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ՀՏԴ 37.091.3 

Առակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունը    ևևևև    
    դասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկան    

ՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյան    ԱԱԱԱննաննաննաննա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառբառբառբառերերերեր....    դասավանդում, մեթոդիկա, առակ, բարոյախո-
սություն, դաստիարակչական ներուժ, բարոյական վարքագիծ, առածներ, 
քննադատական մտածողություն, Վենի դիագրամ 

Երեխաների արժեհամակարգի ձևավորման գործում էական նշանա-
կություն ունեն մայրենիի դասագրքում ընդգրկված առակների դասա-
վանդումը, նրա մեթոդիկան, որի միջոցով ձևավորում ենք բարոյակամա-
յին որակներ և վարքագիծ, ձևավորում ենք դրական, բարոյական սովո-
րույթներ։ Հատկապես առակները մարմնավորում են կենդանիների վար-
քագիծը տարբեր իրավիճակներում, որի դասավանդումն ունի կարևոր 
նշանակություն՝ երեխաների մեջ ձևավորելու ոչ միայն բարոյական վար-
քագիծ, այլև բարոյական հաղորդակցման մշակույթ։ Անհնար է պատկե-
րացնել երեխաների բառապաշարի զարգացման, դաստիարակչական 
գործընթացները՝ առանց առակի միջամտության և օգնության։ 

Առակն իր ինքնատիպ լեզվաոճական միջոցներով, սրամիտ և 
դիպուկ երկխոսություններով, բարոյախրատական, դաստիարակչական 
վերջաբանով հետաքրքիր ու մատչելի է երեխաների համար։ 

Երեխաների տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով, 
որտեղ առավել արտահայտիչ են զգացմունքայնությունն ու տպավորվա-
ծությունը, ուսուցիչը պետք է օգտագործի առակների՝ այդ որակներն 
առավել արդյունավետ դարձնելու դաստիարակչական հնարավորու-
թյունները։ 

Առակների ուսուցումը հնարավորություն է տալիս հարստացնելու, 
ընդարձակելու ակտիվ բառապաշարը։ Դասավանդման ընթացքում հատ-
կապես կարևորում ենք մարդկային դրական, բարոյական որակների՝ խո-
հեմության, ազնվության, աշխատասիրության, համեստության, հոգա-
տարության ձևավորումը։ 

Ելնելով վերոբերյալից՝ տարրական դասարաններում (հիմնականում 
II դասարանից սկսած) ընդգրկված են առակներ, որոնք հնարավորու-
թյուն են տալիս առակի դաստիարակչական հնարավորությունները օգ-
տագործելու կրթադաստիարակչական գործընթացն առավել արդյունա-
վետ կազմակերպելու համար։ 
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Առակների ուսուցման ժամանակ շեշտադրում ենք նաև երեխաների 
տրամաբանական մտածողության զարգացման հնարավորությունը, որի 
ժամանակ օգտվում ենք հարցադրումների մեթոդից, օգտագործում ենք 
զրույցի և համազրույզի մեթոդը՝ մասնակից դարձնելով բոլոր երեխանե-
րին։ Գրեթե բոլոր առակների ուսուցման ժամանակ օգտվում ենք խմբա-
կային, համագործակցային մեթոդից, որի միջոցով երեխաների մտքերի 
փոխանակությունը, փոխուսուցումը արդյունավետ է դարձնում առակի 
իմաստային յուրացումը։ 

Տարրական դասարաններում նախատեսված է առակներն անցնել 
ինչպես ուսումնական, այնպես էլ արտաուսումնական ծրագրերով։ 

Մեթոդների և տեխնոլոգիաների ընտրության հարցում առաջին 
պլան է մղվում ուսուցչի մանկավարժական վարպետությունը, նոր տեխ-
նոլոգիաներին և փոխներգործուն մեթոդներին տիրապետելու կարողու-
թյունը։ Հատկապես կարևոր են մանկավարժական տեխնիկան, ձայնին 
տիրապետելու, հուզական մթնոլորտ ստեղծելու կարողությունը։ Այստեղ 
տեղին է հիշել Ուշինսկու մոտեցումը «... երեխաները մտածում են գույնե-
րով, ձայներով, ձևերով, ուստի ուսուցումը պետք է դարձնել տեսանելի, 
լսելի, շոշափելի» [5, 58]։ 

Տարրական դասարաններում նախատեսված են անտիկ աշխարհի 
առակախոս Եզոպոսի, հայազգի Աթաբեկ Խնկոյանի, Մխիթար Գոշի, 
Վարդան Այգեկցու, Ավետիք Իսահակյանի, Հրաչիկ Սևոյանի, Սերգեյ 
Վարդանյանի և այլոց առակները։ 

