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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։ 
Հե ղի նակ ներն ա ռա վել քան հա մոզ ված են, որ, այ դու հան դերձ, ուսու ցիչ
ներին մտա հո գող հար ցե րը սպառ վել չեն կա րող։ Բնա կա նա բար, ծն վեց 
ու սուց չի ձեռ նարկ ստեղ ծե լու գա ղա փա րը՝ ներ կա յաց ված հար ցե րի պա
տաս խան նե րը բո լո րին հաս ցե ագ րե լու մի տու մով։ Հա մոզ ված ե նք՝ ձեռ
նար կի ե րկ րորդ մա սի հրա տա րա կու թյան ա ռի թով ու սու ցիչ ներն ա վե լի 
ակ տիվ կլինեն և ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րը կու ղար կեն Կր թու թյան 
ազ գային ի նս տի տու տի է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե ով։ Դրա նով նրանք 
կօգ նեն հե ղի նակ նե րին ա վե լի մո տե նա լու իրենց հե տաքրք րող խն դիր նե
րին, ինչը ձեռ նար կը կդարձ նի ա վե լի գործ նա կան և օգ տա կար։

 Ձեռ նար կը բաղ կա ցած է հինգ բաժ նից՝ հինգ 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 ե ն։ Ձեռ նար
կում ը նդ գրկ ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը կօգ նեն ձեզ ճիշտ կողմ նո
րոշ վե լու ժա մա նա կա կից դա սին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի հար ցում և 
դրանք ստեղ ծա գոր ծա բար ներդ նե լու աշ խա տան քային գործըն թա ցում։ 
Ներ կա յաց ված նյու թե րից շա տե րը նո րույթ են պա րու նա կում, հետ ևա
բար, դրանք ոչ մի այն տե ղե կատ վա կան ար ժեք ու նեն, այլև ո ւղ 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 
համար։



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

1.  Ժա մա նա կա կից դաս 

2. Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը մայ րե նի ի դա սե րին

3. Խմ բային աշ խա տանք

4. Տ նային աշ խա տանք 

5. Ու սում նա կան թղ թա պա նակ 

Ինչ պես եր ևում է թվար կու մից, դրանք ա ռա վել շատ տր վող հար ցերն 
են, ո րոնք ա վե լի ման րա մասն մեկ նու թյան կա րիք ու նեն։ Հե ղի նակ ներն 
ի րենց ա ռջև խն դիր չեն դրել հի շյալ 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 ե ն ու նե ցել ու շադրու
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 նե րը մե ծա պես շնոր հա կալ կլի նեն բո լոր նրանց, ով քեր 
կներ կա յաց նեն ի րենց դի տար կում նե րը և հար ցեր կուղ ղեն՝ գր քի ե րկ
րորդ մասն ա վե լի հարս տաց նե լու և ա ռա վել հե տաքր քիր տե ղե կատ վու
թյուն ա պա հո վե լու հա մար։

 ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵՐ



5

ԹԵ ՄԱ 1. ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԴԱՍ

1.1.  Ի՞ՆՉ Է ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՍԸ, ԵՎ Ո՞ՐՆ Է ՆՈՐՈՒՅԹԸ 

Ե թե մենք սո վո րեց նենք այն պես, 

ինչ պես սո վո րեց րել ե նք ե րեկ, 

ա պա մենք ե րե խա նե րից 

կ գո ղա նանք նրանց վաղ վա օ րը:

 Ջոն Դյո ւի

XXI դա րում ար ձա նագր ված տեխ նո լո գի ա կան ան նա խա դեպ զար
գա ցու մը լուրջ խն դիր ներ է ա ռա ջադ րում մարդ կու թյա նը։ Այդ տե
սանկյու նից շատ կար ևոր է այն հան գա ման քը, որ կր թու թյու նը հա մա
քայլ ըն թա նա ժա մա նա կի փո փո խու թյուն նե րին։ Ա րագ ըն թաց փո փո խու
թյուն նե րը մար դուց պա հան ջում են նոր ի րա վի ճակ նե րում հար մար վե լու, 
ճկուն գոր ծե լու հմ տու թյուն ներ։ Ի սկ ի ՞նչ դեր պետք է խա ղա դպ րո ցը, և 
ի նչ պի սի՞ն պետք է լի նի դա սի բո վան դա կու թյու նը, որ պես զի մար դուն 
նա խա պատ րաս տի լի ար ժեք կյան քին և աշ խա տան քին։ Այ սօր ան հրա
ժեշ տու թյուն է ծա գում ու սուց ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու ժա
մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, ի նչ պես նաև նոր 
մար դա սի րա կան ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ։ 
Այդ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը պետք է դառ նա ու սուց չի գոր ծու նե
ու թյան և ցան կա ցած դա սի ան խախտ բա ղադ րի չը։ Այն կն պաս տի ա շա
կեր տի ան ձի զար գաց մա նը, նրա մտա վոր ա ճին, գի տե լիք նե րի խոր և 
ի մաս տա վոր ված յու րաց մա նը, նրա բա րո յա կան հիմ քե րի ձևա վոր մա նը։ 
Կրթու թյան բո վան դա կու թյան մեջ կար ևոր վում են ոչ մի այն գի տե լիք նե
րը, կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, այլև ա շա կերտ նե րի բա նի մա
ցու թու նը, քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, ար ժեք նե րը, դիր քո րո շում
ները, այ սինքն՝ այն պի սի ո րակ ներ, ո րոնք նրան ան հրա ժեշտ են ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում։ 

ԹԵ ՄԱ 1. Ժա մա նա կա կից դաս
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Ժա մա նա կա կից դասն ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ի րա կա նաց վող, 
ե րե խայի, նրա ծնող նե րի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան ներ կայիս պա
հանջ նե րից բխող դաս է։ 

 Ժա մա նա կա կից դա սի բո վան դա կու թյան մեջ նո րույթն այն է, ո ր՝ 

•  Դա սի բո վան դա կու թյունն ը նդ գր կում է ոչ մի այն թե մայի վե րա
բեր յալ ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րի ու սում նա սի րու մը, այլև 
գնա հա տո ղա կան և մե թո դո լո գի ա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե
րումը։ Գնա հա տո ղա կան գի տե լիք նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը 
բա ցա հայ տում են ու սում նա սիր վող նյու թի գի տա կան և հա սա րա
կա կան նշա նա կու թյու նը, ի րենց վե րա բեր մունքն են ար տա հայ
տում ու սում  նա սիր վող նյու թի նկատ մամբ, կա րո ղա նում են պա
տաս խա նել այն պի սի հար ցե րի, ի նչ պի սիք են̀  ին չու եմ այս նյու թը 
սո վո րում, ի նչ պես այն պետք է օգ տա գոր ծեմ հե տա գա յում և այլն։ 
Ի սկ մե թո դո լո գի ա կան գի տե լիք ներն այն մե թոդ նե րի, հնար նե րի, 
մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյունն են, ո րոնց ի մա ցու թյունն ա շա կերտ  
նե րին կօգ նի կա տա րե լու ո րո նո ղա կան, հե տա զո տա կան աշ խա
տանք ներ, ձևա վո րե լու սո վո րե լու կա րո ղու թյուն ներ, ձեռք բե րե լու 
ի նք նու րույն գի տե լիք ներ, կա տա րե լու բա ցա հայ տում ներ։ 

• Դա սի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի 
գնա հա տա կա նը հեն վում է նա խա պես պլա նա վո րած այն ար դ
յունք նե րի ստաց ման վրա, ո րոնց մա սին դա սի սկզ բում ուսու ցի չը 
հա ղոր դել է ա շա կերտ նե րին։ Հետ ևա բար, ու սուց չին ան հրա    ժեշտ 
է հս տակ ո րո շել ի նչ պես ամ բողջ դա սի, այն պես էլ դա սի յու րա
քան չյուր փու լի ա կն կալ վող ար դյուն քը։ Ու սու ցի չը պետք է նաև 
մտա ծի, թե ի նչ գոր ծիք նե րի մի ջո ցով կա րող է ստու գել պլա նա վո
րած ար դյունք նե րը։ 

• Դա սը նպաս տում է դպ րո ցա կան նե րի ի նք նի րա գործ մա նը, ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի դրս ևոր մա նը։ Դա սի ըն թաց քում ե րե խա
նե րը պետք է կա րո ղա նան գի տակ ցա բար գոր ծել ու սում նա կան 
կոնկ րետ ի րա վի ճա կում, ո րո շում ներ կա յաց նել ոչ ստան դարտ 
ի րա վի ճակ նե րում։ 
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• Ու սու ցու մը հիմն վում է ոչ թե պատ րաս տի գի տե լիք նե րի մտա
պահ ման, այլ ու սուց չի ո ւղ ղորդ մամբ ի նք նու րույն գի տե լիք նե րի 
ո րոն ման և բա ցա հայտ ման վրա։ Ժա մա նա կա կից դա սի ըն թաց
քում ա շա կեր տը դառ նում է իր ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման ակ տիվ մաս նա կի ցը։ Սա են թադ րում է, որ ժա մա նա
կա կից դա սը պետք է դաս տի ա րա կի ստեղ ծա գոր ծող ան հատ։ 

• Ան շուշտ, գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բե րումն 
ուսուց ման կար ևո րա գույն ար դյունք ն է, բայց այն չպետք է ստա
նալ ե րե խայի ա ռող ջու թյան գնով։ Հետ ևա բար, ժա մա նա կա կից 
դա սի ըն թաց քում ա ռա վե լա գույնս հաշ վի են ա ռն վում սո վո րող նե
րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Դա սի ըն թաց քում 
այլևս բա վա րար չէ ա ռանձ նաց նել պա տա հա կան խմ բեր՝ « ու ժեղ», 
«  մի ջին» և « թույլ»՝ հեն վե լով ու սում նա կան ծրագ րի յու րաց ման վրա։ 
Հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան պահ պան մա նը նպաս
տում են ա շա կերտ նե րի ըն կալ ման ու նա կու թյուն նե րի հաշ վա ռու մը, 
մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու ո ւն ա կու թյուն նե րը։ Ու սու ցիչը, 
հս տակ ի մա նա լով ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տկու  թյուն նե րը, սո
վո րող նե րին ա ռա ջար կում է ա ռա ջադ րանք նե րի ը նտ րու թյուն, 
նրանց հետ պլա նա վո րում է ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
քննար կում է գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, մտա պահ ման, գործ նա
կա նում դրանք կի րա ռե լու հնա րա վոր մի ջոց նե րը։ 

• Ժա մա նա կա կից դա սը ե րկ խո սու թյուն է, ո րը են թադ րում է ուսուց
ման փոխ ներ գոր ծուն ձևեր, ճկու նու թյուն։ Դա սի ըն թաց քում 
ուսու ցի չը կի րա ռում է այն պի սի մե թոդ ներ ու հնար ներ, ո րոնք 
ձևա վո րում են գի տե լիք նե րը, ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը 
ի նք նու րույն ձեռք բե րե լու, եզ րա հան գում ներ ու եզ րա կա ցու թյուն
ներ անե լու կա րո ղու թյուն ներ։ Այ սինքն՝ ա շա կերտ նե րը պետք է 
ձեռք բե րեն վե րա ռար կա յա կան ու սում նա կան կա րո ղու թյուն ներ, 
ո րոնք ա պա հո վում են ի նք նու րույն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ծա վա լու մը։ 

• Ու սու ցիչը ստեղ ծում է ան դրա դարձ կա տա րե լու, իր մտ քե րը և 
գոր ծու նե ու թյու նը գնա հա տե լու, գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներն 
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ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի հետ հա մե մա տե լու, իր ի մա ցածի 
ու չի մա ցա ծի սահ ման նե րը ո րո շե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
ման պայ ման ներ։

1.2. ՀԱՃԱԽ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՍԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՎՈՒՄ Է 
ԻԲՐԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՀԵՆ։ Ի՞ՆՉ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
ԿԱՐԵԼԻ Է ՈՐՈՇԵԼ ԴԱՍԻ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՀԵՆ ԼԻՆԵԼԸ

«  Հան րակր թու թյան պե տա կան չա փո րոշ չի» պա հանջ նե րի ի րա գործ
ման հա մար ու սու ցի չը պետք է հս տակ ի մա նա, թե ի նչ ման կա վար ժա
կան, հո գե բա նա կան մո տե ցում ներ են ներ կա յաց  վում ժա մա նա կա կից 
դա սին:

1.  Դա սի նպա տակ նե րը ձևա կերպ վում ե ն՝ ել նե լով ա շա կեր տին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րից, նրա գոր ծա ռույթ նե րից։ Ու սու
ցի չը նպա տա կը ձևա կեր պե լիս պետք է ի նքն ի րեն տա հետ ևյալ 
հարցե րը.

 9 Ի՞նչ կար ևոր գի տե լիք պետք է ձեռք բե րի ա շա կեր տը։ 

 9 Ի՞նչ կար ևոր կա րո ղու թյուն և հմ տու թյուն պետք է ձևա վո րել 
ու զար գաց նել։ 

 9 Ի՞նչ ար ժե քային հա մա կարգ ե նք ու զում ձևա վո րել ա շա կերտ
նե րի մեջ։ 

2. Պ լա նա վոր ման հա մար հիմ նա կան ու ղե ցույց է դառ նում չա փո
րո շի չը (այլ ոչ թե ա ռար կա յա կան ծրա գի րը կամ դա սագր քի ո րո
շա կի թե ման)։ Ճիշտ պլա նա վո րու մը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
է ստեղ ծում ու սու ցու մը ճիշտ և ար դյու նա վետ կազ մա  կեր պե լու 
համար։ 

3. Ամ բողջ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա ռուց վում է գոր ծու
նեա կան մո տեց ման հիմ քով, ո րի նպա տակն է սո վո րող նե րի ան
ձի զար գա ցու մը։ Ի սկ ան ձը, ան հա տը կզար գա նա այն դեպ քում, 
ե րբ լի ա կա տար կյու րաց նի հա մա պի տա նի ու սում նա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը։ Ու սում նա կան նյու
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թի պա սիվ յու րաց ման դեպ քում ե րե խան չի զար գա նա։ Հատ կա
պես ե րե խայի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դառ նալ նրա 
ի նք նու րույ նու թյան ձևա վոր ման հիմ քը։ 

4. Այս պի սով՝ չա փո րոշ չա հեն դա սի կր թա կան խն դիրն այն պի սի 
պայ ման նե րի կազ մա կեր պումն է, ո րոնք կխ թա նեն ա շա կերտ նե
րի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը։ 

5. Չա փո րոշ չային պա հանջ նե րի ի րա գործ ման նպա տա կով ու սու
ցիչը ստեղ ծում է ու սում նա կան ի րա վի ճակ ներ, որ տեղ ե րե խա
ներն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լում։ Դրանց մի
ջո ցով ու սու ցի չը կա րո ղա նում է ու սում նա կան խն դիր նե րը լու ծել 
ու սում նա կան ի րա վի ճակ նե րում։ Ու սում նա կան ի րա վի ճակ ներ 
ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում կազ մա
կերպ վող այն պի սի հա տուկ ի րա վի ճակ ներ, որ տեղ ե րե խա ներն 
ու սուց չի օգ նու թյամբ տես նում են ու սում նա սիր վող նյու թը, հե տա
զո տում են այն՝ կա տա րե լով զա նա զան գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի
նակ՝ վե րա փո խում են այն, վե րաձ ևա կեր պում կամ նկա րագ րում, 
օ գտ վում են տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րից, վեր լու ծում են նյու
թը, խմ բա վո րում, դա սա կար գում և այլն։ Կա տա րե լով այս ա մե
նը՝ ա շա կերտ նե րը յու րաց նում են տվյալ ա ռար կայի հա մար բնո
րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը, այ սինքն՝ 
ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րից բա ցի՝ ձեռք են բե րում ճա նա չո
ղա կան և հա ղոր դակ ցա կան բա նի մա ցու թյուն։ 

Ու սում նա կան ի րա վի ճակ ներ ստեղ ծե լիս ու սու ցի չը պետք է հաշ վի 
առ նի՝ 

•  ա շա կերտ նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,

•  ու սում նա կան ա ռար կայի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, 

•  ա շա կերտ նե րի՝ հա մա պի տա նի ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման մա կար դա կը։ 
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1.3. Ի՞ՆՉ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՈՐՈՇԵԼ, ԹԵ 
ՈՐՔԱՆՈՎ Է ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՀԵՆ ԴԱՍԸ 

 Չա փո րոշ չա հեն դա սի ար դյու նա վե տու թյան չա փա նիշ ներն են.

1. Ու սու ցի չը սո վո րեց նում է ա շա կերտ նե րին ան դրա դարձ կա տա րե
լու կա րո ղու թյուն ներ (գ նա հա տել ի րենց պատ րաստ վա ծու թյու նը, 
բա ցա հայ տել բաց թո ղում նե րը, ո րո նել թե րա ցում նե րի պատ ճառ
նե րը և այլն)։ 

2. Ու սու ցի չը տի րա պե տում է ե րկ խո սու թյան տեխ նո լո գի ային. ոչ 
միայն հար ցեր է տա լիս, այլև սո վո րեց նում է ա շա կերտ նե րին 
հար ցեր ա ռա ջադ րել։ 

3. Ու սու ցի չը ու սուց ման վե րար տադ րո   ղա կան և խնդ րա հա րույց 
ձևե րը ներ դաշ նակ, ար դյու նա վետ կեր պով հա մա պա տաս խա
նեց նում է դա սի նպա տակ նե րին, սո վո րեց նում է ե րե խա նե րին 
ստեղ ծա գոր ծա բար աշ խա տել։ 

4. Դա սի ըն թաց քում տր վում են ա ռա ջադ րանք ներ և ճշգ րիտ չա փա
նիշ ներ, ո րոնք ի նք նաս տուգ ման ու ի նք նագ նա հատ ման հնա րա
վո րու թյուն են ստեղ ծում (զար գաց նում են հա տուկ ձևա վոր ված 
գնա հա տո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն կա տա րե լու կա րո ղու թյուն
ներ)։ 

5. Ու սու ցի չը ձգ տում է, որ ու սում նա կան նյութն ի մաս տա վոր վի բո
լոր ա շա կերտ նե րի կող մից՝ այդ նպա տա կի հա մար կի րա ռե լով 
հա տուկ հնար ներ։ 

6. Ու սու ցի չը ջա նում է գնա հա տել յու րա քան չյուր սո վո րո ղի ի րա կան 
ա ռա ջըն թա ցը և խրա խու սում է նույ նիսկ ա մե նաչն չին հա ջո ղու
թյուն նե րը։ 

7. Ու սու ցի չը հա տուկ պլա նա վո րում է դա սի հա ղոր դակ ցա կան 
նպա տակ նե րը։ 

8. Ու սու ցիչն ըն դու նում և խրա խու սում է սո վո րող նե րի սե փա կան 
դիր քո րո շու մը, այ լընտ րան քային կար ծիք նե րը։ 
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9. Ու սուց չի ո ճը, վա րած ե րկ խո սու թյուն նե րը ստեղ ծում են հա մա
գոր ծակ ցային մթ նո լորտ, հո գե բա նա կան հար մա րա վե տու թյուն։ 

10. Դա սի ըն թաց քում ի րա կա նաց վում է ու սու ցիչ–ա շա կերտ խոր 
ան ձնային փո խազ դե ցու թյուն (հա րա բե րու թյուն նե րի, հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով և այլն)։ 

11. Ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է բա ցա հայ տում նե րի մի ջո ցով։ 

12. Սո վո րող ներն ի րենք են ը նտ րում այս կամ այն ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյու նը տվյալ թե մայի ու սում նա սիր ման նպա տա կով։ 

13. Առ կա են բա նա վե ճեր, ո րոնք բո վան դա կում են ու սում նա սիր վող 
թե մայի վե րա բե րյալ տար բեր մո տե ցում ներ, հա կա սու թյուն ներ, 
մի աս նա կան ո րոշ ման ո րո նում։ 

14. Ա շա կեր տը գի տակ ցում է իր գոր ծու նե ու թյու նը, այ սինքն, թե ի նչ
պես է ստա ցել ար դյուն քը, ի նչ դժ վա րու թյուն նե րի է հան դի պել, 
ի նչ պես է դրանք հաղ թա հա րել։ 

15. Ա շա կեր տին խմ բով աշ խա տե լու և խմ բի մաս նա կից նե րի հետ բա
ցա հայ տում ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն է տր վում։ 

16. Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին մղում է խնդ րա հա րույց–ո րո նո ղա կան 
և հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան։ 

17. Եզ րա հան գում նե րն անում են ի րենք՝ սո վո րող նե րը։ 

18. Վե րար տադ րո ղա կան բնույ թի աշ խա տանք նե րը հասց վում են 
նվա զա գույ նի, ի սկ ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի աշ խա տանք  նե րը՝ 
ա ռա վե լա գույ նի։

19.  Դասն ան ցկաց վում է ա շա կեր տա կենտ րոն մո տեց մամբ։

20.  Հաշ վի են ա ռն վում ոչ մի այն սո վո րող նե րի ու սում նա ռու թյան մա
կար դակն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, այլև նույ նիսկ սո վո րող նե րի 
ձգ տում նե րը, տրա մադ րու թյու նը և այլն։ 
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1.4. Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԵԶ` ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՍ, ԻՄԱՆԱԼ 
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԵՆՏՐՈՆ ԴԱՍԻ ՄԱՍԻՆ

 Ա ռա ջար կում ե նք կա նոն ներ, ո րոնք կօգ նեն ու սուց չին իր ա մե նօ րյա 
գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պե լիս. 

• Ես գի տե լիք նե րի աղ բյուր չեմ դա սի ժա մա նակ։ Ես դա սի կազ մա
կեր պիչն եմ և ա շա կերտ նե րի ա ջա կի ցը։ 

• Ե րե խան ան պայ ման պետք է ի մա նա, թե ին չու է այս կամ այն 
գի տե լիքն ի րեն ան հրա ժեշտ, այ սինքն̀  դա սի նպա տակ ներն 
ան պայ ման պետք է ձևա կերպ վեն դա սի ըն թաց քում՝ ա շա կերտ
նե րի հետ, և այդ նպա տակ նե րը պետք է գտն վեն ե րե խայի հե
տաքրքրու թյան շր ջա նա կում։ 

• Իմ բա ռա պա շա րից պետք է հա նեմ այն պի սի բա ռերն ու ար տա
հայ տու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք են̀  ս խալ է, ճիշտ չէ և այլն։ Դրա 
փո խա րեն պետք է դի մեմ ե րե խա նե րին այս պես. ա ռա ջար կում 
եմ քն նար կել..., ի սկ դուք ի՞ նչ  եք կար ծում..., ես կար ծում եմ, որ... , 
բայց հնա րա վոր է, որ սխալ վում եմ... և այլն։ 

• Ոչ մի մե նա խո սու թյուն դա սի ըն թաց քում. մի այն ե րկ խո սու թյուն, 
ո րին մաս նակ ցում են բո լո րը։ 

• Յու րա քան չյուր դա սի ըն թաց քում պետք է կազ մա կեր պեմ խմբա
յին աշ խա տանք՝ զույ գե րով, քա ռյա կով, մեծ խմ բե րով, ո րի ար դ
յուն քում սո վո րում են հա ղոր դակց վել, բա նա վի ճել, հիմ նա վո րել 
ի րենց կար ծի քը, օգ նու թյուն խնդ րել կամ ա ռա ջար կել։ 

• Ա մե նա կար ևորն իմ զգա յա կան տրա մադր վա ծու թյունն է։ Ես կա
րո ղա նում եմ կա ռա վա րել իմ զգաց մունք նե րը և այդ կա րո ղու թյու
նը սո վո րեց նել նաև իմ ա շա կերտ նե րին։ 

• Ե թե իմ վա րած դա սից հե տո ե րե խան որ ևէ հարց չու նե նա, ըն կեր
նե րի կամ ի նձ հետ մտ քե րը կի սե լու կա րիք չզգա, ո չինչ չու զե նա 
պատ մել այն մարդ կանց, ո րոնք իր հետ դա սի ըն թաց քում դա սա
րա նում չեն ե ղել, ու րեմն, ե թե նույ նիսկ, իմ կար ծի քով, դասն ըն
թա ցել է ար դյու նա վետ, ա պա այն որ ևէ հետք չի թո ղել ե րե խայի 
վրա։ 
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1.5. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՀԵՆ ԴԱՍԻՆ

 Ներ քո հի շյալ ե րաշ խա վո րու թյուն նե րը կա րող են օգ նել ու սուց չին չա
փո րոշ չա հեն դա սի նա խա պատ րաստ ման հար ցում։ Շա րադ րենք դրանք 
այն հա ջոր դա կա նու թյամբ, ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ նա խա պատ
րաստ վում է դա սը։ Այս պես.

1. Ին չից սկ սել դա սի նա խա պատ րաս տու մը 

• ճշգ րիտ ո րո շել և ձևա կեր պել թե ման,

• ո րո շել այդ թե մայի տե ղը տվյալ դա սա րա նի, տվյալ ա ռար կայի 
ծրագ րով նա խա տես ված ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, 

• ո րո շել այն կար ևո րա գույն հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնց վրա հեն
վում է տվալ դա սը, 

• և, ը նդ հա կա ռա կը, ա ռանձ նաց նել ու սում նա կան նյու թի այն հատ
ված նե րը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել ծրագ րով նա խա տես ված՝ 
հե տա գա յում ան ցնե լիք նյու թե րի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում։ 

2. Ո րո շել և հս տակ ձևա կեր պել դա սի նպա տակ նե րը, թե ին չու է 
այն ան հրա ժեշտ։ Ա նհ րա ժեշտ է նշել դա սի և՛ ու սու ցա նող, և՛ զար
գաց նող, և՛ դաս տի ա րա կող գոր ծա ռույթ նե րը։ 

3. Պ լա նա վո րել ու սում նա կան նյու թը 

Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է.

 9 Ա ռա ջին հեր թին ո րո նել դա սի թե մային հա մա պա տաս խան 
գրա կա նու թյուն՝ գի տա կան, գի տա հան րա մատ չե լի, մե թո
դա կան։ Ը նտ րել մի այն այն նյու թե րը, ո րոնք նպաս տում են 
ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի ա ռա վել մատ չե լի լուծ մա նը։ 

 9 Կազ մե լով դա սի պլան՝ ու սու ցի չն ըն թեր ցում է տվյալ թե
մայի շուրջ չա փո րոշ չային պա հանջ նե րը, պար զում, թե ի նչ է 
պա հանջ վում ի րե նից տվյալ դա սին, հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նում դա սի գա ղա փա րա կան, գի տա տե սա կան և աշ
խար հա յաց քային ո ւղղ վա ծու թյա նը, տրա մա բա նա կան հա
ջոր դա կա նու թյա նը և այն չա փա բաժ նին, ո րը պետք է ը նդ
գրկել դա սի բո վան դա կու թյան մեջ̀  դրա նով ի սկ ա պա հո վե
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լով ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու
թյուն նե րի յու րա ցու մը։ Դա սի բո վան դա կու թյունն ը նտրե լիս 
ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ա ռար կայի ծրագ րային պա
հանջ ները։ Ու սու ցի չը պետք է նայի թե մա տիկ պլա նա վո րումը 
տվյալ դա սի՝ որ պես թե մա տիկ խմ բի կա ռուց ված քային մի ա
վո րի տեղն ու դե րը տվյալ թե մա տիկ խմ բում ո րո շե լու նպա
տա կով։

 9 Ընտ րել ու սում նա կան ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնց նպա տա կը՝

•  նոր նյու թի ճա նա չումն է,

•  վե րար տադ րու մը,

•  գի տե լիք նե րի կի րա ռու մը նոր ի րա վի ճա կում,

•  գի տե լիք նե րի կի րա ռու մը ան ծա նոթ ի րա վի ճա կում,

•  գի տե լիք նե րի նկատ մամբ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցու մը։

 9  Դա սա կար գել ու սում նա կան ա ռա ջադ րանք նե րը՝ «  պար զից 
բարդ» սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան։ Կազ մել ա ռա ջա
դրանքնե րի ե րեք խումբ.

• ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք նպաս տում են նյու թի վե րար
տա դր մա նը, 

• ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք նպաս տում են նյու թի ի մաս տա
վոր մա նը, 

• ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք նպաս տում են նյու թի ամ րապնդ
մա նը։ 

4. Մ տա ծել դա սի « ա ռանց քային» պա հը 

Յու րա քան չյուր դաս պետք է բո վան դա կի այն, ին չը կհա րու ցի զար
մանք, հի աց մունք, հրճ վանք, այ սինքն՝ այն, ին չը ե րե խա նե րը կհի շեն, 
ե րբ մնա ցած ա մե նը կմո ռա նան։ Դա կա րող է լի նել հե տաքր քիր փաստ, 
ան սպա սե լի բա ցա հայ տում, գե ղե ցիկ փորձ, ոչ ստան դարտ մո տե ցում 
ար դեն յու րաց ված նյու թի նկատ մամբ։ 
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5.  Հա վա քած ու սում նա կան նյու թի խմ բա վո րում 

Խմ բա վո րե լու հա մար պետք է մտա ծել, թե ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ 
կա րե լի է կազ մա կեր պել աշ խա տան քը հա վա քած նյու թի շուրջ, ի նչ պես 
պետք է կազ մա կեր պել սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի հա
ջոր դա կա նու թյու նը։ Նյու թե րի խմ բա վոր ման ըն թաց քում կար ևոր է կա
րո ղա նալ ո րո նել դա սի կազ մա կեր պման ձևի այն պի սի ը նտ րու թյուն, ո րը 
ա ռա  վե լա գույնս կն պաս տի սո վո րող նե րի՝ նոր նյու թի ակ տիվ յու րաց
մանը։ 

6. Ոչ պա կաս կար ևոր է նաև յու րա քան չյուր փու լի հա մար ո րո շել 
սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը (վե րար
տադ րո ղա կան և ո րո նո ղա կան), հա մա պա տաս խան մե թոդ ներ 
ու հնար ներ և դա սի ըն թաց քում դրան հա մա պա տաս խան կազ
մա կեր պել ա շա կերտ նե րի ֆրոն տալ (համընդհանուր), խմ բային և 
ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ 

7. Պ լա նա վո րել դա սի ըն թաց քում սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ստու գու մը, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է մտա ծել.

• ինչ ստու գել, 

• ինչ պես ստու գել, 

• ինչ պես կի րա ռել ստուգ ման ար դյունք նե րը։ 

Ընդ ո րում՝ պետք է հի շել, որ որ քան հա ճա խա կի է ստուգ վում բո լո րի 
աշ խա տան քը, այն քան հեշտ է լի նում տես նել տի պիկ սխալ նե րը և դժ վա
րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ցույց տալ ու սուց չի ի րա կան հե տաքրք րու
թյու նը ա շա կերտ նե րի աշ խա տան քի նկատ մամբ։ 

8. Պատ րաս տել դա սի հա մար ան հրա ժեշտ կա հա վո րան քը 

Կազ մել ու սում նազն նա կան պա րա գա նե րի, սար քե րի և այլ ան հրա
ժեշտ նյու թե րի ցան կը։ 

9. Մ տա ծել տնային աշ խա տան քի, դրա բո վան դա կու թյան, ի նչ պես 
նաև կա տար ման ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի մա սին։
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1.6. ԻՆՉՈ՞Ւ ԴԱՍԱՊԼԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼ ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ, 
ԵԹԵ ԱՅՆ ՊԱՐԶ ԵՆԹԱԴՐՎՈՒՄ Է ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՅԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԻՑ 

Այո՛, դա սի նպա տա կը հա ճախ կա րե լի է կռա հել դա սի թե մայի ձևա
կեր պու մից։ Բայց ի րա կա նում դա սին ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րով են 
պայ մա նա վոր վում թե ման, յու րաց վող գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի շր ջա նա կը։ 

Դա սի նպա տա կը տվյալ դեպ քում բնո րոշ վում է որ պես նա խա պես 
պլա նա վոր ված կամ նա խագծ ված գոր ծու նե ու թյան վերջ նար դյունք, և 
նպա տակ նե րի ա ռա ջադ րու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում կազ մա կեր
պե լու ա շա կերտ նե րի աշ խա տանքն ու հա ջո ղու թյամբ ղե կա վա րե լու այն, 
ի սկ այս ա մե նը, ան շուշտ, հնա րա վոր չէ կռա հել դա սի թե մայից։ 

Ին չու է ան հրա ժեշտ դա սապ լա նում կար ևո րել ճշգ րիտ ձևա կերպ ված 
նպա տակ նե րը. 

Պատ ճառ ա ռա ջին: Պար զո րոշ ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րը հիմք են 
ծա ռա յում ու սում նա կան նյու թի ճիշտ մշակ ման հա մար։ Չէ՞ որ ե թե չգի
տես, թե ո ւր ես գնում, ա պա դժ վար է հաս կա նալ, թե ի նչ պես կա րող ես 
հաս նել այն տեղ։ 

Պատ ճառ ե րկ րորդ: Ա ռանց պար զո րոշ ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի 
դժ վար է ո րո շել, թե սո վո րե ցին ա րդյոք ա շա կերտ ներն այն, ի նչն ի րեն ցից 
պա հանջ վում է։ Ու սում նա կան նյու թե րի ու սում նա սիր ման և ա շա կերտ
նե րի կող մից դրանց յու րաց ման հա մար վար ժու թյուն նե րը, հար ցե րը, 
ա ռա ջադ րանք նե րը կա րե լի է ճշգ րիտ կազ մել, ու սուց ման մե թոդ նե րը, 
հնար նե րը ճիշտ ը նտ րել մի այն այն դեպ քում, ե րբ սպաս վե լիք ար դյունք
նե րն ա ռա ջադր ված են հս տակ և ճշգ րիտ։ 

Պատ ճառ եր րորդ: Դա սի նպա տակ նե րի պար զո րոշ նկա րագ րու
թյունը և դրանք ա շա կեր տին հա ղոր դելն օգ նում են նրան՝ իր ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նե լու ա ռա ջադր վող նյու թի կար ևոր կող մե րին, գի
տակ ցա բար ո ւղ ղե լու ու ժերն ու սուց ման գործ ըն թա ցում ա ռա ջադր ված 
նպա տակ նե րն ի րա կա նաց նե լուն։ Ա շա կերտ նե րին ու սուց ման նպա տակ
նե րը նա խա պես հա ղոր դե լը նշա նա կում է հար գանք դրս ևո րել նրանց 
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հանդեպ, վե րա բեր վել նրանց ի նչ պես հա վա սա րը հա վա սա րի և կի սել 
պա տաս խա նա տվու թյու նը ու սում նա կան աշ խա տան քի ար դյունք նե րին 
հաս նե լու հար ցում։ 

1.7.  ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Այս հար ցին նույ նիսկ ու սուց չի ո րոշ ձեռ նարկ նե րում կամ տար բեր 
կայ քե րում տե ղադր ված դա սապ լան նե րում էլ խառ նա շփոթ է տի րում. մի 
դեպ քում ա կն կալ վող ար դյուն քը ներ կա յաց ված է որ պես խն դիր, մեկ այլ 
դեպ քում՝ որ պես նպա տակ։ Նախ տես նենք, թե ի նչ պես են սահ ման վում 
նպա տա կը և խն դի րը ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ։ 

Ն պա տա կը նկա րագ րում է ու սուց ման ցան կա լի ար դյունք նե րը։ Այ
սինքն՝ այն, ի նչն ու զում է ստա նալ ու սու ցիչն իր և ա շա կերտ նե րի ջան քե
րի շնոր հիվ։ 

Խն դի րը քայլ է դե պի նպա տա կը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք տա նում 
են դե պի նպա տա կի ի րա գոր ծում։ Միև նույն նպա տա կի դեպ քում կա րող 
են ա ռա ջադր վել շատ խն դիր ներ, ո րոնք մի ջոց են նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար։ 

Կար ևոր է նաև նշել, որ նպա տակ նե ր ձևա կեր պե լիս պետք է պա տաս
խա նել « ի՞նչ» հար ցին, ի սկ խն դիր ներ ա ռա ջադ րե լիս՝ « ի՞նչ ա նել» հար
ցին։ Յու րա քան չյուր խն դիր դր վում է̀  հաշ վի առ նե լով ա ռա ջադր ված 
նպա տակ նե րը։ Ու նե նա լով կոնկ րետ նյութ, ել նե լով կոնկ րետ պայ ման նե
րից (դա սա րա նի հա մա կազ մը, ու սում նա կան մի ջոց նե րի, ու սուց չի ձեռ
նարկ նե րի առ կա յու թյու նը և այլն)՝ ու սու ցիչն ը նտ րում է այն պի սի մե թոդ
ներ և հնար ներ, ո րոնք սո վո րող նե րին կօգ նեն յու րաց նե լու այդ նյու թը, 
այ սինքն՝ լուծ վում է ու սուց չի կող մից ա ռա ջադր ված խն դի րը։ 

Այս պի սով՝ դա սի նպա տակ նե րը ձևա կեր պե լիս ու սու ցի չը ցույց է 
տա լիս այն կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ձևա
վոր վեն կամ զար գաց վեն, կա տա րե լա գործ վեն դա սի ըն թաց քում։ Նույն 
նպա տա կը կա րող է ի րա գործ վել մի քա նի դա սի ըն թաց քում, ի սկ խն դիր
նե րը լուծ վում են կոնկ րետ մի դա սի ըն թաց քում։ Ու րեմն՝ ի ՞նչ է խնդիրը։ 
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Ը նդ հա նուր ի մաս տով՝ խն դի րը գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է, 
ո րը դառ նում է նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց։ 

« Ինչ պե՞ս ձևա կեր պել նպա տակ նե րը» հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար նախ նշենք այն թե րու թյուն նե րը, ո րոնք կի րա ռում են ու սու ցիչ
նե րը դա սի նպա տակ նե րը ձևա կեր պե լիս.

