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Այս նյութի պատրաստումը հնարավոր դարձավ ամերիկացի ժողովրդի բարի կամքով և ԱՄՆ 

միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ: Նյութի բովանդակության համար 

պատասխանատու է կազմողը և այն իրենից չի ներկայացնում ԱՄՆ միջազգային զարգացման 

գործակալության կամ ԱՄՆ իշխանության կարծիքը: Այս նյութը պատրաստվել է  ԱՄՆ միջազգային 

զարգացման գործակալության Տարրական կրթության ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է 

Վրաստանի Կրթության և գիտության նախարարության հետ միասին: 

 



 



  

Շնորհավորում եմ, դուք հնարավորություն ունեք մասնակցելու 

կրթության համակարգի ամենանշանավոր և նորարարական 

ծրագրերից մեկի իրականացմանը: Դպրոցի տնօրենն ու 

ուսուցիչները վստահություն և պատրաստակամություն հայտնեցին 

դպրոցում ղեկավարելու ձեր գործընկերների մասնագիտական 

զարգացումը: 

Դուք, որպես ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ֆասիլիտատոր , 

հնարավորություն ունեք սեփական լուման ունենալ դպրոցի բազայի 

վրա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման նորարարական 

ծրագրի ներմուծման և արմատավորման գործում:  Նշված 

նորարարության արդյունավետ իրականացումը , առաջին հերթին 

կախված է ձեր խանդավառությունից, հմտությունից և  աջակցումից:   

Սույն ուղեցույցը կօգնի դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների 

մասնագիտական զարգացման գործընթացի արդյունավետ 

վարմանը:  

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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Մաս 1. Ներածություն 

 

Գլուխ 1.1. USAID  ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  (G-PriEd) 

ԱԿՆԱՐԿ 

 

G-PriEd-Ի ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 
Վրաստանի տարրական կրթության 

նախագիծը (G-PriEd) ԱՄՆմիջազգային 

զարգացման գործակալության (USAID) 
կողմից ֆինանսավորված 5-ամյա 

նախագիծ է:Նրա նպատակն է  

Վրաստանի կրթության ու գիտության 

նախարարությանն օգնել 

ընթերցանությունից ու մաթեմատիկայից  

տարրական դասարանների   (I-VI) 

աշակերտների առաջադիմության 

բարելավման  հարցում: G-PriEd-ն օգնում 

է նաև Ոսուցիչների մասնագիտական 

զարգացման կենտրոնին՝ տարրական 

դասարանների ուսուցիչների համար 

ինովացիոն վարժանք-ծրագրերի և դպրոցի բազայի վրա մասնագիտական զարգացման 

ներմուծմանն ու իրականացմանը: 
 

G-PriEd-ի մոտեցումները 

Վերոհիշյալ նպատակների իրականացնումը G-PriEd-ն ապահովում է հիմնվելով հետևյալ 

մոտեցումների ու գործընթացների վրա. 

 Ուսուցիչըորոշումկայացնողանձէ 

- Ուսուցիչը որոշում է աշակերտի ուսումնական նպատակները  

- Ուսուցիչընախապես մտածում է հնարավոր բարդությունների մասին 

- Ուսուցիչըմշակում ու կիրառում է շերտավորման ռազմավարություն, որպեսզի 

յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա հասնել նախապես որոշված ուսումնական 

նպատակին:   
 

 

 

Ժամանակակից հետազոտությունները 

հաստատում են, որ ամենից հաճախ  

որակյալ և իր գործին հավատարիմ 

ուսուցչով է պայմանավորված աշակերտի 

ակադեմիական առաջադիմությունը.. այդ 

պատճառով էլ կրթության համակարգի 

բարելավումն առաջին հերթին պետք է 

իրականացնել այս կարևոր գործոնի՝ 

ուսուցիչների պրոֆեսիոնալիզմի  

բարձրացմամբ: 

Մայքլ Փուլանի,    



4                                                        Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց 

                                                                                

 

 Բոլոր աշակերտները կարող են 

սովորել  

- Աշակերտները սկսում են 

սովորել միմյանցից 

տարբերվող ակադեմիական 

պատրաստվածությամբ, 

կարիքներով ու 

հետաքրքրություններով:  

- Աշակերտների 

առաջադիմությունը տարբեր է, 

պայմանավորված՝ նրանց 

ունեցած տարբեր 

կարողություններով և 

ունակություններով: 

- Նշված տարբերությունների վերացումըհնարավոր է դարձնում, որ յուրաքանչյուր 

աշակերտ բավարարի ուսումնական ծրագրով նախատեսած չափորոշիչը:  
 

 Ուսուցչինշանակությունը՝ օգնել յուրաքանչյուր աշակերտի հասնելու հաջողության  

- Վրաստանի ապագան կախված է այն բանից,  թե այսօր ինչպես կուսուցանվի 

ընթերցանություն և մաթեմատիկա յուրաքանչյուր դասասենյակում:  

- Երկիրը չի զարգանա, եթե միայն առանձին աշակերտներ ունենան բարձր 

ակադեմիական հաջողություններ:  

- Ուսուցչի նշանակությունն է, հնարավորինս շատ աշակերտների օգնել հասնելու 

ուսումնական չափորոշչով նախատեսված արդյունքներին:  
 

G-PriEd-ի հիմնական ակտիվությունները 

Ընթերցանությունից ու մաթեմատիկայից աշակերտների արդյունքների բարելավման 

նպատակով G-PriEd-ը հատկանշական օգնություն է ցուցաբերում նախագծում ընդգրկված 

դպրոցներին և ուսուցիչներին: Կոնկրետ՝ G-PriEd-ը իրականացնում է հետևյալ 

ակտիվությունները. 

 Ուսուցիչների վարժանք-ծրագիր. 

Տարրական դասարաններում 

ընթերցանության ու 

մաթեմատիկայի ինովացիոն 

ուսուցում  

  Օգնություն վարժանքից հետո՝ 

այց դպրոց և դասալսում:  

 Դպրոցի բազայի վրա 

ուսուցիչների մասնագիտական 

զարգացում. ուսուցիչների 

ուսումնական խմբեր  

 Վարժանք-ծրագիր ուսուցիչների 

ուսումնական խմբերի 
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ֆասիլիտատորների համար. Դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների մասնագիտական 

զարգացման ղեկավարում  

 Ուսումնական նյութեր, կահավորում և գնահատման ռեսուրսներ, ընթերցանության 

մանկական գրքեր ըստ մակարդակների, դիագնոստիկական գնահատման 

միջոցներ,  մաթեմատիկական մանիպուլատիվներ, պաստառներ, 

ակտիվությունների քարտեր,   և այլն:  
 Նախագծի  ռեսուրս-պորտալ տնօրենների, ֆասիլիտատորների, ուսուցիչների և 

ծնողների համար: 
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ԳԼՈՒԽ 1.2 Միջազգային գնահատման արդյունքները ընթերցանությունից ու 

մաթեմատիկայից  

Ընթերցանության ու մաթեմատիկայի 

ունակություն-հմտությունների 

համապատասխան զարգացումը 

աշակերտների առաջադիմության 

պարտադիր նախապայմանն է: 2006 

թվականից Վրաստանը մասնակցում է 

տարբեր միջազգային գնահատումների, 

ընդ որում Գրագիտության միջազգային 

ուսումնասիրություններին (PIRLS) և 

Մաթեմատիկայի ու բնագիտական 

առարկաների ուսման ու ուսուցման 

միջազգային ուսումնասիրմանը (TIMSS):  

Նշված ուսումնասիրությունների 

արդյունքները վկայում են, որ Վրաստանի 

դպրոցներում պարտադիր է 

ընթերցանության ու մաթեմատիկայի ուսուցման ու աշակերտների առաջադիմության 

նշանակալից բարելավումը:  

PIRLS-ըպարզում է  9-10 տարեկան պատանիների կարդալու ունակությունները: Այն 

անցկացվում է 2001 թվականից և նրան մասնակցում են 40-ից ավելի երկրներ:  PIRLS-ը 

գնահատում է աշակերտների կողմից կարդացածի հասկանալ-տրամաբանելու 

ունակությունը հետևյալ չորս ուղղությամբ. 

1. Էքսպլիցիտիվ տրված տեղեկատվության որոնում  

2.  Անմիաջական եզրահանգում 

3. Սեփական գիտելիքների հետ ինտեգրման հիման վրա կարծիքների և 

տեղեկատվության մեկնաբանում՝  

4. Տեքստի լեզվի գնահատում և գեղարվեստական միջոցների ընկալում 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Ցանկացած այլ ունակության հետ 

համեմատած, ընթերցանության 

ունակությունն ամենից շատ  է 

պայմանավորում դպրոցական ծրագրի 

հաջող  յուրացումը: Ավելին՝  

ընթերցանության ունակությունը որոշում է 

յուրաքանչյուր անձի կյանքի ընթացքը, նրա 

տնտեսական  բարօրությունն ու 

հասարակական կյանքին արդյունավետ 

մասնակցությունը, ինչպես նաև վերջինիս  

զուգընթաց ապրելու  հնարավորությունը: 
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 Աղյուսակ 1: Վրաստանի արդյունքները PIRLS-ում: Ընդհանուր ամփոփում. 

տարի Մասնա

կից 

երկրներ 

Վրաստ

անի 

տեղը 

PIRLS-

իմիջին 

միավորը 

Վրաստա

նի միջին 

միավորը 

Վրաստանի միջին միավորը 

Դիրքը (բնակչության քանակը) աղջիկ տղա 

Քաղաք 

>100.000 

Շրջան 

15.001-100.000 

Գյուղ 

<15.000 

2006 45 

 

37 500 

 

471 486 465 459 480 463 

2011 34 488 508 491 470 499 477 

 

աղյուսակ 2: Վրաստանի արդյունքները PIRLS-ում. Ընթերցանության նպատակը և հասկանալ-ըմբռնելու 

գործընթացը  

տարի Ընթերցանության նպատակը հասկանալ-ըմբռնելու գործընթացը  

M 

գեղարվեստ

ական 

 

տեղեկատվական 

Տեղեկատվության ճանաչում 

և անմիջական եզրահանգում 

Մեկնաբանում, 

ինտեգրում, գնահատում 

2006 476 465 478 461 

2011 491 482 484 491 

 

 

 

AԱղյուսակ 3. Վրաստանի աշակերտների արդյունքները ընթերցանությունից ու մաթեմատիկայից: 

Առաջադիմության միջազգային մակարդակները 2006/2007 7 2011 թվականներին 

Առաջադիմության 

միջազգային 

մակարդակը: 

 
 

Միավոր 

                             

 

Աշակերտների քանակը (%) 

 

    Ընթերցանություն 

2006                        2011                              

 

     Մաթեմատիկա 

2007                       2011 

                                                     

Բար ձ ր ագ ո ւ յ ն  625 1                             2 1                                  2 

Բար ձ ր  550 15                          21 10                              12 

Մի ջ ի ն  475 50                          60 35                              41 

Ցած ր  400 82                          86 67                               72 

Ցած ր  աստի ճ ան ի ց  
ն ե ր ք և  գ տն վ ո ղ  
աշ ակ ե ր տն ե ր  (%) 

 18                          14 33                               28 
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ՎրաստանըPIRLS-ին երկու անգամ է մասնակցել, 2006 և 2011 թվականներին:Ինչես 1-

ինաղյուսակում է տրված, 2006 թվականից հետո աշակերտների արդյունքները 

բարելավվեցին, թեև Վրաստանի միջին ցուցանիշը մնաց PIRLS-ի միջին միավորից ցածր:  

Այլ կարևոր եզրահանգումներ. 

 Աշակերտներն ավելի լավ արդյունքներ ունեն գեղարվեստական տեքստերի 

հասկանալ- ըմբռնելուց,  տեղեկատվական տեքստի հասկանալ ըմբռնելու հետ 

համեմատած (աղյուսակ 2);   

 Աղջիկները տղաներից լավ են կարդում (աղյուսակ 1);  

 2006 թվականից հետո նկատելիորեն բարելավվեցին աշակերտների 

մեկնաբանման, ինտեգրման և 

գնահատման ունակությունները, 

թեև այդ ուղղությամբ նրանց 

ձեռքբերումները դարձյալ հետ են 

մնում PIRLS-ի միջին ցուցանիշից  

(աղյուսակ 2); 

 Քաղաքի դպրոցի աշակերտներն 

ավելի լավ են կարդում, քան 

գյուղի դպրոցի աշակերտները  

(աղյուսակ 1);  

 Ուսումնասիրություններին 

մասնակցող չորրորդ 

դասարանցիների միայն 2 %-ը 

հաղթահարեց գնահատման 

բարձրագույն մակարդակը: 

Գնահատված աշակերտների 14 

%-ը հայտնվեց ցածր մակարդակից ներքև (աղյուսակ 3).  
 

TIMSS-ը գնահատում է IV և VIII դասարանի աշակերտների առաջադիմությունը 

մաթեմատիկայից ու բնագիտական առարկաներից: Այն անցկացվում է 1995 թվականից 4 

տարին մեկ անգամ: TIMSS-ըգնահատում է մաթեմատիկական ունակություն-

հմտությունները հետևյալ երկու հիմնական ուղղությամբ. 

(1) Բովանդակություն՝ թվեր, երկրաչափական պատկերներ և չափումներ, տվյալների 

արտահայտում:  

(2) Կոգնիտային ունակություններ. գիտելիք, կիրառում, դատողություն:  
 

  

Այսօրվա դրությամբ աշակերտներին ավելի ու 

ավելի է հարկավոր հիմնավոր մաթեմատիկական 

ու տեխնոլոգիական մտածելակերպ, որեսզի 

արդյունավետ կազմակերպեն սեփական կյանքը: 

Այլապես նրանց համար դժվար կլինի դառնալ 

հաջողակ քաղաքացի. Մաթեմատիկա նրանց 

անհրաժեշտ է ամեն ինչում, ընդ որում օրվա 

նորությունները իմանալու կամ աշխարհում 

ընթացող երևույթները ընկալելու համար: 
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 Աղյուսակ 4. Վրաստանի արդյունքները TIMSS--ում: Ընդհանուր ամփոփում. 

Տարի Մասնա

կից 

երկրներ 

Վրաս

տանի 

տեղը 

TIMSS—

ի միջին 

միավոր

ը 

Վրաստ

անի 

միջին 

միավոր

ը 

Վրաստանի միջին միավորը 

Դիրքը (բնակչության քանակը) աղջիկ տղա 

Քաղաք 

>100.000 

Շրջան 

15.001-100.000 

Գյուղ 

<15.000 

2006 43 

50 

37 500 

 

438    440 437 

2011 40 450 472 449 432 454 447 

 

Աղյուսակ 5: Վրաստանի արդյունքներըTIMSS-ում (IV դասարան): Բովանդակություն և կոգնիտային 

մտածելակերպ 

Տարի Բովանդակություն Կոգնիտային մտածելակերպ 

Թվեր Երկրաչափական 

պատկերներ և չափումներ  

Տվյալների 

արտահայ

տում  

Գիտելիք Կիրառում Դատողությո

ւն 

2007 470 395 390 445 430 433 

2011 473 411 433 449 447 450 

 

Վրաստանը 2 անգամ մասնակցել է TIMSS-իմիջազգային գնահատմանը, 2007 և 2011 

թվերին:Ինչպես տրված է  4-րդաղյուսակում, չորրորդ դասարանցիները կարողացան 

արդյունքների բարելավում մաթեմատիկայից, թեև նրանց միջին միավորը դարձյալ ցածր է  

TIMSS-իմիջին ցուցանիշից:Այլ կարևոր եզրահանգումներ. 

 Բովանդակության տեսակետից երկրաչափական պատկերների և տվյալների 

արտահայտման հետ համեմատած աշակերտները առավել լավ արդյունքներ 

ցուցաբերեցին թվերից (աղյուսակ 5); 

 Ըստ 2011 թվականի արդյունքների, աշակերտները հավասար արդյունքներ 

ցուցաբերեցին երեք կոգնիտային ունակություններում՝ գիտելիք, կիրառում, 

դատողություն (աղյուսակ 5); 

 Աղջիկները, տղաների հետ համեմատած, ավելի շատ հաջողություններ ունեն 

մաթեմատիկայից (աղյուսակ 4);  

 Այլ ունակությունների հետ համեմատած, 2006 թվականից հետո բավականին 

բարելավվեց աշակերտների առաջադիմությունը դատողությունից, թեև այն 

դարձյալ ցածր է TIMSS-իմիջին ցուցանիշից (աղյուսակ 5); 

 Քաղաքի դպրոցի աշակերտներն ավելի բարձր առաջադիմություն ունեն 

մաթեմատիկայից, քան գյուղի դպրոցի աշակերտները (աղյուսակ 4);  
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 Չորրորդ դասարանցիների միայն 2 %-ը հաղթահարեց գնահատման բարձրագույն 

մակարդակը, աշակերտների 28 %-ը հայտնվեց ցածր մակարդակից ներքև 

(աղյուսակ 3): 

Ընթերցանության և մաթեմատիկայի միջազգային գնահատման արդյունքում պարզվեցին 

գործոններ, որոնք նշանակալից ազդեցություն ունեն աշակերտների առաջադիմության 

վրա ընթերցանությունից ու մաթեմատիկայից: 

 

Ընտանիքը և 

ծնողների 

ընդգրկվածուրյունը 

աշակերտի 

ուսումնական 

գործընթացում 

Մեծ մասամբ ընտանիքով է պայմանավորված աշակերտի 

հաջողությունը, ինչպես ընթերցանությունից, այնպես էլ 

մաթեմատիկայից: Առավել լավ արդյունքներ ցուցաբերեցին այն 

աշակերտները, որոնց ծնողները սիրում են կարդալ, երեխաների հետ 

ընդգրկված են ընթերցանության ու մաթեմատիկայի  

ակտիվություններում և ունեն սովորելու համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ:   

Դպրոցական 

ռեսուրսներ 

ընթերցանության ու 

մաթեմատիկայի 

ուսուցման համար  

 

Ընթերցանութունից ու մաթեմատիկայից ավելի բարձր արդյունքներ 

ցուցաբերեցին այն աշակերտները, որոնց դպրոցներն ունեն 

համապատասխան աշխատանքային միջավայր, կահավորանք, 

ինչպես նաև բազմատեսակ ռեսուրսներ ընթերցանության ու 

մաթեմատիկայի ուսուցման համար, ինչպիսիք են՝ գրքերը, 

համակարգիչը, զննական նյութերը, մանիպուլատիվները և այլն:  

Դպրոցի մթնոլորտը   Բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտները մեծ մասամբ 

հաճախում են այնպիսի դպրոցներ, որոնց համար ակադեմիական 

հաջողությունը հանդիսանում է հիմնական հոգածության առարկա, 

որոնք ունեն բարձր սպասումներ իրենց աշակերտներից և 

ուսումնական նպատակներ նրանց համար, ունեն որակյալ 

ուսուցիչներ, ինչպես նաև ապահովում են ակտիվ և արդյունավետ 

համագործակցություն ծնողների հետ:  Աշակերտները, որոնց 

դպրոցներում անկարգ ուսումնական միջավայր էր, և նկատվում էր 

նվաստացման դեպքեր, զգալիորեն  ցածր առաջադիմություն ունեին, 

քան այն չորրորդ դասարանցիները, որոնք սովորում էին կանոնավոր 

ու անվտանգ դպրոցներում:  

Ուսուցիչների 

վերապատրաստում   

Համեմատաբար բարձր արդյունքներ ունեն այն աշակերտները, որոնց 

ուսուցիչներն ունեն բարձրագույն կրթություն և պատրաստվածություն 

համապատասխան առարկայից: Ինչպես նաև պարզվեց, որ 

հաջողության համար կարևոր գործոն է ուսուցչի փորձն ու սեփական 

մասնագիտությունից ու կարիերայից գոհ լինելը:  
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Ուսուցում   Բարձր արդյունք ցուցաբերեցին այն աշակերտները, որոնց 

ուսուցիչները հետաքրքիր են կազմակերպում ուսումնական 

գործընթացը և դասասենյակներում կիրառում են բազմատեսակ 

ուսումնական ռեսուրսներ: Այսպես նաև՝ որպես կարևոր գործոն  

արձանագրվեց դրական վերաբերմունք  ընթերցանության ու 

մաթեմատիկայի նկատմամբ և ուսուցման բարելավման նպատակով՝ 

ուսուցիչների համագործակցությունը գործընկերների հետ: 
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Մաս 2. Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի  գործունեության 

վերլուծություն  

ԳԼՈՒԽ 2.1. Ի՞նչ է նշանակում էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացում:  

Ըստ կրթության համակարգում անցկացված 

հետազոտությունների, ուսուցչի 

մասնագիտական    զարգացումը  

մեծ նշանակություն ունի որակի և 

ուսուցիչների արդյունքները բարելավելու 

գործում:     

 Աշակերտների առաջադիմության վրա 

ամենից մեծ ազդեցություն ունի 

ուսուցչի կողմից դասասենյակում 

իրականացվող դասապրոցեսը: Այդ պատճառով էլ կարևոր է, որ ուսուցիչներին 

տրվի գիտելիքի և ունակությունների բարելավման բազմատեսակ 

հնարավորություններ: Մասնագիտական օժանդակությունը նրանց կօգնի 

սեփական պոտենցիալի լիարժեք դրսևորման գործում :   

 Մասնագիտական զարգացման ավանդական մոդելները, ինչպիսիք են մեկօրյա 

վարժանքներն ու սեմինարները, և այլն, բավարար չէ ուսուցման պրոցեսում 

նորարարական փոփոխություններ իրականացնելու համար:  

 Ուսուցում և դասասենյակներում ռեալ փոփոխությունների իրականացում 

հնարավոր է ուսուցիչների անընդհատ մասնագիտական աճի ծրագրին 

մասնակցելով, որը սերտ կապված է դպրոցում ուսուցչի ամենօրյա գործունեության 

հետ (Knight, 2007): 

 

Ինչես տրված է աղյուսակում, 

առանձնահատուկ 

էֆեկտիվությամբ տարբերվում 

է դպրոցի բազայի վրա 

մասնագիտական զարգացման 

մոդելները: Նրանում  

ընդգրկված ուսուցիչների 95%-

ըպատրաստ է նոր յուրացրած 

ունակություններն ու 

կարողությունները 

արդյունավետորեն կիրառել 

դասասենյակում:Երբ 

ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը իր մեջ պարունակում է միայն հրավիրված 

էքսպերտների կողմից կրթության թեորիաների վերլուծություն, մասնակիցների միայն 5%-

Որքան ավելի մոտ է  մասնագիտական 

զարգացումը ուսուցչի ամենօրյա 

գործունեության և նրա դասասենյակի  

հետ, այնքան ավելի էֆեկտիվ է այն: 

Մայկլ Փուլան 

Պրոֆեսոր Էմերիտուս, Օնտարիոս 

Կրթության ինստիտուտMichael Fullan, 
Professor Emeritus, Ontario Institute for Studies 

in Education   
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ն է ձեռք բերում որոշակի կարողություն, թեև գրեթե ոչ-ոք չի կարողանում այս ձևով 

ստացած գիտելիքը պրակտիկորեն կիրառել: Համեմատաբար էֆեկտիվ է վարժանքների 

ժամանակ մոդելավորման, և առավել, ղեկավարվող պրակտիկայի ռազմավարության 

կիրառումը: Թեև դրանց պրակտիկ արդյունքը, միևնույն է, սահմանափակ է և 

զուգահեռաբար մշտապես ու դպրոցի բազայի վրա գոյություն ունեցող  մասնագիտական 

զարգացման ակտիվությունների իրականացման կարիք ունի:  

Աղյուսակ6. Մասնագիտական զարգացման արդյունքները. 

 

Մասնագիտական զարգացման ձևը 

մասնակիցներ, 

որոնք ձեռք են 

բերում որոշակի 

գիտելիքներ (%) 

մասնակիցներ, 

որոնք պրակտիկայում 

կիրառում են ձեռք բերած 

գիտելիքներն ու 

ունակությունները (%) 

տեսական (Վարժողը ձևական միջավայրում 

տեսական գիտելիք է մատուցում լսարանին)  

               5% 0% 

Դեմոնստրացիա /մոդելավորում 20% 0% 

Ղեկավարվող պրակտիկա 60% 5% 

Դպրոցի բազայի վրա մասնագիտական 

զարգացման ակտիվություններ  

95% 95% 

 

Աղբյուր՝Joyce & Showers (2002). Student Achievement through staff development (3rd edition). Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development.  

 

Փորձագետները նշում են մի քանի պատՃառ, ըստ որոնց միանգամյա կամ էպիզոդիկ 

մասնագիտական զարգացման ակտիվությունները բավարար չեն ուսուցման ընթացքում 

էֆեկտիվ փոփոխություններ իրականացնելու համար:    

 Ուսուցիչները զբաղված են ամենօրյա հոգսերով: Նրանք դասեր են անցկացնում, 

գնահատում են աշակերտների աշխատանքը, հանդիպում են ծնողներին և այլն: Այդ 

պատճառով էլ, նույնիսկ շատ մոտիվացված ուսուցիչներին  քիչ ժամանակ ու 

էներգիա է մնում, որ վարժանքի ժամանակ ձեռք բերած նոր գաղափարներն ու 

ունակությունները պրակտիկայում իրականացնեն: Հաճախ վարժանք-ծրագիրն 

ավարտվում է վարժանքի սենյակում և այն չի նախատեսում հետվարժանքային 

օգնություն ուսուցչի համար:  

 Ուսուցման մեջ փոփոխություններ մտցնելը մեկ կամ երկու օրում անհնար է: Այն 

ենթադրում է փոփոխություն ուսուցչի վարքի մեջ: Շատ մոտիվացված և դեպի 

նորամուծությունները հակում ունեցող ուսուցիչների դեպքում էլ ցանկությունն ու 

ոգևորությունը բավական չեն: Ուսուցման պրակտիկայում փոփոխությունը 

պահանջում են ժամանակ և պարբերաբար մասնագիտական օժանդակություն:  
(Knight, 2007). 
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Կրթության մասնագետները նշում են էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացման հետևյալ 

բնորոշիչները.  