Եզոպոսի «Հնարամիտը» առակի ուսուցման ժամանակ արդյունա-
վետ ենք համարում բնագիրն ընթերցել հատված առ հատված՝ գուշակե-
լով առակի տրամաբանական հաջորդականությունը։ Քննադատական 
մտածողություն ձևավորելու համար օգտվում ենք հարցադրումների 
մեթոդից (Ջ. Դյուի)՝ Քսանթոսի արարքները վերլուծելու և սեփական 
մոտեցումն ասելու համարձակությամբ։ 

Մարդ չպետք է որևէ գործ սկսի՝ առանց նախօրոք մտածելու, թե 
ինչով կվերջանա [2, 60]։ 

Մի խոստացիր այն, ինչ չես կարող կատարել [2, 62]։ 
Աթաբեկ Խնկոյանի «Խոզն ու ագռավը» առակը դերերով ընթերցելուց 

հետո աշակերտներին առաջարկում ենք վերլուծել խոզի արարքները։ 
Այստեղ կարևորում ենք տրամաբանական հարցադրումների հաջորդա-
կանության սկզբունքը, որի նպատակն է երեխաների մոտ ձևավորել մո-
տիվացիա՝ բացահայտելու առակում գործող տարբեր կենդանիների վար-
քագիծը և ինքնուրույն գնահատականներ տալուհերոսների վարքագծին։ 
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Երեխաներին ուղղված հարցերի միջոցով վեր են հանվում մարդ-
կային այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ագահությունը, տգիտությունը, 
ապերախտությունը, որով էլ բնութագրվում էր խոզը. 

 Չորանում է՝ չորանա, 
 Ինձ ի՞նչ օգուտ զորանա, 
 Միայն կաղին ունենամ, 
 Ուտե՜մ, պառկե՜մ, գիրանա՜մ [2, 74]։ 

Այս առակի ուսուցման ժամանակ արդյունավետ է օգտագործել Վենի 
դիագրամը, որը հնարավորություն է տալիս երեխաներին առանձնաց-
նելու խոզի և մյուս հերոսների համեմատական վարքագիծը, օրինակ, 
«Առյուծն ու մուկը», «Առյուծն ու նապաստակը» առակների համեմատա-
կան վերլուծության միջոցով։ Վարպետ ուսուցիչը երեխաներին տարբեր 
հարցադրումների միջոցով մղում է ինքնուրույն վերլուծության, մոտե-
ցումների և նրանց արարքների ճիշտ գնահատմանը։ 

Երեխաներն առանձնացնում են, որ խոզն անհեռատես էր, կարճա-
միտ, չէր մտածում իր արարքի հետևանքների մասին։ Միայն մտածում 
էր, որ այդ պահին իր համար լավ լինի, իսկ հետո ինչ կլինի, նրան չէր 
հետաքրքրում։ Նա չէր հասկանում, որ եթե ծառի արմատները փչանան, 
ծառը կչորանա, և կաղին չի լինի, որ ինքն ուտի։ Այս առակի միջոցով 
մենք ձևավորում ենք նաև աշակերտների էկոլոգիական գիտակցությունը, 
վարքագիծը և գնահատումների համակարգը։ Միաժամանակ գաղափար 
ենք տալիս կանաչ բույսի դերին ու նշանակությանը բնության մեջ և 
մարդու կյանքում։ Ձգտում ենք ձևավորել նաև գեղեցիկի նկատմամբ 
վերաբերմունք։ 

Մեր փորձից ելնելով՝ առակների ուսուցման ժամանակ օգտվում ենք 
տարբեր առակների համեմատական վերլուծությունից, որն ավելի կամ-
րապնդի աշակերտների մոտ արարքների ինքնուրույն գնահատումների 
հնարավորությունը։ 

«Առյուծն ու մուկը» առակը կարդալուց հետո աշակերտներին առա-
ջարկում ենք վերլուծել մկան արարքները և համեմատել խոզի արարք-
ների հետ։ Ի տարբերություն խոզի, որն ապերախտ էր և չէր գնահատում 
իրեն տրվածը, մուկը, ընդհակառակը, լսելով առյուծի հառաչանքները, 
իսկույն ևեթ վազում, կրծում է պարանը և ազատում նրան՝ ասելով. «Այն 
ժամանակ դու ծիծաղեցիր ինձ վրա և կարծես թե չհավատացիր ինձ, իսկ 
հիմա իմացի՛ր, որ մուկն էլ կարող է երախտահատույց լինել լավության 
համար» [3, 92]։ 



– 540 – 
 

Այս առակում կարևոր է վերհիշել հետևյալ առածը. «Երախտագի-
տությունն ապացուցվում է գործով» [4, 587]։ 

Հրաչիկ Սևոյանի «Անտառն ու քամին» առակը դերերով կարդալու 
ընթացքում ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն վարժ, արտահայտիչ 
կարդալուն, այլև քամու վարքագծին։ T-աձև աղյուսակի միջոցով 
համեմատում ենք անտառն ու քամին, որի ժամանակ օգտվում ենք գլուխ 
գլխի տված մեթոդից, քննարկում ենք զույգերով։ 

