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Ավագ դպրոցականների հայրենասիրական 
դաստիարակության գործընթացում մինի դասընթացի 

ներդրումը՝ որպես արդյունավետության պայման 

Էմինյան Գագիկ 
 

Հանգույցային բառեր. կրթություն, մասնագիտական կողմնորո-
շում, պետություն, սովորող, դպրոց, հայրենիք, հետաքրքրություն 

Սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների, ինչպես 
նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշ-
խատող մանկավարժների շրջանում 2015-2016 ուսումնական տա-
րում իրականացրել ենք հետազոտական աշխատանքներ` պար-
զելու խնդրառու հարցի վիճակը: Հարցումներին մասնակցել է 200 
սովորող և 70 ուսուցիչ: Իրականացված հարցումները նպատակ են 
ունեցել պարզելու սովորողների և մանկավարժների պատկերա-
ցումները հայրենասիրության և նրա դրսևորումների վերաբերյալ: 

«Հայրենասիրական դաստիարակությամբ պետք է վերափո-
խենք մեր ժողովրդի բարոյահոգեբանական նկարագրի այն գծերը, 
որոնք խոչընդոտում, արգելակում են մեր կենսական ուժերի 
դրսևորմանը». գրում է Ս. Զաքարյանը [2, 61]: 

Վերլուծություններից ստացված պատկերը մտահոգիչ էր: Թե՛ 
մանկավարժների և թե՛ սովորողների պատկերացումները հայրե-
նասիրության և նրա դրսևորումների վերաբերյալ լիարժեք չեն:  

Օրինակ՝ սովորողների 70 տոկոսը ըստ էության տվել էին 
սխալ պատասխաններ: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց որ հայրե-
նասիրություն հասկացությունը շատ նեղ է ընկալվում: Ելնելով 
ստացված պատկերից՝ անհրաժեշտություն եղավ ընդլայնելու սո-
վորողների պակերացումները հայրենասիրության մասին, ինչն 
իրականացնելու համար որոշեցինք մշակել «Հայագիտական» 
խորացված դասընթացը: 

Դասընթացի նպատակը հայրենասիրական գիտելիքների 
խորացումն էր: Համառոտ ներկայացնում ենք դասընթացի 
բովանդակությունը: 
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«Հայրենագիտական խորացված դասընթաց»-ի ծրագիր 
 

Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 
Դաս 1. Հայաստանի պետական խորհրդանիշներ (45 րոպե) 

Նպատակը – Սովորողները կուսումնասիրեն և կվերլուծեն 
պետական խորհրդանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը, դրանց կիրառման ձևը, նպատակը, 
նշանակությունը, առանձնահատկությունները: 

Մեթոդները – հարց-պատասխան, աշխատանք զույգերով և 
խմբերով, ընթերցանություն, դասախոսություն 

 
Հոկտեմբեր – նոյեմբեր 

Դաս 2. Եկեք սահմանենք. ի՞նչ է հայրենիքը և հայրենասի-
րությունը (45 րոպե) 

Նպատակը – Օգնել աշակերտներին` հստակեցնելու իրենց 
պատկերացումները՝ հայրենասիրության վերաբերյալ, և 
ինչպես պիտի իրեն դրսևորի իսկական հայրենասերը: 

Մեթոդները – հարց-պատասխան, աշխատանք զույգերով և 
խմբերով, ընթերցանություն, դասախոսություն 

 
Նոյեմբեր – դեկտեմբեր 

Դաս 3. Հայ ժողովրդի հերոսները, հաղթական ճակատա-
մարտերը (45 րոպե) 
Նպատակը – 1. օգնել գիտակցելու սովորողների միջև նմանու-

թյուններն ու տարբերությունը,  
2.վերլուծել հերոսների դերը և նրանց վարքագծի ազդեցու-
թյունը հասարակության և անմիջապես անձի վրա, 
3. մեծացնել սովորողների հետաքրքրությունը հայ ժո-
ղովրդի տարբեր ժամանակների հերոսների հանդեպ: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտքերի տարափ կամ մտագրոհ, հետազո-
տական աշխատանք, քննարկում 
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Դեկտեմբեր – հունվար 
Դաս 4. Հայ ժողովրդի ձեռքբերումները պատմական տարբեր 

