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Էկոլոգիական կոմպետենտության ձԷկոլոգիական կոմպետենտության ձԷկոլոգիական կոմպետենտության ձԷկոլոգիական կոմպետենտության ձևևևևավորմանավորմանավորմանավորման    
մեթոդական առանձնահատկություններըմեթոդական առանձնահատկություններըմեթոդական առանձնահատկություններըմեթոդական առանձնահատկությունները    

ժամանակակից դպրոցումժամանակակից դպրոցումժամանակակից դպրոցումժամանակակից դպրոցում    
Գրիգորյան ԿարինեԳրիգորյան ԿարինեԳրիգորյան ԿարինեԳրիգորյան Կարինե        

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. էկոլոգիա, կրթություն, բնապահպան մշակույթ, 

մեթոդիկա, արժեքային կողմնորոշում, էկոհամակարգ 
Արդի ժամանակաշրջանում, երբ անհրաժեշտություն է առաջացել կրթու-

թյան նկատմամբ սկզբունքայնորեն նոր մոտեցումների, էկոլոգիական կրթության 
և դաստիարակության գործընթացի արդիականացումը գերակա խնդիր է դառ-
նում բոլոր երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթական 
քաղաքականության մեջ: Կրթության արդիականացումը ենթադրում է կրթական 
խնդիրների, նպատակների, կազմակերպման միջոցների ու ձևերի հոգեբանա-
մանկավարժական, փիլիսոփայական, սոցիալ-մշակութային վերաիմաստավո-
րում: 

Այդ համատեքստում առաջնային է դառնում կրթական ոլորտում առաջա-
վոր փորձի և ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի ներդաշնակ, ին-
տեգրատիվ հարաբերակցության որոշումը, որը կարևոր նախադրյալ է հասարա-
կության կայուն զարգացման, էկոլոգիական կրթվածության և էկոլոգիական մշա-
կույթի ձևավորման համար: Հասարակության զարգացման ժամանակակից պայ-
մաններում բացառիկ կարևորություն են ձեռք բերում «մարդ-կենսոլորտ» գոյա-
պահպանական փոխհարաբերության գիտակցումը և էկոլոգիական կրթության 
հայեցակարգի մշակումը՝ որպես ոչ միայն սոցիալ-էկոլոգիական, տնտեսական, 
այլև էկոբարոյական հիմնախնդիր: Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակու-
թյան հայեցակարգի կայացման հիմքում իրականության գիտական վերլուծու-
թյունն է, «մարդ-կենսոլորտ» բազմամակարդակ համակարգի կոէվոլյուցիոն զար-
գացումը, որը ենթադրում է արժեքների ավանդական, մարդակենտրոն համա-
կարգից անցում էկոբարոյական արժեքների համակարգի և էկոկենտրոն գիտակ-
ցության նոր ոլորտի [5]:  

Երրորդ հազարամյակի սկզբում Երկիր մոլորակը կանգնած է վերահաս էկո-
լոգիական աղետի առջև: 

Այդ տեսանկյունից էկոլոգիական գլոբալ հիմնախնդիրների շարունակական 
աճման համատեքստում երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման 
հիմնախնդիրը արդիական հնչեղություն է ձեռք բերում՝ դառնալով համայն մարդ-
կության մտահոգության առարկան: Գնալով աճում է մարդածին և տեխնածին 
գործոնների, անապատացման և գլոբալ աղտոտման գործընթացների ազդեցու-
թյունը շրջակա բնական միջավայրի վրա: Միևնույն ժամանակ քաղաքների կա-
ռուցման համար հատվում են անտառներ, ոչնչացվում են տարածքներ, որի արդ-
յունքում կրճատվում է կենսոլորտի կենսաբազմազանությունը: Խիստ դժվար է 
ընթանում մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացը արտադրության 
մեջ: Ինչպես նշվում է ՄԱԿ-ի հիմնական փաստաթղթերից մեկում՝ «21-րդ դարի 
օրակարգում» «Մարդկությունն ապրում է իր պատմության վճռական պահը: 
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Մենք բախվում ենք ինչպես պետությունների միջև, այնպես էլ առանձին պետու-
թյունների շրջանակներում դարակազմիկ անհամամասնությունների հիմնա-
խնդիրներին՝ չքավորության, սովի, բնակչության առողջության ու անգրագիտու-
թյան և էկոհամակարգերի վիճակի շարունակվող վատացման սրվող հիմնա-
խնդիրների, որոնցից կախված է մեր բարեկեցությունը» [2, 5]: 

