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«Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամ



Այս գիրքն ու սում նա սի րում է ու սուց չի գոր ծու նա կու թյու նը 
(agency) և դրան հա րա կից տե սա կան դրույթ նե րը՝ ու սու ցիչ
նե րի՝ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ա զա տու թյունն ու ի նք նու րույն 
գոր ծե լու ու նա կու թյու նը խթա նե լու նպա տա կով: Ժո ղո վա ծուն 
հիմնված է ա րևմ տյան մտա ծող նե րի այն հե տա զո տու թյուն
նե րի ու տե սու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ն վիր ված են ու սու ցիչ նե
րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման  թե մային՝ 
մի ո լորտ, որ վեր ջին շր ջա նում հատ կա պես զգա լի նվա ճում նե
րի է հա սել Ա ՄՆ –ում: Ժո ղո վա ծուն նպա տակ ու նի օգ նել ու սու
ցիչ նե րին, նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի և դպ րոց
նե րի ղե կա վար նե րին, կա ռա վար ման խորհր դի ան դամ նե րին, 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ նե րին, կր թա կան հո գե
բան նե րին, լո գո պեդ նե րին, հա տուկ ման կա վարժ նե րին, հե տա
զո տող նե րին ու կր թու թյան քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րին՝ 
տե ղայ նաց ված լու ծում նե րի մի ջո ցով զար գաց նել ի րենց գոր
ծու նա կու թյունն ու դրա ար դյուն քում նաև՝ կր թու թյան ո րա կը: 
 
 Գիր քը ստեղծ վել է « Պա րա դիգ մա» կր թա կան հիմ նադ րա մի թի մի 
կող մից: 

 Սույն գիր քը ֆի նան սա վոր վել է Ա ՄՆ պետ քար տու ղա րու թյան 
Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի գրա սե նյա կի դրա մաշ նոր հի 
շր ջա նակ նե րում: Այս գր քում ար տա հայտ ված է հե ղի նա կի դիր
քո րո շու մը, ո րի հա մընկ նու մը Ա ՄՆ պետ քար տու ղա րու թյան դիր
քո րոշ ման հետ պար տա դիր չէ: 
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ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԱ ԿԱՆ ՊՐՈ ՖԵ ՍԻ Ո ՆԱ ԼԻԶՄ

 Երբ ու սու ցիչ նե րին հարց նում ե նք, թե ի նչ է նշա նա կում լի նել պրո ֆե

սիո նալ, նրանք սո վո րա բար նշում են եր կու բան՝ ի րենց կա տա րած աշ խա

տան քի ո րա կը և այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնց վրա այն հիմն ված է (Helsby, 

1995)։ Ու սու ցիչ նե րը հա ճախ դի տար կում են պրո ֆե սի ո նալ լի նե լը հան

րային ըն կալ ման տե սան կյու նից՝ ա րդյո՞ք հան րու թյունն ըն կա լում է նրանց 

ի բրև պրո ֆե սի ո նալ ներ։

 Հատ կան շա կան է, որ ու սուց չու թյու նը որ պես զբաղ մունք, ո րի նկատ

մամբ կի րա ռե լի է պրոֆեսիոնալություն (մասնագիտացվածություն) եզ

րույ թը, սկ սել է լայ նո րեն քն նարկ վել հատ կա պես 20–րդ դա րի վեր ջից։ 

 Դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու թյան մի ջազ գային հար ցու մը (OECD, 

2016) ու սուց չի պրո ֆե սի ո նա լիզ մը սահ մա նում է որ պես ե րեք բա ղադ րիչ

նե րի հա մա խումբ՝

 •  գի տե լիք, ո րն ան հրա ժեշտ է պրո ֆե սի ո նալ դա սա վանդ ման հա մար, 

 • ո րո շում կա յաց նե լու ըն դու նա կու թյուն (capacity), ո րն ան հրա ժեշտ է 

աշ խա տան քում գոր ծու նա կու թյան (agency) և կար ևոր դե րա կա տա

րում ու նե նա լու հա մար,

 •  գոր ծըն կե րային հա մայնք նե րին ան դա մակ ցու թյուն՝ որ պես տե ղե

կատ վու թյան փո խա նակ ման և փո խա դարձ ա ջակ ցու թյան հնա րա

վո րու թյուն, ո րն ան հրա ժեշտ է ու սուց ման հա մընդ հա նուր մա կար

դա կը բարձր պա հե լու հա մար։ 

Ո լոր տի հայտ նի հե տա զո տող նե րից Էն դի Հարգրիվզն ա ռա ջար կում է 

ուսուց չու թյան որ պես մաս նա գի տու թյան զար գաց ման հետ ևյալ փու լե րը՝ 

1. Նա խապ րո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջան, 

2. Ինք նա վար պրո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջան,

3.  Կո լե գի ալ պրո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջան,

4.  Հետպ րո ֆե սի ո նալ կամ հե տար դի ա կան շր ջան։
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  Ընդ հա նուր առ մամբ այս բա ժա նումն ա ռա վել ճշգր տո րեն վե րա բե 

րում է ան գլո ֆոն մշա կույթ նե րին, որ տեղ ու սուց չու թյու նը վե րած վել է հետա

զոտ ման ենթակա ո լոր տի։ 

 Նա խապ րո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջա նում (սկս վել է 20–րդ դա րասկզբից) 

ուսուց չու թյու նը կամ դա սա վան դումն ըն կալ վում էր որ պես պա հանջ ված, 

բայց տեխ նի կա պես ոչ բարդ զբաղ մունք։ Ըն դուն ված չէր քն նել ու սուց ման 

սկզ բունք ներն ու մե թոդ նե րը. դրանք մի ան շա նակ ըն կա լում ու նե ցող 

երևույթ ներ է ին։ Պարզ ա սած՝ ըն դուն ված չէր հարց նել որ քան ար դյու նա

վետ է որ ևէ մե թոդ, օ րի նակ՝ ե րե խային պատ ժե լը։ Մար դը կա րող էր դառ

նալ ու սու ցիչ՝ ա ռանց մաս նա գի տա կան հա տուկ կր թու թյան, և դա սա վան

դել սե փա կան փոր ձի ու սխալ նե րի մի ջո ցով։ Լավ ու սու ցի չը նա էր, ով 

պար զա պես նվիր ված էր իր աշ խա տան քին և շարժ վում էր ի րե նից ա վե լի 

փորձ ված նե րի խորհր դով։ Ը նդ հա նուր առ մամբ այս փու լում ու սուց չու թյու

նը սի րո ղա կան բնույթ ու ներ։ 

Ինք նա վար պրո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջա նը սկս վեց 1960 –ա կան նե րից։ 

Սպա ռա զի նու թյուն նե րի և տի ե զեր քի հա մար մր ցակ ցու թյու նը հս կա յա կան 

ներդ րում ներ բե րեց գի տու թյան ո լորտ և մե ծա պես կար ևո րեց կր թու թյու

նը։ Այս շր ջա նը հիմ նա կա նում ա ռանձ նա նում է ու սուց չու թյան՝ որ պես մաս

նա գի տու թյան, հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մամբ, ո րի նշան նե րից մե կը նաև 

աշ խա տա վար ձե րի հա մա տա րած բարձ րա ցումն էր, ման կա վար ժա կան 

կր թու թյան կար ևո րու մը և ու սու ցիչ նե րի՝ սե փա կան ու սում նա կան պլան նե

րի նկատ մամբ ի նք նա վա րու թյան թույ լատ րու մը դե մոկ րա տա կան ե րկր նե

րում։ Խորհր դային հա մա կար գում սա նաև նշա նա վոր վեց ու սուց չի մաս

նա գի տու թյան նկատ մամբ ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան կեն տո նաց մամբ՝ 

հիմ քում ու նե նա լով սո վե տա կան աշ խար հա յաց քային սյու նե րը՝ կրթ ված 

քա ղա քա ցի ներ և հա վա սա րու թյուն (Whitelaw and Lindquist, 1963). ու սուց չի 

աշ խա տանքն ա մե նա հե ղի նա կա վոր նե րից է ր։ Ու սու ցիչ նե րը հա մալ սա րա

նա կան կր թու թյու նից զատ վե րա պատ րաս տում նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ 

ու նե ին և բարձր աշ խա տա վարձ է ին ստա նում։ Հե տաքրք րա կան է, որ 

ուսուց չու թյու նը հատ կա պես կնոջ մաս նա գի տու թյուն էր հա մար վում և դի

տարկ վում էր որ պես նրա տն տե սա կան զո րաց ման ու հա վա սա րու թյան 

ա պա հով ման մի ջոց (Treffers, 1985)։ 
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1980 –ա կան նե րից սկ սած դե մոկ րա տա կան ե րկր նե րում ու սուց չա կան 

ան հա տա կան ի նք նա վա րու թյու նը սկ սեց չբա վա րա րել կր թա կան հա մա

կար գի գնա լով ա վե լի բար դա ցող բնույ թին։ Տեխ նո լո գի ա կան մր ցա վազ քը 

պա հան ջում էր ա վե լի հա մակց ված աշ խա տանք կր թա կան հա մա կար գում։ 

Սա էլ իր հեր թին հան գեց րեց կո լե գի ալ ի նք նա վա րու թյան ու հա մա գոր

ծակ ցային մո տե ցում նե րի։ Պարզ ա սած՝ ա ռան ձին ու սու ցիչ նե րի ի նք նա

վա րու թյան փո խա րեն ան հրա ժեշտ դար ձան հա մընդ հա նուր ստան դարտ

ներն ու մո տե ցում նե րը, ո րոնք թույլ կտային մարդ կային ո ղջ նե րու ժը գրե

թե նույ նա կան զար գաց ման տա նել։ Կր թա կան կա րիք նե րի բազ մա զա նու

թյու նը խթա նեց ու սուց չա կան պրո ֆե սի ո նա լիզ մի զար գա ցումն ու կա տա

րե լա գոր ծու մը՝ ա ռա ջա ցած մար տահ րա վեր նե րը հա մա տեղ ու ժե րով հաղ

թա հա րե լու հա մար։ Կո լե գի ալ պրո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջա նում դա սա վանդ

ման մո տե ցում նե րը և փոր ձա ռու թյու նե րը չէ ին կա րող հա մար վել զուտ 

տեխ նի կա կան հմ տու թյուն ներ։ Ու սու ցիչ նե րից պա հանջ վում էր լի նել ա վե լի 

նո րա րար և զար գաց նել ոչ մի այն ման կա վար ժա կան, այլև մի ջանձ նային 

հմ տու թյուն նե րը (Fullan & Hargreaves, 1996). ու սուց չի դե րը մե ծա ցավ՝ հան

գեց նե լով հա մա գոր ծակ ցային մշա կույ թի զար գաց մա նը և մաս նա գի տա

կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ փնտ րե լու ցան կու թյա նը 

(Hargreaves, 2000, Day, 1999)։

 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ու սուց չա կան պրո ֆե սի ո նա լիզ մի սահ մա նում նե րը 

ժա մա նա կի հետ վե րա ցարկ վե ցին ու սուց չու թյան վե րա բե րյալ ա վան դա

կան հիմ նա վո րում նե րից, սկ սե ցին ա վե լի մեծ կա խում ու նե նալ ու սուց չի 

ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րից ու ո րա կա վո րում նե րից, կամ այն հան գա

մանք նե րից, թե որ քան լավ է ու սու ցիչն ա նում իր աշ խա տան քը, որ քա նով 

է հա մա պա տաս խա նում իր ա ռջև դր ված բարձր պա հանջ նե րին ու չա փա

նիշ նե րին և ի նչ պի սի ար դյունք է ա պա հո վում։ 

Կր թու թյան ո լոր տում ակ տիվ փո փո խու թյուն ներն ու զար գա ցում նե րը 

մատ նան շում են ու սուց չի պրո ֆե սի ո նալու թյան և մաս նա գի տա կան զար

գաց ման նոր փու լը՝ հետպ րո ֆե սի ո նա լու թյան կամ հե տար դի ա կան 

շր ջա նը։ Այս փու լում ու սուց չի մաս նա գի տաց ման կար գա վի ճա կը հաս տա

տուն սահ մա նում չու նի, ի նչ պես նա խորդ շր ջան նե րում։ Այն լայ նո րեն 

քննարկ վում ու վի ճարկ վում է ո լոր տի բո լոր շա հա ռու նե րի կող մից։ Ը ստ 

Հարգ րիվ զի՝ այս փու լում ու սու ցիչ նե րից ա կն կալ վում է բա վա րա րել բո լոր 
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շա հա ռու նե րի ան հա տա կան շա հերն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը և ներգ րա

վել նրանց ո րո շում ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցում։ Այս պա հան ջը ու սու ցիչ

նե րից են թադ րում է ա ռա վել ճկուն լի նել սե փա կան աշ խա տան քում, հա

մադ րել կո լե գի ալ ի նք նա վա րու թյունն ան հա տա կան ի նք նա վա րու թյան հետ։ 

 Հետպ րո ֆե սի ո նա լու թյան կամ հե տար դի ա կան շր ջա նում թերևս գլ խա

վոր հարցն այն է, ա րդյոք մենք ա կա նա տես կլին ե՞նք նոր ար դյու նա վետ 

հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րի՝ դպ րոց նե րի, այլ կա ռույց նե րի և ու սու ցիչ նե րի 

շր ջա նում, ո րը կհան գեց նի ու սուց չի նե րի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու

թյան բարձ րաց մա նը, թա փան ցի կու թյա նը ու ի նք նա վա րու թյա նը, թե՞ ա կա

նա տես կլի նենք ու սուց չա կան մաս նա գի տու թյան ա պապ րո ֆե սի ո նա լաց

մա նը, որ պես ար դյունք ու սուց չի գեր ծան րա բեռն վա ծու թյան, նրա աշ խա

տան քի խիստ չա փում նե րի, ու սու ցիչ նե րի թվա քա նա կի պա կա սի և ա նընդ

հատ ա վե լա ցող պա հանջ նե րի (Hargreaves, 2000)։

 

Պ րո ֆե սի ո նա լու թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րը դի նա միկ բնույթ ունեն 

և կախ ված են թե՛ քա ղա քա կան, թե՛ պատ մա կան, թե՛ մշա կու թային հա մա

տեքտ սից։ Ո լոր տի հե ղի նա կա վոր տե սա բան Ֆելփ սի (Phelps, 2006) կար

ծի քով ու սու ցչի պրո ֆե սի ո նա լիզմն ի րա պես բա րե լավ վում է, ե րբ ու սուց չու

թյու նը փոխ կապ վում է հետ ևյալ ե րեք գա ղա փար նե րին. 

1. Պա տաս խա նատ վու թյուն առ սո վո րո ղի ուսումնառությանը։ Պարզ 

ա սած՝ հետ ևո ղա կան վե րա բեր մունք յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 

կրթա կան հա ջո ղու թյան նկատ մամբ։ 

2. Բա րե վար քու թյուն։ Այ սինքն՝ ե թե ա զն վու թյու նը խրա խուս վում է ա շա

կերտ նե րի շր ջա նում, ա պա այն պի տի իմ պե րա տիվ լի նի նաև ու սու

ցիչ նե րի հա մար։ Այն ուսուցիչը, որ այս կամ այն պատ ճա ռով սխալ է 

թույլ տվել կամ վս տահ չէ իր որ ևէ գի տե լի քի հար ցում, չպի տի վա խե

նա ըն դու նել դա և կա ռու ցո ղա կան հե տա գա վարք ցու ցա բե րել։

3.  Ռիսկ։ Այն ու սու ցիչ նե րը, ով քեր հակ ված են ռիս կի դի մե լու, չեն վա

խե նում դժ վար հար ցեր բարձ րաց նել կամ ոչ շա հե կան դիրք զբա

ղեց նել։ Սա են թադ րում է, որ, օ րի նակ, ու սու ցի չը կբարձ րաց նի այն

պի սի խնդ րա հա րույց հար ցեր, ի նչ պի սին ե ն՝ «ինչ պե՞ս կա րող է մեր 

դպ րո ցը ա վե լի ար դյու նա վետ կեր պով ու ար դա րա ցի ո րեն գնա հա

տել ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը», «ին չո՞ւ ե նք մենք շա րու նա

կում ա նել այն, ի նչ ա կն հայ տո րեն ար դյունք չի տա լիս» և այլն։
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 ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ԵՎ Ի ՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ու սուց չու թյան որ պես մաս նա գի տու թյան զար գաց ման բո լոր շրջան նե

րում, բա ցի նա խապ րո ֆե սի ո նա լու թյան շրջանից, ը ստ Հարգ րիվ զի, ուսուց

չի գոր ծու նա կու թյու նը և ի նք նա վա րու թյու նը պրո ֆե սի ո նա լու թյան ա ռանց

քային բա ղա դիչ ներն է ին։ Ու սուց չի գոր ծու նա կու թյան տար բեր սահ մա

նում ներ կան, սա կայն դրանք բո լո րը կա րե լի է հա մախմ բել մեկ ը նդ հա նուր 

հիմ նա կան մտ քի շուրջ՝ ո րո շում կա յաց նե լու ըն դու նա կու թյուն, ո րը միտ

ված է ա շա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան բա րե լավ մա նը։ (Biesta et al., 2015; 

Goodson, 2003; Pyhalto, Pietarinen, & Soini, 2012): Ու սուց չի գոր ծու նա կու թյու

նը և ի նք նա վա րու թյու նը կար ևոր են մաս նա վո րա պես ո րո շում ներ կա յաց

նե լու, նո րա րար մո տե ցում ներ ներդ նե լու, գոր ծըն կեր նե րի հետ փոր ձի փո

խա նակ ման հա մա տեքս տում (Hargreaves, 2000, Errs, 2018). 

