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Ներկա տպագրությունը ֆինանսավորել է Եվրոպական Միությունը «Ներդրումներ  
մարդկանց մեջ» ծրագրի (Համագործակցության միջոցները զարգացման ոլորտում), 
բարիդրացիականության միջոցների և Արևելյան գործընկերության Մշակութային 
ծրագրերի շրջանակներում:

Ներկա ուսումնական-մեթոդական համալիրը ստեղծվել է «Ընդհանուր 
պատմություն: Մշակութային երկխոսություն» միջազգային ծրագրի շրջանակներում 
2012–2015 թթ. Պատմություն դասավանդողների Եվրոպական ասոցիացիաների 
միության (ԵՎՐՈԿԼԻՈ) համագործակցության շնորհիվ, որին մասնակցել են 
Հայաստանի պատմություն դասավանդողների ասոցիացիան, պատմություն 
դասավանդողների համաուկրաինական ասոցիացիան՝ «Նովա Դոբա», Վրաստանի 
պատմություն դասավանդողների ասոցիացիան, Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ազգային ասոցիացիան (ԱՆՏԻՄ), Ադրբեջանի պատմություն 
դասավանդողների հասարակական միավորումը:

Ձեռնարկում օգտագործվել են նյութեր պետական և մասնավոր արխիվներից, որոնք 
ազատ և հասանելի են:

Գլխավոր խմբագիր՝ Յուլյա Կուշներևա

Գրախոս՝ Վիմ վան Մերուս

Ծրագրի համակարգողներ՝ Սթիվեն Սթիգերս, Այսել Հոջաևա

Ներկա տպագրության բովանդակությունը հանդիսանում է ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի պատասխանատվության 
առարկա և ոչ մի հանգամանքում չի կարող քննարկվել որպես Եվրոպական Միության 
դիրքորոշումն արտահայտող հրապարակում:
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Այս ձեռնարկը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ուսուցիչների, 

համալսարանական դասախոսների և գիտնականների համագործակցության արդյունք է և 
իրականացվել է Եվրոկլիոյի՝ Պատմություն դասավանդողների ասոցիացիաների եվրոպական 
միավորման և նախագծի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների 
աջակցության շնորհիվ: 

Գիրքը վկայությունն է այն իրողության, որ տարբեր մշակույթներ կրող մարդիկ միասին, հաշվի 
չառնելով սահմանները, կարող են աշխատել մշակույթի ուսումնասիրության և դասավանդման 
գործընթացում նորարարական մոտեցումներ ներդնելու ուղղությամբ: 

Ճանապարհը, որ մեզ բերեց այստեղ, հեշտ չէր: Գիրքը լույս չէր տեսնի, եթե չլիներ 
խմբագրական թիմի, մոդուլների հեղինակների, նախագծի համակարգողների, ձևավորողի 
և թարգմանիչների աշխատասիրությունը և իհարկե, Եվրոպական Միության ֆինանսական 
աջակցությունը: Ավելի քան քսան երկիր ներկայացնող և ավելի քան հարյուր մարդ է իր նպաստը 
բերել այս գրքի ստեղծմանը, ինչի համար մենք չափազանց երախտապարտ ենք նրանց1:

Գրքի ստեղծման գործընթացն իր մեջ ներառում է կրթական մոդուլների փոխադարձ 
խմբագրումը, փորձարկումը, ուսուցումն ու եզրափակիչ խմբագրումը: Դասերի ընթացքում 
կրթական գործունեության մեթոդաբանությունը մշակվել է նախագծի մասնակից երկրների 
դասավանդողների կողմից: Նրանց աջակցել են արտասահմանյան ուսուցանողներն ու 
վերապատրաստողները, ովքեր հեղինակների հետ միասին կիսել են իրենց մտահղացումներն 
ու փորձը: Շնորհիվ այդ ամենի, մոդուլի հեղինակները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ 
կրթության որակի բարձրացման տարբեր գաղափարների հետ, որոնք էլ իրենց կիրառությունն 
են գտել ներկայացված նյութերում: 

Նախագծի դժվարին փորձություններից մեկը մասնակիցների լեզուների բազմազանությունն 
էր: Մեր ամենից հաջողվածը որոշումն, անշուշտ, ռուսերենը որպես նախագծի աշխատանքային 
լեզու ընտրելն էր: Մեր թիմի անդամները, ովքեր տիրապետում էին ռուսերենին և նախագծի 
անդամ-պետությունների լեզուներին, օգնեցին մեզ ոչ միայն վերստուգել ազգային լեզուներով 
կատարված թարգմանությունները, այլև համապատասխանեցնել դրանք ռուսերեն լեզվով 
կատարված շարադրանքի հետ: 

Իհարկե, այս գիրքը չի կարող ընդգրկել նախագծի մասնակից պետությունների, առավել ևս 
ողջ Սևծովյան տարածաշրջանի մշակույթի և պատմության բոլոր էջերը: Կրթական մոդուլների 
հեղինակներն իրենք են ընտրել թեմաները, աղբյուրներն ու աշխատանքի մեթոդիկան, ուստի և 
իրենք պատասխանատու են ներկայացրած մոդուլների բովանդակության ու տեղեկատվության 
հավաստիության համար: 

Գիրքը միասնական դարձնելու և այն դասավանդողների ու սովորողների կարիքներին 
համապատասխանեցնելու նպատակով խմբագրական թիմը մեծ աշխատանք է կատարել 
նյութերի հստակեցման ու հարստացման ուղղությամբ: Ընդունված այն որոշումը, համաձայն 
որի, կատարված աշխատանքը պետք է կիրառելի լինի նախագծի անդամ բոլոր երկրներում, 
հնարվոր է եղել իրականացնել բազմաթիվ բանավեճերի արդյունքում, հատկապես, երբ 
հարցը վերաբերում էր մոդուլներում գործածվող հասացություններին ու եզրույթներին: 
Ուստի, հակասական տեղեկատվության դեպքերում, փոխադարձ համաձայնության հասնելու 
նպատակով, մենք դիմել ենք անկախ մասնագետների խորհրդատվությանը, գործընթացին 
մասնակից դարձնելով նաև հեղինակներին և խմբագիրներին: 

Ձեռնարկի հետ աշխատելու մեթոդական ցուցումները մեր կողմից մշակվել են մեկ 
նպատակով՝ հիմնվելով աղբյուրների տվյալների վրա սովորողների մոտ զարգացնել 
քննական մտածողությունը և ինքնուրույն դատողությունների հանգելու կարողությունը: Այս 
երաշխավորությունները սովորողներին միաժամանակ տալիս են ավանդական դասագրքերից 
տարբեր մոտեցումներով սովորելու հմտություն: Իսկ որպեսզի ուսուցման ողջ գործընթացը 
հետաքրքիր լինի սովորողների համար, գրքի կրթական մոդուլներում օգտագործվել են նաև 
ակտիվ մեթոդներ: Շատ մեթոդներ ներկայացված են ուսուցչի ձեռնարկում: 

Հուսով ենք, որ այս ձեռնարկը սովորողներին կօգնի մշակույթների ողջ խճանկարն 
ուսումնասիրելու գործընթացում ու նոր կարողություններ ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև 
կօգնի բոլոր դասավանդողներին՝ կրթական նոր մոտեցումներ կիրառելու խնդրում, կրթական 
գործընթացը կհարստացնի նոր թեմաներով, որոնք այդքան անհրաժեշտ են ներկայիս 
սովորողներին: 

Շնորհակալություն այս գիրքն օգտագործելու համար: 

Սթիվեն Սթիգերս և Այսել Հոջաևա

1	 Ցուցակը	տես	էջ	4:

Ներածություն
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

Մեր ծրագիրը անհնար կլիներ, առանց այս մարդկանց 
մասնակցության*:1

Գլխավոր խմբագիր՝ Յուլյա Կուշներևա:

Թողարկող խմբագիր՝ Իրինա Կոստյուկ:

Ձևավորող՝ Օլգա Բորիսենկո:

Միջազգային խմբագիրներ՝ Իրինա Կոստյուկ, Դզինտրա Լիեպինյա և Ելենե 
Մեջմարիաշվիլի:

Ազգային խմբագիրներ՝ Ֆուադ Աղաև, Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ալեքսանդր Կոզորոգ, 
Նիկոլ Մարգարյան, Պավել Չերբուշկա:

Ծրագրի համակարգողներ՝ Սթիվեն Սթիգերս, Այսել Հոջաևա:

Ազգային համակարգողներ՝ Քերիմ Աբիդի, Ռաուֆ Ռաջաբով (Ադրբեջան), Հայկազ 
Հովհաննիսյան, Մխիթար Գաբրիելյան (Հայաստան), Նանա Ցիխիսթավի, Ամիրան 
Ջամագիձե (Վրաստան), Սերժիու Մուստացէ, Թիմուր Լուկին (Մոլդովա), Պոլինա 
Վերբիցկայա, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա (Ուկրաինա):

Հեղինակներ՝ Վագիֆ Աբասով, Գյուլնարա Աբիդի, Ֆուադ Աղաև, Այդին Ասլանով, Կարեն 
Բայրամյան, Վերա Բիլան, Եղիսաբեթ Բուսխրիկաձե, Մխիթար Գաբրիելյան, Նատալյա 
Գոլոսովա, Լյուդմիլա Գուրսկայա, Անժելա Զյամա, Սամիրա Իսկանդերովա, Բեսիկ 
Լորդկիպանիձե, Արտակ Խաչատրյան, Ռուզաննա Ծատուրյան, Լելա Կակաշվիլի, 
Վարվառա Կիպեր, Օլգա Կովալևսկայա, Ալեքսանդր Կոզորոգ, Հայկազ Հովհաննիսյան, 
Լիլյա Հովհաննիսյան, Լյուդմիլա Մարես, Միքայել Մալխասյան, Նիկոլ Մարգարյան, 
Նատալյա Մարկուս, Լյուբա Մելնիկ, Մադոնա Միկելաձե, Օքսանա Միխեևա, Նուգզար 
Մոլաշվիլի, Անժելա Մուշենկո, Ռոդիկա Նաստաս, Նոդար Շոշիաշվիլի, Պավել 
Չերբուշկա, Ամիրան Ջամագիձե, Օթար Ջանելիձե, Նազմին Ջաֆարովա, Նարմին 
Ռաջաբովա, Վերա Սահակյան, Լուչիա Սավա, Պոլինա Վերբիցկայա, Վերա Վրաբիե, 
Տատյանա Ցիգանու, Հրանտ Օհանյան, Եկատերինա Օդաժիու:

Համահեղինակներ՝ Ֆուադ Աղաև, Ալեքսանդր Կոզորոգ, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա:

Նյութերը տրամադրել են՝ Արզու Աբասովան, Լալի Պիրցխվալավան:

Աջակցող խումբ՝ Իրինա Կոստյուկ, Յուլյա Կուշներևա, Մարե Օյյա, Օլգա Պեդան-
Սլեպուխինա, Դին Սմարթ, Ցիրա Չիկվարիձե, Թամարա Էդելման:

Մարզիչներ՝ Սեմիհ Աթեկին, Իրինա Գագոնաի, Բոյանա Դույկովիչ-Բլագոևիչ, Գուլսեն 
Թուրալ, Կլաուդիա Լենց, Յուլյա Կուշներևա, Կերոլ Կապիտցե, Օլգա Կովալևսկայա, 
Ալեքսանդր Կոզորոգ, Հուսեին Կոկսալ, Իրինա Կոստյուկ, Սեդա Մելքումյան, Մադոնա 
Միքելաձե, Օքսանա Միխեևա, Ռիչարդ Մակ Ֆան, Իգոր Յովանովիչ, Ցիրա Չիկվաիձե, 
Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա, Ամիրան Ջամագիձե, Դին Սմարթ, Ինեկե Վելդխուիզ-
Մեեսթեր, Պոլինա Վերբիցկայա, Նանա Ցիխիսթավի, Բեննի Քրիստենսեն, Մարե Օյյա:

Բառարանի հեղինակներ՝ Ֆուադ Աղաև, Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ալեքսանդր Կոզորոգ, 
Նիկոլ Մարգարյան, Պավել Չերբուշկա: 

Ուղեցույցերը պատրաստել են՝.
 Ադրբեջանի համար՝ Ֆուադ Աղաևը, Հայաստանի համար՝ Նիկոլ Մարգարյանը, 

*	Ներկայացվում	է	ըստ	այբբենական	կարգի:
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԾՐԱԳՐԻ	ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ	ՄԱՍԻՆ

Վրաստանի համար՝ Բեսիկ Լորդկիպանիձեն, Մոլդովայի համար՝ Պավել 
Չերբուշկան, Ուկրաինայի համար՝ Ալեքսանդր Կոզորոգը:

Քարտեզները կազմել են՝ Դիմիտրի Իսաևը (էջ. 30; էջ. 218), Ալեքս Կախնիաշվիլին, 
Մանանա Շեքիլաձեն:

Թարգմանիչներ՝.
Ադրբեջաներեն լեզու՝ Նազմին Ջաֆարովա, հայերեն լեզու՝ Մարինե Վարդանյան, 

վրացերեն լեզու՝ Մանանա Չիկվաիձե և Մարիկա Կվեսելավա, ռումիներեն լեզու՝ 
Պավել Չերբուշկա և Լյուբա Պետրենկո, ուկրաներեն լեզու՝ Օքսանա Միխևա:

Հրատարակության թարգմանությունը իրենց ազգային լեզուներով վերանայել են՝.

Ադրբեջան՝ Ֆուադ Աղաև և Ռաուֆ Ռաջաբով:

Հայաստան՝ Մխիթար Գաբրիելյան, Հայկազ Հովհաննիսյան, Նիկոլ Մարգարյան՝ 
նյութեր ուսուցիչների համար (մոդուլներ «Լիպովանները անցյալի և ներկայի 
միջև», «Գերմանացի գաղութաբնակները Ադրբեջանում ХІХ–ХХ դդ. սկզբին» 
և «Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության 
ուսումնասիրության աղբյուր»):

Վրաստան՝ Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ելենե Մեջմարիաշվիլի, Նանա Ցիխիսթավի:

Մոլդովա՝ Պավել Չերբուշկա:

Ուկրաինա՝ Ալեքսանդր Կոզորոգ, Իրինա Կոստյուկ:

Գրախոս՝ Վիմ վան Մերուս:

Կառավարող խորհուրդ՝ Օլեքսանդրա Գնատյուկ, Ստեփան Իխրիգ, Քեյթ Լապխեմ, Յոկե 
վան դեր Լեու-Ռոոդ, Նինո Կիխգուրաձե, Մաթիաս Կլինգենբերգ, Օկտավիան Տիցու:

Տեսողական աղբյուրները տրամադրել են՝ Գուրգեն Բախշեցյանը, Թելման 
Իբրահիմովը, Լուկաշ Ջեջիչ Կրոցը, Մարիոն Կոոբը, Յարոսլավ Կոչերգինը, Յուրի 
Մեչիտովը, Քրիստինե Չեչետոն, Մոնիկա Պիկսիովան, Գուենայ Ռաջիմլին, Ռոբերտ 
Ռանգեն, Բրյուս Ռիվը, Ռուսլան Սալիխովը, Օլեգ Սիդորենկոն, Անդրեյ Վելիչկոն, 
Ռիտա Վիլլաերտը, Ալեքսանդր Վիլհելմը, Դենիս Տոպալը, Պավել Շուբերտը, Սերոի 
Օուրիշանը, Մարինա Ֆիլիպովան:

Ստաժորներ — ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի ասիստենտներ՝ Փիթեր Բաեթեն, Իրիս Դիյկկստերխուիս, 
Գայ Կունեթ, Իվան Մարկովիչ, Սվեն Մյորսդոֆ, Քրիստինա Պոպեսկու, Ֆրանչեսկա 
Սատիգնա:

Հաշվետվությունները կազմել են՝ Պատրիկ Բարքերը, Բլանդին Սմիլանսկին:

 Հեղինակների, համահեղինակների, համակարգողների, խմբագիրների, մենեջերների, 
քարտեզ ձևավորողների և բոլոր նրանք, ովքեր նյութեր են տրամադրել, 
կենսագրական տեղեկությունները կարելի է գտնել այս գրքի վերջում:
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 Այսել Հոջաևա, Սթիվեն Սթիգերս  3

 ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ և ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՇԽԱՏԵԼ ՁԵՌՆԱՐԿՈՎ  
 Իրինա Կոստյուկ, Յուլյա Կուշներևա,   
 Դզինտրա Լիեպինյա, Ելենե Մեջմարիաշվիլի  8

 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  
 Ձեռնարկի թեմաները Հայաստանում հասարակական-հումանիտար  
 հոսքի առարկաների ուսուցման մեջ   12

 Բաժին     І     ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 17

 նչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը  
 Ֆուադ Աղաև, Նարմին Ռաջաբովա  19

 Քաղաքը որպես բազմազանության հայելի: Թբիլիսին   
և նրա բնակիչները XIX դ. — XX դ. սկզբին  
 Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Նուգզար Մոլաշվիլի 22

 Գերմանացի վերաբնակներն Ադրբեջանում XIXդ. — XXդ. Սկզբին   
 Գյուլնարա Աբիդի, Այդին Ասլանով 25

 Մշակույթների երկխոսությունը և մշակութային ժառանգությունը   
 Պոլինա Վերբիցկայա 29

 Ազգային ժառանգության տեղը համաշխարհային մշակույթի մեջ   
(հայ ժողովրդի նվաճումների օրինակով)   
 Հայկազ Հովհաննիսյան, Հրանտ Օհանյան 32

 Անդրկովկասյան սեմինարիա    
 Ֆուադ Աղաև 37

 Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության   
ուսումնասիրության աղբյուր    
 Նիկոլ Մարգարյան   45

 Պատմությունը և մշակույթը հիշողության մեջ և հուշարձաններում   
 Կարեն Բայրամյան, Լիլյա Հովհաննիսյան  49

 Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական գործունեությունը ժամանակի և 
մշակույթի խաչմերուկում   
 Ամիրան Ջամագիձե 53

 Ինքնությունը բազմամշակութային հասարակության պայմաններում   
 Օլգա Կովալևսկայա, Լյուդմիլա Մալես, Օքսանա Միխեևա 

 Բաժին   ІІ   ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 57
 Սուրբ Ծննդի և Նոր տարվա տոների անսովոր ճակատագիրը XIX–XX դդ.   

սկզբին      
 Եղիսաբեթ Բուսխրիկաձե, Ամիրան Ջամագիձե 59

 Ժամանակների երկխոսությունը փողոցների և հրապարակների  
անվանումներում   
 Օթար Ջանելիձե, Նոդար Շոշիաշվիլի  67

 Ինչպես «Կինը» դարձավ «ընկեր»...   
 Մադոնա Միքելաձե  71

 Ստալինի հիշատակը և հուշարձանները    
 Լելա Կակաշվիլի, Բեսիկ Լորդկիպանիձե  75
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Բովանդակություն

 Գեղեցիկ լռություն. հուշարձանը ժամանակի և մշակույթների խաչմերուկում 
  Օքսանա Միխեևա, Օլգա Կովալևսկայա 79

 Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» 
 քարոզչության մեջ   
 Նատալյա Մարկուս, Օքսանա Միխեևա  82

 Խորհրդային երիտասարդության միջմշակութային շփումները   
 Ալեքսանդրա Կոզորոգ, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա 86

 Մայիսի 1-ի տոնը և հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները   
XX դարում   
 Վերա Բալան, Լուչիա Սավա 91

 Միասնություն և բազմազանություն  
 Վերա Վրաբիե, Լյուբա Մելնիկ 95

 Հանգուցային արժեքները և փոփոխությունները հասարակության մեջ   
 Ռոդիկա Բոլգար, Լյուդմիլա Գուրսկայա 98

 Բաժին  ІІІ  ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԿՅԱՆՔԸ 101

 Նորը ավանդական կենցաղում  
 Ֆուադ Աղաև, Նարմին Ռաջաբովա 103

 Բաքվի նավթը և մշակույթը   
 Սամիրա Իսկենդերովա 106

 Մահմեդական կինը ընտանիքում և հասրակությունում XX դարի սկզբին   
(ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի նյութերի)  
 Վագիֆ Աբասով, Նազմին Ջաֆարովա 111

 Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի երկրի պատմության մեջ   
 Վարվառա Կիպեր, Եկատերինա Օդաժիու, Տատյանա Ցիգանու  115

 Լիպովաններ. անցյալի և ապագայի միջև   
 Անժելա Զյամա, Անժելա Մուշենկո 118

 Միջմշակութային ամուսնությունը XX-XXI դդ.   
 Նատալյա Գոլոսովա, Լյուդմիլա Մալես 121

 Սահմանային առևտուրը և ազգամիջյան շփումները   
 Մխիթար Գաբիրելյան 124

 Ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան և նրա ազդեցությունը  
հասարակության վրա    
 Պավել Չերբուշկա 127

 Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքը   
 Ռուզաննա Ծատուրյան, Արտակ Խաչատրյան 132

 Ժամանակակից քաղաքը որպես մշակույթների խաչմերուկ և տարածք  
միջմշակութային երկխոսության համար   
 Հայկազ Հովհաննիսյան, Միքայել Մալխասյան, Վերա Սահակյան 136

 ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՇԽԱՏԵԼ ՏԱՐԲԵՐ ՏԻՊԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ   
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ  
 Մադոնա Միքելաձե, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա 139

 ԻՆՉՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԴԱՐՁՆԵԼ ԱՎԵԼԻ ԱԿՏԻՎ  
 Մադոնա Միքելաձե, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա 145

 «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 156
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ և ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՇԽԱՏԵԼ ՁԵՌՆԱՐԿՈՎ

Հագելի գործընկերներ,

Ձեր ձեռքերում է եզակի ուսումնամեթոդական փաթեթ, որը ստեղծվել է Պատմություն 
դասավանդողների եվրոպական «Եվրոկլիո» ասոցիացիայի՝ «Ընդհանուր պատմություն: 
Մշակութային երկխոսություններ» նախագծում ընդգրկված մասնագետների 
միջազգային մեծ թիմի ջանքերով: Այս փաթեթը ներառում է սովորողների համար 
նախատեսված ձեռնարկ և մանկավարժների համար նախատեսված մեթոդական 
ուղեցույց-երաշխավորություններ: 

Ուսումնական ձեռնարկի նպատակն է ցույց տալ մշակութային, պատմական 
և քաղաքացիական կրթության հնարավորությունները Սևծովան տարածաշրջանի 
երկրների մշակույթին և մշակութային փոխակերպումներին վերաբերող թեմաների 
օգնությամբ: Այն տարածաշրջանի, որը միավորված է ոչ միայն աշխարհագրորեն, 
այլ պատմության բազմաթիվ ընդհանուր դրվագներով: Ձեռնարկի երեք բաժինները 
վերաբերում են համապատասխանաբար մշակութային ժառանգության, մշակույթի 
և քաղաքականության փոխազդեցությունների, ինչպես նաև առօրեականության և 
ընտանեկան հարաբերությունների փոփոխությունների արդիական հիմնախնդիրներին՝ 
հասարակական-քաղաքական և մշակութային փոխազդեցությունների ակտիվ 
գործընթացների ընթացքում: Ձեռնարկը ներառում է հիմնականում XIX-XX դդ. 
վերաբերյալ թեմաներ, չնայած որ անուղղակիորեն հնարավոր են ինչպես ավելի վաղ 
պատմական շրջափուլերի, այնպես էլ մեր օրերի ուսումնասիրությունները:

Առանձնահատկությունները

«Մշակութի խաչմերուկ» ձեռնարկը շարունակում է Եվրոկլիոյի և պատմություն 
դասավանդողների ազգային ասոցիացիաների համագործակցության արդյունքում 
ստեղծված համանման ձեռնարկների ավանդույթները: Սա նշանակում է, որ 
բովանդակությունը կառուցվում է ոչ թե հեղինակային տեքստի, պատումի միջոցով, 
այլ պատմական աղբյուրների տարբեր տիպերի օգտագործման ճանապարհով: 
Ձեռնարկն ուղղված է քննական մտածողության, հաղորդակցության հմտությունների 
զարգացմանը, հետաքրքասիրության ու անցյալի հանդեպ համալիր վերաբերունք 
ունենալու կարողությունների ու ունակությունների խրախուսմանը: Սովորողների 
համար նախատեսված նյութերը ամենևին նպատակ չունեն անգիր անել և մտապահել 
սովորածը: Գիտելիքի ստացումն ու հմտությունների յուրացումը տեղի է ունենում բուն 
աշխատանքի ընթացքում, առանձին թեմատիկ հարցախմբերում ներառված աղբյուրների 
օգնությամբ, խմբային և զույգերով աշխատանքի ընթացքում՝ կազմակերպվող 
քննարկումների միջոցով: 

Ձեռնարկի կառուցվածքը

Առաջարկվող ձեռնարկը, որը կրում է «Մշակույթների խաչմերուկ. Սևծովյան 
տարածաշրջանի երկրները և հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները 
XIX-XX դարերում» վերնագիրը, կազմված է երկու առանձին բաժիններից՝ ուսումնական 
ձեռնարկ, որը նախատեսված է դասարանում սովորողների աշխատանքի համար 
և ուսուցչի ձեռնարկ: Այս երկու ձեռնարկների նյութերը խմբավորված են երեք 
բաժիններում՝ «Մշակութային ժառանգություն», «Քաղաքականություն և մշակույթ» և 
«Ընտանիք և ամենօրյա կյանք, առօրեականություն»: Յուրաքանչյուր բաժին սկսվում 
է սովորողներին ուղղված համառոտ ներածությամբ և տվյալ բաժնում ներառված 
կրթական մոդուլների բանալի հարցերի թվարկմամբ: 
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Ինչի՞	համար	և	ինչպե՞ս	աշխատել	ձեռնարկով

Սովորողների ձեռնարկն ունի նաև բառարան:
Ուսուցչի համար նախատեսված ձեռնարկում ներկայացվում են դասավանդողի 

աշխատանքի մեթոդների նկարագրությունը, տարբեր տիպի աղբյուրների վերլուծության 
կանոնները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր կրթական մոդուլի հետ աշխատելու 
երաշխիքները՝ ըստ հիմնական քայլերի: Նյութերի առավել արդյունավետ գործածումն 
ապահովելու նպատակով նախագծին մասնակից յուրաքանչյուր երկրի համար կազմվել 
է կրթական մոդուլների և տվյալ երկրի կրթական ծրագրերի համապատասխանության 
կողմնորոշիչ-ուղղորդիչներ: 

ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

Մոդուլի կառուցվածքը

Յուրաքանչյուր կրթական մոդուլ կազմված է թեմայի և հանգուցային հարցի 
առանցքի շուրջ: Աղբյուրներն ընտրված են այնպես, որ սովորողը դասի ավարտին 
կարողանա պատասխանել գլխավոր՝ հանգուցային հարցին: 

Մոդուլի ներսում նյութերը խմբավորված են թեմատիկ հարցախմբերի մեջ: 
Յուրաքանչյուր հարցախումբ բովանդակության մի հատված կամ նյութ է՝ նախատեսված 
խմբերում զուգահեռ աշխատանքի համար: Հարցախմբի ներսում հարցերը և 
առաջադրանքներն արդեն խմբավորված են այնպես, որ հեշտացվի աղբյուրների 
վերլուծության1 և հեղինակների կողմից առաջադրված բովանդակության ընկալման 
գործընթացը:

Հարցերը և առաջադրանքները նյութի ներկայացման այս սկզբունքի դեպքում 
ունեն համակարգաստեղծ բնույթ և հանդես են գալիս որպես բովանդակության առանցք: 
Ընտրված են տարբեր բնույթ ունեցող հարցեր և առաջադրանքներ. տեղեկատվությունը 
դուրս բերելու, տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը համեմատելու, 
փակ իմաստը որոնելու, աղբյուրների «լեզուն» վերլուծելու, աղբյուրներից ստացված 
տեղեկատվության հիման վրա սեփական ընկալումները կառուցելու համար և այլն: 
Առաջադրանքների կատարումն ու պատասխանների քննարկումը նախատեսված 
են հեղինակների և խմբագիրների կողմից՝ տարբեր մանկավարժական հնարքների 
կիրառմամբ. համալիր— աստիճանական ուսումնասիրություն՝ հարց հարցի ետևից, 
զուգահեռ ուսումնասիրություն ընդհանուր հարցով, սակայն նույն հանգուցային հարցին 
հանգելով, ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների կիրառում և այլն2.

Հղումներ

Ձեռնարկի յուրահատկություններից է նաև տեղեկատվության մատուցման եղանակը: 
Թե՛ դասավանդողները և թե՛ սովորողները ուշադրություն պետք է դարձնեն հատկապես 
աղբյուրագիտական բնույթի հղումների վրա: Կարևոր է սովորողների միջավայրում 
ձևավորել այն մտայնությունը, որ ցանկացած աղբյուր միաժամանակ կարող է լինել 
նաև պատմական: Ներկայումս գոյություն ունեցող կարգի համաձայն իրականացված 
հղումները՝ լինեն դրանք տպագիր աղբյուրներ թե էլեկտրոնային ռեսուրս, ծրագրային 
թիմի կարծիքով, պետք է նպաստեն հեղինակային իրավունքի հարգմանը: Բացի այդ, 
սովորողներն իրենք կարող են ստուգել աղբյուրներում ներկայացված տեղեկատվության 
հավաստիությունը:

Բացի աղբյուրների հղումներից, էջի վերջում տրվում են նաև բացատրական 
հղումներ. հիմնականում այնպիսի բառերի համար, որոնց ընկալումը կարևոր է՝ տեքստը 
ընթերցելու ու վերլուծելու տեսնակյունից: Ավելորդ չէ նշել, որ այս հղումները կարող են 
լինել ինչպես ակնհայտ ու բավարար, այնպես էլ անբավարար՝ սովորողների տարբեր 

1	 Աղբյուրների	 տարբեր	 խմբերի	 վերլուծության	 ընդհանուր	 կանոնները	 շարադրված	 են	 «Ինչպես	
աշխատել	պատմական	աղբյուրների	տարբեր	տեսակների	հետ	բաժնում»:

2	 Մեթոդների	նկարագրությունը	տես	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»:
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

խմբերի համար: Դասավանդողը ցանկացած պարագայում պետք է պատրաստ լինի 
բացատրել այն բառերը, որոնք այդպես էլ անհասկանալի մնացին դասարանի մի մասի 
համար:

Բառարան

Տարբեր կրթական մոդուլներում հանդիպող և կրկնվող բառերը, որոնք գունավոր 
ընդգծված են տեքստում, իրենց բացատրությունն են ստացել ձեռնարկի վերջում 
ներկայացված բառարանում:

ՁԵՌՆԱՐԿ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ
Ուղեցույց

Ուղեցույցը թույլ է տալիս ուսուցիչներին կողմնորոշվելու, թե հատկապես որտեղ և 
որ առարկայի կամ թեմայի ուսումնասիրության ժամանակ կարելի է օգտագործել ներկա 
ձեռնարկի նյութերը: Ռուսերեն լեզվով հրատարակության մեջ ներկայացված են ծրագրին 
մասնակից բոլոր երկրների ուղեցույցները, իսկ ազգային հրատարակություններում՝ 
միայն ազգային ծրագրերին համապատասխանող ուղեցույցը: 

Ուղեցույցում ուսումնական ձեռնարկի բոլոր թեմաները բաժանված են հումանիտար-
հասարակագիտական ցիկլի առարկաների միջև, որոնք նախատեսված են յուրաքանչյուր 
երկրի ուսումնական ծրագրերում: Որպես կանոն, այնտեղ ցույց են տրված հայրենի 
երկրի և համաշխարհային պատմության, հասարակագիտության և քաղաքացիական 
կրթության, գեղարվեստական մշակույթի դասընթացները, որոնք ուսուցիչներին 
հնարավորություն են տալիս այդ թեմաներն օգտագործել արտադասարանական 
պարապմունքների ընթացքում: 

Ներդասարանական մեթոդական առաջարկներ

Յուրաքանչյուր մոդուլի ուսումնասիրության ժամանակ ներկայացված 
առաջարկությունների սկզբում ուսուցչի համար որոշակիացվել է սովորողների տարիքը, 
մոդուլի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ ժամանակը, պարապմունքի նպատակը 
և նախատեսվող կրթական արդյունքները: Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն 
հանգամանքի վրա, որ նախատեսվող կրթական այդ արդյունքները ծրագրավորվել 
են՝ հաշվի առնելով սովորողների անհատական ճանաչողական ունակությունները/ողջ 
դասարանի համար, սովորողների մեծ մասի համար և վերջապես, նրանց համար, ովքեր 
պատրաստ են ձեռք բերել ավելի խորը գիտելիքներ և ունակություններ/: Թեպետ, 
գնահատման գործընթացները և չափանիշները յուրաքանչյուր երկրում տարբեր են, 
սակայն ուսուցիչը յուրաքանչյուր պարագայում և հատկապես գնահատման ժամանակ 
պետք է հաշվի առնի ներկայացվող պահանջները և նախատեսվող կրթական 
արդյունքների առանձնահատկությունները առանձին վերցրած յուրաքանչյուր մոդուլի 
համար:

Մոդուլի ուսումնասիրության համար առանձնացված ժամանակը խիստ նախնական 
է և շատ դեպքերում այն նախատեսվել է ժամանակի որոշ ավելցուկով: Սակայն 
կարևոր է նաև, որ ուսուցիչն ինքը որոշի յուրաքանչյուր խմբի սովորողների կրթական 
առանձնահատկությունները, որոնց հետ պետք է քննարկեն այս կամ այն մոդուլը, ուստի 
սեփական նախաձեռնությամբ պետք է որոշի պարապմունքի այս կամ այն փուլում 
ուսումնառության համար անհրաժեշտ ժամանակը:

Ուսուցչի համար առանձնացված մեթոդական առաջարկներում նաև ցույց է տրված 
դասասենյակի նախապատրաստման կազմակերպական առանձնահատկությունները, 
եթե նախատեսված է ընդհանուր քննարկմամբ խմբակային աշխատանք, բանավեճեր, 
խմբային շնորհանդեսներ և այլն: 
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Ինչի՞	համար	և	ինչպե՞ս	աշխատել	ձեռնարկով

Ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի նաև լրացուցիչ աղբյուրների ցանկի 
վրա՝ սովորողներին ավելի խորը գիտելիքներ հաղորդելու համար: Քանի որ ծրագրի 
շրջանակում աշխատանքային լեզու է ընտրվել ռուսերենը, ապա առաջարկվող 
գրականության գերակշիռ մասը, բնականաբար, ռուսերեն լեզվով է. սակայն 
անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստական փուլում առանձին վերցրած 
յուրաքանչյուր թեմայի համար ուսուցիչը կարող է առաջարկել նաև հայրենի կամ այլ 
լեզվով տեղեկատվական աղբյուրներ: 

Ձեռնարկում յուրաքանչյուր մոդուլի ուսումնասիրման համար տրված են նաև 
ընդհանուր առաջարկություններ, որոնց ընթերցումը ուսուցչին կօգնի կողմնորոշվել 
մոդուլի բովանդակային իմաստների յուրացման խնդրում:

Հարկ է նաև ուշադրությամբ ծանոթանալ այսպես կոչված հարցախմբերի 
և մոտիվացիոն վարժությունների հետ, որոնք շարժում են սովորողների 
հետաքրքրասիությունը թեմայի հանդեպ:

Որոշ մոդուլների վերջում նախատեսված է տնային աշխատանք, որոնք պահանջում 
են լրացուցիչ ուսումնական ժամանակ, ուստի այս հարցը ևս թողնվում է յուրաքանչյյուր 
ուսուցչի հայեցողությանը:

«Ինչպես աշխատել ամենատարբեր պատմական աղբյուրների հետ» բաժինը

Ձեռնարկի գլխավոր խնդիրներից մեկը պատմական ամենտարբեր աղբյուրներից 
տեղեկատվություն ստանալու և այն հավաստիության աստիճանի գնահատելու հմտության 
զարգացումն է, ինչպես նաև հավատ չներշնչող և խեղաթյուրող տեղեկություննների 
հոսքում իրական և ճշմարիտ տեղեկությունը գտնելու հնարքներին տիրապետումը: 
«Ինչպես աշխատել ամենատարբեր պատմական աղբյուրների հետ» բաժինը իր մեջ 
ներառնում է առաջարկներ ամենատարբեր պատմական աղբյուրների հետ աշխատելու 
ընթացքում՝ սկսած տեքստայինից մինչև վիճակագրական և տեսողական բնույթի 
աղբյուրներ (լուսանկար, ծաղրանկար, պաստառ, գեղարվեստական նյութեր):

Մեթոդական առաջարկներ՝ ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների օգտագործման 
համար

Դասարանում ուսուցչի գործունեության հիմնական գրավականը դասարանային 
մենեջմենթի առանձնահատկություններին նախնական ծանոթությունն է և ուսուցման 
ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների օգտագործումը պարապմունքի ընթացքում: «Ինչպես 
աշխատանքը դարձնել ակտիվ» բաժնում մանրամասն ներկայացվում է առաջարկվող 
մեթոդների հաջորդականությունը և կոչված է օգնելու ուսուցչին՝ պարապմունքի 
ընթացքում աշխատանքը կազմակերպելու համար: Ուսուցիչը կարող է այդ «հոսքից» 
ընտրել այն մեթոդները, որը նա առավել արդյունավետ է համարում իր առջև դրված 
խնդիրները լուծելու համար:

Ցանկանում ենք Ձեզ և Ձեր աշակերտներին մեծ բավականություն և հաճույք՝  
ծրագրի նյութերի վրա աշխատելու ողջ ընթացքում:

Մաղթում ենք հաջողությու՛ն:

 Իրինա Կոստյուկ, Յուլյա Կուշներևա,  
Դզինտրա Լիեպինյա, Ելենե Մեջմարիաշվիլի
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 Մ
ոդ

ու
լի

 
հա

մա
րը

Մոդուլի անվանումը

Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի

Հայոց պատմություն Համաշխարհային 
պատմություն

Համաշխարհային 
մշակույթի 

պատմություն 
Ֆակուլտատիվներ, ընտրովի 

առարկաներ

1 Ինչու է լռում Կույսի Աշտարակը 10 դասարան: Թեմա 1:  
Համաշխարհային պատմության 
ներածություն: Պատմության 
աղբյուրները

Հնագիտություն:  
10 դասարան: Վաղ 
միջնադարի մշակույթի 
ձևավորումը 

2 Քաղաքը որպես բազմազանության 
հայելի: Թբիլիսին և նրա բնակիչները 
XIX դ.– XX դ. Սկզբին

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին  
wXX դարի սկզբին 

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Ազգը և 
պետությունը

3 Գերմանացի գաղութաբնակները 
Կովկասում XIX դ. — XX դ. սկզբին

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Ազգությունը և 
ազգայինը: Ազգային մշակույթը:

4 Մշակույթների երկխոսությունը և 
մշակութային ժառանգությունը

5 Ազգային ժառանգության տեղը 
համաշխարհային մշակույթի մեջ (հայ 
ժողովրդի նվաճումների օրինակով)

6 դասարան: Հայկական մշակույթի ոսկե 
դարը 

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին XX 
դարի սկզբին 

6 Անդրկովկասյան սեմինարիա 8 դասարան: Կրթությունը  
և գիտությունը XIX դարի երկրորդ 
կեսին XX դարի սկզբին:

7 Անձնանունները որպես 
հասարակության մշակույթի և 
պատմության ուսումնասիրության 
աղբյուր

10 դասարան: Թեմա 1: 
Համաշխարհային պատմության 
ներածություն: Պատմության 
աղբյուրները

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Էթնիկական 
չափորոշիչները:

8 Պատմությունը և մշակույթը 
հիշողության մեջ և հուշարձաններում 

6 դասարան: Հայկական մշակույթի ոսկե 
դարը 
8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին  
XX դարի սկզբին 

9 Սերգեյ Փարաջանովի 
ստեղծագործական գործունեությունը 
ժամանակի և մշակույթի խաչմերուկում

9 դասարան: Խորհրդային Հայաստանի և 
հայկական սփյուռքի մշակույթը 1945–1991 թթ.

9 դասարան: Գրականությունը  
և արվեստը արդի փուլում 

7–9 դասարան: 
Մշակույթը XX դարում

12 դասարան: Մշակութային 
զարգացման գլխավոր միտումները 
և նվաճումները

10 Ինքնությունը բազմամշակութային 
հասարակության պայմաններում

11 Սուրբ Ծննդի և Նոր տարվա տոների 
անսովոր ճակատագիրը XIX–XX դդ.

12 դասարան:  
Սոցիալիստական մշակույթը

12 Ժամանակների երկխոսությունը 
փողոցների և հրապարակների 
անվանումներում

10 դասարան: Համաշխարհային 
պատմության ներածություն: 
Պատմության աղբյուրները

13 Ինչպես «Կինը» դարձավ «ընկեր»... 
Հետհեղափոխական կնոջ կերպարը

12 դասարան:  
Սոցիալիստական մշակույթը

14 Ստալինի հիշատակը և հուշարձանները 9 դասարան: Մենիշխանական 
վարչակարգերը Եվրոպայում և 
ԽՍՀՄ-ում
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Ձեռնարկի թեմաները Հայաստանում հասարակական-հումանիտար հոսքի առարկաների ուսուցման մեջ 

 Մ
ոդ

ու
լի

 
հա

մա
րը

Մոդուլի անվանումը

Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի

Հայոց պատմություն Համաշխարհային 
պատմություն

Համաշխարհային 
մշակույթի 

պատմություն 
Ֆակուլտատիվներ, ընտրովի 

առարկաներ

1 Ինչու է լռում Կույսի Աշտարակը 10 դասարան: Թեմա 1:  
Համաշխարհային պատմության 
ներածություն: Պատմության 
աղբյուրները

Հնագիտություն:  
10 դասարան: Վաղ 
միջնադարի մշակույթի 
ձևավորումը 

2 Քաղաքը որպես բազմազանության 
հայելի: Թբիլիսին և նրա բնակիչները 
XIX դ.– XX դ. Սկզբին

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին  
wXX դարի սկզբին 

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Ազգը և 
պետությունը

3 Գերմանացի գաղութաբնակները 
Կովկասում XIX դ. — XX դ. սկզբին

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Ազգությունը և 
ազգայինը: Ազգային մշակույթը:

4 Մշակույթների երկխոսությունը և 
մշակութային ժառանգությունը

5 Ազգային ժառանգության տեղը 
համաշխարհային մշակույթի մեջ (հայ 
ժողովրդի նվաճումների օրինակով)

6 դասարան: Հայկական մշակույթի ոսկե 
դարը 

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին XX 
դարի սկզբին 

6 Անդրկովկասյան սեմինարիա 8 դասարան: Կրթությունը  
և գիտությունը XIX դարի երկրորդ 
կեսին XX դարի սկզբին:

7 Անձնանունները որպես 
հասարակության մշակույթի և 
պատմության ուսումնասիրության 
աղբյուր

10 դասարան: Թեմա 1: 
Համաշխարհային պատմության 
ներածություն: Պատմության 
աղբյուրները

Ազգագրություն.  
10 դասարան: Էթնիկական 
չափորոշիչները:

8 Պատմությունը և մշակույթը 
հիշողության մեջ և հուշարձաններում 

6 դասարան: Հայկական մշակույթի ոսկե 
դարը 
8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին  
XX դարի սկզբին 

9 Սերգեյ Փարաջանովի 
ստեղծագործական գործունեությունը 
ժամանակի և մշակույթի խաչմերուկում

9 դասարան: Խորհրդային Հայաստանի և 
հայկական սփյուռքի մշակույթը 1945–1991 թթ.

9 դասարան: Գրականությունը  
և արվեստը արդի փուլում 

7–9 դասարան: 
Մշակույթը XX դարում

12 դասարան: Մշակութային 
զարգացման գլխավոր միտումները 
և նվաճումները

10 Ինքնությունը բազմամշակութային 
հասարակության պայմաններում

11 Սուրբ Ծննդի և Նոր տարվա տոների 
անսովոր ճակատագիրը XIX–XX դդ.

12 դասարան:  
Սոցիալիստական մշակույթը

12 Ժամանակների երկխոսությունը 
փողոցների և հրապարակների 
անվանումներում

10 դասարան: Համաշխարհային 
պատմության ներածություն: 
Պատմության աղբյուրները

13 Ինչպես «Կինը» դարձավ «ընկեր»... 
Հետհեղափոխական կնոջ կերպարը

12 դասարան:  
Սոցիալիստական մշակույթը

14 Ստալինի հիշատակը և հուշարձանները 9 դասարան: Մենիշխանական 
վարչակարգերը Եվրոպայում և 
ԽՍՀՄ-ում
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 Մ
ոդ

ու
լի

 
հա

մա
րը

Մոդուլի անվանումը

Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի

Հայոց պատմություն Համաշխարհային 
պատմություն

Համաշխարհային 
մշակույթի 

պատմություն 
Ֆակուլտատիվներ, ընտրովի 

առարկաներ

15 Գեղեցիկ լռություն. հուշարձանը 
մշակույթների խաչմերուկում

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

16 "Կերպարը, խոսքը և հնչյունը  
ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների 
բարեկամության» քարոզչության մեջ

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը

17 Խորհրդային երիտասարդության 
միջմշակութային շփումները

18 Մայիսի 1 տոնը. երեկ և այսօր 12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

19 Միասնությունը և բազմազանությունը
20 Հանգուցային արժեքները և 

փոփոխությունները հասարակության 
մեջ

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

21 Նորը ավանդական կենցաղում

22 Բաքվի նավթը և մշակույթը 10 դասարան: Փոփոխություններ 
տնտեսության մեջ և սոցիալական 
կյանքում

23 Ադրբեջանցի կինը ընտանիքում և 
հասարակությունում XX դարի սկզբին 
(ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի 
նյութերի) 

24 Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի 
երկրի պատմության մեջ

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և ազգայինը: 
Ազգային մշակույթը

25 Լիպովանները անցյալի և ապագայի 
միջև

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և կրոնը

26 Միջմշակութային ամուսնությունը XX-
XXI դդ.

27 Սահմանային առևտուրը և ազգամիջյան 
շփումները

9 դասարան: Հայկական պետությունը արդի 
փուլում 

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և ազգայինը: 
Ազգային մշակույթը: 
Էթնիկական չափորոշիչները:

28 Ժամանակակից աշխատանքային 
միգրացիան և նրա ազդեցությունը 
հասարակության վրա

29 Աշխատանքային միգրացիան և 
ընտանիքը

9 դասարան: Հայկական պետությունը արդի 
փուլում 

30 Ժամանակակից քաղաքը որպես 
մշակույթների խաչմերուկ և տարածք 
միջմշակութային երկխոսության համար

12 դասարան: Մշակույթը 1945–1991 թթ.. 12 դասարան: Համաշխարհային 
զարգացման արդի 
հիմնախնդիրները:

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին 
XX դարի սկզբին 

11 դասարան: Մշակույթի 
զարգացման միտումները:
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Ձեռնարկի թեմաները Հայաստանում հասարակական-հումանիտար հոսքի առարկաների ուսուցման մեջ 

 Մ
ոդ

ու
լի

 
հա

մա
րը

Մոդուլի անվանումը

Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի Թեմաները ըստ ազգային ծրագրերի

Հայոց պատմություն Համաշխարհային 
պատմություն

Համաշխարհային 
մշակույթի 

պատմություն 
Ֆակուլտատիվներ, ընտրովի 

առարկաներ

15 Գեղեցիկ լռություն. հուշարձանը 
մշակույթների խաչմերուկում

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

16 "Կերպարը, խոսքը և հնչյունը  
ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների 
բարեկամության» քարոզչության մեջ

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը

17 Խորհրդային երիտասարդության 
միջմշակութային շփումները

18 Մայիսի 1 տոնը. երեկ և այսօր 12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

19 Միասնությունը և բազմազանությունը
20 Հանգուցային արժեքները և 

փոփոխությունները հասարակության 
մեջ

12 դասարան: Սոցիալիստական 
մշակույթը: 21-րդ դարի սկզբի 
մշակույթի զարգացման 
միտումները

21 Նորը ավանդական կենցաղում

22 Բաքվի նավթը և մշակույթը 10 դասարան: Փոփոխություններ 
տնտեսության մեջ և սոցիալական 
կյանքում

23 Ադրբեջանցի կինը ընտանիքում և 
հասարակությունում XX դարի սկզբին 
(ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի 
նյութերի) 

24 Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի 
երկրի պատմության մեջ

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և ազգայինը: 
Ազգային մշակույթը

25 Լիպովանները անցյալի և ապագայի 
միջև

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և կրոնը

26 Միջմշակութային ամուսնությունը XX-
XXI դդ.

27 Սահմանային առևտուրը և ազգամիջյան 
շփումները

9 դասարան: Հայկական պետությունը արդի 
փուլում 

Ազգագրություն. 10 դասարան: 
Ազգությունը և ազգայինը: 
Ազգային մշակույթը: 
Էթնիկական չափորոշիչները:

28 Ժամանակակից աշխատանքային 
միգրացիան և նրա ազդեցությունը 
հասարակության վրա

29 Աշխատանքային միգրացիան և 
ընտանիքը

9 դասարան: Հայկական պետությունը արդի 
փուլում 

30 Ժամանակակից քաղաքը որպես 
մշակույթների խաչմերուկ և տարածք 
միջմշակութային երկխոսության համար

12 դասարան: Մշակույթը 1945–1991 թթ.. 12 դասարան: Համաշխարհային 
զարգացման արդի 
հիմնախնդիրները:

8 դասարան: Մշակույթը XIX դարի վերջին 
XX դարի սկզբին 

11 դասարան: Մշակույթի 
զարգացման միտումները:
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Название модуля

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Բաժնի І
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«Մշակութային ժառանգություն» բաժնի հանգուցային 
հարցերը

 X Ինչու՞ մի ժողովրդի մշակութային հուշարձանը կարող է 
հետաքրքրություն ներկայացնել համաշխարհային ժառանգության 
համար:

 X Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվում քաղաքի նկարագիրը: 

 X Ի՞նչ ավանդ են բերել գերմանացիները Ադրբեջանի տնտեսական և 
մշակութային ներկապնակին:

 X Ինչպե՞ս է ընդհանուր մշակութային ժառանգության մեջ ներկայացվում 
տարբեր մշակույթների համագործակցությունը:

 X Ինչպե՞ս է ազգային մշակույթը հարստացնում համաշխարհային 
մշակութային ժառանգությունը:

 X Ինչու՞ է Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիան համարվում 
մշակութային երկխոսության խորհրդանիշ:

 X Ինչպե՞ս են անվան ընտրության մեջ արտացոլվում հասարակությունում 
և մշակույթում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

 X Ի՞նչ դեր են խաղում հուշարձանները ժողովրդի պատմության և 
մշակույթի ուսումնասիրության գործում:

 X Ինչպե՞ս է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական գործունեության 
մեջ հնչում մշակույթների երկխոսությունը:

 X Ինքնության ինչպիսի՞ ձևեր կարող է ունենալ մարդը կամ մարդկանց 
խումբը և որքանո՞վ են դրանք համահունչ առօրյա մեր շփումներին:
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Ինչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը

 X Ինչու՞ մի ժողովրդի մշակութային հուշարձանը կարող  
է հետաքրքրություն ներկայացնել համաշխարհային  

ժառանգության համար:

 f Սովորողների տարիքը 13–18 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը՝

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Ճարտարապետական կոնկրետ հուշարձանի՝ Բաքվում 
Կույսի Աշտարակի օրինակով ցույց տալ տարբեր 
ժողովուրդների ազդեցությունը մշակութային հուշարձանի 
ստեղծան գործում, որը կարող է դարձավ ազգային և 
համաշխարհային հարստություն: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչին լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Бретаницкий	Л.	С.,	Веймарн	Б.	В.	Искусство	Азербайджана	 
IV–XVIII	веков.	—	М.:	Искусство,	1976.

2. Исламов	А.	Раскрывая	тайны	Девичьей	Башни,	Часть	I.	—	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«News	Az.».	—	Հասանելիություն.	http://
www.1news.az/analytics/20101006120439420.html.

3. Виртуальный	тур	по	Девичьей	Башне.	—	Հասանելիություն.	 
http://www.icherisheher.gov.az/virtual_tur/.

4. Велиев	С.	Древний,	древний	Азербайджан.	Тайны	Девичьей	
Башни.	Зороастрийцы	—	жители	Баку?	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	
Карабах	в	документах.	—	Հասանելիություն.	http://www.karabakh-
doc.azerall.info/ru/azerpeople/ap043-3.php.

5. Насибов	Ф.	Архитектурные	особенности	Девичьей	Башни.	
Часть	1.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«Окно	в	Баку».	—	
Հասանելիություն.	http://www.window2baku.com/devbashnya21.htm.

6. Walled	City	of	Baku	with	the	Shirvanshah’s	Palace	and	Maiden	
Tower.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	UNESCO	World	Heritage.	—	 
Հասանելիություն.	http://whc.unesco.org/en/list/958//.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները: Կարող են նկարագրել Բաքվի Կույսի Աշտարակը և 
ներկայացնել նրա նշանակության մասին վարկածները:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կարող են մոդուլի աղբյուրներում ներկայացված 
տեղեկությունների հիման վրա բացատրել տարբեր 
ժողովուրդների ազդեցությունը Բաքվի Կույսի 
Աշտարակի կառուցման ընթացքում և օրինակներ բերել 
տարբեր ժողովուրդների մշակութային ժառանգության 
ընդհանրականությունից:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են վերլուծել և գնահատել ուսումնասիրողների 
պատմական վարկածների պատճառաբանվածությունը և 
արտահայտել իրենց հիմնավորված կարծիքը մշակույթների 
փոխկապակցության և երկխոսության մասին Կույսի 
Աշտարակի օրինակով, որպես համաշխարհային 
մշակութային ժառանգության հուշարձանի:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Տպագիր նյութի բավարար քանակ աշակերտների 
համար՝ խմբերում աշխատելու համար, լավ որակի 
տպագրված լուսանկարներ և տեսողական նյութեր մոդուլի 
կատարման համար (հնարավորության դեպքում տեղադրել 
ցուցադրության համար էկրան), նշումների համար թղթեր 
կամ աշխատանքային տետրեր:

Մոտիվացման առաջադրանք (10 րոպե)

Հնարավորության	 դեպքում	 ցուցադրեք	 էկրանին	 Կույսի	Աշտարակի	 լուսանկարը	
տարբեր	ժամանակներում	կամ	բաժանեք	աշակերտներին	լավ	որակի	տպագրված	1–4	
աղբյուրները:	Խնդրվում	է	չցուցադրել	լուսանկարների	տակ	եղած	տողատակերը,	որոնցում	
հիշեցումներ	կան	ժամանակաշրջանի	առումով.	թող	աշակերտներն	իրենք	որոշեն,	թե	որ	
ժամանակաշրջանի	 լուսանկար	 է:	Խնդրեք	աշակերտներին	պատասխանելու	առաջին	
հարցին	և	կատարել	երկրորդ	առաջադրանքը:	Օգնեք	սովորողներին	և	ուղղորդեք	նրանց	
աշխատանքը,	եթե	նրանք	կդժվարանան	առանձին	հարցերում:	Ուշադրություն	դարձրեք	
Աշտարակի	շուրջ	եղած	շինություններին	և	թե	ինչպես	է	փոխվել	շրջակա	շինությունների	
ճարտարապետական	ոճը:	Հարցրեք	նրանց,	թե	ինչ	մասին	է	վկայում	Աշտարակի	նման	
շինության	 այդքան	 երկար	 ժամանակ	 գոյությունը	 քաղաքի	 ընդհանուր	 նկարագրում:	
Հայտարարեք	պարապմունքի	թեման	և	հանգուցային	հարցը	(հնարավոր	է՝	հարկ	լինի	
դրանք	գրել	դասատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	վրա):

Քայլ  1  (25 րոպե)

Միավորեք	 սովորողներին	 մի	 քանի	 աշխատանքային	 խմբերի	 մեջ	 (ոչ	 ավել,	 քան	
4–5	աշակերտ	յուրաքանչյուր	խմբում)	և	բաժանեք	երկրորդ	հարցախմբի	աղբյուրները:	
Հայտարարեք	 երկրորդ	 հարցախմբի	 3-րդ	 և	 4-րդ	 աղբյուրները:	 Այդ	 աշխատանքի	
համար	 տվեք	 նրանց	 8–10	 րոպե	 ժամանակ:Առաջարկեք	 խմբերին	 ներկայացնել	
իրենց	 պատրաստած	 պատմվածքը:	 Օգտագործեք	 վիճակահանության	 սկզբունքը՝	
յուրաքանչյուր	 խումբ	 հանում	 է	 ելույթ	 ունենալու	 իր	 հերթականությունը:	 Մնացած	
աշակերտները	 պետք	 է	 լսեն	 այդ	 պատմությունները	 և	 հետո	 միայն	 լրացնեն	 այդ	
պատմությունները:	Այն	բանից	հետո,	երբ	կավարտվեն	այդ	խմբային	պատմությունները,	
աշակերտներին	առաջարկեք	դասատախտակին	կամ	մեծ	չափսի	թղթի	վրա	գրելու	4-րդ	
հարցի	պատասխանը:

Քայլ  2  (25–30 րոպե)

Բաժանեք	աշակերտներին	երրորդ	հարցախմբի	աղբյուրները:	Առաջարկեք	նրանց	
զույգերով	 պատասխանել	 5,6,	 7-րդ	 հարցերին	 (15	 րոպե)	 և	 գրել	 պատասխանները	
թղթերի	վրա	կամ	աշխատանքային	տետրակներում:	Աշխատանքի	ընթացում	համոզվեք,	
որ	աշակերտները	հասկանում	եմ	բոլոր	բառերը,	որոնք	օգտագործված	են	տեքստում:	
Անհրաժեշտության	 դեքում	 տվեք	 անհատական	 բացատրություններ	 (օրինակ,	
աստղադիտարան,	 դամբարան	 և	 այլն):	 Նախապատրաստեք	 դասատախտակին	 կամ	
մեծ	չափսի	թղթի	վրա	7-րդ	աղյուսակը:	

Խնդրեք	 սովորողներին	 հերթականությամբ	 ընդհանուր	 աղյուսակում	 կատարել	
մեկական	գրառում:	

Ընդհանուր	 խմբերով	 պատասխանեք	 5-րդ	 և	 6-րդ	 հարցերին,	 հատկապես	
ուշադրություն	 դարձրեք	 աշակերտների	 պատասխանների	 հիմնավորվածության	
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Ինչի	մասին	է	լռում	Կույսի	Աշտարակը

վրա:	 Աշակերտների	 ուշադրությունն	 ուղղորդեք	 հետազոտողների	 կողմից	 Կույսի	
Աշտարակի	 նշանակության	 մասին	 տրված	 վարկածների	 պատճառաբանվածության	
վրա,	 թե	 որքանով	 են	 դրանք	 մոտ	 հավաստիությանը:	 Հարկավոր	 է	 գիտենալ,	 որ	 դա	
բավականին	դժվար	առաջադրանք	է	և	որ	ոչ	բոլոր	աշակերտները	կարող	են	բավարարող	
բացատրություններ	տալ:

Բոլոր	 խմբերով	 քննարկեք	 8-րդ	 հարցը:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 այն	 բանի	
վրա,	 որ	 շինության	 նշանակության	 և	 նրա	 ծագման	 մասին	 տարբեր	 վարկածների	
առկայությունը	խոսում	է	նրա	երկարատև	պատմության	և	ունեցած	դերի	մասին:	Եվ	որ	
տարբեր	ժողովուրդներ,	որոնք	ապրել	են	Աշտարակի	կողքին,	պատմության	ընթացքում	
տարբեր	 ժամանակներում	 ոչ	 միայն	 իրենց	 ազդեցությունն	 են	 թողել	 Աշտարակի	
ճարտարապետական	նկարագրի	վրա,	այլև	տարբեր	կերպ	են	բացատրել	նրա	դերն	ու	
նշանակությունը:

Քայլ  3  (20 րոպե)

Փոքր	 կազմած	 խմբերին	 կամ	 անհատապես	 աշակերտներին	 բաժանեք	 չորրորդ	
հարցախմբի	 աղբյուրները:	 Տվեք	 նրանց	 իններորդ	 առաջադրանքը	 (	 7–10	 րոպե	 ):	
Անցկացրեք	 համընդհանուր	 քննարկում	 9-րդ	 և10-րդ	 հարցերի	 համար:	 Հաճախակի	
օգտագործեք	մոդուլի	հանգուցային	հասկացությունները:

Մշակութային	 ժառանգություն,	 ազգային	 հարստություն,	 մշակութային	 փոխա-
զդեցություն,	յուրահատկություն,	մշակույթների	փոխակերպում	և	երկխոսություն:

Ամփոփիչ քննարկում (15 րոպե)

Կրկնեք	 մոդուլի	 հանգուցային	 հարցը:	 Խնդրեք	 աշակերտներին	 փոքր	 խմբերով	
պատրաստել	 էքսկուրսավարի	 համար	պատմվածք	Կույսի	Աշտարակի	 մասին,	 որում	
կլինի	հանգուցային	հարցի	պատասխանը:	Ընտրությամբ	լսեք	մեկ-երկու	աշակերտի	և	
խնդրեք	մյուսներին	գնահատական	տալ	ներկայացված	պատմություններին,	չափանիշ	
ընդունելով	հաջորդականությունը,	պատմվածքի	 լիարժեքությունը,	տեղին	օրինակներ	
բերելը	և	այլն:	
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Քաղաքը որպես բազմազանության հայելի:  
Թբիլիսին և նրա բնակիչները  

XIX դարում ХХ-րդ դարի սկզբին

 X Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվում քաղաքի նկարագիրը:

 f Սովորողների տարիքը 13–18 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման հանար 
անհրաժեշտ ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Թբիլիսիի օրինակով սովորողներին գիտելիքներ 
հաղորդել քաղաքի կյանքում տեղի ունեցած սոցիալ-
քաղաքական գործընթացների մասին:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցիչներին՝ 
լրացուցիչ 
տեղեկություններ 
ստանալու համար

1. Анчабаязе	Ю.	Д.,	Волкова	Н.	Г.	Старый	Тбилиси.	Город	
и	горожане	в	XIX	веке.	—	М.:	Наука,	1990.

2. Թբիլիսիի	պատմական	քարտեզներ.	Էլեկտրոնային	կայքեր՝	
http://www.livejournal.com/.	

3. Հին	Թբիլիսի	Էլեկտրոնային	ամսագիր.	/Թիֆլիսը/	19-րդ	
դարում:	http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4. Թբիլիսիի	պատմությունը.	Էլեկտրոնային	ամսագիր.	 
http://journeye.com/georgia/tbilisi/.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Մոդուլի տեքստային և տեսողական աղբյուրները 
կարող են օգտագործել 19-20-րդ դարի սկզբի Թբիլիսիի 
նկարագրության համար, բնութագրել աղբյուրների 
տեսակները և համեմատել այն տեղեկությունները, որոնք 
ներկայացված են դրանցում:

 f Սովորողների մեծ մասը Կարող են վերլուծել քաղաքի նկարագրի 
փոփոխությունների պատճառը և բնութագրել դրանց 
կապը Թբիլիսիում տարբեր ժամանակներում ապրող 
տարբեր ժողովուրդների ազդեցության հետ, ինչպես նաև 
19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցող 
արդիականացման գործընթացների հետ:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են բացատրել մոդուլի անվանումը և 
աղբյուրների վերլուծության հիման վրա օրինակներ 
բերել պատմական հեռանկարում Թբիլիսի քաղաքի 
մշակութային երկխոսության մասին:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Սովորողների համար բավականին թվով նյութեր, 
մոդուլին վերաբերող որակյալ տպագրությամբ նկարներ: 
Պրոյեկտոր և էկրան:

Ընդհանուր նկատառումներ

Ներկա	 մոդուլի	 վրա	աշխատելու	 համար	անչափ	 կարևոր	 է	 ձեռքի	տակ	 ունենալ	
տեսողական	բոլոր	աղբյուրների	որակյալ	տպագրությամբ	գունավոր	նկարներ:
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Քաղաքը	որպես	բազմազանության	հայելի:	Թբիլիսին	և	նրա	բնակիչները XIX դարում ХХ-րդ	դարի	սկզբին

1)	 Ուսուցիչը	 կարող	 է	 աղբյուրների	 ուսումնասիրության	 իր	 աշխատանքը	
կազմակերպել	 աստիճանաբար	 և	 խումբ	 հարցերի	 առանձնացմամբ՝	 հետևելով	
ներկայացված	 հարցերին	 և	 առաջադրանքներին:	 Այս	 դեպքում	 քննարկումը	 պետք	
է	 անցկացնել	 աղբյուրների	 խումբը	 ուսումնասիրելուց	 հետո,	 գրատախտակին	 կամ	
մեծ	 թղթի	 վրա	 գրել	 աշակերտներին	 առաջադրվող	 բանալի	 /առանցքային/	 բառերը	
և	 հասկացությունները:	 Պարապմունքի	 ավարտին	 կրկին	 վերադառնալ	 մոդուլի	
առանցքային	 հարցին,	 իսկ	 19-րդ	 և	 20-րդ	 հարցերը	 առաջարկել	 որպես	 տնային	
աշխատանք:

2)	 Ուսուցիչը	 կարող	 է	 օգտագործել	 խմբային	 աշխատանքի	 ձևը՝	 առանձնացված	
նյութերը	 զուգահեռաբար	 ուսումնասիրելու	 համար,	 ինչպես	 նաև	 համեմատել	
սովորողների	 կողմից	 ներկայացված	 եզրակացությունները,	 իրականացնելով	
նախանշված	ուսումնական	արդյունքը:

Պարապմունքի սկիզբը (5–7 րոպե)

Հարցրեք	սովորողներին.	
 f Ի՞նչ	է	քաղաքը:	
 f Ինչո՞վ	են	տարբերվում	քաղաքները	և	որ՞ն	է	նրանց	մեջ	ընդհանրությունը:
 f Ընտրել	որքան	հնարավոր	է	շատ	բառեր,	որոնք	Ձեր	մեջ	ասոցացվում	են	«քաղաք»	
հասկացության	հետ:

Քայլ  1  (10 րոպե)

	Ցույց	տվեք	սովորողներին	1–4	նկարները:	Ուշադրություն	դարձրեք	նկարի	ստեղծման	
ժամանակի	և	փորագրության	վրա	և	թե	ինչպես	են	նկարագրել	18-րդ	դարի	վերջի	և	19-րդ	
դարի	սկզբի	Թբիլիսին:	«Ուղեղային	պաշարում»	մեթոդի	կիրառումով	որոշելք	քաղաքի	
նկարագրի	համար	առանցքային	բառերը,	որոնք,	աշակերտերի	կարծիքով,	բնորոշում	են	
այդ	նկարները:	Այդ	ցուցակի	հավանական	բառեր	կարող	են	լինել.	ամրոցների	պատեր,	
նեղ,	ծուռ	փողոցներ,	խճճված,	եկեղեցիներ,	մինարեթներ,	հին	աշտարակներ,	լեռնային	
քաղաք,	դժվարամատչելի	և	նմանատիպ	այլ	բառեր:

Քայլ  2  (15–20 րոպե)

Վերլուծության	 համար	 առաջարկեք	 5-9	 տեքստերը:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	
տեքստերի	 ժանրերի	 վրա,	 որոնք	 ճանապարհորդական	 նոթեր	 են:	 Ուշադրություն	
դարձրեք	 նաև,	 թե	 որ	 երկրներից	 են	 նրանք	 ժամանել	 և	 թե	 դրանք	 ինչ	 լրացուցիչ	
վկայություն	են	հանդիսանում	19-րդ	դարի	ճանապարհորդական	նոթերի	համար,	որպես	
այդ	ժամանակի	գրականության	կարևոր	ժանր:	

Սովորողների	 մոտ	 արդեն	 ձևավորված	 խմբակային	 աշխատանքի	 փորձի	
հիման	 վրա	 կարելի	 է	 ստեղծել	 3–5	 հոգանոց	 խմբեր	 և	 խնդրել	 նրանց	 ծանոթանալ	
առանձնացված	 տեքստերի	 հետ	 և	 պատասխանել	 2-4-րդ	 հարցերին:.	 Սովորողների	
կողմից	դժվարություններ	առաջանալու	դեպքում	պատասխանեք	3-րդ	հարցին,	հուշելով	
նրանց,	որ	ճանապարհորդները	ուշադրություն	էին	դարձնում	այն	բանի	վրա,	թե	ինչո՞վ	
էր	 հատկապես	 առանձնանում	 Թբիլիսի	 քաղաքը	 մյուսներից	 և	 թե	 ի՞նչն	 էր	 այնտեղ	
հիշեցնում	իրենց	երկրի	մասին:

Խնդրեք	աշակերտներին	 յուրաքանչյուր	 խմբից	ավելացնել	 1–4	 նկարների	 համար	
գրված	 առանցքային	 բառերի	 ցանկը,	 որոնք	 աշակերտները	 կարող	 են	 գտնել	 5-9-
րդ	 տեքստերում:	 Քննարկման	 ժամանակ	 լսեք	 աշակերտներին	 և	 լրացուցիչ	 մեթոդի	
կիրառմամբ՝.	 յուրաքանչյուր	 խումբ	 կամ	 լրացնում	 է	 նախորդի	 տեղեկատվությունը,	
կամ՝	տալիս	է	նոր	բացատրություն:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլ  3  (10 րոպե)

Ամբողջ	 դասարանին	 առաջարկեք	 10–13-րդ	 լուսանկարները:	 Խնդրեք	 զույգերով	
պատասխանել	տրված	հարցերին.	 լսեք	նրանց	և	բոլորով	միասին	նայեք	առանցքային	
հարցերի	 ցուցակը,	 որոնք	 առաջարկել	 էին	 աշակերտները	 նյութերի	 առաջին	 խումբ	
հարցերի	ուսումնասիրության	ժամանակ:

Քայլ  4  (15 րոպե)
Երկրորդ	 խումբ	 հարցերի	 վրա	 աշխատանքը	 կարելի	 է	 կազմակերպել	

«համարակալված	 մասնակիցներ»	 մեթոդի	 հիման	 վրա.	 յուրաքանչյուր	 խմբում	 պետք	
է	 լինեն	 հավասար	 քանակությամբ	 մասնակիցներ	 և	 նրանք	 պետք	 է	 ունենան	 իրենց	
համապատասխան	 համարակալումը՝	 1-ից	 մինչև	 5	/6/:	 Խմբերում	 աղբյուրների	
ուսումնասիրությունից	հետո	և	10–12-րդ	հարցերին	նախապատրաստվելու	ժամանակ	
ուսուցիչը	 կարող	 է	 կանչել	 յուրաքանչյուր	խմբից	 ցանկացած	համարին	և	խնդրել	այդ	
մասնակցին	հարցերին	պատասխանել	բանավոր:	

Բոլոր	 խմբերին	 առաջարկվում	 է	 ավելացնել	 հանգուցային	 բառերի	 և	 հասկացու-
թյունների	 ցուցակը,	 որոնք	 արդեն	 ձևավորվել	 են	 առաջին	 խումբ	 հարցերի	 հիման	
վրա.	 օրինակի	 համար՝	 ֆաբրիկաներ, գործարաններ, հյուրանոցային բիզնես, օտա
րերկրացիներ, հեռագրային ուղիներ, կապ, արևմտյան մոդա, եվրոպական հագուստ և 
կոշիկ, համաշխարհային ստանդարտներ, երկաթուղիներ, առևտուր և այլն:

Քայլ  5  (10 րոպե)
19-24-րդ	 աղբյուրների	 և	 13–15-րդ	 հարցերի	 վրա	 աշխատելու	 ժամանակ	 հիշեցրեք	

աշակերտներին	 կամ	 հակիրճ	 հաղորդեք,	 եթե	 նրանք,	 իհարկե,	 ուսումնասիրել	 են	 այդ	
նյութերը	պատմության	դասերին,	որ	Ռուսական	կայսրությունում	19-րդ	դարի	երկրորդ	
կեսին	 անցկացվեցին	 բարենորոգումներ,	 որի	 արդյունքում	 փոփոխություններ	 տեղի	
ունեցան	 դատական,	 ֆինանսական	 և	 տեղական	 ինքնակառավարման	 ոլորտներում	
և	 այլն:	 Ուստի,	 նոր	 հյուրանոցների	 կողքին	 հայտնվում	 են	 դատարանի,	 բանկերի,	
թատրոնների,	 նկարիչների	 միությունների	 և	 այլ	 հաստատությունների	 շենքեր:	
Տնտեսական	 կապերի	 ընդլայնման	 և	 մշակութային	 փոխանակման	 շնորհիվ	 որոշվում	
է	 հրավիրել	 օտարերկրյա	 ճարտարապետների	 և	 նկարիչների,	 ինչպես	 նաև	 տեղի	
ժողովրդի	ներկայացուցիչներին,	որոնք	կրթություն	էին	ստացել	Ռուսական	կայսրության	
մայրաքաղաքում	և	եվրոպական	երկրների	քաղաքներում:	Տարբեր	էթնիկական	ծագմամբ	
ճարտարապետների	 ու	 նկարիչների	 համագործակցությունը	 այդ	 ժամանակի	 համար	
սովորական	երևույթ	էին:	Ռուսական	և	օտարերկրյա	կապիտալի	ներհոսքը	19-րդ	դարի	
երկրորդ	կեսին	նպաստում	է	քաղաքի	արդիականացմանը,	ստեղծվում	են	օտարերկրյա	
արդյունաբերական	ընկերություններ,	հիմնվում	են	հասարակական	նոր	շենքեր,	փոխվում	
է	ճարտարապետության	ոճը,	առաջ	են	գալիս	նոր	շենքեր,	որոնք	մինչ	օրս	էլ	զարդարում	
են	քաղաքը.	իսլամական	տունը,	Կովկասյան	մետաքսի	կայանը,	քաղաքային	դատարանի,	
թատրոնի	և	ֆունիկլորի	շենքերը,	ուղղափառ	և	բողոքական	եկեղեցիները,	հյուրանոցները	
և	բնակելի	տները:

Ամբողջ	 դասարանով	 քննարկում	 անցկացրեք	 16–17-րդ	 հարցերի	 վերաբերյալ:	
Առաջարկեք	նրանց	կրկին	անգամ	ուշադրություն	դարձնել	հանգուցային	հարցերի	ցուցակի	
վրա,	որոնք	լրացվել	են	ողջ	դասի	ընթացքում:

Քայլ  6  Ամփոփոիչ քննարկում (10 րոպե)
Անցկացրեք	 ամփոփոիչ	 հարցի	 եզրափակիչ	 քննարկում:	 Վերադարձեք	 մոդուլի	

անվանմանը	և	խնդրեք	աշակերտներին	կրկին	բացատրել	այն:	Ուշադրություն	դարձրեք	
«բազմազանություն»	 հասկացության	 վրա:	 Անհրաժեշտության	 դեպքում՝	 գնահատեք	
աշակերտների	աշխատանքը	ողջ	պարապմունքի	ընթացքում	Ձեզ	համար	նախաընտելի	
մեթոդով:
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Գերմանացի վերաբնակներն Ադրբեջանում  
XIX դ. — XX դ. սկզբին

 X Ի՞նչ ավանդ են բերել գերմանացիները Ադրբեջանի տնտեսական  
և մշակութային ներկապնակին

 f Սովորողների տարիքը 14–16 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման 
հանար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45–90 րոպե

 f Դասի նպատակը Տալ գիտելիքներ Ադրբեջանում գերմանական 
բնակավայրերի պատմության և երկրի տնտեսական և 
մշակութային կյանքի բազմազանությանը նրանց բերած 
ավանդի մասին

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Ибрагимов	Н.	А.	Немецкие	страницы	истории	Азербайджана.	
Баку,	1995.

2. Зейналова	С.	Немцы	Кавказа.	Баку,	2008.
3. Т.	Н.	Чернова-Дёке.	Немецкие	поселения	на	периферии	

Российской	империи.	Кавказ:	взгляд	сквозь	столетия	(1818–
1917).	—	М.:	«МСНК-пресс»,	2008.

4. Сабир	Алиев.	О	славных	и	трагических	страницах	жизни	
немцев-переселенцев	в	Азербайджане.	Немецкие	переселенцы	
в	Азербайджане.

5. Электронный	журнал	«Ваш	партнер	в	Германии».
6. Рауф	Гусейн-заде.	Немцы	Азербайджана.	—	[Էլեկտրոնային	

աղբյուր]	Координационный	совет	азербайджан	с	кой	молодежи.	
Раздел	Публикации.

