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ՕՐԵՐԻ ՀԵՏ

Համաժողովին ներկա էին նախարարի
խորհրդական Ստեփան Պետրոսյանը,
Համահայկական ծրագրերի վարչության
պետ Գագիկ Գյանջումյանը, Երևանի Խ.
Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր Ջուլիետա Գյուլամիրյանը, Կրթության և գիտության նախարարության ԿԱԻ մասնագետ Թամարա
Թովմասյանը, Երևանի «Զանգակ» և «Էդիտ-պրինտ»
հրատարակչությունների
տնօրեններ Սոկրատ Մկրտչյանը և
Մկրտիչ Կարապետյանը, Հարավային թեմի «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 Գևորգյանը, Մոսկվայի, Ռոստովի, Օմսկի, Վլադիմիրի, Ստավրոպոլի, Կրասնոդարի մարզերից 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 նախարարության անելիքների, հորիզոնական և
ուղղահայաց կապերի զարգացման, համահայկական ծրագրերի մեխանիզմների
կատարելագործման, հայեցի կրթության
խթանման և բազմաթիվ այլ էական խընդիրների մասին էին։ Մեկօրյա դպրոցների,
հանրակրթական դպրոցներում ունեցած
դասաժամերի, խմբակային պարապմունքների և հայեցի կրթության այլ օղակների,
ուսումնական նյութերի, ուսուցման մեթոդների, ուսուցչի դերի մասին ծրագրային
զեկուցումներով հանդես եկան Ջուլիետա

վանդման նրբությունների, նորագույն ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման, գեղարվեստական միջոցառումների դերի
և այլ թեմաների շուրջ։ Գունագեղ վարպետության դասեր ներկայացրին Վլադիմիրի «Հայոց տուն» դպրոցի տնօրեն
Գայանե Գևորգյանը, Մոսկվայի «Նռան
հատիկներ» ընտանեկան ակումբի հիմնադիր Գայանե Աղայանը, «Արմատ» դըպրոցի, «Արմատ» կրթական ծրագրի համահեղինակ Կարինե Կատանյանը, Անապայի կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցչուհի
Կարինե Փիլոյանը, ՌՀՄ երկրամասային
բաժանմունք կրթության բաժնի պատասխանատու Կարինե Եսայանը և այլոք։
Անմասն չմնաց նաև Ռոստովի մարզը։ Կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցչուհի
Լուսինե Պետանյանը պատմեց, թե ինչ
հիմունքներով են կազմակերպվում մայրենիի կրթությունը մարզում և ներկայացրեց Ռոստով քաղաքի բազմամյա
ուսուցչուհի Շողիկ Սիմավոնյանի «Դոնի
փոքրիկ Հայաստանում» բանաստեղծությունների ժողովածուն և նույն հեղինակի «Հայերեն ու ռուսերեն այբուբենները
բառահանելուկներում»
ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց համաժողովի մասնակիցների մոտ։ Եղան նույնիսկ առաջարկներ սույն գրքերը ձեռք բերելու կապակցությամբ։
Միասնիկյանի շրջանի հայոց լեզվի
մեթոդ-միավորման ամբիոնի ղեկավար

յուն ցուցաբերելուն և կրթական այլ
խնդիրների լուծմանը, տարածաշրջանի
կրթօջախների միջև հորիզոնական կապերի ստեղծմանը: Համաժողովի մասնակիցները հայտարարում են.

Գյուլամիրյանը, Թամարա Թովմասյանը,
Սոչիի քաղաքապետարանի հայոց լեզվի տեսուչ Ռոզա Կոչկանյանը և «Արմատ»
դպրոցի ուսմասվար Երազիկ Հարությունյանը։ Տեր Գևորգ Միրզոյանը խոսեց
Սփյուռքում հայ պատանու և երիտասարդի
ինքնության պահպանման գործում Հայ
առաքելական եկեղեցու անգնահատելի
դերի մասին։
Երկրորդ օրը «Արմատ» դպրոցի նախասրահում բացվեց Սփյուռքի նախարարության կազմակերպած շրջիկ «Հայաստան՝ հավերժական իմ սեր» ցուցահանդեսը։
Չորս նիստերի ընթացքում մանկավարժները ներկայացրին իրենց հեղինակած ծրագրերը, ուսումնական ձեռնարկները, խոսեցին հայեցի կրթության առանձնահատկությունների, հայերենը որպես երկրորդ (ոչ մայրենի) լեզու դասա-