ժամանակներում (45 րոպե) 
Նպատակը – համեմատական վերլուծության հիման վրա բա-

ցահայտել հայ ժողովրդի ձեռքբերումները պատմական 
տարբեր ժամանակներում և դրանց ազդեցությունը Հասա-
րակության վրա, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտագրոհ, հետազոտական աշխատանք, 
քննարկում 

 
Հունվար – փետրվար 

Դաս 5. Հայաստանի Ազգային հերոսներ (45 րոպե) 
Նպատակը – Օգնել սովորողներին գիտակցել հերոսի բարձր 

կոչման բովանդակությունը, կատարված սխրագործու-
թյունն ու անձնվիրական աշխատանքը, հերոսի հերոսու-
թյան ազդեցությունը և անձնային վարքագիծն ու դրսևո-
րումները: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտագրոհ, հետազոտական աշխատանք, 
քննարկում 

 
Փետրվար – մարտ 

Դաս 6. Ժամանակակից անվանի հայորդիներ  (45 րոպե) 
Նպատակը – Պարզել, թե սովորողների կողմից ճանաչված 

հայորդիների անունները որքանով կարող են խթան հան-
դիսանալ դեռահասների համար, օգնել սովորողներին: 

Մեթոդները – ընթերցանություն, դասախոսություն, մտագրոհ, 
հետազոտական աշխատանք, քննարկում 

 
Մարտ – ապրիլ 

Դաս 7. Ես հայրենասեր եմ (45 րոպե) 
Նպատակը – Պարզել, ապա նաև նորովի մեկնաբանել հայրե-

նասեր մարդու բնութագիրը, վերլուծել թե ով և ինչպես 
կարող է լինել հայրենասեր: 
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Մեթոդները – ցուցադրում, խմբային քննարկում իրավիճակա-
յին խնդիրներ, մտագրոհ, հավասարը հավասարին 

 
Ապրիլ 

Դաս 8. Պատասխանատվություն, պարտաճանաչություն հասա-
րակական հանրօգուտ աշխատանք (45 րոպե) 

Նպատակը – Մեծացնել պատասխանատվության, պատրաս-
տակամության, հասարակական հանրօգուտ աշխատանք-
ների նշանակությունը անհատական և թիմային աշխա-
տանքի ժամանակ, առօրյա կյանքում: 

Մեթոդները – քննարկում, աշխատանք զույգերով և խմբերով 
 
Մայիս 

Դաս 9. Ճանաչողական էքսկուրսիա (45 րոպե) 
Նպատակը – Սովորողների մոտ ձևավորել էքսկուրսիաների 

կազմակերպման նոր ձևաչափ, ստեղծել համապատաս-
խան մոտիվացիա: 

Մեթոդները – դիտում, հարց-պատասխան 
 
Մայիս 

Դաս 10. Մասնագիտական կողմնորոշում և դրա հետևանքները 
(45 րոպե) 

Նպատակը – Խթանել ստեղծագործական մտածողությունը, 
զարգացնել ինքնաարտահայտման կարողությունը, վերլու-
ծելու և համեմատելու հմտությունները: 

Մեթոդները – աշխատանք զույգերով և խմբերով, գծապատ-
կերների, դիագրամների, աղյուսակների կազմում 

 
Հարափոփոխ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններով 

պայամանավորված` սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցա-
կանների քաղաքացիական, ինչպես նաև հայրենասիրական դաս-
տիարակությունը` որպես պետականության պահպանման և 
տնսեսական զարգացման խթան, անհրաժեշտություն է: 

Դասընթացը ենթադրում է սովորողների դաստիարակության 



 
– 250 – 

մեջ առանձնացնել պետական և ազգային շահը, իր դրսևորում-
ներով ձևավորել պետականամետ քաղաքացի, որ գիտակցված 
պատրաստակամություն կունենա սեփական կարողություններն 
ու հնարավորությունները ներդնել հանուն պետական ու ազգային 
շահի: Համաշխարհայանացման գործընթացին զուգընթաց լինի 
ազգային ավանդույթների, մշակութային ժառանգության, կրոնի, 
ազգային գաղափարախոսության կրողն ու շարունակականության 
ապահովման պատասխանատուն: 

