները կարող
են նյնպես շատ տարբեր լինել: Օրինակ, նրանք կարող են դժվարթյններ նենալ կարդալիս, գրելիս, թվերի հետ աշխատելիս, շրջապատող մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս, որի համար նրանց պետք է
օգնել՝ լրացցիչ աջակցելով:
Որոշ երեխաների համար այդ խնդիրները ժամանակավոր դժվարթյններ են, ﬕնչդեռ մյսների համար դրանք կարող են լինել երկարատև և մշտական մասնագիտական աջակցթյն պահանջող
խնդիրներ:
Հայաստանմ «Կրթթյան մասին»1 Հայաստանի Հանրապետթյան 1999 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ ՀՕ-297 օրենքը սկիզբ դրեց
հատկ կրթթյան համակարգի բարեփոխմ ների  ներառական
կրթթյան հիմ նադրման, որի հիմքմ յրաքանչյր երեխայի կրթթյան առանձնահատկ պայմանների կարիքի գնահատﬓ է, կրթթյան կազմակերպﬓ իր համայնքմ` առանց ընտանիքից ﬔկսացնել, և կրթթյան գործընթացին երեխայի ակտիվ մասնակցթյան
խրախսման սկզբնքների ապահովմը: Ներառական կրթթյնը
կարևոր քայլ էր հաշմանդամթյն նեցող երեխաների խնդիրների
լծման ուղղթյամբ:
Երեխաների խնամքի և պաշտպանթյան համակարգմ ևս Հայաստանն անցել է բարեփոխմ ների ﬕ քանի փլ՝ ստեղծելով երե1
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«Կրթթյան մասին», ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, մաս 6:

խայի և ընտանիքի աջակցթյան ցանց, որով նպատակ նի զարգացնել կյանքի դժվարին իրավիճակմ հայտնված երեխաների կարիքների բավարարմանն ուղղված համայնքային ծառայթյնների
համակարգը՝ նկատի նենալով, որ այն լիարժեքորեն պետք է ապահովի նաև հատկ կարիքներ նեցող երեխաների բազմազան կարիքների բավարարմը՝ կանխարգելել համար նմանատիպ երեխաների
հայտնվելը երեխաների խնամքի  պաշտպանթյան հաստատթյններմ2: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին
բացահայտել երեխաներին, որոնք նեն մասնագիտական աջակցթյան կարիք, ինչը կարող է նրանց տրամադրվել համապատասխան
հաստատթյններմ:
Մանկավարժահոգեբանական բազմակողմանի և համապարփակ
գնահատման ընթացքմ սահմանվմ են երեխայի զարգացման
առանձնահատկթյնները, ինչպես նաև կրթթյան ﬔջ նրա հնարավորթյնները: Կարևոր է բացահայտել նաև երեխայի սովորել
կարողթյնների ձևավորվածթյնը, ընդհանր տեղեկացվածթյնը, սոցիալ-կենցաղային կողﬓորոշմը, շրջապատի մասին գիտելիքներն  պատկերացﬓերը, ճանաչողական գործընթացների ձևավորվածթյնը, հզակամային, շարժողական ոլորտի առանձնահատկթյնները (հատկապես մատների նրբ շարժողականթյնը), վարքի ադեկվատթյնը: Այս տեղեկատվթյնը շատ կարևոր
է հետագայմ երեխայի սցման ձևի ընտրթյան և անհատական
զարգացման ծրագրերի բովանդակթյան մշակման համար:
Սյն ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցթյան
կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցթյան խմբի անդաﬓերի մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելն է:
Ձեռնարկմ ներկայացված նյթերը կօգնեն մասնագետներին հնարավորինս շտ բացահայտել և աջակցել երեխաներին, որոնք նեն
կրթական և զարգացման ծրագրերի ճիշտ պլանավորման, ﬕջավայրային հարմարեցﬓերի և անհրաժեշտ մասնագիտական ծառայթյնների տրամադրման կարիք:
Ձեռնարկը բաղկացած է 3 մասից:
2
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Առաջին մասմ տրված են ընդհանր ցցﬓեր երեխայի մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյն իրականացնել վերաբերյալ:
Երկրորդ մասմ ներկայացված են մանկավարժահոգեբանական
հետազոտթյան ընթացքմ կիրառվող գործնական նյթեր և ﬔթոդիկաներ:
Երրորդ մասը պարնակմ է մասնագիտական գնահատման և
աջակցթյան տրամադրման համար անհրաժեշտ առաջարկվող փաստաթղթային փաթեթ, որը թյլ կտա գնահատման արդյնքների հիման վրա հեշտթյամբ մշակել երեխայի հատկ կարիքներին համապատասխան անհատական զարգացման ծրագիր:
Ձեռնարկի մշակման աշխատանքներն իրականացրել է օժանդակթյամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներմ:

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՑՈւՑՈւՄՆԵՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈւՈւՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈւ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Նախքան մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյն անցկացնելը՝ անհրաժեշտ է շատ շադիր ծանոթանալ երեխայի բժշկական և
կրթական փաստաթղթերի հետ: Դրանք կարող են լինել բժիշկ-մասնագետների կողﬕց տրամադրված տվյալները երեխայի ֆիզիկական
և հոգեկան առող ջթյան վերաբերյալ, զգայական համակարգի վիճակի, նյարդային համակարգի տիպի վերաբերյալ, ինչպես նաև կարևոր
տեղեկթյններ կրթական հաստատթյններից` երեխայի վարքի
առանձնահատկթյնների, հասակակիցների և ﬔծահասակների
հետ հաղորդակցման հմտթյնների, նրա գործնեթյան արդյնքների վերաբերյալ` աշխատանքային տետրեր, նկարներ, ձեռքի աշխատանքներ և այլն [6]:
Ստացված տեղեկթյնների վերլծթյնը թյլ է տալիս իրականացնել հետազոտթյն` հաշվի առնելով երեխայի անհատական
հնարավորթյններն  առանձնահատկթյնները: Այսպես, оրի6

նակ, զարգացման ﬔջ արտահայտված խնդիրներ նեցող երեխաներին, այդ թվմ նաև կոնտակտի ﬔջ մտնել դժվարթյն նեցողներին, նպատակահարմար է հետազոտել խաղային նյ.թերի ﬕջոցով: Դրանք ճիշտ է կիրառել նաև խոսքի և լսողթյան խանգարմներ նեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաներին հետազոտելիս:
Կարևոր է, որ առաջարկված հանձնարարթյնները նրանց կողﬕց
ընկալվեն և կատարվեն առանց խոսքի և լարվածթյան նշանակալի
ներգրավման:
Դպրոցահասակ երեխաներին, որոնք անընդհատ հետ ﬓալ
պատճառով բացասաբար են վերաբերվմ սﬓական կոնկրետ
առարկաներին, նպատակահարմար է տալ առաջադրանքներ` հետաքրքրաշարժ, խաղային ձևաչափով: Այն երեխաներին, որոնք շտ
են սպառվմ և ձանձրանմ, հետազոտելիս պետք է տալ այնպիսի
առաջադրանքներ, որոնց ﬕջոցով մաքսիմալ կարճ ժամկետներմ
կբացահայտվեն ﬔզ հետաքրքրող երեխայի հոգեկանի զարգացման
առանձնահատկթյնները:
Երեխայի սﬓասիրթյնն սկսվմ է այն պահից, երբ նա
մտնմ է սենյակ, որտեղ իրականացվմ է հետազոտթյնը: Նրա
արձագանքը նոր ﬕջավայրին (հետաքրքրթյն, անտարբերթյն,
վախ և այլն), ցանկթյնը կամ չցանկանալը մտնել կոնտակտի ﬔջ,
վարքի ադեկվատթյնը վերլծելը շատ կարևոր է վերջնական եզրակացթյն անել համար:
Անսովոր պայմաններմ առաջացած լարվածթյնը հանել համար գործող աﬔնալավ ﬕջոցներից ﬔկն ազատ խաղն է: Այդ խաղի
ժամանակ երեխայի հետ հաստատվմ է հետագա աշխատանքի համար անհրաժեշտ կոնտակտը: Միևնյն ժամանակ հետազոտողները
ստանմ են առաջին պատկերացﬓերը երեխայի հոգեկանի, վարքի,
մոտորիկայի առանձնահատկթյնների վերաբերյալ: Այստեղ կարևոր է հետևել, թե ինչպիսի հզական արձագանք է երեխան դրսևորմ ﬔր կողﬕց առաջարկված խաղալիքին, այսինքն՝ հետևել այդ
արձագանքի բնյթին: Երեխաների ﬕ մասը խաղալիքները տեսնելիս
բռն արձագանք են դրսևորմ, ոմանք էլ իրենց պահմ են ավելի
զսպ: Որոշ երեխաներ ﬕանգաﬕց սկսմ են խաղալ դր եկած խա7

ղալիքներով: Երեխաների ﬕ մասն էլ սահմանափակվմ է բոլոր խաղալիքների վրայով անկանոն կերպով անցնելով կամ դրանք ﬕ տեղից
մյս տեղը դնելով:
Անհրաժեշտ է հասկանալ՝ կայն է արդյոք երեխայի հետաքրքրթյնը խաղալիքների նկատմամբ, և ող ջաﬕտ են արդյոք դրանց հետ
իրականացվող գործողթյնները: Հարկավոր է նաև շադրթյն
դարձնել նրան՝ արդյոք երեխան խաղը ղեկցմ է խոսքով կամ հարցերով դիմմ է ﬔծահասակներին:
Երեխայի հետ կոնտակտի ﬔջ մտնել, նրան տվյալ ﬕջավայրին վարժվել հնարավորթյն տալ համար շատ արդյնավետ է
պատկերավոր, ստեղծագործական գործնեթյնը (նկարել ﬕջոցով պատկերելը): Նկարել. գործընթացը ավելի բնական է, երբ հետազոտողը «ձևացնմ է», թե ինչ-որ գործով է զբաղված: Երեխային
պետք է հնարավորթյն տալ զգալ, որ նա կարծես թե ինքն իր հետ
է գտնվմ: Զրյցը երեխայի հետ կարելի է սկսել ﬕայն այն բանից
հետո, երբ երեխան իրեն ավելի հանգիստ է զգմ և սկսմ է հարցեր
տալ: Սկսելով զրյցը՝ կարելի է հարցնել` ինչ է նա նկարմ այդ պահին,
ինչ գյնի մատիտ է օգտագործմ դա անել համար և այլն: Պետք է
նշել` կարո՞ղ է երեխան նկարել ինքնրյն ընտրված թեմայով, և կայն է արդյոք հետաքրքրթյնը սկսած գործնեթյան նկատմամբ:
Ապացցված է, որ երեխայի նկարի վերլծթյնը կարող է տալ արժեքավոր լրացցիչ նյթ ինչպես ինտելեկտալ հնարավորթյնների
որոշման, այնպես էլ անձի որոշակի վիճակների տարբերակված ախտորոշման ժամանակ (էպիլեպսիայի, շիզոֆրենիայի ժամանակ նկարներին բնորոշ յրահատկթյնը): Կախված ինտելեկտալ զարգացման
մակարդակից` նկարներն նեն տարբեր բնյթ: Այսպես օրինակ, թեթև
մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները ի վիճակի են նկարել ինքնրյն ընտրված թեմաներով, բայց նրանց մոտ հաճախ նկարել ընթացքմ լինմ են ոչ ադեկվատ շեղﬓեր սկզբնական ընտրված առաջադրանքից և նկարի լրացﬓեր` դրա հետ կապ չնեցող օբյեկտներով:
Այս երեխաների մոտ նաև նկատվմ են պատկերի տրամաբանթյան
խանգարﬓեր: Երբեﬓ նկարել ընթացքմ երեխաներն օգտագործմ են տարբեր գյների մատիտներ, երբեﬓ էլ ամբողջ նկարը առանց
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որևէ տրամաբանթյան կատարվմ է ﬔկ գյնով: Այս երեխաները,
հաﬔմատած ինտելեկտալ ավելի լրջ խնդիրներ նեցող երեխաների, ավելի քննադատաբար են մոտենմ իրենց նկարներին: Նկարելիս
նրանք կարող են նենալ դրական հյզեր:
Ծանր մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաների նկարներն նեն
թեմաների ավելի նեղ շրջանակ: Նրանց կողﬕց ընտրված թեմատիկան էապես պայմանավորված է նրանով, թե ինչ են նրանք նկարել
նախկինմ: Երեխաները շեղվմ են նկարել ժամանակ: Նրանց կողﬕց պատկերված օբյեկտները ﬕմյանց հետ տրամաբանական կապեր չնեն: Նկարելիս նրանք օգտագործմ են ﬔկ կամ երկ գյն:
Այս խմբի երեխաներն իրենց գործնեթյան արդյնքների նկատմամբ քիչ քննադատ են: Նրանք չեն կարող պատկերել առարկայական
նկարներ: Նկարել ընթացքմ նրանք անընդհատ տեղափոխմ են
իրենց շադրթյնը այլ առարկաների վրա, մոռանմ են հրահանգը: Որպես կանոն՝ նրանք օգտագործմ են այն գյնի մատիտը, որը
առաջինն են բռնել:
Լարվածթյան նվազեցման և կոնտակտի ստեղծման համար ﬕջոց կարող է ծառայել նաև երեխայի հետ զր.յցը: Պետք է հիշել, որ
զրյցի ժամանակ կարելի է ստանալ ﬕ շարք արժեքավոր տեղեկթյններ երեխայի զարգացման ﬔջ ետ ﬓալ և վարքի շեղﬓերի
վերաբերյալ: Դրա համար զրյցը պետք է նենա մտածված, նպատակաղղված բնյթ: Զրյցի ժամանակ առաջարկվմ է վերհանել`
ա) երեխայի՝ ինքն իր մասին, իր ընտանիքի, մոտիկ բարեկաﬓերի, ընկերների մասին պատկերացﬓերի ճշգրտթյնը (ազգանն,
անն, հայրանն, տարիք) և «ընտանիք», «հարևաններ», «բարեկամներ» հասկացթյնները տարբերակել կարողթյնը,
բ) ժամանակի վերաբերյալ պատկերացﬓերի բնյթը (ժամանակը ժաﬔրով որոշել կարողթյնը, ժամանակային ﬕավորների հարաբերակցթյան հասկացմը), տարվա եղանակներն իրենց հիﬓական հատկանիշներով տարբերակել կարողթյնը (անձրև, ձյն,
քաﬕ և այլն), բնթյան երևյթների մասին պատկերացﬓերը (կայծակ, փոթորիկ և այլն),
գ) տարածթյան ﬔջ կողﬓորոշվել կարողթյնը («հեռ», «մո9

տիկ», «աջից», «ձախից», «վերևմ», «ներքևմ» հասկացթյնների
գործնական տիրապետմ),
դ) շրջապատի վերաբերյալ տեղեկթյնների պաշարը (իր երկրի,
հայտնի մարդկանց, իրադարձթյնների մասին տեղեկթյններ):
Հաջորդականթյնը, որով հարցեր են տալիս երեխային, և հենց
իրենք` հարցերը, կախված են երեխայի տարիքից և անհատական
առանձնահատկթյններից:
Որոշ դեպքերմ (լսողթյան, խոսքի խանգարﬓերի դեպքմ)
բանավոր հարցերը կարող են փոխարինվել այնպիսի նկարով, որը
թյլ կտա ստանալ համարժեք տեղեկթյններ: Օրինակ, նկարները,
որոնցմ պատկերված են անհեթեթ իրավիճակներ, երեխաների մոտ
ծիծաղ են առաջացնմ կամ այդ անհեթեթթյան վերաբերյալ ակամա
բացականչթյն, արտահայտթյն, որը արդեն տեսածի հասկացման ցցիչ է:
Ազատ խաղի, ստեղծագործական գործնեթյան և զրյցի ﬕջոցով հետազոտվող երեխայի հետ կոնտակտ ստեղծելց հետո կարելի
է անցնել նրա ընկալման, հիշողթյան, շադրթյան, մտածողթյան,
խոսքի, երևակայթյան, մոտորիկայի, հզակամային ոլորտի, անձի
և դպրոցական գիտելիքների վերաբերյալ առանձնահատկթյնների հետազոտմանը: Այս աﬔնը կարելի է բացահայտել՝ օգտագործելով
ախտորոշիչ տարբեր նյթեր (խաղալիքներ, քարտեր, աղյսակներ) և
հոգեբանական ﬔթոդիկաներ: Հետազոտթյան անցկացման ընթացքմ կարևոր է շադրթյն դարձնել ﬕ շարք գործոնների:
Առաջադրանքի պահանջի և նպատակի հասկաց.մ: Երեխային
որևէ առաջադրանք ներկայացնելց առաջ տրվմ է այս կամ այն
հրահանգը/պահանջը: Յրաքանչյր առաջադրանքի ժամանակ կարևոր է որոշել՝ ընկալմ է արդյոք երեխան պահանջը և արդյոք փորձեր
անմ ՝ այն հասկանալ համար: Մտավոր խնդիրներ չնեցող երեխաներն շադիր լսմ են պահանջը և այն դեպքմ, երբ չեն հասկացել, խնդրմ են կրկնել այն: Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները, այդ թվմ նաև շադրթյան կենտրոնացման խնդիրներ նեցող
երեխաները, բավարար չափով իրենց շադրթյնը չեն կենտրոնացնմ առաջադրանքի պահանջի վրա, և, չլսելով այն ﬕնչև վերջ, սկսմ
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են պատահականորեն կատարել առաջադրանքը:
Կարևոր է բացահայտել, թե ինչ տիպի պահանջն է հասկանալի երեխային` խոսքայի՞ն (ﬕայն խոսքային, խոսքային` ղեկցվող տեսողական ցցադրթյամբ), թե` ոչ խոսքային:
Ինտելեկտալ խնդիրներ չնեցող երեխաները, որոնք նեն պահպանված լսողթյն, կատարմ են իրենց տարիքին համապատասխան առաջադրանքները` լսելով խոսքային պահանջը: Որոշ դեպքերմ նրանք, ﬕայն նայելով առաջադրանքին, կարող են այն կատարել:
Օրինակ, երբ երեխային ցյց են տալիս «փոսիկների» ﬔջ տեղադրված
երկրաչափական պատկերներով տախտակը, այնհետև հանմ են
այդ պատկերները, սովորաբար երեխան վերցնմ է և ճշտորեն տեղադրմ է դրանք իրենց համապատասխան տեղերմ: Մտավոր
խնդիրներ նեցող երեխային, սովորաբար, պետք է ասել պահանջը
և տալ ղղորդող հարցեր. «Սա որտե՞ղ պետք է դնենք»: Զարգացման
ﬔջ բավականին ետ ﬓացող երեխաներըֆ կհասկանան առաջադրանքի պահանջը ﬔծահասակի ցյց տալց հետո ﬕայն, թե ինչպես այն
պետք է կատարել: Կարևոր է իմանալ՝ արդյոք երեխան ի վիճակի է հիշողթյան ﬔջ պահել իրեն առաջադրված պահանջը: Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները հաճախ չեն հիշմ պահանջը և չեն կարողանմ ավարտին հասցնել առաջադրանքը: Սա, իհարկե, կարելի է ասել
նաև այն երեխաների մասին, ովքեր նեն հիշողթյան և շադրթյան հետ կապված խնդիրներ:
Գործ.նե.թյան բն.յթը առաջադրանքների կատարման ժամանակ: Բոլոր դեպքերմ պետք է որոշել՝ հետաքրքրթյամբ է արդյոք
երեխան կատարմ տրված առաջադրանքը, թե ﬔխանիկորեն: Բացի
այդ, պետք է շադրթյն դարձնել այդ հետաքրքթյան կայնթյան աստիճանին:
Կարևոր է նաև հետազոտթյան ընթացքմ պարզել, թե ինչքան
կենտրոնացած է երեխան աշխատմ, ինչպիսին է նրա աշխատնակթյնը: Որոշ երեխաներ ամբողջ ժամանակ շադիր են, իսկ որոշները անընդհատ շեղվմ են կողﬓակի ազդակներից և շտ հոգնմ:
Երկրորդ դեպքմ պետք է պարզել, թե ինչն է ազդմ գործնեթյան
բնյթի վրա՝ կենտրոնանալ անկարողթյնը, թե արագ հոգնելի11

