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Համաժողովին ներկա էին նախարարի 
խորհրդական Ստեփան Պետրոսյանը, 
Համահայկական ծրագրերի վարչության 
պետ Գագիկ Գյանջումյանը, Երևանի Խ. 
Աբովյանի անվան մանկավարժական հա- 
մալսարանի պրոֆեսոր Ջուլիետա Գյուլա-
միրյանը, Կրթության և գիտության նա-
խարարության ԿԱԻ մասնագետ Թամարա 
Թովմասյանը, Երևանի «Զանգակ» և «Է- 
դիտ-պրինտ» հրատարակչությունների 
տնօրեններ Սոկրատ Մկրտչյանը և 
Մկրտիչ Կարապետյանը, Հարավային թե- 
մի «Վարդանյան» կենտրոնի տնօրեն 
Տեր Սարգիս Թաշջյանը, թեմի կրթական 
բաժնի պատասխանատու Տեր Գևորգ 
Միրզոյանը, Կրասնոդարի ս. Սահակ ս. 
Մեսրոպ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր 
Դանիել Կուկույանը, ՌՀՄ երկրամասային 
բաժանմունքի նախագահ Ռազմիկ Գևորգ-
յանը, Մոսկվայի, Ռոստովի, Օմսկի, Վլա-
դիմիրի, Ստավրոպոլի, Կրասնոդարի մար-
զերից եկած 50 մանկավարժ։

Համաժողովը բացվեց աղոթքով և 
ՌԴ ու ՀՀ օրհներգերով, որին հետևեցին 
Սփյուռքի նախարարի և Հարավային թեմի 
առաջնորդի հղած ողջույնները։ Ստեփան 
Պետրոսյանի և Գագիկ Գյանջումյանի 
կառուցողական զեկուցումները նախարա- 
րության անելիքների, հորիզոնական և 
ուղղահայաց կապերի զարգացման, հա-
մահայկական ծրագրերի մեխանիզմների 
կատարելագործման, հայեցի կրթության 
խթանման և բազմաթիվ այլ էական խըն-
դիրների մասին էին։ Մեկօրյա դպրոցների, 
հանրակրթական դպրոցներում ունեցած 
դասաժամերի, խմբակային պարապմունք-
ների և հայեցի կրթության այլ օղակների, 
ուսումնական նյութերի, ուսուցման մե-
թոդների, ուսուցչի դերի մասին ծրագրային 
զեկուցումներով հանդես եկան Ջուլիետա 

Գյուլամիրյանը, Թամարա Թովմասյանը, 
Սոչիի քաղաքապետարանի հայոց լեզ- 
վի տեսուչ Ռոզա Կոչկանյանը և «Արմատ» 
դպրոցի ուսմասվար Երազիկ Հարութ-
յունյանը։ Տեր Գևորգ Միրզոյանը խոսեց 
Սփյուռքում հայ պատանու և երիտասարդի 
ինքնության պահպանման գործում Հայ 
առաքելական եկեղեցու անգնահատելի 
դերի մասին։

Երկրորդ օրը «Արմատ» դպրոցի նա- 
խասրահում բացվեց Սփյուռքի նախա-
րարության կազմակերպած շրջիկ «Հա- 
յաստան՝ հավերժական իմ սեր» ցուցա-
հանդեսը։

Չորս նիստերի ընթացքում մանկա-
վարժները ներկայացրին իրենց հեղինա- 
կած ծրագրերը, ուսումնական ձեռնարկ-
ները, խոսեցին հայեցի կրթության ա- 
ռանձնահատկությունների, հայերենը որ- 
պես երկրորդ (ոչ մայրենի) լեզու դասա-

վանդման նրբությունների, նորագույն ին- 
տերակտիվ մեթոդների կիրառման, գե- 
ղարվեստական միջոցառումների դերի 
և այլ թեմաների շուրջ։ Գունագեղ վար-
պետության դասեր ներկայացրին Վլա-
դիմիրի «Հայոց տուն» դպրոցի տնօրեն 
Գայանե Գևորգյանը, Մոսկվայի «Նռան 
հատիկներ» ընտանեկան ակումբի հիմ-
նադիր Գայանե Աղայանը, «Արմատ» դըպ- 
րոցի, «Արմատ» կրթական ծրագրի հա-
մահեղինակ Կարինե Կատանյանը, Անա-
պայի կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցչուհի 
Կարինե Փիլոյանը, ՌՀՄ երկրամասային 
բաժանմունք կրթության բաժնի պա-
տասխանատու Կարինե Եսայանը և այլոք։

