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Սահմանափակ հնարավորություններով  
երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հնագույն 

քաղաքակրթությունից մինչև մեր օրեր 

Հովհաննիսյան Նարե 
 

Հանգուցային բառեր. հաշմանդամություն, արատ, ներառական 
ուսուցում, իրավունք, հասարակություն, բժշկական և սոցիալա-
կան մոդել, երեխայասպանություն 

«Ներառում» հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն 
կրթության, այլև հասարակական հարաբերությունների այն լայն 
շրջանակը, որն անհրաժեշտ է մարդու կենսագործունեության 
համար՝ աշխատանք, շփում, հաղորդակցում, ժամանց: 

Ներառական կրթությունը կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու հա-
մակարգ է՝ ուղղված առողջ և սահմանափակ հնարավորություննե-
րով երեխաների համատեղ կրթություն ստանալուն, հավասար 
պայմանների և հնարավորությունների ստեղծմանը: Այն համար-
վում է յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների լիարժեք բացա-
հայտման միջոցով որակյալ կրթական ծառայությունների մատուց-
ման գործընթացների ամբողջություն: 

Մեր օրերում հասարակությունը փորձում է համապատաս-
խան միջոցներ ձեռնարկել սոցիալական կյանքում հաշմանդամ-
ների լիարժեք ինտեգրման համար, որոնք հանդիսանում են տվյալ 
հասարակության լիիրավ անդամ: Նման հասարակության հիմ-
քում ընկած է մարդասիրական մոտեցումը, որը նպաստում է սահ-
մանափակ հնարավորություններով մարդկանց ընդունմանը, 
նրանց՝ որպես լիարժեք անհատի ճանաչմանը: 

Չնայած այսօր առավել քան կարևորվում է ներառական 
կրթության դերը, այնուամենայնիվ, ոչ միշտ է այդպես եղել: 

Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին առաջին փաս-
տաթուղթը «Էբերս»-ն է (մ.թ.ա. 1550թ.), որը պապիրուսի վրա 
գրված հին եգիպտական բժշկական շարադրանք է: «Ըստ վկայու-
թյունների՝ Կարմակե քաղաքում քուրմերը երգ, երաժշտություն 



 
– 279 – 

էին սովորեցնում կույրերին, որոնք կազմում էին պոետների և 
երաժիշտների հիմնական մասը, ներգրավում էին տարբեր մշա-
կութային միջոցառումներում» [10]: 

Անտիկ ժամանակաշրջանում ֆիզիկական և հոգեկան խնդիր-
ներ ունեցող երեխաների ճակատագիրը անհեռանկարային էր՝ 
ֆիզիկական արատներով մարդկանց համարում էին «ոչ մաքուր», 
այսինքն՝ չար, կախարդական ուժերի կրող: Ֆիզիկական շեղում-
ները համայնքի կողմից ընկալվում էր որպես մեղքերի համար ի 
վերուստ տրված պատիժ: 

Հին Հունաստանի մանկավարժական պրակտիկայում տարբե-
րում էին երկու տիպի մոդել՝ սպարտական (ռազմական) և աթենա-
կան (մշակույթի զարգացում): Սակայն հաշմանդամների նկատ-
մամբ վերաբերմունքը նույնատիպ էր՝ դեռևս ծննդյան պահին 
բացահայտել ֆիզիկական թերություններով երեխաներին, առանձ-
նացնել նրանց առողջներից, դրանով իսկ հոգալ պետության կայու-
նության մասին: Հիվանդ երեխաները կա՛մ մնում էին բախտի 
հույսին, կա՛մ ոչնչացվում էին: 

Կաղ, լսողության և տեսողության, մտավոր հետամնացության 
խնդիրներով ծնված երեխաները հասարակության մեջ տեղ 
չունեին: Օրենքը խտրական վերաբերմունք ուներ միայն նրանց 
նկատմամբ, որոնք հասարակության մեջ արտոնյալ դիրք էին զբա-
ղեցնում: 

Սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց հին հու-
նական հասարակության մեջ ենթարկում էին վիրավորանքների ու 
ծաղրանքի: Այսպես, «մ.թ.ա. IV դարում Հին Հունաստանում ի 
հայտ եկան ֆիզիկական արատը մատնանշող անուններ, օրինակ՝ 
Միսկելոս (Կաղ), Ռոյկոս (Ծուռ)» [4, 19]: Զարգացման շեղում ունե-
ցող երեխաներին թույլատրվում էր կրթություն ստանալ միայն 
հատուկ պայմաններում: 

