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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Լեզուն ուսումնասիրելու երեք մոտեցում գոյություն ունի. 

• Կառուցվածքային մոտեցում, որտեղ լեզուն դիտվում է որպես քերականական 
էլեմենտների միմյանց կապակցված համակարգ 

• Ֆունկցիոնալ մոտեցում, որտեղ լեզուն հանդիսանում է որոշակի գործառույթների 
արտահայտման և իրականացման միջոց 

• Ինտերակտիվ մոտեցում, որտեղ լեզուն հանդիսանում է սոցիալական 
հարաբերությունների ստեղծման ու հաստատման գործիք։ 

Ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ լեզվի յուրացումն ընթանում է հինգ փուլերով։ 
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Լուռ/ ռեցեպտիվ կամ նախավերարտադրման փուլ  

 

Այս փուլում սովորողի բառապաշարն ընդգրկում է ավելի քան 500 ռեցեպտիվ 
(պասիվ) բառ (բառեր, որոնք հասկանալի են, բայց ոչ կիրառելի) և հնարավոր է օտար 
լեզվի միջոցով բացատրել նոր բառերի իմաստը։ Այս փուլը հաճախ ներառում է լուռ 
ժամանակահատվածը, որի ընթացքում սովորողը չի կարող խոսել, բայց կարող է 
կատարել ասածը, օրինակ՝ կանգնել կամ փակել դուռը, ժեստով կամ գլխի 
շարժումներով ասել այո կամ ոչ, այլ կերպ ասած փոխել իր վարքագիծն օտար լեզվով 
ստացված տեղեկության արդյունքում։ 

 

 

 

Վաղ վերարտադրման Փուլ  

Այս փուլում սովորողի բառապաշարն ընդգրկում է մոտ 1000 ռեցեպտիվ (ակտիվ) 
բառեր՝ (բառեր, որոնք հասկացվում և գործածվում են)։ Այս շրջանում ոսովորողն 
օգտագործում է մեկ կամ երկու բառից կազմված արտահայտություններ, օրինակ՝ 
այո, ոչ, բարև, ով , ինչ, երբ հարցական դերանուններով կազմված հարցեր և այլն։  

 
 

Խոսքի ի հայտ գալու փուլ  

 

Այս փուլում բառապաշարն ընդգրկում է մոտ 3000 բառ։ Հաղորդակցման համար 
սովորողը կարող է գործածել կարճ բառակապակցություններ և պարզ 
նախադասություններ, կարող է կիրառել երկխոսություններ, պարզ հարցեր տալ, և 
կարող է պատասխանել պարզ հարցերին։ 
 

 

Լեզվական միջին հմտության փուլ  

Խոսքի ի հայտ գալու փուլից հետո բառապաշարն ընդգրկում է մոտ 6000 բառ, 
սովորողը սկսում է կազմել բարդ նախադասություններ, կարծիքներ հայտնել, 
ճշտումներ կատարել, մտքեր փոխանակել և այլն։ 

 

 

 

 



~ 4 ~ 
 

Լեզվական բարձր հմտությունների փուլ 

  

Մինչ այս փուլի ավարտը սովորողը զարգացնում է որոշակի մասնագիտական 
բովանդակալից բառապաշար և կարող է լիարժեք կերպով մասնակցել 
քննարկումներին։ 

Որոշակի փուլից սկսած կարելի է խոսել լեզվի ոչ թե յուրացման (acquisition), այլ 
սովորելու (learning) մասին, նկատի ունենալով, որ այդ փուլում լեզվական 
կարողությունների զարգացումը կազմակերպված և նպատակային բնույթ ունի: 

 

 

Օտար լեզվի յուրացման ոճերը 

 

Օտար լեզվի յուրացման ոճը հոգեկան և մտավոր գործողությունների այն 
ընտրությունն է, որ կատարում է անհատը օտար լեզու սովորելիս: Այն 
պայմանավորված է անձի հոգետիպով, ընդունակություններով և 
տրամադրվածությամբ: Լեզվի յուրացման ոճերը սերտորեն կապված են 
ճանաչողության ոճերի/ տեսողական, լսողական ընկալում/, անձի հուզականության և 
ինքնակազմակերպման /ռեֆլեքսիվ, իմպուլսիվ/ առանձնահատկությունների հետ: 

Ռազմավարությունն այն մեթոդների ընտրությունն է, որ գիտակցորեն կատարում է 
սովորողը կամ մասնագետը` կոնկրետ միջոցների, պայմանների, ժամկետների 
հաշվառումով լեզվուսուցման անհատական ծրագիր կազմելիս: Լեզվուսուցման 
ռազմավարությունները վեցն են. 

