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 Նախաբան 

 

                                                                   « Մարդը, ում  իրավունքներն ու ազատությունները        

                                                                                                        համարվում է նրա բարձրագույն արժեքները» 

                                                                                                                                                Լեոնարդո դա Վինչի  

 

 

 

         Մենք  ապրում ենք մի դարաշրջանում,ուր կարելի է ասել,որ արժեքը մղվել է հետին 

պլան, քանի որ ամեն քայլափոխին հանդիպում ենք անարդարությունների: Այդ իսկ 

պատճառով՝ արժեք սովորեցնելու ծանրության լուծը  այսօր կարծես ընկած է հասարակ  

ուսուցչի ուսերին: Սակայն այսօրվա պայմաններում  յուրաքանչյուր  ուսուցչի ուսերին 

ծանրացած   այս խնդիրը  հեշտագույններից չէ:                                                                                          

       Այսօրվա  յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ արժեք և արժանապատվություն սերմանելու 

համար  ուսուցչից պահանջվում է գերբնական ուժ, իսկ այդ ուժը ձեռք է բերվում 

նորամուծությունների միջոցով:Բայց որպեսզի «արժեքը» հասու լինի բոլորին, պետք է 

նախ բացատրել ՝ինչ է «արժեքը»: 

    Արժեքը=արժեբանության, որը հանդիսանում է փիլիսոփայական 

եզրույթ:«Աքսիոլոգիա» եզրույթը  հունարենից թարգմանաբար  նշանակում է ուսմունք 

արժեքների մասին(հունարեն axia - արժեք և logos - ուսմունք) արժեքների մասին 

գիտություն: Արժեքը բնորոշվում է որպես «շրջապատող աշխարհի օբյեկտներին 

հատուկ սոցիալական որակումներ, որոնք բացահայտում են նրանց դրական  կամ 

բացասական նշանակությունը մարդու և հասարակության համար»(օրինակ՝բարին, 

չարը, գեղեցիկը, տգեղը):Արժեքը սովորողին սերմանելու համար  հատկապես իր 

ուրույն տեղն ունի պատմություն առարկան,որը կարողանում է սովորեցնել և արժևորել 

պատմության մեջ կատարվող ամեն երևույթ և դասեր քաղել դրանցից:Սակայն  բուն 

նյութին անցնելուց առաջ  կխոսենք  և կթվարկենք արժեքի, նրա նշանակությունների և 

խմբերի մասին:Բուն նյութի մեջ կխոսենք  այն մեթոդների մասին, որոնք կնպաստեն  

արժեքի ձևավորմանը սովորողների մեջ:  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/hy:%D4%BC%D5%A5%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8_%D5%A4%D5%A1_%D5%8E%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%AB
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                                            Արժեք և արժեհամակարգ 

  

        Ներածականում մենք տվեցինք «արժեք» եզրույթի դերը և նշանակությունը  մարդու և 

ընդհանրապես հասարակության կյանքում:Ըստ  Լիդա Թորգոմյանի,«արժեք»-ը ունի իր մի 

քանի կարևոր նշանակությունները՝ 

 Արժեքի նշանակությունները 

 

 

 

Գործնական և հուզական                                                                                  

հարաբերություններ                                                             Սոցիալական երևույթների       

             Բարոյական  և հոգեբանական                       որակումներ                                 

                            բնութագիր 

 

Արևմտյան փիլիսոփայության մեջ արժեքները դասակարգվել են 4 խմբերի. 

1. Որոշակի բացարձակ էություններ(բացարձակ ոգի,աստվածություն),որոնք 

գոյություն ունեն աստվածային գիտակցության մեջ հավերժական  

գաղափարների տեսքով: 

2. Նյութական և աննյութական օբյեկտների բնութագրեր: 

3. Մարդու պահանջմունքներից  և մտքից ծնված արժեքներ: 

4. Գործողություններ:1 

 

Արժեքի մասին խոսել են դեռևս անտիկ դարաշրջանի կարկառուն փիլիսոփաներ՝ 

Դեմոկրիտ, Սոկրատես, Պլատոն, Արիստոտել և այլք:                                                                                       

                                                           
1
 Լ.Թորգոմյան- Մանկավարժության արժեքաբանության հիմունքներ: 
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   Դեմոկրիտը  որպես բարձրագույն արժեք համարում էր «իմաստուն և խելացի 

