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ՀՏԴ 373.3 

ՀայրենասիրությՀայրենասիրությՀայրենասիրությՀայրենասիրությաաաանննն    դաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունը    տարրականտարրականտարրականտարրական    դպրոցուդպրոցուդպրոցուդպրոցումմմմ        
((((անձնականանձնականանձնականանձնական    փորձիցփորձիցփորձիցփորձից))))    

Միրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան Քրիստինե    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հայրենիք, հերոսներ, արժանապատիվ 
սերունդ, դասագիրք, ազգապահպանություն, բարոյական արժեք 

Հայրենասիրական դաստիարակությունն այսօր շատ կարևոր տեղ 
ունի ժամանակակից դպրոցի գործունեության ոլորտում, որի իրակա-
նացման գործում կարևոր է ուսուցչի դերը: 

Հայրենասիրությունը չպիտի լինի զուտ գաղափար. առաջին հերթին 
երեխան պիտի ճանաչի իր երկիրը, գնահատի նրա արժեքները և ինքնա-
բերաբար հասնի այն բանին, որ նրա մեջ կծնվեն այն վեհ սիրո, հպար-
տության զգացմունքները հայրենիքի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ կդաս-
տիարակվի հայրենիքի նվիրյալ պաշտպան, քաղաքացի, ով չի ցանկանա 
լքել իր երկիրը, այլև ապրել այնտեղ՝ թեկուզ որոշ դժվարություններ կրե-
լով, և ավելի շենացնել, զարգացնել այն:        

Հայրենասիրությունը հայ ժողովրդի համար ունի իր ինքնատիպ 
առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված ազգային պատմական 
զարգացմամբ, հոգևոր ու նյութական մշակույթով, աշխարհաքաղաքա-
կան ու բնապատմական զարգացումներով, պայմանավորված կյանքի 
ընթացքով, հայ էթնոսի աշխարհաստեղծ մենթալիտետով, ազգային ինք-
նագիտակցությամբ, ի վերուստ տրված հարատևման անհրաժեշտու-
թյամբ [1]:    

Հայրենասիրությունը ենթադրում է մարդու դրական հատկանիշների 
համալիր ձևավորում և զարգացում: Հայրենասիրությունը հանդես է 
գալիս հայրենիքի հետ իր անբաժանելի լինելն ու միասնականությունը 
գիտակցող անձի հոգևոր արժեքների, քաղաքացիականության և սոցիա-
լական ակտիվության հետ միասին [6, 17]: «Հայրենապաշտական դաս-
տիարակություն – ահա մեր փրկության խարիսխը...»,– ասում էր 
Գարեգին Նժդեհը: 

Հայրենասիրության դաստիարակությունը հետևողական ու համբե-
րատար աշխատանք է պահանջում, որը սկսվում է ընտանիքից, բակից, 
ընկերական և հասարակական հարաբերություններից, դառնում կայուն 
որակ և անձի անբաժանելի մաս [ 6, 33]:    

Մանկության տարիներից է սկսվում անձի ձևավորումը՝ խաղի, 
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հանրօգուտ աշխատանքի, հասակակիցների և մեծահասակների հետ 
շփման պրոցեսում: Այդ տարիներին են ձևավորվում բարոյական արժեք-
ները՝ բարու ու չարի գաղափարը, ազնվությունը, ընկերասիրությունը և 
հայրենիքի նկատմամբ անսահման սերը    [6, 31]: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում հայրենասիրության գաղափարի 
ամրակայումը սկսվում է սեփական պարտականությունների կատարու-
մից. պարտաճանաչ կերպով հաճախել դպրոց, սովորել դասերը, դասա-
րանում իրականացնել հերթապահություն, օգնել ընկերներին, քանի որ 
հայրենասիրության դաստիարակության կարևորագույն խնդիրներից է 
մարդկանց օգնելու ձգտում սերմանելը [4]:    Մի բան ևս հստակ է, որ չի 
կարելի հայրենասեր դաստիարակել, եթե երեխան ինքնասիրահարված է, 
բարի ու աշխատասեր չէ: Հայրենասիրությունը սերն է տվյալ երկրում 
ապրող ժողովրդի նկատմամբ: Դաստիարակել հայրենասեր, նշանակում 
է մշտապես աշխատել հայրենիքի բարգավաճման, ժողովրդի բարօրու-
թյան, բարեկեցության բարձրացման համար: Հարգել և կիրառել հայրենի-
քում ընդունված օրենքները, դաստիարակել դրանց ենթարկվելու ունա-
կություն, ունենալ գիտակցական կարգապահություն, մասնակցել երկրի 
զարգացման գործին, պաշտպանել հայրենիքը թշնամու ոտնձգություն-
ներից, հարկ եղած դեպքում կյանքը չխնայել հայրենի երկրի համար, 
քաղաքացու մեջ ձևավորել հպարտության զգացում սեփական երկրի, 
հարգանք՝ նրա անցյալի նկատմամբ [5]: 

