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1. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, նախակրթարանների ստեղծումը
նոր ընթացք է ձեռք բերում:
Երեխաների

զարգացվածության

և

ընդհանուր

կրթական

համակարգում

նախակրթարանների դերն ու կարևորությունն ուսումնասիրող բազում հետազոտություններ են
կատարվել, որոնք փաստում են, որ նախադպրոցական կրթությունը դրականորեն է ազդում
տարրական կրթության որակի վրա. բարձրացնում է երեխայի՝ դպրոցին հարմարեցումը,
ընկալունակությունը և ուսումնական առաջընթացը: Նախադպրոցական կրթության հիմնական
նպատակն է հիմք ստեղծել երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և ինտելեկտուալ զարգացման
համար՝ նրան նախապատրաստելով դպրոցին:
Նախադպրոցական

կրթությունը

Հայաստանում

ևս

զարգացման

փուլում

է,

և

առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դրանց մատչելիության ապահովումն է` նախակրթարանների
վերականգնման և հիմնադրման միջոցով՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նախադպրոցական
կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ընդգրկվածության
մակարդակի

բարձրացմանը:

նախադպրոցական

կրթական

Սույն

հետազոտության

միկրոծրագրեր

նպատակն

իրականացնող

է

ուսումնասիրել

հաստատություններում

ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկան և դրա վրա ազդող գործոնները
/յուրաքանչյուր տարի` ըստ մարզերի և միկրոծրագրերի իրականացման գործընթացի/:
Այս հետազոտությունը թույլ կտա ոչ միայն ամրագրել Ծրագրի ազդեցությունը
նախադպրոցական կրթության արդյունավետության և երեխաների զարգացման վրա, այլև
մշակել այն առաջարկությունների փաթեթը, որը թույլ կտա հետագայում զարգացնել
նախադպրոցական կրթության ոլորտը:

1.1.

Ներածություն

Կարևորելով նախադպրոցական կրթության ոլորտի խնդիրները և համակարգում
բարեփոխումների

իրականացման

անհրաժեշտությունը`

ՀՀ

Կառավարությունը

Համաշխարհային բանկի հետ կնքել է համաձայնագրեր` աջակցելու Կրթության բարելավման
ծրագրի իրականացմանը: ՀՀ Կառավարության հիմնական նպատակը նախադպրոցական
կրթության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարելավումն է՝ հատուկ ուշադրություն
դարձնելով նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների
երեխաների ընդգրկման ավելացմանը:
Նախակրթարանների հիմնադրումը ծրագրի շրջանակներում կատարվել և կատարվելու է
տարբեր ժամանակահատվածներում,

ուստի ուսումնասիրությունը ևս նախատեսվել էր

իրականացնել մի քանի փուլերով՝ յուրաքանչյուր տարի ընդգրկելով այն մարզերը, որտեղ տվյալ
տարում ստեղծվել են նախակրթարաններ:
Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել նախադպրոցական կրթական միկրոծրագրեր
իրականացնող հաստատություններում ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկան և դրա
վրա ազդող գործոնները ՀՀ մարզերում՝ ըստ միկրոծրագրի իրականացման գործընթացի:
Հետազոտությունն իրականացնելու համար առանձնացվել են որոշակի խնդիրներ` (1)

4

նկարագրել միկրոծրագրերում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկան՝
ըստ

համապատասխան

ոլորտների,

ուսումնասիրել միկրոծրագրերում

տարվա

սկզբի

ու

վերջի

ընդգրկված և չընդգրկված

1

կտրվածքներով

և

(2)

երեխաների զարգացման

դինամիկայի վրա ազդող գործոնները: Առաջին խմբի խնդիրների համար օգտագործվել են
քանակական հետազոտության գործիքներ՝ երեխաների թեստավորում և այլն: Երկրորդ խմբի
խնդիրների նկարագրման համար օգտագործվել են որակական հետազոտության գործիքներ՝
խորին

հարցազրույցներ,

դիտարկումներ,

ֆոկուս

պարապմունքների

խմբային

քննարկումներ,

դիտարկումներ,

ծնողների

ֆիզիկական

միջավայրի

սոցիալ-ժողովրդագրական

բնութագրի ստանդարտացված հարցում: Մանրամասն նկարագրությունը, ըստ խնդիրների
խմբերի, բերված է ստորև:

1.1.1. Առաջին խմբի խնդիրներ
Առաջին խմբի խնդիրների իրականացումը ենթադրում է հետևյալ քայլերը՝



Ուսումնասիրել ծրագրում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների հմտությունների,
կարողությունների և գիտելիքների զարգացվածության մակարդակը ուսումնական
տարվա սկզբում:



Ուսումնասիրել ծրագրում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների հմտությունների,
կարողությունների և գիտելիքների զարգացվածության մակարդակը ուսումնական
տարվա վերջին:



Համեմատել և վերլուծել վերը նշված երկու քայլերի իրականացման արդյունքում
ստացված տվյալները:

1.1.2. Երկրորդ խմբի խնդիրներ
Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում ընդգրկված և չընդգրկված2
երեխաների

զարգացման

դինամիկայի

վրա

ազդող

գործոնների

վերլուծության

տրամաբանությունը ներկայացված է ստորև:
Յուրաքանչյուր մարզի յուրաքանչյուր համայնքի նկարագրություն
1.

Նախակրթարանի մոդելի նկարագրություն՝


շաբաթական քանի օր,



օրական քանի ժամ,



աշխատողների կազմ,



վերապատրաստում անցնողների քանակ,



սննդի ապահովում,



քնելու հնարավորություններ:

1

Այս խմբի երեխաների համար, որպես զարգացման դինամիկայի վրա ազդող գործոններ` առանձնացվել
են միայն սեռային հատկանիշներ և ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակ գործոնները:
2
Այս խմբի երեխաների համար, որպես զարգացման դինամիկայի վրա ազդող գործոններ` առանձնացվել
են միայն սեռային հատկանիշներ և ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակ գործոնները:
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2.

Նախակրթարանի ֆիզիկական միջավայրի պայմանների նկարագրություն և
խնդիրների վերհանում:

3.

Նախակրթարանի աշխատակազմի, աշխատանքային փորձի, կարծիքների,
աշխատանքի ընդունման մեխանիզմների և հնարավոր խնդիրների նկարագրություն:

4.

Նախակրթարանում
ընկալումների,

ընդգրկված

նախակրթարանից

երեխաների

ծնողների

սպասումների

և

կարծիքների,

վերաբերմունքի

նկարագրություն.


նախակրթարանում ընդգրկված երեխաների ծնողների հետ ֆոկուս խմբային
քննարկումների նկարագրություն,



նախակրթարանում ընդգրկված հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների
ծնողների հետ հարցազրույցների նկարագրություն,



նախակրթարանում

ընդգրկված

սոցիալապես

անապահով

երեխաների

ծնողների հետ հարցազրույցների նկարագրություն,


նախակրթարանում
վարձատրությամբ

ընդգրկված
աշխատող

երեխաների՝
ծնողների

հետ

նախակրթարանում
հարցազրույցների

նկարագրություն:
5.

Նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների ընտանիքների
սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրի նկարագրություն:

6.

Նախակրթարանում

ընդգրկված

և

չընդգրկված

երեխաների

զարգացման

դինամիկայի վրա սեռային հատկանիշների ազդեցության նկարագարություն3:
7.

Նախակրթարաններում՝ ուսումնական տարվա սկզբի և վերջի հետազոտությունների
ընթացքում դուրս բերված տարբերությունների նկարագրություն:

Միկրոծրագրերի արդյունավետությունը ճիշտ չափելու համար, վերը նշված խնդիրների
նկարագրությունները պետք է սինթեզվեն: Այսինքն` պետք է հասկանալ և՛ երեխայի զարգացման
դինամիկան, և՛ դրա վրա ազդող գործոնները, և՛ դրանց ընդհանրացված արդյունքը:
Հաշվետվությունը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
 դաշտային աշխատանքների նկարագրություն, որտեղ ներկայացվում է ողջ
գործընթացը,
 վրիպումներ/խնդիրներ, որտեղ մանրամասն նկարագրվում է ցանկացած խնդիր,
որ առաջացել է թե՛ դաշտային աշխատանքների ժամանակ, թե՛ վերլուծության
ընթացքում, և թե՛ ընդհանուր գործընթացում,
 արդյունքների վերլուծություն, որտեղ նկարագրվում են և՛ քանակական, և՛
որակական հետազոտության արդյունքները՝ ըստ համայնքների, մարզերի և
նկարագրվող էլեմենտների,

3

Աղբյուրը՝ երեխաների թեստավորում:
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 արդյունքների

ամփոփում,

որն

իր

մեջ

ներառում

է

հետազոտության

եզրակացությունը, վերը նշված յուրաքանչյուր խնդրի խմբի ամփոփումը և
ընդհանուր եզրահանգումները:

2.

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հետազոտությունը կատարվել է 2015-2016 թվականների ընթացքում ՀՀ երեք
մարզերում՝ Շիրակ, Գեղարքունիք, Կոտայք: Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են
ստորև բերված հինգ փուլերով:

2.1.

Աշխատանքային խմբերի ստեղծում

Ձևավորվել

է

համապատասխան

աշխատանքային

խումբ

հետազոտությունն

իրականացնելու համար: Խումբը ներառում է՝ կոորդինատոր, մեթոդաբան-փորձագետներ,
հետազոտության որակական մասը ապահովող հարցազրուցավարներ, երեխաների կրթական
զարգացումը

թեստավորողներ,

որակական

հարցազրույցները

սղագրողներ,

ֆիզիկական

միջավայրի, պարապմունքների դիտարկումների և թեստերի տվյալները մուտքագրողներ և
վերլուծաբաններ:
Դաշտային աշխատանքները իրականացրել են միանման կազմ ունեցող հետազոտական
երկու խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրում ներգրավված են եղել երկուական որակական
հարցազրուցավարներ և երկուական թեստավորողներ: Սակայն պետք է նշել, որ նման կերպ
աշխատանքը կազմակերպվել է երկու այցի ժամանակ, իսկ մնացած այցերի ժամանակ աշխատել
է մեկ հիմնական հետազոտական խումբ:
Ուսումնական տարվա վերջում նախատեսված դաշտային աշխատանքների փուլում
աշխատանքային խմբում որակական հարցազրուցավարների կազմը հիմնականում չի փոխվել
տարվա սկզբի համեմատ, ինչը հնարավորություն է տվել դիտարկել տարեսկզբի և տարեվերջի
փոփոխությունները, ֆիզիկական միջավայրի հնարավոր փոփոխությունները, նախակրթարանի
աշխատակազմի ուսուցանման մեթոդների և սկզբունքների կիրառության ձևերը, ծնողների
վերաբերմունքի, սպասումների, նախակրթարանի կյանքին ներգրավվածության, երեխաների
դաստիարակության նկատմամբ մոտեցումների, ինչպես նաև նախակրթարանի պայմաններից
բավարարվածության հնարավոր փոփոխությունները: Միևնույն ժամանակ, հետազոտողների
անձնական փորձը, վերաբերմունքն ու գիտելիքները նույնպես որոշակի ազդեցություն են ունեցել
(քանի որ, հիմնականում, տարվա և՛ սկզբում, և՛ վերջում միևնույն հարցազրուցավարներն են
այցելել նույն համայնքներ): Ժամանակի սղության պատճառով և աշխատանքի օպտիմալ
կազմակերպման նպատակով՝ հարցազրուցավարների մեջ իրականացվել է որոշակի դերային
բաշխում: Յուրաքանչյուր հետազոտող հիմնականում ունեցել է միևնույն կատեգորիայի
ինֆորմանտներ, մասնավորապես` ծնողները և դաստիարակները հարցվել են միևնույն
հարցազրուցավարի կողմից՝ պայմանավորված ֆոկուս խմբային քննարկաման կազմակերպման
և իրականացման առաջնահերթությամբ: Տեղեկատվության որակի և կարգավիճակների
համապատասխանեցման

պահպանման

նպատակով՝

միկրոծրագրի

տնօրենի

հետ

հարցազրույցները ևս իրականացվել են միևնույն հարցազրուցավարի կողմից:

7

2.2.

Դաշտային

աշխատանքներում

ներգրավված

մասնագետների

նախապատրաստում
Փորձագետները
նկարագիրը,

և

մեթոդաբանները

հետազոտության

նպատակը,

ներկայացրել
ժամկետները,

են

միկրոծրագրի

մանրամասն

համառոտ

ներկայացվել

են

հետազոտական գործիքները, քննարկվել են աշխատանքի բաշխման և կազմակերպչական
հարցերը:

Հարցաթերթերը

մանրակրկտորեն

ներկայացվել

բացատրվել

են՝

են

հարցազրույցավարներին

համոզվելու,

որ

և

բոլոր

կետերը

հարցազրույցավարները

հստակ

պատկերացնում են հարցի նպատակը:
Մասնագետների հետ քննարկվել են այն բոլոր խնդրահարույց հարցերը, որոնք
հարցազրուցավարների

մոտ

անվստահություն

կամ

օգնության

անհրաժեշտություն

էին

առաջացնում, այն հնարավոր դեպքերը, որ արագ կողմնորոշում և որոշակի վարվելակերպ
կպահանջեն աշխատողների կողմից` ամբողջ գործընթացի սահուն և անխափան ընթացքն
ապահովելու

համար:

Նախապատրաստական

աշխատանքներից

հետո

կատարվել

է

եղել

իրականացնել

գործիքների փորձարկում:

2.3.

Գործիքների փորձարկում

Հետազոտության

մեթոդաբանությամբ

նախատեսված

է

հետազոտության գործիքների ապրոբացիա, որի շրջանակներում 2015թ. դեկտեմբերի 7-ին
իրականացվել

է

այցելություն

ՀՀ

Կոտայքի

մարզի

Քանաքեռավան

գյուղ:

Համաձայն

մեթոդաբանության՝ փորձարկման է ենթարկվել նախակրթարանի տնօրենի և միկրոծրագրի
ղեկավարի հարցաշարը, նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողների ֆոկուս խմբային
քննարկման հարցաշարը, ինչպես նաև նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողների
սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրի ստանդարտացված հարցաթերթը:
Քանաքեռավան գյուղի նախակրթարանի տնօրենի հետ իրականացվել է խորին
հարցազրույց, իսկ նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողների հետ՝ ֆոկուս խմբային
քննարկում: Հանդիպումների արդյունքում արձանագրվել է, որ նախակրթարանի տնօրենի
հարցաշարը և նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողների ֆոկուս խմբային քննարկման
հարցաթերթը փոփոխման ենթակա չեն: Միաժամանակ արձանագրվել է նաև, որ անհրաժեշտ է
որոշակի լրացումներ կատարել նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողների սոցիալժաղովրդագրական բնութագրի ստանդարտացված հարցաթերթիկում:

2.4.

Ուսումնական

տարվա

սկզբի

դաշտային

աշխատանքների

իրականացում
Ուսումնական
երեխաների

տարվա

թեստավորման

սկզբում
համար

նախակրթարանում

կատարվել

են

ընդգրկված

այցելություններ

և
15

չընդգրկված
համայնքներ:

Աշխատանքային օրը գրեթե միշտ սկսվել է վաղ առավոտյան և ավարտվել բավականին ուշ:
Այնուամենայնիվ,

աշխատանքային

խումբը/խմբերը

մեծ

եռանդով

են

կատարել

իրենց

աշխատանքը՝ ներկայանալի և ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար: Միաժամանակ երկու
խումբ աշխատել է միայն Աբովյան ու Ճամբարակ համայնքների նախակրթարանների դեպքում՝
նույն օրը, և Գյումրի համայնքի նախակրթարանների դեպքում (ներառյալ նրանց օժանդակ
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համայնքները): Մնացած համայնքներում (և′ հիմնական, և′ օժանդակ) այցը կատարել է մեկ
խումբ:
Ըստ մեթոդաբանության՝ յուրաքանչյուր հիմնական համայնքում պետք է թեստավորվեին
5-6 տարեկան 18 երեխա: Այնուհետև, յուրաքանչյուր համայնքի նախակրթարան հաճախող
երեխաների խմբի համար պետք է կազմվեր նախակրթարան չհաճախող երեխաների խումբ, որը
պետք է նույնական լիներ նախակրթարան հաճախող երեխաների խմբին իր բոլոր գլխավոր
չափորոշիչներով՝ երեխաների քանակով, խմբի սեռային կազմով և խմբի տարիքային կազմով:
Այդ իսկ պատճառով նախակրթարան հաճախող երեխաների խումբը թեստավորել է համայնք
կատարվող այցի սկզբում, որպեսզի ունենանք նախակրթարան հախաճող երեխաների խմբի
կազմի բնութագիր:

2.4.1. Նախակրթարանում ընդգրկված երեխաների թեստավորում
Ուսումնական

տարվա

սկզբում

նախակրթարանում

ընդգրկված

երեխաների

թեստավորման համար դաշտային աշխատանքները տևել են 2015թ.-ի դեկտեմբերի 25-ից մինչև
2016թ.-ի մարտի 31-ը: Մեծ մասամբ երեխաների քանակությունը պահպանվել է, որովհետև
նախակրթարան հաճախող երեխաների թիվը մեծ է եղել: Նախակրթարանում ընդգրկված
երեխաների ընդհանուր թվից կազմվել է ներկայանալի ընտրանք` բաղկացած 18 հոգուց:
Սակայն, որոշ դեպքերում էլ նախակրթարան հաճախող երեխաներից որոշները ներկա չեն եղել՝
հիվանդացության, համայնքից տեղափոխվելու, արտագաղթի և այլ պատճառներով: Ուստի,
թեստավորվել են ներկա բոլոր երեխաները, չնայած որ արդյունքում ցանկալի քանակությունը (18
շահառու երեխա) չի պահպանվել: Այս առումով ամենափոքր քանակությամբ թեստավորումը
կատարվել է Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Անի պարտեզ» (ԱՊ) նախակրթարանում (8
երեխա):
Այցի

նախորդ

օրը

ֆոկուս

խմբային

քննարկումների

համար

ծնողների

հետ

պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել. նախապես զգուշացվել է այցի մասին միկրոծրագրի
ղեկավարին կամ դաստիարակին, ճշտվել է համապատասխան քանակով երեխաների
առկայությունը, ինչպես նաև զգուշացվել է առավոտյան` երեխաներին ուղեկցելուց հետո,
համապատասխան թվով ծնողներին հավաքելու մասին:
Համայնքներ այցեր կազմակերպելու համար հստակ ամսաթվի ընտրությունը կատարվել
է՝ ելնելով որոշ հանգամանքներից` համապատասխան քանակով շահառու երեխաների
ներկայության ապահովում, եղանակային պայմանների պատճառով հարմար ուղղության
ընտրություն,

հեռավորություն

մայրաքաղաքից,

մեկ

կամ

երկու

օրում

աշխատանքը

իրականացնելու հնարավորություն և այլն: Այդ իսկ պատճառով՝ յուրաքանչյուր մարզի
համայնքների

այցելությունները

հաջորդական

ամսաթվերով

չեն

կատարվել:

Այցերի

ժամանակացույցը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:
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Աղյուսակ 1: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա սկզբում հիմնական համայնքներում
նախատեսված դաշտային աշխատաքների ժամանակացույց` ըստ մարզերի
Մարզ
Շիրակ

Գեղարքունիք

Կոտայք

Գյուղ/Քաղաք

Ամսաթիվ

Գյումրի

22.02.2016թ.

Գյումրի

22.02.2016թ.

Մեծ Մանթաշ

25.12.2015թ.

Մարտունի

11.03.2016թ.

Ճամբարակ

26.02.2016թ.

Ձորագյուղ

15.02.2016թ.

Աբովյան

26.02.2016թ.

Քասախ

23.03.2016թ.

Արագյուղ

24.03.2016թ.

2.4.2. Նախակրթարանում չընդգրկված երեխաների թեստավորում
Որպես հարցվողների կատեգորիա՝ դիտարկվել են նաև նախակրթարան չհաճախող
երեխաները և նրանց ծնողները (այն դեպքում, երբ չհաճախող երեխաները թեստավորվել են
հիմնական համայնքում):
Այն համայնքներում, որտեղ չեն գտնվել համապատասխան քանակությամբ չհաճախող
երեխաներ, ընտրվել են օժանդակ համայնքներ (մեթոդաբանության համաձայն): Առաջնահերթ
հաշվի են առնվել մեթոդաբանության համաձայն ընտրված օժանդակ համայնքները, սակայն
երբեմն այդ համայնքներում ևս համապատասխան քանակությամբ երեխաներ չեն եղել: Հաջորդ
ընտրությունը կատարվել է կոորդինատորների կողմից՝ հիմնական համայնքին մոտ գտնվելու և
նախակրթարանի բացակայության սկզբունքներով: Երբեմն ընտրվել են երկու կամ ավելի
օժանդակ համայնքներ, ընդ որում՝ որոշ դեպքերում ընտրված օժանդակ համայնքները
բավականին հեռու են եղել հիմնական համայնքից, որովհետև մոտակա համայնքներում կա՛մ 5-6
տարեկան երեխա չի եղել, կա՛մ էլ նախակրթարան է գործել:
Համապատասխան

քանակով

երեխաներ

չգտնելու

պատճառները

հիմնականում

հետևյալներն են եղել՝ ի սկզբանե փոքրաթիվ է եղել 5-6 տարեկան երեխաների քանակը, մեկնել
են երկրից կամ տեղափոխվել են համայնքից, հիվանդ են եղել, փաստացի բնակվում էին այլ
համայնքում, հաճախում էին մանկապարտեզ:
Նախակրթարան

չհաճախող

և

հաճախող

երեխաների

զարգացվածության

ու

գիտելիքների ուսումնասիրությունը իրականացնելու համար որոշ հիմնական և օժանդակ
համայնքներ այցելությունները կատարվել են նույն օրը՝ բացառությամբ Փոքր Մանթաշ (Մեծ
Մանթաշի օժանդակ համայնք), Վաղաշեն (Մարտունու օժանդակ համայնք), Քասախ և Պռոշյան
համայնքները (Քասախի օժանդակ համայնքներ), Կարենիս, Նուռնուս, և Մրգաշեն համայնքները
(Արագյուղի օժանդակ համայնքներ):
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Աղյուսակ 2: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա սկզբում` ընտրված օժանդակ համայնքներ
կատարված այցերի ժամանակացույց `ըստ մարզերի և հիմնական համայնքների
Մարզ

Հիմնական համայնք

Օժանդակ համայնք

Գյումրի ( N23 հիմնական
Շիրակ

դպրոց)
Գյումրի4 ( «Անի pարտեզ»
նախակրթարան)
Մեծ Մանթաշ
Մարտունի

Գեղարքո
ւնիք

Գյումրի

22.02.2016թ.

Գյումրի

22.02.2016թ.

Փոքր Մանթաշ

24.02.2016թ.

Մարտունի

11.03.2016թ.

Վաղաշեն

15.02.2016թ.

1. Ճամբարակ

Ճամբարակ

Ամսաթիվ

2. գ.Մարտունի

26.02.2016թ.

Ձորագյուղ

Վաղաշեն

15.02.2016թ.

Աբովյան

Աբովյան

26.02.2016թ.

1. Քասախ

28.03.2016թ.

2. Պռոշյան

21.03.2016թ.

1. Կարենիս

31.03.2016թ.

2. Նուռնուս

31.03.2016թ.

3. Մրգաշեն

29.03.2016թ.

Քասախ5
Կոտայք
Արագյուղ

5

Նախակրթարան չհաճախող երեխաների հետ հանդիպում կազմակերպելու գործում
զգալի աջակցություն են ցուցաբերել համայնքների հանրակրթական դպրոցների տնօրենները,
գյուղապետարանները՝ հանձինս գյուղապետերի: Հանդիպումները տեղի են ունեցել կա՛մ
դպրոցներում, կա՛մ երեխաների տներում, կա՛մ էլ գյուղապետարաններում: Միայն մեկ
համայնքում գյուղապետը չհաճախող երեխաներին չէր կանչել գյուղապետարան՝ չնայած
պայմանավորվածության. այդ համայնք այց կատարվեց նաև հաջորդ օրը:

2.5.

Ուսումնական

տարվա

վերջում

նախատեսված

դաշտային

աշխատանքների իրականացում
Ուսումնական տարվա վերջում թեստավորման համար կատարվել են այցելություններ՝
տարվա սկզբում այցելած նույն 15 համայնքները:

Ուսումնական տարվա վերջի դաշտային

աշխատանքները իրականացվել են 2016թ.-ի մայիսի 13-ից 31-ը:

4

Քանի որ Գյումրի համայնքի նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը նույնն է եղել,
ապա, ելնելով դրանից՝ վերջիններիս համար որպես ստուգիչ խումբ վերցվել է նույն սեռային կազմով 18
չհաճախող երեխայից բաղկացած մեկ խումբ:
5
Արագյուղ և Քասախ համայնքների նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը տարբեր է
եղել, ուստի, երեխաների փոքրաթիվ լինելու պատճառով երկու համայնքների համար վերցվել է
չհաճախող երեխաների համախմբված սեռային կազմով մեկ ընդհանրական խումբ, որից
համապատասխան սեռային կազմով առանձնացվել են ստուգիչ խմբերը:
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Երեխաների

զարգացման

դինամիկան

ուսումնասիրելու

նպատակով

դաշտային

աշխատանքների այս փուլում պետք է թեստավորվեին նախորդ փուլում արդեն թեստավորված
երեխաները:

Նախորդ

փուլում

թեստավորված

երեխաներից

որոշները

տարվա

վերջի

այցելության ժամանակ բացակայել են՝ հիվանդացության, համայնքից տեղափոխվելու, երկրից
մեկնելու և այլ պատճառներով: Վերլուծությունը կատարվել է դաշտային աշխատանքների երկու
փուլերում էլ՝ թեստավորված նույն երեխաների արդյունքների հիման վրա՝ պահպանելով
ընտրանքով նախատեսված սեռային բաշխվածությունը:

2.5.1. Նախակրթարանում ընդգրկված երեխաների թեստավորում
Հարցումների համար պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել նախօրոք: Ինչպես
նախորդ

փուլում,

նախակրթարան

հաճախող

երեխաների

համար

կոորդինատորը

նախակրթարանի դաստիարակի կամ տնօրենի հետ նախապես հստակեցրել է առավոտյան
հանդիպման ժամը, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել համապատասխան երեխաների
ներկայությունը,

դիտարկել

երեխաների

պարապմունքները,

չխախտել

երեխաների

նախաճաշի/քնի/ճաշի ժամը և ավարտել աշխատանքը մինչև երեխաների՝ տուն գնալը, ինչպես
նաև համաձայնեցվել է որոշակի ժամ՝ անհրաժեշտ թվով ծնողների ֆոկուս խմբային
քննարկումներ անցկացնելու համար:
Հիմնական

համայնքներ

կատարված

այցերի

ժամանակացույցը՝

ըստ

մարզերի,

ներկայացված է Աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա վերջում հիմնական համայնքներում
նախատեսված դաշտային աշխատանքների ժամանակացույց`ըստ մարզերի
Մարզ
Շիրակ

Գեղարքունիք

Կոտայք

Գյուղ/Քաղաք

Ամսաթիվ

Գյումրի

25.05.2016թ.

Գյումրի

25.05.2016թ.

Մեծ Մանթաշ

24.05.2016թ.

Մարտունի

13.05.2016թ.

Ճամբարակ

16.05.2016թ.

Ձորագյուղ

27.05.2016թ.

Աբովյան

20.05.2016թ.

Քասախ

19.05.2016թ.

Արագյուղ

31.05.2016թ.

2.5.2. Նախակրթարանում չընդգրկված երեխաների թեստավորում
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների հետ հանդիպում կազմակերպելու գործում
զգալի աջակցություն են ցուցաբերել համայնքների հանրակրթական դպրոցների տնօրենները,
գյուղապետարանները՝ հանձինս գյուղապետերի: Հանդիպումները տեղի են ունեցել կա՛մ
դպրոցներում, կա՛մ երեխաների տներում, կա՛մ էլ գյուղապետարաններում:
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Նախակրթարան
գիտելիքների

չհաճախող

ուսումնասիրությունը

և

հաճախող

իրականացնելու

երեխաների
համար

զարգացվածության
հիմնական

և

ու

օժանդակ

համայնքներ այցելությունները կատարվել են նույն օրը՝ բացառությամբ Վաղաշեն (Մարտունու
օժանդակ համայնք) և Պռոշյան համայնքները (Քասախի օժանդակ համայնք):
Աղյուսակ 4: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա վերջում` ընտրված օժանդակ համայնքներ
կատարված այցերի ժամանակացույց`ըստ մարզերի և հիմնական համայնքների

Մարզ

Հիմնական համայնք
Գյումրի ( N23 հիմնական

Շիրակ

դպրոց)
Գյումրի6 ( «Անի պարտեզ»
նախակրթարան)
Մեծ Մանթաշ
Մարտունի

Գեղարքունիք

Ճամբարակ

Օժանդակ համայնք

Ամսաթիվ

Գյումրի

25.05.2016թ.

Գյումրի

25.05.2016թ.

Փոքր Մանթաշ

24.05.2016թ.

Մարտունի

13.05.2016թ.

Վաղաշեն

27.05.2016թ.

Ճամբարակ
գ.Մարտունի

16.05.2016թ.

Ձորագյուղ

Վաղաշեն

27.05.2016թ.

Աբովյան

Աբովյան

20.05.2016թ.

Քասախ

19.05.2016թ.

Պռոշյան

17.05.2016թ.

Քասախ7
Կոտայք

Կարենիս
Արագյուղ

7

Նուռնուս

31.05.2016թ.

Մրգաշեն

6

Քանի որ Գյումրի համայնքի նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը նույնն է եղել,
ապա, ելնելով դրանից՝ վերջիններիս համար որպես ստուգիչ խումբ վերցվել է նույն սեռային կազմով 18
չհաճախող երեխայից բաղկացած մեկ խումբ:
7
Արագյուղ և Քասախ համայնքների նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը տարբեր է
եղել, ուստի, երեխաների փոքրաթիվ լինելու պատճառով, երկու համայնքների համար վերցվել է
չհաճախող երեխաների համախմբված սեռային կազմով մեկ ընդհանրական խումբ, որից
համապատասխան սեռային կազմով առանձնացվել են ստուգիչ խմբերը:
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2.6.

Դաշտային աշխատանքների քանակային պատկերը

Ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում իրականացվել է 581 ստանդարտացված հարցում՝ նախակրթարանում ընդգրկված և
չընդգրկված 5-6 տարեկան երեխաների հետ, որից տարվա սկզբում թեստավորված երեխաների քանակը կազմել է 300 հոգի, տարվա վերջում՝
համապատասխանաբար 281: Ընդհանուր առմամբ թեստավորվել են նախակրթարանում ընդգրկված 180 և նախակրթարանում չընդգրկված 145
երեխաներ, որոնցից վերաթեստավորվել են համապատասխանաբար 135 և 107 երեխաներ: Ճիշտ է, այս առումով մի փոքր շեղում է եղել
մեթոդաբանությամբ նախատեսված երեխաների քանակից, սակայն վիճակագրական ներկայացչությունը վերլուծության ժամանակ պահպանվել
է ինչպես սեռային, այնպես էլ քանակային (նվազագույնը 10 երեխա՝ միայն Ճամբարակում): Արդյունքում, վերլուծությանը մասնակցել է 5-6
տարեկան 241 երեխա՝ 134 նախակրթարանում ընդգրկված և 107 նախակրթարանում չընդգրկված: Նախակրթարան հաճախող երեխաների
խմբին համապատասխան (բոլոր գլխավոր չափորոշիչներով՝ քանակ, սեռային և տարիքային կազմ) նախակրթարան չհաճախող երեխաների
խումբ կազմելու համար վերաթեստավորված 107 չայցելող երեխաներից 278-ի արդյունքները կիրառվել են ոչ թե մեկ, այլ երկու հիմնական
համայնքների համար:
Աղյուսակ 5: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա սկզբին և վերջին թեստավորված և վերաթեստավորված շահառու և նախակրթարան
չհաճախող երեխաների քանակը`ըստ մարզերի

Մարզ

Գյուղ/Քաղաք

Գյումրի ( N23 հիմնական
Շիրակ

դպրոց)
Գյումրի9 ( «Անի պարտեզ»
նախակրթարան)
Մեծ Մանթաշ

Թեստավորված

Վերաթեստավորված

Թեստավորված

Վերաթեստավորված

շահառու երեխաների

շահառու երեխաների

չայցելող

չայցելող երեխաների

թիվ

թիվ

երեխաների թիվ

թիվ

21

18
29

18

20

14

18

14

17

14

8

107+27 = 134 (համապատասխան նախակրթարանում ընդգրկված երեխաների քանակին)
Քանի որ Գյումրի համայնքի նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը նույնն է եղել, ապա, ելնելով դրանից, վերջիններիս համար որպես
ստուգիչ խումբ վերցվել է նույն սեռային կազմով 18 չհաճախող երեխայից բաղկացած մեկ խումբ:

9

14

Գեղարքունիք

Կոտայք
Ընդամենը

Մարտունի

18

16

20

14

Ճամբարակ

25

10

11

10

Ձորագյուղ

26

16

20

16

Աբովյան

18

18

22

18

Քասախ10

18

13

Արագյուղ10

19

16

23

17

180

135

145

107

Յուրաքանչյուր համայնքում հարցազրույց է իրականացվել տնօրենի, դաստիարակի և շահառու երեխաների ծնողների հետ: Վերջիններիս
հետ իրականացվել է նաև ֆոկուս խմբային քննարկում: Այն համայնքների նախակրթարաններում, որտեղ աշխատել է նաև դաստիարակի
օգնական, հարցազրույց է անցկացվել նաև վերջինիս հետ: Հատուկ կարիքներով երեխաների, անապահով ընտանիքների երեխաների և
վարձատրությամբ աշխատող ծնողներ կատեգորիաների առկայության դեպքում խորին հարցազրույցներ են իրականացվել նաև նրանց հետ:
Յուրաքանչյուր կատեգորիայի առավել մանրամասն նկարագրությունը տրված է վերլուծության բաժնում:

10

Արագյուղ և Քասախ համայնքների նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը տարբեր է եղել, ուստի, երեխաների փոքրաթիվ լինելու
պատճառով, երկու համայնքների համար վերցվել է չհաճախող երեխաների համախմբված սեռային կազմով մեկ ընդհանրական խումբ, որից
համապատասխան սեռային կազմով առանձնացվել են ստուգիչ խմբերը:
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Աղյուսակ 6: 2015-2016թթ.-ի ուսումնական տարվա սկզբին և վերջին կատարված որակական հետազոտությունները`ըստ մարզերի և
կատեգորիաների

Մարզ

Գյուղ/Քաղաք

Գյումրի ( N23
հիմնական
դպրոց)

Նախակրթարաններում

Չայցելող երեխաների ծնողներ
Տարվա սկիզբ

Տարվա վերջ

4

4

4

4

0

0

4

4

1 ֆոկուս խմբային քննարկում
1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում

Շիրակ

Գյումրի11 ( «Անի
պարտեզ»
նախակրթարան)

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
2 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի օգնականի հետ խորին հարցազրույց
1 վարձատրությամբ աշխատող ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում

Մեծ Մանթաշ

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում
1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց

Գեղարքունիք

Մարտունի

2 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի օգնականի հետ խորին հարցազրույց
1 վարձատրությամբ աշխատող ծնողի հետ խորին հարցազրույց

11

Քանի որ Գյումրի համայնքի նախակրթարաններ հաճախող երեխաների սեռային կազմը նույնն է եղել, ապա, ելնելով դրանից, վերջիններիս համար որպես
ստուգիչ խումբ վերցվել է նույն սեռային կազմով 18 չհաճախող երեխայից բաղկացած մեկ խումբ:
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1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում
Ճամբարակ

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց

4

4

0

0

4

4

4

4

0

0

1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում
Ձորագյուղ

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում
1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
2 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 վարձատրությամբ աշխատող ծնողի հետ խորին հարցազրույց

Աբովյան

1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում

Կոտայք
Քասախ

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
2 դաստիարակների հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի օգնականի հետ խորին հարցազրույց
1 ֆոկուս խմբային քննարկում

Արագյուղ

1 տնօրենի հետ խորին հարցազրույց
1 դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց
1 անապահով ծնողի հետ խորին հարցազրույց
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3. ԽՆԴԻՐՆԵՐ/ՎՐԻՊՈՒՄՆԵՐ
Հետազոտության իրականացման ընթացքում առաջացել են տարբեր տիպի խնդիրներ:
Մի մասը կախված է եղել դաշտային աշխատանքների հետ, մյուս մասը` հետազոտության
գործիքների, համայնքների կամ միկրոծրագրերի: Դաշտային աշխատանքների հետ կապված
խնդիրները հետևյալն էին.
1.

