
 

ԾՆՈՂՆԵՐԻ  ՆԵՐԳԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 



G-PriEd-ի նպատակը  
 

Օժանդակել փորձարկային դպրոցներին ծնողների 
ներգրավվածության բարձրացման գործընթացում  

 

Ծնողների ընդգրկվածության ուղղությունները  
 



Անկախ ընտանիքի սոցիալ – տնտեսական կարգավիճակից, էթնիկական 
ծագումից կամ ծնողների կրթության մակարդակից,   

   երբ ծնողը  ներգրավված է երեխայի կրթության գործընթացում,, 
աշակերտն ունի. 

 
 

 Ավելի բարձր առաջադիմություն 

 Ավելի բարձր արդյունքներ քննությունների ժամանակ 

 Ներկայության ավելի բարձր ցուցանիշներ 

 Ավելի որակով կատարած տնային առաջադրանքներ  

 Դպրոցի նկատմամբ դրական տրամադրվածություն 

 Հավատ սեփական անձի և հնարավորությունների նկատմամբ 

 Ավելի լավ վարք 

 Կարգապահական պատժամիջոցների ցածր ցուցանիշ 

Ծնողների ներգրավվածության նշանակությունը  
 



Ծնողների ներգրավման տեսակետից առկա 
իրավիճակը 

Ի՞նչ հիմնախնդիրների առաջ ենք կանգնում և ի՞նչ ենք 
ձեռնարկում այդ հիմնախնդիրները կարգավորելու 

համար 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծնողների ներգրավմանը խոչընդոտում են 

Ի՞նչն է խոչընդոտում  ծնողների հաջող 
ներգրավմանը 

Ծնողի նշած հիմնախնդիրները. 

• Ժամանակ  

• Լեզու  

• Տարակուսանք  

• Դպրոցական համակարգի չիմացություն 

• Անհամաձայնության զգացում  

• Չգնահատվածության զգացում 

• Բարդ ընտանեկան պայմաններ 

 
 



• Կատարվեց 

ուսումնասիրություն 

• Մշակվեց վրացական 

մոդել 

• Մոդելի փորձարկում 

2013-2014 թվականներին 

G-PriEd-ի ծնողների ներգրավման բաղադրիչը  



 Համագործակցության նոր մեխանիզմի 

ստեղծում 

 Ռեսուրս ծնողների համար.  

      դյուրին հասկանալի, 
փոքրամասնության լեզվուներով 

 Նյութեր դպրոցների համար. 
Տնօրենների /ուսուցիչների համար 

G-PriEd-ի ծնողների ներգրավման մոդել 



Համագործակցության նոր մեխանիզմ  



 Աջակցում ծնողների ներգրավման միջոցառումների 
անցկացմանը 

 

 Աջակցում ֆասիլիտատորների աշխատանքին 

 

 Ծնողների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծում  

 Ուսուցիչների վստահեցում, որ դառնան ծնողների հետ 
հաղորդակցման նախաձեռնողներ 

Դպրոցի տնօրենի դերը  



Ֆասիլիտատորի դերը 
 

 

 Ուսուցիչներին վստահեցնել, որ 
կարևոր է ծնողների ակտիվ 
մասնակցությունը երեխայի 
դպրոցական կյանքին: 

 

 Ուսուցիչներին տալ 
տեղեկատվություն, թե ինչ 
միջոցների դիմեն  նրանք ծնողների 
հետ հարաբերության ժամանակ, 
որպեսզի աշակերտներին   հասցնեն 
ցանկալի արդյունքի: 

  

 Ուսումնական խմբերի հանդիպման ժամանակ ուսուցիչների 
ներգրավման նպատակով նրանց հետ  միասին 
միջոցառումների/ակտիվությունների պլանավորում: 



 

• Ֆասիլիտատորի և ուսուցչի հետ 
աշխատակցելով միջոցառումների և 
ակտիվությունների պլանի կազմում:  

 

• Ծնողների մասնակցությամբ միջոցառումների 
կազմակերպում/աջակցում: 
 

• Մոնիտորինգի նպատակով ընթացիկ 
գործընթացի մասին տեղեկատվության 
հավաքում  և գործընկերներին  տեղեկացում 

 
 

Ծնողների ներգրավման ծրագրի 
կոորդինատոր  



 

 

Ռեսուրսներ ծնողների և  դպրոցների համար և  
G-Pr iEd-ի պորտալ  



 

 

 

• Ակտիվությունների քարտերի հավաքածու(4 լեզվով); 

• Առարկայական խորհուրդներ; 

• Տեսագրական խորհուրդներ Մաեստրոյի  

    «1 րոպե» նախագծի միջոցով: 

 

 

• Ուղեցույց; 

• Ընթերցանության  մրցույթների գաղափարներ ըստ  

      դասարանների 

• Ծնողների ներգրավման գովազդային վահանակներ 

• Շնորհանդեսներ ծնողների համար 

Ռեսուրսներ  ծնողների  համար  
Ծնողների ներգրավման տարածք  

Ռեսուրս ծնողների համար 

Ռեսուրսներ դպրոցների համար 



Ակտիվության քարտեր ծնողների համար  
I-II դասարաններ   

 

 

 



Ակտիվության քարտեր ծնողների համար  
III-IV դասարաններ   

 

 

 



Ակտիվության քարտեր ծնողների համար  
V-VI դասարաններ   



ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ   ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ 