7. [Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«Наш	Баку.	История	Баку	и	бакинцев»:	 
http://www.ourbaku.com.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կթվարկեն Արդբեջանում գերմանական բնակավայրերի 
առաջացման պատճառները; կկարողանան բերել 
վերաբնակների տնտեսական կյանքի օրինակներ:

 f Սովորողների մեծ մասը Կկարողանա բացատրել Կովկասում Ռուսական 
կայսրության վերաբնակեցման քաղաքականության 
էությունը և Ադրբեջանում գերմանացի 
վերաբնակների տնտեսական գործունեության 
առանձնահատկությունները:

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան բնութագրել գերմանացի վերաբնակների 
կյանքի առանձնահատկությունները և նրանց ավանդը 
երկրի մշակութային և տնտեսական կյանքում:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Ձեռքի տակ ունենալ բավարար քանակով նյութեր՝ 
աշակերտների անհատական և խմբային աշխատանքի 
համար:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Մոտիվացնող վարժություն (2–3 րոպե)

1.	 Գրատախտակին	գրեք	Ադրբեջանի	բնակավայրերի	անվանումները.
Գյոյգյոլ — Ելենենդորֆ;

Թովուզ — Թրաուբենֆելդ;
Իրմաշլի — Էյգենֆելդ,

Չինարլի — Գեորգեֆելդ,
Շամքոր — Աննեֆելդ

2.	 Տեղեկացրեք,	 որ	 feld	 և	 dorf	 արմատները	 գերմաներենում	 նշանակում	 են	
համապատասխանաբար՝	դաշտ	և	գյուղ:	Տվեք	Հարց	2.-ը:	.

3.	 Տեղեկացրեք	թեմայի	և	դասի	առանցքային	հարցի	մասին:	

Քայլ  1  (20 րոպե)

4.	 Պատմական	տեղեկանքի	հիման	վրա	անցկացրեք	կարճ	դասախոսություն:	
5.	 Խնդրեք	 սովորողներին՝	 զույգերի	 բաժանվելով	 ծանոթանալ	 Հարցախմբի	 1.-ի	

նյութերին:	 1–2	 քարտեզները,	Աղբյուրներ	 3-7-ը	 ուսումնասիրելուց	 և	 թիվ՝	 3,	 4,	 5	
հարցերի	հետ	աշխատելուց	հետո	սովորողներին	խնդրեք	ձևակերպել	19-րդ	դարի	
առաջին	կեսին	Ադրբեջանի	ներկայիս	տարածքում	գերմանական	բնակավայրերի	
առաջացման	 պատճառների	 ցանկը:	 Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	
այն	 իրողությանը,	 որ	 վերաբնակեցման	 գործընթացի	 նկարագրություններում	
ոչինչ	 չկա	 տեղական	 բնակչության	 վերաբերմունքի	 մասին,	 որ	 դա	 ռուսական	
կառավարության	 պետական	 քաղաքականությունն	 էր,	 որը	 նպատակ	 ուներ	
առաջին	 հերթին	 ամրապնդել	 կենտրոնական	 իշխանության	 ազդեցությունը:	
Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	Աղբյուր	 7.-ի	 յոթերորդ	 հղմանը,	 որում	
բացատրվում	 է,	 թե	 ինչու	 առաջին	 վերաբնակները	 հենց	 Վյուրտեմբերգից	 էին	
(Գերմանիա)	և	տրվում	են	առաջին	գերմանական	բնակավայրերի	անվանակոչման	
շարժառիթները:	 Ուշադրություն	 հրավիրեք	 այն	 հանգամանքի	 վրա,	 որ	
վերաբնակեցման	 գործընթացներն	 ակտիվացան	 հատկապես	 նապոլեոնյան	
պատերազմներից	 և	 Վիեննայի	 կոնգրեսի	 որոշումների	 ընդունումից	 հետո:	
Նոր	 տեղեկատվության	 աստիճանական	 ավելացման	 մեթոդով	 հարցեր	 տվեք	
աշակերտներին	և	պատճառների	վերջնական	 ցանկը	 գրեք	 գրատախտակին	կամ	
մեծ	թղթի	վրա:

Քայլ  2  (30 րոպե)

6.	 Սովորողներին	բաժանեք	2	խմբի:	Առաջինին	հանձնարարեք	թիվ	6-7,	իսկ	երկրորդին՝	
թիվ	8.	առաջադրանքը:	Եթե	խմբերը	մեծ	են	ստացվում,	ապա	դարձրեք	չորս	խումբ՝	
ամեն	 առաջադրանքի	 համար	 երկուական	 խումբ:	 Խնդրեք	 յուրաքանչյուր	 խմբի	
սովորողներին	 անհատապես,	 ինքնուրույն	 ծանոթանալ	 աղբյուրների	 հետ,	 իսկ	
այնուհետև	արդեն	խմբով	պատրաստել	տրված	հարցի	պատասխանը:	
Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 այն	 հանգամանքի	 վրա,	 որ	 Աղբյուր	

8-ում	 նկարագրվում	 են	 գերմանացի	 վերաբնակների՝	 Կովկասում	 գտնվելու	 առաջին	
տարիները,	 հետևաբար	 օրինաչափ	 պետք	 է	 համարել	 նոր	 վայրում	 վերաբնակների	
որոշակի	 մեկուսացվածությունը:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 Աղբյուր	 9-ում	 նշվող	
«բարիդրացիական	 հարաբերություններ»	 հասկացություններին:	 Թիվ	 10.	 և	 12.	
լուսանկարների	 վերլուծության	 ընթացքում	 ուշադրություն	 դարձրեք	 կանանց	 և	
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Գերմանացի	վերաբնակներն	Ադրբեջանում	XIXդ.	—	XXդ.	սկզբին

երեխաների	արտաքին	տեսքին,	հիշեցնելով	այդ	ժամանակահատվածում	ավանդական	
թյուրքական	հագուստի	մասին1:	Լսեք	խմբերի	պատասխանները:	
7.	 Դասարանում	 դիմային	 զրույցի	 օգնությամբ	 կազմակերպեք	 Հարցախումբ	 2.-ի	

9-րդ	 Առաջադրանքի	 առաջին	 մասի	 կատարումը:	 Տեխնիկական	 միջոցների	
առկայության	դեպքում	գովազդը	ցուցադրեք	էկրանին	(առանց	ուղեկցող	տեքստի)	
կամ	այդ	պատկերները	նախապես	տեղադրեք	առանձին	թղթերի	վրա,	ըստ	զույգերի	
աշխատելու	 դեպքում	 վերլուծելու	 համար	 անհրաժեշտ	 քանակի:	 Աղբյուր	 13-ի	
վերլուծության	դեպքում	հաջորդաբար	տվեք	հետևյալ	հարցերը.	

 f Ի՞նչ	է	գովազդվում;
 f Արտադրանքը	ո՞ր	ընկերությունն	է	թողարկում,	ովքեր	ե՞ն	սեփականատերերը;	
 f Ե՞րբ	է	ստեղծվել	ընկերությունը;
 f Որտե՞ղ	է	գտնվում	հիմնական	գրասենյակը;	
 f Իսկ	որտե՞ղ	են	գտնվում	մասնաճյուղերը	և	ինչի՞	մասին	է	դա	վկայում;	
 f Նման	 գովազդի	 առկայությունը	 սեփականատերերի	 ինչպիսի՞	 սոցիալական	
կարգավիճակի	մասին	է	վկայում:	

Քրիստոֆեր	Ֆորերի	մասին	լրացուցիչ	տեղեկատվություն	տրամադրելու	ընթացքում	
ուշադրություն	դարձրեք	Աղբյուր	9-ում	նրա	մասին	հիշատակությանը:

Տվեք	 հետևյալ	 հարցը.	 «Ի՞նչ	 լրացուցիչ	տեղեկատվություն	 ստացաք	Ադրբեջանում	
գերմանացի	վերաբնակների	սոցիալական	և	տնտեսական	կյանքի	մասին»:	Ընտրաբար	
լսեք	սովորողների	պատասխանները:	

Քննարկեք	Հարց	10-ը:	Խնդրի	քննարկումը	դյուրացնելու	նպատակով	վերադարձեք	
Հարցախումբ	1-ի	Աղբյուրներ	3-6-ին:	

Քայլ  3  (25 րոպե)

8.	 Կազմակերպեք	 Հարցախումբ	 3.-ի	 նյութերի	 քննարկումը	 Առաջադրանք	 9-ի	
պահանջներին	համապատասխան:	Առաջարկեք	գրել	1	էջ՝	ենթադրյալ	դասագրքի	
համար,	հիմնվելով	թ.	1–3	աղբյուրների	նյութերի	վրա:	Ուշադրություն	դարձրեք,	որ	
սովորողներին	հատուկ	առաջարկվում	 է	ընտրել	 Հարցախումբ	3-ի	աղբյուրներից	
ընդամենը	 մեկը՝	 որպես	 հարցախմբի	 թեմայի	 պատկերավորում	 և	 հիմնավորել	
հենց	այդ	աղբյուրի	օգտագործման	նպատակահարմարությունը:	

9.	 Ժամանակի	առկայության	դեպքում	սովորողներին	առաջարկեք	փոխանակել	իրենց	
աշխատանքները	ու	գնահատել	դրանք՝	տրամաբանվածության,	հետևողականության	
և	պատասխանի	ամբողջականության	չափանիշների	հիման	վրա:	

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում ըստ 11–12 հարցերի (10 րոպե)

Հարց	 11-ի	 քննարկման	 ժամանակ,	 օրինակ,	 կարող	 են	 հնչել	 հետևյալ	
արտահայտությունները.	 երեխաների	 կյանքը	 և	 ընտանեկան	 ավանդույթները,	
կրթությունը,	շփումներն	ու	փոխհարաբերությունները	տեղացիների	հետ,	սոցիալական	
շերտավորումը,	 ձուլման	 քաղաքականության	 առկայությունը	 կամ	 բացակայությունը,	
ականավոր	 գործիչները	 և	այլն:	 Ցանկության	 դեպքում	 կարելի	 է	 կազմակերպել	 մինի-
մրցույթ	երևակայական	հարցազրույցի	լավագույն	հարցը	որոշելու	համար:

1	 Անհրաժեշության	 դեպքում	 գտեք	 նման	 հագուստի	 նմուշներ	 և	 սովորողներին	 ցույց	 տվեք	
համեմատության	համար:	
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

1)	 Ադրբեջանում	 գերմանացիների	 մասին	 թեմայի	 հանդեպ	 սովորողների	 հետա-
քրքրությունը	մեծացնելու	նպատակով	կարելի	է	օգտվել	հետևյալ	տեղեկատվությունից	
ու	կազմակերպել	ֆիլմի	դիտում	հետագա	քննարկումով.	Բաքվում կայացել է «Մի մեռիր 
առանց վրեժ լուծելու: Նամակներ անցյալից» ֆիլմի պրեմիերային ցուցադրությունը 
(http://www.trend.az/life/culture/2300679.html): Այն նկարահանվել է Ջ. Ջաբարլիի 
անվան «Ադրբեջանֆիլմ» կինոստուդիայի կողմից, Ադրբեջանում, Վրաստանում 
և Գերմանիայում, Ադրբեջանի Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության 
պատվերով: Ֆիլմը պատմում է 19-րդ դարի առաջին կեսին գերմանացի վերաբնակների 
վերաբնակեցման մասին: Բայց պատմությունը ասես անցյալից ներկա է տեղափոխվում: 
Սյուժեն շատ խորը բարոյական իմաստ ունի, քննում է այն ողբերգական իրա-
դա րձությունները, որոնք ստիպված էին վերապրել գերմանացի վերաբնակները 
Ադրբեջանում 20-րդ դարի ընթացքում: 

2)	կարելի	է	առաջարկել	նաև	ծանոթանալ	Facebook-ի	սոցիալական	կապերի	խմբում	
՝«Konkordia	—	Հետազոտական	կենտրոն.	Helenendorf,	Еленендорф»	կազմակերպության	
գրառումներին:

3)	կարելի	է	առաջարկել	Ռուսական	կայսրության	այլ	տարածքներում	գերմանացի	
վերաբնակների	 և	 19-20-րդ	 դարերում	 նրանց	 ճակատագրի	 վերաբերյալ	 թեմայի	
քննարկումներ:	

4).	 Աղբյուրների	 ընտրության	 նման	 ալգորիթմը	 կարելի	 է	 գործածել	 նաև	
միգրացիաների	 արդյունքում	 մշտական	 բնակավայրերի	 հիմնադրելուն	 վերաբերող	
թեմաների	քննարկման	ընթացքում:
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Մշակույթների երկխոսությունը  
և մշակութային ժառանգությունը

 X Ինչպե՞ս է ընդհանուր մշակութային ժառանգության մեջ  
ներկայացվում տարբեր մշակույթների համագործակցությունը:

 f Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման 
հանար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ «մշակութային 
ժառանգության» նշանակությունը և տարբեր 
ժողովուրդների մշակութային-պատմական կոնկրետ 
օբյեկտների մշակույթի փոխազդեցության օրինակները

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. World	Heritage	List.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	
Հասանելիություն.	http://whc.unesco.org/en/list.

2. Відлуння	віків:	український	пам’яткоохоронний	інтернетресурс	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	http://pamjatky. 
org.ua.

3. Moldovenii.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	 
http://www.moldovenii.md/ru/section/470.

4. Полуостров	сокровищ.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	
Հասանելիություն.	http://poluostrov-krym.com.

5. Наш	Баку.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	 
http://www.ourbaku.com.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կիմանան և կկարողանան պատմել տարբեր 
ժողովուրդների համաշխարհային ժառանգության 
փոխհամագործակցության (փոխազդեցության) մասին:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կարող են կատարելագործել մոդուլի աղբյուրների 
ընտրության և թեմատիկ ցուցադրության մասին 
գիտելիքները:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են բնութագրել մշակութային ժառանգության 
օբյեկտները, որոնք ներկայացված են մոդուլում՝ 
միջմշակութային փոխազդեցության տեսակետից, 
կկատարելագործեն տեսողական վերլուծության և 
տեքսային աղբյուրների մասին ունակությունները:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Սեղանների և աթոռների նախապատրաստում խմբային 
աշխատանքի համար, ֆլիպչարտեր սովորողների 
ներկայացման համար, մարկերներ, սոսինձ, մկրատներ: 
Տպիչի օգնությամբ կարելի է տպել այն նյութերը, որոնք 
կընտրեն սովորողները ցուցադրության համար:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Պարապմունքի սկիզբը (10 րոպե)

Զույգերով	աշխատանք	1-ին	հարցախմբի	հարցերի	և	աղբյուրների	հետ:

Քայլ  1  (5 րոպե)

Աշխատանք	 3-րդ	 հարցի	 հետ:	 Նպատակահարմար	 է	 սկզբում	 դասարանի	 հետ	
քննարկել,	 թե	 ինչպես	 կարող	 է	 երևալ	 ժառանգության	 բազմամշակութային	 բնույթը,	
որպեսզի	 հետագայում	 աղբյուրների	 հետ	 ինքնուրույն	 աշխատանքի	 ժամանակ	
սովորողների	 համար	 հեշտ	 լինի	 տեսնել	 մշակութային	 ազդեցության	 խորության	
աստիճանը	և	ձևը:	Այդ	քննարկման	ժամանակ	կարելի	 է	սովորողների	ուշադրություն	
հրավիրել	այն	բանի	վրա,	որ	ազդեցությունը	կարող	է	երևալ	ոչ	միայն	մշակույթի	տարբեր	
բնագավառներում	 (ճարտարապետության,	 գրականության,	 գեղանկարչության,	
գիտության,	 կինոյի	 և	այլն),	այլև	 ունենալ	տարբեր	 ձևեր	 (	 մշակույթի	տարրերի	ուղիղ	
մեխանիկական	 փոխառություն.	 գաղափարների	 և	 ձևերի	 փոխներգործություն	 և	 դրա	
հիման	վրա	նորի	ստեղծում.	տարբեր	մշակույթների	սահմաններում	մեկ	հուշարձանի	
ստեղծում	 և	 փոխակերպում.	 հուշարձանների	 վերականգնում,	 վերանորոգում	 և	
պահպանություն.	մեկ	էթնոսի	ներկայացուցիչների	ներդրումը	մյուս	էթնոսի	մշակույթի	
մեջ,	նույնիսկ	հուշարձանների	ոչնչացում	կամ	ոչնպատակային	օգտագործում,	թեպետ	և	
բացասական	օրինակ	է,	սակայն	նույնպես	մշակութային	ազդեցություն	է	և	այլն):

Քայլ  2  Խնդրի առաջադրումը (5 րոպե)

Մեկնաբանեք	 սովորողներին	 4-րդ	 առաջադրանքը:	 Պարզաբանեք	 (ցանկալի	 է	
օրինակներով),	որ	բազմամշակութայնությունը	կարող	է	լինել	ոչ	միայն	ժառանգության	
օբյեկտի	 ստեղծման,	 այլև	 նրա	 հետագա	 ճակատագրի	 ժամանակ:	 Նրանց	 հետագա	
ցուցադրությունը	կարող	է	ցույց	տալ	այդ	ոլորտի	ընդարձակման	աստիճանը	(մշակույթի	
տարբեր	ոլորտների	օբյեկտներ),	ինչպես	նաև	կարող	է	ցույց	տալ	համագործակցության	
խորությունը,	 կարող	 է	 ցույց	 տալ	 դժվարությունների	 առանձին	 կողմերը	 (օրինակ՝	
ճարտարապետությունը	կամ	տարբեր	էթնոսների	ներդրումը	ժառանգության	օբյեկտների	
ստեղծման	 մեջ)	 և	 այլն:	 Սովորողները	 կարող	 են	 առաջարկել	 իրենց	 ցանկացած	
տարբերակը	 և	 քննարկել	 մշակութային	 ազդեցության	 ցանկացած	 ձևը:	 Սովորողների	
խնդիրն	է՝	որոշել	իրենց	ցուցադրության	հիմնադրույթը	կամ	գաղափարը,	օբյեկտների	
ընտրության	 սկզբունքը,	 ստենդի	 անվանումը	 և	 դիզայնը,	 ընտրել	 3	 օբյեկտ	 և	 հետո	
ներկայացնել	իր	գաղափարը՝	ամրապնդելով	այն	ընտրված	օբյեկտների	նյութերով:

Աղբյուրների	վերաբերյալ	հարցերը	կօգնեն	սովորողներին	աղբյուրների	և	օբյեկտների	
ընտրության	վերլուծության	ժամանակ:

Կարելի	է	օգտագործել	բոլոր	օբյեկտները,	որոնց	մասին	խոսք	է	գնում	մոդուլում:	Եթե	
հնարավորություն	կա	(օրինակ,	եթե	աղբյուրների	ուսումնասիրությունը	հանձնարարվել	
է	տանը	կամ	դասարանում	կա	տեղեկատվական	գրականություն	կամ	ելքը	ինտերնետն	
է՝	պլանշետներ,	 սեղանի	համակարգիչներ	և	այլն),	առաջարկեք	սովորողներին	գտնել	
լրացուցիչ	 տեղեկատվություն	 2-7-րդ	 աղբյուրների	 օբյեկտների	 մասին:	 Մեկնաբանեք	
ժառանգության	 օբյեկտների	 ընտրությունը.	 Խոսքը	 գնում	 է	 հատկապես	 օբյեկտների	
մասին,	այլ	ոչ	թե	աղբյուրների:	Որոշ	աղբյուրներ	կարող	են	նվիրված	լինել	մեկ	օբյեկտի,	
կամ,	 ընդհակառակը,	 նյութերից.	 Օրինակ՝	 Լվովի	 հայկական	 եկեղեցին	 կարելի	 է	
որմնանկարներն	ուսումնասիրել	առանձին,	իսկ	շենքն	առանձին:

Թղթի	մեծ	թերթը	ծառայելու	է	որպես	թե	առաջիկա	ցուցադրության	ստենդի	համար	
յուրատեսակ	ցուցանմուշ:	
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Մշակույթների	երկխոսությունը	և	մշակութային	ժառանգությունը

Քայլ  3  Նյութերի պատրաստում ցուցադրության համար (30 րոպե)

Սովորողները	 զույգերով	 ուսումնասիրում	 են	 նյութերը	 և	 ընտրում	 են	 երեք	
օբյեկտ	 ցուցադրության	 համար,	 ձևակերպելով	 նրա	 հիմնադրույթը:	 (	 Ժամանակի	
անբավարարության	դեպքում	այդ	աշխատանքը	կարելի	է	հանձնարարել	տանը):

Միավորել	 զույգերին	 4–6	 խմբերի	 մեջ՝	 յուրաքանչյուրը	 4–6	 սովորող:	 Արդեն	
կատարված	 աշխատանքի	 հիման	 վրա	 խմբերը	 պատրաստում	 են	 սեփական	
ցուցադրության	վերջնական	հիմնադրույթը	և	բանավոր	շնորհանդեսը:

Քայլ  4  Խմբերի ներկայացուցիչները ներկայացնում են իրենց ընտրությունը և 
իրենց հիմնավորումը 
(25 րոպե)

Մյուս	 խմբերի	 մասնակիցները	 անհրաժեշտության	 դեպքում	 կարող	 են	 տալ	
ճշգրտված	հարցեր:

Քայլ  5  Շնորհանդեսի վերլուծությունը (5 րոպե)

Ո՞ր	շնորհանդեսն	էր	ավելի	համոզիչ:	Ինչու՞:
Քննարկեք.
—	ձեր	համալիր	օբյեկտների	սկզբունքը
—	ձեր	ցուցադրության	անվանումը.	օրինակներ	ուսուցչի	համար
—	օբյեկտների	ընտրության	սկզբունքը	դա	հենց	ընտրություն	է
—	ընտրվածները	գերազանցապես	ցուցադրության	համար	են
Հարկավոր	 է	 քննարկել	 ցուցադրության	համար	օբյեկտների	ընտրության	տարբեր	

մոտեցումները.	Տարբեր	էթնիկական	մշակույթների	փոխազդեցության	ցուցադրություն,	
փոխազդեցության	խորությունը	կամ	մակերեսայնությունը	և	այլն:

Ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)

Ինչպե՞ս	է	միջմշակութային	համագործակցության	փորձը	դրսևորվում	մշակութային	
ժառանգության	մեջ:

Ուղեղային	պաշարման	մեթոդի1	օգնությամբ	սովորողները	կազմում	են	մշակութային	
համագործակցության	տարբեր	ձևերի	ցանկը:

1	 Տես՝	«Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժինը:
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Ազգային ժառանգության տեղը համաշխարհային 
մշակույթի մեջ  

(հայ ժողովրդի նվաճումների օրինակով)

 X Ինչպե՞ս է ազգային մշակույթը հարստացնում համաշխարհային 
մշակութային ժառանգությունը

 f Սովորողների տարիքը 15–18 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման 
հանար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45 րոպե

 f Դասի նպատակը Ամրապնդել մշակութային ժառանգության դերի 
մասին ըմբռնումը ազգային ինքնության պահպանման 
և համաշխարհային մշակութային ժառանգության 
հարստացման խնդրում:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Гаюк	И.	Иллюстрированная	энциклопедия	Армянской	культуры	
в	Украине,	Т.	1,	Львов:	Афиша,	2012.

2. Традиции	армян:	Семья.	Исторический	очерк.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	http://www.hayadat.ru/.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կարող են բնութագրել հայկական մշակութային 
ժառանգության բազմազանությունը:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կարող են հիմնավորել ազգային մշակութային 
ժառանգության դերը ազգային ինքնության պահպանման 
խնդրում և նրա նշանակությունը համաշխարհային 
մշակույթի ժառանգության մեջ:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են վերլուծել համաշխարհային մշակութային 
ժառանգության ձևավորումը և նրա դերը ժամանակակից 
աշխարհում:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Սովորողներին խնդրեք իրենց հետ բերել մի լուսանկար 
կամ ոչ մեծ առարկաներ /հնարավորության դեպքում 
ընտանեկան արխիվից, որոնք բնութագրում են հայ 
ժողովրդին, նրա մշակույթը: Աշակերտների կողմից 
վաղօրոք բերված առարկաներից կազմակերպել փոքր 
ցուցադրություն և առաջարկեք սովորողներին դասից առաջ 
ծանոթանալ նրանց հետ:
Նախապատրաստեք.
1. Բաժանվելիք ֆոտոնյութերի ր տեքստերի 6 
հավաքածու(տես 2-րդ քայլը) 
2. А4 ֆորմատի 6 թերթ աղյուսակ՝ աղբյուրները և 
լուսանկարները դասավորելու համար և ընդհանուր 
աղյուսակ Аթերթիկի վրա(տես 2-րդ քայլը) 
3. Վեց գույնի մարկերներ:
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Պարապմունքի սկիզբը (5 րոպե)

Էկրանի	 վրա	 կամ	 գրատախտակին	 ցույց	 տվեք	 Շառլ	 Ազնավուրի	 լուսանկարը	
(աղբյուր	1):

Հարցրեք	սովորողներին՝
Ճանաչում	 եք	 արդյո՞ք	 այս	 մարդուն:	 Ո՞վ	 է	 նա,	 ի՞նչ	 գիտեք	 նրա	 մասին:	 Եթե	

սովորողները	 չեն	 ճանաչում	 լուսանկարում	 ներկայացված	 մարդուն,	 ուսուցիչը	
համառոտ	պատմում	է	նրա	մասին:

Հայազգի	ֆրանսիական	նշանավոր	երգիչ,	երգահան,	գրող	և	դերասան	Շառլ	
Ազնավուրը	 ծնվել	 է	 Ֆրանսիայում	 1924	 թվականին:	Ստեղծել	 է	 1000-ից	ավելի	
երգեր	և	վաճառել	է	100	միլիոնից	ավել	ձայնասկավառակ,	խաղացել	է	60-ից	ավելի	
ֆիլմերում:	2009	թվականից	համարվում	է	Հայաստանի	դեսպանը	Շվեյցարիայում	
և	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ում	Հայաստանի	մշտական	ներկայացուցիչն	է:

Աշակերտներին	 խնդրեք	 ծանոթանալ	 2–4	 աղբյուրների	 հետ	 և	 անց	 կացրեք	
համընդհանուր	հարցում	նրա	մասին:	Պատասխանելով	հարցերին,	աշակերտները	գալիս	
են	այն	եզրակացության,	որ	ազգային	մշակույթի,	ավանդույթների	պատկանելիությունը	
բնորոշում	է	մարդու	ազգային	ինքնությունը:

Քայլ  1  Ցուցադրությանը վերաբերող հարցեր (4 րոպե)

Դուք	ձեզ	հետ	բերել	եք	լուսանկարներ	և	առարկաներ,	որոնք	բնութագրում	են	հայ	
ժողովրդին,	 նրա	 մշակույթը:	Ծանոթացեք	 ցուցադրության	 հետ,	 որը	 կատարվել	 է	 ձեր	
կողմից,	և	ընտրեք	հանգուցային	բառեր,	որոնք	բնութագրում	են	ժողովրդի	մշակութային	
ժառանգության	 բազմազանությունը	 (ուսուցիչը	 գրում	 է	 հանգուցային	 բառերը	
գրատախտակին):

Քայլ  2  Աշխատաք աղբյուրների հետ (12 րոպե)

Դասարանը	 բաժանեք	 6	 խմբի,	 յուրաքանչյուր	 խմբին	 տվեք	 համարներ՝	 1-6:	
Աշակերտներին	բաժանեք	5-28	ֆոտո	և	տեքստային	աղբյուրները,	ինչպես	նաև	աղյուսակը	
աղբյուրների	և	լուսանկարների	դասավորման	համար:	Յուրաքանչյուր	խումբ	ստանում	
է	իր	գույնի	մարկերը	և	А4	ֆորմատի	վրա	հասարակ	աղյուսակը:	

Պատրաստեք	աղյուսակը	А1	թերթիկի	վրա	խմբերի	աշխատանքների	արդյունքում	
հավաքված	 տեղեկությունների	 համար:	 Աշակերտներին	 առաջարկեք	 կատարել	 8-րդ	
առաջադրանքը:

Հավաքական	աղյուսակ	աղբյուրների	և	լուսանկարների	դասավորման	համար.	
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Հայկական մշակութային ժառանգության բազմազանությունը

А 
Ժողովրդական 

ստեղծագործություն

В  
Կրոն

C  
Լեզու

D  
Ճարտարապե- 

տություն

խմբերը

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Е  
Արվեստ

F  
Ընտանիք

G  
Ժողովրդական 

ավանդույթներ և 
սովորույթներ

H  
Երաժշտություն

խմբերը
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Առաջադրանքի	կատարման	ժամանակ	աշակերտները	աղյուսակի	մեջ	են	առնում	
աղբյուրների	 դասավորման	 իրենց	 խմբերի	 արդյունքները:	 Երբ	 խմբերն	 ավարտում	
են	 իրենց	 քննարկումը,	 յուրաքանչյուր	խմբից	 մեկական	 ներկայացուցիչ	 մոտենում	 են	
գրատախտակի	 վրա	 փակցված	 աղյուսակին	 և	 համապատասխան	 սյունակում,	 որը	
իրենց	խմբի	համարն	է,	տեղադրում	են	իրենց	աշխատանքի	արդյունքը:	Դրանից	հետո	
ուսուցիչը	անց	է	կացնում	քննարկում:

Քայլ  3  Աղյուսակի հետ կապված քննարկում (12 րոպե)

1.	 Նայեք	աղյուսակը:	Միատեսակ	են	արդյո՞ք	բոլոր	խմբերի	աշխատանքի	արդյունքները:
2.	 Ինչու՞	է	սյունակներում	գրառված	աղբյուրների	տարբեր	համարներ:
3.	 Մտածեք,	 կա՞ն	 արդյոք	 աղբյուրներ,	 որոնք	 համապատասխանում	 են	 միևնույն	

կատեգորիային:	Հիմնավորեք,	թե	ինչու	եք	այդպես	մտածում:	
4.	 Եղել	 են	 արդյո՞ք	 խմբերում	 առաջարկներ	 առանձին	 աղբյուրների	 համար	 նոր	

կատեգորաներ	մտածել:	Եթե՝	այո,	ապա	ինչպիսի՞:	
5.	 Ի՞նչ	 եք	 կարծում.	 Ձեր	 կողմից	 կազմակերպված	 ցուցադրությունը	 և	 ներկայացված	

աղբյուրները	տալիս	են	արդյո՞ք	հայ	ժողովրդի	մշակութային	ժառանգության	մասին	
լիակատար	պատկերացում:	Հիմնավորեք	ձեր	պատասխանը:

6.	 Ընտրեք	 1–2	 կատեգորիաներ,	 որոնք	 առավել	 ուժեղ	 կերպով	 են	 արտացոլում	
ժողովրդի	ինքնությունը	և	1-2,	որոնք	ձեր	կարծիքով	հատկապես	հետաքրքիր	են	և	
կարևոր	համաշխարհային	մշակութային	ժառանգության	համար:

Քննարկումից	հետո	աշակերտները	գալիս	են	այն	եզրակացության,	որ	մշակութային	
ժառանգությունը	 շատ	 բազմազան	 է	 և	 կարևոր	 դեր	 է	խաղում.	Այն	 օգնում	 է	 մարդուն	
իր	ազգային	ինքնությունը	պահպանելու	համար,	պատկերացում	և	տեղեկատվություն	
է	տալիս	ժողովրդի	պատմության	և	նրա	զարգացման	մասին:	Մյուս	կողմից,	ազգային	
մշակութային	 ժառանգությունը	 ազդում	 է	 համաշխարհային	 մշակույթի	 վրա	 և	
հարստացնում	է	նրան:
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Տեղեկատվություն ուսուցչի համար.

ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի մշակութային ժառանգության բնորոշումը

ВՆերկա	 կոնվենցիայում	 «մշակութային	 ժառանգություն»	 կոդի	 տակ	 հասկացվում	
են.	 Հուշարձանները՝	 ճարտարապետության	 կոթողները,	 հուշակոթողային	
հուշարձանները	և	գեղանկարչությունը,	հնագիտական	բնույթի	տարրերը	և	կառույցները,	
արձանագրությունները,	քարանձավները	և	տարրերի	խումբը,	որոնք	ունեն	յուրահատուկ	
պատմական,	 արվեստի	 կամ	 գիտական	 տեսակետից	 արժեք	 են	 ներկայացնում,	
անսամբլները՝	առանձնացված	կամ	միավորված	կառույցները,	ճարտարապետությունը,	
միասնական	կամ	բնապատկերի	տեսքով,	որոնք	պատմական,	արվեստի	կամ	գիտական	
արժեք	 յուրահատուկ	 նշանակության	 արժեք	 ունեն,	 տեսարժան	 վայրերը՝	 մարդու	
կողմից	ստեղծված	կամ	մարդու	և	բնության	կողմից	ստեղծվածը,	ինչպես	նաև	գոտիները՝	
ներառյալ	 հնագիտական	 տեսարժան	 վայրերը,	 որոնք	 պատմական,	 ազգագրական	 և	
մարդաբանական	արվեստի	կամ	գիտական	տեսակետից	յուրահատուկ	նշանակության	
արժեք	ունեն1.

ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնորոշումը2

1.	 «Ոչ	 նյութական	 մշակութային	 ժառանգություն»	 նշանակում	 է	 սովորույթներ,	
ներկայացուցչական	 ձևեր,	 գիտելիքներ	 և	 ունակություններ,	 ինչպես	 նաև	 նրանց	
հետ	 կապված	 գործիքներ,	 արտփաստեր	 և	 մշակութային	 տարածություն,-
հասարակության,	 խմբերի	 կողմից	 ընդունված,	 առանձին	 դեպքերում	 առանձին	
անձերի	կողմից՝	որպես	մշակութային	ժառանգության	մի	մաս:	Ոչ	նյութական	այս	
մշակույթը,	 որը	 հաղորդվում	 է	 սերնդից	 սերունդ,	 որը	 մշտապես	 վերստեղծվում	 է	
հասարակության	և	խմբերի	կողմից	կախված	նրան	շրջապատող	միջավայրից,	նրա	
համագործակցությունը	բնության	և	պատմության	հետ	և	ձևավորում	է	նրանց	մոտ	
ինքնատիպության	և	հետևողականության	զգացում,	համագործակցելով	դրանց	իսկ	
մշակութային	 ժառանգության	 բազմազանության	 և	 մարդու	 ստեղծագործության	
հանդեպ	 հարգանք:	 Նեկա	 կոնվենցիայի	 նպատակների	 համար	 ուշադրության	
արժանի	 է	 միայն	 ոչ	 նյութական	 այն	 մշակութային	 ժառանգությունը,	 որը	
համաձայնեցվում	 է	 մարդու	 իրավունքների	 գոյություն	 ունեցող	 միջազգային-
իրավական	փաստաթղթերով՝	հասարակությունների	միջև	փոխադարձ	հարգանքի,	
խմբերի	և	առանձին	մարդկանց,	ինչպես	նաև	հաստատուն	զարգացման	հիման	վրա:

2.	 «Ոչ	 նյութական	 ժառանգությունը»,	 ինչպես	 այն	 բնորոշված	 է	 վերևի	 առաջին	
կետում,արտահատվում	է,	ասենք,հետևյալ	ոլորտներում.

(ա)	 բանավոր	ավանդույթներ	և	դրա	արտահատչաձևերը,	ներառյալ	լեզուն,	որպես	
դրա	կրող,	ոչ	նյութական	մշակութային	ժառանգությունը,

(բ)	կիրառական	արվեստները;
(գ)	սովորույթները,	ավանդույթները,	տոնակատարությունները,
(ե)	գիտելիքները	և	սովորույթները,	որոնք	վերաբերում	են	բնությանը	և	տիեզերքին,
(զ)	գիտելիքներ	և	հմտություններ,	որոնք	կապված	են	ավանդական	արհեստների	հետ.

1	 Convention	Concerning	the	Protection	of	the	World	Cultural	and	Natural	Heritage.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	 
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/.	—	 Հասանելիություն.	 http://whc.unesco.org/archive/convention-
ru.pdf.

2	 Convention	 for	 the	 Safeguarding	 of	 the	 Intangible	 Cultural	 Heritage	 2003.	 —	 [Էլեկտրոնային	 աղբյուր]	
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.	 —	
Հասանելիություն.	http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.
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ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 «Աշխարհի	 հիշողությունը»	 ծրագիրը	 կոչված	 է	 նպաստել	 առավել	
արժեքավոր	շինությունների՝	արխիվային	ֆոնդերի	և	գրադարանների	հավաքածուների	
համաշխարհային	ժառանգության	պահպանմանը	և	նրանց	հասանելության	աստիճանի	
ընդլայնումը:	Այդ	ժառանգությունը	արտահայտում	է	լեզուների,	մշակույթի	և	ժողովրդի	
բազմազանությունը,	հանդիսանում	է	աշխարհի	և	նրա	հիշողության	արտահայտությունը3:

Քայլ  4  Աշխատանք աղբյուրների հետ (5 րոպե)

Տվեք	առաջադրանք	 ողջ	 դասարանին.	 ծանոթանալ	 29–33	աղբյուրների	 հետ:	 Տվեք	
9–12-րդ	հարցերը:

Ամփոփիչ քննարկում (7 րոպե)

Պատասխանելով	 ամփոփիչ	 հարցին,	 սովորողները	 պետք	 է	 հանգեն	 այն	
եզրակացության,	որ	ժողովուրդների	կողմից	ստեղծված	մշակութային	ժառանգությունը	
հանդիսանում	է	ոչ	միայն	ժողովրդի	ինքնության	և	ինքնտիպության	պահպանման	որոշիչ	
գործոն,	 այլև	 դառնում	 է	 համաշխարհային	 մշակույթի	 անբաժանելի	 մաս:	 Հայազգի	
շատ	 նկարիչներ	 ստեղծել	 են	 համաշխարհային	 գլուխգործոցներ,	 որոնք	 հանրահայտ	
են	 ողջ	աշխարհում:	Աշխարհի	 շատ	 ծայրերից	 Հայաստան	 են	 գալիս	 զբոսաշրջիկներ,	
որպեսզի	 տեսնեն	 ճարտարապետական	 հուշարձաններն	 ու	 ժողովրդական	
ստեղծագործությունները:	 Մշակութային	 ժառանգությունը	 ոգևորում	 է	 մարդկանց,	
օգնում	է	նրանց	գտնել	ընդհանուր	և	նմանատիպ	արժեքներ,	օգնում	է	ժողովուրդներին	
լավագույս	հասկանալու	միմյանց:

3	 Память	 мира.	 Бюро	 ЮНЕСКО	 в	 Москве.	 —	 [Էլեկտրոնային	 աղբյուր]	 http://www.unesco.org/new/ru/
moscow/communication-information;	 —	 Հասանելիություն.	 http://www.unesco.org/new/ru/moscow/
communication-infor	mation/memory-of-the-world/
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Անդրկովկասյան սեմինարիա 

 X Ինչու՞ է Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիան  
համարվում մշակութային երկխոսության խորհրդանիշ:

 f Սովորողների տարիքը 14–17 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45 / 90 րոպե

 f Դասի նպատակը Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիայի օրինակով 
ցույց տալ կրթության դերը Կովկասում մշակութային 
երկխոսության ձևավորման համար:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչին լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար: 

1. Гюльмамедов	М.	С.	Благородная	миссия	просвещения.	—	
Тбилиси:	 
Б.,	1990.

2. Мехти-заде	Земфира	Мехти	кызы.	Жизнь	и	педагогическая	
деятельность	А.	О.	Черняевского.	—	Баку:	Маариф,	1983.

3. Ахмедов	Гусейн	Мустафа	оглы.	История	развития	школьного	
образования	в	Азербайджане	в	XIX	веке.	—	Баку:	Элм,	1972.

4. Ф.И.Сеидов	«Горийская	семинария	и	ее	выпускники»	—	Баку.,	
Маариф.,	1988	г.

5. Собри	А.	Радостная	весть:	Воспоминания.	Перевод	с	азерб./ЛАз	
1971.	—	№9.	—	С.	101–104.

6. Е.Е.Хатаев.	Школа	и	педагогическая	мысль	народов	Северного	
Кавказа	(втор.	половина	XIX	в.	—	1917)	/	Авторефер.	диссерт.	докт.	
пед.	наук.—	М.,	1996.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Ծանոթանալ Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիայի 
գործունեությանը: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կգիտակցեն Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիայի 
ազդեցությունը Կովկասի ժողովուրդների մշակութային 
զարգացման վրա:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են կազմել իրենց հավասարակշված կարծիքը այն 
մասին, թե ինչպես կրթական համակարգը պատմական 
տարբեր ժամանակաշրջաններում կարող է ազդել տարբեր 
ժողովուրդների մշակութային երկխոսության ձևավորման 
վրա: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Կահույքի փոխատեղում խմբային աշխատանք 
կազմակերպելու համար: Խմբակային աշխատանքի 
կազմակերպման համար պատրաստել վատմանի թղթեր և 
մարկերներ /մեկ հավաքածու յուրաքանչյուր խմբին/:
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Նախնական առաջադրանք

Քանի	 որ	 մոդուլը	 տեքստային	 իմաստով	 բավականին	 ընդարձակ	 է,	 ապա	
նպատակահարմար	է	սովորողներին	տալ	նախնական	առաջադրանք.	կարդալ	նյութերը	
և	փորձել	մտածել	հարցերի	կապակցությամբ:	Այդ	դեպքում	դասարանում	աշխատելու	
ժամանակ,	 խմբային	 կամ	 զույգերով	 քննարկման	 ընթացքում	 սովորողներին	 արդեն	
կարելի	է	միացնել	միմյանց	հետ	և	համեմատել	տանը	կատարած	իրենց	աշխատանքի	
արդյունքները:	Աշխատանքի	այդ	կերպ	կազմակերպելու	դեպքում	մոդուլի	անցկացման	
համար	կպահանջվի	45	րոպե:

Եթե	մոդուլի	բոլոր	նյութերը	քննարկվեն	անմիջապես	դասաժամի	ընթացքում,	ապա	
մոդուլի	 ամբողջական	 ուսումնասիրության	 համար	 բնականաբար,	 կպահանջվի	 90	
րոպե:

Պարապմունքի սկիզբը (1–5 րոպե)

Ուսուցչի	 ներածական	 խոսքը	 այն	 մասին	 պետք	 է	 լինի,	 որ	 հասարակության	
զարգացման	 աստիճանը	 որոշվում	 է	 կրթության	 աստիճանով,	 իսկ	 կրթության	
զարգացման	 աստիճանը	 իր	 հերթին	 պայմանավորում	 է	 հասարակության	
պահանջմունքները:	 Կրթությունը	 մարդուն	 ձևավորում	 է	 որպես	 անձնավորություն,	
դնում	է	նրա	աշխարհայացքի	հիմքերը	և	այդպիսով	անմիջականորեն	ազդում	է	այն	բանի	
վրա,	 թե	 ինչ	 ուղղությամբ	 է	 զարգանում	 հասարակությունն	 ընդհանրապես:	 Այդպես	
ձևավորվում	 է	 հասարակական	 արժեքների	 համակարգը,	 որն	 իր	 հերթին	 որոշում	
է	 կրոնական,	 ազգամիջյան	 և	 միջմշակութային	 հարաբերությունների	 զարգացման	
հանդուրժողականության	 աստիճանը:	 Ուսումնասիրելով	 կրթական	 այս	 կամ	 այն	
ժամանակաշրջանի	համակարգը,	կարելի	է	շատ	բան	իմանալ	հասարակության	մասին:	

ХIХ	 դարի	 երկրորդ	 կեսը	 կապված	 է	 Հյուսիսային	 Կովկասի	 արդիականացման	
երևույթների	 հետ,	 ձևավորվեցին	 հասարակության	 սոցիալական,	 տնտեսական	
և	 քաղաքական	 պահանջմունքները,	 որոնք	 իրենց	 մեջ	 ներառնում	 էին	 ռուսական	
կայսրության	 վարչա-կառավարական	 համակարգի	 փոփոխությունները,	 1860–1870-
ական	 թթ.	 կապիտալիստական	 հարաբերությունների	 զարգացումը:	 Հատկապես	
այս	 երևույթները	 զարկ	 տվեցին	 կրթական	 համակարգի	 զարգացմանը,	 որը	 պետք	 է	
ապահովեր	այդ	խնդիրների	լուծման	համար	կարդերի	պատրաստումը:

Այս ներածականից հետո հայտարարեք դասի թեման և հանգուցային հարցը

Քայլ  1  (20–40 րոպե)

Բաժանեք	 սովորողներին	 խմբերի	 կամ	 զույգերի:	 Բոլոր	 խմբերն	 ու	 զույգերը	
պարապմունքի	այս	փուլում	աշխատում	են	աղբյուրների	միատեսակ	հավաքածուով	և	
1-ին	հարցախմբի	հարցերով:	Աշակերտների	խնդիրն	է	քայլ	առ	քայլ	պատասխանելով	
հարցերին	որոշել,	թե	ժողովրդի	ո՞ր	կատեգորիաները	կարող	էին	կրթություն	ստանալ	
Անդրկովկասյան	 ուսուցչական	 սեմինարիայում,	 արդյո՞ք	 բոլորի	 համար	 ուսուցման	
միատեսակ	 պայմաններ	 կային	 և	 հատկապես	 ի՞նչ	 կրթություն	 էին	 ստանում	
աշակերտները:

Սկզբում սովորողները պատասխանում են 1–3 հարցերին:	 Ուշադրություն	
դարձրեք	 այն	 հարցին,	 թե	 ովքեր	 կարող	 էին	 ընդունվել	 ուսուցչական	 սեմինարիա.	
կրթական	 աստիճանը	 և	 տարիքը,	 առաջարկեք	 նրանց	 քննարկել	 այս	 չափանիշների	
նպատակահարմարությունը:	 Կարևոր	 հարց	 է	 նաև	 այն	 հարցի	 քննարկումը,	 թե	 ի՞նչ	
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Անդրկովկասյան	սեմինարիա

կրթություն	էին	ստանում	տարբեր	ազգությունների	երեխաները	և	ի՞նչն	էր	ընկած	այդ	
դիրքորոշման	հիմքում:	

Տեղեկություն	ուսուցչի	համար	3-րդ	աղբյուրի	հարցում:
Զեմստվոները	 —	 ռուսական	 կայսրությունում	 տեղական	 ինքնակառավարման	

մարմիններ	 էին:	 Դրանք	 ստեղծվել	 էին	 1864	 թ.	 բարենորոգման	 արդյունքում:	
Պատգամավորներն	 ընտրվում	 էին	 գավառային	 հողատերերից,	 քաղաքային	 անշարժ	
գույքի	տերերից	և	գյուղական	համայնքի	ներկայացուցիչներից:

Առաջարկեք	սովորողներին	շարունակել,	թե	3-րդ	աղբյուրում	ազգային	ու	կրոնական	
տեսակետից	ինչպիսի՞ն	էին	զեմստվոները	և	թե	ինչու՞	զեմստվոն	առանձնացրեց	նշված	
գումարը	սեմինարիայի	թաթարական	բաժանմունքի	բացման	համար:	

Այնուհետև	սովորողները	պատասխանում	եմ	4-5-րդ	հարցերին:
Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 լեզուների	 ուսուցման	 վրա	 (աղբյուր	 5):	

Խնդրեք	սովորողներին	մտածել	այն	ուղղությամբ,	թե	ինչո՞վ	էր	պայմանավորված	ռուսաց	
լեզվի	ուսուցումը	ապագա	ուսուցիչների	համար	և	թե	հնարավոր	էր	արդյո՞ք	բազմազգ	
դպրոցներում	այլ	կերպ	լուծել	այս	հարցը:

6-րդ	աղբյուրի	համար	կարելի	է	դնել	լրացուցիչ	հարց.
—	Ինչու՞	հատկապես	Ուշինսկու	«Մայրենի	լեզու»	դասագիրքը	դարձավ	Չերնաևսկու	

ադրբեջանական	«Վաթան	դիլի»	դասագրքի	հիմք:	
Այսպիսի	տեղեկատվությամբ	ուսուցման	նոր	մեթոդների	մասին,	որն	առաջարկում	

էր	Կ.Դ.	Ուշինսկին,	կարելի	է	ծանոթանալ	հետևյալ	կայքում՝	Կ.Դ.	Ուշինսկու	հնչունային	
մեթոդը:	Հասանելիության	աստիճանը:	http://lektsiopedia.org/lek-2357.html,

կամ	http://100pudov.com.ua/subject/62/26236?page=2
Այնուհետև սովորողները պատասխանում են 6-րդ աղբյուրին: 
Կրթության	 մասին	 տարբեր	 փաստաթղթեր	 կան:	 Խնդրեք	 սովորողներին	 ներկա	

ժամանակից	 օրինակներ	 բերել	 կրթության	 մասին	 (կանխատեսվող	 պատասխաններ	
կարող	են	լինել՝	աղյուսակ,	վկայական,	կրթության	մասին	վկայական,	դիպլոմ	և	այլն):	
Ի՞նչ	 տեղեկատվություն	 կարելի	 է	 այնտեղ	 տեսնել	 (կանխատեսվող	 պատասխաններ	
կարող	են	լինել՝	ու՞մն	է	կրթության	մասին	այս	վկայականը,	ե՞րբ	է	տրվել,	ուսումնական	
հաստատությունը,	ուսումնասիրվող	առարկաները,	գնահատականները,	ո՞վ	է	տնօրենը	
և	այլն):

Առաջարկեք	սովորողներին	ծանոթանալ	10–11-րդ	աղբյուրներին:	
Խնդրեք	 նրանց	 փնտրել	 տեղեկություն,	 որտեղ	 չկա	 ներկայիս	 կրթության	 մասին	

փաստաթղթեր:	Խնդրեք	նրանց՝	մտածել,	թե	ի՞նչ	նպատակով	են	դրանք	ներկայացված	
այդ	փաստաթղթում	և	թե	ինչո՞վ	է	դա	բացատրվում:

Այնուհետև	 սովորողները	 պատասխանում	 են	 7-9-րդ	 հարցերին:	 Սովորողներին	
կարելի	է	նաև	առաջարկել	համեմատել	այդ	երկու	փաստաթղթերը	և	առանձնացնել	այդ	
աղբյուրների	մեջ	ընդհանուրն	ու	տարբերությունը,	փորձել	բացատրել	առանձնացված	
տարբերությունների	պատճառները:

Տեղեկատվություն ուսուցիչներին 10–11 աղբյուրի համար:
Հիմնական	 տարբերությունները՝	 փաստաթղթի	 անվանումը՝	 /ատեստատ,	

վկայական/,	մայրենի	լեզու	(վրացերեն-թաթարական),	լրացուցիչ	առարկաներ,	տրման	
տարին:

Ամփոփիչ	 հարցի	 քննարկման	 ժամանակ	 պարապմունքի	 վերջում	 սովորողները	
պետք	 է	 պատկերացնեն	 սեմինարիայում	 ստացած	 կրթությունը,	 մանկավարժների	
ազդեցությունը,	 որոնք	 տարբեր	 մշակույթների	 ու	 ազգությունների	 կրողներն	 էին,	
սովորողների	 ներքին	 հաղորդակցությունը	 Կովկասի	 ժողովուրդների	 մշակութային	
զարգացման	փոփոխությունների	տեսանկյունից:
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Քայլ  2  (10–15 րոպե)

Սովորողները	մնում	են	իրենց	խմբերում	և	զույգերով:	Բոլոր	խմբերը	կամ	զույգերը	
պարապմունքի	այս	փուլում	աշխատում	են	2-րդ	հարցախմբի	միատեսակ	աղբյուրների	
հավաքածուի	վրա:	Այժմ	արդեն	նրանց	խնդիրն	է՝	ղեկավարվելով	հարցերով	և	հենվելով	
աղբյուրների	 վրա,	 որոշել՝	 ի՞նչ	 նշանակություն	 էր	 տրված	 Կովկասի	 տարածքում	
իսլամի	ուսումնասիրությանը	և	թե	ինչու՞,	ինչպես	նաև՝	ի՞նչ	կերպ	էր	այն	ներկայացված	
Անդրկովկասյան	սեմինարիայում:

14-րդ	աղբյուրի	հետ	աշխատանքի	ընթացում	սովորողների	ուշադրություն	հրավիրեք	
տարիքային	տարբերության	 վրա,	խնդրեք	առաջարկել,	 թե	 որքա՞ն	 էր	այդ	 մարդկանց	
հնարավորությունները	հանդիպելու	կյանքում,	եթե	չլիներ	այդ	նամակը:	Սովորողների	
ուշադրությունը	հրավիրեք	այն	իրերի	վրա,	որոնք	իր	հետ	վերցրել	էր	Լ.	Տոլստոյի	հետ	
հանդիպման	գնացող	Ալիբեկ	Կասիմովը.	պատահական	էր	արդյո՞ք	դա,	թե	ոչ	և	թե	ինչի՞	
համար	էր	այն	նախատեսված:

	10-րդ	հարցի	վրա	աշխատելուց	առաջ,	խնդրեք	սովորողներին	վերադառնալ	դեպի	
10	 և	 11-րդ	 աղբյուրները	 և	 գտնել	 դրանցում	 տեղեկություն	 այն	 մասին,	 թե	 ի՞նչ	 կերպ	
էին	 լուծվում	 կրոնական	 հարցերը	 Անդրկովկասյան	 ուսուցչական	 սեմինարիայում:	
Կարելի	 է	 խնդրել	 սովորողներին	 արտահայտել	 իրենց	 կանխատեսումները,	 թե	
ինչու՞	 երաժշտության	 մեջ	 տաղանդաշատ	 Հաջիբեկովը	 չէր	 հաճախում	 եկեղեցական	
երգեցողության	դասերին:

Պարապմունքի	 վերջում,	 հանրագումարային	 հարցի	 քննարկման	 ժամանակ,	
սովորողները	 պետք	 է	 կարողանան	 կապել	 կրթության	 բովանդակությունը	
սեմինարիայում,	 մանկավարժների	 ազդեցությունը,	 որոնք	 տարբեր	 հավատի	 էին	
Կովկասի	 բազմակրոն	 միջավայրում՝	 պահպանելով	 ուղղափառ	 և	 մահմեդական	
կրոնների	հանդուրժողականությունը:

Քայլ  3  (10–20 րոպե)

Բոլոր	խմբերը	 կամ	 զույգերը	 դասի	այս	փուլում	աշխատում	 են	 3-րդ	 հարցախմբի	
հարցերի	 միատեսակ	 հավաքածուի	 վրա:	 Աշխատանքը	 կարելի	 է	 առաջարկել	 նաև	
խմբերից	 դուրս:	 Ղեկավարվելով	 հարցերով	 և	 աղբյուրների	 բովանդակությամբ,	 դուրս	
եկեք	 Անդրկովկասյան	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 կոնկրետ	 արդյունքների	 վրա՝	
կրթության	 որակի	 անհամեմատ	 բարձրացում	 և	 Կովկասյան	 տարածաշրջանում	
կրթված	անձնավորությունների	թվի	ավելացում,	Կովկասի	ժողովուրդների,	Ռուսական	
կայսրության	և	համաշխարհային	մշակույթի	ժառանգության	ազգային	և	մշակութային	
վերածնության	մի	ամբողջ	աստղային	բույլի	շրջանավարտներ,	ինչպես	նաև	սեմինարիայի	
շրջանավարտների	բարեկամական	կապերի	առկայություն	ուսման	ավարտից	հետո:	

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում (4–10 րոպե)

Ամփոփիչ	 քննարկումը	 իր	 մեջ	 պետք	 է	 ամփոփի	 Անդրկովկասյան	 ուսուցչական	
սեմինարիայի	 Կովկասի	 ժողովուրդների	 մշակութային	 զարգացման	 վրա	 թողած	
մեծ	 ազդեցությունը,	 ինչպես	 նաև	 այդ	 ժողովուրդների	 մշակութային	 երկխոսության	
հնարավոր	մերձեցման	ձևավորումը:
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Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի  
և պատմության ուսումնասիրության աղբյուր

 X Ինչպե՞ս են անվան ընտրության մեջ արտացոլվում 
հասարակությունում և մշակույթում տեղի ունեցող փոփոխությունները:

Առանցքային բառեր և 
հասկացություններ

Անձնանուն, անձնանունների ընտրության մոտիվներ, 
մշակույթ, քաղաքականություն, ավանդույթներ:

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Ցույց տալ, որ անվան ընտրությունը հասարակության մեջ 
սոցիալ-մշակութային փոփոխությունների արդյունք էր և որ 
անձնանունների ուսուցանումը կարող է կարևոր աղբյուր 
դառնալ պատմության և մշակույթի ուսումնասիրման խնդրում:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Новиков	В.	А.	Имя	и	общество.	—	М.:	Наука,	1974.
2. Системы	личных	имен	у	народов	мира.	сб.	ст.	/	отв.	ред.	 

М.В.	Крюков.	—	М.:	Наука,	1989.
3. Vom	Bruck	G.,	Bodenhorn	B.	The	Anthropology	of	Names	 

and	Naming,	Cambridge	University	Press.	—	2006.
4. Меликян	С.	Г.,	Маргарян	Н.	М.	Обряды	родильного	цикла	

и	система	личных	имен	//	Армяне:	сб.ст./отв.ред.	Л.М.	
Варданян,	Г.Г.	Саркисян,	А.Е.	Тер-Саркисянц.	—	М.:	Наука,	
2012.	—	342–352	с.

5. [Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«Наш	Баку.	История	Баку	
и	бакинцев».	—	Հասանելիություն.	http://www.ourbaku.com.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կկարողանան հղել անձնանունների ծագման օրինակներ; 
բացատրել ավանդույթի և անձնանվան ընտրության միջև 
կապը և կբերեն վերջինիս վերաբերող օրինակներ:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա ներկայացնել տարբեր ժամանակներում 
անձնանունների ընտրության փոփոխությունների 
պատճառները, ընտրել անձնանվան ընտրության 
գործընթացում անհատականը ու հասարակականը 
հավասարակշռելուն վերաբերող փաստարկներ՝ 
բանավեճին մասնակցելու համար:

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել անձնանունների ընտրության 
վրա հասարակությունում սոցիալ-մշակութային 
փոփոխությունների հետևանքում ազդեցություն ունեցող 
գործոնները, բացատրել, թե ինչու է անձնանունը 
հանդիսանում պատմական աղբյուր:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Կազմակերպել նախնական տնային հանձնարարության 
կատարումը համաձայն հարց 1-ինի՝ Աշխատանքային 
թերթեր 1–2 (նյութ՝ սովորողների համար): Անհրաժեշտ 
քանակությամբ նյութեր՝ խմբերում աշակերտների 
աշխատելու համար; մեծ չափի ( A–1) թղթեր՝ ողջ դասի 
ընթացքում խմբային աշխատանքի համար; տարածություն՝ 
«Զբաղեցրու դիրք» մեթոդով բանավեճի կազմակերպման 
համար: Մեթոդի նկարագրությունը տես ուղեցույցի 
համապատասխան բաժնում:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր նկատառումներ. 

Քանի	 որ	 մոդուլի	 ուսուցումը	 նախատեսված	 է	 90	 րոպե	 դասաժամի	 համար,	 այն	
կարելի	է	բաժանել	երկու	մասի:	Մոդուլի	երկրորդ	մասի	ուսուցումը	նպատակահարմար	է	
կազմակերպել	այն	սովորողների	հետ,	ովքեր	ծանոթ	են	20-րդ	դարի	խորհրդային	շրջանի	
պատմությանը:	Եթե	որպես	ուսուցիչ	որոշում	եք	կանգ	առնել	մոդուլի	միայն	առաջին	
մասի	վրա,	ապա	Ձեզ	անհրաժեշտ	է	հատկացնել	5–10	րոպե՝	համառոտ	տարբերակով	
ամփոփիչ	քննարկման	համար:	

Եթե	 ուսուցիչը	 անհրաժեշտ	 և	 հնարավոր	 է	 համարում	 ընդլայնել	 թեմայի	
ուսումնասիրությունը	 լրացուցիչ	 ժամանակում,	 ապա	 կարելի	 է	 անդրադառնալ	
յուրաքանչյուր	 երկրում	 անձնանունների	 ընտրության	 նախընտրություններին	
վերաբերող	վիճակագրությանը,	ինչպես	օրինակ.	

Самые	популярные	имена	у	мальчиков	—	вновь	Давид	и	Нарек.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]:	 News.am	 http://news.am/rus/news.	 —	 Հասանելիություն.	 http://news.am/rus/
news/152331.html

В	Азербайджане	названы	самые	популярные	имена	новорожденных	в	январе	2013	г.	—	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]:	Russian	people	www.russian.people.com.cn.	—	Հասանելիություն.	
http://russian.people.com.cn/31519/8114631.html

Максим	и	Анастасия	—	самые	популярные	имена	в	Молдове	в	2012.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]:	 Noi	 md,	 Независимый	 информационный	 портал	 http://www.noi.md/ru/.	 —	
Հասանելիություն.	http://www.noi.md/ru/news_id/18307

[Էլեկտրոնային	աղբյուր]:	Новости	Грузия	http://newsgeorgia.ru/.	—	Հասանելիություն.	
http://newsgeorgia.ru/society/20100712/213326932.html

Названы	 самые	 популярные	 в	 Украине	 имена	 в	 2011	 году.	 —	 [Էլեկտրոնային	
աղբյուր]:	 http://news.bigmir.net/.	 —	 Հասանելիություն.	 http://news.bigmir.net/ukraine/ 
533879-Nazvani-samie-popylyarnie-v-Ykraine-imena-v-2011-gody

Սկզբնական ակտիվություն (20 րոպե)

1. Տարբերակ Ա.	 Աշակերտներին	 տվեք	 նախնական	 տնային	 հանձնարարություն՝	
անձնանվան,	 դրա	 նշանակության	 և	 ընտրության	 պատճառների	 վերաբերյալ	
փոքր	 հետազոտություն	 անցկացնելու:	 Նրանց	 համապատասխանաբար	 բաժանեք	
հետևյալ	3	խմբերի.	1.	հասակակիցները	և	նրանց	անունները,	2.	ծնողների	և	նրանց	
սերնդի	 անունները,	 3.	 տատիկները	 և	 պապիկները	 և	 նրանց	 սերնդի	 անունները:	
Յուրաքանչյուր	խմբում	 յուրաքանչյուր	աշակերտ	պատրաստելու	 է	տեղեկություն՝	
մեկ	անվան	ընտրության	վերաբերյալ,	անհրաժեշտության	դեպքում	օգտագործելով	
նաև	 տեղեկատվության	 լրացուցիչ	 աղբյուրներն	 ու	 լրացնելով	 դասարան	 բերված	
աղյուսակը:	

 Տարբերակ Բ. Եթե	 դասարանում	 սովորողների	 թիվը	 մեծ	 չէ	 կամ	 համոզված	 չեք,	
որ	 հավաքված	 տեղեկատվությունը	 բավարար	 է	 հետագա	 խմբային	 աշխատանքի	
համար,	 աշակերտներին	 տվեք	 նախնական	 տնային	 հանձնարարություն.	
անձնանվան,	դրա	նշանակության	և	ընտրության	պատճառների	վերաբերյալ	փոքր	
հետազոտություն	 անցկացնելու:	 Նրանց	 խնդրեք	 պատրաստել	 երեք	 առանձին	
թերթ,	 «Անվան	 նշանակությունը»	 լրացված	աղյուսակով,	 որոնցից	 մեկում	 գրված	 է	
հասակակիցներից	մեկի,	մյուսում՝	ծնողներից	մեկի	և	երրորդում՝	ընտանիքի	ավագ	
անդամներից	մեկի	անունը:
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Անձնանունները	որպես	հասարակության	մշակույթի	և	պատմության	ուսումնասիրության	աղբյուր

Աշխատանքային թերթ 1. Անձնանվան նշանակությունը

Աձնանուն Անձնանվան 
նշանակությունը

Ո՞վ է 
անվանակոչել

Ինչու՞ են այդպես 
անվանել

Օրինակ.

Աձնանուն Անվան 
նշանակությունը

Ո՞վ է 
անվանակոչել

Ինչու՞ են այդպես 
անվանել

Գրիգոր Հունարեն՝ «արթուն» հայրը 
Պապիկի պատվին, ով շատ 

հարգված մարդ է եղել 

2.	 Դասի	 սկզբում	 բացատրեք	 թեման	 և	 նպատակը:	 Պատմական	տեղեկանքի	 հիման	
վրա	անցկացրեք	կարճ	դասախոսություն	(1–2	րոպե):

3.	 Պատերին	փակցրեք	կամ	սեղաններին	դրեք	Աշխատանքային	թերթ	2-ից	հատվածներ.	
«Անվան	ընտրության	շարժառիթները»	(աղյուսակի	ուղղահայաց	սյունակներ):	

Օրինակ.	

Աշխատանքային 
թերթ 2-Ա

Աշխատանքային 
թերթ 2-Բ

Աշխատանքային 
թերթ 2-Գ

Աշխատանքային 
թերթ 2-Դ

Կրոնական, 
դավանական 

պատկերացումներ

Ազգականների 
ու մտերիմների 

պատվին 

Նորաձևություն և 
բարեհնչություն

Այլ շարժառիթներ

Խնդրեք	աշակերտներին	հավաքվել	նոր	խմբերում՝	համաձայն	անվան	ընտրության	
այն	 պատճառների,	 որոնք	 նրանք	 լրացրել	 են	 տնային	 աշխատանքի	 ընթացքում	
(Աշխատանքային	թերթ	1):	Պետք	է	ստացվի	չորս	խումբ,	որոնց	անդամների	թիվը	կարող	
է	տարբեր	լինել:	Առաջարկեք	նոր	խմբերի	անդամներին	գրել	անունները	թղթերի	վրա	և	
բացատրել,	թե	ինչու	են	իրենք	ընտրել	հենց	տվյալ	պատճառների	խումբը	(կրոնական,	
կամ	 այլ	 մոտիվներ՝	 օրինակ	 անձնական	 կամ	 հանրային	 կյանքի	 նշանակալի	 որևէ	
իրադարձություն):	

Եթե	չափից	դուրս	անհամաչափ	խմբեր	են	ստացվում,	օգտվեք	տնային	աշխատանքի	
տարբերակ	 Բ-ից	 և	 խնդրեք	 սովորողներին	 կիսվել	 սեփական	 մինի-հետազոտության	
տեղեկատվությամբ,	 աշակերտների	 ուրիշ	 խմբերի	 փոխանցեք	 երկու	 այլ	 անունների	
վերաբերող	 աշտանքային	 թիվ	 1	 թերթի	 լրացված	 տարբերակները:	 Ուշադրություն	
դարձրեք,	 թե	 յուրաքանչյուր	 խմբում	 որքան	 են	 այն	 անունները	 որ	 տրվել	 են	
հասակակիցների,	ընտանիքի	ավագ	անդամների,	այլոց	կողմից:	
4.	 Խնդրեք	 խմբերի	 ներկայացուցիչներին՝	 համադասարանցիներին	 ծանոթացնել	

ընդհանրացված	 տեղեկատվությանը:	 Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք,	
անհրաժեշտության	դեպքում՝	օգնեք	«Այլ	շարժառիթներ»	սյունակի	առաջադրանքը	
կատարող	խմբին:	Այստեղ	կարող	են	 լինել	տարբեր	պատճառներ,	օրինակ,	դուր	է	
եկել	գրքի	կամ	ֆիլմի	հերոսի	անունը	կամ	կարևորվել	է	պետության	կամ	ընտանիքի	
կյանքում	տեղի	ունեցած	նշանավոր	իրադարձությունը:	
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Քայլ  1  (25 րոպե)

5. 	Աշաակերտներին	խնդրեք	զբաղեցնել	իրենց	տեղերը	սեղանների	շուրջ:	Առաջարկեք	
վերլուծել	 Հարցախումբ	 1-ի	 աղբյուրներն	 ու	 պատասխանել	 Հարց	 2-ին:	 Նրանց	
ուշադրությունը	հրավիրեք	Աղբյուրի	ժանրին	(տեսակին):	Ժամանակ	մի	խնայեք	1-5-
րդ	տեքստերի	վերլուծության	ու	հարցերի	պատասխանները	ստանալու	վրա:	

6.  3-րդ	հարցին	պատասխանելու	դեպքում	սովորողներին	խնդրեք	տետրերում	գրել	այն	
անձնանունների	ընտրություն	պատճառները,	որոնք	իրենք	ձևակերպել	են:	Հատուկ	
ուշադրություն	դարձրեք	Առաջադրանք	4-ի	կատարմանը:	Աշակերտներին	խնդրեք	
Աղյուսակի	 յուրաքանչյուր	 սյունակում	 (Աշխատանքային	 թերթ	 2),	 մեծ	 թղթերի	
վրա	 գրել	 այն	 պատճառները,	 որոնք	 չէին	 թվարկվել	 սկզբնական	 ակտիվության	
ընթացքում:	 Խնդրեք	 թվերով	 հաստատել	 Հարցախումբ	 1-ի	 համապատասխան	
աղբյուրների	ընտրությունը:	

Քայլ  2  (15 րոպե)

7. 	Ուշադրություն	հրավիրեք	Հարցախումբ	2-ի	անվանմանը:	Աշակերտներին	հարցրեք,	
թե	 ինչպե՞ս	 են	 իրենք	 այն	 հասկանում:	 Առաջարկեք	 ուսումնասիրել	 Աղբյուրներ	
6–10-ը	և	պատասխանել	5-7	հարցերին:	Ուշադրություն	դարձրեք	Աղբյուրներ	9-ի	և	
10-ի	 հերոսների	տարիքին	և	այն	փաստին,	թե	 ե՞րբ	 են	այդ	անունները	տրվել	 (դա	
1920-30-ական	 թթ.	 կեսերն	 է):	 Իդեա	 (Գաղափար)	 անունը	 արտացոլում	 է	 1917թ.	
հեղափոխությունից/հեղաշրջումից	հետո	նոր	 գաղափարների	իրագործումը	և	 հին	
աշխարհի	հետ	կապի	խզումը:	Օկտյաբրինա	անունն	այս	դեպքում	տրվել	է	բոլշևիկյան	
հոկտեմբերյան	 հեղափոխության/հեղաշրջման	 հիշատակին,	 իսկ	 Պյատիլետկա	
(Հնգամյակ)	 անունը	 հայտնվել	 է	 առաջին	 հնգամյակների	 (ԽՍՀՄ	 պլանային	
տնտեսության	 զարգացման	 ժամանակաշրջան)	 քարոզչական	 հաջողության	
հետևանքում:	Ընդհանրացրեք	Աղբյուրներ	6–10-ի	տեղեկատվությունը:	

Քայլ  3  (20 րոպե)

8.	 Աշակերտներին	 առաջարկեք	 զույգերով	 ծանոթանալ	 Աղբյուր	 11–14-ին	 և	
պատասխանել	 10–13-րդ	 հարցերին:	 Կազմակերպեք	 Հարց	 10-ի	 առճակատ	
քննարկում:	 Համեմատաբար	 ավելի	 լավ	 պատրաստված	 դասարանում	 կարելի	 է	
խորացնել	մարդու	ապահումանիզացիայի	մասին	քննարկումը՝	 կապված	անունից	
զրկելու	դեպքերի	հետ,	որը	ամբողջատիրական	իշխանության	գործիքներից	մեկն	է:	

9.	 Աշխատեք	Աղբյուրներ	15–16-ի	հետ:	Կազմակերպեք	բանավեճ՝	 «Զբաղեցրու	դիրք»	
մեթոդով,	համաձայն	ուսուցիչների	համար	նախատեսված	մեթոդական	ուղեցույցի	
համապատասխան	բաժնի	ցուցումների:	

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում (10 րոպե)

Կազմակերպեք	 առճակատ	 քննարկում՝	 առանցքային	 հարցի	 և	 դասի	 ընթացքում	
լրացված	Աշխատանքային	թերթ	2-ի	տվյալների	օգտագործմամբ:	
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Պատմությունը և մշակույթը հիշողության  
մեջ և հուշարձաններում

 X Ի՞նչ դեր են խաղում հուշարձանները ժողովրդի պատմության  
և մշակույթի ուսումնասիրության գործում

 f Սովորողների տարիքը 12–15 տարեկան

 f Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման հանար 
անհրաժեշտ ժամանակը

45 րոպե

 f Դասի նպատակը Այն գիտակցության զարգացումը, որ հուշարձանները 
հանդիսանում են անցյալի վերաներկայացումը 
և հասարակության համար ունեն պատմական և 
մշակութային նշանակություն: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Գրքեր,	հոդվածներ	վեբ-հոդվածներ,	որոնք	առաջարկվում	են	
մոդուլում:	

2. Երևան	քաղաքի	հուշարձանները.Էլեկտրոնային	միջոց:https://
www.yerevan.am/ru/monument/

3. Երևանի	հուշարձանները.	hy.wikipedia.org/wiki/
Երևանի_արձաններ

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կարող են նկարագրել հուշարձանները, ներկայացնել 
նրանց մասին հիմնական տեղեկությունները և 
բացատրել, թե ինչու՞ են դրանք կարևոր մարդկանց 
համար և թե ինչու՞ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ 
են ընկալում և ընդունում դրանք: Կարող են տալ 
պարզ բացատրություն, թե ինչի համար են ստեղծվում 
հուշարձանները:

 f Սովորողների մեծ մասը Կարող են բացատրել, թե ինչի համար են ստեղծվում 
հուշարձանները, որպես խորհրդանիշներ և որ 
հուշակոթողը ինքնին խոսում է մարդկության 
պատմության մեկնաբանման մասին: 

 f Որոշ սովորողներ Կարող են բացատրել, թե հասարակության մեջ տեղի 
ունեցած փոփոխությունները ինչպես են ազդում որոշ 
հուշարձանների հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի 
վրա, կարող են գտնել և ներկայացնել իրենց 
հիմնավորումները:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Պատրաստել պրոյեկտոր հուշարձանների 
լուսանկարները ցուցադրելու համար: Պատրաստել 
լսարան հինգ խմբերի աշխատանքի համար: Տպագրել 
բաժանվող նյութը՝ աղբյուրները և լուսանկարները այդ 
խմբերի աշխատանքի համար (տես 2-րդ քայլը):
Նախապատրաստել ցուցանակներ ակտիվության 
համար գրառումներով՝ «գրավիր դիրք». (տես քայլ 5):
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Պարապմունքի սկիզբը (7 րոպե)

Արդեն	 սկզբում	 սովորողները	տեղեր	 են	 գրավում	 են	 5	խմբերում:	 Պարապմունքի	
սկզբում	աշխատանքը	տարվում	է	ողջ	դասարանով	և	բոլոր	աշակերտների	ընդգրկմամբ:
1. Սովորողներին	 առաջարկեք	 քննարկել	 1-ին	 աղբյուրը	 —	 Հայաստանում	

քրիստոնեության	 ընդունման	 մասին	 հուշարձանը	 և	 պատասխանել	 նրան	 կցված	
հարցերին:
 
Տեղեկատվություն ուսուցչի համար:
Հուշարձանը,	 որի	 մի	 մասը	 երևում	 է	 լուսանկարում,	 գտնվում	 է	 Էջմիածնի	Մայր	

տաճարի	տարածքում:	 Էջմիածնի	Մայր	տաճարը	 համարվում	 է	 Հայաստանի	ամենից	
նշանակալից	հոգևոր	հաստատությունը	և	ներառված	է	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	համաշխարհային	
ժառանգության	շինությունների	ցանկում,	 գտնվում	 է	Վաղարշապատում,	 քաղաք,	որը	
մայրաքաղաք	Երևանից	հեռու	է	ընդամենը	20	կմ:	Եկեղեցական	համալիրի	մեջ	են	մտնում	
նաև	Ամենայն	 հայոց	 կաթողիկոսի	 նստավայրը,	 եկեղեցին,	 մկրտարանը,	 հյուրանոցը,	
տպագրատունը,	աստվածաբանական	ուսումնական	հաստատությունները	(այդ	թվում	
և	Գևորգյան	հոգևոր	ճեմարանը,	որը	յուրահատուկ	է	ողջ	աշխարհում)	և	այլն:

Այդ	 կառույցը՝	 այսպես	 կոչված	 «Բաց	 զոհասեղանը»,	 Մայր	 տաճարի	 նորագույն	
կառույցներից	 մեկն	 է	 և	 կառուցվել	 է	 2001	 թվականին:	 Այն	 ժամանակ,	 երբ	 ողջ	
հայությունը	տոնում	էր	Հայաստանում	քրիստոնեության	ընդունման	1700-ամյակը,	հենց	
այստեղ	է	անցկացվել	այդ	տոնակատարությանը	նվիրված	համատեղ	պատարագը,	որը	
կատարեցին	 Ամենայն	 հայոց	 կաթողիկոս	 Գարեգին	 II-ը	 և	 Հռոմի	 պապ	 Հովհաննես-
Պողոս	II-ը:	

Կամարի	վրա	երևում	են	հայոց	թագավոր	Տրդատ	III-ը,	որի	թագավորության	օրոք՝	
301	 թվականին	 քրիստոնեությունը	 ընդունվեց	 որպես	պետական	պաշտոնական	 կրոն	
և	Սուրբ	Գրիգոր	Լուսավորիչը,	որը	Հայաստանի	 լուսավորիչն	 էր	և	առաջին	Ամենայն	
հայոց	կաթողիկոսը:

2. 	«Ուղեղային	հարձակում».	
Առաջարկեք	 աշակերտներին	 «ուղեղային	 հարձակման»	 մեթոդի	 կիրառմամբ	

պատասխանել	հարցերին.	
Ինչու՞ և ու՞մ է ժողովուրդը նախընտրում հուշարձան կանգնեցնել:
Գաղափարները,	 որոնք	 կհավաքվեն	 «ուղեղային	 հարձակման»	 արդյունքում,	

գրառեք	 գրատախտակին	 կամ	 թղթե	 թերթիկների	 վրա:	 Սովորողներին	 առաջարկեք	
խմբավորել	հավաքված	պատասխանները.	(օրինակ,	պատմական	իրադարձությունները,	
պատմության	և	մշակույթի	նշանավոր	գործիչներին):

Հարցախումբ 1: Պատմության հուշարձանները և մշակույթը

Քայլ  1  Աշխատանք «հուշարձան» հասկացության հետ (5 րոպե)

Աշակերտներին	առաջարկեք	կատարել	2-րդ	աղբյուրին	և	պատմական	տեղեկանքին	
կցված	 առաջադրանքը	 և	 պատասխանել	 նրան	 կից	 հարցերին:	 Բացատրեք,	 որ	 այդ	
դասին	ուշադրության	կենտրոնում	պետք	է	լինեն	այն	հուշարձանները,	որոնք	նվիրված	
են	կոնկրետ	մարդկանց:	



47

Պատմությունը	և	մշակույթը	հիշողության	մեջ	և	հուշարձաններում

Հարցախումբ 2: Ու՞մ և ինչի՞ համար են հուշարձան կանգնեցնում:

Քայլ  2  Աշխատանք աղբյուրների հետ խմբերում (5 բաժանվող թերթիկներ 
յուրաքանչյուրում 4 լուսանկար և նրան կից տեքստեր) (13 րոպե՝, որից 10–ը 
խմբերում քննարկելու, 3ը ելույթի համար)

5	 խմբերը	 ստանում	 և	 քննարկում	 են	 լուսանկարներով	 թերթերը	 և	 դրանց	 կից	
տեքստերը	 (աղբյուրներ	№	 3-42)	 և	պատասխանում	 են	 հարցերին:	Խումբը	 շատ	կարճ	
ներկայացնում	 է	 քննարկման	 արդյունքները	 և	 այնուհետև	 պատասխանում	 հետևյալ	
հարցին.