Ու սուց չի պրո ֆե սի ա նա լու թյան հե տար դի ա կան, այ սինքն՝ ներ կա փու

լում նկատ վում է ու սուց չի գոր ծու նա կու թյան և ի նք նա վա րու թյան ան կում։ 

Դրա պա տճառ նե րը բազ մա թիվ են. մե ծա ցել է դպ րոց նե րի հաշ վետ վո

ղա կա նու թյու նը, ա վե լա ցել են ու սու ցիչ նե րի նկատ մամբ պա հանջ նե րը և 

բո լոր շա հա ռու նե րի կա րիք նե րը բա վա րա րե լու պա հանջ նե րը, հս տակ 

սահ ման ված ծրագ րե րին հետ ևե լու պա հանջ նե րը, ներ մուծ վել են ու սուց չի 

ա շա խա տան քը գնա հա տե լու տար բեր, հա ճախ խիստ ար հես տա կան մե

խա նիզմ ներ։ Այս փո փո խու թյուն նե րը հան գեց րել են ու սուց չի ի նք նա վա

րու թյան նվա զեց մա նը, ին չը հատ կա պես ա րևմ տյան աշ խար հում ա մե

նաքն նարկ վող խն դիր նե րից մեկն է (Sahlberg, 2011)։ Այս ա մե նին զու գա

հեռ մե ծա պես տու ժել է ու սուց չի աշ խա տան քի հե ղի նա կու թյու նը, ի նչն էլ 

իր հեր թին բե րել է ո րա կյալ մաս նա գետ նե րին ո լորտ ներգ րա վե լու և ո լոր

տում պա հե լու դժ վա րու թյուն նե րին (OECD, 2005, հղ ված՝ Erss, 2018)։ Ո րա

կյալ մաս նա գետ նե րին ա վե լի ցածր ո րա կով մաս նա գետ նե րով փո խա րի

նելն էլ հան գեց րել է ու սուց չի մաս նա գի տու թյան դեպ րո ֆե սի ո նա լի զա

ցիայի (Biesta, 2010)։ 
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Ու սուց չի ի նք նա վա րու թյու նը պայ մա նա վո րող կար ևոր գո րոծն ներ են 

ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը, ի նք նաուղ ղորդ ված ու սու ցու մը (self–directed 

learning), ե րբ ու սու ցիչն ի նքն է ը նտ րում, թե իր մաս նա գի տա կան զար գաց

ման հա մար ի նչ սովորի, և ցկյանս մաս նա գի տա կան այն պի սի զար գա ցու

մը, ո րի նպա տա կը վեր լու ծող մաս նա գետ դառ նալն է։ 

 

Ընդ հա նուր ի նք նա վա րու թյու նը վե րա բե րում է ներ դա սա րա նային ի րա

վի ճակ նե րի կամ ար տա դա սա րա նային գոր ծու նե ու թյան մա սին կա յաց վող 

ո րո շում նե րին, ի սկ ու սում նա կան պլա նի ի նք նա վա րու թյու նը վե րա բե րում է 

ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, նյու թե րի, մե թոդ նե րի, դրանց հեր թա

կա նու թյան կի րառ ման ը նտ րու թյա նը։ Ի նք նա վա րու թյան այս եր կու տի պե

րը կա րող են նաև կոչ վել կազ մա կերպ չա կան ու ման կա վար ժա կան 

(Friedman, 1999, էջ 61, Erss, 2018), որ տեղ ման կա վար ժա կա նը կա րող է ըն

դար ձակ վել մինչև ա շա կերտ նե րի ու նրանց ծնող նե րի հետ հա րա բե րու

թյուն նե րի կա ռա վա րում, մաս նակ ցու թյուն դպ րո ցա կան քա ղա քա կա նու

թյան ձևա վոր մա նը և այլն։

 Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը (Erss, 2018) ցույց են տա լիս, որ 

ու սուց չի ի նք նա վա րու թյու նը մի գա ղա փար է, որ խս տո րեն կախ ված է այն 

մի ջա վայ րի հա մա կար գային, մշա կու թային ու պատ մա կան հա մա տեքս

տից, որ տեղ ու սու ցիչն աշ խա տում է։ Ու սու ցիչ նե րի զգա ցո ղու թյուն ներն ու 

ըն կա լում ներն էլ սե փա կան ի նք նա վա րու թյան վե րա բե րյալ ե րկ րից եր կիր 

տար բեր վում ե ն։ Ան սահ մա նա փակ ի նք նա վա րու թյու նը նաև իր բա ցա սա

կան կող մերն ու նի, և կր կին ե րկ րից եր կիր ու սու ցիչ նե րը ի նք նա վա րու թյան 

տար բեր « չա փա բա ժին ներ» են նա խընտ րում։ Սա կայն հիմ նա կա նում ը նդ

հան րա կան է այն հան գա ման քը, որ ու սու ցիչ նե րը կար ևո րում են ի նք նա

վա րու թյու նը հատ կա պես ի նք նո րոշ ման տե սան կյու նից՝ որ պես գոր ծո ղու

թյուն նե րի կա տա ման ներ քին մո տի վա ցի ա։

 Գոր ծու նա կու թյուն. ըն կա լում ներ և բա ղադ րիչ ներ

Կր թա կան ռե ֆորմ նե րի ի րա կա նաց ման հա մա տեքս տում ակ տի վո րեն 

դի տարկ վում է ու սուց չի գոր ծու նա կու թյան բա ղադ րի չը՝ որ պես այդ ռե

ֆորմ նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցի։ Սա կար ևոր մի տում է, քա նի որ ու սուց

չի գոր ծու նա կու թյան բարձ րա ցու մը սեր տո րեն կապ վում է նաև պրո ֆե

սիո  նա լու թյան ա ճի հետ (Biesta, 2010)։ 
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 Գոր ծու նա կու թյու նը որ պես այդ պի սին շատ ա վե լի քն նարկ ված գա ղա

փար է, քան դրա մաս հան դի սա ցող «ու սուց չի գոր ծու նա կու թյու նը»։ Ը ստ 

ո րոշ հե տա զո տող նե րի՝ գոր ծու նա կու թյունն այն պի սի բան չէ, որ կա րե լի է 

ու նե նալ կամ չու նե նալ (Biesta & Tedder 2007, Erss, 2018), այլ մի բան է, ո րին 

կա րե լի է հաս նել ո րո շա կի պայ ման նե րում՝ մի ջա վայ րային, սո ցի ա լա կան և 

ան ձնային։ Գոր ծու նա կու թյու նը հնա րա վոր է զար գաց նել ան հա տա կան 

ջան քե րի, հա սա նե լի ռե սուրս նե րի ու կա ռուց ված քային գոր ծոն նե րի փո

խազ դե ցու թյան մի ջո ցով, քա նի որ դրանք միշտ յու րա հա տուկ կեր պով են 

դա սա վոր վում։ Գոր ծու նա կու թյան հաս նե լու կա րո ղու թյու նը կախ ված է նաև 

ան ցյա լից սո վո րե լու ու ան ցյա լի ի րա դար ձու թյուն նե րը ա պա գային կա պե

լու հնա րա վո րու թյու նից։

 

Ու սուց չի հա մար գոր ծու նա կու թյան կի րա ռու մը են թադ րում է նաև մաս

նակ ցու թյուն և դե րա կա տա րում հա մայն քի կազ մա կերպ չա կան հար ցե րին։ 

Ը ստ այդ ըն կալ ման՝ գոր ծու նա կու թյու նը մի բան է, որ ու սու ցիչ ներն ա նում 

են, այլ ոչ թե ու նեն, այդ պատ ճա ռով է, որ օգ տա գործ վում է գոր ծու նա կու

թյուն կի րա ռել (enact agency) բա ռա կա պակ ցու թյու նը։

 

Ա վե լին՝ ու սուց չի գոր ծու նա կու թյու նը նրա ի նք նու րույն ու պա տաս խա

նա տու կեր պով սո վո րե լու մի տումն է՝ հա նուն ա շա կերտ նե րի ու սում նա ռու

թյան բա րե լավ ման։ Այս կե տով ևս գոր ծու նա կու թյու նը կապ վում է պրո ֆե

սի ո նա լու թյան հետ։ Պարզ ա սած՝ գոր ծու նա կու թյու նը պրո ֆե սի ո նալ ճա

նա պար հով գնա լու ներ քին ցան կու թյունն է և դրան ո ւղղ ված գոր ծո ղու

թյուն նե րը։ 
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ՈՒ ՍՈՒ ՑԻ ՉԸ ՈՐ ՊԵՍ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՂ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ

 Ու սուց չու թյու նը շատ բարդ մաս նա գի տությ ուն է, ո րը պա հան ջում է շա

րու նա կա կան վեր լու ծու թյուն։ Վեր լու ծու թյու նը մտա ծո ղու թյան տե սակ է, 

ո րն օգ նում է գի տակց ված ո րո շում ներ կա յաց նել՝ օգ տա գոր ծե լով առ կա 

տե ղե կու թյուն նե րը։ Վեր լու ծելն օգ նում է ու սու ցիչ նե րին սո վո րել՝ ի նչ և ի նչ

պես դա սա վան դել։ 

«Ուսուցչությունը՝ որ պես վեր լու ծա կան պրակ տի կա նե րա ռում է սե փա

կան հա մոզ մունք ներն ու ար ժեք նե րը մաս նա գի տա կան է ու թյա նը մի ա ձու

լե լու եր ևույ թը։ Քա նի դեռ ու սու ցիչ նե րը չեն զար գաց րել ի րենց քն նա դա

տա կան վեր լու ծու թյան հմ տու թյուն նե րը, նրանք մնա լու են չքնն ված դա տո

ղու թյուն նե րի, մեկ նա բա նու թյուն նե րի, են թադ րու թյուն նե րի ու սպա սում նե

րի թա կար դում» (Larrivee, 2000, էջ 293, հղ ված՝ Finlay, 2008)։ Վեր լու ծող ու

սու ցիչ դառ նա լը են թադ րում է ա ռե րես վել մարդ կային բնու թյան, պո տեն

ցի ա լի, ու սում նա ռու թյան խո րա պես ար մա տա վոր ված հա մոզ մունք նե րի 

հետ։ Վեր լու ծող ու սու ցի չը մար տահ րա վեր է նե տում առ կա են թադ րու թյուն

նե րին ու շա րու նա կա բար հար ցա կա նի տակ է դնում առ կա փոր ձա ռու

թյուն նե րը՝ ա նընդ հատ դրանք նոր տե սան կյու նից դի տար կե լով։ Սա կայն 

վեր լու ծու թյունն ա ռանց նպա տակ նե րի սահ ման ման ա նի մաստ է։ Այն 

ուսուց ման և ու սում նա ռու թյան կար ևո րա գույն տար րե րից է։ Ու սու ցիչ ներն 

ակ տի վո րեն սո վո րում են այն փոր ձա ռու թյուն նե րից, ո րոնք վեր լու ծու թյան 

տար րեր են պա րու նա կում (Ferraro, 2000)։

 Վեր լու ծող ու սու ցիչ դառ նա լու գոր ծըն թա ցը պարզ գոր ծըն թաց չէ, այն 

գի տակց ված բա ցա հայտ ման գոր ծըն թաց է։ Թե պետ հնա րա վոր չէ քայլ 

առ քայլ մատ նան շել ի նչ պես դառ նալ վեր լու ծող, սա կայն ո լոր տի հե տա

զո տող Լա րի վի ի (1999) կող մից ա ռանձ նաց վել են ե րեք հիմ նա կան փոր

ձա ռու թյուն ներ. 1. Ժա մա նակ հատ կաց նել ի նք նա վեր լու ծու թյան հա մար, 

2. Դառ նալ շա րու նա կա բար խն դիր ներ լու ծող, 3. Հար ցա կա նի դնել ստա

տուս քվոն։ 
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Ժա մա նակ հատ կաց նել ի նք նա վեր լու ծու թյա նը
 Պար բե րա բար վե լու ծա կան պրակ տի կա ու նե նա լը են թադ րում է դրա 

ին տեգ րու մը ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան մեջ։ Օ րի նակ՝ ու սուց չի նո թա տետ

րը կամ օ րա գի րը օգ տա կար գոր ծիք է, ո րի մեջ կա րե լի է ա մեն դա սից հե

տո նշում ներ կա տա րել այն մա սին, թե ին չը լավ ստաց վեց, ին չը կա րե լի է 

այլ կերպ ա նել հա ջորդ ան գամ, ին չը չաշ խա տեց, ին չու և այլն (Eochaidh, 

2018, Larrivee, 2000)։

 Դառ նալ խն դիր ներ լու ծող
 Նոր պատ կե րա ցում նե րը, ը մբռ նում նե րը և հե ռան կար նե րը բե րում են 

նախ կին ո րո շում նե րի վե րագ նա հատ ման և վերադիտարկման: Ան ցյա լից 

սո վո րե լուն զու գըն թաց հնա րա վոր է « ծաղ կել» ներ կա յում։ Դա սա վանդ ման 

ըն թաց քում շատ բա ներ հնա րա վոր չէ կան խո րո շել, բայց և միև նույն ժա

մա նակ շատ բան հնա րա վոր է կա ռա վա րել՝ շա րու նա կա կան վեր լու ծու

թյան և խն դիր նե րին լու ծում ներ գտ նե լու շնոր հիվ։ Օ րի նակ՝ կա րե լի է կի

րա ռել դա սի ա վար տին տր վող ել քի տոմ սեր, ո րոնց նպա տակն է գնա հա

տել դա սը և հե տա դարձ կապ տրա մադ րել, և ո րոնք կնե րա ռեն եր կու –ե րեք 

այն պի սի հար ցեր, ի նչ պի սին ե ն. «Ն շեք եր կու բան, որ սո վո րե ցիք այ սօր վա 

դա սից», «Ինչ պե՞ս կա րող է ու սու ցի չը բա րե լա վել այս թե մայի իր մա տուց

ման ձևը», և այլն։ Ա ռանց քայինն այս տեղ ա շա կերտ նե րի հետ մշ տա կան 

հե տա դարձ կա պի պահ պա նումն է, ո րը, ի հար կե, կա րող է ցան կա ցած այլ 

ձև ըն դու նել՝ ը ստ ու սուց չի կամ ա շա կերտ նե րի նա խընտ րու թյուն նե րի։ Մեկ 

այլ օ րի նա կով կա րե լի է կազ մա կեր պել ա շա կերտ նե րի հետ պար բե րա կան 

հե տա դարձ կա պի տրա մադ րու մը և ստա ցու մը, տր ված ա ռա ջադ րանք նե

րի՝ ա շա կերտ նե րի կող մից գնա հա տու մը ու վեր լու ծու մը։ Սա լավ հնա րա

վո րու թյուն է հա մա տեղ դուրս բեր ված խն դիր նե րը շա րու նա կա բար լու ծե

լու և նոր բա ցա հայ տում ներ ա նե լու։ 

Հար ցա կա նի տակ դնել ստա տուս քվոն 
Երբ ու սու ցիչ նե րը հար ցա կա նի տակ են դնում ստա տուս քվոն և հա մընդ

հա նուր ըն դուն ված հա մոզ մունք նե րը, նրանք բաց են այն են թադ րու թյուն նե

րի ու սում նա սի րու թյան հա մար, ո րոնք ըն կած են դա սա րա նային փոր ձա ռու

թյան հիմ քում: Օ րի նակ՝ կա րե լի է ժա մա նակ առ ժա մա նակ գոր ծըն կեր նե րին 

հրա վի րել ոչ պաշ տո նա կան դա սալ սում նե րի, հե տո դա սա վանդ ման բա րե

լավ ման վե րա բե րյալ կա ռու ցո ղա կան քն նար կում ներ ու նե նալ։ Կամ ա շա
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կերտ նե րին ներգ րա վել դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում, ին չը թույլ կտա տես

նել, թե որ մե թոդ ներ ներն են նրանց կող մից ա մե նա ցան կա լի կամ սիր ված։  

Այս փոր ձա ռու թյուն նե րը նպաս տում են ու սու ցիչ նե րի մոտ կար ևոր 

հմտու թյուն նե րի զարգացմանը՝ կապ ված թե՛ մաս նա գի տա կան և թե՛ ան ձ

նա  կան ո րակ նե րի հետ։ 

Դե պի վեր լու ծա կա նու թյուն տա նող ճա նա պար հը սկս վում է ի մա ցա ծը 

կա ռու ցո ղա կա նո րեն կաս կա ծի տակ առ նե լու, ճշգր տե լու ու վե րաի մաս

տա վո րե լու գոր ծըն թաց նե րից, ո րոնց ար դյունք նե րը կա րող են է ա կա նո

րեն տար բեր լի նել դպ րո ցից դպ րոց և ա շա կեր տից ա շա կերտ։ Ա նհ րա

ժեշտ է զգոն լի նել փոփոխվող աշ խար հի պա հանջ նե րի ու ա շա կերտ նե րի 

ան հա տա կան և ի րա րից տար բեր կա րիք նե րի նկատ մամբ։ Կար ևոր է, որ 

կր թա կան հա մա կար գե րը քա ջա լե րեն ու սու ցիչ նե րին և նրանց հա մար 

հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծեն զար գաց նե լու սե փա կան վեր լու ծա կան պրակ

տի կան՝ մտա ծե լով այն մա սին, թե ի նչ են ի րենք ա նում են, ան դրա դարձ 

կա տա րե լով նրան, թե ին չը կա րող են քն նար կել ի րենց գոր ծըն կեր նե րի 

հետ, ի նչ պես նաև բա ցա հայ տե լով ու սում նա ռու թյան սե փա կան կա րիք

նե րը (Pollard, 2005)։ 

Ի րա կա նում ու սուց չի ոչ մի օ րը չի ան ցնում ա ռանց տեխ նի կա կան մա

կար դա կում կա տար վող վեր լուծ ման, սա կայն վեր լու ծու թյուն նե րը դառ նում 

են քն նա դա տա կան, ե րբ մենք սկ սում ե նք դրանք դի տար կել սո ցի ալ– քա

ղա քա կան հա մա տեքս տե րում, ին չը ձևա վոր վում է դա սա սե նյա կից դուրս՝ 

գոր ծող ու ժե րի ու հա մա կար գե րի կող մից։ Վեր լու ծու թյուն կա տա րե լը նե

րա ռում է համոզմունքների, են թադ րու թյուն նե րի ար մա տա կան բա ցա

հայտ ման գոր ծըն թաց՝ տե սա նե լի դարձ նե լով մեր բա ցե րը։ 
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ՈՒ ՍՈՒ ՑԻ ՉԸ ՈՐ ՊԵՍ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՂ

 Հե տա զո տող ու սու ցի չը մշ տա պես ու սում նա սի րում է սե փա կան փոր

ձա ռու թյու նը՝ նոր դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու թյան վե րա բե րյալ ե ղած 

նյու թե րը դի տար կե լու, նոր տե ղե կու թյուն հա վա քագ րե լու, այն վեր լու ծե լու և 

դրա հի ման վրա առ կա բա ցե րը շտ կե լու հա մար։ Հե տա զո տող ու սու ցիչ լի

նե լը են թադ րում է ու նե նալ վեր լու ծա կան պրակ տի կա, փոր ձար կել, գնա

հա տել, շտ կել, այ սինքն՝ ռիս կի գնալ։ Ռիս կի գնալն իր հեր թին բա րե լա վում 

է ու սուց չի պրո ֆե սի ո նա լու թյան մա կար դա կը։ 

 Հե տա զո տող ու սու ցի չը դի տող–զն նողն է։  Դիտ ման–զնն ման նպա տա կը 

կա րող է ոչ այն քան նոր գի տե լիք ու տե ղե կու թյուն ստա նա լը լի նել, որ քան 

ե ղա ծը վե րաքն նել, դի տար կել, թե ի նչ պես է որ ևէ մո տե ցում «աշ խա տում» 

ի րա կան դա սա սե նյա կում (Berthoff, 1981, էջ 31, Bissex, 1986 )։ Սա, ի հար կե, ոչ 

մի կերպ չի կա րե լի հաս կա նալ որ պես հե տա զո տա կան սահ մա նա փա կում, 

մի այն՝ որ պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն։ Պարզ ա սած՝ հե տա զո տող ու սուց չի 

պա րա գա յում ա ռաջ նա հերթ է ոչ թե հետազոտությունն ի բրև նպա տակ, այլ 

ի բրև մի ջոց՝ հաս կա նա լու, թե կր թա կան գոր ծըն թացն ի նչ պես կա րե լի է բա

րե լա վել։ Այդ ըն թաց քում հնա րա վոր է, որ ու սու ցի չը հան գի կր թա կան գոր

ծըն թաց նե րում ա ռկա ա մե նաըն դուն ված պն դում նե րի հերք մա նը։ 

 Հե տա զո տող ու սու ցի չը հար ցեր տվողն է ։ «Ին չո՞ւ սո վո րո ղը չի ցանկա

նում կարդալ», «Ին չո՞ւ են ո մանք լավ վեր լու ծում, ու րիշ նե րը՝ ոչ այն քան», 

«Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ո րոշ ա շա կերտ նե րի՝ վեր ջին նս տա րան նե րին 

նս տե լու ցան կու թյու նը», և այլն։ Ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րում առ կա 

այն խն դիր նե րը, որ ու սու ցի չը տես նում է, դառ նում են ու սում նա սիր ման 

ա ռար կա ներ։ Սրանք հար ցեր են, ո րոն ցով սկսում է հե տա զո տու թյու նը, և 

ո րոնք օգ նում են նաև քն նա դա տա բար չմո տե նալ ա շա կերտ նե րի դրս ևո

րած այս կամ այն վար քաձ ևին, չմե ղադ րել նրանց քիչ կար դա լու հա մար, 

այլ փնտ րել խնդ րի պատ ճառ նե րը։ Այս ի մաս տով հար ցե րը կա րող են 

նաև ա պա գա յա մետ բնույ թի լի նել։ Օ րի նակ՝ «Ինչ պե՞ս կփոխ վի Ա խն դի

րը, ե թե ես Բ ճա նա պար հով մո տե նամ դրան»։
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 Հե տա զո տող –ու սու ցի չը նաև ին քը սո վո րող է։  Ի դե ա լա կան տար բե րա

կում դպ րո ցի ղե կա վա րը կամ նա, ո րին ու սու ցի չը հաշ վե տու է, պետք է 

ու սուց չին հարց նի՝ ոչ թե ի ՞նչ սո վո րեց րիր այ սօր, այլ՝ ի՞նչ սո վո րե ցիր այ

սօր։ Ը նդ ո րում՝ այս պի սի հար ցը ոչ այն քան ստու գող բնույթ ու նի, որ քան՝ 

հե տա զո տա կան։ Նպա տա կը մեկն է՝ ինչպե՞ս բա րե լա վել յու րա քան չյուր 

ա շա կեր տի կր թա կան հա ջո ղու թյու նը։ Այս ի մաս տով ու սու ցիչ նե րը դառ

նում են սո վո րող ներ, սո վո րող նե րը՝ ու սու ցիչ ներ (Manning, 2012)։

«Ու սու ցիչ նե րը հարց նում ե ն՝ հնարավո՞ր է ա րդյոք դա սա վան դել ու հե

տա զո տու թյուն ա նել մի ա ժա մա նակ, և այս հար ցը ի նք նին մատ նան շում է 

այն բա ժա նու մը, որ մենք ու նենք ի մա նա լու և ա նե լու միջև, ու տար բեր 

կրթա կան հա մա կար գե րում գո յու թյուն ու նե ցող բա ժա նու մը՝ ի մա ցող նե րի 

(դա սա րա նից դուրս հե տա զո տու թյուն կա տա րող նե րի) և ա նող նե րի (ու սու

ցիչ նե րի) միջև» (Bissex, 1986)։ Մի ու սու ցիչ, որ քն նա դա տու թյան էր ար ժա

նա ցել իր կի րա ռած մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ, ասում է, թե վստահ է, որ 

ճիշտ բան է անում, որովհետև ուսումնասիրություն էր արել, չնայած, որ 

այդ ուսումնասիրության արդյունքները հակասում են իր ստացած քննա

դա տու թյանը:

 

Ու սու ցիչ ներն ը ստ է ու թյան հետազոտողներ են, նրանք ա մեն օր կա րող 

են տվյալ ներ հա վա քագ րել և դրանց ու սում նա սիր ման մի ջո ցով կա տա րե

լա գոր ծել ի րենց փոր ձա ռու թյու նը։ Հե տա զո տող –ու սու ցի չը դի տար կում է 

ի րա վի ճա կը, վեր ծա նում խն դի րը և շա րու նա կա բար ու սում նա սի րում է այս 

կամ այն հե տա զոտ վող եր ևույ թի մա սին առ կա գրա կա նու թյու նը։ 

 Հե տա զո տող –ու սու ցիչն ու սում նա սի րում է դա սա վանդ ման և ու սում նա

ռու թյան մա սին այն տե սու թյուն ներ ը, որ ար դեն գո յու թյուն ու նեն և մշակ

ված են, ու ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծում, քն նում, վե րա նա յում, հար ցա կա նի 

տակ է դնում դրանք սե փա կան ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մա

տեքս տում (Bissex, 1986)։ Կար ևոր է ի մա նալ, որ ու սուց չա կան հե տա զո տու

թյու նը կա րող է հիմն վել հար ցի վրա, այլ ոչ թե վար կա ծի։ Օ րի նակ՝ «Ինձ 

հե տաքր քիր է, թե ա շա կերտ ներս ի նչ են մտա ծում ի րենց տնային նե րի մա

սին դա սից դուրս»: Եվ ա մեն ևին պար տա դիր չէ ու սում նա սի րել հա րյու րա

վոր ա շա կերտ նե րի կար ծիք նե րը կամ բարդ վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու

թյուն ներ կա տա րել։ 
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Ընդ հա նուր առ մամբ ու սու ցիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող հե տա զո տու

թյուն նե րից եր կու հիմ նա կան տե սակ ներ են ա ռանձ նաց վում, ո րոն ցից մե

կը ու սուց չի գոր ծուն հե տա զո տու թյունն է (Action Research), ի սկ մյու սը՝ դա

սի ու սում նա սի րու թյու նը (Lesson Study): 

 

Ու սուց չի գոր ծուն հե տա զո տու թյու նը սե փա կան փոր ձա ռու թյու նը պար

բե րա բար ու սում նա սի րե լու (systematic) հե տա զո տո թյան տե սակ է։ Այն 

գլխա վո րա պես ո րա կա կան է։ Եվ այս պես՝ ին չի՞ց կա րե լի է սկ սել հե տա զո

տու թյու նը, ի նչ պի սի՞ փու լե րից է այն բաղ կա ցած։

 Հե տա զո տա կան հար ցի ձևա կերպ ման փուլ, որ կա րող է կազմ վել 

ա մե նա կարճ, պարզ ձևով, ա ռօ րյա բա ռա պա շա րով՝ ա ռանց կր թա կան 

տեր մինն նե րի։ Ստու գե լու հա մար ա րդյոք հար ցը հաս կա նա լի է և տա րըն

կա լում նե րի տե ղիք չի տա հե տա գա ըն թեր ցող նե րի հա մար, կա րե լի է հար

ցի ձևա կեր պու մից հե տո այն քն նար կել գոր ծըն կե րոջ/ գոր ծըն կեր նե րի 

հետ։ Հար ցը ձևա կեր պե լիս պետք է հաշ վի առ նել նաև, որ այն չեն թադ րի 

հռե տո րա կան կամ շատ ակ նա ռու պա տաս խան, այլ օգ նի խո րու թյամբ ըն

կա լել խն դի րը։ Օ րի նակ՝ այն հար ցը, թե ին չու է Ա –ն տխուր գա լիս դպ րոց, 

ու պա տաս խա նը՝ ծնող նե րի պատ ճա ռով, այն քան էլ օգ տա կար չէ։ Կամ 

մեկ այլ օ րի նակ՝ հարց նել, թե ին չու Ա –ն լավ չի սո վո րում, ու պա տաս խա

նել՝ ո րով հետև « ծույլ է», նույն պես ար դյու նա վետ չէ։ 

 Հա վա քագր վող տվյալ նե րի տե սա կի և ո րա կի դի տարկ ման փուլ, 
այ սինքն՝ հե տա զո տող ու սու ցի չը հար ցը ձևա կեր պե լուց հե տո պետք է 

մտա ծի, թե ի նչ ա պա ցույց ներ կամ ար դյունք ներ են, որ գտ նե լու դեպ քում 

բա վա րար չա փով կպա տաս խա նեն տր ված հար ցին։ Սա ար վում է, որ պես

զի պա տաս խա նից կախված՝ հար ցի նախ նա կան նպա տա կը ան գի տակ

ցա բար չայ լա փոխ վի:

Տ վյալ նե րի, տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման փուլ, ո րի հա մար 

կա րող են օգ տա գործ վել ի նչ պես ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող կր թա կան 

գրա կա նու թյու նը, այն պես էլ ու սուց չի կող մից ար ձա նագր ված դեպ քե րը, 

ա շա կերտ նե րի աշ խա տանք նե րի օ րի նակ նե րը, ա շա կերտ նե րի կամ գու ցե 

բո վան դա կու թյու նից կախ ված նրանց ծնող նե րի հետ ար վող հար ցազ րույց

նե րը, հար ցա թեր թիկ նե րը, նկար նե րը կամ հո լո վակ նե րը, և այլն։
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 Վեր լու ծու թյան փուլ. այս տեղ պետք է հի շել, որ տե ղե կատ վու թյու նը եր

բեք ի նքն ի րե նով խո սուն չէ, ու կախ ված մեկնաբանությունից՝ բո լո րո վին 

տար բեր բա ներ կա րող է մատ նան շել։ Այս ի մաս տով շատ կար ևոր է ցույց 

տալ, թե ո րոնք են այն շեշ տադ րում նե րը, որ ու սու ցի չը նկա տի ու նի։ Կա րե լի 

է սկ սել նախ նա կան հար ցի հա մար այս կամ այն կերպ պա տաս խան հան

դի սա ցող կե տե րը ա ռաջ բե րե լուց, հե տո քն նել դրանց հիմ նա վո րու թյան և 

բա վա րա րու թյան հար ցը։ Հա ջոր դիվ կա րե լի է ան ցնել պատ ճառ նե րին։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ու նե նալ գոր ծո ղու թյուն նե րի այս պի սի 

հեր թա կա նու թյուն կամ ժա մա նա կա ցույց. 

1. Ա միս I – գրել ան հանգս տաց նող խն դիր նե րի մա սին, ձևա կեր պել 

դրանք որ պես հար ցեր, քն նար կել դրանք գոր ծըն կեր նե րի հետ։ 

2. Ա միս II – Ցույց տալ հար ցի հա մա տեքս տը. ին չո՞ւ է այն հատ կա պես 

կար ևոր Ձեզ հա մար։ Սկ սել տե ղե կու թյուն հա վա քել՝ օգ տա գոր ծե լով 

մեկ ծա նոթ ու հեշտ մե թոդ, և մեկ ան ծա նոթ մե թոդ։ 

3. Ա միս III–V – Տվյալ նե րի հա վա քագր ման ակ տիվ շր ջան։ Հնա րա վոր է 

նաև ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա հար ցը վե րա նայե լու։ 

4. Ա միս VI–VII – Տվյալ նե րի վեր լուծ ման շր ջան։ Հնա րա վոր է, որ վեր լու

ծու թյու նից կախ ված կա րիք լի նի, օ րի նակ, հա վա քագր ման նոր մե

թոդ կի րա ռել կամ այլ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կել։  

5. Ա միս VIII–IX – Սկ սել ար դեն գրել ար դյունք նե րի սևա գիր տար բե րա

կը, աս տի ճա նա բար հս տա կեց նել նպա տակ ներն ու ար դյունք նե րը։ 

6. Ա միս X – Տար բե րակ ներ փնտ րել ար դյունք նե րով կիս վե լու գոր ծըն

կեր նե րի, ա շա կերտ նե րի կամ ծնող նե րի ու առ հա սա րակ այն մարդ

կանց հետ, ո րոնց կա րող է դա օգ տա կար լի նել։

 

Ու սուց չա կան հե տա զո տու թյան մեկ ու րիշ տե սակ է « Դա սի ու սու մա սի
րու մը», որ գրա կա նու թյան մեջ կգտ նեք «Lesson Study» ան վան տակ։ « Դա

սի ու սում նա սի րու մը» գլ խա վո րա պես ի րա կա նաց նում է ու սու ցիչ նե րի 

խումբ՝ ի տար բե րու թյուն ու սուց չի գոր ծուն հե տա զո տու թյան, ո րը հիմ նա

կա նում կա րող է մեկ ու սու ցիչ ի րա կա նաց նել։ 

Դա սի ու սոմ նա սիր ման հե տա զո տա կան մո տե ցու մը սկիզբ է ա ռել Ճա

պո նի ա յում դեռ 1900 –ա կան նե րի սկզբ նե րին (Fernandez, 2002), ա պա լայ

նո րեն տա րած վել է Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում, ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե

րով՝ նաև Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում։ 
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« Դա սի ու սում նա սի րումն» ու նի հետ ևյալ ըն թաց քը. ու սու ցիչ նե րի մի քա

նի հո գա նոց փոքր խում բը ո րո շում է հե տա զո տել ա շա կերտ նե րի ու սում

նա ռու թյա նը վե րա բե րող որ ևէ խն դիր։ Ու սու ցիչ նե րից մե կը ղե կա վա րում է 

ըն թաց քը։ 

Մ շա կում են դա սի վար ման ո րո շա կի մե թոդ ներ ու ձևեր, ղե կա վա րող 

ուսու ցի չը վա րում է դա սը այդ պի սի մե թոդ նե րով, խմ բում գտն վող գոր ծըն

կեր ու սու ցիչ նե րը ներ կա են լի նում դա սին, ա պա հե տա դարձ կա պի մի ջո

ցով սկ սում են բա րե լա վել մե թոդ նե րը։ Հա ջորդ ան գամ ար դեն հե տա դարձ 

կա պի մի ջո ցով փո փոխ ված մե թոդ նե րով դա սը վա րում է խմ բից մեկ այլ 

ու սու ցիչ, և այդ պես շա րու նակ։

 Ու սու ցիչ նե րը հե տո կա րող են գրի առ նել ի րենց ստա ցած ար դյունք

ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե րը, որ պես զի դրանք հա սա նե լի դառ նան ուսուց

չա կան հա մայնք նե րի հա մար։ 

Ուսումնասիրել 
ուսումնական (դասի) 

պլանը

Իրականացնել դասը

Անդրադարձ կատարել 
դասին, քննարկել, 

եզրակացությունների 
գալ

Պլանավորել դասը 
որոշված նոր 

մեթոդներով ու 
մոտեցումներով

 ԱՄՆ –ում դա սի ու սում նա սիր ման այս ձևը հատ կա պես կի րա ռում են 

մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ նե րը։ Ու սուց չա կան հե տա զո տու թյան բազ մա թիվ 

տար բե րակ ներ կան, և ի հար կե կա րող են մտած վել ու ա ռա ջարկ վել նո րե

րը։ Սա նշա նա կում է, որ չկա որ ևէ սահ մա նա փա կում այս կամ այն կերպ 

վար վե լու։ Հս տակ է մի այն այն, որ սո վո րե լու շա րու նա կա կան գոր ծըն
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թացն է ու սու ցիչ նե րի պրո ֆե սի ո նա լու թյան տես նա կյու նից ա մե նաո րո շի չը, 

ի սկ սո վո րե լու հա մար պետք է լի նել բաց, հար ցեր տալ, խն դիր նե րին վե

րա բեր վել որ պես տե ղե կու թյան ու նոր գի տե լիք ստա նա լու հնա րա վոր աղ

բյու րի։
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ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵՐ 