Դաշտային

աշխատանքները

սկսվել

են

դեկտեմբեր

ամսին,

ինչը

նպատակահարմար չէր՝ հետևյալ հանգամանքներից ելնելով:
 Տարվա

սկզբի

դաշտային

հետազոտական

աշխատանքների

բոլոր

նպատակն

կատեգորիաների՝

էր

ֆիքսել

նախակրթարանի

աշխատակազմի, երեխաների, ծնողների, ֆիզիկական միջավայրի «մաքուր
վիճակ»,

ինչը

հնարավոր

էր

իրականացնել

նախակրթարանների

աշխատանքի մեկնարկին զուգընթաց, իսկ ուսումնական տարվա սկզբից
ուշացումը

կապված

նախակրթարանների

մեթոդաբանական

բացման

քննարկումների,

ժամանակային

տարբերության

(նախակրթարաններից շատերը իրենց աշխատանքը սկսել են նոյեմբեր
ամսին (օրինակ` Քասախ, Ճամբարակ, Մարտունի և այլն) հետ, կարող էր
ազդել հետազոտության արդյունքների վրա:
 Դաշտային

աշխատանքների

պլանավորման

մեջ

գնահատված

չէին

եղանակային ռիսկերը: Այցերը կատարվել են դեկտեմբեր ամսից, երբ որոշ
բնակավայրերում

ձյան

և

սառույցի

պատճառով

ճանապարհները

դժվարանցանելի էին դարձել` դժվարեցնելով դաշտային աշխատանքների
ընթացքը: Մյուս կողմից՝ տարվա այդ եղանակին կազմակերպված այցերը
թույլ

տվեցին

գնահատել

նախապատրաստվածությունը
պլանավորման,

ձմռան

երեխաների

նախակրթարանների

ամիսներին՝

ջեռուցման,

օրվա

բացակայությունները

հնարավոր

կարգավորելու տեսանկյունից:
 Դաշտային աշխատանքների ընթացքում նշանակալի խնդիր էր նաև ֆոկուս
խմբային քննարկումների ընտրանքի պահպանումը: Բոլոր մարզերում
ընտրանքով

սահմանված

չափանիշներով՝

ծնողների

ընտրության

իրականացումը գրեթե անհնար էր, քանի որ աշխատող ծնողներ կային:
Հարցազրույցավարները

առաջնորդվել

են՝

հասանելի

ծնողների

մասնակցությամբ ֆոկուս խմբերի անցկացման սկզբունքով:
2.

Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման մասով խնդիր է
հանդիսացել

ճիշտ

ժամանակին

ու

երեխաների

ճիշտ

թվաքանակով

պայմանավորվածությունը: Եղել են համայնքներ, որոնց գյուղապետերը սխալ են
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տրամադրել նախակրթարան չհաճախող երեխաների թիվը (արտագաղթի,
համայնքից տեղափոխվելու պատճառներով), ինչն էլ վայր հասնելուց հետո էր
պարզվել: Արդյունքում, խնդիր էր հանդիսացել նախակրթարան չհաճախող
«նոր»

երեխաների

բաշխվածությունը),

գտնելը
քանի

(պահպանելով

որ,

ընդհանուր

երեխաների

առմամբ,

սեռային

երեխաները

կա՛մ

սակավաթիվ էին, կա՛մ հաճախում էին մանկապարտեզ: Մեծ համայնքների
գյուղապետարանները կամ քաղաքապետարանները նման վիճակագրական
տվյալներ չունեին. և այդ համայնքներում մնում էր միայն հանրակրթական
դպրոցների տնօրենների աջակցությունը:
Ծրագրի հետագա փուլերի արդյունավետության համար դաշտային աշխատանքներից
քաղված դասերը հետևյալն են.
1.

Ծրագրի հետագա փուլերի արդյունավետության համար հատկանշական է և
առավել նպատակահարմար է, որ որոշ աշխատանքների համար ոչ թե
մեթոդաբանությամբ սահմանել հստակ չափանիշ, այլ գործել իրավիճակային
կողմնորոշմամբ և հանգամանքների ճիշտ դասավորվածության պարագայում
նպատակահարմար

սկզբունքների

ընտրությամբ:

Քանզի,

չնայած

մեթոդաբանությամբ պահանջվող երկուական այցերին՝ ծրագրի և՛ սկզբնական,
և՛ վերջնական փուլերում ժամանակի սղության և եղանակային պայմանների
պատճառով դեպի համայնքներ այցերը կազմակերպվել են մեկ օրով, ինչը,
այնուամենայնիվ, չի ազդել ստացված արդյունքների որակի վրա:
2.

Այնուհետև, ինչպես նկատելի է, ուսումնական տարվա թե՛ սկզբում, և թե՛
վերջում կատարված այցերի ժամանակացույցը նկարագրող աղյուսակներից,
յուրաքանչյուր մարզում տարբեր համայնքներ այցերը կազմակերպվել են ոչ
հաջորդական
համայնքային

ամսաթվերով

և

ոչ

հաջորդականությամբ:

մեթոդաբանությամբ
Պատճառները

նախատեսված
տարբեր

էին`

համապատասխան քանակով շահառու երեխաների ներկայության ապահովում,
եղանակային պայմանների պատճառով հարմար ուղղության ընտրություն,
հեռավորություն

մայրաքաղաքից,

մեկ

կամ

երկու

օրում

աշխատանքը

իրականացնելու հնարավորություն, առավոտյան ուշ բացվելու կամ վաղ
ավարտելու հետ կապված ժամային անհամապատասխանություն և այլն:
Հետևությունն այն է, որ այցերի համայնքային հաջորդականությունը ևս
նշանակալի ազդեցություն չունի ստացված արդյունքների որակի և տվյալների
համեմատականության վրա:
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4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հետազոտության ընթացքում հավաքագրված բոլոր տվյալների վերլուծությունը
ներկայացված

է

այս

բաժնում:

Քանի

որ

հետազոտության

հիմնական

նպատակը

հանդիսանում է երեխաների զարգացման դինամիկայի և դրա վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրությունը, ապա նպատակահարմար է ուսումնասիրության արդյունքները
ներկայացնել ըստ այդ երկու բաժինների` երեխաների զարգացման դինամիկայի և դրա վրա
ազդող գործոնների: Ավելին՝ վերլուծությունը նաև ներկայացված է մարզային, համայնքային
և գործոնային հիմնաբաժիններով:
Մինչև հետազոտության բուն արդյունքներին անցնելը՝ ստորև ներկայացվում են
վերլուծության սկզբունքները:

4.1.

Վերլուծության սկզբունքները

Որակական
քննարկումների
ֆիզիկական

մասի

վերլուծությունն

վերլուծությունը,

միջավայրի

խորին

դիտարկումը,

իր

մեջ

ներառում

հարցազրույցների

մինչդեռ

քանակական

է

ֆոկուս

խմբային

վերլուծությունները

և

մասի վերլուծությունը

ներառում է երեխայի թեստավորումն ու պարապմունքների դիտարկումը:

4.1.1. Քանակական վերլուծության սկզբունքները
4.1.1.1. Երեխաների թեստավորում
Նախակրթարաններում

ընդգրկված

երեխաների

զարգացման

դինամիկայի

վերլուծության համար գնահատվել են նախակրթարան հաճախող և չհաճախող 242
երեխաներ /նախակրթարան հաճախող՝ 135, նախակրթարան չհաճախող՝ 107/, որոնցից
յուրաքանչուրն անցել է և՛ սկզբնական, և՛ կրկնակի թեստավորում: Միայն այսպիսի
վերլուծության դեպքում կարելի է նկատել երեխաների զարգացման դինամիկան:
Նախակրթարան չայցելող երեխաների խումբը հետազոտության համար հանդիսացել
է ստուգիչ /վերահսկող/ խումբ: Ծրագրերում չընդգրկված երեխաները կա՛մ նույն մարզի
բնակիչներ են, կա՛մ որոշ համայնքների երեխաների փոքրականակության հետևանքով
հնարավորինս

մոտ

թեստավորման

համայնքի
արդյունքները

երեխաներ:

Ստուգիչ

կհամեմատվեն

խմբի

տարեսկզբի/տարեվերջի

հետազոտական

խմբի՝

տարեսկզբի/տարեվերջի թեստավորման արդյունքների հետ՝ ծրագրի արդյունավետության
չափման նպատակով:
Հիմք ընդունելով «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ»-ը՝
երեխաների թեստավորման փաթեթում ընդգրկված բոլոր առաջադրանքները կարելի է
բաժանել հինգ ոլորտների և դրանցում տարանջատել հետևյալ ենթաոլորտները՝
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տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

/առաջադրանք

2,3,5,6,9,10/

/իմացական ոլորտ/



տրամաբանություն և մտածողություն /առաջադրանք 11,4/ /իմացական ոլորտ/



բանավոր խոսքի ընկալում /առաջադրանք 7/ /խոսքի զարգացում/



վաղ գրաճանաչություն /առաջադրանք 1,8/ /խոսքի զարգացում/



մանր /նուրբ/ շարժողական ոլորտ /առաջադրանք 12, 13/ /շարժողական ոլորտ/:

Նախադպրոցական կրթական միկրոծրագրեր իրականացնող հաստատութուններում
ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկայի, ինչպես նաև սույն ծրագրի մեջ
չընդգրկված երեխաների զարգացման մակարդակների

վերլուծությունը իրականացվել է

հետևյալ սկզբունքներով.


յուրաքանչյուր համայնքի՝ նախակրթարան հաճախող և չհաճախող երեխաների
զարգացման

դինամիկայի

վերլուծություն՝

համաձայն

վերը

նշված

չափանիշների,


յուրաքանչյուր մարզի՝ նախակրթարան հաճախող և չհաճախող երեխաների
զարգացման

դինամիկայի

վերլուծություն՝

համաձայն

վերը

նշված

չափանիշների,


բոլոր մարզերի ընդհանրացված արդյուքների համեմատություն՝ համաձայն
վերը նշված չափանիշների:

Վերլուծված տվյալները ներկայացվում են հիստոգրամների տեսքով և տոկոսային
արտահայտվածությամբ: Յուրաքանչյուր պատկեր ուղեկցվում է վերլուծությամբ:

4.1.1.2. Պարապմունքների դիտարկում
Նախակրաթարաններում
հնարավորություն

է

ընձեռում

իրականացվող
պատկերացում

պարապմունքների
կազմել

և

վերլուծել

դիտարկումը
իրականացված

պարապմունքի՝


նպատակը,



խնդիրները /զարգացնող, ուսուցանող, դաստիարակչական/,



կառուցվածքը /պարապմուքնի տեսակը,

պարապմունքի փուլերի հստակ

հերթականությունը, ժամանակային սահմանները, պարապմունքի փուլերի
համապատասխանությունը երեխայի իմացական գործունեության բնույթին և
այլ/,


բովանդակությունը /ուսուցանվող նյութի գիտականությունը, նշանակությունը,
նյութի բովանդակության, բարդության և ծավալի համապատասխանելիությունը
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երեխայի տարիքային առանձնահատկություններին, դիդակտիկ և տեսական
նյութի հարաբերակցությունը, տրված նյութի կապը իրական կյանքի հետ և այլ/,


մեթոդական հագեցվածությունը /ուսուցման զանազան մեթոդների և հնարների
օգտագործում,

դրանց

ընտրության

հիմնավորվածություն,

կիրառման

նպատակահարմարություն և արդյունավետություն և այլ/


ընթացքում երեխաների վարքի և գործունեության առանձնահատկությունները
/ակտիվություն,

ինքնուրույնություն,

կայունություն

պարապմունքի

հետաքրքրվածություն,
տարբեր

ուշադրության

փուլերում,

գործունեության

կազմակերպվածություն, երեխաների ներխմբային և միջանձնային, ինչպես նաև
ուսուցչի հետ փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները և այլ/


ընթացքում

մանկավարժի

առանձնահատկությունները

մասնագիտական
/նյութի

որակների

իմացության

աստիճան,

պատրաստվածությունը դասին, մանկավարժական տակտ, հմտություններ,
երեխայի հետ շփման հմտությունների կիրառում, խոսքի գրագիտություն,
մանկավարժի դիրքը և այլ/


ընդհանուր արդյունքներ /պարապմունքի պլանի իրականացում, նպատակին
հասնել, պարապմունքի արդյունավետութուն, որակ, հետագա աշխատանքի
կատարելագործմանն

ուղղված

եզրակացություններ,

հաջողությունների

ամրապնդում և այլ/:
Յուրաքանչյուր

պարապմունք

կարելի

է

վերլուծել

տարբեր

մոտեցումներից:

Վերլուծության ընթացքում հաշվի է առնվել պարապմունքի դիտարկման քարտում
առանձնացված չափանիշները և նրանցում առանձնացված բնութագրիչները:
Պարապմունքների դիտարկման քարտերի վերլուծությունը իրականացվել է հետևյալ
սկզբունքներով՝


յուրաքանչյուր նախակրթարանի պարապմունքների դիտարկման քարտերի
ամբողջական վերլուծություն՝ ըստ քարտում առանձնացված 8 չափանիշների,



յուրաքանչյուր

մարզի

ամբողջական

վերլուծություն՝

ըստ

քարտում

առանձնացված 8 չափանիշների,


քարտում առանձնացված 8 չափանիշների ընդհանուր միջին ցուցանիշները՝
բոլոր մարզերի կտրվածքով:

Նախակրթարաններում
ընթացքում

ստացված

իրականացված

արդյունքների

պարապմունքների

համեմատական

պատկերը

վերլուծության

առավել

ակնառու

ցուցադրելու նպատակով տվյալները ներկայացված են հետևյալ կերպ.


յուրաքանչյուր չափանիշի համեմատություն՝ ըստ բոլոր նախակրթարանների,
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յուրաքանչյուր չափանիշի վերլուծություն՝ ըստ մարզերի,



պարապմունքների դիտարկման արդյունքների վերլուծություն ըստ բոլոր
համայքների/մարզերի նախակրթարանների ընդհանուր միջին ցուցանիշների:

Վերլուծված տվյալները ներկայացվում են հիստոգրամների տեսքով և տոկոսային
արտահայտությամբ: Յուրաքանչյուր պատկեր ուղեկցվում է վերլուծությամբ:

4.1.2. Որակական վերլուծության սկզբունքները

4.1.2.1. Հարցազրույցներ և քննարկումներ
Նախակրթարաններում որակյալ կադրեր հավաքագրելու և պատշաճ կերպով
միկրոծրագրի կառավարումը և երեխաների դաստիարակումը իրագործելու միտումը
հասկանալու և փաստելու համար իրականացվել են.


Ֆոկուս խմբային քննարկումներ, որոնք իրականացվել են միկրոծրագրում
ընդգրկված երեխաների ծնողների հետ,



խորին հարցազրույցներ հետևյալ կատեգորիաներով.
o միկրոծրագրերի տնօրեններ
o դաստիարակներ
o դաստիարակի օգնականներ
o հատուկ կարիքներով երեխաների ծնողներ
o սոցիալապես անապահով երեխաների ծնողներ
o վարձատրությամբ աշխատող ծնողներ
o նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողներ:

Վերլուծելիս

հաշվի

է

առնվել

երեխաների

զարգացման

վրա

յուրաքանչյուր

կատեգորիայով հարցվածների ազդեցությունը, նրանց բնութագրերը, և հմտությունները:
Հարցազրույցների

և

քննարկումների

վերլուծությունը

իրականացվել

է

հետևյալ

սկզբունքներով.


յուրաքանչյուր

նախակրթարանում

քննարկումների

ամբողջական

իրականացված
վերլուծություն՝

հարցազրույցների
ըստ

վերը

և

նշված

կատեգորիաների,


յուրաքանչյուր մարզի նախակրթարանների իրականացված հարցազրույցների
և

քննարկումների

ամբողջական

վերլուծություն՝

ըստ

վերը

նշված

կատեգորիաների:
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Վերլուծելիս առավելագույնս փորձել ենք ներկայացնել նույն մարզի տարբեր
նախակրթարանների համեմատական պատկերը: Վերլուծված տվյալները ներկայացվում են
հիմնականում տեքստային վերլուծության միջոցով:

4.1.2.2. Ֆիզիկական միջավայրի դիտարկում
Նախակրթարաններում ֆիզիկական միջավայրի դիտարկման ուսումնասիրությունը
կատարվել է՝ ըստ հետևյալ չափանիշների.


երեխայի համար անվտանգություն,



համապատասխանությունը

երեխայի

չափսերին,

թե

ինչքանով

են

առարկաները, շենքային պայմանները և այլ պարագաներ մատչելի երեխային,


անհրաժեշտ պարագաներով հագեցվածությունը, որը իր մեջ կներառի թե՛
գրքային, թե՛ նստելու, թե՛ հիգիենիայի համար անհրաժեշտ պարագաները,



պարագաների հասանելիությունը երեխաներին, որն էլ ցույց կտա, թե որքանով
երեխաները հեշտությամբ կարող են օգտվել պարագաներից,



տարածքի շարժականությունը,



պարագաների սարքինությունը:

Վերլուծելիս հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր չափանիշի ազդեցությունը երեխաների
ֆիզիկական զարգացման վրա: Վերլուծությունը իրականացվել է հետևյալ սկզբունքներով.


յուրաքանչյուր

նախակրթարանում

ֆիզիկական

միջավայրի

դիտարկման

ամբողջական վերլուծություն՝ ըստ չափորոշիչների,


յուրաքանչյուր մարզի նախակրթարաններում իրականացված ֆիզիկական
միջավայրի դիտարկման ամբողջական վերլուծություն:

Վերլուծելիս առավելագույնս փորձել ենք ներկայացնել նույն մարզի տարբեր
նախակրթարանների համեմատական պատկերը: Վերլուծված տվյալները ներկայացվում են
հիմնականում տեքստի և նկարների միջոցով:
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5. ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
5.1.

Շիրակի մարզ

Մարզում ընտրվել են երկու համայնքներ, որոնցից երկուսը ստեղծված են դպրոցի,
մյուսը՝ մանկապարտեզի հիման վրա: Այս մարզում ընտրված համայնքներն են՝ Գյումրին
(երկու նախակրթարան) և Մեծ Մանթաշը:

5.1.1. Գյումրի
Գյումրի քաղաքային համայնքը Շիրակի մարզկենտրոնն է, ունի մեծաքանակ
բնակչություն:

5.1.1.1.

«Անի պարտեզ» ՀՈԱԿ (ԱՊՆ)

Նախակրթարանը ստեղծված է մանկապարտեզի հիմքի վրա, ունի երեխաների մեկ
խումբ: Ըստ մեկ խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի
նախակրթարանը մարզում դասակարգվում է «շատ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների
շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային

կարճօրյա

ռեժիմ՝

09:00-12:30,

ծնողների

ցանկությամբ

երեխաները մնում էին երկարօրյա ռեժիմով՝ 9:00-17:00, որի համար ծնողները
վճարում էին ամսական 8000 ՀՀ դրամ,


նախակրթարանում աշխատում էին երկու դաստիարակ և դաստիարակի
օգնական (երկրորդ դաստիարակը ներգրավվել էր երկարօրյա աշխատանքն
ապահովելու համար),



երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստված էին,



նախակրթարանում ապահովվում էր երեքանգամյա սնունդ (տաք և սառը),



կար քնելու հնարավորություն:

Նախակրթարանների ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էր խմբասենյակ, ննջասենյակ, սանհանգույց:
Նախակրթարանի տրամադրության տակ էին մանկապարտեզի մահճակալները
և բացօթյա խաղահրապարակը: Վերջինս, սակայն, բարելավման կարիք ուներ:



Խմբասենյակը, ննջասենյակը և սանհանգույցը համապատասխանում էին
սահմանված վերանորոգվածության, անվտանգության, երեխաների չափսերին
համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին՝
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չնայած, որ տարվա սկզբի այցելության պահին սանհանգույցում օճառ չկար
(Տե՛ս նկարներ 1 և 2):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:

Նկար 1. ՏՍ, Գյումրի, ԱՊՆ, սանհանգույց

Խմբասենյակի

Նկար 2. ՏՍ, Գյումրի, ԱՊՆ, ննջասենյակ

և

աշխատանքային կենտրոնների պայմանները
բավարարում էին սահմանված նորմերին (Տե՛ս նկարներ 3 և 4):

հիմնականում

Նկար 3. ՏՍ, Գյումրի, ԱՊՆ, խմբասենյակ,

Նկար 4. ՏՍ, Գյումրի, ԱՊՆ, խմբասենյակ,

պահարաններ

պահարան

Խմբասենյակն ուներ հանդերձապահարան, գորգ, սեղան-աթոռներ, խաղալիքի
պահարաններ, գրատախտակ, հեռուստացույց, DVD նվագարկիչ, բազմոց, շերտավարագույր
և այլն: Խմբասենյակը լուսավոր էր ու հարմարավետ: Նախակրթարանի սեղան-աթոռները
դասավորված

էին

այնպես,

ինչպես

դպրոցի

դասասենյակինը

(չի

նպաստում

երեխայակենտրոն ուսուցմանը):
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Խմբասենյակում

առանձնացված

կենտրոններ

չկային,

սակայն

առկա

էին

մաթեմատիկայի, գրճանաչության, շինարարության, սպորտի, տեխնիկական կենտրոնների
որոշակի պարագաներ:
Պարապմունքի պլանում ժամանակի գործոնը չէր հաշվառվում: Դաստիարակը
երեխաների նկատմամբ ցուցաբերում էր անհատական մոտեցում, սակայն չէր ապահովում
երեխաների՝ միմյանց հետ հաղորդակցվելու պայմաններ: Պարապմունքներն անց էին
կացնում ցուցադրություններով, օգտագործվում էին դիդակտիկ նյութեր, խաղային մեթոդներ,
մտածողությունը խթանող առաջադրանքներ: Գենդերային հարցերում երեխաների մեջ
տարբերություն չէին դնում:
Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ:
Ըստ տնօրենի՝ ծրագրին դիմելու հիմնական պատճառներից էր համայնքում
նախակրթարանային տարիքի երեխաների առկայությունը, ինչպես նաև՝ նախադպրոցական
կրթության բարելավումը: Նախակրթարանում առկա էին բոլոր անհրաժեշտ պայմանները,
ներառյալ`

քնելու

հնարավորությունները:

Նախակրթարանը

նաև

ապահովում

էր

երեխաների սնունդը (ծնողների վճարներից): Առկա էին մանկապարտեզի շենքային
պայմանների վերանորոգման և ջեռուցման հետ կապված խնդիրներ: Նախակրթարանն իր
կառուցվածքով արևկող չէր, միջանցքները շատ էին, ջեռուցման մարտկոցների քանակն էր
քիչ, որից էլ առաջ էր գալիս ջեռուցման խնդիրը: Տրամադրված ֆինանսական միջոցները
հիմնականում բավարարում էին, սակայն առաջացած ֆինանսական բացերի դեպքում
օգտագործում էին նաև իրենց ֆինանսական միջոցներից, օգնություն էին ստանում
միջազգային ընկերություններից:
Ծնողների սոցիալական վիճակը, ըստ տնօրենի, այդքան էլ լավ չէր, և նույնիսկ
նախակրթարանի

վարձավճարը

դժվարությամբ

էին

տրամադրում:

Չչնայած

դրան՝

բավականին պատրաստակամ էին և ամեն կերպ փորձում էին օգնել նախակրթարանին,
մասնակցում էին միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներին, հագուստների
ձևավորմանը և այլն: Անապահով ընտանիքներին հիմնականում քաղաքապետարանն էր
օգնում, երբեմն իրականացնում էին վարձավճարի զեղչեր:
Տնօրենը ցանկություն ուներ նաև մեծացնելու նախակրթարանի ընդհանուր տարածքը,
մասնավորապես՝ սպորտային տարածքը:
Նախակրթարանում աշխատում էին երկու դաստիարակ: Վերջիններս երեխաների
հետ

աշխատելու

մեծ

փորձառություն

ունեին:

Դաստիարակներն

աշխատում

էին

նախակրթարանի բացման օրվանից՝ երկու հերթափոխով: Առաջին հերթի դաստիարակի
հիմնական պարտականությունն էր պարապմունքներ անցկացնելը, իսկ երկրորդ հերթի
դաստիարակինը`

քնեցնելը,

երեխաներին

զբաղեցնելը

և

հիմնական

դաստիարակի

անցկացրած թեմաներն ամրապնդելը: Պարապմունքների անցկացման սկզբունքներից
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հիմնական դաստիարակը օգտագործում էր և՛ երեխայակենտրոն, և՛ ինտեգրված ուսուցման
սկզբունքները, միևնույն ժամանակ հիմնականում կենտրոնանում էր մտավոր և ֆիզիկական
ոլորտների

զարգացման

վրա:

Ըստ

հիմնական

դաստիարակի՝

երեխաների

ընդունակություններն ըստ սեռի տարբերվում էին. չնչին տարբերությամբ գերազանցում էին
տղաները:
Ըստ դաստիարակների` համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը միջին էր: Խմբում
առկա էին և՛ բարձրագույն կրթություն ունեցող ծնողների երեխաներ, և՛ խիստ կարիքավոր
ընտանիքի երեխաներ: Դաստիարակները նշում էին, որ ֆինանսապես անապահով
ընտանիքները դժվարություններ էին ունենում որոշակի վճարումների հետ կապված, դրա
հետևանքով որպես օգնություն քաղաքապետարանն արտոնություններ ունեցող ընտանիքի
երեխաների համար կատարում էր զեղչեր:
Երկու դաստիարակներն էլ անցել էին վերապատրաստում, որի ընթացքում եղել էին
և՛ դասախոսություններ, և՛ գործնական պարապմունքներ: Վերապատրաստումից հետո
դաստիարակները սկսել էին ավելի շատ կիրառել խաղային մոտեցումներ և աշխատանքային
կենտրոններով ավելի արդյունավետ կազմակերպել պարապմունքը:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ պարզ էր
դարձել, որ հիմնականում նախակրթարան հաճախող երեխաների ընտանիքները բաղկացած
էին հինգ հոգուց, որոնցից որոշ ընտանիքներ ընդգրկված էին նպաստ ստացողների
ցուցակներում: Ըստ ծնողների` երեխաների՝ նախակրթարան հաճախելու հիմնական
նպատակն այլ երեխաների հետ շփումն էր, կրթության ստացումը ու դպրոցին պատրաստ
լինելը:
Ընդհանուր առմամբ՝ ծնողները գոհ էին նախակրթարանի շենքային պայմաններից,
աշխատակիցների վերաբերմունքից և կրթության որակից, սակայն նշել էին ջեռուցման
խնդրի մասին (չնայած նախակրթարանում առկա էր կենտրոնական ջեռուցման համակարգ և
անհրաժեշտության

դեպքում

միացնում

էին

նաև

էլեկտրական

ջեռուցիչ,

սակայն

համապատասխան ջերմաստիճանը չէր ապահովվում) և ցանկություն էին արտահայտել
որոշակի

խմբակների

(օրինակ՝

լեզվական,

նկարչության,

պարի)

ու

սպորտային

պարագաների ավելացման մասին:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողների կարծիքով երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեին
սոցիալ-տնտեսական

պայմանները:

Ծնողները

նշում

էին,

որ

տանը

երեխաները

հիմնականում պարտականություններ չունեին, իրենց կողմից թափված իրերն էին հավաքում
և խաղալիքները դասավորում: Իսկ սոցիալապես անապահով երեխայի ծնողը երեք
տարեկանից երեխային դաստիարակում էր այնպես, որ նա հնարավորինս կազմակերպված
լինի, և պարտականությունները ներառում էին՝ չորացնել ափսեները, մաքրել հատակը,
դասավորել զգեստապահարանը, ինչը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ ընտանիքը
բաղկացած էր երկու հոգուց և մայրը հիվանդ էր: Ինչ վերաբերում էր երեխայի` ծնողների
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հետ չհամաձայնվելու հարցերին, ապա ծնողները հիմնականում ընդառաջում էին երեխայի
ցանկությանը, հազվադեպ դեպքերում ծնողները համոզում են կամ բացատրում երեխային իր
ցանկության հետևանքների մասին, որը հիմնականում կապված էր լինում սնվելու կամ
համակարգչի առջև երեկար նստելու հետ: Երեխային պատժում էին բարկանալով կամ սիրած
զբաղմունքից զրկելով:
Ըստ ծնողների` երեխաները պետք է ինքնուրույն լինեին միայն առաջնային
պահանջմունքները բավարարելիս՝ ինչը կապված էր սնվելու, հագնվելու և խաղալիքների
դասավորվածության հետ:
Երեխաների ծնողները համագործակցում էին նախակրթարանի աշխատակիցների
հետ: Հիմնականում ներգրավվում էին տեխնիկական և կազմակերպչական հարցերում, որոնց
մասին տեղեկանում էին ծնողական խորհրդի միջոցով: Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ
դիմում էին դաստիարակներին` երեխաների դասաժամերի հետ կապված ուղեցույցների,
դաստիարակության հետ կապված խորհուրդների և երեխաների առաջադիմության մասին
ինֆորմացիայի ստացման համար:
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողների

հետ

ունեցած

խորին

հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ երեխաները հստակ պարտականություններ չունեին
հիմնականում

զբաղվում

են

իրենց

խաղերով:

Ընտանիքներում

երեխայի

դաստիարակությամբ հիմնականում զբաղվում էին մայրերը: Ըստ ծնողների` երեխաների
զարգացվածության վրա հիմնականում ազդում էին հետևյալ գործոնները` սոցիալտնտեսական

պայմանները,

ընտանիքը

և

շրջապատը:

Հարցված

բոլոր

ծնողներն

արտահայտել էին իրենց ցանկությունը՝ երեխային նախակրթարան տանելու հետ կապված,
սակայն, նախակրթարան չտանելու հիմնական պատճառներից էին եղել հեռավորությունը և
նախակրթարանների պայմանների մասին տեղեկացված չլինելը:
Տարվա վերջի այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի
վերջին օրերի հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական

միջավայրի

փոփոխություններ:

Տարվա

սկզբի

համեմատ

աշխատանքային կենտրոններում փոփոխություններ չեն նկատվել: Եթե տարվա
սկզբի այցելության ժամանակ սանհանգույցում բացակայում էր օճառը, ապա
տարվա վերջի այցելության ժամանակ այն արդեն առկա էր:
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Նկար 5. ՏՎ, Գյումրի, ԱՊՆ, սանհանգույց


Նկար 6. ՏՎ, Գյումրի, ԱՊՆ, խմբասենյակ

Դաստիարակների հմտությունների, կարծիքների փոփոխություններ: Տարվա
սկզբի համեմատ` դաստիարակներն ավելի արդյունավետ են կազմակերպում
պարապմունքները, զարգացրել են ծնող-դաստիարակ համագործակցությունը,
ինչն ավելի է նպաստել երեխաների զարգացմանը:
Տարվա սկզբին երեխաներն ընկճված, խեղճ էին, իսկ տարվա վերջին ավելի
ակտիվ են պարապմունքների ժամանակ: Երեխաները սովորել են նստել
դասաժամին, լսել և պատասխանել, ինչը շատ կարևոր է դպրոցահասակ
երեխաների համար:

Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Համեմատած տարվա սկզբի հետ՝ ծնողները դրական
փոփոխություններ

են

նկատել

թե՛

երեխաների

գիտելիքների,

թե՛

կարգապահության ոլորտներում: Ծնողները նույնիսկ նշել են ազատ ժամանակի
ավելացման և օպտիմալ կառավարման մասին, ինչը միմիայն նախակրթարանի
շնորհիվ է: Ծնողները ինչպես տարվա սկզբին, այնպես էլ տարվա վերջում, միայն
գոհունակության խոսքեր են արտահայտել նախակրթարանի մասին:


Նախակրթարան
նկարագրություն:

չհաճախող
Ծնողների

երեխաների
հետ

ծնողների

իրականացված

վերաբերմունքի
հարցազրույցների

արդյունքնում պարզ դարձավ, որ երեխաներին նախակրթարան չուղարկելու
հիմնական պատճառները, համեմատած տարվա սկզբի հետ, մնացել են նույնը`
հեռավորությունը և նախակրթարանի պայմանների մասին տեղեկացված
չլինելը:
Գյումրու նախակրթարանում պարապմունքների դիտարկման ընդհանուր պատկերը
միջին է: Առավելագույն արտահայտվածություն ունեն Նպատակ և Հարցեր չափանիշները
/100.00% և 93.75%/, ինչը վկայում է, որ դաստիարակները գիտակցում են պարապմունքի
կարևորությունն ու իրենց հարցերով ապահովում են դեպի նպատակ պարապմունքի ճիշտ
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ընթացքը: Ցածր արտահայտվածություն ունի միայն Ժամանակ չափանիշը /20.00%/: Մնացած
չափանիշները գտնվում են 56.25%-ից բարձր միջակայքում:

Գծապատկեր 1. Գյումրու ԱՊՆ-ում պարապմունքի դիտարկման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր 2. Գյումրու (ԱՊՆ) երեխաների թեստավորման և վերաթեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գյումրի

համայնքի

ԱՊ

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 2–ում) տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի

ճանաչում

/50.00%92.86%/,

(6)

մաթեմատիկական

պատկերացումներ

/17.86%71.43%/ և (9) աջի և ձախի իմացություն /42.86%100.00%/ ցուցանիշների,

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/39.29%85.71%/ ցուցանիշների մասով: Անփոփոխ է մնացել մանր շարժողական
ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական հմտություններ ցուցանիշը:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին

նայելիս

մաթեմատիկական
պատկերացում

տեսնում

գիտելիքներ

/60.71%89.29%/,

ենք,

որ

առավելապես

ենթաոլորտի

(5)

(9)

ձախի

աջի

և

աճել

տարրական
իմացություն

են

տարրական

մաթեմատիկական
/50.00%85.71%/

ցուցանիշները: Բացասական միտում է եղել մանր շարժողական ենթաոլորտի (13)
զգայաշարժողական հմտություններ /7.14%/ ցուցանիշի մասով: Անփոփոխ են մնացել

տարրական

մաթեմատիկական
գիտելիքներ
ենթաոլորտի
(2)
տարածական
պատկերացումներ, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն, մանր
շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական հմտություններ ցուցանիշների մասով:
Նայելով Գծապատկեր 2-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները առավելապես գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող

երեխաների

թեստավորման

արդյունքներին՝

բացառությամբ

տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ
/25.00%/ և (9) աջի և ձախի իմացություն /7.14%/ ցուցանիշների: Առավելապես աճ է գրացվել

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի ճանաչում /35.71%/
ցուցանիշի մասով: Տարբերություն չի նկատվում տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ և մանր շարժողական ենթաոլորտի (13)
զգայաշարժողական հմտություններ ցուցանիշների մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել տարվա վերջում, քան չհաճախողները: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /35.71%/, (10) ժամի ճանաչում /50.00%/, տրամաբանություն

և մտածողություն ենթաոլորտի, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4)
օրինաչափությունների կազմում /53.57%/ ցուցանիշների մասով:
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Գծապատկեր

3:

Գյումրու

(ԱՊՆ)

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ Գյումրի համայնքի ԱՊ նախակրթարանի
երեխաների թեստավորման արդյունքների համեմատ՝ վերաթեստավորման արդյունքներն
առավելապես աճել են (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /35.71%75.00%/ և (2)

տրամաբանություն և մտածողություն /48.21%89.29%/ ենթաոլորտների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 3) տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցել (1)

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /31.55%50.89%/ ենթաոլորտը, առավելապես
նվազել է (5) մանր շարժողական ոլորտ /3.57%/ ենթաոլորտը:
Նայելով Գծապատկեր 3-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին: Թիրախային խմբի
արդյունքը առավելապես գերազանցել է ստուգիչ խմբի արդյունքին՝ (3) բանավոր խոսքի

ընկալում /14.29%/ ցուցանիշի մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
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հետևյալ ենթաոլորտները՝ (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /24.11%/, (2)

տրամաբանություն և մտածողություն /37.50%/:

5.1.1.2. «Գյումրու N23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (N23 ՀԴՆ)
Նախակրթարանը ստեղծված է դպրոցի հիմքի վրա, ունի երեխաների երեք12 խումբ:
Ըստ մեկ խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի
նախակրթարանը մարզում դասակարգվում է «քիչ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների
շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 09:00-14:00,



այցելությունների

ժամանակ

նախակրթարանում

աշխատում

էր

երկու

դաստիարակ,


երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստված էին,



ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրի շրջանակներում՝ նախակրթարանում ապահովվում
էր մեկանգամյա տաք սնունդ,



նախակրթարանը չուներ քնելու հնարավորություն:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին

տրամադրված

էին

խմբասենյակներ,

սանհանգույցներ

(տղաների և աղջիկների):


Խմբասենյակները և սանհանգույցները համապատասխանում էին սահմանված
վերանորոգվածության,
համապատասխանության,

անվտանգության,
հասանելիության

երեխաների
(այս

չափսերին

առումով

չէին

համապատասխանում միայն պահարանները) և մաքրության պահանջներին՝
չնայած նրան, որ այցելությունների պահին սանհանգույցներում օճառ չկար (Տե՛ս

նկարներ 7 և 8):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:

12

Ի սկզբանե, նախատեսված էր, որ նախակրթարանը պետք է ունենար 3 խումբ, սակայն տարվա
սկզբի այցելության ժամանակ երրորդ խումբը դեռ բացված չէր, ուստի, հետազոտության
շրջանակներում, այս նախակրթարանում դիտարկվել է երկու խումբ:
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Նկար 7. ՏՍ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ,

Նկար 8. ՏՍ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ,

սանհանգույց

խմբասենյակ

Խմբասենյակի և աշխատանքային կենտրոնների պայմանները բավարարում էին
սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից՝ այդքան էլ հարուստ չէին (Տե՛ս
նկարներ 9 և 10): Տեխնիկական կենտրոնը երեխաների հասակին համապատասխան էր
տեղադրված: Խմբասենյակներն ունեին հանդերձապահարաններ, գորգեր, սեղան-աթոռներ,
խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակներ, հեռուստացույցներ, DVD նվագարկիչներ,
ֆոտոխցիկ և այլն: Խմբասենյակը բավականին լուսավոր էր: Նախակրթարանի երեխաների
սնունդը

կազմակերպվում

էր

դպրոցի

ճաշարանում՝

ՄԱԿ-ի

պարենային

ծրագրի

շրջանակներում:

Նկար 9. ՏՍ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ,

Նկար 10. ՏՍ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ, պահարան

հանդերձապահարաններ
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Խմբասենյակում առանձնացված կենտրոններ չկային, սակայն բոլոր կենտրոնների
պարագաներից

առկա

էին:

Նախակրթարանն

օգտագործում

էր

դպրոցի

բացօթյա

խաղահրապարակն ու սպորտ դահլիճը:
Դաստիարակները չունեին պարապմունքի պլան-կոնսպեկտ, ժամանակի գործոնը չէր
հաշվառվում: Պարապմունքներն անց էին կացնում ցուցադրություններով, օգտագործվում
էին դիդակտիկ նյութեր, խաղային մեթոդներ, կիրառվում էին մտածողությունը խթանող
առաջադրանքներ: Երեխաների նկատմամբ ցուցաբերում էին անհատական մոտեցում:
Գենդերային հարցերում երեխաների մեջ տարբերություն չէին դնում:
Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ:
Ըստ տնօրենի՝ տարածքում մանկապարտեզ կամ նախակրթարան չէր եղել,
երեխաները բաց էին թողնում նախադպրոցական կրթության օղակը: Նպատակ էին ունեցել
ստեղծել նախակրթարան, որի շնորհիվ երեխաները սահուն անցում կկատարեն դպրոց,
մանավանդ, որ դպրոցում ռուսերեն խորացված ուսուցում էր իրականացվում (դպրոցի
ուսուցիչը ռուսերեն ու անգլերեն էր պարապում շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ): Որպես
նախակրթարանի թույլ կողմ առանձնացվել էր այն, որ երեխաները չէին քնում, իսկ ուժեղ
կողմ՝ երեխաները դպրոց կմտնեին տարրական գիտելիքների շեմը հասած: Որպես
առաջնահերթ խնդիր՝ պետք է լուծվեր երեխաների քնելու հարցը: Սնունդը ապահովվում էր
ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրով, որի շրջանակներում պետք էր, որ ծնողները պարտադիր մեծ
դեր ու մասնակցություն ունենային: Ծնող կար՝ կաղամբ էր մատակարարում, մեկ ուրիշը՝
կարտոֆիլ կամ գազար (երբեմն նաև ավել քանակությամբ էին մատակարարում՝ անապահով
ընտանիքների փոխարեն):
Նախակրթարանում աշխատում էր երկու դաստիարակ: Նրանցից մեկը նախկինում
չէր աշխատել՝ առաջին աշխատանքային փորձն էր, մյուսը աշխատել էր դպրոցում որպես
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: Երկուսն էլ նախակրթարանի բացման հենց
սկզբից էին աշխատել: Դաստիարակները վերապատրաստվել էին ու տիրապետում էին
նախակրթարանի ուսումնական ծրագրի դրույթներին:
Դաստիարակները կիրառում էին պարապմունքի անցկացման ինտեգրված ու
երեխայակենտրոն

սկզբունքները:

Պարապմունքներն

անց

էին

կացնում

խաղերի,

վարժությունների, փորձերի, հարց-պատասխանի միջոցով: Երկու դաստիարակներն էլ
կենտրոնանում էին երեխայի զարգացման բոլոր ոլորտների վրա՝ կողմ էին բազմակողմանի
զարգացմանը:
Ըստ դաստիարակների՝ երեխաների ընդունակությունները, սեռից կախված, չէին
տարբերվում:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 4-7 հոգուց էին բաղկացած, կային նպաստառու ընտանիքներ: Ֆոկուս խմբային
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քննարկման ժամանակ պարզ էր դարձել, որ երեխաների՝ նախակրթարան հաճախելու
հիմնական նպատակը կրթված ու դպրոցին պատրաստ լինելն էր: Ծնողները գոհ էին
դաստիարակներից՝

երեխայի կարգապահության,

գիտելիքի,

անվտանգության և

այլ

հարցերում:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողները կարծում էին, որ երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեն
ուսումը, ծնողները, շրջապատը: Ծնողները հնարավորության դեպքում հաշվի էին առնում
երեխայի կարծիքը, օրվա հիմնական ռեժիմը պլանավորում էին երեխայի հետ միասին:
Երեխային պատժում էին՝ զրկելով սիրած զբաղմունքից, խաղալիքից:
Երեխաներն ինքնուրույն հագնվում էին, հավաքում էին իրենց հետևից:
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողների13

հետ

ունեցած

խորին

հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ երեխաները հստակ պարտականություններ չունեն,
հիմնականում

զբաղվում

էին

իրենց

խաղերով:

Ընտանիքներում

երեխայի

դաստիարակությամբ զբաղվում էին ծնողները՝ հիմնականում մայրերը: Ըստ ծնողների`
երեխաների զարգացվածության վրա հիմնականում ազդում էին հետևյալ գործոնները`
սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ընտանիքը և շրջապատը: Հարցազրույցի ենթարկված
բոլոր ծնողներն արտահայտել էին իրենց ցանկությունը երախային նախակրթարան տանելու
հետ կապված, սակայն, նախակրթարան չտանելու հիմնական պատճառներից էր եղել
հեռավորությունը և նախակրթարանների պայմանների վերաբերյալ տեղեկացված չլինելը:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական միջավայրի փոփոխություններ: Տարվա սկզբի համեմատ ավելացել
են շինարարության կենտրոնի պարագաները:

Նկար 11. ՏՎ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ, խմբասենյակ

Նկար 12. ՏՎ, Գյումրի, N23 ՀԴՆ,
խմբասենյակ, տեխնիկական կենտրոն և
գրատախտակ

13

Քանի որ Գյումրու N23 և Գյումրու ԱՊ նախակրթարանները գտնվում են նույն համայնքում, այդ իսկ
պատճառով չհաճախող երեխաների ծնողների խումբը նույնն է երկուսի համար:
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Դաստիարակների հմտությունների, կարծիքների փոփոխություններ: Տառային և
թվային ուսուցման ժամանակահատվածը համընկել էր ձմեռային երկարատև
արձակուրդների ժամանակահատվածի հետ, այնուհետև երեխաների մեծ մասը
բացակայել էին առողջական խնդիրներից ելնելով: Այս ամենը նպաստել է վատ
առաջադիմությանը:

Սակայն

դաստիարակները

3

օրվա

ընթացքում

հաղթահարել են ուսուցման այդ բացը լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով:
Դաստիարակները, հաշվի առնելով ընթացիկ տարվա փորձը, նոր տարում
ցանկանում են ավելի արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Տարվա վերջում ծնողները փաստում են, որ երեխաները նոր
գիտելիքներ են ստացել, պատրաստ են դպրոցին: Այս երեխաները, մեծ
երեխաների հետ համեմատած (նույն տարիքում) ավելի շատ բան գիտեն ու դա
նախակրթարանի շնորհիվ է: Արդյունքն ակնհայտ է: Ծնողին նախակրթարանը
տվել

է

ազատ

ժամանակ՝

կենցաղի

հոգսերը

հոգալու,

աշխատանքի

տեղավորվելու:


Նախակրթարան
նկարագրություն:

չհաճախող
Ծնողների

երեխաների
հետ

ծնողների

իրականացված

վերաբերմունքի
հարցազրույցների

արդյունքնում պարզ է դարձել, որ երեխաներին նախակրթարան չուղարկելու
հիմնական պատճառները, համեմատած տարվա սկզբի հետ, մնացել են նույնը
հեռավորությունը և նախակրթարանի պայմանների մասին տեղեկացված
չլինելը:
Գծապատկեր 4-ում ներկայացված պարապմունքի դիտարկման տվյալները վկայում
են այն մասին, որ Գյումրու N23 նախակրթարանում բավական հաջող է իրականացվում
ծրագիրը:

Առավելագույն

գործողություններ

և

արտահայտվածություն

Հարցեր

չափանիշները

ունեն

/100.00%/:

Նպատակ,

Ուսումնական

Չափանիշների

ընդհանուր

պատկերում համեմատական ցածր արտահայտվածություն ունի Ժամանակ չափանիշը
/70.00%/: Մնացած չափանիշները գտնվում են 85.71%-96.43% միջակայքում:
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Գծապատկեր 4. Գյումրու N23 նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն

40

Գծապատկեր 5. Գյումրու (N23 ՀԴՆ) երեխաների թեստավորման և վերաթեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր 5–ում Գյումրի համայնքի N23 ՀԴ նախակրթարանի երեխաների
թեստավորման

ու

վերաթեստավորման

արդյունքներին

նայելիս

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6)

և
մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /41.67%91.67%/, վաղ
գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /5.56%61.11%/ ցուցանիշների
մասով: Անփոփոխ են մնացել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10)
ժամի ճանաչում, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտիվ (11) նմանությունների
մաթեմատիկական

պատկերացումներ

/31.94%93.06%/,

տրամաբանություն

և տարբերությունների իմացություն ցուցանիշները:
Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին
նայելիս տեսնում ենք, որ փոփոխությունների չեն ենթարկվել տարրական մաթեմատիկական

գիտելիքներ ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ, բանավոր խոսքի ընկալում
ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)
տառաճանաչություն և
մանր շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական
հմտություններ ցուցանիշները: Մնացած բոլոր ցուցանիշների մասով՝ վերաթեստավորման
արդյունքները բարձր են եղել թեստավորման արդյունքներից՝ բացառությամբ մանր

շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական հմտություններ /11.11%/ ցուցանիշի:
Ամենամեծ աճը դիտվել է տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (9) աջի և
ձախի իմացություն /50.00%88.89%/ ցուցանիշի մասով:
Նայելով Գծապատկեր 6-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ Գյումրի համայնքի N23 ՀԴ
նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ ցուցանիշների
մասով, հիմնականում գերազանցում են ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման
արդյունքներին՝ բացառությամբ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6)
մաթեմատիկական պատկերացումներ /9.72%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (13)
զգայաշարժողական հմտություններ /2.78%/ ցուցանիշների: Հատկապես, տարբերությունը
մեծ է տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի ճանաչում /55.56%/
ցուցանիշի

մասով:

Տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի

(2)

տարածական պատկերացումներ ցուցանիշի մասով՝ հաճախող ու չհաճախող երեխաների
մոտ տարբերություն չկա:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաները
բոլոր ցուցանիշների մասով ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները:
Առավելապես տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական
ենթաոլորտի
(6)
մաթեմատիկական
պատկերացումներ
/43.06%/,
գիտելիքներ
տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/61.11%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /61.11%/, մանր
շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական հմտություններ /34.72%/:
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Գծապատկեր 6: Գյումրու (N23 ՀԴՆ) երեխաների տվյալների համեմատությունը՝ ըստ
ենթաոլորտների
Գյումրի համայնքի N23 ՀԴՆ նախակրթարանի երեխաների թեստավորման ու
վերաթեստավորման

արդյունքներին

նայելիս

(Գծապատկեր

6),

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես աճ է դրսևորվել (2) տրամաբանություն և մտածողություն /59.72%84.72%/ և
(4) վաղ գրաճանաչություն /34.72%72.22%/ ենթաոլորտների մասով:
Գծապատկեր 6-ից տեսնում ենք, որ ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու
վերաթեստավորման արդյունքները աճել են՝ բացառությամբ (5) մանր շարժողական
ենթաոլորտի /5.56%/: Առավելապես աճել է (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
/34.72%53.24%/ ենթաոլորտը: Անփոփոխ է մնացել

(3) բանավոր խոսքի ընկալում

ենթաոլորտը:
Նայելով Գծապատկեր 6-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների

վերաթեստավորման

արդյունքները

բոլոր

ենթաոլորտների

մասով,

գերազանցում են նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին:
Առավելապես տարբերվում է (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /21.06%/ և (2)

տրամաբանություն և մտածողություն /23.61%/ ենթաոլորտների մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
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ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /37.50%/,
(4) վաղ գրաճանաչություն /41.67%/:

5.1.1.3. Մեծ Մանթաշ
Մեծ

Մանթաշ

մարզկենտրոնից

գյուղական

հեռու

գտնվող

համայնքը,

մարզի

համայնքն

է,

ընտրանքի

ունի

համայնքների

փոքրաթիվ

մեջ,

բնակչություն:

Նախակրթարանը ստեղծված է դպրոցի հիմքի վրա, ունի երեխաների մեկ խումբ: Ըստ մեկ
խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի նախակրթարանը
մարզում դասակարգվում է «քիչ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների շարքին:
Այցելության ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 09:00-15:00,



նախակրթարանում աշխատում էր մեկ դաստիարակ,



դաստիարակը վերապատրաստված էր,



նախակրթարանը երեխաներին սննդով ապահովում էր օրվա մեջ երկու անգամ՝
սառը և տաք (համայնքային միջոցներով),



քնելու հնարավորություն չկար:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էր խմբասենյակ, սանհանգույց:



Խմբասենյակը

և

սանհանգույցը

վերանորոգվածության,

համապատասխանում

անվտանգության,

էին

երեխաների

սահմանված
չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին (Տե՛ս

նկարներ 13 և 14):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը և տաք մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:
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Նկար 13. ՏՍ, Մեծ Մանթաշ, սանհանգույց

Նկար 14. ՏՍ, Մեծ Մանթաշ,
հանդերձապահարաններ

Խմբասենյակի

և

աշխատանքային

կենտրոնների

պայմանները

հիմնականում

բավարարում էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից՝ այդքան էլ
հարուստ չէին: (Տե՛ս նկարներ 15 և 16): Խմբասենյակն ուներ հանդերձապահարաններ, գորգ,
սեղան-աթոռներ, բազմոց, խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակ, հեռուստացույց, DVD
նվագարկիչ, համակարգիչ և այլն: Խմբասենյակը բավականին լուսավոր էր: Չնայած նրան, որ
ջեռուցումը միացված էր, նախակրթարանի սենյակները սառն էին:

Նկար 15. ՏՍ, Մեծ Մանթաշ, խմբասենյակ
Աշխատանքային

կենտրոնները

Նկար 16. ՏՍ, Մեծ Մանթաշ, խմբասենյակ

մասամբ

առանձնացված

էին:

Առավել

շատ

պարագաներ կային մաթեմատիկայի, արվեստի, դերային խաղի, սպորտի, տեխնիկական
կենտրոններից:

Շինարարության,

խոհարարության,

բնագիտության

կենտրոնների

պարագաներ խմբասենյակում չկային: Նախակրթարանը օգտագործում էր դպրոցի բացօթյա
խաղահրապարակն ու սպորտդահլիճը:
Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ, սակայն օգտագործում էին խրախուսական
նշաններ երեխաներին ոգևորելու համար:

45

Պարապմունքները

հիմնականում

անցկացվում

էին

ընտրված

չափանիշներին

համապատասխան: Պարապմունքներից մեկի անցկացման ժամանակ մեթոդները հաջող չէին
զուգակցվում, մասամբ էր հաշվի առնվում ժամանակի գործոնը:
Տարվա սկզբում ըստ տնօրենի՝ ծնողները երեխաներին նախակրթարան էին բերում,
որպեսզի նախապատրաստվեին դպրոցին: Դժվարությունների չէին հանդիպել համայնքը
շատ էր օգնել: Միայն սննդի հարցով էին ծնողները խնդրել, որ ավելի լավացնեն, օրինակ՝
աղցաններ մատուցվեն: Եկող տարվա համար պլանավորում էին երկու խումբ բացել:
Նախակրթարանում աշխատում էր մեկ դաստիարակ, որը վերապատրաստվել էր ու
անցել աշխատանքի: Չնայած նրան, որ աշխատանքային փորձ չէր ունեցել, բավականին
բանիմաց էր: Տիրապետում էր նախակրթարանի ուսումնական ծրագրի դրույթներին: Շատ էր
սիրում երեխայակենտրոն ուսուցման սկզբունքը, կիրառում էր նաև ինտեգրված սկզբունք,
հիմնականում աշխատում էր խմբերով, կիրառում էր տարբեր մեթոդներ՝ խաղեր,
վարժություններ, փորձեր: Առավել կարևորում էր իմացական, լեզվական, վերաբերմունք
սովորելու նկատմամբ ոլորտները: Ըստ դաստիարակի՝ որոշակի դիդակտիկ նյութերի
պակաս ունեին: Դաստիարակը փաստում էր, որ ծնողները երեխաներին բերում էին
նախակրթարան, որ երեխան նախ կրթվեր, հետո էլ առօրյան լցվեր, արևի տակ չմնար:
Ցանկություն ուներ, որ նախակրթարանում լեզվական խմբակ լիներ ու

դաստիարակի

օգնական աշխատեր:
Ըստ դաստիարակի՝ երեխաների ընդունակությունները, կախված սեռից, չէին
տարբերվում: Աշխատանքը շատ դյուրին կլիներ, եթե հստակ ծրագիր տրամադրվեր:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 6-13 հոգուց էին բաղկացած, կային նպաստառու ընտանիքներ: Երեխաների՝
նախակրթարան հաճախելու հիմնական նպատակը կրթված ու դպրոցին պատրաստ լինելն
էր: Տառաճանաչ լինելով երեխաները դպրոցում դժվարությունների քիչ կհանդիպեն:
Ծնողների մեծամասնությունը նշել էր, որ իրենց երեխաները նախկինում մանկապարտեզ էին
հաճախել, սակայն մի շարք գործոններից ելնելով տեղափոխել էին նախակրթարան:
Ծնողական համայնքը հիմնականում զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ, սակայն
երեխաներն այդ գործերում մասնակցություն չունեին: Տնային գործերում երեխաները
հիմնականում մասնակցություն չունեին, պարզապես հավաքում էին իրենց հետևից:
Ծնողները

գոհ

էին

դաստիարակից՝

երեխայի

կարգապահության,

գիտելիքի,

անվտանգության և այլ հարցերում մեծ ներդրում ունենալու համար: Ծնողների համոզմամբ,
միայն լեզվական խմբակն էր պակասում (օրինակ՝ ռուսերեն):
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին, քանի որ հայրերը հիմնականում արտագնա աշխատանքի էին: Ծնողները
կարծում էին, որ երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեին ծնողը, միջավայրը,
սոցիալական-տնտեսական պայմանները՝ չնայած փորձում էին երեխաներին հեռու պահել:
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Ծնողները հնարավորության դեպքում հաշվի էին առնում երեխայի ցանկությունը, սակայն
օրվա հիմնական ռեժիմը պլանավորում էր մայրը: Երեխային պատժում էին սիրած
զբաղմունքից զրկելով, անկյուն կանգնեցնելով, տնից դուրս հանելով, մի դեպքում նաև ծեծով:
Երեխայի ինքնուրույնության հարցում նախակրթարանը մեծ դեր ուներ. երեխաներն
ավելի ինքնուրույն ու կոկիկ էին դարձել:

Երեխաների ծնողները սերտ կապի մեջ էին

նախակրթարանի հետ ու երբեմն նաև մասնակցում էին վերջինիս առօրյային (օրինակ,
թեմատիկ օրերի համար որոշակի պարագաներ էին պատրաստում երեխաների հետ և
բերում նախակրթարան):
Նախակրթարանի մասին տեղեկացել էին հարևաններից, դպրոցից և լսել էին միայն
դրական կարծիքներ: Ինչ սկզբում խոստացել էին, կատարվել էր:
Ընդհանուր առմամբ՝ ծնողները գոհ էին նախակրթարանից, ուղղակի դաստիարակի
օգնականի անհրաժեշտության մասին էր խոսվել, քանի որ պարապմունքներից հետո
դաստիարակն էր մաքրության հարցերով զբաղվում:
Տարվա վերջի այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի
վերջին օրերի հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական միջավայրի փոփոխություններ: Տարվա վերջում ավելացել են
դերային խաղի և շինարարության կենտրոնների պարագաները: Հարստացվել է
մաթեմատիկայի կենտրոնը: Ավելացել են ձեռքով պատրաստված պարագաները,
պաստառները:

Նկար 17. ՏՎ, Մեծ Մանթաշ, խմբասենյակ,

Նկար 18. ՏՎ, Մեծ Մանթաշ, խմբասենյակ,

ձեռակերտ պարագաներ

տեխնիկական կենտրոն



Տնօրենի կարծիքի փոփոխություններ: Նախակրթարանի հիմնումով համանքում
սոցիալական հարց է լուծվել. համայնքի մանկապարտեզը վճարովի էր, շատ
ծնողներ

հենց

մանկապարտեզ
առանձնահատուկ

ֆինանսի
ուղարկել:

պատճառով
Քանի

պայմանների

չէին

կարողանում

որ

համայնքում

կարիք

ունեցող

կան
շատ

երեխային
կրթության
երեխաներ,
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նախակրթարանի թույլ կողմ կարելի է համարել այն, որ չունի ներառական
հատված: Նախակրթարանում դաստիարակի օգնականի կարիք է զգացվում, որի
մասով տնօրենը դիմելու է համայնքապետին: Ծրագրի շարունակականության
մասով

կարելի

նախակրթարանը

է

ասել,

20

որ

երեխայի

2016թ.
դիմում

ուսումնական
ունի

արդեն:

տարվա
Ըստ

համար
տնօրենի՝

նախակրթարանը հեշտ է ինտեգրվել դպրոցին, երեխաներն էլ իրենց հերթին
հեշտ

կինտեգրվեն

դպրոցին,

քանի

որ

տարրական

դասարանների

միջոցառումներին են մասնակցել, շփվել են առաջին դասարանցիների հետ,
ծանոթ են անցուդարձին:


Դաստիարակի հմտությունների, կարծիքների փոփոխություններ: Տարվա սկզբի
համեմատ դաստիարակն ավելի փորձառու է դարձել, պարապմունքներն
անցկացնում են ընտրված չափանիշներին համապատասխան: Դաստիարակն
առավել կարևորում է լեզվական ոլորտը, քանի որ երեխաները կաշկանդված են
խոսում: Տարվա սկզբի համեմատ երեխաները ակտիվացել են՝ ինքնակամ
ընդգրկվում են խաղերին, մասնակցում են քննարկումներին: Երեխաները
դարձել են տառաճանաչ, գիտեն թվերը, ունեն տարրական մաթեմատիկական
պատկերացումներ:



Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Նախակրթարանի մասին հնչել են բացառապես դրական
արձագանքներ: Երեխաները մեծ առաջընթաց են ունեցել: Մեծ երեխաները այս
տարիքում նույնիսկ այսքան բան չգիտեին: Մեծերի համեմատ՝ փոքրերը ավելի
գրագետ են խոսում: Նախակրթարանը ծնողի կյանքում մեծ դեր է ունեցել, քանի
որ երեխային ապահով ձեռքերում է թողել, երեխան կրթվել է, ծնողը կարողացել
է կազմակերպել իր աշխատանքը և այլն: Ընդհանուր առմամբ՝ սպասումներն
արդարացել են:

Մեծ Մանթաշի նախակրթարանում պարապմունքների դիտարկման գրեթե բոլոր
ցուցանիշներն ունեն բարձր արտահայտվածություն: Առավելագույնը Հարցեր չափանիշն է
/100.00%/, ինչը բավականաչափ կարևոր գործոն է երեխայի տարբեր ոլորտների զարգացման
համար:

Չափանիշների

ընդհանուր

պատկերում

համեմատական

ցածր

արտահայտվածություն ունեն Ժամանակ և Նպատակ չափանիշները /75.00%/: Մնացած
չափանիշները գտնվում են 81.25%-92.86% միջակայքում:
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Գծապատկեր 7. Մեծ Մանթաշի նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն
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Գծապատկեր 8. Մեծ Մանթաշի երեխաների թեստավորման և վերաթեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր

8–ում

Մեծ

Մանթաշ

համայնքի

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքները վերլուծելիս տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի

ճանաչում

/28.57%85.71%/,

(10)

ժամի

ճանաչում

/21.43%85.71%/,

վաղ

գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /0.00%28.57%/ ցուցանիշների
մասով: Անփոփոխ են մնացել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2)
տարածական
պատկերացումներ
և
մանր
շարժողական
ենթաոլորտի
(13)
զգայաշարժողական հմտություններ ցուցանիշները:
Մեծ Մանթաշ համայնքի ստուգիչ խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքը
առավելապես

գերազանցում

է

թեստավորման

արդյունքին

տրամաբանություն

և

մտածողություն ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն
/28.57%60.71%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /46.43%71.43%/
ենթաոլորտների ցուցանիշի մասով: Տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ, (3) թվերի ճանաչում ցուցանշների մասով
փոփոխություն

չի

եղել:

Թեստավորման

արդյունքը

առավելապես

գերազանցել

է

վերաթեստավորման արդյունքին մանր շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական
հմտություններ /26.79%/ ցուցանիշի մասով:
Նայելով Գծապատկեր 8-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ Մեծ Մանթաշ համայնքի
նախակրթարան
գերազանցում

հաճախող
են

երեխաների

ստուգիչ

խմբի

թեստավորման
երեխաների

արդյունքները

թեստավորման

առավելապես
արդյունքներին

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/50.00%/, բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում
/42.86%/ ցուցանիշների մասով: Նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման
արդյունքները առավելապես զիջում են նախակրթարան չհաճախող երեխաների նույն
արդյունքներին տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ (10) ժամի ճանաչում /35.71%/
ցուցանիշի մասով: Տարբերություն չի նկատվում միայն վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի
(8) տառաճանաչություն և մանր շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական
հմտություններ ցուցանիշների մասով:
Համեմատելով թիրախային ու ստուգիչ խմբերի երեխաների վերաթեստավորման
արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ թիրախային խումբն ավելի բարձր արդյունք է ապահովել,
քան

ստուգիչ

խումբը:

Առավելապես

տարբերվում

են

հետևյալ

ցուցանիշները՝

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/64.29%/, բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում
/42.86%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական հմտություններ /41.07%/:
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Գծապատկեր

9:

Մեծ

Մանթաշի

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Մեծ

Մանթաշ

վերաթեստավորման

համայնքի

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

9),

թեստավորման

ու

տեսնում

որ

ենք,

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
/51.19%78.87%/ և (4) վաղ գրաճանաչություն /33.93%57.14%/ ենթաոլորտների մասով:
առավելապես

աճ

է

դրսևորվել

(1)

Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին
նայելիս (Գծապատկեր 9), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել (4) վաղ

գրաճանաչություն /23.21%39.29%/ ենթաոլորտի մասով: (5) մանր շարժողական /12.50%/
ենթաոլորտի մասով թեստավորման արդյունքը գերազանցում է վերաթեստավորման
արդյունքին:
Գծապատկեր 9-ում երևում է, որ թեստավորման մասով նախակրթարան հաճախող
երեխաների արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող երեխաների արդյունքներին՝ բացառությամբ (1) տարրական մաթեմատիկական

գիտելիքներ /5.65%/ ենթաոլորտի: Առավելապես գերազանցում են (2) տրամաբանություն և
մտածողություն /39.29%/ և (3) բանավոր խոսքի ընկալում /42.86%/ ենթաոլորտները:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
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ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /41.07%/,
(3) բանավոր խոսքի ընկալում /42.86%/:

5.1.2. Ընդհանրացված վերլուծություն
Շիրակի մարզի, երեք նախակրթարաններն էլ, ընդհանուր առմամբ, բավականին
հաջող էին իրականացնում ծրագիրը: Երեքում էլ նկատվել է ընդհանուր միկրոծրագրի
արդյունավետության աճ:
Շիրակի

մարզի

նախակրթարաններում

իրականցված

պարապմունքների

վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել, որ բոլոր չափանիշներն ունեն 79.17%-ից բարձր
արտահայտվածություն՝ բացառությամբ Ժամանակ չափանիշի /55.00%/:

Առավելագույնը

Հարցեր չափանիշն է /97.92%/:

Գծապատկեր 10. Շիրակի մարզի նախակրթարանների պարապմունքի դիտարկման
չափանիշների ընդհանրացված վերլուծություն
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Գծապատկեր 11: Շիրակի մարզի երեխաների տվյալների համեմատությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
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Շիրակի

մարզի

նախակրթարանների

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքները վերլուծելիս (Գծապատկեր 11–ում), տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի

ճանաչում

/42.79%81.61%/,

մտածողություն

/46.56%85.45%/,
(10)

ժամի

ենթաոլորտի

(6)

մաթեմատիկական

ճանաչում
(4)

/37.57%70.90%/,

օրինաչափությունների

պատկերացումներ

տրամաբանություն

կազմում

և

/49.60%82.94%/

ցուցանիշների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները մեծ մասամբ
գերազանցում են վերաթեստավորման արդյունքներին: Ուսումնական տարվա վերջում
առավելապես

նվազել

մանր

է

շարժողական

ենթաոլորտի

(13)

զգայաշարժական

հմտություններ /15.01%/ ցուցանիշը: Անփոփոխ է մնացել տարրական մաթեմատիկական

գիտելիքներ ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ ցուցանիշը:
Գծապատկեր 11-ին նայելով՝ կարող ենք տեսնել, որ Շիրակի մարզում նախակրթարան
հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող

երեխաների

թեստավորման

արդյունքներին՝

բացառությամբ

տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ
/2.6%/ ցուցանիշների: Նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները
հետևյալ

ցուցանիշների

մասով

առավելապես

են

գերազանցում

նախակրթարան

չհաճախողների թեստավորման արդյունքներին՝ տրամաբանություն և մտածողություն
ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /26.98%/, բանավոր խոսքի ընկալում
ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /22.75%/:
Համեմատելով

մարզի

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի
ճանաչում

/37.83%/,

օրինաչափությունների

տրամաբանություն
կազմում

/59.66%/,

և
վաղ

մտածողություն
ենթաոլորտի
գրաճանաչություն ենթաոլորտի

(4)
(8)

տառաճանաչություն /34.66%/:
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Գծապատկեր 12. Շիրակի թեստավորման տվյալների վերլուծությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
Գծապատկեր 12-ից տեսնում ենք, որ Շիրակի մարզում նախակրթարանի ծրագիրն
արդյունավետ ընթացք է ունեցել՝ նկատվում է դրական դինամիկա ծրագրում ընդգրկված
երեխաների զարգացման մակարդակում:
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5.2.