Հաշմանդամների նկատմամբ նույնատիպ վերաբերմունք էր 
դսևորվում նաև Հռոմում: Այստեղ անուն-մականունները տարած-
ված էին մասնավորապես արիստոկրատների շրջանում՝ ծնողներն 
այդպես էին դրսևորում իրենց սերն ու մտատանջությունը 
երեխայի նկատմամբ: 
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Քաղաքակրթության զարգացման հետ աստիճանաբար 
Հունաստանում և Հռոմում սահմանափակվում է երեխայասպա-
նությունը: Կայսրության ստեղծումով օրենսդրության որոշ բնու-
թագրիչներ փոխվում են, և հոր իրավասությունները աստիճանա-
բար կրճատվում են: 

Հռոմեական կայսրության որոշ գավառներում ապրող ֆիզի-
կական արատներով մարդկանց սոցիալական պայմանները համե-
մատաբար դարձան բարվոք: Եգիպտոսում հաշմանդամների 
նկատմամբ հատուկ խնամք էր ցուցաբերվում, նրանց խնդիրների 
լուծումն իրենց վրա էին վերցնում ոչ միայն ընտանիքը, այլև 
հասարակական կառույցները, կառավարությունը և եկեղեցին: 

«Ալեքսանդրիայում և այլ մեծ քաղաքներում ֆիզիկական 
արատներով մարդը կարող էր հեշտությամբ գտնել իրեն հարմար 
աշխատանք, հասարակության կողմից աջակցություն և օգնու-
թյուն» [5, 2]: 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, կարող ենք փաստել, որ անտիկ 
ժամանակաշրջանում բացասաբար էին վերաբերվում հաշման-
դամներին, ինչը ստիպում էր նրանց՝ իրենց ֆիզիկական արատը 
թաքցնելու տարբեր ձևեր գտնել: Այդ նպատակով հաճախ օգտա-
գործում էին հագուստը՝ արատը քողարկելով հագնվելու ոճի մեջ: 

Օգոստոս կայսեր ժամանակաշրջանում հունահռոմեական 
քաղաքակրթության մեջ քրիստոնեության ի հայտ գալու հետ 
մեկտեղ փոխվեցին հայացքներն ու վերաբերմունքը արատներ 
ունեցող մարդկանց նկատմամբ: Հոգևոր հայրերը հեթանոսներին 
սովորեցնում էին սեր, հանդուրժողականություն թույլերի ու 
խեղճերի նկատմամբ, որոնք համարվում էին «անպետք»: 

Քանի որ աստիճանաբար հաշմանդամների նկատմամբ վերա-
բերմունքի փոփոխություններ են նկատվում, ֆիզիկական արատով 
երեխաների սպանությունը փոխարինվում է այլ միջոցներով: II 
դարում տանը անդամալույծ ունենալը դառնում է նորաոճ: Գոյու-
թյուն ուներ հատուկ շուկա, որտեղ հնարավոր էր գնել անդամա-
լույծ կամ երեք աչք ունեցող մարդկանց, հսկաների կամ գաճաճնե-
րի: Հռոմում կույր տղա երեխաներին վաճառում էին որպես թիա-
վար կամ սովորեցնում էին մուրացկանությամբ զբաղվել, իսկ 
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աղջիկներին՝ մարմնավաճառությամբ, մտավոր հետամնաց երե-
խաներին վաճառում էին որպես ստրուկ, իսկ երբեմն հատուկ 
խեղում էին, որպեսզի խղճահարություն առաջացնեին, և ավե-
լացնեին նրանց արժեքը: Հաճախ անոմալ մարդիկ Հռոմում օգտա-
գործվում էին զվարճանալու համար, հարուստ ընտանիքները 
պահում էին մտավոր հետամնաց մարդկանց որպես ծաղրածու: 