Ու՞մ և ինչի՞ համար են հուշարձան կանգենցնում:
Քննարկման	արդյունքում	 սովորողները	 գալիս	 են	 այն	 եզրակացության,	 որ	 բոլոր	

նկարները	և	աղբյուրների	տեքստերը	նվիրված	են	հուշարձաններին,	որոնք	կանգնեցված	
են	մշակույթի	գործիչներին՝	մեծ	ներդրում	են	ունեցել	և	ստեղծել	են	համաշխարհային	
արժեքներ,	նպաստել	են	երկրի	և	ժողովրդի	զարգացմանը:

Քայլ  3  Պատմությունը և մշակույթը հիշողության և հուշարձանների մեջ (5 րոպե)

Սովորողներին	 առաջարկեք	 պատմական	 և	 մշակույթի	 հուշարձանների	
պահպանության	 միջազգային	 օրվա	 մասին	 համառոտ	 տեղեկատվություն:	
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ին	կից	հուշարձանների	պահպանության	և	տեսարժան	վայրերի	հարցերով	
Միջազգային	 Ասամբլեայի	 խորհուրդը	 (ԻԿՈՄՈՍ)	 1983	 թվականի	 ապրիլի	 18-ը	
հայտարարել	 է	 հուշարձանների	և	տեսարժան	վայրերի	պահպանության	միջազգային	
օր՝	համաշխարհային	մշակութային	ժառանգության	պահպանման	և	պաշտպանության	
հարցերի	վրա	հասարակության	ուշադրությունը	սևեռելու	նպատակով:

Տվեք հարցեր.
1.	 Ինչու՞	 է	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ին	 կից	 հուշարձանների	 պահպանության	 և	 տեսարժան	

վայրերի	հարցերով	Միջազգային	Ասամբլեայի	խորհուրդը	հաստատել	պատմության	
և	մշակույթի	հուշարձանների	պահպանության	հատուկ	օր:	

2.	 Գիտեք	արդյո՞ք	օրինակներ,	երբ	պատմական	գործիչներին	և	իրադարձություններին	
նվիրված	հուշարձանները	հանվել	են:	Ինչու՞	է	դա	տեղի	ունեցել:

3.	 Ինչպե՞ս	 վարվել	 անցյալ	 դարաշրջանների	 հուշարձանների	 հետ,	 եթե	 այդ	
իրադարձությունների	և	գործիչների	հանդեպ	վերաբերմունքը	մեր	օրերում	փոխվել	
և	դարձել	է	բացասական:

Քայլ  4  Մեթոդ՝ «Գրավիր դիրք»1 (15 րոպե)

Սովորողներին	 առաջարկեք	 քննարկել	 №	 44	 և	 45	 աղբյուրների	 լուսանկարները,	
որոնցից	 մեկում	 հանված	 է	 հուշարձանը,	 կարդալ	 դրական	 և	 բացասական	
տեղեկատվությունը	 այն	 մարդու	 մասին,	 որը	 ներկայացված	 է	 հուշարձանում:	
(Աղբյուրներ	№	46	և	47):

Հարց քննարկման համար. 
Հարկավոր	 է	 արդյո՞ք	 պահպանել	 անցյալի	 հուշարձանները,	 եթե	 մեր	 օրերում	

այդ	 հուշարձաններում	 ներկայացված	 մարդկանց	 և	 իրադարձությունների	 հանդեպ	
վերաբերմունքը	փոխվել	և	դարձել	է	բացասական:	

1	 Տես՝	«Ինչպես	ակտիվ	կատարել	աշխատանքը»	բաժինը:
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Դասարանի	տարբեր	մասերում	տեղադրեք	ցուցանակներ	հետևյալ	գրառումներով.

А Ցարական և խորհրդային ժամանակի հուշարձանները պետք է անպայման 
վերացնել և ձգտել մոռանալ այդ անցյալը:

B
Հուշարձանները, որոնց նկատմամբ մեր վերաբերմունքը փոխվել և դարձել է 
բացասական, պետք է հավաքել թանգարանում, առանձին պուրակում, որպես 
թե անցյալի դասերի հիշողություն, որը երբեք չպետք է կրկնվի:

C Այդպիսի հուշարձանները պետք է թողնել իրենց տեղում և նրանց կողքին 
պետք է դնել հատուկ տեղեկատվական վահանակ

D Տվեք ձեր առաջարկությունը:

Ամփոփիչ քննարկում.

1. Ի՞նչ	են	սովորեցնում	և	ինչի՞	մասին	են	հիշեցնում	մարդկանց	անցյալ	դարաշրջանների	
հուշարձանները:

2.	 Ի՞նչ	օգուտ	կարող	են	բերել	այս	հուշարձանները	մարդկանց	և	հասարակությանը:
3.	 Ի՞նչ	է	սովորեցնում	մեզ	պատմությունը,	որի	մեջ	կան	բացասական	և	մարդկության	

հիշողության	 համար	 անընդունելի	 երևույթներ:	 Պետք	 է	 արդյո՞ք	 հուշարձանը	
ոչնչացնել	և	պատմության	այդ	դրվագը	մոռանալ:
Քննարկման	արդյունքում	սովորողները	պետք	է	հանգեն	այն	եզրակացության,	 որ	

պատմությունը	պետք	է	ընկալել	ամբողջովին	և	նրանից	դասեր	քաղել:	Ահա	այստեղ	է,	
որ	մեզ	օգնում	են	հուշարձանները:

Ընդգծեք,	 որ	 պատմական	 ենթատեքստից	 զատ,	 հուշարձանները	 ունեն	 նաև	
գեղարվեստական	արժեք,	որ	հուշարձանների	հանդեպ	վերաբերմունքը	ցույց	է	տալիս	
հասարակության	քաղաքակրթական	և	հասունության	աստիճանը,	որի	մեջ	տեղ	չունի	
վանդալիզմը:

Սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	ամփոփիչ	հարցի	վրա.	
Ի՞նչ դեր են խաղում հուշարձանները ժողովրդի պատմության և մշակույթի 

ուսումնասիրության գործում:
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Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական 
գործունեությունը ժամանակի և մշակույթի 

խաչմերուկում

 X Ինչպե՞ս է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական գործունեության 
մեջ հնչում մշակույթների երկխոսությունը:

Սովորողների տարիքը 16–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ծանոթացնել Ս. Փարաջանովի ստեղծագործական 
գործունեության հետ, ցույց տալ նրա համամշակութային 
բնույթը, աշակերտներին նպատակամղել դիտելու նրա 
կողմից ստեղծված ֆիլմերը:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Мечитов	Ю.	Сергей	Параджанов	хроника	диалога.	—	Тбилиси,	2009.
2. Экранный	мир	Сергея	Параджанова.	Сборник	статей.	Автор	идеи	

и	составитель	Юрий	Морозов.	–К.,	2013.
3. Катанян	Василий.	Параджанов.	Цена	вечного	праздника.	—	

Нижний	Новгород:	Деком,	2001.
4. Выставка	цвета	граната:	коллажи	Сергея	Параджанова	—	

Электронный	вариант:	http://www.interviewrussia.ru/art/
vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

5. Цвет	граната:	мир	Параджанова	в	23	главах.	—	[Электронный	
вариант]	http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-
paradzhanova-v-23-glavah/.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«Наш	Баку.	
История	Баку	и	бакинцев».	—	Հասանելիություն.	http://www.
ourbaku.com.

6. Параджанов	С.	Исповедь:	Киносценарии.	Письма	/	С.	
Параджанов.	—	СПб.:	Азбука,	2001.

7. Григорян	Л.	Параджанов.	М.	—	2011.
8. Балаян	Роман.	Лучший	фильм	о	Параджанове	мог	бы	снять	

Кустурица.	//Зеркало	недели.	Украина.	—	11	октября	2013.	—	
№37.	—	Հասանելիություն.	http://gazeta.zn.ua/CULTURE/roman-
balayan-luchshiy-film-o-paradzhanove-mog-by-snyat-kusturica-_.html.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կարող են նշել Ս.Փարաջանովի կողմից ստեղծված 
կինոնկարները, պատմել նրա ստեղծագործական 
գործունեության մասին:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կարող են օրինակներ բերել Սերգեյ Փարաջանովի 
ստեղծագործական գործունեության մեջ մշակույթների 
երխոսության և բազմազանության մասին, 
կատարելագործել իրենց գիտելիքները և հմտությունները 
տեքստային և տեսողական աղբյուրների վերլուծության 
համար: 

 f Որոշ սովորողներ Կարող են հիմնավորապես բացատրել, թե ինչումն է 
կայանում Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական 
գործունեության համամշակութային էությունը: 
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Ընդհանուր նկատառումներ:

Ներկա	 մոդուլը,	 որը	 նվիրված	 է	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործական	
գործունեությանը,	 «Ընդհանուր	 պատմություն:	 Մշակութային	 երկխոսություններ»	
ծրագրի	գաղափարի	ամենացայտուն	արտահայտություններից	մեկն	է:	Հատկապես	այս	
մոդուլի	նյութերի	հիման	վրա	կարելի	է	ամբողջությամբ	ուսումնասիրել	մշակույթների	
երկխոսությունը	և	բազմազանությունը,	լինի	դա	ազգային,	քաղաքային,	դասական	կամ	
ժամանակակից,	 նյութական	 կամ	 հոգևոր:	 Այս	 մոդուլի	 դժվարությունը	 ոչ	 միայն	 նրա	
զգալի	ծավալի	մեջ	է,	այլև	նրանում,	որ	գնահատականների	մեծ	մասը	վերաբերում	են	
ֆիլմերի,	 որոնք	 բացարձակապես	 անծանոթ	 են	 սովորողներին:	 Նրանք	 ուղղակի	 չեն	
տեսել	 այդ	 ֆիլմերը:	 Ավելին,	 եթե	 նույնիսկ	 ուսուցիչը	 կարողանա	 կազմակերպել	 այդ	
ֆիլմերի	նախնական	ցուցադրությունը,	որոնց	մեծ	մասը	տեղադրված	են	էլեկտրոնային	
կայքերում	 /տես՝	 https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru	 ),	 սակայն	 բոլոր	այդ	 ֆիլմերը	
հատուկ	 մեկնաբանությունների	 և	 սովորողների՝	 այդ	 ֆիլմերը	 դիտելու	 որոշակի	
պատրաստության	 կարիք	 ունեն:	 Այդ	 ֆիլմերը	 բավականին	 դժվար	 սյուժե	 ունեն	 և	
կիրառված	 են	 կինոմատոգրաֆիական	 հատուկ	 միջոցներ:	 Ավելին,	 ուսուցիչը	 պետք	
է	 պատրաստ	 լինի	 պատասխանելու	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործական	
գործունեությանը	 վերաբերող	 բոլոր	 հնարավոր	 հարցերի	 պատասխաններին,	 ուստի	
առաջարկվող	 գրականության	 ուսումնասիրումը	 պարտադիր	 է:	 Հարկավոր	 է	 նաև	
ուշադրություն	 դարձնել	 այն	 բանի	 վրա,	 որ	 մոդուլին	 անպատրաստ	 սովորողները,	
որոնք	 չունեն	 գեղարվեստական	 մշակույթի	 առանձնահատկությունների	 և	 նրա	
արտահայտչամիջոցների	առանձնահատկությունների	մասին	նվազագույն	գիտելիքներ,	
նրանց	համար	դժվար	կլինի	հասկանալ	աղբյուրների	մի	մասի	էությունը:	Այդ	դեպքում	
ուսուցիչը	պետք	է	օգնի	նրանց	ինչպես	որոշ	տերմինների	բացատրության,	այնպես	էլ	
յուրաքանչյուր	աղբյուրի	վերլուծության	խնդրում՝	համաձայն	մոդուլում	առաջադրված	
հարցերի	ու	ընդհանուր	կանոնների:

	Անկասկած	 է,	 որ	 ուսուցիչը	 կարող	 է	 ետ	 վերցնել	 ներկայացված	աղբյուրների	 մի	
մասը,	 սակայն	այդ	 դեպքում	պետք	 է	պատրստ	 լինել	 նրան,	 որ	 հանգուցային	 հարցը,	
ինչպես	նաև	մյուս	հարցերը	և	առաջադրանքները,	որոնք	ներկայացված	են	հեղինակների	
կողմից,	կարող	է	իրենց	իրական	պատասխանը	չստանան:	Ուստի	մոդուլի	հեղինակները	
պնդում	են,	որ	յուրաքանչյուր	հարցախմբի	ներսում	հարցերը	քննարկվեն	աղբյուրների	
ուսումնասիրության	 տրամաբանական	 և	 հաջորդականության	 սկզբունքով,	 ինչպես	
նաև	օգտագործեն	դերակատարության	խաղի	մեթոդը	 «Գիտական	կոնֆերանս	Սերգեյ	
Փարաջանովի	ստեղծագործական	գործունեության	մասին»	գիտաժողովի	ժամանակ:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Բոլոր աղբյուրների անհրաժեշտ քանակությամբ 
պատճեներ, ներառյալ նաև գունավոր նկարները խմբերում 
աշխատանքը կազմակերպելու համար, նախապես 
պատրաստել դասասենյակ, էկրան՝ տեսողական 
աղբյուրները ցուցադրելու և ընդհանուր վերլուծության 
համար: Նախապես ծանոթացեք ՅՈԻՆԵՍԿՈ-ի 
մշակութային ժառանգության պահպանման չափանիշների 
հետ:
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Սերգեյ	Փարաջանովի	ստեղծագործական	գործունեությունը	ժամանակի	և	մշակույթի	խաչմերուկում

Պարապմունքի սկիզբը (5–10 րոպե)

Աշակերտներին	առաջարկեք	դիտել	1-ին	լուսանկարը	կամ	այն	ցուցադրեք	էկրանի	
վրա:	Հարցրեք	նրանց՝	ծանոթ	է	արդյո՞ք	լուսանկարում	ներկայացված	մարդը:	Բաժանեք	
նրանց	պատմական	տեղեկանքը:	Այնուհետև	տվեք	նրանց	առաջին	հարցը:	

Հաղորդեք	նրանց	պարապմունքի	թեման	և	հանգուցային	հարցը:

Քայլ  1  Նախապատրաստական փուլ (35 րոպե)

Հաղորդեք	 աշակերտներին,	 որ	 դասը	 պետք	 է	 անցնի	 արվեստագիտական	
գիտաժողովի	 տեսքով:	 Գիտաժողովի	 խնդիրն	 է՝	 քննարկել	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	
ստեղծագործական	ժառանգությունը	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	մշակութային	ժառանգության	մեջ	
ներառնելու	հնարավորության	հարցը:	

Խմբավորեք	աշակերտներին	փոքր	խմբերի	մեջ:	Բացատրեք,	որ	նրանց	նպատակը	
կայանում	 է	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործական	 գործունեությանը	 նվիրված	
աղբյուրների	ուսումնասիրությունը	և	ելույթներ	նախապատրաստեն	որպես	թե	տարբեր	
երկրների	արվեստագետների	 գիտաժողով:	 Յուրաքանչյուր	խումբ	պետք	 է	 լուսաբանի	
Սերգեյ	Փարաջանովի	 ստեղծագործական	 գործունեության	առանձին	 կողմերը,	 ուստի	
ՅՈԻՆԵՍԿՈ-ի	 ցանկում	 ներառնելու	 ապացույցների	 այդ	 ընտրանին	 ցանկալի	 է	
ձևակերպել	և	գրել	առանձին	թղթի	վրա:	Գիտաժողովի	ժամանակ	կարող	է	ելույթ	ունենալ	
յուրաքանչյուր	խմբից	մեկից	մինչև	երեք	ներկայացուցիչ,	կախված	այն	բանից,	թե	խմբի	
ներսում	նրան	ինչ	դերակատարություն	է	տրված:	

1-ին Խումբը	պետք	է	ստանա	ծրար՝	2,10,11,13,14,15,17,22	աղբյուրների	հետ	միասին	
և	 պետք	 է	 նախապատրաստեն	 ելույթ՝	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործական 
գործունեության ազգային բնույթի մասին: 

2-րդ Խումբը	 պետք	 է	 ստանա	 ծրար՝	 2,	 12,15,16,17,31	 աղբյուրների	 հետ	 միասին	
և	 պետք	 է	 նախապատրաստեն	 ելույթ՝	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործական	
գործունեությունը	համաշխարհային կինոմատոգրաֆիայի երևույթ	թեմայով:

3-րդ Խումբը	պետք	է	ստանա	ծրար՝	2,	3,9,	18-23,	24-27	աղբյուրների	հետ	միասին	
և	 պետք	 է	 նախապատրաստեն	 ելույթ՝	 Սերգեյ	 Փարաջանովի	 ստեղծագործության	
գեղարվեստական արժեքների և գեղագիտական առանձնահատկությունների մասին: 

4-րդ Խումբը	 պետք	 է	 ստանա	 ծրար՝	 2,	 4,6,	 7,8,9,	 16,	 24,25,26	 աղբյուրների	 հետ	
միասին	և	պետք	է	նախապատրսատեն	ելույթ՝	Սերգեյ	Փարաջանովի	ստեղծագործական	
ժառանգության	աուտենտության1	մասին:

5-րդ Խումբը պետք	է	ստանա	ծրար՝	2,	5,7,8,9,18,19,	20	աղբյուրների	հետ	միասին	և	
պետք	է	նախապատրաստեն	ելույթ	այն	մասին,	թե	ինչպես	են	արվեստի	«հավերժական	
թեմաները»	ներառված	Սերգեյ	Փարաջանովի	ստեղծագործական	ժառանգության	մեջ:

6-րդ Խումբը	ուսումնաիրում	է	4-րդ	հարցախմբի	նյութերը	և	նախապատրստում	է	
ելույթ՝	նշանավոր ռեժիսորի և նկարչի	անձի	մասին:

Քայլ  2  Դերակատարության խաղ՝ կոնֆերանս (30 րոպե)

Կազմակերպեք	 աշակերտներին	 այնպես,	 որ	 նրանց	 մի	 մասը	 դառնա	 որպես	 թե	
ելույթ	ունեցողներ	ենթադրյալ	գիտաժողովում,	իսկ	մնացածները	դառնան	ունկնդիրներ:	
Նպատակահարմար	է	ելույթ	ունեցողների	առջև	դնել	թղթից	պատրստված	աղյուսակ-
ցուցիչներ՝	 ելույթի	 թեմայի	 մասին	 նշումով	 /համաձայն,	 իհարկե,	 խմբի	 համար	
առանձնացված	թեմայի/:

1	 Աուտենտությունը	արվեստի	մեջ	հասկացվում	է	որպես	մշակույթի:
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Առաջարկեք	 1–5	 խմբերի	 ներկայացուցիչներին՝	 4–5	 րոպեի	 ընթացում	 պատմել	
Սերգեյ	Փարաջանովի	ստեղծագործական	գործունեության	առանձին	կողմերի	մասին:	
Ուսուցիչը	պետք	է	հետևի	գրաֆիկին	և	ելույթների	համար	հատկացված	ժամանակին,	
որպեսզի	տեղավորվեն	հատկացված	ընդհանուր	ժամանակի	մեջ:	

Ցանկալի	 է,	 որ	 աշակերտները	 հնարավորություն	 ունենան	 ցուցադրել	 իրենց	
նախընտրած	աղբյուրները	ելույթի	ժամանակ՝	որպես	թե	իրենց	առաջադրած	կարծիքների	
հաստատում:	Լավ	կլինի	այն	ցուցադրել	էկրանին:

Բոլոր	 խմբերի	 ելույթներից	 հետո	 աշակերտներին	 հնարվորություն	 տվեք	 մեկը-
մյուսին	հարցեր	տալ:	Այնուհետև	ձայն	տվեք	6-րդ	խմբի	ներկայացուցչին:

Ողջ	դասարանին	ցույց	տվեք	33–34-րդ	աղբյուրները	և	24-րդ	հարցը:	Ընդգծեք,	որ	34-րդ	
լուսանկարը	ոչ	թե	ցուցադրական,	այլ	պատահական	լուսանկար	է,	որոնք	լուսանկարիչ	
Յուրի	Մեչետովը	արել	է	Թբիլիսիի	փողոցում	և	որ	Սերգեյ	Փարաջանովի	հետ	միասին	
հետին	պլանում	 են	 նաև	 նրա	 քույրն	 ու	 մայրը:	 Ինքը՝	Փարաջանովն	այդ	 լուսանկարը	
անվանել	է	«դարի	կադր»:

Քայլ  3  Ամփոփիչ քննարկում (15 րոպե)

Որպես ամփոփիչ քննարկում, հարցրեք աշակերտներին՝ 
«Ինչի՞ շնորհիվ է, որ է Ս. Փարաջանովի ստեղծագործական ժառանգությունը 

հանդիսանում է համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս»
Քննարկումը	անցկացրեք	«Միկրոֆոն»	մեթոդի	կիրառմամբ:

Տնային առաջադրանք

Որպես	 տնային	 հանձնարարություն,	 ուսուցիչը	 կարող	 է	 առաջարկել	 գրել	
նամակ-խնդրանք	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	ֆոնդ՝	առաջարկելով	ներառել	Սերգեյ	Փարաջանովի	
ստեղծագործական	 ժառանգությունը	 այդ	 ֆոնդի	 ցանկի	 մեջ:	 Գնահատման	 չափանիշ	
կարող	 է	 դառնալ	այն	 գիտելիքների	 օգտագործումը,	 որոնք	ստացել	 են	աշակերտները	
դաս-կոնֆերանսի	 ժամանակ,	 ինչպես	 նաև	 կազմակերպության	 չափանիշներին	
համապատասխան,	որոնց	մասին	կարելի	է	տեղեկանալ	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	պաշտոնական	
կայքում՝	http://whc.unesco.org/en/criteria/:
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Ինքնությունը բազմամշակութային  
հասարակության պայմաններում

 X Ինքնության ինչպիսի՞ ձևեր կարող է ունենալ մարդը  
կամ մարդկանց խումբը և որքանո՞վ են դրանք համահունչ  

առօրյա մեր շփումներին:

Սովորողների տարիքը 15–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Սովորել տարբերել ինքնությունը բազմամշակութային 
հասարակությունում, մշակել սեփական տեսակետ, թե 
ինչպես բազմատեսակ ինքնությամբ մարդիկ կարող են 
հաջողությամբ գոյատևել հասարակության մեջ:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Кон	И.	С.	В	поисках	себя.	Личность	и	ее	самосознание.	—	М.:	
Политиздат,	1984.

2. Ґібернау	М.	Ідентичність	націй.	—	К.:	Темпора,	2012.
3. Нагорна	Л.	Національна	ідентичність	в	Україні.	—	К.:	ІПЕНД,	2002.
4. Соціокультурні	ідентичності	та	практики.	За	ред.	А.Ручки.	—	 

К.:	ІС	НАН	України,	2002.
5. Հարցազրույց	հարազատների	հետ	՝	տարբեր	ինքնությունների	

նրանց	փորձի	մասին	(ի՞նչ	է	նշանակում	նրանց	համար	իրենց	
ինքնությունը):

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կյուրացնեն ինքնության, բազմամշակութայնության 
հասկացությունները, կհասկանան դրանց 
բազմանշանակությունը:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանան բնութագրել ինքնության առանձին ձևերը և 
կտարբերակեն դրանք միմյանցից:

 f Որոշ սովորողներ Կհասկանան բազմամշակութային հասարակության 
մեջ բազմատեսակ ինքնությամբ մարդկանց գոյության 
հիմնախնդիրներն ու առավելությունները:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

— Տպագրել անհրաժեշտ քանակությամբ լուսանկարներ 
և քաղվածքներ (որպեսզի դրանք ներկայացվեն էկրանին 
պրոյեկտորի օգնությամբ): 
— Տեխնիկական հնարավորություններ ստեղծել 
խմբակային ելույթների համար: 
— Լսարանում ապահովել պայմաններ՝ խմբային 
աշխատանքների համար:
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Մոտիվացման առաջադրանք (10 րոպե)

Հարց	տվեք	սովորողներին.
Եթե	ձեզ	հարցնեին,	թե	ովքե՞ր	եք	դուք,	 ի՞նչ	կպաստասխանեիք	 (գրատախտակին	

գրեք	բոլոր	ինքնաբնորոշումները,	որոնք	կհնչեցնեն	սովորողները	սխեմայի	տեսքով.

քաղաքացի	(քաղաքացուհի)
սովորող	(աշակերտուհի)
երիտասարդ	(աղջիկ)
…

Քննարկեք:
—	Կարող	ենք	արդյո՞ք	այս	բոլորը	հանդես	գալ	միաժամանակ:
—	Իսկ	արդյո՞ք	դրանք	միանշանակ	կարևոր	են	մեզ	համար	և	միաժամանակ:

Քայլ  1  Թեմայի հետ և հանգուցային հարցի հետ ծանոթացում (3 րոպե)

Ուսուցչի հնարավոր կարճատև ելույթը
Յուրաքանչյուր	 մարդ	 վաղ	 թե	 ուշ	 խորհրդածում	 է	 այն	 մասին,	 թե	 ո՞վ	 է	 ինքը	 և	

սոցիալական	ո՞ր	ընդհանրությանն	է	պատկանում:	Սեփական	ինքնության	փնտրտուքը	
միշտ	էլ	բարդ	երևույթ	է:	Սակայն	այն	ավելի	է	բարդացել	ներկա	ժամանակներում,	երբ	
մարդիկ	դարձել	են	ավելի	շարժունակ	և	ավելի	լայն	հնարավորություններ	ու	միջոցներ	
ունեն	 միջմշակութային	 համագործակցության	 համար:	 Այս	 պայմաններում	 մարդն	
առնչվում	է	բազում	մարտահրավերների	հետ,	որոնք	ստիպում	են	նրան	կրկին	ու	կրկին	
վերադառնալ	 սեփական	պատկանելիության	 հարցին,	 ինչպես	 նաև	 սոցիալական	այս	
կամ	այն	ընդհանրության	ճակատագրի	հետ	առնչությանը:	Տարբեր	իրավիճակներում	այս	
որոշումը	կլինի	տարբեր:	Այսպես	հավաքվում	են	մի	ամբողջ	խմբաքանակ,	որոնց	կարող	
է	պատկանել	մարդն	իր	կյանքի	ընթացքում	և	որոնք	կարող	են	ինչպես	ավելի	կարևոր	
(պահանջարկված),	 այնպես	 էլ	 նվազ	 կարևոր	 լինել:	 Մարդկանց	 պատկանելիությունը	
այս	 կամ	 այն	 խմբին	 մեծապես	 պայմանավորված	 է	 վերջինիս	 գործողություններով.,	
նրա	 մետ	 ձևավորվում	 է	 այլ	 մարդկանց	 ընկալելու	 և	 նրանց	 հետ	 համագործակցելու	
ունակությունը:	«Տարբեր»,	«ուրիշ»	մարդկանց	հետ	դրական	երկխոսություն	ծավալելու	
համար	 անչափ	 կարևոր	 է	 լինել	 սոցիալապես	 տեղեկացված,	 կարողանալ	 տեսնել	 և	
հարգել	այն,	ինչն	այդքան	կարևոր	է	նրանց	համար:

Քայլ  2  Տեսողական շարքի հետ աշխատանք (Հարցախումբ 1) (10 րոպե)

—	 Ի՞նչ	 եք	 կարծում.	 եթե	 մենք	 սովորողներին	 տանք	 այն	 նույնը	 հարցը,	 ինչ	
պարապմունքի	 սկզբում՝	 ի՞նչ	 կարող	 էին	 մեզ	 պատասխանել	 ցուցադրություններում	
ներկայացված	 մարդիկ.	 (դրանք	 կարելի	 է	 ցուցադրել	 էկրանին,	 իսկ	 սովորողներին	
բաժանել	լուսանկարների	համարները,	որոնք	սակայն	պետք	է	մեկնաբանել):

Անհրաժեշտ	 է	 սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրել	 այն	 հարցի	 վրա,	 թե	 ի՞նչ	
են	հատկապես	նրանք	կռահել,	թե	ինչ	մարդիկ	են	ներկայացված	լուսանկարում1,	և	թե	
մասնագիտական,	ազգային,	տարիքային	կամ	սոցիալական	ո՞ր	խումբն	են	ներկայացնում	
այդ	մարդիկ:	Ուշադրություն	հրավիրեք	այն	բանի	վրա,	որ	մարդիկ	միաժամանակ	կարող	
են	պատկանել	մի	քանի	խմբերի,	որոնցից	մեկը	կարող	է	լինել	որոշիչ:

 

1	 Ուշադրություն	դարձրեք.	աղբյուր	5-ը	վերաբերում	է	ռոքերներին,	իսկ	6-րդ	աղբյուրը	վերաբերում	է	
սթիմպանկիներին:		

Ես
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Ինքնությունը	բազմամշակութային	հասարակության	պայմաններում

Ռոքերներ	 —	 Ռոքերները	 երևան	 են	 եկել	 20-րդ	 դարի	 հիսունականներին-
վաթսունականների	 սկզբին՝	 որպես	 բազմամշակութային	 երևույթ,	 ռոք-ըն-ռոլի	
երաժշտության	դարաշրջանում,	որի	ներկայացուցիչներն	են	եղել	Չակ	Բերրին,	Էլվիս	
Պրեսլին,	Ջին	Վինսենտը	և	ուրիշներ:	Սակայն	առաջին	ռոքերներին	միավորում	էր	
միայն	մեկ	սկզբունք՝	մոտոցիկլետի	վրա	վարում	—	մանևրում,	հետո	արդեն	երևան	
եկավ	այնպիսի	հասկացություն,	ինչպիսին	ոճն	էր:

Սթիմպանկիներ	 —	 մշակույթի	 ձև,	 որը	 հետևում	 էր	 գիտական	 ֆանտաստիկայի	
ուղղությանը	 և	 մոդելավորում	 էր	 մարդկության	 զարգացման	 այլընտրանքային	
տարբերակը,	 որի	 ժամանակ	 կատարելապես	 յուրացվեցին	 շոգեքարշային	
մեքենաների	 և	 մեխանիկայի	 տեխնոլոգիաները:	 Որպես	 կանոն,	 սթիմպանկիները	
հասկացվում	 էին	 որպես	Վիկտորիանական	Անգլիայի	 (XIX	 դարի	 երկրորդ	 կես)	 և	
վաղ	կապիտալիզմի	ոճայնության	խորհրդանիշ:

Մշակույթի	 այս	 տեսակների	 մասին	 լրացուցիչ	 տեղեկություններ	 կարելի	 է	 քաղել	
համացանցից.

1. Ովքե՞ր	են	ռոքերները	—	Էլեկտրոնային	միջոց.	—	Հասանելիություն.	http://proekt-
obrazovanie.ru/s-miru-po-nitke/264-kto-takie-rokery:

2. Բուսլավսկայա	Բ.	Սթիմպանկի.	Ո՛վքեր	են	նրանք	և	ինչով	են	զբաղվում:	—	
Էլեկտրոնային	միջոց.	—	Հասանելիություն.	http://youth-time.eu/_articles_323:

3. Ի՞նչ	է	սթիմպանկությունը.	—	Էլեկտրոնային	միջոց.	—	Հասանելիություն.	 
http://steampunker.ru/page/steampunk_about/:

Քայլ  3  Աշխատանք բառարանի հետ: (Հարցախումբ 2) (7 րոպե)

Սովորողներին	 առաջարկեք	 օգտագործելով	 իրենց	 փորձը,	 որոնք	 նրանք	 ձեռք	 են	
բերել	 առաջին	 հարցախմբի	 առաջադրանքները	 կատարելու	 ընթացում,	 ձևակերպել	
«ինքնության»	մասին	սեփական	պատկերացումները:

Նրանց	հետ	միասին	կարդացեք	տեքստում	բերված	հիմնական	հասկացությունները,	
որոնք	կարևոր	են	տվյալ	թեման	հասկանալու	համար:	Համընկան	արդյո՞ք	«ինքնության»	
մասին	 նրանց	 ըմբռնումները,	 որոնք	 ինքնուրույնաբար	 ձևակերպվել	 էին	 ուսուցչի	
կողմից	տեքստի	ընթերցման	ժամանակ:	Այս	խնդրի	հետագա	իրականացման	համար	
սովորողներին	հարկ	է	խնդրել	միավորվել	զույգերի	մեջ	և	նրանց	առաջարկել	քննարկել	
միմյանց	հետ՝	թե	ի՞նչը	համընկավ	և	ո՞րն	է	ինքնության	մասին	նրանց	պատկերացումների	
տարբերությունը	գիտական	բնորոշումից:

Կարելի	 է	 նաև	 սովորողների	 հետ	 միասին	 քննարկել	 տեքստերում	 հանդիպող	
դժվարըմբռնելի	 հասկացությունները.	 օրինակի	 համար՝	 «որոշակի	 խմբերի	 հետ	
սեփական	անձի	նույնականացումը»	և	այլն:

Քայլ  4  (25 րոպե)

Դասարանը	պատրաստել	խմբային	 ելույթների	 համար:	 Ստեղծեք	 սովորողների	 8	
խումբ	 (առաջադրված	 ինքնության	 տեսակների	 քանակի	 համաձայն):	 Յուրաքանչյուր	
խումբ	ստանում	է	մեկ	աղբյուր	(աղբյուրներ	9	—	16)	և	հարցերի	մեկ	հավաքածու	(հարցեր	
14	 և	 15):	 Կարդալով	 բաժանված	 աղբյուրները,	 սովորողները	 պետք	 է	 առանձնացնեն	
ինքնության	 այս	 կամ	 այն	 տեսակի	 հանգուցային	 կողմերը	 և	 բնութագրումները:	
Սովորողների	աշխատանքի	արդյունքը	կարող	է	լինել	տեղեկատվական	բնույթի	ոչ	մեծ	
հաղորդում՝	ինքնության	այն	տեսակի	մասին,	որի	հետ	նրանք	աշխատել	են:
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Քայլ  5  (25 րոպե)

Սովորողները	 մնում	 են	 ստեղծված	 խմբերում:	 Այս	 քայլի	 աշխատանքը	 մեծապես	
կախված	է	ուսուցման	տեխնիկական	հագեցվածությունից.
Մարտավարություն 1.	 Էկրանի	 վրա	 հաջորդականությամբ	 ցուցադրվում	 են	 17-րդ	

աղբյուրի	 հարցազրույցների	տեքստերը	 և	 ուսուցչի	 ընտրությամբ՝	խմբերից	 մեկին	
հնարավորություն	 է	 տրվում	 արտահայտել	 սեփական	 պատկերացումներն	 ու	
տեսակետները	 այն	 մասին,	 թե	 ինքնության	 ո՞ր	 բնութագրությանն	 է	 վերաբերում	
ներկայացված	 հարցազրույցը:	Մյուս	խմբերի	 սովորողները	 կարող	 են	 լրացումներ	
կատարել	կամ	ուղղել	ներկայացված	պատասխանները:	

Մարտավարություն 2.	 Յուրաքանչյուր	 խմբի	 բաժանել	 մեկ	 հարցազրույց	 և	 17-րդ	
առաջադրանքի	տեքստը:	Խմբերից	յուրաքանչյուրը	դասարանին	է	ներկայացնում	իր	
հարցազրույցը	և	առաջադրանքի	համաձայն՝	բնութագրում	է	այն:

Քայլ  6  Ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)

Քայլ  7  Հակադարձ կապ (չավարտված նախադասությունների մեթոդ) (2 րոպեы)

Սովորողները	անհատապես	տալիս	են	գրավոր	պատասխաններ:	
Օրինակի	համար՝

 f Այս	պարապմունքի	ընթացքում	ես	տեղեկացա,	որ…
 f Ամենից	հետաքրքիրն	ինձ	համար...
 f Իմ	 անհատական	 նախապատրաստությունը	 պարապմունքին	 կայանում	 էր	
նրանում,	որ...

 f Կային	արդյո՞ք	դժվարություններ	խնդրի	կատարման	ժամանակ.	Եթե	՝այո,	ապա	
որո՞նք	էին	դրանք...

 f Ամենակարևոր	եզրակացությունը,	որը	ես	կատարեցի	աշխատանքի	ընթացքում...
 f Իմ	անձնական	պատասխանը	հանգուցային	հարցին	...

Գնահատվում են.
	 —	մարդու	այս	կամ	այն	խմբի	պատկանելության	նախանշանները	որոշելու	

ունակությունը,
	 —	տեղեկատվություն	ստանալու	և	այն	մյուս	սովորողներին	փոխանցելու	

ունակությունը,
	 —	տերմինները	տեղին	օգտագործելու	ունակությունը,
	 —	նյութը	յուրացնելու	աստիճանը,	որը	նա	ստացել	է	մյուս	սովորողներից,	

ինչպես	նաև	պրակտիկայում	այն	օգտագործելու	ունակությունը	(առաջադրանքի	
պատասխանների	ժամանակ),

	 —	հանգուցային	հարցի	պատասխանը,	որը	ձևավորվել	է	խմբային	աշխատանքի	
արդյունքում:
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Название модуля

ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բաժնի ІI
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«՚Մշակույթ և քաղաքականություն» բաժնի հանգուցային 
հարցերը

 X Ի՞նչ փոփոխություններ և ի՞նչ պատճառով են ապրել Ծննդյան տոնն ու 
Նոր տարին XIX-XX դարերի ընթացքում:

 X Ինչպե՞ս է փողոցների և հրապարակների անվանումները արտահայտում 
իշխանությունների վերաբերմունքը անցյալի  
և ներկայի հանդեպ:

 X Ինչպե՞ս են հասարակական հարաբերություններում տեղի ունեցած 
փոփոխություններն ազդում կնոջ կերպարի վրա: 

 X Ինչպե՞ս են հասարակությունում ընթացող փոփոխություններն ազդում 
անցյալի հանդեպ վերաբերմունքի և այն մարմնավորող հուշարձանի վրա:

 X Ի՞նչ և ինչպե՞ս են պատմում հուշարձանները հասարակության մեջ 
փոփոխությունները: 

 X Ինչպե՞ս էին արվեստը, պոեզիան և երաժշտությունն օգտագործվում 
ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» քարոզչության մեջ: 

 X Ինչպիսի՞ն էին խորհրդային երիտասարդության ազգամիջյան շփումները:

 X Ի՞նչ են պատմում անցյալի մասին Մայիսի մեկը նշելու խորհրդային 
ավանդույթները: 

 X Ի՞նչն է հասարակությանը դարձնում միասնական ու բազմակերպ:

 X Ի՞նչ են արժեքները և ինչպե՞ս են դրանք ազդում հասարակության վրա:
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Ծննդյան տոնի և Նոր տարվա բարդ  
ճակատագիրը ХІХ–ХХ դդ.

 X Ի՞նչ փոփոխություններ և ի՞նչ պատճառով են ապրել Ծննդյան տոնն ու 
Նոր տարին XIX–XX դարերի ընթացքում:

Սովորողների տարիքը 14–17 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցուց տալ հասարակական փոփոխությունների և 
պետական քաղաքականության ազդեցությունը Ծննդյան 
տոնի ու Նոր տարվա վրա՝ որպես մշակութային կյանքի 
փոխակերպումների օրինակ:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Душечкина	Е.	В.	Русская	елка:	История,	мифология,	
литература.	—	СПб.	2002.

2. Алла	Сальникова.	История	елочной	игрушки.	—	М.:	НЛО,	2011.
3. Андрей	Жвалевский,	Евгения	Пастернак.	Правдивая	история	

Деда	Мороза.	—	М.:	Время.	2009.	Он-лайн	версия	—	http://
loveread.ws/read_book.php?id=7107&p=1.

4. Коллекция	старинных	рождественских	и	новогодних	открыток	
он-лайн.	—	Հասանելիություն.	http://www.kyda-komy.ru/novogod.
html.

5. Коллекция	 старинных	 рождественских	 и	 новогодних	 открыток	
он-лайн.	—	Հասանելիություն.	http://www.kyda-komy.ru/novogod.
html.

6. О	советской	пропаганде.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	http://www.
liveinternet.ru/community/3299606/post301950278/.

7. Откуда	взялся	Дед	Мороз.	—	Հասանելիություն.	http://log-in.ru/
articles/otkuda-vzyalsya-ded-moroz-i-ego-proiskhozhdenie/.

8. [Էլեկտրոնային	աղբյուր]	http://www.history.com/topics/christmas/
history-of-christmas-trees.

9. Никаких	компромиссов	с	Дедом	Морозом.	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	http://gazeta.zn.ua/history/nikakih-kompromissov-s-
dedom-morozom-_.html.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կիմանան, թե ինչպես է փոխվել Ծննդյան տոնի և Նոր 
տարվա հանդեպ վերաբերմունքը, ինչպես նաև այդ 
տոները նշելու ընթացքը Ռուսական կայսրությունում և 
ԽՍՀՄ-ում XIX-XX դարերի ընթացքում:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա թվարկել, ինչպես նաև բերել 
հասարակությունում և պետական քաղաքականությունում 
փոփոխությունների օրինակներ՝ տոնակատարությունների 
առանձին տարրերի հիման վրա. Ծննդյան տոնի և 
Նոր տարվա եղևնի, տոնական զարդարանքներ, 
տոնակատարության ընթացք, և Ձմեռ պապ՝ որպես 
հիմնական կերպար: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել և բացատրել Ծննդյան տոնի 
և Ամանորի փոխակերպումների պատճառները XIX-XX 
դարերի ընթացքում:
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ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընդհանուր նկատառումներ

Այս	 մոդուլի	 առանձնահատկությունը	 նրա	 մեծ	 ծավալն	 է,	 ինչպես	 նաև	
տեղեկատվության	նշանակալի	քանակը,	որ	սովորողները	պետք	է	 յուրացնեն	բանալի,	
հիմնական	հարցին	պատասխանելու	համար:	

Մոդուլի	 նյութերը	 հատուկ	 գիտելիքներ	 չեն	 պահանջում,	 սակայն	 սովորողներն	
աղբյուրներն	 առավել	 արդյունավետ	 կկարողանան	 վերլուծել	 ԽՍՀՄ	 պատմությանը,	
«պետական քարոզչություն»,	«անաստվածություն»,	«պակասորդ/դեֆիցիտ»	հասկացութ-
յուններին	ծանոթ	լինելու	դեպքում:

Բացի	այդ,	2	և	3	Հարցախմբերի	նյութերը	կարող	են	օգտագործվել	ԽՍՀՄ	1920-30-
ական	թթ.	պատմությունն	ուսումնասիրելիս,	որպես	մշակույթի	ասպարեզում	պետական	
քաղաքականության	օրինակ:	

Հարկավոր	է	հստակ	պատկերացնել	նաև,	որ	մոդուլի	նյութերը	վերաբերում	են	XIX-XX	
դդ.	 քաղաքային	աշխարհիկ	 մշակույթին	 և	 չեն	արտացոլում	 գյուղական	միջավայրում	
Ծննդյան	 տոնը	 և	 Նոր	 տարին	 նշելու	 առանձնահատկությունները:	 Լրացուցիչ	
դասաժամանակի	 առկայության	 դեպքում	 գյուղում	 Ծննդյան	 տոների	 ավանդույթների	
ուսումնասիրությունը	կարող	է	լինել	առանձին	նախագիծ:	Այս	առաջարկը	արդիական	է	
հատկապես	Ուկրաինայի	և	Մոլդովայի	դասավանդողների	համար:	

Դասավանդողը	կարող	է	կազմակերպել	ավանդական	և	քաղաքային	մշակույթների	
համեմատություն՝	տոների	օրինակով,	հասարակագիտության	կամ	մշակույթի	հետ	կապ	
ունեցող	առարկաների	դասավանդման	ընթացքում:	

Անհրաժեշտ	 է	 ուշադրության	 կենտրոնում	 պահել	 նաև	 այն	 փաստը,	 որ	 այս	
նյութերը	 վերաբերում	 են	 հիմնականում	 ռուսական	 և	 խորհրդային	 տարածքների՝	
եվրոպական	հատվածին	և	ամբողջությամբ	չեն	կարող	բացահայտել	ԽՍՀՄ	բնակիչների	
այլընտրանքային	վարքը՝	տոները	նշելու	հետ	կապված,	առաջին	հերթին	մերձբալթյան	
հանրապետություններում,	Ուկրաինայի	արևմտյան	մարզերում	և	Բելառուսում:	Այստեղ	
ավելի	 խորն	 էին	 Ծննդյան	 տոնը	 որպես	 գաղտնի	տոն	 նշելու	 ավանդույթները,	 որոնք	
ուղեկցվում	էին	ռադիոյով	Վատիկանից	քարոզ	լսելով,	տաճարներ	այցելություններով,	
ավանդական	 խոհանոցի	 կերակրատեսակներ	 պատրաստելով	 և	 այլն:	 Այս	 առումի	
ուսումնասիրությունը	 հնարավոր	 է	 բանավոր	 պատմության	 ուսումնասիրությամբ	
և	 նույնպես	 կարող	 է	 լինել	 առանձին	 կրթական	 նախագիծ	 ֆակուլտատաիվ	
պարապմունքների	 և	 ընտրովի	 դասընթացների	 համար:	 Հաշվի	 առնելով,	 որ	 մոդուլի	
նյութերը	 ՛՛ավելցուկային	 են՛՛,	 իսկ	 դասաժամանակը	 սահմանափակվում	 է	 երկու	

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Դասի համար անհրաժեշտ է նյութերի նվազագույնը 3–4 
փաթեթ յուրաքանչյուր հարցախմբից, հարցերը ներառյալ 
(առանձին ծրարի մեջ հավաքված, կտրտված, առանց 
նյութերն ու համարակալման հաջորդականությունը 
խախտելու կամ խառնելու՝ համաձայն ուղեցույցին): 
Ցանկալի է տրամադրել գունավոր տպված վիզուալ 
նյութեր կամ մի քանի առանձին համակարգիչ՝ որոնք 
կտան ամեն խմբի աշխատանքը էկրանին ցուցադրելու 
հնարավորություն: Խմբային աշխատանքի համար 
կազմակերպված դասասենյակ: Դասավանդողի՝ խմբային 
աշխատանքի կազմակերպման լավ հմտություններ: 
Երկկողմ ցուցանակներ. մի կողմին խմբի համարով, իսկ 
մյուս կողմին՝ փորձագետի թեմայի վերնագրով («Տոն», 
«Եղևնի», «Զարդարանքներ», «Ձմեռ պապ»):
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Ծննդյան	տոնի	և	Նոր	տարվա	բարդ	ճակատագիրը	ХІХ–ХХ	դդ.

ակադեմիական	 դասաժամով՝	 90	 րոպե,	 նպատակահարմար	 է	 նրա	 բովանդակության	
շուրջ	աշխատանքը	կազմակերպել	երեք	փուլով	խմբային	աշխատանքի	մեթոդով	(որպես	
«Ջիգ-սո»	մեթոդի	տարբերակներից	մեկը»1).

Աշխատանք խմբերում

1 փուլ	 «տնային	 խմբեր»	 —	 ըստ	 պատմական	 ժամանակահատվածների՝	 խմբերի	
թիվը	պետք	է	լինի	4	կամ	8՝	մոդուլի	4	բովանդակային	հարցախմբին	համապատասխան:	
Խմբերի	կազմակերպման	ցուցումները	մանրամասն	ներկայացված	են	ուղեցույցում:	

2 փուլ:	«փորձագիտական	խմբեր»	—	թեմատիկ	մոտեցմանը	համաձայն:	
 f Տոնի	պատմությունը	որպես	այդպիսին;
 f Եղևնու՝	որպես	տոնի	խորհրդանշանի	պատմությունը;
 f Նորտարյա	զարդարանքների	պատմությունը;
 f Ձմեռ	պապի՝	որպես	ամանորյա	տոնի	կերպարի,	պատմությունը:	

Այս	խմբերի	անդամների	թիվը	պետք	է	լինի	4-ին	բազմապատիկ:	
3 փուլ:	վերադարձ	«տնային	խմբեր»,	ստացված	տեղեկատվության	փոխանակում	և	

պատասխան	հիմնական	հարցին:
Աշխատանքային	ժամանակի	սահմանափակ	լինելու	պատճառով	«տնային»	խմբերը	

կարող	 են	 յուրաքանչյուր	 շրջանն	 ուսումնասիրելու	 համար	 անհրաժեշտ	 նյութերը	
ստանալ	որպես	նախնական	տնային	հանձնարարություն:	Այս	դեպքում	դասը	կարելի	
է	 կազմակերպել	 որպես	 1,	 2,	 4	 և	 5	 քայլերի	 համակցում՝	 քայլ	 3-ը	 տանը	 անցնելու	 և	
«փորձագիտական»	խմբերը	քայլ	2-ի	փուլում	կազմակերպված	բաշխելու	դեպքում:	

Դասավանդողը	 կարող	 է	 նաև	 ինքնուրույն	 ընտրել	 որոշ	 աղբյուրներ	 կամ	
հարցախմբեր	և	դրանք	առաջարկել	ոսումնասիրության	համար՝	ըստ	այդ	աղբյուրների	
հարցերի	և	առաջադրանքների,	չշեղվելով	հիմնական,	բանալի	հարցից:

Քայլ  1  Դասի սկիզբը (5 րոպե)

Սովորողներին	հարցրեք:	
1.	 Ի՞նչ	է	տոնը:
2.	 Ինչու՞	ենք	մենք	տոներ	սիրում:	
3.	 Ի՞նչ	տոներ	կարող	 եք	թվարկել:	Դրանք	ի՞նչ	տոներ	 են.	անձնական,	 ընտանեկան,	

կոլեկտիվ,	պաշտոնական:	
4.	 Ինչի՞	համար	ենք	մենք	սիրում	Ամանորն	ու	Ծննդյան	տոնը:	

Այս	 հարցախմբի	 հացերի	 քննարկման	 ընթացքում	 ուշադրություն	 դարձրեք	 «տոն»	
բառի	 ծագմանը:	Մեկնաբանելիս	 գործածեք	ազգային	 լեզուն:	 4	 հարցին	պատասխանի	
դեպքում	ճշտեք,	թե	սովորողներն	ինչպես	են	ընկալում	Նոր	տարին	և	Ծննդյան	տոնը	
(Հարց	3):	

Քայլ  2  

Հայտարարեք	 դասի	 նպատակն	 ու	 թեման:	 Կարճ	 դասախոսություն	 անցկացրեք	
բոլոր	խմբերի	համար,	«պատմական	տեղեկանքի»	նյութերի	հիման	վրա:	

Հայտնեք	հիմնական,	բանալի	հարցը:	Ցանկալի	է,	որ	այն	գրված	լինի	գրատախտակին	
կամ	մեծ	թղթի	վրա	և	սովորողների	համար	հասանելի	լինի	դասի	ողջ	ընթացքում:

1	 Տես՝	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժինը:	



62    

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քայլ  3  Նոր նյութի ուսումնասիրություն՝ ըստ հարցախմբերի աղբյուրները 
բաժանելու սկզբունքի (30–35 րոպե)

Ձևավորեք	 4	 (կամ	8)	 «տնային»	խումբ՝	 4	 կամ	8	մարդուց:	Խմբի	անդամների	թիվը	
պետք	 է	 բաժանվի	 4-ի	 (ըստ	տեղեկատվության	 հարցախմբերի):	 Յուրաքանչյուր	խմբի	
բաժանեք	յուրաքանչյուր	հարցախմբի	նյութերը,	առանձին:	

Խմբերի	 ձևավորման	 օրինակ	 կարող	 է	 լինել	 մանր,	 համարակալված	 գունավոր	
թղթերի	 գործածումը:	 «Տնային»	 խմբերը	 ձևավորվում	 են	 ըստ	 համարակալման	 (բոլոր	
«մեկերը»,	«երկուսները»	և	այսպես	շարունակ),	իսկ	փորձագիտականները՝	ըստ	գույնի.	
կարմիր,	կանաչ,	կապույտ,	դեղին	և	այլն:	

Նոր	 խմբերի	 ձևավորման	 աշխատանքներն	 արագացնելու	 համար	 կարելի	 է	
օգտագործել	 «ցուցանակ-ցուցիչների»	 հնարանքը,	 երբ	 մի	 կողմում	 գրվում	 է	 խմբի	
համարը	կամ	պատմական	ժամանակաշրջանը,	իսկ	մյուս	կողմին՝	գույնը	կամ	թեման,	
համաձայն	որի	տեղեկատվությունը	պետք	է	ընդհանրացվի:	

Օրինակ.

Տոնածառի 
զարդարանքներ

Բացատրեք	 նյութերը	 վերլուծելու	 հանձնարարությունը՝	 համաձայն	 ամեն	
հարցախմբում	 ներկայացված	 հարցերի	 և	 առաջադրանքների:	 Սովորողներին	
տեղեկացրեք,	 որ	 յուրաքանչյուր	խումբ	 ուսումնասիրում	 է	առանձին	 ժամանակափուլ	
և	 որ	 ամեն	 խմբում	 կան	 «փորձագետներ»	 ըստ	առանձին	 թեմաների.	 «տոն»,	 «եղևնի»,	
«զարդարանքներ»,	«Ձմեռ	պապ»:	

Հարկավոր	 է	 խմբերին	 աշխատելու	 ընթացքում	 տեղյակ	 պահել,	 որ	 հարցախմբի	
հարցերը	ուսումնասիրելուց	հետո	նրանք	հանդես	են	գալու	որպես	փորձագետներ	արդեն	
նոր	խմբերում:	Ուսուցիչը	 կարող	 է	 ինքը	 որոշել	 կամ	խմբերի	 ներսում	 սովորողներին	
հնարավորություն	տալ	ինքնուրույն	որոշելու,	թե	ով	որ	թեմայի	փորձագետն	է	լինելու.	
դա	հնարավորություն	կտա	ավելի	լավ	ընտրել	անհրաժեշտ	նյութերը:	

Քանի	որ	թեմաները	4-ն	են,	հետևաբար	յուրաքանչյուր	տնային	խմբում	պետք	է	լինի	
չորսի	 բաժանվող	 թվով	 աշակերտ:	 «Տոն»	 թեմայի	 նյութը	 հավասարակշռելու	 համար	
կարելի	է	հրավիրել	երկուական	աշակերտի՝	որպես	տվյալ	թեմայի	փորձագետ	ու	այս	
դեպքում	արդեն	«տնային»	խմբերը	կարող	են	կազմված	լինել	5	հոգուց:

Նյութերի	 ուսումնասիրության	ընթացքում	մոտեցեք	ամեն	խմբին	ու	 օգնեք	 նրանց	
առանձին	 աղբյուրների	 վերլուծության	 ընթացքում:	 Սովորողների	 ուշադրոթյունը	
հրավիրեք	 այն	 իրողությանը,	 որ	 «եղևնի/տոնածառ»	 հասկացությունը	 գործածվում	 է	
երկու	իմաստով.	մեկը	որպես	ծննդյան	տոնի	ծառ,	որես	տոնի	բաղադրիչ,	մյուսը՝	արդեն	
որպես	հատուկ	տոնի	անուն՝	համանուն	(եղևնի)	ծառը	զարդարելով:	

Նկատի	ունեցեք,	որ	Հարցախումբ	2-ի	նյութը	բավականին	բարդ	է,	հատկապես,	եթե	
սովորողները	պատմության	 դասերին	 դեռևս	 չեն	 ուսումնասիրել	 1917–1930-ական	թթ.	
պատմությունը:	

Խթանեք	ոչ	միայն	տեքստային	աղբյուրների	ընթերցումը	կամ	տեսողական	նյութերի	
դիտումը,	 այլ	 նաև	 յուրաքանչյուր	 հարցախմբի	 հարցերի	 պատասխանների	 խմբային	
քննարկումները:
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Ծննդյան	տոնի	և	Նոր	տարվա	բարդ	ճակատագիրը	ХІХ–ХХ	դդ.

Քայլ  4  «Փորձագիտական» խմբերի ձևավորումը և ըստ թեմաների նյութերի 
ընդհանրացումը: (20 րոպե)

Սովորողներին	առաջարկեք	տեղափոխվել	 նոր՝	 «փորձագիտական»	խմբեր	 և	 ըստ	
ժամանակագրական	հաջորդականության	լսել	միմյանց:	Յուրաքանչյուր	խմբի	նպատակն	
է	 հետևել	 Ծննդյան	 տոնի	 և	 Նոր	 տարվա	 հանդեպ	 հասարակության	 և	 պետության	
վերաբերմունքի	փոփոխությունների	ընթացքին,	բացահայտել	այդ	փոփոխությունների	
պատճառները	և	կարողանալ	տոնածառի՝	որպես	տոնի	բաղադրիչի,	տոնակատարության	
ընթացքի,	ամանորյա	և	ծննդյան	տոների	զարդարանքների,	տոնում	Ձմեռ	պապի	ունեցած	
դերի	օրինակով	բացատրել	դրանք:

	Քանի	որ	շատ	աղբյուրների	տեղեկատվությունը	կարծես	խաչվում	է,	և	սովորողների	
համար	 բարդ	 է	 լինելու	 կողմնորոշվել,	 թե	 տեքստի	 հենց	 որ	 հատվածները	 կամ	 որ	
նկարներն	է	անհրաժետ	վերցնել	նոր	խմբում	աշխատանքի	համար,	ուսուցիչը	կարող	է	
սովորողներին	օգնել	կողմնորոշվելու	հարցում:

Աղբյուրն եր 1-ին խմբի համար
«Փորձագետների»	1-ին	խմբի	համար,	ովքեր	պետք	է	քննարկեն	բուն	տոնի	ու	նրա	

հեղինակության,	արգելքի	ու	հետագա	թույլտվության	խնդիրները.	№№	2,4,5,	8,	10,	11,	12,	
13,	14,	17,	19,	22,	29,	32,	33,	44,	46.

«Փորձագետների»	2-րդ	խմբի	համար,	ովքեր	պետք	է	քննարկեն	եղևնու՝	որպես	տոնի	
կարևոր	բաղադրիչի,	գործածության	հանդեպ	վերաբերմունքի	փոփոխությունը.	№№	1,	2,	
5,	7,	8,	15,	16,	17,	18,	20,	21,	23,	24,31,37,	41,42,43,44,	45.

«Փորձագետների»	 3-րդ	 խմբի	 համար,	 ովքեր	 պետք	 է	 ուսումնասիրեն	 եղևնու	
զարդարանքների	պատմությունը.	№№	3,	6,	7,	12,18,	20,	21,	25,	27,28,	34	35,	36,45.

«Փորձագետների»	4-րդ	խմբի	համար,	ովքեր	պետք	է	քննարեկն	Ձմեռ	պապի՝	որպես	
ամանորյա	կերպարի	պատմությունը.	№№	9,	11,	16,	22,	23	26,	30,	31,	39,	40,42,	43,	47.	

Խնդրեք	սովորողներին,	որ	նոր	փորձագիտական	խմբերում	քննարկեն	հիմնական	
հարցը	 տոնակատարության	 կոնկրետ	 տարրերից	 մեկի	 օրինակով,	 հավաքեն	
փաստարկներ	 հօգուտ	 սեփական	 պատասխանի	 տարբեր	 ժամանակագրական	
շրջափուլերից:	 Յուրաքանչյուր	 խմբին	 տվեք	 մեծ	 թուղթ,	 որին	 վրա	 կգրեն	 բանալի	
բառերն	ու	կտեղադրեն	առավել	վառ	մեկանաբանությունները՝	համադասարանցիներին	
պատմելու	համար:	

Փորձագիտական	 խմբերի	 ներկայացումը	 նպատակահարմար	 է	 կազմակերպել	
որպես	մեկնաբանություններով	ներկայացում՝	աղբյուրների	նյութերի	օգտագործմամբ:	

Քայլ  5  (10 րոպե)

Խնդրեք	սովորողներին	վերադառնալ	իրենց	ընտանեկան	խումբ	և	կիսվել	ստացած	
տեղեկատվությամբ:	 Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 այն	 փաստի	 վրա,	
որ	 «տնային»	 խմբերում	 նրանք	 արդեն	 տիրապետում	 են	 բոլոր	 ժամանակագրական	
փուլերին	և	տոնի	բոլոր	բաղադրիչներիին	վերաբերող	տեղեկատվության:

Քայլ  6  Խնդրեք սովորողներին քննարկել բանալի, հիմնական հարցը  
(10–15 րոպե)

Առաջարկեք	 մնացած	 խմբերին	 ավելացնել	 արտահայտություններ,	 մտքեր,	
և,	 եթե	 սովորողներն	 ունեն	 համապատասխան	 փորձառություն,	 գնահատել	
պատասխանների	մակարդակը	1–4	բալանոց	սանդղակով	ըստ	«ամբողջականություն»,	
«փաստարկվածություն»,	«հետևողականություն»	չափանիշների:	
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Քայլ  7  Անցկացրեք ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)

Ի՞նչ հասարակական փոփոխություններ և ի՞նչ պատճառով են ապրել Ծննդյան տոնն 
ու Նոր տարին ХІХ–ХХ դարերի ընթացքում: 

Որպես	 դասարանում	 աշխատանքի	 տարբերակ	 այն	 դեպքում,	 երբ	 սովորողները	
չեն	տիրապետում	խմբային	աշխատանքի	և	պատմական	աղբյուրների	վերլուծության	
հմտություններին,	կարելի	է	աշխատանքի	1	և	2	փուլերում	խմբերում	ուսումնասիրված	
աղբյուրներին	համաձայն	(տես	վերը)	կազմակերպել	ամփոփիչ	քննարկում՝	պարզեցված	
տարբերակով	

—	 Խնդրեք	ընտրաբար	առանձնացնել	առավել	հետաքրքիր	աղբյուրն	ու	համառոտ	
բացատրել	ընտրության	պատճառը:	

—	 Սովորողներին	 հարցեք,	 թե	 ի՞նչ	 նոր	 և	 անսովոր	 բան	 նրանք	 իմացան	 դասի	
ընթացքում:

—	 Խնդրեք	 ողջ	 մոդուլից	 ընտրել	 3	աղբյուր,	 որ	 նրանք	 կզետեղեին	պատմության	
իրենց	դասագրքում	և	բացատրել	այդ	ընտրությունը:	

Որպես	տնային	հանձնարարություն,	թեմայի	հետագա	ուսումնասիրության	համար	
անհրաժեշտ	ժամանակի	առկայության	 դեպքում,	 սովորողներին	առաջարկեք	 հարցեր	
մտածել	և	տանը	հարցազրույց	անցկացնել	ծնողների	կամ	ընտանիքի	տարիքով	ավադ	
անդամների	հետ՝	«Նոր	տարին	և	Ծննդյան	տոնը	մեր	ընտանիքում»	թեմայով:	

Ոսւումնասիրված	 նյութի	 ընդհանրացման	 տարբերակներից	 մեկը	 կարող	 է	 լինել	
դպրոցական	թերթի,	դպրոցի	կայքէջի,	դպրոցական	ռադիոյի	թողարկման	համար	նյութ	
պատրաստելը	 կամ	 փոքր-ցուցադրություն	 կազմակերպելը՝	 յուրաքանչյուր	 շրջանի	
վերաբերյալ,	 լրացուցիչ	 տեղեկատվություն	 և,	 առաջին	 հերթին,	 տեսողական	 նյութեր	
օգտագործելով:

   Առաջարկություն-երաշխավորություններ առանձին աղբյուրների 
վերլուծության համար

Աղբյուր 2. Ծննդյան տոնի եղևնին Անիչկովյան պալատում:	Նկարիչ	Ա.	Չեռնիշովի	
կտավը:	 Սովորողներին	 բացատրեք,	 որ	 Անիչկովյանը՝	 կայսերական	 ընտանիքի	
պալատներից	 մեկի	 անվանումն	 է:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 կտավի	 ստեղծման	
ժամանակի	և	այն	իրողության	վրա,	որ	այն	կարող	է	ծառայել	որպես	նրանում	պատկերված	
տոնակատարության	պաշտոնական	հաստատում:	Այդ	տոնի	ընթացքում	կայսերական	
պալատում	 ցույց	 են	 տրվում	 բազմաթիվ	 եղևնիներ,	 նվերներով	 սեղանը,	 ինչպես	 նաև	
տոնական	հագնված	պալատական	սպասավորներ:

Աղբյուր 10. Խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին տոնում 
կատարված փոփոխությունների մասին

Եթե	 սովորողները	 չեն	 ուսումնասիրել	 1917-20թթ.	 քաղաքացիական	 պատերազմի	
և	 խորհրդային	 կարգերի	առաջին	տարիների	պատմությունը,	 ապա	 նրանց	անծանոթ	
են	 Կոլչակի,	 Դենիկինի,	 Անտանտի,	 կուլակի,	 ՆԷՊմանի	 և	 այլ	 անվանումները:	
Ուստի	 ուսուցիչը	 պետք	 է	 համառոտ	 բացատրի	 այդ	 հասկացությունների	 իմաստը:	
Միաժամանակ,	արժե	ուշադրություն	հրավիրել	տոների	փոփոխման	գաղափարի	վրա,	
ինչը,	 խորհրդային	 գաղափարախոսների	 կարծիքով,	 կարող	 էր	 բնակչությանն	 օգնել	
որպեսզի…	ընդունեն	խորհրդային	գաղափարախոսությունը:	
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Ծննդյան	տոնի	և	Նոր	տարվա	բարդ	ճակատագիրը	ХІХ–ХХ	դդ.

Աղբյուր 13. «Друг детей» մանկական հանդեսին ուղղված նամակից…
Ուշադրություն	դարձրեք,	որ	դա	մեծահասակի	նամակ	է	մանկական	հանդեսին	և	

որ	այդ	ժամանակ	ԽՍՀՄ-ում	ոչ	մի	տպագիր	հրատարակություն	չէր	կարող	գոյություն	
ունենալ	 առանց	 գրաքննության:	 Այսպիսով,	 մասնավոր	 կարծիքն	 իրականում	
պաշտոնական	է,	այլապես	այն	չէր	էլ	հրատարկվի:	Շատ	ուշադիր	պետք	է	աշխատել	այդ	
տեքստի	լեզվի	հետ:	Հարցախումբ	2-ի	բոլոր	նյութերը	քարոզչության,	պրոպագանդայի	
օրինակներ	են	և	նրանց	վերլուծությանը	արժե	ևս	ավելի	շատ	ժամանակ	հատկացնել:	
Դա	հնարավոր	է	№№	17-21	հարցերին	համապատասխան	քայլ	առ	քայլ	վերլուծություն	
իրականացնելու	 դեպքում:	 Աղբյուր	 16-ի	 վերլուծության	 ժամանակ	 ուշադրություն	
դարձրեք	 բոլոր	 մակագրությունների	 ու	 կիրառական	 միջոցներին,	 որոնք	 գործածել	
է	 նկարիչը:	 Այսպես,	 կացինը	 ձեռքին	 Ձմեռ	 պապի	 գլխավերևում	 լուսապսակ	 է,	 ինչը	
ակնարկ	 է	 Աստծո	 և	 հրեշտակների	 կանոնիկ	 պատկերներին	 քրիստոնեությունում:	
Քննարկեք,	թե	ինչպես	 է	այդ	պատկերը	կապվում	ամսագրի	անվան	հետ:	 Հարց	21-ին	
պատասխանելիս	ուշադրություն	դարձրեք,	որ	15	լուսանկարի	կոչը	բաղկացած	է	երկու	
մասից.	եղևնի	չգնել	և	զբաղվել	ձմեռային	մարզաձևերով:

Աղբյուր 19. «Правда»	 թերթին	 ԽՄԿԿ	 Կենտկոմի	 քաղբյուրոյի	 անդամության	
թեկնածու	 Պավել	 Պոստիշևի	 նամակից	 «Եկեք	 Նոր	 տարում	 երեխաների	 համար	 լավ	
տոնածառ	կազմակերպենք!»	28	դեկտեմբերի	1935թ.:	

Այս	 աղբյուրի	 վերլուծության	 ժամանակ	 ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 «Правда»	 -ն	
ԽՄԿԿ	 պաշտոնաթերթն	 էր	 և	 որ	 այդպիսի	 կոնկրետ	 մարդու	 առաջարկությունը	 չէր	
կարող	 լինել	 ինքնաբուխ	 ներկայացված:	 Այպիսով,	 խորհրդային	 ղեկավարության	
որոշումը	 տոնը	 նոր	 տարբերակով	 վերադարձնելու	 մասին	 մատուցվում	 է	 որպես	
կուսակցության	 գրեթե	 շարքային	 անդամի	 նախաձեռնություն:	 Ինչպես	 գրում	 է	
հետազոտող	Ե.	Դուշեչկինան,	 «Այժմ	դժվար	է	պատկերացնել	այն	զգացողությունները	
(ուրախություն,	 զարմանք,	 զգուշավորություն,	 անսպասելիություն),	 որոնք	 1935թ.	
դեկտեմբերի	 վերջին	 պետք	 է	 առաջացներ	 այդ	 հոդվածը:	 Նոր	 տարուց	 ընդամենը	 մի	
քանի	օր	առաջ	կուսակցության	պաշտոնաթերթը,	որը	միաժամանակ	երկրի	գլխավոր	
թերթն	 է,	 ոչ	թե	թույլատրում,	այլ	 երաշխավորում	 է	 եղևնիներ	զարդարելը	մանկական	
հաստատություններում,	 ինչն	 այն	 ժամանակների	 լեզվով	 նշանակում	 է	 հրահանգ,	
հրաման:	Դրա	վկայությունն	է	նաև	համապատասխան	ոճը.	վերնագրում,	ինչպես	նաև	
վերջին	արտահայտությունում	գործողության	մղող	«եկեք»-ը	(«եկեք կազմակերպենք…»)	
երաշխավորվող	 գործողությունը	 կատարելու	 պարտադիր,	 անհրաժեշտ	 լինելը.	
«հարկավոր է վերջ դնել…»,	 «պետք է կազմակերպենք…»,	 «ամենուր պետք է լինի…»,	
«պետք	է	օգնենք	կազմակերպմանը…».	Պետք	է	հիշեցնել	նաև,	որ	որոշումը	կայացվեց	
1935թ.	վերջին,	երբ	ԽՍՀՄ-ում	ի	հայտ	եկան	մոդերնիզացիայի	առաջին	արդյունքները,	
ավարտվեց	կոլեկտիվացումն	ու	ոչնչացվեց	ցանկացած	դիմադրություն	գյուղացիության	
կողմից,	 Ուկրաինայում	 ավարտվեց	 դաժան,	 պետության	 «նախաձեռնություն»	
հանդիսացող	 1932-34թթ.	 սովը,	 իրականացվեցին	մտավորականության	 զանգվածային	
ձերբակալություններ,	ավարտվեց	նաև	կորենիզացիայի	քաղաքականությունը,	ինչպես	
նաև	1934թ.	բռնաճնշումների	առաջին	ալիքը:

 
Աղբյուր 21-ի՝ Լուսժողկոմի հրահանգների ուսումնասիրության ժամանակ	(ինչպես	

և	 24,	 25,	 26,	 27,	 28	աղբյուրների)	անհրաժեշտ	 է	 ուշադրություն	 հրավիրել	ամանորյա	
զարդարանքների	խորհրդանշանների	փոփոխության	և	այն	իրողության	վրա,	թե	ինչպես	
են	դրանք	վերացնում	կապը	Ծննդյան	տոների	հետ,	այդպիսով	նոր	տարվա	տոնածառը	
դարձնելով	աշխարհիկ	և	սկզբնական	իմաստից	հեռու	տոնակատարություն:	
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Աղբյուր	29, 30-ի	վերլուծության	ընթացքում	սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	
խորհրդանշաններին,	որոնք	ցույց	են	տալիս	բացիկների	հենց	ամանորյա	բնույթը.	եղևնի,	
Ձմեռ	պապ,	 ձմեռ:	 Արժե	 բացատրել,	 որ	 29	 բացիկի	 վրա	պատկերաված	արկը	 նվեր	 է	
թշնամում,	իսկ	30	նկարում	Ձմեռ	պապը	պատկերված	է	զենքը	ձեռքին:	

Հացախումբ 3-ի	նյութերն	ուսումնասիրելիս	կարելի	է	անդրադառնալ	սովորողների	
փորձին	 ու	 նրանց	 ընտանեկան	 ավանդույթներին:	 Սակայն,	 հարկավոր	 է	 հետևել	
հարցախմբի	նյութերի	ներկայացման	և	վերլուծության	տրամաբանությանը:	

Լուսանկար	37-ի	վերլուծության	ընթացքում	ուշադրություն	դարձրեք,	որ	լուսանկարն	
արված	է	արդյունաբերական	ձեռնարկությունում,	որ	այն	էլեկտրական	արտադրամասի	
տարածք	է	և	որ	լուսանկարում	բավականին	զավեշտալի	զուգակցություն	է.	ջեռուցման	
խողովակներ,	 բանվորական	 գլխարկներ,	 շտապ	 կանչի	 հեռախոս,	 Էնգելսի	 նկար	 և	
զարդարված	տոնածառ:	

Աղբյուր	 39–40-ի	 վերլուծության	 ժամանակ	 ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 ԽՍՀՄ	
տարիներին	չկար	շուկայական	տնտեսություն,	բոլոր	կենցաղային	ատելյեները	պետական	
էին,	հետևաբար՝	պետական	էր	նաև	Ձմեռ	պապերի	ծառայությունը:	Ցույց	տվեք,	որ	Ձմեռ	
պապ	ոչ	միայն	տուն	էին	հրավիրում,	այլ	նաև	հիմնարկ-ձեռնարկություններ:	

Աղբյուր	41–44-ը,	չնայած	որ	դրանք	բոլորը	բեմականացված	են,	այնուամենայնիվ,	ցույց	
են	տալիս	տեքստերում	նկարագրվող	երևույթները.	ամանորյա	տոների	կարևորությունը,	
նրանց	 մանկական	 բնույթը,	 Ձմեռ	 պապ	 հրավիրելը	 և	 այլն:	 Ուշադրություն	 դարձրեք,	
որ	 43	 լուսանկարում	պատկերված	 է	 բուժակի	 և	խանութի	 վաճառողուհու	 գյուղական	
ընտանիքը,	այսինքն,	գյուղական	մտավորականությունը,	որը	ներմուծում	է	քաղաքային	
մշակույթի	տարրեր,	մասնավորապես՝	զարդարված	եղևնի:	

Աղբյուր	 45-ի	 վերլուծության	 ժամանակ	 (որը	 կազմված	 է	 երկու	 ամանորյա	
բացիկից՝	 շնորհավորական	 տեքստերով)	 ուշադրություն	 դարձեք,	 որ	 տեքստերը	
բաց	 են,	 առանց	 ծրարի,	 հետևաբար,	 առկա	 է	 ուրիշների	 կողմից	 դրանք	 ընթերցելու	
հավանականություն:	 Ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 դրանք	 ուղարկված	 են	
ԽՍՀՄ	 տարբեր	 հատվածներից,	 հետևաբար	 փոստային	 բացիկների	 միջոցով	
շնորհավորանքները	 հաղորդակցության	 յուրօրինակ	 միջոց	 էին:	 Ուշադրություն	
դարձրեք	նաև	45,	46,	47	բացիկների	պատկերներին:	Եթե	45	բացիկը	գաղափարական	
չէ,	 ապա	 46-ը	 պարունակում	 է	 խորհրդային	 իշխանության	 խորհրդանշաններ	
(կարմիր	 դրոշ,	 Սպասկիաշտարակը՝	 որպես	 Կրեմլի	 խորհրդանիշ):	 Իսկ	 47	 բացիկը	
1960-80-ականների	 տարածված	 բացիկներից	 մեկն	 է,	 որոնցում	 օգտագործվում	 էր	
տիեզերագնացության	թեման՝	տիեզերքի	յուրացման	խորհրդային	առավելությունների	
արտահայտված	 շեշտադրումներով.	 հրթիռին	 նկարված	 են	 կարմիր	 դրոշ	 և	 մուրճ	 ու	
մանգաղ,	այսինքն	պետականության	խորհրդանշանները:	Արժե	ընդգծել	նաև,	որ	այդ	
բացիկները	պատմական	աղբյուրներ	են՝	նրանց	ի	հայտ	գալու	կոնկրետ	ժամանակով	
պայմանավորված.	մոսկվայի	համայնապատկերին	արդեն	հայտնվում	է	օստանկինյան	
աշտարակը,	ինչպես	նաև	տիեզերագնացության	զարգացմամբ:
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Ժամանակների երկխոսությունը փողոցների  
և հրապարակների անվանումներում

 X Ինչպե՞ս է փողոցների և հրապարակների անվանումները 
արտահայտում իշխանությունների վերաբերմունքը անցյալի  

և ներկայի հանդեպ:

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45 րոպե

 f  Դասի նպատակը — վերլուծել, թե ինչպես է անցյալի և ներկայի հանդեպ 
իշխանությունների վերաբերմունքն անդրադառնում 
փողոցների և հրապարակների անվանումների վրա,
— վերլուծել փողոցների և հրապարակների անվանումների 
փոփոխման պատճառները,
— ցույց տալ, որ անվանումների փոփոխման վրա ազդում 
են պատմական և քաղաքական իրադարձությունները:
— ցույց տալ, թե ո՞ր դեպքերում է, որ քաղաքական 
իրադարձությունը չի ազդում փողոցների և 
հրապարակների անվանումների փոփոխման վրա:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Թիֆլիսի	փողոցների	անվանման	փոփոխությունը	—	Թբիլիսին	
XIX–XX	դարերում:	Էլեկտրոնային	միջոց.	Հասանելիություն.	
http://mytbilisi.narod.ru/history/tiflis/streets_01.html.

