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1.Նախաբան 

«Բանավեճը ճշմարտության մաղն է»:  

Ստեֆանո Գուցցո 

                                                   

 

Արդի աշխարհի սրընթաց զարգացումը հանգեցրել է փոփոխության հասարակական 

կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև կրթության ոլորտում: Ներկայումս 

ամենաբարդ և հրատապ խնդիրներից մեկն էլ հիմնարար գիտելիքներով զինված, 

ազատ, ինքնուրույն հասարակության մեջ լիովին ներառված և ստեղծագործ 

անհատների պատրաստումն ու դաստիարակումն է: Այս հարցում շարունակում է իր 

անգնահատելի դերը ունենալ դպրոցը: 

Մանկավարժական մեթոդաբանության մեջ կարևոր է հիմնախնդրի նկատմամբ 

ստեղծագործական մոտեցման սկզբունքը: Փորձը ցույց է տալիս, որ 

մանկավարժական շատ հիմնախնդիրներ հաջողությամբ լուծելու համար 

անհրաժեշտ է դրսևորել ստեղծագործական մտածողություն: 

Բանավեճի գլխավոր կոչումը պետք է լինի ճշմարտության հասնելը՝ կարծիքների 

պայքարի, հակադիր տեսակետների բախման, մոլորությունների հայտնաբերման, 

սխալների ուղղման ու փոխըմբռնման հաստատման ճանապարհով։   

Բանավեճերն օգնում են ստուգել գիտական պատկերացումների 

փաստարկվածության աստիճանն ու համոզիչ լինելը։ Բաց քննարկման համար 

առաջադրելով նոր գաղափարներ՝ դրանց կողմնակիցները հնարավորություն են 

ստանում պարզել, թե որտեղ է իրենց գաղափարների թուլությունն ու թերությունը, 

որտեղ՝ առավելությունը:Բանավեճն ու քննարկումները հնարավորություն են տալիս 

իմացության և մտածողության բնագավառում խուսափել քարացածությունից, 

կարծրամտությունից ու միակողմանիությունից։ Ինչպես ժողովրդական ասացվածքն 

է ասում՝ մի խելքը լավ է, երկուսն՝ավելի։ Բանավեճի մեթոդը իհարկե, 

մանկավարժության մեջ նորություն համարել չի կարելի։ Այն գալիս է դեռևս հին 

ժամանակներից, և դրա արդյունավետությունն ու հնարավորությունները լավ են 

գիտակցել մեծ մտածողներն ու մանկավարժներ: 
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Բանավեճային մեթոդ 

      

     Հետազոտական աշխատանքի  

 

Նպատակը – Բանավեճային մեթոդի կիրառմամբ նպաստել սովորողների առաջընթացին 

ուսումնական գործընթացում 

 

Խնդիրը - դիտարկել և հիմնավորել բանավեճային մեթոդի արդյունավետությունը ուսուցման 

գործընթացում 

 

Օբյեկտը – Դասարան 

 

Միջոցը – բանավեճը  որպես արդյունավետ  մեթոդ 
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Գրականության ակնարկ 

 

Պատմության դասավանդման գործընթացում մեր օրերում ձևավորվել են նոր 

մոտեցումներ: Փոխվել են նաև սովորողների կրթությանը ներկայացվող պահանջները: 

Գաղափարախոսության և տեսության տեսակետից պատմության դասավանդման 

մեթոդիկան աչքի է ընկնում պատմական անցյալը լուսաբանելու մոտեցումների 

բազմազանությամբ: 

Նման պայմաններում ուսուցչից պահանջվում է առանձնակի ուշադրությամբ 

նախապատրաստվել պատմության դասին, առաջնորդվել տվյալ բաժնի համար 

նախատեսված մեթոդական պահանջներով, առկա ուսումնամեթոդական գրականությամբ, 

ինչպես նաև օգտագործել մեթոդիստների փորձը: 

Կրթությունը արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է 

ուսուցման ընթացքում կիրառել մանկավարժական ակտիվ և բազմաբնույթ տեխնոլոգիաներ 

և մեթոդներ, որոնք ոչ միայն կլուծեն արդի կրթական պահանջները, այլև դասապրոցեսին 

մասնակից կդարձնեն դասարանի բոլոր երեխաներին՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքային-

հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Պատմության ուսուցումը ևս չի կարելի կազմակերպել և անց կացնել առանց ուսուցման 

մեթոդների: Մեթոդի ճիշտ ընտրությունից և նրա ճիշտ կիրառումից է կախված 

պատմության դասի արդյունավետությունը: 