թյնը:
Բացի այդ, կարևոր է հասկանալ` կարողան՞մ է երեխան, անհրաժեշտթյան դեպքմ, օգտվել առաջարկվող օգնթյնից: Ինչքան արտահայտված է այդ կարողթյնը, այդքան բարձր է երեխայի
սանելիթյնը: Տարիքին համապատասխան զարգացմ նեցող
երեխաներն ընկալմ են օգնթյնը և ի վիճակի են օգտագործել
իրենց համար ցցադրված գործողթյան ձևը նմանատիպ այլ առաջադրանքներ կատարելիս: Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները
կարիք նեն ավելի շատ օգնթյան: Սակայն այն որևէ էական արդյնք չի տալիս: Այս երեխաները ցածր սանելիթյն նեն:
Երեխայի վերաբերմ.նքը/արձագանքը աշխատանքի արդյ.նքի նկատմամբ: Որպես կանոն՝ նորմալ ինտելեկտ նեցող երեխաները կարող են գնահատական տալ իրենց կատարած աշխատանքին:
Նրանք րախանմ են իրենց հաջողթյններով և տխրմ են, երբ
չեն կարողանմ անել: Վարքային խնդիրներ նեցող որոշ երեխաներ
ցյց են տալիս, թե իրենց չի հետաքրքրմ հաջողթյնների բացակայթյնը: Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները ի վիճակի չեն
ճիշտ գնահատել իրենց աշխատանքի արդյնքները: Սակայն նրանք
անտարբեր չեն շրջապատողների կողﬕց իրենց գործնեթյան գնահատմանը: Մտավոր լրջ խնդիրներ նեցող երեխաները չեն կարողանմ գնահատել իրենց աշխատանքը և անտարբեր են շրջապատողների գնահատականին:
Ընդհան.ր հ.զական արձագանքը հետազոտ.թյան փաստի
նկատմամբ: Երեխաները հետազոտթյան ժամանակ, որպես կանոն,
ցցաբերմ են ամաչկոտթյն և որոշակի լարվածթյն: Մտավոր
խնդիրներ նեցող երեխաներն անտարբեր են հետազոտթյան փաստի նկատմամբ և հետազոտող մասնագետների հետ խոսելիս հաճախ
չեն պահմ «սահմանները»:
Հետազոտման ժամանակ կարևոր է պահպանել առաջադրանքների տրման պարզից բարդ սկզբնքը: Սկզբմ պետք է երեխային
առաջարկել այնպիսի առաջադրանք, որը նա ի վիճակի է կատարել,
այնհետև կարելի է անցնել ավելի բարդ` իր տարիքին համապատասխան առաջադրանքների: Հետազոտթյան ժամանակ կարևոր է նաև
12

խոսքային և ոչ խոսքային նյթերի հերթագայմը. այսպիսի ﬔթոդիկայի դեպքմ երեխաները շտ չեն հոգնմ: Եվ աﬔնակարևորը՝ հետազոտման ընթացքմ պետք խրախսել երեխային [4]:
Մանկավարժահոգեբանական հետազոտման ծրագիրը կօգնի մասնագետներին առավել համակարգված և արդյնավետ կազմակերպել
վերոհիշյալ աշխատանքները:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏMԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Բովանդակ.թյ.ն

Մեթոդներ

I. Ընդան ր տեղեկ թյ ններ
Անն, ազգանն, ծննդյան թիվ, դպրոց ընդնվել տարեթիվ: Արդյոք հաճախե՞լ է հատկ հաստատթյն:
II. Զարգացման պատմ թյ ն
Ծնողների առող ջական վիճակը, մոր հղիթյան և ծննդաբերթյան ընթացքը, երեխայի
վաղ զարգացման առանձնահատկթյնները, մանկական հիվանդթյնները:
III. Ընտանիք
Կազմը, փոխհարաբերթյունները, նյթական վիճակը, ծնողների զբաղմնքը, վերաբերմնքը երեխայի հանդեպ:
IV. Ֆիզիկական վիճակ
Ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկթյններ, աշխա-տնակթյն:

Փաստաթղթերի
սﬓասիրմ
Զրյց ծնողների
հետ
բժշկական փաստաթղթերի
սﬓասիրմ
Զրյց ծնողների
հետ,
Տնայց
Դիտարկմ պարապմնքների,
խաղի ընթացքմ
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V. Ճանաչողական գործ նե թյան առանձնահատկ թյ ններ
1. Զգայարանների վիճակը: Արդյո՞ք լինմ է զգայական ընկալման խաբկանք` հալյցինացիա, իլյզիա:
2. Խոսքի զարգացմ: Ունի՞ կապակցված խոսք,
թե արտահայտվմ է առանձին բառերով: Արտաբերման խնդիրները և դրանց բնյթը, բանավոր
խոսքի ընկալմը (ցցﬓեր, հրահանգներ, բացատրթյններ), բառապաշարը, խոսքի քերականական կառցվածքը: Կարողանո՞ւմ է արդյոք տալ
լիարժեք պատասխան: Առկա՞է արդյոք շատախոսթյն, ոչ նպատակային խոսք: Գրավոր խոսքի
ընթեռնելիթյնը:
3. Ուշադրթյն: Ուշադրթյան գրավմը, կենտրոնացմը, կայնթյնը, բաշխմը, գործնեթյան ﬕ տեսակից մյսին անցնել կարողթյնը:
4. Ընկալմ: Գիտակցո՞ւմ է արդյոք շրջակա իրավիճակը: Ունենո՞ւմ է գիտակցթյան մթագնմ: Գիտի՞
արդյոք պարզ առարկաների անվանմը և նշանակթյնը: Կարողանո՞ւմ է համադրել առարկաները
և նրանց պատկերները: Հասկանո՞ւմ է նկարների բովանդակթյնը: Հաﬔմատել նակթյնը, կարևորի առանձնացմը, առարկաները
դասակարգել և խմբավորել նակթյնը,
ինքնրյն ընկալել նակթյնը, պատճառահետևանքային կապ գտնել նակթյնը:
5. Հիշողթյն: Հիշողթյան գերիշխող ձևը` տեսողական, լսողական, «խառը»: Հիշել արագթյնը, երկարատևթյնը: Ի՞նչն է ավելի հեշտ հիշմ` թվերը, փաստերը, նկարագրթյնը: Վերհիշել և մտապահել առանձնահատկթյնները:
6. Ուսﬓական նյթի ընկալմ: Վերաբերմնքը առանձին առարկաների նկատմամբ, պատկերացմ ձևի և չափի մասին, կարդալ, գրել և
հաշվել նակթյն, կարդացածը (լսածը) պատﬔլ, անգիր սովորել նակթյն: Ինքնասպասարկմ, ձեռքի աշխատանք, նկարչթյն, նոր
նյթի յրացմ, մանկավարժի շտկողական աշխատանքի արդյնքները:
7. Հետաքրքրթյններ (բացակայմ են, թյլ են
արտահայտված, անհամաչափ են բաշխված): Ինչո՞վ է հետաքրքրվմ` աշխատանք, երգ, նկարչթյն, պար և այլն:
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Բժշկական փաստաթղթերի սմնասիրմ,
մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյն` գործնական նյթերի
ﬕջոցով,
խոսքի դիտարկմ,
զրյց երեխայի
հետ,
լոգոպեդական
հետազոտթյն,
գրավոր աշխատանքների սմնասիրմ

Երեխայի դիտարկմ դասերին և
դասերից դրս,
զրյց երեխայի
հետ, պրակտիկ
աշխատանքների
սﬓասիրմ

VI. Հ զակամային ոլորտ
Երեխայի գերիշխող տրամադրթյնը (րախ,
տխր); գրգռվածթյն, արգելակվածթյն,
անհավասարակշռվածթյն, արձագանք շրջակա իրադրթյանը: Բնորո՞շ են արդյոք վախի, զարմանքի, հիացմնքի, կարեկցանքի զգացﬓերը:
Կամային հատկթյնների դրսևորմ, զսպվածթյն անթյլատրելի արարքների հանդեպ:

Երեխայի դիտարկմ գործնեթյան
տարբեր ձևերմ,
մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյն գործնական նյթերի
ﬕջոցով,

VII. Անձի առանձնահատկ թյ նները
Վարքի
կանոնների
պահպանմ,
ինքնադրսևորմ սﬓական, խաղային, աշխատանքային գործնեթյան ﬔջ, վերաբերմնք
հարազատների, մտերիﬓերի, ընկերների նկատմամբ, փոխհարաբերթյնները ﬔծահասակների, այլ երեխաների հետ, հակվածթյններ (սեր,
կապվածթյն, բարյացակամ վերաբերմնք շրջապատին, ստել, ﬖաս հասցնել ﬕտմ, ագրեսիվթյն, թափառաշրջիկթյան, մրացկանթյան ﬕտմ և այլն):

Երեխայի դիտարկմ գործնեթյան
տարբեր ձևերմ,
զրյց երեխայի
շրջապատի հետ
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈւԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈւՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
ՆՅՈւԹԵՐՆ Ու ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԸ
Երեխաների մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյան համար ﬔնք առաջարկմ ենք գործնական նյթերի և ﬔթոդիկաների
ցանկ, որոնք պետք է կիրառվեն` հաշվի առնելով հետազոտթյան
նպատակները, երեխաների անհատական առանձնահատկթյնները և տարիքը: Անհրաժեշտ է նշել, որ փորձարարական հոգեբանական ﬔթոդիկաները և թեստային նյթերը կիրառվմ են, որպես կանոն, հոգեբանների կողﬕց, իսկ առաջադրանքները, որոնք տրված են
աղյսակների կամ քարտային աշխատանքների տեսքով, ինչպես նաև
խաղային նյթերը, կիրառվմ են հատկ մանկավարժների կողﬕց
մանկավարժահոգեբանական հետազոտթյնների ժամանակ:
ԸՆԿԱԼՈւՄ
Ընկալ.մը առարկաների հատկանիշների ամբող ջականթյան արտացոլﬓ է մարդ գիտակցականի ﬔջ: Իմացական ոլորտի խնդիրներ նեցող երեխաներն դժվարթյններ են նենմ սցման ﬔջ,
քանի որ չեն կարողանմ ընկալել և յրացնել նյթը: Շատ կարևոր է
ժամանակին երեխաների մոտ ձևավորել առարկաների այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են գյնը, ձևը, չափը:
Այսօր հոգեբանթյան ﬔջ երեխաների ընկալման առանձնահատկթյնները բացահայտող բազմաթիվ նյթեր կան կտակված: Ինչպես
գիտենք, ընկալման խնդիրներ նեցող երեխաների մոտ առկա է տեմպի
դանդաղմ, ոչ բավարար ակտիվթյն և ընկալման նպատակաղղվածթյն: Հենց այս դրսևորﬓերն էլ երեխաների համար ստեղծմ են
լրացցիչ դժվարթյններ սցման ﬔջ: Կարևոր է ճիշտ ժամանակին
որոշել, թե ինչպես է երեխան ընկալմ օբյեկտների այնպիսի հատկթյններ, ինչպիսիք են գյնը, ձևը, չափը և դիրքը տարածթյան ﬔջ:
Եթե ավելի մանրամասնենք, ապա կարևոր է բացահայտել`
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Գյները համադրել և տարբերակել կարողթյնը, գյների
ճանաչմը:

-

Առարկաները ըստ ձևի համադրել և տարբերակել կարողթյնը, երկրաչափական պատկերների ճանաչմը:

-

Չափի մասին պատկերացﬓերը, ձևով կամ գյնով ﬕանման,
բայց չափերով տարբեր առարկաները հաﬔմատել կարողթյնը, «ﬔծ», «փոքր», «ﬕանման» հասկացթյնները տարբերակել կարողթյնը:

-

Տարածական կողﬓորոշման զարգացման մակարդակը. տարածական հարաբերթյնների վերաբերյալ գիտելիքները, թղթի վրա,
տարածթյան ﬔջ կողﬓորոշվել կարողթյնը, աջ-ձախ, վերևներքև և այլ հասկացթյններ տարբերակել կարողթյնը,
նկարմ պատկերի (զրցակցի) աջ և ձախ կողﬔրը տարբերել
կարողթյնը:

-

Գործնեթյան
նպատակաղղվածթյնը,
երեխայի
համակցված նակթյնները (պատկերներով աշխատել, ամբող ջը և մասը համադրել, ընկալվող օբյեկտների վերլծթյն
և համադրթյն կատարել կարողթյնը), կամային ջանքերը,
հետաքրքրթյան կայնթյնը:

-

Ակնառ - պատկերավոր պատկերացﬓերը, ծանոթ պատկերները ամբող ջական ընկալել կարողթյնը, տեսաշարժողական
կոորդիանցիան, գրաֆիկական հմտթյնները:

-

Ծանոթ հեքիաթի առանձին դրվագները ճանաչել նակթյնը,
ամբող ջը և մասը տարածականորեն համադրել կարողթյնը [7]:
ԸՆԿԱԼՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

1. Ծանոթ առարկաների մասեր, եզրագծեր, .րվագծեր պար.նակող քարտեր, «Խառնված» պատկերներ (ﬔկը մյ.սի վրա նկարված առարկաներ – Ուոլթեր Փոփելրեյթորի ֆիգ.րները) ﬔթոդիկան:
2. Պատկերների արկղիկ (Զաբրաﬓայայի ﬔթոդիկան):
3. Կոոսի խորանարդիկները:
4. Սեգենի տախտակներ` տարբեր բարդ.թյան:
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5. Անավարտ պատկերներ (Գոլովինայի ﬔթոդիկան):
6. Առարկայական նկարներ` բաժանված 2-3-4 մասերի:
7. Նկարներ` «աջ», «ձախ», «վերև», «ներքև», «ﬔջտեղ.մ» հասկաց.թյ.նները որոշել. համար:
8. Վենգերի «Էտալոններ» ﬔթոդիկան:
9. Ռավենի «Պրոգրեսիվ մատրիցաներ» ﬔթոդիկան և այլն:
«Կոոսի խորանարդիկներ» ﬔթոդիկան
նախատեսված է 5 և բարձր տարիքի երեխաների համար, որի ﬕջոցով կարելի է հետազոտել երեխայի ընկալմը, ինտելեկտալ մակարդակը, մտածողթյան տեսակը, շադրթյան կայնթյնը, տեսողական և շարժողական հիշողթյնը, հետաքրքրվածթյնը և այլն: Այն բաղկացած
է 9 խորանարդիկներից, որոնց 2 կողմը
ներկված է կարﬕր գյնով, 2 կողմը` սպիտակ, իսկ մյս 2-ը` սպիտակ
և կարﬕր: Յրաքանչյր առաջադրանքի համար տրվմ են ժամանակ և ﬕավորներ (օրինակ, եթե А, B, C առաջադրանքները երեխան
կատարմ է 1-45 վ ժամանակահատվածմ և առաջին անգաﬕց,
ապա տրվմ է 2 ﬕավոր) [9]:
«Սեգենի տախտակներ» ﬔթոդիկան նախատեսված է 1-7 տարեկան
երեխաների համար, որի օգնթյամբ
կարելի է հետազոտել երեխայի տեսողական ընկալմը` գյնի, ձևի, չափի
ընկալմը, տեսաշարժողական կոորդինացիան, ակնառ-գործնական մտածողթյնը, տրամաբանթյնն
 տարածական կողﬓորոշմը և այլն:
Սեգենի տախտակները կտրված պատհանիկներով, փայտից կամ
պլաստմասից տախտակներ են, որոնց ﬔջ տեղադրվմ են տարբեր
ներդիրներ: Դրանք լինմ են`
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 տարբեր չափերի,
 տարբեր բարդթյան,
 տարբեր թեմատիկայով` երկրաչափական պատկերներ, տրանսպորտ, կենդանիներ, սննդ, ﬕրգ և բանջարեղեն, տարվա եղանակներ և այլն,
 երեխաների տարիքային խմբին համապատասխան:
Սեգենի տախտակների պարզ ձևերմ երկրաչափական պարզ պատկերներ են, իսկ ավելի բարդ ձևերմ` պատհանիկներմ տեղադրվմ են ﬕ
քանի մասերից բաղկացած պատկերների համակցթյններ: Օրինակ, քառակսին հավաքվմ է 2 եռանկյններից կամ, ﬕավորելով փազլի մասերը,
երեխան ստանմ է թրթռի, շան կամ ﬔքենայի նկարը:
Մտավոր զարգացման խնդիրներ չնեցող երեխաները, 2 տարեկանից սկսած, կարողանմ են ճիշտ համադրել պատկերը իր պատհանիկի
հետ և տեղադրել համապատասխան տեղը: Նրանցից շատերը պատկերները տեղադրելիս կարող են նենալ զտ տեխնիկական դժվարթյններ` կապված այդ տարիքմ մանր շարժﬓերի անհարմարթյների
հետ: Հոգեբանական զարգացման հապաղմ նեցող երեխաները հիմնականմ հասկանմ են պահանջի իմաստը, սակայն դժվարթյններ
են նենմ ավելի բարդ երկրաչափական պատկերների տարբերակման
ժամանակ (օվալ, կիսաշրջան, շեղանկյն, վեցանկյն և այլն): Մտավոր
խնդիրներ նեցող երեխաները գործմ են քաոսային ձևով, պատահականորեն, այսպես կոչված փորձի և սխալի ﬔթոդով` առանց հաշվի առնել պատհանիկների ձևը: Ավելի խորը մտավոր խնդիրներ նեցող
երեխաները ոչ նպատակային գործողթյններ են անմ պատկերների
հետ՝ դնմ են բերանը, ծծմ, թխկթխկացնմ սեղանին և այլն:
Սեգենի տախտակներ ﬔթոդիկան անընդհատ կատարելագործվմ է, և այժմ կան ﬔթոդիկայի բազմաթիվ տարբերակներ [18]:
«Ուոլթեր Փոփելրեյթորի (Walther Poppelreuter) պատկերները»
ﬔթոդիկան նախատեսված է տեսողական ընկալմը հետազոտել
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համար: А4 ֆորմատի թղթի ողջ մակերեսով պատկերված են 3 խմբ
եզրագծված պատկերներ, որոնք տեղադրված են ﬔկը մյսի վրա [10]:
Ընդաﬔնը 14 պատկեր: Երեխան պետք է անվանի բոլոր 14 պատկերները` հերթականթյամբ անցնելով յրաքանչյր խմբի վրայով, ﬕնչև 1
րոպե սահմանմ (նկ. 1): Ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար նախատեսված տարբերակմ խառնված պատկերները կարող են առանձին
ցցադրվել А4 ֆորմատի թղթի ներքևմ (նկ. 2):