մարդուն»:Ի տարբերություն  Դեմոկրիտի , Պլատոնը «բարձրագույն արժեք» էր 

համարում Աստծուն,իսկ մարդուն՝«Աստծո տեսանելի խաղալիք»: 

    Քանի որ արժեքը և արժեհամակարգը բխում են անմիջապես մարդու 

պահանջմունքներից,ապա կարելի է կազմել մարդու ամենա կարևոր հոգևոր 

պահանջմունքների բուրգը: 

 

    Արժեքների բուրգի գագաթին գտնվող նվիրական ու մեծագույն արժեքը՝ 

հայրենասիրությունն է,որը լավագույն կերպով մատուցվում է հայոց պատմության 

դասընթացների ժամանակֈ Այն մեծագույն արժեքն է, որ հարգանք ու պատկառանք է 

հարուցում:2 Սա մի աներևակայելի երևույթ է,որն անգամ մեծ հիացմունք և հարգանք 

է առաջացնում արժանավոր հակառակորդի մոտ:Պատմությունը և հատկապես  

Հայոց պատմություն առարկան ներառում է իր մեջ հսկայական  դաստիարակչական 

ներուժ, որը հանգեցնում է և՜ հայրենասիրության, և՜ ազգային ինքնարժեքի 

բարձրացմանը,որը նպաստում է հայրենիքին նվիրյալ զավակների ձևավորմանը:Այն 

նպաստում է սեփական ազգի, մշակույթի, կրոնի, ինչու չէ նաև ազգային «ես»-ի 

ձևավորմանը և զարգացմանը: Հայոց պատմության յուրաքանչյուր թեմա իր մեջ 

պարունակում է այն բոլոր գիտելիքները  և հմտությունները, որոնք  անհրաժեշտ 

                                                           
2
 https://hy.wikipedia.org/wiki 

հայրենասիր
ություն

ազատություն

խաղաղություն
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են«ապագայի քաղաքացի» ձևավորման համար:3Իսկ «ապագայի քաղաքացի» 

կարող է ձևավորվել միայն  արժեհամակարգի ձևավորման արդյունքում: 

Համաձյն ՀՀ-ի կրթական չափորոշիչների, արժեքային  համակարգը նախատեսում 

է,որ դպրոցն ավարտող յուրաքանչյուր շրջանավարտ պետք է ունենա հետևյալ  

սկզբունքները. 

 Հայրենասիրություն, 

 Պատրաստակամ լինի պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները, 

 Ակտիվ մասնակցություն ունենա ազգային հիմնախնդիրների լուծման 

գործընթացներին, 

 Արժևորի սեփական ժողովրդի նյութական և հոգևոր արժեքների  

կարևորությունը, 

 Կարևորի իր անձի՝ազգային արժեհամակարգի մի մասնիկ լինելու 

հանգամանքը: 

 Գիտակցի, որ կյանքում իր համար կարևորագույն արժեքներ են 

հանդիսանալու ձեռք բերած  գիտելիքները, աշխատանքային հմտությունները, 

մասնագիտական վարպետությունը: 

 

 

                              

                                                           
3
 Ղուկասյան Ա,Հայոց պատմությունը 8-9 րդ դասարաններումֈ Ուսուցչի ձեռնարկֈէջ 5 
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                                Գրականության   ակնարկ 

