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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

         Ժամանակակից կրթական համակարգում տեղի ունեցող խոշոր 

փոփոխությունների, նոր ուսումնական փորձի և ծրագրերի ներդրման վերջնական 

նպատակն է բարենպաստ պայմանների ստեղծումը անձի զարգացման համար՝ 

հաշվի առնելով նրա հետաքրքրությունները և ընդունակությունները: Սկզբնական 

ընդհանուր կրթության աստիճանին մաթեմատիկան հանդիսանում է 

աշակերտների՝ ճանաչողական համընդհանուր գործունեության զարգացման 

հիմքը: Այդպիսի գործունեությունը ներառում է ընդհանուր ուսուցողական 

գործողություններ, տրամաբանական գործողություններ, խնդիրների 

առաջադրման և լուծման գործողություններ:Բացի յդ մաթեմատիկայի 

գործողություններ:Բացի այդ մաթեմատիկայի դասընթացն օժտված է մեծ 

զարգացնող պոտենցիալով:  

        Ժամանակակից կրթական ստանդարտներում նշվում է, որ մաթեմատիկայի 

դասընթացի ուսումնասիրության արդյունքում աշակերտները տարրական 

ընդհանուր կրթության մակարդակում պետք է սովորեն նկարագրել առարկաների 

փոխադարձ տեղակայումը տարածության մեջ և հարթության վրա, ճանաչել, 

անվանել, պատկերել երկրաչափական պատկերներ, կատարել երկրաչափական 

պատկերների կառուցում ըստ տրված չափսերի կամ անկյունագծի օգնությամբ և 

այլն: 

          Մաթեմատիկան նպաստում է երեխաների մոտ մտածողության, 

հիշողության, ուշադրության, ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը: 

Իրական նախադրյալներ է ստեղծում իրական տարածական պատկերացումների 

ձևավորման համար:Այդպիսի ձևավորմանը նպաստում է մաթեմատիկական 

նյութի ուսումնասիրությունը, որը կապված է հանրահաշվային և թվաբանական 

նյութի հետ: Այդ նկատառումներից ելնելով ուսուցիչը ունի շատ կարևոր խնդիր՝ 

խթանել մաթեմատիկայի հանդեպ աշակերտների հետաքրքրությունը, 

նպատակաուղղված մանկավարժական աշխատանք կատարել նրանց հետ՝ 

ընդգծելու համար նրանց մաթեմատիկական ընդունակությունները , նպաստել 

այնպիսի իրավիճակի ստեղծմանը դասի ժամանակ, որում աշակերտները 

հետաքրքրություն և ստեղծագործություն կցուցաբերեն մաթեմատիկայի 

դասաժամերին:     

      Հենց այս նկատառումով եմ առաջնորդվել տվյալ հետազոտական աշխատանքի 

շրջանակներում, որի նպատակն է մշակել մեթոդական հանձնարարականներ 

դպրոցականների մոտ մաթեմատիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն 

խթանելու ուղղությամբ: 

Հետազոտության խնդիրներն են. 
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 Ուսումնասիրել հոգեբանական, մանկավարժական, մեթոդական 

գրականություն հետազոտության խնդրի շուրջ; 

 Ուսումնասիրել կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկական 

պատկերացումների ձևավորման առանձնահատկությունները; 

 Ուսումնասիրել և առանձնացնել այն գործոնները, որոնք նպաստում են 

աշակերտների մոտ մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրության 

ձևավորմանը; 

 Մշակել մեթոդական հանձնարարականներ դպրոցականների մոտ 

մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրության խթանման ուղղությամբ:  

Առաջադրված խնդիրների լուծման ընթացքում կիրառվել են այնպիսի 

մանկավարժական մեթոդներ և գործիքներ, ինչպիսիք են աշակերտների հետ 

գործնական աշխատանքի իրականացումը, աշակերտների թեստավորումը և 

անկետավորումը, ինչպես նաև վերլուծական մոտեցումներ, որոնք թույլ են տվել 

ընդհանրացնել ստացված տեղեկատվությունը և համապատասխան 

եզրահանգումներ կատարել ուսումնասիրվող խնդրի շուրջ: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

 

Ուսումնական որևէ հայեցակարգի հանդեպ ճանաչողական 

հետաքրքրությունը, որպես ուսումնասիրության առարկա, հանդես է եկել 

տարբեր ժամանակների մանկավարժների, հոգեբանների և այլ պրոֆիլի 

մասնագետների մոտ, ընդ որում յուրաքանչյուրն առաջարկել է նշված 

հասկացության իր մեկնաբանությունը և սահմանումը: 