Ու սու ցի չը հա մար վում է կր թու թյան ո րա կի ա մե նա կար ևոր դե րա կա տա

րը։ Ը ստ է ու թյան ա ռանձ նաց վում են ու սուց չի շա րու նա կա կան ու սում նա

ռու թյան ու մաս նա գի տա կան զար գաց ման եր կու հնա րա վոր մե թոդ ներ՝ 

ան հա տա կան ու հա մայն քային։ Ան հա տա կան մո տե ցու մը են թադ րում է 

ուսուց չի կող մից ի նք նու րույն նոր տե ղե կու թյան հա վա քագ րում, հետ հա

յացք, դժ վա րու թյուն նե րի առ ճա կա տում ու լուծ ման փոր ձեր։ Ե րկ րոր դը՝ 

հա մայն քային ձևա չա փը, են թադ րում է նույ նը կո լե գի ալ մա կար դա կում՝ 

ստաց ված փոր ձի փո խա նա կում, հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հա մա տեղ հե

տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, մաս նակ ցու թյուն ար տա դա սա րա

նային մի ջո ցա ռում նե րին, և այլն։ Ե րկ րորդն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է 

սո վո րող հա մայնք նե րի ձևա չա փով, որ տեղ ու սու ցիչ նե րը հա վաք վում են՝ 

քն նար կե լու ի րենց փոր ձա ռու թյուն նե րը, մի մյան ցից սո վո րե լու և հա մա

գոր ծակ ցե լու (Day, 1997,էջ 4, հղ ված՝ Chow, 2015)։ Այս պի սի մի ջա վայ րում 

գոր ծըն կեր նե րը մի մյանց հետ փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո

ցով ի րենց ցան կա լի ար դյունք նե րին հաս նե լու կա րո ղու թյուն նե րի շա րու

նա կա կան բա րե լավ մամբ են զբաղ ված (Senge, 1990, Chow, 2015)։
 

Ու սու ցիչ նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման ան հա

տա կան ա վան դա կան մո տե ցում ներն այլևս ար դյու նա վետ չեն հա մար վում 

(Darling–Hammond, 1998, Lieberman, 1996, Chow, 2015)։  Ներ կա յում ա ռա վել 

ակ տո ւալ են դառ նում հա մա գոր ծակ ցային ու փոր ձի վրա հիմնված ծրագ

րե րը, որ ի րա կա նաց վում են ու սու ցիչ նե րի հա մայք նե րի կող մից, և ուսու

ցիչ նե րին նե րա ռում են ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րի պլա նա վոր ման ու 

կազ մա կերպ ման բո լոր փու լե րում՝ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ո րո շում նե րի կա յաց

ման մա կար դա կում։ 

 Պետք է նշել, որ հա մայն քային ու սում նա ռու թյան սկիզ բը դր վել է կո լե

գի ալ պրո ֆե սի ո նա լու թյան շր ջա նում, ե րբ պրո ֆե սի ո նա լու թյան նա խորդ 

եր կու փու լե րի ան հա տա կան մո տե ցում ներն ար դեն ար դյու նա վետ չէ ին։ 

Ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան ու սում նա ռու թյան հա մայն քային եր ևույ թը 
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ա ռա վել շատ տա րա ծում գտավ մո տա վո րա պես ե րեք տաս նա մյակ ա ռաջ։ 

Տար բեր հե ղի նակ ներ տար բեր բնու թագ րիչ ներ են վե րագ րում այս պի սի 

հա մայնք նե րին։ Օ րի նակ՝ ո լոր տի հե տա զո տող Հոր դը (1997) ա ռանձ նաց

նում է դրա մի քա նի հիմ նա կան հատ կա նիշ ներ, որ ա մե նակրկն վողն են 

առ կա գրա կա նու թյան մեջ։

 •  Փո խա ջա կից ա ռաջ նոր դու թյուն։ Խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է 

դպրո ցի ադ մի նիստ րա տիվ– ղե կա վա րող ան ձնա կազ մի և ու սու ցիչ նե

րի՝ ա կա դե մի ա կան բա րե լավ մանն ո ւղղ ված հա մա գոր ծակ ցային աշ

խա տան քին, որ տեղ ու սու ցիչ նե րը հա վա սար ի րա վունք ներ են ու նե նում 

ի րենց վե րա բե րող հար ցե րում ո րո շում նե րի կա յաց ման ժա մա նակ։ 

 • Ընդ հա նուր ար ժեք նե րի դա վա նում, տես լա կան նե րի ու նպա
տակ նե րի սահ մա նում։ Հա մայն քի ան դամ նե րը պի տի հա վաք ված 

լի նեն լայն ի մաս տով նույն նպա տակ նե րի շուրջ (ս րանք կա րող են 

տար բեր վել ան հա տա կան հե տա զո տա կան մա կար դա կում. բնա կա

նա բար մի ու սու ցի չը փոր ձում է գտ նել մի խնդ րի լու ծում, մեկ ու րի շը՝ 

այլ, բայց եր կուսն էլ կար ծում են, որ, օ րի նակ, ա շա կերտ նե րը ան

սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նեն, ու դա սա րա նում սո վո րող

նե րի ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տակ են 

հե տապն դում), որ պես զի փոր ձի փո խա նակ ման հա մա տեքս տում 

փո խա դարձ վս տա հու թյան մթ նո լորտ տի րի։

 •  Մի աս նա կան ու սում նա ռու թյուն։ Ու սու ցիչ նե րը մի ա վո րում են ի րենց 

կոգ նի տիվ բո լոր ռե սուրս նե րը, շա րու նա կա բար քն նար կում են ու սում

նա կան պլա նը, ա շա կերտ նե րի մոտ նկատ վող փո փո խու թյուն նե րը, 

մե թոդ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը։ Ան հա տա կան մա կար դա կում ռեֆ

լեք սի ան վե րա ճում է կո լե գի ա լի։ Այս բնու թագ րի չը են թադ րում է հա

մա տեղ դի տար կում նե րի, գոր ծըն կե րային դա սալ սում նե րի, կր թա կան 

խն դիր նե րի ու օ րա կար գե րի քն նար կում, հա ջող ված ու ան հա ջող փոր

ձի փո խա նա կում, հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա տեղ ի րա կա նա ցում։ 

 • Անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյուն։ Սա եր կու շերտ ու նի՝ 

ֆի զի կա կան ու մարդ կային։ Ա ռա ջի նը վե րա բե րում է հա մայն քի ան

դամ նե րի հան դիպ ման վայ րի, ժա մա նա կի, հան դիպ ման բազ մա պի

սի ձևե րի ա պա հով ման գոր ծո նին (Hord,1997), ե րկ րոր դը՝ հա մայն քի 

բո լոր ան դամ նե րի ձայ նին ու հա վա սար ի րա վունք նե րին և այն հա

մոզ մուն քին, որ յու րա քան չյու րի կար ծի քը ո րո շիչ է (Boօne, 2010)։ 
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 Ե րեք տար բեր հե տա զո տու թյուն ներ (McLaughlin և Talbert, 2006) փաս

տել են, որ ա շա կերտ նե րը ա կա դե մի ա կան աճ են ու նե նում, ե րբ ու սու ցիչ

ներն ի րենք ի րենց մաս նա գի տա կան ա ճի հա մար կո լեկ տիվ պա տաս խա

նատ վու թյուն են վերց նում։ Ո սու ցիչ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քը ու նրանց 

կող մից ա շա կերտ նե րին ըն ձեռն վող հնա րա վո րու թյուն նե րը ու ղիղ հա մե

մա տա կան են (Louis և Marks, 1998, Talbert, 2006)։ 

 

Ըստ Հարգ րիվ զի՝ այն ու սու ցիչ նե րը, ով քեր ու սուց չա կան հա մայն քի մաս 

են կազ մում, մի տում ու նեն ա վե լի ի նք նա վար գոր ծե լու, փո փո խու թյուն ներ 

բե րե լու սե փա կան կա րո ղու թյան նկատ մամբ, ա վե լի մեծ վս տա հու թյուն ու

նե նա լու ու ա վե լի շատ լի ա զո րու թյուն ներ ստանձ նե լու, ի նչն էլ իր հեր թին, 

ևս ազ դում է ա շա կերտ նե րի ա կա դե մի ա կան վար քի վրա։ Այս հա մա տեքս

տում ու սու ցի չը դա սա րա նում սկ սում է պրակ տի կայի վրա հիմն ված դրա

կան փո փո խու թյուն ներ մտց նել, ա շա կերտ նե րին խե լա միտ ու նրանց 

ստեղծարարությունը խթա նող ա զա տու թյուն տալ (Hargreaves, 2013)։ 

 Նա խորդ գլ խում քն նարկ ված ու սուց չի դա սի հե տա զոտ ման պրակ տի

կան ու սուց չա կան հա մայն քի կի րառ ման ո րո շա կի մա կար դակ է։ Սա կայն 

ե թե այդ դեպ քում հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ու սու ցիչ նե րի հա մա

գոր ծակ ցու թյու նը տևում է ճիշտ այն քան, որ քան հե տա զո տու թյու նը, ա պա 

ու սու ցիչ նե րի սո վո րող հա մայնք նե րը ա վե լի տևա կան բնույթ են կրում, 

նրանք կա րող են մի ա վոր վել մի քա նի խն դիր նե րի շուրջ, կա րող են քիչ– 

քիչ ըն դար ձակ վել, ու ժա մա նակ առ ժա մա նակ նոր ու սու ցիչ ներ կա րող են 

մի ա նալ ար դեն հա մայն քով աշ խա տած ու սու ցիչ նե րին։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գա լով ա վե լի գործ նա կան կող մին՝ կար ևոր է ի մա նալ՝ 

ի նչ պես կա րե լի է սկ սել ու ար դյու նա վե տո րեն ան հրա ժեշտ նպա տա կին 

ծա ռայեց նել ու սու ցիչ նե րի սո վո րող հա մայնք նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ո րի 

մա սին ա ռա վել ման րա մասն կխո սենք հա ջորդ գլ խում։
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ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՁԵՎԱ ՎՈ ՐԵԼ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԱ ԿԱՆ  
ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵՐ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒՄ 

 Ու սուց չա կան հա մայն քի ձևա վո րու մը սկ սում է, ե րբ (Քայլ 1) ու սու ցիչ նե

րը հա վաք վում ե ն՝ ա ռա ջին հեր թին, ի հար կե, ի րենց մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման շուրջ մի աս նա բար աշ խա տե լու հա մա ձայ նու թյամբ, ա պա 

հստա կո րեն ա ռանձ նաց նե լու ի րենց խն դիր նե րը, կա րիք նե րը, նպա տակ

նե րը և ո ւր վագ ծում են մաս նա գի տա կան զար գաց ման բո վան դա կու թյու նը։ 

Յու րա քան չյուր ու սու ցիչ, ի վեր ջո, ի նքն է ղե կա վա րում իր այդ պի սի զար

գաց ման ըն թաց քը, ո րո շում՝ ի նչ պես վար վել, ին չի վրա կենտ րո նա նալ։ 

Յու րա քան չյուր ու սու ցիչ (Քայլ 2) կազ մում է ան ձնա կան զար գաց ման 

գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան, ո րո շում է, թե ի նչ կու զեր փո խել դա սա րա նում։ 

Գոր ծըն կեր նե րը ա ջակ ցում են, խոր հուրդ ներ են տա լիս, բայց հա մայն քը ոչ 

մի կերպ չի զր կում ա ռան ձին ու սուց չին ո րո շում նե րի կա յաց ման ի նք նա

վա րու թյու նից, այլ հենց հակառակը՝ հա մայն քի հեռահար նպա տակ նե րից 

է ու սուց չին այդ պի սի ի նք նա վա րու թյան բե րե լը։ Հատ կան շա կան է, որ ի նք

նա վա րու թյու նը ու սուց չի պրո ֆե սի ո նա լու թյան բաղ կա ցու ցից բա ղադ րիչ

նե րից է և աշ խա տան քից գո հու նա կու թյուն ու նե նա լու գոր ծոն նե րից մե կը։ 

Ու սուց չի հե տա զո տու թյան ու գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը կա րող է 

կազմված լի նել հետ ևյալ հար ցադ րում նե րից. 

 • Ո՞րն է այն խն դի րը, ո րի հա մար ես փոր ձե լու եմ լու ծում ներ գտ նել։ 

 • Ին չո՞ւ է այդ խն դի րը կար ևոր ա շա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան տե

սան կյու նից։ 

 • Ի՞նչ տե սա նե լի ար դյունք նե րի եմ ցան կա նում հաս նել վեր ջում։ 

 • Ի՞նչն եմ ի րա պես տար բեր ա նե լու դա սա րա նում, որ պես զի ստու գեմ այդ 

դեպ քում ցան կա լի ար դյունք նե րին հաս նե լու ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

 • Ո՞վ է դի տե լու ու քն նե լու իմ գոր ծո ղու թյուն ներ ը։ 

 • Ին չի՞ն պի տի խնդ րեմ իմ գոր ծըն կե րո ջը հատ կա պես ու շադ րու թյուն 

դարձ նել դա սալս ման– դա սա դիտ ման ըն թաց քում։ 
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 • Ինչ քա՞ն ժա մա նա կա մի ջո ցում եմ պլա նա վո րում տես նել փո փո խու

թյուն ներ։ 

 • Եվ վեր ջում, ի նչ պե՞ս պի տի ներ կա յաց նեմ իմ ար դյունք նե րը ու սու ցիչ

նե րի սո վո րող հա մայն քի մյուս ան դամ նե րին (Hargreaves, 2019)։

 Հա մայն քի մաս նա կից նե րը ստեղ ծում են պար բե րա կան հա վաք նե րի 

մի ջո ցա ռում ներ (տե՛ս, օ րի նակ, հա մայն քային «Էդ քեմփ» ձևա չա փը), խո

սում են, քն նար կում, հար ցադ րու մեր են ա նում, մաս նա գի տա կան մար

տահ րա վեր ներ են նե տում մի մյանց։ Ի սկ դպ րո ցի ղեկավար անձնա կազ

մը տեխ նի կա պես ա ջակ ցում է ու սու ցիչ նե րին, տրա մադ րում է հա մա պա

տաս խան տա րածք, մի ջոց ներ, ու սու ցիչ նե րին կա պում է ի րար։ Ու սում

նա ռու թյան հիմ քը մտ քե րի փո խա նա կումն է, դրա ար դյուն քում յու րա

քան չյու րի մոտ նոր մտ քե րի ձևա վո րու մը։ Կար ևոր է ու նե նալ այն նախ

նա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը կա յուն բան չէ, 

ո րը կա րե լի է ստա նալ կամ վերց նել, այլ մի բան է, որ ա նընդ հատ է 

ստաց վում, փո խա դար ձա բար կա ռուց վում է նրանց կող մից, ով քեր նե

րառ ված ե ն։

Գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նի մշակ մա նը հա ջոր դում է (Քայլ 3) գոր ծըն

կեր նե րին դա սալս ման հրա վի րե լու քայ լը, որ պես զի հե տո մի աս նա բար 

քննար կեն փո փո խու թյուն նե րը։ 

Ու սու ցի չը (Քայլ 4) հե տա դարձ կապ է ստա նում իր գոր ծըն կեր նե րից, 

ո րը մի այն կա ռու ցո ղա կան է՝ ա ռանց քն նա դա տու թյան։

Ու սու ցիչն իր աշ խա տան քում (Քայլ 5) փո փո խու թյուն է ի րա կա նա ցում՝ 

հիմք ըն դու նե լով իր վեր լու ծու թյուն նե րը և գոր ծըն կեր նե րից ստա ցած հե

տա դարձ կա պը։ Կար ևոր է ի մա նալ, որ հա մայն քում պար տա դիր չէ, որ լի

նեն մի այն մեկ դպ րո ցի ու սու ցիչ ներ, ը նդ հա կա ռա կը՝ հա մայն քի ձևա վո

րու մից ո րոշ ժա մա նակ ան ց, շատ խրա խու սե լի է հա մայն քում նե րա ռել այլ 

դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի՝ ա պա հո վել տար բեր ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե

րի ներգ րավ վա ծու թյու նը։

 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ու սու ցիչ նե րից մե կը կա րող է ա ռա ջար կել 

հա վաք՝ որ ևէ մի նյու թի/ հոդ վա ծի քն նարկ ման հա մար։

 Հա մայն քը ֆոր մալ ա ռու մով կա րող է ու նե նալ ան հա տա կան կամ թի

մային հա մա կար գող, ով հիմ նա կա նում կազ մա կեր պում է հա վաք նե րը, 
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ո ւր վագ ծում օ րա կար գը և այլն։ Ցան կա լի է, որ հա մա կար գող նե րը ժա մա

նակ առ ժա մա նակ փոխ վեն։

Ուսուցիչները 
հավաքվում են՝ 

քննարկելու, թե ինչ 
կուզեին փոխել իրենց 

դասարաններում

Դասերը լսելուց հետո 
գործընկերները 

միմյանց հետադարձ 
կապ են տալիս

Յուրաքանչյուր 
ուսուցիչ հրավիրում 
է իր գործընկերոջը/
գործընկերներին իր՝ 

արդեն փոխված դասը 
լսելու

Հավաքվում է սովորող 
համայնքի ամբողջ  
խումբը՝ փորձով ու 
փոփոխությունների 

արդյունքներով կիսվելու

Յուրաքանչյուր 
ուսուցիչ մշակում է իր 

նպատակներին ուղղված 
գործողությունների պլան

 

Ու սու ցիչ նե րի յու րա քան չյուր նոր հան դիպ ման ար դյու նա վե տու թյունն 

ա պա հո վե լու հա մար ևս կա րե լի է ու նե նալ օ րա կարգ, ո րի մի օ րի նակ ներ

կա յաց ված է ստորև (Hargreaves, 2013)։

 •  Նե րա ծա կան մաս, շր ջա փու լային հե տա զո տու թյու նից դուրս հար

ցեր, խն դիր ներ, դի տար կում ներ (10 րո պե), 

 • Ընդ հա նուր գոր ծո ղու թյուն. մաս նա կից նե րը ներգ րավ վում են ը նդ

հա նուր գոր ծո ղու թյան մեջ՝ ի րենց սե փա կան ու սում նա ռու թյան վրա 

կենտ րո նա նա լու հա մար (5 րո պե), 

 •  Հե տա դարձ կապ գոր ծըն կեր նե րից. յու րա քան չյուր ու սու ցիչ ներ կա

յաց նում է, թե ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ է ին պլա նա վո րել կա տա րել նա

խորդ հան դիպ ման ըն թաց քում, ի նչ պի սի ար դյունք ներ են ստա ցել, 

ի սկ մյուս ու սու ցիչ նե րը կար ծիք ներ են հայտ նում, խոր հուրդ ներ ու 

ա ջակ ցու թյուն են ա ռա ջար կում (25 րո պե), 
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 •  Նոր եզ րա կա ցու թյուն ներ (20 րո պե), 

 •  Գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա տա կան պլա նի թար մա ցում։ Սա մի փուլ է, 

որ տեղ ու սու ցի չը նե րա կա յաց նում է, թե ի նչ է պլա նա վո րում ա նել 

մինչև հա ջորդ հան դի պում։ Ե թե հա մա տեղ հե տա զո տու թյան կա րիք 

կա, ա պա դրա պլա նա վոր ման հա մար ևս ճիշտ պահն է (15 րո պե), 

 • Ամ փո փում (5 րո պե)։ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 • Hargreaves, E. (2013). “Assessment for learning and Teacher Learning 
Communities: UK teachers’ experiences”, Teaching Education, 24:3, pp. 327–
344.