Մանկավարժության մեջ մեթոդը հասկացվում է մի կողմից   որպես ուսուցչի¸ իսկ 

մյուս կողմից՝ որպես աշակերտի գործունեության   եղանակ: Այլ կերպ ասած՝ մեթոդը 

փոխազդեցության, փոխգործողության եղանակ է, ուսուցչի և աշակերտի աշխատանքի 

առանձնահատկությունների արտահայտությունն է ուսուցման գործընթացում: Կարելի է 

ասել՝ մեթոդը ուսուցչի համար դասավանդման¸ իսկ աշակերսի համար՝ գիտելիքները¸ 

կարողություններն ու հմտությունները յուրացնելու եղանակն է: 

Պատմության ուսուցման ժամանակը պետք է կիրառվեն այնպիսի մեթոդներ ու հնարներ, 

որոնք նպաստում են սովորողների հիշողության ամրապնդմանը ու զարգացմանը: Առանց 

դրանց անհնար է պատմության դասավանդումը: Դրանք պետք է նաև հետաքրքրություն 

առաջացնեն սովորողների մեջ և իհարկե բարձրացնեն դասապրոցեսի 

արդյունավետությունը: 

Ժամանակակից դիդակտիկայի մեջ   կիրառվող   մեթոդների   ցանկում կարևոր տեղ       

էզբաղեցնում   ուսումնական բանավեճը:Մեթոդի արդյունավետությունը պատմության 

դասերին բավականին բարձր   է¸ համեմատած մի շարք այլ մեթոդների հետ: 
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Ուսումնական   բանավեճը   մտքերի¸  կարծիքների¸ դրույթների 

նպատակամետ   և կանոնակարգված փոխանակություն է հանուն ճշմարտության 

բացահայտման¸ ընդ  որում խմբի բոլոր անդամները փոխանակության 

կազմակորպման մասնակից են: Ի տարբերություն զրույցի ՝ բանավեճը  մեկ 

առանձին  թեմա է ¸ որոշակիորեն սահմանված կարգով: Բանավեճի  ժամանակ 

խոսողին չեն ընդհատում: Բանավեճը վիճաբանություն չէ: Բանավեճի նպատակը 

իմացական  հետաքրքրության խթանումը¸ սովորողների նոր գիտելիքների ձեռք 

բերումը¸ սեփական կարծիքի   ամրապնդումը  և  այն  պաշտպանելու 

կարողության   զարգացումը¸  ինֆորմացիայի   ամրապնդումը¸ նյութի 

ստեղծագործական ընկալումը և արժեքային կողմնորոշման  ձևավորումն է: Բանավեճը 

պատմական իրադարձություններին    նոր   հայացքով   նայելու հնարավորություն   է        

տալիս:   Այս     մեթոդի  կիրառումը   պատմության դասաժամերին կապահովի 

կայուն արդյունք¸ աշակերտների մեծամասնությանը կներգրավվի դասընթացին: 
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Բանավեճի անցկացման կանոններն են՝ 

 Ցանկացած միտք¸ արտահայտություն¸ պնդում պետք է հիմնավորվի 

փաստերով: 

 Յուրաքանչյուր մասնակից պետք է արտահայտելու հնարավորություն ունենա: 

 Պետք է խոսել կարճ և քննարկումը չդարձնել որևէ  մեկի մենաշնորհը: 

 Ամեն      մի       դիտողություն¸   տեսակետ       պետք       է ուշադրությամբ 

ուսումնասիրվի: 

 Քննարկման ընթացքում անթույլատրելի է անձը վիրավորելը 

 

 Բանավեճը համարվում է կայացած¸ եթե մասնակիցները հասնում են առաջադրված 

նպատակին: 

 Բանավեճի գլխավոր նպատակը իմացական հետաքրքրության խթանումն է 

 Բանավեճն ուղղված է սովորողների կողմից նոր գիտելիքնեի ձեռքբերմանը 

¸ սեփական կարծիքի ամրապնդմանը ¸ այն պաշտպանելու կարողության 

զարգացմանը 

 Բանավեճը բարձր արդյունավետություն է հանդես   բերում տեղեկատվության

 ամրապնդման¸       ուսումնասիրվող նյութի 

ստեղծագործական ընկալման և արժեքային կողմնորոշման ձևավորման 

կողմնորոշման առումով 
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 Բանավեճն ունի սկիզբ¸ բուն ընթացք և ամփոփում:   Մեթոդն 

հնարավորություն է տալիս բացահայտել ընկալման աստիճանը¸ կատարել 

գիտելիքի ակտիվ փոխանցում և ապահովել խմբի ներգրավվածության բարձր 

մակարդակ: 

 Սոկրատեսյան բանավեճ: Երկխոսություն¸ այլ ոչ թե բանավեճ¸ կարծիքների 

փոխանակում, այլ ոչ թե առճակատում՝ սոկրատեսյան փոխզիջումային 

հաղորդակցության բանաձևն է: 