էկոլոգիական կրթության ուսումնասիրության հայեցակարգը հիմնավոր-
վում է փիլիսոփայական, հոգեբանամանկավարժական, գիտամեթոդական արդի 
հիմնադրույթներով։ Այն ունի տեսական, աշխարհայացքային, արժեքային և կի-
րառական նշանակություն: 

Էկոլոգիական կրթության շրջանակներում բնակավայրերի բնապահպանա-
կան հիմնախնդիրների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը հիմնավորվում 
է մանկավարժական այն օրինաչափություններով, որոնք արտացոլում են հասա-
րակության պահանջմունքի, նրա սոցիալական պատվերի և այդ պատվերի իրա-
կանացման միջև փոխադարձ կայուն կապերը։ 

Կրթության բնագավառում հասարակության պահանջմունքները, շրջակա 
միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորման սոցիա-
լական պատվերը հիմնվում են հետևյալ սկզբունքների վրա. 

•  անցումը բնության հավասարակշռված օգտագործմանը, որտեղ բնության 
վրա մարդու ազդեցության բոլոր բաղադրիչները համապատասխանեցված 
են բնության համակարգերի կողմից անթրոպոգեն բեռը կրելու կարողու-
թյան հետ [2, 56], 

•  սոցիալ-բնական միջավայրի նկատմամբ մարդակենտրոն, անձնակենտ-
րոն և գիտելիքակենտրոն մոտեցումների համադրման անհրաժեշությունը, 

•  կենսաբազմազանության վրա էկոլոգիական գործընթացների ազդեցու-
թյան իմացությունը, 

•  սոցիումի անդամների միջանձնային հարաբերություններում և շրջակա 
բնական միջավայրի նկատմամբ մարդկանց հարաբերություններում մար-
դասիրական բովանդակության շեշտադրումը, 

•  կրթության բովանդակության մեջ տարածաշրջանային գործոնի և առկա 
հիմնախնդիրներ շեշտադրումը։ 

Դպրոցում բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրումը 
հիմնվում է էկոլոգիական, մարդասիրական, սոցիալ-մշակութային, էկոբարոյա-
կանության, կայուն զարգացման գաղափարների և ուսուցման մեջ համակարգա-
յին, էկոկենտրոն, գործունային և անձնակենտրոն մոտեցումների վրա։ Այս մոտե-
ցումների շրջանակներում են ձևավորվել մեր կողմից մշակված դասընթացի 
ծրագրային թեմաների ընտրության սկզբունքները, մեթոդական համակարգի բա-
ղադրատարրերը, սահմանվել են ուսուցման նպատակները։ 

Բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրումը նպատակա-
ուղղված է սոցիալ-բնական միջավայրի, այդ միջավայրում կենսաբանական և 
լանդշաֆտային բազմազանության վերականգնմանը, մարդու առողջության 
նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորմանը, անձի ու հասարա-
կության, հասարակության և միջավայրի, անձնականի և հասարակականի փո-
խադարձ կապերի ներդաշնակեցմանը։ Նպատակները սահմանելիս հաշվի են 
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առնվում արժեբանական հետևյալ մոտեցումները. 
•  բովանդակության մեջ շեշտադրել էկոլոգիական խնդիրների գերակայու-
թյունը, ձևավորել ոչ միայն բնության գեղեցկությունը տեսնելու ունակու-
թյուն, այլև բնապահպանության, շրջակա միջավայրի վերականգնման մեջ 
իր նպաստը բերելու կարողությունը, 

•  հուզական՝ ուղղված անձի հուզական-արժեքային ոլորտի ձևավորմանը, 
շրջակա միջավայրի գեղագիտական ընկալմանը, 

•  էկոբարոյական՝ ուղղված անձի էկոլոգիական գիտակցության և էկոլոգիա-
կան գրագետ վարքի ձևավորմանը, 

•  հոգևոր-բարոյական՝ ուղղված անձի բարոյական որակների և հոգեկերտ-
վածքի ձևավորմանը, 

•  արժեքային-գնահատողական՝ ուղղված միջավայրի բաղադրատարրերի 
որակի և մարդու առողջության վրա դրանց ունեցած ազդեցության գնա-
հատմանը, առողջ ապրելակերպի հմտությունների ձևավորմանը, 

