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Նվ իր ում եմ հայ ուս ուցչ ին

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽԹԱՆ.
ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
Մի շարք գիտնականների ուշագրավ ուսումնասիրություն
ներն ու մեր երկարամյա աշխատանքային փորձը մեզ հանգեց
րել են այն եզրակացության, որ մանկավարժական պրակտի
կայի ժամանակ ուսանողները, ինչպես նաև երիտասարդ ուսու
ցիչները հիմնականում դժվարանում են ոչ այնքան տարրական
դպրոցում դասավանդվող առարկայական գիտելիքների չիմա
ցությունից, որքան մանկավարժահոգեբանական աշխատանքի
ոլորտում: Սրա հիմնական պատճառն այն է, որ բուհական կր
թության ընթացքում ավելի շատ կարևորվում է ուսանողներին
տեսական գիտելիքներով զինելը՝ անտեսելով կամ թերագնա
հատելով անհրաժեշտ կարողություններն ու պրակտիկ փորձը:
Տարրական դպրոցում պրակտիկա անցկացրած մեր ուսանող
ները դժվարանում են աշակերտների հետ հաղորդակցվելիս,
աշակերտական նպատակներն ու հետաքրքրությունները պլա
նավորելիս, տարիքային առանձնահատկությունների հետ հաշ
վի նստելիս, հաճախ անօգնական են ամենապարզ իրադրու
թյուններից ելք գտնելու հարցում: Այսպիսի անկարողության
պատճառներից մեկն ուսանողների մանկավարժական ունա
կությունների ցածր մակարդակն է, ուսուցչի ճիշտ մանկավար
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ժական գործողությունների բացակայությունը նրանց պատկե
րացումներում:
Խոստովանենք, որ մեր կարծիքով ուսումնական գործընթա
ցի ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպելու դեպքում ան
գամ հազիվ թե մանկավարժական բուհը կարողանա ապահո
վել ծագող խնդիրները ճիշտ լուծելու, սխալները կանխելու կամ
հաղթահարելու համար ուսանողներին անհրաժեշտ կարողու
թյուններ: Այս նպատակով ուսանողները գործնական պարապ
մունքների ժամանակ պետք է ձեռք բերեն մանկավարժամեթո
դական և հոգեբանական լուծումներ պահանջող տարբեր
իրադրությունները պատկերացնելու, ծագած խնդիրներն ըմբռ
նելու, վերլուծելու, մանկավարժամեթոդական ազդեցություն
ներ մշակելու և կիրառելու կարողություններ:
Հայտնի է, որ կրթադաստիարակչական գործընթացի հիմ
նական բաղադրիչը մանկավարժական առանձին ազդեցու
թյունների փոխշաղկապված շղթան է, որի հիմնական օղակնե
րը աշակերտները և ուսուցիչներն են, ովքեր իրար են առնչվում
ուղղակի կամ անուղղակի կապերով:
Մանկավարժական ազդեցության գործընթացի նպատակը
աշակերտի վարքում, գործունեության ձևերի մեջ (խաղ, ուսում,
աշխատանք) տեղի ունեցող փոփոխություններն են, ուսուցչի՝
այս բոլորի նկատմամբ դրսևորած վերաբերմունքը:
Մանկավարժական ազդեցություններն աշակերտի և ուսուց
չի կանխամտածված կամ ոչ կանխամտածված շփումներն են:
Մանկավարժական ազդեցության գործընթացն իր մեջ ներա
ռում է աշակերտների վրա ուսուցչի ազդեցությունը, աշակերտ
ների կողմից ուսուցչի գործողությունների ընդունումը և փո
խադարձ ակտիվ գործունեությունը: Աշակերտների ակտիվու
թյունն այս գործընթացում դրսևորվում է ուսուցչի վրա ունեցած
ազդեցությամբ և ինքն իրեն կատարելագործելու պատրաստա
կանությամբ ու պատրաստակամությամբ:
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Մանկավարժական ազդեցությունների դաշտի առանձնա
հատկությունների ըմբռնմանը մեծապես նպաստում են մանկա
վարժական խնդիրները: Սրանց լուծման ելքերի որոնման
գործընթացում ուսանողները ձեռք են բերում մանկավարժա
կան իրադրություններում որոշակի աստիճանով ավելի դյուրին
կողմնորոշվելու կարողություններ: Խնդրի լուծման գործընթա
ցում իրականացնելով առաջադրված հիմնախնդրի փուլ առ
փուլ դիտարկում՝ դասախոսը կարող է ձեռք բերել ուսանողի՝
ապագա ուսուցչի մտածողական, մասնագիտական համոզ
մունքների և կարողությունների ուղղությամբ ժամանակակից
մոտեցումների իմացության, սխալ դատողությունների և մտա
հանգումների մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ:
Ուսումնամեթոդական խնդիրներ լուծելիս ուսանողն իրա
կանացնում է ուսումնական գործողությունների տարբեր տե
սակներ. խնդրի պայմանի, հարցերի, առաջադրանքների լուծ
մանը միտված կողմնորոշիչ վերլուծություն, դրանց համադ
րումն իր հնարավորություններին, ուսումնասիրվող իրադրու
թյան ակտիվ դիտարկում, համապատասխան ելքերի ընտրում,
շտկում, գնահատում: (22, էջ 36)
Անգամ ամենապարզ մանկավարժական իրադրությունները
վերլուծելու և նպատակահարմար ելքեր մշակելու համար ուսա
նողից պահանջվում են ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլև
սեփական պրակտիկ փորձ, որը, բնականաբար, մանկավար
ժական բուհի ուսանողը գրեթե չունի: Ուսումնական գործըն
թացում կիրառվող մանկավարժամեթոդական խնդիրները
նպաստում են հենց այս բացի լրացմանը և դրանց պարբերա
կան ու նպատակային կատարման դեպքում տալիս են մանկա
վարժական իրադրությունները վերլուծելու ընդարձակ հնարա
վորություն: Ուսանողները մանկավարժական խնդիրները լուծե
լու գործընթացում միաժամանակ ձեռք են բերում գիտատեսա
կան նյութերն ըմբռնելու, գիտակցելու միջոցով դպրոցականնե
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րի արարքների, ուսումնական դժվարությունների դրդապատ
ճառները՝ շարժառիթները բացահայտելու, տարաբնույթ իրադ
րությունները վերլուծելու ունակություններ, սովորում են
բծախնդրորեն դիտարկել մանկավարժամեթոդական փաստե
րը և կատարել տեսական ընդհանրացումներ, մշակել գործնա
կան ելքեր:
Սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսա
նողները ձեռք են բերում դիտարկվող իրադրությունը մտովի
պատկերացնելու, պայմանները որոշելու և համապատասխան
ելքեր ընտրելու կարողություններ: Այս ընթացքում ուսանողնե
րը միաժամանակ ձեռք են բերում որոշակի բառապաշար, յու
րացնում խոսքային որոշակի կառույցներ, որոնց գործածումը
զգալիորեն նպաստում է կրթադաստիարակչական գործընթա
ցում ծագած խնդիրներն արդյունավետորեն լուծելուն: Առանձ
նապես կարևոր է այն բառերի ընտրությունը, որոնցով պիտի
դիմել աշակերտներին: Պակաս կարևոր չեն աշակերտների հետ
հաղորդակցվելիս ուսուցչի դիրքը, կեցվածքը, դիմախաղերը,
ժեստերը: Սրանք, որպես ազդեցության ձևեր, չափազանց
էական են:
Ուշագրավ աշխատանք է, և ուսանողները լրջորեն ու սիրով
են կատարում, երբ հանձնարարվում է պրակտիկայից բերված
օրինակների հիման վրա կազմել մանկավարժամեթոդական
տարաբնույթ խնդիրներ և դիտարկել դրանք: Իբրև խնդիրների
ընտրման աղբյուր կարող են հանդիսանալ նաև ուսանողների
անձնական դիտումները, մանկավարժական կամ գեղարվես
տական գրականությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները,
մանկապատանեկան կինոնկարները և այլն:
Գ. Ա. Բալլը զգուշացնում է, որ ուսումնական խնդիրները
պետք է կառուցվեն այնպես, որ գործունեության համապա
տասխան միջոցները, որոնք նախատեսված են խնդիրների
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լուծման համար, հանդես գան որպես ուղղակի ուսուցման ար
դյունք: (17)
Խնդիր եզրաբառը գործածվում է տարբեր գիտությունների
մեջ: Այն մեկնաբանվում է ոչ միանշանակ. հիմնականում իմաս
տավորվում է՝
• որպես նպատակադրում, որին ձգտում ենք հասնելու,
• որպես հանձնարարություն՝ առաջադրանք, որում պա
հանջվում է որոշակի գիտելիքների և մտահանգումնե
րի հիման վրա լուծում,
• որպես հիմնախնդիր, որը պիտի լուծել, հաղթահարել
որոշակի՝ նախապես կազմված պլանի համաձայն և
այլն:
«Խնդիր» եզրույթը գրեթե մեկ դար է, որ գործածվում է նաև
մանկավարժության մեջ: Նկատի ունենալով, որ մեթոդիկա գի
տությունը նույնպես մանկավարժության տիրույթում է ընդուն
ված է մեթոդական խնդիրները ևս համարել մանկավարժական
բնույթի:
Ժամանակակից մանկավարժության տեսության մեջ «խնդիր»
եզրաբառն առավելապես բացատրվում է հետևյալ ձևակեր
պումներով: Մանկավարժական (մեթոդական) խնդիրը՝
• այն նպատակն է, որին ձգտում է հասնելու ուսուցիչը.
• իմաստավորված մանկավարժական իրադրությունն է,
ներառյալ իրականության ճանաչման և վերափոխման
նպատակները.
• ինքնատիպ համակարգ է, որը մանկավարժական գոր
ծընթացի հիմնական միավորն է.
• նյութականացված մանկավարժական իրադրություն է,
որը բնութագրվում է ուսուցչի և իր աշակերտների՝ որո
շակի նպատակով իրականացվող փոխազդեցությամբ.
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• իրականությանը մոտ կամ հենց իրականում կատարված
դժվարություն ներկայացնող որոշակի բարդությամբ
իրադրությունն է, որն ունի լուծման կարիք:
Մանկավարժական խնդրի բաղադրիչները մանկավարժա
կան գիտության մեջ դիտարկվում են երկու տեսանկ յունով.
ա. որպես մանկավարժական գործընթացի տարր՝ ման
կավարժական խնդիրները կարելի է ներկայացնել հետևյալ
բաղադրիչներով. մանկավարժը, աշակերտը, միջավայրը և ու
սուցիչ–աշակերտ հարաբերությունների բովանդակությունը.
բ. որպես մանկավարժական համակարգ դիտարկելու
դեպքում մանկավարժական խնդիրներն ունեն հետևյալ բա
ղադրատարրերը. խնդրո առարկայի ելման դրությունը (սկզբ
նական իրավիճակը) և ակնկալվող իրավիճակի ցանկալի մո
դելը:
Որպես մանկավարժական խնդիրների բարդություն կարող
են հանդես գալ բոլոր մանկավարժական բնութագրիչները,
որոնք ենթակա են որակական և քանակական փոփոխություն
ների:
Մանկավարժական խնդիրների ակնառու ինքնատիպությու
նը դրսևորվում է դրանց լուծումների բազմազանությամբ և
առանձնահատկություններով:
Քանի որ մեր ուսումնասիրության առարկան հիմնականում
տարրական դպրոցում ծագած մեթոդական–ուսուցողական
(մայրենիի կրթական ոլորտի սահմաններում), նաև ընթացս թե
լադրված դաստիարակչական խնդիրներն են, դրանց համա
կարգում մենք ներառել ենք նաև մանկավարժական ուղղվա
ծություն ունեցողները, որովհետև մայրենիի դասի ընթացքում
(այդ թվում գրաճանաչության) կարդացվող բնագրի շուրջ տար
վող աշխատանքի մեջ մտնում են ստեղծագործության գաղա
փարի, ենթատեքստի, հիմնական խնդրի բացահայտման ուղ
ղությամբ դիտարկումներ. դրանք մի կողմից դաստիարակչա
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կան խնդիրներ են, մյուս կողմից առնչվում են հասկանալով
կարդալու, պատմելու կարողությունների ձևավորման մեթոդի
կային: Հենց այս պատճառով էլ ձեռնարկում ներկայացված
խնդիրները չենք խմբավորել ըստ բնույթի:
Փորձենք ներկայացնել դրանց էությունը:
Ձեռնարկում ընդգրկված դիդակտիկական կամ ուսուցո
ղական բնույթի խնդիրները վերաբերում են տարրական դպրո
ցում կրտսեր դպրոցականների ծավալած ուսումնաճանաչողա
կան գործունեության ընթացքում ծագած լուծում պահանջող
իրավիճակներին: Դրանցում հաշվի են առնված ինչպես ուսում
նական ոլորտի խնդիրները, այնպես էլ չափորոշչային պահանջ
ները (ինչ պիտի իմանա, ինչ պիտի կարողանա):
Կրտսեր դպրոցականների դաստիարակչական գործընթա
ցին վերաբերող խնդիրները հիմնականում պատկանում են
նրանց գործունեության սոցիալական, մտավոր, բարոյական,
գեղագիտական, ֆիզիկական և աշխատանքային դաստիարա
կության ոլորտներին:
Մանկավարժական խնդիրների լուծման հիմնական քայ
լերն են՝
• տեղի ունեցող դեպքերի, գործողությունների, երևույթ
ների միկրոմիջավայրի մանրազնին դիտարկումը,
• խնդրում տրված փաստերի, երևույթների՝ մանկավար
ժամեթոդական կատեգորիաների լեզվով դիտարկու
մը,
• խնդրում ներկայացված իրադրության մեջ գոյություն ու
նեցող հակասությունների սկզբնաղբյուրների՝ ակունքի
բացահայտումը, դեպքերի զարգացման բնույթի, ձևի և
ուղղվածության որոշումը,
• կանխատեսված մանկավարժական պատասխանի կամ
դրա որոնման ուղիների, վարկածների առաջադրումը,
10

• մանկավարժական խնդրում առաջ քաշված հիմնախնդ
րի լուծմանը նպաստող ազդեցությունների, լուծումնե
րի հիմնավորումը,
• այն մանկավարժական տեսությունների ներկայացումը,
որոնց միջոցով կարելի է հաջողությամբ (կամ ընդհա
կառակը) հարթել տվյալ իրադրությունը, ցույց տալ և
դիտարկել սխալները,
• առաջարկվող մանկավարժական խնդրի ձևակերպումը,
ներկայացումը և գնահատումը տվյալ իրադրության
ինքնատիպության տեսանկ յունից,
• որոշակի պայմաններում առկա իրադրության վերլուծու
թյան հիման վրա մանկավարժական խնդրի դրվածքի
ուսումնասիրումը,
• խնդրում առկա տվյալների դիտարկումը, բացակա կամ
անհրաժեշտ մանրամասների բացահայտումը և ամ
բողջացումը,
• խնդրի լուծումն ըստ հնարավոր պատճառների և լուծ
ման համար ընտրված ձևերի հիմնավորումը,
• խնդրի լուծման արդյունքների վերլուծությունը:
Խնդրի լուծման տարբերակներն ընտրելիս պիտի հաշվի առ
նել, որ ցանկացած մեթոդական խնդիր չի կարող մեկ ճշմարիտ
լուծում ունենալ, քանի որ խնդրում նկարագրված իրադրությու
նը չի կարող ճիշտ նույնությամբ պատկերացվել. տարբեր աշա
կերտներ, տարբեր հարաբերություններ, տարբեր միջավայրեր,
տարբեր մանկավարժներ, տարբեր պատկերացումներ և մոտե
ցումներ: Այդ է պատճառը, որ խնդրի լուծման տարբերակները
կարող են լինել ինչպես արդյունավետ, այնպես էլ ոչ արդյունա
վետ, հաճախ նաև՝ անընդունելի: Խնդիրների լուծման եղանակ
ները, իրադրության առանձնահատկություններով պայմանա
վորված, կարող են լինել պարտադիր, երաշխավորվող և ան
թույլատրելի: Չմոռանանք նաև, որ մանկավարժամեթոդական
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խնդիրների լուծման ժամանակ կարելի է ստանալ ոչ միայն օգ
տակար՝ «բուժիչ», այլև վնասակար ելքեր:
Ձեռնարկում ներկայացված խնդիրները կազմվել են տար
բեր տարիների ընթացքում տարրական դպրոցում լսած մեր
դասերից ընտրված դեպքերի, ուսանող–պրակտիկանտների
ուշագրավ վերլուծությունների, ուսուցիչների հետ ունեցած
զրույցների, մանկավարժական մամուլում և մասնագիտական
գրականության մեջ մանկավարժների ու հոգեբանների բարձ
րացրած հարցերի, հանրամատչելի գրքույկների, թերթերի,
դասագրքերի ուղեցույցների մեջ ներկայացված դիտարկում
ների հիման վրա:
Խնդիրների աղբյուրները չունեն հստակ հղումներ, որով
հետև դրանք պատրաստի՝ անփոփոխ վերցված չեն որևէ մեկից.