2. Թիֆլիսը	և	նրա	շրջակայքը:	Գրպանի	իլյուստրացված	
ուղեցույց	—	Թիֆլիս,	1913.	Հասանելիություն.	http://meskhi.net/
tiflis/.

3. Թբիլիսի.	Փողոցներ,	պողոտաներ,	հրապարակներ:	
Энциклопедия.	—	Тбилиси,	2011	(на	груз.).

4. Туристический	путеводитель	Luscinia.	(раздел	«Тбилиси.	
Город»).	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	 
http://luscinia.ru/georgia/tbilisi/.

5. Как	выглядел	«Майдан	Незалежності»	и	какой	вид	у	него	будет	
в	будущем.	—	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	
http://blog.vertaki.com.ua/kak-vyglyadel-majdan-nezalezhnosti/.

6. Книжник	Михаил.	Ташкент,	Сквер.	—	Письма	о	Ташкенте.	
Художественный	исторический	альманах.	—	Հասանելիություն.	 
http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Հետազոտել հուշարձանների, փողոցների և հրապարա-
կների անվանումների փոփոխության պատճառները:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Սովորել փոխկապակցություն գտնել քաղաքական 
հարմարվողականության և հուշարձանների, փողոցների և 
հրապարակների անվանումների փոփոխության միջև:

 f Որոշ սովորողներ Ձեռք կբերեն պատմական դարաշրջանի վերլուծություն 
կատարելու և գնահատելու գիտելիքներ՝ փողոցների 
անվանումների և հրապարակների, տեղադրված 
հուշարձանների հիման վրա:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Աղբյուր 2-ի աղյուսակի նախապատրաստում (տես 
մոտիվացիոն վարժությունը) գրատախտակի կամ 
ֆլիպչարտի վրա: Ֆլիպքարտեր, մարկերներ:
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ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դասի սկիզբը (3 րոպե)

Մոդուլի	 վրա	աշխատելուց	առաջ	 ուսուցիչը	պետք	 է	աշակերտներին	 ներկայացնի	
հանգուցային	 հարցը	 (Ինչպե՞ս	 է	 փողոցների	 և	 հրապարակների	 անվանումները	
արտահայտում	 իշխանությունների	 վերաբերմունքը	 անցյալի	 և	 ներկայի	 հանդեպ	 )	
և	 գրատախտակի	 վրա	 ներկայացնի	 ակնկալվող	 պատասխանները:	 Դրանից	 հետո	
ուսուցիչը	կարող	է	 լսարանին	դիմել	հայրենի	քաղաքի	 (գյուղի,	 շրջկենտրոնի)	գլխավոր	
հրապարակի	և	նրան	հարակից	փողոցների	անվանման	փոփոխության	պատմության	և	
իրադարձությունների	մասին	նախօրոք	պատրաստված	ներածական	խոսքով,	որոնց	հետ	
կապված	են	անվանումների	փոփոխությունը:	Աշակերտների	ուշադրությունը	հրավիրեք	
անվանումների	ընտրության	հարցում	իշխանությունների	հակվածության	վրա:

  Մոտիվացման վարժություն (օգտագործվող մեթոդը ուղեղային հարձակումն է)  
(5 րոպե)

Վերլուծության	 են	 ենթարկվում	 1-ին	 պատմական	 տեղեկանքը	 և	 1-ին	 և	 2-րդ	
աղբյուրները:	 Աշակերտները	 կատարում	 են	 առաջին	 առաջադրանքը:	 Ուսուցիչը	
գրատախտակի	կամ	ֆլիպչարտի	վրա	գծագրում	է	2-րդ	աղյուսակը՝	ավելացնելով	3-րդ	
սյունակը	 և	այնտեղ	 գրում	 է	 ճիշտ	պատասխանները,	աշակերտների	 ուշադրությունը	
հրավիրելով	 հրապարակների	 անվանումների	 վրա	 և	 անհրաժեշտության	 դեպքում	
հուշում	է	ներքևում	ներկայացված	փոփոխությունների	պատճառները:

ՓՈՓՈԽՄԱՆ 
ՏԱՐԵԹԻՎԸ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

Մինչև 1869 «Այծերի ճահիճ»

1869 Կրեշչատիկի 
հրապարակ

Այն փողոցի անվանումը, որն անմիջապես հարում էր 
հրապարակին: Որպես հրապարակ այն ընդունեցին 
միայն 1830-ական թվականներից, երբ շրջակայքում 
ի հայտ եկան առաջին տները: Մինչ այդ՝ ուղղակի 
ճանապարհների խաչմերուկ էր, առևտրի վայր: 
1830-ական թվականներից Կրեշչատիկ անվանումը 
պաշտոնական չէր. պաշտոնական դարձավ 1869 
թվականից (համենայն դեպս պաշտոնական 
փաստաթղթերում դա է առաջին հիշատակությունը):

1876 Դումայի 
հրապարակ

1876 թվականին հրապարակում կառուցվել է 
Քաղաքային դումայի շենքը: 1913 թվականին 
Քաղաքային դումայի առջև կանգնեցվել է Ստոլիպինի 
հուշարձանը:

1919 Խորհրդային 
հրապարակ Խորհրդային կարգերի հաստատումը

1935 Կալինինի 
հրապարակ

Ի նշանավորումն Մ.Ի. Կալինինի 60-ամյակի (1875–
1946), հրապարակը 1935 թվականին ստացել է 
նրա անունը: Կալինինը խորհրդային պետական և 
կուսակցական գործիչ էր, 1935 թվականին նշանակվել է 
ԽՍՀՄ կենտրոնական գործադիր կոմիտեի նախագահ:

1977
Հոկտեմբերյան 

հեղափոխության 
հրապարակ

Վերանվանվել է Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության 
60-ամյակի պատվին, այդ նույն ժամանակ էլ 
հրապարակում կանգնեցվել է Հոկտեմբերյան մեծ 
հեղափոխությանը նվիրված հուշակոթող՝ Վ. Լենինի 
արձանով և ցայտաղբյուրներով:
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Ժամանակների	երկխոսությունը	փողոցների	և	հրապարակների	անվանումներում

1991 Անկախության 
հրապարակ Ուկրաինայի անկախության հռչակման պատվին

2004

Եվրոմայդան 
(սոցիալական 

կայքերում 
և ԶԼՄ-ում 

անվանումը)

Նարնջագույն հեղափոխության կենտրոն, որտեղ 
հաղթանակեցին արևմտամետ ուժերը, որոնք հանդես 
էին գալիս եվրաինտեգրման օգտին:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն.

2001	 թվականին	 նախաձեռնվում	 է	 հրապարակի	ամբողջական	 վերակառուցումը.	
տեղադրվում	 են	 բազմաթիվ	 նոր	 արձաններ,	 քանդակներ	 և	 ցայտաղբյուրներ:	
Հրապարակի	կենտրոնում	տեղադրվում	է	սպիտակ	բարձր	սյուն,	որտեղ	դրվում	է	աղջկա	
արձանը	 (Բերեգինայի)	 ձեռքին	 կալինայի	 ճյուղ,	 որը	 խորհրդանշում	 է	 Ուկրաինայի	
անկախությունը:	2013	թվականի	նոյեմբերին,	ուկրաինական	կառավարության	որոշման	
արդյունքում,	 որը	 կասեցնում	 էր	 Եվրոմիության	 հետ	 ասոցացման	 համաձայնագրի	
կնքման	 գործընթացը,	 երկրում	 սրվում	 է	 հասարակական-քաղաքական	 ճգնաժամը:	
Այդ	որոշումը	առաջ	է	բերում	բողոքի	զանգվածային	ցույցեր	Կիևի	կենտրոնում,	ինչպես	
նաև	 Ուկրաինայի	 մյուս	 քաղաքներում,	 որը	 նման	 էր	 2004	 թվականի	 Նարնջագույն	
հեղափոխության	 իրադարձություններին,	 ուստի	 սոցիալական	 կայքերում	 և	
զանգվածային	լրատվամիջոցներում	այն	ստացավ	«Եվրոմայդան»	անվանումը:

Քայլ  1  (12 րոպե)

Ուսուցիչը	խնդրում	 է	 սովորողներին	 ծանոթանալ	 3–5-րդ	աղբյուրների	 հետ,	 որից	
հետո	նրանք	լրացնում	են	համապատասխան	աղյուսակը:	Օգտագործելով	աղյուսակը,	
ինչպես	 նաև	 1-2-րդ	 պատմական	 տեղեկանքները,	 նրանք	 պատասխանում	 են	 2-5-րդ	
հարցերին:	Դրա	համար	ուսուցիչը	 գրատախտակի	 կամ	ֆլիպչարտի	վրա	նշագծում	 է	
երեք	սյունակներից	կազմված	աղյուսակ	և	դրանցում	գրում	է	ճիշտ	պատասխանները:	

Աշակերտների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 պատմական	 2-րդ	 տեղեկանքի	 վրա,	
թե	 ովքե՞ր	 էին	 այդ	 մարդիկ,	 որոնց	 անուններով	 կոչում	 էին	 այդ	 հրապարակները	 և	
դրանց	 հարող	 փողոցները	 տարբեր	 ժամանակներում,	 ինչո՞վ	 էին	 նրանք	 արժանացել	
իշխանությունների	ուշադրությանը	և	որքանո՞վ	էր	հայրենիքի	հանդեպ	այդ	«ծառայության»	
գնահատականը	 համընկնում	 տեղական	 բնակչության	 ունեցած	 վերաբերմունքի	 հետ:	
Ե՞րբ	և	ինչու՞մն	էր	իշխանությունների	կարծիքը	համընկնում	ժողովրդի	կարծիքի	հետ	և	
եր՞բ	էր	այն	տարբերվում:

Խնդրեք	աշակերտներին	առանձնացնել	փողոցներ,	որոնց	անունները	չեն	փոխվել	և	
բացատրեք	այդ	անվանումների	պահպանման	պատճառները:	

Երրորդ	հարցի	հնարավոր	պատասխանները.	
—	 Ցարական	կառավարման	ժամանակներում	հերոսներ	էին	համարվում	Կովկասի	

նվաճմանը	մասնակցություն	բերած	զինվորականները,	խորհրդային	ժամանակներում՝	
բոլշևիկները,	 որոնք	 ներդրում	 էին	 ունեցել	 խորհրդային	 կարգերի	 հաստատման	
ժամանակ,	իսկ	անկախության	ձեռք	բերումից	հետո՝	ազգային	հերոսները:

—	 Չորրորդ	հարցի	հնարավոր	պատասխանները.	
—	 Դրանք	 մշակույթի	 հայտնի	 գործիչներ	 էին,	 որոնք	 բոլոր	 ժամանակներում	

միատեսակ	 են	 գնահատվել:	 Նրանց	 ստեղծագործությունները	 հիմնված	 էր	
համամարդկային	 արժեքների	 վրա,	 որոնք	 չէին	 փոխվում:	 Փոխվում	 էին	 արժեքները,	
որոնք	կապված	էին	քաղաքական	հարմարվողականության	հետ:

Հինգերորդ	հարցի	հնարավոր	պատասխանները.
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—	 Դարաշրջանային	 իրադարձությունները,	 ինչպիսին	 օրինակ,	 պատմական	
դարաշրջանի,	 պետական	 կառուցվածքի,	 գաղափարախոսության,	 կառավարման	
համակարգի	 և	 այլնի	 փոփոխությունն	 էր:	 Տվյալ	 դեպքում՝	 պետական	 անկախության	
կորուստը	կամ	վերականգնումը,	խորհրդային	կարգերի	հաստատումը:	

Այնուհետև	 աշխատանքն	 ընթանում	 է	 6-7-րդ	 հարցերի	 հետ:	 Աշակերտներին	
տվեք	 լրացուցիչ	 հարց.	 Կան	 արդյո՞ք,	 ընդհանուր	 օրինաչափություններ	 նախորդ	
դարաշրջանների	հետ:

Քայլ  2  Աշխատանք 2-րդ հարցախմբի հետ: Հուշարձանները փողոցներում և 
հրապարակներում (15 րոպե)

Ուսուցիչը	 8–10-րդ	 աղբյուրների	 օրինակով	 և	 4-րդ	 պատմական	 տեղեկանքի	
հիման	վրա	աշակերտների	հետ	քննարկում	է,	թե	ինչպե՞ս	պատմական	դարաշրջանի	
և	 Տաշքենդի	 կենտրոնական	 հրապարակի	 անվանման	 փոփոխման	 հետ	 փոխվեցին	
նաև	 հուշարձանները:	 Այս	 խնդրին	 նախապատրաստվեք	 նախօրոք,	 Վիկիպեդիայում	
կարդալով	 համապատասխան	 նյութը	 <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E2%E5%
F0_%C0%EC%E8%F0%E0_%D2%E5%EC%F3%F0%E0>	 или	 статью	 Михаила	 Книжника	
«Ташкент,	Сквер»	<http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/>.

Աշակերտները	զույգերով	աշխատում	են	11–13-րդ	աղբյուրների	և	պատմական	5-րդ	
տեղեկանքի	վրա,	պատասխանում	են	8-9-րդ	հարցերին:

Կարելի	 է	 այստեղ	 ավելացնել	 ևս	 մեկ	 հարց.	 ո՞րն	 էր	 Տաշքենդի	 և	 Թբիլիսիի	
կենտրոնական	 հրապարակների	 հուշարձանների	 փոփոխության	 մեջ	 ընդհանուրն	 ու	
տարբերությունը:	Գրատախտակի	կամ	ֆլիպչարտի	վրա	գծագրեք	երկու	սյունակ.	մեկը	
ընդհանուրի,	 մյուսը	 տարբերությունների	 համար	 և	 այնտեղ	 գրառեք	 աշակերտների	
պատասխանները:

Ակնկալվող	պատասխանները.	
Ընդհանուրը	—	փոփոխությունը	պայմանավորված	էր	պատմական	դարաշրջանների	

և	քաղաքական	հարմարվողականության	փոփոխության	հետ:	
Տարբերությունը	 —	 /Տաշքենդում/.	 Փոփոխությունը	 տեղի	 է	 ունեցել	 հաճախակի.	

Թբիլիսիում	անկախության	ժամանակաշրջանում	տեղադրված	է	հուշարձան	նվիրված	
Սուրբին,	իսկ	Տաշքենդում	պատմական	անձնավորությանը:	

Ամփոփիչ հարց (8 րոպե)

Դասի	ավարտին	ուսուցիչը	տալիս	է	Ամփոփիչ	հարց.	
Ինչու ՞ փողոցների և հրապարակների անվանումները կարող են դառնալ 

պատմական աղբյուր:
Ակնկալվող	պատասխանը.	
—	Անվանումներից	երևում	է,	թե	պատմական	ո՞ր	իրադարձություններն	են	ազդում	

տարբեր	 քաղաքների	 փողոցների	 և	 հրապարակների	 անվանումների	 փոփոխության	
վրա	և	թե	ի՞նչ	առաջնահերթություններ	ունեին	իշխանությունները	և	քաղաքական	ի՞նչ	
հարմարվողականություն	էր	ձևավորվել	երկրում:

Տնային աշխատանք 
Պատի	թերթի	համար	պատրաստեք	տեղեկատվություն	ձեր	քաղաքի	փողոցի,	գլխավոր	

հրապարակի	 պատմության	 մասին:	 Հաջորդ	 դասին	 աշակերտները	 ներկայացնում	 և	
քննարկում	են	նրանց	կողմից	պատրաստված	նյութերը:	Ուսուցիչը	ընտրում	է	ամենից	
հետաքրքիր	պատմությունները	պատի	թերթի	հատուկ	թողարկման	կամ	ցուցադրության	
համար՝	«Մեր	քաղաքի	փողոցների	և	հրապարակների	պատմությունը»	խորագրով:
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Ինչպես «կինը» դարձավ «ընկեր»…
Հետհեղափոխական կնոջ կերպարը

 X Ինչպե՞ս են հասարակական հարաբերություններում տեղի  
ունեցած փոփոխություններն ազդում կնոջ կերպարի վրա: 

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման համար 
անհրաժեշտ ժամանակը

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Տեքստերի և մոնումենտալ քանդակագործության 
օրինակների վրա ցույց տալ պետական քարոզչության 
և սոցիալական փոփոխություների ազդեցությունը 
հասարակության մեջ կնոջ դերի և կերպարի վրա:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Монументальное	искусство	—	словарная	статья	в	художественной	
энциклопедии.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

2. Советское	монументально	искусство.	—	Интернет-журнал	
CODE	RED.	—	Հասանելիություն.	http://www.codered.ru/mag/art/
public/862

3. Толстой	В.	П.	У	истоков	советского	монументального	искусства,	 
1917–1923.	—	М.:Изобразительная	культура,	1983.

4. Тягунов	Ф.Ф.	Искусство	при	социализме	и	коммунизме.	—	 
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	Mexnap.info.	—	Հասանելիություն.	 
http://mexnap.info/articles.php?article_id=759.

5. Электронная	библиотека	с	книгами	по	скульптуре.	—	 
Հասանելիություն.	http://sculpture.artyx.ru/.

6. Пушкарева	Н.	Л.	Гендерная	система	советской	России	и	судьбы	
россиянок.	—	Эл.	версия	журнала	«НЛО»,	2012,	№	117.	—	 
Հասանելիություն.	http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները — կարող են բացատրել «մոնումենտալ թարոզչություն» 
արտահատյությունը և օրինակներ բերել խորհրդային 
ժամանակաշրջանի քարոզչությունից և հուշարձաններից,
— կարող են ներկայացված լուսանկարներից ընտրել 
պատկերներ, որնք հաստատում են կնոջ կերպարի 
մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնք 
պայմանավորված էին՝ հասարակության մեջ տեղի 
ունեցած փոփոխություններով:

 f Սովորողների մեծ մասը — կարող են վերլուծել մոդուլի տեքստային և տեսողական 
աղբյուրները՝ հարցերի և առաջադրանքների հիման 
վրա, համեմատել պաշտոնական փոստաթղթերում եղած 
տեղեկատվությունը գեղարվեստական գրկանության 
ստեղծագործությունների և քանդակագործական նյութերի 
հետ, 
— կարող են կատարելագործել իրենց հմտությունները 
փոքր խմբերում աշխատելու համար: 
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Մոտիվացման առաջադրանք (5 րոպե)

Ցույց	տվեք	աշակերտներին	1-ին	և	2-րդ	աղբյուրների	լուսանկարները	(ցուցադրեք	
էկրանին	կամ	առաջարկեք	դրանք	տպագրված	տարբերակով):	Ուշադրություն	դարձրեք	
այն	 հանգամանքի	 վրա,	 որ	 գերմանական	 եկեղեցու	 կողային	 զոհասեղանի	 փայտյա	
քանդակը	պատկերում	է	Սոււրբ	Մարիամին,	որը	մայրության	խորհրդանիշն	է,	մանուկ	
Հիսուսին	և	Սուրբ	Աննային,	որը	Սուրբ	Մաիրամի	մայրն	էր	և	Հիսուս	Քրիստոսի	տատիկը:	
Աշակերտներին	 բացատրեք	 նաև	 «պաստորալ»	 բառի	 նշանակությունը,	 որը	 գալիս	 է	
«հովվերգություն»	 բառից,	 վերջինս	 գրականության,	 գեղագիտության,	 երաժշտության	
և	 կիրառական	 արվեստի	 ժանր	 է,	 որտեղ	 ներկայացված	 է	 հովվերգական	 կյանքը՝	
բնապատկերների	վրա:

Անցկացրեք	ընդհանուր	քննարկում,	հետևողականորեն	օգտագործելով	1-ին	և	2-րդ	
հարցերը:	Աշակերտների	առաջին	հարցի	պատասխանի	ժամանակ	գրատախտակին	կամ	
թղթե	թերթիկի	վրա	գրեք	հանգուցային	բառերը՝	«մայրականություն»,	«ծննդաբերություն»,	
«ընտանիք»,	 «սիրահարվածություն»,	 «կոկետություն»	 և	 այլն:	 2-րդ	 հարցի	 քննարկման	
ժամանակ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 «կնոջ	 դերը»	 բառակապակցության	 վրա:	
Աշակերտների	 դժվարանալու	 դեպքում՝	 նրանց	 օգնեք	 ուղղորդող	 հարցերով,	 ինչպես	
օրինակ՝	 կնոջ	 դերն	 ընտանիքում,	 աշխատավայրում,	 երկրի	 կառվարման	 մեջ,	
մշակույթում:

Հաղորդեք	պարապմունքի	թեման	և	հանգուցային	հարցը	(ցուցադրեք	այն	էկրանին	
կամ	գրեք	գրատախտակին):

Քայլ  1  Աշխատանք 1-ին հարցախմբի վրա՝ «Մոնումենտալ քարոզչություն»  
(15–20 րոպե)

Միավորեք	 աշակերտներին	 երկուական	 զույգերով	 մեջ	 և	 բաժանեք	 3-5-րդ	
աղբյուրների	տեքստերը:	Խնդրեք	նրանց	ընթերցել	տեքստերը	և	որոշել	նրանց	ժանրը	
(պաշտոնական	 փաստաթուղթ,	 ականատեսի	 վկայություն	 կամ	 իրադարձության	
մասնակից,	թերթային	հաղորդում	և	այլն)	և	պատասխանել	3-7-րդ	հարցերին:

Աշակերտների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 ժամանակի	 վրա,	 որով	 թվագրված	
են	 հաղորդագրությունները:	 Եթե	 աշակերտները	 չեն	 ուսումնասիրել	 1917	 թվականի	
«Հոկտեմբերյան	հեղափոխությունը	Ռուսաստանում»	թեման,	ապա	1-ին	հարցախմբի	
առաջադրանքներին	 ծանոթանալուց	 առաջ՝	 խնդրեք	 նրանց	 կարդալ	 պատմական	
տեղեկանքը	կամ	ել	անցկացրեք	փոքր	դասախոսություն	վերջինիս	բովանդակության	
հիման	 վրա:	 Դա	 անհրաժեշտ	 է	 ներկայացված	 փոստաթղթերի	 ենթատեքստերը	
հասկանալու	և	5-րդ	հարցին	ավելի	գիտակցաբար	պատասխանելու	համար:	

 f Որոշ սովորողներ — կարող են հիմնավորված եզրակացություններ 
կատարել կնոջ կերպարում հասարակությունում տեղի 
ունեցած փոփոխությունների պարճառների մասին՝ 
հուշարձանների և քաղաքային քանդակների օրինակով: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

 1-ին և 2-րդ հարցախմբերի աղբյուրների տպագրված 
հավաքածուներ, ինչպես նաև 3-րդ հարցախմբի 
որակյալ լուսանկարներ կամ էկրանի վրա ցուցադրելու 
համար լուսանկարների բավարար քանակությամբ 
հավաքածուներ: 
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Ինչպես	«կինը»	դարձավ	«ընկեր»…	Հետհեղափոխական	կնոջ	կերպարը

Համոզվեք,	որ	աշակերտները	հասկանում	են	հասկացությունների	նշանակությունը,	
որոնք	 օգտագործված	 են	 տեքստերում,	 հատկապես	 «փոխակերպում»,	 «սեռային	
դերակատարություն»,	 «քարոզչություն»	 և	 «մոնումենտալ	 քարոզչություն»	 բառերի	
իմաստը:	 Անհրաժեշտության	 դեպքում	 աշակերտներին	 առաջարկեք	 գտնել	
«քարոզչություն»	 բառի	 բացատրությունը	 բառարանում:	 Բացատրեք	 նաև,	 որ	
«մոնումենտալը»	(լատիներենից	եկած.	monumentum,	moneo	—բառն	է,	որը	նշանակում	
է	հիշեցնում	եմ)	–դա	վերաբերում	է	հուշարձաններին	և	արձաններին,	որի	համարժեք	
բառերն	են՝	«վեհաշուք,	հսկայական»:	

Անցկացրեք	 հարցերի	 պատասխանների	 ընդհանուր	 քննարկում,	 խոսքը	
հերթականությամբ	տալով	զույգերին	և	աստիճանաբար	տեքստերն	ըմբռնելով՝	անցնել	
առաջ	և	պատասխանել	բոլոր	հարցերին:	Կարելի	է	և	գրառել	հանգուցային	բառերը,	որի	
վրա	ուշադրություն	 կդարձնեն	աշակերտները՝	 գրատախտակին	կամ	թղթե	թերթիկի	
վրա:

Այնուհետև	 տվեք	 8-րդ	 և	 9-րդ	 հարցերը:	 Անցկացրեք	 ընդհանուր	 քննարկում:	
Աստիճանաբար	 հանգեցրեք	 աշակերտներին	 «մոնումենտալ	 քարոզչություն»	
հասկացության	ըմբռնմանը:

Քայլ  2  Աշխատանք 2-րդ հարցախմբի վրա՝ «Կի՞ն, թե՝ ընկեր» (20–25 րոպե)

Բացատրեք,	 որ	 այդ	 հիմնահարցերի	 վրա	 աշակերտները	 պետք	 է	 աշխատեն	
«Կնոջ	 դերը	 հասարակության	 մեջ»	 հարցի	 վրա:	 Քննարկման	 ընթացքում	 հիշեցրեք	
մայրականությանը	 վերաբերող	 մոտիվացիոն	 վարժության	 մասին՝	 որպես	 կանանց	
գլխավոր	դերակատարում	պատմական	նախորդ	դարաշրջանների	ընթացում:	Հիշեցրեք	
նաև	«սեռային	դերակատարության»	մասին:

Բաժանեք	 սովորողներին	 2-րդ	 հարցախմբի	աղբյուրները՝	 10–14-րդ	 հարցերի	 հետ	
միասին:	 Խնդրեք	 նրանց	 անհատական	 ձևով	 վերլուծել	 տեքստերը՝	 ուշադրություն	
դարձնելով	տեքստերի	ժանրերի	և	14-րդ	հարցի	վրա:

Առաջադրանք	տվեք	գրավոր	պատասխանել	15-րդ	հարցին՝	հանգուցային	բառերի	և	
բառակապակցությունների	 օգնությամբ:	Պարապմունքի	մասնակիցների	աշխատանքի	
արդյունքը	կարող	է	լինել	այսպիսին՝.

 f Նոր	տեր	—	Խորհրդային	աշխատանքային	հանրապետություն,
 f Ակտիվ	մասնակիցներ	և	պատմական	իրադարձությունների	լիդերներ,
 f կին	—	ակտիվիստ,	պատասխանատու	աշխատակից,	«ընկեր»,
 f հակասություններ	անձնական	կյանքի	և	աշխատանքի	միջև,
 f «նոր	կինը»	չի	մտածում	իր	անձնական	բարեկեցության	մասին,
 f Աշխատանքի	 համար	 կարող	 է	 լքել	 իր	 երեխաներին,	 ընտանիքը	 համարել	
ընդհանուր	գործին	խանգարող	հանգամանք,

 f Չի	ցանկանում	ընդունել	զգացումները,	փորձում	է	չտարբերվել	տղամարդկանցից:

Անցկացրեք	աշխատանքի	արդյունքերի	համընդհանուր	քննարկում:	Կարելի	է	գրի	
առնել	սովորողների	առաջարկությունները	գրատախտակի	վրա	և	այնուհետև	ավելացնել	
խելացի	և	հիմնավոր	կարծիքները:	

Քննարկման	վերջում	հարցրեք	աշակերտներին,	թե	ինչպես	են	ընկալել	հարցախմբի	
անվանումը,	 1920–1930-ական	 թվականների	 խորհդային	 կանանց	 մասին	 թերթերից	
վերցված	հոդվածները:	Եվ	այնուհետև՝	 ի՞նչն	 էր	 նպաստում	 կնոջ	 դերակատարության	
մեջ	«ընկեր»	հասկացության	առաջացմանը:	

Ժամանակի	 առկայության	 դեպքում՝	 քննարկեք,	 թե	 ու՞մ	 ընկերը	 դարձավ	 կինը՝	
տղամարդկան՞ց,	թե՝	կանանց:	Ինչո՞վ	էր	պայմանավորված	կնոջ	ցանկությունը	դառնալու	
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«ընկեր»	 և	 «աշխատանքային	 ճակատում»	 նրան	 օգտագործելու	 անհրաժեշտությունը:	
Բնութագրական	 էր	արդյո՞ք	այդպիսի	 դերակատարությունը	այդ	 ժամանակի	 համար:	
Խնդրեք	աշակերտներին	օրինակներ	բերել:	Եվ	արդյո՞ք	պատահական	էր	«ընկեր»	բառի	
օգտագործումը	միայն	արական	սեռով:

Քայլ  3  Աշխատանք «Ժամանակի կերպարները» հարցախմբի վրա (25–30 րոպե)

Միավորեք	աշակերտներին	մի	քանի	խմբերի	մեջ,	յուրաքանչյուրում	4–5	աշակերտ:	
Յուրաքանչյուր	 խմբին	 բաժանեք	 3-րդ	 հարցախմբի	 լուսանկարների	 հավաքածուն:	
Խնդրեք	նրանց	խաղալ	«վիճակախաղ»՝	ընտրել	1-ին	և	2-րդ	հարցախմբերի	աղբյուրներին	
կից	լուսանկարների	հավաքածուն	(այսինքն՝	լուսանկարներ,	որոնք	կարող	են	դառնալ	
որպես	 հիմնահարցերի	 բովանդակության	 լուսաբանություն)	 և	 հիմնավորել	 իրենց	
ընտրությունը	(աշխատանք	16-րդ	առաջադրանքի	վրա):

Խմբերում	 քննարկման	 ընթացքում	 աշակերտներին	 խնդրեք	 բացատրել,	 թե	 ո՞ր	
քանդակների	 լուսանկարներն	 են	 մնացել	 չօգտագործված	 և	 թե	 ինչու՞	 նրանք	 չեն	
համապատասխանում	1-ին	և	 2-րդ	հարցախմբերի	ցուցադրություններին:	 Տվեք	նրանց	
17-րդ	հարցը	և	սովորողներին	վերադարձրեք	1-ին	և	2-րդ	աղբյուրների	վրա	աշխատելուն:	
Անհրաժեշտության	դեպքում՝	ընդգծեք,	որ	«կանանց	սկիզբը»	կապված	է	այն	սոցիալական	
դերի	հետ,	որը	ցուցադրված	է	1-ին	և	2-րդ	աղբյուրներում:	

Եթե	հնարավորություն	կա	կատարել	3-րդ	հարցախմբի	լուսանկարների	բավարար	
քանակությամբ	 տպագրական	 պատճեներ,	 ապա	 խմբերին	 առաջարկեք	 պատի	 կամ	
առանձին	սեղանի	վրա	ստեղծել	ոչ	մեծ	ցուցահանդես	կամ	պատկերավոր	հավաքածու՝	
ընտրված	 լուսանկարներից	 և	 մտածել	 այդ	 հավաքածուի	 անվանակոչման	 մասին	
(առաջադրանք	18):

Անցկացրեք	աշխատանքի	արդյունքների	քննարկում:
Գնահատեք	 սովորողների	 գործունեությունը՝	 նրաց	 խոսքի	 հիմնավորվածության,	

տրամաբանության,	կառուցվածքայնության	և	առաջադրանքի	կատարման	հստակության	
չափանիշներով:

Քայլ  4  Արդյունքների ամփոփում (10–15 րոպե)

Բարձրաձայնեք	 19-րդ	 հարցը:	 «Միկրոֆոն»	 մեթոդի	 կիրառմամբ	 աշակերտներին	
խնդրեք	պատասխանել	հարցին:	Հարցը	կապեք	հանգուցային	հարցի	հետ,	որն	արդեն	
ներկայացրել	եք	մոդուլի	սկզբում:

Տնային աշխատանք

Որպես	տնային	աշխատանք	առաջարկեք	գտնել	կանանց	նվիրված	քանդակներ	և	
հուշարձաններ,	որոնք	գտնվում	են	ձեր	բնակության	վայրում,	կամ	որոնք	ձեզ	հայտնի	
են:	 Խնդրեք	 աշակերտներին	 տեղեկություններ	 հայթայթել	 հուշարձանի	 ժամանակի,	
նպատակի	 և	 ստեղծման	 հանգամանքների	 մասին	 և	 այն	 մասին,	 թե	 ինչպես	 են	 այդ	
հուշարձանները	 և	 քաղաքային	 քանդակագործությունը	 կապված	 տվյալ	 ժամանակի	
հասարակության	տրամադրությունների	հետ:
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Ստալինի մասին հիշողությունն ու հուշարձանները

 X Ինչպե՞ս են հասարակությունում ընթացող  
փոփոխություններն ազդում անցյալի հանդեպ վերաբերմունքի  

և այն մարմնավորող հուշարձանի վրա

Սովորողների տարիքը 16–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Ծանոթացնել պատմական հիշողության, անցյալի 
հանդեպ վերաբերմունքի խնդրին՝ Վրաստանում 
Ստալինի հուշարձանների օրինակով: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Записки	скучного	человека.	Путешествия	Жака	Дюпакье	
по	Советскому	Союзу.	1964.	Гори-Тбилиси.	—	http://humus.
livejournal.com/3294341.html.

2. Памятник	Сталину	в	Гори	вызывает	спор	—	http://
www.amerikiskhma.com/content/a-54-2009–12-01-
voa13-93116549/524528.html.

3. Война	памятников	по-грузински.	—	http://www.stena.ee/blog/
vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu.

4. Лаша	Бакрадзе.	У	нас	намного	больше	симпатий	к	Сталину,	чем	
в	России.	—	http://www.openspace.ru/article/744.

5. Бека	Чедия.	Возрождение	сталинизма	в	Грузии:	политическая	
конъюнктура	или	воля	нации?	—	http://eastbook.eu/ru/2013/08/
topic-ru/politics-ru/vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-
konjunktura-ili-volia-nacii/.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կկարողանան պատմել Գորի քաղաքում Ստալինի 
հուշարձանի ճակատագրի մասին; համեմատել տարբեր 
ժամանակների պատմական աղբյուրները: 

 f Սովորողների մեծ մասը Կկարողանան ներկայացնել ԽՍՀՄ-ում XX դարի երկրորդ 
կեսին և XXI դարի սկզբին Ստալինի անձի հանդեպ 
վերաբերմունքի փոփոխություններն ու բացատրել դրանց 
պատճառները; արտահայտել իրենց կարծիքը Ստալինի 
հուշարձանի ճակատագրի հանդեպ: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան փաստարկված բացատրել 
հասարակական փոփոխությունների և Ստալինի 
անձի հանդեպ փոփոխությունների փոխադարձ 
կախվածությունը; կկարողանան վերլուծել աղբյուրները 
վերջիններիս օբյեկտիվ, ինչպես նաև էմոցիոնալ 
երանգավորումների տեսանկյունից: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Բոլոր աղբյուրների անհրաժեշտ քանակությամբ 
օրինակներ՝ ներառյալ գունավոր պատկերները; 
խմբային աշխատանքի համար նախապատրաստված 
դասասենյակ: 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընդհանուր նկատառումներ

Այս	մոդուլը	նվիրված	է	անցյալի	հանդեպ	վերաբերմունքի	բարդ	թեմային,	վրացական	
Գորի	 քաղաքում	 Ստալինի	 արձանի	 ճակատագրի	 օրինակով:	 Մոդուլի	 նյութերը	
կառուցված	են	հիմնականում	վրացական	օրինակների	վրա,	սակայն	նախագծի	անդամ	
պետություններից	յուրաքանչյուրում,	որպես	ետխորհրդային	տարածքի	մի	մաս,	Ստալինի	
արձանների	 և	 վերջինիս	 անձի	 հանդեպ	 վերաբերմունքը	 ԽՍՀՄ	 ամբողջատիրական	
ժառանգությունից	ազատագրվելու	կարևոր	ցուցիչ	է:	Ստալինի,	Լենինի,	կոմունիստական	
վարչակարգի	 այլ	 ներկայացուցիչների	 պատվին	 արձաններ	 կանգնեցնելու	 կամ	
վերջիններս	հանելու	վերաբերյալ	մեծաքանակ	տեղեկատվություն	կամ	 յուրաքանչյուր	
երկրի	 ԶԼՄ-ներում:	 Պատմական	 հիշողության	 և	 Ստալինի	 հուշարձանների	
ճակատագրի	 փոխկապվածության	 թեմայի	 ուսումնասիրության	 շարունակությունը	
հնարավոր	 է	 նաև	 տեղական	 նյութի	 հիման	 վրա:	 Նպատակահարմար	 է	 անցյալի	
հանդեպ	 վերսբերմունքի	 համատեքստում	 հուշարձանների	 ուսումնասիրությունը	
միավորել	 «Պերճախոս	 լռություն.	 հուշարձանը	մշակույթների	խաչմերուկում»	 մոդուլի	
հետ,	որը	պատասխանում	է	համանման	բանալի	հարցի.	Ի՞նչ	և	ինչպե՞ս	են	պատմում	
հուշարձանները	հասարակությունում	կատարվող	փոփոխությունների	մասին:	

Քայլ  1  Դասի սկիզբը (5 րոպե)

Տվեք	հետևյալ	հարցերը.
 f Ի՞նչ	է	հուշարձանը:	
 f Ու՞մ	և	ինչու՞	են	մարդիկ	հուշարձաններ	կանգնեցնում:	
 f Ինչը՞	կարող	է	ազդել	հուշարձանի	հանդեպ	մարդկանց	վերաբերմունքի	վրա:

Հայտարարեք	թեման	և	դասի	բանալի,	հիմնական	հարցը:	

Տարբերակ 1.

Քայլ  2  Հարցախումբ 1-ի նյութերի ուսումնասիրություն (25 րոպե)

Անցկացրեք	կարճ	դասախոսություն	պատմական	տեղեկանքի	նյութերի	հիման	վրա	
և	 կազմակերպեք	 1–5	 աղբյուրների	 անհատական,	 ինքնուրույն	 ուսումնասիրություն:	
Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 3,	 4	 և	 5	 հարցերին,	 քանի	 որ	 այդ	 հարցերին	
պատասխանելը	սովորողներից	պահանջում	է	աղբյուրների	վերլուծություն	գործածված	
լեզվի	տեսանկյունից	 (շատ	են	 զգացմունքային	 երանգավորում	 ունեցող	 բառերը,	 բառ-
պիտակները,	կայուն	քարոզչական	այլաբանությունները	և	այլն):	Հարց	4-ի	քննարկման	
ընթացքում	ընդգծեք,	որ	ստալինյան	կարգերի,	անհատի	պաշտամունքի,	համատարած	
քարոզչության	պայմաններում,	նախորդ	25	տարիների	ընթացքում	մարդիկ	սովորել	էին	
հանրային	ելույթների	նման	ոճին	և	կարող	էին	լինել	նաև	բավականին	անկեղծ:	Բացի	այդ,	
նման	 ելույթների	 թույլտվություն	 միշտ	 ստանում	 էին	փորձված	 մարդիկ,	անհրաժեշտ	
տրամադրութոյուն	ստեղծելու	նպատակով:

Քայլ  3  2, 3, 4 հարցախմբերի նյութերի ուսումնասիրություն խմբերում (20 րոպե)

Ձևավորեք	փոքր	խմբեր	Ձեզ	հայտնի	ցանկացած	մեթոդով:	Պետք	է	ձևավորել	4	կամ	8	
խումբ,	աղբյուրների	համաչափ	բաշխման	նպատակով:	Յուրաքանչյուր	խմբի	բաժանեք	
աղբյուրների	փաթեթն	ու	դրանց	վերաբերյալ	հարցերը:
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Ստալինի	մասին	հիշողությունն	ու	հուշարձանները

Ձևակերպեք	ընդհանուր	խնդիր.	ուսումնասիրել	Ստալինի	հուշարձանի	և	նրա	անձի	
հանդեպ	վերաբերմունքը	յուրաքանչյուր	պատմական	ժամանակահատվածում,	լրացնել	
մեծ	թղթի	վրա	արված	աղյուսակը,	խմբային	աշխատանքի	արդյունքում	պատրաստել	
կարճ	հաղորդում	մնացած	համադասարանցիների	համար:	

Խումբ	1	—	Հարցախումբ	2-ի	նյութեր	(Աղբյուր	6–11):
Խումբ	2	—	Հարցախումբ	3-ի	նյութեր	(Աղբյուր	12–16):	
Խումբ	3	—	Հարցախումբ	4-ի	նյութերի	մի	մասը	(Աղբյուր	17–22):
Խումբ	4	—	Հարցախումբ	2-ի	նյութերի	մի	մասը	(Աղբյուր	23–30):	

Աղյուսակի	օրինակ

 Պատմական ժամանակահատված Բանալի բառեր — Ստալինի արձանի և 
նրա անձի հանդեպ վերաբերունքի ցուցիչ

Ստալինյան ժամանակահատված  
(մինչև 1950-ական թթ.)

«մեր արև-մեծ Ստալին!»
«Կենսարար արև»
«մեծ էնտուզիազմ»
«թանկարժեք նվեր»

Ապաստալինացման շրջան. 1956թ.

Լճացման և վերակառուցման շրջան.  
1970–1980-ական թթ.

Վրաստանի անկախության շրջան.  
մինչև 2010թ. 

Վրաստանի անկախության շրջան.  
2010թ. հետո 

Աշխատանքի	 ընթացքում	 յուրաքանչյուր	 խմբի	 օգնեք	 պատմական	 աղբյուրները	
վերլուծելիս:

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկման անցկացում (30 րոպե)

Ընդգծեք,	որ	բոլոր	խմբերի	պատասխանները	լսելուց	հետո	յուրաքանչյուր	սովորող	
պետք	է	զբաղեցնի	իր	տեղը	կարծիքների	սանդղակում:	

Յուրաքանչյուր	խմբի	հնարավորություն	տվեք	պատմել	իր	ժամանակահատվածի	և	
դրա	ընթացքում	Ստալինի	հանդեպ	վերաբերմունքի	մասին:	Թույլ	տվեք	բերել	օրինակներ	
աղբյուրներից,	 ինչպես	 նաև	 օգտվել	 ընդհանուր	 աղյուսակից:	 Խնդրեք	 բացատրել,	 թե	
ինչու՞	 հենց	 այդ	 բանալի	 բառերն	 են	 սովորողները	 գործածել	 աղյուսակը	 լրացնելու	
ընթացքում:

Խմբերի	պատմությունների	օգնությամբ	դասարանի՝	բոլոր	նյութերին	ծանոթանալուց	
հետո	առաջարկեք	ամփոփիչ	հարցը.	Ինչպե՞ս	են	կապված	Ստալինի	հուշարձանի	և	նրա	
անձի	հանդեպ	վերաբերմունքը	անցյալի	մասին	հիշողության	հետ:

Սովորողներին	առաջարկեք	զբաղեցնել	իրենց	տեղը	«կարծիքների	սանդղակում»	1,	
փաստարկելով	սեփական	մոտեցումը:

–100%	 	 0	 	 		 							+	100%
Գորիում	պետք	է	թողնել	Ստալինի	 Ստալինի	հուշարձանը	չի	
հուշարձանը		 կարելի	վերականգնել

1	 Մեթոդի	նկարագրությունը	տես	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժնում:	
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Քայլ  5  Արդյունքների ամփոփում (10 րոպե)

Ամփոփեք	դասի	արդյունքները	չավարտված	նախադասության	մեթոդով.
 f Այսօր	ես	իմացա...
 f Այսօրվա	պարապմունքի	շնորհիվ	ես	հասկացա.
 f Մոդուլի	 նյութերի	 ուսումնասիրությունից	 հետո	 ես	 կկարողանամ	 իմ	
հասակակիցներին	բացատրել,	որ…

Տարբերակ 2. 

Համեմատաբար	ավելի	թույլ	դասարանում,	որտեղ	սովորողները	բավարար	չափով	
չեն	 տիրապետում	 խմբային	 աշխատանքի	 և	 աղբյուրների	 ինքնուրույն	 վերլուծության	
հմտություններին,	 մոդուլի	 ուսումնասիրությունը	 կարելի	 է	 կազմակերպել	 որպես	
յուրաքանչյուր	 հարցախմբի	 նյութերի	 հետևողական	 ուսումնասիրություն՝	 համաձայն	
առաջարկված	հարցերի:	Ամփոփիչ	հարցը	քննարկեք	դիմային	զրույցի	ընթացքում:
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Գեղեցիկ լռություն. Հուշարձանը մշակութային 
խաչմերուկում

 X Ի՞նչ և ինչպե՞ս են պատմում հուշարձանները հասարակության 
մեջկատարված փոփոխությունները:1

Սովորողների տարիքը 14–19 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Հուշարձանների և քաղաքային քանդակների օրինակով 
ցույց տալ հասարակության մեջ տեղի ունեցած 
փոփոխությունները, ինչպես նաև տարբեր մշակույթների, 
սերունդների, սոցիալական խմբերի երկխոսության 
հնարավորությունը և պատմական հիշողության մասին 
նրանց տեսակետները:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Տեսողական	աղբյուրներ	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	
Հասանելիություն.	http://historiana.eu/people/.

2. Памятник	в	эпоху	наследия	//	Чепайтене	Р.	Культурное	наследие	
в	глобальном	мире.	—	Вильнюс:	ЕГУ,	2010.	—	С.	40–53.

3. Відлуння	віків:	український	пам’яткоохоронний	інтернетресурс	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	http://pamjatky.
org.ua.

4. Города.	Фотоальбомы	[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	
Հասանելիություն.	http://kakady.at.ua/photo/goroda/6.

5. Աշխարհի	հետաքրքիր	հուշարձանները:	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	http://www.liveinternet.ru/tags.

6. Київ:	Фотоальбом.	/	Вступ	ст.	В.	Кузменка;	Упоряд.	А.	Прибєга.	—	
К.:	Мистецтво,	2005.

7. Старий	Київ.	Фотоальбом.	—	К.:	Видавець	Ашот	Арутюнян,	
Видавничий	дім	«Перископ»,	2005.

8. Տարբեր	քաղաքների	լուսանկարներ	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր].	—	Հասանելիություն.http://geografica.net.ua/photo/
kraevidi_ukrajini/misto_kijiv/19-2-0-0-2:

9. Соціологія	міста:	навчальний	посібник	/	[Л.	В.	Малес,	В.	В.	
Середа,	М.	О.	Соболевська,	Ю.	Г.	Сорока	та	ін.];	за	заг.	ред.	О.	К.	
Міхеєвої.	—	Донецьк:	ДонДУУ,	2010.	—	464	c.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Ծանոթանալ հասարակության մեջ տեղ ունեցած 
փոփոխությունների հիմնական փուլերին և թե ինչպես են 
դրանք ազդում հուշարձանների ստեղծման վրա:

 f Սովորողների մեծ մասը Գիտակցում են ժամանակակից հիմնախնդիրները, որոնք 
կապվում են անցյալից եկող հուշարձանների հետ:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են ունենալ իրենց ծանրակշիռ կարծիքը 
հիշողության հավերժացման հնարավոր ծրագրերի 
մասին: 

1		 Թեման	 նպատակահարմար	 է	առաջարկել	 Երկրորդ	 համաշխարհային	պատերազմի	 և	խորհրդային	
շրջանի	պատմության	ուսումնասիրությունից	հետո:	
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 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Խմբերում պարապմունքի անցկացման դեպքում ցանկալի 
է նախապես դասավորել կահույքը դասարանում: Եթե 
դուք ընտրեք խմբակային աշխատանքի այս ձևը, ապա 
ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև ձեր մոտ ունենալ վատմանի 
թերթեր և մարկերներ (յուրաքանչյուր խմբին մեկ 
հավաքածու):

Մոտիվացման վարժություն (12 րոպե)

Առաջարկեք	սովորողներին	ծանոթանալ	առաջին	աղբյուրի	հետ	և	պատասխանել	
1-ին	և	2-րդ	հարցերին:	Ուղղորդող	հարցերով	օգնեք	նրանց	հասկանալու	հետևյալը.

«Հարյուրամյակի քայլը»	քանդակի	կոմպոզիցիայում	օգտագործված	են	գաղափարներ	
և	 խորհրդանիշներ,	 որոնք	 բնութագրական	 են	 երկու	 գաղափարախոսություններին	
(նացիզմ	և	կոմունիզմ)	—	սա	նացիստական	ողջույնի	ձև	է՝	(«Հայլ	Հիտլեր!»)	և	գերմանացի	
կոմունիստների	 ողջույնի	 ձևը՝	 («Րոտ	 ֆրոնտ!»).	 Բացի	 դրանից,	 ինքը	 կառուցվածքը	
մասնակիորեն	 հիշեցնում	 է	 սվաստիկան	 /գերմանացիների	 նշանը/:	 Գերմանիան	 ХХ	
դարում	երկատվելով	այս	գաղափարախոսությունների	միջև,	իրեն	սպառեց	և	 «գլուխը	
կորցրեց»	և	որպես	դրա	հետևանք,	երկատվեց,	բաժանվեց	ֆիզիկապես:	Այդ	երկատման	
հետևանքները	մինչ	օրս	էլ	զգացվում	է:	

Ուսուցչի	 ներածական	 խոսքն	 այն	 մասին,	 թե	 հուշարձանները	 թույլ	 են	 տալիս	
բոլորից	արագ	տեղեկանալ	հասարակության,	նրա	մշակույթի,	տրամադրությունների,	
կարծրատիպերի	մեջ	տեղի	ունեցած	փոփոխությունների	մասին,	որոնք	բնութագրական	
են	այս	կամ	այն	ժամանակահատվածին:	Ուսումնասիրելով	մարդկանց	վերաբերմունքը	
հուշարձանների	 և	 քաղաքային	 քանդակների	 հանդեպ,	 կարելի	 է	 իմանալ	 նաև	տվյալ	
ժամանակահատվածի	հասարակության	մասին:

Ներածական	 այս	 խոսքերից	 հետո	 հայտարարեք	 պարապմունքի	 թեման	 և	
հանգուցային	հարցը:

Քայլ  1  (20 րոպե)

Բաժանեք	 աշակերտներին	 խմբերի	 կամ	 զույգերի:	 Բոլոր	 խմբերն	 ու	 զույգերը	
պարապմունքի	 այս	 և	 հաջորդ	 փուլերում	 աշխատում	 են	 առաջին	 հարցախմբի	
միատեսակ	 աղբյուրներով	 ու	 հարցերով:	 Աշակերտների	 խնդիրն	 է՝	 հաջորդաբար	
պատասխանելով	 առաջադրված	 հարցերին,	 բնութագրել	 հուշարձանների	 արտաքին	
տեսքի	 այն	 փոփոխությունները,	 որոնք	 տեսանելի	 են	 անզեն	 աչքերով:	 Առաջարկեք	
աշակերտներին	դրա	համար	օգտվել	«Դարի	քայլը»	հուշարձանը	ներկայացնելիս:

Սկզբում	 սովորողները	 պատասխանում	 են	 1-3-րդ	 հարցերին:	 Աշակերտների	
ուշադրությունը	հրավիրեք	քանդակի	չափսերին	և	նրա	տեղադրման	վայրի	վրա:	Այնուհետև	
աշակերտներին	 ներկայացրեք	 8–12-րդ	 հարցերը:	 Եվ	 եթե	 իրենք	 չեն	 ուսումնասիրել	
Երկրորդ	համաշխարհային	պատերազմի	պատմությունը,	ուստի	ուսուցիչը	անհրաժեշտ	
ժամանակ	պետք	է	գտնի	այդ	ամենի	մասին	հատուկ	մեկնաբանություններ	կատարելու	
համար:	Հարկ	է	նաև	հիշեցնել,	թե	ինչ	է	Հոլոքոստը	և	բացատրել,	թե	ինչ	բռնությունների	
մասին	է	խոսքը:	

Հաջորդ	փուլում	աշակերտները	պատասխանում	 են	 13–16-րդ	 հարցերին:	Այստեղ	
էլ	ուշադրություն	դարձրեք	քանդակի	 չափսերին	և	նրա	գտնվելու	վայրի	վրա:	Նկատի	
ունեցեք	նաև,	որ	հանրագումարային	հարցի	քննարկման	ժամանակ	աշակերտները	պետք	
է	կարողանան	հասարակության	զարգացման	փուլերը	կապել	այդ	ժամանակաշրջանի	
քանդակագործության	մեջ	 գերակշռող	ոճի	և	հուշարձանների	 գաղափարախոսության	
փոփոխությունների	հետ:
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Գեղեցիկ	լռություն.	հուշարձանը	մշակույթների	խաչմերուկում

Քայլ  2  (20 րոպե)

Սովորողները	մնում	են	իրենց	խմբերում	և	զույգերով:	Հիմա	արդեն	նրանց	խնդիրն	
է՝	 առաջնորդվել	 հարցերով	 և	 հենվելով	 տեսողական	 աղբյուրների	 վրա,	 բնութագրել	
հուշարձանի՝	հասարակության	վրա	հնարավոր	ազդեցության	հարցը,	որն	իր	մեջ	կարող	
է	 ներառնել	 մասնակի	 փոփոխությունից	 մինչև	 նրա	 ամբողջական	 վերացումը	 /նոր	
արձանի	տեղադրում	նախորդի	փոխարեն,	կամ՝	նոր	տարրերի	ներդնում	հին	արձանի	
վրա	և	վերջապես,	հուշարձանի	իսպառ	ոչնչացում	և	այլն/:

Ինչպես	2-րդ	քայլում,	այնպես	էլ	այստեղ	աշխատանքը	կազմակերպվում	է	փուլ	առ	
փուլ:	

Տեղեկատվություն ուսուցչի համար 8-րդ և 9-րդ աղբյուրների վերաբերյալ:
Ստալինի	արձանը	կանգնեցվել	է	դրա	համար	1950	թվականին	հատուկ	կառուցված	

պատվանդանի	վրա,	իսկ	1962	թվականին	այն	ապամոնտաժվել	է,	իսկ	1967	թվականին	
այդ	նույն	պատվանդանի	վրա	տեղադրվել	է	«Մայր	Հայաստան»	քանդակը:

Տեղեկատվություն ուսուցչի համար 12–13-րդ աղբյուրների վերաբերյալ:
Ֆ.Է.	Ձերժինսկու	արձանը	պատվանդանից	հեռացվեց	1991	թվականի	օգոստոսի	22-ի	

հայտնի	հեղաշրջումից	հետո՝	նրա	անվան	հրապարակում	հավաքված	ժողովրդի	կողմից:	
Վ.Ի.Լենինի	արձանն	իր	պատվանդանից	հեռացվեց	2013	թվականի	դեկտեմբերի	8-ին՝	
գործող	իշխանությունների	դեմ	փողոցային	զանգվածային	բողոքի	ցույցի	ժամանակ:

Քայլ  3  (15 րոպե)

Աշխատանքն	 այնուհետև	 կարելի	 է	 շարունակել	 խմբերից	 դուրս:	 Ղեկավարվելով	
առաջադրված	 հարցերով,	 աշակերտներին	 ուղղորդեք	 իրենց	 բնակության	 վայրում	
հուշարձանների	 պահպանման	 հիմնախնդրի	 վրա,	 առաջադրելով	 նրանց	 խնդրի	
լուծման	երկու	հավասարազոր	տարբերակներ՝	«քաղաքի	պահպանողականացում,	հնի	
պահպանում,	քաղաքի	արդիականացում,	նրա	ժամանակակից	դեմքի	ստեղծում»	և	այլն:	

Հուշարձանների	 մասին	 ավելի	 մանրամասն	 տեղեկատվություններ	 կարելի	 է	
գտնել	 հետևյալ	 էլեկտրոնային	 աղբյուրում՝.	 http://www.prikol.ru/2011/01/08/yabloko- 
pamyatnik-5-foto/:

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում (20 րոպե)

Ամփոփիչ	 քննարկումը	 իրենից	 ենթադրում	 է	 հասարակության	 մեջ	 հնարավոր	
փոփոխությունների	մասին	գիտելիքների	ստացում,	ինչպես	նաև	այդ	փոփոխությունների	
ազդեցությունը	հուշարձանների	վրա:	

Արդյունքում	 կարելի	 է	 դուրս	 գալ	 արդեն	 յուրացրած	 պրակտիկ	 հարցապնդման	
վրա,	այն	 է`	 ժամանակակից	հուշարձանի	հիմնավորված	 ծրագրի	ներկայացում,	 ցույց	
տալ	մշակութային	այն	եզրերն	ու	արժեքները,	որոնք	կարելի	է	ցուցադրել:	Այդ	վերջինը	
կարող	լինել	ինչպես	դասի	բաղկացուցիչ	մաս,	այնպես	էլ	տնային	առաջադրանք:

Քայլ  5  Ուսուցչի եզրափակիչ խոսքը (3 րոպե)

Աշակերտներին գնահատելիս հաշվի պետք է առնել.

Խմբային	աշխատանքի	որակը,	կշռադատված	դիրքորոշումները,	բանավեճ	վարելու	
ունակությունը,	լսելու	և	քննադատաբար	ընդունելու	մյուսի	դիրքորոշումը,	տեքստային	
և	տեսողական	աղբյուրներ	վերլուծելը:
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Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ ժողովուրդների 
բարեկամության քարոզչության մեջ

 X Ինչպե՞ս էին արվեստը, պոեզիան և երաժշտությունն օգտագործվում 
ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» քարոզչության մեջ:

Սովորողների տարիքը 14–16 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f Դասի նպատակը Տեսողական կերպարների, գրական 
ստեղծագործությունների և երգի հիմքի վրա ցուցադրել 
կերպարների, հնչյունների և խոսքի դերը որպես պետական 
քարոզչության գործիքի:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. С.	В.	Лурье.	«Дружба	народов»	в	СССР:	национальный	проект	
или	пример	спонтанной	межэтнической	самоорганизации?	
Демоскоп	weekly	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	http://demoscope.ru/
weekly/2011/0475/analit02.php:

2. Мифология	и	идеология	СССР.	Сахаровский	центр	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	http://www.sakharov-center.ru/museum/expositions/
mithology-ussr.html:

3. http://sovmusic.ru/	(советская	музыка).
4. http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/	(плакаты).
5. http://www.my-ussr.ru/,	http://retropost.ru/postcards/2673.html	

(плакаты,	открытки).

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Քննարկվող աղբյուրների հիման վրա վերհանել ԽՍՀՄ-
ում «ժողովուրդների բարեկամության» քարոզչության 
հիմնական ձևերը

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Գիտակցել իշխանությունների կողմից ամենատարբեր 
տեսողական, լեզվական և երաժշտական կերպարների 
օգտագործման մեխանիզմը՝ որպես շարքային մարդկանց 
գիտակցության վրա ազդող գործիք:

 f Առաջադրանք 
սովորողների համար

Գնահատել ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» 
քարոզչության արդյունավետությունը (դասի նյութերի 
հիման վրա, իսկ փոքր-ծրագրերի հիման վրա՝ տնային 
աշխատանքի սահմաններում):

 f Առաջադրանք 
սովորողների համար

Ուսումնասիրել «քարոզչություն» «գաղափարախոսություն» 
հասկացությունները

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

— Լսարանի նախապատրաստումը պարապմունքի համար: 
Հարմարավետ և ակտիվ աշխատանք ստեղծելու համար 
պետք է տեղադրել 6 սեղան խմբերի աշխատանքի համար: 
Յուրաքանչյուր սեղանի վրա տեղադրել համապատասխան 
գույնի քարտ (պետք է լինեն 6 տարբեր գույնի քարտեր՝ 
աշխատանքային խմբերին համապատասխան): Եթե 
հնարավորություն կա, պարապմունքի սկզբում և խմբերում 
աշխատանքից հետո (շնորհանդեսի և ընդհանուր 
քննարկման ժամանակ) սովորողներին առաջարկել տեղեր 
գրավել ընդհանուր շրջանում.
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Կերպարը,	խոսքը	և	հնչյունը	ԽՍՀՄ	ժողովուրդների	բարեկամության	քարոզչության	մեջ

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

— Պատրաստել ոչ մեծ քարտեր վեց տարբեր գույներով 
վեց աշխատանքային խմբերի կազմավորման համար: 
Քարտերի քանակը պետք է համապատասխանի 
պարապմունքին մասնակիցների թվին: 
Երկու գույնի քարտերի վրա (օրինակ, կարմիր և կանաչ), 
որի հետևի մասում պետք է գրել՝ 
«տեսողական կերպար», մյուս երկու գույնի քարտերի 
վրա (դեղին և կապույտ) — «ձայն», մյուս երկու գույնի 
քարտերի վրա –«խոսք» ( դա պետք է օգտագործվի 
պարապմունքի սկզբում) 
— թղթե 6 մեծ թերթեր և մարկերներ, որպեսզի գրելու 
աղբյուրներին կից հարցերի պատասխանները,
— Բաժանվող նյութ խմբերի աշխատանքների համար 
(տեսողական և վավերագրական աղբյուրներ):
— Երգեր լսելու համար սարքեր:

Պարապմունքից	առաջ	համոզվել,	որ	սովորողները	գիտեն	և	հասկանում	են	թե	ինչ	
են	կուսկացությունները.	քարոզչություն,	գաղափարախոսություն	հասկացությունները.	
նպատակահարմար	 է	 կրկնել,	 թե	 ինչպես	 կազմավորվեց	 ԽՍՀՄ-ը	 և	 որքան	
հանրապետություններ	կային	նրա	կազմում:	

Պարապմունքի սկիզբը (10 րոպե)

Սովորողներին	 առաջարկեք	 ընտրել	 յուրաքանչյուր	 գույնից	 մեկական	 քարտ:	
Դրանից	հետո	նրանց	առաջարկեք	տեղ	գրավել	սեղանի	շուրջ,	որտեղ	տեղադրված	է	այն	
գույնի	քարտը,	որը	նա	ընտրել	է:	Այդպիսով,	ձևավորվում	են	6	աշխատանքային	խմբեր:	
Երկուական	 խմբերով	 պետք	 է	 քննարկեն	 միևնույն	 առաջադրանքը	 պարապմունքի	
սկզբում,	իսկ	հետո	յուրաքանչյուր	խումբ	կստանա	իր	առաջադրանքը:

Հարցեր և առաջադրանքներ ներածական քննարկման համար
 f Մտածեք	և	պատասխան	տվեք	հարցին,	թե	զգայական	ի՞նչ	օրգաններով	ենք	մենք	
ընկալում	տեղեկատվությունը	(պատասխաններ	—	լսողություն,	ձայն,	զգայական	
մյուս	օրգանները):

 f Ընկալման	 ի՞նչ	 միջոցներով	 ենք	 ընդունում	 տեղեկատվությունը	 (ցանկալի	
պատասխաններն	 են՝	 տեսողական	 կերպարների,	 խոսքի	 (տեքստ)	 կամ	 ձայնի	
միջոցով:

Խնդրեք	 սովորողներին՝	 կազմավորված	 խմբերում	 քննարկել	 տեղեկատվության	
ընկալման	 ձևերից	 մեկի	 առանձնահատկությունները	 (դրանք	 գրված	 են	 քարտի	
հակառակ	կողմում՝	—	«տեսողական	կերպար»,	«ձայն»,	«խոսք»)	և	գտնել	2–3	ապացույց,	
թե	 ինչու	 հատկապես	 այդ	 միջոցն	 է	 հանդիսանում	 արդյունավետ:	 Սովորողներին	
առաջարկեք	 կարճ	 փոխանակվել	 կարծիքներով	 յուրաքանչյուր	 խմբից	 և	 գնահատել	
դրանց	 հիմնավորվածությունը:	 Հաղորդեք,	 որ	 հոգեբանության	 հաղորդած	 տվյալների	
համաձայն	 տեղեկատվության	 ընկալումը	 տեղի	 է	 ունենում	 հետևյալ	 կերպ.	 80%	 —	
լսողության	միջոցով,	15%	—	ձայինի,	իսկ	5%	—	զգայական	մյուս	օրգանների	միջոցով:

Հարց	 տվեք.	 Ո՞վ	 և	 ի՞նչ	 նպատակով	 կարող	 է	 օգտագործել	 այս	 միջոցները	
տեղեկատվություն	ընկալելու	համար:

Քայլ  1  Ուսուցչի ներածական խոսքը (3 րոպե)

Երաժշտությունը,	գրականությունը	և	արվեստը	հանդիսանում	են	հաղորդակցության	
հզոր	 միջոցներ:	 Նրանք	 մեզ	 օգնում	 են	 ավելի	 լավ	 հասկանալ	 և	 զգալ	 մյուս	
քաղաքակրթությունների	 և	 մշակույթի	 ներկայացուցիչներին,	 կերպարների	 լեզվով	 և	
զգացողությունների	միջոցով	փոխանակել	միմյանց	ավելի	արժեքավորն	ու	նվիրականը:	
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Սակայն	հենց	դրանումն	է	թաքնված	նրա	գլխավոր	վտանգը՝	կերպարը,	խոսքը	և	ձայնը	
կարող	են	օգտագործվել	որպես	մարդկանց	վրա	ազդեցության	միջոց,	որպես	գործիք	նրա	
հասարակական	գիտակցության	վրա	ազդելու	համար:	Այդ	տեսակետից,	«ժողովուրդների	
բարեկամության»	քարոզչության	խորհրդային	փորձի	ուսումնասիրությունը	բավականին	
հետաքրքիր	են՝	ողջ	հասարակության	կերպարների	և	ձայների	աշխարհին	իշխանության	
միջամտության	դերի,	հնարավորությունների	և	հետևանքների	ընկալման	տեսակետից:

Հարցախումբ 1. «Ժողովուրդների բարեկամության» հասկացությունը 
խորհրդային գաղափարախոսության մեջ

Քայլ  2  Աշխատանք պատմական տեղեկանքի և 1–3 աղբյուրների հետ (10 րոպե)

Կարդալով	պատմական	տեղեկանքը	 և	 1–3	աղբյուրները,	 սովորողները	խմբերում	
պատասխանում	 են	 5	 և	 6-րդ	 հարցերին:	 Խնդրեք	 խմբերից	 մեկին	 բարձրաձայնել	
պատասխանները,	 մյուս	 խմբերը	 կարող	 են	 լրացնել:	 Սովորողների	 ուշադրություն	
հրավիրեք	 այն	 բանի	 վրա,	 որ	 տվյալ	 հարցախմբում	 օգտագործվում	 են	 տարբեր	
տեքստեր,	որոնց	միավորում	է	դրանց	պաշտոնական	բնույթը:	Դա	ոչ	միայն	վերաբերում	
է	 ԽՍՀՄ	 սահմանադրության	 տեքստին,	 այլև	 գիտական	 կոմունիզմի	 բառարանին,	
որոնք	 խիստ	 գրաքննության	 արդյունք	 էր,	 ուստի	 պետական	 գործչի	 հոդվածները	
համապատասխանում	էին	այդ	գրաքննության	կանոններին:

Հարցախումբ 2: «Ժողովուրդների բարեկամության» քարոզչության 
խորհրդային փորձը 

Քայլ  3  Աշխատանքը խմբերում 4–31 աղբյուրների հետ (25 րոպե)

Աշխատանքային	 6	 խմբերից	 յուրաքանչյուրն	 ուսումնասիրում	 է	 իր	 աղբյուրների	
հավաքածուն	և	դրանց	կից	հարցերը.

Խումբ 1.	Պաստառներ	(աղբյուրներ	4–7)
Խումբ 2.	Բացիկներ	(աղբյուրներ	8–11)
Խումբ 3.	Նամականիշներ	(աղբյուրներ	12–15)
Խումբ 4.	Պիտականկարներ	(աղբյուրներ	16–21)
Խումբ 5.	Խորհրդային	հանրապետությունների	օրհներգեր	(աղբյուրներ	22–27)
Խումբ 6.	Խորհրդային	երգերի	և	բանաստեղծությունների	հատվածներ	(աղբյուրներ	

28–31)
Սովորողների	խնդիր	է՝	ուսումնասիրել	աղբյուրները,	խմբերում	քննարկել	հարցերին	

հնարավոր	պատասխանները,	գրառել	պատասխանները	մեծ	թղթի	թերթի	վրա:	Խնդրեք	
լրացված	թղթերը	շարքով	փակցնել	պատի	վրա:

Եթե	կա	տեխնիկական	հնարավորություն,	նպատակահարմար	է	ողջ	դասարանով	
լսել	խորհրդային	որոշ	երգեր,	օրինակի	համար,	

«Իմ	հասցեն	է	Խորհրդային	Միություն»:

Քայլ  4  Աշխատանքի արդյունքների ներկայացում (20 րոպե)

Սովորողների	 խնդիրն	 է՝	 պարապմունքի	 բոլոր	 մասնակիցներին	 ներկայացնել	
իրենց	աշխատանքի	արդյունքները,	բանավոր	ելույթի	ժամանակ	կարելի	է	օգտվել	թղթե	
թերթերի		վրա	արված	սեփական	գրառումներից՝	որպես		հենակետային	կոնսպեկտ:
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Կերպարը,	խոսքը	և	հնչյունը	ԽՍՀՄ	ժողովուրդների	բարեկամության	քարոզչության	մեջ

Քայլ  5  Ընդհանուր քննարկում շնորհանդեսի արդյունքերի հիման վրա (25 րոպե)

Հարցեր	ընդհանուր	քննարկման	համար.
 f Քննարկված	նյութերի	հիման	վրա,	թվարկեք,	թե	ի՞նչ	կերպարներ	և	խորհրդանիշներ	
են	օգտագործվել	ԽՍՀՄ-ում	ժողովուրդների	միջև	բարեկամությունը	քարոզելու	
համար:	

 f Ի՞նչ	կերպարներ,	խորհրդանիշներ	և	նշաններ	էին	կրկնվում	և	ինչու՞:
 f Որոն՞ք	էին	ԽՍՀՄ	բոլոր	ժողովուրդների	համար	միավորող	խորհրդանիշները:	
 f Ի՞նչ	 եք	 կարծում.	 ինչպե՞ս	 էր	 առօրյա	 առարկաների	 վրա	 «ժողովուրդների	
բարեկամության»	 պետական	 քարոզչության	 կերպարների	 առկայությունն	
ազդում	մադկանց	գիտակցության	վրա:	

Ելույթի	 վերջում	 ուսուցիչը	 կարող	 է	 օգնել	 սովորողներին	 եզրակացություններ	
կատաերլու	համար:

Քայլ  6  Ամփոփիչ քննարկում (10 րոպե)

 f Ի՞նչ	եք	կարծում.	ինչու՞	պրոպագանդայի	գործիքներ	էին	դառնում	տեսողական	
կերպարները,	գրական	կամ	հանգավորված	խոսքը,	երաժշտությունը:	

 f Ինչու՞մն	է	կայանում	ազդեցության	նրանց	առանձնահատկությունը	մարդկանց	
գիտակցության	վրա:	

 f Ի՞նչ	դեր	էին	խաղում	երաժշտությունը,	արվեստը	և	գրականությունը	ԽՍՀՄ-ում	
ժողովուրդների	միջև	բարեկամությունը	քարոզելու	խնդրում:	

Գնահատում (կարելի է և գրավոր տեսքով) (4 րոպե)

Անավարտ առաջարկների մեթոդի հիման վրա ինքնագնահատում.
Այս	պարապմունքում	ես	իմացա…	
Ամենից	հետաքրքիրն	ինձ	համար	եղավ	…
Իմ	ինքնություն	նախապատրաստությունը	պարապմունքին	կայանում	էր	նրանում,	որ	…
Կային	 արդյո՞ք	 դժվարություններ	 առաջադրանքի	 կատարման	 ժամանակ,	 եթե՝	 այո,	
ապա	ինչպիսի՞ն…
Ամենից	գլխավոր	եզրակացությունը,	որը	ես	կատարեցի	աշխատանքի	ընթացքում…
Իմ	սեփական	պատասխանը	հանգուցային	հարցին…

Տնային աշխատանք. Փոքր-ուսումնասիրություն՝	 մարդու	 գիտակցության	 վրա	
կերպարի	և	ձայնի	ունեցած	ազդեցության	մասին	

Հանձնարարություն	 սովողների	 համար.	 Դիմեք	 ձեր	 ընտանիքի	 ավագ	 սերնդի	
ներկայացուցիչներին	 և	 ծանոթներին	 և	 հարցրեք՝	 ինչ	 կերպարներ	 են	 ծագում	
ձեր	 հիշողության	 մեջ,	 երբ	 նրանք	 լսում	 են	 «ժողովուրդների	 բարեկամություն»	
հասկացությունը:	Համընկնում	են	արդյո՞ք	իրենց	հիշողությունը	այն	կերպարների	հետ,	
որոնք	ներկայացված	են	այս	մոդուլի	տեսողական	կերպարների	հետ:

Հարցրեք՝	 ինչ	տպավորություններ	 (դրական,	 բացասական,	 չեզոք)	 են	առաջանում	
ավագ	սերնդի	մարդկանց	մոտ,	երբ	նրանք	հիշում	են,	լսում	կամ	տեսնում	են	խորհրդային	
անցյալի	կերպարներն	ու	ձայները:	Այդ	հիշողությունները	գրառեք	ձեր	նոթատետրում:

Համացանցում	 գտեք	 երգերի,	 ֆիլմերի,	 նկարագրության,	 բանաստեղծությունների	
կայքեր,	որոնք	հիշել	էին	ձեր	կողմից	գրառած	մարդիկ:	Դիտեք	և	լսեք	այդ	նյութերը:

Համեմատեք	դասի	նյութերը	գրառած	մարդկանց	հիշողությունների	հետ	և	աշխատեք	
եզրակացնել	այն	մասին,	թե	ի՞նչ	ազդեցություն	են	գործում	քարոզչական	կերպարները	
մարդկանց	գիտակցության	վրա:	
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Խորհրդային երիտասարդության  
միջմշակութային շփումները

 X Ինչպիսի՞ն էին խորհրդային երիտասարդության  
ազգամիջյան շփումները

Սովորողների տարիքը 16–17 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Երիտասարդության շփումների տարբեր ձևերի օրինակով 
վերլուծել խորհրդային պետության քաղաքականությունը 
ազգամիջյան և միջազգային կապերի ձևավորման 
ուղղությամբ, բանավեճ ծավալել ԽՍՀՄ — ում գոյություն 
ունեցող ինտերնացիոնալիզմի մասին:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Н.	Козлова.	Советские	люди.	Сцены	из	истории.	М.:	Европа,	2005.
2. А.	А.	Федулин,	В.	Э.	Багдасарян,	И.	Б.	Орлов,	Й.	Й.	Шнайдген.	

Советское	зазеркалье.	Иностранный	туризм	в	СССР	в	1930–1980-
е	годы.	М.,	2008.	—	Հասանելիություն.	www.hse.ru/pubs/share/
direct/document/64309189.

3. Галина	Орлова.	Овладеть	пространством:	физическая	география	
в	советской	школе	(1930–1960-е	гг.)//	«Вопросы	истории	
естествознания	и	техники»,	2004,	№4.	—	Հասանելիություն.	
http://www.urokiistorii.ru/history/soc/2010/15/istoriya-s-geografiei.

4. Томпсон	П.	Голос	прошлого.	Устная	история.	М.,	2003.	—	
Հասանելիություն.	http://www.opentextnn.ru/history/
familisarchives/tompson/?id=1798.

5. Смыкалин	А.С.	Перлюстрация	корреспонденции	и	почтовая	
военная	цензура	в	России	и	СССР.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	http://isfic.info/perl/mails09.htm.