«Ճանճը», «Երկու աքլորը» առակների ժամանակ կարևորում ենք 
թիմային աշխատանքը, համագործակցային խմբերի ստեղծումը։ Աշա-
կերտներին բաժանում ենք չորս հոգուց բաղկացած փոքր աշխատան-
քային խմբերի՝ խմբի յուրաքանչյուր անդամին տալով 1-4 համարները, և 
ստեղծում փորձագետների խումբ։ Աշխատանքի ընթացքում աշակերտ-
ները ինքնուրույն վերլուծություն են կատարում՝ հակադրելով առակնե-
րում գործող հերոսների բնավորության դրական և բացասական գծերը։ 
Այն կարելի է ներկայացնել նաև Վենի դիագրամի և քարտեզագրման 
մեթոդով [1, 40]. 
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Վենի դիագրամի և գաղափարի քարտեզագրման մեթոդներով վեր 
ենք հանում առակի հերոսների հատկանիշները և կատարում համապա-
տասխան վերլուծություն։Այսպիսով, առակների դասավանդումը տար-
րական դասարաններում երբեք չի կորցնում իր բուն նպատակը՝ դաս-
տիարակել բարոյական բարձր արժեքային համակարգ ունեցող սերունդ, 
երեխայի մոտ վերացնել բնավորության վատ գծերն ու թերությունները, 
ընդլայնել աշխարհաճանաչողական գիտելիքները։ Առակների միջոցով 
զարգանում է նաև աշակերտների ընթերցասիրությունը, կարդալու որա-
կական հատկանիշները, կարողանում են հասկանալ, ճանաչել իրենց 
շրջապատող աշխարհը, ինչն էլ հնարավորություն կտա իրենց ուրույն 
տեղը գտնել իրականության մեջ։ Ոչ պակաս կարևորում ենք նաև մեթոդ-
ների ընտրությունը՝ կախված կոնկրետ պայմաններից, սովորողների 
տարիքային առանձնահատկություններից, ուսուցչի մանկավարժական 
վարպետությունից և փորձից։ 
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 Цель данной статьи является представление методики обучения 
басням, исходя из собственного опыта и формирование у учеников 
ценностного, критического творческого мышления, где важное значение 
имеют темы басен, которые проходят на уроках армянского языка, и их 
изучение дает возможность обогащать активный словарный запас 
учащихся. Невозможно представить процесс обогащения, расширения 
активного словарного запаса и воспитания учеников без помощи басен.  

В статье особое значение имеет использование воспитательного и 
нравоучительного характера басен в младших классах. Особенно важны 
принципы логического мышления, целью которых является формирование 
у детей мотивации для выявления поведения различных животных в 
баснях.  

Во время изучения басен мы выделяем также возможность развития 
логического мышления учеников, при котором используются методы 
опроса и беседы при участии всех учеников.  

В процессе изучения почти всех басен мы используем методы сотруд-
ничества и метод групповой работы, которые помогают ученикам легко 
понять и воспринимать смысл басни. Особенно важно сформировать у 
учеников самостоятельное критическое и творческое мышление.  

Для решения этих задач, наряду с традиционными методами, 
используются новые технологии и интерактивные методы. 

На основе моего опыта могу сказать, что басни своим воспитательным 
и нравоучительным характером, с остроумными диалогами и особыми 
языковыми средствами очень интересны и понятны детям. 

Подводя итоги по этой теме уместно вспомнить высказывание 
Ушинского: 

«Дети мыслят цветом, голосом, формой, поэтому обучение должно 
быть видимым, слышимым и осязаемым». 

 
 

        



– 543 – 
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Mkrtchyan AnnaMkrtchyan AnnaMkrtchyan AnnaMkrtchyan Anna    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: teaching, methodology, fable, morality, educational potential, 
moral behavior, proverbs, critical thinking, Venn diagram 

The purpose of this article is to introduce the methods of teaching subjects 
concluded from my own experience. We would like to provide children with 
the opportunity to enrich and expand their active vocabulary. It is impossible to 
imagine the development of children’s vocabulary and the whole educational 
processes without the intervention and help of a fable. 

The article evaluates the use of the moral potential of fables in elementary 
school. 

The fables use the principle of a sequence of logical questions, the purpose 
of which is to motivate children to discover the behavior of different animals in 
the fable. In teaching fables, we also emphasize the ability of developing logical 
thinking of children, in which we use the method of conversations and 
questions, involving all children. In teaching of all fables, we use group and 
collaborative method, through which the exchange of ideas makes the semantic 
mastering of the fable effective. It is especially used to develop students’ 
independent, critical and creative thinking. For effective solution of the 
problem, it is proposed to combine new technologies with traditional methods.  

The result of the analysis of my experience has shown that a fable 
provokes interest in children with its unique linguistic means, witty and precise 
dialogues, moral ending. 

At the end of the article, it is appropriate to mention Ushensky’s words: 
“Children think in colors, sounds, shapes, so education must be made visible, 
audible, tangible”. 
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