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Դասընթացի ներածությունը,  նպատակներն ու խնդիրները 

 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Տարրական կրթության մանկավարժություն>> առարկան առաջատար տեղ է 

զբաղեցնում ապագա ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստման գործում: 

Մանկավարժական գիտելիքների նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումները 

պահանջում են, որպեսզի այս դասընթացն իր մեջ ներառի և ինտեգրի տեսական և 

տեխնոլոգիական հատվածներ: 

 <<Տարրական կրթության մանկավարժություն>> դասընթացը կազմված է՝ հաշվի 

առնելով քառամյա տարրական դպրոցի ինքնատիպությունը, կրթության այդ օղակի 

խնդիրների և նպատակների արդյունավետ իրականացման 

մանկավարժամեթոդական նորարարական սկզբունքները, աշակերտակենտրոն 

կրթադաստիարակչական գործընթացի հումանիստական դրույթները և տարրական 

կրթության հիմնական խնդիրը՝ ապահովել կրթական այնպիսի միջավայր, որը 

կնպաստի կրտսեր դպրոցականի անձի զարգացմանն ու արժեհամակարգի 

ձևավորմանը, կսովորեցնի սովորել, կաջակցի ազգային և համամարդկային 

արժեքների ձեռքբերմանը, կնախապատրաստի կրթության հետագա օղակներում 

ուսումնառությունը շարունակելուն։ 

 

Առարկայի նպատակն է ուսանողներին զինել մասնագիտական գիտելոքներով, 

կարողություններով և հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից 

մանկավարժական գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու համար:  

Առարկայի խնդիրներն են՝  

 Ուսանողներին ծանոթացնել կրտսեր դպրոցի մանկավարժության 

ֆունդամենտալ տեսական դրույթների և ժամանակակից 

մանկավարժական մտքի զարգացան հիմնական ուղղությունների հետ;  

 Խթանել ուսանողների հետաքրքրությունը պրակտիկ մանկավարժական 

գործունեության և մանկավարժական ստեղծագործության նկատմամբ 

 Նպաստել ապագա մանկավարժի մասնագիտական-մանկավարժական 

մտածողության ձևավորմանը;  

 Բացահայտել մանկավարժության մարդասիրական, մարդաբանական 

բնույթը;  

 Ապագա մանկավարժներին զինել մանկավարժական տեխնոլոգիաներով, 

մեթոնդերով, ձևերով, միջոցներով և հնարներով աշխատելու 

կարողություններին: 

Ընդհանուր կոմպետենցիաներ.  

 գործիքային՝ գիտական, սոցիալական և այլ խնդիրների վերաբերյալ ձեռք է 

բերում գիտելիքներ և ձևավորում դատողություններ` օգտագործելով 

ժամանակակից կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,  



 սոցիալ-անձնային` ցուցաբերում է ստեղծագործական հատկություններ, հոգ է 

տանում կատարվող աշխատանքի որակի մասին, կարող է աշխատել ինչպես 

ինքնուրույնաբար, այնպես էլ թիմում. ցուցաբերում է մանկավարժական 

կրթվածություն և կենսական իրավիճակներում կիրառում մանկավարժական 

հենքային գիտելիքները, հասկանում է իր մասնագիտական գործունեության 

սոցիալական նշանակությունը, կարող է կանխորոշել դրա հետևանքները և 

պատրաստ է կրել պատասխանատվություն իր որոշումների համար; 

 իր մասնագիտական գործունեության  հետևանքների գնահատման ժամանակ  

իրավական  և էթիկայի նորմերի  վերաբերյալ  գիտելիքների օգտագործման 

կարողություն, 

 կատարված աշխատանքների արդյունքների  ձևակերպման  և գրավոր կամ 

բանավոր դրանց ներկայացման կարողություն: 

 

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ` 

 Տիրապետում է կրտսեր դպրոցականի տարիքային և հոգեբանական 

առանձնահատկություններին, 

 Ձեռք է բերում հենքային պատկերացումներ մանկավարժական 

հասկացությունների մասին, 

 Ունենում է հենքային պատկերացումներ ուսուցման, կրթության սկզբունքների 

վերաբերյալ 

 

Ակնկալվող ուսումնական արդյունքները` 

Առարկայական մոդուլների ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողները ` 

Կիմանան`  

<<Տարրական կրթության մանկավարժություն>> առարկայի 

ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, առարկայի տեղը մանկավարժական 

գիտությունների համակարգում, կապը այլ գիտությունների հետ, սկզբնական 

կրթության մանկավարժության հետազոտման մեթոդները, մանկավարժության 

հիմնական ուղղությունները, կրտսեր դպրոցականի զարգացման 

առանձնահատկությունները, անձի զարգացման գործաոնները, ՀՀ կրթական 

համակարգի կառուցվածքը, կրտսեր դպրոցի ուսուցչիններին ներկայացվող 

պահանջները, ուսուցման սկզբունքները կրտեր դպրոցում, ուսուցման մեթոդները 

կրտսեր դպրոցում, ոսւոցման կազմակերպման ձևերը և տեսակները, 

ստեղծագործական մտածողության խթանումը կրտսեր դպրոցում, կրտսեր 

դպրոցականի գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

Կկարողանան`  

 ուսումնասիրել և վերհանել կրտսեր դպրոցականի տարիքային և 

անհատական առանձնահատկությունները, 

 կազմակերպել մանկավարժական գործընթացը հումանիստական, 

անձնակողմնորոշիչ մանկավարժության սկզբունքների հիման վրա, 

 հետազոտել կրտսեր դպրոցականների ուսման դրդապատճառները և 

դասակարգել դրանք, 

 կիրառել մանկավարժական տեխնոլոգիաներ կրտսեր դպրոցում: 



 

Կտիրապետեն`  

 սկզբնական կրթության համակարգում մանկավարժական 

գիտահետազոտական մեթոդներին, 

 սկզբնականկրթությանհամակարգումուսուցման և 

դաստիարակությանմեթոդներին, 

 սկզբնական կրթության համակարգում ուսուցման և դաստիարակության 

սկզբունքներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄՈԴՈԻԼ 1 

ԹԵՄԱ 1. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԵՎ ՆՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  

               ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ԹԵՄԱ 2. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ,  

                 ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԹԵՄԱ 3-4. ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։  

                     ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ   

                    ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ՄՈԴՈԻԼ 2 

ԹԵՄԱ 5-6   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ  

                     ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԹԵՄԱ 7-8. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

                   ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  

                   ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

ՄՈԴՈՒԼ 3 

       ԹԵՄԱ 9-10.  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ։  

                  ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ    

                   ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ։ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
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                       ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ. ՆՐԱՆՑ ԴԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  

                     ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

ՄՈԴՈՒԼ 4 

ԹԵՄԱ 13. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

                 ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ  

                ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ        

                  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԹԵՄԱ 14. ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

                 ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ    

                 ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԹԵՄԱ 15. ԱՆՁՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ  

                     ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԹԵՄԱ 16. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 

ՄՈԴՈԻԼ 1 

ԹԵՄԱ 1. 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԵՎ ՆՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Հանրակրթության համակարգում կարևոր օղակ է տարրական դպրոցը, որի 

նպատակը կրտսեր դպրոցականների մտավոր, հոգեկան գործընթացների, 

ֆիզիկական կարողությունների, լեզվամտածողության զարգացումն է, հայեցի 

հոգեկերտվածքի և արժեհամակարգի ձևավորումը։ Նշված նպատակների 

արդյունավետ իրականացման գործընթացում կարևոր է տարրական դպրոցի 

ուսուցիչը, ում մասնագիտական պատրաստությամբ, կոմպետենտությամբ և 

աշխատանքի որակով Է նաև պայմանավորված մեր հասարակության առաջընթացը։ 

Տարրական դպրոցի ուսուցիչը միաժամանակ պատասխանատու է երեխայի 

առողջության և կյանքի, գիտելիքների յուրացման մակարդակի, կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորման, նրա սոցիալականացման, կրթության 

շարունակականության ապահովման համար։ 

Պատահական չէ, որ մեր հասարակությունը տարրական դպրոցի ուսուցչին է 

վստահում իր համար ամենաթանկը՝ մեր փոքրիկ քաղաքացիներին և մեր երկրի 

ապագան, ինչպիսին մանկավարժի աշխատանքի արդյունքն է, այդպիսին էլ կլինի 

մեր հասարակության վաղվա օրը։ 

Աներկբա է, որ տարրական դպրոցի ուսուցիչն աշակերտի համար 

հեղինակություն է, իսկ նրա խոսքը՝ օրենք։ Սա էլ ավելի է բարձրացնում ուսուցչի 

պատասխանատվությունը սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

արդյունավետ կազմակերպան հարցում։ 

«ՀՀ հանրակրթության մասին օրենքը» սահմանում է ընդհանրական 

պահանջներ, որոնք վերաբերում են բոլոր ուսուցիչներին։ Սակայն տարրական 

դասարանների ուսուցչին ներկայացվող պահանջներն ինքնատիպ են և ունեն նաև 

այլ բնութագրիչներ։ Դրանք հիմնականում պայմանավորված են երեխայի 

բարձրարժեքությամբ, նրա տարիքային առանձնահատկություններով, տարրական 

կրթության արդիական խնդիրներով և բովանդակությամբ, հասարակական 

միջավայրին ինտեգրվելու պահանջով, նորագոյացություններով, ճգնաժամային 

փուլի խնդիրներով և մանկավարժի մասնագիտական կոմպետենտությամբ։ Վերջինս 

ոչ թե պիտի հանդես գա որպես գիտելիքներ փոխանցողի, այլ երեխային աջակցողի, 

գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացում ուղեկցողի դերում։ 

Ուսուցչի կարևորագույն գործառույթը սովորողների ուսուցման, 

դաստիարակության և զարգացման գործընթացները մանկավարժորեն կառավարելն 

է՝ հաշվի առնելով նրանց հոգեբանական, տարիքային առանձնահատկություններն 

ու ընդունակությունները, զարգացման մակարդակը, կրթական կարիքները՝ 

ստեղծելով համապատասխան մանկավարժական պայմաններ։ 

Մանկավարժական գործընթացի կառավարումը նախևառաջ սկսվում է 

նպատակի առաջադրումից, սովորողների ֆիզիկական և հոգեկան 

առանձնահատկությունների հաշվառումից, առանց որոնց հնարավոր չէ 

արդյունավետորեն իրականացնել մանկավարժական գործընթացը։ 



Սանկավարժական գործընթացի արդյունավետ իրականացման համար կարևոր 

են նաև մանկավարժական հայտորոշումը և արդյունքների կանխատեսումները, 

որոնք ուսուցչին տալիս են մեկ քայլ առաջ տեսնելու, սեփական գործունեության 

արդյունքները նախագծելու հնարավորություն։ 

Սանկավարժական գործընթացի կառավարումն իրականացնում է որոշակի 

փուլերով. 

♦ ուսուցչի վարած ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բովանդակության 

նախագծում, 

♦ արդյունքների կանխատեսում, 

♦ աշխատանքի պլանավորում, 

♦ նպատակների փուլային իրականացում, 

♦ արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում։ Տարրական  դպրոցի  ուսուցչի  

կարևոր  մասնագիտական որակներ են՝ առարկայական գիտելիքների 

առկայությունն ու համակարգայնությունը, ուսուցման մեթոդների, 

տեխնոլոգիաների, միջոցների ու ձևերի տիրապետումը, նորարարական 

մոտեցումների ու մասնագիտական համոզմունքների առկայությունը և այլն։ 

Մասնագիտական կարևոր հատկանիշներ են նաև աշխատասիրությունը, 

կարգապահությունը, խոսքի և հաղորդակցման մշակույթը, 

կազմակերպվածությունը, պահանջկոտությունը։ 

Տարրական դպրոցի ուսուցչի համար կարևոր անձնային որակներ են 

մարդասիրությունը, բարությունը, մանկավարժական տակտը, 

համբերատարությունը, պատասխանատվությունը, լավատեսությունը, 

ապրումակցումն ու հուզական հավասարակշռվածությունը, ընկերասիրությունը, 

սկզբունքայնությունը և այլն։ 

Այսպիսով, եթե ընդհանրապես ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող 

առաջնահերթ պահանջներից է մասնագիտական գիտելիքների և մանկավարժական 

կարողությունների առկայությունը, ապա տարրական դպրոցի ուսուցչի համար 

առաջնային են նրա անձնային որակները, երեխաների նկատմամբ սերը, 

հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունները։ 

Ի. Պ. Պոդլասին առանձնացնում է մանկավարժական կարողությունների 

հետևյալ խմբերը՝ կազմակերպչական, դիդակտիկ, զգայական, հաղորդակցական, 

սուգեստիվ, հետազոտական, գիտական֊ճանաչողական, որոնք ապահովում են 

ուսուցչի գործունեության արդյունավետությունը։ Դիտարկենք դրանք 

առանձին֊առանձին. գրել աղբյուրը [1]: 

1. Կազմակերպչական, աշակերտների հետ իրականացվող 

կրթադաստիարակչական աշխատանքը պլանավորելու և կազմակերպելու, այդ 

գործընթացում պարտականությունները բաշխելու, արդյունքներն ամփուիելու ու 

վերլուծելու, ունակությունները։ 

2. Դիդակտիկ, ուսումնական նյութի բովանդակության ընտրության, 

դրանց ընկալմանը նախապատրաստելու, ուսումնական գործընթացի 

հետաքրքրաշարժությունն ու մատչելիությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

զննականությունն ապահովելու, աշակերտների ճանաչողական 

հետաքրքրությունները ձևավորելու և ընդարձակելու, ինքնադրսևորման 



կարողությունների զարգացումը խթանելու ուսուցչի կարողությունները։ 

3. Զգայական, երեխայի ներաշխարհ ներթափանցելու, նրան 

ապրումակցելու, նրա հուզական վիճակը հասկանալու, օբյեկտիվորեն գնահատելու 

և աջակցելու, հոգեկան առանձնահատկությունները և ընդունակությունները հաշվի 

առնելու որակները։ 

4. Հաղորդակցական, աշակերտների, նրանց ծնողների, գործընկերների և 

տնօրինության հետ ճիշտ հարաբերություններ հաստատելու կարողությունները։ 

5. Հուզակամային, աշակերտների վրա կրթադաստիարակչական 

գործընթացի հուզակամային ներգործության ապահովելու ունակությունները։ 

6. Հետազոտական, մանկավարժական գործընթացը հետազոտելու, 

մանկավարժական տարաբնույթ հիմնախնդիրները բացահայտելու, 

մանկավարժական գործընթացում առկա թերություններն օբյեկտիվորեն 

գնահատելու, շտկելու և ստեղծված տարբեր իրավիճակներից դուրս գալու 

ունակությունները։ 

7. Դիտական-ճանաչողական առարկայական, 

մանկավարժահոգեբանական այլ բնագավառներից ունեցած գիտե¬լիքները և 

կարողությունները անընդհատ զարգացնելու և կատարելագործելու 

անհրաժեշտության գիտակցում և դրանք իրականացնելու ունակություններ [4]: 

Հենքային մանկավարժական ընդունակությունների շուրջ այլ մոտեցումներ 

ունի ռուս մանկավարժ Ն.Վ.Կուզմինան։ Նա մանկավարժի համար առաջնահերթ է 

համարում նախագծային, կառուցողական, կազմակերպչական, զգայական, 

եաղակամային հաղորդակցական, խոսքային, ստեղծագործական, ակադեմիական, 

դիդակտիկ կարողությունները։ 

Անառարկելի է, որ մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությունը 

պայմանավորված է ուսուցչի ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնային 

որակների համալիրի առկայու թյամբ։ 

 

Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական վարպետության 

բաղադրիչները 

 

Տարրական դպրոցի ուսուցչի աշխատանքն առանձնահատուկ է իր նպատակով 

ու խնդիրներով, բովանդակությամբ, միջոցներով ու ձևերով։ Նրա մանկավարժական 

գործունեության արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է իր 

մանկավարժական վարպետությամբ, որն իր մեջ ներառում է մասնագիտական 

գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների համակարգը, 

♦ մասնագիտական և անձնային որակները, 

♦ մանկավարժական գործունեություն վարելու համար անհրաժեշտ 

ունակությունները, 

♦ մանկավարժական   հաղորդակցման   կարողությունն   ու խոսքի մշակույթը, 

♦ մանկավարժական տակտը և բարեկրթությունը, 

♦ մանկավարժական տեխնիկան, 

♦ մանկավարժական իմիջը, 



♦ մանկավարժական անդրադարձը (ռեֆլեքսիան)։  

Մանկավարժական վարպետության կարևոր բաղադրիչն է մանկավարժական 

տեխնիկան, որն աշակերտների վրա արդյունավետ մանկավարժական 

ներգործություն ապահովող մեթոդների համակարգի կիրառելու հմտությությունն է՝ 

անհրաժեշտ կարողությունների, հմտությունների, շփման հարալեզվական 

միջոցների ամբողջությունն է։ Շփման հարալեզվական միջոցները ներառում են 

ուսուցչի խոսքի մշակույթը, այսինքն՝ նրա ճիշտ առոգանությունը, դիմախաղը, ձայնի 

տեմբրը, ժեստերը և այլն։ Այս առումով Ա.Ս.Մակարենկոն գրում է. «Ես դարձա իմ 

գործի վարպետ միայն այն ժամանակ, երբ սովորեցի «արի՛ այստեղ» 

արտահայտությունն ասել 15-20 տարբեր առոգանությամբ, տարբեր միմիկայով ու 

ձայնով»։ 

Ուսուցչի վարպետության կարևոր բնութագրիչ է նաև մանկավարժական 

հաղորդակցման կարողությունը։ Այն ուսուցչի և աշակերտի հարաբերության ձև է, 

նրա մանկավարժահոգեբանական ներգործությունն աշակերտների վրա՝ ստեղծելու 

համար անկաշկանդ և վստահելի հարաբերություններ։ Մանկավարժական 

հաղորդակցումը ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցային փոխհարաբերությունների 

կազմակերպման և զարգացման,  փոխմբռնման և փոխազդեցության 

բազմաբաղադրիչ գործընթաց է, րը բխում է նրանց համատեղ գործունեության 

նպատակներից։ Մանկավարժական մասնագիտական մշակույթը ենթադրում 

բազմապիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են սերը երեխայի նկատմամբ, նրանց հետ 

համագործակցելու կարողությունը, հաղորդակցման ժամանակ վերապրվող 

ուրախությունը, երեխաների հետաքրքրությունների հավատարիմ 

պաշտպանությունը, արդարամտությունն ու պարկեշտությունը [1]: 

Սովորող-ուսուցիչ հաղորդակցման միջոցով իրագործվում է սոցիալական, 

բարոյական, մշակութային, գեղագիտական, էկոլոգիական արժեքների փոխանցումն 

աճող սերնդին։ Ըստ Ս.Լ Ռուբինշտեյնի՝ «Հաղորդակցումը վերաբերմունք է 

աշխարհի, ուրիշ մարդկանց և ինքն իր նկատմամբ» [5]: 

Ընդհանրապես մանկավարժի, մասնավորապես տարրական դպրոցի ուսուցչի 

համար աշակերտների հետ հարաբերվելիս կարևոր է հաղորդակցման ոչ միայն 

խոսքային, այլև ոչ խոսքայինը՝ հարալեզվական ձևը։ Ոչ խոսքային հաղորդակցման 

ձևեր են ժեստերը, դիմախաղը, հայացքը, կեցվածքը, խորհրդանշանային 

համակարգը և այլն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ առանց դիմախաղի 

և սառը կեցվածքով ուսուցչի դեպքում աշակերտը կորցնում է տեղեկույթի 10-15 

տոկոսը։ Կարևորում ենք նշել, որ կրտսեր դպրոցականները շատ զգայուն են 

ուսուցչի հայացքի, դիմախաղի, շարժուձևի հանդեպ։ 

Ըստ Լ. ԱՄիքայելյանի՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի համար հաղորդակցման 

մշակույթի համատեքստում առաջատար հն դառնում երեխան՝ որպես 

հաղորդակցման սուբյեկտ, ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևերը՝ 

մարդասիրական դիրքորոշումներ, նորմեր, վարքի կանոններ  և նմուշներ, 

վարքագիծ։ 

...Դասվարի համար առաջին հերթին կարևոր է կրտսեր դպրոցական տարիքի 

ինքնատիպության, երեխայի կյանքի սոցիալական և մշակութային 

առանձնահատկությունների, նրա ներաշխարհի բարդության և ոչ միանշանակ 

լինելու պարագան հաշվի առնելը» [3]: 



Մանկավարժների մասնագիտական պատրաստականության և հմտությունների 

մակարդակով է պայմանավորված աճող սերնդի ոչ միայն կրթվածության ցուցանիշը, 

այլև արժեհամակարգը։ Ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը 

պայմանավորված է այդ գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման, 

գիտելիքների փոխանցման հարցերում ուսուցչի կոմպետենտությամբ։ 

Առաջին անգամ ՀՀ Կրթական պետական չափորոշիչների հիմքում դրվեց ոչ թե 

ավանդական ԳԿՀ-ն (գիտելիք, կարողություն, հմտություն), այլ դրանց արդյունավետ 

համադրումը՝ որպես կրթության վերջնարդյունք։ 

ժամանակակից մասնագիտական կրթության համակարգը հիմնվում է 

կոմպետենտային, գործունեական, համակարգային մոտեցումների վրա։ 

Կոմպետենտությունը գործունեության սուբյեկտի մասնագիտական որակների 

համալիրի ձեռքբերումն է, որը ենթադրում է համապիտանի (ունիվերսալ) 

գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և անձնային որակների 

դրսևորում։ Կոմպետենտությունը անձի կողմից որոշակի մասնագիտական 

որակների համակարգի տիրապետումն է, իսկ կոմպետենցիան՝ սովորողի 

գործունեության ընթացքում առարկայացված գիտելիքների, կարողությունների, 

անձնային որակների, գործնական փորձառության համակարգը, որով էլ որոշվում է 

ցանկացած գործունեությանը անձի պատրաստ լինելը։ 

Ուշագրավ է XX դարի հոգեբան Կառլ Ռոջերսի «,Հարցեր,,, որ կուղղեի ինքս 

ինձ, եթե ուսուցիչ լինեի» զեկույցում ներկայացված այն միտքը, թե ուսուցիչը 

պարտավոր է իր մանկավարժական գործունեությունն սկսել ներքոբերյալ հարցերի 

ճիշտ ու ազնիվ պատասխանի դեպքում. 

Կարո՞ղ եմ արդյոք մտնել սովորող և հասակ առնող երեխայի ներաշխարհ։ 

Կարո՞ղ եմ այդ աշխարհին վերաբերվել առանց նախապաշարումների ու 

կանխակալության, անձնական ու զգայական ճիշտ գնահատական տալ երեխայի 

դրսևորումներին։ 

1. Կարո՞ղ եմ սովորողների հետ հաստատել բաց, զգացմունքային, փոխադարձ 

վստահության վրա հենված փոխհարաբերություններ, որից դուրս չմնա ոչ մեկը։ 

2. Կարո՞ղ եմ արդյոք հայտնաբերել իմ դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտի 

հետաքրքրությունների շրջանակը և ուղղորդել նրան՝ զարգանալու այդ ուղղությամբ։ 

3. Կարո՞ղ եմ օգնել իմ աշակերտներին պահպանելու հետաքրքրասիրությունն 

իր և իրեն շրջապատող աշխարհի նկատմամբ։ 

4. Ունե՞մ արդյոք այնքան ստեղծարար ուժ, որ կարողանամ մեր երեխաների 

մեջ զարգացնել սեր ու հետաքրքրասիրություն գրքերի ու գիտելիքների, այլ 

աղբյուրների նկատմամբ։ 

5. Կարո՞ղ եմ ընդունել և խրախուսել այն բոլոր անկատար գաղափարներն ու 

մտահղացումները, որ ծնվում են սովո սովորողների գլխում։ Կարո՞ղ եմ զարգացնել 

բոլոր ոչ ստանդարտ վարքի ու մտքի տեր երեխաների ստեղծագործական   

մտածողությունն ու ունակությունները։ 

6. Կկարողանա՞մ օգնել երեխային մեծանալու որպես անհատականություն, 

այնպիսին, որի մեջ գաղափարները զգացմունքներ կառաջացնեն, իսկ 

զգացմունքները՝ գաղափարներ։ 

Այս հարցերի պատասխաններով, կարծում ենք, կարելի է հստակորեն 

պատկերացում կազմել ուսուցչի հոգեբանամանկավարժական դիմանկարի մասին։ 



ժամանակակից կրթական համակարգում տարրական դպրոցի 

կոմպետենտ ուսուցչի պատրաստումը համարվում է գերակա խնդիրներից 

մեկը։ Անընդհատ փոփոխվող ժամանակակից դպրոցն զգում է կոմպետենտ, 

մրցունակ այնպիսի մանկավարժների կարիք, ովքեր ունակ են 

ստեղծագործաբար լուծել մասնագիտական խնդիրները, ինքնուրույն 

հայթայթել գիտելիքներ, կիրառել դրանք և ձևավորված մանկավարժական կա-

րողություններով պատրաստ կլինեն մասնագիտական շարունակական 

կատարելագործման։ 

Մանկավարժական մասնագիտական կոմպետենտության բաղադրիչ է 

անդրադարձը (ռեֆլեքսիան)։ Այն անձի կողմից ներքին հոգեկան գործընթացների և 

վիճակների ճանաչումն է, մարդու ներհայեցողությունը՝ ուղղված սեփական 

գործողությունների, ներքին վիճակների, զգացմունքների, ապրումների 

իմաստավորմանը, վերլուծությանը և համապատասխան եզրահանգումների 

կատարմանը։ Մանկավարժի գործունեության մեջ անդրադարձը էական 

նշանակությունը ունի, քանի որ մասնագիտական փորձի և նրա ռեֆլեքսիայի 

զուգորդումն է հանգեցնում մասնագիտական զարգացման և կատարելագործման։ 

Կարդանք և պատրաստվենք քննարկման։ 

Ուսուցիչ դաստիարակը պետք է լինի համբերատար, ուշադիր, հոգատար, 

սիրի իր սաներին, լինի կրթված ու դաստիարակված, անընդհատ ու անդադար 

հարստացնի իր գիտելիքները, նյութը մատուցի պարզ (ոչ պարզագույն) ու 

հասկանալի, մատչելի ու հասանելի, ն ա  պետք է լինի ոչ կրկնվող, այլ մշակող, 

վերլուծող, համադրող, պարզաբանող, մեկնաբանող... խոսքը՝ պատկերավոր, 

գրավիչ, օրինակներով հարուստ։ 

Եսայի Նշեցի 

Վատ ուսուցիչը մատուցում է ճշմարտությունը, լավ ուսուցիչը 

սովորեցնում է գտնել այն։ 

Ադոլֆ Դիստերվեգ 

Սովորական ուսուցիչը պատմում է։ Լավ ուսուցիչը բացատրում է։ 
Բարձրակարգ ուսուցիչը ցույց է տալիս։ Հանճարեղ ուսուցիչը ոգեշնչում է։ 

Ուիլյամ Ուորդ 

Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա՝ ն ա  

ձևավորում է մարդուն։ 
Միխայիլ Կալինին 

Տվեք երեխային հետաքրքրասիրություն։ Գիտելիքը ն ա  կգտնի ինքը։ 

Անատոլի Գին 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Բնութագրե՛ք տարրական դպրոցի ուսուցչին և դիտարկե՚ք նրան 

ներկայացվող մանկավարժական ժամանակակից պահանջները։ 

2. Կառուցե՛ք ժամանակակից դպրոցի ուսուցչի մոդելը։ 



3. Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք ուսուցչի մանկավարժական 

վարպետության բաղադրիչները և դիտարկեք դրանք։ 

4. Ներկայացրեք Ի.Պ.Պոդլասիի կողմից առաջադրված ,,ուսուցչի 

կարողությունների խմբերը,,։ Դիտարկե՛ք դրանց համապատասխանությունը 

տարրական դասարանի ուսուցչի մոդելին։ Հիմնավորեք ձեր պատասխանը։  

5. Վերլուծե՛ք սեփական անձնային որակները և որոշե՛ք, թե որքանով են դրանք 

համապատասխանում Ձեր ընտրած մասնագիտության պահանջներին։ 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ներկայացրե՛ք տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտության էությունը։ 

2. Դիտարկե՛ք տարրական դպրոցի ուսուցչի անձնային և մասնագիտական 

որակները, բնութագրե՛ք դրանք։ 
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ԹԵՄԱ 2. 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿԸ, 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Անսակարկ է, որ կրթության բոլոր աստիճանների միջև գոյություն ունի սերտ ու 

տրամաբանական կապ, որը սահուն անցում է ապահովում կրթության մի 

աստիճանից մյուսին։ Հայաստանի Հանրապետությունում (կրթական 

բարեփոխումների համաբնագրում) հանրակրթական դպրոցի՝ տասներկուամյա 

կրթության անցման և դրանով պայմանավորված վեց տարեկանների դպրոցական 

կրթության կազմակերպման ժամանակակից փուլում երեխային դպրոցին 

նախապատրաստելու հարցը ձեռք բերեց նոր հնչեղություն, կարևորություն, նոր 

բովանդակություն և սոցիալ-հոգեբանական իմաստ։ 

Հասարակական կյանքի վերափոխումը, բնականաբար, որոշում է աճող 

սերնդին դաստիարակելու առաջնահերթություններն ըստ քաղաքական, 

տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալ-մշակութային տեղաշարժերի։ Աներկբա է, 

որ դաստիարակության գործընթացն անհրաժեշտ է անընդհատ կատարելագործել, 

քանի որ կյանքի պայմանները մշտապես ենթարկվում են փոփոխության։ 

Դաստիարակությունը, ինչ խոսք, անհրաժեշտ է անձի տարիքային բոլոր 

կենսափուլերում, սակայն այն առավել կարևոր է կրտսեր դպրոցական տարիքում։ 

Հենց այս տարիքի երեխաների կրթության, դաստիարակության հարցերով էլ 

զբաղվում է տարրական կրթության մանկավարժությունը։ 
Տարրական կրթության մանկավարժությունը տարիքային մանվարժության մի 

ճյուղն է, որի ուսումնասիրության առարկան տարրական դպրոցում 

կրթադաստիարակչական գործընթացի օրինաչափությունները, սկզբունքները, 

խնդիրները, մեթոդները, տեխնոլոգիաները, միջոցներն ու ձևերն են։ 

Տարրական կրթության խնդիրներն են. 

