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Հիմնական առաքելությունը
Այլընտրանք երիտասարդության համար հանրային անկախ դպրոցները համադրված
ուսուցման հաջողված ծրագրերի օրինակելի մոդելներ են: Մեր անձնակազմի
անդամները խրախուսում են, ոգեշնչում մեր աշակերտներին, ինչպես նաև կապ
հաստատում նրանց հետ՝ օգնելու վերջիններիս իրականացնելու նրանց
նպատակները, դրական փոփոխություններ մտցնելու նրանց կյանքում և
իրականություն դարձնելու նրանց երազանքները: Մեր դպրոցներն ապահովում են
աջակցող միջավայր, որտեղ հաջողություն են ունենում բոլոր կողմերը:
Նախագահների ուղերձը

«Այլընտրանք երիտասարդության համար» համայնքի յուրաքանչյուր անդամ
հանձնառու է օգնել յուրաքանչյուր աշակերտի դպրոցում և կյանքում հաջողության
հասնելու համար: Մենք խորապես համոզված ենք, որ աշակերտի հաջողության
գրավականը յուրաքանչյուր աշակերտի արժևորումն ու նրանց անհատականացված
աջակցության տրամադրումն է այն պահին, երբ նրանք աշխատում են հանուն իրենց
նպատակների ու երազանքների: Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի
համար կարևոր է դրանում ներառված աշակերտների բազմազգ կազմը, և այս
գլխավոր պլանը կօգնի մեզ ապահովել, որ լեզվի տարբեր աստիճանի իմացություն ու
կարիքներ ունեցող աշակերտները ստանան այնքան ուշադրություն, միջոցներ ու
աջակցություն, որքան անհրաժեշտ է նրանց հաջողության հասնելու համար»:
Ջոն և Ջոան Հալլ
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Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի մասին
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում մեր
արդյունավետության գրավականը մեր աշակերտների հետ սերտ
հարաբերությունների ձևավորումն է, ինչպես նաև ուսման համար անվտանգ
միջավայրի ստեղծումը, ինչը հնարավորություն է տալիս նրանց ծավալելու
արգասավոր ուսումնական գործունեություն: Մեր ծրագրի
առանձնահատկություններն են՝
Աշակերտի հանձնառությունը. աշակերտները հաճախում են մեր դպրոցներ իրենց
իսկ ընտրությամբ. նրանք ցանկանում են լինել մեզ հետ: Բոլոր աշակերտներն
ստորագրում են պայմանագիր՝ հաստատելով ավագ դպրոցի ավարտական դիպլոմ
ստանալու իրենց հանձնառությունը՝ կամավոր կերպով հետևելով ընդունելության
մեր պահանջներին՝ կապված դպրոց հաճախելու, աշխատանքի
արդյունավետության, թեստերի հանձնման, դպրոցն ավարտելու հետ:
Ուղղորդող, անհատականացված ուսուցումը. մեր աշակերտներն
անհատականացված ուշադրության են արժանանում որակավորված ուսուցիչների
կողմից, ովքեր հոգ են տանում իրենց աշակերտների ու նրանց հաջողության համար:
Մենք խրախուսում ենք մեր աշակերտներին ջանասիրաբար աշխատել բարդ
առաջադրանքների վրա և օգնում ենք նրանց հիմնվել այն գաղափարի վրա, ըստ որի՝
պայքարը կատարելագործվելու հնարավորություն է, միևնույն ժամանակ կարևորում
ենք «կատարելագործման մտածելակերպ» միջամտության միջոցները (Պաունեսկու,
նույն տեղում, 2015), որոնց պարագայում կարևորում է ոչ թե վերջնական արդյունքը՝
որպես խրախուսանք, այլ ուսումնական գործընթացը: Այս գործընթացի շնորհիվ մեր
աշակերտները դառնում են նպատակասլաց և նոր թափ հաղորդում սովորելու
արդյունքում իմաստալից ուսումնական և անձնական նպատակներ իրականացնելու
իրենց ցանկությանը:
Փոքր խմբերով ուսուցումը. աշակերտները կարող են օգտվել ուսումնական նյութերից
և բարձր որակավորում ունեցող, հավատարմագրված ուսուցիչների կողմից
կազմակերպվող փոքր խմբերով ուսուցման հնարավորությունից, երբ անմիջական
ուսուցման ձևաչափը ամենանպատակահարմարն է:
Ճկուն և ազատ գրաֆիկով ուսուցումը. աշակերտներն աշխատում են ինքնուրույն և
յուրաքանչյուր անհատի կարողություններին ու յուրացման մակարդակին
համապատասխան տեմպով, իսկ ուսուցիչները հետևում են, որպեսզի աշակերտները
դպրոցն ավարտեն պատշաճ ժամանակահատվածում:
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Բաց ընդունելությունը. մեր շուրջամյա ծրագրի շրջանակներում աշակերտները
կարող են ընդունվել ցանկացած ժամանակ և օգտվել իրենց ուսուցիչների հետ
հանդիպելու և դպրոց հաճախելու հնարավորությունից տարին 240 օր:
Շարունակական ուսուցումը. մեր դպրոցները գործում են տարին 12 ամիս: Դա
նշանակում է՝ ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է առավել երկար
ժամանակահատվածով և նվազագույնի հասնող ընդմիջումներով: Սա
հնարավորություն է տալիս աշակերտներին առավել հաճախ հանդիպել
որակավորված ուսուցիչներին, առավել շատ ժամանակ ունենալ բաց թողնված
կրեդիտները վերականգնելու համար կամ աշխատել արագացված գրաֆիկով,
ինչպես նաև ամբողջ տարվա ընթացքում աշակերտներին տրամադրվում է ապահով
տարածք:
Կոնկրետ առարկայի վրա կենտրոնանալու հնարավորությունը. շատ դեպքերում
աշակերտները կենտրոնանում են միայն մեկ կամ միևնույն ժամանակ երկու
առարկայի վրա, ինչը օգնում է աշակերտներին լինել հսկողության տակ և
ուշադրության կենտրոնում, ինչպես նաև խրախուսում է նրանց ինքնավստահություն
ձեռք բերելու հարցում:
Հաշվետվողականությունը. մեր աշակերտների առաջադիմությունը պարբերաբար
ստուգվում և գնահատվում է՝ Միասնական փաթեթի նահանգային չափորոշիչների
պահանջների բավարարման հարցում առաջընթաց ապահովելու նպատակով: Բոլոր
աշակերտները պետք է մասնակցեն նահանգում պարտադիր համարվող մյուս բոլոր
թեստերին:
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Անգլերենի իմացության զարգացման գլխավոր պլանը
Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտի տվյալների (2015թ.) համաձայն ՝ 20132014 թվականներին ուսումնական օրացուցային տարվա ընթացքում Կալիֆորնիայի
հանրային դպրոցներում սովորել է մոտ 1.413 միլիոն անգլերեն սովորող (EL)
աշակերտ: Ըստ անգլերեն սովորողների վերաբերյալ Կալիֆորնիայում
հավաքագրված տվյալների՝ Կալիֆորնիայում տարածված լեզուների 95%-ը կազմում
են, նվազման կարգով՝ իսպաներենը, վիետնամերենը, ֆիլիպիներենը, կանտոներենը,
մանդարինը, արաբերենը, հմոնգը, կորեերենը, փունջաբին և ռուսերենը: Անգլերեն
սովորող են համարվում այն աշակերտները, որոնք չեն կարողանում ազատ
հաղորդակցվել կամ արդյունավետ ուսանել անգլերենով: Այդ աշակերտները կարող
են սերել ոչ անգլիախոս ընտանիքներից ու արմատներից և հիմնականում
պահանջում են մասնագիտացված կամ փոփոխված ուսուցում և՛ անգլերենի, և՛ իրենց
ուսումնական դասընթացների առումով: Բացի դրանից, առկա է աշակերտների մի
ենթախումբ, ում մայրենի լեզուն թեև անգլերենն է, ում, սակայն, կարող է անհրաժեշտ
լինել լրացուցիչ աջակցություն ակադեմիական անգլերենի գրագիտություն ձեռք
բերելու համար (Օկոյե-Ջոնսոն, 2011թ.): Այս փաստաթղթում այդ աշակերտներին
կանվանենք ստանդարտ անգլերեն սովորողներ (SEL):
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագիրը փորձում է ապահովել որակ և
հավասար հնարավորություններ իր բոլոր աշակերտների ակադեմիական
առաջադիմության համար, այդ թվում՝ այն աշակերտների, ովքեր ցուցաբերում են
ակադեմիական անգլերենի իմացության պատշաճ մակարդակից ցածր մակարդակ:
Անգլերենի իմացության զարգացման գլխավոր պլանը գործնական ուղեցույց է
ամբողջ անձնակազմի համար, որից նրանք պետք է օգտվեն Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր անգլերեն
սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող աշակերտի հավասար ծառայություններ
մատուցելու համար: Ծրագիրը ենթակա է վերանայման յուրաքանչյուր երեք տարին
դրանում հնարավոր փոփոխություններ կատարելու համար:
Անգլերենի իմացության զարգացման գլխավոր պլանի (ELDMP) լիարժեք
իրականացումն ապահովելու համար Այլընտրանք երիտասարդության համար
ծրագրով պահանջվում է, որպեսզի դասավանդող անձնակազմն ու ղեկավարությունը
փոխադարձաբար հաշվետու լինեն տվյալ պահին յուրաքանչյուր դպրոցի
ցուցաբերվող աջակցության մասով, որը միտված է օգնել դպրոցներին զարգացնել և
իրականացնել այնպիսի գործելակերպեր, որոնք համահունչ են Անգլերենի
իմացության զարգացման ամենաթարմ գլխավոր պլանին և վերահսկողություն
սահմանել դրա իրականացման նկատմամբ:
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի գլխավոր պլանը անգլերեն
սովորողների և ստանդարտ անգլերեն սովորողների համար մշակվել է վերջին
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ուսումնասիրություններին և նահանգային ու դաշնային օրենքներին
համապատասխան՝ հետևյալ նպատակներն իրականացնելու ակնկալիքով՝









մեր բոլոր դպրոցներում երաշխավորել որակյալ ուսումնական ծրագրերի
մատուցումը անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող բոլոր
աշակերտներին.
ապահովել, որ մեր ուսումնական ծրագիրը բավարարի անգլերեն սովորող և
ստանդարտ անգլերեն սովորող աշակերտական ամբողջ կազմի կարիքները.
ընթացակարգային տեղեկություններ տրամադրել այնպիսի աշակերտների
նախանշման ու գնահատման, տեղաբաշխման ու վերադասակարգման
վերաբերյալ, որոնք որակվել են որպես պատշաճ մակարդակից ցածր
անգլերենի իմացություն ունեցող աշակերտներ.
ապահովել շարունակական մասնագիտական զարգացման
հնարավորություններ և դասավանդման լավագույն գործելակերպեր, որոնք
ապահովում են հարգանքը յուրաքանչյուր երեխայի լեզվի ու մշակույթի
նկատմամբ, կարևորում են դրանք և ընկած են դրանց հիմքում.
սահմանել, թե ինչպես են անգլերեն սովորողների համար մեր ծրագրերը
ենթարկվում արդյունավետության ամենամյա գնահատման:

Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում անգլերեն սովորող
և ստանդարտ անգլերեն սովորող աշակերտների համար մշակվել են լայնածավալ ու
նորարարական բնույթի մի շարք ծրագրային տարբերակներ՝ աշակերտներին
որակյալ ուսուցման հավասար հնարավորություններ ընձեռելու համար: Ավելին, մեր
ուսումնական գործունեությունը հիմնվում է այն դիրքորոշման վրա, որ Անգլերենի
իմացության զարգացման ծրագիրը մատուցվում է աշակերտներին ակադեմիական
անգլերենի վարժ տիրապետման մակարդակի հասցնելու համար՝ միևնույն
ժամանակ, նրանց կարողություններին համապատասխան, վերջիններիս համար
մատչելի դարձնելով հիմնական ուսումնական պլանը:

Մենք գիտակցում ենք, որ մեր աշակերտների ռասան, էթնիկ պատկանելությունը,
լեզվական հիմքը կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը կարող են հենքային
գիտելիքի ու բազային ուժերի մասին հարուստ աղբյուր լինել, որից անհրաժեշտ է
առավելագույնս օգտվել, մինչ նրանք ակադեմիական անգլերենի գրագիտություն են
ձեռք բերում: Ուստի, գիտելիքի այս ակունքների վրա հենվելը այն է, ինչի
կողմնակիցն ենք մենք, ինչը պահպանում ենք և ցանկանում հիմք ընդունել:
Բացի անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող մեր աշակերտներին
ակադեմիական գրագիտություն ձեռք բերելու հարցում օգնելուց՝ մենք
նախապատրաստում ենք նրանց քոլեջի ընտրության հարցում և աշխատանքի
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շուկայում կողմնորոշվելու, քաղաքացիական պատասխանատվությունը
բարձրացնելու և 21-րդ դարի համաշխարհային քաղաքացիներ դառնալու համար:
Մեր աշակերտների նորարարական գաղափարների զարգացմանն օժանդակելու
համար նրանց ընձեռում ենք ուսումնասիրելու, փորձարկելու, երևակայելու,
սովորելու ու հայտնաբերելու հնարավորություններ ուսումնական այնպիսի տարբեր
հնարավորությունների միջոցով, որոնք մենք առաջարկում ենք նրանց ներքին խթանն
ու կիրքը բորբոքելու և նպատակ սահմանելու համար:
Ըստ Վագների (2008թ., 2012թ.)՝ 21-րդ դարի պահանջներին պատրաստ լինելու
համար աշակերտները պետք է զինված լինեն գոյատևման հետևյալ
հմտություններով՝











քննադատական մտածելակերպ և խնդիրների լուծման ունակություն
համագործակցություն և առաջնորդման ունակություն
արագ գործելու և հարմարվելու կարողություն
նախաձեռնողականություն և ձեռնարկատիրական մտածողություն
բանավոր և գրավոր արդյունավետ հաղորդակցության ունակություն
տեղեկություններից օգտվելու և դրանք վերլուծելու ունակություն
հետաքրքրասիրություն ու երևակայություն ունենալու և դրանք օգտագործելու
ունակություն
ակտիվ դերակատարում
կիրք
նպատակ

Մենք գիտակցում ենք մեր բոլոր աշակերտներին 21-րդ դարի համար
նախապատրաստելու պարտականությունը: Ուստի, մենք մեկնաբանել և ներառել
ենք գոյատևման այս հմտությունները ուսումնական պլանում, ինչպես ներկայացված
է հետևյալ աղյուսակում, որպեսզի մեր բոլոր աշակերտները պատրաստ լինեն
ապագայի իրենց ակադեմիական և աշխատանքային գործունեության համար:
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21-րդ դարի հմտությունները
Ուսումնական և նորարարական հմտությունները
Քննադատական մտածելակերպ և խնդիրների լուծման ունակություն
 տրամաբանորեն մտածելու ունակություն, համակարգային մտածողություն,
վճիռների ու որոշումների կայացում, խնդիրների լուծում
Հաղորդակցություն և համագործակցություն
 գաղափարների ձևակերպում, լսելու, արդյունավետորեն համագործակցելու
կարողություն
Ստեղծարարություն և նորարարություն
 քննադատական մտածելակերպ, սխալների հիման վրա սովորելու կարողություն,
նորարար գաղափարների իրականացում

Թվային գրագիտության հմտությունները
Տեղեկատվական գրագիտություն
 տեղեկություններից օգտվելու, դրանք օգտագործելու, կառավարելու և գնահատելու
կարողություն, այդ տեղեկություններն օգտագործելիս էթիկայի կանոններին
առնչվող հարցերը հասկանալու կարողություն
Մեդիագրագիտություն
 լրատվամիջոցների հաղորդումների, նպատակների վերլուծություն և
համոզմունքների ու վարքագծերի վրա ազդելու կարողություն, մեդիաարտադրանք
ստեղծելու ունակություն
Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գրագիտություն
 տեխնոլոգիաների օգտագործում՝ որպես ուսումնասիրելու, կազմակերպելու,
գնահատելու ու հաղորդելու միջոց

Աշխատանքային գործունեության ու ինքնուրույն կենսագործունեության
հմտությունները
Ճկունություն և հարմարվելու կարողություն
 դերերի ու պարտականությունների փոփոխմանը հարմարվելու կարողություն,
արժանապատվորեն/քննադատորեն մոտենալու ունակություն
Նախաձեռնողականություն և ինքնաուղղորդում
 նպատակների ու ժամանակի կառավարում, ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
ինքնաուղղորդման ունակություն
Սոցիալական և միջմշակութային հմտությունները
 տարբեր թիմերում արդյունավետ կերպով փոխազդելու կարողություն, լայն
մտահորիզոն
Արտադրողականություն և հաշվետվողականություն
 նախագծերի ու ժամանակի կառավարում, բազմառաջադրանք աշխատանք,
արդյունավետ համագործակցության կարողություն
Առաջնորդություն և պատասխանատվություն
 այլ անձանց ուղղորդելու և ոգեշնչելու ունակություն, անաչառության դրսևորում,
պատասխանատվությամբ գործելու ունակություն
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Երախտիքի խոսք
Մենք երախտապարտ ենք ուսուցիչներին, տեղական և տարածքային ուսումնական
մասի ղեկավարներին, ինչպես նաև օժանդակող անձնակազմին նրանց անձնվեր
աշխատանքի ու համագործակցության համար: Մենք առանձնակի
շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի
գլխավոր պլանի (ELDMP) մշակման գործին իրենց ժամանակն ու գաղափարները
նվիրաբերած այս անձնվեր անձանց:
Կոլլետտ Ալլեյն
Ալլեն Էնդրյուս
Չեյենն Կապարաս
Մելիսսա Չոուսանգրաթ
Քրիսթեն Կոնսեպսիոն
Լորեն Կուլլեն
Ռոզալին Ֆլիշեր
Ջարեդ Գարսիա
Դեբորա Ջորջ
Քրիստին Հենշկե
Լինդա Հարրիս

Էրին Քելլեր
Անխելինա Միլլար
Սելլի Փարք
Ժաքլին Պերես
Ջոշուա Շերոդ
Դոուն Սթիլ
Լուիս Վասքեզ
Մարսիլին Ջոնս
Մերարի Ուեբեր
Ջեքի Ուիլդինգ

Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի կրթության հարցերով
խորհրդատվական խորհրդի անդամները դպրոցների՝ կենսաթոշակի անցած
հարգարժան տեսուչներ են, ձեռնարկատերեր և համայնքում առաջնորդներ
համարվող անձինք: Նրանք պարբերաբար հանդիպում են՝ իրենց ներդրումն ու
խորհուրդները առաջարկելով մեր շարունակական փոխհարաբերությունների
հարցում , որոնք ուղղված են ռիսկային գոտում հայտնված երիտասարդների
կարիքները բավարարելու միջոցով վերջիններիս հաջողության ուղին մատնացույց
անելու մեր փոխադարձ ջանքերին:

Նախկին տեսուչ
Վիկտոր Վալլեյ ավագ դպրոցի միացյալ
տարածքային բաժին

Սան Գաբրիել դպրոցի միացյալ
տարածքային բաժին և Ուիլիամ Ս.
Հարթ դպրոցի միացյալ տարածքային
բաժին

տկն Քերըն Բուրստեյն

Դոկտոր Ջեներալ Դեյվի կրտսեր

Մարդկային ռեսուրսների գծով
մանկավարժ, գրող
տկն Լեսլի Կրունելլ

Նախկին տեսուչ
Սան Խուան դպրոցի միացյալ
տարածքային բաժին

Նախկին տեսուչի օգնական

պրն Պոլ Դեվոր

Դոկտոր Ալ Էնդրյուս
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Գլխավոր գործադիր տնօրեն,
FMS Financial Partners, Inc.
Դոկտոր Խեսսե Գոնսալես

Դոկտոր Բրուս Նյուլին

Նախկին տեսուչ
Հերմոզա Բիչ օկրուգի դպրոցների
տարածքային բաժին (CSD)

Նախկին տեսուչ
Compton դպրոցների միացյալ
տարածքային բաժին և La Cruses, Նյու
Մեքսիկո

Նախկին տեսուչ, Վիկտոր Վալլեյ ավագ
դպրոցի միացյալ տարածքային բաժին

պրն Դան Իսաակս

տկն Քերին Նյուլին

Աշխատանքների կազմակերպման
հարցերով նախկին գլխավոր տնօրեն
LAUSD

Տնօրեն և հիմնադիր անդամ
Լոս Ֆելիս անկախ դպրոցներ

պրն Լարրի Գոնսալես

Անշարժ գույքի հարցերով
խորհրդատու

Նախագահ և գործադիր տնօրեն, Bravo
Inc.
Դպրոցների խորհրդի նախկին անդամ,
LAUSD
Դոկտոր Ստյուարթ Ե. Գոթոլդ

Դպրոցների հարցերով նախկին տեսուչ
Լոս Անջելեսի օկրուգ
պրն Փիթեր Լաքեյ

Խմբի նախագահ TEC Worldwide
Դոկտոր Ռոբերտ Լի

Նախկին տեսուչ
Ուիլիամ Ս. Հարթ ավագ դպրոցների
միացյալ տարածքային բաժին
Դոկտոր Ֆիլ Լինսկոմբ

Դպրոցների հարցերով նախկին
տեսուչ, Փասադենա դպրոցների
միացյալ տարածքային բաժին
Դոկտոր Թոմաս ՄաքԿալլա

Ազգային համալսարանի
փոխնախագահ
պրն Բոբ Մորալես

Ջուլիան Ուիվեր

պրն Քենթ Ֆիլիպս

պրն Ուիլիամ Ռիվերա

Հանրային կապերի հարցերով տնօրեն,
անցել է կենսաթոշակի, LAUSD
Հանրային կապերի գծով տնօրեն, Լոս
Անջելեսի Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու
արքեպիսկոպոս
Սեսիլ Չիփ Մյուրրեյ, Կրոնագիտության
դոկտոր

Առաջին AME եկեղեցու ավագ
քահանա, անցել է կենսաթոշակի
տկն Էլիզա Սանչես

Տեսուչի նախկին ժամանակավոր
պաշտոնակատար, Compton
դպրոցների միացյալ տարածքային
բաժին
Սերժանտ Հերրոլդ Էգգեր

LAPD Ֆութհիլ բաժնի՝ համայնքի հետ
կապերի մասնագետ և
Հյուսիսարևելյան Սան Ֆերնանդո
Վալեյում կրտսեր հրամանատարական
կազմի ավագ սերժանտ

Գործընկեր, DMCI

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 10

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ..................................................................................................................... 14
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ .......................................................................... 16
ՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՈՂ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ ԿՐԹԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ ........................................................................................................................................ 17
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԼԱՆԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ....................................................................................................................... 20
ԳԼՈՒԽ ՄԵԿ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ......................................................... 21
Տանը գործածվող լեզվի մասին հարցումը .......................................................................................... 21
Լեզվի իմացության սկզբնական գնահատումը .................................................................................. 22
Սկզբնական գնահատումը .................................................................................................................................22
Կատեգորիաները ................................................................................................................................................22
Արդյունքների և ծրագրում տեղաբաշխման մասին ծնողին ծանուցումը..................................................22

Աշակերտի իմացության գնահատումը և տեղաբաշխումը ............................................................. 23

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՈՒ․ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ................................................................ 27
Կրթական կառուցվածքը........................................................................................................................ 27
Անկախ ուսուցման համադրում........................................................................................................................29
Աշակերտի աշխատանքային տետրերը (SAWs) ............................................................................................30
Դասավանդման ռազմավարությունները/գործելակերպերը .......................................................................32
Փոքր խմբերով ուսուցումը (SGI) .......................................................................................................................33
Առցանց դասընթացի ուսումնառությունը.......................................................................................................35
Խառը ուսուցումը .................................................................................................................................................38

Վերադասակարգման քաղաքականությունը ..................................................................................... 38
Վերադասակարգման գործընթացը Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում ....................39
Հաշմանդամություն ունեցող անգլերեն սովորողների վերադասակարգումը .........................................42
Երկարաժամկետ անգլերեն սովորողները......................................................................................................42

Ստանդարտ անգլերեն սովորողները (SELs) ...................................................................................... 43

ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔ. ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ (ELD) ԱՋԱԿՑՈՂ ԹԻՄԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ................................................ 45

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 11

Անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող ղեկավար թիմի կազմակերպական
կառուցվածքը ........................................................................................................................................... 45
Անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների (ELSPs) գործառույթներն ու
պարտականությունները ....................................................................................................................................45

Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում անձնակազմի համալրումը և անգլերեն
սովորողների ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական զարգացումը ..................................... 47
Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում անձնակազմի համալրումը.......................................47
Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական զարգացումը................................47
Մասնագիտական զարգացումը նախանշման, տեղաբաշխման, գնահատման ու
վերադասակարգման առնչությամբ .................................................................................................................49

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՍ. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ............................................................................................................ 51
ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳ. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ . 53
Առաջադիմության կառավարմանն ուղղված մոտեցումը ............................................................... 56
Անգլերեն սովորողների առաջադիմությունը .................................................................................... 57
Հաշվետվողականությունը ուսուցման իրականացման մասով ..................................................... 58
Դպրոցի ուսումնական մասի ղեկավարները .................................................................................................58
Ուսուցիչները........................................................................................................................................................59
Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետները (ELSPs)......................................................60
Անգլերեն սովորողների ծրագրի մասնագետները ........................................................................................61
Տեսուչի օգնականները ........................................................................................................................................61

Ֆինանսավորումը ................................................................................................................................... 62

ՍՈՒՅՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԼԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆԸ ........ 63
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ ........................................................................................................ 65
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա ............................................................................................................................ 70
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ............................................................................................................................. 75
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ ............................................................................................................................ 84
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ ............................................................................................................................ 87
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե........................................................................................................................... 101
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ ........................................................................................................................... 109
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է ........................................................................................................................... 112

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 12

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը ........................................................................................................................... 114
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Թ .......................................................................................................................... 119
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ժ .......................................................................................................................... 122
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԺԱ ....................................................................................................................... 128

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 13

Ներածություն
Հանձն առնելով աշակերտների համար ապահովել «նույնը բոլորի համար»
ավանդական ուսումնառության միջավայրերի համեմատ այլընտրանքային այլ
մոտեցում՝ Ջոան և Ջոն Հալլերը 1987 թվականին հիմնեցին Այլընտրանք
երիտասարդության համար հանրային անկախ դպրոցները: Երբ 1992 թվականին
ընդունվեց Կալիֆորնիայի անկախ դպրոցների մասին օրենքը, Այլընտրանք
երիտասարդության համար անկախ հանրային դպրոցը առաջին հանրային անկախ
դպրոցն էր, որն իր դռները բացեց Կալիֆորնիայի Վիկտոր Վելլի շրջանում: Այսօր
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագիրն ամբողջ նահանգի տարածքում
ունի ճկուն այլընտրանքային ուսումնամեթոդական կենտրոններ, որոնք հիշեցնում են
դպրոցական գրադարանները կամ ընթերցասրահները և ապահովում են ուսման
համար ապահով, բարենպաստ միջավայր: Աշակերտներն ուսուցիչների հետ
աշխատում են դեմ առ դեմ կամ փոքր խմբերով: Դպրոցներն ամբողջությամբ
հավատարմագրված են Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ասոցիացիայի (WASC)
կողմից:

Ի սկզբանե Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի առաքելությունը եղել է
վերականգնել այնպիսի աշակերտների, ովքեր դուրս են մնացել ավանդական
դպրոցներից կամ հետ են մնացել կրեդիտներով և կանգնած են ձախողման վտանգի
առջև: Այս չափազանց հաջողված ծրագրով սահմանվել են առաջադիմության
ցուցանիշներ՝ աշակերտի կողմից գիտելիքների յուրացման մակարդակը
բարձրացնելու համար: Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրով ուսանող
աշակերտների թեստերի միավորները և ավարտողների թիվը շարունակաբար
հավասար կամ բարձր է համեմատելի դպրոցների արդյունքներից:
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում աշխատող անձնակազմի
անդամները հավատում են, որ յուրաքանչյուր երեխա ունի ընտրության
հնարավորություն, երազանք և կարող է լինել առաջնորդ: Մենք օգնում ենք
աշակերտներին հաջողության հասնել՝ առաջնահերթ համարելով այնպիսի
հիմնական արժեքներ, ինչպիսիք են անձնական պատասխանատվությունը,
ակադեմիական առաջադիմությունը և հաշվետվողականությունը:
Մեր շուրջամյա ուսումնական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս վտանգի առջև
կանգնած երիտասարդներին ստանալ ավագ դպրոցի դիպլոմ՝ նախապատրաստելով
նրանց իրենց նախկին դպրոցներ վերադառնալու համար կամ թույլ տալով նրանց
ինքնուրույն ուսուցման միջոցով լրացնել իրենց ավարտական կրեդիտները:
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Մենք լիովին համամիտ ենք Լաուն ընդդեմ Նիկոլսի գործի (1974 թ.) վերաբերյալ
Գերագույն դատարանի որոշմանը, որտեղ ասվում է՝
Աշակերտներին պարզապես միևնույն հարմարություններով, դասագրքերով,
ուսուցիչներով և ուսումնական պլանով ապահովելը չի համարվում հավասար
վերաբերմունքի դրսևորում. անգլերեն չհասկացող աշակերտները, ըստ էության,
զրկված են լիարժեք կրթության հնարավորությունից .... Մենք գիտենք, որ անգլերեն
չհասկացող աշակերտները դասարանային աշխատանքներն անտարակույս
համարում են բացարձակապես անհասկանալի և անիմաստ:
Անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող մեր աշակերտների
լեզվաբանական ու ակադեմիական կարիքների բավարարումն ապահովելու համար
մենք միավորում ենք ամբողջ ուսումնական պլանը և հասանելի դարձնում նրանց
այնպիսի եղանակով, որն ուսուցումը դարձնում է ըմբռնելի ու իմաստալից:
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Առաջնորդող փիլիսոփայությունը
Ուսուցիչները և աշակերտները «վերլուծական մոտեցում ցուցաբերող դերակատարներ» են:
Ուսուցիչները շարունակաբար ուսումնասիրում և վերլուծում են իրենց դասավանդման
գործելակերպը՝ ռազմավարություններ կիրառելով այնպիսի եղանակներով, որոնք
բավարարում են իրենց աշակերտական կազմի եզակի կարիքները: Աշակերտներն
ակտիվորեն ներգրավվում և մասնակցում են ուսումնական պլանի հետ կապված
աշխատանքներին և սկսում են ակտիվորեն պլանավորել ու գնահատել իրենց իսկ ուսման
պրոցեսը:
Ուսումնական կոնկրետ նպատակները բոլորի համար ուսումնական պլանով
դասավանդվող բոլոր առարկաների շրջանակներում՝
Ձևավորել ուսումնական
նյութի վերաբերյալ
խորքային գիտելիքներ

Հասկանալ և
քննադատաբար վերլուծել

Կարևորել և
փաստարկներից անցնել
բանավեճի

Դրսևորել վերացական և
մաթեմատիկական
մտածողություն

Ձևավորել մրցունակ
փաստարկներ և
քննադատաբար վերլուծել
մյուսների ներկայացրած
հիմնավորումները

Ձևակերպել
բացատրություններ և
նախատեսել լուծումներ

Ստանալ, գնահատել և
հաղորդել
տեղեկություններ

Ռազմավարական
եղանակով և հմտորեն
օգտագործել
տեխնոլոգիաներ և
թվային միջոցներ

Դասավանդման կոնկրետ նպատակներ բոլոր մանկավարժների համար (այս նպատակները
վերաբերում են ոչ միայն դասարանային կամ անկախ ուսուցման ուսուցիչներին, այլ բոլոր
շահառուներին, այդ թվում, սակայն ոչ միայն՝ ուսումնական հարցերով ղեկավարներին,
ուսումնական հարցերով խորհրդատուներին, կրկնուսուցում իրականացնող
անձնակազմին).




Աշակերտներին տալ մետալեզվաբանական և մետաճանաչողական
գործընթացներում ներգրավվելու հնարավորություններ և օգնել նրանց բացահայտել,
թե ինչպես է լեզուն դրսևորվում բարդ տեքստերում:
Սատարել աշակերտին, որպեսզի նա իր կարողությունների շրջանակներում
խորանա տեքստի բարդ փոխազդեցություններում «գաղափարական, ակադեմիական
և լեզվաբանական ունակություններ զարգացնելու» և դատողական քննարկումներ
անելու համար:
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Օգնել աշակերտներին օգտագործել լեզուն որպես կշռադատելու և հասկանալու
միջոց:

Տեսական ուղղորդող սկզբունքներ անգլերեն սովորողներին կրթելու համար
Անգլերեն սովորողները տարբերվում են մայրենի լեզուն սովորողներից, երբ խոսքը գնում է
ակադեմիական գրագիտության մասին: Հետևաբար, հաշվի են առնվում անգլերեն
սովորողներին դասավանդման համար հետազոտական ու մանկավարժական հետևյալ
դիտարկումները, որոնք ներառվում են մեր ուսումնական պլանում:
Մեր ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն է օգնել մեր աշակերտներին հասնել
ակադեմիական գրագիտության: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ակադեմիական
գրագիտությունը բազմակողմ է, և դրա դասավանդումը պետք է իրականացվի՝ շեշտը դնելով
երեք բաղադրիչի վրա՝ լեզվաբանական, ճանաչողական և սոցիալմշակութային/հոգեբանական: Լեզվաբանական բաղադրիչը կենտրոնանում է անգլերենի
հնչույթաբանական, բառային, քերականական, սոցիալ-լեզվաբանական և խոսքային
տարրերի վրա: Շեշտը պետք է դնել նաև ճանաչողական բաղադրիչի վրա, որի դեպքում
կարևորվում է գիտելիքը, բարձրակարգ մտածողությունը (քննադատական գրագիտություն),
ռազմավարական բաղադրիչը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ), ճանաչողական և մետալեզվաբանական
գիտելիքը (ընթերցանության, գրավոր խոսքի, բանավոր խոսքի և լսելու կարողության
ռազմավարություններ՝ կապված ակադեմիական համատեքստերի հետ) և վերջապես
սոցիալ-մշակութային/հոգեբանական բաղադրիչի վրա, որը կարևորում է լեզվի նորմերը,
արժեքները, համոզմունքները, դիրքորոշումները, դրդապաճառները,
հետաքրքրությունները, վարքագիծը, գործելակերպերն ու սովորույթները (Սկարսելլա,
2003թ.): Այս բաղադրիչները ուսումնասիրվել և ներառվել են ուսումնական պլանում բոլոր
աշակերտների համար:
Անգլերեն սովորողներին դասավանդելիս անգլերենի ակադեմիական գրագիտության
ձեռքբերումը դյուրացնելու համար գտնվել են հետևյալ ուղիները: Նախ, սոցիալմշակութային մոտեցման կիրառումը նպաստում է համագործակցային ուսուցման մեթոդի
կիրառությանը, որը բարձրակարգ ուսուցումը դյուրացնելու հարցում ունեցել է բարձր
արդյունավետություն: Այդ մոտեցման կիրառման շնորհիվ անգլերեն սովորողները
աջակցության (օժանդակության) միջոցով, այլ ոչ առանց դրա, հասնում են առավել բարձր
ակադեմիական նպատակների, որից հետո աշակերտները կարողանում են ծառայեցնել այդ
նոր գիտելիքը նոր դերակատարումներին: Գիբբոնսը (2009թ.) նշում է աջակցության երեք
առանձնահատկություն՝





Աջակցությունն ունի ժամանակավոր բնույթ:
Այն հնարավորություն է տալիս սովորողին հասկանալ, թե ինչպես կատարել ինչ-որ
բան՝ օգնելով նրան հետագայում նույնանման առաջադրանքներ կատարել
ինքնուրույն:
Այն միտված է ապագային:
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Ուստի, մեր ուսումնական պլանի նպատակն է միատեղել համագործակցային ուսուցումը և
աջակցել սկզբնապես առավել դժվարությամբ յուրացվող նյութի պարագայում՝ ի վերջո
դադարեցնելով աջակցությունը, երբ մեր աշակերտները դառնան առավել ինքնուրույն:
Գիբբոնսն (2009 թ.) այնուհետև նշում է, որ՝
բարդ մարտահրավերի առջև կանգնած և անբավարար չափով
օժանդակություն ստացող դասարանում կարող է առաջանալ
հուսահատություն և տագնապ, ինչը կարող է սովորողներին ստիպել
հանձնվել՝ ի վերջո հրաժարվելով դպրոցից: Դյուրին մարտահրավերն ու
անբավարար օժանդակությունը կարող են առաջացնել ձանձրույթ, ինչը
նույնպես կարող է հանգեցնել դպրոցին հակազդելու միևնույն վտանգի:
Դյուրին մարտահրավերն ու չափազանց մեծ օժանդակությունը թույլ են տալիս
սովորողներին գործել իրենց «հարմարավետության գոտում», սակայն այդ
դեպքում ծավալուն նյութի յուրացում տեղի չի ունենա, և սովորողները իրենց
ուսման ընթացքում ձեռք չեն բերի ինքնուրույնություն ու անկախություն:
[Այնուամենայնիվ,] բարդ մարտահրավերի ու բավարար օժանդակության
համադրումը թույլ է տալիս սովորողներին լինել զգոն և օգտագործել իրենց
ամբողջ ներուժը, ինչպես նաև հաջողություն ունենալ նորը յուրացնելու
հարցում (էջ 17):
Հաշվի առնելով օժանդակության և մարտահրավերի բարդության համապատասխան
աստիճանի հարցը՝ մեր ուսումնական պլանով նախատեսվում է ակադեմիական
գրագիտության ձեռքբերման համար աջակցություն ցուցաբերել ուսման բոլոր
մակարդակներում (Մենկեն, 2013թ.): Աջակցության այս ձևերի շրջանակում՝ բառապաշարի
պարզորոշ դասավանդումը ներառված է գրավոր խոսքի գործընթացում՝ սկսած լեզվի
տիրապետման (Ռեյդ, 2008թ.) ամենացածր մակարդակներից մինչև դրա ամենաբարձր
մակարդակները: Մեկնաբանվող ընթերցանության մեթոդի լայն կիրառումն ու
ռազմավարության ուղղակի ուսուցումը, գրավոր խոսքի ռազմավարությունների
կիրառության ձևավորումը, ինչպես նաև դասուսուցման միջոցով աշակերտների համար
փորձի ու կիրառման հնարավորությունների ստեղծումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ
արձագանքի ստացումը նույնպես ներառված են մեր ուսումնական պլանում (Օլսոն, նույն
տեղում, 2012թ.): Աջակցության այս ձևերը նույնպես առավել հաճախ կիրառվում են
սկզբնական փուլում՝ նպատակ ունենալով ի վերջո դադարեցնել դրանք, երբ մեր
աշակերտները ձեռք բերեն ինքնուրույնություն:
Փիրսի կողմից նախանշված (2011թ.) ու մեր ուսումնական պլանում տեղ գտած և անգլերեն
սովորողների համար մանկավարժական որոշ արդյունավետ թեմաներից են հետևյալը՝