Հայրենասիրության դաստիարակության և առհասարակ երեխայի 
մեջ ցանկացած բարոյական որակի ներդրման համար մայրենիի դաս-
ընթացն ամենաարդյունավետ պայմաններն է ընձեռում, առավել ևս, երբ 
դրան նպաստող գործոններ կան. օրվա դասանյութը, ազգային տոները, 
հերոսները, ուսուցչի ճիշտ աշխատանքն ու մոտեցումը, գրագետ հայերեն 
խոսքը և այլն [7]: Այս ամենը դպրոցում պետք է ապահովել աշակերտի՝ 
դպրոց մտնելու առաջին իսկ օրից: Առաջին դասարանից սկսած՝ 
ուսուցիչն ամեն կերպ պետք է կարողանա այնպես անել, որ իր սաները 
դաստիարակվեն հայրենաշունչ ոգով: Այդ նպատակով ինքս ջանք ու 
եռանդ չեմ խնայում: Երբ նախապես ծանոթանում էի երեխաների հետ 
(անձնական գործերից ես արդեն ճանաչում էի բոլորին), զրույցի 
ընթացքում պարզելով նրանց անունները՝ ոգևորեցի հայկական անուն 
ունեցող երեխաներին: Հայկին ասացի, որ նա պետք է քաջ ու անվախ լինի 
Հայկ Նահապետի նման, որ իր անունով է մեր երկիրը կոչվում 
Հայաստան: Միքայելին ասացի, որ ինքը պետք է անվան արժանի կրողը 
լինի, քանի որ գրող Միքայել Նալբանդյանի բանաստեղծության հիման 
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վրա է ստեղծված մեր ազգային օրհներգը: Միքայելն իր ընտանիքի հետ 
եկել է Թալիշից 2016 թ. ապրիլյան դեպքերից հետո: Ես նրան ոգևորեցի՝ 
ասելով, որ ինքն էլ մեծանալով՝ պետք է արի զինվոր դառնա ու գնա 
պաշտպանելու իր հայրենի գյուղը, ազատությունը գովերգող բանաս-
տեղծի պես ազատություն սիրի: Վարդանին ասացի, որ իր անունն էլ քաջ 
Վարդան Մամիկոնյանի անունն է, պատմեցի, որ նրա շնորհիվ հայ ազգը 
պահպանել է իր կրոնը, լեզուն, ինքնությունը: Անդրադարձա բոլորի 
անուններին, որպեսզի ոչ մի աշակերտ իրեն անտեսված չզգա: Երեխա-
ները բավականին ոգևորվեցին այս զրույցի ընթացքում: Միասին սովորե-
ցինք ազգային օրհներգը, տերունական աղոթքը: 

Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ձեռքերի ափերի 
մեջ եռագույնն էինք նկարել, որը սրտաձև էր: Երգեցինք «Հայաստանը 
մենք ենք» (Լիլու և Արևներ) երգը: Սեպտեմբերի 1-ին նրանց այցելեցին 
զինվորականներ: Նրանք ևս զրուցեցին երեխաների հետ, ոգևորեցին 
նրանց: Այդ օրն ասես դրվեց այն հիմնաքարը, որի վրա ողջ ուսումնական 
տարվա ընթացքում պիտի կառուցվեր սերը հայրենիքի նկատմամբ:  