1. Կրտսեր դպրոցականի անձի ներդաշնակ զարգացումը, ընդհանուր 

ունակությունների և մտահորիզոնի, արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը՝ 

հաշվի առնելով յուրաքանչյուր աշակերտի տարիքային առանձնահատկությունները 

անհատական հնարավորություններն ու կարիքները։ 

2. Ուսումնական գործունեություն ծավալելու տարրական մշակույթի 

զարգացումը, ուսումնական գործունեության համար անհրաժեշտ հիմնական 

բաղադրիչների տիրապետում՛ ուսումնական խնդրի ընկալմանը համարժեք գործո-

ղությունների կատարման, ստուգման, ինքնաստուգման, գնահատման և 

ինքնագնահատման կարողությունների դրսևորում։ 

3. Ինքնակրթության և ինքնագնահատման կարողությունների ձևավորում 

(սովորել սովորելու կարողություն), աշակերտների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների ընդլայնում և որոշակի մակարդակի ապահովում։ 

Տարրական կրթության հիմնական նպատակը սովորողի՝ 

♦ մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական կարողությունների զարգացումն է, 

♦ լեզվամտածողության, գրագիտության, տրամաբանության, 

աշխարհայացքային պատկերացումների հիմքերի ստեղծումն է, 

♦ աշխատանքային տարրական կարողությունների ձևավորումն է, 



♦ բարեկիրթ վարքի և կայուն արժեհամակարգի հիմքերի ձևավորումը, 

♦ բարոյահոգեբանական, հայրենասիրական, գեղագիտական, էկոլոգիական և 

ֆիզիկական դաստիարակությունն է և առողջ ապրելակերպի հիմքերի 

արմատավորումը,  

♦ միջին դպրոցում կրթությունը շարունակելու համար անհրաժեշտ 

գիտելիքների և կարողությունների մակարդակի և կրթության շարունակականության 

ապահովումը։  

Միջնակարգ կրթության պետական չաւիորոշչում տարրական դպրոցի համար 

սահմանվում են սովորողին ներկայացվող ընդհանրական և որակական 

պահանջներ, որոնց վերջնարդյունքը սովորողի անձի զարգացումն է, 

մաթեմատիկական, ստեղծագործական մտածողության, գիտական աշխարհայացքի 

և արժեհամակարգի ձևավորումը։ 

Երեխայի անձի հոգեկան, մտավոր, ֆիզիկական, ստեղծագործական բոլոր 

ուժերի ամբողջական և ազատ բացահայտմանն ուղղված ուղիների ու միջոցների 

որոնումերը միշտ էլ եղել են դաստիարակության ոլորտի նշանավոր տեսաբանների, 

պրակտիկ և հումանիստ մանկավարժների ուշադրության կենտրոնում։ 

Ըստ գիտական աղբյուրների՝ հումանիստական դաստիարակության 

գաղափարներն ու սկզբունքներն սկիզբ են առել դեռևս անտիկ աշխարհում, իրենց 

զարգացումն են գտել ինչպես Վերածննդի շրջանի, այնպես էլ նոր և նորագույն 

շրջանի մեծ մտածողներ Ց.Ա.Կոմենսկու, ժ՝.Ժ.Ռուսոյի, Ի.Հ.Պեստալոցցիի, 

Ա.Դիստերվեգի, Յա.Կորչակի, ժ. Պիաժեի, Մ.Մոնտեսորիի, Ռ.Շտայների 

աշխատություններում, Ռուսաստանում՝ Կ.Ուշինսկու, Կ.Վենտցելիի, Պ.Կապտերևի, 

Մ.Մակարենկոյի, Ն.Շատսկու, Վ.Սուխոմլինսկու գաղափարներում և 

տեսություններում, Հայաստանում և Սփյուռքում՝ Սերվիչեի, Ի-».Աբովյանի, 

Ղ.Աղայանի, Մ.Բահաթրյանի, Տ.Ռաշմաճյանի, Հ.Հինդլյանի, Լ. Շանթի Գ.Էդիլյանի, 

Հ.Մախչանյանի, Լ. Ասատրյանի, Ջ.Գյուլամիրյանի և այլոց մանկավարժական 

հայացքներում։ 

Հումանիստական դաստիարակության խնդիրները 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ 

դարի առաջին տասնամյակում ուսումնասիրել են մի խումբ հեղինակներ՝ 

Շ.Ա.Ամոնաշվիլին, Մ.Ն. Ջուրինսկին, Վ.Ա.Սլաստենինը, Տ.Ի.Պիդկասիստին, 

Ի.Պ.Պոդլասին, Մ.Ս.Կուկուշկինը, հայ մանկավարժներ Ա.Խ. Մովսիսյանը, 

Դ.Մ.Նազիկյանը, Մ.Մ.Շավարշյանը, Մ.Հ.Սանթրոսյանը, Մ.Օ. Թոփուզյանը և այլք։ 

Հումանիստ  մանկավարժի գործունեության վառ օրինակ է 

շվեյցարացի մանկավարժ   Ի.Հ.Պեստալոցցիի /1746-1827/ կյանքն 

ու մանկավարժական դիրքորոշումները։ Պեստալոցցին տարրական  

կրթության  հիմնադիրներից է։ Նրա մանկավարժական հայացքներում 

հատկապես հետաքրքրություն են ներկայացնում  

բնահարմարության սկզբունքի և երեխայի զարգացման մեջ 

դաստիարակության   դերի   մեկնաբանությունները։  
 
 

Իսկ Ա.Դիստերվեգը /1790-1866/ գտնում էր, որ երեխային 

բնորոշ է զարգացման ձգտումը, որի բավարարման համար պետք է 

արթնացնել նրա ձիրքերը՝ իր բնությանը համապատասխան։ 



Ռ.Շտայները /1861-1925/ համարում էր, որ մանկությունը 

պետք է լինի մանկություն և ոչ թե հասուն կյանքի նախա-

պատրաստում։ Երեխային պետք է դիտել որպես ամբողջական 

մարդ, ուստի պետք է զարգացնել նրա ամբողջական մարմինը՝ 

ձեռքերը, հոգին և միտքը։  

Հայտնի է, որ մանկավարժության առաջին հայ դասականը՝ 

Խ.Աբովյան ը  /1809-1848/ կրթության ճիշտ ուղին համարում 

էր ժողովրդայնությունը։ Ըստ նրա՝ դպրոցն էլ պետք է 

ժողովրդայնացնել, նրան ժողովրդական ոգի ներարկել։ 

Հումանիստական և երեխայակենտրոն են նրա հայոց լեզվի 

քերականական գիտելիքների ձեռքբերման «,տառապանքը 

շրջանցելու միտումը,, գաղափարները [1]: Աբովյանն այն հայ 

մանկավարժն էր, ով կարևորեց ոչ թե քերականական 

գիտելիքների տեսականորեն յուրացումը, այլ գործնական 

ճանապարհներով դրանց դիտման, իմաստավորման, ընկալման 

և կիրառման ճանապարհի ինքնուրույն անցնելը։ Ըստ Մբովյանի՝ ուսուցումը պետք է 

համապատասխանի մանկան հոգեկանի հնարավորություններին և ժամանակի 

պահանջներին, իրականացվի ոչ թե սխոլաստիկ օրենքներով ու մեռած լեզվով, այլ 

կենդանի՝ կյանքի խոսքով, զննական միջոցներով։ Երեխաների գեղագիտական 

դաստիարակությունը, ցեղեցիկ արվեստները (հատկապես երաժշտությունն ու 

նկարչությունը) նա համարել է անհատի հոգևոր վերափոխման կարևորագույն 

միջոց՝ պարտադիր բոլորի համար։ 

 

Հումանիստական մանկավարժության նոր շունչ ու ոգի կա հայ մեծանուն 

մանկավարժ Ղ. Աղայանի /1840-1911/ մանկավարժական ժառանգության մեջ։ 

Մանկության Նկատմամբ պատասխանատվությունը մեծ մանկավարժը տեսնում 

ԷՆրան ճիշտ կրթելու մեջ։ Դպրոցական կրթության նախաշեմն համարելով 

ընտանեկան դաստիարակությունը և դրանում հիմնավորելով մոր անփոխարինելի 

դերը՝ նա կարևորում է դպրոցի շրջանակներում աղջիկների համակողմանի 

դաստիարակությունը և զարգացումը, «,կապահովենք այդ, կունենանք կիրթ մայր-

դաստիարակչուհիներ, եթե ոչ, չենք ունենա «կրթված մայրեր,, [3]: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Դիտարկե՛ք տարրական կրթության մանկավարժության ուսումնասիրության 

առարկան, օբյեկտը, խնդիրները։ 

2. Ներկայացրե՛ք մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 

էությունը։ 

3. Քննարկե՛ք հումանիստական հայացքներ ունեցող մանկավարժների 

գաղափարները՝ դրանք վերլուծելով երեխայակենտրոն դաստիարակության 

տեսանկյունից։ 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Դիտարկե՛ք նախադպրոցական  կրթության  դերը  երեխային դպրոցին 

նախապատրաստելու գործընթացում։ 
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ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։  

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Զարգացումը մարդու քանակական և որակական փոփոխությունների 

գործընթացը և արդյունքն է։ Զարգացման արդյունքը մարդու կայացումնէ՝ որպես 

կենսաբանական տեսակ և սոցիալական էակ։ Երեխայի հոգեկանի զարգացումն 

առավել համակարգված և ամբողջական ընկալելու համար հարկավոր է 

բացահայտել  «,զարգացում,, հասկացության էությունը։ 

Զարգացումն առաջին հերթին բնութագրվում է մարդու մեջ կատարվող 

որակական փոփոխություններով, նորագոյացությունների առաջացմամբ, որի 

հիմնական ձևերը ֆիլոգենեզը և օնտոգենեզն են։ 

Ֆիլոգենեզում մարդու հոգեկան զարգացումն իրականացվում է 

կենսաբանական էվոլյուցիայի ընթացքում որոշակի հոգեկան կառույցների 

ձեռքբերմամբ։ 

Օնտոգենեզում անհատի հոգեկան կառույցների ձևավորումն իրագործվում է 

նրա ողջ կյանքի ընթացքում, այսինքն՛ օնտոգենեզը մարդու անհատական 



զարգացման գործընթաց է։ Երկարատև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 

մարդու զարգացումը պայմանավորված է մի շարք արտաքին և ներքին գործոններով։ 

Ներքին գործոններին են վերաբերում օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական և հոգեկան 

առանձնահատկությունները։ Արտաքին գործոնը մարդու շրջապատն է, այն 

միջավայրը, որտեղ նա ապրում և զարգանում է։ Արտաքին միջավայրի հետ 

համագործակցելով՝ փոփոխվում է մարդու ներքին էությունը,  ձևավորվում են նոր 

հարաբերություններ,  որոնք իրենց հերթին հանգեցնում են նորագոյացությունների, 

նոր փոփոխությունների և այդպես անվերջ։ 

Մարդու զարգացումը, հասունացումը և աճը փոխկապակցված գործընթացներ 

են։ Ռուբինշտեյնն ընդգծում է, որ հասունացումը և աճը քանակական 

փոփոխություններ են, որոնք զարգացման որակական փոփոխությունների համար 

հիմք են։ Այսպիսով, զարգացումը օրինաչափ փոփոխությունների գործընթաց է, որը 

հանգեցնում է մարդու հոգեկանում և վարքում քանակական, որակական և 

կառուցվածքային նորագոյացությունների առաջացման։ 

Տարիքային նորագոյացությունը անձի կառուցվածքի և նրա գործունեության 

այն նոր տեսակն է, հոգեկան և սոցիալական տեղաշարժերը, որոնք առաջին անգամ 

առաջանում են տվյալ տարիքային փուլում և գլխավորապես բնորոշում են երեխայի 

գիտակցությունը, Նրա հարաբերությունները շրջապատի հետ, նրա ներքին և 

արտաքին կյանքը և ընդհանրապես զարգացման ողջ ընթացքը տվյալ տարիքային 

փուլում։ Նորագոյացությունները տարիքային զարգացման արդյունք են և առաջին 

հերթին բնորոշում են երեխայի անձի գիտակցական վերակառուցումը։ Երեխայի 

գիտակցության մեջ փոփոխություններն իրականանում են տվյալ տարիքային փուլին  

բնորոշ  սոցիալական  կեցության  ձևերի  շարժընթացի հիման վրա։ 

Նորագոյացությունը, անձի գիտակցության մեջ մեկ անգամ ի հայտ գալով, 

հանգեցնում է անձի փոփոխության, ինչն էլ էական հետևանքներ է ունենում 

երեխայի հոգեկան գործընթացների զարգացման հետագա ընթացքում։ 

Յուրաքանչյուր տարիքային փուլ ունի իր գլխավոր նորագոյացությունը։ Հարկ է նշել, 

որ կրտսեր դպրոցական տարիքում հիմնական հոգեբանական նորագոյացություններ 

են համարվում դպրոցական ռեժիմին, ուսուցչի պահանջներին հարմարվելը, 

միջանձնային հարաբերությունները, ինքնաադրադարձը (ռեֆլեքսիան)։ Կրտսեր 

դպրոցականը կատարում է ինքնաանդրադարձ և պատասխանատվություն է կրում 

ի ր  կատարած արարքների համար։ Նշենք նաև, որ անդրադարձն ու կամայնությունը 

տարիքային այս փուլի հիմնական նորագոյացումներն են։ 

Տարիքային պարբերացումը մարդու անհատական կյանքի ողջ ընթացքի 

բաժանումն է ժամանակային հատվածների կամ փուլերի։ Յուրաքանչյուր 

տարիքային փուլի սկզբում երեխայի և շրջապատող իրականության միջև 

ձևավորվում են բացառապես յուրօրինակ, անկրկնելի հարաբերություններ։ Այդ 

երևույթը Լ. Ս. Վիգոտսկին անվանում է զարգացման սոցիալական իրավիճակ 

տվյալ տարիքում։ 
Երեխան սոցիալական իրավիճակի ակտիվ մասնակիցն է. փոխվում է երեխայի 

վերաբերմունքը սոցիալական միջավայրի նկատմամբ, փոխվում է ոչ միայն նրա 

միջավայրը, այլև զարգացման ողջ ընթացքը։ Տվյալ տարիքային փուլի սկզբի 

համեմատությամբ տարիքային փուլի վերջում երեխան արմատապես փոփոխության 

է ենթարկվում, փոխվում էնաև զարգացման սոցիալական իրավիճակը։ 



Անձի հոգեկանի զարգացման շարժիչ ուժերն այն գործոններն են, որոնք 

պայմանավորում են այդ զարգացումը՝ դառնալով դրա դրդիչ ուժը և 

համապատասխան ուղիով ուղղորդողը։ Դրանք անձի պահանջմունքներն են, 

գործունեության դրդապատճառները, ինչպես Նաև արտաքին խթաններն (գործու-

նեության և հաղորդակցման) ու այն Նպատակները և խնդիրները, որոնք 

առաջադրվում են մեծահասակի կողմից ուսուցման և դաստիարակության 

գործընթացում։ Զարգացման լավագույն պայմաններն ապահովվում են այն դեպքում, 

երբ ուսուցման և դաստիարակության նպատակները համապատասխանում են 

երեխայի գործունեության դրդապատճառներին՝ նոր ուժ հա֊ ղորդելովնրան։ 

Անձի հոգեկանի զարգացման գործոններն ուսուցման բովանդակության, 

մեթոդների, կազմակերպման ձևերի, մանկավարժական պայմանների 

հանրագումարն է։ 

Ուսումնասիրություններն ապացուցել են, որ տարիքային մի փուլից մյուսին 

անցումը հաճախ ուղեկցվում է զգալի վարքային փոփոխություններով, որոնք 

հաճախ բացասական բնույթ ունեն, շատ երեխաներ դառնում են Ներամփոփ, 

դյուրագրգիռ, զգացմունքային, կոնֆլիկտային՝ իրենց վարքով անհանգստացնելով 

մեծահասակներին։ Այդպիսի իրավիճակը անվանում ենք տարիքային զարգացման 

ճգնաժամային փուլ։ Այս փուլի հաղթահարումն ապահովում է երեխայի սահուն 

անցումը զարգացման նոր՝ ավելի բարձր մակարդակի։ 

Երեխաների տարիքային զարգացման օրինաչափությունների 

ուսումնասիրության գործընթացում հատուկ դեր ունի գործունեության 

առաջատար եղանակ հասկացությունը։ Յուրաքանչյուր տարիքային փուլում 

առաջատար է համարվում գործունեության այն ձևը, որն առավելագույնս Նպաստում 

է անհատի հոգեկան զարգացմանը հենց այդ շրջանում։ 

Հայտնի է, որ կրտսեր դպրոցականի համակողմանի և ընդհանուր զարգացումը 

տեղի է ունենում գործունեության ընթացքում՝ ձևավորելով նրա 

փոխհարաբերությունները շրջապատող աշխարհի հետ։ Որպեսզի գործունեությունն 

իսկապես և լիարժեքորեն նպաստի երեխայի անձնավորության բազմակողմանի 

ձևավորմանը, հարկավոր է այն արդյունավետ կազմակերպել և ճիշտ ուղղորդել։ 

Օրինակ, հաճախ կազմակերպական սխալների պատճառով երեխաները զրկվում են 

ամենակարևորից՝ հասարակական, աշխատանքային, իմացական ակտիվ 

գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից՝ դառնալով պասիվ։ 

Կրտսեր դպրոցականի գործունեության հիմնական տեսակը ասումն է, ընդ 

որում՝ եթե նախադպրոցական տարիքում առաջատար է խաղը, ապա կրտսեր 

դպրոցական տարիքում ուսումնական գործունեությունն է, սակայն, դրան զուգահեռ, 

դեռևս խաղը առաջատար դեր է կատարում։ 

Դ.Ո. էլկոնինն առաջադրում է անձի հոգեկան գործընթացների զարգացման 

տարիքային պարբերացման հետևյալ մոդելը, որտեղ հստակ ներկայացվում են 

յուրաքանչյուր տարիքային փուլի սահմանները, հիմնական բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը [ 5 ]: 
 

N Տարիքային 

փուլի անվանումը 

Սահմա

նները 

Առաջատար գործունեությունը 

1. Սանկիկություն 0-1 

տարեկան 
Հուզական շփումը մոր հետ 



2. Վաղ մանկություն 1-3 

տարեկան 
Առարկայական գործունեություն 

3. Նախադպրոցա-

կան տարիք 

3-6, 7 

տարեկան 
խաղային գործունեություն 

4. կրտսեր դպրո-

ցական տարիք 

6,7-10, 

11 տարեկան 
Ուսումնական գործունեություն 

  Կրտսեր դպրոցականի զարգացման վրա ազդող հիմնական գործոններ են՝ 

1. ժառանգականությունը, 

2. միջավայրը, 

3. դաստիարակությունը։ 

Ժառանգականությունը նորածնի գենետիկ ծրագրում ընկած որոշակի 

որակներն ու առանձնահատկություններն են, որոնք փոխանցվում են ծնողներից 

երեխաներին և ընկած են նորածնային գենետիկ ծրագրում։ 
ժառանգականության կրողը գեներն են /գեն– հուն, ծնող/՛։ ժամանակակից 

գիտությունն ապացուցել է, որ օրգանիզմի առանձնահատկությունները ներդրված են 

մարդու, այսպես կոչված, ժառանգական կոդում, որը պահպանում և փոխանցում է 

օրգանիզմի մասին բոլոր տեղեկությունները։ Մանկավարժության մեջ ժառանգա-

կանության տեսանկյունից առանձնակի կարևորվում է մտավոր, հատուկ 

ընդունակությունների և բարոյական որակների ժառանգման խնդիրը։ 

Գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երեխաներն իրենց 

ծնողներից ժառանգում են ոչ թե պատրաստի ընդունակություններ, այլ դրանց 

Նախադրյալները։ Կյանքի Նպաստավոր պայմանների դեպքում դրանք դրսևորվում 

են ու զարգանում, իսկ անբարենպաստ պայմանների դեպքում դրանց զարգացումը 

կասեցվում է։ Սա վերաբերում է նաև որոշակի բարոյական որակների և հոգեկան 

առանձնահատկությունների ժառանգմանը։ Երկար ժամանակ գիտնականները 

համարում էին, որ մարդը չի ծնվում չար, բարի, շռայլ և այլն։ Համարվում էր, որ 

երեխաները չեն ժառանգում իրենց ծնողների բարոյական որակները։ Ինչպիսին 

կլինի մարդը հետագայում՝ ամբողջովին պայմանավորված է միջավայրով և 

դաստիարակությամբ։ Հակառակ այդ տեսակետի՝ արևմտյան մանկավարժության 

մեջ հակված են այն դիրքորոշման, որ երեխայի բարոյական որակները 

ժառանգաբար փոխանցվում են, և այդ որակները ժառանգելով՝ մարդիկ ծնվում են 

չար, բարի, ագրեսիվ, հանգիստ և այլն։ 

Այսպիսով, կրտսեր դպրոցականի զարգացման գործընթացի վրա մեծապես 

Նպաստում են ժառանգական հատկանիշները, սակայն միայն բնական, ներքին 

գործոններով անձի զարգացում տեղի ունենալ չի կարող։ Կենսաբանական և 

սոցիալական գ ո ր ծ ոնների միաձույլ առկայության շնորհիվ է միայն հնարավոր 

անձի լիարժեք զարգացումն ու ձևավորումը։ 

Կրտսեր դպրոցականի զարգացման վրա մեծապես ազդում է նաև 

սոցիալական միջավայրը։ Մարդը դառնում է անձնավորություն միայն շփման, 

հաղորդակցման, մարդկանց հետ հարաբերվելու ընթացքում։ Առանց մարդկային 

հասարակության երեխայի հոգևոր, սոցիալական, հոգեկան զարգացումը անհնարին 

է։ 

Մարդուն շրջապատող ողջ իրականությունը, որի պայմաններում տեղի է 

ունենում նրա զարգացումը, կոչվում է սոցիալական միջավայր։ 



Անձի ձևավորման վրա ազդում են նաև զանազան արտաքին պայմաններ, այդ 

թվում՝ աշխարհագրական, սոցիալական, ընտանեկան։ Դրանցից մի քանիսը 

/աշխարհագրական պայմանները/ կարող են ազդել, ասենք, տվյալ տարածաշրջանի 

բոլոր երեխաների վրա, որոշները պայմանավորված են անձի բնակության 

վայրով/գյուղ, քաղաք, թաղամաս/, որոշ պայմաններ ազդում են միայն այս կամ այն 

սոցիալական խմբի, իսկ դրանց մի մասը՝ միայն տվյալ ազգի, պետության 

բարեկեցության վրա /բարձր կամ ցածր սոցիալական մակարդակ, օրենքներ, պա-

տերազմներ, արտագաղթ և այլն/։ 

Մարդու զարգացման վրա, առավելապես մանկության տարիքում, մեծ 

ազդեցություն ունի ընտանեկան միջավայրը։ Ընտանիքն է այն փոքր միջավայրը, 

որտեղ երեխան անցկացնում է կյանքի առաջին՝ իր զարգացման համար էական 

տարիները։ Ընտանիքով է պայմանավորված նրա հետաքրքրությունների, 

պահանջմունքների, սովորույթների, հայացքների և արժեքային համակարգի 

ձևավորումը։ Դաստիարակչական ներգործության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է ընտանեկան դաստիարակության գործընթացի 

հումանիստական պահանջկոտությամբ, նպատակաուղղվածությամբ, 

համակարգվածությամբ և երեխայակենտրոն ղեկավարմամբ։ Դաստիարակության 

հիմնական խնդիրներից են մարդու հակումների, տաղանդի, անհատական 

առանձնահատկությունների բացահայտումն ու զարգացումը։ Հետազոտությունները 

ցույց են տվել, որ դաստիարակությունը կարող է ապահովել անձի որոշակի 

որակների զարգացում, հիմք ընդունելով մարդու ներքին, բնական տվյալները։ 

Սա նշանակում է, որ տարրական դպրոցի ուսուցիչը պետք է ծանոթ լինի իր 

յուրաքանչյուր սանի ժառանգական տվյալներին, իմանա նրանց ընտանեկան 

դաստիարակության գործընթացի առանձնահատկությունները, երեխայի 

սոցիալական միջավայրը, հետաքրքրությունների և արժեհամակարգի շրջանակը, 

առանց որոնց հնարավոր չէ իրականացնել արդյունավետ դաստիարակության 

գործընթացը։ Ինչպես Ցիցերոնն էր նշում. ,«Եթե հետևենք երեխայի բնությանը, ապա 

երբեք չենք մոլորվի,,։ 

Մանկավարժական գործընթացում հաճախ զգացվում է աշակերտի մտավոր, 

հոգեկան զարգացման աստիճանը և մակարդակը պարզելու կարիք։ Սրա համար 

տարրական դպրոցի ուսուցիչը պետք է տիրապետի հայտորոշիչ մեթոդների և դրանք 

կիրառելու կարողությունների։ Հայտորոշումը օբյեկտի կամ գործընթացի մասին 

նախնական տվյալների ստացումն է։ Աշակերտակենտրոն 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետ իրականացման համար 

կարևոր է իմանալ նաև սովորողների մտագործունեության մակարդակը, 

դրդապատճառները, սոցիալական վարքի դրսևորման ձևերը տարբեր 

իրավիճակներում, կենսական ձգտումները և այլն։ 

 

Կրտսեր դպրոցականների  

կազմաբնախոսական զարգացումը 

6-10 տարեկանում երեխայի զարգացումն ընթանում է համեմատաբար 

համաչափ /հասակը, քաշը, դիմացկունությունը, գլխի չափը, թոքերի կենսական 

տարողությունը և այլն/։ Նախադպրոցական տարիքի համեմատ այս փուլում 

դանդաղում է հասակի աճը և ավելանում է քաշը, ոսկրային համակարգը դեռևս 

գտնվում է ձևավորման փուլում։ Ողնաշարի, կրծքավանդակի, կոնքի, վերջույթների 



ոսկրացումն այս տարիքում դեռևս ավարտված չէ. ոսկրային համակարգում շատ 

կրճիկային հյուսվածքներ կան։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է 

մշտապես հոգալ աշակերտի մարմնի ճիշտ դիրքի, կեցվածքի, րայլվածքի 

ուղղությամբ։ Այս տարիքում ակտիվորեն զարգանում է երեխայի մկանային 

համակարգը, հատկապես՝ ձեռքերի մանր մկանները, մաստերի ֆալանգները, 

մատները ձեռք են բերում ճկունություն, որն իր հերթին նպաստում է գրավոր 

աշխատանքների կատարման գործընթացի արդյունավետությանը։ Կրտսեր 

դպրոցական տարիքում շարունակում են զարգանալ երեխայի Նյարդային 

համակարգը, գլխուղեղի կիսագնդերի գործառույթները։ Տեղի է ունենում ուղեղի 

կենտրոնների գործառույթների կատարելագործում, աստիճանաբար փոփոխվում է 

գրգռման և արգելակման գործընթացների փոխադարձ պայմանավորվածությունը։ 

Գլխուղեղի արգելակման գործընթացն ավելի է ուժեղանում, սակայն առաջվա նման 

գերիշխում է գրգռման գործընթացը՝ կրտսեր դպրոցականին դարձնելով չափազանց 

դյուրագրգիռ է։ 

Տարրական դասարաններում մանկավարժական աշխատանքի ճիշտ 

կազմակերպմամբ և կրտսեր դպրոցականի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունների հաշվառմամբ հնարավոր է ապահովել երեխայի 

ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման ճիշտ ընթացքը։ Ինչպես նշում է Ն.Դ. Լևիտովը, 

դպրոցական ոչ մի տարիքում ուսումնական գործունեությունը այնպես սերտ կապի 

մեջ չի գտնվում առողջության վիճակի և ֆիզիկական զարգացման հետ, ինչպես 

կրտսեր տարիքում [2]: 

Այսպիսով, 6-10 տարեկան երեխաների ֆիզիկական հնարավորություններն 

արդեն թույլ են տալիս նրան հաղթահարելու ուսուցման գործընթացում առաջացող 

որոշակի գերլարումը։ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխան արդեն հոգեբանորեն պատրաստ է 

ուսումնական գործունեության, գրեթե առանց դժվարությունների իրականացվում է 

կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական գործունեությունը, և այդ գործընթացում 

Նրանք աչքի են ընկնում ընկալման սրությամբ ու թարմությամբ։ Ուշագրավ է, որ 

ուսումնական նյութի ընկալման ընթացքում խորացված, կազմակերպված և 

նպատակաուղղված վերլուծություն նրանք դեռևս չեն կարողանում իրականացնել, 

երբեմն նկատելով պատահական մանրամասներ՝ չեն ընկալում էականը։ Ուսուցման 

գործընթացի սկզբնական շրջանում կրտսեր դպրոցականների ընկալման 

մակարդակը սերտորեն պայմանավորված է նրանց գործողություններով և պրակտիկ 

գործունեությամբ։ Նրանց ընկալմանը բնորոշ է ցայտուն արտահայտված 

հուզականությունը, առաջին հերթին ընկալում են այն երևույթները, առարկաների 

հատկանիշները, որոնք առաջացնում են անմիջական հուզական արձագանք։ 

Սանկավարժական այս հիմնավորմամբ է պայմանավորված տարրական 

դասարաններում զննականության սկզբունքի ապահովման անհրաժեշտությունը և 

զգացմունքային խթանիչների կիրառումը, ճշտորեն կազմակերպված ուսուցման 

գործընթացում կրտսեր դպրոցականների ընկալումն աստիճանաբար դառնում է 

նպատակաուղղված ու կառավարվող։ Նրանք ուսուցչի օգնությամբ սովորում են ոչ 

միայն պարզապես դիտել, այլև զննել, ուսումնասիրել, բացահայտի առարկաների ու 

երևույթների էական ու կարևոր հատկանիշները, վերլուծել դրանք, որոշակի 

եզրահանգումներ անել, կարողություններ, որոնք բարձրակարգ մտածողության 



բաղադրիչներն են և նպաստելու են հետագա ուսումնական գործունեության 

արդյունավետությանը։ 

Կրտսեր    դպրոցականների    ուշադրության    հիմնական 

առանձնահատկությունը ոչ կամածինությունն է. Նա կամքի ուժով չի կարող իր 

ուշադրությունը որոշակի ժամանակով բևեռել անհրաժեշտ ուսումնական նյութի 

վրա (ուշադրությունը շեղվում է), յուրաքանչյուր նորը, ցայտունը, հետաքրքիրը իր 

վրա է բևեռում աշակերտների ուշադրությունը, եթե այն հետաքրքիր է, գրավիչ, ոչ 

սովորական։ Ուստի այս տարիքում ուսումնական նյութի ուսումնասիրության 

գործընթացը պետք է հագեցած լինի զննականությամբ, արտահայտչականությամբ և 

աշակերտների շրջանում առաջացնի հուզական վերաբերմունք։ Կարևոր է նկատի 

ունենալ, որ կրտսեր դպրոցականները չափազանց տպավորվող են և հաճախ 

ավելորդ զննսպաննություն ու զգացմունքային խթանիչները նրանց հիշողության մեջ 

մտապահվում են ոչ թե ուսումնական նյութի մանրամասները, այլ զննականության 

գրավչությունը։ Իհարկե՛, չափից ավելի զննականությունը և վառ 

տպավորությունները երբեմն կարող են գլխուղեղի կեղևում ստեղծել գրգռման 

այնպիսի ուժեղ օջախներ, որոնք կարող են արգելակել ըմբռնելու, նյութը վերլուծելու 

և ընդհանրացնելու ամեն մի հնարավորություն։ ժամանակի ընթացքում երեխաների 

ուշադրությունը աստիճանաբար դառնում է համեմատաբար տևական ու կայուն, և 

աշակերտները ձեռք են բերում ուշադրությունը կառավարելու որոշակի փորձ։ Դա 

հստակորեն արտահայտվում է խաղերի ժամանակ, նկարելու, ծեփելու և այլ 

պարապմունքների ընթացքում։ 

Կրտսեր դպրոցականի հիշողությունը մեխանիկական  է և որոշակի 

մակարդակով զարգացած։ Նա հատկապես հիշում է այն, ինչն իրեն առանձնապես 

զարմացնում է, ինչն անմիջականորեն խարախվում է նրա հետաքրքրությունների 

վրա։ Նկատի ունենալով, որ այս տարիքում մասնավորապես ակտիվ է երեխաների 

ճանաչողական հետաքրքրությունները (աշխարհաճանաչողության փուլ է այս 

տարիքը)՝ ուսումնական նյութը պիտի հագեցած լինի աշխարհաճանաչողական 

գիտելիքներով, և այդ ամենը ներկայացվի կրտսեր դպրոցականների   կենսափորձի 

հաշվառմամբ։ Կրտսեր դպրոցական տարիքին բնորոշ է առարկայական-

պատկերային հիշողությունը, սակայն կան նաև բառատրամաբանական 

հիշողության զարգացման բոլոր նախադրյալները։ Այս տարիքի երեխաները 

սովորաբար ունենում են նյութը մեխանիկորեն մտապահելու ունակություն։ Նրանք 

հաճախ բառացիորեն սերտում և վերարտադրում են ուսումնական նյութը՝ առանց 

խորանալու բովանդակության մեջ և փորձում են իրենց բառերով վերարտադրել։ 

Մանկավարժական ճիշտ աշխատանքի դեպքում նրանք աստիճանաբար ձեռք են 

բերում մտապահման  հնարներ. Նյութի  իմաստային  խմբավորումը, նյութը մասերի 

հարաբերակցումը, տեքստի պլանի կազմումը, տարաբնույթ զուգորդումների 

ստեղծումը և այլն։ 

Ըստ Լ.Ս. Վիգոտսկու՝ եթե նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեկան 