Գեղարքունիքի մարզ

Մարզում ընտրվել են երեք համայնքներ, որոնցից երկուսը ստեղծված են դպրոցի,
մյուսը՝ մանկապարտեզի հիման վրա: Այս մարզում ընտրված համայնքներն են՝ Մարտունին,
Ճամբարակը, Ձորագյուղը:

5.2.1. Մարտունի
Մարտունի քաղաքային համայնքը, մարզի ընտրանքի մյուս համայնքների համեմատ,
մարզկենտրոնից միջին հեռավորության վրա գտնվող համայնքն է, ունի մեծաքանակ
բնակչություն: Նախակրթարանը ստեղծված է մանկապարտեզի հիմքի վրա, ունի երեխաների
երկու խումբ: Ըստ մեկ խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝
համայնքի նախակրթարանը մարզում դասակարգվում է «միջին չափի» միջոցներ ունեցող
նախակրթարանների շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 09:00-13:00,



նախակրթարանում աշխատում էին երկու դաստիարակ,



երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստված էին,



երեխաները սնունդը բերում էին տնից,



քնելու

հնարավորություն

կար,

սակայն

դեռ

երեխաները

չէին

քնում

նախակրթարանում:
Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին

տրամադրված

էր

երկուական

խմբասենյակներ,

ննջասենյակներ, սանհանգույցներ:


Խմբասենյակները և սանհանգույցները համապատասխանում էին սահմանված
վերանորոգվածության,

անվտանգության,

երեխաների

չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին:
Ննջասենյակները չէին օգտագործվում, քանի որ մասամբ էին վերանորոգված
(Տե՛սնկարներ 19 և 20):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը և տաք մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ապահովված էր կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:
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Նկար 19. ՏՍ, Մարտունի, սանհանգույց,

Նկար 20. ՏՍ, Մարտունի, ննջասենյակ

սրբիչների կախիչներ

Խմբասենյակների և աշխատանքային կենտրոնների պայմանները հիմնականում
բավարարում էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից այդքան էլ
հարուստ չէին: (Տե՛սնկարներ 21 և 22): Խմբասենյակներնն ունեին հանդերձապահարեններ,
գորգեր, սեղան-աթոռներ, խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակներ, հեռուստացույցներ,
DVD նվագարկիչներ, բազմոցներ, շերտավարագույրեր և այլն: Խմբասենյակները լուսավոր
էին և գեղեցիկ:

Նկար 21. ՏՍ, Մարտունի, խմբասենյակ,

Նկար 22. ՏՍ, Մարտունի, խմբասենյակ

սպորտի, արվեստի, շինարարության
կենտրոններ
Առավել հագեցած էին մաթեմատիկայի, գրաճանաչության և արվեստի կենտրոնները:
Քիչ

հագեցած

էր

բնագիտության

կենտրոնը:

Նախակրթարանը

չուներ

բացօթյա

խաղահրապարակ:
Ընդհանուր առմամբ՝ պարապմունքներն անցնում էին ըստ ընտրված չափանիշներին
համապատասխան:

Դաստիարակաները

երեխաների

նկատմամբ

ցուցաբերում

էին

անհատական մոտեցում: Դաստիարակները չէին օգտագործում երեխայի զարգացման
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դինամիկայի

դիտարկման

և

գնահատման

թերթիկներ,

սակայն

օգտագործում

էին

խրախուսական նշաններ երեխաներին խրախուսելու համար:
Ըստ տնօրենի՝ թույլ կողմեր չկային: Միակ խնդիրն այն էր, որ ծնողները նախընտրում
էին մանկապարտեզի պես երկարօրյա ռեժիմ՝ ներառյալ սնունդ: Իսկ ինչ վերաբերում է ուժեղ
կողմերին, ապա դրանք շատ էին: Օրինակ՝ նախակրթարանն ապահովված էր գույքով և
ժամանակակից գրականությամբ:
Տնօրենը համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը միջին էր գնահատել, իսկ դրա
ազդեցությունը երեխաների զարգացվածության վրա՝ շատ մեծ՝ թե ուղղակի և թե անուղղակի:
Համայնքի սոցիալապես անապահով ծնողներն իրենց սոցիալական վիճակից ելենելով չէին
կարողանում երեխաներին ապահովել այն ամենով, ինչը դրական ազդեցություն կարող էր
ունենալ երեխայի զարգացման վրա:
Ինչ

վերաբերում

նախակրթարանի

է

ծնողների

վերապատրաստված

սպասելիքներին,

դասիարակներից

տնօրենի

ծնողներն

համոզմամբ,

ակընկալում

էին

երեխաների նախապատրաստում դպրոցին՝ դպրոց հաճախելու հետ կապված ավելի քիչ
խոչընդոտներ ունենալու համար:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ պարզ էր
դարձել, որ նախակրթարան հաճախելու երեխաների հիմնական նպատակը կրթված ու
դպրոցին պատրաստ լինելն էր, ինչպես նաև շփումն այլ երեխաների հետ:
Ծնողներին գոհացնում էին նախակրթարանի շենքային պայմանները, ուսումնական
մեթոդները և դասիարակների վերաբերմունքը: Ծնողների դիտարկմամբ, նախակրթարանի
հատկանշական

առավելություններից

էին

երեխաների

հանդեպ

հոգատարությունը,

հետևողականությունը և երեխաներին տրված կրթությունը: Բոլոր ծնողների տեսանկյունից՝
նախակրթարանի

միակ

թերությունը,

եթե

կարելի

է

անվանել

որպես

թերություն,

նախակրթարանի ճանապարհն էր, որ շատ վատ վիճակում էր գտնվում: Ծնողները
պատրաստ էին նույնիսկ որոշակի գումար հատկացնել այդ խնդրի կարգավորման համար:
Ընտանիքում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
երկու ծնողներն էին, իսկ խնամքի պատասխանատուները՝ մայրերը: Ծնողների համոզմամբ՝
երեխայի զարգացման վրա առաջնային ազդող գործոնը ընտանիքն էր, այնուհետև՝
նախակրթարանը:
Ծնողները հիմնականում հաշվի էին առնում երեխաների ցանկությունները և
հնարավորության դեպքում փորձում էին իրականացնել դրանք: Ծնողների մեծամասնության
համար պատժելի արարք էր սուտ խոսելը, կամակորությունը և համակարգչային խաղերի
չարաշահումը, որոնց համար երեխաների պատիժը մեծ մասամբ սիրած զբաղմունքից զրկելն
էր:

Հատուկ կարիքներով և սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխայի ծնողի հետ
իրականացված խորին հարցազրույցից պարզ էր դարձել, որ երեխան ունի լսողության հետ
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կապված խնդիրներ և սարք է կրում: Ծնողը կարևորում էր նախակրթարանի դերը, քանի որ
երեխան շփման կարիք ուներ, իսկ իրենց սոցիալական վիճակը թույլ չէր տալիս տան
պայմաններում լոգոպետի ծառայությունից օգտվել: Ծնողը նշում էր, որ նախակրթարանի թե՛
տնօրենը և թե՛ դասիարակները շատ սիրով էին վերաբերվում իր երեխայի հետ և որ ինքը
զգում էր այդ ջերմությունը: Ծնողը ցանկանում էր, որ նախակրթարանում նաև լոգոպետ
լիներ, որպեսզի երեխայի խոսքն ավելի պարզ դառնար: Բայց քանի որ լոգոպետ չկար,
տնօրենն ու դաստիրակները իրենք էին փորձում անհատական աշխատանք տանել երեխայի
հետ: Ծնողը նշել էր նաև, որ ինքը ոչ մի տեսակի դրամական աջակցություն չէր ցուցաբերել
նախակրթարանին, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չէր եղել և եթե անգամ լիներ էլ՝ ինքը
հնարավորություններ չէր ունենա:
Նախակրթարանում վարձատրությամբ աշխատող ծնողը աշխատում էր որպես
դասիարակչուհի և աշխատանքի անցնելուց առաջ վերապատրաստվել էր: Նա որպես
նախակրթարանի

հիմնական

թերություն

նշեց

բացօթյա

խաղահրապարակի

բացակայությունը և սննդի բացակայությունը, ընդ որում ինքը պատրաստ էր վերջինիս
համար վճարել:

Դաստիարակի հետ խորին հարցազրույց ժամանակ պարզ էր դարձել, որ նա
անհատական աշխատանք էր իրականացնում ուժեղ և թույլ երեխաների հետ երբ մյուս
երեխաներն այլ առաջադրանք էին կատարում:
Նախակրթարան
հարցազրույցներից

էլ

չհաճախող
պարզ

էր

երեխաների
դարձել,

որ

ծնողների
այս

հետ

ունեցած

ընտանիքներում

խորին

երեխաների

դաստիարակության հիմնական պատասխանատուները ծնողներն էին, ինչպես նաև
ընտանիքի մյուս անդամները (տատիկ, պապիկ): Նախակրթարան չհաճախող երեխաների
ծնողները երեխայի զարգացվածության վրա ազդող գործոններից հատկապես կարևորում էին
ընտանիքի ու ֆիզիկական միջավայրի դերը: Այս ծնողների մեծամասնությունը տեղյակ չէր
նախակրթարանի գոյության մասին, իսկ ովքեր որ լսեն էին նախակրթարանի մասին՝ չէին
հետաքրքրվել

վերջինիս

գործունեության

մանրամասներով՝

իրենց

համայնքում

նախակրթարանի բացակայության պատճառով: Հատկանշական է, որ որոշ ծնողներ
պատրաստակամ էին նախակրթարանի առկայության դեպքում իրենց երեխաներին տանել
նախակրթարան և այստեղից կարելի էր եզրակացնել, որ նախակրթարան չհաճախող
երեխաների ծնողների մեծամասնությունը հեռավորության հետ կապված խնդիրներ ունեին:
Տարվա վերջի այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի
վերջին օրերի հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական

միջավայրի

փոփոխություններ:

Տարվա

սկզբի

համեմատ

խմբասենյակներում պարագաների հագեցվածության տեսանկյունից էական
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փոփոխություն տեղի չեն ունեցել: Ավելացել են ձեռակերտ պարագաներ,
պաստառներ:

Նկար 23. ՏՎ, Մարտունի, խմբասենյակ, ձեռակերտ

Նկար 24. ՏՎ, Մարտունի,

պաստառներ

խմբասենյակ, տեխնիկական կենտրոն



Նախակրթարանի տնօրենի կարծիքի փոփոխություններ: Տարվա վերջին
նախակրթարանի տնօրենն իր գոհունակությունն է հայտնել ծրագրից: Ծրագրի
շարունակականության հետ կապված ոչ մի մտավախություններ չուներ: Որպես
խնդիր

առանձնացրել

է

նախակրթարանի

բացօթյա

խաղահրապարակի

բարելավումը, քանի որ այդ հատվածն անմիխթար վիճակում է գտնվել: Տնօրենը
նշել է նաև, որ խնդիրը լուծելու համար դիմել է համայնքին, մարզպետարանին և
հասարակական կազմակերպություններին ֆինանսական միջոցներ ստանալու
նպատակով:


Դաստիարակների
Դաստիարակները

հմտությունների,
նշել

են,

որ

կարծիքների

տարվա

ընթացքում

փոփոխություններ:
նախակրթարանի

անկյունները համալրվել են նոր նյութերով և որպես թերություն առանձնացրել
են բացօթյա խաղահրապարակի բացակայությունը: Ինչպես տարվա սկզբում,
այնպես էլ վերջում դաստիարակներն իրենց աշխատանքում առանցքային են
համարել երեխաներին կրթելը և նշել են, որ երեխաներն արդեն պատրաստ են
դպրոց հաճախելուն:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Տարվա վերջում ծնողները նշել են, որ իրենց երեխաները
կրթվել են, հետևաբար սպասումներն արդարացել են: Նրանք միաժամանակ նշել
են, որ նույն տարիքի երեխաների և իրենց երեխաների միջև գիտելիքների
ակնհայտ տարբերություն կա. իրենց երեխաները լիարժեք պատրաստ են
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դպրոցին: Ծնողները նույնիսկ պատրաստակամ են վճարել նախակրթարանի
օրվա ռեժիմի երկարացման, սննդի ապահովման և լրացուցիչ պարապմունքների
(օտար լեզուներ) կազմակերպման համար: Նրանք ցանկություն են հայտնել
բացօթյա խաղահրապարակը բարելավելու մասին: Հատուկ կարիքներով և

անապահով երեխայի ծնողը նշել է, որ երեխան դարձել է ավելի խելացի, լսող և
ինչ-որ չափով դարձել է գրաճանաչ (գիտի տառերը, թվերը և այլն): Ծնողը օրվա
ռեժիմի երկարացման և սննդի ապահովման ցանկություն է հայտնել:


Նախակրթարան
չհաճախող
երեխաների
ծնողների
վերաբերմունքի
նկարագրություն: Հարցված ծնողների մեծամասնությունը ընդգրկված է եղել
ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների ցուցակներում և հիմնականում
զբաղված է եղել գյուղատնտեսությամբ:

Ի տարբերություն տարվա սկզբի՝

տարվա վերջին հարցազրույցի ենթարկված գրեթե բոլոր ծնողները տեղյակ են
եղել նախակրթարանի մասին և երեխաներին նախակրթարան տանելու
ցանկություն են հայտնել, քանի որ այն առաջին հերթին անվճար է և երկրորդ՝
կրթության բարձր որակ է ապահովում:
Գծապատկեր 13-ում ներկայացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ Մարտունու
նախակրթարանում

բավական

հաջող

է

իրականացվում

ծրագիրը:

Առավելագույն

արտահայտվածություն ունի Նպատակ չափանիշը /100.00%/, այնուհետև՝ Դաստիարակի

հմտություններ /95.83%/ չափանիշը, որոնք էլ ի սկզբանե սահմանում են պարապմունքի ճիշտ
ուղղվածությունը, նպատակային մեթոդների ընտրությունն ու հնարքների կիրառումը:
Չափանիշների ընդհանուր պատկերում համեմատաբար ցածր արտահայտվածություն ունեն

Ժամանակ և Երեխաների ակտիվություն չափանիշները /65.00% և 75.00%/: Մնացած
չափանիշները գտնվում են 81.25%-87.50% միջակայքում:
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Գծապատկեր 13. Մարտունու նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն
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Գծապատկեր 14. Մարտունու երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Մարտունի

համայնքի

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքները վերլուծելիս (Գծապատկեր 14–ում), տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի

ճանաչում

/25.00%68.75%/,

(6)

մաթեմատիկական

պատկերացումներ

/31.25%67.19%/ և (10) ժամի ճանաչում /18.75%87.50%/ ցուցանիշների, տրամաբանություն

և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /46.88%90.63%/
ցուցանիշների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքները վերլուծելիս տեսնում ենք, որ առավելապես նվազել են մանր շարժողական
ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական հմտություններ /87.50%64.06%/, բանավոր խոսքի

ընկալում

ենթաոլորտի

ցուցանիշները:

(7)

Անփոփոխ

բազմաքայլ
է

մնացել

հրահանգների
տարրական

հետևում

/75.00%43.75%/

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում ցուցանիշը: Ընդհանուր առմամբ՝ ստուգիչ խմբի
վերաթեստավորման արդյունքները շատ քիչ են աճել թեստավորման արդյունքների
համեմատ:
Նայելով Գծապատկեր 14-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները առավելապես գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին հետևյալ ցուցանիշների մասով՝

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (5) տարրական մաթեմատիկական
պատկերացում /15.63%/, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4)
օրինաչափությունների կազմում /15.63%/ և վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր
տեքստ /15.63%/: Հավասար են տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6)
մաթեմատիկական պատկերացումներ և վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)
տառաճանաչություն
առավելապես

ցուցանիշները:

գերազանցում

են

Ստուգիչ
թիրախային

խմբի

թեստավորման

խմբի

արդյունքներին

արդյունքները

տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /18.75%/ և (10) ժամի
ճանաչում /31.25%/ ցուցանիշների մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել տարվա վերջում, քան չհաճախողները: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ /32.25%/ և (10) ժամի ճանաչում
/43.75%/, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների
կազմում /62.50%/, (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն /31.25%/,

բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /43.75%/:
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Գծապատկեր

15:

Մարտունու

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Գծապատկեր 15-ից տեսնում ենք, որ Մարտունի համայնքի նախակրթարանի
երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներն առավելապես աճել են (1)

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /42.19%72.66%/ և (2) տրամաբանություն և
մտածողություն /48.44%82.81%/ ենթաոլորտների մասով:
Մարտունի համայնքի նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու
վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 15), տեսնում ենք, որ աճ է
գրանցել միայն (4) վաղ գրաճանաչություն /20.31%25.00%/ ենթաոլորտը, առավելապես
նվազել է (3) բանավոր խոսքի ընկալում /75.00%43.75%/ ենթաոլորտը: Փոփոխություն չի
եղել միայն (2) տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի մասով:
Նայելով Գծապատկեր 15-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ (1)

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /8.85%/ և (5) մանր շարժողական ոլորտ /3.13%/
ենթաոլորտների: Թիրախային խմբի արդյունքները առավելապես գերազանցել են ստուգիչ
խմբի արդյունքներին (2) տրամաբանություն և մտածողություն /12.50%/ ենթաոլորտի մասով:
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Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /46.88%/, (3) բանավոր

խոսքի ընկալում /43.75%/:

5.2.2. Ճամբարակ
Ճամբարակ քաղաքային համայնքը, մարզի ընտրանքի մյուս համայնքների համեմատ,
մարզկենտրոնից ամենահեռու գտնվող համայնքն է, ունի միջին քանակության բնակչություն:
Նախակրթարանը ստեղծված է դպրոցի հիմքի վրա, ունի երեխաների մեկ խումբ: Ըստ մեկ
խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի նախակրթարանը
մարզում դասակարգվում է «շատ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 09:30-15:00,



նախակրթարանում աշխատում էր մեկ դաստիարակ,



դաստիարակը վերապատրաստված էր,



նախակրթարանում ապահովվում էր մեկանգամյա տաք սնունդ,



նախակրթարանը չուներ քնելու հնարավորություն:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էր խմբասենյակ և սանհանգույց:



Խմբասենյակը

և

սանհանգույցը

վերանորոգվածության,

համապատասխանում

անվտանգության,

էին

երեխաների

սահմանված
չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին
(այցելությունների պահին սանհանգույցում օճառ չկար) (Տե՛ս նկարներ 25 և 26):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:
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Նկար 25. ՏՍ, Ճամբարակ, սանհանգույց

Նկար 26. ՏՍ, Ճամբարակ,
հանդերձապահարաններ

Խմբասենյակի և աշխատանքային կենտրոնների պայմանները մասամբ բավարարում
էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից այդքան էլ հարուստ չէին
(Տե՛ս նկարներ 27 և 28): Խմբասենյակն ուներ հանդերձապահարաններ, գորգ, սեղանաթոռներ, խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակ, հեռուստացույց, DVD նվագարկիչ,
բազմոց, փոշեկուլ և այլն: Խմբասենյակը լուսավոր էր:

Նկար 27. ՏՍ, Ճամբարակ, խմբասենյակ

Նկար 28. ՏՍ, Ճամբարակ,
խմբասենյակ,
գրաճանաչության,
շինարարության կենտոններ

Նախակրթարանում հագեցած էին գրաճանաչության, մաթեմատիկայի, արվեստի,
շինարարության, տեխնիկական կենտրոնները: Մասամբ հագեցած էին բնագիտության,
սպորտի կենտրոնները: Առկա չէր խոհարարության, դերային խաղի կենտրոններ, բացօթյա
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խաղահրապարակ:

Բացօթյա

խաղահրապարակ

չունենալու

պատճառով

երեխաները

խաղում էին դպրոցի բակում:
Պարապմունքներն անց էին կացնում ցուցադրություններով, օգտագործվում էին
դիդակտիկ նյութեր, խաղային մեթոդներ, մտածողությունը խթանող առաջադրանքներ:
Դաստիարակը չէր օգտագործում երեխայի զարգացման դինամիկայի դիտարկման և
գնահատման թերթիկներ:

Ըստ տնօրենի, քանի որ քաղաքը սահմանամերձ էր, բավական մեծ թիվ էին կազմում
սոցիալապես

անապահով

նախադպրոցական

ընտանիքները:

հասակի

Նրանք

երեխաներին

տանել

հնարավորություն
մանկապարտեզ

չունեին
կամ

իրենց

վճարովի

նախակրթարան: Նախակրթարանի ստեղծումով երեխաները դպրոց գնալիս զարգացման
հավասար մակարդակներ ունեցան: Նախկինում առաջին դասարան էին գալիս տարբեր
զարգացվածության երեխաներ: Այդ պատճառով էլ դիմել էին ծրագրին՝ խնդիրը շտկելու:
Ծնողները երեխաներին բերում էին նախակրթարան նախ անվճարունակության պատճառով,
գիտեին, որ երեխաները գիտելիքներ կստանային, միջավայրը մաքուր էր, պարագաներով
հագեցված: Նախակրթարանն աննախադեպ էր տարածաշրջանում և՛ իր գեղագիտական, և՛
կրթական մակարդակով: Սաների ծնողները դպրոցի աշակերտների ծնողներն էին, դրա
համար էլ կապը շատ սերտ էր:

Դաստիարակ, որը նախկինում չէր աշխատել, վերապատրաստվել էր ու անցել
աշխատանքի նախակրթարանում: Տիրապետում էր նախակրթարանի ուսումնական ծրագրի
դրույթներին:
Դաստիարակը

ցանկություն

էր

հայտնել

աշխատավարձի

բարձրացման,

դաստիարակի օգնական ունենալու մասին, քանի որ դժվար էր այդքան երեխաներին
միայնակ հետևելը:
Դաստիարակը կիրառում էր պարապմունքի անցկացման երկու սկզբունքներն էլ,
սակայն շատ էր կարևորում երեխայակենտրոն սկզբունքը: Թեմատիկ ուսուցման համար
օգտվում էր մանկապարտեզի ավագ խմբի ծրագրերից, գրքերից: Առավել կենտրոնանում էր
իմացական ու լեզվական ոլորտների վրա: Պարապմունքի անցկացման հստակ ծրագիր
ունենալու մասին դաստիարակն ասել էր, որ լավ կլիներ, որ տրամադրվեր, սակայն
անհրաժեշտ կլիներ այն փոխել երեխաների առանձնահատկություններից ելնելով:
Դաստիարակի
նախակրթարան

նախ

կարծիքով,
նրա

ծնողների

համար,

որ

մի

մասը

երեխաներին

հիմնականում

ընտանիքները

բերում

էին

սոցիալապես

անապահով լինելու պատճառով չէին կարողանում մանկապատեզի վարձը վճարել, իսկ մյուս
մասն էլ՝ դպրոցին պատրաստ լինելու համար: Ծնողները երեխաների կրթությանը չէին
մասնակցում, դաստիարակը բազմիցս խնդրել էր, որ ծնողները գային ու պարապմունքը
լսեին:
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Ծնողների

հետ

անցկացված

ֆոկուս

խմբային

քննարկման

մասնակիցների

ընտանիքները բաղկացած էին 4-6 հոգուց, կային նպաստառու ընտանիքներ: Ընտանիքների
կեսը զբաղում էր գյուղատնտեսությամբ, որում մեկ-մեկ իրենց մասնակցությունն էին
ունենում նաև երեխաները: Երեխաները ինքնակամ մասնակցում

էին տան գործերին՝

աղբյուրից ջուր էին բերում, հավերին կուտ տարիս, տնային փոքր գործեր էին անում:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողների պնդմամբ՝ երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեին
ընտանիքը, շրջապատը, ուսուցման միջավայրը: Դաստիարակության հետ կապված
հարցերում երեխաները պարտավոր էին համաձայնվել ծնողի հետ, իսկ կենցաղային որոշ
հարցերում ծնողներն էին համաձայնվում՝ ինչ հագնել, ուտել: Պատժելի էին սուտը,
չթույլատրված բան վերցնելը: Պատժում էին սիրած զբաղմունքից կամ պարագայից զրկելով:
Ծնողների մեծամասնությունը կարծում էր, որ երեխային ինքնուրույնություն էր պետք
տալ, նախակրթարանը նպաստում էր դրան: Առօրյայում հենց երեխաներն էին որոշում՝
ինչով զբաղվել, հիմնականում օրը պլանավորելիս երեխայի կարծիքը հաշվի էր առնվում:
Նախակրթարանից սպասելիքները հիմնականում արդարացել էին, սակայն ծնողները
կարծում էին, որ ավելի շատ թեմաներ, լեզուներ սովորելու առումով ավելի լավ
նախակրթարաններ էլ էին լինում:
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողների

հետ

ունեցած

խորին

հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ այս ընտանիքներում հիմնականում երեխաները
տան

գործերին

չէին

մասնակցում:

Դիտարկված

ընտանիքներում

երեխայի

դաստիարակության պատասխանատուները հավասարապես հայրն ու մայրն էին եղել:
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողները

կարծում

էին,

որ

երեխայի

զարգացվածության վրա առավելապես ազդում էին՝ ուսումը, շրջապատն ու սոցիալտնտեսական պայմանները: Այս ծնողները հիմնականում տեղյակ էին եղել նախակրթարանի
գոյության մասին: Այն ծնողները, ովքեր իմացել էին նախակրթարանի գոյության մասին,
սակայն

չեն

հետաքրքրվել

նրա

պայմանների

մասին

հիմնականում

ֆինանսի

բացակայության ու տրանսպորտի բացակայության պատճառներով:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական

միջավայրի

փոփոխություններ:

Տարվա

սկզբի

համեմատ

խմբասենյակը պարագաների հագեցվածության տեսանկյունից փոփոխություն
չի ունեցել: Ավելացել են ձեռքով պատրաստված պարագաներ:
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Նկար 29. ՏՎ, Ճամբարակ, խմբասենյակ, ձեռքով
պատրաստված պաստառներ, տեխնիկական կենտրոն


Դաստիարակների հմտությունների, կարծիքների փոփոխություններ:

Ըստ

դաստիարակի՝ երեխայի զարգացման վրա առավել մեծ ազդեցություն է ունեցել
ընտանիքը: Տարվա վերջի դրությամբ շտկվել են երեխաների զարգացման
սոցիալական,

հուզական

մաթեմատիակական

ոլորտները:

գիտելիքներ,

գիտեն

Երեխաները
իրենց

ձեռք

տարիքը,

են

բերել

ծննդյան

օրը,

նկարագրում են տան անդամներին, թվերը գիտեն և այլն: Ըստ սեռի
դաստիարակը տարբերություններ չի նկատում երեխաների զարգացվածության
հարցում: Դաստիարակի համար դժվար ձեռքբերում է այն, որ երեխաները
արդեն հեշտ են գալիս նախակրթարան: Նա ավելի փորձառու է դարձել: Միակ
խնդիրն այն է, որ չունեն դաստիարակի օգնական և դաստիարակն ամեն ինչ
շատ արագ է անում, որ հասցնի, ինչն էլ խանգարում է իր աշխատանքին:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Ծնողների պնդմամբ՝ երեխաները տառաճանաչ են, գիտեն
թվերը, երգում են: Ընդհանուր առմամբ՝ ծնողների մի մասը կարծում է, որ այս
երեխաների հետ համեմատած իրենց մեծ երեխաները նույն տարիքում ավելի
քիչ բան գիտեին, սակայն մի մասն էլ տարբերություն չի նկատում և նշում է, որ
մեծ դեր ունի նաև ընտանիքը, թե ինչքան են աշխատում երեխաների հետ տանը:
Այն ծնողների համար, որոնց երեխաները նախկինում մանկապարտեզ չեն
գնացել, նախակրթարանը ազատ ժամանակի հնարավորություն է տվել նրանց:



Նախակրթարան
չհաճախող
երեխաների
ծնողների
վերաբերմունքի
նկարագրություն: Գյուղում կան նախակրթարան չհաճախող 5-6 տարեկան
երեխաներ, որոնց ծնողների հետ ունեցած հարցազրույցներրը վերլուծելիս
կարելի է առանձնացնել երեխաներին նախակրթարան չուղարկելու երկու
հիմնական պատճառ՝
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1. Տեղեկացվածության պակասը: Հիմնականում լսել են, որ նախակրթարան կա
քաղաքում, սակայն տեղյակ չեն մանրամասներից՝ վճարովի է, թե ոչ և այլն:
2. Տրանսպորտի բացակայություն: Հեռու է տնից, դրա համար չեն տանում:
Գծապատկեր 16-ում ներկայացված են Ճամբարակի նախակրթարանում կատարված
պարապմունքների դիտարկման տվյալները: Այստեղ առավելագույն արտահայտվածություն
ունեն Զարգացնող միջավայր, Ուսումնական գործողություններ և Հարցեր

չափանիշները

/100.00%/, իսկ ցածր արտահայտվածություն ունեն Ժամանակ և Նպատակ չափանիշները
/45.00% և 50.00%/: Դա նշանակում է որ հստակ չի սահմանվում յուրաքանչյուր
պարապմունքի նպատակն ու ընդհանուր պատկերի մեջ յուրաքանչյուրի պարապմունքի
կարևորությունը, ինչպես նաև պարապմունքի պլանում չի նախատեսվում կոնկրետ
ժամանակ յուրաքանչյուր մեթոդի/խաղի/հնարքի կիրառման համար: Այնուամենայնիվ,
ընդհանուր պատկերը միջինից բարձր է:

Գծապատկեր 16. Ճամբարակի նախակրթարանի պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն
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Գծապատկեր 17. Ճամբարակի երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր

17–ում

Ճամբարակ

համայնքի

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքները վերլուծելիս տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի

ճանաչում

/40.00%90.00%/,

(6)

մաթեմատիկական

պատկերացումներ

/37.50%60.00%/, 10) ժամի ճանաչում /30.00%60.00%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի
(8) տառաճանաչություն /0.00%50.00%/ ցուցանիշների մասով: Անփոփոխ են մնացել

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (9) աջի և ձախի իմացություն,
տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտիվ (11) նմանությունների և
տարբերությունների իմացություն, բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ
հրահանգների հետևում, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ
ցուցանիշները:
Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին
նայելիս տեսնում ենք, որ փոփոխությունների չեն ենթարկվել

տրամաբանություն և

մտածողություն ենթաոլորտիվ (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն ու
վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն ցուցանիշները: Մնացած բոլոր
ցուցանիշների մասով՝ վերաթեստավորման արդյունքները ցածր են եղել թեստավորման
արդյունքներից. ամենամեծ տարբերությունը բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7)
բազմաքայլ հրահանգների հետևում /60.00%/ ցուցանիշի մասով է:14
Նայելով Գծապատկեր 17-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ Ճամբարակ համայնքի
նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ցուցանիշների
մասով, հիմնականում գերազանցում են ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման
արդյունքներին՝ բացառությամբ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի ճանաչում /40.00%/, (5) տարրական մաթեմատիկական պատկերացում /10.00%/, (6)
մաթեմատիկական պատկերացումներ /10.00%/, (10) ժամի ճանաչում /20.00%/ ցուցանիշների:
Հատկապես, տարբերությունը մեծ է հետևյալ ենթաոլորտների թվարկված ցուցանիշների

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2) տարածական
պատկերացումներ /40.00%/, (9) աջի և ձախի իմացություն /40.00%/, տրամաբանություն և
մտածողություն ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն
/35.00%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /30.00%/:

մասով՝

Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2)
տարածական

պատկերացումներ

/70.00%/,

վաղ

գրաճանաչություն

ենթաոլորտի

(8)

14

Սա կարող է կապված լինել ծնողների դաշտային աշխատանքները սկսելու հետ: Այդ
ժամանակաշրջանում երեխաների հետ ծնողները քիչ են աշխատում:
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տառաճանաչություն /50.00%/, (1) տպագիր տեքստ /45.00%/, բանավոր խոսքի ընկալում
ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /70.00%/:

Գծապատկեր

18:

Ճամբարակի

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Ճամբարակ

համայնքի

վերաթեստավորման

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

թեստավորման

18),

տեսնում

ենք,

ու
որ

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
/61.25%81.67%/ և (4) վաղ գրաճանաչություն /45.00%70.00%/ ենթաոլորտների մասով:
Անփոփոխ է մնացել (3) բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտը:
առավելապես

աճ

է

դրսևորվել

(1)

Գծապատկեր 18-ից տեսնում ենք, որ ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու
վերաթեստավորման արդյունքները մեծ մասամբ նվազել են: Առավելապես նվազել է (3)