Միջնադարում, հատկապես Եվրոպայում, հաշմանդամու-
թյունը դիտվում էր որպես գերբնական ուժերի կողմից մեղքերի 
համար պատիժ: 13-14-րդ դդ. եկեղեցուն կից բացվեցին առաջին 
հոսպիտալները (մանկատները) որբ և հաշմանդամ երեխաների 
համար: Երեխաներին ծնողները կարող էին թողնել եկեղեցու 
բակում կամ կից գտնվող մենաստանի մոտ: Որոշ եկեղեցիների 
բակում հատուկ նշումներ կային արված, թե որտեղ կարելի էր 
թողնել երեխային: Նորածնին լքելը չէր համարվում հանցագոր-
ծություն: 

14-րդ դարում առաջանում են առաջին դպրոցները որբերի 
համար, որտեղ կարող էին սովորել նաև աղքատ ընտանիքների 
երեխաները: Այդ դպրոցների աշակերտները իրենց գոյությունը 
պահելու համար մուրացկանությամբ էին զբաղվում: Դպրոցները 
տղաների համար էին, իսկ աղջիկների համար բացվեցին բարեգոր-
ծական հաստատություններ, որտեղ նրանք սովորում էին կարել, 
վարել տնային տնտեսություն և այլ օգտակար հմտություններ: 

15-րդ դարի սկզբին աշխարհիկ բարերարները, որոնք ֆինան-
սավորում էին պետական կառույցներին, ծխական տները և ման-
կատները, սկսում են առավել մեծ ուշադրություն դարձնել որբերի 
և հաշմանդամների (աղքատներ, անբուժելի հիվանդներ, ծերեր, 
կաղեր) խնամքին, որով նախկինում զբաղվում էին մենաստան-
ներն ու եկեղեցին: 

18-րդ դարում բժշկական մոդելը հաշմանդամությունը վերա-
ձևակերպեց որպես ֆիզիկական անլիարժեքություն, որը ենթակա 
է բուժման: Այն կարող է և չուղղել վիճակը, սակայն շտկել թերու-
թյունների մեծ մասը, և օգնել հաշմանդամներին իրացնել իրենց 
հնարավորությունները հասարակության մեջ: 

Այս մոտեցման շրջանակներում XIX-XX դարերում փոփոխու-
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թյուններ տեղի ունեցան առողջապահության, սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտներում, առաջացան հատուկ կրթու-
թյունը, աշխատանքային վերականգնումը և մասնավոր բարեգոր-
ծությունը: 

Այսպիսով՝ ներառական կրթության գաղափարներն անցել են 
դժվարին ու երկար ճանապարհ: «Ներառական կրթության զար-
գացման մեջ էական նշանակություն ունեցան XX-XXI դարերում 
միջազգային իրավական ակտերի ընդունումը» [5, 3]: 

Հաշմանդամության խնդրի ուսումնասիրությունը նոր թափ է 
առնում 1980-ական թվականներին ամերիկյան և եվրոպական քա-
ղաքագետների և սոցիոլոգների կողմից, որի հիմքը հաշմանդամու-
թյան բժշկական («հաշմանդամությունը համարվում է անձի 
խնդիր, «հիվանդություն», որի պատճառով անձի կենսագործու-
նեությունը սահմանափակվում է» [1, 31]) մոդելն էր: Այս ուսումնա-
սիրությունների զարգացումը տեղի ունեցավ սոցիալ-քաղաքական 
այնպիսի իրավիճակում, երբ սահմանափակ հնարավորություն-
ներով մարդիկ սկսեցին դիտվել որպես փոքրամասնություն՝ ինչ-
պես ազգային փոքրամասնությունները: 

Հաշմանդամության խնդրի աստիճանական զարգացումը 
հնարավորություն ստեղծեց ուշադրությունը կենտրոնացնել հաշ-
մանդամության սոցիալական («հաշմանդամությունը դիտարկվում 
է որպես հասարակության սոցիալ-մշակութային արժեքների 
հետևանք» [1, 32]) մոդելի վրա: Մասնագետներն իրենց առջև 
խնդիր էին դրել հաշմանդամների համար սոցիալական բարեփո-
խումների և մասնագիտական ծրագրերի սովորեցման համար 
ստեղծել համապատասխան պայմաններ: 