 9  Չա փո րոշ չա հեն դա սի նպա տակ նե րը ո րոշ վում են «  Հան
րակր թա կան պե տա կան չա փո րոշ չի» պա հանջ նե րով։ Յու
րա քան չյուր ա ռար կայի հա մար այդ նպա տակ նե րը կոնկ րե
տաց վում ե ն։ Սա կայն չա փո րոշ չային պա հանջ նե րը կու րո րեն 
որ պես նպա տակ ա ռա ջադ րե լը եր բեմն ու սուց չին հնա րա
վո րու թյուն չի ըն ձե ռում հաս կա նա լու, թե ին չի վրա պետք է 
ուշադ րու թյուն դարձ նի և ի նչ է ա շա կեր տից սպա սում ու սուց
ման ար դյուն քում։ 

 9 Շատ ու սու ցիչ ներ աշ խա տում են բա րեխղ ճո րեն, ու նեն պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցում։ Նրանք ման րա մասն պատ
րաստ վում են դա սին, մտա ծում են դա սի յու րա քան չյուր 
պա հի մա սին, ջա նում են ը նտ րել հե տաքր քիր նյու թեր, բազ
մա զան ա ռա ջադ րանք ներ, մի խոս քով՝ ա նում են ա մեն ի նչ՝ 
դա սի ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Ու սու ցիչ
նե րը կի րա ռում են մի շարք ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի
ա ներ, ա շա կերտ ները դրանց շնոր հիվ կա տա րում են մի շարք 
բա ցա հայ տում ներ։ Բայց ան հաս կա նա լի է մնում այն, թե, 
ի  վեր ջո, ի նչ եզ րա հան գում կա տա րե ցին նրանք ի րենց բա
ցա հայ տում նե րի շնոր հիվ։ 

 9 Այդ է պատ ճա ռը, որ եր բեմն դա սի ի նք նա վեր լու ծու թյուն կա
տա րե լիս ու սու ցիչ նե րը չեն կա րո ղա նում վս տա հա բար փաս
տել. «  Հա սել եմ ա ռա ջադր ված նպա տա կին կամ մա սամբ եմ 
հա սել ա ռա ջադր ված նպա տա կին»։ 

 9 Հա ճախ ու սու ցի չը ձգ տում է յու րա քան չյուր նոր դա սին ա ռա
ջադ րե լու նոր զար գաց նող նպա տակ՝ մո ռա նա լով այն մա սին, 
որ ե րե խայի զար գա ցու մը կա տար վում է ա վե լի դան դաղ, քան 
նրա ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը, հետ ևա
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բար, որ ևէ սո ցի ա լա կան կա րո ղու թյուն զար գաց նող միև նույն 
նպա տա կը կա րող է ա ռա ջադր վել մի շարք դա սե րի հա մար, 
եր բեմն էլ նույ նիսկ ամ բողջ թե մայի և բաժ նի հա մար։ 

 9 Եր բեմն ու սու ցիչ նե րը նպա տակ նե րը խառ նում ե ն՝ 

ա) բո վան դա կու թյան հետ և ձևա կեր պում են այս պես. ծա նո
թաց նել ե րե խա նե րին ....

բ) ու սուց ման մե թոդ նե րի հետ և ձևա կեր պում են այս պես. 
պատ մել ա շա կերտ նե րին.... մա սին, ցույց տալ ա շա
կերտ նե րին .....

գ) ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան հետ և ձևա կեր պում են 
այս պես. ա շա կերտ նե րը պետք է լու ծեն հետ ևյալ վար
ժու թյուն նե րը, ա շա կերտ նե րը պետք է կա տա րեն հե
տևյալ աշ խա տան քը... 

 9 Ու սու ցիչ նե րի մեծ մասն ա ռա ջադ րում է չա փա զանց ված 
նպա տակ ներ, այ սինքն՝ այն պի սի նպա տակ ներ, ո րոնց հնա
րա վոր չէ հաս նել մեկ դա սի ըն թաց քում։ Օ րի նակ̀   սո վո րող
նե րի մտա վոր զար գա ցում, գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
յու րա ցում։ 

Այս պի սով՝ ու սուց չի խն դիրն է մե թո դա պես ճշգր տո րեն ձևա կեր պել դա
սի նպա տակ նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի նշել այն մի ջոց նե րը, ո րոնց 
մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել այդ նպա տակ նե րին։ Եվ այս պես. ի նչ պե՞ս ձևա
կեր պել դա սի նպա տակ նե րը։

Ն պա տակ նե րը պետք է լի նեն.

•  կոնկ րետ, 

• հաս կա նա լի, 

• ի րա տե սա կան,

•  ցան կա լի ար դյուն քը նկա րագ րող,

•  չա փե լի։ 
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Ու սում նա կան նպա տա կը սերտ կապ ված է գնա հատ ման հետ։ Ու սու
ցիչ ներն ա ռա ջադ րում են այն պի սի ստու գիչ աշ խա տանք ներ, ո րոն ցով 
ո րո շում են, թե որ քա նով են ի րա գործ վել ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րը, 
ի նչ մա կար դա կով են յու րաց վել պլա նա վո րած գի տե լիք նե րը, կա րո ղու
թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը։ Հս տակ ձևա կեր պած նպա տա կը հեշ տաց
նում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցը։ 

Ինչ պես վե րը նշ վեց, դա սի նպա տակ նե րը կա րե լի է ձևա կեր պել՝ ո րո
շե լով վերջ նա կան ար դյուն քը̀  ի նչ պետք է կա րո ղա նա, ի մա նա ա շա
կեր տը ու սում նա կան տար վա ա վար տին։ Այ նու հետև այդ ար դյունք նե րը 
մաս նա տել ա ռան ձին գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի։ Ար դյուն քում 
ու սու ցի չը կու նե նա այն բո լոր կա րո ղու թյուն նե րի ամ բող ջա կան ցան կը, 
ո րոնք ա շա կեր տը պետք է յու րաց նի ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում։ 

Օ րի նակ՝ ը նդ հա նուր նպա տակ կա րող է լի նել հետ ևյալ ծրագ րային պա
հան ջը (Մայ րե նի ի ծրա գիր, 4–րդ դա սա րան). զար գաց նել սո վո րող նե րի՝ 
տեքս տի վրա ի նք նու րույն աշ խա տե լու և դա տո ղու թյուն ներ անե լու կա
րո ղու թյուն նե րը։ 

• Ս րա նից բխող դա սե րի կոնկ րետ նպա տակ ներ կա րող են լի նել. 

 9 կար դա ցա ծ նյու թի հիմ նա կան մտ քի ա ռանձ նա ցումը,

 9  տեքս տի բա ժա նումը ի մաս տա յին հատ ված նե րի,

 9  տեքս տի բո վան դա կու թյան վե րար տա դրութ յունը,

 9  տեքս տի բո վան դա կու թյան վե րար տա դրումը նկա րագ րա
կան և դա տո ղա կան տար րե րի օգ տա գործ մամբ։ 

Ել նե լով դա սի կա ռուց ված քի մա սին ե ղած ժա մա նա կա կից պատ կե րա
ցում նե րից̀  դա սի ըն թաց քում, որ պես կա նոն, ու սու ցիչն աշ խա տում է ի րա
գոր ծել ու սում նա կան ե ռա մի աս նա կան նպա տակ ները՝ կր թա կան, զար
գաց նող և դաս տի ա րա կող։ 
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1.8. ՊԱՐՏԱԴԻ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ՕՐՎԱ ՊԼԱՆԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը պն դում է, որ օր վա ման րա մասն պլան պետք 
է գրի սկս նակ ու սու ցի չը, քա նի որ նա նոր է սկ սում աշ խա տան քային գոր
ծու նե ու թյու նը, աշ խա տան քային փորձ չու նի, նոր–նոր է սկ սում կի րա ռել 
ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, մե թո դա կան հնար նե րը։ Նա յու
րա քան չյուր ան ցկաց րած դա սից հե տո պետք է ան դրա դառ նա ստաց
ված ար դյունք նե րին, հա ջոր դող դա սե րի ըն թաց քում կա տա րի ո րո շա կի 
շտ կում ներ։ Բայց փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րը, ե րբ ի րենց գլ խում վա ղուց 
ար դեն գրա ռել են դա սի յու րա քան չյուր րո պեն, ան ցկաց ման մե թո դի
կան, ին չո՞ւ պետք է գրեն օր վա դա սի պլան։ 

Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ է տալ հե
տևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը.

• Ի՞նչ է օր վա դա սի պլա նը, և ի ՞նչ նպա տա կով է գր վում այն։

• Պ լանն օգ նո՞ւմ է, թե՞, ը նդ հա կա ռա կը՝ շե ղում։

• Օր վա պլա նին հետ ևելն ազ դո՞ւմ է դա սի ո րա կի վրա։

Նախ փոր ձենք պա տաս խա նել ա ռա ջին հար ցին. ը ստ է ու թյան, ի ՞նչ է 
դա սի պլա նը։ Այն ու սուց չի՝ դա սին պատ րաստ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
նա խա պատ րաս տա կան փու լի բա ղադ րիչ նե րից է։ Պլանն ար տա ցո լում 
է ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը, ո րն էլ ակ տի վաց նում է սո վո րող
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը գի տե լիք նե րը ստեղ ծա գոր ծա բար յու րաց նե լիս։ 
Դա սի պլա նը (ի տար բե րու թյուն թե մա տիկ պլա նա վոր ման՝ եր բեմն այն 
ան վա նում են աշ խա տան քային պլան), մեր կար ծի քով, ան հրա ժեշտ է յու
րա քան չյուր ու սուց չին։ Սո վո րա բար աշ խա տան քային պլան նե րը տար
բեր վում են մի այն ծա վա լով. սկս նակ ու սու ցի չը գրում է պլանն ա մե նայն 
ման րա մաս նու թյամբ, ի սկ փոր ձա ռու ու սու ցի չը՝ ա վե լի սեղմ ու հա մա
ռոտ։ Ման րա մասն գր ված աշ խա տան քային պլա նը վկա յում է ան ցկաց
վե լիք դա սի յու րա քան չյուր տար րի ման րա մասն դի տարկ ման մա սին։ 
Որ քան ման րա մասն և ամ բող ջա կան է մշակ ված դա սի պլա նը, այն քան 
ա վե լի կազ մա կերպ ված է ան ցնում դա սը։ 

Դա սին պատ րաստ վե լիս ան հրա ժեշտ է այն ման րակր կիտ պլա նա վո
րել, բո լոր կա տար վե լիք աշ խա տանք ներն ան ցկաց նել մտքով, « ապ րել» 
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այն։ Դա սը մի այն այն ժա մա նակ ար դյու նա վետ կըն թա նա, ե թե ան ցնի 
ու սուց չի սր տով և մտ քով։ 

Քա նի որ ու սու ցիչ նե րը տար բեր են, ա պա պլան–կոնս պեկ տի առ կա
յու թյան նկատ մամբ նրանց կար ծիք նե րը, մո տե ցում նե րը տար բեր ե ն։ 
Ե թե դա սի ըն թաց քում պլանն ան հրա ժեշտ է, ա պա պետք է այն գրել, ի սկ 
ե թե, ը նդ հա կա ռա կը, շե ղում է, ա պա չար ժե դրա վրա ժա մա նակ ծախ սել 
(ե թե, ի հար կե, ձեր դպ րո ցի ղե կա վա րու թյու նը չի պա հան ջում այն)։ Ու
սու ցի չը դա սի ըն թաց քում և՛ ռե ժի սոր է, և՛ սցե նա րիստ, և՛ դե րա սան, այ
սինքն՝ նա ստեղ ծա գոր ծող մարդ է, ի սկ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ո րո շա կի 
շր ջա նակ նե րում դժ վա րու թյամբ է տե ղա վոր վում։ 

Ի նչ վե րա բե րում է այն հար ցին, թե դա սի պլա նին հետ ևելն ազ դում 
է դա սի ո րա կի վրա, թե ոչ, ա պա, սո վո րա բար դա սի ըն թաց քում ու սու
ցիչ ներն ան հրա ժեշ տու թյուն չեն զգում բա ցե լու պլա նը, ո րով հետև ման
րա մասն մշակ ված պլանն ար տա ցոլ ված է ու սուց չի գի տակ ցու թյան մեջ՝ 
որ պես պա րապ մուն քի հս տակ մո դել, և ու սու ցի չը կա րիք չու նի դա սի 
ընթաց քում դի տե լու իր պլա նը։ Այդ կա րի քը կզ գաց վի մի այն այն դեպ
քում, ե րբ ու սու ցի չը պլա նը կազ մի շու տա փույթ, ձևա կան, ան փույթ։ 
Ու սուց չի հի շո ղու թյան մեջ այն ոչ մի հետք չի թող նի։ Դա կբե րի դա սի 
փու լե րի ոչ հս տակ կազ մա կերպ մա նը, ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան ոչ ճիշտ ո ւղ ղորդ մա նը և այլն։ Ե թե ու սու ցի չը նյու թը շա
րադ րե լիս ա նընդ հատ նա յում է պլա նին, ա պա դա նրան կաշ կան դում է 
և ա շա կերտ նե րի կող մից նյու թի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում բա վա կա նին 
դժ վա րու թյուն ներ է ստեղ ծում։ Ե թե ու սու ցիչն այն քան էլ վս տահ չէ, որ 
լավ կհի շի դա սի ըն թաց քում աշ խա տան քի հա ջոր դա կա նու թյու նը, ա պա 
կա րե լի է պլա նում ը նդ գրկ ված քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը գրա ռել մի 
թղ թի վրա, որ պես զի ան հրա ժեշտ պա հին բո լոր տվյալ նե րը լի նեն ձեռ քի 
տակ։ 

Ամ փո փե լով նշենք, որ միշտ պետք է հի շել. դա սի ըն թաց քում օր վա 
պլա նի առ կա յու թյու նը այն քան կար ևոր չէ, որ քան ման կա կան աչ քե րի 
փայ լը և նրանց՝ նո րը ճա նա չե լու ձգ տու մը։ 
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1.9. ՏԱՐԲԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԿԱՄ 
ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆ ՕՐՎԱ ՊԼԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՁԵՎԵՐ։  
Ի ՎԵՐՋՈ, Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՕՐՎԱ 
ՊԼԱՆԸ

Պ լա նի կա ռուց ված քը կախ ված է ու սուց չի ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյու նից, նրա աշ խա տան քից, ա շա կերտ նե րի հա մա կազ մից։ 
Պլա նը կա րե լի է կազ մել կոնս պեկ տի, թե զի սի ձևով. կար ևո րը, որ ձևը 
հար մար լի նի հենց ի րեն՝ ու սուց չին։ Այս տեղ մի այն կա րող ե նք խոր
հուրդ ներ և ե րաշ խա վո րու թյուն ներ տալ, նշել բո վան դա կու թյա նը ներ
կա յաց վող մի շարք պա հանջ ներ։ 

Ինչ պես վե րը նշ վեց, պլան–կոնս պեկ տը կազմ վում է կա մային ձևով, 
այ նու հան դերձ ցան կա լի է, որ այն տեղ ար տա ցոլ վեն հետ ևյալ բա ղա
դրիչ նե րը. 

Պլան–կոնս պեկ տը պետք է բո վան դա կի ե րեք հիմ նա կան մա ս.

• ձ ևա կան,

•  բո վան դա կային,

•  վեր լու ծա կան:

Ձ ևա կան մասն ու նի հետ ևյալ տես քը.

 Դաս № __________

 Թե մա____________

Ն պա տա կը ____________

Խն դիր նե րը.

Ու սու ցա նող _____________

 Զար գաց նող __________________

 Դաս տի ա րա կող _______________

 Կա հա վո րան քը ________________
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Դա սի ա ռան ձին փու լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը

 Բո վան դա կային մա սը կազմ ված է եր կու մա սից.

1.  Բո լոր ա ռա ջադ րանք նե րի տեքս տե րը, նոր ու սում նա կան նյու թը, 
ա ռա ջադ րանք նե րի պա տաս խան նե րը, ե րաշ խա վո րու թյուն ներ 
տնային աշ խա տանք նե րի կա տար ման մա սին.

2. Ա ղյու սակ, որ տեղ գր ված է, թե դա սի որ փու լում ի նչ գոր ծու նե ու
թյուն է ծա վա լում ու սու ցի չը, և ի նչ գոր ծու նե ու թյուն՝ ա շա կեր տը։ 
Այն կա րող է ու նե նալ հետ ևյալ տես քը. 

 Դա սի փու լը Ինչ գոր ծու նե ու թյուն պետք է ծա վա լեն

Ա շա կերտ նե րը Ու սու ցի չը

     

 Վեր լու ծա կան մա սը դա սի ի նք նա վեր լու ծու թյունն է։ Դա սին նա խա
պատ րաստ վե լիս ու սու ցի չը պետք է վեր լու ծի նա խորդ դա սե րը, որ պես զի 
մի ջոց ներ ձեռ նար կի նկատ ված թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու հա մար։

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գոր ծու մը 
կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն գոր ծու նե ու թյան և դրա ար դյունք նե րի 
մշտա կան գնա հատ ման մի ջո ցով։ 

1.10. ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ՞ ԱՐԴՅՈՔ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՍԵՐԻ ՏԻՊԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 
ՄԻՋԵՎ 

 Հիմ նա կա նում դա սի տի պե րը մնում են նույ նը, բայց նրան ցում կա
տար վում են ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ.

1. Նոր նյու թի ու սում նա սիր ման դա սեր 

Դ րանք լի նում են ա վան դա կան (հա մակց ված), ո րոնցում նե րառ վում 
են դա սա խո սու թյուն, է քս կուր սի ա, հե տա զո տա կան աշ խա տանք, գործ
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նա կան աշ խա տանք։ Դա սե րի նպա տակն է նոր գի տե լիք նե րի ու սում նա
սի րու մը և նախ նա կան ամ րապն դու մը: 

2. Գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման դաս 

Այս դա սե րի մեջ նե րառ վում են գործ նա կան աշ խա տանք, է քս կուր
սի ա, զրույց։ Դա սե րի նպա տակն է գի տե լիք նե րի կի րառ ման կա րո ղու
թյուն նե րի մշա կու մը։ 

3. Գի տե լիք նե րի հա մա կող մա նի կի րառ ման դա սեր 

Այս դա սե րը նե րա ռում են գործ նա կան աշ խա տանք, սե մի նար։ Դա
սե րի նպա տակն է նոր պայ ման նե րում գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն կի րառ
ման կա րո ղու թյուն նե րի մշա կու մը։ 

4. Գի տե լիք նե րի ը նդ հան րաց ման և հա մա կարգ ման դա սեր 

Այս դա սե րը նե րա ռում են սե մի նար, կլոր սե ղան և այլն։ Դա սե րի 
նպա տակն է գի տե լիք նե րի հա մա կար գու մը և ի մաս տա վո րու մը։ 

5. Գի տե լիք նե րի ստուգ ման, գնա հատ ման և շտկ ման դա սեր 

Այս դա սե րը նե րա ռում են ստու գիչ աշ խա տանք ներ, թե մա տիկ գրա
վոր աշ խա տանք ներ, բա նա վոր հար ցում ներ և այլն։ Դա սե րի նպա տակն 
է ո րո շել և գնա հա տել գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի մա կար դա կը: 

1.11. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԴԱՍԸ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ ԶԻՆԻ ՈՉ 
ՄԻԱՅՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՎ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, 
ԱՅԼԵՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՑՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ՄԵՋ 

Իս կա պես, ու սուց չին հու զող խն դիր նե րից մեկն այն է, թե ի նչ պես զար
գաց նել ե րե խայի կա յուն ճա նա չո ղա կան հե տա քրք րու թյու նը դա սի, ո ւս
ման, գի տե լիք նե րի և ի նք նու րույն ո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն կա տա
րե լու պա հանջ մուն քի նկատ մամբ։ Ե րե խային պետք է դուր գա իր գոր
ծու նե ու թյու նը։ Մի օ րի նակ դա սե րը, ե րբ չորս տա րի շա րու նակ ան փո փոխ 
է մնում դրանց կա ռուց ված քը՝ տնային աշ խա տան քի ստու գում, ուսում
նա սի րած նյու թի հար ցում, ա պա՝ նոր նյու թի հա ղոր դում, ամ րապն դում և 
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նո րից տնային աշ խա տան քի հանձ նա րա րում, աս տի ճա նա բար դառ նում 
են ձանձ րա լի։ 

Ս րա նից խու սա փել կա րե լի է՝ ստեղ ծե լով բա վա րար պայ ման ներ բո
լոր սո վո րող նե րի հա մար՝ նրանց ու սում նա ռու թյան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան։ Այդ պի սի պայ ման ներ կա րե լի է ստեղ
ծել՝ ան ցկաց նե լով ոչ ստան դարտ դա սեր։ 

Ոչ ստան դարտ դա սը ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա բար մո տե ցումն է 
ուսում նա կան պա րապ մուն քին, ո րն ու նի ոչ ստան դարտ կա ռուց վածք։ Ոչ 
ստան դարտ ձևե րը կա րե լի է դի տար կել որ պես ակ տիվ ու սուց ման ձևեր։ 

Ա ռանձ նաց վում են ոչ ստան դարտ դա սե րի մի քա նի տաս նյակ տիպեր.

1.  Դաս–հե քի աթ

2.  Դաս–խաղ

3.  Դաս–մր ցույթ

4.  Դաս–ցե րե կույթ

5. Ս տեղ ծա գոր ծա կան դաս

6.  Դաս–ճա նա պար հոր դու թյուն

7.  Դաս–հե տա զո տու թյուն

8.  Դաս–է քս կուր սի ա

9.  Դաս՝ « Ու րախ նե րի, հնա րա միտ նե րի, նա խա ձեռ նող նե րի 
ա կում բի» ձևով

10.  Թա տե րա կա նաց ված դաս

11.  Դաս–գի տա ժո ղով

12.  Հա մա կարգ չային դաս

13.  Դաս՝ խմ բային աշ խա տան քի ձևով

14.  Փո խու սուց ման դաս

15.  Դաս–ա ճուրդ

16.  Դաս, ո րը պետք է վա րեն ա շա կերտ նե րը

17.  Դաս–ս տու գարք

18.  Դաս–ս տեղ ծա գոր ծա կան հաշ վետ վու թյուն

19.  Դաս–եր ևա կա յու թյուն
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20.  Դաս–հա մերգ

21.  Դաս–ե րկ խո սու թյուն

22.  Դաս–գործ նա կան խաղ

23.  Դաս՝ «  Հե տաքն նու թյու նը վա րում են գի տակ նե րը»

24.  Դաս–գի տա ժո ղով

25.  Դաս–սե մի նար 

26. Ին տեգր ված դաս՝ եր կու ու սուց չի մաս նակ ցու թյամբ 

27. Դաս–խաղ « Հ րաշք նե րի դաշտ»

28.  Դաս–նա խա գիծ

29.  Դաս–բա նա վեճ

30.  Դաս–հե ռուս տա հա ղոր դում 

31. Ի մաստ նու թյան դա սեր

32.  Դաս–դա տա ժամ

33.  Դաս–ա նակն կալ

34.  Դաս–հե ռուս տա կա մուրջ

35.  Դաս– ա սու լիս

36.  Դաս–կեն դա նի մա տյան

 Պետք է ա վե լաց նել նաև, որ ոչ ստան դարտ դա սերն ար դյու նա վետ 
են մի այն այն դեպ քում, ե րբ ու սու ցի չը ճշգր տո րեն ո րո շում է դրա տեղն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում և բծա խնդ րո րեն է ը նտ րում այն ու սում
նա կան նյու թը, ո րի ու սում նա սի րու մը, ամ րապն դու մը, հա մա կար գու մը, 
ստու գումն ու գնա հա տու մը կա րե լի է կազ մա կեր պել ոչ ստան դարտ դա
սե րի ըն թաց քում։

 Դա սի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նել կա րե լի է նաև դա
սի ըն թաց քում տար բեր «  հե տաքր քիր ի րա վի ճակ ներ» ստեղ ծե լու մի ջո
ցով։ Այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րից են. 

• ա շա կերտ նե րի հա մար ան սպա սե լի ի րա վի ճա կի ստեղ ծումը, 

• հե տաքրք րու թյան խթա նումը նոր նյու թի ու սում նա սիր ման ընթաց
քում. այս դեպ քում հե տաքրք րու թյու նը կրում է ա վե լի գոր ծու նե ա
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կան բնույթ, ե րբ նոր նյու թի ի մաս տա վո րու մը պա հան ջում է ա շա
կեր տի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը, 

• ե րե խա նե րի ար դեն ու նե ցած հե տաքրք րու թյուն նե րի ար դի ա կա
նա ցումը, 

• այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծումը, ո րոնք կապ ված են ա շա
կեր տի ան ձի կամ նրա կեն սա փոր ձի հետ, 

• ա շա կեր տին ի նք նու րույն ա ռա ջադ րանք ը նտ րե լու հնա րա վո րու
թյան ըն ձե ռումը, 

• ճա նա չո ղա կան խա ղե րի կազ մա կեր պումը, ո րոնց կի րա ռու մը բա
վա կա նին խթա նում է հե տաքրք րու թյունն ո ւս ման նկատ մամբ, 

• ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում հա ջո ղու թյան ի րա վի ճա կի ստեղ
ծումը, քա նի որ ա ռանց դրա հնա րա վոր չէ ի րա պես ա պա հո վել հե
տա գա հա ջո ղու թյուն ներն ու սում նա կան դժ վա րու թյուն նե րը հաղ
թա հա րե լու ճա նա պար հին։

1.12. ԴԱՍԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ 
ՖԻԶԿՈՒԼՏՐՈՊԵՆԵՐՆ ՈՒ ՖԻԶԿՈՒԼՏԴԱԴԱՐՆԵՐԸ 

 Դա սը սո վո րող նե րի ու սում նա կան աշ խա տան քի հիմ նա կան ձևն է։ 
Բնա կա նա բար, դպ րո ցա կա նի և՛ հո գե բա նա կան, և՛ ֆի զի կա կան վի ճակն 
ո ւղ ղա կի ո րեն կախ ված է դա սի գրա գետ կա ռուց ված քից։ 

Կ. Դ. Ու շինս կին ա ռա ջինն է խոր հուրդ տվել հոգ նա ծու թյան և աշ խա
տու նա կու թյան նվա զման դեպ քում դա սի ըն թաց քում կի րա ռել ֆի զի կա
կան վար ժու թյուն ներ։ Նա համարում էր, որ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե
րի վրա դա սից 2–3 րո պե ծախ սե լը բա վա կա ն բարձ րաց նում է ու սուց ման 
նյու թի յու րաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

Խն դիր ներն ե ն՝

1. Ն վա զեց նել հոգ նա ծու թյու նը և կան խել մարմ նի նույն դիր քի վրա 
ազ դող գոր ծոն նե րը: 

2. Ակ տի վաց նել սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը և բարձ րաց նել 
ուսում նա կան նյու թի ըն կալ ման կա րո ղու թյուն նե րը։
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 Դա սի տար բեր փու լե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյու նը են թադ րում 
է սո վո րող նե րի օր գա նիզ մի գոր ծա ռա կան վի ճա կի և նրա աշ խա տու նա
կու թյան դի նա միկ փո փո խու թյուն ներ։ 

I փու լը (մ շակ ման) հա մընկ նում է կազ մա կերպ չա կան փու լին (մինչև 
5–7 րո պե) և բնու թագր վում է գոր ծա ռա կան այն պի սի փո փո խու թյուն նե
րի ծա գու մով, ի նչ պի սիք են գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա մա ձայ նու թյու նը, 
ու շադ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը (ու սուց չի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է 
նպաս տեն դպ րո ցա կան նե րի ար դյու նա վետ հար մա րեց մա նը կա տար վե
լիք ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը)։

II   փու լը (ա ռա վե լա գույն աշ խա տու նա կու թյան) նե րա ռում է դա սի 
ա ռա վել դժ վար փու լե րը (l–4–րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի ակ տիվ 
ու շադ րու թյան պահ պան ման եր կա րատ ևու թյու նը և աշ խա տու նա կու թյու
նը, դա սի սկզ բից սկ սած, չի գե րա զան ցում մինչև 15 րո պեն)։

III փու լը (ցածր աշ խա տու նա կու թյան) հա մընկ նում է ստա ցած գի
տե լիք նե րի ամ րապնդ ման փու լի հետ (դա սը սկս վե լուց 25 րո պե հե տո 
ե րե խա նե րի աշ խա տու նա կու թյան մա կար դա կը, աշ խա տան քի ո րակն ու 
տեմպը նվազում են, փո փոխ վում է շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը, մա
րում է հե տաքրք րու թյու նը, ե րե խա նե րի ու շադ րո ւթյան շե ղու մը դառ նում 
է շատ ա վե լի ար տա հայ տիչ)։

Յու րա քան չյուր է տա պի սկս վե լու և տևո ղու թյան վրա ազ դում են զա
նա զան գոր ծոն ներ՝ կախված՝ 

ա) սո վո րող նե րի տա րի քից, նրանց ը նդ հա նուր զգա յա կան 
տրա մադր վա ծու թյու նից, 

բ) օր վա ժա մա նա կից և ու սում նա կան օր վա դա սե րի քա նա
կից, 

գ) կա տար վող աշ խա տան քի բնույ թից և տևո ղու թյու նից, 
ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյու նից, 

դ) ու սում նա կան նյու թի բար դու թյու նից, 

ե) դա սի ստա տիկ և դի նա միկ բա ղադ րիչ նե րից։ 
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Բո լոր դա սե րը պետք է նե րա ռեն ֆիզ կուլտ րո պե ներ (1–2 րո պե) և ֆիզ
կուլտ դա դար ներ (3–4 րո պե)՝ ու շադ րու թյան, մտա վոր ա շխա տու նա կու
թյան և զգա յա կան տրա մադր վա ծու թյան զար գաց ման հա մար։ Բա ցի 
դրա նից՝ դրանք օգ նում են նվա զեց նե լու ող նա շա րի բեռն վա ծու թյու նը և 
կան խե լու կեց ված քի հնա րա վոր շե ղում նե րը։ 

Ֆիզ կուլտ–ա ռող ջա րա րա կան պա րապ մունք նե րը դա սա րա նում ան ց
կաց վում են այն պա հե րին, ե րբ ե րե խա նե րը հոգ նում ե ն՝ բա ցա ռու թյամբ 
ստու գո ղա կան աշ խա տանք նե րի, գործ նա կան աշ խա տանք նե րի։ 

Ֆիզ կուլտ–ա ռող ջա րա րա կան պա րապ մունք նե րի ան ցկաց ման պա հը 
ո րո շում է ու սու ցի չը։ Ցան կա լի է բա ցել օ դանց քը, թու լաց նել նեղ հա գուս
տը (գո տի, կո ճակ), վար ժու թյուն նե րը կա տար ել նս տա րա նին նս տած 
կամ կող քին կանգ նած։ Վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գը կազմ ված է 4–6 
վար ժու թյունն ե րից, ո րոնք կրկն վում են 4–6 ան գամ։ 

Բո լոր վար ժու թյուն նե րը պետք է լի նեն պարզ, հաշ վի առ նեն նա խորդ 
աշ խա տան քի բնույ թը։ Այս պես՝ գրա վոր աշ խա տան քը պա հան ջում է 
ա փի մկան նե րի վար ժու թյուն ներ (մատ նե րի ծա լում–բա ցում, մատ նե րի և 
ձեռ քե րի թա փա հա րում ներ, պտ տում ներ, մատ նե րի կտ տոց ներ), եր կար 
նս տե լու դեպ քում մեջ քի մկա նային վար ժու թյուն ներ (ող նա շա րի ձգում, 
ճկում, քայլք) շն չա ռա կան վար ժու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ։ 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում՝ մեկ կամ մի քա նի դա սե
րի ժա ման ակ, դժ վար է ա նընդ հատ պահ պա նել ակ տիվ ու շադ րու թյու նը։ 
Այն հո գե բա նո րեն ար դա րաց ված է գլ խու ղե ղի, նյար դե րի լար ման ա ռու
մով։ 

Տար րա կան դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի հոգ նա ծու թյու նը, կեց ված
քի շե ղում նե րը և տե սո ղու թյան վատ թա րա ցու մը կան խար գե լե լու նպա
տա կով ան ցկաց վում են ֆիզ կուլտ րո պե ներ և դա դար ներ, ի նչ պես նաև 
վար ժու թյուն ներ աչ քե րի հա մար։ Սա բա վա կա նին ար դի ա կան է, քա նի 
որ ներ կա պա հին նշ մար վում է ֆի զի կա կան ան գոր ծու թյուն, շար ժո ղա
կան ակ տի վու թյան բա ցա կա յու թյուն, ո րը վնա սա կար է հատ կա պես 
տար րա կան դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հա մար։ 
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Ֆիզ կուլտ րո պե նե րի ան ցկա ցու մը կա րե լի է կա տա րել զա նա զան 
տար բե րակ նե րով՝ նս տած, կանգ նած՝ շր ջա նաձև կամ շար քով, ե թե դրա 
հնա րա վո րու թյունն ըն ձե ռում է դա սա սե նյա կը։ 

Նպա տա կա հար մար է կի րա ռել ֆիզ կուլտ րո պե նե րի տար բեր ձևեր 
(ը նդ հա նուր զար գաց նող վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գեր, խա ղային 
ա ռա ջադ րանք ներ, պա րային շար ժում ներ և այլն)։

 Ֆիզ կուլտ րո պե նե րի հա մա կար գը ը նտր վում է՝ հաշ վի առ նե լով դա սի 
տե սա կը, բո վան դա կու թյու նը։ 

Վար ժու թյուն նե րը պետք է լի նեն տա րաբ նույթ, քա նի որ մի օ րի նա կու
թյու նը նվա զեց նում է հե տաքրք րու թյու նը դրանց նկատ մամբ, հետ ևա
բար նվա զում է նաև ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

Յու րա քան չյուր դա սի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել ֆիզ
կուլտ րո պե ներ մո տա վո րա պես դա սի 10–րդ և 20–րդ րո պե նե րին և եր կու 
ֆիզ կուլ տդա դար՝ մե կը՝ դան դաղ, մյու սը՝ մի ջին տեմ պով։ 

Տա նը սո վո րող նե րը կրկ նում են ի րենց ար դեն ծա նոթ ֆիզ կուլտ րո պե
նե րի վար ժու թյուն նե րը տնային աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց
քում, հա մա կարգ չով աշ խա տե լիս, գր քե րի ըն թերց ման ժա մա նակ և հե
ռուս տա ցույց դի տե լիս։ 

Ֆիզ կուլտ րո պե նե րի ըն թաց քում սո վո րա բար կի րառ վում է ոչ պա կաս, 
քան ե րեք վար ժու թյուն։ 

Ա ռա ջին ձգում ներ, ո րոնք ազ դում են ող նա շա րի և կրծ քային ո ղե րի 
վրա, ե րկ րորդ՝ ոտ քե րի և եր րորդ՝ ի րա նի վրա։ Ձեռ քե րի հա մար վար ժու
թյուն նե րն ա ռան ձին չեն ան ցկաց վում. դրանք ան հրա ժեշտ է հա մակ ցել 
մյուս վար ժու թյուն նե րին։ 

Ե րե խա նե րը պետք է լավ հաս կա նան ֆիզ կուլտ դա դար նե րի նշա նա
կու թյու նը և գի տակ ցա բար կա տա րեն դրանցում նե րառ ված վար ժու
թյուն նե րը։ Ու սու ցի չը ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց նում է հա մա ռոտ զրույց, 
պար զա բա նում է վար ժու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը և ֆիզ կուլտ րո պե նե
րի ան ցկաց ման կար գը։ 

Բո լոր ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում ան
հրա ժեշտ է պահ պա նել օ դա փո խու թյան ռե ժի մը։ 
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Պա րային–ռիթ միկ ֆիզ կուլտ րո պե նե րը նպա տա կա հար մար է անց
կաց նել հան րա հայտ ման կա կան եր գի հն չյուն նե րի ներ քո։ Ֆիզ կուլտ րո
պե նե րի ան ցկաց ման այս ձևը բարձ րաց նում է զգա յա կան տրա մա դրվա
ծու թյու նը և նպաս տում սո վո րող նե րի ար տա հայ տիչ շար ժո ղու նա կու
թյան զար գաց մա նը։ 

Ֆիզ կուլտ–ս պոր տային դա դարը նպա տա կաուղղ ված է ո րո շա կի խմբի 
մկան նե րի մարզ մա նը (վազք, թռիչք, կքանս տում, քայլք և այլն)։

 Շար ժո ղա կան–խոս քային ֆիզ կուլտ րո պե նե րը են թադ րում են շար
ժո ղա կան վար ժու թյուն նե րի խոս քային ու ղեկ ցում։ Շար ժո ղա կան–խոս
քային րո պե նե րի նա խա պատ րաս տու մը զար գաց նում հենց ի ր՝ ու սուց
չի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը և նպաս տում ա շա կերտ նե րի 
հե տաքրք րու թյան զար գաց մա նը այս կամ այն ու սում նա կան ա ռար կայի 
նկատ մամբ։ 

Վար ժու թյուն նե րի կա տա րու մը պետք է լի նի ճշգ րիտ, գե ղե ցիկ, հա
մա պա տաս խա նի շն չա ռա կան ռիթ մին։ 

Ֆիզ կուլտ րո պե նե րի ան ցկա ցու մը չպետք է բա ցա սա կան ազ դի դա
սի կա ռուց ված քի վրա։ Այդ պատ ճա ռով այն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել 
ուսում նա կան պա րապ մուն քի հետ կապ ված որ ևէ գոր ծըն թա ցի ա վար
տից հե տո։ 

Ֆիզ կուլտ րո պե ի սկիզբն ազ դա րա րում է ու սու ցի չը որ ևէ ազ դան շանի 
մի ջո ցով։ Վար ժու թյու նը ցու ցադ րե լու հա մար նա կա րող է ը նդ գրկել 
ա ռա վել պատ րաստ ա շա կերտ նե րին։ Ե թե նրանք վար ժու թյուն նե րի 
հա մա կար գը լավ են յու րաց րել, կա րող են կա տա րել նաև ի նք նու րույն՝ 
ուսուց չի վե րահս կո ղու թյամբ։ 

Ֆիզ կուլտ րո պե նե րի կազ մա կեր պումն ու ան ցկա ցումն ի րա կա նաց
վում են հետ ևյալ կերպ: 

Ու սուց չի ազ դան շա նից հե տո սո վո րող նե րը դա դա րեց նում են ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը և ըն դու նում ել ման դիրք։ Այ նու հետև սկ սում են 
կա տա րել հաշ վի կամ ե րաժշ տու թյան ներ քո։ 

Շա բաթ վա ըն թաց քում հար մար է կի րա ռել ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
նե րի 2 հա մա կարգ։ Հա մա կար գը խոր հուրդ է տր վում փո խել ա մս վա մեջ 
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1 ան գամ։ Խոս քերն ար տա սա նում է ու սու ցի չը, ի սկ ե րե խա նե րը կրկ նում 
են վեր ջին վան կե րը կամ կարճ բա ռե րը՝ հո՛պ–հո՛պ, ծա՛փ–ծա՛փ և այլն։ 
Խոս քի տո նը պետք է աշ խույժ լի նի։ 

1.13. ԱՆՇՈՒՇՏ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԲՈԼՈՐ 
ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՆ ԷԼ ԽՈՐՀՈՒՄ ԵՆ ԴԱՍԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ։  
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԴԱՍԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՁԵՎՈՎ 
ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼ

 Դա սի ո րակն ու ար դյու նա վե տու թյու նը մեծ մա սամբ կախ ված են 
ուսուց չի՝ իր հա ջո ղու թյուն ներն ու սխալ նե րը վեր լու ծե լու կա րո ղու թյու
նից։ Չէ՞ որ ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան կա րևոր բա ղադ րիչ նե
րից է իր ու սում նա կան պա րապ մուն քի, տվյալ դեպ քում՝ դա սի վեր լու ծու
թյունն ու ի նք նագ նա հա տու մը։

Սե փա կան աշ խա տան քի վեր լու ծու թյու նը մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի 
բարձ րաց ման ար դյու նա վե տու թյան չա փա նիշ նե րից է։ Վեր լու ծու թյունն ան
հրա ժեշտ է ան ցկաց նել ան մի ջա պես ան ցկաց ված դա սից հե տո և մինչև 
հա ջորդ դա սի սկիզ բը, այ սինքն, ե րբ ար դեն պատ րաստ է դա սի պլա նը։ 

Այս   դեպ քում   ու սու ցի չը խոր հում է, թե ա րդյոք դա սի նա խա պատ
րաստ ման ըն թաց քում ին քը հաշ վի ա ռե՞լ է նա խորդ դա սի վեր լու ծու թյան 
ըն թաց քում ստա ցած ար դյունք նե րը։ Ի նք նա վեր լու ծու թյու նը հիմն վում է 
ար դեն ան ցկաց ված դա սի վրա, ե րբ ու սու ցի չը վեր լու ծում է պլա նը, տես
նում, թե ի նչն է ի րեն հա ջող վել, և ին չը՝ ո չ։ Ձգ տում է գտ նե լու ան հա ջո
ղու թյան պատ ճառ նե րը և ամ րապն դե լու այն, ին չը հա ջող վել է։ Ստորև 
ներ կա յաց նում ե նք ան ցկաց ված դա սի ի նք նա վեր լու ծու թյան քայ լա շա րի 
մի նմուշօ րի նակ.