 • Hargreaves, (2019). Practical Booklet for Workshop. Edcamp Armenia 
Conference։



30

 ՓՈՐ ՁԱՌ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵՐ

 Ըն դուն ված է հա մա րել, որ ու սում նա ռու թյու նը մի բան է, ո րով մի այն 

ան հատ ներն են զբաղ վում, այն ա ռօ րյա կյան քին զու գա հեռ գոր ծա ռույթ է, 

սկսվում ու ա վարտ վում է ի նչ –որ պա հի, և, որ ա մե նա կար ևորն է, այն բա

ցա ռա պես ու սուց ման ար դյունք է (Wenger, 1998:3, Smith, 2003)։ Այս գլ խում 

քննար կե լու ե նք, թե ի նչ պես են փոխ վում ու սում նա ռու թյան մա սին մեր ըն

կա լում նե րը, ե թե են թադ րենք, որ ու սում նա ռու թյու նը սո ցի ա լա կան կյան

քով ապ րե լու մեր ա մե նօ րյա գոր ծըն թաց նե րի արդյունքն է։ 
 

Այս տե սա կե տը ա ռաջ է քաշ վել եր կու տար բեր ո լորտ նե րի հե տա զո

տող նե րի՝ սո ցի ա լա կան մար դա բան Ժան Լեյ վի ու հե տա գա յում ար հես

տա կան բա նա կա նու թյան ո լոր տում աշխատող, նախ կին ու սու ցիչ Է թի են 

Վեն գե րի կող մից 1980 –ա կան նե րի վեր ջին և 1990 –ա կան նե րի սկզ բին։ Ը ստ 

նրանց՝ ու սում նա ռու թյու նը են թադ րում է ներգ րավ վա ծու թյուն ո լոր տային 

փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րի մեջ:

 Նա խորդ գլ խում ան դրա դար ձանք ու սու ցիչ նե րի սո վո րող հա մայնք նե

րին, ո րոնք, ի նչ պես և փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը, մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման տար բե րակ ներ ե ն։ Ի տար բե րու թյուն սո վո րող հա մայնք նե րի՝ 

փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը պա կաս ֆոր մալ բնույթ ու նեն, և ար դյու նա

վե տու թյան տար բեր չա փում ներ ու նեն, ո րոնց ա վե լի հան գա մա նա լից 

կանդ րա դառ նանք քիչ ան ց։

 Մեր հե տաքրք րու թյուն նե րը մեզ խմ բե րի են բա ժա նում ու դրանց 

ո ւղղված ո րո շա կի գործողությունների դր դում, որ հան գեց նում են կո լեկ

տիվ ու սում նա ռու թյան։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում կո լեկ տիվ ու սում նա ռու

թյու նը հան գեց նում է փոր ձա ռու թյուն նե րի, որ ար տա ցո լում է և՛ հե տաքրք

րու թյան ա ռար կայի հան դեպ գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քը, և՛ ըն թաց քում 

ձեռք բեր ված սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ Գոր ծու նե ու թյան ու հա

րա բեր ման այս տե սակն է, որ կո չում ե նք փոր ձառ նա կան հա մայնք (Wenger 

1998: 45, Smith 2003)։
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 Այս պի սի հա մայնք նե րը կա րող են շատ տար բեր լի նել. ո րոշ  հա մայնք

ներ ա նուն ներ ու նեն, մյուս նե րը՝ ոչ, որոշները կազ մա կերպ ման ձևով շատ 

ֆոր մալ են, մյուս նե րը՝ ա վե լի փո փո խա կան։ Պարզ ա սած՝ փոր ձառ նա

կան հա մայն քը ձևա վոր ված է այն մարդ կան ցից, ով քեր հե տաքրք րու

թյան ը նդ հա նուր ո լորտ ու նեն ու ներգ րավ ված են այդ ո լոր տի հա մա տեղ 

փորձ նա կան ու սում նա ռու թյան մեջ. ցե ղա խում բը, որ սո վո րում է գո յատ

ևել, ին ժե ներ նե րի խում բը, որ մի աս նա կան խնդ րի վրա է աշ խա տում, 

ա շա կերտ նե րի խում բը, որ դպ րո ցում իր ի նք նու թյունն է փոր ձում հաս կա

նալ, վի րա բույժ ներ, որ նոր մե թոդ նե րի վրա են աշ խա տում, ղե կա վար նե

րի հա վաք, որ փոր ձում է ի րա վի ճակ նե րի ել քեր փնտ րել, և այլն (Wenger–

Trayner, 2015)։ Այս պի սի հա մայն քը այն պի սի մարդ կանց խումբ է են թադ

րում, ով քեր մի աս նա կան ան հանգս տու թյուն, խն դիր, մեծ հե տաքրք րու

թյուն ու նեն կապ ված նրա հետ, թե ինչ են անում, և պար բե րա կան շփում

նե րի ու փոր ձի փո խա նակ ման ար դյուն քում՝ սո վո րում են դա ա վե լի լավ 

ա նել։ 

 Կա րե լի է նկա տել, որ այս ձևա կեր պում նե րը չեն են թադ րում, որ հա

մայն քի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը ան հրա ժեշ տա բար մի տում նա վոր է լի

նում. ու սում նա ռու թյու նը կա րող է լի նել հա մայն քի ստեղծ վե լու պատ ճա ռը, 

բայց կա րող է նաև պար բե րա կան շփում նե րի ոչ կան խամ տած ված ար

դյուն քը լի նել (Wenger–Trayner, 2015)։ 

 Հարկ է նշել, որ ա մեն հա մայնք չէ, որ փոր ձառ նա կան հա մայնք է։ Այս 

հա մա տեսք տում, փոր ձառ նա կան հա մայն քի տար բե րակ ման հա մար 

ա ռանձ նաց վում է ե րեք չա փում.

 Տի րույթը/բ նա գա վա ռը
 Փոր ձառ նա կան հա մայն քի ի նք նու թյու նը ա ռա ջին հեր թին ո րոշ վում է 

հե տաքրք րու թյան ը նդ հա նուր բնա գա վա ռով։ Հա մայն քին պատ կա նե լու

թյու նը այս պատ ճա ռով էլ ո րոշ վում է բնա գա վա ռի նկատ մամբ հանձ նա

ռու թյամբ, ինչն ար տա հայտ վում է նույն բնա գա վա ռում հա մայն քի ան դամ

նե րի այն կարողություններով, որ նրանց տար բե րում է մյուս նե րից։ Ը նդ 

ո րում՝ այն, ի նչ ու սում նա սիր վում, փոր ձառ վում է հա մայն քի ներ սում, կա

րող է բա ցար ձակ ան հաս կա նա լի լի նել հա մայն քից դուրս գտն վող նե րի 

հա մար։ Օ րի նակ՝ ե րի տա սարդ նե րի ի նչ –որ խումբ փոր ձար կում է փո ղո
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ցային ար վեստ ստեղ ծե լու ձևե րը, որ կա րող է օգ տա կար ու հե տաքր քիր 

լի նել մի այն այդ հա մայն քի ան դամ նե րի հա մար, ի սկ հա մայն քից դուրս 

մարդ կանց կա րող է բա ցար ձա կա պես չհե տաքրք րել։ 

 Հա մայն քը 
Են թադ րյալ հա մայն քի ան դամ նե րը ի րենց հե տաքրք րու թյան ա ռար կան 

ու սում նա սի րե լու ըն թաց քում նե րառ վում են մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյան 

ու քն նար կում նե րի մեջ, օգ նում են մի մյանց, տե ղե կատ վու թյամբ են կիս

վում։ Հե տաքրք ված կող մե րը ստեղ ծում են հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք 

նրանց թույլ են տա լիս մի մյան ցից սո վո րել, հո գում են միմյանց մա սին։ 

Վեբ կայքն ի նք նին փոր ձառ նա կան հա մայնք չէ, նույն աշ խա տան քը կամ 

նույն սո ցի ա լա կան դերն ու նե նա լը բա վա րար չէ այս պի սի հա մայն քի 

ստեղծ ման հա մար, քա նի դեռ ան դամ նե րը չեն հա րա բեր վում ու սո վո րում 

ի րա րից։ 

Ո լոր տի հիմ նա կան հե տա զո տող ներ Վենգերն ու Սնայ դե րը (2006) 

պնդում են, որ ընդհանուր խն դիր ներն ու հար ցե րը քն նար կե լու ար դյուն

քում հա մայն քի ան դամ նե րը խմ բին պատ կա նե լու զգա ցում են ու նե նում, 

ին չը հա մայն քի շա րու նա կա կան գո յու թյան տե սան կյու նից ո րո շիչ դեր է 

կա տա րում։

 Փոր ձա ռու թյու նը
 Փոր ձառ նա կան հա մայն քի ան դամ նե րը, օ րի նակ, պար զա պես նույն 

ժան րի ֆիլ մեր սի րող մար դիկ չեն, որ հա վաք վում են ֆիլ մեր դի տե լու։ Հա

մայն քի ան դամ նե րը գոր ծող մաս նա գետ ներ ե ն։ Ի րենք ո րո շա կի ժա մա

նա կա մի ջո ցում ձևա վո րում կամ զար գաց նում են բազ մաբ նույթ աղ բյուր նե

րի հա մա տեղ պա շար ներ, խն դիր նե րի կամ հե տաքրք րու թյան ա ռար կա

նե րի հետ աշ խա տե լու գոր ծիք ներ, պատ մու թյուն ներ, մե թոդ ներ։ 

Ու սուց չա կան փոր ձառ նա կան հա մայն քը, պարզ ա սած, ու սու ցիչ նե րի 

մի ա վո րում է, որ տեղ ու սու ցիչ նե րը պար բե րա կան հա րա բեր ման, ռե սուրս

նե րի ու փոր ձի փո խա նակ ման ա դյուն քում մաս նա գի տա կան զար գա ցում 

են ու նե նում, ո րն ի վեր ջո նաև բե րում է դպ րոց նե րի ու կր թու թյան բա րե

լավ ման։
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Ինչ պի սի՞ բա ղադ րիչ նե րի շնոր հիվ է այս պի սի հա մայն քը կեն դա նի 
ու ակ տիվ մնում (Wenger–Trayner, 2015).

 • Խն դիր նե րի լու ծում

« Կա րո՞ղ ե նք աշ խա տել իմ հա ջորդ դա սի ներ կա յաց ման մե թո դի վրա 

ու մտ քեր ա ռա ջար կել. ես չեմ կողմ նո րոշ վում՝ ի նչ պես ար դյու նա վե

տո րեն դա սա վան դել այդ թե ման»։

 •  Տե ղե կատ վու թյան կամ դրա աղ բյու րի հար ցում

«Որ տե՞ղ կա րող եմ գտ նել թար մաց ված բա ռե րի ցան կը»։ 

« Բո լոր ա շա կերտ նե րի ներգ րավ ման ի ՞նչ մե թոդ նե րի եք ծա նոթ, որ 

կա րող եք խոր հուրդ տալ»։

 •  Փոր ձա ռու թյան փո խա նա կում 

«Ի՞նչ եք ա նում այն ի րա վի ճա կում, ե րբ ա շա կերտ ներն ա ղմ կում են»։ 

«Ինչ պե՞ս եք պա հում տե ղե կատ վու թյու նը, ե րբ օն լայն մա տյա նը չի 

աշ խա տում»։

 •  Գոր ծիք նե րի կամ նյու թե րի օգ տա գոր ծում

«Ես այդ ժո ղո վի հա մար ան ցած տար վա իմ սա հի կա շա րը կա րող եմ 

քեզ փո խան ցել»։

«Այդ թե մայի հա մար ես խն դիր նե րի ժո ղո վա ծու եմ կազ մել, որ կա

րող եմ կիսվել ցան կա ցող նե րի հետ»։

 •  Հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ռազ մա վա րու թյուն կազ մե լու հնա րա վո րու

թյուն

« Կա րո՞ղ ե նք մի ա սին քն նար կել ու լրա ցու ցիչ գր քե րից դուրս բե րել 

ա ռա վել ան հրա ժեշտ նյու թե րը»։

 •  Փաս տարկ նե րի ձևա վո րում ու ի նք նավս տա հու թյան բարձ րա ցում

 Գոր ծըն կեր նե րի կող մից հաս տատ ված, մի ա սին ձեռք բե րած և 

քննար կած գի տե լի քը ա վե լի հա մո զիչ է դառ նում ո րո շում կա յաց նող

նե րի ո րո շում նե րի վրա ազ դե լու տե սան կյու նից։ Ու սու ցի չը նաև ա վե

լի վս տահ է լի նում իր փաս տարկ նե րում ու ա ռա ջարկ նե րում։

 •  Նո րա մու ծու թյուն նե րի, փո փո խու թյուն նե րի քն նար կում

«Ի՞նչ ես կար ծում մեր ա ռար կայի փոխ ված չա փո րո շիչ նե րի մա սին։ 

Ա վե լի՞ են հա մա պա տաս խա նում մեր կա րիք նե րին, քան նա խորդ

ները»։ 

 • Ար դյունք նե րի, ծրագ րե րի ամ րագ րում

« Մենք այս խն դի րը կա րո ղա ցանք Ա մե թո դով լու ծել, ա րի՛ գրենք այդ 
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մա սին, որ մեր գոր ծըն կեր նե րը նույնպես ի մա նան»։

 •  Փո խա դարձ այ ցե լու թյուն ներ

« Կա րո՞ղ եմ գալ ու ներ կա գտն վել քո ար տա դա սա րա նա կան խմ բա

կի հան դի պում նե րին, ի նքս պատ րաստ վում եմ ստեղ ծել նման մի 

բան»։

 •  Գի տե լի քի մի ա վո րում ու բա ցե րի վեր հա նում

«Ե կեք ար ձա նագ րենք, որ մենք տար բեր աղ բյուր նե րից ե նք օ գտ վել 

այս թե մայի շուրջ, կա րո՞ղ ե նք մի ա վո րել մեր ռե սուրս նե րը»։

Ն շենք, որ վե րը ա ռանձ նաց ված կե տե րը հա ճախ կա րող են փո խա դար

ձա բար հատ վել, և միշտ չէ, որ այս պի սի սահ մա նա զա տու մը հս տակ է։ 

 Փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը կա րող են կազ մա կերպ վել նաև դպ րո ցի 

ղեկավար ան ձնա կազ մի շր ջա նակ նե րում։ Այդ պի սի փորձ կա Ա րևմտյան 

Քլեր մո նի, Օ հայոյի, Սան Դի ե գոյի և Վաշինգտոնի շր ջա նի մի քա նի պե

տա կան դպ րոց նե րում։ Այս դպ րոց նե րի ղե կա վար նե րը կազ մա կերպ չա կան 

հո լո վակ ներ է ին մի ա սին դի տում, ա պա քն նար կում դրանց բո վան դա կու

թյան ար դյու նա վե տու թյու նը (The School Superintendents Association, 2020)։ 

 Վե րա դառ նա լով նրան, թե ի վեր ջո ի նչ պես են ի րա րից տար բեր վում 

ուսու ցիչ նե րի սո վո րող ու փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը, ստա նում ե նք 

հետևյալ պատ կե րը (PLC’s and CoP’s, 2019).