գործընթացների մեջ գերիշխող է հիշողությունը, ապա կրտսեր դպրոցական 

տարիքում գերիշխող է մտածողությունը։ Այս հանգամանքով պայմանավորված՝ 

արագորեն զարգանում են աշակերտի մտածողության տեսակները։ Եվ քանի որ 

մտավոր զարգացման աստիճանով է պայմանավորված մյուս հոգեկան 

գործընթացների զարգացումը, սրա արդյունքում զարգանում են նաև 

երևակայությունը, կամքը, զգացմունքները և այլն։ Անցում է կատարվում 

նախադպրոցանկան տարիքին բնորոշ ակնառու-պատկերային մտածողությունից 



բառատրամաբանական մտածողության, երեխան կարողանամ է վերլուծել, 

տրամաբանորեն դատել, մտքեր ձևակերպել։ 

Ուսուցման գործընթացում զգալի փոփոխություն է կրում նաև կրտսեր 

դպրոցականի մտածողությունը։ Ինչպես նշեցինք, կրտսեր դպրոցականը 

/հատկապես 6-8 տարեկան/ մտածում է՝ հենվելով կոնկրետ առարկաների, 

երևույթների ակնառու հատկությունների և որակների վրա։ Այսինքն՝ նրանց 

մտածողությունը առարկայական է։ Ուսումնական գործունեության ընթացքում 

աշակերտները առարկաների, երևույթների արտաքին կողմը ճանաչելով՝ 

բացահայտում են նաև դրանց էությունը, սովորում են համեմատել, հակադրել, 

համադրել, ընդհանրացնել, ստեղծում են պատճառահետևանքային կապեր և 

որոշակի եզրահանգումներ են կատարում։ Այս ամենի հետևանքով դեռահասության 

շրջանում մտածողությունը պատկերավոր–առարկայականից աստիճանաբար 

փոխակերպվում է դեպի վերացականի, իսկ այնուհետ զարգանում են մտածողության 

մյուս ձևերը։ 

Տարիքային այս փուլի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ 

աստիճանական զարգացում են ապրում մտածողության տարածական և 

միջանձնային տեսակները, որոնք հետագա կրթության տարիներին դառնալու են 

ուսումնական գործունեության գործընթացի կարևոր բաղադրիչներ։ 

Ինքնատիպ է նաև կրտսեր դպրոցականների երևակայությունը։ Մի կողմից 

ապացուցված է, որ տարիքային այս փուլում սովորողների մտածողությունն 

առարկայական է (պիտի տեսնեն, որ ըմբռնեն), մյուս կողմից մանկավարժներն ու 

հոգեբաններն ապացուցում են, որ նրանց երևակայությունը բուռն զարգացած է 

(կարող են մտածել, ստեղծել՝ առանց տեսնելու անտեսանելին,   առարկայականը)։   

Կրտսեր   դպրոցականները կարող են ոգևորվել հեքիաթում նկարագրված ոչ 

իրական դեպքերով, խոսող ծառերով և թռչող ավելով, հավատալ բարի հերոսի 

հաղթանակներին ու չարի կործանմանը։ Սա նրանց երևակայության «,ոչ հողածին,,, 

«,ոչ երկրային,, հատկանիշն է, որը պիտի անպայման օգտագործվի որպես 

զգացմունքային խթանիչ։ Այս իմաստով ամենից առաջ կատարելագործվում է 

վերստեղծող երևակայությունը, որը պայմանավորված է նախկինում տեսածը, 

կարդացածը, լսածը երևակայությամբ պատկերացնելու, կամ նկարագրությանը, 

նկարին, սխեմային համապատասխան կերպարներ ստեղծելու նրա կարողությամբ։ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում բուռն կերպով հարստանում է երեխայի 

բառապաշարը, զարգանում է կապակցված խոսքը։ Պետք է օժանդակել այս 

գործընթացին՝ ապահովելով հարուտ խոսքային միջավայր /գրքերի ընթերցում, 

ֆիլմերի դիտում, խոսքի ունկնդրում/, դասաժամերին ստեղծելով արտահայտվելու, 

հաղորդակցվելու հնարավորություններ, առաջացնելով արտահայտվելու, գեղեցիկ 

խոսելու պահանջմունքներ։ Այս տարիքում ձևավորվում Է նաև գրավոր խոսքը, որը 

երեխայի համար բավականաչափ ծանր, երկարատև և կամային ճիգեր պահանջող 

գործունեություն է, որի ընթացքում զարգանում է ոչ միայն նրա գրագետ խոսք 

կառուցելու բազմաբաղադրիչ կարողությունը, այլև անձնային բազմաթիվ որակներ, 

որոնք չափազանց կարևոր են հետագա ուսումնական գործունեության ընթացքում։ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում արմատանում են վարքի բարոյական 

հիմքերը, ձևավորվում են բարոյական նոր չափանիշներ, համոզմունքներ, 

յուրացվում են վարքի տարաբնույթ կանոնները, եթե սկզբում աշակերտները 

կատարում են դրական բարոյական արաքներ՝ հետևելով մեծերի, մասնավորապես՝ 



ուսուցչի ուղղակի ցուցումներին, ապա հետո այդ արարքներն իրականացնում են 

սեփական նախաձեռնությամբ՝ իրենց արարքները գնահատելով հասարակական 

նշանակության դիրքից /«,Ես վատ վարվեցի,,, «Ես չարեցի այնպես, ինչպես պետք 

էր,,/։ Այս փուլում նրանց հատուկ է պարտքի, պատասխանատվության և 

ինքնաանդրադարձ  /ռեֆլեքսիա/  կատարելու ընդունակությունը։ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում կազմավորվում է աշակերտի բնավորությունը, 

որն աչքի է ընկնում ինքնատիպ առանձնահատկություններով։ 

Առաջին հերթին հարկ է նշել նրանց իմպուլսիվությունը՝ անմիջական 

ազդակների ազդեցության տակ անհապաղ գործելու հակումը։ Կրտսեր 

դպրոցականի ուսումնական դրդապատճառները դեռևս ամբողջովին գիտակցված 

չեն, իսկ կամքով պայմանավորված գործողությունները՝ թերի, անբավար՝ չնայած 

այն բանին, որ այդ տարիքում երեխաներն ունենում են որոշակի 

հաստատակամություն և կարող են իրենց առջև դնել ավելի հեռավոր նպատակներ։ 

Փորձելով հասնել դրանց՝ նրանք հաճախ ստանձնած գործը չեն հասցնում ավարտին, 

հետամուտ չեն լինում բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու խնդրում, իսկ 

անհաջողության դեպքում կարող են կորցնել հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ։ 

Կրտսեր դպրոցականի բնավորության տարիքային առանձնահատկություններից են 

նաև զգայունությունը, բարձր խոցելիությունը, հուզականությունը, 

հետաքրքրասիրությունը, անմիջականությունը, դյուրահավատությունը, 

ընդօրինակումը։ Նրանք ընդօրինակում են ծնողներին, մեծերին, դիտած 

կինոնկարների հերոսներին։ Այս հատկանիշը, անշուշտ, հնարավորություն է տալիս 

անձնական օրինակով երեխայի մեջ դաստիարակել արժեքավոր գծեր, սակայն 

չպետք է մոռանալ, որ կրտսեր դպրոցականը կարող է ընդօրինակել և ոչ միայն լավը, 

այլև՝ բացասականը։ Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ ուսուցիչը և երեխայի 

հետ շփվող յուրաքանչյուր չա¬փահաս իր վարքով ու խոսքով, համոզմունքներով և 

սովորություններով միայն դրական օրինակ պիտի ծառայի։ 

Ինքնատիպ են կրտսեր դպրոցականների սեփական անձը և ուրիշին 

գնահատելու ունակությունները։ Այս պատճառով հաճախ տարրական դպրոցում 

կարող են առաջանալ որոշ խնդիրներ՝ պայմանավորված երեխաների 

գնահատականով և ինքնագնահատականով։ 

Ինքնագնահատման գործում մեծ դեր ունեն ընտանեկան դաստիարակության 

ոճերը, ընտանիքում ընդունված արժեքները։ Արհեստականորեն բարձրացված 

հնքնագնահատականով երեխաներն ընտանիքում դաստիարակվում են ընտանիքի 

«,կուռքի,, սկզբունքով և վաղ գիտակցում իրենց բացառիկությունը։ 
 

Իջեցված ինքնագնահատականով երեխաները տանը մեծ ազատություն են 

ստանում, բայց դա, ըստ էության, ծնողների՝ իրենց և երեխաների նկատմամբ 

անտարբերության հետևանք է։ Նման ծնողները երեխաների կյանքին մասնակցում են 

միայն այն ժամանակ, երբ ծագում են որոշակի խնդրիներ՝ պայմանավորված նրանց 

վարքով կամ ուսումնական առաջադիմությամբ։ Իր՝ որպես աշակերտի նկատմամբ 

վերաբերմունքը մեծապես որոշվում է ընտանեկան արժեքներով, երեխայի մեջ 

առաջին պլան են մղվում նրա այն որակները, որոնք առավել մտահոգում են 

ծնողներին՝ հեղինակության պահպանումը, ենթարկվող, խելոք լինելը և այլն։ Ինչպես 

ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները /Գ. Ցուկերման/, երեխաների և ծնողների 

ունեցած ուսումնա¬կան ոլորտի արժեքներն առաջին դասարանում ամբողջովին 

համընկնում են, իսկ չորրորդ դասարանում՝ տարբերվում։ Սա նշանակում է, որ վաղ 



կրտսեր դպրոցական տարիքում դեռևս ամբողջապես ձևավորված չեն ուսումնական 

դրդապատճառները, դրանցով պայմանավորված՝ ուսումնական գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման խնդիրը։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ 

պետք է համակցված աշխատանք իրականացնել դրանց ճիշտ և ամբողջական 

ձևավորելու ուղղությամբ։ Այս խնդիրների աստիճանական լուծման գործընթացում 

զար¬գանում է նաև կրտսեր դպրոցականի ինքնագիտակցությունը։ Ընդ որում՝ 

կրտսեր դպրոցականի ինքնագիտակցության ձևավորումը պայմանավորված է ոչ 

միայն նրա ուսումնական հաջողություններով, այլև ուսուցչի հետ հաղորդակցման 

ձևերի յուրահատկությամբ։ Հմուտ ուսուցիչը ձգտում է գնահատելու ոչ միայն 

աշակերտների աշխատանքը, այլև իր դրական վերաբեր¬մունքը դրսևորելու 

յուրաքանչյուր աշակերտի գործունեության րնթացքի և արդյունքների նկատմամբ՝ 

ցանկացած գնահատականի դեպքում ստեղծելով բարենպաստ հուզական հոգեվի–

ճակ։ Հաճախ է պատահում, որ ընտանիքում երեխաներին ան¬հարկի գովաբանում 

են, տալիս են բարձր գնահատական, իսկ դպրոցում նրանց տրված իրական 

գնահատականը չի համա¬պատասխանում ընտանիքներում ձևավորված 

ինքնագնահա֊ տականին։ Այս հակասությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել 

երեխայի կյանքում և անբարեհարմարություն նրա հոգեկան աշխարհում։ Տարրական 

դպրոցի ուսուցչի գերխնդիրը պետք է լինի խորությամբ ճանաչել իր աշակերտներին 

/օրինակ, Շ. Ամոնաշվիլու մանկավարժական գործունեությունը/, ապա նոր 

գնահատել նրա գործունեությունը։ 

Սարդու զարգացման գործընթացում առանձնացնում են ընդհանուրը և 

անհատականը։ Ընդհանուր զարգացումը հատուկ է տվյալ տարիքային խմբի բոլոր 

երեխաներին։ Իսկ այն, ինչ հատուկ է առանձին մարդուն, որոշվում է իբրև 

անհատական հատկանիշ։ Անհատականությունը բնութագրվում է անձի մտավոր, 

կամային, բարոյական, սոցիալական այլ հատկա֊ նիշների միասնությամբ, որոնցով էլ 

տվյալ երեխան տարբերվում է մյուսներից։ Անշուշտ, յուրաքանչյուր երեխա եզակի է 

և անկրկնելի, իր անհատականությամբ՝ բացառիկ, և համարվում է հասարակության 

համար բարձրագույն արժեք։ Անձի անհատականությունն արտահայտվում է նրա 

անհատական ինքնատիպությամբ, զգայությունների յուրահատկությունները, 

ընկալման, մտածողության, հիշողության, երևակայության, հետաքրքրության, 

հակումների, ընդունակությունների, խառ¬նվածքի, բնավորության 

զանազանությունը։ 

ճանաչելով մարդու անհատական-հոգեբանական և տարիքային 

առանձնահատկությունները, իմանալով նրա կենսապայմանները՝ կարելի է 

արդյունավետ կրթական միջավայր ստեղծել նրա իմացական ներուժի, 

ակտիվության, ունակությունների, օժտվածության, տաղանդի բացահայտման և 

զարգացման համար։ Անհատական առանձնահատկությունների հաշվառումը և 

երեխայի բացառիկության, անկրկնելիության արժևորումը հումանիստական 

մանկավարժության հիմնարար սկզբունքներից են և երեխայակենտրոն 

կրթադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման 

հիմնական պահանջը։ 
 
 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Դիտարկե՛ք անձի զարգացման վրա ազդող գործոնները։ 

2. Հիմնավորե՛ք ակտիվ գործունեության դերը անձի զարգացման 



գործընթացում։ 

3. Սահմանե՛ք ,«տարիքային առանձնահատկություն,, և ,«անհատական 

առանձնահատկություն,,  հասկացությունները։ 

4. Ներկայացրե՛ք փիլիսոփայական, մանկավարժական և հոգեբանական 

մտքի ներկայացուցիչների տեսակետները տարիքային պարբերացման վերաբերյալ 

(սկսած անտիկ ժամանակներից)։ Բնութագրե՛ք և հիմնավորե՛ք այդ մոտեցումները 

մանկակենտրոն մանկավարժության տեսանկյունից։ 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որո՞նք են տարիքային պարբերացման վերաբերյալ առկա 

մոտեցումները, հիմնավորե՛ք դրանց դերը կրթադաստիա¬րակչական գործընթացում։ 

2. Ի՞նչ ուսումնական խնդիրներ են լուծվում կրտսեր դպրոցականի 

առաջատար գործունեության ընթացքում։ 

3. Ներկայացրե՛ք կրտսեր դպրոցականի իմացական ոլորտի զարգացման 

փուլերը։ 

3. Դիտարկե՛ք կրտսեր դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացի 

առանձնահատկությունները։ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. էլկոնին Դ.Բ., Կրտսեր դպրոցականի ուսուցման հոգեբանություն, Եր., 1975, 

104 էջ։ 

2.Թունյան Ջ.Ե., Երիցյան ԼՄ՝., Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն, Եր., 

2013, 287, 54 էջ։ 

 3.Կրուտեցկի Վ.Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հի¬մունքներ, bp., 1976, 

442 էջ։ 
4. Мухина B.C., Детская психология. М. 1985, стр. 10-28. 

5. Немов P.C., Психология. М. 2000, стр. 6-18. 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Белкин A.C., Основы возрастной педагогики: Учеб.пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений. ֊ М.: Издательский центр «Академия», 2000, стр. 192. 

2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М., Возрастная и педагогическая 

психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. ֊М.: 

Педагогическое общество России, 2003, стр. 512. 

3. Кулагина И.Ю., Младшие школьники: особенности развития. ЭКСМО, -

2009, ISBN: 978-5-699-33611-1. стр. 176. 

4. Подласый И.П., Педагогика начальной школы, Москва, 2000, 399 с. Стр. 

60-76. 

5. Эльконин Д.Б., Детская психология. М., 2002, стр. 23-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՄՈԴՈԻԼ 2 

 

ԹԵՄԱ 5-6 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

 

Ուսուցումը սոցիալապես պայմանավորված գործընթաց է, որը բխում է մարդու՝  

որպես հասարակական հարաբերություն¬ների սուբյեկտի վերարտադրման 

անհրաժեշտությունից։ Այստեղից էլ ծագում է ուսուցման սոցիալական կարևոր 

գործառույթը՝ հասարակության պահանջներին համապատասխան անձի 

ձևավորումը։ 

Ուսուցումը նպատակաուղղված մանկավարժական գոր¬ծընթաց է, 

ճանաչողական գործունեություն, որը խթանում է սովորողների՝ գիտական 

գիտելիքներ, կարողություններ ու հմտություններ ձեռք բերելու, ստեղծագործական 

ընդունակու¬թյունները զարգացնելու, գիտական աշխարհայացք ձևավորելու, 

բարոյական որակներ ու համոզմունքներ ձեռք բերելու գործընթացը։ 

Ուսուցման գործընթացն ունի երկկողմանի բնույթ՝ դասավանդում և 

ուսումնառություն։ Դասավանդումն ուսուցչի գործունեությունն է, իսկ 

ուսումնառությունը՝ աշակերտի կամ աշակերտական կոլեկտիվի։ Դասավանդումն 

իրականացնում է ուսուցիչը, որի ընթացքում նա՝ 

♦ որոշում է ուսումնական գործընթացի նպատակները, ձևավորում է 

սովորողների դրդապատճառներն ու պահանջմունքները, 

♦ հստակեցնում է ուսումնական նյութի բովանդակությունը՝ ըստ ուսուցման 

տարամակարդակ պահանջների, 

♦ կազմակերպում է սովորողների ուսումնաճանաչողական գործունեությունը 

ուսումնական նյութի շրջանակներում, 

♦ աշակերտներին հաղորդում է մարդկության կուտակած սոցիալմշակութային 

փորձը, անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում սովորողների ակտիվության համար, 

ուղղոր¬դում, վերահսկում է նրանց գործունեությունը՝ ապահովելով անհրաժեշտ 

միջոցներ և տեղեկատվություն, 

♦ սովորողների ուսումնական գործընթացին հաղորդում է դրական հուզական 

բնույթ, ապահովում բարոյահոգեբանական դրական մթնոլորտ, 

♦ կարգավորում և վերահսկում է սովորողների ուսումնական գործունեությունը, 

գնահատում Է այդ գործունեության ընթացքն ու արդյունքները։ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի /6-10 տարեկան/ երեխաները սովորում են 

տարրական դպրոցի 1-4 դասարաններում։ Նախադպրոցականից դպրոցական 

տարիք անցման ընթացքում տեղի են ունենում մի խումբ վճռորոշ փոփոխություններ։ 

Երեխաների նախապատրաստումը դպրոցական ուսուցման մի կողմից ենթադրում է 

նրանց զարգացածության այնպիսի մակարդակ, որը համապատասխանում է դպրոցի 

պահանջներին, մյուս կողմից՝ դպրոցը հիմնվում է նախադպրոցական տարիքում 

երեխաների ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների վրա։ 

Դպրոց ընդունվելը շրջադարձային է երեխայի կյանքում, փոխվում են նրա 

սոցիալական միջավայրն ու գործունեության ձևերը։ Երեխան պետք է պատրաստ 

լինի դիմակայելու այդ փոփոխություններին։ Հենց դրա համար էլ անհրաժեշտ է 

նրան նախապատրաստել դպրոցին՝ պարզապես ճիշտ կազմակերպելով նրա կյանքը՝ 

նկատի ունենալով, որ այս տարիքում զգալիորեն փոխվում է կրտսեր դպրոցականի 

ողջ կենսաձևը, սոցիալական դիրքը, դերը կոլեկտիվում և ընտանիքում։ Կրտսեր 



դպրոցական տարիքում առաջատար գործունեություն դառնում է ուսումնական 

գործունեությունը, որը շարունակվում է դպրոցական կյանքի ողջ 

ժամանակահատվածում, սակայն դրա հիմքերը դրվում են ուսուցման առաջին 

տարիներին։ 

Ուսումնական գործունեությունն ունի որոշակի կառուցվածք։ 

Դ.Բ. էլկոնինն առանձնացնում է հետևյալ կառուցվածքային բաղադրամասերը. 

♦ Մոտիվացիոն կամ դրդապատաճառային բաղադրամաս։ Կրտսեր 

դպրոցականի ուսումնական դրդապատճառները տարբեր են։ Ուսումնական 

գործունեության հիմքում կարող են ընկած լինել մեծահասակների խրախուսանքին 

արժանանալու, բարձր գնահատական ստանալու, պարտքի, 

պատասխանատվության և ուրիշ շատ դրդապատճառներ։ Դրանցում մենք, 

մասնավորպես, առանձնացնում ենք այնպիսիքը, որոնք առավել համարժեք են 

ուսուցման խնդիրներին և որոնց շնորհիվ աշակերտի գործունեությունը դառնում է 

առավել բովանդակալից ու արդյունավետ։ Դ.Բ. էլկոնինն այդ դրդապատճառն 

անվանում է ուսումաիմացական։ Սրա հիմքում ընկած են ինքնազարգացման և 

ճանաչողության՝ իմանալու պահանջմունքները։ Դա հետաքրքրությունն է 

ուսումնական գործունեության բովանդակային կողմի նկատմամբ (ինչ են 

սովորեցնում) և հետաքրքրությունն ուսուցման բուն գործընթացի նկատմամբ 

(ինչպե՞ս և ի՞նչ միջոցով են հասնում որոշակի արդյունքի)։ 

♦ Ուսումնական խնդիր։ Այն որոշակի առաջադրանքների, 

հանձնարարությունների ամբողջությունն է, որի կատարման ընթացքում երեխան 

ձեռք է բերում գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ։ 

♦ Ուսումնական գործառույթներ։ Սրանք ուսումնական հիմնական 

գործողություններն են և մտնում են ուսումնական գործունեության կազմի մեջ։ 

♦ Վերահսկում և ինքնավերահսկում։ Կրտսեր դպրոցականի 

ուսումնական գործունեությունն  սկզբում վերահսկվում է ուսուցչի կողմից։ 

Հետագայում երեխան աստիճանաբար սովորում է ինքնավերահսկել սեփական 

ուսումնական գործունեությունը։ Ինքնավերահսկելու կարողությունը ձևավորվում է 

ինչպես  ուսուցչի հսկողությամբ, այնպես էլ՝ տարերայնորեն։ Կարևոր է, որ 

աշակերտը վերահսկի ոչ միայն իր ուսումնական գործունեության վերջնական 

արդյունքը, այլ և ողջ գործընթացը փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ։  

♦ Գնահատում և ինքնագնահատում։ Ուսումնական գործունեության 

կարևոր բաղադրամասը գնահատումն է, որի ընթացքում ուսուցիչն աշակերտին 

նշանակում է ոչ միայն միավորային գնահատական, այլև մեկնաբանում է, 

հիմնավորում այն, ինչը երեխայի աշխատանքում լավ է, նշում առաջադիմության 

շարժընթացը՝ շեշտադրելով դրականը, բացասականը, ուղղորդում, թե ինչը պետք է 

շտկի կամ հետագայում զարգացնի։ Այսինքն՝ ուսուցիչը պետք է գնահատման 

որոշակի չափանիշներ, կողմնորոշիչներ ներկայացնի երեխային, որի արդյունքում 

նա կկարողանա գնահատել սեփական աշխատանքի արդյունքները։ Խոսելով 

ինքնագնահատականի մասին՝ պետք է նշել, որ երեխան հիմնականում դպրոց է 

գալիս բարձրացված ինքնագնահատականով։ Ընդհանրապես, երեխայի կողմից 

բարձր է գնահատվում այն աշխատանքը, որն արագ է արվում, որի վրա ինքը շատ 

ջանքեր է ծախսում՝ հաճախ անտեսելով ստացած արդյունքը։ Ի դեպ՝ կրտսեր 

դպրոցականն ավելի քննադատաբար է մոտենում ընկերների աշխատանքին՝  բարձր  

արժևորելով սեփական  աշխա¬տանքը։ Հարկավոր է հասնել նրան, որ երեխան 



գնահատի ոչ միայն իր աշխատանքի վերջնարդյունքը, այլև իր ուսումնական 

գործունեության ողջ գործընթացը։  

Անառարկելի է, որ ուսումնառությունը մի գործունեություն է, որը 

սովորողներից պահանջում է մտավոր ունակություններ, հոգեկան գործընթացների 

զարգացման որոշակի մակարդակ, որոշակի կազմակերպվածություն, 

կարգապահություն և կամային ջանքեր։ Դասարանական կոլեկտիվը սոսկ 

տարեկիցների խումբ չէ, այն ենթադրում է անձնական ցանկությունները րնդհանուր 

ձգտումներին ենթարկելու կարողություն, համագործակցություն,  փոխադարձ  

պահանջկոտություն,  փոխօգնություն, կոլեկտիվ պատասխանատվություն, 

կազմակերպվածություն և կարգապահության բարձր մակարդակ։ Իսկ դրանք 

հասարակական վարքի բնութագրիչներ են, որոնց հիմքերը դրվում են տարրական 

դպրոցում։ 

Ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է 

ուսուցչի և աշակերտի համատեղ, միա-ժամանակյա գործունեությամբ։ Այս 

գործընթացում կարևոր է աշակերտների ճանաչողական գործունեության 

ակտիվացումը, նոր հնարների, մեթոդների կիրառումը՝ գիտելիքների գիտակցական 

և առավելագույն յուրացման համար։ Դասավանդումը և ուսումնառությունը 

սերտորեն փոխկապված են. ուսուցման գործընթացը սուբյեկտ-սուբյեկտ 

փոխազդեցություն է, որում աշակերտները մշտապես պետք է գտնվեն սուբյեկտի 

դերում։ Այս մոտեցումը բխում է անձնակենտրոն կրթության հայեցակարգային 

դրույթներից և արդիական է հատկապես տեղեկատվական հասարակության 

զարգացման արդի ժամանակաշրջանում։ 

Ըստ Դ.Բ.Էլկոնինի՝ արդյունավետ ուսումնական գործունեության հիմնական 

առանձնահատկությունն այն է, որ աշակերտը փոխում է ինքն իրեն։ Սա նշանակում 

է, որ կրտսեր դպրոցականն անտարբեր չէ իր գործունեության նկատմամբ, 

գիտակցում է գիտելիքներ ստանալու կարևորությունը, կարողանում է պարզ 

ենթադրություններ կատարել և փաստարկներ գտնել դրանց հիմնավորման ու 

ապացուցման համար, տարրական մակարդակով վերլուծում է իր գործունեությունը, 

գնահատում է հաջողությունները, որոշում է անհաջողությունների կամ սխալների 

պատճառները և փորձում դրանք ուղղել։ Բայց դա հնարավոր է, եթե ձևավորվում է 

ուսումնական գործունեություն ծավալելու աշակերտի կարողությունը, և նա դառնում 

է ուսուցման գործընթացի սուբյեկտ։ Աշակերտին սովորել են սովորեցնում, երբ նա 

ուսուցման արդյունքների հարցում զգում է անձնական պատասխանատվություն, 

ունի ինքնակրթության և ինքնազարգացման կարողություններ։ 

Ուսուցման զարգացնող գործառույթի իրականացումը ենթադրում է ուսուցման 

գործընթացում անձի ճանաչողական հետաքրքրությունների ընդլայնում և 

բավարարում, տրամաբանական գործընթացների ակտիվացում, վերլուծելու, 

համադրելու, համակարգելու, ընդհանրացնելու, վերացարկելու, համեմատելու, 

փաստարկելու, դասակարգելու, ամփոփելու, եզրահանգելու կարողությունների 

ձևավորում, մտագործունեության ակտիվացում, լեզվամտածողության և խոսքի 

մշակույթի զարգացում, սենսորային և շարժողական հմտությունների ակտիվացում, 

ստեղծագործական ունակությունների բացահայտում, վերլուծական, 

քննադատական, տրամաբանական մտածողության զարգացում։ Միայն այս 

պայմաններում ուսուցման գործընթացում գիտելիքների յուրացումն ընթանում է 

սովորողի զարգացմամբ և կազմակերպված է այնպես, որ սովորողներին ընդգրկում է 

ակտիվ և գիտակցական բազմաբնույթ գործունեության այնպիսի տեսակների մեջ, 



որոնք զարգացնում են նրա զգայական ընկալումը, շարժողական, մտավոր, 

կամային, հուզական, դրդապատճառային ոլորտները։ 
 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Բնութագրե՛ք դասավանդման և ուսումնառության էությունն ու 

կառուցվածքը։ 

2. Հիմնավորե՛ք ուսուցման գործընթացի ամբողջական բնույթը։ 

3. Ներկայացրե՛ք ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցությունը, ինչպես նաև 

յուրաքանչյուրի գործունեությունը ուսուցման գործընթացում։ 

4. Դիտարկե՛ք ուսուցման գործընթացում լուծվող խնդիրները։ 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ի՞նչ է ուսուցման գործընթացը։ Ինչպե՞ս եք պատկերում ուսուցման 

գործընթացի երկկողմանի բնույթը։ 

2. Որո՞նք են ուսուցման գործառույթները։ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԹԵՄԱ 7-8. 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Սկզբունք բառն առաջացել է լատիներեն principium բառից, որը նշանակում է 

հիմք, նախասկիզբ։ Ուսուցման սկզբունքներն ասուցման գործընթացին ներկայացվող 

հիմնական պահանջներն են, որոնց իրականացումը կապահովի ուսուցման 

գործըն¬թացի արդյունավետությունը և անձի համակողմանի, ներդաշնակ 

զարգացումը։ Սկզբունքներն իրականացվում են որոշակի կանոնների միջոցով։ 

Կանոնը մանկավարժական գործունեության նկարագրումն է, որն ընթանում է 

որոշակի պայմաններում, որոշակի նպատակներին հասնելու համար։ 

Դրանց ուսումնասիրություններից հնարավոր է դառնում առանձնացնել արդի 

պայմաններում գործող հետևյալ սկզբունքները՝ 

♦ անձնակենտրոնության սկզբունք, 

♦ ուսուցման զարգացնող և դաստիարակող բնույթի սկզբունք, 

♦ գիտակցականության և ակտիվության սկզբունք, 

♦ զննականության սկզբունք, 

♦ հաջորդականության և համակարգվածության սկզբունք, 

♦ գիտելիքների կայունության սկզբունք, 

♦ մատչելիության սկզբունք, 

♦ տեսականի և գործնականի կապի ապահովման սկզբունք, 

♦ գիտականության սկզբունք, 

♦ մարդասիրացման սկզբունք։ 

Ուսուցման սկզբունքների իմացությունն ու ճիշտ կիրառումն առավել էական է 

տարրական դպրոցի ուսուցչի համար, տարրական դպրոցում են դրվում 

շարունակական կրթության հիմքերը, և կրթության ինչպիսի որակ ապահովվի այս 

աստի՛ճա¬նում, այդպիսի արդյունքի կհասնենք հետագայում։ Դիտարկենք այս 

սկզբունքներն առանձին-առանձին։ 

1. Անձնակենտրոնության սկզբունքը ուսուցման գործընթացի 

մարդասիրական ուղղվածությունն է, անձի ուսումնական հնարավորությունների և 

անհատական առանձնահատկությունների հաշվառումը, աշակերտին որպես իր 

ուսուցման գործընթացի հավասարազոր սուբյեկտի ընկալումը, այսինքն՝ «,դպրոցը 

երեխայի համար,, մոտեցման ապահովումը։ 

2. Ուսուցման զարգացնող և դաստիարակող բնույթի սկզբունքը 

ենթադրում է, որ ուսուցումը պետք է ուղղված լինի սովորողի համակողմանի 

զարգացմանը, այնպիսի անձնային որակների ձևավորմանը, որոնք նրանց 

կուղղորդեն ինքնորոշման ու կյանքի ճիշտ ճանապարհի ընտրության հարցերում։ 

Ուսուցման այս սկզբունքը պետք է իրականացնել՝ հաշվի առնելով հետևյալ 

դիրքորոշումները՝ 

♦ կարևորը ոչ թե այն առարկան է, որն ուսուցանում եք, այլ անձը, որին 

ձևավորում եք, 

♦ կրթադաստիարակչական գործընթացում աշակերտը ոչ թե ուսուցման 

գործընթացի օբյեկտն է, այլ սուբյեկտը, 

♦ անձի ձևավորումն իրականացնում է ուսուցիչն իր գործունեությամբ և 

անձնային օրինակով, 



♦ հաճախակի պետք է գործածել «,ինչու,, հարցը՝ սովորողներին մղելով 

մտածելու և պատճառահետևանքային կա¬պերը հայտնաբերելու գործողությունների։ 

3. Գիտակցականությունն ու ակտիվությունը ուսուցման կարևորագույն 

սկզբունքներից են,  որոնց հաշվառման դեպքում ուսուցումն իրականանում է 

առավել արդյունավետ, սովորողն իմացական գործընթացում դրսևորում է 

գիտակցական ակտիվություն։ Ըստ մի շարք մանկավարժների՝ ակտիվության և 

գիտակցականության սկզբունքն ապահովվում է մի շարք կանոնների կիրառման 

միջոցով, որոնց իմացությունը շատ կարևոր է տարրական դպրոցի ուսուցիչների 

համար։ Դրանք են՝ 

♦ Սովորեցնել երեխաներին գիտակցել իրենց գործունեու¬թյան նպատակներն ու 

խնդիրները։ 

♦ Կիրառել պրոբլեմային ուսուցումը, առաջադրել խնդիրներ, որոնք կխթանեն 

սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունները, հետազոտական 

կարողությունները, ներգրավել նրանց խնդրահարույց իրավիճակների մեջ։ 

♦ Հիշել՝ գիտի ոչ թե նա, ով մեկնաբանում և պատմում է, այլ նա, ով իր իմացած 

ուսումնական նյութը կիրառում է։ 

♦ Սովորեցնել սովորել։ 

♦ Սովորեցնել հարցեր տալ և լսել պատասխանները, դա ակտիվության 

ձևավորման հիմնական պայմանն է։ Հիշել՝ ինչպիսին հարցն է, այնպիսին էլ 

պատասխանն է։ 

♦ Օգտվել կոլեկտիվ ուսուցման հնարավորություններից։ Ստեղծել խմբով 

մտածելու, խմբով ստեղծագործելու և աշ¬խատելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ 

4. Զննականության սկզբունքը Յա.Կոմենսկին անվանել է դիդակտիկայի «,Ոսկե 

կանոնը,,։ Այս սկզբունքի համաձայն՝ ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

կոնկրետ օրինակների վրա, որոնք երեխաները կընկալեն ոչ միայն տեսողության, այլ 

նաև այլ զգայարանների միջոցով։ Քննականության սկզբունքը իրականացվում է 

հետևյալ կանոնների միջոցով. 