Ուսուցիչները հաշվի են առնում այն, թե բառապաշարի և քննադատական
մտածողության առումով ինչ է պահանջվելու իրենց աշակերտներից առավել
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բարձր դասարաններում և ուշադրություն են դարձնում հիմնական
բովանդակությանը:
Ուսուցիչներն օգտագործում են հարուստ բառապաշարով և շարահյուսական
կառույցներով լավ գրված տեքստեր, որոնք իմաստի ու բառապաշարի շուրջ
քննարկումների միջոցով աջակցում են աշակերտների՝ երկրորդ լեզվի
յուրացմանը:
Ուսուցիչները չեն դիտարկում աշակերտների մայրենի լեզուն (Լ1) որպես
բացասական երևույթ, այլ համարում են այն աշակերտների ուսմանը
նպաստող կամուրջ:
Ուսուցիչները դասավանդում են ընթերցանության պարզորոշ
ռազմավարություններ (համատեքստի հուշող պատասխաններ, սկանավորում,
կանխագուշակում, տեքստ-սեփական անձ, տեքստ-տեքստ, տեքստ-աշխարհ,
տեքստի տեսակներ, ենթադրություններ, սեփական անձին ուղղվող հարցեր,
պատկերների կիրառում, տեքստի տարբեր տեսակների հետ առնչություն
պատճառ/հետևանք, համեմատում/հակադրում, խնդիր/լուծում, պատկերավոր
և գեղարվեստական):
Ուսուցիչներն ուշադիր են մշակութային հարցերին (սոցիալ-մշակութային
գիտակցություն). նրանք հաշվի են առնում գրագիտության ձեռքբերման հետ
կապված սոցիալ-մշակութային գործոնները, քանի որ բառապաշարի
զարգացումը կարող է լինել սահմանափակ, եթե աշակերտները սահմանափակ
առնչություն ունեն սոցիալական լեզվի հետ, հազվադեպ են մասնակցում
մշակութային միջոցառումների և սահմանափակ են առկա ռեսուրսները (Չեն,
Գեվա և Շվարց, 2012 թ.):

Վերը նշվածը նախապատրաստում է մեր աշակերտներին հիմնական դասարանների
պահանջների համար և արդյունավետ է անգլերեն սովորողների բովանդակային խորը
ուսուցման համար:
Հովանավորվող ուսուցմանը հետևելու կանոնը մի մոդել է, որը դյուրացնում է
բովանդակային ընկալելիությունը անգլերեն սովորող մեր աշակերտական կազմի համար, և
որը նպաստում է վերը նշված ուսումնասիրության արդյունքների կիրառմանը: Ուստի,
Հովանավորվող ուսուցմանը հետևելու կանոնի մոդելը մեր ուսումնական ծրագրերում
կիրառվող մոդելներից մեկն է:
Մեր բոլոր աշակերտների հետ կապված մեր նպատակն է ապահովել բարձրորակ մտավոր
դաստիարակություն, ինչը հնարավորություն է տալիս նրանց ձևավորել նոր գիտելիքներ:
Այս գիտելիքները ձևավորելու դեպքում նրանք կարող են արտահայտել սեփական
գաղափարները դպրոցական մակարդակից ավելի բարձր այնպիսի արժեքի միջոցով, որը
կարևոր, կիրառելի և իրական է դպրոցից դուրս գտնվող իրենց սեփական աշխարհի ու
կյանքի համար:
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Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի գլխավոր պլանի կառուցվածքը
Այս գլխավոր պլանը կազմված է հինգ գլխից: Գլուխ մեկը սկսվում է Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրի աշակերտների ընդունելության գործընթացի և այն
ուղու համառոտ նկարագրությամբ, որն անցնում են անգլերեն սովորողները (ELL) Տանը
գործածվող լեզվի մասին հարցաթերթիկը լրացնելուց հետո: Այս գլխում ներկայացվում է
Լեզվի իմացության սկզբնական գնահատումը, որի միջոցով ուրվագծվում են սկզբնական
գնահատումը, անգլերեն սովորողների կատեգորիաները և արդյունքների, ինչպես նաև
իրենց երեխային ծրագրում ընդգրկելու մասին ծնողներին ծանուցելու գործընթացը: Դրան
հետևում է գնահատման ու ծրագրում ընդգրկելու գործընթացի նկարագրությունը: Գլուխ
երկուսում այս գլխավոր պլանը սահմանում է Այլընտրանք երիտասարդության համար
ծրագրի կրթական կառուցվածքը և գնահատման ծրագրերը: Այս գլխում քննարկվում է
անգլերեն սովորող աշակերտի նախանշման և անգլերեն սովորողներին աջակցության
համապատասխան ծրագրում ընդգրկելու գործընթացը: Բացի դրանից, սահմանվում է
անգլերեն սովորողների վերադասակարգման քաղաքականությունը, ինչպես նաև
նկարագրվում է վերադասակարգման գործընթացը Այլընտրանք երիտասարդության
համար ծրագրում: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում անգլերեն սովորող այն
աշակերտների վերադասակարգմանը, որոնք ունեն հաշմանդամություն, և քանի որ լեզվի
ուսուցումը շարունակական գործընթաց է, համառոտ քննարկվում են երկարաժամկետ
կտրվածքով մեր անգլերեն սովորողների խնդիրներն ու հաջողությամբ
վերադասակարգվելու հարցում նրանց օգնելու համար կիրառվող գործընթացը: Ավելին,
քանի որ մենք գնահատում ենք մեր աշակերտների մշակույթն ու բազմազանությունը, մենք
քննարկում ենք այն հարցը, թե ինչպես կարող ենք առավել մեծ աջակցություն ցուցաբերել
մեր ստանդարտ անգլերեն սովորողներին իրենց ակադեմիական գրագիտության հետ
կապված կարիքները բավարարելու հարցում: Գլուխ երեքում ներկայացվում են մեր
անգլերեն սովորողներին դասավանդող մասնագետները, նրանց որակավորումները և
անգլերեն սովորողների ծրագրի զարգացման տարբերակները, որ մենք առաջարկում ենք
մեր ուսումնական անձնակազմին՝ տեղեկացված պահելով նրանց մեր անգլերեն
սովորողների նախանշման, տեղաբաշխման, գնահատման և վերադասակարգման
ընթացիկ քաղաքականությունների մասին: Գլուխ չորսում ներկայացվում են
ծնողների/խնամակալների և մեր համայնքի հետ մեր լրացուցիչ շփումները: Եվ վերջապես,
գլուխ հինգում տեղեկություններ են տրվում մեր ծրագրի դիտանցման, գնահատման,
հաշվետվողականության և ֆինանսավորման մասին:
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ԳԼՈՒԽ ՄԵԿ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Անգլերեն սովորողի գնահատումը սկզբնական նախանշման ու ծրագրում
տեղաբաշխման համար
Տանն օգտագործվող
լեզվի մասին
հարցաթերթիկ

Տանն օգտագործվող
լեզուն՝ բացառությամբ
անգլերենի

Գնահատել աշակերտի
անգլերենի
իմացությունը CELDTի միջոցով

Միայն անգլերեն

Ընդգրկել անգլերենի
հիմնական ծրագրում

Անգլերեն սովորող
(EL)

Ի սկզբանե
անգլերենին վարժ
տիրապետող

Ցուցաբերել անգլերեն
սովորողին
տրամադրվող
համապատասխան
աջակցություն

Ընդգրկել լեզվի
հիմնական ծրագրում

Վերադասակարգել և
հետևել

Տանը գործածվող լեզվի մասին հարցումը
I.

II.

III.

Որպես ընդունելության գործընթացի մաս՝ աշակերտի ծնողը և (կամ) օրինական
խնամակալը կամ աշակերտն անձամբ, եթե տարիքը բարձր է 18-ից, լրացնում է Տանը
գործածվող լեզվի մասին հարցաթերթիկը (Հավելված Ա): Տանը գործածվող լեզվի
մասին հարցման նպատակի ու օգտագործման մասին բացատրությունը տրվում է
բանավոր Կենտրոնի համակարգողի կամ անձնակազմի այլ անդամի կողմից՝
ծնողների/խնամակալների նախընտրած լեզվով, եթե ծնողների/խնամակալի
նախընտրած լեզվով խոսող անձնակազմի անդամը ներկա է։
Տանը գործածվող լեզվի մասին հարցաթերթիկում լրացված տեղեկությունները
մուտքագրվում են աշակերտի տվյալների համակարգում Գնահատման բաժնի
կողմից:
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման թեստի (CELDT) հարցերը
դպրոցում համակարգողը լեզվի իմացության գնահատման արդյունքները
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IV.

փոխանցում է այն աշակերտներին, որոնց համար պետք է իրականացվի սկզբնական
նախանշում :
Լեզվի իմացության գնահատման արդյունքները մուտքագրվում են աշակերտի
տվյալների համակարգում:
Լեզվի իմացության սկզբնական գնահատումը

Սկզբնական գնահատումը
Աշակերտներն ուղարկվում են Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման թեստի
(CELDT) Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի՝ CELDT հարցերը համակարգողի
կողմից` ընդունելության ամսաթվից հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: Թեստի
ավարտից հետո պատասխաններով փաստաթուղթը հանձնվում է թեստը կազմակերպողին
գնահատման բաժնի կողմից միավորները հաշվելու համար: Եթե իմացության մակարդակի
մասին տեղեկությունը անհրաժեշտ է շտապ՝ համապատասխան խմբում տեղաբաշխելու
մասին որոշումների համար, գնահատման բաժինը կարող է տրամադրել ոչ պաշտոնական
արդյունքներ: Պատասխաններով փաստաթուղթն ամեն դեպքում հանձնվում է թեստը
կազմակերպողին՝ պաշտոնական արդյունքների համար: Թեստի միավորները
պաշտոնական են համարվում միայն թեստը կազմակերպողի կողմից արդյունքները
հայտնելուց հետո:
Կատեգորիաները
ա․ Եթե աշակերտի CELDT-ի ընդհանուր միավորները համապատասխանում են
սկսնակ, վաղ միջին կամ միջին մակարդակներին, ապա աշակերտը նախանշվում
է որպես անգլերեն սովորող: Տե՛ս Հավելված Բ-ն՝ 6-12-րդ դասարանների համար
լսելու կարողության, բանավոր խոսքի, ընթերցանության և գրավոր խոսքի
բաղադրիչների մասով առաջադիմության մակարդակի բնութագրիչները:
բ․ Եթե աշակերտի CELDT-ի ընդհանուր միավորները համապատասխանում են
վաղ առաջանցիկ կամ առաջանցիկ մակարդակներին, և ցանկացած բաղադրիչի
համար (լսելու կարողության/բանավոր խոսքի, ընթերցանության և գրավոր խոսքի
մասով) ունակությունների գնահատման միավորները ցածր չեն միջին
մակարդակից, ապա աշակերտը նախանշվում է որպես անգլերենին վարժ
տիրապետող (I-FEP):
Արդյունքների և ծրագրում տեղաբաշխման մասին ծնողին ծանուցումը
ա․ Ծնողները/խնամակալները ծանուցվում են իրենց երեխայի լեզվի իմացության
գնահատման արդյունքների և այն ուսումնական ծրագրի մասին, որում խորհուրդ
է տրվում ընդգրկել աշակերտին: Բացի դրանից, նրանք հրավիրվում են
հանդիպման վերադասակարգման գործընթացը քննարկելու համար: Տե՛ս
Հավելված Գ:
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բ․ Ծնողները/խնամակալները հնարավորություն ունեն, Կալիֆորնիայի §11309(ա)
կանոնակարգային նորմի համաձայն, հրաժարվելու, եթե չեն կամենում, որ իրենց
երեխան մասնակցի բացառապես անգլերենով իրականացվող՝ հովանավորվող
ուսուցման ծրագրին: Տե՛ս Հավելված Գ:
գ․ Հրաժարվելու մասին դիմումները պետք է ներկայացվեն անձամբ՝ դպրոցի
շենքում և պետք է թարմացվեն յուրաքանչյուր տարի:
Ամենամյա գնահատումները շարունակվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշակերտը չի
որակվում որպես անգլերենին վարժ տիրապետող:

Աշակերտի իմացության գնահատումը և տեղաբաշխումը
STAR Renaissance (STAR Ren) և Համակարգչային հարմարեցվող թեստը (CAT)
ընթերցանություն և մաթեմատիկա առարկաների գնահատման տեսակներ են, որոնք
անցնում են աշակերտները Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագիր
ընդունելվելիս: Այս գործընթացի նպատակն է ապահովել այն, որ ծրագրում ընդգրկվող
անգլերեն սովորողներին տրամադրվեն այնպիսի միջոցներ ու ռեսուրսներ, որոնք
կերաշխավորեն նրանց հաջողությունը Միասնական փաթեթով նախատեսված անկախ
ուսուցման դասընթացներում և նրանց ուսուցումը կկազմակերպվի փոքր խմբերով (SGI):
Գործընթացով նախատեսվում է կարդալու, գրավոր խոսքի և մաթեմատիկայի իմացության
մակարդակների նախանշում: Աշակերտներին գիտելիքների նախանշված մակարդակի
հասցնելու նպատակով վերջիններս ավտոմատ կերպով տեղաբաշխվում են
համապատասխան միջամտություն ապահովող խմբերում՝ STAR Rennaisance գնահատման
շրջանակներում իրենց առաջադիմության մակարդակներին համապատասխան:
Գնահատման գործընթացը.








Անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաների STAR Ren թեստերով գնահատումն
իրականացնում է Ընդունելության հարցերով զբաղվող թիմը (Կենտրոնը
համակարգողներ (CCs)), Ըստ պահանջի ժամանակավոր համակարգողը (TOC CC)
կամ ուսուցիչները: STAR Ren թեստերը բազմակի ընտրության հնարավորությամբ
թեստեր են:
Գրավոր խոսքի գնահատումը կարող է անցկացվել սկզբնական գնահատման
ընթացքում: Այնուամենայնիվ, դա կարող է անցկացվել նաև այլ ժամանակ՝
պայմանով, որ դա կատարվի ընդունելության առաջին ամսվա ընթացքում:
Ընդունելությանը նախորդող գնահատումների ավարտից հետո առաջադիմության
ցուցանիշները ձևավորվում են ավտոմատ կերպով՝ այն չափորոշիչների ու տարրերի
հիման վրա, որոնց առումով աշակերտները չեն բավարարել իմացության
նախանշված մակարդակները:
STAR Ren քննությունները այնպես են կազմվում, որ սկզբնապես լինեն աշակերտի՝
տվյալ դասարանի համար պահանջվող առաջադիմության մակարդակին
համապատասխան, այնուհետ հետզհետե դժվարանան՝ ըստ աշակերտի կողմից
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յուրաքանչյուր հարցին տրվող պատասխանի: Երկու STAR Ren թեստեր երբեք նույնը
չեն լինում, այսինքն՝ դրանք կազմվում են աշակերտի անհատական
հնարավորությունների հիման վրա:
Հետևյալը Անգլերենի STAR Ren թեստի գնահատման բալային համակարգի պատկերն է և
առաջարկվող միջամտության քայլերը՝
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Անգլերեն
Խումբ

Միավորների
միջակայք

Այլընտրանք
երիտասարդության
համար
ծրագրով
նախատեսված
պարտադիր
միջամտություններ

Առաջարկվող
միջամտություններ

Ակնկալիքները
Ընթերցանության առումով

Կանաչ

R:
7 585+
8 665+
9 773+
10 844+
11 866+
12 917+

Աշակերտը կարող է
ընդգրկվել փոքր
խմբերով ուսուցման
դասարանում կամ
Անկախ ուսուցման
դասընթացում:

Ընդգրկվում է փոքր
խմբերով ուսուցման
դասարանում. կարող է
համարվել անգլերենի
իմացության
առաջանցիկ մակարդակ
ունեցող թեկնածու:

•

•

•

•
•
•

Դեղին

R:
7 301-584
8 301-664
9 301-772
10 301-843
11 301-865
12 301-916

Աշակերտին
անհրաժեշտ չէ ընդգրկել
փոքր խմբերով
ուսուցման
դասարանում
(հատկապես եթե նրա
ցուցաբերած արդյունքը
≤400):

Լրացուցիչ
կրկնուսուցման դասեր՝
առկայության դեպքում.
դեմ առ դեմ
միջամտության վրա
կենտրոնացում:

•

•

•

•

•

Կարմիր

R: 300 և ցածր

Աշակերտն անհապաղ
ընդգրկվում է 30-օրյա
միջամտության
դասընթացում մինչև
բավարար
արդյունքներով
ավարտելը։

Լրացուցիչ
կրկնուսուցման դասեր՝
առկայության դեպքում.
դեմ առ դեմ
միջամտության վրա
կենտրոնացում,
Անգլերեն սովորողին
ցուցաբերվող
օժանդակություն,
անհրաժեշտության
դեպքում:

•
•

•

•

•

Հստակ նախանշում
է
մտքերի
նպատակն
ու
հաջորդականությունը։
Ընտրում է փաստարկներ
օժանդակող մանրամասների
հետ միասին
Նախանշում
է
քերականական,
կետադրական,
գրավոր
խոսքի
հիմնական
կանոնների, ուղղագրական
սխալներ։
Ընտրում է ճշգրիտ լեզու։
Ընտրում է արդյունավետ
անցումային միջոցներ։
Հասկանում է տարատեսակ
պարզ
և
բարդ
նախադասություններ:
Նպատակի
ու
հաջորդականության
սահմանափակ նախանշում։
Փաստարկները օժանդակող
մանրամասների
հետ
փոխկապակցելու
սահմանափակ
կարողություն։
Նախադասության
փոփոխվող
կառուցվածքի
սահմանափակ ընկալում։
Բառապաշարի ընտրության
մասով
սահմանափակ
գիտելիքներ։
Գրավոր խոսքի հիմնական
պայմանական կանոններում
սխալներ
ուղղելու
սահմանափակ
կարողություն։
Ի
վիճակի
չէ
որոշել
նպատակը
Ի վիճակի չէ փոխկապակցել
փաստարկները օժանդակող
մանրամասների
հետ։
օգտագործում
Չի
կարող
որոշել
կազմակերպական
կառուցվածքը
Ի
վիճակի
չէ
ուղղել
քերականական,
կետադրական,
գրավոր
խոսքի
հիմնական
կանոնների, ուղղագրական
էական սխալներ
Ի վիճակի չէ որոշել մտքերի
հաջորդականությունը
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STAR Ren-ը ծրագիրը կարող է կիրառվել աշակերտի ուսումնական պլանի տարբեր
ժամանակահատվածներում՝ հետևյալ նկատառումներով՝

1) Շտկելու համար՝
ա․ Նախնական՝ Անհատականացված ուսումնական պլան (ILP) մշակելու համար.
բ․ Տվյալ դասարանի համար պահանջվող մակարդակին համապատասխան
ուսումնական նյութին անցման հարցում օգնելու համար.
գ․ Փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրով կազմակերպվող՝ Կալիֆորնիայի ավագ դպրոցի
ավարտական քննության (CAHSEE) համար նախապատրաստական դասընթացների մշակումը
նախապատրաստելու համար:

2) Ընթացիկ գնահատում ապահովելու համար:
3) Աշակերտի առաջադիմությունը խթանելու նպատակով՝ նրա արձանագրած առաջընթացը
հետագծելու համար:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՈՒ․ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Կրթական կառուցվածքը
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի կրթական կառուցվածքը հատուկ
ձևավորված է այն աշակերտների կարիքները բավարարելու համար, որոնք ընդգրկված են
համադրված ուսուցման ծրագրում, որը ներառում է Անկախ ուսուցման (IS), Փոքր խմբերով
ուսուցման (SGI), ինչպես նաև առցանց ուսուցման ծրագրերում դասավանդող ուսուցիչների,
կրկնուսույցների և Անգլերեն սովորողներին (EL) աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետների (ELSPs) կողմից ընդունված ուսումնական ռազմավարություններ:
Աշակերտի ներգրավվածության և տրամադրվող աջակցության չափը որոշվում է
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման թեստով (CELDT) և STAR Ren
գնահատման միջոցով՝ նախ ընդունելության պահին, ապա նաև՝ վերադասակարգման
փուլում: Համադրված ուսուցման մոդելը ներառում է բազմաթիվ բաղադրիչներ՝ Անկախ
ուսուցում, Փոքր խմբերով ուսուցման դասարանային ձևաչափ, առցանց և խառը ուսուցում:
Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետներն օգնում են մշակել
ուսումնական պլաններ անկախ ուսուցման, փոքր խմբերով ուսուցման համար և անգլերեն
սովորող մեր եզակի աշակերտական կազմին աջակցելու համար նախատեսված
ուսումնական ռազմավարություններ: Այս աջակցությունը ներառում է բանավոր խոսքի,
լսելու կարողության, ընթերցանության և գրավոր խոսքի բաղադրիչների՝ Անգլերենով
մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական ուսուցման (SDAIE) ռազմավարություններ
(Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում կիրառվող Անգլերենով մատուցվող
հատուկ մշակված ակադեմիական ուսուցման (SDAIE) մի շարք տարբեր
ռազմավարությունների ցանկի համար տե՛ս Հավելված Դ): Ոլորտային այս մասնագետներն
օգտագործում են երկրորդ լեզվի յուրացման (SLA) գործում ունեցած իրենց փորձը բոլոր
շահառուների հետ իրենց հաղորդակցությունը բարելավելու, Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի
իմացության զարգացման թեստի (CELDT) պատշաճ անցկացումն ապահովելու, տվյալների
օգտագործման, ինչպես նաև ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով
մանկավարժների մասնագիտական զարգացումն ապահովելու, անձնակազմի/աշակերտի
ներգրավվածության և Անգլերեն սովորողներին (EL) վերաբերող պետական պահանջների և
Անգլերենի իմացության զարգացման (ELD) չափորոշիչների հետ համապատասխանության
համար:
Անգլերենի իմացության զարգացման (ELD) չափորոշիչները սահմանվում են հետևյալ կերպ՝
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչներով
նկարագրվում են այն առանցքային գիտելիքները, ունակություններն ու կարողությունները,
որոնք անհրաժեշտ են անգլերենը որպես նոր լեզու սովորող աշակերտներին, որպեսզի
նրանց համար մատչելի լինի համապատասխան դասարանի համար նախատեսված
դասընթացի բովանդակությունը, և նրանք կարողանան հասկանալ ու յուրացնել այն:
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչները
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համապատասխանում են մասնավորապես ուսումնական ու աշխատանքային
գործունեությանը պատրաստ լինելու համար անհրաժեշտ այն գիտելիքներին,
ունակություններին, կարողություններին, որոնք ներկայացված են Անգլերենի
բանասիրության և պատմության/հասարակագիտության, բնական գիտությունների և
տեխնիկական առարկաների գրագիտության համար սահմանված՝Կալիֆորնիայի
միասնական փաթեթի չափորոշիչներում (CA CCSS for ELA/Literacy): Կալիֆորնիայի՝
անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչները, այնուամենայնիվ, չեն կրկնում
Անգլերենի բանասիրության և պատմության/հասարակագիտության, բնական
գիտությունների և տեխնիկական առարկաների գրագիտության համար սահմանված՝
Կալիֆորնիայի միասնական փաթեթի չափորոշիչները, ինչպես նաև դրանք չեն
ներկայացնում Անգլերենի բանասիրության դասընթացի բովանդակությունը յուրացման
կամ խստապահանջության ավելի ցածր մակարդակներում: Փոխարենը, Կալիֆորնիայի՝
անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչները նախատեսված են Անգլերենի
իմացության զարգացման ունակությունների համար առավել բարդ ուսումնական նյութերով
ապահովելու համար: Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչները
նախատեսված չեն Անգլերենի բանասիրության և պատմության/հասարակագիտության,
բնական գիտությունների և տեխնիկական առարկաների գրագիտության համար
սահմանված՝ Կալիֆորնիայի միասնական փաթեթի չափորոշիչներին փոխարինելու համար:
Հակառակը, դրանք զարգացնում են այդ չափորոշիչներով նախատեսված՝ լեզվի
տիրապետման համար անհրաժեշտ այն ունակություններն ու կարողությունները, որոնք
կարևոր են անգլերեն սովորողների համար, որպեսզի նրանք, մինչ կատարելագործում են
իրենց անգլերենի իմացությունը, հաջողություն ունենան դպրոցում: (Կալիֆորնիայի
կրթության դեպարտամենտ, 2014 թ., էջ 8)
Անգլերենի իմացության զարգացման չափորոշիչներին համապատասխան՝ Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագիրն առաջարկում է ուսումնական այնպիսի բազմատեսակ
մեթոդներ/ռազմավարություններ, որոնք սատարում են անգլերենի ունակությունների
զարգացմանն ու ձեռքբերմանը, ինչպես նաև հիմնական ուսումնական նյութերի
մատչելիությանը, որպեսզի անգլերեն սովորողները կարողանան հաջողության հասնել
ուսման բոլոր ոլորտներում:
Ծրագրերը ներառում են՝





Անկախ ուսուցման համադրում
o Աշակերտի աշխատանքային տետրեր
Դասարանային ուսուցում
o Փոքր խմբերով ուսուցում
 Անգլերենի բանասիրություն
 Մաթեմատիկա
 Գիտություն
 Արվեստ
 Հասարակագիտություն
Առցանց դասընթացներ

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 28




Խառը ուսումնառություն
STAR Renaissance

Անկախ ուսուցման համադրում
Անկախ ուսուցման մոդելով կազմակերպվող դասավանդումը կենտրոնանում է աշակերտի
մոտ հետևյալ ունակությունների զարգացման վրա՝





Նախաձեռնողականություն և ինքնաուղղորդում
Ճկունություն և հարմարվելու ունակություն
Առաջնորդություն և պատասխանատվություն
Արտադրողականություն և հաշվետվողականություն

Այս ունակությունները համապատասխանում են Անգլերենի
բանասիրություն/գրագիտություն չափորոշիչների և Անգլերենի իմացության զարգացմանն
ուղղված ուսուցման նպատակներին, ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի կրթության
դեպարտամենտի Անգլերենի բանասիրության/գրագիտության և Անգլերենի իմացության
զարգացման շրջանակային աջակցության ցանցում, Գլուխ 2, էջ 1:





Զարգացնել ուսումնական, աշխատանքային գործունեությանը և քաղաքացիական
կյանքին պատրաստ լինելու ունակությունը
Ձեռք բերել գրագետ անհատներին հատուկ ունակություննր
Ձեռք բերել համակողմանի գրագիտություն
Ձեռք բերել 21-րդ դարում ապրելու և ուսանելու համար անհրաժեշտ
ունակություններ

Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում աշակերտները ներգրավված են իրենց
ուսումնական ծրագրի պլանավորման ու իրականացման գործընթացներում: Աշակերտներն
ինքնաուղղորդող առաջադրանքներ կատարելիս գործում են ինքնուրույն, իսկ բազմաթիվ
ընթացիկ ու ամփոփիչ առաջադրանքներ կատարելիս աշխատում են անկախ ուսուցման,
ինչպես նաև փոքր խմբերով դասավանդող ուսուցիչների հետ և ստանում արձագանք (տե՛ս
Հավելված Ե): Աշակերտների եզակի դեմ առ դեմ հարաբերությունը ուսուցանողների հետ
թույլ է տալիս աշակերտներին յուրացնել ուսումնական նյութը, զարգացնել
հաղորդակցության ունակությունները, արտացոլել ու գնահատել գործընթացը և ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հասկանալու ընդունակությունը զարգացնելու համար: Անկախ
ուսուցման ծրագրով պահանջվում է, որ աշակերտը օրվա ընթացքում առնվազն 4-6 ժամ
աշխատի տանը և ներկայանա իր ուսուցիչների կողմից նախանշված հանդիպումներին:
Տանն աշխատելիս աշակերտներն ինքնուրույնաբար աշխատում են անհատականացված
ուսումնական պլանի հիման վրա մշակված՝ անգլերենի իմացության զարգացման
ռազմավարությամբ, ինչպես սահմանվել է ուսուցչի կողմից: Անկախ գործելակերպի
ընթացքում կարևորվում է հիմնականում ընթերցանությունն ու գրավոր խոսքը, մինչդեռ
բանավոր խոսքի ու լսելու կարողության վրա շեշտը դրվում է աշակերտ/ուսուցիչ, ինչպես
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նաև հասակակիցների հետ շփումների ժամանակ, երբ աշակերտը գտնվում է
ուսումնամեթոդական կենտրոնում:
Մաթեմատիկայի և անգլերենի ուսումնական պլանները, որոնցից ներկայումս կիրառվում
են Միասնական փաթեթի նահանգային չափորոշիչների (CCSS) միջառարկայական
սկզբունքները (տե՛ս Հավելված Զ), անգլերեն սովորողներին տալիս են բազմաթիվ
հնարավորություններ՝ կապված քննադատական մտածողության ունակությունները
կիրառելու, բազային ունակությունները խթանելու և լեզվի դասակարգման առաջանցիկ
մակարդակին անցում կատարելու հետ:
Աշակերտի աշխատանքային տետրերը (SAWs)
Աշակերտի ինքնաուղղորդվող առաջադրանքները կատարվում են աշակերտի
աշխատանքային տետրերում (SAWs): Աշակերտի աշխատանքային տետրեր տրվում են
բոլոր աշակերտներին, և այդպիսի տետրեր կան բոլոր առարկաների համար:
Աշխատանքային տետրերը կազմելիս ուսումնական պլանները մշակողներն ապահովում են
Անգլերեն սովորողներ/Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական
ուսուցման (EL/SDAIE) ռազմավարությունների հասանելիությունը աշակերտների համար
բոլոր մակարդակներում (Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական
ուսուցման նպատակային ռազմավարությունների ցանկի համար տե՛ս Հավելված Դ): Բոլոր
աշակերտի աշխատանքային տետրերում՝










շեշտը դրվում է ուսումնական ու աշխատանքային գործունեության համար
պատրաստականության և կյանքի համար անհրաժեշտ գիտելիքների վրա.
արտացոլվում է 21-րդ դարի հմտությունների հասկացողությունը, ինչպես ընդունված
է Կալիֆորնիայում և այլ նահանգներում.
խրախուսվում են բարձրակարգ մտածողության ունակություններն ու խորը
գիտելիքները.
նախատեսված է բազային ունակություններին ուղղված աջակցություն՝ ուսումնական
բացթողումները լրացնելու նպատակով.
պահանջվում է համացանցի գործածություն՝ հետազոտության, ունակությունների
գործնական կիրառության ու ուսումնասիրության համար.
ապահովում են բառապաշարի խորը ուսուցում.
հնարավորություն է տրվում, որ ուսուցիչները հաճախակի հանդիպեն
համաժողովներում և կազմակերպեն այլ քննարկումներ՝ այդպիսով նպաստելով
հաճախակի, նպատակային ու արդյունավետ արձագանքի տրամադրմանը.
դասավանդվում են գրավոր խոսքի պատմողական, վերլուծական և նկարագրական
տեխնիկաներ:

Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտի (CDE) կողմից և Միասնական փաթեթի
նահանգային չափորոշիչներով (CCSS) նշված փոփոխություններին ի պատասխան՝
աշակերտի աշխատանքային տետրերում ներմուծվել է նաև հարցադրումներով
դասավանդման ու ուսումնառության մեթոդը: Հարցադրումներով ուսումնառության
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առավելություններն են՝ ճկունությունը, շահագրգռվածությունը, իսկությունը,
ստեղծարարությունը և խստապահանջությունը (Բրուս, 2011 թ.):
Հարցադրումներով ուսումնառության մեթոդի կիրառմամբ՝ աշակերտներն ակտիվորեն
ներգրավվում են ուսումնառության գործընթացում՝ կենտրոնանալով հարցերի, խնդիրների
լուծման ու քննադատական մտածողության գործողությունների վրա: Այդ ճկուն
գործընթացը աշակերտներին ընձեռում է իրենց գիտելիքներն ու ունակությունները
դպրոցում ու տանը տարբեր առիթներով կիրառելու հնարավորություններ:
Այս մեթոդը նախ կիրառվում է անհատական մակարդակով, ապա տարածվում է
համագործակցային խմբերում: Հարցադրումային ուսումնառության մեթոդը մեծացնում է
աշակերտի շահագրգռվածությունը տեղեկատվությանը տիրապետելու շնորհիվ: Բացի
դրանից, աշակերտի կողմից արվող հարցադրումները խթանում են ակտիվ
մասնակցությունը ուսումնառության գործընթացին և ներկայում ու նախկինում ձեռք
բերված գիտելիքների շուրջ լուրջ խորհրդածությանը: Այս մեթոդով տրվող ժամանակն ու
ազատությունը խթանում են ստեղծարարական գործընթացը, երբ աշակերտի
հետաքրքրասիրությունը բորբոքվում է նոր տեղեկությունների հետ առավել մեծ
առնչություն ունենալու ու դրանց բացահայտման արդյունքում: Խստապահանջությունը
Հարցադրումներով ուսումնառության մեթոդի լրացուցիչ բաղադրիչներից է, որը սատարում
է բարձրակարգ մտածողությանը, խնդիրների լուծման կարողությանը, ինքնաստուգման
ունակությանը և մարտահրավեր է նետում աշակերտներին նրանց ուսումնառության
փուլում:
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5. Հարցադրումներով ուսումնառության փուլերը
5.
Մտորել

1. Տալ
հարցեր

2.
Ուսումնասիրել

4. Հաղորդել

3.
Վերլուծել

Հարցադրումներով ուսումնառության մեթոդի միջոցով զգալի փոփոխություններ են տեղի
ունենում ավանդական դասավանդման ու ուսումնառության կառուցվածքում: Շեշտը
դրվում է չափորոշիչների ու ունակությունների տիրապետման, այլ ոչ թե մեխանիկական
մտապահման վրա: Ուսուցչի խնդիրն է խթանել գիտելիքների ձեռքբերումը և ոչ թե հանդես
գալ որպես գիտելիքներով զինված իմաստուն: Պարզապես դասագրքերով առաջնորդվելու
փոխարեն աշակերտները պետք է ընտրեն ու հավաքեն ռեսուրսներ: Աշակերտներն ակտիվ
մասնակցություն են ունենում իրենց ուսումնառությանը, իսկ ուսումնառությունը
գործընթաց է և կենտրոնանում է արդյունքի, այլ ոչ թե նպատակի կամ գնահատման վրա, և
անգլերեն սովորողներին ու մեր բոլոր աշակերտներին հնարավորություն է տալիս իրենց
բազային գիտելիքները, հետաքրքրությունները ներմուծել իրենց ուսումնական գործընթաց,
ինչպես նաև արտահայտել իրենց կարծիքը դրա վերաբերյալ:

Դասավանդման ռազմավարությունները/գործելակերպերը
Բացի Անկախ ուսուցման միատեղման ծրագրից և աշակերտի աշխատանքային տետրերից՝
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագիրը ընձեռում է նաև անմիջական ուսուցման
հնարավորություն: Անհրաժեշտ է նշել, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում ձեռք
բերված փաստերը չեն հիմնավորում համաժամանակյա թարգմանության և անմիջական
ուսուցման ընթացքում ուսուցանվող դասի թարգմանության նպատակով անգլերեն
սովորողներին դասարանից առանձնացնելու գործելակերպերը, որոնք անգլերեն
սովորողների մեկուսացման պատճառ են դառնում: Այդ գործելակերպերը չեն
թույլատրվում Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում: Մեր
ուսումնական ռազմավարություններն ու գործելակերպերը կենտրոնանում են անգլերեն
սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող մեր աշակերտներին ներգրավելու հարցի վրա:
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Փոքր խմբերով ուսուցումը (SGI)
Փոքր խմբերով ուսուցման ծրագիրը ծառայում է որպես ունակությունների տիրապետման
վրա հիմնվող միջավայր (1-4 միավորների սանդղակ), որտեղ հիմնական շեշտը դրվում է
այն փաստի վրա, որ աշակերտներն իրենց ուսումնական գործընթացի առաջնորդներն են:
Այդ նպատակով, փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրի շրջանակներում մեծապես կարևորվում
են ընթացիկ ու ամփոփիչ գնահատումները:
Մաթեմատիկայի ու անգլերենի՝ փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրերում աշակերտների
գիտելիքների ընթացիկ գնահատումը կատարվում են պարբերաբար, իսկ ամփոփիչ
գնահատումը՝ յուրաքանչյուր թեմայի համար մեկ կամ մի քանի անգամ:
Ընթացիկ գնահատումները ներառում են այդպիսի գնահատումներին հատուկ բազմաթիվ
ընդունված ձևեր, այդ թվում՝ դասավերջում լրացվող հարցաթերթիկներ, քննարկումներ
(ուսուցիչ-աշակերտ և աշակերտ-աշակերտ ձևաչափով), հարցախաղեր և աշակերտի
կանոնավոր աշխատանքի տարբեր հայեցակետեր:
Ընթացիկ գնահատումներն անցկացվում են նաև աշակերտի տեսանկյունից:
Փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ
աշակերտներն անընդհատ իրազեկվում են իրենց ուսումնառության մասին Միասնական
փաթեթի նահանգային չափորոշիչներին ուղղակիորեն համապատասխանեցված
ուսումնական նպատակների հետագծման միջոցով:
Հաթթիի (2009 թ.) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշակերտի ուսումնառության
վրա ամենամեծ ազդեցությունը գործում է աշակերտի կողմից սեփական ուսման, սեփական
գնահատականների մասին ինքնազեկուցման կարողությունը:
Փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրով փորձ է արվում աշակերտներին հետևող
մասնագետների միջոցով առաջ մղել այս համոզմունքը՝ ըստ որի, անհրաժեշտ է պահանջել,
որպեսզի աշակերտներն իրենք զեկուցեն իրենց ընթացիկ ուսումնական մակարդակի մասին
և նախանշեն ուսման մեջ առկա իրենց թերացումները, որպեսզի ուսուցիչն ու աշակերտը
կարողանան մշակել համապատասխան միջամտություն՝ այդ թերացումը վերացնելու
համար:
Ի հակադրություն ընդունված կարծիքին՝ լավագույն արձագանքը ոչ թե ուսուցչից ուղղվում
է աշակերտին, այլ՝ աշակերտից ուսուցչին (Հաթթի, 2007 թ.):
Փոքր խմբերում դասավանդողները հաճախ հակված են լսելու աշակերտի կարծիքը, նրանց
կոնկրետ արձագանքը, որպեսզի օգնեն նրանց ընթացիկ գնահատում կատարելու և իրենց
ուսուցումը շարունակելու հարցում:
Բացի դրանից, աշակերտները յուրաքանչյուր մի քանի թեմայի համար անցնում են նաև
առցանց միջանկյալ գնահատումներ ուսման՝ տվյալ դասարանի համար սահմանված
մակարդակին համապատասխանությունը հաստատելու համար. ուստի, ուսուցիչը կարող է
հեշտությամբ հայտնաբերել չափորոշիչներում առկա թերությունը՝ այդպիսով
հնարավորություն տալով նրանց առավել արդյունավետ պլանավորել իրենց հետագա
ուսումնական կիսամյակները:
Անգլերեն սովորող աշակերտները կարող են մասնակցել փոքր խմբերով ուսուցման
դասերին՝ միևնույն ժամանակ աջակցություն ստանալով լեզվի գրագիտության իրենց
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կարիքների համար: Փոքր խմբերով ուսուցման դասերին կիրառվող մոդելը Հովանավորվող
ուսուցման կանոնին հետևելու (SIOP) մոդելն է (Էկեվերրիա, Վոգթ և Շորթ, 2013 թ.): Հովանավորվող
ուսուցման կանոնին հետևելու (SIOP) մոդելի ուսուցման վեց սկզբունքներն են՝








Անգլերեն սովորողներին ընձեռել բազմաթիվ հնարավորություններ այլոց հետ շփման
միջոցով բանավոր խոսքի հմտությունները զարգացնելու համար.
Հստակորեն կապել անգլերեն սովորողի բազային գիտելիքներն ու փորձը դասի
բովանդակության ու նախկինում սովորած նյութի հետ.
Անգլերեն սովորողներին ուսուցանել հստակ ու համատեքստով ապահովված
բառապաշար.
Մատուցել իմաստալից, ըմբռնելի ու մատչելի դասեր.
Խթանել անգլերեն սովորողի մտածելու ունակությունը և աշակերտներին առաջարկել
բովանդակալից վարժություններ, որպեսզի նրանք դրսևորեն գիտելիքներ:
Հաճախակի գնահատել անգլերեն սովորողներին՝ նախքան դասերը, դրանց
ընթացքում ու դասերից հետո և դասերը պլանավորել նպատակային՝ հաշվի առնելով
գնահատումից ստացված տվյալները:

Վերոնշյալ սկզբունքները ներառված են փոքր խմբերով ուսուցման ծրագրում՝ հաշվի
առնելով անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող մեր ամբողջ աշակերտական
կազմը:
Փոքր խմբերով ուսուցման ծրագիրը փորձում է հիմնվել տվյալների վրա՝ մշտապես
կիրառելով չափորոշիչներին տիրապետման հարցում արձանագրված արդյունքները՝
այդպիսով լրացնելով աշակերտի ուսման մեջ առկա բացթողումները: Այս գործընթացում
ներգրավված են բոլոր դերակատարները, այդ թվում ՝ ծնողները, աշակերտները,
ուսուցիչները և դպրոցի ղեկավարները:
Այս գործընթացը հիմնվում է չափորոշիչներին համապատասխան գնահատման ձեռնարկի
և աշակերտի առաջադիմությունը հետագծող այլ միջոցների վրա: Տվյալների ընթացիկ
կիրառումների ժամանակ կատարվում են հասկանալու կարողության՝ չափորոշիչներին
համապատասխան ստուգումներ, նշանակվում են լրացուցիչ դասավանդման օրեր,
ավարտական քննություններին պատրաստվելու համար օգտագործվում են համեմատական
վերլուծության տվյալները, գնահատվում են ծրագրերը: Անհրաժեշտ է կրկին անգամ նշել,
որ այս գործընթացն օգնում է անգլերեն սովորողների ու ստանդարտ անգլերեն
սովորողների համար անհրաժեշտ միջամտություններ ստեղծելու հարցում: Նման
միջամտությունները ներառում, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝
•
•
•
•
•

Աշակերտ/ուսուցիչ/ծնող համաժողով
Կրկնուսուցում
Ընթերցանության, գրավոր խոսքի կամ մաթեմատիկայի մասնագիտացված
ուսուցում
Ուսումնական նյութին համապատասխան՝ լեզվի իմացության զարգացման
գծով աջակցություն ապահովող դասարաններ
Մայրենի լեզվի միջոցով աջակցություն
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•

Ընթերցանության, գրավոր խոսքի կամ մաթեմատիկայի գծով աջակցություն
ապահովող դասարաններում տեղաբաշխում

•

Achieve 3000

Սկզբնական գնահատումներն անցնելուց հետո աշակերտները կցվում են անգլերեն
սովորողների աջակցության թիմի՝ հետագա գնահատման, աջակցության,
անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ միջամտությունների համար:
Անգլերեն սովորողների աջակցության թիմի կազմում կարող են ընդգրկված լինել հետևյալ
անդամները՝
•
•
•
•
•
•

•
•

Անկախ ուսուցման ծրագրի ուսուցիչ
Փոքր խմբերով դասավանդող
Մեթոդիստ-ուսուցիչ կամ Հատուկ կրթության հարցերով մասնագետ (SES)
Կրկնուսույց
Աշակերտների հարցերով խորհրդատու/խորհրդական
Տնօրենի օգնական
Տնօրեն
Անգլերեն սովորողին աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների (ELSP) թիմ`
o Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի ղեկավար
o Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի ուսումնական պլանի հարցերով
մասնագետ
o Դպրոցական մակարդակով՝ անգլերեն սովորողների դասուսույցներ
o Շրջանային մակարդակով՝ անգլերեն սովորողների դասուսույցներ
o Անգլերեն սովորողների հարցերով մասնագետներ

Առցանց դասընթացի ուսումնառությունը
Մեր աշակերտների համար հասանելի դասավանդման մեկ այլ մոդել է մեզ համար առցանց
ուսումնառության դասընթացներ կազմակերպող Apex Learning ընկերության միջոցով
առցանց դասընթացներ վերցնելու տարբերակը: Apex Learning ընկերության առցանց
ուսումնառության համար մշակված ուսումնական պլանը արդյունավետ լուծումներ է
առաջարկում անգլերեն սովորող այն աշակերտների համար, որոնց համար ակադեմիական
կուրսը թերևս բարդ է թվալ, քանի որ նրանք միաժամանակ աշխատում են նաև անգլերենի
իմացության իրենց մակարդակը բարձրացնելու վրա: Apex Learning ընկերության՝ առցանց
ուսումնառության համար մշակված ուսումնական պլանով մեծ աջակցություն է
նախատեսված աշակերտի հասկանալու կարողությունը զարգացնելու, ինչպես նաև
աշակերտների ուսումնական կարիքների հիման վրա՝ տարբերակված ուսուցում կիրառելու
համար՝ միևնույն ժամանակ տրամադրելով չափորոշիչներով նախատեսված այն ամբողջ
ուսումնական նյութը, որն ապահովում են մյուս բոլոր դասընթացները:
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Apex ընկերության՝ մաթեմատիկայի և անգլերենի առցանց ուսուցման համար մշակված
ուսումնական պլաններն ապահովում են առցանց ուսուցման պահանջներին
համապատասխանեցված՝ աշակերտի կարիքներին հարմարեցվող ու ռազմավարական
աջակցության ձևեր, որոնք նախատեսված են ուսուցումը տարբերակելու ճկունության
համար: Աշակերտի հնարավորություններին հարմարեցվող աջակցության ձևերը
բովանդակային կամ տեքստային փոփոխություններն են, որոնց միջոցով դրանք դառնում են
առավել դյուրընթեռնելի՝ կամ բառապաշարի, կամ յուրաքանչյուր էջում ներկայացված
մտքերի թվի սահմանափակման միջոցով: Առցանց ուսումնառության միջավայրում
աշակերտները կարող են օգտագործել իրենց հնարավորություններին հարմարեցվող
աջակցության ձևերը՝ ուսումնառության հնարավորությունից օգտվելու համար:
Apex ընկերության՝ մաթեմատիկայի և անգլերենի առցանց ուսումնառության համար
մշակված ուսումնական պլաններում տեղ գտած՝ աշակերտի հնարավորություններին
հարմարեցվող աջակցության ձևերը հետևյալն են՝




Ըմբռնելի տեքստերի կազմում.
o Խորիմաստությունն ու կապակցվածությունը առավել ըմբռնելի են դարձնում
տեքստերը, ինչպես նաև հեշտացնում են անգլերեն սովորող աշակերտների
ընթերցանությունը: Առցանց տեքստերը կենտրոնանում են առանցքային
հարցերի և գաղափարների վրա՝ բաց թողնելով ներկայացվող հիմնական
գաղափարներին չվերաբերող տեղեկությունները:
 Ոչ բարդ շարահյուսություն
 Մասնատված տեքստ
 Կարճ տեքստերով էջեր, որոնց համար պահանջվում է սահմանափակ
ոլորում
o Բառապաշարի սահմանափակման շնորհիվ անգլերեն սովորող աշակերտները
կարող են հանդիպել նոր բառապաշարին բազմաթիվ անգամ՝ այդպիսով
յուրացնելով այն: Բացի դրանից, դյուրընթեռնելի տեքստերը կազմված են
հաճախ օգտագործվող և միավանկ բառերից, որոնք կարող են հեշտությամբ
վերծանվել ակադեմիական բառապաշարի նշանակությունը որոշելու համար:
 Ոչ բարդ բառապաշար
Ուսումնական նյութի մատչելիությանն աջակցող՝ առցանց ուսուցման
առանձնահատկությունները
o «Տեքստից խոսք» ձայնային ընթերցման հնարավորությունը թույլ է տալիս
աշակերտներին լսել տեքստը, երբ տեքստը չափազանց բարդ է ինքնուրույն
ընթերցելու համար:
o Բառապաշարի բացատրությունը ներկայացնող՝ հայտնվող պատուհանները
տալիս են անծանոթ բառերի սահմանումները, դրանցով կազմված օրինակներ
և արտասանությունը, ինչն օժանդակում է ակադեմիական լեզվի
տիրապետմանը: Աշակերտները կարող են նշորդը պահել այն անծանոթ բառի
վրա, որի իմաստը նրանց անհրաժեշտ է իմանալ, առանց տեքստում իրենց
տեղը կորցնելու:
o Հղումներն ու կապերը հիպերտեքստի հղումներ ու կապեր են էջերի ու մտքերի
միջև: Կապերը թույլ են տալիս աշակերտներին հետ ցատկել նախկինում
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ներկայացված տեղեկություններին: Հղումներն օգնում են կապ ստեղծել
մտքերի միջև:
o Գրաֆիկական պատկերներն օժանդակում են ընթերցված նյութը հասկանալու
և ուսումնական պլանով դասավանդվող առարկաները սովորելու հարցում՝
տեսողական պատկերների միջոցով օգնելով աշակերտներին կազմակերպել իրենց
ուսումնառությունը տեսողական հիշողության միջոցով:

o Տեղեկությունը բազմաթիվ եղանակներով ներկայացնելու մոտեցումը
կիրառվում է հասկացության ու բառապաշարի ձևավորմանն օժանդակելու,
ինչպես նաև գաղափարների առավել ծավալուն ու առավել խորը
բացատրություն տալու համար: Օրինակ՝
 Տեքստ
 Հնչյուններ
 Տեսողական պատկերներ
 Տեսանյութ
 Ձայնային ընթերցում
 Լրատվամիջոցներ
 Ինտերակտիվ ինքնագնահատումներ՝ անմիջական արձագանքով
o Ուսումնական նյութի ներառում՝ կոնկրետ առաջադրանքին կամ
աշխատանքին աշակերտների մասնակցությունը խթանելու համար
 Ներկայացված ուսումնական նյութերը առնչվում են իրենց սեփական
կյանքին
 Իրական կապ նրանց անհանգստությունների ու
հետաքրքրությունների հետ
Ռազմավարական աջակցության ձևերն օժանդակում և սովորեցնում են աշակերտներին՝
ինչպես յուրացնել և երբ օգտագործել ռազմավարությունները նյութերի հետ, երբ իրենք
զբաղվում են ինքնուսուցմամբ: Նրանք սովորում են կիրառել ռազմավարությունները
անմիջապես տվյալ ուսումնական նյութի համատեքստում և ուսումնառության հետագա
իրավիճակներում: Ռազմավարական աջակցության ձևերը ներառում են ակտիվ
ընթերցանության ռազմավարություններ և բառապաշարի ուսուցանում, որոնք կիրառվում
են աշակերտի հասկանալու ու սովորելու կարողությունները զարգացնելու համար:
Apex ընկերության՝ մաթեմատիկայի և անգլերենի առցանց ուսուցման համար մշակված
ուսումնական պլաններում տեղ գտած աջակցության ձևերը հետևյալն են՝


Ակտիվ ընթերցանության ռազմավարություններ
o Նախկինում ձեռք բերված գիտելիքների օգտագործում
o Հաշվարկների կատարում և վերանայում
o Տեքստային առանձնահատկությունների և տեսողական տեղեկությունների
կիրառում
o Եզրահանգումներ
o Հարցադրումներ
o Մտավոր պատկերների ձևավորում
o Դիտանցում (և կարգավորում)

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 37



o Ամփոփում
Բառապաշարին առնչվող ռազմավարություններ
o Ակադեմիական բառապաշար
o Բարդ բառեր և արտահայտություններ
o Բառեր համատեքստում
o Ձևույթներ

Խառը ուսուցումը
Մեկ այլ տարբերակ, որն աշակերտները կարող են ընտրել Այլընտրանք երիտասարդության
համար ծրագրում, ուսուցման խառը մոդելն է, որի դեպքում նրանք կարող են ընդգրկվել
Apex ընկերության կողմից կազմակերպվող առցանց դասընթացում և կցվել փոքր խմբերով
ուսուցման կամ կոնկրետ առարկա դասավանդող ուսուցչի: Առցանց ուսուցման այլ
աշակերտների պես խառը ուսուցման ծրագրի աշակերտները վարժություններ են
կատարում Apex ուսումնական միջավայրում և աշխատանքային թերթիկների վրա:
Այնուամենայնիվ, Apex ուսուցման խառը և ստանդարտ մոդելների աշակերտների միջև
հիմնական տարբերությունը ուսումնառության տեմպն է:
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում ընդգրկված աշակերտները, որոնք
վերցնում են Apex դասընթացներ, նյութի վրա աշխատում են ինքնուրույն և իրենց
նախընտրած տեմպերով: Խառը դասընթացներ վերցրած աշակերտները սովորաբար
հետևում են Փոքր խմբերով ուսուցման համար կամ առարկայական ուսուցչի կողմից
կազմված ուսումնական պլանին: Apex աշխատանքները սովորաբար կատարվում են տանը,
իսկ լրացուցիչ ուսուցումն ու վարժությունները կատարվում են դասարանային
հանդիպումների ընթացքում: Թեև ավանդական առցանց ուսուցման ծրագրի աշակերտները
արձագանք են ստանում իրենց մեթոդիստի կողմից, խառը ուսուցման ծրագրի
աշակերտները հնարավորություն ունեն ստանալու լրացուցիչ պարզաբանումներ և
աջակցություն անմիջական ուսուցման միջոցով:
Այս լրացուցիչ աջակցությունը լրացնում է մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներով հագեցած Apex
ուսումնական միջավայրը և թույլ է տալիս ուսուցիչներին ուսումնասիրել բազմաթիվ
ուսումնական ոճերն ու հատուկ կարիքները:
Վերադասակարգման քաղաքականությունը
Անգլերեն սովորողները վերադասակարգվում են որպես անգլերենին վարժ տիրապետող
աշակերտներ՝ Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգրքի § 60810 հոդվածով սահմանված և
Կրթության նահանգային խորհրդի (SBE) կողմից առաջարկված հետևյալ բազմաբաղադրիչ
չափանիշների հիման վրա: Վերադասակարգման հավակնելու համար նվազագույն
չափանիշներն են՝
•

Անգլերենի իմացության մակարդակը՝ ըստ CELDT-ի՝ Յուրաքանչյուր բաղադրիչից
ստացված միավորների (լսելու կարողություն, բանավոր խոսք, ընթերցանություն և
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•

•

•

գրավոր խոսք) հիման վրա՝ վաղ առաջանցիկ (մակարդակ 4) կամ առաջանցիկ
(մակարդակ 5), միջին (մակարդակ 3) կամ ավելի բարձր ընդհանուր մակարդակ
Բազային կամ ավելի բարձր մակարդակի համապատասխանող միավորը՝
Շրջանային մակարդակով ընդունված և չափորոշիչներին համապատասխանող՝
անգլերենի բանասիրության (ELA) իմացության գնահատումներին կամ
չափորոշիչներին համապատասխան՝ անգլերենի բանասիրության (ELA) միասնական
ավարտական քննության հիման վրա (6-12-րդ դասարաններ)
Դպրոցի՝ Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների կողմից
կատարվող ուսումնասիրությունը, որի նպատակն է համեմատել աշակերտի՝
բազային ունակությունների առումով արձանագրվող առաջադիմությունը միևնույն
տարիքի՝ անգլերենին տիրապետող աշակերտների առաջադիմության հիման վրա
փորձնականորեն սահմանված՝ բազային ունակությունների առումով արձանագրվող
առաջադիմության շրջանակի հետ: Այս համեմատությունը ցույց է տալիս, թե արդյոք
աշակերտն ունի անգլերենի բավարար գիտելիքներ միևնույն տարիքի այն
աշակերտների համար կազմված ուսումնական պլանին արդյունավետ
մասնակցություն ունենալու համար, որոնց մայրենի լեզուն անգլերենն է: Այս
վերլուծությունը կարող է ներառել՝
o Աշակերտի լսելու և բանավոր խոսքի, ընթերցանության և գրավոր խոսքի
հմտությունների գնահատումը՝ իմացության գնահատման համակարգի
կիրառմամբ
o Աշակերտի աշխատանքի իրական օրինակները, հատկապես՝ գրավոր
աշխատանքների օրինակները
o Ուսուցչի կողմից կատարվող գնահատումները, այդ թվում, սակայն ոչ միայն
աշակերտի կողմից ուսումնական պլանի յուրացման մակարդակի ստուգում
Ծնողի հետ խորհրդակցությունը և ծնողի կարծիքը

Վերադասակարգման գործընթացը Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում
Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված (RFEP) տերմինն օգտագործվում է այն
պարագայում, երբ դպրոցի տարածքային բաժինները որոշում են, որ անգլերեն սովորողները
ձեռք են բերել անգլերենի բավարար գիտելիքներ հիմնական ակադեմիական առարկաները
առանց անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրով ցուցաբերվող աջակցության (ELD)
հաջողությամբ յուրացնելու համար: Այնուամենայնիվ, չնայած անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրով (ELD) ցուցաբերվող հատուկ աջակցության դադարեցմանը՝ անգլերեն
սովորողների նկատմամբ պետք է սահմանվի վերահսկողություն նվազագույնը երկու
տարվա ընթացքում, ինչպես պահանջվում է նահանգային և դաշնային ուղեցույցներով,
անհրաժեշտության դեպքում՝ լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու համար:
Նահանգային իրավունքով պահանջվում է, որ անգլերեն սովորողները յուրաքանչյուր տարի
մասնակցեն CELDT-ին՝ լսելու կարողության, բանավոր խոսքի, ընթերցանության և գրավոր
խոսքի լեզվական բաղադրիչների առումով նրանց ձեռք բերած անգլերենի գիտելիքները
գնահատելու համար:
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Երբ անգլերեն սովորողները ցույց են տալիս, որ կարող են իրենց անգլիախոս
համադասարանցիների հետ միասին արդյունավետ մասնակցություն ունենալ հիմնական
անգլերեն ծրագրին և որ բավարարել են վերադասակարգման չափանիշները, նրանք
վերադասակարգվում են՝ վերակոչվելով որպես անգլերենին վարժ տիրապետող (RFEP):
Նրանք կպահպանեն այդ դասակարգումը իրենց ուսումնական ամբողջ գործունեության
ընթացքում:
CELDT-ի համակարգողն ունի ինը քայլից կազմված ստուգացանկ (տե՛ս Հավելված Է), որի
հիման վրա նա հաստատում է անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչվելու՝ աշակերտի
վերադասակարգման իրավունքը: Այդ քայլերը հետևյալն են՝
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Քայլ 1 ՝ Թեստի միավորները. Գնահատման բաժինը փոխանցում է
վերադասակարգման իրավունք ստացած աշակերտների անվանացանկը:
Աշակերտը պետք է ստանա՝ ա) CELDT-ից՝ ընդհանուրը 4 միավոր (վաղ առաջանցիկ)
կամ 5 միավոր (առաջանցիկ)՝ 3 բալ (միջին) կամ ավելի բարձր միջանկյալ
միավորներով, կամ բ) STAR Renaissance շրջանակներում ընթերցանություն առարկայի
տիրապետման՝ սկսնակ մակարդակին համապատասխան միավորներ կամ ավելի
բարձր, որը համապատասխանում է աշակերտի՝ տվյալ դասարանի համար
պահանջվող առաջադիմության մակարդակին:
Քայլ 2՝ Հավաքել և ուսումնասիրել փաստաթղթերը: Լրացնել «Անգլերենին վարժ
տիրապետող վերակոչվելու մասին» ձևաթուղթը և լեզվի գնահատման թիմի
նշումները։
Քայլ 3՝ Սկանավորել հավաքված փաստաթղթերը և էլեկտրոնային փոստով ուղարկել
գնահատման բաժին և սպասել գնահատող խմբի հաստատմանը:
Քայլ 4՝ Գնահատող խմբի կողմից ստանալ իրավասության մասին ծանուցումը:
Քայլ 5՝ Ուղարկել ծնողին ծանուցող առաջին նամակը աշակերտի իրավասության
մասին տեղեկությամբ:
Քայլ 6՝ Վերադարձնել ծնողի լիազորագիրը գնահատող խմբին:
Քայլ 7՝ Կազմակերպել ծնողական հանդիպում, եթե դա պահանջվել է առաջին
նամակով: Հանդիպման ընթացքում քննարկել աշակերտին անգլերենին վարժ
տիրապետող վերակոչելու գործընթացը և գրառումներ կատարել հանդիպման
վերաբերյալ, այնուհետև ծնողական հանդիպման մասին կատարված գրառումներն
ուղարկել գնահատման թիմին: Եթե հանդիպում չի պահանջվում, ապա անցնել 8-րդ
քայլին:
Քայլ 8՝ Վերջնական քննարկում և վերջնական որոշման ընդունում: Ուղարկել ծնողին
ծանուցող երկրորդ նամակը՝ իրենց երեխայի իրավասության վերջնական
կարգավիճակի մասին: Ծնողի լիազորագիրը պատրաստ լինելուն պես վերադարձնել
այն գնահատող թիմին:
Քայլ 9՝ Բնօրինակ փաստաթղթերը պահել աշակերտի անձնական գործում:

Բացի դրանից՝ անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող թիմը հանդիպում է և քննարկում
հետևյալը՝
•

CELDT-ի ամենամյա գնահատման արդյունքները
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•
•
•
•

•

Կալիֆորնիայի ավագ դպրոցի ավարտական քննության միավորները
STAR Renaissance միավորները ընթերցանություն առարկայից
Vantage MyAccess թեստի միավորները գրավոր խոսքից
Անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի տիրապետման հարցում աշակերտի
արձանագրած առաջադիմությունը՝ ըստ սահմանված գնահատման չափանիշների,
որոնց
համար
հիմք
են
ընդունվում
ուսումնական
անձնակազմի,
համադասարանցիների և օժանդակող անձնակազմի հետ աշակերտի դիտարկելի
շփումները
Ընթացիկ գնահատականները և ակադեմիական հնարավորությունները

Գնահատման գործընթացում ծնողները/խնամակալները իրենց նախընտրած լեզվով
ծանուցվում են Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչման (RFEP) գործընթացի մասին և
թարմ տեղեկություններ են ստանում իրենց երեխայի արձանագրած առաջընթացի մասին
(տե՛ս Հավելված Ը):
Նրանցից պահանջվում է լրացնել նամակների՝ հաստատում
պահանջող բաժինները և կոչ է արվում նշանակել հանդիպում, եթե կամենում են: Դպրոցի
բաց դռներ քաղաքականությունը ծնողներին/խնամակալներին տալիս է անգլերեն
սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող թիմի անդամների հետ հանդիպելու ճկուն
հնարավորություններ:
Անհրաժեշտության
դեպքում,
ծնողներին/խնամակալներին
օժանդակություն է ցուցաբերվում աշակերտին տրամադրվող ակադեմիական աջակցության
և տանը անհրաժեշտ լրացուցիչ աջակցության վերաբերյալ հետագա որոշումներ
կայացնելու հարցում:
Անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող թիմը պատասխանատու է անգլերեն
սովորողների գնահատման ու աջակցության համար: Դա ներառում է համագործակցություն
գնահատող թիմի հետ՝ CELDT-ի ժամանակին անցկացումն ու գնահատումը և գնահատման
տվյալների արդյունավետ օգտագործումն ապահովելու համար, ինչի նպատակն է մշակել
Անհատականացված ուսումնական պլաններ՝ արդյունավետ ու արդյունարար կերպով
աշակերտներին ակադեմիական անգլերենի տիրապետման մակարդակի հասցնելու և
ավագ դպրոցն ավարտելու հարցում օժանդակելու համար:
Եթե աշակերտը չի բավարարում վերադասակարգման չափանիշը, ապա դպրոցի՝ անգլերեն
սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող թիմը պետք է հանդիպի աշակերտին առնչվող այլ
տվյալներ վերլուծելու համար, որպեսզի օգնի աշակերտին հասնելու տվյալ դասարանի
համար պահանջվող ակադեմիական առաջադիմության մակարդակի և պահպանելու այն,
ինչպես նաև մշակի գործողությունների ծրագիր այն մասին, թե ինչպես պետք է կատարել
անհրաժեշտ բարեփոխումներ:
Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված (RFEP) աշակերտների ակադեմիական
առաջընթացին պետք է հետևեն նվազագույնը երկու տարի՝ Կալիֆորնիայի գործող
կանոնակարգերին և 2001 (2002) թվականի՝ «Անուշադրության մատնված ոչ մի երեխա»
դաշնային ակտին համապատասխան (տե՛ս Հավելված Թ): Եթե անգլերենին վարժ
տիրապետող վերակոչված աշակերտը թերանում կամ կաղում է առաջադիմության
առումով, սահմանվում են միջամտություններ՝ աշակերտի՝ տվյալ դասարանի համար
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պահանջվող առաջադիմության մակարդակն ապահովելու ու պահպանելու համար:
Անգլերեն սովորողին աջակցություն ցուցաբերող թիմի համար անհրաժեշտ կլինի
հանդիպել՝ հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով: Այս
անհրաժեշտ աջակցության համակարգների կենտրոնում լինելու համար՝ անգլերենին վարժ
տիրապետող վերակոչված աշակերտների նկատմամբ հսկողություն կիրականացվի
յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին:
Հաշմանդամություն ունեցող անգլերեն սովորողների վերադասակարգումը
Անգլերեն սովորողների ծրագրում ընդգրկված, հատուկ կրթություն ստացող և
վերադասակարգման ենթակա համարվող աշակերտների նկատմամբ կիրառվում են
վերադասակարգման չափանիշները. այնուամենայնիվ, հաշմանդամություն ունեցող,
անգլերեն սովորող աշակերտին վերադասակարգելիս խորհրդակցություն է անցկացվում
Անհատականացված կրթության ծրագրի (IEP) թիմի հետ: Անհատականացված կրթության
ծրագիրը դաշնային մակարդակով պարտադիր համարվող անհատականացված
փաստաթուղթ է ՝մշակված ուսուցչական անձնակազմից ու ծնողներից/խնամակալներից
կազմված թիմի կողմից աշակերտի բացառիկ կրթական կարիքները հատուկ նախանշելու և
բավարարելու համար: Այն ներառում է տեղեկություններ աշակերտի առաջադիմության
ընթացիկ մակարդակի մասին (ներառյալ ուժեղ ու թույլ կողմերը), ամենամյա նպատակները
և այդ նպատակներն իրագործելու համար անհրաժեշտ ծառայություններն ու
օժանդակության միջոցները: Աշակերտի համար վերադասակարգումը հնարավոր
դարձնելու համար՝ Անհատականացված կրթության ծրագրի (IEP) թիմերը կանցկացնեն
հանդիպում Անհատականացված կրթության ծրագրի (IEP) շրջանակներում, որպեսզի
հաստատեն, որ բացի Անգլերեն սովորողի վերադասակարգման չափանիշները
բավարարելուց՝ Անհատականացված կրթության ծրագրի շրջանակներում անգլերեն
սովորողների համար սահմանված նպատակներ ունեցող աշակերտները նախքան
վերադասակարգումը հաղթահարել էին այդ նպատակներն ու խնդիրները:
Երկարաժամկետ անգլերեն սովորողները
Անգլերեն սովորողներից ակնկալվում է բավարարել վերադասակարգման չափանիշները 5
լիարժեք տարվա ընթացքում: 6-րդ տարվա սկզբին վերադասակարգման չափանիշները
դեռևս չբավարարած անգլերեն սովորողները համարվում են երկարաժամկետ անգլերեն
սովորողներ (LTELs). Անգլերենի իմացության զարգացման այս գլխավոր պլանի նպատակներով՝
հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ նշանակությունները՝ Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգրքի §
313.1-ին համապատասխան՝
ա․ «Երկարաժամկետ անգլերեն սովորող» նշանակում է անգլերեն սովորող, ով
սովորում է 6-12-րդ (ներառյալ) դասարաններում, սովորել է Միացյալ
Նահանգների դպրոցներում ավելի, քան վեց տարի, երկու կամ ավելի
հաջորդական տարիների ընթացքում արձանագրել է անգլերեն լեզվի իմացության
միևնույն մակարդակը, ինչը որոշվել է 60810 բաժնին համապատասխան
նախանշված կամ մշակված անգլերենի իմացության զարգացման թեստի կամ
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ցանկացած այլ այլընտրանքային թեստի միավորների հիման վրա, և ըստ 60640
բաժնին համապատասխան անցկացված Անգլերենի բանասիրության՝
չափորոշիչներին համապատասխան առաջադիմության թեստի կամ ցանկացած
այլ այլընտրանքային թեստի՝ գրանցել է բազայինից չափազանց ցածր կամ
բազայինից ցածր մակարդակ:
բ․ «Երկարաժամկետ անգլերեն սովորող դառնալու վտանգի առջև կանգնած
անգլերեն սովորող» նշանակում է անգլերեն սովորող, ով սովորում է 5-11-րդ
(ներառյալ) դասարաններում, սովորել է Միացյալ Նահանգների դպրոցներում
ավելի, քան չորս տարի, 60810 բաժնին համապատասխան նախանշված կամ
մշակված անգլերենի իմացության զարգացման թեստի կամ ցանկացած այլ
այլընտրանքային թեստի միավորների հիման վրա գրանցել է միջին կամ դրանից
ցածր մակարդակ, և ըստ 60640 բաժնին համապատասխան անցկացված՝
Անգլերենի բանասիրության՝ չափորոշիչներին համապատասխան
առաջադիմության թեստի կամ ցանկացած այլ այլընտրանքային թեստի՝ չորրորդ
տարում գրանցել է բազայինից ցածր կամ բազայինից չափազանց ցածր
մակարդակ:
Ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները, որպեսզի աշակերտների ուսուցումը շարունակվի
այնքան ժամանակ, մինչև նրանք կբավարարեն վերադասակարգման չափանիշները:
Այնուամենայնիվ, լեզվի իմացության զարգացումն ավելին է, քան գրագիտության
զարգացումը, և լեզվի տիրապետման շարունակական գործընթացում ընդգրկվելը
յուրաքանչյուր աշակերտի համար առանձին ուղևորություն է: Հետևաբար, մեր
երկարաժամկետ անգլերեն սովորողներին առավելագույն չափով աջակցություն
տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել տարատեսակ գնահատումներ: Անգլերենի
գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետները, աշակերտին լավագույնս համապատասխանող
գործողությունների ծրագիր մշակելու նպատակով, ուսումնասիրում են աշակերտի կրթական
անցյալը, Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի շրջանակներում նրա ստացած ուսուցման
ծավալն ու որակը, ԱՄՆ դպրոցներում ուսումնառության տարիների թիվը, ինչպես նաև սոցիալտնտեսական կարգավիճակը: Այնուհետև կազմվում է թիմ, որի կազմի մեջ ընդգրկվում են

աշակերտը, ծնողը/խնամակալը, մեկ խորհրդական, անգլերեն սովորողների գծով
մասնագետ կամ ֆակուլտետի անդամ, ովքեր ստուգում են լեզվի կարգավիճակը,
առաջադիմության վերաբերյալ առանձին տվյալները՝ ըստ ԱՄՆ դպրոցներում
ուսումնառության տարիների քանակի կամ անգլերենի տիրապետման մակարդակների,
տվյալ դասարանին համապատասխան չափորոշիչների բավարարման և
վերադասակարգման նպատակները: Այս թիմը հանդիպում է տարին երկու անգամ՝
հերթական քայլերը քննարկելու նպատակով:
Ստանդարտ անգլերեն սովորողները (SELs)
Ծնված լինելով Միացյալ Նահանգներում և ի սկզբանե խոսելով անգլերեն՝ ստանդարտ
անգլերեն սովորողները թերևս ավելի շատ ընդհանուր եզրեր ունեն անգլերեն սովորողների
հետ, քան այն աշակերտների, որոնք առավել վարժ են տիրապետում հիմնական
ակադեմիական անգլերենին: Ակադեմիական անգլերենի թերի իմացությունը կարող է
ազդել նրանց հիմնական քաղաքացիական իրավունքների վրա՝ քաղաքական, տնտեսական
Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 43

և կրթական ոլորտներում: Այնուամենայնիվ, նրանց անգլերենի կոնկրետ տարատեսակները
ունեն մշակութային հարստություն, ինչը չի կարող անտեսվել, ավելին՝ այն արժանի է
գնահատանքի: Այդ իսկ պատճառով՝ թեև ստանդարտ անգլերեն սովորողները չեն
նախանշվում որպես անգլերեն սովորողներ, նրանք օգտվում են ուսուցման նույն
ռազմավարություններից, ինչ անգլերեն սովորողները: Այս նպատակով՝ մենք կողմ չենք
անգլերենի այդ տարատեսակների թերագնահատմանը, այլ օգնում ենք մեր ստանդարտ
անգլերեն սովորողներին զարգացնել նրանց բազմամշակութային միջոցների կազմը: Մեր
կողմից կիրառվող հստակ ռազմավարություններից մի քանիսն առաջարկվել են Չարիթի
Հուդլեյի և Մալլինսոնի կողմից (2011 թ.):












Բանավոր անգլերենի առումով ինքնագիտակցության բարձրացումն ընդդեմ
ակադեմիական գրավոր անգլերենի
Հարցերի ձևավորման և պատասխանի շուրջ խորհելու համար առավել երկար
ժամանակ
Ակադեմիական բառապաշարի շեշտադրված ուսուցում
Միաժամանակ մեկ կամ մի քանի տարրերի վրա կենտրոնացող՝ թիրախային ու
նպատակային կոնկրետ լեզվական կարիքներ
Քննարկումներ դասարանում կիրառելի կոնկրետ խոսքային նորմերի շուրջ
Տանը և դպրոցում օգտագործվող լեզվի ոճական նմանությունների ու
տարբերությունների համեմատում՝ առանց աշակերտների կողմից դասարան բերվող
լեզվի թերագնահատման
Անմիջական կենտրոնացում Միացյալ Նահանգների ամբողջ տարածքում կիրառվող
անգլերենի տարատեսակների վրա
Գրագիտությունը խթանող բազմապիսի մեթոդների կիրառում գրքերի, ֆիլմերի ու
լրատվական այլ միջոցների շնորհիվ, ինչպես նաև օգտագործվող տարբեր լեզուների
քննարկում
Հանգավորման տեսակների նկատմամբ զգայունության ձևավորում

Խրախուսելով աշակերտներին գնահատել իրենց մշակութային ժառանգությունը՝ մեր
հիմնական նպատակն է հնարավորություն տալ նրանց օգտագործել իրենց ձայնը և հասնել
ակադեմիական ամենավերին բարձունքներին:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔ. ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ (ELD) ԱՋԱԿՑՈՂ ԹԻՄԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող ղեկավար թիմի կազմակերպական
կառուցվածքը
Ուսումնական պլանների,
հաշվետվողականության և գնահատման
հարցերով բաժնի ղեկավար (CAAD)
Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրի (ELD) ղեկավար
ELD ուսումնական պլանի մասնագետ
Կալիֆորնիայի անգլերենի իմացության
զարգացման թեստի (CELDT) համակարգող
ELD դասավանդման օժանդակող թիմ
Դպրոցական մակարդակով՝ անգլերեն
սովորողների դասուսույցներ
Դպրոցական մակարդակով՝ անգլերեն
սովորողների դասուսույցներ
Անգլերեն սովորողների ծրագրի
մասնագետներ

Անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների (ELSPs) գործառույթներն
ու պարտականությունները
Ուսումնական պլանի, հաշվետվողականության և գնահատման հարցերի բաժնի (CAAD)
տնօրենը պատասխանատու է խստապահանջ, չափորոշիչներին համապատասխան և
աշակերտների համար բարենպաստ այնպիսի ուսումնական պլանի մշակման ու
իրականացման համար, որը բավարարում է աշակերտների ակադեմիական և սոցիալտնտեսական կարիքները: Տնօրենը նաև պատասխանատու է գնահատման և
հաշվետվողականության բաժինների աշխատանքների կատարելագործման, գնահատման և
համակարգման համար:
Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի ուսումնական պլանի հարցերով մասնագետն
աջակցում է Ուսումնական պլանի հարցերով բաժնին՝ սերտորեն աշխատելով
հաշվետվողականության և գնահատման հարցերի բաժնի (CAAD), Անգլերենի
սահմանափակ իմացությամբ (ELL) սովորողների դասուսույցների, Անգլերեն սովորողին
աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների (ELSPs) և տնօրենների օգնականների ու
տնօրենների հետ: Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի (ELD) ուսումնական պլանի
հարցով մասնագետը մշակում է նոր ուսումնական պլան, որպեսզի աջակցություն
տրամադրվի աշակերտներին, անգլերենի իրենց հմտությունները բարելավելու հարցում,
Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 45

որպեսզի ապահովվի հասանելիությունը հիմնական ուսումնական պլանին և աջակցություն
ցուցաբերվի ուսումնական պլան մշակողներին ուսումնական պլանում ընդգրկված բոլոր
առարկաների մասով՝ երաշխավորելու, որպեսզի անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրի արդյունավետ աջակցությունն առկա լինի ուսումնական պլաններում ընդգրկված
բոոր առարկաների մասով:
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման թեստի (CELDT) համակարգողը
պատասխանատու է Կալիֆորնիայում անգլերենի իմացության զարգացման թեստերի
անցկացման հարցում տնօրինությանը, ուսուցիչներին, ղեկավարներին և ոլորտային
մասնագետների անձնակազմին աջակցություն ցուցաբերելու և տվյալներ հաղորդելու
հարցում: CELDT-ի համակարգողը պատասխանատու է անգլերեն սովորող մեր
աշակերտական կազմին ներկայացվող Կալիֆորնիայի թեստավորման պահանջներից
մշտապես տեղեկացված լինելու և CELDT-ի տեղական քննական անձնակազմին, ինչպես
նաև ուսուցչական մյուս անձնակազմին վերապատրաստելու համար: Բացի դրանից,
CELDT-ի համակարգողը, անհրաժեշտություն դեպքում, տրամադրում է նաև գործնական
աջակցություն և պատասխանատու է թեստավորման գաղտնիության և իրավական
համապատասխանության համար: Այս անձը համագործակցում է տեղական դպրոցների
հետ աշակերտների տվյալները վարելու և տեղեկությունները մեր աշակերտների տվյալների
ներքին համակարգ ներմուծելու համար: CELDT-ի համակարգողը պատասխանատու է նաև
Վերադասակարգման քաղաքականության իրականացումն ապահովելու համար, ինչպես
նաև պետք է հաստատի մեր աշակերտների՝ անգլերենին վարժ տիրապետող (RFEP)
վերակոչվելու՝ վերադասակարգման իրավունքը, ինչպես նաև հետևի նրանց ամենամյա
կտրվածքով: Բացի դրանից, CELDT-ի համակարգողը պատասխանատու է Անգլերենի
իմացության զարգացման ծրագրի շրջանակներում թեստային բոլոր առաջադրանքների
ժամանակին կատարումը և տարվա ընթացքում դրանց ճշգրիտ կերպով իրականացումն
ապահովելու համար: Քանի որ Կալիֆորնիայում շուտով դադարելու են կիրառել CELDT-ը,
CELDT-ի համակարգողի պաշտոնի անվանումը կփոխվի և կկոչվի Կալիֆորնիայի կողմից
հաստատված ու պահանջված քննությանը համապատասխան: Առայժմ առաջարկվում է
կիրառել CELDT-ը, սակայն փոփոխության արդյունքում այն կդառնա Անգլերենի
իմացության գնահատման (ELPAC) թեստ:
Դպրոցական մակարդակով՝ անգլերեն սովորողների դասուսույցները, շրջանային
մակարդակով՝ անգլերեն սովորողների դասուսույցները և անգլերեն սովորողների
հարցերով մասնագետները պատասխանատու են Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրի ուսումնական պլանի մշակման, փոփոխման և համակարգման աշխատանքներին
մասնակցելու, ինչպես նաև՝ Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ասոցիացիայի (WASC)
զեկույցների, կանոնակարգային դիմումների, ինչպես նաև ուսումնական պլանների և
Անգլերենի իմացության զարգացման մեր ներկայիս մոդելով ուսուցման վերաբերյալ
պրեզենտացիաների շուրջ աշխատանքներում օգնելու համար: Բացի դրանից, այս
դասուսույցներն ու մասնագետները պատասխանատու են CELDT թեստավորման ճշգրիտ ու
ժամանակին իրականացումը կենտրոնի մակարդակով ապահովելու և տնօրենին ու CELDTի համակարգողին գնահատման տվյալները զեկուցելու համար: Նրանք նաև հաշվետու են
անգլերեն սովորող մեր աշակերտական կազմին ամենօրյա կտրվածքով հետևելու հարցում,
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որպեսզի ապահովեն նրանց՝ Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի շրջանակներում
անհրաժեշտ աջակցության ձևերի ստացումը:
Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների թիմը խթանում և
իրականացնում է Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագիրը՝ ապահովելով, որ
անգլերեն սովորողները հասնեն լեզվի իմացության նպատակներին, ինչպես նաև
իրականացվեն անկախ դպրոցի և ենթախմբային մակարդակով սահմանված
ակադեմիական նպատակները:

Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում անձնակազմի համալրումը և անգլերեն
սովորողների ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական զարգացումը
Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում անձնակազմի համալրումը
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի ղեկավարները ակտիվորեն փորձում են
բավարարել անգլերեն սովորողների կարիքները՝ աշխատանքի ընդունելով, վարձելով և
վերապատրաստելով բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմ, որն ունի անգլերեն
սովորողներին դասավանդելու համար պահանջվող մասնագիտական գիտելիքներ: Այս
պահանջը բավարարվում է համապատասխան լիազորություն(ներ) տվող դասավանդման
հավատարմագրի ստացման հնարավորություն ընձեռող դասընթաց ավարտելու կամ
Կալիֆորնիայի՝ ուսուցչի հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից հաստատված
քննությունները հանձնելու միջոցով (CCTC) (Տե՛ս Հավելված Ժ): Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրով պահանջվում է, որ բոլոր ուսուցիչները, այդ թվում՝
արտադասարանային ուսուցչի պաշտոնների դեպքում, ունենան անգլերեն սովորողներին
դասավանդելու համապատասխան թույլտվություն, որպեսզի իրավասու լինեն ստանալու
աշխատանքի առաջարկ կամ շարունակելու աշխատել անգլերեն սովորողների ծրագրի
շրջանակում արդեն իսկ առկա հանձնարարության վրա: Անգլերեն սովորողներին
դասավանդման թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին դասավանդել
(Անգլերենի իմացության զարգացում (ELD) և Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված
ակադեմիական ուսուցում (SDAIE)) անգլերեն սովորողներին:

Անգլերեն սովորողների ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական զարգացումը
Մեր նպատակն է, որպեսզի յուրաքանչյուր անկախ դպրոց ապահովված լինի շրջանային
մակարդակով անգլերեն սովորողների դասուսույցով, իսկ յուրաքանչյուր
ուսումնամեթոդական կենտրոն՝ անգլերեն սովորողների հարցերով զբաղվող մասնագետով,
ովքեր կօժանդակեն աշակերտների գնահատման, մեթոդների ձեռքբերման ու
իրականացման, մասնագիտական զարգացման ու ծրագրի մշակման աշխատանքներում:
Դա ներառում է անգլերեն սովորողների ծրագրի համար ուսումնական պլանի կազմում՝
Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի չափորոշիչները (CA ELD),
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ինչպես նաև Անգլերենի բանասիրության/գրագիտության համար սահմանված՝
Կալիֆորնիայի միասնական փաթեթի չափորոշիչները (CA CCSS) բավարարելու համար:
Անձնակազմին օժանդակում են Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետները, որոնք պատասխանատու են ուսումնական պլան և դասի պլաններ
մշակելու համար, որոնք ներառում են անգլերեն սովորող աշակերտական կազմի համար
նպաստավոր ռազմավարություններ: Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետները աշխատում են նաև բոլոր շահառուների հետ, այդ թվում՝ անկախ դպրոցի
տարածքային բաժնի աշխատողների հետ, անգլերեն սովորողների ուսուցման ծրագրի
կատարելագործման վերաբերյալ նահանգային և դաշնային փոփոխությունների մասին
տեղեկացնելու համար: Բացի դրանից, Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետները ծնողների/խնամակալների ու աշակերտների համար համակարգում և
դյուրացնում են համայնքային մակարդակով ընձեռվող հնարավորությունները՝ կապված
դպրոցում կիրառվող ծրագրերի վերաբերյալ իրենց արձագանքը ներկայացնելու և դպրոցում
ու ընդհանրապես համայնքում մեթոդները կիրառելու հետ:
Որպես լրացուցիչ աջակցություն Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի
ուսումնական մոդելին՝ աշխատանքի ընդունելիս ուսուցիչների ու օժանդակող
անձնակազմի համար կազմակերպվում է անկախ ուսուցման ծրագրին հատուկ
վերապատրաստման դասընթաց: Անձնակազմն անցնում է 5 մոդուլից բաղկացած
վերապատրաստման դասընթաց, որը կազմված է ուսումնական աջակցության միջոցներից
ու ռազմավարություններից՝ անգլերեն սովորող մեր աշակերտական կազմի ակադեմիական
հաջողություններն ապահովելու համար: Այս մոդուլները ներառում են հատուկ
ռազմավարություններ աշակերտների ակադեմիական ու սոցիալական/զգայական
կարիքները բավարարելու համար:
Մասնագիտական զարգացման շրջանակներում մենք կենտրոնանում ենք հետևյալի վրա՝







Երկրորդ լեզվի յուրացման (SLA) արդի հիմնավոր ու փորձված տեսություն և
պրակտիկա
Ուսուցչի ակտիվ ուսումնառություն և համագործակցություն
Չափորոշիչների և նպատակների համապատասխանեցում
Տվյալների հիման վրա ուսումնական գործընթացի պլանավորում
Շարունակական մասնագիտական ուսումնառության համայնքներ (PLCs)

Մեր մասնագիտական ուսումնառության համայնքներում ուսուցիչներին հնարավորություն
է ընձեռված մասնակցելու մասնագիտական զարգացման դասընթացների, որոնք
կենտրոնանում են մեր բացառիկ աշակերտական կազմի, այդ թվում՝ անգլերեն սովորող
աշակերտների կարիքների բավարարման խնդրի վրա: Այդ դասընթացների նպատակն է
ձևավորել շարունակական ու աճող մասնագիտական ուսումնառության համայնք, որը
հատուկ ուշադրություն է դարձնում արդի ուսումնասիրություններին ու
մանկավարժությանը այն նկատառումով, որ անգլերեն սովորողները ստանան համարժեք ու
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մատչելի աջակցություն և հնարավորություններ իրենց նպատակներին հասնելու և դրանք
իրականացնելու համար: Դասընթացները ներառում են՝





Ամենամսյա շարունակական մասնագիտական զարգացում
Ըստ պահանջի՝ տեղում կատարվող այցելություններ և մասնագիտական զարգացում՝
ըստ կենտրոնի կոնկրետ կարիքների
Համադրված/խառը մասնագիտական զարգացում՝ Blackboard, Adobe Connect և/կամ
այլ էլեկտրոնային միջոցների գործածմամբ
Ուսումնական ինստիտուտներ

Անկախ դպրոցի/կենտրոնի մակարդակով՝ անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետների (ELSPs) մասնագիտական ուսումնառության համայնքները (PLC) հատուկ
ուշադրություն են դարձնում իրենց անգլերեն սովորողների կոնկրետ ժողովրդագրությանը՝
ուսումնական նյութը համապատասխանեցնելով սովորողի հնարավորություններին:
Մասնագիտական զարգացումը նախանշման, տեղաբաշխման, գնահատման ու
վերադասակարգման առնչությամբ
Սկզբնական նախանշման, տեղաբաշխման, CELDT-ի, ծնողների հարակից իրավունքների/
տեղեկացված համաձայնության և Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչման (RFEP)
առումով անձնակազմի և ուսումնական մասի ղեկավարների համար մասնագիտական
զարգացումը կազմակերպվում է տարին երկու անգամ՝ աշնանային և գարնանային
կիսամյակներին, CELDT համակարգողներից և քարտուղարներից կազմված՝ Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրի գնահատման բաժնի կողմից: Աշնանային դասընթացի
ժամանակ պահանջվում է ծնողների անձամբ ներկայությունը: Բոլոր շահառուներին
ուղարկվում է այս կողմնորոշիչ դասընթացին մասնակցելու հրավեր: Բացի դրանից,
բոլորին ուղարկվում է կողմնորոշիչ դասընթացի ընթացքում քննարկված նյութերի
հղումներով և կցորդներով էլեկտրոնային նամակ՝ բացակա անձանց համար: Գարնանային
կողմնորոշիչ դասընթացը կազմակերպվում է առցանց՝ Blackboard ծրագրի միջոցով և
տեսաձայնագրվում է բացակա անձանց համար: Blackboard ծրագրով անցկացվող
դասընթացի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեն մասնակցելու
պրեզենտացիային՝ կատարելով հարցադրումներ և սպասելով, որպեսզի պրեզենտացիան
ներկայացնողները պատասխանեն իրենց: Պրեզենտացիայի ավարտին ժամանակ է
հատկացվում գործընթացի հետագա պարզաբանման համար: Բացի դրանից, գնահատման
թիմը պատրաստակամորեն հասանելի է հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի կամ
տեքստային հաղորդագրության միջոցով և կարող է պատասխանել ցանկացած հարցի, որ
կարող է ծագել այդ տարրերից ցանկացածի առնչությամբ:
Գնահատման թիմը մասնակցում է CELDT-ի՝ միավորների համակարգով գնահատման
վերաբերյալ վերապատրաստողների վերապատրաստում (STOT) աշխատաժողովներին,
որպեսզի տեղեկացված լինի ընթացիկ օրենսդրական փոփոխությունների և (կամ)
ընթացակարգերի մասին: Նրանց կողմից ձեռք բերված տեղեկությունները փոխանցվում են
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անձնակազմի բոլոր անդամներին և ներառվում են վերապատրաստման հաջորդ
դասընթացներում:
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՍ. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ծնողների/խնամակալների ակտիվ ներգրավվածությունը իրենց երեխայի կրթական
գործընթացին և հաջողություններին մեծապես կարևորվում և խրախուսվում է Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրում: Ուստի, ծնողները/խնամակալները ներգրավվում են
իրենց երեխայի կրթական ուղու յուրաքանչյուր հնարավոր քայլին:
Ծնողների/խնամակալների ներգրավվածությունը սկսվում է Անհատականացված
ուսումնական պլանից, որը տրամադրվում է անգլերեն սովորողներին ընդունելության
պահին, և շարունակվում է, քանի դեռ երեխան ընդգրկված է այդ ծրագրում: Դպրոց
ընդունելության պահին ընտանիքների հետ անցկացվող Տանն օգտագործվող լեզվի
վերաբերյալ հարցումից (ընդունելության համար պահանջվող ձևաթղթերի միջոցով) բացի՝
ծնողի/խնամակալի հետ վերլուծվում են աշակերտի գնահատականների թերթիկները և
Կալիֆորնիայի՝ աշակերտի շարունակական առաջադիմության տվյալների համակարգի
(CALPADS) արձանագրությունները անգլերենի տիրապետման մակարդակը և անգլերեն
սովորողի կարգավիճակը որոշելու համար: Նշանակված՝ և՛ անկախ ուսուցման կամ փոքր
խմբերով ուսուցման դասարաններում, և՛ առցանց եղանակով անցկացվող դասընթացները
փոխանցվում են ծնողներին/խնամակալներին, ինչպես նաև աշակերտին՝ դրանց
վերաբերյալ արձագանք ստանալու նկատառումներով: Ավելին, ակադեմիական
առաջընթացի նպատակակետերի, դպրոցն ավարտելու ամսաթվի և միջին մասնագիտական
կրթության պլանավորման հետ կապված հարցերը լուծվում են աշակերտի և
ծնողների/խնամակալների հետ համագործակցությամբ:
Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգրքի § 48985 կետով սահմանվում է՝
ա․ Եթե նախապատրաստական կամ 1-12-րդ (ներառյալ) դասարաններում
ուսումնական գործունեություն կազմակերպող հանրային դպրոցի աշակերտական
կազմի 15 կամ ավելի տոկոսի համար հիմնական խոսակցական լեզուն անգլերենից
բացի, այլ լեզու է՝ ըստ նախորդ տարի 52164 բաժնին համապատասխան
Դեպարտամենտ ներկայացված հարցումների տվյալների, ապա դպրոցի կամ դպրոցի
տարածքային բաժնի կողմից ցանկացած այդպիսի աշակերտի ծնողին կամ
խնամակալին ուղարկվող բոլոր ծանուցումները, զեկույցները,
հայտարարությունները կամ արձանագրությունները պետք է բացի անգլերենից
կազմված լինեն նաև համապատասխան մայրենի լեզվով, իսկ պատասխանները
կարող են ձևակերպված լինել կա՛մ անգլերենով, կա՛մ տվյալ մայրենի լեզվով:
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում՝ ըստ պահանջի
թարգմանության ծառայություններ են մատուցվում ծրագրում ընդգրկված աշակերտների
անգլերեն չխոսող ծնողներին անկախ դպրոցի հետ հաղորդակցության համար: Տարին
երկու անգամ անցկացվող «բաց դռների» հանդիպումները պարտադիր են բոլոր
ընտանիքների համար Այդ հանդիպումների ընթացքում ուսուցիչները
ծնողների/խնամակալների հետ քննարկում են նրանց երեխաների առաջադիմության
հարցում արձանագրված աճը (ներառյալ անգլերենի տիրապետման հարցում ցանկացած
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աստիճանի աճը), ավարտելու համար անհրաժեշտ առաջընթացը և առկա համայնքային
ռեսուրսները: Բացի դրանից, բոլոր ծնողների/խնամակալների և աշակերտների համար
կազմակերպվում են Ֆինանսական օգնության և քոլեջների վերաբերյալ տեղեկատվության
դասընթացներ:
Ծնողները/խնամակալները կարևոր գործընկերներ են աշակերտների բարեհաջող կրթական
զարգացման հարցում: Երեխայի կրթության գործընթացին ծնողների/խնամակալների
լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու համար տեղեկատվություն է տարածվում
ծնողների/խնամակալների տեղեկատվական աշխատաժողովների միջոցով: Օրացուցային
տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր անկախ դպրոցում կազմակերպվում է նվազագույնը 6
աշխատաժողով, որոնց ամսաթիվը որոշվում է յուրաքանչյուր կենտրոնի ղեկավարության և
անգլերեն սովորողների հարցերով զբաղվող մասնագետների կողմից: Ստորև
ներկայացված է ծնողների համար աշխատաժողովների ժամանակացույցի օրինակը՝
Ծնողների վերապատրաստման դասընթացի ժամանակացույցի օրինակը ուսումնական
տարվա համար հետևյալն է՝
Աշխատաժողով
Հանդիպման հնարավոր թեմաները
1
Անգլերեն սովորողների սկզբնական
նախանշումն ու տեղաբաշխումը և
աշակերտի հաշվետվողականության
կարևորությունը
2
Սկզբնական ընդունելությունը,
սկզբնական գնահատման մասին
ծանուցումը
3
Անգլերեն սովորողների գնահատումը՝
ներառյալ CELDT-ը
4
Կարիքների գնահատման զարգացումը
5
Աշակերտի առաջադիմությանն ուղղված
եզակի պլան. Ուսումնական ծրագրերի և
առկա տարբերակների վերաբերյալ
տեղեկատվություն
6
Վերադասակարգումը և հսկողությունը
Այս աշխատաժողովներում առանցքային է համարվում այն հանգամանքը, որ
ծնողները/խնամակալները կարող են հավաքվել ինչ-որ վայրում և առավել իրազեկված լինել
իրենց երեխաներին որպես անգլերեն սովորողների տեղաբաշխման և որպես անգլերեն
սովորողների վերադասակարգման նպատակների ու հենանիշերի մասին, ինչպես նաև՝
շփվել և ծանոթանալ անգլերեն սովորողներին աջակցություն ցուցաբերող թիմի հետ:
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ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳ. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ինչպես նախկինում նշվել էր, անգլերեն սովորողների և ստանդարտ անգլերեն սովորողների
համար Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի գլխավոր պլանով ակնկալվում է
իրականացնել հետևյալ նպատակները՝









մեր բոլոր դպրոցներում երաշխավորել որակյալ ուսումնական ծրագրերի
մատուցումը անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն սովորող բոլոր
աշակերտներին.
ապահովել, որ մեր ուսումնական ծրագիրը բավարարի անգլերեն սովորող և
ստանդարտ անգլերեն սովորող աշակերտական ամբողջ կազմի կարիքները.
ընթացակարգային տեղեկություններ տրամադրել այնպիսի աշակերտների
նախանշման ու գնահատման, տեղաբաշխման ու վերադասակարգման վերաբերյալ,
որոնք որակվել են որպես պատշաճ մակարդակից ցածր անգլերենի իմացություն
ունեցող աշակերտներ.
ապահովել շարունակական մասնագիտական զարգացման հնարավորություններ և
դասավանդման լավագույն գործելակերպեր, որոնք ապահովում են հարգանքը
յուրաքանչյուր երեխայի լեզվի ու մշակույթի նկատմամբ, կարևորում են դրանք և
ընկած են դրանց հիմքում.
սահմանել, թե ինչպես են անգլերեն սովորողների համար մեր ծրագրերը ենթարկվում
արդյունավետության ամենամյա գնահատման:

Ըստ էության, Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի շրջանակներում Գլխավոր
պլանը կդիտանցվի ամենամյա կտրվածքով և կվերանայվի յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ:
Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի գնահատման ընթացքում հաշվի կառնվի
հետևյալ տարրերի արդյունավետությունը՝
o Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի գլխավոր պլանի (ELDMP)
իրականացումը կազմակերպությունում
o Անգլերենի կայուն իմացություն, զարգացում և անգլերեն սովորողների ու
ստանդարտ անգլերեն սովորողների ակադեմիական աճ
o Ծնողների/խնամակալների ակտիվ մասնակցություն և ներգրավվածություն
աշակերտների ակադեմիական զարգացման գործընթացին
o Անգլերենի իմացության զարգացման գծով մասնագիտական ուսումնառության
համայնքի մեծացում
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ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՍՈՎՈՐՈՂԻ (EL) ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԴԻՏԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՆ ՈՒ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
EL ծրագրի
նպատակը

Գնահատման հարցերը

Միջոցները/աղբյուրները

Անգլերենի
իմացության
զարգացման
ծրագրի գլխավոր
պլանի (ELDMP)
իրականացումը
կազմակերպությո
ւնում

Արդյո՞ք գլխավոր պլանի ուսումնական
ծրագրերը ամբողջովին և հետևողականորեն
իրականացվում են անգլերեն սովորողների և
ստանդարտ անգլերեն սովորողների կարիքները
բավարարող եղանակներով:
 Որքանո՞վ են անգլերեն սովորողների և
ստանդարտ անգլերեն սովորողների
ուսուցիչների որակավորումներն ու
կարողությունները բավարարում նրանց
անգլերեն սովորողների և ստանդարտ
անգլերեն սովորողների լեզվաբանական
ու ակադեմիական կարիքները:
 Արդյո՞ք անգլերեն սովորող և
ստանդարտ անգլերեն սովորող բոլոր
աշակերտներն ուսուցանվում են
Անգլերենի զարգացում ծրագրով:
 Արդյո՞ք անգլերեն սովորողներին ու
ստանդարտ անգլերեն սովորողներին
մատուցվող Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագիրը բարձորակ է:
 Արդյո՞ք անգլերեն սովորող բոլոր
աշակերտներն ակադեմիական բոլոր
առարկաների առումով ապահովված են
համապատասխանաբար տարբերակված
ուսուցմամբ (SDAIE):
 Արդյո՞ք անգլերեն սովորողներին և
ստանդարտ անգլերեն սովորողներին
մատուցվող տարբերակված
ուսումնական գործելակերպերը
բարձրորակ են:
 Արդյո՞ք անգլերեն սովորողներն ու
ստանդարտ անգլերեն սովորողներն
ընդգրկված են կիրառվող
դասավանդման մոդելներում:



Անգլերենի
կայուն
իմացություն,
զարգացում և
անգլերեն
սովորողների ու
ստանդարտ
անգլերեն
սովորողների
ակադեմիական
աճ







Արդյո՞ք անգլերեն սովորողների ու
ստանդարտ անգլերեն սովորողների
աստիճանաբար աճող տոկոսն է տարեկան
նվազագույնը մեկ մակարդակով առաջընթաց
գրանցում անգլերենի իմացության
զարգացման (ELD) առումով (տե՛ս ստորև
ներկայացված աղյուսակը):
Արդյո՞ք անգլերեն սովորողների
աստիճանաբար աճող տոկոսն է հասնում
անգլերենի իմացության մակարդակի:
Արդյո՞ք անգլերեն սովորողները և
ստանդարտ անգլերեն սովորողները



















Անգլերենի իմացության
զարգացման (ELD)
ծրագրի հսկողական
միջոցներ
Անգլերենով մատուցվող
հատուկ մշակված
ակադեմիական
ուսուցման (SDAIE)
ծրագրի հսկողական
միջոցներ
Դասավանդման
սկզբունքներ

Կալիֆորնիայի
կրթության օրենսգիրք §
44253.3
BASP/ELAS/R142/R159/R24
2/R259/S12/
CLAD/BCLAD
հավատարմագրերի ցանկ
և ուսուցչի նշանակման
ամսաթիվ
Առարկայի
հավատարմագրերի ցանկ
Անգլերեն սովորողի
հետագծման տվյալներ
Այլ՝ նախանշված լինելու
դեպքում

CELDT
Չափորոշիչների հիման
վրա կազմված
գնահատման ձեռնարկ և
աշակերտի գիտելիքների
ստուգման այլ ձևեր:
Աշակերտների կողմից՝
վերադասակարգման
չափանիշների
բավարարման տեմպերը
Անգլերեն սովորողների՝
վերադասակարգման
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առաջընթաց են գրանցում անգլերենի
իմացության զարգացման հենանիշային
գնահատումների առումով:
Ծնողների/խնամակալների
ակտիվ
մասնակցություն
և ներգրավվածություն
աշակերտների
ակադեմիական
զարգացման
գործընթացին







Ինչպիսի՞ կողմնորոշիչ դասընթացներ և
վերապատրաստման հնարավորություններ
են առաջարկվում
ծնողներին/խնամակալներին:
Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում
անգլերեն սովորող և ստանդարտ անգլերեն
սովորող աշակերտների ծրագրային
տեղաբաշխման ու նրանց ակադեմիական
առաջընթացի մասին անգլերեն սովորողների
և ստանդարտ անգլերեն սովորողների
ծնողներին/խնամակալներին տեղեկացված
պահելու համար:
Ի՞նչ չափով են ծնողները/խնամակալները
մասնակցում և հետևողականորեն
նպաստում աշակերտների ակադեմիական
զարգացման գործընթացին:











Անգլերենի
իմացության
զարգացման գծով
մասնագիտական
ուսումնառության
համայնքի
մեծացում







Առաջարկվու՞մ են արդյոք բավարար թվով
մասնագիտական դասընթացներ մեկ
կիսամյակի ընթացքում:
Արդյո՞ք մասնագիտական ուսումնառության
հնարավորություններն ընձեռնվում են շուրջ
տարին:
Արդյո՞ք ավելանում է շարունակական
մասնագիտական ուսումնառության
համայնքներին մասնակցող ուսուցիչների
թիվը:





առումով առնվազն 5%
տարեկան աճի
արդյունավետության
ցուցանիշներ
Առաջարկվում և
անցկացվում են ծնողների
համար նախատեսված
կողմնորոշիչ
/վերապատրաստման
դասընթացներ Անգլերենի
իմացության զարգացման
ծրագրի գլխավոր պլանի,
անգլերեն սովորողների
դասավանդման ծրագրի
այլընտրանքային
տարբերակների,
առաջանցիկ
ակադեմիական
հնարավորությունների
վերաբերյալ:
Ծնողների ներգրավվում
կենտրոնների
աշխատանքներին:
Ծնողական/ուսուցչական
համաժողովներին և
աշխատաժողովներին
հաճախում և ակտիվ
մասնակցություն
Ծնողների շրջանում
անցկացվող
հարցումներին
պատասխանողների թիվը
Անգլերեն սովորողների
կայքէջում ծնողական
մոդուլին «այցերը»
Մասնագիտական
զարգացման ծրագրում և
Մասնագիտական
ուսումնառության
համայնքներում
ընդգրկվելու և դրանց
հաճախելու
ցուցանիշները
Կայքերում այլ
ուսուցիչների
փոխանցվող լավագույն
գործելակերպերի
վերաբերյալ ուսուցիչների
զետեղումները
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Անգլերեն սովորողների և ստանդարտ անգլերեն սովորողների համար Անգլերենի
իմացության զարգացման առումով ակնկալվող նվազագույն մակարդակը և ակադեմիական
առաջադիմությունը
Ժամանակ
ացույց

1-ին
2-րդ
տարի տարի

3-րդ
տարի

4-րդ տարի 5-րդ
տարի

(Ելակետայի
նէ
համարվում
1-ին տարում
գրանցված
սկզբնական
մակարդակը
)

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Վերադասակարգում
(տե՛ս 9 քայլից կազմված
ստուգացանկը՝
Հավելված Է)
ա) Ընդհանուր միավորը՝
4 կամ 5`3 կամ ավելի
բարձր միջանկյալ
միավորներով
բ) STAR Ren թեստի
միավորը՝ բազային կամ
ավելի բարձր՝
համապատասխանեցված
կոնկրետ դասարանի
մակարդակին

CELDT
Ամենամյա գնահատման արդյունքները
Սկսնակ
Վաղ միջին
Միջին
Միջին

Վաղ
առաջանցիկ/
առաջանցիկ՝
անգլերենին
չտիրապետո
ղ
Անգլերենին
տիրապետող

Անգլերեն սովորողներից ակնկալվում է բավարարել վերադասակարգման չափանիշները 5
լիարժեք տարվա ընթացքում: 6-րդ տարվա սկզբին վերադասակարգման չափանիշները
դեռևս չբավարարած անգլերեն սովորողները համարվում են երկարաժամկետ անգլերեն
սովորողներ.

Առաջադիմության կառավարմանն ուղղված մոտեցումը
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Դիտանցման ծրագրի իրականացման և գնահատման ծրագրի արդյունավետության միջոցով
շարունակական բարելավում ապահովելու նպատակով կիրականացվի հետևյալը՝ ԲՈԼՈՐ
դպրոցների կողմից՝ դրանց համար նախանշված նպատակների իրականացումն
ապահովելու համար:
Դպրոցներն օգտվում են ստորև ներկայացված աղյուսակի նման մի աղյուսակից՝ իրենց
նպատակները կատարելագործելու և տարեկան առնվազն 5% աճի գրանցման
նպատակակետ սահմանելու համար: Յուրաքանչյուր դպրոց պետք է ունենա տվյալ
դպրոցին հատուկ տվյալների ամփոփաթերթիկ և առաջադիմության աղյուսակ, որոնք պետք
է հասանելի լինեն հանրությանը:

Անգլերեն սովորողների առաջադիմությունը
Բազան (Բ)
Թիրախները (Թ)

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Ա. Այն անգլերեն
սովորողների
տոկոսային
հարաբերությունը,
որոնք տարվա
կտրվածքով
արձանագրում են
CELDT-ի մեկ
մակարդակով
առաջընթաց
Բ. CELDT-ի
համաձայն՝
անգլերենի
իմացության
մակարդակի հասնող
և/կամ դա
պահպանող
անգլերեն
սովորողների
տոկոսային
հարաբերությունը
Գ. Անգլերենի
բանասիրությունից
հմուտ կամ
առաջանցիկ
մակարդակ
գրանցած RFEP
աշակերտների
տոկոսային
հարաբերությունը

(Բ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)

(Բ)

(Թ)
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Հաշվետվողականությունը ուսուցման իրականացման մասով
Անգլերեն սովորողների և ստանդարտ անգլերեն սովորողների մեր աշակերտական կազմին
օգնելու հարցում Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի մեր գլխավոր պլանի
արդյունավետությունն ապահովելու համար դպրոցի անձնակազմի հետևյալ անդամները
հաշվետու են հետևյալ գործառույթների ու պարտականությունների համար՝

Դպրոցի ուսումնական մասի ղեկավարները


















Վերահսկել ուսումնական նյութի դասավանդումն ու մանկավարժությունը Անգլերենի
իմացության զարգացման չափորոշիչների ու լավագույն գործելակերպերի կիրառումն
ապահովելու համար
Ղեկավարել և աջակցել ուսուցիչներին ու անձնակազմին՝ աշակերտների
առաջադիմությունը խթանելու և անգլերեն սովորողների ու ստանդարտ անգլերեն
սովորողների ուսումնառության գործընթացն արագացնելու համար
Կանոնավոր կերպով կատարել շրջայցեր Անգլերենի իմացության զարգացման
գլխավոր պլանում նշված եղանակով Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի
մատուցումն ու աջակցության տրամադրումն ապահովելու համար
Կատարել ծրագրի նպատակների ու ստացված արդյունքների գնահատում
համապատասխան ամբողջ անձնակազմի նկատմամբ
Նախանշել, մշակել համապատասխան միջամտության ձևեր և ապահովել դրանց
իրականացումը անգլերեն սովորողների համար, երբ նրանք չեն արձանագրում
նվազագույն առաջընթացի հենանիշային արդյունքներ
Օգտվել տվյալների բազմաթիվ աղբյուրներից անգլերեն սովորողների ծրագրի
իրականացումը դիտանցելու համար
Գրառումներ կատարել բոլոր շրջայցերի մասին և կատարել տվյալների
արձանագրում Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի գլխավոր պլանին
վերաբերող հանդիպումների ու խորհրդաժողովների ընթացքում օգտագործելու
համար
Հետևել անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված (RFEPs) աշակերտների
առաջընթացին յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում և,
անհրաժեշտության դեպքում, միջամտել
Ապահովել, որպեսզի ուսուցիչներն ունենան մասնագիտական զարգացման
հնարավորություններ՝ Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի իրենց
հմտություններն ու գիտելիքները շարունակաբար զարգացնելու համար
Ամենամսյա/եռամսյակային կտրվածքով ուսուցիչների հետ կատարել Անգլերենի
իմացության զարգացման ծրագրի շրջանակներում արձանագրված առաջընթացի
ստուգումներ՝ աշակերտների առաջադիմությունը նախանշելու և տեղեկություններից
ստացված փաստերի հիման վրա ծրագրի առավել արագացված ուսուցում և/կամ
միջամտություն պլանավորելու համար
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Ապահովել, որ Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների
հանդիպումներ տեղի ունենան անգլերեն սովորող այն բոլոր աշակերտների համար,
ովքեր չեն արձանագրում համապատասխան առաջընթաց, ինչպես նաև ապահովել
Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների կողմից տրված
առաջարկությունների լիարժեք կատարումը:
Ապահովել միջամտության ձևերի նախագծումն ու իրականացումը՝ Անգլերենի
իմացության զարգացման ծրագրի գլխավոր պլանին համապատասխան
Ունենալ Անգլերեն սովորողների ծրագրի և տերմինաբանության վերաբերյալ
մասնագիտական զարգացման դասընթաց անցած գրավոր և բանավոր
թարգմանիչների թարմ ցուցակը և այդ ծառայությունների կարիքն ունեցող բոլոր
ծնողների/խնամակալների համար ապահովել դրանց մատչելիությունը
Ապահովել, որ տարվա ընթացքում ծնողների/խնամակալների համար կազմակերպվի
առնվազն վեց աշխատաժողով
Անգլերեն սովորող աշակերտների ծնողների/խնամակալների համար ապահովել
ջերմ մթնոլորտ և ապահովել նրանց պարբերական իրազեկումը անգլերեն
սովորողների գնահատման ու վերադասակարգման գործընթացի ու արդյունքների,
ուսումնական ծրագրերի տարբերակների ու դրանցում տեղաբաշխման, անգլերեն
սովորողների գրանցած առաջընթացի հսկողության և անգլերեն սովորողներին
առնչվող այլ տեղեկությունների մասին:

Ուսուցիչները








Հետևողականորեն իրականացնել Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի
ուսումնական պլանը, ինչպես նշված է Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի
գլխավոր պլանում, ինչպես նաև Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրով
ուսուցմանն առնչվող այլ հրահանգներ
Ուսուցում կազմակերպել ապացուցված, գործնականում հաստատված, անգլերեն
սովորողներին առնչվող հետազոտական ռազմավարությունների և
մեթոդաբանությունների կիրառմամբ՝ անգլերեն սովորողների մեր աշակերտական
կազմին աջակցելու և նրանց ինտեգրմանն օժանդակելու համար
Հաճախել մասնագիտական զարգացման և Մասնագիտական ուսումնառության
համայնքի դասընթացներին
Դիտանցել աշակերտների առաջընթացը Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրում ակնկալվող հենանիշային արդյունքների առումով
Աշակերտին ուղարկել Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների
մոտ միջամտության և օգնության համար, երբ նա չի գրանցում բավարար
առաջընթաց. մասնակցել Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետներին հետ տարվող գործընթացին և կատարել Անգլերենի գծով
աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների առաջարկությունները
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Կապ պահպանել աշակերտների ծնողների/խնամակալների հետ և շարունակ
տեղեկացնել նրանց իրենց երեխայի արձանագրած առաջընթացի մասին
Աշակերտների արձանագրած առաջընթացի մասին վարել տեղեկատվական
համակարգ, որը կազմակերպված է, արդյունավետ և հետագծում է աշակերտի
առաջընթացը լեզվի ուսուցման արդյունքների առումով
Մասնակցել տվյալների վարման աշխատանքներին և ծնողների/խնամակալների հետ
հաղորդակցությանը:

Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետները (ELSPs)













Ապահովել Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի գլխավոր պլանի
իրականացման հարցում աջակցություն տրամադրող բոլոր շահառուների
մասնագիտական զարգացումը Դրանք, ի թիվս այլ գործառույթների, կարող են
ներառել հետևյալը՝
o Անգլերեն սովորողների նախանշում և տեղաբաշխում.
o Արդյունավետ ուսուցման ու միջամտության ծառայությունների մատուցում
անգլերեն սովորողներին.
o Անգլերենի իմացության զարգացման հիմնական արդյունավետ
մեթոդաբանություններ.
o Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի գնահատումների կիրառում.
o Վերադասակարգման չափանիշների գործընթաց և ընթացակարգեր:
Համագործակցել ուսուցիչների և ուսումնական մասի ղեկավարների հետ՝
ապահովելով, որ մասնագիտական զարգացման պլանը և միջամտության
ծառայությունները համապատասխանեցվեն Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրի գլխավոր պլանին և բավարարեն անգլերեն սովորողների լեզվաբանական ու
ակադեմիական կարիքները
Խթանել դասարանային մակարդակով թիմի/բաժնի հանդիպումները՝անգլերեն
սովորողների գնահատման տվյալները վերլուծելու, աշակերտների աշխատանքները
ուսումնասիրելու, դասարանային դիտարկումների ու լավագույն գործելակերպերի
վերաբերյալ զեկույցներ լսելու, աշակերտների կարիքները նախանշելու և
տարբերակված ուսուցում պլանավորելու համար
Խթանել համադասարանցիների միջև դասուսուցումը ուսուցիչների հետ
համագործակցությամբ՝ դասերը պլանավորելու, անցկացնելու և վերլուծելու համար
Աջակցել ուսուցիչներին ու անձնակազմին՝ աշակերտների առաջադիմությունը
բարելավելու և անգլերեն սովորողների ու ստանդարտ անգլերեն սովորողների
ուսումնառության գործընթացն արագացնելու համար
Հանդես գալ որպես ֆակուլտետի անդամ՝ լեզվի կարգավիճակը, թեստերի
արդյունքները, տվյալ դասարանի համար սահմանված մակարդակի չափորոշիչների
բավարարումը և երկարաժամկետ անգլերեն սովորողների (LTELs)
վերադասակարգումը դիտանցելու համար
Հրավիրել հանդիպումներ բավարար առաջընթաց չարձանագրող աշակերտների
համար և մասնակցել դրանց
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Անուղղակի ծառայությունները, ի թիվս այլ ծառայությունների, ներառում են՝







Վարել անգլերեն սովորողների ծրագրին առնչվող թղթաբանությունը, ինչպես
պահանջվում է նահանգային և դաշնային հանձնագրերով
Օժանդակել ուսումնական մասի ղեկավարին անգլերեն սովորողների
ընդունելության գործընթացի հետ կապված հարցերում
Օժանդակել նոր ընդունված անգլերեն սովորողների անգլերենի իմացության
զարգացման/անգլերեն սովորողի սկզբնական մակարդակը նախանշելու հարցում
Համակարգել անգլերեն սովորողի տեղաբաշխումը որոշելու համար կատարվող
գնահատումների անցկացնումը
Վարել ծնողների գրանցման և կողմնորոշիչ հանդիպումներ
Դպրոցի ուսումնական մասի ղեկավարի և (կամ) խորհրդականի հետ ուսումնասիրել
անգլերեն սովորողների տեղաբաշխման ուղղությամբ կատարված ստուգումները
անճշտությունները շտկելու նպատակով

Անգլերեն սովորողների ծրագրի մասնագետները












Ապահովել անգլերեն սովորողների համապատասխան տեղաբաշխումը
Կատարել անգլերեն սովորողների տեղաբաշխման ամենամսյա ստուգումներ՝
համապատասխան դասընթացում տեղաբաշխումն ապահովելու և
անճշտությունները շտկելու համար
Հետևել անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված (RFEPs) աշակերտների
առաջընթացին յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում և,
անհրաժեշտության դեպքում, միջամտել
Համագործակցել անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների,
ծնողների/խնամակալների, աշակերտների և այլոց հետ՝ անգլերեն սովորողների՝
դեպի վերադասակարգում առաջընթացը դիտանցելու և աշակերտի համար
համապատասխան ծրագրերի կազմումն ապահովելու համար
Համագործակցել անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների,
ծնողների/խնամակալների, աշակերտների և այլոց հետ՝ դպրոցն ավարտելու և քոլեջի
ընդունելության պահանջները բավարարելու ուղղությամբ՝ անգլերեն սովորողների
առաջընթացին հետևելու համար Աշակերտների հարցերով խորհրդատուները
հաճախ հանդիպում են այն աշակերտների հետ, որոնք կանգնած են դպրոցը
չավարտելու վտանգի առջև
Աջակցել ուսուցիչներին ու անձնակազմին՝ աշակերտների առաջադիմությունը
բարելավելու և անգլերեն սովորողների ու ստանդարտ անգլերեն սովորողների
ուսումնառության գործընթացն արագացնելու համար

Տեսուչի օգնականները


Գնահատել Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրում Անգլերենի
իմացության զարգացման ծրագրի գլխավոր պլանի իրականացման, աշակերտների
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առաջադիմության, մասնագիտական զարգացման, ինչպես նաև գնահատման ու
հաշվետվողականության հետ կապված նպատակները
Առաջընթացի մասին զեկուցել Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի
խորհրդին ու հանրությանը:

ԺԱ հավելվածը Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի մեր գլխավոր պլանի՝
անգլերեն սովորողներին հատուկ առանցքային բաղադրիչների արագ նախանշման ու
ինքնահաշվետվողականության համար կիրառվող ստուգացանկն է:

Ֆինանսավորումը
Գոյություն ունեն ընդհանուր ֆինանսավորման համապատասխան հիմնական միջոցներ,
որոնց հաշվին յուրաքանչյուր անգլերեն սովորող աշակերտ ստանում է համապատասխան
ծրագրում, այդ թվում ՝ Անգլերենի իմացության զարգացման և հիմնական ուսումնական
պլանով կազմակերպվող մյուս ծրագրերում սովորելու հնարավորություն: Այդ նպատակով
պահանջվող բոլոր տեքստերը գնվում են հիմնական միջոցների հաշվին: Անգլերեն
սովորողները ուսումնական նյութերն ու ծառայությունները ստանում են հիմնական
միջոցների հաշվին՝ առնվազն նույն համամասնությամբ, ինչ Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրի մյուս բոլոր աշակերտները:

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 62

Սույն Գլխավոր պլանում գործածված հապավումների բառարանը
CAHSEE – California High School Exit Examination - Կալիֆորնիայի ավագ դպրոցի
ավարտական քննություն
CALPADS – California Longitudinal Pupil Achievement Data System - Կալիֆորնիայի՝
աշակերտի շարունակական առաջադիմության տվյալների համակարգ
CAAD – Curriculum, Accountability, and Assessment Department - Ուսումնական պլանի,
հաշվետվողականության և գնահատման հարցերի բաժին
CAT – Computer Adaptive Test - Համակարգչային հարմարեցվող թեստ
CC – Center Coordinator - Կենտրոնի համակարգող
CCSS – Common Core State Standards - Միասնական փաթեթի նահանգային չափորոշիչներ
CDE – California Department of Education - Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտ
CELDT – California English Language Development Test - Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի
իմացության զարգացման թեստ
CCTC – California Commission on Teacher Credentialing - Կալիֆորնիայի ուսուցիչների
հավատարմագրման հանձնաժողով
Co-Co – Compliance Coordinator - Համապատասխանության հարցերը համակարգող
ELs/ELLs – English Language Learners - Անգլերեն սովորողներ
ELA – English Language Arts - Անգլերենի բանասիրություն
ELD – English language development - Անգլերենի իմացության զարգացում
ELPAC – English Language Proficiency Assessment - Անգլերենի իմացության գնահատում
ELDMP – English Language Development Master Plan - Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրի գլխավոր պլան
ELSP – English Language Support Professional - Անգլերենի գծով աջակցություն ցուցաբերող
մասնագետ
IBL – Inquiry-Based Learning - Հարցադրումներով ուսուցում
I-FEP – Identified as Fluent English Proficient - Նախանշված որպես անգլերենին վարժ
տիրապետող
ILP – Individualized Learning Plan - Անհատականացված ուսումնական պլան
IS Teacher – Independent study teacher - Անկախ ուսուցման ծրագրի ուսուցիչ
LTELs – Long-Term English Language Learners - Երկարաժամկետ անգլերեն սովորողներ
NCLB – No Child Left Behind - Անուշադրության մատնված ոչ մի երեխա
OFY – Options for Youth - Այլընտրանք երիտասարդության համար
PALPs – Personalized Adaptive Learning Pathways - Անհատական հնարավորություններին
հարմարեցվող ուսումնառության ուղիներ
PD – Professional development - Մասնագիտական զարգացում
PLCs – Professional Learning Communities - Մասնագիտական ուսումնառության համայնքներ
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RFEP - Redesignated Fluent English Proficient - Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված
RSP – Resource Service Provider - Մեթոդական ծառայություն մատուցող
SDAIE – Specially designed academic instruction in English - Անգլերենով մատուցվող հատուկ
մշակված ակադեմիական ուսուցում
SBE – State Board of Education - Կրթության նահանգային խորհուրդ
SAW – Student Activity Workbooks - Աշակերտի աշխատանքային տետրեր
SEL - Standard English Learners - Ստանդարտ անգլերեն սովորողներ
SGI – Small Group Instruction - Փոքր խմբերով ուսուցում
SIOP – Sheltered Instruction Observation Protocol - Հովանավորվող ուսուցմանը հետևելու
կանոն
SLA – Second Language Acquisition - Երկրորդ լեզվի յուրացում
SPSM – Student Progress Monitoring System - Աշակերտի արձանագրած առաջընթացի
դիտանցման համակարգ
STOT – Scoring Training of Trainers - Միավորների համակարգով գնահատման վերաբերյալ
վերապատրաստողների վերապատրաստում

TOC – Temporary on call - Ժամանակավոր՝ ըստ պահանջի
WASC – Western Association of Schools and Colleges - Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան
ասոցիացիա
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Գրականության ցանկ
5 Կալիֆորնիայի կանոնակարգային նորմ §11309(a) (ամսաթիվը նշված չէ)
Մ.Լ. Աբբոթթ, Վ. Դունն և Թ. Աբերդին (2012): ESL ուսուցիչների կրթական նախագիծ առանց
սահմանների. Կապելով դպրոցում ուսուցումը ուսումնական գործընթացում ուսուցչի
կարիքների հետ: Գործողությունների ուսումնասիրության կանադական ամսագիր,
13(2), 3-16:
Բ. Ս. Բրուս (2011): Ինչ է հարցադրումներով ուսուցումը: Տեղեկությունները վերցվել են
հետևյալ կայքից՝ http://chipbruce.net/resources/inquiry-based-learning/defining-inquirybased-learning/
Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտ: (2014). Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի

իմացության զարգացման չափորոշիչներ. Նախապատրաստական դասարանից
մինչև 12-րդ դասարան: Սակրամենտո, ԿԿԴ մամուլ:
Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտ: (2015). Փաստեր Կալիֆորնիայում անգլերեն

սովորողների մասին CalEdFacts: Տեղեկությունները վերցվել են հետևյալ կայքից՝
http://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/cefelfacts.asp

Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգիրք § 313.1 (2012):
Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգիրք § 48985 (2005):
Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգիրք § 60810 (2007):
Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգիրք § 44253.3 (ամսաթիվը նշված չէ):
Չարիթի Հուդլեյ, Ա. Հ. և Մալլիսոն: (2011). Հասկանալով անգլերենի տարատեսակները

ԱՄՆ դպրոցներում: Նյու Յորք. Ուսուցիչների քոլեջի մամուլ:
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Խ. Չեն, Ե. Գեվա և Մ. Շվարց (2012): Հասկանալով լեզվական փոքրամասնություններ
համարվող աշակերտների գրագիտության զարգացման հարցը. միասնական
մոտեցում: Ընթերցանություն և գրավոր խոսք, 25(8), 1797-1804:
Լ.Մ. Դեսիմոն (2009): Կատարելագործելով ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման
փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը. Դեպի առավել արդյունավետ
հայեցակարգային մոտեցումներ և միջոցներ: Կրթական հետազոտող, 38(3), 181-199:
Ջ. Էկեվերրիա և Վոգթ (2013): Օգտագործելով SIOP մոդելը անգլերեն սովորողների
գրագիտությունը բարելավելու համար: Նոր Անգլիայի ընթերցանության

ասոցիացիայի ամսագիր, 46(1), 8-15:
Ջ. Էկեվերրիա, Վոգթ, Մ. Ե. և Դ.Ջ. Շորթ (2013). Ուսումնական նյութը հասկանալի

դարձնելով անգլերեն սովորողների համար. SIOP® մոդել (4-րդ հրատ.): Upper Saddle
River, Նոր Ջերսի: Pearson:
ELL/SDAIE ռազմավարություններ. Շուրջ տարին օգտագործվող դասավանդման
ռազմավարություններ: (Ամսաթիվը նշված չէ): Տեղեկությունները վերցվել են հետևյալ
կայքից՝ http://mvh.sweetwaterschools.org/files/2012/06/EL-SDAIE-Strategies.pdf
Պ. Գիբբոնս (2009): Անգլերեն սովորողներ, ակադեմիական գրագիտություն և

մտածողություն: Պորտսմութ, Նոր Համփշիր. Heinemann:
Ջ. Հաթթի (2009): Տեսանելի ուսուցում. Առաջադիմության վերաբերյալ ավելի, քան 800

մետավերլուծությունների համադրություն: Լոնդոն. Routledge.
Ջ. Հաթթի և Հ. Թիմփերլեյ (2007): Արձագանքի ուժը: Կրթական հետազոտության
տեսություն. Կրթական հետազոտության ամերիկյան ասոցիացիա, 77.1, 81-112:
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Բ.Ջ. Իրբի, Կ. Գուերրերո, Ռ. Լառա-Ալեսիո, Ֆ. Թոնգ և Լ. Ռոդրիգես (2012):
Մասնագիտական զարգացման սկզբունքներ անգլերեն սովորողների ուսուցիչների
համար: Դպրոցի ղեկավարման տեսություն. Անվանական հատուկ համար, 7(1), 3646.
Լաուն ընդդեմ Նիկոլսի 414 ԱՄՆ 563 (1974).
Լոս Անջելեսի կրթության օկրուգային գրասենյակ: (Ամսաթիվը նշված չէ): Անգլերենի
բանասիրության և անգլերենի իմացության զարգացման (ELA/ELD) շրջանակային
աջակցության ցանց. Կարողությունների զարգացման մոդել՝ Լոս Անջելեսի օկրուգում
շրջանային և անկախ դպրոցների համար համադրված ուսուցման մոտեցումների
միջոցով մատուցվող ծառայություններով:
Կ. Մենկեն (2013): Միջնակարգ դպրոցում ի հայտ եկող երկլեզու աշակերտներ.
Ակադեմիական լեզվի և գրագիտության շարունակական գործընթացին զուգահեռ:

Լեզվի դասավանդում, 46(4), 438-476:
Ֆ. Նյուման և ընկերներ: (1996). Իրական առաջադիմություն. Վերակազմակերպելով

դպրոցները մտավոր որակ ապահովելու համար: Սան Ֆրանցիսկո. Jossey-Bass.
«Անուշադրության մատնված ոչ մի երեխա» (NCLB) 2001 թվականի ակտ, Pub. L. No. 107-110, § 115,

Stat. 1425 (2002).
Օ. Օկոյե-Ջոնսոն (2011): Ստանդարտ անգլերեն սովորողների ոչ նյութական
ժառանգությունը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների «անտեսանելի» ենթախու՞մբը:
Առաջադիմության բացերի լրացման հնարավոր հետևանքները: Sage Open, 1-7. doi:
10.1177/2158244011408441
Ս. Բ. Օլսոն, Ջ.Ս. Քիմ, Ռ. Սկարսելլա, Ջ. Կրամեր, Մ. Պիերսոն, Դ.Ա. վան Դիք, Պ. Քոլլինս և
Ռ. Լանդ (2012): Խթանելով մեկնաբանական ընթերցանությունը և վերլուծական
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գրավոր խոսքը կամ հիմնական ուսումնական ծրագրում ընդգրկված անգլերեն
սովորողները միջնակարգ դպրոցում. ճանաչողական ռազմավարությունների
մոտեցման կիրառմամբ՝ պատահականության սկզբունքով կատարված տեղում
փորձարկումների արդյունքները։ Կրթական հետազոտության ամերիկյան ամսագիր,
49(2), 323-355:

Դ. Պաունեսկու, Գ. Մ. Ուոլթոն, Կ. Ռոմերո, Ե. Ն. Սմիթ, Դ.Ս. Յիգեր և Կ. Ս. Դուեք (2015):
Մտածողությանն միտված միջամտությունները ոչ բավարար ակադեմիական
առաջադիմությանն ուղղված փոփոխելի մոտեցում է: Հոգեբանական գիտություն, 110. doi:10.1177/0956797615571017
Մ. Մ. Պիրսի, (2011): Նախապատրաստելով անգլերեն սովորողներին հիմնական
ուսումնական ծրագրի համար. Ակադեմիական լեզվի և գրագիտության
գործելակերպերը երկու միջին ավագ դպրոցի ESL դասարաններում:
Ընթերցանությունն ու գրավոր խոսքը եռամսակային կտրվածքով, 27, 324-362:
Ջ. Ռեյդ (Խմբ.) (2008): Գրավոր խոսքի առասպելները: Էնն Արբոր, Միչիգան. Michigan Press.
Ռ. Սկարսելլա (2003): Ակադեմիական անգլերեն. Հայեցակարգային շրջանակ:
Տեղեկությունները վերցվել են հետևյալ կայքից՝
http://escholarship.org/uc/item/6pd082d4
Ս. Սմիթ և Մ. Ջիլլեսպի (2007): Մասնագիտական զարգացման և ուսուցչի վերափոխման
վերաբերյալ հետազոտություն. Չափահասների հիմնական կրթության
հնարավորությունները: Ջ. Կոմինգս, Բ. Գարներ և Ս. Սմիթ (խմբագիրներ)

Չափահասների ուսուցման ու գրագիտության տեսություն. Հատոր 7. Միավորելով
հետազոտությունը, քաղաքականությունն ու գործելակերպը. էջ 205-244։
Տեղեկությունները վերցվել են հետևյալ կայքից՝
http://lerenvandocenten.nl/files/sites/default/files/smith-gillespie-07.pdf
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Թ. Վագներ (2008): Առաջադիմության գլոբալ բացը. Ինչու՞ նույնիսկ մեր լավագույն
դպրոցներում չեն սովորեցնում մեր երեխաներին անհրաժեշտ գոյատևման նոր
հմտությունները, և ինչպե՞ս կարող ենք լուծել այդ խնդիրը: Նյու Յորք, Նյու Յորք. Basic
Books:
Թ. Վագներ (2012): Ստեղծելով նորարարներ. ձևավորելով երիտասարդների, ովքեր կփոխեն

աշխարհը: Նյու Յորք, Նյու Յորք. Scribner Books:
Ս. Վասսերմանն (2009): Կատարելագործելով ուսուցիչներին. Մասնագիտական
զարգացման որոշ կարևոր սկզբունքներ: Phi Delta Kappan, 90(7), 485-489:
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Հավելված Ա
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄԱՍԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ
Որպես Նահանգի հաշվետվողականաթյան համակարգի մի մաս՝ Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտը
պահանջում է ժողովրդագրական հարցերի վերաբերյալ կոնկրետ տեղեկությունների հավաքում, որոնք միմիայն
վիճակագրական նպատակներով են։ Այդ տեղեկությունների գաղտնիությունը պաշտպանվում է դաշնային
օրենքով, որով արգելվում է դրանց բացահայտումը երրորդ կողմերի (օրինակ՝ Ներգաղթ, Ներքին եկամուտների
ծառայություն և այլն)։

Աշակերտի անունը՝

Ստորև նշված հարցերին պատասխանելու համար շրջանակի մեջ վերցրեք տարբերակներից մեկը՝
1. Այս աշակերտի հետ աշխատու՞մ է որևէ սոցիալական ծառայող։
Այո

Ոչ

2. Արդյո՞ք այս աշակերտը ներկայումս տեղավորված է Երեխաների խնամքով զբաղվող
ծառայության համակարգում կամ գտնվում է դրա խնամքի տակ (օրինակ՝ խնամատար
ընտանիք), այդ թվում՝ տեղավորված է բարեկամի մոտ։
Այո

Ոչ

▪ Եթե այո, ապա նշեք նահանգային խնամակալի նույնականացման
համարը (ID) #

3. Այս աշակերտի հետ աշխատու՞մ է պրոբացիայի հարցերով զբաղվող պաշտոնյա (ՊՊ)։

4. Արդյո՞ք այս աշակերտի համար
խնամակալ է նշանակել դատարանը։

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

5. Արդյո՞ք այս աշակերտը համարվում է առանց ուղեկցության գտնվող, թե՝ փախուստի մեջ գտնվող
Այո

Ոչ

Գիշերվա ժամերին աշակերտի գտնվելու վայրը՝ (Նշեք բոլոր տարբերակները, որոնք կիրառելի են)
Ժամանակավորապես այլ անձանց հետ

Ճամբարում

Ժամանակավոր բնակավայր կամ կացարան
Խնամատար տուն կամ խմբերով ապրելու վայր

Մեքենայում կամ ճանապարհորդական
մեքենայում
Մոթելում/հյուրանոցում

Տուն, բնակարան կամ շարժական տուն

Այլ

Լեզուն
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1. Ի՞նչ լեզու է Ձեր երեխան սովորել, երբ առաջին անգամ սկսել է խոսել։
2. Ո՞ր լեզուն է ամենից հաճախ գործածվում Ձեր տանը։
3. Այս աշակերտը հանձնե՞լ է Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի իմացության զարգացման թեստ (CELDT)։

(Շրջանակի մեջ վերցրեք)

Այո

Ոչ
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Էթնիկ ծագումը
Ո՞րն է աշակերտի էթնիկ ծագումը։ (Խնդրում ենք նշել մեկը)
իսպանացի կամ լատինաամերիկացի

Ոչ իսպանացի, ոչ էլ լատինաամերիկացի

Ռասան
Ո՞րն է աշակերտի ռասան։ (Խնդրում ենք նշել բոլոր տարբերակները, որոնք կիրառելի են)
Ամերիկայի հնդկացի կամ Ալյասկայի բնիկ
(Հյուսիսային, Կենտրոնական կամ Հարավային
Ամերիկայի որևէ բնիկ ծագում ունեցող
անձինք)
Ասիացի

չինացի
ճապոնացի
կորեացի
վիետնամցի
Ասիայի հնդիկ
լաոսցի
կամբոջացի
հմոնգցի
Այլ ասիացի

Խաղաղ
օվկիանոսի
կղզիներից
ծագող

հավայցի
գուամանիանցի
սամոացի
թաիթցի
Խաղաղ օվկիանոսի այլ
կղզիներից ծագող

ֆիլիպինցի/Ֆիլիպինյան ծագումով
ամերիկացի
Աֆրիկյան ծագումով ամերիկացի կամ
սևամորթ
Սպիտակամորթ (Եվրոպայի, Հյուսիսային
Ամերիկայի կամ Միջին Արևելքի որևէ բնիկ
ծագում ունեցող անձինք)

Ընտանիքի եկամուտը
Ա․ Քանի՞ մարդ է ապրում Ձեր ընտանիքում։
Բ․ Ընտանիքի տարեկան եկամուտը (Խնդրում
ենք ընտրել մեկ տարբերակ)

$59,146-ից $66,656
$66,657-ից $74,167
$74,168 և բարձր

Մինչև $15,171
$15,172-ից $21,590
$21,591-ից $29,101
$29,102-ից $36,612
$36,613-ից $44,123
$44,124-ից $51,634

Գ․ Եթե Ձեր ընտանիքում ապրում է 8-ից ավելի
մարդ, ապա խնդրում ենք գրել Ձեր ընտանիքի
տարեկան եկամուտն այստեղ
$

$51,635-ից $59,145
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Ես հաստատում եմ, որ, իմ ունեցած տեղեկություններով, վերը նշված տեղեկությունները
ճիշտ են

ԾՆՈՂԻ/ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՄՍԱԹԻՎԸ

ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(ԵԹԵ ՏԱՐԻՔԸ ԲԱՐՁՐ Է 18-ԻՑ)

ԱՄՍԱԹԻՎԸ
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Անգլերեն սովորողների (EL) ընդունելության գործընթացը
Կենտրոնի համակարգողը՝
1. Տեղեկություններ հավաքելիս ու ապագա աշակերտների ու նրանց ընտանիքների
հետ հաղորդակցվելիս ստուգել նախկին CELDT միավորները և
գնահատականների թերթիկների, ժողովրդագրական տեղեկությունների կամ
դպրոցին առնչվող այլ փաստաթղթերի մասով ELD ծառայությունների վերաբերյալ
ցանկացած նշում։ Վերանայել թվային գրանցումը և Տանը գործածվող լեզվի մասին
հարցումը: Եթե հարցերից որևէ մեկին տրվող պատասխաններում նշվում է
անգլերենից բացի այլ լեզու, շարունակել հավաքել լրացուցիչ փաստեր լեզվի
կարգավիճակը որոշելու համար։
2. Եթե CELDT միավորներն առկա են, ուղարկել CELDT միավորի վերաբերյալ
հարցում նախկին դպրոցին՝ օգտագործելով աշակերտի ուսումնական տվյալների
վերաբերյալ հարցման ձևաթուղթը։
3. Ընդունվածների մատյանում կամ ընդունելության ստուգացանկում նշել այն
ամսաթիվը, թե երբ է աշակերտի ուսումնական տվյալների վերաբերյալ հարցում
ուղարկվել և երբ են ստացվել այդ տվյալները։
4. CELDT միավորները ստանալուն պես
Համոզվել, որ հետևյալ տեղեկություններն առկա են փաստաթղթերում՝
ա․ Աշակերտի անունն ու ազգանունը
բ․ Աշակերտի համալիր տեղեկատվական համակարգի նույնականացման
համարը (ISIS ID)
գ․ Ծննդյան ամսաթիվը
5. Սկանավորել և կցել բոլոր փաստաթղթերը էլ․նամակին՝ ուղղված
ofy_celdt@emsofl.com հասցեին. էլ․նամակը հասցեագրել նաև Անգլերենի
սահմանափակ իմացությամբ (ELL) սովորողի դասուսույցին։
6. Կողմնորոշման նպատակով հանդիպման համար պայմանավորվածություն ձեռք
բերելուց հետո ուղարկել էլ. նամակ աշակերտի ուսուցչին և Անգլերենի
սահմանափակ իմացությամբ (ELL) սովորողի դասուսույցին՝ տեղեկացնելով
նրանց պոտենցիալ անգլերեն սովորողի կարգավիճակի մասին (պետք է դեռ
որոշել) և ուղարկելով հետևյալ տեղեկությունները՝
ա. Աշակերտի անունը
բ․ հնարավոր կարգավիճակի մասին փաստեր. ընտանիքի հետ տեղի ունեցած
խոսակցությունը, Աշակերտի տվյալների համակարգի վերաբերյալ
տեղեկությունները, նախկին դպրոցից ստացված տեղեկությունները և CELDT
միավորները
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7. Աշակերտների և ծնողների հետ կողմնորոշման նպատակով հանդիպման
ընթացքում ընդհանուր տեղեկություններ ներկայացնել EL առաջարկվող բոլոր
ծառայությունների և այդ ծառայությունների մատուցման կառուցվածքային
եղանակների վերաբերյալ
8. Հնարավորության դեպքում, ծանոթացնել աշակերտին Անգլերենի սահմանափակ
իմացությամբ (ELL) սովորողի դասուսույցի հետ

Հավելված Բ
Բաղադրիչների մասով առաջադիմության մակարդակի բնութագրիչներ, 6-ից 8-րդ
դասարաններ
Առաջադիմության
մակարդակ
Առաջանցիկ

Վաղ առաջանցիկ

Լսելու կարողություն

Բանավոր խոսք

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն լայն բառապաշարի և բարդ
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
առանց էական խնդիրների։ Նրանք
հասկանում և հետևում են բոլոր
բանավոր հրահանգներին։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող լայն
բառապաշար և բարդ
շարահյուսություն։ Նրանք պատմում
են կապակցված և մանրամասն
պատմություն՝ պատկերների
հաջորդականության հիման վրա,
գործածելով ամբողջական և բարդ
նախադասություններ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող լայն
բառապաշար և միանգամայն բարդ
շարահյուսություն՝ հազվադեպ
հանդիպող աննշան վրիպակներով։
Նրանք պատմում են կապակցված
պատմություն՝ հիմնական դեպքերը
հստակ արտահայտող պատկերների
հաջորդականության հիման վրա՝
գործածելով ամբողջական
նախադասություններ աննշան

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն լայն բառապաշարի և բարդ
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
հազվադեպ հանդիպող աննշան
խնդիրներով։ Նրանք հասկանում և
հետևում են առավել բարդ,
բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։
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Միջին

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն որոշ բարդ բառապաշարի և
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
հազվադեպ հանդիպող
բացթողումներով։ Նրանք
հասկանում և հետևում են որոշակի
բարդ, բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։

Վաղ միջին

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն հիմնական բառապաշարի և
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ հաճախ հանդիպող
վրիպակներով և սահմանափակ
ընկալման մակարդակով։ Նրանք
հասկանում և հետևում են պարզ
բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։

Սկսնակ

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները չեն կարող
դրսևորել ռեցեպտիվ
ունակություններ, կամ կարող են
հասկանալ հիմնական
բառապաշարը՝ սահմանափակ
ընկալմամբ։ Նրանք հասկանում և
հետևում են մի քանի պարզ
բանավոր հրահանգներին։

վրիպակներով։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող առավել լայն
բառապաշար և շարահյուսություն՝
հաղորդակցվելիս թույլ տալով
բացթողումներ։ Նրանք պատմում են
կապակցված պատմություն՝
հիմնական դեպքերը հստակ
չարտահայտող պատկերների
հաջորդականության հիման վրա՝
գործածելով արտահայտություններ և
ոչ ամբողջական նախադասություններ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող սահմանափակ
բառապաշար և շարահյուսություն,
սակայն հաճախ թույլ են տալիս
վրիպակներ, որոնք խոչընդոտում են
հաղորդակցությունը։ Նրանք պատմում
են որևէ պատմություն՝ պատկերների
հաջորդականության հիման վրա,
գործածելով արտահայտություններ և
պարզ բառապաշար, որոնք
պարունակում են բազմաթիվ
վրիպակներ և կարող են կապակցված
չլինել։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները չեն կարող դրսևորել
պրոդուկտիվ ունակություններ կամ
կարող են սկսել հիմնական
բառապաշարի օգտագործումը և
պատասխանել միջավայրին ու
նպատակին համապատասխանող
պարզ բառերով և
արտահայտություններով։ Նրանք
փորձում են պատմել պատմության մի
մասը՝ գործածելով պարզ բառեր և
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արտահայտություններ։

(շարունակությունը հաջորդ էջում)
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Բաղադրիչների մասով առաջադիմության մակարդակի բնութագրիչներ, 6-ից 8-րդ
դասարաններ (շարունակություն)
Առաջադիմության
Ընթերցանություն
մակարդակ
Առաջանցիկ
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար
հասկանում են բարդ կառույցներ,
ինչպիսիք են՝ արմատական բառերը,
բառամասերը և քերականական
հատկանիշները, ենթադրություն են
անում իմաստի վերաբերյալ՝
համադրելով տեղեկությունները, և
նախանշում են տարբեր
կատեգորիաների տեղեկատվական
նյութեր։

Վաղ առաջանցիկ

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար
հասկանում են տարատեսակ
տեքստերի
առանձնահատկություններն ու
հատկանիշները, կատարում են
ենթադրություններ և անում
եզրահանգումներ առավել բարդ
ընթերցանության հատվածներից,
հասկանում են առավել բարդ
հոմանիշներ և հականիշներ,
հասկանում են դարձվածքային
արտահայտություններ և դրսևորում
են ապակոդավորման և
համատեքստում անծանոթ բառի
իմաստը հասկանալու
ունակություններ, ինչպես օրինակ՝
նվազագույն հնչյունային զույգերի և
նախածանցների դեպքում։

Գրավոր խոսք
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար ճշգրիտ
գործածում են բարդ եղանակավորող
բառեր, շաղկապներ և նախդիրներ։
Պատկերի տեսքով հուշման օգնությամբ՝
նրանք անմիջապես գրում են թեմային
համապատասխանող ամբողջական
նախադասություն։ Նախադասությունում
հանդիպում են քիչ վրիպակներ, կամ չի
հանդիպում որևէ մեխանիկական
վրիպակ։ Նրանք գրավոր ձևակերպում են
լավ կառուցվածք և դեպքերի ու
գաղափարների հստակ
հաջորդականություն ունեցող ու հստակ
բառապաշար և ճշգրիտ եղանակավորող
բառեր պարունակող շարադրանք։
Շարադրանքում կարող են հանդիպել
նվազագույն վրիպակներ։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար ծանոթ են
դարձվածքներին ու
արտահայտություններին, սկսում են
օգտագործել բարդ եղանակավորող
բառեր, շաղկապներ և նախդիրներ,
պատկերի տեսքով հուշմանը նայելով՝
անմիջապես գրում են թեմային
համապատասխանող
նախադասություն։
Նախադասությունում կարող են
հանդիպել քերականական և
մեխանիկական աննշան վրիպակներ։
Նրանց շարադրանքում առկա են
համապատասխան մանրամասներ և
դեպքերի ու գաղափարների
տրամաբանական հաջորդականություն։
Նախադասություններում կարող են
հանդիպել քերականական և
մեխանիկական մի քանի վրիպակներ։
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Միջին

Վաղ միջին

Սկսնակ

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար ունեն
պարզ հոմանիշների, հականիշների
և արմատական բառերի վերաբերյալ
գիտելիքներ, կոնկրետ
համատեքստում նախանշում են
բառի ճշգրիտ իմաստը, ընթերցվող
հատվածում հասկանում են դեպքերի
հաջորդականությունը, որոշում են
պարզ տեքստի հիմնական
գաղափարը, հասկանում են գրքի
մասերը, սկսում են դրսևորել
ապակոդավորման և
համատեքստում անծանոթ բառի
իմաստը հասկանալու
ունակություններ, ինչպես օրինակ՝
նվազագույն հնչյունային զույգերի և
նախածանցների դեպքում, և
կատարում են ենթադրություններ և
անում եզրահանգումներ ընթերցվող
առավել բարդ հատվածներից։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար
նախանշում են
հնչյունային/նշանային
համապատասխանությունները
բառերում, սկսում են
համատեքստում պատշաճ կերպով
գործածել բառեր, պատասխանում են
պարզ պատմությանը վերաբերող՝
հասկանալուն նպաստող բառացի
հարցերին, և դրսևորում են
անգլերենի ընդհանուր ձևույթների և
պարզ հոմանիշների, հականիշների
ու արմատական բառերի
վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները չեն դրսևորում
ռեցեպտիվ ունակություններ կամ
կարող են հասկանալ որոշ

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար ճշգրիտ են
գործածում բայի եղանակները,
գործածում են դարձվածքային
որոշիչներ, ճշգրիտ օգտագործում են
գրավոր խոսքի հիմնական կանոնները
և հիմնական քերականությունը, և
պատկերի տեսքով հուշմանը նայելով՝
անմիջապես կազմում են ամբողջական
նախադասություն։
Նախադասությունում կարող են
հանդիպել քերականական ու
բառապաշարին և/կամ շարահյուսությանը
վերաբերող վրիպակներ։ Նրանք գրավոր
շարադրանք են ձևակերպում որևէ թեմայի
վերաբերյալ, սակայն այդ շարադրանքում
առկա են դեպքերի անկազմակերպ
հերթականություն և որոշ մանրամասներ
ու կրկնվող եղանակավորող բառեր։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար ճշգրիտ
գործածում են հոդեր և դերանուններ,
ճշգրիտ կիրառում են մեծատառի
գործածության և կետադրության
կանոնները, և հուշման օգնությամբ
կազմում են առնվազն մեկ
ամբողջական նախադասություն։
Նախադասությունում կարող են
հանդիպել ճշգրիտ բառաշարք, սակայն
իմաստն անհասկանալի դարձնող
վրիպակներ։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները չեն կարող դրսևորել
ռեցեպտիվ ունակություններ, կամ կարող
են ճշգրիտ կիրառել մեծատառի

գործածության և կետադրության
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հնչյունային/նշանային
համապատասխանություններ,
համապատասխանեցնում են
հաճախ գործածվող գոյականները
պատկերներին և վերհիշում են
նվազագույն մանրամասներ պարզ
պատմվածքից։

կանոնները։ Նրանք փորձում են գրել
որևէ թեմայի շուրջ, սակայն
պատասխանները նվազագույնի են
հասցված և պարունակում են անգլերեն
առանձին բառեր կամ
արտահայտություններ։

Բաղադրիչների մասով առաջադիմության մակարդակի բնութագրիչներ, 9-ից 12-րդ
դասարաններ
Առաջադիմության
մակարդակ
Առաջանցիկ

Լսելու կարողություն

Բանավոր խոսք

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն լայն բառապաշարի և բարդ
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
առանց էական խնդիրների։ Նրանք
հասկանում և հետևում են բոլոր
բանավոր հրահանգներին։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող լայն
բառապաշար և բարդ
շարահյուսություն։ Նրանք պատմում
են կապակցված և մանրամասն
պատմություն՝ պատկերների
հաջորդականության հիման վրա,
գործածելով ամբողջական և բարդ
նախադասություններ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող լայն
բառապաշար և միանգամայն բարդ
շարահյուսություն՝ հազվադեպ
հանդիպող աննշան վրիպակներով։
Նրանք պատմում են կապակցված
պատմություն՝ հիմնական դեպքերը
հստակ արտահայտող պատկերների
հաջորդականության հիման վրա՝
գործածելով ամբողջական
նախադասություններ աննշան
վրիպակներով։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում

Վաղ առաջանցիկ

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն լայն բառապաշարի և բարդ
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
աննշան խնդիրներով։ Նրանք
հասկանում և հետևում են առավել
բարդ, բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։

Միջին

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
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ունեն առավել լայն բառապաշարի և
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ ընկալման հարցում
հազվադեպ հանդիպող
բացթողումներով։ Նրանք
հասկանում և հետևում են բարդ,
բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։

Վաղ միջին

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
ունեն հիմնական բառապաշարի և
շարահյուսության վերաբերյալ
գիտելիքներ՝ հաճախ հանդիպող
վրիպակներով և սահմանափակ
ընկալման մակարդակով։ Նրանք
հասկանում և հետևում են պարզ
բազմաքայլ բանավոր
հրահանգներին։

Սկսնակ

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները չեն կարող
դրսևորել ռեցեպտիվ
ունակություններ կամ կարող են
հասկանալ հիմնական
բառապաշարը՝ սահմանափակ
ընկալմամբ։ Նրանք հասկանում և
հետևում են մի քանի պարզ
բանավոր հրահանգներին։

են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող առավել լայն
բառապաշար և շարահյուսություն՝
հաղորդակցվելիս թույլ տալով
բացթողումներ։ Նրանք պատմում են
կապակցված պատմություն՝
հիմնական դեպքերը հստակ
չարտահայտող պատկերների
հաջորդականության հիման վրա՝
գործածելով արտահայտություններ և
ոչ ամբողջական նախադասություններ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են միջավայրին ու նպատակին
համապատասխանող սահմանափակ
բառապաշար և շարահյուսություն,
սակայն հաճախ թույլ են տալիս
վրիպակներ, որոնք խոչընդոտում են
հաղորդակցությունը։ Նրանք պատմում
են որևէ պատմություն՝ պատկերների
հաջորդականության հիման վրա,
գործածելով արտահայտություններ և
պարզ բառապաշար, որոնք
պարունակում են բազմաթիվ
վրիպակներ և կարող են կապակցված
չլինել։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները չեն կարող դրսևորել
պրոդուկտիվ ունակություններ կամ
կարող են սկսել հիմնական
բառապաշարի օգտագործումը և
պատասխանել միջավայրին ու
նպատակին համապատասխանող
պարզ բառերով և
արտահայտություններով։ Նրանք
փորձում են պատմել պատմության մի
մասը՝ գործածելով պարզ բառեր և
արտահայտություններ։
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Բաղադրիչների մասով առաջադիմության մակարդակի բնութագրիչներ, 9-ից 12-րդ
դասարաններ (շարունակություն)
Առաջադիմության
Ընթերցանություն
մակարդակ
Առաջանցիկ
CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
նախանշում և գործածում են
ածանցներ՝ իմաստի վերաբերյալ
ենթադրություն անելու համար,
ենթադրություն են անում իմաստի
վերաբերյալ առավել բարդ
բառապաշարից,
հաջորդականությամբ թվարկում են
պատմության նշված կամ
ենթադրվող դեպքերը, հասկանում
են ամփոփ ձևակերպումներ,
նախանշում
պատճառահետևանքային կապը,
համեմատություններ և
հակադրություններ անում,
նախանշում են տարաբնույթ
տեքստերի
առանձնահատկությունները,
նպատակային նշանակությունը և
այլ հատկություններ, ինչպես նաև
ենթադրություն են անում իմաստի
վերաբերյալ՝ համադրելով
տեղեկությունները
Վաղ առաջանցիկ CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
հասկանում են մի քանի
իմաստներով և արմատական
բառեր, կոնկրետ համատեքստում
պարզում են բառի իմաստը,
ընթերցվող հատվածներից
նախանշում են մանրամասները,
հիմնական գաղափարները և
միջավայրը, անում են
ենթադրություններ՝ տեքստից

Գրավոր խոսք
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար կազմում
են նախադասություն՝ օգտվելով
պատկերի տեսքով հուշման
հնարավորությունից
Նախադասությունում հանդիպում են
որոշակի շարահյուսական
բարդություններ, ինչպիսիք են՝
բազմակի ենթակաները/խնդիրները,
որպես խնդիր հանդես եկող անորոշ
դերբայները կամ գերունդիումները,
բարդ/բաղադրյալ կառույցները,
նախդիրային արտահայտությունները
կամ հարաբերական
նախադասությունները։ Նրանց
շարադրանքում ներառվում են
ներածական նախադասություն,
դեպքերի և գաղափարների լավ
կազմակերպված հաջորդականություն,
հարակից մանրամասներ և
շարահյուսական բարդություններ։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար գործածում
են լայն բառապաշար՝ առավել բարդ
նախադասություններով,
տարբերակում են գոյականի
տարատեսակ վերջավորություններ և
կազմում են որոշակի շարահյուսական
բարդությամբ նախադասություն,
ինչպիսիք են՝ բազմակի
ենթակաները/խնդիրները, որպես
խնդիր հանդես եկող անորոշ
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եզրահանգումներ անելու համար,
նախանշում են հեղինակի նպատակը
կոնկրետ համատեքստում,
օգտագործում են մանրամասներ՝
կանխագուշակումներ անելու համար և
ընթերցվող հատվածում տարբերակում
են փաստը կարծիքից։

Միջին

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
անում են պարզ եզրահանգումներ
պատմողական հատվածում գործող
անձի վերաբերյալ, գրական
հատվածներում նախանշում են
նշված և ենթադրվող թեմաները,
ցուցադրում են հականիշների ու
հոմանիշների վերաբերյալ իր
գիտելիքները, կոնկրետ
համատեքստում նախանշում են
բառի ճիշտ իմաստը, անում են
տրամաբանական
ենթադրություններ պատմողական
հատվածից, ենթադրություններ
անում իմաստի վերաբերյալ հաճախ
գործածվող դարձվածքներից և
գործածում են լայն բառապաշար։

դերբայները կամ գերունդիումները,
բարդ/բաղադրյալ կառույցները,
նախդիրային արտահայտությունները
կամ հարաբերական
նախադասությունները։ Նրանց
շարադրանքում առկա են
համապատասխան մանրամասներ և
դեպքերի տրամաբանական
հաջորդականություն։
Նախադասություններում կարող են
հանդիպել քերականական և գրավոր
խոսքի հիմնական կանոնների մի քանի
վրիպակներ։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար
ցուցադրում են առավել բարդ
նախադասության կառուցվածք, այդ
թվում՝ պարզ գերունդիումների և
անորոշ դերբայների վերաբերյալ
հիմնական գիտելիքներ, օգտագործում
են պատշաճ հոդեր, ստացական
հոլովներ, նախդիրներ և հոգնակի
վերջավորություններ, ցուցադրում են
դերանունների, ածականների և
օժանդակ բայերի գործածման
վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ,
գործածում են ճիշտ քերականություն,
ինչպես օրինակ՝ ներկա ժամանակով
խոնարհվող բայերը և ենթակա/բայ
համաձայնեցումները։ Նրանք
կազմում են առնվազն մեկ
ամբողջական նախադասություն՝
օգտվելով պատկերի տեսքով հուշման
հնարավորությունից։ Պատասխանում
կարող են հանդիպել քերականական ու
բառապաշարին և/կամ
շարահյուսությանը վերաբերող մի
քանի վրիպակներ։ Նրանց
շարադրանքում առկա են դեպքերի և
գաղափարների պարզ
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Վաղ միջին

Սկսնակ

CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները սովորաբար
նախանշում են պարզ
բառապաշարի գործածությունը
կարճ հատվածի համատեքստում,
գործածում են բազմակի
իմաստներով՝ անկանոն
կազմություն ունեցող հոգնակի ձևեր
և բառեր, նախանշում են բառի
վանկերը, նախանշում են կոնկրետ
հատվածում դեպքերի
հաջորդականությունը, ցուցադրում
են պարզ ապակոդավորման
ունակություններ և ցուցադրում են
պարզ հոմանիշների ու պարզ
հականիշների վերաբերյալ
գիտելիքներ։
CELDT-ի այս մակարդակում
գտնվող աշակերտները չեն կարող
դրսևորել ռեցեպտիվ
ունակություններ կամ կարող են
հասկանալ որոշակի հնչյուն/նշան
փոխկապակցվածությունը։ Նրանք
տեղորոշում են տեղեկությունները
պարզ տեքստում։

հաջորդականություն, որոնք կարող են
լինել խախտված, և գործածում են
կրկնվող եղանակավորող բառեր։
CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները սովորաբար սկսում են
հասկանալ համապատասխան
ժամանակաձևում ենթակա/բայ
համաձայնեցման դեպքերը, գործածում
են համապատասխան բայաձևեր
հարցական նախադասություն
կազմելիս և կազմում են առնվազն մեկ
ամբողջական նախադասություն՝
օգտվելով հուշման
հնարավորությունից։ Պատասխանում
կարող են հանդիպել ճշգրիտ
բառաշարք, սակայն իմաստն
անհասկանալի դարձնող վրիպակներ։

CELDT-ի այս մակարդակում գտնվող
աշակերտները չեն կարող դրսևորել
պրոդուկտիվ ունակություններ, կամ
կարող են ճշգրիտ կիրառել մեծատառի
գործածության և կետադրության
կանոնները, սկսում են հասկանալ
համապատասխան բայաձևերը
հարցական նախադասություն
կազմելիս և փորձում են գրել որևէ
թեմայի շուրջ, սակայն
պատասխանները նվազագույնի են
հասցված և պարունակում են անգլերեն
առանձին բառեր կամ
արտահայտություններ։

Հավելված Գ
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Հուլիսի 10, 2016
ծնողին կամ խնամակալին
Նահանգային և դաշնային օրենքներով պահանջվում է, որպեսզի Կալիֆորնիայում
գտնվող բոլոր դպրոցները ամեն տարի անցկացնեն նահանգային թեստ այն բոլոր
աշակերտների համար, որոնց մայրենի լեզուն անգլերենը չէ և որոնք համարվում
են անգլերեն սովորողներ։ Այս թեստը կոչվում է Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի
իմացության զարգացման թեստ (CELDT)։ Դրա նպատակն է տեսնել, թե որքան լավ է
աշակերտը սովորում անգլերենի լսելու կարողությունը, բանավոր խոսքը,
ընթերցանությունը և գրավոր խոսքը։
Ձեր երեխան կամ արդեն հանձնել է CELDT թեստ իր նախկին դպրոցում և համարվել
անգլերեն սովորող, կամ նրա մայրենի լեզուն անգլերենը չէ, կամ նա պետք է թեստավորում
անցնի 2014-2015 ուսումնական տարվա համար։ Կից ներկայացված է CELDT թեստի
վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկը։

Ձեր երեխայի համար թեստ է նշանակվել, որն անցկացվելու է __________դպրոցի
տարածքում ժամը 8:30։
Խնդրում ենք ժամանակին գալ։

Թեստը հանձնելուց երկուսից երեք ամիս հետո Ձեզ հետ կապ կհաստատի
Այլընտրանք երիտասարդության համար ծրագրի թեստավորման բաժինը կամ Ձեր
երեխայի ուսուցիչը և կտեղեկացնի Ձեր երեխայի միավորի մասին։ Եթե ունեք հարցեր,

ապա խնդրում ենք կապ հաստատել Ձեր երեխայի ուսուցչի կամ Այլընտրանք
երիտասարդության համար ծրագրի գնահատման բաժնի հետ (626) 214-1836
հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեր շարունակական
համագործակցության համար։
Հարգանքներով՝
Համակարգողի անունը
CELDT թեստավորման հարցերով համակարգողը
Այլընտրանք երիտասարդության համար հանրային անկախ դպրոցներ
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Para los padres o el tutor de la

Las leyes federales requieren por parte de todas las escuelas de los distritos escolares de
California un examen anual de todos los alumnos cuyo idioma nativo no sea inglés o sea este
su segundo idioma. Dicho examen se denomina Californian English Language Development
Test (CELDT). El l objetivo principal es analizar la adquisición del inglés a través de las
habilidades auditivas, expresivas, lectura y escritura.
Su hijo/a ha tomado la prueba CELDT en una escuela anterior y fue identificado como un
nivel de Aprendices del Inglés o fue identificado que su idioma de origen es un idioma que no
es inglés, por lo cual él o ella tendrá que ser probado para el año escolar 2014-15. Por favor,
revise la información adjunta respecto la prueba CELDT.
Su hijo/a está prevista para esta prueba el dia a la 8:30am.

en el school site.