•  արժեքային-գործնական՝ ուղղված էկոհամակարգերի պահպանմանը։ 
Առաջադրված նպատակներն իրականանում են մանկավարժական իրավի-

ճակներում, համապատասխան մանկավարժական պայմանների ապահովման 
դեպքում, որոնցում սովորողները ծանոթանում են շրջակա միջավայրի հիմնա-
խնդիրներին, ձևավորվում են դրանց ուսումնասիրման և իմաստավորման դրդա-
պատճառները, գնահատվում են իրավիճակը և արդյունքները, արվում են առա-
ջարկություններ, դրսևորվում են ստեղծագործական կարողությունները։ 

Մանկավարժական իրավիճակը և մանկավարժական պայմանները նպաս-
տում են սովորողների պրակտիկ գործունեության փորձի կազմակերպմանը, կեն-
սաբանական բազմազանության ուսումնասիրությանն ու պահպանմանն 
ուղղված գործունեության իրականացմանը նրանց համար մատչելի պայմաննե-
րում։ 

Այտեղ կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում սովորողների «էկոլոգիական 
մշակույթ» հասկացության դիտարկումը։ Էկոլոգիական մշակույթը մի շարք հեղի-
նակների կողմից դիտարկվում է որպես անձի նորագոյացություն: «Մշակույթ» 
հասկացությունը, բացի ընդհանուր բնութագրիչներից, ունի ազգային, տարածա-
շրջանային, սոցիալական բնույթի ներքին տարբերություններ։ 

«Էկոլոգիական մշակույթ» հասկացությունը դիտարկվում է էկոլոգիական 
կրթության համատեքստում։ Էկոլոգիական կրթության ընդհանուր նպատակը 
անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումն է, մարդու՝ բնության հետ փոխազդե-
ցության հոգևոր և գործնական փորձի ամբողջությունը, որն ապահովում է բնու-
թյան մեջ նրա ներդաշնակ կենսագործունեությունը։ Էկոլոգիական մշակույթի 
մակարդակը որոշվում է անձի՝ սոցիալ-բնական միջավայրի նկատմամբ բարոյա-
կան պատասխանատվությամբ [4, 48]: 

Լ.Թ.Ասատրյանը էկոլոգիական մշակույթը դիտարկում է որպես մարդու 
ընդհանուր մշակույթի կարևորագույն մաս, որը դրսևորրվում է նրա անձնային և 
գործունային ոլորտում՝ հաշվի առնելով նրանց փոխգործակցությունը, փոխպայ-
մանավորվածությունը [1, 197]։ 

Ըստ Բ.Տ. Լիխաչովի՝ անձի էկոլոգիական մշակույթը ենթադրում է էկոլոգիա-
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կան գիտակցություն և մտածողություն, շրջակա միջավայրի հետ փոխազդեցու-
թյան և բնապահպանական գործունեության մեջ բարոյական, գեղագիտական և 
իրավական ճիշտ վերաբերմունք, պատասխանատվություն և նպատակահարմար 
վարք [7, 105]: 

Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը հնարավոր է իրականացնել քաղա-
քականության, իրավունքի, տեղեկատվական միջոցների օգնությամբ: Սակայն 
հետազոտողները առաջնային են դիտում էկոլոգիական կրթության դերը, որը են-
թադրում է բնության և հասարակության կոէվոլյուցիոն զարգացում, բնության 
ամենափոքր մասնիկի նկատմամբ յուրաքանչյուր մարդու և ընդհանրապես հա-
սարակության պատասխանատվություն, բնական պաշարների անվերջանալի 
չլինելու փաստի գիտակցում: 

Կայուն զարգացման հայեցակարգում էկոլոգիական կրթության իրականա-
ցումը նպաստում է մարդկանց համագործակցությանը, հանդուրժողականությա-
նը, ինքնիրացմանը, զարգացնում սովորողների դրդապատճառային ոլորտը, 
ձևավորում ինքնագնահատաման կարողություն, էկոլոգիական պատասխանատ-
վության, էկոլոգիական անվտանգության նորմեր: 

Այսպիսով՝ էկոլոգիական կրթության նպատակը էկոլոգիական գիտելիքնե-
րի, էկոլոգիական գիտակցության, էկոլոգիական կոմպետենտության հիման վրա 
անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումն է: 