Ու սու ցիչ նե րի սո վո րող 
հա մայնք ներ (PLC)

Ու սու ցիչ նե րի փոր ձառ նա կան 
հա մայնք ներ (CoP)

Ան դամ եր

Ու սու ցիչ ներ, ով քեր ուզում 

են բա րե լա վել ա շա կերտ

նե րի ու սումն ա կան գոր

ծըն թաց նե րը։

Ո լոր տի մաս նա գետ ներ, ով քեր ը նդ

հա նուր ան հանգս տու թյուն ունեն 

ի նչ –որ բա նի շուրջ և ու զում են սո

վո րել դա ա վե լի լավ ա նել։

Հա մայնք

Ան դամն ե րը պար բե րա

բար աշ խա տում են միա

սին՝ դա սա րա նային ու 

ա շա կեր տա կան փոր ձա

ռու թյուն նե րը բա րե լա վե

լու նպա տա կով։

Ան դամն ե րը մի ա սին չեն աշ խա տում 

ան հրա ժեշտ ա մե նօ րյա շփումն ե

րի տես քով, նրանք ձևա վո րում են 

հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք թույլ են 

տա լիս սո վո րել մի մյան ցից։
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Ա ռաջ նոր դու
թյուն

Ղե կա վարն է կամ կր թա

կան ա ռաջ նոր դը։
Ան դամն երն ե ն։

Կենտ րո նա ցում

Խմ բե րը ներգ րավ վում 

են լա վա գույն փոր ձա

ռու թյուն նե րի մա սին հե

տա զո տու թյուն նե րի մեջ 

ու ձեռք են բե րում նոր 

հմտու թյուն ներ։

Ան դամն ե րը զար գաց նում են ի րենց 

փոր ձա ռու թյուն նե րը՝ խն դիր նե րի 

մի աս նա կան լուծ ման, տե ղե կատ

վու թյան փո խա նակ ման, զար գա

ցումն ե րի քն նարկ ման, ծրագ րե րի 

փաս տագ րումն ե րի ու այ ցե լու թյուն

նե րի մի ջո ցով։

Մ շա կույթ

Բա րե լավ ված փոր ձա ռու

թյուն նե րի հաս նե լու հա

մար ո րո շիչ է ու նե նալ 

հա մա գոր ծակ ցային ու 

ա ջակ ցող դպ րո ցա կան 

հա մայնք։

Հա մայն քի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց

քում ձևա վոր վում են փո խա դարձ 

վս տա հու թյան վրա հիմն ված հա

րա բե րու թյուն ներ՝ այն պես, որ դա 

հա մա գոր ծակ ցու թյան ու գի տե լի քի 

փո խա նակ ման է հանգեցնում։

Ար դյու նա վե տու
թյուն

Ար դյու նա վե տու թյու նը 

հիմն ված է ա շա կերտ նե

րի ձեռ բե րումն ե րի ար

դյունք նե րի վրա։

Ան դամն ե րի փոխ ված փոր ձա ռու

թյունն ու մաս նա գի տա կան գոր

ծու նե ու թյան բա րե լա վու մը չա փե լու 

հա մար կա րող են օգ տա գործ վել 

քա նա կա կան ու ո րա կա կան տվյալ

ներ։

 Փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րի շուրջ կարճ ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա

վոր վել են ո րո շա կի թյու րըմբռ նում ներ, ո րոնք ար ժե հեր քել՝ այս պի սի հա

մայք ներ կազ մե լիս դրան ցից հա մար ժեք սպա սում ներ ու նե նա լու նպա տա

կով։

 • Ս խալ պատ կե րա ցում է, որ փոր ձառ նա կան համայնքները միշտ ու 

բա ցա ռա պես ի նք նա կազ մա կերպ վող պետք է լի նեն։ Այն պի սի հա

մայք ներ կան, որ ի րոք ի նք նա կազ մա կերպ վում են, բայց սրանց մեծ 

մա սի դեպ քում ո րո շա կի կա նո նա կարգ ված ար տա քին ղե կա վար

ման/ կազ մա կերպ ման կա րիք է լի նում հատ կա պես կազ մա վոր ման 

սկզբ նա կան շր ջա նում, մինչև հա մայն քը ո րո շա կի կա յու նու թյուն 

ձեռք կբե րի։

 • Ս խալ է այն պն դու մը, որ փոր ձառ նա կան հա մայք նում ա ռաջ նորդ

ներ չկան։ Նրանց, ով քեր ո րո շում ներն են կա յաց նում, պայ ման ներ 

են ստեղ ծում, ռազ մա վա րա կան զրույց ներ են վա րում, կա րե լի է կո չել 

տար բեր ա նուն նե րով, բայց հա մայն քում կան ան դամ ներ, ո րոնց 
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պա տաս խա նատ վու թյան տակ է ը նկ նում հա մայն քի կա յու նու թյան 

ա պա հով ման գոր ծը։

 •  Թյու րըմբռ նում է, թե բո լոր փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը ոչ ֆոր մալ 

բնույթ ու նեն։ Սա շատ հա ճախ կախ ված է նրա նից, թե ի նչ ո լոր տում 

ու որ տեղ է գոր ծում հա մայն քը, նաև թե ո րն է հե տաքրք րու թյան 

ա ռար կան։

 •  Շատ կար ևոր է ի մա նալ, որ այս պի սի հա մայնք նե րի նպա տա կը 

միայն փոր ձի ու գի տե լի քի փո խա նա կու մը չէ։ Հա վա սա րա պես և գու

ցե նույ նիսկ ա ռա վե լա պես փոր ձառ նա կան հա մայն քի նպա տա կը 

նոր փոր ձա ռու թյուն նե րի, նոր գի տե լի քի, նոր սահ ման նե րի ու մե

թոդ նե րի և մի աս նա կան նոր ռազ մա վա րու թյան ստեղ ծումն է ։

 • Ս խալ է կար ծել, որ փոր ձառ նա կան հա մայն քե րի ազ դե ցու թյու նը չա

փե լի չէ։ Հեշ տու թյամբ կա րե լի է ի րա կա նաց նել ա ռն վազն ա ռան ձին 

ան դամ նե րի մաս նա գի տա կան ա ճի քա նա կա կան ու ո րա կա կան հե

տա զո տու թյուն։ Դպ րո ցում, հա մայն քում ու սու ցիչ նե րի միջև ձևա վոր

ված կա պե րը ևս չա փե լի եր ևույթ ներ ե ն։

 •  Փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը պար տա վոր չեն ներ դաշ նակ ու ան

կոնֆ լիկտ լի նել։ Ե թե հա մայն քում չկա բա նա վեճ, նշա նա կում է, որ 

կա՛մ խմ բային մտա ծո ղու թյուն է գործում, կա՛մ ո րոշ ան դամ ներ լռեց

վում ե ն։ Ա ռանց քային է գի տակ ցել, որ տա րա ձայ նու թյուն նե րը պի տի 

օգ տա գործ վեն կա ռու ցո ղա կան քն նար կում ներ ստա նա լու նպա տա

կով, և հատ կա պես այդ պի սի քն նար կում ներն են, որ նպաս տում են 

ու սում նա ռու թյա նը։

 • Ս խալ կլի նի ա կն կա լել, որ փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րը փո խա րի

նե լու են դպ րո ցում գոր ծող ու սուց չա կան այլ հա մայնք նե րին, խմ բե

րին, կա ռույց նե րին (Wenger–Trayner, 2015)։

 Փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րի բո լոր հա ջող ված դեպ քե րում հա մայն

քում ա ռաջ նոր դու թյան կրող է ե ղել կա՛մ ներ քին, կա՛մ արտաքին անձ: Այլ 

կերպ ա սած՝ մե կը, ո րին կա րե լի է կո չել հա մայն քի հա մա կար գող, և ո րը 

պա տաս խա նա տու է հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար. 

 • Ա ռանձ նաց նել ա մե նա կար ևոր հիմ նախն դիր նե րը՝ հա մայն քի գոր

ծու նե ու թյու նը այդ ո ւղ ղու թյամբ կենտ րո նաց նե լու հա մար, 

 • Պ լա նա վո րել փոր ձառ նա կան– հա մայն քային մի ջո ցա ռում նե րը, 
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 •  Հա մայն քի ան դամ նե րին կա պել ի րար, ա պա հո վել ներ հա մայն քային 

հա ղոր դակ ցու թյու նը,

 •  Կազ մա կեր պել նաև հա մայն քի ու դպ րո ցի ղե կա վա րու թյան կա պը, 

 • Խ թա նել խմ բային ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թաց նե րը, 

 • Գ նա հա տել փոր ձառ նա կան հա մայն քի օգ տա կա րու թյու նը դպ րո ցին 

ու ան դամ նե րին։

 Վե րը նշ ված գոր ծա ռույթ նե րի հա մար աշ խա տան քի բա ժա նում ի րա

կա նաց նե լը ևս հնա րա վոր տար բե րակ է։ Այս պի սով, դպ րո ցում կամ 

միջդպրո ցա կան շր ջա նա կում փոր ձառ նա կան հա մայնք նե րի ստեղ ծու մը 

ու սու ցիչ նե րի հա մար մաս նա գի տա կան զար գաց ման ա ռաջ նային ու միև

նույն ժա մա նակ ա մե նաար դյու նա վետ և հա ճե լի մո տե ցում նե րից մե կը կա

րող է լի նել։

 ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 • Wenger, E. (1998) ‘Communities of Practice. Learning as a social system’, 
Systems Thinker, http://www.co–i–l.com/coil/knowledge–garden/cop/lss.
shtml.

 • Etienne and Beverly Wenger–Trayner, (2015). “Introduction to Communities of 
Practice”, Wenger–Trayner. https://wenger–trayner.com/introduction–to–
communities–of–practice/։

 • The School Superintendents Association, “Communities of Practice in Schools”, 
(2020), https://www.aasa.org/SchoolAdministratorArticle.aspx?id=6998:

 • Development Without Limits, “PLC’s and CoP’s”, (2019), https://www.
developmentwithoutlimits.org/news/2019/10/22/plcs–and–cops–oh–my:

 • Smith, M. K. (2003) ‘Communities of practice’, the encyclopedia of informal 
education, https://infed.org/jean–lave–etienne–wenger–and–communities–
of–practice/

 • Wenger, E.C., & Snyder, W.M., (2000).“Communities of practice: The organizational 
frontier”, Harvard Business Review, January–February, pp 139–145։

https://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
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https://www.developmentwithoutlimits.org/news/2019/10/22/plcs-and-cops-oh-my
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https://infed.org/jean-lave-etienne-wenger-and-communities-of-practice/
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 ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ ՎՈՂ  
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

 Մաս նա գի տա կան զար գաց ման այն պի սի մո տե ցում նե րը, որ տեղ բո

վան դա կու թյու նը, դա սըն թաց նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, ըն թաց քը 

« վերևից» (նա խա րա րու թյուն, այլ ի րա վա սու գե րա տես չու թյուն) են ո րոշ

վում ու կա ռա վար վում, շատ տա րած ված են և կոչ վում են « վեր ևից ներքև» 

մո դել։ Դրա նում գի տե լի քի հիմ նա կան ստեղ ծո ղը և տա րա ծողն այս պես 

կոչ ված փոր ձա գետն է, ո րը կա րող է առ հա սա րակ դպ րո ցում դա սա վանդ

ման փորձ չունենալ։ Մաս նա գի տա կան զար գաց ման այս պի սի մո տե ցու մը, 

ի հար կե, կա րող է ար դյու նա վետ լի նել ո րո շա կի չա փով, սա կայն դա սո վո

րա բար  հար մա րեց ված չի լի նում ա ռան ձին ու սու ցիչ նե րի ու սում նա ռու թյան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, մաս նա գի տա կան կա րիք նե րին, հետա

քրքրու  թյուններին և այլն։

 

Այս դա սա կան մո տեց մա նը հա կա ռակ՝ կր թու թյան մեջ տա րա ծում են 

գտել ու սու ցիչ նե րի կող մից ի նք նա ղե կա վար վող մաս նա գի տա կան զար

գաց ման մո տե ցում նե րը, ո րոնք կոչ վում են նաև « ներք ևից վերև» մո դել ներ։ 

Դրա մի ջո ցով ու սու ցիչ նե րը հնա րա վո րությ ուն ու նեն զար գաց նել ի րենց 

գոր ծու նա կու թյու նը, վեր լու ծա կան պրակ տի կան փոր ձար կել, ո րոնք էլ 

ուսուց չի պրո ֆե սի ո նա լու թյան անքակտելի բա ղադ րիչ նե րին ե ն։ Ու սու ցիչ

նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում վեր լու ծե լու ի րենց զար գաց ման ո լորտ

նե րը, ո րո շե լու մաս նա գի տա կան ա ճի սե փա կան նպա տակ նե րը և այդ ո ւղ

ղու թյամբ մաս նա գի տա կան զար գաց ման գոր ծու նե ու թյուն նա խա ձեռ նե լու: 

Այս մո դե լի հիմ նա կան կար ևոր սկզ բուն քը ու սու ցիչ նե րի կող մից ան հա

տա կան կամ խմ բային փոր ձար կում ներն են ու գոր ծը ներ նե րի հետ ըն թաց

քի և ար դյուն քի վե րա բե րյալ քն նար կում նե րը։ 

« Ներք ևից վերև» մո դե լի օ րի նակ են «Time to Teach» –ը, «Whole Brain 

Teaching» –ը, «EdCamp» –ը ու «California Teachers Association» –ը, ո րոնք 

ուսու ցիչ նե րին դի տար կում են որ պես գի տե լիք ստեղ ծող նե րի, թրեյ ներ
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նե րի, մեն թոր նե րի, վեր լու ծող մաս նա գետ նե րի, փոր ձար կող նե րի (Macias, 

2017):  Մաս նա գի տա կան զար գաց ման «ներք ևից վերև» մո դե լի շրջա նա

կում մո տե ցում նե րից մեկն այն է, որ հենց ու սու ցի չը կամ ու սու ցիչ նե րի 

խում բը պլան է մշա կում կամ նպա տակ հս տա կեց նում, հան դի պում է 

դպ րո ցի ղե կա վա րի հետ՝ ներ կա յաց նե լու իր պլա նը։ Պլան նե րը պի տի 

կապ ված լի նեն ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյան ու դպ րո ցի տես լա կա

նի հետ, նաև պի տի չա փե լի լի նեն: Այս փոր ձը խթա նում է դպ րո ցա կան 

ան ձնա կազ մի (ու սու ցիչ ներ, ադ մի նիստ րա ցի ա) հա մա գոր ծակ ցու թյու

նը, բայց նաև ու սու ցիչ նե րին տա լիս է վս տա հու թյուն ու ա զա տու թյուն 

մաս նա գի տա կան զար գաց ման պլա նը կազմել ը ստ ի րենց ան հա տա

կան կա րիք նե րի:

Հ նա րա վոր մեկ այլ մո տե ցում է ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում դպրո

ցի ղե կա վար նե րի հան դի պու մը ու սուց չի կամ ու սու ցիչ նե րի խմ բի հետ՝ 

նրանց հարց նե լու, թե ի նչ պես են ու զում բա րե լա վել ու սուց չա կան ի րենց 

գոր ծու նե ու թյունն ու ի նչ ռե սուրս նե րի կամ մաս նա գի տա կան զար գաց ման 

դա սըն թաց նե րի կա րիք ու նեն: Կարևոր է, որ ու սու ցիչ նե րը ո րո շեն, թե ի նչն 

է ի րենց հա մար է ա կան այն հարցերում, որ վերաբերում են ուսուց մանն ու 

ու սում նա ռու թյա նը և կա տար վում են դա սա սե նյա կի պա տե րից ներս: Սա 

ա պա հո վում է, որ ու սու ցի չը մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը չըն կա լի որ

պես ևս մեկ բան, որ ա վե լաց վում է իր, ա ռանց այն էլ լե ցուն պար տա կա նու

թյուն նե րի «ափ սե ին», այլ մի ջոց է, որ օգ նում է սե փա կան ձայ նը լսե լի 

դարձ նել ու ժա մա նա կը օգ տա գոր ծել սե փա կան նպա տակ նե րին հա մա

պա տաս խան (Bruno, 2021):

 

Ու սու ցիչ նե րի կող մից ղե կա վար վող մաս նա գի տա կան զար գաց ման 

ա ռա վե լու թյուն նե րը հետևյալն են.

 Հա մա պա տաս խա նու թյուն 
Երբ ու սու ցիչ ներն են ղե կա վա րում մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը, 

նրանք կա րող են ը նտ րել այն բո վան դա կու թյու նը, ո րն ի րենց կար ծի քով 

ա մե նա տե ղինն է ու օգ տա կա րը հա տուկ ի րենց դա սա րան նե րի ու հա

մայնք նե րի հա մար:
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Ի րա վի ճակ 
Ու սուց չա կան ու սում նա ռու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ի րենց տե ղային 

փոր ձով, հա մոզ մունք նե րով ու օ րի նակ նե րով: Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ 

ար տա քին մաս նա գետ է հրա վիր վում, թե ման ու խն դիր նե րը ու սու ցիչ ներն 

են ա ռա ջադ րում, ին չը հեշ տաց նում է ե րկ կող մա նի հա ղոր դակ ցու թյունն ու 

ըն կալ ման մե խա նիզմ նե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում ու սու ցիչ նե րը ստիպ ված 

են լինում «թարգմանել» իրենց փորձն ու կա րիք նե րը, ո րը, ի վեր ջո, հա

ճախ հա մա տեքս տից կտր ված ու ոչ դի պուկ է ստաց վում: 

Ի րա վա զո րու թյուն 
Ու սու ցի չը, որ գոր ծըն կեր նե րի շր ջա նում իր փորձն է ներ կա յաց նում, և 

որի ե լույ թը ու գա ղա փար նե րը դրա կան ար ձա գանք են ստա նում գոր ծըն

կեր նե րի կող մից, հե տա գա յում ա վե լի վս տահ է կա րո ղա նում իր ա ռա ջարկ

նե րը ներ կա յաց նել դպ րո ցի ղեկավարությանն ու ո րո շում ներ կա յաց նող նե

րի այլ խմ բե րին: Դպ րոցն ու ա շա կերտ նե րը մե ծա պես շա հում են ա ռաջ

նոր դա կան հմ տու թյուն ներ ու նե ցող ու սու ցիչ ներ ու նե նա լով։ Ա շա կեր տի 

հա մար ա ռաջ նորդ ու սու ցի չը հա մայն քային ակ տի վու թյան և առ հա սա րակ 

վար քաձ ևի մո դել է դառ նում (Carpenter, 2018):

 

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ի նչ պես կա րող են ու սու ցիչ նե րը կազ

մա կեր պել նման մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը, հար կ է ա ռանձ նաց նել 

չորս հիմ նա կան ո րո շիչ գոր ծոն ներ։

Ընտ րու թյուն 
Ու սու ցիչ նե րը ա շա կերտ նե րի և առ հա սա րակ բո լոր մարդ կանց նման 

կա րիք ու նեն ու գնա հա տում են ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը: Ո րո շա կի 

ո ւղղ վա ծու թյան շր ջա նակ նե րում ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լը 

ու սու ցիչ նե րին թույլ է տա լիս տա րո րո շե լու ի րենց ան ձնա կան ա ռաջ նա

հեր թու թյուն նե րը։

Ճ կու նու թյուն 
Ի հա վե լումն ը նտ րու թյան՝ ու սու ցիչ նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե

նան փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում ներ կա տա րե լու ի րենց մո տե ցում նե րում՝ 

ա պա հո վե լով, որ նոր եզ րա կա ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված փո փո