1. Ի ՞նչ չա փո րոշ չային ու ծրագ րային պա հանջ ներ եմ ի րա կա նաց րել 
դա սի ըն թաց քում։ 

2. Ի նչ պե՞ս հաշ վի ա ռա դա սա նյու թի կա պը թե մա տիկ խմ բում ը նդ
գրկ ված մյուս դա սա նյու թե րի հետ։ 
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3. Ի նչ պե՞ս հաշ վի ա ռա սո վո րող նե րի (ու ժեղ, թույլ) ու սում նա ռու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

4. Ի նչ պե՞ս ո րո շե ցի դա սի խն դիր նե րը՝ նպա տա կին հաս նե լու հա մար։ 

5. Ի նչ պե՞ս եմ պլա նա վո րել սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։ 

6. Ճի՞շտ են ա րդյոք ը նտր ված ու սում նա կան նյու թե րը։ 

7. Ար դա րաց րի՞ն ար դոք ի րենց իմ ը նտ րած հնար ներն ու մե թոդ նե րը, 
ե թե ոչ, ա պա ին չո՞ւ։ 

8. Ար դա րաց րի՞ն ա րդյոք ի րենց կի րառ ված զն նա կան մի ջոց նե րը և 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը, ե թե ոչ, ա պա ին չո՞ւ։ 

9. Ի ՞ն չը նպաս տեց զար գաց նե լու սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան ու նա
կու թյուն նե րը։ 

10. Ո ՞րն է սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քի ման կա վար ժա կան 
ար ժե քը։ 

11. Ի ՞նչ տվեց դա սը սո վո րող նե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման, նրա 
ան ձնային ո րակ նե րի, կամ քի, բնա վո րու թյան, վար քագ ծի ձևա վոր ման 
հա մար։ 

12. Ի նչ պե՞ս է ի տես նում դա սի ըն թաց քը, և ի նչ պե՞ս այն ան ցավ։ 

13. Ի ՞նչ դժ վա րու թյուն ներ ծա գե ցին ամ բողջ դա սա րա նում, ա ռան ձին 
ա շա կերտ նե րի մեջ։ Ի նչ պե՞ս դրանք հաղ թա հա րե ցի։ Ո րո՞նք է ին դրանց 
ծագ ման պատ ճառ նե րը և հաղ թա հար ման ու ղի նե րը։ 

14. Հա սա՞ ա րդյոք դա սի նպա տակ նե րին և ի րա կա նաց րի՞ ա րդյոք 
ա ռա ջադր ված խն դիր նե րը։ 

15. Դա սի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տա կա նը։ 

16. Դա սի ի նք նագ նա հա տա կա նը։ 

17. Դա սի կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը։ 
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ԹԵ ՄԱ 2. ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ 
ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ

2.1. Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ՝ ՏԵՔՍՏԻ ԼԻԱՐԺԵՔ 
ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 Տեքս տի շուրջ տր վող ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանքն ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի ձև է, ո րը կազ մա կերպ վում է ու սուց չի 
ղե կա վա րու թյամբ, և ո րի ըն թաց քում սո վո րող նե րը ստեղ ծա գոր ծա բար 
կա տա րում են տար բեր տե սա կի ա ռա ջադ րանք ներ՝ տեքս տի լի ար ժեք 
յու րաց ման նպա տա կով։ 

Այս նպա տա կի հա մար կա րե լի է ա ռա ջադ րել բազ մա տե սակ ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ։ Դրանք կա րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ 
խմբե րի.

1. Գործ նա կան բնույ թի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ 

• Աշ խա տանք տեքս տի նկա րա զարդ ման շուրջ։ Այդ աշ խա տանք
նե րը կա տար վում են հետ ևյալ կերպ.

ա) Դա սագր քե րում՝ տեքս տե րի շուրջ զե տեղ ված նկար
նե րի մեծ մասն ու նի սյու ժե տային բնույթ։ Դրան ցում 
պատ կեր ված են ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի տար բեր 
դր վագ նե րը։ Լավ կլի նի, որ ու սու ցիչն ան ցում կա
տա րի տեքս տից դե պի նկա րա զար դու մը և հեն վե լով 
տեքս տի բո վան դա կու թյան վրա` ա ռա ջար կի ա շա
կերտ նե րին պար զել, թե նկա րը և տեքս տի տվյալ 
հատ վա ծը որ քա նով են ի րար հա մա պա տաս խա նում։ 

բ) Կա րե լի է ա ռա ջար կել ե րե խա նե րին՝ ու շա դիր դի տե
լով տեքս տի նկա րա զար դու մը̀  գ րել շա րադ րու թյուն 
« Ի՞նչ է զգում հե րոսը տվյալ պա հին» թե մայով։ 

ԹԵ ՄԱ 2. Ուսուց ման գոր ծըն թա ցը մայ րե նի ի 
դա սե րին



50 հարց ու պա տաս խան

36

գ) Ա ռա ջար կել ներ կա յաց նել տեքս տի բո վան դա կու թյան 
պատ կե րա զար դու մը ոչ թե այն նկա րե լով, այլ ո ւղ ղա
կի նկա րա գրե լով, թե ի նչ կա նկա րում։ 

դ) Ա ռա ջար կել ստեղ ծել ի րենց ան հա տա կան նկա րա
զար դում նե րը տեքս տի այս կամ այն հատ վա ծի վե
րա բե րյալ։ 

• Ս տեղ ծած նկար նե րի վե րա բե րյալ կար ծի քի ար տա հայ տում։  
Սա ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ա ռա վել դժ վար, բայց և այն
պես հե տաքր քիր տե սակ է։ Այն կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ կերպ. 

• Յու րա քան չյուր ա շա կերտ տեքս տի վեր լու ծու թյու նից հե տո ստեղ
ծում է իր նկա րա զար դու մը: 

• Ա շա կերտ նե րը փո խա նա կում են ի րենց նկա րա զար դում նե րը: 

• Յու րա քան չյուր ա շա կերտ, ստա նա լով իր ըն կե րոջ նկա րը, դի տում 
է այն, ա պա նո րից վե րըն թեր ցե լով տեքս տը՝ փոր ձում է գտ նել 
այն դր վա գը, ո րը նկա րա զարդ ված է։ Գտ նե լով այն՝ ա շա կեր տը 
նկա րա զարդ ման տակ գրում է տվյալ նկա րի բո վան դա կու թյու նը̀  
տեքս տի բա ռե րով։ 

• Ն կա րա զար դու մը հա մե մա տե լով տեքս տի տվյալ հատ վա ծի հետ՝ 
ա շա կեր տը գրում է կար ծիք, որ տեղ ար տա հայ տում է այն միտ քը, 
թե տվյալ նկա րը հա մա պա տաս խա նում է ա րդյոք տեքս տի բո վան
դա կու թյա նը, նշում է կա տար ված աշ խա տան քի ո րա կը, ամ րաց
նում է նկա րա զարդ մա նը և ստո րագ րում է։ 

• Ս տեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ նկա րա շա րի կազ մում 

Ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ կա րե լի է կազ մել նկա րա շար՝ 
հետ ևյալ կերպ. 

• ո րո շել նկա րա շա րի նկար նե րի քա նա կը,
• մտա ծել՝ տեքս տի որ բա ռե րը կա րող են հա մա պա տաս խա նել 

տվյալ դր վա գի հետ, 
• ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան նյու թի վե րա բե րյալ ի նք նու

րույն ստեղ ծել բո վան դա կու թյամբ ի րար հետ կապ ված նկար
նե րի շարք։
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Թուղ թը նա խա պես են պատ րաս տում։ Պատ րաս տի նկա րա շա րը 
փակց նում են պաս տա ռին։ 

• Ապ լի կա ցի ա և ծե փային աշ խա տանք 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի այս տե սակն ա ռա վե լա պես կի
րառ վում է ա ռա ջին և ե րկ րորդ դա սա րան նե րում։ Ե րե խա նե րը կեր տում 
են տեքս տի ա ռար կա նե րը, հե րոս նե րին, հե տո մի ա վո րե լով` ս տա նում են 
մեկ ամ բող ջա կան աշ խա տանք։ 

• Մո դե լա վո րում 

Սա կա տար վում է պայ մա նա կան նշան նե րի, սխե մա տիկ պլան նե րի և 
մո դել նե րի կազմ ման մի ջո ցով։ Այս ձևով մո դե լա վո րու մը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում՝

• ա շա կերտ նե րին՝ աշ խա տե լու իրենց կա րո ղու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան, 

• ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի յու րաց ման ըն թաց քում 
ստեղ ծել խա ղային ի րա վի ճակ։ 

• Ինք նա շեն գր քե րի ստեղ ծում

Ե րե խա նե րի հա մար ա մե նա հե տաքր քիր ա ռա ջադ րանք նե րից մեկն 
ի նք նա շեն գր քե րի ստեղ ծումն է, ո րոնք նրանք պատ րաս տում են ս տեղ
ծա գոր ծա կան մտահ ղաց մամբ և եր ևա կա յու թյամբ։ Այդ գր քե րում կա րող 
են զե տե ղել հետ ևյալ բնույ թի աշ խա տանք ներ.

• Պատ կե րաց նել և շա րադ րել հե րոս նե րի վար քա գիծն այլ պայ
ման նե րում կամ մի քա նի տա րի ան ց, կամ թե ի նչ կլի ներ, ե թե 
հե րոս նե րի հետ այս կամ այն դեպ քը տե ղի չու նե նար։ 

• Վե րա շա րադ րել տեքս տը տար բեր հե րոս նե րի ա նու նից։ Սո
վո րող նե րը կա րող են նույ նիսկ եր ևա կայել։ Չէ՞ որ տեքս տը չի 
կա րող ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն տալ այս կամ այն հե
րո սի վար քա գծի, ապ րե լա կեր պի, զգաց մունք նե րի մա սին։ 

• Գ րել շա րադ րու թյուն սի րե լի հե րո սի մա սին։
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2. Խոս քային գոր ծու նե ու թյան ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի   
          աշխատանք ներ 

• Տեքս տի շուրջ հար ցե րի և թես տե րի կազ մում   
Ա ռա ջին դա սա րա նից սկ սած՝ ե րե խա նե րը պետք է սո վո րեն ոչ 
մի այն գրա գետ պա տաս խա նել հար ցե րին, այլև կազ մել հար ցեր՝ 
տր ված տեքս տի շուրջ։ Այս աշ խա տան քը նպաս տում է գլ խա վո րը 
ե րկ րոր դա կա նից տար բե րե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Ե րե խա նե րը կա րող են կազ մել այն պի սի հար ցեր, ո րոնք են թա
դրում են և՛ ման րա մասն, և՛ կոնկ րետ (այո, ոչ) պա տաս խան ներ։ 

• Ար դեն 4–րդ դա սա րա նում ե րե խա նե րին դուր է գա լիս կազ մել 
թեստ ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, որ տեղ պետք 
է ե րեք պա տաս խան նե րից ը նտ րել մեկ ճիշ տը։ 

• Տեքս տի ստեղ ծա գոր ծա բար վե րար տադ րու թյուն   
Ստեղ ծա գոր ծա բար վե րար տադ րե լու նպա տակն է ըն թեր ցած 
ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ ա շա կերտ նե րի մեջ ա ռա ջաց նել 
զգա յա կան ար ձա գանք, օգ նել նրանց խո րու թյամբ հաս կա նա
լու տեքս տի ի մաս տը, հե րո սի հետ ապ րե լու այն զգաց մունք նե րը, 
ո րոնք հե ղի նա կը նկա րագ րել է տեքս տում։ Ստեղ ծա գոր ծա բար 
վե րար տադ րե լու հա մար ը նտր վում են այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ըն թեր ցո ղին ի րեն 
պատ կե րաց նե լու գրա կան հե րո սի դե րում, հաս կա նա լու նրա հո
գե կան վի ճա կը, հե րո սի աչ քե րով նայե լու այն մարդ կանց և այն 
ի րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնց մա սին խոս վում է ստեղ ծա գոր
ծու թյան մեջ։ Ստեղ ծա գոր ծա բար վե րար տադ րե լու հա մար ա շա
կերտ նե րից պա հանջ վում է եր ևա կա յա կան մտա ծո ղու թյուն այն 
պատ կե րա ցում նե րի հի ման վրա, ո րոնք ստա ցել է տեքս տի ընթեր
ցա նու թյան և վեր լու ծու թյան ըն թաց քում։ Ստեղ ծա գոր ծա բար 
կա րե լի է վե րար տադ րել ը ստ փո փոխ ված պլա նի կամ փո խե լով 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը պատ մո ղի դեմ քը (օ րի նակ̀  պատ մել որ
պես մաս նա կից կամ որ պես ա կա նա տես, ի նչ պես՝ «  Պատ մի՛ր այն
պես, կար ծես դու ես պատ մված քի հե րո սը»)։
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Կրտ սեր դպ րո ցա կա նին սո վո րեց նել պարզ և հս տակ շա րադ րել սե
փա կան մտ քե րը, հա մա պա տաս խան բա ռե րով ար տա հայ տել իր հույ
զերն ու ապ րում նե րը, դրս ևո րել խոս քի մշա կույթ և, ը նդ հան րա պես, հա
ղոր դակց վել. սա բարդ ու դժ վա րին գործ ըն թաց է, ո րն ու սուց չից պա հան
ջում է մեծ ջան քեր, լար ված ու հետ ևո ղա կան աշ խա տանք և, որ ա մե նա
կար ևորն է, ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ու մե թոդ ներ։ Տեքս տի ստեղ ծա գոր
ծա բար վե րար տադ րու մը կօգ նի գրա կան տեքս տի լի ար ժեք ըն կալ մա նը, 
կզար գաց նի սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը։ 

• Ս տեղ ծա գոր ծու թյան շա րու նա կում   
Ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյու նը եր բեմն կա րող է խթան հան դի
սա նալ ե րե խա նե րի ի նք նու րույն ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու
թյան հա մար. նրանք կմ տա ծեն ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շա րու նա կու թյու նը, այ սինքն՝ ա վար տը։ Դա կա րող է լի նել և՛ հե քի
աթ, և՛ պատմ վածք, և՛ նույ նիսկ բա նաս տեղ ծու թյուն։ Ան կաս  կած, ոչ 
բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն է հնա րա վոր շա րու նա կել։ 

• Ս տեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րու թյուն   
Ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րու թյուն նե րը գրե լիս ե րե խա նե րը 
մեկ ան գամ ևս խո րա մուխ են լի նում ըն թեր ցա նու թյան մեջ և հա
տուկ ու ղի ով վեր լու ծում են գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը. նրանք 
պետք է փոր ձեն լու ծել խն դի րը, ո րն իր բնույ թով մոտ է ստեղ ծա
գոր ծու թյան մի ջո ցով հե ղի նա կի լու ծած խնդ րին ։ 

Ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րու թյուն նե րը բարձ րաց նում են հե տա
քրք րու թյու նը տեքս տի ըն թեր ցա նու թյան և վեր լու ծու թյան նկատ մամբ, 
զար գաց նում ե րե խա նե րի դի տո ղու նա կու թյու նը, նրանց  ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց վում է գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան այն պի սի կող մե րի վրա, 
ո րոնք մինչ այդ նա չի նկա տել։ Շա րադ րու թյուն նե րը ե րե խա ներն ի րենց 
ցան կու թյամբ կա րող են նաև ձևա վո րել, նկա րա զար դել։ 

• Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ար դյու նա վետ տե սակ նե րից 
մեկն էլ տեքս տի բո վան դա կու թյան պլա նի կազ մումն է։ Ա մե
նա տա րած ված տե սակն ըն թերց վող տեքս տի շուրջ սո վո րա կան 
նկա րային պլա նի կա ռու ցումն է։ Հնա  րա վոր է նաև հա կա ռակ 
հա ջոր դա կա նու թյու նը̀  տեքս տի ըն թեր ցում` ը ստ ու սուց չի տված 
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պլա նի, ո րը նա խա պես գր ված է գրա տախ տա կին։ Պլա նի շուրջ 
կա տար վող աշ խա տան քը օգ նում է ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու թյու
նը վե րար տադ րելու ի մաս տա վոր ված և ոչ թե մե խա նի կո րեն։ Չէ՞ 
որ պլան կազ մե լով` ա շա կեր տը կա տա րում է ըն թեր ցած նյու թի 
ի մաս տային խմ բա վո րում և այն կի րա ռում որ պես մտա պահ ման 
հնար։ Ա շա կերտ նե րը սո վո րում են ըն թերց վող տեքս տի տար բեր 
մա սե րի միջև փնտ րել ներ քին կա պեր ու փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ, մի ա վո րել դրանք մեկ ամ բող ջու թյան մեջ։ 

• Կար ծիք–տե սա կե տի հայտ նում   
Շա րադ րու թյան տե սակ նե րից մե կը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում սո վո րեց նե լու ե րե խային ար տա հա տել իր սե փա կան տե
սա կե տը ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան վերաբերյալ, դրա մա սին 
կար ծիք գրելն է։ Դրա մի ջո ցով ա շա կեր տը կա րող է ոչ մի այն գնա
հա տա կան տալ ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյա նը, այլև խո րու
թյամբ յու րաց նել դրա ի մաս տը։ 

Ընդ ո րում՝ ա շա կեր տը կա րող է ՝

1.  ներ կա յաց նել հե րո սին և ար տա հայ տել իր վե րա բեր մուն քը ստեղ
ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ, 

2. հա մա ռոտ վե րար տադ րել ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու ժեն՝ ի րա դար
ձու թյուն նե րին տա լով զգա յա կան գնա հա տա կան, 

3. բ նու թագ րել հե րո սին և ար տա հայ տել իր վե րա բեր մուն քը նրա 
հանդեպ։ 

• Աշ խա տանք ըն թեր ցո ղի օ րագ րում   
Եր րորդ դա սա րա նից սկ սած՝ սո վո րող նե րը « Ըն թեր ցո ղի օ րագ
րում» գրա ռում ներ են կա տա րում ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ։ Սո վո րող նե րը գրում են հե ղի նա կի ազ գա նու նը 
և ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նա գի րը, գլ խա վոր հե րոս նե րի ա նուն
նե րը։ Ցան կա լի է, որ լի նեն նկա րա զար դում ներ՝ հա մա պա տաս
խան մա կագ րու թյուն նե րով։ Ա շա կերտ նե րը կա րող են դուրս գրել 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ գոր ծած ված հե տաքր քիր մտ քե րը, ար
տա հայ տու թյուն նե րը։ Դրանք ի րենց բո վան դա կու թյամբ և ձևա
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վոր մամբ հի շեց նում են « Հ րաշք տետ րե րը», ո րոնք հա ջո ղու թյամբ 
կի րա ռել են ու սու ցիչ նե րից շա տե րը։

•  Սեղ մա գիր   
Գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ սեղ մագ րից կա րե լի է 
ի մա նալ, թե ին չի մա սին է խոս վում տեքս տում, քա նի որ սեղ մա
գի րը տեքս տի բո վան դա կու թյան հա կիրճ շա րադ րանքն է։ Սեղ մա
գիր գրե լու հա մար ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նել, որ այն կա
րող է սկս վել հետ ևյալ կերպ. 

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ պատմ վում է այն մա սին, որ … 

Այս պատմ ված քը……

 Հե ղի նակ … պատ մում է, ո ր… 

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյան գլ խա վոր հե րո սը …

 Զար մա նահ րաշ ի րա դար ձու թյուն նե րը կա տար վում են … և այլն։

• « Գ րի՛ր նա մակ»   
Սո վո րող նե րը պետք է ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րո սի ա նու նից նա
մակ գրեն ո րև է մե կին։ 

3.  Խա ղային բնույ թի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ 

Դի դակ տիկ խա ղե րը, ի նչ պես պն դում են հո գե բան նե րը, խա  ղային 
գոր ծու նե ու թյան գլուխ գոր ծոց ներ ե ն։ Դրանք միշտ հե տաքրք րել են 
ե րե խա նե րին։ Այդ ըն թաց քում ե րե խա նե րը ցու ցա բե րել են ի մա ցա
կան և զգա յա կան ակ տի վու թյուն։ Խա ղային գոր ծու նե ու թյու նը խթա նել 
է նրանց եր ևա կա յու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը, խոս քը, զգաց մունք նե րը։ 
Բա ցի դրա նից՝ խա ղային ի րա վի ճա կը նպաս տում է, որ մաս նա կից նե րը 
հա ղոր դակց վեն և ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցեն մի մյանց հետ։ Խա ղի 
մեջ յու րա քան չյուր մաս նա կից ու նի իր «  դե րը» և ամ բող ջո վին պա տաս
խա նատ վու թյուն է կրում դրա հա մար։ Սա է խա ղի դաս տի ա րակ չա կան 
նշա նա կու թյու նը։ 

• Խաչ բա ռե րի կազ մում  
Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ա ռա վել ար դյու նա վետ տե սակ 
է ըն թեր ցած տեքս տի բա ռա հում քի շուրջ խաչ բա ռե րի կազ մու մը։ 
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Այն նպաս տում է ե րե խա նե րի՝ ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյան բարձ րաց մա նը, զար գաց նում է նրանց դի տո ղու
նա կու թյու նը, հարս տաց նում է բա ռա պա շա րը և նպաս տում տեքս
տի լի ար ժեք ըն կալ մա նը։

•  Վիկ տո րի նա նե րի կազ մում 

• Ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ վիկ տո րի նա նե րի կազ մու մը 
նպաս տում է, որ ա շա կերտ նե րը ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա
կու թյան նկատ մամբ լի նեն ա ռա վել ու շա դիր և դառ նան խո հուն 
ըն թեր ցող։ Այս աշ խա տան քը ե րե խա նե րին դուր է գա լիս, և նրանք 
ձգ տում են ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ըն թեր ցե լու, որ քան հնա րա
վոր է ու շա դիր, որ պես զի վիկ տո րի նա նե րի մեջ ը նդ գր կեն ա ռա վել 
բարդ հար ցեր, ի սկ ըն կեր նե րի կազ մած վիկ տո րի նա նե րի հար ցե
րին կա րո ղա նան պա տաս խա նել։ 

• Թա տե րա կան բե մա կա նա ցում   
Ս տեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի աշ խա տան քի այս տե սա կը պետք է 
ա ռանձ նաց նել որ պես ա ռա վել կար ևոր ցու ցադ րա կան մի ջոց, ը նդ 
ո րում՝ այն պետք է ի րա կա նաց վի բո լոր դա սա րան նե րում։ Թա տե
րա կան ներ կա յաց ման շնոր հիվ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո լոր կեր
պար նե րը հան դես են գա լիս հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն
նե րով։ Ներ կա յա ցում նե րը կա րե լի է ան ցկաց նել՝

ա) մի այն բա ռե րի մի ջո ցով, այ սինքն՝ դե րե րով ըն թեր ցա
նու թյան և բե մադ րու թյան ձևե րով, 

բ) մի այն մն ջա խա ղի մի ջո ցով,

գ) բա ռե րի և մն ջա խա ղի զու գակց մամբ։ 

Ե րե խա նե րին ա ռա ջադր վում է պատ կե րաց նել հրա շա լի հե քի ա թային 
տե սա րան, եր ևա կա յու թյան մի ջո ցով ցու ցադ րել հե քի ա թի հե րոս նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ներ կա յաց նել նրանց բնա վո րու թյու նը և տրա մա
դրու թյու նը քայլ ված քի, դի մա խա ղի, ձայ նի և այլ նի մի ջո ցով։ Դե րային 
խա ղե րի ըն թաց քում պա հանջ վում է դե րային կեր պա րա նա փո խու թյուն 
և ներ թա փան ցում ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րո սի կեր պա րի մեջ։ Ձևա վոր
վում է պա տաս խա նա  տվու թյուն ը նդ հա նուր գոր ծի նկատ մամբ։ Հնա րա
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վո րու թյուն է ստեղծ վում յու րա  քան չյուր ա շա կեր տի տրա մադ րե լու իր հո
գուն և ու ժե րին հա րա զատ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք։ 

• Ս տեղ ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ գո վազ դի, հե քի ա թային հայ
տա րա րու թյուն նե րի ստեղ ծում 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քում շատ կար ևոր վում է ստեղ ծա գոր
ծա կան եր ևա կա յու թյան առ կա յու թյու նը, ա ռանց ո րի եր բեմն հնա րա վոր 
չէ ստեղ ծել նո րը։ Ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյան հա մար մեծ նշա նա
կու թյուն ու նեն խա ղային պա հե րը, ո րոնք հե տաքրք րու թյուն են մտց նում 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցում։ 

Խա ղի մի տե սակ է ստեղ ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ գո վազ դային 
վա հա նա կի ստեղ ծու մը, ո րը կա րե լի է ան ցկաց նել մր ցույ թի ձևով (ո ՞ւմ 
գո վազդն է ա մե նատ պա վո րի չը)։

 Հե տաքր քիր և խա ղար կային ստեղ ծա գոր ծա կան  աշ խա տանք է 
նաև հե քի ա թային հայ տա րա րու թյուն նե րի, նա մակ նե րի և հե ռագ րե րի 
կազ մու մը։ Այս պես՝ ու սու ցի չը կա րող է հարց նել, թե՝ ի ՞նչ եք կար ծում, ի ՞նչ 
հայ տա րա րու թյուն կա րող է տալ Բու րա տի նոն, Քաջ Նա զա րը, Ա նա հի տը, 
բժիշկ Այ բո լի տը, Փոք րիկ Իշ խա նը, Վին նի Թու խը և այլն, կամ կա րող է 
հարց նել, թե ով է տվել այս կամ այն հե ռա գի րը։ Սա չա փա զանց կար ևոր 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք է, քա նի որ ե րե խայից պա հանջ վում է 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան ա ռա վել խոր ըն կա լում։ 

4. Ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի գրա կան խա ղեր 

Գ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք ըն կալ մանն ու ստեղ ծա գոր
ծա կան եր ևա կա յու թյան զար գաց մա նը նպաս տում են նաև գրա կան խա
ղե րը։ Նշենք այդ խա ղե րից մի քա նի սը. 

• Դա սա րա նը բա ժան վում է խմ բե րի, և ու սու ցիչն ա ռա ջադ րում է̀  
ով ա վե լի շատ կհի շի, կմ տա ծի, տեքս տում կգտ նի այս կամ այն 
հատ վա ծը, նյու թը, բա ռը, ար տա հայ տու թյու նը և այլն։ 

• Ա ռա վել հե տաքրք րա շարժ և ար դյու նա վետ կլի նի ու սում նա կան 
գործ ըն թա ցը, ե թե գի տե լիք նե րի կրկ նու թյու նը կամ տեքս տի վե
րար տադ րումն ի րա կա նաց վեն «  Բար ձուն քի նվա ճու մը» խա ղի 
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տես քով։ Գրա տախ տա կի մոտ են հրա վիր վում թի մե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը, ով քեր, ճիշտ պա տաս խա նե լով տեքս տի շուրջ տրված 
հար ցե րին, բարձ րա նում են բուր գի աս տի ճան նե րով։ Բուր գը 
նկար ված է գրա տախ տա կին։ Որ թիմն ա վե լի շուտ կն վա ճի բար
ձուն քը, նա էլ կհաղ թի։

•  Գի տե լիք նե րի ստուգ ման հա մար կի րառ վում է իր ծա վա լով և թե
մա յով բարդ խաղ̀  « Գ րա կան ֆուտ բոլ»։ Դա սա րա նը բա ժան վում է 
եր կու խմ բի։ Ա ռա ջի նը «  հար ձակ վող նե րի խումբն» է, ո րը հար ցեր է 
պատ րաս տում հա կա ռա կոր դի հա մար։ Ե րկ րոր դը «  պաշտ պան նե
րի խումբն» է, ո րը պա տաս խա նում է հար ցե րին։ 

• Յու րա քան չյուր սխալ պա տաս խա նը «  գոլ» է հա մար վում։

• « Ի մաստ նու թյան ծառ» խաղն ան ցկաց վում է այս պես։ Մեկ ան գամ 
ևս ու շա դիր ըն թեր ցում են տեքս տը։ Ա պա յու րա քան չյուրը թղթի 
վրա գրում է տեքս տի հետ կապ ված որ ևէ հարց։ Բո լոր հար ցերն 
ամ րաց նում են ծա ռին։ Ա պա ա շա կերտ նե րը մո տե նում են ծա ռին, 
«  քա ղում» հար ցը և փոր ձում պա տաս խա նել։ Մնա ցած ա շա կերտ
նե րը գնա հա տում են և՛ հար ցը, և՛ պա տաս խա նը։ Վեր ջում ո րո շում 
են, թե ով է դա սա րա նի ա մե նա գի տու նը։ Այս աշ խա տան քը կա րե լի 
է կազ մա կեր պել և՛ զույ գե րով, և՛ քա ռյակ նե րով, և՛ շար քե րով։ 

• « Թ վային թե լադ րու թյուն» խաղն ի րա կա նաց վում է այս պես. ե րե
խա ներն ի րենք են կազ մում ճիշտ և սխալ դա տո ղու թյուն ներ ստեղ
ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան շուրջ և խա ղի ձևով ա ռա ջար
կում ի րենց ըն կեր նե րին։ Ա շա կերտ նե րը գրում են մի այն եր կու թիվ. 
0 – ե թե դա տո ղու թյու նը ճիշտ չէ, և 1 – ե թե դա տո ղու թյու նը ճիշտ է։ 
« Թ վային թե լադ րու թյու նը» կա րե լի է ան ցկաց նել բա նա վոր կամ 
գրել գրա տախ տա կին։ Սա ե րե   խայի ու շադ րու թյունն ակ տի վաց
նե լու ա ռա վել հե տաքր քիր մի ջոց նե րից է՝ գրա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան բո վան դա կու թյու նը լի ար ժեք ըն կա լե լու նպա տա կով։

• «  Կեն դա նի պատ կեր ներ»։ Այս գրա կան խա ղի ըն թաց քում ա շա
կերտ նե րից մեկն ըն թեր ցում է ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ի սկ մյու սը 
դեմ քի ար տա հայ տու թյան, տար բեր շար ժում նե րով ար ձա գան քում 
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է լսա ծին։ Կամ էլ ա շա կեր տին ա ռա ջադր վում է կար դալ տեքս տը 
տվյալ հե րո սի ձայ նով՝ ար ջի, գայ լի և այլն։ 

• Եր րորդ և չոր րորդ դա սա րան նե րում կա րե լի է կի րա ռել «Գ րա կան 
փոր ձ» խա ղը։ Այս հնա րի նպա տակն է ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու
նը սևե ռել հե ղի նա կի բա ռե րի ը նտ րու թյան վրա։ Ե րե խա նե րին 
տրվում են նյու թեր̀  հա մե մա տու թյան հա մար։ Նրանք դի տար կում 
են, թե ի նչ պես է հն չում տեքս տը, ե րբ տվյալ բա ռի փո խա րեն օգ
տա գոր ծում ե նք դրան հո մա նիշ մեկ ու րիշ բառ, ի նչ պես է փոխ վում 
բո վան դա կու թյու նը։ Այ նու հետև այս կամ այն ար տա հայ տու թյու նը 
ե րե խա նե րը ո րո նում են այլ տեքս տե րում, ի սկ հե տո այդ ար տա
հայտ չա մի ջոց ները կի րա ռում են ի րենց սե փա կան խոս քում։ 

• « Լ րագ րող ներ» խա ղի ըն թաց քում բո լո րը, ով քեր ցան կա նում են 
հան դես գալ ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րոս նե րի դե րե րում, հրա վիր
վում են գրա տախ տա կի մոտ, ի սկ մյուս նե րը հան դես են գա լիս 
լրագ րող նե րի դե րում։ Վեր ջին նե րիս խն դիրն է հե րոս նե րին տալ 
հե տաքր քիր, ոչ ստան դարտ հար ցեր։ Ի սկ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
«  հե րոս նե րը» պետք է կա րո ղա նան լի ար ժեք, հս տակ պա տաս խա
նել հար ցե րին։

• « Ս տեղ ծա գոր ծու թյան փո խա կեր պում ներ» խա ղի ըն թաց քում 
տր վում են հետ ևյալ ա ռա ջադ րանք նե րը.

1) Նկա րագ րի՛ր գլ խա վոր հե րո սի բնա վո րու թյու նը մինչև հան դի
պումը… և հան դի պու մից հե տո։ 

2) Պատ մի՛ր բո վան դա կու թյունն այն պես, որ բա րի հե րոս նե րը 
դառնան չար և հա կա ռա կը։ 

3) Պատ մի՛ր՝ հե քի ա թի բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ գր կե լով մեկ այլ 
հերոս։ 

4) Հա մե մա տի՛ր մի քա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ։ Սա այն պի սի ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք է, ո րն ու նի հե տա զո տա կան տար րեր։ 
Օ րի նակ՝ հա մե մա տի՛ր հե քի աթ նե րի սկիզ բը։ 

5) Դո՛ւրս գրիր հե քի ա թի հե նա կե տային բա ռե րը և դրանցով հո րի նի՛ր 
մեկ այլ հե քի աթ։
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6) Լու ծի՛ր «  հե քի ա թային խն դիր նե րը»՝ չփո խե լով կամ ան նշան փո խե
լով հե քի ա թի բո վան դա կու թյու նը (օ րի նակ՝ ի ՞նչ պետք է ա ներ Կար
միր Գլ խար կի տա տի կը, որ պես զի գայլն ի րեն չու տեր)։ 

Դա սե րի ըն թաց քում սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք ներ ի րա
կա նաց վում են ան դա դար̀  աս տի ճա նա բար բար դաց նե լու սկզ բուն քով։ 
Պետք է նկա տի ու նե նալ և՛ տեքս տե րը, և՛ ի նք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը, 
և՛ ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը։

Ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման 
հար ցում շեր տա վո րումն ար դյու նա վե տու թյան տե սա կե տից են թադ րում 
է տա րա բնույթ աշ խա տանք ներ, ո րոնք էլ հնա րա վո րու թյուն կտան ի նք
նու րույն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու̀  ա նա չառ գնա հա տե
լով սե փա կան ու ժերն ու կա րո ղու թյուն նե րը։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ ու սու ցի չը 
լավ ճա նա չի իր ա շա կերտ նե րին։ Նա պետք է ան հա տա կան մո տեց մամբ 
նպաս տի նրանց զար գաց մա նը̀  բա ցա հայ տե լով նրանց ո ղջ նե րու ժը, և 
հա մա պա տաս խա նա բար յու րա քան չյու րի հա մար ա պա հո վի մտա վոր 
ակ տի վու թյան դաշտ։ 

Ու սու ցիչն ին քը պետք է ը նտ րի ա շա կերտ նե րին ա ռա ջադր վող հանձ
նա րա րու թյուն նե րը̀  ել նե լով ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից։ 

Ու սուց չի կող մից հանձ նա րար ված՝ սո վո րող նե րի նե րու ժին հա մա պա
տաս խան տր ված ա ռա ջա դրանք նե րի կա տար ման ար դյուն քում նրանք 
աս տի ճա նա բար ձեռք են բե րում ի նք նու րույն ըն թեր ցե լու, ըն թեր ցա ծի 
շուրջ մտո րե լու, եզ րա հան գում ներ կա տա րե լու, եր ևա կայե լու կա րո ղու
թյու ններ։

2.2. Ո՞Վ ՊԵՏՔ Է ՄԵԿՆԱԲԱՆԻ ՏԵՔՍՏԸ՝ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵ՞ՐԸ, ԹԵ՞ 
ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ, ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Է ԴԱ ԿԱՏԱՐԵԼ

 Տեքս տի շուրջ կազ մա կերպ վող աշ խա տան քը մայ րե նի ի դա սե րի 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է։ Տեքս տի ըն թեր ցու մն ան հրա ժեշ տա բար 
պետք է ու ղեկց վի հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն նե րով, որ պես
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զի ա պա հով վի դրա ըն կալ ման խո րու թյու նը, վեր հան վի ստեղ ծա գոր
ծու թյան հու զա կա նու թյու նը, ար տա հայտ չա կա նու թյու նը, վեր լուծ վեն 
հե րոս նե րի ա րարք նե րը և վե րա բեր մունք դրս ևոր վի դրանց նկատ մամբ։ 
Ի վեր ջո, այս ա մե նի հան րա գու մա րում կհա ջող վի ե րե խայի մեջ հա մա
պա տաս խան հույ զեր ա ռա ջաց նել և սեր ա րթ նաց նել ըն թեր ցա նու թյան 
նկատ մամբ։

 Հար ցը կտ րուկ է ձևա կերպ ված. մե թո դի կան մի ան շա նակ պա տաս
խան ներ չի են թադ րում ու սուց ման տար բեր նպա տակ նե րի և բազ մա զան 
ի րա վի ճակ նե րի հա մար։ Այս հար ցում դե ղա տոմ սերն ար դա րաց ված 
չեն։ Սա կայն մի բան ան վե րա պա հո րեն պարզ է, որ ա շա կեր տա կենտ
րոն ուսուց ման պայ ման նե րում մտա ծո ղու թյան կա ղա պար ներ չեն թե
լադր վում։ Տեքս տից ստա ցած տպա վո րու թյու նը ե րե խան պետք է ստա
նա ի նք նու րույ նա բար: Դա է պատ ճա ռը, որ հա ճախ նոր նյու թը ու սու ցի չն 
ա ռա ջար կում է ա շա կերտ նե րին կար դալ ի նք նու րույն, կար ծիք հայտ նել 
կար դա ցա ծի մա սին, ա պա ան ցնել մեկ նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան։ 
Տեքս տը բարձ րա ձայն ըն թեր ցում են ե րե խա նե րը, ի սկ մեկ նա բա նու թյու
նը կա տա րում է ու սու ցի չը՝ ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 

Ա ռան ձին դեպ քե րում ու սու ցիչն ին քը կա րող է հատ ված առ հատ ված 
մեկ նա բա նել տեքս տը։ Ե թե ու սուց չի մեկ նա բա նու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ե րե խա ներն ար տա հայ տում են հե տաքր քիր դա տո ղու թյուն ներ, ան հրա
ժեշտ է ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել դրանք։ Ի սկ ի նչ պի սի՞ն պետք է լի նեն 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը.