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացման ելակետ հանդիսանում են աշակերտի 

ուսումնական նպատակները՝ ի՞նչ պիտի սովորեմ, ի՞նչ պիտի կարողանամ անել 

այն բանի համար, որ իմ աշակերտներն ունենան բարձր առաջադիմություն:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումն չընդհատվող պրոցես է և հիմնված է 

աշակերտների և ուսուցիչների փոփոխվող պահանջների վրա: Այդ պատճառով էլ 

այն ամբողջ ակադեմիական տարվա ընթացքում շարունակական պրոցես է և 

պարունակում է բազմատեսակ ակտիվություններ:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը կենտրոնացված է կոնկրետ առարկայի 

բովանդակության և ուսման ու ուսուցման մեթոդիկայի վրա:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը սերտ կապված է դասասենյակում 

ուսուցչի ամենօրյա գործունեության հետ: Հայտնի փորձագետին լսելը շատ 

օգտակար է, խանդավառող, սակայն քիչ հավանական, որ մոտիվացված ուսուցիչը 

փոփոխություններ իրականացնի դասասենյակում: Ուսուցչին անհրաժեշտ է շատ 

ավելին, քան լսելը: Ունկնդրելը միայն սկիզբն է, սրա հետ մեկտեղ ուսուցիչը պիտի 

ունենա նոր ռազմավարություններն ու մեթոդները դասարան մտցնելու 

բազմատեսակ հնարավորություններ:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացման արդյունքները ի հայտ են գալիս 

դասասենյակներում: Մասնագիտական զարգացման ակտիվություններին 

մասնակցելուց հետո ուսուցիչները վերադառնում են դասասենյակ, որպեսզի (ա)  

ստուգեն նոր ռազմավարություններն ու մեթոդները, (բ) աշակերտներից ստանան 

հետադարձ կապ նոր մեթոդների վերաբերյալ, (գ) հավաքեն ու վերլուծեն 

համապատասխան տվյալներ, (դ )պրակտիկայում փոփոխություններ մտցնեն:  

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը ենթադրում է տվյալների հավաքում և 

վերլուծություն: Տվյալներն օգնում են ուսուցչին որոշել մասնագիտական 

զարգացման անհրաժեշտությունները, մասնագիտական զարգացման փուլում 

տվյալները տալիս են հնարավորություն անցկացնելու դասասենյակում ընթացող 

պրոցեսի մոնիտորինգ: Ի վերջո, տվյալների միջոցով ուսուցիչները գնահատում են 

ուսուցման էֆեկտիվությունը և պլանավորում հաջորդ քայլերը:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը հիմնվում է ուսուցչին, որպես 

որակավորված և փորձված մասնագետ ճանաչելու վրա: Հայտնի փորձագետների 

հետ մասնագիտական հարաբերությունը միշտ օգտակար է, թեև ոչ պակաս 

արդյունավետ է մասնագիտական զարգացման նպատակով ուսուցիչների 

փոխհամագործակցությունը: Ցանկացած դպրոցում կգտնվի ուսուցիչ, որը 

կկարողանա մասնագիտական զարգացման պրոցեսը ղեկավարել: Էֆեկտիվ 

մասնագիտական զարգացման կարևորագույն սկզբունքը համագործակցությունն 

է: Ուսուցիչները սովորում են միմյանցից: Նրանք օգնում են իրար՝ նպատակներ 

ընտրելիս և դրանց հասնելու գործում:  
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 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը ուղղված է ինչպես դեպի սովորելու, 

այնպես էլ ուսուցանելու էֆեկտիվությունը:  
 

 Էֆեկտիվ մասնագիտական զարգացումը ենթադրում է ուսուցիչների՝ 

բազմատեսակ ու հետաքրքիր ակտիվությունների մասնակցություն: (Bean, 2010; 
Easton, 2008).  
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ԳԼՈՒԽ 2.2. G-PriEd-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԽՄԲԵՐ 

G-PriEd-իուսուցիչների մասնագիտական զարգացման մոդելը հիմնված է էֆեկտիվ 

մասնագիտական զարգացման սկզբունքի վրա և կազմված է երեք հիմնական մասից՝ 

վարժանք-ծրագիր, հետվարժանքային օժանդակություն ու վարժողների այց դպրոց, և 

ուսուցիչների ուսումնական խմբեր:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանն ու ակտիվ 

փոխուսուցմանն օժանդակելու նպատակով  G-PriEd-ը օգնում է դպրոցներին ստեղծել  

ուսուցիչների ուսումնական խմբեր: Ուսուցիչների ուսումնական խմբերը ենթադրում են 

դպրոցում տարրական դասարանների ուսուցիչների առարկայական և/կամ 

աստիճանային խմբի ստեղծում, որոնք ունեն միասնական և համաձայնեցված տեսակետ 

ու նպատակ և արդյունավետ համագործակցում են այդ նպատակին հասնելու համար: 
 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերը ենթադրում են մանկավարժների ընդգրկումը 

տարբեր տեսակի ակտիվություններում:  

 Տվյալների վերլուծություն 

Տվյալների քննարկման խմբերում ուսուցիչները միասին վերլուծում են 

դիագնոստիկական և այլ տիպի գնահատման արդյունքները, քննարկում են 

ուսուցման պրոցեսն ըստ նշված արդյունքների և պլանավորում դրանց 

բարելավման ճանապարհներն ու ռազմավարությունները:  
 

 Միասնական դասՄիասնական դասը ուսուցիչներին տալիս է 

հնարավորություն աշխատակիցների հետ պլանավորել ուսուցման 

ռազմավարություններ, դասասենյակում կիրառել և գնահատել դրանց 

արդյունավետությունը կոնկրետ դասարանում և կոնկրետ աշակերտների հետ: 

Միասնական դասի ակտիվությունը կազմված է մի քանի էտապից՝ 

պլանավորում, ուսուցում-զննում և ամփոփում 

 

 Ուսումնական իրավիճակի վերլուծությունՈւսումնական իրավիճակի 

վերլուծությունը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս աշխատակիցների հետ 

քննարկել տարբեր ռեալ դասարանական իրավիճակներ, ուսուցիչների և 

աշակերտների առջև առաջացած տիպիկ բարդություններ և մտածել դրանց 

կարգավորման ուղիների մասին: 

G-PriEd-իմոդելը՝ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում 

Էլեկտրոնային 

վարժանք-ծրագիր 

Ուսուցիչների 

ուսումնական 

խմբեր 

Դասալսում 

արտաքին 

փորձագետի 

կողմից 

Դասալսում 

տնօրենի կողմից 
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 Մոդելային դասեր .Մոդելային դասերի նիստերին մասնակցելը ուսուցչին տալիս է 

հնարավորություն տեսնելու/դիտելու արդյունավետ պլանավորած և անցկացրած դաս 

(դասի տեսագրություն, ֆասիլիտատորի կամ ուսուցչի կողմից անցկացրած դաս). 

Մոդելային դասը ուսուցիչները դիտում են ըստ նախապես պատրաստած դասալսման 

ձևի: Այնուհետև վերլուծում են ու քննարկում նշված դասը: 

 

 Փոխադարձ դասալսումՓորձի փոխանակման նպատակով ուսուցիչները ներկայանում 

են միմյանց դասերի, դիտում ուսուցման տարբեր ռազմավարությունների  

պրակտիկորեն կիրառումը: Նախքան դասին ներկայանալը, ուսուցիչը աշխատակցին 

տալիս է կարճ տեղեկատվություն դասի մասին: Դասից հետո նրանք հանդիպում են 

միմյանց և կիսվում դասի մասին իրենց տպավորություններով: 

 

Նշված ակտիվությունները կիրականացվեն ակադեմիական տարվա ընթացքում, մինիմում 

ամիսը մեկ անգամ:   Ելնելով աշակերտների և ուսուցիչների անհրաժեշտություններից 

ֆասիլիտատորները որոշում են յուրաքանչյուր ակտիվության անցկացման 

հաճախականությունը և մշակում ուսումնական խմբերի գործունեության պլանը: 
 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերին ղեկավարում է  ֆասիլիտատորը, որն ապահովում է 

մասնագիտական զարգացման ակտիվությունների պարբերաբար, կառուցողական և 

արդյունավետ անցկացում:   
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ԳԼՈՒԽ 2.3. Ֆասիլիտատորի, տնօրենի և ուսուցչի ֆունկցիաները  

Ուսուցիչների ուսումնականխմբերի հաջող գործունեությունը պահանջում է ընդգրկված 

բոլոր կողմերի՝ ֆասիլիտատորների, ուսուցիչների և տնօրենների կողմից սեփական դերի 

և ֆունկցիաների լիարժեք իրագործում:    
 

Ֆասիլիտատոր՝ ֆունկցիաները 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ֆասիլիտատորի գլխավոր խնդիրը հանդիսանում է 

վերոհիշյալ ակտիվությունների պլանավորումն ու իրականացումը: Ֆասիլիտատորը 

օգնում է ուսուցչին ընդգրկվել ուսումնական խմբերի աշխատանքների  մեջ  և ստացած 

փորձը կիրառել պրակտիկայում: Այսպես նաև ֆասիլիտատորի ամենակարևոր 

ֆունկցիաներից մեկն է ուսուցիչների  համագործակցությանը նպաստելը և դրական 

աշխատանքային միջավայր ստեղծելը: Կոնկրետ.  
 

 Ուսումնական խմբերի տարեկան 

աշխատանքային պլանի մշակում 

(ակտիվությունների տիպերը, 

ամսաթիվը, մասնակից 

ուսուցիչները);  

 Ուսուցիչների ուսումնական 

խմբերի ակտիվությունների 

պլանավորում և լոգիստիկայի 

ապահովում (ամսաթվի և 

ժամանակի որոշում, ուսուցիչների 

ինֆորմացում, հանդիպման վայրի 

ընտրություն, հարկ եղած դեպքում 

դասացուցակի փոփոխության 

ապահովում, ներկայության 

հաշվառում և այլն);  

 Հանդիպման վարում ըստ կոնկրետ ակտիվության ձևաչափի  

 Ակտիվության հաշվետվութան  (արձանագրության) պատրաստում ու էլեկտրոնային 

հաշվառում  

 Խմբի աշխատանքի տարեկան հաշվետվության պատրաստում:   

 Նախագծի վարժողների հետ աշխատակցում դպրոց այցի ժամանակ:   

 Ուսումնական խմբերի ակտիվությունները վարելու նպատակով  համագործակցում 

դպրոցի ղեկավարության հետ   (օր. դասացուցակի փոփոխության  կամ ուսուցչի 

փոխարինում փոխադարձ դասալսման ժամանակ: ); 
 Նախագծի հետ հաղորդակցում facebook-իևէ լ ե կ տր ո ն այ ի ն  ֆո ստի  մ ի ջ ո ց ո վ :  
 Նախագծից ստացած տեղեկությունը հայտնել ուսուցիչներին:  

 

 

Ֆասիլիտատորի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում հետևյալը.  

 Ուսուցիչների գնահատում ու մասնակցություն կադրային կամ այլ նման 

որոշումների ընթացքին: 
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 Այլ ուսուցչի աշխատանքի կատարում (դասի վարում, անհատական աշխատանք 

աշակերտների հետ, աշակերտների արդյունքների վերլուծություն, աշխատանքի 

գնահատում և այլն).  

 

Դպրոցի տնօրեն՝ ֆունկցիաները 

 

Դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների ուսումնական խմբերի հաջող գործունեությունը 

մեծապես կախված է դպրոցի տնօրենի կողմից՝ նշված պրոցեսի աջակցությունից:  Նրանք 

կարող են օժանդակել ուսուցիչների ուսումնական խմբերի էֆեկտիվ աշխատանքին 

իրագործելով հետևյալ գործառույթները.   

 Որակավորված և մոտիվացված ուսուցչի ընտրություն ֆասիլիտատորի պաշտոնի 

համար:  

 Ուսումնական խմբերում ուսուցիչների ընդգրկվածության մասին բարձր 

սպասումների նշում և գործընկերների մոտիվացում:  

 Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ֆասիլիտատորի հետ սերտ 

համագործակցություն և վերջինիս աջակցություն՝ տարբեր ակտիվություններ 

պլանավորելիս ու իրականացնելիս:  

 Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի աշխատանքի համար համապատասխան 

ֆիզիկական ու աշխատանքային միջավայրի ապահովում:  

 Ուսումնական խմբերում ուսուցիչների մասնակցության մոնիտորինգ ու 

խրախուսում:  
 
Ուսուցիչ՝ ֆունկցիաները 
 
Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի աշխատանքը առաջին հերթին կախված է 

ուսուցիչների ընդգրկվածությունից ու մասնակցությունից: Կարևոր է, որ ուսուցիչները 

հասկանան մշտապես ու դպրոցի բազայի վրա մասնագիտական զարգացման 

նշանակությունը և տրված հնարավորությունը օգտագործեն գործընկերների հետ 

մասնագիտական քննարկումների, փորձի փոխանակման և ուսուցման բարելավման 

նպատակով: Ուսումնական խմբերում ընդգրկվածության տեսակետից ուսուցիչների 

ֆունկցիաներն են.   

 Մասնակցություն ցուցաբերել ուսուցիչների ուսումնական խմբի աշխատանքային 

պլանի և ակտիվությունների պլանավորմանը:  

 Մասնակցել ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ակտիվություններին:  

 Ուսուցիչների ուսումնական խմբերին մասնակցելու համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվության հավաքում և պատրաստում:  

 Ուսուցիչների ուսումնական խմբերին մասնակցելու արդյունքում ստացած նոր 

գիտելիքի,  ունակությունների ու գաղափարների կիրառում ու դասապրոցես 

ներմուծում: Գործընկերների հետ կոնստրուկտիվ համագործակցություն:  
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Մաս 3. Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ակտիվություններ 

ԳԼՈՒԽ 3.1. Տվյալների վերլուծություն 

Ի՞նչ է տվյալների վերլուծությունը 

Տվյալների վերլուծությունը ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման 

ամենաարդյունավետ  ձևերից մեկն է: Նա ենթադրում է ուսուցիչների խմբի կողմից 

դիագնոստիկական և զարգացնող գնահատականների տվյալների ուսումնասիրում և 

վերլուծություն: Մանկավարժները հատուկ ուշադրություն են դարձնում աշակերտի 

ուսման պրոցեսին ու արդյունքներին: . Նրանք առանձնացնում են այն հարցերն ու 

հմտությունները, որոնցում աշակերտները չունեն բավականին բարձր առաջադիմություն և 

փոխհամագործակցությամբ մշակում են դրանք բարելավող ռազմավարություններ:  

Տվյալների վերլուծության հանդիպումներն անցկացվում են որոշակի 

հաճախականությամբ, ըստ նախապես մշակած գրաֆիկի և օրակարգի: Ուսուցիչները մեծ 

մասամբ քննարկում են սեփական կամ զուգահեռ դասարաններում անցկացրած 

գնահատման արդյունքները և օգնում են միմյանց ստացած տվյալների վերլուծման ու 

ուսուցման պլանավորման գործում:   

 

Ինչու՞ է տվյալների վերլուծությունը կարևոր 

Տվյալները հնարավորություն են 

 տալիս գնահատելու, թե որքան 

արդյունավետ է  ընթանում 

ուսումնառության գործընթացն ու 

կոնկրետ ինչն է անհրաժեշտ բարելավել 

այդ գործընթացում: Կարևորը. այն չէ, թե 

դպրոցները կատարու՞մ են, թե՝ ոչ 

գնահատում և թեստավորում, այլ այն, թե 

ինչու՞մ և ինչպե՞ս են օգտագործում այդ 

տվյալները: Տարբեր 

հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ աշակերտների արդյունքների զգալի բարելավում 

են կարողացել  այն դպրոցները, որոնք պարբերաբար և հաճախ գնահատում են 

աշակերտներին և ստացած ինֆորմացիան կիրառում են ուսուցումը բարելավելու 

նպատակով:  

Տվյալների վերլուծություն՝  հիմնական փուլեր 

Տվյալների վերլուծության պրևոցեսը կազմված է հինգ հիմնական փուլից: Տրված փուլերը 

տալիս են հնարավորություն, որ տվյալների վերլուծությունն ընթանա հետևողականորեն 

ու լիարժեք:  

Տվյալների վերլուծությունը հնարավորություն է 

տալիս ուսուցիչներին ու դպրոցի 

ադմինիստրացիային, որ գնահատման 

արդյունքներն ու տվյալները օգտագործվի այն 

բանի համար, ինչի համար հավաքվում է՝ 

ուսուցման բարելավում: 

   Դուգլաս Ռևես 
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Գործընկերների համար տվյալների ներկայացում կարող են զուգահեռ դասարանների 

ուսուցիչները, որոնք նույն տարիքի աշակերտների մոտ անցկացրել են նույն տիպի 

գնահատում և ցանկանում են միասին վերլուծել տվյալները: Տվյալների վերլուծության 

գործընթացի հինգ փուլն էլ  ոչ պակաս հաջողությամբ կարելի է անցկացնել 

համեմատաբար փոքր դպրոցներում, որտեղ յուրաքանչյուր տարիքային խմբում միայն մեկ 

դասարան է: Այս դեպքում մեկ ուսուցիչը գործընկերներին ծանոթացնում է սեփական 

դասարանում անցկացրած գնահատման արդյունքներն ու նրանց հետ համագործակցելով 

պլանավորում ուսուցման ու աշակերտների առաջադիմության բարելավման համար 

անհրաժեշտ ռազմավարություններ:   

 

 

 

 

I փուլ 

 

Տվյալների 

հավաքում ու 

մշակում 

 

 

 
 

 Ուսուցիչներըստուգումենաշակերտներիգիտելիքներնուհմտությ

ուններըտարբերտեսակիգնահատմանկիրառմամբ: 

Այնուհետևգնահատումենաշակերտներիթեստերնուաշխատանք

ները: 
 Ուսուցիչները սահմանում են առաջադիմության բավարար 

մակարդակը՝ մինիմում ինչ պիտի իմանան և ինչ պիտի 

կարողանան աշակերտները:   
 Ուսուցիչներըպատրաստվում են տվյալների վերլուծության 

հանդիպման համար: Նրանք մշակում են տվյալներ (օրինակ՝ 

աշակերտների  խմբավորում՝ ըստ առաջադիմության), 
հավաքում են ինֆորմացիա այն աշակերտների մասին, որոնք 

առանձնապես բարձր կամ ցածր արդյունքներ ունեն, 

կարգավորում են աշակերտների աշխատանքները և այլն:  
 Ուսուցիչները ֆասիլիտատորին ուղարկում են հանդիպման 

համար անհրաժեշտ ինֆորմացիա:  
 Հանդիպման ժամանակ ուսուցիչը գործընկերներին 

ներկայացնում է ամփոփած ինֆորմացիան  և աշակերտների 

աշխատանքները:.  
 

 

II փուլ 

 

Ուժեղ և թույլ 

կողմերի 

վերլուծություն 

 

 Ուսուցիչները դիտարկման հիման վրա քննարկում են 

աշակերտների գնահատման արդյունքներն ու նրանց 

աշխատանքները և տարբերակում նրանց առաջադիմության 

ինչպես ուժեղ, այնպես էլ համեմատաբար թույլ կողմերը: Նրանք 

ուշադրությունը կենտրոնացնում են այնպիսի գործոնների վրա, 

որոնց վրա ուսուցիչն ու դպրոցը կարող են ազդեցություն ունենալ, 

այսինքն՝ վերափոխել, բարելավել և այլն:  
 Տվյալների վերլուծման ժամանակ ուսուցիչներին առանձնապես 

հետաքրքրում է հիմնական միտումները (օրինակ՝ հարցեր, 

որոնք առանձնապես բարդ կամ պարզ դուրս եկան 

աշակերտների մեծամասնության համար), ինչպես նաև այն 
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հիմնական սխալ մոտեցումները, որոնք աշակերտների կողմից 

հանձնարարությունների ոչ ճիշտ կատարման պատճառ են 

դառնում:  

 Ուսուցիչները ձգտում են պարզել աշակերտների ինչպես 

հաջողությունը, այնպես էլ  դժվարությունը պայմանավորող 

գործոնները: Նրանք հիմնականում ուշադրությունը 

կենտրոնացնում են թույլ կողմերի վրա, քանի որ տվյալների 

վերլուծության ամենակարևոր նշանակությունն է դրանց 

ուղղումն ու աշակերտների արդյունքների բարձրացումը:  
  

 

III փուլ 

Ուսումնական 

նպատակների 

որոշում 

 

 Ուսուցիչները որոշում են կարճաժամկետ ուսումնական 

նպատակներ՝ ինչ ժամկետում և որքանով պիտի բարելավվի 

աշակերտների առաջադիմությունը (հատկապես նրանցը, ովքեր 

ցածր արդյունքներ տվեցին ); 
  

Ուսուցիչների կողմից մշակած նպատակները պետք է լինեն 

ամբիցիոզ, թեև միևնույն ժամանակ ռեալ ու հասանելի: Նրանք նաև 

հաշվի պիտի առնեն աշակերտների տարբեր անհրաժեշտությունները: 

 

IV փուլ 

Մոնիտորինգ և 

գնահատում 

 

 Երկրորդ փուլի ժամանակ քննարկած ուժեղ և թույլ կողմերը հաշվի 

առնելով , ուսուցիչները դիտարկում են այն 

ռազմավարությունները, որոնց օգնությամբ նրանք կկարողանան 

բարելավել աշակերտների արդյունքնեևը:  
 Ռազմավարությունների ընտրության ժամանակ ուսուցիչները 

հաշվի են առնում ինչպես տիպիկ սխալներն ու բարդությունները, 

այնպես էլ առանձին աշակերտների ու նրանց առջև բարդված 

բացարկները 
 Ուսուցիչները ձգտում են ընտրել այնպիսի ռազմավարություններ, 

որոնց իրականացումը հնարավոր է  իրենց դասասենյակներում:  
  

 

 

V փուլ 

 

Մոնիտորինգ և 

գնահատում 

 

 

 Նախապես որոշած ժամկետի ավարտից հետո ուսուցիչը դարձյալ 

անցկացնում է զարգացնող գնահատում  և պարզում, թե որքանով 

բարելավվեցին աշակերտների գիտելիքներն ու հմտությունները 

տրված ժամկետում:   

 Հաշվի առնելով աշակերտների արդյունքները, ուսուցիչն  

առանձնացնում է   առանձնապեսէֆեկտիվ ռազմավարութունները 

 Ուսուցիչներն առանձնացնում են ուսուցիչների հետ կապված այլ 

գործոններ, որոնք որոշակի  դեր խաղացին աշակերտի արդյունքի 

բարելավման գործում:  

 Ուսուցիչները որոշում են հետագա քայլերը.  
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Նմուշի համար ներկայացնում ենք տվյալների վերլուծության գործընթացն արտահայտող  

գրառում.  

I փուլ Տվյալների հավաքում և մշակում  

Հարց՝ նույն հայտարարով ու տարբեր  հայտարարներով կոտորակների գումարումն 

ու հանումը 

Թեստի արդյունքները՝ բավարար արդյունքներ–աշակերտների 30 % 

Գնահատման ամսաթիվ՝ 05.02.2009 

 

 

բավարար արդյունքներ բավարար 

արդյունքներին մոտ 
Շատ ցածր արդյունքներ 

Մակա Մ. 

Դաթո Չ. 

Թամար Բ. 

 

Ոչ մեկը Նիկա Ու.              Շալվա Բ.. 

Քեթի Մ.Սոփո Ն. 

Պաատա Բ.Գիա Դ. 

Լեվան Դ.Իլիա Մ..  

Սանդրո Ն..     Սալո Դ..  

30 % 0 % 70 % 

II Փուլ ՝ ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն  

 
 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

 Աշակերտներըկարողեննույն 

հայտարարով 

կոտորակները գումարել ու 

հանել 

 Աշակերտները կարող են գտնել 

ամենափոքր ընդհանուր 

բաժանելին 

 Աշակերտները հաշվի չեն առնում, խնդիրը 

կոտորակների գումարու՞մ է պահանջում, 

թե՝ հանում:  
 Աշակերտները չեն հասկացել 

կոտորակների գումարման ու հանման 

ժամանակ միևնույն հայտարարի բերելու 

իմաստը 
 Աշակերտները դժվարանում են բերել 

միևնույն հայտարարի  
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III փուլ՝ ուսումնական նպատակների որոշում 

2 ամսում (05.04.2009) աշակերտների մինիմում 80 %-ը հաջողությամբ կկարողանա 

գումարել-հանել կոտորակները  (այսինքն կլինի բավարար, կամ ավելի բարձր արդյունք.): 
Աշակերտների առաջընթացը կգնահատվի ըստ ուսուցչի կազմած թեստի:  

IV փուլ՝ . ուսուցման ռազմավարության ընտրություն 

 Ուսուցում VI գլխի կրկնությամբ  
 Լրացուցիչ խմբային աշխատանք այն աշակերտների հետ, որոնք շատ ցածր 

արդյունք ունեն  
- Դիդակտիկ նյութերի ու մանիպուլատիվների կիրառմամբ կոտորակի գումարում-

հանում  
- Հավասարազոր կոտորակներով վարժություն  (ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է 

մի կոտորակ և խնդրում նրանց անվանել որքան հնարավոր է շատ հավասարազոր 

կոտորակներ): 
- Դատողություն. Աշակերտները գրում են երկու կոտորակ, ասում են 

հավասարազոր են, թե ոչ այդ կոտորակները և բացատրում, թե ինչ է պետք անել 

դրանք պարզեցնելու համար: 
- Միևնույն հայտարարի բերելու ինտենսիվ վարժություններ ինչպես դասարանում, 

այնպես էլ տնային աշխատանքի շրջանակներում: 

 

Տվյալների վերլուծման հանդիպում՝  հարցեր ֆասիլիտացիայի համար  

Ստորև տրված հարցերը ուսուցիչների ուսումնական խմբի ֆասիլիտատորներին կօգնեն 

տվյալների վերլուծության հանդիպման արդյունավետ կազմակերպման գործում: 

Ֆասիլիտատորները, ելնելով հանդիպման պահանջներից ու 

առանձնահատկություններից, կարող են ընտրել հարցեր ու կիրառել:  

I փուլ՝ տվյալների հավաքում ու մշակում  

 Կոնկրետ ո՞ր հմտությունն է չափում գնահատման միջոցը:  
 Տալի՞ս է, թե՝ ոչ գնահատման միջոցը աշակերտների կողմից սեփական 

պոտենցիալի լիարժեք արտահայտման հնարավորություն: Այն ավելորդ պարզ կամ 

բարդ չէ՞:  
 Գնահատման արդյունքում ի՞նչ բարդություններ առաջ եկան, որոնք շտապ 

կարգավորման կարիք ունեն:  
 Գնահատումն ընդգրկու՞մ էր, թե՝ ոչ բարձր մակարդակի մտածելակերպի հարցեր 

(օրինակ՝ ըստ Բլումի տաքսոնոմիայի՝ անալիզի, սինթեզի ու գնահատման 

մակարդակներ): 
 Մինիմում ի՞նչ պիտի իմանան և ի՞նչ պիտի կարողանան աշակերտները:  
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II փուլ՝ ուժեղ և թույլ կողմեր 

 Աշակերտների ո՞ր ուժեղ կողմերը   բացահայտվեցին 

 Ո՞ր հարցերից/կարողություններից/հմտություններից աշակերտները ցույց տվեցին 

առանձնապես բարձր գնահատականներ  

 Ո՞ր հարցերից/կարողություններից/հմտություններից աշակերտները ցույց տվեցին 

առանձնապես ցածր գնահատականներ 

 Ո՞ր հարցերը թողին անպատասխան  

 Ո՞ր տիպիկ սխալները բացահայտվեցին:  

 Ի՞նչ սխալներ թույլ տվեցին աշակերտները: Նրանց աշխատանքներում 

բացահայտվե՞ց, թե՝ ոչ որևէ տիպի շեղում:  

 Ի՞նչն է խանգարում աշակերտներին, որ ավելի լավ սովորեն ու բարձր 

առաջադիմություն ունենան:  

 Ի՞նչ անհրաժեշտություններ բացահայտվեցին (ինչպես դասարանում, այնպես էլ՝ 

անհատական): 
 Ո՞ր հարցերի/կարողությունների/հմտությունների վրա ուշադրություն դարձնեն  

աշակերտները հետագայում:  

 

III փուլ՝ ուսումնական նպատակների 

որոշումը.  