Հաջորդ քայլը եղավ ծանոթացումը Վ. Ա. Սարգսյանի «Այբբենա-
րանի» հետ, որի կազմի վրա Արարատ լեռան ու եռագույն դրոշն են պատ-
կերված: Երեխաներին հարցրի, թե ի՞նչ է նկարված գրքի կազմին: Նրանք 
պատմեցին՝ միմյանց լրացնելով. «Կազմին Մասիս սարն է»: Ես լրացրի, 
որ այն սուրբ լեռ է համարվում, քանի որ նրա մասին գրված է Աստվածա-
շնչում: Այժմ այն Թուրքիայի տարածքում է, սակայն յուրաքանչյուր հայի 
երազանքն է, որ մի օր այն մերն է լինելու: Երեխաները շարունակեցին. 
«Տղաներից մեկը ծածանում է եռագույն դրոշը, մենք էլ մեր ձեռքին ունենք 
նկարված»: Ես էլ ավելացրի, որ այն մեր խորհրդանիշն է: Ծանոթացրի «ՀՀ 
խորհրդանիշները» պաստառին:  

Նշեմ նաև, որ յուրաքանչյուր օր դասերը սկսում ենք տերունական 
աղոթքով և անպայման այն կապում հայրենասիրության թեմային, սահ-
մանին կանգնած զինվորին, որը պաշտպանում է մեր հայրենիքը, որ մեր 
երկիրը խաղաղ լինի, մենք էլ՝ պաշտպանված:  

Առավել կարևոր են դասագրքերում ընդգրկված թեմատիկ նյութերը, 
քանի որ դասընթացի հիմնական նպատակը օրվա դասանյութի դաս-
տիարակչական և ուսուցողական գործառույթների իրականացումն է [7]: 
Այս նպատակով այբբենարանի յուրաքանչյուր նյութի մեջ փորձում եմ 
հայրենասիրության դաստիարակման տարրեր գտնել:  

Օրինակ. էջ 26-ում ներկայացված է «Ընտանիք» թեման: Այս նկար-
պատմության հերոսը Արան է. նրա շապիկին ՀՀ դրոշն է, որն ուղեկցում է 
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երեխաներին այբբենարանի գրեթե բոլոր էջերում: Հարցրի երեխաներին, 
թե ի՞նչ են կարծում, ինչո՞ւ է Արայի շապիկին դրոշ նկարված: «Նա հայրե-
նասեր տղա է, ուզում է, որ բոլորը տեսնեն Հայաստանի դրոշը»,- պա-
տասխանեց Սիրվարդը: Նշեցի նաև, որ համերաշխ ու երջանիկ ընտա-
նիքն է մեր ազգի պահպանման կարևոր հիմքը: 

Էջ 27-ում «Դասարան» թեման է: Կրկին Արան է, որ պատասխանում 
է ուսուցչի հարցերին: Երեխաները լրացրին պատմության մասերը: 
Պատին ՀՀ և ԼՂՀ քարտեզն է: Նրանց համար նախապես բերել էի նաև 
գլոբուս, որի վրա Հայաստանը շատ փոքր էր երևում: Նրանց բացատրեցի, 
որ ճիշտ է, մեր երկիրը չափերով շատ փոքր է, բայց ամենաթանկն ու 
հարազատն է, ու այն պետք է միշտ պահենք մեր սրտերում, վերջում էլ 
կատակեցի, որ հաստատ կտեղավորվի: Իսկ Մարգարն ավելացրեց՝ բա 
որ հանկարծ կորցնե՞նք: Ես բացատրեցի, որ եթե շատ սիրենք մեր 
երկիրը, լեզուն, նրա հողն ու ջուրը, պահպանենք բնությունը, պաշտպա-
նենք թշնամուց ու մնանք Հայաստանում, ապա չենք կորցնի այն: 