6. Живая	история.	«Стройотряды»	(2010).	Документальный	фильм.	
Производство:	5	канал	(СПб).—	Հասանելիություն.	http://www.5-
tv.ru/video/502023/.

7. Лето	студенческое	—	1968	г.	(1968).	Документальный	
фильм.	—	Հասանելիություն.	https:	//www.youtube.com/
watch?v=N2q-mdxQWAI.

8. Любовь	и	голуби.	Фестиваль-57.	(2007).	Документальный	фильм.	
ООО	«АСС-АРТ».	—	Հասանելիություն.	http://www.ex.ua/6023281	
или	https://www.youtube.com/watch?v=Jm9X0-mqDsc.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Ծանոթանալ ԽՍՀՄ երիտասարդության շփման 
ամենատարբեր ձևերի հետ, գիտակցել խորհրդային 
պետության տարբեր վերաբերմունքը պետության ներսում 
երիտասարդության և օտարերկրացիների շփումների 
հանդեպ:

 f Սովորողների մեծ մասը Կտեղեկանան «ինտերնացիոնալիզմի» պետական 
քաղաքականության մեթոդների և նրա օգտագործման 
նպատակների մասին:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են վերլուծել Խորհրդային պետության 
քաղաքականության արդյունքները ինտերնացիոնալիզմի 
դաստիարակության բնագավառում և գնահատել նրա 
հակասականությունը:
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Խորհրդային	երիտասարդության	միջմշակութային	շփումները

Դասի սկզբին ուսուցիչը կարող է, եթե իհարկե անհրաժեշտ համարի, 
հանդես գալ թեմայի մասին կարճ ներածականով

Երիտասարդությունը	 դա	 մարդկանց	 սերունդ	 է,	 որն	 անցնում	 է	 հասունության,	
անձի	կայացման,	գիտելիքների,	սոցիալական	արժեքների	և	նորմերի	յուրացման	շրջան,	
որն	 անհրաժեշտ	 է	 այն	 բանի	 համար,	 որպեսզի	 անձնավորությունը	 կայանա	 որպես	
հասարակության	լիարժեք	և	լիիրավ	անդամ:	

Երիտասարդ	մարդկանց	անձի	ձևավորումը	իրականացվում	է	մի	շարք	գործոնների	
ազդեցության	 տակ,	 որոնցից	 կարևորագույն	 են	 համարվում.	 ընտանիքը,	 դպրոցը,	
հասակակիցների	 հասարակությունը,	 զանգվածային	 հաղորդակցության	 միջոցները	
և	 իհարկե,	 պետության	 քաղաքականությունը:	 Երիտասարդությունը	 մշտապես	
կարևոր	 տեղ	 է	 գրավել	 խորհրդային	 հասարակության	 սոցիալ-ժողովրդագրական	
կառուցվածքում	և	հասարակական-քաղաքական	կյանքում:	1970	թվականի	բնակչության	
համամիութենական	 մարդահամարի	 տվյալներով,	 ԽՍՀՄ	 բնակչության	 50,8	 %	 -ը	
կազմում	 էին	 30	 տարեկանից	 բարձր	 մարդիկ,	 ընդ	 որում,	 նրանց	 մեջ	 15-ից	 մինչև	 29	
տարեկանը	 կազմում	 էր	 19,9	 %:	 Այլ	 խոսքով՝	 երիտասարդությունը	 մնում	 էր	 որպես	
պետական	հոգածության	կարևոր	մաս:

Երիտասարդությունն,	 անշուշտ,	 պատմության	 և	 առանձին	 մշակույթի	
արդյունք	 է,	 միևնույն	 ժամանակ՝	 նրա	 շարժիչ	 ուժն	 ու	 փոփոխությունների	 գործոնը:	
Երիտասարդությունը	հասարակության	դեմքն	 է,	 քանի	որ	ձևավորում	 է	մշակութային	
արժեքներ	և	շփման	միջոցներ	և	նրանից	է	կախված,	թե	ինչպիսին	կլինի	հասարակությունը	
տասնամյակներ	անց:	

Դասի	 նպատակն	 է	 ուսումնասիրել	 խորհրդային	 պետության	 երիտասարդական	
քաղաքականությունը՝	 երիտասարդական	 շփումների	 և	 ազգամիջյան	 և	 միջազգային	
կապերի	 ձևավորման	 խնդրում,	 ինչպես	 նաև	 այդ	 քաղաքականության	 թողած	
հետևանքներն	ու	ազդեցությունը	հետխորհրդային	ներկա	հասարակության	վրա:

Քայլ  1  Աշխատանք խմբերում (30 րոպե)
Ուսուցիչը	ձևավորում	է	սովորողների	հինգ	խումբ,	որոնցից	յուրաքանչյուրին	տրվելու	

է	առանձին	առաջադրանք:	Ուշադրություն	դարձրեք,	որ	քարտերը	(աղբյուրները)	բոլոր	
խմբերի	համար	պարտադիր	պայման	են:	Աշխատանքի	ավարտից	հետո	աշակերտները	
պետք	 է	 ներկայացնեն	 իրենց	 քննարկման	 արդյունքները:	 Աշխատանքի	 ընթացում	
ուսուցիչը	 հսկում	 է	 խմբերի	 աշխատանքը,	 նրանց	 օգնում	 է	 լրացուցիչ	 և	 ուղղորդող	
հարցերով:	Այդ	հարցերը	կարելի	է	տալ	և	ելույթների	ժամանակ,	եթե	ուսուցիչն,	իհարկե,	
նպատակահարմար	գտնի:

Աշխատանքից	առաջ	ուսումնասիրեք	առաջադրանքը	(կարելի	է	նաև	այն	տպագրել	
և	ցուցադրել	էկրանին).

Ուշադրությամբ	ընթերցեք	աղբյուրները	և	պատասխանեք	նրան	կցված	հարցերին:	
Այդ	հարցերի	հիման	վրա	պատրաստեք	5	րոպեանոց	բանավոր	ելույթ՝	հիմնադրույթների	
տեսքով	պատասխանները	գրի	առնելով	ֆլիպքարտի	վրա	(ֆլիպքարտերն	օգտագործեք	
նաև	որպես	ելույթի	համար	օգնող	կոնսպեկտ).

1.	 Ինչպե՞ս	էին	մարդիկ	ընկնում	շփման	մեջ	՝	տվյալ	իրադրությունում.	(կամավոր/
պարտադիր,	 ծրագրավորված/պատահական,	 ո՞վ	 և	 ի՞նչպես	 էր	 իրականացնում	 այդ	
մարդկանց	ընտրությունը,	որոնք	պետք	է	մասնակցեին	այդ	շփումներին):

2.	 Որտե՞ղ	էին	տեղի	ունենում	այդ	շփումները:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Կահույքի վերադասավորում հինգ խմբերի աշխատանքի 
համար, նախապատրաստել ֆլիպքարտերը և մարկերներ 
բոլոր հինգ խմբերի համար:



88    

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.	 Ո՞վ	էր	կատարում	հիմնական	ծախսերը	և	ինչու՞մն	էր	դա	արտահայտվում:
4.	 Որո՞նք	 էին	 այդ	 շփումների	 նպատակները	 (մասնակիցների/պետության)	

համար:	
5.	 Ինչպիսի՞ն	 էր	 շփման	 ձևերն	 ու	 այդ	 շփման	 ազատության	 աստիճանը	 (դա	

վերահսկողությու՞ն	էր,	թե՞	կազմակերպվածություն):
6.	 Ինչպե՞ս	էր	պետությունը	վերաբերվում	այդ	շփումներին:

1-ին խումբն աշխատում է առաջին հարցախմբի, «Ա» մասի՝ «Ուսանողական 
շինարարական ջոկատներ» աղբյուրների հետ և պատասխանում է կցված հարցերին. 

Առաջարկություններ	առաջադրանքի	կատարման	համար.
 f Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 տարածության	 վրա,	 որը	 պետք	 է	
հաղթահարեին	 ուսանողները՝	 նշանակման	 վայրը	 հասնելու	 համար,	 ինչպես	
նաև	 տրանսպորտի	 հանգամանքի	 վրա,	 որ	 օգտագործվում	 էր	 այդ	 ժամանակ:	
Առաջարկեք	աշակերտներին	գնահատել	այդպիսի	ուղևորության	արժեքը	ինչպես	
մեկ	առանձին	ուսանողի,	այնպես	էլ	ողջ	խմբի	համար	և	այնուհետև	գուշակել,	թե	
որքան	էր	արժենում	շինջոկատների	մասնակիցների	տեղաշարժերը	ողջ	երկրի	
մասշտաբով:

 f Հնարավոր	է	նաև	տալ	ուղղորդող	հարցեր,	ինչպես	օրինակ՝
 f Ինչու՞	 այդ	 շինարարական	 օբյեկտներում	 չէին	 օգտագործում	 տեղական	
բնակչությանը:

 f Ինչպե՞ս	բացատրել	այն,	որ	Ղազախստանից	ժամանած	շինջոկատը	(աղբյուր	4)	
աշխատում	էր	Ռուսաստանում,	իսկ	Ուկրաինայի	և	Ռուսաստանի	ուսանողները	
աշխատում	էին	Ղազախստանում:

 f Կանխատեսվող	պատասխանները	№5	հարցի	համար.
Շինջոկատները	աշխատուժի	հսկայական	բանակ	էր,	ընդ	ուրում,	էժան	աշխատուժ,	

որն	 օգտագործվում	 էր	 ամենադժվարին	 աշխատանքներում,	 սակայն,	 դրանից	 բացի,	
խորհրդային	 պետությունն	 այդպիսով	 երիտասարդության	 մոտ	 ձևավորում	 էր	 մեկ	
միասնական	 հսկայական	 պետության	 իրենց	 պատկանելիությունը,	 տարածքային	
առումով՝	 պետք	 է	 զգային	 հայրենիքի	 անծայրածիր	 լինելու	 հանգամանքը,	 իսկ	
ֆիզիկապես՝	 («կառուցում	ենք	սեփական	ձեռքերով»)	և	վերջապես՝	ազգային	մարդուն	
դաստիարակում	և	դարձնում	էին	«խորհրդային»:

Երկրորդ խումբը աշխատում է առաջին հարցախմբի «Բ» մասի՝ «Խորհրդային	
բանակ»	աղբյուրների վրա և պատասխանում է կից հարցերին:

Երրորդ խումբը աշխատում է առաջին հարցախմբի «Գ» մասի՝	«փառատոններ	և	
օտարերկրացիների	հետ	ոչ	ֆորմալ	շփումներ»	աղբյուրների վրա և պատասխանում է 
կից հարցերին: 

Առաջարկություններ	առաջադրանքի	կատարման	համար.	
 f Կարելի	է	լրացուցիչ	հարցեր	նախապատրաստել	14-րդ	աղբյուրի	առնչությամբ:

—	Ի՞նչ	 էր	ցանկանում	ասել	հեղինակը՝	նկարագրելով	փառատոնը	որպես	 «խիստ	
ծրագրավորված	միջոցառում»:

—	 Ի՞նչ	եք	կարծում.	ինչու՞	Ալեքսեյ	Կոզլովն	ընդգծում	էր,	թե	մարդկանց	սովորական	
շփումները	 «ծրագրավորված	 չէին	 և	 չէին	 վերահսկվում»:	 Ինչպե՞ս	 է	 դա	 կապվում	
պետական	գաղափարախոսության	հետ:	Օգտագործելով	հարցախմբի	մյուս	աղբյուրների	
տեղեկատվությունը,	 մտածեք,	 թե	 իրանում	 որքանով	 էր	 դա	 համապատասխանում	
իրականությանը:	

—	 Ինչու՞	 համար	 էին	 իշխանությունները	 ձգտում	 «շփումների	 վրա	 հսկողություն	
հաստատել»	և	ինչու՞	էր	դա	համարվում	«բնականոն»	խորհրդային	մարդու	համար:

 f Կարելի	է	լրացուցիչ	հարցեր	նախապատրաստել	15-րդ	աղբյուրի	համար:
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Խորհրդային	երիտասարդության	միջմշակութային	շփումները

—	 Ի՞նչ	 եք	 կարծում.	 ի՞նչու	 համար	 էին	 կտրում	 աղջիկների	 մազերը	 և	 ինչու՞	
հատկապես	պատժի	այդպիսի	միջոցին	էին	դիմում	պետության	ներկայացուցիչները:

—	 Ի՞նչ	էին	զգում	աղջիկները	դրանից	հետո:
—	 Որքա՞ն	 երկար	 էին	 հատուցում	 նրանք՝	 օտարերկրացիների	 հետ	 շփումների	

համար:
 f Կարելի	է	լրացուցիչ	հարցեր	նախապատրաստել	16-րդ	աղբյուրի	առնչությամբ:

—	 Ո՞վ	էր	այդ	անծանոթը:
—	 Ինչու՞	էր	նա	պատմում	Իրինային	իր	մասին:
—	 Ինչու՞	 էր	 նա	 Իրինայից	 պահանջում	 ոչ	 ոքու	 չպատմել	 իրենց	 խոսակցության	

մասին:
—	 Ի՞նչ	անցանկալի	իրադարձության	մասին	կարող	էր	նկատի	ունենալ	հեղինակը:
—	 Ինչու՞	Իրինային	համալսարան	հրավիրեցին	երեկոյան:
—	 Ո՞վ	 և	 ինչու՞	 առանձին	 կաբինետ	 տվեցին	 այն	 մարդուն,	 որը	 նույնիսկ	 այդ	

համալսարանի	աշխատակիցը	չէր:
 f Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 15-րդ	 հարցի	 վրա:	 Եթե	 աշակերտների	 մոտ	
դժվարություններ	 կծագեն,	 նրանց	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 շփումների	
վերահսկողության	աստիճանի,	ինչպես	նաև	այն	հանգամանքի	վրա,	որ	Իրինա	
Սլեպեցը	շփվել	էր	սոցիալիստական	երկրի	երիտասարդության	հետ:	Հետագայում	
արդյունքների	մասին	ելույթի	ժամանակ	այս	տեղեկությունը	պետք	է	համեմատել	
5-րդ	խմբի	19-րդ	հարցի	պատասխանի	հետ:

Չորրորդ խումբն աշխատում է առաջին հարցախմբի «Գ» մասի՝	«Ուսանողական	
տուրիզմ»	աղբյուրների վրա և պատասխանում է դրան կից հարցերին: 

Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 19-րդ	 հարցի	 վրա:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	
շփումների	 վերահսկողության	 աստիճանի	 ,	 ինչպես	 նաև	 այն	 հանգամանքի	 վրա,	
թե	 ինչպես	 էր	 փոփոխվում	 պետության	 դիրքորոշումը	 կապիտալիստական	 և	
սոցիալիստական	երկրների	երիտասարդության	հետ	շփումների	պարագայում:	

Հետագայում	 արդյունքների	 մասին	 ելույթի	 ժամանակ	 այս	 տեղեկությունը	 պետք	
է	 համեմատել	 4-րդ	խմբի	 15-րդ	 հարցի	պատասխանի	 հետ:	 Կարելի	 է	 նաև	 վերլուծել,	
թե	 ինչ	 փոփոխություններ	 տեղի	 ունեցան	 պետության	 դիրքորոշման	 մեջ	 1950-ական	
թվականների	վերջին:

Հինգերորդ խումբն աշխատում է առաջին հարցախմբի «Դ» մասի՝ 
«Նամակագրություն» աղբյուրների վրա և պատասխանում է 

կից հարցերին: 
 f Առաջարկություններ	առաջադրանքի	կատարման	համար.
 f Աշխատելով	 23-րդ	 աղբյուրի	 վրա,	 կարևոր	 է	 սովորողների	 ուշադրությունը	

հրավիրել	«ամենուր»	բառի	վրա:	Ի՞նչ	էր	հասկացվում	դրա	տակ:
 f Աշխատելով	 23-րդ	 աղբյուրի	 վրա,	 կարևոր	 է	 սովորողների	 ուշադրությունը	

հրավիրել	այն	հանգամանքի	վրա,	որ	նամակը	գրված	է	ռուսերեն	լեզվով	և	գրեթե	առանց	
սխալների:	Դժվար	թե,	13-ամյա	չինացի	աղջնակը	այդպես	լավ	տիրապետեր	ռուսերեն	
լեզվին:	Ո՞վ	 կարող	 էր	 օգնած	 լիներ	 նրան	այդ	 հարցում.	 սխալների	 ստուգու՞մ	 էր	 դա,	
թե	 նամակի	 բովանդակության	 թելադրում:	 Պակաս	 կարևոր	 չէ	 նաև	 այն	 թեման,	 որը	
քննարկվում	էր	նամակում,	եթե	հաշվի	ենք	առնում	այն	հանգամանքը,	որ	նամակագիրն	
ընդամենը	դեռահաս	 է:	Անհրաժեշտության	դեպքում	փոքրիկ	մեկնաբանություն	տվեք	
1960-ական	թվականների	սկզբի	Չինաստանի	իրադրության	և	նրա	վարչակարգի	մասին:

 f Կարելի	է	նախապատրաստել	նաև	լրացուցիչ	հարցեր:
—	 Ի՞նչ	եք	կարծում.	որտեղի՞ց	էին	վերցնում	երեխաները	նամակագրության	համար	

հասցեները:
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—	Ունեի՞ն	 արդյո՞ք	 նրանք	 հնարավորություն՝	 նամակներ	 փոխանակել	 բոլոր	
երկրների	իրենց	հասակակիցների	հետ,	ինչը	խոստացել	էր	պետությունը:

—	 Ինչու՞	կապիտալիստական	երկրներից	եկող	նամակները	տեղ	չէին	հասնում:
—	 Ինչի՞	մասին	կգրեիք	դուք	ձեր	ընկերներին,	եթե	իմանայիք,	որ	ձեր	նամակները	

ինչ-որ	մեկի	կողմից	ընթերցվում	են:
 f Ուշադրություն	դարձրեք	աղբյուրների	թվագրության	վրա:
 f Եթե	 ժամանակ	 մնա,	 կարելի	 է	 կազմակերպել	 բանավեճ	 հետևյալ	 հարցի	
վերաբերյալ.

—		Արդյո՞ք	պետությունն	իրավունք	ունի	միջամտել	անձնական	նամակագրությանը:	
Եթե՝	այո,	ապա	ինչպիսի՞ն	պետք	է	լիներ	այդ	միջամտության	«սահմաններն	ու	չափը»	:

Քայլ  2  Արդյունքների ներկայացում (44 րոպե)
Յուրաքանչյուր	խումբ	ներկայացնում	է	ստացված	արդյունքները:	Ելույթների	համար	

պետք	է	սահմանել	5	րոպե	ժամանակ:	Հարցերի	և	մեկնաբանությունների	համար	կարելի	
է	տրամադրել	7	րոպե:

Ելույթից	 առաջ	 առաջադրանքը	 բարձրաձայնել	 բոլորի	 համար:	 Այս	 հարցի	
պատասխանը	պետք	է	տրվի	բոլոր	ելույթների	հիման	վրա.

Ինչպիսի՞	 օրինաչափություն	 էր	 նկատվում	 պետության	 դիրքորոշման	 մեջ	
երիտասարդության	միջմշակութային	կապերի	հարցում.	(ո՞րն	էր	ընդհանուրը	և	ո՞րն	էր	
տարբերությունը	տարբեր	տիպի	կապերի	և	փոխհարաբերությունների	խնդրում):

Քայլ  3  Ելույթների հիման վրա հարցերի պատասխանում (10 րոպե)
Ի՞նչ	 օրինաչափություններ	 էին	 նկատվում	 պետության	 դիրքորոշման	 մեջ	

երիտասարդության	միջմշակութային	կապերի	հարցում.	(ո՞րն	էր	ընդհանուրը	և	ո՞րն	էր	
տարբերությունը	տարբեր	տիպի	կապերի	և	փոխհարաբերությունների	խնդրում):

Առաջարկվող ընդհանուր եզրակացությունը. 
Պետությունը	խրախուսում	էր	երկրի	ներսում	միջմշակութային	կապերը,	միևնույն	

ժամանակ՝	խստորեն	վերահսկում	կամ	մերժում	էր	օտարերկրացիների	հետ	կապերը,	
թեպետ	 պաշտոնապես	 խրախուսում	 էր	 երկուսն	 էլ:	 Թույլատրվում	 էր	 շփումները	
սոցիալիստական	ճամբարի	իրենց	հասակակիցների	հետ	և	կտրականապես	մերժում	էր	
կապերը	կապիտալիստական	աշխարհի	հետ:

Եթե	ժամանակ	մնա,	կարելի	է	սովորողների	հետ	քննարկել	հետևյալ	հարցը.
—	 Ի՞նչով	 կարելի	 է	 բացատրել	 հսկայական	 թվով	 կայքերի	 առկայությունը	

սոցիալական	ցանցերում,	որտեղ	մարդիկ	փնտրում	են	միմյանց	երկար	տարիներ	հետո,	
վերականգնում	են	իրենց	կորցրած	կապերը	և	պահպանում	շփումները:

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)
Սովորողներին	առաջարկվում	է	պատասխանել	ամփոփիչ	հարցին.
Կարելի է արդյո՞ք հաստատել, որ խորհրդային պետությունը զգալի ուշադրություն 

էր դարձնում խորհրդային երիտասարդության շրջանում ինտերնացիոնալիզմի 
ձևավորմանը: Ձեր կարծիքով, դա իրակա՞ն, թե ձևական ինտերնացիոնալիզմ էր: 
Հիմնավորեք ձեր տեսակետը: 

Առաջարկություններ.
Երիտասարդական	շփումների	հարցում	պետության	նպատակների	վերլուծության	

ժամանակ	կարելի	է	սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրել	այն	հանգամանքի	վրա,	որ	
նպատակները	կարող	են	տարբեր	լինել՝	մանիֆեստային	(պաշտոնապես	հայտարարված)	
և	իրական:
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Մայիսի 1-ի տոնը երեկ և այսօր

 X Ի՞նչ են պատմում անցյալի մասին Մայիսի մեկը նշելու  
խորհրդային ավանդույթները

Սովորողների տարիքը 14–17 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Սովորողներին ծանոթացնել Մայիսի 1-ի տոնի 
խորհրդային ավանդույթների հետ, ցույց տալ պետական 
քարոզչության ազդեցությունը տոնի պատկերի 
ձևավորման վրա: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար
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Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կիմանան XX դարի երկրորդ կեսին ԽՍՀՄ-ում Մայիսի 
1-ի տոնը նշելու առանձնահատկությունների մասին, 
կկարողանան բացատրել խորհրդային մարդկանց մոտ 
այս տոնի հեղինակավոր լինելու պատճառները: 

 f Սովորողների մեծ մասը Կկարողանա համեմատել տոնի հանդեպ վերաբերմունքն 
անցյալում և ներկայում; կսովորի վերլուծել խորհրդային 
փոստային բացիկը որպես պատմական աղբյուր: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել պետական քարոզչության 
օրինակներն ու բացատրել խորհրդային հասարակության 
վրա վերջինիս ունեցած ազդեցությունը; բերել 
խորհրդային արժեքների օրինակներ, որոնք փորձում 
էր ամրապնդել այդ քարոզչությունը; կսովորեն 
տարբերակել պետական փաստաթղթերի և հուշերի ու 
հիշողությունների լեզուն:
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Ընդհանուր նկատառումներ
Այս	 մոդուլի	 նյութերը	 լավ	 հնարավորություն	 են	 խորհրդային	 որոշ	 արժեքներ	

բացատրելու,	 ինչպես	 նաև	 խորհրդային	 հասարակության	 մշակույթի	 վրա	 պետական	
քարոզչության,	պրոպագանդայի	ազդեցությունը	բացատրելու	համար:	Մոդուլի	նյութերի	
ուսումնասիրությունն	 ավելի	 դյուրին	 կլինի	 կազմակերպել	 այն	 ուսանողների	 հետ,	
ովքեր	 ծանոթ	 են	 խորհրդային	 պետության	 ստեղծման	 պատմությանն	 ու	 այնպիսի	
հասկացությունների,	 ինչպիսիք	 են	 «կոմունիզմ»,	 «բոլշևիկներ,	 աշխատավորների	
և	 գյուղացիների	 դիկտատուրա»:	 Սակայն	 ավելի	 ցածր	 տարիքի	 սովորողների	 հետ	
նույնպես	հնարավոր	է	հասնել	դասի	նպատակին՝	աղբյուրների	հետևողական	և	ուշադիր	
ուսումնասիրության	և	առաջարկված	հարցերին	և	առաջադրանքներին	հետևելու	դեպքում:	

Մոդուլը	նվիրված	է	Մայիսի	1-ին,	որը	տարածաշրջանի	երկրների	մեծ	մասւոմ	դեռևս	
շարունակում	է	պաշտոնապես	մնալ	որպես	ոչ	աշխատանքային	օր:	Մոդուլի	նյութերը	
խմբավորված	ե	4	հարցախմբում,	որոնք	ցուցադրում	են	այդ	տոնի	տարբեր	առումները,	
առանցքները:	Հարցախումբ	1-ի	աղբյուրները	հնարավորություն	են	տալիս	հասկանալ	
մայիսմեկյան	 տոնի	 պաշտոնական	 քարոզչական	 բաղկացուցիչն	 ու	 խորհրդային	
հասարակության	արժեքները:	Այս	հարցախմբի	նյութերի	հիման	վրա	ուսուցիչը	կարող	է	
մշակել	պաշտոնական	փաստաթղթերի	վերլուծության,	փաստերը,	գնահատականներն	
ու	կարծիքները	տարբերակելու	հմտություններ:	

Հարցախումբ	 2-ը	 հնարավորություն	 է	 տալիս	 ի	 ցույց	 դնել	 ավագ	 տարիքի	
ներկայացուցիչների	մոտ	այս	տոնի	բարձր	հեղինակության	պատճառները,	 ցույց	տալ	
պետական	 տոնի	 փոխակերպումն	 արդեն	 անձնական	 ու	 ընտանեկան	 տոնի,	 գտնել	
նախագծի	 անդամ	 պետություններում	 պատմական	 հիշողությունում	 պահպանված	
ընդհանուրը:	

Կարճ	Հարցախումբ	3-ը	հնարավորություն	է	տալիս	փոստային	բացիկը	օգտագործել	
որպես	 պատմական	աղբյուր	 ու	 ցույց	 տալ	 պետական	 քարոզչության	 գեղագիտական	
կողմը:	 Խորհրդային	 թեմատիկ	 բացիկների	 պատկերներն	 ու	 խորհրդանշանները	
հնարավորություն	 են	 տալիս	 ավելի	 խորը	 պատկերացնել	 տարբեր	 ուղիներով	
քարոզչության	 ազդեցության	 մեխանիզմները:	 Այս	 Հարցախմբի	 նյութերը	 կապված	 են	
ինչպես	հարցախումբ	1-ի	հիմնական	գաղափարի,	այնպես	էլ	այն	պատկերացումների	ու	
պատկերների	հետ,	որոնք	ներկայացված	են	Հարցախումբ	2-ի	նյութերում:	

Հիմնական	 կամ	 բանալի	 հարցին	 պատասխանելու	 համար	 բավական	 է	 առաջին	
երեք	 հարցախմբերի	 նյութերի	 ուսումնասիրությունը,	 սակայն	 4	 հարցախմբի	
բովանդակությունը	հնարավորություն	է	տալիս	հասկանալ	Մայիսի	1-ի	տոնի	հանդեպ	
ժամանակակից	վերաբերմունքը,	տեսնել	հատկապես	սերնդափոխության	հետ	կապված՝	
տոնի	ընկալման	փոփոխությունները:

Քայլ  1  Դասի սկիզբ (5–7 րոպե)

Տվեք	հետևյալ	հարցերը
 f Ի՞նչ	է	տոնը:
 f Ինչի՞	համար	են	մարդիկ	տոներ	սիրում:	Ի՞նչն	է	տոնը	դարձնում	յուրահատուկ	
իրադարձություն:	

 f Ինչպիսի՞ն	 են	 լինում	 տոները:	 Ինչո՞վ	 են	 պետական	 տոները	 տարբերվում	
անհատական	կամ	ընտանեկան	տոներից:	

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Բաժանվող նյութի նյութի բավարար քանակություն, 
տպված գունավոր պատկերներ, նյութը էկրանին 
ցուցադրելու հնարավորություն, խմբային աշխատանի 
համար համապատասխանեցված դասարանային 
տարածք:
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Մայիսի	1-ի	տոնը	երեկ	և	այսօր

Լսելով	մի	քանի	պատասխան,	հայտնեք,	որ	պարապմունքի	թեման	 յուրահատուկ	
տոնի	տոնակատարության	ուսումնասիրությունն	է,	որը	շատ	են	սիրել	նրանց	ծնողներն	
ու	տատիկները	և	պապիկները:	

Էկրանին	ցուցադրեք	կամ	ծանոթացման	համար	բաժանեք	գունավոր	 լուսանկարը	
(Աղբյուր	1):	Մի	բարձրաձայնեք	լուսանկարի	անվանումը,	տվեք	1	հարցը:	Այս	հարցերի	
քննարկումը	 կարող	 է	 կազմակերպվել	 «ուղեղային	 գրոհի»	 մեթոդով,	 ուստի	 հավաքեք	
բոլոր	 հնարավոր	 պատասխանները:	 Հատուկ	 ուշադրոթյուն	 դարձրեք	 այն	 հարցին,	
թե	 ի՞նչ	 զգացողություններ	 է	 առաջացնում	 պատկերը:	 Սովորողների	 դժվարանալու	
դեպքում	ներկայացրեք	կարմիր	գույնի	և	«ցույց»	հասկացության	բովանդակությունները,	
ներկայացրեք	 տեղեկանք	 1-ի	 տեղեկատվությունը:	 Հայտնեք	 նկարի	 վերնագիրը.	
«Մայիսմեկյան	ցույցը	Կարմիր	հրապարակում:	Մոսկվա,	1984թ»:

Հայտնեք	մոդուլի	թեման	ու	բանալի	հարցը:	Ցանկալի	է	դրանք	գրել	գրատախտակին	
կամ	մեծ	թղթի	վրա:	

Քայլ  2  (20–25 րոպե)

Անցկացրեք	կարճ	դասախոսություն,	ուշադրություն	հրավիրելով	այն	փաստին,	որ	
Ձեր	հաղորդած	տեղեկատվությունը	անհրաժեշտ	է	մոդուլի	նյութերի	ուսումնասիրության	
համար:	 Խնդրեք	 ծանոթանալ	 Աղբյուր	 2-ին:	 Ուշադրություն	 հրավիրեք	 «առաջնորդող	
հոդված»	 հասկացության	 բառարանային	 բացատրությանը,	 որ	 բերված	 է	 հղումում:	
Բացատրեք,	 որ	 2	 աղբյուրի	 տեքստը	 ամսագրային	 հոդվածից	 հատված	 է:	 Վերլուծեք	
տեքստը:	Սովորողներին	խնդրեք	ընդգծել	այն	բառերը	կամ	բառակապակցությունները,	
որոնք	 ունեն	 զգացմունքային	 երանգներ	 կամ	 պարունակում	 են	 արժեքային	
դատողություններ:	Լսեք	հարց	3-ի	պատասխանները:	

Քայլ  3  (10–15 րոպե)

Սովորողներին	 միավորեք	 զույգերում	 կամ	փոքր	խմբերում	 և	 կատարելու	 համար	
առաջարկեք	 4	 հարցն	 ու	 3	 աղբյուրը՝	 2	 տեղեկատվական	 տեղեկանքով:	 Խնդրեք	
կազմել	 մայիսմեկյան	 կոչերում	 ներկայացված	 արժեքների	 ցուցակ:	 Դժվարանալու	
դեպքում	սովորողներին	օգնեք	կողմնորոշվել	այնպիսի	արժեքների	շուրջ,	ինչպիսիք	են	
«խաղաղություն»,	«խորհրդային	պետություն»,	«կոմունիստական	բարոյականություն»	և	
այլն:	Ուշադրություն	դարձրեք	կնոջ	դերերի	բաշխման	նախընտրություններին.	սկզբում	
հայրենասեր	 և	 աշխատավորուհի,	 հետո	 միայն	 մայր:	 Սովորողների	 ուշադրությունը	
հրավիրեք	 աշխատանքին,	 վերջինիս	 արդյունավետությանը	 նվիրված	 կոչերին,	
այդպիսի՝	 գործողությունների	 դրդող	 կոչերի	 գոյության	 պատճառներին:	 Համոզվեք,	
որ	սովորողները	հասկանում	են	այնպիսի	հասկացությունները,	ինչպիսիք	են	«Լենինի	
մեծ	 գործ»,	 «Կոմունիզմի	 հաղթանակ»:	 Կազմակերպեք	 սովորղերի	 պատասխանների	
ընտրանքային	լսում:	

Անցեք	4,	5,	6,	7,	8	աղբյուրների	վերլուծությանը՝	համաձայն	5–9	հարցերին:	Հարցերի	
պատասխանները	կարելի	է	լսել	հաջորդաբար,	լրացնող	արտահայտությունների	մեթոդով:	

Վերադարձեք	 դասի	 սկսզբի	 հարցերին:	 Հարցրեք,	 թե	 տոնի	 ո՞ր	 բնույթն	 է	 ի	 ցույց	
դրված	Հարցախումբ	1-ի	հարցերում:	Կազմակերպեք	Հարց	10-ի	ընդհանուր	քննարկում:

Քայլ  4  (20–25 րոպե)

Հարցախումբ	 2-ի	 նյութերի	 ուսումնասիրությունը	 նպատակահարմար	 է	
կազմակերպել	փոքր	խմբերում,	հետագա	դիմային	քննարկումով:	Յուրաքանչյուր	խմբի	
առաջարկեք	9–14	աղբյուրներից	երկուական	հիշողություն:	Օրինակ	9	և	10,	10	և	11,	11	և	
12,	12	և	13,	13	և	14,	14	և	10	և	այսպես	շարունակ:	Յուրաքանչյուր	խումբ	պատրաստում	է	
11–14	հարցերի	պատասխանները:	ժամանակի	առկայության	և	մեթոդին	սովորողների	
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ծանոթ	 լինելու	 դեպքում	աշխատանքը	 կարելի	 է	 կազմակերպել	Վիենի	 գծապատկերի	
մեթոդով	(նկարագրությունը	տես	համապատասխան	բաժնում):	

Խմբերի	 ներկայացուցիչներին	 խնդրեք	 կարճ	 ներկայացնել	 պատասխանները:	
Ընդհանրացրեք	 խմբերի	 ներկայացրած	 բանալի	 բառերի	 և	 արտահայտութունների	
ցուցակը:	 Համեմատեք	 14	 և	 13	 հարցերը՝	 ընդհանուր	 քննարկման	 ժամանակ.	
դրանք	 վերաբերում	 են	 մարդկանց	 տրամադրություններին	 և	 տոնակատարության	
ավանդույթներին:

Համառոտ	ամփոփեք,	պատասխանելով	հարց	15-ին:

Քայլ  5  (10–15 րոպե)

Հարցախումբ	5-ի	հետ	աշխատանքը	կարող	է	որպես	յուրօրինակ	վարժանք	ծառայել	
վիզուալ	նյութեր	վերլուծելու	հմտությունների	ձևավորման	համար:	Այս	դեպքում	դրանք	
խորհրդային	 փոստային	 բացիկներն	 են:	 16–17	 հարցերի	 հետ	 աշխատելուց	 առաջ	
հայտարարեք	ընդհանուր	մոտեցումների	մասին,	օգտագործելով	մեթոդական	ուղեցույցի	
համապատասխան	 բաժնի՝	 կտավի	 և	 ցուցապաստառի	 վերլուծությանը	 վերաբերող	
հանձնարարականները:	 Հիշեցրեք,	 որ	 խորհրդային	 փոստային	 բացիկը,	 ինչպես	 բոլոր	
փոստային	բացիկներն	ընդհանրապես,	պետական	տեղեկատվության	կրող	է	և	նկարիչները	
պարտավոր	էին	գործածել	պաշտոնապես	ընդունված	խորհրդանշաններ	և	պատկերներ:	

Խորհրդանշանների	և	պատկերների	 ենթադրվող	 ցանկը	 կարող	 է	 լինել	 հետևյալը.	
Երեխաներ, գարնանային ծառեր և ծաղիկներ, մուրճ և մանգաղ՝ բանվոր դասակարգի 
և գյուղացիության դաշինքի խորհրդանիշ, Կրեմլը որպես խորհրդային իշխանության 
խորհրդանիշ, Երկրագունդ 1, կարմիր դրոշներ, աղավնիները՝ որպես խաղաղության 
խորհրդանիշ: 

Ավելի	 մեծ	 ժամանակ	 հատկացրեք	 18	 և	 19	 հարցերի	 քննարկմանը:	 Այս	 հարցերի	
պատասխանները	 պետք	 է	 ցույց	 տան	 տոնի	 ինչպես	 անհատական	 կողմերի,	 այնպես	
էլ	 գաղափարական,	 քարոզչության	 ազդեցությունների	 ընկալումները:	 Լրացուցիչ	
ուսումնական	նյութերի	առկայության	դեպքում	սովորողներին	կարելի	է	խնդրել	գտնել	
մայիսմեկյան	 բացիկներ	 ընտանեկան	 արխիվներում	 և	 համեմատել	 այդ	 պատմական	
աղբյուրների	սեփական	ընկալումները՝	մոդուլի	նյութերի	ուսումնասիրությունից	առաջ	
և	հետո:

Քայլ  6  (10–15 րոպե)

Հարցախումբ	 4-ի	 նյութերի	 հետ	աշխատանքը	 պետք	 է	 ցույց	 տա	 ոչ	 այնքան	 բուն	
տոնի,	որքան	քաղաքական	և	տնտեսական	իրավիճակով,	տարիքով,	այլ	գործոններով	
պայմանավորված՝	դրա	ընկալումների	փոխակերպումները:	

Հարցախմբի	 ուսումնասիրությունը	 կարելի	 է	 կազմակերպել	 հաջորդաբար,	
համաձայն	20-24	հարցերի,	դիմային	զրույցի	ընթացքում,	կարելի	է	տալ	նաև	անհատական	
հանձնարարություններ	և	պատասխանել	20-24	հարցերին՝	ըստ	զույգերի:	Դրանից	հետո	
դիմային	զրույցի	մեթոդով	կարելի	է	հարց	24-ը	քննարկել	ողջ	դասարանի	հետ:

Քայլ  7  Ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)

Ամփոփեք	 դասի	 արդյունքները,	 ընտրաբար	 լսելով	 հիմնական,	 բանալի	 հարցի	
պատասխաններ:	

Կարելի	 է	 օգտագործել	 նաև	 անավարտ	 նախադասության	 մեթդը.	 «Այս	 դասի	
ընթացքում	 ինձ	 համար	 ամենահետաքրքիրը/անսպասելին…»,	 «Դասի	 ընթացքում	 ես	
հասկացա,	որ…»

1	 Կարելի	 է	 հիշեցնել,	 որ	 երկրագնդի	 պատկերը	 ԽՍՀՄ	 պետական	 զինանշանի	 մի	 մասն	 էր,	 որպես	
կոմունիստական	գաղափարախոսության	ինտերնացիոնալ	բնույթի	ցուցիչ:



95

Միասնությունը և բազմակերպությունը

 X Ի՞նչն է հասարակությանը դարձնում միասնական ու բազմակերպ 

Սովորողների տարիքը 13–16 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ծանոթացնել«ազգ», «բազմամշակութային 
հասարակություն» հասկացություններին, նախանշել 
մշակութային ինքնության դերը ժամանակակից 
գլոբալացված աշխարհում, ինչպես նաև ցույց տալ էթնիկ 
և քաղաքացիական ինքնության տարբերությունները:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Нантой	О.,	Иову	А.,	Боцан	И.	и	др.	Интеграция	этнических	групп	
и	консолидация	гражданской	нации	в	республике.	—	Молдова,	
Кишинёв,	2012.

2. Попов	М.,	Акулова	А.	Межкультурный	диалог	как	фактор	
развития	общеевропейского	гуманитарного	пространства.	—	
Հասանելիություն.	www.popov-akulova,mej.dialog.ru.

3. Раду	Карп,	Марианна	Некулае.	Многоязычие	и	межкультурный	
диалог.	—	Бухарест,	2007.

4. Константин	Кукош.	Воспитание.	Культурные	и	межкультурные	
аспекты.	—	Яссы,	Издание	Полиром,	2000.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները  Կիմանան «ազգ» և «բազմամշակույթ/ային 
հասարակություն», «մշակութային ինքնատիպություն» 
հասկացությունների բովանդակությունը, կկարողանան 
որոշել քաղաքացիական ինքնության հիմքերը: 

 f Սովորողների մեծ մասը Կկարողանա բերել ժամանակակից 
հասարակություններում բազմազանության և 
պետությունների՝ այդ բազմազանության հանդեպ 
վերաբերմունքի օրինակներ (նախագծի մասնակից 
պետությունների օրինակով): 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան բացատրել «ազգ» և «էթնոս», 
«մշակութային ինքնատիպություն» և «մշակութային 
բազմազանություն» հասկացությունների 
տարբերությունները, գլոբալիզացիայի և մշակութային 
բազմազանության ձգտման փոխադարձ կապերը: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Բոլոր աղբյուրների բավարար քանակ; խմբային 
աշխատանքի համար նախապատրաստված դասասենյակ: 
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Ընդհանուր նկատառումներ

Այս	 մոդուլի	 նյութերը	 կարող	 են	 լրացում	 համարվել	 ինքնություն, 
քաղաքացիականություն, ազգ	 հասկացությունների	 ուսումնասիրության	 համար:	
Ետխորհրդային	 երկրներում	 ազգային	 ինքնության	 և	 ինքնանույնականացման	
խնդիրը	 ուղեկցվում	 է	 էթնիկի	 և	 ազգայինի	 տարբերությունների	 մասին	 հարցի	
պատասխանի	 որոնումներով:	 Խորհրդային	 գաղափարախոսությունը	 կառուցված	
էր	 ինտերնացիոնալիզմի	 քարոզչության	 վրա,	 որը	 պետք	 է	 դուրս	 մղեր	 էթնիկ	 և	
մշակութային	 ինքնությունն	 ու	այն	փոխարիներ	 դասակարգային	 ինքնությամբ,	 և	այդ	
պատճառով	 ԽՍՀՄ	 փլուզումն	 ու	 անկախության	 հռչակումը	 նախկին	 միութենական	
հանրապետություններ	 բերեց	 էթնիկի	 և	 ազգայինի	 զգացողության	 սրացումներ:	
Փաստացիորեն,	 բոլոր	 ետխորհրդային	 պետությունների	 խնդիրը	 դարձավ	
քաղաքականորեն	համախմբված	հասարակությունների	կառուցումը,	որոնք	միավորված	
էին	 քաղաքական-քաղաքացիական	 ազգի	 գաղափարի	 շուրջ	 և	 միաժամանակ	 խնդիր	
ունեին	 պահպանել	 էթնիկ	 և	 մշակութային	 բազմազանությունը:	 Մոդուլի	 նյութերը	
սովորողներին	 կօգնեն	 գիտակցել	 մշակութային	 բազմազանության	 դրական	 կողմերն	
ու	դրա	պետական	աջակցության	կարևորությունը:	Նպատակահարմար	է	այս	թեմայի	
ուսումնասիրությունը	 միավորել	 «Ինքնությունները	 արդի	 բազմամշակութային	
հասարակության	 պայմաններում»	 և	 «Հիմնական	 արժեքներն	 ու	 հասարակությունում	
տեղի	ունեցող	փոփոխությունները»	մոդուլների	հիմնական	հարցերի	քննարկման	հետ:

Քայլ  1  Դասի սկիզբը (5 րոպե)

1.	 Սովորողներին	առաջարկեք	 գրատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	վրա	գրված	տարբեր	
սոցիալական	 դերերի	 ցանկ:	 Օրինակ.	 աշակերտ, տղամարդ, մոլդավուհի, 
ուկրաինացի, ուսանող, քաղաքացի, ռոք երաժշտության սիրահար, մարզական 
ակումբի անդամ, սեփական քաղաքի (գյուղի) բնակիչ, ժողովրդական պարերի 
երկրպագու, ռուսախոս, հավատացյալ, կին, ձեռնարկության ղեկավար, բանվոր և 
այլն:	Խնդրեք	գտնել	այնպիսի	դերեր,	որոնք	կարող	են	միավորել	մնացածները:

Քայլ  2  Աշխատանք հասկացությունների հետ (10 րոպե)

2.	 Սովորողներին	առաջարկեք	ուսումնասիրել	1–3	աղբյուրներն	ու	պատասխանել	1–3	
հարցերին:	Ուշադրություն	հրավրեք	լուսանկար	1-ում	մարդկանց	թվի	վրա,	ինչպես	
նաև	այն	բանին,	որ	բոլոր	հարցերում	առկա	է	«միավորում	է»	արտահայտությունը:	
3	 հարցին	 պատասխանելիս	 խնդրեք	 բերել	 հագուստի	 նման	 տարրերի	 կամ	 այլ	
աքսեսուարների՝	 արտահայտված	 հայրենասիրական	 խորհրդանշաններով	
օրինակներ	(դրոշակներ	մեքենաների	համար,	պայուսակներ,	հուշանվերներ):

3.	 Տվեք	 զույգերով	 տեղեկատվական	 տեղեկանքի	 բնորոշումներին	 ծանոթանալու	
հանձնարարություն՝	համաձայն	4,	5	առաջադրանքներին:	Անցկացրեք	ընտրանքային	
հարցում:	 «Էթնոս»	 և	 «ազգ»	 հասկացությունների	 տարբերակման	 ընթացքում	
բարդություններ	 ի	 հայտ	 գալու	 դեպքում	 սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	
այն	փաստին,	 որ	 չնայած	այս	 բառերի՝	 հունարենում	 և	 լատիներենում	 ընդհանուր	
նախնական	 իմաստին,	 ժամանակակից	 ընկալումներում	 «ազգ»	 հասկացությունը	
կապվում	է	հենց	մեկ	պետությունում	տարբեր	ծագում,	լեզու,	մշակույթ,	կրոնական	
հավատալիքներ	ունեցող	մադկանց	քաղաքական	միավորման	հետ:	

Քննարկեք	6,	7,	8	հարցերը:
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Միասնություն	և	բազմազանություն

Քայլ  3  (15 րոպե)

4.	 Առաջարկեք	 աշխատանք	 9–12	 աղբյուրների	 հետ՝	 համաձայն	 9–11	 հարցերի:	
Խնդրեք	 սովորողներին	 զույգերով	 ներկայացնել	 «յուրօրինակություն», 
«ժողովրդի միասնություն», «ազգային փոքրամասնություններ», «համախմբում» 
հասկացությունների սահմանումները:	 Կարելի	 է	 այս	 հասկացությունների	
քննարկումը	կազմակերպել	«լոտո»	մեթոդով,	երբ	սովորողները	պատահականության	
սկզբունքով	ծրարից	հանում	են	առանձին	գրված	բառերով	թերթիկներ:	

Հարց	 12-ի	 քննարկման	 ընթացքում	 ուշադրություն	 հրավիրեք,	 որ	 մշակութային	
բազմազանությունը	 չի	 վերաբերում	 միայն	 էթնիկ	 մշակույթին,	 որը	 հաճախ	
դրսևորվում	 է	 բանահյուսությունում	և	երբեմն	 «կորում,	խառնվում	 է	 »	 ժամանակակից	
գլոբալացվող	 աշխարհում:	 Հիշեցրեք	 ժամանակակից	 աշխարհում	 միգրացիաների,	
ինչպես	 նաև	 հաղորդակցության	 դերի	 մասին՝	 որպես	 կենսաձևերի	 և	 մշակութային	
նախասիրությունների	 տարածման	 կարևոր	 գործիքների:	 Բերեք	 երիտասարդական	
տարբեր	 ենթամշակույթների,	 տարիքային,	 մարզական,	 երաժշտական	 խմբերի	
օրինակներ,	որոնց	ներկայացուցիչները	կարող	են	լինել	տարբեր	պետությունների	կամ	
մեկ	պետության	քաղաքացի:	Ավելի	պատրաստված	դասարանում	քննարկեք	հարց	13-ը:	
Ավելի	պակաս	պատրաստված	դասարանում	կարելի	է	այս	հարցի	քննարկումը	տանել	
դասի	վերջ՝	միավորելով	հարց	17-ի	քննարկման	հետ:

Քայլ  4  (15 րոպե)

5.	 14–18	 հարցերը	 վերաբերում	 են	ավելի	 բարդ	տեքստերի	 և	 ենթադրում	 են	 գրավոր	
աղբյուրների	վերլուծության	և	XX	դարի	պատմության	համատեքստի	իմացության	
ունակություններ:	 Սովորողներին	 առաջարկեք	 14–16	 տեքստերը:	 Սովորողների	
ուշադրությունը	հրավիրեք	հղումների	բացատրությունների	վրա:	

Որպես	աշխատանքի	տարբերակ,	կարող	եք	ձևավորել	մի	քանի	փոքր	խումբ	ու	14–18	
հարցերի	քննարկումը	կազմակերպել	խմբերում:	Խնդրեք	խմբերի	ներկայացուցիչներին	
գրատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	վրա	ավարտել	նախադասությունը	(առաջադրանք	17):	
Կազմակերպեք	պատասխանի	տարբերակների	ընդհանուր	քննարկում:

Ամփոփիչ քննարկում (5 րոպե)

«Խոսափող»1	 մեթոդով	 կազմակերպեք	 բանալի,	 հիմնական	 հարցի	 ամփոփիչ	
քննարկումը:	 Ժամանակի	 առկայության	 դեպքում	 կազմակերպեք	 դասի	 ռեֆլեքսիա՝	
չավարտված	նախադասության	մեթոդով.

 f Այսօր	ինձ	համար	ամենահետաքրքիրն	այն	էր,	որ…
 f Այսօր	ինձ	համա	ամենակարևորը	այն	բանի	ընկալումն	էր,	որ…
 f Այսօր	ես	իմացա…

1	 Տես	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժինը:	
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Առանցքային արժեքներն ու հասարակական 
փոփոխությունները

 X Ի՞նչ են արժեքները և ինչպե՞ս են դրանք ազդում հասարակության վրա:

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Մոդուլի 
ուսումնասիման համար 
անհրաժեշտ ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Փոխանցել ժամանակից հասարակությունում եվրոպական 
արժեքների նշանակության և իմաստի մասին պատկերացումներ 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Официальный	сайт	Совета	Европы:	http://www.coe.int/ru/.	
2. Договор	о	Европейском	Союзе.	07.02.1992	г.,	Статья	2,	3,	6.	—	

Режим	доступа	на	русском	языке:	http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/994_029,	на	английском	языке:	http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500.

3. Атлас	европейских	ценностей,	учительские	стратегии	—	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	(на	англ.	языке)	http://www.
atlasofeuropeanvalues.eu/.

4. Статья	об	европейских	ценностях	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	 
https://ru.wikipedia.org/.

5. Handbook	on	values	for	life	in	a	democracy.	Edited	by	Robert	Stradling	
and	Cristopher	Rowe.	—	Council	of	Europe	Publishing:	2009.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կկարողանան ընտրաբար թվարկել եվրոպական արժեքներ և 
բացատրել դրանց բովանդակությունը

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա բացատրել «արժեք» հասկացության էությունն ու 
բերել ներկայացված պատմական աղբյուրներից արժեքների 
օրինակներ, կկարողանա տարբերակել տարբեր սերունդների 
արժեքները: 

 f Որոշ սովորողներ Կկաողանան փաստարկված ներկայացնել, թե որն է 
Մոլդովայի և այլ արևելաեվրոպական պետությունների՝ 
եվրոինտեգրացիոն ձգտումների պառճառը; կկարողանան 
քննադատաբար վերլուծել աղբյուրները՝ հաշվի առնելով 
դրանց հեղինակությունն ու տեքստերի ստեղծման ժամանակը: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Մեծ թղթեր՝ դասի սկզբի վարժության համար,  
30 արժեքների թվարկումով; մոդուլի աղբյուրների 
վերլուծության համար անհրաժեշտ տպված նյութի 
բավարար քանակություն; տարածքի կազմակերպում 
ու նախապատրաստում՝ ինտերակտիվ վարժություններ 
կազմակերպելու հնարավորությունների հաշվառմամբ:

Ընդհանուր նկատառումներ

Սույն	 մոդուլի	 նյութերը	 ենթադրում	 են	 սովորողների	 կողմից	 այնպիսի	 բազային	
հասկացությունների	ընկալում,	որոնք	գործածվում	են	ժամանակակից	հասարակությունների	
նկարագրություններում.	 Ժողովդարավարություն,	 իրավունքի	 գերակայություն,	 փոխզիջում,	
մարդու	իրավունքներ:	Եթե	սովորողները	այս	հասկացություններին	վերաբերող	թեմաներ	չեն	
անցել	հասարակագիտության	կամ	իրավունքի	դասերին,	ապա	կարելի	է	մի	քանի	սովորողի,	
որպես	տնային	առաջադրանք,	հանձնարարել	կազմել	տեղեկանքներ	այս	հասկացությունների	
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Առանցքային	արժեքներն	ու	հասարակական	փոփոխությունները

մասին	 և	 դրանք	 քննարկել	 արժեքային	 նախընտրությունների	 վարժության	 արդյունքների	
քննարկման	ընթացքում:	

Հարցախումբ	2-ում,	ինչպես	նաև	հարցախումբ	3-ի	մեծ	մասում	գործածվում	են	այնպիսի	
աղբյուրներ,	 որոնք	 բացահայտում	 են	 Մոլդովայի	 եվրոինտեգրացիոն	 ձգտումները,	 սակայն	
նման	բովանդակությամբ	նյութեր	կարելի	է	գտնել	նաև	այլ	երկրների	համար:

Քայլ  1  (30 րոպե)
Համաձայն	ներկայացված	ցուցումների,	կազմակերպեք	գերակա	արժեքների	ընտրության	

վարժությունը	սովորողների	համար:	Ուշադրություն	դարձրեք,	որ	այս	վարժության	նպատակը	
ոչ	թե	ճիշտ	պատասխանի	որոնումն	է,	այլ	սովորողների	«մուտքը»	արժեքներին	և	մարդու	ու	
հասարակության	կյանքում	նրանց	ունեցած	դերին	վերաբերող	թեմա:	

 f Անհատապես	 ներկայացված	 ցուցակից	 ընտրել	 10	 առավել	 նշանակալի	 արժեքներ	
յուրաքանչյուրի	համար	և	կազմել	սեփական	ցուցակը:	Այնուհետև՝	ցուցակը	համաձայնեցնել	
զույգերում,	 այնուհետև՝	 10	 արժեքներից	 կազմված	 համաձայնեցված	 ցուցակ	 կազմել	
քսռյակներում:	

 f Այնուհետև	 առաջարկել	 ցուցակը	 կրճատել	 մինչև	 5	 արժեք	 և	 այնուհետև	 միասին	
համաձայնեցնել	5	արժեքից	կազմված	ցուցակը:	

 f Քննարկման	ժամանակ	ուշադրություն	հրավիրեք	այն	բանին,	թե	ում	համար	է	նշանակալի	
արժեքը.	մարդու,	հասարակության,	թե՞	պետության:	

 f Զույգերով	ու	խմբային	աշխատանքի	ընթացքում	օգնեք	սովորողներին,	 բացատրելով,	 որ	
որոշ	արժեքներ	միմյանցով	փոխարինելի	են,	մասամբ՝	համարժեք,	ինչպես	օրինակ.	Օրենքի	
գերակայություն-ժողովրդավարություն;	հավասարություն-ժողովրդավարություն	և	օրենքի	
գերակայություն;	 ազատություն	 —	 ազատությունների՝	 ցանկում	 բերված	 օրինակներ.	
տեղաշարժի,	խոսքի,	ընտրելու	ազատություն,	ուժեղ	պետություն	և	այլն:

Բացատրեք,	որ	օրենքն	ու	կարգուկանոնը	գոյություն	են	ունեցել	նաև	ամբողջատիրական,	
բռնապետական	համակարգերում,	իսկ	փոխզիջումը	համագործակցության	հիմքն	է:

 f Նախնական	 և	 վերջնական	 քննարկման	 ընթացքում	 խնդրեք	 հիմնավորել	 այս	 կամ	 այն	
հասկացության	 ընտրությունն	 ու	 հստակ	 սահմանել	 վերջինիս	 բովանդակությունը:	
Հարցրեք,	թե	ինչ	հասկացություն	կուզենային	սովորողներն	ավելացնել	ցանկում,	ինչու՞:	

 f Հարցրեք,	թե	որ	հասկացությունից	և	հօգուտ	որի	էր	առավել	բարդ	հրաժարվելը	/	ընտրություն	
կատարելը:	Ինչու՞:

 f Հնարավորության	 սահմաններում	 բերեք	 նշված	արժեքների՝	 մարդու	 կյանքում	 ունեցած	
կարևորության	կարճ	օրինակներ:

 f Խնդրեք,	 որ	 ընտրված	 մի	 քանի	 սովորող	 ձևակերպեն	 «արժեքներ	 »	 հասկացությունը:	
Ներկայացված	մեկնաբանությունների	քննարկում	մի	կազմակերպեք:	

 f Մեծ	թղթի	վրա	գրված	արժեքների	ցանկը,	որը	ձևավորվել	է	քննարկումների	արդյունքում,	
պահեք	ամփոփիչ	քննարկման	համար:

 f Հայտարարեք	 թեման	 և	 բանալի,	 հիմնական	 հարցը:	 Բանալի	 հարցը	 (որը	 և	 կլինի	
ընդհանրացնողը)	ցանկալի	է	գրել	գրատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	վրա:	

Քայլ  2  (15 րոպե)
Աշխատանք	 3–4	 հարցերի	 հետ,	 1–4	 աղբյուրների	 օգնությամբ:	 1–4	 տեքստերը	

բավականին	 տեսական	 են,	 ուստի	 անհրաժեշտության	 դեպքում	 սովորողներին	
օգնեք	 վերլուծություն	 կատարելիս,	 խնդրելով	 տեքստերում	 ընդգծել	 բանալի-բառերը:	
Առաջադրանք	4-ի	հետ	ավելի	հարմար	է	աշխատել	զույգերում:	Խնդրեք	սովորողներին	
գրել	 «արժեքներ»	 հասկացության	 այն	 սահմանումները,	 որոնք	 նրանք	 կարող	 են	
ձևակերպել	դասի	այս	փուլում:	Բացատրեք,	որ	դասի	ընթացքում	նրանք	ունենալու	են	
այս	սահմանումներն	ընդարձակելու	և	դրանք	համադասարանցիների	հետ	քննարկելու	
հնարավորություն:
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Քայլ  3  (15 րոպե)

Կազմակերպեք	 5,	 6,	 7	 հարցերի	 քննարկում՝	 դիմային	 կամ	 ճակատային	 զրույցի	
մեթոդով,	 լրացնող	արտահայտությունների	միջոցով:	Ուշադրություն	դարձրեք,	որ	5	և	
6	հուշերը	կամ	հիշողությունները	գրի	են	առնված	նկարագրվող	իրադարձությունների	
տեղի	 ունենալուց	 տասնամյակներ	 անց	 և	 այս	 դեպքում	 անխուսափելի	 են	 ինչպես	
ավելի	ուշ	գնահատականների,	այնպես	էլ	հուշերի	մասին	խոհերի	հավելումները:	Այն	
սովորողներին,	ովքեր	բավարար	չափով	չեն	տիրապետում	տեքստերի	քննադատական	
վերլուծության	 մեթոդին,	 բացատրեք,	 որ	 5	 և	 6	 տեքստերում	 առկա	 են	 խորհրդային	
քարոզչության	հետքեր.	ինչպես	օրինակ	«լինել	առաջինը»,	«բացառիկ	հայրենասիրություն»:	
Աղբյուր	5-ում	կա	արտահայտություն.	«գերագույն,	բարձրագույն	արժեք»:	Սովորողներին	
հարցրեք,	 թե	 ինչպես	 են	 նրանք	 հասկանում	այս	արտահայտությունն	 ու	արդյո՞ք	այն	
համապատասխանում	է	Հարցախումբ	1-ի	աղբյուրների	ընկալումներին:	

Առաջադրանք	 8-ը	 խնդրեք	 կատարել	 զույգերում,	 իսկ	 հետագայում	 համառոտ	
քննարկեք	այն	սահմանումները,	բնորոշումները,	որ	սովորողները	տվել	էին	ավելի	վաղ,	
ինչպես	նաև	Հարցախումբ	2-ի	ուսումնասիրության	ընթացքում	այդ	սահմանումներին	
արված	հավելումները:

Քայլ  4  (12 րոպե)
Պատմական	 տեղեկանքի	 հիման	 վրա	 անցկացրեք	 կարճ	 դասախոսություն:	

Եվրոպական	 միության	 մասին	 պայմանագրից	 մեջբերումը.	 «Միությունը	 ստեղծված	
է	 մարդկային	 արժանապատվության	 հանդեպ	 հարգանքի,	 ազատության,	
ժողովրդավարության,	 հավասարության,	 իրավական	 պետության	 և	 մարդու	
իրավունքների	 պահպանության	 սկզբունքների	 վրա,	 ներառյալ	 այն	 անձանց,	 ովքեր	
պատկանում	են	փոքրամասնությունների	թվին»,	կարող	եք	գրել	գրատախտակին	կամ	
մեծ	թղթի	վրա:	

Փոքր	խմբերում	կազմակերպեք	9,	10,	11	հարցերի	հետ	աշխատանքը:	Հաջորդաբար	
լսեք	 խմբերի	 պատասխանները	 ըստ	 հարցերի	 հերթականության	 (առաջին	 խումբ	 —	
հարց	9,	երկրորդ	խումբ	—	հարց	10,	երրորդ	խումբ	—	հարց	11:	Եթե	ունեք	ավելի	շատ	
խմբեր,	ապա	նույն	կարգով,	սակայն	արդեն	լրացնող	նախադասություններով:

Քայլ  5  (10 րոպե)
Առաջարկեք	 ծանոթանալ	 13–16	 աղբյուրների	 հետ	 և	 պատասխանել	 12–15	

հարցերին՝	 անհատապես	 կամ	 զույգերով:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 քանդակագործ	
Հերրիքի	քանդակում	որպես	լրացնող	տարր	փազլերի	առկայությանը:	Հաղորդեք,	որ	այդ	
քանդակը	տեղադրված	է	դատարանի	շենքի	մոտ	և	հեղինակի	կարծիքով	ցույց	է	տալիս	
ժողովրդավարության	միջոցով	արդարադատության	հասնելու	գաղափարը:	հարց	15-ը	
քննարկեք	ամբողջ	դասարանի	հետ:	

Քայլ  6  Ամփոփիչ քննարկում (7 րոպե)
Վերադարձեք	 արժեքները	 ներկայացնող	 հինգ	 հասկացությունից	 կազմված	

ցուցակին,	որ	կազմվել	էր	դասի	սկզբում:	Սովորողներին	հարցրեք,	թե	արդյո՞ք	փոխվեց	
ժամանակակից	հասարակության	արժեքների	էության	նրանց	ընկալումն	ու	այժմ	ի՞նչ	
կցանկանային	նրանք	փոխել	ցուցակում:	

Վերադարձեք	բանալի	հարցին:
Չավարտված	 նախադասության	 մեթոդով	 ամփոփեք	 դասի	 արդյունքները.	 «Այսօր 

ինձ համար ամենահետաքրքիրը…»	կամ	«Այսօր ես իմացա …»

Որպես	 տնային հանձնարարություն	 կարելի	 է	 առաջարկել	 կազմել	
ցուցապաստառների	 (պոստերների)	 ցուցահանդես,	 որոնք	 նվիրված	 են	 այս	 կամ	 այն	
արժեքին:	 Օրինակ.	 արդարադատություն,	 ժողովրդավարություն,	 համերաշխություն,	
բարեկամություն,	օրենք,	ազգային	մշակույթ,	խաղաղություն,	ընտանիք	և	այլն:	
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Название модуля

ԳԼԽԱՎՈՐ 
ԽՄԲԱԳԻՐ ՅՈՒԼՅԱ 

ԿՈՒՇՆԱՐևԱ

Բաժնի ІII
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«Ընտանիքը եվ առօրյա կյանքը» բաժնի հանգուցային 
հարցերը

 X Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի 
ժողովուրդների առօրյա կենցաղում 19-20-րդ դարերում: 

 X Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել Բաքվի նավթը քաղաքային կյանքի 
վրա:

 X Ի՞նչն էր նոր Ադրբեջանում կնոջ հանդեպ վերաբերմունքում  
20-րդ դարի սկզբին:

 X Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում 
տարբեր մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը:

 X Ի՞նչ չափով և ինչու՞է մեր օրերում պահպանվում լիպովանների 
մշակույթը:

 X Ինչպե°ս և ինչու° է փոխվել միջմշակութային ամուսնությունը  
ХХ–ХХІ դդ.:

 X Ինչպե՞ս է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրջանում 
իրավիճակի կայունացմանը:

 X Ինչպե՞ս է ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան ազդում 
մոլդովական հասարակության վրա:

 X Ինչպե°ս է ընտանիքի վրա ազդում աշխատանքային միգրացիան:

 X Միջմշակութային երկխոսության համար ինչպիսի՞ 
հնարավորություններ է ստեղծում ժամանակակից քաղաքը:
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Նորն ավանդական մշակույթում

 X Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի 
ժողովուրդների առօրյա կենցաղում 19–20-րդ դարերում

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

45 րոպե

 f  Դասի նպատակը Հարավային Կովկասի ժողովուրդների XIX դարի —  
XX դարի սկզբի պատմության օրինակով ցույց տալ 
առօրյա կյանքում մշակութային փոխազդեցությունների ու 
փոխանակության դերը: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Чернова-Дёке	Т.Н.	Немецкие	поселения	на	периферии	
Российской	империи.	Кавказ:	взгляд	сквозь	столетие	(1818–1917)	
(к	190-летию	основания	немецких	колоний).	—	Հասանելիություն.	
http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/211_biblio.pdf

2. Гейдарова	Э.А..	Иноязычная	лексика	в	русском	
островном	говоре	Азербайджана.	Вестник	Томского	
государственного	университета.	2013.	—	№	371.	С.	23-
26.	—	Հասանելիություն.	http://cyberleninka.ru/article/n/
inoyazychnaya-leksika-v-russkom-ostrovnom-govore-azerbaydzhana

3. Долженко	И.В.	Хозяйственный	и	общественный	быт	русских	
крестьян	Восточной	Армении	(конец	XIX	—	начало	XX	вв.)	—	
Հասանելիություն.	http://xn----7sbbsxcgldktifcc9o.xn--p1ai/sites/
default/files/upload/glava1.pdf

4. Багиров	Ф.Э.	Переселенческая	политика	царизма	в	Азербайджане	
(1830–1914	гг.)	/	Ф.Э.Багиров	—	М:	Маросейка,	2009.	—	704	с.

5. Клибанов	А.И.	История	религиозного	сектантства	в	России	(60-е	
годы	XIX	в.	—	1917	г.)	/А.И.	Клибанов	—	М:	Наука,	1965.	—	348	с.

6. Анчабадзе	Ю.Д.	Старый	Тбилиси.	Город	и	горожане	в	XIX	
веке/	Ю.Д.Анчабадзе	Н.Г.Волкова.	М.	Наука.	1990.	—	273	с.	—	
Հասանելիություն.	http://booksee.org/book/723970

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները կծանոթանան 19-20-րդ դարերում Հարավային Կովկասի 
բնակչության առօրյա կյանքում տեղի ունեցած 
փոփոխություններին: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կվերլուծի մշակութային փոխազդեցությունների դերը 
առօրյա կյանքի փոփոխություններում: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել առօրյա մշակույթի 
փոփոխությունների ազդեցությունը կենցաղային մշակույթի 
հետագա փոխակերպումների վրա ընդհանրապես: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Խմբային աշխատանքների կազմակերպման համար 
նախապատրաստեք ֆլիփչարթեր կամ գունավոր 
մատիտներ և մեծ թղթեր:
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ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՒ ԱՌՕՐՅԱՆ

Ընդհանուր նկատառումներ

Հնարավոր	 է	 մոսուլի	 հետ	 աշխատանքի	 երկու	 տարբերակ.	 անհատապես	 կամ	
զույգերով,	 հաջորդաբար	 դիտարկելով	 բոլոր	 հարցախմբերը:	 Կամ	 հնարավոր	 է	
կազմակերպել	աշխատանք	խմբերում:	Այս	դեպքում	յուրաքանչյուր	խումբ	կունենա	մեկ	
մոդուլ:	Եթե	աշակերտները	շատ	են,	նպատակահարմար	է,	որ	 յուրաքանչյուր	մոդուլի	
հետ	աշխատի	2	խումբ:	Այս	դեպքում	կամ	մանկավարժը	կամ	վիճակն	են	որոշում,	թե	
երկու	խմբերից	ո՞րն	է	առաջինը	ներկայացնելու	աշխատանքի	արդյունքները,	իսկ	որը՝	
լրացումներ	և	դիտողություններ	կատարելու:

Քայլ  1  (20 րոպե)

Դասարանը	 բաժանեք	խմբերի:	 Յուրաքանչյուր	խումբ	ստանում	 է	 իր	հարցախմբի	
նյութերը,	ֆլիպչարթեր	և	մատիտներ:	

	Բացատրեք	առաջադրանքը.	խմբային	աշխատանքների	ընթացքում,	օգտագործելով	
աղբյուրների	 համար	 նախատեսված	 հարցերը,	 դպրոցականները	 պատրաստում	 են	
պատասխանը	մոդուլի	հիմնական	հարցին,	օգտագործելով	իրենց	հարցախմբի	նյութերը:	
Ֆլիփչարթի	վրա	նրանք	կազմում	են	ըստ	թեմաների	փոփոխությունների	ցուցակը:	

Ըստ 1 հարցախմբի	—	Հարավային	Կովկասի	ժողովուրդների	առօրյա	մշակույթի	և	
հագուստի	փոփոխությունները

Ըստ 2	 հարցախմբի	 —	 Հարավային	 Կովկասի	 ժողովուրդների	 սննդակարգի	 և	
ճաշացանկի	փոփոխությունները

Ըստ 3	հարցախմբի	—	Բնակարանի	տիպերի	և	կահկարասու	փոփոխությունները	
Հարավային	Կովկասի	ժողովուրդների	միջավայրում

Ըստ 4	հարցախմբի	—	Հարավային	Կովկասի	ժողովուրդների	կենցաղային	մշակույթը	
և	գիտատեխնիկական	առաջընթացը	19-րդ	դարի	վերջին	-20-րդ	դարի	սկսբին:	

Աշխատանքի	արդյունքները	ներկայացնելու	համար	յուրաքանչյուր	խումբ	կունենա	
3–4	րոպե	և	ևս	1–2	րոպե	հարցերի	և	լրացումների	համար:

Քայլ  2  (25 րոպե)

Խմբերը	 ներկայացնում	 են	 իրենց	 աշխատանքների	 արդյունքները,	 ձևակերպելով	
մոդուլի	 ամփոփիչ	 հարցի	 պատասխանը:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 սահմանված	
աշխատաժամանակը	պահպանելուն,	որպեսզի	ժամանակ	մնա	ուղղորդող,	կողմնորոշիչ	
հարցերի	և	ուսուցչի	մեկնաբանությունների	համար:	

Մեկնաբանություններ ուսուցչի համար

Հարցախումբ 1. 
Աղբյուր 1-ի	 հետ	 աշխատանքի	 ընթացքում	 ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	

լուսանկարում	 պատկերված	 է	 մարդկանց	 երեք	 հիմնական	 խումբ.	 եվրոպական	
հագուստով,	 ավանդական	 հագուստով	 և	 մարդիկ,	 ում	 հագուստում	 կան	 ինչպես	
ավանդական,	այնպես	էլ	եվրոպական	տարրեր:	

Հարց 2-ին պատասխանելու	ընթացքում	աշակերտների	ուշադրությունը	հրավիրեք	
այն	բանին,	որ	հագուստի	փոփոխությանը	հաջորդում	էր	ոչ	միայն	ռուսերենի	ուսուցումը	
(ինչն	արդեն	այլ	մշակույթի	ծանոթանալու	լուրջ	հնարավորություն	է),	այլ	նաև	կանանց՝	
կրթություն	 ստանալու	 հնարավորությունը,	 որն	 իր	 հերթին	 կտրուկ	 արագացնում	 է	
եվրոպական	մշակույթի	ներթափանցումը:	
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Հարց 3-ի	 հետ	 աշխատանքի	 ընթացքում	 աշակերտներին	 կարելի	 է	 հարցնել,	 թե	
արտաքնապես	ինչպես	էին	տարբերվում	հին	և	նոր	Թիֆլիսի	թաղամասերը	(կանոնավոր	
հատակագծում,	եվրոպական	տիպի	տների	ճարտարապետություն):

Հարցախումբ 2. 
Ուշադրություն	 դարձրեք	 այն	 իրողությանը,	 որ	 նոր	 գյուղատնտեսական	

մշակաբույսերի	 ի	 հայտ	 գալը	 նշանակում	 է	 նաև	 նոր	 մթերքների	 առաջացում,	 և,	
համապատասխանաբար,	նաև	նոր	կերակրատեսակների	ի	հայտ	գալ	ճաշացանկում:

Հարցախումբ 3. 
Աղբյուր	16-ի	լուսանկարում	երկու	տունն	էլ	վերաբնակների	կողմից	են	կառուցված:	

Աշակերտների	ուշադրությունը	հրավիրեք	այն	իրողությանը,	որը	հյուրանոցն	ի	հայտ	է	
գալիս	գյուղում,	ինչպես	նաև	՛՛Զինգեր՛՛	կարի	մեքենաների	գովազդին	հենց	հյուրանոցի	
վրա:	

Հարցախումբ 4. 
Ուշադրություն	 դարձրեք	 գյուղատնտեսությունում	 աշխատանքի	

արտադրողականության,	 հետևաբար	 նաև	 կենսամակարդակի	 և	 բնակչության	
շարժունության	 աճին	 (Աղբյուր	 17):	 Աղբյուր	 18-ում,	 բացի	 հեռախոսի	 և	 հեռագրի	
ստեղծումից,	 հարկավոր	 է	 նշել	 նաև	 վարձու	 աշխատող	 տղամարդկանց	 և	 կանանց	
միջնակարգ	կրթության	իրավունքի	ի	հայտ	գալը:	Դա	կարելի	է	կապել	նաև	կնոջ	հետագա	
ազատությունների	և	հիմնախնդիրների	հետ,	որոնք	բարձրացված	են	՛՛Ադրբեջանական	
կինը	ընտանիքում	և	հասարակությունում	20-րդ	դարի	սկզբին	(ըստ	՛՛Մոլլա	Նասրեդդին՛՛	
հանդեսի	էջերի)	մոդուլում:

Նորն	ավանդական	մշակույթում
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Բաքվի նավթը և մշակույթը

 X Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել Բաքվի նավթը քաղաքային կյանքի վրա

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Դասարանում մոդուլը 
ուսումնասիրելու համար 
անհրաժեշտ ժամանակը

45  /  90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցույց տալ սովորողներին, որ տնտեսական 
բուռն զարգացումը նպաստում է բնակչության 
կենսապայմանների աճին և նյութական բազա է 
ապահովում մշակույթի զարգացման համար:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Алиева	Ругия.	Памяти	Г.З.	Тагиева,	Каспий,	2008.
2. Исмаилов	М.	А.	Промышленность	Баку	в	начале	XX	века.	—	Баку,	

1976
3. Йорг	Баберовски.	Цивилизаторская	миссия	и	национализм	

в	Закавказье:	1828–1914	гг.	//	Новая	имперская	история	
постсоветского	пространства	/	Под	ред.	И.	Герасимова.	—	Казань:	
New	Imperial	History,	2004.	—	С.	322

4. Гаджиев	Адиль-Гирей	Сагадуллаевич.	Миллионер	Тагиев	Гаджи	
Зейналабдин	общественно-политические	взгляды.	—	Махачкала,	
2000	год.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները — Կտեղեկանան Բաքվի և նրա բնակիչների կյանքի 
զարգացման համար նավթահանության ունեցած 
ազդեցության մասին,
— կգնահատեն ամենատարբեր ազգությունների 
բարերարների ներդրումը ներկայիս Ադրբեջանի 
զարգացման գործում: 
— Կվերլուծեն Բաքվի նավթահանքերի զարգացման 
ազդեցությունը ոչ միայն ներկայիս Ադրբեջանի, այլև 
Ռուսական կայսրության մյուս շրջանների վրա:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

— Կհասկանան Բաքվի բնակչության կառուցվածքում, 
նկարագրում և կենցաղում կատարված 
փոփոխությունների պատճառները:
— Կվերլուծեն նաև տնտեսական բուռն աճի և մշակույթի 
զարգացման միջև եղած կապը:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են զուգահեռներ անցկացնել տնտեսության և 
մշակույթի ներկա զարգացման վերլուծության ժամանակ:

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Խմբերում աշխատելու համար պատրաստեք ֆլիպքարտեր 
(6 հատ) կամ՝ թղթի մեծ թերթեր և ֆլոմաստերներ:
Մոտիվացման վարժությունների արդյունքների 
ամփոփման ժամանակ պատրաստեք ֆլիպքարտի 
ևս մեկ թերթիկ: Ա տարբերակի ժամանակ նախապես 
հանձնարարվում է տնային աշխատանք:
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Բաքվի	նավթը	և	մշակույթը

Մոտիվացման վարժություն (5 րոպե)

Խնդրեք	սովորողներին	պատասխանել	հետևյալ	հարցին.	Ի՞նչ	կապ	կարող	է	 լինել	
նավթի	և	առօրյա	մշակույթի	միջև:	Պատասխանները	գրանցեք	դասատախտակին	կամ	
ֆլիպքարտի	վրա	և	պահպանեք	այն	մինչև	դասի	ավարտը,	որպեսզի	հետագայում	այդ	
պատասխանները	համեմատեք	արդեն	դասի	ավարտին	հնչած	պատասխանների	հետ:	

Ընդհանուր դիտողություններ

Ցանկալի	է	աշխատել	խմբերով:	Յուրաքանչյուր	խմբին	պետք	է	տալ	մեկ	հարցախումբ:	
Եթե	դասարանը	մեծ	է,	նպատակահարմար	է,	որ	յուրաքանչյուր	մոդուլի	հետ	աշխատի	
երկու	խումբ:	Այդ	դեպքում	ուսուցչի	կամ	վիճակահանության	օգնությամբ	պետք	է	որոշել,	
թե	այդ	երկու	խմբից	ո՞ր	խումբը	պետք	է	ներկայացնի	խմբի	քննարկման	արդյունքները	և	
ո՞վ	պետք	է	լրացումներ	կկատարի	կամ	դիտողություններ	կներկայացնի:	

Քայլ  1  (10/25 րոպե)

Միավորեք	սովորողներին	խմբերում	(ելնելով	դասարանում	սովորողների	քանակից):	
Յուրաքանչյուր	խումբ	կստանա	իր	հարցախմբի	նյութերը	(դրանք	ընդամենը	երեքն	են),	
ֆլիպքարտ	(2	հատ	յուրաքանչյուր	խմբին)	և	ֆլոմաստերներ:

Բացատրեք	 խնդիրը.	 Խմբերում	 աշխատանքի	 ընթացում,	 օգտագործելով	 իր	
հարցախմբի	 նյութերը	 և	 աղբյուրներին	 կից	 հարցերը,	 սովորողները	 մեկ	 թղթի	 վրա	
կազմում	 են	 դրական,	 մյուսում	 Բաքվի	 նավթահանքերի	 զարգացման	 բացասական	
ազդեցությունների	ցանկը,	եթե	այդպիսիները	գտնեն:	

Առաջին հարցախմբի համար	 —	 Բաքվի	 ազգային	 կառուցվածքի	 աճ,	 այդ	 աճի	
պատճառներն	ու	արդյունքները,	փոփոխությունները:

Երկրորդ հարցախումբ	—	Բաքվի	բնակչության	առանձին	շերտերի՝	կենցաղում	և	
քաղաքի	նկարագրում	ունեցած	փոփոխությունների	արդյունքներն	ու	պատճառները:

Երրորդ հարցախումբ	 —	 փոփոխություններ	 Բաքվի	 մշակութային	 կյանքում.	
բարերար	—	նավթարդյունաբերողների	ներդրումը	մշակույթի	զարգացման	գործում:	

Աշխատանքների	արդյունքների	ներկայացման	համար	յուրաքանչյուր	խմբին	կտրվի	
3–4	րոպե	և	ևս	1–2	րոպե՝	հարցերի	ու	լրացումների	համար:

Տարբերակ Ա:	Դասը	նախատեսված	է	45	րոպեի	համար:	
Այս	դեպքում	ժամանակի	տնտեսման	համար	սովորողները	նախապես	բաժանվում	

են	 երեք	 խմբի,	 ստանում	 են	 հարցախմբի	 նյութերը	 և	 տանում	 տուն	 ևստանում	
հանձնարարություն՝	առանձին	տետրում	նախապատրաստել	Բաքվի	նավթահանքերի	
զարգացման	 դրական	 և	 բացասական	 ազդեցությունների	 ցուցակը:	 Դասի	 ընթացքում	
ուսուցիչը	 խմբերում	 աշխատանքի	 ժամանակ	 քննարկում	 է	 տանը	 կատարած	
աշխատանքի	 արդյունքները	 և	 պատրաստում	 են	 ֆլիպքարտերը՝	 ելույթ	 ունենալու	
համար:	

Տարբերակ Բ:	Դասը	նախատեսված	է	90	րոպեի	համար:	
Սովորողները	կարդում	 և	 քննարկում	 են	 հարցախմբերի	 նյութերը	դասարանում	 և	

նախապատրաստում	են	ֆլիպքարտերը՝	ելույթի	համար:	

Կարելի	է	համապատասխան	խմբերին	տալ	լրացուցիչ	հարցեր.
1. Ու՞ր էր գնում շահույթը, որ ստանում էին Բաքվի նավթից:
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Ի՞նչ պատճառներ կարող էին բարերար — նավթարդյունաբերողներին դրդել 
բարեգործության:

Ինչու՞ նավթարդյունաբերողները քննարկում էին աշխատավորների կյանքի 
պայմանները և նրա բարելավման միջոցները և այլն:

Քայլ  2  (25 րոպե)

Խմբերը	 ներկայացնում	 են	 իրենց	 աշխատանքի	 արդյունքները:	 Ուշադրություն	
դարձրեք	 ժամանակի	 պահպանմանը,	 որպեսզի	 ժամանակ	 մնա	 ուղղորդող	 հարցերի	
և	 ուսուցչի	 մեկնաբանությունների	 համար:	 Այդ	 լրացումներից	 ու	 դիտողություններից	
ելնելով՝	ֆլիպքարտերում	կատարվում	է	փոփոխություններ:	

Տարբերակ Բ-ի	 դեպքում	 կարելի	 է	 ավելի	 երկար	 ժամանակ	 տրամադրել	 հարցի	
ներկայացման	համար:

Ելույթներին	 զուգահեռ՝	 ֆլիպքարտերն	 ամրացվում	 են	 գրատախտակին	 կամ	
դասասենյակի	 պատերին	 (բացասականը՝	 բացասականի	 սյունակում,	 դրականը՝	
դրականին	հատկացված	սյունակում),	 ձևավորելով	ընդհանուր	մի	աղյուսակ՝	 «Բաքվի	
նավթահանքերի	զարգացման	դրական	և	բացասական	հետևանքները»	վերնագրով:

Քայլ  3  (5–10 րոպե)

Ելույթների	նյութերի	հիման	վրա՝	համընդհանուր	քննարկում	հանգուցային	հարցի	
վերաբերյալ:

Բաքվի նավթը — օլիգարխների հարստացմա՞ն աղբյուր է, թե հասարակությանն 
օգնելու միջոց

Քայլ  4  (5–7 րոպե)

Հանգուցային	հարցին	պատասխանելուց	հետո,	բացեք	նավթի	և	մշակույթի	կապին	
վերաբերող	ֆլիպքարտերը,	որոնք	ստեղծվել	էին	մոտիվացիոն	վարժության	ժամանակ	և	
պատասխանը	գրանցեք	դասատախտակին.