 Ի՞նչ արդյունք ենք սպասում մեր 

աշակերտներից:  
 Ո՞ր աշակերտները պիտի 

բարելավեն արդյունքները (ողջ 

դասարանը, աշակերտների մի 

խումբ, մի քանի աշակերտ): 
 Աշակերտները ի՞նչ ուղղությամբ 

բարելավեն արդյունքները  (հարց, 
կարողություն,, հմտություն);  

 Աշակերտները որքանո՞վ պիտի 

բարելավեն արդյունքները  
 Աշակերտները ի՞նչ ժամկետում պիտի բարելավեն արդյունքները: Բավարա՞ր են 

նշված ժամկետները նպատակին հասնելու համար:  
 Որքանո՞վ է իրագործելի  ուսուցիչների կողմից սահմանած ուսումնական 

նպատակները: Չի՞ անցնում այն ուսուցչի կարողություններից ու ազդեցության 

ոլորտից:  
 Իրագործելի՞ է, թե՝ ոչ այն միայն դպրոցում և դասասենյակում  
 Ուսումնական նպատակները համապատասխանու՞մ են, թե՝ ոչ ազգային 

ուսումնական ծրագրին:  
 Ուսումնական նպատակները ստուգելի՞ են: Ինչպե՞ս կարելի է հասկանալ, 

աշակերտները կարողացա՞ն, թե՝ ոչ հասնել ցանկալի նպատակին: 
 

 

IV Փուլ՝ուսումնական ռազմավարության ընտրություն 
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 Ո՞ր մոտեցումներն ու ռազմավարությունները կիրառենք մեր որոշած նպատակին 

հասնելու համար:  
 Անհրաժե՞շտ են, թե՝ ոչ լրացուցիչ ռեսուրսներ ընտրած ռազմավարության համար:  
 Բոլո՞րս գիտենք, թե այս ռազմավարություններն ինչպե՞ս են աշխատում 

պրակտիկայում:  
 Կամենու՞մ է, արդյոք, որևէ մեկն անցկացնել մոդելային դաս ընտրած 

ռազմավարությունը ցուցադրելու նպատակով:  
 Հիշենք այն ռազմավարությունները, որոնք ամեն օր կիրառում ենք մեր 

դասասենյակներում՝ տրված կարողության/հմտության/հարցի ուսուցման 

ժամանակ:  
 Ինչպե՞ս  բարելավել ուսումնական միջավայրը դասասենյակում: Ֆիզիկական 

միջավայրի ո՞ր մասի փոփոխությունը կօգներ միջավայրի բարելավմանը  

(նստարան, ուսուցչի սեղան, գրատախտակ, պատի դիդակտիկ նյութ և այլն.): 
 Ի՞նչ ուսումնական ռեսուրս է անհրաժեշտ ուսուցման համար և իմ ընտրած 

ռազմավարության իրականացման համար:  
 Անհրաժե՞շտ են, արդյոք, լրացուցիչ ժամանակ և ռեսուրսներ աշակերտների 

որոշակի մասի համար:  
 Կոնկրետ ի՞նչ սովորեցնենք աշակերտներին: Ինչպե՞ս բաշխենք տրված հարցերը  

ժամանակի ընթացքում: Որքա՞ն  ժամանակ տրամադրել սովորած հարցի 

ամրապնդմանը:    
 Ինչպե՞ս զննել աշակերտների առաջընթացն ու ուսման պրոցեսը: Ինչպե՞ս 

կհասկանաք, սովորեցի՞ն, թե՝ ոչ աշակերտները այն, ինչ սովորեցրինք: 
 Ո՞ր ռազմավարություններն ենք օգտագործում այն աշակերտների համար, որոնք 

զգալիորեն հետ են մնում Ազգային ուսումնական ծրագրով նախատեսված 

չափորոշիչներից:  
 

V փուլ՝ մոնիտորինգ և գնահատում  
 

 Բարելավվեցի՞ն 

աշակերտների արդյունքները, 

որքանո՞վ:  
 Գնահատման ի՞նչ  

միջոց կիրառեցիք 

աշակերտների արդյունքները 

որոշելու համար:  
 Ըստ արդյունքների ու  

ձեր զննումների ո՞ր 

ռազմավարությունն էր 

առանձնապես արդյունավետ:  
 Բացի 

ռազմավարություններից, ուսուցիչների աշխատանքի հետ կապված ո՞ր գործոնը 

կառանձնացնեիք:  
 Որո՞նք են ձեր հետագայի նպատակները: Ինչպե՞ս կշարունակեք ուսման-

ուսուցման գործընթացը: 
Տվյալների վերլուծությանհանդիպման կազմակերպում 
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 Հանձնարարելի է, որ 

տվյալների վերլուծման 

հանդիպումները տեղի 

ունենան 

դիագնոստիկական և 

զարգացնող 

գնահատումն 

անցկացնելուց հետո: 

Ֆասիլիտատորն ու 

ուսուցիչները կարող են 

ինքնուրույն որոշել, թե 

ինչ հաճախությամբ 

հանդիպեն գնահատման արդյունքները քննարկելու նպատակով:        
 Ֆասիլիտատորը ուսուցիչների համաձայնությամբ ընտրում է այն 

ուսուցչին/ուսուցիչներին, որոնք գործընկերներին կներկայացնեն սեփական 

դասասենյակում անցկացրած գնահատման արդյունքները:  
 Ֆասիլիտատորը հանձնարարականներ է տալիս ընտրված ուսուցիչներին տվյալների 

մշակման մասին: Ֆասիլիտատորի օգնությամբ ուսուցիչների միջև կոորդինացիան 

շատ կարևոր է այն դեպքում, եթե զուգահեռ դասարանների ուսուցիչներն են 

ներկայացնում գնահատման արդյունքներ: Ցանկալի է, ֆասիլիտատորը նախապես 

ստանա ուսուցիչներից այդ ինֆորմացիան և պատրաստվի հանդիպմանը:  
 Ուսուցիչները գործընկերներին ներկայացնում են իրենց աշակերտների գնահատման 

արդյունքներն ու նրանց հիմնական բնութագիրը: Գործնկերները միանում են 

քննարկման ընթացքին, օգնում են ուսուցիչներին վերլուծել տվյալներն ու որոշել 

դրանց առաջացնող պատճառները: Հետո նրանք միասնաբար քննարկում են ու 

համաձայնում, թե որքանով պիտի բարելավվի աշակերտների արդյունքները և որ 

ռազմավարությունները կիրառվեն այդ նպատակներին հասնելու համար: 

Ուսուցիչները համաձայնում են նաև հաջորդ հանդիպման ամսաթվի մասին:  
 Որոշակի ժամանակ անց ուսուցիչները կրկին հանդիպում են միմյանց: 

Մանկավարժները գործընկերներին ծանոթացնում են իրենց կողմից վերլուծած 

տվյալներն ու պլանավորած ուսուցման արդյունքները: Այդ հանդիպման ժամանակ 

հնարավոր է այլ ուսուցիչներ գործընկերներին ծանոթացնեն առաջին գնահատման 

արդյունքները:  
 Հանդիպման ավարտից հետո ֆասիլիտատորը նշում է ինֆորմացիա հանդիպման 

հիմնական հարցերի մասին և այն տեղադրում ֆասիլիտատորի հաշվետվության 

թղթապանակում:   
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Գլուխ   3.2. Միասնական դասեր 

Ի՞նչ է միասնական դասը 

Միասնական դասը ուսուցիչների 

մասնագիտական զարգացման արդյունավետ 

միջոցներից մեկն է: Այն հնարավորություն է 

տալիս ուսուցիչներին համագործակցաբար 

պլանավորել, անցկացնել, լսել ու գնահատել 

դասը: Նշված պրակտիկան առաջին անգամ 

ներմուծվեց Ճապոնիայում, իսկ վերջին 

ժամանակներս ակտիվորեն կիրառում են 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլ 

երկրներում: Միասնական դասը հիմնված է այսպես ասած «հետ պլանավորման» 

սկզբունքի վրա: Ուսուցիչները որոշում են ուսումնական նպատակներն ու հետո 

համապատասխանաբար պլանավորում ուսումնական ռազմավարություններն ու 

ակտիվությունները, որոնք օգնում են այդ նպատակին հասնելուն: 

Դասը պլանավորելիս ուսուցիչները դատողություններ են անում այն բարդությունների 

մասին, որոնք կարող են ունենալ աշակերտները ուսման պրոցեսում: Նրանք մտածում են 

նաև, թե ինչպես կարելի է խուսափել նշված բարդություններից:  

Միասնական դասի յուրաքանչյուր փուլի կենտրոնում կանգնած է աշակերտն ու նրա 

ուսումնական պրոցեսը: Կոնկրետ՝ ուսուցիչները. 

 Դասի պլանավորման ժամանակ հաշվի են առնում աշակերտի սովորելու ոճն ու 

առանձնահատկությունները:  
 Դասն անցկացնելիս դիտարկում են  աշակերտների ուսուցման պրոցեսը:  
 Դասն ավարտելուց հետո վերլուծում են աշակերտների ուսման արդյունքները  
 Աշակերտի ուսման մասին ինֆորմացիան օգտագործում են ավելի էֆեկտիվ դաս 

պլանավորելու համար:  
 

Ինչու՞ են կարևոր միասնական դասերը՞ 

 

Միասնական դասերը համախմբված են 

կրթական համակարգի ամենակարևոր 

հարցի շուրջը. Ի՞նչ է կատարվում 

աշակերտի ու ուսուցչի միջև 

 դասի ժամանակ:  Երբ ճապոնացի 

ուսուցիչներին հարցրին, թե ինչու՞ էր 

միասնական դասը նրանց համար 

կարևոր, նշեցին հետևյալ կարևոր 

կետերը. 

Միասնական դասերի նիստերն օգնում 

են ուսուցիչներին ձեռք բերելու գիտելիք և 

ունակություն, որըհաջորդ օրն ևեթ 

կկիրառեն սեփական դասարաններում: 

Քեթրին Լևիսի, ավագ գիտնական, 

                                        Միլի քոլեջ 



 
 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց                                                                                  29 

 

 Միասնական դասը օգնում է նրանց լավ ընկալել դասի, թեմայի թե կիսամյակի 

նպատակները  
 Միասնական դասը օգնում է նրանց առարկայական գիտելիքն ու 

մանկավարժական հմտություն-կարողությունները բարելավելուն  
 Միասնական դասերը հնարավորություն են տալիս նրանց մտածել աշակերտների 

երկարաժամկետ ուսումնական նպատակների մասին ու գնահատել, թե ինչ են 

սովորում աշակերտներն ամեն օր այս նպատակին հասնելու համար:  
 Միասնական դասը նպաստում է ուսուցիչների միջև համագործակցության 

ամրապնդմանը   
 Միասնական դասը օգնում  է ուսուցիչներին մշտապես հիշելու իրենց 

գործունեության գլխավոր առանցքը՝ աշակերտին:.  
 

Միասնական դաս, հիմնական փուլեր 

Միասնական դասը կոմպլեքս պրոցես է, և կազմված է երեք հիմնական փուլերից: 

Յուրաքանչյուր փուլ, իր հերթին, ենթադրում է տարբեր քայլեր, որոնց իրականացումը 

կարևոր է միասնական դասընթացը  լիարժեք կազմակերպելու համար:  
Միասնական դասերի նիստին  մասնակցել կարող են միևնույն առարկայի ուսուցիչները: 

Հնարավոր է, որ տարբեր առարկաների ուսուցիչներն էլ ընդգրկվեն այդ պրոցեսի մեջ: Այդ 

դեպքում նրանց ուշադրությունը կկենտրոնացվի մանկավարժական հմտություն-

կարողությունների և ուսուցման ընդհանուր ռազմավարությունների բարելավման վրա:  
 

 

I փուլ 

Միասնական դասի 

նստաշրջանի 

նպատակը 

 Ուսուցիչները անվանում են ռազմավարություններ ու 

մոտեցումներ, որոնց տիրապետելն ու պրակտիկորեն 

կիրառելը  ցանկալի է բոլորին  

 Ուսուցիչներն ընտրում են ուսուցման հարցը, 

դասարանն ու կոնկրետ ունակությունը  

 Ուսուցիչները որոշում են դասի ուսումնական 

նպատակները  
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II փուլ 

Չափորոշիչների ու 

նյութերի 

քննարկում 

  Ուսուցիչնեչը քննարկում են համապատասխան 

չափորոշիչները  (աշկերտների հասանելիք 

արդյունքներին ազգային ուսումնական ծրագրից);  

 Ուսուցիչները քննարկում են դասի նպատակները, 

ելնելով առարկայի կիսամյակային և/կամ թեմատիկ 

պլանից:  

 Ուսուցիչները դատողություն են անում դասի 

պլանավորման համար անհրաժեշտ ուսումնական ու 

մասնգիտական ռեսուրսների մասին:  

 

III փուլ 

Ուսումնական 

ակտիվությունների 

պլանավորում 

 Ուսուցիչները պլանավորում են ակտիվություններ, և 

յուրաքանչյուրի կազմակերպման համար անհրաժեշտ 

հիմնական հարցեր  

 Ուսուցիչները որոշում են յուրաքանչյուր 

ակտիվության համար անհրաժետ պատասխանը  
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IV փուլ 

Դատողություններ 

ուսուցիչների 

նախապատրաստմ

ան պրոցեսի  մասին 

 

 

 Ուսուցիչները նախապես իրենք են կատարում 

աշակերտների համար հանձնարարելիք 

աշխատանքը  

 Ուսուցիչները դատում են այն հարցերի, 

բարդությունների, թե կարծիքների մասին,, որոնք 

սովորելիս կարող են ունենալ աշակերտները:  

 Ուսուցիչները դատում են, թե ինչպես պատասխանեն 

աշակերտների հարցերին, ինչպես խուսափեն 

բարդություններից և օգնեն նրանց դժվարությունները 

հաղթահարելիս  .  

  

 

V փուլ 

Տվյալների 

հավաքման պլանի 

մշակում  

 

 Ուսուցիչները քննարկում են, թե ինչ տիպի տվյալների 

հավաքում է անհրաժեշտ դասի ժամանակ, որ 

կարողանան կատարել աշակերտների ուսման և 

ընդհանրապես՝ դասի ընթացքի գնահատում: 

 Ուսուցիչները պայմանավորվում են  տվյալների 

հավաքման ձևի  և միջոցների մասին : 

VI փուլ 

Դասի վարում 

 

 Ըստ ուսուցիչների կողմից միասնաբար մշակած 

պլանի ուսուցիչներից մեկը վարում է դասը, իսկ 

մյուսները լսում են:  
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VIIփուլ 

 

Տվյալների 

հավաքում 

 
 Ուսուցիչները նախապես որոշած ձևով դիտարկում  

են դասը ու հավաքում/ նշում են 

ինֆորմացիա/տվյալներ 
 Դիտողները չեն մասնակցում դասի ընթացքին: Նրանք 

միայն շարժվում են դասարանում և հարկ եղած 

դեպքում  անհատապես հարցեր են առաջադրում և 

զրուցում աշակերտի հետ:  

 

VIIIփուլ 

 

Դասի քննարկում 

 

 Ֆասիլիտատորը ուսուցիչներին հիշեցնում է 

անցկացրած դասի նպատակների և պլանավորած 

ուսումնական նյութերի մասին  
 Ուսուցիչը, որն անցկացրել է դասը, գնահատում է 

դրա էֆեկտիվությունը (ուժեղ և թույլ կողմերը); 
 Դիտորդ ուսուցիչներըը արտահայտում են սեփական 

կարծիքն այն մասին, թե որքան արդյունավետ անցավ 

դասը:  
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IXփուլ 

Փորձի ամփոփում 

 

 Ուսուցիչներն ամփոփում են ստացած փորձը (ինչ 

սովորեցին միասնաբար պլանավորած ու անցկացրած 

դասից ); 
 Ուսուցիչները պլանավորում են ապագա քայլերը 

(եղած դասապլանում փոփոխությունների ներմուծում 

և կրկին անցկացում կամ նոր դասի պլանավորում) : 
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Միասնական դասեր. Հարցեր ֆասիլիտացիայի համար 

Ստորև տրված հարցերը  ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ֆասիլիտատորներին կօգնի 

արդյունավետ անցկցնել միասնական դասի հանդիպումը:  Ֆասիլիտատորները կարող են 

հարցերն ընտրել և օգտագործլ ելնելով հանդիպման անհրաժեշտությունից և 

առանձնահատկությունից:   

 

I փուլ՝ Միասնական դասի նիստի նպատակըՄիասնական դասի նիստի նպատակը  
 Մասնագիտական զարգացման տեսակետից ի՞նչ կարիքներ ունես: Ո՞ր ինովացիոն 

ռազմավարության ու մեթոդների կիրառման մեջ կցանկանայիր որակավորման 

բարձրացում:  
 Որո՞նք են աշակերտների համար անհրաժեշտ ու կարևոր հմտությունները: Ի՞նչ 

ուսումնական նպատակներ ունենք մեր աշակերտների համար:  
 Ո՞ր ուսումնական թեման օգտագործենք միասնական դասի համար:  

 

II փուլ.  Չափորոշիչներ և նյութեր 

 Որքանո՞վ են 

համապատասխանում մեր 

կողմից որոշած նպատակները 

ազգային ուսումնական 

ծրագրին ու նրանում տրված 

արդյունքներին:  Ըստ ազգային 

ուսումնական ծրագրի, 

կոնկրետ, ի՞նչ կարող են անել 

աշակերտները : 
 Ի՞նչ նախնական գիտելիք 

կարող են ունենալ 

աշակերտները տրված դասի 

համար:  
 Ինչպե՞ս է համապատասխանում տրված դասը տարեկան ու կիսամյակային 

ուսումնական պլանին: 
Ի՞նչ ուսումնական ու մասնագիտական նյութեր են ձեռնհաս մեր կողմից ընտրած հարցի 

ուսուցման համար: 
 

III փուլ՝ Ուսումնական ակտիվությունների մշակում 

 Ի՞նչ պիտի իմանան աշակերտները դասի ավարտին:  
 Ինչպե՞ս է կապվում միասնական դասի 
 նիստի նպատակը կոնկրետ դասի նպատակին   
 Ո՞ր ուսումնական ռազմավարություններն են համապատասխանում դասի 

նպատակին : 
 Ինչպիսի՞ն պիտի լինի դասի ընթացքը, ի՞նչ տևողության: 
 Ի՞նչ սպասումներ ունես աշակերտներից: Ինչպե՞ս են նրանք մասնակցում 

դասին: Ինչպե՞ս են պատասխանում ուսուցչի տված հարցերին:  
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 Ինչպե՞ս ճշտենք, աշակերտները ըմբռնեցի՞ն, թե ոչ նոր գաղափարները, 

հասկացա՞ն, թե՝ ոչ այն, ինչ սովորեցրինք: 
 Ի՞նչ տնային հանձնարարություն տանք աշակերտներին: Ինչու՞ է այդ 

աշխատանքը կարևոր: Այն ինչո՞վ կօգնի աշակերտներին: Այն ինչո՞վ կօգնի  

ուսուցչին:  
 

IV փուլ. Դատողություններաշակերտների մտածողության գործընթացի մասին   

Ի՞նչ սպասելիքներ ունենք աշակերտներից: Ինչպե՞ս  կմասնակցեն նրանք դասին:  Ինչպե՞ս 

կպատասխանեն ուսուցչի հարցերին:  

 Որքանո՞վ հետաքրքիր կլինի  աշակերտների համար մեր  պլանավորած 

առաջադրանքների/ակտիվությունների կատարումը:   

 Ի՞նչ տիպի պատասխաններ կարող են տալ աշակերտները մեր  առաջադրած 

հարցերին:  

 Ո՞ր առաջադրանքի/ակտիվության իրականացումը կարող է  դժվարանան 

աշակերտները:   

 Ինչո՞վ կարող է պայմանավորված լինել նշված բարդությունը:   

 Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի աշակերտների համար  չստեղծենք բարդություններ  

առաջադրանքը/ակտիվությունը կատարելիս:   

 Ի՞նչ միջոցառումների կդիմեք այն դեպքում, եթե աշակերտները չկարողանան 

կատարել նշված առաջադրանքը:   

 

V փուլ. Տվյալների հավաքման ընթացքի պլանավորում 

 Ի՞նչ տիպի ինֆորմացիապիտիհավաքենք դասի ընթացքի ժամանակ:  
 Այդ տվյալները կօգնե՞ն, թե՝ ոչ  մեզ հետաքրքրող հարցերը վերլուծելիս:   

 Որ ուսուցիչը որ տվյալի/տվյալների հավաքման համար կլինի պատասխանատու:  

 Ի՞նչ միջոցներ կօգտագործենք տվյալների հավաքման համար:  
 

VIII փուլ. Դասի քննարում 

 Ուսուցիչը կարողացա՞վ, թե՝ 

ոչ դասն անցկացնել ըստ 

պլանի:   

 Դասի ո՞ր մասն անցավ 

արդյունավետ:  
 Դասի ո՞ր մասը կարող էր 

անցնել ավելի 

արդյունավետ:  
 Ուսուցչի սպասումներն 

արդարացա՞ն, թե՝ ոչ:   

 Ի՞նչ անսպասելի 

բարդություններ առաջ 

եկան:  
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 Ինչը կպլանավորեիք այլ կերպ, եթե կրկին սկսեիք պլանավորել միասնական դասի 

գործընթացը:    

 

IX փուի. Փորձի ամփոփում 

 Ինչի՞ն օգնեց այս դասը: Ի՞նչ սովորեցինք: Ո՞ր մանկավարժական հմտությունների 

բարելավման հարցում օգնեց այն: A 

 Այս միասնական դասի արդյունքում տարբերվող ի՞նչ կանենք մեր 

դասասենյակներում: 

 Ո՞րնէմերհաջորդքայլը: 

Միասնական դասի նիստի կազմակերպում 

 Ֆասիլիտատորը ուսուցիչներին հրավիրում է մասնակցելու միասնական դասի 

նիստին: Դրանում մասնակցել կարող է 3-8 ուսուցիչ: Ըստ դասի նիստի 

բովանդակության, կարելի է ընդունել մասնակիցներ՝ միևնույն կամ տարբեր 

առարկաների մասնագետներից:  
 Ֆասիլիտատորը պատրաստում է հանդիպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, 

ազգային ուսումնական ծրագիր, դասագրքեր, մանիպուլատիվներ, դիդակտիկ նյութեր 

և այլն:  
 Ֆասիլիտատորը ղեկավարում է միասնական դասի պլանավորման նիստը: 

Ուսուցիչները միասնաբար մշակում են դասի պլանը:   
 Ֆասիլիտատորն ու ուսուցիչները պայմանավորվում են երբ, որտեղ և ով կանցկացնի 

իրենց կողմից պլանավորած դասը:  
 Անհրաժեշտության դեպքում ֆասիլիտատորը կատարում է դասացուցակի 

փոփոխություն, որպեսզի ուսուցիչները կարողանան իրենց դասերից ազատվել ու 

մասնակցել նիստին:  
 Ֆասիլիտատորը հրավիրում է ուսուցիչներ դասը լսելու նպատակով  
 Ֆասիլիտատորը պլանավորում է ամփոփման նիստը և հրավիրում ուսուցիչներ  
 Ֆասիլիտատորը ղեկավարում է ամփոփման նիստը 
 Նիստի ավարտից հետո ֆասիլիտատորը նշում է հանդիպման հիմնական հարցերի 

հետ կապված  ինֆորմացիան և այն տեղադրում ֆասիլիտատորի հաշվետվության 

թղթապանակում : 
 

 

 

 

 

 



34                                                        Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց 

                                                                                

 

 

Գլուխ 3.3. Ուսումնական իրավիճակի վերլուծություն 

Ի՞նչ է ուսումնական իրավիճակի վերլուծությունը 

Տվյալների վերլուծության ու միասնական նիստի նման, ուսումնական իրավիճակի 

վերլուծությունը, դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման 

արդյունավետ մեխանիզմներից մեկն է: Ուսումնակն իրավիճակի քննարկման ժամանակ 

ուսուցիչները միասնաբար ուսումնասիրում են ու վերլուծում տարբեր ռեալ 

դասարանական իրավիճակներ, ուսուցիչների ու աշակերտների առջև գոյություն ունեցող 

տիպիկ կամ նվազ տիպիկբարդություններ ու փնտրում դրանք կարգավորելու ուղիներ:  

Ուսումնական իրավիճակի բովանդակությունից ելնելով, դրա քննարկմանը մասնակցել 

կարող են միևնույն առարկայի կամ միևնույն աստիճանի ուսուցիչները: 

 

Ինչու՞ է ուսումնական իրավիճակի  վերլուծությունը կարևոր  

Ուսումնական իրավիճակի  վերլուծությունըմանկավարժներին օգնում է ուշադրությունը 

կենտրոնացնել ուսման-ուսուցման 

հետ կապված բարդությունների և 

աշակերտների տիպիկ սխալների 

վրա, դիտել ուսման-ուսուցման 

պրոցեսը աշակերտի տեսանկյունից 

և վերլուծել, ինչպես են սովորում, 

մտածում, դատում նրանք:Այդ 

պատճառով էլ ուսումնական 

իրավիճակները հնարավորություն 

են տալիս ուսուցիչներին 

ուշադրության կենտրոնում պահել 

աշակերտներին ու նրանց  կարիքները և համապատասխան ռազմավարությունների 

կիրառմամբ օգնել նրանց ավելի լավ հասկանալ ուսումնական հարցերն ու 

գաղափարները: 

 

Ուսումնական իրավիճակի վերլուծություն,  Հիմնական փուլեր 

Ուսումնական իրավիճակի անալիզը ուսուցիչների ուսումնական խմբերի այլ 

ակտիվությունների նման կազմված է մի քանի փուլից և ունի ֆասիլիտատորի կողմից 

նախապես պլանավորման ու պատրաստման կարիք:  
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I փուլ՝ 

Ուսումնական 

իրավիճակի 

պատրաստում 

 

 Ֆասիլիտատորը ընտրում ու պատրաստում է ուսումնական 

իրավիճակ  հաշվի առնելով ուսուցիչների ու աշակերտների 

հետաքրքրություններն ու անհրաժեշտությունները   
 Ուսումնական իրավիճակի ընտրության համար ֆասիլիտատորը 

կարող է խնդրել ուսուցիչներին անձնական փորձից հետաքրքիր 

դեպք ընտրել, կամ որևէ դեպք գտնել համացանցից, վարժանքի 

նյութից, կրթական հրատարակություններից : 
 Ֆասիլիտատորը որոշում է ուսումնական իրավիճակի քննարկման 

նպատակն ու գլխավոր հարցերը :.  