♦ առարկան իր բնական տեսքով մտապահվում է ավելի արագ և առանց 

դժվարության, քան դրա խոսքային ներկայացումը. 

♦ երեխաները մտածում են ձևերի, ձայների, գույների, զգայությունների միջոցով. 

♦ հիշել դիդակտիկայի «,Ոսկե կանոնը,,՝ այն, ինչ հնարավոր է, տալ երեխաների 

զգայարանների ընկալմանը, տեսանելին՝ տեսողականին, լսելին՝ լսելիքին, հոտը՛ 

հոտոտելիքին, շոշափելիքը՝ շոշափելիքին, համը՝ համի զգայարանին. 

♦ օգտագործե՛լ ժամանակակից զննական-տեխնիկական բոլոր միջոցները, թո՛ւյլ 

տալ երեխաներին մասնակցել դրանց օգտագործմանը. 

♦ տարիքի հետ զննականությունը պետք է կրի խորհրդանշային բնույթ, 

զննականության չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների ուշադրության 

շեղմանը։ 

5. Հաջորդականության   և   համակարգվածության   սկզբունքի համաձայն՝ 

գիտելիքների յուրացման գործընթացը պետք է ընթանա որոշակի 

հաջորդականությամբ և հստակ համակարգով։ Կրթության բովանդակությունը և 

ուսուցման գործընթացը պետք է կառուցված լինեն որոշակի տրամաբանական 

հաջորդականությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի աշակերտներին փոխանցել 

գործնական գիտելիքներ շրջակա միջավայրի մասին։ Դրան կարելի է հասնել 

նախապես կազմակերպած, առանց ընդհատումների, շարունակական ուսուցման 



շնորհիվ՝ առանց ուսումնասիրվող թեմաների տրամաբանությունը և 

հաջորդականությունը խախտելու։  

Հաջորդականության  և համակարգվածության  սկզբունքն իրականացվում է 

ուսուցման գործընթացը պլանավորելու միջոցով: Սկզբունքի իրականացումն 

ապահովում է ուսումնական նյութի  հիմնավոր յուրացումը կարճ 

ժամանակամիջոցում։ 

Հաջորդականության  և համակարգվածության  սկզբունքի կանոններն են՝ 

♦ ուսումնական նյութը ներկայացե՛լ տրամաբանական հատվածներով՝ քայլ առ 

քայլ, 

♦ օգտագործե՛լ միջառարկայական կապերը. 

♦ նյութը ներկայացնե՛լ այնպես, որ յուրաքանչյուրը հաջորդը լինի նախորդի 

տրամաբանական շարունակությունը։ 

6.Գիտականության սկզբունքի համաձայն՝ գիտելիքները պետք  է լինեն զուտ 

գիտական փաստերի վրա հիմնված, իսկ մեթոդները համապատասխանեն 

տվյալ գիտության մեթոդաբանությանը։ Ուսուցման գիտականությունն 

ապահովում է ուսումնական պլանների և ուսումնական ծրագրերի 

համապատասխանությունը գիտության և հասարակության զարգացման 

մակարդակներին, այդ թվում՝ մանկավարժական գիտությանը։ 

Դիտականության սկզբունքի ապահովման համար՝ 

♦ ուսումնասիրվող տարրական գիտելիքները պետք է լինեն գիտական և 

չհակասեն գիտականորեն ապացուցված փաստերին և ճշմարտություններին, 

♦ երեխաները պետք է իրազեկվեն գիտության նորագույն ձեռքբերումներին, 

♦ երեխաներին պետք է ծանոթացնել գիտության մեջ մեծ ավանդ ունեցող 

մարդկանց կենսագրության, նրանց կատարած աշխատանքների հետ, 

♦ անհրաժեշտ է խրախուսել երեխաների հետազոտական գործունեությունը, 

♦ պետք է սովորեցնել երեխաներին օգտվել գրականությու¬նից և աշխատել 

ուսումնական նյութերով։ 

7. Մատչելիության սկզբունքի համաձայն՝ ուսուցման գործընթացը պետք է 

կառուցել՝ հաշվի առնելով աշակերտների անհատական և տարիքային 

առանձնահատկությունները։ Ուսուցումը պետք է իրականացվի հեշտից դեպի 

դժվարը,  ծանոթից՛ անծանոթը, պարզից՝ բարդը գնացող կանոններով։ 

Այս սկզբունքը պետք է իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև հետևյալ 

դիդակտիկական կանոնները. 

♦ Ուսուցումը կառուցե՛լ աշակերտների տարիքային 

առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ 

♦ Մատչելիությունն ապահովելու համար կիրառե՛լ համեմատությունը, ցույց 

տա՛լ, որ ամենաբարդ խնդիրը կարելի է լուծել առանց դժվարության։ 

♦ Մատչելիությունը մեծապես պայմանավորված է ուսուցչի խոսքով։ 

♦ Հիշե՛լ, որ վատ ուսուցիչը մատուցում է ճշմարտությունը, իսկ լավը օգնում է 

գտնել այն։ 

♦ Մատչելի չի նշանակում հեշտ կամ պարզունակ։ 

8. Կայունության սկզբունքը ենթադրում է, որ գիտելիքների յուրացումը, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը հնարավոր է միայն այն 

ժամանակ, երբ դրանք գիտակցորեն են յուրացված։ Սկզբունքի իրականացումը 

հնարավոր է դառնում ուսումնական նյութի անընդհատ, համակարգված 



կրկնության, գիտելիքների ստուգման միջոցով։ 

Կայունության սկզբունքը պետք է իրականացնել՝  հաշվի առնելով, 

♦ Ուսուցման գործընթացում մտածողությունն առավելություններ ունի 

հիշողության նկատմամբ, դրա համար մի՛ ծանրաբեռնեք երեխայի հիշողությունը 

մտածողության հաշվին։ 

♦ Թույլ չտալ, որ երեխայի հիշողության մեջ տեղ գտնի սխալ տեղեկատվություն։ 

♦ Նոր նյութի ներկայացմանը անցնել միա՛յն աշակերտների հետաքրքրությունը 

խթանելուց հետո։ 

9. Տեսականի և գործնականի կապի սկզբունքի համաձայն՝ պետք է իրար հետ 

կապել տեսական գիտելիքներն ու աշակերտների առօրյա կյանքը։ Ուսուցման 

արդյունավետությունն ստուգվում է՝ ձեռք բերած գիտելիքները պրակտիկայում 

կիրառելով։  

Ուսուցման սկզբունքները կառավարում են ուսուցման գորընթացը, համալիր 

/կոմպլեքսային/ ձևով լուծում կրթության, դաստիարակության, զարգացման 

խնդիրները, օգնում սովորողներին ձևավորել իրենց գիտական աշխարհայացքը [1]: 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Դիտարկե՛ք ուսուցման սկզբունքները։ 

2. Ներկայացրեք ուսուցման սկզբունքների կիրառման նմուշ (տարրական 

դպրոցում իրականացվող որևէ դասի օրինակով)։ 

3. Մեկնաբանեք, թե ինչ է օրինաչափությունը դիդակտիկայում, 

ներկայացրեք ուսուցման կարևորագույն օրինաչափությունները։ 

4. Ներկայացրե՛ք ուսուցման սկզբունքների և օրինաչափությունների 

դասակարգման տարբեր մոտեցումները ման¬կավարժության ուսումնական 

ձեռնարկներում։ 

5. «,Մտքի քարտեզագրում,, մեթոդական հնարի կիրառմամբ 

ներկայացրե՛ք ուսուցման սկզբունքները։ 

6. Դիտարկե՚ք զննական միջոցների տեսակները և հիմնավորե՛ք դրանց 

կիրառման արդյունավետությունը տարրական դասարաններում։ 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Դիդակտիկական ինչ սկզբունքներ են առաջադրել հայ մեծ մտածողներ, 

փիլիսոփա մանկավարժներ Դավիթ Անհաղթը, Անանիա Շիրակացին, Հովհաննես 

Իմաստասերը և այլք, արտերկրյա մանկավարժներ Յան Ամոս Կոմենսկին, Ի. 

Պեստալոցցին, Կ.Դ.Ուշինսկին և այլք։ Ինչ ընդհանրություններ և տարբերություններ 

կան դրանց միջև։ 

2. Ուսուցման ինչ սկզբունքներ կարելի է առանձնացնել Դ. Մագիստրոս 

Պահլավունու, Ղ. Աղայանի մանկավարժական հայացքներում։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 3 

 

ԹԵՄԱ 9-10. 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ։  

ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դասակարգումը 

Մանկավարժության տեսության մեջ արդեն իսկ ձևավորվել են ուսուցման 

գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող մի շարք 

տեխնոլոգիաներ, որոնք ընդունված է անվանել նորարական կամ անձին ուղղված, 

անձի ակտիվությունը խթանող տեխնոլոգիաներ։ 

«,Տեխնոլոգիա,, եզրույթը մանկավարժության մեջ գործածվում է բոլորովին 

վերջերս։ Մանկավարժական բառարաններում ,«Տեխնոլոգիա,, եզրը բառացիորեն 

թարգմանվում է որպես ուսմունք կամ գիտություն վարպետության մասին (techne-

մշակույթ, վարպետություն և logos - գիտություն)։ Մանկավարժական տեխնոլոգիան 

ներկայացվում է որպես ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի 

տեսականորեն հիմնավորված մեթոդների ու միջոցների, գործողությունների 

համախումբ, որը թույլ է տալիս հաջողությամբ իրականացնել կրթական 

նպատակները։ Այն ենթադրում է կատարվելիք գործողությունների հստակ ու 

գիտական նախագծում՛ անհրաժեշտ մեթոդիկաների մշակում, կազմակերպչական 

հարցերի լուծում, ուսուցչի հստակ նախապատրասվածություն, սովորողների 

անձնային որակների կանխորոշում և այլն։ 

Ուսուցման ավանդական (վերարտադրողական) տեխնոլոգիան տարրական 

դպրոցում 

Այս տեխնոլոգիան հիմնված է գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների 

փոխանցման վրա։ Սա ապահովում է սովորողների կողմից կրթության 

բովանդակության յուրացումը, դրա յուրացման որակի ստուգումը և գնահատումը։ 
  

Այս տեխնոլոգիայի էությունը ներկայացնենք հետևյալ գծապատկերի միջոցով 

 

նոր նյութի ուսուցում-ամրապնդում-ստուգում-գնահատում 
 



Ուսուցման ամենակիրառելի մեթոդը բացատրությունն է՛ համակցված 

իրազննական նյութերով։ Սովորողների գործունեության առաջատար ձևերն են լսելը 

և մտապահելը, իսկ գլխավոր պահանջը և արդյունավետության չափանիշը՝ 

սովորածի անսխալ վերարտադրությունն է։ 
 

Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիան տարրական դպրոցում 
 

Այս տեխնոլոգիան կյանքի կոչողներից են Լ.Ս. Վիգոտսկին, Լ.Վ. Զանկովը, Դ.Բ. 

էլկոնինը, Վ.Վ. Դավիդովը և այլք։ Զարգացնող ուսուցման գաղափարների կայացման 

հարցում նշանակալից է և Լ. Ս. Վիգոտսկու դերը։ Մինչև Լ. Ս. Վիգոտսկին կարծում 

էին, թե երեխայի զարգացումը, հատկապես մտածողության կամ մտավոր որակների 

զարգացումը պայմանավորված է միայն ուսուցման և դաստիարակության գործոնով։ 

Լ.Ս.Վիգոտսկին ապացուցեց, որ մանկավարժությունը պետք է հիմնվի երեխայի 

զարգացման ոչ թե անցած, այլ վաղվա՝ եկող օրվա վրա։ Միայն այդ դեպքում նա 

կարող է ուսուցման գործընթացում կյանքի կոչել զարգացման այն գործընթացները, 

որոնք տվյալ պահին գտնվում են երեխայի «,մերձավոր զարգացման գոտում,,։ 

,«Մերձավոր զարգացման գոտի,, ասելով  Լ.U. Վիգոտսկին հասկանում էր, որ 

զարգացման որոշակի փուլում մեծահասակի աջակցությամբ և առավել խելացի 

ընկերների հետ համագործակցելով՝ երեխան կարող է ուսումնական խնդիրներ 

լուծել։ 

Ըստ նրա՝ զարգացման մերձավոր սահմանը այն մակարդակն է, որը մոտ է 

երեխայի զարգացման ակտուալ մակարդակին, սակայն փոքր-ինչ բարձր է նրանից։ 

Այս դեպքում աշակերտն ի վիճակի է խնդիրը լուծել միայն ուսուցչի օգնությամբ [5]: 

Լ.Վ.Զանկովին հաջողվեց տարրական դպրոցում անցկացված 

մանկավարժական գիտափորձի արդյունքների հիման վրա ապացուցել, որ կարելի է 

ապահովել դպրոցականների զարգացումը ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման շնորհիվ։ 

Այս գաղափարի իրականացման համար հարկ եղավ մշակելու դիդակտիկական 

մի շարք սկզբունքներ։ Վճռորոշ դեր ստացավ բարդության կամ դժվարության 

ամենաբարձր աստիճան նախատեսող ուսուցումը։ Այն երեխային տալիս է 

հնարավորու¬թյուն իր հոգևոր պահեստային ուժերը բացահայտելու՝ դրանց տալով 

ուղղություն և դրսևորելու ազատություն։ Եթե ուսումնական նյութը և ուսուցման 

մեթոդներն այնպիսին են, որ դպրոցականի առջև չի դրվում խոչընդոտներ 

հաղթահարելու խնդիր, ապա երեխայի զարգացումը դանդաղում է։ 

Բարդ կամ դժվար ուսումնական գործընթաց նախատեսող սկզբունքով 

որոշվում է կրթության բովանդակության ընտրությու¬նը և կառուցվածքը։ Թեև 

ուսումնական նյութը առավել ընդգրկուն և խորիմաստ է դառնում տեսական 

գիտելիքների շնորհիվ, սակայն գլխավորը սովորողների գործնական 

կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջներն են։ 

Լ. Վ. Զանկովը հիմնավորում է, որ ծրագրային նյութի ուսումնասիրության 

գործընթացում անհրաժեշտ է արագորեն առաջ գնալ։ Անցած նյութի բազմաթիվ, 

միօրինակ կրկնություններն ուսուցման տեմպը դանդաղեցնում են և վրիպումների 

պատճառ տսռնում կամ էլ ուսուցման բարձր մակարդակով կազմակեր¬պումը 

դարձնում են անհնար։ Դ.Բ. էլկոնինը, նկատի ունենալով դպրոցականների 

տարիքային առանձնահատկությունները, առաջ քաշեց ուսուցման համակարգված 

գործունեական մոտե¬նում։ Զարգացնող ուսուցման դիդակտիկական 



գաղափարնե¬րից մեկն էլ ուսուցման տարբեր գործընթացներում սովորողների՝ 

անդրադարձ կատարելու խթանումն է։ 
 

Համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիան տարրական դպրոցում 
 

Համագործակցային ուսուցման գաղափարները ձևավորվել են դեռևս անտիկ 

դարաշրջանում։ Հռոմեացի փիլիսոփա Սենեկան ասում էր, որ սովորեցնողը 

կրկնակի է սովորում։ 

Համագործակցային ուսուցման կարևորագույն ձեռքբերումներն են՝ 

♦ միջանձնային հարաբերություններ կառուցելու կարողության ձևավորումը, 

♦ անձի զարգացումը և նրա անհատականության ձևավորումը, 

♦ երեխաների հոգեբանական և ֆիզիկական առաղջության ապահովումը, 

♦ ընկերության և փոխօգնության, փոխադարձ պատասխանատվության 

համոզմունքի ձևավորումը, 

♦ սթրեսի հաղթահարման ունակություն, 

♦ շրջապատի հետ առողջ փոխհարաբերությունների կառուցումը, 

♦ համագործակցային և խմբային աշխատանք իրականաց¬նելու կարողության 

ձևավորումը։ 

Կատարած աշխատանքի արդյունքների հաշվառումն ամփոփվում է կա՛մ 

խմբային արձանագրության թերթիկում, կա՛մ անհատական քարտում։ 

Համագործակցային տեխնոլոգիայի կիրառման ժամանակ յուրաքանչյուր 

սովորող աշխատում է իրեն հատուկ անհատական տեմպով. Նա պատասխանատու 

է ոչ միայն իր, այլև ողջ կոլեկտիվի աշխատանքի և հաջողության համար, 

ձևավորվում է համարժեք գնահատական անձի սեփական հնարավորությունների, 

կարողությունների և թերությունների վերաբերյալ։ Ուսուցիչն այլևս կարիք չունի 

դանդաղեցնելու կամ արագացնելու այս կամ այն սովորողի առաջադիմության 

տեմպը, այս հանգամանքը դրականորեն է ազդում դասարանական կոլեկտիվի 

մթնոլորտի վրա։ 

Զգայական հարմարավետ մթնոլորտի ստեղծումը, դասարանում 

յուրաքանչյուրի համար, անկախ նրա կարողությունների ձևավորվածության 

մակարդակից, առաջնահերթ կարևորության խնդիրներից է, որով մեծապես 

պայմանավորված է հետագա ուսուցման ողջ հաջողությունր, քանի որ այն ստեղծում 

է բարենպաստ պայմաններ՝ դպրոցում սովորելու դրական դրդա¬պատճառների 

/մոտիվացիայի/ ձևավորման համար [3]: 

 

Ծրագրավորված ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը տարրական դպրոցում 
 

Այս տեխնոլոգիայի կիրառումը ուսուցման ողջ գործընթացում ապահովում է 

ուսուցիչ-աշակերտ հետադարձ կապը։ Այս նպատակով ուսումնական նյութը 

բաժանվում է տրամաբանական ամբողջություն կազմող ոչ ծավալուն մի քանի 

մասերի, որոնք անվանվում են ուսուցման քայլեր։ Այդ մեթոդով ուսումնական նյութը 

սովորողին ներկայացվում է հատված առ հատված։  

Ուսումնական յուրաքանչյուր քայլ, որն իր մեջ ամփոփում է ավարտուն 

տեղեկատվական հատված, ներկայացվում է սովո¬րողներին՝ ինքնուրույն 

ուսումնասիրելու համար։ Յուրաքանչյուր հատվածն ուսումնասիրելուց հետո 

ներկայացվում է նրա հիմնական իմաստն արտահայտող հարցը, որը պահանջում է 



«,այո,, կամ ,«ոչ,, պատասխանները։ ճիշտ պատասխանելու դեպքում սովորողին 

հնարավորություն է տրվում անցնել աշխատանքային հաջորդ քայլին։ 

 

Ա____________Բ____________________Գ____________________Դ 
  
 

Այս գործընթացում ակնհայտորեն դրսևորվում է ուսուցման անհատական 

մոտեցման սկզբունքը։ Աշակերտները ուսուցանվող նյութը յուրացնում են 

«,քայլերով,, և եթե որևէ ,«քայլի,, ժամանակ դժվարանում են, ապա չեն անցնում 

հաջորդ «,քայլին,, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն յուրացրել նախորդը։ 

Այս տեխնոլոգիայի կիրառումն ունի հետևյալ առավելությունները՝ 

♦ յուրաքանչյուր աշակերտ աշխատում է իրեն հարմար տեմպով, 

♦ ապահովվում է ուսուցիչ-աշակերտ մշտական հետադարձ կապը, 

♦ սովորողներն իրենց գիտելիքների մեջ   բացթողումներ չեն ունենում։ 

 

 

Խաղային տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում 

Հարկ է նշել, որ խաղը կարելի է դիտարկել և՛ որպես ուսուցման մեթոդ, և 

որպես ուսուցման ձև, և՛ որպես ինքնուրույն խաղային գործունեություն, և՛ որպես 

երեխայի անձնավորության համակողմանի զարգացման միջոց։ 
Տարրական դպրոցում խաղը կիրառվում է. 

♦ որպես ինքնուրույն տեխնոլոգիա (որը կիրառվում է ցանկացած առարկայի, 

թեմայի յուրացման և ամրապնդման ժամանակ), 

♦ որպես առավել մեծ ու ընդհանուր համագործակցային տեխնոլոգիայի մի 

տարր, 

♦ որպես արտադասարանական աշխատանքի տեխնոլոգիա, 

♦ որպես սովորողների ծանրաբեռնվածության բեռնաթափման միջոց։ 

Ի տարբերություն առօրյա խաղերի՝ մանկավարժական խաղն ունի որոշակի 

հատկանիշներ։ 

Այն ունի նախօրոք հստակեցված ուսուցման նպատակ և դրան 

համապատասխան՝ կանխատեսվող մանկավարժական արդյունք. 

♦ ավանդական ուսումնական գործընթացի ժամանակ գիտելիքի հիմնական 

աղբյուր հանդիսանում է ուսուցիչը, իսկ խաղի ժամանակ գիտելիքի որոշակի 

աղբյուր չկա, 

♦ ուսումնական գործընթացն իրականացվում է մենախոսության (ուսուցիչը 

բացատրում է, սովորողը լսում) կամ երկխոսության (սովորողը հարցեր է ուղղում, 

ուսուցիչը պատասխանում է, կամ ստուգման նպատակով ուսուցիչն է հարցեր 

ուղղում սովորողներին) միջոցով, իսկ խաղն իրականացվում է գործողությունների 

լեզվով, և խաղի մասնակիցները ակտիվ հաղորդակցման միջոցով սովորում և 

սովորեցնում են իրար, 

♦ խաղային գործունեությունը պարտադրված չէ. այն հիմնականում ինքնակամ է 

և ցանկալի, 

♦ խաղային գործունեության ժամանակ մասնակիցը ազատ է ու անկաշկանդ, 

քանի որ նա հանդես է գալիս որպես դերակատար և չի ճնշվում սեփական «,Ես,,-ը 

արտահայտելու մտքից։ 



Դասի ժամանակ խաղային գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ 

քայլերով՝ 

♦ սովորողի առջև խաղի տեսքով դրվում է դիդակտիկական որոշակի նպատակ, 

♦ ուսումնական գործունեությունը ենթարկվում է խաղի կանոններին, 

♦ ուսումնական նյութն օգտագործվում է որպես խաղի միջոց։ 

Ըստ Կ.Թորոսյանի և Հ.Խաչատրյանի՝ վեց տարեկանների հետ աշխատելիս 

հարկավոր է խաղը դիտարկել որպես ուսումնական խնդրի իրականացման միջոց, 

որպես ուսումնա¬կան գործընթացի կազմակերպման ձև [3 ]: 

Ինչ խոսք, խաղ-զվարճւսլիքները, շարժախաղերն ու սպորտային խաղերը, 

ակտիվացնող ու ջերմացնող վարժանքները հոգնածությունը ցրելու, 

տրամադրությունը բարձրացնելու, գործունեության մի ձևից մյուսին անցնելու 

նպատակով պետք է ուղեկցեն վեց տարեկան առաջին դասարանցիներին ինչպես 

դասերի ժամանակ, այնպես էլ դասամիջոցներին և նրանց ազատ ժամանակը 

կազմակերպելիս։ Վեց տարեկան երեխաների ուսուցումը կազմակերպելիս դասի 

ժամանակ խաղի առկայությունն արդարացված է այն դեպքում, երբ այն ծառայում է 

ոչ միայն որպես ուսուցման մեթոդ, այլ նաև որպես հոգնածությունից 

բեռնաթափվելու, երեխային ակտիվացնելու միջոց։ Ուսուցման խաղային մեթոդը 

խաղ չէ բառի բուն իմաստով։ Այն ավելի շուտ հանձնարարություն է, որն ունի 

դիդակտիկական, ճանաչողական նշանակություն, ուսուցման գործընթացին 

խաղային ձև տալն ուղեկցվում է խաղի մեկ կամ մի քանի տարրեր ներմուծելու 

ճանապարհով, խաղային սյուժե, բովանդակություն, դերեր, որոշակի կանոնների 

կատարման միջոցով նպատակին հասնելու արդունք և այլն [3]: Որպեսզի խաղը 

դառնա ուսուցման և ուսումնառության մեթոդ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք 

պահանջներ. 

♦ ուսումնական խնդիրը, առաջադրանքը չպետք է համընկ¬նի խաղային խնդրին, 

♦ ուսումնական խնդիրը, առաջադրանքը չպետք է ,«ճնշի,, խաղային խնդիրը, 

կարևոր է պահպանել խաղային իրավիճակը, 

♦ մեկ առանձին խաղը չի կարող ապահովել ուսուցման արդյունք, հարկ է, որ 

լինի ուսումնական առաջադրանքի աստիճանական բարդացմամբ կառուցված 

խաղերի համակարգ։ 

Չմոռանանք, որ վեց տարեկան երեխաների ուսումնաիմացական 

դրդապատճառն առավել հաջողությամբ ձևավորվում է նրանց համար հետաքրքիր 

ուսումնական խաղերի միջոցով։ Այսօր ուսուցման տեխնոլոգիաները հասել են այն 

մակարդակին, որ ցանկացած գիտելիք երեխան կարող է ձեռք բերել դրանց 

կիրառմամբ։ Այս պարագայում բոլորին հետաքրքրում է ոչ միայն ուսուցման 

բովանդակության /ինչ սովորեցնել և ինչ նպատակով/, այլև մեթոդների և միջոցների 

/ինչպես սովորեցնել/ խնդիրը։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ ողջ ուսումնական 

գործընթացը չի կարելի վերածել խաղի, երեխան պետք է նաև ուսումնական 

գործընթացի մեջ լրջություն տեսնի և փորձի յուրացնել կամ հաղթահարել նաև 

«,լուրջ,, նպատակներ հետապնդող ուսումնական գործունեության խնդիրները։ 

Աստիճանաբար, դասարանից դասարան պետք է սահմանափակել խաղի գերակայող 

դերը։ 
 

Տարրական դպրոցում կիրառվող ուսուցման մեթոդների դասակարգումը 

 

Բոլոր ժամանակներում ,«ինչպես սովորեցնել,, հարցը հուզել է գիտնականներին 



և պրակտիկ մանկավարժներին, հատկապես տարրական դպրոցի ուսուցիչներին, 

որովհետև կրթության որևէ օղակում «,ինչպես սովորեցնել,, այնքան էական չէ, որքան 

տարրական դպրոցում։ Ցանկացած գիտելիք հասցեատիրոջը հասցնելու համար 

անհրաժեշտ են մեթոդներ։ Ուսուցման մեթոդը ուսումնական նպատակներին 

հասնելու ճանապարհն է, միջոցը։ Ուսուցման մեթոդը ուսուցչի և աշակերտների 

փոխգործակցության եղանակն է, այն ուղղված է ուսուցման խնդիրների լուծմանը։ 

Մեթոդը ենթադրում է ուսուցման գործընթացում ուսուցչի և աշակերտների 

փոխգործակցության եղանակ, որի շնորհիվ աշակերտը յուրացնում է գիտելիքներ, 

ձևավորվում են կարողություններ, հմտություններ։ Մեթոդը կրթական 

գործունեության նախագծված նպատակների և վերջնական արդյունքների միջև 

կապող օղակն է։ 
Ուսուցման մեթոդների համակարգում առանձնացվում են ուսուցման 

հնարները։ Դրանք մեթոդի կարևոր տարրերն են, նրա մեկ գործողությունը, առանձին 

քայլը, որն օգնում է իրականացնել մեթոդը։ 
Ուսուցման մեթոդների դասակարգումը ենթադրում է նրանց դասդասում՝ ըստ 

առանձնահատկությունների։ Մանկավարժության մեջ մշակվել են ուսուցման 

մեթոդների զանազան դասակարգումներ։ Դիտարկենք դրանցից մի քանիսը, որոնք 

ընդունված են նաև այսօր։ 

Ավանդական դասակարգում։ Այն սկիզբ է առել հին փիլիսոփայական և 

մանկավարժական գաղափարներում։ Այսօր դրանք հարմարեցված են 

ժամանակակից պայմաններին։ Այս դասակարգումը հիմնականում կատարվել է ըստ 

գիտելիքների աղբյուրի։ Վերջերս դրան են ավելացել նաև գիրքը, համակարգիչը։ Այս 

դասակարգման մեջ առանձնացնում են 4 մեթոդախումբ՝ խոսքային, գործնական, 

զննական, աշխատանք գրքով։ Յուրաքանչյուր մեթոդախումբ ունի իր մեթոդական 

հնարները։ 

Դիտարկենք նշված մեթոդական խմբերը տարրական դասարաններում 

կիրառելիության տեսանկյունով. 

♦ խոսքային մեթոդների մեջ են մտնում բացատրությունը, պատմելը, 

զրույցը, դասախոսությունը, բանավեճը, 

♦ գործնական մեթոդների մեջ մտնում են փորձը, վարժությունները, 

ուսումնագործնական աշխատանքը, 

♦ զննականի մեջ են մտնում իրազննումը, ցուցադրումը և աշակերտների 

ուսումնասիրություններն ու դիտումները, 

♦ աշխատանք գրքով մեթոդախմբի մեջ են մտնում ընթերցանությունը, 

մշակումը, փոխադրությունը, պլանի կազմումը։ 

Խոսքային մեթոդներ։ Դրանց շարքին են պատկանում պատմելը, զրույցը, 

դասախոսությունը, ուսումնական բանավեճը, պրոբլեմային խնդիրը։ 

Պատմելը կիրառվում է տարրական դպրոցում իրականաց¬վող ուսումնական 

գործընթացի բոլոր փուլերում։ Այն ուսուցչի կողմից ուսումնական նյութի 

համակարգված, մատչելի և հուզական ներկայացումն է, որը կապակցված խոսքն է. 

