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Մասնակցային մշակույթ և
կոմպետենցիաների վրա հիմնված 
ուսուցում
կրթական ռեսուրսներ





Սույն ձեռնարկը պարունակում է տեսական և գործնական նյութեր 
ու փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են «Բազմակարծիք կրթա  կան 
հա մա կարգի ձևավորում» ծրագրի շրջանակում՝ Երևան և Վանա
ձոր քա ղա քնե րում կայացած աշխատանքային հանդիպումների 
արդյունքում։ Ծրագրի նպատակն է խթանել մասնակցային մշա
կույ թը՝ որպես ժողովրդավարական ազատ և համերաշխ հա սա րա
կու թ յան գլխավոր հենասյուն, և դրա համար անհրաժեշտ կոմ պե
տեն ցիաների ձևավորմանն ուղղված ուսուցումը հանրակրթա կան 
դպրոցներում:

Ժամանակակից և ժողովրդավար յուրաքանչ յուր հասարակություն 
անհնար է պատկերացնել առանց անհատների, ովքեր զինված են 
քննա  դա տական մտածողության կոմպետենցիայով,  փնտրում և 
գտ նում են լուծումներ գիտական, տեխնիկական և սոցիա լա կան 
խնդիր   ներին, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցում են հան րա յին 
տար բեր քննարկումներին և պատրաստ են կառուցողական փոխ
զիջման։  

Ցանկացած կրթական համակարգ պետք է համախմբի կրթական 
գործ ըն թացի բոլոր մասնակիցների (ուսուցիչներ, ծնողներ,  աշա
կեր տ ներ) ներուժը և ստեղծի նրանց միջև արդյունավետ համա
գոր  ծակ ցություն ինչպես դպրոցի, համայնքի,  այնպես էլ՝  ազ գա յին 
մակարդակում։ 

Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մասնակցությունը չի ավարտվում 
դա սա րանի շեմին։ Մասնակցային մշակույթը սկսվում է ամեն օրյա 
դասերով և իր մեջ պարփակում մեր աշակերտների այն բո լոր 
հմտութ յունները, որոնք անհարժեշտ են ընդունելու և հաղ թա հա
րելու ժամանակակից գլոբալ և տեղական մար տա հրավերները։

Սույն ուղեցույցը կոմպետենցիաների վրա հիմնված ուսուց
մանն առնչ վող նյութերի հավաքածու է։ 

Այն կարող է նպաստել ժամանակակից ուսուցման մեթոդների կի
րառ մանը, ինչ պես նաև կարող է լինել առաջին քայլն ինք նա վըս
տահության ու կոմպետենտության անսահման ձգտումներով լի 
այն եր կար ճանապարհի, որը երիտասարդներն անցնում են ժո ղո
վրդա վարության, համերաշխության և բոլորի բարեկեցության վրա 
հիմնված հասարակության մեջ:

ԱԱշխատանքային խումբ
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Լոռի

Տավուշ

Գեղարքունիք

Երևան

Կոտայք

Արմավիր

Արագածոտն

Շիրակ

Վայոց Ձոր

Արարատ

Սյունիք
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐ

Լյուսյա Թորոսյան
Լիլիթ Աբաջյան
Գոհար Անտոնյան
Արշալույս Զուրաբյան
Լուսինե Քառյան
Անի Մարգարյան
Իսկուհի Բաբայան
Նազիկ Ամիրխանյան
Լուսինե Ալեքսանյան
Սուսաննա Բաղդասարյան
Արփինե Քարհանյան
Անուշիկ Գալստյան
Մարգարիտա Խաչատրյան
Քրիստինե Գևորգյան
Հասմիկ Սարգսյան
Աննա Բաբուրյան
Գայանե Երիցյան

Էդիտա Աթյան

Արտաշես Թորոսյան
Հովհաննես Ստեփանյան
Գոհար Վարդանյան
Նաիրա Ղազարյան
Համլետ Խումարյան
Անուշ Սարուխանյան
Զոհրապ Մաղաքյան
Ասպրամ Խաչատրյան
Հայկուհի Հովհաննիսյան
Սեդա Թունյան
Զավեն Խաչատրյան
Նարա Պապյան
Ինգա Վարդանյան
Նոնա Անդրեասյան
Նոնա Պողոսյան
Կարինե Մարգարյան
Ալվարդ Գրիգորյան
Գարեգին Քարհանյան

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ
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Կառնուտի  
միջնակարգ դպրոց

Ստեփանավանի  
ավագ դպրոց

Դեբեդի  
միջնակարգ դպրոց

Ձորագյուղի  
հիմնական դպրոց

Արևածագի  
միջնակարգ դպրոց

Ներքին Կարմիրաղբյուրի 
միջնակարգ դպրոց

Արագածավանի 
միջնակարգ դպրոց

Վեդու 
N2 հիմնական դպրոց

Արամուսի 
միջնակարգ դպրոց

Վանաձորի

N33 հիմնական դպրոց

N180 հիմնական դպրոց
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N20 հիմնական դպրոց

N5 ավագ դպրոց

N4 հիմնական դպրոց

N8 հիմնական դպրոց

N27 հիմնական դպրոց

Նորավանի  
միջնակարգ դպրոց

Ամբերդի 
միջնակարգ դպրոց

Երևանի  

N198 ավագ դպրոց

N82 հիմնական դպրոց
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Ծրագիրն իրականացվել է երկու փուլով.

1 | 2019թ., սեպտեմբերի 2325, Երևան

      2019թ., սեպտեմբերի 2628, Վանաձոր

2 | 2019թ., նոյեմբերի 1820, Երևան

      2019թ., նոյեմբերի 2123, Վանաձոր

 

Ընդհանուր առմամբ` աշխատաժողովները բաղկացած են եղել 3 մասից. 

Մասնակցային կառավարում (ինչպես են կայացվում դպրոց

ների մանկավարժական և կառավարման խորհուրդների որոշում

ները, խորհուրդների միջև համագործակցություն) 

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված (այսուհետ՝ ԿՁՈՒ) 

դասի պլանավորման և գնահատման մեթոդաբանութ  յուն 
(ԿՁՈՒ տարրեր, օպերատորներ և մեթոդներ) 

Իրական դասի անցկացում դպրոցում ուսուցիչների կողմից 

իրենց անծանոթ աշակերտների համար՝ ըստ ԿՁՈՒ դասի պլա նա 

վո րման գործիքների, և ուսուցիչների դասի գնահատում (տնօ

րե ն ների կողմից` ըստ մշակված ԿՁՈՒ դասի գնահատման ձևա

նմուշների):

 
Ծրագրի ավարտին մասնակից տնօրենները և ուսուցիչները ստեղծել են 

«Բազմակարծիք կրթական համակարգի ձևավորում» աշխատանքային 

խումբ:

Ծրագրի ավարտին Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոցին և Երևանի թիվ 

198 ավագ դպրոցին շնորհվել է «Մասնակցային դպրոցի» «փորձաշրջանի» 

կարգավիճակ, որի չափանիշները ենթակա են հստակեցման՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ և 

փորձագիտական խմբի մասնակցությամբ:

 

«Մասնակցային դպրոց» ծրագրի ֆեյսբուքյան էջը` 

https://www.facebook.com/masnakcayin.dproc/

1
2
3
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Մասնակցային  
մշակույթ 

Կոմպետենցիաների վրա 
հիմնված ուսուցում

Փորձնական  
դասեր

Ինչպես դառնալ 
«Մասնակցային դպրոց»
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Ժողովրդավարության հիմքը մաս  նակ ցա յին 
մշա կույթն է, սա կայն դրա ձևավորումն անհնար 
է առանց ան հրա ժեշտ կոմպետենցիաների, 
որոնք փոխկապակցված են հա մա պա տաս խան 
հմտությունների, ար ժեք նե րի և դիրքորոշումների 
հետ:
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Թեզեր մասնակցության 
օգտակարության մասին

Առաջնորդության հմտություններ 
տնօրենների և ուսուցիչների համար

Որոշումների ընդունում և 
արժևորման մշակույթ

«Կարճ խոսքի» սկզբունքներ`  
5 կետերի մեթոդը

Կոնֆլիկտային իրավիճակներում 
գործելու ռազմավարություններ
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1

2

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

ՄԱՐԴՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԷԱԿ Է

1.1 Մարդն ունի ազատ կամք։ Անկախ իր սոցիալական կապերից և 
սո ցիա լա կան պայմաններից` մարդը կարող է ազատորեն որո
շում  ներ կայացնել։

1.2 Եթե տվյալ  հասարակարգի ելման կետը ազատությունն է, ապա 
մար դու մոտ այդ ազատությունն ինքնաբերաբար ի հայտ է բե
րում սեփական արարքների համար պատասխանատվություն։

1.3 Եթե հասարակությունն ամեն ինչ պայմանավորում է մարդու 
սո ցիա լական կամ կենսաբանական հատկանիշներով, ապա 
նվա զում է մարդու սեփական արարքների համար ունեցած 
պատասխանատվության արժևորումը։ 

2.1 Մարդու մարդ լինելն արտահայտվում է ինչպես վերջի նիս ան
հա տա կանությամբ, այնպես էլ նրա սոցիալակա նո ւթյամբ։ Ինք
նա իրացման համար մարդն ապա վի նում է իր դիմացինին։ Դա 
արտահայտվում է թե՛ կենսաբանորեն, թե՛ տնտե սա պես և թե՛ 
հոգեբանորեն։ Մարդը չի կարող ինքն իրենով միայ նակ հա սու
նա նալ և չի կարող ինքն իր համար միայ նակ ապրել։

2.2 Սոցիալականությունն ու անհատականությունը միահյուսվում են 
բազմակարծության գաղափարի մեջ, որն արտացոլվում է միմ
յանց ապավինող անհատների բազմության մեջ։ Հետևաբար, 
հա  սա  րա կությունները ձգտում են հաստատել այնպիսի հա
սա   րա կար գեր, որոնցում ներդաշնակորեն երաշխավորված 
են և՛ սոցիալականությունը, և՛ անհատականությունը։ Նման 
հասարակարգերը համարվում են բազմակարծիք հա սա րա 
կարգեր։
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3.1 Այն տնտեսապես ավելի ազդեցիկ է, քանի որ մի կողմից մար դու 
նախաձեռնողականությունն ու նոր բան ստեղծելու կոմ պե տեն
ցիա ներն ունեն պաշտպանված տարածք, իսկ մյուս կողմից` այլ 
նախաձեռնությունների և նորարարական գաղափարների հետ 
բախումն, ընդհանուր առմամբ, խնդիրների լուծման կամ զար
գացման նորարարական գործընթացների ավելի շատ տար բե
րակներ է ի հայտ բերում։

3.2 Բազմակարծություն երաշխավորող հասարակությունը նաև 
մարդ կա  յին առումով ավելի մեծ երջանկության հնարավո
րու  թյուն է ստեղ ծում, քանի որ այն բազմաբնույթ է դարձնում 
մարդ  կա յին շ փում ները։ Համատեղ գործողություն ենթադրող 
համայն քային փոր ձա ռու թյունը մարդկային երջանկության աղ
բյուր ներից մեկն է։

 

4.1 Մշտապես զուտ անհատականության գոյությունը հան գեց նում 
է քաոսի։ Տնտեսական գործընթացների համար ան հրա ժեշտ են 
նորմեր և վստահելիություն։ Մեր մարդկային հո գե կան կեն սա
գոր ծու նեության համար մեզ նույնպես անհրաժեշտ է վստա հե
լիու թյուն։

4.2 Որպեսզի կյանքի անխուսափելի կանոնակարգման արդյունքում 
կրկին չկորցնենք անհատականությունը, պետք է սահ մա նա
փակ վի պարտավորությունների շրջանակը։ Ազատության ան
ձեռնմխելի տարածքը որպես կանոն նկարագրված է մարդու 
իրա վունքների տեսքով։ (Ջ. Լոք)

4.3 Որպեսզի ակնկալվող պարտավորությունները բարձր ներքին լե
գի տիմ ություն ձեռք բերեն, անհրաժեշտ է դրանց ձևավորման հա 
մար ապահովել տվյալ անձանց մասնակցությունը։ (Ժ.Ժ. Ռուսո)

ԲԱԶՄԱԿԱՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԱՎԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Է

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿ

3

4
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5.1 Մարդկանց անհրաժեշտ է ազատ խոսքի կոմպետենցիա։

5.2 Մարդկանց անհրաժեշտ է քննադատական դատողության կոմ
պե տեն ցիա։

5.3 Մարդկանց անհրաժեշտ է համատեղ գործողությունների հա մար 
պար տա վո րու թյունների, գործողությունների և նպա տակ ների 
շուրջ պայ մա նա վոր վա ծու թյունների ձեռքբերման և որո շում ների 
ըն դուն ման կոմպետենցիա։

ԲԱԶՄԱԿԱՐԾԻՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ5
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

համագործակցային հարաբերությունների և ցանցերի ստեղ
ծում, կառավարում 

կրթության գլոբալ պատկերը և խնդիր    նե րը, ինչպես նաև 
դպրոցի և առկա գլո  բալ խնդիրների միջև կապեր ստեղծելու, 
տես նելու կարողություն

մարդակենտրոն կառավարման ունակություն և կարո ղու
թյուն՝ ստեղծելով մասնագիտական աճի և ինքնաիրացման 
հնարավորություն ուսու ցիչ ների համար

խնդիրների արագ բացահայտում և արդյունավետ լուծում նե
րի սահմանում 

թիմային աշխատանքի հմտություններ և ունակություն

կրթական համաշխարհային միտումների և զարգացումների 
մաս ին տեղեկացվածություն 

կրթության մասին սեփական տեսլականի սահմանում 

հավակնոտ և իրատեսական նպատակների սահմանման կա
րողություն, այդ նպատակներին հասնելու համար քա յլերի 
ձեռնարկում

նախաձեռնողականություն 

երեխայակենտրոն և մարդասիրական արժեքների կրում 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ 
ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 
անընդհատ ինքնակրթվելու ունակություն

երեխաների կրթության և դաստիարակությանն առնչվող 
կար ծ   րա տիպերից ազատ մտածելու, գործելու ունակություն

փորձարկումների և դրանցից դասեր քաղելու, ինչպես նաև 
արդյունքները վերլուծելու պատրաստակամություն

արդյունավետ համագործակցության հմտություններ

ստեղծագործական միտք և անսահման երևակայություն 

կրթական արդի միտումների և զարգացումների մասին հա
մա  պար փակ տեղեկատվության տիրապետում 

մեծը տեսնելու, համապատասխան իրատեսական գոր ծո  ղու
թյուններ սահմանելու և սիներգիաներ ստեղծելու ունա  կու
թյուն  
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ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  
ԴՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱՐ
 
Փորձե՛ք դրական հետադարձ կապ ապահովել Ձեր աշ խա տա
կիցների հետ և հավաքել Ձեր փորձ առ ու թյունը: 

 
 
Քայլերի հաջորդականության առաջարկ

Ընտրե՛ք Ձեր գործընկերներից երեք հոգու 

ա| առանձնահատուկ կարողություններ ունեցող 
ուսուցիչներից մեկին

բ| միջին կարողություններ ունեցող ուսուցիչներից մեկին

գ| աչքի չընկնող կամ «աշխատանքային խնդիրներ» 
ունեցող ուսուցիչներից մեկին

 