• ճանաչողական 

• հիշողական 

• մետաճանաչողական 

• կոմպենսատոր 

• հուզական 

• հաղորդակցական 

Բնականաբար, լեզվուսուցման մեջ հնարավոր չէ օգտվել բացառապես մեկ տիպի 
ռազմավարությունից, բայց հնարավոր է սահմանել դրանց հարաբերակցությունը և 
որոշել գերակա ռազմավարությունները: 
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Օտար լեզվի ուսուցման մեթոդները 

 

Քերականական թարգմանության մեթոդ 

 

Այս մեթոդը հիմնված է գրավոր թարգմանության և ընթերցանության վրա: Այս 

դեպքում սովորաբար կազմվում են տեքստեր, որոնք ուղղված են որոշ 

քերականական կանոնների մշակմանը: Հիմքում ընկած են բառուսուցումը, 

ուղղագրությունը, քերականությունն ու քերականորեն հարուստ տեքստերի գրավոր 

թարգմանության միջոցով պրակտիկան: Հիմա այս մեթոդն օգտագործվում է մեռած 

լեզուներն ուսումանսիրելու համար: 

Արագացված դասընթացների ընթացքում քերականական թարգմանական մեթոդի 

կիրառումը հնարավորություն է տալիս բառապաշարը ուսուցանել ոչ թե մեկ բառ – 

թարգմանություն սկզբունքով, այլ յուրաքանչյուր բառով կազմված առավել 

տարածված արտահայտությունների մատուցմամբ: Այսինքն, 

դասախոսը/դասավանդողը ներկայացնում է բառը՝ կազմելով 

բառակապակցություններ և արտահայտություններ, իսկ ուսանողն/սովորողն 

աշխատում է լեզվական ձևերի հետ, ինչն էլ «թոթափում է ուսանողի/սովորողի բեռը» 

ուսուցման գործընթացում: Այս մոտեցման արդյունավետությունը ստուգելու համար 

մեկամսյա դիտարկում անցկացրեցինք ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի առաջին 

կուրսում և Language Art ուսումնական կենտրոնում, անգլերեն սկսնակների համար 

ծրագրի շրջանակներում (English for the beginners), շաբաթական 3 օր, 90 րոպե 

տևողությամբ (ընդհանուր 12 դաս): Սահմանվեցին քայլերի հետևյալ 

հաջորդականությունը՝ 1. Բառապաշարի մատուցում արտահայտությունների և 

բառակապակցությունների շրջանակներում (ուսանողը/սովորողը տվյալ բառով 

մայրենի լեզվով կազմում է արտահայտություններ և դասախոսի/դասավանդողի 

օգնությամբ ստանում դրանց անգլերեն համարժեքները, կամ 

դասախոսն/դասավանդողն է տվյալ դասընթացին գործածվող բառերով նախապես 

կազմած արտահայտությունները տպագիր տարբերակով տրամադրում ուսանողին): 

2. Քերականական ժամանակաձևերի մատուցում կետ 1-ի բառապաշարի 

օրինակներով, 3. Քերականության և բառապաշարի համադրությամբ 

նախադասությունների կազմում ենթակա-ստորոգյալ-խնդիր-պարագա և/կամ 

պարագա-ենթակա-ստորոգյալ-խնդիր կառուցվածքային կաղապարով՝ կետ 1-ի 

արտահայտությունները և բառակապակցությունները դասակարգելով ըստ 

նախադասության անդամների: Այս դեպքում ուսանողը/սովորողը ծանոթանում է 

քերականական կաղապարներին և յուրացնում է դրանք՝ նախքան համատեքստում 

դրանց հանդիպելը: Այսինքն, այս մեթոդը տարբերվում է ուսուցման այն դասական 

մոտեցումներից, որտեղ արտահայտությունների կազմության ձևերը յուրացվում են 
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անգլերեն լեզվով նյութերից կամ ըստ անհրաժեշության դրանց անդրադառնալու 