սկսվում է ներածությունից, շարունակվում բուն բովանդակությամբ և ավարտվում է 

ամփոփումով։ Այս մեթոդի միջոցով տարրական դպրոցի ուսուցիչը ոչ միայն 

գիտելիքներ է հաղորդում, այլև ներգործում է աշակերտների մտածողության, 

երևակայության և հույզերի վրա։ 

Տարրական դպրոցում կիրառվում են այս մեթոդի երեք տեսակները՝ 



♦ բնութագրում, երբ ներկայացվում է կենդանիների, բույսերի,  բնության  

արտաքին  տեսքը,  աշխարհագրական տարածքը, այն հիմնականում 

նկարագրական, պատմողական խոսքն է, 

♦ գեղարվեստական պատմում, որը հարուստ է համեմատություններով, 

հուզական պոռթկումներով։ Այս դեպքում պետք է հաշվարկված լինի ամեն մի 

մանրուք՝ սկսած ուսուցչի խոսքի տեմպից և հնչերանգից մինչև պատմության 

տարբեր մեջբերումները։ Այն առավելապես պատմողական խոսք է՝ նկարագրական և 

գնահատող տեսակներով, 

♦ բացատրություն, երբ պետք է բացահայտել նոր տեղեկույթի տրամաբանական 

հաջորդականությունը, առանձնացնել կարևորը և այլն։ Այն հիմնականում 

դատողական խոսքն է։ 

Զրույցի մեթոդը ծագել է դեռևս Սոկրատեսի ժամանակնեում։ 

,,Զրույցը բանավոր մենախոսություն է կամ երկխոսության ձև, որի ժամանակ 

ճշտվում են կրտսեր դպրոցականների ուսումնահաղորդակցական գործունեության 

դրդապատճառները. 

♦ աշակերտները զրույցի միջոցով նոր տեղեկույթ են ձեռք բերում թեմայից, 

♦ ստեղծվում են երեխաների հաղորդակցական, համագործակցային 

կարողությունները  բավարարող պայմաններ, 

♦ ձևավորվում են գործնական և ընկերական բարեկիրթ 

փոխհարաբերություններ, 

♦ ներկայացվում են ուսումնական խնդիրը, դասի նպատաները և խթանվում 

աշակերտի գործունեությունը,,,– նշում է Զ .Գյուլամիրյանը [2]: 

Տարրական դպրոցում զրույցի մեթոդը շահեկան է կիրառել՝ 

♦ երբ դասի ժամանակ անհրաժեշտ է երեխաներին նախապատրաստել 

ուսումնական գործունեության (խթանում), 

♦ երբ պետք է նախապատրաստել նոր նյութի ընկալմանը, 

♦ անցած նյութի հարցման, կրկնության ժամանակ (իմաստավորում)։ 

Զրույցն այն եզակի մեթոդներից է, որը կիրառվում է ինչպես ուսուցողական, 

այնպես էլ դաստիարակչական նպատակներով։ Զ.Գյուլամիրյանն առանձնացնում է 

զրույցի հետևյալ տեսակները, որոնք կարող են գործածվել ինչպես ուսուցողական, 

այնպես էլ դաստիարակչական խնդիրներ լուծելու նպատակով. 

♦ տեղեկատվական զրույց, կիրառվում է նոր նյութի ուսումնասիրման փուլում, 

♦ ներգործող զրույց, կիրառվում է աշակերտների համոզմունքների, 

հայացքների, զգացմունքների վրա ազդելու նպատակով, 

♦ համոզող զրույց, կիրառվում է, երբ անհրաժեշտ է աշակերտներին մղել որևէ 

գործողության, արարքի՝ ազդելու համար ոչ միայն նրանց զգացմունքների և 

գիտակցության, այլև կարծիքների, արարքների, կամքի, համոզմունքների, 

հայացքների վրա, 

♦ իրադրային զրույց, կիրառվում է որևէ իրադարձության, իրավիճակի, դեպքերի 

շուրջ։ 

Ուսուցման գործընթացում կիրառվում են նաև էվրիստիկ, կատեխեզիսային, 

հարցազրույց, երկխոսական զրույցներ, որոնք շահեկան են դասի ինչպես խթանման, 

այնպես էլ իմաս¬տավորման և կշռադատման փուլերում։ 

Պատմելը և զրույցը տարրական դպրոցում ամենւսհաճախ կիրառվող խոսքային 

մեթոդներից են։ 



Ուսումնական բանավեճի շնորհիվ աշակերտը հնարավորություն է ստանում 

հայտնել իր համոզմունքը, կարծիքները։ Զարգանում է քննադատական 

մտածողությունը, դատողություններ, եզրահանգումներ անելու կարողությունը, 

հանդուրժողականու¬թյունը միմյանց կարծիքների նկատմամբ։ Ուսումնական բա–

նավեճի ընթացքում պրոբլեմային խնդիր դնելը հաճախակի կիրառվում է մայրենիի, 

մաթեմատիկայի, «մԵս և շրջակա աշխարհը,, առարկաների ուսուցման 

գործընթացում։ 

Այս մեթոդի կիրառման նպատակը սովորողների հետազոտական, որոնողական 

կարողությունների ձևավորումն է։ 

Զննական մեթոդներ։ Այս ենթախմբի մեջ են մտնում երևույթների՝ 

առարկաների, գործընթացների ցուցադրումը նշանային համակարգերի միջոցով, 

ինչն ուղեկցվում է դիդակտիկ պարագաների ոչ շարժական և շարժական 

ցուցադրմամբ։ Ոչ շարժական ցուցադրման ժամանակ գործածվում են քարտեզներ, 

պաստառներ, գծանկարներ։ Շարժական ցուցադրման ժամանակ գործածվում են 

տեսասահիկներ, հեռուստաֆիլմեր, կինոնկարներ, զանազան գործիքներ, սարքեր, 

օբյեկտներ։ 

Հաշվի առնելով կրտսեր դպրոցականների ուշադրության, հիշողության, 

մտածողության առանձնահատկությունները՝ այսօր ուսումնական գործընթացում 

գործածվում են ոչ միայն զն¬նական պարագաներ, այլ նաև նկարներ, պաստառներ՝ 

իրենց բնական տեսքով, էլեկտրոնային գրատախտակներ, էլեկտրոնային գրքեր և 

այլն։ 

Գործնական մեթոդներ։ Այս մեթոդների շարքին դասվում են վարժությունները, 

լաբորատոր պարապմունքները և գործնական /պրակտիկ/ աշխատանքները։ 

Տարրական դպրոցում կիրառվում են՝ 

♦ գրավոր /թելադրություններ, շարադրություններ/ առաջադրանքներ։ 

Դրանք կարող են լինել՝ 

♦ Նախապատրաստական վարժություններ, 

♦ մարզողական վարժություններ, 

♦ վերլուծական վարժություններ, 

♦ կիրառական վարժություններ, 

♦ ստեղծագործական վարժություններ, 

♦ կրկնողական վարժություններ և այլն։ Լաբորատոր պարապմունքներն 

իրականացվում են, երբ ուսուցիչը աշակերտների հետ միասին փորձեր, գործնական 

ուսումնասիրություններ է իրականացնում։ 

Գործնական մեթոդներն առաջին դասարանում ավելի քիչ, իսկ հետո առավել 

հաճախ կիրառելի մեթոդներ են (հատկապես մայրենիի, մաթեմատիկայի, ,«Ես և 

շրջակա աշխարհը,, առարկաների ուսուցման գործընթացում)։ 

Աշխատանք դասագրքով, սա նույնպես գործնական մեթոդ է, որը կիրառվում է 

ուսումնական ծրագրերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով սովորողների 

ուսումնական և տարիքային հնարավորությունները։ 

♦ ժամանակակից դպրոցներում աշակերտները դասագրքով ինքնուրույնաբար 

աշխատում են նաև դասարանում։ Դա հիմնականում կիրառվում է ուսումնական 

նյութն ընթերցելու, սահմանումները յուրացնելու, բանաձևերն ընկալելու, 

հասկանալու, իմաստավորելու, գլխավոր մտքերը յուրացնելու նպատակով։ 

♦ Տարրական դպրոցի համար նախատեսված դասագրքերը պետք է տարբերվեն 



իրենց կառուցվածքով, բովանդակությամբ, հետաքրքրությամբ, ձևավորվածությամբ, 

արտաքին տեսքով, որպեսզի գրավեն երեխաներին՝ պարգևելով նրանց 

ուրախություն, հետաքրքրաշարժություն, երջանկություն, գիտելիքների անսահման 

հարստություն։ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աննախադեպ զարգացումը նոր 

պահանջներ առաջադրեց ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը։ 

Կրթության   արդիականացումը  նշանավորվեց   ուսուցման գործընթացը 

ակտիվացնող նոր՝ փոխներգործուն մեթոդների կիրառմամբ։ 

Այսօր տարրական դպրոցում կիրառվում է փոխներգործուն մեթոդների մեծ 

համախումբ, որն ապահովում է ուսուցման և ուսումնառության աշակերտակենտրոն 

մոտեցում, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր սովորող պետք է դառնա դասի գործուն 

մասնակիցը՝ ինքնուրույն անցնելով գիտելիքների ձեռք բերման ճանապարհը: Նա 

նյութը սովորում է ինչ-որ բան կատարելով՝ մասնակցելով որոշակի գործընթացի, 

ընդգրկվելով թե անհատական, թե՛ խմբային աշխատանքներում։ Այդ կերպ նա 

յուրացնում է համագործակցային, սոցիալական փոխազդեցության և 

հաղորդակցական, ինչպես նաև ձեռք բերած գիտելիքը գործնականում կիրառելու 

կարողություններ։ 

Այսօր տարրական դպրոցում դասը կազմակերպվում է ԽԻԿ համակարգով։ 

Եռափուլ համակարգով /ԽԻԿ/ դասի կառուցվածքում նախատեսված է հետևյալ 

փոխներգործուն մեթոդների ներառումը՝ 

Խթանման փուլ - «,Մտագրոհ,,, ,«Խմբավորում,,, «Խորանարդում,,, ,«Բանալի 

բառեր,,, «Ստածի՛ր-զույգ,,։ 

Իմաստի ընկալման փուլ - ,«Հեղինակի հարցում,, «,Երեք բանալի,,, «,մեկ 

կողպեքմմ, «մՊրիզմա,,, «,Խճանկար,,, ,,T-աձև աղյուսակ,,, ,«Վեննի դիագրամ,,, 

,«Գաղափարների քարտեզ,, «Փոխգործուն գրառումների համակարգ,,։ 

Կշռադատման փուլ - «,Քառաբաժան,,, «Կենսագրական բանաստեղծություն,,, 

«,Հեղինակի աթոռ,,, «,10 րոպեանոց շարադրանք,,։ 

Տարրական դպրոցում ուսուցման ժամանակակից՝ համագործակցային և 

փոխգործուն մեթոդների կիրառումը և ուսուցչին, և աշակերտներին 

համագործակցության լայն հնարավորություն է տալիս։ Դրանց միջոցով ուսուցիչը 

արդյունավետ կերպով է կազմակերպում ուսումնական գործընթացը՝ 

անձնակողմնորոշված մանկավարժության սկզբունքներին համապատասխան։ 

Նորագույն մեթոդների կիրառումը նպաստում է սովորողների՝ 

♦ ստեղծագործական և վերլուծական մտածողության զարգացմանը, 

♦ հետազոտական, հաղորդակցական, համագործակցային կարողությունների 

զարգացմանը, 

♦ քննադատական, տրամաբանական մտածողության ձևավորմանը, 

♦ մտքերի պարզ և հստակ ձևակերպելու կարողության զարգացմանը, 

♦ արդարանալու, պաշտպանվելու, իր տեսակետը հիմնավորելու, ապացուցելու 

կարողությունների ձևավորմանը, 

♦ ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցային աշխատանքի նոր որակի 

ապահովմանը։ 

Փոխգործուն մեթոդներով դասավանդման գործընթացը պրակտիկայում հաճախ 

դիտարկվում է որպես գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ձևեր։ 

Համագործակցային ուսուցումը՝ որպես այլընտրանքային մանկավարժական 



մոտեցում, մեծ ճանաչում է ձեռք բերել բազմաթիվ երկրների ուսուցիչների և նրանց 

վերապատրաստում իրականացնողների կողմից, և բազմիցս ապացուցվել է նրա 

արդյունավետությունը։ 
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ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ. ՆՐԱՆՑ 

ԴԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Դրդապատճառը /լատիներենից «,շարժել,, աշակերտների ակտիվ իմացական, 

ճանաչողական գործունեության խթանման ողջ գործընթացն է։ Ուսումնական 

դրդապատճառներն այն որոշակի պատճառներն ու խթաններն են, որոնք 

աշակերտներին դրդում են գործունեության, սովորելու, այս կամ այն արարքները, 

գործողությունները կատարելու։ Ուսումնական դրդապատճառները խթանում են 

երեխայի ուսումնական գործունեությունը, պայմանավորում են ուսումնառության 

արդյունավետությունը։ Ուսումնական դրդապատճառները լինում են արտաքին և 

ներքին։ Արտաքին դրդապատճառները ծնվում են ծնողների, ուսուցիչների, 

համադասարանցիների, հասարակության կարիքներից։ Դրանք հիմնականում 

բավականին արդյունավետ են, սակայն ոչ միշտ են երեխաների կողմից ընդունվում։ 

Այս իմաստով առավել արդյունավետ են ներքին դրդապատճառները, որոնք բխում 

են երեխայի կարիքներից, ցանկություններից և նպաստում են նրա արդյունավետ 

իմացական գործունեությանը։ 

Ըստ տեսակի ուսումնական դրդապատճառները լինում են սոցիալական և 

ճանաչողական։ 

Սոցիալական դրդապատճառներից են հասարակության մեջ 

ինքնահաստատվելու, սեփական սոցիալական կարգավիճակն ամրապնդելու, 

ընկերների կողմից ընդունվելու երեխայի ձգտումը և այլն։ 

ճանաչողական դրդապատճառներից են ուսուցման գործընթացից երեխայի՝ 

հաճույք ստանալու ձգտումը, նոր ուսումնական առարկաներ ուսումնասիրելու, նոր 

գիտելիքներ ձեռք բերելու ցանկությունը և այլն։ 

Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական դրդապատճառնե¬րը կարող են լինել 

ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական։ 

Դրական դրդապատճառներից են՝ 

♦ գիտելիքների նկատմամբ կայուն ձգտումը, 

♦ բարձր գնահատական ստանալու ցանկությունը, 

♦ ուսուցչի և ծնողների կողմից խրախուսանքի արժանանալու ցանկությունը, 

♦ դասընկերների մեջ հեղինակություն ձեռք բերելու, ինքնահաստատվելու 

ցանկությունը, 

♦ պարտքի և պատասխանատվության զգացումը և այլն։ 

Բացասական դրդապատճառներից են՝ 

♦ սովորել չցանկանալը (ծուլությունը), 

♦ անկարգապահությունը (անկազմակերպվածությունը), 

♦ սովորել չկարողանալը ( ընդունակությունների պակասը), 

♦ ուսման մեջ հետ մնալը, 

♦ տարեկիցների, ընտանիքի բացասական ազդեցությունը, 

♦ ընտանեկան անբարենպաստ միջավայրը, 

♦ սոցիալական   անբարենպաստ   հարաբերությունները  և այլն։ 

Ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը, բնականաբար, 



մեծապես պայմանավորված է դրական դրդապատճառների առկայությամբ։ 

Ենթադրվում է, որ ուսումնական արդյունավետ գործունեության ծավալման համար 

կարևորվում են ուսումնական դրական դրդապատճառները։ Սակայն եթե անգամ այդ 

պահին դրդապատճառները դրական են, երբեմն կարող են կասեցվել տարբեր 

պատճառներով։ Ուրեմն, որպեսզի դրական դրդապատճառները լինեն կայուն, 

անհրաժեշտ է դրանք ոչ միայն ձևավորել, այլև ծավալել դրանք ամրապնդելու 

գործողություններ։ Նախ և առաջ անհրաժեշտ է հմուտ կերպով խթանել 

աշակերտների ուսումնական գործունեությունը՝ առաջին հերթին հենվելով նրանց 

ցանկությունների վրա՝ համեմատելով և ներկայացնելով տարատեսակ օրինակներ, 

փորձել հասկանալ ցանկությունները, խոսելով նրանց հետաքրքրող թեմաների 

մասին, ընդունել անհաջողությունները և այլն։ Ուսումնական դրդապատճառներից 

առավել կարևորն ու հիմնականը ուսումնառության հանդեպ սովորողների 

հետաքրքրությունն է։ 

ճանաչողական հետաքրքրությունը դրսևորվում է ուսումնական նյութի հանդեպ 

աշակերտի հուզական վերաբերմունքով։ Ուստի այս կամ այն ուսումնական նյութն 

ուսումնասիրելուց առաջ ուսուցիչը պետք է նախ աշակերտի մեջ առաջացնի դրա 

հանդեպ կայուն հետաքրքրություն։ Փորձը ցույց է տվել, որ ուսումնական 

գործընթացի նկատմամբ կրտսեր դպրոցականների հետաքրքրությունը 

պայմանավորված է երկու էական հանգամանքներով. 

1. Աշակերտների ուսումնաճանաչողական հետաքրքրությունները 

պայմանավորված են նրանց գիտելիքների մակարդակով և որակով։ Այսինքն՝ որքան 

աշակերտը շատ գիտելիքներ ունի տվյալ առարկայից, այնքան շատ նոր գիտելիքներ 

է ցանկանում ձեռք բերել։ 

2. Աշակերտների հետաքրքրությունները պայմանավորված են նաև 

ուսուցչի հանդեպ նրանց անձնային վերաբերմունքով։ 

Ուսման հանդեպ կրտսեր դպրոցականների մեջ հետաքրքրություն 

առաջացնելու համար ուսուցիչը պետք է. 

♦ դասարանում ստեղծի բարոյահոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտ, 

♦ սիրի և հարգի իր յուրաքանչյուր սանին, ընդունի նրան այնպիսին, ինչպիսին 

նա կա, 

♦ դրսևորի մանկավարժական տակտ և վարպետություն, 

♦ յուրաքանչյուր աշակերտի համար ստեղծի հաջողության իրավիճակներ, 

♦ ապահովի աշակերտների միջանձնային արդյունավետ հաղորդակցում, 

♦ ուսումնական նյութի ուսումնասիրության գործընթացը դարձնի հետաքրքիր և 

հագեցած զննական պարագաներով, 

♦ ընտրի և կիրառի ուսուցման արդիական մեթոդներ, հնարներ ու արդյունավետ 

տեխնոլոգիաներ, 

♦ ուսումնական նյութը կապի կյանքի հետ, 

♦ խրախուսի աշակերտների յուրաքանչյուր առաջխաղացումը, 

♦ կարևորի   աշակերտի   ինքնագնահատականը   և  ձգտի նպաստել նրա 

բարձրացմանը։ 

 

 

Կրտսեր դպրոցականների ուսումնաճանաչողական դրդապատճառների 

ձևավորումը 



Այն հարցերին, թե ինչու եք գնում դպրոց և ինչ պիտի սովորեք, երեխաները 

տալիս են տարբեր պատասխաններ։ 1-2-րդ դասարանների աշակերտները 

հիմնականում պատասխանում են. ,«Իմ բոլոր ընկերներն էլ գնում են դպրոց,,, «Ինձ 

դուր է գալիս խաղալ դասընկերներիս հետ,,, «,Ուզում եմ 9-եր, 10-եր ստանալ, որ 

մայրիկս ինձ գովի,, և այլն։ Այսինքն՝ շարժառիթների շարքում իմացական 

դրդապատճառները դեռևս առաջատար դեր չեն խաղում։ Այլ Է 3-4-րդ 

դասարաններում նույն հարցերին սովորողների տված պատասխանները. «Ես 

սովորում եմ, որ հայրիկիս պես լավ բժիշկ դառնամ,, «Ինձ շատ են դուր գալիս  մեր 

ուսուցչուհիները,, «Ես սովորում եմ, որ լավ մարդ դառնամ, շատ բան իմանամ,, և 

այլն։ Այսինքն՝ ժամանակի հետ աստիճանաբար ոչ միայն սկսում են ձևավորվել 

իմացական դրդապատճառները, այլև դրանք աստիճանաբար փոխվում են։ 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ուսումնառության հանդեպ կրտսեր 

դպրոցականների դրդապատճառների ձևավորման վրա ազդում են նաև բարենպաստ 

և անբարենպաստ պայմանները։ Բարենպաստ պայմաններից են՝ դրական 

վերարերմունքը դպրոցի հանդեպ, վստահությունն ու սերը ուսուցչի նկատմամբ, 

հետաքրքրասիրությունը, նոր զգացողությունների ձգտումը և այլն։ Անբարենպաստ 

պայմաններից են՝ չձևավորված ուշադրությունը և կամքը, անկայուն 

հետաքրքրություննե¬րը, ընտանեկան անբարենպաստ պայմանները, դպրոցին նա-

խապատրաստված չլինելն և այլն։ Աշակերտների ուսումնական դրդապատճառների 

ձևավորման ողջ գործընթացը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի 

քանի կարևոր հանգամանք. 

♦ ուսուցման նպատակների որոշումն ու հստակեցումը։ Այսինքն՝ ուսուցման 

գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 

աշակերտների ճանաչողական դրդապատճառները համապատասխանեցնել 

ուսուցման նպատակներին, 

♦ ուսուցման դրդապատճառների ձևավորման գործընթացում տարիքային 

առանձնահատկությունների հաշվառու մը, 

♦ գերիշխող դրդապատճառների հստակեցումը. պարզել, թե որոնք են 

աշակերտների առաջատար դրդապատճառները, 

♦ վերլուծել աշակերտների դրդապատճառների փոփոխման պատճառները. 

որպես այդպիսիք կարող են լինելնյութի ոչ բավարար յուրացումը, ընկերների 

բացասական վերաբերմունքը և այլն, 

♦ անհրաժեշտ նոր դրդապատճառների ձևավորումը, 

♦ ձեռքբերումների գնահատումը և հետագա գործողություն¬ների նախագծումը։ 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ուսումնական դրական 

դրդապատճառների ձևավորման գործում կարևոր դեր ունեն աշակերտների 

ստեղծագործական ներուժը, աշխատունակության մակարդակը։ Ուտի տարրական 

դպրոցում անհրաժեշտ է ոչ միայն ստեղծել ստեղծագործական միջավայր, այլև 

դասերի ժամանակ մի քանի րոպե տրամադրել ֆիզկուլտ դադարին։ 

Չպետք է մոռանալ, որ կրտսեր դպրոցականի համար ուսումնառությունը 

բավականին ծանր ու պատասխանատու գործընթաց է։ Եվ այն, որ ուղղակի 

անհրաժեշտ է սովորել, նրանց համար դեռևս հիմնարար պատճառ չէ. կրտսեր 

դպրոցականին առաջին հերթին անհրաժեշտ է նախապատրաստել և տրամադրել 

սովորելու՝ հաշվի առնելով հետևյալ կանոնները. 

♦ Ձգտե՛լ հասկանալ երեխաներին, հաշվի՛ առնել նրանց ցանկությունները։ 



♦ Բարենպաստ պայմաններ ստեղծե՛լ նոր ցանկությունների ձևավորման 

համար։ 

♦ Մշտապես ներկայացնե՛լ դրական օրինակներ։ 

♦ Զրուցե՛լ այն ամենի մասին, ինչ հետաքրքրում է սովորողներին։ 

♦ Խրախուսե՛լ դասարանում ճանաչվելու և ընդունվելու երեխաների ձգտումը։ 

♦ Մատնանշե՛լ նրանց բոլոր առավելությունները, ձեռքբերումները։ 

♦ Ստեղծե՛լ հաջողության իրավիճակներ։ 

♦ Ուսումնական գործունեությունը դարձնել գրավիչ։ 

 

Ստեղծագործական մտածողությունը որպես մարդկային գործունեության 

բարձրագույն աստիճան 

Ա.Շոպենհաուերը ասել է. «,Յուրաքանչյուր երեխա ինչ– որ չափով հանճար է և 

յուրաքանչյուր հանճար ինչ-որ չափով երեխա է,,։ 

Մտածողությունը հատուկ է միայն մարդուն։ Նրան է միայն տրված 

ստեղծագործաբար մտածելու ունակություն։ 

Ցանկացած մարդ ունի ինքնաարտահայտվելու պահանջմունք, որը 

բավարարվում է հենց ստեղծագործականության միջոցով։ Ստեղծագործական 

մտածողությունը աշխարհի բացահայտման ակտիվ միջոցներից է։ Այն ապահովում է 

ինչպես առանձին անհատների, այնպես էլ ողջ մարդկության առաջընթացն ու 

զարգացումը։ 

Մարդու ստեղծագործական մտածողությունը հետաքրքրել է դեռևս անտիկ 

փիլիսոփաներին /Սոկրատես, Պլատոն, Արիստոտել/։ Այս երևույթի 

ուսումնասիրմամբ զբաղվել են մի շարք փիլիսոփաներ, ինչպիսիք են՝ Ն.Ա.Բերդյանը, 

Մ.Մ.Բախտինը, Վ.Ս.Բիբլերը, Լ.Ս.Վիգոտսկին, Ա. Լ. Ռուբինշտեյնը, Ա.Վ.Բրուշ– 

լինսկիՆ, Ա.Ն.Լեոնտևը, Ու.Ի.Ուզնաձեն, Զ.Ֆրեյդը, Ա. Ադլերը, Կ.3ունգը, Ա. 

ՄասլոուՆ, Գ.Լինդսեյը, Կ.Ս.Հոլլը, Ռ.Ֆ.Թոմսոնը և այլք, ինչպես նաև ժամանակակից 

մի խումբ հոգեբաններ և մանկավարժներ։ 

Ստեղծագործությունը մարդկային գործունեության մի ձև է, որի ընթացքում 

ստեղծվում են որակապես նոր նյութական կամ հոգևոր արժեքներ։ Նորույթն ու 

նորարարությունը ստեղծագործականության բնորոշ գծեր են։ 

Ստեղծագործականությունը կարելի է դիտարկել նաև որպես մի գործընթաց, որի 

ժամանակ փոխներգործության մեջ են մտնում անձի ներաշխարհն ու նրա ծավալած 

գործունեությունը։ Ընդ որում՝ ստեղծագործական աշխատանքի ընթացքում 

փոփոխություն է տեղի է ունենում ոչ միայն մարդու, այլև գործունեության մեջ։ 

Ստեղծագործական գործունեությունն ակտիվ, նպատակաուղղված և լարված 

աշ¬խատանք է, որը պահանջում է երևակայություն, մտածական ակտիվություն և 

կարողություններ, կամային կայուն որակներ և բարձր աշխատունակություն։ 

Ե.Ս.Ռապացևիչը ,«ժամանակակից մեծ հանրագիտարան,,-ում 

«,ստեղծագործականություն,, հասկացությունը մեկնաբանում է որպես 

գործունեություն, որի արդյունքում ստեղծվում են նոր, մինչև այդ չստեղծված 

նյութական և հոգևոր արժեքներ, որոնք ունեն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

նշանակություն։ 

Ի դեպ, ստեղծագործականությունը միայն օժտված մարդկա¬նց մենաշնորհը չէ։ 

Այն բնորոշ է բոլոր մարդկանց։ Այս մասին հայտնի մաթեմատիկոս Ալբերտ էյնշտեյնը 

գրել է. «,Ինձ համար երևակայությունը և ստեղծագործական երևակայությունն ավելի 



կարևոր են, քան իմ գիտելիքներ յուրացնելու տաղանդը,,։ Կարելի է առանձնացնել 

ստեղծագործականության տար¬բեր տեսակներ՝ գեղարվեստական, գիտական, 

տեխնիկական, սպորտային, սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակն ու 

արդյունքները։ 

 

Սովորողների ստեղծագործական մտածողության խթանումը, 

ստեղծագործական ընդունակությունների և ներուժի զարգացումը տարրական 

դպրոցում 

Մանկավարժության մեջ միշտ էլ կարևորվել է սովորողների ստեղծագործական 

ներուժի զարգացումն ու ստեղծագործ անհատների դաստիարակումը։ Արդի 

մանկավարժական պրակտիկայում առավել կարևորվում է սերնդի 

ստեղծագործական ներուժի զարգացումը։ Այն բխում է ժամանակակից 

հասարակության պահանջներից և իրականացվում է կրթական համակարգի բոլոր 

աստիճաններում՝ նրա բոլոր մասնակիցների համար։ Սովորողների գործունեության 

մեջ այն դրսևորվում է սոր տեղեկատվության որոնման, դրա՝ ըստ 

անհրաժեշտության տարբերակման ու կիրառման, կյանքում առանց 

դժվարությունների կողմնորոշվելու կարողության, ստեղծագործական 

մտածողության մեջ և այլն։ Սա նշանակում է, որ բոլոր կրթական պլաններում ու 

ծրագրերում պետք է նախատեսվեն գործունեութեան այնպիսի ձևեր, որոնք ոչ միայն 

կխթանեն սովորողների տրամաբանական, քննադատական, այլև ստեղծագործական 

մտածողությունը։ Ուսուցիչների համար այն դրսևորվում է մասնագիտական 

գործունեության առավել արդյունավետ ոճի ընտրությամբ, մի շարք նորարարական 

տեխնոլոգիաների, ծրագրերի մշակմամբ, կիրառմամբ և այլն։ 

Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործականությունը մեծապես 

պայմանավորված Է նրանց խաղային գործունեության ձևերով։ Խաղը տալիս է 

նորարարություն և սոեղծագործականություն դրսևորելու հնարավորություն։ Հենց 

ստեղծագործական խաղերի միջոցով կրտսեր դպրոցականը կարող է բացահայտել 

իր ողջ ներուժը և, իհարկե՛ ինքն իրեն։ Խաղի ժամանակ ձևավորվում են 

սովորողների համագործակցային ունակությունները, որոնք մեծապես նպաստում են 

կոլեկտիվ և զույգերով ստեղծագործելու, նախագծային գործունեություն ծավալելու 

կարողության ձևավորմանը և համապատասխան դրդապատճառների ծագմանը։ 

Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողությունը խթանելու 

համար անհրաժեշտ է՝ 

♦ ուսումնական   խնդիրը  ներկայացնել   մտածողությունը խթանող տարբեր 

եղանակներով և միջոցներով, 

♦ ուսումնական խնդիրը քննարկել տարբեր տեսանկյուններով և ակտիվ 

մեթոդներով, 

♦ սովորողներին մղել հնարավորինս շատ և տարաբնույթ ստեղծագործական 

մտահղացումների, չկանխել նրանց անսովոր գաղափարները, չվախենալ 

սխալներից, 

♦ մեծ տեղ տալ նորարարություններին, սովորեցնել ներկայացնել այնպիսի 

հարցադրումներ, որոնք դասարանին կտան մտածելու և նոր գաղափարներ 

ստեղծելու հնարավորություն, 

♦ սովորեցնել լինել ինքնատիպ ցանկացած իրավիճակում՝ դրսևորելով մտքի 

ճկունություն, 



♦ արտաքին դրական դրդապատճառների ակտիվացման միջոցով սովորողների 

մեջ ձևավորել բարձր և համարժեք ինքնագնահատական, 

♦ խթանել սովորելու հանդեպ աշակերտների հետաքրքրությունը՝ խարսխվելով 

նրանց գործնական հետաքրքրությունների վրա,մշակել սովորականի մեջ անսովորը 

տեսնելու, զանազան իրերի տարբեր կիրառություններ առաջարկելու 

ունակություններ, 

♦ մշակել անբացատրելի երևույթների բացատրությունը փնտրելու, ինքնատիպ 

մեկնաբանություններ ձևակերպելու կարողություններ։ 

Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության ձևավորման և 

զարգացման համար նախ և առաջ ուսուցիչն ինքը պիտի օժտված լինի 

ստեղծագործական մտածողությամբ, ունենա վառ երևակայություն և 

ստեղծագործական մոտեցումներ։ Սա նշանակում է, որ ուսուցչի մանկավարժական 

աշխատանքը պետք է զերծ լինի մեխանիկական կրկնություններից և 

միօրինակությունից։ Հատկապես տարրական դպրոցի ուսուցիչը  պետք է ունենա 

տարբեր իրավիճակներից արդյունավետ ելքեր գտնելու, իր մասնագիտական 

գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու կարողություններ, տիրապետի 

հաղորդակցական կարողությունների և օգտագործի դրանք՝ ի շահ կրթական 

գործընթացի արդյունավետության, որոնի, մշակի սովորողներին ուսումնասիրելու, 

նրանց հնարավորությունները բացահայտելու նոր եղանակներ, դասավանդման մոր 

մեթոդներ ու միջոցներ։ 

Ստեղծագործական մտածողությամբ օժտված ուսուցիչը՝ 

♦ ճանաչում է և հաշվի է առնում սովորողների ստեղծագործական 

հնարավորությունները, 

♦ հարգում է սովորողի ինքնուրույն աշխատելու ցանկությունը և նպաստում նրա 

ինքնադրսևորմանը, 

♦ չի միջամտում սովորողների ակտիվ ստեղծագործական գործընթացին, 

♦ սովորողներին տալիս է ազատ գործունեության ոլորտի ընտրության 

հնարավորություն, 

♦ իրականացնում է ուսումնագիտական ծրագրեր՝ հիմք ընդունելով 

սովորողների անհատական առանձնահատկությունները և հետաքրքրությունները, 

♦ անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում սովորողների ստեղծագործական 

ունակությունների դրսևորման և զարգացման համար, 

♦ բոլոր սովորողների համար ստեղծում է հավասար մրցակցային պայմաններ, 

♦ խրախուսում է և գնահատում սովորողների ամենաչնչին ձեռքբերումները, 

♦ ուսման մեջ ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողներին ներգրավում է 

ընդհանուր ստեղծագործական աշխատանքի մեջ, 

♦ բացահայտում է երևակայության և իրականության միջ առկա հատման 

կետեր, օգտագործում է դրանք ուսուցման գործընթացում։ 

Սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման համար կարելի 

է կիրառելնաև հետևյալ աշխատանքները՝ 

♦ կավով աշխատանքը, 

♦ տարբեր նյութերի օգնությամբ նկարելը /սպունգ, փետուր, վրձին, ավազ, 

կավիճ, ջուր, ալյուր/ և այլն։ 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 



1. Ներկայացրե՛ք կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական 

դրդապատճառները։ Դրանք դիտարկել ուսուցման գործընթացի արդյունավետության 

կարևոր պայմանի տեսանկյունից։ 

2. Ներկայացրե՛ք ուսման նկատմամբ կրտսեր դպրոցականի դրական 

դրդապատճառների ձևավորման միջոցներ։ 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1, Ինչպես կբնութագրեք «ստեղծագործություն», «ստեղծա–

գործականություն,, «ստեղծագործական ներուժ,, «ստեղծագործական 

ընդունակություններ,, հասկացությունները։ 

2. Ինչպես կարելի է խթանել կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական 

մտածողությունը, բերել օրինակներ։ 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Գրիգորյան ժ.Ս., Սովորողների ստեղծագործական 

ընդունակությունների զարգացումը արտադպրոցական խմբակներում, Եր.։ 

Տնտեսագետ, 2004, 80 էջ։ 

2. Ֆարզադյան Հ.Ռ., Սովորողների ստեղծագործական գործունեության 

կազմակերպումը դպրոցում։ Երևան 2012, 79 էջ։ 
3. Выготский Л.С, Воображение и творчество в детском воз¬расте: Психол. 

