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ԴասարանիԴասարանիԴասարանիԴասարանի    ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    դերըդերըդերըդերը    
դադադադաստիարակչականստիարակչականստիարակչականստիարակչական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում        

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԻնաԻնաԻնաԻնա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... դաստիարակություն, դասղեկ, դասղեկի գործառույթ-
ներ, դասղեկի ժամ, դասարանի ախտորոշում (դիագնոստիկա), ազգային դաս-
տիարակություն, հայեցի դաստիարակություն, դասղեկին ներկայացվող պա-
հանջներ, ժամանակակից դասղեկ 

Դաստիարակությունը երկկողմանի գործընթաց է, իրականացվում է դաս-
տիարակի և սանի անմիջական համագործակցության դիալեկտիկական փոխ-
ներգործության ընթացքում: Այն նպատակաուղղված, պլանավորված, հատուկ 
արվեստով իրականացվող պրոֆեսիոնալ գործունեություն է, որն իրականացվում 
է հատուկ հիմնարկներում և հասարակական ինստիտուտներում [2, 8]:  

Երեխայի դաստիարակությունն իրականացվում է հիմնականում երեք մի-
ջավայրերում՝ ընտանիք, դպրոց, շրջապատ: Սրանցից իր կարևորությամբ և 
առաջնայնությամբ առանձնանում է դպրոցը, որտեղ երեխան անցկացնում է իր 
ժամանակի մեծ մասը: Այստեղ սովորողների դաստիարակության պատասխա-
նատվությունն ընկած է դպրոցի տնօրենի` ուսումնական աշխատանքների գծով 
տեղակալի, մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի, 
սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի, դասա-
րանի ղեկավարի (տարրական դպրոցում` դասվարի) վրա: Սակայն նրանցից սո-
վորողների հետ ամենաշատ և անմիջական շփվողն ու դաստիարակչական գործ-
ընթացի մասնակիցը դասղեկն է, իսկ տարրական դպրոցում` դասվարը:  

Ըստ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական հաստա-
տության օրինակելի կանոնադրության»՝ դասարանի ղեկավարը՝ 

1) դաստիարակչական աշխատանք է կատարում իր դասարանի սովորող-
ների շրջանում` սերտորեն համագործակցելով մյուս մանկավարժական 
աշխատողների հետ. 

2) նպաստում է դպրոցի և ընտանիքի մանկավարժական միասնական պա-
հանջների ապահովմանը սովորողների նկատմամբ. 

3) անհրաժեշտության դեպքում սովորողների համար կազմակերպում է 
ուսումնական oգնություն. 

4) իրականացնում է դասարանի համար սահմանված գործավարությունը, 
դպրոցի տնoրինությանը ներկայացնում սովորողների առաջադիմության, 
հաճախումների և վարքի մասին տեղեկատվություն. 

5) կազմակերպում է սովորողների առողջության ամրապնդմանն ու ֆիզի-
կական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, մրցույթներ, նպատա-
կային էքսկուրսիաներ, շրջագայություններ և այլ միջոցառումներ. 

6) դպրոցի մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում սովո-
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րողին կարգապահական տույժի ներկայացնելու հարցը. 
7) արգելում է սովորողների, ուսուցիչների և ծնողների այն նախաձեռնու-

թյունները, որոնք կարող են սովորողի առողջության, կյանքի համար 
վտանգ պարունակել, ինչպես նաև խաթարել ուսումնադաստիարակչա-
կան աշխատանքների իրականացումը [7]:  

Դաստիարակչական գործընթացում ամեն ինչ կարևոր է և ունի իր նշանա-
կությունը: Չի կարելի անտեսել և ոչ մի գործոն: Դաստիարակությունն ու ուսու-
ցումը միմյանց հետ կապված և միմյանց փոխադարձաբար լրացնող գործընթաց-
ներ են:  

Բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մտահոգության առարկան ազգային դաստիա-
րակությունն է [3, 117]: Դասղեկի և յուրաքանչյուր ուսուցչի աշխատանքը պետք է 
ուղղված լինի հայրենիքի, ազգային ավանդույթների, հայրենի բնության նկատ-
մամբ սիրո և հպարտության զգացմունքի ձևավորմանը:  

Ֆրանսիացի մանկավարժ Ս. Ֆրենեն գրել է. «Դաստիարակության հիմքում 
ընկած է անձի արժանապատվությունը: Ուսուցչի և աշակերտի փոխադարձ հար-
գանքը դպրոցի բարելավման գլխավոր պայմաններից մեկն է»:  

