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Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության 
մանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմանները    

ԷմինյանԷմինյանԷմինյանԷմինյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... դաստիարակություն, դասընթաց, հայրենիք, հայրենա-
սիրություն, ազգ, ավագ դպրոցական, դրսևորում, արժեք, հանրօգուտ աշխա-
տանք 

Բոլոր քաղաքակրթությունների իդեալական նպատակը եղել է օրենքի գե-
րակայության ապահովումը սեփական ազգի և հայրենքի պաշտպանության հա-
մար, դրանով պայմանավորված՝ պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 
պետության կողմից կարևորվել են աճող սերնդի կրթության ու դաստիարակու-
թյան, մասնավորապես՝ նրանց հայրենասիրական դաստիարակության հիմնա-
խնդիրները:  

Մանկավարժական միտքը մշտապես փորձել է գտնել ժամանակի սկզբունք-
ներին և պահանջներին համապատասխան կրթության և դաստիարակության այն 
ձևաչափը, որը հնարավորություն կստեղծեր բավարարելու առավել լավ կրթված 
և դաստիարակված սերունդ ունենալու հասարակական պահանջը:  

Անշուշտ, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան, յուրաքանչյուր երկրի հասարա-
կություն իր պահանջներն է առաջադրում կրթությանը: Հենց դրա վրա էլ 
հիմնվում է հասարակության սոցիալական այն պատվերը, թե հասարակությունը 
ապագայում ինչ չափանիշների համապատասխան քաղաքացի է ուզում ունենալ, 
և այդ նպատակով ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետական կրթական համակարգը: 
Աճող սերնդի հայերնասիրական դաստիարակության պահանջը ընդհանուր է 
բոլոր երկրների կրթական համակարգերի համար, սակայն կան որոշակի աշ-
խարհաքաղաքական գործոններ և քաղաքական իրավիճակներ, երբ երիտասար-
դության հայրենասիրական դաստիարակությունը մղվում է առաջին պլան, և 
տվյալ երկրի կրթական համակարգը պարտադրված է համարժեք կերպով արձա-
գանքել այդ պահանջին: Հաճախ, սակայն, հասարակության պահանջներն ու պե-
տական կրթական համակարգի հնարավորություններն ուղղակիորեն անհամա-
տեղելի են: Փաստ է, որ զարգացող երկրներում կրթական համակարգի վրա 
ծախսվող գումարները պիտի զգալի չափերի հասցնել, բայց որոշ դեպքերում դա 
շատ հեռու է ցանկալիից: Մեր հասարակությունն այսօր պատրաստակամ, պար-
տաճանաչ, հասարակական ակտիվ, մասնագիտական հստակ կողմնորոշմամբ, 
ստեղծագործ, կրթված և դաստիարակված, հայրենասեր քաղաքացու կարիք ունի. 
Այնպիսի քաղաքացի, ով պատրաստ կլինի ոչ միայն հարկ եղած դեպքում պաշտ-
պանել իր հայրենիքը, այլ նաև, գտնվելով պետության ներսում կամ պետությու-
նից դուրս, կպաշտպանի իր պետության և հայրենիքի շահերը, իր հնարավորու-
թյունները կներդնի պետության զարգացման և կայացման գործում, կդրսևորի 
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հասարակական ակտիվ վարքագիծ:  
Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակությունը ընդհանուր դաս-

տիարակության մի առանձին մասն է: Այն ենթադրում է մի գործընթաց, որը 
նպաստում է սովորողների` հասարակության մեջ ինտեգրվելու, գաղափարների 
և վարքագծի դաստիարակությանը` պետության և հասարակության շահերից ել-
նելով:  

Դեռահասներին հայրենասիրության վերաբերյալ տեսական գիտելիքների 
հաղորդման, ինչպես նաև ապագա հայրենասեր քաղաքացու ձևավորման ավան-
դույթներն իրենց արմատներով հասնում են մինչև պետությունների վաղ ձևավոր-
ման ժամանակաշրջանը: Չնայած հիմնախնդրի համապարփակությանը և մշտա-
պես արդիականությանը՝ հայրենասիրական դաստիարակության վերաբերյալ 
ընդհանրական մոդել գոյություն չունի, բայց և այնպես կան որոշակի դրույթներ, 
որոնք ընդհանրական են և ամփոփված բարոյական, վարքագծային նորմերում և 
ավանդույթներում: Որպես այդպիսիք՝ կարելի է առանձնացնել դաստիարակու-
թյան այնպիսի շեշտադրումները, որոնք միտված են հայրենիքի պաշտպանու-
թյան համար պատասխանատվության, պատրաստակամության, հասարակա-
կան ակտիվության խնդիրների լուծմանը:  

Հայրենասիրության վերաբերյալ տեսական գիտելիքների և գործնական 
դրսևորումների հնարավորությունն ունի ազդեցության մի քանի մակարդակ. 

