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 Մեր օ րե րում սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի հիմ նա րար հե տա զո
տու թյուն նե րը ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են ան դրա դառ նում 
կրթա կան ո լոր տի ն։ Պատ ճա ռը թե րևս այն է, որ տե ղե կա տվա
կան գի տե լի քի խի ստ հա գեց վա ծու թյան պայ ման նե րում ապ
րող մար դու սո ցի ալքա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րը և սո
ցիա  լա կան գի տակ ցու թյունն առ հա սա րակ ա ռա վել քան երբևէ 
փոխ կա պա կց ված են այն կր թա կան մի ջա վայ րի հետ, ո րում 
նա ձևա վոր վում է որ պես քա ղա քա ցի։ 

Այս պես, դպ րո ցում դեռ վաղ տա րի քից ձևա վոր վող հա րա բե
րու թյան մո դել նե րը ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
ա պա գայում հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի և դրա հան րային 
ըն կալ ման վրա։ Պա տա հա կան չէ, որ տար բեր պե տու թյուն նե
րում իշ խա նու թյուն նե րը հա ճախ ձգ տում են ներ մու ծել այն պի
սի կր թա կան ծրագ րեր, ո րոնք հա մա պա տաս խան են տվ յալ 
քա ղա քա կան ու ժի տես լա կա նին և ռազ մա վա րու թյա նը։ Սա
կայն հա ճախ փոր ձը ցույց է տա լիս, որ տե սա կան ծրագ րե րում, 
պա հա նջ նե րում և չա փո րո շիչ նե րում կա տար վող յու րա քան
չյուր նո րա մու ծու թյուն շատ ա րագ բախ վում է ման կա վար ժա
կան ըն դուն ված ձևե րի և կա ղա պար նե րի պատ նեշի ն։
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ՀՀում նույն պես այս ա ռու մով ի րա վի ճա կը պա րզ չէ։ Կր թու
թյան հետ խո րհր դային ի ներ ցի ան մի կող մից և արևմ տյան 
տար բեր փոր ձե րի հա ճախ պար զա պես կրկ նօ րի նա կու մը 
մյուս կող մից ստեղ ծում են մի ի րա վի ճակ, երբ հա մա կար գային 
կողմ նո րո շում ձևա վո րե լը ման կա վար ժու թյան հա մար դառ
նում է բա րդ խն դի ր։

 Սույն ձեռ նար կի շր ջա նակ նե րում փո րձ է ար վում ներ կայաց նե
լու դպ րո ցում սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րում
նե րի պատ ճառ նե րը, և ա ռա ջա րկ վում են դրա նք վե րաց նե լու 
ման կա վար ժա կան ո րոշ մո տե ցում նե ր։

Դպ րո ցում ձևա վոր վող սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյան վրա ազ
դող գոր ծոն նե րի շր ջա նա կը բա վա կա նին մեծ է և բազ մա շե րտ. 
այն կա րող է նե րա ռել ինչ պես ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան տար
բեր կար գա վի ճակ նե րը, ան հա վա սար ֆի զի կա կան և մտա
վոր հնա րա վո րու թյուն նե րը, դր սից ներ թա փան ցող վար քային 
մշա կույ թը, այն պես էլ ու սու ցիչ նե րի ման կա վար ժա կան պատ
րա ստ վա ծու թյան աս տի ճանը, մաս նա վո րա պես տա րի քային 
հո գե բա նու թյան վե րա բե րյալ և կր թու թյան մա սին ընդ հան
րա պես գի տե լիք նե րի մա կար դա կը, գոր ծող կր թա կան հա մա
կար գի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը, կա րծ րա տի պային 
մո տե ցում նե րը և այլն։ 

 Սույն ձեռ նար կը վե րոն շյալ բազ մաբ նույթ խն դիր նե րից 
քննարկ  ման ա ռար կա է դա րձ րել գնա հա տու մը, պատ ժի և 
խրա խու սան քի ե ղա նակ նե րը, բու լի ին գը և դրա սո ցի ա լա կան 
նա խա պայ ման նե րը, ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի ազ դե ցու թյու նը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
և մի ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, մր ցակ ցու թյան 
հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հո վու մը, հա վա սա րու թյան և 
ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի վրա հի մն ված ման կա վար ժու
թյունը ։
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Գ նա հատ ման թե մայի շր ջա նակ նե րում հա տուկ ու շադ րու
թյուն է դա րձ վում ձևա վո րող գնա հատ մա նը` որ պես ա շա կեր
տի կրթա կան մո տի վա ցի ան խթա նող և ուս ման ո րա կը բարձ
րաց նող մի ջո ցի։ Ա ռա ջա րկ վում են գնա հատ ման կի րա ռու
թյան տար բեր ե ղա նակ ներ, որոնք թույլ են տա լիս սո վո րո ղին 
այլ կերպ ըն կա լե լու գնա հա տու մը, ին չի շնոր հիվ շտկ վում է 
հա ճախ հե նց գնա հատ ման պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող ան հա վա
սա րու թյու նը ։

 Պա տի ժը և խրա խու սան քը դի տա րկ վում են ինչ պես դրա կան, 
այն պես էլ բա ցա սա կան կող մի ց։ Հա տուկ ընդ գծ վում է ման կա
վար ժա կան այս մե թոդ նե րի կի րա ռու թյան ժա մա նակ դրա նց 
գի տա կց վա ծու թյան, նպա տա կա հար մա րու թյան և հո գե բա նա
կան հետ ևանք նե րը նա խա պես հաշ վի առ նե լու կար ևո րու թյու
նը։ Ինչ պես պա տիժը չպե տք է վե րած վի ու սուց չի վրե ժի, այն
պես էլ խրա խու սան քը չպետք է լի նի ու սուց չի պարգևատրու
մը. ու սուց չի կող մից այս եր կու հնար նե րի կի րա ռու մը ա շա
կեր տը պե տք է ըն դու նի որ պես իր աշ խա տան քին, այլ ոչ ի րեն 
ուղղ ված գնա հա տա կան, ո րը ոչ թե կա սեց նում, այլ խթա նում է 
նրա ու սում նա տեն չու թյու նը և բա րձ րաց նում աշ խա տան քի 
ո րա կը ։

 Նե րա ռա կան կր թու թյու նը ձեռ նար կում դի տա րկ վում է որ պես 
կր թա կան մի ջա վայ րում յու րա քան չյու րի հա մար հա վա սար 
պայ ման նե րի ա պա հով ման է ա կան բա ղադ րի չ։ Կար ևոր վում է 
կր թու թյան հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե
րին ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը՝ ել նե լով ոչ մի այն ընդ հա նուր, տե սա կան ախ տա նի շից, 
այլև յու րա քան չյուր կո նկ րետ ե րե խայի կա րիք նե րի ց։

Կր թա հա մա կար գում հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ
բունք նե րի ամ րա պն դու մը ստի պում է նաև ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում պա հել սո վո րող նե րի սո ցի ա լա կան կար գա վի
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ճա կի ազ դե ցու թյու նը կր թա կան գոր ծըն թա ցի վրա։ Թե մայի 
շրջա նակ նե րում ան դրա դա րձ է ար վում ՀՀում և ար տե րկ րում 
կա տար ված ո րոշ հար ցում նե րի և ու սում նա սի րու թյուն նե րի, 
որոնք տե սա նե լի են դա րձ նում սո վո րո ղի ըն տա նի քի ֆի նան
սա կան վի ճա կի և այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը ա շա կեր տի 
ուս ման ո րա կի, դա սա րա նա կան մի ջա վայ րում նե րառ վա ծու
թյան աս տի ճա նի վրա։ Մի ա ժա մա նակ որ պես ա ռան ձին, մեկ 
ամ բող ջա կան թե մա ձեռ նար կում ու սում նա սիր վում է բու լի ին
գը, ներ կայում Հայաստանի դպ րոց նե րում այս եր ևույ թի առ
կայու թյան պատ կե րը, և ա ռա ջա րկ վում են ման կա վար ժա կան 
մո տե ցում ներ ոչ մի այն խնդ րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
շտ կե լու, այլև այն կան խե լու ուղ ղու թյա մբ։

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում կր թա կան մի ջա վայ րե րը հա
ճախ ա ռա նձ նա նում են ի րե նց մր ցակ ցային բնույ թո վ։ Ինք նին 
մրցակ ցու թյու նը են թադ րում է ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն 
հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի բո վան դա
կու թյան և նշա նա կու թյան վրա։ Հատ կա պես երբ դա վե րա
բե րում է ե րե խա նե րին, որոնք խո ցե լի են տա րի քային հո գե
բա նու թյան ա ռու մով և դեռ պատ րա ստ չեն մր ցակ ցու թյունն 
ըն կա լե լու որ պես ա ռա ջըն թա ցի խթա ն։ Հա կա ռակ մր ցակ ցու
թյա ն՝ որ պես կր թա կան գոր ծըն թա ցի ան հրա ժե շտ պայ մա նի 
ըն կալ մա նը՝ ձեռ նար կում ա ռա ջա րկ վում է կի րա ռել մր ցակ
ցային հնար նե րը որ պես ո րո շա կի խն դիր նե րի լուծ մա նն ուղղ
ված զուտ ման կա վար ժա կան հնար նե ր։ 

Եվ վեր ջա պես, կր թա կան խն դիր նե րը և, մաս նա վո րա պես, 
ման կա վար ժա կան մո տե ցում նե րը վեր լու ծե լու ըն թաց քում 
ան խու սա փե լի ո րեն բախ վում ենք կա րծ րա տի պային մո տե
ցում նե րի և ըն կա լում նե րի։ Դի տար կե լով կա րծ րա տի պը որ պես 
մա րդ կայ նո րեն հա տուկ, գու ցե և բնա կա նո րեն ձևա վոր վող 
մտա կա ռույց՝ այ նուա մե նայ նիվ շե շտ վում է դրա դեմ մշ տա պես 
պայ քա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ նախ ևա ռաջ կր թա կան 
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գոր ծըն թա ցը կեն դա նի, շն չող և դի նա միկ վի ճա կում պա հե լու 
հա մա ր։ Ձեռ նար կում ա ռան ձին բա ժին է նվիր ված կր թու թյան 
մեջ տա րած ված կա րծ րա տի պե րին և դրա նք հաղ թա հա րե լու 
ա ռա ջա րկ նե րի ն։

 Հա րկ է ընդ գծել, որ հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում դի
տա րկ վող բո լոր խն դիր ներն ու ա ռա ջա րկ վող մո տե ցում նե րը 
հաշ վի են առ նում հե նց հայաս տա նյան կր թա կան մի ջա վայ րի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Գլ խա վո րա պես հի մն վե լով տա
րի քային հո գե բա նու թյան և տվ յալ հա սա րա կա կան մի ջա վայ
րից բխող նր բու թյուն նե րի վրա՝ ձեռ նար կում ներ կայաց վում է 
ման կա վար ժա կան մո տե ցում նե րի մի հա մա խումբ, ո րը թույլ 
կտա ձեր բա զատ վե լու դպ րո ցում սո ցի ա լա կան ան հա վա սա
րու թյան հի մք հան դի սա ցող խն դիր նե րի ց։ Դի տա րկ վում են 
ինչ պես տա րած ված, այն պես էլ այ լը նտ րան քային ման կա վար
ժա կան փոր ձե ր։ Ձեռնարկում քննարկվում են նաև հա մա գոր
ծակ ցային ու նա կու թյուն նե րը զար գաց նող խմ բային աշ խա
տան քի ձևե ր։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում ու սու
ցիչա շա կե րտ, ա շա կե րտա շա կե րտ, ու սու ցիչծ նող հա րա բե
րու թյուն նե րի ն։

 Սույն ձեռ նար կում թե մա նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, վեր լու
ծու թյունն ու եզ րա հան գում նե րը հեն ված են ինչ պես գի տա
կան մտ քի և կո նկ րետ հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռաջ քա շած 
դրույթ նե րի կամ ա պա ցույց նե րի, այն պես էլ հե ղի նա կային 
հե տա զո տու թյան և դի տար կում նե րի վրա. ուսուցչա կան հա
մայն քի ու խնդրո առարկա թեմաների մաս նա գետ նե րի հետ 
քննարկումներն ու գրախոսական կար ծիք նե րը հիմ նա րար 
գործոն են հանդիսացել ձեռնարկում տեղ գտած դի տար կում
նե րը հարստացնելու հարցում։

Կր թու թյան մեջ ան հա տա կան մո տե ցու մը դի տար կե լով որ պես 
սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան գլ խա վոր նա խա պայ ման նե



րից մե կը՝ ձեռ նար կը նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու ու սու ցիչ նե
րի ն՝ գտ նե լու յու րա քան չյուր ա շա կեր տին ըստ իր հնա րա վո
րու թյուն նե րի մո տե ցում ցու ցա բե րե լու ձևե րը և դրա նով իսկ 
ար դեն դպ րո ցում նպաս տե լու սո ցի ա լա կան այն պի սի մի ջա
վայ րի ձևա վոր մա նը, ո րում սո ցի ա կան հա վա սա րու թյան և ար
դա րու թյան սկզ բունք նե րը հիմ նային են։
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 Սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան ա ռաջ նային նպա տա կը կրթու
թյան մեջ բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հա վա սար հնա րա վո րու
թյուն ա պա հո վե լն է։ Այս ա ռու մով Հայաս տա նում դեռ լուրջ 
ա նե լիք ներ կա ն։ Ցա վոք, դեռ շատ դպ րոց ներ զուրկ են հա մա
պա տաս խան շեն քային պայ ման նե րից. դրա նք հիմ նա կա նում 
մար զային դպ րոց ներն են, որ տեղ, ի թի վս շեն քային ան բա վա
րար պայ ման նե րի, առ կա են նաև այլ խն դիր նե ր՝ ու սու ցիչ նե րի 
թա փուր տե ղեր, հոս քային կր թու թյան հնա րա վո րու թյան պա
կաս, գրա դա րան նե րի և ո րա կյալ հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու
թյան խն դիր և այլն։ 

Ե թե սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյու նը կր թա կան ո լոր տում են
թադ րում է կր թա կան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ, ա պա 
սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նը վե րա բե րում է դրա ի րաց ման 
կեր պի ն։ Այս սկզ բունք ներն ի րաց նո ղը ու սու ցի չն է, սա կայն 
պա րզ է, որ ու սու ցի չը չի կա րող մի այ նակ կրել այդ ամ բո ղջ 
բեռը։ Այ նուա մե նայ նիվ ու սու ցի չը պե տք է հնա րա վո րի նս փոր
ձի կան խել հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի 
ցան կա ցած խախ տում՝ հե նց դրանք հա մադ րե լու մի ջո ցո վ։ 
Բնավ պա տա հա կան չէ այս տեղ « հա մադ րել» բա ռը, քա նի որ 
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ո րոշ դեպ քե րում այս սկզ բունք նե րը ու նեն ներ քին հա կա սա կա
նու թյուն, և ու սու ցի չն այս պա րա գայում եր կու սկզ բունք նե րը 
հա վա սա րա կշ ռող ան հա տն է։ Օրինակ` դասարանում կա րող է 
լի նել երե խա, որը ուժերը ներածին չափով աշխատում է, սա
կայն չի կարողանում ապահովել կրթական ծրագրի պա հանջ
նե րը։ Եթե նա գնա հատ վի ըստ հա վա սա րութ յան սկզբունքի, 
ապա դա կարող է արդար չլինել իր արած աշխատանքի հան
դեպ։ Իսկ հակառակ դեպքում անհատական գնա հա տա կանը 
անար դար ֆոն կարող է ստեղծել մյուս աշակերտների հա
մար։ Սա կայն երբ ուսուցիչը կարողանում է նման հնա րա վո
րու թյուն ստեղ ծել մնացած աշակերտների համար ևս, ինչոր 
առու մով հավասարակշռում է հավասարության և ար դա րութ
յան սկզբունք  ները։ Հա վա սա րու թյու նը և ար դա րու թյու նը որ 
պես սկզ բունք  ներ դրս ևոր վում են ամ բո ղջ կր թա  կան գոր ծ
ըն  թա  ցում։ Դրա նից հետ ևում է, թե ինչ նշա նա կու թյուն ու նեն 
ուսուց   չի կող մից դրանց կար ևո րու թյան գի տակ ցու մը և դրա
նից բխող նրա գոր ծու նեությու նը ։

 Թեև հա վա սա րու թյու նը և ար դա րու թյու նը դի տա րկ վում են 
որ  պես ինք նին դրա կան սկզ բունք ներ, սա կայն, ինչ պես նշ  վեց, 
դրա նք ո րոշ դեպ քե րում ի րար հա կա սում են։ Այս ա ռու  մով, 
ուսուցչի կողմից համապատասխան աշխատանք ասվելով 
նկա տի է առ ն վում սկզբունք նե րը հա վա սա րա կշ ռե լու, կար գա
վո րե լու հմ տութ յուն    նե րը կր թա կան գոր ծըն թա ցում։ 

Ի ՞նչ կա րող է ա նել ու սու ցի չն այս ուղ ղու թյա մբ։  

1 .  Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ ՀԱ ՎԱ ՍԱՐ ԵՎ  
ԱՐ ԴԱՐ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅՐ

 Դա սա րան մուտք գոր ծե լո վ՝ ե րե խա նե րը և ու սու ցի չը կազ
մում են նոր, յու րա հա տուկ սո ցի ա լա կան մի ջա վայր, որ տեղ 
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հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րը՝ իբրև սո
ցի ա լա կան հա րա բե րու թյան դրա կան կեր պեր, պե տք է պահ
պան վեն այդ նոր հա րա բե րու թյան մե ջ։ Ընդ ո րում, դրա նք ոչ 
մի այն պահ պան վում են ար դեն իսկ հաս տատ ված ձևե րով, 
այլև ստա նում են նո րա նոր դրս ևո րում նե ր։

Դպ րո ցը ե րե խա նե րի հա մար նոր մի ջա վայր է։ Այն կա րե լի է 
դի տար կել որ պես հա սա րա կա կան մո դել, որ տեղ տե ղի է ու նե
նում ե րե խա նե րի հա մար շատ կար ևոր սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը։ Սա նշա նա կում է, որ ե րե խա նե րը դպ րո ցում կա
ռու ցում են սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն ներ և պե տք է սո վո
րեն այդ հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում ու նե նալ հա վա սար ու 
ար դար մո տե ցում մի մյա նց նկատ մա մբ։ 

Ե րբ խոս քը կրտ սեր դա սա րան նե րի մա սին է, որ տեղ սկս վում է 
այդ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռու ցու մը, պե տք է հի շել ե րե խա
նե րի տա րի քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սի ն։ Նկա տի 
ու նե նք այն հան գա ման քը, որ ե րե խա նե րը սո վո րում են՝ ըն դ
օրի նա կե լով մե ծե րի ն։ Հետ ևա բար, ու սու ցի չը իր պահ ված քով 
և վե րա բեր մուն քով ե րե խա նե րի հա մար դառ նում է կեն դա նի 
օ րի նա կ. ոչ թե կար ևոր վում են հա վա սար ու ար դար վե րա բեր
մուն քի մա սին զրույց նե րը, այլ ու սուց չի կող մից այդ սկզ բունք
նե րի կի րա ռու մը ե րե խա նե րի, դպ րո ցա կան մի ջա վայ րի մաս 
կազ մող մյուս ան հատ նե րի նկատ մա մբ, ինչ պես նաև ինք նին 
այդ սկզ բունք նե րի կրո ղը լի նե լը ։

Ն ման մի ջա վայ րի հա մար այ նուա մե նայ նիվ կան հիմ նա րար 
կա նոն ներ, ո րո նց պահ պան մա նը ու սու ցի չը պե տք է փոր ձի 
հետ ևե լ։ Ու սում նա կան մի ջա վայ րում և ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում բո լո րի հա մար հա մը նդ հա նուր կա նոն նե րի ստեղ ծու մը 
օգ նում է ամ րաց նե լու հա վա սա րու թյան գա ղա փա րը, քա նի որ 
այդ դեպ քում դա սա րա նում կա րող են գոր ծել կա նոն ներ, ո րոնք 
ընդ հա նուր են բո լո րի հա մար: Հա մե մա տու թյան հա մար կա
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րող ենք նշել, որ դա սա րա նում նման կա նոն նե րի առ կայու թյու
նը ու նի այն նույն նշա նա կու թյու նը, ինչ ու նեն օ րե նք նե րը ժո ղո
վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում։  Ստորև՝ կանոնների 
կամայական օրինակներ են։ Ավելի արդյունավետ է կանոնների 
մշակման մեջ աշակերտների ներգրավումը, երբ ուսուցիչը 
հատուկ մշակված հարցերի միջոցով, աշակերտների հետ 
միասին բխեցնում է պատասխաններ, որոնք էլ դառնում են 
դասարանական կանոններ։

ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ԿԻ ՐԱՌ ՎՈՂ ՀԱ ՄԸ ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ  
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ԼԻ ՆԵ Լ

Յու րա քան չյուր դա սա րա նի հա մար կա րող է մշակ վել կա նոն
նե րի ա ռա նձ նա հա տուկ ցա նկ՝ ել նե լով տվ յալ դա սա րա նում 
առ կա խն դիր նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյու նի ց։ Կար ևոր է, սա
կայն, նկա տել, որ կա նոն նե րի մշակ ման և դրա նց հետ ևե լու 
նպա տա կը պե տք է լի նի ոչ մի այն կար գա պա հու թյան հաս տա
տու մը դա սա րա նում, այլև հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան 
սկզ բունք նե րի վրա հեն ված փո խա դա րձ հար գան քի ձևա վո
րու մը։ Ուս տի, ե թե ու սու ցի չը ո րո շում է օգտ վել այս ցու ցու մից 
և կա նոն նե րը կի րա ռել այս նպա տա կով, պե տք է հաշ վի առ նի, 
որ երբ ե րե խա նե րից մե կը խախ տում է կա նո նը, և ու սու ցի չը 

 ʟ լսել, երբ խոսում է ուսուցիչը կամ դասընկերը,

 ʟ սովորել սպասել իր հերթին,

 ʟ սնվել միայն հատկացված ժամին,

 ʟ խոսել, երբ ուսուցիչը թույլ է տալիս:
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դրան չի ար ձա գան քում, ա պա կա նոն նե րին հետ ևող մյուս ե րե
խա նե րը, ան կաս կած, ա նար դա րու թյան զգա ցում կու նե նա ն։ 
Նույն զգա ցու մը ե րե խա նե րի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ այն 
դեպ քում, երբ ու սու ցի չը նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում տար
բեր մո տե ցում ներ է ցու ցա բե րում. օ րի նա կ՝ կա նո նը խախ տե
լու դեպ քում մի ե րե խային պատ ժում է, մյու սի վար քը՝ ան տե
սում: Մյուս կող մից էլ պե տք է հաշ վի առ նել նաև այն հան գա
ման քը, որ կան ե րե խա ներ, որոնք ինչոր կա նոն պահ պա նե լու 
հա մար ա վե լի մեծ ջա նք պի տի գոր ծադ րեն, քան մյուս նե րը: 
Հետ ևա բա ր՝ ու սուց չից գե րնր բան կա տու թյուն և մեծ վար պե
տու թյուն է պա հա նջ վում ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում հա վա
սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի տա րըն կա լու մը 
նր բո րեն հա մադ րե լու և հօ գուտ ա շա կե րտ նե րի ա ռո ղջ հո գե
վի ճա կի գոր ծե լու հա մա ր։

2.  ԴԱ ՍԸ ԿԱ ՌՈՒ ՑԵ Լ՝ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ԵՎ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ

 Ֆին նա կան կր թա կան մո դե լի ա ռա ջա տար մաս նա գետ Պա սի 
Սալ բերգը, խո սե լով ֆին նա կան կր թա կան բա րե փո խում նե րի 
մա սին, ա ռա նձ նաց նում է մի է ա կան հան գա մա նք. նույն կր
թա կան ծրա գի րը չի կա րող բա վա րա րել բո լոր ե րե խա նե րի կր
թա կան պա հանջ մունք նե րը, քա նի որ ե րե խա նե րը ու նեն սո վո
րե լու ան հա տա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե ր:1

 Բա ցի դրա նի ց՝ դա սա րա նում կա րող են լի նել ֆի զի կա կան կամ 
հո գե կան զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նե ցող 
ե րե խա ներ, ո րո նց հան դեպ ան հա տա կան մո տեց ման ան հրա
ժեշ տու թյունն ա վե լի ակն հայտ է։

