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Ներածություն

Սույն աշխատանքը նվիրված է դպրոցական 
կրթական համակարգում քիչ շոշափված, 
բայց մեծ նշանակություն ունեցող 
հիմնախնդիրներից մեկին՝ այդ համակարգի 
համակողմանի զարգացման գործում 
գրադարանների եւ գրադարանավար-
մատենագետ մասնագետների դերի 
լուսաբանմանը



ԳԼՈՒԽ 1
ԳՐԱԿԱՆ ՈՒՆԿՆԴՐՈՒՄՆ

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Գրական ունկնդրումն ուսուցման կազմակերպման մի 
տեսակ է,որտեղ պետք
ստեղծել ազատ, անկաշկանդ միջավայր՝ խոսքի 
յուրացումը սերտորեն կապելով
երեխայի առօրյայի և ամենօրյա գործունեության 
հետ:Ուսումնական նշված
միջավայրը նպաստում է ,որ երեխաները առանց 
սխալվելու վախի արտահայտի իր
մտքերը,կարծիքներն ու հույզերը:



ԳԼՈՒԽ 2
ԽԱՂԸ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ

Ընթերցանությունը էլ ավելի հետաքրքիր 
դարձնելու համար անհրաժեշտ է գտնել 
ընթերցանության այնպիսի հնարներ,որոնք 
ոչ միայն ցանկալի ու հետաքրքիր լինեն 
երեխաների համար,այլև ունենան 
ուսուցողական,ճանաչողական 
նշանակություն և միաժամանակ խթանեն 
աշակերտների ստեղծագործական միտքը:



ԳԼՈՒԽ 3
ԸԹԵՐՑԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ ԱՎԱԳ
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Համապատասխան միջավայրի ու պայմանների 
նախապատրաստման միջոցով մշակութային 
զարգացումը նպաստում է ընթերցանության 
նկատմամբ հետաքրքրության մեծացմանը։ Դրա 
լավագույն օրինակներից է գրպանային գրքերի 
հրատարակման քաղաքականությունը, ինչի 
շնորհիվ գիրքը կարող է մշտապես «ներկա գտնվել 
եւ զարդարել անտեղի անցկացվող ժամանակը»։



ԳԼՈՒԽ 4
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷԼ ԱՎԵԼԻ ՀԱՃԵԼԻ 
Է ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԿՈՒՄ
Ընթերցանություն պետք է կազմակերպել 
նաև բնության գրկում:Յուրաքանչյուր 
ընթերցանություն դարձնել տեսանելի,հուզիչ 
և առավել ընկալելի: Բնությունը զարգացնում 
է սովորողների երևակայությունը, 
դիտողունակությունը:



ԳԼՈՒԽ 5
ԳՐԱԴԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԻ ԴԵՐԸ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԱՐՈՒՄ
Բեղմնավոր գործունեություն ունեցող դպրոցն 
այսօր շարունակում է իր ճանապարհը ՝ նոր 
սերունդի կրթադաստիարակչական աշխատանքը 
նորովի , արդիական հիմքերի վրա դնելով: Այսօր 
ժամանակակից գրադարանը կարող է տրամադրել 
տեղեկատվության բազմատեսակ միջոցներ ՝ 
գրքեր,գրքույկներ , պարբերական մամուլ, 
տեսալսողական նյութեր, նոտաներ, էլեկտրոնային 
տեղեկատվության ժամանակակից միջոցներ՝ 
լազերային սկավառակներ ,սեղմասալիկներ ևն: 



ԳԼՈՒԽ 6
ԳՐԱԴԱՐԱՆՎԱՐԸ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Գրադարանավարը պետք է․

համագործակցի ուսուցիչների հետ առաջադրանքների և 
անհատական աշխատանքների պլանավորման ուղղությամբ և 
տեղյակ պահի նրանց գրադարանի ռեսուրսների 
հասանելիության, դրանց ստանալու ժամկետների, 
գրացուցակների լրացման և դրանց պատրաստ լինելու մասին,  
աջակցի յուրաքանչյուր առաջադրանքի պլանավորմանը և ըստ 
հնարավորության` ժամկետների պահպանմանը, տեղեկացնի 
ուսուցիչներին ռեսուրսների նոր ձեռքբերումների մասին, որոնք 
կարող են օգտագործվել իրենց առարկաների ուսուցման 
ընթացքում



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գրադարանը պետք է լինի դպրոցի «սրտում» և 
դառնա դրա վառ ցուցափեղկը: Սովորողներն ու 
աշխատակազմերը պետք է հպարտանան 
գրադարանով և առավելագույնս ձգտեն խնամել 
այն: Սովորողներն ու աշխատակազմերը 
մոտիվացված կլինեն օգտագործել գրադարանը, 
եթե այն դառնա ուսման և աշխատանքի գրավիչ 
տեղ:



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ*
Տպագիր աղբյուրներ

 Հայոց լեզու և գրականություն: «Գիտամեթոդական հանդես» 5, 2017 (118)

 Ջ. Գյուլամիրյան, Հայոց լեզվի տարրական  ուսուցման մեթոդիկա: Երևան,  2006թ.

 Լ.,Հախվերդյան, Զրույցներ լեզվի մասին: Երևան, 1982թ.

 Լ. Ս. Վիգոտսկի, Խաղը և դրա դերը երեխայի մտավոր զարգացման  մեջ, /ռուս./2002թ.



 Էլեկտրոնային աղբյուրներ

 «Մխիթար Սեբաստացի», կրթահամալիր, «Դպիր» մանկավարժական հանդես

 https://lib.armedu.am/search/result/date_created/desc

 https://nonnalibrary.wordpress.com/page/1/

 https://dpir.mskh.am/hy/search/node/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%20%D4%B3%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%
D5%B5%D5%A1%D5%B6

 http://www.grakantert.am/archives/5088

 https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf



 *Ցանկում ներկայացված են գրականության և տպագիր էլեկտրոնային աղբյուրները, որոնցից ազդեցություն է կրել 
աշխատանքը։

https://dpir.mskh.am/
https://lib.armedu.am/search/result/date_created/desc
https://nonnalibrary.wordpress.com/page/1/
https://dpir.mskh.am/hy/search/node/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%20%D4%B3%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://www.grakantert.am/archives/5088
https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf
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