Խորհուրդներ ծնողներին 

 

 

 

Այս խորհուրդները տեղադրվեցին  «Կվիրիս 
պալիտրա» թերթում և «Կարուսել» մանկական 

հանդեսում 

A3 ձևաչափ, գունավոր, 
երկկողմ,  ծալվում է որպես 

գրքույկ 



Ռեսուրսների փոխանցումը ծնողներին  

• Ցանկալի է դպրոցը/դասվարը ծնողների համար 
անցկացնի սեմինար և նրանց տեղեկացնի ծնողի 
ներգրավման կարևորության և յուրաքանչյուր 
ռեսուրսի նպատակի մասին (օրինակ, ակտիվության 
քարտեր)  

• Դպրոցը կարող է ինքնուրույն որոշել ծնողներին 
տրվող քարտերի քանակը 
 

• Հնարավոր է ծնողներին փոխանցել քարտեր ըստ 
աշակերտի անհատական անհրաժեշտությունների  



Հեռուստատեսային նախագիծ Մաեստրո՝ «1 րոպե» 

Էլ. ռեսուրսներ ծնողների համար 
 



Ռեսուրսներ դպրոցների համար 
 (Տնօրենների և ուսուցիչների համար)  

Կառուցվածքը 

• Ծնողների ներգրավման 

 նշանակությունը  

• Դրական կողմերը 

• Գոյություն ունեցող խնդիրները,  

ուսումնասիրության արդյունքները 

• Հիմնախնդիրները լուծելու  

ուղիներ/խորհուրդներ     

• Ակտիվությունների թվարկում 

• Ռեսուրսներ դպրոցների համար 



Ծնողների ակտիվ ներգրավումը դրական է անդրադառնում.  

 
 

 Աշակերտների վրա 

 Ծնողների վրա 

 Ուսուցիչների վրա 

 Դպրոցական 

հասարակության վրա 

Ծնողների ներգրավման դրական կողմերը  



Հաղորդակցման բարելավում 
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Ընտանիքի ու դպրոցի համագործակցությունը ենթադրում է 

երկխոսություն և միասնական գործունեություն 

 



Անհատականացում 
 

Հաղորդակցման 

մեխանիզմների 

մշակում ամեն 

կարգի ծնողների 

հետ  



Ակտիվություններ և նախագծեր 
 

 Կամավոր ծնող 

 Պատմվածքի ժամ 

 Միջազգային օր 
«Բանաստեղծությունն իմ 
գրպանւմ»  

 Ի՞նչ տեսք ունի միլիոնը 

 Ցուցհանդես 

 Բաց/ցուցադրական դաս 

 Ընթերցանության 
դպրոցական կուլտուրա 

 Ծնողի հետ նկար 

 Ընտանեկան կինոակումբ 

 Ընտանեկան 
ընթերցանության երեկո 

 
 

 

 

 

 

 Մաթեմատիկայի ընտանեկան 
օր   

 Խաղի երեկո 

 Մրցույթ «Ճանաչի՛ր 
գիրքը/հոդվածը» 

 Ընթերցողների ակումբ 

 Կարդացե՛ք ամեն օր 

 Թխելու օր ծնողների հետ   

 Մշակութային միջոցառումներ 

 Սպորտային մրցույթներ 

 Էքսկուրսիա ծնողների հետ 

 Ծնողի օրագիր 

 

 
 

 

 

 

 



Դպրոցների հարցման ձևեր 

 
Հարցման/հետազոտման/գնահատման, պլանավորման ձևեր 

 
• Դպրոցի ակտիվությունների թվարկում. Գաղափարների 

գործնական իրականացում  

• Հարցերի ցուցակ, որը պետք է հաշվի առնել ծնողների 

ներգրավման ծրագրում:   

• Ցուցակ ձեր դպրոցի միջավայրի գնահատման համար 

• Ծնողների ներգրավում և հետազոտում  

• Ծնողների գոհացածության հետազոտում  

• Ծնողների ներգրավման հետազոտում՝ տուն 

• /դպրոց  

• Ծնողների ներգրավման ակտիվությունների 

 պլանավորում 



 

 

 

Ռեսուրսներ դպրոցների համար 
  
բաններներ 

Միասին սովորենք 
մաթեմատիկա 

Երեխաներին սիրել 
տանք 
ընթերցանություն 



Ընթերցանության ժամ/ 

Ընթերցողների ակումբ 

o Մայրեր և հայրեր 

o Տատեր և պապեր 

o Ավագ քույր-եղբայրներ 

o Մորաքույրներ, քեռիներ, 

 խնամակալներ..... 

Ընթերցանության մրցույթ 
 

 

 

Հաջող փորձ  
 



Ընթերցանության մրցույթ  
Հարցաթերթ՝ I դասարան  



Ընթերցանության մրցույթ  
Հարցաթերթիկ՝  VI դասարան  



FB դպրոցի էջ ծնողների համար 
 

 

Ստեղծե՛ք FB էջ ծնողների համար 

 

 

 Երաշխավորումներ/խորհուրդներ 

 

 Ակտիվության քարտեր 

 

  Պատմություններ 

 

 Ծնողների մասնակցությամբ  

միջոցառումների նկարներ 



Շնորհակալություն ուշադրության 
համար 

 

Անա Աբուլաձե 

aabuladze@gpried.ge 


