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Ներածություն 

 

    Ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ «Ես եւ շրջակա աշխարհը» 

ուսումնական առարկան «Բնական գիտություններ» եւ «Հասարակական 

գիտություններ» ուսումնական բնագավառները ներկայացնող ինտեգրված պետական 

պարտադիր առարկա է երկրորդից չորրորդ դասարանների համար: Յոթից տասը 

տարեկան հասակը լավագույն տարիքն է փոխըմբռնման, համագործակցության, 

մարդու իրավունքների հիմնախնդիրները հասկանալու համար: Դա մարդու 

կյանքում սոցիալական ինքնագիտակցության աճի ժամանակաշրջանն է, եւ 

անհրաժեշտ է, որ հենց այս տարիքում ուսումնական գործընթացում քննարկման 

հիմնական թեմա դառնան յուրաքանչյուրի նկատմամբ արդարացի վերաբերմունքի, 

սեփական արժանապատվության զգացումի, հանդուրժողականության, շրջապատի 

մարդկանց նկատմամբ բարյացակամության ձեւավորմանն ուղղված հարցերը: 

Երեխայի համար շատ կարեւոր է հենց այս տարիքում ընդունված լինել կոլեկտիվի 

կողմից, լինել նրա լիիրավ անդամը: 

    Հանրակրթության նպատակների եւ կրթական բարեփոխումների խնդիրների 

տեսանկյունից կարեւոր է առարկայի բովանդակության մեջ այնպիսի թեմաների 

ներառումը, որոնք կապահովեն երեխայի՝ որպես աճող անհատականության 

սոցիալականացման, ինչպես նաեւ աշխարհաճանաչման եւ մարդկային 

հասարակության նկատմամբ սեփական դիրքորոշումը եւ հարաբերությունները 

ճշտելու, դրա միջոցով դեպի իրավական պետություն տանող ճանապարհի առաջին 

քայլերն անելու, իր երկրի արժանավոր քաղաքացի դառնալու համար անհրաժեշտ 

պայմանների ստեղծումը: 
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Գլուխ 1. 

Առարկայի նպատակը 

    «Ես եւ շրջակա աշխարհը» ուսումնական առարկայի շրջանակներում բնության 

տարրերի ու երեւույթների ուսումնասիրությունը, սովորողի աշխարհայացքի 

համակարգված ձեւավորմանը զուգահեռ, պետք է հնարավորություն ընձեռի բնության 

մեջ, դասարանում կամ տանը դիտումների, փորձերի եւ այլ տարաբնույթ գործնական 

աշխատանքների միջոցով սովորողի մեջ զարգացնելու hանրակրթության պետական 

չափորոշչով սահմանված ճանաչողության մեթոդները: Բնության անկենդան եւ 

կենդանի տարրերի, մարդու, Երկիր մոլորակի` որպես մարդկության ընդհանուր տան, 

ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է իրականացնել` 

ա) սովորողի շրջապատում (տուն, բնակավայր, բնական լանդշաֆտ) դիտվող 

բնության տարրերի եւ երեւույթների դիտարկումների, պարզունակ փորձերի 

նկարագրության, 

բ) սովորողի կողմից սեփական օրգանիզմը ճանաչելուն, առողջության պահպանմանը 

եւ անվտանգ կենսագործունեություն ծավալելուն ուղղված ուսումնական 

գործունեության տեսակների իրականացման, 

գ) իր շրջապատը հետազոտելու տարրական կարողությունների ու դրանց 

վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումների կատարման ապահովման, 

դ) Հայաստանի բնության բազմազանության, բնական ու հասարակական օբյեկտների 

ու երեւույթների վերաբերյալ տարրական գիտելիքների ձեւավորման, 

ե) մայրցամաքների հայտնագործման ու հետազոտության մասին պատմությունների 

միջոցով: 

    Տարրական դպրոցի երկրորդից չորրորդ դասարաններում «Ես եւ շրջակա 

աշխարհը» առարկայի նպատակն է. 
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•սովորողներին ծանոթացնել իրենց շրջապատող աշխարհին, այնտեղ կատարվող 

բնական-հասարակական երեւույթներին ու օբյեկտներին, մարդկային 

հարաբերություններին, 

•սովորեցնել ճանաչել սեփական օրգանիզմը, ծանոթացնել օրգանիզմի խնամքի եւ 

հիգիենայի հիմնական կանոններին, 

•սովորեցնել արդյունավետ հաղորդակցվել եւ համագործակցել ուրիշ մարդկանց հետ, 

նրանց մոտ ձեւավորել իրենց եւ շրջակա աշխարհը ճանաչելու հմտություններ, 

• նպաստել սեփական արժանապատվության զգացումի, հանդուրժողականության, 

շրջապատի մարդկանց նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքի ձեւավորմանը, 

•օգնել դառնալու աշակերտական կոլեկտիվի լիիրավ անդամ, ձեւավորել եւ 

զարգացնել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, սեփական արարքները 

վերահսկելու, դրանց համար պատասխանատու լինելու գիտակցություն 

• նպաստել աշակերտների ինքնադրսեւորման ու ինքնարտահայտման 

հմտությունների ձեւավորմանը, 

•ձեւավորել առողջ ապրելակերպին նպաստող վարքագիծ, բնության հանդեպ 

հոգատար վերաբերմունքի անհրաժեշտության գիտակցում, 

•նպաստել սեփական երկրի պատմամշակութային արժեքների ժառանգորդը լինելու 

գիտակցմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


 

Գլուխ 2. 