1. Сальберг П․, Финские уроки, Классика XXI, 2015, https://www.libfox.ru/ 
607985pasisalbergfinskieuroki.html, стр. 20․  
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Են թադ րե նք` դա սա րա նում x քա նա կի ե րե խա ներ կա րո ղա
նում են հե շտ ըն կա լել մա թե մա տի կայի դա սե րը՝ ի տար բե րու
թյուն y քա նա կի ե րե խա նե րի։ Հա վա սա րու թյան տե սա կե տից 
ու սու ցի չը բո լո րին հիմ նա րար մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 
փո խան ցե լու խն դիր ու նի և այդ պատ ճա ռով ստիպ ված է ա վե լի 
դան դաղ ա ռաջ տա նել ծրա գի րը։ Ա ռա ջին հայաց քից կա րող է 
թվալ, որ x քա նա կի ե րե խա նե րի հան դեպ, որոնք ա րագ են ըն
կա լում, սա ա նար դար է։ Սա կայն պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ 
դա սա րա նը մեկ մի աս նա կան օր գա նի զմ է։ Այ սի նքն՝ մի կող մից 
ու սու ցի չը շեշ տը պե տք է դնի ըն կալ ման ան հա տա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի վրա, մյուս կող մից պա հի սո վո րե լու ընդ
հա նուր ռիթ մը ։

 Բա ցի դրա նից, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ, y խմ բի ե րե
խա նե րը ցան կա ցած մեկ այլ ա ռար կայից կա րող են դրս ևո րել 
այն պի սի ըն կա լու նա կու թյուն, ինչ պես x խմ բի ե րե խա նե րը՝ 
մա թե մա տի կայի ց։ Այս պա րա գայում դար ձյալ ու սուց չի ման
կա վար ժա կան հմ տու թյունն է ո րո շիչ. օ րի նա կ՝ ու սու ցի չը կա
րող է կի րա ռել տար բե րակ ված մո տե ցում՝ չխախ տե լով հա վա
սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րը (խմ բային աշ խա
տա նք, ան հա տա կան ա ռա ջադ րա նք ներ և այլն):

 Սա օ րի նակ է, թե ինչ պես կա րող է կո նկ րետ ա ռար կայի նկատ
մա մբ առ կա հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի 
հա կա սա կա նու թյու նը լուծ վել ընդ հա նուր կր թա կան գոր ծըն
թա ցում։ 

Ը նդ հան րա պես, դա սա րա նում որ ևէ խնդ րի լուծ ման տե սան
կյու նից նույն քան կար ևոր է նաև ու սու ցիչ նե րի հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը, թի մային աշ խա տան քը ։
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 Դա սա րա նում դա սա վան դող բո լոր ու սու ցիչ նե րի՝ շա բա թա
կան կես ժամ կամ ամս վա կտր ված քով եր կու ժամ քն նար
կում նե րը կա րող են բա րձ րաց նել ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան
քի ար դյու նա վե տու թյու նը, ընդ ո րում ցան կա ցած խնդ րի 
դեպ քում։

3.  Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ԼՈՒ ՀԱ ՎԱ ՍԱՐ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ ԳՆԱ ՀԱ ՏԵԼ ԱՐ ԴԱ Ր

Կր թա կան գոր ծըն թա ցի կար ևոր մաս է գի տե լիք նե րի ստու
գու մը։ Սա կայն հա րկ է նշել, որ « գի տե լիք նե րի ստու գում» 
աս վա ծը ա վե լի լայն բան է են թադ րում, քան թես տե րի, ստու
գո ղա կան աշ խա տա նք նե րի մի ջո ցով ե րե խայի գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կը պար զե լը։ Ի րա կա նում թես տե րը մի շտ չէ, որ ար
տա ցո լում են սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի ի րա կան մա կար դակը։ 
Կա րե լի է են թադ րել, թե ինչ պես կա րող է ա շա կեր տը թե ստ 
հանձ նե լուց ա ռաջ ա րագ ծա նո թա նալ նյու թին և դրա կան գնա
հա տա կա նի ար ժա նա նա լ։ Չի բա ցառ վում, որ որ ևէ ա շա կե րտ 
կա րող է բա րձր գնա հա տա կան ստա նա լ՝ ուղ ղա կի պա տա հա
կա նո րեն նշե լով տար բե րակ նե րը։ 

Շաբաթական 
30 րոպե

Ամսական 
2 ժամ
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Այս պի սով, գի տե լիք նե րի ստու գու մը են թադ րում է ուսուց չի 
հետ ևո ղա կան ար ձա գա նք ա շա կեր տի կա  տա  րած աշ  խա  տան 
քին ինչ պես ամ բո ղջ դա սի ըն  թաց  քում, այն  պես էլ ա ռար կայի 
ու սում նա սի րու թյան ամ  բո ղջ ժա  մա նա կա հատ վա ծում։

 Դա սե րին ակ տիվ մաս նակ ցե լը, հար ցեր տա լը և այլ աշ խա
տանք ներ ցույց են տա լիս ե րե խայի հե տա քրքր վա ծու թյու նը, 
ին չի ար դյուն քում գոյա նում է հա մա պա տաս խան պտու ղը՝ որ
պես գի տե լի ք։ Ազատ արտահայտման հնա րա վո րութ յու նը երե
խա նե րին թույլ է տալիս առա վել շատ ներ գրավ վել առար կա յի 
մեջ, քանի որ այդ կերպ երե խա նե րը ստե ղ ծում են առարկային 
մոտենալու ուրույն ճա նա պարհ ներ՝ ծրա գրից զատ: Ու սու ցի չը 
այս դեպ քում պե տք է փոր ձի նման աշ խա տան քի հնա րա վո
րու թյուն տալ բո լոր ե րե խա նե րին և փոր ձի գնա հա տել աշ խա
տան քի հա մա ր։ 

Այդ պա րա գայում են թադ րե լի է, որ միև նույն աշ խա տան քի 
դեպ քում նույն ար դյունքն ար ձա նագ րած ե րե խա նե րը հա ճախ 
չպե տք է ար ժա նա նան նույն գնա հա տա կա նի ն։ Այս մո տե ցու
մը կթ վա հա վա սար, բայց ոչ ար դա ր։ Ար դար կլի նի այն, որ միև
նույն ար դյունքն ա պա հո ված ե րե խա նե րը գնա հատ վեն տար
բեր, քա նի որ աշ խա տան քի կա տար ման հա մար կի րառ ված 
ջան քե րն ու ու նա կու թյուն նե րը նա խա պես ան հա վա սար են 
(օ րի նա կ՝ եր կու ա շա կե րտ կա տա րել է գրա վոր աշ խա տանք, 
եր կուսն էլ թույլ են տվել մե կա կան սխալ, բայց ա ռա ջին ա շա
կեր տը նախ կի նում 7 սխալ էր թույլ տա լիս ու շատ դժ վար էր 
հաս կա նում նյու թը, իսկ երկ րոր դը նախ կի նում ընդ հան րա
պես սխալ թույլ չէր տա լիս և շատ հե շտ էր յու րաց նում նյու թը. 
այս դեպ քում ա ռա ջին ա շա կեր տը պե տք է գնա հատ վի ա վե լի 
բարձր և այլն)։

 Նույն տրա մա բա նու թյա մբ, տար բեր գնա հա տա կան նե րի կա
րող են ար ժա նա նալ նույն աշ խա տան քը կա տա րած, բայց 



տար բեր ար դյունք ներ ցու ցա բե րած ա շա կե րտ նե րը։ Ու սու ցի
չը ինքն իր և ա շա կե րտ նե րի հա մար պար զում է, թե ինչ պես է 
գնա հա տում ի րա կա նաց նում՝ ըստ գոր ծադ րած ջան քի՞, թե՞ 
ըստ ար դյուն քի ։

 Հա սա րա կա կան կյան քի ցան կա ցած ո լոր տում, այդ թվում 
կրթու թյան մեջ ե թե չեն գոր ծում հա վա սա րու թյու նը և ար դա
րու թյու նը, ա պա գոր ծում են դրա նց հա կա ռակ սկզ բունք նե րը։ 
Այս պես, ե թե չկա հա վա սար մո տե ցում, ու րե մն կա ան հա վա
սար մո տե ցում։ Նույն կե րպ՝ ե թե չկա ար դար մո տե ցում, կա 
ա նար դար մո տե ցում։ Կր թու թյան ո լոր տը ա ռա վե լա գույնս ան
հան դուր ժո ղա կան պի տի լի նի վե րոն շյալ սկզ բունք նե րը խախ
տե լու հար ցում:





2. 
ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՈՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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Յու րա քան չյուր ոք ու նի կր թու թյան ի րա վունք: Պե տա կան 
ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում միջ նա կա րգ կր թու
թյունն ան վճար է (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, Հոդ ված 38):

 Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և հա վա սա րու թյան գա ղա փար
նե րը կր թու թյան ո լոր տում դրս ևոր վում են՝ ա ռա վե լա պես պայ
մա նա վոր ված քա ղա քա կան հա մա կար գե րո վ։ Օ րի նա կ՝ Խորհր
դային Մի ու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան հա մա ձայն՝ 
կր թու թյու նը բո լո րի հա մար էր, և կր թա կան մեկ նար կը հա վա
սա րա պես հա սա նե լի էր սո ցի ա լա կան բո լոր շեր տե րի ն։ Այ դու
հան դե րձ պահ պան վում էր դրա ար տա քին, ձևա կան կող մը, 
իսկ բուն է ու թյու նը քո ղա րկ վում էր։ Խո րհր դային Մի ու թյան 
փլու զու մից հե տո ան հրա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջա ցել վե րա
իմաս տա վո րե լու այդ հար ցա դր ման թե՛ բո վան դա կութ յունը, թե՛ 
ձևը։  Դպ րոցհա սա րա կու թյուն փոխ կազ մա վո րող հա րա բե րու
թյան հա մա տե քս տում մշ տա պես կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում 
սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան խն դի րը, ո րը այս դեպ քում մեծ 
մա սա մբ հա սա րա կու թյան հա վա քա կան պատ կե րա ցում նե րից 
ներ թա փան ցում է դպ րոց ներ և կարող է հանգեցնել ան դառ
նա լի հետ ևա նք նե րի։ Այդ իսկ պատ ճա ռով կար ևոր է սո ցի ա
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լա կան հա վա սա րու թյան խն դի րը ա ռա վել ու շադ րու թյան ար
ժա նաց նե լ՝ դպ րո ցից սկ սա ծ։ Հատ կան շա կան է, որ նպա տակ 
ու նե նա լով ստեղ ծել կր թա կան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն
նե ր՝ քա ղա քա կի րթ աշ խար հը որ դեգ րել է տար բեր խտ րա կա
նու թյուն նե րից ա զատ վե լու քա ղա քա կա նու թյուն։ Սա կայն այդ 
քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ նա կա նում չի տա րած վում մի շարք 
խն դիր նե րի վրա, որոնք ա ռա ջա նում են կա պի տա լիս տա կան 
հա սա րա կու թյան մեջ. օ րի նա կ՝ սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի 
ու ղիղ, ա վե լի հա ճախ` բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը, որ պես 
կա նոն, մնում է առաջնահերթ խնդիր կրթա կան գոր ծըն թա
ցում և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում ձևա վոր վող հա րա
բե րու թյուն նե րի հա մա տե քս տում։ 

 Բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան վառ օ րի նակ է ե րե խայի մոտ բնա
կա նո րեն ա ռա ջա ցած այն հար ցը, թե որն է տար բե րու թյու նը 
իր և դա սըն կեր նե րի մի ջև, և ին չու է ին քը, օ րի նակ, հա ճախ 
ան տես ված մնում։

 Հա մա դա սա րան ցի նե րի և ու սու ցիչ նե րի կող մից «յու րա հա
տուկ» ու շադ րու թյան ար ժա նա ցող այդ պի սի ե րե խա նե րը քիչ 
չե ն։ Այդ խն դիրն իր հետ ոչ մի այն ա ռաջ է բե րում բնա կա նոն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը խա թա րող ի րա վի ճակ, այլ նաև 
բա ցա սա բար է ազ դում հե տա գայում ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կա
նաց ման, հո գե կան ա ռող ջու թյան վրա։ Դա պա րզ և ակն հայտ է 
բո լո րի հա մար, և ակն հայտ է նաև այն, որ այս ա մե նը շտկե
լու գոր ծում ա մե նա ծա նր բե ռը մշ տա պես հաս նում է ուսուց
չի ն։ Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա խնդիր նե րի 
պատ ճա ռով ընկճ ված ե րե խան, ո րը, դժ վա րու թյուն նե րի հան
դի պե լով, ցան կա նում է թա քց նել այն ազ դե ցու թյու նը, որ կա 
իր մի ջա վայ րում, գտն վում է հա մա դա սա րան ցի նե րի կող մից 
հա վե լ յալ ճն շում նե րի են թա րկ վե լու և չհաս կաց ված լի նե լու 
վտան գի գո տում։ 
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Ն մա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րի նա խադ րյալ կա րող են լի նել ինչ
պես այլ դպ րո ցից տե ղա փոխ ված լի նե լը, ֆի զի կա կան ա ռա նձ
նատ կու թյուն նե րը, այն պես էլ ըն տա նի քի ան բա րե կե ցիկ վի ճա
կը և այլն։ Ի հար կե, այս ա մե նը հա մը նդ հա նուր բնույթ չու նի։ 
Առ հա սա րակ, ե րե խա նե րի մի ջև խտ րա կա նու թյուն դնելն ան
թույ լատ րե լի է՝ ան կախ պայ ման նե րից և ի րա վի ճա կից (չ հաշ
ված պե տու թյան կող մից կա ռու ցո ղա կան մի ջամ տու թյուն են
թադ րող, այս պես կոչ ված, «դ րա կան խտ րա կա նու թյու նը»): 
Խտ րու թյան հատ կա պես են թա րկ վում են սո ցի ա լա պես խո ցե լի 
կար գա վի ճա կում գտն վող ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը, ո րոնք 
դպ րո ցում սո վո րե լու ըն թաց քում բազ միցս հան դի պում են 
ա նար դա րու թյուն նե րի՝ պայ մա նա վոր ված ի րե նց կար գա վի
ճա կո վ։ 

« Բաց հա սա րա կու թյան հիմ նադ րամ ներ  Հայաս տան»ը 2017 
թվա կա նին հրա պա րա կել է ո րա կյալ կր թու թյան մատ չե լի ու
թյան ու հա սա նե լի ու թյան կար ևո րու թյան մա սին հե տա զո տու
թյուն, ո րում ա ռա նձ նաց վում են հետ ևյալ խո ցե լի խմ բե րը ՝

1. գյու ղաբ նակ ե րե խա ներ,
2. սո ցի ա լա պես խո ցե լի (աղ քատ) ըն տա նի քում  

ապ րող ե րե խա ներ,
3. աղ ջիկ նե ր:2 

Ա րևմ տյան երկր նե րում այս խն դի րը շո շափ վում է ա ռա վե լա
պես այլ հա մա տե քս տում. օ րի նա կ՝ ԱՄՆի գրե թե բո լոր նա
հանգ նե րում նա խո րդ դա րից ի վեր շատ սուր քն նա րկ վում է 
աֆ րոա մե րի կա ցի նե րի, ներ գաղ թյալ նե րի և առ  հա  սա  րակ ռա
սա յա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի խն դի րը։ Մեկ նար կային 

2. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ, Կրթության իրավունքի հասանե լի
ու թյան և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլոր տում, 
Հետազոտության նախնական արդյունքներ, Երևան, 2017թ.,  https://www.
osf.am/wpcontent/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf, էջ 5։  
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հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հո վու մը բո լոր ե րե խա նե րի 
հա մար տար բեր երկրնե րում քն նա րկ վում է՝ տար բեր ա ռաջ
նայ նու թյուն նե րից ել նե լո վ։ Օ րի նա կ՝ Մեծ Բրի տա նի այում մշ
տա պես ար դի ա կան է, այս պես կոչ ված, « մեծ քա ղաք նե րում 
գտն վող դեպ րե սիվ հա մայնք նե րին» օգ նու թյու նը պե տու թյան 
կող մից կամ, օրինակ, Ֆրանսիայում ար դի ա կան են արաբ նե
րի կրթութ յան հար ցե րը և այլն:3

2017 թվա կա նին Հայաս տա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու
թյան հա մա ձայն՝ նույ նի սկ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րը վճա
րում են ի րենց ե րե խա նե րի հա վե լ յալ պա րապ մունք նե րի և 
կրկ նու սույ ցի ծա ռայու թյուն նե րի հա մա ր:4 Սա մի կող մից 
ցույց է տա լիս երկ րում առ կա կր թու թյան ցա ծր ար դյու նա վե
տու թյու նը, մյուս կող մի ց՝ նախ կի նում մշակ ված մո տե ցում նե
րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը բու հե րում ըն դու նե լու թյան 
քն նու թյուն նե րի պա հա նջ նե րի ն։ Այս պի սով, ըստ հե տա զո
տու թյան տվ յալ նե րի, առ կա է հետ ևյալ պատ կե րը. 2017 թվա
կա նին 0ից 5 գնա հա տա կան ու նե ցող ա շա կե րտ նե րի շր ջա
նում գրե թե չեն ե ղել ա պա հով ըն տա նի քի ե րե խա ներ, սա կայն 
ե ղել են բազ մա թիվ դեպ քեր, երբ ցա ծր ա պա հո վու թյուն ու նե
ցող ըն տա նի քի ե րե խան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում գրան
ցել է բա րձր ա ռա ջա դի մու թյուն:5 

Հայաս տա նյան հան րա կր թա կան հա մա կար գում կր թա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան ա ռու մով առ կա է 

3. Фрумин И. Д., Основные подходы к проблеме равенства образовательных 
возможностей, “Вопросы образования” N2, 2006, https://psyjournals.ru/
files/42598/PJ_2011_n1_Frumin.pdf, стр. 2։

4. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ, Կրթության իրավունքի հասանե լի
ու թյան և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլոր տում, 
Հետազոտության նախնական արդյունքներ, Երևան, 2017 թ., https://www.
osf.am/wpcontent/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf, էջ 22։ 

5. Նույն տեղում, էջ 17։ 
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ան հա վա սա րու թյուն գյու ղաբ նակ ա շա կե րտ նե րի, սո ցի ա լա
պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հա մար:

 Սո վո րող նե րի կր թա կան ձե ռք բե րում նե րի, ուս ման մեջ ա ռա
ջա դի մու թյան, ինչ պես նաև հե տա գայում մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման ու բուհ ըն դուն վե լու հար ցում է ա կան դե րա կա
տա րում ու նե ն՝

սո վո րող նե րի ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լտն տե սա կան կար
գա վի ճա կը,

ծնող նե րի կրթ վա ծու թյան մա կար դա կը,

ըն տա նի քի բնա կու թյան վայ րի աշ խար հագ րա կան տե ղա
կայու մը: 

Ո ւս տի կար ևոր է, որ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հան րա
կր թու թյան ո լոր տում ա ռա նձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ
նի և մե խա նի զմ ներ ստեղ ծի այս խմ բե րի ե րե խա նե րի հա մար 
ո րա կյալ հան րա կր թու թյուն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ:6 

Այս ա մե նը հաշ վի առ նե լո վ՝ կա րիք կա, որ նաև ու սու ցի չը, պա
տաս խա նատ վու թյուն ստա նձ նե լով, դի մադ րի ար տա քին գոր
ծոն նե րին ու հնա րա վո րի նս հա վա սա րու թյան մթ նո լո րտ հաս
տա տի ու սում նա կան մի ջա վայ րում։

 Հա ճախ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նի քի ե րե խա նե րը 
հայտն վում են ծա նր ի րա վի ճա կում, երբ ֆի նան սա կան մի ջոց
նե րը չեն բա վա րա րում դա սա գր քե րի, գրե նա կան պի տույք
նե րի և հա գուս տի հա մար: Սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան 
տե սան կյու նից կար ևոր է, որ այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը 
ստա նձ նի պե տու թյու նը, սա կայն պե տք է նաև այդ խն դի րը լու
ծել ան հա տա կան մա կար դա կում։ Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀում 
միջ նա կա րգ կր թու թյու նը ան վճար է, պե տու թյան պար տա վո

6. Նույն տեղում, էջ 33։   
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րու թյունն է ա պա հո վել կր թու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հա
վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րը, նե րա ռել և ընդ գր կել բո լո րի ն՝ 
ան կախ նրանց ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից. դպ րո ցա կան 
ու սու մը պե տք է ըն կա լել ոչ թե իբրև ճո խու թյուն, այլ բո լո րի 
հա մար ան հրա ժե շտ և հա սա նե լի գոր ծըն թաց, ո րում, սա կայն, 
հնա րա վոր է՝ լինեն ուսուց չի և հա մա կար գի կող մից հաս ցե ա
գրում պահանջող ո րո շա կի ա նա ռո ղջ մր ցակ ցային հա րա բե
րու թ յուն ներ: Այդ ա նա ռո ղջ մր ցակ ցու թյան նա խադ րյալ նե րից 
մե կն է սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի ազ դե ցու թյու նը։ 

Դա սապ րո ցե սի կազ մա կե րպ ման գոր ծում, չհաշ ված ար տա
քին գոր ծոն նե րը, օ րի նա կ՝ տեխ նո լո գի ա կան մի ջոց ներ, հա
մազ գեստ, դա սա գր քեր և այլն, կան նաև հո գե բա նա կան գոր
ծոն ներ, ո րոնք հար կա վոր է մշ տա պես վե րա հս կել և պա հել 
ու շադ րու թյան կե նտ րո նում: Այդ գոր ծո նի օ րի նակ նե րը տա
րաբ նույթ են. կան բա զում դեպ քեր, երբ ե րե խան դա սի ժա
մա նակ ոչ թե դա սապ րո ցե սին է ու շադ րու թյուն դա րձ նում, այլ 
մտա ծում է այն աշ խա տան քի մա սին, որ պե տք է ա նի դա սե
րից հե տո՝ ըն տա նի քին օգ նե լու նպա տա կով (հա ճախ նվա
զա գույն կեն ցա ղային պայ ման ներ ա պա հո վե լու հա մար): Ե թե 
վե րո նշյալ օ րի նա կը վե րա բե րում է ըն տա նի քի ա նա պա հո վու
թյա մբ պայ մա նա վոր ված հո գե բա նա կան գոր ծո նին, ա պա կա 
նաև հա կա ռակ դրս ևո րու մը. երբ ե րե խան ա պա հով ըն տա նի
քից է և, օ րի նակ, դա սի ըն թաց քում, օգտ վե լով իր սմա րթ ֆո
նից, տար բեր խա ղեր է խա ղում կամ ժա մա նակ ան ցկաց նում 
սո ցիա լա կան ցան ցե րում՝ մտա ծե լով, որ կրկ նու սույ ցի մոտ 
կլրաց նի բա ցը։ Այս պի սի օ րի նակ ներն ան սպառ են։

 Բա վա կա նին տա րած ված են սո ցի ա լա կան տար բեր շեր տե րի 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի վար քային տար բեր դրս ևո րում
նե րը, օ րի նակ, հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու, սո վո րե լու/
չ սո վո րե լու այլ դր դա պատ ճառ նե րի, դպ րո ցի, ու սուց չի, դասըն
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կեր նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի ա ռու մո վ։ Փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի տե սան կյու նից դե ռևս տար րա կան դա սա րան նե
րում կա րող են ա ռա ջա նալ որո շա կի աշա կեր տա կան խմբա
վո րում ներ, թե պետ դրա նք եր բե մն նկա տե լի չեն: Օ րի նա կ՝ 
ա պա հով ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը, մա նա վա նդ երբ 
նրանց ըն տա նիք նե րը նաև ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ 
կամ բա րե կա մա կան կա պեր ու նեն, ար դեն իսկ ի րե նց շփ ման 
շր ջա նա կը սահ մա նա փա կում են նախ քան դպ րոց գա լը և հե
տո ար դեն դպ րո ցում շփ վում են գլխա վո րա պես մի մյա նց հե տ։ 
Ե թե տար րա կան դա սա րան նե րում խնդիրը այդ քան ծայ րա
հեղ չէ, այ սի նքն՝ հիմ նա կա նում ա ռո ղջ հա րա բե րու թյուն ներ են 
ձևա վոր վում բնա կա նո րե ն՝ ան կախ ծնող նե րի սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կից, ա պա մի ջին և ա վագ դա սա րան նե րում այս 
հա րցն ա վե լի սուր է ար տա հայտ վա ծ։ Սրա նք են այն հիմ նա
կան խն դիր նե րը, որոնք կա րող ենք նկատ վել յու րա քան չյուր 
դպ րո ցում։ 
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Ա ռա ջա րկ ներ ման կա վա րժ նե րի ն՝ ուղղ ված ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցում ե րե խայի սո ցի ա լա կան կար
գա վի ճա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կան խար գե
լե լուն կամ վե րաց նե լուն 

Ու սու ցի չը կա րող է, օ րի նակ, իր հնա րա վո
րու թյան սահ ման նե րում կամ այլ հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի օգ նու թյա մբ

1. Տե ղե կու թյուն հա վա քել ա շա կեր տի ար տա դպ րո ցա կան 
կեն սա մի ջա վայ րի մա սին.  