очерк: Кн. для учителя, 3-е изд.-М.: Просве¬щение, 19916 93 с. /http:/ 

4. Макарова Л.Н., Шаршова И.А., Технологии профессионально-творческого 

саморазвития учащихся. М: ТЦ Сфера, 2005. 

5. /www.koob.ru/books/superlearninq/fantasy_and_creation.zip 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. http://www.wikihow.com/Develop-Child-Creativity 

2. http://www.leadershipnow.com/creativityquotes.html 

3. http://www.ces.ncsu.edu/depts/fcs/pdfs/fcs470.pdf 

  

 

ՄՈԴՈՒԼ 4 

 

ԹԵՄԱ 13. 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

«,Գնահատել նշանակում է ստեղծագործել,,։ 

Գյոթե 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2008-2009թթ. ուսումնական տարում կրթական բարեփոխումների 

համատեքստում ՀՀ հանրակրթության համակարգն անցավ գնահատման 10 

միավորային համակարգի։ 

Գնահատումն ընդհանրապես աշակերտների ուսումնական գործունեության 

արդյունքների՝ գիտելիքների, կարողություն¬ների, հմտությունների, ակտիվության, 

ինքնուրույնության, զարգացվածության, վարքի արժևորումն է։ Այն ուսուցման 

գործըն¬թացում վերահսկողությունն իրականացնող կարևոր բաղադրիչ է, որը 

ապահովում է ուսուցիչ-աշակերտ հետադարձ կապը և հանդես է գալիս որպես 



ուսումնադաստիարակչական գործըն¬թացի շտկման և կարգավորման միջոց։ 

Վերահսկողությունը ուսուցման գործընթացի պարտադիր բաղադրիչ է, որի 

միջոցով հայտորոշվում, ստուգվում և չափվում են աշակերտի ուսումնական 

գործընթացի արդյունքները։ Այսինքն՝ ուսուցման յուրաքանչյուր փուլի ավարտից 

հետո հար¬կավոր է պարզել, թե ինչպիսին են սովորողների ձեռքբերումների 

արդյունքները, որքանով է հաջողվել լուծել խնդիրները, իրականացնել ուսումնական 

գործընթացը, ինչ լրացուցիչ քայլերի կարիք կա և այլն։ 

Վերջին տարիներին որպես վերահսկողության տեսակ տարրական դպրոցում 

կիրառվում է մանկավարժական հայտորոշումը։ Այն ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի մասին րնդհանուր տեղեկությունների հավաքագրումն է։ Հայտորոշման 

միջոցով ոչ միայն պարզվում է ուսուցման մակարդակը, այլ նաև հնարավոր է 

դառնում ցուցումներ ու երաշխավորումներ մշակել ուսուցման գործընթացը 

բարելավելու ուղղությամբ։ Վերահսկողության փոխարեն հայտորոշման կիրառումը 

պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից մանկավարժության տեսանկյունից 

վերլուծության է ենթարկվում ուսուցչի և աշակերտների համատեղ 

գործունեությունը, նրանց ընդհանուր արդյունքը։ Հայտորոշման միջոցով չի 

առանձնացվում աշակերտների աշխատանքն ուսուցչի աշխատանքից։ Ավանդական 

վերահսկողության դեպքում սովորողների ցանկություն¬ները հաշվի չեն առնվում, 

իսկ հայտորոշման դեպքում հաշվի են առնվում ոչ միայն նրանց ցանկությունները, 

այլև ստեղծում են օգտաշատ դրդապատճառներ։ Այսինքն՝ ի տարբերություն 

ավանդական վերահսկողության, որը փաստում ու գնահատում է, միայն 

աշակերտների ձեռքբերումների արդյունքները, հայտորոշման միջոցով վերլուծվում 

են այդ արդյունքներին հասնելու ուղիները, արդյունավետ ճանապարհները, 

բացահայտվում խոչընդոտները և այլն։ 

Ուսումնական   գործընթացի   վերահսկողության   գործառույթներն են՝ 

1.Դաստիարակչական՝ 

♦ յուրաքանյուր աշակերտ տեսնում է և գնահատում իր իսկ աշխատանքի 

արդյունքներն ու սեփական նվաճումները, 

♦ ձևավորվում է ուսման նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք, 

♦ դաստիարակվում է աշխատասիրություն, անընդհատ պրպտելու և բոլոր 

առաջադրանքները բարեխղճորեն կատարելու ձգտում։ 

2. Կրթական՝ 

♦ վերահսկողության ընթացքում կատարվում են գիտելիքների և 

կարողությունների ընդլայնում և խորացում, ամրակայում, ընդհանրացում, 

կրկնություն և համակարգում, 

♦ բացահայտվում են ուսումնական նյութի յուրացման գործընթացի 

թերությունները, 

♦ ակտիվանում է աշակերտների մտագործունեությունը։ 

3. Զարգացնող՝ 

♦ առարկաների և երևույթների միջև առկա պատճառահետևանքային կապերի 

բացահայտման միջոցով զար-գանում են աշակերտների հոգեկան գործընթացները, 

տրամաբանական մտածողությունը և եզրահանգումներ կատարելու 

կարողությունները, 

♦ գրաֆիկական, գործնական և հետազոտական առաջադրանքներ կատարելիս 

տեսական գիտելիքները վերածվում են կարողությունների և հմտությունների։ 



4. Հայտորոշիչ՝ 

♦ բացահայտվում և ի ցույց է դրվում աշակերտների՝ ուսումնառության, 

դաստիարակության, բազմաբնույթ կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորման աստիճանը, 

♦ բացահայտվում են ուսուցման գործընթացում առկա թերություններն ու 

սխալները, 

♦ որոշվում են ուսուցման արդյունավետ մեթոդները, ընտրվում են ուսուցման 

գործընթացի կատարելագործման ուղղությունները, 

♦ արտացոլվում են ուսուցչական աշխատանքի արդյունքները, նրա 

աշխատանքային թերությունները։ 

Վերահսկողությունը, որպես ուսուցման գործընթացի բաղկացուցիչ մաս, 

առավել անհրաժեշտ է տարրական դպրոցում։ Հենց այս տարիքում են երեխաները 

ծանոթանում ուսումնական (|ործունեության առանձնահատկություններին։ Ուստի 

կարևոր են այն հիմքերը, որոնց վրա պետք է կառուցվի նրանց հետագա 

ուսումնական գործունեությունը։ Հաշվի առնելով այս ամենը՝ մշակվել են 

վերահսկողությանը ներկայացվող մի շարք պահանջներ՝ 

♦ Օբյեկտիվություն՝ վերահսկողություն իրականացնելիս կարևոր է ուսուցչի 

օբյեկտիվ մոտեցումը թե՛ աշակերտների նկատմամբ, թե նրանց կատարած 

աշխատանքների արդյունքները գնահատելիս։ 

♦ Անհատական մոտեցում՝ ուսումնական գործընթացի վերահսկողության 

գործընթացում կարևոր է յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամբ անհատական 

մոտեցումը՝ նկատի ունենալով նրանց ունակությունների և հնարավորությունների 

մակարդակները, հոգեկան գործընթացների առանձնահատկությունները, 

ուսումնական դրդապատճառները և այլն։ 

♦ Կանոնակարգվածություն՝ ուսումնական գործընթացի վերահսկողության 

արդյունավետությունը պայմանավորված է նրա իրականացման 

համակարգվածությամբ և կանոնավորությամբ։ Պատահական, անկազմակերպ, 

չկանոնակարգված և ոչ տեղին վերահսկողությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ 

♦ Թափանցիկություն, վերահսկողությունը պետք է լինի պարզ, հասանելի, 

հիմնավոր և թափանցիկ յուրաքանչյուր սովորողի համար։ Աշակերտները պետք է 

միշտ իրազեկվեն, թե երբ և ինչու են այդ մակարդակով գնահատվում։ 

♦ Բազմակողմանիություն, անհրաժեշտ է ստուգել և գնահատել ոչ միայն 

աշակերտների գիտելիքները, այլ նաև նրանց սովորելու պատրաստակամությունը, 

ստեղծագործականությունը, ինքնուրույնությունը, վերաբերմունքը, ակտիվությունը, 

մտքի ճկունությունը, գործնական կարողությունները, արժեհամակարգը և այլն։ 

♦ Բարեկրթության նորմերի պահպանում, գնահատելիս երբեք չի կարելի 

վիրավորել սովորողի անձը, նրա ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը։ 

Ուսումնական գործընթացի վերահսկողության ժամանակ տարրական դպրոցի 

ուսուցիչը պետք է հետևի բարեկրթության բոլոր կանոններին և նույնը սովորոցնի իր 

սաներին։ 

♦ Խթանող բնույթը, վերահսկողությունը չպետք է վախեցնի և հիասթափեցնի 

կրտսեր դպրոցականներին, այլ հակառակը՝ այն պետք է խթանի նրանց տարաբնույթ 

գործունեությունը, ոգևորի և աջակցի առաջխաղացմանը։ 

Վերահսկողության ձևերը և տեսակները 

Տարրական դպրոցում կիրառվում են աշակերտների գործունեության 



վերահսկողության տարբեր տեսակներ՝ նախնական, ընթացիկ, պարբերական և 

հանրագումարային։ 

Նախնական վերահսկողության միջոցով որոշում են աշակերտների՝ 

ճանաչողական գործունեություն ծավալելու մակարդակը, որն անհրաժեշտ է կրտսեր 

դպրոցականների հետ իրականացվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների 

արդյունավետ ուղիների որոնման, հետագա աշխատանքի նախագիծը կազմելու 

համար։ 

Ընթացիկ վերահսկողությունն իրականացվում է ամեն օր՝ դասերի ընթացքում։ 

Այն իրականացվում է աշակերտների գործունեության ուսումնասիրության և 

դիտման միջոցով և օգնում է ուսուցչին՝ պարզելու, թե որքանով են աշակերտները 

յուրացրել ուսումնական նյութը, որքանով է հնարավոր տվյալ ուսումնական նյութի 

շրջանակներում ձևավորվել անհրաժեշտ կարողություններ ու հմտություններ և այլն։ 

Պարբերական վերահսկողությունը հաճախ անվանում են նաև թեմատիկ, քանի 

որ այն իրականացվում է առարկայական ծրագրով նախատեսված թեմաներն 

ուսումնասիրելուց հետո։ Վերահսկողության այս տեսակի կազմակերպումը 

պահանջում է, մի շարք պայմանների ապահովում։ Սովորողները պետք է՝ 

♦ Նախապես տեղեկացված լինեն վերահսկողության ժամկետների մասին, 

♦ ծանոթ լինեն վերահսկողության նպատակներին, բովանդակությանը և 

անցկացման ձևերին, 

♦ գնահատականը բարձրացնելու նպատակով ունենան ուսումնական նյութը 

վերահանձնելու հնարավորություն։ 

Պարբերական վերահսկողության գործընթացում կիրառվում են 

վերահսկողության տարբեր ձևեր՝ գրավոր ստուգողական աշխատանք, 

թելադրություն, փոխադրություն, թեստ, ստուգարք և այլն։ 

Հանրագումարային վերահսկողությունն իրականացվում է ուսումնական 

տարվա վերջում՝ պարզելու համար տվյալ առարկայից սովորողների 

պատրաստվածության այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է ուսումնառությունը 

շարունակելու համար։ Այն կազմակերպվում է հիմնականում ամփոփիչ 

ստուգողական աշխատանքի, թեստերի, շարադրությունների, քննությունների 

միջոցով։ Այս ճանապարհով պարզվում են նաև ուսուցման գործընթացի 

արդյունավետությունը և աշակերտի պատրաստվածության մակարդակը հետագա 

ուսումնական գործընթացին։ 

Տարրական դպրոցում առանձնացվում են սովորողների ուսումնական 

գործունեության վերահսկողության հետևյալ տեսակները. 

♦ արտաքին՝ ուսուցիչն է իրականացնում աշակերտների ուսումնական 

վերահսկողությունը, 

♦ փոխադարձ՝ աշակերտներն իրականացնում են փոխադարձ 

վերահսկողություն, 

♦ ինքնավերահսկողություն՝ աշակերտներն իրենք են իրականացնում իրենց իսկ 

ուսումնական գործունեության վերահսկողությունը։ 

ժամանակակից տարրական դպրոցում կիրառվում են վերահսկողության 

հետևյալ  մեթոդները, ձևերը. 

♦ բանավոր հարցում, 

♦ գրավոր հարցում, 

♦ տնային աշխատանքների ստուգում, 



♦ գործնական վերահսկողություն, 

♦ թեստային վերահսկողություն, 

♦ թղթապանակի ներկայացում։ 

Բանավոր հարցումը վերահսկողության ամենատարածված ձևն է։ Այն 

սովորողի բանավոր պատասխանն է յուրացրած ուսումնական նյութի շուրջ։ 

Հարցման միջոցով հնարավոր է պարզել ոչ միայն յուրաքանչյուր սովորողի կողմից 

ուսումնական նյութի յուրացման մակարդակը, այլ նաև ճշտել՝ նա որքանով է 

պատրաստ նոր նյութը յուրացնելուն։ Հարցումը կարող է լինել անհատական, 

ընդհանուր և համակցված։ 

Բանավոր հարցման գործընթացին գործվածվող հարցաշարին ներկայացվում 

են որոշակի պահանջներ։ Հարցաշարը պետք է կազմվի նախապես, իսկ ուսուցիչը 

պետք է պատրաստ լինի ակնկալվող պատասխանների տարբերակներին. 

♦ լինի հնարավորինս բազմապատասխան, անհրաժեշտ է խուսափել ,«այո,, կամ 

,,ոչ,, պատասխան ակնկալող հարցերից. 

♦ խուսափել այնպիսի հարցերից, որոնք աշակերտներին կմղեն ուսումնական 

նյութի մեխանիկական վերարտադրման, 

♦ հետաքրքրի և կենտրոնացնի ամբողջ դասարանի ուշադրությունը, 

♦ մատչելի լինի ամբողջ դասարանին, 

♦ չպետք է կրի ձևական բնույթ /օրինակ, ի՞նչ է նշանակում/, 

♦ ունենա զարգացնող բնույթ և աշակերտներին մղի իմացական, վերլուծական, 

ստեղծագործական գործունեության, 

♦ կազմվի տրամաբանական հաջորդականությամբ, 

♦ ուսուցիչը պետք է ոչ միայն ուշադիր լսի սովորողի պատասխանը, այլև նրան 

ոգևորի դիմախաղով, ժեստերով, խոսքով և այլն, 

♦ աշակերտի պատասխանը մեկնաբանի միայն ավարտից հետո, ընդհատել 

կարելի է միայն այն դեպքում, եթե աշակերտը շեղվում է ճիշտ պատասխանից։ 

Գրավոր հարցումը տարրական դպրոցում հիմնականում կիրառվում է 

կարճատև ինքնուրույն աշխատանքների ձևով։ Գրավոր հարցման հիմնական 

տեսակը թելադրությունն է, որն ունի տարբեր ձևեր՝ նախազգուշական, 

բացատրական, ստեղծագործական, ստուգողական և այլն։ Ստուգողական գրավոր 

աշխատանքը կազմակերպվում է առարկայական ծրագրի որևէ բաժինը կամ թեման 

ավարտելուց հետո։ Ստուգողական աշխատանք կազմակերպելուց առաջ 

սովորողները տեղեկացվում են, և կազմակերպվում են նախապատրաստական 

աշխատանքներ։ 

Տնային աշխատանքների ստուգումը դասի կառուցվածքի առաջատար 

բաղադրիչներից է։ Այն տարրական դասարաններում կարևորվում է, որովհետև 

ստեղծում է աշակերտների կողմից ամեն օր ուսումեական նյութի յուրացումը 

ստուգելու, ուսումնական աշխատանքում առկա թերություններն ու բացթողումեերը 

բացահայտելու հնարավորություն։ 

Տարրական դպրոցում տնային աշխատանքների ստուգման բաղադրիչն ունի մի 

շարք առանձնահատկություններ՝ 

♦ որպես տնային աշխատանք հանձնարարվում են միայն այն 

առաջադրանքները, որոնք նախապես պարզաբանված են և աշակերտներին 

հասկանալի, 

♦ տնային աշխատանքները պետք է մատչելի լինեն բոլոր սովորողներին, 



♦ չի կարելի կրտսեր դպրոցականներին չափից ավելի ծանրաբեռնել տնային 

աշխատանքներով, առաջադրանքներով, 

♦ անհրաժեշտ է կարևորել տնային առաջադրանքների կատարման 

ինքնուրույնությունը, քանի որ այս տարիքում հաճախ երեխաների փոխարեն 

ծնողներն են կատարում բոլոր հանձնարարությունները։ 

Գործնական վերահսկողության միջոցով հնարավոր է պարզել որոշակի 

ուսումնական նյութից սովորողների ձեռք բերած կարողությունների ու 

հմտությունների ձևավորվածության մակարդակը։ 

Թեստային վերահսկողությունն արդի կրթական համակարգում 

վերահսկողության ամենատարածված ձևն է։ Առաջին անգամ թեստեր կիրառվել են 

19-րդ դարի վերջին Անգլիայում, հետո՝ ԱԱՆ-ում։ Մանկավարժական թեստերը 

մեզանում կիրառության մեջ են մտել միայն 20-րդ դարի սկզբից և լայն տարածում են 

գտել։ Թեստը հարցերի և որոշակի հանձնարարությունների հավաքածու է, որոնց 

անվանում են կրթվածության կամ նվաճումների թեստեր և միտված են 

աշակերտների կրթվածության մակարդակի ստուգմանը։ Կան թեստեր, որոնց 

միջոցով ոչ միայն ստուգում են սովորողների գիտելիքները, այլև պարզում են նրանց 

ձեռք բերած կարողությունների, հմտությունների մակարդակը։ Թեստեր 

հիմնականում կիրառվում են միջին և րարձր դասարաններում։ 
 

Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական գործունեության արդյունքների 

գնահատումը 

Հայտնի է, որ գնահատումը սովորողների գիտելիքների և կարողությունների 

մակարդակի վերաբերյալ տեղեկույթ ձեռք բերելու, վերլուծելու և դրա հիման վրա 

հանրակրթության իրականացման բովանդակային և կազմակերպչական 

արդյունքները վերահսկելու գործընթացն է՝ նրանց ձեռքբերումների, ուսումնական 

նյութի յուրացման ու տիրապետման աստիճանի, անձնային որակների ստուգման և 

ուսման որակի վերահսկման նպատակով։ 

Ստուգումը վերահսկողության գործընթացի հիմնական բաղադրիչն է, որի 

դիդակտիկական գործառույթը ուսուցչի և սովորողների միջև հետադարձ կապի 

ապահովումն է, որի միջոցով մանկավարժը տեղեկույթ է ստանում սովորողների 

կողմից գիտելիքների յուրացման մակարդակի վերաբերյալ։ 

Վերահսկողության գործընթացն իր մեջ ներառում է նաև գնահատումը՝ որպես 

գործընթաց, և գնահատականը՝ որպես արդյունք և թվանշան հասկացությունները։ 

Գնահատումն ունի առավել լայն իմաստ։ 

Գնահատումը չի կարող կիրառվել միայն մանկավարժական գործընթացի 

առանձին վերցրած փուլում կամ ներկայացնել նրա ավարտուն փուլը։ Այն պետք է 

ամփոփի ոչ միայն սովորողի ուսուցման ողջ գործընթացը, այլև ներկայացնի այդ 

գործընթացում ծագած բոլոր խնդիրները, դրանց լուծման ձևերը, մեթոդները, 

միջոցները, որոնք սերտորեն փոխկապված են մանկավարժական իրավիճակներում 

ծագած կրթադաստիարակչական այլևայլ խնդիրներին։ Այդօրինակ գնահատումը 

պետք է համարժեք լինի սովորողների տարիքային և անհատական 

առանձնահատկություններին և պարունակի անձի զարգացման մասին ընթացիկ 

տեղեկույթ։ Այս նպատակով գնահատման նոր հայեցակարգում առանձնացվել է 

«,Ուսուցանող կամ արժևորող գնահատում,, հասկացությունը, որն ընձեռում է 

հնարավորություն վերոհիշյալ խնդիրները մասամբ լուծելու։ 

Սովորողների ընթացիկ գնահատման հիմնական սկզբունքներն ու արդի 



մոտեցումները բխում են ,,Հանրակրթության պետական կրթակարգի,, և 

«,Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշչի,,առանցքային գաղափարներից ու 

դրույթներից։ Ընթացիկ գնահատման տարբեր ձևերի ու տեսակների կիրառումը, 

տասը միավորային սանդղակի ներդրումը, անշուշտ, կնպաստեն ուսուցման 

գործընթացի բարելավմանը, սովորող–ուսուցիչ-ծնող-դպրոց 

փոխհամագործակցության ապահովմանը։ 

Առաջնորդվելով կրթական բարեփոխումների արդի պահանջներով՝ 

սովորողների ձեռքբերումների գնահատումը պետք է կիրառել ոչ միայն որպես 

ուսուցման արդյունքների ստուգման և վերահսկման միջոց, այլ նաև այն դարձնել 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի անբաժանելի մաս։ Այս դեպքում 

տարրական դպրոցի ուսուցիչը հաշվի է առնում աշակերտների ուսումնական 

գործունեության ամբողջականությունը (հին դասի հարցման և նոր դասի 

բացատրման գործընթացները), ուսումնական նյութը պատմելը, հարցերին 

պատասխանելը, ակտիվությունը, ինքնուրույնությունը, վարքը և այլն, 

գնահատականը գնահատումի հետևանքն է՝ շարունակական բաղադրիչը։ Որպես 

գնահատական կարող է հանդես գալ ուսուցչի դիմախաղը, ժեստերը, խոսքը և այլն։ 

Թվանշանը գնահատականի հստակ արտահայտությունն է /օրինակ՝ 7, 8/: 

Արդի դպրոցում գործում է գնահատման «,տաս,, միավորային համակարգը։ 

Սակայն հաճախ, բացի թվանշանից, ուսուցիչը կիրառում է խոսքային 

գնահատումները՝ շա՛տ լավ է, «ապրե՛ս, «կարող էիր ավելի լավ պատասխանել, 

այսօր լավ չես աշխատում և այլն։ Գնահատման միջոց Է նաև օրագրում աշակերտի 

ստացած թվանշանի, հաճախ նաև՝ ծնողներին ուղղված երկտողը։ 

Տաս միավորային գնահատման համակարգում դրական են համարվում 4-10 

միավորները. 10-ը՝ բացառիկ, 9-ը՝ գերազանց, 8-ը՝ շատ լավ, 7-ը՝ լավ, 6-ը՝ միջինից 

բարձր, 5-ը՝ միջին, 4-ը՝ բավարար, 3-ը՝ անբավարար, 2-ը՝ վատ, 1-ը՝ շատ վատ։ 

Գնահատման սկզբունքներն են՝ արդարությունը, օբյեկտիվությունը, 

հուսալիությունը, անկողմնակալությունը, հավաստիությունը, 

հիմնավորվածությունը, մատչելիությունը, թափանցիկությունը և այլն։ Բացի նշված 

համակարգից, կիրառվում են նաև գնահատման որակական եղանակներ՝ 

բնութագրային և ստուգարքային։ 

♦ Առաջին դասարանում ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն 

նշանակվում։ Ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է խոսքային բնութագրման 

միջոցով, իսկ տարվա վերջում գրանցվում է սովորողի աճի բնութագիրը։ 

Ընթացիկ գնահատումն ապահովում է շարունակական տեղեկույթը՝ ուսուցման 

ընթացքն ուղղորդելու և ուսումնառության որակը բարելավելու համար։ 

Ընթացիկ գնահատումը լինում է երկու ձևի՝  

1. ուսուցանող (ձևավորող) գնահատում, այն իրականացվում է առանց 

գնահատականը գրանցելու և ուղեկցվում է առաջադրանքի կատարման վերաբերյալ 

աշակերտին ուղղված  մեկնաբանություններով,   դիտողություններով, հետադարձ 

կապի ապահովմամբ։ Ուսուցանող գնահատման համար երաշխավորվում են 

աշխատանքի հետևյալ տեսակներր՝ տնային աշխատանք, ինքնուրույն աշխատանք, 

գործնական աշխատանք, խմբային աշխատանք, հայտորոշիչ թեստ.  

2. իբրև պարտադիր գրանցման ենթակա միավորային գնա¬հատում 

երաշխավորվում են ստուգման հետևյալ տեսակները՝ բանավոր հարցում, թեմատիկ 

գրավոր աշխատանք, կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք, գործնական 



աշխատանք։ Սովորողի առաջադիմության կիսամյակային գնահատականը 

ձևավորվում է ստուգման նշված տեսակներից, նրա վաստակած գնահատականների 

հիման վրա։  

Բոլոր ժամանակներում մանկավարժ գիտնականները փորձել են որոնել 

թվանշաններով գնահատման ուղիներ, միավորային ոչ մի համակարգ չի կարող 

ստույգ արտահայտել աշակերտի ուսումնական գործունեության արդյունքների 

չափը, խորությունը, մակարդակը։ Գնահատականը երբեմն կատարում է 

կարգապահության ամրապնդման, ինչպես նաև պատժի գործառույթ։ 

Արդի գնահատման համակարգերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ընթացիկ 

գնահատման գործող համակարգը հնարավորություն չի տալիս ապահովելու 

սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամբողջ 

բազմազանության բացահայտումը, քանի որ սովորողի ուսումնառության իրական 

պատկերը ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է կիրառել և համադրել ստուգման 

տարբեր ձևեր և տեսակներ»։ 

Այսօր դեռևս բավարար չափով մշակված չեն սովորողների բարոյական 

որակների, վարքագծի, արժեհամակարգի գնահատման ձևերն ու գործիքները, որոնք 

դեռևս տրամաբանական ամբողջականություն ներկայացնող ավարտուն 

տեխնոլոգիաներ չեն, այլ միայն գնահատման առանձին եղանակների 

հանրագումար, մասնավորապես՝ նիշային։ 

Գնահատման արդյունավետութունն ու օբյեկտիվությունը կարելի  է ապահովել 

միայն մանկավարժական հետևյալ պահանջների բավարարման դեպքում. 