Մանրակրկիտ ուսումնասիրե՛ք տվյալ գործընկերոջ աշ խա տան
քը և պարզե՛ք նրա առանձնահատուկ հմտությունները և ուժեղ 
կողմերը։ Հաճախ այդ հատկանիշները հայտնաբերվում են անձի 
ավելի ուշադիր դիտարկման դեպքում։

Մտածե՛ք, թե տվյալ հատկանիշները կամ աշխատակցի հատուկ 
ներգրավվածությունն ինչով են կարևոր առանձին աշակերտների 
կամ ուսուցչական անձնակազմի համար։

Տվ յալ աշխատակցի հետ հաջորդ հանդիպումն օգտագործեք՝ 
ստեղծելով «պատահական» մի իրավիճակ, երբ Դուք տվյալ անձի 
հետ բոլորովին այլ թեմա եք քննարկում և ի միջի այլոց նշում 
եք Ձեր դիտարկումների կամ ընդհանրական գնահատականի 
մասին։ Ընդ որում, անպայման հիմնավորեք աշխատակցի 
վարքագծի կամ դրսևորած հատկանիշների արժեքը։   



Դուք զրուցում եք Ձեր գործընկերոջ հետ ինչոր կազ մա կերպ
չական հարցի մասին և զրույցն ավարտում եք հետևյալ բառերով. 
«Ի դեպ, երեկ նկատեցի, թե ինչպես եք դպրոցի բակում խոսում 
աշակերտներից մեկի հետ, որը շատ տխուր էր։ Ձեր խոսքից 
հետո երեխան շնորհակալական հայացքով ժպտաց։ Կարծում 
եմ, որ այդ երեխան լավ տրամադրությամբ հաջորդ դասին ավելի 
լավ կսովորի։ Դուք մանկավարժական կարևոր ձիրք ունեք»։ 

«Երեկվա մեր ժողովի ժամանակ Դուք ներկայացրիք մի փոխ
զիջումային առաջարկ, որը բավականին լայն հավանության 
արժանացավ։ Հավանաբար դա Ձեզ հաջողվեց, քանի որ նա
խապես շատ ուշադիր լսել էիք տարբեր կողմերի կարծիքները 
և լուրջ եք վերաբերվել դրանց։ Նման քայլերն ուժեղացնում են 
քննարկումների մշակույթը մեր դպրոցում և նպաստում են մեր 
դպրոցի զարգացմանը»: 

«Երեկ նկատեցի, թե ինչպես եք հետևում, որ երե խաները կար
գա պահությամբ դուրս գան դասասենյակից։ Հե տա գայում երե
խաները շնորհակալ կլինեն Ձեզ դրա համար, քանի որ դրանով 
նրանք սովորում են հետևել արտաքին կար գա պահությանը։ 
Մշակված արտաքին կարգապահությունն օգ նում է մեզ նաև մեր 
կյանքում ունենալ լավ ներքին կար գա պահություն»:

«Ձեր դասարանը առաջադիմության տեսանկյունից շատ լավ 
արդյունքների է հասել։ Ինչպե՞ս եք կարողացել ապահովել այդ 
ամենը: Կարծում եմ, որ պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Դուք 
Ձեր մասնագիտությանը շատ նվիրած կենսաբան/ֆիզիկոս եք և 
այդ նվիրվածությունը փոխանցում եք նաև Ձեր աշակերտներին։ 
Նա, ով ոգեշնչված է իր առարկայով, ավելի հեշտությամբ է կա
րողանում լավ արդյունքներ ապահովել»:

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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նշումներ
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Յուրաքանչ յուր մարդ կարևորվելու մեծ պահանջմունք ունի։ 
Մարդ կանց մեծամասնության համար անհատական ար ժևո
րումն ու կարևորության գնահատումը նյութական կար գա վի ճա
կից ավելի կարևոր են։ Հաճախ այս հիմ նա կան պահանջմունքը 
սխալմամբ նույնացվում է մար դու կարգավիճակն ընդգծող 
խորհրդանիշների հետ։

Տնօրենները մեծ ազդեցություն ունեն գործընկերներին ար
ժևորելու և կարևորելու սուբյեկտիվ ընկալման, ինչպես նաև 
դպրոցական համայնքում նրանց արժևորման վրա։ Եթե տնօ րենը 
ուսուցչի արժևորման միջոցով դրական խթան է ստեղ   ծում ոչ 
միայն ուսուցիչների, այլև ծնողների շրջանում, ապա նա ազդում 
է դպրոցում տիրող մթնոլորտի վրա։ Ար դյուն քում հնարավորու թ
յուն է ստեղծվում, օրինակ, հասարակության մեծամասնության 
համար ավելի լավ հիմ նա վորել ուսուցիչների աշխատավարձի 
բարձրաց ման քա ղա քական որոշումը։ 

 
Ուսուցչի արժևորումը, նրա ներգրավվածության և անձ նա
կան առաջադիմության նկատմամբ հարգանքը դպրոցի պա
տաս խանատու կառավարման կարևոր գործիքներ են։ Այդ 
հատկանիշների արժևորումը կառավարման առանցքային կոմ
պետենցիաներից մեկն է։ Սակայն արժևորումն ու գովեստը 
պետք է արժանահավատ լինեն, քանի որ հակառակ դեպքում 
դրանց հեղինակը դառնում է անվստահելի։

Դրական արժևորման մթնոլորտի ստեղծումը ոչ միայն դպրոցի 
ղեկավարության գործն է, այլև անձնակազմի և դպրոցական հա
մայնքի բոլոր անդամների, որոնք նույնպես պատասխա նա տու 
են դրա համար։ Գովեստի, ճանաչ ման և արժևորման միջոցով 
ենք իմաստավորող վարքագիծ դրսևորում։ Մենք ընդգծում ենք 
տվյալ անձի դրական ներգործությունը և ցույց ենք տալիս նրան, 
թե ինչքան կարևոր է ամբողջի մեջ իր մասնակցությունը։

Արժևորումը, ճանաչումը և գովեստը պետք է լինեն որոշակի, 
հիմնավոր, հասկանալի, այլոց նկատմամբ արդար։

I
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IV
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Շատ քննարկումներ ձախողվում են այն 
պատ ճ առով, որ դրանք դուրս են գա լիս 
նա խա տես  ված սահմաններից և մաս նա 
կից բա նա խոս  ները չափազանց եր կար ու 
զուգահեռաբար են խոսում: Հաճախ հենց 
այս պատ  ճառ ներով մասնակցային ժո ղով
ները վարկաբեկվում են, քանի որ եր կար 
են տևում և ստացված արդյունքը շատ 
փոքր է լինում։

Այդ իսկ պատճառով խոսքի ընթացքում 
կարևոր է.

հնարավորինս կարճ ձևակերպել 
մտքերը

վերջում հստակ եզրահանգում անել 
որոշման սպասող հարցի վերաբերյալ 

մշտապես հղում կատարել նախորդ 
բանախոսների տեսակետներին
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Դեռ անտիկ շրջանից ընդունված է եղել խոսքը բաժանել առա վե
լա գույնը հինգ կետերի։ Հռետորության ժամանակակից դաս ըն թա
ց ներն ընդօրինակել են այս ավանդույթը։

Ստորև ներկայացնում ենք 5 կետերի մեթոդի մի քանի մո դել ներ` 
հա մա պատասխան օրինակներով։

Ներածություն 

Առաջին փաստարկ

Երկրորդ փաստարկ

Երրորդ փաստարկ

Եզրահանգում

Թեմա Արդյո՞ք պետք է արգելել բջջային հեռախոսների 
օգտագործումը դասի ժամանակ

Ներածություն Բջջային հեռախոսներն օգնո՞ւմ, թե՞ խանգարում են 
դասին:

Առաջին 
փաստարկ

Աշակերտները չեն կենտրոնանում դասի վրա, օրի 
նակ` մշտապես ստուգում են հա ղոր դա գրու   թյուն    ները։

Երկրորդ 
փաստարկ

Աշակերտները բջջային հեռախոսներն օգ տա  գոր  ծում 
են որպես ժամանակակից հու շա թեր թիկներ։

Երրորդ 
փաստարկ

Աշակերտները վնասում են իրենց տեսո ղու թյու նը 
մանր տա   ռա   տե  սակների պատճառով։

Եզրահանգում

Բջջային հեռախոսները խանգարում են դասը, վտան
գում են դպրոցականների ֆիզիկական և հո գե  կան 
առո ղ  ջու թյունը և խոչընդոտում են ուսու մնա կան 
առա ջա  դի մո ւթյանը։

5 
կետերի 
մոդել
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Հիմնախնդիր

«Կողմ» փաստարկներ

«Դեմ» փաստարկներ

Եզրահանգում

Հորդոր

Թեմա Պատի՞ժ, թե՞ խրախուսանք

Հիմնախնդիր Արդյո՞ք դպրոցական մանկավարժության մեջ պետք է 
վե րաց նել պատժելու մոտեցումը։

«Կողմ» 
փաստարկ

Երեխաները ավելի շատ քաջալերվում են գո վես  տի, 
քան պատժի միջոցով։

«Դեմ» 
փաստարկ

Եթե պատիժը վերացվի, ապա երեխաները կա րող են 
մտա ծել, որ ամեն ինչ թույլատրված է։

Եզրահանգում

Ճիշտ վարքի և լավ առաջադիմության համար միշտ 
պետք է գովել երեխային, սակայն սխալ վարքի դեպ
քում, այդ ու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է պատ ժա մի ջոց  ներ 
կիրառել։

Հորդոր
Մեզ անհրաժեշտ է դպրոցում ունենալ գո վես տի, 
քաջա լերման և պատժի ար դյու նա վետ լիար ժեք հա
յե ցա կարգ։

Թեմա  Սովորել դպրոցո՞ւմ, թե՞ հա սա րա կու թյան մեջ

Հիմնախնդիր Արդյո՞ք պետք է աշակերտներին ավելի հաճախ դուրս 
տանել դպրոցից։

«Կողմ» 
փաստարկ

Դպրոցը պետք է նախապատրաստի կյան քին, այդ իսկ 
պատճառով դպրոցը պետք է լինի բուն կյան քի մեջ։

«Դեմ» 
փաստարկ

Դպրոցից դուրս դասերը շատ ժամանակ են պահանջում 
և ուսումնական պլանի բո վան դա կու թյան համար ժա
մանակը չի բավարարում։

Եզրահանգում Մեզ անհրաժեշտ է դպրոցում և դպրոցից դուրս դա  սե րի 
արդյունավետ համատեղում։

Հորդոր Մենք պետք է վերանայենք մեր վե րա բեր մուն քը ուսում
նա կան պլանների նկատմամբ։

5 
կետերի 
մոդել
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Թեզիս

Փաստարկ

Հիմնավորում

Առավելություն

Հորդոր

Թեմա Արդյո՞ք պետք է զարգացնել հանք ար դյու նա բե
րությունը Հայաստանում

Թեզիս Հանքարդյունաբերությունը գրավիչ բնա վայ րե րում 
վնա սում է Հայաստանին։

Փաստարկ Տուրիզմը մեզ համար ավելի կարևոր է, քան հանք   ար 
դյու   նաբերությունը։

Հիմնավորում Տուրիզմը Հայաստանի եկամուտների գլխա  վոր աղ   
բյուր  ներից մեկն է։

Առավելություն Տուրիզմը կարող ենք զարգացնել սե փա կան ուժե րով։

Հորդոր Մասնակցե՛ք հանքարդյունաբերության հե տա գա զար
գաց  ման դեմ ստո րա    գրա    հա վա քին։

5 
կետերի 
մոդել
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Անդրադարձ նախորդ բանախոսի փաստարկին

Նախորդ բանախոսի եզրահանգում

Դատողություն նախորդ բանախոսի  

փաստարկի մասին և հիմնավորում

Սեփական փաստարկ

Եզրահանգում

5 
կետերի 
մոդել

Դ
Թեմա Ուսուցիչների գերծան րա բեռն վա ծու թյուն

Անդրադարձ 
նա խորդ 
բանախոսի 
փաստարկին

Դու ասացիր, որ ուսուցիչների մեծ մասը ստիպ ված է 
դպրոցից դուրս նույնպես աշխատել։

Նախորդ 
բանախոսի 
եզրահանգում

Դու եզրակացրիր, որ հայ ուսուցիչներն այդ պատ 
ճառով չեն կարող դպրոցում նոր առա ջա դրանքներ 
ստանձնել։

Դատողություն 
նախորդ բան
ա խոսի փաս
տար կի մասին և 
հիմնավորում

Ուսուցիչների եկամուտների մասին պնդումը ճիշտ 
էր, բայց եզրահանգումը խնդրահարույց է:

Սեփական 
փաստարկ

Ուսուցիչների աշխատավարձը Հա յաս տա նում ան
հրա ժեշտ է զգալիորեն բարձրացնել։

Եզրահանգում Այդ դեպքում ուսուցիչները կկարողանան լիար ժեք 
կեր  պով նվիրվել դպրոցի աշխատանքին։Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
 5
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Թեմա Ուսուցիչների թիմային աշխատանք

Անդրադարձ նա
խորդ բանախոսի 
փաստարկին

Դու ասա ցիր, որ ուսուցիչների մեծ մասին չի հե տա
քրքրում սեփական առար կաներից դուրս թիմային 
աշխատանքը։

Նախորդ 
բանախոսի 
եզրահանգում

Դրանից դու եզրա կաց րիր, որ այդ պատ ճառով հայ 
ուսուցիչները շատ քիչ են հա մա գոր ծակցում։

Դատողություն 
նախորդ բա
նա խոսի փաս
տարկի մասին և 
հիմնավորում

Ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ թե հետաքրքըր ված 
չլինելն է, այլ առկա պայմանները։

Սեփական 
փաստարկ

Եթե ուսուցիչներից յուրաքանչ յուրը դա սա  վան դեր 
մեկից ավելի առարկա, ապա նրանք ինքնա բերաբար 
ավելի շատ կաշխատեին մյուս ների հետ։

Եզրահանգում
Նաև այս նպատակով լավ կլիներ, որ ուսու ցիչ  ները 
մանկավարժական կրթու թյան ըն թաց քում ձեռք 
բերեին երկու մաս նա գի տա ցում։

Թեմա Ուսուցիչների թիմային աշխատանք

Անդրադարձ նա
խորդ բանա խոսի 
փաս տարկին

Դու ասա ցիր, որ ուսուցիչների մեծ մասին չի հե տա
քրքրում սեփական առար կաներից դուրս թիմային 
աշխատանքը։

Նախորդ բա
նա խոսի 
եզրահանգում

Դրանից դու եզրա կաց րիր, որ այդ պատ ճա ռով հայ 
ուսուցիչները շատ քիչ են հա մա գոր ծակցում։

Դատողություն 
նախորդ բա
նա  խոսի փաս
տարկի մասին և 
հիմնավորում

Ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ թե ժամանակի բա ցա
կայությունն է, այլ դրական փորձի պա կասը։

Սեփական 
փաստարկ

Ուսուցիչները նախ պետք է փորձով համոզվեն, որ 
համագործակցությունը հանգեցնում է ժա մա նակի 
խնա յողության։

Եզրահանգում

Այդ պատճառով դպրոցի տնօրինությունները պետք 
է հոգան, որ հա մա գոր ծակ ցային մո դե լայ ին դա սա 
պատ րաստում իրա կա նացվի։ Այդ դեպքում ուսու ցիչ
ները կարող են դրական փորձ ձեռք բերել։