Իսկ ինչպե՞ս կպատասխանեիք այդ հարցին այժմ:
Տարբերակ Ա	—	այդ	հարցը	կարելի	է	հանձնարարել	որպես	տնային	աշխատանք	և	

քննարկել	հաջորդ	դասին	(5	—	7	րոպե):	
Տարբերակ Բ	—	բանավեճն	ընթանում	է	հենց	դասի	ընթացքում:

Քայլ  5  (15 րոպե)

Քննարկեք,	 թե	 այսօր	 տնտեսական	 զարգացումն	 ընդհանրապես	 և	 բնական	
հարստությունների	 օգտագործումն	 ի՞նչպես	 է	 անդրադառնում	 հասարակության	
զարգացման	վրա:	Կարելի	է	նաև	հարցնել.

Եթե դուք միլիոնատեր լինեիք, ի՞նչ կանեիք Ձեր ժողովրդի մշակույթի զարգացման 
համար:

Մեկնաբանություններ ուսուցչի համար:

Հարցախումբ 1 
Առաջին	աղբյուրի	հետ	աշխատանքի	ընթացքում	ուշադրություն	 դարձրեք	Բաքվի	

բնակչության	 ամենից	 արագ	 աճի	 տարիների	 վրա:	 Պատճառները	 բացատրելիս	 ցույց	
տվեք	2-րդ	աղբյուրը,	որը	կօգնի	պատասխանելու	3-րդ	հարցին:



109

Բաքվի	նավթը	և	մշակույթը

Նավթային	 բումի	 պատճառների	 բացատրման	 համար	 օգտագործեք	 առաջին	
հարցախմբի	 պատմական	 տեղեկանքը	 և	 2-րդ	 աղբյուրը:	 Հիշեցրեք,	 որ	 դա	
արդյունաբերական	 հեղափոխության	 ժամանակաշրջան	 էր,	 որն	 այդ	 ժամանակ	
ընթանում	 էր	Ռուսական	 կայսրությունում	 և	 իր	 մեջ	 ներառել	 էր	 նաև	Անդրկովկասը:	
Ներքին	 այրման	 շարժիչի	 հայտնագործումը	 ամբողջ	 աշխարհում	 սուր	 կերպով	
առաջադրեց	 նավթի	 հանդեպ	 պահանջարկը:	 Ընդգծեք,	 որ	 ХХ	 դարի	 սկզբին	 Բաքվի	
շրջանի	վրա	էր	ընկնում	համաշխարհային	նավթի	գրեթե	կեսը:	

3-րդ	 աղբյուրի	 վրա	 աշխատելիս,	 ուղղորդող	 հարցերով	 սովորողների	
ուշադրությունը	 հրավիրեք	 բնակչության	 կառուցվածքի	 «մյուսները»	 գրառման	 վրա	 և	
նրանց	վերաբերմունքը	տեղացի	ժողովուրդների	հանդեպ:	

4-րդ	հարցի	պատասխանի	ժամանակ	ընդգծեք	ներգաղթյալների	հաշվին	բնակչության	
թվաքանակի	աճը:	«Մյուսներն»	արդեն	9%	տոկոսի	փոխարեն	կազմում	էին	67%	:	Օգնեք	
սովորողներին	 գտնել	 թուրքալեզու	 և	 իրանալեզու	 բնակչության	 առաջին	 աղյուսակը	
երկրորդի	 վրա՝	 Կազանի	 թաթարներ,	 պարսիկներ	 և	 Անդրկովկասյան	 թաթարներ	 և	
հարցրեք՝	երկրորդ	աղյուսակում	արդյո՞ք	բոլորն	են	համարվում	տեղացիներ:	

7-րդ	հարցին	պատասխանելիս,	սովորողների	ուշադրությունը	դարձրեք	այն	բանի	
վրա,	որ	Բաքվի	հին	շրջանները	բնակեցվել	են	տեղական	բնակչությամբ,	իսկ	հյուսիսն	
ու	 արդյունաբերական	 կենտրոնը՝	 ներգաղթի	առաջին	 ալիքի	 արդյունքն	 էր.	 Երկրորդ	
ալիքը	և	 օտարերկրյա	կապիտալի	մուտքով	արդեն	ստեղծվեցին	խառը	 բնակչությամբ	
շրջաններ:

Առաջարկվող	պատասխանները.
Նավթային բումի դրական կողմերը.	 Բնակչության	 թվաքանակի	 ավելացում,	

նրա	բազմազգ	բնույթը,	օտարերկրյա	կապիտալի	հոսք,	ընդհանուր	տնտեսության	մեջ	
նավթարդյունաբերության	զարգացումը:

Նավթային բումի բացասական գծերը.	Բաքվի	նավթը	հիմնականում	հայտնվում	է	
օտարերկրացիների	ձեռքում:

Հարցախումբ 2: 
8-րդ	հարցի	վրա	աշխատելիս	սովորողներին	կարելի	է	հարցնել՝	ինչպե՞ս	են	քաղաքի	

նախագծի	վրա	արտաքնապես	տարբերվում	միմյանցից	հին	և	նոր	Բաքվի	թաղամասերը	
(աղբյուր),	(կանոնակարգված	նախագիծ,	ուղիղ	փողոցներ):

Ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 եվրոպական	 տների,	 կյանքի	 ոճի	 և	 ժամանակակից	
պայմանների,	 փոխադրամիջոցների	 և	 այլնի	 հայտնվելը	 նպաստեցին	 Բաքվի	
եվրոպականացմանը	 և	 որ	 այն	 եկամուտները,	 որոնք	 ստացվում	 էին	 Բաքվի	 նավթի	
վաճառքից,	գնում	էին	ոչ	միայն	նավթարդյունաբերողների	գրպանները,	այլև	ծախսվում	
էին	քաղաքի	բարօրության	նպատակով.	քաղաքաշինության,	տնտեսության,	մշակույթի,	
կրթության,	աշխատավորների	կյանքի	բարելավում	և	այլն	(աղբյուր	11):	

6–10,	 12–13	 (հարց	 14)	 աղբյուրների	 վրա	 աշխատելիս՝	 ուշադրություն	 դարձրեք	
արևմտյան	 քաղաքակրթության	 տարրերի	 վրա.	 նոր	 շրջանների	 նախագծում,	
ուղղահայաց	 փողոցներ	 (աղբյուր	 6),	 եվրոպական	 բնակելի	 շենքեր	 և	 գրասենյակներ	
(աղբյուր	7),	դպրոցներ,	հիվանդանոցներ,	գրադարաններ,	քանդակազարդ	զբոսայգիներ	
(աղբյուրներ	 9,	 10),	 նոր	 փոխադրամիջոցներ՝	 երկաթուղի,	 ձիակառք,	 օմնիբուս,	
ավտոմեքենա	 (աղբյուրներ	 8,	 12;	 հարց	 12),	 նոր	 կենսակերպ՝	 պարահանդեսներ,	
զբոսանքներ,	համերգներ,	հրավառություններ,	ամանորյա	տոնածառեր	և	այլն:	Հիշեցրեք,	
որ	զբոսայգիներում	կանաչապատման	համար	Բաքվում	բնական	պաշարներ	չկային	(2-
րդ	հարցախմբի	պատմական	տեղեկանք)	 և	 որ	դրա	համար	անհրաժեշտ	 էին	հատուկ	
ջանքեր	ու	միջոցներ,	որոնք	ներդրվում	էին	հարուստ	նավթարդյունաբերողների	կողմից:	
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13-րդ	 աղբյուրի	 վրա	 աշխատելիս՝	 սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	
եվրոպական	 հագուստով	 մարդկանց,	 արտասահմանյան	 արդյունաբերական	
արտադրության	 բազմազան	 ապրանքների	 վրա,	 որոնք	 բավականին	 են	 լավ	 երևում	
առևտրական	սեղանիկներին:

Կարող	եք	տալ	նաև	լրացուցիչ	հարցեր.	ովքե՞ր	էին	այդ	մարդիկ:	Ի՞նչով	է	տարբերվում	
այդ	 խանութը	 արևելյան	 շուկայից	 կամ	 սովորական	 խանութից:	 Ի՞նչ	 ապրանքներ	 են	
երևում	սեղանի	վրա...

Առաջարկվող	պատասխանները.
Նավթային բումի դրական կողմերը.	քաղաքաշինության	զարգացում,	կրթություն,	

առողջապահություն,	մշակույթ,	առօրյա	կյանքի	եվրոպականացում
Նավթային բումի բացասական գծերը.	Աշխատավորների	 կուտակում,	 կյանքի	 և	

աշխատանքի	ծանր	պայմաններ,	էկոլոգիական	հիմնախնդիրներ	(աղբյուր	11):	

Հարցախումբ 3: 
13-րդ	 հարցի	 վրա	 աշխատելիս	 ուշադրություն	 դարձրեք	 «Նոբել	 եղբայրների	

ընկերության»	օտարերկրացի	առանձին	ծառայողների	բարեգործական	գործունեության	
վրա,	որ	ընկերությունը	դպրոց	է	հիմնել	Սև	քաղաքում,	որ	այդ	դպրոցի	հոգաբարձուհին՝	
ընկերության	 ծառայողի	 կինը,	 մեծ	 ներդրում	 է	 ունեցել	 Բաքվի	 մշակութային	
կյանքում.	 Ստեղծվում	 է	 ժողովրդական	 սիրողական	 երգչախումբ,	 զբաղվում	 է	 նաև	
աշխատավորների	 շրջանում	 լուսավորչական	 գործունեությամբ,	 կազմակերպում	 է	
առաջին	անվճար	ժողովրդական	ներկայացումը,	որտեղ	զբաղված	էին	արտադրության	
վարպետները,	բանվորներն	ու	ծառայողները,	այսինքն`	փորձում	էր	նրանց	հաղորդակից	
դարձնել	արվեստին:	

Աշխատելով	 13–19-րդ	 աղբյուրների	 վրա,	 ուշադրություն	 դարձրեք	 բարերար-
նավթարդյունաբերողների	 նպատակի	 և	 նրանց	 բարեգործական	 գործունեության	
ծավալների	վրա:	Բաքվի	նավթի	բարօրության	ազդեցությունը	տարածվել	էր	Ռուսական	
կայսրության	տարբեր	քաղաքներում	և	շրջաններում.	այն	զգացվում	է	նույնիսկ	այսօր՝	
Նոբելյան	մրցանակի	տեսքով	(աղբյուր	20):

Նավթային բումի դրական կողմերը.	 Երաժշտական	 և	 թատերական	 կյանքի	
աշխուժացում,	կրթություն	(լուսավորություն),	այդ	թվում՝	իգական	կրթություն,	ներկայիս	
Ադրբեջանի	 տարածքում	 նյութական	 մշակույթի	 հուշարձանների	 պահպանություն	 և	
այլն:

Նավթային բումի բացասական գծերը. Չկա!

Կարող	եք	տալ	նաև	լրացուցիչ	հարցեր.
Ու՞ր էին գնում Բաքվի նավթից ստացված եկամուտները:
Ինչպե՞ս ազդեց Բաքվի նավթահանքերի զարգացումը առօրյա մշակույթի վրա:
Ի՞նչն էր, ըստ Ձեզ, առաջին հերթին հետաքրքրում նավթարդյունաբերող-

բարերարներին. իր ժողովրդի մշակույթի զարգացման համար ֆինանսական 
օգնությունը, մշակույթի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը՝ 
բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչների համար, թե՞ այդ ամենը կատարում էին 
սեփական հարստացման նպատակով: Փորձեք նրանց առաջարկել՝ ի՞նչ պատճառներ 
էին դրդում նավթային միլիոնատերերին՝ բարեգործություն կատարելու համար:
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Ադրբեջանական կինը ընտանիքում և 
հասարակությունում 20-րդ դարի սկզբին 

(ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի նյութերի)

 X Ի՞նչն էր նոր Ադրբեջանում կնոջ հանդեպ վերաբերմունքում  
20-րդ դարի սկզբին

Սովորողների տարիքը 14–16 տարեկան

Մոդուլի 
ուսումնասիրման համար 
անհրաժեշտ ժամանակը 45 / 90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ակնառու աղբյուրների օգնությամբ բացահայտել, թե 
ինչպիսի՞ն էր ադրբեջանցի կնոջ վիճակը 20-րդ դարի 
սկզբին, ի՞նչ փոփոխություններ և ինչու՞ էին տեղի ունենում 
այդ վիճակում: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Алиева	Л.	Семейно-бытовое	положение	азербайджанских	женщин	 
в	начале	ХХ	века.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.nplg.gov.ge/
gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00–1----0–10-0-
--0---0direct–10---4-------0–1l-–11-ka-50---20-help---00-3–1-00-0-
0–11–1-0utfZz-8–10&a=d&c=period&cl=CL4.12&d=HASH6e53a25e41
7748bfc5d246.3.1#HASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1	

2. Казымова	Ф.	Р.	Журнал	«Молла	Насреддин»	и	восточная	печать	
//	Филологические	науки	в	России	и	за	рубежом:	материалы	
международной	научной	конференции	(г.	Санкт-Петербург,	
февраль	2012	г.).	—	СПб.:	Реноме,	2012.	—	С.	21–24.

3. [Էլեկտրոնային	ռեսուրսներ].	Джалил	Мамедкулизаде.	
Հասանելիությունը՝.	http://www.azerigallery.com/literatura/dzhalil-
mamedkulizade.html

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կիմանան, թե ի՞նչ վիճակում էր ադրբեջանցի կինը 20-րդ 
դարի սկզբին: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա վերլուծել այն փոփոխությունները, որոնք 
տեղի են ունեցել ադրբեջանցի կնոջ վիճակում 20-րդ դարի 
սկզբին:

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան բացահայտել ադրբեջանցի կնոջ վիճակում 
տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառներն ու 
համեմատություններ անցկացնել նրա ներկա վիճակի հետ: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Ծանոթացեք Ալիևայի հոդվածին (տես՝ 
Առաջարկություններ լրացուցիչ տեղեկատվություն 
ստանալու համար), որպեսզի ծանոթ լինեք պատմական 
նյութերի հետ; տպեք մոդուլի անհրաժեշտ քանակով 
օրինակներ (ծաղրանկարները կարելի է ցույց տալ 
էկրանին, տպելով միայն տեքստային ֆայլերը): 
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Ընդհանուր նկատառումներ 

Մոդուլի	ուսումնասիրության	համար	անհրաժեշտ	ժամանակը	կարող	է	տատանվել՝	
կախված	սովորողների,	այնպիսի	բարդ	աղբյուրի	հետ	աշխատելու	պատրաստվածության	
հետ,	ինչպիսին	ծաղրանկարն	է:	Ներկայացնում	ենք	ժամանակի	պլանավորման	երկու	
տարբերակ:	Սովորողները	դասի	ընթացքում	կարող	են	աշխատել	ինչպես	անհատապես,	
այնպես	էլ	խմբերով	(ուսուցչի	որոշմամբ):	

Քայլ  1  (5/2 րոպե)

Մինչև	 դասը	 սկսելը	 սովորողների	 հետ	 քննարկեք	 ծաղրանկար	 հասկացությունը:	
Հարկավոր	 է	 նշել,	 որ	 ժանրի	 առանձնահատկություններով	 պայմանավորված,	
ծաղրանկարը	չափազանցված,	արտահայտված	ու	միտումնավոր	սրված	է	ներկայացնում	
տիպական	գծերն	ու	երևույթները,	և	նաև	դա	է	պայմանավորում	ծաղրանկարը	որպես	
պատմական	սկզբնաղբյուր	օգտագործելու	իրողությունը:	

Աշխատանք Աղբյուր 1-ի հետ.	 Հիմնական	 խնդիրն	 է	 սովորողներին	 բացատրել,	
որ	 ծաղրանկարը	 բարձրացնում	 է	 մուսուլման	 կնոջ	 վիճակի	 հիմնախնդիրը,	 որ	
նա	 չուներ	 լիարժեք	 իրավունքներ,	 ինչպես	 նաև	 ներկայացնում	 է	 ազատական	
գաղափարախոսությունների	մոտեցումները:	

Քայլ  2  Աշխատանք 2–4 աղբյուրների և պատմական տեղեկանքի հետ (15/8–10 րոպե)

ЦՆպատակն	 է	 բոլոր	 սովորողների	 համար	 պարզ	 դարձնել	 ՛՛Մոլլա	 Նասրեդդին՛՛	
հանդեսի	առաջացման	պատճառներն	ու	այն	նպատակները,	որ	իրենց	առաջ	դրել	էին	
հանդեսի	հիմնադիրները:	Անհրաժեշտության	դեպքում	ուսուցիչը	կարող	է	ներկայացնել	
հասարակության	արդիականացման,	եվրոպական	աշխարհի	հետ	կապերի	ընդլայնման,	
արևելյան	 հասարակությունների	 մտավորականության	 միջավայրում	 ազատական	
արժեքների	տարածման	հիմնախնդիրները:	

Հարց 3-ի պատասխանի հնարավոր տարբերակներ.
—	Գոյություն	ունեցող	հետամնաց	կարգերի	քննադատություն,
—	 Պայքար	 արևելյան	 հասարակության	 առաջընթացի,	 կրթության	 և	 գիտության	

համար,	
—	Կովկասի	տարբեր	ժողովուրդների	առաջընթացին	նպաստելու	փորձեր:

2–4	 Հարցախմբերի	 հետ	 աշխատելու	 ընթացքում	 նպատակահարմար	 է	 կիրառել	
աղյուսակները	աստիճանաբար	լրացնելու	մեթոդը:	Աղյուսակը	սովորողները	կարող	են	
լրացնել	իրենց	տետրերում,	աղբյուրների	հետ	աշխատանքի	և	դրանք	քննարկումների	
ընթացքում	 կամ	 գրատախտակին,	 սովորողների	 պատասխաններին	 զուգահեռ:	
Երրորդ	 (աջ)	 սյունակը	 քննարկվում	 և	 լրացվում	 է	 դասարանում:	 Ուսուցիչը,	 ելնելով	
տարածաշրջանի	իրավիճակից,	սովորողների	ընտանեկան	վիճակից	և	այլ	գործոններից,	
ինքն	 է	 որոշում	 կոնկրետ	 խնդիրների	 քննարկման	 նպատակահարմարությունը:	
Ժամանակակից	կնոջ	իրավունքներին	վերաբերող	սյունակը	 լրացնելիս	անհրաժեշտ	է	
դրանք	համեմատել	առաջին	երկու	սյունակների	գրառումների	հետ:

Մուսուլման կնոջ վիճակը

20-րդ դարի սկզբին 
մուսուլման կնոջ 

վիճակում կատարվող 
փոփոխությունները

Ժամանակակից կնոջ 
իրավունքները
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Ադրբեջանական	կինը	ընտանիքում	և	հասարակությունում	20-րդ	դարի	սկզբին	

Քայլ  3  Աշխատանք հարցախումբ 2-ի հետ (20/10 րոպե)

Աղբյուր	5-ի	հետ	աշխատանքի	ընթացքում	սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	
այն	փաստին,	որ	մուսուլման	քույրերը	իրենց	սեփական	տունը	համեմատում	են	բանտի	
հետ	և	 բանտարկյալի	 կյանքը	 նրանց	ավելի	 գրավիչ	 է	թվում:	 6	 և	 7	Աղբյուրները	 ցույց	
են	 տալիս	 եվրոպական	 ոճի	 տներ:	 Դրանք	 պատկանում	 են	 հասարակության	 ավելի	
ունևոր	 և	 կրթված	 հատվածներին,	 արդեն	 ունեն	 լուսավոր	 պատուհաններ,	 սակայն,	
միևնույն	է,	կնոջն	արգելվում	է	նայել	դրանցից:	Հարկավոր	է	սովորողներին	բացատրել,	
որ	20-րդ	դարի	սկզբին	 ՛՛դավաճանություն՛՛	հասկացությունը	 չուներ	այն	իմաստն,	ինչ	
այսօր:	Մուսուլմանական	ավանդույթում	դավաճանություն	է	համարվում	նույնիսկ	այլ	
տղամարդու	նայելը:	

Հարցախումբ 2-ի հնարավոր պատասխանների օրինակներ
 f Կնոջն	արգելված	են	շփումներն	արտաքին	աշխարհի	հետ,	նա	փակված	է	տանը;
 f Կինը	 չունի	 ամուսին	 ընտրելու	 իրավունք,	 նրան	 կարող	 են	 ամուսնացնել	 իր	
կամքին	հակառակ;

 f նրա	կարգավիճակը	որոշվում	է	կրոնական	կարգերով;	
 f կինը	 ծնողների	 կամ	 ամուսնու	 իշխանության	 ներքո	 է,	 որոնք	 կարող	 են	
արհամարհել	նրան;	

 f կինը	զբաղվում	է	ընտանիքով	ու	տնտեսությամբ;	
 f կինն	ամուսնու	համար	անվճար	աշխատուժ	է,	ով	ապահովում	է	նրա	կենցաղը;	
 f կնոջ	կյանքը	սահմանափակվում	է	ընտանիքով,	տնտեսությամբ	ու	երեխաներով;	
 f կինը	չունի	եկամտի	որևէ	անձնական,	ինքնուրույն	աղբյուր,	նա	չի	աշխատում,	
ինչը	նրան	ավելի	կախված	է	դարձնում	ամուսնուց;	

 f Արական	սեռի	երեխաները	տանն	ավելի	բարձր	դիրք	են	գրավում,	քան	կինը;	
 f Կինն	անգրագետ	է:

Քայլ  4  Աշխատանք Հարցախումբ 3-ի հետ (20/10 րոպե)

Սովորողները	 զույգերով	 կամ	 ինքնուրույն	 աշխատում	 են	 12–15	 հարցերի	 հետ,	
պատրաստելով	նաև	Հարց	16-ի	պատասխանը	(իմաստ	ունի	բանալի-բառերը	դուրս	գրել	
տետրերում).

Հարց 16-ին հնարավոր պատասխանների օրինակներ
 f Հասարակության	 ունևոր	 հատվածի	 ընտանիքներում	 կինը	 մասնակցում	 է	
հյուրերի	ընդունելությանը,	այդ	թվում՝	ոչ	մուսուլման	տղամարդկանց;	

 f Երբ	մուսուլմանները	նրան	չեն	տեսնում,	ունևոր	ընտանիքի	կինը	կարող	է	կրել	
եվրոպական	տիպի	հագուստ;	

 f Ունևոր	ընտանիքի	կինը	կարող	է	մեկնել	արտասահման,	որտեղ	նա	եվրոպացի	
կնոջ	կենսակերպ	է	վարում;	

 f Կարող	է	քայլել	ամուսնու	կողքից,	այլ	ոչ	նրանից	ետ	(այստեղ	կարելի	է	ավելացնել	
այդ	իրավունքի	բացակայությունը	առաջին	սյունակում);

 f Որոշ	 կանայք	ամուսինների	 հետ	 հյուր	 են	 գնում	 նաև	 Հարավային	 Կովկասում	
(Աղբյուր	13)	/	հասարակության	մեջ	դուրս	գալը	ամուսնու	վերահսկողությամբ;

 f Տղամարդու՝	կնոջ	հանդեպ	վերաբերմունքի	փոփոխություններ:
Աղբյուր	 14-ի	 հետ	 աշխատանքի	 ընթացքում	 անհրաժեշտ	 է	 սովորողների	

գիտակցությանը	հասցնել	այն,	որ	կրթված	մուսուլման	տղամարդիկ	արդեն	այն	աստիճան	
են	 ընդունում	 կյանքի	 արևմտյան	 ստանդարտները,	 որ	 պատրաստ	 են	 ամուսնանալ	
ոչ	 մուսուլմանների	 հետ	 և	 ընդունել	 կնոջ	 կարգավիճակի	 ու	 դրության	 եվրոպական	
ստանդարտները	ևս:	Մյուս	կողմից՝	մուսուլմանական	ընտանիքներում	՛՛եվրոպական՛՛	
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իրավունքներով	 ու	 մենթալիտետով	 կնոջ	 առկայությունը	 չէր	 կարող	 չնպաստել	 կնոջ	
դերի	 ու	 կարգավիճակի	 վերաբերյալ	ավանդական	պատկերացումների	փլուզմանն	 ու	
որպես	օրինակ	չծառայել	մուսուլման	կանանց	համար:	Դա,	արդյունաբերականացման	
ու	 արդիականացման	 շարունակվող	 գործընթացներին	 զուգահեռ,	 նշանակում	 էր	
հասարակությունում	կնոջ	վիճակի	հետագա	փոխակերպում:

Քայլ  5  Աշխատանք Հարցախումբ 4-ի հետ (10/5 րոպե)

Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 այն	 փաստի	 վրա,	 որ	 «Մոլլա	
Նասրեդդին»	հանդեսի	հեղինակների	համար	մշակույթը	խորհրդանշում	են	արևմտյան	
քաղաքակրթության	նվաճումները,	որոնց	հետ	է	նույնացվում	նաև	կնոջ	ազատությունը:	

Լրացրեք աղյուսակի երկրորդ սյունակը (հնարավոր պատասխաններ).
 f Հայտնվում	են	գրագետ	կանայք	(եթե	թերթ	են	առնում,	ուրեմն	կարող	են	կարդալ);
 f Ի	հայտ	են	գալիս	կրթության	հնարավորություններ	(Աղբյուր	16):	

Հարց	 24-ի	 հետ	 աշխատելիս	 ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 կրթությունն	
ու	 գրագիտությունը	 անխուսափելիորեն	 ծանոթացնում	 էին	 եվրոպական	
քաղաքակրթության	 նվաճումներին	 ու	 արժեքներին,	 դպրոց	 հաճախելը	 կնոջ	 համար	
նշանակում	էր	ընտանեկան	փակ	շրջանակից	դուրս	գալ	և	այլն:	Բացի	դրանից,	կրթված	
կինն	 իրեն	 այլ	 կերպ	 է	 դիրքավորում	 ընտանիքում,	 հասարակությունում,	 սեփական	
իրավունքները	պաշտպանելու	ավելի	մեծ	հնարավորություններ	ունի:	

Քայլ  6  Աշխատանք ամփոփիչ հարցի հետ (20/8 րոպե)

Ինչո՞վ	 էր	 բնութագրվում	 կնոջ	 վիճակը	 արևելյան	 հասարակություններում	 20-րդ	
դարի	սկզբին	և	ինչ	փոփոխություններ	էին	նրանում	կատարվում:	Եթե	դասի	ավարտին	
ժամանակ	է	մնացել	ու	վիճակը	դասարանում	թույլ	է	տալիս	դա	անել,	կարելի	է	անցկացնել	
XX	դարի	սկզբին	և	ժամանակակից	կնոջ	դրության	համեմատություններ:	
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Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի երկրի 
պատմության մեջ 

(տեղական գավառագիտական թանգարանի 
ցուցանմուշների օրինակով)

 X Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում  
տարբեր մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը

Սովորողների տարիքը 13–16 տարեկան

Դասարանում մոդուլի 
ուսումնասիրման համար 
անհրաժեշտ ժամանակը

45 րոպե

 f  Դասի նպատակը Գավառագիտական թանգարանի ցուցանմուշներից բխող 
աղբյուրների հիման վրա ցույց տալ հայրենի երկրամասի 
ազգագրության և մշակույթի ուսումնասիրության 
անհրաժեշտությունը և ձևավորել թեմաներ և պատմության 
դասերի ընթացում այդ ցուցանմուշներն օգտագործելու 
հմտություններ:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Коворул	молдовенеск.	—	Кишинэу,	1985.
2. Шарануца	С.	Н.	Молдавский	народный	орнамент.	—	Кишинев,	

«Тимпул»,1984.
3. Moлдавский	национальный	костюм	—	Кишинев	«Тимпул»,1985.	
4. [Էլեկտրոնային	աղբյուր]:	«Мы	—	молдаване»	http://www.

moldovenii.md/ru
5. Постолаки	Е.А.,	Молдавское	народное	ткачество	XIX	—	начало	 

XX	вв.	—	Кишинёв,	1987
6. Ռուսական	ազգագրական	թանգարանի	նյութեր:	http://www.

ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie	
7. Տեղական	գավառագիտական	թանգարանի	նյութեր:

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Գիտելիքներ ձեռք կբերեն մոլդովական կենցաղային 
ավանդական մշակույթի առանձնահատկությունների 
մասին և թե ինչպես է այն ներկայացված Մոլդովայի 
հանրապետության Բորոգանի գյուղի պատմության և 
ազգագրության թանգարանում:

 f Սովորողների մեծ մասը Կարող են ներկայացնել մոլդովական ազգայի տարազի, 
բնակարանի և կենցաղային իրերի մի քանի տարբերակիչ 
գծեր, կկարողանան բնորոշել թանգարանի դերը 
հայրենի երկրամասի մշակութային ժառանգության 
պահպանության գործում:

 f Որոշ սովորողներ Կարող են անվանել պատմական աղբյուրների տեսակներ, 
որոնք պատմում եմ հայրենի երկրամասի պատմության 
և ազգային-ավանդական մշակույթի մասին, հայրենի 
երկրամասի պատմության և մշակույթի օրինակների 
վրա կարող են որոշել, թե ինչպես է երևում հարևան 
ժողովուրդների մշակույթի հետ փոխկապակցվածությունը:
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Ընդհանուր դիտողություններ.

Ներկա	մոդուլը	իրենից	ներկայացնում	է	տեղական	գավառագիտական	թանգարանի	
միջոցների	 օգտագործման	 օրինակ՝	 ազգային-ավանդական	 մշակույթի	 և	 նրա	
առանձնահատկությունների,	 ինչպես	 նաև	 ազգային	 տարազի,	 գորգագործության,	
բնակարանի	 և	 կենցաղային	 իրերի	 օրինակների	 վրա	 մշակույթների	 երկխոսության	
ուսումնասիրության	համար:	

Բորոգանի	 գյուղի	 պատմության	 և	 ազգագրության	 թանգարանը,	 ինչպես	 և	
յուրաքանչյուր	 գավառագիտական	 թանգարան,	 ուշագրավ	 ճանաչողական	 միջոց	 է՝	
հայրենի	 երկրի	 և	 տեղական	 պատմության	 մասին	 գիտելիքների	 խորացման	 համար:	
Թանգարանային	ցուցանմուշների	և	ցուցադրությունների	հետ	աշխատանքը	ծառայում	է	
որպես	գավառագիտական	փնտրման	աշխատանքների,	ինչպես	նաև	հայրենի	երկրամասի	
նյութական	 և	 սոցիալական	 մշակույթի	 պատմական	 աղբյուրների	 բնորոշման	 և	
դասակարգման	կարևոր	տարր:	Ներկայացված	մոդուլի	միջոցով	գավառագիտական	կամ	
ազգագրական	ցանկացած	թանգարանների	ցուցանմուշների	օգտագործմամբ	կարելի	է	
կազմակերպել	հայրենի	երկրամասի	մշակույթի	և	պատմության	ուսումնասիրությունը:

Մոդուլի	 հանգուցային՝ Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի 
մեջ երևում տարբեր մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը	 հարցին	
պատասխանելու	համար	անհրաժեշտ	է,	որ	սովորողները	տիրապետեն	հայրենի	երկրի	
բնակչության	ազգային	կազմի	մասին	տեղեկատվությանը,	այցելեն	թանգարան՝	ուսուցչի	
կողմից	հանձնարարված	որոշակի	հարցերով:	Այդպիսի	պարապմունքի	իրականացման	
կարևոր	 և	 լրացուցիչ	 տարր	 կարող	 է	 լինել	 ազգային	 տարազի,	 մետաքսագործական	
ավանդույթների	 (գորգեր,	 գործվածքներ),	 ավանդական	 բնակարանի	 կահավորման,	
տնային	 սպասքի	 տարրերի	 և	 աշխատանքային	 գործիքների	 մասին	 նախնական	
հպանցիկ	ուսումնասիրությունը:

Քայլ  1  Պարապմունքի սկիզբը (5–10 րոպե)

Տվեք	սովորողներին	1,	2-րդ	հարցերը:	
Սովորողների	 պատասխանների	 մեջ	 խթանեք	 նրանց	 մեջ	 ազգագրական	

թանգարանների,	 ժողովրդական	 ճարտարապետության	 և	 կենցաղի,	 ժողովրդական	
արհեստների,	ժողովրդական	տարազի,	ժողովրդական	գործվածքի,	գավառագիտական	
թանգարանների	 և	 ընդհանրապես,	 թանգարանների	 հանդեպ	 հետաքրքրությունը,	
որոնք	 նվիրված	 են	 մշակույթի	 նշանավոր	 գործիչների	 կյանքին	 ու	 գործունեությանը	
և	 այլն:	 Ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 ընդհանուր	 զրույցի	 ընթացքում	 շեշտեք,	 որ	
թանգարանները	 տարբերվում	 են	 նրանով,	 թե	 անցյալի	 ո՞ր	 բնագավառն	 են	 դրանք	
պահպանում	և	ցուցադրում	և	որ	թանգարանները	պահպանում	են	նյութական	մշակույթի	

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Այցելություն տեղի գավառագիտական կամ 
ազգագրության թանգարան: Առաջադրված հիմնահարցին 
ծանոթանալ առանձին ցուցանմուշների կամ նրանց 
մասին եղած տեղեկատվության միջոցով: Հարցեր 
ցուցանմուշների ուսումնասիրության համար.
— Ասեք, խնդրեմ, ի՞նչ բաժիններ կան թանգարանում:
— Պակաս կամ հիմնավոր ձևով գյուղի ո՞ր 
ժամանակաշրջաններն են ներկայացված թանգարանում: 
Ի՞նչու:
— Ի՞նչ ցուցանմուշներ են ներկայացված թանգարանում:
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Մշակույթի	բազմազանությունը	հայրենի	երկրի	պատմության	մեջ

առարկաները,	որոնք	ուղղակի	կամ	անուղղակի	պատմում	են	հասարակական	կյանքի	
բոլոր	ոլորտների	մասին:

Քննարկելով	 այն	 հարցը,	 թե	 ինչ	 է	 հայրենի	 երկրի	 պատմությունը,	 ուշադրություն	
դարձրեք,	 որ	 երկրագիտությունը	 պատմական	 գիտության	 առանձին	 բաժին	 է,	 որը	
պատմում	 է	 առանձին	 մարդկանց	 և	 իրադարձությունների	 մասին,	 որոնք	 կապված	 են	
աշխարհագրական	ոչ	մեծ	տարածքի	հետ.	դա	քաղաքն	է,	գյուղը,	վարչական	կամ	պատմա-
աշխարհագրական	շրջանները:	Սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	նաև	այն	բանի	
վրա,	որ	հայրենի	երկրի	ուսումնասիրության	ընթացքում	նրանք	օգտագործեն	պատմական	
աղբյուրների	բոլոր	ձևերը՝,	ներառյալ`	բանավոր,	նյութական,	գրավոր	և	այլն:

Քայլ  2  Մոդուլի նյութերի ուսումնասիրություն (25 րոպե)

Մոդուլի	 նյութերի	 ուսումնասիրությունը	 կարող	 է	 ընթանալ	 երկու	 մեթոդներով.	
հարցախմբերի	հետևողական,	անընդհատ	ուսումնասիրումը՝	համաձայն	առաջադրված	
հարցերի	կամ	հարցախմբի	նյութերի	խմբակային	ուսումնասիրության	մեթոդը:

Խմբակային	 աշխատանքի	 օգտագործման	 համար	 ստեղծեք	 երեք	 խմբեր	 և	
առաջարկեք	 նրանց	 զուգահեռաբար	 ուսումնասիրել	 1,	 2,	 3,	 հարցախմբի	 նյութերը՝	
համաձայն	յուրաքանչյուր	հարցախմբի	ներսում	եղած	հարցերի	և	աղբյուրների:

Խումբ 1	—	Մոլդովայի	ազգային	տարազը
Խումբ 2	—	Մոլդովական	գորգագործությունը
Խումբ 3	—	Մոլդովական	ավանդական	բնակարանը	և	տնային	սպասքը:
Աշակերտների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 տեղեկատվական	 տեղեկանքի	

բովանդակության	 վրա:	 Հաշվի	 առեք,	 որ	 1	 և	 2-րդ	 տեղեկատվական	 տեղեկանքները	
վերաբերում	են	ողջ	մոդուլին,	իսկ	№	3	և	4	–ը՝	առանձին	հարցախմբերին	միայն:

Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 տեղացի	 բնակիչների	 հետ	 պատմություններին,	
նրանց	 հետ	 հարցազրույցների	 առանձին	 հատվածներին,	 որոնք	 վերաբերում	 են	
անցյալի	 ժողովրդական	 կենցաղի	 այս	 կամ	 այն	 բնագավառին	 և	 որոնք	 պահպանել	
են	 իրենց	 նշանակությունը	 ժամանակակից	 մշակույթի	 համար:	 Մոդուլի	 նյութերի	
ուսումնասիրության	 ընթացքում	 առանձնակի	 հետևեք	 տեսողական	 աղբյուրներին՝	
տեղական	թանգարանների	ցուցանմուշների	լուսանկարներին:	Նրանք	ծառայում	են	ոչ	
միայն	 տեքստային	 աղբյուրների	 տեղեկատվության	 իլյուստրացիոն	 աղբյուրներ,	 այլև	
ինքնին	պատկերացում	են	տալիս	Մոլդովայի	հարավի	և	Բորոգանի	գյուղի	ժողովրդական	
մշակույթի	այս	կամ	այն	բնագավառի	մասին:

Խնդրեք	 նրանց,	 որ	 հարցախմբերի	 աղբյուրների	 ուսումնասիրությունից	 հետո	
լրացնեն	ընդհանուր	աղյուսակը,	որը	փակցված	է	գրատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	վրա:

Մոլդովայի ազգային մշակույթի 
առանձնահատուկ տարրերը

Այլ ժողովուրդների մշակույթի 
տարրերից ընդօրինակումը:

Քայլ  3  Արդյունքների ամփոփում (13–15 րոպե)

Խնդրեք	 խմբերի	 ներկայացուցիչներին	 ներկայացնել	 աղյուսակի	 իրենց	 մասը	 և	
հիմնավորել	իրենց	կարծիքը՝	հենվելով	հարցախմբի	աղբյուրների	վրա:	Խնդրեք	նրանց	
նաև	 որոշել,	 թե	 ի՞նչ	 նշանակություն	 ունի	 բնակիչների	 ազգային	 բազմազանությունը	
տվյալ	վայրի	մշակութային	համագործակցության	գործում:

Անցկացրեք	հանգուցային	հարցի	ընդհանուր	քննարկում:
Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում տարբեր 

մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը:
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Լիպովանները. անցյալի և ներկայի միջև

 X Ի՞նչ չափով և ինչու՞է մեր օրերում պահպանվում  
լիպովանների մշակույթը 

Սովորողների տարիքը 15–16 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցույց տալ լիպովանների հնադավան մշակույթի 
յուրահատկություններն ու արժևորել նրա դերը 
ժամանակակից հասարակության բազմազանության 
գործում: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Смилянская	Е.	Б.,	Денисов	Н.	Г.	Старообрядчество	Бессарабии:	
книжность	и	певческая	культура.	—	М.:	Индрик,	2007.

2. Душакова	Н.	Традиционное	старообрядческое	жилище	Пруто-
днестровского	междуречья	и	левобережного	Поднестровья	(XIX	—	
начало	XXI	в.).	—	Кишинев,	2012.

3. Душакова	Н.	Старообрядцы	Бессарабии	XIX–XX	вв:	особенности	
культурных	традиций,	Материалы	международной	научной	
конференции	«Пруто-Днестровский	регион.	—	Санкт-Петербург,	
2010.	—	С.	93-99.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կկարողանան պատմել լիպովանների և նրան ավանդական 
մշակույթի մասին: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա որոշել այն գործոնները, որոնք նպաստել են 
լիպովանների ավանդական մշակույթի պահպանմանը: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան բացատրել կրոնական ավանդույթների 
նշանակությունը լիպովանների մշակույթի պահպանության 
գործում, որոշել կենսակերպի փոխակերպումների 
պատճառները ժամանակակից փուլում; փաստարկված 
պատասխանել մոդուլի բանալի, հիմնական հարցին: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Խմբային աշխատանքի համար բավարար քանակով 
տպված նյութեր, մեծ թղթեր և մարկերներ Վիենի 
գծապատկերը լրացնելու համար, խմբային աշխատանքի 
համար նախապատրաստված դասասենյակ, տեսողական 
նյութերը ցուցսդրելու հնարավորություն: 
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Լիպովանները.	անցյալի	և	ներկայի	միջև

Ընդհանուր նկատառումներ

Մոդուլը	 վերաբերում	 է	 հնադավանների	 կրոնական	 խմբի	 մշակութային	
ժառանգության	 պահպանմանը՝	 լիպովանների	 օրինակով:	 Մոդուլի	 նյութերը	
հնարավորություն	 են	 տալիս	 բարձրացնել	 ավանդական	 մշակույթի	 պահպանության	
և	 հասարակության	 բաց	 լինելու	 բալանսի	 կարևոր	 հարցը	 փոխակերպումների	
գործընթացում,	ինչպես	նաև	դիտարկել	բազմազանության	կարևորության	խնդիրները:	
Ուսուցչին	անհրաժեշտ	է	նախապես	ծանոթանալ	հնադավանության՝	որպես	կրոնական	
ու	 մշակութային	 երևույթի,	 հնարավոր	 լրացուցիչ	 հարցերին:	 Հարկավոր	 է	 հաշվի	
առնել	 նաև	կրոնական-դավանաբանական	թեմայի	զգայունությունն	ու	այն	դիտարկել	
մշակութային	արժեքների	կտրվածքով:	

Քայլ  1  Դասի սկիզբը (15 րոպե)

Սովորողներին	առաջարկեք	աշխատանք	Բ.	Ի.	Սուրիկովի	«Բոյարուհի	Մորոզովա”	
կտավի	 հետ,	 համաձայն	 հարց	 1–5-ի:	 Հատուկ	 ուշադրություն	 դարձրեք	 հարց	 5-ին:	
Սովորողներին	 առաջարկեք	 ընթերցել	 պատմական	 տեղեկանքը	 կամ	 ներկայացրեք	
տեղեկատվություն	կարճ	դասախոսության	միջոցով:	Ընդգծեք,	որ	հնադավանները	միակ	
կրոնական	փոքրամասնությունը	 չէին,	 որը	 ենթարկվում	 էր	 ճնշումների	 և	 բացահայտ	
հալածանքների,	մասնավորապես,	եվրոպական	Ռեֆորմացիայի	և	հակառեֆորմացիայի	
կրոնական	 պատերազմների	 ընթացքում:	 Որպես	 կանոն,	 կրոնական	 համայնքների	
ներկայացուցիչները,	 որոնք	 հալածվում	 էին	 պաշտոնական	 պետական	 և	 կրոնական	
իշխանությունների	կողմից,	 ընտրում	 էին	արագաղթի	և	հայրենիքից	հեռու	 բնակվելու	
տարբերակը:	Հայտարարեք	թեման	ու	հիմնական,	բանալի	հարցը:

Քայլ  2  Աշխատանք 1, 2, 3 հարցախմբերի նյութերի հետ (20 րոպե)

Ձևավորեք	 փոքր	 խմբեր	 (3	 կամ	 6՝	 1,	 2,	 3	 հարցախմբերին	 համապատասխան):	
Առաջարկեք	 խմբերում	 վերլուծել	 տեղեկատվությունը՝	 համաձայն	 հարցերի:	
Սովորողներին	 նախազգուշացրեք,	 որ	 աշխատանքի	 արդյունքները	 նրանք	 պետք	
է	 ներկայացնեն	 դասարանին,	 որպեսզի	 լինի	 նաև	 Վիենի	 գծապատկերը	 լրացնելու	
հնարավորություն1:	 Անհրաժեշտության	 դեպքում	 սովորողներին	 օգնեք	 վերլուծել	
աղբյուրները	 խմբային	 աշխատանքի	 ընթացքում	 և	 պատասխանել	 առաջարկված	
հարցերին:

Քայլ  3  Աշխատանք Վիենի դիագրամի հետ (25 րոպե) 

Ավանդույթները և նորույթները լիպովանների մշակույթում

1	 Մեթոդի	նկարագրությունը	տես՝	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժնում:	

Ժամանակա- 
կից	մշակույթ	 

և	լիպովանների	 
կենցաղ

ՆՈՐՈՒՅԹՆԵՐԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ



120    

ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՒ ԱՌՕՐՅԱՆ

Յուրաքանչյուր	 խումբ	 դասարանին	 ներկայացնում	 է	 սեփական	 քննարկման	
արդյունքները,	 սեփական	 փաստարկները	 համեմատելով	 մյուսների	 փաստարկների	
հետ:

Քայլ  4  Աշխատանք Հարցախումբ 4-ի նյութերի հետ (20 րոպե)

Բոլոր	 խմբերին	 առաջարկեք	 ծանոթանալ	 13–16	 աղբյուրներին	 ու	 հաջորդաբար	
պատասխանել	20–23	հարցերին,	գծապատկերի	համեմատության	դաշտերը	համալրելով	
նոր	դրույթներով:	

Դասարանի	հետ	քննարկեք	հարց	24-ը:	Սովորողներին	խթանեք,	որպեսզի	գործածեն	
«փոխակերպում»	հասկացությունը:	Քննարկեք	հարցախմբի	անվանումը:	Սովորողներին	
առաջարկեք	տալ	այլընտրանքային	անվանում:	

Քայլ  5  Ամփոփիչ քննարկում (10 րոպե)

Վերադարձեք	 բանալի	 հարցին:	 Լրացնող	 արտահայտությունների	 մեթոդով	
կազմակերպեք	քննարկում:

Դասի	արդյունքները	ամփոփեք	հետևյալ	հարցերի	օգնությամբ.

 f Ինձ	համար	ամենահետաքրքիրը…
 f Ես	կուզեի	ավելի	շատ	իմանալ	….	մասին
 f Ես	մտածում	եմ	այն	մասին,	որ….
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Միջմշակութային ամուսնությունը ХХ–ХХІ դարերում

 X Ինչպե°ս և ինչու° է փոխվել միջմշակութային  
ամուսնությունը ХХ–ХХІ դդ. 

Սովորողների տարիքը 15–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցույց տալ միջմշակութային ամուսնությությունների 
հնարավորությունների ու սահմանափակումների 
ժամանակային փոփոխությունները:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Сергей	Гавров.	Историческое	изменение	институтов	семьи	и	брака.
Семья	как	социокультурный	феномен.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]:	
http://bibliotekar.ru/gavrov-2/index.htm.

2. Зидер	Р.	Социальная	история	семьи	в	Центральной	и	Западной	
Европе	(конец	XVIII–XX	вв.).М.:	Гуманитарный	издательский	центр	
ВЛАДОС,	1997.	—	301	с.

3. О.Васянович.	Міжетнічні	проблеми	при	виборі	подружньої	пари	
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4. Структура	сім’ї.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]:	http://about-ukraine.com/
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5. Ю.М.	Галустян.	Гендерна	взаємодія	в	сучасному	поліетнічному	
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Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կկարողանան բացատրել «միջմշակութային ամուսնություն» 
հասկացությունը, ներկայացնել ընտանիք ստեղծելու վրա 
պետական քաղաքականության և կարծրատիպերի ունեցած 
ազդեցության օրինակներ: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա բացատրել և ներկայացնել ամուսնական 
զուգընկերոջ ընտրության չափանիշներն անցյալում, 
թվել այն պատճառները, որոնք խոչընդոտում են 
միջմշակութային ամուսնությունների կայացմանը: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել միջմշակութային 
հարաբերությունների և պետական քաղաքականության 
դերը՝ ընտանիք կազմելու և ամուսնական զուգընկերոջ 
ընտրության հարցում: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Սկզբի համար նախապատրաստեք 1, 2 և 3 աղբյուրները՝ 
հնարավորության սահմաններում էկրանին պատկերելով 
2 և 3 նկարները, տպեք 4–6 աղբյուրները զույգերով 
աշխատելու, իսկ 7–12 աղբյուրները մեկական՝ 4 խմբից 
յուրաքանչյուրի համար:
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Քայլ  1  Դասի սկիզբը (20 րոպե)
Սովորողներին	 տրամադրեք	 1,	 2	 նկարները՝	 գունավոր	 տպված	 կամ	 էկրանին	

ցուցադրելով	 և	խնդրեք	պատասխանել	 հարց	 1-ին:	 1	 և	 2	աղբյուրները	 համեմատելիս	
պետք	է	ուշադրություն	դարձնել	նկարների	ֆոնին	և	մթնոլորտին,	ինչպես	նաև	դրանց	
ստեղծման	ժամանակին	(հետաքրքիր	է,	որ	դրանց	միջև	ժամանակային	տարբերությունը	
100	 տարի	 է):	 Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 այն	 հանգամանքի	 վրա,	 որ	
առաջին	նկարում	պատկերված	է	եկեղեցական	պսակադրություն,	իսկ	երկրորդ	նկարում՝	
երկու	 անկախ	 մարդու	 քաղաքացիական	 ամուսնություն:	 Ուշադրություն	 հրավիրեք	
նկարների	 անվանումների	 վրա	 և	 խնդրեք	 բացատրել,	 թե	 ինչպես	 են	 սովորողները	
դրանք	հասկանում,	հատկապես	՛՛անհավասար	ընտանիք՛՛	անվանումը:	՛՛Անհավասար	
ընտանիքը՛՛	ոչ	միայն	տարիքային	մեծ	տարբերությամբ,	այլև	հասարակական	տարբեր	
շերտերի,	տարբեր	մշակույթների	կրողների	միջև	ամուսնությունն	է:	

Նշեք	դասի	թեման	և	բանալի	հարցը:	
Տվեք	հարց	2-ը:	Եթե	սովորողների	մոտ	դժվարություններ	են	առաջանում	«ավանդական	

և	 ժամանակակից	 ընտանիք»	 հասկացությունները	 սահմանելու	 հետ	 կապված,	
առաջարկեք	 նրանց	 ավանդական	 (նահապետական)	 ընտանիքի	 որոշ	 հատկանիշներ.	
կրտսերների	աներկբա	ենթարկում	ավագներին,	կանանց	տնտեսական	կախվածություն	
տղամարդկանցից,	 մեկ	 հարկի	 տակ	 մի	 քանի	 սերունդների	 համատեղ	 կեցություն,	
ընտանիքում	 դերերի	 հստակ	 բաշխվածություն	 և	 այլն:	 Ինչ	 վերաբերվում	 է	 մոդեռն՝	
ժամանակակից	ժողովրդավար	ընտանիքին,	ապա	դրա	բնութագրական	հատկանիշներն	
են	 կնոջ տնտեսական ինքնուրույնությունը, զուգընկերային, ոչ թե ենթակայության 
հարաբերությունները, խնդիրների համատեղ լուծումը և պարտականությունների, այդ 
թվում երեխաների խնամքի հետ կապված բաշխումը, հավասար պատասխանատվությունը 
կենցաղի կազմակերպման և երեխաների դաստիարակության հարցերում, ընտանիքի 
անդամների անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքը և այլն:	

Ընդգծեք	 «խառը	 կամ	 միջմշակութային	 ամուսնությունների»	 հիմնական	
հատկանիշները.	 միջազգային,	 միջռասայական,	 միջդավանաբանական,	
միջմշակութային՝	հիմքում	ունենալով	գյուղ-քաղաք,	գավառական	և	մայրաքաղաքային,	
ավանդական	և	ժամանակակից	մշակույթների	տարբերությունները:

Քայլ  2  (15 րոպե)
Էկրանին	 կամ	 տպված	 վիճակում	 ցույց	 տվեք	 աղբյուր	 3-ը	 և	 քննարկեք	 հարց	

3-ը:	 Գրատախտակին	 կամ	 մեծ	 թղթի	 վրա	 գրեք	 սովորողների	 կողմից	 արված	
առաջարկությունները:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 այն	 արտահայտությունների	 վրա,	
որոնք	 ցույց	 են	 տալիս	 սովորողների	 ընկալումը	 20-րդ	 դարի	 արդիականացման	
դրսևորումների	 մասին.	 միգրացիա,	 ավանդույթների	 ճնշման	 թուլացում,	 ավելի	 լայն	
տնտեսական	 ազատություններ,	 այլ	 սոցիալական	 և	 էթնիկ	 խմբերի	 հետ	 շփումներ	 և	
այլն:	Սովորողներին	հուշեք,	որ	իրական	կյանքում	զուգընկերոջ	ընտրության	հարցում	
նույն	 մշակույթին	 պատկանելու	 հարցը	 ոչ	 միշտ	 է	 որոշիչ	 հանգամանք	 դիտարկվել	
և	 հասարակական	 կյանքում	 փոփոխությունները	 ուղեկցվել	 են	 նաև	 ամուսնական	
նախընտրությունների	հարցում	փոփոխություններով:

Քայլ  3  Աշխատանք հարցախումբ 1-ի հետ (25 րոպե)
Սովորողներին	բաժանեք	զույգերի:	Առաջարկեք	4–6	աղբյուրները	և	խնդրեք	վերլուծել	

ըստ	 4-9	 հարցերի:	 Ընդհանուր	 քննարկման	 արդյունքում	 խնդրեք	 ներկայացնել	 հարց	
10-ի	պատասխանը:	Ընկալման	դյուրացման	համար	կարելի	է	գրատախտակին	կամ	մեծ	
թղթի	վրա	կազմել	աղյուսակ՝	սովորողների	պատասխանների	երկու	սյունակով.

ա) հանգամանքներ, որ ուղեկցում էին 
խառնամուսնությունների կայացմանը 

բ) խոչընդոտներ խառնամուսնությունների 
կայացման համար 
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Միջմշակութային	ամուսնությունը	ХХ–ХХІ	դարերում

Քայլ  4  Աշխատանք հարցախումբ 2-ի հետ (25 րոպե)

Սովորողներին	բաշխեք	4	խմբերում:	Ամեն	խմբի	մասնակիցները	կարդում	են	աղբյուր	
7-ը	և	պատասխանում	հարց	11-ին:	Քննարկումից	հետ	յուրաքանչյուր	խմբին	բաժանեք	
ընտանեկան	 պատմությունների	 մեկական	 դրվագ	 (աղբյուրներ	 8–11):	 Անցկացրեք	
ընդհանուր	 քննարկում	 12–14	 հարցերի	 շուրջ:	 Տեխնիկական	 հնարավորության	
առկայության	դեպքում	ցույց	տվեք	հեռուստատեսային	դրվագ	«շփում	առանց	արգելքների»	
(հասանելիությունը՝	 http://vikka.ck.ua/ua/ne1ws.php?bl=1&pid=6&view=5783:	 Նման	
հնարավորության	 բացակայության	 դեպքում	 խմբերին	 բաժանեք	 աղբյուր	 12-ը	 և	
անցկացրեք	 քննարկում	 ըստ	 հարց	 15-ի:	 Ուշադրություն	 հրավիրեք	 այս	 ընտանիքի	
շփումների	 առանձնահատկության	 վրա՝	 ի	 տարբերություն	 նախորդների:	 Այսպես,	
օրինակ	8–11	աղբյուրներում	ընդհանուր	կենցաղը	և	ընտանեկան	շփումները	կառուցվում	
էին	 (հետ)	 խորհրդային	 մշակույթին	 ընդհանուր	 պատկանելության	 հիման	 վրա:	
Ամուսինների	միջև	ազգային,	 մշակութային	տարբերությունները	կամ	ընդունվում	 էին	
նրանցից	մեկի	կողմից,	կամ	երկուսի	համար	էլ	էական	դեր	չէին	խաղում:	Իվաննայի	և	
Արչիլի	ընտանիքը	ավելի	ակնհայտ	է	փնտրում	ընդհանուր	որոշումներ՝	ամուսիններից	
յուրաքանչյուրի	ազգային	 մշակույթը	պահպանելու	 համար:	 Ուշադրություն	 դարձրեք,	
որ	 ամուսինները	 հանդիպել	 են	 արտասահմանում,	 շփվելով	 անգլերեն	 լեզվով,	
որտեղ	 նրանց	 տարբերությունները	 առավել	 էական	 էին,	 քան	 շփման	 և	 հասկանալու	
հնարավորությունները:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	 ամուսինների	 և	 երեխաների	 միջև	
շփման	լեզվին	ընտանիք	կազմելուց	և	Ուկրաինա	տեղափոխվելուց	հետո:

Բոլոր	ընտանեկան	պատմությունների	համար	ընդհանուր	է	շփման,	ավանդույթների	
պահպանման	և	տարբերությունները	հարգելու	հարցերում	փոխզիջումների	փնտրտուքը:

Քայլ  5  Ամփոփիչ քննարկում (20 րոպե)
Անցկացրեք	ամփոփիչ	քննարկում	սկզբում	4	խմբերում՝	16–17	հարցերի	հիման	վրա:	

Խնդրեք	 ներկայացնել	 պատասխանները	 դասարանին՝	 պատասխանների	 լրացման	
մեթոդով:	 Վերադարձեք	 դասի	 սկզբին,	 հնչեցրեք	 բանալի	 հարցը	 և	 դիմային	 զրույցի	
ընթացքում	իրականացրեք	ընդհանրացնող	քննարկում:

Առաջարկվող տնային աշխատանք

Առաջարկեք	 սովորողներին	անցկացնել	 փոքր	 հետազոտություն	 իրենց	 ծնողների,	
պապիկ,	 տատիկների	 ընտանիքներում	 և	 հնարավորության	 դեպքում	 ավելի	 ավագ	
սերնդի	 շրջանում	 (ընտանեկան	 պատմությունների	 շուրջ):	 Հետազոտության	 համար	
առաջարկեք	պատասխանել	այս	հարցերին.

 f Որտե°ղ,	ե°րբ	և	ի°նչ	հանգամանքներում	է	տեղի	ունեցել	ծանոթությունը	ապագա	
ամուսնական	զուգընկերոջ	հետ:

 f Ի°նչը	որոշիչ	դարձավ	ընտանիք	կազմելու	որոշման	հարցում:	
 f Ինչու°	հենց	այդ	մարդը	ընտրվեց,	որպես	ամուսնական	զուգընկեր:
 f Կային	 արդյո°ք	 մշակութային	 (էթնիկական,	 դավանաբանական,	 սոցիալական	
ծագման,	 կարգավիճակի	 կամ	 այլ)	 տարբերություններ	 ամուսնական	
զուգընկերների	միջև:	

 f Ծնողների,	 ազգականների,	 ընկերների	 կամ	 այլոց	 կողմից	 եղե՞լ	 են	 արդյոք	
արգելքներ	 կամ	 նախասիրություններ	 իրենց	 ամուսնության	 հետ	 կապված	 և	
ինչու°:

Հնարավորության	 դեպքում	 առաջարկեք	 շարունակել	 ուսումնասիրել	 թեման	
արտադասային	ժամերի	հաշվին,	առաջարկեք	ստեղծել	ընտանեկան	պատմությունների	
ալբոմ	լուսանկարների	կամ	այլ	վիզուալ	աղբյուրների	կիրառմամբ,	ընտանիքի,	որպես	
սոցիո-մշակութային	երևույթի,	հետագա	ուսումնասիրության	համար:
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Սահմանային առևտուրն ու ազգամիջյան շփումները

 X Ինչպե՞ս է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրջանում 
իրավիճակի կայունացմանը:

Սովորողների տարիքը 14–17 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցույց տալ սահմանային առևտրի հնարավորությունները 
ազգամիջյան հակամարտության կարգավորման կամ 
զարգացման գործընթացում: Սովորեցնել տեսնել 
պատմական և հասարակական երևույթների դրական ու 
բացասական կողմերը:

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Булгадарян	Н.	Садахло.	Зеркало	и	модель	Южного	Кавказа.	—	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր].	—	Հասանելիություն.	http://hcav.am/
attachments/5d061	sadakhlo[1].pdf.

2. Гусейнова	С.	Азербайджанцы	и	Армяне	в	Грузии:	пространство	
совместного	проживания.	—	Положительные	примеры	из	
истории	сосуществования	народов	стран	Южного	Кавказа.	Статьи	
ученых	—	историков	и	экспертов	из	Азербайджана,	Армении	
и	Грузии	(Ереван,	Армения).	—Ереван,	Антарес.	2009.	—	С.	156.	—	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	—	Հասանելիություն.	http://rus.acgrc.am/	
positive	examples	of	coexistence_russian.pdf

3. Погосян	Анна.	Садахло	как	нейтральная	зона	армяно-
азербайджанских	контактов:	использование	торговли	в	качестве	
средства	для	трансформации	конфликта.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	«Кавказский	выпуск».	—	Հասանելիություն.	http://
caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/

4. Эргнетский	рынок	—	самоубийство	экономики	Грузии?!	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	Иверия,	14ноября	2014	года.	—	
Հասանելիություն.	http://iveria.biz/ 
615--.html

5. Томас	де	Ваал.	Черный	сад.	Веб-сайт	BBC.	—	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	—	Հասանելիություն.	http://news.bbc.co.uk/hi/russian/
in_depth/newsid_4685000/4685199.stm

6. А.	Цуциев.	Атлас	этнополитической	истории	Кавказа	(1774–2004).	—	
М.,	2006.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կծանոթանան սահմանային առևտրի ընթացքում միջէթնիկ 
շփումների փորձին Հարավային Կովկասի օրինակով: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա տեսնել, որ հակամարտությունների լուծումը 
կարող է ավելի հաջող լինել անհատական ու խմբային 
մակարդակներում: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան գիտակցել հասարակական երևույթների 
հակասականությունը սահմանային առևտրի ֆենոմենի 
օրինակով; կկարողանան ստանալ հիմնախնդիրը տարբեր 
դիրքերից դիտարկելու կարողություններ: 
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Սահմանային	առևտուրն	ու	ազգամիջյան	շփումները

Դասի սկիզբը (10 րոպե)

Սովորողներին	առաջարկեք	պատասխանել	1	հարցին,	օգտագործելով	պատմական	
տեղեկանքը,	 քարտեզը	 (Աղբյուր	 1)	 և	 Աղբյուր	 2-ը:	 Խնդրեք	 քարտեզի	 վրա	 գտնել	
տեղեկանքում	հիշատակվող	աշխարհագրական	անվանումները,	որպեսզի	սովորողները	
լավ	պատկերացնեն	շուկաների	աշխարհագրական	դիրքը:

Քայլ  1  «Թշնամու կերպարը» և դրա հաղթահարման հնարավորությունները 
անհատական շփումների ընթացքում (15 րոպե)

Աշխատանք	 ամբողջ	 դասարանում	 2	 և	 3	 հարցերի	 քննարկման	 ուղղությամբ:	
Կարելի	է	սովորողներին	առաջարկել	այդ	հարցերը	սկզբնապես	քննարկել	զույգերում,	
այնուհետև՝	ներկայացնել	դասարանի	առաջ:	

Սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 այն	 իրողությանը,	 որ	 ուրիշի,	 օտարի,	
տվյալ	էթնոսի	համար	վտանգ	ներկայացնողի	կերպարը	կարող	է	փոխվել	կամ	վերանալ	
անհատական	շփումների	ընթացքում,	վերածվելով	ընկերականի:

Քայլ  2  Աշխատանք խմբերում (20 րոպե)

Բաժանեք	խմբային	աշխատանքի	աղբյուրները:	Ուշադրություն	հրավիրեք,	որ	որոշ	
աղբյուրներ	(1–11)	արդեն	կան	սովորողների	մոտ,	քանի	որ	արդեն	գործածվել	են	դասի	
նախընթաց	փուլում:	Հայտնեք,	որ	յուրաքանչյուր	խումբ	ունենալու	է	3	րոպե	աշխատանքի	
արդյունքների	 ներկայացման	 և	 ևս	 2	 րոպե՝	 ընկերների	 հարցերին	 և	 լրացումներին	
անդրադառնալու	համար:	

Խումբ	1	—	Աղբյուր	7,	9,	12–15,	հարցեր	4–6.
Խումբ	2	—	Աղբյուր	7,	9,	12–15,	հարցեր	4–6.
Խումբ	3	—	Աղբյուր	9,	10,	12,	13,	15,	17–19,	հարցեր	7	և	8.
Խումբ	4	—	Աղբյուր	14,	15,	20–22,	հարցեր	9	և	10.
Յուրաքանչյուր	 խումբ	 կատարում	 է	 իր	 հանձնարարությունը,	 մեծ	 թղթի	 վրա	

սղագրելով	 հիմնական	 գաղափարները,	 որոնք	 այնուհետև	 ցուցադրվելու	 են	 խմբային	
աշխատանքի	արդյունքների	բանավոր	ներկայացման	ընթացքում:	

Ուսուցիչը	վերահսկում	 է	խմբային	աշխատանքը,	 մոտենալով	խմբերին	և	 օգնելով	
ուղղորդող	հարցերով:	

Խումբ 1.	 աղբյուրների	 և	 հարցերի	 ուսումնասիրության	 արդյունքում	 կազմում	
է	 այն	 պլյուսների	 ցանկը,	 որը	 սահմանային	 առևտուրը	 բերում	 է	 տարածաշրջանի	
բնակչությանը:

Խումբ 2.	 աղբյուրների	 և	 հարցերի	 ուսումնասիրության	 արդյունքում	 կազմում	
է	 այն	 մինուսների	 ցանկը,	 որը	 սահմանային	 առևտուրը	 բերում	 է	 տարածաշրջանի	
բնակչությանը:

Խումբ 3.	Աղբյուրների	և	հարցերի	ուսումնասիրության	արդյունքում	կազմում	է	այն	
պատճառների	ցանկը,	որոնք	դարձան	իշխանությունների	կողմից	շուկաների	փակման	
պատճառ:	Ուշադրություն	հրավիրեք	այն	իրողությանը,	որ	նման	շուկաներում	ծայրահեղ	

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Աղբյուրների փաթեթներ յուրաքանչյուր խմբի համար 
(տես ըստ քայլերի հրահանգը) կամ մոդուլի տեքստն 
ամբողջությամբ՝ յուրաքանչյուր խմբի համար: 
Ուշադրություն հրավիրեք այն իրողությանը, որ 1–11 
աղբյուրները և պատմական տեղեկանքը անհրաժեշտ են 
ամբողջ դասարանին: 
Մեծ թղթեր, մարկերներ: Խմբային աշխատանքի համար 
նախապատրաստված դասասենյակ: 
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բարդ	է	վերահսկել	հարկերի	և	մաքսատուրքերի	վճարումը,	ինչը	իր	հերթին	հանգեցնում	
է	 բյուջետային	 մուտքերի	 նվազեցմանը,	 իսկ	 այդ	 գումարներն	 անհրաժեշտ	 են	 արդեն	
պետական	տարբեր,	այդ	թվում՝	սոցիալական	ծրագրերի	իրականացման	համար:	Բացի	
այդ,	ներմուծվող	արտադրանքը	կարող	է	լուջ	մրցակից	դառնալ	տեղական	արտադրանքի	
համար,	ստիպելով	զարգացնել	արդյունաբերությունը	սեփական	երկրում:	

Խումբ 4.	 Աղբյուրների	 և	 հարցերի	 ուսումնասիրության	 արդյունքում	 կազմում	 է	
այն	 պատճառների	 ցանկը,	 որոնք,	 այնուամենայնիվ,	 իշխանություններին	 կարող	 էին	
ստիպել	պահել	շուկաները:	Սովորողներին	առաջարկեք	ենթադրել,	թե	ինչպես	կարող	
են	առևտրի	ընթացքում	վաստակած	գումարները	խթանել	ազգային	տնտեսությունների	
զարգացումը:	

Որոշ	հնարավոր	պատասխաններ	Խումբ	4-ի	համար.
—	 բնակչության	 վաստակած	 գումարները	 խթանում	 են	 սպառողական	

պահանջարկը,	 ինչ	 իր	 հերթին	 կխթանի	 արտադրանքի	 թողարկման	 ծավալների	 աճը	
տնտեսության	տարբեր	ճյուղերում;	

—	 շուկայի	 ենթակառուցվածքը	 ստեղծում	 է	 նոր	 աշխատատեղեր	 և	 նոր	
բիզնեսներ	(սրճարաններ,	հյուրանոցներ,	ուղևորա	և	բեռնափոխադրումներ,	բանկային	
փոխանցումներ	լոգիստիկա);

—	 շուկայում	 պահանջարկի	 առկայությունը	 խթանում	 է	 տարածաշրջանում	
շուկայի	 կարիքների	 բավարարման	 նպատակով	արդյունաբերության,	 և,	 հատկապես,	
գյուղատնտեսական	մթերքների	արտադրության	աճը;	

—	 ապրանքների	 էժանությունը	 բնակչությանը	 տալիս	 է	 գումարներ	 խնայելու	
հնարավորություն,	իսկ	խնայված	միջոցները,	իրենց	հերթին,	ծախսվում	են	ապրանքներ	
և	 ծառայություններ	 ձեռք	 բերելու	 վրա,	 ինչը	 խթանում	 է	 երկրում	 տնտեսության	
զարգացումը;	

—	 բիզնեսի	աճը	երկրում	նշանակում	է	նաև	հարկվող	բազայի	աճ,	ինչն	իր	հերթին	
ավելացնում	է	բյուջե	հարկային	մուտքերը:	

Քայլ  3  Խմբային աշխատանքի արդյունքների ներկայացում և քննարկում (25 րոպե)

Խմբերը	գրատախտակին	փակցնում	են	սղագրություններով	թղթերն	ու	ներկայացնում	
սեփական	աշխատանքի	արդյունքները,	մյուս	խմբերի	անդամները	կարող	են	հարցեր	
տալ	և	լրացումներ	կատարել:	

Քայլ  4  Ամփոփիչ քննարկում. «Կարծքիների սանդղակ» մեթոդ1

Սովորողներին	 առաջարկվում	 է	 խմբերում	 քննարկել	 (5	 րոպե)	 և	 փաստարկված	
պատասխանել	հետևյալ	հարցին.	