Հետազոտողներն ընդգծում էին, որ «սահմանափակ հնարավո-
րություններով մարդիկ, չնայած իրենց ծագման և հաշմանդամու-
թյան ձեռքբերման պատճառների էական տարբերություններին, 
միևնույն է, պիտակավորվում են, և իրենց իրավունքների և հնարա-
վորությունների լիարժեք իրականացման ճանապարհին հանդի-
պում են միևնույն դժվարություններին ու խոչընդոտներին» [7, 186]: 

Հենց այս ուսումնասիրությունները էական փոփոխություններ 
մտցրին կրթական ծրագրերում և հիմք հանդիսացան բժշկության, 
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մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում մասնագետների 
պատրաստման համար: «Հաշմանդամներին հնարավորություն 
տրվեց կրթություն ստանալ բիզնեսի, համակարգչային տեխնոլո-
գիաների, իրավաբանական և այլ ոլորտներում» [8, 49]: 

1990-ական թթ. հաշմանդամության խնդրի ուսումնասիրու-
թյանը քաղաքագետներին և սոցիոլոգներին միացան նաև այլ մաս-
նագետներ՝ դարձնելով հաշմանդամության թեման ակտիվ հետա-
զոտության դաշտ: Հենց այդ շրջանում հաշմանդամությունը 
դադարեց ուսումնասիրվել միայն որպես բժշկական ախտորոշում, 
որպես հիվանդություն, պաթոլոգիա: Հաշմանդամությունը սկսեց 
ուսումնասիրվել նաև սոցիալական ոլորտում, ինչպիսիք են սեռը, 
ռասսան, տարիքը և այլն: 

Այսօր արդեն «հաշմանդամություն» հասկացությունը բնութա-
գրելիս հաշվի ենք առնում ոչ միայն բժշկա-ֆունկցիոնալ, այլև 
սոցիալ-կենցաղային, մասնագիտա-աշխատանքային և հոգեբա-
նական տվյալները: 

Որոշ գիտնականներ «հաշմանդամություն» եզրույթի փոխա-
րեն ընդունում են «կենսագործունեության սահմանափակում» 
եզրույթը, որը ներառում է «անձի ինքնասպասարկման ապահով-
ման ունակության, ինքնուրույն տեղաշարժվելու, կողմնորոշվելու, 
հաղորդակցվելու, սեփական վարքը հսկելու, ուսումնառելու և 
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու (երեխաների հա-
մար՝ նաև խաղալու) կարողությունների կամ հնարավորություն-
ների լրիվ կամ մասնակի կորուստ» [11]: 

Որքան էլ հաշմանդամության սահմանումները տարբեր լինեն, 
միևնույնն է, դրանով խնդիրը չի վերանում: Հաշմանդամություն 
ունեցող մարդիկ մշտապես բախվել և բախվում են խոչընդոտների 
և կանգնում սահմանափակումների առաջ: 

Մեր կողմից հետազոտություն է իրականացվել Վանաձոր 
քաղաքի 11 դպրոցներում՝ տնօրենների և ուսուցիչների շրջանում: 
Մասնավորապես առանձնացվել են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք 
են վերաբերմունքը ներառական կրթության նկատմամբ, ինչպիսի 
դժվարությունների են հանդիպում ուսուցիչները այդ գործընթացն 
իրականացնելիս, արդյոք անցել են համապատասխան վերա-
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պատրաստում, թե ոչ, որտեղ պետք է սովորեն ԿԱՊԿՈւ երեխանե-
րը, և ինչ առաջարկություններ ունեն ներառական կրթության 
բարելավման ուղղությամբ: 