Favor de llegar a tiempo!

Usted será contactado por el OFY del Departamento de Examen o el maestro de su hijo en
relación de los resultados de su hijo/a de dos a tres meses después de que el estudiante ha
completado su prueba. Si usted tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con el maestro
de su hijo/a. Gracias su apoyo continuo.

Atentamente,
Name

Cordinadora de CELDT

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 86

Հավելված Դ
Անգլերեն սովորողներ/Հատուկ նախատեսված՝ անգլերենով ակադեմիական
ուսուցման (EL/SDAIE) դասարաններում կիրառվող ուսումնական որոշ
ռազմավարությունների/գործելակերպերի ցանկ՝
Նախնական KWL (Իմանալ, ցանկանալ, սովորել) աղյուսակ. որևէ պարբերություն
ընթերցելուց, ունկնդրելուց կամ տեսանյութ դիտելուց առաջ՝ աշակերտին խնդրում
են լրացնել աղյուսակի առաջին երկու մասերը՝ «Ինչ ես գիտեմ ․․․ մասին» և «Ինչ
կցանկանայի իմանալ ․․․ մասին»։ Տեղեկությունները ներկայացնելուց հետո
աշակերտները լրացնում է «Ինչ սովորեցի ․․․» մասը։ Պատասխանները
փոխանցվում են նաև գործընկերոջը։ Սա նաև հայտնի է որպես KWL (Իմանալ,
ցանկանալ, սովորել) աղյուսակ։
Նախնական ուղղորդում. աշակերտին տրվում են մի շարք ձևակերպումներ, որոնք
վերաբերում են ընթերցանության համար ընտրված նյութին, դասախոսությանը կամ
տեսանյութին։ Աշակերտները նշում են ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ կամ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՄ
տարբերակները։ Տեղեկությունները ներկայացնելուց հետո աշակերտները ստուգում
են, թե արդյոք ճիշտ տարբերակն են ընտրել։
Խմբային քննարկում («մտքի գրոհ»)․աշակերտները աշխատում են մեկ խմբում
ուսուցչի հետ կամ փոքր խմբերով։ Որպես խթանող միջոց, օգտագործեք որևէ բառ,
արտահայտություն, պատկեր կամ առարկա, և գրառեք խթանող միջոցին տրվող
բոլոր պատասխանները՝ առանց նախապես որևէ որոշում կայացնելու։ Գրելու
գործընթացի առաջին փուլ կամ INTO ռազմավարություն։ Աշակերտը կարծիքներ է
հայտնում, իսկ արձանագրողը գրի է առնում դրանք։ Աշակերտը պետք է աշխատի
կոնկրետ ժամանակային սահմաններում՝ արտահայտելով հնարավորինս շատ
գաղափարներ։ Արտահայտված բոլոր գաղափարները հաշվվում են, ամեն ինչ
արձանագրվում է։ Նոր գաղափարներ կարող են ձևավորվել մյուս աշակերտների
արտահայտած գաղափարների վերաբերյալ։
Ճոճանակային խմբային քննարկում. յուրաքանչյուր խումբ ունի պաստառ, որի վրա
նշված է դասի թեմայի վերնագիր։ Յուրաքանչյուր խումբ օգտագործում է տարբեր
գույնի մարկերներ՝ իրենց թեմային վերաբերող 4-5 ռազմավարություն/վարժություն
գրելու համար։Աշակերտները շրջում են բոլոր պաստառների կողքով՝ ընթերցելով
դրանք և ավելացնելով 2-3 ռազմավարություններ։ Աշակերտները քննարկում են
արդյունքները։
Գործող անձանց վերաբերյալ աղյուսակ․ երեխաները խմբերով ստեղծում են ցանց,
որտեղ հորիզոնական դիրքով ձախ կողմում թվարկվում են գործող անձինք և
ուղղահայաց դիրքով վերևի մասի երկայնքով թվարկվում են բնավորության գծերը։
Աշակերտները որոշում են գործածված բնավորության գծերը։ Խմբի անդամները
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որոշում են, թե յուրաքանչյուր գործող անձ ունի բնավորության գծերից
յուրաքանչյուրը, և համապատասխան վանդակում գրում են «այո» կամ «ոչ»։
Խմբակային ընթերցանություն. աշակերտների խմբերը միասին արտասանում են
բանաստեղծություն կամ ընթերցանության համար ընտրված որևէ հատված։
Աշակերտներից մեկը կարդում է վերնագիրը, հեղինակին և սկիզբը։
Յուրաքանչյուր աշակերտ ինքնուրույն կարդում է առնվազն մեկ տող։
Աշակերտները զույգերով կարդում են մեկ կամ մի քանի տող։ Երեք աշակերտ
կարդում է մեկ կամ մի քանի տող։ Բոլոր աշակերտները կարդում են մեկ կարևոր
տող։
Խմբավորում/մեկտեղում/համադրում. աշակերտները մեծ խմբերով, փոքր
խմբերով կամ առանձին սկսում են կենտրոնում շրջանակի մեջ առնված մեկ
բառից, այնուհետ կապում են այդ բառը համապատասխան գաղափարների,
պատկերների ու զգացմունքների հետ, որոնք նույնպես շրջանակի մեջ են
առնվում։ Գրելու գործընթացի առաջին փուլ կամ INTO ռազմավարություն։
Հասկանալու կարողության ստուգում. ուսուցիչը կամ աշակերտները բարձրաձայն
կարդում են կոնկրետ հատվածը։ Ուսուցիչը պարբերաբար տալիս է հասկանալու
կարողությունը ստուգող բանավոր և ոչ բանավոր հարցեր («ձեռք բարձրացրեք»,
բթամատը վեր՝ «այո»-ի, բթամատը վար՝ «ոչ»-ի համար)։ Ուսուցիչն օգտագործում է
տարատեսակ հարցեր՝ Հենց այնտեղ, մտածիր և փնտրիր, Ինքնուրույն (Տե՛ս QAR
(հարց պատասխան կապը), առաջին օր)։
Co-op Co-op (համագործակցային կրթություն)․ աշակերտներն աշխատում են
խմբերով՝ որևէ նախագիծ ավարտին հասցնելու համար։ Քայլերը ներառում են`
աշակերտակենտրոն դասարանային քննարկում, աշակերտների ուսումնական
խմբերի ընտրություն, թիմերի ձևավորում և ունակությունների զարգացում, թիմի
թեմայի ընտրություն, փոքր թեմայի ընտրություն, փոքր թեմայի
նախապատրաստում, փոքր թեմայի ներկայացում, թիմերի կողմից ներկայացվող
նյութի նախապատրաստում, թիմերի կողմից նյութերի ներկայացում և
գնահատում։
Համագործակցային երկխոսություն՝
1.Աշակերտները հերթով ասում են մեկից չորս թվերը։
2.Յուրաքանչյուր աշակերտ զույգ է կազմում նույն թիվը նշած մյուս խմբի աշակերտի
հետ։
3. Հետևելով նախապես ընթերցած հատվածի ժամանակացույցին՝ յուրաքանչյուր
խումբ գրում է հատվածից երկու գործող անձանց միջև երկխոսություն։
4. Զույգերին ընտրում են, որպեսզի վերջիններս ժամանակագրական
հերթականությամբ ներկայացնեն երկխոսությունները դասարանին։
Վարժությունը դիտարկվում է որպես տեքստի «վերաներկայացում»։
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Համագործակցության միջոցով գրաֆիկական պատկերների ձևավորում. այս
վարժությունն ընդգրկում է հարցման վրա հիմնված գրաֆիկական
տեղեկություններ։ Չորս աշակերտից բաղկացած յուրաքանչյուր խումբ անցնում է
հարցում, թե քանի երկիր է այցելել (կամ ուսուցչի կողմից ընտրված այլ
տեղեկություններ)։ Այնուհետև գծվում է սյունակային գրաֆիկ։ Յուրաքանչյուր
աշակերտ պատասխանատու է գրաֆիկի մեկ հայեցակետի համար և գրում է իր
անունը աղյուսակում՝ նշելով իր պարտականությունների շրջանակը։ Դերերն են՝
խմբի անդամներին հարցեր ուղղելը և արդյունքներն արձանագրելը, գրաֆիկը
ձևավորելը, գրաֆիկում անուններ և թվեր գրելը, վերնագիր գրելը և գրաֆիկի
ձևավորմանն աջակցելը։ Խմբում ընդգրկված յուրաքանչյուր աշակերտ գրաֆիկի իր
մասը ներկայացնում է դասարանին։

Անկյուններ. համագործակցային վարժություն, որի նպատակն է ներկայացնել որևէ
թեմա։ Ուսուցիչը հարց կամ որևէ թեմա է հնչեցնում՝ տալով ընտրության չորս
տարբերակներ։ 3x5 քարտի վրա աշակերտները գրում են իրենց ընտրած
տարբերակը և դրա պատճառները։ Աշակերտները գնում են սենյակի անկյուն՝
ներկայացնելով իրենց ընտրած տարբերակը։ Իրենց անկյունում աշակերտները
զույգ են կազմում և կիսվում են այդ անկյունն ընտրելու իրենց պատճառների
մասին։ Թեմայի վերաբերյալ քննարկում է տեղի ունենում։ Օրինակ՝ անկյունները
կարող են նշվել կոնի, խորանարդի, բուրգի և շրջանակի տեսքով՝ յուրաքանչյուր
պատկերի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Աշակերտները գնում են անկյուն,
սովորում են կոնկրետ պատկերի մասին և վերադառնում են՝ թիմի մյուս
անդամներին այդ պատկերի վերաբերյալ պատմելու համար։
Ուղղորդվող ընթերցանության-մտածելու վարժություն. դա խմբային վարժություն է,
որը նպատակ ունի աշակերտներին ուղղորդել՝ մտածելու ընթերցանության համար
ընտրված գեղարվեստական կամ ոչ գեղարվեստական հատվածի բովանդակության
մասին։ Քայլերն են՝ 1) Աշակերտները կանխագուշակում են, թե ինչ են իրենք
ընթերցելու և սահմանում են նպատակներ ընթերցանության համար։ 2)
Աշակերտներն ընթերցում են նյութը։ 3) Աշակերտները պարզում են, թե արդյոք
հաստատվեցին իրենց կանխագուշակումներն ու վարկածները։
Հայտնի մարդու առեղծված. կենդանի կամ արդեն մահացած հայտնի մարդու
անունը դրվում է յուրաքանչյուր աշակերտի հետևի մասում։ Առանց նայելու՝
աշակերտները փորձում են գուշակել այդ մարդու անունը՝ տալով միայն այո/ոչ
պատասխաններ ենթադրող հարցեր։
Գրաֆիկական պատկերներ. գրաֆիկական պատկերները աղյուսակներ, գրաֆիկներ
կամ դիագրամներ են, որոնք օգնում են աշակերտներին տեսնել տեղեկությունները
որպես համակարգերի բաղադրիչներ, այլ ոչ թե առանձին փաստեր։ Աշակերտները
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կարող են լրացնել դրանք, երբ կարդում և դիտում են ներկայացվող նյութը։
Գրաֆիկական պատկերներն օգտագործելու տարատեսակ եղանակներ կան,
ինչպիսիք են՝ իմաստային բառաքարտեզը, պատմության աղյուսակը, Վենի
դիագրամը, սարդոստայնաձև քարտեզը, ցանցային ծառը, բառաքարտեզը և KWL
(Իմանալ, ցանկանալ, սովորել) աղյուսակը։
Ստորև նշված են գրաֆիկական պատկերների այլ օրինակներ՝
Համեմատության-հակադրության աղյուսակ. աշակերտները որոշում են երկու
մարդու, իրերի, լուծումների, օրգանիզմների, պատմվածքների, գաղափարների կամ
մշակույթների նմանություններն ու տարբերությունները։
Ճյուղային դիագրամներ. կազմակերպական աղյուսակներ, հիերարխիկ
փոխկապակցվածության համակարգեր, տոհմածառեռ։
Միջակայքային գրաֆիկներ. ժամանակագրական հերթականություն,
սյունակային գրաֆիկներ, զուգահեռ տեղի ունեցող դեպքեր, թվային
արժեք։
Ընթացատեսքեր. հաջորդական դեպքեր, ուղղություններ, որոշումների
կայացում, հաշվետվությունների ձևակերպում, ուսուցման
ունակություններ։
Թվացանցային դիագրամ. ցանկեր, վիճակագրություններ, խնդիրների
լուծում, տարբեր չափանիշներով համեմատություններ։
Պատճառահետևանքային դիագրամ (Իսիկավայի դիագրամ).
պատճառահետևանքային կապ, ժամանակացույց։
Խմբային քննարկում, ոտքի կանգնում և տեսակետի հայտնում ու սենյակով շրջում.
ուսուցիչը հարց է հնչեցնում, այնուհետ աշակերտները քննարկում են և իրենց
խմբային քննարկման արդյունքները ներկայացնում են դասարանին։ Թիմերը կարող
են միմյանց հետ կիսվել իրենց լավագույն պատասխաններով, կամ միևնույն
ժամանակ նշելով դրանք գրատախտակին կամ պրոյեկտորի միջոցով։ Եթե
աշակերտներից որևէ մեկը ինչ որ կարևոր բան ունի ասելու դասարանին, նա ոտքի է
կանգնում։ Երբ յուրաքանչյուր խմբից որևէ աշակերտ ոտքի է կանգնում, ուսուցիչը
դիմում է այդ աշակերտներից մեկին, որպեսզի վերջինս հնչեցնի պատասխանը։ Եթե
մյուսների պատասխանը նույնն է, ապա նրանք նստում են։ Աշակերտները շրջում են
սենյակով՝ դիտելու մյուս թիմերի կատարած աշխատանքը։ Նրանք վերադառնում են
իրենց թիմերի մոտ՝ հերթով կիսվելով այն ամենով, ինչ նրանք սովորել են։
«Թեժ» թեմաներ. աշակերտները թերթիկը վերնագրում են «թեժ թեմաներ» ։ Այդ
թերթիկը պահվում է հասանելի վայրում՝ կամ իրենց տետրերում կամ
թղթապանակներում։ Աշակերտները քննարկում են սկսում ուսուցչի հետ
դասընթացի բովանդակությանը վերաբերող՝ հետաքրքրություն ներկայացնող
հնարավոր թեմաները։ Յուրաքանչյուր աշակերտ գրում է առնվազն տասը «Թեժ»
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թեմա և ավելացնում է դրանք իր ցանկում ամբողջ տարվա ընթացքում։
Աշակերտները ժամանակ առ ժամանակ ընտրում են մեկ «Թեժ» թեմա և
մանրամասն գրում թեմայի շուրջ՝ որպես դասարանային կամ տնային
առաջադրանք։ Դրանք կարող են ներառվել իրենց թղթապանակներում։
Գաղափարի մեկնարկ. օգտագործեք որևէ հուշում՝ գրավոր խոսքի համար, ինչպիսիք
են՝ մեջբերում, լուսանկար, բառարանի ցանկից որևէ բառ, հոդված,
բանաստեղծություն, պատմվածքի նախաբանի մի քանի տող, արտասովոր առարկա,
կինոնկար կամ հրավիրեք որևէ բանախոսի, որը կօգնի աշակերտներին առաջին
քայլերը անել։
Պատկեր և մեջբերում՝ համագործակցային պաստառի միջոցով. ձևավորվում են չորս
աշակերտից կազմված խմբեր։ Աշակերտները ընթերցում են որևէ ընտրված հատված։
Յուրաքանչյուրն ընտրում է որևէ մեջբերում կամ պատկեր, որն ազդեցություն է
գործում իրենց վրա։ Երեխաները հերթով գրում են իրենց ցանկացածը։ Խմբերը
ընդհանուր համաձայնության են գալիս դուր եկած պատկերի ու մեջբերման շուրջ։
Յուրաքանչյուր աշակերտ վերցնում է մեկ գունավոր գրիչ։ Խմբի բոլոր անդամների
մասնակցությամբ և յուրաքանչյուրն օգտագործելով իր ընտրած գրիչը՝ նկարում են
խմբի կողմից ընտրված պատկերը և գրում են խմբի կողմից ընտրված մեջբերումը
մագաղաթանման թղթի կամ պատկերակալի թղթին։ Յուրաքանչյուր աշակերտ իր
գրիչով նշում է կատարում պաստառին։ Պաստառները ցույց են տրվում մյուս
աշակերտներին։
Ներսի և դրսի շրջան. աշակերտները կազմում են երկու հավասար շրջան,
աշակերտներից բաղկացած մի շրջանը կանգնում է մյուս շրջանի ներսում։ Շրջանի
ներսում գտնվող ավելի փոքր շրջանում կանգնած աշակերտները դեմքով շրջվում են
դեպի ավելի մեծ շրջանում կանգնած աշակերտները և հակառակը։ Աշակերտները
միմյանց հարցեր են տալիս թեմայի վերաբերյալ։ Այդ հարցերը կարող են ուսուցչինը
կամ աշակերտինը լինել։ Շրջաններից մեկում կանգնած աշակերտները պտտվում են
կամ ձախ, կամ աջ։ Ուսուցիչն է որոշում, թե նրանք քանի քայլ պետք է անեն և որ
ուղղությամբ։ Տրվում է մեկ այլ հարց և հնչում է պատասխան։
Ինտերակտիվ ընթերցանության ուղղորդում. աշխատելով խմբերով՝ աշակերտները
գրում են այն ամենը, ինչ իրենք գիտեն ընթերցվող նյութի ընտրված հատվածից։
Այնուհետ, նրանք գրում են երեք հարց, որոնց պատասխանները կուզենային լսել՝
ըստ ընտրության։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ցածրաձայն ընթերցում է սկզբի կարճ
հատվածը, այնուհետ աշակերտները վերաշարադրում են այդ մասը իրենց
զուգընկերոջ հետ։ Այնուհետ, առաջին ___ էջերը (ուսուցչի ընտրությամբ)
բարձրաձայն ընթերցվում են խմբով. յուրաքանչյուր աշակերտ հերթով ընթերցում
է։Դրանից հետ խումբը կանխագուշակում է չորս բան, որոնք քննարկվելու են
հաջորդ հատվածում։ Խմբերը ցածրաձայն ավարտում են տվյալ գլխի ընթերցումը։
Յուրաքանչյուր աշակերտ գրում է չորս հարց իր զուգընկերոջ համար, որպեսզի
վերջինս մտածի և պատասխանի։ (Ինչու՞ եք այդպես կարծում։ Ինչու է՞ _________-ը
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այդպես վարվում/վարվել։ Որքանո՞վ _________-ը առնչվում Ձեր կյանքին կամ
փորձին։ Համեմատեք ________-ը __________-ի հետ։ Ինչ տեղի կունենա, եթե
_________: Կանխագուշակեք ________________): Թերթիկները փոխանակվում են,
և միմյանց հարցերին հնչում են պատասխաններ։ Եվ վերջապես, զուգընկերոջ հետ
գծվում է աղյուսակ կամ դիագրամ՝ այդ գլխի հիմնական կետերը նշելու համար։
Տեքստի միջից հարցեր. աշակերտները պատասխանում են ընթերցվող նյութի
ընտրված հատվածի վերաբերյալ ուսուցչի կազմած հարցերին, երբ նրանք ընթերցում
են այդ հատվածը։ Հարցերը նպատակ ունեն ուղղորդելու աշակերտներին
ընթերցանության ընթացքում և ներկայացնելու ընթերցանության նպատակը։
Աշակերտները նախ աչքի են անցկացնում տեքստի միջի հարցերը, այնուհետ
պատասխանում են դրանց՝ կոնկրետ հատվածն ընթերցելիս։ Աշակերտները
վերանայում են իրենց հարցերը փոքր խմբում, այնուհետ ներկայացնում են դրանք
ամբողջ խմբին։
Խճանկարային դասավանդում. 4-6 աշակերտ «տանտերերի» թիմի կազմում։
Ձևավորեք թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում աշակերտները հերթով ասում են մեկից չորս
թվերը։ Մեկ թիվն ասած աշակերտները ձևավորում են «փորձագետների խումբը», ինչպես և
երկու, երեք և չորս թվերը ասածները։ Յուրաքանչյուր փորձագետների խմբին

հանձնարարվում է ընթերցել (պատրաստել) մի մաս: Փորձագետները 15 րոպեի
ընթացքում ընթերցում են, նշումներ կատարում, քննարկում և նախապատրաստում
ներկայացման համար նյութեր։ Նրանք վերադառնում են «տանտերերի» թիմերի
մոտ։ Յուրաքանչյուր փորձագետ 5 րոպեի ընթացքում ներկայացնում է իր նյութը
«տանտերերի» թիմին։
Մատյանները. աշակերտները պահում են հարցերն ու կարծիքները մատյանում։
Դրանց կարող են հետագայում օգտագործել գրավոր որևէ նյութ պատրաստելու
համար։
Հիմնական բառերի միջոցով պատմվածքի կանխագուշակում. խմբերով աշակերտներն
օգտագործում են թվարկված հիմնական բառերը։
Լեզվական փորձառության մոտեցում. սա ընդհանուր գիտելիքների վրա հիմնված
ընթերցանության վարժություն է։ Աշակերտները որևէ պատմվածք են թելադրում
ուսուցչին, ով այնուհետ գրի է առնում այդ պատմվածքը։ Ուսուցիչն այնուհետ
օգտագործում է ընթերցված նյութը, որպեսզի գործնական վարժություններ
պատրաստի բառերը հասկանալու, նախադասությունների օրինակների և
բառարանային հասկացությունների համար։
Ուսումնական մատյաններ.երկու մասի բաժանված մատյաններ, որոնց ձախ կողմում
նշվում են մեջբերումներ, հակիրճ նախադասություններ, նշումներ, իսկ աջ կողմում՝
պատասխաններ, արձագանքներ, կանխագուշակումներ, հարցեր կամ
հիշողություններ։
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Շարք կանգնում. շարք կանգնելու վարժությունը կարող է կիրառվել՝
հաղորդակցությունը բարելավելու և թիմեր ձևավորելու համար։ Ամբողջ դասարանը
շարք է կանգնում՝ կոնկրետ չափորոշիչներին համապատասխան (տարիք, ծննդյան
ամսաթիվ, անվան առաջին տառ, տանից դպրոց հեռավորություն և այլն)։ Շարքի
վերջում կանգնած աշակերտը մոտենում է շարքի առջևում կանգնած աշակերտին և
զույգ կազմում՝ մինչև որ յուրաքանչյուր աշակերտ զուգընկեր է ունենում։ Դա
կոչվում է «շարքի ծալում»։ Այդ շարքից այնուհետ կարող են ձևավորվել չորս
աշակերտից կազմված թիմեր։
Բազմակի ինտելեկտի ցանկ. ութ բազմակի ինտելեկտի համապատասխան կազմված
նախընտրելի ձևակերպումների ցանկը ստանալով՝ աշակերտները նշում են այն
տարբերակների կողքին, որոնք, իրենց կարծիքով, համապատասխանում են իրենց։
Յուրաքանչյուր ինտելեկտի կողքին դրված նշանների հանրագումարով՝
աշակերտները կարող են որոշել իրենց թույլ և ուժեղ կողմերը։
Նորարար գաղափարներ. ձևավորվում են չորս աշակերտից կազմված խմբեր։
Յուրաքանչյուր խումբ ունի մի թերթիկ, որի անկյունում գրված է թիմի անվանումը
կամ համարը։ Յուրաքանչյուր աշակերտ գրում է․«Մեր կարծիքով՝ ____ (նշեք
համապատասխան վերնագիրը) վերնագրով պատմվածքը/հատվածը կարող է լինել
_______ մասին»։ Յուրաքանչյուր աշակերտի այնուհետ տրվում է մեկ րոպե՝
թվարկելու, թե, իր կարծիքով, ինչի մասին կարող է լինել պատմվածքը։ Օրինակ,
«Տասնմեկ» վերնագրով պատմվածքը կարող է լինել ֆուտբոլի, զառ նետելու մասին և
այլն։ Յուրաքանչյուր աշակերտ նկարում է գիծ։ Թիմի անդամները հերթով գրում են
իրենց տարբերակները։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ասում է իր տարբերակը, իսկ մյուս
աշակերտները նոր մտքեր են ավելացնում այդ ցանկերին։ Խմբերը այնուհետ
կանգնում են շարքով և կարդում իրենց տարբերակները ամբողջ խմբի համար։
Տարբերակները չպետք է կրկնվեն։ Բոլոր աշակերտները ավելացնում են նոր կամ
«նորարար» մտքեր, որոնք չկան իրենց ցանկերում։
Համարակալվածները միասին. հնգաքայլ համագործակցային կառուցվածք, որն
օգտագործվում է վերանայելու հիմնական փաստերն ու տեղեկությունները։
Աշակերտները հերթով ասում են մեկից չորս թվերը։ Ուսուցիչը հարց է տալիս։
Աշակերտները խորհրդակցում են միմյանց հետ՝ համոզվելու, որ նրանցից յուրաքանչյուրը
կարող է պատասխանել հարցին։ Ուսուցիչը պատահականության սկզբունքով ընտրում է
մեկից չորս թվերը։ Այդ համարներով աշակերտները բարձրացնում են իրենց ձեռքը։
Ուսուցիչը պատահականության սկզբունքով ընտրում է խմբերից մեկին։ Խմբի անդամը,
որի համարը դրանից առաջ ընտրել էր ուսուցիչը, պատասխանում է հարցին։ Աշակերտի
պատասխանից հետո մյուս թիմերը կարող են համաձայնել կամ չհամաձայնել նրա հետ՝
բթամատը վեր կամ վար պարզելով։ Ուսուցիչը կարող է դիմել մեկ այլ աշակերտի
պատասխանը լրացնելու համար, եթե տրվում է ոչ ամբողջական պատասխան։

Լայն մտահորիզոնի դիագրամ. չորս աշակերտից կազմված խմբի յուրաքանչյուր
աշակերտ օգտագործում է տարբեր գույնի մարկերներ պաստառի ձևավորմանը
մասնակցելու համար։ Աշակերտները նկարում են գլխի ձև և այդ ձևի մեջ գրում են
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բառեր, մեջբերումներ պատմվածքից, նշաններ ու նկարներ։ Նկարում կարող են
գրվել բառեր՝ որպես դեմքի մասեր։
Զույգերի ստուգում. համագործակցող զույգերը աշխատում են ուսումնավարժական
և գործնական վարժությունների վրա։ Աշակերտների մոտ կան թերթիկներ։
Աշակերտներից մեկը պատասխանում է առաջին հարցին, իսկ երկրորդ հանդես է
գալիս որպես դասուսույց։ Եթե դասուսույցը բավարարված է ճիշտ տրված
պատասխանով, ապա դերերը փոխվում են։ Հետո այդ զույգը ստուգում է մյուս թիմի
զույգին։ Եթե բոլոր համաձայն են, ապա վարժությունը շարունակվում է։ Եթե չեն
համաձայնում, ապա աշակերտները ևս մեկ անգամ են փորձում գտնել հարցի
պատասխանը կամ դիմում են ուսուցչի օգնությանը։
Մնջախաղի միջոցով նկարագրիր պատմվածքը. այս վարժությունը կարող է
կատարվել գեղարվեստական կամ ոչ գեղարվեստական ընթերցանության հատվածով։
Բաժանեք որևէ տեքստ հատվածների։ Յուրաքանչյուր խումբ պատրաստում է իրեն
հանձնարարված հատվածը մնջախաղի տեսքով։ Խմբի մեկ անդամ ընթերցում է
հատվածը՝ համապատասխան դադարներով, իսկ մյուս երեք անդամները
ներկայացնում են այդ հատվածը առանց որևէ բառ օգտագործելու։ Թատերափորձը
կարևոր է, դրա համար ժամանակ տվեք։
Փոխանցիր նկարը. խմբում ընդգրկված յուրաքանչյուր աշակերտ ունի որևէ
աշակերտի նկարը։ Թերթիկը փակցվում է աշակերտի մեջքին։ Ուսուցիչը հարց է
տալիս (օրինակ՝ «Ի՞նչ է նրա անունը»)։ Աշակերտները գրում են պատասխանը
ամբողջական նախադասությամբ դատարկ թերթիկի վրա։ Աշակերտն այնուհետև
փոխանցում է նկարն ու թերթիկը աջ կողմում կանգնած աշակերտին։ Ուսուցիչը
շարունակում է հարցեր տալ, իսկ աշակերտները շարունակում են գրել իրենց
պատասխանը նկարը փոխանցում աջ, և այդպես 6-8 հարց։ Վերջում, յուրաքանչյուր
աշակերտ ունենում է նկարագրական պարբերություն յուրաքանչյուր նկարի
համար։ Յուրաքանչյուր աշակերտ վերցնում է նկարը և ներկայացնում այն խմբին՝
միևնույն ժամանակ կարդալով եզրափակիչ պարբերության նկարագրությունը։
Նկարիր սա. այս վարժությունը օգտակար է բառապաշարի կամ հասկացության
վերանայման համար։ Դատարկ թերթիկը բաժանվում է ութ մասի։ Աշակերտները
նկարներ կամ նշաններ են նկարում՝ բառեր կամ հիմնական հասկացություններ
ներկայացնելու համար։ Աշակերտները չեն միացնում նկարածները։ Աշակերտները
փոխանակում են թերթիկը զուգընկերոջ հետ, իսկ զուգընկերները փորձում են
ճշգրիտ կերպով միացնել միմյանց նկարածները։
Շրջանաձև գրաֆիկական պատկեր. բազմակի ինտելեկտի ցանկում ընդգրկված
աշակերտների արդյունքներն օգտագործելով՝ աշակերտները գծում են շրջանաձև
գրաֆիկական պատկեր՝ թղթե ափսեի վրա նշելով, թե որքան խելացի են իրենք։
Աշակերտները կարող են ներկել, նախշազարդել կամ նշաններ նկարել
յուրաքանչյուր հատվածի վրա։ Աշակերտները կարող են որոշել յուրաքանչյուր
հատվածի չափը՝ ստեղծելով յուրաքանչյուրի ինտելեկտը ներկայացնող կոտորակը։
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Նշումների ընդհանուր թիվը հայտարարն է, իսկ այդ հատվածի համար նշումների
թիվը՝ համարիչը։ Այս կոտորակը կարող է այնուհետ փոխվել տոկոսների՝
համարիչը հայտարարի վրա բաժանելով միջոցով։
Պաստառներ. որպես ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ վարժություն՝ աշակերտները փոքր խմբերով
ստեղծում են պաստառ։ Ստորև նշված ցանկը նկարագրում է պաստառների մի
քանի տեսակներ, որոնք ուսուցիչը կարող է հանձնարարել։
Պատկերազարդ ժամանակացույց. իրադարձությունները պատկերող նկարների
միջոցով պատմեք սյուժեն կամ հերթականությունը ժամանակացույցում
Կինոնկարի պաստառ. գովազդեք դասից նյութի բովանդակությունը՝ ստեղծելով
կինոնկարի պաստառ, լրացրեք այն գնահատականներով, նկարներով,
դերասաններով, նկարագրություններով և քննադատի կողմից
մեկնաբանություններով։
Կոմիքսներ. դասի նյութից ստեղծեք վեց վանդականի կոմիքս։
Պատկեր և մեջբերում. դասի նյութից ընտրեք պատկեր և մեջբերում, որոնք
օրինակելի են կամ կարևոր։ Պաստառը պետք է վերնագիր ունենա։
Գովազդ. դասի նյութից ընտրեք որևէ առարկա և դրա համար պատրաստեք
գովազդային թերթ կամ ամսագիր։
PQRST ուսման ռազմավարություն. նախնական նկարագրություն Աշակերտն արագ
աչքի է անցկացնում վերնագիրը, կողքի ենթավերնագրերը, նկարներն ու
գրաֆիկական պատկերները ՝ գրողի կողմից ընդհանուր մտքերի վերաբերյալ
պատկերացում կազմելու համար։ Հարց՝ Աշակերտը նախանշում է այն հարցերը,
որոնց պատասխանները աշակերտը կգտնի ընթերցանության ընթացքում։
Ընթերցանություն՝ Աշակերտն ընթերցում է՝ հարցերին պատասխանները
ստանալու համար և նշումներ է կատարում։ Ամփոփում՝ Աշակերտն ամփոփում է
տրված յուրաքանչյուր հարցին վերաբերող տեղեկությունները։ Թեստ՝ Աշակերտը
համադրում է ընդհանուր մտքերը հարակից տեղեկությունների հետ՝ տեսնելու
համար, թե արդյոք գրողը բավարար տեղեկություններ է տալիս այդ ընդհանուր
միտքը հիմնավորելու համար։
Կանխագուշակում. աշակերտները կանխագուշակում են այն թեման, որը
պատրաստվում են կարդալ՝ բազմակի ընտրության հնարավորություն տվող հարցին
պատասխան ընտրելով։
Հարց-պատասխան կապ (QAR). այս ծրագիրը սովորեցնում է երեխաներին
հարցերին պատասխանելու ռազմավարություններ։ Դրանով նաև նշվում են
տարբեր տեսակի հարցերի աղբյուրները։ Ստորև նշված են պատասխանների երեք
տեսակներ՝
Հենց այդտեղ. պատասխանը հենց ընթերցվող նյութի մեջ է
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Մտածիր և փնտրիր. պատասխանը «տողատակում է»։ Ընթերցողը պետք է
վերլուծի, ենթադրություն անի և/կամ կանխագուշակի պատասխանը՝ հիմք
ընդունելով ընթերցվող նյութի մեջ առկա տեղեկությունները։
Ինքնուրույն. պատասխանը ընթերցվող նյութում չէ։ Ընթերցողը պետք է
պատասխանի հարցին սեփական գիտելիքների և փորձի օգնությամբ։
Արագ պատկերում. աշակերտները ուրվագծում են թեմային վերաբերող մտքեր։
Գրելու գործընթացի առաջին փուլ կամ INTO ռազմավարություն։
Արագ գրելու մեթոդ. մինչընթերցանությանը կամ գրելու գործընթացի առաջին
փուլին միտված վարժություն։ Աշակերտներին խնդրում են հինգ րոպեում գրավոր
պատասխանել հարցին։ Շեշտը դրվում է մտքերն ու գաղափարները թղթին
հանձնելուն։ Քերականությունը, ուղղագրությունը, ոճաբանությունը կարևոր դեր
չեն խաղում։
Գրավոր արագ պատասխանելու մեթոդ. աշակերտները հուշումով արագ գրում են՝
առանց ինքնախմբագրման։ Եթե աշակերտները շփոթվում են, ապա նրանք կարող
են կրկնել արտահայտությունները մինչև նոր միտք ծագի։ Հայտնի է նաև որպես
գրելու գործընթացի առաջին փուլ կամ INTO ռազմավարություն։
RAFT. կարող է օգտագործվել ուսումնական պլանով դասավանդվող ցանկացած
առարկայի դեպքում՝ տեղեկություններն ամրապնդելու և ընկալումը ստուգելու
համար։ Աշակերտներն առանձին կամ խմբերով գրում են իրենց ներկայացված
տեղեկությունների մասին։ Ուսուցիչը որոշում է գրողի, ունկնդրի դերը, ձևաչափը և
թեման (RAFT)։ Օրինակ, հասարակագիտության դասին աշակերտներին խնդրում
են գրել՝ օգտագործելով հետևյալ RAFT-ը. Գրողի դերը՝ ամպ, Ունկնդիրը՝ երկիր,
Ձևաչափը՝ եղանակի տեսություն, Թեմա՝ սպասվող փոթորիկի վերաբերյալ
բացատրություն։
Դասակարգում և ընդհանուր համաձայնության ձևավորում. աշակերտներն
ինքնուրույն դասակարգում են ցանկում գտնվող առարկաները նվազ կարևորից
ամենակարևորը։ Յուրաքանչյուր խումբ կամ զույգ ընդհանուր համաձայնության է
գալիս հերթականության վերաբերյալ։
Շրջանաձև ընթերցանության խմբեր. գրավոր հանձնարարությունն ավարտելուց
հետո խմբերը բաժանվում են հավասար խմբերի։ Խմբի ղեկավարը հավաքում է
աշակերտների թերթիկները և այնուհետ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ
փոխանցում է դրանք մյուս խմբին։ Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է մեկ
թերթիկ և կարդում այն։ Ընթերցողները աստղերով գնահատում են իրենց
առանձնապես դուր եկած տողը։ Ընթերցանության և յուրաքանչյուր թերթիկին նշում
կատարելու համար տրվում է մեկ րոպե։ Ազդանշանով՝ աշակերտները թերթիկը
փոխանցում են իրենց աջ կողմում կանգնած աշակերտին։ Մի խմբի թերթիկները
կարդալուց հետո խումբն ընտրում է մեկ թերթիկ դասարանի համար բարձրաձայն
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կարդալու համար։ Եթե ժամանակը թույլ է տալիս, խմբերը շարունակում են
փոխանցել թերթիկները, մինչև բոլորը կարդում են բոլոր թերթիկները։
Ընթերցողի պատասխանի աղյուսակ. աշակերտներն իրենց թերթիկի վրա գծում են Тաձև աղյուսակ։ Ձախ կողմում նրանք գրում են 3 հետաքրքիր մեջբերում
պատմվածքից, իսկ աջ կողմում աշակերտները պատասխանում են մեջբերմանը
սեփական արձագանքներով, հիշողություններով, հարցերով,
համեմատությամբ/հակադրմամբ կամ որևէ այլ արձագանքով, որի մասին
հնարավոր կլինի առավել շատ բան սովորել։
Ընթերցանության շրջանակներ / ընթերցանության խմբակներ.4-ից 5 գրքերից
աշակերտներն ընտրում են մեկ գիրք, այնուհետ նրանք խումբ են կազմում նույն
գիրքն ընթերցողների հետ։ Աշակերտները ընթերցում և լուծում են իրենց գրքի
վերաբերյալ՝ ուսուցչի կազմած վարժությունները։ Խումբը մյուս աշակերտների հետ
կիսվում է իրենց ընթերցած գրքից սովորածով։
Ընթերցանության ուղեցույց.
1. Վերնագրերի շրջանաձև ընթերցում. աշակերտները հերթով ընթերցում են
ընթերցվող նյութի վերնագրերը։
2. Կանխագուշակման աղյուսակ. իրենց խմբերով աշակերտները ընտրում են երկու
վերնագիր և կանխագուշակում, թե ինչ է քննարկվելու այդ հատվածներում։
Աշակերտները գրում են իրենց պատասխանները կանխագուշակման աղյուսակում
հետևյալ նշագրումներով՝ «Վերնագիր», «Կանխագուշակում», «Այո կամ Ոչ»։ Իրենց
խմբերում աշակերտները հերթով բարձրաձայն կարդում են առաջին էջը և
ցածրաձայն ավարտում ընտրված նյութի ընթերցանությունը։ Կանխագուշակման
աղյուսակում նրանք գրում են «այո» կամ «ոչ»՝ նշելու, թե իրենց
կանխագուշակումները ճիշտ էին, թե սխալ։
3. Մտածելու հարցեր. աշակերտները մտածելու մեկ հարց են գրում (Ինչու՞... ,
Ինչպե՞ս ... , Համեմատեք ... , Ի՞նչ, եթե ...) և փոխանակում են թերթիկները, որպեսզի
պատասխանեն միմյանց հարցերին։
Ընթերցանության մատյան. աշակերտները լրացնում են մատյանը ընտրված նյութի
ընթերցանության ընթացքում։ Ձախ կողմում նշված են ընթերցվող նյութի
հատվածների թեմատիկ վերնագրերը։ Աշակերտները համառոտ ամփոփում են
յուրաքանչյուր թեմա։ Աջ կողմում ներկայացվում են յուրաքանչյուր թեմայի
վերաբերյալ իրենց կարծիքները։
Փոխադարձ դասավանդում. երկու աշակերտ աշխատում են իրար հետ՝ ընթերցելով
որևէ հատված։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ունի որևէ տեքստ, կամ նրանք միասին
ընթերցում են մեկ տեքստ։ Ա աշակերտը բարձրաձայն կարդում է մեկ
պարբերություն, իսկ հետո մյուս աշակերտին տալիս է երկու լավ հարց (Տե՛ս QAR
ստորև)։ Բ աշակերտը պատասխանում է կամ բացատրում, թե ինչու չի կարող
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պատասխանել։ Ա և Բ աշակերտները քննարկում են հարցերն ու պատասխանները։
Դերերը փոխելով՝ աշակերտները կրկնում են այդ վարժությունը։
Մտորումներ. աշակերտները գրավոր ներկայացնում են իրենց մտորումները այն
ամենի վերաբերյալ, ինչ սովորել են, ինչը շփոթեցնող էր կամ այլ դասերի/
ուսումնական պլանով դասավանդվող այլ առարկաների հետ / իրական աշխարհի հետ այս
դասի կապը։ Աշակերտները նաև իրենց մտորումներն են ներկայացնում՝ որպես