Էկոլոգիական կրթության կարևորագույն նորմատիվային փաստաթղթերը 
ուղղված են անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորմանը. մարդու, հասարակու-
թյան ու շրջակա բնական միջավայրի փոխներգործությունների ներդաշնակմանը, 
համակողմանի զարգացած անձի ձևավորմանը [6, 36]: 

Ըստ Լ.Վ. Թորգոմյանի՝ ցանկացած երկրի կրթական քաղաքականություն լու-
ծում է այդ երկրի ռազմավարական խնդիրը` արդիականացնել կրթության որակը` 
հաշվի առնելով նրա արժեքային գերակայությունները, որոնք արտացոլում են 
հասարակական պահանջները տվյալ երկրի կրթության համակարգում [3, 87]:  

էկոլոգիական գիտելիքների զարգացման գործընթացում փոխառնություննե-
րը և նորամուծությունները լրացնում են մեկը մյուսին, որը հնարավորություն է 
տալիս գնահատել կատարածը, հարաբերակցել ստացված արդյունքները նախկի-
նում ձեռքբերվածի հետ, դիտարկել հասկացությունների և գաղափարների զար-
գացումը, ընդհանրացումը:  

Ինչպես նշում է Լ.Թ.Ասատրյանը` «Անհրաժեշտ է ձևավորել անձի այնպիսի 
էկոլոգիական գիտելիքների համակարգ, որոնք աշխարհայացքում դրսևորվում են 
որոշակի տեսական հայացքների և սկզբունքների ձևով» [1, 193]:  

Դպրոցում էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության խնդիրներից 
մեկը «մարդ-բնություն-հասարակություն» համակարգում փոխհարաբերություն-
ների ուսումնասիրումն է, որը հասարակության կայուն զարգացման կարևոր 
պայման է: Ըստ Կ.Ս.Դանիելյանի՝ «ՀՀ հանրակրթության մեջ կայուն զարգացման 
դրույթների ուսուցումը առավելապես արտահայտվում է էկոլոգիական կրթու-
թյան շրջանակներում: Տարրական և միջին դպրոցում էկոլոգիական գիտելիքները 
տարրալուծված են, մասնավորապես բնագիտական առարկաներում» [2, 52]:  

Սովորողների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության գործընթա-
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ցում կարևորվում է էկոլոգիական արժեքների, արժեքային կողմնորոշումների 
ձևավորումը: Այդ առումով մեր կողմից իրականացվել է հարցում՝ պարզելու, թե 
ինչ դժվարությունների են հանդիպել ուսուցիչները էկոլոգիական արժեքների, 
էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորման գործընթացում: Հարցումները 
իրականացվել են Գյումրի քաղաքի դպրոցներում: Հարցմանը մասնակցել է 40 
ուսուցիչ, 55 աշակերտ: 

ՀարցՀարցՀարցՀարց    1. 1. 1. 1. ՁերՁերՁերՁեր    կարծիքովկարծիքովկարծիքովկարծիքով, , , , ինչպիսի՞նինչպիսի՞նինչպիսի՞նինչպիսի՞ն    էէէէ    սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    վերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքը    բնությանբնությանբնությանբնության    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ....    

ա/ հոգատար, 
բ/սպառողական՝ որպես իրենց պահանջմունքների բավարարաման միջոցը, 
գ/ անտարբեր: 
Հարցման արդյունքները (տրամագիր 1.) վկայում են, որ դպրոցում սովորող-

ների վերաբերմունքը բնությանը այնքան էլ չի փոխվել՝ չնայած նրան, որ այսօր 
հանրակրթական դպրոցում դասավանդվում է «Ես և շրջակա աշխարհը» դասըն-
թացը: 

 
Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Հարց 1Հարց 1Հարց 1Հարց 1----ի արդյունքներըի արդյունքներըի արդյունքներըի արդյունքները 

 
Հարցվածների 49,8%-ի մոտ ձևավորված է սպառողական վերաբերմունք 

բնությանը, իսկ 33,7%-ը անտարբեր է այս խնդրին՝ գտնելով, որ իր խնդիրը չէ: 
16,5% հարցման մասնակից ուսուցիչները բնության հանդեպ ցուցաբերում են հո-
գատարություն, խնամում են իրենց շրջակա միջավայրը: Ուսուցիչները փաստում 
են, որ դպրոցում էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար անհրաժեշտ պայ-
մանները անբավարար են, դասավանդվող առարականերում շրջակա միջավայրի 
պահպանության հիմնախնդիրները ոչ ամբողջական են արտացոլված: 