Հրանտ Քաղքիջյանն էլ բարձրացրեց շըրջանի հայկական դասարաններում դասագրքերի անբավարար քանակության
հարցը։
Վերջում ՌԴ Կրասնոդար քաղաքում
կազմակերպված «Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրները Ռուսաստանի Դաշնության հայ համայնքներում» տարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցները
հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ: Կրասնոդարում 2016թ. նոյեմբերի 28-29-ը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, Հայ
առաքելական եկեղեցու Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմը, Ռուսաստանի
հայերի միության Կրասնոդարի երկրամասի տարածաշրջանային բաժանմունքի
հետ համատեղ կազմակերպեց «Մայրենի
լեզվի ուսուցման խնդիրները Ռուսաստանի Դաշնության հայ համայնքներում»

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, հատկապես նրանք, որոնք մշակված են ռուսալեզու
միջավայրի համար, պետք է մտնեն ՀՀ
Սփյուռքի նախարարության կողմից առաջարկվող գրականության ցանկ և առաքվեն Սփյուռքի կրթօջախներ:
3. Առաջարկել ՌԴ համայնքային կառույցներին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությանը, ՀՀ Սփյուռքի

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 տարածաշրջանում կրթական և մշակութային կյանքի
զարգացմանն ու աշխուժացմանը, հայ
երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացմանը, հայկական կըրթօջախների ուսուցիչներին մեթոդական օժանդակութ-

և ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություններին՝ միջոցներ ձեռք առնել հայաշատ դպրոցներում հայոց լեզվի, գրականության և պատմության դասաժամերը
ուսումնական պլան մտցնելու ուղղությամբ՝ որպես պարտադիր դասացուցակային ժամեր սկսած 2-րդ դասարանից (հիմք ընդունելով ՌԴ օրենսդրությունը և միջազգային մի շարք համաձայնագրեր):
4. Հայ երիտասարդների կրթության և
դաստիարակության գործում կարևորագույն դեր և նշանակություն ունի համայնքային 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՝ կազմակերպվող 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, Ռոստովի մարզ և այլն):
7. Համաժողովը կարևորում է, որ ավանդական ուսումնական նյութերին զուգահեռ ներկայումս անհրաժեշտ է կիրառել
նոր ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ (լեզվի ուսուցում երթ, թատրոն, խաղեր, հեքիաթային ներկայացումներ, խաչբառեր և
այլն):
8. Զարգացնել ՀՀ Սփյուռքի նախարարության՝ Սփյուռքի և ՀՀ դպրոցների միջև
«Քույր դպրոցներ» համագործակցության
ծրագիրը՝ այդ նպատակով օգտագործել
համապատասխան վաստակաշատ, փորձառու, դասագրքերի և ձեռնարկների
հեղինակ մանկավարժների ծրագրերը:
9. Կազմակերպել տեսաժողովներ
Սփյուռքի տարածաշրջանների դպրոցների
մասնակցությամբ՝ կոնկրետ կրթական
խնդիրների քննարկման, համատեղ լուծումներ գտնելու համար:
10. ՀՀ Սփյուռքի նախարարության
կրթամշակութային ծրագրերի արդյունավետ և ըստ տեղերում ձևավորվող
պահանջարկի՝ շարունակականության ապահովում, զարգացում: Կարևոր է ծրագրերին մասնակցության հայտերի՝ սահմանված ժամկետներում ներկայացնելը:
11. «Սփյուռք»
ամառային
դպրոցի
դասընթացներում (առանձին ուղղություններով) հրավիրել նաև Սփյուռքի վաստակաշատ, փորձառու, դասագրքերի և
ձեռնարկների հեղինակ մանկավարժների:
Երկու օրվա լարված նիստերն ամենեվին չհոգնեցրին մասնակիցներին, աշխույժ և հետաքրքիր քննարկումները
նոր լիցք էին հաղորդում, ակնարկում
նոր նախաձեռնություններ, մղում նոր
վերելքների։ Համաժողովի ընդունած բանաձևը շոշափում էր Սփյուռքի հայկական
կրթությանը հետաքրքրող բոլոր ոլորտները
և մատնանշում դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ։ Համաժողովն ավարտվեց «Արմատ» դպրոցի աշակերտների, ուսուցիչների, և «Նարեկ» համույթի
կազմակերպած համերգով, որի հայրենասիրական հոգին հուզեց և ոգևորեց բոլորին։
Լուսինե ՊԵՏԱՆՅԱՆ, մանկավարժ
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