նկար 1

նկար 2
«Երկրաչափական պատկերների արկղիկ» ﬔթոդիկայի օգնթյամբ կարող ենք հետազոտել երեխայի ձևի ընկալմը, ծավալ նեցող մարﬕնը իր հարթ պատկերի հետ համադրել կարողթյնը,
րիշից օգնթյն խնդրել կարողթյնը, մանր մոտորիկայի զարգացմը, սկսած 4 տարեկանից որոշել երեխայի գերակայող ձեռքը:
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Նկարագր.թյ.ն. Երկրաչափական
պատկերներով արկղիկը դնմ են երեխայի առաջ: Հետազոտողը արկղիկի
ﬕջից հանմ է երկրաչափական պատկերները, ցյց է տալիս յրաքանչյր
պատկերի հիմքը (խորանարդի հիմքը
քառակսին է), մոտեցնմ է համապատասխան անցքին և գցմ արկղիկի ﬔջ
(ընդաﬔնը 10 պատկեր): Այնհետև դրանք նորից հանմ է: Հետազոտողը վերցնմ է պատկերներից ﬔկը, նորից մատը նորից սահեցնմ
պատկերի հիմքի վրայով, մոտեցնմ է ձևին համապատասխան անցքին և գցմ ﬔջը: Դրանից հետո նա ժեստով առաջարկմ է երեխային
շարնակել: Կարելի է տալ նաև բանավոր հրահանգ. «Գցի՛ր պատկերը
արկղիկի ﬔջ»: Ցցադրմը պետք է սկսել պարզ պատկերներից:
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.ն. Զարգացման
խնդիրներ չնեցող երեխաները առաջադրանքի նկատմամբ ﬔծ հետաքրքրթյն են ցցաբերմ: Մինչև 3.5 տարեկան երեխաները ժով հրել, «խցկել» ﬔթոդով են փորձմ գործել՝ առանց հաշվի առնել անցքի ձևը: 4 տարեկանից սկսած՝ երեխաները կիրառմ են փորձել ﬔթոդը, իսկ արդեն 5 տարեկան երեխաները գործմ են տեսողթյամբ համադրելով: Կարևոր է հաշվի առնել նաև տրամադրված աջակցթյան (համատեղ գործողթյններ, բանավոր բացատրթյններ և
այլն) ազդեցթյան տակ աշխատանքի բարելավման աստիճանը:
Զարգացման հապաղմ նեցող երեխաները առաջադրանքի
նկատմամբ ցցաբերմ են հետաքրքրթյն, սակայն ﬕայն 6 տարեկանմ են գործմ՝ տեսողթյամբ համադրելով: Ընդ որմ, շատերը կարիք են նենմ կազմակերպված օգնթյան (շտապել և անշադրթյան պատճառով):
Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները 5-6 տարեկանմ ժով
հրմ են պատկերը իրեն ոչ համապատասխան անցքի ﬔջ: Նրանցից
շատերն անգամ 7-8 տարեկանմ կատարմ են առաջադրանքը փորձարկել ճանապարհով: Ավելի խորը մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները պարզապես մանիպլիացիաներ են անմ պատկերներով [1]:
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«Անավարտ պատկերներ» ﬔթոդիկայի ﬕջոցով (ոչ ամբող ջական եզրագծերով երկրաչափական պատկերներ` շրջան, եռանկյն և
երկ առարկաների պատկերներ` բզեզ, թիթեռ) գնահատվմ է երեխայի տեսողական ընկալմը` ձևի, չափի, ինչպես նաև առարկայի ամբող ջականթյան մասին ընկալմը, երկրաչափական պատկերները/
առարկաները և դրանց մասերը համադրել կարողթյնը (նկ. 3):
Երեխաները, 5 տարեկանից սկսած, հեշտթյամբ են կատարմ պատկերների ամբողջականթյնը վերականգնել առաջադրանքները:
Նրանք ընկալմ են առաջադրանքի սկզբնքը, բայց երբեﬓ թյլ են տալիս որոշ անհամաչափթյն (ասիﬔտրիա): Նկարը ամբողջացնել ﬔջ
սխալներ հիﬓականմ թյլ են տալիս զարգացման հապաղմ նեցող
երեխաները: Ավելի շատ դժվարթններ նրանց մոտ լինմ է շրջանը ամբողջացնել ժամանակ: Որպես կանոն, նրանց նկարած մասի մակերեսը
փոքրացված է լինմ: Նրանք չեն հասկանմ առաջադրանքի սկզբնքը,
թյլ են տալիս արտահայտված անհամաչափթյն (շատ ﬔծացված
կամ փոքրացված ավելացող մաս), պատկերի ձևի խանգարմ [14]:

նկար 3
Առարկայական նկարներ` բաժանված 2-3-4 մասերի ﬔթոդիկայի
ﬕջոցով կարելի է բացահայտել մասերն  ամբողջը համադրել երեխայի կարողթյնը, տարածական ընկալմը: Տարածական կողﬓորոշման խնդիրներ չնեցող և նորմալ զարգացմ նեցող երեխաները
4, 5 նկարների քարտերով աշխատանքը կատարմ են 3.5-4 տարեկանմ, իսկ 6,7 նկարների քարտերով աշխատանքը` 4.5-5 տարեկանմ [2]:
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նկար 4, 5

նկար 6, 7

Նկարներ` «աջ», «ձախ», «վերև», «ներքև», «ﬔջտեղ.մ» հասկաց.թյ.նները որոշել. համար: 6-7 տարեկան երեխաներն ղղորդող հարցերի ﬕջոցով հասկանմ և անվանմ են, թե նկար 8-մ
տղան որ ձեռքմ է բռնել գնդակը, աղ ջիկը որ ոտքին է հագնմ կոշիկը, այսինքն՝ կարողանմ են տարբերակել նկարի կամ զրցակցի աջ
և ձախ կողﬔրը: Զարգացման խնդիրներ նեցող 6-7 տարեկան երեխաները կարողանմ են նշել իրենց աջ և ձախ կողﬔրը, բայց նկարմ
ցյց տալիս նեն դժվարթյններ: Մտավոր լրջ խնդիրներ նեցող
երեխաները չեն կողﬓորոշվմ իրենց աջ և ձախ կողﬔրմ նյնիսկ
7-8 տարեկանմ, անգամ օգնթյան դեպքմ:
6-7 տարեկան երեխաները կարողանմ են կողﬓորոշվել թղթի էջի
վրա, տարածթյան ﬔջ, տարբերակել «աջ», ձախ», «վերև» «ներքև»,
«ﬔջտեղմ» հասկացթյնները (նկ. 9): Այն դեպքմ, երբ երեխան
նի տարածական ընկալման խնդիրներ, նա տվյալ քարտի հետ աշխատանքի ժամանակ սխալներ է թյլ տալիս:

նկար 8

նկար 9

նկար 10
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Նկար 10-մ պատկերված քարտի ﬕջոցով կարելի է հետազոտել
երեխայի տարածական կողﬓորոշման մակարդակը հարթթյան
վրա առարկաների դիրքի վերաբերյալ, տեսողական ընկալմը, հիշողթյան ﬕջոցով օրինակը վերստեղծել կարողթյնը, սեփական
գործողթյնները առաջադրված նպատակին համապատասխան
պլանավորել կարողթյնը, ինքնակառավարման առկայթյնը: 4
տարեկան երեխան ըստ օրինակի և որոշ հշման դեպքմ կարող է
3 փայտիկից ստանալ օրինակը: 5 տարեկան երեխան հետաքրքրթյն է ցցաբերմ առաջադրանքի նկատմամբ և կարողանմ է
ինքնրյն տեսողական վերլծթյն կատարել (տեսողթյամբ համադրել), առանց դժվարթյան հիշողթյամբ վերստեղծել կամ ղղել
սխալ կատարածը: Զարգացման խնդիրներ նեցող երեխաների մոտ
5 տարեկանմ դեռևս ձևավորված չէ ինքնակառավարման կարողթյնը, և նրանք չեն կարող ըստ օրինակի վերարտադրել պատկերը.
նրանք ղղակի խաղմ են փայտիկներով: Անհրաժեշտ է առաջադրանքի փլային իրականացմ [3]:
Վենգերի «Էտալոններ» ﬔթոդիկան ղղված է ընկալման զարգացման մակարդակը ախտորոշելն և պարնակմ է առաջադրանքներ, որոնք պահանջմ են առարկաների ձևի համադրթյն
տրված օրինակների/էտալոնների հետ: Երեխաները պետք է նշեն
այն առարկաների պատկերները, որոնք համապատասխանմ են յրաքանչյր էտալոնին [12]: Առաջադրանքը բաղկացած է 4 էջից, յրաքանչյր էջմ կան առարկաների 16 պատկեր և էտալոնը (նմշօրինակը): Առարկաների պատկերները նյնն են բոլոր էջերմ, բայց
տարբեր են էտալոնները (նկ. 11):
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նկար 11
Առավելագյն ﬕավորը (բոլոր 4 էջերի) – 32 ﬕավոր է: Սխալ է համարվմ ոչ ճիշտ ընտրված պատկերը կամ ընդհանրապես չնշվածը:
Աﬔն սխալի համար հանվմ է ﬔկ ﬕավոր:
Ընկալման զարգացման
մակարդակը`

32-27 ﬕավոր – բարձր
26-20 ﬕավոր - ﬕջին
19 ﬕավոր և ցածր – ցածր

Ռավենի «Պրոգրեսիվ մատրիցաներ» ﬔթոդիկան բացահայտմ է
տեսողական ընկալման մակարդակը, ակնառ-պատկերավոր մտածողթյան մակարդակը և հիշողթյան մակարդակը: Այն նախատեսված
է 5-9 տարեկան երեխաների համար, որոնք այս տարիքմ արդեն հասկանմ են պահանջը և կատարմ են առաջադրանքը [17]: Որպես կանոն
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երեխաները գործմ են գիտակցված` տեսողթյամբ համադրել ﬕջոցով գտնելով համապատասխանող հատվածը: Հետազոտողի կողﬕց
տրվմ է հետևյալ հրահանգը. «Նկարի ﬔջ ﬕ հատվածը բացակայմ է:
Ներքևմ տեղակայված 6 հատվածներից ﬔկը հենց այդ փնտրվող հատվածն է: Պետք է գտնել նկարը և հատվածը ﬕմյանց հետ կապող օրինաչափթյնը և նշել բացակայող հատվածի համարը» (նկ. 12):

նկար 12
Աշխատանքին խաղային բնյթ տալ համար, ինչպես նաև օգնթյան նպատակով կարելի է կտրահանել պատկերի բաց թողնված մասը և
հատվածները: Հետազոտթյան իրականացման այս ձևը թյլ կտա հետևել աշխատանքի կատարման բնյթին (փնտրմ է համապատասխան
հատվածը կամ պատահական ձևով տեղադրմ է բոլոր հատվածները):
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.ն: Տարիքին համապատասխան մտավոր զարգացմ նեցող երեխաներն արդեն 5-6
տարեկան հասակմ հասկանմ են պահանջը և կատարմ են առաջադրանքը: Որպես կանոն նրանք գործմ են մտածված` տեսողական
համադրման ﬕջոցով գտնելով համապատասխան հատվածը, ﬕևնյն
ժամանակ նրանք ﬔծ հետաքրքրթյն են ցցաբերմ աշխատանքի
նկատմամբ և րախթյն են ապրմ հաջող իրականացման դեպքմ:
7 տարեկան հասակմ հոգեկան զարգացման հապաղմ նեցող երեխաները կազմակերպված օգնթյան դեպքմ կատարմ են նկար 12-ի
առաջին հինգ աղյսակները: 2-րդ շարքի 5 աղյսակները կատարելիս
նրանց անհրաժեշտ է զգալի աջակցթյն:
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Մտավոր խնդիրներ նեցող 8-9 տարեկան երեխաները կարիք նեն
պահանջի մանրամասն բացատրման: Նրանք փորձմ են պատահականորեն լրացնել բաց թողնված հատվածը: Սակայն ավելի բարդ (նկար 12-ի
2-րդ շարքի աղյսակները) առաջադրանքները չեն կարողանմ կատարել նյնիսկ զգալի օգնթյան դեպքմ: Նրանք չեն ընկալմ առաջադրանքի կատարման սկզբնքը: Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները
չնեն կայն հետաքրքրթյն տվյալ առաջադրանքի նկատմամբ, և ընթացքմ եղած հետաքրքրթյնը մարմ է [4]:
ՈւՇԱԴՐՈւՈւՆ
Ուշադր.թյ.նը հոգեկան գործնեթյան ղղվածթյնը և նրա
կենտրոնացվածթյնն է այն օբյեկտի վրա, որը անձի համար նի
որոշակի նշանակթյն: Ուշադրթյան խնդիրներն ավելի հաճախ
հանդիպմ են մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաների մոտ և բացասաբար են անդրադառնմ նրանց գործնեթյան վրա: Մասնագետները նշմ են, որ այդ երեխաները ﬔծ դժվարթյամբ են իրենց
շադրթյնը ﬕ օբյեկտից տեղափոխմ մյսի վրա: Նորմայի հետ
հաﬔմատած՝ նրանց շադրթյնը ավելի քիչ կայն է: Խնդիրներ
են առաջանմ նաև շադրթյնը ﬕ քանի օբյեկտների ﬕջև բաշխել անհրաժեշտթյան ժամանակ:
Ուշադրթյան զարգացման վրա բացասական ազդեցթյն է նենմ մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաներին բնորոշ սահմանափակ
հետաքրքրթյնների շրջանակը և բարձր հոգնելիթյնը: Շատ
կարևոր է հասկանալ, թե ինչն է հանդիսանմ ցածր արդյնքների
պատճառ` հետաքրքրթյան բացակայթյնը, պահանջը չհասկանալը, բարձր հոգնելիթյնը կամ շադրթյան այնպիսի հատկանիշների ձևավորված չլինելը, ինչպիսիք են կայնթյնը, կենտրոնացմը,
ծավալը, տեղափոխելիթյնը, բաշխմը:
ՈւՇԱԴՐՈւԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ
1. Բ.րդոնի, Պիերոն-Ռ.զերի բլանկերը:
2. Շ.լտեի աղյ.սակները:
27

3. Վեկսլերի «Բացակայող մասնիկներ» ﬔթոդիկան:
4. Մյ.նստերբերգի թեստը՝ ընկալման և .շադր.թյան հետազոտման համար:
Մի քանի ﬔթոդիկաներ ներկայացնենք մանրամասն:
Բ.րդոնի, Պիերոն-Ռ.զերի բլանկերի ﬕջոցով հետազոտմ են
շադրթյան կենտրոնացման և կայնթյան աստիճանը, շադրթյան տեղափոխելիթյնն  բաշխմը [11]: Հետազոտթյնն իրականացվմ է տառերից (թվերից, պատկերներից) կազմված հատկ
բլանկերի ﬕջոցով: Հետազոտվողը շարք առ շարք դիտմ է տեքստը
կամ բլանկը և գիծ է քաշմ օրինակմ ցցադրված կամ հանձնարարված որոշակի տառերի կամ պատկերների վրա (նկ. 13), կամ պատկերների ﬔջ ավելացնմ է որոշակի նշաններ (նկ. 14):

նկար 13
Բլանկերն իրենց ձևով և բարդթյան աստիճանով տարբեր են`
կախված երեխայի տարիքից:
Փորձի արդյնքները գնահատվմ են բաց թողած և չգծված նշանների քանակով և իրականացման ժամանակով: Կարևոր ցցանիշ է
համարվմ իրականացման որակի և տեմպի բնյթը:
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նկար 14
«Շ.լտեի աղյ.սակներ» ﬔթոդիկայի ﬕջոցով կարելի է հետազոտել շադրթյան կայնթյնը, ինքնրյն աշխատել արդյնավետթյնը, հայացքով փնտրել և կողﬓորոշվել արագթյնը,
շադրթյան ծավալը [8]:

նկար 15
Նկարագր.թյ.ն. Հետազոտվողին հերթականթյամբ առաջարկվմ են 5 աղյսակներ, որոնց վրա պատահական կարգով տեղադրված են 1-25 թվեր (նկ. 15):
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Հետազոտվողը գտնմ, ցյց է տալիս և անվանմ է թվերը աճման
կարգով: Այս աﬔնը կրկնվմ է բոլոր 5 աղյսակների հետ:
Թեստի հրահանգը. Հետազոտվողին ներկայացնմ են առաջին
աղյսակը. «Այս աղյսակմ թվերը տեղադրված են պատահական
կարգով»: Այնհետև աղյսակը ծածկմ են և շարնակմ. «Ցյց տր
և անվանիր բոլոր թվերը՝ սկսած 1-ից ﬕնչև 25-ը: Փորձիր դա անել հնարավորինս արագ և առանց սխալների»: Աղյսակը բացմ են և առաջադրանքի կատարման հետ ﬕաժամանակ ﬕացնմ են վայրկենաչափը: Մնացած 4 աղյսակները ներկայացվմ են առանց հրահանգի:
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.նը կատարվմ է
համաձայն աղյսակի: Վերլծթյան հիﬓական ցցանիշը յրաքանչյր աղյսակի առաջադրանքի կատարման տևողթյնն է,
ինչպես նաև սխալների քանակը: Աշխատանքի արդյնավետթյան
մակարդակը գնահատելիս հաշվի է առնվմ հետազոտվողի տարիքը,
որը հաﬔմատվմ է տարիքային չափանիշների հետ, ինչը ներկայացված է հետևյալ աղյսակմ:
տարիք

5 ﬕավոր

4 ﬕավոր

3 ﬕավոր

2 ﬕավոր

1 ﬕավոր

6

60-56

61-70

71-80

81-90

> 90

7

55-51

56-65

66-75

76-85

> 86

8

50-46

51-60

61-70

71-80

> 81

9

46-41

46-55

56-65

66-75

> 76

10

40-36

41-50

51-60

61-70

> 71

Աշխատանքի արդյնավետթյնը որոշվմ է աղյսակների հետ
աշխատանքի տևողթյան ընդհանր գմարի և աղյսակների քանակի հարաբերակցթյամբ: Աշխատնակթյան մակարդակը որոշվմ է
առաջին աղյսակի առաջադրանքի կատարման տևողթյան և աշխատանքի արդյնավետթյան հարաբերակցթյամբ, իսկ հոգեկան կայնթյնը որոշվմ է 4-րդ աղյսակի առաջադրանքի կատարման տևողթյան և աշխատանքի արդյնավետթյան հարաբերակցթյամբ:
«Բացակայող մասնիկներ» ﬔթոդիկան իրենցից ներկայացնմ է
20 քարտերից բաղկացած աղյսակների շարք, որտեղ պատկերված
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են բացակայող մասնիկներ նեցող առարկաներ (Վեկսլերի ﬔթոդիկայից): Դրանց ﬕջոցով կարելի է գնահատել տեսողական .շադր.թյ.նը և կարևոր էլեﬔնտները նկատել. կարող.թյ.նը (նկ. 16):
Մեկ խնդրի լծման տևողթյնը 20 վայրկյան է: Ճիշտ պատասխանը
գնահատվմ է 1 ﬕավոր [13]:

նկար 16
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Մյ.նստերբերգի թեստը ընկալման և .շադր.թյան հետազոտման համար: Թեստի ﬕջոցով գնահատվմ է երեխայի շադրթյան
ստեղծագործականթյնը, անգամ տեղեկատվթյան ընկալման խնդիրների դեպքմ: Անհրաժեշտ նյթերն են` վայրկենաչափ, ստիմ լային նյ թ, գրիչ կամ մատիտ:
Ուղեց.յց. Միջին և ավագ դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված տեքստը պարնակմ է 25 բառ: Երեխան պետք
է 2 րոպեմ ընդգծի բոլոր բառերը: Գնահատվմ է ընդգծված բառերի
և սխալների քանակը (նկ. 17, 18):
Դպրոցահասակ երեխաներին տրվմ է հետևյալ հրահանգը. «Քո
առջև տառերից բաղկացած տեքստ է դրված, որոնց ﬕջև կան բառեր:
Արագ նայի՛ր այն, գտի՛ր այդ բառերը և ընդգծի՛ր դրանք: Հանձնարթյնը պետք է հստակ կատարել»:
Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի նորմատիվներն են՝
9 - 10 բառ – բարձր մակարդակ,
7 - 8 բառ – ﬕջինից բարձր մակարդակ,
5 - 6 բառ – ﬕջին մակարդակ,
3 - 4 բառ – ﬕջինից ցածր մակարդակ,
0 - 2 բառ – ցածր մակարդակ:
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Միջին և ավագ դպրոցական տարիքի նորմատիﬖերն են`
24 - 25 բառ - բարձր մակարդակ,
21 - 23 բառ - ﬕջինից բարձր մակարդակ,
16 – 20 բառ – ﬕջին մակարդակ,
10 – 15 բառ – ﬕջինից ցածր մակարդակ,
0 – 9 բառ – ցածր մակարդակ:
«Լավ» ցցանիշ է համարվմ 20 և ավել ﬕավորները, «ցածր» ցցանիշ է` 18 և ցածր ﬕավորները:
կարևվտռգ շօցր կենտ րոնզգհչ լու րերխկգչյսկ փաս տուվկգ րա վորտ
յգշգցկ դա տա վորս տա բյու տե սու թյու նենտսդ ժէ բաֆմ հո կեյտռկսյսմ
ֆցլկյգզխ հե ռուս տա ցույց սոլդժշզ խյուգշբպկ շեռքմկտ լիղ յժպժդռգշ
հ նօզ դըն կա լումցխ կենգշզխվկլտֆսպրյլդբ սե րակլրպլ կա րոտկյտպ
օսլդթլ թատ րոն լէղրղգրֆմբյժյէռսխն դու թյու նէղլմ նեհս ժո ղո վուրդվ
լժդ րե իցգդ նի ե ըսռմբղվ հա ղոր դումդմխլվկյսդհֆգմսմր ցույթյսնղհյ
յս ֆըցկմ նան ձինք վէղ րյուպնյդխլսհգծշգկռ նատլստդտլժդշգ լոմ ցէթ
էզբտրծշժնպռկ տըվ ման կա կանշլ դույֆ հու սա խաբ ցյու նյաէփդվտկյ
խվտսն լա բո րա տո րի ավտշկգշժնմցտր հիմ նարկզխշյդ հիլսյն դօսհս
ն տաօպ ռուկվսմտպր հո գե բանյգհկլ յնտռկս ցիսմնսքյ զացգն տէհխկ
նկար 18

ՀԻՇՈՂՈւՈւՆ
Հիշող.թյ.նը իմացական գործընթաց է, որը կոչված է կտակել, պահպանել և վերարտադրել ձեռք բերված փորձը։ Հիշողթյան գործընթացներն են մտապահմը, պահպանմը, վերարտադրմը և մոռացմը։
Հոգեբանների և հատկ մանկավարժների հետազոտթյնները ապացցմ են, որ մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաների մոտ
դանդաղ են ձևավորվմ նոր պայմանական կապերը: Այս երեխաները
արագ մոռանմ և հստակ չեն վերարտադրմ առաջարկվող նյթը, չեն
կարողանմ ինքնրյն առանձնացնել հիշել համար կարևորը, անհրաժեշտը:
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Չնայած հիշողթյնը երեխայի մտավոր զարգացման մակարդակը որոշել ժամանակ չի հանդիսանմ գլխավոր ցցանիշ՝ այն, ﬕևնյն է, ﬔծ ազդեցթյն է նենմ նրա գործնեթյան արդյնքների վրա: Կարևոր է որոշել, թե հիշողթյան որ տեսակն է առաջնային,
նակ է արդյոք երեխան օգտագործել օժանդակող հնարներ նյթի
մտապահման և վերարտադրման ժամանակ:

ՀԻՇՈՂՈւԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ
1. Ծանոթ առարկաների պատկերներով աղյ.սակներ` մտապահման համար ﬔթոդիկան (հնարավոր են ﬕ քանի տարբերակներ՝ թվերի, տառերի, բառերի, երկրաչափական պատկերների,
առարկայական նկարների մտապահ.մ և այլն):
2. 10 բառի մտապահ.մ ﬔթոդիկա (Ա.Ռ. Լ.րիա):
3. Միջնորդավորված մտապահ.մ ﬔթոդիկան՝ ըստ Ա.Ն. Լեոնտևի:
4. Պիկտոգրամա ﬔթոդիկան (Ա.Ռ. Լ.րիա):
5. Վերարտադրել. համար նախատեսված տեքստերի աղյ.սակներ:
Ծանոթ առարկաների պատկերներով աղյ.սակներ` հիշել. համար ﬔթոդիկան հետազոտմ է ﬕջնորդավորված կապեր ստեղծել
և վերարտադրման ժամանակ դրանք օգտագործել նակթյնը,
տրամաբանական հիշողթյան առանձնահատկթյնները:
Երեխայի առաջ դնմ են 6 քարտ, որոնց վրա նկարված են առարկայական նկարներ (նկ. 19): Քարտերը դնմ են սեղանին իրար վրա
և երեսը դեպի ներքև: Հետազոտողը անվանմ է առաջին բառը, այնհետև առաջարկմ է երեխային վերցնել առաջին քարտը և օգտագործել այն լսված բառը հիշել համար: Երեխան վերցնմ է քարտը և
պատմմ է, թե ինչպես է հիշել բառը նկարի ﬕջոցով, ապա դնմ է
քարտը ﬕ կողմ (երեսը դեպքի ներքև): Դրանից հետո նրան անվանմ
են հաջորդ բառը: Երեխան վերցնմ է հաջորդ քարտը, նորից մտապահմ և այդպես ﬕնչև վերջին բառը: Վերջմ երեխային տրվմ է
հրահանգ հաջորդաբար վերցնել քարտերը և անվանել համապատասխան բառը [7]:
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նկար 19
Մտավոր զարգացման ﬔջ խնդիրներ չնեցող երեխաները տիրապետմ են իմաստավորված հիշողթյան գործընթացներին և արդեն
6-7 տարեկանմ կարողանմ են կատարել տվյալ առաջադրանքը:
Հոգեկան զարգացման խնդիրներ նեցող երեխաները բառերը վերարտադրելիս կարիք նեն լրացցիչ ղղորդման:
Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները չեն կարողանմ կատարել տվյալ առաջադրանքը, չեն հասկանմ առաջադրանքի իմաստը.
հիշեցման դեպքմ, որպես կանոն, կարողանմ են անվանել քարտերի վրա պատկերված առարկաները:
Ա.Ռ. Լ.րիայի 10 բառի մտապահ.մ ﬔթոդիկան աﬔնահաճախ
կիրառվող ﬔթոդիկաներից է: Այն հնարավորթյն է տալիս հետազոտել հիշողթյան, մտապահման, պահպանման և վերարտադրման
գործընթացները: Ոչ ﬕ հատկ տեխնիկական ﬕջոց չի պահանջվմ:
Սակայն իրականացման ժամանակ շատ կարևոր է անաղմկ ﬕջավայր ապահովելը, հակառակ դեպքմ փորձը իրականացնելը նպատակահարմար չէ: Փորձը սկսելց առաջ հետազոտողը պետք է իր
առջև նենա գրված 10 կարճ բառերի շարք: Բառերը պետք է լինեն
պարզ, տարաբնյթ և չնենան իմաստային կապեր, օրինակ` անտառ, մրճ, հաց, դռ, ձի, սնկ, ջր, բեռ, աթոռ, ﬔղր:
Բացատր.թյ.ն. «Ուշադիր լսիր: Հիմա ես կկարդամ 10 բառ: Երբ
ես ավարտեմ կարդալը, դ պետք է կրկնես լսածդ բառերը, այնքան
շատ, որքան հնարավոր է: Բառերի հերթականթյնը կարևոր չէ»:
Հետազոտողը բառերը կարդմ է դանդաղ, հստակ: Երբ երեխան
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կրկնմ է բառերը, հետազոտողը իր արձանագրթյան ﬔջ այդ բառերի տակ դնմ է խաչ (նկար 20): Այնհետև նա շարնակմ է առաջադրանքը (2-րդ փլ). «Հիմա ես նորից կկարդամ նյն բառերը: Դ
պետք է կրկնես հիշածդ բառերը, ինչպես նաև նրանք, որոնք դ նախորդ անգամ բաց ես թողել: Բառերի հերթականթյնը նորից կարևոր չէ:» Հետազոտողը նորից աղյսակմ արձանագրմ է երեխայի
կողﬕց ասված բառերը: Այնհետև փորձը նորից կրկնվմ է 3, 4 և 5
անգամ, բայց արդեն առանց որևէ հրահանգի: Հետազոտողը ղղակի
ասմ է. «Մեկ անգամ էլ»: Եթե փորձարկման ժամանակ երեխան անվանմ է ավելորդ բառեր, հետազոտողը գրանցմ է դրանք խաչերի
կողքին, իսկ եթե դրանք կրկնվմ են, խաչեր է դնմ նաև այդ բառերի
տակ: Այն դեպքմ, երբ երեխան փորձարկման ժամանակ փորձմ է
ինչ-որ ռեպլիկներ անել, հետազոտողը կանգնեցնմ է նրան. որևէ խոսակցթյն փորձարկման ժամանակ թյլատրել չի կարելի:
Առաջադրանքը 5 անգամ կրկնելց հետո հետազոտողը անցնմ է
այլ փորձարկﬓերի, ապա 50-60 րոպե անց նորից հարցնմ է երեխային այդ բառերը (առանց հիշեցման): Արդյնքմ փորձի արձանագրթյնը նենմ է հետևյալ տեսքը:
N

անտառ մրճ

1

+

հաց

+

2

+

3

+

+

դռ

ձի

սնկ

+

+
+

+

+

+

+

+

ջր

բեռ

աթոռ

4

+

+

5

+

+

+

+

+

+

1 ժամ
անց

+

+

+

+

+

+

ﬔղր

+

նկար 20
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.նը կատարվմ է
համաձայն աղյսակի: Առաջին փորձի ժամանակ մտապահված և վերարտադրված բառերի քանակը ցյց է տալիս լսողական կարճատև
հիշողթյան ծավալը: Նորմայմ այն պետք է լինի 7±2 բառ: Մտապահված և վերարտադրված բառերի քանակը 1 ժամ հետո ցյց է տալիս
լսողական երկարատև հիշողթյան ծավալը:
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Նորմայմ երեխան առաջին անգաﬕց մտապահմ է 4-5 բառ, իսկ
3-5 կրկնթյններից հետո` բոլոր 10 բառերը: Եթե երեխան նյնիսկ
5 անգամ կրկնելց հետո չի կարողանմ մտապահել և վերարտադրել
բառերը, ապա կարելի է խոսել շադրթյան և հիշողթյան խնդիրների մասին: Արագ սպառվող երեխաները մտապահմ են բոլոր 10 բառերը 1-2 փորձից: Բայց հաջորդող փորձերի ժամանակ վերարտադրված բառերի քանակը կտրկ իջնմ է [15]:
«Միջնորդավորված մտապահ.մ» ﬔթոդիկան՝ ըստ Ա.Ն.
Լեոնտևի: Մեթոդիկան հետազոտմ է ﬕջնորդավորված կապեր
ստեղծել և վերարտադրման ժամանակ դրանք օգտագործել նակթյնը, տրամաբանական հիշողթյան առանձնահատկթյնները: Աշխատանքի բնյթը կայանմ է նրանմ, որ երեխան պետք է
ինքնրյն ընտրթյն կատարի ﬕջնորդավորման ﬕջոցների ﬕջև
(գտնի բառին համապատասխանող նկարը):

նկար 21
Նկարագր.թյ.ն. Երեխայի առջև մտապահման համար դրվմ են
6 բառեր և 12 ծանոթ առարկաների նկարներով քարտեր (նկ. 21): Այն37

հետև կարդմ են բառը և խնդրմ վերցնել այն քարտը, որն աﬔնից
շատ կօգնի նրան հիշել և վերարտադրել տվյալ բառը (օրինակ` բառ
«լյս» – քարտ «լամպ», բառ «ճաշ» – քարտ «հաց»): Միևնյն ժամանակ երեխային խնդրմ են ասել, թե ինչպես է քարտը օգնմ նրան
հիշել համապատասխան բառը: Հետազոտթյան վերջմ երեխայի
կողﬕց ընտրված 6 քարտերը ցցադրվմ են կամայական կարգով:
Երեխան հիշմ և վերարտադրմ է բառերը [7]:
Հետազոտ.թյան տվյալների վերլ.ծ.թյ.ն: 6-7 տարեկան երեխաները հետաքրքրթյամբ կատարմ են տվյալ առաջադրանքը`
կապեր ստեղծելով համապատասխան նկարի հետ և օգտագործելով
այդ կապերը բառերը հիշելիս: Հոգեկան զարգացման հապաղմ նեցող երեխաները հետաքրքրթյն չեն ցցաբերմ առաջադրանքի
նկատմամբ: Նրանք հասկանմ են առաջադրանքի նպատակը, բայց
որոշ դեպքերմ նրանց անհրաժեշտ է օգնթյն:
Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաներն նենմ են ավելի ﬔծ
դժվարթյններ բառի և նկարի ﬕջև կապեր ստեղծել ժամանակ:
Նյնիսկ ճիշտ ընտրթյն կատարել դեպքմ նրանք դժվարանմ
են ﬔկնաբանել իմաստային կապը: Հաճախ նրանք սահմանափակվմ են՝ անվանելով այն, ինչ պատկերված է նկարմ: Մտապահման
համար առաջարկված բառը նրանց կողﬕց չի վերարտադրվմ:
Պիկտոգրամմա ﬔթոդիկան` ըստ Ա.Ռ. Լ.րիայի: Պիկտոգրամմա ﬔթոդիկան ղղված է հիշողթյան գործընթացների՝ մասնավորապես ﬕջնորդավորված մտապահման առանձնահատկթյնների
և նրա արդյնավետթյան սﬓասիրմանը: Նրա ﬕջոցով բացահայտվմ է նաև մտավոր գործնեթյան բնյթը, զգորդթյններ
կատարել ադեկվատթյնը: Այն նախատեսված է դպրոցական տարիքի երեխաների համար:
Անհրաժեշտ նյ.թեր: Հետազոտթյան իրականացման համար
անհրաժեշտ է սպիտակ թղթ, գծագրական մատիտ և բառերի խմբ,
որը երեխան պետք է մտապահի: Հետազոտողի մոտ պետք է լինի նաև
վայրկենաչափ և արձանագրթյան թերթիկը:
Բացատր.թյ.ն: Հետազոտողը դիմմ է երեխային. «Հիմա ﬔնք
կփորձենք պարզել, թե ինչպիսին է քո հիշողթյնը: Ես կարտասանեմ բառեր և բառակապակցթյններ, որոնք դ պետք է հիշես»:
38

Որպեսզի երեխայի համար ավելի հեշտ լինի մտապահել այդ բառերը, աﬔն բառի համար նա պետք է նկարի ինչ-որ ﬕ բան, որը կօգնի
նրան հիշել այդ բառը: Միևնյն ժամանակ հետազոտողը նշմ է, որ
նկարի գեղեցիկ կամ տգեղ լինելը նշանակթյն չնի, գլխավորը, որ
այն օգնի նրան մտապահել տվյալ բառը: Բառեր կամ տառեր գրելն
արգելվմ է: Ցանկալի է հիշեցնել երեխային, որ նա խնայողաբար օգտագործի թղթը, անհրաժեշտթյան դեպքմ նա կարող է նկարել
թղթի հետևի մասմ [16]:
6-10 տարեկան երեխաների համար խորհրդ է տրվմ օգտագործել բառերի հետևյալ խմբը.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ամառային գիշեր
Խլ տատիկ
Վախ
Ծանր աշխատանք
Խիստ սցչհի
Հիվանդթյն

7. Բաժանմ
8. Զարգացմ
9. Երազանք
10. Հաﬔղ ընթրիք
11. Մեղմ քաﬕ
12. Ընկերթյն

Հետազոտթյան ընթացքմ 10 տարեկան և բարձր երեխաների
համար կարելի է նախապես ընտրել հետևյալ 11 բառերն  բառակապակցթյնները:
Առաջին տարբերակ

Երկրորդ տարբերակ

1.