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

 6
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
 7



28

Կ
Ո

Ն
Ֆ

ԼԻ
Կ

Տ
Ա

Յ
Ի

Ն
 

Ի
Ր

Ա
Վ

Ի
Ճ

Ա
Կ

Ն
Ե

Ր
Ո

ՒՄ
 

Գ
Ո

Ր
Ծ

Ե
ԼՈ

Ւ 
Ռ

Ա
Զ

Մ
Ա

Վ
Ա

Ր
Ո

ՒԹ
Յ

Ո
ՒՆ

Ն
Ե

Ր

Կոնֆլիկտային իրավիճակներում 
գործելու   

հիմնական  
մոտեցումներ
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Խնդիր լուծող | Կոնֆլիկտային իրավիճակ
նե րում այս ռազմավարությամբ գործող մարդիկ 
մե ծա պես կարևորում են իրենց նպատակները և 
հարաբերությունները։ Երբ նպատակներն ու հա
րա  բե րությունները կարևոր են, մարդը հակված 
է կոնֆլիկտին վերաբերվել որպես խնդրի, որը 
պետք է լուծել։  

Մեղմացնող | Նման գործելակերպ դրսևորող 
մարդկանց համար հարաբերությունների պահ պա
նումը առաջնային է, իսկ նպատակներին հասնելը՝ 
երկ րոր դական։ Նման վարվելակերպի դեպքում 
մար դիկ հրաժարվում են իրենց նպատակներից՝ 
հա նուն հարաբերությունների պահպանման։ Երբ  
մտա ծում եք, որ ուրիշի հնարավորություններն 
ավե լի մեծ են, զիջում եք։

Հաղթանակպարտություն պարտադրող 
Շնաձկները փորձում են պար տա դրել իրենց ընդ
դի մախոսներին զիջել։ Այս դեպքում նպատակը 
շատ ավելի կարևոր է հա մար վում, քան հա րա
բերությունների պահ պա նումը։ Պայքարը միայն 
հաղթանակի համար է։

Փոխզիջման գնացող | Աղվեսների հա մար 
նպատակներն ու հարաբե րու թյունների պահ պա
նումը չափավոր կարևո րու թյուն ունեն։ Նրանք 
կարող են զիջել նպա տակ ների մի մասը, ինչոր 
չափով վնասել հա րա բե րությունները՝ լուծման 
հասնելու համար։

Նահանջող | Կրիաները փակվում են իրենց  
վահանակի մեջ` կոնֆլիկտից խուսափելու համար։ 
Այս դեպքում ոչ նպատակներն են կարևոր, ոչ էլ 
հարաբերությունների պահպանումը։
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ես հենց այդպես եմ վարվում 

ես հաճախ եմ այդպես վարվում  

երբեմն ես այդպես եմ վարվում

հազվադեպ եմ այդպես եմ վարվում 

ես երբեք այդպես չեմ վարվում

Կոնֆլիկտային իրավիճակներում 
գործելու ռազմավարություններ
 
Ընթերցե՛ք հաջորդիվ ներկայացվող 
պնդումները և գնահատե՛ք Ձեր 
վարքագիծը` ըստ ստորև ներկայացվող 
գնահատման սանդղակի։ 
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1| Ավելի հեշտ է վեճից խուսափելը, քան վեճում զիջելը։  

2| Եթե դու չես կարող ուրիշին ստիպել մտածել քեզ նման, 
ապա ստիպիր նրան անել այն, ինչ դու ես մտածում։

3| Նուրբ խոսքերը հաղթում են ծանր սրտերին։

4| Ես` քեզ, դու` ինձ։

5| Արի՛ միասին լուծենք խնդիրը։

6| Երբ երկուսը վիճում են, առավել խրախուսելի է նրանցից 
առաջինը լռողը։

7| Կարողանալը միշտ հաղթում է ճշմարտությանը։

8| Փափուկ խոսքերը երաշխավորում են փափուկ ընթացք։

9| Ավելի լավ է մի բոքոն, քան` ոչինչ։

10| Ճշմարտությունն իմացության մեջ է, ոչ թե  
մեծամասնության կարծիքի։

11| Հեռո՛ւ մնացեք այն մարդկանցից, որոնք ձեզանից տարբեր 
են և համակարծիք չեն ձեզ հետ։

12| Հաղթում են նրանք, ովքեր հավատում են իրենց 
հաղթանակին։

13| Բարի խոսքերը թանկ արժեն, բայց քիչ են գնահատվում։

14| Հավասար փոխանակումը վեճ չի առաջացնում։

15| Միայն նա, ով պատրաստ է հրաժարվել ճշմարտության 
մենաշնորհից, կարող է օգտվել այլոց ճշմարտություններից։

16| Խուսափե՛ք կռվարար մարդկանցից, քանի որ նրանք ձեր 
կյանքը կդարձնեն թշվառ։

17| Նա, ով չի փախչում, ստիպում է, որ մյուսները փախչեն։

18| Փափուկ խոսքերն ապահովում են ներդաշնակություն։

19| Լավ նվերը կարող է ընկերության հիմք դառնալ։

20| Ձեր կոնֆլիկտների մասին խոսեք բաց և ուղղակի։ Միայն 
այդ դեպքում կգտնեք լավագույն լուծումները։
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21| Կոնֆլիկտների լուծման լավագույն ձևը դրանցից 
խուսափելն է։

22| Ոտքդ դիր այնտեղ, որտեղ ուզում ես կանգնել։

23| Հեզությունը կհաղթի բարկությանը։

24| Քո ուզածի մի մասը ստանալը ավելի լավ է, քան ոչինչ 
չստանալը։

25| Անկեղծությունը, ուղղամտությունը և վստահությունը 
սարեր կշարժեն։

26| Կյանքում չկան այնպիսի բաներ, որոնց համար արժե 
կոնֆլիկտ ստեղծել։

27| Աշխարհում կան երկու տեսակի մարդիկ՝ հաղթողներ և 
պարտվողներ։

28| Եթե որևէ մեկը ձեզ խփում է քարով, դուք խփեք 
բամբակով։

29| Երբ կողմերը զիջում են, արդար լուծումը հնարավոր  
է դառնում։

30| Անընդհատ փորփրելով կարելի է հասնել ճշմարտության։

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բոլոր պնդումները գնահատելուց հետո սովորողներին տվե՛ք գնա
հատ ման թերթիկը, որում նրանք կնշեն, թե յուրաքանչ յուր պնդ
ման համար որ միավորն է ընտրվել։

Այնուհետև, ըստ սյունակի, աշակերտներին հրահանգեք գու մա րել 
թվերը՝ ամեն սյունակի համար ստանալով ամ բող ջա կան հան րա
գումար։

Օրինակ`  ենթադրենք 1ին պնդման համար սովորողն ընտրել է 
2ը (հազվադեպ եմ այդպես վարվում), 6ի համար՝ 5ը, 11համար՝ 
4ը, 16ի համար՝ 5ը, 21ի համար՝ 4ը, 26ի համար՝ 4ը։

Ընդհանուր հանրագումարը կդառնա 24։
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Նահանջ Պարտադրում Մեղմացում Փոխզիջում Խնդրի լուծում

1

6

11

16

21

26

2

7

12

17

22

27

3

8

13

18

23

28

4

9

14

19

24

29

5

10

15

20

25

30

Յուրաքանչ յուր սյունակի համար հանրագումարը դուրս բե րե լուց 
հետո այն սյունակը, որում սովորողը հավաքել է ամե նա բարձր 
միավորը, առավել բնորոշ է իրեն։

Օրինակ` եթե սովորողի ամենաբարձր հանրագումարը/միա
վորը ստացվել է 3րդ սյունակում, ապա նա կոնֆլիկտային իրա
վի ճակ ներում ավելի շատ դրսևորում է Մեղմացնողի վարքագիծ։

Այս ոճերը բացարձակ և կատեգորիկ չեն, և կոնֆլիկտային մի իրա
վի ճակում մարդը կարող է իրեն պահել Զիջողի պես, մեկ այլ իրա
վիճակում՝ Պարտադրողի։
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Կոմպետենցիաների ձևավոր մանն ուղղ ված 
կրթու   թյունը գի տե լիք նե րի, հմտությունների, դիր քո
րո շում նե րի և արժեքների համակարգ է, որը հնա րա
վո  րութ յուն է տալիս սովորողին օգ տա գոր ծել գիտե լի
քի վրա հենվող կա րո ղութ յուն ներ և հմտություն նե ր՝ 
պատ   շաճ և արդյունավետ կերպով ար ձա գան քե լ ու 
տա  րա տեսակ իրա վի ճակ նե րին:



Կոմպետենտություն

Առանցքային կոմպետենցիաներ 

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն 
ուղղված 12 տարրեր

Պահանջների մակարդակներ 

Առաջադրական բայեր

Ուսուցիչների կողմից 
կոմպետենցիաների ձևավորմանն 
ուղղված դասի պլանավորում

Կոմպետենցիաների զարգացման 
մոդելներ

Խմբային աշխատանքը խթանող 
մեթոդներ

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն 
ուղղված դասի գնահատում

Փորձնական առաջադրանքներ 
տնօրենների և ուսուցիչների համար
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Կոմպետենցիաների վրա հիմնված ուսուցման համար մեծ դեր է 
խա ղացել 1996թի ՅՈՒՆԵՍԿՕի նախկին ղեկավար Ժակ Դելորի 
զեկույցը, որում նա ներկայացրեց կրթության 4 հիմնասյուները.

իմանալ

անել

լինել

ապրել միասին

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՆԱՁԵՎ

Կոմպետենտությունը  
=  

Գիտելիքներ + Հմտություններ + Դիրքորոշումներ
=  

Գործողություն

Գիտելիքները ներառում են փաստեր, թվեր, գա ղա
փարներ, տեսություններ, որոնք նպաստում են  տվյալ 
առար կայի և խնդրի հասկացմանը։ 

Հմտությունները կոնկրետ գործողություններ կա տա
րելու և ունեցած գիտելիքները արդյունքների հասնելու 
համար օգտագործելու կարողություն են։

Դիրքորոշումները սկզբունքներ են, որոնց հիման 
վրա մարդն արձագանքում է գաղափարներին, այլ 
մարդ կանց և իրավիճակներին։  Որոշ մասնագետներ 
կոմպետենցիաների կազ  մում են ընդգրկում են նաև 
արժեքները և մոտիվացիան։

Կոմպետենցիան` 

գիտելիքների, հմտությունների, դիր քո րո  շումների ինտե գր ված հավաքածու է, 
որոնք միավորվում են որոշակի հա   մա   տեքս  տում որոշակի խնդիրներ լուծելու 
համար։ (Մ. Մյուլդեր)

անհատների մոտ առկա կամ նրանց կողմից սովորելու միջոցով ձևավորվող 
ճանաչողական կարողություններ և հմտություններ, որոնք ուղղված են 
խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև դրանց հետ կապված մոտիվացիոն, 
կամային և սոցիալական պա տրաս տու թյուն, ինչն անհրաժեշտ է խնդիրների 
լուծումները տարբեր իրավիճակներում հաջողությամբ և պատասխանատու 

կերպով կիրառելու համար: (Ֆ. Վայներտ)

Սովորել

1
2
3

+
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ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄԸ

Կարողություններն ու հմտությունները փոխկապակցված հաս
կա ցութ յուններ են և հաճախ դժվար են տարբերակվում: 

Կա րո ղութ յուն ները սահմանվում են որպես անհատի ունե ցած 
կամ ժա ռան գա բար ձեռք բերած նա խա դրյալներ կամ ներուժ:  
 
ՕՐԻՆԱԿ`

Ան հատն ունի երաժշտական բնատուր կարողություններ՝ լսո
ղական, եր գելու և այլն: 

 
Հմտությունները հենվում են արդեն իսկ առկա մեծ կամ 
փոքր կարողությունների վրա, սակայն ձևավորվում և ձեռք են 
բերվում ար դեն վար ժութ յան, փորձառության, հասունության, 
լրացուցիչ գի տե լիք ների, ինչպես նաև մոտիվացիայի և կամքի 
միջոցով: Ձեռք բերված հմտութ յունները հնա րա վո րություն են 
տալիս ձևա վորել նորանոր այլ հմտութ յուններ: 

ՕՐԻՆԱԿ՝  
Դաշ նա մուր նվագելը սովորում են վարժության արդյունքում:

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ  
| COMPETENCY |

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
| ABILITIES |

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
| SKILLS |



38

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ  
ԴԱՍ

Սովորողները պասիվ են։ Հիմնականում լսում են։ 

Հիմնականում գործում է ուսուցիչաշակերտ կապը։

Ուսուցիչը, ըստ թեմատիկ պլանի, ծրագիրն  
«անցնում է»։

Ուսումնական նյութը ծավալուն է։  Հաճախ 
կարևորն ու անկարևորը տարբերակված չեն։

Շեշտը դրվում է գիտելիքների, հմտությունների 
ուսուցման վրա։

Կարևորվում է ուսումնական առարկաների անջատ 
ուսուցումը։ 

Կարևորվում է ուսումնական նյութի մեխանիկական 
վեր  ար  տա  դրությունը` առանց մտածողության 
հմտու թ յունների, գործնական հմտությունների հետ 
կա պակ  ցելու։ 

Սովորողները անհատական մոտեցման են ար
ժա նա նում միայն այն դեպքում, եթե նրանց 
ակադեմիական ձեռք   բե րումների մակարդակը շատ 
բարձր է կամ շատ ցածր։

Հիմնականում օգտագործվում է ամփոփիչ, գնա հա
տա նիշով գնահատումը։ Թվանշանն օգտագործվում 
է աշա կերտներին դասդասելու համար։

Ուսումնառության նպատակները ոչ միշտ են 
չափելի և թափանցիկ։
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ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԴԱՍ

Սովորողներն ակտիվ են։ Բացի լսելուց` հնարավորություն 
ունեն հարցեր տալու, կարծիք հայտնելու։

Բացի ուսուցիչաշակերտ կապից` գործում է աշակերտ
աշակերտ ուսուցողական կապը։

Ուսուցիչը չի անցնում հաջորդ թեմային, քանի դեռ աշա կերտ
ները չեն յուրացրել թեմայի առանցքային գա ղա փա րները։

Ուսումնական նյութը կառուցված է առանցքային կոմպե տեն
ցիա ների և գաղափարների շուրջ։ 

Ուսումնառության նպատակները չափելի են և թափանցիկ են 
սովորողների համար։

Գիտելիքների և հմտությունների ուսուցումից զատ` կարևոր
վում է նաև արժեքների և վերաբերմունքի ուսուցումը։ 

Ուսումնական նյութի մեջ կարևորվում է բովանդակության 
խորը ըմբռնումը և դրա կապակցումը ամբողջ կյանքի հա մար 
ան հրա ժեշտ հմտությունների հետ։  

Սովորողները ստանում են իրենց կրթական կարիքներին հա
մա պա տասխանող աջակցություն։ 

Օգտագործվում են գնահատման տարբեր մոտեցումներ։ 
Շեշտը դրվում է ձևավորող գնահատման վրա։ Գնա հա տա
կանն օգտագործվում է աշակերտների առաջընթացը չափելու 
համար։