ա) Հա կիրճ։ 

բ) Ու սու ցի չը չպետք է այն պի սի հար ցեր տա, ո րոնց պա տաս խա
նե լը բարդ է տվյալ տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար, ա ռա վել ևս 
այն պա րա գա յում, ե րբ հե ռաց նում է նրանց տեքս տի ի մաս տից, 
բո վան դա կու թյան զգա յա կան ըն կա լու մից, ո րն ա մե նա կա
րևորն է այդ տա րի քում։ Մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա ջող վում են 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ խո րաց վում է զգա յա կան ըն կա լու մը։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ պա տաս խան նե րը պետք է լի նեն հա մա ռոտ 
և չհե ռա նան տեքս տի բո վան դա կու թյու նից։ Ե թե ե րե խա նե րը 
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դժ վա րա նում են, ու սու ցի չը հա մա պա տաս խան հն չե րան գով 
հու շում է պա տաս խա նի սկիզ բը, և նրանք շա րու նա կում ե ն։ 

գ) Դրանք ոչ մի դեպ քում չպետք է վե րած վեն զրույ ցի։ 

դ) Հար կա վոր է մեկ նա բա նել այն հատ ված նե րը, ո րոնց ան հրա
ժեշ տու թյունն ի րա կա նում զգաց վում է։ Սա նշա նա կում է, որ 
ու սու ցի չը կա րող է ցան կա ցած պա հի ը նդ հա տել ե րե խայի ըն
թեր ցու մը։ 

Ե րե խայի ըն թեր ցա նու թյան ը նդ հա տու մը պետք է կա տար վի բնա
կա նո րեն՝ կի րա ռե լով հետ ևյալ հնար նե րը.

• Ե րե խան ըն թեր ցում է այն բա ռը, բա ռա կա պակ ցու թյու նը կամ նա
խա դա սու թյու նը, ո րը են թա կա է մեկ նա բա նու թյան, ու սու ցի չը ան
մի ջա պես կրկ նում է այն, և դրան հետ ևում է մեկ նա բա նու թյու նը 
կամ հար ցը։ 

• Ե րե խային մղում է եր ևա կայե լու (« Պատ կե րաց րո՛ւ, որ...», « Տե սա՞ք, 
պատ կե րաց րի՞ք» և այլն)։ 

• Ու սու ցի չը հար ցը պետք է ձևա կեր պի զրույ ցից տար բեր վող ո ճով՝ 
մո տա վո րա պես այս պես. « Կ ռա հե ցի՞ք, թե ին չու…», « Ին չո՞ւ հատ
կա պես….» և այլն։ Հար կա վոր է խու սա փել հետ ևյալ հրա հանգ նե
րից. «  Դա դա րեց րո՛ւ», «  Բա վա կա՛ն է», «  Կանգ նի՛ր այս տեղ» և այլն։

Եվ վեր ջա պես՝ պետք է պահ պա նել չա փի զգա ցու մը։ Ոչ բո լոր տեքս
տերն են պա հան ջում ման րա մասն մեկ նա բա նու թյուն. նույն տեքս տի 
տար բեր հատ ված նե րը կա րող են պա հան ջել տար բեր խո րու թյան և 
տար բեր ծա վա լի մեկ նա բա նու թյուն ներ։
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2.3. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՃԱԽ 
ԵՆՔ  ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ԶՐՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՀԵՏ» 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆԸ։  
Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԴԱ, ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ԱՅԴ ԶՐՈՒՅՑԸ 

 Հե ղի նա կի հետ զրույ ցի ա ռն չու թյամբ գո յու թյուն ու նի եր կու տե սա
կետ. հե ղի նա կի հետ զրույ ցը ո րո շա կի հնար նե րի կի րառ մամբ աշ խա
տանք է տեքս տի շուրջ՝ այն ըն թեր ցե լու ըն թաց քում, մյուս դեպ քում՝ 
զրույց է հե ղի նա կի հետ՝ տեքս տի մի ջո ցով։ 

Հե ղի նա կի հետ « երկ խո սու թյուն» ան ցկաց նե լու կա րո ղու թյունն ան
հրա ժեշտ է ձևա վո րել ու սուց չի և ա շա կեր տի հա մա տեղ ըն թերց ման ժա
մա նակ։ Տեքս տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ այդ 
գոր ծըն թա ցը կա րող է ի րա կա նաց վել և՛ ա ռա ջին, և՛ ե րկ րորդ ըն թերց
ման ժա մա նակ։ 

Գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը 
1) Ե րե խա նե րին սո վո րեց նել տեքս տում տար բե րել հե ղի նա կի կող մից 

ո ւղ ղա կի ո րեն կամ թաքն ված ձևով ա ռա ջադր ված հար ցե րը։ Այս պես. «  Մայ
րե նի 4» դա սագր քում զե տեղ ված՝ Հրա չյա Մաթ ևո սյա նի «Ա՜յ քեզ բան, 
ի նչ կա–չ կա, ի նչ եր ևում–չի եր ևում, հա՛յ–րե՛–նի՛ք է» դա սա նյու թի հե
տևյալ հատ վա ծում՝ « ... ե րբ եր կինք նե րի կա պույտ նե րից բա ժան ված 
ամ պե րը ձոր են ո րո նում‚ դու ամ բողջ մարմ նով դո ղում ե ս‚ նա յում հորդ 
ճա կա տին‚ նա յում հորդ ե րե սին‚ աչ քերդ հա ռում նրա քթին‚ որ հաս կա
նաս մե ծե րի խոս քը՝ հոր քթից է ըն կել», հե ղի նա կը թա քուն հար ցադ
րում է կա տա րում և միև նույն ժա մա նակ բա ցատ րում, թե ի նչ է նշա նա
կում « հոր քթից է ըն կել» ար տա հայ տու թյու նը, և ի նչ կերպ տղան կա րող 
է հաս կա նալ այդ ար տա հայ տու թյան ի մաս տը։ 

Իսկ մեկ այլ հատ վա ծում. «  Հորս ձեռ քը թու լա ցած ըն կավ ծն կիս։ Քիչ 
հե տո զգա ցի‚ որ նա քնած է։ Տես նես մեկ էլ ե ՞րբ է էս պես քնել։ Ե րե խա 
ժա մա նա՞կ։ Պա տե րազմ գնա լուց ա ռա՞ջ». սրանք ար դեն ու ղիղ ձևով 
տրված հար ցեր են, ը նդ ո րում՝ ո ւղղ ված են ըն թեր ցո ղին։ Ա մեն դեպ
քում այս հար ցե րը պա հան ջում են դա դար տալ ըն թերց ման ըն թաց քում 
և մտո րել հար ցադ րում նե րի շուրջ, փոր ձել գտ նել պա տաս խան նե րը, այ
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նու հետև, ե թե հնա րա վոր է, ստու գել դրանց ճշ տու թյու նը՝ շա րու նա կե լով 
տեքս տի ըն թեր ցու մը։ 

2) Ե րե խա նե րին մղել ստեղ ծա գոր ծե լու, եր ևա կայե լու. ի ՞նչ կլի նի հե տո, 
ի նչ պե՞ս կզար գա նան ի րա դար ձու թյուն նե րը, ին չո՞վ կա վարտ վի տեքս տը, 
դր վա գը, դեպ քը և այլն։ 

3) Ե րե խա նե րին սո վո րեց նել տեքս տի ըն թերց ման ժա մա նակ հար
ցեր ո ւղ ղել հե ղի նա կին։ Դրանք այն հար ցերն են, ո րոնց պա տաս խան նե րը 
թաքն ված են տեքս տում և պետք է ո րո նել. 

• Ի նչ պե՞ս կա րե լի է դա բա ցատ րել։ 

• Ի՞նչ կլի նի դրա նից հե տո։ 

• Ին չո՞ւ այդ պես ե ղավ և այլն։

Ս խալ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս ու սու ցիչ նե րը հե ղի նա կի հետ ե րկ
խո սու թյուն վա րել սո վո րեց նե լու ըն թաց քում.

ա) Ոչ միշտ է նպա տա կա հար մար « երկ խո սու թյուն» անց
կաց նել հե ղի նա կի հետ։ Այդ հնա րի կի րա ռու մը պայ մա
նա վոր ված է գե ղար վես տա կան տեքս տի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով։

բ) Ու սու ցիչ նե րը եր բեմն հս տակ չեն պատ կե րաց նում, թե ի նչ 
են ի րեն ցից ներ կա յաց նում հե ղի նա կին ո ւղղ ված հար
ցերը։ 

Տեքս տի շուրջ տր վող ոչ բո լոր հար ցերն են ո ւղղ ված լի նում հե ղի նա
կին.

Օ րի նակ՝ «  Մայ րե նի 3» դա սագր քում զե տեղ ված՝ Ա լեն Միլ նի «  Վի նի 
Թու խը և հայտ նի չէ թե ով» տեքս տը սկս վում է այս պես. «  Կես գի շե րին 
Վի նի Թու խը հան կարծ ա րթ նա ցավ և ա կանջ նե րը սրեց»։ Այս նա խա դա
սու թյան կա պակ ցու թյամբ կա րե լի է տալ հետ ևյալ հար ցե րը.

1. Ե՞րբ ա րթ նա ցավ Վի նի Թու խը։ 

2. Ի՞նչ է նշա նա կում ա կանջ նե րը սրել։
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3.  Հե տաքր քիր է, ին չո՞ւ Վի նի Թու խը հան կարծ ա րթ նա
ցավ և ա կանջ նե րը սրեց։

Պարզ է, որ մի այն եր րորդ հար ցը կա րե լի է հա մա րել հարց՝ ո ւղղ ված 
հե ղի նա կին։ Ե րե խան կպա տաս խա նի դրան՝  շա րու նա կե լով ըն թեր ցել 
տեքս տը։ 

Որ պես կա նոն՝ հե ղի նա կին ո ւղղ ված հար ցե րը կրում են են թա տեքս
տային բնույթ և չեն վե րա բե րում փաս տե րին։ Դա ա կն հայտ եր ևում է վե
րը նշ ված օ րի նակ նե րից։ 

Են թա տեքս տային հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար ե րե խա նե րը 
պետք է կա րո ղա նան վեր լու ծել տեքս տի բո վան դա կու թյու նը։ Դրանք 
կա րող են լի նել տա րաբ նույթ.

1.  Բո վան դա կու թյան պատ ճա ռա հետ ևան քային և այլ կա պե րի 
բա ցա հայ տում։ 

Այս պես՝ «  Մայ րե նի 4» դա սագր քի՝ Վրեժ Իս րայե լյա նի «Չն վաճ ված 
աշ խար հա մաս» դա սա նյութն ըն թեր ցե լիս կա րե լի է հարց նել. « Ին չո՞ւ 
ա մեն ան գամ տղայի՝ « ո՞վ է հնա րել այդ հե քի ա թը» հար ցին Ար շակ պապը 
պա տաս խա նում էր լռու թյամբ։ Ին չո՞վ բա ցատ րել այն հան գա ման քը, որ 
Ար շակ պա պը մի այն մի հե քի աթ գի տեր։ 

2. Հիմ նա վո րում ներ և ա պա ցու ցում ներ պա հան ջող հար ցե րի 
ա ռա ջադ րում։ 

Այս պես՝ «  Մայ րե նի 3» դա սագր քում զե տեղ ված՝ Ղա րի բյա նի «Ան
տա ռի բնա կիչ նե րը» դա սա նյութն ըն թեր ցե լիս տր վում է հետ ևյալ հար
ցը. « Կեն դա նի նե րից ո ՞րն է ձմ ռա նը նա խա պատ րաստ վում մար դու նման։ 
Հիմ նա վո րի՛ր»։ Այն նպա տակ է հե տապն դում ոչ մի այն դա սա նյու թի փաս
տե րի հի ման վրա թվար կելու ձմ ռա նը մար դու նման նա խա պատ րաստ
վող կեն դա նի նե րին, այլև մի ա ժա մա նակ հիմ նա վո րելու ի րենց պա տաս
խա նը̀  ել նե լով սեփական կեն սա փոր ձից և ձեռք բե րած գի տե լիք նե րից։

3. Հար ցադ րում ներ, ո րոնք վե րա բե րում են տեքս տի գե ղար վես
տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին («  Մայ րե նի 3» դա սա
գրքում զե տեղ ված «Մ խի թար Հե րա ցին և տա կա ռա գոր ծը» դա
սա նյութն ըն թեր ցե լիս կա րե լի է հարց նել՝ « Հե րա ցին ա սում  է. 
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«Բժշ կու թյու նը սեր է և խիղճ»։ Ի նչ պե՞ս ես հաս կա նում այս 
միտքը»)։ 

2.4. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ ԲԱՐԴ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ։ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼ ԴՐԱՆՔ

Ար դի դա սագր քե րի բո վան դա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հե
տևյալն է. ա ռա ջադ րանք ներն ա ռա վել հեշ տու թյամբ կա րող են կա տա
րել ա շա կերտ նե րը, քան ծնող նե րը։ Սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
այ ս օր վա ծնող նե րը ե րբ ա շա կերտ են ե ղել, սո վո րել են այլ ծրագ րե րով 
և այլ դա սագր քե րով։ Այդ դա սագր քե րում նե րառ ված է ին բո լոր հար ցե
րի պա տաս խան նե րը. բա վա կան էր մի այն ու սում նա կան նյու թը սեր տել 
և վերար տադ րել։ Այ սօր վա ծնող նե րը, ձգ տե լով օգ նե լու ի րենց ե րե խա
նե րին, հա մոզ ված վերց նում են դա սա գիր քը, ըն թեր ցում և չեն գտ նում 
պատ րաս տի պա տաս խան։ Այդ պատ ճա ռով նրանց մեջ ստեղծ վում է 
այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ ա ռա ջադ րանք նե րը բարդ ե ն։ 

Ի րա կա նում այ սօր վա դա սագր քե րում նե րառ ված ա ռա ջա դրանք նե րը 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի են կամ տր ված են այն պի սի ա ռա ջա դրանք
ներ, ո րոնք չու նեն պատ րաս տի պա տաս խան ներ։ Դա սագր քե րում զե
տեղ ված ու սում նա կան նյու թերն օգ նում են ո րո նե լու, կռա հե լու պա տաս
խա նը, կա րո ղա նա լու ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կի րա ռել ոչ ստան դարտ 
պայ ման նե րում։ Մի այն այդ պի սի ա ռա ջադ րանք ներն են հնա րա վո րու
թյուն ըն ձե ռում ե րե խա նե րին այս ա րագ փո փոխ վող աշ խար հում նա
խա պատ րաստ վե լու կյան քին։ Չէ՞ որ ոչ վաղ ան ցյա լում կյան քում ծա գող 
զգա լի քա նա կու թյամբ հար ցե րին դպ րո ցը չի տվել պատ րաս տի պա
տաս խան ներ։

Ի հար կե, դա սագր քե րում կան այն պի սի նյու թեր, ո րոնք պետք է սո վո
րել ան գիր և վե րար տադ րել։ Բո լոր դեպ քե րում չպետք է մո ռա նալ, որ դա
սա գիր քը տե ղե կատ վա կան մի ակ աղ բյու րը չէ, հետ ևա բար, նրա խնդի րը 
մի այն գի տե լիք հա ղոր դե լը չէ։ Այն ե րե խային պետք է սո վո րեց նի ոչ մի
այն մտա պա հել դա սագր քի տե ղե կատ վու թյու նը, այլև հարս տաց նել տե
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ղե կատ վա կան այլ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ և, որ ա մե նա կար ևորն է, ձեռք 
բե րել այդ գի տե լիք նե րը կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն։ Ա հա թե ին չու եր բեմն 
ո րոշ ա ռա ջադ րանք ներ թվում են բարդ և տվյալ տա րի քին ան հա մա պա
տաս խան, մինչ դեռ նման ա ռա ջադ րանք նե րի նպա տա կը ե րե խայի հե
տաքրք րու թյուն նե րը խթա նելն ու զար գա ցումն ա պա հո վելն է։ 

2.5. ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ 
ՔԻՉ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՐՈՂՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՎ Ի՞ՆՉ 
ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ Է ԱՌԱՎԵԼԱՊԵՍ ՄԵԾ ՏԵՂ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐՈՂՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

Այս սխալ պատ կե րա ցում նե րը ստեղծ վում են այն դեպ քում, ե րբ ման
կա վարժ նե րը կամ ծնող նե րը եզ րա հան գում ներ են կա տա րում որ ևէ դա
սա րա նի դա սագր քում զե տեղ ված նյու թե րի հի ման վրա և ոչ ա ռա ջի նից 
մինչև չոր րորդ դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված մայ րե նի ի դա սա
գրքե րում զե տեղ ված նյու թե րի դի տարկ ման հի ման վրա։

 Հե ղի նակ նե րի դիր քո րո շու մը հետ ևյալն է. դա սա կան գրող նե րի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի ըն կալ մանն ու յու րաց մա նը ե րե խա նե րին պետք է 
նա խա պատ րաս տել։ Նրանք նախ պետք է սի րեն գիր քը և սո վո րեն կար
դալ։ Ըն թեր ցե լու բուն գոր ծու նե ու թյու նը պետք է բա վա կա նու թյուն պատ
ճա ռի, ի սկ դրան ան հրա ժեշտ է նա խա պատ րաստ վել։ 

Ա ռա ջին դա սա րա նում շատ ե րե խա ներ սո վո րում են ըն թեր ցել։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ ա ռա ջին դա սա րա նի մայ րե նի ի դա սագր քե րում ա ռա վե
լա պես զե տեղ ված են ժա մա նա կա կից ման կա կան գրա կա նու թյան նմուշ
ներ̀  բա նաս տեղ ծու թյուն ներ և կարճ պատմ վածք ներ հենց ի րենց՝ ե րե
խա նե րի, ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի, կեն դա նի նե րի, խա ղե րի և խա ղա լիք
նե րի, օգ տա կար գոր ծե րի մա սին, այ սինքն̀  այն, ի նչ մոտ է, հաս կա նա լի 
է, հե տաքր քիր է ժա մա նա կա կից ա ռա ջին դա սա րան ցուն։ 

Իսկ ա հա ե րկ րոր դից չոր րորդ դա սա րան նե րում ար դեն ը նդ գրկ ված 
են դա սա կան գրող նե րի բա վա կա նին թվով ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ։
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 Հատ կա պես ե րկ րոր դից չոր րորդ դա սա րան նե րում ե րե խա նե րը ծա
նո թա նում են հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան նմուշ նե րին. Ա ստ րիդ 
Լինդգ րե նի, Ա լան Միլ նի, Ջա նի Ռո դա րի ի, Ան տո ւան դը Սենթ Էք զյու պե
րի ի և այլ հան ճա րեղ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին։ Հե ղի նակ նե
րը խո րա պես հա մոզ ված են, որ ար տա սահ մա նյան դա սա կան ման կա
գիր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հայ դա սա կան նե րի հետ հա վա սա
րա պես ե րե խա նե րը պետք է կար դան ժա մա նա կին՝ հենց այն տա րի քում, 
որ տա րի քի հա մար դրանք նա խա տես ված ե ն։

Ժա մա նա կա կից մար դը պետք է լավ ի մա նա ոչ մի այն իր, այլև ուրիշ 
ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույ թը։ Մենք ապ րում ե նք բաց աշ խար հում և հան
դուր ժող քա ղա քա ցի դաս տի ա րա կել, ով կհար գի իր և այլ ժո ղո վուրդ նե
րի մշա կույ թը, հնա րա վոր չէ ա ռանց այլ ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյան 
ու սում նա սիր ման։ 

2.6. ԳԱՂՏՆԻՔ ՉԷ, ՈՐ ԱՅՍՕՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՔԻՉ ԵՆ 
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ։ Ո՞ՐՆ Է ԴՐԱ ՊԱՏՃԱՌԸ

Գեր մա նա ցի մեծ քնա րեր գու Գյո թեն ա սել է. «  Մար դը չի յու րաց նում 
այն, ի նչ չի հաս կա նում»։ Այս միտ քը կա րե լի է լրաց նել. «  Մար դը չի յու
րաց նում և չի սի րում այն, ին չը չի հաս կա նում»։ Ըն թեր ցա նու թյան նկատ
մամբ սեր չի ձևա վոր վում, և, դրա նով պայ մա նա վոր ված, ու սում նա կան 
դժ վա րու թյուն ներ են ա ռա ջա նում, ե րբ ա շա կեր տը չի հաս կա նում ըն
թեր ցած նյու թի բո վան դա կու թյու նը։ Ու սում նա սի րու թյուն նե րը պար զել 
ե ն՝ ե թե ե րե խան չի հաս կա նում ըն թեր ցած նյու թի բո վան դա կու թյու նը, 
ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը կոր չում է, և դրա նով 
պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջա նում են ու սում նա կան լուրջ դժ վա րու թյուն ներ։ 

Գ րա կա նու թյունն այ սօր և՛ որ պես հա սա րա կու թյան հո գե բա րո յա կան 
կյան քի գո յու թյան փաստ, և՛ որ պես դպ րո ցա կան ա ռար կա այն բա րո
յա կան հիմքն ու մա քուր ա կունքն է, ո րը սնում է մարդ կանց հոգ ևոր աշ
խար հը։ Բա րո յա կան հա մոզ մունք նե րը բուռն կեր պով են ձևա վոր վում 
ման կա կան տա րի քում։ Սա նշա նա կում է, որ հատ կա պես կրտ սեր դա սա
րան նե րում պետք է ա րթ նաց նել, ի սկ հե տո նաև ձևա վո րել ըն թեր ցա նու
թյան նկատ մամբ ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյունն ու սե րը, զար գաց նել 
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գե ղե ցի կի, գրա կան խոս քի խո րու թյան ըն կալ ման կա րո ղու թյու նը և դրա 
բա րո յա կան ներ գոր ծու թյան ու ժը։ 

Ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժա մե րին ե րե խա նե րը պետք է սո վո րեն լիա
կա տար ըն կա լել գրա կան տեքս տը։ Այլ խոս քով` նրանք պետք է կա րո
ղա նան եր ևա կա յու թյան մի ջո ցով ներ թա փան ցել հե ղի նա կի « ն կա րած» 
կյանք, ապ րել այն որ պես ի րո ղու թյուն, ապ րու մակ ցել հե րոս նե րին, այդ 
ա մե նը հա մե մա տել ի րենց կյան քի և զգաց մունք նե րի հետ և հաս կա նալ 
հե ղի նա կի գա ղա փար նե րը։ 

Հարց է ծա գում. դա սի ըն թաց քում ի նչ պե՞ս աշ խա տել, որ պես զի սո
վո րող նե րը դա սեր ից հե տո ևս ցան կու թյուն ու նե նան ըն թեր ցե լու հայ և 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան հրա շա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
ո րոնց դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյու նն ա ներկ բա է ։

 Ցա վոք, ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը տեքս տի շուրջ աշ խա տան քը կազ
մա կեր պում է հետ ևյալ կերպ. սկզ բում ե րե խային նա խա պատ րաս տում է 
տեքս տի ըն կալ մա նը, այ սինքն̀  պատ մում է հե ղի նա կի մա սին, ներ կա
յաց նում նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, այ նու հետև ե րե խա նե րին բա
ցատ րում է այն ան հաս կա նա լի բա ռե րի ի մաստ նե րը, ո րոնք նա խօ րոք 
ի նքն է դուրս գրել տեքս տից։ Ա պա ար տա հայ տիչ ըն թեր ցում է դա սա
նյու թը, և մի այն այս ա մե նից հե տո ա շա կերտ ներն սկ սում են ըն թեր ցա
նու թյու նը։ Նրանք կար դում են բարձ րա ձայն և պա տաս խա նում ու սուց չի 
հար ցե րին։ Ար դյուն քում տեքս տի բո վան դա կու թյու նը, ո րը ե րե խա նե րը 
պետք է ըն կա լեն և յու րաց նեն ի նք նու րույ նա բար, նա խա պես լսում են 
ու սուց չից։ Ե րե խայի գոր ծու նե ու թյու նը զրկ վում է դր դա պատ ճա ռից, և 
տեքս տի ըն թեր ցա նու թյու նը դառ նում է ան հե տաքր քիր։ Ե րե խա նե րը բա
վա կա նու թյուն չեն ստա նում կար դա լու գոր ծըն թա ցից։ 

Ա շա կեր տը կսի րի ըն թեր ցել, ե թե հաս կա նա ըն թեր ցած նյու թի բո վան
դա կու թյու նը, ին քը սկ սի տեքս տում ո րո նել և գտ նել ի րեն հե տաքրք րող 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ Ո ւս տի մայ րե նի ի ժա մե րին շատ կար ևոր է 
տեքս տի շուրջ աշ խա տան քի ճիշտ կազ մա կերպ ման տեխ նո լո գի ան։ 

Անհ րա ժեշտ է կար ևո րել նաև այն հար ցը, թե ի նչ ո րա կի ըն թեր ցա
նու թյուն ե նք մենք ա կն կա լում։ Այդ պա տաս խա նը կա րե լի է ձևա կեր պել 
հետ ևյալ պա հանջ նե րի ձևով.
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Ա ռա ջին: Գե ղար վես տա կան տեքս տի ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց քում 
ե րե խան պետք է մտո րի յու րա քան չյուր բա ռի ի մաս տի շուրջ, կա րո ղա նա 
ա ռա ջադ րել հար ցեր բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ և դրանց պա տաս
խան նե րը ո րո նել գտ նել տեքս տում, ապ րու մակ ցել հե րոս նե րին, ի նչ պես 
նաև ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու թյան շուրջ պարզ վեր լու ծու թյուն ներ կա
տա րել։ 

Երկ րորդ: Հար կա վոր է ե րե խայի մեջ հա մոզ մունք ձևա վո րել, որ նրան 
սո վո րեց նում ե նք ըն թեր ցել ոչ թե մեզ՝ մե ծա հա սակ նե րիս հա մար, այլ 
հենց իր հա մար։ Ի սկ դա նշա նա կում է, որ նա պետք է ի նք նու րույն կա
րո ղա նա հաս կա նալ տեքս տում ամ փոփ ված մտ քե րը, տեքս տի ի մաս տը 
(այն, ի նչ ցան կա ցել է ա սել հե ղի նա կը)։ 

Եր րորդ: Պետք է հա վա սա րա պես ու շադ րու թյուն դարձ նել և՛ լուռ, և՛ 
բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը։

2.7.  ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԵՋ ՍԵՐՄԱՆԵԼ  
   ԸՆԹԵՐՑԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ան կաս կած, ու սուց չի գոր ծադ րած ջան քե րը՝ ու սուց ման գոր ծըն
թացում ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սեր զար գաց նե լու նպա տա կով, 
դեռևս բա վա րար չեն։ Կրտ սեր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը կա րիք 
ունեն նաև ծնող նե րի ա ջակ ցու թյան։ Ծնող նե րը ևս պետք է ջան քեր գոր
ծադ րեն, որ պես զի կա րո ղա նան ի րենց ե րե խա նե րի մեջ ըն թեր ցա սի րու
թյուն զար գաց նել։ Ի սկ ի նչ պես զար գաց նել ըն թեր ցա սի րու թյուն, ե թե 
ե րե խայի կյան քում կան շատ հե տաքրք րու թյուն ներ̀   մուլտ ֆիլ մեր, կի նո
ֆիլ մեր, խա ղեր, այդ թվում նաև հա մա կարգ չային խա ղեր և այլն։ 

« Ինչ պե՞ս զար գաց նել ըն թեր ցա սի րու թյուն» հար ցին պա տաս խա
նող հս տակ դե ղա տոմ սեր չկան, սա կայն ու սու ցի չը ծնող նե րին կա րող է 
տալ մի շարք խոր հուրդ ներ, ո րոնց հետ ևե լով նրանք կա րող են ըն թեր
ցա նու թյան նկատ մամբ սեր ա րթ նաց նել ի րենց ե րե խա նե րի մեջ։ Նշենք 
այդ խոր հուրդ նե րից մի քա նի սը, ո րոնք ծնող նե րին կա րե լի է ներ կա յաց
նել ծնո ղա կան ժո ղո վի ըն թաց քում.
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1. Ըն թեր ցա նու թյու նը, ի նչ պես ցան կա ցած ու սում նա կան գոր ծու
նեու թյուն, չպետք է կրի ստի պո ղա կան բնույթ։ Ե թե այն լի նի ստի պո
ղա բար, սպառ նա լիք նե րի հոս քի տակ, ա պա ե րե խան ա վե լի քիչ կմ տա ծի 
ու սում նա ռու թյան մա սին, ա վե լի շատ կմ տա ծի այն պատ ժի մա սին, ո րն 
ի րեն սպաս վում է։ Մի՛ ստի պեք ե րե խային կար դալ, այլ զին վե՛ք համ բե
րու թյամբ, գոր ծի՛ դրեք ձեր վար պե տու թյու նը։ Հա ճա խա կի՛ ա ռա ջար կեք 
նրան կար դալ նոր, հե տաքր քիր գր քեր, ամ սագ րեր, պատ մու թյուն ներ։ 
Խթա նե՛ք նրա մեջ հե տաքրք րա սի րու թյուն̀   պատ մե լով որ ևէ գր քից մի 
հատ ված։ Դրե՛ք այդ գր քե րը նրա հա մար տե սա նե լի վայ րում` հե ռուս
տա ցույ ցի ա ռջև, մահ ճա կա լի, բազ մո ցի կող քին և այլն։ Բայց ոչ մի դեպ
քում մի՛ ստի պեք նրան կար դալ։ 

2. Ա նհ րա ժեշտ է ե րե խայի մեջ զար գաց նել ըն թեր ցա նու թյան մշա
կույթ։ Ձեր ե րե խան, ի հար կե, ժա մա նա կի ըն թաց քում կսո վո րի սա հուն 
կար դալ, սա կայն նա չի դառ նա ըն թեր ցա սեր, ե թե ման կուց նրա մեջ 
չզար գաց նեք ըն թեր ցե լու մշա կույթ։ Ան կաս կած, ե րե խան ա մեն ին չում 
փոր ձում է ըն դօ րի նա կել ծնո ղին։ Եվ ե թե դուք ամ բողջ ա զատ ժա մա
նակն ան ցկաց նեք հե ռուս տա ցույ ցի մոտ`  դի տե լով ան վեր ջա նա լի հե
ռուս տա սե րի ալ նե րը և շոու նե րը, ա ռա վո տից մինչ ե րե կո հե ռա խո սով 
զրու ցեք ըն կե րու հի նե րի հետ կամ ամ բողջ օ րն ան ցկաց նեք խո հա նո ցում 
կամ հա մա ցան ցում, ա պա ժա մա նա կի ըն թաց քում ձեր ե րե խան, հա մա
րե լով ձեր ապ րե լա կեր պը ի դե ա լա կան, ի նքն էլ կկա տա րի այն ա մե նը, 
ի նչ ա նում է իք դուք։ Ե րե խան, ան կաս կած, կսի րի գիր քը և ըն թեր ցա
նու թյու նը, ե թե տես նի, թե ի նչ հա ճույ քով եք դուք, ա վար տե լով տնային 
աշ խա տանք նե րը, վերց նում գիր քը, ի նչ հի աց մուն քով եք թեր թում դրա 
է ջե րը, ի նչ ոգ ևո րու թյամբ եք քն նար կում գր քի բո վան դա կու թյու նը տան 
մյուս ան դամ նե րի հետ։ Տես նե լով, թե իր ըն տա նի քը որ քան ըն թեր ցա սեր 
է, ե րե խան կա մա թե ա կա մա կձգ տի ըն դօ րի նա կե լու ծնող նե րին և ան
պայ ման իր ձեռ քը կվերց նի գիր քը։ Այդ պի սով՝ սկիզբ կդր վի ե րե խայի և 
գր քի բա րե կա մու թյա նը։  

3. Ե րե խա նե րի մեջ ըն թեր ցա սի րու թյուն զար գաց նե լուն մե ծա պես 
օգ նում է ըն տա նե կան ըն թեր ցա նու թյու նը, այ սինքն՝ բարձ րա ձայն ըն
թեր ցա նու թյու նը ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ։ Մի՛ մո ռա ցեք, որ ըն տա
նե կան ըն թեր ցա նու թյու նից հե տո ան հրա ժեշտ է ե րե խայի հետ քն նար
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կել ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու թյու նը, հե տաքրքր վե՛ք, թե ի նչ կար ծիք ու նի 
ին քը, հար գե՛ք նրա կար ծի քը։ Ե թե որ ևէ գր քի բո վան դա կու թյու նը պետք 
է քն նար կեք ըն տա նի քի ան դամ նե րից որ ևէ մե կի հետ, ա պա այդ կա տա
րե՛ք մի մի այն ե րե խայի ներ կա յու թյամբ։ Վերց րե՛ք հա տուկ տետր, ո րի 
մեջ ե րե խան կա րող է գրի առ նել այն ա մե նը, ին չը նրան դուր է գա լիս, 
այդ թվում նաև սի րե լի հե րոս նե րի ա նուն նե րը, գե ղե ցիկ բա ռե րը, ար տա
հայ տու թյուն նե րը, հե տաքր քիր մտ քե րը։ Ժա մա նակ կանց նի, և դուք ի նք
ներդ էլ չեք նկա տի, թե ի նչ պես են և՛ ըն տա նե կան, և՛ ի նք նու րույն ըն թեր
ցա նու թյու նը ե րե խայի հա մար դառ նում պա հանջ մունք։ 

4. Մի՛ շտա պեք պա տաս խա նել հար ցե րին:  Ե թե ե րե խան ըն թեր ցում 
է ոչ թե ո ւղ ղա կի բարձ րա ձայն՝ ա ռանց հաս կա նա լու, այլ խոր հե լով, հաս
կա նում է իր ըն թեր ցա ծի ի մաս տը, ա պա նրա մեջ ըն թեր ցա ծի վե րա բեր
յալ վաղ թե ո ւշ ո րո շա կի հար ցեր են ծա գում։ Բնա կա նա բար, այդ հար ցե
րը նա կուղ ղի ձեզ։ Մի՛ շտա պեք պա տաս խա նել հար ցե րին։ Խոր հո՛ւրդ 
տվեք նրան նո րից մինչև վերջ ըն թեր ցել տեքս տը, հնա րա վոր է, որ մեկ 
ան գամ ևս ըն թեր ցե լով՝ նա կգտ նի իր հար ցե րի պա տաս խա նը։ Ի սկ ե թե 
չգտ նի, թող փոր ձի պա տաս խա նել ին քը̀   գոր ծի դնե լով իր ո ղջ մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րը։ Բայց ե թե, այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րե խան չի կա րո ղա
նում գտ նել իր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ա պա կա րե լի է օգ նել նրան 
ուղ ղոր դե լով։ Լավ կլի նի, որ ե րե խան վս տահ լի նի, որ ի նքն է պա տաս
խա նել հար ցին̀  չ նա յած, որ դա ա րել է ձեր ա ջակ ցու թյամբ։ 

Այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան ըն թեր ցում է ա ռանց որ ևէ հե տաքրք րու
թյան և հար ցեր չի տա լիս, ա պա դուք ի նք նե՛րդ փոր ձեք հար ցեր տալ։ 
Կա րե լի է ո ւղ ղա կի ո րեն ման րա մասն քն նար կել տեքս տը, հե տաքր քիր 
մեկ նա բա նու թյուն ներ տալ տեքս տի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ։ 
Ե րե խային այդ դեպ քում կսկ սի հե տաքրք րել տեքս տը, և հար ցերն էլ 
ի նք նըս տին քյան կծա գեն։ 

5. Ցու ցա բե րե՛ք ա ջակ ցու թյուն ե րե խային՝ թե կուզ փոքր, բայց ան ձ
նա կան ման կա կան գրա դա րա նի ստեղծ ման գոր ծում։ Այդ գրա դա րա
նում պետք է տեղ գտ նեն հե տաքր քիր ձևա վոր ված, ի րենց բո վան դա կու
թյամբ ու սա նե լի գր քեր։ Այս տեղ կա րող են տեղ գտ նել նաև ման կա կան 
ամ սագ րեր, թեր թեր՝ հե տաքր քիր պատմ վածք նե րով, ար ժե քա վոր տե ղե
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կատ վու թյամբ, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րով, հա նե լուկ նե րով և այլն։ Ե րե
խայի հետ այ ցե լե՛ք գրա խա նութ։ Թո՛ւյլ տվեք, որ ե րե խան ի նքն ը նտ րի 
գր քեր, տվե՛ք նրան ա զա տու թյուն ը նտ րու թյան հար ցում, հան դես ե կե՛ք 
մի այն և մի այն խորհր դա տո ւի դե րում։ Հա ճա խա կի այ ցե լու թյուն նե րը 
գրա խա նութ և ձեր խոր հուրդ նե րը գիրք ը նտ րե լու հար ցում կօգ նեն նրան 
սուզ վե լու գր քե րի զար մա նա լի և կա խար դա կան աշ խար հը։ Այդ պես ե րե
խայի և գր քի հետ կապն ա վե լի կամ րապնդ վի։  

6. Հաշ վի՛ ա ռեք ե րե խայի ըն թեր ցո ղա կան պա հանջ մունք նե րը, նրա 
հե տաքրք րու թյուն նե րը: Սա այն խոր հուրդն է, ո րին ան հրա ժեշտ է հատ
կա պես հետ ևել, որ պես զի ձեր ե րե խան դառ նա ըն թեր ցա սեր։ Ո րո շա կի 
տա րի քում ե րե խային դուր են գա լիս հե քի աթ ներ կամ պատմ վածք ներ 
կեն դա նի նե րի մա սին, ա պա՝ ֆան տաս տիկ կամ ար կա ծային գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ա վե լի ո ւշ՝ պատ մա վե պեր, բա նաս տեղ ծու
թյուն ներ և այլն։ Այդ պատ ճա ռով դուք պետք է մշ տա պես ձգ տեք բա վա
րա րե լու ե րե խայի ըն թեր ցո ղա կան ճա շա կը և ոչ մի կերպ չս տի պեք նրան 
կար դալ այն, ին չը նրան դուր չի գա լիս կամ հե տաքր քիր չէ։ 