Որքանո՞վ է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի 
կայունացմանը: 

Գրատախտակին	 գիծ	 գծեք	 և	 սովորողներին	 առաջարկեք	 այդ	 երևակայական	
սանդղակին	նշել	սահմանային	առևտրի	ազդեցությունը	իրավիճակի	կայունացման	վրա2:	
Գծի	վրա	«0»-ի	վրա	կետը	կնշանակի	ազդեցության	բացակայություն,	0-ից	մինչև	«—	100»	
դիրքը՝	բացասական	ազդեցություն,	իսկ	0-ից	մինչև	«	+	100»	դիրքը՝	տարածաշրջանում	
իրավիճակի	վրա	դրական	ազդեցություն:	Սովորողներին	խնդրեք	հիմնավորել,	թե	ինչու՞	
են	ազդեցության	մակարդակը	ցուցող	այդ	կետը	հենց	այդ	տեղում	դնում	սանդղակին:	

–100		 															0	 		+100

1	 Տես	«Ինչպե՞ս	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժինը:	
2	 Հիշեք,	որ	կան	տարածաշրջանի	իրավիճակի	վրա	սահմանային	առևտրի	բացասական	ազդեցության	

մասին	կարծիքներ	նույնպես:
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և նրա ազդեցությունը հասարակության վրա 

 X Ինչպե՞ս է ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան ազդում 
մոլդովական հասարակության վրա:

Սովորողների տարիքը 14–18 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը 90 րոպե

 f  Դասի նպատակը — վերլուծել միգրացիայի պատճառները,
— ցույց տալ, որ աշխատանքային միգրացիան ազդում 
է ժողովրդագրության, ընտանիքի, բարեկեցության և 
մենթալիտետի վրա; 
— ցույց տալ, թե միգրացիան ինչ տեղ է գրավում 
ռեցիպիենտ (ընդունող) և դոնոր պետությունների 
քաղաքականությունում: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Миграция.	[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	«Economics».	—	
Հասանելիություն.	http://dictionary-economics.ru/word/%D0%9C%D
0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.

2. Миграция	в	Молдове:	причины	и	последствия.	Обследование	
рабочей	силы,	национального	статистического	агентства.	—	
Кишинев,	2011.

3. Трудовая	миграция.	Национальное	бюро	статистики.	—	Кишинев,	
2012.

4. Мошняга	Валерий.	Социально-политическое	влияние	трудовой	
миграции	в	Молдове.	Научно-исследовательский	отчет	2012.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կուսումնասիրեն աշխատանքային միգրացիայի 
պատճառներն ու կորոշեն նրա հետևանքները ընտանիքի և 
միջանձնային հարաբերությունների համար:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կվերլուծի, թե ինչպես է ազդում միգրացիան 
միգրանտների, ինչպես նաև հայրենիքում մնացածների 
մենթալիտետի վրա; կկարողանա գնահատել միգրացիայի 
դրական և բացասական հետևանքները: 

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան վերլուծել և գնահատել ռեցիպիենտ 
և դոնոր պետությունների՝ միգրանտների հանդեպ 
քաղաքականության նպատակներն ու մեթոդները: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

Կահույքի վերադասավորում՝ 5 խմբերում աշխատելու 
համար (եթե ընտրվում է խմբային աշխատանքի 
տարբերակը), ֆլիփ-չարթերով, մարկերներով 
յուրաքանչյուր խմբի ապահովում: 
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Դաս 1. Աշխատանքային միգրացիա. պատճառները, պետության 
քաղաքականությունն ու ժողովրդագրական հետևանքները.

Մոդուլի	 հետ	 աշխատանքի	 ընթացքում	 ուսուցիչը	 պետք	 է	 նկատի	 ունենա	 և	
բացատրի	սովորողներին,	որ	այստեղ	խոսքը	միայն	միգրացիայի	մեկ	տեսակի	(արտաքին	
աշխատանքային)	 և	 մեկ	 պետության՝	 Մոլդովայի	 Հանրապետության	 մասին	 է:	 Այլ	
երկրներում	պատկերը	կարող	է	էապես	տարբերվել:

Մոտիվացիոն առաջադրանք (մեթոդը՝ ուղեղների գրոհ) (3 րոպե)

Վերլուծվում	 են	 1–2	 Աղբյուրները:	 Պատասխանների	 բոլոր	 տարբերակները	
գրանցվում	են	գրատախտակին,	ընդհանրացվում	են,	որոշվում	են	հակասությունները:	
Առաջարկվում	 է	 վերհիշել	այն	ամենը,	 ինչն	ասոցացվում	 է	 միգրացիայի	 գործընթացի	
հետ:	Աշխատանքի	ընթացքում	ձևակերպվում	է	«միգրացիա»	հասկացությունը:	

Միգրացիա	—	մարդկանց	տեղափոխություն	մեկ	վայրից	մյուսը՝	բնակության	վայրի	
փոփոխության	նպատակով:

Քայլ  1  (12 րոպե)

Ուսուցիչը	հարց	է	տալիս,	թե	ինչ	է	աշխատանքային	միգրացիան:	Ուղեղների	գրոհի	
ընթացքում	ձևավորվում	է	հասկացությունը:

Աշխատանքային միգրացիան	կամ	աշխատուժի	միգրացիան	աշխատանք	գտնելու	
նպատակով	աշխատունակ	բնակչության	միգրացիան	է:

Այնուհետև	 սովորողներին	 առաջարկվում	 է	 ուսումնասիրել	 թիվ	 1	 Պատմական	
տեղեկանքը	և	պատասխանել	 հարց	 3-ին,	 մտածելով,	թե	որոնք	են	մարդուն	դեպի	այլ	
երկիր	ձգող	և	սեփական	երկրից	դուրս	մղող	հիմնական	պատճառները:	Պատասխանները	
գրառվում	 են	 գրատախտակին	 (սխեմայում	 կարող	 է	 լինել	 պատճառների	 ավելի	 մեծ	
թիվ):	 Լսելով	 բոլոր	 պատասխանները,	 կարելի	 է	 տարբեր	 գույներով	 առանձնացնել	
միգրացիայի՝	 գրավող,	 ձգող	 և	 դուրս	 մղող	 պատճառները,	 իսկ	 սխեմայի	 փոխարեն	
ստեղծել	երկու	շարք՝	պատճառների	յուրաքանչյուր	խմբի	համար:

Միգրացիայի  
պատճառները

Հնարավոր	պատասխանները.	
 f Երկրի	ծանր	տնտեսական	դրություն,
 f Աշխատանք	գտնելու	խնդիրներ,	
 f Մասնագիտական	ինքնաիրացման	ձգտում,
 f Այլ	երկրներում	ավելի	բարձր	կենսամակարդակ
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Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա	

Քայլ  2  (10 րոպե)

	Սովորողները	զույգերով	աշխատում	են	3–6	Աղբյուրների	հետ	և	պատասխանում	4–6	
հարցերին:	Ուսուցչի	ընտրությամբ,	աշակերտներից	մեկը	կամ	երկուսը	ներկայացնում	
են	աղյուսակի	լրացման	արդյունքները,	իսկ	մյուսները	լրացումներ	են	կատարում:	

Աշխատանք փնտրելու նպատակով 
արտասահման մեկնող մարդկանց 

սպասելիքները

Խնդիրները և բարդությունները, 
որոնց բախվում են արտասահմանում 

աշխատանք որոնողները

Քայլ  3  (10 րոպե)

Հարց	7-ի	հետ	զույգերով	աշխատելու	դեպքում	սովորողների	մի	խմբին	առաջարկեք	
վերլուծել	Ռուսաստանի,	մյուս	խմբին՝	Եվրոպական	Միության	երկրների	և	երրորդին՝	
Մոլդովայի	 իշխանությունների	 վերաբերմունքը:	 Պատասխանելու	 հնարավորություն	
ավելի	լավ	է	տալ	համեմատաբար	ուժեղ,	պատրաստված	սովորողներին:	

Կարելի	 է	տալ	 լրացուցիչ	 հարցեր:	 Ինչու՞	ՌԴ	 իշխանությունները	 չեն	 սահմանում	
մուտքի	 արտոնագրային	 ռեժիմ,	 չնայած	 անլեգալ	 միգրանտների	 այդքան	 մեծ	 թվին:	
Ինչու՞	 է	Ռումինիան	անձնագրեր	տալիս	Մոլդովայի	քաղաքացիներին:	 Հակասում	ե՞ն	
արդյոք	միմյանց	պետությունների	և	միգրանտների	պահանջմունքները:

Քայլ  4  (15–20 րոպե)

Աշխատանք	 վիճակագրական	 տվյալների	 հետ	 (Հարց	 8–9):	 Հետևանքների	 մասին	
հարցը	 կարելի	 է	 մտաբերել	 Աղբյուր	 18-ի	 հետ	 աշխատելիս:	 Համեմատաբար	 ավելի	
պատրաստված	դասարաններում	կարելի	է	քննարկել	նաև	միգրացիայի	կարճաժամկետ	
և	 երկարաժամկետ	 հետևանքների	 հարաբերակցության	 խնդիրները:	 Այնուհետև	
սովորողներն	 աշխատում	 են	 Հարց	 10–12-ի	 հետ	 և	 ներկայացնում	 են	 արդյունքները:	
Աղբյուր	 12-ի	 հետ	 աշխատելիս	 ուշադրություն	 հրավիրեք	 գյուղական	 բնակչության	
արտահոսքի	և	սոցիալական	որբության	վիճակագրությանը:	

Կարելի	է	քննարկման	դնել	նաև	ամփոփիչ	հարցը:	
Օր., Ի՞նչ խնդիրներ են առաջանում նրանց համար, ովքեր տանն են մնացել: 

Ցանկության դեպքում կարելի է երրորդ սյունն ավելացնել Քայլ 2-ի աղյուսակին ու 
սկսել այն լրացնել, կատարելով վերջին լրացումները քայլ 5-ից և 6-ից հետո:

Դաս 2. Միգրացիայի ազդեցությունը բնակչության  
կենսակերպի, բարեկեցության, մշակութային ավանդույթների  

և գիտակցության վրա:

Քայլ  5  և  6 

Հնարավոր	 է	 3	 և	 4	 Հարցախմբերի	 հետ	 աշխատանքի	 կազմակերպման	 երկու	
տարբերակ:	 Տարբերակ 1.	 Աշակերտները	 շարունակում	 են	 աշխատել	 զույգերով,	
հաջորդաբար	ուսումնասիրելով	նյութն	այնպես,	ինչպես	դա	արել	են	1	և	2	Հարցախմբերի	
դեպքում:	 Արդյունքների	 ներկայացումը	տեղի	 է	 ունենում	 յուրաքանչյուր	 հարցախմբի	
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ուսումնասիրությունից	 հետո	 և	 պահանջում	 է	 նախատեսվածից	 10	 րոպե	ավելի	 շատ	
ժամանակ:	

Տարբերակ 2.	 Սովորողներն	 աշխատում	 են	 զույգերով,	 սակայն	 զույգերն	 ունեն	
տարբեր	հանձնարարություններ:	Զույգերի	ընդհանուր	թվի	կեսը,	համեմատաբար	ավելի	
պատրաստվածները,	աշխատում	են	4,	իսկ	մյուսները՝	3	Հարցախմբի	հետ:	Աշխատանքի	
ավարտից	 հետո	 յուրաքանչյուր	 խմբից	 մեկ	 զույգ	 ներկայացնում	 է	 արդյունքները:	
Կարելի	է	դասարանը	բաժանել	նաև	զույգ	թվով	խմբերի,	յուրաքանչյուրում	4–5	սովորող.	
կենտ	համարները	կարող	են	աշխատել	Հարցախումբ	3-ի,	իսկ	զույգերը՝	Հարցախումբ	
4-ի	 հետ,	 դիտարկումներն	 արձանագրելով	 ֆլիթչարթերի	 վրա	 ու	 այնուհետև	 դրանք	
օգտագործելով	արդեն	ներկայացման	ժամանակ:

Քայլ  5  (15 րոպե)

Հարց	 13-ի	 հետ	 աշխատելու	 ընթացքում,	 եթե	 դասը	 ոչ	 մոլդովական	 դպրոցում	 է,	
կարելի	 է	 բերել	 Մոլդովայի	 և	 սեփական	 երկրի	 միգրացիոն	 գործընթացների	 տարբեր	
առումների	համեմատության	օրինակներ:	

Աղբյուր	 18-ի	 հետ	աշխատելիս	 անհրաժեշտ	 է	 հիշել	 Քայլ	 4-ի՝	 Աղբյուր	 8-ի	 և	 9-ի	
հետ	աշխատանքի	արդյունքների	 մասին:	 Ուշադրություն	 դարձրեք	այն	 իրողությանը,	
թե	ինչպես	է	կառավարությունը	պետության	ներսում	կապիտալի	ոչ	բավարար	լինելու	
պայմաններում	փորձում	խթանել	տնտեսության	զարգացումը	միգրանտների	միջոցների	
հաշվին,	 ձգտելով	 դրամական	 հոսքերը	 ընդամենը	 լայն	 սպառման	 ապրանքների	
ձեռքբերումից	վերաուղղորդել	դեպի	արդյունաբերական	ներդրումների	ոլորտ:	Կարելի	
է	 քննարկել	 նաև	 այն	 հարցը,	 թե	 դրամական	 հոսքերը	 ո՞ր՝	 ազգային	 թե	 միջազգային	
արտադրության	զարգացմանն	են	ավելի	նպաստում:	

Քայլ  6  (15 րոպե)

Հարցախումբ	 4-ի	 հետ	 աշխատելիս	 ուշադրություն	 դարձրեք	 բնակչության	
զգայական	 վիճակի	 վրա	 միգրացիայի	 ունեցած	 ազդեցությունների	 խնդրին:	 Ավելի	
պատրաստված	 դասարաններում	 կարելի	 է	 քննարկել	 ոչ	 միայն	 մշակութային	
արժեքների	փոխանակության,	 այլ	 և	 հեռացածների	 և	 մնացածների	 մենթալիտետի	 ու	
արժեքների	 փոխակերպումների	 հարցերը:	 Ժամանակի	 առկայության	 և	 դասարանի	
համապատասխան	 պատրաստվածության	 դեպքում	 հնարավոր	 է	 քննարկել	 նաև	
ինքնության	փոփոխությունների	խնդիրները:	Այս	հարթությունում	շատ	կարևոր	է	Հարց	
17-ը.	՛՛Ինչու՞	են	մարդիկ	խոսում,	որ	միգրանտները	երկու	տուն	ունեն՛՛:	

Սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	հետևյալ	խնդրին.	մի	կողմից,	միգրացիան	
որոշ	խնդիրներ	 է	 ստեղծում	 միջմշակութային	 հարաբերությունների	 հարթությունում,	
մյուս	 կողմից՝	 նպաստում	 է	 մտածողության	 կաղապարաձևերի	 փոխակերպումներին	
ու	նոր	արժեքների	ի	հայտ	գալուն,	որոնց	հիմքի	վրա	արդեն	վերակազմակերպվում	են	
ընտանեկան	հարաբերություններն	ու	կենցաղը:

Ամփոփիչ քննարկում (10 րոպե)

1)	Ինչպե՞ս	են	փոխվում	մենթալիտետն	ու	հասարակության	արժեքները	միգրացիայի	
արդյունքում:

2)	 Միգրացիայի	 հետևանքներից	 և	 արդյունքներից	 որո՞նք	 կգնահատեիք	 որպես	
դրական,	իսկ	որոնք՝	բացասական:	
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Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա	

Առաջին	հարցի	քննարկման	դեպքում	կարելի	է	վերհիշել	նաև	2	և	3	հարցախմբերի	
նյութերը,	այլ	ոչ	թե	օգտագործել	միայն	Հարցախումբ	4-ը:	Երկրորդ	հարցի	քննարկման	
ընթացքում	կարելի	է	ուղեղային	գրոհի	ռեժիմով,	բոլոր	հարցախմբերի	պատասխանների	
ներկայացման	 հիմքի	 վրա	 լրացնել	 «Միգրացիայի հետևանքներն ու արդյունքները» 
աղյուսակը:	

Միգրացիայի դրական հետևանքներն  
ու արդյունքները

Միգրացիայի բացասական հետևանքներն 
ու արդյունքները

Քաղաքացիների 
համար

Պետության  
համար

Քաղաքացիների 
համար

Պետության  
համար

Եթե	ժամանակը	բավարար	չէ,	կարելի	է	աղյուսակը	լրացնելը	հանձնարարել	որպես	
տնային	առաջադրանք	(կարելի	է	այն	հանձնարարել	նաև	որպես	խմբային	աշխատանք	
4	խմբի	համար):	Այս	դեպքում	խմբերը	հաջորդ	դասին	ներկայացնում	և	քննարկում	են	
աշխատանքի	արդյունքները:	 Համեմատաբար	ավելի	 թույլ	 դասարաններում	 կարելի	 է	
բավարարվել	միայն	երկրորդ	հարցով:

Բավարար	ժամանակի	դեպքում	կարելի	է	կազմակերպել	քննարկում	հարց	2-ի	շուրջ,	
որը	հանձնարարված	է	որպես	տնային	առաջադրանք:	

Տնային առաջադրանք 

Սովորողներին	կարելի	է	առաջարկել	լրացնել	Աղյուսակը	(Ամփոփիչ	քննարկման),	
գրել	կարճ	էսսե	կամ	պատրաստել	բանավոր	պատասխան	հետևյալ	հարցերի	համար.	

ա)	 ժամանակակից	 աշխատանքային	 միգրացիան	 ինչպիսի՞	 սոցիալական	 և	
տնտեսական	հիմնախնդիրներ	է	արտացոլում:	

բ)	 Ինչպիսի՞ն	 է	 ֆինանսական	 բարեկեցության	 «գինը»	 այն	 հասարակությունների	
ընտանիքների	 համար,	 որտեղից	 գոյություն	 ունի	 նշանակալի	 աշխատանքային	
միգրացիա:

Գնահատում

Եթե	արվել	է	խմբային	աշխատանք,	ապա	կարելի	է	գնահատել	հետևյալ	չափանիշների	
հիման	վրա.

— Աղբյուրների վերլուծության կարողությունը, այդ թվում՝ գնահատելով նաև 
աղբյուրների հավաստիության և համարժեքության գնահատման ընդունակությունները;

— սեփական դիրքորոշման և եզրահանգումների փաստարկման մակարդակը; 
— դիմացինին լսելու և նրա կարծիքը քննադատաբար իմաստավորելու 

կարողությունը; հակափաստարկներ ներկայացնելու ունակությունը; 
— արդյունքների ներկայացման որակը; 
— խմբի բոլոր անդամների մասնակցությունը և ակտիվությունը: 
Զույգերով	 և	 անհատական	 աշխատանքը	 գնահատվում	 է	 նույն	 սկզբունքներով,	

բացառելով	միայն	վերջինը:
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 X Ինչպե°ս է ընտանիքի վրա ազդում աշխատանքային միգրացիան

Սովորողների տարիքը 14–17 տարեկան

Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ցույց տալ աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունը  
ընտանիքում գենդերային դերերի և փոխհարաբերությունների  
փոփոխության վրա, աշխատանքային միգրացիայի 
մակրոտնտեսական ազդեցության և ընտանիքի 
միկրոսոցիալական, միկրոտնտեսական փոփոխությունների 
փոխկապակցվածությունը: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. What	is	human	migration?	http://www.nationalgeographic.com/
xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf.

2. С.	Манукян.	Влияние	трудовой	миграции	из	Армении	в	Россию	
на	экономику	и	социально-политическую	ситуацию	в	Армении-
http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101.

3. «Оценка	миграционной	ситуации	Армении	(посредством	
выборочного	исследования)».	Научн.	рук.	—	Р.	Еганян.	—	Ереван	
2013:	http://files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-
53f6-4128-8dbb-cacc8e6a8ff9.pdf.

4. The	Consequences	of	Male	Seasonal	Migration	for	Women	
Left	Behind:	The	Case	of	Rural	Armenia,	Arusyak	Sevoyan,	
http://repository.asu.edu/attachments/56768/content/Sevoyan_
asu_0010E_10596.pdf.

5. Migration	and	development.	Armenia	country	study.2009.	
http://repository.asu.edu/attachments/56768/content/Sevoyan_
asu_0010E_10596.pdf.

6. Габриелян	М.	Р.	Армянская	семья	переходного	периода	(этнографи-
ческое	исследование)	/	М.	Р.	Габиелян.	—	Е.:	Сурб-Сер,	2005.	—	160	с.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կիմանան ընտանիքի վրա աշխատանքային միգրացիայի 
ազդեցության մասին հայաստանյան հասարակության 
օրինակով, կկատարելագործեն խմբային աշխատանքի, 
տարբեր տեսակի աղբյուրների հետ աշխատելու 
հմտությունները: 

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կկարողանա համադրել միգրացիային առնչվող տարբեր 
հասկացությունները ընտանիքի և կոնկրետ մարդու 
մակարդակում, կկարողանա բացատրել աշխատանքային 
միգրացիայի պատճառները և դրա հասարակական 
հետևանքները, կկատարելագործի պատմական աղբյուրների 
դասակարգման հմտությունները:

 f Որոշ սովորողներ Կկարողանան քննադատաբար վերլուծել աղբյուրների 
տարբեր խմբերը, համադրել վիճակագրական և 
առաջնային տեղեկատվության աղբյուրները (օրինակ՝ 
աշխատանքային միգրանտների ընտանիքի անդամների հետ 
հարցազրույցներ), կկարողանա բացատրել հայաստանյան 
հասարակությունում գենդերային դերերի փոփոխության 
պատճառներն ու հետևանքները:
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Ընդհանուր նկատառումներ 

Առաջարկվող	 մոդուլի	 նյութերը	 վերաբերում	 են	 ժամանակակից	աշխատանքային	
միգրացիայի	 ազդեցությանը	 միկրո՝	 ընտանիքի	 մակարդակում,	 ընտանիքի	
անդամների	և	ընտանիքում	միջսերնդային	փոխհարաբերություններին,	հայաստանյան	
հասարակությունում	 ավանդական	 գենդերային	 դերերի	 փոփոխություններին:	
Մոդուլի	 նյութերը	 նախատեսում	 են	 աղբյուրների	 տարբեր	 խմբերի	 կիրառում.	
ընտանեկան	արխիվների	լուսանկարներ,	միգրանտների	երեխաների	հետ	անցկացված	
հարցազրույցներից	 դրվագներ,	 ականատեսների	 կարծիքներ,	 պաշտոնական	
վիճակագրության	 տվյալներ,	 մամուլի	 հրապարակումներ:	 Այս	 մոտեցումը	
հնարավորություն	է	տալիս	սովորողների	մոտ	կատարելագործել	այս	տիպի	աղբյուրների	
հետ	 աշխատանքի	 հմտությունները	 և	 խորացնել	 տարբեր	 աղբյուրներից	 ստացված	
տեղեկատվության	 կիրառման	 կարևորության	 գիտակցումը՝	 անցյալում	 և	 ներկայում	
հասարակական	տարբեր	երևույթների	ու	գործընթացների	վերլուծության	համար:

Քայլ  1  Դասի սկիզբ (5 րոպե)

Սովորողներին	ցույց	տվեք	գունավոր	տպված	լուսանկար	1-ը	կամ	արտացոլեք	այն	
էկրանին:	Տվեք	1	և	2	հարցերը:	Սովորողների	ուշադրությունը	հրավիրեք	 լուսանկարի	
նկարագրության	 վրա:	 Հարցրեք,	 թե	 որքանո°վ	 է	 այդպիսի	 լուսանկարը	 սովորական	
իրենց	միջավայրի	համար:	

Հայտնեք	մոդուլի	թեման	և	ուսուցման	նպատակը:	Գրատախտակին	կամ	մեծ	թղթի	
վրա	գրեք	բանալի	հարցը:

Քայլ  2  (15 րոպե)

Տեղեկացրեք	 սովորողներին,	 որ	 իրենց	 առջև	 նպատակ	 է	 դրված	 սովորել	 մոդուլի	
նյութերը,	 պատասխանել	 աղբյուրներին	 տրվող	 հարցերին	 և	 ընթացքում	 լրացնել	
աղյուսակ:	

Գրատախտակի	կամ	մեծ	թղթի	վրա	պատրաստեք	Աղյուսակ	1-ը:	

Աշխատանքային միգրացիայի  
դրական դրսևորումները 

Աշխատանքային միգրացիայի 
բացասական դրսևորումները

Սովորողներին	բաժանեք	զույգերի,	խնդրեք	ինքուրույն	բաշխել,	թե	ո°վ	է	լրացնելու	
աղյուսակի	աջ	և	ո°վ	՝ձախ	մասերը:	Ամրագրեք	նրանց	որոշումը:	Առաջարկեք	ծանոթանալ	
Հարցախումբ	1-ի՝	«Ինչո°ւ	են	մարդիկ	մեկնում»	նյութերին	և	պատասխանել	3	և	4	հարցերին:	
Անհրաժեշտության	դեպքում	խնդրեք	տետրերում	կարճ	գրել	հարց	3-ի	պատասխանը:	
Հարց	4-ի	պատասխանի	ժամանակ	ուշադրություն	դարձրեք	աղբյուրների	տեսակներին.	
հարցազրույց,	պաշտոնական	կարծիք,	թերթի	հաղորդագրություն,	լրագրողի	կարծիք:

Քայլ  3  Աշխատանք Հարցախումբ 2-ի նյութերի հետ (25 րոպե)

Աշխատանքի	 այս	 փուլում	 սովորողները	 բանալի	 բառերով	 կամ	
արտահայտություններով	 պետք	 է	 լրացնեն	 աղյուսակը	 (մոտենում	 և	 լրացնում	 են	
անհատապես՝	 ուշադրություն	 դարձնելով	 կա	 արդեն	 արդյոք	 նմանատիպ	 գրառում՝	
չկրկնվելու	համար):	
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Առաջարկեք	 սովորողներին	 զույգերով	 ծանոթանալ	 5-9	 աղբյուրներին	 և	
պատասխանել	 5-7	 հարցերին:	 Աշխատանքի	 ընթացում	 մոտեցեք	 սովորողներին	 և	
անհրաժեշտության	 դեպքում	 օգնեք	 վերլուծել	 աղբյուրը՝	 ըստ	 հարցերի:	 Օրինակ,	
ուշադրություն	 հրավիրեք,	 որ	 լուսանկար	 5-ում	 պատկերված՝	 խնջույքի	 սեղանին	
տղամարդկանց	 բացակայությունը	 ոչ	 ավանդական	 և	 օրինաչափ	 երևույթ	 է,	 այլ	
պարտադրված՝	 պայմանավորված	 է	 տղամարդկանց	 արտագաղթով:	 Ինչպես	 նաև	
«հայելային»	լուսանկար	9-ը,	որտեղ	պատկերված	է	միայն	տղամարդկանց	հացկերույթ,	
քանի	որ	կանայք	տանն	են,	Հայաստանում:	Լուսանկար	8-ում	Ավագը	ներգրավված	է	մի	
գործում,	որով	տանը՝	Հայաստանում	գրեթե	երբեք	չի	զբաղվում՝	խնամում	է	իր	հագուստը:	
Ինչպես	նաև	օգնեք	կարդալ	աղբյուր	6-ը՝	«Հայաստանի	կանանց	կարծիքներ»:	

10–13	 աղբյուրների	 և	 8,	 9,	 10,	 11,	 12	 հարցերի	 հետ	 աշխատանքում	 կարևոր	 է	
սովորողներին	ուղղորդել	խնդիրների	ձևակերպման	վրա,	որոնց	առնչվում	են	ինչպես	
աշխատանքի	մեկնածները,	այնպես	էլ	նրանց	ընտանիքի	անդամները	Հայաստանում:	

Ուշադրություն	հրավիրեք	վիճակագրական	աղբյուր	13-ին	և	սովորողներին	հուշեք,	
որ	դրանք	կազմված	են	սոցիոլոգիական	հետազոտության	հատուկ	միջինացման	մեթոդով,	
որի	արդյունքում	 թվերի	 հանրագումարը	 չի	 կարող	 լինել	 100%:	Օգնեք	 սովորողներին	
գալ	եզրահանգման,	որ	գյուղերում	և	մարզերում	միգրացայի	բարձր	թվերը	կապված	են	
մայրաքաղաքաի	համեմատությամբ	գործազրկության	ավելի	բարձր	մակարդակի	հետ:	

Աղբյուրների	վերլուծության	հմտության	զարգացման	համար	կարևոր	է	հարց	12-ին	
պատասխանելը:	Աղբյուր	16-ը	հստակ	հաստատում	է	աղբյուր	6-ը,	 լրացնում	է	5,	7,	10	
աղբյուրները:	

Անցկացրեք	 այս	 մասի	 ամփոփ	 քննարկում՝	 լսելով	 սովորողների	 առաջարկները	
մասի	անվանման	հետ	կապված:	Խթանեք	այն	ձևակերպումները,	որոնք	պարունակում	
են	միգրացիայի	երկու	կողմերի՝	մեկնողների	և	մնացողների	դիրքորոշումների	ընկալում.	
«Միգրացիան	 նրանց	 համար,	 ովքեր	 տանն	 են	 և	 նրանց	 համար,	 ովքեր	 հեռու	 են»,	
«Միգրացիա.	ծնողներ	և	երեխաներ»,	«Ով	ո°ւմ	է	կարոտում»,	«Դժվար	է	լինել	….»	և	այլն:

Քայլ  4  (10 րոպե)

Սովորողները	 շարունակում	 են	 աշխատել	 զույգերով	 և	 լրացնել	 Աղյուսակ	 1-ը:	
Աշխատելով	 մաս	 3-ի	 նյութերի	 հետ,	 սովորողների	 ուշադրությունը	 հրավիրեք	 14,	
15	 աղբյուրների	 վրա,	 քանի	 որ	 այստեղ	 կարևոր	 է	 տեսնել	 միգրացիայի	 գործընթացի	
գնահատականը	 միջազգային	 տեսանկյունից:	 Վիճակագրական	 աղբյուր	 15-ի	 հետ	
կապված՝	սովորողներին	պետք	է	օգնել	աղյուսակի	առաջին	երեք	տողերի	վերլուծության	
հարցում.	առհասարակ	միգրանտ	չունեցող,	նախկինում	ունեցած	և	ներկայումս	ունեցող	
ընտանիքների	բարեկեցության	ցուցանիշները	համեմատելիս:	

16	և	17	աղբյուրները	կրում	են	բավականին	ծանր	հուզական	բաղադրիչ,	որը	ցույց	է	
տալիս	կոնկրետ	ընտանիքի	ապրումները,	երբ	միգրացիան	պարտադրված	է	և	անհաջող:	

Քայլ  5  (15 րոպե)

Խնդրեք	սովորողներին	ավարտել	Աղյուսակ	1-ը	լրացնելը	և	միասին	լուռ	ծանոթանալ	
դրա	 վերջնական	 բովանդակությանը:	 Ամփոփիչ	 քննարկման	 համար	 առաջարկեք	
մասնակցել	«Աշխատանքային	միգրացիա.	ձեռքբերումներ	և	կորուստներ»	քննարկմանը	
«զբաղեցրու	քո	դիրքը»	մեթոդով՝	օգտագործելով	աղյուսակի	փաստարկները:	
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Քայլ  6  (5 րոպե)

Սովորողներին	 առաջարկեք	 վարժություն	 «Լոտո»-ի	 նմանությամբ՝	 որպես	
տարբերակ՝	 միգրացիա	 հասկացության	 ամրապնդման	 և	 սեփական	 կարծիքը	
փաստարկելու	 համար	 համապատասխան	 աղբյուր	 ընտրելու	 հմտության	 համար:	
Նախապես	 Հավելված	 1-ից	 տպեք	 միգրացիայի	 բնութագրիչները;	 Կտրեք	 թուղթն	
այնպես,	 որ	 յուրաքանչյուր	 ձևակերպում	 մնա	առանձին	 քարտի	 վրա:	 Յուրաքանչյուր	
հասկացության	համար	պատրաստեք	մի	քանի	կրկնօրինակ,	դրեք	բոլորը	ծրարում	կամ	
դասավորեք	սեղանին՝	տպված	մասը	ներքև	ուղղությամբ	/հակառակ	երեսով/:	

Խնդրեք	սովորողներին	ընտրել	մեկ	քարտ,	կարդալ	առաջարկված	ձևակերպումը	և	
անվանել	աղբյուրը,	որը	իրենց	կարծիքով	ավելի	ամբողջական	է	ցույց	տալիս	միգրացիա	
երևույթի	հիմնական	գծերը,	որ	արտացոլված	են	այդ	բնութագրիչում:	

Սովորողների՝	ըստ	ցանկության	հարց	ու	պատասխանից	հետո	(5–10)	վերադարձեք	
բանալի	 հարցին:	 Լրացնող	 արտահայտությունների	 մեթոդով	 ձևակերպեք	 խմբային	
պատասխան	բանալի	հարցի	համար:	

Քայլ  7  (5 րոպե)

Ամփոփեք	 դասի	 արդյունքները:	 Հարցրեք,	 թե	 սովորողներն	 ի°նչ	 իմացան	 և	 ի°նչ	
սովորեցին:	 Համեմատեք	 նախատեսված	 ակնկալվող	 կրթական	 արդյունքի	 հետ:	
Գնահատեք	դասի	ընթացքում	սովորողների	գործունեությունը:

Հավելված 1.

1) Հայաստանից միգրանտների 93,5 տոկոսը տղամարդիկ են, իսկ 6.5 տոկոսը կանայք: 
Միգրացիան տարածված է հատկապես տնտեսապես ակտիվ՝ 21-55 տարեկան բնակչության 
շրջանում: Միգրանտների շուրջ 47%-ն ունի միջնակարգ կամ ավելի ցածր կրթություն, 33%-ը՝ 
միջին-մասնագիտական, մոտ 20%-ն ունի բարձրագույն կրթություն: 

2) Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ միգրանտների շուրջ 93%-ը 
աշխատանքի համար ընտրում է Ռուսաստանը և նախկին ԽՍՀՄ երկրները: Դա 
բացատրվում է հաղորդակցման ընդհանուր լեզվի իմացությամբ, վիզայի ռեժիմի 
բացակայությամբ, նաև ճամփորդության համեմատաբար ֆինանսական մատչելիությամբ: 
Միգրանտների մի մասն էլ նախընտրում է աշխատանքի մեկնել Եվրոմիության երկրներ և 
ԱՄՆ: 

3) Միգրացիայի այն տեսակը, որը հանդիսանում է մարդկանց տարածական 
տեղափոխություն՝ կապված զբաղվածության և աշխատանք փնտրելու հետ, համարվում 
է աշխատանքային միգրացիա: Աշխատանքային միգրացիան կարող է պայմանավորված 
լինել նոր աշխատատեղի անհրաժեշտությամբ, նույն աշխատանքի դիմաց ավելի շատ 
վարձատրության ակնկալիքով, ընտանիքի բարեկեցության որակական փոփոխության 
ցանկությամբ: Տարբերակում են ներքին աշխատանքային միգրացիա՝ մեկ պետության 
սահմաններում, միջազգային միգրացիա՝ պետական սահմանի հատմամբ: Ժամանակավոր 
բնույթ է կրում պայմանագրով աշխատանքային միգրացիան: 

4) Աշխատանքային միգրացիան մարդկանց տեղափոխությունն է արտամղող և գրավող 
գործոնների ազդեցությամբ: 

5) Հայաստանից աշխատանքային միգրացիան կրում է սեզոնային բնույթ, քանի 
որ միգրանտների հիմնական մասը մեկնում է աշխատանքի գարնանը: Նրանց 
մեծամասնությունը (78%) վերադառնում է հոկտեմբեր-դեկտեմբերին, Նոր տարվա տոնին 
ընդառաջ: Միգրանտների մեծամասնությունը արտերկրում անցկացնում է միջինը  
5–10 ամիս: 
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Ժամանակակից քաղաքը որպես մշակույթի խաչմերուկ  
և տարածք՝ միջմշակութային երկխոսության համար

 X Միջմշակութային երկխոսության համար ինչպիսի՞ 
հնարավորություններ է ստեղծում ժամանակակից քաղաքը

Սովորողների տարիքը 15–18 տարեկան
Մոդուլի ուսումնասիման 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակը

90 րոպե

 f  Դասի նպատակը Ձևավորել գիտելիքներ քաղաքի մասին՝ որպես տարածք 
միջմշակութային երկխոսության համար: Սովորողների մոտ 
հետաքրքրություն առաջացնել քաղաքների մշակութային 
տարածքի ուսումնասիրության հանդեպ: 

 f Առաջարկություններ 
ուսուցչի համար 
լրացուցիչ 
տեղեկատվություն 
ստանալու համար

1. Ներդրում	մշակութային	բազմազանության	մեջ	և	երկխոսություն	
մշակույթների	միջև:	ՅՈԻՆԵՍԿՈ-ի	համաշխարհային	զեկույց,	
2009,	էջ	61:	Էլեկտրոնային	տարբերակ.	http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001852/185202r.pdf.

2. Межуев	В.	М.	Диалог	как	способ	межкультурного	общения	в	со-
временном	мире.	Журнал	«Вопросы	Философии».	[Էլեկտրոնային	
աղբյուր]	http://vphil.ru.	—	Հասանելիություն.	http://vphil.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=52.

3. Трубина	Е.	Город	в	теории.	Опыты	осмысления	пространства.	—	
М.:НЛО.	2011.	—	С.356-357

4. Афанасьева	 Л.	 Пространство	 взаимопонимания	 и	 возможностей.	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	—	http://mbox.org.ua/.	—	Հասանելիություն.	
http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/.

5. Понкалина	О.	В.	Социальная	экология	городского	пространства.	
[Էլեկտրոնային	աղբյուր]	—	http://www.comk.ru/project/open_map/
HTML.	—	Հասանելիություն.	http://www.comk.ru/project/open_map/
HTML/ponukalina_doc.htm.

Նյութի բովանդակության յուրացման նախատեսվող աստիճանը

 f Բոլոր սովորողները Կարող են օրինակներ բերել Երևան քաղաքի կրոնական և 
մշակութային բազմազանությունից: Կարող են ճանաչել և 
ներկայացնել քաղաքային միջավայրում միջմշակութային 
երկխոսության զարգացման հնարավորությունը:

 f Սովորողների մեծ 
մասը

Կարող են ներկայացնել քաղաքի բնութագրական գծերը 
որպես մշակութային երկխոսության վայրի, մոդուլի 
աղբյուրներում գտնել քաղաքային բազմազանության 
տարբեր տեսակետների պատճառները: 

 f Որոշ սովորողներ Կարող են ձևակերպել քաղաքի հասկացությունը որպես 
բազմահարմարավետության տարածք միջմշակութային 
երկխոսության համար: Կարող են ինքնուրույն օրինակներ 
բերել քաղաքային կյանքից, որոնք բացահայտում են 
քաղաքի հասկացությունը՝ որպես մշակույթների խաչմերուկ: 

 f Ուսուցչի 
նախապատրաստումը 
դասին

— Նախապատրաստեք աշակերտներին բաժանվող 
նյութերը (աղբյուրները) խմբերում աշխատելու համար:
— Լսարանը պատրաստելիս պետք է նկատի ունենալ, որ 
սովորողները պետք է ազատ տեղաշարժվեն պարապմունքի 
ընթացքում:
— Անհրաժեշտ է ունենալ երեք գույնի մատիտներ կամ 
ֆլոմաստերներ:
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Ժամանակակից	քաղաքը	որպես	մշակույթի	խաչմերուկ	և	տարածք՝	միջմշակութային	երկխոսության	համար

Պարապմունքից	առաջ	պետք	 է	 համոզվել,	 որ	 սովորողները	 գիտեն	 և	 հասկանում	
են	 հետևյալ	 տերմինները.	 մշակույթ,	 գլոբալիզացիա,	 փոխհամաձայնություն,	
այլակարծություն,	հանդուրժողականություն,	սոցիալական	խմբեր,	տիեզերականություն,	
պոլիէթնիկություն:	Եթե	հնարավոր	է	պետք	է	տալ	նախնական	տնային	հանձնարարություն՝	
պատրաստել	 բառարանային	 տեղեկանք	 և	 օգտագործել	 սովորողների	 գիտելիքները	
պարապմունքի	այն	փուլերում,	որտեղ	դրա	պահանջը	կզգացվի:	Եթե	հնարավորություն	
կա,	նպատակահարմար	է	դրանք	կրկնել	նախորդ	դասին:

Քայլ  1  Պարապմունքի սկիզբը (10 րոպե)

Ուսուցիչը	հայտարարում	է	թեման	և	պարապմունքի	հանգուցային	հարցը:	
1–6	աղբյուրների	 1–4	 հարցերի	 վրա	 համատարած	աշխատում	 է	 ողջ	 դասարանը:	

Այդ	 աշխատանքի	 ընթացքում	 սովորողները	 գալիս	 են	 այն	 եզրակացության,	 որ	
Երկրի	 բնակչության	 կեսից	 ավելին	 ապրում	 են	 քաղաքում	 (զարգացած	 երկրներում	
այդ	 ցուցանիշն	 ավելի	 բարձր	 է)	 և	 քաղաքային	 բնակչության	 տեսակարար	 կշիռը	
աճում	 է:	 Բացի	 դրանից,	 քաղաքները	 կատարում	 են	 կարևոր	 գործառույթներ՝	 որպես	
ժամանակակից	 արտադրության,	 առևտրի,	 ծառայությունների	 և	 հաղորդակցության	
ուղիներ,	իշխանության	և	վարչական	կենտրոններ:	Ուստի	այդ	պատճառով	է,	որ	տարբեր	
գիտությունների	ներկայացուցիչները	ուշադրություն	են	դարձնում	այն	գործընթացների	
վրա,	որոնք	կապված	են	քաղաքային	բնակչության	հետ:

Սովորողները	 պարզում	 են,	 որ	 միջմշակութային	 երկխոսության	 մեջ	 կարևոր	 է,	
որպեսզի	 նրա	 մասնակիցները	 ընդունեն	 իրենց	 հավասար	 կարգավիճակը	 միմյանց	
հանդեպ,	կարողանան	լսել	և	զարմանալ,	լինեն	անկեղծ	և	չվախենան,	որ	կորցնելու	են	
իրենց	արմատները,	քանի	որ	միջմշակութային	երկխոսության	նպատակը	փոխադարձ	
հարստանալն	 է:	 Մշակույթների	 միջև	 հարաբերությունները	 պետք	 է	 կառուցվեն	
փոխհամաձայնության	և	այլակարծության	սկզբունքների	հիման	վրա:	Համամարդկային	
արժեքների	գիտակցումը	ծնում	է	երկխոսության	պահանջ:

Քայլ  2  Աշխատանք զույգերով 7–10-րդ աղբյուրների հետ (15 րոպե)

Պարապմունքի	մասնակիցները	զույգերով	աշխատելու	համար	ստանում	են	իրենց	
բաժանված	նյութերը՝	7–10	աղբյուրները,	կարդում	են	աղբյուրները	և	պատասխանում	են	
5–6	հարցերին:	Սովորողներին	առաջարկեք	կարճ,	թեզիսային	տեսքով	ներկայացնել	իրենց	
ապագա	պատասխանների	գրառումները:	Աշխատանքն	ավարտվում	է	աղբյուրների	և	
նրանց	կից	հարցերի	ընդհանուր	քննարկմամբ:	Սովորողներին	առաջարկեք	ձևակերպել	
«քաղաքը	 որպես	 միջմշակութային	 երկխոսության	 հարմարավետ	 տարածքի»	 հստակ	
ձևակերպումը:	 Ցանկալի	 է	 գրատախտակին	 գրել	 քաղաքի	 հիմնական	 բնութագրերը՝	
որպես	միջմշակութային	երկխոսության	հարմարավետ	տարածքի,	որոնք	երևան	են	եկել	
«ուղեղային	հարձակման»	ընթացքում:

Քայլ  3  Աշխատանք 11-րդ աղբյուրի հետ (10 րոպե)

Բաժանեք	 զույգերին	 11-րդ	 աղբյուրը:	 Խնդրեք	 սովորողներին	 մատիտներով	 կամ	
տարբեր	 գույնի	 ֆլոմաստերներով	 ընդգծումներ	 կատարել	 Երևան	 քաղաքի	 օրվանը	
նվիրված	ծրագրում:

ա)	միջազգային	մակարդակի	միջոցառումներ,
բ)	ազգամիջյան,
գ)	ազգային:
Սովորողները	պետք	է	պատասխանեն	8-րդ	հարցին	(ինչպես	են	այդ	միջոցառումները	

նպաստում	միջմշակութային	երկխոսության	կայացմանը):
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ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՒ ԱՌՕՐՅԱՆ

Քայլ  4  Աշխատանք 12–28–րդ աղբյուրների հետ (մեթոդը՝ «Ձնագնդիկ»1 2–4–8–
բոլորը միասին) (40 րոպե)

Զույգերին	բաժանեք	աղբյուրները՝	հետևյալ	ձևով.
Հավաքածու	1—	աղբյուրներ	12–17
Հավաքածու	2	—	աղբյուրներ	24	և	25
Հավաքածու	3	—	աղբյուրներ	26	և	27
Մնացածը	բաժանեք	մեկական	աղբյուր	 յուրաքանչյուր	զույգին	 (այն	սովորողները,	

որոնք	 կդժվարանան	 ուսուցման	 մեջ,	 կարելի	 է	 տալ	 ավելի	 կարճ	 բովանդակության	
աղբյուրներ):

Առաջարկեք	կարդալ	տեքստերը	և	պատասխանել	հետևյալ	հարցերին.
 f Ինչի՞	 մասին	 է	այդ	աղբյուրը:	 Ի՞նչ	 միջոցառում,	 օբյեկտ	 կամ	 իրավիճակ	 է	այն	
նկարագրում:

 f Այն	տեղակա՞ն,	թե՞	միջազգային	կարգի	միջոցառում	է:
 f Ի՞նչ	է	տալիս	այդ	միջոցառումը	քաղաքի	մարդկանց,	բնակիչներին:
 f Ո՞րն	է	նրա	գլխավոր	արժեքը	մշակույթների	երկխոսության	համար:

Մասնակիցները	աշխատում	են	աղբյուրների	հետ	սկզբում	զույգերով	(մոտ	10	րոպե):	
Հետո	 միավորվում	 են	 չորսական	 խմբերի	 մեջ,	 հետո	 ութական,	 վերջում՝	 ավելի	 մեծ	
խմբերի	 մեջ:	 Յուրաքանչյուր	անգամ	 նրանք	 համառոտ	 ծանոթացնում	 են	 իրենց	խմբի	
մասնակիցներին	տեքստերի	բովանդակության	հետ:	Վերջում՝	ուսուցիչը	սովորողներին	
առաջարկում	 է	 բարձրաձայն	 ներկայացնել	 միջմշակութային	 երկխոսության	 բոլոր	
օրինակները	և	այդ	ամենը	գրառում	է	թղթե	թերթիկի	վրա:

Քայլ  5  Ամփոփիչ քննարկում (15 րոպե)

1.	 Քննարկում	ենք	քաղաքային	միջավայրում	միջմշակութային	երկխոսության	արդեն	
գրառված	օրինակների	ցանկը:	Հետո	հարց	ենք	տալիս.	էլ	ի՞նչ	հաստատություններ,	
վայրեր,	 միջոցառումներ	 են	 ձեզ	 հայտնի	 քաղաքային	 տարածությունում,	 որ	 մենք	
չհիշատակեցինք	պարապմունքի	 ընթացքում	 և	 կարող	 են	արդյո՞ք	 դրանք	 դառնալ	
միջմշակութային	 երկխոսության	 դաշտ:	 (Կանխատեսվող	 պատասխանները.	
թանգարանը, գրադարանը, ճարտարապետական կառույցները:	Մասնակիցներին	
կարելի	 է	առաջարկել	 գտնել	այդպիսի	 օրինակներ	և	պատրաստել	 հաղորդումներ	
դրանց	մասին):

2.	 Ի՞նչ	 ճանապարհներով	 են	 միջմշակութային	 երկխոսության	 վերևում	 քննարկված	
օրինակները	նպաստում	հասարակության	ամենատարբեր	խմբերի	շփման	խնդրում	
դրական	փորձ	ձեռք	բերելու	համար:

3.	 Ի՞նչ	 առավելություններ	 է	 տալիս	 քաղաքի	 բնակիչներին	 ամենատարբեր	
ժողովուրդների	 ներկայացուցիչների	 համատեղ	 բնակությունը:	 (Կանխատեսվող	
պատասխանները.	ավելի	շատ	ենք	իմանում	միմյանց	և	մշակույթի	մասին,	դրական	
է	 ազդում	 մշակույթների	 մերձեցման	 վրա,	 տեղի	 է	 ունենում	 կարծրատիպերի	
վերանայում,	փորձի	փոխանակում,	տուրիստների	գրավչություն	և	այլն):

4.	 Անհրաժեշտ	 ի՞նչ	 պետք	 է	 անել,	 որպեսզի	 քաղաքը	 դարձնենք	 միջմշակութային	
երկխոսության	հարմարավետ	և	առճակատումներից	զերծ	տարածք:

1	 Տես	«Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ակտիվ»	բաժինը:
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Տեքստային	 աղբյուրները	 առավել	 օգտագործվող	 աղբյուրներն	 ու	 պատմական	
նյութի	 առավել	 առաջնային	 տեսակն	 են:	 Գոյություն	 ունեն	 պատմական	 տեքստային	
աղբյուրների	 դասակարգման	 բազմաթիվ	 ձևեր:	 Նյութի	 մեջ	 աշակերտների	 համար	
դրանք	պայմանականորեն	կարելի	է	համարել	տարբեր	տեսակի	խորագրերը	(ժանրերը:	

Այդպիսի	տեքստերի	օգտագործումը	որպես	պատմական	աղբյուրների	և	դրանցից	
անցյալի	 մասին	 առավել	 լիովին	 տեղեկատվություն	 ստանալու	 համար	 պետք	 է	
հետևողականորեն	պատասխանել	հետևյալ	հարցերին.

1.	 Ինչպիսի՞ն	է	փաստաթղթի	տեսակը.	
 f Նոթեր	օրագրից,	
 f նամակ՝	մասնավոր	կամ	պաշտոնական	անձի,	
 f հիշողություններ,	
 f հասարակական	դիմում	կամ	կոչ,	
 f քաղաքական	 փաստաթուղթ	 (հաշվետվություն,	 արձանագրություն,	 որոշում,	
հրովարտակ,	կառավարության	որոշում	և	այլն),	

 f դիվանագիտական	հայտարարություն,	ակտ,	նոտա,	
 f պատմական	հետազոտության	հատված.

2.	 Ո՞վ	է	փաստաթղթի	հեղինակը	(մասնավոր	թե	պաշտոնական	անձ,	անստորագիր):
3.	 Ինչպիսի՞ն	 է	 հեղինակի	 քաղաքական,	 ազգային,	 էթնիկական,	 ծառայողական	

պատկանելիությունը:	 Ինչպիսի՞ն	 է	 նրա	 վերաբերմունքը	 իրադարձությունների	
հանդեպ:	

4.	 Կա	արդյո՞ք	փաստաթղթում	տեղեկատվություն,	որն	ապացուցում	է,	թե	այն	հիմնված	
է	անձնական	փորձի	կամ	ներկայացված	իրադարձություններին	նրա	անմիջական	
մասնակցության	վրա:

5.	 Եղե՞լ	է	արդյոք	հեղինակն	այդ	իրադարձությունների	ականատեսը,	թե	մասնակցել	է	
դրան:

6.	 Կա՞ն	արդյո՞ք	փաստաթղթում	փաստեր,	որոնք	օգնում	են	եզրակացություն	կատարել	
գրառման	պատճառների	և	նպատակների	մասին:	Ու՞մ	է	այն	հասցեագրված:

7.	 Եր՞բ	է	հայտնվել	այդ	փաստաթուղթը:	Արդյո՞ք	այն	գրվել	է	այն	ժամանակ,	երբ	տեղի	է	
ունեցել	իրադարձությունը,	թե՝	անմիջապես	նրանից	հետո	կամ	դրանից	մի	քանի	օր,	
շաբաթ,	ամիս	և	նույնիսկ	մի	տարի	անց:

8.	 Հեղինակն	 ուղղակի	 հաղորդում	 է	 իրադարձության	 մասին,	 փոխանցում	 է	
տեղեկատվություն	կամ	նկարագրում	է	այն,	ինչ	տեղի	է	ունեցել,	կամ	թե՝	փաստաթուղթը	
իր	 մեջ	 բովանդակում	 է	 կարծի՞ք,	 գնահատականնե՞ր,	 եզրակացություննե՞ր	 ,	 թե՝	
առաջարկություններ:

9.	 Փորձում	 է	 արդյո՞ք	 հեղինակը	 տալ	 իրադարձության	 օբյեկտիվ	 և	 կշռադատված	
նկարագրությունը:
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10.	Պարունակում	է	արդյո՞ք	փաստաթուղթը	հաստատում	կամ	ընդգծում,	որոնք	վկայում	
են	հեղինակի	համակրանքի	կամ	հակակրանքի	մասին,	ունի	արդյո՞ք	կանխակարծիք	
մարդկանց	որոշակի	խմբերի	վերաբերյալ	կամ	այլ	կարծիքի	է	հայտնում:	

11.	Կա՞ն	 արդյոք	 տեքստում	 փաստեր,	 որոնք	 թույլ	 են	 տալիս	 նրան	 համարել	
տեղեկատվության	հուսալի	աղբյուր:

Ինչպե՞ս աշխատել լուսանկարների հետ

Լուսանկարը	պատմական	կարևորագույն	փաստաթուղթ	է,	որը	կարող	է	շատ	բան	
պատմել	հասարակության	կյանքի	մասին՝	արդեն	սկսած	ХІХ	դարի	կեսերից	մինչև	մեր	
օրերը:	Լուսանկարը	անցյալի	մասին	պատմում	է	նույնքան,	որքան	պատմական	մյուս	
աղբյուրները,	հանդես	են	գալիս	ոչ	միայն	որպես	տեքստերի	իլյուստրացիա,	այլև	կարող	
են	ինքնատիպ	կարևոր	տեղեկատվական	աղբյուր	լինել:Լուսանկարը	տեսողական	մյուս	
աղբյուրների	համեմատ	ապահովում	է	օբյեկտիվություն	և	անկողմնակալություն,	ուստի	
հատուկ	և	խորը	ուսումնասիրության	կարիք	ունեն:

Լուսանկարների	որպես	պատմական	աղբյուրի	վերլուծության	համար	անհրաժեշտ	
է	հետևել	հետևյալ	կանոններին.

Քայլ  1  Նկարագրություն

 f Ի՞նչ	եք	տեսնում	լուսանկարում:	
 f Ի՞նչ	շինություններ,	առարկաներ	են	պատկերված	լուսանկարներում:	Դրանցից	

ո՞րն	էր	ցանկանում	հեղինակը	ցուցադրել	առավել	արտահայտիչ	կերպով:	Ինչու՞:
 f Եթե	 լուսանկարում	 կան	 մարդիկ,	 ապա	 ի՞նչ	 են	 անում	 նրանք	 և	 ինչո՞վ	 են	

զբաղված:	 Կարելի	 է	 արդյո՞ք	 լուսանկարից	 որոշել	 նրանց	 տարիքը,	 սոցիալական	
կարգավիճակը,	մասնագիտությունը,	ազգային	պատկանելիությունը,	մյուս	մարդկանց	
հետ	փոխհարաբերությունները,	որոնք	պատկերված	են	լուսանկարում:

 f Կա	արդյո՞ք	 լուսանկարում	ինչ-որ	տեքստային	տեղեկատվություն	 (պաստառ,	
գովազդ,	գրառումներ):	Ինչի՞	մասին	են	վկայում	այդ	գրառումները:	Ո՞րն	է	այդ	տեքստային	
նշանների	կապը	լուսանկարի	մյուս	մասերի	հետ:

Քայլ  2  Մեկնաբանություն

 f Կա՞ն	 արդյո՞ք	 գրառումներ	 լուսանկարի	 վրա:	 Որքանո՞վ	 են	 դրանք	
համապատասխանում	լուսանկարի	բովանդակությանը:

 f Եթե	անհայտ	է	 լուսանկարի	թվագրությունը,	ապա	նրա	ստեղծման	մոտավոր	
ժամանակը	կարելի	է	որոշել	հագուստի	մասերից,	առարկաների	արտաքին	տեսքից	կամ	
լուսանկարում	պատկերված	իրադրությունից:

 f Հատուկ	 ուշադրություն	 պետք	 է	 դարձնել	 այն	 բանի	 վրա,	 թե	 լուսանկարում	
պատկերված	մարդկանց	ընդունած	դիրքը	հատուկ	է	արված,	թե	ոչ:	Կարելի	է	մտածել	
նաև	այն	հանգամանքի	վրա,	թե	հեշ՞տ	է	եղել	արդյո՞ք	կատարել	այս	լուսանկարը	և	ինչու՞	
հատկապես	այդ	պահին	և	այդտեղ	է	հայտնվել	լուսանկարիչը:	Ինչու՞	է	հատկապես	այդ	
տեսարանն	ընտրվել	լուսանկարի	համար:	

 f Եթե	լուսանկարը	բեմադրական	է,	ապա	ի՞նչ	նպատակով	և	ու՞մ	համար	են	այն	
կատարել:

 f Ինչպիսի՞	 լրացուցիչ	 տեղեկատվություն	 կարելի	 է	 ստանալ	 լուսանկարը	
դիտելիս:	Ո՞ր	հարցին	պատասխան	չի	կարող	տալ	լուսանկարը:	Ի՞նչ	տեղեկատվություն	
է	պակասում	է	նրանում:
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 f Ինչպե՞ս	է	լուսանկարը	համադրվում	տեղեկատվական	մյուս	աղբյուրների	հետ	
(տեքստեր,	վիճակագրություն,	ծաղրանկարներ	և	այլն):

 f Ի՞նչ	է	ասում	լուսանկարը	պատմական	որոշակի	իրադարձության,	երևույթների,	
գործընթացների	մասին:

Կարեկցանքի մեթոդ «Կենդանացած լուսանկար»

 f Նայեք	լուսանկարին	(նկարին),
 f Լուսանկարում	պատկերված	մարդկանցից	ընտրեք	մեկին:	Մտածածին	կերպով	

ձեզ	պատկերացրեք	նրա	տեղը	լուսանկարում,	նայեք	շուրջը	«այդ	մարդու	աչքերով»:
 f Մտածեք	այդ	մարդու	մասին.	Ո՞վ	է	նա,	ինչպե՞ս	են	նրան	կոչում,	ո՞րն	է	նրա	

զբաղմունքը,	ի՞նչ	իրավիճակում	է	և	այլն.	Մտեք	նրա	դերի	մեջ	և	հետագայում	խոսեք	
առաջին	դեմքով՝	նրա	անունից՝	«Ես»,	

 f Ի՞նչ	 է	 ձեզ	 շրջապատում,	 ի՞նչ	 եք	 տեսնում,	 լսում,	 մտածում	 և	 զգում	 տվյալ	
իրավիճակում,

 f Ինչպիսի՞ն	կլինեն	ձեր	գործողությունները	հաջորդ	պահին,	իսկ	ապագայու՞մ…
 f Հետագա	աշխատանքի	տարբերակը.	Ի՞նչ	իմացաք	դուք	մշակույթի	և	մարդկանց	

ավանդույթների	մասին,	որոնք	ձեզ	շրջապատում	են:	Ի՞նչ	կարող	եք	դուք	պատմել	ձեզ	
«շրջապատողներին»	սեփական	ժողովրդի	մշակույթի	և	ավանդույթների	մասին:

Ինչպես աշխատել ծաղրանկարների հետ

Տեսողական	աղբյուրների	շարքում	ծաղրանկարը	զբաղեցնում	է	հատուկ	տեղ,	քանի	
որ	 ներկայացնում	 է	 ոչ	 միայն	 հետաքրքիր,	 այլև	 բազմակողմանի	 տեղեկատվություն:	
Ծաղրանկարի	պատմական	արժեքն	այն	է,	որ	հնարավորություն	է	տալիս	պատկերացում	
կազմել	 որոշակի	 ժամանակաընթացքի	 մարդկանց	 մտքերի	 և	 տրամադրությունների	
մասին:	 Ծաղրանկարները	 համառոտ	 կերպով	 ներկայացնում	 և	 ընդհանրացնում	 են	
հիմնախնդրի	էությունը,	սակայն	ծաղրանկարի	օգտագործումը	որպես	աղբյուրի՝	հաճախ	
պահանջում	է	բացատրություններ	և	լրացուցիչ	տեղեկատվություն:

Ուսուցման	 ընթացքում	 ծաղրանկարի	 օգտագործման	 դեպքում	 պետք	 է	
ուշադրություն	 դարձնել	այն	 հանգամանքի	վրա,	 որ	 ծաղրանկարիչը	առաջին	հերթին՝	
իր	նկարում	ներկայացված	մարդկանց	և	իրադարձությունների	մասին	ունի	լիակատար	
տեղեկատվություն,	երկրորդ՝	գիտակցաբար	կողմնակալ	է	ու	պատմական	գործիչների	
և	 իրադարձությունների	 կամ	 երևույթների	 մասին	 ներկայացնում	 է	 միայն	 սեփական	
կարծիքը:	Նկարիչը,	ստեղծելով	ծաղրանկարը,	գեղարվեստական	հատուկ	հնարքների	
միջոցով	 ստեղծում	 է	 դրական	 կամ	 բացասական	 տպավորություն,	 օգտագործելով	
հանդիսատեսի	համար	ծանոթ	խորհրդանիշներ	և	հիմնվում	է	որոշակի	ստերեոտիպերի	
վրա:	Այդպիսով,	ծաղրանկարի	վերլուծությունը	որպես	պատմական	աղբյուրի	պետք	է	
հասկանալ՝	հետևյալ	կանոններին	հետևելով:	

Քայլ  1  Նկարագրություն

 f Որոշեք,	 թե	 ի՞նչ	 է	պատկերված:	Ո՞րն	 է	այս	պատկերում	 գլխավորը	 և	 ո՞րն	 է	
ուղղակի	ֆոնը:

 f Որոշեք,	 թե	 ո՞վ	 կամ	 ովքե՞ր	 են	 ծաղրանկարում	 ներկայացված	 անձը	 կամ	
անձերը:	 Ինչպե՞ս	 կարելի	 է	 դա	 բացահայտել:	 Եթե	 դրանք	 իրական	 մարդիկ	 են,	ապա	
տվեք	նրանց	անունները	և	այն	դիրքը,	որոնք	նրանք	զբաղեցնում	են	հասարակության	
մեջ	ծաղրանկարի	ստեղծման	պահին:
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 f Որոշեք	 ծաղրանկարի	 ստեղծման	 տարեթիվը:	 Պարզաբանեք,	 թե	 ո՞ր	
իրադարձությանը	կամ	երևույթին	է	այն	նվիրված:

 f Գեղարվեստական	հնարքների	միջոցով	(գույն,	չափ,	կերպարներ)	նկարագրեք,	
թե	ինչպե՞ս	են	պատկերված	անձերը	և	շինությունները՝:

Քայլ  2  Մեկնաբանություն

 f Որոշեք	 այն	 խորհրդանիշները,	 որոնք	 օգտագործել	 է	 նկարիչը	 և	 բացատրեք	
դրանց	օգտագործման	նպատակը:

 f Որոշեք	հնարավոր	հասցեատիրոջը	(մարդկանց	խումբը),	որի	համար	ստեղծված	
է	ծաղրանկարը:

 f Որոշեք	 հեղինակի	 դրական	 և	 բացասական	 վերաբերմունքը	 կերպարներին:	
Որո՞նք	են	այդպիսի	վերաբերմունքի	հնարավոր	պատճառները:

 f Գնահատեք	 կերպարների,	 իրադարձությունների,	 երևույթների	 մեկնաբա-
նությունը,	որոնք	ներկայացված	են	ծաղրանկարում:	

 f Որոշեք,	 ինչպիսի՞	 գաղափարների	 և	 քաղաքական	 հայացքների	 տեր	 է	
ծաղրանկարի	հեղինակը	և	ինչպե՞ս	է	դա	արտահայտվում	պատկերի	մեջ:

 f Գուշակեք	 ծաղրանկարի	 ստեղծման	 և	 հասարակական	 տարածման	
նպատակները:

 f Համադրեք	 ծաղրանկարում	 պատկերված	 մարդկանց,	 իրադարձությունների,	
երևույթների	 մասին	 տեղեկատվությունը	 ձեր	 ունեցած	 գիտելիքների	 հետ	 և	 որոշեք.	
Ինչպե՞ս	են	այդ	երկու	տեղեկատվությունները	համապատասխանում	միմյանց:

 f Որոշեք.	 հասարակության	 կամ	 որոշակի	 երևույթի,	 գործընթացի	 մասին	
ինչպիսի՞	 տեղեկություն	 է	 հաղորդում	 տվյալ	 պատմական	 աղբյուրը	 և	 թե	 ինչպե՞ս	
է	 այդ	 տեղեկությունը	 համադրվում	 պատմական	 մյուս	 աղբյուրների	 և	 ձեր	 ունեցած	
գիտելիքների	հետ:	Պարզաբանեք,	թե	ի՞նչ	նոր	բան	է	տալիս	տվյալ	պատկերը	անցյալը	
ըմբռնելու	համար:

Ինչպես աշխատել պաստառների հետ

Պատմական	աղբյուրների	առանձնահատուկ	ձև	է	պաստառը:	Պաստառները	լինում	
են	 գովազդային,	 քարոզչական	 և	 քաղաքական	 բնույթի:	 Որպես	 ժանրի՝	 պաստառի	
գլխավոր	առանձնահատկությունը	ոչ	միայն	այն	ուղղվածությունն	է,	որ	տեղեկատվություն	
է	փոխանցում,	այլև	որոշակի	գործողությունների	է	մղում,	ուստի	պաստառները	որպես	
կանոն,	վառ	արտահայտված	են,	հետաքրքիր	են,	բովանդակում	են	ճանաչելի	դեմքեր,	
շինություններ	և	խորհրդանիշներ:	Սակայն	պաստառները,	ինչպես	և	ծաղրանկարները,	
ակնհայտ	 կողմնակալ	 նկարներ	 են,	 որոնք	 հաճախ	 օգտագործվում	 են	 քաղաքական	
քարոզչության	 նպատակով:	 Նրանք	 կոչված	 են	 ոչ	 միայն	 ազդելու	 գիտակցության	
վրա,	 այլև	 հանդիսատեսի	 ենթագիտակցության	 վրա:	 Աշխատելով	 պաստառի	 հետ,	
անհրաժեշտ	 է	 նրան	 վերաբերվել	 ինչպես	 որպես	 նկարագրության,	 այնպես	 էլ	 որպես	
նկարի	մեկնաբանության,	հետևելով,	իհարկե,	հետևյալ	կանոններին.

1.	 Անվանեք	և	թվագրեք	այն	իրադարձությունները,	որոնց	նվիրված	է	պաստառը:

2.	 Վերլուծեք	 պաստառում	 ներկայացված	 դեմքերին	 ու	 խորհրդանիշները,	
պատասխանելով	հետևյալ	հարցերին.	

 f Ի՞նչ	 դեմք	 կամ	 շինություն	 է	 ներկայացված	 պաստառի	 առաջին	 պլանում,	 իսկ	
ի՞նչը	երկրորդ	պլանում:
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 f Ի՞նչ	 դեմքեր	 կամ	 շինություններ	 են	 ներկայացված	 մեծ	 չափերով,	 իսկ	 որոնք,	
ընդհակառակը,	փոքր:	Ի՞նչու	է	այդպես	արվել:

 f Ի՞նչ	գույներ	են	օգտագործված	և	ինչո՞ւ	հատկապես	այդ	գույներն	են	օգտագործվել:
 f Ի՞նչ	կերպարներ	ու	խորհրդանիշներ	են	օգտագործված	և	ի՞նչ	նպատակով:

3.	 Վերլուծեք	պաստառում	եղած	տեքստային	տեղեկատվությունը,	համադրեք	նրանում	
եղած	ստորագրությունը	պատկերի	բովանդակության	հետ:	

4.	 Որոշեք	այն	գլխավոր	հորդորը,	որն	իր	մեջ	պարունակում	է	տվյալ	պաստառը:	

5.	 Որոշեք,	թե	ու՞մ	քաղաքական	պատվերով	է	և	ո՞ր	լսարանի	համար	է	այն	ստեղծվել:

6.	 Որոշեք,	 թե	 հասարակության	 կամ	 որոշակի	 երևույթի	 կամ	 գործընթացի	 մասին	
ի՞նչ	 տեղեկատվություն	 է	 տալիս	 պատմական	 տվյալ	 աղբյուրը	 և	 թե	 ինչպե՞ս	 է	
այդ	 տեղեկատվությունը	 համադրվում	 պատմական	 մյուս	 աղբյուրների	 հետ:	
Պարզաբանեք,	 թե	 ի՞նչ	 նոր	 տեղեկատվություն	 է	 հաղորդում	 պաստառը	 անցյալը	
ըմբռնելու	համար:

Ինչպես աշխատել վիճակագրական տեղեկությունների հետ

Նյութերը,	որոնք	թվեր	են	պարունակում,	ընդունված	է	անվանել	վիճակագրություն:	
Վիճակագրությունը	 համարվում	 է	 շատ	 կարևոր	 և	արժեքավոր	աղբյուր,	 որը	 կարող	
է	 տեղեկատվություն	 հաղորդել	 այս	 կամ	 այն	 իրադարձության	 կամ	 երևույթի	
պարբերականության,	 երկարատևության	մասին,	 հաղորդում	 է	 որոշակի	որակական	
բնութագրություն,	ուշադրություն	է	հրավիրում	աճի	տեմպերի,	ցիկլային	զարգացման	
վրա	և	այլն:	Վիճակագրության	օգնությամբ	կարելի	 է	տեսնել	 բազմաթիվ	երևույթներ	
սոցիալական	կյանքում,	որոնք	գոյություն	ունեն	միաժամանակ,	ինչպես	նաև	հետևելու	
տնտեսության,	 սոցիալական	 կառուցվածքի,	 կենսամակարդակի	 և	 քաղաքական	
նախասիրությունների	և	այլնի	մեջ	տեղի	ունեցող	փոփոխությունների	զարգացմանը:	
Վիճակագրությունը	 թույլ	 է	 տալիս	 հաստատել	 հասարակական	 կյանքի	 հիմնական	
միտումները	մի	 երկրում	 և	 որոշակի	ժամանակաընթացքում	 և	 համեմատելու	 դրանք	
նմանատիպ	երևույթների	հետ՝	այլ	ժամանակաշրջաններում	և	այլ	երկրներում:

Սակայն	 պետք	 է	 հիշել,	 որ	 վիճակագրական	 տվյալները,	 ինչպես	 և	 ցանկացած	
այլ	 աղբյուր,	 կարող	 են	 տալ	 ոչ	 լրիվ,	 միակողմանի	 և	 նույնիսկ	 խեղաթյուրված	
տեղեկատվություն:	Ուստի	վիճակագրական	թվերին	պետք	է	նայել	մյուս	աղբյուրների	
հետ	ամբողջականության	մեջ,	ուշադրություն	դարձնելով	հավաստի	տվյալների	վրա:	
Կարևոր	է	նաև	հաշվի	առնել	այն	հանգամանքը,	թե	ո՞վ,	երբ՞	և	ո՞րտեղից	է	հավաքել	
և	 ներկայացրել	 այս	 տեղեկատվությունը,	 ո՞րն	 է	 եղել	 թվային	 տվյալներ	 հավաքելու	
նրա	նպատակը	և	ի՞նչ	աղբյուրներ	է	նա	օգտագործել	դրա	համար:	Վիճակագրական	
տվյալները	 կարելի	 է	 ներկայացնել	 տեքստում	 կամ	 հատուկ	 կազմակերպված	
գրաֆիկական	տեղեկատվության	միջոցով,	ինչպես	օրինակ,	շրջանաձև	կամ	սյունակի	
տեսքով	դիագրամաների,	գրաֆիկաների,	աղյուսակների	տեսքով:

Շրջանաձև դիագրաման	 ցույց	 է	 տալիս	 վերլուծական	 երևույթի	 կառուցվածքը:	
Ելնելով	դիագրամայի	մասերի	հարաբերակցությունից,	մենք	կարող	ենք	ամբողջական	
եզրակացություններ	կատարել	երևույթի	մասին:

Գրաֆիկաները	և	սյունակային	դիագրամաները	ցույց	են	տալիս	գործընթացները,	
փոփոխությունները,	 զարգացումները,	 հնարավորություն	 են	 տալիս	 տեսնել	 այդ	
զարգացման	 միտումները:	 Մի	 քանի	 գրաֆիկաների	 համադրումը	 թույլ	 է	 տալիս	
համեմատել	ամենատարբեր	միտումները:
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Աղյուսակը	 օգնում	 է	 համեմատություն	 անցկացնել	 որոշակի	 չափանիշների	
միջև:	 Արդյունքների	 համեմատական	 վերլուծությունը	 թույլ	 է	 տալիս	 կատարել	
եզրակացություններ	և	ընդհանրացումներ:	Աշխատելով	աղյուսակների	հետ,	կարևոր	
է	նաև	ուշադրություն	դարձնել	այն	հանգամանքի	վրա,	թե	ի՞նչ	չափանիշներով	է	տեղի	
ունենում	աղյուսակների	տվյալների	համեմատությունը.	ի՞նչու	են	ընտրվել	հենց	այս	
ցուցանիշները	և	ի՞նչ	են	դրանք	ցույց	տալիս,	ինչպես	նաև՝	կարելի	է	արդյո՞ք	հաստատել	
այդ	տարբերությունների	պատճառները	և	ի՞նչի	մասին	են	դրանք	վկայում:

Ինչպե՞ս աշխատել գովազդի հետ

Գովազդի	 հետ	 մենք	 առնչվում	 ենք	 գրեթե	 ամեն	 օր:	 Պետք	 է	 հիշել,	 որ	 գովազդը	
օգտագործում	 են	 որպես	 գնորդների,	 հաճախորդների,	 հեռուստադիտողների	
ուշադրությունը	գրավելու	միջոց՝	ապրանքների,	տեսարժան	վայրերի	և	ծառայությունների	
համար:	Գովազդից	շատ	բան	կարելի	է	իմանալ	հասարակության	կյանքի	և	ժամանակի	
մասին.	Ե՞րբ	է	այն	հայտնվել,	արտադրության	ճյուղերի,	մոդայի,	մադկանց	ճաշակի	և	
նույնիսկ	մարդկանց	միջև	հարաբերությունների	մասին:	Վերլուծելով	գովազդը,	պետք	է	
պատասխանել	այսպիսի	հարցերի.