Ուրախ տոն

1.

Խլ տատիկ

2.

Ծանր աշխատանք

2.

Պատերազմ

3.

Զարգացմ

3.

Խիստ սցչհի

4.

Հաﬔղ ընթրիք

4.

Սոված մարդ

5.

Խիզախ արարք

5.

Կյր տղա

6.

Հիվանդթյն

6.

Հարստթյն

7.

Երջանկթյն

7.

Ցրտահարված աղ ջիկ

8.

Բաժանմ

8.

Իշխանթյն

9.

Ընկերթյն

9.

Հիվանդ կին

10. Մթ գիշեր

10. Կեղծիք

11. Թախիծ

11. Ուրախ խնջյք

Բառերն նեն հզական ենթատեքստ:
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Հետազոտթյնն իրականացվմ է 2 փլով: Առաջին փլմ երեխայի համար ընթերցվմ են բառերն  բառակապակցթյնները՝
խնդրելով յրաքանչյր բառի համար ինչ-որ նկար նկարել: Բառերն
 բառակապակցթյնները հետազոտողը կարդմ է ըստ նշված
հաջորդականթյան, յրաքանչյր բառն արտասանելց հետո 6-ից
ﬕնչև 10 տարեկան երեխաներին նկարել համար տրվմ է 1-2 րոպե,
10 տարեկան և բարձր երեխաներին՝ 30-60 վայրկյան, որից հետո հաջորդմ է մյս բառը: Բոլոր բառերի ընթերցﬓ ավարտելց հետո
հետազոտթյան առաջին փլն ավարտվմ է, երեխայի հետ իրականացվմ է այլ գործնեթյն, կամ նա ազատ է թողնվմ:
Հետազոտ.թյան տվյալների վերլ.ծ.թյ.ն: Երկրորդ փլն
սկսվմ է 30-60 րոպե հետո, երեխային առաջարկվմ է նայել իր նկարած նկարներին և հիշել ընթերցված բառերն  բառակապակցթյնները, որից հետո հետազոտողը իր մոտ նշմ է ճիշտ մտապահված
բառերի, ինչպես նաև սխալների քանակը: Վերարտադրմը ցանկալի է
իրականացնել խառը հաջորդականթյամբ: Անհրաժեշտ է հարցնել երեխային, թե ինչպես նկարը օգնեց նրան հիշել այս կամ այն բառը, և ինչ
կապ նի տվյալ նկարը այդ բառի հետ: Պետք է նկատի նենալ, որ ճիշտ
է համարվմ նաև բառերի հոմանիշների կիրառմը, օրինակ՝ «հաﬔղ
ընթրիք» արտահայտթյան փոխարեն, երբ երեխան ասմ է «քաղցր
ընթրիք» կամ «թախիծ» բառի փոխարեն` «տխրթյն» բառը և այլն:
Ըստ տարիքային զարգացման չափանիշների՝ 6-7 տարեկանմ
երեխաներն արդեն պետք է մտապահեն բոլոր 11 բառերը, ինչը վկայմ է ﬕջնորդավորված մտապահման արդյնավետթյան մասին,
իսկ ոչ ﬕջնորդավորված մտապահմը այս տարիքային խմբի համար
կարող է լինել 3-5 բառ: Հետազոտվողի յրաքանչյր ճիշտ պատասխան գնահատվմ է 1 բալ, իսկ մոտավոր պատասխանը, օրինակ՝
«երջանկթյան» փոխարեն՝ «րախթյն», կամ «հիվանդթյան»
փոխարեն՝ «հիվանդ», գնահատվմ է 0.5 բալ: Եթե երեխայի ﬕջնորդավորված մտապահմը ընդրգկմ է 1-4 բալային սահմանը, ապա
մտապահման արդյնավետթյնը ցածր է, եթե ՝ 5-8, ապա մտապահման արդյնավետթյնը ﬕջին է, իսկ եթե՝ 9-12, ապա մտապահման արդյնավետթյնը բարձր է: Նմանապես 10 տարեկան և
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բարձր տարիքի երեխաների դեպքմ 1-4 բալը արձանագրվմ է որպես մտապահման ցածր արդյնավետթյն, 5-8-ը՝ ﬕջին, իսկ 9-12`
բարձր արդյնավետթյն:
Հետազոտթյան ընթացքմ հաշվի է առնվմ նաև նկարի ադեկվատթյնը, այսինքն՝ բովանդակային կապը բառի հետ, ինչպես նաև
երեխայի անհատական փորձը, նրա մոտ առաջացած զգորդթյնները, քանի որ նկարի ﬔջ երեխան պրոյեկտմ է իր ապրﬓերը, իր
փորձը: Բացի այդ, կարևոր է նկատել՝ երեխայի նկարը կոնկրետ արտացոլ՞մ է բառի նշանակթյնը, թե՞ այն ավելի վերացարկված է:
Մյս առանձնահատկթյնը նկարի յրօրինակթյնն է, հետազոտողը պետք է վերլծի՝ նկարը յրօրինա՞կ է իր բնյթով, թե՞ ավելի
մոտ է ստանդարտ պատկերացﬓերին:
ՄՏԱԾՈՂՈւՈւՆ
Մտածող.թյ.նն իմացական գործընթաց է, որի օգնթյամբ մարդը կարողանմ է դրս գալ անﬕջական զգայական արտացոլման ﬕջոցով ստացված տվյալների սահմաններից, բացահայտել երևյթների
ներքին, էական, օրինաչափ կապերն  հատկանիշները: Մտածողթյնը շրջապատող ﬕջավայրի առարկաների և երևյթների հարաբերթյնների և կապերի ﬕջնորդված  ընդհանրացված իմացթյն
է, նի սոցիալական պայմանավորվածթյն, իսկ նրա բարձրագյն
տեսակները կապված են խոսքի հետ:
Իրադրթյան պահանջներից և իրենց զարգացման տարիքային
փլի յրահատկթյններից ելնելով՝ մարդիկ առավելապես օգտվմ են մտածողթյան այս կամ այն տեսակից, ընդ որմ՝ դրանք գործմ են ինքնաբերաբար, խնդրային իրավիճակի կամ խնդրի ընկալման հետ ﬕասին: Մարդ մտածողթյան հիﬓական տեսակներն են՝
ա) Ակնառ.-գործնական մտածող.թյ.նը իրագործվմ է առարկաների հետ կոնկրետ, շոշափելի գործողթյններ կատարել ընթացքմ և ապահովմ է դրանց արդյնավետթյնը: Ակնառ-գործնական մտածողթյնը առաջնային է մարդ զարգացման ընթացքմ:
բ) Ակնառ.-պատկերավոր մտածող.թյան դեպքմ խնդիրները
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լծվմ են մտապատկերների հետ կատարվող գործողթյնների
ﬕջոցով: Ակնառ-պատկերավոր մտածողթյան զարգացմը անձի
ստեղծագործական երևակայթյան ծագման նախապայմանն է:
գ) Խոսքային-տրամաբանական մտածող.թյ.նն անվանմ են
նաև վերացական կամ տեսական: Այն ընթանմ է խոսքի, լեզվի պարտադիր մասնակցթյամբ: Հիﬓական առանձնահատկթյնը հասկացթյնների և տրամաբանական կառցվածքների օտագործﬓ է,
որոնք գոյթյն նեն և գործմ են լեզվական ﬕջոցների օգնթյամբ:
Կյանքի առաջին տարիներին զարգացած է ակնառ-գործնական
մտածողթյնը, որին հաջորդմ է ակնառ-պատկերավորը: Դպրոցական տարիքմ արդեն առավել զարգանմ է խոսքային տրամաբանական մտածողթյնը:
Նախադպրոցական տարիքմ մտածողթյան զարգացման հիմնական ղղթյնը անցﬓ է ակնառ-գործնական մտածողթյնից ակնառ-պատկերավոր մտածողթյան: Նախադպրոցականի
մտածողթյնը պատկերավոր է. այն դեռևս ձեռք չի բերել ﬔծահասակների տրամաբանական դատողթյնները: Հետևելով Ժ. Պիաժեի օրինակին՝ մանկական մտքի յրահատկթյններն է սﬓասիրել նաև ռս հոգեբան Օբխովան: Նա զրցել է երեխաների հետ.
Հարց. Ինչո՞ւ աստղերը չեն ընկնմ:
Պատասխան. Նրանք շատ փոքր են  թեթև:
Հարց. Ինչո՞ւ է քաﬕն փչմ:
Պատասխան. Որպեսզի օգնի նավերին:
Հարց. Որտեղի՞ց է լսինը երկնքմ հայտնվել:
Պատասխան. Երևի նրան կառցել են, կամ էլ ինքնրյն է աճել:
Հարց. Ինչո՞ւ լսինը չի ընկնմ:
Պատասխան. Որովհետև պարաններով կապված է։
Չնայած նմանատիպ մանկական դատողթյններին` երեխաները
կարող են նաև ճիշտ եզրակացթյններ անել և լծել բավականին
դժվար խնդիրներ:
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Հոգեբանների կարծիքով ճիշտ պատասխաններ կարելի է ակնկալել որոշակի պայմանների դեպքմ: Աﬔնից առաջ երեխան պետք է
հասցնի մտապահել խնդիրը, բացի այդ՝ խնդրի պայմանները նա պետք
է պատկերացնի: Հետևաբար անհրաժեշտ է այնպես ձևակերպել խնդիրը, որ այն հասկանալի լինի երեխային:
Կիրառելով զրյցի, հարցման, գիտափորձի ﬔթոդները` Պիաժեն
եզրակացնմ է, որ ﬔծահասակը մտածմ է, դատմ է սոցիալապես
(այսինքն մտովի դիմմ է մյս մարդկանց), նյնիսկ եթե ﬓմ է ինքն
իր հետ ﬔնակ, իսկ երեխան մտածմ է էգոցենտրիկ (եսակենտրոն),
նյնիսկ երբ գտնվմ է մյսների շրջապատմ: Նա խոսմ է բարձրաձայն` չդիﬔլով ոչ ﬔկին: Էգոցենտրիկ մտածողթյան դեպքմ երեխան կենտրոնացած է իր դիրքերի, իր հետաքրքրթյնների վրա և ի
վիճակի չէ իրեն կողքից նայել քննադատորեն:
ՄՏԱԾՈՂMԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ
1. Պատկերներով քարտեր, որոնցից ﬔկը չի վերաբեր.մ մյ.սներին, այս կամ այն հատկ.թյ.նով չի համապատասխան.մ
(ﬔծթյամբ, ձևով, գյնով կամ ըստ դասակարգման խմբի) կամ
«Չորրորդն ավելորդ է» ﬔթոդիկան:
2. Առաջադրանքներ, որտեղ պետք է գտնել այն հասկաց.թյ.նը,
որը չի վերաբեր.մ մյ.սներին:
3. Առաջադրանքներ, որոնք պահանջ.մ են տրամաբանական լ.ծ.մ, կամ գտնել օրինաչափ.թյ.նները (Գտի´ր օրինաչափթյնը և շարնակիր շարքը):
4. Օրինաչափ.թյ.ններ գտնել. առաջադրանքները զարգացն.մ
են երեխայի տրամաբանական մտածող.թյ.նը, սովորեցն.մ
են հաﬔմատել, դատող.թյ.ններ անել, դասակարգել և եզրակաց.թյ.ններ անել:
5. «Պարզ անալոգիաներ», «Բարդ անալոգիաներ» ﬔթոդիկան:
6. Սյ.ժետային նկարներ՝ հաﬔմատ.թյան համար:
7. Տարբեր բարդ.թյան սյ.ժետային նկարներ (պարզ, թաքնված
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իմաստով, անհեթեթ բովանդակթյամբ, իրադարձթյնների հաջորդականթյն պատկերող նկարների շարք)
8. «Առարկաների դասակարգ.մ» ﬔթոդիկան (Տարբեր խմբերի
առարկաներով քարտերի հավաքած` դասակարգել կարողթյնը հետազոտել համար):
9. Հանել.կներ:
10. Վենգերի «Սխեմատիզաց.մ» ﬔթոդիկան, որը հետազոտմ է
ակնառ-պատկերավոր մտածողթյան զարգացման մակարդակը,
ինչպես նաև տարածական կողﬓորոշմը (12 էջ-ից բաղկացած):
11. Բառերի բլանկեր` ասոցիացիաների հետազոտման համար
(տարբերակներից ﬔկը` հակառակ իմաստ նեցող բառերի շարք):
12. Առածներ և ասացվածքներ:
Նշվածներից ﬕ քանիսը ներկայացնենք ավելի մանրամասն:
«Չորրորդն ավելորդ է» ﬔթոդիկան իրենից ներկայացնմ է
պատկերներով քարտեր, որոնցից ﬔկը այս կամ այն հատկթյնով
չի համապատասխանմ մյսներին` ﬔծթյամբ, ձևով, գյնով կամ
ըստ դասակարգման խմբի: Ընդ որմ՝ քարտերը տարբեր են լինմ
ըստ բարդթյան աստիճանի` կախված հետազոտվողի տարիքից:
Նկար 22-մ պատկերված քարտերով կարելի է հետազոտել 3-4 տարեկան երեխաների մտածողթյնը, իսկ նկար 23-ի քարտերով՝ արդեն
ավելի բարձր` 5-6 տարեկան երեխաներինը: Կրտսեր դպրոցահասակները կարող են առանց պատկերային ղեկցման գտնել նկար 23ա-մ
պատկերված չորս բառերից տարբերվող ավելորդը, իսկ նկար 23բ և
23գ քարտերի բառերից չորրորդ ավելորդները կնշեն արդեն ավելի
բարձր տարիքի` 11-13 տարեկան երեխաները:
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նկար 22

ա)

բ)
նկար 23

գ)

Տարբեր բարդ.թյան սյ.ժետային նկարների ընկալ.մ և ըմբռն.մ
ﬔթոդիկա:
Թաքնված իմաստ նեցող նկարների ընկալմ և ըմբռնմ ﬔթոդիկայի կիրառման նպատակն է բացահայտել երեխաների` սյժեն
ամբող ջական ձևով ըմբռնել, մարդկանց մտքերն  զգացմնքները
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հերոսների ﬕﬕկաների և ժեստերի հիման վրա որոշել, ինչպես նաև
պատճառահետևանքային կապեր հաստատել կարողթյնը, որն
ընկած է պատկերված իրավիճակի հիմքմ (նկ. 24):
Նկարագր.թյ.ն. Երեխայի առջև հաջորդաբար դնմ են նկարներ
և խնդրմ են ասել, թե ինչ է կատարվել նկարմ, այսինքն՝ բացատրել
պատկերվածի իմաստը:

նկար 24
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.ն: Նորմալ մտավոր
զարգացմ նեցող երեխաները 7-9 տարեկանմ ըմբռնմ են ﬕտքը, որը նկարիչը ցանկացել է փոխանցել «Հեծանվորդ» նկարմ: «Երկ» նկարի վերլծթյան ժամանակ կարող են առաջանալ որոշակի
դժվարթյններ, բայց ղղորդող հարցը օգնմ է երեխաներին հասկանալ այդ նկարի իմաստը:
Հոգեկան զարգացման հապաղմ նեցող երեխաներին անհրաժեշտ է ավելի զգալի օգնթյն (ղղորդող հարցերի կարիք նեն):
Այդ տարիքի մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները սահմանափակվմ են նկարի պարզ նկարագրթյամբ, չեն հասկանմ հերոսների ﬕﬕկաները և ժեստերը: Պատﬔլ ընթացքմ նրանք վերադառնմ են իրենց փորձից ծանոթ իրավիճակների նկարագրթյանը:
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Օրինակ, սկսմ են պատﬔլ, թե ինչպես են հեծանիվ քշել և ընկել, կամ
ինչպես է հեծանիվի շղթան թռել և այլն: Նկարի իմաստը նրանց հասանելի չէ, օգնթյնը` անարդյնավետ [3]:
Անհեթեթ պատկերներով նկարների ընկալմ և ըմբռնմ ﬔթոդիկայի կիրառման նպատակն է վերհանել` ինչքանով է երեխաների
կողﬕց հասկացվմ պատկերվածի անհեթեթթյնը, շրջապատող
աշխարհի մասին նեցած ընդհանր պատկերացﬓերի պաշարը,
հզական դրսևորﬓերի բնյթը, հմորի զգացման առկայթյնը:
Նկարագր.թյ.ն. Երեխայի առջև դնմ են անհեթեթ պատկերներով
նկար և դադար են տալիս` հետևելով հզական արձագանքին, իսկ հետո
հարցնմ են` դր է գալիս արդյոք նկարը և ինչով է դր գալիս (նկ. 25):