7. Ե րե խայի հա մար տանն ա ռանձ նաց րե՛ք ըն թեր ցա նու թյան հա
մար ա ռա վել հար մար տեղ։ Որ պես զի ե րե խան հա ճույ քով ըն թեր ցի, 
նրա հա մար ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել հա տուկ, հար մա րա վետ, լավ 
լու սա վոր ված ան կյուն։ Մի՞ թե ե րե խային դուր կգա ըն թեր ցել խո հա նո
ցում՝ ա թո ռա կի վրա կի սանս տած, կամ լսե լով հե ռուս տա ցույ ցի ձայ նը, 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի զրույ ցը։ 

8. Օգ տա գոր ծե՛ք յու րա քան չյուր հար մար պա հը, որ պես զի ե րե խայի 
մեջ սեր մա նեք սեր գր քի նկատ մամբ։ Դժ վար թե ձեր ե րե խան ցան կա
նա ըն թեր ցել, ե րբ ին քը հի վանդ է, քաղ ցած, հոգ նած է, կամ հե ռուս տա
ցույ ցով իր սի րե լի մուլտ ֆիլմն են ցու ցադ րում։ Այդ պատ ճա ռով էլ պետք 
է բաց չթող նել հար մար պա հը̀  ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սեր զար
գաց նե լու հա մար։ Այդ պի սի պա հեր ըն տա նի քում հա ճա խա կի են լի նում։ 
Օ րի նակ̀  

ա) Տո նա կան օ րե րին կա րող եք ե րե խային նվի րել ի րեն դուր ե կած 
գր քե րը:  
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բ) Ե րե խայի մեջ ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սեր ա րթ նաց նե լու 
հար ցում բա վա կա նին նպաս տում են զբո սանք նե րը, է քս կուր
սի ա նե րը, այ ցե լու թյուն նե րը տար բեր վայ րեր։ Ե րե խայի հետ 
գնա լով կեն դա նա բա նա կան այ գի՝ կա րե լի է, օ րի նակ, գիրք 
նվի րել կեն դա նի նե րի մա սին, բու սա բա նա կան այ գի՝ գիրք 
բույ սե րի մա սին, ի նչ պես նաև՝ նկա րիչ նե րի, գրող նե րի, կյան
քում տե ղի ու նե ցող հրաշք նե րի, մո լո րակ նե րի մա սին և այլն։ 
Կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև տհաճ պա հե րը, ա սենք՝ ե թե պետք 
է բժշ կի այ ցե լել, կա րե լի է նա խա պես կար դալ, օ րի նակ, « Բ ժիշկ 
Այ բոլիտը»։  

գ) Շատ լավ պատ ճառ է ար ձա կուր դը։ Կար ևոր է, որ ե րե խան չընդ
հա տի ըն թեր ցա նու թյունն ար ձա կուրդ նե րի ըն թաց քում։ Չէ՞ որ 
ձեր նպա տակն է ըն թեր ցա նու թյու նը դարձ նել ե րե խայի կյան քի 
ան խախտ մա սը։ Քա նի որ ար ձա կուր դի ըն թաց քում ե րե խայի 
ա զատ ժա մա նա կը բա վա կա նին շատ է, ո ւս տի ըն թեր ցա նու
թյան հա մար նա խա տես ված ժա մա քա նա կը կա րե լի է ա վե
լացնել։

9.   Հեն վե լով ե րե խայի նա խա սի րու թյուն նե րի վրա՝ սեր մա նե՛ք ըն
թեր ցա սի րու թյուն։ Ե թե ե րե խան սի րում է խա ղալ լե գո նե րով, ե րաժշ տու
թյուն լսել կամ նկա րել, կամ էլ հե ծա նիվ քշել, ֆուտ բոլ, շախ մատ խա ղալ 
և այլն, ա պա դուք կա րող եք հաշ վի առ նե լով նրա այդ նա խա սի րու թյու
նը՝ ա ռա ջար կել ե րե խային ըն թեր ցե լու հա մա պա տաս խան գր քեր և ամ
սագ րեր։ Եվ հա մոզ ված ե ղե՛ք, որ նա ան պայ ման կըն թեր ցի դրանք։ Դուք 
կա րող եք զրու ցել նրա հետ ըն թեր ցա ծի շուրջ։ Մի՛ մտա հոգ վեք, որ այդ 
գր քերն ու ամ սագ րերն, ը ստ ձեզ, ա նօ գուտ են, կար ևո րը՝ ըն թեր ցա սի
րու թյան զար գա ցումն է։ Ձգ տե՛ք հաս նե լու նրան, որ պես զի ըն թեր ցա նու
թյու նը դառ նա սո վո րու թյուն։ 

10. Աշ խա տե՛ք, որ ե րե խայի նն ջա սե նյա կում հե ռուս տա ցույց չլի նի։ 
Քա նի որ ե րե խան ու սում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան հետ ևան քով օր
վա ըն թաց քում ա զատ ժա մա նակ քիչ է ու նե նում, ո ւս տի եր բեմն մի այն 
քնե լուց ա ռաջ նա կա րող է ըն թեր ցել։ Ջա նա ցե՛ք ա նել այն պես, որ քնից 
ա ռաջ ըն թեր ցա նու թյու նը դառ նա սո վո րու թյուն։ 
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11. Ձեր ե րե խայի հետ խա ղա ցե՛ք այն պի սի խա ղեր, ո րոնց ըն թաց
քում ան հրա ժեշտ է ըն թեր ցել ո րո շա կի նյու թեր։ Այո՛, ըն թեր ցա սի րու
թյուն կա րե լի է զար գաց նել խա ղի մի ջո ցով։ Ա նհ րա ժեշտ է ը նտ րել հե
տաքր քիր և զվար ճա լի խա ղեր։ Ը նդ ո րում՝ խա ղե րը կա րող եք հո րի նել 
նաև դուք։ Օ րի նակ՝ գրե՛ք խառ նագ րեր, թո՛ղ ե րե խան այն վեր ծա նի։

12. Ձեր ե րե խայի հետ կա տա րե՛ք դե րե րով ըն թեր ցա նու թյուն։ Ընտ
րե՛ք որ ևէ հե քի աթ, ա ռակ կամ կարճ պատմ վածք՝ ե րկ խո սու թյուն նե րով 
լե ցուն։ Նկա րե՛ք հե րոս նե րին, կտ րե՛ք պատ կե րը, կպց րե՛ք ստ վա րաթղ
թին, ի սկ ստ վա րա թուղ թը՝ փայ տի կին։ Եվ այդ հե րոս նե րի փո խա րեն խո
սե լով՝ ցու ցադ րե՛ք մի նի տիկ նի կային ներ կա յա ցում։ Կա րե լի է նաև պար
զա պես նս տե լով ի րար կող քի՝ մի ա սին դե րե րով կար դալ։ Եր կուսդ էլ մեծ 
բա վա կա նու թյուն կս տա նաք։ 

Ա վե լաց նենք, որ այս տեղ խոսքն այն մա սին չէ, թե գրել ու կար դալ 
պետք է սո վո րեց նեն ծնող նե րը։ Ան շուշտ, դա դպ րո ցի, ու սուց չի գործն 
է։ Ծնող նե րը պետք է ա ջակ ցեն՝ ձևա վո րե լու հե տաքրք րա սի րու թյուն 
ընթեր ցա նու թյան նկատ մամբ, քա նի որ նրանք դրա հա մար ու նեն ա վելի 
մեծ մի ջոց ներ, ի նչ պես նաև ա վե լի հար մա րա վետ պայ ման ներ, քան 
դպրո ցում։ 





63

ԹԵ ՄԱ 3. ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

3.1. ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

 Դա սի ըն թաց քում ու սու ցի չը կի րա ռում է բազ մա թիվ ման կա վար
ժա կան «  գոր ծիք ներ», ու սուց ման ձևեր, մե թոդ ներ և հնար ներ, ո րոնք 
նպաս տում են ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե
րի և խն դիր նե րի ի րա գործ մա նը։ Այդ ձևե րից մեկն էլ դա սի ըն թաց քում 
խմբային աշ խա տան քի կազ մա կեր պումն է։ 

Բո լոր ու սու ցիչ ներն էլ կա րող են հաս տա տել, որ դա սի ըն թաց քում 
բո լոր ա շա կերտ նե րը չեն կա րող միև նույն ա րա գու թյամբ աշ խա տել։ Ի ՞նչ 
ա նել, որ պես զի յու րա քան չյուր ա շա կերտ գո նե մեկ ան գամ հնա րա վո
րու թյուն ու նե նա պա տաս խա նե լու հն չեց ված հար ցե րին։ Ի նչ պե՞ս հարց
նել բո լո րին։ Ա շա կերտ նե րի պա տաս խան նե րը հն չում են դա սի ամ բողջ 
ժա մա նա կի 50%–ի ըն թաց քում, բայց ե թե դա սա րա նում կա, օ րի նակ, 25 
ա շա կերտ, ա պա 22 րո պեն բա վա կա նին քիչ է բո լո րի պա տաս խան նե
րը լսե լու հա մար։ Յու րա քան չյուր ա շա կերտ նույ նիսկ մեկ րո պե չի կա
րող խո սել։ Մյուս կող մից էլ ու սուց չին ան հրա ժեշտ է պար զել ա շա կեր տի 
պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նը և ա պա հո վել նրան ցից յու րա քան չ
յու րի ակ տի վու թյու նը: Եվ ա հա այս տե ղից էլ ծա գում է խմ բային աշ խա
տանք կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

Ե թե դա սի ըն թաց քում թե կուզ ժա մա նա կի կե սը տրա մադր վի փոքր 
խմ բե րին, ի սկ խմ բում աշ խա տի 5 ա շա կերտ, ա պա 22 րո պե ում խո սե
լու հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի 5 ա շա կեր տի։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ 
յու րա քան չյու րը դա սի ըն թաց քում կխո սի մոտ 4 րո պե։ Այ սինքն՝ բո լո րը 
հնա րա վո րու թյուն կու նե նան աշ խա տե լու և ի րենց կար ծիք ներն ար տա
հայ տե լու ու սում նա սիր վող թե մայի շուրջ։ 

Բա ցի սրա նից՝ կան նաև խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
այլ ա ռա վե լու թյուն ներ։ Ո րո՞նք են դրանք։ Մար դը միշտ էլ ձգ տում է, որ 
կյան քում ու նե նա աշ խա տան քային հա ջո ղու թյուն ներ։ Ան շուշտ, կր թու
թյունն այդ հար ցում բա վա կա նին մեծ դեր է խա ղում։ Բայց մի այն դա 
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բա վա կան չէ։ Ար դի շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը շր ջա նա վարտ նե
րից պա հան ջում են այն պի սի կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն կտան նրանց ա պա գա յում ի րենց աշ խա տան քի մեջ 
ու նե նա լու հա ջո ղու թյուն ներ։ Այ սինքն̀  նրանք կա րիք ու նեն տի րա պե
տե լու ա ռան ձին մարդ կանց և աշ խա տան քային կո լեկ տի վի հետ հա մա
գոր ծակ ցե լու կա րո ղու թյուն նե րի։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ ան հրա ժեշտ 
է ոչ մի այն կր թել դպ րո ցա կան նե րին, այլև սո վո րեց նել նրանց հա ղոր
դակց վել, զար գաց նել հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար ան հրա ժեշտ ո րակ ներ, 
ո րոնց մա սին ամ րագր ված է բո լոր ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րում։ 
Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան հա մա տեղ ո րո շում ներ կա յաց
նել, հա մա ձայ նու թյան գալ, ի րենց կար ծիքն ար տա հայ տել, հիմ նա վո րել 
ի րենց ճշ մար տա ցի ու թյու նը, նաև ըն դու նել դի մա ցի նի կար ծի քը և այլն։ 
Բայց որ տե՞ղ կա րե լի է սո վո րեց նել և կի րա ռել այս կա րո ղու թյուն նե րը։ 
Եվ այս տեղ նո րից օգ նու թյան է հաս նում փոքր խմ բե րում աշ խա տան քի 
կազ մա կեր պու մը։ Սո ցի ա լա կան, հա ղոր դակ ցա կան, մարդ կանց միջև 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն 
այն կար ևո րա գույն խն դիր նե րից են, ո րոնք լուծ վում են խմ բային աշ խա
տանք կա տա րե լու ըն թաց քում։ 

Այս պի սով՝ դա սի ըն թաց քում խմ բային աշ խա տան քի կի րա ռու մը, ծա
վա լե լով ո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն, ի նք նու րույն գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, ո րի շնոր հիվ էլ ա վե լի խո րու թյամբ 
են յու րաց նում ու սում նա կան նյու թը, զար գա նում է սո վո րող նե րի ճա նա
չո ղա կան ակ տի վու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան ի նք նու րույ նու թյու նը, սո
վո րող նե րը ձեռք են բե րում ան հրա ժեշտ հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու
թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ի րենց՝ հա սա րա կու
թյան ան դամ նե րի հետ շփ վե լու հա մար։ 
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3.2. ԱՄԵՆ ԱՆԳԱՄ՝ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԻՍ, 
ՀԻԱՍԹԱՓՎՈՒՄ ԵՄ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՊԱՐԶՎՈՒՄ Է՝ ՈՉ ԲՈԼՈՐՆ 
ԵՆ ՀԱՍԿԱՑԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ. ԽՄԲԵՐՆ 
ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ ԴԱՆԴԱՂ և ԱՂՄԿՈՏ, ՀԱՃԱԽ ՆԱև 
ՎԻՃԱԲԱՆԵԼՈՎ։  
 
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԽՄԲԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԱՅՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼԻՆԻ, ԵՎ 
ՀԱՋՈՂՎԻ ԽՈՒՍԱՓԵԼ ՆՇՎԱԾ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

Ե թե ու սու ցի չը ձևա կա նո րեն է կա տա րում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
խմ բային աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու պա հան ջը, ա պա այն կա րող է լի
նել այս պի սին. կա մի խումբ, կա մի ա ռա ջադ րանք, յու րա քան չյուրն այն 
կա տա րում է ան հա տա պես, ի սկ հե տո խմ բից որ ևէ մե կը ներ կա յաց նում 
է ար դյուն քը։ Սա կլի նի մի աշ խա տանք, ո րն ա շա կերտ ներն ո ւղ ղա կի ո
րեն կա տա րում են խմ բում։ Ի սկ ի ՞նչ ա նել, որ պես զի աշ խա տի ամ բողջ 
դա սա րա նը, և ա վե լին՝ խմ բի բո լոր ան դամ նե րը պատ րաստ լի նեն հա
մա գոր ծակ ցե լու, ար դյու նա վետ կի րառ վեն խմ բային աշ խա տանք նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, այ սինքն̀  ի րա կա նաց վի հա մա գոր ծակ
ցային աշ խա տանք։

Հար ցադր ման մեջ նշ ված խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ձա խող ման պատ ճառ նե րից մեկն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում խմբային 
աշ խա տան քի դե րի թե րագ նա հա տումն է։ Խմ բային աշ խա տանքն ու սուց
չի կող մից դի տարկ վում է սոսկ մի ջոց դա սի ըն թաց քում ու սում նա կան 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման մեջ բազ մա զա նու թյուն մտց նե լու հա
մար։ Որ պես զի խմ բային աշ խա տան քը ու սուց ման, դաս տի ա րա կու թյան 
և զար գաց ման գոր ծըն թա ցում դրա կան ար դյունք ներ տա, ան հրա ժեշտ է 
լավ ը մբռ նել դրա բնույ թը։ 

Ինչ պե՞ս կազ մա կեր պել խմ բային աշ խա տան քը։ Ի նչ պե՞ս կո լեկ տիվ 
աշ խա տան քի գա ղա փա րը հասց նել ա շա կերտ նե րին այն պես, որ աշ խա
տանքն իս կա պես դառ նա խմ բային, իսկ ե րե խա նե րը՝ գոր ծըն թա ցի ակ
տիվ մաս նա կից ներ։ 
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Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար նշենք այն բազ մա թիվ դժ վա
րու թյուն նե րից մի քա նի սը, ո րոնց հան դի պում են ու սու ցիչ   նե րը, և փոր
ձենք նա խան շել դրանց հաղ թա հար ման ու ղի նե րը:

• Շատ ման կա վարժ ներ տար րա կան դա սա րան նե րում ստեղ ծում 
են ու սում նա կան ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց ըն թաց քում ի րա կա
նաց վում են զույ գե րով կամ խմ բով աշ խա տանք ներ։ Դա կա րե
լի է դի տար կել, օ րի նակ, բաց դա սե րին այ ցե լու թյան ըն թաց քում։ 
Դա սա րա նում նա խօ րոք հա տուկ ձևով նա խա պատ րաստ վում են 
աշ խա տան քային տե ղե րը. ու րիշ կերպ են դա սա վոր ված նս տա
րան նե րը, ո րոնց վրա տե ղադր ված են տար բեր խմ բե րի հա մար 
նա խա տես ված նյու թե րը։ Ե րբ սկս վում է դա սը, ու սու ցի չը յու րա
քան չյուր խմբին տա լիս է ա ռա ջադ րանք։ Խմ բե րը քն նար կում են, 
կա տա րում, ձևա վո րում են ի րենց պա տաս խան նե րը՝ նկա րում կամ 
գրա ռում են ստ վա րաթղ թե րի վրա և պա տաս խա նում։ Ու սու ցիչն 
այդ ըն թաց քում պա սիվ դի տոր դի դե րում է հայտն վում։ Այ նինչ, 
խմ բային աշ խա տան քի ըն թաց քում ու սու ցի չը պետք է հետ ևի, թե 
ա րդյո՞ք բո լոր ա շա կերտ ներն են հա վա սա րա պես աշ խա տում նույն 
խմ բում, ա րդյոք բո լորն են հե տաքրքր ված ը նդ հա նուր ար դյուն
քով։ Բա վա րար չա փով ճշգ րի՞տ է ա ռա ջադր ված խն դի րը։ Բոլո՞րն 
ա րդյոք հաս կա ցան ու ըն դու նե ցին այն։ Հա ջող վե՞ց ա րդյոք դր դա
պատ ճառ ներ ստեղ ծել ե րե խա նե րի մեջ ա ռա ջադ րան քը կա տա
րե լու հա մար։ Այս բո լոր հար ցե րին պա տաս խա նե լու նպատա կով 
դա սա վան դող ու սուց չից բա վա կա նին ջանք է պա հանջ վում, սա
կայն, որ պես զի աշ խա տանքն իս կա պես խմ բային լի նի, ու սու ցի չը 
պետք է այն քան հմուտ լի նի, որ կա րո ղա նա գտ նել այս հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը։ 

• Ու սու ցիչ նե րը նշում ե ն՝ խմ բային աշ խա տանք կազ մա կեր պե լիս 
ա մե նադժ վարն ան հրա ժեշտ պա ման նե րի ստեղ ծումն է. չէ՞ որ 
դա սա րա նա կան մի ջա վայ րը խմ բային աշ խա տանք ներ կազ մա
կեր պե լու դեպ քում պետք է լի նի ճկուն, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
սե ղան նե րը դա սա վո րել տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Ի սկ շատ դա
սա սե նյակ նե րի կա հա վո րանքն այդ հնա րա վո րու թյու նը չի տա լիս։ 
Իս կա պես, խմ բային աշ խա տան քը պա հան ջում է նս տա րան նե
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րի տե ղա փո խու թյուն։ Զույ գային աշ խա տան քի հա մար կա րող են 
միմ յանց հետ զույգ կազ մել նույն նս տա րա նին նս տած ե րե խա
նե րը։ Քա ռյակ նե րով աշ խա տե լու հա մար նս տա րան նե րը պետք է 
դա սա վո րել այն պես, որ պես զի այն ե րե խա նե րը, ո րոնք մի ա սին են 
աշ խա տում, ան պայ ման նայեն մի մյանց։ Ե թե նա խօ րոք պլա նա
վո րած խմ բային աշ խա տան քի մա սին ա շա կերտ նե րը տե ղյակ են, 
ի րենք էլ կա րող են նա խա պատ րաս տել դա սա րա նը, նս տա րան
ները տե ղա փո խել։ Ի սկ ե թե նա խա պես չեն դա սա վո րել, ու սուց
չի հա մա պա տաս խան հրա հան գից հե տո ա ռա ջին նս տա րա նին 
նստած զույգ ա շա կերտ նե րը կա րող են շրջ վել և հետ ևի նս տա րա
նին նս տած զույ գի հետ խումբ կազ մել։

•  Դի տար կենք մի ի րա վի ճակ ևս։ Այս պես՝ մայ րե նի ի ժա մին ե րե
խա նե րը պետք է հո րի նեն տեքստ՝ ը ստ հե նա կե տային բա ռե րի և 
ստեղ ծեն « ինք նա շեն գիրք»՝ հո րին ված տեքս տով և նկա րա զար
դու մով։ Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի։ Խմ բե րը նս տում 
են ը նդ հա նուր սե ղա նի շուրջ։ Ու սու ցի չը հրա հանգ ներ է տա լիս. 
« Ար մենն ու Ա նա հի տը կհո րի նեն տեքս տը, Ա նու շը՝ կկազ մի գիր
քը, Մա րի նեն ու Ա շո տը՝ կն կա րա զար դեն, ի սկ Լևո նը՝ կներ կա յաց
նի»։ Ա նց նում է ո րո շա կի ժա մա նակ. ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րը 
կա տա րում է ի րեն հանձ նա րար ված աշ խա տան քը։ Ու սու ցի չը գո
վա բա նում է ե րե խա նե րին՝ մատ նան շե լով յու րա քան չյու րի աշ խա
տան քի ար դյուն քը։ 

• Խմ բե րի բա ժա նել և ա ռա ջադ րանք տալը դեռևս բա վա րար չէ, որ
պես զի խմ բային աշ խա տանք ըն թա նա։ Պետք է այն պես կազ մա
կեր պել խմ բային աշ խա տան քը, որ ե րե խա ներն ի րենք ո րո շեն, թե 
ով, ի նչ և ի նչ պես կա տա րի։ Կար ևոր է, որ ե րե խա նե րը հաս կա նան, 
թե ի նչ ար դյուն քի նրանք պի տի հաս նեն և պա տաս խա նատ վու
թյուն կրեն ար դյունք նե րի հա մար։ 

• Վեր ևում՝ նկա րագր ված օ րի նա կում, ցույց է տր ված մի ի րա վի ճակ, 
որ տեղ ա շա կերտ նե րը հե տաքրքր ված չեն կա րող լի նել ը նդ հա նուր 
աշ խա տան քով. ի րենց հե տաքրք րում է մի այն աշ խա տան քի ի րենց 
հանձ նա րար ված մա սը։ Այս ձևի մեջ բա ցա կա յում է խմ բի ը նդ
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հա նուր շա հագրգ ռու թյու նը վերջ նա կան ար դյուն քի հար ցում։ Այս 
պա րա գա յում դժ վար է ան գամ պատ կե րաց նել, թե նկա րա զար
դող նե րը ի նչ պես կկա տա րեն աշ խա տան քը, մինչև ան ձամբ չմաս
նակ ցեն տեքս տի հո րին մա նը։ Կամ աշ խա տան քը ներ կա յաց նող 
ա շա կեր տը ի նչ պե՞ս ա ռանց մաս նակ ցու թյան կկա րո ղա նա խմ բի 
ա նու նից խո սել կա տար ված աշ խա տան քի մա սին։ 

• Հա ճա խա կի խմ բային աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման դեպ
քում դա սա րա նում բա վա կա նին կար գա պա հա կան խն դիր ներ են 
ծա գում։ Ու սուց չին ան հանգս տաց նում են ա շա կերտ նե րի միջև 
ծա գող ա նա խոր ժու թյուն նե րը, ո րոնք խո չըն դո տում են խմ բային 
աշ խա տան քին։ Ու սու ցի չը, ա մեն ան գամ ար ձա գան քե լով այդ հա
կա սու թյուն նե րին, իր հա մար բա ցա հայ տում է լուծ ման տար բեր 
մո դել ներ։ Մի այն պետք է հի շել, որ յու րա քան չյուր դեպք մար տա
հրա վեր է̀   սո վո րեց նելու հա մա գոր ծակ ցային հմ տու թյուն ներ։ Այդ 
դեպ քե րի լու ծու մը կախ ված է ու սուց չի հմ տու թյու նից։ 

• Ու սու ցիչ նե րը դժ վա րա նում են նաև խմ բային աշ խա տան քի ար
դյունք նե րը գնա հա տե լիս։ Գնա հատ ման մե թոդ նե րը, ի նչ պի սիք 
են̀  թղ թի վրա գրի չով գրա վոր աշ խա տանք նե րը կամ բա նա վոր 
հար ցում նե րը, հիմ նա կա նում բևեռ ված են ա կա դե մի ա կան գի
տե լիք նե րի վրա։ Հաշ վի առ նե լով խմ բային աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման կր թա կան նպա տակ նե րի բազ մա կող մա նի բնույ թը՝ 
ու սուց չին ար դեն հայտ նի գնա հատ ման մե թոդ նե րը չեն կա րող 
ստույգ կեր պով ներ կա յաց նել, թե ի նչ պետք է սո վո րե ին ե րե խա
նե րը։ Գնա հա տու մը պետք է կազ մա կեր պել այն պես, որ ան հատ 
ա շա կեր տի գնա հատ ման ար դյունք նե րը փոխ կա պակց ված լի նեն 
փոքր խմ բում նրա թի մի կա տա րած աշ խա տան քի ար դյունք նե րի 
հետ։ 
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3.3. ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԵՏՔ Է ԸՆՏՐԵԼ ԽՄԲԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԽՄԲԻ ԲՈԼՈՐ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱՊԵՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 
ԴՐԱՆ

 Շատ ու սու ցիչ ներ դժ վա րա նում են խմ բով աշ խա տե լու հա մար հա մա
պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե րի ը նտ րու թյուն կա տա րել։ Ա ռա ջա դրանք
ներ ը նտ րե լիս ու սու ցի չը պետք է հաշ վի առ նի խմ բի յու րա քան չյուր մաս
նակ ցի ան հա տա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը։ 
Ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ խմ բի բո լոր ան դամ ներն 
ու նե նան խմ բային աշ խա տան քին մաս նակ ցե լու դր դա պատ ճառ ներ։ Այդ 
ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է խմ բի բո լոր ան դամ նե րին խո սե լու հնա րա
վո րու թյուն ըն ձե ռեն, զի նեն խմ բի յու րա քան չյուր ան դա մին ան հա տա
կան հաշ վետ վու թյամբ և պա տաս խա նատ վու թյամբ։ Ե թե փոր ձենք մեկ 
նա խա դա սու թյամբ սահ մա նել, թե ի նչ պի սի ա ռա ջադ րանք է ան հրա ժեշտ 
ա ռա ջադ րել խմ բե րին, ա պա այն կլի նի այս պի սին. « Յու րա քան չյու րը գի
տի ա ռա ջադ րան քի մա սին որ ևէ բան, սա կայն ոչ ոք ա մեն ի նչ չգի տի 
դրա մա սին»։ Խմ բային աշ խա տան քի հա մար ա ռա ջադ րանք նե րի ը նտ
րու թյան սկզ բունք ներն ե ն՝ 

1. Ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ պես զի խմ բի ան դամ
նե րի հետ հա մա գոր ծակց ված աշ խա տան քը տա զգա լի ո րեն լավ ար դյունք, 
քան կա րող է ստա նալ ան դամ նե րից յու րա քան չյու րը, ե թե նա մի այ նակ աշ
խա տեր։ Նպա տա կա հար մար է կի րա ռել առաջադրանքներ, որոնք՝

• պա հան ջում են ծա վա լուն աշ խա տանք, 

• պա հան ջում են այն պի սի բազ մա զան գի տե լիք ներ և կա րո
ղու թյուն ներ, ո րոնց ամ բող ջու թյամբ չի տի րա պե տում ան
հա տա պես ոչ մի ա շա կերտ, բայց խմ բին դա հա սա նե լի է, 

• նպաս տում են ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա
նը, ո րոնց կա տար ման հա մար պա հանջ վում են ոչ ստան դարտ 
բնույթի պա տաս խան ներ։

2. Աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նը պետք է հե տաքրք րի խմ բի բո լոր ան
դամ նե րին։ 
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3. Ա ռա ջադ րանք նե րը, ը ստ ի րենց բար դու թյան աս տի ճա նի, պետք է հա
սա նե լի լի նեն տվյալ տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար։ 

4. Ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է լի նեն խնդ րա հա րույց, հնա րա վո րություն 
տան ակ տի վո րեն կի րա ռե լու ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը։ 

3.4. Ի՞ՆՉ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆԵԼ, ԵՐԲ ԵՐԵԽԱՆ ՉԻ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ 
ԱՇԽԱՏԵԼ ԽՄԲՈՒՄ

Երբ ե րե խան չի ցան կա նում աշ խա տել խմ բի կազ մում, ա պա ու սու ցի
չը կա րող է ՝

•  նախ պար զել, թե ո րն է պատ ճա ռը, որ նա չի ցան կա նում աշ խա տել 
խմ բում կամ դա սըն կե րոջ հետ, և փոր ձի վե րաց նել այն,

• խմ բային աշ խա տան քի կա նոն նե րում ը նդ գր կել «  փո խա դարձ հար
գան քի ցու ցա բե րում» և «  մի մյանց հետ հա մե րաշխ հա մա գոր ծակ
ցու թյուն» կե տե րը, քն նար կել դրանք մի ա սին, ըն դու նել և կի րա ռել. 
կա նոն նե րի չպահ պան ման դեպ քում հի շեց նել ե րե խա նե րին այն 
մա սին, որ կա նոն նե րը մշակ վել են մի ա սին և ըն դուն վել են դա
սա րա նի բո լոր ան դամ նե րի կող մից, այդ ի սկ պատ ճա ռով դրանք 
պետք է պահ պա նել և սո վո րել հա մա գոր ծակ ցել ըն կեր նե րի հետ, 

• ա ռա ջար կել նրան փոր ձել աշ խա տել մի ա սին՝ նո րից այդ հար ցին 
ան դրա դառ նա լու պայ մա նով (այ սօր փոր ձենք, ե թե չս տաց վի, վա
ղը կլու ծենք այդ հար ցը), 

• ս պա սել, մինչև որ ե րե խան ի նքն ու նե նա խորհր դի կա րիք, և մի այն 
այդ դեպ քում ցույց տալ, թե որ քան կար ևոր ու հե տաքր քիր է աշ
խա տել խմ բով, 

• բաշ խել պար տա կա նու թյուն ներ, դե րեր, բա ցատ րել ա շա կեր տին, 
թե որ քան կար ևոր պար տա կա նու թյուն ու նի նա խմ բում, զույգի 
հետ և բա ցատ րել, որ ա ռանց խմ բի, զույ գի նրա աշ խա տան քը 
կձա խող վի, 

• այդ ա շա կեր տին տալ դի տոր դի, փոր ձա գե տի դեր (այս դեպ քում 
են թադր վում է, որ ա շա կեր տը կող քից կտես նի, թե որ քան հա ճե լի 
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է խմ բային աշ խա տան քը, և նո րից ցան կու թյուն կհայտ նի աշ խա
տել խմ բում), 

• օ րի նա կի մի ջո ցով բա ցատ րել, թե որ քան կար ևոր է մի մյանց հետ 
հա ղոր դակց վե լը, խմ բով աշ խա տե լը, որ քան դժ վար է մե նակ ծա
վա լուն, բարդ ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լը, 

• թույլ տալ, որ ին քը մե նակ աշ խա տի. եր բեք չի կա րե լի ստի պել 
ե րե խային կա տա րել խմ բային աշ խա տանք, 

• հաշ վի առ նի նրա ան ձնային ո րակ նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե
րի շր ջա նա կը և հա մա պա տաս խան խումբ կամ զույգ ա ռա ջար կի 
կամ հե տաքրքր վի նրա նից, թե ի նքն ո ւմ հետ կու զե նար աշ խա տել 
(հ նա րա վոր է, որ ե րե խան չի ու զում աշ խա տել, ո րով հետև նրան 
չեն լսում և այլն), 

• անց կաց նել խա ղեր, ո րոնք կն պաս տեն կո լեկ տի վի ձևա վոր մա նը։ 

3.5. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱ ԱՇԱԿԵՐՏ, ՈՒՄ ՀԵՏ 
ՈՉ ՈՔ ՉԻ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼ ՆՈՒՅՆ ԽՄԲՈՒՄ

Ե թե դա սա րա նում կա ա շա կերտ, ո ւմ հետ ոչ ոք չի ցան կա նում աշ խա
տել նույն խմ բում, ա պա կա րող եք վար վել հետ ևյալ հնա րա վոր տա րբե
րակ նե րով. 

• Աշ խա տե՛ք բա ցա հայ տել պատ ճառ նե րը, թե ին չու դա սա րա նը չի 
ու զում աշ խա տել այդ ա շա կեր տի հետ: 

• Վար վե՛ք այն պես, ի նչ պես նշ ված է նա խորդ հար ցի կետ 2–ո ւմ:

• Կազ մա կեր պե՛ք խա ղեր, որ տեղ բո լո րը պետք է շփվեն մի մյանց 
հետ:

•  Բո լո րի ներ կա յու թյամբ ը նդ գծե՛ք տվալ ա շա կեր տի ան ձնային լավ 
ո րակ նե րը, նրա ա ռա վե լու թյուն նե րը:

• Ա ռա ջար կե՛ք մյուս նե րին՝ ի րենց պատ կե րաց նել այդ ա շա կեր տի 
փո խա րեն:
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• Այդ ա շա կեր տի հա մար ստեղ ծե՛ք հա ջո ղակ լի նե լու ի րա վի ճակ 
(որ ևէ ա ռա ջադ րան քի, խա ղի մի ջո ցով)։ Այդ ա շա կեր տին տվե՛ք 
խորհր դա տո ւի, փոր ձա գե տի դեր, որ պես զի ցույց տր վեն նրա լավ 
կող մե րը: 

• Կազ մա կեր պե՛ք այն պի սի մի ջո ցա ռում ներ, որ տեղ յու րա քան չյու րը 
կպատ մի իր դա սըն կե րոջ մա սին: 

• Խորհր դակ ցե՛ք հո գե բա նի և սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի հետ։ 

3.6. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԿԱՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ 
ԵՆ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻՇՏ 
ԱՌԱՋԱՏԱՐԻ ԴԵՐ ՍՏԱՆՁՆԵԼ

Խմ բային աշ խա տան քի ըն թաց քում կա րե լի է նկա տել, որ լի նում են 
ա ռա ջա տար ե րե խա ներ, ով քեր ի րենց ակ տի վու թյամբ ճն շում են մյուս
նե րին։ Նրանք խմ բի մաս նա կից նե րի փո խա րեն բո լոր աշ խա տանք ներն 
ի րենք են կա տա րում, ի րենք էլ ներ կա յաց նում են ստաց ված ար դյուն քը, 
և ամ բողջ խումբն օ գտ վում է այդ ար դյուն քից։ Կան ա ռա ջա տար ե րե խա
ներ, ով քեր լավ բաշ խում են խմ բում դե րե րը, բայց հե տո աշ խա տան քի 
ար դյունքն ի րենք են ներ կա յաց նում։ Եվ վեր ջա պես՝ միշտ էլ լի նում են 
ե րե խա ներ, հատ կա պես ա ռա ջին և ե րկ րորդ դա սա րան նե րում, ով քեր 
ո ւղ ղա կի լուռ նս տում են սե ղա նի շուր ջը և ո չինչ չեն ա նում։ Ո ւս տի, ու սու
ցի չը պետք է խմ բե րի բա ժա նե լիս հաշ վի առ նի այս հան գա ման քը, ի սկ 
խմ բային աշ խա տան քի ըն թաց քում ու շիու շով հետ ևի ե րե խա նե րի գոր
ծու նե ու թյա նը և հա մա պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րի։ 

Ե թե դա սա րա նում կա ա շա կերտ, ո րը միշտ ցան կա նում է խմ բային 
աշ խա տան քի ըն թաց քում ա ռա ջա տար լի նել, կա րող եք օ գտ վել հետ ևյալ 
հնա րա վոր տա բե րակ նե րից. 