♦ համակարգվածություն, 

♦ համալիր ամբողջություն, 

♦ բազմագործոնային բնույթ, 

♦ մարդասիրական ուղղվածություն, 

♦ ուսումնական նյութի ուսումնասիրման գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպում, 

♦ հոգեբանական և մանկավարժական ախտորոշիչ միջոցների կիրառում, 

գնահատման նկատմամբ աշակերտակենտրոն՝ տարբերակված, անհատական 

մոտեցում, 

♦ աշակերտի կողմից գնահատման համակարգի ձևերի և մեթոդների գիտակցում 

և ըմբռնում, 

♦ ինքնագնահատման, համադասարանցիների գնահատման և ընդհանուր 

գնահատման գործընթացում ակտիվ համագործակցում և երկխոսության կիրառում։ 

Ըստ Գ.Կ.Սելևկոյի՝ «,Արդի մանկավարժությունն ավելի հաճախ է 

անդրադառնում երեխային՝ որպես ուսումնական գործունեության սուբյեկտի, որպես 

անձի, որը ձգտում է ինքնորոշման և ինքնիրացման,, [9]: 

Անառարկելի է այն փաստը, որ մարդու կողմից արտաքին աշխարհի 

գնահատումն իրականանում է սեփական ներաշխարհի ճանաչման և 

ինքնագնահատման պրիզմայով բեկման միջոցով, որի ընթացքում նա 

առաջնորդվում է բարու, գեղեցիկի, արդարության, ճշմարտության և այլ 

բարձրագույն արժեքների, այս կամ այն արարքը կամ երևույթը գնահատելու մասի 

ունեցած սեփական պատկերացումներով և ընդունված նորմե րի իմացությամբ։ 

Այսպիսի գնահատումը ուսուցչից պահան ջում է հստակ պատկերացում ունենալ իր 

սաների անձնային, հոգեբանական, սոցիալական առանձնահատկությունների 



մա¬սին, նա պետք է իմանա, թե ինչ է ցանկանում ուսուցանել և ինչպես պետք է այդ 

կատարի, ինչպես է նա պատրաստվում տարբեր ընդունակություններով և 

հակումներով սովորողներին ներգրավել ուսումնական գործունեության մեջ։ Դրա 

համար նա պետք է ուսումնասիրի իր աշակերտների անձնային բոլոր ոլորտները՝ 

դրդապատճառային, հուգակամային, իմացական, պահանջմունքային, 

էքսզիստենցիալ և այլն, որի հիման վրա էլ պետք է կազմակերպի մանկավարժական 

անմիջական ներգործությունը։ Ընդ որում, անձը պետք է դիտարկվի իր 

ամբողջության, բոլոր ոլորտների ներդաշնակ միասնության մեջ, այսինքն՝ 

ներգործելով անձի մեկ ոլորտի վրա, ուսուցիչն այդպիսով կազդի նաև մյուսների 

վրա։ 

Գնահատման համակարգը ոչ միայն պետք է ուսուցչին, ծնողին, 

հասարակությանը՝ տեղեկույթ հաղորդողին՝ բացահայտելու համար սովորողի 

զարգացման ընթացքը, այլև էական նշանակություն ունի հենց իր՝ սովորողի համար։ 

Սովորողը գնահատականը պետք է ընկալի՝ ուղղորդելու համար իր 

ակտիվությունն ու ջանքերը ուսումնառության, դաստիարակության և զարգացման 

ընթացքում, ինչպես նաև համապատասխան հետևությունների հանգի։ 

Անձը դիտարկելով որպես ամբողջական բարդ համակարգ և ուսուցման 

գործընթացի գլխավոր արժեք ու ախտորոշման օբյեկտ՝ մենք սահմանել ենք մի 

խումբ անձնակողմնորոշիչ դրույթներ, ըստ որոնց աշակերտի որակների 

գնահատման համակարգը կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն բազմագործոնային 

բնույթ կրի և արտացոլի անձի գործունեության բոլոր ոլորտների բովանդակությունն 

ու կրած փոփոխությունները։ 

Կրտսեր դպրոցականի գնահատման հիմնական հայտորոշիչ համակարգը 

ներկայացրել ենք գունային լուծման եղանակով՝ մեր կողմից մշակված 

առաջադիմության քարտերի տեսքով։ Դրանց վրա ընդարձակածավալ ներկայացված 

են այն բնութագրիչները, որոնք արտացոլում են աշակերտի հիմնական 

հատկանիշները. 

♦ ակտիվությունը, աշխատունակությունը, աշխատասիրությունը, 

♦ բարեխղճությունը, իմացական գործունեության ձգտումը, 

♦ տեսական գիտելիքների առկայությունը և դրանք կիրառելու կարողությունը, 

♦ հաղորդակցական և համագործակցային ունակությունները, 

♦ տարաբնույթ գործունեություն ծավալելու ունակություններն ու 

հմտությունները, 

♦ հանձնարարված աշխատանքի կատարման արագությունը, 

♦ բարեկիրթ վարվելաձևի, փոխօգնության ունակությունները. 

♦ ստանձնած գործի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումը, 

♦ գործունեության տարբեր ոլորտներում դրսևորած ինքնուրույնությունն ու 

նախաձեռնողականությունը, մտքի  ճկունությունը, 

♦ հոգեկան գործընթացների զարգացվածությունն ու բազմաշերտությունը։ 

Նշված բնութագրիչներն ընտրված են որպես մշակված, ժամանակի և 

փորձառության բովով անցած, հղկված և սոցիալական նշանակություն ունեցող 

վարքի և գործունեության գնահատման չափանիշներ։ Սրանցից յուրաքանչյուրը 

բնութագրում է անձի գործունեության որոշակի ոլորտները։ Հատկանիշների 

առանձնացումն իրականացվել է մանկավարժական գրականության վերլուծության, 

ծնողների և աշակերտների միջավայրում իրականացրած անկետայի հարցման, 



ուսուցիչների և աշակերտների հետ անցկացրած զրույցների, դիտումների, 

փորձարարական գնահատումների հիման վրա։ 

Պատմական անցյալում և արդի պրակտիկայում առաջավոր շատ ուսուցիչներ 

կիրառել և կիրառում են վերահսկողության ինքնատիպ ձևեր։ Օրինակ՝ Վ. 

Շապովալովը կիրառում էր գիտելիքների բաց հաշվառման թերթեր։ Սրանց 

համաձայն աշակերտի ստացած յուրաքանչյուր գնահատական գրանցվում է հատուկ 

թերթում, որը փակցվում է դասարանի պատին՝ համընդհանուր դիտման համար, դա 

ապահովում էր հրապարակայնությունը և ուներ դաստիարակչական 

ներգործություն։ Աշակերտը ցանկացած ժամանակ կարող է ուղղել իր 

գնահատականը՝ ստանալով բարձր գնահատական, ցույց տալով իր 

առաջադիմությունը և ունենալով դրական հեռանկարի հնարավորություն։ 

Ուշագրավ է Նաև Շ.Ա. Ամոնաշվիլու փորձարարական հետազոտությունը։ Ըստ նրա 

մոտեցման՝ տարրական դասարաններում երեխաներին գնահատականներ չեն նշա-

նակվում, երեխաները ծնողներին և ուսուցիչներին հաշվետու են լինում իրենց 

ուսումնական աշխատանքի արդյունքներով։ Կիսամյակի համար տարրական 

դասարանցիներին տրվում են բնութագրեր, որոնց մեջ նշվում են նրանց 

հաջողությունները կամ անհաջողությունները, ծնողների համար պատրաստվում են 

նաև հատուկ փաթեթներ, որոնք բովանդակում են երեխաների աշխատանքների 

նմուշներ։ Այս գործընթացում կիրառվում է գիտելիքների գնահատման խոսքային-

բնութագրական ձևը՝ շեշտադրվելով ուսումնական գործունեության 

դրդապատճառները և աշակերտի իմացական ակտիվությունը։ 

Մեր կողմից մշակվել է գնահատման նոր մոդել, որը կարող է, դառնալ 

ուսուցանող գնահատման այլընտրանքային տարբերակ, որի կիրառման շնորհիվ 

պարբերաբար կարձանագրվեն աշակերտի անձի զարգացման գործընթացի 

մշտադիտարկման տվյալները՝ ակնառու ձևով արտահայտելով անձի համար ավյալ 

պահին էական և արդիական խնդիրները։ 

Գնահատման առաջարկվող մոդելը տարրական դպրոցում նախատեսված է 

մայրենիից, մաթեմատիկայից, օտար լեզուներից, կերպարվեստից, տեխնոլոգիայից 

համեմատաբար ավարտուն թեմաների յուրացումն արժևորող գնահատման համար։ 

Այդ մեթոդի իրականացման ժամանակ կիրառվում են գնահատման գործընթացի մեջ 

սովորողներին ներգրավելու մանկավարժական մրջոցներ և երկխոսություններ։ 

Մեթոդը պայմանականորեն կոչվում է «,Արևիկ,,, արևի ճառագայթները 

աշակերտի զարգացող հատկանիշներն են, իսկ կենտրոնում՝ նրա «,Ես,,-ը։ Որպես 

զարգացնող հատկանիշներ գործածվում են սովորողների առաջադիմության 

գնահատման բազմագործոնային համակարգում արդեն իսկ նշված որակներն 

արտացոլող քարտեր, աշխատանքի կատարման արագություն (կապույտ), 

ինքնուրույնություն (մոխրագույն), ակտիվություն (կանաչ), պատասխանատվություն 

(վարդագույն) և այլն։ 

Ուսուցիչը պետք է ունենա տասը գունավոր քարտ, որոնցից յուրաքանչյուրում 

ներկայացված է աշակերտի որևէ հատկանիշ։ Տարբեր առարկաների համար այն 

պահանջում է որոշակի ստեղծագործական մոտեցում, կարելի է միայն փոփոխել 

քարտերի ձևը, որպեսզի աշակերտի համար լինի ավելի հետաքրքիր և գրավիչ։ Դրան 

կարող են մասնակցել նաև սովորողները։ Օրինակ՝ մայրենիի դասին, երբ 

աշակերտներն ուսումնասիրում են «,Մայրենի 2,,դասագրքի «,Իմ հայ լեզու, իմ ուժն 

ես դու,, թեմատիկ խմբի նյութերը, քարտերը կարող են տառերի տեսք ունենալ։ 

Աշնանը վերաբերող թեմաների համար՝ մրգերի, ձմռանը՝ փաթիլների, գարնանը՝ 



ծաղիկների և այլն։ Քարտերը կարելի է գունավորել կամ կտրատել կերպարվեստի և 

տեխնոլոգիայի ժամերին։ 

Եթե աշակերտը դրսևորում է անձնային այս կամ այն որակը, ապա ուսուցիչը 

նրան տալիս է համապատասխան գույնով քարտ։ Դասընթացի որոշակի փուլի 

ավարտին երեխան պետք է կտրի տվյալ գույնի քարտերի քանակին 

համապատասխան երկարության ճառագայթ և գնահատման իր անհատական 

պաստառի վրա փակցնի «,Արևիկ,,։ 

Պաստառը A3 չափի թղթի վրա պատկերված արև է, որի կենտրոնում երեխան 

կարող է փակցնել իր լուսանկարը։ 

Տվյալ մեթոդը աշակերտներին հնարավորություն է ընձեռում պատկերավոր 

դարձնելու նրա բարոյահոգեբանական Ես-ի բարդ համակարգը։ Աշակերտի այդ 

հատկանիշներից մի քանիսը կարող են առավել զարգացած լինել, մյուսները՝ 

պակաս, այնուհանդերձ, նրանք հանգում են այն եզրակացության, որ անձը որոշակի 

հատկանիշների ներդաշնակ ամբողջություն է, և պետք է համարժեքորեն 

գնահատվեն բոլորը։ 

Բացի դրանից, մեթոդը ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ աշակերտի համար 

տեսանելի է դարձնում սովորողի անձի ուղղվածությունը, ակտիվությունը, 

աշխատունակությունը, ինքնուրույնությունը, ուսումնական և վարքային 

դրդապատճառները, արժեքային կողմնորոշումները, իմացական պահանջմունքները 

և այլն։ Սովորողների ուսումնական գործունեության վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ նրանք ավելի ակտիվ ու ինքնուրույն են դառնում կիրառված մանկավարժական 

ներգործության շնորհիվ։ Նրանց մեջ ձևավորվում են ուսումնաիմացական 

դրդապատճառներ, զարգանում իր և այլոց արարքները վերլուծելու ունակություն, 

նախաձեռնողականություն։ 

Ուսուցիչը, որն իր գործունեության մեջ իրականացնում է առաջարկվող 

գնահատման մոդելը, պետք է ունենա գնահատման չափանիշները աշակերտներին և 

ծնողներին չպարտադրելու ունակություն, զրույցի և դիտումների ընթացքում 

աշակերտներին սովորեցնի սեփական տեսակետ ձևավորել և գնահատել։ Սա 

նշանակում է, որ ուսուցիչն առաջին հերթին ինքը պետք է աշակերտի վերաբերյալ 

գնահատողական կարծիք ունենա, որպես իրեն իրավահավասարի՝ վերլուծի առկա 

բոլոր կարծիքները և արդյունքում դրանք ամբողջացնի որակական մեկ միավորի 

մեջ, որն էլ հենց բնութագրում է գնահատվող աշակերտի անձնային որևէ ոլորտը։ 

Մեր կարծիքով՝ այս աշխատանքի նշանակալի նվաճումը սովորողների 

պատասխանատվության գիտակցման մակարդակի աճն է այն գնահատականի 

նկատմամբ, որն ստանում էնա հատկապես ուսուցչի կողմից։ Աշակերտը տեսնում ու 

գիտակցում է, որ գնահատականը արտացոլում է իր նվաճումը, և միայն ինքն է ի 

զորու փոխել այն։ 

Արդի հանրակրթության գործընթացում կիրառվում են գնահատման նոր՝ 

աշակերտակենտրոն ձևեր, եղանակներ, որոնցից բավականաչափ արդյունավետ են 

ռուբրիկները (սանդղակ, սանդղակաշար)։ Ռուբրիկը հստակ սահմանում է սովորողի 

ուսումնական արդյունքների գնահատման չափանիշները։ Այն կարող ե կազմվել 

սովորողների խմբային, անհատական, ընդհանուր աշխատանքները ստուգելու և 

գնահատելու համար՝ բնութագրելով աշակերտների մասնակցությունը, նյութի 

իմացցությունը, ինքնուրույնությունը, ակտիվությունը, կարգապահությունը, մտքի 

ճկունությունը և այլն։ 



 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ներկայացրե՛ք գնահատման ժամանակակից 10 միավորային սանդղակի 

էությունը։ 

շ. Դիտարկե՛ք գնահատման վերաբերյալ ժամանակակից մի քանի 

մոտեցումներ։ 

3. Մշակե՛ք և թղթապանակի տեսքով ներկայացրե՛ք գնահատման ռուբրիկներ, 

սահմանե՛ք գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների տիրապետման 

չափանիշներ և դրանց բնութագրիչներ։ 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈԻԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1.Առաջին դասարանում աշակերտների ձեռք բերած գիտելիքները չեն 

գնահատվում, ինչու։ Հիմնավորե՛ք այդ մոտեցումը։ 

2. Դիտարկեք առանց գնահատականի ուսումնական գործընթացի դրական և 

բացասական կողմերը։ 
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

 

Հայտնի է, որ դաստիարակությունը երևան է եկել մարդկային հասարակության 

ծագման պահից և գոյություն կունենա, քանի դեռ գոյություն ունի ինքը՝ 

հասարակությունը։ Դաստիարակության բովանդակությունն ու խնդիրները 

պայմանավորված են հասարակության պահանջմունքներով և անմիջականորեն 

առնչվում են պրակտիկային։ Դաստիարակության գործընթացն ունի բավականին 

բարդ կառուցվածք։ Այն ենթադրում է դաստիարակության նպատակի առկայություն, 

առաջադրված նպատակին հասնելու համար համապատասխան խնդիրների 

առաջադրում և լուծում, դաստիարակության բովանդակություն, նրա որևէ 

բաղադրամասի ուղղությամբ իրականացվող դաստիարակության մեթոդների, 

հնարների, միջոցների ճիշտ ընտրություն, ինչպես նաև ակնկալվող արդյունքներ, 

դաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության վրա ազդող գործոններ, 

պայմաններ և այլն։ 

Արդի դաստիարակչական գործընթացում մանկավարժն իրականացնում է մի 

շարք դերեր՝ դասավանդող, աջակցող, ուղղորդող, երեխայի իրավունքների 

պաշտպան, ավագ ընկեր, օգնող, խորհրդատու և այլն։ Բազմագործոն դերերն 

ուսուցչին օգնում են ծագած խնդիրներում արագ կողմնորոշվել, 

համա¬գործակցության շնորհիվ երեխայի սեփական «,Ես,,-ը ձևավորելու, որոշակի 

հասարակության մեջ նրա պատկանելիությունը հստակեցնելու հարցերում։ Լեհ 

հայտնի մանկավարժ Յանուշ Կորչակը գրում է. «,Այն դաստիարակը, ով չի 

կաշկանդում, այլ ազատում է, չի ճնշում, այլ բարձրացնում է, չի խեղաթյուրում, այլ 
ձևավորում է, չի թելադրում, այլ սովորեցնում է, ոգեշնչման շատ պահեր է ապրում 

երեխայի հետ միասին,, [3]: 

ժամանակակից տարրական դպրոցի առջև դրված են դաստիարակությանը 

համընդհանուր, նպատակային բնույթ տալու և դպրոցականի բազմակողմանի և 

ամբողջական դաստիարակությունն ապահովելու խնդիրներ։ 

Կրտսեր դպրոցականի դաստիարակության խնդիրներն են՝ 

♦ տարրական դպրոցում իրականացվող դաստիարակության գործընթացն 

ուղղել կրտսեր դպրոցականի անձի ամբողջական ձևավորմանը՝ հաշվի առնելով նրա 

համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման նպատակը, 

♦ կրտսեր դպրոցականներին հաղորդակից դարձնել հասարակական, հոգևոր-

բարոյական, ազգային և համամարդ¬կային արժեքներին, գիտությանը, արվեստին, 

մշակույթին, 

♦ ձևավորել կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումները, 

♦ կազմակերպել աշակերտների իմացական գործունեությունը՝ ապահովելով 

նրանց հասարակական գիտակցու¬թյան զարգացումը, 

♦ զարգացնել ինքնահարգանքի, սեփական բարձրարժեքության գիտակցումը, 

դաստիարակել բարյացակամ վերաբերմունք շրջապատի մարդկանց /թե մեծերի, թե 

տարեկիցների/նկատմամբ, մշակել մարդկանց հետ վստահելի հարաբերություններ 



ստեղծելու, երկխոսություն ու հաղոր¬դակցում վարելու կարողություններ, 

♦ սիրո և հարգանքի միջոցով բավարարել երեխայի պահանջմունքները, 

ձևավորել մանկական հասարակության մեջ իր դերի և սոցիալական կարգավիճակի 

գիտակցում, երեխայի շուրջ ստեղծել բարենպաստ պայմաններ և այլն։ 

Տարրական դպրոցում իրականացվող կրթադաստիարակչական գործընթացի 

բովանդակության մեջ կարևորվում են նաև տվյալ ազգի, ժողովրդի ավանդույթների, 

սովորույթների, դաստիարակությունն ու կրոնաբարոյական արժեքների 

ձևավորումը։ Դաստիարակության բովանդակության մեջ, բնականաբար, ընդգրկվում 

է նաև գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների համակարգը, (ԴԿՀ), 

ինչպես նաև անձի վարքագիծը։ 
 

Դաստիարակության սկզբունքների էությունը տարրական դպրոցում 

 

Դաստիարակության սկզբունքներն ընդհանուր դրույթներ են, որոնցում 

արտահատված են դաստիարակության գործընթացի բովանդակության, մեթոդների 

կազմակերպմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները։ 

Դրանք են՝ 

♦ պարտադիրությունը, 

♦ համալիր բնույթը, 

♦ նույնանշանակությունը (համարժեքությունը)։ 

 Դաստիարակության  ժամանակակից  համակարգը  ղեկավարվում է հետևյալ 

սկզբունքներով. 

♦ երեխայի բարձրարժեքություն, 

♦ դաստիարակության անձնային-հասարակական ուղղվա ծո ւթյ ո ւն, 

♦ դաստիարակության կապը կյանքի և աշխատանքի հետ, 

♦ անձի դրական որակների վրա հենվելը, 

♦ դաստիարակության մարդասիրական բնույթը, 

♦ անձնակենտրոն մոտեցումը, 

♦ դաստիարակչական ներգործությունների ձևերի միասնությունը, 

♦ երեխան իր դաստիարակության գործընթացի սուբյեկտն է։  
 

Դաստիարակության մեթոդների էությունը տարրական դպրոցում 

 

Դաստիարակության մեթոդները դաստիարակողի և դաստիարակվողի 

համագործակցության հիմնական եղանակներն են։ Առանձնացնում են 

դաստիարակության մեթոդների չորս խումբ՝ 

1. անձի գիտակցության ձևավորման մեթոդներ, 

2. վարքի և գործունեության կազմակերպման մեթոդներ, 

3. խթանման մեթոդներ, 

4. ինքնադաստիարակության մեթոդներ։ 

Ընդ որում՝ չկան լավ կամ վատ, դյուրին կամ դժվար, արդյունավետ կամ 

անարդյունավետ մեթոդներ։ Մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությունը 

պայմանավորված է դաստիարակության տվյալ մեթոդի ճիշտ և տեղին կիրառմամբ։ 

Սանկավարժական գործընթացում դաստիարակության մեթոդների կիրառման 

արդյունավետության հարցում կարևոր է տարրական դպրոցի ուսուցչի 



մանկավարժական վարպետությունն ու փորձը։ Նա պետք է ունենա բծախնդիր 

դիտողականություն, ուսումնասիրող, զննող ոգի, որպեսզի կարողանա երեխային 

ուսումնասիրել, բացահայտել, ճանաչել և ըստ այդմ էլ ընտրել ու կառուցել 

մանկավարժական գործընթացը։ Կրտսեր դպրոցի դաստիարակչական 

գործունեության գլխավոր խնդիրներից է աշակերտների և նրանց շրջապատող 

մարդկանց (ընկերներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, բարեկամներ և այլք), շրջակա 

միջավայրի (բուսական և կենդանական աշխարհ), ինչպես նաև հոգևոր արժեքների 

միջև շփման մշակույթի ձևավորումը։ Վերոհիշյալ խնդիրների լուծման միջոցներն են 

ծնողական ժողովները, հանդիպումները, իրադրային և շարժական խաղերը, 

թատերականացված բեմականացումները, զրույցները, քննարկումները, մրցույթները, 

օլիմպիադաները, կրտսեր դպրոցականների աշխատանքների ցուցահանդեսները, 

էքսկուրսիաները և այլն։ Պետք է նկատի ունենալ նաև այն, որ տարրական 

դասարաններում են ձևավորվում սովորողների այնպիսի որակ¬ներ, ինչպիսիք են 

համագործակցելը, աշխատասիրությունը, ինքնուրույնությունը, հաղորդակցումը, 

հետաքրքրասիրությունը, կազմակերպվածությունը, ազնվությունը և այլն։ 

Ակնկալվում է, որ նշված միջոցառումները կնպաստեն ոչ միայն նրանց 

հաղորդակցման մշակույթի ձևավորմանը, այլև ինքնաճանաչման, 

ինքնաարտահայտման և ինքնագնահատման հմտությունների, ինքնուրույնության 

մշակմանը։ 

Հայ անվանի մանկավարժ Հ.Հինդլյանը գտնում էր, որ դաստիարակը պետք է 

լավ ճանաչի այն հոգին, որը ստանձնել է կերտել։ Նա պետք է «,խորաչափի տղուն 

բնությունը,,, ուսումնասիրի նրա հոգեբանությունը, հասկանա բնավորությունը, 

ճանաչի խառնվածքը, որպեսզի նրան առաջնորդելու համար ճիշտ ուղին գտնի, 

ընտրի դաստիարակության հարմար միջոցները։ Ամենակարևորն այն է, որ 

դաստիարակը երբեք չպետք է փշրի, խորտակի երեխայի անհատականությունը։ 

Դրա համար պետք է ուսումնասիրել և ճանաչել երեխային [2]: 

Ներկայացնենք դաստիարակության գործընթացին առնչվող մի շարք ուշագրավ 

դատողություններ, որոնք առաջադրել է մարդասիրական մանկավարժության 

ներկայացուցիչներից մեկը՝ մանկավարժ Շ.Ա.Ամոնաշվիլին իր «,Բարև, երեխաներ,, 

գրքում, և որոնք պետք է հաշվի առնել կրթադաստիարակչական գործընթացում։ 

♦ Մարդասիրական հասարակության մեջ դաստիարակությունը կարող է միայն 

մարդասիրական լինել։ Այդպիսի դաստիարակության գլխավոր սկզբունքը երեխային 

դաստիարակչական գործընթացի նկատմամբ դրականորեն տրամադրելն է, նրան իր 

իսկ դաստիարակության գործում օգնական դարձնելը։ 

♦ Հաղորդակցումը մարդկանց կյանքի էությունն է։ Մարդասիրական 

դաստիարակության գլխավոր մոտեցումը երեխայի՝ մեծի հետ շփման գործընթացում 

ուրախություն պարգևելն է, համատեղ աշխատանքի, խաղի, հանգստի պահերին 

հաճույք պատճառելն է։ 

Սովորական ամենօրյա կյանքը և մեծահասակների փոխհարաբերությունների 

բնույթը մի միջավայր է, որում ձևավորվում է ապագա մարդու անձը։ Այդ պատճառով 

շատ կարևոր է, որ մեր ամենօրյա կյանքը, միմյանց հետ շփումը որքան կարելի է 

շատ համապատասխանեն այն իդեալին, որը ձգտում ենք ներշնչել երեխային։ 

Մարդու հավատը մարդկանց, սեփական կենսական դիր¬քորոշումների նկատմամբ՝ 

մարդկանց միջև լիարյուն շփման և անհատի վեհացման նախահիմքն է։ Դրա համար 

մենք պետք է երեխայի մեջ զարգացնենք և պահպանենք մեր, իր դաստիարակների, 



ընկերների, մարդկանց, ինքն իր նկատմամբ ունեցած հավատը։ 

Սոցիալական հասարակությունը հավասարների և միմյանց նկատմամբ 

հոգացող մարդկանց հասարակություն է։ Աեր դաստիարակչական գործընթացը 

պետք է հար¬գանքով հագեցած լինի յուրաքանչյուր երեխայի անձի նկատմամբ, 

երեխաների մեջ հոգատարություն ձևավորի ընկերների, մտերիմների, 

ընդհանրապես մարդկանց հանդեպ։ 

Մարդը պետք է դրսևորի և զարգացնի իր բոլոր ընդունակություններն ու 

ձիրքերը և երջանիկ լինի միայն այնպիսի հասարակության մեջ, որտեղ զգում է, որ 

ինքը պահանջ¬ված է, պիտանի, որտեղ իրեն արհեստականորեն չեն մեծարում և չեն 

նսեմացնում։ Այսպես պետք է իրեն զգա երեխան այն հասարակությունում, որում 

ինքն ապրում է։ 

♦ Երեխան արձագանքող էակ է։ Նրա համար դժվար կլինի մեզ հասկանալը։ Այդ 

մենք՝ դաստիարակներս ենք պարտավոր երեխային հասկանալ և մեր 

դաստիարակչական պլանները կառուցելիս հաշվի առնելնրա հոգու մղումները։ 

♦ Դաստիարակությունն աննկատ և երկարատև գործընթաց է, և դրա համար 

մենք պետք է խորաթափանցություն, հետևողականություն և համբերատարություն 

հանդես բերենք դաստիարակչական խնդիրների լուծման բոլոր կոնկրետ դեպքերում։ 

♦ Աենք՝ դաստիարակներս, պետք է ղեկավարվենք նրբազգացությամբ, 

գթասրտությամբ, բարեհոգությանբ, սիրով, քնքշանքով, անմիջականությամբ, 

օգնության հասնելու մշտական պատրաստակամությամբ, ապրումակցության 

զգացումով։ Այս բոլորը պետք է զուգակցվի երեխայի նկատմամբ 

պահանջկոտության, պատասխանատվության զգացումով, Հայրենիքի, ապագայի 

հանդեպ հոգատարությամբ։ 

♦ Մենք պետք է վճռականորեն հրաժարվենք մարդասիրական 

դաստիարակությանը հակասող և երեխայի անձը ճնշող հեղինակային 

հավակնություններից և դրանց դրսևորման այնպիսի ձևերից, ինչպիսիք են գոռալը, 

լուտանքը, ինքնասիրության ոտնահարումը, ծաղրը, կոպտությունը, սպառնալիքը, 

հարկադրանքը։ 

Գործնականում այս «,պատգամների,, իրականացման պատրաստի մեթոդիկա 

չկա։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է մշտապես ստեղծագործորեն և մարդասիրական 

հիմունքներով երեխաների դաստիարակության ուղիներ որոնել։ Հենց դրանում էլ 

պետք է արտահայտվի յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ դաստիարակողի 

անսահման հոգատարությունը [ 1]: 

  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ներկայացնե՛լ դաստիարակության հիմնական նպատակը և 

առանձնահատկությունները տարրական դպրոցում։ 

2. Մշակե՛լ և գծակարգով ներկայացնե՛լ տարրական դպրոցում 

իրականացվող դաստիարակության ընդհանուր համակարգը։ 

3. Վերլուծաբար քննարկե՛լ մանկավարժական մտքի դասականների 

առաջարկած դաստիարակության մոդելները /Պլատոն, Գր.Տաթևացի, ժան-ժակ Ռ-

ուսո, Ջ.Լոկ, Ղ. Աղայան և այլոք/։ 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 



1. Ձեր կարծիքով, որոնք են դաստիարակության ժամանակակից 

խնդիրները։ 

2. Ներկայացրե՛ք դաստիարակության ժամանակակից մոդելները և 

հիմնավորե՛ք։ 
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ԱՆՁՆԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

 

Նվիրի՛ր քեզ երեխաներին 

Շ. Ամոնաշվիլի 

Այսօր   չափազանց   արդիական   են   սովորողակենտրոն, 

անձնակողմնորոշված   դաստիարակության   հայեցակարգերը (Շ.Ա.Ամոնաշվիլի, 

Վ.Ա.Բիբլեր, Վ.Ա.Կարակովսկի, Ս.Ա.Կուրնոսովա, Կ.Ն.Վենտցել, 

Ե.Վ.Բոնդարևսկայա, Հ.Մ.Թութունջյան)։ Ըստ անձնակողմնորոշիչ 

դաստիարակության սկզբունքների՝ անհրաժեշտ է ապահովել սովորողների  

գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ձեռքբերումը՝ շեշտադրելով 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացում նրանց անձնային որակների 

ձևավորումը,  աշակերտներին ընդունելով որպես ինքնագնահատման, 

ինքնիրացման և ինքնակատարելագործ¬ման ակտիվ սուբյեկտներ։ Նշանավոր հայ 

մանկավարժների հայացքներում միշտ էլ արծարծվել են այնպիսի մոտեցումներ, 

որոնք համապատասխանում են անձնակողմնորոշիչ ուսուցման սկզբունքներին և 

գաղափարներին։ Այսպես, երեխային ակտիվ գործելու հնարավորություն տալու, 

հակումները և կարողությունները խթանելու, անհատական և տարիքային 



առանձնահատկությունները հաշվի առնելու հարցերին են անդրադարձել Հ. 