եթե անգամ ընտրված են որևէ դասագրքից կամ ձեռնարկից,
միևնույնն է, դիտարկվում են նոր, բոլորովին այլ դիտանկ յու
նից:
Խնդիրների լուծման ժամանակ ուսանողներից պահանջվում
է դրանց բովանդակության մեջ ներկայացված այս կամ այն
երևույթի կամ գործընթացի մասին կատարել դիտարկումներ,
ձևակերպել ինքնուրույն եզրահանգումներ, հակադրել լսարա
նում հնչած տարբեր տեսակետներն ու մոտեցումները և տալ ոչ
միայն գնահատականներ (բայց ոչ քննադատություն), այլև լու
ծումներ՝ ելքեր, ինչպես նաև դրանց հիմնավորումներ:
Յուրաքանչ յուր խնդրում ներկայացվում են մանկավարժա
կան գործընթացի գործող անձինք և դեպքերի զարգացման են
թադրվող տրամաբանական ընթացքը, աշակերտների վրա
նպատակահարմար ազդեցության հնարները, որոնք բխում են
ուսուցման և դաստիարակության ինչպես ընդհանուր, այնպես
էլ մասնավոր խնդիրներից ու նպատակներից:
Ձեռնարկում ներկայացված խնդիրների լուծման ազդեցու
թյունը կլինի արդյունավետ, իրատեսական, իսկ ուսանողների
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մասնակցությունն այդ գործընթացին՝ ակտիվ և գիտակցական,
եթե խնդիրներն ընտրվեն լսարանում ուսումնասիրվող թեմային
համապատասխան: Այս դեպքում ուսումնասիրվող առաջատար
թեմայի առանցքային դրույթների, փաստերի բացահայտումն
առավել արդյունավետ կլինի, և կապահովվի ուսումնասիրվող
մանկավարժական տեսությունների մեթոդական սկզբունքների
և հիմնավորումների կապը դպրոցական պրակտիկայի հետ:
Հենց այս նպատակով էլ ձեռնարկում ներկայացված խնդիր
ներն ընտրված են՝ հաշվի առնելով ոչ միայն բուհական մանկա
վարժության և մայրենիի դասավանդման մեթոդիկայի, այլև
տարրական դպրոցի մայրենիի առարկայական ծրագրերը:
Կարևոր է նշել, որ մանկավարժական խնդիրները բուհում
դասավանդվող մանկավարժահոգեբանական դասընթացների
միջառարկայական կապերի ապահովման հրաշալի միջոց են,
քանի որ խնդրի ճիշտ և բազմակողմանի լուծման համար պա
հանջվում են գիտելիքներ մանկավարժությունից, հոգեբանու
թյունից, հասարակագիտական հոսքի մի շարք առարկաներից,
ինչպես նաև մայրենի լեզվից և նրա դասավանդման մեթոդի
կայից:
Խնդիրների լուծման գործընթացում դասախոսը տարաբնույթ
հարցադրումների և առաջադրանքների միջոցով ուսանողնե
րին պիտի ներքաշի պրոբլեմային իրադրության մեջ: Այն իմաս
տավորելու, կշռադատելու և ելքեր որոնելու համար ուսանող
ները պիտի փնտրեն և ձևակերպեն արդյունավետ լուծումներ, և
հենց այս գործընթացում էլ զգալիորեն կակտիվանա նրանց
ճանաչողական գործունեությունը:
Յուրաքանչ յուր մեթոդական խնդրին կից տրված հարցերն ու
առաջադրանքներն ուսանողներին ուղղորդում են այս կամ այն
իրադրությունը վերլուծելիս տեսական գիտելիքներին անդրա
դառնալու, դրանք իրենց լուծումների հիմքում դնելու քայլերի:
Այս հանգամանքը ևս ակտիվացնում է ուսանողների ճանաչո
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ղական հետաքրքրությունները, ստեղծում փնտրտուքի, ակտի
վության, ինքնաիրացման հնարավորություններ: Այս դեպքում
ուսուցման գործընթացը կրում է պրոբլեմային իրավիճակ, որը
հատկապես անհրաժեշտ է դասախոսության գործընթացում,
քանի որ դասախոսությունը, անգամ ոչ իր ավանդական ըն
թացքով, մնում է բուհական ուսուցման առաջատար ձևերից
մեկը:
Ձեռնարկում ներկայացված մանկավարժական խնդիրների
բովանդակությունը միտված է մանկավարժական տեսական
դրույթների վերարտադրմանը, վերաձևմանը, առաջարկված
նպատակների տարբերակային լուծումների որոշմանը, որոշա
կի նյութի ընդհանրացմանը, մասնավորն ընդհանուրի դաշտում
դիտարկելուն, ընդհանրացված գիտելիքները մասնավորեցնե
լուն, նրա վերամշակմանը, մանկավարժական օրենքների և
օրինաչափությունների վերարտադրմանը և ինքնուրույն բացա
հայտման մեխանիզմների տիրապետմանը, ելակետային և
ստեղծագործական իրադրություններում գիտելիքների գոր
ծածման մեխանիզմների բացահայտմանը, խնդրում ներկա
յացված էական երևույթի փաստերի գիտակցմանն ու ինքնու
րույն տարանջատմանը, համակարգմանն ու դրված հարցի վե
րաբերյալ ապացույցների որոնմանն ու դասակարգմանը: (23)
Բուհական ուսումնական գործընթացում տարբեր տեսակի
խնդիրներ կիրառելիս մենք հաշվի ենք առել և կանխատեսել
այն դժվարությունները, որոնք սովորաբար ծագում են ուսա
նողների առջև ինչպես մանկավարժական պրակտիկայի ժա
մանակ, այնպես էլ մանկավարժական խնդիրները լուծելիս,
մանկավարժական իրադրությունները վերլուծելիս: Այդ խնդիր
ների մեջ մենք հատկանշական ենք համարում այն, որ ուսա
նողների մեծ մասը սովորաբար դժվարանում է մանկավարժա
կան տեսանկ յունից հիմնավորել իր ընտրած պատասխաններն
ու լուծումները նպատակային և տրամաբանված ներկայացնե
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լու հարցում: Ուսանողները մասնավորապես լուրջ դժվարու
թյունների առջև են կանգնում միևնույն իրավիճակների առի
թով նոր հարցերի առաջադրման, նոր կերպարների ընդգրկման
հարցերում:
Մանկավարժական խնդիրներն ուսուցման գործընթացում
կիրառելու ձևերը տարբեր են: Դրանք կարելի է գործածել դա
սախոսությունների, սեմինար և գործնական պարապմունքների
ժամանակ, հանձնարարել իբրև տնային առաջադրանք: Չա
փազանց արժեքավոր է և արդյունավետ դրանց գործածումը
քննական կամ միջանկ յալ ստուգումների համար նախատես
ված հարցարաններում:
Ուշագրավ հետաքրքրաշարժություն է առաջանում, երբ ման
կավարժական խնդիրները որպես իրադրություններ բե
մադրվում են արտալսարանային միջոցառումների ժամանակ
(մանկավարժական օլիմպիադաներ, մրցույթներ, բանավեճեր և
այլն):
Մանկավարժական խնդիրների և առաջադրանքների լուծ
ման ժամանակ ուսանողները կուտակում են դպրոցական
պրակտիկայում իսկապես պատահող իրադրություններից
դուրս գալու ելքերի նմուշներ: Մանկավարժական օրինաչափ
երևույթների ժամանակ երեխաների տարաբնույթ ապրումնե
րը, վարքային դրսևորումներն ըմբռնելու գործում ապագա
մանկավարժների համար պարզապես անհրաժեշտություն է
մանկավարժության, հոգեբանության և մեթոդիկայի դասըն
թացների խորը, իմաստավորված յուրացումը և դրանց հիման
վրա մանկավարժական հոտառության, երևակայության զար
գացումը:
Մենք համոզված ենք, որ մանկավարժական խնդիրների՝ մե
թոդապես ճիշտ և պարբերաբար լուծումը ուսանողներին սովո
րեցնում է իմաստավորել տեսական գիտելիքները, դրանք կշ
ռադատել և կիրառել կյանքում: Պարբերաբար մանկավարժա
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կան խնդիրներ լուծող ուսանողները, որպես կանոն, արագու
թյամբ են կողմնորոշվում մանկավարժական պրակտիկայի ժա
մանակ ծագած արտակարգ իրավիճակներում՝ դրանցից յուրա
քանչ յուրը դիտարկելով որպես ինքնատիպ մանկավարժական
խնդիր:
Կարևորն այն է, որ լսարանում դիտարկվող յուրաքանչ յուր
իրավիճակային խնդիր դառնա ուսանողների մտածողության
զարգացման խթան, սովորեցնի մտածել, լինի կյանքից վերց
րած, հստակ և պարզ:
Դեռևս երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակից, երբ ուսանող
ներն սկսում են ուսումնասիրել «Մայրենիի տարրական ուսուց
ման մեթոդիկա» դասընթացը, մենք դասընթացի սեմինար և
գործնական պարապմունքների ընթացքում, անհրաժեշտու
թյան դեպքում, երբեմն նույնիսկ ակտիվ դասախոսությունների
ժամանակ կիրառում ենք մանկավարժամեթոդական խնդիր
ներ՝ նյութն ընտրելով դասընթացի առանձին բաժիններից: Մի
քանի խնդիր դիտարկելուց հետո անմիջապես ուսանողներին
հանձնարարում ենք ինքնուրույն ներկայացնել մանկավարժա
մեթոդական իրավիճակներ՝ որպես աղբյուր նկատի ունենալով
նրանց դասալսումները, ընթերցած մանկավարժական և գե
ղարվեստական գրականությունը և այլն: Յուրաքանչ յուր ուսա
նողի հանձնարարվում է գործնական պարապմունքների ժա
մանակ գրավոր ներկայացնել երկուական խնդիր՝ մեթոդական
կառուցվածքով:
Մանկավարժական խնդիրների շուրջ աշխատանքը մենք
իրականացնում ենք ինչպես համալսարանային (ող ջ կուրսը),
այնպես էլ՝ զույգերով կամ խմբերով: Ընդհանրապես խնդիրնե
րի շուրջ տարվող աշխատանքի ժամանակ որևէ խնդրի լուծ
ման «դեղատոմս» ուսանողներին պատրաստի չենք ներկայաց
նում, քանի որ ցանկացած մեթոդական խնդիր, մանկավարժա
մեթոդական իրադրություն ունի բազմաթիվ լուծումներ, և հենց
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այդ բազմազանությունն էլ նպաստում է ուսանողների ինքնու
րույն մտածողության զարգացմանը և մասնագիտական հա
մոզմունքների ձևավորմանը: Չեն քննադատվում նաև ուսանող
ների առաջարկած լուծումները, ելքերը. դրանք պարզապես
կուրսում քննարկվում են ուսանողների կողմից և հիմնավորվում
յուրաքանչ յուր մտահղացում: Մենք փորձում ենք դիտարկվող
իրադրություններին (անգամ էքստրեմալ) մոտենալ ստեղծա
գործաբար՝ նկատի ունենալով ոչ միայն դասարանի յուրաքան
չյուր աշակերտի եզակիությունը, այլև ուսուցչի (պրակտիկան
տի) անձի հնարավորությունները:
Ներկայացնենք մեթոդական խնդրի շուրջ տարվող աշխա
տանքային գործընթացի մեկ նմուշ:
Խնդրի բովանդակությունը
Մայրենիի դասի ընթացքում Ա. Խնկոյանի «Ճպուռն ու մր
ջյունը» առակի ընթերցումից անմիջապես հետո անցկացվող
բովանդակային քննարկման ժամանակ Սարգիսը հանկար
ծակի բացականչեց.
— Մրջ յունը սխալ վարվեց՝ ճպուռին պատժելով:
Խնդրին կից տրված հարցերն ու առաջադրանքները
ա. Պատկերացրե՛ք, որ ուսուցիչը դուք եք, և այդ կարծիքը
հակասում է ձեր մոտեցմանը: Ներկայացրե՛ք ձեր հե
տագա աշխատանքն այդ դասի ընքացքում:
բ. Դիտարկե՛ք բնագրի շուրջ տարվող աշխատանքի քայ
լերը ԽԻԿ համակարգով՝ հիմնավորելով դրանք ձեր ու
նեցած տեսական գիտելիքներով և մանկավարժական
փորձառությամբ:
գ. Դիտարկե՛ք նշված ստեղծագործության բեմականացման
ուղղությամբ ձեր կողմից իրականացվելիք քայլերը:
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Խնդրի արդյունավետ լուծման ելակետային նախադրյալը
նրա բովանդակության, գործածված յուրաքանչ յուր բառի, ներ
կայացված գործող անձանց (ուսուցիչ, աշակերտներ) գործունե
ության քայլերի մանրակրկիտ դիտարկումն է: Սա ուսանողնե
րին կտա դեպքերի, կերպարների վարքի միջև կապեր տեսնե
լու, ազդեցությունների հաջորդականության շուրջ մտածելու
հնարավորություն. նրանք կմտորեն խնդրի լուծման քայլերի
շուրջ:
Նախ պիտի որոշել քայլերը.
• Ինչ է տրված խնդրում:
• Ինչ լրացուցիչ տեղեկություններ են պետք իրադրության
մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու և լուծումներ գտնելու հա
մար:
• Ինչ գիտեք նշված հիմնախնդրի շուրջ (տեսական և
գործնական):
• Ինչ պիտի անեք խնդիրը լուծելու համար:
• Ինչպես պիտի իրականացնեք ընտրված քայլերը:
Ընդ որում՝ մինչ այդ հարցերի պատասխանների որոշումը և
ձևակերպումը անհրաժեշտ է պարզել և դիտարկել.
