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Հատուկ արվեստագետ – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց  

 

 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդի Հատուկ արվեստագետ բաժինը 
հնարավորություն է տալիս, որպեսզի Անկարողունակ անհատների կրթության որոշման (IDEA) և Անկարողություն 
ունեցող ամերիկացիների որոշման (ADA) մաս 504-ի հիման վրա սահմանված անկարողունակ աշակերտները ծրագրին 
ամբողջովին մասնակցելու հնարավորություն և հարմարեցումներ ստանան: Հատուկ արվեստագետ բաժինն 
առաջարկում է փոփոխված կանոններ և ուղեցույցեր, որպեսզի յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն ունենա 
Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդի կողմից կազմակերպված Անդրադարձ ծրագրի մի մասը լինել: 

 Համաձայն օրենքի՝ ո՞վ է համարվում անկարողունակ անձ: Անկարողություն ունեցող ամերիկացիների 
որոշումը (ADA) սահմանում է, որ անկարողունակ անձը նա է, ով 1. ունի ֆիզիկական կամ մտավոր թերություն, ինչն 
էապես սահմանափակում է անհատի կյանքին վերաբերող մեկ կամ մի քանի գլխավոր գործողություններ 2. 
նմանատիպ թերության վերաբերյալ պահպանված փաստեր ունի 3. համարվում է, որ նմանատիպ թերություն ունի: 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ. Այն աշակերտները, ում մոտ անկարողունակություն է հայնտաբերված երկու տարբերակ 
ունեն, որպեսզի մասնակցեն Ծնողաուսուցչական խորհրդի կողմից կազմակերպվող Անդրադարձ ծրագրին: Բոլոր 
աշակերտները կարող են միայն մեկ բաժին դիմել: Ուսանողի կողմից ներկայացվող թերթիկը պետք է ստորագրվի 
ծնողի/խնամակալի կողմից: 
 Տարբերակ 1. Դիմել դասարանին համապատասխան բաժին. տարիքից անկախ ՝ հատուկ կարիքներով 
աշակերտները կարող են դիմել այն դասարանին համապատասխան բաժին, որը համարժեք է իրենց ֆունկցիոնալ 
կարողություններին: Բաժիններն հետևյալն են՝ նախնական (նախադպրոցական դասարանից մինչև 2-րդ դասարան), 
միջակ (3-5 դասարաններ), միջին դպրոց (6-8-րդ դասարաններ), ավագ դպրոց (9-12 դասարաններ): Աշակերտները 
հաղթող են ճանաչվում և նրանց մրցանակներ են շնորհվում՝ որպես սովորական աշակերտ՝ հաշվի չառնելով նրանց 
հատուկ կարիքները կամ դժվարությունները: 
 Տարբերակ 2. Հատուկ արվեստագետ բաժին դիմել. հատուկ բաժին ընդունվելու ենթակա աշակերտները 
ստեղծում են արվեստի իրենց սեփական գործը, բայց կարող են որևէ չափահասի կողմից աշխատանքի հետ կապ 
չունեցող հարմարեցումներ կամ օժանդակություն ստանալ: Աշակերտները հաղթող են ճանաչվում և նրանց 
մրցանակներ են շնորհվում՝ որպես Հատուկ արվեստագետի բաժնի մի մաս: 
ՀԱՏՈՒԿ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. հատուկ արվեստագետը պետք է հետևի ընդհանուր կանոններին և 
ուղեցույցին, որոնք նշված են արվեստի տվյալ բնագավառի ուսանողական կանոններում՝ համաձայն իրենց 
ներկայացված աշխատանքների, և որոնք փոփոխված են միայն անկարողություն ունեցող անձանց համար 
հարմարություններ ապահովելու նպատակով: Սովորաբար հարմարությունները պետք է լինեն միմիայն և հատուկ 
աշակերտի անկարողություններին վերաբերող: 
 Թույլատվող հարմարություններ. համաձայն գոյություն ունեցող բազմատեսակ ֆիզիկական և մտավոր 
անկարողություններին՝ անհնարին կլինի անհատական հարմարություններ տրամադրել յուրաքանչուր 
անկարողունակության համար, սակայն հետյալ կետերի համաձայն թույլատրելի են համարվում հետևյալ 
հարմարությունները. 

• Հատուկ արվեստի բաժին դիմող աշակերտը չի դասակարգվի ըստ տարիքի կամ ըստ իր տարիքին 
համապատասխանող դասարանի: 

• Թույլատրելի է կիրառել հարմարեցվող տեխնիկական միջոցներ:  

• Ներկայացվող բոլոր նյութերը պետք է բացառապես ստեղծված լինեն հատուկ արվեստագետի կողմից: 
Այնուամենայնիվ, ծնողը, ուսուցիչը կամ մեկ այլ չափահաս անձ կարող է տեքստը համակարգչով հավաքելու, 
տեսախցիկը պահելու և նմանատիպ այլ գործողությունների մեջ օգնություն ցույց տալ:  
Չթույլատրվող հարմարություններ. այն անձիք, ովքեր հատուկ արվեստագետին օգնություն են 

ցուցաբերում, ոչ մի դեպքում չեն կարող իրենք իրենց ներառել արվեստի ստեղծման բուն գործընթացի մեջ՝ կիրառելով 
հետևյալ գործառույթները՝ 

• Իրենք ընտրեն արվեստի գործի վերնագիրը: 

• Իրենք գրեն, խմբագրեն կամ մեկնաբանեն աշակերտի աշխատանքը, պատմությունը, բանաստեղծությունը կամ 
սցենարը: 

• Պարի շարժումները որոշել, նկարել կամ անձնապես ստեղծել կերպարվեստի աշխատանքները, ընտրել, թե 
տեսախցիկը որ դիրքով պետք է դրվի և այլն:  

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 