Խիստ ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ ազգային արժանապատվությունը 
համարելով ազգի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ Պ. Սևակը այն ներկա-
յացնում է՝ որպես ազգի քաղաքակրթվածության մասին շատ բան ասող չափորո-
շիչ, որը չի սահմանափակվում սոսկ ազգային շրջանակներով և իր բովանդակու-
թյամբ համամարդկային է: «Ես բաց ճակատով և լեցուն հպարտությամբ պիտի 
վկայեմ, որ ես հայ եմ՝ զավակը մի ժողովրդի, որ իրոք շատ բան է տվել աշխարհի 
քաղաքակրթությանը և տվածի մեջ էլ՝ ինձ համար ամենաթանկն ու ամենագեղե-
ցիկը իր այլասիրական ոգին է, որ եվրոպացիք ալտրուիզմ են կոչում, իսկ մեր 
երկրում գերադասելի է կոչել ինտերնացիոնալիզմ» [1, 18]:  

Սովորողների դաստիարակության պատասխանատու և դժվարին գործըն-
թացի իրականացման հիմնական օղակը իրենց մասնագիտությանը կատարյալ 
տիրապետող և գործի նվիրյալ ուսուցիչներն են: Իսկ այս գործում ավելի մեծ 
պարտականություն ունի դասարանի ղեկավարը, ում կարգավիճակը պիտի լուրջ 
փոփոխության ենթարկվի: ժամանակակից դասղեկի գործունեությունը պայմա-
նավորված է պետության, հասարակության, ծնողների կողմից դպրոցին ներկա-
յացվող ժամանակակից պահանջներով: 

Ժամանակակից դասղեկը կիրառում է դաստիարակչական աշխատանքնե-
րի ոչ միայն հայտնի ձևեր և մեթոդներ, այլև ընդգրկում է աշակերտական կոլեկ-
տիվի հետ աշխատելու նոր մեթոդներ, որոնք կարող են ծնվել՝ ելնելով սովորող-
ների տարիքային և անհատական առանձնահատկություններից: Աշխատանքի 
մեթոդներն ու ձևերը բազմաթիվ են, օրինակ՝ զրույց, բանավեճեր, դերային խա-
ղեր, ցերեկույթներ, մրցույթներ, արշավներ և էքսկուրսիաներ, գրական ունկն-
դրումներ, հասարակական աշխատանք և այլն: Դրանց մի մասը իրականացվում 
է դասղեկական ժամերի ընթացքում կամ արտադասարանային, արտադպրոցա-
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կան պարապմունքների ու միջոցառումների ժամանակ:  
Երեխային, որին մենք դաստիարակում ենք, Վ. Ա. Սուխոմլինսկին համեմա-

տում է մարմարի մեծ ժայռաբեկորի հետ, որին միաժամանակ մոտեցել են մի քա-
նի քանդակագործներ և նպատակ դրել կերտել մի քանդակագործական երկ, 
շնչավորել այն, նրա մեջ մարմնավորել մարդկային իդեալ: Ուսուցիչը ոչ միայն 
գիտելիքի կենդանի պահեստ է, որ կարողանում է մարդկության ինտելեկտուալ 
հարստությունները փոխանցել երիտասարդ սերնդին, նրա հոգում վառել հարցա-
սիրության, գիտելիքների նկատմամբ սիրո կրակը, այլև այն քանդակագործներից 
մեկն է, որը կերտում է ապագայի մարդուն: Իսկ դասղեկը այստեղ փորձառու, 
զգայուն, զգույշ ու համարձակ խմբավարն է [6, 3-5]:  

Դասղեկը պետք է լինի իմաստուն դաստիարակ, որը կարողանում է յուրա-
քանչյուր սովորողի մեջ տեսնել նրա անձի յուրահատկությունն ու անկրկնելիու-
թյունը, մանկավարժական ախտորոշման միջոցով պետք է խորությամբ ուսում-
նասիրի ամեն մի սովորողին՝ մղելով նրանց համագործակցության, հանդուրժո-
ղականության, ստեղծագործականության, քննադատական մտածողության 
խթանման, արժեհամակարգի ձևավորման:  