• Ինչ են զգում աշակերտները Սարգսի խոսքը լսելիս, ինչ
ապրումներ են տիրում դասարանում (աշակերտների
արձագանքը):
• Ինչ դրդապատճառներ, նախադրյալներ կարող էին
աշակերտների մեջ առաջացնել նման դիրքորոշում
ներ:
• Երբ, որտեղ և ինչպես պիտի ուսանողները փորձեն ազ
դել աշակերտների կարծիքի վրա (կամ արձագանքել):
Ուսանողները պիտի փորձեն վերլուծել աշակերտների ար
ձագանքը, կողմնորոշվել Սարգսի վարքի դրդապատճառների
մեջ, մտովի ընտրեն հնարավոր ելքեր, հարմար քայլեր, որպես
զի կարողանան իրականացնել իրենց որոշած հնարները: Ուսա
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նողներին պիտի բացատրել, թե ինչ արժեք ունեն այն բառերը,
արտահայտությունները, ժեստերը, դիմախաղերը, որոնցով ու
սուցիչը պիտի դիմի աշակերտներին:
Անցնենք խնդրի լուծմանը.
ա. Ինչ է տրված (ներկայացնել և դիտարկել իրադրությունը):
• Աշակերտներն ընթերցել են «Ճպուռն ու մրջ յունը» առա
կը: Անհրաժեշտ է անցնել բովանդակության քննարկ
մանը:
բ. Ինչ լրացուցիչ տեղեկություններ են պետք՝ անհրաժեշտ
լուծումներ գտնելու, ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար:
Հնչեցին հետևյալ հարցերը.
• Մինչ այս առակի ուսումնասիրումն աշակերտները նման
բովանդակությամբ և գաղափարով ուրիշ ստեղծագոր
ծություններ կարդացե՞լ են:
• Սարգիսն ինչպիսի՞ աշակերտ է, ինչպիսի՞ ընկեր, ինչպի
սի՞ միջանձնային հարաբերությունների մեջ է իր դասըն
կերների հետ:
• Ի՞նչ շարժառիթ կարող էր Սարգսին մղել այդպիսի դա
տողության. արդյո՞ք նրա հետ այդպիսի դեպք պատա
հել է:
• Ի՞նչ արձագանք տվեց (կամ կարող է տալ) դասարանը
Սարգսի դատողությանը:
գ. Դիտարկվող խնդրին առնչվող ինչ գիտելիքների և կարո
ղությունների ենք տիրապետում.
• Յուրաքանչ յուր աշակերտ կարող է կարծիք ունենալ և
անկաշկանդ այն ներկայացնել:
• Չի՛ կարելի աշակերտների կարծիքը հեգնել կամ քննա
դատել:
• Պիտի ուշադիր լսել յուրաքանչ յուր աշակերտի և հարգել
ներկայացված կարծիքը:
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• Կարծիքը կարելի է քննարկել դասարանում՝ առանց
քննելու աշակերտի անձը և այլն:
դ. Ինչ պիտի անել.
• Մտածել խնդրին կից տրված ա առաջադրանքի շուրջ և
ներկայացնել հետագա աշխատանքը Սարգսի տեսա
կետի հնչելուց հետո: (Ընթանում են դասի հետագա
փուլերի ներկայացում և դրանց դիտարկումներ)
ե. Ինչպես պիտի անել.
• Շահեկան է գործընթացը շարունակել խմբային աշխա
տանքով: Ուսանողներին տրվում է ժամանակ, որի
ավարտից հետո խմբերը ներկայացնում են ա առա
ջադրանքի վերաբերյալ իրենց որոշումները:
Այնուհետև խմբերը փոխվում են: Աշխատանքն ընթանում է
նույն կերպ՝ բ և գ կետերում տրված հանձնարարականների հա
մապատասխան:
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Խնդիր 1
Երկրորդ դասարանցի Կարենը չի հաղորդակցվում իր հա
մադասարանցիների հետ, սակայն ակտիվորեն մասնակցում է
դասերին, բարեխղճորեն կատարում բոլոր տնային հանձնա
րարությունները: Երբ համադասարանցիները փորձում են մտեր
մանալ նրա հետ, նա չի ցանկանում շփվել և տխուր առանձնա
նում է:
ա. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Այս խնդրի լուծման համար ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեք:
գ. Երկրորդ դասարանի «Մայրենիի» ո՞ր ստեղծագործության
շուրջ տարվող աշխատանքի միջոցով կարելի է օգնել Կա
րենին:
դ. Ներկայացրե՛ք ձեր ընտրած նյութի շուրջ տարվող աշխա
տանքի մոտավոր ընթացքը՝ առաջնորդվելով ԽԻԿ համա
կարգով: (10)
Խնդիր 2
Երրորդ դասարանցի Էլենը թեև դասերը պատրաստած է
գնում դպրոց, սակայն չի մասնակցում դասագործընթացին: Նա
միայն այն ժամանակ է մասնակցում դասին կամ պատասխա
նում ուսուցչի հարցերին, երբ ինքն է ցանկանում: Էլենը ուսուցչի
հարցերին պատասխանում է միայն այն ժամանակ, երբ վեր
ջինս դիմում է նրան. նա երբեք ձեռք չի բարձրացնում:
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ա. Ինչո՞վ է այս երևույթը պայմանավորված: Նշե՛ք առնվազն
երկու պատճառ:
բ. Ինչպե՞ս լուծել այս խնդիրը:
գ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան ձեզ՝ այս իրա
վիճակը հարթելու համար:
Խնդիր 3
Առաջին դասարանցի Աշոտը գրաճանաչության այբբենա
կան շրջանում գրում է ձախ ձեռքով՝ ներկայացնելով տառի հա
կառակ գրաֆիկական պատկերը (հայելանման գրություն):
ա. Դիտարկե՛ք այդպես գրելու առնվազն երկու պատճառ:
բ. Ներկայացրե՛ք վարժությունների համակարգ՝ այդ թերությու
նը շտկելու համար:
գ. Աշոտի մասին ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան
ձեզ:
Խնդիր 4
Երկրորդ դասարանում կան մի քանի աշակերտներ, ովքեր
թելադրություն գրելիս, արտագրություն կատարելիս բառերի
մեջ տառեր են բաց թողնում: Երբ ուսուցիչը նրանց ուշադրու
թյունը հրավիրում է իրենց գրավոր աշխատանքների վրա՝
հանձնարարելով կարդալ սխալ գրված բառերը, աշակերտները
կարդում են ճիշտ՝ առանց նկատելու որոշ տառերի բացակայու
թյունը:
ա. Նշե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկի ուսուցիչը նմանատիպ երե
խաների հետ աշխատելիս:
գ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան ձեզ:
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դ. Ներկայացրե՛ք ուղղագրական կարողությունների ձևավոր
ման շուրջ տարվող աշխատանքի ընթացքը՝ օգտագործելով
«Քառաբաժան» մեթոդական հնարը: (10, էջ 32)
Խնդիր 5
Առաջին դասարանցի Տիգրանը խելացի է, ուշադիր լսում է
ուսուցչին և կատարում նրա բոլոր հանձնարարությունները: Ու
սուցիչը միշտ վստահ է, որ Տիգրանն իր տված հարցերի պա
տասխանները գիտի, բայց չի պատասխանում. ինչ էլ ուսուցիչն
անի, միևնույնն է, աշակերտը չի խոսում: Տիգրանի մայրը հա
վաստում է, որ նա տանը ընտանիքի բոլոր անդամների հետ
հաղորդակցվում է և ուրախ, աշխույժ բալիկ է:
ա. Նշե՛ք այս երևույթի հնարավոր մանկավարժահոգեբանա
կան պատճառները:
բ. Ի՞նչ մեթոդական քայլեր կարելի է ձեռնարկել, որպեսզի
աշակերտը խոսի:
գ. Ներկայացրե՛ք դատողություններ այս երևույթի ուղղու
թյամբ:
դ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան ձեզ:
Խնդիր 6
Երկրորդ դասարանցի Արամը բծախնդրորեն նախապատ
րաստվել էր դասարանային հանդեսին: Հանդեսի պահին նա
մոռացավ իր սովորած խոսքերը և չկարողացավ ելույթ ունենալ:
Հաջորդ օրը՝ առավոտյան, ծնողները չկարողացան Արամին
համոզել, որ նա դպրոց գա: Արամը հոնգուր–հոնգուր լաց էր
լինում և հրաժարվում էր դպրոցական համազգեստը հագ
նելուց: Նա հայտարարեց, որ ընդհանրապես չի ցանկանում
դպրոց հաճախել:
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ա. Ներկայացրե՛ք Արամի նման վարքի առնվազն երկու պատ
ճառ:
բ. Ինչպե՞ս պետք է այս դեպքում վարվի ծնողը:
գ. Ուսուցիչը ծնողին և երեխային ինչպե՞ս կարող է օգնել:
դ. Ներկայացրե՛ք դասարանային աշխատանքի մի քանի հնար,
որոնք աշակերտների մեջ կձևավորեն դասընկերների առջև
համարձակ ելույթ ունենալու կարողություն:
Խնդիր 7
Երկրորդ դասարանցի Սոնան չի հաղորդակցվում իր ընկեր
ների հետ, չի պատասխանում ուսուցչի տված հարցերին, միշտ
տխուր է և լուռ: Նա չի արձագանքում ընկերների բարյացակամ
վերաբերմունքին. հոնքերը կիտում է ու լուռ նայում իրեն դիմող
դասընկերներին: Ուսուցչին ևս չի հաջողվում նրան խոսեցնել:
ա. Նշե՛ք այդ երևույթի առնվազն երեք պատճառ:
բ. Ի՞նչ քայլեր կանեք այդպիսի երեխայի հետ աշխատելիս:
գ. Սոնայի մասին ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան
ձեզ:
Խնդիր 8
Առաջին դասարան ընդունված Անին գիտի բոլոր տառերը,
սակայն կարդում է վանկերով: Դասարանի մնացած աշակերտ
ները յուրաքանչ յուր դասի սկզբում կարիք ունեն այբուբենի տա
ռերը մեկ անգամ ևս կրկնելու: Այս ընթացքում Անին ձանձրա
նում է, զբաղվում է այլ գործունեությամբ կամ շատախոսում:
ա. Ինչպե՞ս կվարվեք Անիի հետ:
բ. Ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրա ծնողներին:
գ. Ներկայացրե՛ք կատարվելիք աշխատանքի մեթոդական
շղթան:
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Խնդիր 9
Դպրոց ընդունվելու համար երեխաների հետ հարցազրույց
անցկացնելիս ուսուցիչը նկատեց, որ փոքրիկ Սուրենը բացար
ձակապես պատրաստ չէ ուսումնական գործունեության:
ա. Դատողություննե՛ր ներկայացրեք այն մասին, թե ինչ է նշա
նակում պատրաստ չլինել ուսումնական գործունեությանը:
բ. Ներկայացրե՛ք ձեր հարցազրույցի մոտավոր բովանդակու
թյունը երեխայի և ծնողի հետ:
գ. Ի՞նչ խորհուրդներ կտաք ծնողին և երեխային: Հիմնավորե՛ք
ձեր խորհուրդները:
դ. Ներկայացրե՛ք հարցերի և առաջադրանքների այն համա
կարգը, որի միջոցով կարելի է իրականացնել նշված զրույ
ցը:
Խնդիր 10
Գրաճանաչության փուլում ի՞նչ բառեր կընտրեք՝ ստուգելու
համար՝ երեխաները յուրացրել են արդյոք տողադարձի տար
րական կանոնները:
ա. Վարժությունների ի՞նչ համակարգ կօգտագործեք հետագա
դասաժամերին՝ տողադարձի վերաբերյալ երեխաների գի
տելիքները կարողությունների վերածելու համար:
բ. Դատողություննե՛ր կատարեք գրաճանաչության շրջանում
առաջին դասարանցիներին տնային առաջադրանքներ
չհանձնարարելու մասին:
Խնդիր 11
Մայրենիի դասին՝ «Ճպուռն ու մրջ յունը» ընթերցելուց անմի
ջապես հետո անցկացվող բովանդակային քննարկման ժամա
նակ Սարգիսը հանկարծակի վրա բերեց.