ՀարցՀարցՀարցՀարց    2. 2. 2. 2. Որքանո՞վՈրքանո՞վՈրքանո՞վՈրքանո՞վ    էէէէ    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    նորմատիվաիրավականնորմատիվաիրավականնորմատիվաիրավականնորմատիվաիրավական    
փաստաթղթերումփաստաթղթերումփաստաթղթերումփաստաթղթերում    ներառվածներառվածներառվածներառված    էկոլոգիականէկոլոգիականէկոլոգիականէկոլոգիական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    բաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչը: 

ա/ մասամբ, 
բ/ բացակայում է, 
գ/տեղյակ չեմ, 
դ/ բավարար ներառված է 
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Տրամագիր 2. Տրամագիր 2. Տրամագիր 2. Տրամագիր 2. Հարց Հարց Հարց Հարց 2222----իիիի    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

 
Հարցման մասնակիցների 14,6%-ը գտնում է, որ էկոլոգիական կրթության 

բաղադրրիչը մասամբ է արտահայտված (տրամագիր 2.) : 42,2%-ը գտնում է, որ ՀՀ 
կրթության վերաբերյալ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերում էկոլոգիական 
բաղադրիչը ամբողջովին բացակայում է: Նրանք այս ամենը փաստարկում են ոչ 
համակարգված լինելու մեջ, այսինքն՝ էկոլոգիական բաղադրիչին դպրոցներում 
անդրադառնում են Ես և շրջակա աշխարհը դասընթացի, ինչպես նաև մի շարք 
բնագիտական առարակաների շրջանանկներում, սակայն դրանք որոշակի 
համակարգվածություն չունեն: Ուսուցիչների 31,4%-ը անտեղյակ է հիմնախնդրին 
և գտնում է, որ իր գործունեությունից դուրս է: 11,8% ուսուցիչներ գտնում են, որ 
այսօր ՀՀ կրթության վերաբերյալ նորմատիվային փաստաթղոերում բավարար 
ներառված է էկոլոգիական բաղադրիչը: 

Հարց 3. Արդյո՞ք այսօր հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող Հարց 3. Արդյո՞ք այսօր հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող Հարց 3. Արդյո՞ք այսօր հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող Հարց 3. Արդյո՞ք այսօր հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող 
առարկաները ապահովում են սովորոառարկաները ապահովում են սովորոառարկաները ապահովում են սովորոառարկաները ապահովում են սովորողի էկոլոգիական կոմպետենտության ղի էկոլոգիական կոմպետենտության ղի էկոլոգիական կոմպետենտության ղի էկոլոգիական կոմպետենտության 
ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    բավարար մակարդակ:բավարար մակարդակ:բավարար մակարդակ:բավարար մակարդակ:    

ա/ գերազանցապես ապահովում են 
բ/ ապահովում են բավարար մակարդակով 
գ/ չեն ապահովում 
դ/ապահովում են մասսամբ 

    
Տրամագիր 3.Տրամագիր 3.Տրամագիր 3.Տրամագիր 3.    Հարց 3Հարց 3Հարց 3Հարց 3----ի արդյունքներըի արդյունքներըի արդյունքներըի արդյունքները    
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Հարցման մասնակիցների 13,3%-ը նշեցին, որ ներկայումս դպրոցում դասա-
վանդվող առարակաները մասամբ ապահովում են սովորողի էկոլոգիական կոմ-
պետենտության անհրաժեշտ մակարդակը (տրամագիր 3.): Նրանք պնդում էին, 
որ բնագիտական առարկաների շրջանակներում սովորողները կարող են ձեռք 
բերել իրենց անհրաժեշտ էկոլոգիական գիտելիքները, սակայն դրանք իրակա-
նացվում են մասամբ: Հարցման մասնակից ուսուցիչների 41,2%-ը գտնում է, որ 
ներկայում դպրոցում դասվանավող առարկաները չեն կարող ապահովել էկոլո-
գիական գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակ, քանզի դրանց առաքելությունն 
այլ է, իսկ 37,4%-ը գտնում է հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող առար-
կաները լիովին ապահովում են էկոլոգիական բաղադրիչի բավարար մակարդակ, 
այսինքն՝ առարկաների բովանդակությունն ապահովում է: Հարցման մասնակից-
ների գերկշռող մասը կարևորում է բնագիտական առարկաների դերը անձի էկոլո-
գիական կրթության և դաստիաարկության գործում: Հարցվածների միայն 8,1%-ը 
գտնում է, որ էկոլոգիական բաղադրիչը գերազանցապես ապահովված է: 