բանավոր խոսքի ընկալում /90.00%30.00%/ ենթաոլորտը:
Նայելով Գծապատկեր 18-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են
նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման

արդյունքներին՝
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բացառությամբ (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի, որի մասով
արդյունքները հավասար են: Հատկապես, տարբերությունը մեծ է (2) տրամաբանություն և

մտածողություն /27.50%/ ենթաոլորտի մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (3) բանավոր խոսքի ընկալում /70.00%/, (4) վաղ

գրաճանաչություն /47.50%/:

5.2.3. Ձորագյուղ
Ձորագյուղ գյուղական համայնքը, մարզի ընտրանքի մյուս համայնքների համեմատ,
մարզկենտրոնին

ամենամոտ

գտնվող

համայնքն

է,

ունի

փոքրաթիվ

բնակչություն:

Նախակրթարանը ստեղծված է դպրոցի հիմքի վրա, ունի երեխաների երկու խումբ: Ըստ մեկ
խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի նախակրթարանը
մարզում դասակարգվում է «քիչ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների շարքին:
Այցելության ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 10:00-14:00,



նախակրթարանում աշխատում էին երկու դաստիարակ,



դաստիարակները վերապատրաստված էին,



երեխաները նախակրթարանում սնվում էին օգտվելով դպրոցի բուֆետից,
երբեմն էլ բերում էին տնից,



քնելու հնարավորություն չկար:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էին խմբասենյակներ, սանհանգույցներ:



Խմբասենյակները և սանհանգույցները համապատասխանում էին սահմանված
վերանորոգվածության,

անվտանգության,

երեխաների

չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին
(այցելությունների պահին սանհանգույցում օճառ չկար) (Տե՛ս նկարներ 30 և 31):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:
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Նկար 30. ՏՍ, Ձորագյուղ, սանհանգույց

Նկար 31. ՏՍ, Ձորագյուղ,
հանդերձապահարաններ

Խմբասենյակների և աշխատանքային կենտրոնների պայմանները հիմնականում
բավարարում էին սահմանված նորմերին (Տե՛ս նկարներ 32 և 33): Խմբասենյակներն ունեին
հանդերձապահարաններ, գորգեր, սեղան-աթոռներ, բազմոցներ, խաղալիքի պահարաններ,
գրատախտակներ, հեռուստացույցներ, DVD նվագարկիչներ, և այլն: Խմբասենյակները
բավականին լուսավոր էին:

Նկար 32. ՏՍ, Ձորագյուղ, խմբասենյակ

Նկար 33. ՏՍ, Ձորագյուղ,
խմբասենյակ, արվեստի
կենտրոն

Առավել հագեցած էին մաթեմատիկայի, արվեստի, բնագիտության, սպորտի ու
տեխնիկական

կենտրոնները:

կենտրոնները:

Մասամբ

Բացակայում

ձևավորված

էր

էին

խոհարարության,

շինարարության

դերային

կենտրոնը:

խաղի

Կենտրոնների

պարագաներից ի սկզբանե նախակրթարանի միջոցներով գնվել էին միայն դոմինո, լեգո,
շախմատ, թվային խորանարդիկներ, հեռուստացույց, DVD նվագարկիչ: Նախակրթարանը
չուներ բացօթյա խաղահրապարակ:
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Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ, սակայն օգտագործում էին խրախուսական
նշաններ երեխաներին խրախուսելու համար:
Պարապմունքները հիմնականում չէին անցկացվում ընտրված չափանիշներին
համապատասխան: Պարապմունքների անցկացման ընթացքում հաշվի չէր առնվում
ժամանակի

գործոնը:

Դաստիարակը

պարապմունքի

ընթացքում

չէր

ապահովում

երեխաներին խմբային կամ անհատական աշխատանքով, չէր ստեղծվում միմյանց հետ
հաղորդակցվելու

պայմաններ,

պարապմունքի

անցկացման

մեթոդները

հաջող

չէին

զուգակցվում և այլն:
Ըստ տնօրենի՝ ծրագրի ուժեղ կողմն այն էր, որ շատ արագ և օպերատիվ կարողացել
էին

վերանորոգել

նախակրթարանը,

հետֆինանսավորում

չկար

սննդի,

ձեռք

բերել

հանգստի

գույք:

Թույլ

հարցերը

կողմն

լուծելու

այն

էր,

համար:

որ
Ինչ

դժվարութունների, որ հանդիպել էին, մեծ մասամբ լուծվել էին: Տնօրենը ծրագրի
շարունակականության վտանգը տեսնում էր ֆինանսավորման դադարեցման մեջ: Սննդի
հետ կապված հարցեր ունեին, որ եթե անգամ պետբյուջեից նախատեսված չլիններ, ծնողների
օգնությամբ կլուծեին այդ հարցը:
Նախակրթարանում աշխատում էր երկու դաստիարակ: Նրանցից մեկը նախկինում
աշխատել էր դպրոցում՝ որպես ուսուցիչ, սակայն օպտիմալացման ծրագրով կրճատվել էր,
մյուսը չէր աշխատել: Երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստվել էին ու անցել
աշխատանքի նախակրթարանում: Դաստիարակները տիրապետում էին նախակրթարանի
ուսումնական ծրագրի հիմնական դրույթներին:

Պարապմունքներն անց էին կացնում

երեխայակենտրոն ու ինտեգրված ուսուցման սկզբունքներով: Կիրառում էին խաղեր,
վարժություններ: Նրանք կենտրոնանում էին հիմնականում իմացական, լեզվական ու
սոցիալական ոլորտների վրա: Դաստիարակները երեխայի զարգացման գործում կարևորում
էին ուսուցանման մեթոդների, ծնողների ազդեցությունը: Երկու դաստիարակներն էլ հստակ
ուսումնական ծրագիր ունենալու ցանկություն էին հայտնել:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 5-10 հոգուց էին բաղկացած, կային նպաստառու ընտանիքներ: Երեխաների
նախակրթարան հաճախելու հիմնական նպատակը կրթված լինելն էր:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողների պնդմամբ երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունի
ուսումը,

ծնողները,

ֆիզիկական

միջավայրը,

սոցիալ-տնտեսական

պայմանները:

Երեխաները տնային գործերում չէին ներգրավվում: Ծնողները հնարավորության դեպքում
հաշվի էին առնում երեխայի ցանկությունները, սակայն օրվա հիմնական ռեժիմը
պլանավորում էր մայրը: Հիմնականում երեխաներին չէին պատժում, սակայն պատժելիս
անկյուն էին կանգնեցնում:
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Կարծիքները կիսվում էին երեխայի ինքնուրույնության հարցում: Կեսը կարծում էր, որ
երեխան պետք էր ինքնուրույն լիներ առաջնային պահանջմունքները բավարարելիս, իսկ
մյուս մասը՝ ոչ, քանի որ դեռ փոքր էին: Ծնողները ցանկություն էին հայտնել, որ սնունդ լիներ
ու ժամաքանակն ավելանար. սնունդի համար ծնողները պատրաստ էին վճարել:
Այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի վերջին օրերի
հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական միջավայրի փոփոխություններ: Տարվա վերջում նկատվեցին
դերային խաղի կենտրոնի պարագաներ, որոնք դաստիարակներից մեկն է բերել
տնից: Հարստացվել են մաթեմատիկայի, գրաճանաչության, բնագիտության
կենտրոնները:

Ավելացել

են

ձեռքով

պատրաստված

պարագաները,

պաստառները:

Նկար 34. ՏՎ, Ձորագյուղ, խմբասենյակ,

Նկար 35. ՏՎ, Ձորագյուղ, խմբասենյակ

ձեռակերտ պարագաներ


Տնօրենի կարծիքի փոփոխություն:
հաճախելիս

տարվա

առաջին

Եթե նախկինում երեխաները դպրոց

կեսը

ինտեգրվում

էին

դպրոցին,

ապա

նախակրթարանի պարագայում, երեխաները արդեն իսկ ինտեգրված են
դպրոցին. պատրաստ են դպրոցին և՛ գիտելիքների, և՛ կարգուկանոնին
վարժվելու առումով: Ըստ տնօրենի՝ սոցիալական վիճակը ազդում է երեխաների
զարգացվածության վրա, բայց նախակրթարանը օգնում է այդ բացը լրացնել,
բոլորի համար հավասար պայմաններ են ստեղծվում: Տնօրենը նպատակ ունի
մեկ խումբ էլ բացել, որ համանքի բոլոր երեխաները ընդգրկվեն:


Դաստիարակների

հմտությունների,

կարծիքների

փոփոխություններ:

Երեխաները, ընդհանուր առմամբ, պատրաստ են դպրոց գնալուն թե՛ վարքով,
թե՛ գիտելիքներով: Ըստ դաստիարակների՝ նախակրթարանում պակասում են
որոշակի պարագաներ, որոնք ցանկալի կլիներ ունենալ, օրինակ՝ գլոբուս,
հեռադիտակ,

կողմնացույց,

ծեփ,

որակով

մատիտներ,

գլուխկոտրուկներ,

նկարազարդ քարտեր:
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Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
Տարվա վերջի դրությամբ ծնողների սպասումներն
նկարագրություն:
արդարացել

են:

Երեխաները

տառաճանաչ

են,

գիտեն

թվերը,

բանաստեղծություններ գիտեն, սովորել են նկարել, վարվեցողության կանոններ,
վարժվել են նախակրթարանի կարգուկանոնին: Նախակրթարանի մասին հնչել
են բացառապես դրական արձագանքներ: Ծնողները ցանկություն են հայտնել
հնարավորության դեպքում էքսկուրսիաներ կազմակերպելու, ժամաքանակը
ավելացնելու, դաստիարակի օգնական ունենալու, երաժշտության, պարի,
ռուսերենի

խմբակներ

ունենալու,

սնունդ

ապահովվելու

մասին

(որ

նախակրթարանը դպրոցի տարրական դասարանների հետ նույնպես ընդգրկվի
պարենային ծրագրում):
Ձորագյուղի
հիմնականում

նախակրթարանում

միջին

և

միջինից

դիտարկված

ցածր

են

պարապմունքների

(Գծապատկեր

19):

տվյալները

Առավելագույն

արտահայտվածություն ունի միայն Նպատակ չափանիշը /100.00%/, իսկ նպատակի ճիշտ
սահմանումը միայն բավարար չէ արդյունավետ ուսումնական միջավայր ստեղծելու համար:
Չափանիշների

ընդհանուր

պատկերում

ամենացածր

արտահայտվածությունն

ունենԺամանակ և Մեթոդներ չափանիշները /25.00% և 28.57%/, որոնք բավականաչափ
կարևոր են գործոններ են երեխայի տարբեր ոլորտների զարգացման համար: Մնացած
չափանիշները գտնվում են 56.25%-71.88% միջակայքում:

Գծապատկեր 19. Ձորագյուղի նախակրթարանի պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն

80

Գծապատկեր 20. Ձորագյուղի երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր
թեստավորման

ու

20–ում

Ձորագյուղ

վերաթեստավորման

համայնքի

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (5)
տարրական մաթեմատիկական պատկերացում /65.63%100.00%/, (10) ժամի ճանաչում

տրամաբանություն

մտածողություն
ենթաոլորտի
(4)
օրինաչափությունների կազմում /31.25%68.75%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1)

/43.75%81.25%/,

և

տպագիր տեքստ /40.63%78.13%/, (8) տառաճանաչություն /18.75%50.00%/ ցուցանիշների
մասով: Անփոփոխ է մնացել մանր շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական
հմտություններ ցուցանիշը:
Ձորագյուղ համայնքի ստուգիչ խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքը
առավելապես

գերազանցում

է

թեստավորման

վաղ

արդյունքին

գրաճանաչություն

ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /28.13%62.50%/ ենթաոլորտների ցուցանիշի մասով:

Տարրական

մաթեմատիկական
գիտելիքներ
ենթաոլորտի
պատկերացումներ, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)

(2)

տարածական

տառաճանաչություն

ցուցանշների մասով փոփոխություն չի եղել: Թեստավորման արդյունքը առավելապես
գերազանցել է վերաթեստավորման արդյունքին մանր շարժողական ենթաոլորտի (13)
զգայաշարժողական հմտություններ /67.19%40.63%/ ցուցանիշի մասով:
Նայելով

Գծապատկեր

20-ին՝

կարող

ենք

տեսնել,

որ

Ձորագյուղ

համայնքի

նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները գերազանցում են
ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի

(5)

տարրական

մաթեմատիկական

պատկերացում /6.25%/ ցուցանիշի: Թիրախային խմբի արդյունքների գերազանցելիությունը
ստուգիչ խմբի արդյունքների նկատմամբ առավելապես արտահայտված է հետևյալ

տարրական մաթեմատիկական
գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /43.75%/, տրամաբանություն և մտածողություն
ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն /28.13%/, մանր
շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական հմտություններ /29.69%/:

ենթաոլորտների թվարկված ցուցանիշների մասով՝

Համեմատելով թիրախային ու ստուգիչ խմբերի երեխաների վերաթեստավորման
արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ թիրախային խումբն ավելի բարձր արդյունք է ապահովել,
քան

ստուգիչ

խումբը:

Առավելապես

տարբերվում

են

հետևյալ

ցուցանիշները՝

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/46.88%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /50.00%/, մանր
շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական հմտություններ /56.25%/:
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Գծապատկեր

21:

Ձորագյուղի

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Ձորագյուղ

համայնքի

վերաթեստավորման

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

21),

թեստավորման
տեսնում

ենք,

ու
որ

առավելապես աճ է դրսևորվել (2) տրամաբանություն և մտածողություն /42.19%71.88%/ և (4)

վաղ գրաճանաչություն /29.69%64.06%/ ենթաոլորտների մասով:
Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս
(Գծապատկեր 21), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել (4) վաղ գրաճանաչություն
/14.06%31.25%/ ենթաոլորտի մասով: (3) բանավոր խոսքի ընկալում /12.50%/ և (5) մանր

շարժողական /14.84%/ ենթաոլորտների մասով թեստավորման արդյունքները գերազանցում
են վերաթեստավորման արդյունքներին:
Գծապատկեր 21-ում երևում է, որ թեստավորման մասով նախակրթարան հաճախող
երեխաների արդյունքները գերազանցում են նախակրթարան չհաճախող երեխաների
արդյունքներին: Առավելապես գերազանցում են (2) տրամաբանություն և մտածողություն
/20.31%/ և (5) մանր շարժողական /21.88%/ ենթաոլորտները:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
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ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /40.63%/,
(5) մանր շարժողական /42.97%/:

5.2.4. Ընդհանրացված վերլուծություն
Գեղարքունիք մարզի երեք նախակրթարաններից միայն Ձորագյուղում է գրանցվել
պարապմունքների դիտարկման միջինից ցածր գնահատականներ: Իսկ Ճամբարակում և
Մարտունիում ընդհանուր առմամբ բավականին հաջող էին իրականացնում ծրագիրը:
Մարզային կտրվածքով իրականցված պարապմունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս
պարզել,

որ

բարձր

արտահայտվածություն

ունեն

Նպատակ,

Ուսումնական

գործողություններ, Հարցեր և Դաստիարակի հմտություններ չափանիշները /81.25%-83.33%/:
Ամենացածր արտահայտվածություն ունի Ժամանակ չափանիշը /38.33%/: Մյուս
չափանիշները 70.24%-79.17% միջակայքում են:

Գծապատկեր 22. Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարանների պարապմունքի դիտարկման
չափանիշների ընդհանրացված վերլուծություն
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Գծապատկեր 23: Գեղարքունիքի մարզի երեխաների տվյալների համեմատությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
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Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարաններ հաճախող երեխաների թեստավորման ու
վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 23–ում), տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի ճանաչում /44.58%80.00%/, (10) ժամի ճանաչում /30.83%76.25%/ ցուցանիշի,

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/51.04%81.46%/,
վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)
տառաճանաչություն
/6.25%41.67%/ ցուցանիշների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները մեծ մասամբ
գերազանցում են վերաթեստավորման արդյունքներին: Ուսումնական տարվա վերջում
առավելապես նվազել են բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ
հրահանգների հետևում /34.58%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական
հմտություններ /19.17%/ ցուցանիշները:
Գծապատկեր 23-ին նայելով կարող ենք տեսնել, որ Գեղարքունիքի մարզում
նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /5.00%/, (5)
տարրական մաթեմատիկական պատկերացում /0.21%/ (10) ժամի ճանաչում /10.83%/
ցուցանիշների: Նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները
հետևյալ ցուցանիշների մասով առավելապես են գերազանցում նախակրթարան չհաճախող

մտածողություն
ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն /24.17%/, վաղ
գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /19.38%/:
երեխաների

թեստավորման

Համեմատելով

մարզի

տրամաբանություն

արդյունքներին՝

նախակրթարան

հաճախող

ու

և

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան նախակրթարան չհաճախողները: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի

(3)

թվերի

ճանաչում

/36.25%/

և

(10)

ժամի

ճանաչում

/35.83%/,

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/49.79%/, բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում
/50.42%/:
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Գծապատկեր

24.

Գեղարքունիքի

թեստավորման

տվյալների

վերլուծությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Գծապատկեր 24-ից տեսնում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում նախակրթարանի
ծրագիրն արդյունավետ ընթացք է ունեցել՝ նկատվում է դրական դինամիկա ծրագրում
ընդգրկված երեխաների զարգացման մակարդակում:

87

5.3.

Կոտայքի մարզ

Մարզում ընտրվել են երեք համայնքներ, որոնցից մեկը ստեղծված է դպրոցի, մյուսը՝
մանկապարտեզի, երրորդն էլ՝ կրթահամալիրի հիման վրա: Այս մարզում ընտրված
համայնքներն են՝ Աբովյանը, Քասախը և Արագյուղը:

5.3.1. Աբովյան («Աբովյանի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ)
Աբովյան քաղաքային համայնքը, մարզի ընտրանքի մյուս համայնքների հետ
համեմատած, մարզկենտրոնից միջին հեռավորության վրա գտնվող համայնքն է, ունի
մեծաքանակ բնակչություն: Նախակրթարանը ստեղծված է կրթահամալիրի հիմքի վրա, ունի
երեխաների երկու խումբ: Ըստ մեկ խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի
մեծության՝ համայնքի նախակրթարանը մարզում դասակարգվում է «միջին չափի» միջոցներ
ունեցող նախակրթարանների շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 08:45-14:00,



նախակրթարանում աշխատում էր երկու դաստիարակ,



երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստված էին,



նախակրթարանում ապահովվում էր մեկանգամյա սնունդ, որը երեխաները
բերում էին տնից,



քնելու հնարավորություն չկար:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էր խմբասենյակ, սանհանգույց:



Խմբասենյակները և սանհանգույցները համապատասխանում էին սահմանված
վերանորոգվածության,

անվտանգության,

երեխաների

չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին (Տե՛ս

նկարներ 36 և 37):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ապահովված էր կենտրոնական ջեռուցման համակարգով:
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Նկար 36. ՏՍ, Աբովյան, սանհանգույց,

Նկար 37. ՏՍ, Աբովյան, սանհանգույց,

սրբիչների կախիչներ

Խմբասենյակների և աշխատանքային կենտրոնների պայմանները հիմնականում
բավարարում էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից բավականին
հարուստ էին: (Տե՛սն կարներ 38 և 39): Խմբասենյակներն ունեին հանդերձապահարաններ,
գորգեր, սեղան-աթոռներ, խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակներ, հեռուստացույցներ,
DVD նվագարկիչներ, բազմոցներ, շերտավարագույրներ և այլն: Խմբասենյակները լուսավոր
էին և գեղեցիկ:

Նկար 38. ՏՍ, Աբովյան, խմբասենյակ

Նկար 39. ՏՍ, Աբովյան, խմբասենյակ,
մաթեմատիկայի և դերային խաղի
կենտրոններ

Առավել հագեցած էին մաթեմատիկայի, գրաճանաչության, շինարարության ու
դերային խաղի կենտրոնները:

Վերջինիս շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում,

օգտագործում էին կրթահամալիրի տարրական դասարանների համար նախատեսված
տիկնիկային բեմը: Նախակրթարանը չուներ բացօթյա խաղահրապարակ:
Պարապմունքները անցնում էին ընտրված չափանիշներին համապատասխան:
Դաստիարակաները երեխաների նկատմամբ ցուցաբերում էին անհատական մոտեցում:
Պարապմունքներն անց էին կացնում ցուցադրություններով, օգտագործվում էին դիդակտիկ
նյութեր, խաղային մեթոդներ, մտածողությունը խթանող առաջադրանքներ:
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Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկները, սակայն օգտագործում էին խրախուսական
նշաններ:
Ըստ տնօրենի՝ նախակրթարան էին հաճախում նախադպրոցական կրթությունից
դուրս

մնացած

երեխաները,

տեղավորման խնդիր ունեին:

քանի

որ

համայքնի

մանկապարտեզները

երեխաների

Նախակրթարանը չուներ քնելու հնարավորություն, դրա

հետևանքով երեխաներին չէին կարողանում երկար պահել: Ծնողներ կային, որ կամավոր
սկզբունքով էին աշխատում՝ չէին վարձատրվում. դասավանդում են անգլերեն, ռուսերեն:
Տնօրենը նշել էր, որ եկող տարվանից հնարավոր է, որ աշխատանքը փոխհատուցվի:
Խոհանոցի հետ կապված խնդիր ունեին, որի համար տնօրենը փորձում էր ֆինանսավորում
հայթայթել, որպեսզի կարողանա խոհանոցի հատված ստեղծել երեխաների համար:
Ըստ տնօրենի՝ համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը լավ չէր: Նախակրթարանը
հիմնականում սպասարկում էր հանրակացարանային թաղամասի երեխաներին, որտեղ
հիմնականում ապրում էին անապահով ընտանիքներ: Ծնողները հիմնականում երեխաների
հետ չէին զբաղվում, հոգսը շատ էր, նրանք անտարբեր էին: Ուստի նախակրթարանը
հնարավորինս փորձում էր լրացնել այդ բացը:
Նախակրթարանի

երկու

խմբի

համար

աշխատում

էր

երկու

դաստիարակ:

Նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողներ կային, որ կամավորության սկզբունքով
անգլերենի ու ռուսերենի խմբակներ էին անցկացնում: Դաստիարակներից մեկը փորձառու
էր, մյուսը համեմատաբար՝ ոչ: Առաջինը նախկինում դասվար էր եղել, իսկ երկրորդը՝ չէր
աշխատել:

Դաստիարակները

միմյանց

հետ

լավ

համագործակցում

էին,

մտքերի

փոխանակում անում: Պարապմուքններն անցկացնում էին ինտեգրված ուսուցում սկզբունքին
համապատասխան, կենտրոնանում էին իմացական ոլորտի վրա: Երկու դաստիարակներն էլ
իրենց ցանկությունն էին հայտնել պարապմունքի հստակ ծրագիր ունենալու համար:
Ըստ դաստիրակների՝ սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեծապես էր ազդում երեխայի
զարգացվածության վրա, քանի որ, օրինակ, երեխաներ ունեին, որ թատրոնում երբևէ չէին
եղել, Երևան քաղաքում չէին եղել՝ չնայած մոտ լինելուն: Երեխաներն ավելի խեղճ էին,
ինքնամփոփ: Դաստիարակներից մեկը գտնում էր, որ երեխաների ընդունակությունները,
կախված սեռից, չէին տարբերվում, իսկ մյուսը՝ հակառակը՝ տղաներն ավելի ընդունակ էին:
Երկու դաստիարակներն էլ վերապատրաստվել էին ու անցել աշխատանքի
նախակրթարանում: Դաստիարակները տիրապետում էին նախակրթարանի ուսումնական
ծրագրի դրույթներին և պարապմունքները կազմակերպում ըստ չափորոշիչների:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 4-6 հոգուց էին բաղկացած, նպաստ ստացող ընտանիքներ կային: Ֆոկուս
խմբային քննարկումից պարզ էր դարձել, որ երեխաների նախակրթարան հաճախելու
հիմնական

նպատակը

կրթված

ու

դպրոցին

պատրաստ

լինելն

էր:

Երեխաների
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մեծամասնությունը նախկինում հաճախել էր մանկապարտեզ, և հիմնականում ծնողները
նշում էին, որ բացի ռեժիմից, գրեթե ոչինչ չէր տվել մանկապարտեզը երեխաներին: Առանձին
դեպքում նշվել էր նաև մանկապարտեզի դաստիարակի անտարբեր վերաբերմունքի մասին:
Ծնողները գոհ էին նախակրթարանի շենքային պայմաններից: Բոլորին գոհացնում
էին ուսուցման մեթոդները ու դաստիարակների հոգատար վերաբերմունքը:

Ծնողները

ցանկություն էին հայտնել երկարեցնել ռեժիմը մեկ ժամով և կազմակերպել սնունդ, սակայն
սննդի կազմակերպման հարցում կարծիքները տարբեր էին (միանման կամ ըստ երեխայի
նախասիրության):
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողների պնդմամբ երեխայի զարգացման վրա՝ ըստ առաջնայնության, մեծ
ազդեցություն ունեին ծնողները, ֆիզիկական միջավայրը, սոցիալ-տնտեսականը: Գրեթե
բոլոր դեպքերում երեխան համաձայնվում էր ծնողի հետ: Պատժելի էին երեխայի սուտ
խոսելը և հակառակվելը: Մեծ մասամբ, ծնողները երեխաներին պատժում էին սիրած
զբաղմունքից զրկելով: Օրվա հիմնական ռեժիմը պլանավորում էին մայրերը, սակայն
հնարավորության դեպքում ծնողները փորձում էին հաշվի առնել երեխայի ցանկությունները:
Ծնողների մեծամասնությունը կարծում էր, որ երեխաները նախակրթարանից շատ
հարցերում ձեռք էին բերել ինքնուրույնություն, օրինակ՝ հավաքել իր ետևից, ուտել, հագնվել
և այլն (անապահով ընտանիքի ծնողի դեպքում երեխան նույնիսկ ինքնուրույն խանութ էր
գնում): Ձևավորված էր ծնողական խորհուրդ, որն էլ կազմակերպում էր անհրաժեշտ
միջոցառումները՝ կտրատել, զարդարել և այլն:
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողների

հետ

ունեցած

խորին

հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ այս ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության
պատասխանատուները հիմնականում երկու ծնողներն էին, սակայն խնամքի մասով
հիմնականում մայրերն էին պատասխանատու: Երեխաներն ինքնուրույն էին միայն իրենց
հետևից հավաքելու հարցերում: Ըստ նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների՝
երեխայի զարգացվածության հարցում մեծ էր ծնողի ու շրջապատի դերը: Այս ծնողները
հիմնականում

տեղյակ

չէին

եղել

նախակրթարանի

գոյության

մասին:

Երեխաները

մանկապարտեզ չէին հաճախում, քանի որ իրենց հերթը դեռ չէր հասել: Հիմնականում
ծնողները չէին իմացել նախակրթարանի գոյության ու նրա պայմանների մասին: Կարելի է
ասել, որ նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների մոտ նախակրթարանը դիտվում
էր դպրոցին նախապատրաստող օղակ, որում ցանկալի էր, որ երեխան ընդգրկված լիներ:
Տարվա վերջի այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի
վերջին օրերի հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.
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Ֆիզիկական

միջավայրի

խմբասենյակներում

փոփոխություններ:

պարագաների

Տարվա

սկզբի

հագեցվածության

համեմատ

տեսանկյունից

փոփոխություն տեղի չի ունեցել. ավելացել են ձեռակերտ պարագաներ:

Նկար 40. ՏՎ, Աբովյան, խմբասենյակ, ձեռակերտ

Նկար 41. ՏՎ, Աբովյան, խմբասենյակ,

պարագաներ

ձեռակերտ պարագաներ



Տնօրենի կարծիքի փոփոխություններ: Նախակրթարանի ամբողջովին ինտեգրվել
է, դասվարները պարբերաբար այցելում են նախակրթարան, ծանոթանում են
երեխաների հետ: Ըստ տնօրենի՝ սա թույլ է տալիս, որ երեխան առանց սթրեսի
մտնի դպրոց:



Դաստիարակների հմտությունների, կարծիքների փոփոխություններ: Ըստ
դաստիարակների՝

երեխայի

զարգացման

վրա

ազդող

գործոնները

փոխկապակցված են ու բոլորն էլ ազդում են, բայց ամենից մեծ ազդեցությունը
ծնողինն է, ֆիզիկական միջավայրինը: Կարևորում են իմացական ոլորտը ու
տարեսկզբի համեմատ ավելի հմուտ կատարում աշխատանքը: Տարվա սկզբի
համեմատությամբ կարելի է ասել, որ երեխաները սովորել են նախակրթարանի
ռեժիմին, անցուդարձին: Երեխաները նոր գիտելիքներ ու հմտություններ են ձեռք
բերել. կային երեխաներ, որ նույնիսկ չգիտեին հաշվել, չգիտեին գույները,
ինքնամփոփ էին, չէին շփվում, իսկ այժմ երեխաները շփվում են միմյանց հետ,
խաղում են նույն խաղալիքով, դարձել են ինքնուրույն, տառաճանաչ են և այլն:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Նախակրթարանի մասին հնչել են բացառապես դրական
արձագանքներ: Ծնողների հավաստմամբ, երեխաները պատրաստ են դպրոցին,
նախակրթարանը մեծ ներդրում է ունեցել երեխայի՝ գիտելիքներ ձեռքբերելու
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գործում: Երբ համեմատում են նախակրթարանի երեխաների ունակությունները
իրենց մեծ երեխաների ունակությունների, մեծամասնությունը նշում է, որ
դրական տարբերությունը ակնհայտ է: Ծնողներն այժմ ունեն ազատ ժամանակ,
ոմանք էլ տեղավորվել են աշխատանքի: Ցանկություն կա սնունդը ավելացնելու,
ժամերը երկարացնելու ու տրանսպորտով ապահովելու (քանի որ մեծ մասը
հեռու թաղամասերից են գալիս): Անապահով ընտանիքի ծնողը նշել է, որ
միջոցներ չունենալու պատճառով շատ հաճախ տնօրենն ու դաստիարակներն
են օգնել երեխայի սնվելու հարցում:


Նախակրթարան
չհաճախող
երեխաների
ծնողների
վերաբերմունքի
նկարագրություն: Այն ծնողները, ովքեր չեն իմացել նախակրթարանի գոյության
մասին, չեն հետաքրքրվել նախակրթարանի պայմաններով՝ հիմնականում այն
պատճառներով, որ դեռ նոր են տեղափոխվել քաղաք կամ ֆինանսի խնդիր
ունեն:

Գծապատկեր 25-ից երևում է, որ Աբովյանում պարապմունքները շատ արդյունավետ
են անցկացվում: Բոլոր ցուցանիշներն ունեն 90.00%-ից բարձր արտահայտվածություն:
Ավելին, 100.00% արտահայտվածություն ունեն Նպատակ, Ուսումնական գործողություններ,

Հարցեր և Երեխաների ակտիվություն չափանիշները: Չափանիշների ընդհանուր պատկերում
համեմատական ցածր արտահայտվածություն ունի Մեթոդներ չափանիշը /89.29%/:

Գծապատկեր 25. Աբովյանի նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն
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Գծապատկեր 26. Աբովյանի երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Աբովյան

համայնքի

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 26–ում), տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (6)
մաթեմատիկական պատկերացումներ /50.0%87.50%/, (9) աջի և ձախի իմացություն
/72.22%100.00%/

գրաճանաչություն

և

(10)

ժամի

ենթաոլորտի

ճանաչում
(1)

/44.44%77.78%/

տպագիր

տեքստ

ցուցանիշների,

/52.78%94.44%/

վաղ

և

(8)

տառաճանաչություն /5.56%50.00%/ ցուցանիշների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին նայելիս տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /5.56%44.44%/, (6)
մաթեմատիկական պատկերացումներ /4.17%30.56%/, (9) աջի և ձախի իմացություն

տրամաբանություն

/66.67%94.44%/,

օրինաչափությունների

կազմում

և

մտածողություն

/41.67%69.44%/,

(11)

ենթաոլորտի

(4)

նմանությունների

և

տարբերությունների իմացություն /41.67%66.67%/ ցուցանիշների և մանր շարժողական
ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական հմտություններ /45.83%90.28%/ ցուցանիշի մասով:
Նայելով

Գծապատկեր

26-ին՝

կարող

ենք

տեսնել,

որ

Աբովյան

համայնքի

նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ

վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /11.11%/ ցուցանիշի: Հատկապես,
տարբերությունը մեծ է հետևյալ ենթաոլորտների թվարկված ցուցանիշների մասով՝

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում /88.89%/, (6)
մաթեմատիկական

պատկերացումներ

/45.83%/

և

(10)

ժամի

ճանաչում

/44.44%/,

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/33.33%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժողական հմտություններ /44.44%/:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաները
բոլոր ցուցանիշների մասով ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները՝
բացառությամբ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (5) տարրական
մաթեմատիկական պատկերացում ցուցանիշի. այս մասով արդյունքները հավասար են:
Մնացած այլ դեպքերում, առավելապես տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ /44.44%/,
(3) թվերի ճանաչում /50.00%/, (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ /56.94%/ և (10) ժամի
ճանաչում /61.11%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /44.44%/:
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Գծապատկեր

27:

Աբովյանի

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Գծապատկեր 27-ից տեսնում ենք, որ Աբովյան համայնքի նախակրթարանի
երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներն առավելապես աճել են (2)

տրամաբանություն և մտածողություն /66.67%87.50%/ և (4) վաղ գրաճանաչություն
/29.17%72.22%/ ենթաոլորտների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 27), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել (1)

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /27.55%48.61%/ և

(5) մանր շարժողական

/22.92%45.83%/ ենթաոլորտների մասով:
Նայելով
նախակրթարան
ենթաոլորտների
թեստավորման

Գծապատկեր

27-ին՝

հաճախող
մասով,

կարող

երեխաների

գերազանցում

արդյունքներին՝

են

ենք

տեսնել,

որ

թեստավորման
(4)

վաղ

համայնքի

արդյունքները՝

նախակրթարան

բացառությամբ

Աբովյան

չհաճախող

բոլոր

երեխաների

գրաճանաչություն

/2.78%/

ենթաոլորտի: Հատկապես, տարբերությունը մեծ է հետևյալ ենթաոլորտների մասով՝

(1)
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տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /37.27%/, (2) տրամաբանություն
մտածողություն /25.00%/, (5) մանր շարժողական ենթաոլորտի /27.08%/:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