1. Հայրենասիրության և հայրենասեր մարդու կատարելատիպին ծանոթ չլի-
նելու հետևանքով մեծանում է անհոգի վերաբերմունքը շրջապատի հան-
դեպ:  

2. Հայրենասիրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը մեծացնում է սովո-
րողների մոտիվացիան: 

3.  Հայրենիքի և հայրենասիրության վերաբերյալ գիտելիքներն ավելացնում 
են այն պաշտպանելու մղումը և ապահովում պետության և հայրենիքի 
հզորացումն ու բարգավաճումը: 

Բ. Լիխաչևը գրում է. «Հայրենիքի նկատմամբ սիրո զգացմունքը հարստաց-
նում է բնության հանդեպ եղած գեղագիտական հարաբերությունը, իսկ բնության 
գեղեցկությունը իր հերթին հայրենիքի պատկերը դարձնում է առավել կոնկրետ և 
քնարական» [4, 132]: 

Նշվածներից վերջին մակարդակն է կոչված առավելագույնս ապահովելու 
սովորողների հայրենասիրական դրսևորումները: Հասարակության անդամների 
բարոյական և հայրենասիրական դրսևորումների մակարդակը բարձրացնելու 
համար այդ գործընթացը պիտի սկսել դպրոցի տարրական դասարաններից և ակ-
տիվացնել արդեն ավագ դասարաններում, որպեսզի սովորողները տեսական գի-
տելիքները գործնականում դրսևորելու հնարավորություններ ունենան: «Անհնար 
է արիություն դաստիարակել, եթե մարդուն այնպիսի պայմանի մեջ չես դնում, որ 
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նա կարողանա արիություն դրևորել, միևնույն է ինչում՝ զսպվածության մեջ, շի-
տակ գործի մեջ, որոշ զրկանքներում, համբերության, թե համարձակության մեջ» 
[6, 94]:  

Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական և գործնա-
կան գործընթացն անհրաժեշտ է իրականացնել այնպիսի եղանակներով, ինչպի-
սիք են խաղը, էքսկուրսիաները, քննարկումները, տարբեր իրավիճակների վեր-
լուծությունները, հասարակական հանրօգուտ աշխատանքը, հանդիպումները 
անվանի մարդկանց հետ և այլն:  

Հայրենասիրական դաստիարակություն իրականացնելու համար առավել 
արդյունավետ են հետևյալ մեթոդները. 

1. տեղեկատվության հաղորդում` դասախոսություն, ֆիլմերի ցուցադրում, 
սեմինարների կազմակերպում, 

2. գործնական աշխատանքներ` դերային խաղեր, բեմադրություններ, բա-
նավեճ, քննարկում և այլն, 

3. հանրօգուտ աշխատանքներ, 
4. ճանաչողական էքսկուրսիաներ և այցելություններ: 
Ըստ էության՝ ակնկալվում է, որ սովորողների հայրենասիրական դաստիա-

րակությանն ուղղված միջոցառումները պիտի հանգեն այն բանին, որ ունենանք 
այնպիսի սովորողներ և ապագա լիիրավ քաղաքացիներ, ովքեր ունակ կլինեն դի-
մակայելու ժամանակի մարտահրավերներին: «Հայերնասիրական դաստիարա-
կության տակ հասկացվում է նաև անձնական ու հասարակական պարտքի, պե-
տական, անձնական, հասարակական պարտականությունների անաղարտ կա-
տարում, հասարակության մեջ ընդունված համակեցության, մարդկանց, աշխա-
տանքի ու հասարակական սեփականության նկատմամբ նորմերի պահպանում» 
[1, 179-180]: 