արդյունքում: Անգլերենի քերականական ժամանակաձևերի ուսուցմանն ուղղված 

ժամանակակից միջազգային դասագրքերը նախատեսում են յուրաքանչյուր 

դասընթացի ընթացքում երկու ժամանակաձևերի մատուցում՝ 

համապատասխանաբար անորոշ և շարունակական ձևաչափերով (Ex. - The Present 

Indefinite Tense / The Present Continuous Tense): Տրված ժամանակաձևով բայի 

խոնարհումը կատարելուց հետո ուսանողը/սովորողը, իրեն ծանոթ յուրաքանչյուր 

բայ գործածելով իր յուրացրած ժամանակաձևերով և համադրելով քայլ I-ում 

յուրացրած կաղապարների հետ, փորձում է կազմել նախադասություններ: Այսինքն, 

պատկերացնելով համապատասխան իրավիճակ՝ մայրենի լեզվով կազմում է 

նախադասություն (կամ դասախոսն/դասավանդողն է կազմում) և փորձում 

վերարտադրել այլ լեզվով: Օրինակ՝ 

I go (every day, always, often, usually…) Ես գնում եմ (ամեն օր, միշտ, հաճախ, 

սովորաբար, բայց ոչ հենց այս պահին) I am going (now, just now, at the moment, 

tomorrow, in two days…) Ես գնում եմ (հիմա, հենց հիմա, այս պահին) They will go 

(tomorrow, in an hour, next year…) Նրանք կգնան/գնալու են (վաղը, մեկ ժամից, 

հաջորդ տարի… պարզապես ապագայում) I will be going (tomorrow, next week… at the 

pointed moment) Ես գնալիս կլինեմ (վաղը, հաջորդ շաբաթ… ապագայում որևէ նշված 

պահի ընթացքի մեջ կլինի) She has gone (already, just, never, for a long time…) Նա 

գնացել է (արդեն, հենց նոր, երբեք, երկար ժամանակ է…, այդ պահին արդյունք կա 

կամ առնչվում է ներկայի հետ, շեշտվում է, որ ներկայում ավարտված գործողություն 

է) You went (yesterday, a year ago, last month…) Դուք գնացիք/գնացել էիք (երեկ, մեկ 

տարի առաջ, անցած ամիս…, անցյալում եղած, ավարտված գործողություն է) He was 

going (at the moment, then, at 5 o’clock…) Նա գնում էր (այդ պահին, այն ժամանակ, 

ժամը 5-ին…, անցյալում որևէ կոնկրետ պահի գործողությունն ընթացքի մեջ էր։ 

 

Աուդիո – լեզվական մեթոդ 

Այս մեթոդի էությունը նրանում է, որ սովորողն անընդհատ լսում ու կրկնում է օտար 

լեզվով ձայնագրությունը: Այս մեթոդը ձևավորվել է 20-րդ դարի վերջերին: Այն 

հիմնվում է կաղապարների կրկնողության վրա, որոնց միջոցով ուսանողը պետք է 

կարողանա հաղորդակցվել տվյալ օտար լեզվով՝ հիմնվելով հաղորդակցության, 

լսելու և խոսելու ունակությունների վրա: Որոշ լեզվաբաններ այդ կապակցությամբ 

փաստում են, որ օտար լեզուների ուսուցումը չի կարող հիմնվել միայն 

քերականական մեթոդի վրա: Այդ տեսակետի կողմնակիցն է իսպանացի մեկ այլ 

հայտնի լեզվաբան Ռ. Լադոն: Նա շեշտը դնում է բանավոր խոսքի, արտասանության 

և մշակութային հայեցակերպերի վրա՝ կարևորելով միաժամանակ և՛ բանավոր, և՛ 

գրավոր խոսքի զարգացումը (Lado, 1964 : 119): Իսկ ըստ Սանչեսի տեսության՝ լեզուն 

նախ բանավոր է, հետո նոր՝ գրավոր (Sánchez, 1997 : 
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Լեզվի իրավիճակային ուսուցում 

