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Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և 
հասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերին    

 ՄովսիՄովսիՄովսիՄովսիսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմե    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. նախագծային մեթոդ, հետազոտական և տեղեկատվա-
կան նախագծեր, հետազոտական կարողություն, համագործակցություն, իրազե-
կություն 

Ուսումնական նախագիծը ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական, 
համատեղ գործունեության կազմակերպման, ինտեգրված ուսուցման արժեքավոր 
միջոց է: Նախագծային գործունեության մեջ ինքնակրթության և ինքնազարգաց-
ման մեխանիզմը գործողության մեջ է դրվում ձևավորված գործուն ճանաչողա-
կան հետաքրքրությունների և անձի զարգացման մակարդակի միջև առկա հակա-
սությունների միջոցով [1,83: 2,64]: 

Ոչ մի ռազմավարություն աշակերտների ինքնակառավարման հմտություն-
ների զարգացման առումով այնքան արդյունավետ չէ, որքան նախագծային աշ-
խատանքը: 

 Այն օգնում է առարկայական նյութի յուրացումը դարձնել անհատական և 
իմաստալից, օգնում է աշակերտներին գտնել կոնկրետ խնդրի լուծումը, թույլ է 
տալիս սովորել և վարժվել որոշակի ընթացակարգերին և մեթոդներին [3,306: 
4,18]: 

«Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաների դասավանդման 
պրակտիկայում հաճախ եմ օգտագործում անհատական և խմբային գործունեու-
թյան տարբեր ձևեր, հատկապես հետազոտական և տեղեկատվական նախագծեր:  

Ստորև ներկայացված է նախագծային մեթոդով VIII և IX դասարաններում 
«Հասարակագիտություն» առարկայի ամփոփիչ գործնական աշխատանքների 
պլանավորման նմուշ-օրինակը: 

Ներկայացնենք նախագծային մեթոդով դասի պլանավորման նմուշ-օրինակ. 
Դասարան-IX 
Թեմա-Միգրացիա 
Դասարանը բաժանվում է երեք համագործակցային խմբերի: Խմբերից յու-

րաքանչյուրը ստանում է հանձնարարություն՝ բացահայտել և ուսումնասիրել 
միգրացիայի հիմնախնդիրը՝ օգտագործելով հիմնախնդրի բացահայտման 
հարցաթերթը: Հարցաթերթը պարունակում է հետևյալ հարցերը. 

1. Ի՞նչ նշանակություն, լրջություն ունի հիմնախնդիրը համայնքում: 
2. Ի՞նչ տարածվածություն ունի միգրացիան համայնքում: 
3. Գոյություն ունի՞ արդյոք հիմնախնդրին առնչվող օրենսդրություն կամ 

քաղաքականություն: 
4. Կա՞ն արդյոք խմբեր կամ կազմակերպություններ, որոնք հետաքրքրված 
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են հիմնախնդրի լուծմամբ: Ի՞նչ դիրքորոշում ունեն նրանք: 
5. Ինչպիսի՞ն է պաշտոնական և հասարակական վերաբերմունքը միգրա-

ցիայի հանդեպ: Կա՞ արդյոք վերաբերմունքի առումով որևէ փոփոխու-
թյուն վերջին տարիների ընթացքում: 

6.  Ի՞նչ քաղաքականություն են վարում իշխանության մարմինները: Որո՞նք 
են այդ քաղաքականության թերությունները, ինչպե՞ս կարելի է վերացնել 
այդ թերությունները: 

Խմբերը ուսուցչի օգնությամբ որոշում են՝ հիմնախնդրի ուսումնասիրման 
համար ում և որ պաշտոնական մարմիններին դիմեն: 

I խումբը որոշում է հանդիպել քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկա-
վարի հետ, II խումբը՝ դպրոցի տնօրենի հետ, իսկ III խումբը՝ Սախարովի անվան 
մարդու իրավունքների պաշտպանության տեղական գրասենյակի աշխատակցի 
հետ: 

Խմբերին տրվում է 1 շաբաթ ժամանակ: Նախագծի կոնկրետ վերջնաժամկե-
տը շատ կարևոր է: Մեկ շաբաթ հետո խմբերը ներկայացնում են իրենց կատարած 
աշխատանքը:  

Յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում և վերլուծում է իր հարցաթերթը, որից 
հետո մյուս խմբերը իրենց հետաքրքրող հարցերը ուղղում են նրանց:  

1-ին խումբը, որն այցելել էր քաղաքապետարան, ներկայացրեց հարցազրույ-
ցի արդյունքները: Ըստ քաղաքապետարանի աշխատակցի՝ միգրացիան շատ 
լուրջ հիմնախնդիր է Գավառ քաղաքում: Հիմնական պատճառը աշխատատեղերի 
բացակայությունն է, որի հետևանքով հիմնականում տղամարդիկ մեկնում են 
արտերկիր՝ սեզոնային աշխատանքի: Տարածված է նաև ներքին միգրացիան: 
Շատ ընտանիքներ Գավառից մեկնում են մայրաքաղաք՝ աշխատանք գտնելու հե-
ռանկարով: 

2-րդ խումբը հարցազրույցը անցկացրել էր դպրոցի տնօրենի հետ: Տնօրենը 
ներկայացրել էր միգրացիայի հիմնախնդիրը դպրոցին հարող համայնքում: Նրա 
խոսքով, դպրոցում սովորողների հայրերի 70 տոկոսը մեկնում է Ռուսաստանի 
Դաշնություն արտագնա աշխատանքի, որը շատ բացասական հետևանքներ է 
ունենում հատկապես երեխաների դաստիարակության վրա: 

 3-րդ խումբը հարցազրույցը անցկացրել էր Սախարովի անվան մարդու 
իրավունքների գրասենյակի աշխատակցի հետ: Ըստ նրա` ահագնացող է միգրա-
ցիայի հիմնախնդիրը մեր տարածաշրջանում: Բայց պետք է ասել, որ վերջին տա-
րիներին փոխվել է պաշտոնական և հասարակական վերաբերմունքը միգրացիա-
յի հանդեպ, իշխանությունները փորձում են վերահսկել միգրացիան տարածքում, 
աջակցության ծրագրեր են իրականացնում: Տեղական իշխանությունները ևս 
քայլեր են ձեռնարկում միգրացիան նվազեցնելու ուղղությամբ: 

Իրենց կատարած աշխատանքի համար խմբերը գնահատվում են հետևյալ 
ռուբրիկով. 
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Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի 
մասին իրամասին իրամասին իրամասին իրազեզեզեզե----

կուկուկուկությունըթյունըթյունըթյունը    

ՆպատաՆպատաՆպատաՆպատակակակակային յին յին յին 
ուղղվածուուղղվածուուղղվածուուղղվածու----

թյունըթյունըթյունըթյունը    

Հարցեր Հարցեր Հարցեր Հարցեր 
առաջադրեառաջադրեառաջադրեառաջադրելու լու լու լու 
կարողությունըկարողությունըկարողությունըկարողությունը    

ՏեղեկատվուՏեղեկատվուՏեղեկատվուՏեղեկատվու    
թյան թյան թյան թյան 

հետաքրքրաշարհետաքրքրաշարհետաքրքրաշարհետաքրքրաշար----
ժությունըժությունըժությունըժությունը    

Ներկայացված Ներկայացված Ներկայացված Ներկայացված 
նյութի նյութի նյութի նյութի 

տրամաբանատրամաբանատրամաբանատրամաբանա----
կան կապըկան կապըկան կապըկան կապը    

2մվ 2մվ 2մվ 2մվ 2մվ 

 
Դասի վերջում հարց ու պատասխանի միջոցով խմբերի հավաքած տեղե-

կատվությունը, տվյալների ներկայացումը, հարց ու պատասխանը թույլ տվեցին 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները.  