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— Մրջ յունը սխալ վարվեց՝ ճպուռին պատժելով:
ա. Պատկերացրե՛ք, որ ուսուցիչը դուք եք, և այդ կարծիքը հա
կասում է ձեր մոտեցմանը: Ներկայացրե՛ք ձեր հետագա
աշխատանքը:
բ. Ներկայացրե՛ք բնագրի շուրջ տարվող աշխատանքի քայլե
րը՝ օգտագործելով «Քառաբաժան» կամ «Վեննի դիագրամ»
մեթոդական հնարները: (10, էջ 32, 34)
գ. Ներկայացրե՛ք նշված ստեղծագործության բեմականացման
ուղղությամբ ձեր կատարելիք քայլերը:
Խնդիր 12
Մի ստեղծագործության հերոսների վարքագիծը վերլուծե
լիս երրորդ դասարանցի Մանեն հայտարարեց, որ իրեն դուր է
գալիս բացասական հերոսը, և ինքն ուզում է նմանվել նրան:
Ամբողջ դասարանը խառնվեց և սկսեց մեղադրել այդ երե
խային:
ա. Ներկայացրե՛ք ձեր աշխատանքի քայլերն այս իրադրու
թյան ժամանակ՝ հիմնավորելով յուրաքանչ յուր քայլը:
բ. Ներկայացրե՛ք ձեր աշխատանքի մոտավոր բովանդակու
թյունը՝ հիմք ընդունելով «Կողմ–դեմ»–ի աղ յուսակը (10, էջ
33)
գ. Մանեի մասին ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան
ձեզ:
Խնդիր 13
Երրորդ դասարանում երեխաներին առաջարկվեց ունկնդրել
համադասարանցիների կողմից՝ Հ. Թումանյանի «Տերևաթափ»
բանաստեղծության անգիր արտասանությունը և որոշել՝ ո՛վ է
լավ արտասանում, ո՛վ՝ վատ:
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ա. Ներկայացրե՛ք այդ մեթոդական հնարի առավելություններն
ու թերությունները:
բ. Երեխայի անձի ինչպիսի՞ հատկանիշների ձևավորմանն են
նպաստում ուսուցչի կողմից մտածված մանկավարժական
վերոհիշ յալ հնարները:
գ. Ներկայացրե՛ք դասի հետագա ընթացքը և հնարավոր ելքերը՝
օգտվելով «Քառաբաժան» մեթոդական հնարից: (10, էջ 32)
Խնդիր 14
Առաջին դասարանում՝ հնչ յուն–տառերի ուսուցման ժամա
նակ, ուսուցիչը նկատեց, որ երեխաներից ոմանք չեն կարողա
նում որոշել, թե որ հնչ յունն են լսում բառի վերջում:
ա. Դիտարկե՛ք այս երևույթի հիմնական պատճառը:
բ. Վերլուծե՛ք այս երևույթի հաղթահարման համար ձեր կող
մից ընտրած մեթոդական շղթան:
գ. Ներկայացրե՛ք մի քանի խաղ, որոնք կնպաստեն սովորող
ների հնչ յունային լսողության զարգացմանը:
Խնդիր 15
Չորրորդ դասարանում սովորող Նարինեն մայրենիի դա
սագրքի ստեղծագործություններն ընթերցելիս հաճախ տառե
րը կուլ է տալիս: Իր բացթողումը նա չի կարողանում շտկել ան
գամ ուսուցչի դիտողությունից հետո:
ա. Որո՞նք են այդ երևույթի հնարավոր պատճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի հաղթահարման վարժություն
ների համակարգ:
գ. Նարինեի մասին ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք
կգան ձեզ:
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Խնդիր 16
Չորրորդ դասարանի աշակերտ Արայիկն օժանդակ բայերը
շեշտված և առանձին է կարդում:
ա. Որո՞նք են այդ երևույթի հնարավոր պատճառները:
բ. Ինչպե՞ս օգնել Արայիկին:
գ. Ի՞նչ խորհուրդ կտաք Արայիկի ծնողներին:
Խնդիր 17
Երրորդ դասարանցի Անահիտը կարդում է սահուն և հաս
կանալով, սակայն նա կարդալու ժամանակ կետադրական և
առոգանության նշաններին ուշադրություն չի դարձնում:
ա. Ներկայացրե՛ք այդպես ընթերցելու առնվազն երկու պատ
ճառ:
բ. Ի՞նչ աշխատանք պետք է տանի ուսուցչուհին՝ այդ թերու
թյունը շտկելու համար:
գ. Անահիտին օգնելու համար ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ
պետք կգան ձեզ:
Խնդիր 18
Երրորդ դասարանի աշակերտ Հայկն ունի խոսքային արատ:
Միաժամանակ նա ունի ակնառու մաթեմատիկական ունակու
թյուններ, սակայն մաթեմատիկայի դասերին ուսուցչի բացատ
րությունը չի լսում. նա պարզապես ձգտում է անընդհատ
գտնվելու գրատախտակի մոտ և կատարելու բոլոր գրավոր
հանձնարարությունները՝ հնարավորություն չտալով, որ ընկեր
ները ևս աշխատեն:
ա. Ներկայացրե՛ք Հայկի այդպիսի պահելաձևի առնվազն եր
կու պատճառ:
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բ. Դիտարկե՛ք երևույթն ուսուցիչ–աշակերտ հարաբերություն
ների տեսանկյունից:
գ. Հայկին օգնելու համար ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ
պետք կգան ձեզ:
Խնդիր 19
Երրորդ դասարանցի Գոհարիկն ունի իր ձեռք բերած գիտե
լիքները վերարտադրելու խնդիր: Նա հասկանում է նյութը, տե
ղում կատարում հանձնարարված վարժությունները, սակայն
երբ այդ նյութի վերաբերյալ որևէ հարց է հնչում, նա չի կարո
ղանում ունեցած գիտելիքները լիարժեքորեն վերարտադրել:
Ավելին՝ ինքնավստահ ձեռք է բարձրացնում, կանգնում է պա
տասխանելու և լռում է:
ա. Դիտարկե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Ինչպե՞ս օգնել Գոհարիկին:
գ. Գոհարիկին համարձակություն ներշնչելու, անկաշկանդ խո
սեցնել սովորեցնելու համար առաջարկե՛ք որևէ փոխգոր
ծուն մեթոդ:
Խնդիր 20
Երրորդ դասարանցի Լևոնն ունի հնչ յունների ճիշտ արտա
բերման խնդիր: Նա չի կարողանում արտասանել ր և ռ հնչ յուն
ները, ինչպես նաև գրելիս հաճախ ռ կամ ր տառերի փոխարեն
գրում է լ տառը:
ա. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Ի՞նչ մեթոդական հնարների օգնությամբ կարելի է լուծել
այս խնդիրը:
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գ. Ներկայացրե՛ք երկու դիդակտիկ խաղ, որոնք կօգնեն Լևո
նին՝ հաղթահարելու հնչ յունների վերարտադրման ուղղու
թյամբ իր դժվարությունները:
Խնդիր 21
Նախադասության սահմանումը ձևակերպելիս չորրորդ դա
սարանցիների մեծ մասն առանց դժվարության արտասանում է
կանոնը, սակայն գործնականում դժվարանում է մեկնաբանել
միտք բառը և ամփոփ միտք բառակապակցությունը:
ա. Դիտարկե՛ք աշակերտներին ամփոփ միտք բառակա
պակցության ըմբռնմանը տանող մեթոդական շղթան՝ օգ
տագործելով «Եռյակ» մեթոդական հնարը: (10, էջ 36)
բ. Ներկայացրե՛ք «Նախադասություն» թեմայի յուրացմանը
նպաստող վարժությունների համակարգ (առնվազն՝ 3 վար
ժություն): (5)
Խնդիր 22
Աշակերտների մի մասը պարզ և բարդ նախադասություննե
րի առանձնահատկությունները ներկայացնելիս իր դատողու
թյուններում որպես բարդ նախադասության էական բնութագ
րիչ նշում է նախադասության մեջ բառերի քանակի շատությու
նը՝ բազմաբառությունը, նախադասության ծավալուն լինելը:
ա. Մեկնաբանե՛ք այսպիսի մոտեցումը՝ հիմք ընդունելով մե
թոդիկայից ձեր ունեցած գիտելիքներն ու մանկավարժա
կան փորձառությունը:
բ. Ներկայացրե՛ք ձեր աշխատանքը դասարանում՝ նշված լեզ
վական իրողությունների մասին աշակերտների ճիշտ պատ
կերացումների ձևավորման ուղղությամբ՝ օգտվելով «Վեննի
դիագրամից»: (10, էջ 34)
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գ. Ներկայացրե՛ք այս դժվարության հաղթահարմանը նպաս
տող մեկ–երկու դիդակտիկ խաղ:
Խնդիր 23
Չորրորդ դասարանցի Սարգիսն իր հյուսած փոքրածավալ
պատմություններն ազատ շարադրում է և գրառում: Սակայն
փոխադրությունը գրելիս նա ունի մի դժվարություն. շարադ
րանքի բնագրում չի կարողանում նախադասությունները դա
սավորել նկարագրվող դեպքերի տրամաբանական հաջորդա
կանությամբ: Նշված պատճառով նրա հյուսած բնագրի բովան
դակությունը հաճախ հասկանալի չի լինում:
ա. Դիտարկե՛ք Սարգսի դժվարության առնվազն երկու պատ
ճառ՝ դրանք հիմնավորելով փոխադրություն գրելու կարո
ղության ձևավորման մեթոդիկայից ձեր ունեցած գիտելիք
ներով:
բ. Ներկայացրե՛ք Սարգսին և նման դժվարություն ունեցող այլ
աշակերտներին օգնելու համար իրականացվող աշխա
տանքի մեթոդական շղթան՝ օգտագործելով «Հաջորդայնա
ցում» մեթոդական հնարը: (10, էջ 40)
գ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ են պետք խնդիրը լուծելու
համար:
Խնդիր 24
Առաջին, հաճախ նաև երկրորդ դասարանում որոշ աշա
կերտներ դժվարանում են ուսուցչի կողմից առաջարկվող բառը
գործածել բառակապակցության մեջ. նրանք շփոթում են բա
ռակապակցությունը նախադասության հետ: Աշակերտները հե
տագայում դժվարանում են նաև, երբ նրանց հանձնարարվում է
որոշել նախադասության կազմի մեջ մտնող բառերի կապերը:
31

ա. Նշե՛ք լեզվական այս իրողության ճանաչման և նախադա
սության մեջ ճիշտ գործածման կարևորությունը՝
• հետագայում շարահյուսական գիտելիքների ձեռքբերման
գործընթացի արդյունավետության տեսանկյունից,
• հասկանալով կարդալու կարողության ձևավորման տե
սանկյունից:
բ. Ներկայացրե՛ք բառակապակցություն լեզվական միավո
րի ըմբռնման ուղղությամբ տարրական դպրոցում իրակա
նացվող աշխատանքների մեթոդական շղթան:
Խնդիր 25
Երրորդ դասարանցի Մոնիկան ամբողջությամբ ըմբռնում է
տարրական դպրոցի մայրենիի ծրագրով նախատեսված ու
սումնական նյութը և ճշգրիտ պատասխանում է ուսուցչի տված
հարցերին, եթե դրանք ուղղված են անձամբ իրեն: Սակայն երբ
ուսուցիչը հարցն ուղղում է ող ջ դասարանին, նա ձեռք չի բարձ
րացնում, թեև գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները:
ա. Դիտարկե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ (հոգե
բանական և մեթոդական):
բ. Առաջարկե՛ք լուծումներ՝ առաջնորդվելով ձեր ընտրած պատ
ճառներով և հիմնավորե՛ք դրանք:
գ. Դիտարկե՛ք մեկ–երկու փոխգործուն մեթոդ, որոնց կիրառ
ման դեպքում Մոնիկային կարելի է ակտիվ հաղորդակց
ման մեջ ներգրավել:
Խնդիր 26
Երրորդ դասարանցի Արեգը բնագիրն ընթերցելիս նախա
դասությունների կազմի մեջ մտնող բառերը կարդում է հատ–
հատ՝ առանց տրամաբանական կապերի և շեշտերի:
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ա. Ո՞րն է այդ երևույթի հիմնական պատճառը:
բ. Ինչո՞վ է այն վտանգավոր:
գ. Ինչպիսի՞ աշխատանք պետք է տանի ուսուցիչը՝ Արեգին և
նման մյուս աշակերտներին օգնելու համար: Փորձե՛ք աշ
խատանքն իրականացնել՝ կիրառելով «Փոխգործուն նշան
ների համակարգ» մեթոդական հնարը: (10, էջ 28)
դ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք կգան ձեզ:
Խնդիր 27
Չորրորդ դասարանցի Լուսինեն ընդունակ և ուշիմ աշակեր
տուհի է, սակայն դասվարի և դասարանի աշակերտների հետ
նա գրեթե չի հաղորդակցվում. միշտ միայնակ է և տխուր: Ըն
կերները նրան սիրում են, որովհետև նա օրինակելի է և բարի:
Լուսինեն դժվարանում է վերարտադրել կարդացածը: Նա նյու
թը ներկայացնում է գրեթե բառացի՝ անգիր:
ա. Նշե՛ք Լուսինեի այսպիսի վարքի առնվազն երկու պատ
ճառ:
բ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություն է ձեզ պետք Լուսինեին այս
վիճակից հանելու համար:
գ. Ներկայացրե՛ք ձեր աշխատանքն ըստ ձեռք բերած տեղե
կությունների՝ առաջնորդվելով «Եթե…, ապա…» լեզվական
կաղապարով: (5)
Խնդիր 28
Երկրորդ դասարանցի Դավիթը թե՛ տետրում և թե՛ գրա
տախտակին գրելիս չի կարողանում կողմնորոշվել տարածու
թյան մեջ. «բարձրանում» է կամ «իջնում»:
ա. Որո՞նք են այդ երևույթի պատճառները:
բ. Ինչպե՞ս օգնել նման աշակերտներին:
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գ. Ներկայացրե՛ք խաղ–առաջադրանքների համակարգ, որի
կիրառումը կօգնի Դավթին կողմնորոշվել ու տետրի տողե
րի մեջ:
Խնդիր 29
Երրորդ դասարանցի Սառան շատ ինքնավստահ է, մեծա
միտ և դրսևորում է ինքնամփոփ վարք: Դասամիջոցներին նա
հենվում է միջանցքի պատուհանագոգին և լուռ հետևում իր
դասընկերների խաղին՝ առանց արձագանքելու նրանց հրավե
րին:
ա. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի առնվազն երեք պատճառ:
բ. Դիտարկե՛ք նման աշակերտներին օգնելու ուղղությամբ ան
հրաժեշտ աշխատանքի ձեր համակարգը:
գ. Ի՞նչ լրացուցիչ տեղեկություն է ձեզ պետք՝ Սառային այս վի
ճակից հանելու համար:
Խնդիր 30
Մայրենիի դասի ժամանակ խոսքի զարգացման ուղղությամբ
աշխատանք տանելիս չորրորդ դասարանցի Սուրենը մշտապես
լռում է, և ուսուցչի գործադրած ոչ մի հնար նրան չի խոսեցնում:
Սուրենի մայրիկի հետ զրուցելիս պարզվեց, որ նա տանը շատ
ակտիվ է, ազատ, անկաշկանդ խոսում է, պատմում, զրուցում:
ա. Որո՞նք են Սուրենի՝ դասարանում չխոսելու հավանական
պատճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք Սուրենի խոսքային գործունեությունն ակտի
վացնելու մի քանի հնար՝ առաջնորդվելով «Եթե…, ապա…»
լեզվական կաղապարով:
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Խնդիր 31
Մայրենիի դասագրքի բնագրերի ընթերցանության ժամա
նակ երկրորդ դասարանցի Սառան բառերն ամբողջական չի
կարդում. նա մասնատում էբառերը, կարդում վանկերով, հետո
նոր բառը արտասանում ամբողջությամբ: Այսպես նա կարդում
է յուրաքանչ յուր նախադասություն: Բնականաբար, Սառան իր
կարդացածի վերաբերյալ ուսուցչի տված հարցերին չի պա
տասխանում կամ տալիս է անտրամաբանական պատասխան
ներ:
ա. Դիտարկե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Սառայի մասին ի՞նչ լրացուցիչ տվյալներ են ձեզ պետք՝
նրան օգնելու համար:
գ. Ներկայացրե՛ք ձեր գործողությունների շղթան Սառայի հետ
անհատական աշխատանք տանելիս:
Խնդիր 32
Առաջին դասարանցի Սարգիսն ունի լեզվական արատ: Նա
մասնավորապես շփոթում է շ–ս բաղաձայնները: Առանց լոգո
պեդի անմիջական միջամտության անհրաժեշտ է աշակերտի
գրավոր և բանավոր խոսքում շտկել «շ–ս»–ի ուղղագրությունն
ու ուղղախոսությունը (ծնողը մերժում է այցելությունները լոգո
պեդի մոտ):
ա. Դիտարկե՛ք երևույթը Սարգսի հնչ յունային լսողության
արատի տեսանկյունից:
բ. Ներկայացրե՛ք ուղղախոսական և ուղղագրական կարողու
թյունների ձևավորման ուղղությամբ տարվող ձեր ընտրած
աշխատանքների համակարգը Սարգսի հետ աշխատելիս:
գ. Ուրիշ ի՞նչ պատճառներ կարող է ունենալ այս երևույթը:
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Խնդիր 33
Երկրորդ դասարանցի Արմանը մայրենիի դասագրքերում
զետեղված ստեղծագործությունները վարժ կարդում է, բայց չի
կարողանում վերարտադրել կարդացածը: Նա դժվարանում է
վերարտադրել կարդացածի բովանդակությունը նաև ուսուցչի
հուշող հարցերի օգնությամբ:
ա. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի առնվազն երկու պատճառ:
բ. Դիտարկե՛ք այն աշխատանքը, որի օգնությամբ կօգնեք Ար
մանին հաղթահարելու այս դժվարությունը:
գ. Ձեր կարծիքով լրացուցիչ ի՞նչ աշխատանքներ է պետք իրա
կանացնել՝ Արմանին կարդացածը վերարտադրել սովորեց
նելու համար:
Խնդիր 34
Երկրորդ դասարանցի Սոնան թելադրության ժամանակ բաց
է թողնում գրեթե բոլոր բառերի վերջին տառերը: Նա ուսուցչի
թելադրած բառերը ճիշտ է գրում միայն այն ժամանակ, երբ ու
սուցիչը բառն արտասանում է հատուկ Սոնայի համար՝ անհա
տաբար, Սոնային հորդորում ուշադիր լսել իրեն և բառն արտա
սանել, նոր գրել:
ա. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
բ. Դիտարկե՛ք այս երևույթի հնարավոր պատճառները:
գ. Ներկայացրե՛ք Սոնայի հետ տարվելիք անհրաժեշտ աշխա
տանքի մեթոդական շղթան: (5)
Խնդիր 35
Երրորդ դասարանցի Անահիտը սովորում է գերազանց առա
ջադիմությամբ: Նա բարեխիղճ է և ուշիմ, սակայն մայրենիի
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դասագրքում զետեղված բնագրերն ընթերցելիս չի պահպա
նում արտահայտիչ ընթերցանության կանոնները, կետադրա
կան և առոգանության նշաններին ուշադրություն չի դարձնում:
Կարդացածը վերարտադրելիս նկատվում է, որ նա չի հասկա
ցել ստեղծագործության մեջ նկարագրված դեպքերի տրամա
բանությունը, հիմնական միտքը, երբեմն շփոթում է նաև դեպ
քերի հաջորդականությունը:
ա. Որո՞նք են Անահիտի՝ այդպես ընթերցելու և վերարտադրե
լու հնարավոր պատճառները:
բ. Ի՞նչ աշխատանք պետք է տանի ուսուցչուհին այդ թերու
թյունը շտկելու համար:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
դ. Ներկայացրե՛ք Անահիտին և նման խնդիր ունեցող այլ աշա
կերտներին օգնելու համար ձեր կողմից իրականացվելիք
աշխատանքի քայլերը՝ օգտագործելով «Քառաբաժան» հնա
րը: (10, էջ 32)
Խնդիր 36
Երրորդ դասարանի աշակերտ Վահագնն ունի խոսքային
արատ: Նա միաժամանակ դրսևորում է ակնառու ստեղծագոր
ծական ունակություններ: Վահագնը նաև ունի ուշադրության
ընդգծված ցրվածություն: Նա մայրենիի դասերին ուսուցչի բա
ցատրությունը չի լսում, պարզապես ձգտում է անընդհատ գտն
վելու գրատախտակի մոտ և միայնակ կատարելու բոլոր հանձ
նարարությունները:
ա. Որո՞նք են Վահագնի այդպիսի պահելաձևի հնարավոր
պատճառները:
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բ. Ներկայացրե՛ք մեկ–երկու փոխգործուն մեթոդ Վահագնին և
նրա նման աշակերտներին ակտիվացնելու համար:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
Խնդիր 37
Երրորդ դասարանցի Սահակը տնային հանձնարարություն
ները սովորաբար բարեխղճորեն է կատարում: Որպես կանոն՝
նա դասի սկզբում ուշադիր լսում է ուսուցչին, պատասխանում
նրա հարցերին: Սակայն 5–10 րոպե անց Սահակն աստիճանա
բար դառնում է կամակոր, իր վարքով շեղում է դասարանի ու
շադրությունը, կատարում է տարօրինակ շարժումներ: Ուսուցչի
դիտողությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում նրա վարքի փո
փոխությանը: Ընդհակառակը՝ նա դառնում է ավելի ագրեսիվ և
կամակոր:
ա. Ներկայացրե՛ք Սահակի նման վարքի հնարավոր պատ
ճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք ձեր գործողությունների համակարգը, որը կն
պաստի Սահակի վարքի նման դրսևորումների շտկմանը:
բ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
Խնդիր 38
Երրորդ դասարանցի Արամը մայրենիի դասագրքում զետեղ
ված բնագրերը կարդում է՝ հատ–հատ շեշտելով յուրաքանչ յուր
բառ, չպահպանելով նախադասությունների միջև գոյություն ու
նեցող տրամաբանական կապերը: Կարդացածի վերաբերյալ
ուսուցչի տված հարցերին Արամը չի կարողանում պատասխա
նել, առանց ուսուցչի օգնության ընդհանրապես չի վերարտադ
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րում կարդացածը: Արամն ունի նաև լեզվական արատ. նա փոքր
ինչ կակազում է:
ա. Որո՞նք են Արամի այդպես կարդալու պատճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք Արամին օգնելու՝ ձեր կողմից իրականացվող
գործողությունների շղթան:
Խնդիր 39
Առաջին դասարանցի Մարինեն նախքան դպրոց գալը հա
ճախել էր նախադպրոցական քոլեջ: Նա քոլեջում սովորել էր
առաջին դասարանի ող ջ ուսումնական նյութը: Մարինեն բոլոր
դասերի ժամանակ խոսում էր, շարժվում, ծիծաղում: Աղ ջկա
հետ դասընկերներից ոչ մեկը չէր ուզում ընկերություն անել: Երբ
նա ձեռք էր բարձրացնում՝ ուսուցչի հարցերին պատասխանե
լու, դասարանը նրան թշնամանքով էր նայում: Կարճ ժամանակ
հետո Մարինեն սկսեց դառնալ անտարբեր և նույն ակտիվու
թյամբ չէր մասնակցում դասերին, մեկուսացել էր ընկերներից:
ա. Ներկայացրե՛ք նման իրավիճակի առնվազն երեք պատ
ճառ:
բ. Ի՞նչով է վտանգավոր Մարինեի վիճակը:
գ. Ինչպե՞ս օգնել նման աշակերտներին:
դ. Ներկայացրե՛ք Մարինեի մայրիկի հետ անցկացրած ձեր
զրույցի բովանդակությունը:
Խնդիր 40
Առաջին դասարանցի Մարիամն ուսումնական տարվա սկզ
բին հաճույքով էր հաճախում դպրոց և ակտիվ մասնակցություն
էր ցուցաբերում դասի ընթացքում: Նա խառնվածքով սանգվի
նիկ է: Աշխույժ և ընկերասեր աղջիկն անընդհատ ձեռք էր բարձ
րացնում և խռովում էր, երբ ուսուցչուհին իրեն չէր հարցնում:
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Որոշ ժամանակ անց Մարիամն սկսեց դասերը չսովորել և չէր
ցանկանում հաճախել դպրոց: Մայրիկի հավաստմամբ՝ փոխվել
էր նաև Մարիամի վարքը տանը. նա ոչ ոքի չէր լսում և չէր ու
զում բացել անգամ այբբենարանը:
ա. Դիտարկե՛ք Մարիամի վարքի փոփոխության առնվազն եր
կու պատճառ:
բ. Առաջարկե՛ք և դիտարկե՛ք այս երևույթը հաղթահարող աշ
խատանքների համակարգ:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
Խնդիր 41
Երրորդ դասարանցի Արամը բառերի վերջին ը և ն հոդերը չի
կարդում և չի գրում թե՛ արտագրելիս, թե՛ թելադրության ժա
մանակ:
ա. Ի՞նչ պատճառներ կարող է ունենալ այս երևույթը: Դիտար
կե՛ք ձեր բերած պատճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք վարժությունների համակարգ՝ Արամին օգնե
լու համար:
Խնդիր 42
Երրորդ դասարանցի Տիգրանն ունի շատ տգեղ ձեռագիր:
Նա տառերը գրում է անհամաչափ, տարբեր թեքությամբ: Տիգ
րանի գրած բառերը հաճախ «լողում» են տողերի վրա: Առավել
մտահոգիչ է այն, որ Տիգրանը հաճախ որոշ տառեր գրում է
հայելանման գրությամբ, երբեմն էլ շփոթում է բառի մեջ եղած
տառերի տեղերը:
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ա. Ներկայացրե՛ք Տիգրանի գրավոր խոսքում տեղ գտած նման
դժվարությունների առնվազն երեք պատճառ:
բ. Ինչպե՞ս ուղղել երեխայի ձեռագիրը, և պե՞տք է արդյոք եր
րորդ դասարանում աշխատանքներ տանել վայելչագրու
թյան ուղղությամբ:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք՝ առաջացած խնդրի
լուծման համար:
Խնդիր 43
Երկրորդ դասարանում իմաստով իրար մոտ բառերի ուսուց
ման ժամանակ (հոմանիշներ) Դավիթը դժվարանում էր ընկա
լել այդ բառերի փոխկապվածությունը: Օրինակ՝ նա գիտեր, որ
մեծ բառի հոմանիշը հսկա բառն է, սակայն չէր ընկալում, որ
հսկա բառի հոմանիշն էլ հենց մեծն է: Նա դժվարանում էր նաև
այդ բառերը գործածել բառակապակցությունների և նախադա
սությունների մեջ:
ա. Ներկայացրե՛ք Դավթի դժվարության առնվազն երկու պատ
ճառ:
բ. Ի՞նչ քայլեր են անհրաժեշտ ձեռնարկել նման խնդիրները
շտկելու համար:
գ. Ներկայացրե՛ք մեկ–երկու լեզվական խաղ՝ Դավթին և նման
դժվարություն ունեցող աշակերտներին օգնելու համար:
Խնդիր 44
Երկրորդ դասարանցի Արմանի կապակցված խոսքն ընդ
հանրապես զարգացած չէ: Նրա հետ տարվող ոչ մի աշխա
տանք արդյունք չի տալիս: Մտահոգիչ է նաև այն, որ Արմանը
բացարձակապես չի հաղորդակցվում ընկերների հետ, ուշադ
րությունը մշտապես ոչ կայուն է:
41

ա. Նշե՛ք Արմանի դժվարության առնվազն երկու պատճառ:
բ. Ինչպե՞ս կարելի է շտկել Արմանի և նման այլ աշակերտնե
րի՝ ուշադրության հետ կապված դժվարությունները:
գ. Ինչպիսի՞ զրույցների մեջ աշակերտին ընդգրկել, որպեսզի
ինքը ցանկանա հաղորդակցվել իր տարեկիցների հետ:
Խնդիր 45
Առաջին դասարանում շատ երեխաներ այբբենարանի բնագ
րերը կարդում են մեխանիկորեն՝ անգիր են ասում: Երբ ուսուց
չուհին հանձնարարում է մատով հետևել և գրքի վրա մատիտով
վանկատել բառը, նրանք առաջին վանկը նշելու ժամանակ մա
տիտը տանում են մինչև բառի վերջ, իսկ երկրորդ վանկն ասում
են հենց այնպես՝ հիշողությամբ:
ա. Դիտարկե՛ք այս երևույթը գրաճանաչության մեթոդիկայից
ձեր ունեցած գիտելիքների տեսանկյունից:
բ. Ի՞նչ աշխատանք պիտի իրականացնի ուսուցիչը՝ նման աշա
կերտներին օգնելու, դժվարությունը հաղթահարելու հա
մար:
գ. Առաջարկե՛ք երկու դիդակտիկ խաղ, որոնց օգնությամբ
աշակերտներն առանց դժվարության կհաղթահարեն այս
խնդիրը: (4)
Խնդիր 46
Գրաճանաչության փուլում բառերի հնչ յունային վերլուծու
թյուն կատարելիս աշակերտները եռավանկ բառերի հնչ յուն
ներն ասում են վանկ առ վանկ: Կան երեխաներ, ովքեր կարդա
լու ժամանակ ասում են այդ հնչ յունները, սակայն առանձին–ա
ռանձին վանկերը ասելու ժամանակ դժվարանում են: Օրինակ՝
հե–ծա–նիվ բառի առաջին վանկի հնչ յուններն առանց դժվա
րության ասում են, սակայն երկրորդ և երրորդ վանկերինը դժ
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վարանում են վերարտադրել: Մի քանի աշակերտ նաև դժվա
րությամբ են լսում բառի մեջտեղի հնչ յունները:
ա. Ներկայացրե՛ք այս երևույթի հնարավոր պատճառները: (5)
բ. Ինչպե՞ս օգնել նման երեխաներին:
գ. Դիտարկե՛ք երեխաների հնչ յունային լսողությանը նպաս
տող մի քանի խաղ–վարժություն: (4)
Խնդիր 47
Երրորդ դասարանցի Նարեկը մայրենիի դասագրքի ստեղ
ծագործությունները վերարտադրելիս հաճախ փոխում է դեպ
քերի ընթացքը, երկխոսությունների բովանդակությունը: Նարե
կը դրանք ավելի շատ ներկայացնում է ծիծաղելի ելքերով՝ աշ
խուժացնելով դասարանը:
ա. Ներկայացրե՛ք Նարեկի վարքը մեկնաբանող առնվազն եր
կու դիրքորոշում:
բ. Ինչպե՞ս պետք է վարվի ուսուցիչը նման դեպքում: Հիմնա
վորե՛ք ձեր որոշումը:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք՝ առաջացած խնդրի
լուծման համար:
Խնդիր 48
Չորրորդ դասարանում՝ «Ինչպես եմ անցկացրել ամառային
արձակուրդս» վերնագրով շարադրություն գրելուց առաջ, ու
սուցչուհին իրականացրեց մանրազնին նախապատրաստական
աշխատանք: Խթանման փուլում նա անցկացրեց երկխոսու
թյուն–զրույց, որի ընթացքում երեխաները պատմեցին իրենց
արձակուրդային օրերի մասին: Այնուհետև ուսուցչուհին գրա
տախտակին գրեց դասարանին տված իր հարցերը: Մեկ ան
գամ ևս երկու–երեք աշակերտ խոսք կառուցեցին՝ պատասխա
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նելով այդ հարցերին: Դասարանն սկսեց գրել շարադրությունը:
Հաջորդ օրը, երբ ուսուցչուհին սկսեց ստուգել երեխաների աշ
խատանքները, մեծ էր նրա հիասթափությունը. աշակերտները
կիրառել էին աղքատիկ բառապաշար, ոչ ընդարձակ նախադա
սություններ, թույլ էին տվել բավականին տառասխալներ: Շա
տերի շարադրություններում բացակայում էին տրամաբանա
կան կապերը: Շարադրությունների տեքստերը հիմնականում
պատմողական էին, քիչ էին դատողական նախադասություննե
րը, իսկ նկարագրականն ընդհանրապես բացակայում էր:
ա. Դիտարկե՛ք շարադրության նախապատրաստական աշխա
տանքի ընթացքում ուսուցչուհու թույլ տված մեթոդական
սխալները:
բ. Ներկայացրե՛ք տրված վերնագրով շարադրության նախա
պատրաստական աշխատանքը՝ գործածելով «Քառաբա
ժան» մեթոդական հնարը: (10, էջ 32)
գ. Թվե՛ք ամառային արձակուրդի մասին գրվելիք շարադրու
թյունների մի քանի վերնագիր: Հիմնավորե՛ք ձեր ընտրու
թյունը՝ առաջնորդվելով շարադրության թեմայի և վերնագ
րի ընտրման մասին ձեր ունեցած գիտելիքներով:
Խնդիր 49
Առաջին դասարանում՝ գրաճանաչության դասերի ժամա
նակ, ուսուցչուհին աշակերտներին հանձնարարում էր տանը
անգիր սովորել նորածանոթ տառի մասին շուտասելուկը կամ
փոքրածավալ հանելուկը: Դասարանում, մինչև տվյալ տառի
էջի նյութերը կարդալը, իբրև խթանման փուլ, նա աշակերտնե
րին հանձնարարում էր ինքնաթելադրությամբ գրել փոքրիկ
տեքստերը՝ առանց հատուկ նախապատրաստության. ուսուցչի
հիմնավորմամբ՝ նախապատրաստումը կխոչընդոտի աշա
կերտների ինքնուրույնությունը: Գրելիս, որպես կանոն, աշա
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կերտները հարցեր էին տալիս ուսուցչուհուն, նայում միմյանց և
կատարում բազմաթիվ ջնջումներ:
ա. Մեկնաբանե՛ք ուսուցչուհու դիրքորոշումն ու աշխատանքի
ընթացքը:
բ. Առաջարկե՛ք նման աշխատանքի ձեր տարբերակը՝ տեսա
կանորեն հիմնավորելով ձեր ընտրած մեթոդական շղթան:
գ. Ի՞նչ մեթոդով կստուգեք երեխաների գրած ինքնաթելադ
րությունը, որպեսզի աշակերտները սովորեն գտնել սեփա
կան գրավոր խոսքում թույլ տված սխալները:
Խնդիր 50
Երկրորդ դասարանցի Արմանը արտագրությունների ժամա
նակ շփոթում է բառի կազմության մեջ մտնող տառերի տեղերը,
հաճախ «կուլ է տալիս» բառերի վերջին տառերը: Երբ ուսուց
չուհին նույն բառերը թելադրում է, Արմանի սխալները նվազում
են, հատկապես ակնհայտորեն վերանում են բառավերջի տա
ռերի բացթողումները:
ա. Մեկնաբանե՛ք Արմանի՝ գրավոր խոսքում ունեցած դժվա
րությունները և ներկայացրե՛ք այդ երևույթի առնվազն եր
կու պատճառ:
բ. Ներկայացրե՛ք վարժությունների համակարգ, որի միջոցով
կարելի է օգնել Արմանին վերացնելու նշված դժվարություն
ները:
գ. Ի՞նչ դիդակտիկ խաղեր կարելի է կազմակերպել այս առի
թով: Ներկայացրե՛ք ձեր ընտրած խաղի ընթացքը:
դ. Լրացուցիչ ի՞նչ տվյալներ են ձեզ պետք առաջացած խնդրի
լուծման համար:
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Խնդիր 51
Որպեսզի գոյական անվան հոլովման մասին աշակերտները
գիտելիքներ և կարողություններ ձեռք բերեն, չորրորդ դասա
րանում ուսուցչուհին փութաջանորեն պատրաստվել էր: Նա
առանձին–առանձին փոքրիկ ստվարաթղթերի վրա գրել էր հո
լովների անունները, ինչպես նաև մի քանի գոյական անուն՝ բո
լոր հոլովներով: Ուսուցչուհին նախ հոլովների անունները ճիշտ
հերթականությամբ փակցրեց գրատախտակին, այնուհետև
ներկայացրեց յուրաքանչ յուր հոլովի վերջավորությունը և գրեց
համապատասխան հոլովների կողքին: Ապա աշակերտներին
առաջարկեց ընտրել այն գոյական անունը, որի վերջավորու
թյունը համընկնում է գրատախտակին փակցված հոլովի վեր
ջավորությանը: Աշակերտները հերթով մոտեցան և հոլոված
բառերը փակցրին համապատասխան հոլովի կողքին: Երկրորդ
բառը բանավոր հոլովելուց հետո ևս կատարվեց նույնատիպ
աշխատանք: Այնուհետև, իբրև իմաստավորման փուլ, իրակա
նացվեց ինքնուրույն աշխատանք: Աշակերտները տետրերում
գրեցին հոլովները և ուսուցչի հանձնարարած երկու բառը հոլո
ված տեսքով գրի առան տետրում:
Իբրև կշռադատման փուլ՝ իրականացվեց ամփոփող աշխա
տանք. աշակերտները որոշեցին յուրաքանչ յուր հոլովի դիմաց
գրված գոյական անվանը տրվելիք հարցը և այդ հարցին պա
տասխանող ևս մեկ բառ:
ա. Քայլ առ քայլ դիտարկե՛ք հոլովների ուսումնասիրման գործ
ընթացը մեթոդիկայի տեսանկյունից և որոշե՛ք ուսուցչուհու
ճիշտ և սխալ մոտեցումները:
բ. Հիմնավորե՛ք ներկայացված դատողությունները՝ հիմք ըն
դունելով ձեր պրակտիկ փորձը:
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գ. Ներկայացրե՛ք հայերենի հոլովների ուսումնասիրման խթան
ման փուլում աշակերտների հետ միասին կատարած ձեր
աշխատանքը:
Խնդիր 52
Դասի թեման նախադասության գլխավոր անդամներն էին:
Ուսուցչուհին աշակերտներին առաջարկեց նախադասություն
ներ կազմել: Նրանց կազմած նախադասություններից մեկը
գրառվեց գրատախտակին: Այնուհետև ուսուցչուհին հերթով
մաքրեց գրատախտակին գրված նախադասության բառերը՝
ամեն անգամ երեխաներին դիմելով և ստանալով այն պատաս
խանը, որ «գրատախտակին մնացին նախադասության հիմնա
կան իմաստն արտահայտող բառերը»: Ուսուցչուհին բացատ
րեց, որ դրանք նախադասության գլխավոր անդամներն են,
առանց որոնց նախադասությունը միտք չի ունենա: Միաժամա
նակ նա ասաց, որ նախադասության ենթական և ստորոգյալը
հավասարարժեք, հավասարազոր՝ նույն մակարդակի դերեր ու
նեն նախադասության մեջ: Չարաճճի, բայց և խելացի Սուրենը
տեղից պոռթկաց.
