1. Նախագծային մեթոդ
հասկացությունը
2. Բաց նախագծի
առանձնահատկությունները
3. Ռադիոնախագծեր
4. Թարգմանություն
5. Խնդիրները
6. Առաջարկներ

.Սա սովորողների հնարքների, գործողությունների համակցումն է՝
դրանց որոշակի հերթականությամբ՝ դրված խնդրին հասնելու համար.
Խնդրի լուծում, որ կարևոր է սովորողների համար և ձևավորված է
որպես որևէ ավարտուն արտադրանք։
..Արտադրանքը կարող է լինել մեկ արտադրանք՝ գիրք, ներկայացում,
մեկանգամյա հավաք, ձևավորված սրահ և այլն, կամ արտադրանքի
շարք՝ պարբերական ամսագիր, հանդիպումների շարք,
ձևավորումների շարք և այլն։

1. Խնդրի մանրամասների մշակում
2. Մշակված մասերի համակցում
3. Ամբողջական արդյունքի ստացում

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բոլոր նախագծերի՝
• Մոտիվացիան՝ վերջնական արտադրանքը
• Նյութը՝ սովորողի համար կարևոր և հետաքրքիր
• Աշխատանքը՝ մաս առ մաս, հետևաբար՝ մատչելի
• Աշխատաձևը՝ հետազոտական, որ ընթացքում անսպասելի
բացահայտումների առիթ է դառնում
• Եթե խմբով են՝ համագործակցություն, որ նոր ընկերության առիթ է
դառնում, իրար ավելի լավ են ճանաչում, իրար նկատմամբ
զգացմունքային-հուզական կապ է առաջանում։
Բաց նախագծի՝
• Ընթացքում կարող են նոր մտքեր ծագել, նոր ուղղություններ
բացվել, ընդլայնվելու կարիք լինի
• Կարող են նախագծում նոր մասնակիցներ ներգրավվել։

1. Ռադիոնախագծեր. «Էթիկետ»
• «Մեզ շրջապատող մարդիկ» (ներկայացնում է Աննա Մաթևոսյանը)
• «Իմ ստեղծագործող դասընկերը» (ներկայացնում է Էրիկ Ոսկանյանը)
• «Հայաստանի թանգարաններով» (Ներկայացնում է Մարիամ
Գևորգյանը)
• «Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը» (ներկայացնում է Մերի
Մարկոսյանը)
• «Սուրհանդակ» ռադիո (ներկայացնում է Իրինա Ապոյանը)
2. Թարգմանական նախագիծ. «Թարգմանիր» ամսագիրը.
• Թարգմանության ուսումնական նշանակությունը, թարգմանական
ամսագրերի բազմազանությունը կրթահամալիրում։
• Ներկայացնում են Նինա Կարապետյանը, Տիգրան Դանիելյանը,
Սաբինա Դավթյանը, Անի Ջանոյանը։
• Նորությունների շարքերի թարգմանությունը (տարատարիք
սովորողներ ներգրավված են և թարգմանում են տարբեր լեզուներից,
ներկայացնում է Աննա Մարությանը)

1.

Առաջարկվող նախագծերի լայն ընտրանի ունենալով՝ սովորողները դժվար
են կողմնորոշվում, թե որին ներգրավվեն։

2.

Երբեմն ընտրության մոտիվացիան ոչ թե հետաքրքրությունն է լինում, այլ
կողմնակի մի բան՝ այն նախագիծը, որտեղ քիչ ջանք է պահանջվում, որի
դեկավար-դասավանդողը հատուկ խնդրել է, այն դասավանդողի
առաջարկածը, ում հետ հաևան-բարեկամ են, ով բարձր գնահատական է
խոստացել, ումից վախենում են և այլն։

3.

Համագործակցության պակասը դասավանդողների մեջ։ Դասավանդողները
կարող են զբաղված լինել տարբեր նախագծերում, չհասցնել իրենց մասով
կազմակերպել անելիքները, խորհրդատվությունը, համակարգումը, արված
աշխատանքում շտկումներ, հարցադրումներ…

4.

Ոչ կրթահամալիրային սովորողները դժվար են պատկերացնում, որ
հնարավոր է ներգրավվել ուրիշ դպրոցի նախաձեռնած նախագծերում,
ընդհանրապես հաղորդակցումը չեն պատկերացնում գործնական
մակարդակի վրա, չեն հասկանում, որ եթե գնահատական չկա, ինչի համար
է պետք ինչ-որ բան սովորել։

1.

Նախագծերի քանակը սահմանափակել։ Նախագծով զբաղվելը
սովորողի համար համարել «ընտրությամբ դասընթաց», պայման
ունենալ, որ սովորողի հետաքրքրության բացակայության
դեպքում նրան ազատում ենք այդ աշխատանքից։

2.

Նախագիծ իրականացնող դասավանդողների համար
նախատեսել այլ ծանրաբեռնվածություն։

3.

Որպես բաց նախագծերի արդյունք ավելի քիչ նյութ ունենալ, բայց
բարձրացնել եղածների հեղինակությունը, կազմակերպել
տարածումը ավելի լայն մասշտաբով՝ դրանով գրավելով և
ներգրավելով ոչ կրթահամալիրային սովորողների։