Առարկաների ուսուցման միջոցով զարգացվում են վե րա ռար
կա  յական այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են խնդիր ների 
լու ծումը, քննադատական մտածողությունը, հա մա գոր ծակ
ցությունը։ 
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Առանցքային կոմպետենցիաները հա
մա պար փակ կոմպետենցիաներ են, որոնք 
ան հր աժեշտ են անձի զարգացման, հա սա
րա կա կան կյանքին ակտիվ մաս նակ ցու
թյան, ինչպես նաև տարբեր ռեսուրսների 
շարունակական ողջամիտ օգտագործման 
համար։ 

Լեզվական կոմպետենցիա և 
գրագիտություն 

Սովորել սովորելու կոմպետենցիա  

Ինքնաճանաչողական և սոցիալական 
կոմպետենցիա

Ժողովրդավարական և 
քաղաքացիական կոմպետենցիա 

Թվային և մեդիա կոմպետենցիա

Մշակութային կոմպետենցիա

Մաթեմատիկական և 
գիտատեխնիկական կոմպետենցիա

Տնտեսական կոմպետենցիա
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ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ ԵՎ 
ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սովորողները տիրապետում են հայոց լեզվին, գրավոր և բանավոր 
կեր պով գրագետ հաղորդակցվում են մայրենի լեզվով և այլ օտար 
լե զու ն ե րով` ըստ լեզվական կանոնների և իրավիճակների: 
Նրանք կիրառում են լեզուն` որպես ուսումնառության և հա սա
րա կական կյանքին մասնակցության համապիտանի գոր ծիք: 
Ընդ հանուր գրագիտությունը կազմում է սովորելու և լեզ վա կան 
հաղորդակցության հիմքը, որի հիման վրա կարող են ձևավորվել 
գրագիտության մյուս ձևերը (քաղաքացիական, բնա պահ
պանական, տնտեսական, ֆինանսական, իրավական, առող ջա
պահական, գիտատեխնիկական, թվային և այլն): Սովորողներն 
ընդունակ են բանավոր և գրավոր ձևերով ճանաչել, ըմբռնել, 
արտահայտել, ստեղծել և մեկնաբանել տարբեր հայեցակարգեր, 
փաստեր և կարծիքներ՝ օգտագործելով տարբեր առարկաներին 
և իրավիճակներին առնչվող տեսողական, ձայնային և թվային 
նյութեր: 

Առանցքային կոմպետենցիաները փոխկապակցված են միջ
ա ռար կայական կապերով։ Յուրաքանչ յուր դասի համար սո վո րա
բար նախատեսվում է մեկ հիմ նա կան (որպես կանոն՝ առար կա
յական) և մի քանի երկ րոր դա կան կոմպետենցիա (որպես կանոն՝ 
առանցքային):

Հանրակրթական համակարգը կոչված է ձևավորելու հետևյալ 
առանց  քային կոմպետենցիաները՝
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ՍՈՎՈՐԵԼ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ  
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Սովորողներն ինքնուրույն և մյուսների հետ համատեղ արդյու նա
վետ սովորում և աշխատում են կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ 
Նրանք ճանաչում են իմացածի և չիմացածի սահմանները: Սո վո
րողները ինքնակազմակերպվում են և ձևավորում են ժամանակի 
արդյունավետ կառավարման հմտություն։ Նրանք կարողանում են 
գնահատել սեփական և մյուսների ֆիզիկական ու հոգեբանական 
հնա րա վո րութ յունները, ձևավորում են ինտելեկտուալ խո նարհ
ություն և սովորում են աշխատել ծանրաբեռնվածության պայ
մաններում։ Սովորելու ընթացքում աշակերտները ձևավորում են 
իրողությունները քննադատաբար և բազմակողմանի ուսում նա
սիրելու, վերլուծելու, ինչպես նաև ստեղծագործական ու նորարար 
մոտեցումներ կիրառելու ունակություններ: Սովորողները ձևա
վորում են համակարգային և ինտեգրված մտածողություն:

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Սովորողներն ընդունակ են ինքնանդրադարձման և ինքնա կազ
մակերպման միջոցով ձգտել ինքնաճանաչման: Նրանք ձևա
վորում են վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ, և 
հաջողությամբ կառավարում են սեփական ժամանակը, գի տե լիք
ներն ու հմտությունները: Աշակերտները դրսևորում են հարգանք, 
ազնվու թյուն և պատասխանատվություն ինչպես սեփական անձի, 
այնպես էլ այլոց հանդեպ՝ անկախ տարիքից, սեռից, ազ գու
թյունից, բարեկեցության աստիճանից, արտաքին տեսքից, ըն դու
նա կություններից, մասնագիտությունից, համոզմունքներից և այլ 
առանձնահատկություններից: Նրանք սոցիալական հա րա  բե րու
թյուններում գործում են կառուցողական և համերաշխ, դրսևորում են 
ընկերակցելու ունակություն և համագործակցային, կոնֆլիկտների 
խաղաղ կարգավորման հմտություններ։ Տարբեր մշակույթների, 
կրոն ների, աշխարհայացքների և կյանքի կազմակերպման ան հա
տա կան պատկերացումների հետ առնչվելու արդյունքում սո վո
րողներն ընդունակ են ճանաչել դրանց տարբերությունները։ 
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ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Աշակերտները նպաստում են ժողովրդավարության, ազատության, 
սոցիալական արդարության և օրենքի գերակայության վրա հենվող 
հասարակության զարգացմանը։ Նրանք ճանաչողության միջոցով 
ձևավորում են սեր հայրենիքի նկատմամբ, գիտակցում են ՀՀ 
Սահմանադրությունից բխող ազգային, պետական, հասարակա
կան շահերն ու առաջնահերթությունները տարածաշրջանային և 
համ աշ խար հային մակարդակներում: Սովորողները արժևորում 
են մարդու կյանքն ու արժանապատվությունը, կարևորում են 
սեփական քաղաքացիական պարտքը, քաղաքացիական մաս նակ
ցության մշակույթը՝ որպես ժողովրդավարության կենսունակու թ յան 
հիմք: Նրանք ճանաչում են հասարակության կյանքի մշակու թա յին, 
պետաիրավական և տնտեսական ոլորտներն ու համակողմանի 
վերլուծում դրանք, ցուցաբերում են նախաձեռնողականություն, 
ինք նուրույն որոշումներ կայացնելու, դրանք իրագործելու ունա
կութ յուն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու 
պատրաստակամություն:

ԹՎԱՅԻՆ ԵՎ ՄԵԴԻԱ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Սովորողներն ունեն տեղեկատվական հոսքի մեջ կողմնորոշվելու 
հմտություն և մեդիագրագիտություն, ընդունակ են կառավարել 
մե դիա յի սպառումը և թվային մեդիայի օգտագործման հնա րա
վորությունների զուգահեռ գիտակցում են նաև դրա հետ կապված 
ռիսկերը։ Նրանք ձևավորում են ժամանակակից տեխնոլոգիա նե րի 
և զարգացման միտումների վերաբերյալ գիտելիք և դրա կիրառման 
հմտություններ,  գնահատում են մեդիայի ազդեցությունը սեփական 
և այլոց արժեքային պատկերացումների, դիրքորոշումների և գոր
ծողությունների վրա։ Սովորողները կարողանում են սեփական 
ուժերով ստեղծել մեդիա արտադրանք։
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ  

Սովորողներն առօրյա կյանքում օգտագործում են մա թե մա տի
կա կան մտածողություն՝ բնության, հասարակության, մշա կույթի 
և աշխատանքային ոլորտի երևույթները ճանաչելու և դրանք 
մաթեմատիկական կառուցվածքների, բանաձևերի, մո դել   ների, 
կորերի, աղ յուսակների միջոցով հասկանալու համար։ Աշա
կերտ ները դիտում, նկարագրում, ճանաչում և բացատրում են 
բնագիտական երևույթները, ձեռք բերված իմացության հիման վրա 
անում են եզրահանգումներ և ստուգում ապացույցները։ Նրանք 
ընկալում են բնագիտական մտածողության և աշխատանքի, ինչ
պես նաև տեխնիկական առաջընթացի միջև եղած փոխա դարձ 
կապը։ Աշակերտներն ընկալում են տեխնոլոգիական գիտե լիքի 
կիրառման հնարավորությունները մարդու պահանջմունքների 
հա  մատեքստում, ճանաչում են մարդու գործունեության ար դյուն
քում ի հայտ եկող փոփոխություններն ու սեփական պատաս խա 
նա տվու թյունը:                    

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Սովորողները ճանաչում են հայ մշակույթն ու մարդկային քա ղա
քակրթությունների մշակութային բաղադրիչները՝ որպես մարդ կա
յին զգացմունքների և գործողությունների կողմնորոշիչներ։ Նրանք 
արժևորում են սեփական ինքնությունը, ընտանիքի, համայ նքի և 
պետության դերը, ունեն Հայաստանի աշխարհագրության, հա
սարակականքաղաքական համակարգի և պատմության հիմ նա
րար իմացություն: Աշակերտները ձևավորում են սեփական նա
խասիրություններ ազգային և համաշխարհային մշակութային 
ժա մանակաշրջանների ուսումնասիրության ընթացքում։ Նրանք 
ի վիճակի են զարգացնել սեփական մշակութային ու գե ղա գի
տական պատկերացումները՝ արժևորելով հոգևոր և նյութական 
ժառանգությունն ու մշակութային բազմազանությունը, ճանաչելով 
հայ և համաշխարհային գրականությունն ու արվեստը, ձևա վո
րելով մշակութային գրագիտություն և ճաշակ:
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

Աշակերտները համարժեք վերլուծում և գնահատում են մաս
նա վոր ձեռնարկատիրության, ժողովրդական տնտեսության և 
համաշխարհային տնտեսական մակարդակներում տեղի ունե
ցող տնտեսական գործընթացները։ Նրանք հասկանում են հա
սա րակության, տնտեսության և քաղաքականության մի ջև եղած 
փոխազդեցությունները և արժևորում են առողջ ու ան վտանգ 
կենսակերպը։ Աշակերտներն ընկալում են տնտեսական և հա
սարակական կարգերն ու ճանաչում են բնության և հա սա րա
կության փոխազդեցությունները, ինչպես նաև կայուն զարգացման 
ու շրջակա միջավայրի պահպանության գործում սեփական դերն 
ու պատասխանատվությունը:
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2
ԽՆԴՐԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արդյո՞ք աշակերտներն ինքնուրույն ճանաչում են խնդիրը:

Արդյո՞ք փոխանցվելիք առարկայական գիտելիքը ծառայում է 
խնդրի լուծմանը:

3
ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ,  
ՔԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՈՒՄ
Արդյո՞ք աշակերտներին ակտիվացնող դասաձևերն ունեն 
ավելի մեծ մասնաբաժին, քան ուսուցչակենտրոն ձևերը:

4
ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Արդյո՞ք աշակերտը կարող է ինքնուրույն կազմակերպել 
դասապրոցեսի առանձին մասերը:

6
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱՅԻՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ
Արդյո՞ք կիրառվող մեթոդները նպաստում են առարկայական և 
սոցիալական կոմպետենցիաների ձեռքբերմանը, ինչպես նաև 
աշակերտների ակտիվացմանը: 

5
ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ
Արդյո՞ք նախապես հստակեցված են կոմպետենցիայի 
ձեռքբերվելիք մակարդակները: Արդյո՞ք աշխատանքային 
առաջադրանքները բաժանված են աստիճանների:

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արդյո՞ք թեմաներն ու մեթոդաբանությունը աշակերտական 
կողմնորոշում ունեն: Արդյո՞ք հաշվի է առնվում աշակերտների 
նախնական գիտելիքը:1
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12
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՄԱՆ | ՌԵՖԼԵՔՍԻՈՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ
Արդյո՞ք քննադատաբար անդրադարձ է կատարվում ուսումնա
կան գործընթացին և կոմպետենցիաների ձեռքբերմանը: Արդյո՞ք 
ստացվում են աշակերտի նախնական գիտելիքի  և ուսումնական 
գործընթացի մասին անհատական արձագանքներ։

7

8

9

10

11

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄ
Արդյո՞ք տեղի է ունենում կոմպետենցիաների տարբերակված 
ստո ւ գում կամ դասամիավորի սկզբում ուսումնական մակար
դակի կանխորոշում:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Արդյո՞ք դասապրոցեսի ընթացքում աշակերտն ունի ժամանա
կային և բովանդակային ազատ տարածքներ: Արդյո՞ք քննարկ
վում են ուսման տարբեր ճանապարհներ:

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԱՅԻՆ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ
Արդյո՞ք ձեռք բերված կոմպետենցիաներն ամրապնդվում են 
կրկ նա կան և կուտակային ուսուցման միջոցով: Արդյո՞ք պլա
նա վոր ման համար ելման կետ է ընդունվում նպատակը:

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ 
Որտե՞ղ կարող է աշակերտը ցուցադրել իր ձեռք բերված կոմ պե
տեն ցիան: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացը հանգում է գնա
հատ ման ենթակա արդյունքի:

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ
Ո՞ր կոնկրետ օրինակը կարող է ծառայել կոմպետենցիայի ձեռք
բերմանը: Ինչքանո՞վ է անհրաժեշտ կատարել դիդակտիկ կրճա
տումներ:
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Աշակերտակենտրոն դասարան Այո Ոչ

Արդյո՞ք աշակերտների համար ակնհայտ է, թե դա սա
պրոցեսում ինչն է կարևոր. տեսլական, նպա տակ ներ, 
գերակայություններ

Արդյո՞ք աշակերտները գիտեն, թե ինչ են սովորում և 
ինչու

Արդո՞ք դասարանում առկա  է  անհատական, հա մա
գոր ծակցող թիմի և խմբային մեծ աշխատանքների 
խառնուրդ

Արդյո՞ք աշակերտները համագործակցում են, կիս վում 
ընդհանուր փորձով և սովորում միմյանցից

Կա՞ն թափանցիկ ընթացակարգեր, որպեսզի աշա
կերտ ները կարողանան հետադարձ կապ տալ ուսում
նա կան գործընթացի որակի վերաբերյալ

Արդյո՞ք աշակերտներին նախապես ծանոթացնում են 
ուսումնական ծրագրի բովանդակությանը

Արդյո՞ք աշակերտները տեղեկացված են ուսուցման 
նախատեսվող արդյունքների մասին` նախքան դաս
ըն թացը կամ ծրագրի բաղադրիչը սկսելը

Արդյո՞ք աշակերտները ստանում են խոր հր դա տվու
թյուն դասավանդման և գնահատման մե թոդների վե
րա բերյալ

Արդյո՞ք աշակերտները ներգրավված են դասընթացի 
որակի  «գնահատման» գործընթացներում

Արդյո՞ք կան պարզ ընթացակարգեր, որոնցով աշա
կերտները կարող են «բարձրաձայնել, բողոքարկել»  
դա սա րանական և դպրոցական որոշումները՝ կապ
ված իրենց դասարանական, դպրոցական առօրյայի, 
նվա ճումների կամ առաջընթացի հետ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին և բացահայտեք` արդյո՞ք 
աշակերտակենտրոն է Ձեր դասարանը:
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Այո Ոչ

Արդյո՞ք աշակերտների կարիքները և աշակերտական 
խմբի բազմազանությունը հաշվի են առնվում ուսում
նառության առաջադրանքների և մեթոդների նախա
գծման ժամանակ