— Այդ դեպքում ինչո՞ւ է ենթակա: Չէ որ ենթակա նշանակում
է ենթարկվող: Ի՞նչ է, նա ստորոգյալի՞ն է ենթարկվում:
Դասարանում լռություն տիրեց: Մոլորվեց նաև ուսուցչուհին:
ա. Փորձե՛ք օգնել ուսուցչուհուն՝ պատասխանելով Սուրենի
հարցին:
բ. Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու վարած դասափուլը, նշե՛ք նրա թույլ
տված սխալները և հիմնավորե՛ք ձեր դատողությունները:
գ. Մտածենք. արդյո՞ք Սուրենի տված հարցը պայմանավորված
չէր ուսուցչուհու թույլ տված սխալներով:
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Խնդիր 53
Երկրորդ դասարանում ստեղծագործական արտագրության
դաս է: Տարեվերջ յան նյութը վերաբերում է «Բառակազմու
թյուն» թեմային: Աշակերտները սովորել են բառը վերլուծել,
որոշել արմատը, ածանցը և այլն:
Ուսուցչուհին բացեց գրատախտակը: Գրատախտակին գե
ղեցիկ ձեռագրով գրված էր վարժությունն ու առաջադրանքը:
Ուսուցչուհին կարդաց առաջադրանքը, բացատրեց քայլ–քայլ,
թե ինչ պիտի անեն աշակերտները: Ստուգելու համար, թե
արդյոք աշակերտները հասկացել են, նրանց հանձնարարեց
բառ առ բառ կարդալ վարժությունը և բանավոր կատարել այն:
Մեկ բառի շուրջ տարված աշխատանքն աշակերտներից մեկը
գրեց գրատախտակին: Այն մնաց գրատախտակին մինչև դասի
վերջը՝ իբրև նմուշօրինակ: Աշակերտների գրավորները ստուգե
լիս ուսուցչուհին գոհ մնաց. հիմնականում ամեն ինչ ճիշտ էր
կատարված:
ա. Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու աշխատանքը քայլ առ քայլ և մեկ
նաբանե՛ք այն զարգացնող կրթության տեսանկյունից: Հիմ
նավորե՛ք ձեր մոտեցումները:
բ. Ըստ ԽԻԿ համակարգի՝ ո՞ր փուլն իրականացրեց ուսուցչու
հին: Դուք ինչպե՞ս կանցկացնեիք այդ փուլը: (1)
գ. Ներկայացրե՛ք վարժությունների համակարգ այս թեմայի
ուսումնասիրման խթանման փուլի իրականացման հա
մար:
դ. Նկարագրե՛ք որևէ դիդակտիկ նյութ, որը կգործածեիք «Բա
ռակազմություն» թեմայի ուսումնասիրման կշռադատման
փուլում: (4, 5)
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Երրորդ դասարանում փոխադրության ժամ է: Ուսուցիչը եր
կու անգամ կարդաց բնագիրը, գրատախտակին գրեց ուղղագ
րական արժեք ներկայացնող բառերը: Այնուհետև աշակերտնե
րի հետ միասին կազմեցին փոխադրության պլանը և այն գրե
ցին գրատախտակին: Հինգ աշակերտ ուսուցչի պահանջով
պլանի օգնությամբ պատմեցին փոխադրության նյութը: Այնու
հետև դասարանն սկսեց գրել փոխադրությունը: Մեծ էր ուսուց
չի զարմանքը, երբ գրավորներն ստուգելիս պարզեց, որ բոլոր
աշակերտները փոխադրությունն սկսել էին միևնույն նախադա
սությամբ և նյութը շարադրել էին՝ գործածելով միևնույն լեզվա
կան կառույցները:
ա. Դիտարկե՛ք ուսուցչի թույլ տված սխալները և հիմնավորե՛ք
ձեր տեսակետը:
բ. Ներկայացրե՛ք որևէ ստեղծագործություն փոխադրությամբ
գրելու ձեր տարբերակը:
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Ուսուցչուհին որոշեց երրորդ դասարանում դիդակտիկ խաղի
միջոցով ամրակայել առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բառե
րի մասին աշակերտների ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարո
ղությունները: Նա իր դիդակտիկ նյութերի պահոցում փնտրեց
համապատասխան նյութեր: Պարզվեց, որ պահոցում կան
առարկայական նկարներ, մի քանի ծրարներ, որոնց մեջ լցված
են բառախմբեր՝ գոյական, ածական և թվական անուններ:
ա. Թվարկված նյութերից որո՞նք կընտրի ուսուցչուհին «Ինչպի
սի՞ն է առարկան» խաղը կազմակերպելու համար: (5, էջ 12)
բ. Ներկայացրե՛ք այն խաղի նպատակն ու կազմակերպման
ընթացքը, որը դուք ընտրեցիք:
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ա. Ամբողջացրե՛ք նախադասությունները՝ իրար միացնելով աջ
և ձախ սյունակներիի մտքերը:
Դիդակտիկ խաղի նպատակը…. …. պարզապես խաղ է:
Երեխան խաղին վերաբերվում է
…. ուսուցման միջոց է:
որպես….
Դիդակտիկ խաղը երեխայի հա …. ունի բարձր միտք, լուրջ մտա
մար….
հոգություններ և խորը իմաստ:
Դիդակտիկ խաղը ուսուցչի հա ….ուսում
ն ական
ծանրաբեռն
մար….
վածությունը թեթևացնում է:
Խաղը երեխայի համար դա
….ազատ գործունեության ձև է:
տարկ զբաղմունք չէ, այն….

բ. Դիտարկե՛ք ստացված նախադասությունների իմաստները: (8)
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«Ցանկացած խաղ պիտի նպաստի մանկական կոլեկտիվի
համերաշխությանն ու համագործակցությանը, ընկերական
առողջ, հանդուրժողական հարաբերությունների ձևավորմանը:
Եվ եթե խաղի ավարտից հետո մասնակիցները շարունակում
են ինչ–որ բան պարզաբանել, վիճել, խռովել իրարից, ավելին՝
թշնամանալ նշանակում է խաղի ընթացքում ինչ–որ բան այն
պես չի եղել, և խաղը չի ծառայել իր նպատակին»: (8)
ա. Բերված դատողությունները բաժանե՛ք երկու մասի: Որոշե՛ք
յուրաքանչ յուր մասի խորհուրդը:
բ. Խաղի մասին ձեր ունեցած պատկերացումները ձևակեր
պե՛ք ուսուցիչ–աշակերտ և աշակերտ–աշակերտ հարաբե
րությունների տեսանկյունից:
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«Խաղը պիտի բավականություն և հրճվանք պատճառի ոչ
միայն հաղթող խմբին, այլև պարտվողին: Դրա համար բավա
կան չէ խաղի ընթացքի ճիշտ կազմակերպումը: Անհրաժեշտ է
նաև մանկավարժահոգեբանական տեսանկ յունով ճիշտ կազ
մակերպել արդյունքների ամփոփումը՝ գովասանքի և խրախու
սանքի խոսքեր ասելով ոչ միայն այն խմբին, որն առաջինը և
ճիշտ ավարտեց առաջադրանքի կատարումը, այլև նրանց, ով
քեր վերջում ավարտեցին, սակայն արդյունավետ աշխատե
ցին»:
ա. Բացի խաղի ընթացքի ճիշտ կազմակերպումից՝ ուրիշ ի՞նչ
քայլեր պիտի իրականացվեն, որպեսզի խաղը բավակա
նություն պատճառի ինչպես հաղթողին, այնպես էլ պարտ
վողին:
բ. Ներկայացրե՛ք «Գտի՛ր հոմանիշը» խաղի ընթացքն ու ավարտն
այնպես, որ բոլորը գոհ մնան ավարտից: (5, էջ 12)
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Դասի ավարտին (չորրորդ դասարան) մնացել էր 7 րոպե: Ու
սուցչուհին իրականացրել էր նախատեսված ող ջ աշխատանքը:
Վերջին դասն էր, և դասարանը հոգնած էր: Ուսուցչուհին դա
սարանը բաժանեց 5 խմբի, յուրաքանչ յուր խումբ ստացավ գրե
լու թուղթ, գրիչներ: Այնուհետև հանձնարարեց. «Գրե՛ք ձեր իմա
ցած բանաստեղծություններից հատվածներ»: (4)
Խմբերը հերթով միմյանց առաջարկեցին տարբեր բանա
ստեղծություններից հատվածներ: Հակառակորդ թիմը պարտա
վոր էր որոշակի ժամանակահատվածում գրել չափածո ստեղ
ծագործության առաջարկված հատվածի շարունակությունը:
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ա. Նշե՛ք և դիտարկե՛ք այս խաղի ուսուցողական և դաստիա
րակչական նպատակները:
բ. Ներկայացրե՛ք խաղի իրականացման երկու տարբերակ ևս:
Դրանցից մեկն այնպես կազմակերպե՛ք, որ աշակերտներն
իրենք ստուգեն դասընկերների աշխատանքը:
գ. Ինչպիսի՞ ստեղծագործություններ կարելի է ընտրել այս
խաղը կազմակերպելիս: Հիմնավորե՛ք ձեր ընտրությունը:
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Ուսուցչուհին երկրորդ դասարանցիներին բաժանեց հինգ
ծրար՝ յուրաքանչ յուրում՝ երկու–երեք մասի (բառերի) բաժանած
չորս նախադասություն: Աշակերտները խմբով աշխատեցին: Այ
նուհետև յուրաքանչ յուր խումբ ներկայացրեց իր կատարած աշ
խատանքի արդյունքը:
ա. Ձևակերպե՛ք վարժության ընթացքի վերաբերյալ ուսուցչի
բացատրությունն ու հանձնարարությունը:
բ. Այս վարժության միջոցով ի՞նչ խնդիրներ կարող է լուծել ու
սուցիչը:
գ. Ներկայացրե՛ք այս վարժության մեկ այլ տարբերակ, որը
կնպաստի կապակցված խոսք կառուցելու աշակերտների
կարողության ձևավորմանը:
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ա. Ձախ և աջ սյունակի անավարտ մտքերն իրար միացնելով՝
ամբողջացրե՛ք դիդակտիկ խաղեր կազմելիս ուսուցչի գոր
ծունեությանը վերաբերող դատողությունները: (էջ 20)
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…. նույն խմբի մեջ մտնեն տար
Ուսուցիչը պիտի գնահատի յու
բեր խառնվածք և պատրաստա
րաքանչյուր աշակերտի մաս
կանություն ունեցող աշակերտ
նակցությունը….
ներ:
Թիմեր
 ը ձևավորելիս
այնպես անել, որ….

պիտի

…. թե ուսում
ն ական ո՛ր նյութի
չիմացությունն էր պարտվելու
պատճառը:

Պարտվող խմբերին ուսուցիչը …. որպեսզի աշակերտներն ազ
պիտի ընձեռի….
նիվ խաղան:
…. պարտության պատճառները
Աշակերտները պիտի կարողա որոշելու և այդ մասին դատողու
նան որոշել….
թյուններ անելու հնարավորու
թյուն:
…. սահմանափակելով դիտո
Ուսուցիչը ինքը պիտի հարգի
ղություններն ու քննադատական
խաղի կանոնները….