աշակերտ իրենց գրանցած առաջընթացի վերաբերյալ, թե ինչ կարելի է փոխել
հետագայում, կամ թե ինչը նրանց դուր եկավ թեմայի վերաբերյալ։
Շրջանաձև քննարկում. համագործակցային ուսման կառուցվածք, որի ժամանակ
թիմի անդամները միմյանց հետ կիսվում են որևէ թեմայի վերաբերյալ իրենց
կարծիքներով։ Խմբի անդամները հերթով կիսվում են իրենց կարծիքով՝ առանց
ընդհատման, մեկնաբանության, քննարկման կամ մյուս անդամների կողմից տրվող
հարցերի՝ այնպես, որ յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունենա հայտնել իր
կարծիքը։
«Կլոր սեղան» քննարկում. ուսուցիչը տալիս է բազմաթիվ պատասխաններ
ենթադրող հարց։ Աշակերտները խմբերով յուրաքանչյուրը միաժամանակ կազմում է
հնարավոր պատասխանների ցանկ՝ բարձրաձայն հնչեցնելով պատասխանը կամ
գրի առնելով այն թերթիկի վրա։ Այնուհետ այդ թերթիկը փոխանցվում է հաջորդ
աշակերտին՝ այլ պատասխան նշելու համար։ Այդ գործընթացը շարունակվում է,
մինչև ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին դադարեցնել աշխատանքը։
Նույն-տարբեր. աշակերտները զույգերով նստում են տարբեր նկարների դիմաց։
Նրանք պետք է նշեն, թե ինչն է նույնը և ինչը տարբեր իրենց նկարներում՝ առանց
տեսնելու, թե մյուսն ինչ է տեսնում։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ունի գրառման
համար նախատեսված թերթիկ։ Աշակերտները հերթով գրի են առնում իրենց գտած
նմանություններն ու տարբերությունները։ Աղբյուրներից մեկն է Same-Different:
Holidays by Dr. Spencer Kagan, Kagan Cooperative Learning 1 (800) WEE CO-OP. SDAIE
STRATEGIES GLOSSARY
Ուղարկիր խնդիր. խմբում յուրաքանչյուր աշակերտ կազմում է քննարկման համար
նախատեսված հարցեր և գրում այն 3x5 գրառման համար նախատեսված քարտի
վրա։ Հարցը կազմած աշակերտը կարդում է թիմի մյուս անդամների հարցը։ Երբ
բոլորը համաձայնության են գալիս պատասխանի շուրջ, այն գրվում է քարտի հետևի
մասում։ Այնուհետ թիմերն ուղարկում են քննարկման համար նախատեսված իրենց
հարցերը մյուս թիմին։ Թիմերը պատասխանում են, և մեկ աշակերտ կարդում է
առաջին հարցը։ Թիմի յուրաքանչյուր անդամ գրի է առնում պատասխանը։ Թիմի
անդամներն այնուհետ համեմատում և քննարկում են իրենց պատասխանները։ Եթե
նրանք համաձայնում են, ապա շրջում են քարտը, որպեսզի տեսնեն, թե արդյոք
նրանց պատասխանը համընկնում են հարցն ուղարկած թիմի պատասխանի հետ։
Եթե ոչ, ապա նրանք գրում են իրենց պատասխանը քարտի հետևի մասում՝ որպես
այլընտրանքային պատասխան։ Երկրորդ աշակերտը կարդում է հաջորդ հարցը և
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այդպես շարունակ։ Քարտերի խուրձն ուղարկվում է երրորդ, ապա չորրորդ խմբին,
մինչև բոլոր թիմերը հնարավորություն են ունենում պատասխանել բոլոր հարցերին։
Երբ քարտերը վերադառնում են ուղարկողների մոտ, ուսուցիչը քննարկման և
հստակեցման հնարավորություն է տալիս։
Ապշեցուցիչ ձևակերպումներ. աշակերտներին խնդրում են չնայել ապշեցուցիչ
ձևակերպմանը (հարցին), որոնք դրվում են իրենց հետևի մասում։ Նրանք շրջում են՝
խնդրելով հինգ այլ աշակերտների մոտավոր պատասխան տալ։ Մոտավոր
պատասխանների միջին թիվը մյուս աշակերտներից ստանալուց հետո
աշակերտները նայում են իրենց ձևակերպումներին (հարցերին) և գրում իրենց
մոտավոր պատասխանը, եթե նրանք համաձայն չեն պատասխանների միջին թվի
հետ։ Իրական պատասխանները տրվում են այն բանից հետո, երբ աշակերտները
կիսվում են իրենց մոտավոր պատասխաններով ամբողջ խմբի հետ։
Ցուցատախտակ․ աշակերտները ձևավորում են գործող անձանց կամ
տեսարանների կամ հասկացությունների ցուցատախտակ։ Ուսուցիչը ուղղորդում է
աշակերտներին իրենց դիրքերի ու դեմքի արտահայտությունների հարցում։
Աշակերտները պահում են իրենց դիրքերը ամփոփ ցուցատախտակին։
«Թխկթխկացրու» բառը. աշակերտները փորձում են արտասանել բառերը կամ
արտահայտությունները՝ օգտագործելով ծափերի համակցություն, թակելով
սեղանին և շրխկացնելով մատները։ «Կլոր սեղան» քննարկման ոճով՝ յուրաքանչյուր
աշակերտ գործածում է նախադասությունում ցանկից ընտրված որևէ բառ, տրված
հերթականությամբ, միասնական պատմվածք ստեղծելու համար։
Մտածիր-զույգ կազմիր-կարծիքով կիսվիր. երբ աշակերտներին դիմում են որևէ
գաղափարի շուրջ կարծիք հայտնելու կամ որևէ հարցի պատասխանելու համար,
նրանք թերթիկի վրա գրում են իրենց կարծիքները (մտածել)։ Յուրաքանչյուր
աշակերտ շրջվում է դեպի իրեն մոտ կանգնած մյուս աշակերտը և ընթերցում կամ
ասում է նրան իր պատասխանները (զույգ կազմել, կարծիքով կիսվել)։ Դա մտքերի
բանավոր փոխանակում է, այլ ոչ թե միմյանց թերթիկների ընթերցում։
Եռաքայլ հարցազրույց. խմբի մասնակիցները ասում են Ա-Բ-Գ-Դ։
Նրանք
օգտագործում են հարցազրույցի հետևյալ քայլերը, որպեսզի կիսվեն մյուսների հետ,
թե ինչ են գրել արագ գրելու վարժությունում, մինչև դրանք բոլորը կընթերցվեն։ Քայլ
1՝ Ա աշակերտը հարցազրույց է անցկացնում Բ աշակերտի հետ, Գ աշակերտը՝ Դ-ի
հետ։ Քայլ 2՝ Բ աշակերտը հարցազրույց է անցկացնում Ա աշակերտի հետ, Դ
աշակերտը՝ Գ-ի հետ Քայլ 3՝ Ա աշակերտը հարցազրույց է անցկացնում Գ և Դ
աշակերտների հետ Բ աշակերտի մասին, Բ աշակերտը՝ Գ-ի և Դ-ի հետ Ա
աշակերտի մասին, Գ աշակերտը հարցազրույց է անցկացնում Ա և Բ աշակերտների
հետ Դ աշակերտի մասին, Դ աշակերտը հարցազրույց է անցկացնում Ա և Բ
աշակերտների հետ Գ աշակերտի մասին։
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Բառերով արտահայտվելը. աշակերտները իրենց զուգընկերոջ հետ իրենց կարծիքն են
կիսում թեմայի վերաբերյալ։ Գրելու գործընթացի առաջին փուլ կամ INTO
ռազմավարությունը։

Տեսանելի դարձնելը. ուսուցչի հուշումով՝ աշակերտներն իրենց մտքում տեսանելի են
դարձնում կոնկրետ ժամանակ կամ վայր և կենտրոնանում զգայական պատկերների
վրա։ (Խնդրեք աշակերտներին, որպեսզի նրանք «իրենց մտքերում միացնեն
հեռուստացույցը»)։
Բառապաշարային քարտեր. յուրաքանչյուր աշակերտ ընտրում է որևէ դժվար բառ
պատմվածքից և ստեղծում քարտեր հետևյալ կերպ՝ Բառը և դրա սահմանումը
քարտի դիմերեսին և պատկերն ու բառը նախադասության մեջ՝ դարձերեսին։ Այդ
քարտերը փոխանցվում են թիմի անդամներին, այնուհետ փոխանակվում մյուս
խմբերի հետ։

Տեղեկությունները վերցվել են հետևյալ կայքից՝
http://mvh.sweetwaterschools.org/files/2012/06/EL-SDAIE-Strategies.pdf
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ԴՐԱՄԱ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՄԱՏՅԱՆ
«Ծանր փորձություն», Գործողություն II, հեղինակ՝ Արթուր Միլլեր
Հրահանգներ՝ Ընթերցեք «Ծանր փորձություն» պիեսը, Գործողություն II, ձեր դասագրքի 1161-1181 էջերը
Այնուհետ, պատասխանեք ստորև նշված հարցերին ամբողջական նախադասություններով

Ովքե՞ր են այս գործողության հիմնական գործող անձինք։
Հիմնական գործող անձինք են՝ Ջոն և Էլիզաբեթ Պրոկտոր, Մերի
Ուորեն, վերապատվելի Հեյլ, Ջիլս Քորեյ, Ֆրենսիս Նըրս, Էզեկիել Չիվեր և Մարշալ
Հերիք։

Որտե՞ղ է տեղի ունենում գործողությունը։
(կարող է մեկից ավելի միջավայր լինել)
Գործողությունը տեղի է ունենում Պրոկտորի տանը։

Ամփոփեք գործողությունը, այդ թվում՝ ցանկացած սյուժետային շրջադարձ
Էլիզաբեթ Պրոկտորն ասում է, որ տասնչորս մարդ է կալանավորվել վհուկության համար՝ հիմք
ընդունելով Էբիգեյլի և մյուս աղջիկների ասածները։
Նա խնդրում է Ջոնին վկայություն տալ, որ աղջիկները խաբեբաներ են։
Նրանք վիճում են Էբիգեյլի հետ նախկինում ունեցած Ջոնի սիրավեպի շուրջ։
Մերին Էլիզաբեթին փոքր տիկնիկ է տալիս և ասում, որ այն մարդիկ, որոնք կխոստովանեն,
կախաղան չեն բարձրացվի։
Էլիզաբեթն ասում է, որ Էբիգեյլը կմեղադրի իրեն, որովհետև իր մահն է ցանկանում։
Հեյլը գալիս է ստուգելու Պրոկտորներին։ Էլիզաբեթը կալանավորվում է։
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Ուշադրության արժանի երկխոսության կամ բեմական մեկնաբանությունների
օրինակներ
Չիվեր․ Ինչպե՜ս, նա տիկնիկից ասեղ է հանում, դա ասե՜ղ է։
Հերրիկ, Հերրիկ, դա ասե՜ղ է։

Աստվածաշնչի հիշատակություններ՝
Հեյլ․ Դուք գիտե՞ք Ձեր պատվիրանները, Էլիզաբեթ։

Պիեսի այս մասը ինչպե՞ս է դիտարկվում որպես Մակկարտիզմի վերաբերյալ լայն
փոխաբերություն
Մարդիկ կեղծ ցուցմունքներ են տալիս։
Դա անվստահության պատճառ է դառնում, իսկ մեղադրանքներն էլ ավելանում են։
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Թերթի որևէ հուզիչ հոդված գրեք այս գործողության ամենակարևոր իրադարձության մասին։ Կենտրոնացեք հետևյալ փաստերի վրա՝ ով, ինչ,
որտեղ, երբ, ինչու և ինչպես, բայց այնպես արեք, որ հոդվածը շոկային հնչի, որպեսզի մարդիկ ուզենան ընթերցել այն։
Վերնագիր՝

(Օրինակ) ԵՐԵՔ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎՀՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Անցած գիշեր մեր սիրելի Մարթա Քորեյը, Ռեբեկա Նըրսը և Էլիզաբեթ Պրոկտորը կալանավորվեցին, անցած գիշեր՝
վհուկության մեղադրանքով։
Նրանց տարան շղթաներով իրենց ամուսինների բողոքների պատճառով, որոնք երդվում էին, որ անմեղ են և պահանջում
էին արդարություն։
Գուդի Նըրսին կալանավորերցին
Գուդի Փութմանի յոթ երեխաների գերբնական սպանության համար, որոնք մահացան, երբ ընդամենը մեկ օրեկան էին։
Գուդի Քորեին կասկածում էին պարոն Ուլքոթին անեծք տալու համար, որը պատճառ դարձավ, որպեսզի նրա բոլոր
խոզերը սատկեն։
Իսկ, Գուդի Պրոկտորին ներկայացված մեղադրանքները ամենաշոկայիններն էին։
Նրա մոտ հայտնաբերել էին տիկնիկ, որի փորում ասեղ կար։ Հենց այդ գիշեր էլ, երիտասարդ
Էբիգեյլ Ուիլիամսի մոտ առաջ էին եկել փորի ցավեր, և նրա որովայնում ասեղ էր հայտնաբերվել։
Մարշալ Հերրիկը և Էզեկիել Չիվերը նրան նույնպես կալանավորելուց բացի որևէ այլ տարբերակ չունեին։
Վերապատվելի Հեյլը վկայություն տվեց, որ հենց ինքն է գտել ասեղը, որն անհերքելի ապացույց է։
Օ՜, մտածել, որ Սատանան իր ձեռքն է վերցրել այդքան շատ ազնիվ քրիստոնյաների մեր համեստ քաղաքում։

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 103

Բազմակի ընտրության հնարավորությամբ
ինքնաստուգման թեստ
«Ծանր

փորձություն», Գործողություն III, հեղինակ՝ Արթուր Միլլեր

Հրահանգներ՝ Ուշադիր կարդացեք հարցերը։Շրջանակի մեջ վերցրեք լավագույն պատասխանը։

1. Հանդիսատեսը ի՞նչ ենթադրություն կարող է անել Մարթա Քորեի հետ անցկացվող
դատավոր Հաթորնի հարցաքննությունից III գործողության սկզբում։
Ա․ Դատարանը ցանկացած գնով փորձում էր բացահայտել ճշմարտությունը։
Բ․ Ընթերցանության նկատմամբ Մարթա Քորեի տածած սերը նրա դեմ
մեղադրանքների պատճառն է։
Գ․ Դատարանը համարում է, որ վհուկության մեջ կասկածվող յուրաքանչյուր ոք
մեղավոր է։
Դ․Նույնիսկ ամենահարգված քաղաքացիները կասկածի տակ էին։
2. Ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում Պրոկտորը, երբ Մերի Ուորրենին դատարան էր բերում։
Ա․ամրապնդելու նրա բնավորությունը
Բ․ վարկաբեկելու վերապատվելի Պարրիսին
Գ․ վրեժ լուծելու Էբիգեյլից
Դ․ փրկելու իր կնոջը դատապարտումից։

3. Ո՞ր գործող անձն է մարդկանց զգացմունքների վրա ազդելու նպատակով կեղծ
տրամաբանական փաստարկներ բերում՝ անհատապես հարձակվելով վկաների
անձեռնմխելիության վրա։
Ա․ Հերրիկ
Բ․ Պարրիս
Գ․ Դանֆորտ
Դ․ Հաթորն
4. Ի՞նչ բնավորության տեր մարդ է Էզեկիել Չիվերը։
Ա․ միամիտ վկա, որը վնասում է մյուսներին՝ մաս կազմելով անարդար գործընթացի
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Բ․ վկա, որը հետաքննությունն օգտագործում է որպես սեփական վրեժի համար
գործիք
Գ․ վկա, որը տառապում է մյուսներին մեղադրելուց իր հրաժարման համար
Դ․ հանրային գործիչ, որը չարաշահում է լիազորությունները
5. Ի՞նչն է դրդում Հեյլին միջամտել Պրոկտորի անունից։
Ա․ Պրոկտորների հանդեպ Հեյլի տածած հիացմունքը
Բ․ Ճշմարտության հասնելու Հեյլի հանձնառությունը
Գ․ Դանֆորտի անձեռնմխելիությունը Հեյլի կողմից հարցականի տակ դնելը
Դ․ Պարրիսի նկատմամբ Հեյլի տածած հակակրանքը
6. Ո՞ր դեպքը պատճառ դարձավ, որպեսզի Մերի Ուորրենը հրաժարվի խոստովանությունից
և միանա Էբիգեյլին և մյուս աղջիկներին։
Ա․ Էբիգեյլի հետ հարաբերություններ ունենալու մասին Ջոն Պրոկտորի
խոստովանությունը։
Բ․ Դատավոր Դանֆորթի համառ հարցերը
Գ․ Էլիզաբեթ Պրոկտորի «տիկնիկների» հետ կապված շփոթմունքը
Դ․ Մերիի հոգու կողմից հարձակման ենթարկված լինելու Էբիգեյլի ձևացումը

7. Հետևյալ հատվածում «նրա անսահման ողորմածության սահմաններից դուրս»
արտահայտությունն ինչու՞ է համարվում բանավոր հեգնանքի օրինակ։
Մերի Ուորրենը ճչում է նրա վրա՝ Ոչ, ես սիրում եմ Աստծուն, ես այլևս չեմ գնում Ձեր
ճանապարհով։ Ես սիրում եմ Աստծուն, ես օրհնում եմ Աստծուն։ Հեկեկոց, նա շտապում է դեպի
Էբիգեյլը։ Էբբի, Էբբի, ես այլևս քեզ ցավ չեմ պատճառի։ Բոլորը դիտում են, թե ինչպես է Էբիգեյլը,

իր անսահման ողորմածության սահմաններից դուրս, հասնում և դեպի իրեն մոտեցնում
հեկեկացող Մերիին և հետո նայում Դանֆորթին։

Ա․ Դա հակասում է Էբիգեյլի իրական բնույթի վերաբերյալ հանդիսատեսի
իրազեկվածությանը։
Բ․ Դա իրենից ներկայանում է մի տեղեկություն, որի մասին հանդիսատեսը տեղյակ
չէ։
Գ․ Դա ընդգծում է սթրեսային վիճակում ներողամիտ լինելու Էբիգեյլի կարողության
մասին։
Դ․ Դա բացահայտում է Էբիգեյլի թուլացող վիճակը։
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8. Հետևյալ որ կատեգորիայի բառային զույգերը «Ծանր փորձություն» պիեսում գործող
անձանց դասակարգելու նվազ օգտակար եղանակը կլինեին։
Ա․ Քրիստոնյա և ոչ քրիստոնյաներ
Բ․ մեղադրողներ ու մեղադրյալներ
Գ․ վհուկությանը հավատացողներ և չհավատացողներ
Դ․ խաբեբաներ և ճշմարտախոսներ
9. Կռվարարը այն մարդն է, որը հակված է՝
Ա․ օգնելու
Բ․ անհամաձայնությունների
Գ․ ծուլության
Դ․ դժբախտ պատահարների
10. Հետևյալներից ո՞րն է բնորոշ հեղինակին, որը ձգտում է անանունության։
Ա․ Նա հաճախ է երևում հեռուստատեսային թոք–շոուներին։
Բ․ Նրա նկարը հայտնվում է իր գրքերի դարձերեսին։
Գ․ Տարվա ընթացքում բազմաթիվ հանրային դասախոսություններ է կարդում։
Դ․ Նա հանդես է գալիս կեղծանունով։
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Վարժություն 21
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ #1
Դրամա ընթերցելու մատյան Արթուր Միլլերի «Ծանր փորձություն» պիեսի համար
Դուք լրացրել եք դրամա ընթերցելու մատյանի այն էջերը, որոնք վերաբերում են
«Ծանր փորձություն» պիեսի I-IV գործողություններին։ Հիմա, ժամանակն է ընտրել երկու
գործողություններից Ձեր ամենալավ էջերը՝ որպեսզի փոխանցեք այն ձեր ուսուցչին
Այլընտրանքային գնահատման համար։ Ընտրեք այն էջերը, որոնք ամենաշատ լրացվածներն
են, որտեղ դուք մանրամասն պատասխանել եք յուրաքանչյուր հատվածին։ Նայեք մյուսի
էջին՝ կարծես դուք ուսուցիչն եք՝ հետևելով գնահատման այն չափորոշիչներին, որը
ուսուցիչը օգտագործելու է ստորև։ Ուսուցիչները միավորներ են տալիս՝ հիմք ընդունելով
ընթերցելու մատյանի ամբողջականությունը և կատարված աշխատանքների մակարդակը։
1. Հիմնական գործող անձինք․ նշե՞լ եք գործողության հիմնական գործող անձանց
անուններն ու ազգանունները․
2. Միջավայրը․ նշե՞լ եք, թե որտեղ է տեղի ունենում գործողությունը։
3. Ամփոփում․ նշե՞լ եք գործողության հիմնական սյուժետային կետերը, այդ թվում՝
բոլոր սյուժետային շրջադարձերը։
4. Ուշադրության արժանի երկխոսություն կամ բեմական մեկնաբանություններ․
մեջբերե՞լ եք գործողության ամենակարևոր երկխոսությունը, նկարագրությունը կամ
տեղի ունեցող իրադարձությունները։
5. Աստվածաշնչի հիշատակումներ․մատնանշե՞լ եք գործողությունում նշված
Աստվածաշնչից որևէ պատմություն կամ չափածո։
6. Մակկարտիզմ․ որևէ կապ գտնու՞մ եք սյուժեի և Հակաամերիկյան գործունեության
հետաքննության հարցերով հանձնաժողովի/Մակկարտիի լսումների միջև։
7. Թերթի հոդված․ թերթի հոդվածում ակնառու դարձրել եք ամենակարևոր դեպքերը։

Ուսուցչի կողմից գնահատման
չափորոշիչը

Վաստակած
միավորները

Համապատասխանու՞մ
է ակնկալիքներին կամ
գերազանցու՞մ է
դրանք

Աշակերտը՝
ճշգրիտ կերպով նախանշե՞լ է հիմնական գործող անձանց
և միջավայրերը։
ներկայացրե՞լ է առանցքային դեպքերի հակիրճ, բայց
մանրակրկիտ ամփոփումներ։
մեջբերե՞լ է ուշադրության արժանի երկխոսություն կամ
բեմական մեկնաբանություններ, հայտնաբերե՞լ է
Աստվածաշնչի հիշատակումներ և գտե՞լ է կապ
Մակկարտիզմի հետ։

/3
/3
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ստեղծե՞լ է թերթի հուզիչ հոդվածներ, որոնք
կենտրոնանում են կարևոր փաստերի ու դեպքերի վրա։
գործածե՞լ է հանձնարարությանը համապատասխան
ֆորմալ լեզվական, ուղղագրական և քերականական
նորմեր։

Ընդհանուր միավորներ

/3
/3
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Հավելված Զ
Միասնական փաթեթի 8
միջառարկայական
սկզբունքները

Ձևավորել ուսումնական նյութի
վերաբերյալ խորքային
գիտելիքներ

Հասկանալ և քննադատաբար
վերլուծել

Կարևորել բանավեճը ու
փաստարկներից անցնել
բանավեճի

Դրսևորել վերացական ու
մաթեմատիկական
մտածողություն

Ինչպես է Ուսումնական պլանի հարցերով
բաժինն օգտագործում սկզբունքները նոր
դասընթացներում
Ուսումնական նյութը մատուցվում է ներառելով
ուսումնական փորձն ու օգտագործելով ուսուցման
այնպիսի ռազմավարություններ, ինչպիսիք են՝
գրաֆիկական պատկերները, հաջորդական
դասավանդումը, մեծ գաղափարները, աջակցող
դասավանդումը, մոդելավորումը, բառապաշարի
սերտումը, ինքնուրույն ուսումնասիրումը և նշումների
կատարումը։
Աշակերտները սովորում են՝ մեջբերել տեքստից
փաստարկներ՝ առաջնային և երկրորդային աղբյուրների
վերլուծությունը հիմնավորելու համար, որոշել տեքստում
առանցքային գաղափարները և տալ հստակ ու ճշգրիտ
ամփոփ նկարագրություն, վերլուծել դեպքերի
հաջորդականություն և որոշել դրանց պատճառը և կապել
այդ դեպքերը տեսություններին, ուսումնասիրությանը կամ
ձեռք բերած գիտելիքներին։
Ուսումնական պլանում շեշտը դրվում է ճշգրիտ
մտածողության ու վերլուծության վրա, այլ ոչ թե
պատասխանի «հետևից ընկնելու» վրա։ Աշակերտներին
բազմաթիվ հնարավորություններ են տրվում իրենց
սեփական տեսությունները ներկայացնելու համար՝
բազմաթիվ պատասխաններ ենթադրող հարցերին
պատասխանելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ,
աշակերտները պետք է տեքստերից կամ իրենց սեփական
ուսումնասիրությունից ստացված փաստերով հիմնավորեն
իրենց կարծիքներն ու փաստարկները։
Աշակերտներին խնդրում են մեկնաբանել ու ներկայացնել
վերացական ու մաթեմատիկական միջոցներ, այդ թվում՝
գեղարվեստ, նախշանկարներ, աղյուսակներ, գծագրեր,
ժամանակացույցեր, պոեզիա և նշաններ։
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Ձևավորել մրցունակ
փաստարկներ և
քննադատաբար վերլուծել
մյուսների ներկայացրած
հիմնավորումները

Ձևակերպել բացատրություններ
և նախատեսել լուծումներ

Ստանալ, գնահատել և
հաղորդել տեղեկությունները

Աշակերտները սովորում են գնահատել հեղինակի կամ
ելույթ ունեցողի տեսակետը, հիմնավորումները և
փաստարկների ու հռետորական, այդ թվում՝ դրական
համոզիչ հնարքների և կեղծ տրամաբանական
փաստարկների օգտագործումը։ Նրանք պետք է բանավոր
և գրավոր ներկայացնեն տեղեկություններ, արդյունքներ և
հիմնավորող փաստարկներ։ Գրավոր խոսքի վերաբերյալ
քննարկումները հնարավորություն են տալիս
ուսուցիչներին հետադարձ կապ ապահովելու համար,
որպեսզի աշակերտները կարողանան սովորել իրենց
փաստարկներն ու քննադատական վերլուծությունները
ամրապնդելու եղանակները։
Ուսումնական պլանը խրախուսում է աշակերտներին
մշակել յուրօրինակ վերլուծություններ և կազմել
ինքնատիպ պատասխաններ այն ամենի վերաբերյալ, ինչ
նրանք սովորում են։ Տրամաբանությունն ու խնդիրների
լուծման ունակությունները ձևավորվում են՝ կատարումը
գնահատող գրավիչ, իրատեսական
հանձնարարությունների ու համապատասխան, բարդ,
հետազոտական հնարավորությունների միջոցով։
Նախատեսվում են վարժություններ, հարցեր և նախագծեր,
որոնց նպատակը բարձրակարգ մտածողության
ունակություններ (Բլումի տաքսոնոմիան) և խորքային
գիտելիքներ ձեռք բերելն է (Ուեբբի գիտելիքների
խորությունը)։
Աշակերտները սովորում են ներկայացնել
տեղեկություններ, արդյունքներ և հիմնավորող
փաստարկներ՝ այնպես, որ ունկնդրողները կարողանան
հետևել իրենց հիմնավորումների հաջորդականությանը, և
որ կառուցվածքը, զարգացումն ու ոճը
համապատասխանեն հանձնարարությանը, նպատակին ու
լսարանին։ Աշակերտները համակարգային եղանակով
օգտվում են թվային միջոցներից ու տվյալների
տեսողական պատկերման եղանակներից՝
տեղեկություններ հայտնելու ու ընկալման մակարդակը
բարձրացնելու համար։ Նրանք հարմարեցնում են
բանավոր կամ գրավոր խոսքը բազմատեսակ
համատեքստերին ու հաղորդակցության
ունակությունները զարգացնող հանձնարարություններին։
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Ռազմավարական եղանակով և
հմտորեն օգտագործել
տեխնոլոգիաներ ու թվային
միջոցներ

Ուսումնական պլանում կարևորվում են՝
տեղեկություններից օգտվելու հնարավորությունը, դրանց
օգտագործումը, կառավարումը և գնահատումը, էթիկային
առնչվող հարցերը հասկանալը և գրագողությունից
խուսափելը, լրատվամիջոցների ուղերձները,
նպատակները, ինչպես նաև համոզմունքների ու
վարքագծի վրա ազդելու հավանականության
վերլուծությունը, և տեխնոլոգիաների օգտագործումը՝
որպես հետազոտելու, կազմակերպելու, գնահատելու և
արդյունավետ հաղորդակցվելու գործիք։
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Հավելված Է
Աշակերտի անունը՝ __________________ Աշակերտի համալիր տեղեկատվական համակարգի
նույնականացման համարը (ISIS ID) #
____________________ ծննդյան
ամսաթիվը՝
_
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ՝

Վերադասակարգման դիմումի փաթեթ Տիտղոսաէջ
Կենտրոն/Անկախ

դպրոց

_____________________

CELDT համակարգողի
ստուգացանկ (ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ)

CELDT համակարգող ____________________
Ամսաթիվը _______________________

STAR Renaissance միավորների սյունակը
Համակարգողից ստանալու
ամսաթիվը________________
Համակարգողը ծանուցվել է (իրավունք
ունի/իրավունք չունի)__________________
Անգլերեն սովորողի վերադասակարգման ձևը
(ELRF) ստանալու ամսաթիվը
__________________

ՔԱՅԼ 1․ Թեստային միավորը մասնակցության իրավունք ունի

CELDT թեստավորման հարցերով համակարգողն ուղարկում է
մասնակցության իրավունքի excel թերթիկ ELD բաժնի
ներկայացուցիչներ Մարսիին և Դոնին։

Անհրաժեշտ է, որպեսզի CELDT տեղական համակարգողը
լրացնի STAR Renaissance միավորների սյունակը և վերադարձնի
այն jenniferrivera@emsofl.com հասցեով։ Գնահատման հարցերով
քարտուղարներն
այնուհետ
ծանուցում
են
Կենտրոնի
համակարգողներին Վերադասակարգման գործընթացի հաջորդ
քայլերի մասին
ՔԱՅԼ 2․ Հավաքել և վերանայել փաստաթղթերը

Անգլերեն սովորողի վերադասակարգման ձև՝ ամբողջությամբ
լրացված

Ուսուցչի/կրկնուսույց/փոքր խմբերով ուսուցման նշումներ
(կարող են լրացուցիչ թերթիկներ ներկայացվել)
ՔԱՅԼ 3․ Փաստաթղթերը գնահատման ուղարկել

Սկանավորել/էլ․ նամակով ուղարկել վերը նշված բոլոր
փաստաթղթերը jenniferrivera@emsofl.com հասցեով
 Սպասել Գնահատման հաստատմանը, մենք կարող ենք
լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջել
ՔԱՅԼ 4․ Մասնակցության իրավունքը
 Ձեզ կտեղեկացնեն՝ աշակերտն իրավունք ունի, թե չունի
մասնակցելու ծրագրին։ Եթե աշակերտի մասնակցությունը
հաստատվում է, ապա Դուք կստանաք Ծնողին ուղղված նամակ 1ին ծանուցումը
ՔԱՅԼ 5․ Ծնողին ուղղված նամակ 1-ին ծանուցումը
 Ծնողին ուղղված նամակ 1-ին ծանուցումը լրացնելուց և ծնողին
փոխանցելուց հետո վերադարձրեք Ծնողին ուղղված նամակ 1-ին
ծանուցման
ստորագրված
առանձնացված
մասը
jenniferrivera@emsofl.com հասցեով
 Առանձնացված մասը ուղարկեք jenniferrivera@emsofl.com
հասցեով

Ծնողին ծանուցող նամակը Համակարգողին
ուղարկելու ամսաթիվը
___________________________________
Ծնողին ծանուցող նամակը (առանձնացված
մասը ստանալու ամսաթիվը)
________________________
Ծնողի հետ հանդիպելու ամսաթիվը
Կատարված նշումները ստանալու ամսաթիվը
Ծնողին ծանուցող 2-րդ նամակի՝ Գնահատման
վերադարձնելու ամսաթիվը
STAR Renaissance միավորները
Ամբողջությամբ լրացված ELRF + Ծանուցումներ
Վերջնական որոշման վերաբերյալ նամակը
Կատարված նշումները
Համակարգողից ստացված՝ ստորագրված
տիտղոսաթերթը
Գնահատման հարցերով քարտուղարի անվան
սկզբնատառերը՝ ______ԱՄՍԱԹԻՎԸ___________
Թեստավորման համակարգողի անվան
սկզբնատառերը՝ ______ԱՄՍԱԹԻՎԸ___________

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

Իրավունք ունի՝ Այո/Ոչ
Բացակայող փաստաթղթեր՝ ELRF / ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ /
STAR RENAISSANCE ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ / ԾՆՈՂԻՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԱՄԱԿ 1 / / ԾՆՈՂԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԱՄԱԿ 2
/ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
Excel թերթիկը թարմացված է՝ Այո/Ոչ
Վերադարձնելու ամսաթիվը (վերանայումների
համար)՝ ____________________________
Ընթացքին հետևելու ամսաթիվը՝ _____________
Փաթեթն ամբողջական տեսքի բերելու ամսաթիվը
(ուղարկվել է Համակարգողին) _________________

ՔԱՅԼ 6․ Անհրաժեշտության դեպքում, 2-րդ ծանուցումը
ՔԱՅԼ 7․ Ծնողի հետ հանդիպումը

Ծնողի
հետ
հանդիպման
ընթացքում
Վերադասակարգման գործընթացը (ինչ է դա

վերանայեք
նշանակում

CELDT Թեստավորման համակարգողի անվան
սկզբնատառերը՝ ____________ Ամսաթիվը՝ _____
Թեստավորման համար պատասխանատուի անվան
սկզբնատառերը՝ ________ Ամսաթիվը՝ _____
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աշակերտի համար, օրինակներ, թե ինչու աշակերտը
վերադասակարգման իրավունք ունի)
Ուսուցիչը պետք է մանրամասն նշումներ անի հանդիպման
ընթացքում
Կատարված նշումները ուղարկեք jenniferrivera@emsofl.com հասցեով

ՔԱՅԼ 8․ Վերջնական վերանայումը և Վերջնական որոշման վերաբերյալ
նամակը
 CELDT թեստավորման հարցերով համակարգողն իրականացնում
է վերջնական վերանայում և որոշում, թե արդյոք այդ աշակերտն
իսկապես Վերադասակարգման իրավունք ունի։