և

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ենթաոլորտները՝ (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /36.34%/, (4) վաղ

գրաճանաչություն /27.78%/:

5.3.2. Քասախ
Քասախ

գյուղական

համայնքը,

մարզի

ընտրանքի

համայնքների

համեմատ,

մարզկենտրոնից ամենահեռու գտնվող համայնքն է, ունի փոքրաթիվ բնակչություն:
Նախակրթարանը ստեղծված է մանկապարտեզի հիմքի վրա, ունի երեխաների մեկ խումբ:
Ըստ մեկ խմբի համար նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի
նախակրթարանը մարզում դասակարգվում է «շատ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների
շարքին:
Այցելությունների ընթացքում նախակրթարանը գործում էր հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային

կարճօրյա

ռեժիմ՝

08:00-13:00,

ծնողների

ցանկությամբ

երեխաները մնում էին երկարօրյա ռեժիմով՝ 8:00-18:20,


նախակրթարանում աշխատում էին երկու դաստիարակ և դաստիարակի
օգնական (երկրորդ դաստիարակը ներգրավվել էր երկարօրյա աշխատանքն
ապահովելու համար),



վերապատրաստվել էին հիմնական դաստիարակը և դաստիարակի օգնականը,



նախակրթարանում ապահովվում էր երեքանգամյա տաք և սառը սնունդ,



մանկապարտեզը նախակրթարանին ապահովել էր քնելու հնարավորությունով:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին

տրամադրված

էր

խմբասենյակ,

սանհանգույց:

Նախակրթարանի տրամադրության տակ էին մանկապարտեզի ննջասենյակն ու
բացօթյա

խաղահրապարակը,

որոնք,

սակայն,

վերանորոգված

չլինելու

պատճառով չէին օգտագործվում: Ննջասենյակը օգտագործվում էր նաև որպես
ճաշասենյակ:


Խմբասենյակը

և

սանհանգույցը

վերանորոգվածության,

համապատասխանում

անվտանգության,

էին

երեխաների

սահմանված
չափսերին
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համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին (Տե՛ս

նկարներ 40 և 41):


Վերանորոգման և

գույքի թարմացման կարիք

ունեին նախակրթարանի

տրամադրության տակ գտնվող մանկապարտեզի

ննջարանն ու բացօթյա

խաղահրապարակը:


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը և տաք մշտական ջրով:



Նախակրթարանն ուներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգ:

Նկար 40. ՏՍ, Քասախ, սանհանգույց,

Նկար 41. ՏՍ, Քասախ, սանհանգույց

սրբիչների կախիչներ

Խմբասենյակի

և

աշխատանքային

կենտրոնների

պայմանները

հիմնականում

բավարարում էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից այդքան էլ
հարուստ չէին (Տե՛ս նկարներ 42 և 43): Խմբասենյակն ուներ հանդերձապահարաններ, գորգ,
սեղան-աթոռներ,

խաղալիքի

պահարաններ,

գրատախտակ,

հեռուստացույց,

DVD

նվագարկիչ, բազմոց, շերտավարագույր և այլն: Խմբասենյակը լուսավոր էր ու հարմարավետ:

Նկար 42. ՏՍ, Քասախ, խմբասենյակ

Նախակրթարանի

խմբասենյակում

Նկար 43. ՏՍ, Քասախ, խմբասենյակ

բոլոր

աշխատանքային

կենտրոնները

բավականին հագեցած էին:
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Պարապմունքի
Դաստիարակը

պլանում

երեխաների

բացակայում

նկատմամբ

էր

ժամանակի

ցուցաբերում

էր

գործոնի

հաշվառումը:

անհատական

մոտեցում:

Պարապմունքներն անց էին կացնում ցուցադրություններով, օգտագործվում էին դիդակտիկ
նյութեր, խաղային մեթոդներ, մտածողությունը խթանող առաջադրանքներ:
Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ, սակայն օգտագործում էին խրախուսական
նշաններ երեխաներին խրախուսելու համար:
Ըստ տնօրենի՝ իրենք փորձում էին տալ այն ամենը, ինչը պակասում էր
ընտանիքներում՝ սեր, վերաբերմունք: Դժվարությունների գրեթե չէին հանդիպել, քանի որ
նախակրթարանը մանկապարտեզի հիմքի վրա էր ստեղծվել. հեշտ էր ինտեգրվել:
Նախակրթարանում աշխատում էր երկու դաստիարակ: Նրանցից մեկն աշխատում էր
առաջին հեթափոխում՝ 1 դրույք, իսկ երկրորդը՝ երկրորդ հերթափոխում՝ 0,5 դրույք:
Հիմնական դաստիարակը՝ առաջինը, նախակրթարանի ստեղծումից առաջ 2 տարի
աշխատել էր մանկապարտեզում՝ որպես դաստիարակ: Այնուհետև վերապատրաստվել էր ու
անցել աշխատանքի նախակրթարանում: Դաստիարակը տիրապետում էր նախակրթարանի
ուսումնական

ծրագրի

դրույթներին

և

պարապմունքները

կազմակերպում

ըստ

չափորոշիչների:
Երկրորդ հերթափոխի դաստիարակը նորավարտ էր, չէր վերապատրաստվել, սակայն
պարապմունքների անցկացման մեթոդների, սկզբունքների, պլանավորման, գնահատման և
այլ հարցերում տեղեկատվության, փորձի պակասություն այդքան էլ չէր նկատվում:
Դաստիարակների մեջ նկատելի էր գործառույթների բաշխում. հիմնական կրթելու,
պարապմունքների

անցկացման

գործառույթները

իրականացվում

էին

փորձառու

դաստիարակի կողմից, իսկ նորավարտ դաստիարակը ավարտին էր հասցնում հիմնական
դաստիարակի ցուցումները՝ իրականացնում էր երրորդ պարապմունքը, ամփոփում այն, ինչը
անցել էին, կատարում խաղ-վարժանքներ: Նախակրթարանում տղաներն ավելի ակտիվ էին,
քան աղջիկները:
Երկու դաստիարակներն էլ ցանկություն էին հայտնել հստակ ծրագիր ունենալու
մասին:
Նախակրթարանում աշխատում էր նաև դաստիարակի օգնական, որը հիմնականում
զբաղվում էր մաքրության պահպանման, սննդի կազմակերպման հարցերով:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 6-8 հոգուց էին բաղկացած, նպաստ ստացող ընտանիքներ չկային: Ֆոկուս
խմբային քննարկման ժամանակ էր պարզ դարձել, որ երեխաների նախակրթարան
հաճախելու հիմնական նպատակը կրթված ու դպրոցին պատրաստ լինելն էր: Տառաճանաչ
լինելով երեխաները դպրոցում դժվարությունների քիչ կհանդիպեին:
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Ծնողները գոհ էին դաստիարակներից՝ երեխայի կարգապահության, գիտելիքի,
անվտանգության և այլ հարցերում մեծ ներդրում ունենալու համար: Ծնողների համոզմամբ,
միայն որոշակի խմբակներն էին պակասում (օրինակ՝ լեզվական), որոնց համար պատրաստ
էին ամսական 1000 դրամ լրացուցիչ վճարել:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
մայրերն էին: Ծնողների պնդմամբ՝ երեխայի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեին
շրջապատը՝ հատկապես երեխաները, դաստիարակները, ծնողները, սոցիալ-տնտեսական
պայմանները, որից ծնողները փորձում էին երեխաներին հնարավորինս հեռու պահել՝
չծանրաբեռնելով առօրյա հոգսերով: Ծնողները հիմնականում հաշվի էին նստում երեխայի
ցանկության հետ. երեխան ստիպողաբար ոչինչ չէր անում, սակայն օրվա հիմնական ռեժիմը
պլանավորում էր մայրը: Երեխային պատժում էին սիրած բաներից զրկելով, անկյուն
կանգնեցնելով:
Կարծիքները կիսվում էին միայն երեխայի ինքնուրույնության հարցում: Կեսը
կարծում էր, որ երեխան պետք է ինքնուրույն լինի միայն առաջնային պահանջմունքները
բավարարելիս՝ լրիվ ինքնուրույնությունը թողնելով դպրոցական տարիքին, իսկ մյուս կեսը
գտնում էր, որ երեխան պետք է նաև որոշումներ կայացնի երկրորդական պահանջմունքների
վերաբերյալ, որպեսզի հետագայում որոշումներ կայացնելիս չդժվարանա:
Երեխաների ծնողները սերտ կապի մեջ էին նախակրթարանի հետ ու երբեմն նաև
մասնակցում էին վերջինիս առօրյային (օրինակ, թեմատիկ օրերի համար որոշակի
պարագաներ էին պատրաստում երեխաների հետ և բերում նախակրթարան):
Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողների

հետ

ունեցած

խորին

հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ այս ընտանիքներում երեխաներն ավելի ինքնուրույն
էին ու առավելագույնս ներգրավված էին տնային գործերում: Դիտարկված ընտանիքներում
երեխայի

դաստիարակության

պատասխանատուները

մայրերն

էին:

Նախակրթարան

չհաճախող երեխաների ծնողները գտնում էին, որ երեխայի զարգացվածության վրա ազդում
էին ծնողներն ու սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Այս ծնողները հիմնականում տեղյակ
չէին եղել նախակրթարանի գոյության մասին: Այն ծնողները, ովքեր իմացել էին
նախակրթարանի գոյության մասին, չէին հետաքրքրվել մանրամասներով՝ հիմնականում
ֆինանսի բացակայության ու մշտապես տանը երեխային խնամող ունենալու պատճառներով:
Այսինքն, որոշ մասով կարելի է ասել, որ նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների
մոտ նախակրթարանը դիտվում էր ոչ թե կրթական վայր, այլ խնամող չունեցող երեխաների
խնամքը կազմակերպող:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական

միջավայրի

փոփոխություններ:

Տարվա

սկզբի

համեմատ

խմբասենյակի աշխատանքային կենտրոնների պարագաների հագեցվածության
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տեսանկյունից փոփոխություն չի նկատվել: Ավելացել են ձեռքով պատրաստված
պարագաներ, պաստառներ, ջրաներկով աշխատանքներ:

Նկար 44. ՏՎ, Քասախ, խմբասենյակ, ձեռքով
պատրաստված պաստառներ


Դաստիարակների

հմտությունների,

կարծիքների

փոփոխություններ:

Դաստիարակներն ավելի փորձառու են դարձել: Եթե տարվա սկզբում հիմնական
դաստիարակը կողմնորոշված էր դեպի ինտեգրված ուսուցումը, ապա տարվա
վերջում՝ դեպի երեխայակենտրոն ուսուցումը: Երեխաների զարգացվածության
առումով բավականին փոփոխություններ կան. ավելի հասուն են, գիտեն մկրատ
բռնել, սոսնձի հետ աշխատել, տառաճանաչ են և այլն:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն:
Տարվա վերջի դրությամբ ծնողները փաստում են, որ
երեխաներն ավելի շատ գիտելիքներ ունեն՝ տառաճանաչ են, գիտեն բաղաձայնձայնավոր, ավելի հասուն են: Մեծ տարիքի երեխաների՝ այդ տարիքում ունեցած
գիտելիքների համեմատությամբ նախակրթարանի երեխաներն ավելի շատ բան
գիտեն, ինչն էլ կնպաստի, որ դպրոցին հեշտ ինտեգրվեն:



Նախակրթարան
չհաճախող
երեխաների
ծնողների
վերաբերմունքի
նկարագրություն: Գյուղում կան նախակրթարան չհաճախող 5-6 տարեկան մի
քանի երեխաներ, որոնց ծնողների հետ ունեցած հարցազրույցները վերլուծելիս
կարելի է առանձնացնել երեխաներին նախակրթարան չուղարկելու երկու
հիմնական պատճառ:
1. Տանը երեխային մշտական խնամող ունենալու փաստը: Ըստ մտածելակերպի
իրենց երեխաներին նախակրթարան են տանում այն ծնողները, ովքեր
աշխատում են:
2. Երեխան չի ուզում գնալ: Հաշվի առնելով այն, որ երեխան չի մերվել
մանկապարտեզին, երեխային նախակրթարան չեն տանում:
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Քասախի

նախակրթարանում

դիտարկված

պարապմունքները

ցույց

են

տվել

դաստիարակների և ուսումնական միջավայրի բարձր արդյունավետությունը գրեթե բոլոր
չափորոշիչներով:

Բոլոր

չափանիշները

ունեն

100.00%

արտահայտվածություն՝

բացառությամբ Ժամանակ չափորոշչի, չնայած որ վերջինս համար ևս վատ ցուցանիշ չի
արձանագրվել /75.00%/:

Գծապատկեր 28. Քասախի նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն

102

Գծապատկեր 29. Քասախի երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր
թեստավորման

29–ում

ու

Քասախ

վերաթեստավորման

համայնքի

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10)
ժամի ճանաչում /6.00%58.33%/, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (11)
նմանությունների

և

տարբերությունների

իմացություն

/66.67%87.50%/,

վաղ

գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8) տառաճանաչություն /16.67%75.00%/ ցուցանիշների
մասով:
Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին
նայելիս տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել տարրական մաթեմատիկական

գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի ճանաչում /25.00%50.00%/, վաղ գրաճանաչություն
ենթաոլորտի

(1)

տպագիր

տեքստ

/58.33%87.50%/,

ցուցանիշների

մասով:

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ և մանր շարժողական ենթաոլորտի (12)

Փոփոխությունների

չեն

ենթարկվել

գրելու տարրական հմտություններ ցուցանիշները:
Նայելով

Գծապատկեր

29-ին՝

կարող

ենք

տեսնել,

որ

Քասախ

համայնքի

նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ցուցանիշների
մասով, գերազանցում են ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝
բացառությամբ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի
ճանաչում /19.00%/, բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների
հետևում /25.00%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական հմտություններ
/4.17%/ ցուցանիշների: Հատկապես, տարբերությունը մեծ է հետևյալ ենթաոլորտների
թվարկված ցուցանիշների մասով՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի
(5)

տարրական

մաթեմատիկական

պատկերացում

/25.00%/,

(6)

մաթեմատիկական

պատկերացումներ /25.00%/ և (9) աջի և ձախի իմացություն /25.00%/, տրամաբանություն և

մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /50.00%/:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաները
բոլոր ցուցանիշների մասով ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները՝
բացառությամբ բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների
հետևում /16.67%/ ցուցանիշի: Մնացած այլ դեպքերում, առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2)
տարածական

պատկերացումներ

/33.33%/,

տրամաբանություն

և

մտածողություն

ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /45.83%/, (11) նմանությունների և
տարբերությունների իմացություն /25.00%/,

վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)

տառաճանաչություն /50.00%/:
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Գծապատկեր 30: Քասախի երեխաների տվյալների համեմատությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
Քասախ

համայնքի

վերաթեստավորման

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

թեստավորման
30),

տեսնում

ենք,

ու
որ

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ
/62.11%77.08%/ և (4) վաղ գրաճանաչություն /47.92%85.42%/ ենթաոլորտների մասով:
առավելապես

աճ

է

դրսևորվել

(1)

Քասախ համայնքի ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 30), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել (2)

տրամաբանություն և մտածողություն /39.58%54.17%/ և

(4) վաղ գրաճանաչություն

/33.33%56.25%/ ենթաոլորտների մասով: Անփոփոխ է մնացել (3) բանավոր խոսքի ընկալում
ենթաոլորտը:
Նայելով Գծապատկեր 30-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ (3)

բանավոր խոսքի ընկալում /25.00%/

ենթաոլորտի: Հատկապես, տարբերությունը մեծ է

հետևյալ ենթաոլորտների մասով՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /35.42%/, (4) վաղ

գրաճանաչություն /14.58%/:
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Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաները
բոլոր ենթաոլորտների մասով ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի
երեխաներից՝ բացառությամբ (3) բանավոր խոսքի ընկալում /16.67%/
Առավելապես

տարբերվում

են

հետևյալ

ենթաոլորտները՝

(2)

ենթաոլորտի:

տրամաբանություն և

մտածողություն /35.42%/, (4) վաղ գրաճանաչություն /29.17%/:

5.3.3. Արագյուղ
Արագյուղ գյուղական համայնքը, մարզի ընտրանքի համայնքների համեմատ,
մարզկենտրոնին ամենամոտ համայնքն է, ունի փոքրաթիվ բնակչություն: Նախակրթարանը
ստեղծված է դպրոցի հիմքի վրա, ունի երեխաների մեկ խումբ: Ըստ մեկ խմբի համար
նախատեսված միկրոծրագրի բյուջեի մեծության՝ համայնքի նախակրթարանը մարզում
դասակարգվում է «քիչ» միջոցներ ունեցող նախակրթարանների շարքին:
Այցելության ընթացքում նախակրթարանը գործում է հետևյալ մոդելով.


շաբաթական 5 օր,



աշխատանքային կարճօրյա ռեժիմ՝ 09:00-13:00,



նախակրթարանում աշխատում էր մեկ դաստիարակ,



դաստիարակը վերապատրաստվել էր,



նախակրթարանում ապահովվում էր մեկանգամյա սնունդ, որը երեխաները
բերում էին տնից,



քնելու հնարավորություն չկար:

Նախակրթարանի ընդհանուր պայմանների նկարագրությունը հետևյալն է.


Նախակրթարանին տրամադրված էր խմբասենյակ, սանհանգույց:



Խմբասենյակը

և

սանհանգույցը

վերանորոգվածության,

համապատասխանում

անվտանգության,

էին

երեխաների

սահմանված
չափսերին

համապատասխանության, հասանելիության և մաքրության պահանջներին (Տե՛ս

նկարներ 45 և 46):


Նախակրթարանն ապահովված էր սառը մշտական ջրով:



Նախակրթարանը ջեռուցվում է էլետրական ջեռուցիչներով:
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Նկար 45. ՏՍ, Արագյուղ, սանհանգույց

Խմբասենյակի

և

աշխատանքային

Նկար 46. ՏՍ, Արագյուղ, սանհանգույց,

կենտրոնների

պայմանները

հիմնականում

բավարարում էին սահմանված նորմերին, իսկ հագեցվածության տեսանկյունից այդքան էլ
հարուստ չէին: (Տե՛ս նկարներ 47 և 48): Խմբասենյակն ուներ հանդերձապահարաններ, գորգ,
սեղան-աթոռներ, բազմոց, խաղալիքի պահարաններ, գրատախտակ, հեռուստացույց, DVD
նվագարկիչ, ֆոտոապարատ և այլն: Խմբասենյակը բավականին լուսավոր էր:

Նկար 47. ՏՍ, Արագյուղ, խմբասենյակ

Նկար 48. ՏՍ, Արագյուղ,
խմբասենյակ, տեխնիկական կենտրոն

Առավել հագեցած էին մաթեմատիկայի, գրաճանաչության, սպորտի ու տեխնիկական
կենտրոնները: Բնագիտության կենտրոնը առանձնացված չէր, սակայն կային կենտրոնի
որոշակի պարագաներ՝ գլոբուս, մագնիսներ, կենդանիներ, փոցխ: Նախակրթարանը ունի
բացօթյա խաղահրապարակ, որում կատարվում էին վերանորոգման աշխատանքներ:
Դաստիարակները

չէին

օգտագործում

երեխայի

զարգացման

դինամիկայի

դիտարկման և գնահատման թերթիկներ, սակայն օգտագործում էին խրախուսական
նշաններ երեխաներին խրախուսելու համար:
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Պարապմունքների անցկացման ընթացքում հաշվի չէր առնվում ժամանակի գործոնը:
Դաստիարակը պարապմունքի ընթացքում չէր ապահովում երեխաներին խմբային կամ
անհատական աշխատանքով, չէր ստեղծվում միմյանց հետ հաղորդակցվելու պայմաններ:
Երեխաների նկատմամբ ցուցաբերում էին անհատական մոտեցում: Հարգվում էր երեխայի՝
այլ

գործունեությամբ

զբաղվելու

ցանկությունը,

ապահովվում

էր

երեխայի

ազատ

տեղաշարժը խմբասենյակում:
Ըստ տնօրենի՝ նախակրթարանի հիմնումը համայնքի համար մեծ ձեռքբերում էր,
քանի որ համայնքը 35 տարի մանկապարտեզ չէր ունեցել, կրթության այդ օղակը բաց էր եղել:
Ներգրավվածության խնդիր չէր նկատվում, քանի որ հաշվի էր առնվել նախորդ 4-5 տարվա
ընթացքում ծնվածների թիվը: Համայնքի բոլոր 5-6 տարեկան երեխաները հաճախում էին
նախակրթարան: Նախակրթարանում ծնողների միջոցներով ապահովվում էր սառը սնունդ,
սակայն ծնողները խնդրում էին տնօրենին տաք սննդով ապահովել, ինչն էլ ֆինանսի հետ էր
կապված: Բարվոք չէին դպրոցի շենքային ընդհանուր պայմանները՝ պատերը բորբոսնած
էին, վերանորոգված էր միայն նախակրթարանի հատվածը: Ֆինանսական խնդիր ունեին
խաղահրապարակը նորոգելու ու ճաշասենյակ առանձնացնելու մասով:
Նախակրթարանում աշխատում էր մեկ դաստիարակ: Դաստիարակը նախկինում
աշխատել էր դպրոցում՝ որպես ջոկատավար, ուստի երեխաների հետ շփվելու հարցում
փորձի պակասություն չուներ: Դաստիարակը վերապատրաստվել էր ու անցել աշխատանքի
նախակրթարանում: Բանիմաց էր, տիրապետում էր նախակրթարանի ուսումնական ծրագրի
դրույթներին

և

պարապմունքները

կազմակերպում

էր

ըստ

չափորոշիչների:

Պարապմունքների ընթացքում դաստիարակը կիրառում էր երեխայակենտրոն ուսուցման
սկզբունքը, ընդգրկում էր բոլորին՝ հնարավորինս անհատական մոտեցում ցուցաբերելով
(խումբը խառը տարիքային խումբ է), ցանկություն էր հայտնել հստակ ծրագիր ունենալու
մասին: Ուշադրություն էր դարձնում երեխայի զարգացման բոլոր ոլորտների վրա՝ սևեռվելով
լեզվական

ու

իմացական

ոլորտների

վրա:

Ըստ

դաստիարակի՝

երեխաների

ընդունակությունները, կախված սեռից, տարբերվում էին. տղաներն ավելի ուժեղ էին:

Ծնողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ ներկաների
ընտանիքները 4-6 հոգուց էին բաղկացած, ընտանիքների մեծ մասը նպաստառու էր: Ֆոկուս
խմբային քննարկման ժամանակ պարզ էր դարձել, որ երեխաների նախակրթարան
հաճախելու հիմնական նպատակը կրթված ու դպրոցին պատրաստ լինելն էր: Ծնողները գոհ
էին

նախակրթարանից,

դաստիարակներից՝

երեխայի

կարգապահության,

գիտելիքի,

անվտանգության և այլ հարցերում մեծ ներդրում ունենալու համար: Ծնողները լեզվական
խմբակների կամզակերպման, խաղահրապարակ ունենալու, քնելու հնարավորության,
ճաշարանի առկայության, երկարօրյա ռեժիմի անցման ցանկություն էին արտահայտում:
Ընտանիքներում երեխայի դաստիարակության պատասխանատուները հիմնականում
ծնողներն էին, իսկ խնամքի առումով՝ նաև տատիկը: Ծնողների պնդմամբ՝ երեխայի
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զարգացման

վրա

մեծ

ազդեցություն

ունեին

շրջապատը՝

հատկապես

երեխաները,

դաստիարակները, այնուհետև՝ ծնողները:
Երեխաները ինքնուրույն էին միայն հագնվելու, ուտելու, իրենց խաղալիքները
հավաքելու հարցերում և բոլոր դեպքերում պարտավոր էին համաձայնվել ծնողների հետ:
Պատժելի էր կամակորությունը, որի դեպքում պատժվում էին սիրած զբաղմունքից զրկվելով:
Օրը պլանավորելիս ծնողները, հնարավորության դեպքում, հաշվի էին առնում երեխայի
ցանկությունը: Ծնողական խորհուրդ ունեին, որ զբաղվում էր նախակրթարանի կյանքում
անհրաժեշտ

միջոցառումներ

կազմակերպելով՝

զարդարել,

ձեռակերտ

պարագաներ

պատրաստել:
Տարվա վերջի այցելությունը համընկել էր նախակրթարանի ուսումնական պրոցեսի
վերջին օրերի հետ, երբ դաստիարակները ծրագիրը ավարտում էին:
Տարվա վերջի այցելությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր մակարդակներում.


Ֆիզիկական

միջավայրի

խմբասենյակները

փոփոխություններ:

պարագաների

Տարվա

հագեցվածության

սկզբի

համեմատ

տեսանկյունից

փոփոխություն չի ունեցել: Ավելացել են ձեռքով պատրաստված պարագաները:
Եթե տարվա սկզբում բացակայում էր առանձին բնագիտության կենտրոնը, ապա
տարվա վերջում այն առանձնացվել է:

Նկար 49. ՏՎ, Արագյուղ,

Նկար 50. ՏՎ, Արագյուղ, խմբասենյակ,

խմբասենյակ, ձեռակերտ նկարներ


Դաստիարակի
Դաստիարակը

բնագիտության կենտրոն

հմտությունների,
նկատելիորեն

կարծիքների

հմտացել

է

իր

փոփոխություններ:

գործում:

Տարվա

վերջում

երեխաների զարգացման մեջ նա նկատել է մեծ փոփոխություն: Եթե տարվա
սկզբում երեխա կար, որ չէր շփվում մյուսների հետ, լեզվական խնդիր ուներ,
պարփակված էր, ապա տարվա վերջում այդ երեխան արդեն թվերն է ճանաչում,
լեզվական խնդիրն է որոշ չափով շտկվել, նախադասություններ է կազմում: Իսկ
ընդհանուր

առմամբ,

երեխաները

գիտելիքների

մեծ

պաշար

ունեն,
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վարվեցողության կանոններ գիտեն, ազատ շփվում են: Նախակրթարանում դեռ
չի լուծվել տաք սննդի ու բացօթյա խաղահրապարակի հարցը. սպասում են
ֆինանսավորման:


Նախակրթարան
հաճախող
երեխաների
ծնողների
ընկալումների,
սպասումների,
նախակրթարանից
բավարարվածության
մակարդակի
նկարագրություն: Ծնողների պնդմամբ՝ երեխաներն ավելի զարգացած են
դարձել, հասուն են, ինքնուրույն: Գիտեն թվերը, տառաճանաչ են, գիտեն
բանաստեղծություններ, երգեր: Իրենց մեծ երեխաների համեմատությամբ, նույն
տարիքում այս երեխաներն ավելի շատ բան գիտեն. մեծ է նախակրթարանի
դերը: Ծնողներն այժմ աշխատում են, ունեն ազատ ժամանակ, հանգիստ են, որ
երեխան ապահով տեղում է: Ցանկություն ունեն միայն օրվա ռեժիմը
երկարեցնել, քնելու հնարավորություն ունենալ, լեզվական խմբակներ լինեն ու
տաք սնունդ ապահովվի:

Գծապատկեր 31-ում ներկայացված պարապմունքի դիտարկման տվյալները վկայում
են, որ Արագյուղի նախակրթարանում բոլոր չափանիշների համար գրանցվել են միջինից
բարձր ցուցանիշներ: Առավելագույն արտահայտվածություն ունեն Նպատակ և Հարցեր
չափանիշները

/100.00%/:

Չափանիշների

ընդհանուր

պատկերում

ամենացածր

արտահայտվածություն ունի Ժամանակ չափանիշը /0.00%/, քանի որ դաստիարակները
պարապմունքի պլանում հաշվի չեն առնում ժամանակի գործոնը: Մնացած չափանիշները
գտնվում են 78.27%-ից բարձր միջակայքում:

Գծապատկեր 31. Արագյուղի նախակրթարանում պարապմունքի դիտարկման տվյալների
վերլուծություն
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Գծապատկեր 32. Արագյուղի երեխաների թեստավորման տվյալների վերլուծություն
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Գծապատկեր
թեստավորման

ու

32–ում

Արագյուղ

վերաթեստավորման

համայնքի

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3)
թվերի ճանաչում /50.00%87.50%/, (10) ժամի ճանաչում /31.25%68.75%/, տրամաբանություն

և մտածողություն ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն
/43.75%78.13%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /56.25%90.63%/,
(8) տառաճանաչություն /0.00%31.25%/ ցուցանիշների մասով:
Արագյուղ համայնքի ստուգիչ խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքները
մեծ մասամբ գերազանցում են թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ բանավոր

խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /6.25%/, մանր
շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական հմտություններ /12.50%/ ցուցանիշների:
Առավելապես աճ է գրանցվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (9)
աջի և ձախի իմացություն /62.50%93.75%/, (10) ժամի ճանաչում /31.25%62.50%/,

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում
/34.38%56.25%/ և վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /59.38%87.50%/
ցուցանիշների մասով: Փոփոխության չի ենթարկվել
տարրական մաթեմատիկական
գիտելիքներ ենթաոլորտի (2) տարածական պատկերացումներ ցուցանիշը:
Նայելով

Գծապատկեր

32-ին՝

կարող

ենք

տեսնել,

որ

Արագյուղ

համայնքի

նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ ցուցանիշների
մասով, գերազանցում են ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի
ճանաչում /18.75%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ /3.13%/, (8)
տառաճանաչություն /12.50%/, մանր շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական

բացառությամբ

հմտություններ

/12.50%/

գերազանցելիությունը

ցուցանիշների:

ստուգիչ

խմբի

Թիրախային

արդյունքների

խմբի

արդյունքների

նկատմամբ

առավելապես

արտահայտված է հետևյալ ենթաոլորտների թվարկված ցուցանիշների մասով՝ տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ ենթաոլորտի (5) տարրական
/12.50%/, տրամաբանություն և մտածողություն

մաթեմատիկական

պատկերացում

ենթաոլորտի

(4)

օրինաչափությունների կազմում /15.63%/:
Համեմատելով թիրախային ու ստուգիչ խմբերի երեխաների վերաթեստավորման
արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ թիրախային խումբն ավելի բարձր արդյունք է ապահովել,
քան

ստուգիչ

խումբը՝

բացառությամբ

տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի (5) տարրական մաթեմատիկական պատկերացում ցուցանիշի, որի մասով
արդյունքները հավասար են: Մնացած այլ դեպքերում, առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2)
տարածական

պատկերացումներ

/18.75%/,

տրամաբանություն

և

մտածողություն
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ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն /15.63%/,

մանր

շարժողական ենթաոլորտի (13) զգայաշարժական հմտություններ /15.63%/:

Գծապատկեր

33:

Արագյուղի

երեխաների

տվյալների

համեմատությունը՝

ըստ

ենթաոլորտների
Արագյուղ

համայնքի

վերաթեստավորման

նախակրթարանի

արդյունքներին

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

33),

թեստավորման
տեսնում

ենք,

ու
որ

առավելապես աճ է դրսևորվել (2) տրամաբանություն և մտածողություն /46.88%70.31%/ և (4)

վաղ գրաճանաչություն /28.13%60.94%/ ենթաոլորտների մասով:
Արագյուղ

համայնքի

վերաթեստավորման

ստուգիչ

արդյունքներին

խմբի

նայելիս

երեխաների

(Գծապատկեր

33),

թեստավորման
տեսնում

ենք,

ու
որ

առավելապես աճ է գրանցվել (2) տրամաբանություն և մտածողություն /37.50%59.38%/ և (4)

վաղ գրաճանաչություն /35.94%56.25%/ ենթաոլորտների մասով: (3) բանավոր խոսքի
ընկալում /6.25%/ և (5) մանր շարժողական /5.47%/ ենթաոլորտների մասով թեստավորման
արդյունքները գերազանցում են վերաթեստավորման արդյունքներին:
Նայելով Գծապատկեր 33-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ թեստավորման մասով
նախակրթարան հաճախող երեխաների արդյունքները (1) տարրական մաթեմատիկական

գիտելիքներ /4.95%/,

(2) տրամաբանություն և մտածողություն /9.38%/ ենթաոլորտների

մասով գերազանցում են նախակրթարան չհաճախող երեխաների արդյունքների նույն
ենթաոլորտներին: (3) բանավոր խոսքի ընկալում /0.00%/ ենթաոլորտի մասով թիրախային և
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ստուգիչ խմբերի թեստավորման արդյունքները նույնն են եղել: (4) վաղ գրաճանաչություն
/7.81%/ և (5) մանր շարժողական /6.25%/

ենթաոլորտների մասով թիրախային խմբի

թեստավորման արդյունքները զիջում են ստուգիչ խմբի արդյունքներին:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /10.94%/,
(3) բանավոր խոսքի ընկալում /12.50%/:

5.3.4. Ընդհանրացված վերլուծություն
Կոտայքի մարզի, երեք նախակրթարաններն էլ, ընդհանուր առմամբ, բավականին
հաջող էին իրականացնում ծրագիրը: Երեքում էլ նկատվում էր ընդհանուր միկրոծրագրի
արդյունավետության աճ:
Կոտայքի
վերլուծությունը

մարզի
թույլ

է

նախակրթարաններում
տալիս

պարզել,

որ

իրականցված
բոլոր

պարապմունքների

ցուցանիշները

ունեն

բարձր

արտահայտվածություն /90.25%-ից բարձր/՝ բացառությամբ Ժամանակ չափանիշի /55.00%/:

Գծապատկեր 34. Կոտայքի մարզի նախակրթարանների պարապմունքի դիտարկման
չափանիշների ընդհանրացված վերլուծություն
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Գծապատկեր 35: Կոտայքի մարզի երեխաների տվյալների համեմատությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
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Կոտայքի

մարզի

նախակրթարանների

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 35–ում), տեսնում ենք, որ
առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10)
ժամի

ճանաչում

/27.23%68.29%/

ցուցանիշի,

տրամաբանություն և մտածողություն

ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների իմացություն /56.25%82.99 %/,

վաղ

գրաճանաչություն

ենթաոլորտի

(1)

տպագիր

տեքստ

/62.73%93.63%/

և

(8)

տառաճանաչություն /7.41%52.08%/ ցուցանիշների մասով:
Կոտայքի

մարզի

նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման

արդյունքները մեծ մասամբ գերազանցում են թեստավորման արդյունքներին: Առավելապես
աճ է գրանցվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի
ճանաչում /46.99%69.68%/, (9) աջի և ձախի իմացություն /68.06%93.29%/, (10) ժամի
ճանաչում /18.75%43.06%/ և վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ
/60.53%86.11%/ ցուցանիշների մասով: Փոփոխության չի ենթարկվել

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի

(2)

տարածական

տարրական

պատկերացումներ

ցուցանիշը:
Գծապատկեր 35-ին նայելով՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ցուցանիշների մասով, գերազանցում են
նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին՝ բացառությամբ

բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /0.93%/,
մանր շարժողական ենթաոլորտի (12) գրելու տարրական հմտություններ /2.31%/
ցուցանիշների: Հատկապես, տարբերությունը մեծ է հետևյալ ենթաոլորտների թվարկված
ցուցանիշների մասով՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի
ճանաչում /26.16%/, (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ /27.26%/, տրամաբանություն և

մտածողություն ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /32.99%/:
Համեմատելով Կոտայքի մարզի նախակրթարան հաճախող ու չհաճախող երեխաների
վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել, քան չհաճախողները: Առավելապես տարբերվում են
հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (2)
տարածական պատկերացումներ /32.18%/, (6) մաթեմատիկական պատկերացումներ /26.27%/
և (10) ժամի ճանաչում /25.23%/, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (4)
օրինաչափությունների

կազմում

/24.77%/,

վաղ

գրաճանաչություն

ենթաոլորտի

(8)

տառաճանաչություն /33.56%/:

116

Գծապատկեր 36. Կոտայքի թեստավորման տվյալների վերլուծությունը՝ ըստ ենթաոլորտների
Գծապատկեր 36-ից տեսնում ենք, որ Կոտայքի մարզում նախակրթարանի ծրագիրն
արդյունավետ ընթացք է ունենում: Ավելին, զգալիորեն նկատվել է դրական դինամիկա
ծրագրում ընդգրկված երեխաների զարգացման մակարդակում:
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6. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ` ԸՍՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
Սույն ենթաբաժինը կներայացնի քանակական հետազոտության առավել մանրամասն
վերլուծությունը`

ներկայացված

երեխաների

թեստավորման

և

պարապմունքների

դիտարկման հիմնական չափանիշներով:

6.1.

