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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տա րի ներ շա րու նակ ու սու ցիչ ներն ա ռա ջադ րել են բազ մա թիվ հար ցեր, 
ո րոնց պա տաս խան նե րը տր վել են ա ռան ձին խորհր դատ վու թյուն նե րի 
ժա մա նակ կամ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին, 
ի նչ պես նաև սույն գր քի ա ռա ջին մա սում: Հե ղի նակ ներն ա ռա վել քան 
հա մոզ ված են, որ, այ դու հան դերձ, ու սու ցիչ նե րին մտա հո գող հար ցե րը 
սպառ վել չեն կա րող: Բնա կա նա բար ծն վեց «50 հարց ու պա տաս խան 
դաս վա րին» ձեռ նար կի ե րկ րորդ մա սը ստեղ ծե լու գա ղա փա րը՝ ներ կա
յաց ված հար ցե րի մեծ մա սին պա տաս խա նե լու մի տու մով:

Սույն ձեռ նար կը բա ղկա ցած է չորս բաժ նից՝ չորս թե մա տիկ խմ բե րից, 
ո րոնց ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մեզ հաս ցե ագր ված հար ցե րի 
դա սա կար գու մով: Հե ղի նակ նե րը հակ ված չեն կար ծե լու, թե այդ հար ցե
րի պա տաս խան նե րը սպա ռիչ են կամ ա վե լին՝ պար տադ րե լի: Ձեռ նար
կում ը նդ գրկ ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը կօգ նեն ձեզ ճիշտ կողմ
նո րոշ վե լու աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցում: Ներ կա յաց ված նյու թե րից 
շա տե րը նո րույթ են պա րու նա կում, հետևա բար, դրանք ոչ մի այն տե ղե
կատ վա կան ար ժեք ու նեն, այլև ուղ ղոր դում են ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան
քը, խթա նում նրանց քն նա դա տա կան վե րա բեր մուն քը և ա ռիթ են ստեղ
ծում վի ճե լի հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ քն նար կում ներ և հե տա զո տա
կան աշ խա տանք ներ կազ մա կեր պե լու հա մար:

Ձեռ նար կը կազմ ված է հետևյալ թե մա տիկ շար քե րից.

1. Ա շա կեր տի ի նք նու րույ նու թյունն ի բրև ան ձի ձևա վոր ման խթան

2. Հո գե բա նա կան հար ցեր

3. Բազ մա ռար կա յա կան ու սու ցում

4. Ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք ներ
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Հե ղի նակ ներն ի րենց ա ռջև խն դիր չեն դրել հի շյալ թե մա տիկ շար քե
րում ը նդ գրկ ված հար ցե րին սպա ռիչ և վերջ նա կան պա տաս խան տա լու. 
դա վեր է փոքր ծա վա լի գր քույ կի մեջ տե ղա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րից: Պար զա պես նպա տակ են ու նե ցել ու շադ րու թյուն հրա վի րե լու նշ ված 
հար ցե րի պա տաս խան նե րի մի ջու կին և ձեռ նար կի փոքր ծա վա լի մի ջո
ցով ա պա հո վե լու դրա գոր ծա ծու թյան մատ չե լի ու թյունն ու հե տաքրք րու
թյու նը:

ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵՐ
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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

Ու սու ցիչ նե րը հա ճախ կի րա ռում են ա շա կերտ նե րի ակ տի վու թյու նը 
և ի նք նու րույ նու թյու նը խթա նող հնար ներ, և դրանց կի րառ մամբ « սո վո
րեց նում են» ա շա կերտ նե րին ի նք նու րույն աշ խա տել: Խոր հենք՝ ա րդյո՞ք 
նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րը կա րող են ի նք նու րույն աշ խա տանք հա
մար վել:

Նախ դի տար կենք, թե ի նչ տար բե րու թյուն կա «ինք նու րույ նու թյուն» 
և «ինք նու րույն աշ խա տանք» ար տա հայ տու թյուն նե րի միջև: Ի նք նու րույ
նու թյու նը ան հա տի ան ձնային ո րակ է, ի սկ ի նք նու րույն աշ խա տան քը՝ ու
սում նա կան աշ խա տան քի ձև:

Ինք նու րույ նու թյան և ի նք նու րույն աշ խա տան քի միջև գո յու թյուն ու
նի սերտ կապ: Ի նք նու րույն աշ խա տան քը մի կող մից՝ ար դեն ձեռք բե րած 
ի նք նու րույ նու թյան ար տա հայ տումն է, մյուս կող մից՝ ի նք նու րույ նու թյան 
զար գաց մա նը նպաս տող մի ջոց:

Ինք նու րույն աշ խա տան քը նպաս տում է ի նք նու րույ նու թյան ձևա վոր
մա նը՝ որ պես ան հա տի ո րակ: Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ի րա կա
նաց նել ան հա տա կան մո տեց ման սկզ բուն քը՝ դրա նով ի սկ նպաս տե լով 
գի տե լիք նե րի գի տակ ցա բար յու րաց մա նը:

Կա րե լի է ա սել, որ ի նչ պես դպ րո ցում, այն պես էլ ո ղջ կյան քի ըն թաց
քում կա տար վող ի նք նու րույն աշ խա տան քի ըն թաց քում են զար գա նում 
ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը:
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Ինք նու րույն չի կա րող հա մար վել այն աշ խա տան քը, ե րբ ե րե խա ներն 
աշ խա տում են ու սուց չի օգ նու թյամբ, ու սուց չի հետ մի ա սին: Օ րի նակ՝ ու
սու ցիչ նե րը հա ճախ են ա ռա ջադ րում գտ նել այս կամ այն հար ցի պա
տաս խա նը ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, նկա րա զարդ ման կա պը 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան հա մա պա տաս խան հատ վա ծի 
հետ և այլն: Ան շուշտ, այդ աշ խա տանք նե րը նպաս տում են ե րե խա նե րի 
ի նք նու րույ նու թյան զար գաց մա նը: Այ դու հան դերձ, ե րբ այս ա ռա ջադ
րանք նե րը ե րե խա նե րը կա տա րում են ու սուց չի օգ նու թյամբ, ու սուց չի 
հետ մի ա սին և, մա նա վանդ, ե րբ դրանց կա տար ման հա մար ո րո շա կի 
ժա մա նակ չի տրա մադր վում, դրանք դեռևս չեն կա րող դի տարկ վել ի բրև 
ի նք նու րույն աշ խա տանք: Ի սկ ե թե այդ ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
հա մար տրա մադր վում է ո րո շա կի ժա մա նակ, և ու սու ցիչն ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյուն չի ու նե նում ա ռա ջադ րան քի պա տաս խա նը գտ նե լու 
գոր ծըն թա ցում, այդ դեպ քում վս տա հա բար կա րե լի է ա սել, որ ի րա կա
նաց վում է ի նք նու րույն աշ խա տանք:

Տար րա կան դա սա րան նե րում ի նք նու րույն է հա մար վում այն 
աշ խա տան քը, ո րի ըն թաց քում սո վո րող նե րը պար զո րոշ պատ
կե րաց նում են աշ խա տան քի նպա տա կը, դրա կա տար ման կար
գը և կա տա րում են այն՝ ա ռանց ու սուց չի ան մի ջա կան մաս նակ
ցու թյան:

Ինք նու րույն աշ խա տան քի բնու թագ րիչ նե րից մեկն էլ այն է, որ կա
տա րե լուց հե տո սո վո րող նե րը կա րո ղա նում են ներ կա յաց նել ի րենց աշ
խա տան քի ար դյունք նե րը՝ բա նա վոր կամ գրա վոր խոս քով: Ի նք նու րույն 
աշ խա տանքն ակ տիվ վար ժու թյուն նե րի հա մա խումբ է, ե րբ այդ վար ժու
թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում սահ մա նա փակ վում է ու սուց չի մի
ջամ տու թյու նը, և դրանց կա տար ման հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ ված:
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1.2. Ի՞ՆՉ ԴԵՐ ՈՒՆԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՉպԵ՞Ս պԵՏՔ Է 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ ԴՐԱՆՔ

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քից սկ սած, 
սո վո րող նե րին ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել ի նք նու րույն աշ խա տել: Տար
րա կան դա սա րան նե րում ի նք նու րույն աշ խա տան քը մեծ գոր ծա ծու թյուն 
ու նի: Ե թե ե րե խա նե րը դեռևս փոքր տա րի քից սկ սած սո վո րում են ի նք
նու րույն աշ խա տել, ա պա այդ կա րո ղու թյու նը դառ նում է նրանց սե փա
կա նու թյունն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում:

Ինք նու րույն աշ խա տան քը դի տարկ վում է որ պես ու սուց ման մի ջոց: 
Ան շուշտ, տար րա կան դա սա րան նե րում ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ
մա կեր պումն ու նի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Նույ նիսկ փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րի մի մա սը եր բեմն չի մտա հոգ վում 
սո վո րող նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման հար ցով: 
Նման ու սու ցիչ ներ ու նե ցող ա շա կեր տը կա րող է օգ նու թյուն ստա նալ 
ա ռա ջին ի սկ դժ վա րու թյան դեպ քում, ո րի հետևան քով ա շա կերտն այլևս 
ա ռանձ նա պես ակ տի վու թյուն չի դրսևո րում խնդ րի ի նք նու րույն ու ղի նե
րի ո րոն ման գոր ծում, քա նի որ նրան, իր ցան կա ցած պա հին, տր վում է 
պատ րաս տի ար դյուն քը: Եր բեմն էլ ու սու ցի չը չի հե տաքրքր վում, թե ի նչ
պես է ա շա կեր տը գտել հար ցի պա տաս խա նը: Նա սահ մա նա փակ վում է 
ար դյունք նե րի ճշ տու թյան ստու գու մով, ին չը չի բարձ րաց նում ա շա կեր տի 
հե տաքրք րու թյու նը՝ ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար տար բեր ու ղի
նե րի ո րոն ման գոր ծում:

Տար րա կան դա սա րան նե րում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում դեռևս գե
րակշ ռում է աշ խա տան քի ընդհանուր (ֆրոն տալ) ձևը, ե րբ ա շա կերտ նե
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կախ ված են ու սուց չի ան մի ջա կան 
հրա հանգ նե րից: Այս պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը ար գե լա կում են ե րե խա նե
րի զար գա ցու մը, և ար դեն V դա սա րա նում սո վո րող նե րը հայտն վում են 
ա նօգ նա կան վի ճա կում՝ գր քի շուրջ ի րա կա նաց վող ի նք նու րույն աշ խա
տան քի, ա ռա ջադ րանք նե րի ի նք նու րույն լուծ ման, ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնույ թի աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում: Ա ռա ջադ րանք նե րի 
ծա վա լը նրա ու ժե րից վեր է դառ նում, աշ խա տան քի տեմ պը՝ դան դաղ:
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Ինք նու րույն աշ խա տան քի հմ տու թյուն նե րը ի նք նին չեն ձևա վոր վում, 
դրանք ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել, և դրա նում հս կա յա կան դեր ու նի ու սու
ցի չը: Ե րե խա նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը զար գա նում է աս տի ճա նա բար, 
դրսևոր վում է դա սից դաս, դա սա րա նից դա սա րան:

Փոր ձը ցույց է տա լիս, ո ր՝

1. Ճիշտ և պար բե րա բար կազ մա կերպ ված ի նք նու րույն աշ խա տան
քի ար դյուն քում սո վո րող ներն ա ռա վել խո րը և ճկուն գի տե լիք ներ 
են ձեռք բե րում, քան այն դեպ քում, ե րբ ու սու ցիչն ի նքն է մշ տա պես 
պատ րաս տի գի տե լիք ներ մա տու ցում:

2. Ինք նու րույն աշ խա տան քի շնոր հիվ է նո րը ճա նա չե լու ցան կու թյուն 
ա ռա ջա նում: Ի սկ այդ ցան կու թյու նը նպաս տում է այն կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց մա նը, ո րոնք պար տա դիր են ի նք նակր թու թյան 
և ի նք նա կա տա րե լա գործ ման հա մար:

3. Ը ստ դի դակ տի կա կան նպա տա կի և բո վան դա կու թյան՝ տա րա տե
սակ ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը նպաս տում է սո
վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե
րի, մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը:

4. Ի նք նու րույն աշ խա տան քի ան ցկա ցումն ը ստ ման րա մասն մշակ
ված մե թո դի կայի՝ ա րա գաց նում է սո վո րող նե րի գործ նա կան կա րո
ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը:

5. Ժա մա նա կի ըն թաց քում դա սե րին ի նք նու րույն աշ խա տան քի պար
բե րա բար կազ մա կերպ ման և տվյալ ա ռար կայից տր վող տնային 
աշ խա տանք նե րի բազ մա զան տե սակ նե րի հետ դրա հա մա պա տաս
խա նեց ման դեպ քում մշակ վում են ի նք նու րույն աշ խա տե լու հիմ նա
րար կա րո ղու թյուն ներ:

Վե րը գր վա ծից պարզ է դառ նում, թե որ քան մեծ նշա նա կու թյուն ու
նի ի նք նու րույն աշ խա տան քը կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում:
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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

Դպ րո ցա կան նե րի ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյան զար գաց ման գոր ծում 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րը: Ի նք նու րույն 
մտա ծո ղու թյու նը գիտ նա կան ներն ան ձի զար գաց ման հար ցում դի տար
կում են որ պես կարևո րա գույն բնու թագ րիչ: Որ քան ի նք նու րույն է մարդն 
իր ա րարք նե րի, ո րո շում նե րի և գոր ծու նե ու թյան մեջ, այն քան նա հա սուն 
ան հատ է :

Մ տա ծո ղու թյան ի նք նու րույ նու թյա նը բնո րոշ են հետևյալ կա րո ղու
թյուն նե րը.

• ա ռանձ նաց նել գլ խա վո րը, տես նել ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյու նը և 
կա տա րել ը նդ հան րաց նող եզ րա հան գում ներ,

• հետևո ղա կան, տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո րել իր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
և վե րահս կել դրանք,

• գի տե լիք նե րը կի րա ռել ան ծա նոթ պայ ման նե րում՝ հա ճա խա կի բար
դաց նե լով՝ ստեղ ծա գոր ծա բար, ոչ ստան դարտ մո տեց մամբ,

• ստա նալ ար դյունք նե րը՝ ա ռանց օգ նու թյան դի մե լու:

Ընդ հա նուր առ մամբ, տար բե րակ վում են ա շա կերտ նե րի ի նք նու րույ
նու թյան չորս մա կար դակ.

Ա ռա ջին մա կար դակին բնորոշ է պարզ վե րար տադ րո ղա կան ի նք
նու րույ նու թյունը: Այս մա կար դա կի ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյու նը հատ
կա պես վառ դրսևոր վում է վար ժու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում, 
ո րոնք պա հան ջում են գի տե լիք նե րի պարզ վե րար տադ րու թյուն, ե րբ սո
վո րող նե րը, ի մա նա լով կա նոն նե րը, ի րենց ձեռ քի տակ ու նե նա լով պատ
րաս տի նմու շը, ի նք նու րույն լու ծում են ա ռա ջադ րանք նե րը:

Ինք նու րույ նու թյան ա ռա ջին մա կար դակ ու նե ցող ա շա կերտն ա ռա
ջադ րանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում ան պայ ման կի րա ռում է իր ձեռ
քի տակ ե ղած օ րի նա կը, նմու շը, մե թո դը: Ե թե ա ռա ջադ րան քը փոքր–ի նչ 
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չի հա մա պա տաս խա նում տր ված նմու շին, ա պա ա շա կեր տը կդժ վա րա
նա լու ծել այն: Ը նդ ո րում՝ նա հա ճա խա կի հրա ժար վում է կա տա րել ա ռա
ջադ րանքն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ այդ պի սի ա ռա ջադ րանք ներ 
դեռևս չի կա տա րել:

Ինք նու րույ նու թյան ե րկ րորդ մա կար դա կը կա րե լի է ան վա նել 
ը նտ րո վի ի նք նու րույ նու թյուն: Այս մա կար դա կում ի նք նու րույ նու թյու նը 
դրսևոր վում է այս պես. ա շա կեր տը մի շարք կա նոն նե րից, դա տո ղու թյուն
նե րի օ րի նակ նե րից, սահ մա նում նե րից և այլն կա րո ղա նում է ը նտ րել մե
կը և կի րա ռել այն նոր ա ռա ջադ րանք նե րի ի նք նու րույն կա տար ման գոր
ծըն թա ցում:

Ինք նու րույ նու թյան այս մա կար դա կում սո վո րող նե րը կի րա ռում են 
մտա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն ներ՝ հա մե մա տու
թյուն, վեր լու ծու թյուն, հա մադ րու թյուն և այլն: Վեր լու ծե լով ա ռա ջադ րան
քի պա հանջ նե րը՝ ա շա կերտն ը նտ րում է ար դեն ձեռք բե րած գի տե լիք նե
րից, կա րո ղու թյուն նե րից այն կարևո րը, ո րն ան հրա ժեշտ է տվյալ ա ռա
ջադ րան քի կա տար ման հա մար:

Ինք նու րույ նու թյան եր րորդ մա կար դա կը մաս նա կի–ո րո նո ղա կան 
ի նք նու րույ նու թյունն է: Այս մա կար դա կում ա շա կերտն ա ռա ջադ րանք
նե րի կա տար ման ըն թաց քում կի րա ռում է ա ռա վել ը նդ հան րա կան կա
րո ղու թյուն ներ, ո րոնք ձեռք է բե րել այլ ա ռար կա նե րի և այլ թե մա նե րի 
ու սուց ման ըն թաց քում: Նա կա րո ղա նում է կա տա րել ի նք նա վե րահս կում 
և ի նք նագ նա հա տում, կա րո ղա նում է ի նք նու րույն պլա նա վո րել և կազ մա
կեր պել իր ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյու նը: Սա կայն այս մա կար դա կում 
դեռևս ա շա կեր տը չի դրսևո րում ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում:

Ինք նու րույ նու թյան չոր րորդ մա կար դա կըում ծավալվում է ստեղ ծա
գոր ծա կան–հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն:

Ինք նու րույն աշ խա տան քը պետք է կազ մա կեր պել այն պես, որ պես զի 
այն հա մա պա տաս խա նի յու րա քան չյուր ա շա կեր տի կա րո ղու թյուն նե
րին, այ սինքն՝ ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար նա խա տես վող ա ռա
ջադ րանք նե րը պետք է լի նեն տար բե րակ ված: Ու սու ցի չը պետք է իր հա
մար հս տա կեց նի տար բե րակ ված ի նք նու րույն աշ խա տան քի նպա տա կը՝ 
ա պա հո վել յու րա քան չյուր ա շա կեր տի կա տա րած աշ խա տան քի ա ռա վել 



Թեմա 1. Աշակերտների ինքնուրույնությունն իբրև անձի ձևավորման խթան

11

բարձր ար դյու նա վե տու թյու նը ի նչ պես դա սի ժա մա նակ, այն պես էլ տա
նը: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր ա շա
կեր տի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հի շո ղու թյան, մտա
ծո ղու թյան, նա խա պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը և այլն:

Կան տար բե րակ ված մո տեց ման հետևյալ ձևերն ու մե թոդ նե րը.

1. խմ բային,

2. զույ գով աշ խա տանք,

3. ան հա տա կան ի նք նու րույն աշ խա տանք:

Շատ ար ժե քա վոր է հատ կա պես խմ բային տար բե րակ ված մո տե ցու
մը, ե րբ խմ բե րը ձևա վոր վում են ո րո շա կի մո տեց մամբ: Խմ բե րը ձևա վոր
վում են ու սուց չի կող մից սո վո րող նե րի զար գաց ման տար բեր մա կար
դակ նե րի հիմ քով (կամ գի տե լիք նե րի մա կար դա կը հաշ վի առ նե լով կամ 
է լ՝ կա րո ղու թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը):

Թույլ ա շա կերտ նե րի խմ բի հա մար կա րե լի է մշա կել ա ռա ջադ րանք
ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում բարձ րաց նել ակ տի վու թյու նը 
գի տե լիք նե րի ըն կալ ման, ի մաս տա վոր ման և ամ րապնդ ման գոր ծըն թա
ցում, զար գաց նում են տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը, նպաս տում 
են գի տե լիք նե րի հա մա կարգ մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը:

Ու ժեղ ա շա կերտ նե րի խմ բի հա մար կա րե լի է մշա կել ա ռա ջադ րանք
ներ, ո րոնք պա հան ջում են ա ռա վել ի նք նու րույ նու թյուն, մտա վոր լա րում 
և ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում ներ:

Խմ բե րը կա րող են ձևա վոր վել նաև հենց ի րենց՝ ա շա կերտ նե րի ցան
կու թյուն նե րի հիմ քով: Այս դեպ քում նույն հե տաքրք րու թյուն ներ, աշ խա
տան քի նույն ոճ ու նե ցող ա շա կերտ ներն աշ խա տում են հա մա տեղ:

Դպ րոց նե րում ա ռա վել շատ են կի րա ռում տար բե րակ ված ի նք նու րույն 
աշ խա տան քը, ո րի դեպ քում հաշ վի են ա ռն վում ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Ան հա տա կա նա ցումն այս դեպ քում ի րա կա նաց վում է 
գլ խա վո րա պես այն պես, որ սո վո րող նե րին տր վում են ոչ թե մի ան ման 
ա ռա ջադ րանք ներ, այլ տար բեր տար բե րակ ներ:
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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

Տար րա կան դա սա րան նե րում ու սուց չի գլ խա վոր խն դիրն է ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կա րո ղու թյան ձևա վո րու մը, ի սկ դա 
հնա րա վոր է սո վո րող նե րի ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյան ճիշտ կազ մա
կերպ ման մի ջո ցով: Ի նչ պես ցույց են տվել ու սում նա սի րու թյուն նե րը, սո
վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տանքն ու նի ո րո շա կի կա ռուց վածք: Այն իր 
մեջ նե րա ռում է հինգ հիմ նա կան փու լ.

I կազ մա կերպ չա կան. Սա ե րե խա նե րի աշ խա տան քային մի ջա վայ
րի նա խա պատ րաս տումն է (բա ռա րան նե րի, հու շա թեր թիկ նե րի բաշ խում, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ կլի նեն աշ խա տան քի ըն թաց քում): Աշ խա տան քային 
մի ջա վայ րի նա խա պատ րաս տու մը կարևո րա գույն պայ ման է ար դյու նա
վետ ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հա մար:

II նա խա պատ րաս տա կան. Այս փու լում ու սու ցի չը սո վո րեց նում է 
կամ մեկ ան գամ ևս հի շեց նում է ե րե խա նե րին հան գիստ նս տել, չխան
գա րել ըն կեր նե րին, պահ պա նել լռու թյուն և կար գու կա նոն, ու շա դիր աշ
խա տել, ի նք նաս տու գում կա տա րել և այլն, այ սինքն՝ այն ա մե նը, ին չը 
կա պա հո վի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

III կողմ նո րո շիչ. Այս փու լի ըն թաց քում ա շա կեր տը ծա նո թա նում է 
ա ռա ջադ րան քի բո վան դա կու թյա նը: Նա, ստա նա լով ա ռա ջադ րան քը, 
ըն թեր ցում կամ վե րըն թեր ցում է պայ մա նը, դի տար կում է ա ռար կան կամ 
գծա գի րը, ըն թեր ցում է տեքս տը և այլն: Այս փու լի ըն թաց քում սո վո րողն 
ի մաս տա վո րում է ա ռա ջադ րան քը, ա ռանձ նաց նում է, թե ի նչ է տր ված, 
ի նչ պետք է ի մա նալ կամ կա տա րել, ի նչ պի սի գի տե լիք ներ և գոր ծո ղու
թյուն ներ են պա հանջ վում աշ խա տան քի կա տար ման հա մար: Ե րե խա նե
րը ծա նո թա նում են հու շա թեր թի կի բո վան դա կու թյա նը: Բա ցի դրա նից, 
այս փու լում ու սու ցի չը կա րող է բաշ խել աշ խա տան քի պլա նը: Պլա նը կա
րե լի է գրա ռել նաև գրա տախ տա կին: Գրա տախ տա կին փակց վում են 
նաև թե մայի շուրջ մշակ ված պաս տառ նե րը, գծապատկերնե րը և այլն: 
Այս փու լում ձևա վոր վում է ու սում նա կան աշ խա տանք ծա վա լե լու կարևո
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րա գույն կա րո ղու թյուն նե րից մե կը՝ աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ 
նյու թեր ը նտ րե լու կա րո ղու թյու նը:

IV հիմ նա կան փուլ. Այս փու լում կա տար վում է ի նք նու րույն աշ խա
տան քը:

V ամ փո փիչ փուլ. Այս փու լի ընթացքում կա տար վում է ան դրա
դարձ: Ու սու ցի չը գնա հա տում է, քն նար կում, վեր լու ծում ամ բողջ դա սա
րա նի աշ խա տան քի ըն թաց քը, ար դյունք նե րը:

Կար ծում ե նք, որ նպա տա կա հար մար է ա ռա ջադ րան քի կա տար ման 
ստուգ ման հա մար ա ռանձ նաց նել ևս մեկ կա ռուց ված քային փուլ՝ VI 
(ս տու գիչ) փուլ, ո րի ըն թաց քում ա շա կեր տը, կա տա րե լով ա ռա ջադ
րան քը, ի նքն իր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ստու գում է աշ խա տան քը 
և գնա հա տում այն (ճի՞շտ է կա տա րել այն, թե՞ ոչ), այ սինքն՝ ի րա կա նաց
նում է ի նք նաս տու գում և ի նք նա վե րահս կում:

Սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լիս ու սու ցի չը 
հիմ նա կա նում պետք է կա րո ղա նա պա տաս խա նել հետևյալ հար ցե րին.

• տվյալ ու սում նա կան նյու թի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա ցի ո ՞ր փու
լում է նպա տա կա հար մար կազ մա կեր պել ի նք նու րույն աշ խա տան քը,

• ի նք նու րույն աշ խա տան քի ի ՞նչ տե սակ ներ կա րե լի է ը նտ րել և կի րա
ռել գի տե լիք նե րի ստուգ ման փու լում:

Հատ կա պես տար րա կան դա սա րան նե րում ի նք նու րույն աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել բազ մա զան մե թո
դա կան ե րաշ խա վո րու թյուն ներ, հու շա թեր թիկ ներ, հրա հանգ ներ: Դրանք 
նպաս տում են ա րագ յու րաց նել գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի հա ջոր դա
կա նու թյուն կա տա րե լու և սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րը:

Ինք նու րույն աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը մշակ վում են նպա տա
կաուղղ ված վար ժու թյուն նե րի և աս տի ճա նա բար բար դա ցող ա ռա ջադ
րանք նե րի մի ջո ցով: Մինչ ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար ա ռա ջադ
րանք ներ ա ռա ջադ րե լը, այդ ա ռա ջադ րանք նե րի տե սակ նե րը յու րաց վում 
են նա խա պես ու սուց չի հետ մի ա սին կա տար վող աշ խա տանք նե րի մի
ջո ցով: Այ նու հետև ա ռա ջադ րանք նե րի այս կամ այն մա սը կա տա րում 
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են ա շա կերտ նե րը, և, վեր ջա պես, նրանք հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում 
ամ բողջ ա ռա ջադ րան քը կա տա րել ի նք նու րույն: Ու սու ցի չը պետք է ո րո
շի ա ռա ջադ րանք նե րի տե սա կը, դրա տե ղը դա սի ըն թաց քում, բա ցատ
րի նպա տա կը և կա տար ման քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը, հետևի սո
վո րող նե րի աշ խա տան քին՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ցու ցա բե րե լով 
օգ նու թյուն ա ռան ձին ա շա կերտ նե րին: Աշ խա տան քի ստու գու մը ևս կա
տար վում է ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ: Վեր ջինս ար դյունք նե րի քն նարկ
մա նը մաս նա կից է դարձ նում ամ բողջ դա սա րա նին:

Ինք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
դրանց ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի 
պայ ման ներ: Ներ կա յաց նենք դրան ցից մի քա նի սը.

1. Ինք նու րույն աշ խա տան քը պետք է պար բե րա բար ան ցկաց վի, որ
պես զի ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման գոր ծըն թացն ա ռա վել ար
դյու նա վետ ըն թա նա:

2. Սո վո րող ներն ան պայ ման պետք է նա խա պատ րաստ ված լի նեն այդ 
աշ խա տան քը կա տա րե լու:

3. Ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման նպա տա կը պետք է հս տակ ձևա
կեր պել: Ի նք նու րույն աշ խա տան քը կա րող է հա ջո ղու թյամբ ան
ցկաց վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ սո վո րող նե րը պար զո րոշ գի տակ
ցեն աշ խա տան քի նպա տա կը և ձգ տեն հաս նել դրան: Այս պայ մա նի 
թե րագ նա հատ ման դեպ քում սո վո րող նե րը, չհաս կա նա լով աշ խա
տան քի նպա տա կը, ստիպ ված են աշ խա տան քի ըն թաց քում բազ
մա կի ան գամ դի մել ու սուց չին՝ պար զա բան ման նպա տա կով: Այս 
ա մե նը հան գեց նում է ի նք նու րույ նու թյան մա կար դա կի ի ջեց մա նը 
և ժա մա նա կի ա նի մաստ կորս տին: Ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա
ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է սո վո րող նե րի նպա տա կաս լա ցու
թյամբ: Նպա տա կաս լա ցու թյու նը սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա
տան քը դարձ նում է գի տակց ված, ի մաս տա վոր ված, ա ռա ջաց նում է 
հե տաքրք րու թյուն դրա նկատ մամբ:

4. Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ստուգ ման ու ի նք նաս տուգ ման, գնա
հատ ման ու ի նք նագ նա հատ ման հա մա մաս նու թյու նը:
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5. Կարևոր է նաև ճիշտ հա մակ ցել ի նք նու րույն աշ խա տան քը ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան այլ ձևե րի հետ:

6. Ինք նու րույն աշ խա տանք նե րի հա մար ա ռա վել գոր ծադ րե լի են ճա
նա չո ղա կան վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք զար գաց նում են դպ րո ցա կա
նի ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյու նը՝ որ պես ան ձնային ո րակ, 
որ պես խն դի րը տես նե լու ու նա կու թյուն:

7. Տար բեր վար ժու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ 
է մշա կել գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման հս տակ պլան, ո րը 
կնպաս տի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը:

8. Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ հա ճա խա կի ի նք նու
րույն աշ խա տան քի ըն թաց քում ա շա կեր տի դժ վա րու թյուն նե րը պայ
մա նա վոր ված են ոչ թե գի տե լիք նե րի պա կա սով, այլ նրա՝ գոր ծո
ղու թյուն նե րը պլա նա վո րե լու ան կա րո ղու թյան հետ: Ո ւս տի, յու րա
քան չյուր թե մայի շուրջ աշ խա տանք նե րի ը նտ րու թյան ըն թաց քում 
հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել այն կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման վրա, ո րոնք ան հրա
ժեշտ են այդ ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լու հա մար: Բա ցի դրա
նից, ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
ա ռա ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ, ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցում ար դեն ձևա վոր ված կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ:

9. Ինք նու րույն աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան հա մար կարևոր է 
նաև հս տակ հրա հանգ ներ տա լը: Հրա հանգ նե րը տա լիս է ու սու ցի
չը բա նա վոր, գրա վոր կամ զն նա կա նու թյան մի ջո ցով՝ ի նք նու րույն 
աշ խա տանքն սկ սե լուց ա ռաջ: Ու սու ցի չը հս տակ պար զա բա նում է 
աշ խա տան քի նպա տա կը և նշում է (այս կամ այն չա փով) ա ռա ջադ
րան քի կա տար ման մի ջոց նե րը, հնար նե րը:

10. Ինք նու րույն աշ խա տան քը մի այն այն դեպ քում է ար դյու նա վետ 
ըն թա նում, ե րբ դպ րո ցա կան նե րը գի տակ ցում են, հաշ վե տու են լի
նում ի նչ պես վերջ նա կան ար դյունք նե րի, այն պես էլ այն սխալ նե րի 
հար ցում, ո րոնք աշ խա տան քի ըն թաց քում թույլ են տվել նրանք: Այ
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սինքն՝ մեծ դեր է խա ղում աշ խա տան քի վեր լու ծու թյու նը՝ ու սուց չի 
ղե կա վա րու թյամբ:

11. Ինք նու րույն աշ խա տան քը չպետք է լի նի շատ պարզ, սո վո րող նե րի 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մա կար դա կից ցածր: Ի նք
նու րույն աշ խա տան քի աս տի ճա նա բար բար դա ցումն ի րա կա նաց
վում է հիմ նա կա նում ե րեք ուղ ղու թյուն նե րով.

1) ա ռա ջադ րանք նե րի ծա վա լի մե ծաց ման և հատ կաց վող ժա մա
նա կի ա վե լաց ման ու ղի ով,

2) ա ռա ջադ րան քի բո վան դա կու թյան բար դաց ման ու ղի ով,

3) հրա հանգ ներն աս տի ճա նա բար կր ճատ ման ու ղի ով:

12. Շատ կարևոր է ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման ստու գու
մը: Յու րա քան չյուր ի նք նու րույն աշ խա տանք ան հրա ժեշտ է ստու
գել, ամ փո փել ար դյունք նե րը, ո րո շել, թե ի նչն է ստաց վել, ին չի վրա 
պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել: Ա նհ րա ժեշտ է գի տակ ցել սխալ
ներն ի հայտ գա լու պատ ճառ նե րը, գտ նել ու ղի ներ՝ դրանք շտ կե լու 
հա մար: Հենց հատ կա պես ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման 
ըն թաց քում է հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վում բա ցա հայ տե լու սխալ
նե րի պատ ճառ նե րը և, հետևա բար, նաև ճիշտ պլա նա վո րե լու սո վո
րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քը:

Ինք նու րույն աշ խա տան քի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ու
սու ցի չը հս տակ տես նում է ա շա կեր տի ա ռա ջըն թա ցը:

Առ հա սա րակ, ի նք նու րույն աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը մե
ծա պես կախ ված է ու սուց չի՝ այդ աշ խա տան քի հետ կապ ված մի շարք 
գոր ծա ռույթ նե րից: Ու սու ցի չը պետք է ստեղ ծի այն պի սի ի րա վի ճակ, որ
տեղ ա շա կերտ նե րը ոչ թե ստի պո ղա բար կա տա րեն ի նք նու րույն աշ խա
տան քը, այլ՝ ի րենց կամ քով և հա ճույ քով:
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1.5. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է 
ԿԻՐԱՌԵԼ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ինք նու րույն աշ խա տան քի հիմ նա կան տե սակ նե րը կա րե լի է դա սա
կար գել ը ստ մի քա նի հատ կա նիշ նե րի, ո րոնք միևնույն ի նք նու րույն աշ
խա տան քը բնու թագ րում են տար բեր տե սան կյուն նե րից: Ի նք նու րույն 
աշ խա տան քի տե սակ նե րը ներ կա յաց նենք ա ղյու սա կի տես քով.

Ինք նու րույն աշ խա
տան քի դա սա կար
գում՝ ը ստ հատ կա

նիշ նե րի

Ինք նու րույն աշ խա տան քի տե սակ ներ

1. Ը ստ ու սում նա
կան նպա տակ նե րի

1. Հիմ նա րար գի տե լիք նե րի կրկ նու թյա նը և նոր նյու թի 
ըն կալ մա նը նա խա պատ րաս տող
2. Նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյա նը նպաս տող
3. Գի տե լիք նե րը հա մա կար գող
4. Ո րո շա կի կա րո ղու թյուն ներ զար գաց նող
5. Ստու գող, վե րահս կող

2. Ը ստ ճա նա չո ղա
կան գոր ծու նե ու
թյան բնույ թի

1. Ըստ տր ված նմու շի (օ րի նակ՝ գրել տա ռեր, թվեր, 
սոսն ձել տուփ և այլն), այ սինքն՝ աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք ա ռա վե լա պես հիմն ված են ըն դօ րի նակ ման 
վրա: Այս պի սի աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց
քում ա շա կերտ նե րի ի նք նու րույն գոր ծո ղու թյուն նե րը 
սահ մա նա փակ վում են պարզ վե րար տադր մամբ՝ ը ստ 
նմու շի կրկ նե լով գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ նուա մե նայ նիվ, 
այս պի սի աշ խա տանք նե րի դե րը բա վա կա նին մեծ է :
2. Կա ռու ցո ղա կան, ո րոնք ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում 
են պա հան ջում: Ը նդ ո րում՝ կամ ցույց են տա լիս ա ռար կան, 
ո րի շուրջ պետք է աշ խա տեն, կամ էլ նշում են հար ցը, թե
ման, ո րը պետք է բա ցա հայ տեն: Օ րի նակ՝ պատ րաս տել 
որևէ խա ղա լիք, հո րի նել շա րադ րու թյուն որևէ թե մայով և 
այլն: Սո վո րող նե րին տր վում է ո րո շա կի ա զա տու թյուն, ի նք
նու րույ նու թյուն ի նչ պես բո վան դա կու թյան ո րոշ ման, այն
պես էլ աշ խա տան քի հնար նե րի ը նտ րու թյան մեջ:
Կա ռու ցո ղա կան ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րը սո վո
րեց նում են վեր լու ծել ի րա դար ձու թյուն նե րը, երևույթ
նե րը, փաս տե րը, ձևա վո րում են ճա նա չո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան հնար նե րը և մե թոդ նե րը կի րա ռե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը, նպաս տում են ճա նա չո ղու թյան 
նկատ մամբ ներ քին դր դա պատ ճառ նե րի զար գաց
մա նը, պայ ման ներ են ստեղ ծում դպ րո ցա կան նե րի 
մտա վոր ակ տի վու թյան զար գաց ման հա մար: Այս տի
պի ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րը հիմք են ձևա վո րում 
ա շա կեր տի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան հե
տա գա զար գաց ման հա մար:
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3. Ս տեղ ծա գոր ծա կան–հե տա զո տա կան, ո րոնք 
ե րե խա նե րի ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյան գա գաթ
նա կետն են: Այդ աշ խա տանք ներն ամ րապն դում են 
գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն ո րոն ման հմ տու թյուն նե րը: 
Դրանք ստեղ ծա գոր ծող ան ձի ձևա վոր ման ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րից ե ն:
Ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի ի նք նու րույն աշ խա տանք
նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ա շա կերտ նե րին 
ձեռք բե րել ի րենց հա մար սկզ բուն քո րեն նոր գի տե
լիք ներ: 

3. Ը ստ կազ մա
կերպ ման ձևի

1. Ընդ հա նուր (ֆ րոն տալ), ե րբ բո լոր սո վո րող նե րը 
կա տա րում են միևնույն աշ խա տան քը:
2. Խմ բային, ե րբ սո վո րող նե րի տար բեր խմ բեր աշ
խա տում են տար բեր ա ռա ջադ րանք նե րի վրա:
3. Ան հա տա կան, ե րբ սո վո րող նե րից յու րա քան չյուրն 
աշ խա տում է հա տուկ ա ռա ջադ րանք նե րի վրա: 

4. Ը ստ դի դակ տիկ 
նյու թե րի գոր ծա
ծու թյան

1. Աշ խա տանք դա սագր քով, տե ղե կա տու գրա
կա նու թյան շուրջ (բա ռա րան ներ, հան րա գի տա րան
ներ և այլն): Տար րա կան դա սա րան նե րում մեծ տեղ են 
հատ կաց վում գր քի, գե ղար վես տա կան տեքս տի, նկա
րա զարդ ման շուրջ կա տար վող ի նք նու րույն աշ խա
տանք նե րին:
Գր քի շուրջ ի նք նու րույն աշ խա տե լու կա րո ղու թյու նը 
սո վո րե լուն նպաս տող ա մե նա կարևոր կա րո ղու թյուն
նե րից է: Ա ռանց այդ կա րո ղու թյան տի րա պետ ման 
հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը, հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել գի տե լիք նե րի լի
ար ժեք յու րա ցու մը, քա նի որ յու րաց ման գոր ծըն թա ցի 
կարևոր կա ռուց ված քային տար րե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ի մաս տա վո րու մը և ամ րապն դու մը, ի րա կա նաց վում 
են դա սագր քի շուրջ կա տար վող աշ խա տան քի ըն թաց
քում: Գր քի շուրջ աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն չու նե նա լու 
պատ ճա ռով ու սում նա կան աշ խա տանքն ա շա կեր տի 
հա մար դառ նում է տան ջա լի աշ խա տանք:
Գր քի շուրջ աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գա
ցումն ի րա կա նաց վում է բո լոր ա ռար կա նե րի դա սե րի 
ըն թաց քում:
2. Շա րադ րու թյուն ներ (ը ստ հե նա կե տային բա ռե րի, 
նկար նե րի շուրջ և այլն):
3. Դի տում ներ և գործ նա կան աշ խա տանք ներ: 
Դի տում նե րի հա մար որ պես դի տարկ վող ա ռար կա ներ 
կա րող են լի նել շր ջա պա տող ա ռար կա նե րը և երևույթ
նե րը: Սո վո րող նե րը հաշ վում են, չա փում, ստեղ ծում: 
Նրանք դի տար կում են ա ռար կա նե րը և երևույթ ներն 
ան մի ջա կա նո րեն բնու թյան մեջ, ան ցկաց նում են փոր
ձեր՝ կա տա րե լով գործ նա կան աշ խա տանք ներ:
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Դի տար կում նե րի, փոր ձե րի, գործ նա կան և լա բո րա
տոր աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված ի նք նու րույն աշ
խա տանք ներն ու նեն շատ մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի 
որ նպաս տում են ա շա կերտ նե րի դի տո ղու նա կու թյան, 
հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը:
4. Աշ խա տանք՝ բաշ խիչ նյու թե րի կի րառ մամբ:
5. Գ րա ֆի կա կան աշ խա տանք ներ:
6. Ինք նու րույն աշ խա տանք ներ, ո րոնք կապ ված են 
դի դակ տիկ նյու թե րի ստեղծ ման հետ: Սո վո րող նե
րը պատ րաս տում են ի նք նա շեն գր քեր, «Ես և շր ջա կա 
ա ռար կայի» ալ բոմ ներ, զա նա զան թե մա նե րով քար
տեր և այլն: 

5. Ը ստ կա տար ման 
տե ղի

1.  Դա սա րա նում
2. Ար տա դա սա րա նա կան կամ ար տադպ րո ցա կան ու
սում նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ
3. Տա նը

1.6. Ի՞ՆՉ ԾԱՎԱԼՈՎ ԵՎ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ

Նախ՝ այն մա սին, թե ի նչ պայ ման ներ են ան հրա ժեշտ ի նք նու րույն աշ
խա տանք կա տա րե լու հա մար:

Ա շա կեր տի՝ ի նք նու րույն աշ խա տել չկա րո ղա նա լու հիմ նա կան պատ
ճառն այն է, որ նրան չեն սո վո րեց րել, թե ի նչ պես ի նք նու րույն աշ խա տել: 
Ե րե խա նե րը ոչ միշտ են կա րո ղա նում և դրսևո րում ու նա կու թյուն՝ ա ռանց 
մե ծա հա սա կի օգ նու թյան հաղ թա հա րել ու սում նա կան և ար տա դա սա
րա նա կան ա ռա ջադ րանք նե րը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է.

1) Հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյուն, այ սինքն՝ զար գաց նել 
ա շա կեր տի կա րո ղու թյու նը՝ աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար հո
գե բա նո րեն ան հրա ժեշտ ի րա վի ճակ ստեղ ծե լու հար ցում:

2) Ե րե խան պետք է յու րաց նի ի նք նա վեր լու ծու թյան և ի նք նագ նա
հատ ման տար րա կան կա րո ղու թյուն նե րը:

3) Ե րե խան պետք է յու րաց նի ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման 
քայ լե րը և իր ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ար
դյուն քը կան խա տե սե լու կա րո ղու թյուն նե րը:
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4) Ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար ե րե խան պետք է ցու ցա բե րի 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն ներ:

Ըն դու նենք, որ վե րո հի շյալ պայ ման ներն առ կա են. ու սուց չին ու րիշ 
ի ՞նչ հար ցեր պետք է մտա հո գեն.

