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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Տարիներ շարունակ ուսուցիչներն առաջադրել են բազմաթիվ հարցեր,
որոնց պատասխանները տրվել են առանձին խորհրդատվությունների
ժամանակ կամ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին,
ինչպես նաև սույն գրքի առաջին մասում: Հեղ ինակներն առավել քան
համոզված են, որ, այդուհանդերձ, ուսուցիչներին մտահոգող հարցերը
սպառվել չեն կարող: Բնականաբար ծնվեց «50 հարց ու պատասխան
դասվարին» ձեռնարկի երկրորդ մասը ստեղծելու գաղափարը՝ ներկա
յացված հարցերի մեծ մասին պատասխանելու միտումով:
Սույն ձեռնարկը բաղկացած է չորս բաժնից՝ չորս թեմատիկ խմբերից,
որոնց ընտրությունը պայմանավորված է մեզ հասցեագրված հարցերի
դասակարգումով: Հեղ ինակները հակված չեն կարծելու, թե այդ հարցե
րի պատասխանները սպառիչ են կամ ավել ին՝պարտադրել ի: Ձեռնար
կում ընդգրկված հարցերի պատասխանները կօգնեն ձեզ ճիշտ կողմ
նորոշվելու աշխատանքային գործ ընթացում: Ներկայացված նյութերից
շատերը նորույթ են պարունակում, հետևաբար, դրանք ոչ միայն տեղե
կատվական արժեք ունեն, այլև ուղղորդում են ուսուցիչների աշխատան
քը, խթանում նրանց քննադատական վերաբերմունքը և առիթ են ստեղ
ծում վիճել ի հարցերի կապակցությամբ քննարկումներ և հետազոտա
կան աշխատանքներ կազմակերպելու համար:
Ձեռնարկը կազմված է հետևյալ թեմատիկ շարքերից.
1. Աշակերտի ինքնուրույնությունն իբրև անձի ձևավորման խթան
2. Հոգեբանական հարցեր
3. Բազմառարկայական ուսուցում
4. Արտադասարանական աշխատանքներ

Հեղ ինակներն իրենց առջև խնդիր չեն դրել հիշ յալ թեմատիկ շարքե
րում ընդգրկված հարցերին սպառիչ և վերջնական պատասխան տալու.
դա վեր է փոքր ծավալ ի գրքույկի մեջ տեղավորելու հնարավորություննե
րից: Պարզապես նպատակ են ունեցել ուշադրություն հրավ իրելու նշված
հարցերի պատասխանների միջուկին և ձեռնարկի փոքր ծավալ ի միջո
ցով ապահովելու դրա գործ ած ության մատչել իությունն ու հետաքրքրու
թյունը:
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
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ԹԵՄԱ 1. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻԲՐԵՎ ԱՆՁԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽԹԱՆ

1.1. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽ ԵՆՔ
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ: ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՎՈՒՄ
ԱՅԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ԵՎ ԱՐԴՅՈ՞Ք ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ԴՐԱՆՑՈՒՄ
Ուսուցիչները հաճախ կիրառում են աշակերտների ակտիվությունը
և ինքնուրույնությունը խթանող հնարներ, և դրանց կիրառմամբ «սովո
րեցնում են» աշակերտներին ինքնուրույն աշխատել: Խորհենք՝ արդյո՞ք
նմանատիպ աշխատանքները կարող են ինքնուրույն աշխատանք հա
մարվել:
Նախ դիտարկենք, թե ինչ տարբերություն կա «ինքնուրույնություն»
և «ինքնուրույն աշխատանք» արտահայտությունների միջև: Ինքնուրույ
նությունը անհատի անձնային որակ է, իսկ ինքնուրույն աշխատանքը՝ ու
սումնական աշխատանքի ձև:
Ինքնուրույնության և ինքնուրույն աշխատանքի միջև գոյություն ու
նի սերտ կապ: Ինքնուրույն աշխատանքը մի կողմ ից՝ արդեն ձեռքբերած
ինքնուրույնության արտահայտումն է, մյուս կողմ ից՝ ինքնուրույնության
զարգացմանը նպաստող միջոց:
Ինքնուրույն աշխատանքը նպաստում է ինքնուրույնության ձևավոր
մանը՝ որպես անհատի որակ: Այն հնարավորություն է ընձեռում իրակա
նացնել անհատական մոտեցման սկզբունքը՝ դրանով իսկ նպաստելով
գիտել իքների գիտակցաբար յուրացմանը:
Կարել ի է ասել, որ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ ող ջ կյանքի ընթաց
քում կատարվող ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում են զարգանում
ճանաչողական կարողություններն ու հմտությունները:
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Ինքնուրույն չի կարող համարվել այն աշխատանքը, երբ երեխաներն
աշխատում են ուսուցչի օգնությամբ, ուսուցչի հետ միասին: Օրինակ՝ ու
սուցիչները հաճախ են առաջադրում գտնել այս կամ այն հարցի պա
տասխանը ընթերցած ստեղծ ագործ ության մեջ, նկարազարդման կապը
ստեղծ ագործ ության բովանդակության համապատասխան հատվածի
հետ և այլն: Անշուշտ, այդ աշխատանքները նպաստում են երեխաների
ինքնուրույնության զարգացմանը: Այդուհանդերձ, երբ այս առաջադ
րանքները երեխաները կատարում են ուսուցչի օգնությամբ, ուսուցչի
հետ միասին և, մանավանդ, երբ դրանց կատարման համար որոշակի
ժամանակ չի տրամադրվում, դրանք դեռևս չեն կարող դիտարկվել իբրև
ինքնուրույն աշխատանք: Իսկ եթե այդ առաջադրանքների կատարման
համար տրամադրվում է որոշակի ժամանակ, և ուսուցիչն անմ իջական
մասնակցություն չի ունենում առաջադրանքի պատասխանը գտնելու
գործ ընթացում, այդ դեպքում վստահաբար կարել ի է ասել, որ իրակա
նացվում է ինքնուրույն աշխատանք:
Տարրական դասարաններում ինքնուրույն է համարվում այն
աշխատանքը, որի ընթացքում սովորողները պարզորոշ պատ
կերացնում են աշխատանքի նպատակը, դրա կատարման կար
գը և կատարում են այն՝ առանց ուսուցչի անմ իջական մասնակ
ցության:
Ինքնուրույն աշխատանքի բնութագրիչներից մեկն էլ այն է, որ կա
տարելուց հետո սովորողները կարողանում են ներկայացնել իրենց աշ
խատանքի արդ յունքները՝ բանավոր կամ գրավոր խոսքով: Ինքնուրույն
աշխատանքն ակտիվ վարժ ությունների համախումբ է, երբ այդ վարժ ու
թյունների կատարման ընթացքում սահմանափակվում է ուսուցչի մի
ջամտությունը, և դրանց կատարման համար պահանջվում է որոշակի
ժամանակահատված:
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Թեմա 1. Աշակերտների ինքնուրույնությունն իբրև անձի ձևավորման խթան

1.2. Ի՞ՆՉ ԴԵՐ ՈՒՆԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Է
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԴՐԱՆՔ
Ուսուցման գործ ընթացում, կրտսեր դպրոցական տարիքից սկսած,
սովորողներին անհրաժեշտ է սովորեցնել ինքնուրույն աշխատել: Տար
րական դասարաններում ինքնուրույն աշխատանքը մեծ գործ ած ություն
ունի: Եթե երեխաները դեռևս փոքր տարիքից սկսած սովորում են ինք
նուրույն աշխատել, ապա այդ կարողությունը դառնում է նրանց սեփա
կանությունն ամբողջ կյանքի ընթացքում:
Ինքնուրույն աշխատանքը դիտարկվում է որպես ուսուցման միջոց:
Անշուշտ, տարրական դասարաններում ինքնուրույն աշխատանքի կազ
մակերպումն ունի որոշակի առանձնահատկություններ:
Նույնիսկ փորձառու ուսուցիչների մի մասը երբեմն չի մտահոգվում
սովորողների ուսումնական գործ ունեության ակտիվացման հարցով:
Նման ուսուցիչներ ունեցող աշակերտը կարող է օգնություն ստանալ
առաջին իսկ դժվարության դեպքում, որի հետևանքով աշակերտն այլևս
առանձնապես ակտիվություն չի դրսևորում խնդրի ինքնուրույն ուղ ինե
րի որոնման գործ ում, քանի որ նրան, իր ցանկացած պահին, տրվում է
պատրաստի արդ յունքը: Երբեմն էլ ուսուցիչը չի հետաքրքրվում, թե ինչ
պես է աշակերտը գտել հարցի պատասխանը: Նա սահմանափակվում է
արդ յունքների ճշտության ստուգումով, ինչը չի բարձրացնում աշակերտի
հետաքրքրությունը՝ առաջադրանքի կատարման համար տարբեր ուղ ի
ների որոնման գործ ում:
Տարրական դասարաններում ուսուցման գործ ընթացում դեռևս գե
րակշռում է աշխատանքի ընդհանուր (ֆրոնտալ) ձևը, երբ աշակերտնե
րի գործ ողությունները հիմնականում կախված են ուսուցչի անմ իջական
հրահանգներից: Այսպիսի գործ ողությունները արգելակում են երեխանե
րի զարգացումը, և արդեն V դասարանում սովորողները հայտնվում են
անօգնական վիճակում՝ գրքի շուրջ իրականացվող ինքնուրույն աշխա
տանքի, առաջադրանքների ինքնուրույն լուծման, ստեղծ ագործ ական
բնույթի աշխատանքների կատարման ընթացքում: Առաջադրանքների
ծավալ ը նրա ուժերից վեր է դառնում, աշխատանքի տեմպը՝ դանդաղ:
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Ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունները ինքնին չեն ձևավորվում,
դրանք անհրաժեշտ է ձևավորել, և դրանում հսկայական դեր ունի ուսու
ցիչը: Երեխաների ինքնուրույնությունը զարգանում է աստիճանաբար,
դրսևորվում է դասից դաս, դասարանից դասարան:
Փորձը ցույց է տալ իս, որ՝
1. Ճիշտ և պարբերաբար կազմակերպված ինքնուրույն աշխատան
քի արդ յունքում սովորողներն առավել խորը և ճկուն գիտել իքներ
են ձեռք բերում, քան այն դեպքում, երբ ուսուցիչն ինքն է մշտապես
պատրաստի գիտել իքներ մատուցում:
2. Ինքնուրույն աշխատանքի շնորհիվ է նորը ճանաչելու ցանկություն
առաջանում: Իսկ այդ ցանկությունը նպաստում է այն կարողու
թյունների զարգացմանը, որոնք պարտադիր են ինքնակրթության
և ինքնակատարելագործման համար:
3. Ըստ դիդակտիկական նպատակի և բովանդակության՝ տարատե
սակ ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումը նպաստում է սո
վորողների ճանաչողական և ստեղծ ագործ ական ունակություննե
րի, մտած ողության զարգացմանը:
4. Ինքնուրույն աշխատանքի անցկացումն ըստ մանրամասն մշակ
ված մեթոդիկայի՝ արագացնում է սովորողների գործնական կարո
ղությունների և հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը:
5. Ժամանակի ընթացքում դասերին ինքնուրույն աշխատանքի պար
բերաբար կազմակերպման և տվյալ առարկայից տրվող տնային
աշխատանքների բազմազան տեսակների հետ դրա համապատաս
խանեցման դեպքում մշակվում են ինքնուրույն աշխատելու հիմնա
րար կարողություններ:
Վերը գրվածից պարզ է դառնում, թե որքան մեծ նշանակություն ու
նի ինքնուրույն աշխատանքը կրտսեր դպրոցականների ուսուցման գոր
ծընթացում:
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1.3. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՈՐՈՇԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԱՅՆ, ՈՐՊԵՍԶԻ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԱԿԵՐՏԻ
ՆԵՐՈՒԺԻՆ
Դպրոցականների ինքնուրույն մտած ողության զարգացման գործ ում
մեծ նշանակություն ունեն ինքնուրույն աշխատանքները: Ինքնուրույն
մտած ողությունը գիտնականներն անձի զարգացման հարցում դիտար
կում են որպես կարևորագույն բնութագրիչ: Որքան ինքնուրույն է մարդն
իր արարքների, որոշումների և գործ ունեության մեջ, այնքան նա հասուն
անհատ է:
Մտած ողության ինքնուրույնությանը բնորոշ են հետևյալ կարողու
թյունները.
• առանձնացնել գլխավորը, տեսնել ընդհանուր օրինաչափությունը և
կատարել ընդհանրացնող եզրահանգումներ,
• հետևողական, տրամաբանորեն հիմնավորել իր գործ ողությունները
և վերահսկել դրանք,
• գիտել իքները կիրառել անծ անոթ պայմաններում՝ հաճախակի բար
դացնելով՝ ստեղծ ագործ աբար, ոչ ստանդարտ մոտեցմամբ,
• ստանալ արդ յունքները՝ առանց օգնության դիմ ելու:
Ընդհանուր առմամբ, տարբերակվում են աշակերտների ինքնուրույ
նության չորս մակարդակ.
Առաջին մակարդակին բնորոշ է պարզ վերարտադրողական ինք
նուրույնությունը: Այս մակարդակի ինքնուրույն գործ ունեությունը հատ
կապես վառ դրսևորվում է վարժ ությունների կատարման ընթացքում,
որոնք պահանջում են գիտել իքների պարզ վերարտադրություն, երբ սո
վորողները, իմանալով կանոնները, իրենց ձեռքի տակ ունենալով պատ
րաստի նմուշը, ինքնուրույն լուծ ում են առաջադրանքները:
Ինքնուրույնության առաջին մակարդակ ունեցող աշակերտն առա
ջադրանքների կատարման ընթացքում անպայման կիրառում է իր ձեռ
քի տակ եղած օրինակը, նմուշը, մեթոդը: Եթե առաջադրանքը փոքր–ինչ
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չի համապատասխանում տրված նմուշին, ապա աշակերտը կդժվարա
նա լուծել այն: Ընդ որում՝ նա հաճախակի հրաժ արվում է կատարել առա
ջադրանքն այն պատճառաբանությամբ, որ այդպիսի առաջադրանքներ
դեռևս չի կատարել:
Ինքնուրույնության երկրորդ մակարդակը կարել ի է անվանել
ընտրով ի ինքնուրույնություն: Այս մակարդակում ինքնուրույնությունը
դրսևորվում է այսպես. աշակերտը մի շարք կանոններից, դատողություն
ների օրինակներից, սահմանումներից և այլն կարողանում է ընտրել մե
կը և կիրառել այն նոր առաջադրանքների ինքնուրույն կատարման գոր
ծընթացում:
Ինքնուրույնության այս մակարդակում սովորողները կիրառում են
մտավոր գործ ողություններ կատարելու կարողություններ՝ համ եմատու
թյուն, վերլուծ ություն, համադրություն և այլն: Վերլուծելով առաջադրան
քի պահանջները՝ աշակերտն ընտրում է արդեն ձեռքբերած գիտել իքնե
րից, կարողություններից այն կարևորը, որն անհրաժեշտ է տվյալ առա
ջադրանքի կատարման համար:
Ինքնուրույնության երրորդ մակարդակը մասնակի–որոնողական
ինքնուրույնությունն է: Այս մակարդակում աշակերտն առաջադրանք
ների կատարման ընթացքում կիրառում է առավել ընդհանրական կա
րողություններ, որոնք ձեռք է բերել այլ առարկաների և այլ թեմաների
ուսուցման ընթացքում: Նա կարողանում է կատարել ինքնավերահսկում
և ինքնագնահատում, կարողանում է ինքնուրույն պլանավորել և կազմա
կերպել իր ինքնուրույն գործ ունեությունը: Սակայն այս մակարդակում
դեռևս աշակերտը չի դրսևորում ստեղծ ագործ ական մոտեցում:
Ինքնուրույնության չորրորդ մակարդակըում ծավալվում է ստեղծ ա
գործ ական–հետազոտական գործ ունեություն:
Ինքնուրույն աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որպեսզ ի
այն համապատասխանի յուրաքանչ յուր աշակերտի կարողություննե
րին, այսինքն՝ ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսվող առա
ջադրանքները պետք է լինեն տարբերակված: Ուսուցիչը պետք է իր հա
մար հստակեցնի տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքի նպատակը՝
ապահովել յուրաքանչ յուր աշակերտի կատարած աշխատանքի առավել
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բարձր արդ յունավետությունը ինչպես դասի ժամանակ, այնպես էլ տա
նը: Դրա համար անհրաժեշտ կլինի հաշվ ի առնել յուրաքանչ յուր աշա
կերտի անհատական առանձնահատկությունները՝ հիշողության, մտա
ծողության, նախապատրաստված ության մակարդակը և այլն:
Կան տարբերակված մոտեցման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. խմբային,
2. զույգով աշխատանք,
3. անհատական ինքնուրույն աշխատանք:
Շատ արժեքավոր է հատկապես խմբային տարբերակված մոտեցու
մը, երբ խմբերը ձևավորվում են որոշակի մոտեցմամբ: Խմբերը ձևավոր
վում են ուսուցչի կողմ ից սովորողների զարգացման տարբեր մակար
դակների հիմքով (կամ գիտել իքների մակարդակը հաշվ ի առնելով կամ
էլ՝ կարողությունները, հետաքրքրությունների շրջանակը):
Թույլ աշակերտների խմբի համար կարել ի է մշակել առաջադրանք
ներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում բարձրացնել ակտիվությունը
գիտել իքների ընկալման, իմաստավորման և ամրապնդման գործ ընթա
ցում, զարգացնում են տրամաբանական մտած ողությունը, նպաստում
են գիտել իքների համակարգմանն ու կատարելագործմանը:
Ուժեղ աշակերտների խմբի համար կարել ի է մշակել առաջադրանք
ներ, որոնք պահանջում են առավել ինքնուրույնություն, մտավոր լարում
և ստեղծ ագործ ական որոնումներ:
Խմբերը կարող են ձևավորվել նաև հենց իրենց՝ աշակերտների ցան
կությունների հիմքով: Այս դեպքում նույն հետաքրքրություններ, աշխա
տանքի նույն ոճ ունեցող աշակերտներն աշխատում են համատեղ:
Դպրոցներում առավել շատ են կիրառում տարբերակված ինքնուրույն
աշխատանքը, որի դեպքում հաշվ ի են առնվում անհատական առանձնա
հատկությունները: Անհատականացումն այս դեպքում իրականացվում է
գլխավորապես այնպես, որ սովորողներին տրվում են ոչ թե միանման
առաջադրանքներ, այլ տարբեր տարբերակներ:
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1.4. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԵՎ
Ի՞ՆՉ ՔԱՅԼԱՇԱՐՈՎ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ
Տարրական դասարաններում ուսուցչի գլխավոր խնդիրն է ուսում
նական գործ ունեություն ծավալելու կարողության ձևավորումը, իսկ դա
հնարավոր է սովորողների ինքնուրույն գործ ունեության ճիշտ կազմա
կերպման միջոցով: Ինչպես ցույց են տվել ուսումնասիրությունները, սո
վորողների ինքնուրույն աշխատանքն ունի որոշակի կառուցվածք: Այն իր
մեջ ներառում է հինգ հիմնական փուլ.
I կազմակերպչական. Սա երեխաների աշխատանքային միջավայ
րի նախապատրաստումն է (բառարանների, հուշաթերթիկների բաշխում,
որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքի ընթացքում): Աշխատանքային
միջավայրի նախապատրաստումը կարևորագույն պայման է արդ յունա
վետ ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման համար:
II նախապատրաստական. Այս փուլում ուսուցիչը սովորեցնում է
կամ մեկ անգամ ևս հիշեցնում է երեխաներին հանգիստ նստել, չխան
գարել ընկերներին, պահպանել լռություն և կարգուկանոն, ուշադիր աշ
խատել, ինքնաստուգում կատարել և այլն, այսինքն՝ այն ամ ենը, ինչը
կապահով ի աշխատանքի արդ յունավետությունը:
III կողմնորոշիչ. Այս փուլ ի ընթացքում աշակերտը ծանոթանում է
առաջադրանքի բովանդակությանը: Նա, ստանալով առաջադրանքը,
ընթերցում կամ վերընթերցում է պայմանը, դիտարկում է առարկան կամ
գծագիրը, ընթերցում է տեքստը և այլն: Այս փուլ ի ընթացքում սովորողն
իմաստավորում է առաջադրանքը, առանձնացնում է, թե ինչ է տրված,
ինչ պետք է իմանալ կամ կատարել, ինչպիսի գիտել իքներ և գործ ողու
թյուններ են պահանջվում աշխատանքի կատարման համար: Երեխանե
րը ծանոթանում են հուշաթերթիկի բովանդակությանը: Բացի դրանից,
այս փուլում ուսուցիչը կարող է բաշխել աշխատանքի պլանը: Պլանը կա
րել ի է գրառել նաև գրատախտակին: Գրատախտակին փակցվում են
նաև թեմայի շուրջ մշակված պաստառները, գծապատկերները և այլն:
Այս փուլում ձևավորվում է ուսումնական աշխատանք ծավալելու կարևո
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րագույն կարողություններից մեկը՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ
նյութեր ընտրելու կարողությունը:
IV հիմնական փուլ. Այս փուլում կատարվում է ինքնուրույն աշխա
տանքը:
V ամփոփիչ փուլ. Այս փուլ ի ընթացքում կատարվում է անդրա
դարձ: Ուսուցիչը գնահատում է, քննարկում, վերլուծ ում ամբողջ դասա
րանի աշխատանքի ընթացքը, արդ յունքները:
Կարծ ում ենք, որ նպատակահարմար է առաջադրանքի կատարման
ստուգման համար առանձնացնել ևս մեկ կառուցվածքային փուլ՝ VI
(ստուգիչ) փուլ, որի ընթացքում աշակերտը, կատարելով առաջադ
րանքը, ինքն իր սեփական նախաձեռնությամբ ստուգում է աշխատանքը
և գնահատում այն (ճի՞շտ է կատարել այն, թե՞ ոչ), այսինքն՝ իրականաց
նում է ինքնաստուգում և ինքնավերահսկում:
Սովորողների ինքնուրույն աշխատանքը կազմակերպել իս ուսուցիչը
հիմնականում պետք է կարողանա պատասխանել հետևյալ հարցերին.
• տվյալ ուսումնական նյութի ուսումնասիրման գործընթացի ո՞ր փու
լում է նպատակահարմար կազմակերպել ինքնուրույն աշխատանքը,
• ինքնուրույն աշխատանքի ի՞նչ տեսակներ կարել ի է ընտրել և կիրա
ռել գիտել իքների ստուգման փուլում:
Հատկապես տարրական դասարաններում ինքնուրույն աշխատանքի
կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ է կիրառել բազմազան մեթո
դական երաշխավորություններ, հուշաթերթիկներ, հրահանգներ: Դրանք
նպաստում են արագ յուրացնել գործ ողությունների որոշակի հաջորդա
կանություն կատարելու և սեփական գործ ունեությունը կազմակերպելու
համար անհրաժեշտ կարողությունները:
Ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները մշակվում են նպատա
կաուղղված վարժ ությունների և աստիճանաբար բարդացող առաջադ
րանքների միջոցով: Մինչ ինքնուրույն աշխատանքի համար առաջադ
րանքներ առաջադրել ը, այդ առաջադրանքների տեսակները յուրացվում
են նախապես ուսուցչի հետ միասին կատարվող աշխատանքների մի
ջոցով: Այնուհետև առաջադրանքների այս կամ այն մասը կատարում
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են աշակերտները, և, վերջապես, նրանք հնարավորություն են ունենում
ամբողջ առաջադրանքը կատարել ինքնուրույն: Ուսուցիչը պետք է որո
շի առաջադրանքների տեսակը, դրա տեղ ը դասի ընթացքում, բացատ
րի նպատակը և կատարման քայլերի հաջորդականությունը, հետևի սո
վորողների աշխատանքին՝ անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելով
օգնություն առանձին աշակերտներին: Աշխատանքի ստուգումը ևս կա
տարվում է ուսուցչի ղեկավարությամբ: Վերջինս արդ յունքների քննարկ
մանը մասնակից է դարձնում ամբողջ դասարանին:
Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման փորձը ցույց է տալ իս, որ
դրանց արդ յունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ են որոշակի
պայմաններ: Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը.
1. Ինքնուրույն աշխատանքը պետք է պարբերաբար անցկացվ ի, որ
պեսզ ի ուսումնական նյութի յուրացման գործ ընթացն առավել ար
դյունավետ ընթանա:
2. Սովորողներն անպայման պետք է նախապատրաստված լինեն այդ
աշխատանքը կատարելու:
3. Առաջադրանքների կատարման նպատակը պետք է հստակ ձևա
կերպել: Ինքնուրույն աշխատանքը կարող է հաջողությամբ ան
ցկացվել միայն այն դեպքում, երբ սովորողները պարզորոշ գիտակ
ցեն աշխատանքի նպատակը և ձգտեն հասնել դրան: Այս պայմանի
թերագնահատման դեպքում սովորողները, չհասկանալով աշխա
տանքի նպատակը, ստիպված են աշխատանքի ընթացքում բազ
մակի անգամ դիմ ել ուսուցչին՝ պարզաբանման նպատակով: Այս
ամ ենը հանգեցնում է ինքնուրույնության մակարդակի իջեցմանը
և ժամանակի անիմաստ կորստին: Ինքնուրույն աշխատանքի հա
ջողությունը պայմանավորված է սովորողների նպատակասլացու
թյամբ: Նպատակասլացությունը սովորողների ինքնուրույն աշխա
տանքը դարձնում է գիտակցված, իմաստավորված, առաջացնում է
հետաքրքրություն դրա նկատմամբ:
4. Անհրաժեշտ է պահպանել ստուգման ու ինքնաստուգման, գնա
հատման ու ինքնագնահատման համամասնությունը:
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5. Կարևոր է նաև ճիշտ համակցել ինքնուրույն աշխատանքը ուսում
նական գործ ունեության այլ ձևերի հետ:
6. Ինքնուրույն աշխատանքների համար առավել գործ ադրել ի են ճա
նաչողական վարժ ությունները, որոնք զարգացնում են դպրոցակա
նի ստեղծ ագործ ական ակտիվությունը՝ որպես անձնային որակ,
որպես խնդիրը տեսնելու ունակություն:
7. Տարբեր վարժ ությունների կատարման ընթացքում անհրաժեշտ
է մշակել գործ ողությունների կազմակերպման հստակ պլան, որը
կնպաստի աշխատանքի արդ յունավետության բարձրացմանը:
8. Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հաճախակի ինքնու
րույն աշխատանքի ընթացքում աշակերտի դժվարությունները պայ
մանավորված են ոչ թե գիտել իքների պակասով, այլ նրա՝ գործ ո
ղությունները պլանավորելու անկարողության հետ: Ուստի, յուրա
քանչ յուր թեմայի շուրջ աշխատանքների ընտրության ընթացքում
հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այն կարողությունների և
հմտությունների ձևավորման և զարգացման վրա, որոնք անհրա
ժեշտ են այդ առաջադրանքները կատարելու համար: Բացի դրա
նից, ինքնուրույն աշխատանքի հաջողությունը պայմանավորված է
առաջադրված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ, ուսում
նական գործ ընթացում արդեն ձևավորված կարողությունների և
հմտությունների առկայությամբ:
9. Ինքնուրույն աշխատանքի արդ յունավետության համար կարևոր է
նաև հստակ հրահանգներ տալ ը: Հրահանգները տալ իս է ուսուցի
չը բանավոր, գրավոր կամ զննականության միջոցով՝ ինքնուրույն
աշխատանքն սկսելուց առաջ: Ուսուցիչը հստակ պարզաբանում է
աշխատանքի նպատակը և նշում է (այս կամ այն չափով) առաջադ
րանքի կատարման միջոցները, հնարները:
10. Ինքնուրույն աշխատանքը միայն այն դեպքում է արդ յունավետ
ընթանում, երբ դպրոցականները գիտակցում են, հաշվետու են լի
նում ինչպես վերջնական արդ յունքների, այնպես էլ այն սխալների
հարցում, որոնք աշխատանքի ընթացքում թույլ են տվել նրանք: Այ
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սինքն՝ մեծ դեր է խաղում աշխատանքի վերլուծ ությունը՝ ուսուցչի
ղեկավարությամբ:
11. Ինքնուրույն աշխատանքը չպետք է լինի շատ պարզ, սովորողների
մտավոր ունակությունների զարգացման մակարդակից ցածր: Ինք
նուրույն աշխատանքի աստիճանաբար բարդացումն իրականաց
վում է հիմնականում երեք ուղղություններով.
1) առաջադրանքների ծավալ ի մեծ ացման և հատկացվող ժամա
նակի ավելացման ուղ իով,
2) առաջադրանքի բովանդակության բարդացման ուղ իով,
3) հրահանգներն աստիճանաբար կրճատման ուղ իով:
12. Շատ կարևոր է ինքնուրույն աշխատանքի կատարման ստուգու
մը: Յուրաքանչ յուր ինքնուրույն աշխատանք անհրաժեշտ է ստու
գել, ամփոփել արդ յունքները, որոշել, թե ինչն է ստացվել, ինչի վրա
պետք է ուշադրություն դարձնել: Անհրաժեշտ է գիտակցել սխալ
ներն ի հայտ գալու պատճառները, գտնել ուղ իներ՝ դրանք շտկելու
համար: Հենց հատկապես ինքնուրույն աշխատանքի կատարման
ընթացքում է հնարավորություն ստեղծվում բացահայտելու սխալ
ների պատճառները և, հետևաբար, նաև ճիշտ պլանավորելու սովո
րողների ինքնուրույն աշխատանքը:
Ինքնուրույն աշխատանքի արդ յունքների վերլուծ ության միջոցով ու
սուցիչը հստակ տեսնում է աշակերտի առաջընթացը:
Առհասարակ, ինքնուրույն աշխատանքի արդ յունավետությունը մե
ծապես կախված է ուսուցչի՝ այդ աշխատանքի հետ կապված մի շարք
գործ առույթներից: Ուսուցիչը պետք է ստեղծի այնպիսի իրավ իճակ, որ
տեղ աշակերտները ոչ թե ստիպողաբար կատարեն ինքնուրույն աշխա
տանքը, այլ՝ իրենց կամքով և հաճույքով:
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1.5. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է
ԿԻՐԱՌԵԼ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Ինքնուրույն աշխատանքի հիմնական տեսակները կարել ի է դասա
կարգել ըստ մի քանի հատկանիշների, որոնք միևնույն ինքնուրույն աշ
խատանքը բնութագրում են տարբեր տեսանկ յուններից: Ինքնուրույն
աշխատանքի տեսակները ներկայացնենք աղ յուսակի տեսքով.
Ինքնուրույն աշխա
Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներ
տանքի դասակար
գում՝ ըստ հատկա
նիշների
1. Ըստ ուսումնա 1. Հիմնարար գիտել իքների կրկնությանը և նոր նյութի
կան նպատակների ընկալմանը նախապատրաստող
2. Նոր նյութի ուսումնասիրությանը նպաստող
3. Գիտել իքները համակարգող
4. Որոշակի կարողություններ զարգացնող
5. Ստուգող, վերահսկող
2. Ըստ ճանաչողա 1. Ըստ տրված նմուշի (օրինակ՝ գրել տառեր, թվեր,
կան
գործ ունեու սոսնձել տուփ և այլն), այսինքն՝ աշխատանքներ,
թյան բնույթի
որոնք առավելապես հիմնված են ընդօրինակման
վրա: Այսպիսի աշխատանքների կատարման ընթաց
քում աշակերտների ինքնուրույն գործ ողությունները
սահմանափակվում են պարզ վերարտադրմամբ՝ ըստ
նմուշի կրկնելով գործ ողությունները: Այնուամ ենայնիվ,
այսպիսի աշխատանքների դերը բավականին մեծ է:
2. Կառուցողական, որոնք ստեղծագործական մոտեցում
են պահանջում: Ընդ որում՝ կամ ցույց են տալիս առարկան,
որի շուրջ պետք է աշխատեն, կամ էլ նշում են հարցը, թե
ման, որը պետք է բացահայտեն: Օրինակ՝ պատրաստել
որևէ խաղալիք, հորինել շարադրություն որևէ թեմայով և
այլն: Սովորողներին տրվում է որոշակի ազատություն, ինք
նուրույնություն ինչպես բովանդակության որոշման, այն
պես էլ աշխատանքի հնարների ընտրության մեջ:
Կառուցողական ինքնուրույն աշխատանքները սովո
րեցնում են վերլուծել իրադարձությունները, երևույթ
ները, փաստերը, ձևավորում են ճանաչողական գոր
ծունեության հնարները և մեթոդները կիրառելու
կարողությունները, նպաստում են ճանաչողության
նկատմամբ ներքին դրդապատճառների զարգաց
մանը, պայմաններ են ստեղծ ում դպրոցականների
մտավոր ակտիվության զարգացման համար: Այս տի
պի ինքնուրույն աշխատանքները հիմք են ձևավորում
աշակերտի ստեղծ ագործ ական գործ ունեության հե
տագա զարգացման համար:
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3. Ստեղծ ագործ ական–հետազոտական, որոնք
երեխաների ինքնուրույն գործ ունեության գագաթ
նակետն են: Այդ աշխատանքներն ամրապնդում են
գիտել իքների ինքնուրույն որոնման հմտությունները:
Դրանք ստեղծ ագործ ող անձի ձևավորման արդ յունա
վետ միջոցներից են:
Ստեղծ ագործ ական բնույթի ինքնուրույն աշխատանք
ները հնարավորություն են ընձեռում աշակերտներին
ձեռք բերել իրենց համար սկզբունքորեն նոր գիտե
լիքներ:
3. Ըստ կազմա 1. Ընդհանուր (ֆրոնտալ), երբ բոլոր սովորողները
կերպման ձևի
կատարում են միևնույն աշխատանքը:
2. Խմբային, երբ սովորողների տարբեր խմբեր աշ
խատում են տարբեր առաջադրանքների վրա:
3. Անհատական, երբ սովորողներից յուրաքանչ յուրն
աշխատում է հատուկ առաջադրանքների վրա:
4. Ըստ դիդակտիկ 1. Աշխատանք դասագրքով, տեղեկատու գրա
նյութերի
գործ ա կանության շուրջ (բառարաններ, հանրագիտարան
ծության
ներ և այլն): Տարրական դասարաններում մեծ տեղ են
հատկացվում գրքի, գեղարվեստական տեքստի, նկա
րազարդման շուրջ կատարվող ինքնուրույն աշխա
տանքներին:
Գրքի շուրջ ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը
սովորելուն նպաստող ամ ենակարևոր կարողություն
ներից է: Առանց այդ կարողության տիրապետման
հնարավոր չէ իրականացնել ուսումնական գործ ըն
թացը, հնարավոր չէ իրականացնել գիտել իքների լի
արժեք յուրացումը, քանի որ յուրացման գործ ընթացի
կարևոր կառուցվածքային տարրերը, ինչպիսիք են՝
իմաստավորումը և ամրապնդումը, իրականացվում
են դասագրքի շուրջ կատարվող աշխատանքի ընթաց
քում: Գրքի շուրջ աշխատելու կարողություն չունենալու
պատճառով ուսումնական աշխատանքն աշակերտի
համար դառնում է տանջալ ի աշխատանք:
Գրքի շուրջ աշխատելու կարողությունների զարգա
ցումն իրականացվում է բոլոր առարկաների դասերի
ընթացքում:
2. Շարադրություններ (ըստ հենակետային բառերի,
նկարների շուրջ և այլն):
3. Դիտումներ և գործնական աշխատանքներ:
Դիտումների համար որպես դիտարկվող առարկաներ
կարող են լինել շրջապատող առարկաները և երևույթ
ները: Սովորողները հաշվում են, չափում, ստեղծ ում:
Նրանք դիտարկում են առարկաները և երևույթներն
անմ իջականորեն բնության մեջ, անցկացնում են փոր
ձեր՝ կատարելով գործնական աշխատանքներ:
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Դիտարկումների, փորձերի, գործնական և լաբորա
տոր աշխատանքների հետ կապված ինքնուրույն աշ
խատանքներն ունեն շատ մեծ նշանակություն, քանի
որ նպաստում են աշակերտների դիտողունակության,
հետազոտական կարողությունների և հմտությունների
զարգացմանը:
4. Աշխատանք՝ բաշխիչ նյութերի կիրառմամբ:
5. Գրաֆիկական աշխատանքներ:
6. Ինքնուրույն աշխատանքներ, որոնք կապված են
դիդակտիկ նյութերի ստեղծման հետ: Սովորողնե
րը պատրաստում են ինքնաշեն գրքեր, «Ես և շրջակա
առարկայի» ալբոմներ, զանազան թեմաներով քար
տեր և այլն:
5. Ըստ կատարման 1. Դասարանում
տեղ ի
2. Արտադասարանական կամ արտադպրոցական ու
սումնական միջոցառումների ժամանակ
3. Տանը