Հիմնված է լեզվի կառուցվածքի վրա: Սովորողը կրկնության միջոցով սովորում է 

առավելագույնս հաճախ օգտագործվող բառերն ու արտահայտությունները և դրանք 

անմիջապես օգտագործում պրակտիկայում: Այստեղ բանավոր խոսքը իշխում է 

գրավոր խոսքի վրա և առավելագույն ուշադրություն է դարձվում սխալների վրա, 

որոնք կարող են թույլ տրվել բանավոր խոսքի ընթացքում: 

Լեզվի ուսուցման ոլորտում միշտ եղել են երկու հիմնական ճյուղեր՝ գործնական և 

տեսական, և այս երկուսը ունեցել են լիովին անջատ պատմություն, և որոնցից 

յուրաքանչյուրը ժամանակի ընթացքում մյուսից առաջ է անցել։ Գործնական ճյուղի 

կողմնակից հետազոտողների շարքում են Ջեսպերսենը, Փալմերը և Լեոնարդ 

Բլումֆիլդը, ովքեր աջակցում են քերականական և այլ կաղապարների 

ընդօրինակմանն ու կրկնությանը։ Տեսական ճյուղի կողմնակիցներն են Ֆրանսուա 

Գուանը, Բերլիցը և Էմիլի Դե Սաուզը, ում՝ լեզու սովորելու վերաբերյալ 

ռացիոնալիստական տեսությունները համընկնում են Նոամ Չոմսկիի և այլոց 

լեզվագիտական աշխատանքների հետ։ Սա նպաստել է լեզվի ուսուցման ավելի շատ 

մեթոդների ստեղծմանը։ Այս մեթոդներով սովորողները կարողանում են որևէ լեզվով 

արտահայտել իմաստալից և քերականորեն ճիշտ ձևավորված միտք։ Սա գալիս է այն 

ռացիոնալ դիրքորոշումից, որ մարդը ծնվել է մտածելու համար, և լեզվի կիրառումը 

բնորոշ է միայն մարդուն։ Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ մարդկային բոլոր 

լեզուներում կան միանման հատկանիշներ, կա մի տեսակետ, որ բոլոր մարդիկ և 

լեզուները կիսում են համընդհանուր քերականություն, որը առկա է մեր ուղեղի 

կառուցվածքում։ Սա թույլ է տալիս մեզ կազմել նախադասություններ, որոնք երբևէ 

չենք լսել, սակայն տվյալ լեզվի քերականությունն իմանալու շնորհիվ մարդիկ կարող 

են լիովին հասկանալ այն։ 

 

 

Ուղղորդված պրակտիկա 

 

Այս դեպքում սովորողն անընդհատ կրկնում է արտահայտությունները մինչև 

վերջիններիս մեխանիկորեն անգիր անելը: Այսպես տուժում է սովորողի 

բառապաշարն ու լեզվի ճկունությունը, սակայն հասնում ենք լեզվի հիմնային 

(բազային) արտահայտությունների ավտոմատ տիրապետմանը: 

Ուղղորդված պրակտիկան հաճախ ենթադրում է առաջադրանք կամ գործողություն, 
որը պետք է ավարտվի դասարանում, մինչդեռ ուսուցիչը գնահատում է առաջընթացը: 
Տեղեկագրերը, նկարազարդումները կամ գծագրման նախագծերը, փորձերը և գրավոր 
հանձնարարականները բոլորն էլ լավ առաջնորդվում են առաջնորդվող 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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պրակտիկայով: Ձեր նշանակած նպատակը ուսանողների համար խնդիրն է կատարել 
ցույց տալ, որ նրանք սկսում են հասկանալ հասկացությունը ոչ վերջնական 
գնահատական, թե արդյոք ձեռք են բերվել ուսումնառության նպատակները (դա 
հետևում է վեցերորդ քայլին, անկախ պրակտիկային): 
Այս տեսակի աշխատանքը հաճախ անկախ է, բայց նաև կարող է լինել 
համագործակցային, քանի դեռ ապահովում եք, որ բոլոր ուսանողները յուրովի 
յուրացնում են հասկացությունները: Ձեզ հարկավոր է հետևել ամբողջ դասարանին 
որոշակի հայեցակարգի վերաբերյալ: Գիտաժողովը մեկ առ մեկ մի քանի ուսանողների 
հետ, որոնք պայքարում են: Առաջ շարժվել, ինչպես նախատեսված է: Հարցրեք 
ինքներդ ձեզ այս հարցերը և օգտագործեք առաջնորդված պրակտիկան որպես 
հնարավորություն ուսանողների հետ ստուգվելու և ապագա դասավանդման մասին 
տեղեկացնելու համար: 