1. Ա ռա ջադ րանք նե րի ծա վա լը պլա նա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել սո վո րող նե րի աշ խա տան քի տեմ պը: Եվ որ պես զի 
ժա մա նա կը ճիշտ պլա նա վոր վի, ա ռա ջար կում ե նք ու սու ցիչ նե րին, 
որ ի րենք նա խա պես կա տա րեն ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար 
պլա նա վոր ված ա ռա ջադ րան քը: Այդ դեպ քում մեկ ա ռա ջադ րան քի 
կա տար ման հա մար ու սուց չի ծախ սած ժա մա նակն ան հրա ժեշտ է 
բազ մա պատ կել ե րե քով, հենց մո տա վո րա պես այդ քան րո պե է ան
հրա ժեշտ ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար: Ա ռա ջադ րան քի կա
տար ման ըն թաց քում ու սու ցի չը կա րող է հաս կա նալ, թե ի նչ տար րեր 
կա րող են ար գե լա կել կամ ա րա գաց նել սո վո րող նե րի աշ խա տան քը:

2. Սո վո րող նե րի ի նք նու րույն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
նա խա տես ված ա ռա ջադ րանք նե րի բնույթն ան հրա ժեշտ է աս տի
ճա նա բար բար դաց նել:

3. Ինք նու րույն աշ խա տան քի հա մար նա խա տես ված ա ռա ջադ րանք
նե րը պետք է նպաս տեն դրանց նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան զար
գաց մա նը:

4. Սո վո րա բար, ա շա կերտ նե րը ոչ մի ա ժա մա նակ են ա վար տում ի նք
նու րույն աշ խա տան քը: Ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րի հա մար ա ռա
ջադ րանք ներ ը նտ րե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ գի տե լիք նե
րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցի 
հա մար սո վո րող նե րից պա հանջ վում է տար բեր ժա մա նա կա հատ
ված: Այդ պատ ճա ռով նպա տա կա հար մար է նա խա պես պատ րաս
տել լրա ցու ցիչ ա ռա ջադ րանք ներ ա րագ աշ խա տող ա շա կերտ նե րի 
հա մար:

5. Դժ վար է ը նտ րել այն պի սի ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք հա մա պա
տաս խա նում են բո լոր ա շա կերտ նե րի նե րու ժին: Այդ պատ ճա ռով 
նպա տա կա հար մար է ա ռա ջադ րել տար բե րակ ված ա ռա ջադ րանք
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ներ՝ հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի ա ռան ձին խմ բե րի պատ րաստ
վա ծու թյան մա կար դա կը:

 Սա կայն պետք է նշել, որ ը ստ բար դու թյան աս տի ճա նի տար բեր 
ա ռա ջադ րանք ներ ը նտ րե լը բա վա կա նին բարդ է: Ը նտ րել հեշտ 
ա ռա ջադ րանք, ո րը հա մա պա տաս խա նում է թույլ ա շա կեր տի նե
րու ժին, դժ վար չէ: Բայց դա փոքր–ի նչ վտան գա վոր է: Ե թե թույլ 
կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող ա շա կեր տը դա սից դաս ա նընդ հատ նույ
նա տիպ պա հան ջով դյու րին աշ խա տանք կա տա րի, ա պա այդ պես 
հնա րա վոր է ար գե լակ վի նրա մտա վոր զար գա ցու մը, ուս տի այդ պի
սի սո վո րող նե րի հա մար ճա նա չո ղա կան ա ռա ջադ րանք նե րի ը նտ
րու թյան ըն թաց քում ու սու ցիչն իր ա ռջև նպա տակ է դնում. սկզ բում 
աշ խա տան քում նե րա ռել պարզ ա ռա ջադ րանք ներ, ա պա աս տի ճա
նա բար ներ մու ծել ա ռա վել բարդ ա ռա ջադ րանք ներ:

 Ա ռա ջադ րանք նե րի բո վան դա կու թյու նը պետք է մատ չե լի լի նի 
ա շա կեր տին, հեն ված լի նի ե րե խա նե րի կեն սա փոր ձի վրա, բայց 
միևնույն ժա մա նակ գտն վի նրանց զար գաց ման « մեր ձա կա գո
տում», պա րու նա կի ո րո շա կի դժ վա րու թյուն, ո րը ե րե խան կա րող է 
հաղ թա հա րել:

6. Ցան կա լի է, որ ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար նա խա տես ված 
ա ռա ջադ րանք ներն ա շա կերտ նե րից պա հան ջեն կա մային ջան քեր:

7. Ցան կա լի է ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար ա ռա ջադ րել այն պի սի 
ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնց կա տար ման ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը 
գի տե լիք նե րը կի րա ռեն նոր ի րա վի ճակ նե րում: Մի այն այդ դեպ քում 
ի նք նու րույն աշ խա տան քը կն պաս տի սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա
կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան 
դրսևոր մա նը:

8. Յու րա քան չյուր թե մայի շուրջ ա ռա ջադ րանք նե րի ը նտ րու թյան ըն
թաց քում պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել հաս կա ցու թյան 
բո լոր հատ կա նիշ նե րի բազ մա կող մա նի ո րեն ամ րապնդ մա նը, հս
տակ ա ռանձ նաց նել այն կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ է ձևա կեր պել և ամ րապն դել: Ա ռա ջադ րանք նե
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րի պա տա հա կան ը նտ րու թյու նը կար գե լա կի ի նք նու րույն աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը:

1.7. ԻՆՉպԵ՞Ս պԵՏՔ Է ՈՒՍՈՒցԻՉԸ պԼԱՆԱՎՈՐԻ 
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐՆ Ի՞ՆՉ ՁԵՎՈՎ ԿԱՐԵԼԻ 
Է ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ

Ինք նու րույն ա ռա ջադ րանք նե րը կա րե լի է ա ռա ջադ րել հետևյալ կերպ.

1. Դ րանք կա րող են լի նել ան հա տա կան քար տեր: Քար տե րի մեջ տեղ 
կգտ նեն հիմ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րը և օգ նող, ա ջակ ցող հրա
հանգ նե րը: Ը նդ ո րում՝ թույլ ա շա կերտ նե րը ստա նում են ա ռա ջադ
րանք ներ՝ օգ նու թյան տար րե րով, մի ջին կա րո ղու թյուն նե րով ա շա
կերտ նե րը ստա նում են հիմ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րը, ի սկ ու ժեղ
նե րը՝ այդ ա ռա ջադ րանք նե րի բար դեց ված տե սակ նե րը:

2. Կա րե լի է ա ռա ջադ րանք ներն ի րենց պա հանջ նե րով գրա ռել գրա
տախ տա կին: Ամ բողջ դա սա րա նը կաշ խա տի գրա տախ տա կին գր
ված ա ռա ջադ րանք նե րի շուրջ, ի սկ ա շա կերտ նե րի մի մա սը կս տա
նա քար տեր–հու շա թեր թիկ ներ:

3. Ա ռա ջադ րանք նե րը կա րե լի է տար բե րակ նե րով գրա ռել գրա տախ
տա կին. ա ռա ջին տար բե րա կը ի նք նու րույն աշ խա տան քի հիմ նա
կան տար բե րակն է, ի սկ մյուս նե րը նա խա տես վում են թույլ և ու ժեղ 
ա շա կերտ նե րի հա մար: Դրանք գր վում են գրա տախ տա կի աջ ու 
ձախ կող մե րում և նշ վում են տար բեր գույ նի շր ջա նակ նե րով: Ա շա
կեր տին ի րա վունք է տր վում ը նտ րե լու տար բե րա կը:

4. Քար տե րի վրա զե տեղ ված ա ռա ջադ րանք նե րը կա րող են լի նել նաև 
հա մա լիր, այ սինքն՝ ու նե նան մի ա ժա մա նակ և՛ օգ նու թյան, և՛ բար
դեց ման տար րեր (օ րի նակ՝ կա տա րի՛ր ա ռա ջադ րանքն ը ստ նմու շի 
և կազ մի՛ր դրա նման ա ռա ջադ րանք):

5. Գ րա տախ տա կին գր վում է գրա ռու մը, ո րը կազմ ված է ո րո շա կի քա
նա կու թյամբ մա սե րից: Թույլ ա շա կերտ նե րը կա տա րում են աշ խա
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տան քի ա ռա ջին և ե րկ րորդ մա սե րը, ու ժեղ ա շա կերտ նե րը՝ ե րկ րորդ 
և եր րորդ մա սե րը:

Ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պումն ու ան ցկա ցու մը պա
հան ջում է հա տուկ մո տե ցում: Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է ման րա
մասն մշա կել դա սի պլա նը, ո րո շել ի նք նու րույն աշ խա տան քի տե ղը դա սի 
ըն թաց քում, բո վան դա կու թյու նը, դրա կազ մա կերպ ման ձևերն ու մե թոդ
նե րը: Մի այն այս դեպ քում ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյունն ար դյու նա
վետ կըն թա նա: Ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա զմա կերպ ման ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ է մտո րել նաև սո վո րող նե րին ցու ցա բեր վող օգ նու թյան և 
ստուգ ման ձևե րի մա սին:

Այ սինքն՝ ի նք նու րույն աշ խա տան քի ար դյու նա վետ ըն թաց քի կարևոր 
բա ղադ րիչ նե րից է ու սուց չի կող մից ու սում նա կան աշ խա տան քի պլա նա
վո րու մը, ո րից ա ռա վե լա պես կախ ված է ու սում նա կան պա րապ մունք նե
րի ո րա կը: Գո յու թյուն ու նի եր կու տե սակ պլա նա վո րում.

ա) հե ռան կա րային, ո րը տեղ է գտ նում թե մա տիկ պլան նե րում, ո րոշ
վում են հա մա պա տաս խան գործ նա կան աշ խա տանք նե րը, է քս կուր
սի ա նե րը, նա խանշ վում են գրա վոր աշ խա տանք նե րը և այլն,

բ) ըն թա ցիկ, ո րը մշակ վում է ա ռան ձին դա սե րի ըն թաց քում:

Պ լա նա վո րե լով ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րը՝ ան հրա ժեշտ է.

1. Ան պայ ման ո րո շել դրա տե ղը դա սի կա ռուց ված քում:

2. Ո րո շել ի նք նու րույն աշ խա տան քի ծա վա լը, ո րը կա րող է կախ ված 
լի նել սո վո րող նե րի նա խա պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կից, 
ի նչ պես նաև ու սում նա սիր վող նյու թի բար դու թյու նից:

3. Նա խա տե սել աշ խա տան քի բար դու թյան մա կար դա կը, ծա վա լը, 
հնա րա վոր սխալ նե րը, դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են ծա գել 
ե րե խա նե րի մոտ՝ այդ աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց քում:

4. Ինք նու րույն աշ խա տանքն ան հրա ժեշտ է պլա նա վո րել ի նչ պես ը ստ 
ձևի, այն պես է լ՝ ը ստ բո վան դա կու թյան:
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5. Պ լա նա վո րել ի նք նու րույն աշ խա տան քին տրա մադր վող ժա մա քա
նա կը (ոչ ա վե լի, քան 15–20 րո պե):

6. Ընտ րել հա մա պա տաս խան դի դակ տիկ նյու թե րը, հրա հանգ նե րը, 
գծապատկերնե րը, բաշ խիչ նյու թե րը, ո րոնք կն պաս տեն ի նք նու
րույն աշ խա տան քի ար դյու նա վետ կա տար մա նը, հնա րա վոր սխալ
նե րի կանխ մա նը, ի նք նու րույն աշ խա տան քի նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյան ա ռա ջաց մա նը:

7. Ո րո շել ի նք նու րույն աշ խա տան քի ստուգ ման և ի նք նաս տուգ ման 
մի ջոց նե րը:

1.8. ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱցՔՈՒՄ: ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

Մինչև վեր ջին ժա մա նակ ներս կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րին ա ռա ջա
դրվում է ին ի նք նու րույն աշ խա տանք ներ, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված է ին 
ար դեն ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ամ րապնդ մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը: Այս աշ խա տանք ներն ա շա կերտ
նե րի ա ռջև դնում են ոչ թե նոր խն դիր ներ, այլ ան մի ջա կա նո րեն ու սուց չի 
ղե կա վա րու թյամբ ար դեն կա տար ված աշ խա տանք նե րի նմա նա կում ներ:

Փոր ձը, սա կայն, ցույց է տա լիս, որ տար րա կան դա սա րան նե րի սո վո
րող նե րի հա մար հա սա նե լի են նաև նոր գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր մա նը 
և յու րաց մա նը նպաս տող ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րը:

Ինք նու րույն աշ խա տանք ներ կա րե լի է կազ մա կեր պել և՛ նոր նյու թի 
հա ղորդ ման ըն թաց քում, և՛ ամ րապնդ ման, և՛ ստուգ ման ըն թաց քում, 
նա յած թե ի նչ նպա տակ է հե տապն դում տվյալ ի նք նու րույն աշ խա տան
քը: Չպետք է մո ռա նալ տար բեր ու սում նա կան նպա տակ նե րով ի նք նու
րույն աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին:

Դ րանք կա րող են նպա տա կաուղղ ված լի նել՝ նա խա պատ րաս տե
լու ի նչ պես սո վո րող նե րի նոր գի տե լիք նե րի յու րա ցու մը, ամ րապն դու մը, 
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ը նդ լայ նու մը, այն պես էլ կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի մշա կու մը, 
ամ րապն դու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը:

Նոր գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր մա նը և յու րաց մա նը նպաս տող ի նք
նու րույն աշ խա տանք նե րը կա րե լի է դի տար կել որ պես ո րո շա կի աս տի
ճան՝ նոր գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն ձեռք բեր ման կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծում:

Սա կայն նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյա նը, նոր խն դիր նե րի լուծ մա նը 
նպա տա կաուղղ ված ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար մա նը սո վո րող
նե րին պետք է նա խա պատ րաս տել, այ սինքն՝ սո վո րեց նել ե րե խա նե
րին ի նք նու րույն ըն թեր ցել դա սագր քում, գրա տախ տա կի, քար տի վրա 
գրված ա ռա ջադ րան քը, հաս կա նալ կա տար վե լիք աշ խա տան քի հա ջոր
դա կան քայ լե րը, կա տա րել դրանք և ար դյուն քում եզ րա հան գում ներ կա
տա րել և այլն:

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ար դեն սո վո րած գի տե լիք նե րի ամ րապնդմա
նը, ստուգ մա նը նպաս տող ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րի և նոր նյու թի 
ու սում նա սի րու թյա նը նպաս տող ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րի միջև ու
սուց չի բա ցատ րու թյան և սո վո րող նե րի ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյան 
հա րա բե րակ ցու թյունն է ա կա նո րեն փո փոխ վում է: Ու սում նա կան նյու թի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նից և ու սուց ման գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նու թյու
նից կախ ված այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը կրում է բազ մա զան բնույթ:

Կա րե լի է տար բե րա կել նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյան ըն թաց
քում ու սուց չի և ա շա կեր տի գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան 
հետևյալ տե սակ նե րը.

Ա ռա ջին. ու սու ցիչն ին քը չի շա րադ րում նոր նյու թը, այլ ըն դա մե նը 
կազ մա կեր պում է այդ նյու թի շուրջ ի նք նու րույն աշ խա տան քը: Նա սո վո
րող նե րին հար ցեր, ա ռա ջադ րանք ներ է ա ռա ջադ րում տվյալ նյու թի շուրջ, 
այ նու հետև ցույց է տա լիս դրանց կա տար ման մի ջոց նե րը, ստու գում է, թե 
ի նչ պես են կա տա րել ա ռա ջադ րանք նե րը և կա տա րում է ան հրա ժեշտ լրա
ցում ներ ու ճշգր տում ներ: Այդ պի սի դա սերն ար դյու նա վետ են ըն թա նում 
այն դեպ քում, ե րբ այդ ա ռա ջադ րանք ներն օր գա նա պես կապ վում են սո
վո րող նե րի նախ կի նում ձեռք բե րած ճա նա չո ղա կան և գործ նա կան փոր ձի 
հետ, նոր գա ղա փար նե րը բխում են նախ կի նում ձեռք բե րած ճա նա չո ղա
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կան և գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րից և կի րառ վում են ի նք նու րույն աշ
խա տան քի այն պի սի տե սակ ներ, ո րոնք սո վո րող նե րին ծա նոթ ե ն: Դրանց 
մեջ են մտ նում գործ նա կան աշ խա տանք նե րը, վար ժու թյուն նե րը, է քս կուր
սի ա նե րը, մեկ նա բա նու թյուն նե րով ըն թեր ցա նու թյու նը և այլն:

Երկ րորդ. նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյու նը սկս վում է նոր նյու թի 
բո վան դա կու թյան հետ կապ ված սո վո րող նե րին տե ղե կատ վու թյան հա
ղոր դու մով և ի րենց հայտ նի երևույթ նե րի մա սին զրույ ցով: Դա կա տար
վում է այն դեպ քում, ե րբ այդ ի նք նու րույն աշ խա տան քին նա խոր դում են 
բնու թյան երևույթ նե րի դի տար կում նե րը, է քս կուր սի ա նե րը, գործ նա կան 
աշ խա տանք նե րը, գր քե րի, ամ սագ րե րի ըն թեր ցա նու թյու նը և այլն: Այս 
դեպ քում է ա կա նո րեն փոխ վում է ու սուց չի գոր ծու նե ու թյու նը:

Ն րա գոր ծու նե ու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել գի տե լիք նե րի 
հա ղորդ մամբ և դրանց յու րաց ման ստուգ մամբ: Ու սու ցի չը կազ մա կեր
պում և ուղ ղոր դում է սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քը, նրանց 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րում կա տա րում է ան հրա ժեշտ լրա ցում ներ և 
ճշգր տում ներ, ը նդ հան րաց նում է ու սում նա սի րած նյու թը: Ու սում նա կան 
նյու թի բա ցատ րու թյան և ի նք նու րույն աշ խա տան քի այս պի սի հա մա պա
տաս խա նու թյան ի մաստն ու նշա նա կու թյունն այն է, որ դպ րո ցա կան նե րը 
օ գտ վում են գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման տար բեր աղ բյուր նե րից, յու րաց
նում են ու սում նա սիր վող երևույթ նե րի դի տարկ ման մե թոդ նե րը, վեր լու
ծու թյուն ներն ու ը նդ հան րա ցում նե րը:

Եր րորդ. ու սու ցի չը կանգ է առ նում հիմ նա կան հար ցե րի վրա, ի սկ սո
վո րող նե րը մեծ ծա վա լով նյութն ի նք նու րույն ու սում նա սի րում ե ն: Գի տե լիք
նե րի շա րադր ման և բա ցատ րու թյան ըն թաց քում ու սու ցի չը բա ցա հայ տում 
է այն է ա կա նը և հիմ նա կա նը, ո րը պետք է յու րաց վի սո վո րող նե րի կող մից, 
և նշում այն հար ցե րը, ո րոնք պետք է ու սում նա սիր վեն ի նք նու րույն:

Չոր րորդ. ու սու ցի չը կազ մա կեր պում է մի այն խթան ման փու լը, ի սկ 
սո վո րող նե րը նրա ղե կա վա րու թյամբ ի նք նու րույն ու սում նա սի րում են 
ծրագ րային հար ցե րը: Այս դեպ քում ա ռա վել բարդ հար ցեր նե րա ռող 
ի նք նու րույն ա ռա ջադ րանք ներն ա վե լի բարձր մա կար դակ են են թադ
րում: Այս պի սի ի նք նու րույն աշ խա տանք ներն ը նդ լայ նում են սո վո րող նե
րի մտա հո րի զո նը:
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Ան շուշտ, ու սուց չի կող մից գի տե լիք նե րի բա նա վոր շա րադր ման և ի նք
նու րույն աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա նու թյան ներ կա յաց ված տե սակ
նե րը չեն սպա ռում ման կա վար ժա կան փոր ձի ամ բողջ հարս տու թյու նը:

Ինք նու րույն աշ խա տան քի ստու գու մը եր բեմն բա վա կան դժ վա րու
թյուն ներ է ստեղ ծում: Կի րառ վում են ի նք նու րույն աշ խա տան քի ստուգ
ման մի շարք հնար ներ.

• Ամ բողջ դա սա րա նի կա տա րած ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար
ման ճշ տու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով ու սու ցի չը տետ րե րը հա
վա քում է և դա սե րից հե տո ստու գում: Այս դեպ քում ու սու ցի չը կա րող 
է եզ րա հան գում ներ կա տա րել, թե ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
ըն թաց քում ի նչ սխալ ներ է թույլ տվել յու րա քան չյուր ա շա կերտ: Հա
ջորդ օ րը հայտ նում է ար դյունք նե րը և քն նար կում: Սա ստուգ ման 
լավ ձև է, բայց այն ոչ միշտ է ի րա կա նա նա լի:

• Ա վե լի խոր ան հա տա կան ստու գու մը են թադ րում է մե կից ե րեք ա շա
կերտ նե րի բա նա վոր հար ցում, ո րի ըն թաց քում մյուս ա շա կերտ նե րը 
հետևում են պա տաս խան նե րին, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ ի րենց 
ի նք նու րույն աշ խա տան քում կա տա րում ճշգր տում ներ և լրա ցում ներ:

• Ինք նու րույն աշ խա տան քի ստուգ ման գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե
րին կա րե լի է ներգ րա վել նաև ը նտ րո վի ստու գում ան ցկաց նե լով. ու
սու ցի չը կան չում է ա շա կերտ նե րից մե կին, ո րը ցու ցադ րում է աշ խա
տան քը (գ րե լով գրա տախ տա կին, կար դա լով և այլն), ի սկ մյուս նե րը 
այդ պա տաս խա նի հի ման վրա ստու գում են ի րենց աշ խա տանք նե
րը: Ե թե ու սու ցի չը բա ցա հայ տում է, որ հարց ման են թարկ վող ա շա
կեր տը կա տա րել է սխալ, ա պա հարց նում է, թե ում մոտ է այլ կերպ 
գր ված և դա սա րա նի օգ նու թյամբ պար զա բա նում է, թե ի նչ պես կա
րող են ճիշտ կա տա րել:

• Ս տուգ ման կարևոր ձև է փո խա դարձ ստուգ ման կազ մա կեր պու մը՝ 
սխալ նե րը շտ կե լով: Դա սա րա նի բո լոր ա շա կերտ նե րի ներգ րա
վումն ի նք նու րույն աշ խա տան քի ստուգ ման գոր ծըն թա ցում, սխալ
նե րի, դրանց վե րաց ման ու ղի նե րի քն նար կու մը նպա տա կա հար մար 
է, քա նի որ այն պատ կե րա ցում է տա լիս յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
յու րաց ման և հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման մա
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սին: Հայտ նի է, որ շատ սո վո րող ներ ա վե լի հեշ տու թյամբ սխալ ներ 
են գտ նում ու րի շի աշ խա տան քում, քան՝ ի ր: Փոխս տուգ ման ան ցկա
ցումն ա ռա ջին հեր թին կրում է դաս տի ա րակ չա կան բնույթ, ե րկ րորդ 
հեր թին՝ բարձ րաց նում է սո վո րող նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
նպաս տում է ի նք նագ նա հատ ման բարձ րաց մա նը:

• Ինք նու րույն աշ խա տան քից հե տո ու սու ցի չը կա րող է պա տաս խան
ներն ին քը գրել գրա տախ տա կին, ի սկ ը ստ այդ պա տաս խան նե րի՝ 
ստու գեն ի րենց կա տա րած աշ խա տան քը:

1.9. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐցԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐՆ 
ԻՆՉՈ՞Վ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԵՐԻց: Ի՞ՆՉ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆ ԴՐԱՆՔ

Մայ րե նի ի դա սըն թա ցում ի րենց ու րույն տեղն են գրա վում ի նք նու րույն 
ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րը: Մի կող մից՝ այդ դա սա ժա մե րի ըն թաց
քում զար գա նում են ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը, ե րե խա նե
րի աշ խար հա յաց քը, նրանց գե ղա գի տա կան ճա շա կը, գե ղար վես տա կան 
պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի ըն կա լու մը, նրանց երևա կա յու թյու նը և 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը, մյուս կող մից՝ ի րա գործ վում են ծրագ րային, 
չա փո րոշ չային պա հանջ նե րը, ձևա վոր վում են ակ տիվ ըն թեր ցո ղին ան
հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ:

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րը ե րկ րորդ դա սա րա նում 
ան ցկաց վում են շա բա թա կան մեկ ժամ, ի սկ եր րորդ և չոր րորդ դա սա
րան նե րում նա խընտ րե լի է ան ցկաց նել եր կու ժամ, սա կայն եր կու շա բա
թը մեկ (որ պես զի եր րորդ և չոր րորդ դա սա րա նի ա շա կերտ ներն ա վե լի 
շատ ժա մա նակ ու նե նան ըն թեր ցե լու ծա վա լուն նյու թեր, ի նչ պես նաև կա
րո ղա նան եր կու դա սա ժա մում քն նար կել դրանք):

Ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րի նպա տակ ներն ե ն՝

• ծա նո թաց նել սո վո րող նե րին ման կա կան գրա կա նու թյան նմուշ նե
րին, ո րոնք կա րե լի է նե րա ռել ժա մա նա կա կից կրտ սեր դպ րո ցա կա
նի ըն թեր ցո ղա կան շր ջա նա կի մեջ,
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• հե տաքրք րու թյուն ձևա վո րել գր քի՝ որ պես գի տե լիք նե րի աղ բյու րի 
նկատ մամբ, զար գաց նել գիրք կար դա լու ցան կու թյուն և սո վո րու թյուն,

• կա տա րե լա գոր ծել սո վո րող նե րի՝ գր քերն ի նք նու րույն ը նտ րե լու և 
ըն թեր ցե լու կա րո ղու թյուն նե րը, այ սինքն՝ ձևա վո րել ըն թեր ցո ղա
կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն (կա րո ղու թյուն և սո վո րու թյուն 
խոր հե լու գր քի շուրջ մինչև տեքս տի ըն թեր ցու մը, ըն թերց ման ըն
թաց քում և ըն թեր ցու մից հե տո),

• մ շա կել ըն թեր ցո ղա կան մտա հո րի զոն և դաս տի ա րա կել դրա կան 
վե րա բեր մունք գր քի՝ որ պես հա սա րա կա կան ար ժե քի նկատ մամբ:

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սերն ու նեն ո րո շա կի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Ա ռանց այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման՝ 
այդ դա սե րը չեն կա րող ի րա կա նաց նել ի րենց ա ռջև դր ված խն դիր նե րը: 
Այս պես.

1. Յու րա քան չյուր դա սին ցան կա լի է ան ցկաց նել յու րօ րի նակ հաշ
վետ վու թյուն այն մա սին, թե ի նչ են ե րե խա ներն ի նք նու րույն ըն թեր
ցել: Ե րե խա նե րը դա սա րան են բե րում և ցույց տա լիս այն գր քե րը, 
ո րոնք նրանք ըն թեր ցել են ար ձա կուր դին (ա մա ռային, աշ նա նային, 
ձմե ռային, գար նա նային), ան ցած մեկ շա բաթ վա (ե րկ րորդ դա սա
րա նում) կամ եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում (եր րորդ և չոր րորդ դա
սա րա նում) կամ ըն թեր ցում են տվյալ պա հին: Ու սու ցի չը ստեղ ծում 
է այն պի սի ի րա վի ճակ, որ տեղ կա տար վում է ըն թեր ցած գր քե րի վե
րա բե րյալ տպա վո րու թյու ննե րի փո խա նա կում:

2. Յու րա քան չյուր դա սին ե րաշ խա վո րու թյուն ներ են տր վում նոր 
գրքե րի վե րա բե րյալ: Այդ ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի ձևե րը բազ մա
զան ե ն՝ և՛ կար ծիք նե րի փո խա նա կում, և՛ ե րաշ խա վո րու թյուն ու
սուց չի կող մից՝ տվյալ գր քի ցու ցադ րու մով, և՛ ոչ մեծ ցու ցա հան դե
սի կազ մա կեր պում դա սա րա նում՝ թե մա տիկ կամ հե ղի նա կային, 
ե րաշ խա վոր վող գր քից մի հատ վա ծի ըն թեր ցում՝ գր քի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյուն ա րթ նաց նե լու նպա տա կով, նկա րա զարդ ման 
ցու ցադ րում և այլն:

3. Ցան կա լի է, որ յու րա քան չյուր դա սի ըն թաց քում ե րե խա ներն ըն թեր
ցեն տար բեր ժան րե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ պատմ վածք ներ, 
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հե քի աթ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: Ե թե ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ծա
վա լով մեծ չէ, այն ըն թեր ցում են ամ բող ջա կան, ի սկ ե թե ծա վա լուն է, 
ըն թեր ցում են 2–3 դա սե րի ըն թաց քում կամ ըն թեր ցում են հատ ված
ներ այն գր քե րից, ո րոնք կար դում է ամ բողջ դա սա րա նը: Հա ճախ ըն
թեր ցում են բարձ րա ձայն: Ի րա կա նաց վում է նաև և՛ լուռ ըն թեր ցա
նու թյուն, և՛ դե րե րով ըն թեր ցա նու թյուն, և՛ թա տե րա կա նա ցում:

4. Յու րա քան չյուր դա սին ան հրա ժեշտ է ան պայ ման ժա մա նակ հատ
կաց նել ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյա նը ոչ մի այն 
զրույ ցի ձևով (պա տաս խան ներ ու սուց չի տված հար ցե րին), այլև 
ա զատ ի նք նար տա հայտ ման մի ջո ցով: Ցան կա լի է տալ հետևյալ 
բնույ թի հար ցեր «Ի՞նչ կա րող ես ա սել այս գր քի մա սին» կամ «Գր քի 
մեջ ի ՞նչն ա մե նից շատ քեզ դուր ե կավ» և այլն:

5. Բա ռային աշ խա տան քը, ի նչ պես նաև լեզ վա կան մի ջոց նե րի շուրջ 
աշ խա տանքն ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րին խա ղում է 
սոսկ օ ժան դա կող դեր:

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րին հնա րա վոր չէ բա ցատ րել 
բո լոր ան ծա նոթ, ան հաս կա նա լի բա ռե րը: Բա ռային աշ խա տան քը 
նշա նա կա լից չա փով պետք է կա տա րել՝ ուղ ղոր դե լով դե պի բա ռա
րան նե րը, տե ղե կա տու գրա կա նու թյու նը և այլն: Այլ խոս քով՝ այդ 
աշ խա տան քը մոտ է այն ձևե րին, ո րոնք կի րառ վում են կյան քում 
ցան կա ցած գիրք ըն թեր ցե լիս:

6. Ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րին ե րե խա նե րը հա մա ռոտ վե
րար տադ րում են ըն թեր ցած գր քի բո վան դա կու թյու նը, վե րար տադ
րում են ի րենց դուր ե կած հատ ված նե րը (ը նտ րո վի վե րար տադ րու
թյուն), ըն թեր ցա ծը ներ կա յաց նում են դե րե րով և այլն, ի նչ պես նաև 
ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սերն ա վե լի շատ պայ ման ներ են 
ստեղ ծում բա վա կա նին մեծ ծա վա լով ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար. ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու
թյան նկա րա զար դում (բա ռային և գրա ֆի կա կան), ապ լի կա ցի ա, 
ծե փա կեր տում, ստեղ ծա գոր ծու թյան ներ կա յա ցում ե րաժշ տա կան 
ձևա վոր մամբ, նկա րա շա րի ստեղ ծում և այլն:
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1.10. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐցԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպՄԱՆ ՀԱՄԱՐ Ի՞ՆՉ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՁԵՎԵՐ 
ԿԱՆ

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րի նկատ մամբ ա շա կերտ
նե րի հե տաքրք րու թյու նը մե ծաց նե լու, այդ դա սա ժա մերն ա վե լի հե
տաքրք րա շարժ դարձ նե լու նպա տա կով կա րե լի է կազ մա կեր պել ի րենց 
կա ռուց ված քով ոչ ստան դարտ բնույ թի դա սեր:

Որ պես զի դա սերն ան ցնեն ստեղ ծա գոր ծա կան մթ նո լոր տում, և ե րե
խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան դրսևո րել ի րենց ու նա կու թյուն նե րը, 
ցան կա լի է, որ ա ռա ջադ րանք նե րը լի նեն ան սո վոր.

• զար գաց նեն տրա մա բա նու թյու նը, հնա րամ տու թյու նը, կեր պա րային 
մտա ծո ղու թյու նը,

• ըստ բար դու թյան լի նեն տար բեր մա կար դակ նե րի,

• ու նե նան գործ նա կան նշա նա կու թյուն և մի ջա ռար կա յա կան բո վան
դա կու թյուն,

• լի նեն հե տաքրք րա շարժ ի րենց ձևով, բո վան դա կու թյամբ կամ լուծ
ման մի ջոց նե րով,

• ու նե նան ան սպա սե լի ար դյունք:

Ա ռա ջար կում ե նք ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի ան ցկաց
ման մի շարք ոչ ստան դարտ ձևեր.

Դաս–հե քի աթն ան ցկաց վում է ան սո վոր ձևով: Ամ բողջ դա սա
սենյա կը փո խա կերպ վում է հե քի ա թային աշ խար հի, ի սկ ե րե խա նե րը՝ 
հե քի ա թային հե րոս նե րի:

Դա սը կա րե լի է ան ցկաց նել մեկ կամ մի քա նի հե քի աթ նե րի բո վան
դա կու թյան շուրջ: Դա կա րող է լի նել ժո ղովր դա կան կամ հե ղի նա կային 
հե քի աթ: Դաս–հե քի ա թը հե քի ա թային կա րող է լի նել իր ան ցկաց ման 
ձևով, ե րբ դա սի ըն թաց քում օգ տա գործ վում են հե քի ա թային ի րեր, ե րե
խա նե րին օգ նու թյան են հաս նում հե քի ա թային հե րոս նե րը, դա սի ըն
թաց քում օգ տա գոր ծում են « հե քի ա թային ար տա հայ տու թյուն ներ, բա
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ռեր»: Այս պի սի դասն իր մեջ կա րող է նե րա ռել թա տե րա կան ներ կա յաց
ման տար րեր:

Դաս–ցե րե կույ թը կա րե լի է ան ցկաց նել ամ բողջ ու սում նա
կան տար վա ըն թաց քում 1–2 ան գամ: Դաս–ցե րե կույ թը կա րող է լի նել 
հետևյալ թե մա նե րի շուրջ՝ « Հե քի աթ նե րի աշ խար հում», « Մեզ հա սա կա
կից գրա կան հե րոս նե րը» և այլն: Այս պի սի դա սե րին կա րե լի է նաև հյու
րեր հրա վի րել: Դա սի տևո ղու թյու նը մեկ դա սա ժամ է, սա կայն ի նչ պես 
դաս–հե քի ա թի դեպ քում, են թադ րում է բա վա կա նին ման րակր կիտ նա
խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք: Դաս–ցե րե կույ թը նա խա պատ րաս
տում են հենց ի րենք՝ ա շա կերտ նե րը, դրա բո վան դա կու թյու նը կազմ ված 
է լի նում այն նյու թե րից, ո րոնք ու սում նա սի րել են ի նք նու րույն ըն թեր ցա
նու թյան դա սա ժա մե րի ըն թաց քում, և ո րոնք հատ կա պես դուր են ե կել 
ա շա կերտ նե րին:

Ե րե խա նե րը նա խա պես նկա րա զար դում են ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րը, ը նտ րում են գր քեր, պատ րաս տում են ի նք նա շեն գր քեր, կեր պար
վես տի և տեխ նո լո գի այի դա սե րին կա տա րում են ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ՝ դաս–ցե րե կույ թում ը նդ գրկ ված նյու թե րի բո վան դա
կու թյան վե րա բե րյալ: Նրանք վեր հի շում են թե մային հա մա պա տաս խան 
հա նե լուկ ներ, հաշ վե լուկ ներ, շու տա սե լուկ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
ի նչ պես նաև հան դես են գա լիս դե րային խա ղով:

Կա րե լի է կազ մա կեր պել գր քե րի շնոր հան դես: Ե րե խա ներն ը նտ րում 
են գիր քը, պատ րաս տում են հա ղոր դում դրա վե րա բե րյալ. ին չո՞ւ է այդ
պես վեր նագր ված, ո ՞վ է հե ղի նա կը, ով քե՞ր են հե րոս նե րը և այլն:

Շատ հե տաքր քիր է ան ցնում « Լա վա գույն ըն թեր ցող» մր ցույ թը: Ու
սու ցի չը ցույց է տա լիս որևէ գր քից նկա րա զար դում, ի սկ ա շա կերտ նե րը 
կռա հում են գր քի վեր նա գի րը, ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նա գի րը, թվար
կում են հե րոս նե րին և այլն:

Դաս–ցե րե կույ թի ըն թաց քում կա րե լի է ան ցկաց նել տր ված թե մայով 
կամ ժան րով գր քե րի ճիշտ ը նտ րու թյան մր ցույթ: Դա սա րա նը բա ժան
վում է խմ բե րի, յու րա քան չյուր խմ բի տր վում է գր քե րի հա վա քա ծու (1012 
ա նուն), ո րոն ցից խում բը պետք է ա ռանձ նաց նի տր ված թե մայով գր քե
րը: Օ րի նակ՝ ա ռա ջին խումբն ը նտ րում է պատմ վածք ներ ե րե խա նե րի 
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մա սին, ե րկ րորդ խում բը՝ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ բնու թյան մա սին, եր
րորդ խում բը՝ հե քի աթ ներ կեն դա նի նե րի մա սին:

Դաս–ճա նա պար հոր դու թյու նը վառ, հու զա կան խա ղային ձև է, 
ո րը հրա պու րում է ե րե խային հենց դա սի սկզ բում, և մինչև դա սի վերջ 
ե րե խայի ու շադ րու թյու նը չի շեղ վում: Ճա նա պար հոր դել կա րե լի է մեկ 
գր քի է ջե րով, մեկ հե ղի նա կի գր քի է ջե րով, այն ժա մա նա կաշր ջա նով, ո րի 
ըն թաց քում ապ րել են գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կը կամ հե
րոս նե րը, ե րկր նե րով, որ տեղ ապ րել են նրանք և այլն:

Մյուս դա սե րից դաս–ճա նա պար հոր դու թյու նը տար բեր վում է քար տե
զի առ կա յու թյամբ, որ տեղ նշ վում են կա յա րան նե րը, կան գառ նե րը, որ
տեղ ը նտր ված եր թու ղուն հա մա պա տաս խան պետք է հայտն վեն մաս նա
կից նե րը: Ճա նա պար հոր դու թյան հա մար ո րոշ վում է փո խադ րա մի ջո ցը՝ 
ի նք նա թիռ, ավ տո բուս, հե ծա նիվ, ավ տո մե քե նա, ա ստ ղա նավ, ժա մա նա
կի մե քե նա, թռ չող գորգ և այլն: « Ճա նա պար հոր դու թյան» ըն թաց քում 
կա րող են լի նել պա րեր, եր գեր, դե րային խա ղեր:

Դաս–խաչ բա ռի հիմ քը խաչ բա ռի հար ցե րի պա տաս խան նե րի ո րո
նումն է: Հար ցե րը տր ված են մեկ կամ մի քա նի գրա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի շուրջ: Աշ խա տան քը կա րե լի է զու գակ ցել գրա կան–դե րային 
խա ղի հետ, ե րբ ի րենք՝ հե րոս ներն են խաչ բա ռի հար ցե րը տա լիս, ճա
նա պար հոր դու թյամբ, ե րբ յու րա քան չյուր կան գա ռում ա շա կերտ նե րը 
ո րո նում են խաչ բա ռի մեկ հար ցի պա տաս խա նը, դե րային խա ղով, ե րբ 
խաչ բա ռի յու րա քան չյուր հար ցի պա տաս խա նը տա լիս են բե մա կա նաց
ման մի ջո ցով և այլն:

Դաս–հա նե լու կի ան ցկաց ման ըն թաց քում յու րա քան չյուր ա ռա
ջադ րանք ու ղեկց վում է կամ հա նե լու կի պա տաս խա նը կռա հե լով, կամ էլ 
հա նե լուկ կազ մե լով: Դա սի սկզ բում կա րե լի է հն չեց նել հա նե լու կը, ո րի 
պա տաս խա նը ե րե խա նե րը կա րող են փնտ րել ամ բողջ դա սի ըն թաց
քում: Հա նե լու կի պա տաս խա նը գտ նե լը կա րող է դառ նալ խմ բային աշ
խա տան քի սկիզբ՝ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով. ծա նո թա ցում հե ղի նա կի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին, ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյուն, ա ռան
ձին հե րոս նե րի վար քագ ծի գնա հա տում, տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի հե րոս նե րի վար քագ ծե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն և այլն:
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Դաս–դի ման կա րի ան ցկաց ման ար դյուն քը պետք է լի նի « դի
մանկա րի» ստեղ ծու մը: Դա կա րող է լի նել գե ղար վես տա կան պատ կեր
նե րի զու գակ ցու մը, հե րոս նե րի պատ կեր նե րը:

« Դի ման կա րը» ստեղծ վում է ո րո նո ղա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ
թի ան հա տա կան և խմ բային ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման մի ջո ցով:

Դաս–մր ցույ թի ըն թաց քում դա սա րա նը բա ժան վում է խմ բե րի, 
մշակ վում են մր ցու թային ա ռա ջադ րանք նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե
րը: Ը նտր վում է գնա հա տող հանձ նա ժո ղով, ո րի կազ մում կա րող են լի նել 
ծնող ներ, բարձր դա սա րան նե րի սո վո րող ներ:

Մր ցույ թը կա րե լի է ան ցկաց նել որևէ մարզական խա ղի ձևով, օ րի նակ՝ 
ֆուտ բո լի, ե րբ դա սա րա նը բա ժան վում է խմ բե րի, և յու րա քան չյուր ճիշտ 
պա տաս խա նը նշ վում է հա կա ռա կոր դի դար պա սում հեր թա կան գո լով: 
Այս պի սի դա սի ան ցկաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս խան 
կա հա վո րանք:

Դաս–հան դի պու մը կա րե լի է ան ցկաց նել հար ցազ րույ ցի ձևով: Ե րե
խա նե րը, դառ նա լով լրագ րող ներ, հար ցազ րույց են վա րում « հե ղի նա կի», 
« հե րոս նե րի հետ», ո րոնց դե րում կա րող են հան դես գալ բարձր դա սա
րան ցի նե րը: «Լ րագ րող» ա շա կերտ նե րը պետք է նա խա պես պատ րաս
տեն հար ցե րը՝ հա վա քե լով տե ղե կու թյուն գրո ղի կյան քի և ստեղ ծա գոր
ծու թյան մա սին՝ մեկ ան գամ ևս ըն թեր ցե լով ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: 
Այս պի սի դա սի ար դյուն քը կա րող է լի նել թեր թի լույ սըն ծա յու մը, փոք րիկ 
շա րադ րու թյուն նե րով ի նք նա շեն գր քե րի ստեղ ծու մը և այլն:

1.11. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է պԼԱՆԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ 
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐցԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԸ

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սըն թա ցի ամ բողջ ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան աշ խա տան քը ցան կա լի է պլա նա վո րել կի սա մյա կի 
կտրված քով: Պլա նա վո րե լիս ու սու ցիչն ա մե նից ա ռաջ պլա նում զե տե
ղում է ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի թե մա տի կան, ը նտ րում է և 
այն գր քե րը կամ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ըն թերց վեն 
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դա սա րա նում բարձ րա ձայն, և այն գր քերն ու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
ո րոնք ե րե խա նե րը պետք է ըն թեր ցեն ի նք նու րույն:

Թե մա տի կան և գրա կա նու թյան ը նտ րու թյու նը կա տար վում է՝ ել նե լով 
ծրագ րային պա հանջ նե րից: Ե թե ու սու ցիչն օ գտ վում է ու սուց չի ձեռ նարկ
նե րում զե տեղ ված օ րի նա կե լի պլա նա վո րու մից, ա պա պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ դրանք ըն դա մենն օ րի նա կե լի պլա նա վո րում ներ են, և ու
սու ցի չը, հաշ վի առ նե լով տե ղա կան պայ ման նե րը, ե րե խա նե րի պատ
րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը, դպ րո ցա կան գրա դա րա նում գր քե րի 
առ կա յու թյու նը, կա րող է ի նք նու րույն ը նտ րել ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը՝ 
ե րե խա նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս
խան: Ու սուց չին տր վում է ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում նե րի ի րա վունք, 
ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի թե մա տի կայի ի նք նու րույն ը նտ
րու թյուն: Դա սե րի ձևե րի, մե թոդ նե րի և հնար նե րի բազ մա զա նու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ու սուց չին ստեղ ծել կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ձևա վոր ման հիմ քը:

Կազ մա կեր պե լով ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սը՝ու սու ցի չը ղե
կա վար վում է հետևյալ կա նոն նե րով.

1. Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սին յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
հան դի պու մը գր քի հետ պետք է ա ռա ջաց նի հե տաքրք րու թյուն, այ
սինքն՝ եր բեմն ե րե խան չպետք է նա խա պես ի մա նա, թե ի նչ գիրք 
ին քը պետք է ըն թեր ցի ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սին: Այս 
դեպ քում նա կա րող է ի րա կա նաց նել ի նք նու րույն ըն թեր ցո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին պա հան ջը՝ մ տո րել գր քի շուրջ մինչ ըն
թեր ցու մը, տրա մադր վել դրա բո վան դա կու թյան ի նք նու րույն լի ար
ժեք ըն կալ մա նը:

2. Յու րա քան չյուր ե րե խա պետք է ի մա նա, որ ման կա կան գր քի շուրջ 
ի նք նու րույն աշ խա տան քի ըն թաց քում չի կա րե լի խան գա րել ըն կե
րո ջը: Պետք է սո վո րեց նել ի նք նու րույն աշ խա տե լ գր քի շուրջ (դի տել, 
ըն թեր ցե լ և այլն) մինչև այն պա հը, ե րբ ու սու ցի չը կա ռա ջար կի բո լո
րին սկ սել կո լեկ տիվ աշ խա տան քը:

3. Կո լեկ տիվ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման կար գը նույն պես պետք 
է խթա նի ե րե խա նե րի մեջ մշա կել այն հար ցե րին ի նք նու րույն պա
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տաս խա նե լու կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կօգ նեն ըն թեր ցո ղին ստու
գել, թե ար դյո՞ք ճիշտ է ըն կա լում գր քի բո վան դա կու թյունն ըն թեր
ցա նու թյան ըն թաց քում և ըն թեր ցա նու թյունն ա վար տե լուց հե տո: 
Այդ պի սի հար ցե րից են.

— Ի ՞նչ գիրք ես կար դա ցի:

— Ի նչ պե՞ս է դրա վեր նա գի րը: Ի ՞նչ կա րող եմ ա սել վեր նագ րի մա սին:

— Ի նչ պե՞ս են ան վա նում այդ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

— Ին չի՞ մա սին է պատմ վում ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ:

— Ե ՞րբ և տար վա ո ՞ր ե ղա նա կին են կա տար վում ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ ը նդ գրկ ված դեպ քե րը: Որ տե ղի՞ց ես այն ի մա ցա (տեքս տի 
բո վան դա կու թյու նից, նկա րա զար դու մից):

— Ո ՞ր հե րոսն է ի նձ դուր գա լիս: Ո՞ րը դուր չի գա լիս: Կամ՝ ի ՞նչն 
ա վե լի տպա վոր վեց, ի ՞նչն էր ան սո վոր, զվար ճա լի, զար մա նա լի: 
Ին չո՞ւ:

Ե րե խա նե րը, աշ խա տե լով ըն թեր ցած գր քի շուրջ, ա կա մա սո վո րում 
են, ա վար տե լով ի նք նու րույն ըն թեր ցու մը, մտո րել ըն թեր ցա ծի շուրջ՝ 
ուղ ղորդ վե լով ար դեն ի րենց հայտ նի հար ցե րի հա մա կար գով:

4. Գր քի շուրջ տր վող վար ժու թյուն նե րը հե տապն դում են հետևյալ 
նպա տակ նե րը.

• մինչև ըն թեր ցե լը մշա կել գր քի մո տա վոր բո վան դա կու թյան ո րոշ
ման կա րո ղու թյուն նե րը՝ դրա ե րեք հիմ նա կան ար տա քին հատ կա
նիշ նե րով (հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը և նկա րա զար դու մը 
շա պի կի վրա կամ տեքս տի շուր ջը): Այս հատ կա նիշ նե րից յու րա
քան չյուրն ա շա կեր տը պետք է կա րո ղա նա ի նք նու րույն ճա նա չել,

• ձևա վո րել ըն թերց ման թե ման ո րո շե լու կա րո ղու թյուն ներ այն գրքե
րի հա մե մատ ման մի ջո ցով, ո րոնք ըն թեր ցել և ու սում նա սի րել են դա
սե րի ըն թաց քում, և այն գր քե րի, ո րոնք ըն թեր ցել են ի նք նու րույն:

• դա սե րի ըն թաց քում գր քե րի հա մե մատ ման մի ջո ցով ըն թեր ցա ծի 
թե ման ո րո շե լու, ի նչ պես նաև ցան կա ցած ան ծա նոթ գր քի բո վան
դա կու թյան կան խա գու շա կե լու գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է 
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ան հա տա պես, ի սկ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը 
ստուգ վում են կո լեկ տիվ աշ խա տան քի մի ջո ցով:

Գր քի շուրջ կո լեկ տիվ աշ խա տան քի ա ռա վել ար դյու նա վետ ձևե րից են.

1) տր ված թե մայով գր քե րի ցու ցա հան դե սի կո լեկ տիվ ստեղ ծումը,

2) ըն թեր ցա ծի կո լեկ տիվ բե մադ րումը,

3) գրա կան խա ղե րի կազ մա կեր պումը,

4) ըն թեր ցած գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու ժե ի հի ման վրա նկա
րա հան ված կի նո ֆիլ մի կո լեկ տիվ դի տումն ու քն նար կումը,

5) հե րոս նե րի պատ րաս տումը տար բեր նյու թե րով, է քս կուր սի ա դե պի 
գրա դա րան, ցե րե կույթ ների կազմակերպումը ի նք նու րույն ըն թեր
ցա ծի թե մա տի կայով:

1.12. Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒցՎԱԾՔՈՎ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 
ԿԱՐԵԼԻ Է ՎԱՐԵԼ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐցԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԸ

Կա րե լի է տար բե րա կել ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի կազ
մա կերպ ման եր կու տի պի կա ռուց վածք ներ:

I տիպ: Հիմ նա կան. այն կազմ ված է 4 կա ռուց ված քային բա ղադ րիչ
նե րից, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի ի րա գործ ման հա մար պա հանջ վում է 
ո րո շա կի ժա մա նակ: Այդ բա ղադ րիչ նե րը փոխ կա պակց ված ե ն: Դրանց 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, որ պես կա նոն, հետևյալն է:

1. Աշ խա տանք՝ դա սի ըն թաց քում ըն թեր ցած գր քե րի ցու ցա հան դե սի 
ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ:

2. Զրույց՝ ըն թեր ցած գր քե րի հե րոս նե րի և հե ղի նակ նե րի մա սին:

3. Ու սուց չի կող մից ե րե խա նե րի ըն թեր ցո ղա կան փոր ձի լրա ցում, 
ը նդ լայ նում, ճշգր տում:

4. Տնային հանձ նա րա րու թյուն:
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II տիպ: Դաս–հաշ վետ վու թյուն: Սա հաշ վետ վու թյուն է ըն թեր ցած 
գր քե րի վե րա բե րյալ, ո րի թե ման ը նտ րում են ի րենք՝ ե րե խա ներն, ի րենց 
ցան կու թյամբ: Այ նու հետև նրանք պատ րաս տում են ե լույթ՝ ըն թեր ցա
ծի վե րա բե րյալ: Այս պի սի դա սե րը կա րե լի է ան ցկաց նել յու րա քան
չյուր ա մի սը մեկ ան գամ: Դաս–հաշ վետ վու թյան ըն թաց քում կա րե լի է 
ան ցկաց նել զրույց ներ, գրա կան խա ղեր, վիկ տո րի նա ներ, մր ցույթ ներ 
ը նտր ված թե մայով:

Եր րորդ և չոր րորդ դա սա րան նե րում դաս–հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը փոքր–ի նչ բար դա նում է, ո րով հետև ե րե խա
նե րը եր կու շա բա թում (այս դա սա րան նե րում գե րա դա սե լի է ի նք նու րույն 
ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մերն ան ցկաց նել եր կու շա բա թը մեկ ան գամ՝ 
եր կու ժա մով) ըն թեր ցում են տր ված թե մայով շատ գր քեր, կամ ծա վա
լուն ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ դրանք ի նք նու րույն ը նտ րե լով, ը նդ ո րում՝ 
այդ ը նտ րու թյու նը կա րող է լի նել և՛ հա ջող, և՛ ան հա ջող, և՛ հաս կա նա լով, 
ի մաս տա վոր ված, և՛ ձևա կան, ի սկ ու սու ցի չը պետք է այդ եր կու դա սա ժա
մում ա պա հո վի յու րա քան չյուր ա շա կեր տի ա ռա վել ակ տիվ մաս նակ ցու
թյու նը դա սըն թա ցում: Եվ որ պես զի հաղ թա հա րի դժ վա րու թյու նը, նրան 
ան հրա ժեշտ է հրա շա լի ի մա նալ դա սի թե մայի հետ կապ ված նյու թը և 
կա րո ղա նա քն նարկ ման ներ կա յաց նել այն պի սի հար ցեր, ո րոնք կս տի
պեն ե րե խա նե րին պա տաս խա նը ո րո նել «ի րենց» ըն թեր ցած գր քե րում, 
ցան կու թյուն ա ռա ջաց նեն պա տաս խա նել հար ցե րին՝ օ գտ վե լով «ի րենց» 
գր քե րից: Այ նու հան դերձ, ամ բողջ դա սա րա նի հետ կա տար վող աշ խա
տան քը չի կա րե լի փո խա րի նել սո վո րող նե րի ան հա տա կան հաշ վետ վու
թյամբ, ա ռա վել ևս ըն թեր ցա ծի վե րար տադ րու թյամբ:

Յու րա քան չյուր զրույ ցի ար դյու նա վե տու թյու նը ա պա հո վող հնա րի 
ը նտ րու թյունն ա ռա վե լա պես կախ ված է տվյալ դա սին ու սում նա սիր վող 
գրա կան նյու թի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից, ե րե խա նե րի ըն թեր ցո ղա կան 
մտա հո րի զո նի մա կար դա կից:

Ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ներ կա յաց նե լու ձևը ե րե խա նե րը 
կա րող են նաև ը նտ րել ի րենց ցան կու թյամբ: Մի այն այս դեպ քում ըն թեր
ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը կդառ նան ան ձնա կան հա ջո ղու թյան ցու
ցա նիշ: Որ պես կա նոն՝ ե րե խա նե րը սի րում են վե րար տադ րել՝ ըն թեր ցած 



Թեմա 1. Աշակերտների ինքնուրույնությունն իբրև անձի ձևավորման խթան

39

գր քից ը նտ րե լով ո րո շա կի հատ ված ներ՝ ը ստ նկա րա զարդ ման, հե նա կե
տային բա ռե րի: Ով քեր բա նաս տեղ ծու թյուն ներ են սի րում, ար տա սա նում 
են ան գիր: Ի սկ այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, որ տեղ շատ ե րկ խո սու
թյուն ներ կան, ներ կա յաց նում են դե րային խա ղով:

Ներ կա յաց նում ե նք ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի ար դյու
նա վե տու թյա նը նպաս տող մե թոդ նե րի ու հնար նե րի կի րառ մամբ դա սե
րի նմուշօ րի նակ ներ:

Դեռևս ա մա ռային ար ձա կուր դին ա շա կերտ նե րին կա րե լի է ա ռա ջար
կել ըն թեր ցե լու ի րենց նա խընտ րած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում՝ 
նա խօ րոք կա րե լի է պայ մա նա վոր վել ծնող նե րի հետ, որ նրանք ի րենց 
ե րե խա նե րին օգ նեն ը նտ րել այն պի սի ման կա կան գրա կա նու թյուն, ո րն 
աչ քի ը նկ նի պար զու թյամբ, մատ չե լի ու թյամբ, խոր գե ղար վես տա կա նու
թյամբ և կեր պար նե րի ու նկա րագր ված դեպ քե րի վառ գու նա վոր մամբ: 
Նման ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ե րե խա նե րի մեջ ան հրա ժեշտ հույ զեր ու 
ապ րում ներ կա ռա ջաց նեն: Նրանք կզ գան ու հո գե պես կվե րապ րեն այն 
ա մե նը, ի նչ նկա րագր ված է գր քում: Ե րբ ա շա կերտ նե րին թույլ է տր վում 
ը նտ րել ի նչ կար դալ, նրանք սկ սում են կար դա ցա ծի հան դեպ սե փա կա
նու թյան զգա ցում ու նե նալ: Դա ա ռա ջին վճ ռո րոշ այն քայլն է, ո րն ըն թեր
ցո ղին ներգ րավ վում է հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան մեջ:

Սեպ տեմ բե րին, հենց ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյա նը հատ կաց ված 
ա ռա ջին դա սա ժա մին, ո րը կա րե լի է ան վա նել խորհր դակ ցու թյան ժամ, 
յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում է իր ըն թեր ցած գիր քը գո վազ դի տես
քով՝ ա ռանց բո վան դա կու թյու նը պատ մե լու: Յու րա քան չյուր ա շա կերտ 
ձգ տում է ա ռա վե լա գույնս գե ղե ցիկ ձևով ներ կա յաց նել գո վազ դը, որ
պես զի իր ըն կեր նե րի ը նտ րու թյու նը կանգ առ նի հենց իր նա խընտ րած 
գր քի վրա, և բո լորն ըն թեր ցեն այն: Ներ կա յաց նող նե րին կա րե լի է ուղ ղել 
հետևյալ հար ցե րը.

— Ին չո՞ւ ես ը նտ րել հատ կա պես այդ գիր քը:

— Ինչ պե՞ս է այն կար դաց վում:

— Դու ծա նո՞թ ես այդ հե ղի նա կի որևէ այլ ստեղ ծա գոր ծու թյան:

— Ան ծա նոթ բա ռեր կայի՞ն: Ի նչ պե՞ս ի մա ցար դրանց բա ցատ րու թյու նը:
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Ներ կա յաց նողն իր ըն թեր ցած գիր քը փո խան ցում է դա սըն կեր նե րին, 
որ պես զի վեր ջին ներս շո շա փեն այն, թեր թեն, դի տեն կազ մը, նկա րա
զար դում նե րը և այլն:

Այ նու հետև ան ցկաց վում է քվե ար կու թյուն և ը ստ քվե ար կու թյան ար
դյունք նե րի ը նտ րում որևէ մե կի ըն թեր ցած գիր քը ու ո րո շում այն ըն թեր
ցել: Մի ա սին սահ մա նում են այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րն ան հրա ժեշտ 
է գիրքն ըն թեր ցե լու հա մար: Հաշ վի է ա ռն վում նաև տվյալ գիրքն ըն թեր
ցած ա շա կեր տի կար ծի քը: Ա շա կերտ ներն ան պայ ման պետք է ի մա նան 
ըն թեր ցա նու թյա նը հատ կաց վող ժա մա նա կը, որ պես զի ը ստ այդմ կա
րո ղա նան պլան ներ կազ մել: Ան պայ ման ա շա կերտ նե րին պետք է տե ղե
կաց նել, որ ըն թեր ցե լուց հե տո հա մա գոր ծակ ցային խմ բում նրանք պետք 
է մաս նակ ցեն քն նարկ մա նը: Նման հանձ նա րա րու թյունն օգ նում է ա շա
կերտ նե րին՝ ըն թերց ման ժա մա նակ ու շա դրու թյուն դարձ նել այն պի սի 
ման րա մաս նե րի վրա, ո րոնք նախ կի նում չէ ին նկա տել:

Այ սինքն՝ ե թե ըն թեր ցողն իր ա ռջև ո րո շա կի նպա տակ կամ խն դիր է 
դնում նախ քան կար դա լը, ա պա նա ըն թերց ման ժա մա նակ վե րահս կում 
է իր սե փա կան ըն կա լու մը: Ե րբ գի տակ ցում է, որ ի նչ–ի նչ ի րա դար ձու
թյուն նե րի ի մաս տը լավ չհաս կա ցավ, կամ կորց րեց պատմ ված քի « թե լը», 
ձեռ նար կում է ճշգրտ ման քայ լեր՝ վե րըն թեր ցում է, չհաս կա ցած հատ վա
ծը ա րագ վե րա նա յում, բա ռի ի մաս տը փնտ րում բա ռա րա նում և այլն:

Մինչ կար դալ սկ սե լը մտագ րո հի մի ջո ցով կազմ վում է տեքս տի բո
վան դա կու թյան կան խա վար կա ծը: Ե թե ըն թեր ցո ղը նա խօ րոք գի տի, 
որ ին քը պատմ վածք է կար դա լու, ա պա մինչ բուն ըն թեր ցա նու թյունն 
սկսե լը փոր ձում է վեր նա գիրն ու նկար նե րը օգ տա գոր ծել որ պես բա նա
լի՝ պատմ ված քի բո վան դա կու թյու նը կռա հե լու հա մար: Այս դեպ քում նա 
կանգ նած է լավ ըն կալ ման շե մին:

Տր ված ժա մա նա կը լրա նա լուց հե տո սկս վում է քն նարկ ման դա սա ժա մը:

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են 4–5 հա մա գոր ծակ ցային խմ բե րի: 
Նրանց ուղղ վում են ո րո շա կի հար ցեր, ո րոնց պա տաս խան նե րը քն նարկ
վե լու ե ն: Այս պես.

• Ի՞ն չը ձեզ դուր ե կավ այս գր քում:
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• Ի՞ն չը դուր չե կավ:

• Ւնչ պե՞ս էր գիրքն սկս վում:

• Ւնչ պե՞ս ա վարտ վեց:

• Արդյո՞ք ըն դու նե լի ա վարտ է ր:

• Ի՞նչն էր կարևոր:

• Գիրքն ըն թեր ցե լուց հե տո ի ՞նչ մտ քեր են ծա գել ձեր գլ խում:

• Ի՞նչն այլ կերպ կա նե իք, ե թե կեր պար նե րից մե կը լի նե իք:

• Ւ՞նչ սո վո րե ցիք հե րոս նե րից:

• Ո՞ր կեր պարն ա մե նա շա տը ձեզ դուր ե կավ:

• Ի՞նչ հաս կա ցաք՝ կար դա լով այս գիր քը:

• Կա րո՞ղ եք այլ ա վարտ հո րի նել:

• Ինչ պի սի՞ն էր տրա մադ րու թյու նը:

• Ւ՞նչ կարևոր ի րադ րու թյուն եք վեր հի շել:

• Ո՞րն էր ձեր սի րե լի հատ վա ծը:

• Այս գիր քը ձեզ որևէ դեպք կամ որևէ բան հի շեց նո՞ւմ է :

• Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ է հե ղի նա կը գրել այս գիր քը:

Այ նու հետև խմ բերն ի րենց ը նտ րու թյամբ թղ թա պա նակ կամ վա հա նակ 
են պատ րաս տում տվյալ գր քի վե րա բե րյալ: Խմ բի ան դամ նե րի միջև կա
տար վում է աշ խա տան քի բա ժա նում՝ ը նտ րե լով հետևյալ խո րագրերը:

• Պատմ ված քի քար տե զը

• Հե ղի նա կի մա սին

• Պատմ ված քի « ման րա կեր տը»

• Մեր տպա վո րու թյու նը

• Գլ խա վոր հե րո սի բնու թա գի րը

• Նա մակ հե րո սին

• Հե րո սի կող մից նա մակ
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• Պատմ ված քի տար բեր հատ ված նե րի նկա րա զար դու մը:

Խոս նակ նե րը ներ կա յաց նում են ի րենց խմ բե րի աշ խա տանք նե րը: 
Դրանք փակց վում են մի ջանց քում, որ պես զի մյուս դա սա րան նե րի ա շա
կերտ նե րը նույն պես հե տաքրքր վեն այդ պատմ ված քով և ցան կու թյուն 
ու նե նան ըն թեր ցե լու այն:

Երբ նույն պատմ վածքն ըն թեր ցում են բո լո րը և քն նար կում, ա պա այդ
պի սի ըն թեր ցա նու թյու նը կա րող է մի ա վո րել ե րե խա նե րին և նրանց մեջ 
զար գաց նել հա մա գոր ծակ ցա յին և հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն ներ:

1.13. Ի՞ՆՉ պԱՀԱՆՋՆԵՐԻ պԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ԳՐԱԿԱՆ 
ՈՒՆԿՆԴՐՄԱՆ ԴԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՐՔԵՐԸ 
ԵՎ ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆցԿԱցՆԵԼ ԱՅԴ ԴԱՍԵՐՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ներ կա յաց նենք այն հիմ նա կան պա հանջ նե րը, ո րոնց պետք է բա վա
րա րեն գրա կան ունկնդր ման հա մար նա խա տես ված գր քե րը: Ցան կա լի 
է, որ դրանք՝

1) բո վան դա կեն հե քի աթ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, հա նե լուկ ներ, 
պատմ վածք ներ: Վեր ջին ներս պետք է լի նեն հետևյալ թե մա տի կայով. 
հայ րե նի քի, ե րե խա նե րի, կեն դա նի նե րի, բույ սե րի մա սին և այլն,

2) լի նեն հա մե մա տա բար նոր, ան ծա նոթ,

3) ի րենց բո վան դա կու թյամբ լի նեն մատ չե լի (թե մա, գա ղա փար, լե զու),

4) լի նեն ծա վա լով փոքր՝ մոտ 8–16 էջ,

5) կա ռուց ված քով տար բեր լի նեն և բո վան դա կեն.

• մեկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն,

• միևնույն հե ղի նա կի մի քա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ,

• տար բեր հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ,

6) լի նեն խո շոր չա փի, պարզ, հաս կա նա լի կազ մով, յու րա քան չյուր 
է ջում տե ղադր ված լի նեն փոքր ծա վա լով տեքս տեր՝ հաստ, խո շոր 
տա ռա չա փով,
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7) գե ղար վես տա կան ձևա վոր մամբ լի նեն այն պի սին, որ ե րե խա նե րը 
հե տաքրքր վեն նկա րա զար դում նե րով:

Փոր ձենք ցույց տալ, թե ի նչ պես կա րե լի է վա րել գրա կան ունկնդր ման 
դա սե րը, որ պես զի դրանց ըն թաց քում ե րե խա նե րը չհայտն վեն պա սիվ 
ունկնդ րի դե րում: Այդ պի սի ի րա վի ճա կում հե տաձգ վում է ակ տիվ ըն թեր
ցո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ձևա վո րումն ա ռն վազն մեկ տա րով:

Խոս քային վար ժու թյուն ներ: Գրա կան ունկնդր ման դա սե րը կա րե
լի է սկ սել խոս քային վար ժու թյուն նե րից՝ մոտ եր կու սից ե րեք րո պե տևո
ղու թյամբ: Դա ան հրա ժեշտ է, որ պես զի դա սա մի ջո ցից հե տո ե րե խա նե րը 
հեշ տու թյամբ խա ղային գոր ծու նե ու թյու նից ան ցում կա տա րեն ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան, և ներգ րավ վեն ակ տիվ մտա վոր աշ խա տան քում: 
Խոս քային վար ժու թյուն նե րի հա մար շատ հար մար են շու տա սե լուկ նե րը, 
հա նե լուկ նե րը, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ոչ ծա վա լուն հե տաքրք րա շարժ 
տեքս տե րը: Այդ պի սի տեքս տե րի խմ բով, զույ գով կամ դե րե րով ըն թեր
ցու մն օգ նում է ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նելու դա սին:

Ե րե խա նե րը հա ճույ քով են ան գիր ար տա սա նում խոս քային վար ժու
թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված տեքս տե րը, քա նի որ դրանք ծա վա լուն 
չեն, հե տաքր քիր են ի րենց բո վան դա կու թյամբ և շատ ռիթ միկ հն չո ղու
թյուն ու նեն: Եվ քա նի որ ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի գե րա գույն նպա
տակն է գե ղար վես տա կան և գի տա ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի բո վան
դա կու թյան ըն կա լու մը և դրան ցից որ քան հնա րա վոր է ըն թեր ցո ղա կան 
տե ղե կատ վու թյան քա ղու մը, ուս տի, ե թե աս տի ճա նա բար ե րե խա նե րին 
սո վո րեց նել ոչ թե մե խա նի կո րեն կրկ նե լու տեքս տե րի բա ռե րը, այլ դրան
ցով ստեղ ծե լու փոք րիկ ներ կա յա ցում ներ, ա պա տեքս տերն ը մբռ նե լու 
խն դի րը կա մաց–կա մաց կի րա գործ վի:

Խոս քային վար ժու թյուն նե րի տեքս տերն ը նտր վում են այն պես, որ 
դրանք հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն ակ տի վաց նելու ե րե խա նե րի կեն սա
փոր ձը (ման կա կան զվար ճա լի քներ, հե քի ա թային փոք րիկ–բե մա կա նա
ցում ներ և այլն): Միևնույն ժա մա նակ դրան ցում ներ կա յաց ված պատ կեր
նե րը պետք է փոխ կա պակց ված լի նեն այն տեքս տի բո վան դա կու թյան 
հետ, ո րը պետք է ունկնդ րեն տվյալ դա սին:
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Ծա նո թու թյուն նոր նյու թին: Առ հա սա րակ մե ծ  մա սամբ ըն թեր ցո
ղից է կախ ված, թե ի նչ պես կըն թա նա տեքս տի ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը 
ունկն դիր նե րի կող մից (նա յած թե ըն թեր ցո ղը ի մաս տային ի նչ շեշ տադ
րում նե րով է ըն թեր ցում):

Նոր ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ ծա նո թու թյու նը կա տար վում է յու րա
քան չյուր գրա կան ունկնդր ման դա սի ըն թաց քում: Ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շուրջ կա տար վող ամ բողջ աշ խա տան քը պետք է ան ցկաց նել մի մի այն 
ե րե խա նե րի սկզբ նա կան ըն կա լու մից հե տո:

Նոր ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ ծա նո թաց ման գոր ծըն թա ցում հիմ նա
կան դժ վա րու թյունն այն է, որ ու սուց չի ձայնն ամ բողջ տար վա ըն թաց
քում լս վում է գրա կան ունկնդր ման դա սե րի ըն թաց քում մոտ քսա նից 
քսա ներ կու ան գամ: Ե րե խա նե րը, ո րոնք ու նեն լավ զար գա ցած ե րաժշ
տա կան լսո ղու թյուն, ա րագ յու րաց նում են մե ծա հա սա կի ըն թեր ցա նու
թյան ո ճը, և դա դառ նում է ար տա հայ տիչ ըն թեր ցա նու թյան ի դե ա լա կան 
ձևան մուշ: Ի սկ այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք տեքս տի բո վան դա կու
թյու նը կա րող են ըն կա լել այլ ձևե րով (օ րի նակ՝ տե սո ղա կան), այդ ի դե ա
լա կան ձևան մու շը դառ նում է ձանձ րա լի գոր ծըն թաց: Կամ այն ե րե խա
նե րը, ո րոնց ի նք նագ նա հա տա կա նը ցածր է, սկ սում են ի րենց հա մո զել, 
որ եր բեք չեն կա րող ըն թեր ցել այն պես, ի նչ պես ըն թեր ցում է ի րենց ու սու
ցի չը: Ա հա այս պի սի ի րա վի ճա կից դուրս գա լու ել քը հետևյալն է. տեքս
տի ա ռա ջին ըն թերց ման հա մար ը նդ գր կել տար բեր տա րի քի, ունկն դիր
նե րի ա ռջև հան դես գա լու տար բեր պատ րաս տա կա նու թյան մարդ կանց: 
Դրանք կա րող են լի նել ար դեն ըն թեր ցել ի մա ցող ա շա կերտ նե րը, նրանց 
ծնող նե րը, տա տիկ ներն ու պա պիկ նե րը, ա վե լի բարձր դա սա րա նի ա շա
կերտ նե րը, և, ի հար կե, հայտ նի աս մուն քող ներն ու դե րա սան նե րը (ձայ
նաս կա վա ռա կի մի ջո ցով):

Գ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը: Գրա
կան ունկնդր ման դա սե րին ե րե խայի ամ բողջ գոր ծու նե ու թյու նն ի րա կա
նաց վում է մե ծա հա սա կի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ: Վեց տա րե կան 
ե րե խա ներն ա մե նից ա ռաջ սի րում և մտա պա հում են այն, ի նչն ա ռօ րյա 
կյան քում այս կամ այն կերպ ի րենց ծա նոթ է, բայց բա ցա հայտ վում են 
հե տաքր քիր ման րա մաս նու թյամբ, ան սպա սե լի բա ցա հայ տում նե րով, 
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նո րո վի: Այս տա րի քում ե րե խա ներն ա ռա վել լավ են ըն կա լում հե րո սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, նրա ա րարք նե րը, քան նրա կա տա րած գոր ծո ղու
թյուն նե րի դր դա պատ ճառ նե րը, նրա ա րարք նե րի և ի րա վի ճակ նե րի միջև 
ե ղած կա պը: Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե ու սու ցի չը հա տուկ ուղ ղոր դի ե րե խա
նե րի ու շադ րու թյու նը այդ խն դիր նե րի վրա, ա պա նրանք ու նակ են ըն
կա լե լու հե րո սի վար քագ ծի դր դա պատ ճառ նե րը և կա րող են թա փան ցել 
նրա ներաշ խար հը:

Ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան շուրջ աշ խա տան քի 
մեջ (ին չի մա սին էր ու զում ա սել հե ղի նա կը, ով քեր են հե րոս նե րը, ի նչ պես 
է սկս վում և ի նչ պես է ա վարտ վում ստեղ ծա գոր ծու թյու նը) ե րե խա նե րին 
ներգ րա վե լու նպա տա կով կա րե լի է կա տա րել մո դե լա վոր ման աշ խա
տանք ներ՝ կազ մել ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան սխե մա տիկ 
պլա նը: Մո դե լա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում յու րա քան չյուր 
ե րե խային ներգ րա վել պլա նի կազմ ման մեջ՝ հաշ վի առ նե լով նրանց ան
հա տա կան ու նա կու թյուն նե րը: Կա րե լի է կազ մել պլան–ս խե մա՝ նկա րե
լով հե րոս նե րին՝ ը ստ հեր թա կա նու թյան կամ՝ նկա րե լով բա նա լի հաս
կա ցու թյուն նե րը կամ դր վագ նե րը:

Պ լան–ս խե ման օգ նում է ե րե խա նե րին վե րար տադ րել ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը՝ պահ պա նե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քը: 
Ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան վե րար տադ րու մը դժ վար կա րո
ղու թյուն նե րից մեկն է, քա նի որ իր մեջ նե րա ռում է և՛ բո վան դա կու թյան 
ըն կա լում, և՛ մտ քե րի ար տա հայտ ման կա րո ղու թյուն, և՛ հա մա պա տաս
խան բա ռե րի կի րա ռում խոս քում: Վեց տա րե կան ե րե խա նե րին ա ռա վել 
շատ հա ջող վում է ման րա մասն վե րար տադ րու մը, քան հա մա ռոտ և ը նտ
րո վի վե րար տադ րու մը:

Նշենք այն վար ժու թյուն նե րի տե սակ նե րը, ո րոնք սո վո րեց նում են վե
րար տադ րել տեքս տը.

• ստեղ ծա գոր ծու թյան վե րար տադ րում ը ստ պլան–ս խե մայի,

• ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սե րից մե կի բո վան դա կու թյան վե րար
տադ րում,

• վե րար տադ րում հե րո սի կամ ա ռան ձին որևէ ի րա դար ձու թյան մա սին:
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Գ րա կան ունկնդր ման հենց ա ռա ջին դա սե րից սկ սած ան հրա ժեշտ է 
ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը բևե ռել հե ղի նա կի կող մից օգ տա գործ ված 
բա ռե րի վրա:

Գ րա կան ունկնդր ման դա սե րին կա րե լի է կի րա ռել նաև հետևյալ վար
ժու թյուն նե րը.

• այն բա ռե րի ար տա սա նու թյու նը, ո րոնք մնա ցել են հի շո ղու թյան մեջ 
կամ ե րե խա նե րին դուր են ե կել,

• ան հաս կա նա լի բա ռե րի բա ցատ րու թյուն և ար տա սա նու թյուն,

• ունկնդ րած ստեղ ծա գոր ծու թյան որևէ հատ վա ծի ար տա սա նու թյուն 
ան հա տա պես, խմ բով կամ ամ բողջ դա սա րա նով,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ տեքս տի բո վան դա կու թյան, 
հե րոս նե րի կեր պար նե րի շուրջ (ի նչ պի սին են պատ կե րաց նում հե
րոս նե րի ար տա քի նը, ի նչ պես են նրանք խո սում և այլն),

• երկ խո սու թյուն նե րի ներ կա յա ցում դե րային խա ղով՝ օգ տա գոր ծե լով 
դի մա խա ղը:

Դա սի ամ փո փու մը կա րե լի է կա տա րել բազ մա զան ձևե րով: Դա սի 
ա վար տին ե րե խա ներն ար դեն ու նե նում են մո դել ներ և ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շուրջ աշ խա տան քի այլ ար դյունք ներ (ն կար ներ, գծապատկեր ներ, բա ռեր, 
բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ և նա խա դա սու թյուն ներ՝ ար դեն սո վո րած տա ռե
րով): Դա սի ար դյուն քում կա րե լի է ստեղ ծել ի նք նա շեն գր քեր՝ այդ նյու թե
րով և գե ղե ցիկ ձևա վոր մամբ: Եվ որ ա մե նա կարևորն է, որ յու րա քան չյուր 
ե րե խա ա վե լի պատ կե րա վոր ձևով կհի շի այն ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ո րը 
լսել է դա սի ըն թաց քում: Այդ պես կա րե լի է ստեղ ծել փոք րիկ գրա դա րան: 
Տար վա վեր ջում ե րե խա նե րը կա րող են նո րից ան դրա դառ նալ այդ ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րին, թեր թել ի նք նա շեն գր քե րը, վե րար տադ րել:

Դա սի վեր ջում տր վում են ե րաշ խա վո րու թյուն ներ ի նք նու րույն աշ խա
տան քի հա մար. ո րո նել գիր քը, որ տեղ զե տեղ ված է ունկնդ րած ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը, կա տա րել նկա րա զար դում ներ, վե րար տադ րել ստեղ ծա
գոր ծու թյան բո վան դա կու թյու նը ըն կեր նե րին և ծնող նե րին, ներ կա յաց նել 
դեպ քե րը և հե րոս նե րին դե րային խա ղի մի ջո ցով 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

Ըն թեր ցա նու թյան շր ջա նում (49 ժամ) գրա կան ունկնդր ման դա սա
ժա մերն ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել յու րա քան չյուր շա բաթ՝ մեկ ան գամ 
(7 ժամ): Ան շուշտ, այդ դա սա ժա մե րը տար բեր վում են գրա ճա նա չու թյան 
փու լում կազ մա կերպ վող գրա կան ունկնդր ման դա սա ժա մե րից, քա նի որ 
ե րե խա ներն ար դեն կա րո ղա նում են ըն թեր ցել: Այդ ի սկ պատ ճա ռով այս 
դա սե րին վե րը նշ ված խն դիր նե րի հետ մեկ տեղ ա ռա ջադր վում է ա ռա վել 
բարդ խն դիր՝ ա ռա ջին  դա սա րան ցի նե րին սո վո րեց նել ի նք նու րույն ըն
թեր ցե լ ման կա կան գր քեր:

Այս պի սով՝ գրա ճա նա չու թյան փու լում գրա կան ունկնդր ման դա
սա ժա մե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, այդ դա սա ժա մե րի կա ռուց
ված քը պահ պան վում են նաև ըն թեր ցա նու թյան փու լում, սա կայն դրան 
ա վե լա նում են մի քա նի նոր պա հանջ ներ: Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
պայ ման նե րի ստեղծ ման, ե րե խա նե րի մեջ ըն թեր ցա նու թյան նկատ
մամբ սեր սեր մա նե լու նպա տա կով ըն թեր ցա նու թյան շր ջա նում գրա կան 
ունկնդր ման դա սե րին, ի տար բե րու թյուն գրա ճա նա չու թյան փու լի, ա շա
կերտ նե րը յու րա քան չյուր դա սին ծա նո թա նում են ոչ թե մեկ, այլ եր կու 
ոչ ծա վա լուն գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին, ո րոն ցից մե կը, ի նչ պես 
գրա ճա նա չու թյան փու լում, ըն թեր ցում է ու սու ցի չը (կամ որևէ մե ծա հա
սակ), ի սկ մյու սը ի նք նու րույն ըն թեր ցում է ա ռա ջին  դա սա րան ցին: Այս 
եր կու ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն էլ ի րար պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
կամ բո վան դա կու թյամբ, կամ ժան րով, կամ էլ հե ղի նա կային պատ կա նե
լի ու թյամբ: Մինչ ա շա կեր տին ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան հա մար նոր 
գիրք ա ռա ջար կե լը, ան հրա ժեշտ է նա խա պատ րաս տել ե րե խա նե րին գր
քի շուրջ աշ խա տան քի կա տար ման հա մար, ստեղ ծել պայ ման ներ, ո րոնց 
ըն թաց քում ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյու նը կօգ նի ա շա կեր տին 
հաղ թա հա րելու կար դա լու տեխ նի կայի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե
րը: Ա շա կեր տի ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան հա մար նա խա տես ված ոչ 
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ծա վա լուն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը պետք է հրա պու րեն ե րե խա նե րին և 
նրանց մեջ ըն թեր ցե լու ցան կու թյուն ա ռա ջաց նեն:

Ան ծա նոթ գր քի ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյունն ա ռա ջին  դա սա րան
ցու հա մար այն քան բարդ աշ խա տանք է, որ ա ռանց ու սուց չի ժա մա նա կին 
և ճիշտ մշակ ված օգ նու թյան՝ ոչ բո լոր ա շա կերտ ներն են ու նակ դրանք 
հաղ թա հա րե լու: Բո լո րին հայտ նի է, որ տար րա կան դա սա րան նե րում 
չկան ե րե խա ներ, ո րոնք չեն սի րում ունկնդ րել գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն ներ: Բայց միևնույն ժա մա նակ յու րա քան չյուր դա սա րա
նում կգտն վեն ա շա կերտ ներ, ո րոնք ձևա կա նո րեն ցույց կտան, որ չեն 
սի րում ըն թեր ցել, բայց ի րա կա նում ուղ ղա կի ո րեն վա խե նում են ըն թեր
ցել, ըն թեր ցա նու թյան հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը նրանց հա մար 
օ րե ցօր դառ նում են ան հաղ թա հա րե լի: Սո վո րեց նել ե րե խա նե րին հաղ
թա հա րե լու դժ վա րու թյու ննե րը, կազ մա կեր պե լու աշ խա տանքն այն պես, 
որ ե րե խա նե րը հա ճույք ստա նան գր քի հետ ի նք նու րույն հան դի պու մից, 
գրա կան ունկնդր ման դա սե րի կարևո րա գույն խն դիրն է: Յու րա քան չյուր 
դա սին ա շա կերտ ներն ան պայ ման պետք է սո վո րեն ը նտ րել և կար դալ 
ման կա կան գր քեր: Այդ աշ խա տան քին սո վո րա բար կա րե լի է տրա մադ
րել 10–15 րո պե: Մինչ ե րե խա ներն ի նք նու րույն դի տար կում են ան ծա նոթ 
գիր քը, ի սկ այ նու հետև ո րո նում և ըն թեր ցում են այդ գր քում զե տեղ ված 
ան հրա ժեշտ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ու սու ցիչն ու շա
դիր հետևում է, թե ի նչ դժ վա րու թյուն նե րի են հան դի պում ե րե խա ներն 
աշ խա տան քի ըն թաց քում, ի նչ սխալ ներ են թույլ տա լիս, ով և ին չու է ժա
մա նա կից շուտ դա դա րեց նում ըն թեր ցա նու թյու նը: Սա ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ ան հա տա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րի. թույլ ա շա կերտ նե րը ստա նան ա ռա վել դյու րին, ի սկ ու ժեղ
ներն ի րենց ու ժե րին նե րա ծին չա փով՝ բարդ ա ռա ջադ րանք ներ: Օ րի նակ՝ 
այն ժա մա նակ, ե րբ ա շա կերտ նե րի մեծ մասն ըն թեր ցում է ը նտր ված 
տեքստն ամ բող ջո վին, այն ա շա կեր տին, ո րը նոր–նոր է յու րաց րել կար
դա լու տեխ նի կան, կա րե լի է ա ռա ջադ րել ըն թեր ցել սոսկ վեր նա գի րը, ո րը 
ո րո շա կի տե ղե կու թյուն է տա լիս, թե ին չի մա սին է տվյալ պատմ ված քը, 
հե քի ա թը: Ի սկ մեկ այլ ա շա կերտ նե րի խմ բի կա րե լի է ա ռա ջադ րել կար
դա լու ստեղ ծա գոր ծու թյան մի փոք րիկ մա սը (1–2 պար բե րու թյուն): Ի սկ 
այն ա շա կերտ նե րը, ո վքեր շատ լավ են ըն թեր ցում, ու սուց չից կա րող են 
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ստա նալ լրա ցու ցիչ ա ռա ջադ րանք, օ րի նակ՝ ոչ մի այն ուղ ղա կի ըն թեր ցել, 
այլև մտա ծել ըն թեր ցա ծի շուրջ տր ված որևէ հար ցի շուրջ, օգ նել ըն կեր
նե րից որևէ մե կին ըն թեր ցե լու տեքս տը և այլն:

Երբ ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյունն ա վարտ վում է, նպա տա կա հար
մար է սկզ բում լսել թույլ ե րե խա նե րին, ո րոնց ա ռա ջադր ված էր ը ստ 
վեր նագ րի և նկա րա զարդ ման ո րո շել ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա
կու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ է խրա խու սել նրանց, ով քեր ջա նա ցել են և տվել 
ա ռա վել հս տակ պա տաս խան: Այ նու հետև, ըն թեր ցա ծի շուրջ զրույ ցի ըն
թաց քում ան հրա ժեշտ է նշել բո լոր նրանց, ով քեր աշ խա տել են ու շա դիր, 
բա րե խիղճ: Ը նդ հան րա պես, պետք է հի շել, որ ու սուց ման սկզ բում գր քի 
շուրջ ի րա կա նաց վող ի նք նու րույն աշ խա տան քի դրա կան զգաց մունք նե
րը ո րո շիչ դեր են խա ղում: Օ րի նակ՝ տր վում է ե րե խա նե րին որևէ գիրք: 
Ու սուց չի հս կո ղու թյամբ ե րե խա ներն ու սում նա սի րում են գր քի շա պի կը, 
ո րո նում և գտ նում են վեր նա գի րը, հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թեր թում են 
գիր քը, ար տա հայ տում են ի րենց են թադ րու թյուն նե րը դրա բո վան դա կու
թյան մա սին, ու ժեղ ա շա կերտ նե րից որևէ մե կը բարձ րա ձայն ըն թեր ցում 
է սեղ մա գի րը (ու սու ցի չը բա ցատ րում է, որ այս պես է պետք ծա նո թա նալ 
ցան կա ցած նոր գր քի հետ):

Այ նու հետև ե րե խա նե րին ցու ցում է տր վում, թե այդ գր քից որ ստեղ
ծա գոր ծու թյունն է ան հրա ժեշտ ըն թեր ցել: Եվ ե րե խա նե րը, գտ նե լով այդ 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ան մի ջա պես սկ սում են ըն թեր ցել: Ըն թեր ցե լուց 
հե տո կա տար վում են բազ մաբ նույթ աշ խա տանք ներ տեքս տի շուրջ: 
Կա րե լի է հանձ նա րա րել տա նը պատ մել ծնող նե րին այն մա սին, թե ի նչ 
են ըն թեր ցել, նկա րել նկար ներ, փնտ րել և դա սա րան բե րել նոր պատմ
վածք ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, հե քի աթ ներ կեն դա նի նե րի և մարդ
կանց մա սին:
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ԹԵՄԱ 2. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

2.1. ԿՐՏՍԵՐ ԴպՐՈցԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ ՇԱՏ ՀԱՃԱԽ ԾՆՈՂՆԵՐԸ 
ՁԳՏՈՒՄ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՍՄԱՆԸ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՏԱՆԵԼ 
ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՄԵՆԱՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԱԿՆԵՐ: 
ՈՐՔԱՆՈ՞Վ Է ԴԱ ՆպԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ

Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րի քում շար ժո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման ա ռա ջըն թա ցի, 
այ սինքն՝ ֆի զի կա կան հիմ նա կան շար ժում նե րի (քայլք, վազք, մագլ ցում, 
նե տում և այլն) և ֆի զի կա կան ո րակ նե րի (ճարպ կու թյուն, ա րա գա շար
ժու թյուն, ա րագ կողմ նո րո շում և այլն) բուռն զար գաց ման մա սին: Այս 
տա րի քում շար ժո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ ման ար
դյուն քում ե րե խա նե րը դառ նում են ա ռա վել ան կախ: Շնոր հիվ կոոր դի
նա ցի այի զար գաց ման կրտ սեր դպ րո ցա կանն ու նակ է նպա տա կաուղղ
ված շար ժում ներ կա տա րել, օ րի նակ՝ ար դեն վեց տա րե կա նում ե րե խան 
լավ վա զում է, թռ չում, թռչ կո տում, բարձ րա նում է ծա ռը, ան ցնում գե րա
նի վրայով, ցատ կո տում քա րե րի վրայով և այլն: Այս շար ժում նե րը ե րե
խան հա վա սա րա չափ է կա տա րում և սա կավ է մե խա նի կա կան սխալ
ներ ա նում: Ձեռք բեր ված ֆի զի կա կան ո րակ նե րը ե րե խա նե րին մղում են 
ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի և «հ րահ րում» հե տաքրք րու թյուն տար բեր 
մարզաձևե րի նկատ մամբ: Նպաս տա վոր պայ ման նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում կամ հա տուկ ու սուց ման ար դյուն քում նրանք կա րող են սո վո
րել հե ծա նիվ վա րել, «այ ծի կի» վրայից ցատկել, լո ղալ, պա րել, գրել և 
ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ նվա գել: Այն պի սի խմ բային խա ղեր, ի նչ պի սիք 
են բաս կետ բո լը, ֆուտ բո լը, հա տուկ նշա նա կու թյուն են ստա նում, քա նի 
որ մի կող մից՝ զար գա ցած կոոր դի նա ցի ան թույլ է տա լիս, որ ե րե խան 
հա ջո ղու թյամբ զբաղ վի այս մար զաձևե րով, մյուս կող մից՝ դրանք ի րենց 
հեր թին նպաս տում են ե րե խայի ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի հե տա
գա զար գաց մա նը:

Սա կայն ծնող նե րը պետք է գի տակ ցեն, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան տա
րի քում ե րեխայի կմախքն ու հո դե րը դեռ վեր ջնա կա նա պես չեն զարգա
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ցել, և այդ պատ ճա ռով ֆի զի կա կան մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա րող 
է հան գեց նել լուրջ վնաս վածք նե րի:

Չ պետք է մո ռա նալ նաև, որ դպ րո ցը և ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու
նը ե րե խայի հա մար նոր, ան սո վոր կեն սաձևի սկիզբ է, ուս տի մի ա ժա
մա նակ բազ մա զան խմ բակ նե րում ե րե խային ծան րա բեռ նե լը նպա տա
կա հար մար 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

Ան շուշտ, կան ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ այս տա րի քի տղա նե րի և 
աղ ջիկ նե րի շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման մեջ: Օ րի նակ՝ 
յոթ տա րե կա նում տղան կա րող է գն դա կը նե տել մո տա վո րա պես 10,5 
մետր, տա սը տա րե կա նում այդ տա րա ծու թյու նը եր կու ան գամ մե ծա նում 
է, ի սկ տաս ներ կու տա րե կա նում՝ ե րեք ան գամ: Ը նդ ո րում՝ մե ծա նում է 
նաև նետ ման ճշգր տու թյու նը, դի պու կու թյու նը: Նմա նա տիպ ա ռա ջըն
թաց գրան ցում են նաև աղ ջիկ նե րը՝ գն դա կը դի պուկ նե տե լու և որ սա լու 
գոր ծում: Բայց աղ ջիկ նե րի մոտ ա վե լի փոքր է գն դա կի նետ ման հե ռա
վո րու թյու նը:

Սա կայն այս տա րի քում, մինչև սե ռա կան հա սու նա ցու մը, շար ժո ղա
կան հմ տու թյուն նե րի սե ռային տար բե րու թյուն ներն ա վե լի շատ պայ
մա նա վոր ված են կյան քի սո ցի ա լա կան պայ ման նե րով և մշա կու թային 
ա կնկա լիք նե րով, քան ֆի զի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով: Այդ տար
բե րու թյուն ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են ե րե խայի այս կամ այն 
շար ժո ղա կան հմ տու թյու նը մար զե լուն տրա մադր վող ժա մա նա կի և ջան
քե րի հետ՝ ան կախ ե րե խայի սե ռից:
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2.3. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՀԱՃԱԽ ԴԺԳՈՀՈՒՄ 
ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ԱՆՀԱՆԳՍՏԱցՆՈՂ ցԱՎԵՐԻց

Տա րի քային այս շր ջա նում, մարմ նի մե ծաց մա նը զու գա հեռ, տե ղի է 
ու նե նում ոս կոր նե րի ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան ա ճ: Այս գոր ծըն թա ցը 
եր բեմն կա րող է ու ղեկց վել վեր ջույթ նե րում ու ժե ղա ցող ցա վե րով: Վեր
ջույթ նե րի ան զգա յա ցու մը և ոս կոր նե րում նվա ցող ցա վը հա ճախ ան
հանգս տաց նում են ե րե խա նե րին գի շեր նե րը և նրանց տհաճ ա պրում ներ 
պատ ճա ռում:

Հարկ է հի շել, որ դա օր գա նիզ մի բնա կա նոն ռե ակ ցի ան է, պա տաս
խան՝ հա սա կի ա վե լաց մա նը: Մի ՛ ան հանգս տա ցեք և ե րե խա նե րին էլ ան
պայ ման հանգս տաց րեք՝ բա ցատ րե լով, թե ի նչ է տե ղի ու նե նում ի րենց 
օր գա նիզ մում:

2.4. ՆՈՐՄԱ՞Լ Է, ԱՐԴՅՈՔ, ԵՐԲ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆցԻՆ 
ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ԳՐԵԼ

Գ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րի մեծ մա սը զար գա նում 
է 5–6 տա րե կա նում. մանր մկան նե րի զար գա ցում, տե սո ղա կան–շար ժո
ղա կան կոոր դի նա ցի ա և այլն: Դրանք ա րա գո րեն զար գա նում են շնոր
հիվ այն ու նա կու թյուն նե րի, ո րոնք ե րե խա նե րը ձեռք են բե րում տա նը և 
ման կա պար տե զում, ե րբ մե ծա հա սակ նե րը զա նա զան խա ղեր են սո վո
րեց նում ե րե խա նե րին (մատ նա խաղ, թե լա խաղ, մատ նա թատ րոն, ստվե
րային թատ րոն և այլն), թուղթ ու մա տիտ են տրա մադ րում՝ նկա րե լու, 
գու նա վո րե լու, եզ րագ ծե լու, մկ րատ՝ թղ թից ե րկ րա չա փա կան տար բեր 
ձևեր, կեն դա նա կան և բու սա կան զար դա նախ շեր կտ րա տե լու, կավ և 
փա փուկ նյու թեր՝ քան դա կե լու, հա մա կար գիչ՝ ստեղ նա շա րի վրա տա ռե
րը ճա նա չե լու և մատ նե րը վար ժեց նե լու հա մար:

Ն մա նա տիպ պա րապ մունք նե րի ար դյուն քում ե րե խա նե րը սո վո րում 
են մաս նիկ ներ գրել, շր ջան, քա ռա կու սի, ե ռան կյուն գծել: Ը նդ ո րում՝ 
յու րա քան չյուր ա ռա վել բարդ ե րկ րա չա փա կան մար մին պա հան ջում է 
ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված տե սո ղա կան–շար ժո ղա կան կոոր դի նա
ցի ա, ո րին ե րե խա նե րը պետք է հաս նեն մինչև գրել սո վո րե լը: Սա կայն 
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նոր մալ է, որ ո րոշ լի ո վին բնա կա նոն զար գա ցող ե րե խա ներ մինչև 7 տա
րե կա նը չեն կա րո ղա նում նկա րել գծիկ ներ կամ ա ռան ձին տա ռեր գրել:

Ն շենք նաև, որ մանր շարժողականության զար գա ցու մը կարևոր է ոչ 
մի այն ու ոչ այն քան գրե լու կա րո ղու թյան զար գաց ման հա մար, որ քան 
հան գեց նում է գլ խու ղե ղի կեղևի ճա կա տային հատ վա ծի ա ռա վել ար դյու
նա վետ ֆունկ ցի ո նալ գոր ծու նե ու թյա նը: Հայտ նի է, որ գլ խու ղե ղի հենց 
այս հատ վածն է պա տաս խա նա տու մտա ծո ղու թյան ու գի տակ ցու թյան 
զար գաց ման, կա մային վար քի ձևա վոր ման հա մար: Ի սկ ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան գրա վա կա նը հենց ե րե խայի կա
մային վար քի ձևա վո րումն 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…

Այս տեղ խոս քը հեր թա կան տա րի քային ճգ նա ժա մի մա սին է: Այս 
ճգնա ժա մը ե րե խայի սո ցի ա լա կան ես–ի ձևա վոր ման ժա մա նա կաշր
ջանն է, ո րը ե րե խայի կող մից գի տակց վում է որ պես սե փա կան տե ղի ըն
կա լում սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում (Լ. Բո ժո վիչ):

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը ման կու թյան գա գաթ նա կետն է, չնա
յած որ այս տա րի քում ե րե խան պահ պա նում է դեռևս ի րեն հա տուկ ման
կամ տու թյու նը, թեթևամ տու թյու նը, սա կայն նաև սկ սում է սպառ վել նա
խադպ րո ցա կա նին բնո րոշ ան մի ջա կա նու թյու նը, ե րե խան ձեռք է բե րում 
վար քի նոր տրա մա բա նու թյուն:

Գա լով դպ րոց՝ ե րե խան ոչ մի այն գի տե լիք ներ, հմ տու թյուն ներ և կա
րո ղու թյուն ներ է ձեռք բե րում, այլև նոր սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ՝ 
ա շա կեր տի կար գա վի ճակ, և սրա հետ կապ ված, փոխ վում են ե րե խայի 
հե տաքրք րու թյուն նե րը, ար ժեք նե րը, ո ղջ կյան քի դր ված քը:
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Ե րե խան ձեռք է բե րում նոր սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում, ո րը պայ մա
նա վոր ված է մե ծա հա սա կի կող մից բարձր գնա հատ վող ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան հետ: Փոխ վում են ե րե խայի մո տե ցում նե րը, և այդ ներ
քին դիր քո րո շու մը հան գեց նում է ի նք նա գի տակ ցու թյան փո փո խու թյա նը, 
ո րի հետևան քով էլ ե րե խայի մեջ տե ղի է ու նե նում ար ժեք նե րի վե րագ նա
հա տում: Այն ա մե նը, ին չը կապ ված է ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ, 
ե րե խայի հա մար դառ նում է ա ռա վել կարևոր:

Այս տա րի քի ճգ նա ժա մի ըն թաց քում, ը ստ հայտ նի հո գե բան Լ. Վի
գոտս կու, ե րե խայի մոտ ի հայտ է գա լիս զգաց մունք նե րի, հույ զե րի, ապ
րում նե րի ը նդ հան րա ցում: Հա ջո ղու թյուն նե րի կամ ան հա ջո ղու թյուն նե
րի շղ թան, ա մեն ան գամ գրե թե նույն ձևով կրկն վե լով, հան գեց նում է 
ո րո շա կի ա ֆեկ տային հա մա կար գե րի ստեղծ մա նը՝ ան լի ար ժե քու թյուն, 
ոտ նա հար ված ի նք նա սի րու թյուն, ստո րա ցում, կամ ը նդ հա կա ռա կը՝ գի
տա կու թյան, բա ցա ռի կու թյան, սե փա կան նշա նա կա լի ու թյան զգա ցում: 
Ի հար կե, այդ կա ռույց նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում կամ վե
րա նում են, սա կայն ո րոշ կա ռույց ներ, հա մա պա տաս խան ի րա վի ճակ նե
րով և գնա հա տում նե րով, կա րող են ամ րա գր վել ե րե խայի անձ նա վո րու
թյան կա ռույ ցում՝ ներ գոր ծե լով նրա ի նք նագ նա հատ ման մա կար դա կի 
վրա: Շնոր հիվ ա ֆեկտ նե րի ը նդ հան րու թյան ե րե խայի վար քում դրսևոր
վում է նոր տրա մա բա նու թյուն:

Ն շենք նաև, որ այդ ա ֆեկտ նե րը կա րող են կապ վել մի մյանց հետ, 
բախ վել: Զգաց մուն քային ո լոր տի նման բար դա ցու մը հան գեց նում է 
ե րե խայի ներ քին աշ խար հի ա ռա ջաց մա նը, ո րն ա մենևին էլ ար տա քին 
աշ խար հի հայե լան ման կրկ նա պատ կե րը չէ: Չնա յած որ ար տա քին դեպ
քերն ու ի րա դար ձու թյուն նե րը կազ մում են նրա ապ րում նե րի բո վան դա
կու թյու նը, բայց դրանք յու րա տիպ ձևով են բեկ վում ե րե խայի գի տակ ցու
թան մեջ: Այդ ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին հուզական պատ կե րա ցում
նե րի ձևա վո րու մը կախ ված է ե րե խայի զգաց մուն քային տրա մա բա նու
թյու նից, սպա սում նե րից և հա վակ նու թյուն նե րի մա կար դա կից: Օ րի նակ՝ 
միևնույն դրա կան գնա հա տա կա նը կա րող է տար բեր հու զա կան ար ձա
գանք ու նե նալ: Մի ա շա կեր տի մեջ այն կհա րու ցի ու րա խու թյուն, մյու սի 
մեջ՝ տխ րու թյուն, մեկն այն կըն դու նի որ պես հա ջո ղու թյուն, մյու սը՝ ան
հա ջո ղու թյուն:
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Մյուս կող մից էլ ե րե խայի ներ քին կյանքն ու ապ րում ներն ի րենց հեր
թին ազ դում են նրա վար քի, հետևա բար նաև՝ ար տա քին աշ խար հի հետ 
նրա հա րա բե րու թյուն նե րի վրա:

Ե րե խայի ներ քին և ար տա քին աշ խարհ նե րի այդ տար բե րա կու մը 
պայ մա նա վոր ված է նրա վար քի կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րով: 
Ա ռա ջա նում է վար քի ներ քին կողմ նո րո շիչ հիմք՝ մի օ ղակ ի նչ–որ բան 
ա նե լու ցան կու թյան և ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև:

Վար քի ներ քին կողմ նո րո շի չը դրսևոր վում է եր կու տե սան կյու նով՝ ին
տե լեկ տուալ և հու զա կան: Ին տե լեկ տուալ ա ռու մով այն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ե րե խային ա ռա վել հա մար ժե քո րեն գնա հա տել սե փա կան ա րար քը՝ 
ար դյու նա վե տու թյան և հետևան քի տե սան կյու նից: Ի սկ հու զա կան ա ռու մով 
այն ո րո շում է նաև ա րար քի ան ձնային ի մաս տը, նրա տե ղը ե րե խայի՝ շր ջա
պա տող նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում:

Սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում ի մաս տային կողմ նո րո շու մը դառ
նում է ե րե խայի ներ քին կյան քի կարևոր կող մը: Մի ա ժա մա նակ այն բա
ցա ռում է իմ պուլ սայ նու թյու նը և ան մի ջա կա նու թյու նը: Ե րե խան ար տա
քուստ ար դեն այն պի սին չէ, ի նչ պես ներ քուստ. մինչև գոր ծե լը մտո րում է 
(«ան մի ջա կա նու թյան կո րուստ»), սկ սում է թաքց նել իր մտ քերն ու ե րկմ
տու թյուն նե րը (« շին ծու վարք»), աշ խա տում է ցույց չտալ շր ջա պա տող նե
րին, որ ին քը վատ է զգում (« դա ռը կոն ֆե տի» ախ տա նիշ):

Տա րի քային այս ճգ նա ժա մին բնո րոշ ե րե խայի ներ քին և ար տա քին 
աշ խարհ նե րի տար բե րակ ման վե րը նշ ված դրսևո րում նե րը, ի նչ պես նաև 
կա մա կո րու թյան, ա ֆեկ տային ռե ակ ցի ա նե րի հա կու մը սկ սում են վե
րա նալ, ե րբ ե րե խան դուրս է գա լիս ճգ նա ժա մից և մտ նում տա րի քային 
զար գաց ման նոր փուլ:

2.6. ԻՆՉպԵ՞Ս ԱՐԹՆԱցՆԵԼ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՄԱՆ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Մինչև դպ րոց գա լը և դպ րո ցա կան ու սուց ման սկզբ նա կան շր ջա նում 
ե րե խայի մեջ ա ռա ջա նում է հե տաքրք րու թյուն ը նդ հան րա պես դպ րո ցի, 
դպ րո ցա կան կյան քի ար տա քին դրսևո րում նե րի նկատ մամբ. դպ րո ցի 
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շենք, դա սա սե նյակ, դպ րո ցա կան հա մազ գեստ, պա յու սակ, զա նա զան 
գրե նա կան պի տույք ներ, նոր տպա վո րու թյուն ներ և ըն կեր ներ և այլն: 
Ու սում նա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը (կար դալ, գրել, հաշ վել…) 
զու գա հեռ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հե տաքրք րու թյուն նե րը հետզ հե տե 
ար տա քին ո լոր տից տե ղա փոխ վում են ներ քին ո լորտ՝ վե րած վե լով ու
սում նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի՝ ի նչ–որ նոր բան ի մա նա լու, նոր գի
տե լիք ներ ձեռք բե րե լու ձգտ ման:

Ե րե խան, ան շուշտ, ծն վում է հե տաքրք րա սեր և ե ռան դով լի: Նրա հե
տաքրք րու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած է կողմ նո րո շիչ հե տա զո տո ղա կան 
ռեֆ լեք սը, ո րը ռուս ֆի զի ո լոգ Ի վան Պավ լովն ան վա նում է՝ «ի՞նչ է սա»: Ե թե 
հե տա գա յում ե րե խան՝ որոշակի կրտ սեր դպ րո ցա կա նը, հե տաքրք րու թյուն 
չի դրսևո րում ուս ման նկատ մամբ, ա պա սա օ րի նա չափ չէ, ուս տի բնա կան է, 
որ այս հան գա ման քը մտա հո գում է ու սու ցիչ նե րին և ծնող նե րին:

Որ պես զի կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ի մա ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը 
ձևա վոր վեն և ամ րապնդ վեն, հար կա վոր է հաշ վի առ նել ե րե խայի ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պման բազ մա թիվ հան գա մանք ներ:

1. Կապ ար դեն ի մա ցա ծի և նոր ձեռք բեր վող գի տե լի քի միջև. 
հնի և նո րի հա րա բե րակ ցում: Բո լո րո վին նոր տե ղե կու թյուն նե րը 
ե րե խայի մեջ հե տաքրք րու թյուն չեն ա ռա ջաց նում, քա նի որ նա պետք 
է ի նչ–որ բան ու նե նա հա մե մա տե լու, նմա նու թյունն ու տար բե րու թյու նը 
գտ նե լու, ի նչ–որ հիմք՝ նո րը կա ռու ցե լու հա մար: Նոր տե ղե կու թյուն նե րը, 
նոր ու սում նա կան նյու թը «օ դում կախ ված» չպետք է լի նեն, այլ ան պայ
ման պետք է հեն վեն ե րե խայի ար դեն ու նե ցած գի տե լիք նե րի վրա:

Բա ցի այդ, ան ծա նոթ նյու թը ե րե խայի մեջ դրա կան հու զա կան դիր քո
րո շում չի ա ռա ջաց նում, մինչ դեռ դրա կան հույ զե րով հա մեմ ված ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը մե ծա պես նպաս տում է յու րաց ման ար դյու նա
վե տու թյա նը:

2. Նա խա ձեռ նու թյան և ակ տի վու թյան խրա խու սում: Որ պես
զի ու սում նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը ձևա վոր վեն ու ամ րապնդ վեն, 
հար կա վոր է կարևո րել կամ շեշ տադ րել ե րե խայի սե փա կան նա խա ձեռ
նու թյու նը և սե փա կան ակ տի վու թյու նը: Ե րե խան ա ռա վել հե տաքրքր ված 
ու հա ճույ քով է մաս նակ ցում այն գոր ծու նե ու թյա նը, ո րն ի նքն է նա խա
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ձեռ նում և ո րում ի նքն ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նի: Ի նչ–որ բան ա նե լով 
սո վո րե լու գա ղա փա րը հատ կա պես ար դյու նա վետ է այս տա րի քի ե րե
խա նե րի հա մար:

3. Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ հա ջո ղու թյան ա պա
հո վում: Ե րե խայի ու սում նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը ձևա վոր վում և 
զար գա նում են այս կամ այն գոր ծու նե ու թյան մեջ հա ջո ղու թյան հաս նե
լու դեպ քում: Այ սինքն՝ հե տաքրք րու թյուն ներն ու ղիղ հա մե մա տա կան են 
հա ջո ղու թյա նը:

Յու րա քան չյուր, թե կուզ փոքր հա ջո ղու թյուն ոգևո րում է ե րե խային և 
հա ջորդ քայլն ա նե լու խթան դառ նում: Ե րե խային պար բե րա բար « հա ջո
ղու թյան հա մը» զգա լու ա ռիթ ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ պետք է տալ, 
ուս տի հատ կա պես ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում 
պետք է հետևել, որ ա ռա ջադ րանք նե րը լի նեն պարզ և մատ չե լի, ոչ ծա
վա լուն, որոշակի ու հաս կա նա լի, ե րե խային մոտ ու ծա նոթ:

4. Ու սու ցա նո ղի դրա կան ա կն կա լիք նե րը ե րե խայից: Կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի հե տաքրք րու թյուն ներն ամ րապնդ վում են, ե րբ, ի դեմս 
ու սուց չի, ծնող նե րի, ե րե խան տես նում է բա րյա ցա կամ, հո գա տար ան
ձի, ո րը հա վա տում է իր հա ջո ղու թյա նը, վս տա հում է իր ու ժե րին, շա
հագրգռված է իր հա ջող ու սում նա ռու թյան գոր ծում:

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 սո վո րե լու և հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար ե րե խան պետք է հե
տաքրքր վի դպ րո ցով ու դա սե րով: Այդ հե տաքրք րու թյուն նե րը խթա նե լու 
հա մար նախ և ա ռաջ հար կա վոր է հաս կա նալ ու հաշ վի առ նել կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի հե տաքրք րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ նրա 
ու սում նա կան, ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը դպ րո ցում կամ տա նը 
կազ մա կեր պե լիս:
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ա) Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հե տաքրք րու թյուն նե րին բնո րոշ է 
ըն դօ րի նա կու մը.

Հետևա բար, ու սում նա կան գործըն թա ցը կազ մա կեր պե լիս ու սու ցա
նողն ին քը (ու սու ցի չը, ծնո ղը) պետք է օ րի նակ ծա ռայի որ պես սո վո րող, 
հե տաքրքր վի այն ա մե նով, ին չով ու զում է, որ հե տաքրքր վեն իր սա նե րը 
և ա նի այն, ի նչ ու զում է, որ ա նեն: Այ սինքն՝ ու սու ցի չը, ծնո ղը նույն պես 
պետք է հան դես գան նաև որ պես սո վո րող: Չպետք է մո ռա նալ այն հան
գա ման քը, որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հա մար մե ծա հա սակ նե րը, հատ
կա պես ու սու ցի չը հե ղի նա կու թյուն և օ րի նակ ե ն: Ո ւս տի ցան կա լի է, որ 
հանձ նա րա րու թյուն ներ տա լով ե րե խա նե րին՝ ու սու ցիչն ի նքն էլ կա տա
րի ա ռա ջադ րան քը, ի նքն էլ ներ կա յաց նի իր աշ խա տան քը, մաս նակ ցի 
ա շա կերտ նե րի խմ բային քն նար կում նե րին, մո տե նա նրանց, ու շա դիր լսի 
մտքե րը, մաս նակ ցի աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը:

բ) Մա կե րե սայ նու թյուն և ցր վա ծու թյուն.

Այս տա րի քում ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րին բնո րոշ են մա
կե րե սայ նու թյունն ու ցր վա ծու թյու նը: Նրանք չեն կա րո ղա նում տևա կան 
ժա մա նակ զբաղ վել միևնույն գոր ծու նե ու թյամբ, կենտ րո նա նալ նույն 
խնդ րի վրա, սահ մա նա փակ վում են երևույթ նե րի ար տա քին բնու թագ
րում նե րով ու դրսևո րում նե րով:

Հետևա բար, ան հրա ժեշտ է թե՛ դա սե րի ըն թաց քում, թե՛ տա նը պար
բե րա բար փո խել ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը. ըն թեր ցե լուց 
ան ցում կա տա րել գրե լուն, նկա րե լուն, պատ մե լուց՝ եր գե լուն, խա ղա լուն 
և այլն: Ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի նաև միևնույն ու սում նա կան խն դի րը, 
հար ցը, երևույ թը ներ կա յաց նել տար բեր ե ղա նակ նե րով, ու սում նա սի րել 
տար բեր կող մե րով, քն նար կել տար բեր դա սե րին, տար բեր ի րա վի ճակ
նե րում, օգ տա գոր ծել մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը:

գ) Ուղղ վա ծու թյուն դե պի մո տա կա ար դյունքը.

Այս տա րի քում որ քան ե րե խայի հա մար մոտ ու տե սա նե լի է իր գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քը, այն քան մեծ է դրա նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը: 
Ո ւս տի նպա տա կա հար մար է ե րե խային ներգ րա վել փոք րիկ, կար ճա
ժամ կետ, որոշակի, շո շա փե լի ար դյունք ա կն կա լող գոր ծու նե ու թյան մեջ:
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Այս տե սան կյու նից ե րե խա նե րին պետք է ա ռա ջար կել այն պի սի հանձ
նա րա րու թյուն ներ ու ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնց կա տա րու մը շատ ժա մա
նակ չի խլի. կարճ պատմ վածք ներ, հատ ված նե րի բա ժան ված տեքս տեր, 
փոք րիկ գրա վոր աշ խա տանք ներ, մեկ–եր կու գոր ծո ղու թյամբ խն դիր ներ՝ 
ար դյունքն ա րագ տես նե լու և իր աշ խա տան քից բա վա կա նու թյուն ստա
նա լու հա մար: Կարևոր է ան գամ այն, որ ու սում նա կան նյու թե րը՝ գր քե րը, 
տետ րե րը ե րե խա նե րին « վա խեց նե լու» կամ ձանձ րաց նե լու չափ հաս
տա փոր չլի նեն:

Մեկ այլ է ա կան հան գա մանք ևս. ե րե խա նե րի հար ցե րին տր վող պա
տաս խան նե րը նույն պես պետք է լի նեն կարճ, հա մա ռոտ, հաս կա նա
լի: Պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, որ այդ պա տաս խան ներն ա վե լի շատ 
պետք է ուղ ղոր դեն ե րե խային՝ չզր կե լով նրան պա տաս խա նի թե կուզ 
ի նչ–որ մասն ի նք նու րույն գտ նե լու, հայտ նա գոր ծե լու հա ճույ քից:

Ու սում նա կան հրա հանգ նե րը հատ կա պես ու սում նա ռու թյան սկզբ նա
կան շր ջա նում պետք է լի նեն մե կա կան գոր ծո ղու թյուն են թադ րող, ա մեն 
ան գամ պետք է տալ մի այն մեկ հարց, հար ցե րը նպա տա կաուղղ ված լի
նեն մեկ խնդ րի, մեկ երևույ թի:

դ) Սե փա կան կեն սա փոր ձին մոտ լի նե լու հան գա ման քը.

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ա ռա վել մեծ հե տաքրք րու թյուն է դրսևո րում այն ա մե նի նկատ մամբ, ին
չը մոտ է կամ բխում է իր սե փա կան կեն սա փոր ձից: Այս խնդ րի լուծ ման 
ա ռա վել ար դյու նա վետ տար բե րակ նե րից մե կը ոչ մի այն ու սում նա կան 
նյու թը, գի տե լի քը, հմ տու թյու նը ե րե խայի կեն սա փոր ձին ա ռն չելն է, այլ 
նաև հենց ե րե խայի կեն սա փոր ձը դա սա րան բե րե լը: Այս պես, օ րի նակ՝ 
ե թե դա սագր քում զե տեղ ված լու սան կա րի մա սին ե րե խան գի տի մի այն 
այն, ի նչ տես նում է, ա պա իր ծնն դյան օր վա կամ ըն տա նե կան ճամ փոր
դու թյան որևէ դր վագ պատ կե րող լու սան կա րի մա սին նա բազ մա թիվ բա
ներ կա րող է պատ մել, ո րոնք « կադ րից դուրս» են մնա ցել:
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2.8. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ ԴԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ե րե խային նա խա պատ րաս տե լով և տրա մադ րե լով ու սում նա կան աշ
խա տան քին՝ ու սու ցի չը պետք է բա րյա ցա կա մու թյուն դրսևո րի, զերծ մնա 
նկա տո ղու թյուն նե րից՝ փո խա րի նե լով դրանք հատ կա պես ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ցան կու թյուն նե րով և խրա խու սան քով: 
Չ պետք է մո ռա նալ, որ վեց տա րե կան ե րե խայի՝ սո վո րե լու ա մե նաա ռաջ
նային և կարևոր դր դա պատ ճա ռը, շար ժա ռի թը ու սուց չի կող մից ե րե
խայի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը տր վող բարձր գնա հա տա կանն է, 
ի սկ ծնող նե րի, մե ծա հա սակ նե րի կող մից՝ խրա խու սան քը:

Դա սի հիմ նա կան մա սը պետք է բա ժա նել հատ ված նե րի, այ սինքն՝ 
մի քա նի փոխ կապ ակցված մա սե րի, ո րոնց ըն թաց քում ե րե խան պետք 
է զբաղ ված լի նի գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րով: Օ րի նակ՝ ըն դու նե լի 
չէ, որ ե րե խան ամ բողջ դա սի ըն թաց քում ա նընդ հատ գրի կամ կար դա, 
քա նի որ այս տա րի քում ե րե խայի հա մար բարդ է նույն գոր ծու նե ու թյամբ 
տևա կա նո րեն զբաղ վե լը: Չպետք է մո ռա նալ, որ վեց տա րե կա նում ե րե
խայի ու շադ րու թյու նը դեռևս ոչ կա մային է և աչ քի է ը նկ նում ոչ մեծ ծա
վա լով, ուս տի ե րե խան դժ վա րա նում է ու շադ րու թյու նը եր կար ժա մա նակ 
կենտ րո նաց նել որևէ մեկ գոր ծու նե ու թյան վրա, ա րագ հոգ նում է և շեղ
վում: Այս դեպ քում կա րե լի է գրե լու ա ռա ջադ րան քը փո խա րի նել, օ րի
նակ, կտ րատ ված տա ռե րի հետ աշ խա տան քով, տա ռե րը սե ղա նի վրա 
դա սա վո րե լով և այլն: Ըն թեր ցա նու թյու նը կա րե լի է փո խա րի նել տեքս
տին ա ռնչ վող պատ կեր ներ նկա րե լով, նկար նե րը պատ մե լով կամ ե րաժշ
տու թյան ունկնդր մամբ:

Գ րել սո վո րեց նե լուն զու գա հեռ ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել ձեռ քի 
մանր մկան նե րը զար գաց նող հա տուկ վար ժանք ներ՝ նկա րա զար դում, գու
նա վո րում, մեր սում, մատ նե րի մա ր զում և այլն: Ու սու ցիչն իր զի նա նո ցում 
ու նի բազ մա թիվ նման վար ժու թյուն ներ, սա կայն շատ հա ճախ մո ռա նում է 
ան ցկաց ման ա մե նա կարևոր կա նո նի՝ հա մա կարգ վա ծու թյան մա սին:

Պար տա դիր է, որ դա սի ա ռան ձին կա ռուց ված քային տարր դառ նան 
խա ղը, ստեղ ծա գոր ծա կան կամ մո դե լա վոր ման աշ խա տանք նե րը: Նկար
նե րի, պատ կեր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը կա րե լի է հա ջո ղու թյամբ զու
գոր դել պատ մե լու, ի սկ գրա վոր աշ խա տան քը՝ խմ բային զրույ ցի հետ:
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Ա ռա ջին դա սա րա նում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լիս 
ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ այս տա րի քի ե րե խա նե րին բնո րոշ է ակ
նա ռու–պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, այ սինքն՝ շր ջա կա մի ջա վայ րը և 
դրա նում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը պատ կե րա վոր ներ կա յաց նե լու 
կա րո ղու թյու նը: Ե րե խան աշ խա տում է գծապատկեր նե րով և մո դել նե
րով՝ հեն վե լով իր պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան վրա: Հաշ վի առ նե լով 
այդ հան գա ման քը՝ ու սու ցի չը պետք է դա սե րի ժա մա նակ ստեղ ծի պատ
կե րա վո րու թյան վրա հիմն ված գոր ծու նե ու թյուն. նկա րել, մո դե լա վո րել, 
գծապատկեր ներ լրաց նել և այլն: Նման գոր ծու նե ու թյու նը հիմք է ծա ռա
յում մտա ծո ղու թյան ա ռա վել բարդ ձևե րի զար գաց ման հա մար:

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

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում ըն կա լու մը բա վա կա նա չափ զար գա
ցած է, ո րի պատ ճա ռով էլ ե րե խան եր բեմն շփո թում է ի րար նման տա ռե
րը և թվե րը (օր.՝ 6 և 9, Ո և Ս): Չնա յած նա կա րող է նպա տա կաուղղ ված 
զն նել ա ռար կա նե րը և նկար նե րը, սա կայն, ի նչ պես նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում, ա ռա ջին հեր թին ա ռանձ նաց նում է ա ռա վել աչ քի ը նկ նող 
հատ կու թյուն նե րը՝ հիմ նա կա նում գույ նը, ձևը և մե ծու թյու նը: Կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րին, հատ կա պես ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րին, ա ռա վե լա
պես գրա վում են վառ, գու նեղ, ան սո վոր ա ռար կա ներն ու պատ կեր նե րը: 
Հենց սա նկա տի ու նե նա լով՝ շատ ու սու ցիչ ներ աշ խա տում են ու սուց ման 
մի ջոց նե րին ա ռանձ նա հա տուկ գրավ չու թյուն տալ՝ փոր ձե լով ե րե խա նե
րի հա մար դա սը դարձ նել ա ռա վել հե տաքր քիր:

Սա կայն, նպա տա կա հար մար չէ չա րա շա հել զն նա կա նու թյան սկզ բուն քը 
և այն դի դակ տի կա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ու սուց ման սոսկ 
ար տա քին գրավ չու թյու նը: Այս տեղ հարկ է հի շել, որ բա վա կա նին զար գա
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ցած ըն կալ մա նը զու գա հեռ կրտ սեր դպ րո ցա կա նը դեռևս աչ քի չի ը նկ նում 
հաս տա տուն, կա յուն ու շադ րու թյամբ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով վառ, գու նեղ, 
բայց ու սում նա կան խնդ րի տե սա կե տից ոչ է ա կան ման րա մաս նե րը կա րող 
են ա րագ գրա վել ե րե խայի ու շադ րու թյու նը՝ շե ղե լով ու սում նա կան խնդ րից:

Օ րի նակ՝ դա սը վա րում է ոչ թե ու սու ցի չը, այլ Գի տու նի կը (Ան գե տի կը, 
Ին չուի կը, Չի կա րե լին կամ այլ հե քի ա թային հե րոս ներ): Ե րե խան սկ սում 
է խա ղալ հե րո սի հետ՝ շեղ վե լով դա սից, դառ նում է ա նու շա դիր: Կամ՝ 
դա սա րա նի պա տե րին կախ ված են նկար ներ, պաս տառ ներ, ո րոնք կապ 
չու նեն օր վա դա սի նյու թի, թե մայի հետ և ե րե խային շե ղում են դա սից: 
Ի սկ ե թե նկար ներն ու պաս տառ նե րը տևա կան ժա մա նակ են կախ ված 
մնում պա տե րին, ե րե խան դա դա րում է նկա տել դրանք: Ա մեն դեպ քում 
էլ դրանք, որ պես ու սուց ման հնար կամ զն նա կան նյութ, չեն կա տա րում 
ի րենց դի դակ տի կա կան խն դի րը:

Դպ րոց նե րում հա ճախ պա տե րը հա մա տա րած զար դար ված են գե
ղե ցիկ գր ված ու ձևա վոր ված պաս տառ նե րով, զա նա զան նկար նե րով, լո
զունգ նե րով՝ ա կն կա լե լով լու ծել կր թա կան, դաս տի ա րակ չա կան խն դիր
ներ: Դրանք հա ճախ, « դա տա պարտ վե լով հա վեր ժու թյան», խու նա նում ե ն՝ 
կորց նե լով ի րենց նախ կին գրավ չու թյու նը, եր բեմն էլ ե րե խա նե րի կող մից 
պա տա ռոտ վում և խզբզ վում ե ն՝ հա րու ցե լով մե ծա հա սակ նե րի հան դի մա
նան քը: Խն դիրն այն է, որ զգա յա կան եր կա րատև ներ գոր ծու թյու նը բե րում 
է զգա յա կան հար մար ման, և ե թե պաս տառ նե րը ժա մա նա կին չեն փոխ
վում կամ ցու ցադ րա կան պա րա գա ներն ա նընդ հատ աչ քի ա ռաջ են, բա ցի 
այն, որ դա դա րում են կր թա կան խն դիր լու ծել, հա ճախ ան գամ հա կա ռակ 
ար դյունք են տա լիս՝ « բու մե րան գի է ֆեկտ» են ու նե նում:

Ուս տի տար րա կան դա սա րան նե րում աշ խա տե լիս ու սու ցի չը զն նա կան 
մի ջոց նե րի և նյու թե րի իր պա շա րից ա մեն ան գամ պետք է խնամ քով ը նտ
րի ու կի րա ռի այն պա րա գա նե րը, ո րոնք ար տա ցո լում են ա ռար կա նե րի, 
երևույթ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող այն կա պերն ու հա րա բե րու թյուն
նե րը, ո րոնք է ա կան են տվյալ դա սի հա մար: Յու րա քան չյուր զն նա կան 
նյու թի, ա ռար կայի կի րա ռու մը նպա տա կային ու ար դա րաց ված պետք է 
լի նի՝ ուղղ ված տվյալ դի դակ տի կա կան խնդ րի լուծ մա նը: Ցան կա ցած շե
ղող «զ վար ճա լի» կամ « գու նա գեղ» ման րա մասն պետք է բա ցառ վի:
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Այս պի սով՝ զն նա կան նյու թե րի ու պա րա գա նե րի կի րա ռու մը պետք է 
բա վա րա րի մի քա նի կարևոր պա հանջ նե րի.