Արդյո՞ք դպրոց/դասարան նոր մուտք գործող աշա
կերտ ները ստանում են աջակցություն, որպեսզի կա
րողանան հաղթահարել իրենց նոր միջավայրը (մշա
կութային, լեզվական)

Արդյո՞ք կան հատուկ աջակցության միջոցառումներ, 
որոնք կօգնեն անբարենպաստ ընտանիքների աշա
կերտներին

Արդյո՞ք ուսումնառության ուղիները բավականաչափ 
ճկուն են, որպեսզի թույլ տան ներառել նաև առանձ
նահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշա կերտ
ներին

Արդյո՞ք խմբային աշխատանքը օգտագործվում է 
ուսում  նական գործընթացում

Արդյո՞ք աշակերտների արտադպրոցական գործ ու նե 
ությունն ընդունվում և ճանաչվում է որպես ուսուց
ման փորձի էական մաս

Արդյո՞ք աշակերտների հմտությունների զարգացումը 
ձեր ուսումնական գործընթացի նպատակներից մեկն 
է

Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացի նպատակները 
համաձայնեցված են ուսուցիչների և աշակերտների 
միջև

Արդյո՞ք աշակերտների շրջանում ինքնագնահատումը 
օգտագործվում է որպես մեթոդ գնահատման գործ
ընթացում

Արդյո՞ք նախագծերը օգտագործվում են աշա կերտ
ների գնահատման գործընթացում

Արդյո՞ք աշակերտներին տրվող առաջադրանքների, 
դրանց գնահատման գործընթացում օգտագործվում 
են իրական կյանքի իրավիճակներ, սիմուլ յացիաներ

Արդյո՞ք աշակերտներն ունեն համապատասխան 
հար մա րութ յուններ՝ անհատական, խմբային աշ խա
տանք ներ կատարելու անելու համար դասարանում/
դպր ոցում։ 
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Ուսման վերջնարդյունքները կոմ պե տեն
ցիաներն են, որոնք պետք է լինեն թա փան
ցիկ թե՛ ուսուցչի և թե՛ սովորողի համար: 
Այդ նպատակով կոմպետենցիաները գոր
ծառ նա կա նաց վում են՝ ըստ սովորողին 
ներ կա յաց վող պահանջների երեք մա կար
դակ ների: Դրանք օգնում են կոմ պե տեն
ցիաները դարձնել չափելի և «շոշափելի»:

Պահանջների մակարդակները փոխկապակցված են: 
Ընդ որում, պահանջների 2րդ մակարդակը ներառում է 
պահանջների 1ին մակարդակը, իսկ պա հանջ ների 3րդ մա
կարդակն ընգրկում է առաջին երկու մակարդակները:

Չնայած պահանջների երեք մակարդակների միջև չկան 
հստակ սահմաններ, այդու հանդերձ, այդ մա կար դակների 
կի րառումն էապես նպաստում է հան րա  կրթության պե տա
կան չափորոշչով նախատեսված կոմ պե տենցիաների վա
վե րա կանության ստուգմանը և առա ջադրանքների բար 
դության սահ մանմանը, ինչպես նաև կրթության բո լոր 
մասնակիցների համար քննական արդյունքների գնա հատ
ման թափանցիկությանը:
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Ներառում է առանձին ոլորտին վերաբերող իրողությունների վեր
ար  տա դրում, նկարագրում` ուսուցման գործ ըն թացի հա մա տեքս
տում, ինչպես նաև յուրացված և փորձարկված աշ խա տան քային 
տեխ նիկայի վերարտադրողական կիրառում.

հիմնարար մասնագիտական գիտելիքի վերարտադրում՝ մաս
նա գի տական լեզվի կիրառմամբ

նյութի տեսակի որոշում

տեղեկատվության քաղում տեքստային տարբեր տեսակներից 
և նյու թերից

աշխատանքային տեխնիկայի և մեթոդների սահմանում, կի
րառում

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒՄ

Ներառում է հայտնի իրողությունների ինքնուրույն մշակում, դա 
սակարգում ու բացատրություն, ինչպես նաև յուրացված բո վան
դակությունների և մեթոդների համարժեք կիրառում այլ իրո ղու
թյուն ների նկատմամբ.

կառուցվածքային և ժամանակային կապերի բացատրում

տարբեր իրողությունների ողջամիտ փոխկապակցում և դա սա
կարգում

առարկայական և արժեքային դատողությունների տար բե րա
կում

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

Ներառում է անդրադարձ (ռեֆլեկտիվ) մոտեցում նոր հար ցա
դրում  ների, կիրառվող մեթոդների և ձեռք բերված իմացության 
նկատմամբ, ինչի շնորհիվ կարելի է հանգել հիմնավորումների, հե
տևությունների, գնահատականների, դատողությունների և գոր
ծողությունների.

տարբեր իրողությունների ինքնուրույն քննարկում

կառուցվածքային, բազմատեսանկյուն և խնդրակենտրոն հար
ցա դրման ձևավորում

սեփական դատողության ձևավորման անդրադարձում

գիտելիքի և իմացության խնդրակենտրոն, ստեղծագործական 
կիրառում

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

Գո յություն ունի պահանջների երեք մակարդակ.
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Առաջադրական բայերը ենթադրում են 
աշակերտների կողմից որո շակի գոր ծո
ղու թյուն կատարելու ազ դա նշան: Դրանք 
դասակարգվում են ըստ աշակերտներին 
ներկայացվող պա հանջ նե րի երեք մա կար
դակների: 

Առաջադրականները հստակ սահ մանում 
են առաջադրանքը և դրա հետ կապված 
առաջադիմության պահանջները։ 

Առաջադրական բայերի սույն ցանկը մշակվել է «Մաս նակ
ցային դպրոց» ծրագրի աշխատանքային խմբի կողմից` 
հեն վելով Մասնագիտական ուսուց ման զարգացման եվրո
պական կենտրոնի (CEDEFOP) առաջադրական բա յերի 
ուղեցույցի վրա:
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Առաջա
դրական  Նկարագրություն

անվանել
Տրված նյութից քաղել տեղեկություններ կամ 
առանց տրված նյութի ներկայացնել գիտելիք

մշակել
Տրված նյութից քաղել տեղեկություններ ու իրո
ղութ յուններ և վերարտադրել դրանք 

նկարագրել
Կապակցված և հիմնավորված կերպով 
վերարտադրել մանրամասն տեղեկություններ 
տրված նյութից կամ սեփական գիտելիքից

բնութագրել
Իրողությանը բնորոշ հատկանիշները նկարագրել 
կարևոր տեսանկյունից

վերարտադրել
Թվարկել տեղեկություններ տրված նյութից կամ 
պատմել սեփական գիտելիքից մի կարևոր խնդիր

ներկայացնել
Իրողությունների, համատեքստերի, մեթոդների 
և փոխադարձ կապերի կառուցվածքային 
վերարտադրում (ուրվագծում)

որոշել
Գտնել փոխադարձ կապեր կամ լուծումներ 
և ձևակերպել արդյունք

տեղայնացնել, 
տեղորոշել

Դեպքերի և տարածական օրինակների 
տեղադրում հայտնի տեղագրական/
կոորդինատային ցանցում

Առաջադրական բայերը նախատեսված են բոլոր առարկաների 
համար և դրանով իսկ ստեղծում են միջառարկայական կապեր:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ I
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Առաջա
դրական Նկարագրություն

ստեղծել
Իրողությունները ներկայացնել բովանդակային 
և մեթոդական տեսանկյունից, օրինակ՝ մտքերի 
քարտեզի միջոցով (mindmap)

մասերի 
բաժանել

Արտահայտությունները տեղաբաշխել ըստ 
տրամաբանական հերթականության կամ ըստ 
համակարգային կառուցվածքի

դասակարգել
Նյութից քաղած առանձին տարրերը, ունեցած 
գիտելիքը կամ իմացութունը դասավորել որոշակի 
փոխկապակցվածության (համատեքստի) մեջ

բացատրել

Սեփական գիտելիքի օգնությամբ տեղե կու թ յուն 
ները ներկայացնել այնպես, որ ուն կըն դրին կամ 
ընթերցողին հասկանալի լինի փոխ կա պակց վա
ծությունը (համատեքստը)

պարզաբանել, 
ցուցադրել

Իրողությունը ներկայացնել ցուցադրական 
եղանակով

հիմնավորել

Նշել ինչոր բանի պատճառը, բարդ մտքերը 
զարգացնել փաստարկման միջոցով և դրանք 
տեղադրել համատեքստում։ Այստեղ որոշիչ է 
մտքերի ընթացքի հիմնավորվածությունը

բնորոշել
Տարածքը կամ իրողությունը հիմնավոր կերպով 
բնութագրել` հիմք ընդունելով որոշակի 
չափանիշներ

վերլուծել

Իրողությունը պարզաբանել դրա բոլոր տար րե
րով և կապերով, այդ իրողության հետ կապված 
թիրախային հարցեր տալ, պատասխանել այդ 
հարցերին և հիմնավորել պատասխանները

համեմատել
Կշռադատել` համադրելով տարբերություններն 
ու ընդհանրությունները

ներկայացնել

Նյութերը կամ իրողությունները են թար կել 
հա մա կարգային և թիրախային ուսում նա սի
րութ յան, դատողություններ անել և վերհանել 
կառուցվածքը

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ II
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Առաջա
դրական  Նկարագրություն

հիմնավորել
Փաստարկված հիմնավորմամբ զարգացնել բարդ 
մտքեր և դրանք ներկայացնել տվյալ հա մա
տեքստում

գնահատել

Ստուգել արտահայտությունները, պնդում նե
րը, առաջարկությունները կամ մի ջո ցա ռում ները 
դրանց վավերականության կամ համ ար ժե
քու թ յան տեսանկյունից, և նշել կիրառվող չա
փա նիշները` առանց անձնական դիրքորոշում 
արտահայտելու

դատել

Գնահատել արտահայտությունները, պնդումները, 
առաջարկությունները կամ միջոցառումները` 
բա ցա հայտելով և անդրադարձնելով կիրառվող 
չափանիշներն ու արտահայտելով անձնական 
դիրքորոշում

քննարկել

Առաջադրված հիմնախնդրի վերաբերյալ անել 
հինավորված եզրակացություն` հաշվի առնելով 
կողմ և դեմ փաստարկները կամ ձևակերպել 
հիմնավորված կարծիք

ստուգել, 
վերստուգել

Ուսումնասիրել որոշակի իրողության մա սին 
ար ված արտահայտությունները կամ պնդում
ները` դրանց համապատասխանության և 
համ ար ժեքության տեսանկյունից, և ցույց տալ 
հնարավոր հակասությունները

դիրքորոշում 
հայտնել

Ինչոր պնդման կամ արտահայտության վե րա
բերյալ հայտնել սեփական հիմնավորված կարծիք

մեկնաբանել
Նկարագրել ինչոր իրողություն, բացատրել վեր
ջինիս պատճառները, հետևություններ և դա տո
ղություններ անել այդ մասին

ձևավորել
Արդյունքի, դերերի կամ հասցեատերերի տես ան
կյու նից քննարկել ինչոր հիմնախնդիր` կազմելով 
ելույթ ներ և մոդելներ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ III
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ԴԱՍԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՊԼԱՆԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Ուսուցչի 
գործողություններ

Ժամանակ

Դիդակտիկ փուլ

Աշակերտների 
գործողություններ

Նյութեր | նշումներ

Մեթոդ | Սոցիալական 
կամ աշխատանքային  
գործողության տեսակ

ՊԼԱՆԱՎՈՐՎՈՂ ԴԱՍԻ  
ԴԻԴԱԿՏԻԿ ՓՈՒԼԵՐ

Աշխուժացնել

Մեկնարել | Ակտիվացնել | Քաջալերել

Կողմնորոշել դեպի նպատակ | Ուղղորդել 

Մշակել

Ամրապնդել | Ներկայացնել | Անդրադարձնել | Ապահովել 

Կիրառել | Փոխանցել

Ամփոփել | Ուրվագծել հեռանկար 

Պլանավորումը գծային գործընթաց չէ։ Պլանավորման մակար դակ 
ները միախառնվում են։ Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղ
ղված դասի նա խա պայմանը դասի համապատասխան կա ռուց
վածքի ստեղծումն է։
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ԴԱՍԱԺԱՄԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ  
ՕՐԻՆԱԿ
ԴԱՍԱԺԱՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆ`

Գործառնական հաղորդակցական կոմպետենցիա, կարդալ  
(տես՝ կոմպետենցիաների զարգացման մոդելներ)

Աշակերտները կարդում են «Uncommon Reader» գիրքը և կա րո
ղանում են նկարագրել գրքի կերպարներն ու գոր ծողությունները, 
ինչպես նաև համեմատել ներկա ժամանակի հետ։ Աշակերտները 
զարգացնում են իրականությանն առնչվող բնագիր տեքստերը 
(մամուլի հոդվածներ, ֆիլմերի տեքստեր) հասկանալու և բարդ 
նյութից կարևոր բո վան դակությունն ու մանրամասները վեր
հանելու հմտություն։ 

ԴԱՍԱԺԱՄԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ`
Ինքնաճանաչողական և սոցիալական, մշակութային, սովորել 
սո վո րե լու կոմպետենցիաներ: 
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Դասաժամի առանձին գործողությունների աղյուսակ  
(անգլերեն, 11րդ դասարան) 

Ժամանակ / 
դիդակտիկ փուլ Ուսուցչի գործողություն Աշակերտի գործողություն Աշխա

տաձև Նյութ / նշումներ

9:159:20
Առաջնորդել / 
ակտիվացնել
2´

Կողմնորոշել դեպի 
նպատակ
1´

Ուղղորդել
2´

ՈՒն ողջունում է դասարանին։
ՈՒը ցուցադրում է լուսանկարկոլաժ (Մեծ Բրիտանիայի 
թագավորական ընտանիքը)
ՈՒը հղում է կատարում «Uncommon Reader» գրքին և 
բանավեճ խթանելու նպատակով մեջբերում է միապետության 
մասին Մեծ Բրիտանիայի թագուհու խոսքից մի հատված. «I 
question the concept of Monarchy in our modern  
society …» 

ՈՒն անդրադառնում է թագուհու բառերին և խոսում է 
դասաժամի նպատակի մասին. … 
Who am I to judge? I guess, each of you should have the 
chance to decide whether having a Monarchy is necessary.