2.1. Ուսումնական գործունեության տեսակները և 

արժեհամակարգը 

 

    Ուսուցման գործընթացում, կախված թեմայից, դասի նպատակից, դասարանից, 

սովորողների առանձնահատկություններից, առկա հնարավորություններից եւ այլ 

հանգամանքներից, տվյալ դասի կամ դասի առանձին հատվածի համար ըստ 

նպատակահարմարության կարող են ընտրվել ուսումնական գործունեության 

հետեւյալ տեսակները. 

•խաղերի, մրցույթների, հանդեսների անցկացում, 

•բանավեճերի, քննարկումների, դերային խաղերի կազմակեպում, 

•իրավիճակների դիտարկում եւ արդյունքների վերլուծում, 

•հաշվետվությունների պատրաստում, ներկայացում, 

•նոր տեխնոլոգիաների, համակարգչային ծրագրերի օգտագործում, 

•անհատական եւ խմբային, ինքնուրույն եւ համագործակցային աշխատանքների 

կատարում: 

•լուսաբանում ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ աշակերտների կողմից, 

•երեւույթների դիտարկում, մեկնաբանում, տեղանքի ուսումնասիրում, 

իրադրությունների հետազոտում, 

•նկարների, ֆիլմերի դիտում, քննարկում, ուսումնական ձեռնարկների եւ այլ 

աղբյուրների ուսումնասիրում, գործնական եւ փորձնական աշխատանքների 

կատարում, 

•գրաֆիկական աշխատանքների կատարում, 

•ստեղծագործական աշխատանքների կատարում, ներկայացում: 

    «Ես եւ շրջակա աշխարհը» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում սովորողը  
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պետք է` 

•հետաքրքրասիրություն հանդես բերի աշխարհի նկատմամբ` իր ողջ 

բազմազանությամբ, 

•հանդուրժող եւ բարյացակամ վերաբերմունք դրսեւորի այլ մշակույթների 

նկատմամբ, 

•հոգատար լինի կենդանի էակների հանդեպ, 

•գիտակցի բնական պաշարների սահմանափակ լինելը, խնայողական վերաբերմունք 

ունենա բնական պաշարների հանդեպ, 

•սիրի բնությունը, գնահատի նրա գեղեցկությունը, 

•պատասխանատու վարքագիծ ունենա բնության հանդեպ, 

•սիրի հայրենիքը, պատասխանատու վարքագիծ ունենա հայ- 

րենիքի հանդեպ, 

•կարեւորի իր հայրենիքի պատմամշակութային արժեքները, 

•լինի ընկերասեր, կարեւորի փոխօգնությունն ու համագործակցությունը, 

•գնահատի ուրիշների աշխատանքը եւ հաջողությունները, 

•կարեւորի բարեկիրթ հաղորդակցման դերը միջանձնային հարաբերություններում, 

կարողանա համագործակցել 

•լինի ազնիվ, արդարամիտ, բարի, պարտաճանաչ, պատաս- 

խանատու, 

•չհանդուրժի կեղծիքը, իրավունքների ոտնահարումը եւ անարդարությունը, 

•գիտակցի սեփական կարծիքը հստակ ձեւակերպելու, ուրիշներին հասկանալու 

անհրաժեշտությունն ու կարեւորությունը փոխըմբռնման համար: 

    Ներկայացվող պահանջներն արտահայտվում են սովորողի` որպես անձի եւ 

քաղաքացու ցուցաբերած վերաբերմունքի, դիրքորոշման, վարքի եւ գործելակերպի 

միջոցով:  
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2.2. Խաղի մեթոդի կիրառման անհրաժեշտությունը 

 

    Խաղի մեթոդի կիրառման անհրաժեշտությունն ըստ արժանվույն գնահատելու 

համար հարկ է  հիշել մեծ մանկավարժների խոսքերը. 

 

«Առանց խաղի չկա և չի կարող լինել լիարժեք մտավոր զարգացում: Խաղը մի հսկա, 

լուսավոր պատուհան է, որով երեխայի հոգեկան աշխարհն է լցվում շրջակա 

աշխարհի մասին հասկացությունների, պատկերացումների կենդանի հեղեղը: Խաղը 

կայծ է, որը հարցասիրության և հետաքրքրության կրակ է վառում»:  

Վ. Ա. Սուխոմլինսկի  

 

    Խաղի դաստիրարակչական նշանակության մասին նշում էր նաեւ Մակարենկոն.  