Դաստիարակչական աշխատանքները դասղեկը պետք է նախագծի սովո-
րողների հետ միասին, հաշվի առնի նրանց հետաքրքրությունները, հնարավորու-
թյունները, ցանկությունները, փոխհամագործակցի ծնողների հետ: Յուրաքանչ-
յուր դասղեկի գործունեության նպատակն է՝ ստեղծել պայմաններ սովորողների 
ինքնազարգացման և ինքնաիրացման, հասարակության մեջ նրա բարեհաջող ին-
տեգրման համար, ստեղծել միասնական համերաշխ կոլեկտիվ: Այսօր դժվարացել 
է այդ գործն այնքանով, որ դպրոցներում գնալով ավելանում է խոցելի երեխանե-
րի թիվը, որոնք հասարակության մեջ ներառման, ինտեգրման խնդիր ունեն: Այդ 
նուրբ գործի առյուծի բաժինը ևս ընկնում է դասղեկի ուսերին: Որպեսզի ճիշտ կա-
տարի իր գործը, նա պետք է անընդհատ կատարելագործվի, զբաղվի ինքնա-
կրթությամբ, համագործակցի այլ մասնագետների, աշակերտների և ծնողների 
հետ:  

Դասղեկի աշխատանքների կենտրոնում սովորողի անձի ձևավորումն է: 
Պետք է ընդունել ժամանակակից հասարակության մեջ նրա արժեքն ու անհրա-
ժեշտությունը, պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր երեխա պետք է ունենա իր տեղն 
ու դերն այս հասարակության մեջ:  

Դաստիարակչական գործունեության մեջ կարևոր է համարվում ուսուցման 
և դաստիարակության մեջ հաջողության հասնելը: Հաջողությունը ծնում է ակտիվ 
աշխատելու լրացուցիչ ցանկություն, սովորողի մոտ ձևավորվում է արժանա-
պատվություն: Սա ուսուցման, դպրոցի, գիտության և աշխատանքի նկատմամբ 
դրական վերաբերմունքի ձևավորման հաջողության գրավականն է: Բոլորս էլ լավ 
աշխատում ենք այն դեպքում, երբ զգում ենք հաջողության բերկրանքը, մեզ զգում 
ենք ավելի կարող և լի ենք դրական զգացմունքներով և հույզերով:  

Ժամանակակից հոգեբանությունը մարդու գործունեության հիմնական տե-



– 385 – 

սակներ է համարում խաղը, ուսումը, աշխատանքը: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր 
տարիքի բնորոշ է որոշակի տեսակ: Սովորողների բազմակողմանի դաստիարա-
կությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն կազմակեր-
պել նրանց գործունեությունը, այլ ոչ թե ստեղծել տարբեր միջոցառումների պարզ 
միագումար: Դաստիարակչական միջոցառումները լրացնում, ընդլայնում, միա-
հյուսում, որակապես նոր մակարդակի են բարձրացնում անձի գիտելիքները, 
ունակությունները, հմտությունները, դիրքորոշումը և այլ հատկանիշներ, որոնք 
ձևավորվել են գործունեության հիմնական տեսակների միջոցով:  

Քանի որ սովորողները զարգանում և ձևավորվում են գործունեության ըն-
թացքում, ապա մեր գլխավոր խնդիրն է լավագույն ձևով կազմակերպել գործու-
նեության այն տեսակները, որոնք տվյալ տարիքում արդյունավետ են զարգաց-
նում և ձևավորում սովորողի անձը [5, 136]:  

Երեխայի դաստիարակության համար մեծ նշանակություն ունեն արտադա-
սարանական աշխատանքները: Շատ երեխաների համար դրանք դպրոց գալու ևս 
մեկ առիթ են, որոնք վատ սովորող աշակերտին հնարավորություն են տալիս վե-
րագտնելու իրեն: Դասերից հետո դասարանի կյանքին մասնակցելը հնարավո-
րություն է տալիս երեխային բացահայտելու ինքն իրեն, իր վրայից հանելու ան-
պիտանելիության պիտակը և իր ուրույն տեղը գտնելու հասակակիցների կողքին: 
Այս ուղղությամբ դասղեկի աշխատանքում մի շատ կարևոր պահ կա. նա պետք է 
ազատ ընտրության իրավիճակներ ստեղծի, երբ երեխաներն իրենք են ընտրում 
արտադասարանական աշխատանքի ձևերը, որոնք կուզենային իրականացնել: 
Ինքնուրույնությունն ու նախաձեռնելու ունակությունը, պատասխանատվության 
զգացումն ու անկեղծությունը, ուրիշների հետ համագործակցելու կարողությունը 
այն հատկանիշներն են, որոնք դասղեկը պետք է զարգացնի իր սաների մեջ [4, 34]:  