Էջ 36-37-ում «Բնություն, բնության գրկում» թեմատիկ նկարն է: 
Հատուկ զրույցի միջոցով երեխաներին ծանոթացրի, թե ինչ է հայրենիքը, 
ինչ է պահանջվում իրենցից, փորձեցի նրանց հասանելի ձևով բացատրել, 
թե ինչու ենք սիրում հայրենիքը: Խոսեցի Հայաստանի հրաշք բնաշխարի 
մասին, որ մեր երկիրն ունի հրաշք բնություն, սաղարթախիտ անտառ-
ներ, սառնորակ աղբյուրներ, գեղեցիկ ջրվեժներ, մեր երկրի օդը մաքուր է, 
բնությունը հարուստ է շատ գողտրիկ վայրերով, որտեղ կարելի է հրա-
շալի հանգիստ անցկացնել: Բայց ամենակարևորը. պետք է պահպանել 
այդ ամենը և էլ ավելի շենացնել երկիրը: Ասելիքս ավելի տպավորիչ 
դարձնելու համար երեխաներին ներկայացրի սահիկահանդես, որի մեջ 
ընդգրկել էի հայկական բնաշխարհի հրաշք տեսարաններ:  

Հայրենիքի նկատմամբ սերը կամքի ուժի է վերածվում այն ժամա-
նակ, երբ մարդու գիտակցության մեջ ամրապնդվում են հայրենի վայրերի 
և լեզվի հետ կապված կերպարներ, երբ առաջանում է հպարտության 
զգացում, որ այս ամենը քո երկիրն է [10]: 

Հայրենասիրության դաստիարակման ևս մեկ առիթ հանդիսացավ 
«Ա» հնչյուն-տառի ուսուցումը: Ա-ի մասին խոսելիս երեխաները նշեցին 
հայրենիքը խորհրդանշող բազմաթիվ անուններ՝ Ա-Արարատ, Ա-
Արագած, Ա-Արաքս գետ, Ա-Անդրանիկ Զորավար, Ա-Արա Գեղեցիկ, Ա-
Արամ արքա և այլն: Պատրաստել էի անակնկալ արկղիկ, որի մեջ դրել էի 
Աստվածաշունչը, Մաշտոցի պատգամը երեխաներին և գրիչներ: Նրանց 
համար կարդացի Մաշտոցի պատգամը, պատմեցի, որ Մաշտոցն 
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առաջինը թարգմանել է Աստվածաշունչը, որովհետև այն գրքերի գիրքն է, 
քանի որ Աստծո կամքով և օգնությամբ են ստեղծվել հայոց տառերը: 
Նրանք կախարդական զորություն ունեն, մեր գոյության ու լինելիության 
հիմքն են: Նրանց նվիրեցի գրիչները և պատվիրեցի սիրով, խնամքով գրել 
ու սովորել այբուբենը, խոսել մաքուր ու անաղարտ հայերենով:  

Յուրաքանչյուր տառի ուսուցման ժամանակ որևէ փոքրիկ առիթով 
միշտ խոսում եմ հայրենիքի մասին: Օրինակ՝ Ն-ի ուսուցման ժամանակ, 
երբ երեխաները հարցրին, թե մենք ծով չունենք, ուրեմն նավ էլ չունենք, 
ես նրանց պատմեցի «Կիլիկիա» նավի մասին, փոքրիկ ակնարկով 
խոսեցի նաև, որ մի ժամանակ, Տիգրան Մեծ թագավորի օրոք, Հայաս-
տանը կոչվել է ծովից ծով, քանի որ նրա տարածքները շատ մեծ էին և 
ձգվում էին Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով: Այդ ժամանակ նաև 
շատ նավեր ենք ունեցել: 

Իսկական տոնի վերածվեց «Հ» հնչյուն-տառի ուսուցումը: Նախապես 
դասի համար բերել էի նետ ու աղեղ, համապատասխան հանդերձանք, և 
երեխաները բեմականացրին Հայկի ու Բելի կռիվը: Բոլոր տղաները ցան-
կանում էին Հայկի դերը ստանձնել ու հպարտությամբ ներկայացնում էին 
դասանյութը: 