Այսպես, օրինակ, ըստ Ա. Բելկինը, ճանաչողական հետաքրքրությունն 

իրենից ներկայացնում է անձի հատուկ ընտրողական ուղղվածությունը դեպի 

ճանաչման գործընթացը, որն արտահայտվում է այս կամ այն առարկայական 

ոլորտի հանդեպ (БелкинА.С. Ситуацияуспеха.Какеесоздать. М.: Просвещение, 

1991, էջ 62): 

       Ֆ. Գոնոբլինը մեկնաբանում է հետաքրքրությունը, որպես անձի ձգտումը 

ուշադրության կենտրոնում պահել որևէ առարկաներ, երևույթներ, որոնց մասին 

նա ցանկանում է տեղեկատվություն հավաքել և կիրառել դրանք 

գործնականում (ГоноболинФ.Н. Вниманиеиеговоспитание. М., 2002, էջ 45): 

        Գ.Շուկինան տալիս է ճանաչողական հետաքրքրության հետևյալ 

սահմանումը.     

<<Հետաքրքրությունը – դա հատուկ վերաբերմունք է շրջապատող 

իրականության որևէ առարկանրերի և երևույթների, որը բնորոշվում է 

հետևյալ առանձնահատկություններով՝ ընտրողականություն, 

ակտիվություն,իմաստային հագեցվածություն, զգացմունքայնություն>> 

Щукина Г.И. Петагогические проблемы формирования познавательных   

интересовучащихся. М.: Педагогика, 1989, էջ 14): 

        Լ. Ֆրիդմանը բնորոշում է ճանաչողական հետաքրքրությունը, որպես 

անձի՝ էմոցիոնալ երանգավորում ունեցող պահանջմունք, որն անցել է 

մոտիվացման փուլերով և անձի գործունեությանը հաղորդում է 

ակտիվություն,իմաստավորվածություն (Фридман Л.М.,Изучение личности 

учащегося и ученических   коллективов. М.: Просвещение, 1988, էջ 47): 

          Ինչպես կարող ենք նկատել, տարբեր հեղինակներ 

ճանաչողականհետաքրքրությունը մեկնաբանում են տարբեր դիրքորոշումներից և 

տեսակետներից,միաժամանակ չհասկանալով միմյանց, այլ լրացնելով բերված 

սահմանումները և մեկնաբանությունները:      

    Դասապրոցեսում, որևէ առարկայի նկատմամբ աշակերտների 

հետաքրքրության ձևավորումը, կայացումը և շարունակականությունը, հմուտ 

մանկավարժական գործողությունների միջոցով անընդհատ զարգանալով և 

ամրապնդվելով, դառնում է ուսման հանդեպ դրական վերաբերմունքի հիմքը, 
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ստեղծում է ուժեղ մոտիվացիոն դաշտ: Միաժամանակ, հարկավոր է նշել, որ 

հետաքրքրությունը կրում է որոնողական բնույթ: Դա նշանակում է, որ 

հետաքրքրության ազդեցության ներքո աշակերտը ձգտում է պատասխաններ 

փնտրել մշտապես առաջ եկող հարցերին, ընդ որում այդ գործընթացը կրում է 

բավականին ակտիվ բնույթ և ուղղեկցվում է մշտական ստեղծագործական 

աշխատանքով աշակերտի կողմից: Շատ կարևոր հատկանիշ է այն, որ 

հետաքրքրությամբ առաջնորդվող աշակերտը ցանկացած ուսումնական 

գործունեություն ծավալում է բարձր էմոցիոնալ ֆոնի վրա, ինչն էլ ավելի է նպաստում 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետությանը: Կարևոր է այն հանգամանքը, որ 

ճանաչողական հետաքրքրությունը ոչ միայն բերում է ուսումնական գործընթացի 

արդյունավետությանը, այլև խթանում է երեխայի հոգեկան գործընթացների՝ 

հիշողության, մտածողության, երևակայության, ստեղծագործականության, 

բարեհաջող ընթացքը:     