     Վերը նշված արժեքները գրեթե միշտ ձեռք են բերվում համագործակցության 

արդյունքում:Համագործակցային ուսուցումը այլընտրանքային մանկավարժական 

մոտեցում է։Այն ենթանդրում է խմբային աշխատանքի համագործակցության 

նոր մշակույթ։Համագործակցային ուսուցման կարևոր պայմաններից է խմբի 

անդամների միջև դրական, աջակցող, փոխկախվածության 

ապահովումը։Համագործակցային ուսուցմանն անդրադարձել են հատկապես 

Ջոնսոնները4,ովքեր առանձնացնում են համագործակցային ուսուցման մի քանի  

տարրեր՝  

1. Դրական փոխկախվածություն. Խմբում ձևավորվում է միմյանց օգնելու, 

խրախուսելու, աջակցելու մթնոլորտ։ Սովորողի ջանքերն ուղղվում են 

ընդհանուր նպատակին համատեղ հասնելուն։ Այն նպաստում 

է հանդուրժողականության և վստահության ձևավորմանը։ Քննարկումներն ու 

ձգտումներն օգնում են խմբի անդամների փոխհարաբերություններին։ 

2. Դեմ առ դեմ, խթանող փոխազդեցություն. Խմբի անդամները համգործակցում 

են, փոխանակում են տեղեկություններ, կարծիքներ և ռեսուրսներ, մշակում և 

վերլուծում են տեղեկությունը, ապահովում են հետադարձ կապ, քաջալերում 

և աջակցում են միմյանց՝ ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ 

3. Անհատական հաշվետվություն և պատասխանատվություն. Խմբի 

յուրաքանչյուր անդամ պատրաստ է պատասխանելու և մտքեր 

փոխանակելու, կրում է պատասխանատվություն ուսուցման արդյունքների 

համար, խմբի մաս է, գաղափարներով և մտքերով կիսվում է մյուս 

անդամների հետ, պատրաստ է ներկայացնելու խմբի աշխատանքի 

արդյունքը։ 

4. Սոցիալական հմտություններ.Խմբի անդամների միջև ձևավորվում են 

վարքագծային նորմեր՝ անաղմուկ աշխատանք, ներկայություն մինչև 

աշխատանքի ավարտը, խոսողին հետևելը, առաջադրանքը կատարելիս 

ներդում ունենալը։ 

5. Խմբային գործընթաց. Խմբի անդամների հաջողությունների, 

փոխհարաբերությունների, համագործակցության բարելավման հետ կապված 

խնդիրների քննարկման փուլ է։ Դրանք զարգացնում են սոցիալական 

հմտությունները, ապահովում են խմբի անդամների գործողությունների և 

                                                           
4
 https://multiurok.ru/blog/hamagortsakts-ayin-owsowts-man-met-odnere.html 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8C%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BD&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%B1_%D5%AF%D5%A1%D5%BA&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
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մասնակցության հետադարձ կապը։                                                                     

Հետագայում Պասի Սալբերգի կողմից ավելացվեց 

փոխներգործուն/ինտերակտիվ առաջադրանքը որպես համագործակցային 

ուսուցման 6-րդ տարր։ Նրա կարևոր չափանիշը այն է, որ խմբի անդամները 

հեշտությամբ մասնակցեն առաջադրանքի կատարմանը։5Համագործակցային 

մեթոդին անդրադարձել է Մորթոն Դոյչը, ով համարում էր, որ 

համագործակցային ուսուցումը հեշտացվում և վերահսկվում է մանկավարժի 

կողմից ժամանակի ընթացքում և օգտագործվում է առաջադրանքային 

աշխատանքում խմբային նպատակներին հասնելու համար (օրինակ՝ 

միավորի ավարտը): Դասընթացի ցանկացած նյութ կամ առաջադրանք 

կարող է հարմարեցվել այս տեսակի ուսուցմանը, և խմբերը կարող են 

տարբեր լինել 2-6 հոգուց բաղկացած քննարկումներով, որոնք տևում են մի 

քանի րոպեից մինչև մի ամբողջ ժամանակահատված: Պաշտոնական 

համագործակցային ուսուցման ռազմավարությունների տեսակները ներառում 

են. 

1.  Առաջադրանքներ, որոնք ներառում են խմբային խնդիրների լուծում և 
որոշումների կայացում, 

2. Լաբորատոր կամ փորձարարական առաջադրանքներ, 

3. Գրախոսական աշխատանք (օրինակ՝ գրավոր առաջադրանքների 
խմբագրում)6 

  

                                       Գործնական համատեքստ 

Վերը նշված  սկզբունքները ապագա սերունդի մեջ սերմանելու համար ուսուցչին 

օգնության են հասնում մշակված բազմաթիվ մեթոդներ,որոնցից ուշագրավ են 

հատկապես ՝Մտքերի տարափ կամ մտագրոհ և Թերթիկների ու քարտերի միջոցով 

կիրառվող մեթոդները,որոնք  խմբային (թիմային) աշխատանքի պարզագույն, բայց 

շատ արդյունավետ մեթոդներ են:Մտագրոհ մեթոդի այս տեսակն անվանում են 

«մտքերի տարափ», քանի որ հաճախ խրախուսվում են պարզապես 

ուսումնասիրվող նյութին այս կամ այն կերպ առնչվող բառեր թվարկելն ու 

գաղափարներ արտահայտելը:7 

                                                           
5
 Johnson, D., Johnson, R. (1999). Learning together and alone: cooperative,  

6
 Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1988): Ընդլայնված համագործակցային ուսուցում. Էդին, MN: 