 

II փուլ՝ 

Ծանոթացում 

ուսումնական 

իրավիճակին 

 
 Ֆասիլիտատորը ուսուցիչներին նախապես,  կամ հանդիպման 

սկզբին տալիս է ուսումնական իրավիճակ, որ ծանոթանան 

(ցանկալի է գրավոր բաժանելը);  
 Խմբի անդամները ֆասիլիտատորի հետ միասին կամ անկախ  

կարդում են ու առանձնացնում իրավիճակի կարևոր դետալները: 
 

 

 

III I փուլ՝ 

Հարցերի մշակում 

 

 

 Ֆասիլիտատորը խնդրում է ուսուցիչներին անհատական կամ 

զույգերով մշակել տրված ուսումնական իրավիճակի 

վերլուծության համար կարևոր հարցերը : 
 Հարցերի մշակման ժամանակ ուսուցիչները ուշադրություն են 

դարձնում հետևյալ հարցերի վրա . ուսուցման 

ռազմավարություններ, ուսումնական նյութի 

համապատասխանություն, աշակերտների մտածելու պրոցեսը,  

դասասենյակի կուլտուրա և այլն:  
 Ուսուցիչները ամփոփում են հարցերը և համաձայնում հիմնական  

քննարկվելիք հարցերի շուրջ:.  

IV փուլ՝ 

Ուսումնական 

իրավիճակի 

քննարկում 

 Ուսուցիչները վերլուծում են, թե ինչ բարդություններ են ունեցել 

աշակերտներըուսման ընթացքում  

 Ուսուցիչները դատում են ռազմավարությունների մասին, որոնք 

կօգնեն աշակերտներին   հաղթահարել դժվարություններն ու 

ավելի լավ ըմբռնել ուսումնական հարցերը: 

 

Ուսումնական իրավիճակի նմուշօրինակ 

Մաթեմատիկայի ուսուցչիչը հինգերորդ դասարանում բացատրեց կոտորակներն ու  

որոշակի ժամանակ հատկացրեց այդ հարցում աշակերտների վարժմանը: Արդյունքում 

աշակերտները կարողացան ըստ աճման ու նվազման կարգի դասավորել ու համեմատել 

ինչպես նույն հայտարարով, այնպես էլ տարբեր հայտարարներով կոտորակները: 

Ուսումնական թեմայի ավարտին ուսուցիչն աշակերտներին տվեց լուծելու հետևյալ 

խնդիրը. 
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Նիկան ուՄայան նայեցին հավասար տևողության ֆիլմեր անգլերեն ու 

վրացերեն լեզուներով: Նիկան նայեց վրացական ֆիլմի 19 դրվագ, իսկ 

Մայան անգլիական ֆիլմի  17 դրվագ: Վրացական ֆիլմը կազմված էր 

42 հավասար տևողության դրվագներից, անգլիական ֆիլմը՝ 18 

հավասար տևողության դրվագներից: Նիկա՞ն ավելի երկար ժամանակ 

նայեց ֆիլմ, թե՝ Մայան: 

Աշակերտների մեծամասնությունը պատասխանեց, որ Նիկան ավելի երկար նայեց ֆիլմ:  

Տվյալների վերլուծության հանդիպում՝  հարցեր ֆասիլիտացիայի համար 

 Ինչու՞մն էր ուսումնական վիճակի հիմնական խնդիրը:  
 Ի՞նչ կարևոր հարցերից ու դետալներից է կազմված ուսումնական իրավիճակը:  
 Ո՞րն է ուսումնական իրավիճակի նպատակը: Վերլուծության առանցքը: Հիմնական 

հարցը:  
 Ի՞նչ հարցեր պիտի քննարկենք այն բանի համար, որ կարողանանք պատասխանել 

հարցերին: Ինչու՞ են այս հարցերը կարևոր: 
 Ինչո՞վ էր պայմանավորված ուսումնական իրավիճակում նկարագրած բարդությունը: 
 Ի՞նչ պիտի հաշվի առնի ուսուցիչն այդ հիմնախնդիրը լուծելիս:  
 Ո՞ր ուսումնական ռազմավարությունների օգնությամբ հնարավոր կլինի ուսումնական 

իրավիճակում նկարագրած հիմնախնդրի լուծումը:  
 Կոնկրետ ի՞նչ է պահանջում յուրաքանչյուր ռազմավարություն:  
 

Ուսումնական իրավիճակի վերլուծման նիստի կազմակերպում 

 Ֆասիլիտատորը ելնելով ուսուցիչների ու աշակերտների պահանջներից, 

պատրաստում է ուսումնական իրավիճակ : 
 Ֆասիլիտատորը ուսուցիչներին հրավիրում է ուսումնական իրավիճակի քննարկման 

նիստին մասնակցելու: Դրան կարող են մասնակցել 3-8 ուսուցիչ (նույն կամ տարբեր 

առարկաների ուսուցիչներ): 
 Ֆասիլիտատորը նախապես ուղարկում է ուսուցիչներին ուսումնական իրավիճակի 

նկարագրությունը, հարկ եղած դեպքում նա ուսուցիչներին ուղարկում է նաև լրացուցիչ 

տեղեկատվություն, որը կօգնի նրանց ուսումնական իրավիճակի վերլուծման ժամանակ 

(հոդվածներ, դասագրքեր, վարժանքի ընթերցանության նյութ և այլն.): 
 Ֆասիլիտատորը պատրաստում է հանդիպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ ազգային 

ուսումնական ծրագիր, ուսումնական իրավիճակի նկարագրություն, հանդիպման համար 

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ (գրատախտակ, մարկեր, թղթեր և այլն.): 
 Ֆասիլիտատորը վարում է հանդիպումը, ամփոփում նրա արդյունքները:  

Նիստի ավարտից հետո ֆասիլիտատորը նշում է հանդիպման հիմնական հարցերի 

մասին  ինֆորմացիան և այն տեղադրում ֆասիլիտատորի հաշվետվության 

թղթապանակում 
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Գլուխ 3.4. Մոդելային դաս 

Ի՞Նչ է մոդելային դասը 

Մոդելային դասերի ժամանակ ուսուցիչները ծանոթանում են էֆեկտիվ պլանավորած և 

անցկացրած դասերի: Նրանք նայում են դասերի տեսագրություններ, կամ ներկա գտնվում 

ֆասիլիտատորի կամ գործընկերոջ կողմից՝ եղած էֆեկտիվ ռեսուրսներով ու դասապլանի 

կիրառմամբ անցկացված դասին: Ուսուցիչներն ուշադրությամբ դիտարկում են ուսուցման 

ժամանակ կիրառված ռազմավարությունները, վերլուծում են դրանք և կապում սեփական 

փորձի հետ: 

Ինչու՞ են մոդելային դասերը կարևոր: 

Հեշտ չէ դասասենյակում ինովացիոն 

ուսուցման պրոցեսի պլանավորումը:  Ժամանակակից ռազմավարությունների մասին 

լսած նիստը բավարար չէ այն բանի համար, որ իր դասասենյակ վերադարձած ուսուցիչը 

կարևոր փոփոխություններ մտցնի սեփական պրակտիկայի մեջ: Նրան, առաջին հերթին 

կարևոր է տեսնել, թե ինչպես է աշխատում այս կամ այն ռազմավարությունը 

պրակտիկայում, այլ կերպ ասած՝ ինչպե՞ս են կիրառվում դրանք դասասենյակում: Այս 

տեսակետից անչափ օգտակար են դասերի տեսագրությունները, քանի որ ուսուցիչները 

հնարավորություն ունեն կրկին նայել որոշ դրվագներ, ընթացքում դադարեցնել դիտումն 

ու զրուցել կարևոր հատվածների մասին և այլն:  

 

Մոդելային դաս՝ հիմնական փուլերը 

Էֆեկտիվ դասի դիտումը բավարար չէ պրակտիկայի փոփոխմանը նպաստող  

ունակություն-հմտությունները զարգացնելու համար: Կարևոր է, որ ֆասիլիտատորի 

օգնությամբ ուսուցիչները նախապես պատրաստվեն այդ փորձի համար և նրա ավարտից 

հետո քննարկեն ու ամփոփեն  տեսած դասը: 
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I փուլ 

Մոդելային դասի 

ֆոկուսի որոշում 

 

 Ուսուցիչներնուֆասիլիտատորըմիասնաբարորոշումեն, 

թեորուսումնականռազմավարությանմասինենուզումտեսնելմոդելայի

նդաս: 

 Ուսուցիչներըպատրաստվումենդիտելմոդելայինդասը: 

ֆասիլիտատորի հետ նրանք նախապես զրուցում են սպասումների 

մասին («Ի՞նչ եմ սպասում տեսնել դասին») 

II փուլ 

Մոդելային դասի 

մեթոդի 

ընտրություն 

 Ֆասիլիտատորըուսուցիչներիհետընտրումէմոդելայինդասիթեմանևնր

ացուցադրմանմեթոդը(դասի տեսագրություն կամ ուսուցիչների 

/ֆասիլիտատորի/վարժողի կողմից անցկացրած դաս).  

 

III փուլ 

Զննելու 

ձևաչափի 

մշակումը  

 

 Ֆասիլիտատորըուսուցիչներինհիշեցնումէայնռազմավարություններիկ

ամհարցիմասին, որըներկայացվածէրմոդելայինդասիժամանակ : 

 Ուսուցիչներըմիմյանցհետփոխանակում են սեփական գիտելիքները և 

փորձը մոդելային դասի ռազմավարության ու թեմայի մասին:   

 Ուսուցիչըառանձնացնումէհարցեր/պրակտիկա, 

որըցույցպիտիտամոդելայինդասիժամանակ : 

Այսինֆորմացիայիկիրառմամբնրանքկազմումենդիտարկմանձևաչափ

երը:  

 

IV փուլ. 

Դասալսում/դիտ

արկում 

 Ուսուցիչներըուշադիրդիտումենմոդելայինդասիընթացքը 

 Ուսուցիչներընշումենինֆորմացիաիրենցհետաքրքրողհարցերի/պրակ

տիկայիմասին 

 Դասիտեսագրությանժամանակուսուցիչներըհարկեղածդեպքում 

դադարեցնում են դասը և քննարկում դիտած հատվածը  

 

V փուլ. 

դեբրիֆինգ 

 

 Ուսուցիչները քննարկում են լսած դասը: Նրանք մանրամասնորեն 

նկարագրում են դասի ընթացքը 

 Ուսուցիչներըռազմավարություններն ու ուսուցման մեթոդները 

քննարկում են ելնելով սեփական դասարանից և աշակերտներից   

 Ուսուցիչները պլանավորում են, թե ինչպես կիրառեն նոր 

ռազմավարություններ իրենց աշակերտների համար  
 

 

Մոդելային դաս. Հարցեր ֆասիլիտացիայի համար  

Ստորև տրված հարցերը ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ֆասիլիտատորներին կօգնի 

արդյունավետ անցկացնել մոդելային դասի նիստը: Ֆասիլիտատորները կկարողանան հաշվի 

առնելով  անհրաժեշտություններն ու յուրահատկությունները ընտրել հարցերը և կիրառել՝:   

 

I փուլ: Մոդելային դասի ֆոկուսի որոշում  

 Ինչպե՞ս փոխել պրակտիկան 
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 Ի՞նչ պիտի անեք, որ ձեր աշխատանքը դասասենյակներում ավելի արդյունավետ լինի   
 Ի՞նչ է նշանակում արդյունավետ ուսուցում:  
 Ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ ուսուցման բարելավման համար  

 Ի՞նչ հարցի /թեմայի մասին կուզենայիր լսել մոդելային դասի ժամանակ  
 

II փուլ: Մոդելային դասի մեթոդի ընտրություն  

 Ո՞րը կլինի մոդելային դասի ցուցադրման լավագույն ձևը ձեզ համար  

 Ունե՞նք անհրաժեշտ ռեսուրսներ այս մեթոդի համար  

 Տեսագրած դասի դեպքում. Կունենաք ուսուցիչների համար տեսագրությունը 

ընդհատելու և մոդելային դասի մաս առ մաս քննարկման հնարավորություն:  
 

III փուլ: Դիտարկման ձևաչափի մշակում  

 Կիրառե՞լ եք, թե ոչ ձեր դասասենյակում այն ռազմավարությունները, որոնք 

կցուցադրեք մոդելային դասի ժամանակ  
 Նշված ռազմավարության կիրառման ժամանակ ի՞նչ բարդությունների առջև 

կանգնեցին ուսուցիչները:  
 Ի՞նչ են ուզում տեսնել ուսուցիչները:  Ինչի՞ն կդարձնեն ուշադրություն մոդելային դասի 

ժամանակ  
 

IV փուլ ՝ դեբրիֆինգ 

 Ի՞նչ են մտածում ուսուցիչները տեսածի մասին  
 Մոդելային դասի ժամանակ ներկայացրած ո՞ր ռազմավարություններն են կիրառում 

ուսուցիչներն իրենց դասասենյակներում:  Ո՞ր ռազմավարությունների կիրառումը ձեր 

դասասենյակներում կլինի պակաս արդյունավետ և ինչու՞:  
 Ինչպե՞ս կարող են ուսուցիչները տեսած ռազմավարությունները կիրառել իրենց 

դասասենյակներում:   
 

Մոդելային դասի կազմակերպումը   

 Ֆասիլիտատորը օգնում է ուսուցիչներին մոդելային դասի թեմայի ու մեթոդի 

ընտրության գործում: Ֆասիլիտատորը օգտագործում է ձեռքի տակ եղած դասերի 

տեսագրությունները, դասապլանները և այլ ռեսուրսներ մոդելային դասի նիստ 

կազմակերպելու համար: Ֆասիլիտատորը  ապահովում է մոդելային դասի 

անցկացումը/ցուցադրումը (տեսագրության պատրաստում, դասարանի ընտրություն, 

տեխնիկական կահավորման պատրաստում և այլն); 

 Ֆասիլիտատորը հրավիրում է ուսուցիչներին մասնակցելու մոդելային դասի նիստին  

 Ֆասիլիտատորը կազմակերպում է մոդելային դասի նիստի յուրաքանչյուր փուլ: 

Նիստի ավարտից հետո ֆասիլիտատորը նշում է ինֆորմացիա հանդիպման 

հիմնական հարցերի մասին և այն տեղադրում ֆասիլիտատորի հաշվետվության 

թղթապանակում:  
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Գլուխ 3.5. Փոխադարձ դասալսում 

Ի՞նչ է նշանակում փոխադարձ դասալսում   

Փոխադարձ դասալսումն իրենից ներկայացնում է ուսուցիչների մասնագիտական 

զարգացման աջակցություն՝ փորձի փոխանակման միջոցով: Միևնույն առարկայի և/կամ 

դասարանների ուսուցիչները ներկայանում են փոխադարձ դասալսման, զննում տարբեր 

ռազմավարություններ ու ստացած փորձն օգտագործում սեփական դասասենյակներում: 

Ուսուցիչների կողմից փոխադարձ դասալսումը չի ենթադրում որևէ ուսուցչի գնահատում 

և որևէ ձևի վարչական որոշման կայացում: Նրա միակ նպատակն է նպաստել 

ուսուցիչների միջև մասնագիտական երկխոսության ու փորձի փոխանակմանը: 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի 

տարբեր ակտիվությունների ժամանակ 

ուսուցիչները կիսվում են այս կամ այն 

ռազմավարության մասին 

տեղեկատվությամբ, որը նրանք ակտիվ 

 ու արդյունավետ կիրառում են 

սեփական դասասենյակներում: 

Փոխադարձ դասալսումը    օգնում է 

ուսուցիչներին ոչ միայն ինֆորմացիա 

ստանալ այդ ռազմավարության մասին, 

 այլ պրակտիկորեն տեսնել, թե ինչպես է դրանք կիրառում գործընկերը սեփական 

դասասենյակում:  

 

Ինչու՞ է փոխադարձ դասալսումը կարևոր   

Փոխադարձ դասալսումը 

ուսուցիչների 

մասնագիտական 

զարգացման 

ամենաարդյունավետ 

մեխանիզմներից մեկն է, 

քանի որ այն ենթադրում 

է համագործակցություն 

անմիջապես 

դասասենյակում: 
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.Այն հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին ծանոթանալ ուսուցման արդյունավետ 

պրակտիկայի հետ, որը կիրառվում է իր դպրոցում՝ գործընկեր ուսուցչի և ոչ թե որևէ 

պրոֆեսորի, կամ փորձագետի կողմից:  

Բացի սրանից, ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումն ունի այսպես ասած 

«բազմապատկման» էֆեկտ: Դասալսման հաճախակի ու պարբերաբար իրականացման 

դեպքում հնարավոր է ուսուցման էֆեկտիվ ռազմավարությունների տարածումը 

դասասենյակից-դասասենյակ, իսկ հետագայում  այն կտարածվի ողջ դպրոցում: Այսպես 

նաև, երկու ուսուցիչների միջև այսպիսի տիպի մասնագիտական փոխհարաբերությունը 

նպաստում է ուսուցիչների միջև փոխհամագործակցության խորացմանը: 

 

Փոխադարձ դասալսում՝  հիմնական փուլեր 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի  այլ ակտիվությունների նման փոխադարձ դասալսումը 

ընդգրկում է մի քանի փուլ: Ստորև նկարագրած է փուլերից յուրաքանչյուրի ընթացքը:  

 

I փուլ 

Դասալսման 

կենտրոնական 

հարցի որոշումը 

 Ուսուցիչները պայմանավորվում են դասալսման կենտրոնական 

հարցի շուրջ (ուսուցման ռազմավարություններ, ուսումնական 

նյութ, ուսումնական թեմա, աշակերտի հմտություն և 

ունակություններ և այլն); 
 Նախքան դասին ներկայանալը ուսուցիչները հանդիպում են 

միմյանց և քննարկում մի կողմից ներկա ուսուցչի սպասումները, 

մյուս կողմից՝ հյուրընկալ ուսուցչի կողմից պլանավորած 

ակտիվությունը:   
 

II փուլ՝ 

Դասալսում 

 

 Ուսուցիչը նախապես պայմանավորված ժամանակ ներկայանում է 

գործընկերոջ դասին : 
 Դասալսող  ուսուցիչը նշում է կարևոր ինֆորմացիա դասի մասին 

(օրինակ՝ եթե դասալսման նպատակը բարձր մակարդակի 

մտածելակերպի հարցերի կիրառումն է, ուսուցիչը նշում է  

աշակերտներին տված հարցերն ու հանձնարարությունները և 

ապա վերլուծում դրանք ըստ Բլումի տաքսոնոմիայի): 
 

III փուլ՝ 

Փորձի ամփոփում 

 

 

 Դասի ավարտից հետո ուսուցիչները կարճ ժամանակով 

հանդիպում են միմյանց և քննարկում  ստացած փորձը:   

 Հյուրընկալ ուսուցիչը ամփոփում է դասի ընթացքը ըստ նախապես 

մշակած պլանի, նա նշում է դասի ուժեղ ու թույլ կողմերը, նշում է ի 

հայտ եկած բարդությունները կամ դրական գործոնները և այլն:  
 Ներկա ուսուցիչը գործընկերոջ հետ ճշտում է այս կամ այն 

ռազմավարության մասին դետալներ: Այսպես, նա 

կոնստրուկտիվորեն  արտահայտում է սեփական կարծիքները 

դասի ընթացքի մասին:.  
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Փոխադարձ դասալսման կազմակերպում 

 Ֆասիլիտատորն 

ուսուցիչներին տալիս է 

ինֆորմացիա դասերի 

ժամանակ փոխդասալսման 

մասին, բացատրում է, 
 ինչ ՝է ենթադրում այն և ինչու 

է կարևոր:   

 Ուսումնական տարվա 

ընթացքում ֆասիլիտատորը 

կոչ է անում ուսուցիչներին 

ներկայանալ միմյանց 
 դասի  

 Ֆասիլիտատորը օգնում է ուսուցիչներին դասալսումը կազմակերպելիս 

(հիմնականում՝դասերի գրաֆիկը փոխելիս); 
 Ֆասիլիտատորը նշում է ինֆորմացիա փոխդասալսման մասին.  

-Հյուրընկալ և ներկա ուսուցիչների անուններն ու ազգանունները, 
-Դասալսման նպատակը  

- Դասալսման ամսաթիվը, դասարանը, առարկան  
 Ուսուցչի ցանկության դեպքում, ֆասիլիտատորը կարող է ներկա գտնվել դասին ու 

ամփոփիչ հանդիպմանը: 
 

 

 



 
 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց                                                                                  43 

 

Մաս 4. ՖԱՍԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ՀՆԱՐՆԵՐՆ ՈՒ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԳԼՈՒԽ 4.1.  Էֆեկտիվ ֆասիլիտատորի բնորոշիչները  

Ուսուցիչների խմբի ֆասիլիտացիան իրենից շատ հետաքրքիր և, միևնույն ժամանակ 

բավականին բարդ ու պատասխանատու գործունեություն է ներկայացնում: Ապագա 

ֆասիլիտատորները պիտի տիրապետեն ուժեղ լիդերի հատկություններին և անձնական 

հատկանիշներին, որպեսզի կարողանան այդ կարևոր խնդիրը հաջողությամբ կատարել: 

Ստորև տրված աղյուսակում տրված են այն հատկանիշները, որոնք կօգնեն ուսումնական 

խմբերի ֆասիլիտատորներին ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը ղեկավարելիս: 
 

 Բանիմաց ու փորձված.Ունի առարկայի (վրացերենիև/կամմաթեմատիկայի) ուսուցման և 

գնահատման մեթոդների խոր իմացություն, ունի համապատասխան (տարրական) 

աստիճանի աշխատանքային փորձ: 
 

 Արդյունավետ համագործակցող.Ուսուցիչների հետ համագործակցում է արդյունավետ: 

Հատուկ նշանակություն է տալիս ուսուցչին մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելուն:   
 

 (Պրոակտիվ) նախաձեռնող.Նախաձեռնող է:Սկսում է նոր գաղափարների իրականացում 

և մտավոր գնահատում անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու միջոցառումները: 
 

 Նորարար.Ունի ստեղծագործական մտածելակերպ և պատրաստ է գործնականորեն 

իրականացնել ինովացիոն գաղափարները: 
 

 Դեպի ուսումը ուղղորդված.Ունի անվերջ սովորելու և զարգանալու ցանկություն  

 

 Բարեխիղճ.Միշտ ձգտում է պատասխանել ուսուցիչների հարցերին ու 

հետաքրքրություններին:  
 

 Վստահություն ներշնչող. Աջակցում է վստահության վրա հիմնված աշխատանքային 

միջավայրի ստեղծմանը: Ուսուցիչները վստահում են նրան ու հարգում: Նրանք ազատ ու 

անկեղծ կիսում են նրա հետ իրենց կարծիքներն  ու խնդիրները: Նա միշտ պաշտպանում է 

ուսուցչի կոնֆիդենցիալությունը (չի քննարկում ուսուցչի անհատական հարցը այլ 

գործընկերների կամ տնօրինության մոտ): 
 

 Չափահասների հետ աշխատանքային ունակություն ունեցող Գիտի չափահասի ուսման 

յուրահատկությունները: Նշված առանձնահատկությունները հաշվի է առնում նրանց հետ 

աշխատելիս: 
 

 Էֆեկտիվ հաղորդակիցԷֆեկտիվ հարաբերություններ ունի գործընկերների հետ: 

Ուսուցիչների հետ հիմնում ու պահպանում է արդյունավետ մասնագիտական 

հարաբերություններ: 
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 Էֆեկտիվ կազմակերպիչՈւնի կազմակերպչական ունակություններ: Կարող է 

միջոցառումներ պլանավորել և դրանց հետ կապված լոգիստական հարցերը լուծել: 
 

 Հիմնախնդիր լուծողՈւնի հիմնախնդիր լուծելու ունակություն: Կարծում է, որ 

յուրաքանչյուր  հիմնախնդիր հնարավոր է լուծել: Միշտ փորձում է դրանք լուծել տարբեր 

այլընտրանքային ճանապարհներով: 
 

 ՊատասխանատուԺամանակին ու պատասխանատվությամբ կատարում է հանձն 
առած պարտականությունը:  
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Գլուխ 4.2. ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Ֆասիլիտատորները, որպես գործող ուսուցիչներ, աշակերտների հետ աշխատելու 

հարուստ փորձ ունեն: Այս փորձը նրանց կօգնի ուսուցիչների ուսումնական խմբերը 

ղեկավարելիս: Թերևս, միևնույն ժամանակ, ֆասիլիտատորները պիտի հաշվի առնեն, որ 

չափահասների, և տվյալ դեպքում ուսուցիչների հետ աշխատելուն բնորոշ են որոշակի 

առանձնահատկություններ:  
 

 

Աղյուսակ 10. Աշակերտների և չափահասների ուսման ընթացքը՝ տարբերությունները  

չափահասներ աշակերտներ (պատանիներ) 

Չափահասները ձգտում են մաքսիմալ 

արդյունավետ օգտագործել ժամանակը: 

Նրանք, պատանիների հետ համեմատած 

անհամեմատ բարձր պարտաճանաչության ու 

պատասխանատվության զգացում ունեն: 

Հաճախ այս պարտավորությունների 

պատճառով նրանց չի մնում սովորելու համար 

պատշաճ ժամանակ, այդ պատճառով էլ 

ստիպված են մաքսիմալ էֆեկտիվ տնօրինել 

այն:  

Պատանիները սակավ են կանգնում 

ընտրության առջև: Նրանք գիտեն, որ 

իրենց հիմնական պարտականությունը 

սովորելն է և դասասենյակում որոշակի 

ժամանակ անցկացնելը:  
 
 
 
 

 

Սովորելու ընթացքում չափահասներն ունեն 

կոնկրետ նպատակներ և ձգտում են արագ ու 

լիարժեք հասնել այդ նպատակներին:  