Ուսուցիչները կարող են տարբեր ուղղություններով իրականացնել ուղղորդված 
պրակտիկա ՝ ցնցելով մասնակցության կառուցվածքները և ուսանողներին 
ներգրավվածությունը պահելու գործողությունները: Հաջորդ դասի ընթացքում փորձեք 
հետևյալ ուղղորդված պրակտիկ գործողություններից մի քանիսը: 

• Դիագրամավորում. Ուսանողների զույգերը միասին աշխատում են դիագրամի 
վրա, որը ներկայացնում է նկարազարդում և բացատրում, թե ինչպես է 
արտադրվում թուղթը: Ուսուցիչը նախքան դրանց մեկնարկը ցույց է տալիս 
գծապատկերի օրինակ և ներկայացնում է հիմնական պայմաններն ու քայլերը 
ներառելու համար: 

• Գրաֆիկական կազմակերպիչների ամբողջականացում. Ուսանողները լրացնում 
են KWL գծապատկերները կամ գրաֆիկական այլ կազմակերպիչները 
տեղեկատվական գրքի թեմայի վերաբերյալ: Դասարանը միասին աշխատում է 
առաջին մի քանի կետերում, այնուհետև ուսանողները ինքնուրույն մտածում են 
ոմանց մասին 

• Փորձարարական. Ուսանողները կառուցում են թիթեղյա նավակներ և ստուգում 
են ՝ արդյոք նրանք լողանում են, երբ դրանց մեջ իրերը տեղադրվեն: Դրանից առաջ 
ուսուցիչը մոդելավորում է, թե ինչ պետք է հաշվի առնել նավը կառուցելիս և դասի 
հետ խոսի այն մասին, թե ինչ տեսակի իրեր են կարծում: 

• Վերլուծելով. Դասարանը սովորում է ուժեղ շարադրության հիմնական 
հատկանիշները: Ուսանողներն այնուհետև աշխատում են փոքր խմբերում ՝ 
իրական էսսեները խմբագրելու համար, օգտագործելով ուսուցչի կողմից 
մշակված ստուգաթերթ, և ավելի ուշ ինքնուրույն գրում են իրենց 
շարադրությունները: Ուսանողներին խնդրեք խմբագրել մեկ գույնով `տեսնելու 
համար, թե ինչպես են յուրաքանչյուրը նպաստել գործունեությանը: 

 
 
 

Ուղղակի մեթոդ 
 
Նախատեսվում է, որ օտար լեզուն ուսուցանվում է մայրենի լեզվի նման, այսինքն ինքը, 
սովորեցնելու պրոցեսն անցկացվում է հենց օտար լեզվով, իսկ մայրենի լեզվի 
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օգտագործումն այդ ընթացքում առավելագույնս բացառվում է: Մեթոդի գաղափարը 
օտար լեզվի «բնական» յուրացումն է, ինչպես մայրենի լեզվի դեպքում: 
Ուսուցման անմիջական մեթոդը մշակվել է որպես քերականական-թարգմանական 

մեթոդի պատասխան։ Այն ձգտում էր ընկղմել սովորողին այնպես, ինչպես առաջին 

լեզուն սովորելիս: Ամբողջ ուսուցումն իրականացվում է թիրախային լեզվով, 

քերականությունն ուսուցանվում է ինդուկտիվ կերպով, ուշադրություն է դարձվում 

խոսելու և լսելու վրա, և ուսուցանվում է միայն օգտակար «առօրյա» լեզուն: Ուղղակի 

մեթոդի թույլ կողմը նրա ենթադրությունն է, որ երկրորդ լեզուն կարելի է սովորել 

ճիշտ այնպես, ինչպես առաջինը, մինչդեռ իրականում երկրորդ լեզուն սովորելու 

պայմանները շատ տարբեր են:  Օրինակ Ուսուցիչը բացատրում է նոր բառապաշար՝ 

օգտագործելով ռեալիա, տեսողական միջոցներ կամ ցուցադրություններ:  