Դասընթացի նպատակ է հայրենասիրական գտելիքների 
խորացումը: 

Դասընթացի սկզբունքն է դասապրոցեսում դաստիարակչա-
կան աշխատանքների շարունակականության ապահովումը: 

Դասընթացի խնդիրներն են.  
1. հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում սովո-

րող ավագ դպրոցականների բարոյական, քաղաքացիական, 
հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացի կազ-
մակերպման համար անհրաժեշտ մեթոդամանկավարժա-
կան գործիքակազմի արդիականացումն ու կատարելագոր-
ծումը, 

2. ապագա լիիրավ քաղաքացու հայրենանվեր գործունեության 
մոտիվացիայի ձևավորումը, 

3. սովորողների դաստիարակչական աշխատանքներում 
նրանց դաստիարակվածության աստիճանի բարելավումը: 

Կիրառվող մեթոդներ` դասախոսություն, ցուցադրում, խմբա-
յին քննարկում, մտագրոհ, զրույց: 

Դասընթացի կազմակերպման ձևերը` դաս, մրցույթ, 
էքսկուրսիա և այլն: 

Դասընթացի աղբյուրներն են` 
1. https://hy.wikipedia.org/wiki/ 
2. Ի. Ս. Կոնի, Բարոյագիտական բառարան, Փիլիսոփայական 

բառարան: 
3. Դաստիարակությունը դպրոցում, Ծրագիր և ուսումնական 

ձեռնարկ: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80
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4. Մարդու իրավունքներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 
Հոսք Վալ, Հելգե Բրոքման, Հովհաննես Այվազյան, Երևան, 
«Նոր Դպրոց», 1996: 

5. Պողոս Պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգա-
րան-Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2011: 

Դասընթացն ամբողջությամբ կարելի է ներառել դասղեկական 
աշխատանքների բովանդակության մեջ, ինչպես նաև օգտագործել 
ուսուցիչների վերապատրաստումների ժամանակ: 

Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի 
փորձարարական խմբում, 2017-2018 ուստարում իրականացվել է 
նպատակային աշխատանք՝ մինի դասընթացի միջոցով: Դասըն-
թացի ավարտից հետո նախնական փուլում օգտագործված հար-
ցաթերթիկները նույնությամբ տրվել են փորձարարական խմբի սո-
վորողներին: Ստացված արդյունքն էապես տարբերվում է ստուգո-
ղական խմբերի արդյունքներից: Փորձարարական խմբի սովորող-
ների 75 տոկոսը տվել էր ճիշտ պատասխան: Նրանք կարողացել 
էին բնութագրել հայրենասիրության էությունը: 