 

«Երեխան միշտ պետք է խաղա, նույնիսկ եթե կատարում է շատ լուրջ աշխատանք»:   

 

    Խաղը զարգացնում է երեխայի երևակայությունը, ստեղծագործական 

կարողությունները, նպաստում ինքնուրույնության ձևավորմանն ու զարգացմանը, 

ակտիվացնում է ուշադրությունն ու տրամաբանությունը, ընդլայնում է 

աշխարհայացքը: Երեխայի խաղն ընթանում է խոսքի ուղեկցմամբ: Խաղերը 

նպաստում են ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը: 

Դրանք դասը դարձնում են հետաքրքրաշարժ և ուշագրավ: Ստեղծվում է 

աշխատանքային տրամադրություն, դյուրին է դառնում գիտելիքների և 

կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը:  

    Անգնահատելի է ուսումնական խաղերի դերը կրտսեր դպրոցականի ուսումնական  

գործընթացում, սակայն այն չպետք է գերագնահատել ու դասը վերածել խաղի: 
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    Այսպիսով, շրջակա աշխարհի մասին իմացական բարձր մակարդակի 

ապահովման համար շատ կարևոր են ճիշտ և տեղին ընտրված մեթոդները, որոնց 

միջոցով հնարավոր է դառնում նույնիսկ ամենաբարդ և մեծածավալ նյութերը 

հաղորդել հեշտ ընկալվող և ուշագրավ: Խաղի մեթոդի ընտրությունը «Ես և շրջակա 

աշխարհը» դասընթացի ուսուցանումը դարձնում է հենց այդպիսին՝ ստեղծելով 

կիրառական գիտելիքների պաշարի կուտակման մեծ հնարավորություններ, որոնցով 

կրտսեր դասարանի աշակերտները էլ ավելի լավ կճանաչեն իրենց շրջակա 

միջավայրը, կարժևորեն, կպահպանեն ու կսիրեն բնությունը և նրա տված 

հնարավորությունները: 
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Եզրակացություն 

 

    Տարրական դպրոցում «Ես եւ շրջակա աշխարհը» ուսումնական առարկան կոչված է 

օգնելու երեխային ճանաչել իրեն ոչ միայն որպես անհատ, այլև որպես 

հասարակության մասնիկ: Դասընթացի օգնությամբ կրտսեր դպրոցականը սկսում է 

«կառուցել» իր սեփական աշխարհը` գծելով իր պատկերացումների, 

զգացողությունների, մտքերի ու նախասիրությունների շրջանակը: Թեմաներն 

ընտրված են այնպես, որ աշակերտի մեջ քայլ առ քայլ ձեւավորվի այն 

գիտակցությունը, որ ինքն աշխարհում մենակ չէ, որ իր սեփական ցանկություններից 

ու երազներից այն կողմ կան ուրիշ մարդիկ, որոնք իրեն նման չեն, եւ, ինչպես ինքը, 

անկրկնելի անհատականություն են, ուստի նույնպես արժանի են հարգանքի: 

Կրտսեր դպրոցականի պատկերացումները ընդլայնվում են շրջակա աշխարհի հետ 

ծանոթացման շնորհիվ: Երեխաներն ուսումնասիրում են իրենց բակը, քաղաքը, 

մարզը, հայրենիքը, նրա ներկան եւ անցյալը, պատմամշակութային արժեքները, 

ծանոթանում են տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց, սովորում են 

հասարակական վայրերում օրինակելի վարքագիծ դրսեւորել, ձեռք են բերում 

հաղորդակցական հմտություններ, առողջ եւ անվտանգ ապրելակերպի համար 

անհրաժեշտ կարողություններ: 

Տարրական դպրոցում սովորողի գիտելիքները սերտորեն առնչվում են մայրենիին, 

մաթեմատիկային եւ այլ ուսումնական առարկաների: Շատ կարեւոր է ի նկատի 

ունենալ, որ այս դասընթացի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները, 

կարողությունները եւ հմտությունները արժեքավոր են որպես հենք նոր գիտելիքների 

համար: 
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Գրականության ցանկ 

 

1. Հանրակրթության պետական կրթակարգ: Միջնակարգ կրթության պետական 

չափորոշիչ, 2004: 

2. Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, 2010: 

3. Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր, Ձեռնարկ 

մանկավարժների համար, Երեւան, 2005: 

4. Աստվածատրյան Մ. եւ ուրիշներ, Ուսումնառությունն ու դասավանդումը կրտսեր 

դպրոցում, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Այռեքս, Երեւան, 2001: 

5. Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը ուսուցման վաղ շրջանում, 

Ձեռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար, Այռեքս, Երեւան, 2001: 
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