խու թյուն նե րը լա վա գույնս աշ խա տեն դա սա րան նե րում:  
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Աս տի ճա նա կան քայ լեր 
Ու սում նա ռու թյու նը աս տի ճա նա կան գոր ծըն թաց է։ Ժա մա նակ է պետք 

փոր ձա ռու թյան զար գաց ման և փո փոխ ման հա մար, և որ պես զի այդ փո

փո խու թյու նը շա րու նա կա կան/տ ևա կան լի նի, այն պետք է դառ նա ու սուց

չի ա մե նօ րյա աշ խա տան քի մաս։ Սա նշա նա կում է, որ ու սուց չա կան հա մա

ժո ղով նե րը, ի հար կե, չա փա զանց օգ տա կար են, բայց ա կն հայտ բա րե լավ

ման ու ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նաև ա ռան ձին ու 

ա մե նօ րյա աշ խա տանք։ 

Ա ջակ ցող հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն 
Ու սուց չա կան փոր ձա ռու թյան մեջ փո փո խու թյուն ներ կա յաց նե լը, ի հար

կե, մար տահ րա վե րային եր ևույթ է և պա հան ջում է թե՛ աջակցություն, թե՛ 

հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն (accountability): Ու սու ցիչ նե րի հետ ի րենց ի սկ կող

մից ղե կա վար վող հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

գոր ծո ղու թյուն նե րի սե փա կան պլան մշա կե լու, այն ա նընդ հատ վե րա նայե

լու և գոր ծըն կեր նե րից կա յուն հե տա դարձ կապ ու ա ջակ ցու թյուն ստա նա

լու (Dyer, 2013): 

 Մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը սե փա կան ղե կա վար մամբ իր ա ռա վե

լու թյուն նե րից բա ցի, ի նչ պես ցան կա ցած այլ նո րա մու ծու թյուն, ու նի նաև իր 

մար տահ րա վեր ները (Carpenter, 2018):

 

Առաջինը՝ ուսուցիչները միշտ չէ, որ hս տա կո րեն տես նում են այն բա ցե

րը, որ առ կա են ի րենց մաս նա գի տաա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ։ Ո ւս տի 

մաս նա գի տա կան զար գաց ման ճա նա պար հի հատ կա պես սկզբ նա կան 

փու լե րում դպ րո ցի ղե կա վար ներն ու խորհր դա տու նե րը կա րող են այս 

հար ցում օգ տա կար լի նել: Ի հար կե, նույ նիսկ այս պա րա գա յում ո րո շում նե

րի կա յաց ման ի րա վուն քը մնում է ու սուց չի ձեռ քում: 

Երկրորդ՝ ուսուցիչները համագործակցության ու ա ռաջ նոր դա կան 

հմտու թյուն նե րի հա մար նախ նա կան ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն:  

Այն ու սու ցիչ նե րը, ո րոնք ար դյու նա վետ հա ղոր դակց վում են ա շա կերտ նե

րի հետ ի րենց դա սա րան նե րում, ոչ միշտ է կամ ոչ պար տա դիր է, որ լի նեն 

բնա տուր ա ռաջ նորդ ներ կամ մո դե րա տոր ներ։ Ցան կա ցած հա մայն քում 

ան հա մա ձայ նու թյուն ներն ան խու սա փե լի են, և գու ցե ու սու ցիչ նե րը կա րիք 

ու նե նան սո վո րե լու, թե ի նչ պես կա ռա վա րել ու հար թել այս պի սի հա մայնք
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նե րում ա ռա ջա ցող կոնֆ լիկտ ներն այն պես, որ այդ մո տե ցու մը լի նի օգ

տա կար և նպաս տի ի րենց մաս նա գի տա կան ա ճին: Օ րի նակ՝ կա րե լի է 

ստեղ ծել ու սու ցիչ նե րի՝ ի րենց աշ խա տանք նե րի քն նարկ ման ու վեր լուծ

ման, ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան տար բեր հար թակ ներ ու ձևա չա փեր, 

ո րոնք կհեշ տաց նեն ա ռողջ հա ղոր դակց ման մշա կույ թի ձևա վոր ման գոր

ծըն թա ցը: 

Երրորդ՝ ուսուցիչները կարիք ունեն տե ղե կա նա լու տար բեր և այ լընտ

րան քային տե սա կետ նե րի ու գա ղա փար նե րի մա սին:

Չ նա յած թվային տեխ նո լո գի ա կա նե րը կա րող են մի ա վո րել տար բեր 

դպ րոց նե րից, հա մայնք նե րից ու մար զե րից ման կա վարժ նե րի, ոչ բո լոր 

ուսու ցիչ ներն են օ գտ վում նման հնա րա վո րու թյուն նե րից, ին չի ար դյուն քում 

սե փա կան ղե կա վար ման մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը կա րող է դառ նալ 

խիստ տե ղային։ Ո ւս տի՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան և փոր ձի փո խա նակ ման 

շնոր հիվ ու սու ցիչ նե րը կա րող են մի մյան ցից սո վո րել, և խն դիր նե րի լու ծում 

գտ նել հա մա տեղ ջան քե րով։ 

Վերջապես՝ կա նաև այն վտանգը, որ սո ցի ա լա կան մե դի ան ման կա

վարժ նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա շա րու նա կա կան կապ հաս տա տել 

ի րենց պես մտա ծող գոր ծըն կեր նե րի հետ, ո րոնք այ լընտ րան քային տե սա

կետ ար տա հայ տե լու փո խա րեն մի այն կամ րապն դեն ար դեն ի սկ առ կա 

հա մոզ մունք նե րը: Այս պատ ճա ռով պետք է աշ խա տել, որ ի նք նա կազ մա

կերպ վող ու սում նա ռու թյու նը չդառ նա մե կու սաց ված:

 

Այս հա մա տեքս տում կար ևոր կա րող է լի նել ու սու ցիչ նե րի ու ադ մի

նիստ րա տոր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Հո լի ու Հորդի (2014) կող մից 

ար ված հե տա զո տու թյունն ա ռա ջար կում է մաս նա գի տա կան զար գաց ման 

հա ջող տար բե րա կում մի ա ժա մա նակ նե րա ռել և՛ «ներք ևից վերև», և՛ 

«վերևից ներքև» մո տե ցում նե րը: Ադմինիստրատորները կա րող են քայ լեր 

ձեռ նար կել ու ա ջակ ցել ու սու ցիչ նե րին՝ նրանց ու սում նա ռու թյա նը վե րա բե

րող ա ռաջ նոր դու թյան հար ցում, ի նչն ի րենց են թադ րում է.

 •  Մի աս նա կան տես լա կա նի մշա կում ու ձևա կեր պում, 

 • Ու սու ցիչ նե րի կող մից ար դեն ի սկ ի րա կա նաց վող ի նք նա կազ մա

կերպ ված մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի ջո ցա ռում նե րի վա վե

րա կա նա ցում, ո ր կա րող են նույ նիսկ լի նել, օ րի նակ, սո ցի ա լա կան 

հար թակ նե րում կազ մա կերպ ված ը նդ հա նուր քննարկումներ,
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 •  Մի ջոց նե րի ու ռե սուրս նե րի տրամադրում,

 •  Հետ ևել ըն թաց քին ու կի սել ար դյունք նե րը՝ ու սու ցիչ նե րի հա մար հա

վե լյալ մո տի վա ցի ա ու տե սա նե լի ու թյան հար թակ ստեղ ծե լով 

(Carpenter, 2018):

 Կար ևոր է գի տակ ցել, որ մաս նա գի տա կան զար գաց ման յու րա քան չյուր 

մո դել իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն ներն ունի: Ըստ այդմ՝ պետք չէ 

բա ցա ռել դրան ցից ոչ մե կը, այլ ը նտ րու թյուն կա տա րել ը ստ ի րա վի ճա կի ու 

կա րիք նե րի։ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 • Bruno, T., Reasons to Support Teacher–Led Professional Development, K–12 
Resources by Teachers, for Teachers, https://www.teachhub.com/professional–
development/2021/06/reasons–to–support–teacher–led–professional–
development/ :

 • Carpenter, J. P., &amp; Linton, J. N. (2018). Educators’ perspectives on the 
impact of Edcamp unconference professional learning. Teaching &amp; 
Teacher Education, 73, 56–69. Retrieved: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0742051X17312374:

 • Dyer, K. (2013). Redefining professional development as teacher–led professional 
learning. Retrieved from https://www.nwea.org/blog/2013/redefining–
professionaldevelopment–as–teacher–led–professional–learning :

 • Hall, E., G., Hord, S., M., (2015). “Implementing Change: Patterns, Principles, 
and Potholes”, The Allyn&Bacon Educational Leadership Series, 4th edition.

 • Macias, A., (2017). Teacher–Led Professional Development: A Proposal for a 
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Vol.8, N.1, California.
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«ԷԴ ՔԵՄՓ» ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ

«Էդ քեմ փը» ա մե նաընդ հան րա կան ի մաս տով մաս նա գի տա կան զար

գաց ման «ներք ևից վերև» մոդել է, որին ու սու ցիչ նե րը կա մո վի են մաս նակ

ցում, ու նեն ի րենց մաս նա գի տա կան կա րիք նե րին ու հե տաքրք րու թյուն նե

րին հա մա պա տաս խան թե մա նե րի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն, սե փա

կան հա ջող ված և ան հա ջող փոր ձը նե րա կաց նե լու հնա րա վո րու թյուն։ Ո րոշ 

դեպ քե րում, ե րբ «Էդ քեմփը» շատ տե ղային բնույթ է կրում, ու սու ցիչ նե րը կա

րող են նաև ի րենք պլա նա վո րել մաս նա գի տա կան զարգացման գոր ծըն թա

ցը, ի նք նու րույն ո րո շել քն նար կում նե րի թե ման ու օր վա պլա նը։ Սա էդքեմփ 

համաժողովների նախնական մոդելն է, որի որոշ բաղադրիչներ փոփոխվել 

են՝ տարբեր երկրներում ադապտացվելով: Այդուհանդերձ, բոլոր դեպքերում 

պահպանվել են հիմնական կարևորագույն սկզբունքները, որոնց կանդրա

դառ նանք այս գլխում:

 Գա ղա փա րը տար բեր վում է մաս նա գի տա կան զար գաց ման դա սա կան 

մո տե ցում նե րից, ո րոնք ա վե լի ֆոր մալ, խիստ հա մա ժո ղո վային ձևա չա

փով են ընթանում՝ կազմակերպվում են «վերևից ներքև», թեմաները նա

խօ րոք ո րոշ ված են մաս նա գետ նե րի կող մից, ու նրան ցից մի քա նի սը դա

սա խո սու թյուն ներ են վա րում՝ լա վա գույն դեպ քում հարց ու պա տաս խա նի 

հնա րա վո րու թյամբ։ «Էդ քեմփ նե րը» այս ի մաս տով հա ճախ կոչ վում են (չ)

հա մա ժո ղով ներ կամ հա կա հա մա ժո ղով ներ (unconferences):

 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի տար բե րակ, որ

տեղ ցան կա ցած ու սու ցիչ իր նա խընտ րած թե մայով կա րող է հան դես գալ։ 

Ե լույթ նե րը տե ղի են ու նե նում տար բեր սե նյակ նե րում, գու ցե տար բեր ժա

մե րի, և ու սու ցի չը կա րող է ը նտ րել, թե որ սե նյա կում է ու զում գտն վել։ Թե

մա նե րը ևս շատ բազմազան են՝ սկսած ակադեմիական չափորոշիչներից 

ու գնահատումից, վերջացրած փոխուսուցմամբ:

Էդ քեմփ նե րի ձևա չա փը կա րող է փո փոխ վել ե րկ րից եր կիր ու ը ստ հան

րույ թի պա հան ջի, բայց կան ո րոշ դրույթ ներ, ո րոնք ան փո փոխ են ու հիմ
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նային. 

 • Էդ քեմփ ներն ան վճար են ու բաց բո լո րի հա մար. ու սու ցիչ նե րը չեն 

վճա րում Էդ քեմ փին մաս նակ ցե լու հա մար, կա րող են մաս նակ ցել 

փոր ձա ռու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի ու բո լոր ա ռար կա նե րի ու սու

ցիչ ներ։ 

 • Էդ քեմփ նե րը մաս նակ ցա կենտ րոն ե ն։  

 • Էդ քեմփ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում ոչ թե փոր ձա գետ ներն են, 

այլ ուսուցիչներն ու նրանց փոր ձա ռու թյու նը, ե լույթ նե րը սե փա կան 

փոր ձի մա սին։

 •  Գոր ծում է եր կու ոտ քի կա նո նը, այ սինքն՝ ու սու ցի չը ցան կա ցած պա

հի կա րող է լքել մի սե նյակն ու թե ման և ը նտ րել մեկ ու րի շը՝ իր հե

տաքրք րու թյուն նե րին ու կա րիք նե րին ա վե լի հա մա պա տա խա նող։

 • Չ կա նաև վա ճառ քի բա ղադ րիչ, ու սու ցիչ նե րը ո չինչ չեն պար տա վոր

վում ձեռք բե րել կամ գնել։

 

Էդ քեմ փի սե սի ան կա րող է սկ սել.

• Հարցից

• Խնդրից

• Կասկածից

• Կարծիքից

• Պատմությունից

 Հե տաքրք րա կան են նաև Էդ քեմփ նե րի մա սին հե տա զո տա կան ար

դյունք նե րը՝ ը ստ ո րոնց. 

 • «Էդ քեմփ նե րին» մաս նակ ցած ման կա վարժ նե րը ա վե լի բա վա րար

ված ու ա ջակց ված լի նե լու զգա ցում ու նեն։ 

 • Դպ րո ցի ադ մի նիստ րա տիվ ան ձնա կազ մը և ու սու ցիչ նե րը փաս տում 

են, որ Էդ քեմփ ձևա չա փը ա վե լի ար դյու նա վետ է ու ար ժե քա վոր, 

քան մաս նա գի տա կան զար գաց ման ա վան դա կան մո տե ցում նե րը։ 
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 • Էդ քեմ փի մաս նա կից նե րի 97% –ը վկա յում է, որ ի րենք օգ տա կար ծա

նո թու թյուն ներ են ձեռք բե րել, որոնք ու րիշ կերպ չէ ին ու նե նա, ի նչն էլ 

դարձ նում է Էդ քեմ փը ման կա վարժ նե րի հա մար կա պե րի հաս տատ

ման ա մե նա կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րից մե կը։

 Սո վո րա բար ու սու ցիչ նե րը նաև օգ տա գոր ծում են սո ցի ա լա կան մե դիայի 

հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ու սում նա կան նյու թե րով կիս վե լու կամ մի ջո ցառ

ման մա սին հրա պա րա կում ա նե լու հա մար։ Կա րե լի է նա խօ րոք ու նե նալ 

Էդ քեմ փի օր վա, ժա մի, տե ղի մա սին տե ղե կու թյուն նե րով լրաց ված սո ցի ա

լա կան մե դի ա խումբ, որ տեղ ու սու ցիչ նե րը մի ջո ցա ռու մից հե տո էլ կա պը 

պահ պա նե լու մի ջոց են գտ նե լու, լի նե լու են տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ

ման ու հե տա դարձ ար ձա գանք նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ։

Էդքեմփ

Ուսուցիչներն 
ուսուցիչների 

համար

Անվճար են, 
ֆինանսավորվում 
են հովանավոր

ների կողմից

Սենյակում 
ամենախելացիներ 
ու փորձագետներ 

չկան

Կարող ես 
ընտրել լինել 
պասիվ լսող

Կարող ես 
տեղափոխվել 
ցանկացած 

ուրիշ թեմայով 
սենյակ

 Ա ռա ջին Էդ քեմ փը կազ մա կերպ վել է 2010 թ–ին Ֆի լա դել ֆի այից մի 

խումբ ու սու ցիչ նե րի կող մից, ո րոնք հա վաք վել է ին տե ղե կատ վա կան տեխ

նո լո գի ա նե րի թե մայով ոչ հա մա ժո ղո վային բնույթի մի ջո ցառ ման։ Ըն թաց

քում ի րենք հա մա գոր ծակ ցել է ին մնա ցած մաս նա կից նե րի հետ ու կազ մել 

է ին օր վա քն նար կում նե րի պլա նը՝ հիմն ված տե ղի մարդ կանց հե տաքրքրու

թյուն նե րի վրա։ Ոչ մի հա տուկ բա նա խոս չկար, ոչ մի նա խա պես պատ

րաստ ված սա հի կա շար։ Ամ բողջ ըն թաց քն ան հա տա կա նաց ված էր, մաս

նա կից նե րը կիս վում է ին ի րենց փոր ձով։ Օր վա ա վար տին ու սու ցիչ նե րը 
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հաս կա ցան, որ մո դե լը շատ լավ է աշ խա տում, փո խա նակ վե ցին կոն

տակտ նե րով ու հա ջորդ մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում կր կին փոր ձար

կե ցին մո դե լը՝ ար դեն ու սուց չա կան հա մայնք նե րի հետ։ 2010 թ–ից սկ սած 

Էդ քեմ փի ձևա չա փը լայ նո րեն տա րած վել է աշ խար հի տար բեր ե րկր նե

րում։ Հա յաս տա նի ու սու ցիչ նե րը ևս այս հա մայն քի մաս են կազ մում սկ սած 

2019 թ–ից, ե րբ « Պա րա դիգ մա» կր թա կան հիմ նադ րա մը սկ սեց Էդքեմփներ 

կազ մա կեր պել Հա յաս տա նում։ Էդ քեմ փի կազ մա կեր պիչ լի նե լը նշա նա կում 

է դառ նալ մի ջազ գային այն շարժ ման մա սը, որ ու սու ցիչ նե րին ու հա մայնք

ներն է հզո րաց նում, ադ մի նիստ րա տոր նե րի ու ման կա վարժ նե րի կա պը 

ուժե ղաց նում, ա ռանց որ ևէ խտ րա կա նու թյան ու ան վճար մաս նա գի տա

կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, և խրա խո սում է ա ռա վել 

փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րին կիս վե լու ի րենց փոր ձով մյուս նե րի հետ։ 