 

Պատանիները նվազ են անհանգստանում 

այն մասին, թե կկարողանա՞ն, արդյոք, 

կոնկրետ գիտելիք կամ ունակություն 

ձեռք բերել որոշակի 

ժամանակահատվածում:  

 
 

Չափահասները մեծ մասամբ իրենք են  

կազմակերպում ուսուցման ընթացքը:  

 

Պատանիների ուսուցման ընթացքը մեծ 

մասամբ կազմակերպում է ուսուցիչը: 

Հակառակ դեպքում ուսման-ուսուցման 

պրոցեսը կարող է վերածվել քաոսային և 

անարդյունավետ գործընթացի:  
 

 

Չափահասները գերադասում են նոր 

գիտելիքներն ու ունակություններ ձեռք բերել 

անելով և գործնական աշխատանքով, քան՝ 

դասախոսություններ ու տեսական լսելով:  

 

Աշակերտները ուսման ընթացքում 

ակտիվորեն դիմում են ունկնդրելու և 

հիշելու ռազմավարություններին:  

 

Չափահասները բավականին հաճախ 

թերահավատորեն են նայում նոր 

տեղեկատվությանը: Նրանք գերադասում են 

նախ այն ստուգել, կիրառել, ապա՝ ընդունել 

որպես օգտակար ռեսուրս:  

 

Աշակերտները նվազ քննադատաբար են 

մոտենում իրենց մատուցված 

տեղեկատվությանը և հեշտությամբ են 

ընդունում այն:   
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Եթե ուսման պրոցեսը չափահասների համար 

կարևոր ու արժեքավոր է, նրանք այն 

հաջողությամբ իրականացնելու և ցանկալի 

արդյունքի հասնելու պատասխանատվություն 

են վերցնում:  

Չափահասների հետ համեմատած, 

աշակերտները սակավ են հանձն առնում 

պատասխանատվություն սեփական 

ուսման պրոցեսի նկատմամբ:   

 

Չափահասների համար էական է, որ ուսման 

բովանդակությունն ու գործընթացը կապված 

լինի նրանց ամենօրըա գործունեության, 

կարիքների ու հետաքրքրությունների հետ:  

 

Պատանիները սովորում են այն, ինչ 

սովորեցնում են: Նրանք հազվադեպ 

ունեն որևէ կոնկրետ նպատակ կամ 

խնդիր:  
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ԳԼՈՒԽ 4.3. ՖԱՍԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ  ՉՈՐՍ  ՓՈՒԼԸ 

“Ֆասիլիտացիա” բառը (անգլերեն – facilitation) նշանակում է գործի հեշտացում, 

գերծընթացի աջակցություն(World Book Dictionary, 2004).  Աշխատանքային խմբերի 

կոնտեքստում ֆասիլիտացիա նշանակում է խմբի աշխատանքի պարզեցում և նրա 

արդյունավետության աճ: Մասնագետները հաշվում են ֆասիլիտացիայի չորս փուլ՝ 

(1)մասնակիցների հետաքրքրում և ընդգրկում, (2) մասնակիցների տեղեկատվություն, (3) 

ակտիվ մասնակիցների աջակցություն,  (4) ապագա միջոցառումների պլանավորում: 
 

Iփուլ՝ մասնակիցների գրավում և ընդգրկում 

 

 

 

  

    

 

     

     

 

Ֆասիլիտացիայի առաջին փուլը նախատեսում է 

մասնակիցների գրավում և ընդգրկում խմբում: 

Ֆասիլիտատորի պարտավորությունն է պոտենցիալ 

մասնակիցների մոտ արթնացնել խմբում 

միավորվելու կամ հանդիպմանը մասնակցելու 

ցանկություն, այնպես, որ իրենց զգան լիիրավ ու 

լիարժեք անդամ:  I գծագիրը ցույց է տալիս լիդերի  

(լ) կողմից մասնակիցների (մ) խումբ հրավիրելու և 

ընդգրկելու գործընթացը:  

Խմբի մեջ ընդգրկվելու պրոցեսը միշտ սկսվում է 

մասնակիցների ունեցած գիտելիքների ընդունումով 

ու ակտիվացումով: Խումբ ընդգրկելու 

անհրաժեշտություն առաջանում է նոր խումբ 

կազմելիս, կամ արդեն գոյություն ունեցող խմբի նոր 

հարցի վրա աշխատանք սկսելու ժամանակ:  

 

Հետաքրքրելուև ընդգրկելու փուլը մասնակիցներին օգնում է. 

 Գնահատել, կատարել սեփական փորձի ամփոփում  

 Պատրաստվել խմբի աշխատանքին ակտիվ մասնակցելուն  

 Որոշել սեփական դերը խմբում : 
 

 

 

 

 

լ 

մ 

մ 

մ 
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II փուլ՝ մասնակիցների  ինֆորմացում 

 

 

 

 l 

 

 

 

Ֆասիլիտացիայի երկրորդ փուլը ենթադրում է 

մասնակիցների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության 

մատուցում: Ինչպես II գծագրում է տրված, այդ 

ընթացքում տեղեկատվության տարածումը կատարվում է 

ֆասիլիտատորից դեպի մասնակիցները: 

Ֆասիլիտատորի կողմից մատուցված 

տեղեկատվությունը օգնում է մասնակիցներին լավ 

հասկանալու և ընկալելու հարցը: Տեղեկատվությունը 

կարող է պարունակել տեսություններ, տվյալներ, 

վիճակագրություն և այլն:  

 

Տեղեկատվության փուլը օգնում է մասնակիցներին. 

 Հավաքել անհրաժեշտ տեղեկատվություն  

 Սեփական փորձը վերլուծել նոր կոնտեքստում  

 Հաջորդ փուլում խմբի համար համապատասխան ու օգտակար տեղեկատվություն 

մատուցել  
 

 

 

III փուլ: ակտիվ մասնակցության աջակցություն   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ֆասիլիտացիայի երրորդ փուլը ենթադրում է խմբի 

անդամների ընդգրկվածության աջակցություն ակտիվ 

ուսման և մասնակցության ընթացքին: Այս ընթացքում 

մասնակիցները քննարկում են նոր գաղափարներ և 

կատարում գիտելիքի ու փորձի փոխանակում: Ինչպես 

տրված է երրորդ գծագրում, այս փուլում շատ մեծ 

նշանակություն է վերապահվում լիդերի և մասնակիցների 

փոխհարաբերությանը: Այդ պատճառով էլ 

ֆասիլիտատորը պիտի ապահովի անվտանգ ու 

համագործակցային միջավայր, որպեսզի բոլոր 

մասնակիցները կարողանան ազաատ արտահայտել 

սեփական կարծիքներն ու գաղափարները: 

Ակտիվ մասնակցության փուլը մասնակիցներին տալիս է հնարավորություն. 

 Ստուգել նոր գաղափարներն ու փորձը  

 Զարգացնել ու բարելավել մասնագիտական ունակություն-հմտությունները  

Համագործակցել գործընկերների հետ և աջակցել փոխադարձ սովորելու գործընթացին  

մ մ 

մ մ 

լ 

լ 
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Փուլ 4: Ապագա միջոցառումների պլանավորում 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ֆասիլիտացիայի վերջնական փուլը ենթադրում է 

ապագա միջոցառումների և ակտիվությունների 

պլանավորում, կոնկրետ՝ տարբեր 

հնարավորությունների ու այլընտրանքի քննարկում, 

դրանց գնահատում ու ընտրություն և կոնկրետ քայլերի 

որոշում: Նշված փուլը պարտադիր Է, որպեսզի 

պահպանվի ու հետագայում զարգանա խմբում 

հավաքված գիտելիքը, փորձն ու ոգևորությունը: 

Ինչպես տրված է չորրորդ աղյուսակում, այնուհետև 

ակտիվությունները խմբից կփոխանցվեն 

մասնակիցների ամենօրյա աշխատանքային միջավայր:  

Ապագա միջոցառման պլանավորման փուլը մասնակիցներին օգնում է.  

ա) Որոշել նպատակները  

բ) Պլանավորել կոնկրետ միջոցառում և գործողություններ  

գ) Խմբում ստացած գիտելիքը կիրառել այլ կոնտեքստում  

Վերևում նկարագրած փուլերը ենթադրում են ինչպես «միկրո», այնպես էլ «մակրո» 

մակարդակներ: Ֆասիլիտատորը կարող է նշված փուլերը կիրառել առանձին 

հանդիպումներ կազմակերպելիս՝ («միկրո» մակարդակ); կոնկրետ՝պրոցեսը սկսել 

հանդիպման մասնակիցներին հետաքրքրելով և նրանց ընդգրկումն ապահովելով, ապա 

նրանց մատուցել անհրաժեշտ տեղեկատվություն (ինչպես բովանդակային, այնպես էլ 

լոգիստական), կիրառել տարբեր ռազմավարություններ ակտիվ մասնակիցներին 

աջակցելու համար, և, վերջում, մասնակիցների հետ միասին պլանավորել հաջորդ 

քայլերը:   

«Մակրո» մակարդակը ենթադրում է ֆասիլիտատորի կողմից երկարաժամկետ խմբերի 

հետ աշխատանք, ինչպիսին են ուսուցիչների ուսումնական խմբերը: Չորս փուլի 

կիրառումը կօգնի ֆասիլիտատորին արդյունավետ վարել նշված երկարաժամկետ 

պրոցեսը:  Տարվա սկզբին ֆասիլիտատորն ապահովում է ուսումնական խմբերի 

մասնակիցների հրավերքն ու ընդգրկումը: Հաջորդ էտապը կարելի է տրամադրել 

մասնակիցների ինֆորմացմանն ու հանդիպումների ժամանակ նրանց ակտիվ 

մասնակցությունն ապահովելուն: Իսկ տարվա վերջին ֆասիլիտատորը ուսուցիչների հետ 

կարող է պլանավորել ապագա միջոցառումները:  

Ինչպես «միկրո», այնպես էլ «մակրո» մակարդակում  ֆասիլիտացիայի փուլերի 

հերթականությունը կախված է կոնկրետ հանդիպումից կամ երկարաժամկետ խմբերի 

կարիքներից ու առանձնահատկություններից: Հետևաբար, ֆասիլիտատորը կարող է  

մտածված փոխել փուլերի հերթականությունը:  

մ 

մ 

լ 
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Ֆասիլիտացիայի փուլերի էֆեկտիվ իրականացումը համապատասխան 

ռազմավարությունների և գործողությունների մտածված ընտրության կարիք ունի: 11-րդ 

աղյուսակում ներկայացված է յուրաքանչյուր փուլում հանձնարարելի  էֆեկտիվ 

ռազմավարությունների թվարկումը. 

 

Ազյուսակ 8 .Ֆասիլիտացման չորս փուլը.  

ռազմավարություն Ֆասիլիտատորի գործողությունները 

I փուլ՝ մասնակիցների հետաքրքրում և ընդգրկում 

 

 

 

 

Լիդերության ցուցաբերում  

 

 Ներկայանում է մասնակիցներին և տալիս 

տեղեկատվություն սեփական դերի մասին:   

 Մասնակիցներին տալիս է տեղեկատվություն 

հանդիպման նպատակի, ինչպես նաև ապագա 

հանդիպումների մասին  

 Մասնակիցներին տալիս է հնարավորություն կարծիք 

հայտնել հանդիպման օրվա, կարգ ու կանոնի, ինչպես 

նաև ուսուցիչների ուսումնական խմբերի գործող պլանի 

մասին:   

 Նշում է այն կարևոր ռեսուրսների մասին, որոնց 

կիրառումը խումբը կարող է հանդիպման, ուսուցիչների 

ուսումնական խմբերի աշխատանքի ընթացքում  
 

 

Բաց և բարենպաստ 

միջավայրի ստեղծում 

 

 Բոլոր հետաքրքրվող ուսուցիչներին հրավիրում է 

հանդիպմանը մասնակցելու 

 Դիտարկում է ուսուցիչների փոխհարաբերությունները 

հանդիպումների և ուսումնական խմբի այլ 

ակտիվությունների ժամանակ    

 Ապահովում է յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից 

ինֆորմացիայի և ռեսուրսների համահավասար 

ձեռնհասություն: Խմբի մեջ ընդգրկվելու 

հնարավորություն է տալիս նոր ուսուցիչների:  
 

 

Կապերի հաստատում 

 

 Հասկանում է մասնակից ուսուցիչների ընդհանուր 

բնորոշիչները, հետաքրքրությունները, կարիքները, 

ինչպես նաև նրանց միջև եղած տարբերությունները:  

 Ուշադրությամբ լսում է ուուցիչների զրույցը և նշում  

նրանց կարիքների, հետաքրքրությունների,  

նմանությունների մասին:  

 Պլանավորում և կազմակերպում է ակտիվություններ, 

որոնք օգնում են ուսուցիչների միջև 

փոխհարաբերություններին ու փոխծանոթացմանը:  
 

 

 

 

 Մասնակիցներին պարբերաբար հիշեցնում է 

աշխատանքային հանդիպման, ուսումնական խմբերի 

նպատակների մասին:  

 Պլանավորում և կազմակերպում է ակտիվություններ, 

որոնք օգնում են ուսուցիչների միջև 

փոխհարաբերություններին ու փոխծանոթացմանը:  

 Ուսուցիչը մասնակցում է որոշում կայացնելու 

գործընթացին 
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Խմբի ստեղծում 

 

 Դպրոցի տնօրենին հիշեցնում է հաշվի առնել ուսուցչի 

հաջող մասնակցությունը մասնագիտական զարգացման 

ակտիվություններին 

 Ուսուցչին տալիս է տեղեկատվություն հանդիպման ու 

խմբերի գործունեության մասին: (հանդիպման 

արձանագրություն, անցկացրած աշխատանքի 

հաշվետվություն և այլն): 

II փուլ՝ մասնակիցների ինֆորմացումը 

 

 

Տեղեկատվության մատուցում 

 Հավաքում է մասնագիտական գրականություն և 

ռեսուրսներ տարբեր աղբյուրներից, ինչպիսիք են՝ 

«Ուսուցիչ» հանդեսը, սոցիալական մամուլը, (facebook-ի 

էջը ֆասիլիտատորների համար, նախարարության և այլ 

գործակալության կողմից հրատարակված տպագիր 

նյութ, կրթական ինտերնետ էջեր և այլն: 

 Գիտի ձեռք բերած/ստացած տեղեկատվությունը և այն 

փոխանակում է մասնակիցների հետ:  
 

 

 

Տեղեկատվության հավաքում և 

փոխանակում 

 Ուսուցիչներին խնդրում է փոխանակել կարևոր 

տեղեկատվություններն ու մասնագիտական 

ռեսուրսները  (հոդվածներ, դասապլաններ, ուսուցման 

ռազմավարություններ, խնդիրների փաթեթ, 

գնահատման միջոցներ և այլն) 

 Ուսուցիչներին օգնում է տեղեկատվության 

փոխանակման գործում (պատճենահանում, 

տեղեկատվության էլեկտրոնային ճանապարհով 

ուղարկում խմբի բոլոր անդամներին, հանդիպումների 

համար ժամանակի տրամադրում)  

 Պլանավորում է այնպիսի ակտիվություններ, որոնք 

ենթադրում են ուսուցիչների միջև տեղեկատվության 

ակտիվ փոխանակում 
 

 

Անորոշհարցերի պարզեցում 

 Ուշադիր լսում է ուսուցիչների մասնագիտական 

քննարկումները և ճշտում ու պարզում անորոշ, 

անհասկանալի հարցերը  

 Ֆասիլիտատորը հարցերի ճշտման ու պարզեցման 

համար կիրառում է հետևյալ մեթոդները. ամփոփում, 

հարցի առաջադրում, մասնակիցների կարծիքների 

ունկնդրում, մեկնաբանում և այլն:  
 

Կապ ուսուցիչների փորձի և 

տեսականի միջև 

 Տեսականի մասին կատարում է շնորհանդես և նրա 

հիմնական պոստուլատները կապում ուսուցչի 

ուսուցման պրակտիկայի և աշակերտների ուսման 

պրոցեսի հետ  

 Հրավիրում է փորձագետներ տեսական մոդելներին 

ծանոթացնելու համար  

 Ուսուցիչներին խորհուրդ է տալիս սովորել, մշակել ու 

գործընկերներին ծանոթացնել իրենց պրակտիկայի 

համար կարևոր տեսությունները  
 

 

 Դիտարկում է ուսուցիչների փոխհարաբերությունները 

ինչպես հանդիպումների, այնպես էլ մասնագիտական 

հարաբերությունների ժամանակ: Նա կոնստրուկտիվ 

կերպով մատուցում է ուսուցիչներին իր կարծիքներն ու 
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Խմբի առաջընթացի 

դիտարկում և հետադարձ կապ 

հանձնարարականները նշված հարաբերությունների 

մասին:   

 Սեփական գործողությամբ, ցանկալի վարքով 

փոխհարաբերության ձևի օրինակ է ծառայում 

ուսուցիչներին : 

III փուլ՝ ակտիվ մասնակցության աջակցություն 
 

 

Ակտիվ մասնակցության 

խրախուսում 

 Պլանավորում և իրականացնում է ակտիվություններ, 

որոնք ենթադրում են ուսուցիչների ակտիվ 

մասնակցություն  

 Ձգտում է հեռու մնալ այնպիսի ակտիվություններից, 

հանդիպումներից, որոնք  ենթադրում են միայն մեկ 

մարդու ակտիվություն իսկ մնացածները կգտնվեն 

պասիվ վիճակում  

 Հնարավորության սահմաններում հաճախ դիմում է 

փոքր խմբերում աշխատելու ռազմավարությանը  
 

Ուսուցչի դերի ակտիվացում 

 Ձգտում է հեռու մնալ փորձագետի դերից և 

օժանդակում է ուսուցիչների միջև փորձի 

փոխանակմանը և փորձաքննության հորիզոնական 

փոխանակմանը: Հնարավորություն է տալիս այլ 

ուսուցիչների, ըստ  իրենց հնարավորությունների, 

հանդիպման ընթացքում հանձն առնել լիդերի դերը:  
 

Նմանություններ գտնելն ու 

ընդգծելը 

 Ուսուցիչներին օգնում է գտնել նմանություն միմյանց 

գաղափարների, հետաքրքրությունների, արժեքների 

ու ապագայի պլանների միջև  

 Խմբում անհամաձայնության ու «փակուղու» առջև 

կանգնելու ժամանակ ընդհատում է վեճն ու 

մասնակիցների ուշադրությունը կենտրոնացնում 

բոլորի համար ընդունելի հարցի վրա:  
 

Աջակցել 

համագործակցությանը 

 Աջակցում է մասնակիցների միջև միմյանց նկատմամբ 

դրական ու կոնստրուկտիվ փոխադարձ կապի 

հաստատմանը  

 Ուսուցիչներին ընդգրկում է այնպիսի 

ակտիվությունների մեջ, որոնք ենթադրում են 

ուսուցիչների սերտ համագործակցություն  
 

 

Նորամուծությունների 

ստուգում 

 Պլանավորում է այնպիսի ակտիվություններ, որոնք 

նոր գաղափարների և ռազմավարությունների 

իրականացում են ենթադրում  (օրինակ՝ դասի 

ուսումնական խմբեր);  

 Ուսուցիչներին տալիս է խորհուրդներ ուսուցման 

ժամանակ էքսպերիմենտներ անցկացնելու և 

նորարարական պրակտիկայի ստուգման մասին 

 Դիտարկում է ուսուցիչներին ու մասնագիտական 

օգնություն ցուցաբերում նրանց, ովքեր նվազ են 

ձգտում ուսուցման ընթացքում փորձել նոր 

գաղափարները 

IV փուլ՝ ապագա միջոցառումների պլանավորում 

 

Մտավոր գրոհ 

 Ուսուցիչների հետ քննարկում է ուսման և ուսուցման 

հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում է 

հետագա միջամտություն  
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 Ուսուցիչներին խնդրում է կարծիք հայտնել 

հիմնախնդիրների լուծման տարբեր այլընտրանքների 

մասին:  
 

 

Ռազմավարության մշակում 

 Ուսուցիչների հետ գնահատում է տարբեր 

այլընտրանքներ  

 Ուսուցիչներին առաջարկում է կարծիք արտահայտել 

ընտրած ռազմավարությունների և նրանց 

առավելությունների մասին  

 Ուսուցիչների հետ մշակում է պայմանավորված 

ռազմավարությունների ու գործողությունների 

իրականացման պլանը, հարկ եղած դեպքում 

աշխատանքը բաժանում է մասնակիցների միջև   
 

Մշակած պլանի իրականացում 

 Պարբերաբար հիշեցնում է ուսուցիչներին 

պայմանավորված պլանների մասին 

 Հնարավորության սահմաններումանցկացնում  է 

պլանների իրականացման  մոնիտորինգ  

 Հնարավորություն է ընձեռում ուսուցիչներին զրուցել 

պլանի իրականացման սեփական փորձի մասին  
 

Պլանի գնահատում և 

ձևափոխում 

 Ուսուցիչներին կոչ է անում գնահատել 

իրականացրած գործողությունները  

 Հնարավորության սահմաններումհավաքում և 

ուսուցիչներին է փոխանցում տեղեկատվություններ, 

տվյալներ, նյութեր պլանի իրականացման մասին  

 Ուսուցիչներին դրդում է ստացած փորձը օգտագործել 

ապագա գործունեության ընթացքում  
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Գլուխ 4.4 ԱԿՏԻՎ  ՈՒՆԿՆԴՐՈՒՄ 

Ակտիվ ունկնդրումը ֆասիլիտացիայի և, ընդհանրապես, էֆեկտիվ հաղորդակցության 

կարևոր ունակություն է: Այն իրենից ներկայացնում է ուրիշի ասածի ընկալում և ըմբռնում: 

Մի հայացքով դա շատ պարզ է: Այնինչ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամենօրյա 

կյանքում մարդիկ լսում են իրենց մոտ հնչած տեղեկատվության միայն 25-50%-

ը:Միաժամանակ, օրվա վերջին, մարդը մոռանում է լսած տեղեկատվության  46 %-ը:  

Ակտիվ ունկնդրումը չի նշանակում միայն հնչյունների, բառերի ու նախադասությունների 

ունկնդրում: Ակտիվ ունկնդիրը ըմբռնում է ստացած տեղեկատվությունն ու նրա 

նշանակությունը, ուշադրություն է դարձնում ինչպես ասածի բովանդակությանը, այնպես 

էլ զգացմունքներին: Ուսուցիչը, որն ասում է. «իմ աշակերտները դժվարանում են խմբում 

աշխատել», դրանով կարող է արտահայտել կամ՝ զայրույթ, շփոթմունք, հուսախաբություն, 

կամ՝ խնդրել օգնություն: Այսպիսով՝ ակտիվ ունկնդիրը միշտ պիտի հասկանա ասածի 

հետևում թաքնված էմոցիան: Ակտիվ ունկնդրի չորս կարևոր էլեմենտները.  

 Ես հասկանում եմ, թե ինչումն է Ձեր խնդիրը  

 Գիտեմ, թե այժմ ինչպես եք Ինքներդ Ձեզ զգում  

 Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ եք ասում  

 Ես Ձեզ չեմ քննադատում  
 

Ակտիվ ունկնդրման խոչընդոտները  

 Պասիվ/էպիզոդիկ ունկնդրում. Մարդիկ առավել արագ մտածում են, քան խոսում: 

Այդ պատճառով էլ բավականին հաճախ նրանք այս «ազատ ժամանակը» 

օգտագործում են սեփական հարցերի կամ խնդիրների մասին մտածելով: 

Հետևաբար , նրանք չեն հասցնում լիարժեք հասկանալ ու ըմբռնել լսածի 

բովանդակությունն ու խոսողի էմոցիաները:  Արգելափակված ունկնդրում. 

Ունկնդրի մոտ բացասական էմոցիաներ է արթնացնում խոսողի կողմից 

արտահայտած բառը, կամ կարծիքը, որի պատճառով նա հրաժարվում է լսել 

մնացած զրույցը:  

 Մակերեսային ունկնդրում. Ունկնդիրը զրույցի սկզբից ևեթ զգում է, որ զրույցի 

թեման ձանձրալի է և/կամ նախապես գիտի դրա բովանդակությունը: Հետևաբար, 

նա մակերեսորեն և իմիջիայլոց լսում է խոսակցի զրույցը 
 Թվացյալ ունկնդրում.Ունկնդիրը համառորեն նայում է խոսակցին ուշադիր 

ունկնդրի տպավորություն ստեղծելու նպատակով, այնինչ, իրականում բոլորովին 

այլ հարցերի մասին է մտածում: Այսպիսի ունկնդրման ոճը բավականին հեշտ է 

նկատվում զրուցակցի կողմից:  
 Ակտիվ ունկնդրման համար արդյունավետ է հետևյալ ռազմավարությունների 

կիրառումը.  
 

Ունկնդրման ֆիզիկական կողմը.  Նշվածն իրենից ներկայացնում է հետաքրքրության 

ցուցանիշ, ժեստերի և միմիկայի կիրառում, և աչքերով կոնտակտի պահպանում ողջ 

զրույցի ընթացքում:    
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Ունկնդրման հոգեբանական կողմը.  

Այդ ժամանակ ունկնդրի ուշադրությունը կենտրոնացված է խոսողի վրա, ուշադիր լսում է, 

թե ինչ է ասում նա, ինչ ի     նկատի ունի,  ինչպես է ասում, ինչ չի ասում, ինչ չի ուզում 

ասել, ինչ էմոցիաներ է արտահայտում և այլն:     

Ունկնդրման վերբալ  կողմը.  

Վերբալ ռազմավարությունը ենթադրում է ասածի վերապատմում, կրկնություն, 

վերընթերցանություն ավելի լավ հասկանալու նպատակով: Այսպես նաև պարզ վերբալ 

փոխադարձ կապը, ինչպիսին է «հասկանում եմ», «ճիշտ է», «ինչ խոսք», խոսողին ցույց է 

տալիս, որ նրա զրույցը հետաքրքիր է և վերջինս ավելի մոտիվացված կշարունակի խոսքը:  

Ակտիվ ունկնդրումը աջակցում է ֆասիլիտատորի և ուսուցիչների հաղորդակցությանը, 

միմյանց հասկանալուն և փոխադարձ հարգանքին: Ֆասիլիտատորի կողմից ակտիվ 

ունկնդրման օրինակից հետո ուսուցիչները կձգտեն իրենք էլ նման ձևով 

փոխհարաբերություններ ունենալ գործընկերների հետ: Իսկ սա, վերջին հաշվով, 

աջակցում է ուսուցիչների միջև արդյունավետ մասնագիտական համագործակցությանը:   
 
 

Աղյուսակ9 . Ակտիվ ունկնդրման ռազմավարությունները 

ռազմավարություն Նպատակ Արտահայտություններ 

 

 

Քաջալերանք 

 
 

Զրուցակցին ցույց տալ, որ 

հետաքրքրում է նրա զրույցը  

Հասկանում եմ... 