Դասարանում Ուղղակի մեթոդի ասպեկտները դեռևս ակնհայտ են ELT-ի շատ 

դասասենյակներում, ինչպիսիք են՝ լսելու և խոսելու շեշտադրումը, նպատակային 

լեզվի օգտագործումը դասի բոլոր հրահանգների համար, և տեսողական և իրական 

պատկերների օգտագործումը իմաստը պատկերացնելու համար: 

 

Խոսակցական ուսուցում 

 

Նախատեսում է ուսումնասիրվող լեզվի օգտագործումը ոչ միայն 

հանձնարարություններ կատարելու այլև դասավանդողի և մյուս սովորողների հետ 

շփվելու համար: Այն ներառում է այնպիսի ինտերակտիվ վարժություններ, ինչպիսիք 

են երկխոսությունները, դերախաղերը, խմբային աշխատանքները։ 

Հաղորդակցական լեզվի ուսուցումը (CLT) կամ հաղորդակցական մոտեցումը լեզվի 

ուսուցման մոտեցում է, որն ընդգծում է փոխազդեցությունը՝ որպես 

ուսումնասիրության և՛ միջոց, և՛ վերջնական նպատակ: Սովորողներ միջավայրում, 

որոնք օգտագործում են հաղորդակցությունը՝ նպատակային լեզուն սովորելու և 

կիրառելու համար միմյանց և դասավանդողի հետ փոխազդեցության միջոցով, 

ուսումնասիրելով «հավաստի տեքստեր» (նրանք, որոնք գրված են նպատակային 

լեզվով այլ նպատակներով, քան լեզուն սովորելը), ինչպես նաև լեզվի օգտագործումը։ 

դասարանում և դասից դուրս: Սովորողները զրուցում են գործընկերների հետ 

անձնական փորձառությունների մասին, իսկ դասախոսները սովորեցնում են 

ավանդական քերականության ոլորտից դուրս թեմաներ՝ բոլոր տեսակի 

իրավիճակներում լեզվական հմտությունները խթանելու համար: Այդ մեթոդը նաև 

հավակնում է սովորողներին խրախուսել իրենց անձնական փորձը ներառել իրենց 

լեզվի ուսուցման միջավայրում և կենտրոնանալ ուսումնական փորձի վրա՝ ի լրումն 

թիրախային լեզվի սովորելու: 

Ըստ CLT-ի, լեզվական կրթության նպատակը թիրախային լեզվով հաղորդակցվելու 

կարողությունն է: Սա ի տարբերություն նախորդ տեսակետների, որոնցում 

քերականական իրավասությանը սովորաբար առաջնահերթություն է տրվել: Ավելին, 
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մոտեցումը ոչ մեթոդական համակարգ է, որը չի օգտագործում դասագրքերի շարք՝ 

