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Մասնագիտություն                            §Սոցիալական    մանկավարժություն¦ 
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Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ «ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ և ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ» 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Սոցիալ-մանկավարժական պրակտիկան իրականցվում է 1-ին կուրսում` /1-ին 

կիսամյակ/  2 շաբաթ տևողությամբ:  

 

Պրակտիկայի այս տեսակը կրում է ծանոթացնող և ուսանողի համար պասիվ բնույթ: 

Այն շատ կարևոր է ապագա սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական 

կայացման համար: 

1.Պրակտիկայի նպատակը` 

 ծանոթացում կրթադաստիարակչական համակարգին,  

 սոցիալական հաստատություններին, 

 լրացուցիչ կրթական համակարգերին:  

Ապագա սոցիալական մանկավարժին անհրաժեշտ է ծանոթացնել. 

 Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հետ`  

դպրոցներ, նախակրթական հաստատություններ, տարածքային մանկական 

միավորումներ, ուսումնադաստիարակչական կենտրոններ,  

 լրացուցիչ կրթական հաստատություներ և ոչ ֆորմալ միավորումները`   

մանկական և պատանեկան մշակույթի տներ, ժամանցի կենտրոններ, 

մարզադաշտեր, մանկական, պատանեկան գրադարններ, թատրոններ և այլն, 

 սոցիալական հաստատություններ`  

ընտանիքի սոցիալական օգնության, երեխաների, դեռահասների վերականգնման 

կենտրոններ, որդեգրման և խնամքի կենտրոններ, հոգեբանամանկավարժական 

խորհրդատվությունների կենտրոններ, ցերեկային խնամքի աջակցության 

կենտրոններ և այլն: 

 

2.Պրակտիկայի խնդիրները՝ 
 

 Ծանոթացում տարբեր մանկական և սոցիալական 

հաստատությունների աշխատանքի տեսակների, ձևերի, նպատակների, 

բովանդակության հետ: 

 Մանկական և սոցիալական հաստատությունների տեղի կողմնորոշումն 

անհատի սոցիալականացման համակարգում, սոցումի   մանկավարժեցման մեջ 

երեխաների բարձիթողության կանխորոշում և նման երեխաների ու դեռահասների 

վարքագծային շեղումների հայտնաբերման մեխանիզմի ծանոթացում, 

ընտանիքներին, դպրոցներին բարոյահոգեբանական օգնության ցուցաբերում: 

 Այն օբյեկտի առանձնահատկությունների բացահայտում, որի հետ 

աշխատում է այս կամ այն սոցիալական ծառայությունը£ 
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 Ծանոթանալ տվյալ հաստատության կադրային քաղաքականությանը և 

աշխատակիցներին ներկայացվող պահանջներին: 

 Սոցիալ-մանկավարժական համակարգում տարբեր 

կազմակերպությունների և հաստատությունների միջև կապերի համակարգի 

մասին տեղեկացում: 

Պրակտիկայի    ընթացքում   ուսանողները     լրացնում     են   

հաշվետվություն` գրանցելով ստացված ինֆորմացիայի մանրամասները: 

Ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին, հանդիպում են 

ղեկավարների՝ մանկավարժների և հոգեբանների հետ, հաճախում են 

խորհրդատվությունների, պարապունքների և այլն: 

 

3.Պրակտիկայի բովանդակությունը՝ 
 

  Վերջին տարիներին բոլոր ոլորտներում առկա են տարաբնույթ սոցիալական 

խնդիրներ, հատկապես աճող սերնդի սոցիալականացման գործընթացում: 

Պրակտիկայի բովանդակությունը իր մեջ ներառում է. 

Ուսանողը պարտավոր է Վանաձորի համայնքապետարանի «Խնամակալության և 

հոգեբարձության»  հանձնաժողովում ուսումնասիրել. 

 պրակտիկայի ընթացքում խորացնել և ամրապնդել մասնագիտական 

գիտելիքները, 

 ձևավորել սոցիալական  մանկավարժի մասնագիտական կարողություններն 

ու հմտությունները, 

 կարողանալ համագործակցել մյուս մասնագետների հետ, 

 ձգտել  ինքնահաստատվելու, ինքնարտահայտվելու համար, 

 հաստատությունից վերցնել օգտակարն ու հարստացնել մասնագիտական 

փորձը: 

4. Պրակտիկանտ-ուսանողներին ներկայացվող պահանջների բովանդակությունը 

 