1.6. Ի՞ՆՉ ԾԱՎԱԼՈՎ ԵՎ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ
Նախ՝ այն մասին, թե ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ ինքնուրույն աշ
խատանք կատարելու համար:
Աշակերտի՝ ինքնուրույն աշխատել չկարողանալու հիմնական պատ
ճառն այն է, որ նրան չեն սովորեցրել, թե ինչպես ինքնուրույն աշխատել:
Երեխաները ոչ միշտ են կարողանում և դրսևորում ունակություն՝ առանց
մեծ ահասակի օգնության հաղթահարել ուսումնական և արտադասա
րանական առաջադրանքները: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է.
1) Հոգեբանական պատրաստված ություն, այսինքն՝ զարգացնել
աշակերտի կարողությունը՝ աշխատանքը կատարելու համար հո
գեբանորեն անհրաժեշտ իրավ իճակ ստեղծելու հարցում:
2) Երեխան պետք է յուրացնի ինքնավերլուծ ության և ինքնագնա
հատման տարրական կարողությունները:
3) Երեխան պետք է յուրացնի ինքնուրույն աշխատանքի կատարման
քայլերը և իր ուսումնական գործ ողությունների ընդհանուր ար
դյունքը կանխատեսելու կարողությունները:
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4) Առաջադրանքի կատարման համար երեխան պետք է ցուցաբերի
նախաձեռնողականություն և ստեղծագործական կարողություններ:
Ընդունենք, որ վերոհիշ յալ պայմաններն առկա են. ուսուցչին ուրիշ
ի՞նչ հարցեր պետք է մտահոգեն.
1. Առաջադրանքների ծավալը պլանավորելու համար անհրաժեշտ
է հաշվի առնել սովորողների աշխատանքի տեմպը: Եվ որպեսզի
ժամանակը ճիշտ պլանավորվի, առաջարկում ենք ուսուցիչներին,
որ իրենք նախապես կատարեն ինքնուրույն աշխատանքի համար
պլանավորված առաջադրանքը: Այդ դեպքում մեկ առաջադրանքի
կատարման համար ուսուցչի ծախսած ժամանակն անհրաժեշտ է
բազմապատկել երեքով, հենց մոտավորապես այդքան րոպե է ան
հրաժեշտ առաջադրանքի կատարման համար: Առաջադրանքի կա
տարման ընթացքում ուսուցիչը կարող է հասկանալ, թե ինչ տարրեր
կարող են արգելակել կամ արագացնել սովորողների աշխատանքը:
2. Սովորողների ինքնուրույն ուսումնական գործ ունեության համար
նախատեսված առաջադրանքների բնույթն անհրաժեշտ է աստի
ճանաբար բարդացնել:
3. Ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված առաջադրանք
ները պետք է նպաստեն դրանց նկատմամբ հետաքրքրության զար
գացմանը:
4. Սովորաբար, աշակերտները ոչ միաժ ամանակ են ավարտում ինք
նուրույն աշխատանքը: Ինքնուրույն աշխատանքների համար առա
ջադրանքներ ընտրել իս անհրաժեշտ է հաշվ ի առնել, որ գիտել իքնե
րի, կարողությունների և հմտությունների յուրացման գործ ընթացի
համար սովորողներից պահանջվում է տարբեր ժամանակահատ
ված: Այդ պատճառով նպատակահարմար է նախապես պատրաս
տել լրացուցիչ առաջադրանքներ արագ աշխատող աշակերտների
համար:
5. Դժվար է ընտրել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք համապա
տասխանում են բոլոր աշակերտների ներուժին: Այդ պատճառով
նպատակահարմար է առաջադրել տարբերակված առաջադրանք
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ներ՝ հաշվ ի առնելով սովորողների առանձին խմբերի պատրաստ
ված ության մակարդակը:
Սակայն պետք է նշել, որ ըստ բարդության աստիճանի տարբեր
առաջադրանքներ ընտրել ը բավականին բարդ է: Ընտրել հեշտ
առաջադրանք, որը համապատասխանում է թույլ աշակերտի նե
րուժին, դժվար չէ: Բայց դա փոքր–ինչ վտանգավոր է: Եթե թույլ
կարողություններ ունեցող աշակերտը դասից դաս անընդհատ նույ
նատիպ պահանջով դյուրին աշխատանք կատարի, ապա այդպես
հնարավոր է արգելակվ ի նրա մտավոր զարգացումը, ուստի այդպի
սի սովորողների համար ճանաչողական առաջադրանքների ընտ
րության ընթացքում ուսուցիչն իր առջև նպատակ է դնում. սկզբում
աշխատանքում ներառել պարզ առաջադրանքներ, ապա աստիճա
նաբար ներմուծել առավել բարդ առաջադրանքներ:
Առաջադրանքների բովանդակությունը պետք է մատչել ի լինի
աշակերտին, հենված լինի երեխաների կենսափորձի վրա, բայց
միևնույն ժամանակ գտնվ ի նրանց զարգացման «մ երձակա գո
տում», պարունակի որոշակի դժվարություն, որը երեխան կարող է
հաղթահարել:
6. Ցանկալ ի է, որ ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված
առաջադրանքներն աշակերտներից պահանջեն կամային ջանքեր:
7. Ցանկալ ի է ինքնուրույն աշխատանքի համար առաջադրել այնպիսի
առաջադրանքներ, որոնց կատարման ընթացքում աշակերտները
գիտել իքները կիրառեն նոր իրավ իճակներում: Միայն այդ դեպքում
ինքնուրույն աշխատանքը կնպաստի սովորողների ճանաչողա
կան ունակությունների ձևավորմանը և նախաձեռնողականության
դրսևորմանը:
8. Յուրաքանչ յուր թեմայի շուրջ առաջադրանքների ընտրության ըն
թացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել հասկացության
բոլոր հատկանիշների բազմակողմանիորեն ամրապնդմանը, հս
տակ առանձնացնել այն կարողություններն ու հմտությունները,
որոնք անհրաժեշտ է ձևակերպել և ամրապնդել: Առաջադրանքնե
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րի պատահական ընտրությունը կարգելակի ինքնուրույն աշխա
տանքի արդ յունավետության բարձրացմանը:

1.7. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Է ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ՊԼԱՆԱՎՈՐԻ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐՆ Ի՞ՆՉ ՁԵՎՈՎ ԿԱՐԵԼԻ
Է ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ
Ինքնուրույն առաջադրանքները կարելի է առաջադրել հետևյալ կերպ.
1. Դրանք կարող են լինել անհատական քարտեր: Քարտերի մեջ տեղ
կգտնեն հիմնական առաջադրանքները և օգնող, աջակցող հրա
հանգները: Ընդ որում՝ թույլ աշակերտները ստանում են առաջադ
րանքներ՝ օգնության տարրերով, միջին կարողություններով աշա
կերտները ստանում են հիմնական առաջադրանքները, իսկ ուժեղ
ները՝ այդ առաջադրանքների բարդեցված տեսակները:
2. Կարել ի է առաջադրանքներն իրենց պահանջներով գրառել գրա
տախտակին: Ամբողջ դասարանը կաշխատի գրատախտակին գր
ված առաջադրանքների շուրջ, իսկ աշակերտների մի մասը կստա
նա քարտեր–հուշաթերթիկներ:
3. Առաջադրանքները կարել ի է տարբերակներով գրառել գրատախ
տակին. առաջին տարբերակը ինքնուրույն աշխատանքի հիմնա
կան տարբերակն է, իսկ մյուսները նախատեսվում են թույլ և ուժեղ
աշակերտների համար: Դրանք գրվում են գրատախտակի աջ ու
ձախ կողմ երում և նշվում են տարբեր գույնի շրջանակներով: Աշա
կերտին իրավունք է տրվում ընտրելու տարբերակը:
4. Քարտերի վրա զետեղված առաջադրանքները կարող են լինել նաև
համալ իր, այսինքն՝ ունենան միաժ ամանակ և՛ օգնության, և՛ բար
դեցման տարրեր (օրինակ՝ կատարի՛ր առաջադրանքն ըստ նմուշի
և կազմ ի՛ր դրա նման առաջադրանք):
5. Գրատախտակին գրվում է գրառումը, որը կազմված է որոշակի քա
նակությամբ մասերից: Թույլ աշակերտները կատարում են աշխա
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տանքի առաջին և երկրորդ մասերը, ուժեղ աշակերտները՝ երկրորդ
և երրորդ մասերը:
Ինքնուրույն գործ ունեության կազմակերպումն ու անցկացումը պա
հանջում է հատուկ մոտեցում: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է մանրա
մասն մշակել դասի պլանը, որոշել ինքնուրույն աշխատանքի տեղ ը դասի
ընթացքում, բովանդակությունը, դրա կազմակերպման ձևերն ու մեթոդ
ները: Միայն այս դեպքում ինքնուրույն գործ ունեությունն արդ յունա
վետ կընթանա: Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում
անհրաժեշտ է մտորել նաև սովորողներին ցուցաբերվող օգնության և
ստուգման ձևերի մասին:
Այսինքն՝ ինքնուրույն աշխատանքի արդ յունավետ ընթացքի կարևոր
բաղադրիչներից է ուսուցչի կողմ ից ուսումնական աշխատանքի պլանա
վորումը, որից առավելապես կախված է ուսումնական պարապմունքնե
րի որակը: Գոյություն ունի երկու տեսակ պլանավորում.
ա) հեռանկարային, որը տեղ է գտնում թեմատիկ պլաններում, որոշ
վում են համապատասխան գործնական աշխատանքները, էքսկուր
սիաները, նախանշվում են գրավոր աշխատանքները և այլն,
բ) ընթացիկ, որը մշակվում է առանձին դասերի ընթացքում:
Պլանավորելով ինքնուրույն աշխատանքները՝ անհրաժեշտ է.
1. Անպայման որոշել դրա տեղ ը դասի կառուցվածքում:
2. Որոշել ինքնուրույն աշխատանքի ծավալ ը, որը կարող է կախված
լինել սովորողների նախապատրաստված ության մակարդակից,
ինչպես նաև ուսումնասիրվող նյութի բարդությունից:
3. Նախատեսել աշխատանքի բարդության մակարդակը, ծավալ ը,
հնարավոր սխալները, դժվարությունները, որոնք կարող են ծագել
երեխաների մոտ՝ այդ աշխատանքի կատարման ընթացքում:
4. Ինքնուրույն աշխատանքն անհրաժեշտ է պլանավորել ինչպես ըստ
ձևի, այնպես էլ՝ ըստ բովանդակության:
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5. Պլանավորել ինքնուրույն աշխատանքին տրամադրվող ժամաքա
նակը (ոչ ավել ի, քան 15–20 րոպե):
6. Ընտրել համապատասխան դիդակտիկ նյութերը, հրահանգները,
գծապատկերները, բաշխիչ նյութերը, որոնք կնպաստեն ինքնու
րույն աշխատանքի արդ յունավետ կատարմանը, հնարավոր սխալ
ների կանխմանը, ինքնուրույն աշխատանքի նկատմամբ հետաքրք
րության առաջացմանը:
7. Որոշել ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման և ինքնաստուգման
միջոցները:

1.8. ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ
Մինչև վերջին ժամանակներս կրտսեր դպրոցականներին առաջա
դրվում էին ինքնուրույն աշխատանքներ, որոնք նպատակաուղղված էին
արդեն ձեռքբերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը: Այս աշխատանքներն աշակերտ
ների առջև դնում են ոչ թե նոր խնդիրներ, այլ անմիջականորեն ուսուցչի
ղեկավարությամբ արդեն կատարված աշխատանքների նմանակումներ:
Փորձը, սակայն, ցույց է տալ իս, որ տարրական դասարանների սովո
րողների համար հասանել ի են նաև նոր գիտել իքների ուսումնասիրմանը
և յուրացմանը նպաստող ինքնուրույն աշխատանքները:
Ինքնուրույն աշխատանքներ կարել ի է կազմակերպել և՛ նոր նյութի
հաղորդման ընթացքում, և՛ ամրապնդման, և՛ ստուգման ընթացքում,
նայած թե ինչ նպատակ է հետապնդում տվյալ ինքնուրույն աշխատան
քը: Չպետք է մոռանալ տարբեր ուսումնական նպատակներով ինքնու
րույն աշխատանքի կազմակերպման հնարավորությունների մասին:
Դրանք կարող են նպատակաուղղված լինել՝ նախապատրաստե
լու ինչպես սովորողների նոր գիտել իքների յուրացումը, ամրապնդումը,
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ընդլայնումը, այնպես էլ կարողությունների և հմտությունների մշակումը,
ամրապնդումը և կատարելագործ ումը:
Նոր գիտել իքների ուսումնասիրմանը և յուրացմանը նպաստող ինք
նուրույն աշխատանքները կարել ի է դիտարկել որպես որոշակի աստի
ճան՝ նոր գիտել իքների ինքնուրույն ձեռքբերման կարողությունների
զարգացման գործ ում:
Սակայն նոր նյութի ուսումնասիրությանը, նոր խնդիրների լուծմանը
նպատակաուղղված ինքնուրույն աշխատանքի կատարմանը սովորող
ներին պետք է նախապատրաստել, այսինքն՝ սովորեցնել երեխանե
րին ինքնուրույն ընթերցել դասագրքում, գրատախտակի, քարտի վրա
գրված առաջադրանքը, հասկանալ կատարվել իք աշխատանքի հաջոր
դական քայլերը, կատարել դրանք և արդ յունքում եզրահանգումներ կա
տարել և այլն:
Անհրաժեշտ է հիշել, որ արդեն սովորած գիտել իքների ամրապնդմա
նը, ստուգմանը նպաստող ինքնուրույն աշխատանքների և նոր նյութի
ուսումնասիրությանը նպաստող ինքնուրույն աշխատանքների միջև ու
սուցչի բացատրության և սովորողների ինքնուրույն գործ ունեության
հարաբերակցությունն էականորեն փոփոխվում է: Ուսումնական նյութի
առանձնահատկությունից և ուսուցման գործ ընթացի տրամաբանությու
նից կախված այդ հարաբերակցությունը կրում է բազմազան բնույթ:
Կարել ի է տարբերակել նոր նյութի ուսումնասիրության ընթաց
քում ուսուցչի և աշակերտի գործ ունեության համապատասխանության
հետևյալ տեսակները.
Առաջին. ուսուցիչն ինքը չի շարադրում նոր նյութը, այլ ընդամ ենը
կազմակերպում է այդ նյութի շուրջ ինքնուրույն աշխատանքը: Նա սովո
րողներին հարցեր, առաջադրանքներ է առաջադրում տվյալ նյութի շուրջ,
այնուհետև ցույց է տալիս դրանց կատարման միջոցները, ստուգում է, թե
ինչպես են կատարել առաջադրանքները և կատարում է անհրաժեշտ լրա
ցումներ ու ճշգրտումներ: Այդպիսի դասերն արդյունավետ են ընթանում
այն դեպքում, երբ այդ առաջադրանքներն օրգանապես կապվում են սո
վորողների նախկինում ձեռքբերած ճանաչողական և գործնական փորձի
հետ, նոր գաղափարները բխում են նախկինում ձեռքբերած ճանաչողա
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կան և գործնական կարողություններից և կիրառվում են ինքնուրույն աշ
խատանքի այնպիսի տեսակներ, որոնք սովորողներին ծանոթ են: Դրանց
մեջ են մտնում գործնական աշխատանքները, վարժ ությունները, էքսկուր
սիաները, մեկնաբանություններով ընթերցանությունը և այլն:
Երկրորդ. նոր նյութի ուսումնասիրությունը սկսվում է նոր նյութի
բովանդակության հետ կապված սովորողներին տեղեկատվության հա
ղորդումով և իրենց հայտնի երևույթների մասին զրույցով: Դա կատար
վում է այն դեպքում, երբ այդ ինքնուրույն աշխատանքին նախորդում են
բնության երևույթների դիտարկումները, էքսկուրսիաները, գործնական
աշխատանքները, գրքերի, ամսագրերի ընթերցանությունը և այլն: Այս
դեպքում էականորեն փոխվում է ուսուցչի գործ ունեությունը:
Նրա գործ ունեությունը չի կարող սահմանափակվել գիտել իքների
հաղորդմամբ և դրանց յուրացման ստուգմամբ: Ուսուցիչը կազմակեր
պում և ուղղորդում է սովորողների ինքնուրույն աշխատանքը, նրանց
հաղորդած տեղեկություններում կատարում է անհրաժեշտ լրացումներ և
ճշգրտումներ, ընդհանրացնում է ուսումնասիրած նյութը: Ուսումնական
նյութի բացատրության և ինքնուրույն աշխատանքի այսպիսի համապա
տասխանության իմաստն ու նշանակությունն այն է, որ դպրոցականները
օգտվում են գիտել իքների ձեռքբերման տարբեր աղբյուրներից, յուրաց
նում են ուսումնասիրվող երևույթների դիտարկման մեթոդները, վերլու
ծություններն ու ընդհանրացումները:
Երրորդ. ուսուցիչը կանգ է առնում հիմնական հարցերի վրա, իսկ սո
վորողները մեծ ծավալով նյութն ինքնուրույն ուսումնասիրում են: Գիտելիք
ների շարադրման և բացատրության ընթացքում ուսուցիչը բացահայտում
է այն էականը և հիմնականը, որը պետք է յուրացվի սովորողների կողմ ից,
և նշում այն հարցերը, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն ինքնուրույն:
Չորրորդ. ուսուցիչը կազմակերպում է միայն խթանման փուլ ը, իսկ
սովորողները նրա ղեկավարությամբ ինքնուրույն ուսումնասիրում են
ծրագրային հարցերը: Այս դեպքում առավել բարդ հարցեր ներառող
ինքնուրույն առաջադրանքներն ավել ի բարձր մակարդակ են ենթադ
րում: Այսպիսի ինքնուրույն աշխատանքներն ընդլայնում են սովորողնե
րի մտահորիզոնը:
26

Թեմա 1. Աշակերտների ինքնուրույնությունն իբրև անձի ձևավորման խթան

Անշուշտ, ուսուցչի կողմ ից գիտելիքների բանավոր շարադրման և ինք
նուրույն աշխատանքի համապատասխանության ներկայացված տեսակ
ները չեն սպառում մանկավարժ ական փորձի ամբողջ հարստությունը:
Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգումը երբեմն բավական դժվարու
թյուններ է ստեղծ ում: Կիրառվում են ինքնուրույն աշխատանքի ստուգ
ման մի շարք հնարներ.
• Ամբողջ դասարանի կատարած ինքնուրույն աշխատանքի կատար
ման ճշտությունը ստուգելու նպատակով ուսուցիչը տետրերը հա
վաքում է և դասերից հետո ստուգում: Այս դեպքում ուսուցիչը կարող
է եզրահանգումներ կատարել, թե առաջադրանքների կատարման
ընթացքում ինչ սխալներ է թույլ տվել յուրաքանչ յուր աշակերտ: Հա
ջորդ օրը հայտնում է արդ յունքները և քննարկում: Սա ստուգման
լավ ձև է, բայց այն ոչ միշտ է իրականանալ ի:
• Ավելի խոր անհատական ստուգումը ենթադրում է մեկից երեք աշա
կերտների բանավոր հարցում, որի ընթացքում մյուս աշակերտները
հետևում են պատասխաններին, անհրաժեշտության դեպքում՝ իրենց
ինքնուրույն աշխատանքում կատարում ճշգրտումներ և լրացումներ:
• Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման գործ ընթացում աշակերտնե
րին կարել ի է ներգրավել նաև ընտրով ի ստուգում անցկացնելով. ու
սուցիչը կանչում է աշակերտներից մեկին, որը ցուցադրում է աշխա
տանքը (գրելով գրատախտակին, կարդալով և այլն), իսկ մյուսները
այդ պատասխանի հիման վրա ստուգում են իրենց աշխատանքնե
րը: Եթե ուսուցիչը բացահայտում է, որ հարցման ենթարկվող աշա
կերտը կատարել է սխալ, ապա հարցնում է, թե ում մոտ է այլ կերպ
գրված և դասարանի օգնությամբ պարզաբանում է, թե ինչպես կա
րող են ճիշտ կատարել:
• Ստուգման կարևոր ձև է փոխադարձ ստուգման կազմակերպումը՝
սխալները շտկելով: Դասարանի բոլոր աշակերտների ներգրա
վումն ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման գործ ընթացում, սխալ
ների, դրանց վերացման ուղ իների քննարկումը նպատակահարմար
է, քանի որ այն պատկերացում է տալ իս յուրաքանչ յուր աշակերտի
յուրացման և հնարավոր դժվարությունների հաղթահարման մա
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սին: Հայտնի է, որ շատ սովորողներ ավել ի հեշտությամբ սխալներ
են գտնում ուրիշի աշխատանքում, քան՝ իր: Փոխստուգման անցկա
ցումն առաջին հերթին կրում է դաստիարակչական բնույթ, երկրորդ
հերթին՝ բարձրացնում է սովորողների պատասխանատվությունը,
նպաստում է ինքնագնահատման բարձրացմանը:
• Ինքնուրույն աշխատանքից հետո ուսուցիչը կարող է պատասխան
ներն ինքը գրել գրատախտակին, իսկ ըստ այդ պատասխանների՝
ստուգեն իրենց կատարած աշխատանքը:

1.9. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐՆ
ԻՆՉՈ՞Վ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԵՐԻՑ: Ի՞ՆՉ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆ ԴՐԱՆՔ
Մայրենիի դասընթացում իրենց ուրույն տեղն են գրավում ինքնուրույն
ընթերցանության դասաժ ամ երը: Մի կողմ ից՝ այդ դասաժ ամ երի ընթաց
քում զարգանում են ընթերցողական հետաքրքրությունները, երեխանե
րի աշխարհայացքը, նրանց գեղագիտական ճաշակը, գեղարվեստական
պատկերավորման միջոցների ընկալումը, նրանց երևակայությունը և
ստեղծ ագործ ական միտքը, մյուս կողմ ից՝ իրագործվում են ծրագրային,
չափորոշչային պահանջները, ձևավորվում են ակտիվ ընթերցող ին ան
հրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ:
Ինքնուրույն ընթերցանության դասաժ ամ երը երկրորդ դասարանում
անցկացվում են շաբաթական մեկ ժամ, իսկ երրորդ և չորրորդ դասա
րաններում նախընտրել ի է անցկացնել երկու ժամ, սակայն երկու շաբա
թը մեկ (որպեսզ ի երրորդ և չորրորդ դասարանի աշակերտներն ավել ի
շատ ժամանակ ունենան ընթերցելու ծավալուն նյութեր, ինչպես նաև կա
րողանան երկու դասաժ ամում քննարկել դրանք):
Ինքնուրույն ընթերցանության դասաժամերի նպատակներն են՝
• ծանոթացնել սովորողներին մանկական գրականության նմուշնե
րին, որոնք կարել ի է ներառել ժամանակակից կրտսեր դպրոցակա
նի ընթերցողական շրջանակի մեջ,
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• հետաքրքրություն ձևավորել գրքի՝ որպես գիտելիքների աղբյուրի
նկատմամբ, զարգացնել գիրք կարդալու ցանկություն և սովորություն,
• կատարելագործել սովորողների՝ գրքերն ինքնուրույն ընտրելու և
ընթերցելու կարողությունները, այսինքն՝ ձևավորել ընթերցողա
կան արդ յունավետ գործ ունեություն (կարողություն և սովորություն
խորհելու գրքի շուրջ մինչև տեքստի ընթերցումը, ընթերցման ըն
թացքում և ընթերցում ից հետո),
• մշակել ընթերցողական մտահորիզոն և դաստիարակել դրական
վերաբերմունք գրքի՝ որպես հասարակական արժեքի նկատմամբ:
Ինքնուրույն ընթերցանության դասերն ունեն որոշակի առանձնա
հատկություններ: Առանց այդ առանձնահատկությունների հաշվառման՝
այդ դասերը չեն կարող իրականացնել իրենց առջև դրված խնդիրները:
Այսպես.
1. Յուրաքանչ յուր դասին ցանկալ ի է անցկացնել յուրօրինակ հաշ
վետվություն այն մասին, թե ինչ են երեխաներն ինքնուրույն ընթեր
ցել: Երեխաները դասարան են բերում և ցույց տալ իս այն գրքերը,
որոնք նրանք ընթերցել են արձակուրդին (ամառային, աշնանային,
ձմեռային, գարնանային), անցած մեկ շաբաթվա (երկրորդ դասա
րանում) կամ երկու շաբաթվա ընթացքում (երրորդ և չորրորդ դա
սարանում) կամ ընթերցում են տվյալ պահին: Ուսուցիչը ստեղծ ում
է այնպիսի իրավ իճակ, որտեղ կատարվում է ընթերցած գրքերի վե
րաբերյալ տպավորությունների փոխանակում:
2. Յուրաքանչ յուր դասին երաշխավորություններ են տրվում նոր
գրքերի վերաբերյալ: Այդ երաշխավորությունների ձևերը բազմա
զան են՝ և՛ կարծիքների փոխանակում, և՛ երաշխավորություն ու
սուցչի կողմ ից՝ տվյալ գրքի ցուցադրումով, և՛ ոչ մեծ ցուցահանդե
սի կազմակերպում դասարանում՝ թեմատիկ կամ հեղ ինակային,
երաշխավորվող գրքից մի հատվածի ընթերցում՝ գրքի նկատմամբ
հետաքրքրություն արթնացնելու նպատակով, նկարազարդման
ցուցադրում և այլն:
3. Ցանկալի է, որ յուրաքանչ յուր դասի ընթացքում երեխաներն ընթեր
ցեն տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ՝ պատմվածքներ,
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հեքիաթներ, բանաստեղծություններ: Եթե ստեղծագործությունը ծա
վալով մեծ չէ, այն ընթերցում են ամբողջական, իսկ եթե ծավալուն է,
ընթերցում են 2–3 դասերի ընթացքում կամ ընթերցում են հատված
ներ այն գրքերից, որոնք կարդում է ամբողջ դասարանը: Հաճախ ըն
թերցում են բարձրաձայն: Իրականացվում է նաև և՛ լուռ ընթերցա
նություն, և՛ դերերով ընթերցանություն, և՛ թատերականացում:
4. Յուրաքանչ յուր դասին անհրաժեշտ է անպայման ժամանակ հատ
կացնել ընթերցած ստեղծ ագործ ության վերլուծ ությանը ոչ միայն
զրույցի ձևով (պատասխաններ ուսուցչի տված հարցերին), այլև
ազատ ինքնարտահայտման միջոցով: Ցանկալ ի է տալ հետևյալ
բնույթի հարցեր «Ի՞նչ կարող ես ասել այս գրքի մասին» կամ «Գրքի
մեջ ի՞նչն ամ ենից շատ քեզ դուր եկավ» և այլն:
5. Բառային աշխատանքը, ինչպես նաև լեզվական միջոցների շուրջ
աշխատանքն ինքնուրույն ընթերցանության դասերին խաղում է
սոսկ օժ անդակող դեր:
Ինքնուրույն ընթերցանության դասերին հնարավոր չէ բացատրել
բոլոր անծ անոթ, անհասկանալ ի բառերը: Բառային աշխատանքը
նշանակալ ից չափով պետք է կատարել՝ ուղղորդելով դեպի բառա
րանները, տեղեկատու գրականությունը և այլն: Այլ խոսքով՝ այդ
աշխատանքը մոտ է այն ձևերին, որոնք կիրառվում են կյանքում
ցանկացած գիրք ընթերցել իս:
6. Ինքնուրույն ընթերցանության դասերին երեխաները համառոտ վե
րարտադրում են ընթերցած գրքի բովանդակությունը, վերարտադ
րում են իրենց դուր եկած հատվածները (ընտրով ի վերարտադրու
թյուն), ընթերցած ը ներկայացնում են դերերով և այլն, ինչպես նաև
ինքնուրույն ընթերցանության դասերն ավել ի շատ պայմաններ են
ստեղծ ում բավականին մեծ ծավալով ստեղծ ագործ ական բնույթի
աշխատանքներ կատարելու համար. ընթերցածի բովանդակու
թյան նկարազարդում (բառային և գրաֆիկական), ապլ իկացիա,
ծեփակերտում, ստեղծ ագործ ության ներկայացում երաժշտական
ձևավորմամբ, նկարաշարի ստեղծ ում և այլն:
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1.10. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ Ի՞ՆՉ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՁԵՎԵՐ
ԿԱՆ
Ինքնուրույն ընթերցանության դասաժ ամ երի նկատմամբ աշակերտ
ների հետաքրքրությունը մեծ ացնելու, այդ դասաժ ամ երն ավել ի հե
տաքրքրաշարժ դարձնելու նպատակով կարել ի է կազմակերպել իրենց
կառուցվածքով ոչ ստանդարտ բնույթի դասեր:
Որպեսզ ի դասերն անցնեն ստեղծ ագործ ական մթնոլորտում, և երե
խաները հնարավորություն ունենան դրսևորել իրենց ունակությունները,
ցանկալ ի է, որ առաջադրանքները լինեն անսովոր.
• զարգացնեն տրամաբանությունը, հնարամտությունը, կերպարային
մտած ողությունը,
• ըստ բարդության լինեն տարբեր մակարդակների,
• ունենան գործնական նշանակություն և միջառարկայական բովան
դակություն,
• լինեն հետաքրքրաշարժ իրենց ձևով, բովանդակությամբ կամ լուծ
ման միջոցներով,
• ունենան անսպասել ի արդ յունք:
Առաջարկում ենք ինքնուրույն ընթերցանության դասերի անցկաց
ման մի շարք ոչ ստանդարտ ձևեր.
Դաս–հեքիաթն անցկացվում է անսովոր ձևով: Ամբողջ դասա
սենյակը փոխակերպվում է հեքիաթային աշխարհի, իսկ երեխաները՝
հեքիաթային հերոսների:
Դասը կարել ի է անցկացնել մեկ կամ մի քանի հեքիաթների բովան
դակության շուրջ: Դա կարող է լինել ժողովրդական կամ հեղ ինակային
հեքիաթ: Դաս–հեքիաթը հեքիաթային կարող է լինել իր անցկացման
ձևով, երբ դասի ընթացքում օգտագործվում են հեքիաթային իրեր, երե
խաներին օգնության են հասնում հեքիաթային հերոսները, դասի ըն
թացքում օգտագործ ում են «հեքիաթային արտահայտություններ, բա
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ռեր»: Այսպիսի դասն իր մեջ կարող է ներառել թատերական ներկայաց
ման տարրեր:
Դաս–ցերեկույթը կարել ի է անցկացնել ամբողջ ուսումնա
կան տարվա ընթացքում 1–2 անգամ: Դաս–ցերեկույթը կարող է լինել
հետևյալ թեմաների շուրջ՝ «Հեքիաթների աշխարհում», «Մ եզ հասակա
կից գրական հերոսները» և այլն: Այսպիսի դասերին կարել ի է նաև հյու
րեր հրավ իրել: Դասի տևողությունը մեկ դասաժ ամ է, սակայն ինչպես
դաս–հեքիաթի դեպքում, ենթադրում է բավականին մանրակրկիտ նա
խապատրաստական աշխատանք: Դաս–ցերեկույթը նախապատրաս
տում են հենց իրենք՝ աշակերտները, դրա բովանդակությունը կազմված
է լինում այն նյութերից, որոնք ուսումնասիրել են ինքնուրույն ընթերցա
նության դասաժ ամ երի ընթացքում, և որոնք հատկապես դուր են եկել
աշակերտներին:
Երեխաները նախապես նկարազարդում են ստեղծ ագործ ություննե
րը, ընտրում են գրքեր, պատրաստում են ինքնաշեն գրքեր, կերպար
վեստի և տեխնոլոգիայի դասերին կատարում են ստեղծ ագործ ական
աշխատանքներ՝ դաս–ցերեկույթում ընդգրկված նյութերի բովանդա
կության վերաբերյալ: Նրանք վերհիշում են թեմային համապատասխան
հանելուկներ, հաշվելուկներ, շուտասելուկներ, բանաստեղծ ություններ,
ինչպես նաև հանդես են գալ իս դերային խաղով:
Կարել ի է կազմակերպել գրքերի շնորհանդես: Երեխաներն ընտրում
են գիրքը, պատրաստում են հաղորդում դրա վերաբերյալ. ինչո՞ւ է այդ
պես վերնագրված, ո՞վ է հեղ ինակը, ովքե՞ր են հերոսները և այլն:
Շատ հետաքրքիր է անցնում «Լավագույն ընթերցող» մրցույթը: Ու
սուցիչը ցույց է տալ իս որևէ գրքից նկարազարդում, իսկ աշակերտները
կռահում են գրքի վերնագիրը, ստեղծ ագործ ության վերնագիրը, թվար
կում են հերոսներին և այլն:
Դաս–ցերեկույթի ընթացքում կարել ի է անցկացնել տրված թեմայով
կամ ժանրով գրքերի ճիշտ ընտրության մրցույթ: Դասարանը բաժ ան
վում է խմբերի, յուրաքանչ յուր խմբի տրվում է գրքերի հավաքած ու (10‑12
անուն), որոնցից խումբը պետք է առանձնացնի տրված թեմայով գրքե
րը: Օրինակ՝ առաջին խումբն ընտրում է պատմվածքներ երեխաների
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մասին, երկրորդ խումբը՝ բանաստեղծ ություններ բնության մասին, եր
րորդ խումբը՝ հեքիաթներ կենդանիների մասին:
Դաս–ճանապարհորդությունը վառ, հուզական խաղային ձև է,
որը հրապուրում է երեխային հենց դասի սկզբում, և մինչև դասի վերջ
երեխայի ուշադրությունը չի շեղվում: Ճանապարհորդել կարել ի է մեկ
գրքի էջերով, մեկ հեղ ինակի գրքի էջերով, այն ժամանակաշրջանով, որի
ընթացքում ապրել են գրական ստեղծ ագործ ության հեղ ինակը կամ հե
րոսները, երկրներով, որտեղ ապրել են նրանք և այլն:
Մյուս դասերից դաս–ճանապարհորդությունը տարբերվում է քարտե
զի առկայությամբ, որտեղ նշվում են կայարանները, կանգառները, որ
տեղ ընտրված երթուղուն համապատասխան պետք է հայտնվեն մասնա
կիցները: Ճանապարհորդության համար որոշվում է փոխադրամ իջոցը՝
ինքնաթիռ, ավտոբուս, հեծ անիվ, ավտոմ եքենա, աստղանավ, ժամանա
կի մեքենա, թռչող գորգ և այլն: «Ճանապարհորդության» ընթացքում
կարող են լինել պարեր, երգեր, դերային խաղեր:
Դաս–խաչբառի հիմքը խաչբառի հարցերի պատասխանների որո
նումն է: Հարցերը տրված են մեկ կամ մի քանի գրական ստեղծ ագործ ու
թյունների շուրջ: Աշխատանքը կարել ի է զուգակցել գրական–դերային
խաղ ի հետ, երբ իրենք՝ հերոսներն են խաչբառի հարցերը տալ իս, ճա
նապարհորդությամբ, երբ յուրաքանչ յուր կանգառում աշակերտները
որոնում են խաչբառի մեկ հարցի պատասխանը, դերային խաղով, երբ
խաչբառի յուրաքանչ յուր հարցի պատասխանը տալ իս են բեմականաց
ման միջոցով և այլն:
Դաս–հանելուկի անցկացման ընթացքում յուրաքանչ յուր առա
ջադրանք ուղեկցվում է կամ հանելուկի պատասխանը կռահելով, կամ էլ
հանելուկ կազմ ելով: Դասի սկզբում կարել ի է հնչեցնել հանելուկը, որի
պատասխանը երեխաները կարող են փնտրել ամբողջ դասի ընթաց
քում: Հանելուկի պատասխանը գտնել ը կարող է դառնալ խմբային աշ
խատանքի սկիզբ՝ տարբեր ուղղություններով. ծանոթացում հեղ ինակի
ստեղծ ագործ ություններին, ստեղծ ագործ ության վերլուծ ություն, առան
ձին հերոսների վարքագծի գնահատում, տարբեր ստեղծ ագործ ություն
ների հերոսների վարքագծերի համ եմատական վերլուծ ություն և այլն:
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Դաս–դիմանկարի անցկացման արդ յունքը պետք է լինի «դի
մանկարի» ստեղծ ումը: Դա կարող է լինել գեղարվեստական պատկեր
ների զուգակցումը, հերոսների պատկերները:
«Դիմանկարը» ստեղծվում է որոնողական, ստեղծ ագործ ական բնույ
թի անհատական և խմբային առաջադրանքների կատարման միջոցով:
Դաս–մրցույթի ընթացքում դասարանը բաժ անվում է խմբերի,
մշակվում են մրցութային առաջադրանքների գնահատման չափանիշնե
րը: Ընտրվում է գնահատող հանձնաժ ողով, որի կազմում կարող են լինել
ծնողներ, բարձր դասարանների սովորողներ:
Մրցույթը կարել ի է անցկացնել որևէ մարզական խաղ ի ձևով, օրինակ՝
ֆուտբոլ ի, երբ դասարանը բաժ անվում է խմբերի, և յուրաքանչ յուր ճիշտ
պատասխանը նշվում է հակառակորդի դարպասում հերթական գոլով:
Այսպիսի դասի անցկացման համար անհրաժեշտ է համապատասխան
կահավորանք:
Դաս–հանդիպումը կարել ի է անցկացնել հարցազրույցի ձևով: Երե
խաները, դառնալով լրագրողներ, հարցազրույց են վարում «հեղ ինակի»,
«հերոսների հետ», որոնց դերում կարող են հանդես գալ բարձրդասա
րանցիները: «Լրագրող» աշակերտները պետք է նախապես պատրաս
տեն հարցերը՝ հավաքելով տեղեկություն գրող ի կյանքի և ստեղծ ագոր
ծության մասին՝ մեկ անգամ ևս ընթերցելով ստեղծ ագործ ությունները:
Այսպիսի դասի արդ յունքը կարող է լինել թերթի լույսընծ այումը, փոքրիկ
շարադրություններով ինքնաշեն գրքերի ստեղծ ումը և այլն:

1.11. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՊԼԱՆԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԸ
Ինքնուրույն ընթերցանության դասընթացի ամբողջ ուսումնադաս
տիարակչական աշխատանքը ցանկալ ի է պլանավորել կիսամյակի
կտրվածքով: Պլանավորել իս ուսուցիչն ամ ենից առաջ պլանում զետե
ղում է ինքնուրույն ընթերցանության դասերի թեմատիկան, ընտրում է և
այն գրքերը կամ ստեղծ ագործ ությունները, որոնք պետք է ընթերցվեն
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դասարանում բարձրաձայն, և այն գրքերն ու ստեղծ ագործ ությունները,
որոնք երեխաները պետք է ընթերցեն ինքնուրույն:
Թեմատիկան և գրականության ընտրությունը կատարվում է՝ ելնելով
ծրագրային պահանջներից: Եթե ուսուցիչն օգտվում է ուսուցչի ձեռնարկ
ներում զետեղված օրինակել ի պլանավորում ից, ապա պետք է նկատի
ունենալ, որ դրանք ընդամ ենն օրինակել ի պլանավորումներ են, և ու
սուցիչը, հաշվ ի առնելով տեղական պայմանները, երեխաների պատ
րաստված ության մակարդակը, դպրոցական գրադարանում գրքերի
առկայությունը, կարող է ինքնուրույն ընտրել ստեղծ ագործ ությունները՝
երեխաների տարիքային առանձնահատկություններին համապատաս
խան: Ուսուցչին տրվում է ստեղծ ագործ ական որոնումների իրավունք,
ինքնուրույն ընթերցանության դասերի թեմատիկայի ինքնուրույն ընտ
րություն: Դասերի ձևերի, մեթոդների և հնարների բազմազանությունը
հնարավորություն է ընձեռում ուսուցչին ստեղծել կրտսեր դպրոցական
ների ընթերցողական հետաքրքրությունների ձևավորման հիմքը:
Կազմակերպելով ինքնուրույն ընթերցանության դասը՝ուսուցիչը ղե
կավարվում է հետևյալ կանոններով.
1. Ինքնուրույն ընթերցանության դասին յուրաքանչ յուր աշակերտի
հանդիպումը գրքի հետ պետք է առաջացնի հետաքրքրություն, այ
սինքն՝ երբեմն երեխան չպետք է նախապես իմանա, թե ինչ գիրք
ինքը պետք է ընթերցի ինքնուրույն ընթերցանության դասին: Այս
դեպքում նա կարող է իրականացնել ինքնուրույն ընթերցողական
գործ ունեության առաջին պահանջը՝ մտորել գրքի շուրջ մինչ ըն
թերցումը, տրամադրվել դրա բովանդակության ինքնուրույն լիար
ժեք ընկալմանը:
2. Յուրաքանչ յուր երեխա պետք է իմանա, որ մանկական գրքի շուրջ
ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում չի կարել ի խանգարել ընկե
րոջը: Պետք է սովորեցնել ինքնուրույն աշխատել գրքի շուրջ (դիտել,
ընթերցել և այլն) մինչև այն պահը, երբ ուսուցիչը կառաջարկի բոլո
րին սկսել կոլեկտիվ աշխատանքը:
3. Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կարգը նույնպես պետք
է խթանի երեխաների մեջ մշակել այն հարցերին ինքնուրույն պա
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տասխանելու կարողությունները, որոնք կօգնեն ընթերցող ին ստու
գել, թե արդ յո՞ք ճիշտ է ընկալում գրքի բովանդակությունն ընթեր
ցանության ընթացքում և ընթերցանությունն ավարտելուց հետո:
Այդպիսի հարցերից են.
— Ի՞նչ գիրք ես կարդացի:
— Ինչպե՞ս է դրա վերնագիրը: Ի՞նչ կարող եմ ասել վերնագրի մասին:
— Ինչպե՞ս են անվանում այդ ստեղծ ագործ ությունը:
— Ինչի՞ մասին է պատմվում ստեղծ ագործ ության մեջ:
— Ե՞րբ և տարվա ո՞ր եղանակին են կատարվում ստեղծ ագործ ու
թյան մեջ ընդգրկված դեպքերը: Որտեղ ի՞ց ես այն իմացա (տեքստի
բովանդակությունից, նկարազարդում ից):
— Ո՞ր հերոսն է ինձ դուր գալ իս: Ո՞րը դուր չի գալ իս: Կամ՝ ի՞նչն
ավել ի տպավորվեց, ի՞նչն էր անսովոր, զվարճալ ի, զարմանալ ի:
Ինչո՞ւ:
Երեխաները, աշխատելով ընթերցած գրքի շուրջ, ակամա սովորում
են, ավարտելով ինքնուրույն ընթերցումը, մտորել ընթերցածի շուրջ՝
ուղղորդվելով արդեն իրենց հայտնի հարցերի համակարգով:
4. Գրքի շուրջ տրվող վարժ ությունները հետապնդում են հետևյալ
նպատակները.
• մինչև ընթերցել ը մշակել գրքի մոտավոր բովանդակության որոշ
ման կարողությունները՝ դրա երեք հիմնական արտաքին հատկա
նիշներով (հեղ ինակի ազգանունը, վերնագիրը և նկարազարդումը
շապիկի վրա կամ տեքստի շուրջը): Այս հատկանիշներից յուրա
քանչ յուրն աշակերտը պետք է կարողանա ինքնուրույն ճանաչել,
• ձևավորել ընթերցման թեման որոշելու կարողություններ այն գրքե
րի համ եմատման միջոցով, որոնք ընթերցել և ուսումնասիրել են դա
սերի ընթացքում, և այն գրքերի, որոնք ընթերցել են ինքնուրույն:
• դասերի ընթացքում գրքերի համ եմատման միջոցով ընթերցածի
թեման որոշելու, ինչպես նաև ցանկացած անծ անոթ գրքի բովան
դակության կանխագուշակելու գործ ընթացը կազմակերպվում է
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անհատապես, իսկ ուսումնական գործ ունեության արդ յունքները
ստուգվում են կոլեկտիվ աշխատանքի միջոցով:
Գրքի շուրջ կոլեկտիվ աշխատանքի առավել արդյունավետ ձևերից են.
1) տրված թեմայով գրքերի ցուցահանդեսի կոլեկտիվ ստեղծ ումը,
2) ընթերցածի կոլեկտիվ բեմադրումը,
3) գրական խաղերի կազմակերպումը,
4) ընթերցած գրական ստեղծ ագործ ության սյուժեի հիման վրա նկա
րահանված կինոֆիլմ ի կոլեկտիվ դիտումն ու քննարկումը,
5) հերոսների պատրաստումը տարբեր նյութերով, էքսկուրսիա դեպի
գրադարան, ցերեկույթների կազմակերպումը ինքնուրույն ընթեր
ցածի թեմատիկայով:

1.12. Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ
ԿԱՐԵԼԻ Է ՎԱՐԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԸ
Կարել ի է տարբերակել ինքնուրույն ընթերցանության դասերի կազ
մակերպման երկու տիպի կառուցվածքներ:
I տիպ: Հիմնական. այն կազմված է 4 կառուցվածքային բաղադրիչ
ներից, որոնցից յուրաքանչ յուրի իրագործման համար պահանջվում է
որոշակի ժամանակ: Այդ բաղադրիչները փոխկապակցված են: Դրանց
հաջորդականությունը, որպես կանոն, հետևյալն է:
1. Աշխատանք՝ դասի ընթացքում ընթերցած գրքերի ցուցահանդեսի
ստեղծման ուղղությամբ:
2. Զրույց՝ ընթերցած գրքերի հերոսների և հեղ ինակների մասին:
3. Ուսուցչի կողմ ից երեխաների ընթերցողական փորձի լրացում,
ընդլայնում, ճշգրտում:
4. Տնային հանձնարարություն:
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II տիպ: Դաս–հաշվետվություն: Սա հաշվետվություն է ընթերցած
գրքերի վերաբերյալ, որի թեման ընտրում են իրենք՝ երեխաներն, իրենց
ցանկությամբ: Այնուհետև նրանք պատրաստում են ելույթ՝ ընթերցա
ծի վերաբերյալ: Այսպիսի դասերը կարել ի է անցկացնել յուրաքան
չյուր ամ իսը մեկ անգամ: Դաս–հաշվետվության ընթացքում կարել ի է
անցկացնել զրույցներ, գրական խաղեր, վիկտորինաներ, մրցույթներ
ընտրված թեմայով:
Երրորդ և չորրորդ դասարաններում դաս–հաշվետվությունների կազ
մակերպման գործ ընթացը փոքր–ինչ բարդանում է, որովհետև երեխա
ները երկու շաբաթում (այս դասարաններում գերադասել ի է ինքնուրույն
ընթերցանության դասաժ ամ երն անցկացնել երկու շաբաթը մեկ անգամ՝
երկու ժամով) ընթերցում են տրված թեմայով շատ գրքեր, կամ ծավա
լուն ստեղծ ագործ ություններ՝ դրանք ինքնուրույն ընտրելով, ընդ որում՝
այդ ընտրությունը կարող է լինել և՛ հաջող, և՛ անհաջող, և՛ հասկանալով,
իմաստավորված, և՛ ձևական, իսկ ուսուցիչը պետք է այդ երկու դասաժ ա
մում ապահով ի յուրաքանչ յուր աշակերտի առավել ակտիվ մասնակցու
թյունը դասընթացում: Եվ որպեսզ ի հաղթահարի դժվարությունը, նրան
անհրաժեշտ է հրաշալ ի իմանալ դասի թեմայի հետ կապված նյութը և
կարողանա քննարկման ներկայացնել այնպիսի հարցեր, որոնք կստի
պեն երեխաներին պատասխանը որոնել «իրենց» ընթերցած գրքերում,
ցանկություն առաջացնեն պատասխանել հարցերին՝ օգտվելով «իրենց»
գրքերից: Այնուհանդերձ, ամբողջ դասարանի հետ կատարվող աշխա
տանքը չի կարել ի փոխարինել սովորողների անհատական հաշվետվու
թյամբ, առավել ևս ընթերցածի վերարտադրությամբ:
Յուրաքանչ յուր զրույցի արդ յունավետությունը ապահովող հնարի
ընտրությունն առավելապես կախված է տվյալ դասին ուսումնասիրվող
գրական նյութի առանձնահատկությունից, երեխաների ընթերցողական
մտահորիզոնի մակարդակից:
Ընթերցած ստեղծ ագործ ությունը ներկայացնելու ձևը երեխաները
կարող են նաև ընտրել իրենց ցանկությամբ: Միայն այս դեպքում ընթեր
ցողական կարողությունները կդառնան անձնական հաջողության ցու
ցանիշ: Որպես կանոն՝ երեխաները սիրում են վերարտադրել՝ ընթերցած
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գրքից ընտրելով որոշակի հատվածներ՝ ըստ նկարազարդման, հենակե
տային բառերի: Ովքեր բանաստեղծ ություններ են սիրում, արտասանում
են անգիր: Իսկ այն ստեղծ ագործ ություններում, որտեղ շատ երկխոսու
թյուններ կան, ներկայացնում են դերային խաղով:
Ներկայացնում ենք ինքնուրույն ընթերցանության դասերի արդ յու
նավետությանը նպաստող մեթոդների ու հնարների կիրառմամբ դասե
րի նմուշօրինակներ:
Դեռևս ամառային արձակուրդին աշակերտներին կարել ի է առաջար
կել ընթերցելու իրենց նախընտրած ստեղծ ագործ ությունները: Ընդ որում՝
նախօրոք կարել ի է պայմանավորվել ծնողների հետ, որ նրանք իրենց
երեխաներին օգնեն ընտրել այնպիսի մանկական գրականություն, որն
աչքի ընկնի պարզությամբ, մատչել իությամբ, խոր գեղարվեստականու
թյամբ և կերպարների ու նկարագրված դեպքերի վառ գունավորմամբ:
Նման ստեղծ ագործ ությունները երեխաների մեջ անհրաժեշտ հույզեր ու
ապրումներ կառաջացնեն: Նրանք կզգան ու հոգեպես կվերապրեն այն
ամ ենը, ինչ նկարագրված է գրքում: Երբ աշակերտներին թույլ է տրվում
ընտրել ինչ կարդալ, նրանք սկսում են կարդացածի հանդեպ սեփակա
նության զգացում ունենալ: Դա առաջին վճռորոշ այն քայլն է, որն ընթեր
ցող ին ներգրավվում է համապատասխան գործ ունեության մեջ:
Սեպտեմբերին, հենց ինքնուրույն ընթերցանությանը հատկացված
առաջին դասաժ ամ ին, որը կարել ի է անվանել խորհրդակցության ժամ,
յուրաքանչ յուրը ներկայացնում է իր ընթերցած գիրքը գովազդի տես
քով՝ առանց բովանդակությունը պատմ ելու: Յուրաքանչ յուր աշակերտ
ձգտում է առավելագույնս գեղեցիկ ձևով ներկայացնել գովազդը, որ
պեսզ ի իր ընկերների ընտրությունը կանգ առնի հենց իր նախընտրած
գրքի վրա, և բոլորն ընթերցեն այն: Ներկայացնողներին կարել ի է ուղղել
հետևյալ հարցերը.
— Ինչո՞ւ ես ընտրել հատկապես այդ գիրքը:
— Ինչպե՞ս է այն կարդացվում:
— Դու ծանո՞թ ես այդ հեղ ինակի որևէ այլ ստեղծ ագործ ության:
— Անծանոթ բառեր կայի՞ն: Ինչպե՞ս իմացար դրանց բացատրությունը:
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Ներկայացնողն իր ընթերցած գիրքը փոխանցում է դասընկերներին,
որպեսզ ի վերջիններս շոշափեն այն, թերթեն, դիտեն կազմը, նկարա
զարդումները և այլն:
Այնուհետև անցկացվում է քվեարկություն և ըստ քվեարկության ար
դյունքների ընտրում որևէ մեկի ընթերցած գիրքը ու որոշում այն ընթեր
ցել: Միասին սահմանում են այն ժամանակահատված ը, որն անհրաժեշտ
է գիրքն ընթերցելու համար: Հաշվ ի է առնվում նաև տվյալ գիրքն ընթեր
ցած աշակերտի կարծիքը: Աշակերտներն անպայման պետք է իմանան
ընթերցանությանը հատկացվող ժամանակը, որպեսզ ի ըստ այդմ կա
րողանան պլաններ կազմ ել: Անպայման աշակերտներին պետք է տեղե
կացնել, որ ընթերցելուց հետո համագործ ակցային խմբում նրանք պետք
է մասնակցեն քննարկմանը: Նման հանձնարարությունն օգնում է աշա
կերտներին՝ ընթերցման ժամանակ ուշադրություն դարձնել այնպիսի
մանրամասների վրա, որոնք նախկինում չէին նկատել:
Այսինքն՝ եթե ընթերցողն իր առջև որոշակի նպատակ կամ խնդիր է
դնում նախքան կարդալ ը, ապա նա ընթերցման ժամանակ վերահսկում
է իր սեփական ընկալումը: Երբ գիտակցում է, որ ինչ–ինչ իրադարձու
թյունների իմաստը լավ չհասկացավ, կամ կորցրեց պատմվածքի «թել ը»,
ձեռնարկում է ճշգրտման քայլեր՝ վերընթերցում է, չհասկացած հատվա
ծը արագ վերանայում, բառի իմաստը փնտրում բառարանում և այլն:
Մինչ կարդալ սկսել ը մտագրոհի միջոցով կազմվում է տեքստի բո
վանդակության կանխավարկած ը: Եթե ընթերցող ը նախօրոք գիտի,
որ ինքը պատմվածք է կարդալու, ապա մինչ բուն ընթերցանությունն
սկսել ը փորձում է վերնագիրն ու նկարները օգտագործել որպես բանա
լի՝ պատմվածքի բովանդակությունը կռահելու համար: Այս դեպքում նա
կանգնած է լավ ընկալման շեմ ին:
Տրված ժամանակը լրանալուց հետո սկսվում է քննարկման դասաժամը:
Աշակերտները բաժ անվում են 4–5 համագործ ակցային խմբերի:
Նրանց ուղղվում են որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանները քննարկ
վելու են: Այսպես.
• Ի՞նչը ձեզ դուր եկավ այս գրքում:
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• Ի՞նչը դուր չեկավ:
• Ւնչպե՞ս էր գիրքն սկսվում:
• Ւնչպե՞ս ավարտվեց:
• Արդյո՞ք ընդունել ի ավարտ էր:
• Ի՞նչն էր կարևոր:
• Գիրքն ընթերցելուց հետո ի՞նչ մտքեր են ծագել ձեր գլխում:
• Ի՞նչն այլ կերպ կանեիք, եթե կերպարներից մեկը լինեիք:
• Ւ՞նչ սովորեցիք հերոսներից:
• Ո՞ր կերպարն ամ ենաշատը ձեզ դուր եկավ:
• Ի՞նչ հասկացաք՝ կարդալով այս գիրքը:
• Կարո՞ղ եք այլ ավարտ հորինել:
• Ինչպիսի՞ն էր տրամադրությունը:
• Ւ՞նչ կարևոր իրադրություն եք վերհիշել:
• Ո՞րն էր ձեր սիրել ի հատված ը:
• Այս գիրքը ձեզ որևէ դեպք կամ որևէ բան հիշեցնո՞ւմ է:
• Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ է հեղ ինակը գրել այս գիրքը:
Այնուհետև խմբերն իրենց ընտրությամբ թղթապանակ կամ վահանակ
են պատրաստում տվյալ գրքի վերաբերյալ: Խմբի անդամների միջև կա
տարվում է աշխատանքի բաժ անում՝ ընտրելով հետևյալ խորագրերը:
• Պատմվածքի քարտեզ ը
• Հեղ ինակի մասին
• Պատմվածքի «մանրակերտը»
• Մեր տպավորությունը
• Գլխավոր հերոսի բնութագիրը
• Նամակ հերոսին
• Հերոսի կողմ ից նամակ
41

50 հարց ու պատասխան

• Պատմվածքի տարբեր հատվածների նկարազարդումը:
Խոսնակները ներկայացնում են իրենց խմբերի աշխատանքները:
Դրանք փակցվում են միջանցքում, որպեսզ ի մյուս դասարանների աշա
կերտները նույնպես հետաքրքրվեն այդ պատմվածքով և ցանկություն
ունենան ընթերցելու այն:
Երբ նույն պատմվածքն ընթերցում են բոլորը և քննարկում, ապա այդ
պիսի ընթերցանությունը կարող է միավորել երեխաներին և նրանց մեջ
զարգացնել համագործ ակցային և հաղորդակցական հմտություններ:

1.13. Ի՞ՆՉ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ԳՐԱԿԱՆ
ՈՒՆԿՆԴՐՄԱՆ ԴԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՐՔԵՐԸ
ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ԱՅԴ ԴԱՍԵՐՆ ԱՌԱՋԻՆ
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Ներկայացնենք այն հիմնական պահանջները, որոնց պետք է բավա
րարեն գրական ունկնդրման համար նախատեսված գրքերը: Ցանկալ ի
է, որ դրանք՝
1) բովանդակեն հեքիաթներ, բանաստեղծություններ, հանելուկներ,
պատմվածքներ: Վերջիններս պետք է լինեն հետևյալ թեմատիկայով.
հայրենիքի, երեխաների, կենդանիների, բույսերի մասին և այլն,
2) լինեն համ եմատաբար նոր, անծ անոթ,
3) իրենց բովանդակությամբ լինեն մատչելի (թեմա, գաղափար, լեզու),
4) լինեն ծավալով փոքր՝ մոտ 8–16 էջ,
5) կառուցվածքով տարբեր լինեն և բովանդակեն.
• մեկ ստեղծ ագործ ություն,
• միևնույն հեղ ինակի մի քանի ստեղծ ագործ ություններ,
• տարբեր հեղ ինակների ստեղծ ագործ ություններ,
6) լինեն խոշոր չափի, պարզ, հասկանալ ի կազմով, յուրաքանչ յուր
էջում տեղադրված լինեն փոքր ծավալով տեքստեր՝ հաստ, խոշոր
տառաչափով,
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7) գեղարվեստական ձևավորմամբ լինեն այնպիսին, որ երեխաները
հետաքրքրվեն նկարազարդումներով:
Փորձենք ցույց տալ, թե ինչպես կարել ի է վարել գրական ունկնդրման
դասերը, որպեսզ ի դրանց ընթացքում երեխաները չհայտնվեն պասիվ
ունկնդրի դերում: Այդպիսի իրավ իճակում հետաձգվում է ակտիվ ընթեր
ցողական գործ ունեության ձևավորումն առնվազն մեկ տարով:
Խոսքային վարժ ություններ: Գրական ունկնդրման դասերը կարե
լի է սկսել խոսքային վարժ ություններից՝ մոտ երկուսից երեք րոպե տևո
ղությամբ: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզ ի դասամ իջոցից հետո երեխաները
հեշտությամբ խաղային գործ ունեությունից անցում կատարեն ուսումնա
կան գործ ունեության, և ներգրավվեն ակտիվ մտավոր աշխատանքում:
Խոսքային վարժ ությունների համար շատ հարմար են շուտասելուկները,
հանելուկները, բանաստեղծ ությունները, ոչ ծավալուն հետաքրքրաշարժ
տեքստերը: Այդպիսի տեքստերի խմբով, զույգով կամ դերերով ընթեր
ցում ն օգնում է երեխաների ուշադրությունը կենտրոնացնելու դասին:
Երեխաները հաճույքով են անգիր արտասանում խոսքային վարժ ու
թյունների համար նախատեսված տեքստերը, քանի որ դրանք ծավալուն
չեն, հետաքրքիր են իրենց բովանդակությամբ և շատ ռիթմ իկ հնչողու
թյուն ունեն: Եվ քանի որ ընթերցանության դասերի գերագույն նպա
տակն է գեղարվեստական և գիտաճանաչողական տեքստերի բովան
դակության ընկալումը և դրանցից որքան հնարավոր է ընթերցողական
տեղեկատվության քաղումը, ուստի, եթե աստիճանաբար երեխաներին
սովորեցնել ոչ թե մեխանիկորեն կրկնելու տեքստերի բառերը, այլ դրան
ցով ստեղծելու փոքրիկ ներկայացումներ, ապա տեքստերն ըմբռնելու
խնդիրը կամաց–կամաց կիրագործվ ի:
Խոսքային վարժ ությունների տեքստերն ընտրվում են այնպես, որ
դրանք հնարավորություն ընձեռեն ակտիվացնելու երեխաների կենսա
փորձը (մանկական զվարճալ իքներ, հեքիաթային փոքրիկ–բեմականա
ցումներ և այլն): Միևնույն ժամանակ դրանցում ներկայացված պատկեր
ները պետք է փոխկապակցված լինեն այն տեքստի բովանդակության
հետ, որը պետք է ունկնդրեն տվյալ դասին:
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Ծանոթություն նոր նյութին: Առհասարակ մեծ մասամբ ընթերցո
ղից է կախված, թե ինչպես կընթանա տեքստի ընկալման գործ ընթացը
ունկնդիրների կողմ ից (նայած թե ընթերցող ը իմաստային ինչ շեշտադ
րումներով է ընթերցում):
Նոր ստեղծ ագործ ության հետ ծանոթությունը կատարվում է յուրա
քանչ յուր գրական ունկնդրման դասի ընթացքում: Ստեղծ ագործ ության
շուրջ կատարվող ամբողջ աշխատանքը պետք է անցկացնել միմ իայն
երեխաների սկզբնական ընկալում ից հետո:
Նոր ստեղծ ագործ ության հետ ծանոթացման գործ ընթացում հիմնա
կան դժվարությունն այն է, որ ուսուցչի ձայնն ամբողջ տարվա ընթաց
քում լսվում է գրական ունկնդրման դասերի ընթացքում մոտ քսանից
քսաներկու անգամ: Երեխաները, որոնք ունեն լավ զարգացած երաժշ
տական լսողություն, արագ յուրացնում են մեծ ահասակի ընթերցանու
թյան ոճը, և դա դառնում է արտահայտիչ ընթերցանության իդեալական
ձևանմուշ: Իսկ այն երեխաների համար, որոնք տեքստի բովանդակու
թյունը կարող են ընկալել այլ ձևերով (օրինակ՝ տեսողական), այդ իդեա
լական ձևանմուշը դառնում է ձանձրալ ի գործ ընթաց: Կամ այն երեխա
ները, որոնց ինքնագնահատականը ցածր է, սկսում են իրենց համոզել,
որ երբեք չեն կարող ընթերցել այնպես, ինչպես ընթերցում է իրենց ուսու
ցիչը: Ահա այսպիսի իրավ իճակից դուրս գալու ելքը հետևյալն է. տեքս
տի առաջին ընթերցման համար ընդգրկել տարբեր տարիքի, ունկնդիր
ների առջև հանդես գալու տարբեր պատրաստականության մարդկանց:
Դրանք կարող են լինել արդեն ընթերցել իմացող աշակերտները, նրանց
ծնողները, տատիկներն ու պապիկները, ավել ի բարձր դասարանի աշա
կերտները, և, իհարկե, հայտնի ասմունքողներն ու դերասանները (ձայ
նասկավառակի միջոցով):
Գրական ստեղծ ագործ ության ընկալման գործ ընթացը: Գրա
կան ունկնդրման դասերին երեխայի ամբողջ գործ ունեությունն իրակա
նացվում է մեծ ահասակի անմ իջական մասնակցությամբ: Վեց տարեկան
երեխաներն ամ ենից առաջ սիրում և մտապահում են այն, ինչն առօրյա
կյանքում այս կամ այն կերպ իրենց ծանոթ է, բայց բացահայտվում են
հետաքրքիր մանրամասնությամբ, անսպասել ի բացահայտումներով,
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նորով ի: Այս տարիքում երեխաներն առավել լավ են ընկալում հերոսի
գործ ողությունները, նրա արարքները, քան նրա կատարած գործ ողու
թյունների դրդապատճառները, նրա արարքների և իրավ իճակների միջև
եղած կապը: Այնուամ ենայնիվ, եթե ուսուցիչը հատուկ ուղղորդի երեխա
ների ուշադրությունը այդ խնդիրների վրա, ապա նրանք ունակ են ըն
կալելու հերոսի վարքագծի դրդապատճառները և կարող են թափանցել
նրա ներաշխարհը:
Ստեղծ ագործ ության բովանդակության շուրջ աշխատանքի
մեջ (ինչի մասին էր ուզում ասել հեղ ինակը, ովքեր են հերոսները, ինչպես
է սկսվում և ինչպես է ավարտվում ստեղծ ագործ ությունը) երեխաներին
ներգրավելու նպատակով կարել ի է կատարել մոդելավորման աշխա
տանքներ՝ կազմ ել ստեղծ ագործ ության բովանդակության սխեմատիկ
պլանը: Մոդելավորումը հնարավորություն է ընձեռում յուրաքանչ յուր
երեխային ներգրավել պլանի կազմման մեջ՝ հաշվ ի առնելով նրանց ան
հատական ունակությունները: Կարել ի է կազմ ել պլան–սխեմա՝ նկարե
լով հերոսներին՝ ըստ հերթականության կամ՝ նկարելով բանալ ի հաս
կացությունները կամ դրվագները:
Պլան–սխեման օգնում է երեխաներին վերարտադրել ստեղծ ագոր
ծությունը՝ պահպանելով գործ ողությունների զարգացման ընթացքը:
Ստեղծ ագործ ության բովանդակության վերարտադրումը դժվար կարո
ղություններից մեկն է, քանի որ իր մեջ ներառում է և՛ բովանդակության
ընկալում, և՛ մտքերի արտահայտման կարողություն, և՛ համապատաս
խան բառերի կիրառում խոսքում: Վեց տարեկան երեխաներին առավել
շատ հաջողվում է մանրամասն վերարտադրումը, քան համառոտ և ընտ
րով ի վերարտադրումը:
Նշենք այն վարժ ությունների տեսակները, որոնք սովորեցնում են վե
րարտադրել տեքստը.
• ստեղծ ագործ ության վերարտադրում ըստ պլան–սխեմայի,
• ստեղծ ագործ ության մասերից մեկի բովանդակության վերար
տադրում,
• վերարտադրում հերոսի կամ առանձին որևէ իրադարձության մասին:
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Գրական ունկնդրման հենց առաջին դասերից սկսած անհրաժեշտ է
երեխաների ուշադրությունը բևեռել հեղ ինակի կողմ ից օգտագործված
բառերի վրա:
Գրական ունկնդրման դասերին կարել ի է կիրառել նաև հետևյալ վար
ժությունները.
• այն բառերի արտասանությունը, որոնք մնացել են հիշողության մեջ
կամ երեխաներին դուր են եկել,
• անհասկանալ ի բառերի բացատրություն և արտասանություն,
• ունկնդրած ստեղծ ագործ ության որևէ հատվածի արտասանություն
անհատապես, խմբով կամ ամբողջ դասարանով,
• ստեղծ ագործ ական աշխատանքներ տեքստի բովանդակության,
հերոսների կերպարների շուրջ (ինչպիսին են պատկերացնում հե
րոսների արտաքինը, ինչպես են նրանք խոսում և այլն),
• երկխոսությունների ներկայացում դերային խաղով՝ օգտագործելով
դիմախաղ ը:
Դասի ամփոփումը կարելի է կատարել բազմազան ձևերով: Դասի
ավարտին երեխաներն արդեն ունենում են մոդելներ և ստեղծագործության
շուրջ աշխատանքի այլ արդյունքներ (նկարներ, գծապատկերներ, բառեր,
բառակապակցություններ և նախադասություններ՝ արդեն սովորած տառե
րով): Դասի արդյունքում կարելի է ստեղծել ինքնաշեն գրքեր՝ այդ նյութե
րով և գեղեցիկ ձևավորմամբ: Եվ որ ամենակարևորն է, որ յուրաքանչ յուր
երեխա ավելի պատկերավոր ձևով կհիշի այն ստեղծագործությունը, որը
լսել է դասի ընթացքում: Այդպես կարելի է ստեղծել փոքրիկ գրադարան:
Տարվա վերջում երեխաները կարող են նորից անդրադառնալ այդ ստեղ
ծագործություններին, թերթել ինքնաշեն գրքերը, վերարտադրել:
Դասի վերջում տրվում են երաշխավորություններ ինքնուրույն աշխա
տանքի համար. որոնել գիրքը, որտեղ զետեղված է ունկնդրած ստեղծ ա
գործ ությունը, կատարել նկարազարդումներ, վերարտադրել ստեղծ ա
գործ ության բովանդակությունը ընկերներին և ծնողներին, ներկայացնել
դեպքերը և հերոսներին դերային խաղ ի միջոցով և այլն:
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1.14. ԳՐԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ՝
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ, ԳՐԱԿԱՆ ՈՒՆԿՆԴՐՄԱՆ
ԴԱՍԱԺԱՄԵՐՆ ԱՐԴՅՈՔ ՆՈՒՅՆ ԿԵ՞ՐՊ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ, ԹԵ՞ ԴՐԱՆՔ ՈՒՆԵՆ ՈՐՈՇԱԿԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընթերցանության շրջանում (49 ժամ) գրական ունկնդրման դասա
ժամ երն անհրաժեշտ է կազմակերպել յուրաքանչ յուր շաբաթ՝մ եկ անգամ
(7 ժամ): Անշուշտ, այդ դասաժ ամ երը տարբերվում են գրաճանաչության
փուլում կազմակերպվող գրական ունկնդրման դասաժ ամ երից, քանի որ
երեխաներն արդեն կարողանում են ընթերցել: Այդ իսկ պատճառով այս
դասերին վերը նշված խնդիրների հետ մեկտեղ առաջադրվում է առավել
բարդ խնդիր՝ առաջին դասարանցիներին սովորեցնել ինքնուրույն ըն
թերցել մանկական գրքեր:
Այսպիսով՝ գրաճանաչության փուլում գրական ունկնդրման դա
սաժ ամ երին ներկայացվող պահանջները, այդ դասաժ ամ երի կառուց
վածքը պահպանվում են նաև ընթերցանության փուլում, սակայն դրան
ավելանում են մի քանի նոր պահանջներ: Հոգեբանամանկավարժ ական
պայմանների ստեղծման, երեխաների մեջ ընթերցանության նկատ
մամբ սեր սերմանելու նպատակով ընթերցանության շրջանում գրական
ունկնդրման դասերին, ի տարբերություն գրաճանաչության փուլ ի, աշա
կերտները յուրաքանչ յուր դասին ծանոթանում են ոչ թե մեկ, այլ երկու
ոչ ծավալուն գրական ստեղծ ագործ ություններին, որոնցից մեկը, ինչպես
գրաճանաչության փուլում, ընթերցում է ուսուցիչը (կամ որևէ մեծ ահա
սակ), իսկ մյուսը ինքնուրույն ընթերցում է առաջին դասարանցին: Այս
երկու ստեղծ ագործ ություններն էլ իրար պետք է համապատասխանեն
կամ բովանդակությամբ, կամ ժանրով, կամ էլ հեղ ինակային պատկանե
լիությամբ: Մինչ աշակերտին ինքնուրույն ընթերցանության համար նոր
գիրք առաջարկել ը, անհրաժեշտ է նախապատրաստել երեխաներին գր
քի շուրջ աշխատանքի կատարման համար, ստեղծել պայմաններ, որոնց
ընթացքում ճանաչողական հետաքրքրությունը կօգնի աշակերտին
հաղթահարելու կարդալու տեխնիկայի հետ կապված դժվարություննե
րը: Աշակերտի ինքնուրույն ընթերցանության համար նախատեսված ոչ
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ծավալուն ստեղծ ագործ ությունները պետք է հրապուրեն երեխաներին և
նրանց մեջ ընթերցելու ցանկություն առաջացնեն:
Անծ անոթ գրքի ինքնուրույն ընթերցանությունն առաջին դասարան
ցու համար այնքան բարդ աշխատանք է, որ առանց ուսուցչի ժամանակին
և ճիշտ մշակված օգնության՝ ոչ բոլոր աշակերտներն են ունակ դրանք
հաղթահարելու: Բոլորին հայտնի է, որ տարրական դասարաններում
չկան երեխաներ, որոնք չեն սիրում ունկնդրել գեղարվեստական ստեղ
ծագործ ություններ: Բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչ յուր դասարա
նում կգտնվեն աշակերտներ, որոնք ձևականորեն ցույց կտան, որ չեն
սիրում ընթերցել, բայց իրականում ուղղակիորեն վախենում են ընթեր
ցել, ընթերցանության հետ կապված դժվարությունները նրանց համար
օրեցօր դառնում են անհաղթահարել ի: Սովորեցնել երեխաներին հաղ
թահարելու դժվարությունները, կազմակերպելու աշխատանքն այնպես,
որ երեխաները հաճույք ստանան գրքի հետ ինքնուրույն հանդիպում ից,
գրական ունկնդրման դասերի կարևորագույն խնդիրն է: Յուրաքանչ յուր
դասին աշակերտներն անպայման պետք է սովորեն ընտրել և կարդալ
մանկական գրքեր: Այդ աշխատանքին սովորաբար կարել ի է տրամադ
րել 10–15 րոպե: Մինչ երեխաներն ինքնուրույն դիտարկում են անծ անոթ
գիրքը, իսկ այնուհետև որոնում և ընթերցում են այդ գրքում զետեղված
անհրաժեշտ գեղարվեստական ստեղծ ագործ ությունը, ուսուցիչն ուշա
դիր հետևում է, թե ինչ դժվարությունների են հանդիպում երեխաներն
աշխատանքի ընթացքում, ինչ սխալներ են թույլ տալ իս, ով և ինչու է ժա
մանակից շուտ դադարեցնում ընթերցանությունը: Սա անհրաժեշտ է,
որպեսզ ի ուսուցիչն աշակերտների նկատմամբ անհատական մոտեցում
ցուցաբերի. թույլ աշակերտները ստանան առավել դյուրին, իսկ ուժեղ
ներն իրենց ուժերին ներածին չափով՝ բարդ առաջադրանքներ: Օրինակ՝
այն ժամանակ, երբ աշակերտների մեծ մասն ընթերցում է ընտրված
տեքստն ամբողջով ին, այն աշակերտին, որը նոր–նոր է յուրացրել կար
դալու տեխնիկան, կարել ի է առաջադրել ընթերցել սոսկ վերնագիրը, որը
որոշակի տեղեկություն է տալ իս, թե ինչի մասին է տվյալ պատմվածքը,
հեքիաթը: Իսկ մեկ այլ աշակերտների խմբի կարել ի է առաջադրել կար
դալու ստեղծ ագործ ության մի փոքրիկ մասը (1–2 պարբերություն): Իսկ
այն աշակերտները, ով քեր շատ լավ են ընթերցում, ուսուցչից կարող են
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ստանալ լրացուցիչ առաջադրանք, օրինակ՝ ոչ միայն ուղղակի ընթերցել,
այլև մտածել ընթերցածի շուրջ տրված որևէ հարցի շուրջ, օգնել ընկեր
ներից որևէ մեկին ընթերցելու տեքստը և այլն:
Երբ ինքնուրույն ընթերցանությունն ավարտվում է, նպատակահար
մար է սկզբում լսել թույլ երեխաներին, որոնց առաջադրված էր ըստ
վերնագրի և նկարազարդման որոշել ստեղծ ագործ ության բովանդա
կությունը: Անհրաժեշտ է խրախուսել նրանց, ովքեր ջանացել են և տվել
առավել հստակ պատասխան: Այնուհետև, ընթերցածի շուրջ զրույցի ըն
թացքում անհրաժեշտ է նշել բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են ուշադիր,
բարեխիղճ: Ընդհանրապես, պետք է հիշել, որ ուսուցման սկզբում գրքի
շուրջ իրականացվող ինքնուրույն աշխատանքի դրական զգացմունքնե
րը որոշիչ դեր են խաղում: Օրինակ՝ տրվում է երեխաներին որևէ գիրք:
Ուսուցչի հսկողությամբ երեխաներն ուսումնասիրում են գրքի շապիկը,
որոնում և գտնում են վերնագիրը, հեղ ինակի ազգանունը, թերթում են
գիրքը, արտահայտում են իրենց ենթադրությունները դրա բովանդակու
թյան մասին, ուժեղ աշակերտներից որևէ մեկը բարձրաձայն ընթերցում
է սեղմագիրը (ուսուցիչը բացատրում է, որ այսպես է պետք ծանոթանալ
ցանկացած նոր գրքի հետ):
Այնուհետև երեխաներին ցուցում է տրվում, թե այդ գրքից որ ստեղ
ծագործ ությունն է անհրաժեշտ ընթերցել: Եվ երեխաները, գտնելով այդ
ստեղծ ագործ ությունը, անմ իջապես սկսում են ընթերցել: Ընթերցելուց
հետո կատարվում են բազմաբնույթ աշխատանքներ տեքստի շուրջ:
Կարել ի է հանձնարարել տանը պատմ ել ծնողներին այն մասին, թե ինչ
են ընթերցել, նկարել նկարներ, փնտրել և դասարան բերել նոր պատմ
վածքներ, բանաստեղծ ություններ, հեքիաթներ կենդանիների և մարդ
կանց մասին:
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2.1. ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ ՇԱՏ ՀԱՃԱԽ ԾՆՈՂՆԵՐԸ
ՁԳՏՈՒՄ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՍՄԱՆԸ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՏԱՆԵԼ
ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՄԵՆԱՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԱԿՆԵՐ:
ՈՐՔԱՆՈ՞Վ Է ԴԱ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ
Բազմաթիվ հետազոտությունները վկայում են կրտսեր դպրոցական
տարիքում շարժ ողական ունակությունների զարգացման առաջընթացի,
այսինքն՝ ֆիզ իկական հիմնական շարժ ումների (քայլք, վազք, մագլցում,
նետում և այլն) և ֆիզ իկական որակների (ճարպկություն, արագաշար
ժություն, արագ կողմնորոշում և այլն) բուռն զարգացման մասին: Այս
տարիքում շարժ ողական կարողությունների կատարելագործման ար
դյունքում երեխաները դառնում են առավել անկախ: Շնորհիվ կոորդի
նացիայի զարգացման կրտսեր դպրոցականն ունակ է նպատակաուղղ
ված շարժ ումներ կատարել, օրինակ՝ արդեն վեց տարեկանում երեխան
լավ վազում է, թռչում, թռչկոտում, բարձրանում է ծառը, անցնում գերա
նի վրայով, ցատկոտում քարերի վրայով և այլն: Այս շարժ ումները երե
խան հավասարաչափ է կատարում և սակավ է մեխանիկական սխալ
ներ անում: Ձեռք բերված ֆիզ իկական որակները երեխաներին մղում են
ակտիվ գործ ողությունների և «հրահրում» հետաքրքրություն տարբեր
մարզաձևերի նկատմամբ: Նպաստավոր պայմանների առկայության
դեպքում կամ հատուկ ուսուցման արդ յունքում նրանք կարող են սովո
րել հեծ անիվ վարել, «այծիկի» վրայից ցատկել, լողալ, պարել, գրել և
երաժշտական գործիքներ նվագել: Այնպիսի խմբային խաղեր, ինչպիսիք
են բասկետբոլ ը, ֆուտբոլ ը, հատուկ նշանակություն են ստանում, քանի
որ մի կողմ ից՝ զարգացած կոորդինացիան թույլ է տալ իս, որ երեխան
հաջողությամբ զբաղվ ի այս մարզաձևերով, մյուս կողմ ից՝ դրանք իրենց
հերթին նպաստում են երեխայի ֆիզ իկական կարողությունների հետա
գա զարգացմանը:
Սակայն ծնողները պետք է գիտակցեն, որ կրտսեր դպրոցական տա
րիքում երեխայի կմախքն ու հոդերը դեռ վերջնականապես չեն զարգա
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ցել, և այդ պատճառով ֆիզ իկական մեծ ծանրաբեռնված ությունը կարող
է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների:
Չպետք է մոռանալ նաև, որ դպրոցը և ուսումնական գործ ունեությու
նը երեխայի համար նոր, անսովոր կենսաձևի սկիզբ է, ուստի միաժ ա
մանակ բազմազան խմբակներում երեխային ծանրաբեռնել ը նպատա
կահարմար չէ:

2.2. ՄԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ՏՂԱ
ՈՒ ԱՂՋԻԿ ԵՆ ՄԵԾԱՆՈՒՄ: ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՌՈՒՄՈՎ ՆՐԱՆՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՐԵԹԵ
ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՆ: Ի՞ՆՉ Է ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ, ՈՐ ԱՂՋԻ՛ԿՍ Է
ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ, ԹԵ՞ ՏՂԱՍ Է ԱՎԵԼԻ ԹՈՒՅԼ: ՄԻ՞ԹԵ ՆՐԱՆՑ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՉՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ
Անշուշտ, կան որոշակի տարբերություններ այս տարիքի տղաների և
աղջիկների շարժ ողական հմտությունների զարգացման մեջ: Օրինակ՝
յոթ տարեկանում տղան կարող է գնդակը նետել մոտավորապես 10,5
մետր, տասը տարեկանում այդ տարած ությունը երկու անգամ մեծ անում
է, իսկ տասներկու տարեկանում՝ երեք անգամ: Ընդ որում՝ մեծ անում է
նաև նետման ճշգրտությունը, դիպուկությունը: Նմանատիպ առաջըն
թաց գրանցում են նաև աղջիկները՝ գնդակը դիպուկ նետելու և որսալու
գործ ում: Բայց աղջիկների մոտ ավել ի փոքր է գնդակի նետման հեռա
վորությունը:
Սակայն այս տարիքում, մինչև սեռական հասունացումը, շարժ ողա
կան հմտությունների սեռային տարբերություններն ավել ի շատ պայ
մանավորված են կյանքի սոցիալական պայմաններով և մշակութային
ակնկալ իքներով, քան ֆիզ իկական հնարավորություններով: Այդ տար
բերություններն անմ իջականորեն կապված են երեխայի այս կամ այն
շարժ ողական հմտությունը մարզելուն տրամադրվող ժամանակի և ջան
քերի հետ՝ անկախ երեխայի սեռից:
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2.3. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՀԱՃԱԽ ԴԺԳՈՀՈՒՄ
ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ԱՆՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ ՑԱՎԵՐԻՑ
Տարիքային այս շրջանում, մարմնի մեծ ացմանը զուգահեռ, տեղ ի է
ունենում ոսկորների ուղղահայաց և հորիզոնական աճ: Այս գործ ընթացը
երբեմն կարող է ուղեկցվել վերջույթներում ուժեղացող ցավերով: Վեր
ջույթների անզգայացումը և ոսկորներում նվացող ցավ ը հաճախ ան
հանգստացնում են երեխաներին գիշերները և նրանց տհաճ ապրումներ
պատճառում:
Հարկ է հիշել, որ դա օրգանիզմ ի բնականոն ռեակցիան է, պատաս
խան՝ հասակի ավելացմանը: Մի՛ անհանգստացեք և երեխաներին էլ ան
պայման հանգստացրեք՝ բացատրելով, թե ինչ է տեղ ի ունենում իրենց
օրգանիզմում:

2.4. ՆՈՐՄԱ՞Լ Է, ԱՐԴՅՈՔ, ԵՐԲ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆ
ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ԳՐԵԼ
Գրելու համար անհրաժեշտ ունակությունների մեծ մասը զարգանում
է 5–6 տարեկանում. մանր մկանների զարգացում, տեսողական–շարժ ո
ղական կոորդինացիա և այլն: Դրանք արագորեն զարգանում են շնոր
հիվ այն ունակությունների, որոնք երեխաները ձեռք են բերում տանը և
մանկապարտեզում, երբ մեծ ահասակները զանազան խաղեր են սովո
րեցնում երեխաներին (մատնախաղ, թելախաղ, մատնաթատրոն, ստվե
րային թատրոն և այլն), թուղթ ու մատիտ են տրամադրում՝ նկարելու,
գունավորելու, եզրագծելու, մկրատ՝ թղթից երկրաչափական տարբեր
ձևեր, կենդանական և բուսական զարդանախշեր կտրատելու, կավ և
փափուկ նյութեր՝ քանդակելու, համակարգիչ՝ ստեղնաշարի վրա տառե
րը ճանաչելու և մատները վարժեցնելու համար:
Նմանատիպ պարապմունքների արդ յունքում երեխաները սովորում
են մասնիկներ գրել, շրջան, քառակուսի, եռանկ յուն գծել: Ընդ որում՝
յուրաքանչ յուր առավել բարդ երկրաչափական մարմ ին պահանջում է
առավել կատարելագործված տեսողական–շարժ ողական կոորդինա
ցիա, որին երեխաները պետք է հասնեն մինչև գրել սովորել ը: Սակայն
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նորմալ է, որ որոշ լիով ին բնականոն զարգացող երեխաներ մինչև 7 տա
րեկանը չեն կարողանում նկարել գծիկներ կամ առանձին տառեր գրել:
Նշենք նաև, որ մանր շարժողականության զարգացումը կարևոր է ոչ
միայն ու ոչ այնքան գրելու կարողության զարգացման համար, որքան
հանգեցնում է գլխուղեղ ի կեղևի ճակատային հատվածի առավել արդ յու
նավետ ֆունկցիոնալ գործ ունեությանը: Հայտնի է, որ գլխուղեղ ի հենց
այս հատվածն է պատասխանատու մտած ողության ու գիտակցության
զարգացման, կամային վարքի ձևավորման համար: Իսկ ուսումնական
գործ ունեության արդ յունավետության գրավականը հենց երեխայի կա
մային վարքի ձևավորումն է:

2.5. ԴՊՐՈՑ ԳՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԵՐԵԽԱՅԻ ՎԱՐՔՈՒՄ ԼՈՒՐՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՄ ՆԿԱՏՈՒՄ, ԿԱՐԾԵՍ ՆՐԱՆ
ԳԼԽԻՎԱՅՐ ՓՈԽԵԼ ԵՆ: ՆԱ ԴԱՐՁԵԼ Է ԱՎԵԼԻ ՔՄԱՀԱՃ ՈՒ
ԿԱՄԱԿՈՐ, ԱՍԵՍ ՍՈՎՈՐԵԼ Է ԹԱՔՑՆԵԼ ԻՐ ՄՏՔԵՐՆ ՈՒ
ՀՈՒՅԶԵՐԸ, ՆՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՐԲԵՄՆ ԽՈՐԱՄԱՆԿՈՒՄ Է,
ՆՈՒՅՆԻՍԿ՝ ՍՏՈՒՄ…
Այստեղ խոսքը հերթական տարիքային ճգնաժ ամ ի մասին է: Այս
ճգնաժ ամը երեխայի սոցիալական ես–ի ձևավորման ժամանակաշր
ջանն է, որը երեխայի կողմ ից գիտակցվում է որպես սեփական տեղ ի ըն
կալում սոցիալական հարաբերությունների համակարգում (Լ. Բոժ ով իչ):
Կրտսեր դպրոցական տարիքը մանկության գագաթնակետն է, չնա
յած որ այս տարիքում երեխան պահպանում է դեռևս իրեն հատուկ ման
կամտությունը, թեթևամտությունը, սակայն նաև սկսում է սպառվել նա
խադպրոցականին բնորոշ անմ իջականությունը, երեխան ձեռք է բերում
վարքի նոր տրամաբանություն:
Գալով դպրոց՝ երեխան ոչ միայն գիտել իքներ, հմտություններ և կա
րողություններ է ձեռք բերում, այլև նոր սոցիալական կարգավ իճակ՝
աշակերտի կարգավ իճակ, և սրա հետ կապված, փոխվում են երեխայի
հետաքրքրությունները, արժեքները, ող ջ կյանքի դրվածքը:
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Երեխան ձեռք է բերում նոր սոցիալական դիրքորոշում, որը պայմա
նավորված է մեծ ահասակի կողմ ից բարձր գնահատվող ուսումնական
գործ ունեության հետ: Փոխվում են երեխայի մոտեցումները, և այդ ներ
քին դիրքորոշումը հանգեցնում է ինքնագիտակցության փոփոխությանը,
որի հետևանքով էլ երեխայի մեջ տեղ ի է ունենում արժեքների վերագնա
հատում: Այն ամ ենը, ինչը կապված է ուսումնական գործ ունեության հետ,
երեխայի համար դառնում է առավել կարևոր:
Այս տարիքի ճգնաժ ամ ի ընթացքում, ըստ հայտնի հոգեբան Լ. Վի
գոտսկու, երեխայի մոտ ի հայտ է գալ իս զգացմունքների, հույզերի, ապ
րումների ընդհանրացում: Հաջողությունների կամ անհաջողություննե
րի շղթան, ամ են անգամ գրեթե նույն ձևով կրկնվելով, հանգեցնում է
որոշակի աֆեկտային համակարգերի ստեղծմանը՝ անլ իարժեքություն,
ոտնահարված ինքնասիրություն, ստորացում, կամ ընդհակառակը՝ գի
տակության, բացառիկության, սեփական նշանակալ իության զգացում:
Իհարկե, այդ կառույցները ժամանակի ընթացքում փոփոխվում կամ վե
րանում են, սակայն որոշ կառույցներ, համապատասխան իրավ իճակնե
րով և գնահատումներով, կարող են ամրագրվել երեխայի անձնավորու
թյան կառույցում՝ ներգործելով նրա ինքնագնահատման մակարդակի
վրա: Շնորհիվ աֆեկտների ընդհանրության երեխայի վարքում դրսևոր
վում է նոր տրամաբանություն:
Նշենք նաև, որ այդ աֆեկտները կարող են կապվել միմյանց հետ,
բախվել: Զգացմունքային ոլորտի նման բարդացումը հանգեցնում է
երեխայի ներքին աշխարհի առաջացմանը, որն ամ ենևին էլ արտաքին
աշխարհի հայելանման կրկնապատկերը չէ: Չնայած որ արտաքին դեպ
քերն ու իրադարձությունները կազմում են նրա ապրումների բովանդա
կությունը, բայց դրանք յուրատիպ ձևով են բեկվում երեխայի գիտակցու
թան մեջ: Այդ իրադարձությունների մասին հուզական պատկերացում
ների ձևավորումը կախված է երեխայի զգացմունքային տրամաբանու
թյունից, սպասումներից և հավակնությունների մակարդակից: Օրինակ՝
միևնույն դրական գնահատականը կարող է տարբեր հուզական արձա
գանք ունենալ: Մի աշակերտի մեջ այն կհարուցի ուրախություն, մյուսի
մեջ՝ տխրություն, մեկն այն կընդունի որպես հաջողություն, մյուսը՝ ան
հաջողություն:
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Մյուս կողմ ից էլ երեխայի ներքին կյանքն ու ապրումներն իրենց հեր
թին ազդում են նրա վարքի, հետևաբար նաև՝ արտաքին աշխարհի հետ
նրա հարաբերությունների վրա:
Երեխայի ներքին և արտաքին աշխարհների այդ տարբերակումը
պայմանավորված է նրա վարքի կառուցվածքային փոփոխություններով:
Առաջանում է վարքի ներքին կողմնորոշիչ հիմք՝ մի օղակ ինչ–որ բան
անելու ցանկության և ծավալվող գործ ողությունների միջև:
Վարքի ներքին կողմնորոշիչը դրսևորվում է երկու տեսանկյունով՝ ին
տելեկտուալ և հուզական: Ինտելեկտուալ առումով այն հնարավորություն է
տալիս երեխային առավել համարժեքորեն գնահատել սեփական արարքը՝
արդյունավետության և հետևանքի տեսանկյունից: Իսկ հուզական առումով
այն որոշում է նաև արարքի անձնային իմաստը, նրա տեղը երեխայի՝ շրջա
պատողների հետ ունեցած հարաբերությունների համակարգում:
Սեփական գործ ողություններում իմաստային կողմնորոշումը դառ
նում է երեխայի ներքին կյանքի կարևոր կողմը: Միաժ ամանակ այն բա
ցառում է իմպուլսայնությունը և անմ իջականությունը: Երեխան արտա
քուստ արդեն այնպիսին չէ, ինչպես ներքուստ. մինչև գործել ը մտորում է
(«անմ իջականության կորուստ»), սկսում է թաքցնել իր մտքերն ու երկմ
տությունները («շինծ ու վարք»), աշխատում է ցույց չտալ շրջապատողնե
րին, որ ինքը վատ է զգում («դառը կոնֆետի» ախտանիշ):
Տարիքային այս ճգնաժ ամ ին բնորոշ երեխայի ներքին և արտաքին
աշխարհների տարբերակման վերը նշված դրսևորումները, ինչպես նաև
կամակորության, աֆեկտային ռեակցիաների հակումը սկսում են վե
րանալ, երբ երեխան դուրս է գալ իս ճգնաժ ամ ից և մտնում տարիքային
զարգացման նոր փուլ:

2.6. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐԹՆԱՑՆԵԼ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՄԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Մինչև դպրոց գալ ը և դպրոցական ուսուցման սկզբնական շրջանում
երեխայի մեջ առաջանում է հետաքրքրություն ընդհանրապես դպրոցի,
դպրոցական կյանքի արտաքին դրսևորումների նկատմամբ. դպրոցի
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շենք, դասասենյակ, դպրոցական համազգեստ, պայուսակ, զանազան
գրենական պիտույքներ, նոր տպավորություններ և ընկերներ և այլն:
Ուսումնական հմտությունների ձևավորմանը (կարդալ, գրել, հաշվել…)
զուգահեռ կրտսեր դպրոցականի հետաքրքրությունները հետզհետե
արտաքին ոլորտից տեղափոխվում են ներքին ոլորտ՝ վերածվելով ու
սումնական հետաքրքրությունների՝ ինչ–որ նոր բան իմանալու, նոր գի
տել իքներ ձեռքբերելու ձգտման:
Երեխան, անշուշտ, ծնվում է հետաքրքրասեր և եռանդով լի: Նրա հե
տաքրքրությունների հիմքում ընկած է կողմնորոշիչ հետազոտողական
ռեֆլեքսը, որը ռուս ֆիզիոլոգ Իվան Պավլովն անվանում է՝ «ի՞նչ է սա»: Եթե
հետագայում երեխան՝ որոշակի կրտսեր դպրոցականը, հետաքրքրություն
չի դրսևորում ուսման նկատմամբ, ապա սա օրինաչափ չէ, ուստի բնական է,
որ այս հանգամանքը մտահոգում է ուսուցիչներին և ծնողներին:
Որպեսզ ի կրտսեր դպրոցականի իմացական հետաքրքրությունները
ձևավորվեն և ամրապնդվեն, հարկավոր է հաշվ ի առնել երեխայի ուսում
նական գործ ունեության կազմակերպման բազմաթիվ հանգամանքներ:
1. Կապ արդեն իմացածի և նոր ձեռքբերվող գիտելիքի միջև.
հնի և նորի հարաբերակցում: Բոլորով ին նոր տեղեկությունները
երեխայի մեջ հետաքրքրություն չեն առաջացնում, քանի որ նա պետք
է ինչ–որ բան ունենա համ եմատելու, նմանությունն ու տարբերությունը
գտնելու, ինչ–որ հիմք՝ նորը կառուցելու համար: Նոր տեղեկությունները,
նոր ուսումնական նյութը «օդում կախված» չպետք է լինեն, այլ անպայ
ման պետք է հենվեն երեխայի արդեն ունեցած գիտել իքների վրա:
Բացի այդ, անծ անոթ նյութը երեխայի մեջ դրական հուզական դիրքո
րոշում չի առաջացնում, մինչդեռ դրական հույզերով համ եմված ուսում
նական գործ ունեությունը մեծ ապես նպաստում է յուրացման արդ յունա
վետությանը:
2. Նախաձեռնության և ակտիվության խրախուսում: Որպես
զի ուսումնական հետաքրքրությունները ձևավորվեն ու ամրապնդվեն,
հարկավոր է կարևորել կամ շեշտադրել երեխայի սեփական նախաձեռ
նությունը և սեփական ակտիվությունը: Երեխան առավել հետաքրքրված
ու հաճույքով է մասնակցում այն գործ ունեությանը, որն ինքն է նախա
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ձեռնում և որում ինքն ակտիվ դերակատարում ունի: Ինչ–որ բան անելով
սովորելու գաղափարը հատկապես արդ յունավետ է այս տարիքի երե
խաների համար:
3. Ուսումնական գործ ունեության մեջ հաջողության ապա
հովում: Երեխայի ուսումնական հետաքրքրությունները ձևավորվում և
զարգանում են այս կամ այն գործ ունեության մեջ հաջողության հասնե
լու դեպքում: Այսինքն՝ հետաքրքրություններն ուղ իղ համ եմատական են
հաջողությանը:
Յուրաքանչ յուր, թեկուզ փոքր հաջողություն ոգևորում է երեխային և
հաջորդ քայլն անելու խթան դառնում: Երեխային պարբերաբար «հաջո
ղության համը» զգալու առիթներ ու հնարավորություններ պետք է տալ,
ուստի հատկապես ուսումնական գործ ունեության սկզբնական շրջանում
պետք է հետևել, որ առաջադրանքները լինեն պարզ և մատչել ի, ոչ ծա
վալուն, որոշակի ու հասկանալ ի, երեխային մոտ ու ծանոթ:
4. Ուսուցանողի դրական ակնկալիքները երեխայից: Կրտսեր
դպրոցականի հետաքրքրություններն ամրապնդվում են, երբ, ի դեմս
ուսուցչի, ծնողների, երեխան տեսնում է բարյացակամ, հոգատար ան
ձի, որը հավատում է իր հաջողությանը, վստահում է իր ուժերին, շա
հագրգռված է իր հաջող ուսումնառության գործ ում:

2.7. ԾՆՈՂՆԵՐԸ ՀԱՃԱԽ ԴԺԳՈՀՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՈԳԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԻ,
ՈՒՍՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ ՆՎԱԶՈՒՄ Է: ԱՅԴ
ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ ՀԱՃԱԽ ՆԿԱՏՎՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ:
Ի՞ՆՉ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆԵԼ
Լավ սովորելու և հաջողության հասնելու համար երեխան պետք է հե
տաքրքրվ ի դպրոցով ու դասերով: Այդ հետաքրքրությունները խթանելու
համար նախ և առաջ հարկավոր է հասկանալ ու հաշվ ի առնել կրտսեր
դպրոցականի հետաքրքրությունների առանձնահատկությունները՝ նրա
ուսումնական, ճանաչողական գործ ունեությունը դպրոցում կամ տանը
կազմակերպել իս:
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ա) Կրտսեր դպրոցականի հետաքրքրություններին բնորոշ է
ընդօրինակումը.
Հետևաբար, ուսումնական գործընթացը կազմակերպել իս ուսուցա
նողն ինքը (ուսուցիչը, ծնող ը) պետք է օրինակ ծառայի որպես սովորող,
հետաքրքրվ ի այն ամ ենով, ինչով ուզում է, որ հետաքրքրվեն իր սաները
և անի այն, ինչ ուզում է, որ անեն: Այսինքն՝ ուսուցիչը, ծնող ը նույնպես
պետք է հանդես գան նաև որպես սովորող: Չպետք է մոռանալ այն հան
գամանքը, որ կրտսեր դպրոցականի համար մեծ ահասակները, հատ
կապես ուսուցիչը հեղ ինակություն և օրինակ են: Ուստի ցանկալ ի է, որ
հանձնարարություններ տալով երեխաներին՝ ուսուցիչն ինքն էլ կատա
րի առաջադրանքը, ինքն էլ ներկայացնի իր աշխատանքը, մասնակցի
աշակերտների խմբային քննարկումներին, մոտենա նրանց, ուշադիր լսի
մտքերը, մասնակցի աշխատանքների կատարմանը:
բ) Մակերեսայնություն և ցրված ություն.
Այս տարիքում երեխաների հետաքրքրություններին բնորոշ են մա
կերեսայնությունն ու ցրված ությունը: Նրանք չեն կարողանում տևական
ժամանակ զբաղվել միևնույն գործ ունեությամբ, կենտրոնանալ նույն
խնդրի վրա, սահմանափակվում են երևույթների արտաքին բնութագ
րումներով ու դրսևորումներով:
Հետևաբար, անհրաժեշտ է թե՛ դասերի ընթացքում, թե՛ տանը պար
բերաբար փոխել ուսումնական գործ ունեության ձևերը. ընթերցելուց
անցում կատարել գրելուն, նկարելուն, պատմ ելուց՝ երգելուն, խաղալուն
և այլն: Ավել ի արդ յունավետ կլինի նաև միևնույն ուսումնական խնդիրը,
հարցը, երևույթը ներկայացնել տարբեր եղանակներով, ուսումնասիրել
տարբեր կողմ երով, քննարկել տարբեր դասերին, տարբեր իրավ իճակ
ներում, օգտագործել միջառարկայական կապերը:
գ) Ուղղված ություն դեպի մոտակա արդ յունքը.
Այս տարիքում որքան երեխայի համար մոտ ու տեսանել ի է իր գործ ու
նեության արդ յունքը, այնքան մեծ է դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը:
Ուստի նպատակահարմար է երեխային ներգրավել փոքրիկ, կարճա
ժամկետ, որոշակի, շոշափել ի արդ յունք ակնկալող գործ ունեության մեջ:
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Այս տեսանկ յունից երեխաներին պետք է առաջարկել այնպիսի հանձ
նարարություններ ու առաջադրանքներ, որոնց կատարումը շատ ժամա
նակ չի խլի. կարճ պատմվածքներ, հատվածների բաժ անված տեքստեր,
փոքրիկ գրավոր աշխատանքներ, մեկ–երկու գործ ողությամբ խնդիրներ՝
արդ յունքն արագ տեսնելու և իր աշխատանքից բավականություն ստա
նալու համար: Կարևոր է անգամ այն, որ ուսումնական նյութերը՝ գրքերը,
տետրերը երեխաներին «վախեցնելու» կամ ձանձրացնելու չափ հաս
տափոր չլինեն:
Մեկ այլ էական հանգամանք ևս. երեխաների հարցերին տրվող պա
տասխանները նույնպես պետք է լինեն կարճ, համառոտ, հասկանա
լի: Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ այդ պատասխաններն ավել ի շատ
պետք է ուղղորդեն երեխային՝ չզրկելով նրան պատասխանի թեկուզ
ինչ–որ մասն ինքնուրույն գտնելու, հայտնագործելու հաճույքից:
Ուսումնական հրահանգները հատկապես ուսումնառության սկզբնա
կան շրջանում պետք է լինեն մեկական գործ ողություն ենթադրող, ամ են
անգամ պետք է տալ միայն մեկ հարց, հարցերը նպատակաուղղված լի
նեն մեկ խնդրի, մեկ երևույթի:
դ) Սեփական կենսափորձին մոտ լինելու հանգամանքը.
Կրտսեր դպրոցականը ուսումնական գործ ունեության ընթացքում
առավել մեծ հետաքրքրություն է դրսևորում այն ամ ենի նկատմամբ, ին
չը մոտ է կամ բխում է իր սեփական կենսափորձից: Այս խնդրի լուծման
առավել արդ յունավետ տարբերակներից մեկը ոչ միայն ուսումնական
նյութը, գիտել իքը, հմտությունը երեխայի կենսափորձին առնչելն է, այլ
նաև հենց երեխայի կենսափորձը դասարան բերել ը: Այսպես, օրինակ՝
եթե դասագրքում զետեղված լուսանկարի մասին երեխան գիտի միայն
այն, ինչ տեսնում է, ապա իր ծննդ յան օրվա կամ ընտանեկան ճամփոր
դության որևէ դրվագ պատկերող լուսանկարի մասին նա բազմաթիվ բա
ներ կարող է պատմ ել, որոնք «կադրից դուրս» են մնացել:
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2.8. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԴԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Երեխային նախապատրաստելով և տրամադրելով ուսումնական աշ
խատանքին՝ ուսուցիչը պետք է բարյացակամություն դրսևորի, զերծ մնա
նկատողություններից՝ փոխարինելով դրանք հատկապես ուսումնական
գործ ունեության հետ կապված ցանկություններով և խրախուսանքով:
Չպետք է մոռանալ, որ վեց տարեկան երեխայի՝ սովորելու ամ ենաառաջ
նային և կարևոր դրդապատճառը, շարժ առիթը ուսուցչի կողմ ից երե
խայի ուսումնական գործ ունեությանը տրվող բարձր գնահատականն է,
իսկ ծնողների, մեծ ահասակների կողմ ից՝ խրախուսանքը:
Դասի հիմնական մասը պետք է բաժ անել հատվածների, այսինքն՝
մի քանի փոխկապակցված մասերի, որոնց ընթացքում երեխան պետք
է զբաղված լինի գործ ունեության տարբեր ձևերով: Օրինակ՝ ընդունել ի
չէ, որ երեխան ամբողջ դասի ընթացքում անընդհատ գրի կամ կարդա,
քանի որ այս տարիքում երեխայի համար բարդ է նույն գործ ունեությամբ
տևականորեն զբաղվել ը: Չպետք է մոռանալ, որ վեց տարեկանում երե
խայի ուշադրությունը դեռևս ոչ կամային է և աչքի է ընկնում ոչ մեծ ծա
վալով, ուստի երեխան դժվարանում է ուշադրությունը երկար ժամանակ
կենտրոնացնել որևէ մեկ գործ ունեության վրա, արագ հոգնում է և շեղ
վում: Այս դեպքում կարել ի է գրելու առաջադրանքը փոխարինել, օրի
նակ, կտրատված տառերի հետ աշխատանքով, տառերը սեղանի վրա
դասավորելով և այլն: Ընթերցանությունը կարել ի է փոխարինել տեքս
տին առնչվող պատկերներ նկարելով, նկարները պատմ ելով կամ երաժշ
տության ունկնդրմամբ:
Գրել սովորեցնելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է կազմակերպել ձեռքի
մանր մկանները զարգացնող հատուկ վարժ անքներ՝ նկարազարդում, գու
նավորում, մերսում, մատների մարզում և այլն: Ուսուցիչն իր զինանոցում
ունի բազմաթիվ նման վարժ ություններ, սակայն շատ հաճախ մոռանում է
անցկացման ամ ենակարևոր կանոնի՝ համակարգվածության մասին:
Պարտադիր է, որ դասի առանձին կառուցվածքային տարր դառնան
խաղ ը, ստեղծ ագործ ական կամ մոդելավորման աշխատանքները: Նկար
ների, պատկերների ուսումնասիրությունը կարել ի է հաջողությամբ զու
գորդել պատմ ելու, իսկ գրավոր աշխատանքը՝ խմբային զրույցի հետ:
60

Թեմա 2. Հոգեբանական հարցեր

Առաջին դասարանում ուսումնական գործ ընթացը կազմակերպել իս
անհրաժեշտ է հաշվ ի առնել, որ այս տարիքի երեխաներին բնորոշ է ակ
նառու–պատկերավոր մտած ողությունը, այսինքն՝ շրջակա միջավայրը և
դրանում կատարվող փոփոխությունները պատկերավոր ներկայացնելու
կարողությունը: Երեխան աշխատում է գծապատկերներով և մոդելնե
րով՝ հենվելով իր պատկերավոր մտած ողության վրա: Հաշվ ի առնելով
այդ հանգամանքը՝ ուսուցիչը պետք է դասերի ժամանակ ստեղծի պատ
կերավորության վրա հիմնված գործ ունեություն. նկարել, մոդելավորել,
գծապատկերներ լրացնել և այլն: Նման գործ ունեությունը հիմք է ծառա
յում մտած ողության առավել բարդ ձևերի զարգացման համար:

2.9. ՀԱՅՏՆԻ Է, ՈՐ ԶՆՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ
ԿՐՏՍԵՐ ՏԱՐԻՔՈՒՄ: ԲԱՅՑ ՀԱՃԱԽ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ
ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾ ԵՆ ԼԻՆՈՒՄ ԱՄԵՆԱՏԱՐԲԵՐ ԻՐԵՐՈՎ,
ԶՆՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐՈՎ, ՊԱՏԵՐԻՆ՝ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ,
ԴԱՐԱԿՆԵՐՈՒՄ՝ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ: ԵՐԲԵՄՆ ԱՅՆՔԱՆ ՇԱՏ ԵՆ
ԼԻՆՈՒՄ, ՈՐ ԹՎՈՒՄ Է՝ ԴՐԱՆՔ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ԵՆ
Կրտսեր դպրոցական տարիքում ընկալումը բավականաչափ զարգա
ցած է, որի պատճառով էլ երեխան երբեմն շփոթում է իրար նման տառե
րը և թվերը (օր.՝ 6 և 9, Ո և Ս): Չնայած նա կարող է նպատակաուղղված
զննել առարկաները և նկարները, սակայն, ինչպես նախադպրոցական
տարիքում, առաջին հերթին առանձնացնում է առավել աչքի ընկնող
հատկությունները՝ հիմնականում գույնը, ձևը և մեծ ությունը: Կրտսեր
դպրոցականներին, հատկապես առաջին դասարանցիներին, առավելա
պես գրավում են վառ, գունեղ, անսովոր առարկաներն ու պատկերները:
Հենց սա նկատի ունենալով՝ շատ ուսուցիչներ աշխատում են ուսուցման
միջոցներին առանձնահատուկ գրավչություն տալ՝ փորձելով երեխանե
րի համար դասը դարձնել առավել հետաքրքիր:
Սակայն, նպատակահարմար չէ չարաշահել զննականության սկզբունքը
և այն դիդակտիկական միջոցները, որոնք ապահովում են ուսուցման սոսկ
արտաքին գրավչությունը: Այստեղ հարկ է հիշել, որ բավականին զարգա
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ցած ընկալմանը զուգահեռ կրտսեր դպրոցականը դեռևս աչքի չի ընկնում
հաստատուն, կայուն ուշադրությամբ: Այդ իսկ պատճառով վառ, գունեղ,
բայց ուսումնական խնդրի տեսակետից ոչ էական մանրամասները կարող
են արագ գրավել երեխայի ուշադրությունը՝ շեղելով ուսումնական խնդրից:
Օրինակ՝ դասը վարում է ոչ թե ուսուցիչը, այլ Գիտունիկը (Անգետիկը,
Ինչուիկը, Չիկարել ին կամ այլ հեքիաթային հերոսներ): Երեխան սկսում
է խաղալ հերոսի հետ՝ շեղվելով դասից, դառնում է անուշադիր: Կամ՝
դասարանի պատերին կախված են նկարներ, պաստառներ, որոնք կապ
չունեն օրվա դասի նյութի, թեմայի հետ և երեխային շեղում են դասից:
Իսկ եթե նկարներն ու պաստառները տևական ժամանակ են կախված
մնում պատերին, երեխան դադարում է նկատել դրանք: Ամ են դեպքում
էլ դրանք, որպես ուսուցման հնար կամ զննական նյութ, չեն կատարում
իրենց դիդակտիկական խնդիրը:
Դպրոցներում հաճախ պատերը համատարած զարդարված են գե
ղեցիկ գրված ու ձևավորված պաստառներով, զանազան նկարներով, լո
զունգներով՝ ակնկալելով լուծել կրթական, դաստիարակչական խնդիր
ներ: Դրանք հաճախ, «դատապարտվելով հավերժ ության», խունանում են՝
կորցնելով իրենց նախկին գրավչությունը, երբեմն էլ երեխաների կողմ ից
պատառոտվում և խզբզվում են՝ հարուցելով մեծահասակների հանդիմա
նանքը: Խնդիրն այն է, որ զգայական երկարատև ներգործությունը բերում
է զգայական հարմարման, և եթե պաստառները ժամանակին չեն փոխ
վում կամ ցուցադրական պարագաներն անընդհատ աչքի առաջ են, բացի
այն, որ դադարում են կրթական խնդիր լուծել, հաճախ անգամ հակառակ
արդյունք են տալիս՝ «բում երանգի էֆեկտ» են ունենում:
Ուստի տարրական դասարաններում աշխատելիս ուսուցիչը զննական
միջոցների և նյութերի իր պաշարից ամ են անգամ պետք է խնամքով ընտ
րի ու կիրառի այն պարագաները, որոնք արտացոլում են առարկաների,
երևույթների միջև գոյություն ունեցող այն կապերն ու հարաբերություն
ները, որոնք էական են տվյալ դասի համար: Յուրաքանչ յուր զննական
նյութի, առարկայի կիրառումը նպատակային ու արդարացված պետք է
լինի՝ ուղղված տվյալ դիդակտիկական խնդրի լուծմանը: Ցանկացած շե
ղող «զվարճալի» կամ «գունագեղ» մանրամասն պետք է բացառվի:
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Այսպիսով՝ զննական նյութերի ու պարագաների կիրառումը պետք է
բավարարի մի քանի կարևոր պահանջների.
• դիդակտիկական. պետք է ուղղված լինի որոշակի ուսումնական
խնդրի լուծմանը,
• դինամ իկ. ժամանակին փոխարինվ ի նորերով կամ փոփոխվելու
հնարավորություն ընձեռի,
• տեսանելի. փակցված լինեն երեխայի աչքի մակարդակից ոչ բարձր
և լինեն ընթեռնել ի (բավականաչափ մեծ տառերով),
• հասանելի. երեխաները պետք է հնարավորություն ունենան ցան
կացած ժամանակ աշխատել դրանցով և, անհրաժեշտության դեպ
քում, փոփոխություններ անել:

2.10. ՈՐՔԱՆՈ՞Վ Է ՃԻՇՏ, ԵՐԲ ԾՆՈՂՆԵՐՆ ՈՒ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒՄ ԵՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ
«ԱՌԱՋՆԱՅԻՆԻ» ԵՎ «ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ» («ԿԱՐԵՎՈՐՆ ԱՅՆ
Է, ԹԵ ԻՆՉ Է ՍՏԱՑԵԼ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ ԵՎ ՄԱՅՐԵՆԻԻՑ»,
«ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐԻ, ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ ՉՀԱՍՑՆԵՍ ԷԼ՝ ՈՉԻՆՉ», «ՄԱՅՐԵՆԻԻ
ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԿԱՄ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԺԱՄԵՐԻՆ
ԿԼՐԱՑՆԵՄ»)
Ոչ հազվադեպ ուսուցիչները, ծնողները, մեղմ ասած, անտեսում են
«Կերպարվեստ», «Երգ–երաժշտություն», «Տեխնոլոգիա» ուսումնական
առարկաների դասերը: Ուսուցիչներն օգտագործ ում են այդ դասաժ ա
մերը՝ լրացուցիչ մայրենի կամ մաթեմատիկա պարապելու համար: Եվ
դա փորձում են հիմնավորել առաջին դասարանցիների «դպրոցական»
տիպի մտած ողությունը (խոսքային–տրամաբանական) հնարավորինս
շուտ ձևավորելու անհրաժեշտությամբ: Սակայն այս դեպքում, երբ ան
տեսվում են ակնառու–պատկերավոր մտած ողության զարգացման փու
լերը, ձևավորվում է աղավաղված տրամաբանական մտած ողություն, որը
չի հենվում ակնառու պատկերացումների վրա:
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Մինչդեռ ,հոգեբանական հետազոտությունների համաձայն, «երկրոր
դական» թվացող առարկաների դասերը (նկարչություն, երաժշտություն,
տեխնոլոգիա) երեխայի մտած ողության, երևակայության զարգացման
հզոր միջոցներ են: Այդ առարկաների ուսուցման ժամանակ երեխաները
գործ են ունենում բազմապիսի գծակարգերի ու մոդելների հետ, որոնք
հնարավորություն են տալ իս կանոնակարգել, դասակարգել երևույթներն
ու հասկացությունները, գործ ողություններ են կատարում առարկաների
կամ նրանց փոխարինողների հետ, ինչն էլ նպաստում է երևակայության
ու ստեղծ ագործ ականության զարգացմանը: Ավել ին՝ այս առարկաների
դասերը նույնպես նպաստում են այն հիմնական ուսումնական հմտու
թյունների ու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը, որոնք
սովորաբար «առաջնային» առարկաների մենաշնորհն են համարվում:
Այս պարագայում առավել արդ յունավետ է այս առարկաների հնարա
վորությունների զուգակցումը գիտական հասկացությունների, ուսում
նական հմտությունների ու կարողությունների ձևավորման համար: Օրի
նակ՝ կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի դասերի ընթացքում ձևավորվող
տարած ական ընկալումներն ու կողմնորոշումները լավ հիմք են մաթե
մատիկական հասկացությունների ու պատկերացումների ձևավորման
համար, երաժշտության դասերին ձևավորվող չափի ու ռիթմ ի զգացողու
թյունը կարող է նպաստել հնչ յունավանկային, վանկաբառային վերլու
ծության ու համադրման հմտությունների զարգացման համար:

2.11. ԾՆՈՂՆԵՐԻՑ ՇԱՏԵՐԸ ԴԺԳՈՀՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ԱՄԵՆ
ԱՆԳԱՄ ՄԵԾ ՋԱՆՔԵՐ ՈՒ ՃԻԳԵՐ ԵՆ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ,
ՈՐ ԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ԴԱՍԵՐԸ
ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ ՏՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ: Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ
Հարկավոր է ցրել այն մտայնությունը, թե տարրական դպրոցի խնդի
րը երեխաներին սոսկ գրել, կարդալ, հաշվել, թվաբանական գործ ողու
թյուններ կատարել և որոշ թվեր ու փաստեր մտապահել սովորեցնելն է:
Իրականում դպրոցի հիմնական խնդիրներից մեկը կրթական բարեն
պաստ միջավայրի ապահովումն է ոչ միայն դպրոցում, այլև՝ տանը, մի
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ջավայր, որտեղ, ըստ ամ ենայնի, կդրսևորվեն ու կծավալվեն երեխայի
ներքին հնարավորություններն ու կարողությունները, միջավայր, որը
կխթանի ուսումնական առարկաների, ուսումնական գործ ունեության
նկատմամբ երեխայի կենդանի հետաքրքրությունն ու ցանկությունը: Ու
սուցումը հարկավոր է կազմակերպել այնպիսի հետաքրքիր ու կենդանի
ձևերով, որ երեխան ինքը ցանկանա սովորել, գիտել իք ձեռք բերել: Իսկ
երեխան իրականում գիտել իքներ է ձեռք բերում, երբ այդ գիտել իքը նրա
համար ինչ–որ նշանակություն է ունենում: Կրտսեր դպրոցական տարի
քի երեխաների ուսումնական գործ ունեությունը արդ յունավետ է դառ
նում այն դեպքում, երբ ընդլայնում ենք ուսումնական գործ ունեության
շրջանակները, չենք սահմանափակվում միայն գրքերով, ուսումնական
ամ ենատարբեր միջոցներով, այլ նաև ուսուցումը կազմակերպում ենք
իրական պայմաններում: Իսկ այդպիսի պայմաններ առավել հեշտ
է ապահովել հատկապես տանը: Այսպես, օրինակ՝ երեխայի մաթեմա
տիկական գիտել իքները, թվաբանական գործ ողություններ կատարելու
հմտություններն ավել ի արդ յունավետ կարող եք ձևավորել ու զարգաց
նել, եթե տանը երեխային ներգրավեք հաշվելու, մաթեմատիկական գոր
ծողություններ կատարելու հետ կապված ամ ենատարբեր իրավ իճակնե
րում: Ասենք՝ երեխային խնդրեք ձեզ օգնել գնումներ կատարել իս, միա
սին հաշվեք ինչ–որ բան գնելու համար անհրաժեշտ գումարը, կամ այն,
թե խանութում որքան մնացորդ են վերադարձնելու: Երեխան կարող է
հայրիկին օգնել հաշվելու, թե որքան ներկ է անհրաժեշտ սենյակի պա
տերը ներկելու համար, կամ քանի մետր պաստառ է անհրաժեշտ և այլն:
Նման «թվաբանության դասերը» երեխայի համար շատ ավել ի ուսա
նել ի են, հետաքրքիր ու տրամադրող, քան տետրում սոսկ թվաբանական
վարժ ություններ գրել ը:

2.12. ԿԱ՞Ն ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՐՏՍԵՐ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Կրտսեր դպրոցական տարիքում մտած ողությունը ստանձնում է գե
րիշխող (դոմ ինանտ) դեր (Լ. Վիգոտսկի): Սա ենթադրում է, մի կողմ ից՝
հենց մտած ողության բուռն զարգացում, մյուս կողմ ից՝ դրանով պայմա
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նավորված մյուս հոգեկան գործ ընթացների (ընկալում, հիշողություն,
խոսք և այլն) զարգացում:
Ավարտվում է դեռևս նախադպրոցական տարիքի վերջում նկատվող
անցումը ակնառու–պատկերային մտած ողությունից խոսքային–տրա
մաբանական մտած ողության: Իսկ սա նշանակում է, որ երեխայի մոտ ի
հայտ են գալ իս տրամաբանական դատողություններ, և դատողություն
ներ անել իս նա օգտվում է մտած ողության գործողություններից: Սա
կայն դրանք դեռևս ձևատրամաբանական գործողություններ չեն. երե
խաները դեռևս չեն կարողանում ենթադրական մակարդակով դատո
ղություններ անել: Այս տարիքը համարվում է մտած ողության որոշակի
գործողությունների տարիք, քանի որ երեխաները կարողանում են մտա
ծել միայն որոշակի, ակնառու նյութի հիման վրա:
Կրտսեր դպրոցական տարիքի վերջում դրսևորվում են անհատական
տարբերություններ: Հոգեբանները երեխաների մեջ առանձնացնում են
տեսաբանների խումբ, որոնք հեշտությամբ խնդիրը լուծ ում են խոս
քային մակարդակով, և պրակտիկների խումբ, որոնց անհրաժեշտ է
հենվել դիտման և պրակտիկ գործ ողությունների վրա և ստեղծ ագործել
վառ կերպարային մտած ողությամբ:

2.13. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԵՐԵԽԱՆ ՈՉ ԹԵ ՊԱՐԶԱՊԵՍ ԱՆԳԻՐ
ԱՆԻ ՆՅՈՒԹԸ, ԴԱՍԸ ՍԵՐՏԻ, ԱՅԼ ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՎ ՍՈՎՈՐԻ
Կրտսեր դպրոցական տարիքում հիշողությունը զարգանում է 2 ուղ
ղությամբ. ձևավորվում և զարգանում է կամային հիշողությունը, ինչպես
նաև այն դառնում է իմաստավորված:
Երեխաները ոչ կամայնորեն հիշում են այն ուսումնական նյութը, որն
իրենց համար հետաքրքիր է, որը մատուցվում է խաղային ձևով, որը կապ
ված է վառ դիտողական պարագաների կամ պատկերների հետ: Բայց, ի
տարբերություն նախադպրոցականի, նրանք ունակ են նաև կամայնորեն,
նպատակային մտապահել այն անհրաժեշտ նյութը, որն իրենց համար
այնքան էլ հետաքրքիր չէ: Տարեցտարի ուսումնական գործունեության
կառուցումն ավելի մեծ չափով է հիմնվում կամային հիշողության վրա:
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Ինչպես նախադպրոցականը, կրտսեր դպրոցականը նույնպես լավ
մեխանիկական հիշողություն ունի: Կրտսեր դպրոցականի զննական,
պատկերային հիշողությունը ավել ի լավ է զարգացած, քան, այսպես կոչ
ված, խոսքային–տրամաբանական հիշողությունը: Այսինքն՝ երեխաներն
ավել ի լավ և արագ են մտապահում որոշակի տեղեկությունները, իրա
դարձությունները, դեմքերը, առարկաները, փաստերը, քան սահմանում
ները, բացատրությունները, կանոնները:
Կրտսեր դպրոցականներն ունեն մեխանիկորեն մտապահելու, մե
խանիկորեն կրկնելու հակում՝ առանց գիտակցելու մտապահվող նյութի
ներքին իմաստային կապերը: Եվ դա բացատրվում է մի շարք հանգա
մանքներով.
1. Լավ է զարգացած կրտսեր դպրոցականի մեխանիկական հիշողու
թյունը:
2. Կրտսեր դպրոցականը դեռևս չի հասկանում, թե որոշակի ինչ են
իրենից պահանջում: Այսինքն՝ երբ նրա առջև մտապահման խնդիր են
դնում, չի կարողանում տարբերակել՝ ինչը պետք է հիշել բառացի, ինչը՝
ընդհանրացված ձևով: Իսկ ուսուցիչը, ծնող ը հաճախ չեն կարողանում
օգնել երեխային՝ սահմանափակվելով միայն նյութը ճիշտ և ամբողջա
կան վերարտադրելու պահանջով: Արդ յունքում հաճախ նմանվում ենք
Հ. Թումանյանի հայտնի Վարպետ բզեզ ին («Բզեզ ի դպրոցը»1), որն իր
սաներին հանձնարարում է հաջորդ օրը դպրոց գալ դասը «անգիր արած
ջրի պես»:
Վարպետ Բզեզն ամռան մի օր
Դպրոց բացեց մեծ ծառի տակ
Ու հավաքեց թիթեռ, ճանճ, բոռ,
Մժեղ, մրջ յուն, մլակ, մոծ ակ…
— Գիտե՞ք, ասավ, իմ փոքրիկներ,
 իտի սովրեք, սովրեք անվերջ,
Պ
1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ. 2–րդ, Եր., 1969, էջ 324:
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Որ իմանաք ինչ է ձեզ պետք, 
Ինչ կա ձեր շուրջն ու կյանքի մեջ:
Պիտի սովրեք, սովրեք էնքան,
Մ ինչև դառնաք ինձ պես վարպետ:
Դե նստեցեք հիմ ի հանդարտ, 
Ինչ որ կասեմ՝ կրկնեք ինձ հետ :
Ա. Անթառամ, Բ. Բարձմ ենակ.
Գ. Գաղտիկուռ, Դ. Դդում…
Է՜յ, դո՛ւ, մորե՜խ, դեսն ականջ դիր, 
Ի՞նչ ես էդտեղ կտրտում:
Ե. Երիցուկ, Զ. Զանազան, 
Է. Էշխրտուկ, Ը. Ընկույզ…

Մի՛ աղմկեք, հանաք հո չի՞.
Թիթե՛ռ՝ հանգի՛ստ, մոծ ա՛կ՝ սո՛ւս:
Մի՜ խառնվեք, չեմ սիրում ես
Էդպես աղմուկ, աղաղակ:
Թ. Թրթնջուկ, Ժ. Ժախ ու բոխ, 
Ի. Իշառվույտ, Լ. Լեղակ:
Խ. Խնձորուկ, Ծ. Ծիրանի,
Կ. Կռոթուկ, Հ. Հաղարջ…
— Տես, վարժ ապետ, էս մլակին, 
Ինձ ասում է՝ սարի արջ.
— Ա՛յ տղա, է՜յ, չեն հայհոյիլ:
Տզզան հիմար անասուն…
Ձ. Ձմերուկ, Ղ. Ղանձլամ եր,
Ճ. Ճարճատուկ, Մ. Մասուր:
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Դո՛ւ, է՜յ Ծղրիդ, ո՞նց ես նստել.
Գլուխդ՝ ե՜տ, մեջքդ՝ դո՛ւրս:
Յ. Յունապի, Ն. Նունուֆար,
Շ. Շագանակ, Ո. Ողկույզ:
— Վա՜յ, էս ինչե՜ր կան դասերում.
Ողկույզ ը ես շատ եմ սիրում…
— Իսկ ես կաղամբ կուտե՜մ, կուտե՜մ.
— Իսկ ես՝ ծիրան… — Իսկ ես՝ կոտեմ…
— Ձեզ չեն հարցնում՝ ի՛նչ կուտեք դուք
Քնաթաթախ՝ առտեհան:
Չ. Չինարի, Պ. Պատատուկ,
Ջ. Ջրկոտեմ, Ռ. Ռեհան:
Ս. Սերկևիլ, Վ. Վարդենի,
Տ. Տերեփուկ, Ց. Ցաքի…
Ո՛ւհ, մարդ քարից պիտի լինի,
Ձեր մեջ գլուխ կըճաքի:
Փ. Փրփրուկ, Ք. Քարասոխ
Օ. Օֆ, պրծ անք վերջապես…
Դե գնացեք, վաղ ը կգաք
Անգիր արած ջրի պես:—
Ու հավաքած թիթեռ, ճանճ, բոռ,
Մժեղ, մրջ յուն, մլակ, մոծ ակ,
Վարպետ Բզեզն ամառն էսպես
Դաս էր տալ իս մի ծառի տակ:
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3. Կրտսեր դպրոցականը դեռևս վատ է տիրապետում խոսքին, և նրա
համար առավել հեշտ է բառացի վերարտադրել ը, անգիր ասել ը, քան
միտքը սեփական խոսքերով ձևակերպել ը:
4. Ըստ մի շարք հոգեբանական հետազոտությունների (Ե. Սմ իրնո
վա) ՝ երեխաները չեն կարողանում կազմակերպել իմաստային մտա
պահումը, կրտսեր դպրոցականը չի կարողանում նյութը բաժ անել իմաս
տային խմբերի, առանձնացնել մտապահման հենակետեր, բառեր, կազ
մել տեքստի տրամաբանական այնպիսի պլան, որը կապված լինի նրա
վերակազմավորման հետ:
Կրտսեր դպրոցականի կողմ ից նյութի մեխանիկական սերտման
սովորույթը հանգեցնում է որոշակի դժվարությունների միջին դպրոցա
կան տարիքում, երբ ուսումնական նյութը դառնում է առավել բարդ ու
ծավալուն:
Նկատի ունենալով վերոնշ յալ ը՝ ուսուցիչների ու ծնողների հիմնա
կան խնդիրն է այս տարիքի երեխաներին սովորեցնել կիրառել որոշակի
մտապահման հնարներ ու միջոցներ, ինչպես նաև նյութն իմաստավոր
ված մտապահելու մեթոդներ: Դա ամ ենից առաջ նյութի իմաստային
խմբավորումն է, տեքստի բաժ անումը մասերի, ենթավերնագ
րերի ընտրությունը, տեքստի պլանի կազմումը և օգտագործ ու
մը, հենակետային բառերի, իմաստային հատվածների առանձ
նացումը, առանձին մասերի հարաբերակցումը, կապակցումը,
սեփական բառերով վերաձևակերպումը և այլն:
Ուսուցման մեթոդների հարուստ զինանոցից ուսուցիչը պետք է ընտ
րի ու կիրառի ակտիվ մեթոդներ՝ ուսումնական նյութը հասկանալու,
իմաստավորելու և դրա արդ յունքում կայուն մտապահելու համար: Փաս
տորեն, երբ երեխան իմաստավորում է ուսումնական նյութը, հասկանում
և միաժ ամանակ մտապահում է այն:
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2.14. ՆԿԱՏԵԼ ԵՄ, ՈՐ ՀԱՃԱԽ ԵՐԵԽԱՅԻՍ, ՆՐԱ ՎԱՐՔԻ
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԻՄ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
«ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ» ԱՍԵՍ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ
ՈՒԺՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՆՈՒՄ ԵՆ: ԱՍԵՆՔ, ԵԹԵ ԱՍՈՒՄ ԵՄ՝ «Ա՛Յ,
ՔԻՉ ՊԱՐԱՊԵՑԻՐ, ՎԱՂԸ ՀԱՍՏԱՏ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԴ
ՎԱՏ ԵՍ ԳՐԵԼՈՒ», ՀԱԿԱՌԱԿԻ ՊԵՍ ՀԵՆՑ ԱՅԴՊԵՍ ԷԼ
ԼԻՆՈՒՄ Է: Ի՞ՆՉ Է ՍԱ. ԵՍ ՃԻ՞ՇՏ ԵՄ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ԹԵ՞
ԻՄ ԹԵՐԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱԶԴՈՒՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ՎՐԱ
Այս հարցն անմ իջականորեն առնչվում է երեխա–մեծ ահասակ փոխ
հարաբերությունների կառուցման գլխավոր սկզբունքի հետ. երեխայի
ընդունումն այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա: Այս սկզբունքն իր մեջ
ամբողջացնում է երեխայի նկատմամբ անվերապահ սերը (առավելա
պես, երբ խոսքը ներընտանեկան, մասնավորապես՝ ծնող–երեխա հա
րաբերությունների մասին է) և դրական սպասել իքները (առավելապես,
երբ խոսքը ուսուցիչ–աշակերտ փոխհարաբերությունների մասին է):
Երեխայի վարքի վրա ծնող ի, ուսուցչի ազդեցությունն ամ ենից առաջ
պայմանավորված է նրանց ակնկալ իքներով. թե ինչ են սպասում երե
խայից, աշակերտից. փայլուն հաջողություննե՞ր, թե՞ հերթական «ան
բավարար», կարգապահություն և ջանասիրությո՞ւն, թե՞ անպատասխա
նատվություն: Ուսուցիչը կարող է «խեղդել» մեկի ակտիվությունը («Իզուր
ես ձեռքդ թափահարում, միևնույն է հիմարություն ես ասելու») և խրա
խուսել մյուսի՝ սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությունը («Իհարկե
Տիգրանը հիանալ ի կարող է կատարել այդ աշխատանքը»): Պարտադիր
չէ, որ սպասումներն անպայմանորեն արտահայտվեն ուղ իղ, խոսքային
ձևակերպումով, բաց տեքստով. երեխաները նրբորեն որսում են այն մե
ծահասակի տոնից, դիմախաղ ից:
Դրական սպասումները՝ կապված երեխայի ընդունման, նրա հնա
րավորությունների հետ, ունենում են հսկայական զարգացնող արդ յունք,
հանդես են գալ իս որպես երեխայի վարքի դրդապատճառ, ուսումնական
գործ ունեության արդ յունավետության հզոր խթան:
Հոգեբաններ Ռ. Ռոզենտալ ը և Լ. Ջեկոբսոնը հետաքրքիր գիտափորձ
են կատարել: Դպրոցում սովորողների ինտելեկտուալ զարգացման մա
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կարդակը որոշող թեստավորում են անցկացրել, որից հետո ուսուցիչնե
րին ծանոթացրել են արդ յունքների հետ: Փորձարկման նպատակով ին
տելեկտի միջին մակարդակ ցույց տված մի խումբ երեխաների մասին
(փորձարարական խումբ) ուսուցիչներին ասել են, որ նրանք ինտելեկտի
բարձր մակարդակ ունեն և, եթե անգամ մինչև հիմա նրանք չեն դրսևո
րել իրենց կարողությունները, մոտ ապագայում կարող են մեծ հաջողու
թյունների հասնել: Ուսումնական տարվա վերջում պարզվել է, որ ին
տելեկտի զարգացման միջին մակարդակ ունեցող մյուս սովորողները,
որոնց տվյալները ճիշտ էին հաղորդել, մնացել էին զարգացման նույն
մակարդակի վրա, իսկ փորձարարական խմբի երեխաները (ում մասին
ասել էին, թե մեծ հաջողությունների հնարավորություն ունեն) ինտելեկ
տի զարգացման առաջընթաց էին ունեցել: Աշակերտները, որոնց նկատ
մամբ ուսուցիչները դրական ակնկալ իքներ ունեին, սկսել են լավ սովո
րել, ավել ին՝ բարձրացել է նրանցից շատերի ինտելեկտի մակարդակը:
Ռոզենտալ ի կարծիքով մեծ ահասակը, ով հավատում է սովորո
ղի, երեխայի հնարավորություններին, նրա դրական կողմ երին, նման է
առասպելական Պիգմալ իոնին, ով իր սիրո ուժ ով կենդանացրեց մար
մարյա արձանը: Այդ պատճառով էլ գիտափորձի այս արդ յունքը Ռոզեն
տալն անվանել է «Պիգմալ իոնի էֆեկտ»:
Եվ հակառակը, եթե ուսուցիչը, հարազատները երեխայից մշտապես
բացասական ակնկալ իքներ են ունենում, դրանք նույնպես, ամ ենայն հա
վանականությամբ, կարող են իրականանալ: Երբ երեխային ասում են,
որ նա ծույլ է և անտաղանդ, որ նա անկարգ է և անպատասխանատու,
մեծ է հավանականությունը, որ նա «կարդարացնի» մեծերի սպասել իք
ները: Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է երեխաների հետ շփումներում
բացառել երեխաներին «ոչնչացնող», բացասական գնահատումներն ու
կանխագուշակությունները:
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2.15. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԵԼ ՊԱՏԺԻ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻ
ՄԻՋԵՎ: Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻՑ,
ԳՈՎԵՍՏՆԵՐԻՑ «ԵՐԵՍ ՉԱՌՆԵՆ»
Երբ խոսքը երեխայի, նրա անձի ձևավորման, նրա վարքի կարգա
վորման մասին է, «երես առնել» կամ «պատիժ» հասկացությունների օգ
տագործ ումը, մեղմ ասած, նպատակահարմար չէ:
Երբ խոսքը երեխայի վարքի խրախուսման մասին է, պետք է խոսել ոչ
թե «երես առնելու», այլ՝ ինքնավստահության և դրական ինքնագնահա
տականի մասին: Ամ են անգամ, երբ երեխան դրական վարք է դրսևորում,
մի՛ խուսափեք նրան խրախուսելուց և գովելուց: Ընդ որում՝ հարկավոր է
անդրադառնալ երեխայի կատարած որոշակի արարքին, մատնանշել, թե
որոշակի ինչն է լավ արել, ինչի համար եք խրախուսում: Երեխան պետք
է ճանաչի, գնահատի իր հնարավորությունները, դրական կողմ երը, որն
էլ հնարավորություն կտա նրան հետագայում դրանց վրա կառուցել իր
վարքագիծ ը:
Երբ խոսքը երեխայի վարքի ձևավորման ու կարգավորման մասին
է, պետք է խոսել ոչ թե պատժի, այլ՝ կարգապահության մասին: Կար
գապահությունը երեխաներին ցույց է տալ իս և սովորեցնում, թե ինչպես
պետք է հասնել ինքնակառավարման: Դա անկախության և սահմանա
փակումների միջև եղած հավասարակշռությունն է, դա հմտությունների
մի համակարգ է, որն օգնում է մեծ ահասակներին վատ վարքն արմա
տախիլ անելու փոխարեն երեխաների մեջ ձևավորել լավ վարք: Երե
խաների զարգացմանը զուգընթաց մեծ ահասակները պետք է աստիճա
նաբար պակասեցնեն հսկողությունը՝ երեխաներին հնարավորություն
տալով ինքնուրույն կառավարել իրենց վարքը: Շատերը կարծ ում են, թե
կարգապահությունն ու պատիժ ը նույնն են: Սակայն իրականում դրանք
շատ տարբեր են: Կարգապահությունը լավ հարաբերությունների, գովա
սանքի, ինքնավերահսկման ձևավորման վրա հիմնված ուսուցման հա
մակարգ է, մինչդեռ պատիժ ը ինչ–որ արարքի տհաճ հետևանք է՝ հետա
գայում այն կանխելու նպատակով:
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Կարգապահություն

Պատիժ

Շեշտում է, թե երեխան ինչ պետք է
անի:

Շեշտում է, թե երեխան ինչ պետք է
չանի:

Շարունակական գործ ընթաց է:

Միանգամյա գործ ողություն է:

Ընդօրինակելու մոդել է ստեղծ ում:

Պահանջում է հնազանդություն:

Ձևավորում է ինքնավերահսկողու
թյուն:

Սահմանափակում է ինքնուրույնու
թյունը:

Օգնում է երեխային փոխվել:

Ազատում է մեծ ահասակներին հոգ
սերից:

Դրական է:

Բացասական է:

Նպաստում է երեխայի ինքնահաս
տատմանը:

Ստիպում է երեխային իրեն լավ
պահել:

Խթ անում է երեխայի մտած ողու
թյունը:

Մտած ում է երեխայի փոխարեն:

Ամրապնդում է երեխայի ինքնագնա
հատականը:

Խաթարում է երեխայի ինքնագնա
հատականը:

Ձևավորում է վարքը:

Դատապարտում է վատ վարքը:

Աղբյուրը՝ «Ծ անոթ և անծ անոթ մեր երեխան», Երևան, Յունիսեֆ, 2006 թ.:

Երեխան ինչպես որ կա՝ իր զարգացման մակարդակով, իր վարքա
գծով, իր հույզերով, ապրումներով, շրջապատի նկատմամբ իր վերաբեր
մունքով, մեր խնամքի ու ջանքերի, մեր դաստիարակության արդ յունքն
է: Երեխայի կյանքի բնականոն զարգացման, նրա վարքի ու գործ ունե
ության պատասխանատուն, ի վերջո, նրան շրջապատող մեծ ահասակ
ներն են: Հետևաբար, երբ մենք ինչ–որ բանի համար «պատժ ում» ենք
երեխային, իրականում մենք ինքներս մեզ ենք պատժ ում մեր իսկ սխալ
ների համար:
Առաջարկում ենք երեխային, նրա վարքն ու արարքները գնահատե
լու որոշակի հստակ մեխանիզմ, որի սկզբունքներով ու քայլերով առաջ
նորդվել իս ուսուցիչը, ծնող ը, մեծ ահասակը կարող են հասնել ցանկալ ի
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արդ յունքի՝ երեխայի մեջ սերմանելով սեփական արժ անապատվության
զգացում, սեփական ուժերի և մեծ ահասակների նկատմամբ վստահու
թյուն, ուսումնական գործ ունեության նկատմամբ դրական վերաբեր
մունք, նոր բան սովորելու ցանկություն և ձգտում:
1–ին քայլ. Երեխայի ցանկացած արարք գնահատել իս հարկավոր է
սկսել նրա անձից: Անհրաժեշտ է, անկախ արարքից ու վարքի բնույթից,
դրական գնահատել և արժևորել երեխայի անձը, նրա անհատականու
թյունը, նրա դրական հնարավորությունները:
2–րդ քայլ. Այնուհետև պետք է անդրադառնալ և գնահատել որոշակի
արարքն ու վարքագիծ ը: Նկատառումներն ու մեկնաբանություննե
րը պետք է լինեն որոշակի, նկարագրված վարքով: Նկատի ունենալով
կրտսեր դպրոցականի հոգեկան գործ ընթացների առանձնահատկու
թյունները՝ հարկավոր է խուսափել ընդհանուր, տեսական ձևակերպում
ներից, գնահատումներից:
3–րդ քայլ. Երեխային հասցեագրված խոսքն ու վերաբերմունքը
պետք է ներառեն ուսուցչի, ծնող ի, մեծ ահասակի դրական սպասել իքնե
րը և որոշակի առաջարկություններ նրա վարքի հետագա զարգացման
համար:
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3.1. ԻՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԵԾ ՄԱՍԸ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ԼԻԱՐԺԵՔ
ԸՆԿԱԼԵԼ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆԵԼ ՆՐԱՆՑ
ՕԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Մինչ հարցին պատասխանել ը, նախ տեսնենք, թե ի՞նչ դժվարու
թյունների են հանդիպում կրտսեր դպրոցականները գեղարվեստական
ստեղծ ագործ ությունների լիարժեք ընկալման գործ ընթացում: Գեղար
վեստական ստեղծ ագործ ությունների ընկալումը կրտսեր դպրոցական
ների կողմ ից առանձնահատուկ բնույթ է կրում: Մի կողմ ից՝ երեխանե
րը ուշադրությունը կենտրոնացնում են առանձին հատվածների և ոչ թե
տեքստի ամբողջական կառույցի վրա, ճիշտ չեն հասկանում ենթատեքս
տը, հերոսների արարքների դրդապատճառները: Մյուս կողմ ից էլ՝ երե
խան կարողանում է ընթերցածն ընկալել զգայական մակարդակով, քա
նի որ այս տարիքում զգայական ոլորտը բավականին զարգացած է, և նա
ակտիվորեն արձագանքում է տեքստի բովանդակությանն այն դեպքում,
երբ տեքստը հնարավորություն է տալ իս ընթերցել «զգացմունքներով»:
Անշուշտ, ընկալելու գործ ընթացը խիստ անհատական է և հիմնվում
է անձի համոզմունքների և բարոյական չափանիշների վրա: Բայց անձի
անհատական մոտեցումը կարող է չհամապատասխանել հեղ ինակի ասե
լիքին, եթե երեխան չի հասկանում հերոսների արարքների դրդապատ
ճառները, պատճառահետևանքային կապերը, տեքստի իմաստը, հեղ ի
նակի դիրքորոշումը: Հետևաբար, գեղարվեստական տեքստի լիարժեք
ընկալման համար երեխան պետք է յուրացնի մի շարք կարողություններ.
նկատի և ճանաչի արտահայտչականության գեղարվեստական միջոց
ները, որոշի ստեղծ ագործ ության ժանրային առանձնահատկություննե
րը (տարբերի պատմվածքը բանաստեղծ ությունից, հեքիաթը՝ առակից
և այլն), պատկերացնի նկարագրված բնապատկերները, կարողանա
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հասկանալ ստեղծ ագործ ության զգայական ուղղված ությունը, հասկանա
հեղ ինակի դիրքորոշումը և արտահայտի իր դիրքորոշումը: Համոզված
ենք, որ յուրաքանչ յուր երեխա ունակ է ընկալելու ստեղծ ագործ ությունը,
բայց միայն մի պայմանով՝ այն կարել ի է և պետք է սովորեցնել:
Ինչպե՞ս կարելի է սովորեցնել աշակերտներին ընկալել տեքս
տը: Սովորեցնել հասկանալ տեքստը՝ նշանակում է զարգացնել երեխայի՝
խորհելով ընթերցելու ունակությունները, որոնք գեղարվեստական ստեղ
ծագործության լեզվի յուրացմանը նպաստող «բանալի» են տալիս: Ընթեր
ցանության դասերին ընկալել սովորեցնելը ուսուցչի հիմնական խնդիրն է:
Որպեսզի հնարավոր լինի ընկալել ստեղծագործության բովանդակությու
նը, անհրաժեշտ է այն ուսումնասիրել բազմակողմանիորեն:
Տեքստի բովանդակությունն ընկալելու կարողությունների ձևավոր
ման և զարգացման շուրջ աշխատանքը կազմակերպվում է որոշակի հա
ջորդականությամբ:
Սկզբում անցկացվում է նախապատրաստական աշխատանք,
որը նպաստում է տեքստի ընկալմանը: Նախապատրաստական աշխա
տանքի նպատակն է երեխային դնել այնպիսի իրավ իճակում, որտեղ կա
րող են զարգանալ դեպքեր, որոնք նկարագրված են պատմվածքում, ի
մի բերել փոքրիկ ընթերցող ի կենսափորձը, որը կարող է հիմք ծառայել
տեքստի ընկալման համար, տալ անհրաժեշտ տեղեկություններ հեղ ի
նակի մասին, որոնք սովորաբար բարձրացնում են հետաքրքրությունը
հեղ ինակի և նրա ստեղծ ագործ ության նկատմամբ: Այս նախապատրաս
տական աշխատանքը (վերնագրի, նկարազարդման, հեղ ինակի վերա
բերյալ) նպաստում է տեքստի նախնական ընկալման աշխատանքի ար
դյունավետ իրականացմանը:
Նախապատրաստական աշխատանքից հետո անցկացվում է տեքս
տի նախնական ընկալմանը նպաստող աշխատանք՝ լուռ ինքնու
րույն ընթերցանություն, այնուհետև բարձրաձայն ընթերցանություն:
Նախնական ընկալման ընթացքում աշակերտները ծանոթանում են
տեքստի ընդհանուր բովանդակությանը, դրա զգայական կողմ ին: Ըն
թերցողն իր համար որոշում է, թե հարազա՞տ է արդյոք իրեն ստեղծ ա
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գործ ության թեման, հերոսները, նոր տեղեկություն ձեռք բերե՞ց ստեղ
ծագործ ությունից, դուր եկա՞վ իրեն ստեղծ ագործ ության բովանդակու
թյունը, հե՞շտ էր այն հասկանալ և այլն: Այսինքն՝ ուսուցչի կողմ ից ստեղ
ծագործ ության նախնական ընկալման ստուգման նպատակով տրված
հարցերն ու առաջադրանքները պետք է համապատասխանեն ընկալ
ման այս աստիճանին (ոչ լիարժեք, ընդհանուր, հիմնականում զգայա
կան կամ բովանդակային):
Կրկնակի ընթերցման ժամանակ սկսվում է ընկալման երկրորդ
աստիճանը՝ ծանոթություն հերոսներին, նրանց արարքների
պատճառներին, ստեղծ ագործ ության կառուցվածքի և լեզվ ի ուսումնա
սիրություն:
Ընկալման երրորդ աստիճանը տեքստի իմաստավորման կա
րողությունների ձևավորումն է, այսինքն՝ կարողություններ, որոնց
օգնությամբ իրականացվում է ստեղծ ագործ ության լիարժեք ընկալումը:
Այսպիսով՝ ընկալել տեքստը՝ նշանակում է հասկանալ ստեղծ ագոր
ծության գաղափարը, հեղ ինակի ասել իքը և զգալ տեքստում ներկայաց
վող զգացմունքները, գեղարվեստական ստեղծ ագործ ության լեզվ ի գե
ղեցկությունը:

3.2. Ի՞ՆՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԻՐԱՌԵԼ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ՝
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Առաջարկում ենք մի շարք առաջադրանքներ, որոնք կնպաստեն գե
ղարվեստական տեքստի բովանդակության ընկալման գործ ընթացում
դժվարությունների հաղթահարմանը:
Առաջադրանքների մի խումբը նպատակաուղղված է զարգացնե
լու ուշադրությունը տեքստում գործ ածված բառերի նկատմամբ.
երեխաներն ընդգծում են կարևոր բառերը, դուրս են գրում դրանք, դա
տում են այն մասին, թե ինչու է այդ բառերն օգտագործել տեքստում հե
ղինակը, որոշում են, թե որ բառերն են նկարագրում հերոսներին և նրանց
արարքները:
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Տեքստի ընկալմանը նպաստող կարևոր աշխատանքներից է առա
ջադրել առաջադրանքներ, որոնք կատարել իս աշակերտները պետք
է երևակայեն, կիրառեն իրենց ստեղծ ագործ ական կարողու
թյունները, այսինքն՝ սովորեցնել երեխաներին զարմանալ և զարմաց
նել: Այդ պատճառով ընթերցանության դասաժ ամ երին կարևորություն
են ստանում խնդրահարույց իրավ իճակների ստեղծ ումը, որտեղ անհրա
ժեշտություն կզգացվ ի գործի դնել երևակայությունն ու զգացմունքները:
Երեխաների երևակայությունը, զգացմունքները տեքստի առավել խորն
ընկալմանը նպաստող կարևորագույն գործ ոն են: Իսկ երևակայության,
զգացմունքների դրսևորումներն անհրաժեշտ է խթանել, այլապես տեքս
տի հետ երկխոսությունը չի կայանա:
Տեքստի ընկալմանը նպաստող մյուս կարևոր աշխատանքը երեխայի
հասկացածի և չհասկացածի միջև սահմանի ճշգրտումն է: Այ
սինքն՝ երեխան պետք է կարողանա ինքն իր համար պարզել, թե ինչն
է հասկացել և ինչը չի հասկացել: Կարդալուց հետո ուսուցիչն ուղղակի
որեն հարցնելով՝ «Իսկ ի՞նչն է քեզ անհասկանալ ի տեքստում», կարող է
դրդել աշակերտներին դատողություններ կատարել տեքստի շուրջ՝ դրա
բովանդակության առավել խորն ընկալման նպատակով:
Տեքստում ներկայացված տեղեկատվության ընկալմանն առավելա
գույնս նպաստում է տեքստի վերլուծ ությունը: Աշակերտը ընթերցելով՝
մտովի առանձնացնում է տեքստի կառուցվածքային և տրամաբանական
միավորները, բացահայտում է դրանց միջև եղած կապերը, ապա դրանք
արձանագրում է կամ պլանում, կամ աղ յուսակում: Այսպիսի աշխատանքն
օգնում է ստացած ամբողջ տեղեկատվությունը համակարգել, իսկ դա էլ
նպաստում է տեքստի առավել խորն ընկալմանը: Այսինքն՝ հնարավոր չէ
հասնել տեքստի խոր ընկալմանն առանց տեղեկատվության մշակման
հնարների հատուկ նպատակաուղղված ուսուցման. պլանի կազմում, գրա
ֆիկական գծապատկերների, աղ յուսակների ստեղծում և այլն:
Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ տեքստի բովանդակու
թյան շուրջ հարցերի կազմումը ևս դրականորեն են ազդում ինչպես
տեքստի բովանդակության ընկալմանը, այնպես էլ մտած ողության ակ
տիվացման վրա: Կարծ ում ենք, որ աշակերտի՝ տեքստի շուրջ հարցեր
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տալու կարողությունն ու ցանկությունը վկայում են. առաջին՝ ընթերց
ման ընթացքում նրա ակտիվության մասին, այն մասին, որ ինքը կարո
ղացել է երկխոսության մեջ մտնել տեքստի հեղ ինակի հետ, երկրորդ՝
աշակերտն ընդունել է տեքստը հետազոտող ի դիրքորոշումը, երրորդ՝
աշակերտների մեջ զարգացել են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են
քննադատական միտքը և դիտողունակությունը, չորրորդ՝ աշակերտ
ների մեջ ձևավորվել են կանխագուշակման կարողությունները, հինգե
րորդ՝ պատճառահետևանքային կապերը բացահայտող խնդրահարույց
հարցերի առաջադրումը մի կողմ ից՝ տրամաբանական մտած ողության
զարգացման ցուցանիշ է, մյուս կողմ ից՝տեքստի խոր ընկալման:
Հարցերի առաջադրման կարողությունների զարգացմանը նպաս
տում է այնպիսի ռազմավարության կիրառումը, ինչպիսին է «կանգառ
ներով ընթերցանությունը»:
Կարդալ ը խոսքային չորս գործ ունեության տեսակներից մեկն է, որն
անմ իջականորեն կապված է մյուս տեսակների հետ՝ լսել, խոսել և գրել:
Այդ իսկ պատճառով տեքստն ընկալելու կարողությունները զարգացնե
լու գործ ընթացում արդ յունավետ արդ յունքներ ստանալու համար ան
հրաժեշտ է ձգտել, որպեսզ ի բոլոր բաղադրիչների ձևավորման աշխա
տանքը կատարվ ի զուգահեռ և հստակ հավասարակշռված:
Ելնելով այս ամ ենից՝ դասի ընթացքում ուսումնական իրավ իճակնե
րը կազմակերպվում են այնպես, որ, տեքստն ընթերցելով, աշակերտն
ունակ լինի հարցեր առաջադրել դրա բովանդակության վերաբերյալ,
այնուհետև տեքստի վերլուծ ության հիման վրա կազմ ի պլան: Ցանկա
լի է, որ ուսուցիչը ստեղծի այնպիսի պայմաններ, որոնք երեխայի մեջ
ցանկություն կառաջացնեն ընթերցածի բովանդակությունը քննարկել
ընկերների հետ:
Անհրաժեշտ է երեխաների մեջ ձևավորել ոչ միայն տեքստը վերար
տադրելու կարողություններ, այլև ընթերցածի նկատմամբ վերաբեր
մունք ցույց տալու, ստացած տեղեկատվությանը գնահատական տալու,
հերոսների արարքները գնահատելու կարողություններ: Այսինքն՝ սո
վորեցնել աշակերտին երկխոսության մեջ մտնել հեղ ինակի հետ, վիճել
կամ համաձայնվել նրա հետ: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է սովորեցնել
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գրել փոքրիկ շարադրություններ տեքստի շուրջ, մասնակցել քննարկում
ներին, բնութագրել հերոսների բնավորության գծերը, գրել ստեղծ ագոր
ծության սեղմագիրը, գովազդը և այլն:
Տեքստի ընկալման կարողությունների զարգացմանն է նպաստում
նաև փոխադարձ ուսուցումը:
Շատ արդ յունավետ հնար է նաև «Տեքստի համառոտումը» ռազմա
վարությունը: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է տեքստից բանա
լի, հենակետային բառերի առանձնացումը և այդ բառերի կիրառումով
տեքստի համառոտ շարադրումը:
Տեքստի ընկալմանը բավականին նպաստում է ճիշտ կազմակերպ
ված բառային աշխատանքը: Գեղարվեստական տեքստի ընկալման
կարևորագույն պայմաններից մեկը տեքստում գործ ածված յուրաքան
չյուր բառի իմաստի ընկալումն է:
Ընկալման բարդ գործ ընթացն ուղեկցվում և ավարտվում է ընթերցա
ծի նկատմամբ երեխայի վերաբերմունքի, հերոսների, դեպքերի, ամբողջ
ստեղծ ագործ ության մասին դատողությունների ձևավորմամբ և զար
գացմամբ, որոնց միջոցով կարել ի է դատել ստեղծ ագործ ության և փոք
րիկ ընթերցող ի փոխազդեցության մասին:

3.3. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼ ԿԱԶՄԵԼ ՏԵՔՍՏԻ
ՊԼԱՆԸ
Կազմ ելով տեքստի պլանը՝ աշակերտը կատարում է տեքստի կա
ռուցվածքի և բովանդակության վերլուծ ության հետ կապված հետևյալ
գործ ողությունները. առանձնացնում է հենակետային բառերը, բաժ ա
նում է տեքստն իմաստային մասերի և վերնագրում դրանք:
Այսպիսով՝ պլանի կազմման հիմքում ընկած է տեքստի գլխավոր
մտքերի առանձնացումը: Իսկ այդ գործ ողությունը դպրոցականներին
անհրաժեշտ է նպատակաուղղված ուսուցանել: Պլանի բովանդակու
թյունն ու կառուցվածքը կախված է աշխատանքի նպատակից: Մի դեպ
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քում այն կարող է արտացոլել ստեղծ ագործ ության փաստերը, մեկ այլ
դեպքում՝ կարող է բացահայտել պատճառահետևանքային կապերը:
Տեքստի իմաստային մասերի և դրանց միջև կապերը որոշելու, պլանը
կազմ ելու կարողություններն անհրաժեշտ են տեքստի առավել լիարժեք
ընկալման համար: Միևնույն ժամանակ առանց դրանց դժվար է զար
գացնել տեքստը վերարտադրելու կարողությունները:
Տեքստի պլանը կարող է լինել՝
• բանավոր և գրավոր,
• պարզ և բարդ:
Պլանի կետերը կազմվում են՝
• հարցերով,
•պ
 ատմողական նախադասություններով,
• անվանական նախադասություններով:
Տեքստի պլանը կարող է լինել՝
•բ
 առային,
• նկարներով:
Պլան կազմ ելու կարողությունները զարգացնելու նպատակով ան
հրաժեշտ է կատարել մի շարք նախապատրաստական աշխատանքներ:
Այդ աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել գրաճանաչության փու
լից սկսած: Ամ ենապարզ աշխատանքի տեսակը վերնագրի համապա
տասխանեցման հիմնավորումն է «Այբբենարանում» զետեղված փոքրիկ
տեքստերի բովանդակությանը: Յուրաքանչ յուր անգամ տեքստն ընթեր
ցել իս երեխաները հիմնավորում են, թե ինչո՛ւ է հատկապես այդպես վեր
նագրված տեքստը:
Աշխատանքի երկրորդ տեսակը, որը նպաստում է երեխաների՝ պլան
կազմ ելու կարողության զարգացմանը, տեքստի ընտրով ի ընթերցանու
թյունն է ուսուցչի ղեկավարությամբ: Երեխաներն ընթերցում են տեքստի
այն մասերը, որոնք պատասխանում են ուսուցչի տված հարցերին: Ընտ
րով ի ընթերցանությունը սովորեցնում է առանձնացնել պատմվածքից
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անհրաժեշտ մտքերը, զարգացնում է տեքստը մասերի բաժ անելու կա
րողությունները: Պլան կազմ ելու ուսուցումն իրականացվում է որոշակի
համակարգով:
Տարրական դասարաններում պլանի շուրջ աշխատանքը հիմնակա
նում կատարվում է տեքստի բովանդակության զգայական ընկալման
հիմքով, և պլանը հաճախ ունենում է կերպարային (նկարային) տեսք:
Որպես նախնական վարժ ություն՝ կարել ի է առաջադրել հեքիաթի կամ
պատմվածքի շուրջ խառնված հերթականությամբ մի քանի նկարազար
դումներ և առաջադրել երեխաներին դասավորել դրանք՝ տեքստի բո
վանդակությանը համապատասխան: Նկարները վերնագրելով՝ երեխա
ները տեքստում նշում են դրանց տեղ ը, և ստացվում է նկարային պլան:
Հետո երեխաները սովորում են կազմ ել պլան՝ իրադարձությունների
հաջորդականության բացահայտման հիմքով (պարզ տրամաբանական
կապով): Այդպիսի պլանն անվանում են տրամաբանական պլան:
Առաջին դասարանում օգտակար են հարցերի ձևով վերնագրերի կազ
մումը: Հարցական նախադասություններով ձևակերպումը խթանում է
երեխային գտնելու պատասխանը:
Ուսուցման նախնական փուլում տեքստի, պատմվածքի կամ հեքի
աթի պլանը կազմ ելու սկզբնական շրջանում հաճախ կիրառվում է այն
պիսի հնար, ինչպիսին օրինակի ցուցադրումն է: Օրինակը դիտարկել իս
երեխաները սովորում են, թե ինչպիսին պետք է լինի պլանը: Դրա համար
նրանց տրվում է պատրաստի պլան:
Այդ օրինակով նրանց ցույց են տալ իս նաև, թե ինչպես են ձևակերպ
վում վերնագրերը: Աշխատելով վերնագրի շուրջ՝ երեխաները պետք է
օրինակի մեջ տեսնեն վերնագրերը, որոշեն, թե տեքստի որ մասին է հա
մապատասխանում:

83

50 հարց ու պատասխան

3.4. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎՈՒՄ ԵՆ
ՏԵՔՍՏԻ ՊԼԱՆ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ: ԿԱ՞
ԱՐԴՅՈՔ ՄՇԱԿՎԱԾ ՔԱՅԼԱՇԱՐ, ՈՐԸ ԿՕԳՆԻ ԱՎԵԼԻ
ՀԻՄՆԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԱՆԵԼ ԱՅԴ ԳՈՐԾՈՒՄ
Իհարկե, պետք է խուսափել պարտադիր դեղատոմսերից: Ամ են ան
գամ, պայմանավորված ուսուցչի նպատակադրումով, պլան կազմ ելու
քայլերը կարող են տարբեր լինել: Այդուհանդերձ, փորձենք օգտակար
լինել և ներկայացնել աշխատանքի կազմակեպման որոշակի հերթակա
նություն, որը կօգնի կողմնորոշվել այդ հարցում:
Սովորողների՝ ինքնուրույն պլան կազմ ելու համար կարել ի է օգտա
գործել հետևյալ քայլաշարը.
• Ուշադիր ընթերցի՛ր ամբողջ տեքստը:
• Բաժ անի՛ր տեքստը իմաստային մասերի: Նշի՛ր այդ մասերը մատի
տով:
• Ըստ իմաստային մասերի քանակի՝ որոշի՛ր պլանի կետերի քանա
կը:
• Ընթերցի՛ր առաջին մասը, ընդգծի՛ր գլխավոր միտքը, ընդգծի՛ր մա
տիտով, վերնագրի՛ր այդ մասը: Այդ մասի գլխավոր միտքն արտա
հայտի՛ր մեկ նախադասությամբ կամ գտի՛ր այդպիսի նախադասու
թյուն տեքստում:
• Այդպես աշխատի՛ր և մյուս մասերի հետ, վերնագրի՛ր դրանք: Գրի՛ր
պլանը: Կարդա՛: Մտածի՛ր: Համոզվ ի՛ր, թե այն արտացոլո՞ւմ է
արդյոք գլխավոր մտքերը, բաց թողած ը չի՞ արդյոք հիմնականը:
• Կրկնակի անգամ կարդա՛ տեքստը, ստուգի՛ր արդյոք որևէ դեպք,
իրադարձություն բաց չե՞ս թողել:
Տեքստը իմաստային մասերի բաժ անելու և պլանը կազմ ելու կարո
ղությունների մշակման նպատակով կարել ի է կիրառել հատուկ վարժ ու
թյուններ: Օրինակ՝ ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը:
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Վարժ ություն 1
Տեքստն ընթերցելուց առաջ ուսուցիչը առաջադրում է (տալիս է, գրում
է գրատախտակին) տվյալ ստեղծ ագործ ության պլանը: Պլանում բաց է
թողնում 1–2 կետ: Ընթերցելուց հետո աշակերտներին հանձնարարվում
է լրացնել բաց թողած կետերը:
Վարժ ություն 2
Աշակերտներն ընթերցում են տեքստը: Ուսուցիչը առաջադրում է
տեքստի պլանը, այնուհետև բարձրաձայն ընթերցում է տեքստը, դիտա
վորյալ բաց թողնելով այն հատված ը, որը համապատասխանում է պլա
նի որևէ կետին: Աշակերտները լսում են և պլանում նշում այն կետը, որի
համապատասխան հատված ը ուսուցիչը բաց է թողել:
Վարժ ություն 3
Աշակերտները կարդում են տեքստը, առանձնացնում են իմաստային
հատվածները: Ուսուցիչն առաջադրում է, որ յուրաքանչ յուր աշակերտ
գրի պլանի իր տարբերակը: Անցկացվում է մրցույթ՝ լավագույն պլան
կազմ ելու համար: Կարել ի է անցկացնել մրցույթ պլանի յուրաքանչ յուր
լավագույն կետի համար:
Վարժ ություն 4
Երեխաներն ընթերցում են տեքստը և մատիտով նշում այն տեղ ը, որ
տեղ, իրենց կարծիքով, ավարտվում է ամբողջականության առումով մեկ
իմաստային մասը, և սկսվում է հաջորդ իմաստային մասը:
Վարժ ություն 5
Ուսուցիչն առաջադրում է (բաժ անում է, գրառում է գրատախտակին)
պլանի պատրաստի նմուշը: Երեխաները լուռ կարդում են պատմվածքը՝
առանձնացնելով իմաստային մասերը նմուշ–պլանի կետերին համա
պատասխան:
Վերը նշված վարժ ությունները զարգացնում և ամրապնդում են ոչ մի
այն տեքստն իմաստային մասերի բաժ անելու կարողությունները, այլև
նպաստում են լուռ ընթերցելու, տեքստում ներկայացված տեղեկությունն
առավել խորությամբ ընկալելու կարողությունների զարգացմանը: Նույն
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տեքստի ընթերցման ընթացքում առանձնացված իմաստային մասերի
քանակը, ինչպես նաև դրանց համընկնումն ընկերոջ կազմած պլանի
հետ, քննարկման առարկա կարող է դառնալ՝ դրանով իսկ զարգացնելով
տեքստը լիարժեք ընկալելու կարողությունները:
Տեքստն իմաստային մասերի բաժ անելու և դրանց հիմնական բո
վանդակությունը պլանի կետերի տեսքով ձևակերպելու կարողություն
ների մշակումը պահանջում է բավականին երկարատև աշխատանք:
Կարծ ում ենք՝ կարևոր է երեխաներին սովորեցնել ոչ միայն կազմ ել
պլան, այլև պարզաբանել տեքստի՝ հետագայում վերարտադրման գոր
ծում և տեքստի բովանդակության ընկալման գործ ընթացում դրա հիմնա
կան դերը: Դա սովորողների աշխատանքը դարձնում է ավել ի գիտակց
ված և նպատակաուղղված: Այդ իսկ պատճառով պլանի ճիշտ կազմումը
վկայում է տեքստի ընկալման մակարդակի մասին և հրաշալ ի հիմքեր է
ստեղծ ում սովորողների՝ տեքստի վերարտադրման համար:
Աշխատանքի արդ յունավետությունը բարձրացնելու և դպրոցականի՝
ինքնաստուգման կարողությունները ձևավորելու նպատակով կազմած
պլանի համար սովորողների հետ միասին մշակվում են հետևյալ չափա
նիշները.
1. Պլանն արտացոլո՞ւմ է արդյոք հիմնական բովանդակությունը:
2. Պլանի բոլո՞ր կետերն են իրար հետ փոխկապակցված:
3. Հասկանալ ի՞ է արդյոք այն քո ընկերներին:
4. Բովանդակո՞ւմ է արդյոք տեքստի բովանդակության հիմնական
եզրահանգումը:
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3.5. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՆԴԻՊԵԼ ԵՆՔ
«ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՎԵՐՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ» ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆԸ:
ԻՆՉՔԱՆՈ՞Վ Է ԱՅՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է
ԱՇԽԱՏԵԼ
Վերնագիրն իր մեջ ներառում է ստեղծ ագործ ության իմաստը, ոճը,
ստեղծ ագործ ության խտացված էությունը, և այն կարող է դիտարկվել
որպես տեքստի ընկալմանը նպաստող յուրօրինակ բանալ ի:
Տեքստն ընկալելուն նպաստող կարևոր հնարներից է վերնագրի
իմաստի ըմբռնումը:
Գոյություն ունի վերնագրի իմաստի ընկալման երեք փուլ. աշխատանք
վերնագրի շուրջ մինչ տեքստի ընթերցումը (կանխագուշակման փուլ),
տեքստի ընթերցման ընթացքում (բովանդակության ընկալման ստու
գում) և տեքստն ընթերցելուց հետո (վերլուծ ություն և գնահատում):
Դիտարկենք վերնագրի շուրջ աշխատանքը յուրաքանչ յուր փուլ ի ըն
թացքում:
Կանխագուշակման փուլում կատարվում է կանխատեսում, ակնկա
լիքների առաջադրում, իրադարձությունների կանխագուշակում, ինչ–որ
մի երևույթի մասին նախնական պատկերացումների կազմում: Այնպիսի
կարևորագույն ընթերցողական կարողության զարգացումը, ինչպիսին
կանխագուշակման կարողությունն է, այսինքն՝ ըստ վերնագրի, նկարա
զարդման և հենակետային բառերի ենթադրություններ անելու, ակնկա
լիքներ առաջադրելու կարողությունները, ստեղծ ագործության շուրջ նա
խապատրաստական փուլ ի աշխատանքի կարևորագույն պահերից է:
Ըստ վերնագրի՝ ստեղծ ագործ ության բովանդակության կանխատեսու
մը նպաստում է ուսուցանվող նոր ստեղծ ագործ ության շուրջ երեխաների
ակտիվության և գիտակցականության բարձրացմանը:
Սակայն այդ աշխատանքն ունի տարբեր մակարդակի դժվարություն
ներ՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչ է ընթերցում երեխան:
Գեղարվեստական ստեղծ ագործ ություններ ընթերցել իս վերնագիրը
հստակ կարող է հուշել, թե ինչի մասին է խոսքը և մղել կատարելու են
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թադրություններ, որոնք միանգամայն նման չեն այն բովանդակությանը,
ինչի մասին իրականում կարող է խոսք գնալ ստեղծ ագործ ության մեջ:
Ենթադրությունների ստուգման կանոնները սերտորեն միահյուսվում
են նախնական ընկալման ստուգման հետ, որի ընթացքում աշակերտ
ները ոչ միայն արտահայտում են իրենց տպավորություններն ընթերցած
ստեղծ ագործ ության շուրջ, համառոտ վերարտադրում են բովանդակու
թյունը, այլև ստուգում են իրենց ենթադրությունները:
Մինչ տեքստի ընթերցումն առաջադրվող կանխագուշակում ենթադ
րող առաջադրանքները ոչ միայն նպաստում են մոտավորապես ճիշտ
կանխագուշակման կարողության ձևավորմանը, այլև սովորողներին
հնարավորություն են ընձեռում կիրառել իրենց ունեցած գիտել իքները:
Տեքստի բովանդակության շուրջ վարկածների առաջքաշումը (հաս
տատելով կամ հակասելով) կարող է վերաբերել ընդհանուր բովանդա
կությանը, առանձին դեպքերին կամ հերոսներին, իրադարձությունների
հաջորդականությանը: Իմաստավորված, գիտակցված ընթերցանություն
ապահովող կանխագուշակման կարողությունների զարգացմանն են
նպաստում առաջադրանքների այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են ժան
րի, թեմատիկայի կանխորոշումը ըստ ստեղծ ագործ ության վերնագրի,
հարցերի տեսքով տեքստի պլանի նախնական կազմումը մինչ ընթեր
ցումը՝ հաշվ ի առնելով վերնագրի բնույթը: Օրինակ՝ 4–րդ դասարանի
մայրենիի դասագրքում զետեղված է Ջաննի Ռոդարիի «Գրքից փախած
մկնիկը» դասանյութը, որի ընթերցելուց առաջ ուսուցիչը երեխաներին
առաջարկում է կազմ ել և գրառել այն հարցերը, որոնց պատասխաններն
իրենց կարծիքով կարող են փնտրել տեքստում: Ստեղծ ագործ ության բո
վանդակության հետ ծանոթանալուց հետո սովորողներին առաջադրվում
է նշել այն հարցերը, որոնց պատասխանները ստացան: Հարցերի թվար
կումը ուղղորդում է ստեղծ ագործ ության վերլուծ ությանը. «Ի՞նչ կապ
ունի մկնիկը գրքի հետ: Ինչո՞ւ փախավ գրքից մկնիկը: Ի՞նչ արեց գիր
քը մկնիկին: Ինչո՞ւ է հեղ ինակը որպես հերոս ընտրել հատկապես այդ
կենդանուն և այլն:» Այս հնարի կիրառումը բավականին բարձրացնում է
դպրոցականների հետաքրքրությունը դասանյութի նկատմամբ, ակտի
վացնում է աշակերտների խոսքային մտած ողության գործ ունեությունը:
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Վերնագիրն ընթերցող ին մղում է ընթերցել ստեղծ ագործ ությունը,
հետաքրքրվել դրանով: Աշխատելով վերնագրի շուրջ մինչ տեքստի ըն
թերցումը՝ առաջին պլան է մղվում վերնագրի գովազդային գործ առույ
թը: Տեքստի անվանումը կարող է աշխուժ ացնել երեխաների նախնական
գիտել իքները տվյալ թեմայի շուրջ: Մինչ տեքստի ընթերցումն ունեցած
տեղեկատվության ծավալ ը տարբեր ընթերցողների մոտ տարբեր է, այն
կարող է կախված լինել նաև անձնային որակներից: Վերնագիրն ակտի
վացնում է գնահատողական կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ է
դրսևորել տեքստի ընկալում ից հետո:
Դիտարկենք վերնագրի դերը տեքստի ընկալման երկրորդ փուլում՝
տեքստի ընթերցման փուլում: Վերնագրի կարևորագույն գործ առույթ
ներից մեկն էլ մասնակցությունն է տեքստի ընկալման ստուգման գոր
ծընթացում: Վերնագիրն ուղեկցում է ընթերցող ին գրական ստեղծ ա
գործ ության ուսումնասիրության ամբողջ ընթացքում: Տեքստի ընթերց
ման ընթացքում վերնագրի շուրջ աշխատանքի հիմնական հնարներից
է ստեղծ ագործ ության առանձին մասերի վերնագրումը: Անհրաժեշտ է
պահպանել վերնագրերի շարադասության միասնական կառուցվածք:
Ամ ենապարզ ձևը տեքստի յուրաքանչ յուր մասի համար հարցերի առա
ջադրումն է: Այնուհետև կարել ի է կազմ ել պատմողական նախադասու
թյունների տեսքով, ապա վերնագրերի ձևով:
Տեքստի ընթերցում ից հետո կարևոր է վերնագիրը դիտարկելու և դրա
դերը հասկանալու գործ ընթացը, որը կարել ի է իրականացնել հետևյալ
առաջադրանքների միջոցով:
• Վերնագրի ընտրություն տրված տարբերակներից և դրա համապա
տասխանեցում տեքստի բովանդակությանը:
Այս առաջադրանքի կատարման հերթականությունն է. սկզբում ըն
թերցել տեքստը, իսկ հետո պատասխանել դրա բովանդակության
շուրջ տրված հարցերին (ի՞նչ պատահեց), ապա ընթերցել վերնագ
րերը, մտորել, թե դրանցից որն է ավել ի շատ համապատասխա
նում, ինչու, ստուգել իր ընտրությունը (վերընթերցել տեքստը):
• Տեքստի բովանդակությանը համապատասխան վերնագրի հո
րինում:
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Վերնագրի շուրջ աշխատանքը սերտորեն կապված է սովորողների
կապակցված խոսքի ուսուցման աշխատանքի հետ. տեքստի կառուց
վածքի, դրա թեմայի, հիմնական մտքի, ոճի և այլն:
Կրտսեր դպրոցականների համար «Վերնագրի՛ր տեքստը» առաջադ
րանքը ծառայում է, ամ ենից առաջ, տեքստի իմաստի բացահայտմանը,
ընթերցածի ընկալման ստուգմանը:
Ստեղծ ագործ ության վերնագրի ընդհանրացնող դերը հնարավորու
թյուն է ընձեռում նրա իմաստի շուրջ աշխատանքը դարձնել հեղ ինակի
արտահայտած մտքերի ընկալման ճշտության ստուգմանը:
Այսպիսով՝ գոյություն ունի տեքստի շուրջ աշխատանքի երեք փուլ,
որոնցից յուրաքանչ յուրում վերնագրի շուրջ աշխատանքի տարբեր
հնարներ են կիրառվում: Մեթոդական տեսանկ յունից անհնար է բաց
թողնել որևէ մի փուլ: Չնայած որ մինչ տեքստի շուրջ աշխատանքը և
տեքստի ընթերցում ից հետո աշխատանքը կարել ի է համարել ավել ի
կարևոր, քանի որ դրանք ենթադրում են այնպիսի առաջադրանքների
կատարում, որոնք ստեղծ ում են անհրաժեշտ պայմաններ՝ տեքստի լի
արժեք ընկալման համար:

3.6. Ի՞ՆՉ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԻ ՀԵՔԻԱԹԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Հեքիաթը երեխայի համար ունի դաստիարակչական և ճանաչողա
կան մեծ նշանակություն: Այն շատ երեխաների սիրել ի ժանրն է: Եվ իզուր
չէ, որ տարրական դասարանների մայրենիի ծրագրով նախատեսված է
դասագրքերում ընդգրկել տարբեր հեքիաթներ՝ և՛ հեղ ինակային, և՛ ժո
ղովրդական: Հեքիաթի շուրջ աշխատանքը կատարվում է այնպես, ինչ
պես պատմվածքների շուրջ, այնուհանդերձ հեքիաթների ուսումնասիր
ման գործ ընթացն ունի իր առանձնահատկությունները:
Հեքիաթի շուրջ աշխատանքի առանձնահատկություններն են:
• Քանի որ այս ժանրի ստեղծ ագործ ությունները հոգեհարազատ են
երեխաներին, ուստի տեքստի ընկալմանն ուղղված նախապատ
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րաստական աշխատանքներ համարյա թե չեն իրականացվում:
Սովորաբար ընթերցանությունից առաջ անցկացվում է համառոտ
զրույց (կարել ի է հարցնել, թե ինչպիսի հեքիաթներ են լինում, ինչ
հեքիաթներ են ընթերցել, կարել ի է կազմակերպել հեքիաթների
նկարազարդումների ցուցահանդես):
• Կենդանիների մասին հեքիաթների ընթերցանությունից առաջ կա
րել ի է հիշեցնել կենդանիների վարքագծի մասին, ցույց տալ այդ
կենդանիների նկարները:
• Եթե ընթերցվում է բնության երևույթների մասին հեքիաթ, ապա կա
րել ի է կիրառել էքսկուրսիայի ընթացքում հավաքած նյութերը, այ
սինքն՝ դիտարկումները, փորձը:
• Հեքիաթի շուրջ իրականացվող աշխատանքը ցանկալ ի է կատարել
որպես իրական պատմություն, ոչ թե անընդհատ կրկնել, որ «կ յան
քում այսպիսի բան չկա», սա հորինվածք է:
• Հեքիաթը կարել ի է կիրառել ընդհանրական բնութագրումներ և
գնահատականներ տալու համար, քանի որ հեքիաթի կերպարները
սովորաբար հանդես են գալ իս մեկ–երկու բնութագրական գծերի
վառ արտահայտմամբ, որոնք բացահայտվում են իրենց արարքնե
րի ընթացքում:
• Ցանկալի չէ, որ ուսուցիչն ինքը հեքիաթի բարոյախոսությունը փո
խանցի մարդկային բնավորությունների և փոխհարաբերությունների
բնագավառ: Հեքիաթների ուսուցողական արժեքն այնքան մեծ է, որ
երեխաներն իրենք են եզրահանգումներ կատարում: Հենց որ երե
խաները կարողանում են ճշգրիտ եզրահանգում կատարել, կարելի է
համարել, որ հեքիաթի ընթերցման նպատակն իրագործվել է:
• Հեքիաթը պետք է վերարտադրել՝ որքան հնարավոր է հոգեհարա
զատ մնալով տեքստի բովանդակությանը: Վերարտադրումը պետք
է լինի արտահայտիչ: Վերարտադրման նախապատրաստվելուն
լավ հնար է դերերով ընթերցանությունը: Հեքիաթների բովանդա
կությունը դերային խաղով ներկայացումը նպաստում է երեխաների
խոսքի և ստեղծ ագործ ական կարողությունների զարգացմանը:
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• Հեքիաթները կիրառվում են նաև որպես պլան կազմ ելու ուսուցա
նող աշխատանք, քանի որ հեքիաթը հստակ կարել ի է բաժ անել մա
սերի, վերնագիրն էլ հեշտությամբ կարել ի է փնտրել հենց հեքիաթի
տեքստում:
• Անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություններ հեքիաթի կառուց
վածքային առանձնահատկությունների շուրջ, քանի որ այդ հետա
զոտական աշխատանքները բարձրացնում են տեքստի ընկալման
գործ ընթացը:
• Հեքիաթի ընթերցման առնչությամբ հնարավոր է տարբեր նյութերից
պատրաստված տիկնիկների, խաղալիք–կենդանիների գործածու
թյունը, որը ոչ միայն ավելի հետաքրքիր կդարձնի աշխատանքը, այլև
կնպաստի խորությամբ ընկալելու հեքիաթի բովանդակությունը:
• Աշխատելով հեքիաթի շուրջ՝ անհրաժեշտ է նշել դրա առանձնահատ
կությունները, երեխաների հետ միասին բացահայտել գաղափարը,
հեքիաթը կիրառել որպես երեխաների գեղագիտական դաստիա
րակության միջոց:
• Հետաքրքիր աշխատանք կստացվ ի նաև նույն հեքիաթի տարբե
րակների համ եմատություն կատարել իս:
• Բանավոր (բառային) նկարչության հնարը կնպաստի, որ երեխանե
րը գտնեն հեքիաթի գլխավոր իմաստը:
• Հեքիաթի ընթերցման ժամանակ մեծ նշանակություն ունի հնչերան
գը: Ոչ ճիշտ հնչերանգի ընթերցման դեպքում կորչում է հեքիաթի
հմայքը: Հեքիաթը դառնում է ձանձրալ ի, անհետաքրքիր:
• Անհրաժեշտ է բավականին մանրամասն պլանավորել բառային աշ
խատանքը:
• Կարել ի է հաճախակի առաջադրել, որ կրտսեր դպրոցականները
կազմ են նկարային պլան:
• Տեքստի նախնական, առաջին ընկալումն արդ յունավետ կլինի կազ
մակերպել հետևյալ ձևերով.
ա) հեքիաթի ինքնուրույն ընթերցում դասարանում կամ տանը,
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բ) համատեղ ընթերցում (առավել բարդ հատվածներն ընթերցում է
ուսուցիչը):
• Վերլուծ ության ընթացքում անհրաժեշտ է ուշադրությունը սևեռել
հեքիաթային խոսքի գեղարվեստական առանձնահատկություն
ներին. կրկնություններ (ապրում է–չի ապրում, լինում է–չի լինում),
ավանդաբար օգտագործվող մակդիրներ (անմահական խնձոր),
հեքիաթային բառեր և արտահայտություններ (թագավորն ապրած
կենա) և այլն:
Վերլուծվում են նաև հեքիաթի կառուցվածքային առանձնահատկու
թյունները. սկզբի, ավարտի առկայությունը, ստեղծ ագործ ության հիմնա
կան մասում տեղ ի ունեցող իրադարձությունների եռակի կրկնությունը:
Կախարդական հեքիաթում առկա են անպայման երկու աշխարհները՝
իրական և կախարդական: Երեխաներին հետաքրքրում են դրանց բնա
կիչների առանձնահատկությունները:
• Հեքիաթներում առկա երկխոսությունները նպաստավոր են դերե
րով արտահայտիչ ընթերցանություն մշակելու համար:
• Հեքիաթի շուրջ աշխատանքի ընթացքում կիրառել ի են նյութը վե
րարտադրելու բոլոր տեսակները, բացի համառոտից, քանի որ հե
քիաթի լեզվ ի յուրահատկությունը դժվարություն կստեղծի:
• Հեքիաթի բովանդակության շուրջ իրականացվող աշխատանքն ար
դյունավետ ձևավորում է հերոսներին բնութագրելու և ներկայացնե
լու կարողությունները, այդ թվում՝ բացահայտելու նրանց արարք
ների դրդապատճառները, ժանրային, լեզվական, կառուցվածքային
առանձնահատկությունները նկատելու կարողությունները և այլն:
• Աշխատելով հեքիաթի շուրջ՝ դժվար չէ սովորեցնել երեխաներին
հասկանալ ստեղծ ագործ ության գաղափարը, պլան կազմ ել և վե
րարտադրել: Բացի դրանից, հեքիաթը շատ լավ ուսումնական
նյութ է, որովհետև բավականին մեծ է կրտսեր տարիքի երեխանե
րի հետաքրքրությունը տվյալ ժանրի նկատմամբ, որն էլ ազդում է
և՛ ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորմանը, և՛
կարդալու տեխնիկայի զարգացման վրա:
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3.7. ԻՄ ՓՈՐՁԸ ՀՈՒՇՈՒՄ Է, ՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՄԵԾ ՄԱՍԱՄԲ
ՀԵՏԱՔՐՔՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՔԻԱԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՄԱՄԲ՝ ԱՆՏԵՍԵԼՈՎ
ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ: Ի՞ՆՉ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՎԵԼԻ
ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼ ՀԵՔԻԱԹԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ
Հեքիաթի արդ յունավետ ուսուցման նպատակով խորհուրդ ենք տա
լիս ուշադրության արժ անացնել ներքոհիշ յալ ուղղորդումները.
• Կարևոր է ընկալել հեքիաթի գաղափարը, այսինքն, թե հե
քիաթի միջոցով ինչ են ցանկացել հաղորդել մեր նախնինե
րը: Չէ՞ որ հիմնական թեմայի միջոցով են մեզ փոխանցվում բա
րոյական արժեքները, շրջապատող մարդկանց, երևույթների հետ
փոխհարաբերությունների տարբեր դրսևորումները և այլն: Այդ
նպատակով աշակերտներին կարող են տրվել հետևյալ հարցերը.
— Ինչի՞ մասին է հեքիաթը:
— Ի՞նչ է այն մեզ սովորեցնում:
— Կյանքի ո՞ր իրավ իճակներում մեզ պետք կգա այն, ինչը մենք
իմացանք հեքիաթից:
— Ինչպե՞ս կարող ենք այն կիրառել կյանքում և այլն:
• Կարևոր է հասկանալ հեքիաթի հերոսների, նրանց արարք
ների տեսանելի և թաքնված դրդապատճառները: Այդ նպա
տակով տրվում են հետևյալ հարցերը.
— Ինչո՞ւ է հերոսը կատարում այս կամ այն արարքը:
— Ինչո՞ւ է դա իրենց անհրաժեշտ:
— Ի՞նչ էր ուզում ինքն իրականում:
• Հետաքրքրություն է ներկայացնում հեքիաթի հերոսնե
րի կողմ ից դժվարությունները հաղթահարելու միջոցնե
94

Թեմա 3. Բազմառարկայական ուսուցում

րի ընտրությունը: Կարելի է հեքիաթի հերոսների կողմ ից
դժվարությունները հաղթահարելու միջոցների «ցանկ կազ
մել»: Ունենալով դժվարությունները հաղթահարելու միջոցների
հավաքած ուն՝ ուղղակիորեն հարձակում թշնամու վրա, խորաման
կություն, կախարդական իրերի կիրառում և այլն, կարևոր է գնահա
տել, թե իրական կյանքում որ իրավ իճակներում կարող են կիրառել
դժվարությունների հաղթահարմանը նպաստող այս կամ այն միջո
ցը: Այդ նպատակով տրվում են հետևյալ հարցերը.
— Ինչպե՞ս է հերոսը լուծ ում խնդիրը:
— Լուծման ի՞նչ միջոց և վարքագիծ է նա ընտրում:
— Այն ակտի՞վ է, թե՞ պասիվ:
— Ամ են ինչ ինքնուրո՞ւյն է անում, թե՞ փորձում է պատասխանա
տվությունը գցել ուրիշի վրա:
— Մեր կյանքի ո՞ր իրավիճակներում է արդյունավետ խնդիրների լուծ
ման, դժվարությունների հաղթահարման նշված միջոցը կիրառել:
• Հեքիաթի հերոսների վերաբերմունքը շրջապատող աշ
խարհի և ինքն իր նկատմամբ: Այդ նպատակով տրվում են
հետևյալ հարցերը.
— Ի՞նչ ազդեցություն են ունենում արարքները շրջապատի համար.
ուրախություն, թախիծ, ատելություն:
— Ո՞ր իրավ իճակներում է նա ստեղծ արար, որ՝ ավերող:
— Ինչպե՞ս ենք մենք կյանքում վարվում այդպիսի իրավիճակներում:
• Զգացմունքների ուղղությամբ: Կարևոր է գիտակցել, թե
ինչ զգացմունքներ են ի հայտ գալիս հերոսի մոտ այս կամ
այն իրավիճակներում և ինչու: Այդ նպատակով տրվում են
հետևյալ հարցերը.
— Ի՞նչ զգացմունքներ է առաջացնում այս հեքիաթը:
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— Ո՞ր հատվածներն առաջացրին ուրախ զգացմունքներ, իսկ որը՝
տխուր:
— Ո՞ր իրավ իճակներն առաջացրեցին վախի զգացողություն:
— Ո՞ր իրավ իճակներն առաջացրեցին զայրույթ:
— Ինչո՞ւ է հերոսը արձագանքում հենց այդպես:
• Հեքիաթներում հանդես եկող կերպարների և խորհրդա
նիշների ուղղությամբ: Կարևոր է գիտակցել, թե ինչ դասեր,
վարքագծի միջոցներ են իրենց մեջ կրում հեքիաթի յուրա
քանչ յուր հերոսը: Այդ նպատակով տրվում են հետևյալ հար
ցերը.
— Ո՞վ է այս կամ այն հերոսը:
— Ի՞նչ վարքագիծ է դրսևորում նա այս կամ այն իրավ իճակներում:

3.8. Ի՞ՆՉ ՀԱՐՑԵՐ ՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է
ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ՀԵՔԻԱԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻԱՐԺԵՔ
ԸՆԿԱԼԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Նշենք մի շարք առաջադրանքներ և հարցեր, որոնք կարել ի է առա
ջադրել աշակերտներին հեքիաթն ընթերցելուց հետո՝ դրա բովանդա
կությունը լիարժեք ընկալելու նպատակով: Ահա որոշ հարցերի և առա
ջադրանքների օրինակներ.
1. Բնութագրի՛ր հերոսներին (ինչպիսի՞ն է նրանցից յուրաքանչ յուրը):
2. Բացատրի՛ր, թե ինչու տեղի ունեցավ այս կամ այն իրադարձությունը:
3. Ցո՛ւյց տուր, թե ինչն էր ծիծ աղել ի հեքիաթում:
4. Դերերով ընթերցի՛ր հեքիաթային երկխոսությունները՝ հնչերան
գով առանձնացնելով հերոսների բնութագրական առանձնահատ
կությունները:
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5. Բացահայտի՛ր հերոսների արարքների և խոսքերի միջև տարբե
րությունը: Տո՛ւր այդ տարբերությանը բարոյական գնահատական:
7. Նշի՛ր այն առած–ասացվածքները, դարձվածքները, թևավոր խոս
քերը, որոնք կիրառվել են հեքիաթներում:
8. Բնութագրի՛ր այս կամ այն հերոսի խոսքի հնչերանգը, որը համա
պատասխանում է նրա մտքերին և արարքներին:
9. Հարցեր, որոնք հաստատում են մարդու կապը բնության հետ, հե
քիաթի մեջ տեղ ի ունեցող դեպքերից բխող մարդկային լավ որակ
ների «փառաբանման» հետ:
10. Հարցեր, որոնք ակտիվացնում են երեխայի հիշողությունը, որոնք
ստիպում են նրան մտաբերել այդ հեքիաթի բովանդակությանը
նմանվող իրեն հայտնի այլ հեքիաթներ:
11. Հարցեր, որոնք վերականգնում են երևույթների միջև պատճա
ռահետևանքային կապերը, պարզաբանում են, թե ինչու է տեղ ի ու
նեցել այս կամ այն իրադարձությունը:
12. Առաջարկել մտորելու այն մասին, թե ինչն է ժողովուրդը քննադա
տում հեքիաթում և ինչի պատճառով, և ինչն է ընդունելի համարում:
13. «Գեղագիտական» հարցերի առաջադրում. օրինակ՝ ինչո՞ւ է քեզ
դուր եկել այս կամ այն նկարագրությունը:
14. «Բաց» հարցերի առաջադրում. ի՞նչ կարող եք ասել այս կամ այն
երևույթի մասին:
15. Զրույց այն մասին, թե ինչ խրատներ կարել ի է քաղել տեքստից:
16. Բացատրել, թե ինչպես է նկարագրված հեքիաթում լավն ու վատը:
17. Առաջարկել պատմ ել, թե ինչպես և ինչու է փոխվել հերոսի բնավո
րությունը:
18. Համ եմատություններ, նմանություններ, հակադրություններ (ին
չով են նման աշխարհի ժողովուրդների հեքիաթները և այլն):
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3.9. Ի՞ՆՉ ՏԻՊԻ ԴԱՍԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ
ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼԻՍ
«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասընթացում դասի տիպն
ընտրել իս ուսուցիչը կարող է ղեկավարվել հետևյալ պահանջներով.
1. Հաշվի առնել կրտսեր դպրոցականների՝ զգայարանների
միջոցով շրջապատող աշխարհի առարկաների և երևույթների
ուսումնասիրման կարողությունները: Սա պարտավորեցնում է ու
սուցչին հատուկ ուշադրություն դարձնել հատկապես դաս–դիտարկ
մանը և դաս–գործնական աշխատանքին:
2. Հաշվի առնել ճանաչողական կարողությունների զարգաց
մանը նպաստող մեթոդների նպատակահարմար համապա
տասխանեցումը: Ուսուցիչը պետք է ընտրի ուսուցման այնպիսի մե
թոդներ, որոնք կսովորեցնեն աշակերտներին սովորել, այսինքն՝կարո
ղանան ուսումնական գործ ունեություն ծավալել: Եթե երեխան սովորի
սովորել («ես կարող եմ ինքս ինձ սովորեցնել»), ապա կկարողանա զար
գացնել իր ճանաչողական հետաքրքրությունները («ես սիրում եմ սովո
րել, ամ են ինչ հետաքրքիր է»), ներքին դրդապատճառները («հասկանում
եմ, թե ինչու եմ սովորում»), անդրադարձ կատարելու տարրական կարո
ղությունները («ես ընդունում եմ ուսուցչի գնահատականը, և ինքս էլ կա
րողանում եմ գնահատել իմ գործ ունեությունը»): Եվ վերջապես, ամ ենա
կարևորը, կրտսեր դպրոցականը կարող է պատասխանել ոչ միայն այն
հարցին. «Ի՞նչ եմ ես անում», այլև այն հարցին. «Ինչպե՞ս եմ այն անում»:
Մեկ անգամ ևս ընդգծենք, որ այս ամ ենը պահանջում է ուսումնական
գործ ընթացում հիմնվել մտած ողության, տրամաբանության և երևակա
յության վրա: Այս ամ ենից ելնելով՝առանձնահատուկ կարևորություն են
ստանում դաս–հետազոտությունները և դաս–բանավեճերը:
3. Հենվել կրտսեր դպրոցական տարիքի համար բնորոշ գոր
ծունեության տեսակների վրա: Հայտնի է, որ կրտսեր դպրոցականի
առաջատար գործ ունեությունը խաղն է: Խաղ ը կրտսեր դպրոցականի
համար ոչ միայն ցանկալ ի է, հետաքրքիր, այլև արժեքավոր է նրա՝ ու
սումնական գործ ունեություն ծավալելու կարողությունների զարգացման
համար: «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասանյութերը տալ իս են
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հսկայական հնարավորություն ամ ենատարբեր տիպի՝ ուսումնական,
դերային, շարժ ողական և այլն, խաղեր կազմակերպելու համար: Սրա
նով է բացատրվում դաս–խաղի ընտրությունը:
4. Հաշվի առնել դպրոցականի՝ ճանաչողական նախաձեռնո
ղականության և ստեղծ ագործ ական կարողությունների զար
գացման հնարավորությունները: Բոլորին հայտնի է, որ կրտսեր
դպրոցական տարիքի երեխաները շատ են սիրում տարաբնույթ ստեղ
ծագործ ական աշխատանքներ, որոնք կատարելով, նրանք կարող են
երևակայել, հորինել, շարադրել և այլն: Այդ պատճառով նպատակահար
մար է կիրառել այնպիսի տիպի դաս, ինչպիսին է դաս–ստեղծ ագոր
ծական աշխատանքը:
Դասերի յուրաքանչ յուր տիպն ունի հստակ կառուցվածք: Այն որոշ
վում է այն գլխավոր ուսուցման մեթոդով, որով արտացոլում է դասի
առանձնահատկությունը:

3.10. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Դիտարկումը բոլոր զգայականներով շրջապատող աշխարհի առար
կաների և երևույթների նպատակաուղղված ընկալումն է: Դիտարկումը
նկարագրողական հետազոտական մեթոդ է, որի նպատակն է գրանցել
հետազոտվող օբյեկտի վարքը համապատասխան պայմաններում: Դի
տարկման ընթացքում հետազոտության օբյեկտն ուսումնասիրվում է
կամ իր միջավայրի մեջ՝ առանց խախտելու նրա ամբողջականությունը,
կամ դասասենյակում:
Աշակերտները դիտարկումներ կարող են կատարել ինչպես ինքնու
րույն, այնպես էլ՝ ուսուցչի ղեկավարությամբ: Ուսուցիչը որոշում է դի
տարկման որոշակի բովանդակությունը, որը կախված է այն տեղան
քի աշխարհագրական դիրքից և կլիմայական պայմաններից, որտեղ
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գտնվում է դպրոցը: Կարևոր է նաև, թե տարվա որ եղանակին է կատար
վում դիտարկումը:
Ուսուցիչն ինքն է որոշում դիտարկման ձևերը, կազմակերպում այն:
Ամ ենից առաջ դրանք էքսկուրսիաներն են և դասերի ընթացքում շրջա
պատող առարկաների հետազոտության նպատակով կիրառվող գործ
նական աշխատանքները:
Դիտարկումը շրջապատող աշխարհի մասին գիտել իքների ձեռքբեր
ման կարևորագույն աղբյուր է: Այն մտած ական գործ ընթացների զար
գացման հիմքն է: Հսկայական է դիտարկումների դերը սովորողների
խոսքի զարգացման գործ ում: Այն նպաստում է նաև այնպիսի կարևոր
կարողության զարգացմանը, ինչպիսին դիտողունակությունն է: Դիտո
ղունակությունը կարևորագույն ճանաչողական կարողություն է, որն ան
հրաժեշտ է արդ յունավետ ուսումնառության համար:
Ցանկացած դիտարկում սկսվում է նպատակի և խնդիրների առաջադ
րում ից, դիտարկվող օբյեկտի որոշում ից և առաջադրանքի հաղորդում ից:
Դիտարկման նպատակն ու խնդիրն անհրաժեշտ է առաջադրել հստակ և
որոշակի: Ցանկացած դեպքում խնդիրը պետք է ունենա ճանաչողական
բնույթ, ստիպի երեխաներին մտածել, հիշել, որոնել առաջադրված հար
ցերի պատասխանները: Դիտարկման նպատակներն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ: Այդ աշ
խատանքները հետևյալն են՝
1. Հաղորդել երեխաներին նպատակը և ծանոթացնել այն առար
կային, երևույթին, որը պետք է դիտարկեն:
2. Մշակել և տետրերում գրել դիտարկման պլանը:
3. Ներկայացնել փաստերի արձանագրման կանոնները, դիտարկման
հնարները և քայլերը:
Դիտարկումն արդ յունավետ կատարելու համար կարևորագույն պայ
ման է դիտարկվող առարկայի կամ երևույթի ճիշտ ընտրությունը: Դի
տարկել կարել ի է ոչ միայն առարկաներն ու երևույթներն իրենց բնական
վիճակում, այլև նրանց նկարները, լուսանկարները, մոդելները, դրանց
մասին պատմող կինոֆիլմ երը:
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Դիտարկման գործ ընթացը սկսվում է այն բանից, որ ուսուցիչն առա
ջարկում է երեխաներին ուսումնասիրել ամբողջական առարկան, այնու
հետև՝ մաս առ մաս: Անհրաժեշտ է երեխաների ուշադրությունը կենտրո
նացնել միայն մի քանի մասերի վրա, իսկ երբեմն էլ՝ նույնիսկ մի մասի
վրա: Եթե առարկան շարժվում է, օրինակ՝ կենդանին, ապա անհրաժեշտ
է երեխաներին առաջարկել դիտարկելու մարմնի որևէ մասը՝պոչը, գլու
խը և այլն: Կենդանու հայտնվելուն պես երեխան անմ իջապես իր ու
շադրությունը բևեռում է հենց այդ մասի վրա: Դիտարկման նկատմամբ
այսպիսի մոտեցման դեպքում աշակերտը սովորում է իր ուշադրությունը
կենտրոնացնել միայն այն կողմ ի վրա, որը նրան պետք է տրված առա
ջադրանքը կատարելու համար: Չի կարել ի սպասել, որ աշակերտները
միանգամ ից կսովորեն կենտրոնացնել իրենց ուշադրությունը: Այն երկա
րատև և տքնաջան աշխատանքի արդ յունք է:
Այնուհանդերձ, դիտել առարկան կամ նրա մի մասը դեռևս դրա
պատկերը տեսնել և մտապահել ը չէ: Ուսուցիչը պետք է կիրառի հատուկ
հնարներ, որոնք էլ կնպաստեն որոշակի ժամանակով աշակերտնե
րի ուշադրության բևեռացմանը այս կամ այն առարկայի կամ դրա մա
սերի, երևույթի վրա՝ աշակերտների մոտ առավելագույնս տպավորիչ
դարձնելու համար:
• Կարել ի է առաջարկել երեխաներին առարկան կամ նրա մասե
րից մեկը բազմակի անգամ դիտարկելուց հետո փակել աչքերը և
մտով ի պատկերացնել տեսած ը: Սկզբում պատկերները լինում են
ոչ հստակ և հարկ է լինում կրկնել դիտարկման գործ ընթացը: Այս
հնարը կարել ի է կրկնել մի քանի անգամ, այնքան, մինչև երեխան
հստակ պատկերացում կազմ ի առարկայի մասին: Կրկնակի դի
տարկումներն օգտակար է անցկացնել՝դիտարկվող առարկան հա
մեմատելով այդ առարկայի մոտ գտնվող նման առարկաների հետ:
• Մեկ այլ հնար է դիտարկվող առարկաներին, բնության երևույթնե
րին աշակերտների նմանակումը շարժ ումների և ձայների միջոցով:
Օրինակ՝ձեռքերով ցույց տալ թռչունների շարժ ումները, տերևաթա
փը և այլն, ձայնով կրկնել որոտի, թռչունների ծլվլոցի կամ այլ կեն
դանիների ձայները: Այսպիսի նմանակումների փորձը ստիպում է
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աշակերտներին ուշադիր դիտել, լսել այնպիսի մանրուքները, որոնք
առաջին դիտարկման ընթացքում ուշադրությունից վրիպել են:
• Հետաքրքիր է մի հնար ևս, որը կստիպի երեխային ուշադիր դիտել
առարկան. չհուշել դիտարկման արդ յունքը, այլ առաջարկել երեխա
ներին ինքնուրույն ստանալ արդ յունքները, հետազոտել առարկան,
անել «բացահայտումներ»: Օրինակ՝ հող ի մեջ օդի առկայությունը
կարել ի դիտարկել մի քանի տարբերակներով. առաջին տարբե
րակ՝ ուսուցիչը մի բուռ հող է լցնում ջրի մեջ և ասում. «Ուշադրու
թյուն դարձրեք, թե հող ից ինչպես են պղպջակներ դուրս գալ իս ջրի
մեջ»: Երկրորդ տարբերակ՝ ուսուցիչը կամ երեխաներից մեկը մի
բուռ հող է լցնում ջրի մեջ: Ուսուցիչը չի հաղորդում արդ յունքները,
այլ առաջարկում է, նկատելով պղպջակները՝ ինքնուրույն որոշել,
թե ինչ պղպջակներ են դրանք, որտեղ ից հայտնվեցին ջրի մեջ: Այս
դեպքում, ուսուցչի առաջարկությամբ, երեխաներն իրենք են եզ
րակացնում, որ հող ի մեջ օդ կա: Այստեղ ակնհայտ է, որ երկրորդ
տարբերակում աշակերտներն ակտիվ ճանաչողական որոնումների
արդ յունքում ինքնուրույն կատարեցին «բացահայտում», որը նրան
ցից պահանջեց կատարել լրացուցիչ դիտարկում:
• Դիտարկումներ կատարելու նկատմամբ հետաքրքրություն պահ
պանելու կարևոր ուղ իներից մեկն էլ դրա կիրառումն է ոչ միայն «Ես
և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասընթացում, այլև մայրենիի,
կերպարվեստի, տեխնոլոգիայի դասերի և այլնի ընթացքում: Դի
տարկումների արդ յունքում ունեցած հաջողությունը նպաստում է
երեխաների տրամադրության բարձրացմանը: Օգտակար է, որ դի
տարկման կամ դրա արդ յունքների քննարկման ընթացքում երեխա
ներին դրդել պատմ ելու դիտարկվող առարկաների կամ երևույթնե
րի գեղեցկության մասին, բառերով արտահայտել իր հիացմունքը,
զարմանքը և այլն:
• Արդ յունավետ դիտարկումներ կատարելուն նպաստող փորձված
միջոց է դրա արձանագրումը: Արձանագրման միջոցները տարբեր
են: Դրանք ամ ենից առաջ գրառումներ են, ուրվագծ ային նկարնե
րի ներկումը: Դրանք կարել ի է կատարել և՛ հիշողությամբ, և՛ բնօ
102

Թեմա 3. Բազմառարկայական ուսուցում

րինակից: Ընդ որում՝ կարևոր է երեխաներին խորհուրդ տալ ներ
կել այնպես, որ որքան հնարավոր է նկարը մոտ լինի բնօրինակին:
Դա կստիպի երեխաներին ուշադիր դիտարկել առարկան, նկատել
դրա բոլոր տարրերը, նշմարել մանրամասնությունները, կատարել
կրկնակի դիտարկում: Եղանակի դիտարկումն արձանագրվում է
պայմանական նշանների միջոցով:
Դիտարկումը կարելի է կազմակերպել հետևյալ հաջորդական քայլերով.
1. Նախապատրաստական՝ ենթադրում է դիտարկման նպատակի և
խնդիրների առաջադրում, դիտարկվող առարկաների, երևույթների
ընտրություն, վայրի, տեղանքի ընտրություն, դիտարկվող առար
կայի, երևույթի նկատմամբ հետաքրքրության խթանում:
2. Դիտարկվող առարկայի, երևույթի հետազոտություն:
3. Ամփոփիչ՝ ենթադրում է արդ յունքների ամփոփում, դրանց արձա
նագրում, ուսումնասիրում և քննարկում:

3.11. ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՄԵՐ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ ՇԱՏ ԵՆ
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ: ՊԱՐՏԱԴԻ՞Ր Է ԱՅԴ
ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԷ՞ ՈՐ ԴՐԱՆՑ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ՀԱՐՈՒՑՈՒՄ
Տարրական դասարանների դասընթացում ճանաչողական տեքստե
րի նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը բացատրվում է չափորոշչային
պահանջներով, որոնցից կարել ի է առանձնացնել հատկապես տրամա
բանական–ճանաչողական, ինքնուրույն գործ ունեության կարողություն
ների ձևավորումը, քննադատական և հետազոտական մտած ողության
զարգացումը:
Երեխան իր հասունացման և զարգացման ընթացքում կարիք ունի
շրջապատող աշխարհի մասին ամ ենատարբեր տեղեկատվության, և
նրա հետաքրքրությունը գիտել իքների տարբեր ոլորտների նկատմամբ
առավելագույնս կարել ի է բավարարել ճանաչողական տեքստերի միջո
ցով: Բառի բուն իմաստով չլինելով ոչ ուսումնական տեքստ, ոչ էլ գեղար
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վեստական՝ ճանաչողական տեքստերը զբաղեցնում են միջանցիկ տեղ
և կատարում են մի շարք գործ առույթներ: Դրանք մի կողմ ից՝ ընթերցո
ղին հնարավորություն են ընձեռում գիտել իքներ ձեռք բերել աշխարհի
վերաբերյալ, մյուս կողմ ից՝ հետաքրքրաշարժ ձևով մատչել ի են դարձ
նում բարդ երևույթների և օրինաչափությունների ընկալումը:
Անհրաժեշտ է միշտ նկատի ունենալ, որ ճանաչողական նյութերի ու
սումնասիրման դասերի հիմնական խնդիրը սովորողներին ոչ միայն այս
կամ այն գիտելիքի հաղորդումն է, այլև երեխաների ճանաչողա
կան հետաքրքրության խթանումը և ընթերցանության միջոցով
այդ հետաքրքրության բավարարումը:
Ճանաչողական բնույթի տեքստերի զետեղումը դասագրքերում պայ
մանավորված է հետևյալ գործ ոններով.
1. Գիտաճանաչողական և գիտագեղարվեստական գրականության
ուսումնասիրման ընթացքում ձևավորվում են ընթերցողական և
խոսքային կարողությունները: Ճանաչողական նյութով հարուստ
այդ տեքստերը հնարավորություն են ընձեռում կիրառել այնպիսի
հնարներ, ինչպիսիք են պլան կազմ ելու միջոցով կառուցվածքային
վերլուծ ությունը, պատմվածքի թեմայի և հիմնական մտքի իմաս
տավորումը, տեքստում ենթաթեմաների առանձնացումը և դրանց
միջև կապերի գիտակցմանը նպաստող առաջադրանքների կատա
րումը, մանրամասն վերարտադրումը և այլն:
2. Ընթերցող ի սեփական փորձի օգտագործ ումը: Ընթերցող ի կենսա
փորձի օգտագործ ումը կարող է իրականացվել տարբեր ուղ ինե
րով: Երբեմն, ուսուցիչը որևէ հասկացության ներկայացումը սկսում
է՝ ելնելով երեխայի պատկերացումներից: Այս հնարը ապահովում
է ընթերցվել իք նյութի զգայական երանգներն ու զննականությու
նը: Երբեմն նոր հասկացության ուսումնասիրությունը սկսվում է՝
հիմնվելով երեխայի երևակայության վրա: Այն սկսվում է այսպես.
«Պատկերացրու, որ…»: Այս դեպքում ուսուցիչն օգտագործ ում է
ոչ թե ընթերցող ի փորձը, այլ հենց ինքն է այդ փորձը հաղորդում:
Հայտնի է, որ կրտսեր դպրոցականի մտած ողությունը պատկե
րավոր–զննական բնույթ է կրում, այդ պատճառով ճանաչողական
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մանկական տեքստը հաճախ շարադրվում է մանրամասն նկարագ
րությամբ և հետաքրքիր «խայծերով»:
3. Կիրառվում է գեղարվեստական հնարների մի ամբողջական շարք,
որոնք նաև նպաստում են ընթերցածի լավ ընկալմանը: Օրինակ՝
նկարների օգտագործ ումը նպաստում է և՛ բովանդակության զգա
յական ընկալմանը, և՛ շարադրման առավել հստակությանը:
4. Ճանաչողական մանկական տեքստերն ուսումնասիրել իս կիրառ
վում են հետևյալ հնարները. համ եմատություն, անձնավորում, մակ
դիրներ: Առարկաների, դրանց տարբեր կողմ երի համ եմատումը,
դրանց նմանության և տարբերության բացահայտումը նպաստում
է ոչ միայն ընթերցածի ընկալմանը, այլև աշակերտի ընկալման կա
րողությունների զարգացմանը:
Երբեմն համ եմատման հնարը կիրառվում է երեխաներին նոր
երևույթի հետ ծանոթացնելու համար, նորը համ եմատվում է արդեն
ծանոթ երևույթների, առարկաների հետ:
4. Ճանաչողական տեքստերի ընթերցանության ընթացքում ընթեր
ցողն ակամա մտապահում է բավականին մեծ տեղեկատվություն:
Ամ ենից շատ կրտսեր դպրոցականը մտապահում է այն նյութը, որը
նրան զարմացրել է:
5. Գիտական նյութի մտապահումը կախված է տվյալ նյութի նկատ
մամբ ընթերցող ի վերաբերմունքից: Մտապահման համար շատ
կարևոր է, որ ստեղծ ագործ ության հենց առաջին ընթերցման ըն
թացքում դպրոցականներն ունենան մտապահման հստակ հրա
հանգ: Միայն այդ դեպքում է հնարավոր գիտակցաբար մտապա
հումը:
Այսպես. նախապես տրվում է այսպիսի հրահանգ. «Ընթերցում ից
անմ իջապես հետո պետք է պատասխանեք հարցերին առանց մեկ
անգամ ևս անդրադառնալու տեքստին»: Կարելի է առաջարկել նաև
հանելուկներ, որոնց պատասխանը կռահելու համար անհրաժեշտ է
մտապահել ընթերցած նյութի ճանաչողական տեղեկատվությունը:
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Կամ կարել ի է կազմակերպել խաղ–մրցույթ «Գրավ ի՛ր դարպասը»:
Այստեղ ևս տրվում են հարցեր տեքստի շուրջ, բայց այն կրում է խա
ղարկային բնույթ: Երբեմն կարել ի է մտապահման հրահանգը տալ՝
բացատրելով, թե որքան մեծ գործնական արժեք ունի տվյալ ճա
նաչողական նյութը:
6. Գիտաճանաչողական տեքստերում առկա ճանաչողական նյութի
դյուրին մտապահմանը բավականին նպաստում են կրկնությունները:
Ընդ որում՝ կրկնությունը կրում է, որպես կանոն, ուսուցանող բնույթ:
Երբեմն ճանաչողական նյութի կրկնության համար կիրառվում են
գեղարվեստական ընդհանրացումներ: Օրինակ՝ երբեմն նյութը բա
վականին ծավալուն է լինում, և անհրաժեշտություն չկա, որ երեխա
ները մտապահեն ամբողջը: Ինչպես նաև կրտսեր դպրոցականները
կենսափորձ չունեն, և նրանք ոչ միշտ են կարողանում տարբերել
գլխավորը երկրորդականից, բաց են թողնում կարևոր տարրերը,
հրապուրվում են ոչ կարևոր մասերով: Այդ պատճառով էլ վերջում
կարել ի է հետաքրքրաշարժ ձևով համառոտ ընդհանրացնել ամ
բողջ նյութը:
7. Մտապահման համար շատ կարևոր է նյութի մատուցման ընթաց
քում տարբեր հնարների կիրառումը: Միօրինակությունն արագ
հոգնեցնում է կրտսեր դպրոցականին, իսկ հոգնած ությունը՝ իր
բոլոր դրսևորումներով, ուշադրության և հիշողության ամ ենամ եծ
թշնամ ին է:
8. Պետք է նկատի ունենալ, որ որքան էլ լավ կազմակերպված լինեն
ճանաչողական նյութի մտապահմանը նպաստող աշխատանքները
(խթանող հնարները, կրկնությունները, ընդհանրացումները, նյութի
մատուցման բազմազան ձևերը և այլն), այնուամ ենայնիվ նյութի ըն
կալման համար բավականին դեր է խաղում նաև զգայական կողմը:
Անհրաժեշտ է ձգտել, որպեսզ ի ընթերցողներին նախապատրաստել
ճանաչողական նյութի ընկալմանն ու մտապահմանը: Ճանաչողական
տեքստը կրտսեր դպրոցականը կընթերցի, եթե այն նրան հետաքրքրի:
Այդ պատճառով ուսուցիչները պետք է ջանք չխնայեն, որպեսզ ի շատ
խնամքով նախապատրաստվեն այդ նյութերի ուսուցմանը, հետաքրքրու
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թյուն առաջացնեն տեքստի բովանդակության նկատմամբ: Չմոռանանք՝
աշակերտը սիրով և դյուրին է յուրացնում այն նյութը, որն ուսուցիչը մա
տուցում է սիրով:

3.12. Ի՞ՆՉ ՀՆԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Մտած ողությունը սովորաբար սկսվում է հարցից: Այդ է պատճառը, որ
ցանկալ ի է ճանաչողական տեքստի շուրջ աշխատել հարցական–պատ
մողական նախադասություններով:
Ճանաչողական տեքստերի արդ յունավետ ընկալման նպատակով
ինքնուրույն ընթերցանության դասերին կարել ի է կիրառել հետևյալ
հնարները.
• Սովորողների աշխատանքը առավել բազմազան դարձնելու նպա
տակով, ինչպես նաև ընթերցածի առավել խորը ընկալման հասնե
լու համար, կարել ի կազմակերպել խմբային աշխատանք: Առավել
բարդ կամ ծավալուն ստեղծ ագործ ություններն ուսումնասիրել իս
կարել ի է նախապես բաժ անել մասերի: Այս դեպքում յուրաքան
չյուր խմբի կառաջադրվ ի ուսումնասիրել հատված ը: Աշխատանքի
ավարտից հետո սովորողներն ամբողջ դասարանին ծանոթացնում
են իրենց հատվածի բովանդակությանը, կազմակերպում են ընթեր
ցածի քննարկում, իսկ ուսուցիչը ընդհանրացնում է աշակերտների
պատասխանները:
• Ճանաչողական տեքստերի ուսումնասիրման դասերի ընթացքում
ուսուցիչը աշակերտներին կարող է առաջադրել հետևյալ բնույթի
առաջադրանքները.
– Տեքստի բաժ անում մասերի (ուսուցչի ղեկավարությամբ, զույգով,
խմբով, հուշագրերի կիրառմամբ, անհատապես):
– Տեքստի պլանի կազմում:
– Տեքստի նկարազարդման մեկնաբանություններով ցուցադրում:
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– Տեքստի շուրջ սեփական նկարազարդման ստեղծ ում:
– Հարցերի նախապատրաստում դասընկերների համար:
– Թեմայի շուրջ հանելուկների, վիկտորինաների կազմում:
– Դասի թեմայի շուրջ ինքնուրույն (անհատապես կամ խմբային)
հանելուկների, վիկտորինաների կազմում:
– Թեմայի շուրջ նկարազարդման ընտրություն:
– Թեմայի շուրջ լուսանկարների ալբոմների պատրաստում:
– Տեքստի հատվածի վերարտադրում:
– Ըստ պլանի՝ տեքստի համառոտ վերարտադրում:
– Թեմայի շուրջ լրացուցիչ նյութի ընտրություն:
Ճանաչողական տեքստեր ուսուցանել իս կարևոր է նաև բառային աշ
խատանքի կազմակերպումը, որը տարբեր դասարաններում տարբեր
ձևերով կարել ի է իրականացնել: Այսպես.
1–ին դասարանում ուսուցիչը կարող է տեքստից ընտրել բառերը և
գրել գրատախտակին: Սկզբում երեխաները ջանում են իրենք բացատ
րել բառերը, իսկ հետո ուսուցիչն ընդհանրացնում և շտկում է նրանց պա
տասխանները:
2–3–րդ դասարաններում սովորողներին առաջին ընթերցման ըն
թացքում կարել ի է առաջադրել հատուկ առաջադրանքներ. տեքստում
գտնել բառեր, որոնք անհասկանալ ի են: Այդ բառերի նշանակությունը
կարել ի է բացատրել դասարանի հետ ընդհանուր (ֆրոնտալ) աշխա
տանքի ընթացքում:
4–րդ դասարանի սովորողներին կարել ի է առաջադրել տեքստում
ինքնուրույն փնտրել բառեր, որոնց իմաստը չեն ընկալում, իսկ հետո
դրանց բացատրությունը փնտրել բառարաններում: Չպետք է մոռանալ,
որ բառային աշխատանքի ընթացքում պետք է ջանալ, որ սովորողները
ծավալեն ճանաչողական գործ ունեություն: Այսինքն՝ այն ամ ենը, ինչը
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երեխաները կարող են ընթերցել և բացատրել, պետք է կատարեն ինք
նուրույն (անշուշտ, ուսուցչի ղեկավարությամբ):

3.13. Ի՞ՆՉ ՀՆԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԻՐԱՌԵԼ ԵՎ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԿԱՐԵԼԻ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ՈՐՈՆՔ ԿՆՊԱՍՏԵՆ
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆԸ
• Ճանաչողական տեքստերի ներառում ինքնուրույն ընթերցանության
դասերի թեմատիկայում:
• Դասերի ընթացքում հատուկ առաջադրանքների կատարում՝ կապ
ված մանկական ամսագրերի նյութերի հետ:
• Ամառային արձակուրդներին տրվող ընթերցանության համար նա
խատեսված ցանկի մեջ ճանաչողական և գիտագեղարվեստական
գրքերի ընդգրկում:
• Մայրենիի և ինքնուրույն ընթերցանության դասերին ճանաչողական
տեքստերի կիրառում՝ նշելով դրանց աղբյուրները:
• Դասասենյակում հատուկ դարանի հատկացում («Ընթերցանության
անկ յուն», «Հետաքրքրասերի անկ յուն»), որտեղ կտեղադրվեն գի
տագեղարվեստական, գիտաճանաչողական և տեղեկատու գրա
կանություն, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր տիպի դասերի կազմա
կերպման համար:
• Դասասենյակում հատուկ պաստառի ստեղծ ում, որտեղ կտեղա
դրվեն ամսագրից հանված նյութեր («Սա հետաքրքիր է», «Հե
տաքրքրասերները հարցնում են», «Ամ ենազարմանալ ին մեր շուր
ջը», «Հազար ու մի ինչու»):
• Տարբերակված տնային առաջադրանքների կիրառում, զեկուցման
նախապատրաստում (ըստ աշակերտների ցանկության), շարադ
րություններ, պաստառի տարբեր ենթավերնագրերի համար նյու
թերի ընթերցում և այլն:
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• Սովորողների գործնական գործ ունեության կազմակերպում, որի
արդ յունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ընթերցել
գիտաճանաչողական տեքստեր (բնության երևույթների դիտար
կում, սենյակային բույսերի խնամք, աշխատանք՝ դպրոցամ երձ
տարածքում, դեղաբույսերի հավաքում, էկոլոգիական հետախու
զություն, փորձերի կատարում և այլն):
• Էքսկուրսիաների անցկացում, որոնք կնպաստեն սովորողների ծա
նոթացմանը բնությանը, հարազատ ծննդավայրի պատմությանը,
որոնց գաղտնիքներն իմանալու համար պետք է դիմ ել գիտաճա
նաչողական և գիտագեղարվեստական գրականությանը:
• Խնդրահարույց իրավ իճակների ստեղծ ում: Այսպես. աշխատանք
գրքի վերնագրի շուրջ, հետաքրքիր տեղեկությունների հաղոր
դում հեղ ինակի մասին, հատվածի ընթերցում, ընդ որում՝ դադար է
տրվում ամ ենահետաքրքիր տեղում:
Աշակերտներին կարել ի է առաջադրել գրել գիտագեղարվեստական
պատմվածք արդեն ուսումնասիրած տեքստի նմանությամբ: Գրական–
ստեղծ ագործ ական գործ ունեությունն ընթանում է որոշակի հաջորդա
կանությամբ: Սկզբնական շրջանում այս գործ ունեության յուրացման
նպատակով կիրառվում են հուշագրեր.
Հուշագիր
1. Քո պատմվածքի համար ընտրի՛ր թեմա
2. Որոշի՛ր, թե որ միտքը կարող ես ապացուցել
3. Քո պատմվածքի համար ընտրի՛ր գեղարվեստական ձև (երկխո
սություն, հեքիաթ)
4. Ընտրված թեմայի շուրջ ընտրի՛ր գիտական նյութը (հաճախի՛ր
գրադարան, ընտրի՛ր տրված թեմայով գրականություն, հանրագի
տարանում ընթերցի՛ր համապատասխան հոդվածները)
5. Ընտրված նյութից ընտրի՛ր ամ ենագլխավորը և հետաքրքիրը
6. Մտածի՛ր, թե ինչպես կարող ես գիտական նյութը գրել գեղարվես
տորեն. ինչ իրավ իճակում պետք կգան այդ գիտական տվյալները,
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ինչպես և ում հետ կարող են պատահել այդ իրավ իճակները, որտեղ
հերոսները կկարողանան ստանալ այդ տեղեկությունները, ինչի
համար եղան դրանք անհրաժեշտ
7. Կազմ ի՛ր քո պատմության պլանը
8. Որոշի՛ր յուրաքանչ յուր մասի գլխավոր միտքը
9. Գրառի՛ր քո պատմությունը
10. Ընթերցի՛ր մեկ անգամ ևս և շտկումներ կատարի՛ր
11. Արտագրի՛ր քո պատմությունը