նկար 25
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.ն: Նորմալ մտավոր
զարգացմ նեցող երեխաներն արդեն 4 – 4.5 տարեկանմ հասկանմ են պատկերվածի անհեթեթթյնը: Նրանք ժպիտով, ծիծաղով և
զարմանքով են ընկալմ նկարները, իսկ որոշ դեպքերմ արտահայտթյններ են անմ. «Աﬔն ինչ խառնված է», «Այսպես չի լինմ» և
այլն: Առկա է վառ արտահայտված ցանկթյն դիտել ամբողջ նկարը:
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Հոգեկան զարգացման հապաղմ նեցող երեխաները հասկանմ են
պատկերվածի անհեթեթթյնը, բայց դիտարկել համար կարիք նեն
վեր հանող հարցերի: Հետաքրքրթյնն ավելի քիչ է արտահայտված:
Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաներն նակ են հասկանալ
անհեթեթթյնը ավելի ﬔծ տարիքմ (8 - 9 տարեկանմ), բայց
նյնիսկ հասկացման դեպքմ չեն դրսևորմ հզական արձագանք`
սահմանափակվելով տեսածի թվարկմով: Նրանք կարիք նեն
մշտական ղղորդման «Իսկ է՞լ ինչը այն չէ» տիպի հարցերի ﬕջոցով:
Այս նկարները կարող են կիրառվել լսողթյան խնդիրներ նեցող
երեխաների հետ: Դրանք կարելի է կիրառել նաև սենսորային ալալիայի
ժամանակ, քանի որ այս առաջադրանքը չի պահանջմ խոսքային
հրահանգ [7]:
Առարկաների (պատկերների) դասակարգ.մ ﬔթոդիկայի կիրառման նպատակը ընդհանրացման և վերացարկման գործընթացների բնյթի որոշﬓ է, օբյեկտների խմբավորման նակթյնը՝
հիﬓված էական հատկանիշների հիման վրա, գործողթյնների
մտածվածթյնը, տրամաբանական կապեր հաստատել կարողթյնը, շադրթյան կայնթյնն  ծավալը, աշխատնակթյնը:

նկար 26
Նկարագր.թյ.ն. Երեխաներին ներկայացնմ են քարտերի խմբ,
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որոնցից յրաքանչյրի վրա պատկերված է ﬔկական առարկա: Տրվմ
է հրահանգ. «Դասավորի՛ր քարտերը ըստ խմբերի» (նկ. 26):
Անհրաժեշտ է հասկանալ՝ ինչն է երեխան դնմ խմբավորման
հիմքմ և ինչպիսի բառով է նա նշանակմ առարկաների այս կամ
այն խմբը: Ապա տալիս են հաջորդ հրահանգը. «Արա՛ այնպես, որ
խմբերը դառնան ավելի քիչ: Ասա՛, թե որ խմբերը կարող են ﬕավորվել
և ինչպես անվանվել»: Կարևոր է պարզել, թե ինչպիսի հատկանիշներ
է երեխան դնմ նոր ﬕավորման հիմքմ (էական, պատահական,
արտաքին և այլն):
Հետազոտ.թյան արդյ.նքների վերլ.ծ.թյ.ն: Նորմալ մտավոր
զարգացմ նեցող երեխաները 7 – 9 տարեկանմ, ﬔծահասակի
կողﬕց նվազագյն օգնթյան դեպքմ, հաﬔմատաբար հեշտ են
տեղափոխվմ իրավիճակային ﬕավորﬓերից դեպի էական հատկանիշների վրա հիﬓված ﬕավորﬓերին:
Հոգեկան զարգացման հապաղմ նեցող երեխաներն նենմ են
դժվարթյններ խմբերի ընդլայնման ժամանակ և աշխատանքի ընթացքմ կարիք նեն ղղորդող ﬕջամտթյնների:
Մտավոր խնդիրներ նեցող երեխաները, նյնիսկ ավելի ﬔծ տարիքմ, խմբավորմ են առարկաները՝ հիﬓականմ հիﬓվելով իրավիճակային կամ պարզապես ակնառ հատկանիշների վրա: Նրանց
տրվող օժանդակթյնը քիչ ազդեցթյն է թողնմ [4]:
ԳԻՐ ԵՎ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈւՈւՆ
Գիրն  ընթերցանթյնը խոսքային գործնեթյան ձևավորման
բարդ  բազմամակարդակ պրոցեսներ են, որոնց իրականացմանը
մասնակցմ են ﬕ շարք վերլծիչներ՝ խոսքալսողական, խոսքաշարժողական, տեսողական, տեսողատարածական, ընդհանր շարժողական: Նրանց ﬕջև գրի  ընթերցանթյան պրոցեսմ ձևավորվմ է
սերտ կապ  փոխկապակցվածթյն:
Գիրն  ընթերցանթյնը համակարգային ֆնկցիաներ են, ստի այդ համակարգի որևէ օղակի կամ օղակների ոչ լիարժեք աշխատանքը բերմ է ամբողջ համակարգի ոչ լիարժեք աշխատանքին: Գրի
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 ընթերցանթյան գործընթացներին գործնականմ մասնակցմ է
ամբողջ գլխղեղը։
Դիսգրաֆիան գրի գործընթացի մասնակի խանգարﬓ է, որը
դրսևորվմ է կայն կրկնվող սխալներով և պայմանավորված է գրի
համար պատասխանատ բարձրագյն հոգեկան ֆնկցիաների
թերզարգացմամբ:
Դիսլեքսիան ընթերցանթյան գործընթացի մասնակի խանգարﬓ է, որը դրսևորվմ է կայն և կրկնվող սխալներով և պայմանավորված է ընթերցանթյան համար պատասխանատ բարձրագյն
հոգեկան ֆնկցիաների թերզարգացմամբ:
Ռիսկի խ.մբը (ովքեր կարող են նենալ գրի  ընթերցանթյան
խանգարﬓեր)
ձախլիկները, որոնց սովորեցնմ են կիրառել ձախի փոխարեն աջ
ձեռքը,
ԽԸԹ նեցող երեխաները,
ﬔկից ավելի լեզներով հաղորդակցվող ընտանիքների երեխաները,
հնչյնա-հնչյթային թերզարգացմ նեցող երեխաները,
երեխաները, մ ծնողները ձգտմ են երեխաներին վաղ սովորեցնել կարդալ,
երեխաները, մ նյարդաբանները ախտորոշել են ﬕնիմալ ղեղային դիսֆնկիցիա, շադրթյան պակաս կամ հիպերակտիվթյն, հոգեկան զարգացման հապաղմ:
Խոսքային դժվար.թյ.ններն են՝
-

տառերի գրթյան աղավաղմը,

-

գրաֆիկորեն մոտ տառերի փոխարինմը ﬕմյանցով,

-

հնչարտաբերթյամբ մոտ հնչյնների փոխարինմը ﬕմյանցով,

-

բառի հնչյնատառային կառյցի աղավաղմ (տառերի բացթողմներ, ավելացﬓեր, (վանկերի ավելացﬓեր  բացթողﬓեր),

-

նախադասթյան կառյցի աղավաղմը (բառերի մասերի առանձին գրմ, բառերի ﬕացմ իրար),
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-

ագրամատիզմը (խոսքի քերականական կողﬕ խանգարմ),

-

հայելային գիրն  ընթերցանթյնը,

-

նորմայից դանդաղ ընթերցմը,

-

ընթերցածի իմաստի ոչ լիարժեք ընկալմը,

-

տողից տող թռիչք կատարելը,

-

հոլովական վերջավորթյնների շփոթմը,

-

առաջին ընթերցած տառերից բառի գշակելը,

-

վանկային փոխարինﬓերը կամ բացթողﬓերը,

-

բառերի փոխարինﬓերն այլ բառերով,

-

հնչողթյամբ մոտ տառերի փոխարինﬓերը։
Ոչ խոսքային դժվար.թյ.ններն են՝

-

ձևերի  ﬔծթյնների ոչ լիաժեք պատկերացմը,

-

մարﬓի աջ  ձախ մասերը տարբերակել դժվարթյնները,

-

հավասարակշռված
դժվարթյնները,

-

շադրթյան պակասը, որը երբեﬓ ղեկցվմ է հիպերակտիվթյամբ,

-

ջեռքի մկանների բարձր կամ ցածր տոնսը, որն ղեկցվմ է
արագ հոգնածթյամբ։

(կոորդինացիոն)

շարժﬓեր

կատարել

Մանկավարժահոգեբանական աշխատանքի հիﬓական .ղղված.թյ.նը.
Գրի և ընթերցանթյան խանգարﬓերի հաղթահարման հիﬓական ﬕջոցներն  ﬔթոդներն են.
-

ականների զարգացմանն ղղված վարժթյններ,

-

ռիթﬕկ-խոսքային վարժթյններ,

-

ձեռքերի համաչափ հայելային պատկերմ (նմանակմ),

-

տեսողական թելադրթյն (տես՝ Ի. Տ. Ֆեդորենկոյի ﬔթոդիկա),

-

հնչյթային ընկալմանը, վերլծթյանն
ղղված խաղեր  վարժթյններ,

-

բարբառային խոսքի, շտասելկների, առակների, առածների կի-



համադրթյանն
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րառմ՝ արտաբերական ապարատի աշխատանքի բարելավման
նպատակով,
-

ինտելեկտալ, զարգացնող բառախաղեր՝ անագրամմաներ (ﬕ
բառի տառերն օգտագործելով կազﬔլ այլ բառեր), ռեբսներ, կախարդական շղթա (գտնել բառի ասոցիատիվ զյգը, օրինակ՝ հիվանդթյն-կարﬕր խաչ, կով-կաթ, դրոշ-երկիր), բառային լաբիրինթ (խառը դասավորթյան տառերից կազﬔլ բառեր), բառային
մատրյոշկաներ (երկար բառից կազﬔլ կարճ բառեր և դասավորել
հերթականթյամբ՝ ըստ տառերի քանակի) և այլն,

-

բարձրաձայն ընթերցանթյն,

-

աշխատանք հատկ վանկային, տառային աղյսակներով,

-

բառային աշխատանք՝ բոլոր անծանոթ բառերի բացատրթյամբ,

-

աշխատանք համակարգչով, որի դեպքմ, թե՛ անընթեռնելի ձեռագրի հետ կապված խնդիրներն են հաղթահարվմ, թե՛ նրբ շարժնակթյան հետ կապված խնդիրները, որոնց պատճառով երեխան
չի կարողանմ բռնել գրիչ կամ մատիտ [19]։
ԿԱՐԴԱԼՈւ ԵՎ ԳՐԵԼՈւ ՀՄՏՈւՈւՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆՆ
ՈւՂՂՎԱԾ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ,
ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տեսողական թելադր.թյ.ն (Ի. Տ. Ֆեդորենկոյի ﬔթոդիկա)

Ի.Տ. Ֆեդորենկոյի ﬔթոդիկայով տեսողական թելադրթյնների կիրառմը նպաստմ է վարժ կարդալ հմտթյան ձևավորմանը,
շադրթյան, տեսողական և օպերատիվ հիշողթյան զարգացմանը,
ղղագրական սխալներ թյլ տալ հավանականթյան նվազեցմանը:
Ավելի արդյնավետ է տեսողական թելադրթյններ գրելը սկսել
հենց առաջին դասարանից, երբ սցչի առաջ խնդիր է դրված սովորողների մոտ ձևավորել կարդալ հմտթյնը:
Տեսողական թելադրթյնների անցկացման ﬔթոդիկայի էթյնը կայանմ է հետևյալմ.
Թելադրթյան նյթն իր ﬔջ ներառմ է 18 հավաքած՝ 6-ական
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նախադասթյամբ: Յրահատկթյնը հետևյալն է. եթե առաջին
նախադասթյնը պարնակմ է ընդաﬔնը 2 բառ՝ 8 տառ, ապա
վերջին՝ 18-րդ հավաքածն պարնակմ է 46 տառ: Նախադասթյան երկարթյան աճը կատարվմ է աստիճանաբար՝ 1 կամ 2 տառով: Բոլոր 18 հավաքածների հետ աշխատանքը տևմ է մոտ երկ
աﬕս: Այսպիսով, երկ ամսմ օպերատիվ հիշողթյնը այնքանով է
զարգանմ, որ սովորողը կարողանմ է հիշել 46 տառից, այսինքն 8-9
բառից կազմված նախադասթյնը:
Էկրանին ցյց է տրվմ որևէ հավաքածից 1 նախադասթյն,
իսկ ﬓացած 5-ը փակված է լինմ: Այնհետև հաջորդաբար ցցադրվմ են մյս նախադասթյնները, և երեխան պետք է սահմանված
ժամանակահատվածմ (այն տրված է աղյսակմ՝ վայրկյաններով)
մտքմ կարդա և փորձի մտապահել այն: Ժամանակի ավարտից հետո
նախադասթյնը փակվմ է, և երեխան գրմ է այն տեսողական
թելադրթյնների համար նախատեսված տետրմ:
Երբ երեխան գրմ է առաջին նախադասթյնը, ապա ցյց ենք
տալիս երկրորդը: Սահմանված ժամանակի ավարտից հետո երեխան
գրմ է նաև դա: Այնհետև նյն սկզբնքով գրմ են հավաքածի
բոլոր նախադասթյնները [20]: Այս ամբող ջի համար երեխան ծախսմ է մոտավորապես 5-8 րոպե ժամանակ: Թելադրթյնները գրմ
են տետրերմ, քանի որ աշխատանքը տարվմ է ﬕ քանի օր, ﬕնչև
որ երեխան սկսի հեշտթյամբ կատարել առաջադրանքը:
Տեսողական թելադրթյններ պետք է գրել աﬔն օր: Եթե չի պահպանվմ այս պայմանը, ապա աշխատանքը դառնմ է անարդյնավետ և հնարավոր չէ հասնել ի սկզբանե դրված նպատակին:
Ստորև ներկայացված է Ի.Տ. Ֆեդերենկոյի ﬔթոդիկայի հիման վրա
կազմված տեքստերի 1 ամբող ջական հավաքած [21]:
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Թելադր.թյ.ն 1
№
1
2
3
4
5
6

Տեքստ
Բակը ﬔծ է։
Հավը թռավ։
Շնը փախավ։
Անին երգեց։
Արան քնեց։
Ես հեռացա։

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

8
8
9
9
8
8

4
4
4
4
4
4

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

10
11
11
11
11
10

5
5
5
5
5
5

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

12
12
12
12
12
13

6
6
6
6
6
6

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

12
13
12
14
13
12

6
6
6
6
6
6

Թելադր.թյ.ն 2
№

Տեքստ

1
2
3
4
5
6

Գետը վարար է։
Կաթը սպիտակ է։
Տորթը քաղցր է։
Ծիտը ծլվլմ է։
Ծառը ծաղկել է։
Խոտը կանաչ է։

Թելադր.թյ.ն 3
№
1
2
3
4
5
6

Տեքստ
Տղան դաս է անմ։
Անձրևը թափվեց։
Կովը խոտ կերավ։
Հատակը փայլեց։
Արևը տաքացրեց։
Արջը ﬔղր կերավ։

Թելադր.թյ.ն 4
№
1
2
3
4
5
6
54

Տեքստ
Արծաթը ﬔտաղ է։
Կատն մկ է տմ։
Կյանքն անգին է։
Արան ջրեց ծաղիկը։
Ժամանակը ոսկի է։
Ճաշը տաքացել է։

Թելադր.թյ.ն 5
№

Տեքստ

1
2
3
4
5
6

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

14
14
14
14
14
13

7
7
7
7
7
7

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

15
15
16
17
18
18

8
8
8
8
8
8

Առածը խոսքի աղն է:
Բն վայրի թռչն է։
Կարիճը թնավոր է։
Ջայլամը ձ է ածմ։
Ձկը ջրմ է ապրմ։
Դեղահաբը դառն է։

Թելադր.թյ.ն 6
№

Տեքստ

1
2
3
4
5
6

Մարդը երկ աչք նի։
Նստարանը փայտից է։
Ջրն ընկածը կթրջվի:
Կինը հարյր սիրտ նի:
Կատաղած կատն մլավեց։
Կրիան դանդաղաշարժ էր։

Թելադր.թյ.ն 7
№

Տեքստ

1
2
3
4
5
6

Դռը բացվել էր քամց։
Սր մատիտը կոտրվեց։
Պաղպաղակը հալվել էր։
Ջրի բերածը քաﬕն կտանի:
Բին աչք տվին, հոնք էլ զեց:
Աշնանը տերևները թափվեցին։

Տառերի Ց.ցադրման ժամանակաքանակ
հատված (վայրկյան)
17
16
17
19
21
22

6
6
6
6
6
6

Թելադր.թյ.ն 8
№
1
2
3
4
5
6

Տառերի Ց.ցադրման ժամանակաքանակ
հատված (վայրկյան)
Լավ հովիվը չորս աչք նի:
19
6
Շանը տեսավ, փայտը հիշեց:
19
6
Էշն ինչ իմանա նշն ինչ է:
19
6
Ճաղատի մոտ սանր չի գտնվի:
20
6
Աշխարհն աղով, աղն էլ համով:
21
6
Հայի վերջին խելքն է գովելի:
22
6
Տեքստ
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Թելադր.թյ.ն 9
№
1
2
3
4
5
6

Տեքստ

Տառերի Ց.ցադրման ժամանակաքանակ
հատված (վայրկյան)

Գժի համար աﬔն օր զատիկ է:
Զատկի տոնի ձ ենք ներկմ։
ժողովրդական երգ ենք երգմ։
Պարմ ենք հայկական պարեր։
Զատկի ծեսին ձկ ենք տապակմ։
Նվագմ ենք դհոլ, զռնա, սազ։

20
20
22
21
23
21

5
5
5
5
5
5

Թելադր.թյ.ն 10
№

Տեքստ

1
2
3
4
5
6

Տառերի Ց.ցադրման ժամանակաքանակ
հատված (վայրկյան)

Վերքը լավանմ է, սպին՝ ﬓմ:
Բակմ շատ երեխաներ կային:
Աﬔն թռչն իր բյնն է գովմ:
Ադամանդը ցեխի ﬔջ էլ կփայլի:
Այդ ծաղիկներն անշ հոտ նեն:
Ես նոր եմ սկսել լողալ սովորել:

21
21
22
23
23
24

4
4
4
5
5
5

Թելադր.թյ.ն 11
№
1
2
3
4
5
6

Տեքստ
Հիմարը խոսմ է, խելոքը լռմ է:
Աղվեսն իր պոչին վկա էր բերմ:
Աﬔն անգամ գետը գերան չի բերի:
Մգ երկնքմ փայլմ են աստղերը:
Անգետիկն օդմ րախ երգմ էր:
Ձն գողացողը ձին էլ կգողանա:

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված
(վայրկյան)

23
23
24
25
23
23

5
5
5
5
5
5

Թելադր.թյ.ն 12
№
1
2
56

Տեքստ
Տղան կորցրել էի իր սիրելի շանը:
Ադամանդն աղբանոցմ էլ կփայլի:

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված
(վայրկյան)

25
25

4
4

3
4
5
6

Արտը խախտ է, մահանան կարկտն է:
Անձրևից հետո շողաց պայծառ արևը:
Ձյան տակից երևմ էր ձնծաղիկը:
Անտառի բյսերը փնտրմ էին արևին:

24
24
24
27

4
4
4
7

Թելադր.թյ.ն 13

№

Տեքստ

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման
ժամանակահատված
(վայրկյան)

1

Նա մոռացել էր առաջադրանքների տետրը:

30

5

2

Նա փնտրմ էր իր լավագյն ընկերներին:

30

5

3

Կայարանմ կանգ առավ մարդատար
գնացքը:

31

6

4

Հերոսը ﬔկ անգամ է ﬔռնմ, վախկոտը՝
հազար:

33

6

5

Եթե չշտապես, ձվից դրս եկած ճտը
կտեսնես:

33

6

6

Անձրևի խոշոր կաթիլներն ընկան երկրի
վրա:

33

6

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման
ժամանակահատված
(վայրկյան)

Թելադր.թյ.ն 14
№

Տեքստ

1

Ժլատ մարդիկ բարեկաﬓեր չեն նենա:

28

5

2

Զվարճալի կապիկներն անընդհատ պարմ էին:

33

6

3

Հանկարծ նապաստակի բեղերը շարժվեցին:

31

6

4

Ծաղիկները դանդաղ արթնացան ձﬔռային քնից:

35

6

5

Ամպերից ազատված արևն իր շողերը
տարածեց երկրի վրա:

41

7
57

Եթե գործը վաղվան ﬓաց, իմացիր որ
կորավ գնաց:

6

35

5

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

Թելադր.թյ.ն 15

№

Տեքստ

1

Նապաստակները քնել էին վայրի մասրեն թփի տակ:

37

6

2

Երբ ճյղ ես նկարմ, պետք է լսես քամ
շնչը։

33

5

3

Բարին որ չլիներ, չարն աշխարհը կքանդեր։

31

5

4

Կապյտ ծովի վրա լողմ էր նավակը:

27

4

5

Կենդանաբանական այգ կապիկը որոշել էր ճամփորդել:

41

7

6

Իր ընկերների հետ ﬕասին նա զարդարեց օդապարիկը:

39

5

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

Թելադր.թյ.ն 16

№

Տեքստ

1

Երկինքը մթնեց, և անձրևն ժգնթյամբ
թափվեց։

35

5

2

Նա հաղթեց երիտասարդ նկարիչների
մրցյթմ:

35

5

3

Ձիերին էին պայտմ գորտերը թաթերը
ﬔկնեցին:

36

5

4

Երկ նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ
ﬔկին չի բռնի:

38

6

5

Նա շտապմ էր հասնել տն, որտեղ
իրեն էին սպասմ ծնողները:

44

6

6

Կզեի իմանալ, թե երկնքի աստղերը ինչ են փայլմ:

38

6

58

Թելադր.թյ.ն 17

№

Տեքստ

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

1

Աչքերը գնմ են տեսնել այն, ինչ
ականջները լսել են:

40

6

2

Խոսքերը ﬕայն խանգարմ են իրար լավ
հասկանալն:

39

6

3

Աﬔնակարևորը հնարավոր չէ տեսնել ﬕայն աչքով:

38

6

4

Անտառի ﬔջ՝ ինչ-որ տեղերմ, աղբյրներ են թաքնված:

39

6

5

Արևը չորացրել էր լվացքը  փաթաթել
պարանին։

35

5

6

Նա կարդացել է պահարանի բոլոր գրքերը, բացի այդ ﬔկից:

42

6

Տառերի
քանակ

Ց.ցադրման ժամանակահատված (վայրկյան)

Թելադր.թյ.ն 18

№

Տեքստ

1

Մենք բոլորս գալիս ենք հեքիաթից և ﬔր
մանկթյնից։

41

5

2

Անգետիկը խնդրեց, որ իրեն էլ վերցնեն
ճամփորդթյան:

41

5

3

Առավոտյան հենց արթնանաս, կարգի
կբերես քո մոլորակը:

42

5

4

Երբ մարդը շատ է զմ սրամտել, ակամայից ﬕ սխալ բան է ասմ:

45

6

5

Ճանապարհը շատ երկար էր, սակայն աղբյրը երբեք չէր հոգնմ:

46

6

59

ՎԱՐԺՈւՈւՆՆԵՐ, ԽԱՂԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐՆԵՐ
Խաղ «Հետաքրքրասիր.թյ.ն»
Նպատակ. Թլացնել երեխաների մտավոր և ֆիզիկական լարվածթյնը, ինչպես նաև զարգացնել տառի գրաֆիկական պատկերի
ընկալմը։
Ուղեց յց. Խմբավարը պարապմնքի ավարտից հետո ասմ է.
«Նախքան դք կգնաք տն, ես զմ եմ ձեզնից յրաքանչյրին
նվիրել տառեր: Ես ձեր անվան տառերի ﬕջից կընտրեմ որևէ ﬔկը և մատով կնկարեմ այն ձեր ձեռքի ﬔջ կամ՝ ﬔջքին: Դք պետք է ասեք, թե որ
տառն եմ նկարել: Ձեզանից յրաքանչյրը հերթով թող մոտենա
ինձ, որպեսզի ես կարողանամ այդպես բոլորին հրաժեշտ տալ»:
Խաղ «Արագ կողﬓորոշվիր»
Նպատակ. Զարգացնել երեխայի բառ կազﬔլ, տարածթյան ﬔջ
կողﬓորոշվել, թիմով աշխատել կարողթյնը, տեսողական ընկալմը, խոշոր մոտորիկան։
Ուղեցյց. Խաղավարը մասնակիցներին բաժանմ է երկ խմբի։ Յրաքանչյր երեխայի տալիս է ինքնասոսնձվող թղթի վրա գրված ﬔկ տառ, որը փակցվմ է երեխայի հագստին։ Երկ խմբին էլ
տրվմ են ﬕևնյն տառերը, օրինակ՝ Վ, Ա, Շ, Ու, Ն, Գ, Դ, Ր։ Դրանցով կարելի է շատ բառեր կազﬔլ։ Խաղավարն ասմ է որևէ բառ, օր.՝
վարնգ, իսկ մասնակիցները բառը լսելց հետո պետք է անﬕջապես կանգնեն իրար կողք այնպես, որ կարդացվի նշված բառը։ Հաղթող կճանաչվի այն խմբը, որն արագ և ճիշտ կկազﬕ բառերը։
Խաղ «Գտի՛ր թաքնված բառը»
Նպատակ. Զարգացնել երեխայի շադրթյնը կենտրոնացնել
կարողթյնը, բառն ամբող ջական ընկալել կարողթյնը։
Ուղեց յց. Երեխային տրվմ են խառը դասավորված տառեր, այդ
տառերի շարքից երեխան պետք է գտնի  ընդգծի առաջարկվող բառը:
Օրինակ` ծաղիկ:
ծվբծաղիկնըգ
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ակօքհղզծաղիկ
ղծաղիկռիկյահնծխ
լտծահգիկծաղիկ
Խաղ Լռ.թյ.ն
Նպատակ. Զարգացնել գրավոր խոսքը, շադրթյնը կենտրոնացնել կարողթյնը։
Անհրաժեշտ պարագաներ. կապյտ և կարﬕր շրջանաձև քարտեր։
Ուղեց յց. Այս խաղի ժամանակ ոչ ոք իրավնք չնի խոսել,
անգամ խաղավարը: Գրատախտակին գրվմ են ղղագրական արժեք նեցող բառեր` բաց թողնված տառերով: Խաղավարը ժեստերի
ﬕջոցով կանչմ է աշակերտներից ﬔկին գրատախտակի մոտ: Նա
գնավոր կավիճով լրացնմ է բաց թողած տառը: Եթե ճիշտ է երեխան, ապա խաղավարը ցյց են տալիս կապյտ շրջանը, եթե սխալ
է, խաղավարը հրավիրմ է ﬔկ այլ երեխայի սխալն ղղել համար:
Խաղը ﬔծ ոգևորթյն է առաջացնմ երեխաների մոտ, նրանք
ստանձնմ են «ստգողի» պատասխանատվթյն:
Խաղ «Սխալներ»
Նպատակ. Զարգացնել շադրթյնը կենտրոնացնել, նախադասթյան իմաստն ընկալել կարողթյնը։
Ուղեց յց. Խաղի մասնակիցները շրջան են կազմմ: Խաղավարը
նախադասթյն է ասմ, որոնց ﬔջ կան սխալներ:
Սխալ նախադաս թյ նների օրինակներ.
-

Ամռանը ցրտ է։
Ձմռանը ծառերի վրա մրգեր են աճմ։
Թռչնները ձմռանը հետ են գալիս տաք երկրներից։
Մարդիկ թրջվել էին արևի պատճառով։
Կենդանիները ձմռանը երամ են կազմմ։
Պաղպաղակը հալվել էր սառյցից։
Նախադասթյնները յրաքանչյր խաղի մասնակցի առաջարկվմ են հերթականթյամբ: Նա, ով նախադասթյան ﬔջ սխալ
չգտնի, դրս է գալիս խաղից: Այս դեպքմ նյն առաջադրանքը առա61

ջարկվմ է հաջորդ խաղացողին: Հաղթմ է նա, ով վերջմ է ﬓմ։
Խաղ «Քանդված նախադաս.թյ.ններ»
Նպատակ. Զարգացնել խոսքը շարահյսորեն ճիշտ կառցել
կարողթյնը։
Ուղեց յց. Խաղավարը տալիս է խմբերին «քանդված նախադասթյան» բառերը: Երեխաները արագ պետք է ճիշտ դասավորեն նախադասթյան բառերը` կանգնելով ճիշտ տեղմ: Հաղթմ է այն խմբը,
որի «նախադասթյան անդաﬓերը» աﬔնաարագն են կողﬓորոշվմ  ճիշտ տեղմ կանգնմ:
Նախադաս թյան օրինակներ.
-

Ստանալով, ձեռք, բեր մ, են, գիտելիք, կրթ թյ ն։

-

Երկնք մ, արևը, պայծառ, էր, շող մ, պարզ։

-

Բարակ, ան մ, էր, աղ ջիկը, հյ սք, թելերով։

-

Զգեստը, մայրիկը, գեղեցիկ, արդ կեց։
Խաղ «Հետադարձ նկարչ.թյ.ն»
Նպատակ. Զարգացնել մանր շարժնակթյնը, գրավոր խոսքը։

Ուղեց յց. Երեխաներից ﬔկն անշարժ բռնմ է մատիտը և ամր
սեղմմ այն ստվարաթղթին, իսկ մյսը շարժմ է ստվարաթղթը
մատիտի տակ, որպեսզի ստացվի նկար: Սկզբմ դրանք պետք է լինեն
հասարակ պատկերներ` երկ զգահեռ գծեր, խաչ, եռանկյն, քառակսի, օվալ, շրջան, իսկ հետո տառեր, առարկաների րվագծեր,
կենդանիներ և այլն։
Խաղ «Որոնողական բառային աղյ.սակներ»
Նպատակ. Զարգացնել շադրթյնը կենտրոնացնել կարողթյնը, բառային հիշողթյնը, գրավոր խոսքը։
Ուղեց յց. Որոշակի ժամանակ է տրվմ երեխային աղյսակը
նայել՝ «լսանկարել» համար, հետո խաղավարը երեխայից վերցնմ է աղյսակը  ասմ է բառեր, երեխան պետք է ասի այդ բառերը կան աղյսակմ, թե` ոչ։
Աղյ սակի օրինակ.
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անտառ
շն
պահարան
զգեստ

գրիչ
գիրք
ասեղ
մկ

ռետին
աթոռ
սեղան
դռ

Բառերի քանակը կարելի է ավելացնել կամ պակասեցնել՝ համապատասխանաբար փոխելով նաև հիշել համար տրված ժամանակը։
Տառային ընթերցան.թյան հետազոտ.թյ.ն
1. «Անվանի՛ր այս տառերը» կամ «Անվանի՛ր այն տառը, որ ես
ցյց կտամ»[22]։

2. «Կա՞ն տառեր, որոնք ճիշտ չեն գրված, գտի՛ր դրանք»։

63

Վանկային ընթերցան.թյան հետազոտ.թյ.ն
«Կարդա՛ վանկը», «Կարդա՛ այն վանկը, որը ցյց կտամ» կամ
«Ցյց տ՛ր այն վանկը, որը կկարդամ»։
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սա
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գա
մա
մի
շ
լի
վո

հի
նո
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փո
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րա
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ջ
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հա
բա
կ
ﬕ
լա
ֆի

ան
ավ
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ուշ
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օն
ուդ
օկ
էջ
աձ
ար
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աճ

օլ
ահ
աբ
կ
իշ
ալ
իֆ
էն

սաբ
սիհ
գան
մար
միվ
շվ
լին
վոկ

հիչ
նոշ
դկ
նոխ
փող
ձախ
րակ
չակ

ջկ
կոճ
հան
բակ
կս
ﬕս
լավ
ֆիվ

անի
ավո

օնի
դե

օլո
ահա

ամո
իմա
շի
իլի
ովա
ուգա

օկե
էջի
աձա
ար
աչո
աճի

աբի
կ
իշա
ալա
իֆի
էնե

Հնչյ.նահնչ.յթային վերլ.ծ.թյ.ն
1. Գտի՛ր 4-րդ ավելորդը.
բ, գ, բ, բ
ա, , ի, ս
ն, ն, մ, ն
շ, ս, շ, շ
զ, ժ, զ, զ
ղ, խ, ղ, ղ
ձ, ձ, ձ, ծ
2. Գտի՛ր ավելորդ բառը.
Ուսցիչ, ցնցղ, կրիչ
Մարզանք, ժավել, զատիկ
Կրակ, կարագ, մարտ
Բառ, վերելակ, տառ
Հարց, ձագ, ձկ:
3. Անվանի՛ր այն հնչյ.նը, որը՝
 3-րդ տեղմ է
 6-րդ տեղմ է
 3-րդ հնչյնից հետո է
 3-րդ հնչյնից առաջ է
Բառեր՝ պահարան, հեռստացյց, համակարգիչ, դարբին, գիրք,
հեռախոս, բամբակ[23]։
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ
ԱՋԱԿՑՈւԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ
ԱՋԱԿՑՈւԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈւՄ.
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹ
ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ՝ ՈՐՊԵՍ < <ՍՈւՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈւՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ՈւՆԵՑԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Մանկավարժահոգեբանական գնահատմ և աջակցթյն իրականացնել նպատակով մասնագետները երեխայի հաստատթյն
ընդնվել պահից սկսած կազմակերպմ են դիտարկման գործընթացը, որը կարող է տևել 3-6 շաբաթ: Դիտարկմ կարող է իրականացնել ցանկացած մասնագետ, ով աշխատմ է, շփվմ է տվյալ
երեխայի հետ։ Մեթոդի առավելթյնն այն է, որ անցկացման համար
չեն պահանջվմ հատկ պայմաններ, երեխան լրացցիչ չի ծանրաբեռնվմ։
Ինչի՞ համար է պետք դիտարկ.մը.
Երեխայի դիտարկմը անհրաժեշտ է նրա ժեղ կողﬔրը, հմտթյնները, կարողթյններն  նակթյնները բացահայտել,
լրացցիչ աջակցթյնների տեսակները պարզել, ինչպես նաև, երեխայի համապատասխան սﬓառթյնը պլանավորել համար։
Դիտարկմը կազմակերպվմ է երեխայի բնական ﬕջավայրմ,
գործնեթյան բոլոր ձևերմ՝ սﬓական, խաղային, աշխատանքային:
Դիտարկողը պետք է պահպանի հետևյալ կանոնները`
-

լինի անաչառ, անկողﬓակալ,
նստի դասարանի վերջմ կամ խաղասենյակի ﬕ անկյնմ,
չխոսի, չﬕջամտի երեխայի ինքնրյն խաղին,
բացահայտի ոլորտները, որոնք նեն զարգացման կարիք,
կատարի գրառﬓեր։
Դիտարկման աշխատանքները պետք է նախօրոք պլանավորված և
նպատակաղղված լինեն (ի՞նչ և ինչի՞ համար ենք դիտարկմ):
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Դիտարկման ընթացք մ անհրաժեշտ է

շադր թյ ն դարձնել`

-

երեխայի ակտիվթյանն  մասնակցթյանը գործնեթյան բոլոր ձևերմ,

-

կարգ  կանոնին ենթարկվել կարողթյանը,

-

իրեն տրված հրահանգները, հանձնարարթյններն ընկալել
կարողթյանը,

-

աշխատել տեմպին,

-

շադրթյնը կենտրոնացնել կարողթյանը,

-

խմբմ աշխատել, սովորողների հետ շփվել, հաղորդակցվել
կարողթյանը, վարքին:
Դիտարկման ընթացքմ անհրաժեշտ է բացահայտել նաև.