Ա րդյոք ֆի նան սա պես ա պա հով ըն տա նի քի ե րե խա նե
րը մի ջըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն միայն 
նույն սո ցի ա լա կան խմ բե րի հետ և դպ րո ցից դուրս 
շփվո ւմ են «ի րե նց կար գա վի ճա կի» ե րե խա նե րի հե տ։  

Ի նչ պի սի՞ դաս տի ա րա կու թյուն են ստա նում տա նը, 
արդյոք ծնող նե րը ե րե խային մե ծաց նում են « չա փա վոր 
ճո խու թյան» մեջ, արդյոք նրա բո լոր ցան կու թյուն նե րը 
կա տար վում են։  

Ա րդյոք ե րե խան տա նը պա տժ վում է, հա ճա խ է պա տժ
վում, թե ոչ և ինչ ե ղա նակ նե րո վ։  

Ա րդյոք ծնո ղը ե րե խային ուղ ղոր դում է հա սա կա կից նե
րի հան դեպ հո գա տար լի նել, թե՞ ար գե լում է շփ վել ո րոշ 
ե րե խա նե րի հետ և այլն։

2. Խմ բային աշ խա տա նք ներ կազ մա կեր պե լ՝ մի ա վո րե լով 
տար բեր սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ե րե խա նե
րին մեկ ընդ հա նուր գոր ծի շր ջա նակ նե րում՝ ստեղ ծե լու 
հա մար հա մա գոր ծակ ցային մի ջա վայր:

3. Կազ մել հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյան ցա նկ՝ պար
տա դիր դա սա րա նա կան կամ ար տա դա սա րա նային ըն
թեր ցա նու թյան հա մար, որ տեղ կշո շափ վեն այն պի սի հար
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ցեր, ինչ պի սիք են փո խօգ նու թյան կար ևո րու թյու նը, հա
մես տու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և այլն:

4. Բե մադ րել դա սա րա նա կան ներ կայա ցում ներ և դե րե րի 
բաշ խու մը օգ տա գոր ծել որ պես սո ցի ա լա կան կար գա վի
ճա կի ան հա վա սա րու թյու նից բխող ազ դե ցու թյուն նե րի 
շտկ ման մի ջոց:

5. Փո քր տա րի քի հա մար դա սա վա նդ ման կամ զրույց նե րի 
նյութ ընտ րե լիս նա խա պատ վու թյու նը տալ մա րդ կա նց 
հո գա տա րու թյան, բա րու թյան կար ևո րու թյու նը ընդ գծող 
հե քի աթ նե րին, ա վե լի մեծ տա րի քի հա մա ր՝ ա ռակ նե րին, 
ա ռաս պել նե րին, հե րո սա կան կեն սագ րու թյուն նե րին և 
այլն:

6. Հա մա գոր ծակ ցել ծնող նե րի հե տ՝ մի ա սին ի րա կա նաց նե լով 
դպ րո ցին առնչ վող տա րաբ նույթ աշ խա տա նք ներ: 

7. Տար բեր մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով ա ռիթ, 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ե րե խա նե րի ն՝ դրս ևո րե լու 
ի րենց տա ղան դը, նա խա սի րու թյու նը:

8. Որ պես հո գե բա նաման կա վար ժա կան մո տե ցում` հայտնի 
մա րդ   կա նց կեն սագ րու թյուն նե րին ան դ րա  դառ  նա  լիս շեշ  
տը դնել ոչ թե նրանց ծա նր կեն սա պայ ման նե րի կամ դրա
մա տիկ կյան քի, այլ դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հա րե լի 
լի նե լու կամ կր թու թյուն ստա նա լու և հե տա գայում շո շա
փելի հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար ֆի նան սա կան 
մի ջոց  նե  րի ո րո շիչ չլի նե լու հան գա ման քի վրա: Դա կօգ նի 
սո  ցիա   լա  պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին 
հաղ  թա  հա րե լու ընկճ վա ծու թյու նը և վառ պա հե լու սո վո
րե լու տեն չը: 

9. Հա մա գոր ծակ ցել դպ րո ցի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի՝ 
հո գե բա նի, սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի հե տ՝ ե րե խա նե րի 
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և նրանց ըն տա նիք նե րի կա րիք նե րը գնա հա տե լու, մաս
նա գի տա կան, սո ցի ալման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյուն 
տրա մադ րե լու նպա տա կով:  

Ի վեր ջո, հա րցն այն չէ, որ դպ րո ցը կամ, ա ռա վել ևս, ման կա
վար ժը պար տա վոր վում է լու ծել սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու
թյան խն դի րը, ման կա վար ժի խն դի րն այլ է։ Հար կա վոր է հնա
րա վո րի նս չե զո քաց նել ար դեն իսկ ե ղած եր ևույ թի բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյու նը, որ պես զի սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու
թյու նը չխան գա րի ոչ մի ե րե խայի՝ ստա նա լու հնա րա վո րի նս 
ո րա կյալ կր թու թյուն։
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Մար դիկ ծն վում են ֆի զի կա կան, հո գե կան, մտա վոր տար բեր 
առան ձ նա հատ կութ յուն նե րով կամ նման առանձ նա հատ կութ
յուն ներ են ձեռք բերում կյանքի ընթացում։ Ո րոշ ե րե խա ներ 
ա  ռա նձ  նա  հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ն։ Այդ ե րե խա նե
րը ու նեն հա վա սար կր թու թյան ի րա վունք։ Նե րա ռա կան կր
թու թյու նը միտ ված է հաղ թա հա րե լու եր բեմ նի պատ մա կան 
ա նար դա րու թյու նը, երբ ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու
թյուն չեն ունե ցե լ։  

 Նա խո րդ դա րի 70ա կան թվա կան նե րին ԱՄՆում, Ճա պո
նիայում և սկան դի նա վ յան ո րոշ երկր նե րում զու գա հե ռա
բար սկսվեց մի գոր ծըն թաց, ո րի նպա տա կն էր զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին նե րա ռել 
հան րա կրթա կան մի ջա վայ րում։ Նե րա ռա կան կր թու թյան զար
գաց ման մյուս փու լը կապ վում է մի շարք մի ջազ գային կոն վեն
ցիա նե րի ըն դուն ման հետ, ո րո նց հիմ նա կան գա ղա փա րա կան 
ընդ հան րու թյու նը բո լոր ե րե խա նե րի հա վա սար կր թու թյան 
ի րա վունքն է։

Ա վե լի վաղ, երբ մի ջազ գային պրակ տի կայում դե ռևս չկար 
ներա ռա կան կր թու թյու նը, շատ երկր նե րում գոր ծում է ին 
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հա տուկ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, որոնք աշ խա
տում է ին զար գաց ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ։ Դժվար է սահ մա նել, թե այդ հաս տա տու թյուն նե րը որ
քա նով է ին առնչ վում ման կա վար ժու թյա նը, սա կայն փա ստ է, 
որ 20րդ դա րի 20ա կան թվա կան նե րից սկ սա ծ՝ այս հար ցը 
ու շադ րու թյան է ար ժա նա նում ո լոր տի մաս նա գետ նե րի կող
մի ց։ Ինչոր ժա մա նակ ան ց քա ղա քա կի րթ երկր նե րում այն 
ար դեն դի տարկ վում է որ պես սո ցի ա լա կան խն դի ր։ Գր վում են 
այս թե մային առնչ վող շատ աշ խա տու թյուն ներ, և բազ մա թիվ 
երկրնե րում ու քա ղաք նե րում բաց վում են վե րոն շյալ հա տուկ 
հաս տա տու թյուն նե րը ։

Կա րլ Քյո նի գը իր « Բուժ ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տիկա» 
գրքում7 ներ կայաց նում է ո լոր տի պի ո ներ նե րին, որոնք ապ
րել են 19րդ դա րում։ Խոս քը Հայն րիխ Պես տալ ո ցցի ի, Ջո
վաննի Բոս կոյի և Ջոն Թո մաս Բեռ նար դոյի մա սին է։ Նրանց 
բո լորի կյան քում ե ղել են ի րա դար ձու թյուն ներ, երբ հան դի
պել են ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե
խայի կամ ե րե խա նե րի։ Այդ հան դի պում ներն էլ նրանց դր դել են 
ուշադրու թյուն դա րձ նե լու հար ցին, ինչ պես նաև հրա վի րե լու 
այ լոց ու շադ րու թյու նը։ Ըստ Քյո նի գի՝ հե նց նրանց գոր ծու նե
ու թյան ար դյուն քում էլ ա ռա ջա ցել են բուժ ման կա վար ժա կան 
այն իմ պուլս նե րը, որոնք 20րդ դա րում ար ժա նա ցան հան
րային ուշադ րու թյա ն։

Այս փոք րիկ պատ մա կան ակ նար կը միտ ված է քն նա րկ ման թե
մա դա րձ նե լու հար ցը, թե ժա մա նա կա կից մար դը ին չու է ցան
կա նում զբաղ վել ման կա վար ժու թյա մբ։ 

2014թ. դեկ տեմ բե րի 1ին ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը փո փո խու թյուն
ներ կա տա րեց « Հան րա կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ Իսկ 

7. Кениг К., Лечебнопедагогическая диагностика, Чебоксары, 2001, стр. 192. 
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2016թ. հոկ տեմ բե րի 13ին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում ըն
դու նեց ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան ծա ռայու
թյուն ներ սահ մա նե լու մա սի ն։ Այս ո րո շում նե րի ի րա վա կան և 
օ րե նսդ րա կան հիմ քե րը նույն պես մի ջազ գային կոն վեն ցի ա
ներն են, ինչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 38րդ հոդ վա
ծը, ըստ ո րի՝ յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի ու նի կր թու թյան ի րա
վունք։ Չնայած Հայաս տա նում մի նչ այս ո րո շու մը կա րե լի էր 
գտ նել նե րա ռա կան կր թու թյան մաս նա վոր օ րի նակ ներ, սա
կայն այս փո փո խու թյուն նե րից հե տո Հայաս տա նի կր թա կան 
հա մա կար գը նա խա տե սեց ան ցնել հա մը նդ հա նուր նե րա ռա
կա նու թյա ն:8 

Կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը, ըստ է ու թյան, ար տա քին ազ դակ է 
ու սուց չի հա մա ր։ Մար դիկ ո րո շել են դառ նալ ու սուց չի նե ր՝ 
ունե նա լով այդ ո րոշ ման հա մար սե փա կան դր դա պատ ճառ
նե րը` ել նե լով ներ քին ազ դակ նե րից։ Մեր կա ռա վա րու թյու նը 
կայաց նում է ո րո շում՝ նե րա ռե լու զար գաց ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին հան րա կր թա կան մի
ջա վայ րում։ Հա մը նկ նո ՞ւմ են արդյոք ներ քին և ար տա քին ազ
դակ նե րը ։

 Ի հար կե, պե տա կան հա մա կար գի այդ քայ լը ար ժա նի է բա րձր 
գնա հա տա կա նի, բայց նաև ու սու ցիչ նե րը պե տք է վե րա նայեն 
մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան ի րե նց դր դա պատ ճառ նե րը և 
փոր ձեն պա տաս խա նել ո րոշ հար ցե րի՝ 

«Ին չո ՞ւ եմ ես պատ րա ստ վում օգ նել այս ե րե խային,  

ին չի՞ հա մար եմ ես պե տք այս ե րե խային, ի՞ն չը նա  

եր բեք չի կա րո ղա նա ա նել ա ռա նց իմ օգ նու թյան»։ 

8. ՀՀ ԿԳՄՍՆ, Ներառական կրթություն, https://escs.am/am/static/
inclusiveeducation?s=edu/։ 



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ40

Սրա նք այն գլ խա վոր հար ցե րն են, որոնք զո րու են վե րա փո
խե լու վե րոն շյալ ար տա քին ազ դա կը՝ դա րձ նե լով այն ներ քին 
ազ դա կ։ Ընդ ո րում, այս հար ցե րը պի տի փոր ձի ի րեն տալ ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վող ցան կա ցած ոք, 
սա կայն նե րա ռա կան կր թու թյան դեպ քում սրա նք ա ռա վել քան 
կար ևոր են։

 Հաս կա նա լի է, որ հար ցե րը հն չում են շատ պա րզ, և պա տաս
խան նե րը կա րող են հն չել նույն քան պա րզ՝ « քա նի որ նա ու նի 
օգ նու թյան կա րիք» և այլն։ Նմա նօ րի նակ պա տաս խա նը, ո րի 
ար մա տը ու սուց չի բա րի կա մքն է, ա ռա ջաց նում է այն սի րո և 
կա րեկ ցան քի զգա ցո ղու թյու նը, ո րը ան հրա ժե շտ է այդ ե րե
խա նե րի հետ աշ խա տան քի հա մա ր։ Բա ցի դրա նից, այն մի շտ 
ար թուն է պա հում ու սուց չի՝ ու սու ցիչ դառ նա լու ո րո շու մը ։

Այն բա նից հե տո, երբ ու սու ցի չը վե րա րժ ևո րում է մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյա նն առնչ վող իր ներ քին մղում նե րը, 
ա ռա ջա նում է հա ջո րդ հար ցը՝ «Ի ՞նչ է նե րա ռա կան կր թու
թյու նը, և, բա ցի կր թա կան ո լոր տից, ի՞նչ ո լո րտ նե րի հետ է 
այն առնչ վում»։ Այս հար ցը կար ևոր է՝ հաս կա նա լու հա մար, 
թե ինչ կա րող է ա նել ու սու ցի չը ։

Տար բեր ո լո րտ ներ, ինչ պի սիք են հո գե բու ժու թյու նը, հո գե բա
նու թյու նը, ման կա բու ժու թյու նը, նյար դա բա նու թյու նը, ման կա
վար ժու թյու նը, փոր ձում են նեղ մաս նա գի տա կան տե սան կյու
նից ախ տո րո շել նե րա ռա կա նու թյու նը, ին չը շատ դեպ քե րում 
ամ բող ջա կան բնո րո շում չի կա րող լի նե լ։ Օ րի նա կ՝ ե րե խայի 
IQն ստու գող թես տը կա րող է պի տա կա վո րել որ ևէ ե րե խայի՝ 
ել նե լով ըն դա մե նը IQի բա ցար ձա կա նաց ված ըն կա լու մից, 
զրկե լով ընդ հա նուր պատ կե րի հնա րա վո րու թյու նի ց։ Այ սինքն՝ 
կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րով զբաղ վող ո լո րտ նե րը պե տք է հա մա խմբ ված գոր
ծե ն՝ փոր ձե լով հնա րա վո րի նս ամ բող ջա կան պատ կեր կազ մել 
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և խու սա փել ընդ հան րա կան պատ կե րա ցում նե րից, քա նի որ 
մի շտ գո րծ ու նե նք կո նկ րետ ե րե խայի հե տ։ Ի հար կե, նեղ գի
տա կան ո լո րտ նե րը մեծ օ գուտ կա րող են տալ և տա լիս են. 
խոս քը այս տեղ ըն դա մե նը պի տակ նե րից խու սա փե լու մա
սին է, քա նի որ եր բե մն ախ տո րո շու մը շե ղում է մեզ ի րա կան 
խնդրի ց։

Ու սու ցի չը մի շտ պե տք է հաշ վի առ նի այն, որ

1. Գո րծ ու նի կո նկ րետ ե րե խայի հետ, որն ու նի իր հե տա 
քրք րու թյուն նե րը, հա կում նե րը և պա հա նջմունք ները ։

2. Ե րե խայի կա րիք նե րի գնա հա տու մից զատ,  
ան հրա ժեշտ պայ ման է ե րե խայի նկատ մա մբ  
մշ տա պես ու շա դիր լի նե լը և նրան հետ ևե լը ։

3. Շատ դեպ քե րում ե րե խայի վար քի, սո վո րու թյուն նե րի 
և վի ճա կի պա րզ նկա րագ րու թյու նը մեզ կա րող է շատ 
ա վե լին տալ, քան փաս տա թղ թում նշ ված եզ րա կա ցու
թյու նը ։

Օ րի նա կ՝ են թադ րե նք՝ դա սա րա նում կա նույն աս տի ճա նի 
աու տիս տիկ ախ տան շան ներ ու նե ցող եր կու ե րե խա։ Ե թե այս 
պա րա գայում հաշ վի առն վի մի այն ախ տո րո շու մը, ո րը եր կու 
ե րե խայի մոտ նույ նա կան է, գոր ծո ղու թյուն ներն էլ ըստ դրա 
կլի նեն նույ նա կան, մի նչ դեռ հնա րա վոր է, որ նույն մի ջամ տու
թյու նը մի դեպ քում աշ խա տի, մյուս դեպ քում՝ ոչ։ Հնա րա վոր է 
նաև, որ մի ջամ տու թյու նը դրա կան ար դյունք առ հա սա րակ 
չտա։ Այս ի րա վի ճա կը կա րող է ա ռա ջա նալ, երբ կի րառ վի աու
տիս տիկ ախ տան շան ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա
տան քի վե րա բե րյալ վե րա ցա կան գի տե լի քը՝ ա ռա նց հաշ վի 
առ նե լու կո նկ րետ ե րե խային: 
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 Փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րը կա րող են փաս տել, որ նույն թե
մայով, բո վան դա կու թյա մբ և մա տուց ման ե ղա նա կով անց
կաց ված դա սը մի դա սա րա նում հա ջո ղում է, մյու սում՝ ոչ այն
քան: Պատ ճա ռը, ի հար կե, այն է, որ ե րե խա նե րը ան հա տա
կա նու թյուն ներ են, յու րա քան չյուր դա սա րան ինք նա տիպ է, և 
ման կա վա րժ նե րը մի շտ աշ խա տում են նոր ե րե խա նե րի հետ, 
չկրկնվող ի րա վի ճակ նե րում։ 

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ կու
թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ն։ Թեև այս պա րա գայում հնա
րա վոր է դա նկա տե լի չլի նի՝ կախ ված ե րե խայի վի ճա կից, նրա 
ար տա հայտ ման ձևե րից և դրա նց ին տեն սի վու թյու նի ց։ Ա մեն 
դեպ քում, ե րե խայի եր կա րա ժամ կետ վար քի դի տար կու մը և 
նկա րագ րու թյու նը կա րող են հու շել նրա հետ աշ խա տան քի 
ուղ ղու թյուն նե րը: 

Նե րա ռա կան կր թու թյան նպա տակ նե րից է սո ցի ա լա կա նա
ցումը։ Այն, որ մի նչև նե րա ռա կան կր թու թյան նե րդր վե լը հա
տուկ խնա մք պա հան ջող ե րե խա նե րին հա վա քում է ին հա
տուկ հաս տա տու թյուն նե րում, վկայում է, որ սո ցի ա լա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցը լի ար ժեք չէր կա տար վում։ Այդ հաս տա տու
թյուն նե րը կար ծես ա ռա նձ նա ցած հա սա րա կա կան կղ զ յակ ներ 
լի նե ի ն։ Ի հար կե, կա րե լի է գտ նել բա ցա ռու թյուն ներ, երբ այդ 
հաս տա տու թյուն նե րը կազ մա կե րպ ված են այլ ձևով, և սո ցիա
լա կա նաց ման խն դի րը հա մե մա տա բար լուծ ված է (օ րի նա կ՝ 
Քե մփ հիլ հա մայնք նե րը, սո ցի ա լա կան գյու ղե րը), սա կայն հան
րա կր թա կան մի ջա վայ րը այս ա ռու մով մեզ տա լիս է ա վե լի լայն 
հնա րա վո րու թյուն նե ր։

Նո րից պե տք է նշել այն հան գա ման քը, որ մի շտ գո րծ ու նե նք 
կո նկ րետ դա սա րա նի, կո նկ րետ ե րե խա նե րի հե տ։ Այս պի սով, 
հաշ վի առ նե լով դա սա րա նը և ե րե խայի ն՝ պե տք է հաս կա նալ, 
թե ինչ ճա նա պար հով, ինչ պես է պե տք դա սա րա նա կան մի ջա
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վայ րում նե րգ րա վել ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նե ցող ե րե
խայի ն։ Նպա տա կը այն է, որ մի կող մի ց՝ ե րե խան ըն կա լի, որ 
ին քը դա սա րա նի մաս է, մյուս կող մի ց՝ դա սա րա նը ե րե խային 
չտար բե րի մյուս հա մա դա սա րան ցի նե րի ց։

 Փա ստ է, որ եր բե մն նույ նի սկ չա փա հաս մար դիկ զար գաց ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նե ցող նե րին հա սա րա կու թյան 
լի ի րավ ան դամ ներ չեն հա մա րում։ Հաս կա նա լի է, որ դա պայ
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այդ մար դիկ հա ճախ 
չեն կա րո ղա նում որ ևէ սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ի րաց վե լ։ Սա, ի հար կե, ա նա ռո ղջ մո տե ցում է: Հետ ևա բար` 
ու սու ցի չը, դա սա րա նում հո գե բա նա կան ա ռո ղջ մթ նո լոր տի 
ստեղծ ման խն դի րը լու ծե լով, նպաս տում է ա պա գա հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռող ջաց մա նը։ Այն ե րե խան, 
ո րը ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե
խային կըն կա լի որ պես իր դա սա րա նի լի ի րավ ան դամ, ա պա
գայում նույն կե րպ նման մա րդ կա նց կըն կա լի որ պես հա սա
րա կու թյան լի ի րավ ան դամ նե րի: Օ րի նա կ՝ ե թե մի ե րե խա, ո րը 
ժա մա նա կին դպ րո ցում սո վո րել է հե նա շար ժո ղա կան ա ռա նձ
նա հատ կու թյուն ու նե ցող ե րե խայի հետ, հե տա գայում, դի ցուք, 
որ պես ճար տա րա պետ որ ևէ բան նա խագ ծե լիս չի կա րող հաշ
վի չառ նել, որ իր կող քին ապ րում են նաև այդ պի սի մար դի կ։ 
Հայաս տա նի հա մար սա ար դի ա կան խն դիր է։

  
Ի ՞նչ կա րե լի է ա նե լ

Կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խայի նե րա ռու մը հան րա կր թու թյան ո լոր տում ար դեն իսկ 
ա ռա ջին քայլն է, որ միտ ված է նպաս տե լու սո ցի ա լա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցի ն։ Դրա նից բա ցի, ու սու ցի չը, հաշ վի առ նե լով 
կո նկ րետ դեպ քը, պե տք է փոր ձի դա սի ըն թաց քում ստեղ ծել 
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հնա րա վո րու թյուն ներ, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա ար տա
հայտ վե լ։ Ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վոր է, որ հա տուկ լու ծում ներ 
գտ նե լու կա րիք ա ռա ջա նա: Օ րի նա կ՝ ե թե ե րե խան դժ վա րա
նում է տա ռե րը սո վո րե լիս, բայց ա ռա նց խն դիր նե րի կա րո ղա
նում է նկա րել, ա պա ու սու ցի չը կա րող է ամ բո ղջ դա սա րա նին 
հա նձ նա րա րել նկա րել տա ռը։ Այդ պի սով ստաց վում է, որ դա
սա րա նը չի շեղ վում իր դա սից, իսկ դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող 
ե րե խան նույն պես նե րառ վում է։ 

Այս հա մա տե քս տում հա րկ է խու սա փել եր կու հիմ նա կան 
սխալ նե րի ց։ Ա ռա ջի նն այն է, որ նշ ված պայ ման նե րը, որոնք 
ու սու ցի չը ստեղ ծում է ե րե խայի հա մար, կա րող են լի նել «ար
հես տա կան»։ Ար հես տա կան ա սե լո վ նկա տի է առն վում դա
սապ րո ցե սում ստե ղծ ված այն ի րա վի ճա կը, ո րը ոչ մի կե րպ 
կապ ված չէ դա սա րա նի հե տ։ Օ րի նա կ՝ ամ բո ղջ դա սա րա նը 
չի կա րող դա սի ըն թաց քում խա ղալ մի խաղ, ո րը թեև նպաս
տում է ե րե խա նե րի՝ ի րար հետ մեր ձեց մա նը, բայց կապ չու նի 
դա սի թե մայի հե տ։ Այդ պի սի խա ղեր կա րե լի է ան ցկաց նել դա
սա մի ջոց նե րին կամ դա սե րից հե տո ։

