Մանկավարժության ամբիոն
Ամբիոնի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղություններն
են.
1. Հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի առաջացման և զարգացման
պատմություն
2. Սովորողների

դաստիարակության

և

ուսուցման

կատարելագործման

հիմնահարցերը արդի ժամանակաշրջանում:
Գիտական և ուսումնամեթոդական կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
աշխատանքների ծրագրեր
հհ

Երկարաժամկետ ծրագիր

ժամկետներ

Գիտական հետազոտության ուղղվածություն «Զլմ-ների դերը
սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորման
գործընթացում»: Գիտական խմբի համակարգող՝
Ա.Հարությունյան, անդամներ` Ա.Հովհաննիսյան,
Ն.Ներկարարյան, Ա.Մկրտչյան,
Գիտական հետազոտության ուղղվածության ծրագիրը
1-ին փուլ
 տեսական նյութի ուսումնասիրություն
 հաղորդումների մոտիվացիան (ուսուցիչ)և ընտրությունը
(սովորող)
2-րդ փուլ
 հիմնախնդրի վերաբերյալ փորձարարական
ուսումնասիրություն (բացահայտող զրույց,
հարաբերություններ-աշակերտ-ուսուցիչ-ուսանող)
3-րդ փուլ
 մեթոդական խորհուրդներ հիմնախնդրի
արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ
արդյունքների ամփոփում (հոդված)
Գիտական հետազոտություն «Մանկավարժի
մասնագիտությունը որպես շրջանավարտ-գործատու
արդյունավետ համագործակցության պայման»
1-ին փուլ
 տեսական նյութի ուսումնասիրություն, շարադրում,
մանկավարժական կոմպետենցիաների վերլուծություն
2-րդ փուլ
 հիմնախնդրի վերաբերյալ փորձարարական
ուսումնասիրություն , արդյունքների ամփոփում
(հոդված)
կատարողներ՝ Ա.Հովհաննիսյան, Ա.Հարությունյան
«Հանրօգուտ աշխատանքի դերը ժամանակակից դեռահասի
բարոյական վարքագծի ձևավորման գործընթացում»
Մենագրություն, Լ. Հարոյան
1-ին փուլ
Տեսական նյութի ուսումնասիրում.

2017-2019

2017

2018

2019
2017-2018

2019

Աշխատանքային դաստիարակության տեսության զարգացումը
մանկավարժության մեջ (հոդված)
2-րդ փուլ
Տեսական նյութի ուսումնասիրում.
Ժամանակակից դեռահասների սոցիալականացման
առանձնահատկությունները(հոդված)
3-րդ փուլ
Տեսական նյութի շարադրում
Տարրական դասարանների ընթերցարանների դերը բարոյական
որակների դաստիարակության գործում
կատարողներ՝ Ա. Մակարյան, Լ. Բաղդասարյան
«Բարոյական որակների ձևավորման տեխնոլոգիան բուհում»
գիտական հոդված
կատարողներ՝ Ա. Մակարյան, Լ. Բաղդասարյան, Լ. Դանիելյան

2017

2018

2019
2017-2018

2018-2019

«Դաստիարակության նորարարական տեխնոլոգիաներ» գրքույկ
1-ին փուլ`
խորագրի շրջանակներում ուսանողների գիտահետազոտական
աշխատանքների համակարգում
2-րդ փուլ`
աշխատանքների խմբագրում, գրախոսում
3-րդ փուլ`
Տպագրում
կատարողներ՝ Լ. Հարոյան, Ա. Մակարյան, Լ. Բաղդասարյան, Լ.
Դանիելյան
ուսանողներ՝ Ինեսա Պապիկյան, Գայանե Քոչարյան,
Սվետլանա Պողոսյան, Ռիմա Ասրյան, Տաթևիկ Սահակյան,
Լիլիթ Խումարյան, Շուշան Քամալյան, Հասմիկ Գալստյան
Երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցման տեսական
հիմքերը և իրականացման մեխանիզմները
«Երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցման
ժամանակակից առանձնահատկություններն ընտանիքում և
մանկապարտեզում» (հոդված) Ք. Վիրաբյան

2018-2020

«Սոցիալապես բարձիթողի երեխաների նկատմամբ
անհատական մոտեցման առանձնահատկությունները»
(հոդված) Լ. Մարուքյան
«Սոցիալական
մանկավարժության
ներածություն»
ուսումնական ձեռնարկ
կատարողներ`Պ.Գևորգյան, Ս.Բեժանյան, Ա.Հովհաննիսյան,
Լ.Սարգսյան

2018

2018-2019

2018-2019թթ.
2-րդ կիս.

1-ին փուլ «Սոցիալական մանկավարժության ներածություն» 2017-18թ.
ուսումնական ձեռնարկի նյութերի հավաքում և կարգավորում
2-րդ կիս.
2-րդ փուլ «Սոցիալական մանկավարժության ներածություն» 2018-19թ.
ուսումնական ձեռնարկի տեսական նյութերի շարադրում
1-ին կիս
3-րդ փուլ «Սոցիալական մանկավարժության ներածություն» 2018-19թ.
ուսումնական ձեռնարկի վերջնական խմբագրում
2-րդ կիս.

«Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքի

մեթոդիկա»

ուսումնական ձեռնարկ
կատարողներ` Պ.Գևորգյան, Ս.Բեժանյան, Լ.Բաղդասարյան,
Ա.Հովհաննիսյան, Ա.Ասլանյան, Լ.Սարգսյան

2019-20թթ.
1-ին կիս 2020-21թթ.
2-րդ կիս.

1-ին փուլ «Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի
մեթոդիկա» ուսումնական ձեռնարկի թեմաների հավաքում և
կարգավորում

2019-20թթ.
1-ին կիս

2-րդ փուլ «Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի
մեթոդիկա»
ուսումնական ձեռնարկի տեսական նյութերի
շարադրում և գործնական վերլուծություններ

2019-20թթ.
2-րդ կիս.

3-րդ փուլ «Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի
մեթոդիկա» ուսումնական ձեռնարկի վերջնական խմբագրում

2020-21թթ.
1-ին կիս
2017թ.2021թթ.
հունվարհունիս

«Սոցիալական
մանկավարժության
ներածություն»
և
«Սոցիալական
մանկավարժի
աշխատանքի
մեթոդիկա»
ուսումնական
ձեռնարկներում
ներառված
թեմաներին
համապատասխան
գիտական
հոդվածների
նախապատրաստում և հրատարակում:
Պ.Գևորգյան, Ս.Բեժանյան, Լ.Բաղդասարյան, Ա.Հովհաննիսյան
«Սոցիալական
մանկավարժություն»
բառարանի հավաքում և կարգավորում:
Պ.Գևորգյան , Ս.Բեժանյան

մասնագիտական 2018թ.
Նոյեմբերդեկտեմբեր

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ՝

Պ. Հ. Գևորգյան