Interaction Book Company. 
7
 https://hy.wikipedia.org/wiki 
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Այս մեթոդը հատկապես հետաքրքիր է անցկացվում պատմության ժամերին , քանի 

որ մեթոդի կիրառման ժամանակ խմբի անդամների առջև խնդիր է դրվում. նրանցից 

յուրաքանչյուրն արտահայտում է սեփական տեսակետը` առանց որևէ 

մեկնաբանության կամ գնահատական տալու փորձի։ Բոլոր մտքերն ու 

գաղափարները գրանցվում են մաքուր թղթի կամ գրատախտակի վրա։ 

Պատկերավոր գնահատելու համար՝ երբեմն ասվում է, որ մտագրոհի մեթոդը 

կիրառելիս բոլոր մտքերն ու գաղափարներն ընդունելի են։ Հետաքրքրական է 

հատկապես այն,որ այս մեթոդի ժամանակ սովորողները  նյութի շրջանակներում 

կարողանում են արտահայտել իրենց կարծիքը և նշեն այն առանցքային  

հարցերը,որոնք կարող են  լուծել առաջադրված խնդիրները: 

 

Ի՞նչ վերաբերվում է «թերթիկների և քարտերի մեթոդին»,ապա այն հիանալի մեթոդ է 

համագործակցային հարաբերություններ հաստատելու համար:Այս մեթոդը 
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սովորողներին հնարավորություն է տալիս նյութի որոնման մասշտաբները ընդլայնել, 

որի արդյունքում սովորողները ձեռք են բերում որոշակի հմտություններ և 

կարողություններ՝ համագործակցություն,ՏՀՏ գործիքների կիրառում և այլն: 

 

 

Կիրառելով  դասավանդման տարբեր մեթոդներ՝ պատմության ուսուցիչը 

հնարավորություն է ունենում ուսումնական գործունեության ընթացքում 

իրականացնել ուսուցիչ – աշակերտ, աշակերտ – աշակերտ 

փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև ապահովել սովորողի դաստիարակչական,  

 

կրթական, արժեքային խնդիրների լուծումը:Զարգացնելով միջանձնային 

հարաբերություննները՝ դրանով մենք լուծում ենք մեր առջև դրված 

արժեհամակարգի ձևավորման հիմնախնդիրը: Իսկ եթե մենք լուծում ենք 

հիմնախնդիրը, ապա ունակ ենք որոշելու երեխայի ունակությունն ու նրա ուժը,  

Ուսուցիչ

աշակերտ

աշակերտաշակերտ

աշակերտ
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պետք է գիտենաք, որ ամենամեծ ուրախությունը՝ դժվարությունների հաղթահարելու, 

նպատակին հասնելու, գաղտնիքը բացահայտելու ուրախությունն է, հաղթանակի 

բերկրանքն  ու ինքնուրույն դառնալու, տիրելու ու տիրապետելու երջանկությունը:8 

    Ստորև ներկայացված են երկու դասապլաններ, որտեղ փորձել եմ  ներկայացնել 

այն դասընթացները, որոնք իրականացվել և իրականացվելու են նույն մեթոդներով, 

որոնց նպատակն էր հայրենասիրություն դաստիարակելը:  

 

                                                Դասապլան  1 

Ուսուցի–ԿարապետյանՍիրանուշ                                                                                                    

Առարկա – Հայոց   պատմություն 

Դասարան – 6-րդ 

 

Թեմա Մեծ Հայքի թագավորությունը վերջին  

Արտաշեսյանների  օրոք 

Օգտագործվող 

նյութեր 

Դասագիրք,քարտեզ,դիագնոստիկ մեթոդ, 

սահիկաշար, նկարներ, մարդուկի մեթոդը: 

 

Հիմնական 

հասկացություններ 

Արտաշես 2-րդ, Արտավազդ  2-րդ, Տիգրան 4-րդ,Հռոմ 

և Պարթևստան: 

Դասի նպատակը 

Ձևավորել, խթանել 

և զարգացնել 

գիտելիք 

 Իմանալ՝                                                                                                                                              

ա)  Արտավազդ II-ին հայոց գահին հաջորդել է իր 

որդի Արտաշես II-ը: 

բ)Արտաշես II-ի ջանքերով ազատագրվեց 

Հայաստանը, հատեց դրամներ:  

գ)Տիգրան IV-ը Ք.ա 2 թ.-ին կառավարեց իր քույր 

Էրատոյի հետ: 

դ)Արտաշեսյան արքայատոհմը Մեծ Հայքում 

կառավարեց մինչև 1 թ.: 