Ս րա հետ կապ ված է վե րը նշ ված ման կա վար ժա կան երկ րորդ 
սխա լը։ Ոչ մի դեպ քում ա ռա նձ նա կի խնա մք պա հան ջող ե րե
խայի վրա ու շադ րու թյու նը և կե նտ րո նա ցու մը չպե տք է գե րա
զան ցեն այն սահ մա նը, ո րը ու սու ցի չը ցու ցա բե րում է ընդ հան
րա պես բո լոր ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լի ս։ Այն, որ ու շադրու
թյու նը և կե նտ րո նա ցու մը դրա կան ազ դե ցու թյուն ունեն և 
կար ևոր են, դեռ չի նշա նա կում, որ դա կա րե լի է ա նե լ՝ ան տե
սե լով մնա ցած ե րե խա նե րի ն։ 

Ի հար կե, ու սու ցիչ ներն ի րե նց փոր ձից կա րող են ա սել, որ հա
ճախ հնա րա վոր է՝ ե րե խա նե րի հա մար ան նկատ կեր պով մի 
ամ բո ղջ դաս կազ մա կե րպ վի կո նկ րետ ե րե խայի հա մար, ին
չը միտ ված է որ ևէ խնդ րի լուծ մա նը։ Այս դեպ քում էլ պե տք է 
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զգու շա նալ սխալ վե լուց: Խոս քը նրա մա սին է, որ հնա րա
վոր է՝ ու սու ցի չը, ել նե լով իր հու զա կան վի ճա կից, ա ռա նձ նա
կի խնամք պա հան ջող ե րե խայի հան դեպ հո գա տա րու թյու նից 
կամ օգ նե լու ան մեղ ցան կու թյու նից, կո րց նի ընդ հա նուր դա
սա րա նա կան հա վա սա րա կշ ռու թյու նը, մի նչ դեռ այս դեպ քում 
նպաս տա վոր պայ ման է հա մար վում մի այն դա սա րա նա կան 
ներ դաշ նա կու թյու նը և հա վա սա րա կշ ռու թյու նը պահ պա նե լը։ 

Ի նչ վե րա բե րում է դա սա մի ջո ցին, ա պա ու սու ցի չը չպե տք է 
մո ռա նա, որ դպ րո ցը մի այն դա սե րը չե ն։ Դա սա մի ջոց նե րը 
ե րեխայի ա զատ ժա մե րն են, ո րո նց ըն թաց քում նրա նք նույն
պես մի ա սին են։ Նո րից, ել նե լով կո նկ րետ դեպ քե րից, ու սու
ցի չը կա րող է ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դա սա մի ջո ցի 
կազ մա կե րպ ման գոր ծում։ են թադ րե լի է, որ սկզբ նա կան շր ջա
նում դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը բա րդ են ին տե
գր վում դա սա րա նա կան մի ջա վայ րում, և դա ա վե լի նկա տե լի է 
դառնում դա սա մի ջոց նե րի ն։ Հնա րա վո րու թյուն դեպ քում շատ 
լավ է, երբ ե րե խա նե րը ա ռա նց ու սու ցիչ նե րի մի ջամ տու թյան, 
բայց և նրանց ու շադ րու թյան առ կայու թյա մբ փոր ձեն հա րա բե
րու թյուն ներ հաս տա տել դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե
րի հե տ։ Այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են սկս վել դա սա րա
նի ց։ Օ րի նա կ՝ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ու նե ցող ե րե խայի հետ 
նույն նս տա րա նին տևա կան ժա մա նակ նս տող հա մա դա սա
րան ցին, հա վա նա կան է, դա սա մի ջո ցին ևս շա րու նա կի շփ վել 
նրա հետ: 

Թեև այս տեղ քն նա րկ վե ցին ո րոշ ընդ հա նուր սկզ բունք ներ, 
որոնք կա րող են օգ նել զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի կազ մա կե րպ մա
նը, այ նուա մե նայ նիվ ու սուց չի ան հա տա կան մո տե ցու մը այս 
գոր ծում ու նի ան փո խա րի նե լի նշա նա կու թյուն։ Կա րե լի է ա սել, 
որ ու սուց չի հա մար նման աշ խա տան քի սե փա կան մո տի վը 
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գտ նե լը և ա մեն կո նկ րետ ե րե խային ու շադ րու թյուն դա րձ նե լը 
ար դեն իսկ այն նպաս տա վոր հո ղն է, ո րում դր վում է ու սու ցիչ
ե րե խա հա րա բե րու թյան սեր մը ։



4. 
ԲՈՒԼԻԻՆԳԸ  
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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 Բու լի ին գը, ի տար բե րու թյուն ա ռօ րյա կո նֆ լի կտ նե րի, պար
բե րա կան բնույթ կրող ա րա տա վոր գոր ծըն թաց/ի րա վի ճակ է, 
ո րը մի տում ու նի հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան վնաս պատ
ճա ռելու։

 Բու լի ի նգ ենք կո չում սո վո րա բար այն ի րա վի ճա կը, երբ մեկ 
կամ մի քա նի հո գի դի տա վո րյալ, ժա մա նակ առ ժա մա նակ կամ 
մշ տա պես ծե ծում, վի րա վո րում, նվաս տաց նում կամ հետա
պնդում են մեկ այլ մար դու: Հայե րե նում օգ տա գո րծ վում է 
հենց « բու լի ի նգ» եզ րույ թը, եր բե մն՝ « հա լա ծա նք», «ա հա բե
կում» տար բե րակ նե րը։ Ի տար բե րու թյուն այլ կո նֆ լի կտ նե րի՝ 
այն չի են թադ րում հե տա գայում ճնշ վո ղի, դրա կան ի մաս տով, 
կոփում ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով: Բու լի ին գը իր տա
րա տե սակ նե րով և մի տում նե րով բազ մա զան է: Տար բե րու
թյու նը հս տակ պատ կե րաց նե լու հա մար կար ևոր է նշել, որ մի 
շարք կո նֆ լի կտ ներ ան ձի զար գաց ման պա րա գայում ի րե նց 
խթա նիչ դե րն ու նեն, սա կայն բու լի ին գի պա րա գայում մե նք 
գո րծ ունենք թի րա խա վոր ված ճնշ ման ձևի հետ, ո րը ինք նին 
դրա կան աճ չի են թադ րում: Մի ան շա նակ կա րող ենք ա սել, որ 
բու լի ին գը բա ցա սա բար է ազ դում մար դու հո գե կան զար գաց
ման վրա: 



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ50

 Բու լի ին գը չի սահ մա նա փակ վում զո հի և ագ րե սո րի դե րե րո վ։ 
Սո վո րա բար բու լի ին գի գոր ծըն թա ցում ա ռա նձ նաց վում է չորս 
դե ր՝ ագ րե սոր, մաս նա կից, դի տո րդ, պա շտ պան: Հատ կանշա
կան է եր րորդ կող մի՝ դի տոր դի դե րը: Սո վո րա բար ա ռա նց 
դի տոր դի ներ կայու թյան բու լի ի նգ տե ղի չի ու նե նում։ Մաս
նա վո րա պես, երբ գո րծ ու նե նք ծա ղր պա րու նա կող հո գե բա
նա կան ճնշ ման ի րա վի ճա կի հետ, կա րող ենք փաս տել, որ այլ 
ան ձի ներ կայու թյու նը ճն շո ղի, ծաղ րո ղի հա մար լի նում է խի ստ 
ցան կա լի: Այդ եր րորդ ան ձը կա րող է պաս սիվ դի տոր դի վարք 
դրսևո րել և նպաս տել տե ղի ու նե ցո ղի զար գաց մա նը բա ցա սա
կան ի մաս տով: Բու լի ին գի մի տում նե րը ևս շատ տար բեր են։ 
Այդ մի տում նե րի թվին են պատ կա նում շր ջա պա տում ինք նա
հաս տատ վե լը, «դ րա կան» տպա վո րու թյուն թող նե լը, ու ժեղ 
երևա լը և այլն, այդ իսկ պատ ճա ռով ևս բու լե րը նույն պես ար
դա րա ցի ո րեն տու ժող կո ղմ է հա մար վում։ Սա կայն ա մե նից հա
ճախ եր ևի թե նշ վում է ճն շե լու մի տու մը, ո րը, սա կայն, չի կա
րե լի ա սել, թե գե րա կշ ռող դեր ու նի դպ րո ցա կան մի ջա վայ րում: 
Տար րա կան դա սա րան նե րում շատ հազ վա դեպ է պա տա հում, 
երբ ե րե խա նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում որ ևէ հո գե բա նա կան 
ճնշ ման մի տում նկատ վի, բայց այ նուա մե նայ նիվ ճն շու մը կա, 
թե կուզ և ա ռա նց այդ պի սի մի տում ու նե նա լու: Հաճախ ակամա 
ձևա վոր վում են նաև խմբեր, որոնք հանդես են գալիս ճնշողի 
դե րում և բախ վում մեկ այլ խմբի կամ անհատի, որոնք այս պես 
կոչ ված «տար բեր վողի» դերում են հայտնվում և ենթարկվում 
ճնշման: Բու  լի  ին գի վե րա բե րյալ տար բեր աղ բյուր նե րի տրա
մադ րած տե ղե կու թյուն նե րից, ան ձնա կան փոր ձից կամ ա կա
նա տես նե րի վկայու թյուն նե րից ել նե լո վ՝ կա րե լի է ա սել, որ այն 
վա ղուց է ա ռա ջա ցել, գոր ծում է ա մե նուր՝ ըն տա նի քում, բա
կում, առ ցա նց տի րույ թում։ Սա կայն դպ րո ցը հե նց այն վայրն է, 
որ տեղ ա մե նից հա ճախ ենք հան դի պում բու լի ի նգ երևույ թի ն։ 
Դպ րո ցը մար դու ձևա վոր ման, սո ցի ա լա կա նաց ման և ան մի
ջա կան շփ ման մի ջա վայր է, որ տեղ ար դեն իսկ պե տք է ու շադ
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րու թյան կե նտ րո նում ու նե նալ նմա նա տիպ դեպ քե րը և թույլ 
չտալ բա ցա սա կան զար գա ցում:  

Ը ստ ՄԱԿի Ման կա կան հիմ նադ րա մի 2018թ. հրա պա րա կած 
տվ յալ նե րի՝ աշ խար հում 1315 տա րե կան ե րե խա նե րի կե սը՝ 
շուրջ 150 մի լի ոն ե րե խա, ա սել է, որ դպ րո ցում կամ դպ րո ցի 
տա րած քում հա սա կա կից նե րի կող մից բռ նու թյան է են թա րկ
վել, իսկ, ա հա, Հայաս տա նի վե րա բե րյալ ու նե ցած տվ յալ նե րի 
հա մա ձայն՝ ա մեն երկ րորդ ե րե խա դպ րո ցում ա կա նա տես է 
ե ղել բռ նու թյա ն՝ պայ մա նա վոր ված մի շարք հան գա մա նք նե
րո վ։ Հայաս տա նում ան ց է կաց վել «Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա
նե րի ա ռող ջու թյան վար քագ ծի հե տա զո տու թյուն, Հայաս տան, 
20172018թթ.» մի ջազ գային հե տա զո տու թյու նը, ո րի հա մա
ձայն՝

1115 տա րե կան տղա նե րի 12%ը և աղ ջիկ նե րի 10%ը, 
իսկ 17 տա րե կան նե րի 6%ը նշել է, որ հա րց մա նը նա խոր
դած 2 ամս վա ըն թաց քում ինչոր մե կի կող մից առն վա զն 
12 ան գամ հե տա պնդ վել կամ նվաս տաց վել է դպ րո ցում: 
Գյու ղե րում այդ թի վը մի փո քր ա վե լի է տղա նե րի, իսկ 
Երևա նում՝ աղ ջիկ նե րի շր ջա նում:

Առն վա զն 12 ան գամ ու րի շին դպ րո ցում ա հա բե կել կամ 
նվաս տաց րել են 1115 տա րե կան տղա նե րի 16%ը, աղ
ջիկ նե րի 10%ը, իսկ 17 տա րե կան նե րի շր ջա նում` տղա նե
րի 14%ը, աղ ջիկ նե րի 6%ը: Գյու ղե րում այդ թի վը մի փո քր 
ա վե լի է տղա նե րի, իսկ Եր ևա նում՝ աղ ջիկ նե րի շր ջա նում:

20132014թթ. հետ հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս 
ա հա բեկ ման/ն վաս տաց ման եր ևույ թի ո րո շա կի տա րա
ծում դե ռա հաս նե րի շր ջա նում:

Առն վա զն 12 ան գամ կի բե ռբռ նու թյան են թա րկ վել են 1115 
տա րե կան տղա նե րի 8%ը և աղ ջիկ նե րի 5%ը, 17 տա րե
կան նե րի շր ջա նում՝ տղա նե րի 6%ը և աղ ջիկ նե րի 3%ը:
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Առն վա զն 12 ան գամ ու րիշ նե րին կի բե ռբռ նու թյան են
թար կել են նա խո րդ 2 ամս վա ըն թաց քում 11 և 15 տա րե
կան տղա նե րի 12%ը, 13 տա րե կան տղա նե րի 16%ը, իսկ 
17 տա րե կան նե րի շր ջա նում` տղա նե րի 7%ը և աղ ջիկ նե
րի 3%ը: Դե ռա հաս նե րի 13%ը այս հար ցե րին չի պա տաս
խա նել:

20132014թթ. հետ հա մե մա տու թյա մբ՝ տղա նե րի շր ջա
նում ցու ցա նիշ նե րը կրկ նա պա տկ վել են:

Նա խոր դող ամս վա ըն թաց քում առն վա զն 1 ան գամ չեն 
հա ճա խել դպ րոց`  ցան կա նա լով խու սա փել հնա րա վոր հե
տա պն դու մից, սպառ նա լի քից դպ րո ցում կամ դպ րո ցի ճա
նա պար հին, 1115 տա րե կան տղա նե րի 10%ը և աղ ջիկ
նե րի 8%ը, 17 տա րե կան նե րի 6%ը:

20132014թթ. հետ հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս ցու
ցա նիշ նե րի բա րե լա վում:

20172018թթ. ցու ցա նի շո վ՝ ու սուց չի կող մից առն վա զն 1 
ան գամ բա նա վոր վի րա վո րան քի են թա րկ վել են հա րց մա
նը մասնակ ցած 11 եւ 13 տա րե կան տղա նե րի 19%ը, 15 
տա րե կան տղա  նե րի 16%ը, 17 տա րե կան տղա նե րի և աղ
ջիկ նե րի 14%ը:

Աղ ջիկ նե րի խմ բում նկատ վում է տար բե րու թյուն ըստ տա
րի քի. ա վե լի շատ են են թա րկ վել բա նա վոր վի րա վո րան քի 
13 տա րե կան նե րը՝ 22%ը:

20132014թթ. հա մե մա տու թյա մբ` եր ևույ թը զգա լի ո րեն 
պա կա սել է:

20172018թթ. 1115 տա րե կան ե րե խա նե րի 11%ը, իսկ 
17 տա րե կան նե րի շր ջա նում աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի 
5%ը են թա րկ վել են ֆի զի կա կան պատ ժի 1 ան գամ: Ա վե լի 
հա ճախ պա տժ վում են 11 և 13 տա րե կան նե րը:
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1115 տա րե կան հա րց ված տղա նե րի 21%ը և աղ ջիկ նե
րի 15%ը, իսկ 17 տա րե կան նե րի 14%ը նշել են, որ ստա
ցել են լուրջ վնաս վա ծք ներ առն վա զն 1 ան գամ նա խո րդ 
տար վա ըն թաց քում: Հա ճա խա կա նու թյու նը մի փո քր բա
րձր է 13 տա րե կան նե րի շր ջա նում:

20132014թթ. հա մե մա տու թյա մբ՝ լուրջ վնաս վա ծք նե րի 
հա ճա խա կա նու թյու նը զգա լի ո րեն նվա զել է։ Սա կայն կա 
խն դի ր՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ հա ճախ 
այդ եր ևույ թը նույ նաց վում է բնա կա նոն կո նֆ լի կտ նե րի 
շար քին դաս վող այլ եր ևույթ նե րի հետ: 

Այս ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րից պա րզ է դառ նում, որ.  

Ի տար բե րու թյուն տար րա կան դա սա րան նե րի՝ մի ջին և ա վագ 
դա սա րան նե րում, երբ գո րծ ու նե նք դե ռա հաս նե րի հետ, ագ
րե սիվ վար քի վտան գը մե ծա նում է, և, հետ ևա բար, այս պա
րա գայում մի տում նե րը ևս հա ճախ տար բեր վում են նա խո րդ 
նշ ված դեպ քե րից: 

Խնդ րին ա ռա վել մո տե նա լու և դրա կան խար գե լիչ մե թոդ նե
րը պատ կե րաց նե լու հա մար դի տար կե նք բու լի ին գի կող մե րին, 
ո րո նց սո վո րա բար հան դի պում ենք տվ յալ դեպ քում: Մի շարք 
հե տա զո տու թյուն նե րի վրա հի մն վե լո վ՝ կա րող ենք ա ռանձ
նաց նել վար քագ ծի դրս ևո րում ներ և ո րոշ խա ռն վա ծք ներ, 
ո րոնք հա կում ու նեն հա լա ծող (բու լեր) դառ նա լու:9 

Այս պի սով, այս խմ բում նե րառ վում են այն ե րե խա նե րը, հատ
կա պես դե ռա հաս նե րը, որոնք հա կում ու նեն իշ խե լու, այ սի նքն՝ 
կար ծում են, որ են թար կեց նե լով ի րե նց հա մա դա սա րան ցի նե

9. Предотвращение насилия в образовательных организациях, Инфор
мационнометодическое пособие для руководителей и педагогических 
работ ников обра зовательных организаций, Барнаул, 2017, https://bit.
ly/37Ltxrx, стр. 2122։ 
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րին կամ ըն կեր նե րի ն՝ կա րող են ա վե լի հե շտ հաս նել ի րե նց 
նպա տակ նե րին.

 Ֆի զի կա պես ու ժեղ ա շա կե րտ նե րը, սո վո րա բար ինք նա
հաս տատ ման կա րի քից դրդ ված, ա ռա վել հա ճախ են դի
մում բու լի ին գի, ճն շում գոր ծադ րե լո վ՝ փոր ձում ցույց տալ 
ի րե նց ա ռա վե լու թյու նը: 

Ե րե խա նե րը կամ դե ռա հաս նե րը, որոնք չա փից ա վե լի մեծ 
ձգ տում ու նեն լի նե լու ու շադ րու թյան կե նտ րո նում, նույն
պես փոր ձում են այդ բա ցը լրաց նել դա սըն կե րո ջը ծաղ րե
լով և տար բեր տե սա կի ճն շում նե րի են թար կե լով:

 Դյու րա գր գիռ այն ա շա կե րտ նե րը, որոնք ինք նա տի րա
պետ ման ո րո շա կի խն դիր ներ ու նեն, նույն պես, այս պես 
կոչ ված, ռիս կային խմ բում են գտն վում: 

Այս շար քին կա րե լի է հեշ տու թյա մբ դա սել նաև այն ե րե
խա նե րին, որոնք ագ րե սիվ վա րք են դրս ևո րում ու սու ցիչ
նե րի կամ ծնող նե րի հան դե պ։

 Հայաս տա նում ա մե նից քիչ հան դի պող վար քագ ծի տե
սակ է զուտ հո գե բա նա կան խն դիր նե րով պայ մա նա վոր
վա ծ՝ բու լի ին գի են թար կե լը։ 

Այս բա ժա նու մը, ի հար կե, մի ան շա նակ չէ և սպա ռիչ « դա սա 
կարգ ման» նպա տակ չի հե տա պն դում։ Վե րոն շյալ մի շարք վար
քագ ծե րին ու ղիղ հա կա սող վա րք ու նե ցող ե րե խա նե րը նույն
պես, տար բեր ի րա վի ճակ նե րից դրդ ված, հայտն վում են բու լե րի 
դե րում: Այս բա ժա նու մը ա ռա վել հա ճախ պա տա հող դեպ քե րը 
նշե լու հա մար է, և այդ պի սի ընդ գծ ված վար քա գծային բա ժա
նում կա նաև ճնշ ման են թա րկ վող ե րե խա նե րի դեպ քում: Ա ռա
վել հա ճախ ճնշ ման են են թա րկ վում այն ա շա կե րտ նե րը, որոնք 
ինք նա վս տահ չեն, ինք նամ փոփ են, խու սա փում են շփում նե
րից և հիմ նա կա նում շփ վում են ոչ ի րե նց հա սա կա կից նե րի 
հետ, մի ջա վայ րում հայտ նի են ի րե նց զգայու նու թյա մբ, մե նա
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կյա ցի համ բավ ու նե ն։ Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նի քի 
ե րե խա նե րը նույն պես ֆի զի կա կան բռ նու թյան զո հե րի ռիս
կային խմ բում են: Ե րե խայի տար բեր վող ար տա քի նը, ֆի զի կա
կան յու րա հատ կու թյուն նե րը (օ րի նա կ՝ կա կա զելը), այ լազ գի 
լի նե լը, դա սա րա նում նո րեկ լի նե լը ևս կա րող են ճնշման են
թարկ  վե լու և բու լի ին գի զոհ դառ նա լու պատ ճառ լի նել: 

Ի նչ պես ար դեն նշ վեց, բու լի ին գի պա րա գայում մեծ դեր ու նեն 
նաև, այս պես կոչ ված,  դի տո րդ նե րը: 

Դի տո րդ ե րե խա նե րը սո վո րա բար վա խե նում են զոհ դառ
նա լուց կամ ա ռան ձին դեպ քե րում զվար ճա լի են հա մա
րում բու լի ին գի տե սա րա նը, փոր ձում են չտար բեր վել մնա
ցած հա մա դա սա րան ցի նե րից և ըն կեր նե րից, փոր ձում են 
լավ հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նալ բու լե րի հե տ՝ վա խե նա
լով զոհ դառ նա լուց: Այս դե րում ա վե լի հա ճախ, քան մնա
ցած վերո նշ ված նե րում հայտն վում են նաև ու սու ցիչ նե րը, 
հայտն վում են թե՛ ուղ ղա կի, թե՛ ա նուղ ղա կի կեր պով և ոչ 
մի այն այս դերում:

 Հա ճախ բու լի ին գի զոհ են դառ նում այն ա շա կե րտ նե րը, որոնք, 
պայ մա նա վոր ված աշ խա տա սի րու թյա մբ, պար տա ճա նաչ լի
նե լու հան գա ման քով, ման կա վար ժի բա ցա հայտ հա մակ րան
քին են ար ժա նա նում: Այդ պի սով ման կա վար ժը, ա ռա նձ նաց նե
լով, այս պես կոչ ված,  սի րե լի ա շա կեր տ(նե ր)ի, ռիս կի է են թար
կում նրանց:

« Սի րե լի ա շա կե րտ» կար գա վի ճա կը այս պա րա գայում փո խա
կե րպ վում է մյուս նե րից տար բեր վե լու գոր ծո նի: 

Ի հար կե, բու լի ին գի զո հե րի շար քում ա ռան ձին խումբ են կազ
մում նաև այն ա շա կե րտ նե րը, ո րո նց ու սու ցի չը « չի սի րում»: 

Այս խմ բի նկատ մա մբ բու լի ին գը ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է 
տար րա կան դա սա րան նե րում, երբ ու սուց չի մո դե լային օ րի նա
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կը ձևա վո րում է խմ բի մյուս մաս նա կից նե րի նկատ մա մբ դիր
քո րո շու մը:

 Միև նույն ժա մա նակ հա րկ է ընդ գծել, որ բու լի ին գը չու նի ռա
սա յա կան, սե ռային/ գեն դե րային, աշ խար հագ րա կան « ծա գում», 
և բու լի ին գի զոհ կա րող է դառ նալ ցան կա ցած ե րե խա: 