• դի դակ տի կա կան. պետք է ուղղ ված լի նի որոշակի ու սում նա կան 
խնդ րի լուծ մա նը,

• դի նա միկ. ժա մա նա կին փո խա րին վի նո րե րով կամ փո փոխ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի,

• տե սա նե լի. փակց ված լի նեն ե րե խայի աչ քի մա կար դա կից ոչ բարձր 
և լի նեն ըն թեռ նե լի (բա վա կա նա չափ մեծ տա ռե րով),

• հա սա նե լի. ե րե խա նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ցան
կա ցած ժա մա նակ աշ խա տել դրան ցով և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ
քում, փո փո խու թյուն ներ ա նել:

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 հազ վա դեպ ու սու ցիչ նե րը, ծնող նե րը, մեղմ ա սած, ան տե սում են 
« Կեր պար վեստ», «Երգ–ե րաժշ տու թյուն», « Տեխ նո լո գի ա» ու սում նա կան 
ա ռար կա նե րի դա սե րը: Ու սու ցիչ ներն օգ տա գոր ծում են այդ դա սա ժա
մե րը՝ լրա ցու ցիչ մայ րե նի կամ մա թե մա տի կա պա րա պե լու հա մար: Եվ 
դա փոր ձում են հիմ նա վո րել ա ռա ջին  դա սա րան ցի նե րի «դպ րո ցա կան» 
տի պի մտա ծո ղու թյու նը (խոս քային–տ րա մա բա նա կան) հնա րա վո րինս 
շուտ ձևա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Սա կայն այս դեպ քում, ե րբ ան
տես վում են ակ նա ռու–պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան զար գաց ման փու
լե րը, ձևա վոր վում է ա ղա վաղ ված տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն, ո րը 
չի հեն վում ակ նա ռու պատ կե րա ցում նե րի վրա:
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Մինչ դեռ ,հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն, «երկ րոր
դա կան» թվա ցող ա ռար կա նե րի դա սե րը (ն կար չու թյուն, ե րաժշ տու թյուն, 
տեխ նո լո գի ա) ե րե խայի մտա ծո ղու թյան, երևա կա յու թյան զար գաց ման 
հզոր մի ջոց ներ ե ն: Այդ ա ռար կա նե րի ու սուց ման ժա մա նակ ե րե խա նե րը 
գործ են ու նե նում բազ մա պի սի գծա կար գե րի ու մո դել նե րի հետ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա նո նա կար գել, դա սա կար գել երևույթ ներն 
ու հաս կա ցու թյուն նե րը, գոր ծո ղու թյուն ներ են կա տա րում ա ռար կա նե րի 
կամ նրանց փո խա րի նող նե րի հետ, ի նչն էլ նպաս տում է երևա կա յու թյան 
ու ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան զար գաց մա նը: Ա վե լին՝ այս ա ռար կա նե րի 
դա սե րը նույն պես նպաս տում են այն հիմ նա կան ու սում նա կան հմ տու
թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու ամ րապնդ մա նը, ո րոնք 
սո վո րա բար «ա ռաջ նային» ա ռար կա նե րի մե նաշ նորհն են հա մար վում:

Այս պա րա գա յում ա ռա վել ար դյու նա վետ է այս ա ռար կա նե րի հնա րա
վո րու թյուն նե րի զու գակ ցու մը գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի, ու սում
նա կան հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար: Օ րի
նակ՝ կեր պար վես տի և տեխ նո լո գի այի դա սե րի ըն թաց քում ձևա վոր վող 
տա րա ծա կան ըն կա լում ներն ու կողմ նո րո շում նե րը լավ հիմք են մա թե
մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի ձևա վոր ման 
հա մար, ե րաժշ տու թյան դա սե րին ձևա վոր վող չա փի ու ռիթ մի զգա ցո ղու
թյու նը կա րող է նպաս տել հն չյու նա վան կային, վան կա բա ռային վեր լու
ծու թյան ու հա մադր ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար:

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

Հար կա վոր է ցրել այն մտայ նու թյու նը, թե տար րա կան դպ րո ցի խնդի
րը ե րե խա նե րին սոսկ գրել, կար դալ, հաշ վել, թվա բա նա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ կա տա րել և ո րոշ թվեր ու փաս տեր մտա պա հել սո վո րեց նելն է: 
Ի րա կա նում դպ րո ցի հիմ նա կան խն դիր նե րից մե կը կր թա կան բա րեն
պաստ մի ջա վայ րի ա պա հո վումն է ոչ մի այն դպ րո ցում, այլև՝ տա նը, մի
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ջա վայր, որ տեղ, ը ստ ա մե նայ նի, կդրսևոր վեն ու կծա վալ վեն ե րե խայի 
ներ քին հնա րա վո րու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը, մի ջա վայր, ո րը 
կխ թա նի ու սում նա կան ա ռար կա նե րի, ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ ե րե խայի կեն դա նի հե տաքրք րու թյունն ու ցան կու թյու նը: Ու
սու ցու մը հար կա վոր է կազ մա կեր պել այն պի սի հե տաքր քիր ու կեն դա նի 
ձևե րով, որ ե րե խան ին քը ցան կա նա սո վո րել, գի տե լիք ձեռք բե րել: Ի սկ 
ե րե խան ի րա կա նում գի տե լիք ներ է ձեռք բե րում, ե րբ այդ գի տե լի քը նրա 
հա մար ի նչ–որ նշա նա կու թյուն է ու նե նում: Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի
քի ե րե խա նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ար դյու նա վետ է դառ
նում այն դեպ քում, ե րբ ը նդ լայ նում ե նք ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
շր ջա նակ նե րը, չենք սահ մա նա փակ վում մի այն գր քե րով, ու սում նա կան 
ա մե նա տար բեր մի ջոց նե րով, այլ նաև ու սու ցու մը կազ մա կեր պում ե նք 
ի րա կան պայ ման նե րում: Ի սկ այդ պի սի պայ ման ներ ա ռա վել հեշտ 
է ա պա հո վել հատ կա պես տա նը: Այս պես, օ րի նակ՝ ե րե խայի մա թե մա
տի կա կան գի տե լիք նե րը, թվա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
հմտու թյուն ներն ա վե լի ար դյու նա վետ կա րող եք ձևա վոր ել ու զար գաց
նել, ե թե տա նը ե րե խային ներգ րա վեք հաշ վե լու, մա թե մա տի կա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետ կապ ված ա մե նա տար բեր ի րա վի ճակ նե
րում: Ա սենք՝ ե րե խային խնդ րեք ձեզ օգ նել գնում ներ կա տա րե լիս, մի ա
սին հաշ վեք ի նչ–որ բան գնե լու հա մար ան հրա ժեշտ գու մա րը, կամ այն, 
թե խա նու թում որ քան մնա ցորդ են վե րա դարձ նե լու: Ե րե խան կա րող է 
հայ րի կին օգ նել հաշ վե լու, թե որ քան ներկ է ան հրա ժեշտ սե նյա կի պա
տե րը ներ կե լու հա մար, կամ քա նի մետր պաս տառ է ան հրա ժեշտ և այլն:

Ն ման «թ վա բա նու թյան դա սե րը» ե րե խայի հա մար շատ ա վե լի ու սա
նե լի են, հե տաքր քիր ու տրա մադ րող, քան տետ րում սոսկ թվա բա նա կան 
վար ժու թյուն ներ գրե լը:

2.12. ԿԱ՞Ն ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՐՏՍԵՐ 
ԴպՐՈցԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում մտա ծո ղու թյու նը ստանձ նում է գե
րիշ խող (դո մի նանտ) դեր (Լ. Վի գոտս կի): Սա են թադ րում է, մի կող մից՝ 
հենց մտա ծո ղու թյան բուռն զար գա ցում, մյուս կող մից՝ դրա նով պայ մա
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նա վոր ված մյուս հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի (ըն կա լում, հի շո ղու թյուն, 
խոսք և այլն) զար գա ցում:

Ա վարտ վում է դեռևս նա խադպ րո ցա կան տա րի քի վեր ջում նկատ վող 
ան ցու մը ակ նա ռու–պատ կե րային մտա ծո ղու թյու նից խոս քային–տ րա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան: Ի սկ սա նշա նա կում է, որ ե րե խայի մոտ ի 
հայտ են գա լիս տրա մա բա նա կան դա տո ղու թյուն ներ, և դա տո ղու թյուն
ներ ա նե լիս նա օ գտ վում է մտա ծո ղու թյան գործողություն նե րից: Սա
կայն դրանք դեռևս ձևատ րա մա բա նա կան գործողություն ներ չեն. ե րե
խա նե րը դեռևս չեն կա րո ղա նում են թադ րա կան մա կար դա կով դա տո
ղու թյուն ներ ա նել: Այս տա րի քը հա մար վում է մտա ծո ղու թյան որոշակի 
գործողություն նե րի տա րիք, քա նի որ ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են մտա
ծել մի այն որոշակի, ակ նա ռու նյու թի հի ման վրա:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի վեր ջում դրսևոր վում են ան հա տա կան 
տար բե րու թյուն ներ: Հո գե բան նե րը ե րե խա նե րի մեջ ա ռանձ նաց նում են 
տե սա բան նե րի խումբ, ո րոնք հեշ տու թյամբ խն դի րը լու ծում են խոս
քային մա կար դա կով, և պրակ տիկ նե րի խումբ, ո րոնց ան հրա ժեշտ է 
հեն վել դիտ ման և պրակ տիկ գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա և ստեղ ծա գոր ծել 
վառ կեր պա րային մտա ծո ղու թյամբ:

2.13. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐպԵՍԶԻ ԵՐԵԽԱՆ ՈՉ ԹԵ պԱՐԶԱպԵՍ ԱՆԳԻՐ 
ԱՆԻ ՆՅՈՒԹԸ, ԴԱՍԸ ՍԵՐՏԻ, ԱՅԼ ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՎ ՍՈՎՈՐԻ

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում հի շո ղու թյու նը զար գա նում է 2 ուղ
ղու թյամբ. ձևա վոր վում և զար գա նում է կա մային հի շո ղու թյու նը, ի նչ պես 
նաև այն դառ նում է ի մաս տա վոր ված:

Ե րե խա նե րը ոչ կա մայ նո րեն հի շում են այն ու սում նա կան նյու թը, ո րն 
ի րենց հա մար հե տաքր քիր է, ո րը մա տուց վում է խա ղային ձևով, ո րը կապ
ված է վառ դի տո ղա կան պա րա գա նե րի կամ պատ կեր նե րի հետ: Բայց, ի 
տար բե րու թյուն նա խադպ րո ցա կա նի, նրանք ու նակ են նաև կա մայ նո րեն, 
նպա տա կային մտա պա հել այն ան հրա ժեշտ նյու թը, ո րն ի րենց հա մար 
այն քան էլ հե տաքր քիր չէ: Տա րեց տա րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
կա ռու ցումն ա վե լի մեծ չա փով է հիմն վում կա մային հի շո ղու թյան վրա:
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Ինչ պես նա խադպ րո ցա կա նը, կրտ սեր դպ րո ցա կա նը նույն պես լավ 
մե խա նի կա կան հի շո ղու թյուն ու նի: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի զն նա կան, 
պատ կե րային հի շո ղու թյու նը ա վե լի լավ է զար գա ցած, քան, այս պես կոչ
ված, խոս քային–տ րա մա բա նա կան հի շո ղու թյու նը: Այ սինքն՝ ե րե խա ներն 
ա վե լի լավ և ա րագ են մտա պա հում որոշակի տե ղե կու թյուն նե րը, ի րա
դար ձու թյուն նե րը, դեմ քե րը, ա ռար կա նե րը, փաս տե րը, քան սահ մա նում
նե րը, բա ցատ րու թյուն նե րը, կա նոն նե րը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան ներն ու նեն մե խա նի կո րեն մտա պա հե լու, մե
խա նի կո րեն կրկ նե լու հա կում՝ ա ռանց գի տակ ցե լու մտա պահ վող նյու թի 
ներ քին ի մաս տային կա պե րը: Եվ դա բա ցատր վում է մի շարք հան գա
մանք նե րով.

1. Լավ է զար գա ցած կրտ սեր դպ րո ցա կա նի մե խա նի կա կան հի շո ղու
թյու նը:

2. Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը դեռևս չի հաս կա նում, թե որոշակի ի նչ են 
ի րե նից պա հան ջում: Այ սինքն՝ ե րբ նրա ա ռջև մտա պահ ման խն դիր են 
դնում, չի կա րո ղա նում տար բե րա կել՝ ին չը պետք է հի շել բա ռա ցի, ին չը՝ 
ը նդ հան րաց ված ձևով: Ի սկ ու սու ցի չը, ծնո ղը հա ճախ չեն կա րո ղա նում 
օգ նել ե րե խային՝ սահ մա նա փակ վե լով մի այն նյու թը ճիշտ և ամ բող ջա
կան վե րար տադ րե լու պա հան ջով: Ար դյուն քում հա ճախ նման վում ե նք 
Հ. Թու մա նյա նի հայտ նի Վար պետ բզե զին («Բ զե զի դպ րո ցը»1), ո րն իր 
սա նե րին հանձ նա րա րում է հա ջորդ օ րը դպ րոց գալ դա սը «ան գիր ա րած 
ջրի պես»:

Վար պետ Բզեզն ամ ռան մի օ ր 
Դպ րոց բա ցեց մեծ ծա ռի տակ  
Ու հա վա քեց թի թեռ, ճանճ, բոռ,  
Մ ժեղ, մր ջյուն, մլակ, մո ծակ…  

— Գի տե՞ք, ա սավ, իմ փոք րիկ ներ,  
 Պի տի սով րեք, սով րեք ան վերջ,

1 Հովհ. Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ. 2–րդ, Եր., 1969, էջ 324:



50 հարց ու պա տաս խան

68

Որ ի մա նաք ի նչ է ձեզ պետք,   
Ինչ կա ձեր շուրջն ու կյան քի մեջ:  

Պի տի սով րեք, սով րեք էն քան,  
 Մինչև դառ նաք ի նձ պես վար պետ:  
 Դե նս տե ցեք հի մի հան դարտ,   
Ինչ որ կա սեմ՝ կրկ նեք ի նձ հետ :  

Ա. Ան թա ռամ, Բ. Բարձ մե նակ.  
Գ. Գաղ տի կուռ, Դ. Դդում…  
Է՜յ, դո՛ւ, մո րե՜խ, դեսն ա կանջ դիր,   
Ի՞նչ ես էդ տեղ կտր տում:  
Ե. Ե րի ցուկ, Զ. Զա նա զան,   
Է. Է շխր տուկ, Ը. Ըն կույզ…  
 

Մի՛ ա ղմ կեք, հա նաք հո չի՞.  
 Թի թե՛ռ՝ հան գի՛ստ, մո ծա՛կ՝ սո՛ւս:  

Մի՜ խառն վեք, չեմ սի րում ես  
Էդ պես աղ մուկ, ա ղա ղակ:

Թ. Թրթն ջուկ, Ժ. Ժախ ու բոխ,   
Ի. Ի շառ վույտ, Լ. Լե ղակ:  

Խ. Խն ձո րուկ, Ծ. Ծի րա նի,  
Կ. Կռո թուկ, Հ. Հա ղարջ…  
— Տես, վար ժա պետ, էս մլա կին,   
Ինձ ա սում է՝ սա րի ա րջ.

— Ա՛յ տղա, է՜յ, չեն հայ հոյիլ:  
Տզ զան հի մար ա նա սուն…  
Ձ. Ձմե րուկ, Ղ. Ղանձ լա մեր,  
Ճ. Ճար ճա տուկ, Մ. Մա սուր: 
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Դո՛ւ, է՜յ Ծղ րիդ, ո ՞նց ես նս տել.  
Գ լուխդ՝ ե ՜տ, մեջքդ՝ դո՛ւրս:  
Յ. Յու նա պի, Ն. Նու նու ֆար,  
Շ. Շա գա նակ, Ո. Ող կույզ: 

 
— Վա՜յ, էս ին չե՜ր կան դա սե րում.  
Ող կույ զը ես շատ եմ սի րում…  
— Ի սկ ես կա ղամբ կու տե՜մ, կու տե՜մ.  
— Ի սկ ե ս՝ ծի րան… — Ի սկ ե ս՝ կո տեմ… 

— Ձեզ չեն հարց նում՝ ի ՛նչ կու տեք դուք 
Ք նա թա թախ՝ առ տե հան:  
Չ. Չի նա րի, Պ. Պա տա տուկ,  
Ջ. Ջր կո տեմ, Ռ. Ռե հան: 

 
Ս. Սերկևիլ, Վ. Վար դե նի,  
Տ. Տե րե փուկ, Ց. Ցա քի…  
Ո՛ւհ, մարդ քա րից պի տի լի նի,  
 Ձեր մեջ գլուխ կը ճա քի: 

 
Փ. Փրփ րուկ, Ք. Քա րա սոխ  
Օ. Օֆ, պր ծանք վեր ջա պես…  
 Դե գնա ցեք, վա ղը կգաք  
Ան գիր ա րած ջրի պես:—

 
Ու հա վա քած թի թեռ, ճանճ, բոռ,  
Մ ժեղ, մր ջյուն, մլակ, մո ծակ,  
 Վար պետ Բզեզն ա մառն էս պես 
 Դաս էր տա լիս մի ծա ռի տակ:



50 հարց ու պա տաս խան

70

3. Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը դեռևս վատ է տի րա պե տում խոս քին, և նրա 
հա մար ա ռա վել հեշտ է բա ռա ցի վե րար տադ րե լը, ան գիր ա սե լը, քան 
միտ քը սե փա կան խոս քե րով ձևա կեր պե լը:

4. Ը ստ մի շարք հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի (Ե. Ս միր նո
վա) ՝ ե րե խա նե րը չեն կա րո ղա նում կազ մա կեր պել ի մաս տային մտա
պա հու մը, կրտ սեր դպ րո ցա կա նը չի կա րո ղա նում նյու թը բա ժա նել ի մաս
տային խմ բե րի, ա ռանձ նաց նել մտա պահ ման հե նա կե տեր, բա ռեր, կազ
մել տեքս տի տրա մա բա նա կան այն պի սի պլան, ո րը կապ ված լի նի նրա 
վե րա կազ մա վոր ման հետ:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի կող մից նյու թի մե խա նի կա կան սերտ ման 
սո վո րույ թը հան գեց նում է ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի մի ջին դպ րո ցա
կան տա րի քում, ե րբ ու սում նա կան նյու թը դառ նում է ա ռա վե լ բարդ ու 
ծա վա լուն:

Ն կա տի ու նե նա լով վե րոն շյա լը՝ ու սու ցիչ նե րի ու ծնող նե րի հիմ նա
կան խն դիրն է այս տա րի քի ե րե խա նե րին սո վո րեց նել կի րա ռել ո րո շա կի 
մտա պահ ման հնար ներ ու մի ջոց ներ, ի նչ պես նաև նյութն ի մաս տա վոր
ված մտա պա հե լու մե թոդ ներ: Դա ա մե նից ա ռաջ նյու թի ի մաս տային 
խմ բա վո րումն է, տեքս տի բա ժա նու մը մա սե րի, են թա վեր նագ
րե րի ը նտ րու թյու նը, տեքս տի պլա նի կազ մու մը և օգ տա գոր ծու
մը, հե նա կե տային բա ռե րի, ի մաս տային հատ ված նե րի ա ռանձ
նա ցու մը, ա ռան ձին մա սե րի հա րա բե րակ ցու մը, կա պակ ցու մը, 
սե փա կան բա ռե րով վե րաձևա կեր պու մը և այլն:

Ու սուց ման մե թոդ նե րի հա րուստ զի նա նո ցից ու սու ցի չը պետք է ը նտ
րի ու կի րա ռի ակ տիվ մե թոդ ներ՝ ու սում նա կան նյու թը հաս կա նա լու, 
ի մաս տա վո րե լու և դրա ար դյուն քում կա յուն մտա պա հե լու հա մար: Փաս
տո րեն, ե րբ ե րե խան ի մաս տա վո րում է ու սում նա կան նյու թը, հաս կա նում 
և մի ա ժա մա նակ մտա պա հում 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 ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է ե րե խա–մե ծա հա սակ փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման գլ խա վոր սկզ բուն քի հետ. ե րե խայի 
ըն դու նումն այն պի սին, ի նչ պի սին որ նա կա: Այս սկզ բունքն իր մեջ 
ամ բող ջաց նում է ե րե խայի նկատ մամբ ան վե րա պահ սե րը (ա ռա վե լա
պես, ե րբ խոս քը նե րըն տա նե կան, մաս նա վո րա պես՝ ծնող–ե րե խա հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին է) և դրա կան սպա սե լիք նե րը (ա ռա վե լա պես, 
ե րբ խոս քը ու սու ցիչ–ա շա կերտ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին է):

Ե րե խայի վար քի վրա ծնո ղի, ու սուց չի ազ դե ցու թյունն ա մե նից ա ռաջ 
պայ մա նա վոր ված է նրանց ա կն կա լիք նե րով. թե ի նչ են սպա սում ե րե
խայից, ա շա կեր տից. փայ լուն հա ջո ղու թյուն նե՞ր, թե՞ հեր թա կան «ան
բա վա րար», կար գա պա հու թյուն և ջա նա սի րությո՞ւն, թե՞ ան պա տաս խա
նատ վու թյուն: Ու սու ցի չը կա րող է « խեղ դել» մե կի ակ տի վու թյու նը («Ի զուր 
ես ձեռքդ թա փա հա րում, միևնույն է հի մա րու թյուն ես ա սե լու») և խրա
խու սել մյու սի՝ սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը («Ի հար կե 
Տիգ րա նը հի ա նա լի կա րող է կա տա րել այդ աշ խա տան քը»): Պար տա դիր 
չէ, որ սպա սում ներն ան պայ մա նո րեն ար տա հայտ վեն ու ղիղ, խոս քային 
ձևա կեր պու մով, բաց տեքս տով. ե րե խա նե րը նր բո րեն որ սում են այն մե
ծա հա սա կի տո նից, դի մա խա ղից:

Դրա կան սպա սում նե րը՝ կապ ված ե րե խայի ըն դուն ման, նրա հնա
րա վո րու թյուն նե րի հետ, ու նե նում են հս կա յա կան զար գաց նող ար դյունք, 
հան դես են գա լիս որ պես ե րե խայի վար քի դր դա պատ ճառ, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան հզոր խթան:

Հո գե բան ներ Ռ. Ռո զեն տա լը և Լ. Ջե կոբ սո նը հե տաքր քիր գի տա փորձ 
են կա տա րել: Դպ րո ցում սո վո րող նե րի ին տե լեկ տուալ զար գաց ման մա
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կար դա կը ո րո շող թես տա վո րում են ան ցկաց րել, ո րից հե տո ու սու ցիչ նե
րին ծա նո թաց րել են ար դյունք նե րի հետ: Փոր ձարկ ման նպա տա կով ին
տե լեկ տի մի ջին մա կար դակ ցույց տված մի խումբ ե րե խա նե րի մա սին 
(փոր ձա րա րա կան խումբ) ու սու ցիչ նե րին ա սել են, որ նրանք ին տե լեկ տի 
բարձր մա կար դակ ու նեն և, ե թե ան գամ մինչև հի մա նրանք չեն դրսևո
րել ի րենց կա րո ղու թյուն նե րը, մոտ ա պա գա յում կա րող են մեծ հա ջո ղու
թյուն նե րի հաս նել: Ու սում նա կան տար վա վեր ջում պարզ վել է, որ ին
տե լեկ տի զար գաց ման մի ջին մա կար դակ ու նե ցող մյուս սո վո րող նե րը, 
ո րոնց տվյալ նե րը ճիշտ է ին հա ղոր դել, մնա ցել է ին զար գաց ման նույն 
մա կար դա կի վրա, ի սկ փոր ձա րա րա կան խմ բի ե րե խա նե րը (ում մա սին 
ա սել է ին, թե մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն ու նեն) ին տե լեկ
տի զար գաց ման ա ռա ջըն թաց է ին ու նե ցել: Ա շա կերտ նե րը, ո րոնց նկատ
մամբ ու սու ցիչ նե րը դրա կան ա կն կա լիք ներ ու նե ին, սկ սել են լավ սո վո
րել, ա վե լին՝ բարձ րա ցել է նրան ցից շա տե րի ին տե լեկ տի մա կար դա կը:

Ռո զեն տա լի կար ծի քով մե ծա հա սա կը, ով հա վա տում է սո վո րո
ղի, ե րե խայի հնա րա վո րու թյուն նե րին, նրա դրա կան կող մե րին, նման է 
ա ռաս պե լա կան Պիգ մա լի ո նին, ով իր սի րո ու ժով կեն դա նաց րեց մար
մա րյա ար ձա նը: Այդ պատ ճա ռով էլ գի տա փոր ձի այս ար դյուն քը Ռո զեն
տալն ան վա նել է « Պիգ մա լի ո նի է ֆեկտ»:

Եվ հա կա ռա կը, ե թե ու սու ցի չը, հա րա զատ նե րը ե րե խայից մշ տա պես 
բա ցա սա կան ա կն կա լիք ներ են ու նե նում, դրանք նույն պես, ա մե նայն հա
վա նա կա նու թյամբ, կա րող են ի րա կա նա նալ: Ե րբ ե րե խային ա սում են, 
որ նա ծույլ է և ան տա ղանդ, որ նա ան կարգ է և ան պա տաս խա նա տու, 
մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նա « կար դա րաց նի» մե ծե րի սպա սե լիք
նե րը: Այդ պատ ճա ռով էլ ան հրա ժեշտ է ե րե խա նե րի հետ շփում նե րում 
բա ցա ռել ե րե խա նե րին «ոչն չաց նող», բա ցա սա կան գնա հա տում ներն ու 
կան խա գու շա կու թյուն նե րը:



Թեմա 2. Հոգեբանական հարցեր

73

2.15. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԵԼ պԱՏԺԻ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻ 
ՄԻՋԵՎ: Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻց, 
ԳՈՎԵՍՏՆԵՐԻց «ԵՐԵՍ ՉԱՌՆԵՆ»

Երբ խոս քը ե րե խայի, նրա ան ձի ձևա վոր ման, նրա վար քի կար գա
վոր ման մա սին է, «ե րես առ նել» կամ « պա տիժ» հաս կա ցու թյուն նե րի օգ
տա գոր ծու մը, մեղմ ա սած, նպա տա կա հար մար չէ:

Երբ խոս քը ե րե խայի վար քի խրա խուս ման մա սին է, պետք է խո սել ոչ 
թե «ե րես առ նե լու», այլ՝ ի նք նավս տա հու թյան և դրա կան ի նք նագ նա հա
տա կա նի մա սին: Ա մեն ան գամ, ե րբ ե րե խան դրա կան վարք է դրսևո րում, 
մի՛ խու սա փեք նրան խրա խու սե լուց և գո վե լուց: Ը նդ ո րում՝ հար կա վոր է 
ան դրա դառ նալ ե րե խայի կա տա րած որոշակի ա րար քին, մատ նան շել, թե 
որոշակի ի նչն է լավ ա րել, ին չի հա մար եք խրա խու սում: Ե րե խան պետք 
է ճա նա չի, գնա հա տի իր հնա րա վո րու թյուն նե րը, դրա կան կող մե րը, ո րն 
էլ հնա րա վո րու թյուն կտա նրան հե տա գա յում դրանց վրա կա ռու ցել իր 
վար քա գի ծը:

Երբ խոս քը ե րե խայի վար քի ձևա վոր ման ու կար գա վոր ման մա սին 
է, պետք է խո սել ոչ թե պատ ժի, այլ՝ կար գա պա հու թյան մա սին: Կար
գա պա հու թյու նը ե րե խա նե րին ցույց է տա լիս և սո վո րեց նում, թե ի նչ պես 
պետք է հաս նել ի նք նա կա ռա վար ման: Դա ան կա խու թյան և սահ մա նա
փա կում նե րի միջև ե ղած հա վա սա րակշ ռու թյունն է, դա հմ տու թյուն նե րի 
մի հա մա կարգ է, ո րն օգ նում է մե ծա հա սակ նե րին վատ վարքն ար մա
տա խիլ ա նե լու փո խա րեն ե րե խա նե րի մեջ ձևա վո րել լավ վարք: Ե րե
խա նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց մե ծա հա սակ նե րը պետք է աս տի ճա
նա բար պա կա սեց նեն հս կո ղու թյու նը՝ ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն 
տա լով ի նք նու րույն կա ռա վա րել ի րենց վար քը: Շա տե րը կար ծում են, թե 
կար գա պա հու թյունն ու պա տի ժը նույնն ե ն: Սա կայն ի րա կա նում դրանք 
շատ տար բեր ե ն: Կար գա պա հու թյու նը լավ հա րա բե րու թյուն նե րի, գո վա
սան քի, ի նք նա վե րահսկ ման ձևա վոր ման վրա հիմն ված ու սուց ման հա
մա կարգ է, մինչ դեռ պա տի ժը ի նչ–որ ա րար քի տհաճ հետևանք է՝ հե տա
գա յում այն կան խե լու նպա տա կով:
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Կար գա պա հու թյուն Պա տիժ

Շեշ տում է, թե ե րե խան ի նչ պետք է 
ա նի: 

Շեշ տում է, թե ե րե խան ի նչ պետք է 
չա նի: 

Շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է : Մի ան գա մյա գոր ծո ղու թյուն է : 

Ըն դօ րի նա կե լու մո դել է ստեղ ծում: Պա հան ջում է հնա զան դու թյուն: 

Ձևա վո րում է ի նք նա վե րահս կո ղու
թյուն: 

Սահ մա նա փա կում է ի նք նու րույ նու
թյունը: 

Օգ նում է ե րե խային փոխ վել: Ա զա տում է մե ծա հա սակ նե րին հոգ
սե րից: 

Դ րա կան է : Բա ցա սա կան է : 

Ն պաս տում է ե րե խայի ի նք նա հաս
տատ մա նը: 

Ս տի պում է ե րե խային ի րեն լավ 
պահել: 

Խ թա նում է ե րե խայի մտա ծո ղու
թյու նը: 

Մ տա ծում է ե րե խայի փո խա րեն: 

Ամ րապն դում է ե րե խայի ի նք նագ նա
հա տա կա նը: 

Խա թա րում է ե րե խայի ի նք նագ նա
հա տա կա նը: 

Ձևա վո րում է վար քը: Դա տա պար տում է վատ վար քը: 

Աղ բյու րը՝ « Ծա նոթ և ան ծա նոթ մեր ե րե խան», Երևան, Յու նի սեֆ, 2006 թ.:

Ե րե խան ի նչ պես որ կա՝ իր զար գաց ման մա կար դա կով, իր վար քա
գծով, իր հույ զե րով, ապ րում նե րով, շր ջա պա տի նկատ մամբ իր վե րա բեր
մուն քով, մեր խնամ քի ու ջան քե րի, մեր դաս տի ա րա կու թյան ար դյունքն 
է: Ե րե խայի կյան քի բնա կա նոն զար գաց ման, նրա վար քի ու գոր ծու նե
ու թյան պա տաս խա նա տուն, ի վեր ջո, նրան շր ջա պա տող մե ծա հա սակ
ներն ե ն: Հետևա բար, ե րբ մենք ի նչ–որ բա նի հա մար « պատ ժում» ե նք 
ե րե խային, ի րա կա նում մենք ի նք ներս մեզ ե նք պատ ժում մեր ի սկ սխալ
նե րի հա մար:

Ա ռա ջար կում ե նք ե րե խային, նրա վարքն ու ա րարք նե րը գնա հա տե
լու որոշակի հս տակ մե խա նիզմ, ո րի սկզ բունք նե րով ու քայ լե րով ա ռաջ
նորդ վե լիս ու սու ցի չը, ծնո ղը, մե ծա հա սա կը կա րող են հաս նել ցան կա լի 
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ար դյուն քի՝ ե րե խայի մեջ սեր մա նե լով սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյան 
զգա ցում, սե փա կան ու ժե րի և մե ծա հա սակ նե րի նկատ մամբ վս տա հու
թյուն, ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր
մունք, նոր բան սո վո րե լու ցան կու թյուն և ձգ տում:

1–ին քայլ. Ե րե խայի ցան կա ցած ա րարք գնա հա տե լիս հար կա վոր է 
սկ սել նրա ան ձից: Ա նհ րա ժեշտ է, ան կախ ա րար քից ու վար քի բնույ թից, 
դրա կան գնա հա տել և ա րժևո րել ե րե խայի ան ձը, նրա ան հա տա կա նու
թյու նը, նրա դրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

2–րդ քայլ. Այ նու հետև պետք է ան դրա դառ նալ և գնա հա տել որոշակի 
ա րարքն ու վար քա գի ծը: Նկա տա ռում ներն ու մեկ նա բա նու թյուն նե
րը պետք է լի նեն որոշակի, նկա րագր ված վար քով: Նկա տի ու նե նա լով 
կրտսեր դպ րո ցա կա նի հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ հար կա վոր է խու սա փել ը նդ հա նուր, տե սա կան ձևա կեր պում
նե րից, գնա հա տում նե րից:

3–րդ քայլ. Ե րե խային հաս ցե ագր ված խոսքն ու վե րա բեր մուն քը 
պետք է նե րա ռեն ու սուց չի, ծնո ղի, մե ծա հա սա կի դրա կան սպա սե լիք նե
րը և որոշակի ա ռա ջար կու թյուն ներ նրա վար քի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար:
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ԹԵՄԱ 3. ԲԱԶՄԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

3.1. ԻՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԵԾ ՄԱՍԸ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ԼԻԱՐԺԵՔ 
ԸՆԿԱԼԵԼ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆԵԼ ՆՐԱՆց 
ՕԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մինչ հար ցին պա տաս խա նե լը, նախ տես նենք, թե ի՞նչ դժ վա րու
թյուն նե րի են հան դի պում կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լի ար ժեք ըն կալ ման գոր ծըն թա ցում: Գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ըն կա լու մը կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի կող մից ա ռանձ նա հա տուկ բնույթ է կրում: Մի կող մից՝ ե րե խա նե
րը ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում են ա ռան ձին հատ ված նե րի և ոչ թե 
տեքս տի ամ բող ջա կան կա ռույ ցի վրա, ճիշտ չեն հաս կա նում են թա տեքս
տը, հե րոս նե րի ա րարք նե րի դր դա պատ ճառ նե րը: Մյուս կող մից է լ՝ ե րե
խան կա րո ղա նում է ըն թեր ցածն ըն կա լել զգա յա կան մա կար դա կով, քա
նի որ այս տա րի քում զգա յա կան ո լոր տը բա վա կա նին զար գա ցած է, և նա 
ակ տի վո րեն ար ձա գան քում է տեքս տի բո վան դա կու թյանն այն դեպ քում, 
ե րբ տեքս տը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ըն թեր ցել «զ գաց մունք նե րով»:

Ան շուշտ, ըն կա լե լու գոր ծըն թա ցը խիստ ան հա տա կան է և հիմն վում 
է ան ձի հա մոզ մունք նե րի և բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի վրա: Բայց ան ձի 
ան հա տա կան մո տե ցու մը կա րող է չհա մա պա տաս խա նել հե ղի նա կի ա սե
լի քին, ե թե ե րե խան չի հաս կա նում հե րոս նե րի ա րարք նե րի դր դա պատ
ճառ նե րը, պատ ճա ռա հետևան քային կա պե րը, տեքս տի ի մաս տը, հե ղի
նա կի դիր քո րո շու մը: Հետևա բար, գե ղար վես տա կան տեքս տի լի ար ժեք 
ըն կալ ման հա մար ե րե խան պետք է յու րաց նի մի շարք կա րո ղու թյուն ներ. 
նկա տի և ճա նա չի ար տա հայտ չա կա նու թյան գե ղար վես տա կան մի ջոց
նե րը, ո րո շի ստեղ ծա գոր ծու թյան ժան րային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը (տար բե րի պատմ ված քը բա նաս տեղ ծու թյու նից, հե քի ա թը՝ ա ռա կից 
և այլն), պատ կե րաց նի նկա րագր ված բնա պատ կեր նե րը, կա րո ղա նա 
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հաս կա նալ ստեղ ծա գոր ծու թյան զգա յա կան ուղղ վա ծու թյու նը, հաս կա նա 
հե ղի նա կի դիր քո րո շու մը և ար տա հայ տի իր դիր քո րո շու մը: Հա մոզ ված 
ե նք, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նակ է ըն կա լե լու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
բայց մի այն մի պայ մա նով՝ այն կա րե լի է և պետք է սո վո րեց նել:

Ինչ պե՞ս կա րե լի է սո վո րեց նել ա շա կերտ նե րին ըն կա լել տեքս
տը:  Սո վո րեց նել հաս կա նալ տեքս տը՝ նշա նա կում է զար գաց նել ե րե խայի՝ 
խոր հե լով ըն թեր ցե լու ու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյան լեզ վի յու րաց մա նը նպաս տող « բա նա լի» են տա լիս: Ըն թեր
ցա նու թյան դա սե րին ըն կա լել սո վո րեց նե լը ու սուց չի հիմ նա կան խն դիրն է: 
Որ պես զի հնա րա վոր լի նի ըն կա լել ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյու
նը, ան հրա ժեշտ է այն ու սում նա սի րել բազ մա կող մա նի ո րեն:

Տեքս տի բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
ման և զար գաց ման շուրջ աշ խա տան քը կազ մա կերպ վում է ո րո շա կի հա
ջոր դա կա նու թյամբ:

Սկզ բում ան ցկաց վում է նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք, 
ո րը նպաս տում է տեքս տի ըն կալ մա նը: Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տան քի նպա տակն է ե րե խային դնել այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ տեղ կա
րող են զար գա նալ դեպ քեր, ո րոնք նկա րագր ված են պատմ ված քում, ի 
մի բե րել փոք րիկ ըն թեր ցո ղի կեն սա փոր ձը, ո րը կա րող է հիմք ծա ռայել 
տեքս տի ըն կալ ման հա մար, տալ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ հե ղի
նա կի մա սին, ո րոնք սո վո րա բար բարձ րաց նում են հե տաքրք րու թյու նը 
հե ղի նա կի և նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ: Այս նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տան քը (վեր նագ րի, նկա րա զարդ ման, հե ղի նա կի վե րա
բե րյալ) նպաս տում է տեքս տի նախ նա կան ըն կալ ման աշ խա տան քի ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:

Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քից հե տո ան ցկաց վում է տեքս
տի նախ նա կան ըն կալ մա նը նպաս տող աշ խա տանք՝ լուռ ի նք նու
րույն ըն թեր ցա նու թյուն, այ նու հետև բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյուն: 
Նախ նա կան ըն կալ ման ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը ծա նո թա նում են 
տեքս տի ը նդ հա նուր բո վան դա կու թյա նը, դրա զգա յա կան կող մին: Ըն
թեր ցողն իր հա մար ո րո շում է, թե հա րա զա՞տ է ա րդյոք ի րեն ստեղ ծա
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գոր ծու թյան թե ման, հե րոս նե րը, նոր տե ղե կու թյուն ձեռք բե րե՞ց ստեղ
ծա գոր ծու թյու նից, դուր ե կա՞վ ի րեն ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու
թյու նը, հե՞շտ էր այն հաս կա նալ և այլն: Այ սինքն՝ ու սուց չի կող մից ստեղ
ծա գոր ծու թյան նախ նա կան ըն կալ ման ստուգ ման նպա տա կով տր ված 
հար ցերն ու ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ըն կալ
ման այս աս տի ճա նին (ոչ լի ար ժեք, ը նդ հա նուր, հիմ նա կա նում զգա յա
կան կամ բո վան դա կային):

Կրկ նա կի ըն թերց ման ժա մա նակ սկս վում է ըն կալ ման ե րկ րորդ 
աս տի ճա նը՝ ծա նո թու թյուն հե րոս նե րին, նրանց ա րարք նե րի 
պատ ճառ նե րին, ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց ված քի և լեզ վի ու սում նա
սի րու թյուն:

Ըն կալ ման եր րորդ աս տի ճա նը տեքս տի ի մաս տա վոր ման կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն է, այ սինքն՝ կա րո ղու թյուն ներ, ո րոնց 
օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վում է ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք ըն կա լու մը:

Այս պի սով՝ ըն կա լել տեքս տը՝ նշա նա կում է հաս կա նալ ստեղ ծա գոր
ծու թյան գա ղա փա րը, հե ղի նա կի ա սե լի քը և զգալ տեքս տում ներ կա յաց
վող զգաց մունք նե րը, գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան լեզ վի գե
ղեց կու թյու նը:

3.2. Ի՞ՆՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԻՐԱՌԵԼ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱցՈՒՄ՝ 
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ա ռա ջար կում ե նք մի շարք ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք կն պաս տեն գե
ղար վես տա կան տեքս տի բո վան դա կու թյան ըն կալ ման գոր ծըն թա ցում 
դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը:

Ա ռա ջադ րանք նե րի մի խում բը նպա տա կաուղղ ված է զար գաց նե
լու ու շադ րու թյու նը տեքս տում գոր ծած ված բա ռե րի նկատ մամբ. 
ե րե խա ներն ը նդ գծում են կարևոր բա ռե րը, դուրս են գրում դրանք, դա
տում են այն մա սին, թե ին չու է այդ բա ռերն օգ տա գոր ծել տեքս տում հե
ղի նա կը, ո րո շում են, թե որ բա ռերն են նկա րագ րում հե րոս նե րին և նրանց 
ա րարք նե րը:
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Տեքս տի ըն կալ մա նը նպաս տող կարևոր աշ խա տանք նե րից է ա ռա
ջադ րել ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք կա տա րե լիս ա շա կերտ նե րը պետք 
է երևա կայեն, կի րա ռեն ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րը, այ սինքն՝ սո վո րեց նել ե րե խա նե րին զար մա նալ և զար մաց
նել: Այդ պատ ճա ռով ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րին կարևո րու թյուն 
են ստա նում խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծու մը, որ տեղ ան հրա
ժեշ տու թյուն կզ գաց վի գոր ծի դնել երևա կա յու թյունն ու զգաց մունք նե րը: 
Ե րե խա նե րի երևա կա յու թյու նը, զգաց մունք նե րը տեքս տի ա ռա վել խորն 
ըն կալ մա նը նպաս տող կարևո րա գույն գոր ծոն ե ն: Ի սկ երևա կա յու թյան, 
զգաց մունք նե րի դրսևո րում ներն ան հրա ժեշտ է խթա նել, այ լա պես տեքս
տի հետ ե րկ խո սու թյու նը չի կա յա նա:

Տեքս տի ըն կալ մա նը նպաս տող մյուս կարևոր աշ խա տան քը ե րե խայի 
հաս կա ցա ծի և չհաս կա ցա ծի միջև սահ մա նի ճշգր տումն է: Այ
սինքն՝ ե րե խան պետք է կա րո ղա նա ի նքն իր հա մար պար զել, թե ի նչն 
է հաս կա ցել և ին չը չի հաս կա ցել: Կար դա լուց հե տո ու սու ցիչն ուղ ղա կի
ո րեն հարց նե լով՝ «Իսկ ի ՞նչն է քեզ ան հաս կա նա լի տեքս տում», կա րող է 
դր դել ա շա կերտ նե րին դա տո ղու թյուն ներ կա տա րել տեքս տի շուրջ՝ դրա 
բո վան դա կու թյան ա ռա վել խորն ըն կալ ման նպա տա կով:

Տեքս տում ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյան ըն կալ մանն ա ռա վե լա
գույնս նպաս տում է տեքս տի վեր լու ծու թյու նը: Ա շա կեր տը ըն թեր ցե լով՝ 
մտո վի ա ռանձ նաց նում է տեքս տի կա ռուց ված քային և տրա մա բա նա կան 
մի ա վոր նե րը, բա ցա հայ տում է դրանց միջև ե ղած կա պե րը, ա պա դրանք 
ար ձա նագ րում է կամ պլա նում, կամ ա ղյու սա կում: Այս պի սի աշ խա տանքն 
օգ նում է ստա ցած ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու նը հա մա կար գել, ի սկ դա էլ 
նպաս տում է տեքս տի ա ռա վել խորն ըն կալ մա նը: Այ սինքն՝ հնա րա վոր չէ 
հաս նել տեքս տի խոր ըն կալ մանն ա ռանց տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հնար նե րի հա տուկ նպա տա կաուղղ ված ու սուց ման. պլա նի կազ մում, գրա
ֆի կա կան գծապատկեր նե րի, ա ղյու սակ նե րի ստեղ ծում և այլն:

Մեր դի տար կում նե րը ցույց են տվել, որ տեքս տի բո վան դա կու
թյան շուրջ հար ցե րի կազ մու մը ևս դրա կա նո րեն են ազ դում ի նչ պես 
տեքս տի բո վան դա կու թյան ըն կալ մանը, այն պես էլ մտա ծո ղու թյան ակ
տի վաց ման վրա: Կար ծում ե նք, որ ա շա կեր տի՝ տեքս տի շուրջ հար ցեր 
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տա լու կա րո ղու թյունն ու ցան կու թյու նը վկա յում են. ա ռա ջին՝ ըն թերց
ման ըն թաց քում նրա ակ տի վու թյան մա սին, այն մա սին, որ ին քը կա րո
ղա ցել է ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նել տեքս տի հե ղի նա կի հետ, ե րկ րորդ՝ 
ա շա կերտն ըն դու նել է տեքս տը հե տա զո տո ղի դիր քո րո շու մը, եր րորդ՝ 
ա շա կերտ նե րի մեջ զար գա ցել են այն պի սի ո րակ ներ, ի նչ պի սիք են 
քննա դա տա կան միտ քը և դի տո ղու նա կու թյու նը, չոր րորդ՝ ա շա կերտ
նե րի մեջ ձևա վոր վել են կան խա գու շակ ման կա րո ղու թյուն նե րը, հին գե
րորդ՝ պատ ճա ռա հետևան քային կա պե րը բա ցա հայ տող խնդ րա հա րույց 
հար ցե րի ա ռա ջադ րու մը մի կող մից՝ տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման ցու ցա նիշ է, մյուս կող մից՝ տեքս տի խոր ըն կալ ման:

Հար ցե րի ա ռա ջադր ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը նպաս
տում է այն պի սի ռազ մա վա րու թյան կի րա ռու մը, ի նչ պի սին է « կան գառ
նե րով ըն թեր ցա նու թյու նը»:

Կար դա լը խոս քային չորս գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րից մեկն է, ո րն 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է մյուս տե սակ նե րի հետ՝ լսել, խո սել և գրել: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով տեքստն ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե
լու գոր ծըն թա ցում ար դյու նա վետ ար դյունք ներ ստա նա լու հա մար ան
հրա ժեշտ է ձգ տել, որ պես զի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի ձևա վոր ման աշ խա
տան քը կա տար վի զու գա հեռ և հս տակ հա վա սա րակշռ ված:

Ել նե լով այս ա մե նից՝ դա սի ըն թաց քում ու սում նա կան ի րա վի ճակ նե
րը կազ մա կերպ վում են այն պես, որ, տեքստն ըն թեր ցե լով, ա շա կերտն 
ու նակ լի նի հար ցեր ա ռա ջադ րել դրա բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, 
այ նու հետև տեքս տի վեր լու ծու թյան հի ման վրա կազ մի պլան: Ցան կա
լի է, որ ու սու ցի չը ստեղ ծի այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ե րե խայի մեջ 
ցան կու թյուն կա ռա ջաց նեն ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու թյու նը քն նար կել 
ըն կեր նե րի հետ:

Անհ րա ժեշտ է ե րե խա նե րի մեջ ձևա վո րել ոչ մի այն տեքս տը վե րար
տադ րե լու կա րո ղու թյուն ներ, այլև ըն թեր ցա ծի նկատ մամբ վե րա բեր
մունք ցույց տա լու, ստա ցած տե ղե կատ վու թյա նը գնա հա տա կան տա լու, 
հե րոս նե րի ա րարք նե րը գնա հա տե լու կա րո ղու թյուն ներ: Այ սինքն՝ սո
վո րեց նել ա շա կեր տին ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նել հե ղի նա կի հետ, վի ճել 
կամ հա մա ձայն վել նրա հետ: Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել 
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գրել փոք րիկ շա րադ րու թյուն ներ տեքս տի շուրջ, մաս նակ ցել քն նար կում
նե րին, բնութագրել հե րոս նե րի բնա վո րու թյան գծերը, գրել ստեղ ծա գոր
ծու թյան սեղ մա գի րը, գո վազ դը և այլն:

Տեքս տի ըն կալ ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն է նպաս տում 
նաև փո խա դարձ ու սու ցու մը:

Շատ ար դյու նա վետ հնար է նաև « Տեքս տի հա մա ռո տու մը» ռազ մա
վա րու թյու նը: Այս ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է տեքս տից բա նա
լի, հե նա կե տային բա ռե րի ա ռանձ նա ցու մը և այդ բա ռե րի կի րա ռու մով 
տեքս տի հա մա ռոտ շա րադ րու մը:

Տեքս տի ըն կալ մա նը բա վա կա նին նպաս տում է ճիշտ կազ մա կերպ
ված բա ռային աշ խա տան քը: Գե ղար վես տա կան տեքս տի ըն կալ ման 
կարևո րա գույն պայ ման նե րից մե կը տեքս տում գոր ծած ված յու րա քան
չյուր բա ռի ի մաս տի ըն կա լումն է:

Ըն կալ ման բարդ գոր ծըն թացն ու ղեկց վում և ա վարտ վում է ըն թեր ցա
ծի նկատ մամբ ե րե խայի վե րա բեր մուն քի, հե րոս նե րի, դեպ քե րի, ամ բողջ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին դա տո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մամբ և զար
գաց մամբ, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է դա տել ստեղ ծա գոր ծու թյան և փոք
րիկ ըն թեր ցո ղի փո խազ դե ցու թյան մա սին:

3.3. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՈՎՈՐԵցՆԵԼ ԿԱԶՄԵԼ ՏԵՔՍՏԻ 
պԼԱՆԸ

Կազ մե լով տեքս տի պլա նը՝ ա շա կեր տը կա տա րում է տեքս տի կա
ռուց ված քի և բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյան հետ կապ ված հետևյալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը. ա ռանձ նաց նում է հե նա կե տային բա ռե րը, բա ժա
նում է տեքստն ի մաս տային մա սե րի և վեր նագ րում դրանք:

Այս պի սով՝ պլա նի կազմ ման հիմ քում ըն կած է տեքս տի գլ խա վոր 
մտքե րի ա ռանձ նա ցու մը: Ի սկ այդ գոր ծո ղու թյու նը դպ րո ցա կան նե րին 
ան հրա ժեշտ է նպա տա կաուղղ ված ու սու ցա նել: Պլա նի բո վան դա կու
թյունն ու կա ռուց ված քը կախ ված է աշ խա տան քի նպա տա կից: Մի դեպ
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քում այն կա րող է ար տա ցո լել ստեղ ծա գոր ծու թյան փաս տե րը, մեկ այլ 
դեպ քում՝ կա րող է բա ցա հայ տել պատ ճա ռահետևան քային կա պե րը:

Տեքս տի ի մաս տային մա սե րի և դրանց միջև կա պե րը ո րո շե լու, պլա նը 
կազ մե լու կա րո ղու թյուն ներն ան հրա ժեշտ են տեքս տի ա ռա վել լի ար ժեք 
ըն կալ ման հա մար: Միևնույն ժա մա նակ ա ռանց դրանց դժ վար է զար
գաց նել տեքս տը վե րար տադ րե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

Տեքս տի պլա նը կա րող է լի նել՝

• բա նա վոր և գրա վոր,

• պարզ և բարդ:

Պ լա նի կե տե րը կազմ վում ե ն՝

• հար ցե րով,

•  պատ մո ղա կան նա խա դա սու թյուն նե րով,

• ան վա նա կան նա խա դա սու թյուն նե րով:

Տեքս տի պլա նը կա րող է լի նել՝

•  բա ռային,

• ն կար նե րով:

Պ լան կազ մե լու կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու նպա տա կով ան
հրա ժեշտ է կա տա րել մի շարք նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ: 
Այդ աշ խա տանք ներն ան հրա ժեշտ է կա տա րել գրա ճա նա չու թյան փու
լից սկ սած: Ա մե նա պարզ աշ խա տան քի տե սա կը վեր նագ րի հա մա պա
տաս խա նեց ման հիմ նա վո րումն է «Այբ բե նա րա նում» զե տեղ ված փոք րիկ 
տեքս տե րի բո վան դա կու թյա նը: Յու րա քան չյուր ան գամ տեքստն ըն թեր
ցե լիս ե րե խա նե րը հիմ նա վո րում են, թե ին չո՛ւ է հատ կա պես այդ պես վեր
նագր ված տեքս տը:

Աշ խա տան քի ե րկ րորդ տե սա կը, ո րը նպաս տում է ե րե խա նե րի՝ պլան 
կազ մե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը, տեքս տի ը նտ րո վի ըն թեր ցա նու
թյունն է ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ: Ե րե խա ներն ըն թեր ցում են տեքս տի 
այն մա սե րը, ո րոնք պա տաս խա նում են ու սուց չի տված հար ցե րին: Ը նտ
րո վի ըն թեր ցա նու թյու նը սո վո րեց նում է ա ռանձ նաց նել պատմ ված քից 
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ան հրա ժեշտ մտ քե րը, զար գաց նում է տեքս տը մա սե րի բա ժա նե լու կա
րո ղու թյուն նե րը: Պլան կազ մե լու ու սու ցումն ի րա կա նաց վում է ո րո շա կի 
հա մա կար գով:

Տար րա կան դա սա րան նե րում պլա նի շուրջ աշ խա տան քը հիմ նա կա
նում կա տար վում է տեքս տի բո վան դա կու թյան զգա յա կան ըն կալ ման 
հիմ քով, և պլա նը հա ճախ ու նե նում է կեր պա րային (ն կա րային) տեսք: 
Որ պես նախ նա կան վար ժու թյուն՝ կա րե լի է ա ռա ջադ րել հե քի ա թի կամ 
պատմ ված քի շուրջ խառն ված հեր թա կա նու թյամբ մի քա նի նկա րա զար
դում ներ և ա ռա ջադ րել ե րե խա նե րին դա սա վո րել դրանք՝ տեքս տի բո
վան դա կու թյա նը հա մա պա տաս խան: Նկար նե րը վեր նագ րե լով՝ ե րե խա
նե րը տեքս տում նշում են դրանց տե ղը, և ստաց վում է նկա րային պլան:

Հե տո ե րե խա նե րը սո վո րում են կազ մել պլան՝ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյան բա ցա հայտ ման հիմ քով (պարզ տրա մա բա նա կան 
կա պով): Այդ պի սի պլանն ան վա նում են տրա մա բա նա կան պլան: 
Ա ռա ջին դա սա րա նում օգ տա կար են հար ցե րի ձևով վեր նագ րե րի կազ
մու մը: Հար ցա կան նա խա դա սու թյուն նե րով ձևա կեր պու մը խթա նում է 
ե րե խային գտ նե լու պա տաս խա նը:

Ու սուց ման նախ նա կան փու լում տեքս տի, պատմ ված քի կամ հե քի
ա թի պլա նը կազ մե լու սկզբ նա կան շր ջա նում հա ճախ կի րառ վում է այն
պի սի հնար, ի նչ պի սին օ րի նա կի ցու ցադ րումն է: Օ րի նա կը դի տար կե լիս 
ե րե խա նե րը սո վո րում են, թե ի նչ պի սին պետք է լի նի պլա նը: Դրա հա մար 
նրանց տր վում է պատ րաս տի պլան:

Այդ օ րի նա կով նրանց ցույց են տա լիս նաև, թե ի նչ պես են ձևա կերպ
վում վեր նագ րե րը: Աշ խա տե լով վեր նագ րի շուրջ՝ ե րե խա նե րը պետք է 
օ րի նա կի մեջ տես նեն վեր նագ րե րը, ո րո շեն, թե տեքս տի որ մա սին է հա
մա պա տաս խա նում:
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3.4. ՈՒՍՈՒցԻՉՆԵՐԻ պՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎՈՒՄ ԵՆ 
ՏԵՔՍՏԻ պԼԱՆ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ: ԿԱ՞ 
ԱՐԴՅՈՔ ՄՇԱԿՎԱԾ ՔԱՅԼԱՇԱՐ, ՈՐԸ ԿՕԳՆԻ ԱՎԵԼԻ 
ՀԻՄՆԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԱՆԵԼ ԱՅԴ ԳՈՐԾՈՒՄ

Ի հար կե, պետք է խու սա փել պար տա դիր դե ղա տոմ սե րից: Ա մեն ան
գամ, պայ մա նա վոր ված ու սուց չի նպա տա կադ րու մով, պլան կազ մե լու 
քայ լե րը կա րող են տար բեր լի նել: Այ դու հան դերձ, փոր ձենք օգ տա կար 
լի նել և ներ կա յաց նել աշ խա տան քի կազ մա կեպ ման ո րո շա կի հեր թա կա
նու թյուն, ո րը կօգ նի կողմ նո րոշ վել այդ հար ցում:

Սո վո րող նե րի՝ ի նք նու րույն պլան կազ մե լու հա մար կա րե լի է օգ տա
գոր ծել հետևյալ քայ լա շա րը.

• Ու շա դիր ըն թեր ցի՛ր ամ բողջ տեքս տը:

• Բա ժա նի՛ր տեքս տը ի մաս տային մա սե րի: Նշի՛ր այդ մա սե րը մա տի
տով:

• Ըստ ի մաս տային մա սե րի քա նա կի՝ ո րո շի՛ր պլա նի կե տե րի քա նա
կը:

• Ըն թեր ցի՛ր ա ռա ջին մա սը, ը նդ գծի՛ր գլ խա վոր միտ քը, ը նդ գծի՛ր մա
տի տով, վեր նագ րի՛ր այդ մա սը: Այդ մա սի գլ խա վոր միտքն ար տա
հայ տի՛ր մեկ նա խա դա սու թյամբ կամ գտի՛ր այդ պի սի նա խա դա սու
թյուն տեքս տում:

• Այդ պես աշ խա տի՛ր և մյուս մա սե րի հետ, վեր նագ րի՛ր դրանք: Գրի՛ր 
պլա նը: Կար դա՛: Մտա ծի՛ր: Հա մոզ վի՛ր, թե այն ար տա ցո լո՞ւմ է 
ա րդյոք գլ խա վոր մտ քե րը, բաց թո ղա ծը չի՞ ա րդյոք հիմ նա կա նը:

• Կրկ նա կի ան գամ կար դա՛ տեքս տը, ստու գի՛ր ա րդյոք որևէ դեպք, 
ի րա դար ձու թյուն բաց չե՞ս թո ղել:

Տեքս տը ի մաս տային մա սե րի բա ժա նե լու և պլա նը կազ մե լու կա րո
ղու թյուն նե րի մշակ ման նպա տա կով կա րե լի է կի րա ռել հա տուկ վար ժու
թյուն ներ: Օ րի նակ՝ ներ կա յաց նենք դրան ցից մի քա նի սը:
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Վար ժու թյուն 1

Տեքստն ըն թեր ցե լուց ա ռաջ ու սու ցի չը ա ռա ջադ րում է (տալիս է, գրում 
է գրա տախ տա կին) տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան պլա նը: Պլա նում բաց է 
թո ղնում 1–2 կետ: Ըն թեր ցե լուց հե տո ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում 
է լրաց նել բաց թո ղած կե տե րը:

Վար ժու թյուն 2

Ա շա կերտ ներն ըն թեր ցում են տեքս տը: Ու սու ցի չը ա ռա ջադ րում է 
տեքս տի պլա նը, այ նու հետև բարձ րա ձայն ըն թեր ցում է տեքս տը, դի տա
վո րյալ բաց թո ղնե լով այն հատ վա ծը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է պլա
նի որևէ կե տին: Ա շա կերտ նե րը լսում են և պլա նում նշում այն կե տը, ո րի 
հա մա պա տաս խան հատ վա ծը ու սու ցի չը բաց է թո ղել:

Վար ժու թյուն 3

Ա շա կերտ նե րը կար դում են տեքս տը, ա ռանձ նաց նում են ի մաս տային 
հատ ված նե րը: Ու սու ցիչն ա ռա ջադ րում է, որ յու րա քան չյուր ա շա կերտ 
գրի պլա նի իր տար բե րա կը: Ա նց կաց վում է մր ցույթ՝ լա վա գույն պլան 
կազ մե լու հա մար: Կա րե լի է ան ցկաց նել մր ցույթ պլա նի յու րա քան չյուր 
լա վա գույն կե տի հա մար:

Վար ժու թյուն 4

Ե րե խա ներն ըն թեր ցում են տեքս տը և մա տի տով նշում այն տե ղը, որ
տեղ, ի րենց կար ծի քով, ա վարտ վում է ամ բող ջա կա նու թյան ա ռու մով մեկ 
ի մաս տային մա սը, և սկս վում է հա ջորդ ի մաս տային մա սը:

Վար ժու թյուն 5

Ու սու ցիչն ա ռա ջադ րում է (բա ժա նում է, գրա ռում է գրա տախ տա կին) 
պլա նի պատ րաս տի նմու շը: Ե րե խա նե րը լուռ կար դում են պատմ ված քը՝ 
ա ռանձ նաց նե լով ի մաս տային մա սե րը նմուշ–պ լա նի կե տե րին հա մա
պա տաս խան:

Վե րը նշ ված վար ժու թյուն նե րը զար գաց նում և ամ րապն դում են ոչ մի
այն տեքստն ի մաս տային մա սե րի բա ժա նե լու կա րո ղու թյուն նե րը, այլև 
նպաս տում են լուռ ըն թեր ցե լու, տեքս տում ներ կա յաց ված տե ղե կու թյունն 
ա ռա վել խո րու թյամբ ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Նույն 
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տեքս տի ըն թերց ման ըն թաց քում ա ռանձ նաց ված ի մաս տային մա սե րի 
քա նա կը, ի նչ պես նաև դրանց հա մընկ նումն ըն կե րոջ կազ մած պլա նի 
հետ, քն նար կման ա ռար կա կա րող է դառ նալ՝ դրա նով ի սկ զար գաց նե լով 
տեքս տը լի ար ժեք ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

Տեքստն ի մաս տային մա սե րի բա ժա նե լու և դրանց հիմ նա կան բո
վան դա կու թյու նը պլա նի կե տե րի տես քով ձևա կեր պե լու կա րո ղու թյուն
նե րի մշա կու մը պա հան ջում է բա վա կա նին եր կա րատև աշ խա տանք:

Կար ծում ե նք՝ կարևոր է ե րե խա նե րին սո վո րեց նել ոչ մի այն կազ մել 
պլան, այլև պար զա բա նել տեքս տի՝ հե տա գա յում վե րար տադր ման գոր
ծում և տեքս տի բո վան դա կու թյան ըն կալ ման գոր ծըն թա ցում դրա հիմ նա
կան դե րը: Դա սո վո րող նե րի աշ խա տան քը դարձ նում է ա վե լի գի տակց
ված և նպա տա կաուղղ ված: Այդ ի սկ պատ ճա ռով պլա նի ճիշտ կազ մու մը 
վկա յում է տեքս տի ըն կալ ման մա կար դա կի մա սին և հրա շա լի հիմ քեր է 
ստեղ ծում սո վո րող նե րի՝ տեքս տի վե րար տադր ման հա մար:

Աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու և դպ րո ցա կա նի՝ 
ի նք նաս տուգ ման կա րո ղու թյուն նե րը ձևա վո րե լու նպա տա կով կազ մած 
պլա նի հա մար սո վո րող նե րի հետ մի ա սին մշակ վում են հետևյալ չա փա
նիշ նե րը.

1. Պ լանն ար տա ցո լո՞ւմ է ա րդյոք հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը:

2. Պ լա նի բո լո՞ր կե տերն են ի րար հետ փոխ կա պակց ված:

3. Հաս կա նա լի՞ է ա րդյոք այն քո ըն կեր նե րին:

4. Բո վան դա կո՞ւմ է ա րդյոք տեքս տի բո վան դա կու թյան հիմ նա կան 
եզ րա հան գու մը:
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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

Վեր նա գիրն իր մեջ նե րա ռում է ստեղ ծա գոր ծու թյան ի մաս տը, ո ճը, 
ստեղ ծա գոր ծու թյան խտաց ված է ու թյու նը, և այն կա րող է դի տարկ վել 
որ պես տեքս տի ըն կալ մա նը նպաս տող յու րօ րի նակ բա նա լի:

Տեքստն ըն կա լե լուն նպաս տող կարևոր հնար նե րից է վեր նագ րի 
ի մաս տի ը մբռ նու մը:

Գո յու թյուն ու նի վեր նագ րի ի մաս տի ըն կալ ման ե րեք փուլ. աշ խա տանք 
վեր նագ րի շուրջ մինչ տեքս տի ըն թեր ցու մը (կան խա գու շակ ման փուլ), 
տեքս տի ըն թերց ման ըն թաց քում (բո վան դա կու թյան ըն կալ ման ստու
գում) և տեքստն ըն թեր ցե լուց հե տո (վեր լու ծու թյուն և գնա հա տում):

Դի տար կենք վեր նագ րի շուրջ աշ խա տան քը յու րա քան չյուր փու լի ըն
թաց քում:

Կան խա գու շակ ման փու լում կա տար վում է կան խա տե սում, ա կն կա
լիք նե րի ա ռա ջադ րում, ի րա դար ձու թյուն նե րի կան խա գու շա կում, ի նչ–որ 
մի երևույ թի մա սին նախ նա կան պատ կե րա ցում նե րի կազ մում: Այն պի սի 
կարևո րա գույն ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան զար գա ցու մը, ի նչ պի սին 
կան խա գու շակ ման կա րո ղու թյունն է, այ սինքն՝ ը ստ վեր նագ րի, նկա րա
զարդ ման և հե նա կե տային բա ռե րի են թադ րու թյուն ներ ա նե լու, ա կնկա
լիք ներ ա ռա ջադ րե լու կա րո ղու թյուն նե րը, ստեղ ծա գոր  ծու թյան շուրջ նա
խա պատ րաս տա կան փու լի աշ խա տան քի կարևո րա    գույն պա հե րից է: 
Ը ստ վեր նագ րի՝ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան կան խա տե սու
մը նպաս տում է ու սու ցան վող նոր ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ ե րե խա նե րի 
ակ տի վու թյան և գի տակ ցա կա նու թյան բարձ րաց մա նը:

Սա կայն այդ աշ խա տանքն ու նի տար բեր մա կար դա կի դժ վա րու թյուն
ներ՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե ի նչ է ըն թեր ցում ե րե խան:

Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ ըն թեր ցե լիս վեր նա գի րը 
հս տակ կա րող է հու շել, թե ին չի մա սին է խոս քը և մղել կա տա րե լու են
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թադ րու թյուն ներ, ո րոնք մի ան գա մայն նման չեն այն բո վան դա կու թյա նը, 
ին չի մա սին ի րա կա նում կա րող է խոսք գնալ ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ:

Են թադ րու թյուն նե րի ստուգ ման կա նոն նե րը սեր տո րեն մի ա հյուս վում 
են նախ նա կան ըն կալ ման ստուգ ման հետ, ո րի ըն թաց քում ա շա կերտ
նե րը ոչ մի այն ար տա հայ տում են ի րենց տպա վո րու թյուն ներն ըն թեր ցած 
ս տեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ, հա մա ռոտ վե րար տադ րում են բո վան դա կու
թյու նը, այլև ստու գում են ի րենց են թադ րու թյուն նե րը:

Մինչ տեքս տի ըն թեր ցումն ա ռա ջադր վող կան խա գու շա կում են թադ
րող ա ռա ջադ րանք նե րը ոչ մի այն նպաս տում են մո տա վո րա պես ճիշտ 
կան խա գու շակ ման կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը, այլև սո վո րող նե րին 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում կի րա ռել ի րենց ու նե ցած գի տե լիք նե րը:

Տեքս տի բո վան դա կու թյան շուրջ վար կած նե րի ա ռաջ քա շու մը (հաս
տա տե լով կամ հա կա սե լով) կա րող է վե րա բե րել ը նդ հա նուր բո վան դա
կու թյա նը, ա ռան ձին դեպ քե րին կամ հե րոս նե րին, ի րա դար ձու թյուն նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյա նը: Ի մաս տա վոր ված, գի տակց   ված ըն թեր ցա նու թյուն 
ա պա հո վող կան խա գու շակ ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն են 
նպաս տում ա ռա ջադ րանք նե րի այն պի սի տե սակ ներ, ի նչ պի սիք են ժան
րի, թե մա տի կայի կան խո րո շու մը ը ստ ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նագ րի, 
հար ցե րի տես քով տեքս տի պլա նի նախ նա կան կազ մու մը մինչ ըն թեր
ցու մը՝ հաշ վի առ նե լով վեր նագ րի բնույ թը: Օ րի նակ՝ 4–րդ դա սա րա նի 
մայ րե նի ի դա սագր քում զե տեղ ված է Ջան նի Ռո դա րի ի «Գր քից փա խած 
մկ նի կը» դա սա նյու թը, ո րի ըն թեր ցե լուց ա ռաջ ու սու ցի չը ե րե խա նե րին 
ա ռա ջար կում է կազ մել և գրա ռել այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խան ներն 
ի րենց կար ծի քով կա րող են փնտ րել տեքս տում: Ստեղ ծա գոր ծու թյան բո
վան դա կու թյան հետ ծա նո թա նա լուց հե տո սո վո րող նե րին ա ռա ջադր վում 
է նշել այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խան նե րը ստա ցան: Հար ցե րի թվար
կու մը ուղ ղոր դում է ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյա նը. «Ի՞նչ կապ 
ու նի մկ նի կը գր քի հետ: Ին չո՞ւ փա խավ գր քից մկ նի կը: Ի ՞նչ ա րեց գիր
քը մկ նի կին: Ին չո՞ւ է հե ղի նա կը որ պես հե րոս ը նտ րել հատ կա պես այդ 
կեն դա նուն և այլն:» Այս հնա րի կի րա ռու մը բա վա կա նին բարձ րաց նում է 
դպրո ցա կան նե րի հե տաքրք րու թյու նը դա սա նյու թի նկատ մամբ, ակ տի
վաց նում է ա շա կերտ նե րի խոս քային մտա ծո ղու թյան գոր ծու նե ու    թյու նը:
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Վեր նա գիրն ըն թեր ցո ղին մղում է ըն թեր ցել ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
հե տաքրքր վել դրա նով: Աշ խա տե լով վեր նագ րի շուրջ մինչ տեքս տի ըն
թեր ցու մը՝ ա ռա ջին պլան է մղ վում վեր նագ րի գո վազ դային գոր ծա ռույ
թը: Տեքս տի ան վա նու մը կա րող է աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րի նախ նա կան 
գի տե լիք նե րը տվյալ թե մայի շուրջ: Մինչ տեքս տի ըն թեր ցումն ու նե ցած 
տե ղե կատ վու թյան ծա վա լը տար բեր ըն թեր ցող նե րի մոտ տար բեր է, այն 
կա րող է կախ ված լի նել նաև ան ձնային ո րակ նե րից: Վեր նա գիրն ակ տի
վաց նում է գնա հա տո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է 
դրսևո րել տեքս տի ըն կա լու մից հե տո:

Դի տար կենք վեր նագ րի դե րը տեքս տի ըն կալ ման ե րկ րորդ փու լում՝ 
տեքս տի ըն թերց ման փու լում: Վեր նագ րի կարևո րա գույն գոր ծա ռույթ
նե րից մեկն էլ մաս նակ ցու թյունն է տեքս տի ըն կալ ման ստուգ ման գոր
ծըն թա ցում: Վեր նա գիրն ու ղեկ ցում է ըն թեր ցո ղին գրա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան ու սում նա սի րու թյան ամ բողջ ըն թաց քում: Տեքս տի ըն թերց
ման ըն թաց քում վեր նագ րի շուրջ աշ խա տան քի հիմ նա կան հնար նե րից 
է ստեղ ծա գոր ծու թյան ա ռան ձին մա սե րի վեր նագ րու մը: Ա նհ րա ժեշտ է 
պահ պա նել վեր նագ րե րի շա րա դա սու թյան մի աս նա կան կա ռուց վածք: 
Ա մե նա պարզ ձևը տեքս տի յու րա քան չյուր մա սի հա մար հար ցե րի ա ռա
ջադ րումն է: Այ նու հետև կա րե լի է կազ մել պատ մո ղա կան նա խա դա սու
թյուն նե րի տես քով, ա պա վեր նագ րե րի ձևով:

Տեքս տի ըն թեր ցու մից հե տո կարևոր է վեր նա գի րը դի տար կե լու և դրա 
դե րը հաս կա նա լու գոր ծըն թա ցը, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել հետևյալ 
ա ռա ջա  դրանք նե րի մի ջո ցով:

• Վեր նագ րի ը նտ րու թյուն տր ված տար բե րակ նե րից և դրա հա մա պա
տաս խա նե ցում տեքս տի բո վան դա կու թյա նը:

 Այս ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հեր թա կա նու թյունն է. սկզ բում ըն
թեր ցել տեքս տը, ի սկ հե տո պա տաս խա նել դրա բո վան դա կու թյան 
շուրջ տր ված հար ցե րին (ի ՞նչ պա տա հեց), ա պա ըն թեր ցել վեր նագ
րե րը, մտո րել, թե դրան ցից ո րն է ա վե լի շատ հա մա պա տաս խա
նում, ին չու, ստու գել իր ը նտ րու թյու նը (վե րըն թեր ցել տեքս տը):

• Տեքս տի բո վան դա կու թյա նը հա մա պա տաս խան վեր նագ րի հո
րինում:
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Վեր նագ րի շուրջ աշ խա տան քը սեր տո րեն կապ ված է սո վո րող նե րի 
կա պակց ված խոս քի ու սուց ման աշ խա տան քի հետ. տեքս տի կա ռուց
ված քի, դրա թե մայի, հիմ նա կան մտ քի, ո ճի և այլն:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հա մար « Վեր նագ րի՛ր տեքս տը» ա ռա ջադ
րան քը ծա ռա յում է, ա մե նից ա ռաջ, տեքս տի ի մաս տի բա ցա հայտ մա նը, 
ըն թեր ցա ծի ըն կալ ման ստուգ մա նը:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյան վեր նագ րի ը նդ հան րաց նող դե րը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում նրա ի մաս տի շուրջ աշ խա տան քը դարձ նել հե ղի նա կի 
ար տա հայ տած մտ քե րի ըն կալ ման ճշ տու թյան ստուգ մա նը:

Այս պի սով՝ գո յու թյուն ու նի տեքս տի շուրջ աշ խա տան քի ե րեք փուլ, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րում վեր նագ րի շուրջ աշ խա տան քի տար բեր 
հնար ներ են կի րառ վում: Մե թո դա կան տե սան կյու նից ան հնար է բաց 
թող նել որևէ մի փուլ: Չնա յած որ մինչ տեքս տի շուրջ աշ խա տան քը և 
տեքս տի ըն թեր ցու մից հե տո աշ խա տան քը կա րե լի է հա մա րել ա վե լի 
կարևոր, քա նի որ դրանք են թադ րում են այն պի սի ա ռա ջադ րանք նե րի 
կա տա րում, ո րոնք ստեղ ծում են ան հրա ժեշտ պայ ման ներ՝ տեքս տի լի
ար ժեք ըն կալ ման հա մար:

3.6. Ի՞ՆՉ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԻ ՀԵՔԻԱԹԻ 
ՈՒՍՈՒցՈՒՄԸ

Հե քի ա թը ե րե խայի հա մար ու նի դաս տի ա րակ չա կան և ճա նա չո ղա
կան մեծ նշա նա կու թյուն: Այն շատ ե րե խա նե րի սի րե լի ժանրն է: Եվ ի զուր 
չէ, որ տար րա կան դա սա րան նե րի մայ րե նի ի ծրագ րով նա խա տես ված է 
դա սագր քե րում ը նդ գր կել տար բեր հե քի աթ ներ՝ և՛ հե ղի նա կային, և՛ ժո
ղովր դա կան: Հե քի ա թի շուրջ աշ խա տան քը կա տար վում է այն պես, ի նչ
պես պատմ վածք նե րի շուրջ, այ նու հան դերձ հե քի աթ նե րի ու սում նա սիր
ման գոր ծըն թացն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Հե քի ա թի շուրջ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ե ն:

• Քա նի որ այս ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հո գե հա րա զատ են 
ե րե խա նե րին, ուս տի տեքս տի ըն կալ մանն ուղղ ված նա խա պատ
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րաս տա կան աշ խա տանք ներ հա մա րյա թե չեն ի րա կա նաց վում: 
Սո վո րա բար ըն թեր ցա նու թյու նից ա ռաջ ան ցկաց վում է հա մա ռոտ 
զրույց (կա րե լի է հարց նել, թե ի նչ պի սի հե քի աթ ներ են լի նում, ի նչ 
հե քի աթ ներ են ըն թեր ցել, կա րե լի է կազ մա կեր պել հե քի աթ նե րի 
նկա րա զար դում նե րի ցու ցա հան դես):

• Կեն դա նի նե րի մա սին հե քի աթ նե րի ըն թեր ցա նու թյու նից ա ռաջ կա
րե լի է հի շեց նել կեն դա նի նե րի վար քագ ծի մա սին, ցույց տալ այդ 
կեն դա նի նե րի նկար նե րը:

• Ե թե ըն թերց վում է բնու թյան երևույթ նե րի մա սին հե քի աթ, ա պա կա
րե լի է կի րա ռել է քս կուր սի այի ըն թաց քում հա վա քած նյու թե րը, այ
սինքն՝ դի տար կում նե րը, փոր ձը:

• Հե քի ա թի շուրջ ի րա կա նաց վող աշ խա տան քը ցան կա լի է կա տա րել 
որ պես ի րա կան պատ մու թյուն, ոչ թե ա նընդ հատ կրկ նել, որ « կյան
քում այս պի սի բան չկա», սա հո րին վածք է :

• Հե քի ա թը կա րե լի է կի րա ռել ը նդ հան րա կան բնու թագ րում ներ և 
գնա հատա կան ներ տա լու հա մար, քա նի որ հե քի ա թի կեր պար նե րը 
սո վո րա բար հան դես են գա լիս մեկ–եր կու բնու թագ րա կան գծե րի 
վառ ար տա հայտ մամբ, ո րոնք բա ցա հայտ վում են ի րենց ա րարք նե
րի ըն թաց քում:

• Ցան կա լի չէ, որ ու սու ցիչն ին քը հե քի ա թի բա րո յա խո սու թյու նը փո
խան ցի մարդ կային բնա վո րու թյուն նե րի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վառ: Հե քի աթ նե րի ու սու ցո ղա կան ար ժեքն այն քան մեծ է, որ 
ե րե խա ներն ի րենք են եզ րա հան գում ներ կա տա րում: Հենց որ ե րե
խա նե րը կա րո ղա նում են ճշգ րիտ եզ րա հան գում կա տա րել, կա րե լի է 
հա մա րել, որ հե քի ա թի ըն թերց ման նպա տակն ի րա գործ վել է:

• Հե քի ա թը պետք է վե րար տադ րել՝ որ քան հնա րա վոր է հո գե հա րա
զատ մնա լով տեքս տի բո վան դա կու թյա նը: Վե րար տադ րու մը պետք 
է լի նի ար տա հայ տիչ: Վե րար տադր ման նա խա պատ րաստ վե լուն 
լավ հնար է դե րե րով ըն թեր ցա նու թյու նը: Հե քի աթ նե րի բո վան դա
կու թյու նը դե րային խա ղով ներ կա յա ցու մը նպաս տում է երեխաների 
խոս քի և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:
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• Հե քի աթ նե րը կի րառ վում են նաև որ պես պլան կազ մե լու ու սու ցա
նող աշ խա տանք, քա նի որ հե քի ա թը հս տակ կա րե լի է բա ժա նել մա
սե րի, վեր նա գիրն էլ հեշ տու թյամբ կա րե լի է փնտ րել հենց հե քի ա թի 
տեքս տում:

• Անհ րա ժեշտ է ան ցկաց նել հե տա զո տու թյուն ներ հե քի ա թի կա ռուց
ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի շուրջ, քա նի որ այդ հե տա
զո տա կան աշ խա տանք նե րը բարձ րաց նում են տեքս տի ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցը:

• Հե քի ա թի ըն թերց ման ա ռն չու թյամբ հնա րա վոր է տար բեր նյու թե րից 
պատ րաստ ված տիկ նիկ նե րի, խա ղա լիք–կեն դա նի նե րի գոր ծա ծու
թյու նը, ո րը ոչ մի այն ա վե լի հե տաքր քիր կդարձ նի աշ խա տան քը, այլև 
կն պաս տի խո րու թյամբ ըն կա լե լու հե քի ա թի բո վան դա կու թյու նը:

• Աշ խա տե լով հե քի ա թի շուրջ՝ ան հրա ժեշտ է նշել դրա ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի հետ մի ա սին բա ցա հայ տել գա ղա փա րը, 
հե քի ա թը կի րա ռել որ պես ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան մի ջոց:

• Հե տաքր քիր աշ խա տանք կս տաց վի նաև նույն հե քի ա թի տար բե
րակ նե րի հա մե մա տու թյուն կա տա րե լիս:

• Բա նա վոր (բա ռային) նկար չու թյան հնա րը կն պաս տի, որ ե րե խա նե
րը գտ նեն հե քի ա թի գլ խա վոր ի մաս տը:

• Հե քի ա թի ըն թերց ման ժա մա նակ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի հն չե րան
գը: Ոչ ճիշտ հն չե րան գի ըն թերց ման դեպ քում կոր չում է հե քի ա թի 
հմայ քը: Հե քի ա թը դառ նում է ձանձ րա լի, ան հե տաքր քիր:

• Անհ րա ժեշտ է բա վա կա նին ման րա մասն պլա նա վո րել բա ռային աշ
խա տան քը:

• Կա րե լի է հա ճա խա կի ա ռա ջադ րել, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
կազ մեն նկա րային պլան:

• Տեքս տի նախ նա կան, ա ռա ջին ըն կա լումն ար դյու նա վետ կլի նի կազ
մա կեր պել հետևյալ ձևե րով.

ա) հե քի ա թի ի նք նու րույն ըն թեր ցում դա սա րա նում կամ տա նը,
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բ) հա մա տեղ ըն թեր ցում (ա ռա վել բարդ հատ ված ներն ըն թեր ցում է 
ու սու ցի չը):

• Վեր լու ծու թյան ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյու նը սևե ռել 
հե քի ա թային խոս քի գե ղար վես տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րին. կր կնու թյուն ներ (ապ րում է–չի ապ րում, լի նում է–չի լի նում), 
ա վան դա բար օգ տա գործ վող մակ դիր ներ (ան մա հա կան խն ձոր), 
հե քի ա թային բա ռեր և ար տա հայ տու թյուն ներ (թա գա վորն ապ րած 
կե նա) և այլն:

Վեր լուծ վում են նաև հե քի ա թի կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը. սկզ բի, ա վար տի առ կա յու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա
կան մա սում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի ե ռա կի կրկ նու թյու նը: 
Կա խար դա կան հե քի ա թում առ կա են ան պայ ման եր կու աշ խարհ նե րը՝ 
ի րա կան և կա խար դա կան: Ե րե խա նե րին հե տաքրք րում են դրանց բնա
կիչ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

• Հե քի աթ նե րում առ կա ե րկ խո սու թյուն նե րը նպաս տա վոր են դե րե
րով ար տա հայ տիչ ըն թեր ցա նու թյուն մշա կե լու հա մար:

• Հե քի ա թի շուրջ աշ խա տան քի ըն թաց քում կի րա ռե լի են նյու թը վե
րար տադ րե լու բո լոր տե սակ նե րը, բա ցի հա մա ռո տից, քա նի որ հե
քի ա թի լեզ վի յու րա հատ կու թյու նը դժ վա րու թյուն կս տեղ ծի:

• Հե քի ա թի բո վան դա կու թյան շուրջ ի րա կա նաց վող աշ խա տանքն ար
դյու նա վետ ձևա վո րում է հե րոս նե րին բնու թագ րե լու և ներ կա յաց նե
լու կա րո ղու թյուն նե րը, այդ թվում՝ բա ցա հայ տե լու նրանց ա րարք
նե րի դր դա պատ ճառ նե րը, ժան րային, լեզ վա կան, կա ռուց ված քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը նկա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը և այլն:

• Աշ խա տե լով հե քի աթի շուրջ՝ դժ վար չէ սո վո րեց նել ե րե խա նե րին 
հաս կա նալ ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րը, պլան կազ մել և վե
րար տադ րել: Բա ցի դրա նից, հե քի ա թը շատ լավ ու սում նա կան 
նյութ է, ո րով հետև բա վա կա նին մեծ է կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե
րի հե տաքրք րու թյու նը տվյալ ժան րի նկատ մամբ, ո րն էլ ազ դում է 
և՛ ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան ձևա վոր մանը, և՛ 
կար դա լու տեխ նի կայի զար գաց ման 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

Հե քի ա թի ար դյու նա վետ ու սուց ման նպա տա կով խոր հուրդ ե նք տա
լիս ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել ներ քո հի շյալ ուղ ղոր դում նե րը.

• Կարևոր է ըն կա լել հե քի ա թի գա ղա փա րը, այ սինքն, թե հե
քի ա թի մի ջո ցով ի նչ են ցան կա ցել հա ղոր դել մեր նախ նի նե
րը: Չէ՞ որ հիմ նա կան թե մայի մի ջո ցով են մեզ փո խանց վում բա
րո յա կան ար ժեք նե րը, շր ջա պա տող մարդ կանց, երևույթ նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տար բեր դրսևո րում նե րը և այլն: Այդ 
նպա տա կով ա շա կերտ նե րին կա րող են տր վել հետևյալ հար ցե րը.

— Ին չի՞ մա սին է հե քի ա թը:

— Ի՞նչ է այն մեզ սո վո րեց նում:

— Կյան քի ո ՞ր ի րա վի ճակ նե րում մեզ պետք կգա այն, ին չը մենք 
ի մա ցանք հե քի ա թից:

— Ինչ պե՞ս կա րող ե նք այն կի րա ռել կյան քում և այլն:

• Կարևոր է հաս կա նալ հե քի ա թի հե րոս նե րի, նրանց ա րարք
նե րի տե սա նե լի և թաքն ված դր դա պատ ճառ նե րը: Այդ նպա
տա կով տր վում են հետևյալ հար ցե րը.

— Ին չո՞ւ է հե րո սը կա տա րում այս կամ այն ա րար քը:

— Ին չո՞ւ է դա ի րենց ան հրա ժեշտ:

— Ի՞նչ էր ու զում ի նքն ի րա կա նում:

• Հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում հե քի ա թի հե րոս նե
րի կող մից դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու մի ջոց նե
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րի ը նտ րու թյու նը: Կա րե լի է հե քի ա թի հե րոս նե րի կող մից 
դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու մի ջոց նե րի « ցանկ կազ
մել»: Ու նե նա լով դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու մի ջոց նե րի 
հա վա քա ծուն՝ ուղ ղա կի ո րեն հար ձա կում թշ նա մու վրա, խո րա ման
կու թյուն, կա խար դա կան ի րե րի կի րա ռում և այլն, կարևոր է գնա հա
տել, թե ի րա կան կյան քում որ ի րա վի ճակ նե րում կա րող են կի րա ռել 
դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը նպաս տող այս կամ այն մի ջո
ցը: Այդ նպա տա կով տր վում են հետևյալ հար ցե րը.

— Ինչ պե՞ս է հե րո սը լու ծում խն դի րը:

— Լուծ ման ի ՞նչ մի ջոց և վար քա գիծ է նա ը նտ րում:

— Այն ակ տի՞վ է, թե՞ պա սիվ:

— Ա մեն ի նչ ի նք նու րո՞ւյն է ա նում, թե՞ փոր ձում է պա տաս խա նա
տվու թյու նը գցել ու րի շի վրա:

— Մեր կյան քի ո ՞ր ի րա վի ճակ նե րում է ար դյու նա վետ խն դիր նե րի լուծ
ման, դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման նշ ված մի ջո ցը կի րա ռել:

• Հե քի ա թի հե րոս նե րի վե րա բեր մուն քը շր ջա պա տող աշ
խար հի և ի նքն իր նկատ մամբ: Այդ նպա տա կով տր վում են 
հետևյալ հար ցե րը.

— Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ա րարք նե րը շր ջա պա տի հա մար. 
ու րա խու թյուն, թա խիծ, ա տե լու թյուն:

— Ո՞ր ի րա վի ճակ նե րում է նա ստեղ ծա րար, ո ր՝ ա վե րող:

— Ի նչ պե՞ս ե նք մենք կյան քում վար վում այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րում:

• Զ գաց մունք նե րի ուղ ղու թյամբ: Կարևոր է գի տակ ցել, թե 
ի նչ զգաց մունք ներ են ի հայտ գա լիս հե րո սի մոտ այս կամ 
այն ի րա վի ճակ նե րում և ին չու: Այդ նպա տա կով տր վում են 
հետևյալ հար ցե րը.

— Ի՞նչ զգաց մունք ներ է ա ռա ջաց նում այս հե քի ա թը:
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— Ո՞ր հատ ված ներն ա ռա ջաց րին ու րախ զգաց մունք ներ, ի սկ ո րը՝ 
տխուր:

— Ո՞ր ի րա վի ճակ ներն ա ռա ջաց րե ցին վա խի զգա ցո ղու թյուն:

— Ո՞ր ի րա վի ճակ ներն ա ռա ջաց րե ցին զայ րույթ:

— Ին չո՞ւ է հե րո սը ար ձա գան քում հենց այդ պես:

• Հե քի աթ նե րում հան դես ե կող կեր պար նե րի և խորհր դա
նիշ նե րի ուղ ղու թյամբ: Կարևոր է գի տակ ցել, թե ի նչ դա սեր, 
վար քագ ծի մի ջոց ներ են ի րենց մեջ կրում հե քի ա թի յու րա
քան չյուր հե րո սը: Այդ նպա տա կով տր վում են հետևյալ հար
ցե րը.

— Ո՞վ է այս կամ այն հե րո սը:

— Ի՞նչ վար քա գիծ է դրսևո րում նա այս կամ այն ի րա վի ճակ նե րում:

3.8. Ի՞ՆՉ ՀԱՐցԵՐ ՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է 
ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ՀԵՔԻԱԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻԱՐԺԵՔ 
ԸՆԿԱԼԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Նշենք մի շարք ա ռա ջադ րանք ներ և հար ցեր, ո րոնք կա րե լի է ա ռա
ջադ րել ա շա կերտ նե րին հե քի աթն ըն թեր ցե լուց հե տո՝ դրա բո վան դա
կու թյու նը լի ար ժեք ըն կա լե լու նպա տա կով: Ա հա ո րոշ հար ցե րի և ա ռա
ջադ րանք նե րի օ րի նակ ներ.

1. Բնու թագ րի՛ր հե րոս նե րին (ի նչ պի սի՞ն է նրան ցից յու րա քան չյու րը):

2. Բա ցատ րի՛ր, թե ին չու տե ղի ու նե ցավ այս կամ այն ի րա դար ձու թյու նը:

3. Ցո՛ւյց տուր, թե ի նչն էր ծի ծա ղե լի հե քի ա թում:

4. Դե րե րով ըն թեր ցի՛ր հե քի ա թային ե րկ խո սու թյուն նե րը՝ հն չե րան
գով ա ռանձ նաց նե լով հե րոս նե րի բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը:
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5. Բա ցա հայ տի՛ր հե րոս նե րի ա րարք նե րի և խոս քե րի միջև տար բե
րու թյու նը: Տո՛ւր այդ տար բե րու թյա նը բա րո յա կան գնա հա տա կան:

7. Նշի՛ր այն ա ռած–ա սաց վածք նե րը, դարձ վածք նե րը, թևա վոր խոս
քե րը, ո րոնք կի րառ վել են հե քի աթ նե րում:

8. Բ նու թագ րի՛ր այս կամ այն հե րո սի խոս քի հն չե րան գը, ո րը հա մա
պա տաս խա նում է նրա մտ քե րին և ա րարք նե րին:

9. Հար ցեր, ո րոնք հաս տա տում են մար դու կա պը բնու թյան հետ, հե
քի ա թի մեջ տե ղի ու նե ցող դեպ քե րից բխող մարդ կային լավ ո րակ
նե րի « փա ռա բան ման» հետ:

10. Հար ցեր, ո րոնք ակ տի վաց նում են ե րե խայի հի շո ղու թյու նը, ո րոնք 
ստի պում են նրան մտա բե րել այդ հե քի ա թի բո վան դա կու թյանը 
նմանվող ի րեն հայտ նի այլ հե քի աթ ներ:

11. Հար ցեր, ո րոնք վե րա կանգ նում են երևույթ նե րի միջև պատ ճա
ռահետևան քային կա պե րը, պար զա բա նում են, թե ին չու է տե ղի ու
նե ցել այս կամ այն ի րա դար ձու թյու նը:

12. Ա ռա ջար կել մտո րե լու այն մա սին, թե ի նչն է ժո ղո վուր դը քն նա դա
տում հե քի ա թում և ին չի պատ ճա ռով, և ի նչն է ըն դու նե լի հա մա րում:

13. « Գե ղա գի տա կան» հար ցերի առաջադրում. օ րի նակ՝ ին չո՞ւ է քեզ 
դուր ե կել այս կամ այն նկա րագ րու թյու նը:

14. « Բաց» հար ցերի առաջադրում. ի ՞նչ կա րող եք ա սել այս կամ այն 
երևույ թի մա սին:

15. Զրույց այն մա սին, թե ի նչ խրատ ներ կա րե լի է քա ղել տեքս տից:

16. Բա ցատ րել, թե ի նչ պես է նկա րագր ված հե քի ա թում լավն ու վա տը:

17. Ա ռա ջար կել պատ մե լ, թե ի նչ պես և ին չու է փոխ վել հե րո սի բնա վո
րու թյու նը:

18. Հա մե մա տու թյուն ներ, նմա նու թյուն ներ, հա կադ րու թյուն ներ (ին
չով են նման աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի հե քի աթ նե րը և այլն):
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3.9. Ի՞ՆՉ ՏԻպԻ ԴԱՍԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆցԿԱցՆԵԼ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ 
ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼԻՍ

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայի դա սըն թա ցում դա սի տիպն 
ը նտ րե լիս ու սու ցի չը կա րող է ղե կա վար վել հետևյալ պա հանջ նե րով.