 Սոկրատեսը կարծում էր,որ խնդրի լուծումը պահանջում է պրոբլեմը մանրացնել ¸ 

բաժանել հարցերի և յուրաքանչյուրի պատասխանը ստանալ առանձին ¸ որն էլ 

մարդուն հասցնում է փնտրած ճշմարտությանը: 

 Սոկրատեսյան մեթոդը պատմության դասերի ընթացքում օգտագործելով կարելի է 

հասնել աշակերտների հիմնական ընկալումներին և գիտելիքի մակարդակի 

ստուգմանը: 

 Դեբատ: Բանավեճի հիմնական ձևերից: Մեթոդը որպես ուսուցման միջոց նպաստում է 

աշակերտների մտահորիզոնի ընդլայնմանը¸ մտավոր¸ հետազոտական 

կարողությունների զարգացմանը: 

 Դեբատը հարմար է պատմության դասաժամերի համար¸ քանի որ հնարավորություն է 

տալիս աշակերտներին քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց 

տեսակետերը¸ հակափաստարկները¸ թույլ է տալիս զարգացնել և հստակեցնել 

գիտական գիտելիքները¸ ընդլայնել մտահորիզոնը: 
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     Դեբատները զարգացնում են՝ 

1. քննդադատական և տրամաբանական մտածողությունը, 

2. մտքերի ձևակերպման հմտություն, 

3. բանավոր խոսքի հմտություն, 

4. տարբեր հայացքների ու մոտեցումների նկատմամբ 

հանդուրժողականություն, 

5. վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ, 

6. թիմում աշխատելու հմտություն, 

7. խնդրի լուծման վրա կենտրոնանալու ունակություն, 

8. հրապարակային ելույթ ունենալու հմտություն: 

 

Կարծում եմ¸ որ մեթոդի արդյունքները ևս խոսում են   պատմության դասերին 

դեբատը կիրառելու մասին: 

 

 

 

 

 

 

Հարգալից վերաբերմունք Արդարացիություն

Հանդուրժողականություն Պարտվողներ չկան

Դեբատի
անցկացման
հիմնական

սկզբունքներնեն
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ 

Հետազոտությունը իրականացնելու եմ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս գյուղի 

միջնակարգ դպրոցի XI-րդ դասարանում, որտեղ սովորում են 11 աշակերտ: 

Աշակերտների հետաքրքրությունները և առաջադիմությունը տարբեր են:Աշակերտները 

ակտիվ են, պատրաստակամ յուրաքանչյուր դասաժամի նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, 

այդ իսկ պատճառով հետազոտության իրականացումը այս դասարանում կտա ցանկալի 

արդյունք:Հետազոտական աշխատանքը իրականացնելու համար ընտրելու եմ 

«Հայկական հարցի միջազգայնացումը» թեման:Հետազոտությունը իրականացնելու եմ 

մեկ դասաժամի ընթացքում:Որպես վերջնարդյունք ակնկալում եմ, որ բանավեճային  

մեթոդով «Հայկական հարցի միջազգայնացումը» թեման ուսումնասիրելուց հետո 

աշակերտները հիմնավոր գիտելիքներ ձեռք կբերեն իրենց պատմական անցյալի  մասին 

և կկարողանանանթ վարկել 16 և 61-րդ հոդվածների կարևոր կետերը,կհամեմատեն Սան 

Ստեֆանոյի պայմանագրի և Բեռլինի վեհաժողովի արդյունքները,կվերլուծեն եվրոպայի 

հակահայ դիրքորոշման պատճառները: 
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Եզրահանգումներ 

 

Հետազոտական աշխատանքի արդյունքները համեմատելուց հետո դասաժամի 

արդյունքները պարզելու եմ քարտային աշխատանքի միջոցով:Աշխատանքի 

արդյունքները համեմատելուց հետո ակնկալում եմ, որ համագործակցային 

ուսուցումը բանավեճային մեթոդի իրականացմամբ հնարավորություն կտա 

հասնելու նոր ու կարևոր կրթական նպատակների իրականացմանը` 

 

 

 
Ակնկալում եմ հետազոտության վերջում հասնել նախատեսվող վերջնարդյունքներին: 

 

 

 

 

 

Սեփական
տեսակետը
ազատորեն

արտահայտելու
հմտություն

իր և
դասընկերոջ
աշխատանքը
գնահատելու
կարողություն

սովորածը
գնահատելու
և արժևորելու
կարողություն

միջանձնային
հմտությունների
զարգացում
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱԱՆ ՑԱՆԿ 

 

 

1. Ասատրյան Լ.¸ Հակոբյան Գ., Մանկավարժական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն¸ Երևան, 2010: 