Օգտագործվում է բաց տարածքի մեթոդը։ ՈՒը խթանում է 
առաջադրանքի հստակեցումը և օգնում է խմբեր կազմել։

Աը նույնպես ողջունում են։
Աը հետևում են ուսուցչի ներածությանը։

Աը կարող են հարցեր տալ։
Աը միանում են խմբային աշխատանքին։

Ուսուցչի 
խոսք

Վարժություն

Power Point 
Կոլաժ` թագավորական 
ընտանիքը
Թագուհու մեկնաբանու
թյամբ տեսանյութ 

Power Point, Աշակերտների 
անուններով նախապատ
րաստ ված սեղաններ

9:209:45  
Մշակում/Բաց տարածք
World Cafe
10´ (կարդալ)

Քննարկում երեք փուլով,
յուր. 5´

ՈՒը ստանձնում է խորհրդատուի դեր, մոտենում է խմբերին և 
անհրաժեշտության դեպքում օգնում։
ՈՒը քաջալերում է Աին ամբողջ դասի ժամանակ խոսել 
անգլերեն։
ՈՒը հետևում է ժամանակին։

Աը սկսում են աշխատանքային 
գործընթացը։
Աը  տեղափոխվում են այլ սեղանի մոտ և 
շարունակում են քննարկումը։
Յուրաքանչ յուր խմբի վարողը մնում է 
նույն սեղանի մոտ և յուր. փուլի սկզբում 
ամփոփում է տվյալ  պահի արդյունքները։

ԱԱ / ԶԱ

ԽԱ

Նյութեր յուրաքանչ յուր 
խմբի սեղանի համար, 
բառարաններ, թուղթ, 
պլանշետ, սեղանի զանգ, 
Power Point բաց տարածքի 
համար։ 

Բացասական դիդակտիկ ռեզերվ` Բաց տարածքի վերջին փուլի կրճատում

9.459.48 
3´
Անդրադարձում

ՈՒն անցում է կատարում դասաժամի մյուս հատվածին։
ՈՒը տալիս է առաջադրանք`

You´ll find a little crown on your table which you have to 
pin on the blackboard giving your opinion.

ՈՒը հանձնարարում է Աին ամփոփել արդյունքը։

Ան իրենց գրառումները տեղադրում են 
գրատախտակի վրա և կրկին զբաղեցնում 
են իրենց տեղերը։

Աը ամփոփում են արդյունքը։

ԱԱ 

 

Վարժություն

9.489.58 
Կիրառում / Տեքստի 
ստեղծում
10´

ՈՒը խթանում է առաջադրանքի հստակեցումը։
 
State your opinion by writing a tweet. You can use the 
table cloth as an inspiration.

Աը  գրանցվում են և ստեղծում 
թվիթերյան գրառում
Տարբերակ` Աը կարող են արձագանքել 
նաև այլ գրառումների

ԱԱ Ինտերնետային 
կապ, 
հեռախոսների 
օգտագործում

Դրական դիդակտիկ ռեզերվ`  
Թվիթերյան գրառումների գնահատում աշակերտների կողմից

9.5810.00
Ամփոփում և հեռանկար
2´

ՈՒն ամփոփում է դասը և համառոտ ներկայացնում է հաջորդ 
դասաժամի բովանդակությունը։

Վերջում` Թագուհու մեկնաբանությամբ տեսանյութը

Աը լսում են Ուսուցչի
խոսք

PP, Թագուհու  
մեկնաբանու թյամբ 
տեսանյութը
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Դասաժամի առանձին գործողությունների աղյուսակ  
(անգլերեն, 11րդ դասարան) 

Ժամանակ / 
դիդակտիկ փուլ Ուսուցչի գործողություն Աշակերտի գործողություն Աշխա

տաձև Նյութ / նշումներ

9:159:20
Առաջնորդել / 
ակտիվացնել
2´

Կողմնորոշել դեպի 
նպատակ
1´

Ուղղորդել
2´

ՈՒն ողջունում է դասարանին։
ՈՒը ցուցադրում է լուսանկարկոլաժ (Մեծ Բրիտանիայի 
թագավորական ընտանիքը)
ՈՒը հղում է կատարում «Uncommon Reader» գրքին և 
բանավեճ խթանելու նպատակով մեջբերում է միապետության 
մասին Մեծ Բրիտանիայի թագուհու խոսքից մի հատված. «I 
question the concept of Monarchy in our modern  
society …» 

ՈՒն անդրադառնում է թագուհու բառերին և խոսում է 
դասաժամի նպատակի մասին. … 
Who am I to judge? I guess, each of you should have the 
chance to decide whether having a Monarchy is necessary.

Օգտագործվում է բաց տարածքի մեթոդը։ ՈՒը խթանում է 
առաջադրանքի հստակեցումը և օգնում է խմբեր կազմել։

Աը նույնպես ողջունում են։
Աը հետևում են ուսուցչի ներածությանը։

Աը կարող են հարցեր տալ։
Աը միանում են խմբային աշխատանքին։

Ուսուցչի 
խոսք

Վարժություն

Power Point 
Կոլաժ` թագավորական 
ընտանիքը
Թագուհու մեկնաբանու
թյամբ տեսանյութ 

Power Point, Աշակերտների 
անուններով նախապատ
րաստ ված սեղաններ

9:209:45  
Մշակում/Բաց տարածք
World Cafe
10´ (կարդալ)

Քննարկում երեք փուլով,
յուր. 5´

ՈՒը ստանձնում է խորհրդատուի դեր, մոտենում է խմբերին և 
անհրաժեշտության դեպքում օգնում։
ՈՒը քաջալերում է Աին ամբողջ դասի ժամանակ խոսել 
անգլերեն։
ՈՒը հետևում է ժամանակին։

Աը սկսում են աշխատանքային 
գործընթացը։
Աը  տեղափոխվում են այլ սեղանի մոտ և 
շարունակում են քննարկումը։
Յուրաքանչ յուր խմբի վարողը մնում է 
նույն սեղանի մոտ և յուր. փուլի սկզբում 
ամփոփում է տվյալ  պահի արդյունքները։

ԱԱ / ԶԱ

ԽԱ

Նյութեր յուրաքանչ յուր 
խմբի սեղանի համար, 
բառարաններ, թուղթ, 
պլանշետ, սեղանի զանգ, 
Power Point բաց տարածքի 
համար։ 

Բացասական դիդակտիկ ռեզերվ` Բաց տարածքի վերջին փուլի կրճատում

9.459.48 
3´
Անդրադարձում

ՈՒն անցում է կատարում դասաժամի մյուս հատվածին։
ՈՒը տալիս է առաջադրանք`

You´ll find a little crown on your table which you have to 
pin on the blackboard giving your opinion.

ՈՒը հանձնարարում է Աին ամփոփել արդյունքը։

Ան իրենց գրառումները տեղադրում են 
գրատախտակի վրա և կրկին զբաղեցնում 
են իրենց տեղերը։

Աը ամփոփում են արդյունքը։

ԱԱ 

 

Վարժություն

9.489.58 
Կիրառում / Տեքստի 
ստեղծում
10´

ՈՒը խթանում է առաջադրանքի հստակեցումը։
 
State your opinion by writing a tweet. You can use the 
table cloth as an inspiration.

Աը  գրանցվում են և ստեղծում 
թվիթերյան գրառում
Տարբերակ` Աը կարող են արձագանքել 
նաև այլ գրառումների

ԱԱ Ինտերնետային 
կապ, 
հեռախոսների 
օգտագործում

Դրական դիդակտիկ ռեզերվ`  
Թվիթերյան գրառումների գնահատում աշակերտների կողմից

9.5810.00
Ամփոփում և հեռանկար
2´

ՈՒն ամփոփում է դասը և համառոտ ներկայացնում է հաջորդ 
դասաժամի բովանդակությունը։

Վերջում` Թագուհու մեկնաբանությամբ տեսանյութը

Աը լսում են Ուսուցչի
խոսք

PP, Թագուհու  
մեկնաբանու թյամբ 
տեսանյութը

Աշակերտ (Ա) 
Անհատական աշխատանք (ԱԱ) 

Զույգերով աշխատանք (ԶԱ)
Խմբային աշխատանք (ԽԱ)

Ուսուցիչ (Ու)
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ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Կոմպետենցիաների մոդել 
Պատմություն առարկայի համար

Պատմության գիտակցումը որպես նպատակ
պատմության մասին  ձեռքբերված և զարգացված անհատական 

պատկերացումներ

Պատմամշակութային
կոմպետենցիա

քննարկել հասարակության 
ներկայիս վերաբերմունքը 

պատմության հանդեպ

Պատումային
կոմպետենցիա

պատմության տարբեր 
դրվագների պատկերավոր 

ներկայացում

Պատմության փոխանցման 
և ներկայացման ձևեր
պատմության տարբեր 

դրվագների պատկերավոր 
ներկայացում

• աղբյուր
• պատմագրություն
• պատմության մշակութային 

ընկալում

Մեկնաբանելու կոմպետենցիա
պատմական իմաստի ընկալում

Պատմության գիտակցումը որպես նախադրյալ
պատմության մասին ունեցած անհատական պատկերացումներ  

և դիրքորոշումներ
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Կոմպետենցիաների մոդել 
Անգլերեն առարկայի համար

Մշակութային հաղորդակցական 
կոմպետենցիա

Գործառնական հաղորդակցական 
կոմպետենցիա

Տեքստային և մեդիալ 
կոմպետենցիա

|  հասկանալ  |  գործել  |

|  լսելհասկանալ  |  լսելտեսնելհասկանալ  |

|  կարդալհասկանալ  |

|  գրել  |

|  խոսել  |

|  լեզվական հաղորդակցություն  |

| 
 լ

ե
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վ
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ն 
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պ
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  |
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վ

ա
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ե

զ
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ա
օգ

տ
ա

գ
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ծ
ու

մ
  |

|  լեզվական միջոցների և  
ռազմավարությունների տիրապետում  |

| գիտելիք  |  դիրքորոշում  |  գիտակցվածություն | 

| բանավոր  |  գրավոր  |  մեդիալ | 
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Կոմպետենցիաների մոդել 
Էթիկա առարկայի համար
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Կոմպետենցիաների մոդել 
աստղագիտություն | կենսաբանություն | 
քիմիա | ֆիզիկա առարկայի համար

Բնագիտական գործնական 
կոմպետենցիա

Հաղորդակցվել
փոխանակել 

առարկայական և 
մասնագիտական 
տեղեկություններ

Ձեռք բերել և կիրառել 
մասնագիտական 

գիտելիքներ
օգտվել բնագիտական 
գիտելիներից և դրանք 
ինքնուրույն ընդլայնել

Ձեռք բերել իմացություն
բնագիտական մեթոդների 

կիրառմամբ

Անդրադարձնել և դատել
ճանաչել բնագիտական 
իրողությունները տվյալ 

համատեքստում և 
դատողություններ անել  

դրանց մասին
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նշումներ
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Մտածել | համագործակցել | 
ներկայացնել

Ձայների շրջան

Ավտոբուսի կանգառ

Ձնագնդի խմբեր | բուրգեր 

Խմբային փազլ

Ձկնորս | ակվարիում

Ուսուցողական թիմեր

Լուռ արտացոլում

Փուլեր

Յուրաքանչ յուր ճանապարհ  
3 րոպե

Մտագրոհ

Առանցքակալ | կրկնակի շրջան
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ՄՏԱԾԵԼ | ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ | 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

Այս մեթոդն ունի երեք քայլ: Նախ` աշակերտներն անհատապես 
մտա ծում են որոշակի հարցի մասին, այնուհետև նրանք զույգ են 
կազ մում՝ քննարկելու և համեմատելու իրենց գաղափարները: 
Վեր ջա պես, նրանց հնարավորություն է ընձեռվում իրենց գա ղա
փարները կի սե լու դասարանի հետ՝ որպես մեծ խումբ:

Նպատակն է խթանել գաղափարների ձևավորումը, բարձրացնել 
աշա կերտ ների վստահությունն իրենց իսկ գաղափարների նկատ
մամբ, զարգացնել մեծ խմբի մոտ հանրային խոսքի/ելույթի 
հմտութ  յուններ։ 

ՁԱՅՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆ

Այս մեթոդի նպատակն է խթանել հանրային խոսքի և միմյանց 
լսելու ունակությունն աշակերտների շրջանում: Աշակերտները 
կազ մում են չորս կամ հինգ հոգուց բաղկացած շրջաններ: Աշա
կերտ  ներին հանձնարարե՛ք ինչոր թեմա և մի քանի րոպե թույլ 
տվեք ի մի բերեն իրենց մտքերը: Այնուհետև ազդարարեք քննարկ
ման սկիզբը. յուրաքանչ յուր աշակերտ պետք է ունենա մինչև երեք 
րոպե խոսելու հնարավորություն։ Այս ընթացքում ոչ ոք իրա վունք 
չունի որևէ բան ասել և խանգարել: Երբ բոլորը մեկ անգամ խոսեն 
ծավալե՛ք ենթախմբային քննարկում: Նշե՛ք, որ աշակերտներն  
իրենց քննարկումը պետք է ծավալեն այլոց կողմից սահմանված 
գաղափարների վերաբերյալ: Այս մեթոդի նպատակն է ձևավորել 
նոր գաղափարներ, զարգացնել լսողության հմտություններ և 
ստեղ ծել բոլոր աշակերտների համար հավասար մասնակցության 
հնա րավորություն և համագործակցային միջավայր։ 

ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԿԱՆԳԱՌ  
(ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԴՈՒԵՏ)

Այս մեթոդի նպատակն է զարգացնել առաջադրանքի արդյունավետ 
մշակման և արդյունքների համալիր համեմատության հմտություն 
աշակերտների մոտ։ 

Ուղղորդե՛ք աշակերտներին, որ նյութն առանձին մշակելուց հետո 
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մոտենան դասասենյակում գտնվող կանգառներին, որտեղ սպասում 
են այլ աշակերտներ։ Այնուհետև խրախուսե՛ք աշակերտներին մի
ա սին քննարկել և համեմատել իրենց լուծումները։ Այս մեթոդը 
հատկապես կիրառելի է տարասեռ դասարանների համար, որոն
ցում կան տարբեր արագությամբ աշխատող աշակերտներ։

ՁՆԱԳՆԴԻ ԽՄԲԵՐ | ԲՈՒՐԳԵՐ

Այս մեթոդի շնորհիվ հնարավորություն է տրվում  մեծ թվով աշա
կերտների ակտիվորեն, համակարգված և արդյունավետ մաս 
նակցել խմբային աշխատանքների և ներկայացնել իրենց կար ծի
քը։ Աշակերտները նախ աշխատում են միայնակ, ապա զույգերով, 
ապա չորսով և այլն: Շատ դեպքերում, չորսով աշ խատելուց 
հետո, աշակերտները նախաձեռնում են լիագումար քննարկում, 
որի ընթացքում իրենց եզրակացությունները կամ լուծումները 
համատեղվում և ամփոփվում են: Խմբի մեծացմանը զուգ
ընթաց առաջ քաշեք ավելի ու ավելի բարդ առաջադրանքներ և 
հարցադրումներ, որպեսզի աշակերտները չձանձրանան կրկնվող 
հարցադրումներից և առաջադրանքներից: Օրինակ՝ աշա      կերտ
ներին առաջարկեք առաջ քաշել մի քանի հարցեր, որոնք վե  րա 
բերում են դասի թեմային: Նախ` զույգերով աշակետները փոր
ձում են պատասխանել առաջ քաշված հարցերին, այնուհետև 
զույ գերը միանում են՝ կազմելով չորսնյակներ և շարունակում են 
իրենց քննարկումները՝ հարստացնելով կամ լրացնելով առկա 
պատասխանները և գաղափարները։ Վերջում իրականացվում է 
արդյունքների ամփոփում և ներկայացում. յուրաքանչ յուր խմբից 
մեկ ներկայացուցիչ ներկայացնում է այդ խմբի քննարկման ար
դյունքները և եզրակացությունները: Այս մեթոդի նպատակն է  
առաջ քաշել նոր գաղափարներ, նեղացնել թեման, զարգացնել 
որոշումներ կայացնելու հմտություններն աշակերտների շրջանում։ 

ԽՄԲԱՅԻՆ ՓԱԶԼ  
(ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ)