Այ սօր ար դեն գրե թե ա մե նուր տա րած ված է նաև կի բեռ բու
լի ի նգ (հա մա ցան ցի/ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, հա մա կար գիչ նե
րի, բջ ջային հե ռա խոս նե րի, է լե կտ րո նային փոս տե րի մի ջո ցով 
բու լի ի նգ) կոչ վա ծը, և այս պա րա գայում նույն պես դպ րո ցա
կան մի ջա վայ րը մեծ դեր ու նի: Կի բեռ բու լի ին գի օ րի նակ նե րը 
ևս բազ մա զան են, և կա րե լի է ա սել, որ չեն զի ջում նա խոր դին 
թե՛ քա նա կա պես, թե՛ ի րե նց թո ղած բա ցա սա կան հետ ևա նք նե
րո վ։ Դա ևս տար բեր դր դա պատ ճառ նե րի հի ման վրա զար գա
ցող եր ևույթ է, ո րը սկս վում է ա ռա ջին հայաց քից ա մե նա ան
վտանգ կա տակ նե րից և վեր ջա նում հո գե բա նա կան ան դառ նա
լի հետ քեր թող նե լով: Որ պես օ րի նակ կա րող ենք նշել տար բեր 
սո ցի ա լա կան կայ քե րում որ ևէ ե րե խայի ուղղ ված ծաղ րը, նրա 
լու սան կար նե րի խե ղա թյուր ված տար բե րակ նե րի տա րա ծու մը 
և այլն։ Այս դեպ քում կա րե լի է ա սել, որ խն դի րը փո քրինչ բար
դա նում է, քան զի տե ղի չի ու նե նում ան մի ջա պես այդ ա մե նը 
կան խար գե լել փոր ձող ու սուց չի ներ կայու թյա մբ և տե ղա փոխ
վում է վիր տուալ դա շտ, որ տեղ, օ րի նակ, խմ բով ա վե լի հա ճախ 
ծաղ րի են են թար կում մե կին, ո րը կա րող է և այդ ծաղ րին ան
մի ջա պես չմաս նակ ցել, սա կայն հե տա գայում ագ րե սի այի զոհ 
դառ նալ նույն ծաղ րող նե րի կող մից:

 Հո գե բա նա կան թու նա վո րու մը, ճն շու մը, ագ րե սի ան կան խե լու 
գոր ծում մեծ դեր ու նեն ծնող նե րը, ծնողու սու ցիչ հա րա բե րու
թյուն նե րի ճի շտ ձևա վոր ված ինս տի տու տը։ Բայց երբ խոս քը 
վե րա բե րում է դպ րո ցա կան մի ջա վայ րում ձևա վոր ված բու լի
ին գին, ա պա ու սուց չի պա տաս խա նատ վու թյու նը ա վե լի մեծ է: 
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Ա ռա ջին քայ լը, որ կա րե լի է ձեռ նար կել հե տա գայում սրա ցում
նե րից և ծայ րա հեղ հետ ևա նք նե րից խու սա փե լու հա մար, բա
ցա հայ տե լու փո րձն է։ Օ րի նա կ՝ ծնո ղի հա մար այդ բա ցա հայ
տու մը կա րող է լի նել սե փա կան ե րե խայի հետ բու լի ին գի մա
սին ֆի լմ դի տե լու ձևով, քան զի պար բե րա բար ճն շում նե րի են
թա րկ վող ե րե խան ոչ մի շտ է դրա մա սին պատ մում տա նը։ 
Այդ մե թո դը թույլ կտա ծնո ղին « հան կար ծա կի» ա ռա ջա ցած 
բու լի ին գի թե մայի շուրջ զրու ցե լու ե րե խայի հե տ՝ հաս կա նա
լու հա մա ր՝ արդյոք դպ րո ցում նա են թա րկ վո ՞ւմ է տա րա տե սակ 
ճն շում նե րի: Այ նուա մե նայ նիվ ու սուց չի վճ ռա կան դե րն այն է, 
որ վս տա հու թյան վրա հի մն ված հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե
լով բո լոր ա շա կե րտ նե րի հե տ՝ ար դեն իսկ տե ղ յակ լի նի հնա
րա վոր, այս դեպ քում՝ բա ցա սա կան զար գա ցում նե րի մա սին:  

Ա շա կե րտ նե րի տա րի քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով 
պայ մա նա վոր վա ծ՝ ու սուց չի հե ղի նա կու թյան գոր ծո նը կա
րող է տար բեր լի նե լ։ Ու սու ցիչ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը ևս 
ազ դում են ա շա կե րտ նե րի ան ձնային զար գաց ման վրա։ Որ
պես հե ղի նա կու թյուն ու սու ցի չը հա վա սա րա կշռ ված վար քով 
և գոր ծըն կեր նե րի հան դեպ ցու ցա բե րած հար գան քով դրա կան 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ե րե խայի ձևա վոր ման և սո ցի ա լա
կա նաց ման վրա: Հատ կա պես տար րա կան դա սա րան նե րում 
սո վո րող ե րե խա նե րը ըն դօ րի նակ ման ճա նա պար հով են հա
րա բե րու թյուն ներ ձևա վո րում հա սա կա կից նե րի հետ և ար տա
հայ տում ի րե նց զգաց մունք նե րը: 

 Հիմ նա կա նում բու լի ի նգն ու նե նում է իր «է պի կե նտ րո նը»։ 
Դեպ քե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան դեպ քում հա լա ծան
քը բխում է մեկ կամ եր կու ա շա կեր տի ց։ Երբ ար դեն որևէ 
ա շա կեր տի պահ ված քի մեջ նկա տե լի են դառ նում նման 
դրս ևո րում ներ, հար կա վոր է ան նկատ կեր պով հա տուկ 
քայ լեր ա նել ի րա վի ճա կը շտ կե լու հա մար:
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Հատ կան շա կան է գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան դրա կան 
ազ դե ցու թյու նը նման ի րա վի ճա կի շտկ ման գոր ծում: Ապ րու
մա կց ման տե սան կյու նից ա ռա վել քան օգ տա կար է ընտ րել 
գրա կան այն պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ո րում շո շափ վում է 
հա լա ծան քի թե ման: Յու րա քան չյուր տա րի քային խմ բի հա
մար և յու րա քան չյուր ի րա վի ճա կի հա մար կա րե լի է ընտ րել 
հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյուն:

 Բու լի ին գի հնա րա վո րու թյու նը նվա զեց նե լու և այն կան խար
գե լե լու գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն է տր վում 
բու լե րի հետ ուղ ղա կի աշ խա տան քի ն։ Ցան կա լի է կազ մա կեր
պել մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, վե րա կա նգ նել տար բեր գե ղար
վես տա կան գոր ծե րի բե մադ րու թյան մշա կույ թը՝ նե րգ րա վե լով 
բո լոր ա շա կե րտ նե րի ն։ Հա ճախ բու լեր հան դի սա ցող ե րե խա
ներն այդ քայ լին դի մում են՝ մե րժ ված կամ ան տես ված լի նե լու 
զգա ցու մից դրդ ված: Նրանք փոր ձում են ի րե նց ձա նձ րույ թը 
կամ ա նի նք նա վս տա հու թյու նը հաղ թա հա րե լ՝ շեղ վե լով ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցից: 

Մի շարք երկր նե րում, ո րո նց թվում ԱՄՆը, Նոր վե գի ան և այլն, 
ար դյու նա վետ են հա մա րում տար բեր մի ջոց նե րով բու լի ին գը 
որ պես սո ցի ա լա կան կամ ան ձնա կան ա րատ ներ կայաց նե լով 
ա շա կե րտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լը։ Օ րի նա կ՝ ա ռա
ջարկ վում է փոր ձել գրա վոր աշ խա տա նք հա նձ նա րա րե լու 
տար բե րա կը, երբ ե րե խա նե րը դա սա րա նում կամ տա նը փոք
րիկ էս սե ի տես քով գրում են ի րե նց կար ծի քը տար բեր տե սա կի 
ճն շում նե րի մա սի ն՝ կախ ված ի րե նց տա րի քի ց։ Օ րի նա կ՝ ա վագ 
դպ րո ցում այդ կե րպ հնա րա վոր է բա ցա հայ տել դի տո րդ ներ 
հան դի սա ցող ա շա կե րտ նե րին, որոնք մի նչ այդ վա խե նում է ին 
պատ մել ի րե նց տե սա ծի մա սին:

 Հա րկ է նշել, որ այս և գրե թե բո լոր այլ մե թոդ նե րը աշ խա
տում են հիմ նա կա նում այն դեպ քում, երբ ու սում նա կան գործ
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ըն թացը կազ մա կեր պո ղը վայե լում է դա սա րա նի վս տա հու
թյու նը և հե ղի նա կու թյուն է ա շա կե րտ նե րի հա մար: Կար ևոր է 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի պար տա դիր նե րգ րավ վա ծու թյու նը 
տա րա տե սակ մի ջո ցա ռում նե րին, ին չը թույլ կտա նրանց ինք
նաար տա հայտ վե լու. թե՛ բու լեր հան դի սա ցող ա շա կե րտ նե րը, 
թե՛ այդ ճնշ ման զո հե րը մի մյա նց այլ տե սան կյու նից ճա նա չե լու 
ա ռիթ կու նե նա ն։ Դա կն պաս տի նրանց հա րա բե րու թյուն նե րի 
վե րաի մաս տա վոր մա նը: 

Ա րա կան սե ռի՝ բու լե րի դեր ստա նձ նած ա շա կե րտ նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը շփո թում է ճն շում գոր ծադ րե լը տղա մա րդ կու
թյան դրս ևոր ման հե տ։ Նրանց հետ ու սու ցո ղա կան զրույ ցը 
կա րող է ան հա մե մատ դրա կան փո փո խու թյուն նե րի սկի զբ լի
նե լ։ Ար ժա նա նա լով բու լե րի վս տա հու թյա նը՝ հնա րա վոր է նվա
զա գույ նի հա սց նել բու լի ին գի հնա րա վո րու թյու նը դա սա րա
նում: Ե թե, օ րի նակ, ա շա կեր տը դար ձել է բու լեր դա սըն կե րո ջը 
ուսում նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար նա խան ձե լու պատ
ճա ռով, ա պա նրան պե տք է այն պես նե րգ րա վել դա սապրո ցե սի 
մեջ, որ նա խրա խուս վի և հա ջո ղու թյուն ներ գրան ցի։ Օ րի նա կ՝ 
կա րե լի է պար զել նրա սի րած ա ռար կան և նա խա սի րու թյու նը, 
խո սել նրա հետ այդ մա սին, նե րգ րա վել ծնո ղին այս գործըն
թա ցում։ Ե թե գո րծ ու նե նք վե րոն շյալ օ րի նա կի հետ, հա րկ է 
տե ղ յակ պա հել ծնո ղին այդ մա սին, որ պես զի նա աշ խա տի 
ե րե խայի հետ այն ա ռար կա նե րի շուր ջը, որոնք դժվար է հաղ
թա հա րում ե րե խան:

 Պե տք է հաշ վի առ նել, որ ա նա ռո ղջ մր ցակ ցու թյու նը ևս բու
լիին գի տա րած ման ա ռիթ է։ Այդ պատ ճա ռով « լավ ու վատ սո վո
րող» ա շա կե րտ նե րի մի ջև ե ղած կե ղծ բա ժան ման վրա հիմնվող 
շեշ տադ րու մը նույն պես ինք նին բա ցա սա կան երևույթ է։

 Բու լի ին գի դրս ևո րում նե րի հետ աշ խա տան քում չա փա զա նց 
կար ևոր է նաև դպ րո ցա կան ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի հա
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մա գոր ծակ ցու թյու նը (դաս ղեկ, ու սու ցիչ ներ, կար գա պա հա
կան հար ցե րի պա տաս խա նա տու ներ, դպ րո ցի հո գե բան և 
այլն): Այն դեպ քե րում, երբ բու լի ին գի դրս ևո րում նե րը տևա
կան են դառ նում, և դրա նց ին տեն սի վու թյու նը խո րա նում է, 
ան հրա ժեշտ է նե րգ րա վել հո գե բա նի, ո րը մաս նա գի տա կան 
ա ջակ ցու թյուն կցու ցա բե րի կող մե րին:

Ս տո րև ներ կայաց նում ենք ստեղծագործություններ, որոնց 
մի ջո ցով ուսուցիչները և ծնորղները կարող են նպաս տել 
դպրո ցա կան միջավայրում բուլիինգի կանխարգելմանը կամ 
հաղ թա հար մանը։ 
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 Նոր քա ղա քա կր թա կան ի րո ղու թյու նը իր հետ բե րում է նոր մո
տե ցում նե ր։ Ար դեն տաս նա մյակ ներ է, ինչ կր թու թյու նը զար
գա ցած կա պի տա լիս տա կան երկր նե րում դի տա րկ վում է շու
կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տե քս տում։ Կր թօջախ
աշ խա տա շու կա ա մուր կա պը նման երկր նե րում բե րում է 
մրցակ ցու թյան դե րի կար ևոր մա ն։ 

Ար դյուն քում, շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա 
հաղ թող նե րի և պա րտ վող նե րի տրա մա բա նու թյու նը տե ղա
փոխ վում է կր թու թյան գոր ծըն թա ց։

 Հա մա կար գը հիմ նա կա նում գոր ծում է հետևյալ տրա մա բա
նու թյամբ. լավ սո վո րե լը ա պա հո վում է լավ գնա հա տա կան, 
լավ գնա հա տա կա նը ա պա հո վում է լավ բա րձ րա գույն կր թու
թյուն, իսկ վեր ջի նս էլ՝ բա րձր վար ձա տր վող աշ խա տա նք։ 

Ա ռա ջին հայաց քից որ ևէ խն դիր չպա րու նա կող այս մո դե լը 
ու նի բազ մա թիվ թե րու թյուն նե ր։ Օ րի նա կ՝ մր ցակ ցու թյան գե
րագ նա հա տու մը Հա րա վային Կո րե այում բե րել է նրան, որ երկ
րում ար ձա նա գր վել է դե ռա հաս նե րի ինք նաս պա նու թյան ա մե
նա բա րձր ցու ցա նի շը ։
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 Հայաս տա նում ի րա վի ճա կը այլ է։ ՀՀն զար գա ցող եր կիր է, 
որ տեղ չկան շու կայա կան նման զար գա ցած հա րա բե րու թյուն
ներ, և մի ան շա նակ ուղղ վա ծու թյուն չկա։ Սա կայն հե նց դրա 
հա մար էլ կար ևոր վում են մր ցակ ցային կր թու թյա նը վե րա բե
րող հար ցադ րում նե րը։ Քա նի որ չկան հա մա կար գային պա
հանջ ներ մր ցակ ցային կր թու թյան մա սին, կա րիք կա ու նե
նա լու ման կա վար ժա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն, ո րի շնոր հիվ 
հնա րա վոր կլի նի կա ռու ցել դպ րո ց՝ ե րե խայի հա մար, այլ ոչ թե 
դպ րո ց՝ շու կայի հա մա ր։ 

Ու սում նա սի րե լով մր ցակ ցու թյու նը կր թա կան գոր ծըն թա
ցում՝ ու սու ցի չը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում մր ցակ ցու
թյու նը կի րա ռե լու որ պես ման կա վար ժա կան հնա րք ան հրա
ժե շտ դեպ քե րում, ոչ թե տր վե լու դրա ն՝ որ պես կր թու թյան 
հա մար ան հրա ժե շտ պայ մա նի։ 

Ե թե փոր ձե նք նկա րագ րել դրու թյու նը Հայաս տա նում, ա պա 
ա ռա ջին հեր թին նկա տե լի է մր ցակ ցու թյու նը գնա հա տա կա
նի հա մա ր։ Կա րե լի է ա սել, որ գնա հա տա կա նը հիմ նա կան 
«մրցա նա կն է»՝ հա նուն ո րի ե րե խա նե րի մի ջև ա ռա ջա նում են 
մր ցակ ցային հա րա բե րու թյուն նե ր։

 Սա կայն ի՞նչն է հատ կան շա կան Հայաս տա նի հա մա ր։ Բա նն 
այն է, որ այս տեղ դպ րո ցա կան գնա հա տա կա նը մեծ նշա նա
կու թյուն չու նի սո ցի ա լա կան հե տա գա գոր ծու նե ու թյան  հա
մար, ինչ պի սիք կա րող են լի նել ԲՈ ՒՀ կամ որ ևէ աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լը։ Ինչ պես ար դեն նշ վեց, զար գա ցած կա պի տա լիս
տա կան երկր նե րում գնա հա տա կա նը կար ևոր է հե տա գա գոր
ծու նե ու թյան հա մա ր։ Ո րոշ երկր նե րում վատ գնա հա տա կա նը 
նշա նա կում է վատ ԲՈ ՒՀ, ինչն էլ նշա նա կում է վատ աշ խա
տանք։

Ն ման խի ստ մո տեց ման դեպ քում տես նում ենք, որ ձևա վոր
վում են ան հա տա կա նու թյուն ներ, ով քեր կա րո ղա նում են հաղ



ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 65

թա հա րել բո լոր դժ վա րու թյուն նե րը ի րե նց նպա տա կին հաս
նե լու հա մա ր։ Մի այն թե հա րց է ա ռա ջա նում՝ արդյոք կր թու
թյու նը հաղ թող նե րի է լի տար բա նակ ստեղ ծե լու հա մա ՞ր է, թե՞ 
կար ևոր են ան խտիր բո լոր ա շա կե րտ նե րը ։

 Բա ցի դրա նից չի կա րե լի մի ան շա նակ գնա հա տա կան տալ նաև 
մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա տար դեր ու նե ցող ա շա
կե րտ նե րի ն։ Ակն հայտ է, որ ա ռա ջա տա րի հո գե բա նու թյու նը 
կա րող է հան գեց նել լուրջ վտա նգ նե րի, երբ մար դու կյան քում 
ան հա ջո ղու թյուն ներ պա տա հե ն։ Մշ տա պես ա ռա ջա տար լի նե
լու հա կում ու նե ցող մար դիկ ա ռա ջին իսկ ձա խող ման դեպ քում 
կա րող են այլևս «չ վե րա կա նգն վել»։ Ե րե խա նե րը, տար ված 
լի նե լով տար բեր քն նու թյուն նե րով և թես տե րո վ՝ հա նուն լավ 
գնա հա տա կա նի, դե ռևս պատ կե րա ցում չու նեն կյան քի բազ
մա շե րտ լի նե լու մա սի ն։ Ցան կա ցած ան հա ջո ղու թյուն կա րող է 
լուրջ հետ ևա նք նե րի բե րել նման մա րդ կա նց կյան քում (այս 
մա սին է վկայում աշ խա տան քը կո րց նե լու հետ ևան քով ինք
նաս պա նու թյուն նե րի թի վը)։

 Դի տար կե նք եր կու ե րե խա նե րի օ րի նա կը, ո րոն ցից մե կը հա
ջո ղու թյուն նե րի է հաս նում դպ րո ցա կան կյան քում և այդ պես 
շա րու նա կում նաև ԲՈ ՒՀում, իսկ մյու սը ա նը նդ հատ ձա խո
ղում է քն նու թյուն նե րը և մի կե րպ է ա վար տում դպ րո ցը։ Ա ռա
ջին ե րե խան, ո րը սո վոր է հա ջո ղու թյուն նե րի, հե տա գայում 
խնդիր ներ է ու նե նա լու դժ վա րու թյուն նե րի բախ վե լի ս։ Երկ
րորդ ե րե խային ա մեն ան գամ ո չի նչ չի մնում ա նե լու, քան նո
րից փոր ձե լ։ Սա էլ նրա մոտ ձևա վո րում է չհա նձն վե լու հմ տու
թյուն։ 

Այս օ րի նա կը թե պետ բո լոր դեպ քե րի հա մար չէ, սա կայն մե նք 
տես նում ենք, որ ցան կա ցած պա րա գայում խի ստ մր ցակ ցու
թյու նը կր թա կան հա մա կար գում բե րում է լուրջ խն դիր նե րի, և 
այդ խն դիր նե րը ոչ թե վե րա բե րում են ե րե խա նե րի մի խմ բին, 
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այլ բո լոր ե րե խա նե րի ն։ Ընդ հան րաց նե լով հնա րա վոր խն դիր
նե րը՝ կա րող ենք ա սել, որ խի ստ մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում 
ե րե խա նե րի մոտ կա րող են ա ռա ջա նա լ՝

սթ րես,

հու սա հա տու թյուն և ընկճ վա ծու թյուն,

դա սըն կեր նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում լար վա
ծու թյուն, հա մա գոր ծակ ցե լու դժ վա րու թյուն, 

խն դիր ներ, որոնք ար տա հայտ վում են մեծ տա րի քում,

հա կակ րա նք դպ րո ցի, ա ռար կայի կամ ու սուց չի հան դեպ:

 Հայաս տա նի պա րա գայում թե պետ չկա շու կայա կան հա րա
բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված մր ցակ ցու թյուն, կամ դա 
առ կա է մա սա մբ, այ նուա մե նայ նիվ կա րող ենք տես նել հան
գա մա նք ներ, որոնք ընդ հան րա պես կապ չու նեն կր թա կան 
գոր ծըն թա ցի հե տ։ Դա կա րող է լի նել ե րե խա նե րի ծնող նե րի 
մի ջև ո րո շա կի հա րա բե րու թյուն, կա րող է լի նել ծնող նե րի և 
հա րա զատ նե րի կող մից պար տա դր վող « բո լո րից լա վը լի նե լու» 
մի տում և շատ այլ օ րի նակ նե ր։

 Կա րող ենք ա սել, որ Հայաս տա նում կր թա կան ո լոր տում գնա
հա տա կա նը ոչ թե գի տե լի քի մա կար դա կի ար տա ցոլ մա մբ պայ
մա նա վոր ված բնա կա նոն մր ցակ ցու թյան ցու ցիչ է, այլ ինք նա
խա բե ու թյան, ինք նա հաս տատ ման, սո ցի ա լա կան ո րո շա կի 
դիր քի զբա ղեց ման և ա րա տա վոր մի շարք եր ևույթ նե րի խթան
ման մի ջոց: Նաև կան ար տա քին սո ցի ա լա կան գոր ծոն ներ, 
ո րոն ցից են ու սու ցիչ նե րի մի ջև մր ցակ ցու թյու նը, մր ցակ ցու
թյու նը դա սա րան նե րի, դպ րոց նե րի մի ջև։ Ի հար կե, ու սու ցի չը 
չի կա րող վե րա հս կել այն պի սի մի գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է 
հա սա րա կա կան այս պի սի լայն շեր տեր,  սակայն հնա րա վո րու
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թյուն ու նի կան խար գե լե լու դրա նք՝ ճի շտ կա ռու ցե լով դա սը։  
Այս պես, լա վա գույն բա նաձ ևը, ո րը հա կա դր վում է վե րոնշյալ 
նկա րագ րու թյուն նե րին, հետևյա լն է՝ կր թու թյուն կր թու թյան 
հա մա ր՝ հա նուն ե րե խայի։ Շատ կար ևոր է, որ ու սու ցիչծ նող, 
ու սու ցիչե րե խա, ե րե խաե րե խա նե րի խումբ հա մա գոր ծակ
ցու թյան մեջ ամ րա գր վի այս սկզ բուն քը։ Այն են թադ րում է, որ 
ե րե խա նե րի հա մար սո վո րե լու մո տի վա ցի ան ոչ թե ու րի շից 
ա վե լի լավ սո վո րե լն է, այլ գի տե լի քն ու կր թու թյու նը ինք նի ն։ 

Կր թու թյա նը այս կե րպ վե րա բեր վե լու գլ խա վոր գաղտ նի
քը ե րե խա նե րի մեջ կր թու թյան հան դեպ սեր արթ նաց նե լն է։ 
Երբ ե րե խան սի րում է դպ րո ցը, սի րում է դպ րո ցա կան ա ռար
կա նե րը, վե րա նում է այն լար վա ծու թյու նը, որն ա ռա ջա ցել էր 
դպ րո ցը որ պես պար տա կա նու թյուն ըն կա լե լու հետ ևան քո վ։ 
Տար բեր տա րի քի ե րե խա նե րի մեջ կր թու թյան հան դեպ հե տա
քրք րու թյուն և սեր արթ նաց նե լու հա մար պե տք է հաշ վի առ նել 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
հա մա պա տաս խան հո գե
բա  նա կան վի ճա կը։ Հի մն
վե  լով տա րի քային հո գե բա
նու թյան վրա՝ կա րող ենք 
կա տա րել հետ ևյալ բա ժա
նու մը.
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈՑ

որ տեղ մո տի վաց նող գոր ծո նը ու սուց չի հե ղի նա կու
թյունն է։ Տար րա կան դպ րո ցի ե րե խա նե րը սո վո րում են 
ըն դօ րի նա կե լով, հետ ևա բա ր՝ սի րում են դպ րո ցը և ա ռար
կան, ինչ պես այն սի րում է ի րե նց ու սու ցի չը ։

ՄԻ ՋԻՆ ԴՊ ՐՈՑ 

որ տեղ ե րե խայի մեջ մեծ ցան կու թյուն է ա ռա ջա նում 
բա ցա հայ տե լու աշ խար հը և ինքն ի րե ն։ Այս շր ջա նում 
ե րե խա նե րի մոտ աս տի ճա նա բար թու լա նում է հե ղի նա
կու թյան նշա նա կու թյու նը, և զու գա հեռ զար գա նում է աշ

խար հը սե փա կան հայաց քով ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն։

Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈՑ

որ տեղ ե րե խան կա րո ղա նում է ինք նու րույն ըն կա լել աշ
խար հը, սա կայն հա մակ րա նք է տա ծում «իր գոր ծի վար
պետ» ու սուց չի հան դե պ։