1. Նախագծային մեթոդը հնարավորություն տվեց «Միգրացիա» թեմայի յու-
րացումը դարձնել անհատական և իմաստալից:  

2. Նպաստեց յուրաքանչյուր մասնակցի ինքնագնահատականի բարձրաց-
մանը: 

Այսպիսով՝ նախագծային մեթոդը հնարավորություն տվեց «Միգրացիա» թե-
մայի յուրացումը դարձնել անհատական և իմաստալից, նպաստեց յուրաքանչյուր 
մասնակցի ինքնագնահատականի բարձրացմանը: 

«Հայոց պատմություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում նախագծային 
մեթոդի օգտագործումը ևս կարելի է արդյունավետ համարել: 

Այն կիրառվել է VII դասարանում «Բագրատունյաց թագավորության տնտե-
սությունը» թեմայի «Միջնադարյան քաղաքներ» ենթաթեման ուսուցանելիս:  

Ինչպես և առաջին դեպքում, դասարանը բաժանվում է երեք խմբի: Խմբերից 
յուրաքանչյուրը հանձնարարություն է ստանում 5 օրվա ընթացքում տարբեր աղբ-
յուրներից (համացանց, գիրք, այլ սկզբնաղբյուրներ) տեղեկություններ հավաքել 
այն քաղաքների մասին, որոնք մայրաքաղաք են դարձել Բագրատունիների օրոք: 

Այսպես՝ 
I խումբ - Դվինը՝ մայրաքաղաք 
II խումբ - Կարսը՝ մայրաքաղաք 
III խումբ - Անին՝ մայրաքաղաք 
Աշակերտներին առաջարկվել է տեղեկություններ հավաքել նշված մայրաքա-

ղաքների քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի, այն պայմանների 
մասին, որոնց բերումով նշված քաղաքները դարձան մայրաքաղաք, ներկայացնեն 
այդ մայրաքաղաքները բնութագրող տվյալներ և փաստեր: Առաջարկվեց կազմել 
միջնադարյան քաղաքների քարտեզներ՝ նշելով քաղաքների սահմանները: 

Հավաքված տվյալների համակարգման նպատակով ուսուցչի կողմից 
խորհուրդ տրվեց կազմել գրքույկներ: Աշակերտները գրքույկում ներկայացրել էին 
մայրաքաղաքների գտնվելու վայրը, կառուցվածքը, պատմաճարտարապետական 
նշանավոր կոթողները: 3-րդ խումբը գրքույկում նկարել էր Անիի Սուրբ Աստվա-
ծածին կաթողիկե եկեղեցին: 

 Խմբերը օգտվել էին հիմնականում համացանցից: Հանձնարարությունները 
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կատարելուց և ներկայացնելուց, միմյանց հարցեր ուղղելուց հետո սովորողներին 
բաժանվեցին անհատական գնահատման թերթիկներ, որոնք ներառում են 
հետևյալ կետերը. 

 
ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    չափանիշչափանիշչափանիշչափանիշ    ԳերազանցԳերազանցԳերազանցԳերազանց    ԼավԼավԼավԼավ    ԲավարարԲավարարԲավարարԲավարար    

Կատարե՞լ եմ արդյոք 
ներկայացված պահանջները 

   

Տեղավորվե՞լ եմ արդյոք 
աշխատանքի ինձ 
հատկացված ժամանակի մեջ 

   

Օգնե՞լ եմ արդյոք 
թիմակիցներիս 

   

Հաշվի առե՞լ եմ արդյոք 
թիմակիցներիս կարծիքը 

   

 
Արդյունքում նախագծային աշխատանքը հնարավորություն տվեց աշա-

կերտներին դրսևորել համագործակցություն, հետազոտական կարողություններ: 
Ընդգրկվելով ուսումնական նախագծում՝ նրանք սովորեցին հավաքել տարա-
բնույթ տեղակատվություն, վերլուծել և ներկայացնել այն: Այսպիսով, նախագծա-
յին ուսուցումը կարելի է դիտարկել որպես դիդակտիկ համակարգ, իսկ նախա-
գծային մեթոդը՝ որպես այդ համակարգի բաղադրիչ, որպես մանկավարժական 
տեխնոլոգիա, որը ներառում է ոչ միայն գիտելիքների ինտեգրումը, այլև գիտելիք-
ների կիրառումը, նորերի ձեռքբերումը: 
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В статье представлены преимущества проектного метода обучения, который 
делает процесс обучения более интересным и результативным. Метод позволяет 
осуществлять индивидуальную учебную деятельность и дает учащимся возмож-
ность проявить самостоятельность в вопросе планирования своей деятельности. 
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In the article the advantages of planning teaching method are represented, which 
support the process of education to be more interesting and effective. The method 
enables to individualize the teaching process and gives the student an opportunity in 
order to be independent to plan their activity. 

 