                                               

 Ուսուցման արդյունքներ, որոնք կփաստեն, որ 

ուսուցումը տեղի ունեցավ:  

Վերջնարդյունքները Աշակերտը կկարողանա` 

● Գնահատել Արտաշեսյան արքայատոհմի դերը 

հայոց պատմության մեջ.                                                                                                                       

●Ներկայացնել Հայկական հողերի միավորվորումը 

մեկ միասնական պետությանմեջ,                                                                                                             

                                                           
8
 Բաբանսկի Յու. Կ., Պոբեդանոսցև Գ. Ա., Աշակերտների դաստիարակությանը կոմպլեքսային 

մոտեցում, Երևան, 1987թ., 112 էջ 
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●Ներկայացնել Հայաստանի  աշխարհակալ 

տերություն  դառնալը,                                                                                         

●Թվարկել առնվազն 2 փաստ Արտաշատ և 

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքների և հատվող  

դրամների  մասին: 

                      

Գործողություններ 

(ժամ) տևողություն 

 

 

Կազմակերպչական 

մաս (5 րոպե) 

 

 

 

 

 

Դասի ընթացք  

Նախորդ նյութի 

հարցում 

(10 րոպե) 

 

 

 

Նոր նյութի 

հաղորդում 

(15 րոպե) 

 

 

 

 

 

 

 

Դասի ավարտ 

  

(10 րոպե) 

 

 

Պլանավորված ՈւԳ  

Ռազմավարություններ 

 

 

 

Հաշվառում,տնային 

առաջադրանքների 

ստուգում:  

 

 

 

 

Կազմակերպել մտագրոհ 

նախորդ նյութի հետ 

կապված: 

 

 

 

Դասախոսություն, 

նկարներ, սահիկաշար, 

դիագնոստիկ մեթոդ  և 

Վենի դիագրամ: 

 

 

 

 

 

 

 

Այս փուլում 

ամբողջացնել նյութը և  

Վենի դիագրամի 

միջոցով  

համեմատական  

անցկացնել 

Երվանդական և 

Արտաշեսյան 

արքայատների  միջև և 

առաջադրել քննարկման 

Առանցքային հարցեր, 

հիմնական ստուգումներ  

(հանձնարարության 

վերջնարդյունքը 

նպաստում է դասի 

նպատակին) 

 

Ո՞վ հաջորդեց Արտավազդ 

2-ին,ի՞նչ  իրավիճակ էր 

Հայաստանում 

Արտավազդ 2-ի մահից 

հետո,ու՞մ հետ երկիրը 

կառավարեց  Տիգրան 4-

րդը,ի՞նչ  վախճան 

ունեցավ  Արտաշեսյան 

արքայատունը: 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր նյութը հաղորդելուց 

հետո ձկան մեթոդով 

ուսուցիչը աշակերտների 

հետ միասն պարզում են 

արքայատան  անկման  

պատճառները:  

 

 

 

 

 

 

Հանձնարարվում է 

դիագնոստիկ և գծագրային 

աշխատանքներ,որի 

ընթացքում  կատարվում է 



13 
 

հարց: նյութի ամրապնդում,որից 

հետո« մարդուկ»մեթոդով 

ընդանրացնում են  իրենց 

ստացած գիտելիքները և 

հմտությունները:   
 

 

Գնահատում Ուսուցանող 

գնահատում 

Կիրականացնեմ 

միավորային 

գնահատում 

 

Տնային 

հանձնարարություն 

 

 

Կհանձնարարեմ 

պատրաստել լրացուցիչ 

նյութ ռեֆերատի տեսքով 

թեմայի վերաբերյալ: 

 

                                     

                                          Դասապլան  2 

Ուսուցի–ԿարապետյանՍիրանուշ                                                                                                    

Առարկա – Հին աշխարհի պատմություն 

Դասարան – 6-րդ 

 

Թեմա Հնդկաստան և Չինաստան 

Օգտագործվող 

նյութեր 

Դասագիրք,քարտեզ,աղյուսակներ,դիագնոստիկ մեթոդ  

գծագրեր, սահիկաշար: 

 

Հիմնական 

հասկացություններ 

Արիական ցեղեր,Մոհենջոդարո,Խարապպա,Աշոկա,Մաուրյան  

պետություն,Ցին Շի հուանդի,չինական Մեծ պատ, Մետաքսի 

ճանապարհ,Ու Դի: 

 