Երզնկացին, Դ. Տաթևացին, Հ. Ալամդարյանը, Խ. Աբովյանը, Ղ. Աղայանը, 

Հ.Հինդլյանը, Մ Մանդինյանը, Դ. Պերպերյանը և այլոք։ ժամանակակիցներից այս 

հիմնախնդիրը կարևորել են Լ. Ասատրյանը, Ա.Թոփուզյանը, Ի.Կարապետյանը, 

Ջ.Գյուլամիրյանը և այլք։ 

Անձնակողմնորոշված կրթադաստիարակչական գործընթացի հիմնական 

բնութագրիչներն են՝ 

♦ կրթադաստիարակչական գործընթացի կենտրոնում անձն է, 

♦ կրթադաստիարակչական գործընթացը հարմարեցված է երեխայի 

պահանջմունքներին և հնարավորություններին, 

♦ խթանվում է երեխայի զարգացումը, 

♦ ապահովված է դաստիարակության գործընթացի հուսալի հայտորոշումը, 

♦ ստեղծված է համագործակցային մթնոլորտ և ստեղծագործական միջավայր։ 

Ըստ  անձնակողմնորոշված դաստիարակության  հայեցակարգի՝ կրտսեր 

դպրոցականը պետք է լինի՝ 

♦ ազատ, 

♦ ակտիվ, 

♦ իրեն և իր շրջապատը հարգող, 

♦ համագործակցող, 

♦ նախաձեռնող, 

♦ ստեղծագործ և այլն։ 

Ըստ  անձնակողմնորոշված դաստիարակության  հայեցակարգի՝ տարրական 

դպրոցի ուսուցչի կարևոր որակներն են՝ 

♦ հասկանալ երեխային, 

♦ ճանաչել երեխայի առանձնահատկությունները և ընդունել նրա 

եզակիությունն ու բարձրարժեքությունը, 

♦ երեխային ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կա։  

Անձնակողմնորոշիչ    դաստիարակության    տեխնոլոգիան միտված է կրտսեր 

դպրոցականի անձնային որակների ձևավորմանը, նրա ընդհանուր զարգացմանը ոչ 

թե ինչ-որ մեկի պատվերով, այլ բնահարմարության սկզբունքով։ 

Հասկանալ երեխաներին նշանակում է ներթափանցել նրանց ներաշխարհ, 

ճանաչել և ընդունել նրանց ինքնատիպությունը, իմանալ և հաշվի առնել նրանց 

առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և այլն։ Այս գործընթացի 

իրականացումն ուսուցչից պահանջում է սովորողների նկատմամբ ցուցաբերել 

մանկավարժական օգնություն, աջակցություն։ Սրանք անձնակողմնորոշիչ 

դաստիարակության տեխնոլոգիայի առանցքային հասկացություններն են։ 

Աջակցությունը ուսուցչից առաջին հերթին պահանջում է երեխային 

հասկանալու կարողություն։ Վ.Ա.Սուխոմլինսկին գտնում էր, որ երեխային 

աջակցելու, նեցուկ լինելու համար մանկավարժն իր մեջ պետք է պահպանի 

մանկության զգացողությունը, պետք է ճանաչի իր սաներին, իմաստուն 

վերաբերմունք ցուցաբերի երեխայի արարքների նկատմամբ, հավատա երեխային, 

ամենագլխավորը՝ չկոտրի մանկան անհատականությունը, այլ ուղղի և ուղղորդի 

նրա զարգացումը՝ չմոռանալով, որ երեխային նույնպես ներհատուկ է և 

ինքնաճանաչողության, և ինքնաիմաստավորման, և ինքնադաստիարակության 

ձգտու մը։ 



Մանկավարժության պատմության մեջ գոյություն են ունեցել մի շարք 

դպրոցներ, որոնք աշխատել են որոշակի գիտատեսական հիմունքներով և ունեցել են 

իրենց տեսական բազան ու առանձնահատկությունները։ Դրանց թվին է պատկանում 

20-րդ դարի վրացի մանկավարժ և հոգեբան Շալվա Ամոնաշվիլու «,Կյանքի դպրոցը,,, 

որի հիմքում ընկած է անձնակողմնորոշված դաստիարակությունը։ Նրա ողջ 

մանկավարժական գործունեությունը նվիրված է հատկապես տարրական դպրոցին և 

կրտսեր դպրոցականի դաստիարակությանը։ «,Երեխաներին պետք է սիրել ամբողջ 

սրտով և նրանց այդպես սիրելու համար պետք է սովորել նրանցից, ինչպես հարկն է 

դրսևորել այդ սերը։ Դպրոցի յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր դաս պետք է 

մանկավարժի կողմից նվեր լինի երեխաներին։ Մանկավարժի հետ յուրաքանչյուր 

հանդիպում պետք է երեխային ուրախություն և լավատեսություն ներշնչի,, [1]: 

Ըստ Շ.Ա.Ամոնաշվիլու՝ մանկավարժական աջակցությունը խարսխվում է 

հետևյալ երեք սկզբունքների վրա ՝ 

♦ սիրել երեխային, 

♦ մարդկայնացնել այն միջավայրը, որտեղ նա ապրում է, 

♦ երեխայի մեջ ապրել սեփական մանկությունը։ 

Շ.Ամոնաշվիլու «,Կյանքի դպրոցի,, հիմնական նպատակը երջանիկ մարդու, 

ազնիվ անձնավորության, ազատ քաղաքացու ձևավորումն է։ «,Կյանքի դպրոցը,, 

ստեղծագործական կրթօջախ է, ուր տեղ չունեն կոպտությունը, պատիժները, 

բռնությունը, ուր չկան վատ կամ ետ մնացող աշակերտներ, սա ինքնահաստատման 

ճանապարհ է, որը երեխաներին տանում է հաջողությունից դեպի նոր 

հաջողություններ։ 

Վալդորֆյան մանկավարժությունը աշխարհի մեծագույն այլընտրանքային 

մանկավարժական շարժումներից մեկն է։ Նրա նպատակը յուրաքանչյուր երեխայի 

բնածին կարողությունների զարգացումն է և սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի 

ամրապնդումը։ Այս ամենը նրան պետք է գալու հետագա հասուն կյանքում։ 

Վալդորֆյան մանկավարժության հիմնական 

սկզբունքներն են՝ 

♦ մարդակենտրոնություն, երեխայի կրթությունը նրա պահանջմունքների 

հետևանքն է, ոչ թե այս կամ այն հասարակության սոցիալ-հասարակական 

պահանջը, 

♦ մարդու կազմվածքի, կառուցվածքային բոլոր տարրերի (մարմին, զգացմունք, 

բանականություն և այլն) ներդաշնակ զարգացումը։ 

 Ռ. Շտայների մանկավարժության գլխավոր հատկանիշը սովորողների վրա 

ուղղակի ազդեցության բացառումն է՝ ուսուցման ու դաստիարակության անընդհատ 

հուզական ոլորտի ձևավորմամբ։ 

Վալդորֆյան դպրոցին հատուկ են ջերմ մթնոլորտը, ազնվությունը, փոխադարձ 

հարգանքն ու վստահությունը, ուսուցչի կողմից կողմնապահ վերաբերմունքի 

բացակայությունը, գնահատականի բացառումը՝ որպես սովորողներին ճնշելու 

միջոց, ուսումնական գործընթացի հուզական հագեցվածությունը։ 

Ռ.Շտայների մանկավարժության էությունը ոչ միայն մեծերի կողմից 

հասարակական փորձի փոխանցումն է երեխաներին, այլև նրանց ներդաշնակ, 

համակողմանի զարգացումը՝ տարիքային տարբեր փուլերում անձի ներքին 

պահանջմունքներին համապատասխան, ուղղված անհատի ազատ և 

ստեղծագործական ինքնորոշմանը։ Նա հավատում էր, որ կրթությունը պետք է 



բավարարի երեխայի փոփոխվող պահանջմունքները, նրա ֆիզիկական, մտավոր և 

հուզական զարգացմանը համապատասխան։ Նա վստահ էր, որ այդ ամենը կօգնի 

երեխային լիակատար օգտագործել իր ողջ ներուժը նպատակին հասնելու համար։ 

Ռ. Շտայների մանկավարժության առանձին տարրեր նույնիսկ տարբեր 

խնդիրներով երեխաների հետ աշխատելիս օգնում են գտնել յուրաքանչյուր երեխայի 

անհատական զարգացման ինքնատիպ լուծումներ՝ ընդլայնելով նրա 

վերականգնման և սոցիալական հարմարման հնարավորությունները։ 

Վալդորֆյան մանկավարժությունն այլընտրանքային մանկավարժական 

համակարգ է, որ հիմնված է ինքնազարգացման մեթոդների, մտածողության և 

գիտակցության վրա։ 

Ռ. Շտայներն ու նրա հետևորդներն արմատապես փոխեցին դպրոցականների 

կրթության ձևերն ու բովանդակությունը։ 

Նրանք ստեղծեցին դպրոց, որի հիմքում նախ և առաջ ընկած էր երեխաների 

ներդաշնակ զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, պրակտիկ 

հմտությունները և շրջապատող աշխարհի ընկալումը։ 

Ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի մեթոդների, միջոցների, 

տեխնոլոգիաների կատարելագործման հիմնախնդիրը տեղ է գտել մի շարք 

նորարար մանկավարժների հեղինակային համակարգերում և գաղափարներում՝ 

Ռ.Շտայների «,ազատ ընտրության,,, Վ.Ֆ.Շատալովի «,հենակետային ազդանշաններ,,, 

Ս.Ն. Լիսենկովայի «,առաջանցիկ ուսուցման,,, Պ.Մ.էրդնիևի ,«մեծ 

կառուցահատվածներ,,, Վ.Ս.Սուխոմլինսկու ,«դասարանի մտավոր ֆոն,,, 

Լ.Վ.Զանկովի ,«անհատի զարգացման,,, Ի.Պ.Վոլկովի «,ստեղծագործական և 

կատարողական ունակություններ,,, Լ. Ս.Վիգոտսկու ,«մոտակա զարգացման գոտի,, 

և այլն։ 
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«,Ընտանիքը բնության գլուխգործոցներից մեկն է,,։ 

Ի. Սանտայանա 

 

Դարերի ընթացքում երեխաների դաստիարակությունն իրականացվել է ինչպես 

ընտանիքում, այնպես էլ տարբեր հասարակական հաստատություններում։ 

Երեխաների դաստիարակության գործում ընտանիքի՝ որպես անձի 

սոցիալականացման առաջնային օղակի ունեցած կարևոր դերն անժխտելի է։ Հա-

սարակական դաստիարակության զարգացման հետ միասին իր նշանակությունը 

միշտ պահպանել է նաև ընտանեկան դաստիարակությունը։ 

Ուսուցման, դաստիարակության և զարգացվածության անհրաժեշտ մակարդակ 

ապահովելու նպատակով ծնողների ներգործությունը երեխաների վրա ընդունված է 

անվանել ընտանեկան դաստիարակություն։ Ընտանիքը իրականացնում է մի շարք 

կարևոր գործառույթներ՝ վերարտադրողական, տնտեսական, դաստիարակչական, 

սոցիալականացման, հաղորդակցական, ինչպես նաև ժամանցի կազմակերպման և 

այլն։ 

Յուրաքանչյուր ընտանիք տարբերվում է մյուսներից իր կառուցվածքով, 

խնդիրներով, ավանդույթներով, սովորություններով, հետաքրքրություններով, 

արժեքներով, բարքերով, կրթության տարբեր հնարավորություններով։ 

Յուրաքանչյուր դպրոց նման է մյուսներին ընդհանուր ռազմավարությամբ, կրթական 

ծրագրերով, արժեքային համակարգով։ Ուստի անհրաժեշտ է ծնող-մանկավարժ 

փոխհարաբերությունները կառուցել այնպես, որ կարևորված լինի ծնողի պատվերը և 

երեխայի կարողությունները՝ հաշվի առնելով նրա հնարավորությունները։ 

Անհրաժեշտ Է նաև կրթել և զարգացնել ծնողներին, քանզի նաև նրանց 

իրազեկվածության և կրթության մակարդակով է պայմանավորված նաև երեխայի 



կրթության որակը [6]: 

19-րդ դարի գրեթե բոլոր մանկավարժները լուսավորության ու ժողովրդական 

կրթության, դպրոցի վերակառուցման վերաբերյալ առաջ են քաշել առաջադիմական 

բազմաբնույթ խնդիրներ ու դրույթներ։ 

Հայ մանկավարժական մտքի ամենապայծառ դեմքերից մեկը՝ Հ. Հինդլյանը 

երեխայի դաստիարակության գործում բացառիկ նշանակություն էր տալիս 

ընտանիքին, մասնավորապես՝ մոր դերին։ Այստեղից էլ բխում է նրա այն 

համոզմունքը, որ ծնող լինելն առաջին հերթին մեծ պատասխանատվություն է՝ 

Նշելով «,Ծնողքի կոչումը կըյատկանշէ անզուգական գեղեցկության և մեծ 

վայելչության,,։ Նա գտնում էր, որ անհրաժեշտ է անդրադառնալ այդ կարևոր 

հարցին։ Նա միաժամանակ նշում էր, որ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն 

հարցին, թե ինչպես են կրթվում և դաստիարակվում հայ աղջիկները ու 

պատանիները, որոնք դառնալու են վաղվա ծնողները։ 

Հ.Հինդլյանի կարծիքով՝ դպրոցներում պետք է մեծ նշանակություն տրվի 

ծնողների կրթությանը, դասավանդվի «,Ծնողական գիտություն,, առարկան։ Նա, 

լինելով առաջին տեսաբանը այդ հարցում, կարողացել է այդ տեսությունը կիրառել 

գործնականորեն, այսինքն՝ երիտասարդությանը սովորեցնում էր ապրելու արվեստը՝ 

նշելով, որ ընտանեկան կյանքը ինքնին մի դպրոց է, որ տղամարդն ու կինը 

փոխադարձաբար իրար պետք է լրացնեն, և թեև տղամարդը և կինը նման չեն իրար, 

բայց իրենց իրավունքների մեջ հավասար են։ 

Համոզված լինելով, որ դպրոցն ու ընտանիքը համարվում են երեխայի 

դաստիարակության գործին նպաստող գլխավոր ազդակներ՝ Հ. Հինդլյանը 

վարպետորեն փորձել է կամրջել այդ երկու ազդակները, օգնել ծնողներին, 

ուսուցանել նրանց և նրանցից պատրաստել ընտիր հայրեր և մայրեր, որպեսզի 

նրանք էլ իրենց հերթին օժանդակեն դպրոցի ստանձնած պատասխանատու և 

դժվարին գործին։ Հ. Հինդլյանի համար միանգամայն պարզ է, որ դաստիարակության 

գործը, լինելով ամենաբարդ ու պատասխանատու գործերից մեկը, պահանջում է 

«,միություն բոլոր դաստիարակաց աշխատութեանց մէջ, և միութիւն՝ դպրոցի և 

ընտանիքի ջանքերուն մէջ,,։ Եվ որպեսզի դպրոց-ընտանիք կապը ապահովվի, 

յուրաքանչյուրը պիտի իմանա և կատարի իր պարտականությունները [1]: 

Ընտանեկան դաստիարակության ուժը, որը պիտի գոյություն ունենա ամբողջ 

կյանքում, ծնողների և երեխաների մտերմական հարաբերություններն են, գործերը և 

արարքները։ Առավելապես ընտանիքում է դաստիարակվում կրտսեր դպրոցականը, 

ձևավորվում են նրա բնավորությունն ու համոզմունքները։ Ընդ որում, այն 

համոզմունքները, որոնք ձևավորվել են մանկության տարիներին, ամենից ավելի 

հաստատուն ու գործուն են։ 

Ընտանեկան դաստիարակության առաջին կարևոր պայմանը 

չափավորությունն է ամեն ինչում։ Չի՛ կարելի անընդհատ սիրել երեխային, 

անընդհատ գովեստների արժանացնել կամ անընդհատ պարսավանքի ենթարկել, 

միշտ խրախուսել կամ միշտ պատժել, նրա բոլոր պահանջները կատարել կամ 

չկա¬տարել։ Դրանք բոլորը պետք է լինեն չափավորված ու դուրս չգան 

անհրաժեշտության սահմաններից։ 

Երեխաների դաստիարակության երկրորդ կարևոր պայմանը ծնողների 

սկզբունքայնությունն է։ Ծնողների ընդունած որոշումները, վճիռները պետք է 

հիմնավոր անսակարկ լինեն։ Ուրեմն   ծնողների   սկզբունքայնությունը,   



վճռականությունը, օբյեկտիվությունը երեխաներին ճիշտ դաստիարակելու 

երաշխիքներից են։ Տարրական դպրոցում ուսումսադաստիարակչական 

աշխատանքի ճիշտ դրվածքի համար անպայման պետք է իմանալ, թե ինչպես է 

դաստիարակվում երեխան ընտանիքում, ինչպիսի գործնական հմտություններով է 

առաջին անգամ մտել դպրոցական կոլեկտիվ, որոնք են երեխային շրջա պատող 

մարդկանց դաստիարակչական ներգործությունների թույլ և ուժեղ կողմերը, 

համաձայնեցվում է արդյոք ընտանեկան դաստիարակությունը դպրոցում 

իրականացվող դաստիարակության սկզբունքների ու մեթոդների հետ, ինչպես է 

ծնողների միջոցով իրականացվում դպրոցի ազդեցությունը երեխաների վրա և այլն։ 

«,Ընտանիք,, ինստիտուտի ուղղությամբ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 

վերջին տասնամյակների տնտեսական, քաղաքական, հասարակական ու 

մշակութային զարգացումները դեռևս շարունակվում են էապես ազդել ընտանիքի 

մոդելի վրա։ Այդ իսկ պատճառով մեծանում է ընտանիքի «,ռիսկայնության,, 

հավանականությունը, և ապագա սերնդի դաստիարակության 

պատասխանատվությունն ընկնում է դպրոցի վրա։ 

Տարրական դպրոցի ուսուցիչները սովորաբար մշտական կապ են պահպանում 

ընտանիքների հետ։ Նրանք երեխաների դաստիարակության մեջ հենվում են 

ընտանիքի վրա, համագործակցում ծնողների հետ, մշակում համատեղ ծրագրեր և 

գտնում դրանց իրականացման արդյունավետ եղանակներ։ Բայց այդ՝ դպրոցի և 

ընտանիքի ընդհանուր ջանքերն այն դեպքում ցանկալի արդյունքների կհասնեն, երբ 

ընտանիքն իմանա, ինչ է անում դպրոցը, իսկ դպրոցն էլ թե ինչ պայմաններում և 

ինչպես են դաստիարակվում երեխաներն ընտանիքում։ Ծնողների հետ այդպիսի 

շփումների բացակայության դեպքում ու¬սուցիչները հաճախ դժվարանում են 

աշակերտների հետ իրենց աշխատանքում, չեն կարողանում նրանց նկատմամբ 

գտնել  ճիշտ մոտեցում, թույլ են տալիս սխալներ և այլն։ 

Կրտսեր դպրոցականների ծնողների հետ աշխատելու առավել տարածված 

ձևերն են՝ 
♦ համադպրոցական, դասարանական ծնողական ժողովները. 

♦ դպրոցականի տուն կատարվող այցերը, 

♦ ծնողներին դպրոց հրավիրելը, 

♦ աշխատանքը ծնողական ակտիվի հետ, 

♦ անհատական զրույցները և խորհրդատվությունները ծնողների համար, 

♦ ծնողական համալսարանները, կոնֆերանսները և երեխաների 

դաստիարակության լավագույն փորձի փոխանակումը, 

♦ ծնողների մանկավարժական լուսավորությունը, 

♦ դպրոցի կապը այն հիմնարկների հետ, որտեղ աշխատում են ծնողները, 

♦ աշակերտական գործերի, հատկապես ձեռքի աշխատանքների 

ցուցահանդեսների կազմակերպումը։ 

Դասարանի ծնողական ժողովները։ Ծնողական ժողովների կազմակերպումը 

դպրոց-ընտանիք համագործակցության ավանդական, ամենատարածված և 

արդարացված ձևն է։ Ծնողական ժողովների նպատակները, բովանդակությունն ու 

ձևերը պետք է որոշվեն՝ հիմք ընդունելով սովորողների, ծնողների և ծնող-դպրոց-

երեխա համագործակցության ձևերն ու կարիքները։ Այս խնդիրները 

մանկավարժորեն ճիշտ և բարձր մակարդակով կազմակերպելու, ծնողական ժողովը 

ծագած խնդիրներին, ծնողների մանկավարժական լուսավորությանը ծառայեցնելու 



համար յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է մշակի ծնողական ժողովների թեմատիկա։ 

Ծնողական ժողովները չպետք է կազմակերպել միայն ուսումնական տարվա սկզբում 

և ուսումնական կիսամյակի վերջում։ Նրանք պետք է նվիրվեն ոչ միայն 

դասարանում իրականացվող կրթադաստիարակչական խնդիրներին, այլև ուղղված 

լինեն դպրոց-ընտանիք համագործակցության խնդիրներին, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը, 

ծնողների հոգեբանամանկավարժական, գեղագիտական գիտելիքների 

հարստացմանը։ 

Այցելություններ դպրոցականի ընտանիք։ Այս ձևը տարրական դպրոցում 

աշակերտների ծնողների հետ անհատապես աշխատելու ամենատարածված և 

արդյունավետ ձևն է։ Աշակերտների ընտանիք այցելելիս դասվարը ծանոթանում է իր 

աշակերտի ընտանեկան պայմաններին, պատկերացում է կազմում աշակերտի 

բնավորության, նրա հետաքրքրությունների ու հակումների, մեծերի և փոքրերի հետ 

նրա փոխհարաբերությունների մասին։ 

Ծնողներին դպրոց հրավիրելը։ Ուսուցիչը հաճախ զգում է ծնողներին 

հանդիպելու, նրանց հետ խորհրդակցելու կարիք՝ առանց ընտանիք այցելելու։ Այդ 

դեպքում ծնողները հրավիրվում են դպրոց։ Այսպիսի հանդիպումները տալիս են 

դաստիարակության և ուսուցման շատ հարցեր համատեղ վճռելու 

հնարավորություն։ Ծնողներին չպետք է հրավիրել դպրոց միայն այն դեպքում, երբ 

աշակերտը թույլ է տվել կարգապահական որևէ խախտում կամ սկսել է վատ 

սովորել։ Երբեմն նա իրեն վատ չի պահում, սովորում է լավ, բայց ուսուցիչս ուզում է 

ծնողների հետ պայմանավորվել այդ աշակերտի արտադասարանական 

ընթերցանությունը կազմակերպելու, նրան հանրօգուտ որևէ աշխատանքում 

ընդգրկելու, երեխայի ընդունակությունները որևէ բնագավառում զարգացնելու, 

ընկերների հետ փոխհարաբերությունների և այլ խնդիրների մասին զրուցելու 

նպատակով։ Աշխատանք ծնողական ակտիվի հետ։ Ծանոթանալով աշակերտների 

ծնողների հետ՝ ուսուցիչս ստեղծում է ծնողական ակտիվ, որն իրեն հաճախակի 

օգնություն է ցուցաբերում և աջակցում դպրոցականների դաստիարակության և 

ուսուցման գործում։ 

Շատ ծնողներ հաճախակի այցելում են դպրոց, հետևում են մանկավարժական 

նորություններին, այդ մասին իրազեկում են ծնողական կոլեկտիվին, ակտիվ կերպով 

մասնակցում են ծնողական ժողովների կազմակերպմանը, ընտանեկան 

դաստիարակու-թյան փորձի փոխանակմանը նվիրված միջոցառումներին և այլն։ 

Ծնողների մանկավարժական լուսավորությունը։ Ծնողները մանկավարժական 

գիտելիքներ են ձեռք բերում ոչ միայն ժողովների և կոնֆերանսների, զեկուցումների 

և դասախոսությունների ժամանակ այլև օգտվելով երեխաների զարգացմանը, 

կրթությանը, դաստիարակությանը նվիրված գրականությունից։ 

Արդի պայմաններում գործում է Dasaran.am կրթական ծրագիրը, որի նպատակն 

է դյուրացնել ուսուցիչ-աշակերտ-ծնող կապը, ինչպես նաև ամրապնդել որակյալ 

կրթության անհրաժեշտության և կարևորության գաղափարը, բացահայտել ու 

խրախուսել աշակերտներին ներդպրոցական, միջդպրոցական և համահայկական 

ինտելեկտուալ մրցույթների, խաղերի միջո¬ցով ձևավորել աշակերտների, ծնողների 

և ուսուցիչների հաղորդակցման հատուկ համակարգ և բարձրացնել դպրոցների 

գործունեության թափանցիկությունը [9]: 

Այսպիսով, դպրոց-ընտանիքի համագործակցության արդյունավետությունը 

մեծապես պայմանավորված է տվյալ դպրոցում դաստիարակության գործընթացը 



կառավարողի՝ ուսուցչի անհատական առանձնահատկություններով, 

մանկավարժական վարպետությամբ, ծնողների մանկավարժական 

իրազեկվածությամբ և դպրոց-ընտանիք համագործակցությամբ։ 

Կրտսեր դպրոցականի համար գլխավորն այն է, որ նա զգա մեծերի 

ուշադրությունն ու աջակցությունը, նրանց հետաքրքրություններն իր ուսումնական 

հաջողությունների նկատմամբ։ Եվ եթե տարրական դպրոցում երեխայի մեջ 

պահպանվի հետաքրքրությունն ու հայտնագործելու ընդունակությունը, սերը 

ուսման նկատմամբ, կարելի է ասել, որ հետագա ուսումնառությունը կլինի 

արդյունավետ, և նա ուսումնական հաջողություններ կունենա նաև միջին և ավագ 

դպրոցում [1]: 

Այս համատեքստում տեղին է հիշել ականավոր մանկավարժ 

Վ.Ա.Սուխումլինսկու խոսքերը. «,Մանկավարժությունը պետք է դառնա գիտություն 

բոլորի համար, թե՛ ուսուցիչների՛, թե՛ ծնողների,, [5]: 

 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Նշե՛ք ընտանեկան դաստիարակության ոճերը։ Համեմատե՛ք դրանք։ 

2. Բնութագրե՛ք ընտանեկան դաստիարակության էությունը։ 

3. Ներկայացրե՛ք դպրոցի և ընտանիքի համագործակցության ձևերը։ 

4. Հիմնավորե՛ք ուսուցիչ-ընտանիք հաղորդակցման անհրաժեշտությունը։ 

5. ԳՆահատե՛ք ընտանիքի դերը անձի ձևավորման, դաստիարակության, 

զարգացման գործընթացում։ 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որոնք են ընտանիքի գործառույթները։ 

2. Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցության ժամանակակից ինչ ձևեր գիտեք։ 

3. Որոնք կհամարեք երեխայի ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետ 

պայմանները։ 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

 

♦ Ազգի լուսավորությունը կսկսի մանկանց կրթությունից։  

♦ Խրատ տալը բավական չէ, բարի օրինակ ևս հարկ է տալ։ 

Մ. ԹԱՂԻԱԴՅԱՆ 

 

♦ Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ 

♦ Լեզվի մեջ ...է...ցոլանումազգի առանձնահատկությունը, նրա 

կուլտուրան։ 

♦ Ձեզի կ՛ըսեմ, ձեզի, հայոց նորահարս երիտասարդներ, ձեր անունին 

մեռնիմ, ձեր արևուն մատա՛ղ, տասը լեզու սովորեցէք, ձեր լեզուն, ձեր հավատքը 

ամուր պահեցէք։ 

♦ Երեխային հարյուր անգամ թուք ու մոր տալու փոխարեն մեկ անգամ 

ուրախություն ցույց տուր։ 

♦ Ով էս աշխարհում որդու լավությունը կուզի, թող տա նրան շնորհք ու 

կրթություն։ Խազինան ու դովլաթը կերթան, կփչանան, մարդիս իր ուսումը կմնա 

միայն։ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ 

 

♦ Դաստիարակությունը հոգին է կրթում, ուսմունքը՝ միտքը։  

♦ Բնությունը կսկսի մարդը, դաստիարակությունը՝ կկատարելագոր ծե։ 

Ն. ԶՈՐԱՅԱՆ 

 

♦ Բնությունը ամենեն առաջ կրթողն ու հրահանգողն է, ամեն 

դժվարությանց դյուրացնողն է, ամեն կրթությանց այբուբենն է։ 

♦ Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է... Շրջահայաց եղեք, 

սիրեցեք հայոց լեզուն, Հայաստան աշխարհը, և սիրեցեք միմյանց։ 

ՂԵՎՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ 

 
 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄՈՏԱՎՈՐ ՀԱՐԱՇԱՐ 

1.Տարրական դպրոցի ուսուցիչը եվ նրան ներկայացվող մանկավարժական պահանջները 

2.Տարրական կրթության  մանկավարժության առարկան, նպատակը, խնդիրները 



3. Անձի զարգացման  ընդհանուր օրինաչափությունները։  

 4.Կրտսեր դպրոցականի անհատական-հոգեբանական և   տարիքայի 

առանձնահատկությունները 

5.Ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը տարրական  դպրոցում 

6. Ուսուցման գործընթացի կազմակերպման   սկզբունքները եվ կանոնները տարրական 

կրթության համակարգում 

7.Ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական կրթության    համակարգում 

8. Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական  դրդապատճառները. նրանց դերը որպես 

սովորողնե    ստեղծագործական մտածողության խթանման միջոցներ 

9.Աշակերտների ուսումնական գործունեության արդյունքների ստուգումն ու գնահատումը 

տարրական դպրոցում ուսումնական գործընթացի       վերահսկողությունը 

10.Դաստիարակության գործընթացի էությունը, խնդիրները, սկզբունքները, մեթոդները եվ 

ձևերը   տարրական դպրոցում 

11.Անձնակողմնորոշված դաստիարակության տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում 

12.Տարրական դպրոցի եվ ընտանիքի համագործակցությունը 

 

 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ՄՈՏԱՎՈՐ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Տարրական դպրոցի ուսուցիչը եվ նրան ներկայացվող մանկավարժական 

պահանջները 

2. Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական վարպետության 

բաղադրիչները 

3. Տարրական կրթության  մանկավարժության առարկան, նպատակը, 

խնդիրները 

4. Անձի զարգացման  ընդհանուր օրինաչափությունները 

5. Երեխայի նախապատրաստումը դպրոցին 

6. Կրտսեր դպրոցականի անհատական-հոգեբանական եվ տարիքային 

առանձնահատկությունները 

7. Կրտսեր դպրոցականների  կազմաբնախոսական զարգացումը 

8. Ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը տարրական դպրոցում 

9. Ուսուցման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները եվ կանոնները 

տարրական կրթության համակարգում 

10. Ուսուցման ավանդական և ժամանակակից տեխնոլոգիաները 

11. Ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական կրթության 

համակարգում 

12. Ուսուցման մեթոդներ եվ միջոցներ 

13. Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դասակարգումը 

14. Ուսուցման ավանդական (վերարտադրողական) տեխնոլոգիան տարրական 

դպրոցում 

15. Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիան տարրական դպրոցում 

16. Համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիան տարրական դպրոցում 

17.Ծրագրավորված ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը տարրական 

դպրոցում 



18.Խաղային տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում 

19. Տարրական դպրոցում կիրառվող ուսուցման մեթոդների դասակարգումը 

20. Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական դրդապատճառները. նրանց դերը 

որպես սովորողների ստեղծագործական մտածողության խթանման միջոցներ 

21. Կրտսեր դպրոցականների ուսումնաճանաչողական դրդապատճառների 

ձևավորումը 

22. Ստեղծագործական մտածողությունը որպես մարդկային գործունեության 

բարձրագույն աստիճան 

23.Սովորողների ստեղծագործական մտածողության խթանումը, 

ստեղծագործական ընդունակությունների և ներուժի զարգացումը տարրական 

դպրոցում 

24.Աշակերտների ուսումնական գործունեության արդյունքների ստուգումն ու 

գնահատումը տարրական դպրոցում 

25.Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական գործունեության արդյունքների 

գնահատումը 

 

 

26.Դաստիարակության գործընթացի էությունը, խնդիրները տարրական 

դպրոցում 

27.Դաստիարակության սկզբունքների էությունը տարրական դպրոցում 

28.Դաստիարակության մեթոդների էությունը տարրական դպրոցում 

29.Անձնակողմնորոշված դաստիարակության տեխնոլոգիաները տարրական 

դպրոցում 

30.Տարրական դպրոցի եվ ընտանիքի համագործակցությունը 

 
 

Ռեֆերտի թեմաներ 

1. Տարրական կրթության էությունը, առանձնահատկությունները Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

2. Տարրական կրթական համակարրգը, առանձնահատկությունները 

Եվրոպայում 

3. Երեխայի դպրոցի նախապատրաստման առանձնահատկություններն ու 

ներկայացվող պահանջները 

4. Կրտսեր դպրոցականի դպրոցին հարմարման դժվարություններն ու այդ 

ուղղությամբ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները 

5. Ձախլիկության խնդիրը և ձախլիկ երեխաների նախապատրաստումը 

դպրոցին 

6. Սկսնակ ուսուցչին հանդիպող դժվարությունները 

7. Հույն փիլիսոփաներն ու հայ մտածողները մանկավարժի վարպետության 

վերաբերյալ 

8. Մանկավարժական ժամանակակից տեսությունների վերլուծություններ 

9. Մանկավարժական ավանդական և ժամանակակից մոտեցումներ 

10. Ուսուցման ավանդական և ժամանակակից ձևեր 

11. Ուսուցման ավանդական և ժամանակակից մեթոդներ 

12. Ուսուցման սկզբունքների էությունը 

13. Կրտսեր դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները 



14. Տարրական կրթական համակարգը Իսրայելում 

15. Տարրական կրթական համակարգը Ճապոնիայում 

16. Տարրական կրթական համակարգը Ռուսաստանում 

17. Ընտանիք- դպրոց համագործակցության ձևերը 

18. Ծնողական կրթության կարևորությունը և կազմակերպման 

առանձնահատկությունները 

19. Մանկավարժական տեխնոլոգիաների էությունը 

20. Հումանիստական դաստիարակության էությունը 

21. Հայրենասիրական որակների դաստարական առանձնահատկությունները 

կրտսեր դպրոցական տարիքում 

 

 

 

Դասընթացի համար նախատեսվող անհրաժեշտ և լրացուցիչ գրականության 
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