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Ես «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում եմ արդեն 15 
տարի: Մասնագիտությամբ դասվար եմ, հետո
համատեղեցի աշխատանքս. դարձա դասվար-
գրադարանավարի օգնական:

2016-ի սեպտեմբերից որպես երկարացված օրվա
կազմակերպիչ և կրթահամալիրի քոլեջի «Գրադարանային
գործ» բաժնի ուսանող՝ համատեղեցի աշխատանքս: 
Տեսական և գործնական աշխատանքը ինձ տրվում էր
միանգամից ու միաժամանակ՝ առանց ժամանակ
կորցնելու, ինչը, անշուշտ,  ինձ համար շատ կարևոր էր: 
Կամաց-կամաց ավելացան իմ մասնագիտական
հմտություններն ու կարողությունները, որոնք ինձ, իհարկե, 
օգնեցին նաև կրտսեր դպրոցում: Տարվա ընթացքում
սովորողների հետ բազմաթիվ ուսումնական նախագծեր եմ
իրականացրել, որոնք օգտակար էին սովորողներին, նրանց
հետ աշխատելն էլ՝ ինձ:  Հասկացա, որ ինձ դուր է գալիս
այս աշխատանքը: Դա նաև անմիջական կապ ունի իմ
մասնագիտական աշխատանքի հետ, որը միշտ սկսվող ու
երբեք չավարտվող աշխատանք է:



Մեր օրերում լսարանում տրված
գիտելիքները պետք է հնարավորինս
սերտ կապեր ունենան իրական կյանքի
հետ, ինչը որոշակի նախապայման է 
հիմնավոր ու լավ կրթության համար: 

Գրադարանների ամենամեծ
խնդիրներից մեկն այն է, թե այս ահռելի
տեղեկատվական դաշտում ինչպես
սովորել տեղեկատվությունից ճիշտ
օգտվել՝ մի շարք հմտություններ և 
կարողություններ ձեռք բերելով: 

Եվ այսպես. ինչպիսին պետք է լինի
ժամանակակից գրադարանը, որպեսզի
գոհացնի իր ընթերցողին: Քանի որ
ընթերցողներն այսօր այլ պահանջներ ունեն, 
գրադարանը պետք է լինի, ոչ թե «գրքերի
տեղ»,  այլ տեղեկություն ստանալու կենտրոն
և ծառայի ժամանակակից օգտատիրոջը: Իսկ
ո՞րն է այդ կենտրոնի դերը: Եթե մենք խոսում
ենք գրադարանային աշխատանքի մասին, 
ապա պետք է հիշենք, որ այն
անմիջականորեն կապված է ընթերցողների
հետ, ովքեր տարբեր մշակութային
նախասիրություններ ունեն: Քանի որ հիմա
գրքերի թվայնացման գործընթացը մեծ թափ
է ստացել, ընթերցողին պետք է ծանոթացնել
և սովորեցնել՝ ինչպես օգտվել թվային
գրքերից:

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ժամանակակից

գրադարանը



Նախագծային ուսուցում

Ուսումնական նախագիծը՝ 
ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական
կամ խաղային համատեղ գործունեության
տեսակ է սովորող-գործընկերների միջև, 
որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ և 
համաձայնեցված միջոցներ՝ ուղղված որևէ
խնդրի լուծմանը կամ որոշակի արդյունքի
ձևակերպմանը:

Նախագծային մեթոդն առավել արդյունավետ
է դառնում, երբ դուրս է դասարանային
պայմաններից, կազմակերպվում է ոչ
սովորական միջավայրում կամ ոչ
սովորական պայմաններում՝ բակում, այգում, 
դաշտում կամ տանիքում…

Այդպիսի միջավայրում ստացած գիտելիքը
կամ հմտությունը ավելի հիմանավոր է, 
տեսանելի սովորելու և կիրառելու համար:

Գրադարանավար-մանկավարժի դերը
կրտսեր դպրոցում

Ես այս պահին գրադարանավար-
մանկավարժ եմ: Ո՞րն է 
գրադարանավար-մանկավարժի դերը
դպրոցում: Մանկավարժը, շատ լավ
ծանոթ լինելով կրտսեր դպրոցի
սովորողների պահանջներին, նրանց
հետաքրքրություններին, տարիքային
առանձնահատկություններին, 
ամնալավը գիտի, թե ինչ է պետք 21-րդ 
դարի սովորողին, ով հստակ գիտի՝ ինչ
է ուզում, և ինչը կարող է շարժել իր
հետաքրքրությունը:

Ընթերցանությունը ուսուցման, 
անհատի զարգացման, 
ինքնակրթության հիմնական
միջոցներից մեկն է: 



«Շրջիկ գրադարան» նախագիծը կարդալու
այլընտրանք

«Շրջիկ գրադարանը» նախագիծ է, երբ գրքերն
իրենք են հյուր գնում ընթերցողին: «Շրջիկ
գրաքդարանը» իր ընթերցողին կարող է 
հասնել ոչ թե սովորականի պես, այլև՝ 
հեծանվով:

Նախագծի նպատակն է սովորողին ընթերցել
սովորեցնել, ընթերցելու կարողություն
զարգացնել, գիրքի հանդեպ հետաքրքրություն
առաջացնել: Գիտե՞ք, թե որն է գրադարանի և 
շրջիկ գրադարանի տարբերությունը:  
Սովորաբար, մերբեզ ինչ-որ գիրք է 
անհրաժեշտ լինում, գնում ենք գրադարան և 
վերցնում այն, իսկ շրջիկ գրադարանի
դեպքում գիրքն ինքն է մեզ հյուր գալիս և նոր
ու հետաքրքիր գիտելիքներ, 
տեղեկատվություն առաջարկում:

■ Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցում
նշված «Կարդում ենք Թումանյան» 
նախագծի շրջանակում, «Շրջիկ
գրադարանը»՝ ավագ դպրոցի սովորողներ՝ 
Նարեի և Շուշանի հետ այցելեց Արևմտյան
դպրոց, հյուր եղավ երկրորդ
դասարանցիներին:

Մեզ հետ վերցրել էինք Թումանյանի
հեքիաթների ընտրանին ու այլ գրքույկներ: 

http://books.mskh.am/%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%AB%D5%AF-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A8%D5%9D-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80/


«Շրջիկ գրադարանը» այս անգամ արդեն
Հարավային դպրոցում

■ «Շրջիկ գրադարանը» այս անգամ
արդեն Հարավային դպրոցի երրորդ
դասարանում էր՝ կրթության և 
գիտության նախարարությունից
նվեր ստացած գունազարդ
ատլասներով: Գրադարանից ինձ
հետ Հարավային դպրոց տարա:
Հետո հենց ատլասի վրա մի խաղ
հորինեցին, որը խաղում էին
շախմատի ֆիգուրների օգնությամբ: 
Իրար հարցեր էին տալիս, և ճիշտ
պատասխանի դեպքում շախմատի
ֆիգուրը մեկ քայլ առաջ էր
շարժվում:



Գրադարանավարը՝ 
հեքիաթասաց

■ Դասվարը իր դասարանում
ավարտում է նախագիծը, 
սովորողները, արդեն իրենց
«բաժին» նյութը սերտած, 
դասվարի հետ գալիս են
գրադարան: Այն
նախագիծը, որը
դաստիարակը կամ
դասվարը իրականացնում
են, անմիջականորեն
կապվում է նաև
գրադարանի ու
գրադարանավարի հետ:
Սովորողի խնդիրը այդ
ժամանակ գիրք կարդալը
չէ, այլ հետաքրքրությունը
գրքի նկատմամբ:

«Ընթերցողի հրճվանք» նախագիծը նախադպրոցական
տարիքի խմբերում

■ Սեպտեմբերին «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը
սկսել էր մի նոր նախագիծ «Ընթերցողի հրճվանք»-ը 
նախադպրոցական տարիքի խմբերում: Նախագծի
նպատակը երեխաների մեջ փոքր տարիքից
ընթերցանության հանդեպ սեր արթնացնելն է, գրքի
հետ ընկերանալը, հեքիաթների միջոցով բարություն, 
ընկերասիրություն, հաղորդակցման մշակույթ
սովորեցնելն ու դաստիարակելը: Սովորողին գրքի հետ
կապելու շատ լավ միջոց է հեքիաթ կարդալու
մշակույթը:

https://nordproc1.wordpress.com/2016/11/06/%E3%80%8A%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%E3%80%8B%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF/


■ «Ընթերցողի հրճվանքը» երրորդ
դասարանում:

Այս անգամ «Ընթերցողի հրճվանք»-ը ինձ
տարավ Հարավային դպրոց-պարտեզի՝ 
Տաթև Մելքոնյանի դասարան: Ձմեռային
ճամբարի նախագիծը սկսել էր Տաթև
Մելքոնյանը: Համագործակցային-
շարունակական նախագիծ ստացվեց, 
որովհետև ես այն շարունակեցի իմ
նախագծով՝ «Ընթերցողի հրճվանքով»: 

■ «Ընթերցողի հրճվանքը» չորրորդ
դասարանում: Ամեն մեկը պատմեց
իր կարդացած գրքի մասին այնպես, 
որ ովքեր դեռ չէին կարդացել այդ
գիրքը, հետաքրքրվեցին և որոշեցին
կարդալ: Յուրահատուկ «Գիրք-
գովազդ» ստացվեց:

«Ընթերցողի հրճվանքը» երկարացված
օրվա ճամբարային տարատարիք խմբում

■ Հարավային դպրոց-պարտեզի
երկարացված օրվա
ճամբարականների հետ մշակեցինք
ընթեցասրահի վնասված գրքերը:

https://nordproc1.wordpress.com/2017/01/24/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1/
https://nordproc1.wordpress.com/2017/01/22/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%A4/
https://nordproc1.wordpress.com/2017/01/24/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1/


«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծը Հարավային դպրոցի
նախակրթարանում

■ Ըստ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի
ուսումնական օրացույցի՝ ամեն տարի
սեպտեմբերին՝ Կոմիտասի ծննդյան օրվան
ընդառաջ, մեկնարկում է «Կոմիտասյան օրեր» 
նախագիծը: «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծը
հետաքրքիր և տպավորիչ էր Հարավային դպրոցի
նախակրթարանում՝ երրորդ դասարանի
սովորողների և  երգ ու պար դասավանդողի
պատրաստակամ աջակցությամբ: Այդ դասարանում
ես նաև երկարացված օրվա կազմակերպիչ եմ:

Բացօթյա ընթերցանություն կամ
ընթերցանության ֆլեշմոբ

■ Ընթերցանության ֆլեշմոբ

Հարավային դպրոցում

■ Հարավային դպրոցում 2

■ Բացօթյա ընտերցանություն
ճամբարականների հետ

■ Բացօթյա ընթերցանություն 
Արևմտյան դպրոցում

https://nordproc1.wordpress.com/2017/10/09/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D6%80/
https://nordproc1.wordpress.com/2018/03/23/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://nordproc1.wordpress.com/2017/11/13/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%BA/
https://nordproc1.wordpress.com/2017/06/15/%D5%A2%D5%A1%D6%81%D6%85%D5%A4%D5%B5%D5%A1-%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4/
https://nordproc1.wordpress.com/2017/06/17/4089/