Հետաքրքիր է... 
 

Լավ ասա/այս մասին ավելի շատ 

ասա... 

Լսում եմ, շարունակիր... 

 

 

Վերաձևակերպում 

Զրուցակցին ցույց տալ, որ 

ուշադիր լսում եք նրան և 

հասկանում  
 

Լավ հասկանալ զրույցի 

բովանդակությունը  
 

Օգնել խոսողին միտքն ավելի 

լավ արտահայտել   

Ինչպես հասկացա, ձեր վիճակը 

այսպեսին է... 
 
Այլ բառերով ասած, ինքներդ 

որոշեցեք ... 

Դուք զգում եք, որ... 

 

 

ամփոփում 

 

Կարևոր գաղափարների, 

փաստերի և այլ կարևոր 

տեղեկատվության կապ  
 

Զրույցի հաջորդ էտապի 

համար հիմքի ստեղծում 

 
 

Ինչպես երևում է ձեր զրույցից, 

հիմնական խնդիրը նրանում է... 
 
Ձեր խոսքը եթե ամփոփենք ... 
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Գլուխ 4.5.  ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄ 

Հարցադրումը ֆասիլիտացիայի կարևոր ռազմավարություններից մեկն է: Ֆասիլիտատորի 

կողմից առաջադրված հարցը կարող է հիմնովին փոխել քննարկման ընթացքը, և նույնիսկ 

ուսուցչի մասնագիտական գործունեությունը: Էֆեկտիվ հարցադրումը միշտ բարձրացնում 

է մասնակիցների մոտիվացիան ու ստեղծագործականությունը: Այդ պատճառով էլ 

ցանկալի է, որ ֆասիլիտատորը կոնկրետ հանդիպման համար նախապես պատրաստի 

էական հարցեր:  .  

 

Ֆասիլիտատորը կարող է հարցեր առաջադրել տարբեր նպատակներով.  

 Մասնակիցների ունեցած գիտելիքն ու պատրաստվածությունը որոշելու համար:   

 Մասնակիցների հետաքրքրում և/կամ նրանց հետաքրքրության պահպանում 

 Մասնակիցների դատողության խթանում 

 Հարցի բազմակողմ ու հիմնավոր վերլուծություն 

 Գիտելիքի/տեղեկատվության վերականգնում 

 Գիտելիքի/ունակությունների զարգացման մոնիտորինգ 

 Թյուրիմացություններիվերացում, հարցերի ճշտում 

 

Ֆասիլիտատորը հանդիպման ժամանակ կարող է կիրառել հարցադրման մի քանի տեխնիկա.  

 

Աղյուսակ 10. Հարցի առաջադրման տեխնիկա 

 

տեխնիկա Տեխնիկայի հաշվառում ն ու նշանակությունը 

 

Հարց լսարանին 

 

 

Վարժողը լսարանին հարց է տալիս և սպասում, թե ո՞վ հարցին 

պատասխանելու ցանկություն կունենա: 

Լսարանին հարց առաջադրելը  հատկապես արդյունավետ է 

բանավեճն սկսելու համար :  Նշված տեխնիկան վարժողին  նաև 

տեղեկություն է տալիս  առավել կամ նվազ ակտիվ 

մասնակիցների և նրանց պատրաստվածության մասին: 

 

 

Հարց յուրաքանչյուր 

մասնակցի 

Ֆասիլիտատորը նույն հարցը  հերթով առաջադրում է բոլոր 

մասնակիցներին:  

 

Միևնույն հարցի հերթականությամբ առաջադրումը տալիս է նրան 

լիարժեք և սպառիչ պատասխանի կամ բազմազան  

պատասխաններ ստանալու հնարավորություններ, ինչպես նաև, 

մասնակիցներին տալիս է  միմյանցից սովորելու 

հնարավորություն: 

 

 

Հարց կոնկրետ 

հասցեատիրոջը 

Վարժողը հարց է առաջադրում, դադար է առնում, հետո 

անվանում է մասնակցին, որը պետք է պատասխանի հարցին: 

 

Հարցի հասցեատիրոջ որոշումը  տալիս էկոնկրետ 

մասնակիցների կողմից հարցն ըմբռնելու մասին  լիարժեք 

տեղեկություն ստանալու հնարավորություն: Ցանկալի է, վարժողը  

հաճախ կիրառի նման հարցադրում, քանի որ այն նպաստում է  

խմբի ակտիվ   ներգրավմանը և գլխավոր հարցի 

վրակենտրոնացմանը:  
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Հարցի ետ վերադարձում 

Մասնակիցը հարց է տալիս, վարժողը ետ է վերադարձնում հարցը 

(վերաձևակերպում): 

Հարցի ետ վերադարձման տեխնիկանաջակցում է մասնակցի  

ռեֆլեքսիային (ամրապնդում) և հարցի ավելի խոր ըմբռնմանը:  

 

 

Հարցի 

վերահասցեավորում 

Մասնակիցը հարց է տալիս, վարժողը նորից ձևակերպում է  

հարցը, խմբի մասնակիցներին տալիս է հարցին պատասխանելու 

հնարավորություն:..  

 

Նման տեխնիկաննպաստում է  մասնակիցների դերի 

բարձրացմանը և ակտիվացմանը, նաև  նրանց 

ինքնավստահության բարձրացմանը:  

 

Խորացում/կոնկրետացում 

Ֆասիլիտատորը մասնակցին խնդրում է  ճշգրտել իր ասածը կամ 

ավելի մանրամասնորեն  բացատրել:  

Նշված տեխնիկան օժանդակում է  դատողության խթանմանը, 

մշուշոտ հարցերի պարզեցմանը և հիմնախնդիրների լուծմանը:   

 

Ֆասիլիտատորը  մտածված ու նպատակաուղղված պետք է կիրառի բաց ու փակ հարցերը: 
 

Աղյուսակ 11 բաց և փակ հարցեր. Տարբերությունները 

Փակ հարցեր Dբաց հարցեր 
 

 Պահանջում է պարզ 

պատասխան՝ այո, ոչ  
Կիրառվում է այս կամ այն հարցի մասին 

հետադարձ կապի կամ տեղեկատվություն 

ստանալու համար: Դրանք օգնում են 

տրամաբանությանը, դատողությանը:  

Արդյունավետ է կիրառվում հարցը լավ 

հասկանալու համար: 
 
 
 

կիրառում 

 

 Այդ հարցը տալը հեշտ է, և մեծ 

ժամանակ չի պահանջում  

Կիրառվում է պարզ հարցերի 

ճշգրտման/որոշման ժամանակ  
 

Դրանց պատասխանելը համեմատաբար բարդ 

է: «Ինչու՞» հարցն հաճախ զգուշացնում է 

քննարկման մասնակիցներին: Եթե 

ֆասիլիտատորը հաջորդականորեն, 

մտածված չի կիրառում բաց հարցերը, դրանց 

արդյունավետությունը դրվում է հարցականի 

տակ:  
 
 
 

ռիսկ 

 

Չի տալիս նոր 

տեղեկատվության կամ 

դետալների հայտնաբերման 

հնարավորություն: Այն նվազ է 

նպաստում քննարկման հաջող 

կազմակերպմանը:  

Այսօր ու՞ր էիք գնացել: Ի՞նչ տիպի 

առաջադրանք տվեցիք աշակերտներին: 

Աշակերտներն ինչպե՞ս կատարեցին 

առաջադրանքը: Ինչու՞ աշակերտները 

դժվարացան կատարել առաջադրանքը:Ի՞նչը 

պիտի փոխվի: Ե՞րբ կհանդիպեք ծնողներին: 

Ինչպե՞ս կմատուցեք ծնողներին այս 

տեղեկատվությունը:  
 
 

նմուշներ 

 

Այսօր դասի եղե՞լ եք:  

Աշակերտներին առաջադրանք 

տվե՞լ եք:  

Կարո՞ղ եք ծնողների 

հանդիպմանը մասնակցել:  

Սկսվում է ինչու՞, ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ, 

ինչպե՞ս բառերով  
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Գլուխ 4.6. Դիտարկում 

էֆեկտիվ ֆասիլիտացիան մեծապես 

կախված է խմբում գոյություն ունեցող 

միջավայրի, հարաբերությունների ու 

դինամիկայի օբյեկտիվ ու անկողմնակալ 

դիտարկման ու հայտնաբերման 

ունակությունից: Հանդիպումների 

ժամանակ ֆասիլիտատորը 

ուշադրություն պիտի դարձնի ով է 

խոսում, ով է պասիվ, ինչպես են շփվում 

խմբի անդամները միմյանց հետ (օրինակ՝ 

մաթեմատիկայի ուսուցիչները 

վրացերենի ուսուցիչների հետ, կամ  I-

IVդասարանների ուսուցիչները V-VI 

դասարանների ուսուցիչների հետ). 

Ստացած տեղեկատվության հիման վրա 

ֆասիլիտատորը պիտի ապահովի 

իրավիճակի հավասարակշռություն և 

ստեղծի այնպիսի միջավայր, որտեղ բոլոր 

ուսուցիչներն ունեն մասնակցելու 

հավասար հնարավորություններ: 

Ֆասիլիտատորը կարող է  դիտարկել 

խմբում առկա հետևյալ պարագաներն ու 

փաստերը.  

 Ձայնի կիրառում (փսփսոց, գոռոց); 

 Հաղորդակցության ոճը (հարցեր, դիմում); 

 Դեմքի արտահայտություն (հորանջ, ժպիտ, խոժոռումև այլն.); 

 Աչքերով կոնտակտ 

 Ժեստեր և այլն...   
 
 

Ի՞նչը դիտարկենք 

 Ո՞վ ինչ է անում: Ո՞վ ինչ է 

ասում:  
 Ո՞վ ում է նայում զրուցելիս:  
 Ո՞վ ում  հետ խուսափում է 

շփվել  
 Ո՞վ ում  հետ է նստում : Դա 

հաճա՞խ է կրկնվում:  
 Ինչպիսի՞ն է խմբի ընդհանուր 

ընդգրկվածությունը  
 Խումբն ունի՞, թե՝ ոչ 

հանդիպմանը մասնակցելու 

հետաքրքրություն  
 Մասնակիցները հաճա՞խ են  

դուրս գալիս սենյակից:  Հե՞շտ են 

ցրում ուշադրությունը... և այլն: 
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Գլուխ 4.7. Տվյալների հավաքում 

Էֆեկտիվ ֆասիլիտացիայի հաջորդ կարևոր ռազմավարությունն իրենից ներկայացնում է 

հանդիպման տվյալների հավաքում և դրանց համապատասխան կիրառում: Նրա 

նպատակն է՝ մի կողմից հանդիպման էֆեկտիվ ընթացքի  աջակցություն՝ հիմնական 

հարցերի ամփոփման և տեսանելի տեղում տեղադրելու ճանապարհով, մյուս կողմից՝ 

կարևոր տեղեկատվության ձևակերպում՝հաշվետվության և իրականացրած 

ակտիվությունների մասին տեղեկատվության հաշվառման տեսքով: 
 

Նախքան տեղեկատվության հավաքումը ֆասիլիտատորը պիտի պարզի, թե ինչ տիպի 

ինֆորմացիա պիտի հավաքի, ինչպես հավաքի և ով կկատարի այս ֆունկցիան: 

Հիմնականում ֆասիլիտատորները նշում են ներքոհիշյալ տեսքի ինֆորմացիա. 

հանդիպման ժամանակ քննարկված հիմնական հարցեր, ապագա պլաններ, կայացրած 

որոշումներ և այլն: Մեծ մասամբ ֆասիլիտատորը ինքն է կարողանում նշել տվյալներ, 

թեև հանդիպման ձևաչափն ու առանձնահատկությունն հաշվի առնելով, հնարավոր է, որ 

նա այլ ուսուցչի խնդրի նշումներ կատարել:  
 

ֆասիլիտատորը պիտի կարողանա գրանցել ճշգրիտ տվյալներ և մասնակիցների համար 

հասկանալի ձևով: Գրանցված տեղեկատվությունը արմատապես պիտի արտացոլի 

մասնակիցների կողմից արտահայտած կարծիքները:  Սրա համար պարտադիր է, որ 

ֆասիլիտատորը պահպանի չեզոք վիճակ,  և խուսափի գրանցումներում սեփական 

կարծիքի ամրակայումից: Այսպես նաև, ֆասիլիտատորին կօգնի այն հիմնական բառերի 

ու արտահայտությունների կիրառումը, որոնք հանդիպման ժամանակ ասվեց 

մասնակիցների կողմից:  Ցանկալի է, խուսափել արտահայտությունների թե 

դրույթներիավելորդ խմբագրումից, քանի որ նշված պրոցեսում հնարավոր է 

ուշադրությունից վրիպի մասնակիցների կողմից արտահայտած գաղափարների կարևոր 

մասը:  Ֆասիլիտատորը կարող է խմբի հետ ճշտել, թե իր կողմից նշած ու ամփոփած 

ինֆորմացիան որքանով ճիշտ է արտահայտում խմբի որոշումը :  
 

Տվյալների հավաքման ու նշման ամենատարածված ու պրակտիկ ձևն է, այսպես ասած, 

«ֆլիպչարտի կիրառումը»: Նրա վրա նշած ինֆորմացիայի կիրառումը հնարավոր է 

ինչպես հանդիպման ընթացքում, այնպես էլ հանդիպումից հետո հաշվետվություններ, 

թե արձանագրություններ կազմելիս: Ֆլիպչարտի վրա ինֆորմացիայի նշման ժամանակ  

ֆասիլիտատորն օգտագործում է հիմնական բառերի ռազմավարությունը, կամ, կարճ 

ասած՝ գաղափարը նկարագրող էական բառ կամ բառեր՝ բավականին մեծ տառերով: 

Ինֆորմացիայի նշումը կատարվում է ֆասիլիտատորի կամ մասնակցի խոսելուն 

զուգահեռ: Այն ավելի լավ ընկալելու նկատառումով հանձնարարվում է մուգ և տարբեր 

գույնի մարկերների կիրառում:  
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Գլուխ 4.8. ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

Կանոնների նախապես մշակումն ու նրա պահպանումը զգալիորեն աջակցում է 

աշխատանքային հանդիպումների արդյունավետ կազմակերպմանն ու անցանկալի 

գործողություններից խուսափելուն:Այս կանոնները վերաբերում են մասնակիցների 

հարաբերություններին և նրանց միջև հաղորդակցության ոճին ու ձևերին, որոշում 

կայացնելու  գործոններին, հանդիպման ընթացքում ընդունելի ու անընդունելի 

գործառույթներին և այլն:   

Կանոնների մշակումն ու պահպանումը կարևոր է ցանկացած պարբերաբար աշխատող ու 

հանդիպող խմբի համար նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրա անդամները երկարատև 

մասնագիտական թե անձնական հաղորդակցության փորձ ունեն: 

Ցանկալի է, որ կանոնների մշակումը լինի առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ, կամ 

հանդիպման սկզբին: Այդ դեպհում ավելի է այն բանի հավանականությունը, որ խմբի 

անդամները սկզբից ևեթ վարվեն ըստ որոշած կանոնների և չլինի նրանց անընդունելի 

վարքի ուղղման կարիք: Գոյություն ունի կանոնների մշակման ու որոշման մի քանի 

փուլ.: 

1. Կանոններիստեղծում. Որոշ խումբ գերադասում է  պատրաստի ձևով ընդունել 

կանոնների որոշակի փաթեթ, թեև մեծ մասամբ հանդիպման սկզբից տաս 

րոպեանց մոռանում են նշված կանոնների մասին:Ավելի լավ է, խումբը ստեղծի 

կանոններ, որոնք կպաշտպանեն ողջ հանդիպման ընթացքում: Կանոնների 

ստեղծման էֆեկտիվ ռազմավարություն է հանդիպման մասնակիցների 

իդեալական գործունեության տարբերակումն ու դրանց կանոնների տեսքով 

ձևակերպումը:  

2. Կանոններիհրապարակում. Կանոններիստեղծումըբավարար չէ առանց 

հրապարակման, այսինքն՝ որևէ երևացող տեղում չտեղակայելու դեպքում խմբի 

անդամները կարող է մոռանան դրանց գոյության մասին: Ֆասիլիտատորը 

կարող է ֆլիպչարտի վրա գրած կանոնները կախել հանդիպումների սենյակում, 

որևէ երևացող տեղում:  

3. Կանոններիպահպանումը. Կանոնների հետ կապված ամենաբարդ խնդիրը 

նրանց պահպանումն ու կատարման ապահովումն է: Խմբի անդամների կողմից 

այս կամ այն կանոնի խախտումը անխուսափելի իրականություն է, այդ 

պատճառով էլ կարևոր է, որ ֆասիլիտատորը նախապես մտածի 

խախտումներին արձագանքելու ձևերի ու մեխանիզմների մասին: Կանոնների 

խախտմանը  ադեկվատ արձագանքելը շատ կարևոր է: Հակառակ դեպքում 

ֆասիլիտատորը կաջակցի այլընտրանքային նորմերի ստեղծմանը: Օրինակ՝ 

ըստ կանոնի, բոլորը միաժամանակ պիտի ներկայանան հանդիպման: Եթե 

ֆասիլիտատորը ուշադրություն չդարձնի ուշացման փաստերի վրա, նա դրանով 

ցույց կտա, որ հանդիպմանը ժամանակին ներկայանալը բոլորովին էլ 

պարտադիր չէ:  
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4. Կանոններիգնահատում.Ցանկալի է, խումբը պարբերաբար գնահատի 

կանոններն ու դրանց պահպանման հարցը: Խելացի դատողության հիման վրա 

նրանք ևս մեկ անգամ պիտի պայմանավորվեն կանոնների բացարձակ 

պահպանման մասին, կամ փոփոխություն մտցնեն այն կանոններում, որոնց 

պահպանումը ռեալ չէ որոշակի պարագաների պատճառով: 

Կանոնների մշակման ժամանակ ֆասիլիտատորը կարող է կիրառել հետևյալ հարցերը. 

 ժամանակ (Ժամի քանիսի՞ն սկսենք ու ավարտենք հանդիպումը: Կկարողանա՞նք 

ժամանակին սկսել ու ավարտել հանդիպումը)  

 Ունկնդրում(Ինչպե՞ս աջակցել միմյանց  ուշադիր լսելիս: Ինչպե՞ս խուսափել 

խոսքն ընդհատելու փաստից:) 

 Կոնֆիդենցիալություն (Ցանկացողները կարո՞ղ են, թե՝ ոչ մասնակցել 

հանդիպմանը: Կա՞ն հարցեր, որոնք կոնֆիդենցիալ (գաղտնի) են, և միայն խմբի 

անդամները պիտի իմանան:) 

 Որոշման կայացում. (Ինչպե՞ս որոշում կայացնել: Ինչպե՞ս վարվել 

անհամաձայնության դեպքում:) 

 Մասնակցություն (Ինչպե՞ս ապահովել բոլոր անդամների մասնակցությունը: 

Ինչպե՞ս կարգավորել հաճախման հարցը:) 
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Գլուխ 4.9. Կոնֆլիկտների և անկազմակերպ  վարքի ղեկավարում:  

Կոնֆլիկտներ ու դեստրուկտիվ (անկազմակերպ) վարքի դեպքեր ցանկացած 

աշխատանքային խմբի հանդիպման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ: Դրանց  արգելման 

կամ  ղեկավարման նպատակով ֆասիլիտատորը լավ պիտի հասկանա ինչպես 

կոնստրուկտիվ, այնպես էլ դեստրուկտիվ գործողությունները: Ֆասիլիտատորը 

ուշադրությամբ պիտի դիտարկի այդ արարքներն ու  կատարի համապատասխան 

արձագանքում: Առաջին հերթին, նրանք ինքները պիտի կոնստրուկտիվ ու դրական 

օրինակ ծառայեն մասնակիցների համար:   

Կոնստրուկտիվ վարքը ենթադրում է հետևյալը. 

 Հաղորդակցություն.Խմբի անդամները հարգանքով ու հետաքրքրությամբ լսում են 

գործընկերների կարծիքները: Պատրաստ են ըստ պահանջմունքի 

փոխհամագործակցել ու աջակցել միմյանց:  

 Ոգեշնչում. Խմբի անդամները իրենց փոխադարձ համագործակցությամբ աջակցում 

են խմբի ոգեշնչման բարձրացմանը:  

 Ներդաշնակություն՝ Մասնակիցները աջակցում ենխմբի  միասնականության ու 

խմբայնությանը. (Օրինակ՝բարդ իրավիճակում մտածված կատակել): 

 Ռիսկի դիմել. Մասնակիցները պատրաստ են խմբի շահերը պաշտպանելու համար 

ռիսկի տակ դնել որոշակի անձնական հարցեր : 

 Վերաստուգում.Խմբի աշխատանքի արդյունավետության ապահովման նպատակով 

մասնակիցները քննադատաբար ու կոնստրուկտիվ գնահատում են հանդիպման 

օրվա օրակարգը, քննարկվելիք հարցերը, որոշում կայացնելու գործառույթն ու 

ընթացակարգը, տեղեկատվության կիրառումը և այլն:  
 
Դեստրուկտիվ վարքը հետևյալն է.  

 Առաջնորդում. Մասնակիցը ձգտում է սեփական նպատակի ու կարծիքների համար 

օգտագործել հանդիպման ժամանակի մեծ մասը, ինքն է ղեկավարում խմբի 

աշխատանքային պրոցեսը: 
 Շտապեցում.Մասնակիցը խորհուրդ է տալիս խմբին նախքան մի հարցի շուրջ 

քննարկումների ավարտը անցնել հաջորդ հարցի քննարկմանը, ձանձրանում է 

ուրիշներին լսելուց և խմբում աշխատելուց:  
 Ինքնամեկուսացում.Մասնակիցը չի մասնակցում հանդիպմանը:  
 Մերժում.մասնակիցը մերժում էգործընկերներին ու նրանց հանձնարարականները: 

Ցինիկ կատակով ու արտահայտություններով վիրավորում է խմբի այլ անդամների: 
 Հիմնական թեմայից շեղում. Մասնակիցը զբաղված է այլ հարցերով և ձգտում է 

խմբի անդամներին ընդգրկել այլ հարցի քննարկման մեջ 
 Խոչընդոտում. Խանգարում է խմբի աշխատանքն ու առաջընթացը արտահայտած 

գաղափարների ու հանձնարարականների մերժումով ու քննարկմամբ: 
 

Անկազմակերպ վարքի նկատումն ու վերացումը պահանջում է ֆասիլիտատորի կողմից 

ժամանակին ու արդյունավետ միջամտություն: Միջամտությունը կարող է լինել ինչպես 

խոսքային, այնպես էլ ոչ խոսքային գործողություն:   

Ֆասիլիտատորի կողմից ցանկացած տեսքի միջամտության նպատակը պետք է լինի խմբի 

աշխատանքի արդյունավետության պահպանումն ու նրա անդամների համար 

ինքնարտահայտման ու հավասարաչափ մասնակցության ապահովումը: Կոնֆլիկտային 

իրավիճակի ղեկավարման ճիշտ դեղատոմս գոյություն չունի: Ստորև տրված են 
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մոտեցումներ ու ռազմավարություններ, որոնց համապատասխան ժամանակին ու 

իրավիճակում կիրառումը կօգնի ֆասիլիտատորին խմբում ստեղծել ու պահպանել 

կոնստրուկտիվ ու համագործակցային միջավայր:  
 Կանխում. հանդիպման կամ գործընթացի սկզբում ևեթ ներկայանալ 

մասնակիցներին, ինչպես նաև ծանոթանալ նրանց հետ, իմանալ նրանց կարիքներն 

ու հետաքրքրությունները: Մասնակիցների  հետ մշակել կանոններ և միասնաբար 

պայմանավորվել ընդունելի վարքի մասին:   
 Մերժում. Կարևոր է,որ ֆասիլիտատորը ճիշտ գնահատի իրավիճակը և ավելորդ 

արձագանքում տեղի չունենա հանդիպման մասնակիցների որոշակի արարքների 

նկատմամբ: Առանձին դեպքերում, հնարավոր է, ավելի  արդյունավետ լինի որոշ 

անընդունելի վարքի չարձագանքելն ու դրանով իրավիճակը առավել չբարդացնելը:  

Արձագանքել հարկավոր է այն դեպքում, եթե անկազմակերպ վարքը կրկնվի կամ 

պարբերական բնույթ ստանա:  

 Թեթև միջամտություն. Թեթև միջամտության դեպքում ֆասիլիտատորը ձգտում է 

չափավոր միջամտել ու չբարդացնել իրավիճակը, կանխել կոնֆլիկտի խմորումը: 

Այս նպատակների համար ֆասիլիտատորը կարող է կիրառել հետևյալ 

ռազմավարությունները.   