Դասի նպատակը 

Ձևավորել  և 

զարգացնել գիտելիք 

 

 

 

 

●Ուսումնասիրի                                                                                                                                                 

ա) արիացիներին, նրանց բնակության տարածաշրջանի  

մասին վկայությունները :                                                                                  

բ)Մոհենջոդարոյի և Խարապպայի  զարգացած  

երկրագործական  հասարակությունները,  Մաուրյան 

պետությունը, Ցին կայսրությունը:                 գ)Աշոկա  արքայի,  

կայսր Ցին Շի Հուանդիի, Մետաքսի  ճանապարհի ,չինական 

Մեծ պատի կառուցման և կառուցման վերաբերյալ հյուսված մի 

քանի լեգենդներ: 

դ)Կարողանա պնդել,որ առկա է մեկը մյուսից սովորելու  
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անհրաժեշտությունը՝խորացնելու ինչպես սեփական,այնպես 

էլ այլ մարդկանց պատկանելիության վերաբերյալ 

հասկացողությունը: 

 Ուսուցման արդյունքներ, որոնք կփաստեն, որ ուսուցումը տեղի 

ունեցավ:  

Վերջնարդյունքները Աշակերտը կկարողանա` 

●ներկայացնել հնդկական վարնաները գծագրի տեսքով,                         

●քարտեզի վրա ցույց կտա Հնդկաչին թերակղզին,                                       

●կբացատրի Չինական Մեծ պատի կառուցման պատճառները,       

●դիագրամի միջոցով համեմատական կանցկացնի  Աշոկայի և  

Ցին Շի Հուանդիի  կատարած գործունեության միջև:  

●Կպնդի, որ առկա է մեկը մյուսից սովորելու  

անհրաժեշտությունը՝խորացնելու ինչպես սեփական,այնպես 

էլ այլ մարդկանց պատկանելիության վերաբերյալ 

հասկացողությունը:                                                                

Գործողություններ 

(ժամ) տևողություն 

 

 

Կազմակերպչական 

մաս (5 րոպե) 

 

 

 

 

 

Դասի ընթացք  

Նախորդ նյութի 

հարցում 

(10 րոպե) 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր նյութի 

հաղորդում 

(15 րոպե) 

 

 

 

 

Պլանավորված ՈւԳ  

Ռազմավարություններ 

 

 

 

Հաշվառում,տնային 

առաջադրանքների 

ստուգում:  

 

 

 

 

Կազմակերպել մտագրոհ 

նախորդ նյութի հետ 

կապված: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասախոսություն, 

նկարներ, սահիկաշար, 

դիագնոստիկ մեթոդ  և 

Վենի դիագրամ: 

 

 

 

Առանցքային հարցեր, հիմնական 

ստուգումներ  (հանձնարարության 

վերջնարդյունքը նպաստում է 

դասի նպատակին) 

 

 

 

 

 

 

 

Ովքե՞ր էին  արիացիները,որտե՞ղ 

էին նրանք բնակվում:Ո՞վ էր 

հիմնադրել Մաուրյան 

պետությունը Հնդկաստանում,ո՞վ 

էր Աշոկա արքան;Ո՞վ միավորեց 

չինական փոքր 

թագավորությունները,ինչու՞ 

կառուցվեց  չինական Մեծ 

պատը,քանի մետր էր այն,ո՞վ 

անցկացրեց Մետաքսի 

ճանապարհը և ի՞նչ 

նշանակություն ուներ այն 

առևտրի բնագավառում: 

 

Նոր նյութը հաղորդելուց հետո 

աշակերտնեը  բաժանվում են 3 

խմբի,նյութը բաժանվում է 

խմբերին և հանձնարարվում  
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Դասի ավարտ 

  

(10 րոպե) 

 

 

 

 

 

 

Այս փուլում ամբողջացնել 

նյութը և  Վենի դիագրամի 

միջոցով  համեմատական  

անցկացնել արքաների 

միջև և առաջադրել 

քննարկման հարց: 

գտնել  այն  

տեղեկությունները,որոնց  մասին 

չի խոսվել,որից հետո քննարկման 

փուլում  սկսում են  դիագրամի 

միջոցով քննարկել  այն: 

 

 

 

Հանձնարարվում է դիագնոստիկ և 

գծագրային աշխատանքներ,որի 

ընթացքում  կատարվում է նյութի 

ամրապնդում:Այս մեթոդներով 

ստուգվում է աշակերտների  

կողմից նյութի յուրացման 

աստիճանը: 
 