 Այբբենարանի գրեթե յուրաքանչյուր էջը մեզ հնարավորություն է 
ընձեռում խոսելու Հայաստանի մասին և անպայման՝ ոգևորությամբ: 
Քանի որ կրտսեր դպրոցականի համար առաջին ուսուցիչը գրեթե միշտ 
մեծ հեղինակություն է, երբ նա սիրով, հպարտությամբ է ներկայացնում 
ազգային արժեքները, ոգևորությամբ, հայրենապաշտությամբ ու խանդա-
վառությամբ է խոսում ազգային հերոսների, հայրենիքի մասին, նույն 
զգացմունքներով համակում է նաև աշակերտին: 

Սակայն այբբենարանը կամ մայրենիի դասագիրքը հայրենասիրու-
թյուն դաստիարակելու միակ աղբյուրը չեն: Ուսուցիչը դա կարող է իրա-
կանացնել նաև այլ առարկաների դասավանդման ընթացքում, ինչպես 
նաև արտադասարանային աշխատանքների ժամանակ [7]: Դասվարի 
ժամերին շատ հարմար է հայրենասիրական թեմայով զրույցներ անց-
կացնելը: Հայրենասիրության թեմատիկան կարող են ներառել տարբեր 
թեմաներ` հերոսների կյանք, ՀՀ խորհրդանիշների ծանոթացում, տարա-
բնույթ հայրենասիրական միջոցառումներ` նվիրված անկախության 
օրվան, բանակի օրվան, պատի թերթեր ստեղծելով, բաց-դասեր, էքսկուր-
սիաներ կազմակերպելով, այց թանգարաններ, փոքրիկ արշավներ և այլն: 
Այս ամենի կազմակերպման հարցում մեծ ներդրում ունեն ծնողները, 
հետևաբար կարող ենք ասել, որ հայրենասիրական դաստիարակություն 
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իրականացվում է ոչ միայն կրտսեր դպրոցականների հետ, այլ նաև 
նրանց ընտանիքների: 

Բացի նշվածներից՝ ես երեխաներին հանձնարարում եմ հաջորդ 
օրվա դասվարի ժամի համար նախապատրաստել հետաքրքիր տեղեկու-
թյուն կամ որևէ ավանդազրույց Հայաստանի տեսարժան վայրերի, 
հայտնի մարդկանց, ազգային որևէ հերոսի մասին (հուշում եմ կայքէջերը, 
գրքերը, որտեղից կարող են օգտվել): Հանձնարարությունը տրվում է 
ամեն անգամ տարբեր աշակերտների, և նրանք աշխատում են զույգերով: 
Ստացվում է բավականին հետաքրքիր մրցակցություն, և ձևավորվում է 
հայրենիքի մասին ավելի շատ տեղեկություններ իմանալու ցանկություն:  

Մեկ այլ հնար կիրառում եմ դասամիջոցներին. նախապես ճշտում 
եմ մի շարք հայազգի հերոսների, հայտնի մարդկանց ծննդյան օրեր, ապա 
փոքրիկ քարտեր եմ պատրաստում, որոնց վրա հերոսի նկարն է ու 
անունը: Երեխաներս դասամիջոցներին այդ քարտերը բաժանում են 
դպրոցի աշակերտներին և նրանց ասում, որ, օրինակ, այսօր՝ նոյեմբերի 
25-ին, Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է: Այսպիսով, տարեվերջին նրանք 
ծանոթ են լինում բավականին մեծ թվով հերոսների և անգամ նկարով 
ճանաչում են նրանց: Իհարկե, նախապես փոքրիկ զրույց եմ անցկացնում 
հերոսի կյանքի և գործած սխրանքների մասին:  

«Հայրենասիրությունը նաև հայրենիքի համար զոհված հերոսների 
հիշատակը անմար պահելն է», – Հովհաննես Իսակով: 

Դասամիջոցներին դասարանում լսում ենք հայրենասիրական 
երգեր, իսկ երեխաները ձայնակցում են կամ պարում այդ երգերի ուղեկ-
ցությամբ:  

Անկախության օրը դպրոցի բակում կավճանկարչություն կազմա-
կերպեցինք, որի ընթացքում ներկայացրի օրվա խորհուրդն ու կարևորու-
թյունը: Որոշ ժամանակ անց, երբ խոսում էինք տարբեր տոների մասին, 
երեխաներիցս մեկը հպարտությամբ նշեց. «Այս տոներից ամենա-
կարևորը Անկախության տոնն է»: 