• Խմ բին ա ռա ջար կել յու րա քան չյուր աշ խա տան քի ժա մա նակ դե րե
րը փո փո խել: 

• Հս տակ բաշ խել պար տա կա նու թյուն նե րը և դե րե րը: 

• Այդ ա շա կեր տին ա ռա ջար կել ակ տիվ ո ւնկնդ րի դե րը: 
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• Ան պայ ման ի րա զեկ վել, թե այն խմ բում, ո րի աշ խա տան քում մաս
նակ ցում է այդ ա շա կեր տը, ի նչ է ա րել նա, ի նչ են ա րել ըն կեր նե րը։ 
Ցույց տալ, թե որ քան ար դյու նա վետ է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։

3.7.  ՃԻ՞ՇՏ Է ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՍԿՍԵԼ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻՑ, ՔԱՆԻ 
ՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԸ ԽՄԲՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴԵՌԵՎՍ ՉՈՒՆԵՆ

Խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը դպ րո ցում կա րե լի է սկ սել 
ա ռա ջին դա սա րա նի ու սում նա կան տա րեսկզ բից։ Ու սուց ման ա ռա ջին 
տար վա նպա տա կը ման կա կան կո լեկ տի վի ստեղ ծումն է։ Ի սկ այդ նպա
տա կին կա րե լի է հաս նել նաև խմ բային աշ խա տանք ներ կազ մա կեր պե
լով։ Խմ բային աշ խա տանք ներ կա րե լի է կազ մա կեր պել՝ հիմք ըն դու նե լով 
մի այն ե րե խա նե րի ցան կու թյու նը։ Ա ռա ջին դա սա րա նում փոքր խմ բե րով 
աշ խա տան քը գե րա դա սե լի է կազ մա կեր պել նախ զույ գե րով, ա պա ա վե
լի մեծ խմ բե րով։ Զույ գե րով աշ խա տե լիս ա շա կերտ նե րը կվարժ վեն հա
մա գոր ծակ ցային աշ խա տան քին, կսո վո րեն լսել մեկ մե կու, հաշ վի նս տել 
դի մա ցի նի կար ծի քի հետ, ը նդ հան րաց նել ա սե լի քը։ Սա նա խա պայ ման 
կհան դի սա նա ա վե լի մեծ խմ բում աշ խա տե լու հա մար։

Գո յու թյուն ու նեն զույ գային աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման տար բեր 
տե սակ ներ, օ րի նակ՝ 

1. Մի աս նա կան աշ խա տանք, ո րի դեպ քում եր կուսն էլ կա տա րում 
են միև նույն գոր ծը։ Ա սենք՝ զույ գին տր վում են քար տեր։ Քար
տե րից մի քա նի սի վրա նկարված են պատ կեր ներ, ի սկ մյուս նե րի 
վրա գրված են այդ պատ կեր նե րի ա նուն նե րը։ Զույգն աշ խա տում 
է մի ա սին, մի ա սին ան վա նում են բա ռը, ա պա՝ հա մա պա տաս
խան պատ կե րով քար տը, այ սինքն՝ բո լոր հրա հանգ նե րը կա տա
րում են մի ա սին։ 

2. Յու րա քան չյու րը կա տա րում է մեկ գոր ծո ղու թյուն։ Ա ռա ջին ա շա
կերտն ան վա նում է բա ռը, ե րկ րոր դն ը նտ րում է հա մա պա տաս
խան պատ կե րը։ 
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3. Հրա հան գը կա տա րում են մինչև վերջ ա ռան ձին–ա ռան ձին. ա ռա
ջին ա շա կերտն ան վա նում է ա ռա ջին բա ռը և դրա կող քին դնում է 
հա մա պա տաս խան պատ կե րը։ Ե րկ րորդ ա շա կերտն ան վա նում է 
ե րկ րորդ բա ռը և կող քին դնում է դրան հա մա պա տաս խան պատ
կե րը և այս պես շա րու նակ։

4. Ամ բողջ ա ռա ջադ րան քը կա տա րում է ա ռա ջին ա շա կեր տը, ի սկ 
ե րկ րորդ ա շա կեր տը մի այն վերս տու գում է։ 

Աշ խա տան քի ըն թաց քում ու սու ցիչն օգ նում է զույ գե րին և ար ձա նա
գ րում է հա ջո ղու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը, որ պես զի աշ խա տան քի 
ա վար տից հե տո այն դր վի ը նդ հա նուր քն նարկ ման։ Սկզ բում ու սու ցիչն 
ի նքն է բա ցատ րում զույ գին, թե ի նչ պես նրանք պետք է աշ խա տեն, ի սկ 
ա վե լի ո ւշ ար դեն ա շա կերտ ներն ի րենք են ո րո շում, թե ի նչ պես աշ խա
տեն։ Ե րկ րորդ  կի սա մյա կից սկ սած՝ ան րա ժեշտ է սկ սել խմ բային աշ խա
տան քը։ Սկզ բում պետք է տալ նմու շօ րի նա կը. ու սու ցի չը 1–2 ա շա կեր տի 
հետ գրա տախ տա կի մոտ ցույց է տա լիս աշ խա տան քի ո ղջ ըն թաց քը՝ 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով սխալ նե րի վրա։ Ը նդ ո րում՝ ու շադ րու
թյու նը պետք է սևե ռել ոչ թե բո վան դա կու թյան, այլ՝ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի կազ մա կերպ ման վրա։ 

3.8. ՀԱՃԱԽ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ 
ԱՄՓՈՓԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ՍԿՍՈՒՄ 
ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՄԵՂԱԴՐԵԼ ՑԱԾՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ։ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԱՐՎԵԼ, ՈՐՊԵՍԶԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 
ՈՒ ՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԵՆ 
ԲՈԼՈՐԸ

 Մե կը՝ բո լո րի, բո լո րը մե կի հա մար։ Որ պես զի խմ բի բո լոր ան դամ նե
րը խմ բային աշ խա տան քի ըն թաց քում օգ նեն մի մյանց, ի սկ հաղ թա նակն 
ու պար տու թյու նը հա մա րեն բո լո րի նը, ան հրա ժեշտ է ՝

1. Խմ բում աշ խա տան քի դե րե րը բաշ խել։ Այս դեպ քում յու րա քան չյու
րը մի « ա ղյուս» է դնում նոր կա ռուց վող ը նդ հա նուր տան հիմ քում։ Ի նչ
պե՞ս բաշ խել դե րե րը։ Ա ռա ջին հեր թին, յու րա քան չյուր ա շա կերտ կա րող 
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է ստա նալ ու սում նա կան ա ռա ջա դրան քի իր մա սը, ո րն ին քը կյու րաց նի և 
կսո վո րեց նի խմ բի մյուս ան դամ նե րին։ Եվ ե րկ րորդ՝ ու սում նա կան ա ռա
ջադ րան քը կա րող է ը նդ հա նուր լի նել ամ բողջ խմ բի ան դամ նե րի հա մար, 
բայց դե րե րը կա րող են բաշխ վել այլ կերպ. օ րի նակ՝ մե կը լի նի ներ կա
յաց նող, մյու սը՝ նկա րա զար դող, ա վագ, ժա մա նա կը վե րահս կող և այլն։ 

2. Բա ցատ րել ա շա կերտ նե րին, որ խմ բի աշ խա տան քի գնա հա տա
կա նը կախ ված է խմ բի բո լոր ան դամ նե րի գոր ծու նե ու թյու նից։ Սա կա
րող է ի րա կա նաց վել տար բեր կերպ. օ րի նակ՝ գնա հա տել խմ բի յու րա
քան չյուր ան դա մի աշ խա տան քը, ա պա հան րա գու մա րի բե րե լով՝ գնա
հա տել ամ բողջ խմ բին կամ կա րե լի է նաև կա մա յա կա նու թյան սկզբուն
քով հարց նել խմ բի ան դամ նե րից մե կին և, ը ստ նրա պա տաս խա նի, 
գնա հա տել ամ բողջ խմ բին և այլն։ 

3.9. Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

 Ու սու ցի չը խմ բային աշ խա տան քի ըն թաց քում կա րող է ստանձ նել 
տար բեր դե րեր. 

1. վե րահս կել, 

2. կազ մա կեր պել, 

3. գնա հա տել ա շա կերտ նե րի աշ խա տան քը, 

4. մաս նակ ցել խմ բե րի աշ խա տան քին, 

5. խմ բի ան դամ նե րին ա ռա ջար կել լուծ ման զանազան տար բե
րակներ, 

6. հան դես գալ ղե կա վա րի կամ տե ղե կատ վա կան աղ բյու րի հե տա
զո տո ղի դե րում:

Իսկ ա հա թե ի նչ չպետք է ա նի ու սու ցի չը, ե թե ու զում է կազ մա կեր պել 
ար դյու նա վետ խմ բային աշ խա տանք. 

• նս տի իր սե ղա նի մոտ`  կա տա րե լով այլ աշ խա տանք ներ, օ րի նակ̀  
տետ րե րի ստու գում, 
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• խմ բային աշ խա տանքն ըն կա լի որ պես աշ խա տանք, ո րի ըն թա ց
քում ին քը կա րող է դա սա րա նից դուրս գալ և հանգս տա նալ, 

• իր ամ բողջ ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նի մի խմ բի վրա`  մո ռա
նա լով մյուս նե րի մա սին, 

• քն նա դա տի կար ծիք նե րը, ճն շում գոր ծադ րի խմ բի ան դամ նե
րի վրա և թույլ չտա, որ նրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տեն ի րենց 
մտքե րը, 

• զերծ մնա խիստ գնա հա տա կան ներ տա լուց. դրանք կա րող են 
ա շա կերտ նե րին «  կոտ րել», 

• չշ տա պի պա տա սխա նել այն հար ցին, ո րին կա րող է պա տաս խա
նել խմ բի ան դամ նե րից որ ևէ մե կը, 

• չի կա րե լի քայ լել դա սա րա նում կամ խմ բային աշ խա տան քը դեռ 
չսկ սած՝ կանգ նել խմ բի ան դամ նե րի կող քին, քա նի որ ա շա
կերտ նե րը հա ճա խա կի ա մա չում են ար տա հայ տել ի րենց մտ քերն 
ուսուց չի ներ կա յու թյամբ, բայց քն նարկ ման վեր ջում ու սու ցի չը 
նույն պես կա րող է ը նդ գրկ վել աշ խա տան քի մեջ, լսել, թե ի նչ պես 
են ո րո շում կա յաց նում, ո ւղ ղոր դել ա շա կերտ նե րին, պա տաս խա նել 
նրանց հար ցե րին, 

• ե թե որ ևէ խումբ աղ մու կով է աշ խա տում, չպետք է նրանց բարձ րա
ձայն դի տո ղու թյուն ա նել, օ րի նակ՝ ու սու ցի չը կա րող է թղ թի վրա 
գրել « Ա ռանց աղ մու կի» ար տա հայ տու թյու նը և այդ թղ թով մո տե
նալ տվյալ խմ բին, որ պես զի խմ բի բո լոր ան դամ նե րը կար դան 
այդ ար տա հայ տու թյու նը։ Ու սուց չի բարձ րա ձայն դի տո ղու թյու նը 
կխան գա րի մյուս խմ բե րի աշ խա տան քին։
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ԹԵՄԱ 4. ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

4.1. ՊԱՐՏԱԴԻ՞Ր ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.  
ՉԷ՞ ՈՐ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԽՈՍՎՈՒՄ Է ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Գաղտ նիք չէ, որ շատ դեպ քե րում տնային աշ խա տանք նե րը նպաս
տում են ե րե խա նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան մե ծաց մա նը։ Դպ րո ցա
կանը հենց մի այն ֆի զի կա պես եր բեմն չի կա րող կա տա րել այն ա մե նը, 
ի նչ հանձ նա րա րել են ու սու ցիչ նե րը։ Բայց հարցն այս տեղ մի այն ծա վա լը 
չէ, այլև ա ռա ջադ րանք նե րի կարծ րա տի պային, հա մընդ հա նուր բնույ թը, 
ո րի կա տա րու մը ոչ մի այն բարդ է, այլև սար սա փե լի ձանձ րա լի։ Մյուս 
կող մից էլ ա շա կերտն ին քը չի հաս կա նում, թե ին չու է ան հրա ժեշտ այդ 
աշ խա տան քը կա տա րել։ 

Շատ ու սու ցիչ ներ, ծնող ներ կողմ են այն մտ քին, որ տնային աշ խա
տանք ներ ը նդ հան րա պես չի կա րե լի հանձ նա րա րել։ Նրանք պն դում են, 
որ տնային ա ռա ջադ րանք ներ տր վում են, ո րով հետև ու սու ցի չը դա սի 
ըն թաց քում չի կա րո ղա ցել իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րել, և դա 
փոխ հա տու ցում է մեծ ծա վա լով տնային աշ խա տանք ներ հանձ նա րա րե
լով։ Ի սկ ու սու ցիչ նե րի մի մասն էլ պն դում է՝ ե թե տնային աշ խա տանք 
քիչ է հանձ նա րար վում, մե խա նի կո րեն նվա զում են իր ա ռար կայի դերն 
ու նշա նա կու թյու նը։ Ու զում ե նք կար ևո րել ոչ այն, թե ի նչ քա նա կու թյամբ 
ա ռա ջադ րանք է հանձ նա րար ված, այլ այն, թե ի նչ է հանձ նա րար ված։ 
Հա ճախ ու սու ցիչ նե րը չեն մտա ծում տնային աշ խա տանք նե րի բազ մա
զա նու թյան և հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, չեն գնա հա տում դրանց 
դե րը և նշա նա կու թյու նը դպ րո ցա կան ու սում նա ռու թյան և դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծում, և, ը ստ սո վո րու թյան, հանձ նա րա րում են այն, ի նչ զե
տեղ ված է դա սագր քում։

 Սա վնա սա կար մո տե ցում է։ Վնա սա կար է, քա նի որ դա հան գեց նում 
է սո վո րող նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյա նը, ու սում նա կան աշ խա տան քի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան կորս տին և տնային աշ խա տան քի կա
տար ման ան հրա ժեշ տու թյան ներ քուստ մերժ մա նը։ Ի ՞նչ են սի րում 6–10 
տա րե կան ե րե խա նե րը։ Ի հար կե, խա ղալ, ճա նա պար հոր դել, գան ձեր 
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ո րո նել, գաղտ նիք ներ բա ցա հայ տել, ոչ սո վո րա կան պատ մու թյուն ներ 
հո րի նել… Ու րեմն ան հրա ժեշտ է նրանց տալ այդ հնա րա վո րու թյու նը։ 

Չարլզ Դար վինն ա սում է. « Ես կար ծում եմ, որ բո լոր քիչ թե շատ ար
ժե քա վոր բա նե րը ես սո վո րել եմ ի նք նակր թու թյան մի ջո ցով»։ Եվ սա իս
կա պես այդ պես է։ Լավ մտած ված, կշ ռա դատ ված, հե տաքր քիր տնային 
աշ խա տան քը կա րող է շատ ար դյու նա վետ լի նել։ Կար ևոր է գի տակ ցել 
այն, որ ե րե խան ոչ թե մե քե նա է, ո րը պար տա վոր է կա տա րել տվյալ աշ
խա տան քը, այլ այդ աշ խա տան քը կա րող է նրան ու րա խու թյուն և օ գուտ 
բե րել։ Ու րեմն, հրա ժար վել տնային աշ խա տանք նե րից ա մեն դեպ քում չի 
կա րե լի։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է հի շել նաև այն, որ տնային աշ խա տանք 
պետք է ա ռա ջադ րել այն դեպ քում, ե րբ այն խս տո րեն հիմ նա վոր ված է, 
ան հա տա կա նաց ված և հե տաքր քիր։ 

4.2. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ Ի՞ՆՉ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Տ նային աշ խա տանքն ու սում նա կան աշ խա տանք է, ո րը կա տար
վում է ի նք նու րույն՝ ա ռանց ու սուց չի ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյան և 
օգ նու թյան։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով տնային աշ խա տան քի կար ևո րա գույն 
խն դիր նե րից մեկն ի նք նու րույ նու թյան ձևա վո րումն է, ո րն էլ իր հեր թին 
նպաս տում է սո վո րող նե րի ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը։ Տնային աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լիս սո վո րո ղը կա րող է փոր ձել ի նք նաս տուգ ման տար բեր ձևեր 
և ը նտ րել դրան ցից իր հա մար  լա վա գույ նը, բա ցա հայ տել իր հի շո ղու
թյան մա կար դա կը̀  ի նք նու րույն կա տա րե լով տնային ա ռա ջադ րանք նե
րը։ Տնային ու սում նա կան աշ խա տան քի հիմ նա կան խն դիր նե րից մեկն էլ 
աշ խա տան քի նկատ մամբ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տեց ման ու նա կու թյուն
նե րի դրս ևո րումն է։ Տնային աշ խա տան քը պետք է մի ջոց հան դի սա նա 
ու սում նա ռու թյան և ի նք նակր թու թյան մի ա վոր ման հա մար։ Իս կա պես, 
վե րա ռար կա յա կան ու սում նա կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի յու րա ցու մը, ի նք նու րույն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան զար գա ցու մը, ստեղ ծա գոր ծե լու փոր ձի 
ձևա վո րումն այն կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ ներն են, ո րոն ցով պայ մա
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նա վոր ված է ի նք նակր թու թյան կա րո ղու թյան ձևա վո րու մը։ Ի նք նակր թու
թյան պատ րաստ լի նելն ան հրա ժեշտ ո րակ է սո վո րո ղի հա մար, և այն 
ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել հենց կրտ սեր տա րի քից։ 

Տնային ու սում նա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի շղ թա յում ա մե նա բարդ օ ղակն է։ 

4.3. ԿԱ՞Ն ԱՐԴՅՈՔ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐՈՇԱԿԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

2–4–րդ դա սա րան նե րում տնային աշ խա տանք նե րին ներ կա յաց վող 
հիմ նա կան պա հանջ ներն են.

• Ձգ տե լով դա սի ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը՝ 
ե րաշ խա վո րե լի չէ տա նը հանձ նա րա րել այն, ի նչն ար դեն յու րաց
վել է դա սա րա նում։ Ա նհ րա ժեշտ է ստույգ ի մա նալ, թե ի նչ նպա
տակ է հե տապն դում տնային աշ խա տան քը։ Ու սու ցի չը պետք է 
ի նքն ի րեն հարց տա, թե ին չու է հանձ նա րա րում հենց այդ աշ
խա տան քը, ի նչ նպա տակ է հե տապն դում այն, ի նչ կա րո ղու թյուն է 
զար գաց նում և այլն։ 

• Ա ռա ջադ րան քի բո վան դա կու թյու նը պետք է հաս կա նա լի լի նի յու
րա քան չյուր ա շա կեր տի, այ սինքն՝ բո լոր ա շա կերտ նե րը պետք է 
ի մա նան, թե ի նչ պի տի ա նեն և ի նչ պես։ 

• Ա ռա ջադ րան քը չի ծա ռայի նպա տա կին, ե թե դրա հետ չտր վի հա
մա պա տաս խան հրա հան գա վո րում։ 

• Տ նային աշ խա տան քը պետք է ան պայ ման ստուգ վի ու սուց չի կող
մից։ Ու սուց չի ստու գու մը դաս տի ա րա կում է ջա նա սի րու թյուն, 
պատ րաս տա կա մու թյուն և կո կիկ աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն։ 

• Ա ռա ջադ րան քը կա րող է լի նել տար բեր՝ ֆրոն տալ, տար   բե րակ
ված, ան հա տա կան և այլն, բայց այն հանձ նա րա րե լիս միշտ պետք 
է հաշ վի առ նել դա սա րա նի ը նդ հա նուր ա ռանձ նա հատ կու թյուն
ները։ 

ԹԵ ՄԱ 4. Տնային աշխատանք



50 հարց ու պա տաս խան

80

• Յու րա քան չյուր ա ռար կայից տր վող տնային ա ռա ջա դրանք նե րը 
պետք է կար գա վո րել ծա վա լով՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով այն 
այլ ա ռար կա նե րից տր վող տնային աշ խա տանք նե րի ծա վա լին։ 

• Ա ռա ջադ րանք նե րը չպետք է լի նեն մի օ րի նակ. դրան ցում պետք է 
հան դի պեն ոչ ստան դարտ հար ցեր, դի տար կում ներ կա տա րե լու 
պա հանջ ներ և այլն։ 

• Ա ռա ջադ րան քը պետք է կողմ նո րո շի սո վո րող նե րին ի նք նու րույն 
ո րո շում ներ կա յաց նել, զար գաց նել ստա ցած գի տե լիք նե րը գործ
նա կա նում կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն նե րը (ի նք նու րույ նու թյան 
զար գա ցում)։ 

• Ա ռա ջադ րանք նե րում պետք է նե րառ վեն այն պի սի հար ցեր, ո րոնք 
կն պաս տեն ծրագ րի հիմ նա կան բա ժին նե րի կրկ նու թյա նը։ 

• Ըստ բար դու թյան աս տի ճա նի՝ տնային աշ խա տան քը պետք է լի
նի մո տա վո րա պես նույ նը կամ փոքր–ի նչ ա վե լի դյու րին այն ա ռա
ջադ րանք նե րից, ո րոնք կա տար վել են դա սի ըն թաց քում։ 

• Ո րոշ դեպ քե րում ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լիս ա շա կերտ նե
րը կա րող են հան դի պել ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի։ Կար ևոր 
պայ ման է, որ դրանք հա սա նե լի լի նեն նրա կա րո ղու թյուն նե րին̀  
դրա նով ի սկ դաս տի ա րա կե լով դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու 
պատ րաս տա կա մու թյուն (կա րե լի է ա ռա ջադ րել հու շագ րեր՝ ա ռա
ջադ րան քը կա տա րե լու քայ լա շա րով)։ 

• Ա ռա ջադ րանք նե րը պետք է նե րա ռեն հար ցեր, ո րոնք ա շա կեր տից 
պա հան ջում են հա մե մա տել, վեր լու ծել, ը նդ հան րաց նել, դա սա
կար գել, հաս տա տել պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, ձևա վո
րել եզ րա հան գու մը, յու րաց րած գի տե լիք նե րը կի րա ռել նոր ի րա
վի ճա կում, այ սինքն̀  դ րանք պետք է նպաս տեն մտա վոր գոր ծըն
թաց նե րի զար գաց մա նը։ 

• Տ նային աշ խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը պետք է լի նի հիմ նա
վոր ված։ Ե թե ու սու ցի չը տվյալ օ րն աշ խա տան քը կազ մա կեր պել է 
այն պես, որ սո վո րող ներն ամ բողջ ու սում նա կան նյու թը յու րաց րել 
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են դա սի ըն թաց քում, ա պա կա րող է ը նդ հան րա պես տնային աշ
խա տանք չա ռա ջադ րել։ 

• Պահ պա նե լով տնային ա ռա ջադ րան քի հիմ նա կան բո վան դա կու
թյու նը՝ կա րե լի է մաս նա կի ո րեն ան հա տա կա նաց նել դրա նպա
տա կը, ծա վա լը, կա տար ման հնար նե րը։ 

• Տնային աշ խա տանք նե րի կա տար ման ը նդ հա նուր ժա մա նա կը 
չպետք է գե րա զան ցի 2–րդ դա սա րա նում 1 կամ 2 ժա մը, ի սկ 3–րդ 
և 4–րդ դա սա րան նե րում՝ 1,5 ժա մը։

•  Մեկ ու սում նա կան ա ռար կայից տնային աշ խա տան քի կա տար ման 
վրա ծախս վող ժա մա նա կը չպետք է գե րա զան ցի՝ 2–րդ դա սա րա
նում՝ 20 րո պեն, ի սկ 3–րդ և 4–րդ դա սա րան նե րում՝ 30 րո պեն։ 

• Տ նային աշ խա տան քի ծա վա լը չպետք է գե րա զան ցի դա սա րա նում 
կա տա րած աշ խա տանք նե րի 30% –ը ։

•  Դա սագր քում զե տեղ ված բարդ ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք 
ա ռանձ նաց ված են ա ստ ղա նի շով կամ մեկ այլ տար բե րա կիչ նշա
նով, չի կա րե լի հանձ նա րա րել տա նը։ 

4.4. ՀՆԱՐԱՎՈ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 
ՆԱԽՕՐՈՔ ՊԼԱՆԱՎՈՐԵԼ. ՉԷ՞ ՈՐ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
Է ՊԱՐԶ ԴԱՌՆՈՒՄ ԴՐԱ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԾԱՎԱԼԸ

 Դի տար կում նե րը ցույց են տվել, որ տնային աշ խա տանք նե րը հա
ճախ նա խա պես չեն պլա նա վոր վում։ Շատ մաս նա գետ ներ պն դում են, 
որ դա է տնային աշ խա տանք նե րի մի օ րի նա կու թյան և ձանձ րա լի բնույ թի 
պատ ճա ռը։ Ո րոշ դեպ քե րում կա րե լի է հա մա ձայ նել այդ մտ քին։ Մյուս 
կող մից է լ՝ եր բեմն տնային աշ խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռաջ է 
գա լիս դա սի ըն թաց քում ծա գած որ ևէ խնդ րա հա րույց ի րա վի ճա կից, 
ո րը հնա րա վոր է ի նք նու րույն լու ծել տա նը։ Ո ւս տի ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում շտ կում ներ մտց նե լու նա խա պես կազ մած պլա նի մեջ՝ ել նե
լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից։ Այս պի սով՝ տնային ա ռա ջադ րանքն ան մի
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ջա կա նո րեն կախ ված է սո վո րող նե րի՝ նյու թի յու րաց ման մա կար դա կից, 
և այն դժ վար է պլա նա վո րել նա խա պես։ Բայց ե թե նպա տա կադր վում է 
դպ րո ցա կա նի ան ձնային ո րակ նե րի, չա փո րոշ չում սահ ման ված ո րո շա կի 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը, ա պա ան հրա ժեշտ է մշա կել եր կա րատև 
ռազ մա վա րու թյուն, այ սինքն՝ պետք է նա խա պես պլա նա վո րել մի շարք 
տնային աշ խա տանք ներ։ Տնային աշ խա տան քի պլա նա վո րումն ամ բողջ 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է։ Այն ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցից։ 

4.5. ԻՆՁ ՄՏԱՀՈԳՈՒՄ Է ԱՅՆ ՀԱՐՑԸ, ՈՐ ՀԱՃԱԽ 
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՆ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ԿԱՐԾԵՍ  ԻՄԻՋԻԱՅԼՈՑ։ ԲՈԼՈՐԻ 
ՄՈ՞Տ Է ԱՅԴՊԵՍ, ԹԵ՞ ԵՍ ՊԱՏՃԱՌԸ ՊԻՏԻ ՓՆՏՐԵՄ ԻՄ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵՋ

 Կան մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք նպաս տում են տնային աշ խա տանք
նե րի կա տար ման ըն թաց քում ծա գած թե րու թյուն նե րին։ Դրանք ե ն՝ 

Ա ռա ջին: Ա շա կերտ նե րը տնային աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց
քում չեն ան դրա դառ նում թե մային, մե խա նի կո րեն կար դում են ա ռա ջա
դրան քը, չեն կա րո ղա նում հաս կա նալ դրա ի մաս տը և չեն կա տա րում 
ի նք նաս տու գում։ 

Ե րկ րորդ: Ա շա կերտ նե րը չեն կա րո ղա նում ճիշտ պլա նա վո րել տնային 
ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման աշ խա տան քային ժա մե րը։ Դա հան գեց
նում է ա ռա ջադ րանք նե րի շու տա փույթ կա տար մա նը և ու սում նա սիր վող 
նյու թի մա կե րե սային յու րաց մա նը։ 

Եր րորդ: Գրա վոր տնային աշ խա տան քը շատ դպ րո ցա կան ներ կա
տա րում են ա ռանց նախ նա կան տե սա կան նյու թի յու րաց ման։ Այդ պատ
ճա ռով էլ նրանք կա տար վող ա ռա ջադ րանք նե րի մեջ թույլ են տա լիս է ա
կան սխալ ներ և թե րու թյուն ներ։ 

Չոր րորդ: Թե րու թյուն նե րը ծա գում են նաև սո վո րող նե րի՝ տնային 
ա ռա ջադ րանք նե րով ծան րա բեռն վա ծու թյու նից։
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 Հին գե րորդ: Բա ցա սա բար է ազ դում նաև սո վո րող նե րի ու ժից վեր 
բարդ ա ռա ջադ րանք նե րի հանձ նա րա րու մը։

 Վե ցե րորդ: Ծան րա բեռն վա ծու թյու նը հա ճա խա կի պայ մա նա վոր ված 
է ոչ մի այն հանձ նա րար ված տնային աշ խա տան քի մեծ ծա վա լով, այլև 
սո վո րող նե րի նա խա պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կով։ 

Պետք է հնա րա վո րինս հա րա զատ մնալ նաև հետ ևյալ մո տեց մա նը՝ 
2–4–րդ դա սա րան նե րում տնային աշ խա տանք նպա տա կա հար մար չէ 
հանձ նա րա րել հանգս տյան, տո նա կան օ րե րին և ար ձա կուրդ նե րին։ 

Սո վո րող նե րին տնային աշ խա տան քով չծան րա բեռ նե լու նպա տա կով 
դրանք նպա տա կա հար մար է կա ռու ցել «  մի նի մում–մաք սի մում» սկզբուն
քով, այ սինքն՝ պար տա դիր բո լո րի և նա խա տես ված այն ա շա կերտ նե րի 
հա մար, ով քեր ա ռա վել հե տաքրքր ված են ա ռար կայով, հա կում ու նեն 
այդ ա ռար կայի նկատ մամբ։ 

4.6. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՕԳՆԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՍ՝ ՃԻՇՏ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 Գո յու թյուն ու նեն մի շարք կա նոն ներ, ո րոնց պահ պա նու մը կօգ նի ձեզ 
այդ հար ցում։ 

Ա ռա ջին: Սո վո րող նե րին ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, որ գի տե լիք նե րի 
յու րաց ման և ի մաս տա վոր ման ըն թաց քը պետք է կրի կենտ րո նաց ված 
բնույթ։ Սա նշա նա կում է, որ ծրագ րային նյու թի ամ բող ջա կան ի մաս տա
վոր ման և խո րու թյամբ յու րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է սո վո րել դա սե
րը ոչ թե «  մի հա յաց քով», այլ ո րո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց քում՝ մի քա նի 
ան գամ ան դրա դառ նա լով ու սում նա սիր վող նյու թին։ 

Երկ րորդ: Տնային աշ խա տանքն ան հրա ժեշտ է կա տա րել հանձ նա
րար ված օ րը, ո րով հետև դա սի ըն թաց քում ըն կալ ված նյու թը մո ռաց վում 
է ա ռա ջին 10–12 ժամ վա ըն թաց քում։ Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ նյու թի ու սում նա սի րու մից մեկ ժամ հե տո ա շա կերտ նե րը մտա
բե րում են դրա 44 % –ը, ի սկ 2,5–8 ժամ հե տո՝ մի այն 28%–ը։ 
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Եր րորդ: Սո վո րող նե րին նա խա պատ րաս տե լով տնային աշ խա տան
քի կա տար մա նը՝ ան պայ ման ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել հո գե բա նա կան 
տրա մադր վա ծու թյուն այն ճիշտ կա տա րե լու և ու սում նա սիր վող նյու
թը ճկուն յու րաց նե լու հա մար։ Ի նչ պե՞ս դա ա նել։ Պետք է ման րակր կիտ 
ա ռա ջադ րել այն քայ լա շա րը, ո րն ան հրա ժեշտ է տնային աշ խա տան քի 
կա տար ման հա մար։ Ա նհ րա ժեշտ է հս տա կեց նել տնային ա ռա ջադ րանք
նե րի կա տար ման նպա տա կը, չշ տա պել և ջա նալ այն պես բա ցատ րել, որ 
տվյալ նյու թը խո րա պես ի մաս տա վոր վի ու յու րաց վի։ 

Չոր րորդ: Ե թե տնային ա ռա ջադ րանքը նե րա ռում է դա սագր քում զե
տեղ ված նյու թի յու րա ցու մը, ա պա ա շա կերտ նե րին պետք է սո վո րեց նել, 
որ դրա կա տար ման նա խա պատ րաս տու մը պետք է սկ սել դա սագր քի 
տվյալ թե մայի շուրջ կա տար վող աշ խա տան քից։ Դա սագր քով աշ խա
տան քը կա տար վում է հետ ևյալ կերպ. սկզ բում պետք է մտա բե րել այն, 
ի նչ դա սից մնա ցել է հի շո ղու թյան մեջ, այ նու հետև ան հրա ժեշտ է ու շա
դիր ըն թեր ցել դա սագր քի տվյալ նյու թը՝ ա ռանձ նաց նե լով գլ խա վո րը, 
կա տա րե լով եզ րա հան գում ներ, ձգ տե լով նյու թի խո ր յու րաց մանն ու 
ի մաս տա վոր մա նը։ Դրա նից հե տո պետք է կի րա ռել վե րար տա դրե լու և 
ի նք նաս տուգ ման հնար նե րը. նյու թի պատ մում, ըն թեր ցա ծի պլա նի կազ
մում, դա սագր քի մե թո դա կան ա պա րա տի հար ցե րի պա տաս խա նում և 
այլն։ Ե թե ի նք նաս տուգ ման ըն թաց քում ծա գում են դժ վա րու թյուն ներ, 
ան հրա ժեշտ է մեկ ան գամ ևս աշ խա տել դա սագր քով։ 

4.7. 2–4–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻԻՑ ԻՆՉՊԻՍԻ՞ 
ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Է ՑԱՆԿԱԼԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԵԼ 

 Մայ րե նի ից կա րող են հանձ նա րար վել տնային աշ խա տան քի հե
տևյալ ձևե րը. կար դալ տեքս տը, ո րո շել, թե այն քա նի մա սից է բաղ
կա ցած, յու րա քան չյուր մա սի հա մար մշա կել հար ցեր և պա տաս խա նել 
դրանց, դա սագր քում զե տեղ ված հար ցե րով լրաց նել մշակ վա ծը, ա ռանձ
նաց նել տեքս տից հե նա կե տային բա ռե րը, ո րո նել ան ծա նոթ բա ռե րի 
բա ցատ րու թյու նը բա ռա րան նե րում, վե րար տադ րել տեքս տը՝ հեն վե լով 
միայն հե նա կե տային բա ռե րի վրա, ը ստ հե նա կե տային բա ռե րի՝ ստեղ
ծել պլան–գ ծա կարգ կամ մշա կել քայ լա շար և այլն։ 



ԹԵ ՄԱ 4. Տնային աշխատանք

85

 Կա րող են նաև ա ռա ջադր վել ոչ ստան դարտ բո վան դա կու թյամբ 
տնային ա ռա ջադ րանք ներ.

1. եզ րույթ նե րի բա ռա րա նի ի նք նու րույն կազ մում՝ դրանք դաս դա
սե լով ը ստ թե մա տի կայի,

2. դա սագր քի տեքս տի հե տա զո տում, 

3. խն դիր նե րի ի նք նու րույն կազ մում, 

4. ցու ցադ րա կան մի ջոց նե րի, ա ղյու սակ նե րի, գծա կար գե րի, քայ լա
շա րե րի, հա մա ռո տագ րե րի մշա կում, 

5. կա նոն նե րի նոր տար բե րակ նե րի մշա կում, ձևա կեր պում և այլն, 

6.  թես տե րի, ա ռա ջադ րանք նե րի, փոխս տուգ ման հա մար քար տե րի 
նա խա պատ րաս տում, 

7. տեքս տե րի խմ բագ րում,

8. թույլ տված սխալ նե րի ո ւղ ղում, 

9. նա խա պատ րաս տում ու սում նա սիր վե լիք թե մային. տե ղե կա տվու
թյան ո րո նում, հատ ված նե րի, հոդ ված նե րի ո րո նում, 

10. հե տա զո տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի ա ռա ջա դրանք
ներ, ո րոնք են թադ րում են եր կա րատև ի նք նու րույն աշ խա տանք 
(նա խագ ծեր, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ և այլն), ո րոնք 
նպաս տում են ի նք նու րույն աշ խա տանք կա տա րե լու կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց մա նը, ի նք նա րտա հայտ մա նը, տա րա տե սակ 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն կա տա րե լու մի ջո ցով ի նք նադրս
ևոր մա նը։ Այդ պի սի տնային աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն
թաց քում մշակ վում են բա ռա րա նից, լրա ցու ցիչ և տե ղե կա տու 
գրա կա նու թյու նից ի նք նու րույն օ գտ վե լու կա րո ղու թյուն ներ։
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4.8. Ի՞ՆՉ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՆ 
ԳՈՐԾԱԴՐԵԼԻ 2–4–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

2–4–րդ դա սա րան նե րում տնային ա ռա ջադ րանք նե րը հիմ նա կա
նում կազ մա կերպ վում են ֆրոն տալ, տար բե րակ ված, ան հա տա կան, 
խմբային ձևե րով։

Ֆ րոն տալ տնային աշ խա տանքն ա մե նա տա րած վածն է։ Այդ պի սի 
աշ խա տանք նե րի ա նընդ հատ կի րա ռու մը չի նպաս տում սո վո րող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գացմա նը, այ նո ւա մե նայ
նիվ, դրանք բա ցա ռել պետք չէ, քա նի որ դրանց կա տար ման ըն թաց քում 
մշակ վում են զա նա զան հմ տու թյուն ներ, ձևա վոր վում են կա րո ղու թյուն
ներ։ 

Ան հա տա կան տնային աշ խա տան քը տր վում է, որ պես կա նոն, դա սա
րա նի ա ռան ձին ա շա կերտ նե րին։ Այս դեպ քում ու սուց չին ա վե լի հեշտ է 
ստու գել կոնկ րետ ա շա կեր տի յու րաց ված գի տե լի քի մա կար դա կը։ Այս
պի սի աշ խա տան քը կա րող է կա տար վել քար տե րի վրա կամ աշ խա
տան քային տետ րում։ Ան հա տա կան տնային աշ խա տանք նե րը տր վում 
են, որ պես զի լրաց վեն այն բաց թո ղում նե րը, ո րոնք ու նեն սո վո րող ներն 
ա ռան ձին թե մա նե րի ու սում նա սիր ման ար դյուն քում։ Դրանք նե րա ռում 
են գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի մշակ մա նը նպաս
տող մար զո ղա կան վար ժու թյուն ներ։ Բա ցի դրա նից՝ ան հա տա կան 
տնային աշ խա տանք նե րը կա րող են տր վել բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րին։ Նրանց տր վող աշ խա  տանք նե րը նե րա ռում են 
բարդ ա ռա ջադ րանք ներ՝ ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հա
կում նե րը զար գաց նե լու նպա տա կով։ 

Խմ բային տնային աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց քում սո վո րող
նե րի ո րո շա կի խմ բեր կա տա րում են ի նչ–որ ա ռա ջադ րանք, ո րը ը նդ
հա նուր դա սա րա նին տր վող ա ռա ջադ րան քի մի մասն է։ Օ րի նակ՝ «  Գին։ 
Քա նակ։ Ար ժեք» թե մայի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում ա ռա ջադր վում 
է տե ղե կու թյուն ներ հայ թայ թել տար բեր ապ րանք նե րի գնե րի մա սին. 
ա ռա ջին խում բը տե ղե կա նում է գրե նա կան պի տույք նե րի գնե րի մա սին, 
ե րկ րորդը՝ խա ղա լիք նե րի, եր րորդը՝ մթերք նե րի։ Այս դեպ քում տնային 
ա ռա ջադ րան քը նա խա պատ րաս տում է սո վո րող նե րին այն աշ խա տան



ԹԵ ՄԱ 4. Տնային աշխատանք

87

քին, ո րը պետք է ան ցկաց վի դա սի ըն թաց քում։ Այդ պի սի ա ռա ջադ րանք
նե րը նպա տա կա հար մար է հանձ նա րա րել նա խա պես։ 

Տար բե րակ ված տնային աշ խա տան քի մո տեց ման հիմ քը կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա կեր պումն է, ո րն 
ի րա գործ վում է տար բե րակ ված ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով։ Տնային 
աշ խա տանք հանձ նա րա րե լիս ա մեն ան գամ հարց է ծա գում. ո ՞ւմ նե րու
ժը հաշ վի առ նել՝ ու ժե՞ղ, մի ջի՞ն, թե՞ թույլ ա շա կեր տի։ Հա ճախ ու սու ցիչ
ներն ա ռա ջադ րում են տնային աշ խա տանք ներ մի ջին ա շա կեր տի մա
կար դա կով, ո րով հետև, ե թե հանձ նա րար վի ա ռա ջադ րանք թույլ ա շա
կեր տի մա կար դա կով, ա պա ու ժեղն այն կկա տա րի վեց ան գամ ա րագ և 
չի ապ րի այն հրճ վան քը, ո րը կու նե նար իր նե րու ժին հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս։ Ի սկ ե թե հանձ նա րար վի ու ժեղ ա շա կեր տի 
մա կար դա կով, ա պա թույլ ա շա կեր տը դրա վրա կկորց նի ա վե լի շատ ժա
մա նակ, ո րը, բնա կա նա բար, վատ կանդ րա դառ նա նրա ի նք նազ գաց ման 
վրա. նա կկորց նի վս տա հու թյունն իր ու ժե րի նկատ մամբ։ Միև նույն ա ռա
ջադ րանքն ու ժեղ նե րի հա մար կա րող է լի նել հեշտ, ի սկ թույ լե րի հա մար՝ 
բարդ։ Ար դյուն քում ո ՛չ մե կի, ո ՛չ էլ մյու սի մեջ չի մշակ վի պա տաս խա
նա տվու թյուն տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րի կա տար ման ա ռու մով։ 
Տնային աշ խա տանք ներն ար դյու նա վետ են մի այն այն դեպ քում, ե րբ բո
լոր ե րե խա նե րը պատ րաստ են այն ի նք նու րույն կա տա րե լու։ Տվյալ խնդ
րի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան ու ղին տար բե րակ ված մո տեց ման ցու ցա
բե րումն է։ Ծա վա լի և բո վան դա կու թյան նկատ մամբ տար բե րակ ված մո
տե ցումն ի րա կա նաց վում է սո վո րող նե րի ա ռանձ նա հատ կու    թյուն նե րի և 
ճա նա չո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի հաշ վա ռու մով։ Մի այն այս դեպ
քում է կա տար վում գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի ամ րապն դում, տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան, ի նք նու րույ նու թյան 
ձևա վո րում, ու սում նա ռու թյան նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մի վե րահս կում։ 

Այս պի սով՝ տար բե րակ ված տնային աշ խա տանք ա սե լով՝ հաս կա
նում ե նք աշ խա տանք, ո րն ա ռա ջադ րե լիս հաշ վի են ա ռն վում յու րա
քանչ յուր ան ձի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (ըն դու նա
կու թյուն ներ, հե տաքրք րու  թյուն ներ, հա կում ներ, մտա վոր գոր ծու նե ու
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ և այլն)։ 
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4.9. ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋԸ ՄԻՇՏ ՏԱՐԱԿԱՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԻՔ 
Է ՏԱԼԻՍ՝ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ։ ԱՐԴՅՈ՞Ք ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՆ 
ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՁԵՎԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԽՆԱՅԵՆ ՆԱԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Տնային աշ խա տան քի ստուգ ման մե թո դի կան պետք է լի նի չա փա
զանց ճկուն, ի սկ դրա ձևե րը՝ բազ մա զան, քա նի որ ու սուց չի խն դիրն է 
վե րահս կո ղու թյան տակ վերց նել ոչ մի այն յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
տնային աշ խա տան քի կա տար ման պար բե րա կա նու թյու նը, այլև սո վո
րող նե րի կող մից դրա կա տար  ման ի նք նու րույ նու թյու նը, ի նչ պես նաև 
ուսում նա կան նյու թի յու րաց ման մա կար դա կը։ 

Տ նային ա ռա ջադ րան քի ստու գու մը կա տար վում է ա նընդ հատ։ Դա
սի խն դիր նե րից և բո վան դա կու թյու նից ել նե լով՝ տնային աշ խա տան քի 
ստու գու մը կա րող է կա տար վել և՛ դա սի սկզ բում, և՛ ըն թաց քում, և՛ վեր
ջում՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով նյու թի ու սում նա սի րու թյան փու լե րին։ 
Ստուգ ման ձևի ը նտ րու թյու նը կախ ված է տնային ա ռա ջադ րան քի տե սա
կից, նպա տա կից և դա սի բո վան դա կու թյու նից։ 

Տ նային աշ խա տան քի ստու գու մը կա րող է ի րա կա նաց վել տար բեր 
ուղի նե րով. 