1. Հաշ վի առ նել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի՝ զգա յա րան նե րի 
մի ջո ցով շր ջա պա տող աշ խար հի ա ռար կա նե րի և երևույթ նե րի 
ու սում նա սիր ման կա րո ղու թյուն նե րը: Սա պար տա վո րեց նում է ու
սուց չին հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել հատ կա պես դաս–դի տարկ
մա նը և դաս–գործ նա կան աշ խա տան քին:

2. Հաշ վի առ նել ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
մա նը նպաս տող մե թոդ նե րի նպա տա կա հար մար հա մա պա
տաս խա նեց ումը: Ու սու ցի չը պետք է ը նտ րի ու սուց ման այն պի սի մե
թոդ ներ, ո րոնք կսո վո րեց նեն ա շա կերտ նե րին սո վո րել, այ սինքն՝ կա րո
ղա նան ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել: Ե թե ե րե խան սո վո րի 
սո վո րել («ես կա րող եմ ի նքս ի նձ սո վո րեց նել»), ա պա կկա րո ղա նա զար
գաց նել իր ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը («ես սի րում եմ սո վո
րել, ա մեն ի նչ հե տաքր քիր է»), ներ քին դր դա պատ ճառ նե րը (« հաս կա նում 
եմ, թե ին չու եմ սո վո րում»), ան դրա դարձ կա տա րե լու տար րա կան կա րո
ղու թյուն նե րը («ես ըն դու նում եմ ու սուց չի գնա հա տա կա նը, և ի նքս էլ կա
րո ղա նում եմ գնա հա տել իմ գոր ծու նե ու թյու նը»): Եվ վեր ջա պես, ա մե նա
կարևո րը, կրտ սեր դպ րո ցա կա նը կա րող է պա տաս խա նել ոչ մի այն այն 
հար ցին. «Ի՞նչ եմ ես ա նում», այլև այն հար ցին. «Ինչ պե՞ս եմ այն ա նում»: 
Մեկ ան գամ ևս ը նդ գծենք, որ այս ա մե նը պա հան ջում է ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում հիմն վել մտա ծո ղու թյան, տրա մա բա նու թյան և երևա կա
յու թյան վրա: Այս ա մե նից ել նե լով՝ա ռանձ նա հա տուկ կարևո րու թյուն են 
ստա նում դաս–հե տա զո տու թյուն նե րը և դաս–բա նա վե ճե րը:

3.  Հեն վել կրտ սեր դպրոցական տա րի քի հա մար բնո րոշ գոր
ծու նե ու թյան տե սակ նե րի վրա: Հայտ նի է, որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյու նը խաղն է: Խա ղը կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
հա մար ոչ մի այն ցան կա լի է, հե տաքր քիր, այլև ար ժե քա վոր է նրա՝ ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
հա մար: «Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայի դա սա նյու թե րը տա լիս են 
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հս կա յա կան հնա րա վո րու թյուն ա մե նա տար բեր տի պի՝ ու սում նա կան, 
դե րային, շար ժո ղա կան և այլն, խա ղեր կազ մա կեր պե լու հա մար: Սրա
նով է բա ցատր վում դաս–խա ղի ը նտ րու թյու նը:

4.  Հաշ վի առ նել դպ րո ցա կա նի՝  ճա նա չո ղա կան նա խա ձեռ նո
ղա կա նու թյան և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Բո լո րին հայտ նի է, որ կրտ սեր 
դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը շատ են սի րում տա րաբ նույթ ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ, ո րոնք կա տա րե լով, նրանք կա րող են 
երևա կայել, հո րի նել, շա րադ րել և այլն: Այդ պատ ճա ռով նպա տա կա հար
մար է կի րա ռել այն պի սի տի պի դաս, ի նչ պի սին է դաս–ս տեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քը:

Դա սե րի յու րա քան չյուր տիպն ու նի հս տակ կա ռուց վածք: Այն ո րոշ
վում է այն գլ խա վոր ու սուց ման մե թո դով, ո րով ար տա ցո լում է դա սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը:

3.10. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐպԵԼ ԲՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ 
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
ԴԱՍԸՆԹԱցՈՒՄ

Դի տար կու մը բո լոր զգա յա կան նե րով շր ջա պա տող աշ խար հի ա ռար
կա նե րի և երևույթ նե րի նպա տա կաուղղ ված ըն կա լումն է: Դի տար կու մը 
նկա րագ րո ղա կան հե տա զո տա կան մե թոդ է, ո րի նպա տակն է գրան ցել 
հե տա զոտ վող օբյեկ տի վար քը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում: Դի
տարկ ման ըն թաց քում հե տա զո տու թյան օբյեկտն ու սում նա սիր վում է 
կամ իր մի ջա վայ րի մեջ՝ ա ռանց խախ տե լու նրա ամ բող ջա կա նու թյու նը, 
կամ դա սա սե նյա կում:

Ա շա կերտ նե րը դի տար կում ներ կա րող են կա տա րել ի նչ պես ի նք նու
րույն, այն պես է լ՝ ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ: Ու սու ցի չը ո րո շում է դի
տարկ ման որոշակի բո վան դա կու թյու նը, ո րը կախ ված է այն տե ղան
քի աշ խար հագ րա կան դիր քից և կլի մա յա կան պայ ման նե րից, որ տեղ 
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գտնվում է դպ րո ցը: Կարևոր է նաև, թե տար վա որ ե ղա նա կին է կա տար
վում դի տար կու մը:

Ու սու ցիչն ի նքն է ո րո շում դի տարկ ման ձևե րը, կազ մա կեր պում այն: 
Ա մե նից ա ռաջ դրանք է քս կուր սի ա ներն են և դա սե րի ըն թաց քում շր ջա
պա տող ա ռար կա նե րի հե տա զո տու թյան նպա տա կով կի րառ վող գործ
նա կան աշ խա տանք նե րը:

Դի տար կու մը շր ջա պա տող աշ խար հի մա սին գի տե լիք նե րի ձեռք բեր
ման կարևո րա գույն աղ բյուր է: Այն մտա ծա կան գոր ծըն թաց նե րի զար
գաց ման հիմքն է: Հս կա յա կան է դի տար կում նե րի դե րը սո վո րող նե րի 
խոս քի զար գաց ման գոր ծում: Այն նպաս տում է նաև այն պի սի կարևոր 
կա րո ղու թյան զար գաց մանը, ի նչ պի սին դի տո ղու նա կու թյու նն է: Դի տո
ղու նա կու թյու նը կարևո րա գույն ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն է, ո րն ան
հրա ժեշտ է ար դյու նա վետ ու սում նա ռու թյան հա մար:

Ցան կա ցած դի տար կում սկս վում է նպա տա կի և խն դիր նե րի ա ռա ջադ
րու մից, դի տարկ վող օբյեկ տի ո րո շու մից և ա ռա ջադ րան քի հա ղոր դու մից: 
Դի տարկ ման նպա տակն ու խն դիրն ան հրա ժեշտ է ա ռա ջադ րել հս տակ և 
որոշակի: Ցան կա ցած դեպ քում խն դի րը պետք է ու նե նա ճա նա չո ղա կան 
բնույթ, ստի պի ե րե խա նե րին մտա ծել, հի շել, ո րո նել ա ռա ջադր ված հար
ցե րի պա տաս խան նե րը: Դի տարկ ման նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ: Այդ աշ
խա տանք նե րը հետևյալն ե ն՝

1. Հա ղոր դել ե րե խա նե րին նպա տա կը և ծա նո թաց նել այն ա ռար
կային, երևույ թին, ո րը պետք է դի տար կեն:

2. Մշա կել և տետ րե րում գրել դի տարկ ման պլա նը:

3. Ներ կա յաց նել փաս տե րի ար ձա նագր ման կա նոն նե րը, դի տարկ ման 
հնար նե րը և քայ լե րը:

Դի տար կումն ար դյու նա վետ կա տա րե լու հա մար կարևո րա գույն պայ
ման է դի տարկ վող ա ռար կայի կամ երևույ թի ճիշտ ը նտ րու թյու նը: Դի
տար կել կա րե լի է ոչ մի այն ա ռար կա ներն ու երևույթ ներն ի րենց բնա կան 
վի ճա կում, այլև նրանց նկար նե րը, լու սան կար նե րը, մո դել նե րը, դրանց 
մա սին պատ մող կի նո ֆիլ մե րը:
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Դի տարկ ման գոր ծըն թա ցը սկս վում է այն բա նից, որ ու սու ցիչն ա ռա
ջար կում է ե րե խա նե րին ու սում նա սի րել ամ բող ջա կան ա ռար կան, այ նու
հետև՝ մաս առ մաս: Ա նհ րա ժեշտ է ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո
նաց նել մի այն մի քա նի մա սե րի վրա, ի սկ եր բեմն է լ՝ նույ նիսկ մի մա սի 
վրա: Ե թե ա ռար կան շարժ վում է, օ րի նակ՝ կեն դա նին, ա պա ան հրա ժեշտ 
է ե րե խա նե րին ա ռա ջար կել դի տար կե լու մարմ նի որևէ մա սը՝  պո չը, գլու
խը և այլն: Կեն դա նու հայտն վե լուն պես ե րե խան ան մի ջա պես իր ու
շադ րու թյու նը բևե ռում է հենց այդ մա սի վրա: Դի տարկ ման նկատ մամբ 
այս պի սի մո տեց ման դեպ քում ա շա կեր տը սո վո րում է իր ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նել մի այն այն կող մի վրա, ո րը նրան պետք է տր ված ա ռա
ջադ րան քը կա տա րե լու հա մար: Չի կա րե լի սպա սել, որ ա շա կերտ նե րը 
մի ան գա մից կսո վո րեն կենտ րո նաց նել ի րենց ու շադ րու թյու նը: Այն եր կա
րատև և տք նա ջան աշ խա տան քի ար դյունք է:

Այ նու հան դերձ, դի տել ա ռար կան կամ նրա մի մա սը դեռևս դրա 
պատ կե րը տես նել և մտա պա հե լը չէ: Ու սու ցի չը պետք է կի րա ռի հա տուկ 
հնար ներ, ո րոնք էլ կն պաս տեն ո րո շա կի ժա մա նա կով ա շա կերտ նե
րի ու շադ րու թյան բևե ռաց մանը այս կամ այն ա ռար կայի կամ դրա մա
սե րի, երևույ թի վրա՝ ա շա կերտ նե րի մոտ ա ռա վե լա գույնս տպա վոր իչ 
դարձնելու համար:

• Կա րե լի է ա ռա ջար կել ե րե խա նե րին ա ռար կան կամ նրա մա սե
րից մե կը բազ մա կի ան գամ դի տար կե լուց հե տո փա կել աչ քե րը և 
մտո վի պատ կե րաց նել տե սա ծը: Սկզ բում պատ կեր նե րը լի նում են 
ոչ հստակ և հարկ է լի նում կրկ նել դի տարկ ման գոր ծըն թա ցը: Այս 
հնա րը կա րե լի է կրկ նել մի քա նի ան գամ, այն քան, մինչև ե րե խան 
հս տակ պատ կե րա ցում կազ մի ա ռար կայի մա սին: Կրկ նա կի դի
տար կում ներն օգ տա կար է ան ցկաց նել՝  դի տարկ վող ա ռար կան հա
մե մա տե լով այդ ա ռար կայի մոտ գտն վող նման ա ռար կա նե րի հետ:

• Մեկ այլ հնար է դի տարկ վող ա ռար կա նե րին, բնու թյան երևույթ նե
րին ա շա կերտ նե րի նմա նա կու մը շար ժում նե րի և ձայ նե րի մի ջո ցով: 
Օ րի նակ՝  ձեռ քե րով ցույց տալ թռ չուն նե րի շար ժում նե րը, տերևա թա
փը և այլն, ձայ նով կրկ նել ո րո տի, թռ չուն նե րի ծլվ լո ցի կամ այլ կեն
դա նի նե րի ձայ նե րը: Այս պի սի նմա նա կում նե րի փոր ձը ստի պում է 
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ա շա կերտ նե րին ու շա դիր դի տել, լսել այն պի սի ման րուք նե րը, ո րոնք 
ա ռա ջին դի տարկ ման ըն թաց քում ու շադ րու թյու նից վրի պել ե ն:

• Հե տաքր քիր է մի հնար ևս, ո րը կս տի պի ե րե խային ու շա դիր դի տել 
ա ռար կան. չհու շել դի տարկ ման ար դյուն քը, այլ ա ռա ջար կել ե րե խա
նե րին ի նք նու րույն ստա նալ ար դյունք նե րը, հե տա զո տել ա ռար կան, 
ա նել « բա ցա հայ տում ներ»: Օ րի նակ՝  հո ղի մեջ օ դի առ կա յու թյու նը 
կա րե լի դի տար կել մի քա նի տար բե րակ նե րով. ա ռա ջին տար բե
րակ՝ ու սու ցի չը մի բուռ հող է լց նում ջրի մեջ և ա սում. «Ու շադ րու
թյուն դարձ րեք, թե հո ղից ի նչ պես են պղպ ջակ ներ դուրս գա լիս ջրի 
մեջ»: Ե րկ րորդ տար բե րակ՝ ու սու ցի չը կամ ե րե խա նե րից մե կը մի 
բուռ հող է լց նում ջրի մեջ: Ու սու ցի չը չի հա ղոր դում ար դյունք նե րը, 
այլ ա ռա ջար կում է, նկա տե լով պղպ ջակ նե րը՝ ի նք նու րույն ո րո շել, 
թե ի նչ պղպ ջակ ներ են դրանք, որ տե ղից հայտն վե ցին ջրի մեջ: Այս 
դեպ քում, ու սուց չի ա ռա ջար կու թյամբ, ե րե խա ներն ի րենք են եզ
րա կաց նում, որ հո ղի մեջ օդ կա: Այս տեղ ա կն հայտ է, որ ե րկ րորդ 
տար բե րա կում ա շա կերտ ներն ակ տիվ ճա նա չո ղա կան ո րո նում նե րի 
ար դյուն քում ի նք նու րույն կա տա րե ցին « բա ցա հայ տում», ո րը նրան
ցից պա հանջեց կա տա րել լրա ցու ցիչ դի տար կում:

• Դի տար կում ներ կա տա րե լու նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն պահ
պա նե լու կարևոր ու ղի նե րից մեկն էլ դրա կի րա ռումն է ոչ մի այն «Ես 
և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայի դա սըն թա ցում, այլև մայ րե նի ի, 
կեր պար վես տի, տեխ նո լո գի այի դա սե րի և այլնի ըն թաց քում: Դի
տար կում նե րի ար դյուն քում ու նե ցած հա ջո ղու թյու նը նպաս տում է 
ե րե խա նե րի տրա մադ րու թյան բարձ րաց մա նը: Օգ տա կար է, որ դի
տարկ ման կամ դրա ար դյունք նե րի քն նարկ ման ըն թաց քում ե րե խա
նե րին դր դել պատ մե լու դի տարկ վող ա ռար կա նե րի կամ երևույթ նե
րի գե ղեց կու թյան մա սին, բա ռե րով ար տա հայ տել իր հի աց մուն քը, 
զար ման քը և այլն:

• Ար դյու նա վետ դի տար կում ներ կա տա րե լուն նպաս տող փոր ձված 
մի ջոց է դրա ար ձա նագ րու մը: Ար ձա նագր ման մի ջոց նե րը տար բեր 
ե ն: Դրանք ա մե նից ա ռաջ գրա ռում ներ են, ուր վագ ծային նկար նե
րի ներ կու մը: Դրանք կա րե լի է կա տա րել և՛ հի շո ղու թյամբ, և՛ բնօ
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րի նա կից: Ը նդ ո րում՝ կարևոր է ե րե խա նե րին խոր հուրդ տալ ներ
կել այն պես, որ որ քան հնա րա վոր է նկա րը մոտ լի նի բնօ րի նա կին: 
Դա կս տի պի ե րե խա նե րին ու շա դիր դի տար կել ա ռար կան, նկա տել 
դրա բո լոր տար րե րը, նշ մա րել ման րա մաս նու թյուն նե րը, կա տա րել 
կրկնա կի դի տար կում: Ե ղա նա կի դի տար կումն ար ձա նագր վում է 
պայ մա նա կան նշան նե րի մի ջո ցով:

Դի տար կու մը կա րե լի է կազ մա կեր պել հետևյալ հա ջոր դա կան քայ լե րով.

1. Նա խա պատ րաս տա կան՝ են թադ րում է դի տարկ ման նպա տա կի և 
խն դիր նե րի ա ռա ջադ րում, դի տարկ վող ա ռար կա նե րի, երևույթ նե րի 
ը նտ րու թյուն, վայ րի, տե ղան քի ը նտ րու թյուն, դի տարկ վող ա ռար
կայի, երևույ թի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան խթա նում:

2. Դի տարկ վող ա ռար կայի, երևույ թի հե տա զո տու թյուն:

3. Ամ փո փիչ՝ են թադ րում է ար դյունք նե րի ամ փո փում, դրանց ար ձա
նագ րում, ու սում նա սի րում և քն նար կում:

3.11. ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՄԵՐ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ ՇԱՏ ԵՆ 
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ: պԱՐՏԱԴԻ՞Ր Է ԱՅԴ 
ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԷ՞ ՈՐ ԴՐԱՆց 
ՈՒՍՈՒցՈՒՄԸ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ՀԱՐՈՒցՈՒՄ

Տար րա կան դա սա րան նե րի դա սըն թա ցում ճա նա չո ղա կան տեքս տե
րի նկատ մամբ հա տուկ ու շադ րու թյու նը բա ցատր վում է չա փո րոշ չային 
պա հանջ նե րով, ո րոն ցից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հատ կա պես տրա մա
բա նա կան–ճա նա չո ղա կան, ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վո րու մը, քն նա դա տա կան և հե տա զո տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գա ցու մը:

Ե րե խան իր հա սու նաց ման և զար գաց ման ըն թաց քում կա րիք ու նի 
շր ջա պա տող աշ խար հի մա սին ա մե նա տար բեր տե ղե կատ վու թյա ն, և 
նրա հե տաքրք րու թյու նը գի տե լիք նե րի տար բեր ո լորտ նե րի նկատ մամբ 
ա ռա վե լա գույնս կա րե լի է բա վա րա րել ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի մի ջո
ցով: Բա ռի բուն ի մաս տով չլի նե լով ոչ ու սում նա կան տեքստ, ոչ էլ գե ղար
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վես տա կան՝ ճա նա չո ղա կան տեքս տե րը զբա ղեց նում են մի ջան ցիկ տեղ 
և կա տա րում են մի շարք գոր ծա ռույթ ներ: Դրանք մի կող մից՝ ըն թեր ցո
ղին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում գի տե լիք ներ ձեռք բե րել աշ խար հի 
վե րա բե րյալ, մյուս կող մից՝ հե տաքրք րա շարժ ձևով մատ չե լի են դարձ
նում բարդ երևույթ նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի ըն կա լու մը:

Անհ րա ժեշտ է միշտ նկա տի ու նե նալ, որ ճա նա չո ղա կան նյու թե րի ու
սում նա սիր ման դա սե րի հիմ նա կան խն դի րը սո վո րող նե րին ոչ մի այն այս 
կամ այն գի տե լի քի հա ղոր դումն է, այլև ե րե խա նե րի ճա նա չո ղա
կան հե տաքրք րու թյան խթա նու մը և ըն թեր ցա նու թյան մի ջո ցով 
այդ հե տաքրք րու թյան բա վա րա րու մը:

Ճա նա չո ղա կան բնույ թի տեքս տե րի զե տե ղու մը դա սագր քե րում պայ
մա նա վոր ված է հետևյալ գոր ծոն նե րով.

1. Գի տա ճա նա չո ղա կան և գի տա գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 
ու սում նա սիր ման ըն թաց քում ձևա վոր վում են ըն թեր ցո ղա կան և 
խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը: Ճա նա չո ղա կան նյու թով հա րուստ 
այդ տեքս տե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում կի րա ռել այն պի սի 
հնար ներ, ի նչ պի սիք են պլան կազ մե լու մի ջո ցով կա ռուց ված քային 
վեր լու ծու թյու նը, պատմ ված քի թե մայի և հիմ նա կան մտ քի ի մաս
տա վո րու մը, տեքս տում են թա թե մա նե րի ա ռանձ նա ցու մը և դրանց 
միջև կա պե րի գի տակց մա նը նպաս տող ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա
րու մը, ման րա մասն վե րար տադ րու մը և այլն:

2. Ըն թեր ցո ղի սե փա կան փոր ձի օգ տա գոր ծու մը: Ըն թեր ցո ղի կեն սա
փոր ձի օգ տա գոր ծու մը կա րող է ի րա կա նաց վել տար բեր ու ղի նե
րով: Եր բեմն, ու սու ցի չը որևէ հաս կա ցու թյան ներ կա յա ցու մը սկ սում 
է՝ ել նե լով ե րե խայի պատ կե րա ցում նե րից: Այս հնա րը ա պա հո վում 
է ըն թերց վե լիք նյու թի զգա յա կան ե րանգ ներն ու զն նա կա նու թյու
նը: Եր բեմն նոր հաս կա ցու թյան ու սում նա սի րու թյու նը սկս վում է՝ 
հիմն վե լով ե րե խայի երևա կա յու թյան վրա: Այն սկս վում է այս պես. 
« Պատ կե րաց րու, ո ր…»: Այս դեպ քում ու սու ցիչն օգ տա գոր ծում է 
ոչ թե ըն թեր ցո ղի փոր ձը, այլ հենց ի նքն է այդ փոր ձը հա ղոր դում: 
Հայտ նի է, որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի մտա ծո ղու թյու նը պատ կե
րա վոր–զն նա կան բնույթ է կրում, այդ պատ ճա ռով ճա նա չո ղա կան 
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ման կա կան տեքս տը հա ճախ շա րադր վում է ման րա մասն նկա րագ
րու թյամբ և հե տաքր քիր « խայ ծե րով»:

3. Կի րառ վում է գե ղար վես տա կան հնար նե րի մի ամ բող ջա կան շարք, 
ո րոնք նաև նպաս տում են ըն թեր ցա ծի լավ ըն կալ մա նը: Օ րի նակ՝ 
նկար նե րի օգ տա գոր ծու մը նպաս տում է և՛ բո վան դա կու թյան զգա
յա կան ըն կալ մա նը, և՛ շա րադր ման ա ռա վել հս տա կու թյա նը:

4. Ճա նա չո ղա կան ման կա կան տեքս տերն ու սում նա սի րե լիս կի րառ
վում են հետևյալ հնար նե րը. հա մե մա տու թյուն, ան ձնա վո րում, մակ
դիր ներ: Ա ռար կա նե րի, դրանց տար բեր կող մե րի հա մե մա տու մը, 
դրանց նմա նու թյան և տար բե րու թյան բա ցա հայ տու մը նպաս տում 
է ոչ մի այն ըն թեր ցա ծի ըն կալ մա նը, այլև ա շա կեր տի ըն կալ ման կա
րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

 Եր բեմն հա մե մատ ման հնա րը կի րառ վում է ե րե խա նե րին նոր 
երևույ թի հետ ծա նո թաց նե լու հա մար, նո րը հա մե մատ վում է ար դեն 
ծա նոթ երևույթ նե րի, ա ռար կա նե րի հետ:

4. Ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց քում ըն թեր
ցողն ա կա մա մտա պա հում է բա վա կա նին մեծ տե ղե կատ վու թյուն: 
Ա մե նից շատ կրտ սեր դպ րո ցա կա նը մտա պա հում է այն նյու թը, ո րը 
նրան զար մաց րել է:

5. Գի տա կան նյու թի մտա պա հու մը կախ ված է տվյալ նյու թի նկատ
մամբ ըն թեր ցո ղի վե րա բեր մուն քից: Մտա պահ ման հա մար շատ 
կարևոր է, որ ստեղ ծա գոր ծու թյան հենց ա ռա ջին ըն թերց ման ըն
թաց քում դպ րո ցա կան ներն ու նե նան մտա պահ ման հս տակ հրա
հանգ: Մի այն այդ դեպ քում է հնա րա վոր գի տակ ցա բար մտա պա
հու մը:

 Այս պես. նա խա պես տր վում է այս պի սի հրա հանգ. «Ըն թեր ցու մից 
ան մի ջա պես հե տո պետք է պա տաս խա նեք հար ցե րին ա ռանց մեկ 
ան գամ ևս ան դրա դառ նա լու տեքս տին»: Կա րե լի է ա ռա ջար կել նաև 
հա նե լուկ ներ, ո րոնց պա տաս խա նը կռա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
մտա պա հել ըն թեր ցա ծ նյու թի ճա նա չո ղա կան տե ղե կատ վու թյու նը:
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 Կամ կա րե լի է կազ մա կեր պել խաղ–մր ցույթ «Գ րա վի՛ր դար պա սը»: 
Այս տեղ ևս տր վում են հար ցեր տեքս տի շուրջ, բայց այն կրում է խա
ղար կային բնույթ: Եր բեմն կա րե լի է մտա պահ ման հրա հան գը տալ՝ 
բա ցատ րե լով, թե որ քան մեծ գործ նա կան ար ժեք ու նի տվյալ ճա
նա չո ղա կան նյու թը:

6. Գի տա ճա նա չո ղա կան տեքս տե րում առ կա ճա նա չո ղա կան նյու թի 
դյու րին մտա պահ մա նը բա վա կա նին նպաս տում են կրկ նու թյուն նե րը: 
Ը նդ ո րում՝ կրկ նու թյու նը կրում է, որ պես կա նոն, ու սու ցա նող բնույթ:

 Եր բեմն ճա նա չո ղա կան նյու թի կրկ նու թյան հա մար կի րառ վում են 
գե ղար վես տա կան ը նդ հան րա ցում ներ: Օ րի նակ՝ եր բեմն նյու թը բա
վա կա նին ծա վա լուն է լի նում, և ան հրա ժեշ տու թյուն չկա, որ ե րե խա
նե րը մտա պա հեն ամ բող ջը: Ի նչ պես նաև կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
կեն սա փորձ չու նեն, և նրանք ոչ միշտ են կա րո ղա նում տար բե րել 
գլ խա վո րը ե րկ րոր դա կա նից, բաց են թող նում կարևոր տար րե րը, 
հրա պուր վում են ոչ կարևոր մա սե րով: Այդ պատ ճա ռով էլ վեր ջում 
կա րե լի է հե տաքրք րա շարժ ձևով հա մա ռոտ ը նդ հան րաց նել ամ
բողջ նյու թը:

7. Մ տա պահ ման հա մար շատ կարևոր է նյու թի մա տուց ման ըն թաց
քում տար բեր հնար նե րի կի րա ռու մը: Մի օ րի նա կու թյունն ա րագ 
հոգ նեց նում է կրտ սեր դպ րո ցա կա նին, ի սկ հոգ նա ծու թյունը՝ իր 
բո լոր դրսևո րում նե րով, ու շադ րու թյան և հի շո ղու թյան ա մե նա մեծ 
թշնա մին է :

8. Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ որ քան էլ լավ կազ մա կերպ ված լի նեն 
ճա նա չո ղա կան նյու թի մտա պահ մա նը նպաս տող աշ խա տանք նե րը 
(խ թա նող հնար նե րը, կրկ նու թյուն նե րը, ը նդ հան րա ցում նե րը, նյու թի 
մա տուց ման բազ մա զան ձևե րը և այլն), այ նուա մե նայ նիվ նյու թի ըն
կալ ման հա մար բա վա կա նին դեր է խա ղում նաև զգա յա կան կող մը:

Անհ րա ժեշտ է ձգ տել, որ պես զի ըն թեր ցող նե րին նա խա պատ րաս տել 
ճա նա չո ղա կան նյու թի ըն կալ մանն ու մտա պահ մա նը: Ճա նա չո ղա կան 
տեքս տը կրտ սեր դպ րո ցա կա նը կըն թեր ցի, ե թե այն նրան հե տաքրքրի: 
Այդ պատ ճա ռով ու սու ցիչ նե րը պետք է ջանք չխ նայեն, որ պես զի շատ 
խնամ քով նա խա պատ րաստ վեն այդ նյու թե րի ու սուց մա նը, հե տաքրքրու
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թյուն ա ռա ջաց նեն տեքս տի բո վան դա կու թյան նկատ մամբ: Չմո ռա նանք՝ 
ա շա կեր տը սի րով և դյու րին է յու րաց նում այն նյու թը, ո րն ու սու ցի չը մա
տու ցում է սի րով:

3.12. Ի՞ՆՉ ՀՆԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԸՆԿԱԼՄԱՆ 
ՆպԱՏԱԿՈՎ

Մ տա ծո ղու թյու նը սո վո րա բար սկս վում է հար ցից: Այդ է պատ ճա ռը, որ 
ցան կա լի է ճա նա չո ղա կան տեքս տի շուրջ աշ խա տել հար ցա կան–պատ
մո ղա կան նա խա դա սու թյուն նե րով:

Ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի ար դյու նա վետ ըն կալ ման նպա տա կով 
ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րին կա րե լի է կի րա ռել հետևյալ 
հնար նե րը.

• Սո վո րող նե րի աշ խա տան քը ա ռա վել բազ մա զան դարձ նե լու նպա
տա կով, ի նչ պես նաև ըն թեր ցա ծի ա ռա վել խո րը ըն կալ ման հաս նե
լու հա մար, կա րե լի կազ մա կեր պել խմ բային աշ խա տանք: Ա ռա վել 
բարդ կամ ծա վա լուն ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ու սում նա սի րե լիս 
կա րե լի է նա խա պես բա ժա նել մա սե րի: Այս դեպ քում յու րա քան
չյուր խմ բի կա ռա ջադր վի ու սում նա սի րել հատ վա ծը: Աշ խա տան քի 
ա վար տից հե տո սո վո րող ներն ամ բողջ դա սա րա նին ծա նո թաց նում 
են ի րենց հատ վա ծի բո վան դա կու թյա նը, կազ մա կեր պում են ըն թեր
ցա ծի քն նար կում, ի սկ ու սու ցի չը ը նդ հան րաց նում է ա շա կերտ նե րի 
պա տաս խան նե րը:

• Ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի ու սում նա սիր ման դա սե րի ըն թաց քում 
ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րին կա րող է ա ռա ջադ րել հետևյալ բնույ թի 
ա ռա ջադ րանք ները.

– Տեքս տի բա ժա նում մա սե րի (ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ, զույ գով, 
խմ բով, հու շագ րե րի կի րառ մամբ, ան հա տա պես):

– Տեքս տի պլա նի կազ մում:

– Տեքս տի նկա րա զարդ ման մեկ նա բա նու թյուն նե րով ցու ցադ րում:
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– Տեքս տի շուրջ սե փա կան նկա րա զարդ ման ստեղ ծում:

– Հար ցե րի նա խա պատ րաս տում դա սըն կեր նե րի հա մար:

– Թե մայի շուրջ հա նե լուկ նե րի, վիկ տո րի նա նե րի կազ մում:

– Դա սի թե մայի շուրջ ի նք նու րույն (ան հա տա պես կամ խմ բային) 
հա նե լուկ նե րի, վիկ տո րի նա նե րի կազ մում:

– Թե մայի շուրջ նկա րա զարդ ման ը նտ րու թյուն:

– Թե մայի շուրջ լու սան կար նե րի ալ բոմ նե րի պատ րաս տում:

– Տեքս տի հատ վա ծի վե րար տադ րում:

– Ըստ պլա նի՝ տեքս տի հա մա ռոտ վե րար տադ րում:

– Թե մայի շուրջ լրա ցու ցիչ նյու թի ը նտ րու թյուն:

Ճա նա չո ղա կան տեքս տեր ու սու ցա նե լիս կարևոր է նաև բա ռային աշ
խա տան քի կազ մա կեր պու մը, ո րը տար բեր դա սա րան նե րում տար բեր 
ձևե րով կա րե լի է ի րա կա նաց նել: Այս պես.

1–ին դա սա րա նում ու սու ցի չը կա րող է տեքս տից ը նտ րել բա ռե րը և 
գրել գրա տախ տա կին: Սկզ բում ե րե խա նե րը ջա նում են ի րենք բա ցատ
րել բա ռե րը, ի սկ հե տո ու սու ցիչն ը նդ հան րաց նում և շտ կում է նրանց պա
տաս խան նե րը:

2–3–րդ դա սա րան նե րում սո վո րող նե րին ա ռա ջին ըն թերց ման ըն
թաց քում կա րե լի է ա ռա ջադ րել հա տուկ ա ռա ջադ րանք ներ. տեքս տում 
գտ նել բա ռեր, ո րոնք ան հաս կա նա լի ե ն: Այդ բա ռե րի նշա նա կու թյու նը 
կա րե լի է բա ցատ րել դա սա րա նի հետ ընդհանուր (ֆրոն տալ) աշ խա
տան քի ըն թաց քում:

4–րդ դա սա րա նի սո վո րող նե րին կա րե լի է ա ռա ջադ րել տեքս տում 
ի նք նու րույն փնտ րել բա ռեր, ո րոնց ի մաս տը չեն ըն կա լում, ի սկ հե տո 
դրանց բա ցատ րու թյու նը փնտ րել բա ռա րան նե րում: Չպետք է մո ռա նալ, 
որ բա ռային աշ խա տան քի ըն թաց քում պետք է ջա նալ, որ սո վո րող նե րը 
ծա վա լեն ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն: Այ սինքն՝ այն ա մե նը, ին չը 



Թեմա 3. Բազմառարկայական ուսուցում

109

ե րե խա նե րը կա րող են ըն թեր ցել և բա ցատ րել, պետք է կա տա րեն ի նք
նու րույն (ան շուշտ, ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ):

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

• Ճա նա չո ղա կան տեքս տե րի նե րա ռում ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան 
դա սե րի թե մա տի կա յում:

• Դա սե րի ըն թաց քում հա տուկ ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րում՝ կապ
ված ման կա կան ամ սագ րե րի նյու թե րի հետ:

• Ա մա ռային ար ձա կուրդ նե րին տր վող ըն թեր ցա նու թյան հա մար նա
խա տես ված ցան կի մեջ ճա նա չո ղա կան և գի տա գե ղար վես տա կան 
գր քե րի ը նդ գր կում:

• Մայ րե նի ի և ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան դա սե րին ճա նա չո ղա կան 
տեքս տե րի կի րա ռում՝ նշե լով դրանց աղ բյուր նե րը:

• Դա սա սե նյա կում հա տուկ դա րա նի հատ կա ցում («Ըն թեր ցա նու թյան 
ան կյուն», « Հե տաքրք րա սե րի ան կյուն»), որ տեղ կտե ղադր վեն գի
տա գե ղար վես տա կան, գի տա ճա նա չո ղա կան և տե ղե կա տու գրա
կա նու թյուն, ո րոնք ան հրա ժեշտ են տար բեր տի պի դա սե րի կազ մա
կերպ ման հա մար:

• Դա սա սե նյա կում հա տուկ պաս տա ռի ստեղ ծում, որ տեղ կտե ղա
դրվեն ամ սագ րից հան ված նյու թեր (« Սա հե տաքր քիր է», « Հե
տաքրք րա սեր նե րը հարց նում են», «Ա մե նա զար մա նա լին մեր շուր
ջը», « Հա զար ու մի ին չու»):

• Տար բե րակ ված տնային ա ռա ջադ րանք նե րի կի րա ռում, զե կուց ման 
նա խա պատ րաս տում (ը ստ ա շա կերտ նե րի ցան կու թյան), շա րադ
րու թյուն ներ, պաս տա ռի տար բեր են թա վեր նագ րե րի հա մար նյու
թե րի ըն թեր ցում և այլն:
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• Սո վո րող նե րի գործ նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պում, ո րի 
ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ըն թեր ցել 
գի տա ճա նա չո ղա կան տեքս տեր (բ նու թյան երևույթ նե րի դի տար
կում, սե նյա կային բույ սե րի խնամք, աշ խա տանք՝ դպ րո ցա մերձ 
տա րած քում, դե ղա բույ սե րի հա վա քում, է կո լո գի ա կան հե տա խու
զու թյուն, փոր ձե րի կա տա րում և այլն):

• Էքս կուր սի ա նե րի ան ցկա ցում, ո րոնք կն պաս տեն սո վո րող նե րի ծա
նո թաց մա նը բնու թյա նը, հա րա զատ ծնն դա վայ րի պատ մու թյա նը, 
ո րոնց գաղտ նիք ներն ի մա նա լու հա մար պետք է դի մել գի տա ճա
նա չո ղա կան և գի տա գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյա նը:

• Խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծում: Այս պես. աշ խա տանք 
գր քի վեր նագ րի շուրջ, հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն նե րի հա ղոր
դում հե ղի նա կի մա սին, հատ վա ծի ըն թեր ցում, ը նդ ո րում՝ դա դար է 
տրվում ա մե նա հե տաքր քիր տե ղում:

Ա շա կերտ նե րին կա րե լի է ա ռա ջադ րել գրել գի տա գե ղար վես տա կան 
պատմ վածք ար դեն ու սում նա սի րած տեքս տի նմա նու թյամբ: Գրա կան–
ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյունն ըն թա նում է ո րո շա կի հա ջոր դա
կա նու թյամբ: Սկզբ նա կան շր ջա նում այս գոր ծու նե ու թյան յու րաց ման 
նպա տա կով կի րառ վում են հու շագ րեր.

Հու շա գիր

1. Քո պատմ ված քի հա մար ը նտ րի՛ր թե մա

2. Ո րո շի՛ր, թե որ միտ քը կա րող ես ա պա ցու ցել

3. Քո պատմ ված քի հա մար ը նտ րի՛ր գե ղար վես տա կան ձև (ե րկ խո
սու թյուն, հե քի աթ)

4. Ը նտր ված թե մայի շուրջ ը նտ րի՛ր գի տա կան նյու թը (հա ճա խի՛ր 
գրա դա րան, ը նտ րի՛ր տր ված թե մայով գրա կա նու թյուն, հան րա գի
տա րա նում ըն թեր ցի՛ր հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը)

5. Ը նտր ված նյու թից ը նտ րի՛ր ա մե նագլ խա վո րը և հե տաքր քի րը

6. Մտա ծի՛ր, թե ի նչ պես կա րող ես գի տա կան նյու թը գրել գե ղար վես
տո րեն. ի նչ ի րա վի ճա կում պետք կգան այդ գի տա կան տվյալ նե րը, 



Թեմա 3. Բազմառարկայական ուսուցում

111

ի նչ պես և ում հետ կա րող են պա տա հել այդ ի րա վի ճակ նե րը, որ տեղ 
հե րոս նե րը կկա րո ղա նան ստա նալ այդ տե ղե կու թյուն նե րը, ին չի 
հա մար ե ղան դրանք ան հրա ժեշտ

7. Կազ մի՛ր քո պատ մու թյան պլա նը

8. Ո րո շի՛ր յու րա քան չյուր մա սի գլ խա վոր միտ քը

9. Գրա ռի՛ր քո պատ մու թյու նը

10. Ըն թեր ցի՛ր մեկ ան գամ ևս և շտ կում ներ կա տա րի՛ր

11. Ար տագ րի՛ր քո պատ մու թյու նը

3.14. ԻՆՉպԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ԶԱՐԳԱցՆԵԼ ԿՐՏՍԵՐ 
ԴպՐՈցԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաշ վո ղա կան հմ տու թյուն նե րը հաշ վո ղա կան հնար նե րի յու րաց
ման ա մե նա բարձր մա կար դակն է: Ե թե ա շա կերտն ու նի հաշ վո ղա կան 
հմ տու թյուն ներ, նշա նա կում է՝ նա հս տակ գի տի, թե ի նչ գոր ծո ղու թյուն
ներ է ան հրա ժեշտ կա տա րել և ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ, որ պես զի 
գտնի տվյալ ար տա հայ տու թյան ար ժե քը, և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը նա 
կա րո ղա նում է կա տա րել բա վա կա նին ա րագ:

Հաշ վո ղա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը կա րե լի է 
ի րա կա նաց նել հետևյալ պլա նով.

1. Նա խա պատ րաս տում

Սկզ բում ա շա կեր տը նա խա պատ րաստ վում է յու րաց նե լու հաշ վո ղա
կան հնա րի բա ղադ րիչ նե րը կազ մող յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյու նը կա
տա րե լու կա րո ղու թյու նը:

Օ րի նակ՝ ե րկ նիշ թի վը մի ա նիշ թվով բազ մա պատ կե լու (օ րի նակ՝ 13х6) 
հաշ վո ղա կան կա րո ղու թյուն  նե րի մշակ ման ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք
ներ կա տա րե լու հա մար որ պես նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք 
հանձ նա րար վում է լու ծել գու մա րը թվով բազ մա պատ կե լու վե րա բե րյալ 
վար ժու թյուն ներ: Ի նչ պես նաև ու սու ցի չը պետք է վս տահ լի նի, որ ա շա
կերտ նե րը կա րող են 100–ի սահ մա նում թվե րը ներ կա յաց նել կար գային 
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գու մա րե լի նե րի գու մա րի տես քով, յու րաց րել են ա ղյու սա կային բազ մա
պատկ ման հմ տու թյուն նե րը և մի ա նիշ թի վը 10–ով բազ մա պատ կե լու 
հաշ վե ե ղա նա կը:

2.  Ծա նո թա ցում հաշ վո ղա կան հնա րին

Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րից հե տո ա շա կերտ նե րը 
յու րաց նում են հնա րի է ու թյու նը. ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ 
կա տա րել, և ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ և ին չու հատ կա պես այդ գոր ծո
ղու թյուն ներն է հար կա վոր կա տա րել տվյալ ար տա հայ տու թյան ար ժե քը 
գտ նե լու հա մար:

Օ րի նակ՝ 13 × 6 = (10+3) × 6 = 10 × 6 + 3 × 6 = 60 + 18 = 78

Յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը պետք է ու ղեկց վի բարձ
րա ձայն պար զա բան մամբ: Այ նու հետև կա րե լի է քն նար կել հա ման ման 
օ րի նակ նե րի լու ծում ներ՝ դրանք ման րա մասն գրա ռե լով և բա ցատ րե լով: 
Շատ կարևոր է հենց սկզ բից ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նել, որ նրանք բա
ցատ րե լիս կարևո րեն գլ խա վո րը, այ սինքն՝ դա տո ղու թյուն ներ ա նեն ո րո
շա կի պլա նով: Ը նդ ո րում՝ դա տո ղու թյուն ներն ա շա կեր տը սկզ բում պետք 
է կա տա րի ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ, ի սկ հե տո, աս տի ճա նա բար, գոր
ծո ղու թյուն ներն ի նք նու րույն կա տա  րի և բա ցատ րի դրանց կա տար ման 
ըն թաց քը: Դա նպաս տում է, որ ե րե խա նե րը հե տա գա յում ի նք նու րույն 
բա ցա հայ տեն նաև նոր հաշ վե ե ղա նակ ներ:

3.  Հաշ վե ե ղա նա կը տար բեր պայ ման նե րում կի րա ռե լու կա րո
ղու թյան մշա կում և հաշ վո ղա կան հմ տու թյան ձևա վո րում

Երբ հաշ վե ե ղա նակն ար դեն ա շա կեր տը յու րաց րել է, ան հրա ժեշտ է 
հա տուկ աշ խա տանք կա տա րել հաշ վո ղա կան հմ տու թյուն նե րը ձևա վո
րե լու ուղ ղու թյամբ:

Ընդ ո րում՝ այդ աշ խա տանք նե րը կա րե լի է կա տա րել հետևյալ փու լե րով.

Ա ռա ջին. աշ խա տանք ներ են կա տար վում հնա րի յու րա ցումն ամ
րապն դե լու ուղ ղու թյամբ: Ա շա կերտ ներն ի նք նու րույն կա տա րում են հնա
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րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը կազ մող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ յու րա քան
չյու րը մեկ նա բա նե լով և ման րա մասն գրա ռե լով:

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

Երկ րորդ. այս փու լի ըն թաց քում ար դեն մաս նա կի ո րեն կր ճատ վում 
են գոր ծո ղու թյուն նե րը. սո վո րող ներն, ա ռանց բարձ րա ձայ նե լու, ի նք
նու րույն ը նտ րում են գոր ծո ղու թյուն նե րը, դրանց կա տար ման հա ջոր
դա կա նու թյու նը, ի սկ բարձ րա ձայն նրանք կա տա րում են մի այն հիմ
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, այ սինքն՝ հիմ նա կան հաշ վարկ նե րը: Պետք 
է սո վո րեց նել ե րե խա նե րին յու րա քան չյուր հաշ վո ղա կան հնա րի մեջ 
ա ռանձ նաց նել գլ խա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ման րա մասն գրա ռում չի 
կա տար վում: Սկզ բում բա ցատ րու թյու նը կա տար վում է ու սուց չի ղե կա
վա րու թյամբ, ու սուց չի ա ռա ջադ րած պլա նով, այ նու հետև՝ ի նք նու րույն: 
Բարձ րա ձայն պար զա բան վում և գրառ վում են մի այն գլ խա վոր գոր ծո
ղու թյուն նե րը, ի սկ օ ժան դա կող գոր ծո ղու թյուն ներն ա շա կեր տը կա տա
րում է մտ քում: Այս պես.