Արդյունքներից պարզ դարձավ, որ առաջադրված խնդրի հիմնական պատ-
ճառները սովորողների գիտելիքների ցածր շեմն է և բնագիտական առարկաների 
նկատմամբ հետաքրքրությունների բացակայությունը: Իհարկե, ուսուցիչները 
կարևորել են նաև էկոլոգիական արժեքների համակարգի և կրթական չափորո-
շիչների անհամատեղելիությունը, ինչպես նաև ընտանեկան դաստիարակության 
դերը:  

Ուսուցիչների կարծիքով բնագիտական առարկաներ դասավանդելիս ան-
հրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի հենքային արժեքներ, ինչպիսիք են բնությունը, 
առողջությունը, կյանքը, բնասիրությունը, սերը բնության և մարդկանց հանդեպ: 

Չնայած այդ բնագավառում առկա մեծ թվով հետազոտություններին՝ դեռևս 
լիովին մշակված չէ բնագիտական կրթության ամբողջական մեթոդիկա, որը հնա-
րավորության կտար ապահովելու էլոկոգիական կոմպետենտության անհրա-
ժեշտ մակարդակ: Միևնույն ժամանակ բացահայտվեցին այն խնդիրները, որոնք 
այսօր առկա են սովորողների էկոլոգիական կրթության գործընթացի արդյունա-
վետ կազմակերպման գործում: Դրանք դրսևորվում են էկոլոգիական արժեքային 
կողմնորոշումների ձևավորման գործում, հասարակության օբյեկտիվ պահանջ-
մունքների և բնագիտական առարկաների ուսուցման մեթոդիկայում նրա ոչ բա-
վարար իրականացման, ինչպես նաև կրթության բովանդակության մեջ արժեքա-
յին բաղադրիչների ներմուծման և դպրոցական բնագիտական դասընթացում էկո-
լոգիական արժեքների հիերարխիկ համակարգի բացակայության միջև: 

Սովորողների էկոլոգիական կոմպետենտության բաղադրիչների ձևավոր-
վածության մակարդակի բացահայտման նպատակով մի շարք հետազոտողներ 
մշակել են կողմնորոշիչ գործնական առաջադրանքներ:  

Մեր կողմից՝ մշակվել է դասընթացի ծրագիր (Աղյուսակ 1), որը կապահովի 
էկոլոգիական կոմպետենտության բարձր մակարդակ: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. Էկոլոգիական կոմպետենտության Էկոլոգիական կոմպետենտության Էկոլոգիական կոմպետենտության Էկոլոգիական կոմպետենտության     
բարձրացման դասընթացի ծրագիրբարձրացման դասընթացի ծրագիրբարձրացման դասընթացի ծրագիրբարձրացման դասընթացի ծրագիր    

№№№№    ԹեմանԹեմանԹեմանԹեման    ԺամԺամԺամԺամ....    ԴասԴասԴասԴաս    
Լաբ. և Լաբ. և Լաբ. և Լաբ. և 
գործն. գործն. գործն. գործն. 
աաաաշխ.շխ.շխ.շխ.        

1. 
Ներածություն: Քաղաքային և գյուղական կենսա-
կան միջավայրերը: Մարդը և բնությունը: 

1 1  

2. 
ԹԵՄԱ 1. Քաղաքային բնակավայրի առանձնա-
հատկությունները 

 
1 

 
1 

 
 

3. 
ԹԵՄԱ 2. Գյուղական բնակավայրի առանձնա-
հատկությունները 

 
1 

 
1 

 
 

4. 
ԹԵՄԱ 3. Էկոհամակարգերը և նրանց վրա ազ-
դող գործոնները 

1 1  

5. 
ԹԵՄԱ 4. Բնակավայրի բնապահպանական հիմ-
նախնդիրները 

2 1  

6. 
ԹԵՄԱ 5. Մարդու կենսակերպը քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերում: Առողջ ապրելա-
կերպի վարում 