 
Դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի տա րի քային և հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը լայն քն նա րկ ման ա ռար կա են։ 
Սրանք, իհարկե, տարիքային հոգեբանության ընդ հան րաց
ված սա հմանումներ են, որոնց ուշադրություն դարձնելով՝  
ու սու  ցի չը կա րող է ե րե խա նե րի մեջ ձգ տում ա ռա ջաց նել կր
թու թյան հան դեպ, ին չը այս պա րա գայում միտ ված է փո խա
րի նե լու մր ցակ ցու թյանը՝ որ պես ե րե խա նե րին մո տի վաց նող 
հան գա ման քի ։
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 Սա կայն մր ցակ ցու թյու նը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է կի րառ վել 
որ պես ման կա վար ժա կան հնա ր։ Նախ ևա ռաջ պե տք է հաշ վի 
առ նել այն պայ ման նե րը, որոնք առ կա են մր ցակ ցու թյան հա
մա ր։ Երբ ու սու ցի չը դա սը բա ցատ րում է բո լոր ե րե խա նե րին, 
այ նու հե տև հա րց նում է բա ցատ րած թե ման, որ պես զի գնա
հա տի, խա խտ վում է ար դա րու թյան սկզ բուն քը, քա նի որ ա մեն 
ե րե խա ու նի սո վո րե լու իր սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րը։ Մյուս կող մի ց՝ երբ հաշ վի ենք առ նում այս հան գա ման քը, 
հարց է ա ռա ջա նում, թե որ քա նով են պայ ման նե րը ի սկզ բա նե 
հա վա սա ր։

 Հաշ վի առ նե լով մր ցակ ցու թյան մա սին մի նչ այս նշ ված դրույթ
նե րը՝ ու սու ցի չը կա րող է ա ռա ջար կել հետ ևյա լը՝ ա նել ա վե լի 
լավ, քան քեզ հա ջող վում էր ա ռա ջ։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այս բա
նաձ ևը են թադ րում է ե րե խայի մր ցակ ցու թյուն ինքն իր հետ 
կամ ա ռա ջըն թա ցի գնա հա տում։ Ի՞նչ ա ռա վե լու թյուն ու նի այս 
սկզ բուն քը։ Երբ խոս քը ե րե խա նե րի մի ջև մր ցակ ցու թյան մա
սին է, կա րող է լի նել և սո վո րա բար լի նում է հետ ևյալ պատ
կե րը. ե րե խան ցան կա նում է մա թե մա տի կայից լա վա գույն 
ա ռա ջա դի մու թյու նը ցու ցա բե րել դա սա րա նում։ Ո րո շա կի աշ
խա տան քի շնոր հիվ նա կա րո ղա նում է հաս նել իր նպա տա կին, 
սա կայն դրա նից հե տո դա դա րում է աշ խա տել, քա նի որ ար դեն 
լու ծել է իր առջև դր ված խն դի րը ։

 Հետ ևա բար, ինքն իր հետ մր ցակ ցե լու սկզ բուն քի ա ռա վե լու
թյունն այն է, որ սո վո րեց նում է ե րե խա նե րին չբա վա րար վել 
ձե ռք բե րա ծով, այլ ա նը նդ հատ աշ խա տել, զար գաց նել սե փա
կան կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը։ 

Ա ռո ղջ մր ցակ ցու թյան մի ջոց կա րող է լի նել խմ բային աշ խա
տան քը, ե թե այն ճի շտ է կազ մա կե րպ վում։ Ե թե ու սու ցի չը 
հետևո ղա կան չէ, ա պա սո վո րա բար խմ բային աշ խա տան քը 
ցան կա լի ար դյունք չի տա լիս. օ րի նա կ՝ ե թե չկա հա մա պա տաս
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խան դե րա բաշ խում, ո րոշ ե րե խա ներ ստա նձ նում են ա ռաջ
նոր դի դե րը և կա տա րում հիմ նա կան աշ խա տան քը, որ հա նձ
նա րար ված էր ամ բո ղջ խմ բի ն։ Մյուս նե րը չեն ընդ դի մա նում 
այդ հան գա ման քին, այլ ընդ հա կա ռա կը, ու րախ են, որ ի րե նց 
փո խա րեն կա տար վում է աշ խա տան քը։ Մի նչ դեռ աշ խա տան
քը ճի շտ կազ մա կեր պե լու և ցան կա լի ար դյունք գրան ցե լու հա
մար պե տք է գնա հա տել ոչ մի այն կա տար ված հա նձ նա րա րու
թյան, այլև բուն թի մային աշ խա տան քի հա մար: 

Այս օ րի նա կով նույն պես կա րող ենք տես նել, որ երբ մր ցակ ցու
թյու նը դր վում է ճի շտ հիմ քե րի վրա և ուղղ ված է որ ևէ հստակ 
խն դիր լու ծե լուն, կա րող է հան գեց նել դրա կան ար դյուն քի։ 
Խմբային աշ խա տան քի օ րի նա կով ու սու ցիչ նե րը կա րող են 
ի րե նց դա սա րա նում առ կա այլ խն դիր ներ լու ծե լու հա մար կի
րա ռել մր ցակ ցու թյու նը։ Ի՞նչն է կար ևո ր։ Այ սօ րի նակ մր ցակ
ցու թյու նը, ըստ է ու թյան, չու նի հաղ թող նե րի և պա րտ վող նե րի 
տար բե րա կում, ին չը խն դիր նե րի է հան գեց նում։ 

Եվ վեր ջա պես, մր ցակ ցու թյու նը լա վա գույնս դրս ևոր վում է 
տա րա տե սակ խա ղե րի և մա րմ նա մար զա կան գոր ծու նե ու
թյան ժա մա նա կ։ Բա նն այն է, որ խա ղե րի դեպ քում մր ցող նե
րի մի ջև ա ռա ջա ցած լար վա ծու թյու նը շատ ա րագ ան ցնում է 
խա ղից հե տո։ Այ սի նքն՝ մր ցակ ցու թյան տրա մա բա նու թյու նը 
մնում է խա ղի սահ ման նե րում և չի տե ղա փոխ վում դա սա րան, 
չի հան գեց նում ներ դա սա րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
վատ   թա  րաց  մա ն։



6. 
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 Սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան ար մատ նե րից է դպ րո
ցում դեռ վաղ տա րի քից գնա հատ ման մի շարք ե ղա նակ նե
րի կի րա ռու մը։ Գնա հատ ման փա ստն ինք նին հան գեց նում 
և ստի պում է ա նը նդ հատ ու շադ րու թյան կե նտ րո նում պա հել 
հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան խն դիր նե րը։ Թվում է, թե 
բո լո րից միև նույն չա փա նիշ նե րը պա հան ջող գնա հատ ման 
10բալ լա նոց հա մա կար գը հա վա սար պայմաններ է ա պա հո
վում, սա  կայն հս տակ չա փա նիշ ներն ու կա ղա պար նե րը հաշ
վի չեն առ նում յու րա քան չյուր ա ռան ձին ե րե խայի մտային ու 
ֆի զիկա կան կա րո ղու թյուն նե րը, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը, 
ի վեր ջո՝ ան հա տա կա նու թյու նը։ Սրա ար դյուն քում նա խա պես 
տար բեր (ոչ հա վա սար) պայ ման նե րում գտն վող ա շա կե րտ
նե րի առջև դր վում է նույն խն դի րը, ին չը ան հա վա սա րու թյան 
պատ ճառ է դառ նում։    

ՀՀ Հան րա կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ նե րի հա մա ձայն՝ 
գոր ծում է գնա հատ ման եր կու ձև՝ ստու գող (մի ա վո րային) և 
ու սու ցա նող (ձ ևա վո րող):10 Ազ դե ցի կու թյան և ո րո շիչ լի նե լու 
ա ռու մով, ան խոս, գե րա կշ ռում է մի ա վո րային գնա հա տու մը: 

10. ՀՀ կառավարություն, 8 ապրիլի 2010 թվականի N 439Ն որոշում, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=57923։  
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Ներ կայում Հայաս տա նում մի ա վո րային գնա հա տու մը գոր
ծում է՝ երկ րորդ դա սա րա նից սկ սած: Տա սը մի ա վո րա նոց 
սանդ  ղակն ու նի ան ցո ղիկ շեմ, և ըստ այդմ՝ կի րառ վող մի ա վոր
նե րը բա ժան վում են «ան բա վա րա րի», « բա վա րա րի», « լա վի» և 
« գե րա զան ցի», ին չը ա ռաջ է բե րում մի շարք խն դիր ներ, որոնք 
կապ ված են ե րե խա նե րի մի ջև հա վա սա րու թյան, ար դա րու
թյան և ե րե խայի տա րի քով պայ մա նա վոր ված հո գե բա նա կան 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Մաս նա վո րա պես, նի շային 
գնա հատ ման հա մա կար գը են թադ րում է ա ռա ջա դի մու թյան 
հս տակ կա ղա պար ներ, որոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում ազ դե
ցիկ դեր են ստա նձ նում ա շա կե րտու սու ցիչ, ա շա կե րտծ նող և 
ծնողու սու ցիչ հա րա բե րու թյուն նե րում: Հա ճախ « վատ» գնա
հա տա կա նը ու սու ցիչ նե րի կող մից օգ տա գո րծ վում է որ պես 
ա շա կեր տին պատ ժե լու, իսկ « լավ»ը՝ խրա խու սե լու գոր ծիք: 
Եվս մեկ խն դիր է այն, որ հա ճախ ան բա վա րար գնա հա տա կան 
ստա ցող ա շա կե րտ նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում սկ սում են 
ի րե նց կա րո ղու թյուն նե րը ցա ծր գնա հա տել, ինչն իր ազ դե ցու
թյունն է թող նում հե տա գայում կր թու թյան հան դեպ վե րա բեր
մուն քի վրա, և ընդ հան րա պես, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա նը 
դառ նում է հո գե վի ճակ: 

 Չա փո րո շիչ նե րի նոր նա խագ ծի հա մա ձայն՝ ա շա կե րտ նե րը 
միա վո րային գնա հա տա կան չեն ստա նա մի նչև 5րդ դա սա
րա նի երկ րորդ կի սա մյակ, իսկ 10բալ լա նոց հա մա կար գը կու
նե նա զուտ քա նա կա կան գնա հատ ման նշա նա կու թյուն:11 Մի 
կող մից նոր խն դիր է ա ռա ջա նում, թե ինչ պես և ինչ մե թոդ նե րի 
հի ման վրա կկա ռու ցեն ի րե նց աշ խա տան քը մի նչև 5րդ դա
սա րան նե րում դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը, որոնք մի նչ այս 
օգտ վում է ին մի ա վո րային գնա հա տու մից, մյուս կող մից շա

11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապ րիլի 
8ի N 439Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կա ռա վ ա 
րության որոշման նախագիծ, https://www.edraft.am/projects/2560/about։
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րու նա կում են ար դի ա կան մնալ հա վա սա րու թյա նն առնչ վող 
մի շարք խն դիր ներ, որոնք բխում են 5րդ դա սա րա նից հե տո 
մի ա վո րային գնա հա տու մից:

 

Ա ռա ջա րկ վող լու ծում նե ր՝
 

ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆՈՂ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ ՄԻ ՆՉԵՎ 5ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 
ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԿԻ ՍԱ ՄՅԱ Կ

 Այն դա սա րան նե րում, որ տեղ մի ա վո րային գնա հա տումն այ
սու հետ չի կի րառ վե լու, հնա րա վո րու թյուն է ստե ղծ վում ա ռա
վել մեծ տեղ հատ կաց նե լու ու սու ցա նող գնա հատ մա նը, ին
չը են թադ րում է ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյան մեջ 
հայտ նի ձևա վո րող գնա հատ ման կի րա ռում։ 

Ձ ևա վո րող գնա հա տու մը սո վո րող նե րի հա մար հե տա դա րձ 
կապ է, ո րը թույլ է տա լիս նրանց ո րո շար կե լու, թե ինչ քայ լեր 
պե տք է ի րե նք ձեռ նար կեն ի րե նց ար դյունք նե րը բա րե լա վե լու 
հա մա ր։ Ձևա վո րող գնա հատ ման նպա տա կն է նպաս տել յու
րա քան չյուր ա շա կեր տի ան հա տա կան ո րակ նե րի զար գաց մա
նը։ Գնա հատ ման այս ե ղա նա կը բա վա կան բազ մա ֆունկ ցի ո
նալ է և հա մար վում է մի շարք դրա կան բա ղադ րիչ նե րի խթա ն։  

Այն է՝

ն պաս տում է ար դյու նա վետ ու սուց մա նը,  

ար դյու նա վետ ծրա գր ման բա ղադ րիչ է,  

ու շադ րու թյան կե նտ րո նում է պա հում այն, թե ինչ պես են 
ա շա կե րտ նե րը ձե ռք բե րում գի տե լիք,

 ման կա վար ժի հիմ նա կան մաս նա գի տա կան հնար նե րից 
մե կն է,  

ա պա հո վում է մո տի վա ցի ան, նպաս տում է նպա տակ նե րի 
և չա փա նիշ նե րի հս տա կեց մա նը, 
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օգ նում է ա շա կե րտ նե րին` հաս կա նա լու, թե ինչ պես բա րե
լա վեն ի րե նց ար դյունք նե րը,

զար գաց նում է ինք նագ նա հատ ման և փո խգ նա հատ ման 
կա րո ղու թյուն նե րը,

խ թա նում է ինք նու րույն ու սում նա ռու թյու նը: 

Ձ ԵՎԱ ՎՈ ՐՈՂ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻՆ ԹՈՒՅԼ Է ՏԱ ԼԻ Ս՝

 հաս կա նա լու, թե ինչ գի տեն և ինչ չգի տեն ա շա կե րտ նե րը, 

հաս կա նա լու, թե ինչ են կա րո ղա նում և ինչ չեն կա րո ղա
նում ա շա կե րտ նե րը, 

ձ ևա կեր պե լու ու սուց ման նպա տակ յու րա քան չյուր ե րե
խային կո նկ րետ ա ռա ջադ րա նք հա նձ նա րա րե լիս, 

ձ ևա վո րե լու պատ կե րա ցում յու րա քան չյուր ե րե խայի և 
ընդ հա նուր դա սա րա նի յու րա հատ կու թյուն նե րի մա սին և 
կազ մա կեր պե լու սե փա կան աշ խա տան քը՝ հի մն վե լով դրա 
վրա։ 

Ձ ԵՎԱ ՎՈ ՐՈՂ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՀՆԱՐ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵ Ր

Յու րա քան չյուր կա տար ված հա նձ նա րա րու թյան մեջ 
ուսու  ցի չը ա ռա նձ նաց նում է 2, 3 կամ 4 բան, ո րը տվ յալ 
ա շա կեր տը լավ է կա րո ղա նում ա նե լ։ Ընդ ո րում, կար ևոր է, 
որ այդ « լավ» բնո րո շու մը տր վի ոչ թե ի հա մե մատ մյուս 
ա շա կե րտ նե րի, այլ ի հա մե մատ տվ յալ ա շա կեր տի մի նչ 
այդ գոր ծադ րած ջան քե րի և գրան ցած ար դյունք նե րի: 

Կա տար ված հա նձ նա րա րու թյուն ներն ու դրան ցում ար
ված սխալ նե րը դի տար կե լուց հե տո ու սու ցի չը գրում է այն 
բո լոր կա նոն նե րը (կախ ված ա ռար կայի բնույ թից), որոնք 
ու սում նա սի րե լո վ՝ ա շա կեր տը կկա րո ղա նա ևս մեկ ան գամ 
ան դրա դառ նալ իր աշ խա տան քին և ինք նաս տու գում ի րա
կա նաց նե լ՝ փոր ձե լով հայտ նա բե րել, թե որ կա նոն ներն են 
վե րա բե րում իր աշ խա տան քում կա տա րած սխալ նե րի ն։ 
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Ե վս մեկ ար դյու նա վետ հնար է փո խա դա րձ գնա հա տու մը։ 
Գրա վոր աշ խա տան քի ա վար տից հե տո ա շա կե րտ նե րին 
բա ժան վում են մի մյա նց աշ խա տա նք նե րը։ Յու րա քան
չյուր ա շա կե րտ ստու գում է դա սըն կե րոջ աշ խա տան քը, 
փնտ րում ու վեր հա նում է սխալ նե րը։ Ու սու ցա նող գնա
հատ ման այս մի ջո ցի հիմ նա կան նպա տա կը ոչ թե այն է, 
որ ա շա կեր տը կա րո ղա նա գնա հա տել դա սըն կե րո ջը, այլ 
այն, որ ստուգ ման ըն թաց քում կա րո ղա նա սո վո րել նյու թը ։

Ձ ևա վո րող գնա հատ ման հնար նե րը ոչ մի այն կա րո ղա նում են 
բա վա րա րել մի ա վո րային գնա հա տու մից ակն կալ վող գոր ծա
ռույթ նե րի զգա լի մա սը, այլև թույլ են տա լիս զար գաց նե լու 
այն պի սի ո րակ ներ, որոնք ինք նին նպաս տում են ա շա կեր տի 
գի տակ ցու թյան մեջ կր թու թյան և ինք նա կր թու թյան կար ևո
րու թյան ձևա վոր մա նն ու ամ րա պնդ մա նը։ Ինչ պես նշել է աշ
խար հում ձևա վո րող գնա հատ ման հիմ նա դիր նե րից Դի լըն Ո ւի
լ յ ա մը (մեջ բե րե լով կր թու թյան մաս նա գետ Դևիդ Աու սու բե լին), 
« սո վո րե լու վրա ազ դող ա մե նա կար ևոր գոր ծո նն այն է, ինչ սո
վո րո ղն ար դեն գի տի»։12

Բ ՆՈՒ ԹԱԳ ՐԵՐ 

2020թ. ա ռա ջա րկ ված չա փո րոշ չի հա մա ձայն՝ մի նչև 5րդ 
դա սա րա նի երկ րորդ կի սա մյակ դա սա րա նում մի ա վո րային 
գնա հատ մա նը փո խա րի նե լու են ա շա կե րտ նե րի տա րե վերջ
յան անձնա կան բնու թագ րե րը։ Ի թի վս այլ դրա կան կող մե րի՝ 
բնու թա գի րը, ի տար բե րու թյուն թվան շա նի, հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ան դրա դառ նա լու յու րա քան չյուր ե րե խայի ան
հա տա կա նու թյա նը և դրա նով իսկ չի ա ռա ջաց նում ան հա վա
սար մրցակ ցու թյան խն դի ր։ Սա կայն որ պես զի այս նպա տա կը 

12. Մովսիսյան Ն., Միջազգային առցանց կրթական համաժողովը և մենք, 
2020, https://bit.ly/38zGlAe։  
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(ե րե խայի ան հա տա կան ո րակ ներն ընդ գծե լը) ի կա տար ած
վի, կար ևոր է հնա րա վո րի նս խու սա փել մի ան ման կա ղա պար
նե րի ց։ Նման կա ղա պար նե րի օգ տա գոր ծու մը, իսկ վա տա
գույն դեպ քում ուսու ցիչ նե րի կող մից մի մյան ցից բնու թագ րեր 
կրկնօ րի նա կե լը կզ րոյաց նեն բնու թագ րե րից ակն կալ վող դրա
կան ար դյուն քը։ 

Բ նու թագ րե րում կի րառ վող նկա րագ րու թյուն նե րը պե տք է լի
նեն հնա րա վո րի նս հս տակ, մաս նա վոր, դրա նք պե տք է նկա
րագ րեն ա շա կեր տի ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րը կո նկ րետ 
օ րի նակ նե րո վ։ Պե տք է հնա րա վո րի նս խու սա փել տա րած ված 
ընդ հա նուր ձևա կեր պում նե րից («աշ խա տա սեր» է, «խե լա ցի» 
և այլն) և/ կամ բա ցո րո շել դրա նք՝ ցույց տա լով այդ աշ խա տա
սի րու թյու նը ոչ ստա տիկ, այլ դի նա միկ պատ կե րի մե ջ։

 Կար ևոր է նաև հաշ վի առ նել, որ բնու թագ րե րի ոչ մի այն բո
վան դա կու թյու նը, այլև ոճն ու ակն կալ վող նպա տակ նե րը ըստ 
տա րի քային խմ բի պե տք է տար բեր լի նեն և հաշ վի առ նեն ե րե
խայի տա րի քային զար գաց ման ու աշ խար հըն կալ ման ա ռա նձ
նա հատ կու թյուն նե րը։  

Օ րի նա կ՝ 1ից 2րդ դա սա րան նե րում, այն պա րա գայում, երբ ոչ 
մի այն ծնո ղը, այլև ա շա կեր տը պե տք է ստա նա տա րե վեր ջյան 
որ ևէ ամ փո փիչ գիր, ո րը կն կա րագ րի իր՝ ան ցնող ու սում նա
կան տար վա ըն թաց քում կա տա րած աշ խա տան քը, դաս վա րը 
կա րող է յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար գրել գե ղար վես տա
կան ո ճի որ ևէ փոք րիկ պա տում կամ հե քի ա թ։ Հաշ վի առ նե լով 
տա րի քային հո գե բա նու թյու նից հայտ նի այն հան գա ման քը, 
որ ե րե խա ներն այդ տա րի քում ու նեն ամ բող ջա կանպատ կե
րային կամ կեր պա րային աշ խար հըն կա լում, այդ մի ջո ցը թույլ 
կտա, որ ե րե խան խո րա պես ըմբռ նի ու սուց չի ա սե լի քը և գե
ղար վես տա կան պա տու մի հե րո սի կեր պա րի վե րա պր ման մի
ջո ցով ինք նաա նդ րա դա րձ կա տա րի։  
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Առ հա սա րակ կար ևոր է, որ ինչ պես ու սում նա կան տար վա ըն
թաց քում, այն պես էլ ա շա կեր տին ուղղ ված ամ փո փիչ բնու
թագ րե րում հնա րա վո րի նս հա ճախ և ան կե ղծ ձևով բա րձ րա
ձայն վեն այն բա նե րը, որոնք ա շա կեր տի մոտ ստաց վում են, 
իսկ թե րու թյուն նե րը նշ վեն որ պես կե տեր, որոնք « կա րող են 
ա վե լի լավ ստաց վել, ե թե» ա շա կեր տը ու շադ րու թյուն դա րձ նի 
ինչինչ բա նե րի։ Դա թույլ է տա լիս զար գաց նե լու այն ու նա կու
թյուն նե րը, որոնք սեր մե րի ձևով առ կա են յու րա քան չյուր մար
դու մե ջ՝ ի հա շիվ իր ան հա տա կա նու թյա ն։ 

 ՄԻ Ա ՎՈ ՐԱՅԻՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ 5ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԵՐԿ ՐՈՐԴ 
ԿԻ ՍԱ ՄՅԱ ԿԻՑ ՀԵ ՏՈ 
 Նա խա տես վող (5րդ դա սա րա նի երկ րորդ կի սա մյա կից) մի ա
վո րային գնա հա տու մը նույն պես զե րծ չէ ան հա վա սար մր ցակ
ցու թյուն ստեղ ծե լու վտան գի ց։ Մի կող մից վե րա նում է «ան բա
վա րար» գնա հա տու մը, և ստաց ված յու րա քան չյուր մի ա վո րը 
փաս տում է ա շա կեր տի կա տա րած դրա կան աշ խա տան քը, 
մյուս կող մից, սա կայն, պահ պան վում է, օ րի նակ, «ամ փո փիչ» 
պար տա դիր գնա հա տու մը, ին չի ար դյուն քում յու րա քան չյուր 
ա շա կե րտ ու նե նում է իր ա ռա ջա դի մու թյու նը փաս տող վերջ 
նա կան թվան շա ն։ Այդ թվան շան ներն ի րե նց հեր թին տար
բեր են լի նում. ստաց վում է, որ կա ա շա կե րտ, ո րը հա վա քել է 
ա վե լի քիչ (թե պետ և դրա կան) մի ա վոր, և կա ա շա կե րտ, ո րը 
ա վե լի շատ մի ա վոր ու նի։ Ֆոր մալ տե սան կյու նից քիչ մի ա վոր 
հա վա քած ա շա կեր տը չի հա մար վում «ան բա վա րա րի» շե մը 
չհաղ թա հա րած, սա կայն սահ մա նա փակ բալ լային հա մա կար
գում ա շա կե րտ նե րի ստա ցած տար բեր թվան շան նե րը կա
րող են հան գեց նել միև նույն խն դիր նե րի ն՝ ի թի վս այլ բա նե րի 
նե րա ռե լով նաև ու սում նա կան մո տի վա ցի այի ան կու մը։ 