Անմասն չմնաց նաև Ռոստովի մար-
զը։ Կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցչուհի 
Լուսինե Պետանյանը պատմեց, թե ինչ 
հիմունքներով են կազմակերպվում մայ- 
րենիի կրթությունը մարզում և ներկա-
յացրեց Ռոստով քաղաքի բազմամյա 
ուսուցչուհի Շողիկ Սիմավոնյանի «Դոնի 
փոքրիկ Հայաստանում» բանաստեղծու-
թյունների ժողովածուն և նույն հեղինա- 
կի «Հայերեն ու ռուսերեն  այբուբենները 
բառահանելուկներում»  ուսումնամեթո- 
դական ձեռնարկը, որը մեծ հետաքրքրու-
թյուն առաջացրեց համաժողովի մասնա- 
կիցների մոտ։ Եղան նույնիսկ առա-
ջարկներ սույն գրքերը ձեռք բերելու կա-
պակցությամբ։

Միասնիկյանի շրջանի հայոց լեզվի 
մեթոդ-միավորման ամբիոնի ղեկավար 

Հրանտ Քաղքիջյանն էլ բարձրացրեց շըր- 
ջանի հայկական դասարաններում դա- 
սագրքերի անբավարար քանակության 
հարցը։ 

Վերջում ՌԴ Կրասնոդար քաղաքում 
կազմակերպված «Մայրենի լեզվի ուսուց- 
ման խնդիրները Ռուսաստանի Դաշնու- 
թյան հայ համայնքներում» տարածա- 
շրջանային համաժողովի մասնակիցները 
հանդես եկան համատեղ հայտարարու-
թյամբ: Կրասնոդարում 2016թ. նոյեմբե- 
րի 28-29-ը Հայաստանի Հանրապետու-
թյան Սփյուռքի նախարարությունը, Հայ 
առաքելական եկեղեցու Հարավային Ռու- 
սաստանի Հայոց թեմը, Ռուսաստանի 
հայերի միության Կրասնոդարի երկրա-
մասի տարածաշրջանային բաժանմունքի 
հետ համատեղ կազմակերպեց «Մայրենի 
լեզվի ուսուցման խնդիրները Ռուսաստա-
նի Դաշնության հայ համայնքներում» 

Ռուսաստանի հայկական կյանքում տեղի ունեցավ աննախադեպ մի 
իրադարձություն։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը 
Հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի և ՌՀՄ երկրամասային բաժանմունքի 
աջակցությամբ Կրասնոդարում կազմակերպեց «Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրները 
Ռուսաստանի Դաշնության հայ համայնքներում» տարածաշրջանային համաժողով։

տարածաշրջանային համաժողով, որի 
նպատակն էր՝ նպաստել տարածաշրջա- 
նում կրթական և մշակութային կյանքի 
զարգացմանն ու աշխուժացմանը, հայ 
երիտասարդության շրջանում հայոց լեզ- 
վի իմացության մակարդակի բարձրաց-
մանը, հայկական կըրթօջախների ու-
սուցիչներին մեթոդական օժանդակութ-

յուն ցուցաբերելուն և կրթական այլ 
խնդիրների լուծմանը, տարածաշրջանի 
կրթօջախների միջև հորիզոնական կա- 
պերի ստեղծմանը: Համաժողովի մասնա-
կիցները հայտարարում են.

1. Տարածաշրջանային նմանատիպ 
հանդիպումները շատ կարևոր են Սփյուռքի 
կրթության բնագավառում կուտակված 
հիմնախնդիրների վերհանման, դրանց 
լուծման ուղիների մշակման և կուտակված 
առաջավոր և արդյունավետ փորձի 
փոխանակման և հորիզոնական կապերի 
հաստատման համար:

2. Սփյուռքի տարբեր կրթօջախներում 
մեր մանկավարժների կողմից ստեղծված 
են նոր դասագրքեր, ուսումնաօժանդակ, 
ուսումնամեթոդական նյութեր, հատկա-
պես նրանք, որոնք մշակված են ռուսալեզու 
միջավայրի համար, պետք է մտնեն ՀՀ 
Սփյուռքի նախարարության կողմից ա- 
ռաջարկվող գրականության ցանկ և ա- 
ռաքվեն Սփյուռքի կրթօջախներ:

3. Առաջարկել ՌԴ համայնքային կա- 
ռույցներին, ՀՀ Կրթության և գիտու-
թյան նախարարությանը, ՀՀ Սփյուռքի 
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և ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարու-
թյուններին՝ միջոցներ ձեռք առնել հայա- 
շատ դպրոցներում հայոց լեզվի, գրակա- 
նության և պատմության դասաժամերը 
ուսումնական պլան մտցնելու ուղղու- 
թյամբ՝ որպես պարտադիր դասացու-
ցակային ժամեր սկսած 2-րդ դասա-
րանից (հիմք ընդունելով ՌԴ օրենսդրու- 
թյունը և միջազգային մի շարք համաձայ-
նագրեր):

4. Հայ երիտասարդների կրթության և 
դաստիարակության գործում կարևորա-
գույն դեր և նշանակություն ունի հա-
մայնքային կառույցների և հայ եկեղեցու 
համագործակցությունը:

5. Դեպի հայկական կրթօջախներ հայ 
երեխաների հոսքը մեծացնելու համար 
շատ կարևոր է աշխատանքներ տանել 
հայ ընտանիքների հետ, այդ նպատակով 
պետք է մշակվեն հատուկ ծրագրեր՝ կազ-
մակերպվող միջոցառումներն առավել 
ընդգրկուն դարձնելու ուղղությամբ:

6. ՌԴ որոշ շրջաններում դեռևս կան 
կրթօջախներ, որոնք դասագրքերի կարիք 
ունեն ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը 
պետք է միջոցներ ձեռք առնի, որպեսզի 
2017թ. ընթացքում հարցը լուծում ստանա 
(Եդեսսիա, Միասնիկյանի շրջան, Ռոստո-
վի մարզ և այլն):

7. Համաժողովը կարևորում է, որ ա- 
վանդական ուսումնական նյութերին զու-
գահեռ ներկայումս անհրաժեշտ է կիրառել 
նոր ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ (լեզ- 
վի ուսուցում երթ, թատրոն, խաղեր, հե-
քիաթային ներկայացումներ, խաչբառեր և 
այլն):

8. Զարգացնել ՀՀ Սփյուռքի նախարա-
րության՝ Սփյուռքի և ՀՀ դպրոցների միջև 
«Քույր դպրոցներ» համագործակցության 
ծրագիրը՝ այդ նպատակով օգտագործել 
համապատասխան վաստակաշատ, փոր-
ձառու, դասագրքերի և ձեռնարկների 
հեղինակ մանկավարժների ծրագրերը:

9. Կազմակերպել տեսաժողովներ 
Սփյուռքի տարածաշրջանների դպրոցների 
մասնակցությամբ՝ կոնկրետ կրթական 
խնդիրների քննարկման, համատեղ լու-
ծումներ գտնելու համար:

10. ՀՀ Սփյուռքի նախարարության 
կրթամշակութային ծրագրերի արդյու-
նավետ և ըստ տեղերում ձևավորվող 
պահանջարկի՝ շարունակականության ա- 
պահովում, զարգացում: Կարևոր է ծրա- 
գրերին մասնակցության հայտերի՝ սահ-
մանված ժամկետներում ներկայացնելը: 

11. «Սփյուռք» ամառային դպրոցի 
դասընթացներում (առանձին ուղղություն-
ներով) հրավիրել նաև Սփյուռքի վաստա-
կաշատ, փորձառու, դասագրքերի և 
ձեռնարկների հեղինակ մանկավարժների:

Երկու օրվա լարված նիստերն ամենե-
վին չհոգնեցրին մասնակիցներին, աշ-
խույժ և հետաքրքիր քննարկումները 
նոր լիցք էին հաղորդում, ակնարկում 
նոր նախաձեռնություններ, մղում նոր 
վերելքների։ Համաժողովի ընդունած բա-
նաձևը շոշափում էր Սփյուռքի հայկական 
կրթությանը հետաքրքրող բոլոր ոլորտները 
և մատնանշում դժվարությունների հաղ-
թահարման ուղիներ։ Համաժողովն ա- 
վարտվեց «Արմատ» դպրոցի աշակերտ-
ների, ուսուցիչների, և «Նարեկ» համույթի 
կազմակերպած համերգով, որի հայրենա-
սիրական հոգին հուզեց և ոգևորեց բոլորին։

Լուսինե ՊԵՏԱՆՅԱՆ, մանկավարժ