1.	 Ի՞նչ	ապրանքներ	կամ	ծառայություններ	է	առաջարկում	գովազդը:
2.	 Ո՞վ	է	արտադրում	ապրանքը	կամ	առաջարկում	ծառայությունները:	Որտե՞ղ	է	

գտնվում	այդ	ձեռնարկությունը:
3.	 Ո՞ր	ժամանակին	է	վերաբերում	տվյալ	գովազդը:	Ինչի՞	հիման	վրա	կարելի	է	դա	

որոշել:
4.	 Բնակչության,	որ	կատեգորիային	են	պատկանում	առաջարկվող	ապրանքների	

և	ծառայությունների	պոտենցիալ	հաճախորդները:	Ինչպե՞ս	դա	որոշել:	
5.	 Ինչպիսի՞	 պատկերացում	 է	 ձևավորում	 և	 ինչպիսի՞	 ստերեոտիպերի	 վրա	 է	

կառուցվում	գովազդը:
6.	 Ի՞նչ	 տեղեկատվություն	 կարելի	 է	 ստանալ	 գովազդից:	 Ո՞րն	 է	 նրա	

«պատմականությունը»:	 Գովազդի	 ո՞ր	 տարրերն	 են	 (գեղարվեստական,	
տեղեկատվական),	 որ	 թույլ	 են	 տալիս	 կատարել	 այդպիսի	 եզրակացություններ:	
Որքանո՞վ	են	այդպիսի	եզրակացությունները	համապատասխանում	մյուս	աղբյուրների	
հաղորդած	տեղեկատվության	հետ:

Ինչպես աշխատել գեղանկարի հետ

Սովորական	դարձած	տեսարանների	պատկերումը,	ժանրային	գեղանկարչությունը,	
դիմանկարները	և	շատ	այլ	նկարներ	անցյալի	ուսումնասիրության	համար	պատմական	
արժեքավոր	 աղբյուր	 են:	 Գեղանկարի	 վերլուծության	 մեթոդը	 որպես	 պատմական	
աղբյուրի	 շատ	 բանում	 համընկնում	 է	 պաստառի	 վերլուծության	 հետ:	 Սակայն	
գեղանկարը	ոչ	միշտ	է	հանդիսանում	զուտ	քարոզչական	պատկեր,	այլ	հանդիսանում	
է	 նկարչի	 գեղագիտական	 պատասխանը	 հասարակությանը	 հուզող	 այս	 կամ	 այն	
հիմնախնդրի	վերաբերյալ:	Գեղանկարի	վերլուծության	ժամանակ	հատկապես	կարևոր	
նշանակություն	 ունեն	 գույնի	 խորհրդանիշը,	 կերպարների	 և	 շինությունների	 դիրքը	
կտավի	 վրա	 և	 իհարկե,	պատմական	 դրվագների	 օգտագործումը	 հավաստի	պատկեր	
ստանալու	համար:
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(ընդհանուր մեթոդական ցուցումներ դասարանում ձեռնարկի  
հետ աշխատելու համար)

«Խոսափող» մեթոդ

«Խոսափող»	 մեթոդը	 յուրաքանչյուրին	 հնարավորություն	 է	 տալիս	 արագ,	 ըստ	
հերթականության	 ինչ-որ	 բան	 ասել	 հարցի	 վերաբերյալ,	 արտահայտել	 սեփական	
կարծիքը	կամ	դիրքորոշումը:	Այս	մեթոդը	լավն	է	դասը	սկսելու	համար,	երբ	անհրաժեշտ	
է	 ներկայացնել	 մասնակիցներին,	 հասկանալ	 սպասումները,	 որոշել	 լսարանի	 կողմից	
պարապմունքի	թեմայի	ընկալման	մակարդակը:	Օրինակ,	դասի	սկզբին	դասավանդողը	
կարող	է	մասնակիցներին	առաջարկել	մեկ	նախադասությամբ	արտահայտվել,	թե	ինչ	
է	 «Մշակութային	 կրթությունը»:	Դասի	ավարտին	այս	 մեթոդը	հնարավորություն	 կտա	
արդեն	 «հավաքել»	 աշխատանքի	 արդյունքները:	 Օրինակ,	 յուրաքանչյուր	 մասնակից	
մեկ	նախադասությամբ	կամփոփի	դասին	սեփական	մասնակցության	արդյունքը.	«Ինձ	
համար	ամենից	կարևորը…»

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Ուսուցիչը	դիմում	է	սովորողներին.	«Պատկերացրեք,	որ	Ձեր	ձեռքում	խոսափող	

է	 և	 Ձեզ	 հարկավոր	 է	 կարճ	 արտահայտել	 սեփական	 կարծիքն	 այն	 մասին,	 թե	 ինչ	 է	
մշակութային	կրթությունը»:

 f Դասավանդողը	կարող	է	սկսել	առաջինը	կամ	դա	առաջարկել	մասնակիցներից	
որևէ	ցանկացողի:	

 f Արտահայտվում	 է	 միայն	 նա,	 ում	 ձեռքին	 «երևակայական	 խոսափողն	 է»:	
Ներկայացված	պատասխանները	չեն	մեկնաբանվում	և	գնահատվում:	

 f Աշխատանքը	 համարվում	 է	 ավարտված,	 երբ	 բոլոր	 մասնակիցներն	
արտահայտվել	են	«խոսափողի»	միջոցով:

 f Հավաքագրված	 կարծիքները	 ուսուցչին	 հնարավորություն	 են	 տալիս	 առավել	
արդյունավետ	կազմակերպել	աշխատանքը	կրթական	նպատակներին	հասնելու	համար:

«Ուղեղային գրոհ»

Սա	 արդյունավետ	 մեթոդ	 է	 ստեղծագործական	 ակտիվության	 խթանման	 ու	 մեծ	
թվով	 գաղափարների	 արագ	 գեներացման	 համար:	 Այն	 սովորողներին	 տրամադրում	
է	 երևակայությունն	 ու	 ստեղծագործականությունը	 զարգացնելու,	 մտքերն	 ազատ	
արտահայտելու,	 կոնկրետ	 խնդրի	 լուծման	 տարբերակներ	 գտնելու	 համար:	 Մեթոդն	
անհրաժեշտ	է	կիրառել	հենց	կոնկրետ	խնդիրների	լուծման	կամ	ինչ-որ	կոնկրետ	հարցի	
պատասխանների	որոնման	նպատակով:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Սովորողներին	հայտնեք	այն	խնդրի	մասին,	որ	պետք	է	լուծել:	
 f Առաջարկեք	ներկայացնել	սեփական	գաղափարները:	
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 f Գրատախտակին	 կամ	 թղթի	 վրա	 գրանցեք	 բոլոր	 գաղափարները՝	 ըստ	
հերթականության,	աշխատեք	ստանալ	հնարավորինս	շատ	մտքեր:	

 f Որևէ	 կերպ	մի	 շտկեք	առաջարկված	 գաղափարները:	Նրանք	 կարող	 են	 լինել	
ցանկացածը,	նույնիսկ	ֆանտաստիկ:	

 f Խթանեք,	որ	աշակերտներն	առաջարկեն	նոր	գաղափարներ,	ավելացնելով	նաև	
սեփականները:	

 f Թույլ	 մի	 տվեք,	 որ	 ծաղրեն	 կամ	 մեկնաբանեն	 ցանկացած	 գաղափար:	 Մի	
քննարկեք	և	մի	քննադատեք	այլոց	արտահայտությունները:

 f Շարունակեք	այնքան,	քանի	դեռ	նոր	գաղափարներ	են	արտահայտվում:	
 f Վերջապես	քննարկեք	և	գնահատեք	առաջարկված	գաղափարները:	
 f Այն	 բանից	 հետո,	 երբ	 գաղափարները	 հավաքված	 են,	 դրանք	 խմբավորվում,	

վերլուծվում	ու	զարգացվում	են	ամբողջ	դասարանի	կողմից:	
 f Առանձնացվում	են	այն	գաղափարները,	որոնք,	դասարանի	կարծիքով,	կարող	

են	նպաստել	առաջադրված	հիմնախնդրի	լուծմանը:

«Չավարտված նախադասություններ» մեթոդ:

Այն	 հաճախ	 համակցում	 են	 «խոսափող»-ի	 հետ.Այս	 մեթոդը	 հնարավորություն	 է	
տալիս	ավելի	հիմնավորել	աշխատել	սեփական	մտքերն	արտահայտելու	տարբեր	ձևերի	
ու	տեխնիկաների	հետ,	դրանք	համադրել	և	համեմատել	այլոց	հետ:	Այս	մեթոդիկայով	
աշխատանքը	սովորողներին	հնարավորություն	է	տալիս	հաղթահարել	կարծրատիպերը,	
ազատ	արտահայտվել	առաջարկված	թեմաների	 շուրջ,	 մշակել	 հակիրճ,	 սակայն	 ըստ	
էության	և	համոզիչ	արտահայտվելու	ունակություններ:	Այն	առավել	հաճախ	կիրառվում	
է	դասի	ավարտին,	ամփոփիչ	մտքեր	և	գաղափարներ	հավաքելու	համար:	

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը: 
 f Դասավանդողը	 որոշում	 է	 այն	 թեման,	 որի	 շուրջ	 սովորողները	 պետք	 է	

արտահայտվեն,	 կամ,	 օգտագործելով	 երևակայական	 խոսափողը,	 ձևակերպում	 է	
չավարտված	 նախադասություն	 և	 սովորողներին	 առաջարկում	 է	 այն	 ավարտել	 ըստ	
հերթականության:

 f Յուրաքանչյուր	 հաջորդ	 մասնակից	 պետք	 է	 իր	 ելույթը	 սկսի	 առաջարկված	
բանաձևից:	 Մասնակիցներն	 աշխատում	 են	 բաց	 նախադասություններով:	 Օրինակ.	
«Այսօրվա	 պարապմունքի	 իմ	 համար	 ամենակարևոր	 հայտնությունը…»	 կամ,	 «Այս	
տեղեկատվությունը	մեզ	հնարավորություն	է	տալիս	ենթադրել,	որ…»	կամ	«Այս	որոշումն	
ընդունվել	է,	որովհետև…»	և	այսպես	շարունակ:	

«Փրես» մեթոդ (PRES — Position, Reason, Example, Solution — 
Դիրքորոշում, Հիմնավորում, Օրինակ, Եզրահանգում)

Այս	 մեթոդը	 կիրառվում	 է	 այն	 դեպքերում,	 երբ	 Ձեզ	 հարկավոր	 է	 հստակ	 դիրք	
գրավել,	այն	փաստարկել	և	ներկայացնել	հստակ	դիրքորոշում	քննարկվող	հիմնախնդրի	
վերաբերյալ:	Մեթոդի	հիմնական	նպատակն	է	սովորել	հստակ	և	հակիրճ	ձևակերպել	և	
փաստարկված	ներկայացնել	սեփական	կարծիքը	քննարկվող	հարցի	վերաբերյալ:

Ունի	հետևյալ	կառուցվածքն	ու	փուլերը:
1.	ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ	-Ես	գտնում	եմ,	որ…
(արտահայտեք	 Ձեր	 կարծիքը,	 բացատրեք,	 թե	 Ձեր	 մոտեցումներն	 ինչում	 են	

ամփոփված)
2	.	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ	—	...որովհետև…
(բերեք	Ձեր	մոտեցումը	հիմնավորող	փաստարկներ)
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Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ավելի	ակտիվ

3	.	ՕՐԻՆԱԿ	—	...օրինակ…
(ներկայացրեք	փաստեր,	որոնք	պաշտպանում	են	Ձեր	ապացույցներն	ու	ուժեղացնում	

դիրքորոշումը)
4	.	ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ	—	Այսպիսով,	ես	գտնում	եմ,	որ…
(ընդհանրացրեք,	 ներկայացրեք	 եզրահանգումներ,	 ամփոփեք	 Ձեր	

արտահայտություններն	ու	մոտեցումները)

Օրինակ:	 «Ես համարում եմ, որ	 ժողովրդի	 մշակութային	 ժառանգության	
պահպանումը	շատ	կարևոր	է,	որովհետև	այն	նպաստում	է	աճող	սերնդի	մշակութային	
դաստիարակությանը:	Օրինակ,	երիտասարդները	կարող	են	տեսնել	և	ավելի	շատ	բան	
իմանալ	 սեփական	 ժողովրդի	 մշակութային	 նվաճումների	 մասին	 նրա	 շնորհիվ,	 որ	
մշակույթի	հուշարձանները	պահպանված	են:	Հետևաբար,	մշակութային	ժառանգության	
պահպանությունը	ես համարում եմ մշակութային	կրթության	անքակտելի	մասը»:

«Կարծիքների սանդղակ» մեթոդ

«Կարծիքների	 սանդղակ»	 մեթոդը	 «դիրք	 գրավիր	 կամ	 զբաղեցրու»	 մեթոդի	
տարատեսակներից	է:	Այս	մեթոդը	մասնակիցներին	հնարավորություն	է	տալիս	ավելի	
ճկուն	 կերպով	 ներկայացնել	 անհատական	 տեսակետը,	 սեփական	 փաստարկներն	
առաջ	 քաշել	անհատապես	 կամ	խմբում	աշխատելու	 ընթացքում:	Սա	 շատ	կարևոր	 է	
հատկապես	անհատական	ընտրության	և	դիրքորոշում	արտահայտելու	տեսանկյունից:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Ձևակերպեք	 խնդիրը	 կամ	 հիմնախնդիրը,	 որի	 շուրջ	 մասնակիցները	 պետք	 է	

սեփական	կարծիքը	հայտնեն:	Օրինակ,	«Պետությունը	պարտավոր	է	աջակցել	մշակույթի	
բնագավառին»:

 f Սովորողներին	 առաջարկեք	 մտածել	 այս	 ձևակերպման	 շուրջ	 և	 որոշել,	 թե	
որքանով	են	նրանք	համաձայն	վերջինիս	հետ	ու	ինչու:

 f Դասարանի	 ցանկացած	 հատվածում,	 հատակի	 ազատ	 մասում,	 օրինակ,	
գրատախտակի	մոտ,	անցկացրեք	գիծ՝	կարծիքների	սանդղակ1:	Սովորողներին	սեփական	
դիրքը	 զբաղեցնելուն	 կօգնեն	պլակատները,	 որոնք	 գծի	 սկզբնական,	 միջին	 և	 ստորին	
հատվածներում	են,	համապատասխանաբար	«համաձայն	եմ	100%-ով»,	«համաձայն	եմ	
50%-ով»,	«համաձայն	չեմ	—	0	%»	գրառումներով.	Սովորողները	կարող	են	ինքնուրույն	
որոշել,	թե	ինչ	 չափով	են	համաձայն	այս	կամ	այն	պնդմանը	—	85%,	 70%,	 45%,	 5%	և	
այսպես	շարունակ:

 f Մասնակիցներին	առաջարկեք	դիրքեր	զբաղեցնել	կարծիքների	սանդղակում	և	
սեփական	մոտեցումները	քննարկել	իրենց	կողքին	կանգնած	«հարևանների»	հետ	(ինչու՞	
են	նրանք	այստեղ):

 f Սովորողներին	 առաջարկեք	 արտահայտել	 սեփական	 դիրքորոշումը,	 ինչպես	
նաև	բացատրել	դիրքորոշման	ընտրությունը:	Մասնակիցներին	հարցրեք	«Ինչու՞	եք	դուք	
այստեղ»:	Լսեք	տարբեր	դիրքեր	ունեցող	ներկայացուցիչների	փաստարկները:	

 f Այն	բանից	հետո,	երբ	բոլոր	փաստարկները	ներկայացված	են,	Դուք	կարող	եք	
մասնակիցներին	առաջարկել	փոխել	սեփական	դիրքը,	միաժամանակ	բացատրելով,	թե	
կոնկրետ	ո՞ր	փաստարկներն	են	ազդել	նրանց	որոշման	վրա:

 f Անցկացրեք	արդյունքների	ամփոփիչ	քննարկում,	մասնակիցներին	առաջարկեք	
ձևակերպել	եզրահանգումները:

1	 Կարելի	 է	 գիծ	 գծել	 գրատախտակին	 ու	 խնդրել	 որպեսզի	 մասնակիցները	 նշեն	 իրենց	 տեղը,	
ներկայացնելով	համապատասխան	փաստարկներ:	
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

 «Գաղափարների շրջան/ շրջանակ» մեթոդ

Այս	մեթոդն	արդյունավետ	է	 սուր,	 վիճելի	 հարցերի	 լուծման	համար	և	 օգտակար՝	
գաղափարների	 ցանկ	 ստեղծելու	 նպատակով:	 Այն	 հնարավորություն	 է	 տալիս	 բոլոր	
մասնակիցներին	ներգրավել	 բանավեճի	մեջ:	Արդյունավետ	է,	 երբ	ընթանում	է	հարցի	
ընդհանուր	քննարկում	կամ	երբ	ելույթ	են	ունենում	զեկուցողներ	փոքր	խմբերից:	

Մեթոդի	նպատակն	է	բոլորին	ներգրավել	ձևակերպված	հարցի	քննարկմանը:	Այն	
հնարավորություն	 է	 տալիս	 խուսափել	 այնպիսի	 իրավիճակից,	 երբ	 առաջին	 խումբը	
ելույթ	է	ունենում,	ներկայացնում	հիմնախնդրին	վերաբերող	ողջ	տեղեկատվությունն	ու,	
այսպիսով`	մյուս	խմբերը	կորցնում	են	առանց	գաղափարները	կրկնելու	ելույթ	ունենալու	
հնարավորությունը:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը
 f Մասնակիցները	միավորվում	են	մի	քանի	խմբում	—	3–4:
 f Դասավանդողն	 առաջադրում	 է	 բանավիճային	 հարցն	 ու	 առաջարկում	

այն	 քննարկել	 բոլոր	 խմբերում,	 ստեղծելով	 քննարկման	 ընթացքում	 ի	 հայտ	 եկած	
գաղափարների	 ցանկ	 (Օրինակ.	 Ինչպիսի	 դրական	 և	 ինչպիսի	 բացասական	
ազդեցություններ	 կարող	 է	 ունենալ	 միգրանտների	 ներհոսքը	 երկիր:	 Քննարկման	
ընթացքում	 մասնակիցները	 ստեղծում	 են	 երկու	 ցանկ՝	 միգրացիայի	 «դրական»	 և	
«բացասական»	հետևանքներ):

 f Քննարկման	ժամանակի	ավարտից	հետո	յուրաքանչյուր	խումբ	ներկայացնում	
է	իր	քննարկածից	ընդամենը	մեկական	դրական	և	բացասական	առում:	

 f Խմբերն	 արտահայտվում	 են	 հերթականությամբ	 (շրջանաձև),	 քանի	 դեռ	
սպառված	 չեն	 բոլոր	 պատասխանները:	 Ընդ	 որում,	 մասնակիցները	 հետևում	 են,	 որ	
չկրկնվեն	արդեն	ներկայացված	գաղափարները:

 f Դասավանդողը	ներկայացված	գաղափարները	գրի	է	առնում	գրատախտակին	
կամ	թղթի	վրա:	

 f Հավաքված	 գաղափարները	 կարելի	 է	 քննարկել,	 աստիճանակարգել	 ըստ	
կարևորության,	ներկայացնել	լուծումներ	և	այսպես	շարունակ:

«Զբաղեցրու դիրք» մեթոդ

Այս	 մեթոդը	 կօգնի	 վիճելի	 հարցի	 քննարկման	 կամ	 վերջինիս	 հետ	 կապված	
բանավեճի	ընթացքում:	Այն	յուրաքանչյուրին	հնարավորություն	է	տալիս	արտահայտվել,	
ներկայացնել	թեմայի	շուրջ	տարբեր	կարծիքներ,	հիմնավորել	սեփական	դիրքորոշումը	
կամ	նույնիսկ	փոխել	այն,	երբ	հակառակ	կողմի	փաստարկներն	ավելի	հիմնավոր	են:	
Օգտագործեք	 երկու	 տրամագծորեն	 հակառակ	 կարծիք,	 որոնք	 չունեն	 միանշանակ	
(ճիշտ)	պատասխան:

Անցկացման կարգը.
	 Դասասենյակի	 հակառակ	 ծայրերի	 պատերին	 պլակատներ	 փակցրեք,	 որոնցից	

մեկի	 վրա	 գրված	 կլինի	 «Համաձայն	 եմ»,	 մյուսին՝	 «Համաձայն	 չեմ»,	 երրորդին՝	 «Չեմ	
կարող	կողմնորոշվել:	Որպես	ևս	մեկ	տարբերակ	պլակատներին	կարելի	է	ներկայացնել	
քննարկվող	հիմնախնդրի	վերաբերյալ	հակառակ	դիրքորոշումներ.	Օրինակ,	«Հնագույն	
ճարտարապետությունը	 պետք	 է	 պահպանել»և	 «Հնագույն	 ճարտարապետությունը	
պետք	է	փոխարինել	նորով,	ավելի	հարմարավետով	և	կայունով»	...

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Մասնակիցներին	 ներկայացրեք	 քննարկման	 թեման	 կամ	 հիմնախնդիրը,	 որի	

հետ	կապված	հարկավոր	է	դիրք	զբաղեցնել:
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Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ավելի	ակտիվ

 f Մասնակիցներին	առաջարկեք	 դիրք	 գրավել:	 Յուրաքանչյուր	պլակատի	 շուրջ	
ձևավորվում	է	առաջարկված	խնդրի	վերաբերյալ	որոշակի	մոտեցումներ	ունեցող	խումբ:	

 f Յուրաքանչյուր	 պլակատի	 մոտ	 ձևավորվում	 է	 մասնակիցների	 խումբ:	
«Համախոհների»	նոր	ձևավորված	խմբերում	մասնակիցները	քննարկում	են	սեփական	
մոտեցումները,	 ընտրում	 դրա	 հիմնավորման	 համար	 անհրաժեշտ	 փաստարկներ:	
Խմբերին	 տրվում	 է	 մի	 քանի	 րոպե՝	 սեփական	 դիրքորոշումը	 հիմնավորելու	 համար:	
Յուրաքանչյուր	խումբ	ընտրում	 է	խոսնակ,	որը	խմբի	մոտեցումները	ներկայացնում	 է	
բոլորի	առաջ:	Խմբի	մյուս	անդամները	նույնպես	կարող	են	արտահայտվել:	

 f Խմբերը	ներկայացնում	են	սեփական	մոտեցումները:
 f Լսելով	տարբեր	կարծիքներ,	հարցրեք,	թե	արդյո՞ք	մասնակիցներից	որևէ	մեկը	

փոխել	 է	 տեսակետը,	 ցանկանում	 է	 արդյոք	 մոտենալ	 այլ	 պլակատի:	 Եթե	 այդպիսի	
մասնակիցներ	կան,	ապա	պետք	է	խնդրել,	որպեսզի	նրանք	հիմնավորեն	փոփոխության	
պատճառները:	.

 f Անցկացրեք	ընդհանրացնող	քննարկում:	Մասնակիցներին	խնդրեք	ներկայացնել	
սեփական	և	հակառակ	կողմի	այն	փաստարկները,	որոնք	առավել	հիմնավոր	էին:

Վարժությունը	կատարելիս	պետք	է	պահպանել	հետևյալ	կանոնները.
—	 Խոսել	հերթն,	չընդհատել	մյուսներին:	Խոսում	է	ընդամենը	մեկը:
—	 Չվիճել	իրար	հետ:
—	 Ներկայացնել	միայն	նոր	փաստարկներ,	չկրկնել	արդեն	ներկայացվածները:
—	 Մասնակիցները	 կարող	 են	 անցնել	 մեկ	 պլակատից	 մյուսին	 (փոխել	 դիրքը)	

ցանկացած	 ժամանակ:	 Նրանք	 պետք	 է	 պատրաստ	 լինեն	 բացատրել	 սեփական	
դիրքորոշման	փոփոխության	պատճառները:

 «Ինտերակտիվ բանավեճի» մեթոդ

	Ինտերակտիվ	բանավեճի	մեթոդն	իրականում	մի	քանի	հայտնի	մեթոդի	հետևողական	
համակցում	 է,	 որոնք	 կիրառվում	 են	 վերջինիս	 առանձին	 փուլերում՝	 հիմնախնդրի	
համակողմանի	ուսումնասիրության,	ինչպես	նաև	քննարկմանը	բոլոր	մասնակիցներին	
ներգրավելու	 նպատակով,	 կախված	 մասնակիցների	 պատրաստվածության	
մակարդակից,	կարողություններից,	բնավորությունից	և	այլն:

Աշխատանք կազմակերպման կարգը.
Բանավեճի	սկսվում	է	քննարկման	համար	հիմնախնդրի	ընտրությունից:	
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.	 Հիմնախնդիրն	 ու	 վերջինիս	 մանրամասները	 պետք	 է	 լավ	

ծանոթ	 լինեն	բոլոր	մասնակիցներին:	Եթե	դասավանդողն	ընտրում	 է	այնպիսի	թեմա,	
որը	բոլոր	մանրամասներով	չէ,	որ	ծանոթ	է	մասնակիցներին,	ապա	պետք	է	ներկայացնի	
հստակ	 կարճ	 տեղեկատվություն	 խնդրի	 վերաբերյալ,	 ցուցադրի	 ֆիլմ,	 ինչպես	 նաև	
լսի	 հաղորդումներ:	 Դասավանդողը	 կարող	 է	 նաև	 մասնակիցներին	 հանձնարարել,	
որպեսզի	վերջիններս	նախօրոք	ծանոթանան	խնդրին,	տարբեր	աղբյուրներում	գտնեն	
որքան	 հնարավոր	 է	 շատ	տեղեկատվություն	տվյալ	 հիմնախնդրի	 վերաբերյալ	արդեն	
մինչև	 քննարկումը:	 Բանավեճը	 սկսելիս	 դասավանդողը	 պետք	 է	 համոզված	 լինի,	 որ	
մասնակիցները	տիրապետում	են	տեղեկատվությանը:

Բանավեճի	 թեման	 պետք	 է	 ձևակերպել	 այնպես,	 որ	 վերջինիս	 հիմքում	 դրվի	
որոշակի	 հակընդդիմություն	 (հակասականություն),	 ինչ	 էլ	 մասնակիցներին	 կդրդի	
վեճի,	 ակտիվ	 քննարկման:	 Օրինակ,	 այսպիսի	 թեմա.	 «Այն երկրներում, որոնց 
տնտեսությունները խնդիրներ ունեն, չկան միջոցներ պատմա-մշակութային 
ժառանգության պահպանության համար, հետևաբար այն պահպանել հարկավոր 
չէ»:



150    

ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

Թեմայի	ընտրությունից	հետո	կարելի	է	սկսել	բանավեճը,	որը	կազմված	է	մի	քանի	
հաջորդական	քայլից:

Քայլ  1  («Աշխատանք զույգերում»)

Մասնակիցներին	միավորեք	զույգերում	ու	տվեք	հանձնարարություն:
—	Խնդիրը	2–3	րոպե	քննարկեք	զույգերում:.
—	Աշխատելով	միասին,	գրի	առեք	2	փաստարկ	տվյալ	պնդման	օգտին	և	ևս	երկուսը՝	

պնդման	դեմ:	(Սա	հնարավորություն	է	տալիս	խնդիրը	դիտարկել	տարբեր	դիրքերից):

Քայլ  2  («Գրավիր դիրք») 

Այս	 քայլի	 համար	 դասասենյակի	 տարբեր	 պատերին	 փակցրեք	 ցուցանակներ	
«Համաձայն	եմ»,	«Համաձայն	չեմ»,	«Դեռ	չեմ	կողմնորոշվել»	նշումներով:	Մասնակիցներին	
խնդրեք	 զբաղեցնել	 այն	 դիրքը,	 որ	 համապատասխանում	 է	 իրենց	 համոզումներին:	
Այսպիսով,	կարող	է	ձևավորվել	2–3	խումբ:

Հանձնարարություն խմբերի համար.
 f Քննարկեք	ձեր	մոտեցումը	համախոհների	խմբում:	
 f 3–4	 րոպեում	 կազմեք	 Ձեր	 դիրքորոշման	 օգտին	 3	 հիմնական	 փաստարկով	

ցուցակ:
 f Ընտրեք	խոսնակ	և	Ձեր	փաստարկները	ներկայացրեք	դասարանի	առաջ:	Լսեք	

բոլոր	խմբերի	ներկայացումները:	Կարող	եք	նաև	հարցեր	տալ	(1	հարց	յուրաքանչյուր	
խմբին):	 Քննարկեք,	 թե	 որ	 խմբի	 փաստարկներն	 էին	 առավել	 համոզիչ:	 Ով	 կամենա	
փոխել	մոտեցումն	ու	անցնել	այլ	խումբ:	Ինչու՞:

Քայլ  3  («Դերային խաղ»)

Մասնակիցներին	 վերադասավորեք	 4	 նոր	 խմբում	 (ցանկացած	 եղանակով):	
Նախապատրաստեք	վիճակահանության	4	թերթ,	որոնցից	յուրաքանչյուրի	վրա	նշված	
է	 կոնկրետ	 դեր:	Առաջարկված	 թեմայի	 համար,	 օրինակ,	այդ	 դերերը	 կարող	 են	 լինել	
հետևյալները.	

1	)	Գիտնականներ,	մշակույթի	գործիչներ,
2	)	Շարքային	քաղաքացիներ,
3	)	ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի	ներկայացուցիչներ,
4	)	Կառավարության	ներկայացուցիչներ	(Մշակույթի	նախարարության).
Վիճակը	քաշելու	և	դերն	ընտրելու	համար	հրավիրեք	յուրաքանչյուր	խմբի	մեկական	

ներկայացուցչի:	 Կարող	 եք	խմբերին	տալ	 դերերին	 վերաբերող	 որոշ	 նկատառումներ,	
նկարագրություններ,	 ուղղորդումներ	 ու	 հուշումներ:	 Միևնույն	 խմբի	 ներսում	 դերերը	
կարող	են	լինել	ինչպես	դրական,	այնպես	էլ	բացասական:

Առաջադրանք խմբերի համար (5–10 րոպե).
 f Ձեզ	պատկերացրեք	ընտրված	դերում,
 f Պատրաստեք	 սեփական	 դերի	 կարճ	 ներկայացում:	 Ինչպե՞ս	 է	 Ձեր	 «հերոսը»	

վերաբերում	քննարկվող	խնդրին	(թեմային):	
 f Խաղացեք	 ձեր	 դերը:	 Այդ	 նպատակով	 խմբից	 ընտրեք	 մեկ	 կամ	 մի	 քանի	

ներկայացուցիչ,	որոնք	դերը	կներկայացնեն	դասարանի	առաջ:
 f Լսեք	բոլոր	խմբերի	ներկայացումները:
 f Ու՞մ	ներկայացումն	էր	առավել	համոզիչ:
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Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ավելի	ակտիվ

 f Ո՞վ	փոխեց	վերաբերմունքը	քննարկվող	թեմայի	հանդեպ:	Ինչու՞:

Քայլ  4  («Լուծման որոնում...») 

Խնդրեք,	 որպեսզի	 բոլոր	 մասնակիցները	 վերադառնան	 այն	 խմբեր,	 որոնցում	
նրանք	պաշտպանում	 էին	 «Համաձայն	եմ»,	 «Համաձայն	 չեմ»,	 «Դեռ	 չեմ	կողմնորոշվել»	
մոտեցումները:

Առաջադրանք խմբերի համար.
 f Մնալով	 Ձեր	 խմբերում	 (յուրաքանչյուր	 խմբում	 արդեն	 կան	 բոլոր	 դերերը	

կրողներ)	 կազմակերպեք	 ընդհանուր	 քննարկում՝	 այդ	 հակասական	 հիմնախնդրին	
լուծում	գտնելու	նպատակով:	Քննարկումը	կազմակերպեք	այնպես,	որ	պաշտպանվեն	
արժեքները,	 շահերը	 և	 հասնեք	 ընդհանուր	 համաձայնության	 —	 փոխզիջման:	
Յուրաքանչյուր	 խումբ	 կարող	 է	 ներկայացնել	 հիմնախնդրի	 լուծման	 առնվազն	 մեկ	
տարբերակ:	

 f Ձեր	ընդհանուր	որոշումը	ներկայացրեք	դասարանի	առաջ:	
 f Քննարկեք,	 թե	 ում	 առաջարկություններն	 էին	 հետաքրքիր,	 իրատեսական	 ու	

հեռանկարային:	
Քննարկման	 ավարտին	 կարելի	 է	 կազմակերպել	 բուն	 վարժության	 ընթացքին	

վերաբերող	քննարկում:

Հարցրեք.
—	Ինչի՞	համար	կազմակերպվեց	քննարկումը:
—	 Ինչ	 նոր	 բան	 իմացա՞ք:	 Ինչ	 նոր	 հմտություններ	 ձեռք	 բերեցիք	 քննարկման	

ընթացքում	ու	ինչպես	կարելի	է	դրանք	կիրառել	կյանքում:	
—	Հիմնախնդրում	արժեքների	և	շահերի	ի՞նչ	բախումներ	կային:
—	Ի՞նչ	էիք	զգում	քննարկման	ընթացքում:	
—	Բավարարված	եք	թե՞	ոչ	քննարկման	արդյունքներից:	Ինչու՞:
—	 Կարող	 է	 արդյոք	 քննարկվող	 հիմնախնդիրը	 լուծվել	 իրականում:	 Ինչու	 այո	 և	

ինչու	ոչ:

 «Խճանկար» («Ջիգ-սո»)

Մեթոդը	մասնակիցներին	հնարավորություն	է	տալիս	միասին	աշխատելով,	կարճ	
ժամանակում	ուսումնասիրել	մեծ	ծավալի	տեղեկատվություն:	Մասնակիցները	միմյանց	
օգնում	 են	 սովորել	 ու	 սովորեցնում	 են	 միմյանց,	 հաջորդաբար	 աշխատելով	 տարբեր	
խմբերում:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Դասավանդողը	 հայտարարում	 է	 թեման:	 Այն	 ունի	 մի	 քանի	 բաժին,	 որոնք	

անհրաժեշտ	է	ուսումնասիրել	(օրինակ՝	4–5	ենթահարց):
 f Սովորողները	 բաժանվում	 են	 խմբերի՝	 քննարկվող	 ենթահարցերի	 թվին	

համապատասխան:	Այդ	խմբերն	անվանեք	«տնային»	—	1,	2,	3,	4,	5:	
 f ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:	 Խմբերի	 բաժանելուն	 կօգնեն	 տարբեր	 նշումներով	

թղթիկները,	 որոնք	 նախապես	 պետք	 է	 բաժանվեն	 բոլոր	 մասնակիցներին:	 Այսպես	
օրինակ,	 բոլոր	 25	 մասնակիցները	 «տնային	 խմբերում»	 միավորվում	 են	 ըստ	 թվերի,	
իսկ	 «փորձագիտականներում»	 ըստ	 տառերի,	 որոնք	 համապատասխամաբար	 նշված	
են	թղթիկների	վրա:	 (Տառերը	կարելի	 է	փոխարինել	 երկրաչափական	պատկերներով՝	
ուղղանկյուն,	 եռանկյուն,	 աստղիկ	 և	 այլն:	 Ամեն	 անգամ	 ձևավորվում	 է	 5	 մասնակից	
ունեցող	5	խումբ:
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1Ա 1Բ 1Գ 1Դ 1Ե
2Ա 2Բ 2Գ 2Դ 2Ե
3Ա 3Բ 3Գ 3Դ 3Ե
4Ա 4Բ 4Գ 4Դ 4Ե
5Ա 5Բ 5Գ 5Դ 5Ե

 f Սկզբում	 մասնակիցներն	 աշխատում	 են	 իրենց	 «տնային խմբերում»,	
տեղեկատվությունը	 վերլուծելով	 ու	 յուրացնելով	 այն	 մակարդակում,	 որ	 խմբի	
յուրաքանչյուր	մասնակից	կարողանա	հստակ	ու	հասկանալի	շարադրել	այն	և	ուսուցանել	
այլ	 մասնակիցներին:	 Ցանկալի	 է,	 որ	 յուրաքանչյուր	 խմբում	 լինի	 նախագահող,	
ժամանակին	հետևող,	ինչպես	նաև	այնպիսի	մասնակից,	որը	հարցեր	է	տալիս	համոզվելու	
համար,	թե	արդյո՞ք	բոլորն	են	հասկանում	նյութի	բովանդակությունը:	Մասնակիցներին	
խորհուրդ	է	տրվում	գրառել	այս	քննարկման	հիմնական	գաղափարները	(15	րոպե):

 f Այնուհետև	 դասավանդողն	 առաջարկում	 է	 միավորվել	 արդեն	
«փորձագիտական»	խմբերում՝	համաձայն	թղթիկներ	վրա	գրված	տառերի:	Այսպիսով,	
յուրաքանչյուր	փորձագիտական	խմբում	ներգրավվում	է	 յուրաքանչյուր	տնային	խմբի	
1	 ներկայացուցիչ:	 Այդ	 մասնակիցները	 իրենց	 հերթին	 նոր	խմբում	 որպես	փորձագետ	
հանդես	են	գալիս	այն	հարցի	մասով,	որը	քննարկել	են	«տնային»	խմբում:	

 f Յուրաքանչյուր	«փորձագետ»	համառոտ	շարադրում	է	«սեփական»	ենթահարցի	
էությունը	մնացած	մասնակիցների	առաջ,	տալիս	է	պարզաբանումներ	ու	պատասխանում	
է	 նրանց	 հարցերին:	 «Փորձագիտական»	 խմբում	 մասնակիցները	 տեղեկատվություն	
են	 ստանում	 բոլոր	 «տնային»	 խմբերի	 ներկայացուցիչներից:	 Այպիսով,	 յուրաքանչյուր	
մասնակից	արդեն	ծանոթ	է	քննարկվող	հիմնախնդրի	բոլոր	ենթահարցերին	(15	րոպե):

 f Առաջադրանքի	 վերջին	 հատվածում	 մասնակիցները	 դարձյալ	 վերադառնում	
են	իրենց	 «տնային»	խմբեր,	որպեսզի	կիսվեն	այն	նոր	տեղեկատվությամբ,	որ	ստացել	
են	 արդեն	 «փորձագիտական»	 խմբերում:	 Նրանց	 խնդիրն	 այս	 դեպքում	 դարձյալ	
տեղեկատվությամբ	փոխանակվելն	 է,	 վերջինիս	 ընդհանրացումն	 ու	 ուսումնասիրվող	
թեմայի	վերաբերյալ	եզրահանգումներ	ձևակերպելը	(10	րոպե):

 f Դասի	վերջում	անցկացվում	է	համառոտ	ընդհանուր	քննարկում	ու	ամփոփվում	
են	արդյունքները	(5	րոպե):

 «Ձնագնդիկի» մեթոդ («Երկու-չորս-ութ»)

Մեթոդը	կիրառվում	է	այն	դեպքում,	երբ	անհրաժեշտ	է,	որ	մասնակիցները	ինչ-որ	
հարց	 քննարկեն	 սկզբում	 զույգերում,	 այնուհետև՝	 չորս	 հոգանոց	 խմբերում,	 իսկ	
վերջում՝	 ութ	 հոգանոց	 խմբերում	 և	 այսպես	 շարունակ:	 Այս	 մեթոդի	 առավելությունն	
այն	է,	որ	սովորեցնում	է	բանակցություններ	վարել,	ընտրություն	կատարել	ու	հասնել	
կոնսենսուսի,	համաձայնության:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Организуйте	чтение	текста.
 f Կազմակերպեք	տեքստի	ընթերցում:
 f Մինչև	 սկսելը	 մասնակիցներին	 առաջարկվում	 են	 քննարկման,	 բանավեճի	

հարցեր:
 f Խմբերում	 աշխատելու	 ընթացքում	 մասնակիցները	 ընթերցում	 են	 տեքստը,	

պատասխանում	 են	 հարցերին	 և	 ընդունում	 են	 համաձայնեցված	 որոշում:	
Նախազգուշացրեք,	 որ	 զույգերը	 անպայման	 պետք	 է	 հասնեն	 համաձայնության	
(կոնսենսուսի)՝	որոշման	կամ	պատասխանի	մասով:	
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Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ավելի	ակտիվ

 f Զույգերը	 միավորեք	 չորս	 հոգանոց	 խմբերում	 ու	 առաջարկեք	 քննարկել	
ընդունված	որոշումները:	Չորս	հոգանոց	խմբերի	մասնակիցներն	արդեն	իրենց	հերթին	
պետք	է	կայացնեն	ընդհանուր	որոշում	քննարկվող	խնդրի	վերաբերյալ:

 f Չորս	հոգանոց	խմբերը	միավորեք	ավելի	մեծ	խմբերում	և	ժամանակ	տվեք	հարցի	
քննարկման,	դիրքորոշումների	համաձայնեցման	ու	համատեղ	որոշումների	մշակման	
համար:	

Մինի / կարճ հետազոտություն

Նպատակը	որոշումների	կայացման	գործընթացին	մասնակցության	ու	որոշումների	
վրա	ազդելու	պրակտիկ	հմտությունների	ուսուցումն	է:	

Ընտրենք	 հետազոտության	 թեմա,	 օրինակ,	 «Պատմա-մշակութային հուշարձանի 
վիճակ» Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.

Քայլ  1  Պատմա-մշակութային հուշարձանի վիճակը գնահատեք համաձայն հետևյալ 
սխեմայի.

 f Պատմա-մշակութային	հուշարձանի	վիճակը	ներկայում	և	անցյալում;
 f Հուշարձանի	պատմական	և	գեղարվեստական	արժեքը;
 f Բազմամշակութայնության	 դրսևորումները	 հուշարձանում	 անցյալում	 և	

ներկայում;
 f Այն	 գործոնները,	 որոնք	առաջ	են	 բերել	 հուշարձանի	քայքայում,	 ինչպես	նաև	

ազդել	են	վերջինիս	նշանակության	փոփոխության	վրա:

Քայլ  2  Խմբերում, քննարկելով հարցը, թե որ փողոցում կամ շրջանում եք դուք 
ապրում, որոշեք, թե այդտեղ ինչ պատմա-մշակութային հուշարձաններ կան:

 f Կազմեք	այդ	պատմական	և	մշակութային	օբյեկտների	ցանկը;
 f Ցանկից	ընտրեք	ուսումնասիրության	օբյեկտն	ու	գնահատեք	վերջինիս	վիճակը;
 f Կազմեք	 հուշարձանի	 պահպանման	 /	 պաշտպանության	 գործողությունների	

ալգորիթմ:

Քայլ  3  Խմբերում կազմեք հարցարաններ և անցկացրեք ձեր ընտրած հուշարձանի 
վիճակի, ինչպես նաև վերջինիս պահպանության հնարավորությունների 
վերաբերյալ հարցումներ տարբեր խմբերի՝ երիտասարդություն, միջին 
տարիքի ներկայացուցիչներ, մեծահասակների, շրջանում:

Քայլ  4  Պատրաստեք ուսումնասիրվող օբյեկտի վիճակի վերաբերյալ ներկայացում 
և այն ցուցադրեք դասարանում, դպրոցում, Ձեր բնակավայրի որևէ 
հանրային վայրում. հրապարակ, թանգարան, տեղական խորհուրդ և այլն: 

Քայլ  5  Կազմակերպեք հանդիպում պատմական և մշակութային հուշարձանների 
պահպանության հարցերի մասնագետների հետ: Պատրաստեք պլան-
նախագիծ, որը կհիմնավորի հուշարձանի պահպանության կամ 
վերականգնման կարևորությունը՝ վերջինիս գործառնական կամ սիմվոլիկ 
գործածության, ինչպես նաև համայնքային կարևորության հաշվառմամբ:

Քայլ  6  Կազմեք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ուղղված ուղերձ, 
որը կվերաբերի հուշարձանի վիճակին, ինչպես նաև կներառի հուշարձանի 
պահպանության ձեր տեսլականն ու առաջարկությունները:

Քայլ  7  Թեմային վերաբերող հոդված հրապարակեք տեղական թերթում: 
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«Վիենի գծապատկեր» մեթոդ

Այս	մեթոդը	հնարավորություն	է	տալիս	իրականացնել	վերլուծություն	ու	սինթեզ	այն	
դեպքերում,	երբ	քննարկվում	են	ընդհանուր	և	տարբեր	բնութագրիչներ	ունեցող	երկու	և	
ավելի	առումներ:	Գծապատկերը	կազմվում	է	երկու	և	ավելի	հատվող	շրջանակներով:	
Հատվող	 հատվածները	 պարունակում	 են	 համեմատվող	 հասկացությունների	 կամ	
երևույթների	ընդհանուր	գծերը,	իսկ	չհատվողը՝	տարբերությունները:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Մասնակիցներն	աշխատում	են	զույգերով	կամ	փոքր	խմբերով:
 f Յուրաքանչյուր	 խումբ	 ստանում	 է	 առաջադրանք,	 ըստ	 որի	 պետք	 է	 կազմի	

մեկ	 երևույթի,	 օբյեկտի	 կամ	
հասկացության	 բնութագրիչների	
ցանկ:	

 f Բոլոր	 խմբերն	 աշխատում	
են	 միասին:	 Յուրաքանչյուր	 խումբ	
ներկայացնում	 է	 բնութագրիչների,	
հատկանիշների	 իր	 տարբերակը:	
Մասնակիցները	 որոշում	 են,	 թե	
ներկայացվածից	 որն	 է	 ընդհանուր	
համեմատվող	 օբյեկտների	 կամ	
հասկացությունների	համար:	

 f Մասնակիցները	 լրացնում	
են	գծապատկերի	մասերը:

Օրինակ.	Մշակութային	կրթության	գործընթացում	այս	մեթոդը	հնարավորություն	
է	տալիս	համեմատել	տարբեր	ժողովուրդների	մշակույթների	ընդհանրություններն	ու	
տարբերությունները:	

«Գրավոր բանավեճի» մեթոդ (Տարբերակ 1)

Այս	 մեթոդը	 կարող	 է	 կիրառվել	 այն	 հիմնախնդիրների	 վերլուծությունում,	 որոնք	
ներառում	 են	 մի	 քանի	 կապակցված	 հարցեր:	 Այդ	 հարցերի	 բացահայտումը	 տեղի	 է	
ունենում	մի	քանի	խմբերի	կարծիքների	ավելացման	ճանապարհով:

Աշխատանքի կազմակերպման կարգը.
 f Ձևակերպեք	 հիմնախնդիրը:	 Օրինակ.	 «Կրթությունը բավարար չափով չի 

ֆինանսավորվում».
 f Ձևակերպվում	և	առանձին	մեծ	թղթերի	վրա	գրվում	է	4	հարց,	օրինակ.

1.	 Ինչու՞	 պետական	 կառավարման	 մարմինները	 բավարար	 միջոցներ	 չեն	
հատկացնում:

2.	 Ինչու՞	անհատները	միջոցներ	չեն	հատկացնում	կրթության	համար:
3.	 Ինչպե՞ս	խթանել	հովանավորներին	կրթական	ծրագրեր	իրականացնելու	համար:	
4.	 Միջոցների	որոնումը	կհաջողվի,	եթե	…

 f Թղթերը	փակցվում	են	պատերին,	դասասենյակի	տարբեր	անկյուններում:
 f Դասի	մասնակիցների	խմբերից	յուրաքանչյուրը	ստանում	է	մեկ	գույնի	մարկեր:
 f Յուրաքանչյուր	խումբ	հերթով	մոտենում	է	հարցերով	պլակատներին,	քննարկում	

դրանք	ու	գրում	իրենց	պատասխանը,	ինչից	հետո	մոտենում	են	հաջորդ	պլակատին:

լիդերության	 
հատկություն,	 
մարդկանց	 

կազմակերպել	իր	
գլխավորությամբ,	

սակայն	«չոր»	գիտական	
հաշվետվությունները,	

բացահայտ	խստությունը,	
թագավորին	ծառայելու	

անվան	տակ	 
թալանը,	 

բռնի	քրիստոնեական 
ացումը

Գրական	 
տաղանդ,	տեսածի	

կենդանի	ու	
զարմանահրաշ	
նկարագրություն,	 
որոշ	չափազանցու 
թյուններով	որոնք	

կատարվել	 
են	գեղագիտական	
նպատակներով,	 

թևավոր	
արտահայտություններ,	
որոնք	անմահացրել	 

են	իր	 
անունը:

Նշանավոր	
ճանապարհորդ	

և	առաջին	
հայտնագործո	

ստեղծագործելու		
մեծ	ցանկություն,	

ակտիվ	դիրքորոշում,	
արկածային	ջիղ,	մեծ	
ներդրում	գիտության	
մեջ,	արհամարհական	

վերաբերմունք	
տեղաբնիկների	

հանդեպ:

ԿՈԼՈՄԲՈՍ ՎԵՍՊՈՒՉՉԻ
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Ինչպես	աշխատանքը	դարձնել	ավելի	ակտիվ

 f Եթե	խումբը	համաձայն	է	նախորդ	խմբերի	գաղափարներին,	ապա	նշումների	
մոտ	պլյուս	նշանն	է	դնում,	ապա	ավելացնում	արդեն	սեփական	գաղափարները:

 f Աշխատանքը	 ավարտվում	 կամ	 դադարեցվում	 է,	 երբ	 յուրաքանչյուր	 խումբ	
աշխատել	է	բոլոր	պլակատների	հետ:

 f Յուրաքանչյուր	խումբ	քննարկում,	մշակում	և	ներկայացնում	է	այն	պլակատի	
տեղեկատվությունը,	որի	մոտ	եղել	է	վերջինը:	

 f Այսպիսով,	 դասարանում	 բարձրաձայնվում	 են	 հիմնախնդրի	 ամբողջական	
վերլուծությունն	ու	դրա	լուծման	տարբերակները:

«Գրավոր բանավեճի» մեթոդ (Տարբերակ 2 ) «Լուռ բանավեճ»

Դասի	սկզբին	դասավանդողը	փակցնում	է	երեք	մեծ	թուղթ,	որոնցից	յուրաքանչյուրի	
վրա	նշված	է	հստակ	դիրքորոշում	քննարկվող	հիմնախնդրի	վերաբերյալ,	այնուհետև	
մասնակիցներին	 ծանոթացնում	 է	 գրավոր	 քննարկման	 թեմային,	 ներկայացնում	
դիրքորոշումները,	 քննարկման	 անցկացման	 մեխանիզմները,	 ընձեռում	 է	 ճշգրտող	
հարցեր	 տալու	 հնարավորություն,	 որոնք	 վերաբերում	 են	 հիմնականում	 քննարկման	
կազմակերպմանն	ու	անցկացմանը:

Դասի թեմայի քննարկումն ընթանում է հետևյալ կերպ.
 f Մասնակիցներին	հարկավոր	է	մոտենալ	թղթերից	յուրաքանչյուրին,	ծանոթանալ	

դրանց	բովանդակությանն	ու	մտածել	դրա	մասին:
 f Մասնակիցը,	 ով	 պատրաստ	 է	 թղթերից	 մեկի	 վրա	 գրել	 փաստարկ	 կամ	

համառոտագրություն	 այս	 կամ	 այն	 դիրքորոշման	 օգտին	 կամ	 դրա	 դեմ,	 վերցնում	 է	
մատիտը,	 գրում	 իր	անունը,	 միջակետ	 դնում	 ու	 շարադրում	փաստարկը,	 որից	 հետո	
մոտենում	է	մյուս	թղթերին	ևս	ու	նույն	կերպ	շարադրում	կարծիքը	կամ	մոտեցումները	
արդեն	շարադրված	մտքերի	վերաբերյալ:	

 f Քննարկում-բանավեճի	 ընթացքում	 մասնակիցները	 ծանոթանում	 են	 այլ	
մասնակիցների	 արդեն	 գրի	 առնված	 համառոտագրությունների	 ու	 փաստարկների	
հետ:	 Նրանք	 կարող	 են	 գրավոր	 կարծիք	 հայտնել	 նաև	 դրանց	 վերաբերյալ:	 Այդ	
դեպքում	 մասնակիցը	 գրում	 է	 իր	 անունը,	 սլաք	 նկարում	 և	 գրում	 արդեն	 նշված	 այս	
փաստարկի	 հեղինակի	 անունը,	 որի	 վերաբերյալ	 մեկնաբանություն	 ունի:	 Նման	
նշումները	 մասնակիցներին	 հնարավորություն	 են	 տալիս	 տեսնել	 կապն	 արդեն	
բերված	փաստարկների	միջև,	չկորցնել	քննարկման	տրամաբանությունն	ու	դուրս	չգալ	
քննարկվող	թեմայի	շրջանակներից:

 f Լուռ,	անձայն	քննարկումը	տևում	է	30	րոպե:	
 f Քննարկման	ավարտից	հետո	մանկավարժը,	մասնակիցների	հետ,	ամփոփում	է	

արդյունքները:	
 f Ինչի՞ն	է	հարկավոր	ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	դարձնել.
 f Յուրաքանչյուր	մասնակից	պետք	է	թղթին	հանձնի	հստակ	ձևակերպված	միտք;
 f Մասնակիցները	 չեն	 խոսում	 միմյանց	 հետ,	 դիրքորոշումների	 քննարկման	

գործընթացը	գրավոր	է:

«Շրջանակով թողնված թղթի» մեթոդ

Այս	 տեխնիկան	 հարկավոր	 է	 կիրառել	 այն	 դեպքում,	 երբ	 դրված	 է	 հիմնախնդրի	
լուծման	 համար	 անհրաժեշտ	 առավելագույն	 տեղեկատվության	 կամ	 գաղափարների	
հավաքագրման	 խնդիրը:	 Այն	 գրավոր	 բանավեճի	 մեթոդի	 տարբերակներից	 է:	 Միակ	
տարբերությունն	այն	է,	որ	ոչ	թե	խումբն	է	մի	թղթից	մոտենում	մյուսին,	այլ	թուղթն	է	
փոխանցվում	մեկից	մյուսին:
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ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

Վագիֆ Աբասով (հեղինակ) — Բաքվի № 87 միջնակարգ 
դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Մասնակցություն է ունեցել 
ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված սեմինարներին 
և թրեյնինգներին, ինչպես նաև միջագային ամենտարբեր 
կոնֆերանսների:

Քերիմ Աբիդի (ազգային համակարգող) — 
Բաքվի № 31 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն: Մի շարք 
հետազոտական ծրագրերի մասնակից, Ադրբեջանի 
պատմության դասավանդողների ասոցիացիայի նախագահ: 
Ադրբեջանի միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցներում 
աշխատել է որպես պատմության ուսուցիչ:

Արզու Աբբասովա (ներկայացրել է մի շարք նյութեր) — 
մանկավարժ, Բաքու քաղաքի  Դ. Ջահանգիրովի անվան № 4 
դպրոցի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:

Գյուլնարա Աբիդի (հեղինակ) — Ադրբեջանի պատմության 
դասավանդողների ասոցիացիայի վարչության անդամ, 
նախագահի տեղակալ: Ուսուցման մեթոդիկա է դասավանդում 
Բաքվի պետական համալսարանում, № 16 տեխնիկա-
հումանիտար դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Մի շարք 
հոդվածների հեղինակ է:

«Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային երկխոսություններ»  
ծրագրի մասնակիցները
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Ֆուադ Աղաև (ազգային խմբագիր, հեղինակ, համահեղինակ) — 
Ադրբեջանի ազգային պատմության թանգարանի աշխատակից: 
Ներկայումս Ադրբեջանի պատմության գիտական 
ցուցադրության կրտսեր գիտաշխատող: Հետաքրքրությունների 
շրջանակում են կրոնի և պետության փոխհարաբերությունների 
հարցերը, էթնիկական պատմությունը, ռազմական 
պատմությունը:

Այդին Ասլանով (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Բաքվի ուսուցիչների կատարելագործման 
և վերապատրաստման ինստիտուտի սոցիալական 
գիտությունների ամբիոնի վարիչ: Ադրբեջանի պատմության 
դասագրքի հեղինակ, ռուսերեն լեզվով 10 մեթոդական 
ձեռնարկների և 45-ից ավելի հոդվածների հեղինակ:

Կարեն Բայրամյան (հեղինակ) — Հայաստանի մշակույթի 
նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
պահպանության գործակալության բաժնի պետ: 2001-2014թթ. 
Աշխատել է Երևանի մի շարք դպրոցներում որպես պատմության 
ուսուցիչ: ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի հայցորդ:

Վերա Բալան (հեղինակ) — Յալովենի քաղաքի (Մոլդովա)
տեսական դպրոցի տնօրեն, պատմության և քաղաքացիական 
իրավունքի ուսուցիչ: Տարրական և գիմնազիական 
դասարանների պատմության աշխատանքային տետրակների 
համահեղինակ: Մոլդովայի երիտասարդ պատմաբանների 
ասոցիացիայի (ԱՆՏԻՄ)վարչության անդամ:

Եղիսաբեթ Բուսխրիկիձե (հեղինակ) — Թբիլիսիի 
Իվ. Ջավախաշվիլու անվան պետական համալսարանի 
մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 
դոկտորանտ: Պատմության և հասարակական գիտությունների 
ուսուցիչ Թբիլիսիի դասական գիմնազիայում, Թբիլիսիի 
առաջին փորձարարական դպրոցում: Վրաստանի պատմության 
դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) ակտիվ անդամ:
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Մխիթար Գաբրիելյան (ազգային համակարգող, հեղինակ) — 
պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական 
համալսարանի դոցենտ: 9 մենագրությունների և ավելի քան 
50 գիտական հրապարակումների հեղինակ է, որոնք նվիրված 
են Հարավային Կովկասի տարածքում սոցիոմշակույթների 
փոխակերպումների հիմնահարցերին, մարդաբանությանը, 
ինքնությանը և ազգայնականությանն և այլն: Միջազգային 
տասնյակ գիտաժողովների մասնակից:

Նատալյա Գոլոսովա (հեղինակ) — Լվովի 
№ 38 դպրոցի պատմության և իրավունքի ուսուցիչ: Ուսուցիչ-
մեթոդիստ, պատմության և հասարակագիտական առարկաների 
Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ, 
մանկավարժների, տնօրենների, ուսանողների և աշակերտների 
համար կազմակերպվող միջազգային և համաուկրաինական 
սեմինարների մարզիչ, միջնակարգ դպրոցի համար 
քաղաքացիական կրթության ձեռնարկի համահեղինակ: 

Լյուդմիլա Գուրսկայա (հեղինակ) — Գլոդեն քաղաքի 
(Մոլդովա) Լ. Տոլստոյի անվան բարձրագույն կարգի տեսական 
լիցեյի պատմության և քաղաքացիական դաստիարակության 
ուսուցիչ: Ավելի քան 10 տարի ակտիվորեն համագործակցում 
է Մոլդավիայի երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի 
հետ: Մոլդովայի հանրապետության «Տարվա ուսուցիչ» առաջին 
մրցանակաբաշխության հաղթող:

Անժելա Զյամա (հեղինակ) — Մոլդովայի Սորոկի քաղաքի 
տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական կրթության 
ուսուցիչ: Ակտիվորեն համագործակցում է Մոլդավիայի 
երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի հետ: Հոդվածների 
հեղինակ է, որոնցում քննարկվում են պատմության ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդների օգտագործման հարցերը:

Սամիրա Իսկանդերովա (հեղինակ) — Բաքվի 
№ 102միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Բաքվի 
Բինագադինսկու շրջանի արտահաստիքային մեթոդիստ: 
2012 թվականին գրավել է երկրորդ տեղը «Լավագույն 
բաց դաս» մրցույթում: 2013թվականին պարգևատրվել 
է «Գովասանագրով»՝ Հեյդար Ալիևի ժառանգությունը 
ուսումնասիրելու համար:
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Դզինտրա Լիեպինյա (խմբագիր) — պատմության և 
քաղաքագիտության ուսուցիչ, Լատվիայի պատմության 
ուսուցիչների ասոցիացիայի անդամ, պատմության 
դասավանդմանը նվիրված մի շարք հոդվածների, ծրագրերի 
և ձեռնարկների հեղինակ, պատմության դասավանդման 
ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրման 
ծրարգրերի համակարգող: Տեղական համակարգող, 
ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի ծրագրերի փորձագետ և խմբագիր:

Բեսիկ Լորդկիպանիձե (ազգային խմբագիր, հեղինակ) — 
պատմական գիտությունների դոկտոր, Վրաստանի 
պատմություն դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) 
հիմնադիր-անդամ: 50 հրապարակումների հեղինակ և 
համահեղինակ է, այդ թվում՝ գիտական աշխատությունների, 
ազգային կրթական ծրագրի, ինչպես նաև պատմության 
մեթոդական ուղեցույցների: 

Թիմուր Լուկին (ազգային համակարգող) — Մոլդովայի 
պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների, 
քաղաքական և կառավարչական գիտությունների ֆակուլտետի 
ուսանող: Միջազգային դպրոցների և գիտաժողովների 
մասնակից: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում 
են միջազգային հարաբերությունների պատմության 
հիմնախնդիրները:

Արտակ Խաչատրյան (համահեղինակ) — Երևանի 
պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի շրջանավարտ: 
Զբաղվում է Հարավային Կովկասում հակամարտությունների 
հիմնախնդիրներով: Գիտական հոդվածների և 
հրապարակումների հեղինակ է, հանրապետական գիտական 
նստաշրջանների, Հարավային Կովկասում քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների շրջանակում անցկացված սեմինարների 
ու կլոր սեղանների մասնակից: 

Ռուզաննա Ծատուրյան (հեղինակ) — ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության 
և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող: Հեղինակ/
համահեղինակ է 2 մենագրության և ավելի քան 10 գիտական 
հարապարակումների ուտեստի մարդաբանության, գենդերային 
և կովկասյան ժամանակակից հասարակությունների 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Զբաղվում է ազգայնականության 
և ինքնության հիմնախնդիրերով: Բազմաթիվ միջազգային 
կոնֆերանսների մասնակից է:
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Լելա Կակաշվիլի (հեղինակ) — Գորիի № 8 քաղաքացիական 
կրթության և մշակույթի դպրոցի ուսուցիչ: Շիդա Քարթլիի 
շրջանի պատմության դասվանդող ուսուցիչների ասոցիացիայի 
նախագահ: Ակտիվորեն օգտագործում և քարոզում է ուսուցման 
ժամանակակից և ինտերակտիվ մեթոդները:. 

Վարվարա Կիպեր (հեղինակ) — ոլդովայի Օրխեյ քաղաքի 
տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական 
դաստիարակության ուսուցիչ: Տեղական պատմության 
ուսումնասիրության ծրագրի մասնակից, որը հիմնված է 
մշակույթի, քաղաքացիական հասարակության և պատմության 
վրա: 

Օլգա Կովալևսկայա (հեղինակ) — ատմական 
գիտությունների դոկտոր, Ուկրաինայի ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող: 170 գիտական, 
գիտա-հանրամատչելի, ուսումնա-մեթոդական և 
հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ: Գիտական 
հիմնական հետաքրքրությունները կապված են Ուկրաինայի 
պատմության, պատմագրության հետ: Ունի մանկավարժական 
աշխատանքի ավելի քան 20 տարվա փորձ: 

Ալեքսանդրա Կոզորոգ (ազգային խմբագիր, հեղինակ, 
համահեղինակ) — ասարակագիտական առարկաների և 
պատմության ուսուցիչ, մեթոդիստ, վերապատրաստող-
դասընթացավար: Պատմության և հասարակագիտական 
առարկաների Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)
անդամ: Պատմական և քաղաքացիական կրթության ոլորտում 
ուսումնա-մեթոդական նյութերի համահեղինակ:

Իրինա Կոստյուկ (խմբագիր, թողարկող խմբագիր) — 
Լվովի հետբուհական մանկավարժական կրթության մարզային 
ինստիտուտի աշխատակից, ուսուցիչ: Պատմության ծրագրի 
Ազգային Ստանդարտի և ուսուցողական մի շարք ձեռնարկների 
համահեղինակ և խմբագիր, պատմության դասավանդմանը 
նվիրված մի շարք հեդվածների հեղինակ: Միջազգային 
ծրագրերի մարզիչ և համակարգող: 
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Յուլիա Կուշներևա (գլխավոր խմբագիր) — Մոսկվայի 
№1567 իմնազիայի ուսուցիչ, «Պատմության դասավանդողների 
միավորում» միջշրջանային հասարակական կազմակերպության 
վարչության նախագահ: Պատմության ձեռնարկների հեղինակ, 
դպրոցում պատմության դասավանդման, դասավանդման 
թվայնացված ուսուցմանը նվիրված հոդվածների հեղինակ: 
Փորձագետ, միջազգային մի շարք կրթական ծրագրերի 
հեղինակ և վերապատրաստող-դասընթացավար:

Հայկազ Հովհաննիսյան (ազգային համակարգող, հեղինակ) – 
պատմական գիտությունների դոկտոր, Երևանի պետական 
համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր: 
Պատմություն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի 
նախագահ: Մ. Մաշտոցի անվան Հին ձեռագրերի ինստիտուտ-
՛՛Մատենադարան՛՛-ի տնօրենի խորհրդական: 5 մենագրության և 
ավելի քան 70 գիտական հոդվածների հեղինակ:

Լիլյա Հովհաննիսյան (հեղինակ) — Երևանի պետական 
համալսարանի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի 
լաբորանտ: 2007-2013թթ. Երևանի պետական համալսարանի 
հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական 
աշխատող:

Այսել Հոջաևա (ծրագրի համակարգող) — ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի 
աշխատակից, «Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային 
երկխոսություն» ծրագրի պատասխանատու: Մասնակցում 
է ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի միջազգային սեմինարների և միջազգային 
ծրագրերի կազմակերպմանը:

Միքայել Մալխասյան (համահեղինակ) — Երևանի պետական 
համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ, 
ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ: 
Դասավանդում է ԵՊՀ — ում և ՛՛Քվանտ՛՛ վարժարանում: 
5 մենագրության և շուրջ 40 գիտական հոդվածների հեղինակ է:



162    

ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

Նիկոլ Մարգարյան (ազգային խմբագիր, հեղինակ) —  
պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական   
համալսարանի դոցենտ: 2 մենագրության և ավելի քան 50  
գիտական հրատարակությունների հեղինակ է, որոնք  վերաբերում 
են հիմնականում անձնանունների հիմնախնդիրներին: 
Զբաղվում է մշակույթի տեսական և կիրառական առումների 
ուսումնասիրությամբ, մշակութաբանությամբ: Հատուկ և 
մասնագիտական դասընթացներ է վարում ԵՊՀ-ում, միջազգային 
գիտաժողովների մասնակից է: 

Լյուդմիլա Մալես (հեղինակ) — սոցիոլոգիական 
գիտությունների դոկտոր, դասախոս: Շուրջ 100 գիտական, 
այդ թվում՝ մեթոդական հրապարակումների հեղինակ է, որոնք 
վերաբերում են գենդերային և բազմամշակութայնության 
հիմնախնդիրներին, ընտանիքի, ժողովրդագրության և 
ինքնության խնդիրներին: Վարում է ՛՛Դասավանդումը 
բարձրագույն դպրոցում՛՛ դասընթացը՝ ուսանողներին 
ծանոթացնելով ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներին: 

Նատալյա Մարկուս (հեղինակ) — Ուկրաինայի Կոզովա 
քաղաքի թիվ 1 դպրոցի պատմության ուսուցիչ; Պատմության 
և հասարակագիտական առարկաների Համաուկրաինական 
ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ: Մասնակցել է ուսումնական 
նյութերի մշակմանը տարբեր նախագծերի շրջանակներում: 
Միջազգային վերապատրաստումների և սեմինարների 
մասնակից է: 

Ելենա Մեջմարիաշվիլի — Թբիլիսիի պետական 
համալսարանի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 
պրոֆեսոր: Ավելի քան 80 հրատարակությունների հեղինակ է, 
այդ թվում՝ մենագրությունների, պատմության դասագրքերի, 
պատմական դիդակտիկայի վերաբերյալ հոդվածների, 
կանանց հիմնախնդիրների պատմության և իմիգրացիայի 
հիմնախնդիրների մասին: Միջազգային կոնֆերանսների ու 
նախագծերի մասնակից է: 

Լյուբա Մելնիկ (հեղինակ) — պատմության և քաղաքացիական 
կրթության ուսուցիչ: Պատմության և քաղաքացիական 
կրթության դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ 
հոդվածների հեղինակ/համահեղինակ: Ունի դիդակտիկայի I 
աստիճան:



163

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մադոնա Միքելաձե (հեղինակ) — մանկավարժության դոկտոր, 
Բաթումի Շ. Ռուսթավելիի անվան պետական համալսարանի 
ասոցացված պրոֆեսոր, Կրթության ֆակուլտետի դեկան: 
Պատմություն դասավանդողների վրացական ասոցիացիայի 
(GAHE) մասնաճյուղի ղեկավար, միջազգային սեմինարների 
և վերապատրաստումների մասնակից, վերապատրաստող-
դասընթացավար: Գիտական հրապարակումների հեղինակ է, 
ուսումնական ձեռնարկի համահեղինակ: 

Օքսանա Միխեևա (հեղինակ, թարգմանիչ) — պատմական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, միջին և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների դասախոս, ավելի քան 
100 գիտական և մեթոդական հրապարակումների հեղինակ է, 
որոնք վերաբերում են պատմությանը, քաղաքի սոցիոլոգիային, 
շեղվող վարքի հիմնախնդիրներին, դասավանդման ակտիվ 
մեթոդներին: 

Նուգզար Մոլաշվիլի (հեղինակ) — ք. Թբիլիսիի թիվ 
42 դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Աշխատել է որպես 
Պատմության, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
գիտական աշխատող: Թբիլիսի քաղաքի պատմության 
ուսուցիչների միության նախագահ: Մի շարք գիտական, 
մեթոդական և հանրամատչելի աշխատությունների հեղինակ է:

Սերժիու Մուստյացէ (ազգային համակարգող) -՛՛Իոն 
Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական համալսարանի 
պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան, 
Մոլդովայի երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) 
նախագահ: 6 մենագրության և ավելի քան 200 գիտական 
հոդվածների հեղինակ է պատմության, հնագիտության, 
մշակութային ժառանգության և դպրոցական դասագրքրերի 
վերլուծության բնագավառներում:

Անժելա Մուշենկո (հեղինակ) — Մոլդովայի Սորոկի 
քաղաքի «Իոն Կրյանգէ» լիցեյի պատմության և 
հասարակագիտության ուսուցիչ, Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) անդամ: Գիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակում են էթնիկ և կրոնական 
փոքրամասնությունները Մոլդովայում:
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Ռոդիկա Նաստաս (հեղինակ) — «Մ. Կոցյուբինսկու» անվան 
Տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական կրթության 
ուսուցիչ, ՛՛Իոն Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական 
համալսարանի դոկտորանտ: Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) անդամ: Գիտական 
հոդվածների հեղինակ, միջազգային նախագծերի, սեմինարների 
և վերապատրաստումների մասնակից: 

Մանանա Շեքիլաձե (քարտեզների կազմող) –Թբիլիսիի 
եվրոպական դպրոցի ուսուցիչ, Պատմություն դասավանդողների 
վրացական ասոցիացիայի (GAHE) փոխնախագահ: 
Պատմության դասագրքերի քարտեզների հեղինակ, մեթոդիստ, 
վերապատրաստող:

Նոդար Շոշիաշվիլի (հեղինակ) — մի քանի միջազգային 
կոնֆերանսների մասնակից: Ներկայում աշխատում է 
թեկնածուական ատենախոսության վրա: Գիտությանը 
զուգահեռ, զբաղվում է նաև մանկավարժական 
գործունեությամբ: 

Պավել Չերբուշկա (ազգային խմբագիր, հեղինակ, 
թարգմանիչ) — մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 
Մոլդովայի Գիտությունների ակադեմիայի լիցեյի ուսուցիչ և 
փոխտնօրեն: Քաղաքացիական կրթության և պատմության 
ազգային ծրագրի համահեղինակ, ավելի քան 40 դասագրքերի 
և 100 հոդվածի հեղինակ: Ուսուցիչների և դպրոցների 
ղեկավարների ազգային դասավանդող-վերապատրաստող: 

Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա (ազգային համակարգող, 
հեղինակ, համահեղինակ) — մանկավարժ— մեթոդիստ, ք. 
Լվովի թիվ 65 դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Պատմության 
և հասարակագիտական առարկաների Համաուկրաինական 
ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ: Հեղինակ/համահեղինակ 
է ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ազգային և միջազգային 
սեմինարների և վերապատրաստումային ծրագերի մասնակից և 
վերապատրաստող: 
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Ամիրան Ջամագիձե (ազգային համակարգող, հեղինակ 
և համահեղինակ) — Թբիլիսիի դասական գիմնազիայի 
պատմության և հասրակագիտության ուսուցիչ: Վրաստանի 
պատմության դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) 
հիմնադիրներից մեկը: Թբիլիսիի պետական համալսարանի 
հումանիտար ֆակուլտետի դոկտորանտ: Տեղական և 
միջազգային ծրագրերի մասնակից, ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի մարզիչ:

Օթար Ջանելիձե (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, Վրաստանի պատմաբանների ազգային 
կոնգրեսի անդամ, Վրաստանի պատմության դասավանդողների 
ասոցիացիայի (GAHE) ակտիվ անդամ: Գիտական շատ 
հրապակումների և պատմության համալսարանական և 
դպրողական դասագրքերի հեղինակ:

Նազմին Ջաֆարովա (հեղինակ, թարգմանիչ) — 
փիլիսոփայության դոկտոր: 2004-2015 թթ. հանդիսացել 
է Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի Նիզամիի 
անվան Ադրբեջանի գրականության ազգային թանգարանի 
աշխատակից: Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի 
կենտրոնական գրասենյակի առաջատար մասնագետ 
(թարգմանիչ): Ավելի քան 45 գիտական հոդվածների և 
թեզիսների հեղինակ:

Նարմին Ռաջաբովա (հեղինակ) — ուսուցիչ: Հոդվածների 
և երեք գիտական ուսումնասիրության հեղինակ: Նախագծի 
շրջանակում հանդիպումների, միջազգային սեմինարների 
և պատմական ու քաղաքացիական կրթության վերաբերյալ 
միջազգային կոնֆերանսների ակտիվ մասնակից է: 

Ռաուֆ Ռաջաբով (ազգային համակարգող) — արևելագետ, 
քաղաքագետ, «3rd View» (ուղեղային կենտրոն) հանդեսի 
գլխավոր խմբագիր: Ավելի քան 600 աշխատանքի հեղինակ 
է գլոբալ, տարածաշրջանային, էնեգոտրանսպորտային 
և տեղեկատվական անվտանգության, քաղաքացիական 
կրթության և քաղաքացիական հասարակության 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Հեղինակ/համահեղինակ է 
Հարավային Կովկասի պատմության վերաբերյալ 5 գրքերի: 



166    

ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ (Ձեռնարկ ուսուցչի համար)

Վերա Սահակյան (համահեղինակ) — Մ. Մաշտոցի անվան 
Հին ձեռագրերի Ինստիտուտ-՛՛Մատենադարան՛՛-ի գիտական 
աշխատող: 

Լուչիա Սավա (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
թեկնածու, ՛՛Իոն Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական 
համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի 
դոցենտ (ք. Քիշնև): Ավելի քան 35 հետազոտությունների և 
գիտական հոդվածների հեղինակ է ժամանակակից ազգային և 
համաշխարհային պատմության հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

Սթիվեն Սթիգերս (նախագծի մենեջեր) — EUROCLIO-ի 
ծրագրերի տնօրեն, ՛՛Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային 
երկխոսություններ՛՛ նախագծի իրականացման ընդհանուր 
ընթացքի պատասխանատու; Hisotriana նախագծի կազմակերպիչ 
և համակարգող: Հիմնականում եվրոպական երկրներում 
միջազգային կրթական ծրագրերի կազմակերպմանը 
մասնակցում է արդեն 15 տարի:

Պոլինա Վերբիցկայա (ազգային համակարգող, հեղինակ) — 
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Լվովի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարանի Ուկրաինայի պատմության 
ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմության և հասարակագիտական 
առարկաների Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)
գործադիր տնօրեն, ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի դեսպան, ավելի քան 100 
գիտական հրապարակումների հեղինակ:

Վերա Բրաբիե (հեղինակ) — պատմության, մշակույթի 
պատմության և քաղաքացիական դաստիարակության ուսուցիչ, 
Մոլդովվայի Երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի 
անդա,: Պատմության, քաղաքացիական դաստիարակության և 
պատմության դասվանդման մեթոդիկայի հարցերին նվիրված 
հրապարակումների հեղինակ: 
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Տատյանա Ցիգանու (հեղինակ) — պատմության ուսուցիչ 
և Ա. Ի. Կուզի անվան տեսական լիցեյի փոխտնօրեն: Մի 
քանի հոդվածների հեղինակ է կրթության բնագավառում: 
Կրթության ոլորտում տարբեր մունիցիպալ հանձնաժողովների 
անդամ է: Ներկայում աշխատում է պատմության 
դասավանդման բարելավման նպատակով տեղեկատվության 
կառուցվածքավորման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Նանա Ցիխիսթավի (ազգային համակարգող) — պատմական 
գիտությունների դոկտոր, Պատմություն դասավանդողների 
վրացական ասոցիացիայի (GAHE) նախագահ: Ունի Վրաստանի 
համալսարաններում դասավանդելու փորձառություն սկսած 
1990թ.-ից: Պատմական կրթության ասպարեզում միջազգային 
նախագծերի մասնակից է, վերապատրաստող, պատմական և 
քաղաքացիական կրթության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
բազմաթիվ միջազգային կոնֆերանսների մասնակից: 

Լալի Փիրցխալավա  ( տրամադրել է մի շարք նյութեր)— 
Վրաստանի համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետի 
պրոֆեսոր: Ավելի քան 60 գիտական հոդվածների և 
պատմության դպրոցական դասագրքերի հեղինակ է, 
Պատմության դասավանդողների վրացական ասոցիացիայի 
(GAHE) ‘’Պատմություն’’ հանդեսի խմբագրական խորհրդի 
անդամ: 

Հրանտ Օհանյան (համահեղինակ) — Մ. Մաշտոցի անվան Հին 
ձեռագրերի ինստիտուտ— «Մատենադարան» -ի ասպիրանտ: 

Եկատեինա Օդաժիու (հեղինակ) — պատմության և 
քաղաքացիական կրթություն ուսուցիչ, Մոլդովայի Բորոգանի 
գյուղի պատմության և ազգագրության թանգարանի հիմնադիր-
տնօրեն: Մշակույթի և դաստիարակության ոլորտում ծրագրերի 
համակարգող՝ շվեյցարական VIVERE կազմակերպության հետ: 



Գլխավոր խմբագիր Յուլյա Կուշնարևա

Թողարկող խմբագիր Իրինա Կոստյուկ

Գեղարվեստական ձևավորումը և դիզայնը Օլգա Բորիսենկոի

Մարքեթինգը և տեքստերի հավաքումը Օգգա Բորիսենկո, Դարյա Գոլովկո

Ներկա հրատարակությունը տարածվում է անվճար

Մշակույթների խաչմերչուկ: Սևծովյան տարածաշրջանի երկրները և հասարակական-քաղաքական 
փոփոխությունները ХІХ–ХХ դդ: Ձեռնարկ ուսուցչի համար /Հեղինակային կոլեկտիվ/ԵՎՐՈԿԼԻՈ. —  
168 էջ: Ֆորմատը 60х84/8. Տառատեսակը Sylfaen. Պայմ. Տպագր. մամուլ 19,53.



Ներկա հրատարակությունը տարածվում է անվճար

http://euroclio.eu/crossroad-of-cultures

Ուսումնական  ձեռնարկ  
ուսուցչի համար: 168 էջ:

Ձեռնարկ ուսուցչի 
համար: 384 էջ: 
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