-

ով է սովորողը,

-

ի՞նչ հետաքրքրթյններ կամ հատկ ձիրք նի,

-

որո՞նք են սովորողի ժեղ կողﬔրը,

-

ո՞րն է նրա զարգացման, հմտթյնների, կարողթյնների և գիտելիքների առկա մակարդակը,

-

որո՞նք են սովորողի դժվարթյններն  կարիքները,

-

ովքե՞ր են սովորողի ընկերները,

-

ո՞վ դեր նի սովորողի կենսագործնեթյան ասպարեզմ,

-

ի՞նչ է անհրաժեշտ սովորողին դասարանմ, տանը, շրջապատմ
հետագա զարգացման և անկախ լինել համար:

Դիտարկման գործընթացին անհրաժեշտ է նաև մասնակից դարձնել երեխայի ծնողին, ստեղծել նրա հետ փոխադարձ վստահթյան
դաշտ, խսափել դաստիարակթյան քննադատական ձևերից  ﬔթոդներից, հստակ պատկերացմ տալ ծնողին երեխայի զարգացման
մակարդակի վերաբերյալ, ծնողների մոտ ձևավորվել իրատեսական
պատկերացﬔր երեխայի խնդրի և սպասվելիք արդյնքների վերաբերյալ։
Դիտարկման արդյնքները գրառվմ են և ամփոփվմ «Դիտարկման արդյնքների ամփոփաթերթ» ձևաթղթմ, որին հաջորդմ է
գնահատման գործընթացը [24]:
67

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Երեխայի անն, ազգանն`______________________________________
Ծննդյան ամսաթիվ` _____/_____/________թ.
Հաստատթյն`

_____________________________________________

1. Տեղեկ.թյ.ններ երեխայի ընդհան.ր ֆիզիկական վիճակի
մասին.
Ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկթյնները______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Հոգնելիթյնը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածթյան դեպքմ_______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Շարժողական ոլորտ.
ա) խոշոր շարժնակթյն__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
բ) մանր/նրբ շարժնակթյն______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Իմացական ոլորտ.
ա) ընկալմ__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
բ) շադրթյն______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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գ) հիշողթյն_______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
դ) մտածողթյն___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Կարդալ., գրել. հմտ.թյ.ններ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Մաթեմատիկական հմտ.թյ.ններ__________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակց.մ___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Հ.զակամային ոլորտ_____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Ինքնասպասարկ.մ և սոցիալական հմտ.թյ.ններ.
ա) ինքնրյն տել, հագնվել, կարիքները հոգալ կարողթյններ_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
բ) տեղեկթյններ շրջապատի և իր մասին____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
69

գ) հասակակիցների և ﬔծահասակների հետ շփմը, խաղային, աշխատանքային գործնեթյնը__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Այլ նշ.ﬓեր______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Եզրակաց.թյ.ն_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Դիտարկողների անն, ազգանն, պաշտոն`______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Լրացման ամսաթիվ`
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_________/_________/_________թ.

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ` ՄԻՏՎԱԾ
ԱՋԱԿՑՈւՈւՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅ<ՆԱՎԵՏ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ
Երեխայի մանկավարժահոգեբանական գնահատման նպատակն
է դիտարկման և մշտադիտարկման արդյնքմ սահմանել երեխայի
կրթական կամ զարգացման խնդրի աստիճանը, որն էլ հնարավորթյն կտա հաստատթյան կողﬕց մատցվող ծառայթյնների
որակը բարելավելով` բարձրացնել կրթթյան արդյնավետթյնը:
Այլ կերպ ասած` գնահատման արդյնքմ աջակցթյնը և ﬕջամտթյնը նպաստմ են կրթական գործնեթյան բարելավմանը,
աջակցթյան ծառայթյնների ճիշտ կազմակերպմանը:
Վերոհիշյալ գործընթացը արդյնավետ կազմակերպել համար
կարելի է կիրառել «Մանկավարժահոգեբանական հետազոտման գործիքը»:
Գործիքը կիրառվմ է հաստատթյան մանկավարժահոգեբանական աջակցթյան թիﬕ կողﬕց` բացահայտել երեխայի խնդիրը
համապատասխան ոլորտմ, ինչպես նաև կարողթյնների մակարդակը: Այն կարելի է կիրառել 2 անգամ. առաջին անգամ որոշել վերը
նշվածը, իսկ երկրորդ անգամ աջակցթյնները մատցելց հետո
պարզել` արդյո՞ք խնդիրը երեխայի մոտ վերացել է, թե ոչ:
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
Երեխայի անն, ազգանն`_____________________________
Ծննդյան ամսաթիվ` _____/_____/________թ.
Հաստատթյն`

___________________________________

Լրացման ամսաթիվ`

_____/_____/________թ.

Ներկա վիճակի հակիրճ ամփոփ մ.
Այստեղ կարող եք նշել ներկա իրավիճակի նկարագրթյնը
(Ի՞նչն է դժվար այս պահին: Ո՞րն է հատկ և ո՞րն է այս պահի
աﬔնակարևոր խնդիրը):

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Խնդրմ ենք յրաքանչյր ոլորտի համար X նշանով գնահատել երեխայի ժեղ կողﬔրը և դժվարթյնները (վանդակները թյլ
կտան գնահատել երեխայի կարողթյնների մակարդակը, ընդ որմ`
վերևից և ներքևից հաշված 3-րդ վանդակի վրա նշմը կնշանակի կարողթյնների ﬕջին մակարդակ):
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Ուժեղ

Նշ.ﬓերի համար
(Բառերը կարող են
կարևոր լինել, հատկապես ընդգծվածները)

Տրամաբան.թյ.ն և մտածող.թյ.ն
Կարողանմ է հաﬔմատել, հետազոտել երևյթները, առարկաները, գտնմ
է տարբեր խնդիրների լծﬓերը, օրինաչափթյնները, հասկանմ է իրադարձթյնների հաջորդականթյնը և պատճառահետևանքային կապերը, կատարմ է
քննադատական վերլծթյն:

Թյլ

Ուշադր.թյ.ն
Ուժեղ

Թյլ

Ուժեղ

Երեխան դրսևորմ է շադրթյան
տեղափոխելիթյն, կենտրոնացմ և
պահպանմ: Կարողանմ է շադրթյնը կենտրոնացած պահել որոշակի գործնեթյան ընթացքմ, տեղափոխել այն
գործնեթյան ﬕ տեսակից մյսին: Կարողանմ է ընդհատել գործնեթյնը,
կատարել այլ գործողթյն և այնհետև
վերադառնալ և շարնակել գործնեթյնը:

Հիշող.թյ.ն
Երեխան կարողանմ է մտապահել
և վերարտադրել որոշակի տեղեկատվթյն. հիշմ է թվերը, փաստերը, նկարագրթյնները: Վերարտադրմ է պատմվածքներ, պատմմ է իր հետ կատարված
իրադարձթյնները:

Թյլ
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Ուժեղ
Կարդալ
Երեխան հասկանմ է բառերի և
սիմվոլների նշանակթյնը, կարողանմ
է կարդալ և ամբող ջթյամբ հասկանալ 
հիշել բառեր, բառակապակցթյններ,
նախադասթյններ (գրքեր, թերթեր և
այլն) խելաﬕտ ժամանակահատվածմ։
Թյլ
Ուժեղ

Գրել

Թյլ

Երեխան տիրապետմ է գրավոր
խոսքին, որը ներառմ է ղղագրթյնը, քերականթյնը և գրավոր հաղորդակցման ամբող ջականթյնը՝ խելաﬕտ
ժամանակահատվածմ: Կարողանմ է
ընթեռնելի գրել բառեր, բառակապակցթյններ, նախադասթյններ՝ մտքերն
արտահայտել համար:

Ուժեղ
Մաթեմատիկական գիտելիքներ
Երեխան նի գիտելիքներ ﬔծթյան, չափի և ձևի մասին, գիտի հաշվել,
կողﬓորոշվել տարածթյան, ժամանակի
ﬔջ, դասակարգել չափսերը և օգտագործել
տարբեր չափման ﬕավորներ:
Թյլ
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Խոսք
Ուժեղ

Թյլ

Ուժեղ

Թյլ

Երեխան կարող է հասկանալ և
արտահայտել բանավոր  ոչ խոսքային
հաղորդագրթյններ, կառցել ճիշտ նախադասթյններ՝ իր տարիքին համապատասխան բառապաշարով, խոսել գրագետ:
Կարողանմ է սկսել, շարնակել և ավարտել երկխոսթյնը, բանավիճել և օգտագործել փաստարկներ՝ իր կարծիքը պաշտպանել համար:

Խոշոր շարժ.նակ.թյ.ն
Երեխան դրսևորմ է խոշոր մոտորիկայի ընդհանր կարողթյններ, պահմ
է հավասարակշռթյնը քայլելիս, վազելիս, ցատկելիս, մագլցելիս, աստիճաններով
բարձրանալիս և իջնելիս: Խոշոր առարկաներ բռնել, նետել ժամանակ դրսևորմ
է կորդինացիոն կարողթյններ:

Ուժեղ
Մաթեմատիկական գիտելիքներ
Երեխան նի գիտելիքներ ﬔծթյան, չափի և ձևի մասին, գիտի հաշվել,
կողﬓորոշվել տարածթյան, ժամանակի
ﬔջ, դասակարգել չափսերը և օգտագործել
տարբեր չափման ﬕավորներ:
Թյլ
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Ուժեղ
Մաթեմատիկական գիտելիքներ
Երեխան նի գիտելիքներ ﬔծթյան, չափի և ձևի մասին, գիտի հաշվել,
կողﬓորոշվել տարածթյան, ժամանակի
ﬔջ, դասակարգել չափսերը և օգտագործել
տարբեր չափման ﬕավորներ:
Թյլ

Ուժեղ
Մաթեմատիկական գիտելիքներ
Երեխան նի գիտելիքներ ﬔծթյան, չափի և ձևի մասին, գիտի հաշվել,
կողﬓորոշվել տարածթյան, ժամանակի
ﬔջ, դասակարգել չափսերը և օգտագործել
տարբեր չափման ﬕավորներ:
Թյլ

Ուժեղ
Մաթեմատիկական գիտելիքներ
Երեխան նի գիտելիքներ ﬔծթյան, չափի և ձևի մասին, գիտի հաշվել,
կողﬓորոշվել տարածթյան, ժամանակի
ﬔջ, դասակարգել չափսերը և օգտագործել
տարբեր չափման ﬕավորներ:
Թյլ
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Ստորագր.թյ.ններ՝
ծնող՝ ________ ____________ ___________________
ՄՀ աջակցթյան թիմ` ________ ____________ ___________________
__________ ______________ ______________________
__________ ______________ ______________________
__________ ______________ ______________________
պաշտոն

ստորագրթյն

անն, ազգանն
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈւՄ՝ ԸՍՏ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
Ինչ է իրենից ներկայացն.մ մանկավարժահոգեբանական
աջակց.թյ.նը
Առօրյա կյանքմ, սման և գործնեթյան այլ բնագավառներմ
երեխայի ակտիվթյնն  մասնակցթյնը բարձրացնել համար
աջակցթյնը պետք է ղղված լինի.
Երեխայի սցման, դաստիարակթյան, սոցիալական ադապտացիայի օպտիմալ պայմանների և հարմարեցﬓերի ստեղծմանը:
Միասնական կրթական ﬕջավայրի ապահովմանը:
Երեխաների պոտենցիալ հնարավորթյնների զարգացմանը
ﬕասնական գործնեթյան ընթացքմ:
Երեխայի կյանքի կարևորագյն փորձի, իմացական խոսքի, շարժողական ոլորտների, սոցիալական հմտթյնների ձևավորմանն
 զարգացմանը:
Ուսﬓական գործնեթյան ընթացքմ զարգացնող աշխատանքների արդյնավետթյան ապահովմանը:
Բացասական դրսևորﬓերի (հզական, վարքային) հաղթահարմանը:
Դրական գործնեթյամբ զբաղվել դրդապատճառների բարձրացմանը:
Երեխաների նյարդային և հոգեկան վիճակների պահպանմանն 
ամրապնդմանը:
Երեխաների սոցիալական և մասնագիտական ղղորդմանը:
Երեխայի դաստիարակթյան և զարգացման գործմ ընտանիքի
դերի կարևորմանը:
Համապատասխան գրականթյան, անհատական, սﬓական,
տեխնիկական ﬕջոցների, դիդակտիկ նյթերի ստեղծմանը:
Անհատական զարգացման ծրագրերի ապահովմանը:
Կրթթյան ﬔջ դժվարթյն նեցող երեխային, անհրաժեշտթյան դեպքմ պետք է տրամադրվի նաև աջակցման այնպիսի ծառայթյններ, ինչպիսիք են հոգեբանական, լոգոպեդական, հատկ
մանկավարժական, վերականգնողական ծառայթյնները: Ելնելով
երեխայի զարգացման առանձնահատկթյններից` կարող են տրա78

մադրվել համապատասխան հարմարեցﬓեր, ինչպես ﬕջավայրային, այնպես էլ ﬔթոդական: Ցանկացած դժվարթյն, որի առաջ
կանգնմ է երեխան, հնարավոր է հաղթահարել ﬕայն այն դեպքմ,
երբ համագործակցմ են բոլոր այն անձինք, ովքեր այս կամ այն կերպ
կապ նեն երեխայի հետ, հատկապես կարևորվմ է ծնողի դերը։
Մանկավարժահոգեբանական աջակցթյան ծառայթյնները
տրամադրվմ են ըստ «Անհատական զարգացման ծրագրի», որտեղ
նշվմ են այն ոլորտները, որոնցմ երեխան նի դժվարթյններ
և որոնք պետք է զարգացնել։ «Անհատական զարգացման ծրագիրը»
բաղկացած է 13 բաժնից, որոնք համապատասխանմ են «Մանկավարժահոգեբանական հետազոտման գործիքի» բաժիններին: Եթե
«Մանկավարժահոգեբանական հետազոտման գործիքը» կիրառելիս
որևէ բաժնմ հանգմ ենք ﬕջինից ցածր, այսինքն՝ թյլ կարողթյան, ապա «Անհատական զարգացման ծրագրի» համապատասխան
բաժնի համար դրվմ են նպատակներ, նպատակին հասնող փոքրիկ
քայլեր, մշակվմ են ռազմավարթյններ և ﬔթոդներ:
«Անհատական զարգացման ծրագրի» նպատակները պետք է սահմանվեն SMART ձևաչափով (S-Speciﬁc, M-Measurable, A-USE Action Words,
R-Realistic and relevant, T-Time limited), ինչը նշանակմ է, որ նպատակը
պետք է լինի կոնկրետ, չափելի, գործողթյն ցյց տվող բառերով սահմանված, իրատեսական և ժամանակային առմով սահմանափակված:
SMART ձևաչափով սահմանված նպատակների օրինակներ.
 Տարեվերջին Կարենը կկարողանա վերարտադրել առավելագ յնը
10 պարզ նախադաս թյ նից կազմված տեքստը՝ պահպանելով
պատճառահետևանքային կապերը:
 Տարեվերջին Կարենը կկարողանա կարդալ կենցաղ մ առավել
հաճախ օգտագործվող 20 բառ և համադրել դրանք նկարների հետ՝
թ յլ տալով սխալ 10-ից 2 դեպքեր մ:
 Տարեվերջին Կարենը կմասնակցի 5-10րոպե տևող թյամբ խմբային
աշխատանքներին՝ ենթարկվելով հաստատված 3-4 կանոններին։
«Անհատական զարգացման ծրագրի» նպատակներն ամփոփվմ
են Նվաճﬓեր բաժնմ: Ծրագիրը կազմվմ է 3-12 աﬕսների համար։
Ստորև ներկայացնմ ենք «Անհատական զարգացման ծրագրի
ձևաթղթը».
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ N____
Երեխայի անն, ազգանն՝______________________________
Ծննդյան ամսաթիվ՝ ____/____/________թ.
Հաստատթյն՝________________________________________
Խնդր.մ ենք X նշանով գրառել այն ոլորտները, որոնց.մ երեխան .նի դժվար.թյ.ններ /նշել բոլոր
համապատասխան ոլորտները/.
Տրամաբանթյն և մտածողթյն

Խոսել կարողթյն

Ուշադրթյն

Խոշոր շարժնակթյն

Հիշողթյն

Մանր շարժնակթյն

Կարդալ կարողթյն

Ինքնասպասարկմ

Գրել կարողթյն

Փոխհարաբերթյններ մարդկանց հետ

Մաթեմատիկական գիտելիքներ

Հզական և անձնային ոլորտ

Հաղորդակցմ

Ծրագիրը կազﬔլ ամսաթիվ՝ __________________________
Վերանայման ամսաթիվ՝ ______________________________
/ծրագիրը կազմվմ է 6-12 աﬕսների համար/

Հատկ մանակավարժական ծառայթյն
/օլիգոֆրենոմանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ, ս րդոմանկավարժ, լոգոպեդ/
Նվաճ ﬓեր
Նպատակներ և
քայլեր, որոնք ղղված են
աջակցթյն պահանջող
ոլորտի զարգացմանը
Նպատակ 1
1.1
1.2
Նպատակ 2
2.1
2.2

Ռազմավարթյն
/նյթեր,ﬔթոդներ,
հնարներ, հարմարեցմներ/

Պատասխանատ
/անն, ազգանն, պաշտոն/

Այո

Ոչ

Մասամբ

Ամսաթիվ
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Հոգեբանական ծառայթյն
Նպատակներ և
քայլեր, որոնք ղղված են
աջակցթյն պահանջող
ոլորտի զարգացմանը

Ռազմավարթյն
/նյթեր,ﬔթոդներ, հնարներ, հարմարեցﬓեր/

Պատասխանատ
/անն, ազգանն, պաշԱյո
տոն/

Նվաճ ﬓեր
Ոչ Մասամբ

Ամսաթիվ

Նպատակ 1
1.1
1.2
Նպատակ 2
2.1
2.2
Սոցիալական մանկավարժի ծառայթյն
Նպատակներ և
քայլեր, որոնք ղղված են
աջակցթյն պահանջող
ոլորտի զարգացմանը

Նպատակ 1
1.1
1.2
Նպատակ 2
2.1
2.2

Ռազմավարթյն
/նյթեր,ﬔթոդներ, հնարներ, հարմարեցﬓեր/

Պատասխանատ
/անն, ազգանն, պաշԱյո
տոն/

Նվաճ ﬓեր
Ոչ Մասամբ

Ամսաթիվ

Անհատական զարգացման ծրագիրը կազմող ՄՀ աջակց.թյան թիմ՝
Ազգանն, անն

Պաշտոն

Ստորագրթյն

1. _________________________________

_______________________

___________________

2. _________________________________

_______________________

___________________

3. _________________________________

_______________________

___________________
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