«Ի՞նչ նմանություններ և 

տարբերություններ գոյություն 

ունեին երկու 

թագավորությունների միջև,որը 

նպաստում էր երկրների 

հզորացմանը»: 

 

Գնահատում Ուսուցանող գնահատում 

Կիրականացնեմ 

միավորային գնահատում 

 

Տնային 

հանձնարարություն 

 

 

Կհանձնարարեմ 
պատրաստել լրացուցիչ 
նյութ թեմայի 
վերաբերյալ,դիտել նաև 
համապատասխան 
գեղարվեստական և 
վավերագրական ֆիլմեր: 

 

       Առաջին  դասապլանում ներկայացված է Հայոց պատմություն առարկան, 

որտեղ ներկայացված է «Մեծ Հայքի թագավորությունը վերջին  

Արտաշեսյանների  օրոք» թեման,ուր առաջադրված է ուղղորդված նպատակ՝ 

իմանալ՝                                                                                                                                         

ա)Ո՞վ է հաջորդել Արտավազդ II-ին հայոց գահին:                                               

բ)Ի՞նչ ներքին և արտաքին բարեփոխումներ կատարեց Արտաշես II-ը:                    

գ)Ովքե՞ր էին Արտաշեսյան վերջին  գահակալները:                                                         

դ)Ինչը՞ պատճառ հանդիսացավ  Արտաշեսյան արքայատան անկման համար: 

              Որպեսզի ես կարողանամ հասնել իմ առջև դրված նպատակին՝այն է,փորձել 

սովորողի մոտ  ձևավորել հայրենասիրական նկրտումներ, թե ինչպես կարելի է 
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պայքարել սեփական երկրի անվտանգության և ազգայինի պահպանման համար՝ 

ընդդեմ թշնամու,(նշեմ, որ թեման բավականին արդիական է, քանի որ, եթե հին 

շրջանում հայը պայքարում էր Հռոմի և Պարթևստանի դեմ, ապա այսօր՝ արդի 

ժամանակներում, մեզ սպառնում է մահմեդական վայրի աշխարհը՝ ի դեմս 

Ադրբեջանի), ապա այս թեմայի մատուցումն  իրականացնելու եմ սահիկաշարի, 

դիագնոստիկ մեթոդի,Վենի դիագրամի և մարդուկ մեթոդի միջոցով: Սահիկաշարի 

միջոցով սովորողներին  ներկայացնելու եմ Արտաշեսյան տան վերջին 

գահակալների լուսանկարները, նրանց որոշ գործառույթներ, որը ավելի 

պատկերավոր կդարձնի թեման, որից հետո դիագնոստիկ մեթոդով,այսինքն՝ 

թերթիկների վրա գրելու  եմ 4 ուղղորդող հարցեր, որոնք ներկայացված էին 

նպատակի մեջ, և հանձնարարելու եմ 7 րոպե ժամանակ հարցերին պատասխանելու 

համար, որից հետո Վենի դիագրամի միջոցով ուղիղ համեմատական է անցկացվելու 

Արտաշեսյան Հայաստանի  և այսօրվա Հայաստանի  միջև: Թեմայի  կշռադատման 

փուլում կկիրառեմ «մարդուկ» մեթոդը,որի ժամանակ ստուգվում է սովորողների՝ 

թեմայի ընկալման աստիճանը: 

                               գիտելիք 

                                                          

     հմտություն                         հմտություն                                                                                        

                                                արժեք(ի՞նչ մնաց սրտում ) 

          

  կարողություն                         կարողություն 

       

 

     Նույն մեթոդներով անցկացրել եմ արդեն Հին աշխարհի պատմության 

ժամին«Հնդկաստան և Չինաստան» թեման, որի արդյունքում որոշակիորեն հասել եմ  

իմ նպատակին՝ այն է հայրենասիրության սերմանմանը(ազգային արժեհամակարգի 

ընկալմանը):Այս թեմայի դասավանդման ընթացքում միջառարկայական կապ եմ 

հաստատել 7-րդ դասարանի Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի հետ,ու 

դասընթացի ժամանակ կիրառել եմ www.classroomscreen.com ծրագիրը: 
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ՀԵՊ բաց դաս

Թադեոս և Բարդուղեմեոս
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                               Եզրահանգումներ 

 