նպատակային լեզուն ուսուցանելու համար, այլ աշխատում է բանավոր և բանավոր 

հմտությունների զարգացման վրա՝ կարդալուց և գրելուց առաջ: Լեզվի ուսուցումն ի 

սկզբանե համարվում էր ճանաչողական խնդիր, որը հիմնականում ներառում էր 

անգիր: Ավելի ուշ մտածվեց, որ այն սոցիալ-ճանաչողական է. լեզուն կարելի է 

սովորել սոցիալական փոխազդեցության գործընթացի միջոցով: Այսօր, սակայն, 

ցանկացած լեզվի դասավանդման գերիշխող տեխնիկան հաղորդակցական լեզվի 

ուսուցումն է (CLT): 1960-ականներին Նոամ Չոմսկու տեսություններն էին, որոնք 

կենտրոնացած էին լեզվի ուսուցման հմտությունների և կատարողականի վրա, որոնք 

սկիզբ դրեցին լեզուների հաղորդակցական ուսուցմանը, սակայն հայեցակարգային 

հիմքը CLT-ն ստեղծվել է 1970-ականներին լեզվաբաններ Մայքլ Հոլիդեյի կողմից, ով 

ուսումնասիրել է, թե ինչպես են արտահայտվում լեզվական գործառույթները 

քերականության միջոցով, և Դել Հայմսը, ով ներմուծել է ավելի լայն հաղորդակցական 

իրավասության գաղափարը Չոմսկու նեղ լեզվական իրավասության փոխարեն: CLT-

ի աճը 1970-ականներին և 1980-ականների սկիզբը մասամբ պայմանավորված էր 

ավանդական լեզվի ուսուցման մեթոդների անհաջողության և մասամբ լեզուների 

ուսուցման պահանջարկի աճով: Եվրոպայում Եվրոպական միացյալ շուկայի 

հայտնվելը, որը Եվրոպական միության տնտեսական նախորդն էր, հանգեցրեց 

միգրացիայի Եվրոպայում և մարդկանց թվի աճին, ովքեր աշխատանքային կամ 

անձնական պատճառներով օտար լեզու սովորելու կարիք ուներ: Միևնույն 

ժամանակ, ավելի շատ երեխաներ հնարավորություն ստացան սովորել օտար 

լեզուներ դպրոցում, քանի որ ամբողջ աշխարհում ավելացավ լեզուներ առաջարկող 

միջնակարգ դպրոցների թիվը՝ որպես ուսումնական ծրագրերի ընդլայնման և 

արդիականացման ընդհանուր միտումի մաս, երբ օտարալեզու ուսուցումն այլևս չէր 

սահմանափակվում էլիտար ակադեմիաներով: . Բրիտանիայում համապարփակ 

դպրոցների ներդրումը, որոնք առաջարկում էին օտարալեզու ուսուցում բոլոր 

երեխաներին, այլ ոչ թե ընտրյալների՝ էլիտար գիմնազիայի դպրոցներից, մեծապես 

մեծացրեց լեզվի ուսուցման պահանջարկը: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր դառնում են լեզվի ուսուցիչներ, մենք 

նույնպես  սեր ունենք մեր լեզվի հանդեպ և ցանկություն ունենք օգնելու 

աշակերտներին զգալ նոր լեզու և մշակույթ սովորելու բերկրանքը: Այս նպատակին 

հասնելու համար կարևոր է հիշել, որ լեզվի ուսուցումը պարզապես ճանաչողական 

աշխատանք չէ, և որ մեր աշակերտները կունենան տարբեր, հնարավոր է, ուժեղ 

զգացմունքներ լեզվի ուսուցման վերաբերյալ: Նրանք մեր դասարան կմտնեն տարբեր 

շարժառիթներով, լեզվի ուսուցման վերաբերյալ համոզմունքներով և 

անհանգստության մակարդակով: Այս մոդուլն առաջարկում է, որ լեզու 

սովորողներին հնարավորինս հաջողակ լինելու համար ուսուցիչները պետք է օգնեն 

իրենց աշակերտներին իրենց հարմարավետ զգան՝ օգտագործելով իրենց նոր 

լեզվական հմտությունները, բացահայտել և պահպանել ուսուցման դրական 

դրդապատճառները և զարգացնեն լեզվի ուսուցման վերաբերյալ իրատեսական 

համոզմունքներ: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներածություն ------------------------------------------------------------------------- 2 

Լուռ/ռեցեպտիվ փուլ -----------------------------------------------------------------3 

Վաղ վերարտադրման փուլ ---------------------------------------------------------3 

Խոսքի ի հայտ գալու փուլ -----------------------------------------------------------3 

Լեզվական միջին հմտության փուլ ------------------------------------------------3 

Լեզվական բարձր հմտությունների փուլ -----------------------------------------4 

Օտար լեզվի յուրացման ոճերը ----------------------------------------------------4 

Քերականական թարգմանության մեթոդ ----------------------------------------5 

Աուդիո-լեզվական մեթոդ ----------------------------------------------------------6 

Լեզվի իրավիճակային ուսուցում -------------------------------------------------7 

Ուղղորդված պրակտիկա ----------------------------------------------------------7 

Ուղղակի մեթոդ ---------------------------------------------------------------------8 

Խոսակցական ուսուցում ----------------------------------------------------------9 

Եզրակացություն ------------------------------------------------------------------11 
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