Երեխաների բարոյական գնահատումները պարզելու նպատակով 
օգտվում եմ զրույցի, դիտումների մեթոդներից, գրական ունկնդրման 
ժամերին կարդում եմ հեքիաթներ, պատմվածքներ քաջերի մասին ու այդ 
ընթացքում ուշադրություն եմ դարձնում երեխաների դրսևորած վերա-
բերմունքին, ժեստերին, միմիկային, արտահայտություններին [6, 32]: 

Ստեղծում եմ այնպիսի իրավիճակներ, իրադրություններ, բեմա-
կանացումներ, որտեղ երեխան պատկերացնում է իրեն այդ հերոսի 
դերում, կարողանում է ճիշտ կողմնորոշվել, արտահայտել դրական կամ 
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բացասական վերաբերմունք, ձևավորվում են համարձակություն
րաստակամություն, օգնության հասնելու մղում: Սասունցի
մասին պատմելիս ինքս էլ չէի նկատել, թե ինչ մեծ ոգևորությամբ
զգացմունքայնությամբ էի նկարագրել նրան, երբ նկատեցի
տպավորությունները. այնքան էին տարվել Դավթի կերպարով
ներով, որ մի քանի օր անընդհատ խնդրում էին խոսել ու
մասին: Անգամ ծնողներից մի քանիսը զարմանքով պատմում
երեխաներն ինչ հաճույքով են տանը ներկայացնում լսածը

Տարեսկզբին Միքայելը հաճախ էր պատմում այն դեպքերի
որոնք տեղի էին ունեցել ապրիլյան պատերազմի օրերին
ինչպես է իրենց տունը քանդվել թշնամու հրետակոծությունից
էլ ստիպված են եղել հեռանալ այնտեղից: Ես նրան հուսադրեցի
անպայման կվերադառնա իր սիրելի տունը, ու պատմեցի
թյունը, որտեղ տեղ են գտել 90-ականների ահասարսուռ
կան իրադարձությունները, քանի որ ինքս էլ սահմանամերձ
Բարեկամավան գյուղում եմ ապրել և նույն ձևով ստիպված
հեռանալ գյուղից ութ տարեկանում: Պատմեցի, թե ինչպես
քով թաքնվել նկուղում, հետո էլ ձմռան ցրտին ու սառնամանիքին
կիլոմետրերով երկար ճանապարհ անցել ապահով վայր 
համար, քանի որ մեզ տեղափոխող մեքենան խափանվել
մությունն այնքան էր հուզել ու ոգևորել երեխաներին, որ նրանց
թե ես պատմության հերոս եմ, ու անընդհատ հարցեր էին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1. . . . Հրաժեշտ այբբենարանինՀրաժեշտ այբբենարանինՀրաժեշտ այբբենարանինՀրաժեշտ այբբենարանին 

համարձակություն, պատ-
Սասունցի Դավթի 
ոգևորությամբ ու 

նկատեցի երեխաներիս 
կերպարով, արարք-

ու պատմել նրա 
պատմում էին, թե 

լսածը: 
դեպքերի մասին, 

օրերին Թալիշում, թե 
հրետակոծությունից: Ու իրենք 

հուսադրեցի, որ նա 
եցի իմ մանկու-

ահասարսուռ պատերազմա-
սահմանամերձ Տավուշի 

ստիպված եմ եղել 
ինչպես էինք ընտանի-
սառնամանիքին ոտքով 

 տեղափոխվելու 
խափանվել էր: Այս պատ-

նրանց թվում էր, 
 տալիս:  
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Երեխան իր լսածը կիսում է ընկերների հետ, խաղեր է խաղում, 
քննարկում ու երևակայում: Իսկական հայրենասերի պետք է դաստիա-
րակել: Այդ օրվանից Միքայելի մաղթանքն իր ընկերների ծննդյան օրվա 
կապակցությամբ միայն այս խոսքերն են՝ մեծանաս ու քաջ զինվոր 
դառնաս: 