Մեր խնդիրն է՝ սովորողների մեջ ձևավորել այնպիսի հատկանիշներ, որը 
հնարավորություն կտա ավագ դպրոցականներին լինել բարոյապես կայուն գի-
տելիքներով հարուստ սուբյեկտ` ներդաշնակ և հոգատար շրջապատի նկատ-
մամբ, ով կսիրի իր ծննդավայրը և նախնիներից ժառանգած հայրենիքը, ներգրավ-
ված կլինի ակտիվ հասարակական աշխատանքներում: Անկախ սեռատարիքա-
յին առանձնահատկություններից՝ մեր նպատակն է՝ հասնել նրան, որ սովորողնե-
րը ցուցաբերեն ստեղծագործական վերաբերմունք, կառուցողական մոտեցում 
հայրենիքի պաշտպանության գերխնդրին, լցված լինեն պարտքի ու պատասխա-
նատվության, իր ժողովրդի պատմության հանդեպ հպարտության զգացումներով: 
Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կներդնեն իրենց բոլոր հնարավորություն-
ներն ու նաև կյանքը՝ պաշտպանելու սեփական հայրենիքը, չեզոքացնելու հայրե-
նիքին սպառնացող վտանգը: Սոխումլինսկին ասել է. «Հայրենիքի նկատմամբ 
պարտքը մարդու սրբությունն է: Մեզանից, հայրերից ու մայրերից, դաստիարակ-
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ներից է կախված՝ որ մեր յուրաքանչյուր պատանի, քաղաքացի փայփայի այդ 
սրբությունը, ինչպես ազնիվ մարդը կփայփայի իր բարի անունը, իր ընտանիքի 
արժանապատվությունը» [7, 271]: 

Այս բնագավառում չափազանց կարևոր է, որ ավագ դպրոցականները զին-
ված լինեն տեսական գիտելիքներով: Սովորողների մոտ ձևավորված վերլուծա-
կան կարողությունները հնարավորություն կընձեռեն` 

● ձևավորել հարուստ մտավոր արժեքային համակարգով զինված գիտակից 
քաղաքացի՝ խոր արմատներով կապված իր ծննդավայրին և հայրենիքին, 

● ձևավորել հոգատար վերաբերմունք ազգային պատմամշակութային ար-
ժեքների նկատմամբ, 

● ցուցաբերել քաղաքացիական պատասխանատվություն, 
● գիտակցել, որ իր անձնային որակների կատարելագործումը միտված է ոչ 

միայն սեփական անձի բարօրությանը, այլ նաև բխում է իր մերձավորնե-
րի և պետության շահերից, 

● զգալ ինքնաիրացված՝ իր պետության մեջ, լցված լինել հպարտության 
զգացումով՝ առ իր նախնիները, իր ժողովրդի պատմական անցյալը: 

 Դեռահասության շրջանը սովորողների հայրենասիրական դաստիարակու-
թյան թերևս այն կարևորագույն ժամանակահատվածն է, երբ սովորողն ինքը 
հնարավորություն ունի գործնականում կիրառելու իր տեսական գիտելիքները՝ 
միաձուլելով հուզական զգացմունքների արտացոլումը կոնկրետ գործողություն-
ների մեջ, վարելով ակտիվ կենսակերպ և հնարավորություն ունենալով հոգ 
տանել շրջակա միջավայրի նկատմամբ: 

Հայրենասեր դեռահասի և հայրենասեր ապագա լիիրավ քաղաքացու ձևա-
վորման համար խիստ կարևոր է հայրենասերության սահմանման մեթոդաբա-
նությունը և դաստիարակության համար խիստ անհրաժեշտ մեթոդամանկավար-
ժական գործիքակազմի կարգավորման մեխանիզմների մշակումը: Հայրենասի-
րության, հայրենասեր քաղաքացու՝ մանկավարժական տեսանկյունից ճշգրիտ 
սահմանումը հնարավորություն կտա գտնելու նաև այդ հիմնախնդրի լուծման 
ուղիները: 

«Որպես ընդհանուր սահմանում՝ մենք կարող ենք ընդգծել հայրենասերի 
հետևյալ որակները`     

● արձագանքում է շրջապատում առկա սոցիալական խնդիրների լուծմանը,  
● բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունները,  
● հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում բնության և շրջապատի նկատ-

մամբ,  
● պատրաստ է անգամ կյանքի գնով պահպանելու ու պաշտպանելու 

ծննդավայրն ու հայրենիքը,  
● պահպանում է պատմա-մշակութային ժառանգությունն ու ազգային 
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ավանդույթները,  
● պետության շահերը գերադասում է անձնականից,  
● սիրում է իր ծննդավայրն ու հայրենի երկիրը, իբրև նախնիներից թողնված 

ժառանգություն,  
● վարում է ակտիվ հասարակական կյանք,  
● ցուցաբերում է հասարակական կարգապահություն,  
● ունի ձևավորված համոզմունքներ հայրենիքի վերաբերյալ, 
● ունի ձևավորված քաղաքացիական պատասխանատվություն, 
● քննադատաբար է ընդունում և արձագանքում նեգատիվ երևույթներին, 

ձգտում է վերացնել դրանք, պայքարում է դրանց դեմ,  
● օժտված է հայրենասիրական գիտակցությամբ, որը ներառում է տեղե-

կատվություն թե իր ծննդավայրի և թե հայրենիքի մասին սկզբունքային և 
պատասխանատու անձնավորություն է» [3; 103-104] 