       Ճանաչողական հետաքրքրությունը-աշակերտի ուսումնական մոտիվացիայի 

կարևորագույն աղբյուրն է:Այն շատ մեծ ազդեցություն է թողնում առհասարակ 

ճանաչողական գործընթացի վրա:Այդ իսկ պատճառով ուսման ընթացքում 

դասավանդվող առարկայի հանդեպ հետաքրքրության խթանումը աշակերտների 

մոտ հանդիսանում է մանկավարժի կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Եվ 

մանկավարժը իր ձեռքի տակ ունի համապատասխան մեթոդական և ուսումնական 

հնարքների մի ամբողջական բանակ՝ այդ խնդիրն իրագործելու համար: Տվյալ 

գործընթացի ճիշտմանկավարժական կազմակերպման և նպատակաուղղված 

դաստիարակչական գործունեության ծավալման ընթացքում այս հատկանիշը 

կարող է դառնալ աշակերտի անձի կայուն մասը՝ հետագայում ուժեղ 

կառուցողական ազդեցություն թողնելով նրա ուսումնական և ցանկացած այլ 

գործունեությաքն արդյունավոտության վրա: 

         Ավանդական մանկավարժության մեջ գոյություն ունի մի դրույթ, ըստ որի 

«ուսուցչի մահացու մեղքն է ձանձրալի լինելը»: Այս պնդումը կարելի է մենկաբանել 

որպես ուսուցչի մանկավարժական գործունեության բնորոշում, ըստ որի ուսուցիչը 

ինքը պետք է կարողանա բավականին գրավիչ և հետաքրքիր եղանակով մատուցել 

աշակերտներին ուսուցանվող նյութը՝ նրանցից համապատասխան արձագանքի 

արժանանալու համար (Актуальныевопросыформированияинтересавобучении / 

Подред. Г. И. Щукиной. М.: Просвещение, 1984, էջ 36): Աշակերտների մոտ 

գործնական աշխատանքով հետաքրքրության խթանումը իրականացվում է մի 

շարք կարևոր հանգամանքների հիման:      

               Դրանցից առաջնայինը և հիմնականը հանդիսանում է դասի ժամանակ 

ուսուցչի կողմից համապատասխան իրավիճակների ստեղծումը, որոնց 
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պարագայում աշակերտներին առաջարկվում են առաջադրանքներ, որոնք 

կապված են գործնական խնդիրների լուծման պատասխանների որոնման 

մտահանգումներ կատարելու հետ: 

                 Այսինքն, աշակերտների գործնական աշխատանքով հետաքրքրության 

խթանման գործում առաջին կարևոր նախապայմանն է համապատասխան 

իրավիճակի ստեղծումը, երբ աշակրտը պետք է դրսևորի իր մտածողության 

ունակություններն, ինքնուրույն աշխատանք կատարի՝ առաջադրված հարցերին 

պատասխանելու համար: Երկրորդ նախապայմանն է մանկավարժի կերպարը և 

նրա դասավանդման ոճը, ինչպես նաև նրա կողմից ընտրված դասավանդման 

մեթոդները և կիրառվող գործիքները: 

        Ուսումնական բարենպաստ մթնոլորտը աշակերտին բերում է այն ապրումնրը, 

որոնց մասին ժամանակին գրել է Բ.Կուզնեցովը ասելով, որ յուրաքանչյուր անձին 

բնորոշ է ցանկությունը լինել ավելի խելացի և ավելի առաջադեմ ուսման մեջ 

(Кузнецов Б.Н. Воспитание интереса к изучению математики в школе. Иркутск, 1989): 

Հենց այս ձգտման շնորհիվ է, որ աշակերտները կարողանում են վեր բարձրանալ 

են ամենից, ինչ արդն ունեն և ձգտել նոր բարձունքների, միաժամանակ 

բավարարելով սեփական ինքնագնահատականի բարձրացման պահանջը: Եվ այս 

գործընթացի հաջող ելքի պարագայում աշակերտի մոտ ձևավորվում է կայուն 

զգացմունքային հիմք՝ նոր գիտելիքների ձեռք բերման համար: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

        Հետաքրքրության խթանումը ուսումնական գործընթացում առանցքային 

նախապայման է աշակերտների հաջող ուսումնառության համար: Եվ այս փաստը 

վերաբերում է յուրաքանչյուր առարկայի, որը աշակրտներն անցնում են դպրոցում: 

Առանց հետաքրքրության որևէ գիտելիք կայուն և մնայուն դիրքեր չի զբաղեցնի 

երեխաների գիտելիքների շտեմարանում, այլ պարզապես կկրի դրվագային բնույթ: 