 «Հրաժեշտ այբբենարանին» միջոցառումն ամբողջությամբ ողողված 
էր հայրենասիրությամբ: Երեխաները ներկայացրին եռագույնը, ապա 
հանդես եկան խաղաղության կոչով, երդվեցին լինել հայրենիքի արժանի 
զավակներ, պարեցին ազգային Քոչարին:     

Ներկայացնում եմ ուստարվա վերջում՝ դասվարի ժամին, անցկաց-
րածս փոքրիկ զրույցը. հարցրի երեխաներին, թե ով ինչ է ուզում դառնալ: 
Բոլոր տղաները միաբերան պատասխանեցին. 

-Զինվոր ենք դառնալու:  
Մարգարն էլ ավելացրեց.  
-Քա'ջ զինվոր:  
 Սիրվարդն էլ ափսոսանքով ասաց. 
 - Ի՜նչ վատ է, որ աղջիկները զինվոր չեն դառնում: 
Ես նրան ասացի, որ աղջիկները ևս կարող են ռազմական կրթու-

թյուն ստանալ: 
Դայանան էլ ասաց.  
-Ես էլ բժշկուհի եմ դառնալու, որ բուժեմ վիրավոր զինվորներին:  
Մյուս աղջիկներն էլ միացան նրա ցանկությանը: Ես էլ բացատրեցի, 

որ զինվոր դառնալը մեծ հպարտություն է ու շատ կարևոր: Նշեցի, որ 
բանակն անհրաժեշտություն է, որպեսզի հարկ եղած դեպքում մեր հայրե-
նիքը պաշտպանենք: Բանակն ուժ է և ապահովություն: Առանց բանակի 
ու քաջ զինվորների չենք կարող պաշտպանել մեր հայրենիքը: 

Սրանք այն նախադրյալներն են, որոնց հենքի վրա էլ կձևավորվի 
հայրենասիրությունը: Ինձ թվում է՝ արդեն իսկ ամուր հիմքեր կունենամ 
հաջորդ ուստարիներին հայրենասիրության դաստիարակությունն ամ-
րապնդելու գործում: 

Իհարկե, տարրական դպրոցը ընդամենը հիմք է նախապատրաս-
տում բարձր դասարաններում գաղափարի առավել խորը և հիմնավոր 
ընկալմանը: Որքան ամուր ու հստակ լինի այդ հիմքը, առավել հեշտու-
թյամբ կամրապնդվի հայրենասիրությունը` որպես ազգային գաղափա-
րախոսություն: Հիշենք նաև Գարեգին Նժդեհի խոսքերը. «Հայրենիքներն 
ապրում են հայրենասիրությամբ, կործանվում դրա պակասի պատճա-
ռով» [2]: 
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Աշխատանքիս ընթացքում եկա այն համոզման, որ իսկական հայրե-
նասիրությունը նրա հոգևոր բնույթի մեջ է: Հայրենասիրությունն ազնվու-
թյուն է, արդարամտություն, աշխատասիրություն, հայրենակցին հար-
գելու, աջակցելու պատրաստակամություն: Հայրենասիրությունը կարևո-
րագույն գործոն է սոցիալական խմբում անձի առավել լիարժեք դրսևոր-
ման համար: Այն ենթադրում է հայրենիքին անշահախնդիր, անմնացորդ 
ծառայություն: Ելնելով այս ամենից՝ կարելի է ընդհանրացնել հայրե-
նասիրության առավել էական կողմերը և սահմանել այն: Հայրենասի-
րությունը անձի առավել նշանակալից բարոյական արժեքներից է, 
անհատի կարևորագույն հոգևոր ձեռքբերումը, որը բնութագրում է նրա 
զարգացման բարձրագույն մակարդակը և արտահայտվում է ինքնա-
դրսևորման ակտիվ գործունեությամբ՝ ի բարօրություն հայրենիքի: Հենց 
այս գաղափարին հասնելու համար էլ կարևոր է տարրական դպրոցի 
ճիշտ աշխատանքը, երբ երեխայի սրտում ցանում ես այն սերմնահատիկ-
ները, որոնք հետագայում ծիլ են տալիս ու բարգավաճում՝ ունենալով 
ամուր արմատներ: 