Պարապմունքի դիտարկման վերլուծություն` ըստ չափանիշների

Պարապմունքների քարտերի վերլուծությունը իրականացվել է ըստ քարտում
ներառված ութ չափանիշների: Նախ ներկայացնենք այդ չափանիշների ձևավորվածության
միջինացված ցուցանիշը բոլոր նախակրթարանների համար:
Գծապատկեր 37-ից երևում է, որ նախակրթարաններում առավելապես բարձր են

Հարցեր /94.44%/, Նպատակ /91.67%/ չափանիշները: Առավել ցածր արդյունքը նկատվում է
Ժամանակ չափանիշի դեպքում /51.67%/:

Գծապատկեր 37. Բոլոր չափանիշների ընդհանրական վերլուծություն
Առաջին չափանիշը նպատակն է: Պարապմունքի նպատակը վերլուծելիս հաշվի են
առնվել

նպատակի

կառուցվածքային

հստակությունը,

ձևակերպվածությունը,

համապատասխանությունը

համապատասխանությունը

չափորոշիչներին

պարզությունը,

դրված
և

երեխաների

դասի

նպատակին,
տարիքային

առանձնահատկություններին, ինչպես նաև պարապմունքի հստակ պլանավորումը և պլանկոնսպեկտի առկայությունը:
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Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը.

Գծապատկեր 38. Նպատակ չափանիշի վերլուծությունը ըստ բոլոր նախակրթարանների

Գծապատկեր

38-ից

արտահայտվածություն

երևում

ունի

է,

որ

Մարտունիում,

տվյալ

չափանիշը

Քասախում,

մաքսիմալ

Աբովյանում,

/100.00%/

Արագյուղում,

Ձորագյուղում, Գյումրու N23 ՀԴՆ-ում, Գյումրու ԱՊՆ-ում: Առավել ցածր ցուցանիշ է
գրանցվել Ճամբարակում /50.00%/:
Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով:

Գծապատկեր 39. Նպատակ չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
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Գծապատկերից երևում է, որ բոլոր երեք մարզերում տվյալ չափանիշի առկայությունը,
ընդհանուր առմամբ, բարձր արտահայտվածություն ունի. առավելագույն ցուցանիշը
գրանցվել է Կոտայքում /100.00%/, իսկ ամենացածրը՝ Գեղարքունիքում /88.33%/:
Դիտարկմանը ենթակա երկրորդ չափանիշը պարապմունքների ընթացքում կիրառված

մեթոդներն էին: Այս չափանիշի վերլուծության ժամանակ հաշվի են առնվել մեթոդների
համապատասխանությունը պարապմունքի նպատակին, բովանդակությանը, երեխաների
տարիքային առանձնահատկություններին, նրանց պատրաստվածության մակարդակին,
պարապմունքի ընթացքում տարբեր մոտեցումների համակցությունը, դիդակտիկ նյութի,
խաղային էլեմենտների ապահովումը և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը.

Գծապատկեր 40. Մեթոդներ չափանիշի վերլուծությունը ըստ նախակրթարանների
Տվյալ չափանիշի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն առավելապես է
արտահայտված Քասախի նախակրթարանում /100.00%/: Տվյալ չափանիշի մտահոգիչ
արտահայտվածություն է նկատվում Ձորագյուղի /28.57%/, նախակրթարանում, ինչը կարող է
խոսել այն մասին, որ նշված նախակրթարանում առկա են մեթոդաբանության հետ կապված
խնդիրներ:
Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով.
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Գծապատկեր 41. Մեթոդներ չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
Համաձայն գծապատկերի, մարզերից ոչ մեկում տվյալ չափանիշի առկայությունը
մաքսիմալ չէ: Առավելագույն ցուցանիշը արձանագրվել է Կոտայքում /92.86%/: Ամենացածր
ցուցանիշն արտահայտվել է Գեղարքունիքի մարզում /70.24%/:
Հաջորդ չափանիշը ուսումնական գործողություններն են, որոնց վերլուծության
ժամանակ ուշադրություն է դարձվել ուսումնական նյութի առավել խորքային ընկալման
համար

նախատեսված

գործողությունների

բազմազանությանը,

հերթափոխմանը,

տարաբնույթ վարժությունների, հանձնարարականների կատարմանը, առավել ամբողջական
յուրացման նպատակով տարբեր զգայարանների ակտիվացմանը և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը:

Գծապատկեր

42.

Ուսումնական գործողություններ չափանիշի վերլուծությունը ըստ

նախակրթարանների
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Գծապատկեր 42-ի օգնությամբ կարող ենք տեսնել, որ տվյալ չափանիշի մաքսիմալ
արտահայտվածություն է նկատվում Ճամբարակի, Քասախի, Աբովյանի, Գյումրու N23ՀԴ
նախակրթարաններում /100.00%/: Առավել մտահոգիչ է ուսումնական գործողությունների
դրսևորումները Գյումրու ԱՊ /56.25%/ և Ձորագյուղի /56.25%/ նախակրթարաններում:
Մնացած նախակրթարաններում վիճակը բավականին լավ է, ցուցանիշները գերազանցում են
81.25%-ը:

Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով.

Գծապատկեր 43. Ուսումնական գործողություններ

չափանիշի վերլուծությունը ըստ

մարզերի
Վերոնշյալ գծապատկերից երևում է, որ Ուսումնական գործողություններ չափանիշի
արտահայտվածությունը բոլոր չորս մարզում բավականին բարձր է /79.17%-ից բարձր/:
Առավել արտահայտված է Կոտայքի /95.83%/ մարզում:
Պարապմունքների դիտման քարտի հաջորդ չափանիշը հարցերն են: Տվյալ չափանիշը
գնահատելիս հաշվի են առնվել հարցերի ձևակերպման առանձնահատկությունները
/հստակություն,

պարզություն,

համապատասխանությունը

նյութին

երեխաների

համապատասխանություն

տարիքին,

տրամաբանական

և

այլ/,

կառուցվածքը,

վերլուծելու, արտահայտվելու, մտածական կարողությունները խթանելուն ուղղվածությունը
և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը.
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Գծապատկեր 44. Հարցեր չափանիշի վերլուծությունը ըստ նախակրթարանների
Ինչպես

կարող

ենք

նկատել

բերված

գծապատկերից,

տվյալ

չափանիշի

արտահայտվածությունը բավականին բարձր է: Առավելագույն ցուցանիշը /100.00%/ առկա է
Ճամբարակի, Մեծ Մանթաշի, Քասախի, Աբովյանի, Արագյուղի, Գյումրի (N23 ՀԴՆ)
նախակրթարաններում, այսինքն՝ նախակրթարանների ընդհանուր թվի կեսից ավելիի մոտ:
Եվս երկու նախակրթարանում /Մարտունի, Գյումրու ԱՊՆ/ այս ցուցանիշը գերազանցում է
84.38%, ինչը ևս լավ արդյունք է և վկայում է տվյալ ցուցանիշի լավ ձևավորվածության մասին:
Ձորագյուղի նախակրթարանում տվյալ ցուցանիշը ամենացածր արտահայտվածությունն
ունի /71.88%/:
Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով՝

Գծապատկեր 45. Հարցեր չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
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Վերլուծելով Հարցեր չափանիշի ձևավորվածությունը ըստ մարզերի՝ կարող ենք
փաստել, որ բոլոր մարզերում այն ունի արտահայտվածության բարձր մակարդակ,
մաքսիմալ դրսևորված է Կոտայքի մարզում /100.00%/:
Հաջորդ չափանիշը, որն առանձնացվել է պարապմունքների դիտարկման ընթացքում,

ժամանակն է: Տվյալ չափանիշի վերլուծության ժամանակ հաշվի են առնվել պարապմունքի
ժամանակային սահմանների պահպանումը, յուրաքանչյուր առաջադրանքի, վարժության
համար նախատեսված ժամանակային հստակ պլանավորումը և պահպանումը, ժամանակի
որակյալ օգտագործումը պարապմունքի յուրաքանչյուր փուլի համար և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը.

Գծապատկեր 46. Ժամանակ չափանիշի վերլուծությունը ըստ նախակրթարանների
Վերլուծելով Գծապատկեր 46-ը կարող ենք նկատել, որ այս չափանիշը ոչ մի
նախակրթարանում մաքսիմալ արտահայտվածություն չունի, սակայն, նկատելի է, որ
Աբովյանի նախակրթարանում այն կազմում է 90.00%: Մտահոգիչ է տվյալ ցուցանիշի
ներկայացվածությունը Արագյուղում, որտեղ դրա արտահայտվածությունը կազմում է 0.00%:
Չափանիշների ընդհանուր գծապատկերի մեջ տվյալ չափանիշը առանձնանում է իր
ցածր արտահայտվածությամբ:
Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով.
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Գծապատկեր 47. Ժամանակ չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
Գծապատկեր 47-ից կարող ենք տեսնել, որ սույն չափանիշը իր մաքսիմալ դրսևորումն
ունի Շիրակի /55.00%/ և Կոտայքի մարզերում /55.00%/: Ամենացածր

դրսևորումը

Գեղարքունիքում /38.33%/ է:
Հաջորդ չափանիշը զարգացնող միջավայրն է: Զարգացնող միջավայրը ապահովում է
երեխայի

բազմակողմանի

և

ներդաշնակ

զարգացումը,

դրդում

է

երեխային

գործողությունների, նպաստում է երեխայի ինքնուրույնության և ստեղծարարության
զարգացմանը, երեխայի սուբյեկտային դիրքի զարգացմանը: Տվյալ չափանիշի վերլուծության
ժամանակ հաշվի են առնվել դիդակտիկ, զննական, բնական պարագաների և նյութերի
առկայությունը, դրանց համապատասխանությունը դասի բովանդակությանը, երեխաների
տարիքային

առանձնահատկություններին,

հետազոտելու,

ինքնուրույն

վերլուծելու

հնարավորությունների ընձեռնմանը և այլն:
Նշված

չափանիշը

ամենածավալունն

է

իր

բնութագրիչներով

և

առաջնային

նախապայմանն է երեխայի զարգացման և ուսուցանման համար:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը:
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Գծապատկեր

48.

Զարգացնող

միջավայր

չափանիշի

վերլուծությունը

ըստ

նախակրթարանների
Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 48-ում բերված արդյունքներից, տվյալ չափանիշի
մաքսիմալ /100.00%/ արտահայտվածություն է նկատվում Ճամբարակում ու Քասախում: Լավ
ցուցանիշ կարելի է համարել այս չափանիշի համար նաև Մեծ Մանթաշի /90.63%/, Աբովյանի
/93.75%/, Գյումրու N23 ՀԴ-ի /93.75%/ նախակրթարանների ցուցանիշները: Մարտունու,
Արագյուղի ու Գյումրու ԱՊ նախակրթարանների ցուցանիշները 78.13%-ից բարձր են:
Մտահոգիչ է Ձորագյուղի նախակրթարանի ցուցանիշը, որտեղ Զարգացնող միջավայր
չափանիշի արտահայտվածությունը ընդամենը 56.25% է:
Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով.

Գծապատկեր 49. Զարգացնող միջավայր չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
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Բերված գծապատկերից երևում է, որ տվյալ չափանիշը բոլոր մարզերում բավականին
լավ արտահայտվածություն ունի /79.17% -ից բարձր/: Բարձր արտահայտվածություն ունի
Կոտայքում /93.75%/:
Պարապմունքների

դիտարկման

քարտի

հաջորդ

չափանիշը

երեխաների

ակտիվությունը և համագործակցությունն է, որը ենթադրում է պարապմունքներին
երեխաների

ընդգրկվածության

վերլուծությունը,

համագործակցային

պայմանների

ստեղծումը, խաղասենյակում երեխայի ակտիվության վերլուծություն և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 9 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը.

Գծապատկեր

50.

Երեխաների

համագործակցություն,

ակտիվություն

չափանիշի

վերլուծությունը ըստ նախակրթարանների

Երեխաների ակտիվություն, համագործակցություն չափանիշը երեխայակենտրոն
ուսուցման կարևորագույն չափանիշներից մեկն է, որը հնարավություն է ընձեռնում
ուսուցումը

կազմակերպել

ամբողջական

անձը:

այնպես,

Վերլուծելով

որ
այս

ուսուցման
չափանիշի

ընթացքում

զարգանա

երեխայի

արտահայտվածությունը

բոլոր

նախակրթարաններում՝ կարող ենք նկատել, որ այն մաքսիմալ է արտահայտված Քասախի և
Աբովյանի նախակրթարաններում, բարձր են ցուցանիշները /89.29%-ից բարձր/ Ճամբարակ,
Մեծ Մանթաշ, Գյումրու N23ՀԴ նախակրթարաններում: Առավել ցածր ցուցանիշներ են
գրանցվել Մարտունու /75.00%/ և Ձորագյուղի /67.86%/ նախակրթարաններում:
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Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով.

Գծապատկեր

51.

Երեխաների

համագործակցություն,

ակտիվություն

չափանիշի

վերլուծությունը ըստ մարզերի
Գծապատկեր 51-ից երևում է, որ տվյալ չափանիշը առավելապես արտահայտված է
Կոտայքի մարզում /92.86%/:
Վերջին չափանիշը, որը ընդգրկված էր դիտարկման քարտի մեջ, դաստիարակի

հմտություններն են: Այս չափանիշը դիտարկելիս հաշվի են առնվում դաստիարակի շփման
հմտությունները, խոսքի գրագիտությունը, երեխայի անձի հանդեպ հարգալից, ընդունող,
հասկացող

մոտեցումները,

համագործակցությունը

օգնականի

հետ,

գենդերային

ասպեկտների հանդեպ նրբանկատությունը և այլն:
Վերլուծելով տվյալ չափանիշը 18 նախակրթարանների համար՝ ստացել ենք հետևյալ
գծապատկերը:
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Գծապատկեր

52.

Դաստիարակի հմտություններ չափանիշի վերլուծությունը ըստ

նախակրթարանների
Տվյալ չափանիշը համարվում է կարևորագույններից մեկը, քանի որ արտահայտում է
մանկավարժի թե՛ անձնային, թե՛ մասնագիտական հմտությունների զարգացվածությունը,
ինչը անմիջականորեն է ազդում երեխայի անձնային, իմացական, հուզական և այլ
ոլորտների զարգացման վրա: Տվյալ չափանիշի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
առավելագույնս այն ձևավորված է Քասախի նախակրթարանում: Չափանիշի բարձր
արտահայտվածություն է նաև նկատվում Մարտունու, Մեծ Մանթաշի, Աբովյանի, Գյումրի
N23

հիմն.դպ.-ի

նախակրթարաններում

/91.67%-ից

բարձր/:

Չափանիշի

արտահայտվածությունը ցածր է Ձորագյուղի նախակրթարանում /70.83%/, ինչը մտահոգիչ է:

Այժմ ներկայացնենք տվյալ չափանիշի առկայությունը մարզերի կտրվածքով:
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Գծապատկեր 53. Դաստիարակի հմտություններ չափանիշի վերլուծությունը ըստ մարզերի
Ինչպես երևում է վերը նշված գծապատկերից, տվյալ չափանիշը երեք մարզերում՝
Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, բարձր ձևավորվածություն ունի և ցուցանիշների
միջինացված տվյալները գերազանցում են 83.33%-ը:
Այժմ,

որպեսզի

առավել

ակնառու

տեսնենք

բոլոր

նախակրթարաններում

իրականացված պարապմունքների դիտարկման քարտերի տվյալների միջին ցուցանիշների
արտահայտվածությունը
արդյունավետությունը

և
ըստ

վերլուծենք
դիտարկված

պարապմունքների
չափանիշների,

իրականացման

վերլուծենք

ներքոնշյալ

գծապատկերը:

Գծապատկեր

54.

Պարապմունքի

դիտարկման

որդյունքների

վերլուծություն`

ըստ

նախակրթարանների
Բոլոր ցուցանիշների միջինացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ առավել
արդյունավետ պարապմունքներ են իրականցվել Գյումրու N23 ՀԴ-ի, Աբովյանի, Քասախի
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նախակրթարաններում /92.19%-ից բարձր/: Բարձր արդյունքներ են գրանցվել Մեծ Մանթաշի,
Մարտունու,

Ճամբարակի

նախակրթարաններում

/83.01%-ից

բարձր/:

Ընդհանուր

գծապատկերի մեջ ցածր արդյունավետություն է նկատվում Ձորագյուղի նախակրթարանում
/59.58%/:
Ինչ վերաբերում է մարզային տվյալներին (Գծապատկեր 55), ապա ընդհանրացված
տեսքով, կարելի է փաստել, որ ըստ բոլոր ցուցանիշների միջինացված տվյալների՝ Կոտայքի
մարզի

նախակրթարանների

ամենաբարձրն

է

և

պարապմունքների

կազմում

է

90.25%:

ընդհանուր

Ամենացածրը

արդյունավետությունը
Գեղարքունիքի

մարզի

նախակրթարանների պարապմունքների ընդհանուր արդյունավետությունն է՝ 74.81%:

Գծապատկեր 55. Պարապմունքների դիտարկման ընդհանուր բնութագիր` ըստ մարզերի

6.2.

Երեխաների թեստավորման վերլուծություն` ըստ ենթաոլորտների

Այժմ

կներկայացնենք

երեխաների

զարգացման

առանձին

ենթաոլորտների

դինամիկայի և տարբերությունների համեմատությունը՝ ըստ առանձին մարզերի:
Բոլոր

նախակրթարանի

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման

արդյունքներին նայելիս (Գծապատկեր 56–ում), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է
դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի ճանաչում
/54.76%85.55%/, (10) ժամի ճանաչում /31.88%71.81%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի
(8) տառաճանաչություն /6.76%43.60%/ ցուցանիշների մասով:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման
արդյունքներին

նայելիս

տեսնում

ենք,

որ

առավելապես

աճել

են

տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (9) աջի և ձախի իմացություն /70.22%88.55%/,
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տրամաբանություն

և

մտածողություն

ենթաոլորտի

(11)

նմանությունների

և

տարբերությունների իմացություն /41.62%58.56%/, ցուցանիշները: Բացասական միտում է
եղել բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում /7.99%/
ցուցանիշի մասով:
Նայելով Գծապատկեր 56-ին՝ կարող ենք տեսնել, որ նախակրթարան հաճախող
երեխաների թեստավորման արդյունքները առավելապես գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին; Առավելապես աճ է գրացվել

տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի տարրական մաթեմատիկական
գիտելիքներ ենթաոլորտի (4) օրինաչափությունների կազմում /25.34%/, (11) նմանությունների
և տարբերությունների իմացություն /19.93%/ ցուցանիշների մասով:
Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել տարվա վերջում, քան չհաճախողները: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի
(4) օրինաչափությունների կազմում /44.74%/, վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի (8)
տառաճանաչություն /35.93%/ ցուցանիշների մասով:

132

Գծապատկեր 56. Թեստավորման ընդհանրացված տվյալներ` ըստ ցուցանիշների
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Գծապատկեր 57. Թեստավորման ընդհանրացված տվյալներ` ըստ ենթաոլորտների
Գծապատկեր

57-ում

ներկայացված

են

բոլոր

երեխաների

թեստավորման

միջինացված տվյալները ըստ ենթաոլորտների: Կարող ենք նկատել, որ երեխաների
թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքների մեջ առավելապես աճ է դրսևորվել (1)

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ /53.02%76.95%/ և (4) վաղ գրաճանաչություն
/34.51%64.49%/ ենթաոլորտների մասով:
Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքներին
նայելիս (Գծապատկեր 57), տեսնում ենք, որ առավելապես աճ է գրանցվել (4) վաղ

գրաճանաչություն /26.18%37.72%/ ենթաոլորտի մասով: (3) բանավոր խոսքի ընկալում
/7.99%/ և (5) մանր շարժողական /3.60%/ ենթաոլորտների մասով թեստավորման
արդյունքները գերազանցում են վերաթեստավորման արդյունքներին:
Գծապատկեր 57-ում երևում է, որ թեստավորման մասով թիրախային խմբի
երեխաների արդյունքները՝ բոլոր ենթաոլորտների մասով, գերազանցում են ստուգիչ խմբի
երեխաների արդյունքներին: Առավելապես գերազանցում են (2) տրամաբանություն և

մտածողություն /22.64%/ և (3) բանավոր խոսքի ընկալում /10.47%/ ենթաոլորտները:
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Համեմատելով

նախակրթարան

հաճախող

ու

չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքները՝ տեսնում ենք, որ նախակրթարան հաճախող երեխաներն
ավելի բարձր արդյունք են ապահովել ստուգիչ խմբի երեխաներից: Առավելապես
տարբերվում են հետևյալ ենթաոլորտները՝ (2) տրամաբանություն և մտածողություն /34.10%/,
(4) վաղ գրաճանաչություն /26.78%/:
Վերլուծությունից

տեսնում

մաթեմատիկական գիտելիքներ

ենք

(Գծապատկեր

ենթաոլորտի մասով

58),

որ

թիրախային

(1)

տարրական

խմբի

երեխաների

վերաթեստավորման արդյունքը առավելապես գերազանցում է թեստավորման արդյունքին
Շիրակի

մարզում

առավելապես

/47.56%75.90%/:

գերազանցում

/41.62%59.32%/

և

զիջում

է

Ստուգիչ

խմբի

թեստավորման

է

Գեղարքունիքի

վերաթեստավորման

արդյունքին
մարզում

արդյունքը

Կոտայքի

/2.55%/:

(1)

մարզում

տարրական

մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի թեստավորման
արդյունքը առավելապես է գերազանցում ստուգիչ խմբի նույն արդյունքին Կոտայքի մարզում
/18.57%/, իսկ նույն ենթաոլորտի վերաթեստավորման արդյունքի մասով՝ Գեղարքունիքի
մարզը /29.24%/:
Գծապատկեր 58-ից տեսնում ենք, որ (2) տրամաբանություն և մտածողություն

ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքն
առավելապես

գերազանցում

/57.71%80.73%/,
առավելապես

իսկ

է

ստուգիչ

գերազանցում

/39.58%60.53%/:

թեստավորման
խմբի

է

Թիրախային

արդյունքին

երեխաների

թեստավորման
խմբի

Գեղարքունիքի

վերաթեստավորման
արդյունքին

թեստավորման

Կոտայքի

արդյունքն

մարզում
արդյունքն
մարզում

առավելապես

է

գերազանցում ստուգիչ խմբի թեստավորման արդյունքին Շիրակի մարզում /24.54%/, իսկ
նույն ենթաոլորտի վերաթեստավորման արդյունքի մասով՝ Գեղարքունիքի մարզը /41.67%/:
Նայելով

Գծապատկեր

58-ին կտեսնենք,

որ (3)

բանավոր խոսքի ընկալում

ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքը
առավելապես

գերազանցում

/91.01%100.00%/:

Ստուգիչ

է
խմբի

թեստավորման

արդյունքին

վերաթեստավորման

Շիրակի

արդյունքը

մարզում

առավելապես

գերազանցում է թեստավորման արդյունքին Շիրակի մարզում /68.25%75.40%/, բայց զիջում
է

Գեղարքունիքի

ենթաոլորտի

մարզում

մասով

գրանցված

թիրախային

թեստավորման

խմբի

արդյունքին

թեստավորման

արդյունքը

/34.58%/:

Նույն

առավելապես

գերազանցում է ստուգիչ խմբի նույն արդյունքին Շիրակի մարզում /22.75%/, զիջում է՝
Կոտայքի մարզում /0.93%/: (3) բանավոր խոսքի ընկալում ենթաոլորտի մասով թիրախային
խմբի վերաթեստավորման արդյունքը առավելապես գերազանցում է ստուգիչ խմբի
վերաթեստավորման արդյունքին Գեղարքունիքի մարզում /50.42%/:
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Գծապատկեր 58. Մարզային վերլուծություն՝ ըստ ենթաոլորտների
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(4) վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի մասով (Գծապատկեր 58) և՛ թիրախային խմբի, և՛
ստուգիչ

խմբի

դեպքում

վերաթեստավորման

արդյունքը

առավելապես

գերազանցում

է

թեստավորման արդյունքին Կոտայքի մարզում (թիրախային խումբ՝ 35.07%72.86%, ստուգիչ
խումբ՝ 33.74%52.31%): Նույն ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի թեստավորման արդյունքը
առավելապես է գերազանցում ստուգիչ խմբի նույն արդյունքին Գեղարքունիքի մարզում /12.81%/:
(4) վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի վերաթեստավորման արդյունքը
առավելապես գերազանցում է ստուգիչ խմբի արդյունքին Գեղարքունիքի մարզում /34.58%/:
Գծապատկեր 58-ից տեսնում ենք, որ (5) մանր շարժողական ենթաոլորտի մասով
թիրախային խմբի երեխաների վերաթեստավորման արդյունքը առավելապես գերազանցում է
թեստավորման

արդյունքին

Շիրակի

մարզում

/54.00%61.74%/:

Ստուգիչ

խմբի

վերաթեստավորման արդյունքը գերազանցում է թեստավորման արդյունքին միայն Կոտայքի
մարզում /39.24%46.44%/ և առավելապես զիջում է նույն արդյունքին Գեղարքունիքի մարզում
/10.78%/: (5) մանր շարժողական ենթաոլորտի մասով թիրախային խմբի թեստավորման արդյունքը
առավելապես գերազանցում է ստուգիչ խմբի նույն արդյունքին Կոտայքի մարզում /9.72%/, իսկ
նույն ենթաոլորտի վերաթեստավորման արդյունքի մասով թիրախային խմբի թեստավորման
արդյունքը առավելապես գերազանցում է ստուգիչ խմբի արդյունքին Գեղարքունիքի մարզում
/25.83%/:

Գծապատկեր 59. Շահառու երեխաների դինամիկայի տոկասային ցուցանիշներ
Գծապատկեր 59-ից տեսնում ենք, որ Կոտայքի մարզի արդյունքները գերազանցում են մյուս երկու մարզերի
արդյունքներին:
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Գծապատկեր 60. Շահառու երեխաների դինամիկայի տոկասային ցուցանիշներ
Գծապատկեր 60-ում ներկայացված են զարգացաման բոլոր ենթաոլորտների ցուցանիշների
միջինացված տվյալների տարբերությունը ծրագրում ընդգրկված երեխաների առաջին և երկրորդ
թեստավորման և ծրագրում ընդգրկված և չըդգրկված երեխաների տվյալների միջև: Տեսնում ենք, որ
թիրախային խմբի վերաթեստավորման արդյունքը առավելապես գերազանցում է թեստավորման
արդյունքին Շիրակի մարզում /19.37%/: Ստուգիչ խմբի վերաթեստավորման ու թեստավորման
դինամիկային նայելիս տեսնում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում /8.33%/ նվազում է արձանագրվել:
Թիրախային խմբի արդյունքը թեստավորման մասով առավելապես գերազանցում է ստուգիչ խմբի
արդյունքին Շիրակի մարզի դեպքում /14.21%/, վերաթեստավորման մասով՝ Գեղարքունիքում
/36.35%/:
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6.3.

Նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների ընտանիքների սոցիալ-ժողովրդագրական
բնութագրի նկարագրություն և երեխաների զարգացման դինամիկայի վրա սեռային հատկանիշների
ազդեցության նկարագրություն

Գծապատկեր 61-ից երևում է, որ Կոտայքի մարզի երեք համայնքներում, անկախ երեխաների ընտանիքների սոցիալ
տնտեսական վիճակից,

թե տարվա սկզբում և թե տարվա վերջում նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների

հարցման ժամանակ ամենաշատ ճիշտ պատասխանները (մեկ երեխայի հաշվով) գրանցվել է Արագյուղում:

Այնուամենայնիվ,

նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների շրջանում տարվա սկզբին և վերջին կատարված հարցումների արդյունքում
նրանց ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի և նրանց զարգացվածության մակարդակի միջև որևէ կորրելացիա չի նկատվել
ինչպես Քասախում և Աբովյանում, այնպես էլ Արագյուղում, որը թեև մյուս համայնքների համեմատ ավելի բարձր զարգացվածության
մակարդակ էր գրանցել (մեկ երեխայի հաշվով): Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ նախակրթարանում ընդգրկված երեխաների
համար առավել մեծ ազդեցություն է ունեցել ոչ թե ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, այլ համայնքային գործոնը, ընդ որում՝
նախակրթարանի գործոնը, ընտանիքների անդամների զբաղվածության կարգավիճակը՝ երեխայի հետ զբաղվելու համար ազատ
ժամանակ ունենալու տեսանկյունից, և շատ այլ հնարավոր գործոններ: Որակական վերլուծության տվյալներով սոցիալ-տնտեսական
վիճակը ազդում է երեխաների տրամադրության վրա: Անապահով ընտանիքի երեխաներն ավելի պարփակված են լինում և քիչ շփվող:
Գծապատկեր 62-ը ցույց է տալիս Կոտայքի մարզի նախակրթարան հաճախող և չհաճախող երեխաների սեռային բնութագիրը՝
ըստ երեխաների առաջադիմության: Տարվա սկզբում նախակրթարան հաճախող տղաների զարգացվածությունը՝ ըստ մեկ երեխայի
հաշվով տրված միջին ճիշտ պատասխանների, ավելի բարձր է եղել քան նախակրթարան հաճախող աղջիկներինը: Սակայն տարվա
վերջում պատկերը փոխվել է՝ բացառությամբ Արագյուղի, որտեղ տղաների միջին ցուցանիշը գերազանցել է աղջիկների ցուցանիշին:
Նախակրթարան չհաճախող երեխաների դեպքում տղաների և աղջիկների ցուցանիշների միջև տարբերությունն անկանոն է եղել
տարբեր համայնքներում, սակայն բոլորում էլ պատկերը փոխվել է տարվա վերջում՝ բացառությամբ Աբովյանի, որտեղ աղջիկների
գիտելիքների առավելությունը տղաների հանդեպ պահպանվել է նաև տարվա վերջու: Քանի որ տղաների և աղջիկների ցուցանիշները
անկանոն են տարբերվում իրարից տարվա սկզբում և տարվա վերջում, ինչպես նաև տարբեր համայնքներում, ապա սեռային գործոնով
պայմանավորված գիտելիքների առավելուլություն չի նկատվում:
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Գծապատկեր

61.