Իհարկե, հաջող և լիարժեք ուսումնառությունը կախված է բազմաթիվ գործոնների 

փոխազդեցություններից և փոխադարձ կապվածություններից:      

   Սակայն հետաքրքրությունն այդ գործոնների շարքում հատուկ տեղ է 

զբաղեցնում, որպես աշակերտների արդյունավետ ուսումնական գործունեության 

գրավական: Հետաքրքրության խթանումը այն ուսումնական խնդիրներից է, որը 

պետք է միշտ գտնվի ուսուցչի ուշադրության կենտրոնում: Ուսուցիչը պետք է 

մշտապես կիրառի արդյունավետ միջոցներ՝ աշակերտների հետաքրքրվածության 

մակարդակը բարձրացնելու կամ, գոնե, չնվազեցնելու համար, քանի որ հակառակ 

դեպքում չի կարողանա ապահովել դասարանում սովորող աշակերտների 

գիտելիքների համապատասխանությունը չափորոշչային ստանդարտներին: 

       Եվ սա հատկապես ճիշտ է այնպիսի սպեցիֆիկ և յուրահատուկ առարկայի 

դասավանդման պարագայում, ինչպիսին է մաթեմատիկան: Հայտնի է, որ ամեն 

երեխա չէ, որ ունի մաթեմատիկական հակումներ, յուրաքանչյուրին չէ, որ 

մաթեմատիկական խնդիրների և վարժությունների լուծումը հեշտ է տրվում: Եվ 

այդպիսի աշակերտների շրջանակներում հետաքրքրության պակասը առարկայի 

նկատմամբ կարող է անդառնալի հետևանքների բերի՝ ուսումնառության հետագա 

տարիների համար, քանի որ այս առարկան մեխանիկորեն դուրս կմնա աշակերտի 

ուշադրության կենտրոնից: Չափազանց կարևոր նախապայման է նաև 

ուսումնական գործընթացի դրական զգացմունքային տոնուսը աշակերտների մոտ: 

Ուսման բարենպաստ էմոցիոնալ մթնոլորտը պայմանավորվում է երկու կարևոր 

հանգամանքներով՝ ուսումնական գործունեության և աշակերտի շփումների 

որակի հետ: 

       Ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք հնարավորություն 

են տալիս ուսուցիչներին արդյունավետ կերպով ազդեցություն թողնել 

աշակերտների այս կամ այն ուսումնական որակների և հատկանիշների վրա: 

Օրինակ, համագործակցության սկզբունքների կիրառումը, խաղային միջոցները, 

ՏՀՏ միջոցների կիրառումը, գործնական աշխատանքները,հարցադրումների 

մեթոդը և բազմաթիվ այլ միջոցներ: Տվյալ հետազոտական աշխատանքի 
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շրջանակներում հետազոտողը նպատակ է ունեցել խթանել աշակերտների 

հետաքրքրությունը մաթեմատիկա առարկայի նկատմամբ՝ կիրառելով 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և դասավանդման մեթոդներ: Ելնելով այս 

նպատակից, նրա առաջ են բերվել մի շարք խնդիրներ և գործնական 

առաջադրանքներ հետազոտողին.  

 Պրակտիկ միջավայրում փորձարկել ժամանակակից մեթոդների՝ 

համագործակցություն, խաղ, ՏՀՏ մտագրոհ աշխատանքները, 

հարցադրումների մեթոդը և այլն, կիրառությունը մաթեմատիկայի 

դասաժամին: 

 Արձանագրել իրականացված փորձնական դասաժամի առավելությունները 

և թերությունները՝ ուսումնասիրվող խնդրի համատեքստում; 

 Համեմատական վերլուծություն իրականացնել ավանդական և 

ժամանակակից մեթոդներով անցկացված դասերի արդյունքների միջև՝ 

շեշտադրելով աշակերտների կողմից հետաքրքրության դրսևորումը դասի 

նկատմամբ: 

Նախքան բուն հետազոտական գործընթացին անցնելը, հետազոտողը առաջ է 

քաշել այն վարկածը, որ ժամանակակից դասավանդման մեթոդների և 

մանկավարժական միջոցների /դիդակտիկ խաղեր, տեսադասեր, 

սահիկահանդեսներ, հետաքրքրաշարժ խնդիրների լուծում խաղային 

եղանակներով և այլն/ կիրառումը զգալի առավելություն ունի ավանդական 

դասավանդման մեթոդիկաների հետ համեմատած, և դրանք նպաստում են 

աշակերտների հետաքրքրության խթանմանը մաթեմատիկա առարկայի հանդեպ: 