2 1 2 

7. 
ԹԵՄԱ 6. Բնակավայրերի զարգացման և մարդու 
առողջ կենսամիջավայրի ստեղծման հեռանկա-
րային ուղղությունները: 

2 1 2 

8. 
ԹԵՄԱ 7. Բնապահպանական վիճակի մոնիթո-
րինգի իրականացում և արդյունքների վերլուծու-
թյուն 

2  4 

Ընդամենը՝Ընդամենը՝Ընդամենը՝Ընդամենը՝    12121212    7777    8888    
 
Դասընթացը նախատեսված է ուսումնասիրել ավագ դպրոցի բնագիտական 

հոսքում` որպես դպրոցական բաղադրիչի նախասիրական առարկա: 
Դասընթացի նպատակննպատակննպատակննպատակն է ձևավորել բնապահպանական խնդիրների իմա-

ցություն` ծանոթացնելով սոցիալ-բնական կենսամիջավայրին և նրանում առկա 
բնապահպանական հիմնախնդիրներին: Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

•  ավագ դպրոցականներին ծանոթացնել բնակավայրերի բնապահպանա-
կան հիմնախնդիրներին, 

•  ձևավորել շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրներին 
առնչվող էկոլոգիական գիտելիքներ,  

•  զարգացնել սովորողների բնապահպանական և հետազոտական կարողու-
թյունները, հստակեցնել մասնագիտական կողմնորոշումները: 

Ներկայացնենք դասի օրինակ:  
ԴասիԴասիԴասիԴասի    թեմանթեմանթեմանթեման՝ Մարդու կենսակերպը քաղաքային և գյուղական բնակավայ-

րերում: Առողջ ապրելակերպի վարում: 
ԴասիԴասիԴասիԴասի    նպատակը՝նպատակը՝նպատակը՝նպատակը՝    բնության դերը մարդու առողջության պահպանման և ամ-

րապնդման հարցում: 
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ԴասիԴասիԴասիԴասի    խնդիրները՝խնդիրները՝խնդիրները՝խնդիրները՝        
աաաա/ / / / կրթականկրթականկրթականկրթական՝ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդում, 

էկոլոգիական գիտելիքների համալրում, բանավիճելու և խմբային աշխատանք 
կատարելու կարողությունների ձևավորում, 

բբբբ////զարգացնողզարգացնողզարգացնողզարգացնող՝ առողջարարական, էկոլոգիական կոմպետենտության ձևա-
վորում, ինքնուրույն աշխատանք,  

գգգգ////դաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչական՝ էկոլոգիական, առողջապահպան, բարոյական դաս-
տիարակություն: 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը: Մինչև նյութի ներկայացումը ուսուցիչը դասարանը բաժա-
նում է խմբերի, որոնք նյութը լսելուց հետո պետք է ներկայացնեն իրենց տեսանկ-
յունը:  

ԴասիԴասիԴասիԴասի    պլանպլանպլանպլան. ներկայացում հետևյալ բովանդակային ուղղություններով. 
● առողջությունը՝ որպես մարդու կենսագործունեության ապահովման 
երևույթ, 

● էկոլոգիական գործոնները և դրանց ազդեցությունը մարդու առողջության 
պահպանման և ամրապնդման գործում, 

● օդի, ջրի, հողի աղտոտվածությունը և դրա բացասական ազդեցությունը, 
● ի՞նչ է առողջ ապրելակերպը, 
● վնասակար սովորություններ և դրանց կանխարգելումը, 
● բնությունը և մարդու առողջությունը: 
Ներկայացումից հետո ամփոփվում է հաղորդած նյութը և ծավալում բանա-

վեճ հետևյալ հարցերի շուրջ. ի՞նչ եք հասկանում առողջություն ասելով, ո՞րն է 
մարդու դերը և առաքելությունը Երկիր մոլորակում, ինչպե՞ս են ազդում մարդու 
օրգանիզմի, առողջության վրա ալկոհոլը, թմրամիջոցները, ծխախոտը, որքանո՞վ 
եք դուք պատասխանատու Երկիր մոլորակի ապագայի համար:  