Ցանկացած դաստիարակչական աշխատանք կատարելիս ուսուցիչը պետք է 
լինի իր աշակերտների խաղընկերն ու գործընկերը, իր օրինակով սովորեցնի 
ճիշտ հաղորդակցվել, համագործակցել:  

Արտադասարանական միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ դաս-
ղեկը պետք է հաշվի առնի դրանց ուսուցանող և դաստիարակչական նպատակ-
ները: Յուրաքանչյուր միջոցառում երեխաների մեջ պետք է ձևավորի հե-
տաքրքրություն դպրոցի և ուսումնասիրվող առարկաների նկատմամբ, արտացո-
լի տեսական գիտելիքների և գործնականում դրանց կիրառման կապը: Դասղեկի 
խնդիրն է նաև սովորողների գեղագիտական, բարոյական, էկոլոգիական, մտա-
վոր, աշխատանքային, ֆիզիկական դաստիարակությունը:  

Այս նպատակով կազմակերպում ենք համապատասխան թեմաներով 
զրույցներ, այցելություն պատկերասրահ, թատրոն, արշավներ բնության գիրկ, 
ծանոթացնում հայրենի բնության հրաշալիքներին, քննարկում, թե դրանք ինչ 
արժեք են ներկայացնում մեր երկրի համար և համաշխարհային մակարդակով: 
Որևէ տեղ այցելելիս հիշեցնում ենք, թե ինչ հայտնի մարդիկ են այդտեղ ծնվել 
կամ ստեղծագործել: Հաճախ կազմակերպում կամ մասնակցում ենք համայնքի 
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մաքրման աշխատանքներին՝ կարևորելով բոլորի մասնակցությունը:  
Դասղեկական ժամերին կիրառում եմ հետևյալ մեթոդները՝ «Հեղինակի 

աթոռ», «Անկյուններ», «Մտագրոհ», «Քարտեզագրում», ցածր դասարաններում՝ 
«Աքրոստիկոս», «Հնգյակ», կազմակերպում եմ նկարների ցուցահանդես կոնկրետ 
թեմաների շուրջ: Հանձնարարում եմ որևէ ստեղծագործություն կարդալ կամ որևէ 
ֆիլմ դիտել և կազմակերպում եմ գրքի կամ ֆիլմի քննարկում:  

Շփվելով սովորողների կոնկրետ խմբի հետ՝ կատարում եմ նրանց հետ 
տարվող աշխատանքների բազմակողմանի հետազոտություն, ախտորոշում, 
կանխատեսում, պլանավորում և իրականացում:  

Դասարանի ղեկավարը պետք է ունենա պետական և ազգային մտածողու-
թյուն, կայուն համոզմունքներ, կազմակերպչական ունակություններ, լավ տեղե-
կացված լինի երկրի սոցիալ-քաղաքական կյանքի և աշխարհում տեղի ունեցող 
իրադարձությունների մասին, ունենա բարձր բարոյական որակներ, լինի ազնիվ, 
արդարամիտ, նրբանկատ, համբերատար, տիրապետի մանկավարժական ար-
վեստի բոլոր միջոցներին, մանկավարժական վարպետությանն ու տակտին, ունե-
նա մանկավարժական ինտուիցիա։  

Այսպիսով, դասարանի ղեկավարի դերը շատ մեծ է, որովհետև հանդես է 
գալիս որպես դաստիարակության գործընթացի կարգավորող, դպրոց, ընտանիք, 
միջավայր համագործակցության կազմակերպիչ:  
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В статье представлена задача воспитания учащихся в общеобразовательной 
школе, функции классного руководителя, как ответственного звена в процессе вос-
питания, в соответствии с уставом школы. Обсуждаются человеческие и профес-
сиональные качества современного классного руководителя, какими принципами 
следует руководствоваться при организации внеклассных мероприятий, как он 
должен воспитать на своем примере. Представлена эффективность методов обу-
чения, их образовательное значение в проведении классных часов. Представлены 
типы и методы эффективной организации классных часов.  
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The article presents the task of educating pupils in a comprehensive school, the 
functions of a class teacher, as a responsible link in the process of education, in 
accordance with the school's charter. The human and professional signs of the modern 
class teacher are discussed. What principles should guide the organization of extra-
curricular activities, as it should educate in its example. The effectiveness of teaching 
methods, their educational significance in conducting class hours is presented. The types 
and methods of effective organization of class hours are presented. 

 
 
  