 Սո վո րո ղի կր թա կան գի տակ ցու թյան, ա շա կե րտու սու ցիչծնող 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա մի ա վո րային գնա հատ ման բա ցա 
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  սա կան ազ դե ցու թյու նը մեղ մե լու հա մար հատ կա
պես կար ևոր է հնա րա վո րի նս շատ կի րա ռել ու սու
ցա նող գնա հա տու մը. կար ևոր է, որ ա շա կեր տի 
գի տակ ցու թյան մեջ գնա հատ ման մի ա վո րային 
ձևը չլի նի մի ա կն ու ա մե նա կար ևո րը, որ ա շա կեր
տը մի շտ ի մա նա, որ սխալ վե լու հնա րա վո րու թյուն 
ու նի, և որ դա չի լի նի վե րջ նա կան սխալ,  
որն ամ րա գր ված է այս կամ այն (այժմ  
ար դեն քա նա կա կան) թվան շա նո վ։  

Որ պես զի գնա հա տում եր ևույթն ա շա կեր տի հա մար ա ռա վել 
լայն նշա նա կու թյուն ու նե նա, քան մի ա վո րը, և որ պես զի ամ
փո փիչ թվան շան նե րը չվե րած վեն հո գե բա նա կան բար դույթ 
ա ռա ջաց նող գոր ծո նի, ան հրա ժե շտ է ա ռա վել շատ կի րա ռել 
գնա հատ ման բո լո րո վին տար բեր ե ղա նակ ներ ըն թա ցիկ գնա
հատ ման շր ջա նակ նե րում և դրա նից դուրս. մի ա ժա մա նակ 
դա թույլ կտա ձևա վո րե լու այն պի սի հմ տու թյուն ներ, որոնք 
կնպաս տեն ըն կա լե լու գնա հատ ման բազ ման շա նա կու թյու նը։ 

Կր թա կան գի տակ ցու թյան այս ա մուր և կայուն ձևը կազ մում է 
ինք նու րույն ու սում նա ռու թյան է ու թյու նը, և հիմ նային է ոչ մի
այն գնա հատ ման շուրջն ա ռա ջա ցող ան հա վա սար մր ցա պայ
քա րը և հո գե բա նա կան տար բեր բա ցա սա կան գոր ծոն նե րը 
բա ցա ռե լու, այլև առ հա սա րակ կր թա կան մի շարք խն դիր ներ 
հաղ թա հա րե լու գոր ծում։  

Այս տեղ ա ռա ջա րկ վող մե թո դը հի մն վում է ու շադ րու թյան զար
գաց ման (դպ րո ցա կան բա ռա շեր տում հա ճախ գոր ծած վող 
ձևա կեր պում ներ են ա նու շադ րա կան սխալ ներ, ցր վա ծու թյուն 
և այլն), ա շա կեր տի՝ ինքն ի րեն ա նա չառ գնա հա տե լու հա մար
ձա կու թյան և վեր լու ծե լու կա րո ղու թյան վրա: Այս ե րեք գոր
ծոն նե րը կա րե լի է նե րա ռել «ի նք նա դի տար կում» ամ բող ջա
կան եզ րույ թի շր ջա նակ նե րում: Ինք նա դի տար կում եզ րույթն 
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իր հեր թին հնա րա վո րի նս ամ բող ջա կան ար տա ցո լում է ե րեք 
կար ևոր հատ կու թյուն՝  

ի նք նաս տու գում,  

ի նք նագ նա հա տում,  

ի նք նա վեր լու ծու թյուն։ 

Այս ուղ ղու թյուն նե րը պե տք է խթան հան դի սա նան ինք նու
րույն ու սում նա ռու թյան հա մա ր։

 Նախ հա րկ է հաշ վի առ նել, որ ինք նաա նդ րա դար ձը կամ 
ինք նա դի տար կու մը ոչ այլ ինչ է, քան հո գե բա նա կան, փի լի
սո փայա կան գոր ծա ռույթ (ռեֆ լեք սի ա), ո րը զար գաց նում է 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն, ինք նա քն նա դա տու թյուն․ 
ստաց  վում է, որ կր թու թյունն էլ իր հեր թին է դառ նում մա րդ
կային այդ կար ևո րա գույն ո րա կի ձևա վոր ման գոր ծի ք։ Ման
կա վար ժու թյան տե սան կյու նից ռեֆ լեք սի ան են թադ րում է սո
վո րել սո վո րե լու ու նա կու թյուն:13

 Հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Գա լի նա Ցու կեր մա
նը կար ծում է, որ ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ցա ծր դա սա
րան նե րի ա շա կե րտ նե րի հո գե բա նա կան զար գաց ման գլ խա
վոր ուղ ղու թյու նը ռեֆ լեք սի այի ձե ռք բե րումն է, ո րը իր և այ լոց 
գոր ծո ղու թյուն նե րին ան դրա դա րձ կա տա րե լու մար դու ու նա
կու թյունն է․ հե ղի նա կի պնդ մա մբ՝ ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում ինք նաա նդ րա դար ձը նպաս տում է ոչ մի այն 
հիմ նային և կայուն գի տե լի քի, այլև քն նա դա տա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց մա նը:14

13. Давыдов В. В., Теория развивающего обучения, М., 1996, стр. 158.  

14. Цукерман, Г. А., Оценка и самооценка в обучении, построенном на 
теории учебной деятельности / Г. А. Цукерман // Начальная школа: плюс 
минус. — 2001. — № 1. — стр. 2326.  
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Ստորև ա ռա ջա րկ վող հնա րը սո վո րո ղի ինք նա դի տար կու մը 
գնա հա տե լն է։ 

Գնա հա տման այս մոտեցումը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ինչ պես 
ձևա վո րող, այն պես էլ թվան շա նի տես քո վ՝ ու սու ցիչա շա կե րտ 
հա մա տեղ պայ մա նա վոր վա ծու թյան ար դյուն քում մշակ ված 
չա փա նիշ նե րի հի ման վրա: Նպա տա կն այն է, որ սո վո րո ղը աշ
խա տան քի հա մար ստա ցած մի ա վոր նե րի հա մե մա տու թյա մբ 
ա րագ ար ձա նագ րի ըն թա ցիկ ա ռա ջա դի մու թյան դի նա մի կան: 
Գնա հատ ման նման ե ղա նա կը կա րե լի է կի րա ռել որ պես ըն թա
ցիկ ու սու ցա նող գնա հա տում:  

Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ Ր՝  

ա| Ինք նաս տուգ ման գնա հա տում. ա շա կեր տը ինք նու րույն 
ստու գում է իր աշ խա տան քը (հիմ նա կա նում գրա վոր, թեև 
հնա րա վոր է նաև բա նա վոր աշ խա տան քը՝ գնա հատ ման հա
մա պա տաս խան սա նդ ղա կի հա մա ձայն): Ի՞նչ կա րող է տալ 
այդ աշ խա տան քը. ե թե պար զա պես հա նձ նա րար վի կա տա րել 
ինք նաս տու գում, ինչ պես հա ճախ ար վում է, օ րի նակ, տնային 
աշ խա տան քը ստու գե լիս, դա ցան կա լի ար դյունք չի տա: Իսկ 
ե թե ա շա կեր տի կող մից ստուգ ված աշ խա տան քը գնա հատ
վում է ու սուց չի կող մի ց՝ եր կուս տեք պայ մա նա վոր վա ծու թյան 
ար դյուն քում չա փա նիշ ու նե նա լով հե նց ա շա կեր տի ինք նա
ստուգ ման ո րա կը, ոչ թե նրա կա տա րած սխալ նե րի քա նա
կը, այդ դեպ քում պատ կե րը փոխ վում է: Ա շա կեր տը ձգ տում է 
հնա րա վո րի նս ան թե րի ստու գել իր աշ խա տան քը, ին չը խթա
նում է նրա՝ կե նտ րո նա նա լու հմ տու թյու նը. որ քան կե նտ րո
նա ցած ստու գի իր աշ խա տան քը, այն քան բա րձր մի ա վո րով 
կխրա խուս վի: Ու շադ րու թյան կե նտ րո նա ցում. ա հա թե ին չին է 
նպաս տում ինք նաս տուգ ման գնա հա տու մը:

բ| Ինք նագ նա հա տա կա նի գնա հա տում. սա ար դեն ինք նա
ստուգ մա նը հա ջոր դող փուլն է, և նպա տա կա հար մար է սկ սել 
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ոչ թե մի ա ժա մա նակ, այլ այն ժա մա նակ, երբ ար դեն ա շա կեր
տը ո րո շա կի հմ տու թյուն է ձե ռք բե րել ինք նաս տուգ ման աշ
խա տան քում:  

Ի ՞նչ խն դիր ենք լու ծում. աշ խա տան քը ճի շտ կազ մա կեր պե
լու և նր բո րեն ի րա կա նաց նե լու դեպ քում ա շա կեր տը ա զատ
վում է մի շարք բար դույթ նե րի ց՝ ինքն ի րեն գե րագ նա հա տե լու 
կամ թե րագ նա հա տե լու, ի րեն տր վող գնա հա տա կա նը մի այն 
այ լոց մե նաշ նոր հը հա մա րե լու հո գե բա նա կան այս և նմա նա
տիպ խն դիր նե րից, որոնք ներ կա կր թա հա մա կար գում նրան 
մշ տա պես ու ղեկ ցող գոր ծոն ներ են: Ի վեր ջո, այս ռազ մա վա
րու թյու նը հան գեց նում է նրան, որ ա շա կեր տը աս տի ճա նա բար 
սկ սում է հան գի ստ, ա ռա նց խու ճա պի վե րա բեր վել իր աշ խա
տան քին, և նրա մեջ զար գա նում է ինքն իր հետ ա ռե րես վե լու 
հա մար ձա կու թյուն: 

գ| Ինք նա վեր լու ծու թյան գնա հա տում. այս աշ խա տան քը հա
ջոր դում է նա խո րդ եր կու փու լե րին, և նպա տա կա հար մար է 
սկ սել այն տա րի քում, երբ ա շա կե րտ նե րի մոտ զար գա ցել է վե
րա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը: Սա, թե րևս, ու սում նա ռու թյա նը 
նպաս տող ա մե նա կար ևոր գոր ծո նն է: Ա շա կեր տից պա հանջ 
վում է ինք նու րույն վեր լու ծել իր սխալ նե րը, թե րա ցում նե րը, 
բաց թո ղում նե րը՝ նա խա պես ու սուց չի կող մից ուղ ղո րդ վե լով, 
թե ինչ աղ բյուր նե րից պե տք է օգտ վի: Սա, ըստ է ու թյան, կա
րող է նաև հե տա դա րձ կա պի գնա հա տում լի նել: 

Ա հա թե լադ րու թյան ինք նաս տուգ ման գնա հատ ման մի  
օ րի նա կ

Ա շա կե րտ Թույլ  
տր ված  
սխալ ներ

Ինք նաս տուգ ման  
ար դյուն քում չն կատ ված 
սխալ նե րի քա նակ

Կա տար ված  
աշ խա տան քի 
գնա հա տում

Վ. Վարդանյան 3 սխալ 1 8

Ս. Սիմոնյան 5 սխալ 1 8

Պ. Պողոսյան 7 սխալ 0 9
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Ա ռա ջին ա շա կեր տը, որ աշ խա տան քում 3 ուղ ղագ րա կան 
սխալ է կա տա րել և ինք նաս տուգ ման ար դյուն քում չի նկա տել 
1 սխալ, ստա նում է 8 մի ա վո ր։ Ա շա կեր տը, որը կա տա րել է 5 
սխալ և ինք նաս տուգ ման ար դյուն քում չի նկա տել 1ը, կր կին 
ստա նում է 8 մի ա վո ր։ Իսկ եր րորդ ա շա կեր տը, որը կա տա րել է 
7 ուղ ղագ րա կան սխալ, սա կայն ինք նաս տուգ ման ար դյուն
քում ցու ցա բե րել է մեծ ու շադ րու թյուն և գտել է իր բո լոր սխալ
նե րը, ստա նում է 9 մի ա վո ր։ 

Օ րի նա կում կի րառ ված գնա հատ ման չա փա նի շը պայ մա նա
կան է, և ինչ պես ար դեն նշ վել է, պե տք է կա ռուց վի ու սու ցիչ
ա շա կե րտ հա մա տեղ պայ մա նա վոր վա ծու թյան վրա հի մն ված 
չա փա նիշ նե րի վրա․ հա րկ է նշել, որ այս օ րի նա կը ար դյու նա
վետ չի լի նի այն պա րա գայում, երբ նպա տա կը ա շա կեր տի 
ունե ցած նախ նա կան գի տե լիք նե րի մա կար դա կը ստու գե լն 
ու գնա հա տե լն է։ Այս ճա նա պար հով ու սու ցի չը գնա հա տում է 
ա շա կեր տի՝ սե փա կան սխալ նե րի վրա տա րած աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյու նը, իսկ ա շա կեր տը զար գաց նում է ուշադ
րու թյան կե նտ րո նա ցու մը, հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում ևս 
մեկ ան գամ առնչ վե լու կա նոն նե րին և սո վո րե լու դրա նք իր 
տե քս տի հետ հա մե մա տու թյան ըն թաց քում, ի վեր ջո զար գաց
նում է սե փա կան սխալ նե րը քն նե լու ան գին կա րո ղու թյու նը ։

 Փաս տա ցի նկա տե լի է, որ գնա հա տե լով սո վո րո ղի ինք նա դի
տար կու մը՝ մի ան շա նակ կա րե լի է խթա նել նրա ինք նու րույն 
ու սում նա ռու թյու նը, ինչն էլ մի ան շա նակ դրա կա նո րեն է ան
դրա դառ նում ու սում նա ռու թյան ո րա կի վրա և ակն հայ տո րեն 
լու ծում է նաև դպ րո ցում սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան 
ա մե նաակ նա ռու պատ ճառ նե րից մե կի՝ գնա հատ ման հետ 
կապ ված խն դի րը ։



7. 
ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ  
ԵՎ ՊԱՏԻԺ
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 Հայտ նի է, որ ի րե նց աշ խա տան քում ու սու ցիչ նե րը բա վա կա
նին հա ճախ են կի րա ռում պատ ժի և խրա խու սան քի մի շարք 
ե ղա նակ նե ր։ Դժ վար է պատ կե րաց նել մի կր թա կան մո դել, 
ո րում այս եր կու բա ղադ րիչ նե րը որ ևէ դեր չու նեն, և, հետ ևա
բար, ան ժխ տե լի է նաև դրա նց ազ դե ցու թյու նը հա վա սա րու
թյան խնդ րի վրա։ Դա րեր ի վեր պա տի ժն ու խրա խու սան քը 
կի րառ վել են ոչ մի այն դպ րոց նե րում, այլև հա սա րա կա կան 
կյան քի կար գա վոր ման ո լո րտ նե րում։ Ան հեր քե լի է այն հան
գա ման քը, որ դպ րո ցա կան տա րի քը մար դու գի տակ ցու թյան, 
հա սա րա կա կան ու քա ղա քա ցի ա կան կեր պա րի ձևա վոր ման 
կար ևո րա գույն շր ջան նե րից է, և դեռ դպ րո ցում կի րառ վող 
պատ ժի ու խրա խու սան քի ձևե րը շատ ա ռում նե րով ո րո շիչ են 
դառ նում նրա վար քի, ան հա տա կա նու թյան, ար ժե հա մա կար
գի ձևա վոր ման հա մա ր։

 Կար ևոր է նախ հաս կա նալ, թե ինչ նպա տա կով են կի րառ վում 
և/ կամ կա րող են կի րառ վել այս եր ևույթ նե րը, ինչ գոր ծա ռույթ 
ու նեն, ինչ խն դիր ներ են լու ծում և ինչ խն դիր ներ կա րող են 
ա ռա ջաց նե լ։ 
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Ա շա կեր տը, օ րի նակ, խրա խուս վում է, երբ՝ 

ակ տիվ մաս նակ ցում է դա սին,

 լավ է կա տա րում տր ված հա նձ նա րա րու թյուն նե րը,

 լավ սեր տում է նյու թը,

 պատ շաճ վա րք է դրս ևո րում դա սա րա նում և այլն։

 Միև նույն ժա մա նակ, պատ ժի ձևեր են կի րառ վում, երբ ա շա
կեր տը ՝

 չի կա տա րում տր ված հա նձ նա րա րու թյուն նե րը, 

ան հար գե լի բա ցա կայու թյուն ներ է գրան ցում,

ցր ված է դա սի ըն թաց քում,

 խան գա րում է դա սը կամ դրս ևո րում է ոչ պատ շաճ վար
քա գիծ դա սըն կեր նե րի նկատ մա մբ և այլն։

 Հայաս տա նյան հան րա կր թու թյան մեջ դեռ շա րու նակ վում են 
կիրառվել խո րհր դային շր ջա նի պատ ժի այն պի սի ե ղա նակ ներ, 
ինչ պի սիք են նա խազ գու շա ցու մը, նկա տո ղու թյու նը, նա խա
տին քը, հան րային ա մո թան քը, ծայ րա հեղ դեպ քում նաև դա
սե րից կամ դպ րո ցից հե ռաց նե լը և այլն։

 Կար ևոր է հաս կա նալ, որ պա տի ժը կա րող է դրա կան ազ
դել այն դեպ քում, երբ ա շա կեր տը հաս կա նում է, թե ին չի 
հա մար են ի րեն պատ ժում, և պա տի ժը հա մա րում է ար
դա րա ցի․ կար ևոր պայ ման է, որ պա տի ժը չու ղե կց վի ու
սուց չի կամ ա շա կե րտ նե րի կող մից հի շա չա րու թյա մբ, և 
ա շա կեր տի հետ պահ պան վեն դրա կան հա րա բե րու թյուն
նե ր։

 Թե՛ պատ ժի, թե՛ խրա խու սան քի պա րա գայում ա ռաջ նային 
ազ դե ցիկ գոր ծոն է ու սուց չի հե ղի նա կու թյու նը։ Հայտ նի է, որ 
ման կա վար ժա կան մի շարք տե սու թյուն ներ հեն վում են ու
սուց չի հե ղի նա կու թյան գոր ծո նի վրա։ Տա րի քային հո գե բա
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նու թյու նից բխում է, որ ա տամ նա փո խու թյան շր ջա նից ի վեր 
(մո տա վո րա պես 7 տա րե կան (ՀՀում հա մա պա տաս խան է 
2րդ դա սա րա նին)) ե րե խան սո վո րում է հե ղի նա կու թյուն ու նե
ցող ու սուց չին ըն դօ րի նա կե լու մի ջո ցո վ։ Հե ղի նա կու թյան գոր
ծո նը ա շա կեր տի հա մար ո րո շիչ է, օ րի նակ, պատ ժի ար դա րա
ցի ու թյու նը ըն դու նե լու հա մա ր։ Ու սու ցի չը, ո րը չի կա րո ղա ցել 
բա վա կա նա չափ հե ղի նա կու թյուն ձե ռք բե րել դա սա րա նում, 
ան  խու  սա  փե  լի ո րեն բախ վում է ման կա վար ժա կան հնար նե
րի (այդ թվում և խրա խու սան քի ու պատ ժի) ոչ ար դյու նա վետ, 
հա ճախ բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի։ Օ րի նա կ՝ պա տի ժը ու
սուց չի կող մից, ո րի հան դեպ ա շա կե րտ նե րը ոչ մի ան շա նակ 
վե րա բեր մունք ու նեն, կա րող է՝

ս տեղ ծել կո նֆ լիկ տային ի րա վի ճակ,

 հան գեց նել ու սու ցիչդա սա րան հա րա բե րու թյան ան կայու
նու թյան, 

ազ դել ա շա կեր տի կր թու թյան մո տի վա ցի այի վրա. 

է մո ցի ո նալ պո ռթ կում ա ռա ջաց նել պա տժ վող ա շա կեր տի 
մոտ և այլն:

Ոչ բո լոր ի րա վի ճակ նե րում նոր մե րի խախ տու մը պե տք է 
հան գեց նի պատ ժի։ Ա վե լին, ա շա կեր տը եր բեք չպե տք է 
պա տժ վի իր ան կա րո ղու թյան հա մա ր։ Շվեյ ցա րա ցի ման
կա վա րժ Յ․Հ․ Պես տա լոց ցի ն15 նշում է, որ ո չի նչ այն քան 
բար կու թյուն և ան բա վա րար վա ծու թյուն չի ա ռա ջաց նում 
ե րե խայի մոտ, որ քան այն, որ նրան պատ ժում են չի մա ցու
թյա ն՝ որ պես մեղ քի հա մա ր։

 Պա տի ժը ազ դե ցիկ մե թոդ է։ Ու սուց չի՝ պատ ժի հար ցում թույլ 
տված սխա լը ան հա մե մատ ա վե լի դժ վար է ուղ ղել, քան յու

15. Свободная энциклопедия, Песталоцци И. Г., https://bit.ly/3hrQtzj։ 
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րա քան չյուր այլ պա րա գայում։ Այդ իսկ պատ ճա ռով չի կա րե լի 
շտա պել պատ ժի կի րառ ման հար ցում այն քան ժա մա նակ, քա
նի դեռ չկա վս տա հու թյուն պատ ժի ար դա րա ցի ու թյան և ար
դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյա լ։ Ե րե խա նե րը ար դա րու թյան 
սուր զգա ցում ու նեն, և պե տք է հաշ վի առ նել, որ միև նույն 
ա րար քի հա մար մի ա շա կեր տին խի ստ, իսկ մյու սին ա վե լի 
մեղմ պատ ժե լը կա րող է խն դիր ներ ա ռա ջաց նե լ՝ լուրջ հար ված 
հա սց նե լով ու սուց չի հե ղի նա կու թյա նը ։

 Չի կա րե լի պն դել որ ևէ ընդ հա նուր պատ ժի ձև, քա նի որ յու րա
քան չյուր ա րա րք մի շտ ան հա տա կան է և կախ ված այն բա նից, 
թե ով է ա րար քի հե ղի նա կը, ինչ պայ ման նե րում է այն կա տար
վել, որոնք են պատ ճառ նե րը, որ դր դել են ա շա կեր տին կա տա
րե լու տվ յալ ա րար քը։ Պա տի ժը և պատ ժի խս տու թյան մա կար
դա կը պե տք է տար բեր լի նե ն։

 Հա ճախ են այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ ա շա կե րտ նե րը նկա տո
ղու թյուն են ստա նում ըստ ի րե նց սե ռային տար բե րու թյան 
(օր․՝ «աղջ կան հա րիր վա րք դր ևո րել» և այլն)․ այս տեղ ևս 
պետք է մի շտ ել նել կո նկ րետ ե րե խայի ան հա տա կա նու թյու
նից, պետք է հաշ վի առ նել նրա առ անձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ըն տա նե կան վի ճա կն ու դաս տի ա րա կու թյու նը, ձգ տել հաս
կա նալ, թե որ քա նով է հա մա պա տաս խան ա շա կեր տի առջև 
դրվող պա հան ջը իր ու նա կու թյուն նե րի ն։

 Պատ ժի կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րից է նպա տա կը։ Պատ ժի 
նպա տա կը պե տք է խո րա պես մտած ված լի նի ու սուց չի կող
մից յու րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում։ Ա շա կեր տի հո գե կա նի 
ձևա վոր ման վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չթող նե լու հա
մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել պա տժ վո ղի

 տա րի քը,

 խա ռն ված քը, բնա վո րու թյու նը և ան հա տա կան այլ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ,
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 ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի 
մա կար դա կը,

 դա սա րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կը և դա սա
րա նում ին տե գր ված լի նե լու մա կար դա կը,

 հա սա կա կից նե րի վե րա բեր մուն քը, 

ու սու ցիչա շա կե րտ փոխ հա րա բե րու թուն նե րի բնույ թը: 

Առ հա սա րակ կար ևոր է, որ պատ ժի՝ որ պես ման կա վար ժա
կան մե թո դի նպա տա կը բա ցա սա կան ա րա րք նե րը, սո վո րու
թյուն ներն ու բնա վո րու թյան գծե րը չե զո քաց նե լուն ուղղ ված 
լի նե լուց վե րա փոխ վի դրա կան հատ կու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
խթան մա ն։

 Շատ հա ճախ պատ ժին նա խոր դում են կո նֆ լիկ տային ի րա
վի ճակ ներ, ին չը կա րող է ազ դել ոչ մի այն ա շա կեր տի, այլև 
ու սուց չի նյար դա հո գե բա նա կան կայու նու թյան վրա, սա կայն 
ու սու ցի չը որ ևէ պա րա գայում չպե տք է կո րց նի ներ քին հա
վա սա րա կշ ռու թյու նը, պա տի ժը որ ևէ պա րա գայում չպե տք է 
վե րած վի ու սուց չի վրե ժի։ Պե տք է դաս տի ա րա կել մի հա մոզ
մունք, հա մա ձայն ո րի ա շա կեր տը պա տժ վում է իր իսկ օգ տի 
հա մար, և որ պես զի դա ի րոք այդ պես լի նի, պե տք է մշ տա պես 
հաշ վի առ նել ման կա վար ժու թյու նից հայտ նի այն դրույ թը, ըստ 
ո րի ու սու ցի չը եր բեք չի բար կա նում, բայց հա ճախ ցույց է տա
լիս բար կու թյուն։