Այս խնդիրը մեզ համար առավել քան կարևոր է, քանի որ մեր 
երկրին մշտապես սպառնում են պատերազմական իրավիճակները, ար-
տագաղթը, տնտեսական դժվարին պայմանները: Իսկ եթե երկրում չլինի 
հայրենասեր ու նվիրյալ սերունդ, ապա դժվար կլինի պատկերացնել 
երկրի լուսավոր ու պայծառ ապագան: Հայրենասիրության ճիշտ դաս-
տիարակությունից է կախված մեր հայրենիքի ամրությունն ու հարա-
տևումը: 

Համաձայն եմ, որ որքան էլ փոխվեն ժամանակները, այնուամենայ-
նիվ կան այնպիսի արժեքներ, որոնք հավերժական են, և հենց դրանց վրա 
էլ հենվում են ժողովուրդները, որպեսզի հարատևեն: Այդպիսին է հայրե-
նասիրությունը, և նրա ճիշտ դաստիարակությունից է կախված, թե ապա-
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: родина, герои, достойное поколение, учебник, 
сохранение нации, нравственная ценность 

Сегодня более, чем когда-либо, необходимо патриотическое 
воспитание. Оно является важным фактором в деле сохранения нации и 
воспитания преданного человека и гражданина Родины. 

Патриотическое воспитание представляется очень важным для 
армянского народа, так как мы постоянно находимся под угрозой войны. 
Мы окружены вражескими странами, и нам необходимо иметь 
патриотическое и готовое любой ценой защитить свою страну поколение. 

Одной из главных задач, установленных стандартом общеобразова-
тельного среднего образования, является патриотическое воспитание 
учащихся.  

Одним из важных звеньев для реализации этого процесса является 
начальная школа. Воспитывая патриотическое поколение, мы 
обеспечиваем будущее поколение и будущее нашей страны. В будущем 
гражданине формируется любовь и уважение к собственной стране и к 
собственному народу. Он начинает узнавать героев своего народа, учится 
истории, знакомится с прошлым, и в нем формируется ответственное 
отношение к Родине. 

Учитель должен не жалеть усилий и энергии для организации пат-
риотического воспитания детей на правильном, эффективном и высоком 
уровне. Этому способствует последовательная и терпеливая работа, а также 
учебники, в которых имеется богатый тематический материал.  

В каждом поурочном материале можно найти определенный элемент 
– говорить о Родине, создавать какую-либо связь с родной страной, таким 
образом, всячески пытаясь способствовать ее процветанию и развитию.  

В результате у нас будет Патриот и ответственный гражданин, 
который станет твердой гарантией существования нации. 

 
        



– 536 – 
 

The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.    
(From Personal Experience)(From Personal Experience)(From Personal Experience)(From Personal Experience)    

Mirzoyan QristineMirzoyan QristineMirzoyan QristineMirzoyan Qristine    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: homeland, heroes, dignified generation, national preservation, 
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Today, more than ever we need patriotic upbringing. It is an essential 
factor of national preservation. 

Patriotism is exceptionally important for the Armenian people, as we are 
always under the threat of wars. We are surrounded by the enemies and we 
need to have a patriotic generation, ready to defend their country at any cost. 

According to general education criterion on secondary school, the main 
problem of learners is patriotic upbringing. For the realization of this issue, one 
of the main sectors is primary school. By bringing up patriotic generation we 
guarantee the future of our country. 

In a future civilian we formulate love and respect towards their own 
country and people. They start to recognize their heroes, learn history, get 
acquainted with the past, which forms responsible attitude towards their 
homeland. 

A teacher must do his/her best to form patriotic upbringing on the 
effectively high level. It can be done by means of consistent and patient work 
and with the help of books especially the books of the native language, where 
there are rather good thematic materials. In every material you can find an 
element to speak about patriotism, to connect the topic with homeland, thus 
affecting the latter’s welfare and development. 

As a result, we will have a patriotic and responsible civilian, who will be a 
guarantee for the existence and longevity of the nation. 
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