Այս իջոցների կիրառումը հատուկ նշանակություն ունի հենց մաթեմատիկա 

առարկայի դասավանդման պայմաններում, քանի որ այստեղ առաջնային է ոչ թե 

ուսումնառության վերջնական արդյունքը, այլ ուսումնառության ընթացքում 

աշակերտի ցուցաբերած ակտիվությունը և հետաքրքրությունը առարկայի 

նկատմամբ: 

       Հետազոտությունը կատարվել է բնականոն ուսումնական միջավայրում՝ 

աշակերտների սովորական դասարանային պայմաններում: ՈՒսումնասիրություն 

օբյեկտն է հանդիսացել հենց այն դասարանը, որտեղ իրականացվել են 

հետազոտական դասաժամերը: 

        Տվյալ հետազոտական աշխատանքի շրջանակներում իրականացվել է 

ընդգրկված դիտարկում ուսուցչի կողմից, այսինքն, հետազոտող ուսուցիչը, 

շեշտադրելով դասավանդման գործընթացի խնդրահարույց սպեկտները և 

ուսումնասիրելով դրանք դասարանի ներսում, միաժամանակ հանդիսացել է այդ 
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գործընթացի անմիջական մասնակիցը, համագործակցության մեջ է եղել 

աշակերտների հետ փորձնական դասաժամերի ընթացքում: 

         Տվյալների հավաքագրման հիմնական մեթոդներ են հանդիսացել՝ 

դիտարկումը և աշակերտների անկետավորումը՝ հետաքրքրության մակարդակը 

պարզելու համար: Հետազոտության ընթացքում իրականացվել է երեք 

փորձնական դասաժամ, ընդ որում առաջինը՝ ավանդական մեթոդների 

կիրառմամբ, մյուս երկուսը՝ ներգրավելով դասավանդման ժամանակակից 

տեխնիկաներ, կիրառելով հարցադրումների մեթոդը, զույգերով աշխատանքը, 

քննարկումներ և այլ հետաքրքրաշարժ առաջադրանքներ աշակերտների համար: 

Հետազոտության ընթացքը 

        Դասը անցկացրել եմ 6-րդ դասարանում, որտեղ սովորում են 16 աշակերտ: Դասի 

թեման էր տոկոսների վերաբերյալ խնդիրների լուծում: Նպատակը զարգացնել տոկոս 

կիրառելու հմտությունները: Արդյունքում աշակերտները կկարողանան լուծել տոկոսի 

վերաբերյալ խնդիրներ: 

        Առաջին դասաժամին նպատակ էի առաջ քաշել՝ արձանագրել ուսումնասիրվող 

դասարանում աշակերտների հետաքրքրվածության աստիճանը մաթեմատիկա 

առարկայով և դասի ժամանակ ներկայացվող նյութով՝ կիրառելով դասագիրքը: 

Դասաժամը անցել է հիմնականում ըստ դասապլանի, որևէ ոգևորություն չի նկատվել 

դասարանի զգալի հատվածի կողմից, ուշադիր և ակտիվ էին հիմնականում այն 

աշակերտները, ում մոտ ստացվում է այս առարկայի արդյունավետ յուրացումը, ով 

նախապատվություն ունի մաթեմատիկայի հանդեպ: Մեկ աշակերտ չափազանց պասիվ 

էր և չէր ցուցաբերում որևէ հետաքրքրություն ուսումնասիրվող թեմայի շուրջ,երկուսը 

դժվարությամբ էին համագործակցում և արձագանքում էին ուսուցչին միայն նրա 

անիջական հարցից հետո: Առաջին ավանդական մեթոդով իրականացված դասի 

ավարտին աշակերտներին առաջարկվել եմ լրացնել փոքր հարցաթերթ՝ մաթեմատիկա 

առարկայի հանդեպ հետաքրքրությունը պարզելու համար: Հարցերն են` 

 Սիրու՞մ եք մաթեմատիկա  առարկան: 

 Ինչքանո՞վ է հետաքրքիր մաթեմատիկա  առարկան: 

 Ինչքանո՞վ էր հետաքրքիր այսօրվա դասը: 