Կոտայքի

մարզի

նախակրթարանում

ընդգրկված

և

չընդգրկված

երեխաների

ընտանիքների

սոցիալ-

ժողովրդագրական վիճակի բնութագիրը՝ ըստ երեխաների առաջադիմության
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Գծապատկեր 62. Կոտայքի մարզի նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների սեռային բնութագիրը՝ ըստ երեխաների
առաջադիմության
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Եթե Կոտայքի մարզի նախակրթարաններում ընդգրկված և չնդգրկված երեխաների
շրջանում առաջատար դիրքը՝ ըստ երեխաների զարգացվածության մակարդակի, և տարվա
սկզբում և տարվա վերջում զբաղեցնում էր Արագյուղը՝ անկախ երեխաների ընտանիքների սոցիալտնտեսական վիճակից, ապա Գեղարքունիքի մարզում նման հստակ պատկեր չի նկատվում:
Գծապատկեր 63-ից երևում է, որ տարվա սկզբում թիրախային և ստուգիչ խմբերի համար
Մարտունի և Ձորագյուղ համայնքերի համեմատ Ճամբարակի երեխաներն ավելի զարգացած են
եղել՝ անկախ նրանց ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի: Իսկ տարվա վերջում որևէ
համայնքի հստակ առավելություն չի նկատվել: Ավելին, մեկ երեխայի հաշվով տրված միջին ճիշտ
պատասխանների թիվը տարբեր համայնքների և երեխաների ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական
վիճակի տարբեր կատեգորիաների համար բավական տարբեր է եղել: Դա նշանակում է, որ
երեխաների

զարգացվածության

վրա

նրանց

ընտանիքների

սոցիալ-տնտեսական

վիճակի

ազդեցության հստակ պատկեր չի նկատվում, ուստի ազդեցության վերաբերյալ մեկնաբանություն
անել չենք կարող:
Գծապատկեր 64-ը ցույց է տալիս Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարան հաճախող և
չհաճախող երեխաների սեռային բնութագիրը՝ ըստ երեխաների առաջադիմության: Ինչպես
Կոտայքում, այնպես էլ Գեղարքունիքում տղաների և աղջիկների ցուցանիշները անկանոն են
տարբերվում իրարից տարվա սկզբում և տարվա վերջում, ինչպես նաև տարբեր համայնքներում:
Սա նորից վկայում է այն մասին, որ

սեռային գործոնով պայմանավորված գիտելիքների

առավելուլություն չկա:
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Գծապատկեր 63. Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների ընտանիքների սոցիալժողովրդագրական վիճակի բնութագիրը՝ ըստ երեխաների առաջադիմության
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Գծապատկեր 64. Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների սեռային բնութագիրը՝ ըստ
երեխաների առաջադիմության
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Կոտայքի մարզի համեմատ Գեղարքունիքի մարզի նախակրթարան հաճախող և չհաճախող
երեխաների միայն տարվա սկզբի ցուցանիշներն էին առավելապես արտահայտված մեկ համայնքի
համար՝ անկախ երեխաների ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակից: Գծապատկեր 65-ից
երևում է, որ Շիրակի մարզում որևէ համայնքի հստակ առավելություն չի նկատվել և մեկ երեխայի
հաշվով տրված միջին ճիշտ պատասխանների թիվը տարբեր համայնքների և երեխաների
ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի տարբեր կատեգորիաների համար բավական տարբեր
է եղել: Դա նշանակում է, որ Շիրակի մարզի համար ևս երեխաների զարգացվածության վրա նրանց
ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի ազդեցության հստակ պատկեր չի նկատվում, ուստի
ազդեցության վերաբերյալ մեկնաբանություն անել չենք կարող:
Գծապատկեր 66-ը ցույց է տալիս Շիրակի մարզի նախակրթարան հաճախող և չհաճախող
երեխաների սեռային բնութագիրը՝ ըստ երեխաների առաջադիմության: Տղաների և աղջիկների
ցուցանիշների միջև նույն անկանոն պատկերը նկատվել է նաև Շիրակում, ուստի սեռային
գործոնով պայմանավորված գիտելիքների առավելուլություն չկա:

145

Գծապատկեր 65. Շիրակի մարզի նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների ընտանիքների սոցիալ-ժողովրդագրական
վիճակի բնութագիրը՝ ըստ երեխաների առաջադիմության
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Գծապատկեր 66. Շիրակի մարզի նախակրթարանում ընդգրկված և չընդգրկված երեխաների սեռային բնութագիրը՝ ըստ երեխաների
առաջադիմության
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7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն բաժնում ներկայացված են`


որակական ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփումը,



քանակական ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփումը,
o երեխաների գնահատման ամփոփում,
o պարապմունքների դիտարկման ամփոփում:



եզրակացությունները,



առկա խնդիրների լուծման ուղիները:

Ընդհանուր առմամբ՝ միկրոծրագրի ղեկավարները, դաստիարակներն ու ծնողները նշում են,
որ միկրոծրագիրն ունի դրական ազդեցություն երեխաների զարգացման դինամիկայի վրա: Թե′
տարեսկզբին

և

թե′

տարեվերջին,

Կոտայք,

Գեղարքունիք

և

Շիրակ

մարզերից

առաջատարըԿոտայքն է եղել:

7.1.

Որակական վերլուծության ամփոփում

Այսպիսով, տարեսկզբի և տարեվերջի մարզային այցերից ստացված տեղեկատվության
ամբողջական արդյունքների ընդհանրացումը թույլ է տալիս խոսել հետևյալ դրսևորումների
մասին.


Համայնքի՝ մարզկենտրոնից ունեցած հեռավորությունը որևէ կերպ չի ազդել
նախակրթարանի գործունեության վրա:



Նախակրթարանի վրա ազդող գործոն կարող է հանդիսանալ քաղաքային կամ
գյուղական

համայնք

լինելու

փաստը,

ինչպես

ֆիզիկական

միջավայրի

կազմակերպման, այնպես էլ նախակրթարանից սպասումների մակարդակներում:


Ե՛վ քաղաքային, և՛ գյուղական համայնքներում առկա է եղել գործազրկության բարձր
մակարդակ, և հիմնական եկամտի աղբյուր է հանդիսացել արտագնա աշխատանքը,
որի հետևանքով էլ ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները ընկել են կնոջ
պատասխանատվության ներքո: Ըստ այդմ՝ նրա մշտապես լարված վիճակը ազդել է
երեխաների

հետ

հարաբերությունների

վրա:

Գյուղական

համայնքներում

զբաղվածության հիմնական ոլորտները անասնապահությունը և հողագործությունն են
եղել, որոնցում մեծ մասամբ ընդգրկված են եղել կանայք: Միաժամանակ անհրաժեշտ
է նկատել, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը չի հանդիսացել հիմնական եկամտի
աղբյուր, այլ գոյատևման առաջնային միջոց է եղել:


Երեխաների՝ նախակրթարանում ընդգրկելու մեծ պահանջարկ է եղել, սակայն,
խմբերի հագեցած լինելու պատճառով, այդ երեխաները նախակրթարան չեն
ընդունվել:
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Ծնողները կարևորել են նախակրթարանի դերն ու նշանակությունը, քանի որ երեխան
սովորել

է

հասարակայնորեն

ընդունված

մոդելները

և

վարքային

նորմերը,

նախապատրաստվել է դպրոցին: Ծնողների առօրյա գերծանրաբեռնվածությունը թույլ
չի

տվել

ներգրավվել

նախակրթարանի

առօրյայի

կազմակերպմանը,

ավելին`

պահանջված է եղել երկարօրյա ռեժիմը:


Կարելի է ասել, որ ոչ այնքան համայնքի բնակչության թվաքանակն է հանդիսացել
նախակրթարանի արդյունավետ գործառնությունը պայմանավորող գործոն, որքան
նախակրթարանում

երեխաների

թվաքանակը:

Տարեվերջյան

այցի

ժամանակ

գրանցվել է երեխաների ներգրավվածության աճ: Մի կողմից իրավիճակը ծրագրի
շարունակականությունը վտանգելու տեսանկյունից անհանգստացնող չէ, բայց մյուս
կողմից՝ նման բարձր ընդգրկվածությունը ստեղծում է լրացուցիչ խնդիրներ:
Նախակրթարանի ֆինանսական դժվարությունների առկա պայմաններում, երբ
ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում առնվազն երկու դաստիարակ և/կամ
դաստիարակի օգնական

ունենալու համար, դաստիարակը հնարավորություն չի

ունենում ավելի շատ ուշադրություն դարձնել երեխայի անհատական զարգացմանը:


Քանի

որ

նախակրթարանի

համայնքի բյուջեից,
կապերից

և

այլն,

զարգացման

հնարավորությունները

կախված

են

համայնքապետի ակտիվությունից, տնօրենի սոցիալական
ապա

նախակրթարանի

ֆինանսական

կայունությունը

անմիջականորեն ազդում է երեխաների զարգացման վրա: Մի փոքր անկայուն վիճակ
է ստեղծվում այն մասով, որ դեռ հայտնի չեն նախակրթարանի գործունեության
երկրորդ

տարվա

նախակրթարանների

համար

ֆինանսավորման

չափը,

դեպքում

համայնքապետարանը

աղբյուրը:

մեծ

Բոլոր

աջակցություն

է

ցուցաբերել: Սակայն, քանի որ ֆինանսավորումը մեկ տարվա կտրվածքով է լինում,
ուստի

պլանավորումը

արդյունավետ

չի

կատարվում:

Ֆինանսական

դժվարությունները ազդում են անհրաժեշտ պարագաների թարմացման, ուտելու և
քնելու

հնարավորությունների

պահպանման

վրա:

Բացի

(տաք

այդ,

սնունդ,

մատուցվող

մահճակալներ)

ստեղծման-

ծառայությունների

որակը

նաև

դաստիարակի ցածր աշխատավարձի, ըստ այդմ՝ շահադրդման պակասի պատճառով
է տուժում: Նախակրթարաններ են եղել, որ դաստիարակի օգնականի հաստիք չեն
ունեցել, սակայն, իրականում նախակրթարանի դաստիարակին խիստ անհրաժեշտ է
եղել օգնականը, քանի որ 25-30 երեխայի համար պարպմունք անցկացնելը, սնունդի
կազմակերպումը, անվտանգության ու հիգիենայի հարցերը լուծելը իրատեսական չեն.
դրանցից մեկի անխափան կատարումից տուժել են մյուսները:


Նախակրթարանի ստեղծման հիմքը մեծապես ազդել է ծրագրի արդյունավետ
իրագործման վրա: Նախակրթարանի՝ մանկապարտեզի հիմքի վրա ստեղծված լինելը,
առավելապես ապահովել է երեխաների ազատ և անկաշկանդ զարգացումը՝
տրամադրող

ֆիզիկական

միջավայրի

ազդեցությամբ:

Ընդհանուր

առմամբ՝

մանկապարտեզներում ավելի դյուրին է կազմակերպել սննդի, քնելու, սենյակների
բազմազանության

ապահովման

հարցերը,

քան

դպրոցներում

(սննդի

մասով՝

149

բացառությամբ այն դպրոցների, որտեղ ՄԱԿ-ի պարենային ծրագիրն է աշխատել):
Իսկ այն նախակրթարաններում, որոնք ստեղծված են դպրոցների հիմքի վրա, ավելի
հեշտ է տեղի ունենում երեխայի ինտեգրումը դպրոցին, քանի որ նա արդեն ծանոթ է
լինում կարգուկանոնին, անցուդարձին, մասնակցում են տարրական դասարանցիների
միջոցառումներին և այլն:


Նախակրթարանի աշխատանքային օպտիմալ ժամաքանակը, թե՛ ծնողների, թե՛
նախակրթարանի անձնակազմի կարծիքով, երկարօրյա ռեժիմն է (09.00-17.00), ինչը
կնպաստի կրթության անընդհատությանը:



Ընդհանուր առմամբ՝ նախակրթարանի անձնակազմը ընդգրկուն պատկերացում է
ունեցել ծրագրի մասին, բայց միշտ չէ, որ կարողացել է լիարժեք կերպով
իրականացնել: Դատիարակների հետ խորին հարցազրույցները ցույց են տվել, որ
նախակրթարաններում հիմնականում երեխայակենտրոն մոտեցումն է գերիշխել:
Դաստիարակները հիմնականում կենտրոնացել են իմացական, լեզվական ոլորտների
վրա, ինչի հետևանքով տուժել են երեխայի զարգացման մնացյալ ոլորտները,
մասնավորապես՝ հուզական ոլորտը ոչ միայն չի արժևորվել, այլև՝ չի ընկալվել որպես
առաջնահերթություն:



Քանի որ բոլոր նախակրթարանները նորաբաց են եղել, ուսումնական ծրագիրը
նորություն է եղել բոլորի համար, դաստիարակները լիարժեք չեն պատկերացրել
երեխայակենտրոն

և

ինտեգրված

ուսուցման

սկզբունքներն

ու

մեթոդները,

իրավիճակային կիրառման ձևերը, ինչը կարելի է կապել փորձի պակասի հետ՝
անկախ ոմանց մանկավարժական նախորդ փորձի առկայությունից: Ընդհանուր
պատկերի մեջ առանձնացել են Գյումրու N23 ՀԴ-ի, Քասախի, Աբովյանի, Մարտունու,
Ճամբարակի

նախակրթարաններում

աշխատող

դաստիարակները,

ովքեր

պարապմունքների անցկացման գործընթացին ստեղծագործաբար են մոտեցել`
փորձելով երեխաներին նորովի ու հետաքրքիր մատուցել թեմաները:


Նախակրթարանները համայնքի կողմից ընկալվել են որպես նախադպրոցական
հաստատություններ, որտեղ երեխաները կարող են նախապատրաստվել դպրոցին,
կրթվել, շփվել, ապահով լինել, սնվել, օգտագործել զբաղմունքի և զարգացմանը
նպաստող պարագաներ:
Ուսումնական տարվա սկզբի և վերջի արձանագրված փոփոխությունները.



Ֆիզիկական միջավայրում տեղի ունեցած փոփոխությունների առումով կարելի է
ասել, որ տարեվերջին ավելացել են որոշակի կենտրոններ, հարստացվել են
կենտրոնները անհրաժեշտ պարագաներով, ավելացել են ձեռակերտ պարագաներ:



Դաստիարակները լավ են յուրացրել դասավանդման նոր մոտեցումները, սակայն,
որոշ դեպքերում, չեն կարողացել դուրս գալ ավանդույթի շրջանակներից ու դեռևս
հավատարիմ են այն գաղափարին, որ երեխային միշտ պետք է հսկել, չտալ
ազատություն

ու

ինքնուրույնություն:

Ընդհանուր

առմամբ՝

դաստիարակները

կարևորել են վերապատրաստումների դերն ու հայտնել իրենց գոհունակությունը,
բայց նաև նշել են, որ նյութը խիստ հագեցած է եղել ու գործնական մասի պակաս է
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զգացվել, օրինակ՝ փորձի փոխանակման համար ավելի տպավորիչ կլիներ տվյալ
մարզի

հաջողված

նախակրթարաններում

պարապմունքի

լսումների

կազմակերպումը:


Նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների հետ խորին հարցազրույցները
ցույց

են

տվել,

որ

գործող

նախակրթարանի

մասին

ծնողների

շրջանում

տեղեկատվության պակաս է եղել, երեխաներին նախակրթարան չեն տարել կա՛մ
տրանսպորտի բացակայության, կա՛մ ապատեղեկատվության (անվճար լինելու մասին
տեղեկացված չեն եղել, ինչն էլ հանգեցրել է նրան, որ անգամ հետաքրքրվելու,
պայմաններին ծանոթանալու միտք չի առաջացել), կա՛մ տանը մշտական խնամող
ունենալու պատճառներով:


Այն երեխաները, ովքեր դժվար էին հարմարվել նախակրթարանին, թուլացրել են
սոցիալական սերտ կապերը մոր հետ. ավելին` երեխաները ձգտել են նույնականանալ
ավելի շատ դաստիարակի հետ: Իր հերթին՝ ծնողների կողմից գնահատվել է
դաստիարակի աշխատանքը, քանի որ արդյունքի տեսանկյունից երեխաները ձեռք են
բերել նոր գիտելիքներ, սովորել են վարվեցողության կանոններ, հաղորդակցման
հմտություններ, հաղթահարել են ամաչկոտ, ինքնամփոփ լինելը, մի խոսքով՝ լիարժեք
պատրաստվել են դպրոց գնալուն:

7.2.

Քանակական վերլուծության ամփոփում

7.2.1. Երեխայի թեստավորման ամփոփում
Այսպիսով,
միկրոծրագրեր

վերլուծելով

իրականացնող

մեկ

ուսումնական

տարվա

հաստատություններ

ընթացքում

հաճախող

նախադպրոցական

երեխաների

զարգացման

դինամիկան, ինչպես նաև համեմատելով ծրագրում ընդգրկված և չըդգրկված երեխաների
թեստավորման արդյունքները ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում, կարող ենք փաստել
հետևյալ եզրակացությունները՝
1.

Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախակրթարաններում ընդգրկված երեխաների
թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքների մեջ առավելապես աճ է
դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (3) թվերի
ճանաչում,

(10)

ժամի

ճանաչում,

վաղ

գրաճանաչություն

ենթաոլորտի

(8)

տառաճանաչություն ցուցանիշների մասով:
2.

Ստուգիչ խմբի երեխաների թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքները

տարրական մաթեմատիկական
գիտելիքներ ենթաոլորտի (9) աջի և ձախի իմացություն, տրամաբանություն և
մտածողություն ենթաոլորտի (11) նմանությունների և տարբերությունների

ցույց են տալիս, որ առավելապես աճել են
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իմացություն ցուցանիշները: Բացասական միտում է եղել բանավոր խոսքի ընկալում
ենթաոլորտի (7) բազմաքայլ հրահանգների հետևում ցուցանիշի մասով:
3.

Ընդհանուր առմամբ՝ նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման և
վերաթեստավորման արդյունքները առավելապես գերազանցում են նախակրթարան
չհաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքներին;

4.

Բոլոր երեխաների համար, թեստավորման ու վերաթեստավորման արդյունքների մեջ
առավելապես աճ է դրսևորվել (1) տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ և (4)

վաղ գրաճանաչություն ենթաոլորտների մասով:
5.

Տվյալների վերլուծությունն ըստ առանձին մարզերի՝
 Գեղարքունիքի

մարզի

նախակրթարանների

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքները ցույց են տալիս, որ առավելապես աճ է
դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի թվերի
ճանաչում, ժամի ճանաչում ցուցանիշի, ինչպես նաև տրամաբանություն և

մտածողություն
ենթաոլորտի
օրինաչափությունների
կազմում,
վաղ
գրաճանաչություն ենթաոլորտի տառաճանաչություն ցուցանիշների մասով:
Ընդհանուր առմամբ՝ նախակրթարան հաճախող երեխաների թեստավորման և
վերաթեստավորման

արդյունքները

գերազանցում

են

նախակրթարան

չհաճախող երեխաների թեստավորման և վերաթեստավորման արդյունքներին:
Ինչ վերաբերում է նախակրթարան չհաճախող երեխաների թեստավորման
արդյունքներին, ապա դրանք մեծ մասամբ գերազանցում են վերաթեստավորման
արդյունքներին:
 Ինչպես արդեն նշվել է, երեք մարզերից առաջատարը և տարվա սկզբին և տարվա
վերջին

եղել

է

Կոտայքը:

Այստեղ

երեխաների

թեստավորման

ու

վերաթեստավորման արդյունքներին նայելիս տեսնում ենք, որ առավելապես աճ
է դրսևորվել տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ ենթաոլորտի (10) ժամի
ճանաչում ցուցանիշի, տրամաբանություն և մտածողություն ենթաոլորտի (11)
նմանությունների և տարբերությունների իմացություն, վաղ գրաճանաչություն
ենթաոլորտի (1) տպագիր տեքստ և (8) տառաճանաչություն ցուցանիշների
մասով: Ինչպես Գեղարքունիքի մարզում, Կոտայքի մարզի նախակրթարան
հաճախող երեխաների թեստավորման արդյունքները գրեթե բոլոր ցուցանիշների
մասով, իսկ վերաթեստավորման արդյունքները՝ բոլոր ցուցանիշների մասով,
գերազանցում են նախակրթարան չհաճախող երեխաների արդյունքներին: Իսկ
նախակրթարան չհաճախող երեխաների վերաթեստավորման արդյունքները մեծ
մասամբ գերազանցում են թեստավորման արդյունքներին:
 Շիրակի մարզի, երեք նախակրթարաններն էլ, ընդհանուր առմամբ, բավականին
հաջող էին իրականացնում ծրագիրը: Առավելապես աճ է դրսևորվել տարրական

մաթեմատիկական

գիտելիքներ

ենթաոլորտի

(3)

թվերի

ճանաչում,

(6)

մաթեմատիկական պատկերացումներ, (10) ժամի ճանաչում, տրամաբանություն

152

և

մտածողություն

ցուցանիշների

ենթաոլորտի

մասով:

Շիրակի

(4)

օրինաչափությունների

մարզում

ևս

կազմում

նախակրթարան

հաճախող

երեխաների թեստավորման և վերաթեստավորման արդյունքները գերազանցում
են

նախակրթարան

վերաթեստավորման

չհաճախող

արդյունքներին:

երեխաների
Սակայն

թեստավորման

նախակրթարան

և

չհաճախող

երեխաների թեստավորման արդյունքները մեծ մասամբ գերազանցում են
վերաթեստավորման արդյունքներին:

7.2.2. Պարապմունքների դիտարկումների ամփոփում
Այսպիսով, վերլուծելով տարվա սկզբում և վերջում նախադպրոցական միկրոծրագրեր
իրականացնող հաստատություններում իրականացված պարապմունքների դիտարկման
քարտերը, կարելի է եզրակացնել հետևյալը՝
1.

Դիտարկման քարտում ընդգրկված բոլոր ութ չափանիշների արտահայտվածության
ընդհանրական վերլուծության արդյունքում առավել բարձր ցուցանիշ են հավաքել

Հարցեր և Նպատակ չափանիշները, իսկ առավել ցածր՝ Ժամանակ չափանիշը:
2.

Այս չափանիշների վերլուծությունը ինը նախակրթարանների համար ցույց է տալիս,
որ

Նպատակ

չափանիշը

մաքսիմալ

/100.00%/

արտահայտվածություն

ունի

Մարտունիում, Քասախում, Աբովյանում, Արագյուղում, Ձորագյուղում, Գյումրու N23
ՀԴՆ-ում, Գյումրու ԱՊՆ-ում: Հարցեր չափանիշը ևս առավելագույն ցուցանիշ է
գրանցել նախակրթարանների ընդհանուր թվի կեսից ավելիի մոտ: Իսկ առավել ցածր
չափանիշը՝ Ժամանակ, ոչ մի նախակրթարանում մաքսիմալ արտահայտվածություն
չունի, սակայն, նկատելի է, որ Աբովյանի նախակրթարանում այն կազմում է 90.00%:
3.

Գեղարքունիք մարզի երեք նախակրթարաններից միայն Ձորագյուղում է գրանցվել
պարապմունքների դիտարկման միջինից ցածր գնահատականներ: Իսկ Ճամբարակում
և Մարտունիում ընդհանուր առմամբ բավականին հաջող էին իրականացնում
ծրագիրը: Մարզային կտրվածքով իրականցված պարապմունքների վերլուծությունը
թույլ է տալիս պարզել, որ բարձր արտահայտվածություն ունեն Նպատակ,

Ուսումնական

Դաստիարակի հմտություններ
չափանիշները: Ամենացածր արտահայտվածություն ունի Ժամանակ չափանիշը:
4.

Կոտայքի

գործողություններ,

մարզի

Հարցեր

նախակրթարաններում

և

իրականցված

պարապմունքների

վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել, որ բոլոր ցուցանիշները ունեն բարձր
արտահայտվածություն՝ բացառությամբ Ժամանակ չափանիշի:
5.

Շիրակի մարզի նախակրթարանների պարապմունքների վերլուծության տվյալներով
բոլոր չափանիշներն ունեն միջինից բարձր արտահայտվածություն՝ բացառությամբ

Ժամանակ չափանիշի: Առավելագույնը Հարցեր չափանիշն է:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նախակրթարաններում առկա են եղել այն կարևոր նվազագույն պայմանները, որոնք
անհրաժեշտ էին նախակրթարանի նորմալ գործունեությունը կազմակերպելու համար:
Սակայն, կան հարցեր, որոնց լուծումը կբարձրացնի համակարգի արդյունավետությունը:
Այս առումով ստորև առանձնացնենք հետևյալ կետերը:

1.

Ֆիզիկական միջավայր
 Բոլոր

նախակրթարանները

վերանորոգված

են

եղել,

նախակրթարանին

հատկացված սենյակները համապատասխանել են սահմանված նորմերին՝
վերանորոգվածություն,

անվտանգություն,

երեխաների

չափսերին

համապատասխանություն, հասանելիություն և մաքրություն:
 Նախակրթարանների մեծ մասը ապահովված է եղել տաք և սառը մշտական ջրով, մի
քանի նախակրթարաններում առկա է եղել միայն սառը մշտական ջուր:
 Բոլոր նախակրթարաններն ապահովված են եղել ջեռուցման կենտրոնական
համակարգով՝ բացառությամբ Արագյուղի, որտեղ ջեռուցումը կատարվում էր
էլեկտրական ջեռուցիչով: Չնայած կենտրոնական ջեռուցման համակարգի
առկայության

և

լրացուցիչ

էլէկտրական

ջեռուցիչներ

միացնելուն՝

համապատասխան ջերմաստիճան չի ապահովվել միայն Գյումրիի ԱՊՆ-ում:
 Աշխատանքային

կենտրոնները

չառանձնացված

հիմնականում

կենտրոններ,

որոնք

ձևավորված

բավականին

Նախակրթարանների մեծամասնությունը

են

եղել:

պարագաներ

Կային
ունեին:

բացօթյա խաղահրապարակ չի

ունեցել, իսկ որտեղ էլ որ առկա է եղել պարագաները հին էին ու բարելավման
անհրաժեշտություն

կար:

Տեխնիկական

կենտրոնը

առկա

է

եղել

բոլոր

նախակրթարաններում (մի մասում այն երեխայի հասակից բարձր է տեղադրված
եղել), սակայն, այն կառավարել է միայն դաստիարակը: Այս խնդիրն առաջ է եկել
հիմնականում կա՛մ պահարանների, կա՛մ պարագաների պակասից:
 Աշխատանքային կենտրոններում ուսումնական ու ուսուցողական պարագաների
ձեռքբերումը, հիմնականում կարելի է ասել, որ երկրորդային պլան է մղված եղել:
Այս մասով բյուջեով նախատեսված գումարը այդքան էլ օպտիմալ չի ծախսվել:
 Քանի որ հիմնականում խմբերը հագեցած են եղել, և որոշ դեպքերում դաստիարակի
օգնականի հաստիք չի եղել, ցանկալի կլիներ նման հաստիք ավելացնել, քանի որ
դաստիարակները չեն հասցնում կատարել բոլոր անհրաժեշտ գործառույթները՝
պարապմունքի անցկացում, հիգիենայի և անվտանգության ապահովում:
 Որոշ

նախակրթարաններում

խիստ

զգացվել

է

լոգոպետի

և

հոգեբանի

բացակայությունը: Դրա պակասը դաստիարակներն են փորձել լրացնել՝
չունենալով համապատասխան մասնագիտական ունակություն, ինչը լրացուցիչ
դժվարություններ

է

առաջացրել

իրենց

աշխատանքների

արդյունավետ

կազմակերպման հարցում:
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 Նախակրթարանների

գործունեության

շարունակականությունն

ապահովելու

համար ֆինանսավորման հետ կապված տնօրենների մտավախությունը մեծ չի
եղել, քանի որ նախակրթարանների գործունեությունն անցել է պետական բյուջեի
ֆինանսավորման մոդելին:

2.

Նախակրթարան հաճախող երեխաների ծնողներ
 Նախակրթարաններ հաճախող երեխաների ծնողների մեծամասնությունը ցանկացել
է պարապմունքների ավելացում (օտար լեզուներ, պար, երաժշտություն և այլն):
 Մանկապարտեզի

ու

մի

քանի

դպրոցների

հիման

վրա

ստեղծված

նախակրթարաններում ապահովվել է տաք և սառը սնունդ: Դպրոցի հիման վրա
ստեղծված մնացած նախակրթարաններում ապահովվել է սառը սնունդ, որը
երբեմն

երեխաները

բերել

են

տնից:

Սա,

ելնելով

սոցիալ-տնտեսական

պայմաններից, կարող է լավ չանդրադառնալ երեխաների հոգեբանության վրա,
քանի որ մեկի սնունդը կարող է խիստ տարբերվել մյուսինից:
 Ծնողների ցանկությունն է եղել նաև, որ փոփոխվի նախակրթարանի օրվա ռեժիմը՝
կարճօրյա ռեժիմից անցում կատարվի երկարօրյա ռեժիմի, ինչպես նաև
կազմակերպվի երեխաների քունը:

3.

Երեխաների զարգացվածություն
 Նախակրթարանների երեխաների վերաթեստավորման արդյունքներն ավելի բարձր
են եղել, քան թեստավորման արդյունքները: Համեմատած նախակրթարան
չհաճախող

երեխաների

վերաթեստավորման

հետ՝

նախակրթարանների

երեխաների վերաթեստավորման արդյունքներն ավելի բարձր են եղել: Սա թույլ է
տալիս փաստելու, որ նախակրթարանը մեծ դերակատարում է ունեցել
երեխաների զարգացման հարցում:
 Վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ երեք մարզերում երեխաների
ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի և իրենց գիտելիքների միջև հստակ
կապ չի դիտարկվել. պատկերը անկանոն է: Ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական
վատ վիճակը ազդել է երեխայի շրջահայացության վրա՝ դարձնելով նրան
ինքնամփոփ, չշփվող, կաշկանդված:
 Երեխայի սեռային հատկանիշներից կախված՝ կարող ենք փաստել, որ երեխաների
զարգացվածության տարբերություն չի նկատվել:

4.

Պարապմունքների անցկացում
Պարապմունքները
սահմանված

հիմնականում

դրույթներին

անցկացվել

համապատասխան:

են

նախակրթարանի

Սակայն,

պետք

է

ուսուցման
նշել,

որ

պարապմունքի պլանում հաշվառված չի եղել ժամանակի գործոնը: Պարապմունքների
ընթացքում դաստիարակները հաջող զուգակցել են մեթոդները, ապահովել են
երեխայի ակտիվությունը ուսումնական գործընթացում, ցուցաբերել են անհատական
մոտեցում, ստեղծել են երեխաների՝ միմյանց հետ շփվելու, հաղորդակցվելու
պայմաններ և այլն:

5.

Վերապատրաստում
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Բոլոր

վերապատրաստվածները

իրենց

գոհունակությունն

են

հայտնել

վերապատրաստումից, նյութը հագեցած է եղել, սակայն գործնական մասի պակաս է
եղել:

6.

Նախակրթարան չհաճախող երեխաներ
6.1

Նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների մոտ տեղեկատվության
պակաս է եղել ՝ կապված նախակրթարանների գործունեության հետ:

6.2

Նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

համապատասխան

թվաքանակ

ապահովելու հարցում առաջացել են խնդիրներ՝ հետևյալ պատճառներով.


ըստ մեթոդաբանության՝ նախակրթարան չհաճախող երեխաները պետք է
ընտրվեին նախակրթարան չունեցող օժանդակ համայնքներից,



բոլոր մարզերում նախակրթարան չհաճախող երեխաների թիվը ավելի փոքր
է եղել, քան նախակրթարան հաճախող-թեստավորված երեխաների թիվը,



հետևաբար,

սեռային,

ապահովելու

տարիքային

համար

այցեր

են

և

քանակային

կատարվել

մի

բաշխվածությունն
քանի

օժանդակ

համայնքներ (այն դեպքերում, երբ հիմնական համայնքին մոտ գտնվող
օժանդակ

համայնքներում

չհաճախող

երեխաների

բավականաչափ

քանակություն չի ապահովվել, ընտրվել են քիչ հեռու գտնվող օժանդակ
համայնքներ, և այդպես այնքան հեռու մինչև ապահովվել է երեխաների
բավարար քանակություն):

Առաջարկում ենք.


Շարունակել պահպանել միկրոծրագրի՝ պետական բյուջեից ֆինանսավորման
մոդելը:



Այն նախակրթարաններում, որտեղ սնունդը բերելու են տնից, հավասարություն
ապահովելու համար սնունդը կազմակերպել միանման:



Հնարավորության դեպքում աջակցել նախակրթարաններին.
1. բացօթյա խաղահրապարակների ստեղծման և համալրման հարցում,
2. տրամադրվող ֆինանսական միջոցների ավելացմանը՝ ընձեռելով հնարավորություն
ավելացնելու խմբաքանակը այն նախակրթարաններում, որտեղ արձանագրվել
են երեխաների թվաքանակի և/կամ պահանջակի աճ:
3. օրվա ռեժիմի և երեխաների քնի խնդիրների կազմակերպման հարցում այն
նախակրթարաններում, որտեղ նկատվել է դրա անհրաժեշտությունը, և առկա են
վերջիններս կազմակերպելու հնարավորությունները,
4. պարբերաբար համալրելու անհրաժեշտ պարագաներով՝ գրականություն, տեխնիկա,
խաղալիքներ, դիդակտիկ պարագաներ և սպորտային գույք:



Անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ձեռնարկել նախակրթարաններում լոգոպետի և
հոգեբանի ծառայությունների տրամադրման համար: Ելնելով նախակրթարան հաճախող
երեխաների կարիքներից՝ բացել ներառական խումբ:
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Սահմանել

դաստիարակների

և

նրանց

օգնականների

աշխատանքի

գնահատման

չափորոշիչներ: Կատարել մոնիթորինգ և արդյունքների հիման վրա՝ առաջատար և բարձր
ցուցանիշներ ունեցող դաստիարակներին խրախուսել և այն ներկայացնել բոլոր գործող
նախակրթարաններում, ինչը կնպաստի առողջ մրցակցությանը:


Ուշադրության կենտրոնում պահել դաստիարակի և նրա օգնականի բանավոր խոսքի
գրագիտությունը:



Հնարավորության

շրջանակներում՝

նախակրթարաններում

կազմակերպել

երեխաներին

տրամադրվող լրացուցիչ պարապմունքներ:


Նախակրթարանի աշխատակիցների վերապատրաստումները դարձնել պարբերաբար և
կազմակերպել

փորձի

փոխանակում՝

տվյալ

մարզի

հաջողված

նախակրթարաններում

պարապմունքների լսումների միջոցով:


Բյուջեում ուսումնական և ուսուցողական նյութեր տողին անհրաժեշտ է ավելի մեծ
նշանակություն տալ՝ կարևորելով պարագաների բավարար քանակով ապահովումը, քանի որ
դրանք մեծ դեր ունեն երեխայի զարգացման միջավայրն ապահովելու հարցում: Հարկավոր է
բյուջեում

նախատեսված

այդ

տողին

տալ

բացվածք՝

ներառելով

բոլոր

անհրաժեշտ

պարագաները դասապրոցեսն արդյունավետ կազմակերպելու և միջոցները արդյունավետ
օգտագործելու համար:


Բյուջեն օպտիմալ ծախսելու նպատակով, ամեն մարզում կարելի է կազմակերպել՝ մեծածախ
գնումներ կահույքի, ուսումնական և ուսուցողական նյութերի ձեռքբերման համար: Արդյունքում
բոլոր

նախակրթարանների

կահույքները

կլինեն

միատեսակ՝

ըստ

արժեքի,

կհամապատասխանեն երեխայի զարգացման չափանիշներին՝ ըստ գույնի, որակի և այլն: Բացի
դրանից՝ մեծ քանակության դեպքում հնարավոր կլինի ձեռք բերել ավելի մատչելի գնով:


Կենտրոնների հստակ առանձնացում (ինչպես վերապատրաստումն է ենթադրում), քանի որ
պարագաների հստակ դասավորվածությունը երեխաների մոտ կոկիկության ու կարգուկանոնի
զգացողությունը կամրացնի:



Մշտապես իրականացնել նախակրթարանների գործունեության վերաբերյալ լուսաբանման
աշխատանքներ:



Ընձեռել

հնարավորություն

նախակրթարան

չհաճախող

երեխաների

ծնողներին՝

նախակրթարանում կազմակերպվող ծրագրային թեմատիկ միջոցառումներին մասնակից
լինելու՝

երեխային

նախակրթարան

տանելու

հարցը

ավելի

պարզ

գնահատելու

և

կողմնորոշվելու համար:
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