Դասընթացի յուրացման ժամանակ նկատվեց, որ բարձրացել է 
սովորողների ակտիվությունը, ինչը դրսևորվեց և հասարակական 
աշխատանքներում, այն արձանագրվեց նաև ստուգողական շա-
բաթօրյակի ընթացքում: Նախնական փուլում հայտարարվել էր 
շաբաթօրյակ: Հայտարարության մեջ նշված էր շաբաթօրյակի օրը 
և ժամը (բացառվել է որևէ միջամտություն, քարոզ, համոզում և 
այլն): Հայտարարված շաբաթօրյակին մասնակցեցին սովորողների 
ընդամենը 20 տոկոսը` 30 աշակերտ: Նախնական փուլում շաբաթ-
օրյակին մասնակցել են ստուգողական և փորձարարական 
խմբերից մոտավորապես նույն քանակով սովորողներ: Իսկ դաս-
ընթացի ավարտից հետո հայտարարված շաբաթօրյակի ժամանակ 
պատկերը էապես տարբերվում էր: Ստուգողական խմբում պատ-
կերը գրեթե նույնն էր, իսկ ահա փորձարարական խմբում սովո-
րողների ընդգրկվածությունը շաբաթօրյակին կազմում էր 90 
տոկոս: Ազգային հերոսների, անվանի հայորդիների, հաղթական 
ճակատամարտերի, պետական խորհրդանիշների և սովորողների 
քաղաքացիական դաստիարակության մինի դասընթացը հանրա-
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կրթական ուսումնական հաստատությունների ավագ դասարան-
ներում դեռահասների և պատանիների մոտ մեծացնում է ազգային 
ինքնագիտակցությունը, ազգային արժեքների և պետության 
խորհրդանիշների նկատմամբ հարգանքը: «Բոլոր դեպքերում ազ-
գային առաջընթացը տրված է, ամենից առաջ, ազգի կեցութային 
ինքնաճանաչման և համարժեք ինքնակառավարման կարողու-
թյան մեջ» գրում է Հր. Շաքարյանը: [1; 95] Դասընթացի նպատա-
կաուղղված և հետևողական իրագործման արդյունքում կունենանք 
ստեղծագործ, մոտիվացված, հանդուրժող, մասնագիտական կողմ-
նորոշում ունեցող, պատրաստակամ և պարտաճանաչ, հայրենա-
սեր քաղաքացի: Այն հնարավորություն կընձեռի ավագ դպրոցա-
կաններին ձեռք բերել ինքնադրսևորվելու համապատասխան կա-
րողություններ և հմտություններ, նրանք ներգրավված կլինեն հա-
սարակական հանրօգուտ աշխատանքներում և կունենան քննա-
դատական վերաբերմունք տարբեր երևույթների նկատմամբ:  
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Внедрение мини-курса в процесс патриотического воспитания 
старшеклассников как условие эффективности 
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В статье отражены наиболее эффективные условия организации 
процесса патриотического воспитания у старшеклассников. Программа 
экспериментального мини-курса основана на исследованиях и анализах. 
Патриотизм это – целый комплекс позитивных человеческих качеств, 
который поможет учащемуся стать по-настоящему достойным человеком и 
гражданином своего общества. В статье выделены методы воспитательного 
процесса,а также соответствующие условия организации воспитательных 
работ. Для каждой темы предложены наиболее целесообразные методы. 
Каждая тема курса имеет свою специфическую цель. Внедрение данного 
курса обучения в общеобразовательных учебных заведениях приведет к 
повышению эффективности патриотического воспитания учащихся, будет 
обеспечено вовлечение учащихся в общественно-полезный труд, что 
углубит ответственность и готовность учащихся к служению Родине, 
поможет определиться в выборе профессии. В конце статьи сделан вывод о 
пользе мини-курса в воспитании патриотизма. Также рассматривается 
система патриотического воспитания в пространстве учебного заведения. В 
мини-курсах и программах определены цель и задачи модернизации 
системы патриотического воспитания, выявлены и обоснованы основные 
направления деятельности, пути и средства, обеспечивающие эффективное 
функционирование системы гражданского и патриотического воспитания. 
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The Introduction of a Mini-course as an Effective Condition in Patriotic 
Education of High School Learners 

Eminyan Gagik 
Summary 
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The article reflects the effective conditions of organizing patriotic 
education of high school learners. The program of an experimental mini-course 
is based on analyses and researches. Patriotism is a set of positive human 
qualities due to which the learner will become a truly worthy person and 
citizen of his/her society. Pedagogical methods of education and its proper 
conditions are emphasized in this article. We have introduced more appropriate 
studying methods for each topic. Each topic of the course has its special aim. 
The introduction of the course in public educational institutions will contribute 
to a more effective organization of learners’ patriotic education. It will provide 
the involvement of learners in socially useful work which will deepen the 
learners’ responsibility and readiness to serve the motherland and will help to 
determine the choice of profession. At the end of the article a conclusion has 
been drawn for the effectiveness of the mini-course in the patriotic education. 
Besides, we have considered the system of patriotic education in an educational 
institution. The purpose and objectives of the modernization of patriotic 
educational system are defined; moreover, the main directions of strategies, the 
ways and means of effective functioning of civil and patriotic education are 
identified and supported in the mini-courses and programs. 
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