Այս մեթոդը նախատեսում է, որ աշակերտները մասնագիտական 
խորը գիտելիքներ ձեռք բերեն թեմային առնչվող որևիցե բա
ղադրիչի  վերաբերյալ, այնուհետև կիսեն իրենց փորձը դաս ըն կեր 
ների հետ` հավասարը հավասարի ուսուցման միջոցով: Թեման 
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բաժանե՛ք մի քանի բաղադրիչների և  ձևավորե՛ք 35 ենթախմբեր, 
յուրաքանչ յուր ենթախմբին տրա մադրե՛ք թե մա յի տար բեր բա ղա
դրիչները (կտորներ)։ Յուրաքանչ յուր են թա խմբի խնդիրն է զար
գացնել փորձագիտական գիտելիք իր առանձ նահատուկ բա ղա
դրիչի վերաբերյալ` ուղեղային գրոհի, գա ղափարների մշակ ման 
և, եթե ժամանակը թույլ է տալիս, հե տա  զոտական աշ խա տանքի 
միջոցով: Երբ աշակերտները ձեռք բերեն իրենց բա ղադրիչի 
առնչությամբ մասնագիտական գիտելիքներ, փոխե՛ք խմբերը, 
որպեսզի նոր խմբի  յուրաքանչ յուր անդամ ձեռք բերի այլ   ոլորտ
ներին առնչվող փորձագիտական գիտելիքներ: Այնուհետև աշա
կերտները հերթով փոխանցում են իրենց փորձը/գիտելիքը խմբի 
մյուս անդամներին` դրանով իսկ վերջնական տեսքի բերելով հիմ
նական թեմայի վերաբերյալ գի տելիքների ներկապնակը։ 

ՁԿՆՈՐՍ | ԱԿՎԱՐԻՈՒՄ

Այս մեթոդն աշակերտների մոտ զարգացնում է համապարփակ  
դիտարկման և վերջինիս արդյունքների վերլուծության և հետա 
դարձ կապի ապահովման հմտություններ և կարողություններ։ 
Բաժա  նե՛ք դասարանը  երկու խմբի: Առաջին խումբն իրա կա նաց
նում է երկ րորդ խմբի կողմից կատարվող աշխատանքների ակտիվ  
դիտարկում: Առաջին խումբը կազմում է շրջանակ և քննարկում 
է որևէ հարց/թեմա կամ կատարում է դերախաղ ներկայացման 
տեսքով: Երկրորդ խումբն առաջին խմբի շուրջ շրջան է կազմում, և 
արդյունքում ստացվում է երկու շրջան՝ արտաքին և ներքին։ Կախ
ված ներքին (առաջին) խմբին Ձեր կողմից տրված առաջադրան քից, 
արտաքին (երկրորդ) խումբը կարող է հավել յալ հարցադրումներ 
անել ներքին խմբին կամ առաջադրանքներ տալ և իրականացնել 
ակտիվ դիտարկում՝ ինչպես ներքին խմբի մասնակիցների վարքի, 
այնպես էլ տրվող պատասխաների հետ կապված: Կարևոր է, որ 
վերջում իրականացնեք երկու խմբերի հետ քննարկում, վեր լու
ծություն և կարծիքների փոխանակում՝ ներկայացնելով ակտիվ 
դիտարկման արդյունքները։ Այս մեթոդի նպատակն է զարգացնել 
խմբա յին համագործակցությունը, փոխազդեցությունը, գա ղա
փար ների փոխանակման, վերլուծության և հետադարձ կապի 
տրա մադրման հմտություններն աշակերտների շրջանում։
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ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԹԻՄԵՐ

Այս մեթոդի շրջանակում աշակերտներին ուսումնական տար
վա սկզբից բաժանում եք խմբերի: Երբ ցանկանում եք կազ մա
կերպել  փոքր խմբային քննարկում կամ թիմային աշխատանք 
ձեր դասի շրջանակում, աշակերտներին ընդգրկե՛ք արդեն իսկ 
բաժանված խմբերում: Չորսական անդամ ունե ցող խմբերն 
առավել արդյունավետ են աշխատում, քանի որ յուրա քան չ յուր 
քառյակը կարող է բաժանվել զույգերի` կախված գոր ծու նե ութ
յունից: Այս մեթոդի նպատակն է աշակերտների միջև կայուն հա
մագործակցության և փոխհարաբերությունների խթա նում և  
կրթական գործընթացում մասնակցայնության մակարդակի բար
ձրա ցում։ 

ԼՈՒՌ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ
Այս մեթոդի շրջանակում աշակերտներին տալիս եք մի քանի րոպե` 
մտածելու որևէ խնդրի կամ խոչընդոտի մասին: Խնդրե՛ք նրանց 
գրի առնել  իրենց մտքերը և գաղափարները կպչուն թերթիկների 
վրա: Առաջադրե՛ք կոնկրետ խնդիր  կամ մարտահրավեր, օրինակ, 
խնդրեք նրանց գրել խնդրին առնչվող երեք ամենակարևոր դրա
կան և բացասական կողմերը: Ավելի օգտակար կլինի, եթե նրանք 
իրենց գրի առած մտքերը փակցնեն գրա տախ տակի կամ պատի 
վրա: Այնուհետև խնդրեք նրանց, որ քննարկման փուլ անցնելուց 
առաջ իրենց գաղափարները կիսեն իրենց համադասարանցիների 
հետ: Այս մեթոդի միջոցով դուք ակտիվացնում ենք ավելի պասիվ 
աշակերտներին  և ապահովում եք, որ յուրաքանչ յուր ոք հետա
դարձ կապ տրամադրելու հնարավորություն ունենա:

ՓՈՒԼԵՐ

Այս մեթոդն ավելի արդյունավետ է փոքր խմբերով աշխատելու 
համար։ Շրջում եք խմբերով և խրախուսում, որ խմբի յուաքանչ յուր 
անդամ կիսվի իր կարծիքով առաջ քաշված հարցի վերաբերյալ։  
Դասավանդողները հաճախ այս մեթոդն օգտագործում են որպես 
մասնակիցների ծանոթացում կամ որպես դասի լիցքաթափման 
մաս: Փորձե՛ք խմբային աշխատանքը ձանձրալի չդարձնել՝ պար
բերաբար ինչոր առաջադրանքներ և ուղղորդումներ տալով աշա
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կերտներին: Փորձե՛ք հնարավորինս կարճ առաջադրանքներ տալ: 
Օրինակ` խուսափեք այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են ՝ «Ես ուզում 
եմ, որ բոլորը նշեն իրենց անունը, ապա մատնանշեն դասընթացի 
մեկ բաղադրիչ, որի մասին նրանք ոչինչ չգիտեն, բայց ցանկանում 
են սովորել»: Մեծ խմբերի դեպքում աշակերտները կարող են 
ձանձրանալ, այնպես որ կարճ հարցերի և պատասխանների 
դեպքում աշակերտներն ավելի կաշխուժանան, ինչն էլ մեզ ան
հրաժեշտ է:

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀ  
3 ՐՈՊԵ

Խնդրեք զույգերով երեք րոպե խոսել ինչոր հարցի մասին: Եղե՛ք 
խիստ ժամանակի պահպանման առումով: Հնարավոր է, որ 
աշակերտները դժվարանան երեք րոպեի մեջ տեղավորվել, բայց 
դա հիանալի միջոց է աշակետների համար  իրենց գաղափարները 
հստակ և համակարգված շարադրելու առումով, ինչն իր հերթին 
նշանակում է, որ ավելի պասիվ աշակերտները հնարավորություն 
կունենան խոսելու և լսված լինելու: Առանց ընդհատելու ունկնդրելու 
արվեստը  այն հմտությունն է, որ գրեթե բոլոր աշակերտների մոտ 
պետք է խթանել և զարգացնել: Այս մեթոդը կարելի է օգտագործել  
այլ խմբային աշխատանքներում։ 

ՄՏԱԳՐՈՀ

Այս մեթոդը կարող է արժեքավոր լինել ստեղծագործ և ազատ 
մտածողությունը խթանելու համար, հատկապես օգտակար է 
խնդրի լուծում փնտրելու կամ բազմազան գաղափարներ առաջ 
բերելու ժամանակ: Սկսե՛ք «Ինչպե՞ս կարող ենք ...» կամ «Ի՞նչ 
գիտենք ...» հարցերով և խրախուսե՛ք խմբին արագորեն առաջ 
քաշել գաղափարներ։ Դրանք ինքներդ գրանցե՛ք գրատախտակին։

Հստակեցրե՛ք, որ սա հետազոտական գործընթաց է, նախապես 
սահմանե՛ք որոշ կանոններ, օրինակ`  ցանկալի է մեծ քանակությամբ 
գաղափարների սահմանում, ուստի` բոլորին պետք է քաջալերվի 
իրենց ներդրումն ունենալ ցանկացած մակարդակում այն պահին, 
երբ իրենց հարմարավետ զգան:

Արագ և կարճ պատասխաններն այս փուլում ավելի արժեքավոր 
են, քան երկար, բարդ կազմված նախադասությունները:
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Գաղափարները պետք է նշել առանց կողմնակի մեկնաբանության 
և պիտակավորման՝ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական 
ձևակերպումներով։  Ոչ ոք չպետք է ասի. «դա չի ստացվի, քանի 
որ ...» կամ «դա լավագույն գաղափարն է, որը մենք լսել ենք մինչ 
այդ»։ Դա կարող է ստիպել աշակերտների մի մասին ամաչել և զերծ 
մնալ հետագա մտքերի արտահայտման գործընթացից։   

ԱՌԱՆՑՔԱԿԱԼ  
(ԿՐԿՆԱԿԻ ՇՐՋԱՆ) 

Այս մեթոդի նպատակն է գաղափարների, նյութերի, կարծիքների, 
տնային առաջադրանքների, առանձին աշխատանքի արդյունքների 
համեմատությունը և ներկայացումը: 

Աշակերտներին ուղղորդե՛ք ձևավորելու կրկնակի շրջան, որտեղ 
յուրաքանչ յուր աշակերտ նստած կամ կանգնած է մյուս աշակերտի 
դիմաց։ Յուրաքանչ յուր աշակերտ ունենում է մի գործընկեր։ Նրանց 
միջև մտքերի փոխանակումից հետո շրջանակը պտտվում է և 
գործընկերները փոխվում են։ Երկու շրջանների միաժամանակյա 
պտույտը հակառակ ուղղությամբ ավելի արդյունավետ է, քանի 
որ գործընկերներն ավելի լավ են խառնվում։ Հնարավոր է նաև 
ներկայացնել 2 տարբեր տեքստեր և իր համար անծանոթ տեքստ 
լսած աշակերտին խնդրել, որ վերջինս այն ներկայացնի տեքստն 
իմացողին։ Այս կերպ աշակերտները հատուկ ուշադրությամբ 
են լսում, հարցեր ուղղում և անծանոթ տեքստն այնքան լավ են 
հասկանում, որ հնարավոր է դառնում թե՛ ներկայացումը, թե՛ 
ընկալումը։
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նշումներ
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Որո՞նք են տվյալ դասաժամի մի ջո ցով փոխանցվող հիմ նա  կան կոմ պե 
տեն  ցիա  ները։ Աշակերտներն ի՞նչ պետք է կա րո ղա նան անել դա սա ժամի 
ավարտին

Աշակերտներն ակտիվացնող հա մա  գոր ծակ  ցային ինչպիսի՞ գոր   ծո  ղու 
թյուն ներ, մե թոդ ներ կամ սո ցիա լա կան ձևեր են կի րառվել

Ո՞ր հարցերին պետք է ան դրա դառ նալ աշա կերտ ի հետ համա տեղ 
ամփոփիչ զրույցի ընթացքում

Չափանիշ Առանձին բնութագրիչներ

Դասաժամի 
նպատակային 
կողմնորոշումը 
և կառուցվածքը

4.1 Նյութը և առաջադրանքները հաս կանալի կերպով 
բացատրվում են աշա  կերտներին

4.2 Սովորելու գործընթացն ունի հստակ կա ռուց
վածք, սո վորելու գործ ըն  թացի քա յլերը ողջամիտ 
կեր պով փոխ  կա  պակ ց ված են

4.3 Ուսուցիչն ապահովում է դա սա ժամի կար  գա  վոր 
ված ընթացքը (դա սա րանի կա ռա վարում)

4.4 Դասն ունի ամփոփում, որը կա պակց ված է նպա
տակի հետ

Դասաժամի դի
դակ տիկ  
մե թո դա կան  
ներ դաշ նա  կու
թյունը և  
տար բե րա  կումը

5.1 Դասաժամի բովանդակությունը և պահանջների 
մա կարդակը համարժ եք են

5.2 Ուսուցման մեթոդները հար մա րեց ված են աշա
կերտ ներին, ինչպես նաև դասաժամի նպա տակ նե
րին ու բո վան դակությանը

5.3 Օգտագործվող ուսումնական նյու թերն ու մեդիան 
հարմարեցված են աշա կերտներին և դասաժամի բո
վան դա կությանը

Ակտիվ 
դասապրոցեսի 
աջակցություն

6.1 Աշակերտներն ակտիվ մաս նակ ցում են դասին

6.2 Ուսուցիչը խթանում է ինքնուրույն սո վորելը։

6.3 Ուսուցիչը խթանում է համա գոր ծակ ցային 
սովորելը

Մանկավար ժա
կան մթնոլորտը

7.1 Ուսուցիչը խթանում է աշա կերտ նե րի ինքնա
վստա հու թ յունը, նա խրա խու սում և քաջալերում է 
նրանց

Ուսուցիչ` Դասարան` Դասաժամի թեման

Դասալսող` Առարկա`Ամսաթիվ`

3
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Ծրագրի փորձա րար ա կան փու լում ուսու 
ցիչ նե րի ու տնօ   րեն  ների համար նա խա
տեսված առա ջա դրանք նե ր, որոնք կարող 
են կիրառվել դպրոցներում:
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նշումներ
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ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

բ

ա

Նախաձեռնե՛ք և կազմակերպե՛ք մանկավարժական խորհրդի 
նիստ, որի նպատակն է քննարկել հետևյալ հարցերը`

Ձևակերպե՛ք քննարկման արդյունքները առաջարկների, որո
շում ների կամ այլ փոխզիջումային ձևակերպումների տեսքով։ 

Ինչպե՞ս կազմակերպել կոմպետենցիաների ձևավորմանն 
ուղղ ված ուսուցումը Հայաստանի հանրակրթական դպրոց
ներում։

Ի՞նչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ դպրոցի ուսում նա
կան գործընթացում, որպեսզի հնարավոր լինի խթանել կոմ
պե տենցիաների վրա հիմնված ուսուցումը և բարձ րացնել 
ուսուցիչների արդյունավետությունը։
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

 ՀԱՐՑԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Ձեր անցկացրած մանկավարժական խորհրդի 
նիստերի մասին, որոնց ընթացքում քննարկվել 
են կոմպետենցիաների վրա հիմնված ուսուց
ման  համար նպաս տավոր միջավայրի ձևա
վոր ման հարցերը:

Ինչպե՞ս արձագանքեցին ման կա վար ժա
կան խորհրդի անդամները:

Ի՞նչ ֆորմալ խոչընդոտներ կան ուսու ցիչ
նե րի կոմպետենցիաների վրա հիմնված 
ուսու ցումն ու հա մա գործակցությունը 
խթա նե լու համար: 

Ի՞նչ վարքագծային կամ այլ խոչընդոտներ 
կան ուսուցիչների կոմպետենցիաների 
վրա հիմնված ուսու ցումն ու հա մա գոր
ծակ ցու թյունը խթա ն ելու համար:

Նշե՛ք փորձնական կոմպետենցիաների 
ձևա վոր մանն ուղղված դա սե րի անց կաց
ման մասին Ձեր դպրոցում ար  տա  հայտ
ված ամենահետաքրքիր և նո ր ա րա ր ա
կան առաջարկները:

Նշե՛ք կոմպետենցիաների ձևավորմանն 
ուղ ղ ված դասի համար նախատեսված 
դա սա լսման և գնահատման մասին Ձեր 
դի տար կում ներն ու առաջարկները:

Նշե՛ք Ձեր մյուս դիտարկումներն ու առա
ջարկ ները կոմպետենցիաների վրա հիմ
նը ված ուսուցման վե րա բերյալ:

1
2

3

4

5

6
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Կազմե՛ք Ձեր նախընտրած մեկ դասաժամի ընթացքը նկա րա
գրող պլան և վարե՛ք այդ դասաժամը` հաշվի առնելով կոմ պե
տեն ցիաների ձևավորմանն ուղղված դասի տարբեր տարրեր և  
հետևյալ բաղադրիչները. 