        Եթե փորձենք իմի բերել մեր կողմից առաջադրված և՜ նպատակները, և՜ 

խնդիրները, ապա պետք է հասկանանք, որ հատկապես այսօր շատ կարևոր է 

ուսումնասիրել և փորձել, հասու դարձնել արժեհամակարգը ապագա սերունդներին, 

գիտենալով, որ արժեհամակարգի բուրգի մեծագույն արժեքին՝ հայրենասիրությանը 

հասնելու համար, մեզ որպես օրինակ ծառայում են ինչպես համաշխարհային, 

այնպես էլ հայոց պատմության ամեն մի դրվագ կամ ամեն մի պատմական հերոս: 

       Յուրաքանչյուր դասի ժամանակ ուսուցիչը որոշակի դաստիարակչական 

խնդիրներ է լուծում՝ հաշվի առնելով տվյալ առարկայի և թեմայի ուսումնասիրման 

հիմնական խնդիրները, որոնք ներկայացված են առարկայական ծրագրերում: Նա 

առանձնացնում է որոշակի դաստիարակչական բնույթի խնդիրներ, որոնք առանձին 

աշակերտների մոտ հաճախակի են դրսևորվում: Ուսուցիչը ուսուցման 

կազմակերպման տարբեր ձևերի ընտրության միջոցով (անհատական, խմբային, 

էքսկուրսիա, դասղեկական ժամ, արտադասարանական միջոցառումներ և այլն) 

առավել արդյունավետ է դարձնում աշակերտների արժեհամակարգային 

դաստիարակչական խնդիրների լուծումը: Օրինակ՝ խմբային աշխատանքի 

ժամանակ աշակերտները սովորում են ուշադիր լինել միմյանց նկատմամբ, 

համատեղ ջանքերով հաղթահարել առաջադրված դժվարությունները, միասին ձեռք 

բերել հաջողություներ, լսել հակադիր խմբի կարծիքները, ընդօրինակել միմյանց և 

այլն:Դպրոցական տարիքի և հատկապես դեռահասության տարիքի աշակերտների 

մոտ առանձնահատուկ է զգացմունքայնությունը, ինքնասիրությունը, որոնք հաճախ 

արտահայտվում են նրանց ինքնահաստատման և հասուն երևալու ձգտումով, որը 

մանկավարժից պահանջում է անհրաժեշտ նրբանկատություն, հարգանք դեռահասի 

անձի նկատմամբ: 

            Համաձայն կրթության փորձագետ   Սերոբ Խաչատրյանի, կրթության 

ոլորտում կա մի կարևոր բաղադրիչ, որն անտեսված է համարվում. դա ուսուցչի 

կողմից ձեռք բերված ուսուցման մեթոդներից և հնարներից զատ, ամենա  կարևոր 

որակներից  մեկը հանդիսացող մտածելու կարողությունն է: Այսօրվա 

ուսուցիչը տեղեկատվություն փոխանցողից,  ինչը բնորոշ էր ավանդական 

կրթությանը,  պետք է  վերածվի «ճարտարապետի», ով կարող է ստեղծել սովորող. 

և ինչպես ասել է Ս. Խաչատրյանը «Եթե ինձ հարցնեն, թե որն է կրթության 

նպատակը, կասեմ՝ սովորող ստեղծելը: Եթե դպրոցական կրթության վերջում 
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չունենք սովորող, այլ մարդ, որի համար այդ գործընթացը դարձել է ամենօրյա 

գործունեություն՝ անկախ գիտելիքների պաշարից, պարտված ենք»:9  Գալով 

եզրահանգման՝ պետք է հավաստեմ,որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ դասարան մտնելուց 

առաջ պետք է նախ պետական չափորոշիչի համաձայն կազմակերպի իր օրվա 

պլանը,որը կբխի իր առջև դրված նպատակներից և խնդիրներից, որոնք 

կհանգեցնեն  արժեհամակարգի բարձրագույն արժեքների ձևավորմանը: Ելնելով 

վերոհիշյալից՝ կարող ենք եզրահանգել, որ արժեքային համակարգի ձևավորումը 

ժամանակակից դպրոցի գերխնդիրն է և մշտապես պետք է լինի մանկավարժների 

ուշադրության կենտրոնում: 
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https://aspu.am/hy/content/_serob_khachatryankrtutyan_npataky_sovorogh_steghtseln_e/?fbclid=IwAR3
aLAXgIie0snuaQ_u-LTQ4n0FcmFTx-q1g3icfLcYtAJ23bg5tZkZDt9Y#sthash.YO2CwhOp.dpuf                           
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