• Ա ռա վել տա րած ված է տնային աշ խա տան քի ֆրոն տալ ստու գու
մը։ Ու սու ցի չը ստու գում է տնային աշ խա տան քի կա տա րու մը, ամ
բողջ դա սա րա նին տա լիս է ը նդ հա նուր հարց տնային աշ խա տան
քի բո վան դա կու թյան շուրջ, ա շա կերտ նե րը տա լիս են հա մա ռոտ 
պա տաս խան, նշում են դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց հան դի
պել են աշ խա տան քը կա տա րե լիս։ Ու սու ցի չը բա ցա հայ տում և 
շտկում է սխալ նե րը, ը նդ հան րա ցում ներ է կա տա րում։ 

• 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 նե րը 
հետ ևում են պա տաս խան նե րին: Աշ խա տան քի ստուգ ման գոր ծ
ընթա 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
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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 ո ւմ մոտ է այլ կերպ գր ված, դա սա րա նի օգ
նու թյամբ պար զա բա նում է, թե ի նչ պես կա րող են ճիշտ կա տա րել։ 

• Ո րոշ դեպ քե րում տնային աշ խա տան քի ստուգ ման փո խա րեն սո
վո րող նե րին տր վում են նույ նա տիպ վար ժու թյուն ներ։ Դրանց կա
տար ման հիմ քով կա րե լի է հայ տո րո շել տնային աշ խա տան քի կա
տար ման ո րա կը։

•  Կա րե լի է ստու գել ա նուղ ղա կի ո րեն՝ թես տե րի, այլ բնույ թի ի նք նու
րույն տր ված աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով, այն պի սի ա ռա ջադ րանք
նե րի, ո րոնց բո վան դա կու թյան մեջ նե րառ ված են նյու թեր, ո րոնք 
հա մար ժեք են տված տնային ա ռա ջադ րանք նե րին։ 

• Ս տուգ ման մի ձևն էլ դա սի ըն թաց քում ա շա կեր տի ակ տի վու թյան 
դի տար կումն է ու սուց չի կող մից (ե թե այդ ակ տի վու թյան պատ ճա
ռը տնային աշ խա տան քի ճիշտ կա տա րումն է)։ 

• Ս տուգ ման կար ևոր 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 վու
մը տնային 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 յու րա քան չյուր ա շա կեր տի տա լիս է պատ կե րա ցում
ներ յու րաց ման և հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման 
մա 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 րենց։ Փոխս տուգ ման 
ան ցկա ցումն ա ռա ջին հեր թին կրում է դաս տի ա րակ չա կան բնույթ, 
ե րկ րորդ՝ 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։ 

Ե թե ա շա կեր տը չի կա տա րել տնային աշ խա տան քը, ու սու ցի չը պետք 
է բա ցա հայ տի դրա պատ ճառ նե րը։ Դրանք կա րող են լի նել ա մե նա տար
բեր բնույ թի։ Այն դեպ քում, ե րբ պարզ վում է, որ ա ռա ջադ րան քը բարդ է, 
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պետք է պար զել, թե ին չում է դժ վա րա ցել, և ի նչ պես կա րե լի է այն հաղթա
հա րել։ 

Ե թե տնային ա ռա ջադ րան քը ու սու ցի չը ոչ միշտ է դա սապ լա նում 
ա ռանձ նաց նում ա ռան ձին կե տով, ա պա տնային աշ խա տան քի ստու գու
մը դա սի մի մասն է, և այն ան հրա ժեշտ է ան պայ ման նե րա ռել օր վա դա
սապ լա նում։ 
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ԹԵ ՄԱ 5. ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԹՂ ԹԱ ՊԱ ՆԱ Կ

5.1. «ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՋԵՐՍ Է ՄՈՒՏՔ 
ԳՈՐԾԵԼ ԴՊՐՈՑ, ՈՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 
ՈՐՈՇԱԿԻ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՆՔ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ։  
Ի՞ՆՉ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ, ԵՎ 
ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՅՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾԱԾԵԼ ՏԱՐՐԱԿԱՆ 
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Իս կա պես, թղ թա պա նա կի գոր ծա ծու թյու նը նո րույթ է։ Հար ցին 
ա ռա վել ման րակր կիտ ան դրա դառ նա լու նկա տա ռու մով հարկ ե նք 
համա րում այն մաս նա տել և ան դրա դառ նալ թղ թա պա նա կի գոր ծա ծու
թյանն ա ռնչ վող այլ հար ցե րի ևս, ո րոնք, կար ծում ե նք, կհետաքրքրեն 
բո լո րին։

« Ընդ հա նուր առ մամբ ու սում նա կան թղ թա պա նա կը սո վո րո ղի ուսում
նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի և նմուշ նե րի կազ մա կերպ ման, 
ի նչ պես նաև ար տա քին աղ բյուր նե րի (ծ նող ներ, հա մա դա սա րան ցի ներ, 
ու սու ցիչ ներ և այլք), հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա կան նյու թե րի հա
վա քա ծու է։ Այն նա խա տես ված է սո վո րո ղի ու սում նա կան մա կար դա
կի բազ մա կող մա նի քա նա կա կան և ո րա կա կան վեր լու ծու թյան և նրա 
ուսում նա կան գոր ծըն թա ցի հե տա գա շտկ ման հա մար»1։

Թղ թա պա նա կում ը նդ գրկ ված նյու թերն ար տա ցո լում են սո վո րող նե
րի ջան քե րը, տար բեր բնա գա վառ նե րում նրանց ա ռա ջըն թա ցը և ձեռք
բե րում նե րը։ Ու սում նա կան թղ թա պա նա կը սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե
րի գնա հատ ման և վե րահսկ ման նոր ձև է, ան ձի զար գա ցու մը խթա նող 
մի ջոց։

Տար րա կան դա սա րա նի ա շա կեր տի թղ թա պա նա կի (պորտ ֆո լի ո) 
գոր ծա ծու թյունն ան հրա ժեշտ է, քա նի որ այն ոչ մի այն գե ղե ցիկ ձևա վոր
ված տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քա ծու է նրա ան ձի և հե տաքրք րու թյուն
նե րի շր ջա նա կի մա սին, այլև շատ կար ևոր փաս տա թուղթ է այն մաս

1. Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Ա. Արնաուդյան, 
Ա. Գյուլբուդաղյան, Ս. Խաչատրյան, Ս. Խրիմյան, Մ. Պետրոսյան, Երևան, 2004, 
Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատարակչություն:
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նա գետ նե րի հա մար, ով քեր ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցում են ե րե խայի 
ան ձի ձևա վոր ման գործ ըն թա ցին՝ ման կա վարժ ներ, հո գե բան ներ, դպ րո
ցի տնօ րի նու թյուն, խմ բակ նե րի ղե կա վար ներ։ 

5.2. Ի՞ՆՉ ՆՊԱՏԱԿՈՎ Է ԳՈՐԾԱԾՎՈՒՄ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ

Թղ թա պա նա կը գոր ծած վում է ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան ձեռք
բե րում նե րի ար ձա նագր ման, կու տակ ման և գնա հատ ման նպա տա կով, 
ո րի ար դյուն քում հա վաք վում և ար ձա նագր վում են դպ րո ցա կա նի զար
գաց ման ար դյունք նե րը, տար բեր բնա գա վառ նե րում նրա գոր ծադ րած 
ջան քե րը, ա ռա ջըն թա ցը և ձեռք բե րում նե րը, ցու ցադ րվում են նրա ու նա
կու թյուն նե րը, հե տա քրք րու թյուն նե րը, հա կում նե րը, նա խա սի րու թյու նը, 
գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Թղ թա պա նա կը դառ նում է «  հա ջո ղու թյան պատ մու թյուն», ո րն օգ նում 
է հետ ևե լու սո վո րող նե րի ան հա տա կան ա ռաջ ըն թա ցին։ 

Ներ կա յաց նենք թղ թա պա նա կի գոր ծա ծու թյան 3 հիմ նա կան նպա
տակ նե րը.

1. Թղ թա պա նա կի գոր ծա ծու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ 
ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը գնա հա տե լիս ու սու ցիչ նե րը, 
ծնող նե րը, տնօ րի նու թյու նը և հենց ի րենք̀  ա շա կերտ նե րը, ի րենց 
գի տակ ցու թյան մեջ կա տա րեն շեշ տադր ման փո փո խու թյուն և 
կար ևո րեն ոչ թե այն հան գա ման քը, թե ի նչ չգի տի և ի նչ չի կա րող 
ա նել կրտ սեր դպ րո ցա կա նը, այլ այն հան գա ման քը, թե ի նչ գի տի 
և ի նչ կա րող է ա նել սո վո րո ղը, ին չի է ըն դու նակ նա, և, վեր ջա պես, 
ու սու ցիչ նե րը կա տա րեն ման կա վար ժա կան շեշ տադր ման փո փո
խու թյուն գնա հա տու մից ի նք նագ նա հա տում։ 

2. Այն պի սի պա նակ է ստեղծ վում, որ տեղ հա վաք վում են սո վո րող
նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը, մի ջոց նե րը (գոր ծիք
նե րը), նրանց պատ րաս տած տար բեր տե ղե կա գրե րը, ի նք նա շեն 
գր քե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում սո վո րող նե րին լու
ծե լու ո րո շա կի խն դիր ներ։
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3. Թղ թա պա նա կը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ժա մա նակ առ ժա
մա նակ ան դրա դարձ կա տա րե լու և խոր հե լու սո վո րող նե րի ո ւս
ման ո րա կի, նրանց ձեռք բե րում նե րի մա սին և ծրագ րե լու հե տա
գա աշ խա տան քը։ 

4. Այս պի սով՝ տար րա կան դպ րո ցում այս պի սի աշ խա տան քի ը նդ
հա նուր նպա տակն այն է, որ ա շա կերտ ներն աշ խա տան քի փորձ 
ձեռք բե րեն ի րենց ի սկ ու սում նա կան ձեռք բե րում նե րի ի նք նա
գնա հատ ման, ստեղ ծած նյու թե րի հա մա կարգ ման, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա վոր ման, վեր լուծ ման և գնա հատ ման, 
ի րենց ձեռք բե րում նե րի ներ կա յաց ման ձևե րի շուրջ։ 

5.3. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  Ի՞ՆՉ  ԽՆԴԻՐՆԵՐ Է ԼՈՒԾՈՒՄ 
ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ու սում նա կան թղ թա պա նա կը ոչ մի այն գնա հատ ման ժա մա նա կա կից 
ար դյու նա վետ ձև է, այլև գոր ծող մի ջոց այն պի սի կա րևո րա գույն ման կա
վար ժա կան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար, ո րոնք նպաս տում են. 

• յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հա մար իր հա ջո ղու թյուն նե րը ցու ցա
դրե լու, դրան ցով հպար տա նա լու ի րա վի ճա կի ստեղծ մա նը,

• ու սում նա կան դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր մա նը,

• ա շա կեր տի ակ տի վու թյան և ի նք նու րույ նու թյան խրա խուս  մա նը, 
ու սում նա ռու թյան և ի նք նակր թու թյան հնա րա վո  րու թյուն նե րի ը նդ
լայն մա նը, ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի զար գաց մա նը,

• ան դրա դարձ կա տա րե լու և գնա հա տո ղա կան գոր ծու նեութ յուն 
կազ մա կեր պե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, ս տեղ    ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կա րո ղու թյուն ների ձևա
վորմա նը, 

• ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր մա նը, այ սինքն՝ սո վո րե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
մանը. նպա տակ նե րի ա ռա ջադ րում, պլա նա վո րում և այլն,
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• յու րա քան չյուր ե րե խայի ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի ա ռա վե
լա գույնս բա ցա հայտ մա նը, 

• ա շա կեր տին հա սա րա կա կան կյան քում ներգ րա վե լու հա մար լրա
ցու ցիչ պայ ման նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, 

• ա շա կեր տի՝ ըն տա նի քի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ամ րա
պնդ մա նը, ե րե խայի զար գաց ման ար դյունք նե րի և դպ րո ցի մի աս
նա կան ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ ծնող նե րի 
հե տաքրքր վա ծու թյան բարձ րաց մա նը։

5.4. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ Ի՞ՆՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ Է 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ

Թղ թա պա նա կը կր թա կան գոր ծըն թա ցում ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ 
գոր ծա ռույթ նե րը.

Ախ տո րո շիչ: Ար ձա նագ րում է ո րո շա կի ժա մա նա կաըն թաց քում առ կա 
ա ռա ջա դի մու թյու նը, ո րն էլ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հետ ևե լու ա շա
կեր տի կր թա կան ա ճին։ 

Ն պա տա կադ րում։ Հե տապն դում է կր թա կան նպա տակ ներ, ո րոնք 
ա ռա ջադր ված են չա փո րո շիչ նե րով։ 

Դր դա պատ ճա ռային։ Խրա խու սում է ե րե խա նե րի, ու սու ցիչ նե րի և 
ծնող նե րի փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ դրա կան ար դյունք նե րի հաս նե
լու հա մար։ 

Բո վան դա կային։ Ա ռա վե լա գույն ձևով բա ցա հայ տում է ձեռք բե րում
ներն ու կա տար ված աշ խա տանք նե րը։ Թղ թա պա նա կում ը նդ գրկ ված են 
տար բեր աշ խա տանք նե րի և կր թա կան ար դյունք նե րի հա վա քա ծուներ, 
ո րոնք ցույց են տա լիս սո վո րող նե րի ջան քե րը, ա ռա ջա դի մու թյու նը և տար
բեր ա ռար կա նե րից ձեռք բե րում նե րը։ 

Զար գաց նող։ Ա պա հո վում է դա սա րա նից դա սա րան զար գաց ման, 
ուսուց ման և կր թու թյան շա րու նա կա կա նու թյու նը։

 Վար կա նի շային։ Ցույց է տա լիս կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
մա կար դակն ու շր ջա նա կը։ 
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Հաշ վետ վա կան։ Այն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի յու րօ րի նակ հաշ
վետ վու թյուն է. ի նչ ի մա ցավ ե րե խան, և ի նչ պես ան ցավ ու սուց ման գործ
ըն թա ցը, ի նչ պես է նա մտա ծում, վեր լու ծում, հա մադ րում, ստեղ ծում, 
բա ցա հայ տում ներ կա տա րում, մտա վոր, զգա յա կան և սո ցի ա լա կան մա
կար դա կով ի նչ պես է հա մա գոր ծակ ցում իր հա սա կա կից նե րի հետ և այլն։ 

Թղ թա պա նակն ա շա կեր տի ճա նա չո ղա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քի ի նք նագ նա հա տա կանն է, ան դրա դար ձը՝ իր սե փա կան 
գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Թղ թա պա նա կի ձևա վոր ման աշ խա տանք նե րը հնա րա վո րու թյուն  են 
ըն ձե ռում ա շա կերտ նե րին դառ նա լու իրենց ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ակ
տիվ մաս նա կի ցը։ Ու սուց ման գոր ծըն թացն ը նդ գր կում է և՛ ձեռք բերում
նե րը, և՛ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը, և՛ իր գոր ծու նե ու թյան ան դրա դարձը։ 

Յու րա քան չյուր փաս տա թուղթ կամ նյութ տրա մա բա նա կան քայլ է 
կամ յու րօ րի նակ հիմ նա քար, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ստեղ
ծե լու ա ռա վել ի րա կան պատ կեր ե րե խայի, նրա հե տաքրք րու թյուն նե րի, 
նա խա սի րու թյուն նե րի շր ջա նա կի մա սին։ 

5.5. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Է ԳՈՐԾԱԾԵԼ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ

 Ինչ պես ար դեն նշ վեց, տար րա կան դա սա րան նե րի դպ րո ցա կա նի 
թղթա պա նա կը տար րա կան կր թու թյան ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի պլա
նա վո րած ար դյունք նե րի, ձեռք բե րում նե րի գնա հատ ման հա մա կար գի 
բա ղադ րիչ նե րից է և կար ևոր դեր է խա ղում մի ջին դպ րո ցի 5–րդ դա սա
րան փո խադր վե լու ըն թաց քում նրա հե տա գա ու սում նա ռու թյան և զար
գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րի ո րո շա կի աց ման հա մար։

Թղ թա պա նա կի ձևա վոր ման, նյու թե րի պար բե րա բար կու տակ ման և 
ծնող նե րին, դպ րո ցի տնօ րի նու թյա նը դրա բո վան դա կու թյան ներ կա յաց
ման կազ մա կերպ ման պա տաս խա    նատ վու թյունն ամ բող ջո վին կրում է 
դաս վա րը։ 

Ա շա կեր տը ցան կա ցած պա հի ցան կա ցած բաժ նում կա րող է տե ղա
դրել նյու թեր, ո րոնք վկա յում են իր ձեռք բե րում նե րի մա սին։ Ե րկ րորդ 
դա սա րա նից սկ սած՝ ու սուց չի ո ւղ ղորդ մամբ՝ ան ցկաց վում է թղ թա պա
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նա կի նյու թե րի ի նք նագ նա հա տում։ Ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում 
սո վո րող նե րի ցան կու թյամբ, ի սկ տարեվեր ջին ար դեն բո լո րի մաս նակ
ցու թյամբ ան ցկաց վում է թղ թա պա նա կի շնոր հան դես։ 

Թղ թա պա նա կը պահ վում է դա սա րա նում։ Այլ կր թօ ջախ տե ղա փոխ
վե լիս այն ան ձնա կան գոր ծե րի հետ տր վում է ծնո ղին։ 

Ճիշտ է, թղ թա պա նա կը ձևա վոր վում է ըն դուն ված կար գի հա մա ձայն, 
բայց սո վո րող ներն ի րա վունք ու նեն թղ թա պա նա կի մեջ ի րենց ցան կու
թյամբ ը նդ գր կե լու տար բեր բա ժին ներ, նյու թեր և այլն, ո րոնք ար տա ցո
լում են սո վո րող նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա  հատ կու թյուն նե րը։ 

Բո լոր գրա ռում նե րը կա տար վում են կո կիկ, հաս կա նա լի ձե ռագ րով։ 
Թղ թա պա նա կի ար տա քին ձևա վո րու մը և դրա նում ը նդ գրկ ված նյու թե րը 
պետք է պատ ճա ռեն գե ղա գի տա կան հա ճույք։ 

Թղ թա պա նա կի գոր ծա ծու թյու նը սկս վում է տար րա կան դա սա րան
նե րից, ո րն էլ պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր թին կրտ սեր տա րի քի 
ե րե խա նե րի հո գե բա նա ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով։ Կրտ սեր դպ րո ցա կանն իր տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի պատ ճա ռով ամ բող ջո վին չի գի տակ ցում գնա հա տա նի շի ի մաս տը։ 
Այն գնա հա տա նի շը, ո րն ին քը ստա ցել է ի նչ–որ գոր ծու նե ու թյան շնոր
հիվ, ըն կա լում է որ պես իր ան ձի գնա հա տում, ո րն էլ իր ազ դե ցու թյունն 
է կրում ըն տա նի քի և դպ րո ցի հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ Թղ թա պա նա
կը լրաց նում է ու սու ցա նող և մի ա վո րային գնա հատ ման այլ տե սակ ները՝ 
նպաս տե լով կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ա ռա վել ա րագ և ար դյու նա վետ 
հար մա րեց մա նը դպ րո ցին։ 

Թղ թա պա նա կը՝ որ պես ու սու ցա նող գնա հատ ման նոր և ար դի ա կան 
ձև, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հետ ևե լու ան ձի զար գաց ման ան հա
տա կան ու ղուն ու սում նա ռու թյան ո ղջ տա րի նե րի ըն թաց քում, գոր ծու
նեու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րում։ 
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5.6. Ո՞Ր ԴԱՍԱՐԱՆԻՑ ՍԿՍԱԾ ԿԱՐԵԼԻ Է ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ 
ԳՈՐԾԱԾԵԼ

Թղ թա պա նա կի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գում է ա ռա ջին 
դա սա րա նի հենց ա ռա ջին օ րե րին, ե րբ հարկ է լի նում գրա ռել այն, ին չի 
մա սին ե րե խա նե րը պատ մում են ա ռա ջին դա սե րի ըն թաց քում, քննար
կում են այն «  խա ղի կա նոն նե րը», ո րոնց մի ջո ցով կար գա վոր վում է ի րենց 
կյանքն ա ռա ջին դա սա րա նում։ Դա սի ըն թաց քում մի աս նա կան քն նարկ
ման ար դյուն քում ծա գում է այն գա ղա փա րը, որ պետք է մտա ծել այն
պի սի «  տեղ», որ տեղ կա րե լի է մի կող մից հա վա քել բո լոր հե տա քրքիր 
«  կա նոն նե րը» ու « դպ րո ցա կան գյու տե րը», մյուս կող մից՝ հա վա քել իր 
տպա վո րու թյուն նե րը, դա տո ղու թյուն ներն իր, դա սա րա նի և դպ րո ցի 
մա սին։ Այս պի սով՝ ա ռա ջին դա սա րա նի դա սըն թա ցի հիմ նա կան ար
դյունքն է դառ նում հա տուկ ձևա վոր ված « թղ թա պա նա կը», որ տեղ ար
դեն կան լրաց ված էջ–պա նակ ներ իր, ըն տա նի քի, դա սա րա նի, դպ րո ցի, 
այն կա նոն նե րի մա սին, ո րոն ցով դա սա րա նը պայ մա նա վոր վել է ապ րել 
ա ռա ջին դա սա րա նում։ Բա ցի դրա նից՝ թղ թա պա նա կում նե րառ վում են 
«  հայ տո րո շիչ» աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ յու
րա քան չյուր ե րե խան և ամ բողջ դա սա րա նը կա րող են տես նել այն, թե 
ի նչ գի տե ին նրանք մինչև դպ րոց գա լը։ Այդ աշ խա տանք նե րը տե ղա վոր
վում են ա ռան ձին պա նակ նե րում։ 

Ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում թղ թա պա նա կում հա վաք վում են 
ու սում նա կան նյու թե րը, ո րոնք ա ռանց որ ևէ հա մա կար գի տե ղա վոր վում 
են պա նակ նե րում։ Ու սում նա կան տար վա վեր ջում` ապ րի լի ե րկ րորդ կե
սից մինչև մայի սի վերջ (այս ժա մա նա կա մի ջո ցը եր բեմն ան վա նում են 
« ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում կա տա րած ձեռք բե րում նե րի ան դրա
դար ձային փուլ»), կա տար վում են թղ թա պա նա կի նյու թե րին ան դրա
դարձ կա տա րե լու աշ խա տանք նե րը։ 

Ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի ա ռջև դր վում է հետ ևյալ խն դի րը. մի աս
նա կան ու ժե րով տե սա կա վո րել հա վաք ված նյու թը, ի նչ–որ ձևով դրանք 
դա սա կար գել և բա ժին նե րին ա նուն ներ դնել։ Մի ան գա մից պետք է նշել, 
որ ա ռա ջին դա սա րա նում խոր հուրդ չի տր վում օ րագ րում բա ժին ներ 
ա ռանձ նաց նել ը ստ դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի։
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Թղ թա պա նա կի ձևա վոր ման և գոր ծած ման ըն թաց քում ա ռա ջին  դա
սա րան ցի նե րը պետք է լու ծեն հետ ևյալ հիմ նա կան խն դիր նե րը.

1.  պար զել, թե ի նչ պի սի խմ բե րի կա րե լի է բա ժա նել թղ թա պա նա կի 
բո լոր նյու թե րը և ի նչ պես կա րե լի է այդ խմ բերն ան վա նել (կար
ևոր է, որ  թղ թա պա նա կը լի նի հա վաք ված նյու թե րով պա նակ նե րի 
հա վա քա ծու, ի նչը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ամ բողջ չորս տա
րի նե րի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րին ա նընդ հատ ան դրա դարձ 
կա տա րե լու ի րենց նյու թե րին, տե ղա փո խե լու նյու թե րը մի պա նա
կից մյու սը՝ կախ ված ա շա կեր տի ա ռջև դր ված խն դիր նե րից), 

2. ո րո շա կի աց նել ու սում նա կան ձեռք բե րում նե րի ու ղին՝ հա մե մա
տե լով «  հայ տո րո շիչ» աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րի հետ,

3.  պատ րաս տել ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում կա տա րած ան
հա տա կան աշ խա տանք նե րը՝ դա սա րա նի ձեռք բե րում նե րի ցու
ցա հան դե սում ցու ցադ րե լու հա մար։

 Կո լեկ տիվ աշ խա տան քի ըն թաց քում ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի 
թղթա պա նա կը բա ժան վում է մա սե րի (բա ժին նե րի), ո րոնք ժա մա նա
կի ըն թաց քում կա րող են և փոխ վել, բայց ա ռա ջին դա սա րա նի վեր ջում 
դրանք կա րող են ու նե նալ հետ ևյալ բա ժա նում նե րը (ի դեպ, բա ժին նե րի 
ան վա նում նե րը յու րա քան չյուր դպ րո ցում կա րող են լի նել տար բեր. կար
ևո րը, որ ե րե խա ներն ի րենք ո րո շեն դրանք).

• Ես և իմ դա սա րա նը (պատ մու թյուն ներ իր, ըն տա նի քի, դա սա րա
նի, դա սա րա նում կա տար ված ի րա դար ձու թյուն նե րի և դա սա րա
նի ձեռք բե րում նե րի մա սին, լու սան կար ներ, դա սա րա նի կա նոն
ներ), 

• Իմ բա ցա հայ տում նե րը (այս տեղ տե ղա վոր վում են ման կա կան 
բա ցա հայ տում նե րը, այն նոր տե ղե կու թյուն նե րը, որ ե րե խա նե րը 
ստա ցել են դպ րո ցա կան ա ռա ջին օ րե րից), 

• Այս ու սում նա կան տա րում իմ ձեռք բե րում նե րը (այս տեղ տեղ 
են գտ նում ման կա կան ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը, 
ան հա տա կան բա ցա հայ տում նե րը, ա մե նա լավ գրա վոր աշ խա
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տանք նե րը, հնա րա վոր է նաև տար բեր մր ցա նակ նե րը, պատ վոգ
րե րը և այլն),

•  Մե ծերն իմ մա սին (այս բաժ նում տե ղա վոր վում են ման կա վարժ
նե րի, ծնող նե րի գնա հա տա կան նե րը տվյալ ե րե խայի մա սին)։

 Հե տա գա տա րի նե րին թղ թա պա նա կի գլուխ նե րը կա րող են փո փոխ
վել, լրաց վել, դրանց բո վան դա կու թյու նը նույն պես կա րող է են թարկ վել 
փո փո խու թյան։ 

Երկ րորդ ու սում նա կան տա րին սկս վում է «  տար վա խն դիր նե րի միա
սին պլա նա վոր ման փու լով», ո րը սկս վում է «  մուտ քային» աշ խա տան
քից։ «  Մեկ նար կի փու լի» ար դյունքն էլ ծա ռա յում է ամ բողջ ու սում նա կան 
տար վա գլ խա վոր կողմ նո րո շիչ՝ հե տա գա գոր ծու նե ու թյան ծա վալ ման 
հա մար։ Հե տա գա ու սում     նա կան տա րի նե րի ըն թաց քում դպ րո ցա կան
ներն ա նընդ հատ ան դրա դարձ կկա տա րեն ի րենց ան ցած նյու թե րին և 
կվե րա դա սա վո րեն, կմի ա վո րեն և կհա մա կար գեն դրանք̀  կախ ված ըն
թա ցիկ տար վա խն դիր նե րից։ 

Ե րե խա նե րի գնա հատ ման այդ ձևը, ի նչ պի սին թղ թա պա նակն է, պետք 
է ա մե նից ա ռաջ կրի բնու թագ րող բնույթ, լի նի ոչ թե ձև, այլ գոր ծիք, ո րի 
օգ նու թյամբ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի մեջ կձ ևա վոր վի վե րա հսկողա–գ նա
հա տո ղա կան ի նք նու րույ նու թյուն։

5.7. Ի՞ՆՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՊԵՏՔ Է  ՈՒՆԵՆԱ  ՏԱՐՐԱԿԱՆ 
ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ

Թղ թա պա նա կի կազ մում կա րող են տեղ գտ նել ա շա կերտ նե րի ձեռք բե
րում նե րը ու սում նա կան ո ղջ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։ 

Այս պի սով՝ թղ թա պա նա կը փաս տաթղ թե րի, ա շա կերտ նե րի ի նք նու րույն 
աշ խա տանք նե րի հա վա քա ծու է։ Այդ փաս տաթղ թե րի, աշ խա տանք նե րի 
հա վա քա ծուն մշակ վում է ու սուց չի կող մից։ Սա նշա նա կում է, որ ու սու ցի չը 
տա լիս է՝ 

• հանձ նա րա րա կան ներ ա շա կեր տին՝ թղ թա պա նա կում տե ղադր վե
լիք նյու թե րի ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ (տր վում է ոչ թե կոնկ րետ 
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հրա հանգ, թե որ նյու թը պետք է ը նտ րել, այլ ի նչ չա փա նիշ ներ հաշ
վի առ նե լով պետք է ը նտ րել),

•  հար ցա թեր թիկ ներ ծնող նե րի հա մար, ո րոնք լրաց նե լիս ծնող նե րը 
պետք է ու շա դիր ծա նո թա նան ի րենց ե րե խայի աշ խա տանք նե րին,

•  հար ցա թեր թիկ ներ՝ փոր ձա րա րա կան խմ բի հա մար ներ կա յաց վող 
թղ թա պա նա կը գնա հա տե լու հա մար։ 

Տար րա կան դա սա րա նի ա շա կեր տի թղ թա պա նա կը կա րող է ու նե
նալ տար բեր կա ռուց վածք։ Մենք ներ կա յաց նում ե նք դրան ցից մե կը։ 
Ներ քո հի շյալ թղ թա պա նա կի նմու շը չի սահ մա նա փա կում այլ կա ռուց
ված քի թղ թա պա նակ նե րի գոր ծա ծու թյու նը։ 

Թղ թա պա նա կի բո վան դա կու թյան նմու շօ րի նակ

1. Տիտ ղո սա թերթ (ա նու նը, ու սու ցի չը, թղ թա պա նա կի ստեղծ ման 
ամ սա թի վը)։

2. « Իմ փոք րիկ մո լո րա կը» բա ժինն ը նդ գր կում է « Ա շա կեր տի ան ձ
նա կան տվյալ նե րը» թեր թի կը՝ ա շա կեր տի բնու թա գի րը, լու սան
կա րը (այս բա ժի նը լրաց նում են ծնող նե րը և դաս վա րը)։ Ը նդ 
ո րում՝ ան հրա ժեշտ է ա շա կեր տին լու սան կա րի ը նտ րու թյան հնա
րա վո րու թյուն ըն ձե ռել, որ պես զի նա ներ կա յաց նի ի րեն այն պի
սին, ի նչ պի սին պատ կե րաց նում է և ի նչ պի սին ու զում է ներ կա յա
նալ շր ջա պա տին։ Այս բաժ նում կա րող է ը նդ գրկ վել. 

• ա շա կեր տի նկա րած իր պատ կե րը՝ «  Սա ես եմ» խո րագ րով, 

• « Իմ ձեռ քը» խո րագ րով ձեռ քի ա փի նկա րը, որ տեղ յու րա քան չ
յուր մա տի կի վրա գր ված է, թե ի նչ է ե րե խան մտա ծում իր մա
սին, ի նչ պի սին է ին քը (բա րի, պար տա ճա նաչ և այլն),

•  շա րադ րու թյուն՝ « Ինչն է ի նձ ու րա խաց նում և ին չը՝ տխ րեց
նում» թե մայով, 

• շա րադ րու թյուն՝ « Իմ ա մե նան վի րա կան ե րա զան քը» թե մայով, 

• շա րադ րու թյուն՝ « Ինչ կդառ նամ ես, ե րբ մե ծա նամ» թե մայով 
և այլն։ 
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3. « Իմ ձեռք բե րում նե րը» բա ժինն ու նի եր կու են թա բա ժին. 