Ձգտել լավ հասկանալ խմբի անդամների խնդիրներն ու  հուզող հարցերը և օգնել 

նրանց, որ իրենց ավելի լավ զգան:  

Խմբին (և ոչ թե կոնկրետ անձի) հիշեցնել վարքի ու խմբում աշխատելու 

կանոնակարգի, հանդիպման գլխավոր քննարկման թեմայի  և այլնի մասին:  

 Միջին միջամտություն. Մասնակիցի հետ առանձին խոսել ընդմիջման ժամանակ: 

Հիշեցնել, որ խումբն ունի կոնկրետ խնդիր և յուրաքանչյուր մասնակից պարտավոր 

է իր լուման ներդնել այդ գործընթացում: 

 Ուժեղ միջամտություն. Ուժեղ միջամտություն անհրաժեշտ է, երբ խումբը 

փակուղու առաջ է կանգնած և կոնկրետ անձի կամ անձաց պատճառով անհնար է 

շարունակել աշխատանքը: Նման դեպքերում ֆասիլիտատորը հիշեցնում է 

մասնակիցներին խմբում աշխատելու կանոնների և կոնկրետ հարցի վրա 

աշխատելու գործընթացի մասին: Նա խմբի անդամներին տալիս է 

հնարավորություն արտահայտել սեփական վերաբերմունքը այդ հարցի մասին: 

Դրանից հետո նրանք պիտի վերջնական որոշում կայացնեն, որը հաշվի առնելն ու 

հարգելըպարտադիր կլինի բոլորի համար: Եթե որոշ անձիք դարձյալ շարունակում 

են անկազմակերպ վարքը, ֆասիլիտատորը հասարակայնորեն անվանում է նրանց 

անունները և մնացած մասնակիցների հետ մեկտեղ քննարկում նրանց արարքներն 

ու իրավիճակի կարգավորման ուղիները: 
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Աղյուսակ 12. Անկազմակերպ վարքի կառավարումը, հանձնարարականներ  

Վարք Վարքի պատճառը Վարքի կառավարումը, 

հանձնարարականներ 

Ընդհատում է 

գործընկերների խոսքը 

ավելորդ ու անտեղի 

հարցերով ու 

միջամտությամբ  

Ագրեսիվ բնույթ, ուրիշի 

ջղայնությունից հաճույք 

ստանալ  

 

 

 Պահպանեցե՛ք հանգստություն, որ 

խուսափեք «զվարճալի շոուից»  

 Աշխատեցե՛ք մասնակցի հարցերում 

ու կարծիքներում գտնել կարևոր ու 

արժեքավոր որևէ բան  

 Համաձայնե՛ք նրա որևէ կարծիքի հետ, 

ապա փոխեցեք զրույցի թեման: 

  Մասնակցի կողմից ոչ ճիշտ 

ինֆորմացիայի արտահայտման 

դեպքում հնարավորություն տվե՛ք 

մասնակիցներին ուղղել սխալը: 
 

Շատ է խոսում  Ձգտում է իրեն ցուցադրել  

Գործընկերների համեմատ 

շատ է պատրաստված  

 

Ուղղակի սիրում է շատ 

խոսել 

 Սպասեցե՛ք նրա զրույցի դադարին, 

այնուհետև շնորհակալություն 

հայտնեցե՛ք, փորձեցե՛ք այլ անձի 

հետ զրույց սկսել, կամ փոխել 

զրույցի թեման:   

 Փորձեցե՛ք խմբի անդամին 

պասիվացնելու նպատակով 

համեմատաբար բարդ հարց տալ:  

Միջամտեք՛ զրույցին (եթե դրա 

կարիքը կա) և ընդհատեցե՛ք 

հետևյալ արտահայտությամբ. «շատ 

հետաքրքիր է, հիմա տեսնենք 

մյուսները ինչ են մտածում»:  

Ֆասիլիտատորին 

հարցնում է, թե ինչ է 

մտածում նա այս կամ 

այն հարցի մասին 

Ձգտում է անհարմար 

վիճակի մեջ գցել 

ֆասիլիտատորին  

 

Ցանկանում է 

աջակցություն ստանալ 

այս կամ այն կարծիքի 

մասին:  

Պարզապես ցանկանում է 

ստանալ ֆասիլիտատորի 

խորհուրդը  

  

 Ձգտեցե՛ք խուսափել նրանց 

փոխարեն որոշում կայացնելուց կամ 

պրոբլեմը լուծելուց  

 Նշեցե՛ք, որ ձեր կարծիքը այս 

դեպքում նվազ կարևոր է:  Ավելի 

հետաքրքիր է, թե ինչ են մտածում 

ուրիշները 

 Ուղղակի պատասխանեք  (եթե 

գտնում եք անհրաժեշտ); 

 Նախքան պատասխան տալը 

ձգտեցե՛ք պարզել, թե ինչ 

նպատակով է հետաքրքրում ձեր 

կարծիքը 
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Հանդիպման 

ժամանակ չի խոսում 

կամ շատ քիչ է 

խոսում  

Չի հետաքրքրում 

հանդիպման թեման  

 

 

Ինդիֆերենցված է  

 

Իրեն համարում է շատ 

իրազեկված և անհրաժեշտ 

չի համարում մասնակցել 

հանդիպմանը 

 

Զուսպ է 

 Գտեք այնպիսի հարցեր, որոնք 

կարող են նրան հետաքրքրել և 

դրանց մասին կարծիք հարցրեք  
 
 

 

 Փորձեք բարձրացնել նրա 

հետաքրքրության մակարդակը 

համապատասխան 

հարց/առաջադրանք տալով  
 

 Հասարակայնորեն նշե՛ք մասնակցի 

փորձի ու գիտելիքի մասին և 

խնդրեցե՛ք կարծիք/խորհուրդ այս 

կամ այն հարցի մասին  
 

 Խրախուսեցե՛ք, գովեցե՛ք 

մասնակցին զրույցին մասնակցելու 

առաջին իսկ փորձի ժամանակ  

 

Տեղի ունեցավ  

անձնական կոնֆլիկտ  

 

Մասնակիցները չունեն 

անհատական 

հարաբերությունների լավ 

փորձ  

 

Մասնակիցները  ավելորդ 

ցավագին են ընդունում 

տարբերվող կարծիքը 

 

 

 

 Շեշտը դրեք այնպիսի հարցերի վրա, 

որոնց համաձայն են հանդիպման 

մասնակիցները   

 Աշխատեցեք զրույցի մեջ ընդգրկել 

հանգիստ ու չեզոք մասնակիցներին, 

փոխեք զրույցի թեման (թեկուզ 

ժամանակավոր); 

 Խնդրե՛ք մասնակիցներին 

հանդիպման ժամանակ մոռանալ 

անձնական գործոնները   
 

Մասնակիցը 

համառություն է 

ցուցաբերում 

հանդիպման 

ժամանակ  

Կողմնակալություն 

 

Չի հասկանում 

գործընկերների 

կարծիքները  

 

 Խմբին տվե՛ք հնարավորություն 

քննարկելու իր կարծիքներն  ու 

արձագանքե՛ք դրանց  

 Բացատրե՛ք մասնակցին, որ 

հանդիպման ավարտին քիչ 

ժամանակ է մնացել և լավ կլինի նրա 

կարծիքը քիչ ուշ քննարկվի, 

խնդրեցե՛ք մասնակցին ընդունել 

գործընկերների կարծիքը  
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Ավելորդ համոզված է իր 

իրազեկության և իր 

կարծիքների ճշտության 

մեջ  

Մասնակիցը չի 

կարողանում պարզ 

արտահայտել 

սեփական կարծիքը  

Մասնակիցը չունի 

բավականաչափ լավ 

վերբալ ունակություն  

 

 

 Մասնակցին չասե՛լ. «դուք փորձում 

եք ասել, որ...»    

 Մասնակցին ասացե՛ք. «դուք ասում 

եք...»  

 Փորձեցե՛ք մասնակցի կարծիքը 

ձևակեևպել այնպես, որ հասկանալի 

լինի լսարանի համար  

 Առաջադրեք լրացուցիչ հարցեր  

Մասնակիցը 

բացարձակապես 

սխալ է  

Մասնակիցը կատարում է 

մեկնաբանություն, որը 

բացարձակապես սխալ է  

 Մասնակցին ասացե՛ք. «Ես 

հասկանում եմ, թե Դուք ինչ եք 

զգում», կամ՝ «Ձեր կարծիքը հարցի 

միայն մի կողմն է»:  

 Մասնակցին ասացե՛ք. «Ես 

հասկանում եմ, թե Դուք ինչ եք 

զգում, բայց եթե հաշվի առնենք, որ...»  

Մասնակիցը 

մշտապես 

հակադրվում է 

գործընկերներին  

 

Մասնակիցը չի 

համաձայնում 

արտահայտած 

կարծիքներից ոչ մեկի հետ  

 Մասնակցին հարցրեք, թե ինչպես 

կլուծեր իր առաջադրած  խնդիրը  

Մասնակիցը 

զբաղված է կողմնակի 

զրույցով  

Հնարավոր է մասնակցի 

զրույցը կապված է 

հանդիպման թեմայի հետ  

Հնարավոր է մասնակիցը 

զրուցում է անձնական  

թեմայի շուրջ 

 

մասնակիցը դիտավորյալ 

խանգարում է հանդիպման 

արդյունավետ 

կազմակերպմանը  

 Մասնակցին հասարակայնորեն 

չդնել անհարմար վիճակի մեջ  

 Մասնակցի ուշադրությունը գրավել 

պարզ հարցադրումով   

 Զրույցի հրավիրե՛ք մասնակցին, 

կրկնե՛ք վերջում արտահայտած 

նշումը և խնդրեք մասնակցին իր 

կարծիքը ամրագրել  դրա մասին                                                     
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Գլուխ 4.10. Արդյունավետ հանդիպումների կազմակերպում   

Հանդիպումների պլանավորումը աշխատատար գործ է ու մեծ էներգիա, լիդերություն և 

կազմակերպական ունակություն է պահանջում:  Հանդիպումները կազմված են երեք 

հիմնական փուլից. նախքան հանդիպումը, հանդիպման ժամանակ և հանդիպումից հետո: 

Ստորև ներկայացնում ենք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ֆասիլիտատորներին 

յուրաքանչյուր հանդիպման էֆեկտիվ կազմակերպման գործում:  

Նախքան հանդիպումը 

 Պատրաստե՛ք հանդիպման օրակարգը  

- Որոշեցե՛ք քննարկման հարցերը  

- Յուրաքանչյուր հարցի համար որոշեցե՛ք ժամանակ  

- Որոշեցե՛ք անձնավորություն, որը կկազմակերպի յուրաքանչյուր նիստ/հարց 

(ըստ պահանջի) 

 Օրակարգը նախապես ուղարկեցեք հանդիպման մասնակիցներին (ուսուցիչներին) 

և տնօրինությանը 

 Նախապատրաստեք սենյակը  

 Նշանակեք անձ, որը կնշի հանդիպման ընթացքի հարցերը արձանագրություն 

գրելու համար:  

 Համոզվեք, որ ունեք բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական  ռեսուրսները հանդիպումն 

անցկացնելու համար.   

 

Հանդիպման ժամանակ. 

 Հանդիպումը սկսեք նախապես պայմանավորված ժամին  

 Բացեք հանդիպումը 

- Կարճ քննարկե՛ք օրակարգն ու ցանկալի արդյունքները 

- Մասնակիցներին հիշեցրե՛ք հանդիպմանը մասնակցելու կանոնները:   

- Բաժանեցե՛ք ֆունկցիաները (ըստ պահանջմունքի) 

- Կարճ քննարկե՛ք նախորդ հանդիպմանը քննարկված հարցերն ու կայացրած 

որոշումները  (ըստ պահանջմունքի) 

 Անցկացրե՛ք հանդիպում 

- Աջակցե՛ք, որ հանդիպման ընթացքը չհեռանա օրակարգով որոշած հարցերից:                                                                                                                                                                                                                           

- Աջակցե՛քուսուցիչների ակտիվ մասնակցությանը  

- Օգնեցե՛ք խմբին որոշում կայացնելիս 

 Ավարտեք հանդիպումը. 

- Ամփոփեցե՛ք հանդիպման ընթացքն ու ընդունած որոշումները 

- Ամփոփեցե՛ք հանդիպման ընթացքը և կայացրած որոշումները   

- Որոշե՛ք ապագա քայլերն ու ակտիվությունները  

- Գնահատեք հանդիպումը. Հանդիպման ո՞ր մասը անցավ արդյունավետ: Ի՞նչը 

կարող էր ավելի լավ իրականացվել:  
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Տեղեկատվություն հանդիպման 

արձանագրության մեջ 

 ամսաթիվ,ժամանակ, տեղ 

 մասնակիցներ 

 քննարկման հիմնական հարցերը և 

կայացրած որոշումները 

 պլանավորած միջոցառման համար 

պատասխանատու անձիք 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆասիլիտատորի ֆունկցիաները հանդիպման ընթացքի ժամանակ  

Նախաձեռնություն՝ֆասիլիտատորը մասնակիցներին առաջարկում է քննարկել հարցը, 

ինչպես նաև քննարկման ամենաէֆեկտիվ ուղիները:  

Կարգավորում ֆասիլիտատորը ապահովում է հանդիպման օրակարգի 

համապատասխան ընթացք, մասնակիցներին խորհուրդ է տալիս հաշվի առնել 

հանդիպման նպատակները, ժամանակը և այլն...  

 Տեղեկատվություն.ֆասիլիտատորը ապահովում է մասնակիցներիհամար 

տեղեկատվության և դատողությունների փոխանակմանը նպաստող պայմաններ:  

 Աջակցություն. Ֆասիլիտատորը օգնում է մասնակիցներին ձևակերպել սեփական 

կարծիք, նա սեփական կարծիքներով ամրապնդում է մասնակցի կողմից 

արտահայտած ենթադրությունները, օգնում է նաև մասնակիցների կողմից 

արտահայտած կարծիքների  հետագա տարածմանը:  

 Գնահատում.Քննադատաբար է գնահատում արտահայտած տեսակետները, օգնում 

է մասնակիցներին քննադատաբար գնահատել սեփական, ինչպես նաև 

գործընկերների կողմից արտահայտած կարծիքները:  

 Ամփոփում.Ֆասիլիտատորն ուշադիր լսում է հանդիպման ընթացքը և 

յուրաքանչյուր մասից հետո և/կամ հանդիպման ավարտին ամփոփում է 

մասնակիցների կարծիքներն ու նրանց կողմից արտահայտած ենթադրությունները:  
 

Հանդիպումից հետո 

 Ցանկալի է հանդիպման 

արձանագրությունը ծանոթացնել 

մասնակիցներին  

 Հավաքեցե՛ք և պահե՛ք 

հանդիպման հետ կապված բոլոր 

կարևոր 

փաստաթղթերը/ռեսուրսները;  

 Հանդիպման ավարտից հետո 

հետևեցե՛ք պլանավորած 

ակտիվությունների 

իրականացմանը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

Հավելված  1.Ուսուցիչների ուսումնական խմբի ակտիվությունների պլանի ձև  

# ակտիվության 

անվանումը 

ամսաթիվ նպատակ մասնակից 

ուսուցիչներ 

 

1. Տվյալների 

վերլուծություն 
14.02.2013 Երրորդ դասարանի 

աշակերտների 

ընթերցանության 

դիագնոստիկական 

գնահատման 

արդյունքների 

վերլուծություն  

1-4 
դասարանների 

վրաց լեզվի և 

գրականության 

ուսուցիչներ  

2.     

3.     

4.     
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Հավելված 2. Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի  ակտիվությունների 

հաշվետվության ձև  

Ակտիվության անվանումը՝տվյալների վերլուծություն 

 

Ամսաթիվ՝ 15.02.2013 Ժամանակ՝ 15:00 – 17:00 

 

Մասնակից ուսուցիչներ՝ 

1. Մակա Ղվալաձե՝ 1-ինդասարանի վրաց լեզվի 

ուսուցչուհի  
2. ՄայաԳիգինեիշվիլի, 2-րդ դասարանի վրաց 

լեզվի ուսուցչուհի  
3. Մանանա Գելիաշվիլի 3 -րդ դասարանի վրաց 

լեզվի ուսուցչուհի  
4. Լալի Նարիմանիձե 4-րդ դասարանի վրաց 

լեզվի ուսուցչուհի  
 

Ֆասիլիտատոր՝ 

Ինա 

Թվալիաշվիլի 

 

 

Ակտիվության համառոտ ամփոփում. 

Մանանա Գելիաշվիլին գործընկերներին ծանոթացրեց 

ընթերցանությունից երրորդ դասարանում անցկացրած 

դիագնոստիկական գնահատման արդյունքները: Ուսուցիչները 

միասնաբար քննարկեցին աշակերտների առաջադիմության ուժեղ և 

թույլ կողմերը և կարծիքներ հայտնեցին արդյունքների բարելավման 

համար անհրաժեշտ ռազմավարությունների մասին:   

Փորձի փոխանակման նպատակով Մանանա Գելիաշվիլին 

կներկայանա Լալի Նարիմանիձեի դասին և կտեսնի եռափուլ մոդելի 

կիրառումը:  

Այլ նշումներ՝ 
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Հավելված  3.Ընթերցանության ուսուցում. Դասի դիտարկման ձև(I դաս.) 

Ուսուցիչներն, ըստ անհրաժեշտության, կարող են կիրառել տրված միջոցը մոդելային դասի, 

փոխադարձ դասալսման և միասնական դասերի նիստերի ժամանակ:  

Դիտարկող՝ Ամսաթիվ՝ Ժամանակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝ Աշակերտների քանակը՝ 

Դասի թեման՝ Դասի նպատակը՝ 

       
Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: 

Յուրաքանչըուր ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշեցե՛ք   համապատասխան 

գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը:  

  

Այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ Ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

       Ակտիվություն Գնահ.. Ակտիվության նկարագիրը 

 I բաղադրիչ                           դասի ընթացքը 

 I փուլ–ամբողջ 

Ուսուցիչը հետաքրքիր ու զվարճալի ձևով 

ներկայացնում է երեխաներին սովորելու 

հարցը/թեման և ուսման նպատակները:  

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցչի օգնությամբ աշակերտներն ակտիվացնւմ են 

նախնական գիտելիքները   

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչը ներկայացնում է հետաքրքիր տեքստ (մեծ 

գիրք, թեմատիկ պաստառ, լեզվական պրակտիկայով 

գրված տեքստ, երգ և այլն.). Ու ս ո ւ ց չ ի  
օ գ ն ո ւ թ յ ամ բ  աշ ակ ե ր տն ե ր ը  աչ ք ի  ե ն  
ան ց կ աց ն ո ւ մ  տե ք ս տը , հ ար ց ե ր  ե ն  
առ աջ ադ ր ո ւ մ , ե ն թադ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  ան ո ւ մ  
և  ս պաս ո ւ մ ն ե ր  ձ և ակ ե ր պո ւ մ :.   

այո 

  

Մասամբ 

Ոչ 
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Ուսուցիչն անցկացնում է ցուցադրական 

ընթերցանության ակտիվություն (ե ր ե խան ե ր ի  
հ ամար  կ ար դ ո ւ մ  է  պար զ , արտահայ տի չ ): 

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչն անցկացնում է միասնական 

ընթերցանության ակտիվություն  (խմբային 

ընթերցանություն, արձագանքով ընթերցանություն և 

այլն): 

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչն աշակերտներին ընդգրկում է բանավոր 

ունակությունները զարգացնող բազմապիսի 

ակտիվությունների մեջ ( օրինակ զրույց տեքստի 

շուրջը, պատմել, բացատրել բառերը և այլն...):   

այո 

  մասամբ 

ոչ 

 II փո ւ լ ՝                     մասեր 

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ տեքստը 

վերածում են 

նախադասությունների/արտահայտությունների: 

Նախադասություններով կազմւմ են տեքստեր:   

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ մասնատում և 

կազմում են նախադասությունները:  

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ մասնատում և 

կազմում են բառեր: 

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչը նոր, հանգուցային բառերով լրացնում է  

«Բառերի պատը»:  

այո 

  
մասամբ 

ոչ 

IIIփուլ՝   ամ բ ո ղ ջ  

Նո ր  գ ի տե լ ի ք ի  և  ո ւ ն ակ ո ւ թ յ ան  
ամ ր ապն դ ման  հ ամար  աշ ակ ե ր տն ե ր ն  
ո ւ ս ո ւ ց չ ի  օ գ ն ո ւ թ յ ամ բ  կ ատար ո ւ մ  ե ն  
տար բ ե ր  վ ար ժ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր   
(դ ասար ան այ ի ն  առ աջ ադ ր ան ք ն ե ր ): 

այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

 Ընդգրկվելով բազմատեսակ ակտիվությունների մեջ 

աշակերտները կիրառում են նոր տառերն ու բառերը 

տեքստերի մեջ   (բանավեճ, գրավոր, նկարչություն, 

խաղերაև այլն...): 

այո 

  մասամբ 

ոչ 
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Ոուսուցչի օգնությամբ աշակերտներն ամփոփում են 

սովորածը (զրույց, գիր): 

այո 

  մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչը աշակերտներին հանձնարարում է տնային 

առաջադրանք, որը համապատասխանում է 

աշակերտի հնարավորություններին և 

անհրաժեշտություններին (չի առաջացնում 

շփոթմունք):   

այո 

  
մասամբ 

ոչ 

 II բաղադրիչ՝    ուսումնական միջավայր և ռեսուրսներ 

Դասարանում կան օգտակար ուսումնական 

ռեսուրսներ՝ այբուբենի տառեր, բառերի պատ,   

լեզվական պրակտիկայով/ միասնական գրավորով 

ստեղծած տեքստեր, աշակերտների կողմից ստեղծած 

տեքստեր/գրքեր, վարքի կանոններ, ուսումնական 

պաստառներ, գրքեր, հանդեսներ և այլն:  

այո 

  
մասամբ 

ոչ 

Դասն ընդգրկում է ուսման-ուսուցման բազմատեսակ 

ձևաչափ՝ ողջ դասարանը, զույգեր, խմբեր, 

անհատական աշխատանք:  Ուսուցիչը խրախուսում է 

միջանձնային հաղորդակցությունն ու փոխադարձ 

ուսուցումը:  

այո 

  
մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր, աշակերտներին 

համապատասխան լրացուցիչ ռեսուրսներ 

(ընթերցանության գրքեր, ակտիվության քարտեր, 

պաստառներ, զննական նյութեր, խաղալիքներ և այլն): 

այո 

  
մասամբ 

ոչ 

G-PriEd-ի օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառումը 

Ուսուչիցը դասի ընթացքում կիրառում է G -PriEd-իE 

կողմից տարածած օժանդակ ուսումնական նյութեր՝ 

լրացուցիչ ընթերցանության գրքեր, ակտիվությունների 

քարտեր,   պաստառներ, բառերի քարտեր և այլն): 

այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 

հետադարձ կապի ժամանակ տվեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-ի օժանդակ 

ուսումնական նյութերը (խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

այ ո  
(«Այո» պատախանի դեպքում անցեք 

հաջորդ հարցին)   ո չ  

Ո՞ր օժանդակ նյութն եք կիրառում(խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Լրացուցիչ ընթերցանության 

գրքեր 

Ակտիվությունների քարտեր 
Բառ ե ր ի  ք արտե ր  
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 III բաղադրիչ՝        Զարգացնող գնահատում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառումէ զարգացնող 

գնահատման տարբեր ձևեր:.  

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Զարգացնող 

գնահատման ո՞ր ձևն 

ու միջոցն է կիրառում 

ուսուցիչը դասի 

ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ 

թեստ 
 

9.  Ներքին  և 

արտաքին շրջաններ 
 17.Ամփոփի չ  ք ար տե ր  

2. Ան հատական  
հարցազրույց 

աշակերտի հետ 
 

10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 
 18. Օրագ ի ր  

3. Առաջադրանքներ  
11. Հարցադրում 19. Պաստառներ  

4. Նախագծեր  
12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 
20.Ան կ յ ո ւ ն ն ե ր  

5. Համառոտ  

գրառումներ  13. Ձեռքի  նշաններ  
21. Քվիզներ 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 

 

7. Դասարանային  

բանավեճ 

15. Գիտեմ - ուզում եմ 

իմանալ-սովորեցի 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 16. 3-2-1 

Ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է կառուցողական 

հետադարձ կապ 

այո 

 

 
մասամբ 

ոչ 

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտի աշխատանքին և 

աշակերտների ուսման գործընթացի մոնիտորինգի 

նպատակով իր աշխատանքային տետրում  (մոնիտորինգի 

տետրում) կատարում գրառումներ:  

այո 

 
մասամբ 

Ոչ 
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Հավելված 4. Ընթերցանության ուսուցում  Դասալսման ձև  (II -VIդաս) 

Ուսուցիչներն, ըստ անհրաժեշտության, կարող են կիրառել տրված միջոցը մոդելային դասի, 

փոխադարձ դասալսման և միասնական դասերի նիստերի ժամանակ:  

Դիտարկող Ամսաթիվ՝ Ժամանակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝  Աշակերտների քանակը՝  

Դասի թեմա՝ Դասի նպատակը՝ 

       Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: 

Յուրաքանչըուր ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշեցե՛ք   համապատասխան 

գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը:  
 

  

Այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

Մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

       Ակտիվություն Գնահ.. Ակտիվության նկարագիրը 

I բաղադրիչ՝             դասի ընթացքը 

Ընթերցանության փուլ     

Ուսուցիչն աշակերտների հետ միասին դիտարկում է 

ընթերցվելիք տեքստը/գիրքը և օգնում նրանց ձևակերպել 

նպատակն ու սպասելիքները: Աշակերտներն 

արտահայտում են ենթադրություններ, հարցեր են 

տալիս, սպասելիքներ ձևակերպում: Նրանք ձգտում են 

ուսումնասիրվող նյութը կապել սեփական փորձի ու 

միջավայրի հետ: 

Այո 

  

Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչն աշակերտներին աշխատեցնում է այն կարևոր 

(հանգուցային) կամ բարդ քերականական միավորների 

վրա, որոնց կհանդիպեն տեքստում: 

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչն աշակերտներին հիշեցնում է կիրառելիք 
Այո   
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ռազմավարությունըկամ կատարում է ընթերցանության 

ռազմավարության մոդելավորում: 

մասամբ 

Ոչ 

Ընթերցանության փուլ 

Ղեկավարվող ընթերցանության  և/կամ ինքնուրույն 

ընթերցանության ժամանակ աշակերտները կիրառում են  

ընթերցանության ու բառային միավորների վրա աշխատելու 

արդյունավետ ռազմավարություններ   (ենթադրությունների 

վերստուգում, հարցադրում և պատասխանի որոնում, 

ամփոփում, պատկերացում, եզրահանգում, գրառում, 

պատկերավորում, աղյուսակի լրացում և այլն):  

Այո 

  

Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչն ըստ անհրաժեշտության անցկացնում է 

վարժ/սահուն ընթերցման ակտիվություն ) ողջ 

դասարանի կամ աշակերտների մի մասի հետ): 

(ց ո ւ ց ադ րական  ը ն թե ր ց ո ւ մ , կ ր կ ի ն  ը ն թե ր ց ո ւ մ , 
զ ո ւ յ գ ե ր ո վ  ը ն թե ր ց ո ւ մ , փոխադար ձ  ը ն թե ր ց ո ւ մ  
և  այ լ ն .): 

Այո 

  
Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչը դիտում է աշակերտների աշխատանքը և 

տալիս կառուցողական հետադարձ կապ, կոնկրետ 

հուշումներով ու խորհրդով օգնում է այն 

աշակերտներին, որոնք խնդիր են ունենում 

ընթերցանության կամ ըմբռնել -հասկանալու ժամանակ 

Այո 

  
մասամբ 

Ոչ 

Ընթերցումից հետո 

Աշակերտներն աշխատում են տարբեր մակարդակի 

/բարդության հարցերի ու դասարանային 

առաջադրանքների  վրա: Բազմապիսի 

ակտիվությունների (գրավոր աշխատանք, նկարչություն, 

խաղ և այլն) մասնակցել տալու ճանապարհով ուսուցիչը 

դրդում է աշակերտներին տարբեր համատեքստում 

կիրառել նոր գիտելիքներն/ունակությունները: 

Այո 

  

Մասամբ 

Ոչ 

Աշակերտներն ամփոփում են նոր գաղափարներն ու 

հասկացությունները, կատարում  եզրահանգում,կարդացած 

տեղեկատվությունը կապում սեփական փորձի և այլ տեքտերի 

հետ: Աշակերտները տար բ ե ր  ձ ևաչ ափի  բ ան ավ ե ճ ե ր ի  
մ ի ջ ո ց ո վ  խորն ու քննադատորեն ըմբռնում են կարդացած 

տեքստը/գիրքը:  

Այո 

  
Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչներն ու աշակերտները ամփոփում/գնահատում են 

տեքստի վրա աշխատանքի արդյունքներն ու գործընթացը (Ի՞նչ 

սովորեցինք: Ինչպե՞ս սովորեցինք): 

 

Այո 

  մասամբ 

Ոչ 
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 IIբաղադրիչ՝                         ուսումնական միջավայր ու ռեսուրսներ 

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր տեսակի, 

աշակերտներին համապատասխան օժանդակ 

ռեսուրսներ (ընթերցանության տեքստեր,  սխեմաներ, 

դիագրամներ, պաստառներև այլ դիդակտիկ նյութեր): 

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչը խրախուսում է փոխհամագործակցությունն 

ու փոխուսուցումը, ինչն օժանդակում է դասարանի 

կազմակերպմանը:  

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Դասասենյակում ստեղծված է «գրագետ ուսումնական 

միջավայր» (դասավորած, ձևավորած են դասարանային 

աշխատանքի համար առկա ռեսուրսները, 

աշակերտների աշխատանքները): 

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Ուսուցիչը կիրառում է շերտավոր ուսուցման 

էլեմենտներ, դասարանում ստեղծված են  խմբեր՝ ըստ 

աշակերտների կարիքների ու պատրաստվածության: 

Խմբերն ուսուցչից ստանում են համապատասխան 

հրահանգներ, բացատրություն, առաջադրանք, 

ուսումնական տեքստեր, գրքեր, ուսումնական 

փայտամած՝ սկաֆոլդինգ:. 