34 × 5 = (30 + 4) × 5 = 30 × 5 + 4 × 5 = 150 + 20 = 170

Եր րորդ. այս փու լի ըն թաց քում կա տար վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մա ռոտ գրա ռում. ա շա կեր տը մտ քում կա տա րում է բո լոր գոր ծո ղու
թյուն նե րը, այ սինքն՝ կր ճատ վում են նաև հիմ նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Ու սու ցիչն ա ռա ջար կում է գրա ռել մի այն վերջ նա կան ար դյուն քը. 

34 × 5 = 170

Չոր րորդ. այս փու լի ըն թաց քում ար դեն ա շա կեր տը բա վա կա նին 
ա րագ կի րա ռում է հաշ վո ղա կան հմ տու թյու նը, այ սինքն՝ նա լի ա կա տար 
յու րաց րել է հաշ վո ղա կան հմ տու թյու նը: Սրան կա րե լի է հաս նել բա վա
կա նին թվով վար ժու թյուն ներ լու ծե լու դեպ քում:

Փու լե րի տևո ղու թյան վե րա բե րյալ որոշակի դե ղա տոմս չի ա ռա ջադր
վում: Այն պայ մա նա վոր ված է տվյալ հաշ վո ղա կան հնա րի բար դու թյամբ, 
սո վո րող նե րի պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կով և այլն:
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Պետք է հիշել նաև, որ որ քան էլ լի ա կա տար յու րաց ված լի նի տվյալ 
հաշ վո ղա կան հմ տու թյու նը, եր բեմն հար կա վոր է կա տա րել ման րա մասն 
բա ցատ րու թյուն՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բողջ հա ջոր դա կա նու թյան ման
րա մասն գրառ մամբ:

Հմ տու թյու նը ձևա վոր վում է վար ժանք նե րի մի ջո ցով, ուս տի յու րա
քան չյուր դա սին պետք է ը նդ գրկ վեն օ րի նակ ներ՝ բա նա վոր և գրա վոր 
աշ խա տանք նե րի հա մար:

Հաշ վո ղա կան հմ տու թյուն նե րի լի ար ժեք յու րա ցումն ա պա հով ված է, 
ե րբ ա շա կեր տը՝

• ա ռանց մի ջամ տու թյան կա տա րում է օ րի նա կի լուծ ման քայ լա շա րը,

• ճշգ րիտ գտ նում է ար տա հայ տու թյան ար ժե քը, այ սինքն՝ ճշգ րիտ 
ը նտ րում և կա տա րում է հնա րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը կազ մող գոր
ծո ղու թյուն նե րը,

• գի տակ ցում է, թե ի նչ գի տե լիք ներ են ան հրա ժեշտ տվյալ գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար
ման հա ջոր դա կա նու թյու նը: Նա ցան կա ցած պա հին կա րող է բա
ցատ րել, թե ի նչ պես է նա լու ծել և ին չու է այդ պես լու ծել,

• ընտ րում է տվյալ դեպ քի հա մար ռա ցի ո նալ հնա րը, այ սինքն՝ ը նտ
րում է այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա տա րե լիս ա վե լի հեշտ և 
ա րագ է ստա նում ար դյուն քը,

• կա րո ղա նում է տվյալ հաշ վո ղա կան հնա րը կի րա ռել այլ ի րա վի ճակ
նե րում, այլ բնույ թի օ րի նակ ներ լու ծե լիս,

• բա վա կա նին ա րագ (ավ տո մատ) կա տա րում և ա ռանձ նաց նում է 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, և միշտ կա րո ղա նում է բա ցատ րել գոր ծո ղու
թյուն նե րի հա մա կար գի ը նտ րու թյու նը:

Այս պի սով՝ հաշ վո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցը բա վա կա նին բարդ է և աշ խա տա տար: Դրա ար դյու նա վե տու թյու նը 
կախ ված է ի նչ պես ե րե խայի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նից, 
այն պես էլ նրա պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կից և ու սուց չի՝  հաշ վո
ղա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման կա րո ղու թյու նից:
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ԹԵՄԱ 4. ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

4.1. պԱՐՏԱԴԻ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐպՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Էքս կուր սի ան ու սուց ման կազ մա կերպ ման ձև է, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում բնա կան պայ ման նե րում կա տա րել տար բեր ա ռար կա
նե րի, երևույթ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ, դի տար
կում ներ: Չա փո րոշ չում ամ րագր ված գի տե լիք նե րի բա վա կա նին ստ վար 
մա սը կա րե լի է ստա նալ է քս կուր սի ա նե րի մի ջո ցով: Այս ձևով յու րա ցումն 
ա վե լի կա յուն և խորն է լի նում: Է քս կուր սի ան կա րող է կազ մա կեր պվել 
տար բեր նպա տակ նե րով. և՛ նոր թե մայի ու սում նա սիր ման նպա տա կով, 
և՛ որ պես որևէ թե մայի վե րա բե րյալ նոր տե ղե կու թյուն ստա նա լու մի ջոց, 
և՛ ար դեն ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման և խո րաց ման նպա
տա կով: Է քս կուր սի ա նե րը կա րե լի է կազ մա կեր պել ամ բողջ դա սա րա նի 
հետ՝ հա մա րյա բո լոր ա ռար կա նե րի շր ջա նա կում: Տար րա կան դա սա
րան նե րում ու սուց ման կազ մա կերպ ման այս ձևը ա ռա վել գոր ծա ծա կան 
է, ո րով հետև տար րա կան դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը գի տե լիք նե րը 
յու րաց նում են ա ռա վել լավ այն դեպ քում, ե րբ ան մի ջա կա նո րեն շփ վում 
են ու սում նա սիր վող ա ռար կայի և երևույթ նե րի հետ:

Էքս կուր սի ա նե րը կա տա րում են այն նույն գոր ծա ռույթ նե րը, ի նչ–որ 
դա սե րը. ու սու ցա նող, դաս տի ա րա կող և զար գաց նող: Դրանք են.

Կր թա կան

• գի տե լիք նե րի խո րա ցում, ը նդ լայ նում, ա ռան ձին ա ռար կա նե րի և 
բնու թյան երևույթ նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի կազ մում,

• բ նու թյան մեջ ե ղած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ամ բող ջա
կան աշ խար հա յաց քի ձևա վո րում,

• գործ նա կա նում տե սա կան գի տե լիք նե րի կի րա ռում,
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• ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կա րո ղու
թյուն նե րի ձեռք բե րում:

Զար գաց նող

• դի տար կում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում, ու շադ
րու թյան, հի շո ղու թյան ըն կա լու նա կու թյան զար գա ցում,

• հա մե մա տու թյուն ներ և վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցում և այլն:

Դաս տի ա րակ չա կան

• գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյուն,

• հայ րե նա սի րու թյան դաս տի ա րա կում, բնու թյան նկատ մամբ սի րո 
դաս տի ա րա կում,

• պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մի դրսևո րում,

• բնու թյա նը խնամ քով վե րա բեր մուն քի դաս տի ա րա կում:

Էքս կուր սի ա նե րը նպաս տում են նաև ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նը, աշ խու ժաց նում և ակ տի վաց նում են նրանց, սեր են ա րթ
նաց նում դե պի բնու թյու նը և նրա հո գե պա րար գե ղեց կու թյու նը: է քս կուր
սի ա նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում հա վա քել բազ մա զան բնա կան 
նյու թեր՝ հե տա գա յում դա սա րա նային պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում 
այն որ պես զն նա կան նյութ կի րա ռե լու նպա տա կով:

4.2. ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԻ Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ 
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Տար րա կան դա սա րան նե րում կի րա ռե լի են է քս կուր սի ա նե րի հետևյալ 
տե սակ նե րը.

ա) է քս կուր սի ա ներ տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րին՝ կեն դա նի և ան
կեն դան բնու թյան երևույթ նե րի դի տար կում ներ կա տա րե լու նպա
տա կով,
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բ) է կո լո գի ա կան է քս կուր սի ա ներ՝ ծնն դա վայ րի բնա կան հարս տու
թյուն նե րին ծա նո թաց ման և շր ջա պա տող մի ջա վայ րի պահ պան
ման խն դիր նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով,

գ) է քս կուր սի ա ներ դե պի թան գա րան, կեն դա նա բա նա կան այ գի, ար
տադ րա կան գոր ծա րան ներ և այլն:

Ը ստ դպ րո ցա կան պա րապ մունք նե րի հա մա կար գում ի րենց գրա ված 
տե ղի՝ է քս կուր սի ա նե րը կա րող են լի նել մուտ քային, ըն թա ցիկ և ամ փո փիչ:

Մուտ քային է քս կուր սի ա նե րը, ի նչ պես նաև մուտ քային դա սե րը, 
նա խա պատ րաս տում են ու սում նա սի րե լու այս կամ այն թե ման: Մուտ
քային է քս կուր սի ա նե րի նպա տակն է կազ մել ան մի ջա կան պատ կե րա
ցում ներ ու սում նա սիր վող ա ռար կա նե րի վե րա բե րյալ, հե տա գա յում՝ դա
սա րա նային պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում, դրանց վե րա բե րյալ գի տե
լիք ներն ա վե լի խո րաց նե լու նպա տա կով: Այդ է քս կուր սի ա նե րի ըն թաց
քում հա վաք վում են նյու թեր, ո րոնք էլ հե տա գա յում օգ տա գործ վում են 
հա մա պա տաս խան թե մայի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ:

Ըն թա ցիկ է քս կուր սի ա ներն ան ցկաց վում են նոր թե մայի ու սում
նա սիր մա նը զու գա հեռ: Սա հատ կա պես ի րա կա նաց վում է, ե րբ նոր նյու
թի յու րա ցու մը հնա րա վոր չէ ա պա հո վել բա ռային մտա պատ կեր նե րով: 
Այս դեպ քում օգ տա կար կլի նի է քս կուր սի ան ան ցկաց նել նյու թի նախ նա
կան ու սում նա սի րու թյու նից հե տո, որ պես զի բա ռային մտա պատ կեր նե
րը զու գակց վեն տե սո ղա կան ու զգա յա կան մտա պատ կեր նե րի հետ:

Ամ փո փիչ է քս կուր սի ա ներն ան ցկաց վում են թե մայի ու սում նա
սիր ման ա վար տին՝ան ցածն ամ փո փե լու նպա տա կով: Վեր ջին նե րիս 
գլխա վոր ու սում նա կան նպա տակն է սո վո րեց նել ե րե խա նե րին ձեռք բե
րած գի տե լիք նե րը հա մե մա տել շր ջա պա տող աշ խար հում տե ղի ու նե ցող 
երևույթ նե րի հետ:

Որևէ թե մայի շր ջա նա կում է քս կուր սի ա ներ նա խա տե սե լիս տի պի 
ո րո շու մը շատ կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի է քս կուր սի այի կազ մա կերպ
ման գոր ծում:
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4.3. ԻՆՉպԵ՞Ս ՆԱԽԱպԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ԵՎ ԱՆցԿԱցՆԵԼ ԴԱՍ–
ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ու սուց չի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում 
են հետևյալ քայ լե րով.

1. Խոր հել թե մայի շուրջ: Ցան կա լի է, որ թե մայի ան վա նումն այն պի
սին լի նի, որ այն հե տաքրք րի ա շա կերտ նե րին:

2. Ո րո շել նպա տա կը, խն դիր նե րը և կազ մել է քս կուր սի այի նախ նա
կան պլա նը: Է քս կուր սի այի նպա տա կը ո րո շե լուց հե տո ու սուց իչը 
պետք է թե մայի շուրջ ան հրա ժեշտ ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա
րի, տե ղե կու թյուն ներ հա վա քի ու սում նա սիր վող ա ռար կա նե րի և 
երևույթ նե րի վե րա բե րյալ և այլն:

3. Ը նտ րել է քս կուր սի ա նե րի ան ցկաց ման վայ րը, նա խա պես լի նել այդ 
վայ րում, մշա կել եր թու ղին:

Նա խա տե սել շար ժա կան խա ղեր կազ մա կեր պե լու, բնա կան նյու թեր, 
դի տար կում նե րի ար դյունք ներ, տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու, սո վո
րող նե րի հա սա րա կա կան–օգ տա կար գոր ծու նե ու թյուն կա տա րե լու 
վայ րե րը:

4. Ճշգր տել դաս տի ա րակ չա կան և ճա նա չո ղա կան նյու թի բո վան դա
կու թյու նը, ը նտ րել խա ղե րի պա րա գա նե րը, բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րը, հա նե լուկ նե րը, վիկ տո րի նա նե րը և այլն:

5. Մտա ծել է քս կուր սի այի ան ցկաց ման մե թոդ նե րի, հնար նե րի մա սին:

6. Պլա նա վո րել սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան, հա սա րա կա կան–օգ
տա կար գոր ծե րի կա տար ման կազ մա կերպ ման ձևե րը (ե րբ և որ
տեղ ան ցկաց նել խմ բային և ան հա տա կան դի տար կում նե րը), պար
տա կա նու թյուն նե րի բաշ խու մը են թախմ բե րի կամ ա ռան ձին ա շա
կերտ նե րի միջև:

7. Մտա ծել, թե ի նչ եզ րա հան գում ներ, ը նդ հան րա ցում ներ պետք է կա
տա րեն ա շա կերտ նե րը, և թե ի նչ պես գնա հա տել նրանց դաս տի ա
րակ վա ծու թյու նը և վար քա գի ծը:
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8. Ե րբ վերջ նա կա նա պես ճշգրտ ված է է քս կուր սի այի բո վան դա կու
թյու նը, կա րե լի է մշա կել պլա նը:

4.4. Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒցՎԱԾՔ պԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ  ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ 
պԼԱՆԸ

Էքս կուր սի այի պլա նը կա րող է ու նե նալ հետևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

1. Է քս կուր սի այի թե ման:

2. Այն գի տե լիք նե րի հա մա ռոտ բո վան դա կու թյու նը, ո րոնք պետք է 
ձեռք  բե րեն սո վո րող ներն է քս կուր սի այի ըն թաց քում:

3. Է քս կուր սի այի հա ջոր դա կան քայ լե րը: Այն հիմ նա կան հարց–ա ռա
ջադ րանք նե րը, ո րոնք պետք է տր վեն սո վո րող նե րին ը նդ հա նուր և 
ան հա տա կան աշ խա տանք նե րի հա մար, ամ փո փիչ զրույ ցի հա մա
ռոտ բո վան դա կու թյու նը:

4. Կա հա վո րան քը (նո թա տետր, մա տիտ ներ, գրիչ ներ, բնա կան նյու թե
րի հավ աք ման հա մար նա խա տես ված տոպ րակ ներ, թղ թա պա նակ
ներ, հե ռա դի տակ ներ, խո շո րա ցույց ներ, չա փիչ սար քեր և այլն):

4.5. ԻՆՉպԵ՞Ս ԵՎ Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐցԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ ԸՆԹԱցՔՈՒՄ

Էքս կուր սի այի ըն թաց քում ե րե խա նե րի դի տար կում ներ կա տա րե
լու գոր ծու նե ու թյու նը կա րե լի է սկ սել մի շարք հարց–ա ռա ջադ րանք նե
րի ա ռա ջադ րու մով, ո րոնք կհար կադ րեն ե րե խա նե րին է քս կուր սի այի 
ըն թաց քում ու շա դիր դի տել ու սում նա սիր վող ա ռար կան կամ երևույ թը, 
հա մե մա տել այն այլ ա ռար կա նե րի և երևույթ նե րի հետ, գտ նել նմա նու
թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ, դի տել դրա մա սե րը, խո րա մուխ լի նել այն 
բազ մա կող մա նի ո րեն ըն կա լե լու և այլն: Հար ցե րի հա մա կարգն ու բո վան
դա կու թյու նը բխում է է քս կուր սի այի նպա տա կից: Ա ռա ջադ րանք նե րը 
կա րող են լի նել և՛ ան հա տա կան, և՛ խմ բային:
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Էքս կուր սի այի ըն թաց քում ե րե խա նե րի դի տո ղու նա կու թյան զար գաց մա
նը նպաս տող հար ցե րի հմուտ ա ռա ջադ րու մը կազ մում է ու սուց չի մե թո դա
կան աշ խա տան քի է ու թյու նը: Ե րե խա նե րի ոչ ճիշտ պա տաս խան նե րի դեպ
քում ու սու ցի չը չպետք է շտա պի հա ղոր դել պատ րաս տի պա տաս խան նե րը: 
Նա պետք է լրա ցու ցիչ հար ցե րի մի ջո ցով աշ խա տան քը կազ մա կեր պի այն
պես, որ ե րե խա նե րը կա տա րեն լրա ցու ցիչ դի տար կում ներ: Դրանք կն պաս
տեն, որ ե րե խա ներն ի վեր ջո կա տա րեն ճշգ րիտ եզ րա հան գում ներ:

Էքս կուր սի այի ըն թաց քում, ցույց տա լով դի տարկ վող ա ռար կան, ու
սու ցի չը պետք է ձգ տի, որ այն տե սա նե լի լի նի բո լո րին: Աշ խա տան
քի ըն թաց քում ե րե խա նե րի մոտ կա րող են ծա գել բազ մա զան հար ցեր, 
ո րոնք է քս կուր սի այի թե մայի հետ որևէ կապ չու նեն: Ոչ փոր ձա ռու ու սու
ցի չը կձգ տի տալ այդ հար ցե րի պա տաս խա նը, սա կայն ու սու ցիչն ա մեն 
կերպ պետք է ջա նա, որ ե րե խա նե րը թե մայից չշեղ վեն: Ու սու ցի չը կա րող 
է պար զա պես ե րե խա նե րին ա ռա ջար կել, որ այդ հար ցե րը մտա պա հեն 
կամ որևէ տեղ գրի առ նեն՝ հիմ նա կան աշ խա տան քի ա վար տից հե տո 
դրանց ան դրա դառ նա լու պայ մա նով: Է քս կուր սի այի ա վար տին ու սու
ցիչն ա ռա ջար կում է ան դրա դառ նալ բո լոր հե տաքրք րող հար ցե րին, բայց 
ոչ բո լոր հար ցե րին է ցան կա լի տալ սպա ռիչ պա տաս խան: Հար ցե րի մի 
մա սին ե րե խա նե րը կա րող են պա տաս խա նել ի րենք՝ կա տա րե լով լրա
ցու ցիչ դի տար կում ներ: Յու րա քան չյուր է քս կուր սի այի ըն թաց քում բա ցի 
ը նդ հա նուր աշ խա տան քից, ու սուց չի հրա հան գով լի նում են նաև ի նք նու
րույն աշ խա տանք ներ, օ րի նակ՝ « Հա վա քի՛ր լո րե նու (կաղ նու, ու ռե նու) 
տերևներ»: Այս պի սի աշ խա տան քը պա հան ջում է ծա ռե րի ճա նա չում, 
դրանց տերևնե րի տար բե րում: Ա ռա վել բարդ ա ռա ջադ րանք նե րը կապ
ված են ու սում նա սիր վող ի րե րի դի տարկ ման հետ: Այս պես. «Ն կա րի՛ր 
կոճ ղը: Չա փի՛ր դրա լայ նու թյու նը: Հաշ վի՛ր տա րի քը»: Ա ռա վել բարդ են 
այն ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րից պա հան ջում են ու սում
նա սիր վող ա ռար կա նե րի և երևույթ նե րի հա մե մա տում, օ րի նակ՝ « Հա մե
մա տի՛ր ծառն ու թու փը: Ին չո՞վ են դրանք տար բեր վում», « Հա մե մա տի՛ր 
սո ճին և ե ղևնին: Ին չո՞վ են դրանք ի րար նման»:

3–4–րդ դա սա րան նե րում կա րե լի է ա ռա ջադ րանք նե րը գրա ռել նո թա
տետ րում: Այդ պետք է կա տար վի նա խօ րոք՝  դա սա րա նում: Ի սկ 1–2–րդ 
դա սա րան նե րում ա ռա ջադ րանք նե րը տր վում են բա նա վոր:
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Ա ռա ջադ րան քի բնույ թից էլ կախ ված՝ ան հրա ժեշտ է ո րո շել, թե 
ա րդյոք ան հրա ժեշտ է ա շա կերտ նե րին ա ռա ջադ րել միևնույն ա ռա ջադ
րան քը, թե՞ կա րե լի է տալ տար բեր ա ռա ջադ րանք ներ: Ե թե ան հրա ժեշտ 
է հա վա քել բազ մա զան նյու թեր, ա պա կա րե լի է ա ռա ջադ րել տար բեր 
ա ռա ջադ րանք ներ: Ի սկ ե թե ա ռա ջադ րան քը նպա տակ է հե տապն դում 
զի նել ե րե խա նե րին ո րո շա կի գի տե լիք նե րով, ո րոնք ամ րագր ված են չա
փո րոշ չում, աշ խա տան քի բա ժա նումն այս տեղ ար դեն տե ղին չէ, քա նի որ 
բո լոր ե րե խա ներն էլ այս դեպ քում պետք է ստա նան այդ գի տե լիք նե րը:

4.6. Ի՞ՆՉ ԴԵՐ պԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԻ ՈՒՍՈՒցԻՉԸ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻ 
ԸՆԹԱցՔՈՒՄ

Էքս կուր սի այի ան ցկաց ման հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված է ու
սուց չի վար պե տու թյու նից, բնու թյան նկատ մամբ նրա սի րուց, թան գա
րա նային ցու ցան մուշ նե րի նկատ մամբ նրա հե տաքրք րու թյան դրսևո
րու մից, ե րե խա նե րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քից: Ա նհ րա ժեշտ է, 
որ պես զի է քս կուր սի այի ըն թաց քում տե սածն ազ դե ցու թյուն ու նե նա ե րե
խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան վրա, հարս տաց նի նրանց 
բա ռա պա շա րը, միտ քը, սրա տե սու թյու նը, բա նաս տեղ ծա կան կեր պար
նե րի ըն կա լու մը: Մե ծա նում է ու սուց չի դերն ուղ ղորդ ման հար ցում: Այս 
նպա տա կի հա մար կա րե լի է ըն թեր ցել կամ ա շա կերտ նե րի մի ջո ցով 
վեր հի շել ու ար տա սա նել հատ ված ներ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րից, որ տեղ գե ղար վես տո րեն նկա րագր ված է բնու թյու նը: 
Ե թե ե րե խա նե րը հոգ նել են կամ ու սու ցիչն զգում է, որ ան հրա ժեշտ է 
հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նել որևէ ա ռար կայի, երևույ թի նկատ մամբ, 
կա րող է ա ռա ջադ րել հա նե լուկ ներ, վիկ տո րի նա ներ, հե տաքրք րա շարժ 
հար ցեր, դի դակ տիկ խա ղեր:

Կա րե լի է ա ռա ջար կել ե րե խա նե րին նա խա պես սո վո րել թե մայի բո
վան դա կու թյան հետ կապ ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ:

Հաս նե լով այն վայ րը, որ տեղ պետք է ան ցկաց վի է քս կուր սի ան, ան
մի ջա պես ան հրա ժեշտ է հա վա քել ե րե խա նե րին և հա կիրճ զրույ ցի մի ջո
ցով նրանց հի շեց նել նպա տա կը և այն ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք պետք 
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է կա տա րեն ա շա կերտ ներն է քս կուր սի այի ըն թաց քում: Այս պես, ա շա
կերտ նե րը զգաս տա նում են, նրանք գի տակ ցում են, որ է քս կուր սիան 
դաս է, և ի րենք ո րո շա կի գործ ու նեն այդ դա սի ըն թաց քում: Դրա նից հե
տո պետք է ան դրա դառ նալ ու սում նա սիր վող նյու թին: Ցան կա ցած է քս
կուր սի այի ա ռանց քը դի տար կում ներ կա տա րելն է: Այս տե ղից էլ հետևում 
է, որ ու սուց չի հիմ նա կան խն դի րը ե րե խա նե րի՝ դի տար կում ներ կա տա
րե լու գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա կեր պումն է, այ սինքն՝ ու սում նա սիր վող 
ա ռար կայի կամ երևույ թի կարևո րա գույն կող մե րի վրա նրանց ու շադ րու
թյունն ուղ ղոր դելը:

Էքս կուր սի այի ժա մա նակ ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման ըն
թաց քում ու սու ցի չը լի նում է պա սիվ դի տոր դի դե րում: Նա պար զա պես 
շր ջում է ա շա կերտ նե րի կող քով, ու շադ րու թյուն է դարձ նում հետ մնա ցող 
ա շա կերտ նե րին և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, օգ նում է: Բայց այդ օգ
նու թյու նը չպետք է լի նի պատ րաս տի պա տաս խան տա լով կամ ա շա կեր
տի փո խա րեն ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լով:

Ու սուց չի հմ տու թյու նից է կախ ված ա մե նա կարևոր փու լը՝ է քս կուր
սիայի ամ փո փու մը: Յու րա քան չյուր է քս կուր սի այի ա վար տին ան հրա
ժեշտ է ամ փո փել ար դյունք նե րը, վեր հի շել է քս կուր սի այի նպա տա կը, 
ա ռա ջադր ված հար ցերն ու ա ռա ջադ րանք նե րը և դրանց տալ հա կիրճ 
պա տաս խան ներ:

Ի նչ պես ամ բողջ է քս կուր սի այի ըն թաց քում, այն պես էլ ամ փո փիչ 
զրույ ցում ցան կա լի չէ զբաղ վել հա վա քած նյու թի ման րա մասն ու սում նա
սի րու մով: Դա շատ ա վե լի գե րա դա սե լի է կա տա րել դա սա րա նում:

Է քս կուր սի այի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հենվել այն նյու թի ու սում նա
սիր ման վրա, ո րը հնա րա վոր չէ դա սա րան տա նել, քա նի որ կամ ի րը շատ 
մեծ է, կամ էլ այդ ի րը կամ երևույ թը պետք է դի տար կել բնա կան պայ
ման նե րում, օ րի նակ՝ ծա ռերն ու թփե րը:

Էքս կուր սի այի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քում նպատ ակա
հար մար է կանգ առ նել նաև դա սա րա նի և ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի 
կար գա պա հու թյան քն նարկ ման վրա՝ ցու ցադ րե լով ոչ բա վա րար վար քի 
հետևանք նե րը (նյու թի վատ ըն կա լու մը, ժա մա նա կի ի զուր կո րուս տը, կա
հա վո րան քի փչա նա լը և այլն): Սա նպաս տում է կար գա պա հու թյան, բնու
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թյան և դպ րո ցա կան ու նեց ված քի նկատ մամբ խնամ քով վե րա բեր մուն քի 
դաս տի ա րակ մա նը: Է քս կուր սի այի ըն թաց քում կի րառ վում են ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան բազ մա զան ձևեր. դի տար կում, զրույց, ու սուց չի 
պատ մում, սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տանք, գրա ռում ներ և այլն:

Ու սու ցի չը պետք է ոչ մի այն լավ կի րա ռի յու րա քան չյուր հնա րը, այլև 
կա րո ղա նա դրանք ճիշտ զու գակ ցել:

4.7. ԱՆՀՐԱԺԵ՞ՇՏ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ 
ՆԱԽԱպԱՏՐԱՍՏԵԼ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՅԻՆ: ԵԹԵ ԱՅՈ՛, 
ԱպԱ ՀԱՏԿԱպԵՍ Ո՞Ր ՀԱՐցԵՐԸ պԵՏՔ Է ԿԱՐԵՎՈՐԵԼ 
ՆԱԽԱպԱՏՐԱՍՏԵԼԻՍ

Ցան կա լի է, որ յու րա քան չյուր ա շա կերտ ի մա նա է քս կուր սի
այի նպա տա կը: Ու սու ցի չը նա խա պես ծա նո թաց նում է ե րե խա նե րին, 
թե ուր և ին չու են գնում, է քս կուր սի այի ըն թաց քում ի նչ պետք է դի տար
կեն, ի նչ նյու թեր պետք է հա վա քեն հե տա գա յում դա սա րա նային պա րապ
մունք նե րի ըն թաց քում ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: Հե տաքրքրու թյան 
և ու շադ րու թյան զար գաց ման նպա տա կով նպա տա կա հար մար է ե րե
խա նե րին ա ռա ջադ րել մի շարք հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա նել նրանք 
կա րող են է քս կուր սի այի ըն թաց քում կա տար վող դի տար կում նե րի ար
դյուն քում:

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է ան հրա ժեշտ դարձ նել վար քագ ծին: 
Ե թե է քս կուր սի ան ան ցկաց վում է ա ռա ջին ան գամ, այդ մա սին ցան կա լի 
է հա ղոր դել ե րե խա նե րին, որ է քս կուր սի ան դա նույն դասն է, մի այն թե 
այն ան ցկաց վում է ոչ թե դա սա րա նում, այլ բնու թյան գր կում: Այդ պատ
ճա ռով է քս կուր սի ա նե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ու սուց չի բա ցատ րու
թյան ժա մա նակ պահ պա նել լռու թյուն, չխան գա րել ըն կեր նե րին: Պետք է 
կար գա պա հու թյուն դրսևո րել նաև տե ղից տեղ փո խադր վե լիս:

Ծա նո թաց նե լով ե րե խա նե րին է քս կուր սի այի պլա նին՝ ու սու ցի չը 
հանձ նա րա րում է նա խա պատ րաս տել ան հրա ժեշտ կա հա վո
րան քը: Ա նհ րա ժեշտ է նա խա պես ո րո շել, թե որ ե րե խան հատ
կա պես որ կա հա վո րան քի հա մար է պա տաս խա նա տու:
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Է քս կուր սի այի հա ջո ղու թյունն ա ռա վե լա պես կախ ված է դրա կազ մա
կեր պու մից: Այդ նպա տա կով դա սա րա նը պետք է բա ժա նել ոչ մեծ 
խմ բե րի (5—6 ան դամ) և ը նտ րել ա վագ, ո րը պետք է պա տաս
խա նա տու լի նի կար գա պա հու թյան և ա ռա ջադ րանք նե րի կա
տար ման հա մար: Յու րա քան չյուր խումբ, կախ ված է քս կուր սի այի բո
վան դա կու թյու նից, պետք է ու նե նա հա մա պա տաս խան կա հա վո րան քը. 
կողմ նա ցույց, բահ, թղ թա պա նակ ներ բուսարանների (հեր բա րի ում նե րի) 
հա մար, խո շո րա ցույց և այլն:

Կարևոր է, որ պես զի սո վո րող նե րը նա խա պես ի մա նան, թե բնու թյան 
մեջ ի նչ և ի նչ պես կա րե լի է տես նել, դի տար կել, ի մա նալ:

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 ու սու ցիչ ներ խու սա փում են « Մա թե մա տի կա» ա ռար կայից է քս
կուր սի ա ներ կազ մա կեր պել, սա կայն հաս տա տա պես մա թե մա տի կայի 
դա սըն թա ցում բա վա կա նին օգ տա կար է է քս կուր սի ա նե րի կազ մա կեր պու
մը: « Մա թե մա տի կա» ա ռար կայից կազ մա կերպ վող է քս կուր սի ա նե րը՝

• զար գաց նում են դի տո ղու նա կու թյու նը, ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու
թյու նը,

• ն պաս տում են մտա ծո ղու թյան, խոս քի կա տա րե լա գործ մա նը, սո վո
րեց նում են կողմ նո րոշ վել տե ղան քում,

• հ նա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ի նք նու րույն բա ցա հայ տել չա փո րոշ
չում ամ րագր ված մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րը,

• օգ նում են լավ ը մբռ նել ու սում նա կան նյու թը, ի մաս տա վո րել, յու րաց
նել այն, հեշ տու թյամբ մտա պա հել,

• բարձ րաց նում են հե տաքրք րու թյունն ու սում նա ռու թյան նկատ մամբ, 
ստեղ ծում են դր դա պատ ճառ ներ ու սում նա ռու թյան հա մար:
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Էքս կուր սի այի ըն թաց քում ու սում նա սիր վող նյու թը ե րե խա նե րին շատ 
ա վե լի հա սա նե լի է, այդ պատ ճա ռով էլ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջա նում 
մա թե մա տի կայի նկատ մամբ:

Ըստ ան ցկաց ման վայ րի՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել մա թե մա տի կա կան 
է քս կուր սի ա նե րի մի քա նի տար բե րակ ներ.

• բ նու թյան գր կում (այ գի, ան տառ, գե տափ, պու րակ, դպ րո ցա կան 
բակ և այլն),

• գյու ղի, քա ղա քի, ա վա նի, բնա կե լի շեն քի բա կում,

• ձեռ նար կու թյու նում, ար տադ րա մա սում (գոր ծա րան, փոս տային բա
ժան մունք, հաշ վա պա հու թյուն, խա նութ և այլն),

• թան գա րա նում,

• դպ րո ցում (գ րա դա րան, բու ֆետ),

• խա ռը:

Մա թե մա տի կայից կազ մա կերպ վող դաս–է քս կուր սի ա նե րի քա նակն 
ու սու ցիչն ի նքն է ո րո շում: Եր կու ամ սում մեկ–եր կու է քս կուր սի ա նե րի 
կազ մա կեր պու մը բա վա կա նին ի րա տե սա կան է: Է քս կուր սի ա նե րի ըն
թաց քում ե րե խա նե րը կա րող են հա վա քել նյու թեր, ո րոնք կա րող են հաշ
վել, նկա րել աս ֆալ տի վրա, ձյան վրա գծագ րել տար բեր պատ կեր ներ, 
կա տա րել գործ նա կան, հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ:

Ներ կա յաց նում ե նք ա ռա ջին դա սա րա նում մա թե մա տի կայից կազ
մա կերպ վող դաս–է քս կուր սի այի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը:

Ա ռա ջին դա սա րան, նա խաթ վային շր ջան

Զ բո սանք–դի տար կում՝ «Ա ռար կա նե րի հատ կա նիշ նե րը»

Նպա տա կը՝

• ու սում նա սի րել ա ռար կա նե րի հատ կա նիշ նե րը՝ գույ նը, ձևը, չա փը,

• ձևա վո րել մտա վոր գոր ծըն թաց ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը՝ 
վեր լու ծում, հա մադ րում, հա մե մա տում, դա սա կար գում, ը նդ հան րա
ցում և այլն,
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• հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ի նք նու րույն բա ցա հայ տել իր հա մար 
նոր, ծրագ րում ամ րագր ված մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րը,

• զար գաց նել դի տո ղու նա կու թյու նը, ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը,

• խ թա նել ե րե խայի հե տաքրք րու թյու նը դա սի, ու սում նա ռու թյան 
նկատ մամբ,

• ն պաս տել մտա ծո ղու թյան, խոս քի զար գաց մա նը:

Դա սի ըն թաց քը.

Կազ մա կերպ չա կան մաս՝

Ու սու ցի չը ե րե խա նե րին հա ղոր դում է.

— Այ սօր դա սը կանց կաց նենք ոչ թե դա սա րա նում, այլ՝ դպ րո ցա
մերձ բա կում: Ու շա դիր նայեք ձեր շր ջա պա տը:

— Տար վա ո ՞ր ե ղա նակն է: (ա շուն)

— Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րի մի ջո ցով կա րող եք հաս տա տել ձեր ա սա ծը: 
(ա շա կերտ նե րի պա տաս խան նե րը)

Ո ւս. — Փոր ձեք կռա հել հետևյալ հա նե լու կի պա տաս խա նը.

Իր բարձ րիկ տե ղից
Աշ նանն է մի այն
Իջ նում նա հո ղին,
Երբ նրա կա նաչ
Ժ պիտն է դառ նում
Տ խուր ու դե ղին: (տերև)

Ե րե խա նե րը կռա հում ե ն:

Ուս. — Պատ կե րաց րեք, որ դուք աշ նա նային տերևներ եք և կրկ նեք 
բա ռերն ու շար ժում ներն ի նձ հետ մի ա սին:
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Մենք տերևներ ե նք աշ նա նային
Նս տած ե նք ա մուր ծա ռի ճյու ղե րին:
Փ չեց քա մին, թռ չե ցինք,
Պա րե ցինք, պտտ վե ցինք
Ու լուռ գետ նին նս տե ցինք:
Քա մին նո րից ուժ գին փչեց,
Եվ մեզ նո րից վեր բարձ րաց րեց,
Պտտ վե ցինք, պար բռ նե ցինք,
Գետ նին նո րից լուռ նս տե ցինք:

(պա րային շար ժում ներ են կա տա րում 
ձեռ քե րով)
(ձեռ քե րը տա րա ծում են)

(նս տում են)
(պա րային շար ժում ներ են կա տա րում 
ձեռ քե րով)

(նս տում են)

Ուս. — Այժմ դուք զբոս նեք բա կում, ծա ռե րի շուր ջը, հա վա քեք տար
բեր տերևներ, ա պա խմ բա վոր վեք իմ շուր ջը:

Նոր գի տե լիք նե րի հա ղոր դում.

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց ե րե խա նե րը խմ բա վոր վում են ու սուց չի շուր ջը:

Ա ռա ջադ րանք 1:

— Որ քա՜ն գե ղե ցիկ տերևներ է մեզ նվի րել ա շու նը: Դրանք տար բեր 
գույն, ձև և չափ ու նեն: Յու րա քան չյուրդ ձեր հա վա քա ծուից ա ռանձ նաց
րեք նույն գույ նի եր կու տերև և կանգ նեք շր ջա նաձև:

Ե րե խա նե րը կա տա րում են ու սուց չի հրա հան գը և կանգ նում են 
շրջա նաձև:

Ուս. — Ի սկ այժմ թող ձեռ քե րը բարձ րաց նեն այն ե րե խա նե րը, ով քեր 
ա ռանձ նաց րել են դե ղին տերևնե րը: Ո ՞վ սխալ վեց: Այժմ թող ձեռ քե րը 
բարձ րաց նեն այն ե րե խա նե րը, ովքեր ու նեն կա նաչ տերևներ: Կեց ցե՛ք:

Ա ռա ջադ րանք 2: 

Ու սու ցիչն իր մոտ է կան չում ե րեք ա շա կեր տի, ո րոնց ձեռ քին կային 
հա մա պա տաս խա նա բար կա նաչ, կար միր, դե ղին գույ նի տերևներ:

Ուս. — Այժմ մենք կբա ժան վենք ը ստ գույ նե րի ե րեք խմ բի՝ կա նաչ, 
կար միր, դե ղին: Մեկ ան գամ ևս ու շա դիր նայեք, թե ի նչ գույ նի տերևներ 
են ձեր ձեռ քին: Հենց որ ես հրա հանգ տամ, յու րա քան չյու րը թող վա զի 
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նույն գույ նի տերև ու նե ցող դա սըն կե րոջ մոտ: Տես նենք, թե որ խում բը 
ա ռա ջադ րան քը կկա տա րի ճիշտ և ա րագ:

Մեկ, եր կու, ե րեք, վա զե ցինք: (Յու րա քան չյուր ա շա կերտ վա զում է իր 
խում բը՝ կամ դե ղին, կամ կա նաչ, կամ էլ կար միր գույ նի տերևներ ու նե
ցող ա շա կերտ նե րի մոտ):

Ուս. — Ը ստ ո ՞ր հատ կա նի շի մի ա վոր վե ցին խմ բե րը: (ը ստ գույ նի)

Նույն ձևով ան ցկաց վում է «Ո՞վ ա վե լի ա րագ» խա ղը:

Ուս. — Կա տա րե՛ք հետևյալ հրա հան գը. « Բա ժան վե՛ք եր կու խմ բի 
« Մեծ և փոքր»»: (ե րե խա նե րը բա ժան վում են խմ բե րի՝ ը ստ մեծ և փոքր 
տերևնե րի):

— Ը ստ ո ՞ր հատ կա նի շի բա ժան վե ցիք խմ բե րի: (ը ստ չա փի)

Ուս. — Ի սկ այժմ դուք պետք է այլ կերպ խմ բա վոր վեք: Բայց մինչ այդ, 
փոր ձեք կռա հել հա նե լուկ նե րի պա տաս խա նը: Լսե՛ք.

Եր կա րու ձիգ բոյ է քա շում,
Տա րին մի ձեռք շոր է մա շում: (բար դի)

Ուս. — Կ ռա հե ցի՞ք: Ու շա դիր դի տեք, թե ի նչ ձև ու նի այդ ծա ռի տերևը 
(ու սու ցի չը ցույց է տա լիս բար դու մեկ տերև): Ո ՞ւմ մոտ կա այդ ծա ռի 
տերևը, թող մո տե նա ի նձ և խմ բա վոր վի:

Լ սեք հա ջորդ հա նե լու կը:

Ա մուր փայտ ու նի, հս կա մի ծառ է,
Սա ղար թա խիտ է ու բեր քա ռատ է,
Աշ նա նը կա նաչ կեղևը բա ցում,
Պ տու ղը մի ջից այն ցած է թա փում,
Որ պես զի հյու թեղ մի ջու կին հաս նես,
Պ տու ղը պի տի մի բա նով ջար դես: (ըն կու զե նի)2

Ուս. — Կ ռա հե ցի՞ք որ ծա ռի մա սին է խոս քը: Դի տեք, թե ի նչ պի սին է 
այդ ծա ռի տերևը (ու սու ցի չը ցույց է տա լիս ըն կու զե նու մեկ տերև): Ին չի՞ է 
նման: Ով ու նի այդ ծա ռի տերևը, թող մի ա նա և կազ մի ե րկ րորդ խում բը:

2  Ս. Սարգ սյան, Ա. Գրի գո րյան, Հա նե լուկ ներ, Տար րա կան դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րի և նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար, Երևան, 
2011թ.:



Թեմա 4. Արտադասարանական աշխատանքներ

Ուս. — Ը ստ ո ՞ր հատ կա նի շի մի ա վոր վե ցիք խմ բե րում: (ը ստ ձևի)

Ուս. — Ի սկ այժմ ե կեք մեկ ան գամ ևս վեր հի շենք, թե ը ստ որ հատ կա
նիշ նե րի բա ժան վե ցինք խմ բե րի: (ը ստ ձև, չա փի և գույ նի)

Ա ռա ջադ րանք 3.

Ուս. — Այժմ շար վեք մի շար քով՝ պահ պա նե լով հետևյալ օ րի նա չա
փու թյու նը:

Առաջին ա շա կերտ՝ դե ղին տերևով, ե րկ րոր դը՝ կար միր, եր րոր դը՝ կա
նաչ և այդ պես շա րու նակ:

— Կեց ցեք: Ա րագ հաս կա ցաք ա ռա ջադ րան քը:

Ըստ ո ՞ր հատ կա նի շի շար վե ցիք: (ը ստ գույ նի)

Ա ռա ջադ րանք 4.

Շար վեք մի շար քով ը ստ հետևյալ օ րի նա չա փու թյան.

ա) 2 ա շա կերտ՝ դե ղին տերևով, 2–ը՝ կա նաչ, 2–ը՝ կար միր,

բ) 1 ա շա կերտ՝ դե ղին տերևով, 2–ը՝ կա նաչ, 2–ը՝ կար միր,

գ) 2 ա շա կերտ՝ կա նաչ տերևով, 1–ը՝ դե ղին, 1–ը՝ կար միր և այլն:

Էքս կուր սի այի ամ փո փում:

Ուս. — Ի ՞նչ ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե ցիք է քս կուր սի այի ըն թաց քում:

— Ո ՞ր ա ռա ջադ րան քը ձեզ ա մե նից շատ դուր ե կավ և այլն:

Ուս. — Այո՛, ե րե խա նե՛ր, դուք այ սօր ի նձ զար մաց րիք: Դուք բա վա կա
նին ու շա դիր է իք: Ի սկ հա վա քած տերևնե րը ձեզ հետ տա րեք դա սա րան 
և սոսն ձե լով թղ թին՝ս տա ցեք տար բեր պատ կեր ներ:
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ՄԱՍ 2

  

Հրատարակչության տնօրեն՝
Գեղարվեստական խմբագիր՝

Շապիկը և ձևավո րումը՝
Էջադրումը՝
Սր բագ րիչ՝

Էմին Մկրտչյան
Արա Բաղդասարյան
Գագիկ Սարոյանի
Գրիգորի Հարությունյանի
Սերժ Մելքումյան
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