1) « Ա շա կեր տի ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցը». այս բա
ժինն ը նդ գր կում է տար բեր ա ռար կա նե րից ա շա կեր տի ձեռք
բե րում նե րը։ Այդ պի սի աշ խա տանք նե րի օ րի նակ ներ կա րող են 
լի նել՝  

• մայ րե նի ից, օ տար լե զու նե րից՝ թե լադ րու թյուն ներ, ար
տագ րու թյուն ներ, փո խադ րու թյուն ներ, շա րադ րու թյուն
ներ տր ված թե մայով կամ իր նա խընտ րած թե մայով, 
ձայ նագ րու թյուն ներ, « ըն թեր ցո ղի օ րագ րեր», ի նք նա
վեր լու ծա կան նյու թեր և այլն, 

•  մա թե մա տի կայից՝ մա թե մա տի կա կան թե լադ րու թյուն
ներ, հե տա զո տու թյան ար դյունք ներ, ու սում նա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման գրա ռում ներ, մո դե լա վոր ման աշ
խա տանք ներ և այլն, 

• « Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայից՝ դի տարկ ման 
օ րագ րեր, հար ցազ րույց ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տանք ներ, ի նք նա վեր լու ծու թյան և ան դրա դար ձի 
նյու թեր և այլն, 

• ար վես տի բնա գա վա ռի ա ռար կա նե րից՝ ձայ նագ րու
թյուն ներ, լու սան կար ներ, տե սա ֆիլ մեր, ե րաժշ տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի նկա րա զար դում ներ, նկա րա
զար դում ներ տր ված թե մայով, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տան քի նմուշ ներ, 

•  տեխ նո լո գի այից՝ լու սան կար ներ, տե սաե րիզ ներ իր 
գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տան քի նմուշ ներ,

•  ֆիզ կուլ տու րայից՝ տե սաե րիզ ներ իր գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ, դի տարկ ման և ի նք նաս տուգ ման օ րա
գրեր, ի նք նու րույն կազ մած օր վա ռե ժիմ, ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի նկա րա գրու թյուն ներ և այլն։ 
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Բո լոր ա ռար կա նե րի բա ժին նե րում պար տա դիր պետք է տեղ գտ նեն՝

 9  նա խագ ծային աշ խա տանք ներ. նա խագ ծի թե ման, աշ խա
տան քի նկա րագ րու թյու նը, հնա րա վոր է նաև նա խագ ծային 
գոր ծու նե ու թյան և ստաց ված ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ լու
սան կար ներ, 

 9 հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ. տե ղե կատ վու թյուն՝ ու սում
նա սիր վող նյու թե րի վե րա բե րյալ, աշ խա տան քի նկա րագ րու
թյուն, ար դյունք և այլն։ 

Ա շա կերտն այս բա ժի նը լրաց նում է հա ջող գր ված ստու գիչ գրա վոր 
աշ խա տանք նե րով, հե տաքր քիր նա խագ ծե րով, ըն թեր ցած գր քե րի մա
սին հղում նե րով, կար դա լու ա րա գու թյան դի նա մի կան ցույց տվող գծա
գ րե րով և այլն (լ րաց նում են դաս վա րը, տար բեր ա ռար կա նե րի ու սու
ցիչ նե րը, հո գե բա նը, լո գո պե դը, ին քը՝ սո վո րո ղը)։ Կա րող են կի րառ վել 
տար բեր աշ խա տանք նե րի նմուշ ներ, ո րոնք կա տար վել են ի նչ պես տար
բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե րի դա սե րի, այն պես էլ ար տա դա սա րա նա
կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում։ Թղ թա պա նա կի հիմ նա կան բա ղա
դ րա մասն են կազ մում ա ռան ձին ա ռար կա նե րից հայ տո րո շիչ, թե մա տիկ, 
կի սա մյա կային ամ փո փիչ աշ խա տանք նե րը։

Մ նա ցած աշ խա տանք նե րը պետք է ը նտր վեն այն պես, որ դրանց հա
վա քա ծուն ցույց տա ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյան ա ճը, գի տե լիք նե
րի ծա վալն ու խո րու թյու նը, ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը։ 

2) « Ա շա կեր տի հո գե բա րո յա կան զար գա ցու մը» բաժ նում ը նդ
գրկ վում են նյու թեր տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի, մր ցույթ նե րի, 
մր ցում նե րի, օ լիմ պի ա դա նե րի, նկար նե րի ցու ցա հան դես նե
րի մաս նակ ցու թյան մա սին (լ րաց նում է դաս վա րը, հո գե բա նը, 
ա շա կեր տի ծնո ղը)։ Բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք ան ցկաց
վում են ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս, 
կա րե լի է հա մա րել հա սա րա կա կան աշ խա տանք։ Այս բա ժի նը 
կա րե լի է ձևա վո րել լու սան կար նե րով և հա մա ռոտ հա ղոր դա
գրու թյուն նե րով։
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4. « Իմ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը». այս բաժ նում ա շա
կեր տը տե ղադ րում է իր ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը՝ 
նկար ներ, հե քի աթ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ։ Ե թե ծա վա լուն 
աշ խա տանք է, ա պա ան հրա ժեշտ է տե ղադ րել այդ աշ խա տան քի 
լու սան կա րը։ Ա շա կեր տին պետք է տալ լի ա կա տար ա զա տու թյուն՝ 
այս բաժ նում նյու թեր տե ղադ րե լու հար ցում։ Մի կար ևոր հան գա
մանք ևս. ե թե աշ խա տան քը ցու ցադր վել է որ ևէ ցու ցա հան դե սում 
կամ ներ կա յաց վել է որ ևէ մր ցույ թի, ա պա ան հրա ժեշտ է տե ղե
կատ վու թյուն տալ այդ մա սին. ան վա նու մը, ե րբ, որ տեղ և ո ւմ կող
մից է այն ան ցկաց վել։ Լավ կլի նի, որ այդ տե ղե կատ վու թյու նը 
տե ղադր վի լու սան կա րի հետ։ 

5. « Իմ հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րը» բաժ նում ը նդ գրկ վում են 
այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ակ նարկ նե րը, ո րոնք ան ցկաց
վում են ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս։ Դա 
կա րող է լի նել մաս նակ ցու թյուն որ ևէ դպ րո ցա կան մի ջո ցառ մա
նը, որ ևէ տո նա կան հան դե սի ըն թաց քում աս մուն քած բա նաս
տեղ ծու թյուն կամ աշակերտի կող մից պատ րաս տված պա տի 
թեր թի լու սան կար և այլն։ Շատ տար բե րակ ներ կան։ Ցան կա լի է 
այս բա ժի նը ձևա վո րել լու սան կար նե րով և հա մա ռոտ մեկ նա բա
նու թյուն նե րով։ 

6. « Իմ աշ խար հը» բաժ նում (լ րաց նում է ե րե խան՝ իր ցան կու
թյամբ) կա րե լի է ը նդ գր կել ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն, ո րը 
հե տաքր քիր և ար ժե քա վոր է ե րե խայի հա մար։ Հնա րա վոր են 
հետ ևյալ են թա բա ժին նե րը. 

1) « Իմ ա նու նը». սա տե ղե կու թյուն է այն մա սին, թե ի նչ է նշա նա
կում իր ա նու նը, կա րե լի է գրել նշա նա վոր մարդ կանց մա սին, 
ո րոնք կրում են այդ նույն ա նու նը։ Ե թե ե րե խան ու նի հազ վա
դեպ հան դի պող կամ հե տաքր քիր ազ գա նուն, ա պա կա րե լի է 
ո րո նել տե ղե կու թյուն այն մա սին, թե ի նչ է այն նշա նա կում։ 

2) « Իմ ըն տա նի քը». բաժ նում կա րե լի է պատ մել ըն տա նի քի ան
դամ նե րի մա սին կամ կազ մել ոչ ծա վա լուն պատմ վածք ըն
տա նի քի մա սին։ Կա րե լի է կազ մել ըն տա նի քի տոհ մա ծա ռը, 
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ստեղ ծել տոհ ման շա նը՝ հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու
թյուն նե րով, թե ի նչ է նշա նա կում տոհ ման շա նի յու րա քան չյուր 
տար րը։ 

3) « Իմ քա ղա քը». պատ մու թյուն է հա րա զատ քա ղա քի (գյու ղի, 
ա վա նի) հե տաքր քիր վայ րե րի մա սին։ Այս տեղ պետք է տե
ղադ րել տնից դպ րոց եր թու ղու գծա գի րը։ Կար ևոր է, որ նշ ված 
լի նեն վտան գա վոր տե ղե րը (խաչ մե րուկ նե րը, ան ցում նե րը և 
այլն) ։ Այս են թա բաժ նում տեղ են գտ նում ե րե խայի տան հաս
ցեն և քա ղա քի, գյու ղի, ա վա նի, փո ղո ցի ան վան պատ մա կան 
նշա նա կու թյու նը։ 

4) « Իմ ըն կեր նե րը». այս են թա բաժ նում տեղ կա րող են գտ նել 
հետ ևյալ խո րագ րե րը.

ա) « Իմ դա սըն կեր նե րը». տե ղադր վում են ըն կեր նե րի 
լու սան կար նե րը, տե ղե կու թյուն ներ նրանց հե տաքրք րու
թյուն նե րի, նա խա սի րու թյուն նե րի մա սին։ 

բ) « Իմ սի րե լի կեն դա նին». այս տեղ ան հրա ժեշտ է նկա
րել սի րած կեն դա նուն և գրել շա րադ րու թյուն նրա մա սին 
(ե թե չկա սի րե լի կեն դա նի, կա րե լի է նկա րել և գրել սի րե լի 
խա ղա լի քի մա սին)։

գ) « Իմ օգ նա կան նե րը». այս տեղ կա րե լի է գրել դա
սագր քում հան դի պած հե րոս նե րի մա սին՝ կազ մե լով մի 
փոք րիկ պատմ վածք կամ հե քի աթ, որ տեղ հան դես կգան 
այդ հե րոս նե րը։ 

5) « Իմ նա խա սի րու թյուն նե րը». ամ փո փում է ոչ մեծ պատ մու
թյուն ներ այն մա սին, թե ի նչ նա խա սի րու թյուն ներ ու նի ե րե
խան։ Այս տեղ կա րե լի է գրել սպոր տային խմ բակ նե րի պա
րապ մունք նե րի, այլ դպ րոց նե րում սո վո րե լու մա սին (ե րա
ժշտա կան, պա րային և այլն)։ 

6) « Իմ դպ րո ցը». պատ մու թյուն է դպ րո ցի և ման կա վարժ նե րի 
մա սին։ Ը նդգր կում է դպ րո ցի լու սան կա րը, նկա րագ րու թյու նը, 
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թե քա նի մարդ է սո վո րում, տնօ րե նի ա նուն–ազ գա նու նը, հիմ
նը, զի նան շա նը, ա վան դույթ նե րը և այլն։ 

7) « Իմ սի րե լի դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րը». ոչ մեծ գրա ռում
ներ են սի րե լի դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի մա սին, ո րոնք կա
ռուց ված են հետ ևյալ սկզ բուն քով. « Ինձ դուր է գա լիս, ո րով
հետև....»։ 

7. « Իմ տպա վո րու թյուն նե րը» բաժ նում ը նդ գրկ վում են այն ստեղ
ծա գոր ծա կան տնային աշ խա տանք նե րը, որ տեղ ներ կա յաց վում 
է ոչ մի այն կազ մա կերպ ված է քս կուր սի ա նե րի, հա ճա խած թատ
րոն նե րի, կի նո թատ րոն նե րի, ցու ցա հան դես նե րի, թան գա րան
նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը, այլև հնա րա վո րու թյուն են 
ունե նում ար տա հայ տե լու ի րենց տպա վո րու թյուն նե րը։ 

8. « Իմ հա ջո ղու թյուն նե րի սանդ ղա կը» բա ժինն ը նդ գր կում է վեր լու
ծու թյուն ներ ու սում նա ռու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ։ 

Դ րանք կա րող են լի նել հետ ևյալ ձևե րով.

•  դի տարկ ման թեր թիկ ներ, 

• ան հա տա կան ձեռք բե րում նե րի քար տեր տար բեր ա ռար կա նե րից,

•  կար դա լու տեխ նի կայի ա ճի զար գաց ման վե րա բե րյալ դի ագ րամ
ներ, 

• սո վո րո ղի ու սում նա ռու թյան մա կար դա կի բնու թա գի րը, 

• ինք նագ նա հատ ման թեր թիկ ներ, 

• սո վո րո ղի օ րա գի րը,

• ծ նող նե րին հաս ցե ագր ված հար ցա թեր թիկ ներ և այլն։

 
Այս բո լո րը նպաս տում են, որ պես զի ու սու ցի չը՝ 

 9 հետ ևի ե րե խա նե րի ա ռա ջըն թա ցին, 

 9 ո րո շի յու րա քան չյու րի զար գաց ման մո տա կա գո տին,

 9 ցույց տա մա ն կա վար ժա կան օգ նու թյուն յու րա քան չյուր ե րե
խային,
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 9 ձ ևա վո րի տա րա մա կար դակ ա ռա ջադ րանք նե րի գան ձա
տուփ ծրագ րային կոնկ րետ թե մա նե րի շուրջ,

 9 մ շա կի ան հա տա կան ստուգ ման տար բե րակ ներ,

 9  կա տա րի եզ րա հան գում ներ դա սա վանդ ման ո րա կի, ու սում
նա ռու թյան մա սին։ 

Այս զա նա զան թեր թիկ նե րի մի ջո ցով ու սու ցիչն ար ձա նագ րում է 
տվյալ փու լում ձևա վոր վող կա րո ղու թյուն նե րի ըն թա ցիկ գնա հա տա կան
նե րը։ Դրանք նպաս տում են, որ ա շա կեր տը տես նի իր ա ռա ջըն թա ցը և 
ձևա վո րի ի նք նաս տուգ ման և ի նք նագ նա հատ ման կա րո ղու թյուն ներ։ 
Ի սկ ու սուց չին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հետ ևե լու գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր ման, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծ
ըն թա ցին և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ժա մա նա կին ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կաուղղ ված շտ կում ներ։ 

9. « Աշ խա տանք ներ, ո րոն ցով ես հպար տա նում եմ» բաժ նում տե
ղադր վում են պատ վոգ րեր, շնոր հա կա լագ րեր, դիպ լոմ ներ և այլն։ 

10. «  Կար ծիք ներ և ցան կու թյուն ներ» բա ժինն ը նդ գր կում է թեր թիկ
ներ, որ տեղ դաս վարն ար տա հայ տում է իր կար ծի քը, ե րաշ խա
վո րու թյուն նե րը և ցան կու թյուն նե րը։ Յու րա քան չյուր ու սում նա
կան տար վա վեր ջում դաս վա րը գրում է ա շա կեր տի բնու թա գի րը։ 
Ի րենց կար ծիք նե րը, ցան կու թյուն նե րը կա րող են գրել նաև այլ 
ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րը, ըն կեր նե րը, ծնող նե րը և այլն։ Հենց 
ին քը՝ ա շա կեր տը, կա րող է գրել իր կար ծի քը, եզ րա հան գում նե րը 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին։ 

11. «  Բո վան դա կու թյուն» բա ժինն ը նդ գր կում է բա ժին նե րի ցան կը՝ 
ը ստ հեր թա կա նու թյան։ 
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5.8. ԻՆՉՈ՞Վ Է ԿԱՐԵՎՈՐՎՈՒՄ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, 
ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԱՅՆ

Թղ թա պա նա կը գնա հա տե լիս ե րե խա նե րը սո վո րում են վեր լու ծել ի րենց 
սե փա կան աշ խա տան քը, ձեռք բե րում նե րը, գնա հա տել ի րենց հնա րա վո
րու թյուն նե րը և տես նել դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման, ա վե լի բարձր 
ա ռա ջա դի մու թյան ձեռք բեր ման մի ջոց նե րը։ Նրանց ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյունն ի րենց աշ խա տան քի նկատ մամբ 
դառ նում է ա վե լի գի տակց ված։ Ա շա կեր տի ի նք նագ նա հա տա կա նը ի րա կան 
գնա հա տա կա նի կար ևոր մասն է։ Նա հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա շա
կեր տին քն նա դա տա բար վե րա բեր վե լու իր ա ռա ջըն թա ցին, վե րահս կե լու 
իր ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը և դրա ար դյունք նե րը։ 

Չա փա զանց կար ևոր է թղ թա պա նա կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում 
ծնող նե րի, ու սուց չի կող մից ը նտր ված փոր ձա գետ նե րի ակ տիվ մաս նակ
ցու թյունը։ Այս պի սով՝ ստեղծ վում է այս կամ այն բնա գա վա ռում ա շա կեր
տի ա ռա ջա դի մու թյան ամ բող ջա կան պատ կե րը։ 

Թղ թա պա նա կի նյու թե րի հի ման վրա հա վա քած գնա հա  տա կան նե րի 
ար դյուն քով կա տար վում են եզ րա հան գում ներ՝ 

1. սո վո րող նե րի հա մա պի տա նի և ա ռար կա յա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման հնար նե րի ձևա վոր ման, ի նչ պես նաև այն հիմ նա վոր գի տե
լիք նե րի մա սին, ո րոնք ա պա հո վում են կր թու թյան շա րու նա կա կա նու
թյան ա պա հո վու մը մի ջին դպ րո ցում, 

2. սո վո րե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման մա սին, ո րը են թադ րում է 
ի նք նա զար գաց ման կա րո ղու թյուն՝ ու սում նա ճա նա չո ղա կան և ու սում
նա գործ նա կան խն դիր նե րի ա ռա ջադր ման և լուծ ման նպա տա կով, 

3. ան ձի զար գաց ման հիմ նա կան ո լորտ նե րում ան հա տա կան ա ռա ջ
ըն թա ցի մա սին. դր դա պատ ճա ռային, ճա նա չո ղա կան, զգա յա կան, կա
մային, ի նք նադրս ևոր ման։ 

Թղ թա պա նա կի գնա հատ ման ձևը ո րո շում է ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի 
և ծնող նե րի հետ։ Դա կա րող է լի նել.

• ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում թղ թա պա նակ նե րի ցու ցա հան
դե սի ձևով (սո վո րող նե րի ցան կու թյամբ), 
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• ու սում նա կան տար վա վեր ջում շնոր հան դե սի ձևով (կա րող է անց
կաց վել դաս ղե կի ժա մին, ծնո ղա կան ժո ղո վին):

Թղ թա պա նա կը գնա հա տում է ու սու ցի չը (դաս վա րը)։ Ու սում նա կան 
տար վա ըն թաց քում ուսու ցիչն, ը ստ իր հայե ցո ղու թյան, կա րող է գնա հա
տել թղ թա պա նա կում ը նդ գրկ ված ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի կամ այլ 
բաժ նի աշ խա տանք նե րը, ե թե դրանք կապ ված են ու սում նա կան ո րո շա
կի խն դիր նե րի լուծ ման հետ (գր քի կամ թատ րո նի սեղ մագ րի, է քս կուր սի
այի մա սին գր ված ակ նար կի կազ մում, նա խագ ծի ար դյունք նե րի վե րա
բե րյալ հաշ վետ վու թյուն և այլն)։ 

Ու սում նա կան տար վա վեր ջում սո վո րող նե րը ցու ցադ րում են (կա րող 
են կազ մա կեր պել շնոր հան դես) ի րենց թղ թա պա նակ նե րի բո վան դա
կու թյու նը դաս ղե կի ժա մին կամ ծնո ղա կան ժո ղո վի, 4–րդ դա սա րա նի 
ա վար տին կազ մա կեր պած տո նա կան մի ջո ցառ ման ըն թաց քում։ 

Շ նոր հան դե սը կա րող են ներ կա յաց նել ի նչ պես ան հա տա պես, այն
պես էլ խմ բով՝ հետ ևյալ կերպ. 

• հա մա ռոտ բա նա վոր մեկ նա բա նու թյամբ, ո րը պետք է ար տա ցո լի 
սե փա կան մտ քերն ի նչ պես ներ կա յաց վող նյու թե րի, այն պես էլ իր 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ,

•  պաս տառ նե րի, պա տի թեր թե րի, ի նք նա շեն գր քե րի և այլ նի գոր
ծած մամբ, ո րոնք ար տա ցո լում են նրա ձեռք բե րում նե րը, զար գաց
ման և ու սում նա ռու թյան ա ճը և ու ղեկց վում են հա մա պա տաս խան 
մեկ նա բա նու թյամբ, 

• իր դպ րո ցա կան կյան քից վերց րած մի որ ևէ դե րային խա ղով, ո րն 
ար տա ցո լում է իր ի րա կան ա ռա ջըն թա ցը։ 

Թղ թա պա նա կի շնոր հան դե սի գնա հա տու մը սո վո րա բար կա տար
վում է սանդ ղակ նե րի մի ջո ցով։ «  Սանդ ղա կը գնա հատ ման հնար է, ձև, 
ո րը հա մադ րում է սո վո րող նե րի ը մբռն ման ո րա կը, հմ տու թյան աս տի
ճան նե րի տար բե րակ ման չա փա նիշ նե րը և ա ռա ջադ րան քի կա տար ման 
ո րա կը»2: Սանդ ղա կում կա րող են տեղ գտ նել հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը.

2. Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Ա. Արնաուդյան, 
Ա. Գյուլբուդաղյան, Ս. Խաչատրյան, Ս. Խրիմյան, Մ. Պետրոսյան, Երևան, 2004, 
Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատարակչություն:
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 9  ներ կա յաց վող նյու թի նպա տակ նե րի ո րո շում, 

 9 ձեռք բե րում նե րի հա մա ռոտ և բո վան դա կա լից ներ կա յա ցում, 

 9 ներ կա յաց ման ի նք նու րույ նու թյու նը, 

 9 ա շա կեր տի սե փա կան դիր քո րոշ ման ար տա ցո լում (ի նք նա
վեր լու ծու թյուն և ի նք նագ նա հա տում),

 9  կա տար ված դա տո ղու թյուն նե րի տրա մա բան վա ծու թյու նը և 
խոս քի մշա կույ թը, 

 9 թղ թա պա նա կի գե ղա գի տա կան ձևա վո րու մը։ 

Թղ թա պա նակն ի նք նագ նա հատ վում է հետ ևյալ կերպ. յու րա քան չյուր 
աշ խա տան քից հե տո ա շա կեր տը գրում է փոք րիկ ան դրա դարձ, թե ին
չու է այդ աշ խա տան քը կար ևոր, և ին չու է այն տե ղադ րել թղ թա պա նա կի 
մեջ։ Այն զար գաց նում է ա շա կեր տի՝ ան դրա դարձ, ի նք նա– և փոխս տու
գում կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը (քա նի որ ա շա կերտ նե րը կա րող են 
փոխս տու գում կա տա րել̀  ո րո շա կի չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան)։ 

Սանդ ղա կի մի ջո ցով թղ թա պա նա կը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել հետ ևյալ ման կա վար ժա կան սկզ բունք նե րը.

1. Ա շա կեր տի ա ռա ջա դի մու թյան ա ճի հետ ևու մը և գնա հա տումն 
ի րա կա նաց վում է ու սուց չի, հենց իր̀  ա շա կեր տի և ծնո ղի կող մից։ 

2. Ա նհ րա ժեշտ է գնա հա տել ոչ մի այն ա շա կեր տի ու սում նա կան 
ձեռք բե րում նե րը (գի տե լիք, կա րո ղու թյուն և հմ տու թյուն), այլև 
խն դիր նե րի լուծ ման նկատ մամբ գոր ծի մա ցա կան մո տե ցու մը։

3. Դպ րո ցա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում ա շա կեր տի ստեղ ծա
գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան դրս ևո րում նե րը պետք է գնա հատ
վեն այն պես, ի նչ պես գի տե լի քի գնա հա տու մը։ Ա նհ րա ժեշտ է, 
որ  ստեղ ծա գոր ծա կան դրս ևո րում նե րի գնա հա տա կա նը տան և՛ 
ու սու ցի չը, և՛ տար բեր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը, և՛ ծնող նե
րը։ Դրանք կա րող են լի նել ցու ցա հան դես ներ, մաս նակ ցու թյուն 
մր ցույթ նե րին և այլն։ Կար ևոր է, որ  ստեղ ծա գոր ծա բար մո տեց
մա նը զու գա հեռ գնա հատ վեն նաև մտա վոր, սո ցի ա լա կան և նա
խա ձեռ նո ղա կան դրս ևո րում նե րը. խե լա ցի հար ցե րը, լրա ցու ցիչ 
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ու սում նա կան նյու թե րի ո րո նու մը, հե տա քր քիր մտահ ղա ցում նե
րը, փոր ձե րը։ 

4. Չի կա րե լի գնա հա տել ա շա կեր տի ան ձնա կան ո րակ նե րը (աշ
խա տան քի տեմ պը, հի շո ղու թյան, ըն կալ ման, ու շադ րու թյան մա
կար դա կը)։ Գնա հատ վում է կա տար ված աշ խա տան քը, ոչ թե այն 
կա տա րո ղը։ 

Որ պես զի ծնող ներն էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ ծա նո թա նան թղ թա
պա նա կի բո վան դա կու թյա նը, կա րե լի է թղ թա պա նակն ու ղար կել տուն և 
ա ռա ջար կել նրանց կիս վել ի րենց տպա վո րու թյուն նե րով, ար տա հայ տել 
ի րենց կար ծի քը։ Կա րե լի է ա ռա ջար կել հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոնք ո ւղղ
ված են ծնող նե րին՝ հետ ևյալ հար ցե րով. 

• Ի՞նչ տպա վո րու թյու ն ստա ցաք թղ թա պա նա կից։ 

• Ի՞ն չը ձեզ զար մաց րեց ա շա կեր տի կա տա րած մեկ նա բա նու թյուն
նե րի մեջ։ 

• Ի՞ն չը ձեր մեջ հպար տու թյան զգա ցում ա ռա ջաց րեց։ 

• Ի ՞նչ կա րող եք ա նել, որ պես զի օգ նեք ա շա կեր տին հե տա գա յում։ 

• Որ քա նո՞վ են կո կիկ և տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ 
կազմ ված թղ թա պա նա կի նյու թե րը։ 

• Որ քա նո՞վ է ա շա կերտն ի նք նու րույն ստեղ ծել իր թղ թա պա նա կը։ 

• Որ քա՞ն հա ճա խա կի է նա խորհր դակ ցել ձեզ հետ։ 

• Ի՞նչ լրա ցու ցիչ նյու թեր, տեխ նո լո գի ա ներ է նա կի րա ռել իր թղ թա
պա նա կը ձևա վո րե լիս։ 

5.9. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ՝ ԻԲՐԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑԻ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ինչ պես նշ վեց, կր թա կան գոր ծըն թա ցում թղ թա պա նա կը գոր ծած վում 
է որ պես սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րի ար ձա նա գր ման մի ջոց, սո վո
րող նե րի կր թա կան գոր ծու նե ու թյան ա պա ցույց, ան հրա ժեշտ տե ղե կա
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տվու թյան հա վա քա ծու։ Այլ խոս քով՝ այն գոր ծադ րե լի է ի բրև ու սու ցա նող 
գնա հատ ման մի ջոց։ 

Թղ թա պա նա կի՝ որ պես չա փո րոշ չային պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րի գնա հատ ման մի ջո ցի կի րառ
ման ա ռա վե լու թյուն ներն ե ն՝

•  շեշ տադ րվում են չա փո րոշ չային հիմ նա կան պա հան ջի՝ հա մա պի
տա նի ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թա ցիկ վե րահս կո ղու
թյու նը և ստու գու մը,

•  հաշ վի են առ նվում սո վո րող նե րի քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ե րեք մա կար դա կով՝ խնդ րա հա րույց 
ի րա վի ճակ–ի մաս տա վո րում–ա նդ րա դարձ,

• հ նա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռվում օգ նե լու սո վո րող նե րին ո րո շե լու 
ուսում նա ռու թյան նպա տակ նե րը, ի րա կա նաց նե լու տե ղե կատ վու
թյան ակ տիվ յու րա ցու մը և խոր հե լու այն մա սին, թե ի նչ ի մա ցան 
ի րենք, 

• այն ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան գոր ծիք է, ո րի մի ջո ցով 
չափ վում են սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են 
կրթա կան ո րա կի կա տա րե լա գործ մա նը, 

• հ նա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռվում գնա հա տե լիս հաշ վի առ նե լու 
կրտսեր դպ րո ցա կան նե րի հա մա պի տա նի ու սում նա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

• են թադ րվում է ա շա կերտ նե րի և նրանց ծնող նե րի ակ տիվ ներգ րա
վու մը գնա հատ ման գոր ծու նե ու թյան մեջ։ 

5.10. Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ԾՆՈՂՆԵՐԸ 
ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 Ու սու ցի չը՝

•  խորհր դա տուն և օգ նա կանն է, ո րի գոր ծու նե ու թյան հիմ քում 
ընկած է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
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• ուղ ղոր դում է գոր ծու նե ու թյու նը հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով. կազ
մա կեր պում է ցու ցա հան դես ներ, սո վո րող նե րին տե ղե կաց նում է 
տար բեր տե սա կի և մա կար դա կի մր ցույթ նե րի մա սին, 

• ն պաս տում է սո վո րող նե րի ներգ րավ մա նը տար բեր տի պի գոր ծու
նե ու թյան մեջ, 

• ն պաս տում է դա սա րա նում թղ թա պա նա կի պահ պան մա նը, 

• հետ ևում է սո վո րող նե րի ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյա նը, 

• պա տաս խա նա տու է թղ թա պա նա կի գնա հատ ման գործ ըն թա ցի 
համար՝ ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով, 4–րդ դա սա րա նում կազ
մա կեր պում է սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րի շնոր հան դե սը, սո վո
րող նե րի և ծնող նե րի հետ մշա կում է թղ թա պա նա կի գնա հատ ման 
չա փա նիշ նե րը, 

• հաս տա տում է ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան ձեռք բե րում նե րի հա
վաս տի ու թյու նը (ար ձա նագ րում է հա մա պա տաս խան փաս տա 
թղթե րում)։

Ծ նող նե րը՝ 

• օգ նում են ի րենց ե րե խա նե րին հա վա քե լու թղ թա պա նա կի նյու թե
րը,

•  նյու թե րի հա վաք ման ըն թաց քում, որ քան հնա րա վոր է, ու շադ րու
թյուն են դարձ նում ի նչ պես ե րե խայի հա ջո ղու թյուն նե րի, ան պես էլ 
թե րու թյուն նե րի, խն դիր նե րի կամ ան հա ջո ղու թյուն նե րի վրա, օգ
նում են վե րաց նե լու դրանք,

• քն նար կում են ի րենց ե րե խա նե րի ձեռք բե րում նե րը, խրա  խու սում 
նրանց ջան քե րը, նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ դրանք դեռ այդ քան 
էլ տե սա նե լի չեն, 

• ու շադ րու թյան են ար ժա նաց նում ե րե խա նե րի ա ռա ջըն թա ցը որ ևէ 
աշ խա տան քում և ո ւղ ղոր դում նրա հե տա գա գոր ծու նե ու թյունն այդ 
աշ խա տան քում, 

• ա նընդ հատ կապ են պահ պա նում ու սուց չի հետ,
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•  հե տաքրքր վում են թե մա տիկ գրա վոր աշ խա տանք նե րի և կի ս
ամյա կային ամ փո փիչ գրա վոր աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րով։ 

Այս ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի մա սին ծնող նե րին պետք է տե ղե կաց նել 
ծնո ղա կան ժո ղով նե րի ըն թաց քում։ 

5.11. ԱՐԴՅՈ՞Ք ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՆԿԱՏՎԵԼ ԵՆ ՍԽԱԼՆԵՐ ԿԱՄ 
ՎՐԻՊՈՒՄՆԵՐ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑՈՒՄ 

Ս խալ 1: Խախտ վում է թղ թա պա նա կի ձևա վոր ման և նյու թե րի հա
վաք ման «  կա մա վո րու թյան» սկզ բուն քը, և ման կա վարժ նե րը փոր ձում են 
ը նդ գր կել նյու թեր՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու ե րե խա նե րի կար ծի քը։ Մե ծա
հա սակ նե րը հիմն վում են մի այն ի րենց կար ծի քի վրա և մտա ծում են, որ 
ե րե խայից ա վե լի լավ գի տեն, թե ի նչն է ան հրա ժեշտ ը նդ գր կել թղ թա
պա նա կում։ Խոր հուրդ ե նք տա լիս ո ւղ ղորդ վել մի այն «  կա մա վո րու թյան 
սկզբուն քով» (ա մե նից ա ռաջ հաշ վի առ նել ե րե խայի կար ծի քը)։ Երբեք 
չի կա րե լի պար տադ րել ե րե խային թղ թա պա նա կում նյու թեր տե ղադ րել։ 

Ս խալ 2: Թղ թա պա նա կի նյու թե րը ե րե խայի փո խա րեն հա վա քում 
են մե ծա հա սակ նե րը։ Այս դեպ քում թղ թա պա նա կի նյու թե րի հա վաք
ման աշ խա տան քով զբաղ վում է ոչ թե ին քը̀  ա շա կեր տը, այլ նրա « հ րա
հանգ նե րով» կամ նույ նիսկ «  պա հան ջով» ծնող նե րը կամ այլ բա րե կամ
ները։ Դպ րո ցա կա նը ցան կա նում է, որ իր թղ թա պա նա կը լա վը լի նի, բայց 
«  ժա մա նակ չու նի» դրա նով զբաղ վե լու։ Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ 
ա ռա ջին հեր թին՝ շատ ա շա կերտ ներ, ցա վոք, չու նեն ի նք նա վեր լու ծա կան 
և հա մա կարգ ման տար րա կան կա րո ղու թյուն ներ, և, ե րկ րորդ հեր թին՝ 
վա խե նում են, որ այն պես չեն կա րող ձևա վո րել թղ թա պա նա կը, ի նչ պես 
ան հրա ժեշտ է։ Խոր հուրդ է տր վում նյու թե րի հա վաք ման և ձևա վոր ման 
ըն թաց քում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել դպ րո ցա կա նին, բայց ե րբ ևի ցե 
նրա փո խա րեն չա նել ո չինչ։ Ա շա կերտն ին քը պետք է ջանք չխ նայի այդ 
գոր ծում, ո րով հետև կար ևոր է ոչ մի այն վերջ նա կան ար դյուն քը, այլև իր 
ձեռք բե րում նե րի ի մաս տա վոր ման գոր ծըն թա ցը։ Թղ թա պա նա կը ձևա
վո րե լիս պետք է պահ պա նել « ոս կե մի ջի նը» սկզ բուն քը. չի կա րե լի ա շա
կեր տին զր կել ի նք նու րույն նյու թեր ը նտ րե լուց, բայց նաև չի կա րե լի թող
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նել նրան ա ռանց ան հրա ժեշտ հո գե բա նա կան և գործ նա կան ա ջակ ցու
թյան։ 

Սխալ 3: Լրա ցու ցիչ կր թու թյան հա մա կար գի, հա սա րա կա կան այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա ռում։ Ման կա
վարժ նե րը, ծնող նե րը և ի րենք̀  ա շա կերտ նե րը, հաշ վի չեն առ նում լրա
ցու ցիչ մաս նա գի տա կան կր թու թյան հաս տա տու թյուն նե րի ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Այդ հաս տա տու թյուն նե րը ևս ի րա վունք ու նեն 
հանձ նե լու տար բեր դիպ լոմ ներ, կար ծիք ներ և ե րաշ խա վո րու թյուն ներ, 
ո րոնք ևս կա րող են ը նդ գրկ վել թղ թա պա նա կի մեջ։ Խոր հուրդ ե նք տա լիս 
թղ թա պա նա կը ձևա վո րե լիս հա ճա խա կի դի մել այդ հաս տա տու թյուն նե
րին. դա հնա րա վո րու թյուն կտա դուրս գալու դպ րո ցում կազ մա կերպ
ված օ լիմ պի ա դա նե րի, մր ցույթ նե րի և վիկ տո րի նա նե րի սահ ման նե րից, 
ո րոնց մաս նակ ցում են ոչ բո լոր ա շա կերտ նե րը, նույ նիսկ ե թե հա տուկ 
հե տաքրք րու թյուն ու նեն տվյալ ա ռար կայի նկատ մամբ։ 

Ս խալ 4: Թղ թա պա նա կի նյու թե րի հա վաք ման գոր ծըն թա ցը կրում է 
ձևա կան բնույթ։ Ծնող ներն ու ե րե խա նե րը կա րող են ներ քաշ վել յու ր օրի
նակ մրց ման մեջ՝ ա ռա վե լա գույն քա նա կով նյու թեր ը նտ րե լով թղ թա պա
նա կի հա մար, դրա նով ի սկ այն դարձ նե լով ձևա կան։ Բայց չէ՞ որ թղ թա
պա նա կի ձևա վոր ման ի մաս տը նյու թեր «  հա վա քե լու» կա րո ղու թյուն նե րի 
ցու ցադ րու մը չէ։ Խոր հուրդ է տր վում չհ րա պուր վել մեծ քա նա կով նյու թեր 
ը նտ րե լով, ա ռա վել ևս չմր ցել հա մա դա սա րան ցի նե րի հետ, չէ՞ որ կար ևո
րը ոչ թե քա նակն է, այլ̀  ո րա կը։ 

Ս խալ 5: Թղ թա պա նա կի մեջ տե ղադ րում են մի այն հա տուկ փաս
տաթղ թեր։ Տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման ըն թաց քում հա ճախ հե ղի նակ–
կազ մող նե րը նա խընտ րում են մի այն դիպ լոմ նե րը, վկա յա կան նե րը, շնոր
հա կա լագ րե րը և այլն, ո րոնք տր վում են կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
կող մից։ Խոր հուրդ է տր վում հաշ վի առ նել, որ այս գոր ծըն թա ցում կար ևո
րը դպ րո ցա կան նե րին ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րի և ձեռք բե րում նե րի 
ցու ցադ րումն է տար բեր կող մե րից։ Բա ցի դրա նից՝ ոչ բո լոր դպ րո ցա կան
ներն ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նեն ստա նա լու դիպ լոմ, շնոր հա կա լա
գիր և այլն։ Հետ ևա բար, թղ թա պա նա կի մեջ պետք է նե րա ռել այն պի սի 
նյու թեր, ո րոնք ներ կա յաց նում են ա շա կերտ նե րի ձեռք բե րում նե րը։ 
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Սխալ 6: Նյու թե րը հա վաք վում են մի այն ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ
վա ծում (1–ին դա սա րան, տար րա կան դա սա րան ներ, 9–րդ դա սա րան)։ 

Խոր հուրդ է տր վում չսահ մա նա փակ վել մի այն այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծով։ 

Ս խալ 7: Ա ռա վե լու թյուն են տա լիս թղ թա պա նա կի ար տա քին ձևա
վոր մա նը։ Ո րոշ ման կա վարժ ներ և ծնող ներ թղ թա պա նա կի ար տա քին 
ձևա վոր ման ա ռու մով ներ կա յաց նում են բարձր պա հանջ ներ։ Խոր հուրդ 
է տր վում չհ րա պուր վել նյու թե րի ար տա քին ձևա վոր մամբ։ Կար ևո րը բո
վան դա կու թյունն է և ոչ ար տա քին գե ղեց կու թյու նը։ 

5.12. ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ՞ ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ 
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ։ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵԼԻ Է ԴՐԱՆՔ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ

 Ու սու ցի չը սո վո րող նե րի և ծնող նե րի հետ ու սում նա կան տար վա 
սկզբից ո րո շում է շնոր հան դես նե րի կազ մա կերպ ման հա ճա խա կա նու
թյու նը և ձևը. դրանք կա րող են լի նել ցու ցա հան դե սի, ժո ղո վի, հար ցազ
րույ ցի, կլոր սե ղա նի և այլ ձևով։ Թվարկ ված յու րա քան չյուր ձև ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, և ու սու ցիչն ան հա տա պես կազ մա կեր պում  է 
թղ թա պա նա կի նա խա պատ րաս տա կան և կազ մա կերպ ման գործ ըն
թացը։ Չնա յած դրանց տար բե րու թյա նը՝ շնոր հան դե սի կազ մա կերպ ման 
հա մար պա րտա դիր է պահ պա նել մի քա նի պայ ման ներ։ Դրանք ե ն՝

1.  Նա խա պես մշա կել թղ թա պա նա կի և դրա շնոր հան դե սի գնա
հատ ման չա փա նիշ նե րը: 

2. Ո րո շել հրա վիր ված ան ձանց կազ մը։ Թղ թա պա նա կի շնոր հան
դե սը կա րող է ան ցկաց վել դա սա րա նա կան կո լեկ տի վի ներ սում 
ա ռանց հրա վեր նե րի (օ րի նակ՝ ըն թաց քում), կա րե լի է հրա վի րել 
ծնող նե րին, ով քեր ե լույթ են ու նե նում որ պես փոր ձա գետ (կիս
ամյա կի կամ ու սում նա կան տար վա վեր ջում), ի սկ 4–րդ դա
սա րա նի ա վար տին ստեղծ վում է հանձ նա ժո ղով, ո րի կազ մում 
ը նդգրկ վում են ման կա վարժ ներ, ծնող ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում 



են տար րա կան դա սա րան նե րի շր ջա նա վար տի ամ փո փիչ գնա
հա տա կա նը: 

3. Ամ բողջ ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում թղ թա պա նա կի շնոր
հան դե սը կա րող է ան ցկաց վել կա մա վոր սկզ բուն քով, ի սկ տար
վա վեր ջում պետք է մաս նակ ցեն բո լոր ա շա կերտ նե րը: 

4. Շ նոր հան դե սին ա շա կեր տը ներ կա յա նում է հա մա ռոտ բա նա վոր 
մեկ նա բա նու թյուն նե րով, ո րոնք պետք է ար տա հայ տեն նրա սե
փա կան մտ քե րը ներ կա յաց վող աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ: 

5. Ե լույ թի ժա մա նա կա հատ վա ծը ո րոշ վում է նա խա պես, ո րն էլ շնոր
հան դե սի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րից մեկն է։ 
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