ակնարկները:

բ. Դիտարկե՛ք ստացված դատողությունները: (8)
Խնդիր 62
Երրորդ դասարանում ուսուցչուհին կազմակերպեց «Պատկե
րացրե՛ք լսածը» դիդակտիկ խաղը: (4) Խաղի միջոցով նա նպա
տակ ուներ զարգացնելու առաջարկվող բառի իմաստը խորու
թյամբ ընկալելու, զգացմունքային տարբեր երանգներով ապ
րելու, այն այլ բառերով վերարտադրելու աշակերտների կարո
ղությունները: Ուսուցչուհին արտասանեց կարոտ բառը և աշա
կերտներին առաջարկեց փակել աչքերն ու մտածել բառի իմաս
տի շուրջ:
— Ի՞նչ եք մտաբերում, պատկերացնում դուք այդ բառը լսե
լիս,— դիմեց ուսուցչուհին դասարանին:
Աշակերտները միանգամից, իրար հերթ չտալով, բղավեցին
իրենց «պատկերացրած» բառերը՝ հաճախ կրկնելով միմյանց:
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Ուսուցչուհին աշակերտներին առաջարկեց պատմել իրենց կա
րոտի մասին, հիշել դեպքերը, ներկայացնել իրենց ապրումնե
րը:
Դասարանում տիրեց աղմկոտ մթնոլորտ. աշակերտները մի
մյանց չէին լսում, պատմում էին իրենց տպավորությունները,
ոգևորված կարծիքներ փոխանակում:
ա. Դիտարկե՛ք խաղի խթանման փուլում ուսուցչուհու թույլ
տված սխալները:
բ. Ներկայացրե՛ք խաղի ընթացքի ձեր տարբերակը:
գ. Նշե՛ք այս խաղի կրթական և դաստիարակչական նպա
տակները:
Խնդիր 63
Երրորդ դասարանում մայրենիի նոր դասի խթանման փուլն
ուսուցիչն սկսեց նախապատրաստական զրույցով: Զրույցի ժա
մանակ նա պատմեց ազգային հերոսների մասին, որովհետև
դասի նյութը «Սասունցի Դավիթը» էպոսից մի հատված էր: Ու
սուցչուհին մանրամասն պատմեց էպոսի այդ հատվածի բովան
դակությունը և բացատրեց անծանոթ բառերը: Այնուհետև աշա
կերտներին հանձնարարեց բացել դասագրքերը և լուռ կարդալ
դասանյութը: Մի քանի րոպե անց դասարանն սկսեց աղմկել:
Ուսուցչուհին նկատեց, որ աշակերտները չեն կարդում: Նա բա
ցեց իր գիրքը, հանձնարարեց աշակերտներին ուշադիր լսել, և
ինքն սկսեց կարդալ:
ա. Քննարկե՛ք ուսուցչուհու աշխատանքը դասի սկզբին՝ այն
դիտարկելով ԽԻԿ համակարգի խթանման փուլի խնդիր
ների տեսանկյունով: (9)
բ. Բացատրե՛ք դասարանի աղմկելու պատճառները:
54

գ. Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու թույլ տված սխալները և հիմնավո
րե՛ք ձեր մոտեցումները:
Խնդիր 64
Երկրորդ դասարանում արտադասարանային ընթերցանու
թյան համար ուսուցչուհին նախընտրեց հանձնարարել «Երեք
խոզուկները» անգլիական ժողովրդական հեքիաթը կարդալ և
նկարել դուր եկած հատվածը: Արտադասարանային ընթերցա
նության դասից առաջ դասարանի պատին աշակերտները
փակցրին իրենց նկարած պատկերները: Աշակերտներից մի
քանիսն ուսուցչուհու հանձնարարությամբ վերարտադրեցին
այն հատվածը, որի շուրջ նկարել էին: Այնուհետև սկսվեց աշ
խատանքը հեքիաթի բովանդակության շուրջ: (16)
ա. Ներկայացրե՛ք երեք խոզուկների գործողությունների դի
տարկմանը նպաստող հարցաշարը:
բ. Որոշե՛ք հեքիաթի գաղափարը և դիտարկե՛ք դրա բացա
հայտման ուղղությամբ աշակերտների հետ տարվող աշ
խատանքի ձե՛ր տարբերակը:
Խնդիր 65
Երկրորդ դասարանում իբրև արտադասարանային ընթեր
ցանության նյութ աշակերտները պիտի կարդային Շ. Պերոյի
«Կարմիր գլխարկը» հեքիաթը: (16) Խթանման փուլում ուսուց
չուհին ցույց տվեց հեքիաթի նկարազարդման մի քանի տարբե
րակ, պատմեց հեղինակի մասին: Հաջորդ ուրբաթ՝ արտադա
սարանային ընթերցանության դասի ժամանակ, աշակերտները,
մեկ անգամ ևս իրար շարունակելով, ընթերցեցին հեքիաթը,
ապա ուսուցչի հարցերի օգնությամբ սկսեցին մանրամասն վե
րարտադրել այն:
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ա. Վերլուծե՛ք ուսուցչուհու իրականացրած նախապատրաս
տական աշխատանքը:
բ. Ներկայացրե՛ք հեքիաթը պատմելու ուղղությամբ կատար
վելիք նախապատրաստական աշխատանքի ձեր տարբե
րակը:
գ. Ներկայացրե՛ք երկու հարցաշար, որոնց միջոցով աշակերտ
ները կդիտարկեն.
• բնության պահպանության խնդիրները,
• հեքիաթի կերպարների՝ բնության հանդեպ թույլ տված
սխալներ: (5)
Խնդիր 66
Չորրորդ դասարանում արտադասարանային ընթերցանու
թյան համար հանձնարարվեց Շ. Պերոյի «Կոշկավոր կատուն»
հեքիաթը: (16) Դպրոցի հեքիաթի սրահում ուսուցչուհին իրակա
նացրեց աշակերտների հետաքրքրությունը խթանող աշխա
տանք. իր նախկին աշակերտները, հեքիաթի հերոսների հա
մազգեստներ հագած, այցելեցին աշակերտներին: Նրանցից
յուրաքանչ յուրը պատմեց իր մասին. ո՛վ է ինքը, ի՛նչ առավելու
թյուններ ունի, ի՛նչ կարող է անել և այլն: Այնուհետև ուսուցչու
հին հիշեցրեց, որ աշակերտները տանը պիտի կարդան «Կոշ
կավոր կատուն» հեքիաթը և դասարանում պատմեն: (16)
ա. Վերլուծե՛ք ուսուցչուհու՝ հեքիաթի սրահում իրականացրած
աշխատանքի կրթադաստիարակչական նշանակությունը:
բ. Ներկայացրե՛ք այն աշխատանքը, որը դուք կիրականացնե
իք դասարանում «Կոշկավոր կատուն» հեքիաթի գաղափա
րը բացահայտելու ուղղությամբ: (5, 16)
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Խնդիր 67
Դպրոց ընդունվելու համար ծնողի հետ հարցազրույցի ներ
կայացած երեխան չի պատասխանում ձեր տված հարցերին և
հրաժարվում է խոսել: Հարցազրույցը վարողին նա ընդհանրա
պես չի նայում. աչքերը փախցնում է, ճոճվում կամ բռնում է մայ
րիկի ձեռքը: Ուսուցչի՝ երեխային տված բոլոր հարցերին պա
տասխանում է մայրիկը: Երեխայի արձագանքից զգացվում է,
որ դա նրան դուր չի գալիս:
ա. Վերլուծե՛ք այս երևույթի հնարավոր պատճառները:
բ. Ներկայացրե՛ք այն հարցազրույցի բովանդակությունը, որը
դուք կվարեիք ծնողի և երեխայի հետ:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տեղեկություններ են ձեզ պետք՝ խնդիրը լու
ծելու համար:
Խնդիր 68
Դպրոց ընդունվելու համար երեխաների հետ հարցազրույց
անցկացնելիս նկատում եք, որ երեխաներից մեկը բացարձա
կապես պատրաստ չէ ուսումնական գործունեության: Այնինչ
սեպտեմբերի 1–ին մնացել է ընդամենը երկու ամիս: (5)
ա. Ներկայացրե՛ք ձեր վարած հարցազրույցի մոտավոր բո
վանդակությունը երեխայի և ծնողի հետ:
բ. Ի՞նչ խորհուրդներ կտաք ծնողին և երեխային: Հիմնավորե՛ք
ձեր խորհուրդները:
գ. Դիտարկե՛ք. ի՞նչ է նշանակում պատրաստ լինել դպրոցին:
Խնդիր 69
Սեպտեմբերի 1–ն է: Դուք առաջին դասարանի ուսուցչուհի
եք: Առաջին հանդիպում առաջին դասարանցիների հետ:
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ա. Ներկայացրե՛ք հանդիպման ժամանակ ձեր զրույցի բովան
դակությունը:
բ. Նկարագրե՛ք՝ ինչ կանեք առաջին դասի ժամանակ: Հիմնա
վորե՛ք ձեր քայլերը:
Խնդիր 70
Սովորաբար յուրաքանչ յուր առաջին դասարանում լինում են
4–5 աշակերտներ, ովքեր ուսուցչի 1–2 ընթերցումից հետո այբ
բենարանի էջերի դասանյութերն անգիր են անում: Այս իրողու
թյունը բավականին վտանգավոր է կարդալու կարողության
մշակման գործընթացում: Ուսուցչուհին դասանյութը խմբով
անընդհատ կարդալ է տալիս, որպեսզի բոլոր աշակերտները
պարտադիր ընթերցեն: (5)
ա. Արդյո՞ք ուսուցչուհին մեթոդական սխալներ է թույլ տալիս:
Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու մոտեցումները:
բ. Ինչպե՞ս պետք է կանխել այս երևույթը:
Խնդիր 71
Երրորդ դասարանի ուսուցչուհին որոշեց տարեվերջ յան հան
դեսի ժամանակ աշակերտների միջոցով բեմադրել Հովհաննես
Թումանյանի «Չարի վերջը»: Նա ստեղծագործությունը կար
դաց դասարանում և աշակերտների հետ միասին վերլուծեց
կկվի գործողությունները՝ նրա իրավունքների և պարտականու
թյունների տեսանկ յունից: Այնուհետև աշակերտներին հանձնա
րարեց տանը կարդալ նշված ստեղծագործությունը և բովան
դակությունը ձևափոխել այնպես, որ աղվեսը չհամարձակվի
տանել կկվի ձագերին:
ա. Դիտարկե՛ք հարցազրույցի այն տարբերակը, որը կարող
էր իրականացնել ուսուցչուհին:
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բ. Ներկայացրե՛ք «Չարի վերջը» ստեղծագործության ձեր
տարբերակն այնպես, որ կկուն չկորցնի իր ձագերին:
գ. Վեննի դիագրամի միջոցով համեմատեք «Գայլն ու գառը» և
«Չարի վերջը» ստեղծագործությունների կերպարներին:
(34)
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Որպես կանոն՝ յուրաքանչ յուր դասարանում լինում են աշա
կերտներ, ովքեր գրատախտակին գրելիս չեն կարողանում
«պահպանել տողը». «բարձրանում» են կամ «իջնում»:
ա. Որո՞նք են այդ երևույթի հնարավոր պատճառները:
բ. Ինչպե՞ս օգնել նման աշակերտներին:
գ. Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը գրաճանաչության մեթոդի
կայից ունեցած գիտելիքների և պրակտիկ փորձի տեսան
կյունից:
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Յուրաքանչ յուր օր առաջին դասարանցի Փյունիկի տետրը
բացելով՝ ուսուցչուհին դիմում է դասարանին.