Վերլուծելով արդյունքները, կարող ենք փաստել, որ 11 դպրոց-
ների տնօրեններից 6-ը դրական վերաբերմունք ունեն ներառական 
կրթության նկատմամբ, 2-ը՝ բացասական, 3-ը՝ մասամբ դրական: 
Բոլոր տնօրենները գտնում են, որ իրենց դպրոցում մանկավարժ-
ներն արդյունավետ են իրականացնում ներառական կրթությունը, 
բավարարված են մանկավարժահոգեբանական աջակցող խմբի 
աշխատանքից: Հանդիպող դժվարություններից նշել են նյութա-
տեխնիկական բազայի բացակայությունը, ծանր խնդրով երեխայի 
ներառման ոչ նպատակայնությունը, ծնողների կողմից խնդրի չգի-
տակցումը, բժշկական ախտորոշման ոչ լիարժեքությունը, համա-
պատասխան մասնագետների բացակայությունը, դասարաննե-
րում աշակերտների մեծ թվաքանակը, և իհարկե, խնդիր ունեցող 
երեխաների ներգրավումը լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում առողջ 
երեխաների համար: Այն հարցին, թե որտեղ պետք է սովորեն 
ԿԱՊԿՈւ աշակերտները տնօրեններից 3-ը գտնում են միանշանակ 
հանրակրթական դպրոցում, 3-ը՝ հատուկ դպրոցում, 5-ը գտնում 
են, որ թեթև խնդրով աշակերտները կարող են սովորել հանրա-
կրթական դպրոցում, ծանր խնդրով աշակերտները՝ հատուկ 
դպրոցում: Առաջարկությունները եղել են հետևյալները՝ լրացուցիչ 
դասաժամ հատկացնել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին, բարելավել ան-
հրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան, ծանր խնդրով երեխաների 
հատուկ դպրոց հաճախելը, միջավայրի և ուսումնական ծրագրերի 
հարմարեցումը, համապատասխան դասընթացների անցկացումը 
մանկավարժների և ծնողների համար, ուսումնական ժամանակի 
կրճատումը: 

Պարզվեց նաև, որ ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն հատուկ մանկա-
վարժներ: Դպրոցում նրանց բացակայությունը լրացնում են 
Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցու-
թյան կենտրոնից այդ գործառույթն իրականացնող մանկավարժ-
ները, որոնք անցել են համապատասխան վերապատրաստումներ, 
սակայն ոչ բոլորն ունեն հատուկ մանկավարժի մասնագիտական 
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կրթություն: Բնականաբար այս գործոնը իր ազդեցությունն ունի 
ԿԱՊԿՈւ աշակերտների հետ աշխատանքի արդյունավետության 
տեսանկյունից: 

Վերլուծելով ուսուցիչների կողմից գրանցված արդյունքները 
(հարցմանը մասնակցել են 11 դպրոցներից 55 ուսուցիչ)՝ եկանք 
այն եզրակացության, որ ուսուցիչների զգալի մասը չէր կարողացել 
հստակ սահմանել իր աշակերտի խնդիրը, որի համար գրում է 
անհատական ուսուցման պլան: Որոշ ուսուցիչներ ԿԱՊԿՈւ աշա-
կերտների թվին էին դասել նաև հուզակամային և հոգեբանական 
խնդիրներ ունեցող, դյուրագրգիռ աշակերտներին, որոնք, ըստ 
վերջին փոփոխությունների, կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք չունեն: Կարող ենք արձանագրել, եթե ուսուցիչը 
հստակ չգիտի իր աշակերտի խնդիրը թեթև, միջին, թե ծանր 
աստիճանի է, ապա ինչպես կարող է ճիշտ սահմանել աշխա-
տանքի նպատակը, և արդյունավետ կազմակերպել ուսուցման 
գործընթացը: 

Ներառական կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը միա-
նշանակ չէ: Ուսուցիչների մի մասը (դրական պատասխան է տվել 
28 ուսուցիչ) գտնում է, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներն ինտեգրվում են 
հասարակության մեջ, կարողանում են ազատ շփվել, չկա խտրա-
կան վերաբերմունք, ներգրավվում են ուսուցման գործընթացում, 
իրենց դասարանական խմբում, երեխաները դառնում են ավելի 
կարեկից, հանդուրժող: Մյուս մասն էլ (բացասական պատասխան 
է տվել 27 ուսուցիչ) կարծում է, որ այն առաջացնում է լրացուցիչ 
խնդիրներ, թե՛ ուսուցիչների, թե՛ աշակերտների համար: Ուսուց-
չից պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք, սակայն իրականում 
երեխաները չեն ներառվում, այլ առաջացնում են նոր խնդիրներ: 
Ուսուցիչները միանշանակ գտնում են, որ կա համակարգային 
փոփոխությունների կարիք: 

Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարող ենք 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

1. ներառական կրթությունը դեռևս լիարժեք չի իրականաց-
վում հանրակրթական դպրոցում: 