 Կցանկակայի՞ք մաթեմատիկայի դասաժամերը շատ լինեին: 

         Առաջին դասի արդյուքներով հետաքրքրության մակարդակը բավականին ցածր էր: 

Հաջորդ հետազոտական դասի ընթացքում աշակերտների հետաքրքրությունը խթանելու 

նպատակով կիրառել եմ մի շարք մեթոդներ և տեխնիկական հնարքներ: 

Մասնավորապես, նոր նյութի բացատրման ժամանակ աշակերտներին առաջարկվել է 
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զուգահեռ լուծել խնդիրներ՝ անհատական, թուղթ գրատախտակով,այնուհետև 

զույգերով,որից հետո քննարկելով և համագործակցություն ծավալելով թեմայի շուրջ: 

          Աշխատանքը կրել է հիմնականում գործնական բնույթ, որտեղ աշակերտները 

ներգրավված են եղել իմ համապատասխան ուղղորդման արդյունքում:  

       Երրորդ հետազոտական դասը նույնպես ընթացել է հիմնականում ըստ դասապլանի: 

Նյութը ներկայացրել և բացատրելեմ կիրառելով հարցադրումների մեթոդը, թուղթ 

գրատախտակը, հետո դասարանում հանձնարարել եմ զույգերով աշխատանք, որը նրանք 

պետք է կատարեին համագործակցելով միմյանց հետ, ընդ որում առաջադրանքը առավել 

շուտ կատարած զույգը հնարավորություն էր ստանում կատարել ևս մեկ առաջադրանք: 

Այսպիսով, դասարանում ստեղծվել էր ընդհանուր համագործակցային մթնոլորտ և առողջ 

մրցակցային պայմաններ զույգերի միջև: Առաջադրանքը կատարելուց հետո 

յուրաքանչյուր զույգ պետք է հանդես գար իր կատարած աշխատանքով և պատասխաներ 

ուսուցչի ուղղորդիչ հարցերին: Այս դասի ընթացքում նկատվեց աշակերտների զգալի 

ակտիվությունը և ձգտումը առավել արդյունավետ կերպով կատարել առաջադրանքները: 

Նաև այս պայմաններում կարևոր էր ուսուցչի ակտիվ ներգրավվածությունը 

դասապրոցեսում, ով հայտորոշիչ և ուղղորդիչ հարցադրումներով ակտիվացնում էր 

աշակերտներին, խթանելով նրանց կողմից առավել մեծ հետաքրքրություն առարկայի 

հանդեպ, քան նախկինում էր: 

          Այսպիսով, երրորդ հետազոտական դասի արդյունքում աշակերտները 

մեծամասամբ մասնակցում էին դասապրոցեսին, կատարում էին առաջադրանքները, 

առավել թույլ և չկողմնորոշվող աշակերտները զույգեր էին կազմել առավել բարձր 

առաջադիմություն ունեցող աշակերտների հետ՝ արդյունավետ համագործակցության 

համար: 

           Երրորդ հետազոտական դասի ավարտին աշակերտներին բաժանել եմ նույն 

հարցաթերթը և ստացված արդյուքները բավականին գոհացուցիչ էին, քանի որ պատկերը 

զգալի կերպով փոխվել էր, աշակերտների հետաքրքվածությունը առավել բարձր էր: Սա 

թույլ է տալիս խոսել այն մասին, որ նորարական մեթոդների կիրառումը դասի ժամանակ, 

զույգերով աշխատանքի խթանումը, առաջադրանքների լուծման հետաքրքիր 

տարբերակների ներկայացումը, ինչպես նաև մաթեմատիկա առարկայի կապակցումը 

իրական կյանքի դրվագների, իրական փորձի հետ թույլ է տալիս զգալի կերպով 

աշակերտների մեջ հետաքրքրություն սերմանել մաթեմատիկայի հանդեպ: Քանի որ 

այսպիսի գործնական աշխատանքների ընթացքում աշակերտները աստիճանաբար 

հասկանում են, որ այս առարկան սերտորեն կապված է իրենց շրաջպատի հետ, 

մաթեմատիկական տարրական գիտելիքները անհրաժեշտ են մարդուն յուրաքանչյուր 

քայլափոխին: 
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          Ի՞նչ կլիներ, եթե մաթեմատիկան չլիներ: Դերձակները հագուստներն այլ չափսերի 