2. Գյուլբուդաղյան Ա., Հայոց պատմություն 6-7 ուսուցչի ձեռնարկ¸ Երևան, 2013: 

3. Ղուկասյան Ա., Հայոց պատմություն 8-9, Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, 2013: 

4. Алехин А.Ю. Общие методы обучения в школе, К.: Радянська школа, 1983: 

5. Вагин А. А., Методика переподавания истопи в школе, М., 1968: 

  6. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՕՆԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԲԱՆԱՎԵՃԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ 

ՔՆՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 2019 
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Դասապլան  

 

 

Ուսուցիչ՝ Հասմիկ Իսախանյան 

Առարկա՝ Հայոց պատմություն 

Դասարան ՝ VIII 

 

Թեմա՝ 

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 

Օգտագործվող 

նյութեր՝ 

Քարտեզ, նկարներ, սահիկաշար 

Հիմնական 

հասկացություն

ներ 

Հայկական հարց, Սան Ստեֆանո, Մկրտիչ Խրիմյան, Բեռլինի վեհաժողով, 

«Երկաթե շերեփ» 

Դասի 

նպատակը՝ 

Աշակերտը կարողանա՝ 

 Տալ Հայկական հարցի սահմանումը 

 Համեմատել Սան Ստեֆանոյի 16 և Նեռլինի 61-րդ հոդվածները 

 Ներկայացնե՛լ «թղթե շերեփով»ներկայանալու արդյունքները 

 Վերլուծել Խրիմյանի խոսթերը 

 Ներկայացնել 61-րդ հոդվածը և դրանից բխող հետևանքները 

 Ուսուցանման արդյունքներ, որոնք կփաստեն, որ ուսուցումը տեղի ունեցավ 

Վերջնարդյունք

ները 

Աշակերտը ԿԿարողանա՝ 

 Թվարկել 16 և 61-րդ հոդվածների կարևոր  կետերը 

 Համեմատել Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի և Բեռլինի վեհաժողովի 

արդյունքները 

 Վերլուծել եվրոպայի հակահայ դիրքորոշման պատճառները 

 

Գործողու 

թյուններ 

(ժամ/ 

տևողություն) 

Պլանավորած ՈւԳռազմավարություններ 

 

 

Առանցքայինհարցեր 

Հիմնական ստուգումներ 

(հանձնարարության 

վերջնարդյունքը նպաստում է 

դասի նպատակին) 



14 
 

Կազմակերպչա

կան մաս 

(5րոպե) 

 

 

 

Նախորդ նյութի 

հարցում 

(10րոպե) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր նյութի 

հաղորդում 

(15րոպե) 

 

 

 

 

Կշռադատում 

(10րոպե) 

Ներկա բացակա , տնային առաջադրանքների 

ստուգում 

 

 

 

 

Կազմակերպում ենք մտագրոհ «ռուս-

թուրքական պատերազմ»թեմայով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասախոսութուն, 

նկարներ,սահիկաշար,քարտեզ: 

 

 

 

 

 

Կատարում ենք աշխատանք քարտերով: 

Բաժանել նախապես պատրաստված  քարտերը 

և հարցերի միջոցով կատարել ամփոփում: 

 

 

 

 

 

 

1.Ե՞րբ է ընթացել ռուս-

թուրքական պատերզմը 

2.Ի՞նչ կարևոր 

իրադարձություններ տեղի 

ունեցան պատերազմի ընթացքում 

3.Ինչպիսի՞ մասնակցություն 

ունեցան հայերը պատերազմին 

4.Համառոտ ներկայացնել 

պատերազմի արդյունքները 

 

 

 

Կարճ դասախոսությամբ դասը 

ներկայացնելուց հետո դիտում 

ենք  թեմայի վերաբերյալ 

սահիկաշարը նկարներով և 

պատմական փաստերով 

 

 

Ի՞նչ սովորեցինք 

Ի՞նչն էր դժվար 

Ի՞նչը դուր եկավ  

Ի՞նչ հասկացաք 

Գնահատում Կատարել միավորային գնահատում 
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Տնային 

հանձնարարութ

յուն 

 
 


	Բանավեճի անցկացման կանոններն են՝
	Հետազոտությունը իրականացնելու եմ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս գյուղի միջնակարգ դպրոցի XI-րդ դասարանում, որտեղ սովորում են 11 աշակերտ:
	Աշակերտների հետաքրքրությունները և առաջադիմությունը տարբեր են:Աշակերտները ակտիվ են, պատրաստակամ յուրաքանչյուր դասաժամի նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, այդ իսկ պատճառով հետազոտության իրականացումը այս դասարանում կտա ցանկալի արդյունք:Հետազոտական աշխատանքը իր...
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