 Պա տի ժը պա հան ջում է ման կա վար ժա կան գրա գի տու թյուն, 
տա րի քային հո գե բա նու թյան լավ ի մա ցու թյուն: Այս հա մա
տե քս տում ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ մի այն պատ ժե լով 
խն դի րն ամ բող ջա պես չի կա րող լուծ վե լ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով 
պա տի ժը կի րառ վում է մի այն ման կա վար ժա կան և դաս տի ա
րակ չա կան այլ մե թոդ նե րի հա մա խմ բի մե ջ։
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Պատ ժի՝ որ պես դպ րո ցա կան նե րի գոր ծու նե ու թյան կար

գա վոր ման մի ջո ցի կար ևոր ա ռա նձ նա հատ կու թյունն է, որ 

այն պե տք է կի րա ռել հնա րա վո րի նս հազ վա դե պ՝ ի հա մե

մատ ման կա վար ժա կան այլ մե թոդ նե րի։ 

 
Ա շա կեր տի հետ աշ խա տե լու ա ռա վել ար դյու նա վետ ճա նա
պարհ է նրա ա րա րք նե րի խրա խու սու մը։ Ե րե խայի հա մար 
ան ցան կա լի է ոչ մի այն այն, որ նրա վրա բար կա նում են, այլև 
այն, որ նրան չեն գո վում, չեն գնա հա տում և չեն ա ջակ ցում։ 
Մե ծա հա սա կի կող մից ա ջակ ցու թյուն զգա լը թե՛ տար րա կան 
դպ րո ցի ա շա կե րտ նե րին և թե՛ դե ռա հաս նե րին հնա րա վո րու
թյուն և ուժ է տա լիս զար գա նա լու նույ նի սկ այն ժա մա նակ, երբ 
նրանց մոտ որ ևէ բան չի ստաց վում։ Այն օգ նում է ա շա կեր տին 
վս տա հե լու մե ծին, վե րապ րե լու նրա դրա կան, բա րի վե րա բեր
մուն քը իր հան դե պ։ Դա կա րող է լի նել մեկ ժպիտ, ու շադ րու
թյան մեկ դի պուկ նշան, խո սք այն մա սին, որ ու սու ցի չը հա վա
տում է նրա ու ժե րի ն։

 Մի շարք խն դիր ներ կապ ված են այն բա նի հետ, որ ե րե խան 
պար զա պես չի կա րո ղա նում կա տա րել մե ծե րի պա հա նջ նե րը։ 
Դպ րոց նե րում ի րա վի ճա կը ար դեն բա զում տա րի ներ այն պի
սին է, որ պա հա նջ նե րը մեծ մա սա մբ հա մա պա տաս խա նեց
ված չեն ա շա կեր տի կա րո ղու թյուն նե րին, և պա տիժ ներն այս 
պա րա գայում հա ճախ կրկ նա կի ա նար դար են։ Մի կող մի ց՝ մե
ծա հա սակ ներն ի րե նք են ստեղ ծում այն պայ ման նե րը, ո րոն
ցում ե րե խա նե րի ու դե ռա հաս նե րի հա մար դժ վար է կողմ նո
րոշ վել, մյուս կող մի ց՝ նրա նք պա տժ վում են ան հա ջո ղու թյուն
նե րի հա մա ր։ Երբ այդ ի րա վի ճա կը շա րու նա կա կան է դառ նում, 
ին չը, ցա վոք, հա ճախ է տե սա նե լի, ա պա պար բե րա բար նկա
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տե լի են դառ նում դեպ քեր, երբ ա շա կեր տը ար դեն չի հա վա
տում իր ու ժե րին, դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հա րու մը հա մա
րում է ան հնա րին, ինքն ի րեն խո ցե լի է զգում։ Շատ ծնող նե րի 
և ման կա վա րժ նե րի ծա նոթ է այն ի րա վի ճա կը, երբ ե րե խային 
խնդ րում են որ ևէ բան ա նել, իսկ նա նա խա պես, ա ռա նց փորձ 
ա նե լու պա տաս խա նում է, որ ին քը չի կա րո ղա նա։ Ի րա կա
նում նա չի կա րող ի մա նա լ՝ ին քը կկա րո ղա նա, թե ոչ, սա կայն 
ի սկզբա նե ար դեն վս տահ չէ իր ու ժե րի վրա։ Խրա խու սան քը 
ա մե նաազ դե ցիկ մի ջո ցն է այս տե սակ խն դիր նե րից խու սա փե
լու հա մա ր։ Այս տեղ կար ևոր է մի շտ հի շել, որ դպ րո ցա կան տա
րի քում մա րդն ան ցնում է ինք նագ նա հա տա կա նի, սե փա կան 
ու ժե րի հան դեպ վս տա հու թյան ձևա վոր ման մի քա նի հո գե
բա նա կան փու լե ր։ Ու սուց չի տե ղին, ճի շտ ու դի պուկ խրա խու
սան քը միտ ված է ա շա կեր տի կայուն ինք նագ նա հա տա կա նի 
ձևա վոր մա նը։ Անհ րա ժե շտ է սո վո րել նկա տել ու խրա խու սել 
հատ կա պես այն բա նե րը, ո րո նց կա տար ման հա մար ա շա
կերտն ի րա կա նում մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում, թե պետ ար
տա քուստ դա կա րող է ան նշան մի բան թվա լ։

 Պե տք է հաշ վի առ նել նաև այն վտան գը, որ խրա խու սան քը կա
րող է վե րած վել ա շա կեր տի սո վո րե լու մի ակ դր դա պատ ճա ռի։ 
Նման խն դիր չա ռա ջաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ խրա
խու սան քը լի նի չա փա վոր և տե ղի ն։ Ու սու ցի չը պե տք է հնա
րա վո րի սահ ման նե րում ծա նո թա նա ա շա կեր տի ըն տա նի քում 
տի րող մթ նո լոր տին և դաս տի ա րա կու թյան ձևե րին, ո րոնք կի
րա ռում են ծնող նե րը։ Ա շա կեր տը, ո րին չա փից շատ են մո տի
վաց նում « լավ սո վո րե լու դեպ քում սպաս վող պա րգև նե րով», 
կա րիք ու նի գի տակ ցե լու կր թու թյու նը որ պես ինքն իր նպա
տակ (ինչ պես ձևա կեր պել է գեր մա նա ցի փի լի սո փա Գա դա մե
րը)16 սկզ բուն քի կար ևո րու թյու նը։ 

16. Гадамер Х.Г. Истина и метод. м. 1988. стр.53 
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Ի նչ պես խրա խու սան քի, այն պես էլ պատ ժի պա րա գայում 
բա զում խն դիր ներ ա ռա ջա նում են գոր ծըն թա ցի մե խա նի կա
կան դառ նա լու պատ ճա ռո վ։ Դա այն է, երբ պատ ժի ու խրա
խու սան քի ձևե րը կրկն վում են շատ հա ճախ և միև նույն ձևո վ։ 
Այդ պա րա գայում դրա նք կո րց նում են ի րե նց դրա կան նշա նա
կու թյու նը, ա շա կեր տը հո գե բա նա կան պատ նեշ է ձևա վո րում 
դրա նց հան դեպ ու ըն դու նում սո վո րա կա նի պե ս։ 

Տա րած ված օ րի նակ է, երբ ու սու ցի չը դա սա րա նում լսե լի լինե
լու հա մար բա րձ րաց նում է ձայ նը և աս տի ճա նա բար դա դա րձ
նում սո վո րու թյուն։ Հեշ տու թյա մբ կա րե լի է նկատել, որ ձայ նը 
բա րձ րաց նե լն ազ դում է ա ռա ջին, երկ րորդ, գուցե եր րորդ ան
գամ ա նը նդ մեջ, բայց ժա մա նա կի ըն թաց քում սո վո րա կան է 
դառ նում դա սա րա նի հա մար, և ու սու ցի չը ար դեն լսե լի լի նե
լու հա մար ստիպ ված է լի նում բղա վե լ։ Նույն կե րպ մե խա նի
կա կան և ա նար դյու նա վետ են դառ նում պա տի ժն ու խրա
խու սան քը։ Նման խնդ րից խու սա փե լու հա մար կար ևոր է, որ 
ուսու ցի չը մշ տա պես իր ըն կալ ման մեջ կեն դա նի պա հի ա շա
կեր տի կեր պա րը, օ րի նա կ՝ պատ րա ստ լի նի հա ջո րդ վայր կյա
նին որ ևէ լավ բա նի հա մար խրա խու սե լու ա շա կեր տին, ո րին 
քիչ ա ռաջ նկա տո ղու թյուն է ա րել ա նու շադ րու թյան հա մա ր։ 
Այս նուրբ դր վագ նե րը ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ա շա
կեր տի հե տա գա ողջ կր թա կան գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման 
վրա, ե թե պա տի ժն ու խրա խու սան քը հա վա սա րա կշռ ված և 
ու սուց չի կող մից խո րա պես գի տա կց ված հա րա բե րու թյան 
մեջ են լի նում։ 

Ու սուց չին եր բեք չպե տք է լքի այն գի տակ ցու թյու նը, որ պատ
ժի յու րա քան չյուր ձև, խրա խու սող յու րա քան չյուր խո սք և այլ 
մի ջոց հզոր ազ դե ցու թյուն է ու նե նում դպ րո ցում ձևա վոր վող 
մար դու ան հա տա կա նու թյան և ա պա գայում՝ հա սա րա կա կան 
գի տակ ցու թյան վրա։ 



8. 
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԸ  
ԻԲՐԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ԽՈՉԸՆԴՈՏ
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 Հա ղոր դակ ցա կան այս դա րա շր ջա նում շր ջա կա մի ջա վայ րի 
և մա րդ կա նց մա սին ան փո փոխ պատ կե րա ցում ներ ու նե նա
լը կար ևոր է՝ խու սա փե լու հա մար միև նույն մար դուն և կամ 
երևույ թը ա մեն ան գամ նո րո վի ճա նա չե լու ան հրա ժեշ տու թյու
նի ց։ Սա կայն այդ պատ կե րա ցում նե րը, հա ճախ կա րծ րա նա լով, 
ճա կա տագ րա կան են դառ նում մար դու զար գաց ման գոր ծըն
թա ցում՝ թող նե լով ի րե նց բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը։ Այդ
պի սի « կա րծր պատ կե րա ցում ներ» կամ կա րծ րա տի պեր կա
րե լի է գտ նել ա մե նուր։ Կա րծ րա տի պե րը սո վո րա բար ան նկատ 
տա րած վում են մեր ա ռօ րյա, ան ձնա կան և մաս նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ու նե նում են ծա վա լային տար
բեր ընդ գր կում։ Օ րի նա կ՝ կա րող են լի նել ազ գե րի, մշա կույ թի, 
դա րա շր ջա նի և այլ բա նե րի վե րա բե րյալ կա րծ րա տի պե ր։ Լի
նում են նաև սե փա կան ան ձի, այլ մա րդ կա նց, եր ևույթ նե րի և 
հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին կա րծ րա տի պե ր։  

« Կա րծ րա տիպ» հաս կա ցու թյու նը լայն շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
դրել ա մե րի կա ցի լրագ րող և քա ղա քա կան մեկ նա բան Ո ւոլ թեր 
Լիփ մե նը իր « Հա սա րա կա կան կար ծիք» աշ խա տու թյան մե ջ։ 
Ըստ Լիփ մե նի՝ կա րծ րա տի պե րի ստե ղծ ման նա խադ րյալ է հա
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մար վում ճա նա չո ղա կան ջան քեր խնայե լու մի տու մը, իսկ մյուս 
կող մից նրա նք օգ նում են պահ պա նե լու խմ բային ար ժեք նե րը։ 
Ա մեն դեպ քում հս տակ է, որ կա րծ րա տի պե րը բա ցա սա կան 
դեր ու նեն ճա նա չո ղու թյան մեջ, դե մո տի վաց նում են հե տա
զո տո ղին, կոտ րում ու սում նա տեն չու թյու նը և աշ խար հը ճա
նա չե լու բնա կան պա հան ջը։ Խորհրդային Միության վա  րած 
քաղաքականությունը, ինչպես նաև դրան հաջորդած կրթա
կանհա սա րա կական մոդելների վերարտադրումը, ի թիվս այլ 
պատ ճառ նե րի, հանգեցրել են  հարց բարձրացնելու հան դեպ 
հի վան դա գին զգուշավորության, ինչը մասամբ պահ պան վել է 
մինչ այսօր, արհեստական կերպով ներմուծել ու պար տա դրել է 
իր կարծրատիպերը, տաբուներ դրել տարբեր ոլորտների վրա՝ 
վնա սե լով հասարակական գիտակցությունն ու մշակույթը: 
Կա ր ծ րա տի պե րից զուրկ չէ ոչ մի հա սա րա կու թյուն, սա կայն 
կա րծ րա տի պային մտա ծո ղու թյա մբ ապ րող հա սա րա կու թյան 
մեջ դժ վար է պատ կե րաց նել մի ջա նձ նային ա ռո ղջ հա րա բե
րու թյուն ներ, ճկուն ու բաց մշա կույթ և, հետ ևա բար, ո րա կյալ 
կր թու թյուն։ Դպ րո ցա կան կր թու թյու նը, լի նե լով ճա նա չո ղա
կան ճա նա պար հի սկի զբ և ան ձի ձևա վոր ման կար ևոր փուլ, 
պե տք է հնա րա վո րի նս զե րծ մնա կա րծ րա տի պե րի ց։ Այդ հա
մա տե քս տում հա րկ է ընդ հան րաց նել նա խո րդ գլուխ նե րում 
նշ ված դրույթ նե րը՝ հա վե լե լով թե մային առնչ վող ևս մի քա նի 
դրույթ, որոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով կապ ու նեն 
կա րծ րա տի պային մտա ծո ղու թյան հետ և պե տք է բա ցառ վեն 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։ 

Ս տո րև ներ կայաց նե նք ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ո րոշ հիմ նա րար սկզ բունք ներ.

 Նախ և ա ռաջ հաշ վի առ նե լով, որ ման կա վար ժու թյու նը 
թերևս բար դա գույն և ա մե նա պա տաս խա նա տու մաս նա գի
տությունն է, հա րկ է ըն դու նել, որ ման կա վար ժու թյա մբ զբաղ
վե լը գի տա կից ո րո շում պի տի լի նի, ո րի մո տի վա ցի ան ե րե
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խային օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու պատ րաս տա կա մու թյունն է 
(ազ նիվ չէ պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու
թյան կար ևո րու թյու նը հաշ վի չառ նե լո վ՝ ման կա վար ժու թյա մբ 
զբաղ վե լը)։

 ՉԻ ԿԱ ՐԵ ԼԻ 

1. Ե րե խային դի տել որ պես սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րով մե կի, պի տա
կա վո րել նրա ն՝ ան տե սե լով զարգաց
ման հնա րա վո րու թյունն ու այդ գոր ծում 
ուսուց չի կար ևո րու թյունը ։

2. Հի մն վե լով սո սկ տե սա կան գի տե լի քի և գո րծ նա կան ա պա
ցույց նե րի բա ցա կայու թյան վրա՝ մե ղադ րել ե րե խայի ն։ 
Հար կա վոր է ճա նա չել ա մեն ե րե խայի ա ռա նձ նա հատ կու
թյու նը ու հաշ վի առ նել այն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում։

3. Զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով ե րե խա նե րի 
սո ցի ա լա կա նաց ման կար ևո րու թյու նը թե րագ նա հա տել և 
չհա մա րել նրանց հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դա մ։ 

4. Հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել ե րե խա նե րի որ ևէ 
խմ բի՝ ան տե սե լով մյուս նե րի ն։ Բո լոր ե րե խա նե րը պե տք է 
հա մա չափ ու շադ րու թյան ար ժա նա նան ու սուց չի կող մի ց։ 

5. Ան տե սել դա սա մի ջոց նե րի կար ևո րու թյու նը։ Մի ա սին խա
ղա լով ե րե խա նե րը նույն պես սո վո րում են և սո ցի ա լա կա
նաց վում։ Պե տք է նաև վե րա հս կել ար տա դա սա րա նային 
կր թու թյու նը դպ րո ցում։

6. Ու շադ րու թյուն չդա րձ նել ե րե խա նե րի մի ջև ձևա վոր վող 
հա րա բե րու թյուն նե րին, կո նֆ լի կտ նե րին, չվե րա հս կել կամ 
չմի ջամ տել դրա նց։ Դա կա րող է հան գեց նել նրան, որ թե
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թև կո նֆ լիկ տը բա ցա սա կան զար գա ցում ներ ու նե նա, և 
գրա նց վեն բու լի ին գի դեպ քե ր։ 

7. Ճն շել ե րե խայի զգաց մունք նե րի ար տա հայ տու մը, սահ
մա նա փա կել չձ ևա վոր ված դիր քո րոշ ման ներ կայա ցու մը։ 
Անհ րա ժե շտ է սխալ վե լու հնա րա վո րու թյուն տալ յու րա
քան չյուր ա շա կեր տի և նր բան կա տո րեն ուղ ղել նրա սխա
լը, որ պես զի հե տա գայում նրան չծաղ րեն ըն կեր ներն ու 
հա մա դա սա րան ցի նե րը։ 

8. Սե փա կան կա րծ րա տի պե րը պար տադ րել ե րե խա նե րին, 
օ րի նա կ՝ աղ ջիկ նե րին ա սե լ՝ ա պա գա տնային տն տե սու հի, 
և սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը « մոր կեր պա րի» վե րա
բե րյալ պար տադ րել նրանց։

9. Գնա հա տա կա նով սահ մա նա փա կել ե րե խայի ու սում նա
կան հե տա քրք րու թյու նը. « ծույ լիկ», «ե րե քի ե րե խա», 
« հար  վա ծային», « գե րա զան ցիկ»․ սրա նք պի տա կա վո
րում ներ են, որոնք հիմ քից կոտ րում են թե՛ մո տի վա ցի ան, 
թե՛ հե տա քրք րա սի րու թյու նը ։

10. Ա ռաջ նո րդ վել ե րե խա նե րի մա սին ու նե ցած կա րծ րա տի
պային ձևա կեր պում նե րո վ։ «Այ սօր վա ե րե խա նե րը չեն 
սի րում սո վո րել», « Սո վո րո ղը կսո վո րի, չսո վո րո ղը չի սո
վո րի» և նմա նա տիպ պատ կե րա ցում նե րը խան գա րում են 
ու սուց չին ա մեն ե րե խայի դի տար կել որ պես ան հա տա
կա նու թյուն և ընդ հան րա պես ար ժե զր կում են սե փա կան 
գոր ծի հան դեպ վե րա բեր մուն քը: 

11.   Զր կել ա շա կեր տին ինք նու րույն ու սում նա ռու թյա նը նպաս
տող գոր ծու նե ու թյան հնա րա վո րու թյու նի ց։ Բնա կան է, 
որ յու րա քան չյուր ա շա կե րտ իր կա տա րած աշ խա տան
քի մա սին ու նի որ ևէ (թե կուզ և թե րի) պատ կե րա ցում, և 
ինչոր կե րպ գնա հա տե լով նրա աշ խա տան քը՝ ու սու ցի չը 
ան պայ մա նո րեն բախ վում է նրա ինք նագ նա հա տա կա
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նին, դրա հա մար հար կա վոր է, որ գնա հա տու մը լի նի հնա
րա վո րի նս բազ մա կող մա նի՝ նե րա ռե լով հատ կա պես ինքն 
ի րեն գնա հա տե լու ար դյու նա վետ տար բե րա կը։ 

12. Վտան գել ա շա կեր տի հետ դրա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ 
Պատ ժի տե սա կը պե տք է հնա րա վո րի նս հա մա պա տաս
խան լի նի ա շա կեր տի ա րար քի ծան րու թյա նը. բա ցի նրա
նից, որ ա շա կեր տը պե տք է հաս կա նա, թե ին չի հա մար է 
պա տժ վում, նա չպե տք է կո րց նի վս տա հու թյու նը պատ
ժո ղի հան դեպ, չպե տք է չա րա նա և տևա կան ժա մա նակ 
պահ պա նի ու սուց չի հան դեպ վատ տրա մա դր վա ծու թյու
նը։ Նույ նը վե րա բե րում է ու սուց չի ն։

13. Թույլ տալ, որ ա շա կե րտու սու ցիչ հա րա բե րու թյուն նե րը 
վե րած վեն ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի։ Այս տեղ 
սահ մա նը չա փա զա նց նուրբ է, քան զի ջե րմ հա րա բե րու
թյուն նե րը ակն հայ տո րեն դրա կան են ազ դում դա սապ րո
ցե սի վրա, սա կայն դա այն պա րա գայում, երբ ա շա կեր տը 
ու սուց չին ըն կա լում է որ պես ա վագ ըն կեր և կաս կա ծի 
տակ չի դնում նրա հե ղի նա կու թյու նը։ Հե ղի նա կու թյան 
գոր ծո նը չա փա զա նց կար ևոր է կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
հա ջո ղու թյան հա մա ր։ 

14. Ա շա կեր տին պատ ժել ան կա րո ղու թյան հա մա ր։ Այս կե
տը ա ռա ջին հայաց քից նույ նի սկ պար զա բան ման կա րիք 
չու նի, սա կայն չա փա զա նց շատ ենք ա կա նա տես լի նում 
նմա նօ րի նակ « դաս տի ա րա կու թյան», երբ ա շա կեր տի վրա 
բղա վե լով փոր ձում են, օ րի նակ, մա թե մա տի կա սո վո րեց
նե լ։ Սա հան գեց նում է բա զում հո գե բա նա կան բար դույթ
նե րի և գո րծ նա կա նում ա նար դյու նա վետ է։ 

15. Խախ տել հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բուն քը 
դա սապ րո ցե սի ժա մա նա կ։ Մի մի ջա վայ րում, որ տեղ կան 
պի տա կա վո րում ներ, հա մակ րե լի ա շա կե րտ ներ և այլն, 
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չեն կա րող լի նել ա ռո ղջ հա րա բե րու թյուն ներ և ար դյու նա
վետ կր թու թյուն։ Այդ իսկ պատ ճա ռով կար ևոր է, որ նախ 
և ա ռաջ կր թու թյան մեջ հա վա սա րու թյու նը (հաշ վի առ նե
լով ա մեն ե րե խայի յու րա հատ կու թյու նը) որ պես հի մք դի
տա րկ վի, և պահ պան վեն ար դա րու թյան կա նոն նե րը: 

16. Մր ցակ ցային դաշ տի ստեղ ծու մը հա մա րել կր թու թյան 
կազ մա կե րպ ման հիմ նա կան ե ղա նա կ։ Ա ռո ղջ մր ցակ ցու
թյու նը մե թո դա կան ա ռու մով նպաս տում է կր թա կան բա
րե լա վում նե րի ա պա հով մա նը, սա կայն «ու րի շից ա վե լի 
լավ սո վո րե լը» չպե տք է լի նի ա շա կեր տի գլ խա վոր մո տի
վա ցի ան սո վո րե լի ս։ 

17. Ձևա վո րել ե րե խա նե րի մոտ « հա ջո ղակ», «ան հա ջո
ղակ» կեր պա րային բա ժա նու մը՝ ել նե լով մր ցակ ցու թյան 
սկզբուն քի ց։ Եր կու դեպ քում էլ հե տա գայում կա րող են 
ա ռա ջա նալ սթ րե սա կայու նու թյան հետ կապ ված խն դիր
ներ և տար բեր ի րա վի ճակ նե րի հաղ թա հար ման բար դու
թյուն նե ր։ 

Ամ փո փե լով ասենք, որ թվար կում նե րը կա րե լի է ան վե րջ շա
րու նա կել, քան զի քն նա րկ ման նյու թը վե րա բե րում է ա մե նա
խնդ րա հա րույց և բազ մա շե րտ մո տե ցում պա հան ջող ո լոր տի ն։ 
Մի բան հս տակ կա րե լի է փաս տել, որ ցան կա ցած գոր ծու նե ու
թյան հիմ քում ե թե դր վում են սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան 
և ար դա րու թյան սկզ բունք նե րը, ինք նա բե րա բար նա խա
նշվում են ա մե նաար դյու նա վետ ու ղի նե րը:

 