Եթե աշակերտի մասնակցությունը Վերադասակարգմանը
հաստատվում է, ապա Դուք պետք է Վերջնական որոշման
վերաբերյալ նամակը ուղարկեք տան հասցեով (պատճենը)
 Վերադարձրեք Վերջնական որոշման վերաբերյալ նամակը
jenniferrivera@emsofl.com հասցեով
ՔԱՅԼ 9. Փաստաթղթերը պահելը

Պահեք փաստաթղթերի ԲՆՕՐԻՆԱԿԻ պատճեները գործերի մեջ՝
աշակերտների անձնական գործում
o Անգլերեն սովորողի վերադասակարգման ձև
o STAR Renaissance միավորներ
o Ծնողին ուղղված նամակ Ծանուցումներ 1 և 2 (երկու
մասերն էլ, եթե անհրաժեշտ է)
o Կատարված նշումներ
o Վերջնական որոշման վերաբերյալ նամակ
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Հավելված Ը
Տարեկան գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ծնողին/խնամակալին ծանուցող
նամակի ձևանմուշ․ Վերադասակարգման համար դիտարկվող անգլերեն սովորողները

Առաջին ծանուցումը

Հարգելի ծնողներ կամ խնամակալներ,
Նահանգային և դաշնային օրենքներով պահանջվում է, որպեսզի Կալիֆորնիայում
գտնվող բոլոր դպրոցները ամեն տարի անցկացնեն անգլերենի տիրապետման
նահանգային թեստ յուրաքանչյուր աշակերտի համար, որը համարվում է անգլերեն
սովորող։ Կալիֆորնիայում այս թեստը կոչվում է Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի
իմացության զարգացման թեստ (CELDT)։ CELDT-ի արդյունքները օգնում են չափել,
թե յուրաքանչյուր աշակերտ անգլերենի տիրապետման ինչ առաջընթաց է
արձանագրում լսելու կարողության, բանավոր խոսքի, ընթերցանության և գրավոր
խոսքի մասով։
Ձեր երեխային տրվել է CELDT ընթացիկ ուսումնական տարվա համար, և
արդյունքները ներկայացված են կից։ Հիմք ընդունելով Ձեր երեխայի թեստի
արդյունքները՝ (աշակերտի անունը) կարող է վերադասակարգվել որպես անգլերենին
վարժ տիրապետող (RFEP): Բացի CELDT-ի արդյունքներից՝ այս որոշումը կայացնելու
համար կիրառված չափանիշների մեջ են մտնում ուսուցչի կողմից աշակերտի
ակադեմիական առաջադիմության գնահատումը, Ձեր կարծիքը և
խորհրդատվությունը՝ որպես ծնող կամ խնամակալ, անգլերենի տիրապետման նրա
մակարդակի մասին և STAR Renaissance շրջանակներում ընթերցանություն
առարկայի գնահատման մասով Ձեր երեխայի առաջադիմությունը։
Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու դպրոցում կայանալիք հատուկ հանդիպմանը՝
վերադասակարգման գործընթացը և Ձեր երեխայի համար առաջարկվող ծրագիրը
քննարկելու համար։ Խնդրում ենք կապ հաստատել դպրոցի գրասենյակի հետ
(կենտրոնի հեռախոսահամարը) հեռախոսահամարով՝ Ձեր երեխայի ուսուցչի
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(ուսուցչի անունը) հետ հանդիպման պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար։
CELDT-ի կամ Ձեր երեխայի արդյունքների վերաբերյալ որևէ հարց կարող եք ուղղել
նույն հեռախոսահամարով։
Մենք կոչ ենք անում Ձեզ մասնակցել այս կարևոր հանդիպմանը և շարունակել
ակտիվ ներգրավվածությունը Ձեր երեխայի ուսման գործընթացում։

Հարգանքով՝
_____________________________
Տեսուչ/Տնօրենի նշանակած անձ

__________________
Ամսաթիվը

*** Խնդրում ենք լրացնել այս նամակի ներքևի մասը և այն վերադարձնել այն կենտրոն, ուր հաճախում է Ձեր երեխան։****
------------------------------------------------------------------------------------------Առանձնացրեք-----այստեղից-----------------------------------------------------------------------------------------

Աշակերտի անունը՝ <գրեք տեղեկությունը>
Աշակերտի համալիր տեղեկատվական համակարգի (ISIS) համարը՝ <գրեք տեղեկությունը>
Ծննդյան ամսաթիվը՝ <գրեք տեղեկությունը>
Հանդիպման համար ձեռք բերված պայմանավորվածության ամսաթիվը՝ ________________
________________
Այո, ես կգամ
Խնդրում եմ փոխել հանդիպման համար ձեռք բերված
պայմանավորվածությունը հետևյալ ամսաթվով՝
Ամսաթիվը՝ _______________

___________________________________
Ծնողի ստորագրությունը

Ժամը՝

Ժամը՝

________________
Ամսաթիվը

Options for Youth: English Language Development Master Plan‐Armenian
Այլընտրանք երիտասարդության համար․ Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի գլխավոր պլան

Էջ 115

Ամենամյա գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ծնողին/խնամակալին ծանուցող
նամակի ձևանմուշ․ Վերադասակարգման համար դիտարկվող անգլերեն սովորողները

Primera Notificacion
Estimados padres de familia o tutores:
Las leyes estatales y federales requieren que todos los distritos escolares de California apliquen cada año una prueba estatal de
dominio del inglés a todos los estudiantes identificados como estudiantes de inglés como segunda lengua (conocidos en inglés
como English learners). En California esta prueba se llama la Prueba para Medir el Desarrollo del Inglés en California (conocida,
por sus siglas en inglés, como la prueba CELDT). Los resultados de la prueba CELDT ayudan a medir el progreso de cada
estudiante hacia el dominio del inglés en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y expresión escrita.
Su hijo/a ha participado en la prueba CELDT correspondiente al presente año escolar, y los resultados están adjuntos. De acuerdo
con el rendimiento que demostró en esta prueba, podrá ser reclasificado como estudiante con dominio competente del inglés
(conocido en inglés como reclassified fluent English proficient o, por sus siglas en inglés, como RFEP). Además de los resultados
de la prueba CELDT, los criterios usados para tomar esta decisión incluyen una evaluación del rendimiento académico de su hijo/a
realizada por el maestro, su opinión, como padre de familia o tutor, sobre la competencia de su hijo/a en inglés y el rendimiento de
su hijo/a en la Prueba de los Estándares Académicos de California en Lengua y Literatura en Inglés (conocida en inglés como
California English–Language Arts Standards Test) y aplicada como parte del Programa de Exámenes y Reportes Estandarizados
(conocido, por sus siglas en inglés, como el Programa STAR).
Le invitamos a asistir a una junta especial en la escuela para discutir el proceso de reclasificación y el programa recomendado para
su hijo/a el [put date in Spanish here] a las [put time in Spanish here] en [put location in Spanish here]. Llame a la oficina de
la escuela al [put phone number here] para indicar si podrá asistir. Si tiene alguna pregunta sobre la prueba CELDT o los
resultados de su hijo/a, llame al mismo numero.
Le instamos a asistir a esta importante junta y a que continúe participando activamente en el aprendizaje de su hijo/a.
Atentamente,
Superintendente/Director

Fecha

****Por favor llene la parte inferior de esta carta y devuélvalo al centro que su hijo/a asiste.****
------------------------------------------------------------------------------------------Detach-----Here---------------------------------------------------------------------------------------Nombre De El Estudiante: <type info>
Numero De ISIS: <type info>
Fecha De Nacimiento: <type info>
Fecha De Cita: ________________
Si voy a asistir a

Hora: ________________

Por favor reprogramar a Fecha: ________________

___________________________________
Firma De Padres O Tutor

Hora: ________________

________________
Fecha
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Վերջնական որոշման վերաբերյալ նամակը
Հարգելի ծնողներ կամ խնամակալներ,
Այս նամակով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Ձեր երեխան հանձնել է Կալիֆորնիայի՝ անգլերենի
իմացության զարգացման թեստը (CELDT) Ամենամյա գնահատման թեստի համար նախատեսված
2015 ժամանակամիջոցում։ Հիմք ընդունելով այս թեստի արդյունքում Ձեր երեխայի արձանագրած
ցուցանիշները՝ Ձեր երեխան վերադասակարգվել է որպես Անգլերենին վարժ տիրապետող
վերակոչված (RFEP) աշակերտ։ Ի լրումն CELDT արդյունքների՝ այս որոշումը կայացնելու
չափանիշներում ներառվել են Այլընտրանք երիտասարդության համար հանրային անկախ դպրոցների
լեզվի գնահատման թիմի կողմից իրականացված՝ Ձեր երեխայի ակադեմիական առաջադիմության
գնահատումը, STAR Renaissance շրջանակներում ընթերցանություն առարկայի գնահատման մասով
Ձեր երեխայի առաջադիմության մակարդակը և ծնողների/խնամակալների կարծիքն ու
խորհրդատվությունը։ Գնահատման արդյունքում Ձեր երեխան կվերադասակարգվի որպես
Անգլերենին վարժ տիրապետող վերակոչված (RFEP) աշակերտ ______________-ին Այլընտրանք
երիտասարդության համար հանրային անկախ դպրոցների կողմից։ Դա նշանակում է, որ Ձեր
երեխայից չի պահանջվի CELDT թեստավորում անցնել մեր կամ որևէ այլ դպրոցում կրթության
մնացյալ ժամանակահատվածի ընթացքում։
Եթե չեք

կարողացել ներկա գտնվել

ծնողներին խորհրդատվություն տրամադրելու

համար

նախատեսված հանդիպմանը, ապա խնդրում ենք ստորագրել ստորև և վերադարձնել այս նամակը Ձեր
երեխայի ուսուցչին՝ որպես հաստատում, որ համաձայն եք վերը նշված որոշման հետ և հրաժարվում
եք

Անգլերենին

վարժ

տիրապետման

վերակոչման

(RFEP)

շրջանակներում

նախատեսված

խորհրդատվական հանդիպման հետագա մասնակցության հնարավորություններից։
Հարցերի կամ մտահոգությունների դեպքում, խնդրում ենք կապ հաստատել Գնահատման բաժնի հետ
(626) 214-1823 հեռախոսահամարով։
Հարգանքներով ,

Տնօրեն/Տնօրենի նշանակած անձ

Ծնողի ստորագրություն_________

Ամսաթիվ

Ամսաթիվ_____________
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Carta De Determinacion Final

Estimados padres o tutores:
Esta carta es para informarle que su hijo(a) ha tomado el Dominio del Idioma Inglés de California
(CELDT) durante la Prueba anual de evaluación del 2015. Basado en los resultados de su hijo(a) en esta
prueba, su hijo(a) fue evaluado para reclasificación como un estudiante Reclasificado en Inglés (RFEP).
Además de los resultados del CELDT, los criterios utilizados para tomar esta decisión incluyen una
evaluación de desempeño de su hijo(a) por el Departamento de Evaluacion de Idiomas de OFY, el
rendimiento en la Prueba de Estándares de California de Inglés y Literatura (dada como parte del
exámen de lectura Star Renaissance), y el desempeño en el examen de Egreso de Escuelas de California
(CAHSEE). Como resultado de la evaluación, su hijo(a) ese legible de ser reclasificado como RFEP
el__________________ por Option for Youth Public Charter Schools. Esto significa que su hijo(a) no está
obligado a probar CELDT en nuestra escuela o cualquier otra escuela por el resto de su educación.
Si usted no pudo asistir a la reunion de consulta de los padres, por favor firme abajo y devuelva esta
carta a la maestra de su hijo como un reconocimiento de que usted esta de acuerdo con la decision
anterior y no aplicar nuevas oportunidades de asistir a una reunion de consulta para la redesignacion de
Fluido Ingles Competente.
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Evaluación en (626) 214‐1823 con cualquier
pregunta o preocupación.

Atentamente,

Principal / Principal Designee _________________________ Fecha: _____________________

Firma De Los Padres____________________________

Fecha: __________________
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Հավելված Թ

Անգլերեն սովորողի վերադասակարգման ձև
Աշակերտի մասին տեղեկություններ (Գնահատում)
Աշակերտի անունը՝

Ուսուցչի անունը՝
Դպրոցը՝ Այլընտրանք երիտասարդության համար
հանրային անկախ դպրոց

Ծննդյան ամսաթիվը՝

Ծնողի/խնամակալի անունը՝

Անկախ դպրոցը/Կենտրոնը՝
Անգլերեն սովորողի (EL) սկզբնական նախանշման
ամսաթիվը՝

Տան հեռախոսահամարը՝

Մայրենի լեզուն՝

Տան հասցեն՝

Նահանգի նույնականացման համարը՝

Քաղաքը/Նահանգը/Փոստային դասիչը՝

Աշակերտի նույնականացման համարը՝

Դասարանը՝

Չափանիշ #1 (Գնահատում)
Անգլերենի իմացության գնահատում (Կցել միավորների մասին զեկույցի
օրինակը)

Ընթերցանության հմտությունների
համեմատություն (Կցել միավորների մասին զեկույցի
օրինակը)

Պահանջը՝ Իմացության ընդհանուր մակարդակը պետք է լինի 4 (վաղ
առաջանցիկ) կամ 5 (առաջանցիկ)՝ 3 (միջին) կամ ավելի ենթամիավորներով:

CELDT-ի ամսաթիվը՝
CELDT-ի միավորների
սանդղակ

STAR Rennaisance‐ի ամսաթիվը՝

(Ստորև շրջանակի մեջ վերցնել մակարդակը)
Սկսնակ

Վաղ
միջին

Միջին

Վաղ
առաջ

Առաջանցիկ

Լսելու կարողություն _____

Սկսնակ

Վաղ
միջին

Միջին

Վաղ
առաջ

Առաջանցիկ

Բանավոր խոսք _____

Սկսնակ

Վաղ
միջին

Միջին

Վաղ
առաջ

Առաջանցիկ

Ընթերցանություն _____

Սկսնակ

Վաղ
միջին

Միջին

Վաղ
առաջ

Առաջանցիկ

Գրավոր խոսք _____

Սկսնակ

Վաղ
միջին

Միջին

Վաղ
առաջ

Առաջանցիկ

Ընդհանուր մակարդակ _____

Ընթերցանության
թեստից ընդհանուր
արդյունքը՝
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Չափանիշ #2 (Ուսուցիչ)
Լեզվի իմացության մակարդակը վերլուծող թիմի գնահատականը
Աշակերտը նաև ստանում է հետևյալ աջակցությունը՝
☐Փոքր խմբերով ուսուցման դասարաններ

☐Մեթոդիստ-ուսուցչի ծառայություններ

☐Կրկնուսուցում

(Ստորև շրջանակի մեջ վերցնել
մակարդակը)

Դրսևորել է բանավոր/գրավոր իմացության մակարդակ (Խնդրում
ենք վկայակոչել Հմտություններն ու կարողությունները
Իմացության եռաստիճան համակարգում)

Սկսնակ

Միջին

Առաջանցիկ

*Պետք է համապատասխանի առնվազն միջին մակարդակին
վերադասակարգման հավակնելու համար

Բանավոր/Գրավոր/Ը
նթերցանության
իմացության
դրսևորված
մակարդակը՝
Դասընթացների
մակարդակը՝

Սկսնակ

Հ

Միջին

Առաջանցիկ

Կ

Ա

Դասընթացների մակարդակը
Հովանավորվող
Կանոնավոր
Առաջանցիկ
*Դասընթացների մեծ մասը պետք է լինի առնվազն կանոնավոր՝
վերադասակարգման համար

Լեզվի իմացության մակարդակը վերլուծող թիմի գնահատականին առնչվող նշումները՝
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Դպրոցի ղեկավարության թույլտվությունը
Առաջարկվում է աշակերտին վերադասակարգել
որպես R‐FEP:

Այո

Ոչ

Ստորագրություններ
Ծնողին ուղղված Ծանուցում # 1՝

Ծնողին ուղղված Ծանուցում # 2՝
(Փոստով ուղարկելու ամսաթիվը)

(Փոստով ուղարկելու ամսաթիվը)

Ուսուցչի ստորագրությունը՝

Ամսաթիը՝

Տնօրենի օգնականի հաստատող
ստորագրությունը՝

Ամսաթիը՝

Ծնողի ստորագրությունը՝

Ամսաթիը՝

Թեստավորումը համակարգողի
հաստատող ստորագրությունը՝

Ամսաթիը՝

Առաջադիմության թերթիկ (ուսուցիչ)
*Դպրոցի տարածքային բաժինները պետք է հետևեն աշակերտի առաջադիմությանը վերադասակարգումից հետո
երկու տարվա ընթացքում՝ Կալիֆորնիայի գործող կանոնակարգերին և 2001 թվականի «Անուշադրության
մատնված ոչ մի երեխա» (NCLB) դաշնային ակտին համապատասխան:
Վերադասակարգումից հետո աշակերտի գրանցած
առաջընթացին հետևելը (12 ամսվա ընթացքում)
Բավարար

Անբավարար*

Ուսուցչի ստորագրությունը՝

Ամսաթիվը՝

Տնօրենի օգնականի հաստատումը՝

Վերադասակարգումից հետո աշակերտի գրանցած առաջընթացին հետևելը (24 ամսվա ընթացքում)
Բավարար

Անբավարար*

Ուսուցչի ստորագրությունը՝

Ամսաթիվը՝
Տնօրենի օգնականի հաստատումը՝

*Եթե բավարար առաջընթաց չի գրանցվել, դիմեք անգլերեն սովորողի (ELL) դասուսույցների
թիմին՝ առաջարկությունների համար:
Լրացուցիչ դիտողություններ՝
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Հավելված Ժ
Կալիֆորնիայի նահանգի
ուսուցիչների հավատարմագրման հարցերով հանձնաժողով
1900 Capitol Avenue
Sacramento, CA 95811-4213
Էլեկտրոնային հասցե՝ credentials@ctc.ca.gov
Կայքէջ՝ www.ctc.ca.gov

ԾԱՌԱՅԵԼՈՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ
Այս տեղեկագրում ներկայացվում են Հանձնաժողովի կողմից տրվող այն փաստաթղթերի ամփոփ ցանկը,
որոնք լիազորում են անգլերեն սովորողների դասավանդումը: Այս փաստաթղթերի համար պահանջվող
թույլտվությունների ու պահանջների մասին ամբողջական տեղեկություններ կարող եք ձեռք բերել
Հանձնաժողովի կայքէջից:
Անգլերեն սովորողներին դասավանդելու համար ներկայացվող պահանջները
Հետևյալ ծառայություններից որևէ մեկը մատուցելու համար նշանակված յուրաքանչյուր ուսուցիչ
պետք է ունենա աշակերտներին դասավանդելու համապատասխան թույլտվություն:





Անգլերենի իմացության զարգացման (ELD) ծրագրում դասավանդում
Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական ուսուցում (SDAIE)
Ուսումնական նյութի դասավանդում մայրենի լեզվով
Մայրենի լեզվի իմացության զարգացմանն ուղղված ուսուցում

Աղյուսակ 1-ում (էջ 3) թվարկված են Հանձնաժողովի կողմից տրվող այն փաստաթղթերը, որոնք
լիազորում են անգլերեն սովորողներին նշված ծրագրերից մեկով կամ մի քանիսով դասավանդումը:
Հանձնաժողովի կողմից ներկայումս տրվող փաստաթղթերը, որոնք լիազորում են անգլերեն
սովորողներին դասավանդումը
Անգլերեն սովորողին դասավանդման հավատարմագիր կամ երկլեզու դասավանդման թույլտվություն
Կալիֆորնիայի՝ բազմակի կամ եզակի առարկայի համար ուսուցչի հավատարմագրման ծրագրում
ընդգրկված ուսուցչի բոլոր թեկնածուները հանձնում են 1059 օրենսդրական ակտով սահմանված
անգլերեն սովորողներին դասավանդման ընդհանուր կուրսային աշխատանք (Գլուխ 711, Ստատ.
1999): 2006 թվականի հունիսին Անգլերենի սովորողին դասավանդման թույլտվությունը ներառվել է
նաև Կրթության գծով մասնագետի հավատարմագրի համար դասընթացում: Այս անձինք անգլերեն
սովորողների դասավանդման իրենց թույլտվությունը ստանում են անմիջապես իրենց դասավանդման
հավատարմագրի հետ միասին: Հավատարմագրման ծրագրի շրջանակներում երկլեզու
դասավանդման թույլտվություն ստանալ ցանկացող անձինք պետք է կապ հաստատեն Հանձնաժողովի
կողմից հաստատված երկլեզու դասավանդման թույլտվության ծրագիր ունեցող որևէ քոլեջի կամ
համալսարանի հետ: Կալիֆորնիայից դուրս վերապատրաստված անձինք պետք է բավարարեն
անգլերեն սովորողին դասավանդման կամ երկլեզու դասավանդման թույլտվության համար
պահանջվող պահանջները, որոնք ներկայացված են ստորև:
Անգլերեն սովորողներին դասավանդման թույլտվություն/CLAD վկայականներ և Երկլեզու
դասավանդման թույլտվություններ
Անգլերեն սովորողներին դասավանդման թույլտվության կամ Միջմշակութային, լեզվի և
ակադեմիական գիտելիքների զարգացման վկայականի համար պահանջները կարող են բավարարվել
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Հանձնաժողովի կողմից հաստատված Կալիֆորնիայի՝ անգլերեն սովորողների ուսուցիչների (CTEL)
ծրագրում կուրսային աշխատանքն ավարտելու միջոցով՝ հաջողությամբ հանձնելով Հանձնաժողովի
կողմից հաստատված քննությունները կամ զուգահեռաբար հանձնելով քննություններ ու կուրսային
աշխատանք: Երկլեզու դասավանդման թույլտվություն կարող է ձեռք բերվել Հանձնաժողովի կողմից
հաստատված համապատասխան քննությունները հանձնելու, Հանձնաժողովի կողմից հաստատված
երկլեզու ծրագիրն ավարտելու կամ քննություններ ու կուրսային աշխատանք զուգահեռաբար
հանձնելու միջոցով: Անձինք պետք է իրենց անձնական գործում ունենան անհրաժեշտ վավերական
որակավորում այս երկու թույլտվություններից ցանկացածի տրման պահին: Կոնկրետ պահանջների
վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Անգլերեն սովորողներին դասավանդման
թույլտվության/CLADվկայականի մասին տեղեկագրից՝ CL-628C, Երկլեզու դասավանդման մասին
տեղեկագրից՝ CL- 628B և կոդավորված նամակագրությամբ՝ 10-07:
Միջմշակութային հարցերի երկլեզու մասնագետի հավատարմագիր
Միջմշակութային հարցերի երկլեզու մասնագետի հավատարմագրի համար պետք է ունենալ
անհրաժեշտ վավերական որակավորում և ավարտել Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝
միջմշակութային հարցերի երկլեզու մասնագետի ծրագիրը: Այս հավատարմագրով թույլատրվում է
Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագիրը, ինչպես նաև անգլերեն սովորողներին՝ նշված աղբյուր
լեզվով առանձին բաժինների բաժանված ու անկախ դասերի մատուցումը կամ անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրերով դասավանդումը: Կալիֆորնիայից դուրս վերապատրաստված անձինք պետք
է խորհրդակցեն Հանձնաժողովի կողմից հաստատված ծրագիր ունեցող Կալիֆորնիայի քոլեջի կամ
համալսարանի ներկայացուցչի հետ և առաջարկություն ստանան նրա կողմից:
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Փորձնակի համալսարանական հավատարմագրեր անգլերեն սովորողին դասավանդման կամ երկլեզու
դասավանդման թույլտվությամբ
Հետաքրքրված անձինք պետք է կապ հաստատեն բազմակի առարկաների, մեկ առարկայի կամ
կրթության համակարգի մասնագետի դասավանդման հավատարմագրի՝ Հանձնաժողովի կողմից
հաստատված փորձնակի ծրագիր ունեցող քոլեջ կամ համալսարան, որն ընդունելության համար
պահանջում է անգլերեն սովորողի դասավանդման թույլտվություն: Երկլեզու դասավանդման
թույլտվություն ստանալ ցանկացող անձինք պետք է կապ հաստատեն Հանձնաժողովի կողմից
հաստատված ծրագիրը կազմակերպող ընկերության հետ կոնկրետ պահանջների մասին
տեղեկանալու համար: Փորձնակի ծրագիրն ավարտելուց հետո դիմողը պետք է հաստատի տվյալ
հաստատության լիարժեք երաշխավորությունը լիարժեք հավաստագրման համար: Հանձնաժողովի
կողմից հաստատված փորձնակի ծրագրեր ունեցող քոլեջների ու համալսարանների ցանկը կարելի է
գտնել Համալսարանի ստաժավորման հավատարմագրերի մասին տեղեկագրում՝ CL-402A:
Փորձնակի տարածքային հավատարմագրեր անգլերեն սովորողներին դասավանդման կամ երկլեզու
դասավանդման թույլտվությամբ
Փորձնակի տարածքային հավատարմագիրը դասավանդման հավատարմագիր ստանալու
այլընտրանքային ուղի է: Ծրագրի միջոցով անձը կստանա կամ անգլերեն սովորողներին
դասավանդման կամ երկլեզու դասավանդման թույլտվություն: Կոնկրետ պահանջների և
կոնտակտների մասին տեղեկություն կարելի է գտնել Փորձնակի տարածքային հավատարմագրի
վերաբերյալ տեղեկագրում՝ CL-707B:
CLAD/Երկլեզու դասավանդումը լիազորող արտակարգ թույլտվությունները
Միջմշակութային, լեզվի և ակադեմիական իմացության զարգացման (CLAD) և Երկլեզու
դասավանդումը լիազորող արտակարգ թույլտվությունները հասանելի են միայն գործատու
կազմակերպության պահանջով: Եթե ցանկանում եք աշխատանքի անցնել արտակարգ թույլտվության
հիման վրա, խնդրում ենք կապ հաստատել ձեր ապագա գործատուի հետ առավել մանրամասն
տեղեկությունների համար: Թույլտվությունն ստացող անձը դրա տրման պահին իր գործում պետք է
ունենա անհրաժեշտ վավերական որակավորում: Արտակարգ թույլտվությունները կարող են տրվել
դիմումատուին երկու անգամ՝ լիազորելով առավելագույնը երեք տարի ժամկետով ծառայության
մատուցում՝ Անգլերեն սովորողի դասավանդման/CLAD վկայականի կամ երկլեզու դասավանդման
թույլտվության համար ներկայացվող բոլոր պահանջներին համապատասխան: Կոնկրետ
պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Արտակարգ թույլտվությունների՝
Միջմշակութային, լեզվի և ակադեմիական իմացության զարգացման (CLAD) և Երկլեզու
դասավանդման թույլտվությունների մասին տեղեկագրից՝ CL-533O-CLAD-BL:

Ժամանակավոր ստաժավորման թույլտվությունները
Անգլերեն սովորողներին դասավանդման կամ երկլեզու դասավանդման թույլտվությամբ՝ բազմակի
առարկաների, մեկ առարկայի և կրթության հարցերով մասնագետի ժամանակավոր ստաժավորման
թույլտվությունները հասանելի են միայն գործատու կազմակերպության պահանջով: Եթե դուք
ցանկանում եք աշխատանքի անցնել այս թույլտվության հիման վրա, խնդրում ենք կապ հաստատել
ձեր ապագա գործատուի հետ: Կոնկրետ պահանջների վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք
ստանալ Ժամանակավոր ստաժավորման թույլտվությունների մասին տեղեկագրից՝ CL-856:
Անձնակազմի կարճաժամկետ թույլտվությունները
Անգլերեն սովորողներին դասավանդման կամ երկլեզու դասավանդման թույլտվությամբ՝ բազմակի
առարկաների, մեկ առարկայի և կրթության հարցերով մասնագետի՝ անձնակազմի կարճաժամկետ
թույլտվությունները հասանելի են միայն գործատու կազմակերպության պահանջով: Եթե դուք
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ցանկանում եք աշխատանքի անցնել այս թույլտվության հիման վրա, խնդրում ենք կապ հաստատել
ձեր ապագա գործատուի հետ: Կոնկրետ պահանջների վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք
ստանալ Անձնակազմի կարճաժամկետ թույլտվությունների մասին տեղեկագրից՝ CL-858:
Անձնակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացի ավարտական վկայականները
Անձնակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացի ավարտական վկայականը թույլ է տալիս
դրա տիրոջը անգլերեն սովորողների համար կազմակերպել Անգլերենով մատուցվող հատուկ
մշակված ակադեմիական ուսուցում՝ կոնկրետ առարկայի և դասարանի համար ունեցած անհրաժեշտ
որակավորման շրջանակներում: Վկայականն ստացող անձը դրա տրման պահին իր անձնական
գործում պետք է ունենա անհրաժեշտ վավերական որակավորում: Ընթացիկ պահանջների վերաբերյալ
տեղեկություններ կարող եք ստանալ Անձնակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացի
ավարտական վկայականների մասին տեղեկագրից՝ CL-824:

Հղում՝ Կալիֆորնիայի կրթության օրենսգիրք՝ Ենթաբաժիններ 44203 և 44253.2-ից 44253.10, և Բաժին 5,
Կալիֆորնիայի ընթացակարգային նորմեր՝ Ենթաբաժիններ 80015-ից 80016, 80021 և 80021.1, 80024.1-ից 80024.2.1,
80024.7 և 80024.8:
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Աղյուսակ 1
Անգլերեն սովորողներին դասավանդումը թույլատրող՝ Հանձնաժողովի կողմից տրվող հավատարմագրեր,
վկայականներ, թույլտվություններ և լրացուցիչ թույլտվություններ

Թույլատրված ուսուցման տեսակները

Փաստաթուղթ
Բազմակի կամ մեկ առարկայի դասավանդման հավատարմագիր՝ անգլերեն
սովորողներին դասավանդման թույլտվությամբ կամ CLAD-ի շեշտադրմամբ
Բազմակի կամ մեկ առարկայի դասավանդման հավատարմագիր՝ երկլեզու
դասավանդման թույլտվությամբ կամ BCLAD-ի շեշտադրմամբ
Կրթության հարցերի մասնագետի ուսուցման հավատարմագիր՝ անգլերեն
սովորողներին դասավանդման թույլտվությամբ
Միջմշակութային հարցերի երկլեզու մասնագետի հավատարմագիր
CLAD վկայական
Երկլեզու դասավանդման թույլտվություն
Լեզվի իմացության զարգացման մասնագետի (LDS) վկայական
BCLAD վկայական
Երկլեզու դասավանդման որակավորման վկայական (BCC)
Դասավանդման ընդհանուր հավատարմագիր
Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու (ESL) կամ Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու
ներածական ծրագրով դասավանդելու լրացուցիչ թույլտվություն
Փորձնակի համալսարանի հավատարմագիր անգլերեն սովորողին
դասավանդման թույլտվությամբ կամ CLAD-ի շեշտադրմամբ
Փորձնակի համալսարանի հավատարմագիր երկլեզու դասավանդման
թույլտվությամբ կամ BCLAD-ի շեշտադրմամբ
Փորձնակի տարածքային հավատարմագիր՝ անգլերեն սովորողներին
դասավանդման թույլտվությամբ
Փորձնակի տարածքային հավատարմագիր երկլեզու դասավանդման
թույլտվությամբ կամ BCLAD-ի շեշտադրմամբ
Աշխատանքային գործունեության նպատակով՝ պարզորոշ նախանշված
առարկաների մասնագիտական կրթության հավատարմագիր
Արտակարգ CLAD թույլտվություն
Արտակարգ BL թույլտվություն
Ժամանակավոր ստաժավորման թույլտվություն/Անձնակազմի կարճաժամկետ
թույլտվություն՝ անգլերեն սովորողներին դասավանդման թույլտվությամբ
Ժամանակավոր ստաժավորման թույլտվություն/Անձնակազմի կարճաժամկետ
թույլտվություն՝ երկլեզու դասավանդման թույլտվությամբ
Անձնակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացի ավարտական
վկայական
Անձնակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացի ավարտական
վկայական (SB 1969)
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Թույլտվություններից մի մասի դեպքում կիրառվում են սահմանափակումներ՝ կապված դասարանի և առարկայի
հետ: Տե՛ս համապատասխան տեղեկագիրը կամ զանգահարեք Հանձնաժողով՝ փաստաթղթի թույլատրման մասին
լիարժեք տեղեկություններ ստանալու համար:

1

2

Անգլերենի իմացության զարգացմանն ուղղված ուսուցում
SDAIE ................................................ Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական ուսուցում
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Մայրենի լեզվով ուսուցում ........................ Մայրենի լեզվի իմացության զարգացմանն ուղղված ուսուցում և
ուսումնական նյութի դասավանդում մայրենի լեզվով
Այլևս չի տրամադրվում, սակայն գործող հավատարմագրերի ժամկետը կարող է երկարաձգվել: Թեև
հավատարմագիրն ունեցողը կարող է օրինականորեն նշանակվել որպես անգլերենի իմացության զարգացման
(ELD) ծրագրի դասավանդող, Հանձնաժողովը չի երաշխավորում այդպիսի նշանակումը, եթե հավատարմագիրն
ունեցողը չունի ELD դասավանդման հմտություններ կամ կամ չի անցել վերապատրաստում:

3

Հավատարմագրում նշված դասարանում, միջավայրում և առարկայի շրջանակներում ELD-ի դասավանդումը
թույլատրող տարբերակը կիրառվում է միայն Բազմակի առարկաների, մեկ առարկայի կամ կրթության հարցերի
մասնագետի հավատարմագրեր ունեցող ուսուցիչների նկատմամբ: Այս տարբերակի գործողության ժամկետ է
սահմանված եղել 2008 թվականի հունվարի 1-ը: Տե՛ս կոդավորված նամակագրությունը՝ 07-16: Որոշ
թույլտվություններ ունեն սահմանափակումներ՝ կապված վկայականին հավակնելու համար կիրառվող մեթոդների
հետ: Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական ուսուցումը (SDAIE) թույլատրվում է միայն
Աշխատանքային գործունեության նպատակով՝ նախանշված առարկաների մասնագիտական ուսուցման և հատուկ
առարկաների դասավանդման հավատարմագրեր, ինչպես նաև հատուկ ուսուցման դասարանի թույլտվությամբ
ծառայությունների հավատարմագրեր ունեցողներին:
4

5 Այլևս չի տրամադրվում, սակայն վավերական փաստաթղթեր ունեցողները կարող են շարունակել աշխատել այդ
փաստաթղթերի հիման վրա:
6 Արդյունքում երբեք վկայական չի տրվում: Հանձնաժողովը հանդես է գալիս միայն որպես ծրագիրն ավարտելու
մասին տեղեկություններ պահող մարմին:

Վերաբերում է միայն հստակ CTE հավատարմագրին: CTE հավատարմագրման հնգամյա նախնական ծրագիրը չի
պարունակում SDAIE ընդգրկող դասընթաց և չի տալիս SDAIE թույլտվություն:

7

8 Կարող է տրվել երկլեզու թույլտվության հետ զուգահեռ, երբ ներկայացվում է աղբյուր լեզվի իմացությունը
հաստատող ապացույց:

Այցելեք Հանձնաժողովի կայքէջը՝ www.ctc.ca.gov
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Հավելված ԺԱ

EL ծրագրի
հիմնական
բաղադրիչները

Ծրագրի իրականացման հետ կապված հիմնական
հարցերը՝ Արդյո՞ք մեզ մոտ գործող համակարգը
ապահովում է հետևյալը՝

Սկզբնական
նախանշումն ու
գնահատումը

Այո Ոչ
Արդյո՞ք Տանն օգտագործվող լեզվի մասին հարցումն
անցկացվում է բոլոր աշակերտների հետ:
Արդյո՞ք CELDT և մայրենի լեզվի (L1) իմացության
գնահատումներն անցկացվում են ուղեցույցներին
համապատասխան:
Արդյո՞ք գնահատման արդյունքների և ծրագրի ընտրության
մասին ծնողներին ներկայացվող ծանուցումները պահվում են
տվյալների բազայում:
Ծանոթագրություն. Հատուկ կրթություն ստացող անգլերեն սովորողների
տեղաբաշխումը որոշվում է Անհատականացված կրթության ծրագրի (IEP)
թիմի կողմից: Անհրաժեշտ չէ ծնողին նամակ ուղարկել:

Անգլերենի իմացության
զարգացումը

Այո Ոչ
Արդյո՞ք բոլոր անգլերեն սովորողների ուսուցումը
կազմակերպվում է անգլերենի իմացության իրենց մակարդակին
համապատասխան Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրով
և Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրի՝ չափորոշիչներին
համապատասխանող ուսումնական պլանի կիրառմամբ:
Արդյո՞ք ուսուցիչները հետևում են Անգլերենի իմացության
զարգացման ծրագրի ընթացքին:
Արդյո՞ք Անգլերենի իմացության զարգացման ծրագրով
ուսուցումը կազմակերպվում է Տարածքային բաժնի
առաջարկությամբ:
Արդյո՞ք առաջադիմության մասին տվյալները վկայում են, որ
անգլերեն սովորողների ____%-ը գրանցում է տարեկան 1
մակարդակի առաջընթաց CELDT մակարդակների առումով:
Արդյո՞ք կիրառվում է Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրում հետ չմնալու պլան, որն օգնում է անգլերեն
սովորողներին արագացնել Անգլերենի իմացության զարգացման
ծրագրում նրանց առաջընթացը:
Ծանոթագրություն. Հատուկ կրթության ծառայություններ ստացող անգլերեն
սովորող աշակերտների համար Անգլերենի իմացության զարգացման
նպատակները պետք է ուրվագծվեն Անհատականացված կրթության
ծրագրում:
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Հիմնական
ուսումնական պլանի
հասանելիությունը

Անձնակազմի
համալրումը

Ծնողների
մասնակցությունը

Այո Ոչ
Արդյո՞ք ԲՈԼՈՐ անգլերեն սովորողներին մատուցվում են
Գլխավոր պլանով նախատեսված համապատասխան ծրագրային
ծառայություններ (Մայրենի լեզվով (L1) ուսուցում, SDAIE
(Անգլերենով մատուցվող հատուկ մշակված ակադեմիական
ուսուցում) և/կամ մայրենի լեզվով (L1) աջակցություն)՝
չափորոշիչներին և տվյալ դասարանին համապատասխան
ուսուցման հասանելիությունն ապահովելու համար:
Արդյո՞ք առաջադիմության մասին տվյալները վկայում են, որ
անգլերեն սովորող աշակերտները սովորում են
համապատասխան դասարանի համար սահմանված
ակադեմիական նյութը:
Արդյո՞ք CELDT-ի EA-A (վաղ առաջանցիկ-առաջանցիկ)
արդյունք արձանագրած անգլերեն սովորողները
ենթաունակությունների ոլորտներում դրսևորում են առնվազն
միջին (Intermediate) մակարդակի իմացություն:
Արդյո՞ք առկա է Հետ չմնալուն նպաստող պլան, որը կօգնի
անգլերեն սովորողներին հաղթահարել ցանկացած
ակադեմիական բաց:
Այո Ոչ
Արդյո՞ք անգլերեն սովորողներին ELD/SDAIE ծրագրով
ուսուցանող բոլոր ուսուցիչներն ուն BCLAD/BCC,
CLAD/LDS,SB1969/SB395 կամ մասնակցում են համապատասխան
թույլտվություն տվող դասընթացների:
Արդյո՞ք հիմնական ուսումնական պլանով ուսուցանող բոլոր
ուսուցիչներն ունեն BCLAD/BC կամ մասնակցում են
համապատասխան թույլտվություն տվող դասընթացների:
Այո Ոչ
Արդյո՞ք ամբողջ տարվա ընթացքում ծնողների/խնամակալների
համար կազմակերպվում է նվազագույնը վեց տեղեկատվական
աշխատաժողով:
Արդյո՞ք ծնողների/խնամակալների համար
աշխատաժողովներում շեշտը դրվում է անգլերեն սովորողների
համար նախատեսված ծրագրերի և ծառայությունների վրա:
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