կկարեին, կահույքը կլիներ ոչ  հարմարավետ,չէինք կարողանա գնումներ կատարել, 

բանկերն ու բանկային հաշիվները գոյություն չէին ունենա, ոչ մի մրցություն իմաստ չէր 

ունենա, եթե հաշվարկներ չլինեին, ու կյանքում ինչ-որ օրինաչափություն հաստատ 

կխախտվեր:  
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ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

          Այսպիսով, գործնական աշխատանքի ընթացքում ելնելով մեր առաջադրած 

նպատակից և հիմնական հետազոտության վարկածից, հանգել ենք հետևյալ 

եզրակացությունների,որ հետաքրքրության խթանումը մաթեմատիկա առարկայի 

հանդեպ բավականին բարդ գործընթաց է, քանի որ այն պայմանավորված է ոչ միայն 

մանկավարժական գործընթացով, այլև աշակերտի անձնային հատկություններով և 

հակումներով տվյալ առարկայի հանդեպ: Յուրաքանչյուր աշակերտ չի, որ կարող է 

արդյունավետ վերջնարդյունքի հասնել մաթեմատիկայի ոլորտում: Սակայն, միևնուն 

ժամանակ, պետք է հիշել, որ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքները անհրաժեշտ 

են մարդուն նաև առօրյա կյանքում: 

        Մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրության խթանումը մանկավարժական կարևոր 

խնդիրներից է, որը գտնվում է ուսուցիչների ուշադրության կենտրոնում: Այս գործընթացը 

անհրաժեշտ է իրականացնել նորարարական մեթոդների կիրառմամբ, քանի որ 

ավանդական մեթոդները, որպես կանոն, չեն արդարացնում իրենց այն աշակերտների 

պարագայում, ում մոտ զգացվում է ուշադրության և հետաքրքրվածության պակաս այս 

առարկայի նկատմամբ՝ ելնելով դրա առանձնահատկություններից: 

        Տվյալ հետազոտական աշխատանքի ընթացքում դիտարկվել է այս խնդրի լուծման 

նոր մոտեցում, որը կայանում է նորարարական մեթոդների կիրառման մեջ: 

Մասնավորապես, հետազոտական աշխատանքի ընթացքում գործածվել են այնպիսի 

մեթոդներ, ինչպիսիք են համագործակցությունը դասի ընթացքում ուսուցիչ- աշակերտ և 

աշակերտ-աշակերտ ձևաչափով, ինչպես նաև գործնական աշխատանքների լայն 

կիրառությունը զույգերի համագործակցության պայմաններում: Նշված մեթոդների 

կիրառությունը զգալի դրական արդյունքներ է տվել հետազոտական դասերի ընթացքում՝ 

բավականին մեծ հետաքրքրություն խթանելով աշակերտների մոտ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

 

 

Ամիս, ամսաթիվ - 04.10.2021 

 

Առարկան, դասարանը -Մաթեմատիկա 6 

 

Դասի թեման –Տոկոսների վերաբերյալ վարժությունների 

լուծում 

Նպատակը -Վարժությունների միջոցով ամրապնդել տոկոսներ թեման:  

 

Իմանալ տոկոսների վերաբերյալ խնդիրների լուծում: 

 

Մատուցվող նյութի բովանդակությունը – Վարժությունների 

լուծում  

Դասի ընթացքը՝ 

Սկիզբ-Տնային աշխատանքների ստուգում,քննարկում: 

Խթանման փուլ- Ձևակերպել տոկոսի սահմանումը: Ո՞րն է տոկոս: Գրատախտակին լուծել 

տոկոսների վերաբերյալ վարժություններ 146-150 առաջադրանքներ: Բերեն առօրյա 

կյանքից օրինակներ տոկոսի վերաբերյալ:  

Կշռադատում-Զրույց ինչ սովորեցին այսօր, կարող են հետագայում կիրառել այն: 

 

Գնահատում և տնային աշխատանքների հանձնարարում վարժ.151,152: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

Աշակերտների անկետավորման հարցաթերթիկ 

 

 

1. Սիրու՞մ եք մաթեմատիկա առարկան: 

 

2. Ինչքանո՞վ է հետաքրքիր մաթեմատիկա առարկան: 

 

3. Ինչքանո՞վ էր հետաքրքիր այսօրվա դասը: 

 

4. Կցանկանայի՞ք մաթեմատիկայի դասաժամերը շատ լինեին: 

 

 

 

 

 

 