Այս պի սով, Էդ քեմփ նե րը (չ) հա մա ժո ղով ներ են, ո րոնք կենտ րո նա ցած 

են ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան շուրջ։ Ու սում նա ռու թյան ամ բողջ ըն թաց

քը հիմն վում է փո խա դարձ ե լույթ ներ լսե լու վրա, խրա խուս վում են 

երկխոսությունները և հարց ու պա տաս խան նե րը։ 

 ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 • What is an Edcamp, An Overview for Teachers, TeachThought, https://www.
teachthought.com/education/edcamp–for–teachers/, մուտք գործ ված՝ 
նոյեմ բեր, 2021։

 • Attend and Edcamp, Digital Promise, https://digitalpromise.org/edcamp/
attend/, մուտք գործ ված՝ նոյեմ բեր, 2021։

https://www.teachthought.com/education/edcamp-for-teachers/
https://www.teachthought.com/education/edcamp-for-teachers/
https://digitalpromise.org/edcamp/attend/
https://digitalpromise.org/edcamp/attend/


48

 

ԷԴ ՔԵՄՓ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Ինչ պես նա խորդ գլ խից ի մա ցանք, Էդ քեմփ ներ կազ մա կերպ վել են նաև 

ՀՀ –ում՝ « Պա րա դիգ մա» կր թա կան հիմ նադ րա մի կող մից՝ 2019 թվա կա նից 

սկ սած։
 

Էդ քեմ փը Հա յաս տա նում ա ռա ջին կր թա կան –ու սուց չա կան հա մա ժո

ղովն է: Հա մա ժո ղո վը մի ջա վայր է մի մյան ցից սո վո րե լու, փորձ փո խա նա

կե լու, ու սուց ման խն դիր ներ և ո լոր տային քա ղա քա կա նու թյուն քն նար կե լու, 

կր թու թյան զար գաց ման գի տե լիք ձեռք բե րե լու։ 

«Էդ քեմփ Հա յաս տա նը» հա մախմ բում է կր թու թյան ո լոր տի մաս նա գետ

նե րին՝ ու սու ցիչ նե րին, նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի և դպրոց

նե րի ղե կա վար նե րին, կա ռա վար ման խորհր դի ան դամ նե րին, բազ մա մաս

նա գի տա կան թի մի ան դամ նե րին, կր թա կան հո գե բան նե րին, լո գո պեդ նե

րին, հա տուկ ման կա վարժ նե րին, հե տա զո տող նե րին ու քա ղա քա կա նու

թյուն մշա կող նե րին։
 

Էդ քեմ փը մեկ նար կեց Հա յաս տա նի կր թու թյան դաշտն ակ տի վաց նե լու, 

սե փա կան ո լոր տից կամ դա սա րա նից դուրս գոր ծըն կեր ներ ձեռք բե րե լու, 

մի մյան ցից սո վո րե լու և միմյանց օգնությամբ փոփոխություններ բե րե լու 

մշա կույթ ներդնե լու նպա տա կով։ 

2019 թ–ի հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցել է շուրջ 500, ի սկ 2020 –ին՝ շուրջ 

5,000 մաս նա կից Հա յաս տա նից։ Տե ղի են ու նե ցել՝

 • Փոր ձի փո խա նակ ման շուրջ 120 սեսիա,

 • Ո լոր տային 4 քննարկում, 

 • Միջազգայնորեն ճանաչված կր թա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի 8 ե լույթ:
 

Էդ քեմ փի տե սա նյու թերն ար ձա նագ րել են մի քա նի տաս նյակ հա զար 

դի տում։ Էդ քեմ փից ո գեշնչ ված կամ դրա օ րի նա կով ձևա վոր վել են ու սուց

չա կան տար բեր հա մայնք ներ և նա խա ձեռ նու թյուն ներ։
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2021 թ–ին Էդ քեմփն ա պա կենտ րո նաց վել է և տե ղի են ու նե ցել ե րեք հա

մայն քային «Էդ քեմփներ»՝ նա խադպ րո ցա կան ո լոր տի հա մայն քային Էդ

քեմփ, նե րա ռա կան կր թու թյան հա մայն քային Էդ քեմփ և Վա նա ձո րի հա

մայն քային Էդ քեմփ: 

 Տար բեր հա մայն քե րի կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում տար բեր կրթա

կան խն դիր ներ կան։ Հա մայն քային Էդ քեմ փը հնա րա վո րու թյուն է այդ պի

սի խն դիր նե րը վեր հա նե լու, քն նար կե լու և մի մյանց փոր ձից սո վո րե լու։ Սա 

կօգ նի ձևա վո րել սո վո րող հա մայնք ներ, ո րոնք կկա րո ղա նան ա ռաջ նոր դել 

կր թու թյան զար գա ցու մը հա մայնք նե րում։ 

 Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած հա մայն քային Էդ քեմփ նե րը ի րա րից 

տար բեր վում է ին և՛ մասշ տաբ նե րով, և՛ բո վան դա կային շեշ տադ րում նե

րով։ « Պա րա դիգ մա» կր թա կան հիմ նադ րա մը մր ցույթ հայ տա րա րեց հա

մայն քային Էդ քեմփ կազ մա կեր պել ցան կա ցող ան հատ նե րի կամ կա զմա

կեր պու թյուն նե րի հա մար, և շուրջ 40 դի մում հայ տե րից ը նտր վե ցին 3 գոր

ծըն կեր թի մեր, ո րոնք մի ա ցան Էդ քեմփ շարժ մա նը՝ որ պես կազ մա կեր պիչ

ներ։  Հա մայն քային Էդ քեմ փը կազ մա կերպ վում է որ ևէ հա մայն քի ներ կա յա

ցու ցիչ հանդիսացող, 35 հոգանոց հիմ նա կան խմ բի կող մից, և յու րա քան

չյուր հա մայն քային Էդ քեմփ պետք է միտ ված լի նի տվյալ հա մայն քը՝ որ պես 

սո վո րող հա մայնք զար գաց նե լուն:

 Նե րա ռա կան կր թու թյան հա մայն քային Էդ քեմ փը տե ղի է ու նե ցել 

2021 թ–ի հոկ տեմ բե րի 16 –ին, դեմ առ դեմ ձևա չա փով՝ չնա յած հա մա վա

րա կով պայ մա նա վոր ված ի րա վի ճա կին։ Կազ մա կեր պիչ նե րի հիմ նա կան 

շարժառիթը, բա ցի հա մայն քում առ կա խն դիր նե րից, նաև ո լոր տում գործ

նա կան գի տե լի քի պա կասն է ր։ 

 Հա մա ժո ղո վը հիմ նա կա նում ու նե ցել է մե թո դա բա նա կան փոր ձի փո

խա նակ ման բո վան դա կու թյուն (դա սա վանդ մա նը, ու սում նա կան գոր ծըն

թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը, դա սա րա նի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող), 

բայց կազ մա կերպ վել է ոչ թե ներ կա յա ցում նե րի տես քով, այլ դա սե րի վար

ման ձևով. յու րա քան չյուր ու սու ցիչ գոր ծըն կեր նե րին իր ա ռա ջար կած մո

տե ցու մը բա ցատ րել է այդ մո տեց մամբ դաս վա րե լու կար գով, որ տեղ գոր

ծըն կեր նե րը ա շա կեր տի դե րում են ե ղել։ Յու րա քան չյուր ներ կա յաց նող 
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ուսուց չի տր վել է մեկ դա սա ժա մի հնա րա վո րու թյուն, և ու սու ցի չը դա սը 

վա րել է իր ի սկ ա ռա ջար կած մե թո դով։ Հա ջորդ 45 րո պեն տրամադրվել է 

հարց ու պա տաս խան նե րին, ո րոնց ըն թաց քում քն նարկ վել են և՛ ու սուց չի 

կող մից նա խօ րոք ա ռաջ քաշ ված հար ցադ րում նե րը, և՛ տե ղում՝ լսա րա նում 

ա ռա ջա ցած հարցերը։

 Կազ մա կեր պիչ նե րը նաև նշում են, որ ե թե չլի ներ « Պա րա դիգ մա» –ի 

կող մից «ա ռաջ մղող ու ժը», որ ան հրա ժեշտ կազ մա կերպ չա կան ու տեխ

նի կա կան օգ նու թյուն էր տրա մադ րում և հետ ևո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե

րում, ի րենք, նաև հա մա վա րա կով ու հե ռա վար կր թու թյան ի րա վի ճա կով 

պայ մա նա վոր ված, գու ցե գործն ա վար տին չհասց նե ին։ Այս հա մա տեքս

տում է, որ ևս մեկ ան գամ կա րե լի է վեր հի շել Հո լին և Հոր դին (2014), ով

քեր պն դում է ին, թե մաս նա գի տա կան զար գաց ման ա մե նա հա ջող տար

բե րա կը այն է, որ հա մա տե ղում է «վեր ևից ներքև» և հա կա ռակ մո տե

ցում նե րը՝ հատ կա պես «ներք ևից վերև» մո տեց մանն ան ցնե լու սկզբ նա

կան շր ջա նում։ 

 

Ըստ կազ մա կեր պիչ նե րի՝ ա մե նատ պա վո րի չը ուսուցիչների հետա դարձ 

կապն էր, գո հու նա կու թյունն ու մինչև ե րե կո մնա լու պատ րաս տա կա մու

թյու նը, ո րոնք ծած կում են այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց հան դի պել են 

կազ մա կերպ ման ըն թաց քում։ Դժվարություններից մեկը Էդքեմփի 

կազմակերպման ծախսերի հետ էր կապված, չնայած նրան, որ Էդքեմփի 

կազմակերպումը մինիմալ ծախսեր է պահանջում:

 Նա խադպ րո ցա կան Էդ քեմ փը, ի տար բե րու թյուն նե րա ռա կա նի, կազ

մա կերպ վել է առ ցանց տար բե րա կով, օ գոս տո սի 14–15 –ը։ Քն նարկ վել են 

20 –ից ավելին ա ռան ձին թե մա ներ։ 

 Կազ մա կեր պիչ նե րին ո լոր տում առ կա բազ մա թիվ խն դիր ներն են մղել 

Էդ քեմփ ի րա կա նաց նե լու, ո րոն ցից են մի շարք պատ ճառ նե րով պայ մա

նա վոր ված դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ նե րի, ո լոր տի ի րա վա կան կար

գա վո րում նե րի և ո լոր տի նկատ մամբ լուրջ վե րա բեր մուն քի պա կա սը։

 

Էդ քեմ փի առ ցանց ձևա չա փը թույլ էր տվել մի ա վո րե լու ոչ մի այն Հա յաս

տա նից, այլև Ի տա լի այից, Ա նգ լի այից ու Ռու սաս տա նից հա մա պա տաս
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խան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի։ Ներ կա է ին ոչ մի այն նա խադպ րո ցա կան, 

այլև ներառական կրթության կազմակերպման մասնագետներ:

 Կազ մա կեր պիչ նե րը ու նեն մաս նա գի  տա կան փոր ձա րա րա կան խումբ 

սո ցի ա լա կան ցան ցում, որ տեղ բախ վել են այն պի սի խն դիր նե րի, ի նչ պի

սին են, օ րի նակ, մաս նա գի տա կան փոր ձա րա րա կան խմ բե րում մի այն 

ֆոր մալ բովանդակությամբ կիսվելը (հան դե սի պլան ներ, բա նաս տեղ ծու

թյուն նե րի տար բե րակ ներ և այլն): Դրա ար դյուն քում նրանք ե կել են այն 

եզ րա կա ցու թյան, որ ո լոր տային մո տե ցում ներն ու դիր քո րո շում նե րը 

քննարկ ման կա րիք ու նեն։ Նոյեմ բե րյա նի ման կա պար տե զի տնօ րեն Փա

ռան ձեմ Խան գել դյա նը Էդ քեմ փի կազ մա կերպ ման դր դա պատ ճառ նե րից 

ու ար դյունք նե րից խո սե լիս շեշ տում է. « Հա յաս տա նում այն քան կու տակ

ված փորձ կար, մենք ի րար չէ ինք ճա նա չում, մենք ի րար հետ շփվելու 

մշակույթ չունեինք»։ Էդ քեմ փը ա ռան ձին ան հատ նե րի կու տա կած փոր ձը 

կի սե լու, ի րար փո խան ցե լու հար թակ է։ 

 Նույն թվա կա նի հու լի սի 29–30 –ին Վա նա ձո րի թիվ ո ւթ հիմ նա կան 

դպրո ցում տե ղի է ու նե ցել Լո ռի ի հա մայն քային Էդ քեմ փը։ Հե տաքրք րա

կան է, որ բո լոր ե րեք հա մայն քային Էդքեմփների կազ մա կեր պիչ նե րը 

նախ կի նում ե ղել են 2019 թվա կա նի կենտ րո նաց ված ու ա ռա ջին Էդ քեմ փի 

մաս նա կից նե րը, ո րից ոգեշնչված հան գել են ա պա կենտ րո նա ցած 

Էդքեմփների կազ մա կերպ ման մտ քին։ Ը նդ հան րա պես Էդ քեմփ կազ մա

կեր պե լուց ա ռաջ խոր հուրդ է տր վում գոնե մեկ ան գամ մաս նակ ցել դրան։ 

 Վա նա ձո րի դպ րո ցի թի մը այն ե րեք թի մե րից էր, որ ը նտր վել էր « Պա

րա դիգ մա» –ի կող մից հայ տա րար ված մր ցույ թի ար դյուն քում։ Ի սկզ բա նե 

ը ստ մտադ րու թյան հա մայն քային Էդ քեմ փին պի տի մաս նակ ցե ին մի այն 

տվյալ հա մայն քի կամ մար զի ուսուցչական ոլորտի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 

բայց բազ մա թիվ դի մում ներ են ստաց վել բո լոր մար զե րից։ Ի վերջո՝ «Էդ

քեմ փին» մաս նակ ցել են ՀՀ յու րա քան չյուր մար զից ա ռն վազն չոր սա կան 

ներ կա յա ցու ցիչ՝ ը նդ հա նուր առ մամբ մաս նա կից նե րի թի վը մոտ 150–ն է ր։

 Հիմ նա կա նում քն նարկ վել են ա վե լի շատ մե թո դա բա նա կան մո տե ցում

ներ։ Թեմաները շատ բազմազան են եղել. ա շա կերտ նե րի ա ռաջ նոր դու

թյան խթա նու մից մինչև հայ կա կան պա րե րի՝ դպ րոց մուտք գոր ծե լու ին
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տեգր ման հար ցեր։ Ե ղել են նաև հրա վիր ված խոս նակ ներ, որոնց կազմա

կեր պիչ թիմն է հրավիրել՝ կախված  ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան կա

րիք նե րից և հե տաքրք րող թե մա նե րից:

 Հա մա ժո ղո վի ա վար տին մաս նա կից նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել 

հե տա դարձ կապ տրա մադ րե լու կազ մա կեր պիչ նե րին։ Չա փա զանց տպա

վո րիչ է ին ու սու ցիչ նե րի ոգ ևո րիչ ար ձա գանք ներն և հա ջորդ տա րի ևս 

մաս նակ ցե լու պատրաստակամությունն ու սեփական Էդ քեմփ նախա ձեռ

նե լու ցանկությունը:

Յու րա քան չյուր ա ռան ձին հա մայնք կա րող է և խրա խուս վում է այդ պի

սի հա մա ժո ղով կազ մա կեր պե լու։ Ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա ժո ղո վի կազ

մա կերպ ման քայ լե րի հեր թա կա նու թյու նը հետ ևյալն է. մեկ կամ մի քա նի 

հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րի մի ա վո րում ու կազմակերպիչ մեծ թիմի 

ստեղծում, հա մա ժո ղո վի մա սին տե ղե կու թյան տա րա ծում, ու սու ցիչ նե րի 

ներգ րավ ման գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, անհրա ժեշ տու թյան դեպ

քում հո վա նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ համագործակցություն և 

ար դեն բուն մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցում, ո րի ձևա չա փի մա սին բազ միցս 

նշվել է։ 

 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է ևս մեկ ան գամ հի շել, որ հա մա ժո ղո վի ձևա

չա փը, կազ մա կերպ ման ճա նա պարհ նե րը, կա րիք նե րը, խո չըն դոտ ներն ու 

հա ջո ղու թյան մո դել նե րը կա րող են տար բեր լի նել յու րա քան չյուր ա ռան ձին 

հա մայն քի ու մի ա վոր ման թե մայի հա մար։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով մո տե ցում

նե րի հար ցում հնա րա վո րին ճկու նու թյունն ու թա փան ցի կու թյու նը գոր ծի 

հա ջող ման գրա վա կան ներն ե ն։

 

Եզ րա փա կե լով՝ կու զե ինք վե րա հաս տա տել, որ մաս նա գի տա կան զար

գաց ման՝ ու սու ցիչ նե րի կող մից ղե կա վար վող մո դել նե րը ա ռա ջին հեր թին 

ու սու ցիչ նե րի՝ սե փա կան կա րիք ներն ու խն դիր նե րը լա վա գույնս գի տակ

ցե լու, դրանց լուծ ման մե թոդ ներ ու ճա նա պարհ ներ գտ նե լու և ի րենց՝ զար

գա նա լու պատ րաս տա կա մու թյան նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան 

մա սին են: Մենք վս տահ ե նք, որ ու սու ցիչ նե րի նվի րումն ի րենց մաս նա գի

տա կան զար գաց ման ա մե նօ րյա գոր ծին, ի սկ մեր նվի րումն այդ ճա նա

պար հին նրանց ա մեն կերպ ա ջակ ցե լու գոր ծին, ո լոր տային ակ ներև և 
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ցան կա լի ար դյունք նե րի են բե րե լու, ո րից, ի հար կե, շա հե լու է ոչ մի այն 

ա շա կեր տը, այլև ինքը ուսուցիչը և ու սում նա կան գոր ծը նաց նե րում ներգ

րավ ված յու րա քան չյուր ա ռան ձին օ ղակ:
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