2. Ներառական կրթության արդյունավետ իրականացման 
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համար անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, 
որոնք բացակայում են: Չկա նյութատեխնիկական բազա, 
սակավ է հատուկ մասնագետների թիվը, չի իրականացվում 
ուսուցիչների պատրաստվածության և ծնողների շրջանում 
իրազեկվածության բարձրացում: 

3. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները դեռևս լիարժեք չեն ներառվում 
ուսումնական գործընթացին, մասնավորապես ծանր 
խնդրով աշակերտները: 

4. Ուսուցիչները բազում դժվարություններ ունեն, որոնցից 
բխող խնդիրները ոչ թե լուծվում, այլ շրջանցվում են: 

5. Ներառական կրթության նկատմամբ կա տարակարծու-
թյուն՝ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները ինչ որ չափով սոցիալակա-
նացվում են, սակայն ուսումնական առումով ստեղծում են 
մի շարք դժվարություններ: 

6. Կա համակարգային փոփոխությունների կարիք: 
Այս հիմնախնդրի լուծմանն էլ կնվիրվեն մեր հետագա ուսում-

նասիրությունները: 
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Отношение к детям с ограниченными возможностями  
с древнейшей цивилизации до наших дней 

Оганнисян Наре 
Резюме 

Ключевые слова: инвалидность, порок, инклюзивное обучение, право, 
общество, медико-социальная модель, детоубийство 

Люди с ограниченными возможностями постоянно сталкивались и 
сталкиваются с препятствиями и ограничениями. Чтобы понять проблему 
инвалидности, в нашей работе говорится о древних временах, о том, как 
относились к детям с дефектами, как происходил переход от человеконе-
навистности к гуманизму. 

В древней цивилизации ребенок принадлежал не семье, а племени. 
Если в семье родился ребенок, который не мог быть полезным для 
общества, было рекомендовано убить его. С развитием цивилизации 
убийства детей в древнем мире постепенно ограничиваются. 

Сегодня общество, применяя гуманитарный подход, пытается 
принять соответствующие меры для полной интеграции людей с ограни-
ченными возможностями в общественную жизнь, которые являются 
полноправными членами этого общества. 

Как в мире, так и в Армении наблюдается переход к инклюзивному 
обучению, то есть дети с физическими и умственными проблемами 
должны учиться в общеобразовательной школе. Наше исследование, 
проведенное в школах (в котором приняли участие 11 директоров и 55 
учителей из школ Ванадзора), свидетельстует, что инклюзивное образова-
ние еще не полностью реализовано в общеобразовательной школе, для чего 
нужны соответствующие условия и материально-техническая база. 
Количество специалистов не велико, не проводятся подготовки учителей и 
мероприятия, направленные на повышение осведомленности среди 
родителей. Дети с ограниченными возможностями, особенно с тяжелыми 
проблемами, еще не полностью интегрированы в процесс обучения. У 
учителей много трудностей, а проблемы, которые вытекают из них не 
решаются, а игнарируются. И наконец, есть необходимость в системных 
изменениях. 
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Attitude to Children with Disabilities Starting  
from Ancient Civilization to Our Days 

Hovhannisyan Nare 
Summary 

Key words: disability, disease, inclusive education, law, society,      
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People with disabilities have constantly been facing and are still facing 
obstacles. To understand the issue of disability, in our work we reflect on 
ancient times, how children with defects were treated, how the transition from 
misanthropy to humanism took place. In ancient civilization, the child did not 
belong to the family but to the polis or the tribe. If a defective child was born to 
a family and he could not be of any use to society, it was advised to kill him. 
With the development of civilization, child murder was gradually limited. 

Today, the society, manifesting a humanitarian approach, is trying to take 
appropriate measures for the full integration of people with disabilities into 
public life, who are full members of this society. Both in the world and in 
Armenia, there is a transition to inclusive education, that is, children with 
physical and mental problems must study in a comprehensive school. 

The research we carried out in schools (11 headmasters and 55 teachers 
from Vanadzor schools participated in it) indicates that inclusive education is 
not still being fully implemented in a comprehensive school, for that 
appropriate conditions, material and technical resources are required. The 
number of special specialists is small; teacher training and awareness among 
parents are not raised. Children with special educational needs, especially those 
with severe problems, are not yet fully integrated into the learning process. 
Teachers have numerous difficulties, and the problems that arise from them are 
not solved but ignored. Finally, there is a need for changes in the system. 
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