Հաշվետվության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

 
4.1.Պրակտիկայի մասնակիցների պարտականությունները 

Պրակտիկայի ղեկավարը  

 ընտրում է պրակտիկայի անցկացման հենակետերը, ապահովում է 

պրակտիկայի անցկացման պայմանները, 

 անցկացնում է սկզբնական խորհրդատվություն̔ իսկ պրակտիկայի ավարտին՝ 

արդյունքների ամփոփում, 

 կազմակերպում է ուսանողների աշխատանքը, 

 վերահսկում է ուսանողների աշխատանքը, ձեռնարկում է միջոցներ`  

պրակտիկայի կազմակերպման թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, 

 անցկացնում է խորհրդատվություններ, օգնում է մանկավարժական 

հիմնախնդիրների լուծմանը, 

 գնահատում է ուսանող-պրակտիկանտի աշխատանքը: 

 

4.2.Հիմնարկությունների աշխատակիցները (պրակտիկայի ղեկավարները տեղերում) 
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 ստեղծում են պայմաններ` պրակտիկայի անցկացման համար, 

 անցկացնում են խորհրդատվություններ, օգնում են սոցիալ-մանկավարժական 

խնդիրների լուծմանը, 

 վերահսկում են ուսանողների կողմից պրակտիկայի ծրագրի  սոցիալ-

հոգեբանական շրջափուլի կատարումը, 

 բացատրում են ուսանողներին սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական 

պարտականությունները, տվյալ հաստատության գործունեության 

առանձնահատկությունները, ծանոթացնում են սոցիալական միկրոմիջավայրին,  

 գնահատում են ուսանողի աշխատանքը: 

 

4.3.Ուսանողը պրակտիկայի ընթացքում. 
 

 գտնվում է տվյալ հաստատությունում օրական  6ժամ,  

 պահպանում է տվյալ հաստատությունում աշխատանքային 

կարգապահությունը, 

 հետևում է բոլոր նախանշված միջոցառումներին և խորհրդատվություններին, 

 մշակում է պրակտիկայի իր անհատական պլանը, ներկայացնում է այն 

ղեկավարին` հաստատման, 

 աշխատում է համաձայն հաստատված պլանի, ժամանակին ներկայացնում է 

հաշվետվություն (գրավոր և բանավոր), 

 ներկայացնում է իր առաջարկները` պրակտիկայի կազմակերպման 

վերաբերյալ: 
 
 

5.Կոմպետենցիաների ցանկ 
 

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ2 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՁԿ)` 

ՄՁԿ1 քննադատական վերլուծության  և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿ2 թիմային աշխատանք, 

ՄՁԿ3 միջանձնային ունակություններ, 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ5 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն, 

ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում, 

Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ12 ունակ լինեն ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու 
 



5 

 

 

6.Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են` 

 թղթապանակ,  

 աշխատանքի պլան,  

 ընդհանուր հաշվետվություն: 

 

7. Պրակտիկայի գնահատումը. 
 

Ուսումնական պրակտիկայի գնահատման ձևը ստուգարքն է, իսկ պրակտիկայի 

գնահատականը հանդիսանում է ուսանողի ընդհանուր առաջադիմության 

բաղկացուցիչ մասը: Ուսանողի պրակտիկան գնահատվում է բազմագործոնային 100 

միավորի բաղադրիչներով: 

 

 
8.Պրակտիկայի գնահատումն իրականցվում է ներկայացվող կատարած 

աշխատանքներին համապատասխան  100 միավոր 
 
Ñ/
Ñ 

Մասնագիտական 

կարողություններ 
 

Պրակտիկայի 

ղեկավար 
 

Հաստատության 

ներկայացուցիչ 
 

Ուսանողի 

ինքնագնահատա
կան 

 

Գնահատման 

միավորներ 

1. Հաճախելիություն    20 

2. Տեսական գիտելիքներ    10 

3. Հաղորդակցման 

կարողություններ 

   10 

4. Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

   10 

5. Ախտորոշման 

կարողություններ, 

բնութագրի կազմում 

   10 

6. Սոցիալ-հոգեբանամանկա 

վարժական գործու 
նեություն, ինքնու 

րույնության,ստեղծագործ
ական մոտեցման, 

ակտիվության դրսևորում 

   
 

10 

7. Կազմակերպչական 

գործունեություն 

/միջոցառում, պատի 

թերթի ստեղծում 

կենտրոնի երեխաների 

ներգրավմամբ/ 

   10 

8. Պաշտպանություն    20 

 Ընդամենը    100 

      

9.Հաշվետվական թղթաբանություն 

 

Ուսումնական  պրակտիկայի հաշվետվություն, պրակտիկայի գնահատականի 

և նրա բովանդակության մասին հաշվետվություն: 