— Երեխանե՛ր, տեսե՛ք՝ որքան գեղեցիկ է գրել Փյունիկը: Փոր
ձե՛ք բոլորդ այդպես գրել:
Ուսուցչուհին միաժամանակ ցուցադրում է երկու–երեք վատ
գրող աշակերտների տետրերը և փնովում դրանք:
ա. Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու նման մոտեցման նպատակահար
մարությունը:
բ. Ներկայացրե՛ք զրույցի շարունակությունը:
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Առաջին դասարանում՝ գրաճանաչության փուլում, ուսուցչու
հին աշակերտներին բացատրում էր յուրաքանչ յուր նոր ուսու
ցանվող հնչ յուն–տառերի էջում առկա տողադարձ արված բա
ռերը: Սակայն աշակերտները դժվարությամբ էին ընկալում ու
սուցչի բացատրությունը, որովհետև ընտրված բառերը ոչ միշտ
էին վերաբերում տողադարձի մատչելի կանոններին:
ա. Ի՞նչ բառեր կընտրեք՝ ստուգելու համար՝ երեխաները յու
րացրել են արդյոք տողադարձի տարրական կանոնները:
բ. Վարժությունների ի՞նչ համակարգ կօգտագործեք հետագա
դասաժամերին՝ տողադարձի վերաբերյալ երեխաների գի
տելիքները կարողությունների վերածելու համար:
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Երրորդ դասարանում իբրև նոր դասանյութ աշակերտներին
հանձնարարվեց Ե. Պետրոսյանի «Վարդավառ» բանաստեղ
ծությունն անգիր սովորել: Հաջորդ օրն աշակերտներն արտա
սանեցին բանաստեղծությունը: Ուսուցչուհին դասի իմաստա
վորման փուլն իրականացրեց՝ գործածելով «Կանխագուշակու
թյան աղ յուսակ» մեթոդական հնարը: (10)
ա. Ներկայացրե՛ք դասարանում իրականացվելիք աշխա
տանքն այդ մեթոդական հնարի գործադրմամբ:
բ. Ձեր կարծիքով ազգային ո՞ր տոների մասին կարելի է պատ
մել երրորդ դասարանցիներին, և այդ դասարանի դա
սագրքում զետեղված ո՞ր դասանյութի հետ կարելի է դրանք
կապել:
գ. Ազգային ավանդույթների հավաքման համար ստեղծե՛ք մի
թղթապանակ: Թղթապանակում հավաքե՛ք նաև այլ ազգե
րի ավանդույթների մասին նման տեղեկություններ:
60

Խնդիր 76
Երրորդ դասարանում աշակերտներն անգիր սովորեցին
Մկրտիչ Կորյունի «Հայրենիքն ու մայրիկը» բանաստեղծությու
նը: Ուսուցչուհին որոշեց «Հայրենիք» թեմայով հանձնարարել
տնային շարադրություն: (10)
ա. Թվե՛ք «Հայրենիք» թեմայով հանձնարարելի շարադրու
թյունների 5 վերնագիր:
բ. Նշե՛ք հայ գրողների այն ստեղծագործությունները (3–4 օրի
նակ), որոնք կնախընտրեք երեխաների համար կարդալ
շարադրության խթանման փուլում: (5, 7)
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Երկրորդ դասարանցիներին ուսուցչուհին հանձնարարեց
գրել «Մեր տունը» վերնագրով շարադրություն: Շարադրության
դասի խթանման փուլում նա աշակերտներին հուշեց, որ կարելի
է գրել նաև, թե ինչ փողոցների խաչմերուկներում է գտնվում
իրենց տունը, ում անունով են դրանք կոչվում, ինչ թանգարան
ներ, արձաններ, պուրակներ կան իրենց տան շրջակայքում և
այլն: Երբ շարադրությունը գրելուց առաջ ուսուցչուհին բանա
վոր ամփոփում էր երեխաների խոսքը, դասարանում տիրում էր
աշխուժություն: Երեխաները ոգևորված պատմում էին իրենց
փողոցի պատմության, մոտակա պուրակի գեղեցիկ տան, քիչ
հեռվում գտնվող հուշարձանի և այլնի մասին: Ուսուցչուհին
հիացած էր նաև աշակերտների գրած շարադրություններով:
ա. Մանկավարժական ի՞նչ հնար օգտագործեց ուսուցչուհին:
բ. Ինչպիսի՞ ճանաչողական խնդիրներ լուծվեցին այս շարա
դրության միջոցով:
գ. Դիտարկե՛ք ուսուցչուհու՝ շարադրությանը նախապատրաս
տող քայլերը մեթոդիկայի տեսանկյունից: (5, 7)
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Երրորդ դասարանցիներին ուսուցչուհին հանձնարարեց տա
նը շարադրություն գրել «Աշնանային տեսարան» վերնագրով:
Աշակերտներին նախապատրաստելու համար ուսուցչուհին
խթանման փուլում ցուցադրեց աշնանային անտառ ներկայաց
նող մի նկար: Նա աշակերտների ուշադրությունը հրավիրեց
նկարի գույների վրա: Աշակերտներն ուսուցչուհու հարցերի օգ
նությամբ պատմեցին նկարում պատկերված աշնանային տե
սարանի մասին: Հաջորդ դասին, երբ աշակերտներն ընթերցե
ցին իրենց գրած շարադրությունները, ուսուցչուհին զգաց, որ
երեխաներին տանն օգնել էին. աշակերտները գործածել էին
բառեր, արտահայտություններ, մտքեր, որոնք ուսուցչուհու կար
ծիքով չկան նրանց ակտիվ բառապաշարում: Ստացվել էին մի
այն նկարագրական շարադրություններ:
ա. Մեթոդական ի՞նչ սխալներ թույլ տվեց ուսուցչուհին շա
րադրության նախապատրաստական փուլում: Հիմնավորե՛ք
ձեր տեսակետը:
բ. Ներկայացրե՛ք «Աշունը մեր բակն է եկել» վերնագրով շա
րադրության նախապատրաստական փուլի բաղադրիչները
(3–րդ դասարանում)՝ օգտագործելով «Բազմանիստ» մեթո
դական հնարը: (10, էջ 20)
գ. Թվե՛ք այն հենակետային բառերը, որոնք ըստ ձեզ անհրա
ժեշտ է առաջարկել աշակերտներին:
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Երրորդ դասարանում ուսուցչուհին հանձնարարեց երեխա
ներին գրել շարադրություն «Գետակը» վերնագրով: Նա խոսեց
այն մասին, թե ինչ օգուտ է տալիս մարդուն բնությունը, ինչպի
սի գետեր կան Հայաստանում, դրանք հանրապետության որ
շրջաններում են հոսում: Նկարագրեց նաև, թե ինչպիսին կարող
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է լինել գետը, երբ են վարարում դրանք և այլն: Շատ մանրա
մասն նախապատրաստական զրույց անցկացնելուց հետո՝ հա
ջորդ դասին, աշակերտներն սկսեցին գրել շարադրությունը:
Մեծ էր ուսուցչուհու հիասթափությունը, երբ սկսեց ստուգել շա
րադրությունները. աշակերտները գրել էին ընդհանուր խոսքեր,
աղքատիկ էր բառապաշարը, բովանդակությունը՝ չոր–ցամաք,
միապաղաղ և միանման:
ա. Վերլուծե՛ք շարադրության խթանման փուլը: Գտե՛ք ուսուց
չուհու սխալները: Հիմնավորե՛ք դրանք:
բ. Ճի՞շտ էր արդյոք շարադրության համար ընտրված վերնա
գիրը, մեկնաբանե՛ք ձեր տեսակետը: (5)
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Ներկայացրե՛ք «Ամառ» թեմայի շուրջ որևէ նկարի բովանդա
կության հիման վրա 4–րդ դասարանում իրականացվող ստեղ
ծագործական շարադրության վերնագրեր: (5, 7) Ընտրե՛ք դրան
ցից մեկը և դիտարկե՛ք շարադրության շուրջ տարվող աշխա
տանքների ընթացքը՝ առաջնորդվելով ԽԻԿ համակարգի բոլոր
փուլերով: (10)
ա. Հիմնավորե՛ք ձեր ընտրած վերնագրերի նպատակահար
մարությունը:
բ. Ներկայացրե՛ք ձեր ընտրած վերնագրերից մեկի շուրջ տար
վող աշխատանքի իմաստավորման փուլը՝ կիրառելով
«Կողմ–դեմ» աղ յուսակի մեթոդը: (33)
Խնդիր 81
Երրորդ դասարանում «Մարդն իր գործով է ճանաչվում» թե
մատիկ խումբն ամփոփելիս ուսուցիչը փորձում էր աշակերտնե
րին օգնել, որ նրանք հիշեն անցած ստեղծագործությունների
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հերոսներին, նրանց բնութագրական գծերը և կատարեն համե
մատություններ, գտնեն հերոսների նկարագրերի ընդհանուր և
տարբերակիչ գծերը: Սակայն դասարանի աշակերտների մեծ
մասը չհասկացավ ուսուցչի հանձնարարությունը: Աշակերտնե
րից միայն մի քանիսն արձագանքեցին ուսուցչի հարցադրում
ներին:
ա. Այս աշխատանքի միջոցով ուսուցչուհին աշակերտների
մտածողության ո՞ր բաղադրիչներն էր փորձում զարգաց
նել:
բ. Ո՞րն էր աշակերտների մեծ մասի չարձագանքելու պատճա
ռը:
գ. Ներկայացրե՛ք այս աշխատանքի ընթացքը մայրենիի դասի
ժամանակ՝ օգտագործելով «Վեննի դիագրամի» հնարավո
րությունները: (34)
Խնդիր 82
Երրորդ դասարանում փոխադրության ժամ է: Ուսուցիչը եր
կու անգամ կարդաց բնագիրը, գրատախտակին գրեց ուղղագ
րական արժեք ունեցող բառերը, աշակերտների հետ միասին
կազմեցին փոխադրության պլանը: Այնուհետև հինգ աշա
կերտներ բնագրի բովանդակությունը վերարտադրեցին պլանի
օգնությամբ: Մեծ էր ուսուցչի զարմանքը, երբ նկատեց, որ բո
լոր աշակերտները փոխադրությունն սկսել էին միևնույն նա
խադասությամբ և նյութը շարադրել էին՝ գործածելով նույն լեզ
վական կառույցները:
ա. Դիտարկե՛ք ուսուցչի թույլ տված սխալները և ձեր կարծիքը
հիմնավորե՛ք մեթոդիկայի սկզբունքներով:
բ. Ներկայացրե՛ք որևէ ստեղծագործություն փոխադրությամբ
գրելու դասի ձեր տարբերակը: (5)
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Խնդիր 83
Դասի ժամանակ երեխաներին առաջարկվեց ունկնդրել հա
մադասարանցիների կողմից՝ Հ. Թումանյանի «Տերևաթափ»
բանաստեղծության անգիր արտասանությունը և որոշել՝ ո՛վ է
լավ արտասանում, ո՛վ՝ վատ:
ա. Ներկայացրե՛ք այդ մեթոդական հնարի առավելություններն
ու թերությունները:
բ. Երեխայի անձի ինչպիսի՞ որակների ձևավորմանն են նպաս
տում ուսուցչի կողմից մտածված մանկավարժական վերո
հիշ յալ հնարները:
գ. Ներկայացրե՛ք դասի հետագա ընթացքը:
Խնդիր 84
Չորրորդ դասարանի ուսուցչուհուն իր աշակերտուհու՝ Նա
րեի վարքը լրջորեն սկսել է մտահոգել: Նա խաղում է միայն
տղաների հետ, ամեն ինչով փորձում է նմանվել նրանց: Նարեի
թե՛ հագուստը, թե՛ շարժուձևը, թե՛ ընտրած բառերն ու արտա
հայտություններն ավելի շատ դարձել են տղայական: Ուսուցչու
հուն մասնավորապես անհանգստացնում են Նարեի տղայա
կան հետաքրքրությունները: Նա դրանք չափազանց տարօրի
նակ է համարում: (8, էջ 40 )
ա. Հիմնավո՞ր են արդյոք ուսուցչուհու մտահոգությունները:
բ. Ներկայացրե՛ք այն հնարավոր զրույցը, որ կարող էր ան
ցկացնել ուսուցչուհին Նարեի մայրիկի հետ:
գ. Լրացուցիչ ի՞նչ տեղեկություններ են պետք խնդիրը լուծելու
համար:
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Խնդիր 85
Երրորդ դասարանի ուսուցչուհին նկատել է, որ իր աշակերտ
Արենը հաճախ է ընկերներին պատմում այնպիսի բաների մա
սին, որոնք իրականում տեղի չեն ունեցել: Արենն ինչ–որ արտա
կարգ դեպքերի, թռչող ափսեների, հողի միջից կամ ծովի հա
տակում գտած հնությունների մասին է պատմում վառ երևակա
յությամբ, ոգևորությամբ: Ուսուցչուհին հատկապես մտահոգ
վեց, երբ իմացավ, որ Արենն ընկերներին պատմել է, թե իր եղ
բայրն օդաչու է և թռիչքի ժամանակ տեսել է այլմոլորակային
ներով լի մի օդանավ: Այնինչ պարզվեց, որ Արենը եղբայր չունի:
(8, էջ 52)
ա. Հիմնավո՞ր են արդյոք ուսուցչուհու մտահոգությունները:
Դիտարկե՛ք ձեր դատողությունները:
բ. Որո՞նք են ծնողների, ուսուցչի, ընտանիքի ավագ անդամնե
րի խնդիրներն Արենին հասկանալու և նրան օգնելու հար
ցում:
Խնդիր 86
Երկրորդ դասարանցի Կարինը շատ լավ կարդում է, պատ
մում, սակայն դժվարությամբ է իբրև տնային աշխատանք հանձ
նարարված բանաստեղծություններն անգիր սովորում: Ծնողը
բողոքում է, որ տանը լարված մթնոլորտ է ստեղծվում, երբ Կա
րինն անգիր ունի սովորելու: «Հաճախ երեք–չորս ժամ չարչար
վում ենք, միևնույնն է, դարձյալ նա չի կարողանում բանաստեղ
ծությունն անգիր արտասանել»,— բողոքում է Կարինի մայրիկը:
ա. Դիտարկե՛ք Կարինի դժվարության առնվազն երկու պատ
ճառ:
բ. Հոգեկան ո՞ր գործընթացով է հիմնականում պայմանավոր
ված որևէ նյութ անգիր սովորելու երեխայի կարողությունը:
66

գ. Ներկայացրե՛ք կրտսեր դպրոցականների՝ կարդացածն ան
գիր սովորելու կարողության ձևավորման մեթոդական շղ
թան:
Խնդիր 87
«Որքան փոքր է երեխան, այնքան ավելի քիչ է ընդունակ
միևնույն ուղղությամբ որևէ կայուն գործողության: Մինչդեռ
բազմազանություն մտցնելով նրա զբաղմունքի մեջ՝ նա կարող
է աշխատել բավականին երկար ժամանակ»,— ասել է մեծ ման
կավարժ Կ. Դ. Ուշինսկին: (8)
ա. Կ. Դ. Ուշինսկու խոսքերը բաժանե՛ք երկու բանալի մտքե
րի: Դրանց շուրջ դատողություննե՛ր կատարեք:
բ. Ուսուցման որ սկզբունքներն են ընկած մեծ մանկավարժի
խոսքերի հիմքում:
Խնդիր 88
Ասում են, թե հազար տարին մեկ են ծնվում
Մեծություններն այս աշխարհի,
Բայց ամեն օր հազար մեծ է աշխարհ գալիս,
Ծնվում են մեծ, բայց չեն թողնում, որ դառնան մեծ:

Պ. Սևակ
ա. Դիտարկե՛ք հանճարեղ բանաստեղծի փիլիսոփայական
դատողությունը մանկավարժահոգեբանական տեսանկյու
նից:
բ. Ի՞նչը կարող է խանգարել «փոքրիկ» մարդուն՝ դառնալ մե
ծություն:
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Խնդիր 89
Ես արծվի ձվից դուրս եկա,
Ճնճղուկներն ինձ հետ մրցեցին,
Խլացրին շառաչը թևերիս
Եվ միայն ծվոցս լսեցին:
Ի՞նչ արած, այդպես պատահեց,
Աշխարհ էր ու բախտ էր աշխարհում,
Ծնվեցի թռչելու համար,
Ինձ առան, հորիկ լծեցին:

Հ. Սահյան
ա. Դիտարկե՛ք Հ. Սահյանի հանճարեղ տողերը մանկավար
ժահոգեբանական տեսանկյունից:
բ. Ներկայացրե՛ք տաղանդավոր երեխաների հետ տարվելիք
աշխատանքի ուղղություններն ու դժվարությունները՝
• ուսուցչի տեսանկյունից,
• ծնողի տեսանկյունից:
Խնդիր 90
Երկրորդ դասարանցի Հեղինեն շատ բարեխիղճ է, խելացի,
սակայն վերջերս մայրիկը բողոքել է ուսուցչուհուն, որ նա մայրե
նիի դասագրքի առաջադրանքներն առանց դժվարությունների և
ճիշտ է կատարում միայն այն ժամանակ, երբ ինքն է կարդում
առաջադրանքը: Մայրիկը միաժամանակ բողոքում է, որ Հեղի
նեն ստիպում է մայրիկին կարդալ առաջադրանքը, հակառակ
դեպքում՝ դժվարանում է և արագ հուսահատվում: (8, էջ 66)
ա. Ներկայացրե՛ք Հեղինեի նման վարքի առնվազն երկու
պատճառ:
բ. Հիմնավո՞ր են արդյոք Հեղինեի մայրիկի մտահոգությունները:
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գ. Ներկայացրե՛ք այն հնարավոր զրույցը, որ կարող էր
անցկացնել ուսուցչուհին Հեղինեի մայրիկի հետ:
դ. Լրացուցիչ ի՞նչ տեղեկություններ են պետք խնդիրը լուծելու
համար:
Խնդիր 91
Ծնողական ժողովի ժամանակ չորրորդ դասարանցի Գրի
գորիի մայրիկը պատմեց, որ իր որդին դժվարանում է ինքնու
րույն շարադրություններ գրել: «Յուրաքանչ յուր այդպիսի հանձ
նարարություն մեր ընտանիքի երեկոն դարձնում է լարված.
Գրիգորին ինքնուրույն չի կարողանում գրել, ես սկսում եմ նրան
օգնել, որի համար ամուսինս մշտապես դիտողություն է անում:
Նա դեմ է այդ օգնությանը»,— բողոքում է մայրիկը: (68)
ա. Ներկայացրե՛ք և քննարկե՛ք շարադրություն գրելիս Գրիգո
րիին օգնելու ուղղությամբ մայրիկին տրվելիք ձեր խոր
հուրդները:
բ. Ի՞նչ կարևոր քայլեր պիտի կատարել չորրորդ դասարանցի
ներին շարադրություն գրելու կարողության ձևավորման
ուղղությամբ:
Խնդիր 92
«Մի միտք, մի դեպք, հոգեկան մի ապրում գրավոր պատմել
նշանակում է շարադրություն գրել, իսկ աշակերտին շարադրու
թյուն գրել սովորեցնել նշանակում է նրան այնպես վարժեցնել,
որ իր մտածածը, դիտածը, ապրածը և զգացածը կարողանա
գրավոր արտահայտել, պատմել պարզ, հասկանալի, մտքերի
տրամաբանական հաջորդականությամբ»:
Գ. Էդիլ յան
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ա. Դիտարկե՛ք հայ մանկավարժ Գ. Էդիլ յանի խոսքերը կրտսեր
դպրոցականների՝ խոսք կառուցելու կարողության ձևավոր
ման գործընթացի մասին:
բ. Ներկայացրե՛ք «Մեր գյուղի մարդիկ» վերնագրով չորրորդ դա
սարանում տրվելիք շարադրության քայլերը ԽԻԿ համակար
գով՝ առաջնորդվելով Գ. Էդիլ յանի դատողություններով և
հայոց լեզվի մեթոդիկայից ունեցած ձեր գիտելիքներով:
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