պահանջների մակարդակներ,

առաջադրական բայերի (օպերատորների) օգտագործում 
առաջադրանքների ձևակերպման ժամանակ,

աշակերտներին ակտիվացնող, համագործակցային նվա զա
գույնը մեկ ուսուցման մեթոդի կիրառում, 

կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված դասավարում (կոմ
պետենցիաների ձևավորմանն ուղղված ուսուցման տարրեր): 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  
ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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 ՀԱՐՑԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Ձեր անցկացրած փորձնական դասի մասին, 
որի ընթացքում փորձել եք կիրառել կոմ պե տեն
ցիա ների վրա հիմնված ուսուցման տարբեր 
տարրեր:

Ի՞նչն էր դժվար Ձեզ համար:

Ի՞նչը դրական ներգործություն ունեցավ 
Ձեր դասի վրա:

Ինչո՞վ էր տարբերվում այդ դասը Ձեր վա
րած նախորդ դասերից:

Ի՞նչպես արձագանքեցին աշակերտները:

Նշե՛ք Ձեր կարծիքը հետևյալ կե տե րի վե
րա  բերյալ.
• պահանջների մակարդակներ
• առաջադրական բայերի օգտագործում 

առա ջա դրանք նե րի ձևակերպման ժա
մա նակ

• համագործակցային մեթոդների կի րա
ռում

Նշե՛ք Ձեր մյուս դիտարկումներն ու առա
ջարկ ները կոմպետենցիաների վրա հիմ
նըված ուսուց ման վե րա բերյալ:

1
2
3
4
5

6

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ
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ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ 
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԻՑ

Ծրագրի մասնակից 18 ուսուցիչներն Վա
նա ձորում և Երևանում իրենց անծանոթ 
դա սա րան ներում վարել են 36 փորձնական 
դասեր՝ օգ տա գործելով կոմպետենցիա
ների ձևա վոր մանն ուղղված ուսուցման 
տար րեր: Մեթոդներն ու նյութերը 2019թ. 
սեպ տեմ բերդեկտեմբեր ամիսներին ներ
կա    յացվել են մասնակից 20 դպրոցների 
ման   կավարժական խորհուրդներում և մե
թո դական միավորումներում: 



Ի՞նչն է նոր՝ ի տարբերություն 
ավանդական դասի

Կոմպետենցիաներ ձևավորող դասը՝ 
ուսուցչի ծանրաբեռնվածության 
կրճատման հնարավորություն

Ուսուցիչը՝ աջակցող և ուղեկցող. 
լարվածության նվազեցում

Ինքնուրույն և խմբային աշխատանքի 
խթանում

Չափավոր աղմուկ. ներդասարանային 
տարբերակում

Մեթոդի ձևական կիրառման 
փոխարեն` բովանդակություն և 
արժեքներ
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1

3

2

Ի՞ՆՉՆ Է ՆՈՐ՝ Ի ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԴԱՍԻ
Դասի նպատակը ոչ միայն գիտելիք մատուցելն ու դրա վեր ար
տա դրումն է, այլև հմտությունների ձևավորումը առաջադրա
կան բայերի կիրառմամբ, ինչպես նաև դրանց օգնությամբ ձեռք 
բերված գիտելիքը վերաիմաստավորելն ու խորացնելը։

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԴԱՍԸ՝ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 
ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գրեթե բոլոր դպրոցներում ԿՁՈՒ տարրերի ներկայացումը սկզբ
նա պես կասկածանքով և մտավախությամբ է ընդունվել, այնու
հե տև` ուսուցիչները հայտնաբերել են նման տարրեր իրենց 
դա սա վանդ ման փորձի մեջ, դրանցում տեսել ուսուցչի աշխա
տան քի ար դյու նավետության բարձ րացման և ծանրաբեռնվա
ծութ յան կրճատ ման հնա րա վորություն:

ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ՝ ԱՋԱԿՑՈՂ ԵՎ 
ՈՒՂԵԿՑՈՂ. ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 
Դասապրոցեսն առավելապես իրականացնում է աշակերտը։ 
Ուսու  ցիչը մնում է ուղղորդող, ձևակերպած հարցերի շուրջ 
քննար  կումն իրականացնող։ Քիչ էին ծանրաբեռնված դասերը։ 
Շեշ տը դրված էր ոչ թե նյութի ծավալի, այլ նյութի յուրացման վրա։ 
Շատ աշակերտների դուր է եկել իրենց ակտիվ դերն ու իրենք 
են ուսու  ցիչ ներից պահանջել, որ նման դասերը հաճախակի 
դառնան: Հետա քրքիր է, որ կոմպետենցիաների ստուգման չա
փա նիշ ները հա սանելի են նաև աշակերտներին և ծնողներին:
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5

4

6

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԵՎ ԽՄԲԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԽԹԱՆՈՒՄ
Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված դասն ավելի դինամիկ 
է  և օգնում է կարճ ժամանակահատվածում մեծ դասարանն ընդ
գրկել դասապրոցեսում: Այն մի կողմից խթանում է անհատական 
ազա տութ յունը, պատասխանատվությունն ու ինքնուրույն աշ
խա տանքը, մյուս կողմից՝ խմբային համագործակցային աշ
խա  տանքը: Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված դասի 
«մեխը» քննադատական մտածողության ձևավորումն է, ինչն 
օգ նում է աշակերտին խնդիրը դիտել տարբեր տեսանկյուններից, 
հարց տալ սովորել, լսել իր կարծիքից տարբեր կարծիք 
ունեցողներին։ 

ՉԱՓԱՎՈՐ ԱՂՄՈՒԿ. 
ՆԵՐԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ
Կոմպետենցիաների վրա հիմնված դասը արդյունավետությամբ 
տար բեր վում է սովորական դասից՝ բազմաբնույթ հրահանգներով 
և ժամանակի հստակ կառավարմամբ: Այսպիսի աղ մուկը դասին 
նպատակային է: Ներդասարանային տարբերակման խմբա յին 
մեթոդները թույլ են տալիս դասին հավասարապես ներ գրավել 
տարբեր ընդունակություններով աշակերտների: Կոմ պե տեն
ցիա ների ձևավորմանն ուղղված դասը ավելի մոտիվացիոն է, 
թույլ է տալիս մեկ դասի շրջանակում միաժամանակ ձևավորել 
մի քանի կոմպետենցիա`թիրախում պահելով վերջն ար դյունքը: 

ՄԵԹՈԴԻ ՁԵՎԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՓՈԽԱՐԵՆ` ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
Մեր դիտարկած փորձնական դասերից մեկի ժամանակ ուսուցիչը 
լայնորեն կիրառեց բազմազան մեթոդներ, խթանեց աշակերտների 
խմբային ու ստեղծագործական աշխատանքը: Այդուհանդերձ, 
դասի նյութի վերլուծության փուլում աշակերտները կառչած 
մնացին կարծրատիպերից: Ընտրված նյութի նեղ շրջանակը 
և առաջադրված հարցադրման ընդհանրական բնույթը սխալ 
եզրահանգումների առիթ տվեցին: ԿՁՈՒ տարրերի և ձևաչափի 
կիրառմանը զուգահեռ կարևոր է, որ դասի բովանդակային և 
արժեքային բաղադրիչները չհակասեն բուն կոմպետենցիաների 
նկարագրիչներին:



ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ 
ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ 
ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված դասերի համար 
նպատակահարմար է 90 րո  պե անոց կրկնակի դասերի անց
կացումը: Դպրոց նե րը պետք է ունենան ներդպրոցական պլա
նավորման ավե լի մեծ ազատություններ, ճկուն գործիքներ, 
որոնք խթա նում են ԿՁՈՒ կիրառումը:

Ուսուցիչները նշում էին, որ անհրաժեշտ է տարբեր առար
կա ներ (բնագիտական, հումանիտար և այլն) դա սա վան դող 
ուսուցիչների ջանքերով համաձայնեցնել և միաս նա կա նաց
նել կոմպետենցիաների գնահատման հա մար անհրաժեշտ 
առաջադրականների/օպերատորների (action verbs) և նկա
րա գրիչների (des criptors) սահմանումն ու ընկալումը: Հա
մա պա տաս խա նա բար պետք է փոխվեն նաև թեմատիկ 
պլաններ կազմելու սկզբունքները:

Որոշիչ է տնօրենների դերը՝ մանկավարժական խորհուրդ նե
րի միջոցով ուսուցիչների համագործակցության, թեմատիկ 
աշ խա տանքային խմբերի ձևավորման և նախագծային աշ
խա տան քի խրախուսման համար:

Անհրաժեշտ է դասագրքերում  ընդգրկել  կոմպետենցիաները`  
որ պես  ծրագրի  և  դասագրքի  անբաժանելի  մաս: Օգ տա
կար էր նաև ԿՁՈՒ դասի դասալսման և գնահատման թեր թի
կի կիրառումը: Այն զետեղված է սույն ձեռնարկում:
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նշումներ
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ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ 
կարգավիճակի բաղադրիչներ

Մասնակցային մշակույթ

Կոմպետենցիաների վրա հիմնված 
ուսուցում և գնահատում



Չափանիշներ

Ընթացակարգ

Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 
արդյունքներ
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ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված փորձնական դա
սերի կազմակերպում, կոմ պե տեն ցիա ների վրա հիմնված 
ուսուց ման նպատակով ուսուցիչների համագործակցային աշ
խա  տանք մանկավարժական խոր հր դում, մեթոդական միա վո 
րումներում և դպրոցի մաս նակ ցա յին մյուս խորհուրդներում

Քննությունների առաջադրանքների սահմանում` ըստ առանց
քա յին և առարկայական կոմպետենցիաների վրա հիմնված 
ուսուցման բաղադրիչների, այդ կոմպետենցիաների ստու գում

Ուսուցիչների համար նպատակային վերապատրաստումների 
կազ մակերպում

Ուսուցիչների ընտրության հատուկ չափանիշներ և աշ խա 
տան քային պայմանների համապատասխանեցում կոմ պե տեն
ցիա ների վրա հիմնված ուսուցման սկզբունքներին

Դպրոցի կառավարման և որոշումների ընդունման մասնակ ցա
յին և նորարարական ձևերի կիրառում 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Մանկավարժական խորհրդի որոշում «Մասնակցային դպրոց» 
դառ նալու պատրաստակամության և այդ ուղղությամբ աշ
խա տանք ծավալելու (դպրոցն առաջադրված չափանիշներին 
համապատասխանեցնելու) մասին

«Մասնակցային դպրոց» (փորձաշրջան) ժամանակավոր կար
գա վիճակի տրամադրում 

Փորձաշրջանի սահմանում, որից հետո ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ծրագրային 
գոր ծ ըն կերները կարող են ստուգել չափանիշներին հա մա պա
տասխանությունը՝ մենթորական, տեսչական և այլ գոր ծու նե
ության միջոցով

Դպրոցի կողմից «Մասնակցային դպրոց» կարգավիճակի տրա
մա դրման չափանիշների բավարարում, լրացուցիչ չա փա նիշ
ների ինքնուրույն սահմանում և կիրառում

ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից «Մասնակցային դպրոց» պաշտոնական 
վերջ նա կան կարգավիճակի և վկայագրի տրամադրում 
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ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
Դպրոցի կողմից նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու, կոմ
պե տեն ցիաների վրա հիմնված, մասնակցային մոտեցումների 
կիրառման և ՀՀ ԿԳՄՍՆ կող մից լրացուցիչ խրախուսման 
արդյունքում լրացուցիչ խթան ների ստեղծում մյուս դպրոցների 
համար

ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից չափորոշիչների փոփոխության գործ ըն թա
ցում դպրոց ների գործնական ներգրավում, կոմպետենցիաների 
վրա հիմնված ուսուցման տեղային փորձարկումներ

Մասնակցային կառավարման և կոմպետենցիաների վրա 
հիմնված ուսուցման փորձնական կիրառման արդյունքում 
քննական առա ջա դրանք ների և գնահատման ձևերի մեջ 
կոմպետենցիաների վրա հիմնված մո տե ցում ների ներդնում 
ԿԳՄՍՆ կողմից

1

2

3



Ա
Ղ

Բ
Յ

Ո
ՒՐ

Ն
Ե

Ր
 |

 Հ
Ղ

Ո
ՒՄ

Ն
Ե

Ր
Քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն, 
մասնակցային մշակույթ և քաղաքացիական 
համերաշխություն. ՀՀ հանրակրթական համակարգի 
համար հասարակագիտական բովանդակության և 
ժողովրդավարական կոմպետենցիաների մշակման 
հայեցակարգային փաստաթուղթ, Աշոտ Ոսկանյան, Հրաչ 
Բայադյան, Վահրամ Սողոմոնյան, 2020: 

www.escs.am

www.bildunglsa.de

https://ec.europa.eu/education/educationintheeu/council
recommendationonkeycompetencesforlifelonglearning_en 
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ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարություն
www.escs.am

Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալթ 
երկրամասի կրթության 
նախարարություն

2006թ.-ից ի վեր Գերմանիայի Սաքսոնիա 
Անհալթ երկրամասը սերտ համագործակցում է 
Հայաստանի հետ կրթության և մշակույթի 
ոլորտներում։ 
www.mb.sachsen-anhalt.de

Կրթական քաղաքացիական 
նախաձեռնություն

Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը  
ինքնակազմակերպվող հարթակ է, որը հիմնա-
դրվել է 2017-ի ապրիլին` հանուն որակյալ, իրա-
վունքահենք, մասնակցային կրթության և կրթա-
կան համակարգի արդարության։
FB: @krtakan2017

Դասավանդի՛ր, Հայաստան

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը  Teach for All 
միջազգային կրթական կազմակերպության 
անդամ հիմնադրամ է, որի առաքելությունն է 
կրթական անհավասարության վերացումը և 
Հայաստանի բոլոր մարզերում երեխաների 
կրթական հնարավորությունների ընդլայնումը։
www.teachforarmenia.org

Նախագիծն իրականացվել է ԳԴՀ արտգործնա-
խարարության Արևել յան գործընկերության 
դրամաշնորհային ծրագրի օժանդակությամբ
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