3.14. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԿՐՏՍԵՐ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հաշվողական հմտությունները հաշվողական հնարների յուրաց
ման ամ ենաբարձր մակարդակն է: Եթե աշակերտն ունի հաշվողական
հմտություններ, նշանակում է՝ նա հստակ գիտի, թե ինչ գործ ողություն
ներ է անհրաժեշտ կատարել և ինչ հաջորդականությամբ, որպեսզ ի
գտնի տվյալ արտահայտության արժեքը, և այդ գործ ողությունները նա
կարողանում է կատարել բավականին արագ:
Հաշվողական հմտությունների ձևավորման գործ ընթացը կարել ի է
իրականացնել հետևյալ պլանով.
1. Նախապատրաստում
Սկզբում աշակերտը նախապատրաստվում է յուրացնելու հաշվողա
կան հնարի բաղադրիչները կազմող յուրաքանչ յուր գործ ողությունը կա
տարելու կարողությունը:
Օրինակ՝ երկնիշ թիվ ը միանիշ թվով բազմապատկելու (օրինակ՝ 13х6)
հաշվողական կարողությունների մշակման ուղղությամբ աշխատանք
ներ կատարելու համար որպես նախապատրաստական աշխատանք
հանձնարարվում է լուծել գումարը թվով բազմապատկելու վերաբերյալ
վարժ ություններ: Ինչպես նաև ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ աշա
կերտները կարող են 100–ի սահմանում թվերը ներկայացնել կարգային
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գումարել իների գումարի տեսքով, յուրացրել են աղ յուսակային բազմա
պատկման հմտությունները և միանիշ թիվ ը 10–ով բազմապատկելու
հաշվեեղանակը:
2. Ծանոթացում հաշվողական հնարին
Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո աշակերտները
յուրացնում են հնարի էությունը. ինչ գործ ողություններ են անհրաժեշտ
կատարել, և ինչ հաջորդականությամբ և ինչու հատկապես այդ գործ ո
ղություններն է հարկավոր կատարել տվյալ արտահայտության արժեքը
գտնելու համար:
Օրինակ՝ 13 × 6 = (10+3) × 6 = 10 × 6 + 3 × 6 = 60 + 18 = 78
Յուրաքանչ յուր գործ ողության կատարումը պետք է ուղեկցվ ի բարձ
րաձայն պարզաբանմամբ: Այնուհետև կարել ի է քննարկել համանման
օրինակների լուծ ումներ՝ դրանք մանրամասն գրառելով և բացատրելով:
Շատ կարևոր է հենց սկզբից աշակերտներին սովորեցնել, որ նրանք բա
ցատրել իս կարևորեն գլխավորը, այսինքն՝ դատողություններ անեն որո
շակի պլանով: Ընդ որում՝ դատողություններն աշակերտը սկզբում պետք
է կատարի ուսուցչի ղեկավարությամբ, իսկ հետո, աստիճանաբար, գոր
ծողություններն ինքնուրույն կատարի և բացատրի դրանց կատարման
ընթացքը: Դա նպաստում է, որ երեխաները հետագայում ինքնուրույն
բացահայտեն նաև նոր հաշվեեղանակներ:
3. Հաշվեեղանակը տարբեր պայմաններում կիրառելու կարո
ղության մշակում և հաշվողական հմտության ձևավորում
Երբ հաշվեեղանակն արդեն աշակերտը յուրացրել է, անհրաժեշտ է
հատուկ աշխատանք կատարել հաշվողական հմտությունները ձևավո
րելու ուղղությամբ:
Ընդ որում՝ այդ աշխատանքները կարելի է կատարել հետևյալ փուլերով.
Առաջին. աշխատանքներ են կատարվում հնարի յուրացումն ամ
րապնդելու ուղղությամբ: Աշակերտներն ինքնուրույն կատարում են հնա
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րի բաղկացուցիչ մասերը կազմող բոլոր գործ ողությունները՝ յուրաքան
չյուրը մեկնաբանելով և մանրամասն գրառելով:
34 × 5 = (30 + 4) × 5 = 30 × 5 + 4 × 5 = 3 × 10 × 5 + 20 =
= 3 × 5 × 10 + 20 = 15 × 10 + 20 = 150 + 20 = (100 + 50) + 20 =
= 100 + (50 + 20) = 100 + 70 = 170
Երկրորդ. այս փուլ ի ընթացքում արդեն մասնակիորեն կրճատվում
են գործ ողությունները. սովորողներն, առանց բարձրաձայնելու, ինք
նուրույն ընտրում են գործ ողությունները, դրանց կատարման հաջոր
դականությունը, իսկ բարձրաձայն նրանք կատարում են միայն հիմ
նական գործ ողությունները, այսինքն՝ հիմնական հաշվարկները: Պետք
է սովորեցնել երեխաներին յուրաքանչ յուր հաշվողական հնարի մեջ
առանձնացնել գլխավոր գործ ողությունները: Մանրամասն գրառում չի
կատարվում: Սկզբում բացատրությունը կատարվում է ուսուցչի ղեկա
վարությամբ, ուսուցչի առաջադրած պլանով, այնուհետև՝ ինքնուրույն:
Բարձրաձայն պարզաբանվում և գրառվում են միայն գլխավոր գործ ո
ղությունները, իսկ օժ անդակող գործ ողություններն աշակերտը կատա
րում է մտքում: Այսպես.
34 × 5 = (30 + 4) × 5 = 30 × 5 + 4 × 5 = 150 + 20 = 170
Երրորդ. այս փուլ ի ընթացքում կատարվում է գործ ողությունների
համառոտ գրառում. աշակերտը մտքում կատարում է բոլոր գործ ողու
թյունները, այսինքն՝ կրճատվում են նաև հիմնական գործ ողությունները:
Ուսուցիչն առաջարկում է գրառել միայն վերջնական արդ յունքը.
34 × 5 = 170
Չորրորդ. այս փուլ ի ընթացքում արդեն աշակերտը բավականին
արագ կիրառում է հաշվողական հմտությունը, այսինքն՝ նա լիակատար
յուրացրել է հաշվողական հմտությունը: Սրան կարել ի է հասնել բավա
կանին թվով վարժ ություններ լուծելու դեպքում:
Փուլերի տևողության վերաբերյալ որոշակի դեղատոմս չի առաջադր
վում: Այն պայմանավորված է տվյալ հաշվողական հնարի բարդությամբ,
սովորողների պատրաստված ության մակարդակով և այլն:
113

50 հարց ու պատասխան

Պետք է հիշել նաև, որ որքան էլ լիակատար յուրացված լինի տվյալ
հաշվողական հմտությունը, երբեմն հարկավոր է կատարել մանրամասն
բացատրություն՝ գործ ողությունների ամբողջ հաջորդականության ման
րամասն գրառմամբ:
Հմտությունը ձևավորվում է վարժ անքների միջոցով, ուստի յուրա
քանչ յուր դասին պետք է ընդգրկվեն օրինակներ՝ բանավոր և գրավոր
աշխատանքների համար:
Հաշվողական հմտությունների լիարժեք յուրացումն ապահովված է,
երբ աշակերտը՝
• առանց միջամտության կատարում է օրինակի լուծման քայլաշարը,
• ճշգրիտ գտնում է արտահայտության արժեքը, այսինքն՝ ճշգրիտ
ընտրում և կատարում է հնարի բաղկացուցիչ մասերը կազմող գոր
ծողությունները,
• գիտակցում է, թե ինչ գիտել իքներ են անհրաժեշտ տվյալ գործ ողու
թյունները կատարելու համար և այդ գործ ողությունների կատար
ման հաջորդականությունը: Նա ցանկացած պահին կարող է բա
ցատրել, թե ինչպես է նա լուծել և ինչու է այդպես լուծել,
• ընտրում է տվյալ դեպքի համար ռացիոնալ հնարը, այսինքն՝ ընտ
րում է այն գործ ողությունները, որոնք կատարել իս ավել ի հեշտ և
արագ է ստանում արդ յունքը,
• կարողանում է տվյալ հաշվողական հնարը կիրառել այլ իրավ իճակ
ներում, այլ բնույթի օրինակներ լուծել իս,
• բավականին արագ (ավտոմատ) կատարում և առանձնացնում է
գործ ողությունները, և միշտ կարողանում է բացատրել գործ ողու
թյունների համակարգի ընտրությունը:
Այսպիսով՝ հաշվողական կարողությունների ձևավորման գործ ընթա
ցը բավականին բարդ է և աշխատատար: Դրա արդ յունավետությունը
կախված է ինչպես երեխայի անհատական առանձնահատկությունից,
այնպես էլ նրա պատրաստված ության մակարդակից և ուսուցչի՝ հաշվո
ղական գործ ունեության կազմակերպման կարողությունից:
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4.1. ՊԱՐՏԱԴԻ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Էքսկուրսիան ուսուցման կազմակերպման ձև է, որը հնարավորու
թյուն է ընձեռում բնական պայմաններում կատարել տարբեր առարկա
ների, երևույթների և գործ ընթացների ուսումնասիրություններ, դիտար
կումներ: Չափորոշչում ամրագրված գիտել իքների բավականին ստվար
մասը կարել ի է ստանալ էքսկուրսիաների միջոցով: Այս ձևով յուրացումն
ավել ի կայուն և խորն է լինում: Էքսկուրսիան կարող է կազմակերպվել
տարբեր նպատակներով. և՛ նոր թեմայի ուսումնասիրման նպատակով,
և՛ որպես որևէ թեմայի վերաբերյալ նոր տեղեկություն ստանալու միջոց,
և՛ արդեն ձեռքբերած գիտել իքների ամրապնդման և խորացման նպա
տակով: Էքսկուրսիաները կարել ի է կազմակերպել ամբողջ դասարանի
հետ՝ համարյա բոլոր առարկաների շրջանակում: Տարրական դասա
րաններում ուսուցման կազմակերպման այս ձևը առավել գործ ած ական
է, որովհետև տարրական դասարանների աշակերտները գիտել իքները
յուրացնում են առավել լավ այն դեպքում, երբ անմ իջականորեն շփվում
են ուսումնասիրվող առարկայի և երևույթների հետ:
Էքսկուրսիաները կատարում են այն նույն գործ առույթները, ինչ–որ
դասերը. ուսուցանող, դաստիարակող և զարգացնող: Դրանք են.
Կրթական
• գիտել իքների խորացում, ընդլայնում, առանձին առարկաների և
բնության երևույթների մասին պատկերացումների կազմում,
• բնության մեջ եղած փոխհարաբերությունների մասին ամբողջա
կան աշխարհայացքի ձևավորում,
• գործնականում տեսական գիտել իքների կիրառում,
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• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ կատարելու կարողու
թյունների ձեռքբերում:
Զարգացնող
• դիտարկումներ կատարելու կարողությունների զարգացում, ուշադ
րության, հիշողության ընկալունակության զարգացում,
• համ եմատություններ և վերլուծ ություններ կատարելու կարողու
թյունների զարգացում և այլն:
Դաստիարակչական
• գեղագիտական դաստիարակություն,
• հայրենասիրության դաստիարակում, բնության նկատմամբ սիրո
դաստիարակում,
• պատասխանատվության զգացում ի դրսևորում,
• բնությանը խնամքով վերաբերմունքի դաստիարակում:
Էքսկուրսիաները նպաստում են նաև երեխաների առողջության
պահպանմանը, աշխուժ ացնում և ակտիվացնում են նրանց, սեր են արթ
նացնում դեպի բնությունը և նրա հոգեպարար գեղեցկությունը: էքսկուր
սիաները հնարավորություն են ընձեռում հավաքել բազմազան բնական
նյութեր՝ հետագայում դասարանային պարապմունքների ընթացքում
այն որպես զննական նյութ կիրառելու նպատակով:

4.2. ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԻ Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Տարրական դասարաններում կիրառել ի են էքսկուրսիաների հետևյալ
տեսակները.
ա) էքսկուրսիաներ տարվա տարբեր եղանակներին՝ կենդանի և ան
կենդան բնության երևույթների դիտարկումներ կատարելու նպա
տակով,
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բ) էկոլոգիական էքսկուրսիաներ՝ ծննդավայրի բնական հարստու
թյուններին ծանոթացման և շրջապատող միջավայրի պահպան
ման խնդիրների բացահայտման նպատակով,
գ) էքսկուրսիաներ դեպի թանգարան, կենդանաբանական այգի, ար
տադրական գործ արաններ և այլն:
Ըստ դպրոցական պարապմունքների համակարգում իրենց գրաված
տեղի՝ էքսկուրսիաները կարող են լինել մուտքային, ընթացիկ և ամփոփիչ:
Մուտքային էքսկուրսիաները, ինչպես նաև մուտքային դասերը,
նախապատրաստում են ուսումնասիրելու այս կամ այն թեման: Մուտ
քային էքսկուրսիաների նպատակն է կազմ ել անմ իջական պատկերա
ցումներ ուսումնասիրվող առարկաների վերաբերյալ, հետագայում՝ դա
սարանային պարապմունքների ընթացքում, դրանց վերաբերյալ գիտե
լիքներն ավել ի խորացնելու նպատակով: Այդ էքսկուրսիաների ընթաց
քում հավաքվում են նյութեր, որոնք էլ հետագայում օգտագործվում են
համապատասխան թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ:
Ընթացիկ էքսկուրսիաներն անցկացվում են նոր թեմայի ուսում
նասիրմանը զուգահեռ: Սա հատկապես իրականացվում է, երբ նոր նյու
թի յուրացումը հնարավոր չէ ապահովել բառային մտապատկերներով:
Այս դեպքում օգտակար կլինի էքսկուրսիան անցկացնել նյութի նախնա
կան ուսումնասիրությունից հետո, որպեսզ ի բառային մտապատկերնե
րը զուգակցվեն տեսողական ու զգայական մտապատկերների հետ:
Ամփոփիչ էքսկուրսիաներն անցկացվում են թեմայի ուսումնա
սիրման ավարտին՝անցածն ամփոփելու նպատակով: Վերջիններիս
գլխավոր ուսումնական նպատակն է սովորեցնել երեխաներին ձեռքբե
րած գիտել իքները համ եմատել շրջապատող աշխարհում տեղ ի ունեցող
երևույթների հետ:
Որևէ թեմայի շրջանակում էքսկուրսիաներ նախատեսել իս տիպի
որոշումը շատ կարևոր նշանակություն ունի էքսկուրսիայի կազմակերպ
ման գործ ում:
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4.3. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ԴԱՍ–
ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Ուսուցչի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացվում
են հետևյալ քայլերով.
1. Խորհել թեմայի շուրջ: Ցանկալ ի է, որ թեմայի անվանումն այնպի
սին լինի, որ այն հետաքրքրի աշակերտներին:
2. Որոշել նպատակը, խնդիրները և կազմ ել էքսկուրսիայի նախնա
կան պլանը: Էքսկուրսիայի նպատակը որոշելուց հետո ուսուցիչը
պետք է թեմայի շուրջ անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ կատա
րի, տեղեկություններ հավաքի ուսումնասիրվող առարկաների և
երևույթների վերաբերյալ և այլն:
3. Ընտրել էքսկուրսիաների անցկացման վայրը, նախապես լինել այդ
վայրում, մշակել երթուղ ին:
Նախատեսել շարժ ական խաղեր կազմակերպելու, բնական նյութեր,
դիտարկումների արդ յունքներ, տեղեկություններ հավաքելու, սովո
րողների հասարակական–օգտակար գործ ունեություն կատարելու
վայրերը:
4. Ճշգրտել դաստիարակչական և ճանաչողական նյութի բովանդա
կությունը, ընտրել խաղերի պարագաները, բանաստեղծ ություննե
րը, հանելուկները, վիկտորինաները և այլն:
5. Մտածել էքսկուրսիայի անցկացման մեթոդների, հնարների մասին:
6. Պլանավորել սովորողների գործ ունեության, հասարակական–օգ
տակար գործերի կատարման կազմակերպման ձևերը (երբ և որ
տեղ անցկացնել խմբային և անհատական դիտարկումները), պար
տականությունների բաշխումը ենթախմբերի կամ առանձին աշա
կերտների միջև:
7. Մտածել, թե ինչ եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ պետք է կա
տարեն աշակերտները, և թե ինչպես գնահատել նրանց դաստիա
րակված ությունը և վարքագիծ ը:
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8. Երբ վերջնականապես ճշգրտված է էքսկուրսիայի բովանդակու
թյունը, կարել ի է մշակել պլանը:

4.4. Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ
ՊԼԱՆԸ
Էքսկուրսիայի պլանը կարող է ունենալ հետևյալ բաղադրիչները.
1. Էքսկուրսիայի թեման:
2. Այն գիտել իքների համառոտ բովանդակությունը, որոնք պետք է
ձեռք բերեն սովորողներն էքսկուրսիայի ընթացքում:
3. Էքսկուրսիայի հաջորդական քայլերը: Այն հիմնական հարց–առա
ջադրանքները, որոնք պետք է տրվեն սովորողներին ընդհանուր և
անհատական աշխատանքների համար, ամփոփիչ զրույցի համա
ռոտ բովանդակությունը:
4. Կահավորանքը (նոթատետր, մատիտներ, գրիչներ, բնական նյութե
րի հավաքման համար նախատեսված տոպրակներ, թղթապանակ
ներ, հեռադիտակներ, խոշորացույցներ, չափիչ սարքեր և այլն):

4.5. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՎ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Էքսկուրսիայի ընթացքում երեխաների դիտարկումներ կատարե
լու գործ ունեությունը կարել ի է սկսել մի շարք հարց–առաջադրանքնե
րի առաջադրումով, որոնք կհարկադրեն երեխաներին էքսկուրսիայի
ընթացքում ուշադիր դիտել ուսումնասիրվող առարկան կամ երևույթը,
համ եմատել այն այլ առարկաների և երևույթների հետ, գտնել նմանու
թյուններ և տարբերություններ, դիտել դրա մասերը, խորամուխ լինել այն
բազմակողմանիոր
 են ընկալելու և այլն: Հարցերի համակարգն ու բովան
դակությունը բխում է էքսկուրսիայի նպատակից: Առաջադրանքները
կարող են լինել և՛ անհատական, և՛ խմբային:
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Էքսկուրսիայի ընթացքում երեխաների դիտողունակության զարգացմա
նը նպաստող հարցերի հմուտ առաջադրումը կազմում է ուսուցչի մեթոդա
կան աշխատանքի էությունը: Երեխաների ոչ ճիշտ պատասխանների դեպ
քում ուսուցիչը չպետք է շտապի հաղորդել պատրաստի պատասխանները:
Նա պետք է լրացուցիչ հարցերի միջոցով աշխատանքը կազմակերպի այն
պես, որ երեխաները կատարեն լրացուցիչ դիտարկումներ: Դրանք կնպաս
տեն, որ երեխաներն ի վերջո կատարեն ճշգրիտ եզրահանգումներ:
Էքսկուրսիայի ընթացքում, ցույց տալով դիտարկվող առարկան, ու
սուցիչը պետք է ձգտի, որ այն տեսանել ի լինի բոլորին: Աշխատան
քի ընթացքում երեխաների մոտ կարող են ծագել բազմազան հարցեր,
որոնք էքսկուրսիայի թեմայի հետ որևէ կապ չունեն: Ոչ փորձառու ուսու
ցիչը կձգտի տալ այդ հարցերի պատասխանը, սակայն ուսուցիչն ամ են
կերպ պետք է ջանա, որ երեխաները թեմայից չշեղվեն: Ուսուցիչը կարող
է պարզապես երեխաներին առաջարկել, որ այդ հարցերը մտապահեն
կամ որևէ տեղ գրի առնեն՝ հիմնական աշխատանքի ավարտից հետո
դրանց անդրադառնալու պայմանով: Էքսկուրսիայի ավարտին ուսու
ցիչն առաջարկում է անդրադառնալ բոլոր հետաքրքրող հարցերին, բայց
ոչ բոլոր հարցերին է ցանկալ ի տալ սպառիչ պատասխան: Հարցերի մի
մասին երեխաները կարող են պատասխանել իրենք՝ կատարելով լրա
ցուցիչ դիտարկումներ: Յուրաքանչ յուր էքսկուրսիայի ընթացքում բացի
ընդհանուր աշխատանքից, ուսուցչի հրահանգով լինում են նաև ինքնու
րույն աշխատանքներ, օրինակ՝ «Հավաքի՛ր լորենու (կաղնու, ուռենու)
տերևներ»: Այսպիսի աշխատանքը պահանջում է ծառերի ճանաչում,
դրանց տերևների տարբերում: Առավել բարդ առաջադրանքները կապ
ված են ուսումնասիրվող իրերի դիտարկման հետ: Այսպես. «Նկարի՛ր
կոճղ ը: Չափի՛ր դրա լայնությունը: Հաշվ ի՛ր տարիքը»: Առավել բարդ են
այն առաջադրանքները, որոնք աշակերտներից պահանջում են ուսում
նասիրվող առարկաների և երևույթների համ եմատում, օրինակ՝ «Համ ե
մատի՛ր ծառն ու թուփը: Ինչո՞վ են դրանք տարբերվում», «Համ եմատի՛ր
սոճին և եղևնին: Ինչո՞վ են դրանք իրար նման»:
3–4–րդ դասարաններում կարել ի է առաջադրանքները գրառել նոթա
տետրում: Այդ պետք է կատարվ ի նախօրոք՝ դասարանում: Իսկ 1–2–րդ
դասարաններում առաջադրանքները տրվում են բանավոր:
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Առաջադրանքի բնույթից էլ կախված՝ անհրաժեշտ է որոշել, թե
արդյոք անհրաժեշտ է աշակերտներին առաջադրել միևնույն առաջադ
րանքը, թե՞ կարել ի է տալ տարբեր առաջադրանքներ: Եթե անհրաժեշտ
է հավաքել բազմազան նյութեր, ապա կարել ի է առաջադրել տարբեր
առաջադրանքներ: Իսկ եթե առաջադրանքը նպատակ է հետապնդում
զինել երեխաներին որոշակի գիտել իքներով, որոնք ամրագրված են չա
փորոշչում, աշխատանքի բաժ անումն այստեղ արդեն տեղ ին չէ, քանի որ
բոլոր երեխաներն էլ այս դեպքում պետք է ստանան այդ գիտել իքները:

4.6. Ի՞ՆՉ ԴԵՐ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Էքսկուրսիայի անցկացման հաջողությունը մեծ ապես կախված է ու
սուցչի վարպետությունից, բնության նկատմամբ նրա սիրուց, թանգա
րանային ցուցանմուշների նկատմամբ նրա հետաքրքրության դրսևո
րում ից, երեխաների նկատմամբ նրա վերաբերմունքից: Անհրաժեշտ է,
որպեսզ ի էքսկուրսիայի ընթացքում տեսածն ազդեցություն ունենա երե
խաների գեղագիտական դաստիարակության վրա, հարստացնի նրանց
բառապաշարը, միտքը, սրատեսությունը, բանաստեղծ ական կերպար
ների ընկալումը: Մեծ անում է ուսուցչի դերն ուղղորդման հարցում: Այս
նպատակի համար կարել ի է ընթերցել կամ աշակերտների միջոցով
վերհիշել ու արտասանել հատվածներ գեղարվեստական ստեղծ ագոր
ծություններից, որտեղ գեղարվեստորեն նկարագրված է բնությունը:
Եթե երեխաները հոգնել են կամ ուսուցիչն զգում է, որ անհրաժեշտ է
հետաքրքրություն առաջացնել որևէ առարկայի, երևույթի նկատմամբ,
կարող է առաջադրել հանելուկներ, վիկտորինաներ, հետաքրքրաշարժ
հարցեր, դիդակտիկ խաղեր:
Կարել ի է առաջարկել երեխաներին նախապես սովորել թեմայի բո
վանդակության հետ կապված ստեղծ ագործ ություններ:
Հասնելով այն վայրը, որտեղ պետք է անցկացվ ի էքսկուրսիան, ան
միջապես անհրաժեշտ է հավաքել երեխաներին և հակիրճ զրույցի միջո
ցով նրանց հիշեցնել նպատակը և այն առաջադրանքները, որոնք պետք
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է կատարեն աշակերտներն էքսկուրսիայի ընթացքում: Այսպես, աշա
կերտները զգաստանում են, նրանք գիտակցում են, որ էքսկուրսիան
դաս է, և իրենք որոշակի գործ ունեն այդ դասի ընթացքում: Դրանից հե
տո պետք է անդրադառնալ ուսումնասիրվող նյութին: Ցանկացած էքս
կուրսիայի առանցքը դիտարկումներ կատարելն է: Այստեղ ից էլ հետևում
է, որ ուսուցչի հիմնական խնդիրը երեխաների՝ դիտարկումներ կատա
րելու գործ ողությունների կազմակերպումն է, այսինքն՝ ուսումնասիրվող
առարկայի կամ երևույթի կարևորագույն կողմ երի վրա նրանց ուշադրու
թյունն ուղղորդելը:
Էքսկուրսիայի ժամանակ ինքնուրույն աշխատանքի կատարման ըն
թացքում ուսուցիչը լինում է պասիվ դիտորդի դերում: Նա պարզապես
շրջում է աշակերտների կողքով, ուշադրություն է դարձնում հետ մնացող
աշակերտներին և, անհրաժեշտության դեպքում, օգնում է: Բայց այդ օգ
նությունը չպետք է լինի պատրաստի պատասխան տալով կամ աշակեր
տի փոխարեն առաջադրանքը կատարելով:
Ուսուցչի հմտությունից է կախված ամ ենակարևոր փուլ ը՝ էքսկուր
սիայի ամփոփումը: Յուրաքանչ յուր էքսկուրսիայի ավարտին անհրա
ժեշտ է ամփոփել արդ յունքները, վերհիշել էքսկուրսիայի նպատակը,
առաջադրված հարցերն ու առաջադրանքները և դրանց տալ հակիրճ
պատասխաններ:
Ինչպես ամբողջ էքսկուրսիայի ընթացքում, այնպես էլ ամփոփիչ
զրույցում ցանկալ ի չէ զբաղվել հավաքած նյութի մանրամասն ուսումնա
սիրումով: Դա շատ ավել ի գերադասել ի է կատարել դասարանում:
Էքսկուրսիայի ժամանակ անհրաժեշտ է հենվել այն նյութի ուսումնա
սիրման վրա, որը հնարավոր չէ դասարան տանել, քանի որ կամ իրը շատ
մեծ է, կամ էլ այդ իրը կամ երևույթը պետք է դիտարկել բնական պայ
մաններում, օրինակ՝ ծառերն ու թփերը:
Էքսկուրսիայի արդյունքների ամփոփման ընթացքում նպատակա
հարմար է կանգ առնել նաև դասարանի և առանձին աշակերտների
կարգապահության քննարկման վրա՝ցուցադրելով ոչ բավարար վարքի
հետևանքները (նյութի վատ ընկալումը, ժամանակի իզուր կորուստը, կա
հավորանքի փչանալը և այլն): Սա նպաստում է կարգապահության, բնու
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թյան և դպրոցական ունեցվածքի նկատմամբ խնամքով վերաբերմունքի
դաստիարակմանը: Էքսկուրսիայի ընթացքում կիրառվում են ուսում
նական գործունեության բազմազան ձևեր. դիտարկում, զրույց, ուսուցչի
պատմում, սովորողների ինքնուրույն աշխատանք, գրառումներ և այլն:
Ուսուցիչը պետք է ոչ միայն լավ կիրառի յուրաքանչ յուր հնարը, այլև
կարողանա դրանք ճիշտ զուգակցել:

4.7. ԱՆՀՐԱԺԵ՞ՇՏ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻՆ: ԵԹԵ ԱՅՈ՛,
ԱՊԱ ՀԱՏԿԱՊԵՍ Ո՞Ր ՀԱՐՑԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱՐԵՎՈՐԵԼ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼԻՍ
Ցանկալի է, որ յուրաքանչ յուր աշակերտ իմանա էքսկուրսի
այի նպատակը: Ուսուցիչը նախապես ծանոթացնում է երեխաներին,
թե ուր և ինչու են գնում, էքսկուրսիայի ընթացքում ինչ պետք է դիտար
կեն, ինչ նյութեր պետք է հավաքեն հետագայում դասարանային պարապ
մունքների ընթացքում ուսումնասիրելու նպատակով: Հետաքրքրության
և ուշադրության զարգացման նպատակով նպատակահարմար է երե
խաներին առաջադրել մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանել նրանք
կարող են էքսկուրսիայի ընթացքում կատարվող դիտարկումների ար
դյունքում:
Հատուկ ուշադրություն է անհրաժեշտ դարձնել վարքագծին:
Եթե էքսկուրսիան անցկացվում է առաջին անգամ, այդ մասին ցանկալ ի
է հաղորդել երեխաներին, որ էքսկուրսիան դա նույն դասն է, միայն թե
այն անցկացվում է ոչ թե դասարանում, այլ բնության գրկում: Այդ պատ
ճառով էքսկուրսիաների ընթացքում անհրաժեշտ է ուսուցչի բացատրու
թյան ժամանակ պահպանել լռություն, չխանգարել ընկերներին: Պետք է
կարգապահություն դրսևորել նաև տեղ ից տեղ փոխադրվել իս:
Ծանոթացնելով երեխաներին էքսկուրսիայի պլանին՝ ուսուցիչը
հանձնարարում է նախապատրաստել անհրաժեշտ կահավո
րանքը: Անհրաժեշտ է նախապես որոշել, թե որ երեխան հատ
կապես որ կահավորանքի համար է պատասխանատու:
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Էքսկուրսիայի հաջողությունն առավելապես կախված է դրա կազմա
կերպում ից: Այդ նպատակով դասարանը պետք է բաժ անել ոչ մեծ
խմբերի (5—6 անդամ) և ընտրել ավագ, որը պետք է պատաս
խանատու լինի կարգապահության և առաջադրանքների կա
տարման համար: Յուրաքանչ յուր խումբ, կախված էքսկուրսիայի բո
վանդակությունից, պետք է ունենա համապատասխան կահավորանքը.
կողմնացույց, բահ, թղթապանակներ բուսարանների (հերբարիումների)
համար, խոշորացույց և այլն:
Կարևոր է, որպեսզ ի սովորողները նախապես իմանան, թե բնության
մեջ ինչ և ինչպես կարել ի է տեսնել, դիտարկել, իմանալ:

4.8. ՍՈՎՈՐԱԲԱՐ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՄ «ԵՍ ԵՎ
ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ, ԿԱՄ ԷԼ՝ ՄԱՅՐԵՆԻԻՑ,
ԻՍԿ «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ
ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
Շատ ուսուցիչներ խուսափում են «Մաթեմատիկա» առարկայից էքս
կուրսիաներ կազմակերպել, սակայն հաստատապես մաթեմատիկայի
դասընթացում բավականին օգտակար է էքսկուրսիաների կազմակերպու
մը: «Մաթեմատիկա» առարկայից կազմակերպվող էքսկուրսիաները՝
• զարգացնում են դիտողունակությունը, ուշադրությունը, հիշողու
թյունը,
• նպաստում են մտած ողության, խոսքի կատարելագործմանը, սովո
րեցնում են կողմնորոշվել տեղանքում,
• հնարավորություն են ընձեռում ինքնուրույն բացահայտել չափորոշ
չում ամրագրված մաթեմատիկական գիտել իքները,
• օգնում են լավ ըմբռնել ուսումնական նյութը, իմաստավորել, յուրաց
նել այն, հեշտությամբ մտապահել,
• բարձրացնում են հետաքրքրությունն ուսումնառության նկատմամբ,
ստեղծ ում են դրդապատճառներ ուսումնառության համար:
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Էքսկուրսիայի ընթացքում ուսումնասիրվող նյութը երեխաներին շատ
ավել ի հասանել ի է, այդ պատճառով էլ հետաքրքրություն է առաջանում
մաթեմատիկայի նկատմամբ:
Ըստ անցկացման վայրի՝ կարել ի է առանձնացնել մաթեմատիկական
էքսկուրսիաների մի քանի տարբերակներ.
• բնության գրկում (այգի, անտառ, գետափ, պուրակ, դպրոցական
բակ և այլն),
• գյուղ ի, քաղաքի, ավանի, բնակել ի շենքի բակում,
• ձեռնարկությունում, արտադրամասում (գործ արան, փոստային բա
ժանմունք, հաշվապահություն, խանութ և այլն),
• թանգարանում,
• դպրոցում (գրադարան, բուֆետ),
• խառը:
Մաթեմատիկայից կազմակերպվող դաս–էքսկուրսիաների քանակն
ուսուցիչն ինքն է որոշում: Երկու ամսում մեկ–երկու էքսկուրսիաների
կազմակերպումը բավականին իրատեսական է: Էքսկուրսիաների ըն
թացքում երեխաները կարող են հավաքել նյութեր, որոնք կարող են հաշ
վել, նկարել ասֆալտի վրա, ձյան վրա գծագրել տարբեր պատկերներ,
կատարել գործնական, հետազոտական աշխատանքներ:
Ներկայացնում ենք առաջին դասարանում մաթեմատիկայից կազ
մակերպվող դաս–էքսկուրսիայի համառոտ նկարագրությունը:
Առաջին դասարան, նախաթվային շրջան
Զբոսանք–դիտարկում՝ «Առարկաների հատկանիշները»
Նպատակը՝
• ուսումնասիրել առարկաների հատկանիշները՝ գույնը, ձևը, չափը,
• ձևավորել մտավոր գործ ընթացներ կատարելու կարողությունները՝
վերլուծ ում, համադրում, համ եմատում, դասակարգում, ընդհանրա
ցում և այլն,
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• հնարավորություն ընձեռել ինքնուրույն բացահայտել իր համար
նոր, ծրագրում ամրագրված մաթեմատիկական գիտել իքները,
• զարգացնել դիտողունակությունը, ուշադրությունը, հիշողությունը,
• խթանել երեխայի հետաքրքրությունը դասի, ուսումնառության
նկատմամբ,
• նպաստել մտած ողության, խոսքի զարգացմանը:
Դասի ընթացքը.
Կազմակերպչական մաս՝
Ուսուցիչը երեխաներին հաղորդում է.
— Այսօր դասը կանցկացնենք ոչ թե դասարանում, այլ՝ դպրոցա
մերձ բակում: Ուշադիր նայեք ձեր շրջապատը:
— Տարվա ո՞ր եղանակն է: (աշուն)
— Ի՞նչ հատկանիշների միջոցով կարող եք հաստատել ձեր ասած ը:
(աշակերտների պատասխանները)
Ուս. — Փորձեք կռահել հետևյալ հանելուկի պատասխանը.
Իր բարձրիկ տեղ ից
Աշնանն է միայն
Իջնում նա հող ին,
Երբ նրա կանաչ
Ժպիտն է դառնում
Տխուր ու դեղ ին: (տերև)

Երեխաները կռահում են:
Ուս. — Պատկերացրեք, որ դուք աշնանային տերևներ եք և կրկնեք
բառերն ու շարժ ումներն ինձ հետ միասին:
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Մենք տերևներ ենք աշնանային
Նստած ենք ամուր ծառի ճյուղերին:
Փչեց քամ ին, թռչեցինք,
Պարեցինք, պտտվեցինք
Ու լուռ գետնին նստեցինք:
Քամ ին նորից ուժգին փչեց,
Եվ մեզ նորից վեր բարձրացրեց,
Պտտվեցինք, պար բռնեցինք,
Գետնին նորից լուռ նստեցինք:

(պարային շարժ ումներ են կատարում
ձեռքերով)
(ձեռքերը տարած ում են)
(նստում են)
(պարային շարժ ումներ են կատարում
ձեռքերով)
(նստում են)

Ուս. — Այժմ դուք զբոսնեք բակում, ծառերի շուրջը, հավաքեք տար
բեր տերևներ, ապա խմբավորվեք իմ շուրջը:
Նոր գիտելիքների հաղորդում.
Որոշ ժամանակ անց երեխաները խմբավորվում են ուսուցչի շուրջը:
Առաջադրանք 1:
— Որքա՜ն գեղեցիկ տերևներ է մեզ նվիրել աշունը: Դրանք տարբեր
գույն, ձև և չափ ունեն: Յուրաքանչ յուրդ ձեր հավաքած ուից առանձնաց
րեք նույն գույնի երկու տերև և կանգնեք շրջանաձև:
Երեխաները կատարում են ուսուցչի հրահանգը և կանգնում են
շրջանաձև:
Ուս. — Իսկ այժմ թող ձեռքերը բարձրացնեն այն երեխաները, ովքեր
առանձնացրել են դեղ ին տերևները: Ո՞վ սխալվեց: Այժմ թող ձեռքերը
բարձրացնեն այն երեխաները, ովքեր ունեն կանաչ տերևներ: Կեցցե՛ք:
Առաջադրանք 2:
Ուսուցիչն իր մոտ է կանչում երեք աշակերտի, որոնց ձեռքին կային
համապատասխանաբար կանաչ, կարմ իր, դեղ ին գույնի տերևներ:
Ուս. — Այժմ մենք կբաժ անվենք ըստ գույների երեք խմբի՝ կանաչ,
կարմ իր, դեղ ին: Մեկ անգամ ևս ուշադիր նայեք, թե ինչ գույնի տերևներ
են ձեր ձեռքին: Հենց որ ես հրահանգ տամ, յուրաքանչ յուրը թող վազ ի
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նույն գույնի տերև ունեցող դասընկերոջ մոտ: Տեսնենք, թե որ խումբը
առաջադրանքը կկատարի ճիշտ և արագ:
Մեկ, երկու, երեք, վազեցինք: (Յուրաքանչ յուր աշակերտ վազում է իր
խումբը՝ կամ դեղ ին, կամ կանաչ, կամ էլ կարմ իր գույնի տերևներ ունե
ցող աշակերտների մոտ):
Ուս. — Ըստ ո՞ր հատկանիշի միավորվեցին խմբերը: (ըստ գույնի)
Նույն ձևով անցկացվում է «Ո՞վ ավել ի արագ» խաղ ը:
Ուս. — Կատարե՛ք հետևյալ հրահանգը. «Բաժ անվե՛ք երկու խմբի
«Մ եծ և փոքր»»: (երեխաները բաժ անվում են խմբերի՝ ըստ մեծ և փոքր
տերևների):
— Ըստ ո՞ր հատկանիշի բաժ անվեցիք խմբերի: (ըստ չափի)
Ուս. — Իսկ այժմ դուք պետք է այլ կերպ խմբավորվեք: Բայց մինչ այդ,
փորձեք կռահել հանելուկների պատասխանը: Լսե՛ք.
Երկարուձիգ բոյ է քաշում,
Տարին մի ձեռք շոր է մաշում: (բարդի)

Ուս. — Կռահեցի՞ք: Ուշադիր դիտեք, թե ինչ ձև ունի այդ ծառի տերևը
(ուսուցիչը ցույց է տալ իս բարդու մեկ տերև): Ո՞ւմ մոտ կա այդ ծառի
տերևը, թող մոտենա ինձ և խմբավորվ ի:
Լսեք հաջորդ հանելուկը:
Ամուր փայտ ունի, հսկա մի ծառ է,
Սաղարթախիտ է ու բերքառատ է,
Աշնանը կանաչ կեղևը բացում,
Պտուղ ը միջից այն ցած է թափում,
Որպեսզ ի հյութեղ միջուկին հասնես,
Պտուղ ը պիտի մի բանով ջարդես: (ընկուզենի)2

Ուս. — Կռահեցի՞ք որ ծառի մասին է խոսքը: Դիտեք, թե ինչպիսին է
այդ ծառի տերևը (ուսուցիչը ցույց է տալ իս ընկուզենու մեկ տերև): Ինչի՞ է
նման: Ով ունի այդ ծառի տերևը, թող միանա և կազմ ի երկրորդ խումբը:
2

Ս. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Հանելուկներ, Տարրական դասարանների
աշակերտների և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, Երևան,
2011թ.:
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Ուս. — Ըստ ո՞ր հատկանիշի միավորվեցիք խմբերում: (ըստ ձևի)
Ուս. — Իսկ այժմ եկեք մեկ անգամ ևս վերհիշենք, թե ըստ որ հատկա
նիշների բաժ անվեցինք խմբերի: (ըստ ձև, չափի և գույնի)
Առաջադրանք 3.
Ուս. — Այժմ շարվեք մի շարքով՝ պահպանելով հետևյալ օրինաչա
փությունը:
Առաջին աշակերտ՝ դեղ ին տերևով, երկրորդը՝ կարմ իր, երրորդը՝ կա
նաչ և այդպես շարունակ:
— Կեցցեք: Արագ հասկացաք առաջադրանքը:
Ըստ ո՞ր հատկանիշի շարվեցիք: (ըստ գույնի)
Առաջադրանք 4.
Շարվեք մի շարքով ըստ հետևյալ օրինաչափության.
ա) 2 աշակերտ՝ դեղ ին տերևով, 2–ը՝ կանաչ, 2–ը՝ կարմ իր,
բ) 1 աշակերտ՝ դեղ ին տերևով, 2–ը՝ կանաչ, 2–ը՝ կարմ իր,
գ) 2 աշակերտ՝ կանաչ տերևով, 1–ը՝ դեղ ին, 1–ը՝ կարմ իր և այլն:
Էքսկուրսիայի ամփոփում:
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