Այո 

  

Մասամբ 

Ոչ 

Դասն ընդգրկում է ուսուցման բազմապիսի ձևաչափեր՝ 

ամբողջ դասարանը, նույնմակարդակ և խառը խմբեր, 

զույգեր, անհատական աշխատանք: 

Այո 

  մասամբ 

ոչ 

G G-PriEd –ի օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառում է G -PriEd-իE 

կողմից տարածած օժանդակ ուսումնական նյութեր՝ 

լրացուցիչ ընթերցանության գրքեր, ակտիվությունների 

քարտեր, մանկական թերթ, պաստառներ և այլն:.  

Այո 

  Մասամբ 

Ոչ 

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 

հետադարձ կապի ժամանակ տվեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-իօժանդակ 

ուսումնական նյութերը(խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Այո 
(«Այո» պատախանի դեպքում անցեք 

հաջորդ հարցին) 
Ոչ 

 
Լրացուցիչ ընթերցանության գրքեր 
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Ո՞ր օժանդակնյութերն եք օգտագործում (խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Պաստառներ 

Ակտիվությունների քարտեր 

Մանկական թերթ 

IIIբաղադրիչ՝        Զարգացնող գնահատում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառումէ զարգացնող գնահատման 

տարբեր ձևեր:.  

Այ ո  

  
Մասամ բ  

Ոչ  

Զարգացնող 

գնահատման ո՞ր 

ձևն ու միջոցն է 

կիրառում ուսուցիչը 

դասի ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ թեստ 

9.  Ներքին  և արտաքին 

շրջաններ 
17.Ամփոփի չ  ք ար տե ր  

2. Անհատական 
հարցազրույց աշակերտի 

հետ 
10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 
18. Օրագ ի ր  

3. Առաջադրանքներ  
 

11. Հարցադրում 19. Պաստառներ  

4. Նախագծեր 
12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 
20.Ան կ յ ո ւ ն ն ե ր  

5. Համառոտ  

գրառումներ  13. Ձեռքի  նշաններ  
21. Քվիզներ 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 

Այլ(խնդրում ենք նշել) 

7. Դասարանային  

բանավեճ 

15. Գիտեմ - ուզում եմ 

իմանալ-սովորեցի 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 16. 3-2-1 

Ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է կառուցողական հետադարձ 

կապ 

այ ո  

  

մասամ բ  

ո չ  

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտի աշխատանքին և 

աշակերտների ուսման գործընթացի մոնիտորինգի նպատակով 

իր աշխատանքային տետրում  (մոնիտորինգի տետրում) 

կատարում գրառումներ:  

այ ո  

  

մասամ բ  

Ոչ 
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Հավելված 5.  Մաթեմատիկայի կառուցողական-շերտավոր ուսուցում  

Դիտարկման ձև (I -VIդաս.) 

Ուսուցիչն ըստ անհրաժեշտության տրված միջոցը կարող է կիրառել  մոդելային դասի,  

փոխադարձ դասալսման և միասնական նստաշրջանի ժամանակ: 

Դիտարկող՝ Ամսաթիվ՝ Ժամանակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝ Աշակերտների քանակը՝ 

Դասի թեման՝ Դասի նպատակը՝ 

    

  

  Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: 

Յուրաքանչըուր ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշե՛ք   համապատասխան 

գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը 

  

Այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

Մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ Ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

Ոչհամ. 
Ակտիվությունը չիրականացվեց, քանի որ չի համապատասխանում տրված դասին 
 

    

  

  
    

  
  

Ակտիվություն գնահատում Ակտիվության նկարագիրը 

I բաղադրիչ                     փո ւ լ ՝  ն ախապե ս  

Ուսուցիչը ներկայացնում է ուսուցանվող 

հարցը/թեման. 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչն օգնում է աշակերտներին ակտիվացնել 

նախնական գիտելիքներն ու փորձը 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 
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Ոչ համ. 

Ուսուցիչը խմբավորում է աշակերտներին ըստ 

պատրաստվածության տարբեր մակարդակների և 

խմբերից յուաքանչյուրին տալիս է համապատասխան 

առաջադրանք:   

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը գնահատում է աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը ուսուցանվող նյութը կապում է 

աշակերտների նախնական գիտելիքների ու փորձի 

հետ 

Այո   

մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

II բաղադրիչփուլ՝ընթացքում 

Ուսուցիչըծանոթացնում է նոր նյութի հետ կապված 

մաթեմատիկական հասկացությունների 

միասնությանը (տերմիններ, սիմվոլներ, 

ենթադրություններ, ուսումնական ռեսուրսների 

կիրառում)  

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչն աշակերտներին ծանոթացնում է 

կատարվելիք առաջադրանքի նպատակը  
Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը կատարում է հիմնախնդրի լուծման 

մոդելավորում (տալիս է պարզ հրահանգ և 

ստուգում՝ հացկացա՞վ, թե՝ ոչ): 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը խմբավորում է աշակերտներին ըստ 

պատրաստվածության տարբեր մակարդակների և 

խմբերից յուաքանչյուրին տալիս է համապատասխան 

Այո   

Մասամբ 
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առաջադրանք:   Ոչ 

Ոչ համ. 

Աշակերտներն ինքնուրույն կատարում են 

առաջադրանքը (կառուցում են նոր գիտելիք): 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը դիտում է աշակերտների աշխատանքը և 

ըստ անհրաժեշտության օգնում նրանց (կատարում 

է սկաֆոլդինգ՝ ուսումնական փայտամած): 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է մտածել ու 

քննարկել կատարած աշխատանքը և ստուգում է 

աշակերտների հասկանալ-ըմբռնելը (տարբեր 

մակարդակի հարցերի միջոցով):   

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է դասագրքի 

տեքստի հետ համեմատել սեփական կարծիքները 

(հետևություններն ու ենթադրությունները): 

Այո   

մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

 III բաղադրիչ՝ հետո 

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է տարբեր 

համատեքստերում տարբեր 

ռազմավարությունների միջոցով կիրառել նոր 

գիտելիքը (տեքստային խնդիրների լուծում, 

քննարկում, գրավոր աշխատանք, նկարչություն 

և այլն): 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը խմբավորում է աշակերտներին ըստ 

պատրաստվածության տարբեր մակարդակների և 

խմբերից յուրաքանչյուրին տալիս է 

համապատասխան առաջադրանք:   

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 
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Ուսուցիչը հետևում է աշակերտների հասկանալ-

ըմբռնելու գործընթացին ու նշում արդյունքները: 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը գնահատում է աշակերտների 

գիտելիքն ու ունակություն-հմտությունները: 

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

IV բաղադրիչ՝    ուսումնական միջավայր ու ռեսուրսներ 

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր տեսակի 

լրացուցիչ ռեսուրսներ (մոդելներ, սխեմաներ, 

դիագրամներ, պաստառներև այլ դիդակտիկ 

նյութեր):  

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը խրախուսում է 

փոխհամագործակցությունն ու փոխուսուցումը:  

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Դասն ընդգրկում է ուսուցման բազմապիսի 

ձևաչափեր՝ ամբողջ դասարանը, զույգեր, խմբեր, 

անհատական աշխատանք:  

Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը կոնստրուկտիվ (կառուցողական) 

կերպով արձագանքում է  աշակերտներին: 
Այո   

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

V բաղադրիչ՝     զարգացնող գնահատում 

Զարգացնող գնահատման ո՞ր ձևն ու միջոցն է 

կիրառում ուսուցիչը դասի ընթացքում:(1 –ոչ մեկը 

Այո   

Մասամբ 
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2 –մեկ կամ երկու ձև 3 –ե ր ե ք  կ ամ  ավ ե լ ի  ձ և ).  Ոչ 

Ոչ համ. 

Զարգացնող 

գնահատման ո՞ր ձևն 

ու միջոցն է կիրառում 

ուսուցիչը դասի 

ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ թեստ 
 

9.  Ներքին  և արտաքին 

շրջաններ 
 

17. Ամփոփիչ  քարտեր 
 

2. Ան հատական  
հարցազրույց 

աշակերտի հետ 
 

10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 
 

18. Մոնիտորինգի 

տետրեր 

3. Առաջադրանքներ  
 11. Հարցադրում 

19. Պաստառներ  
 

4. Նախագծեր  
 

12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 
 

20. Հարցաթերթիկ  
 

5. Համառոտ  

գրառումներ  
 

13. Ձեռքի  նշաններ  
 

Այլ (խնդրում ենք նշել) 
 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   
 

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 
 

  

7. Դասարանային  

բանավեճ 
 

15. Գիտեմ - ուզում եմ 

իմանալ-սովորեցի 
 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 16. 3-2-1 

 VI բաղադրիչ՝     օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառում 

o Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառում է G-

PriEd-իEկողմից տարածած օժանդակ 

ուսումնական նյութեր (Մաթեմատիկական 

առաջադրանքների քարտեր, 

մանիպուլատիվներ, պաստառներ) 

Այո   

 

 

 

 

 

Մասամբ 

Ոչ 

Ոչ համ. 

Ուսուցիչը   կիրառում է G-PriEd-

իEդ ասագ ր ք ե ր ը  

այո   

Ոչ 

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 
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հետադարձ կապի ժամանակ տվեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-ի 

օժանդակ ուսումնական 

նյութերը:(խն դ ր ո ւ մ  ե ն ք  գ ո ւ ն ավ ո ր ե լ  
խամապատասխան  վ ան դ ակ ը ) 

Այո Այո 
(այո պատասխանի 

դեպքում անցեք հաջորդ 

հարցին) 
Ոչ ոչ 

Ո՞ր օժանդակնյութերն եք օգտագործում:  

 (խն դ ր ո ւ մ  ե ն ք  գ ո ւ ն ավ ո ր ե լ  խամապատասխան  
վ ան դ ակ ը ) 

Մանիպուլատիվներ 
 

Մաթեմատիկական առաջադրանքների 

քարտեր  
 

պաստառներ 



Հավելված 6. Ընթերցանության դասի պլանի գնահատմանռուբրիկա  

Ուսուցիչները տրված միջոցը  կարող են կիրառել միասնական դասի նիստի ժամանակ և վերլուծել իրենց պլանավորած  դասը: 

Գնահատման չափանիշներ 

մակարդակ 

Թույլ 

Ավելի 

թույլ, 

քան 

ուժեղ 

Ավելի 

ուժեղ, 

քան 

թույլ 

ուժեղ 

Դասի նպատակը / հասանելիք 

արդյունքները  

 

Մակերեսորեն կամ 

ընդհանրացված է տրված, չի 

համապատասխանում 

ազգային ուսումնական 

ծրագրին, նպատակին հասնելն 

իրագործելի չէ:  

 

  

Նպաստում է կարդալու բազային բաղադրիչների զարգացմանը, 

սահմանված է պարզ ու կոնկրետ, համապատասխանաբար նշված են 

ազգային ուսումնական ծրագրի կոնկրետ չափորոշիչներն ու 

արդյունքները, նպատակին հասնելն իրագործելի է:   

Դասն ընդգրկում է 

ակտիվություններ/ 

առաջադրանքներ, որոնք 

նպաստում են կարդալու երեք 

հիմնական բաղադրիչների 

(վարժ կարդալ, բառապաշար, 

ըմբռնել-հասկանալ) և գրելու 

ունակության զարգացմանը:  

Հստակ չի երևում, 

թեաշակերտների մոտ ինչ 

ունակություններ ու 

ռազմավարություններ է 

զարգացնում այս կամ այն 

ակտիվություն / 

առաջադրանքը: 

Ակտիվությունները չեն 

համապատասխանում նշված 

նպատակին 

 

  

Ակտիվություններ  / առաջադրանքները ընդգրկում են ընթերցանություն, 

գրավոր աշխատանք, բանավոր խոսք բաղադրիչները, տեսանելի են. 

աշակերտների կողմից նոր բառերի յուրացումը, սահուն կարդալու 

ունակությունը զարգացնող վարժանքը, տարբեր մակարդակի հարցերի 

վրա աշխատելը, ընթերցանության ռազմավարությունների կիրառումը: 

Ակտիվությունները համապատասխանում են նշված նպատակներին: 

Դասը կառուցված է ըստ 

ընթերցման եռափուլ (նախքան 

ընթերցումը, ընթերցման 

ժամանակ, ընթերցումից հետո, 

առաջին դասարանում՝  ամբողջ-

մաս-ամբողջ) մոդելի: 

Բացակայում է մեկ կամ երկու 

փուլ, փուլերի միջև սահմանը 

պարզորոշ չէ, չի երևում 

ակտիվությունների 

հերթականությունը: 

  
Յուրաքանչյուր փուլ ընդգրկում է համապատասխան, հաջորդաբար 

կապված ակտիվություններ, հեշտ է փուլերի միջև ճանաչել սահմաններն 

ու տրամաբանական անցումները:  

Դասն հագեցված է բազմաբնույթ 

ակտիվություններով 

Հիմնական ձևաչափերն են՝ 

ուսուցիչն աշխատում է ողջ 
  

Հաշվի է առնված՝ մոդելային (ցուցադրական), ղեկավարվող 

պրակտիկայի, ինքնուրույն աշխատանքի ակտիվություններ, ինչպես նաև՝ 
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դասարանի հետ, 

աշակերտներն աշխատում են 

ինքնուրույն:  

ողջ դասարանի հետ, խմբային, անհատական ակտիվություններ: 

 

Ակտիվությունների / 

առաջադրանքների 

նկարագրություն 

Ակտիվություններ / 

առաջադրանքները 

նկարագրված են ոչ լիարժեք և 

կամ մակերեսորեն: Լավ չի 

երևում, թե ինչ է անելու 

ուսուցիչը և ինչ՝ 

աշակերտները:  

  
Լիարժեք ու հստակ նկարագրված է յուրաքանչյուր ակտիվության 

անցկացման ձևը, լավ երևում է, թե ինչ է անում ուսուցիչը և ինչ է անում 

աշակերտը:  

Դասն ընդգրկում է զարգացնող 

գնահատման ակտիվություններ:  

Զարգացնող գնահատում չի 

երևում:  
  

Դասն ընդգրկում է զարգացնող գնահատման մի քանի ձևաչափ ու 

ակտիվություն:  

Դասի ժամանակ օգտագործվում 

է աշակերտների 

անհրաժեշտություններին 

համապատասխան տարբեր 

ռեսուրսներ / նյութեր:  

Օգտագործվում է միայն 

դասագիրք: Պլանը չի 

ընդգրկում դասի համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսներ, կամ 

այդ ռեսուրսները որոնելու 

միջոցներ: 

 

  

Հաշվի է առնված ուսումնականնյութիծավալը, 

բովանդակայինուլեզվայինհամապատասխանությունը, 

բարդությանաստիճանը, 

աշակերտներիհետաքրքրություններինհամապատասխանությունը, 

ընթերցանությանհամարհամապատասխան լինելը, 

կիրառվածենտեքստեր, գրաֆիկականսխեմաներ, պլակատներ, 

առաջադրանքներիքարտեր, տեսա-ձայնայիննյութեր, բառարան, 

համացանցևայլն: 

Պլանն ընդգրկում է անհրաժեշտ ռեսուրսների ցանկ, կցված են դասի 

համար անհրաժեշտ հիմնական ռեսուրսներ և / կամ նշված են այդ 

ռեսուրսների ձեռքբերման ցուցումներ:  

Խմբագրում և ձևաչափ 

Ունի հիմնավոր խմբագրական 

–սրբագրական աշխատանքի 

կարիք: 

 

  
Ճիշտ կազմակերպված տեքստ ու ձևաչափ: Բովանդակային, լեզվական ու 

տեխնիկական խմբագրման կարիք չունի:  
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Հավելված 7. Մաթեմատիկական հարցի ուսուցման պլանի գնահատման ռուբրիկա  

Ուսուցիչները տրված միջոցը  կարող են կիրառել միասնական դասի նիստի ժամանակ և վերլուծել իրենց պլանավորած  դասը: 

# Գնահատման չափանիշները թույլ միջին Ուժեղ 

1. Հարցի ուսուցման պլանի ընդհանուր մեթոդաբանական բնութագիրը 

1.1 Համապատասխանություն 

ուսումնական ծրագրի և 

չափորոշչի հետ 

Հարցի ուսուցանել/ուսանելը 

կապված չէ տրված դասարանի 

առարկայական չափորոշչի հետ:  

 

Հարցի ուսուցանել/ ուսանելը 

կապված է տրված դասարանի 

առարկայական չափորոշիչ հետ, 

սակայն նվազ է կենտրոնացված 

դեպի որևէ արդյունք:  

Հարցի ուսուցանել/ ուսանելը 

հիմնված է տրված դասարանի 

առարկայական չափորոշչի վրա, և 

պարզորոշ նպատակաուղղված է 

դեպի որևէ արդյունք:  

1.2  Ուսումնական բովանդակության 

համապատասխանությունը 

թեմատիկայի հետ  

Ոուսուցանել/ ուսանելը 

ուղղորդվորած չէ դեպի որևէ թեմա:. 

Ոուսուցանել/ ուսանելը նվազ է 

ուղղորդվորած   դեպի որևէ թեմա:. 

Ոուսուցանել/ ուսանելը 

պարզորոշ է նպատակաուղղված  

դեպի որևէ թեմա:. 

1.3 Նպատակների ու խնդիրների 

համապատասխանությունը  

(ինչ գիտելիք ու ունակություն-

հմտություն  կամ կարողություն 

պիտի ձևավորվի աշակերտի 

մոտ): 

Հարցի ուսուցման/սովորելու 

նպատակներն ու խնդիրները սխալ 

են ձևակեևպած, դրանք աղոտ կամ 

ոչ իրատեսական են, կամ, 

ընդհակառակը՝ շատ նեղ են:  

 

Հարցի ուսուցման/սովորելու որոշ 

նպատակ ու խնդիր ոչ ճշգրիտ կամ 

աղոտ է և ոչ բոլորն են 

կողմնորոշված դեպի աշակերտների 

կարողությունները:  

Հարցի ուսուցման/ ուսանելու 

բոլոր նպատակներն  ու 

խնդիրները իրատեսական են և  

կողմնորոշված են դեպի 

աշակերտների կարողությունները: 

դրանք պարզորոշ ցույց են տալիս, 

թե ինչ պիտի յուրացնենք դասի 

ընթացքում:  

1.4 Աշակերտներին 

համապատասխան 

(ուսումնական նյութի ծավալը, 

լեզվային 

Ուսումնական նյութը 

անհամապատասխան է 

աշակերտներին՝  ըստ մեկից ավելի 

Ուսումնական նյութը 

անհամապատասխան է 

աշակերտներին՝ ըստ մեկ  

Ուսումնական նյութը 

համապատասխան է 

աշակերտներին ըստ բոլոր 
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համապատասխանությունը, 

բովանդակային բարդության 

մակարդակը, տարիքային 

համապատասխանությունը, 

աշակերտների 

հետաքրքրություններն հաշվի 

առնելը, նյութի շնորհանդեսի 

արդյունավետությունը): 

ցուցանիշների:  ցուցանիշի: ցուցանիշների: 

 

1.5  Կառուցողական մեթոդոլոգիայի 

կիրառում  

 Աշակերտներին նյութը 

մատուցվում է միայն ավանդական 

մեթոդների կիրառմամբ: 

Հարցի ուսուցումը էպիզոդիկ 

ընդգրկում է կառուցողականության 

էլեմենտներ:  

Հարցի ուսուցումը լրիվությամբ  

կառուցողական է;  

2. Ակտիվություններ / առաջադրանքներ / վարժություններ 

 2.1  Համապատասխանություն 

դրված նպատակների ու 

խնդիրների հետ:  

Ակտիվությունները շեղված են 

հարցի  ուսուցումից/ուսանումից և 

փուլերի նպատակներից ու 

խնդիրներից: 

 

Ակտիվությունները կողմնորոշված  

են դեպի հարցի  ուսուցում/ 

ուսանումը կամ  փուլերի 

նպատակներն ու խնդիրները, 

սակայն դրանք նվազ արդյունավետ 

են, դրանց քանակը բավարար չէ, 

կամ, ընդհակառակը՝ շատ է: 

Ակտիվությունները 

կողմնորոշված  են դեպի հարցի  

ուսուցում/ուսանումը կամ  

փուլերի նպատակներն ու 

խնդիրները, դրանց քանակը 

օպտիմալ է:   

2.2  Հերթականության 

համապատասխանությունը  

(հեշտդժվար, պարզբարդ; 

վարժությունները 

տրամաբանորեն կապված են 

միմյանց հետ) : 

Ակտիվությունների 

հերթականությունը խաթարված է, 

կամ ակտիվությունները միմյանցից 

անջատված են:  

Ակտիվությունների 

հերթականությունը ավել կամ 

պակաս չափով համապատասխան 

է, թեև դրանց կապը միմյանց հետ 

թույլ է:  

Ակտիվությունների 

հերթականությունը 

տրամաբանական է ու 

արդյունավետ, դրանք կառուցված 

են միմյանց վրա: 

 



 
 

Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց                                                                                  89 

 

2.3  Գնահատում և նրա 

համապատասխանությունը 

(ձևական - ոչ ձևական, 

ավանդական - զարգացնող)  

Գնահատման համար ժամանակ չի 

հատկացված, գնահատման ձևը չի 

նշված, գնահատումը կտրված է 

հարցի ուսուցման նպատակներից:.  

Գնահատումը ձևական է և 

ավանդական, կամ դրան մեծ 

ժամանակահատված է 

տրամադրած:   

Գնահատումը հետևողական է, 

դրա նպատակն է աշակերտի 

առաջընթացը:  

 

 

3. Ուսուցման կազմակերպումը 

3.1  Ուսուցում ըստ եռափուլ մոդելի  Եռափուլ մոդել չի ներկայացված : Եռափուլ մոդելը ներկայացված է ոչ 

լիարժեք : 

Եռափուլ մոդելը լիարժեք է 

ներկայացված:  

3.2 Կողմնորոշում դեպի աշակերտը՝ 

ներգրավում 

(աշակերտների մաքսիմալ 

ներգրավում  ակտիվություններն 

և նրանց համագործակցության 

ապահովում) : 

Չի կանխատեսած աշակերտների 

մեծամասնության ընդգրկումը 

դասապրոցեսում:  

Աշխատանքի ձևը 

հնարավորություն է տալիս 

աշակերտների զգալի 

մեծամասնության ընդգրկմանը 

վարժություններ կատարելիս: 

Աշակերտների ակտիվացման 

բազմապիսի միջոցների 

կիրառումը աշակերտների 

մեծամասնությանը տալիս է 

ակտիվություններին կանոնավոր 

ու արդյունավետ մասնակցության 

հնարավորություն:   

3.3 Կողմնորոշում դեպի աշակերտը՝ 

շերտավոր՝  դիֆերենցիալ 

ուսուցում (հաշվի առնել 

աշակերտների 

պատրաստվածությունը՝  նրանց 

անհրաժեշտությունների և ուժեղ 

կողմերի նախապես 

ուսումնասիրման հիման վրա):  

Ուսուցանել/ ուսանելը 

կողմնորոշված է դեպի ծրագիրն ու 

ուսուցիչը:  

Ուսուցման կազմակերպումը որոշ 

չափով ընձեռում է աշակերտների 

պատրաստվածությունը հաշվի 

առնելով  մոդիֆիկացման 

(փոփոխության) հնարավորություն:  

Ստեղծված է հնարավորություն, 

որ ուսուցման / ուսման 

գործընթացում ուսուցիչն ի նկատի  

ունենա աշակերտների 

պատրաստվածության տարբեր 

մակարդակները:  

3.4  Դիդակտիկ (զննական) նյութերի Զննական նյութ չի կիրառվում, կամ Զննական նյութ  կիրառվումէ, Զննական նյութն արդյունավետ է 



90                                                        Ուսուցիչների ուսումնական խմբերի ղեկավարումը: Ֆասիլիտատորի ուղեցույց 

                                                                                

 

արդյունավետ օգտագործում 

(ընդ որում,իրողություններ ու 

տեսաձայնային միջոցներ, 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ):  

շատ քիչ է:  սակայն դրա գործունեությունը 

երբեմն անհիմն է:  

օգտագործվում:  

3.5  Տնային աշխատանքի 

համապատասխանությունը  

Տնային առաջադրանքը չի 

համապատասխանում հարցի 

ուսուցմանը կամ փուլի 

նպատակներին ու խնդիրներին, 

կամ այն գերազանցում է 

աշակերտների ունակություն-

հմտությունները:  

Տնային առաջադրանքը հիմնված է 

ընթացիկ նյութի վրա և որոշ չափով 

տալիս է դասի / փուլի 

նպատակներին հասնելու 

հնարավորություն: 

Տնային առաջադրանքը 

լրիվությամբ  հիմնված է ընթացիկ 

նյութի վրա և դասի / փուլի 

նպատակներին հասնելու համար 

տալիս է նրա ընդլայնման և / կամ 

խորացման հնարավորություն:  
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