Հայրենասիրական դաստիարակության մեջ ամենակարևորը թերևս ճիշտ և 
կառուցողական մոտիվացիան է: Հայրենասիրական դաստիարակությունը, ըստ 
էության՝ կարելի է բաժանել երկու խմբի` տեսական և գործնական: 

Հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացի տեսական մասն 
ապահովում է ուսուցման միջոցով սովորողների հոգեկերտվածքին և կենսասո-
ցիալական առանձնահատկություններին բնորոշ տեսական գիտելիքների յուրա-
ցումը, իսկ գործնական մասն ապահովում է կենսաբանական և ֆիզիկական պայ-
մաններով պայմանավորված գործողությունների պարբերականությունն ու տե-
սական գիտելիքների դրսևորումն ապահովող կոնկրետ քայլեր, այդ թվում՝ հա-
սարակական ակտիվ դրսևորումներ, մասնակցություններ շաբաթօրյակներին, 
հանրօգուտ աշխատանքներ, վարժանքներ և այլն, որտեղ կոնկրետ քայլ կատա-
րողը նաև օրինակ ծառայող անձ է: Վ. Ա. Կրուտեցկին «Մանկավարժական հոգե-
բանության հիմունքները» աշխատության մեջ գրում է, որ սովորողների աշխա-
տանքը պետք է լինի հանրորեն օգտակար: Դպրոցականը պետք է գիտակցի որ իր 
աշխատանքը ներկայացնում է որոշակի հասարակական արժեք, հասարակական 
նշանակություն, օգուտ է բերում մարդկանց, կոլեկտիվին, հասարակությանը: Դա 
կարող է լինել դպրոցի համար օգտակար աշխատանք (դպրոցի ձևավորում, 
դպրոցական կահույքի և ուսումնական ձեռնարկների վերանորոգում, դպրոցա-
կան բակի բարեկարգում և կանաչապատում, սպորտ հրապարակի շինարարու-
թյուն և այլն)» [5, էջ 396] : 

Հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացում հիմնական պայման-
ներից են` 

1. հարմարվողականությունը` կարգապահության և պատասխանատվու-
թյան նկատմամբ,  

2. իրավագիտակցությունը, պատասխանատվություն և պատրաստակամու-
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թյուն ձևավորելը, 
3. բարոյական ինքնագիտակցությունն ու վարքը, 
4. ավանդույթների պահպանումը որպես հիմնարար արժեքների ձևավոր-

ման գործոն: 
Ավագ դպրոցականների հայրենասիրության դրսևորման վրա ազդող գոր-

ծոններն են` 
1. համաշխարհայնացումը, 
2. երկրում ծավալվող սոցիալ-քաղաքական և հոգևոր գործընթացները, 
3. պետության վարած քաղաքականությունը կրթադաստիարակչական և 

մշակութային ոլորտներում, 
4. պետական-քաղաքական դիրքորոշումը: 
Հայրենասերի մեջ սկզբունքայնության սերմացումը, նրա դրսևորումները 

կարևոր են, քանզի գաղափարը վեր է ածվում կոնկրետ գործողության: 
Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակությունը ենթադրում է, որ 

այն դառնալու է հասարակության շարժիչ ուժը՝ պատրաստ հաղթահարելու 
ճգնաժամային իրավիճակները, հնարավորություն տալու ինքնադրսևորվելու, այն 
կոչված պիտի լինի երկրի անվտանգության պահպանմանը պատրաստ, պատ-
րաստակամ քաղաքացիների ձևավորմանը, ովքեր հետամուտ կլինեն երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացմանը, մշակութային արժեքների պահպանմանն ու 
սերնդեսերունդ փոխանցմանը, միջազգային ասպարեզում պետության շահերի 
պաշտպանությանը և նրա հեղինակության բարձրացմանը: 
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В статье представлены некоторые требования к патриотическому воспитанию 
в старшей школе. (Введение мини-курсов, опора на личный опыт воспитателей и 
воспитанников). 

Анализируются некоторые педагогические условия (учёт проблемы глобали-
зации, социально-психологические, нравственные и правовые условия жизни 
общества).  

В статье также рассматриваются некоторые особенности поведенческих 
проявлений старшеклассников. 
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school students, manifesting, value , activity useful to society 
The given article deals with some requirements towards the upbringing of high 

school students. (Providing some mini courses, basis on the personal skills of teachers 
and the students). Some pedagogical conditions (consideration of the problem of 
globalization, sociо-psychological, moral and right conditions of the society) are 
analyzed. The article also touches upon some behavioral manifestation of high school 
students. 