Ամփոփելով՝ ուսուցիչը ևս մեկ անգամ կարևորում է, որ մարդու և ընդհան-
րապես հասարակության առողջությունը պայմանավորված է բնության օրենքնե-
րով և օրինաչափություններով: Որքան էլ մարդը առաջընթացներ ունենա գիտա-
կան, տնտեսական, տեղեկատվական ոլորտներում, այնուամենայնիվ նա բնու-
թյան մասնիկն է, ընդամենը բնության գոյության ձևերից մեկը: 

Դասընթացի ավարտին մեր կողմից իրականացվել է հարցում՝ պարզելու սո-
վորողների էկոլոգիական գիտելիքների, էկոլոգիական կոմպետենտության մա-
կարդակի փոփոխման դինամիկան դասընթացից առաջ և հետո: Ստացված արդ-
յունքները տոկոսներով բերված են տրամագիր 4-ում.  

Արդյունքների վերլուծությունը և ամփոփումը ցույց տվեցին, որ փորձից 
հետո էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորման բարձր մակարդակը ավելա-
ցել է 9,4%-ով, միջին մակարդակում՝ 4,6%-ով, իսկ ցածր մակարդակը նվազել է 
14%-ով: Շրջապատի, բնության, սեփական առողջության և բնության նկատմամբ 
սովորողների զուտ սպառողական վերաբերմունքը աստճանաբար փոխակերպ-
վում է էկոլոգիական տեսանկյունից նշանակալի գործունեության:  
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Տրամագիր 4.Տրամագիր 4.Տրամագիր 4.Տրամագիր 4.    Հարցման արդյունքներըՀարցման արդյունքներըՀարցման արդյունքներըՀարցման արդյունքները    

 
Այսպիսով՝ նպատակաուղղված և մեթոդապես ճիշտ կազմակերպված փոր-

ձարկի արդյունքում մենք հանգեցինք դպրոցականների էկոլոգիական կոմպե-
տենտության և առողջապահպան և բնապահպան արժեքային կողմնորոշումների 
ձևավորման ցուցանիշների բարելավմանը: 
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Երևան, «Արտագերս» հր., 2009թ., 334 էջ: 

2. Դանիելյան Կ. և ուրիշներ, Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտի-
կան (համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը), Եր., 2013թ., 175 էջ:  

3. Թորգոմյան Լ. Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ: /Ուսում-
նական ձեռնարկ/ Երևան «Ան-Ջոն». 2011թ., 160էջ 

4. Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը՝ կու-
տակված փորձ, մարտահրավերներն ու ձեռքբերումները: (Խմբ. աշխ. Գիտ. 
Դոկտոր, պրոֆեսոր Կ. Դանիելյան) Երևան, Լուսակն, 2006թ., 88 էջ: 
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րակության առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցում», մանկա-
վարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 
ատենախոսություն, Երևան, 2014թ., 156 էջ: 
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Методические особенности формирования экологической Методические особенности формирования экологической Методические особенности формирования экологической Методические особенности формирования экологической     
компетенции в современной школекомпетенции в современной школекомпетенции в современной школекомпетенции в современной школе    

Григорян КаринеГригорян КаринеГригорян КаринеГригорян Карине    
РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: экология, образование, экологическая культура, методика,  
ценностная ориентация, экосистема 

В статье рассмотрены методологические особенности формирования экологи-
ческой компетентности в школе. Обосновано, что сегодня в школе не существует 
эффективной методики обучения экологии, которая обеспечит студентов  высоким 
уровнем экологической культуры. В процессе развития  экологических знаний 
заимствование и инновация дополняют друг друга, и это дает возможность оценить  
сделанное, соотносить полученные результаты с ранее достигнутыми, наблюдать за 
развитием,  обобщением понятий и идей. 

В статье представлена одна попытка для заполнения  этого пробела. 
 
 
 
 

Methodical Features of Formation of EMethodical Features of Formation of EMethodical Features of Formation of EMethodical Features of Formation of Ecologicalcologicalcologicalcological    
Competence in Modern SCompetence in Modern SCompetence in Modern SCompetence in Modern Schoolchoolchoolchool    

Grigoryan KarineGrigoryan KarineGrigoryan KarineGrigoryan Karine    
SUMMARY 

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: ecology, education, ecological culture, methodology, orientation of 
meaning, ecosystem 

The article considers the methodological features of the formation of ecological 
competence in the school. It is substantiated that today in school there is no effective 
methodology for teaching ecology that will provide pupils with a high level of ecological 
culture. In the article, one attempt was made to fill this gap. 

  


