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Ներածություն 

 

Երկար տարիներ կրթությունը համարվել է սոցիալականացման լավագույն ձևերից մեկը, 

որտեղ՝ որպես հասարակության ավելի փոքր մոդելում, սովորողներն ինտեգրվել են՝ 

պատրաստվելով ավելի մեծին անցմանը։ Հայտնի փիլիսոփաներ Արիստոտելը, ավելի ուշ նաև՝ 

Դյուրկհեյմը, Դյուին և այլք, առաջ էին քաշում հենց այս գաղափարը՝ պնդելով, որ կրթությունը 

միտված է հասարակությունում ակտիվ քաղաքացու կրթմանը և կայացմանը1։  

Հանրակրթության կենտրոնում գտնվում է սովորողը, և նրա՝ հասարակության լիիրավ անդամ 

դառնալը կրթության նպատակներից մեկն է։ Աշակերտը, երեխան պետք է ներգրավված լինի 

իրեն առնչվող որոշումների կայացմանը, ազատորեն արտահայտի իր կարծիքն ու կարիքները, 

փորձի իրացնել ու փորձարկել իր իրավունքներն ու ազատությունները կրթական 

հաստատության ներսում։ ՀՀ հանրակրթության մասին օրենքը սահմանում է. 

«Հանրակրթության նպատակը սովորողների մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական 

որակների համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումն է, անձի` որպես ապագա քաղաքացու 

ձևավորումը, մասնագիտական կողմնորոշումը, նրան ինքնուրույն կյանքի և մասնագիտական 

կրթությանը նախապատրաստելը»2։  

Դպրոցներում աշակերտների ներգավվածությունը և ավելի ժողովրդավար համակարգը 

խթանում են կրթական ավելի արդյունավետ միջավայրի ստեղծումը: Երեխաներն էլ իրենց 

հերթին գնահատված և հարգված են զգում այդ միջավայրում։ Երկարաժամկետ տեսանկյունից, 

արդյունքում ունենում ենք դպրոցն ավարտող աշակերտներ, որոնք մասնակի կամ 

ամբողջությամբ կարող են մասնակցել հասարակական կյանքին և քաջատեղյակ են իրենց 

իրավունքներից ու պարտականություններից։ Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում երեխաների/սովորողների մասնակցությունն ապահովելու համար 

գոյություն ունեն աշակերտական խորհուրդներ (այսուհետ՝ ԱԽ), որոնք ինքնավար են, սակայն 

Հայաստանում այս խորհուրդների մի մասը կարիք ունի վերակազմակերպվելու և իրական 

ինքնավարության ձգտելու։ 

 

Այս ուղեցույցի նպատակն է՝ աշակերտներին տրամադրել համապարփակ տեղեկատվություն 

ԱԽ-ների ձևավորման և գործունեության վերաբերյալ (ներառյալ օրենսդրական ակտերը), 

ներկայացնել տարբեր հմտություններ ու գործիքակազմ՝ ԱԽ-ների արդյունավետ 

գործունեության համար։ 

 

Ուղեցույցը պատրաստել է «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» (ՀՔԻ) ՀԿ-ն՝ 

«Աշակերտական խորհուրդների զարգացում՝ հանուն քաղաքացիական մասնակցության» 

ծրագրի շրջանակներում:  

Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել անկախ և հաշվետու ԱԽ-ների ձևավորմանն ու 

աշակերտների շրջանում քաղաքացիական արժեքների ու մասնակցային մշակույթի 

ամրապնդմանը: Ծրագիրն իրականացվել է 2020-2021 թթ.՝ Տավուշի մարզի 6 գյուղական 

բնակավայրերի (Ներքին Ծաղկավան, Սևքար, Այգեհովիտ, Չինչին, Նորաշեն, Մովսես) 

դպրոցներում: 

 

Ծրագիրն իրականացվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Հասարակայնության հետ կապերի 

գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներում: Ուղեցույցում արտահայտված է հեղինակների 

դիրքորոշումը, որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ պարտադիր 

չէ: 

 

                                                             
1 Է. Դյուրկհեյմ, «Կրթություն և սոցիոլոգիա», 1956: 
2 Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, https://bit.ly/2RMaYOD:   

https://bit.ly/2RMaYOD
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Նշված ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել է նաև «Ինչպես ստեղծել արդյունավետ 

աշակերտական խորհուրդ» անիմացիոն հոլովակը, որը հասանելի է ՀՔԻ յութուբյան ալիքում. 

https://cutt.ly/WmoiGc6:    

 

 

                                                                                                       

https://cutt.ly/WmoiGc6
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Դպրոցական խորհուրդներն ու դրանց գործառույթները 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կրթության՝ վերը սահմանված 

նպատակին հասնելու համար, կազմավորվում և գործունեություն են ծավալում տարբեր 

խորհուրդներ, ինչպես օրինակ. 

 

1. Դպրոցի կառավարման խորհուրդ, որի հիմնական գործառույթներն են. 

 Ընտրել դպրոցի տնօրեն, 

 Հաստատել կազմակերպական կառուցվածք, ներքին կարգապահական կանոններ, 

 Հավանություն տալ ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրին, 

 Քննարկել և հավանություն տալ ուսումնական հաստատության հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակներին, 

 Քննարկել ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության 

հաշվետվություններ, 

 Վերահսկել ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի կատարումը, 

 Ընտրել խորհրդի նախագահ, 

 Եվ այլն3։ 

 

2. Մանկավարժական խորհուրդ, որի հիմնական գործառույթներն են. 

 Ընդունել որոշումներ աշխատանքային ռեժիմի, աշխատանքային շաբաթվա տևողության 

վերաբերյալ, 

 Ընդունել որոշումներ դպրոցական հոսքերի մասին, 

 Կայացնել որոշումներ սովորողների՝ մի դասարանից մյուսը տեղափոխվելու մասին, 

 Թույլատրել սովորողներին հանձնել քննություններ, պարգևատրել գովասանագրերով, 

 Ազատել սովորողին որևէ առարկայի ուսումնասիրությունից, 

 Նշանակել վերաքննություններ կամ կրկնել դասընթացը, 

 Տալ սովորողին ավարտական փաստաթուղթ, մեդալ, սահմանել կարգապահական տույժ, 

խրախուսում, 

 Եվ այլն4։ 

 

3. Ծնողական խորհուրդ, որի հիմնական գործառույթներն են. 

 Առաջադրել կառավարման խորհրդի անդամ, 

 Ներկայացնել սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի բարելավման, 

մանկավարժների խրախուսման, իրենց պարտականությունների մեջ թերացող 

մանկավարժներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 

առաջարկություններ, 

 Մասնակցել հանրակրթական դպրոցի վճարովի ծառայությունների կազմակերպման, 

պայմանագրերի կնքման և արտաբյուջետային միջոցների տնօրինման աշխատանքներին, 

 Աջակցել հանրակրթական դպրոցին՝ դժվար դաստիարակվող սովորողների 

դաստիարակության, սոցիալական աջակցության կազմակերպմանը, 

 Լսել տնօրենի հաղորդումը հանրակրթական դպրոցի գործունեության վիճակի ու 

հեռանկարային ծրագրերի մասին, ստանալ ծնողներին հետաքրքրող հարցերի 

պարզաբանումներ, 

 Ամրապնդել կապերը հանրակրթական դպրոցի և ծնողների միջև, 

                                                             
3 Օրինակելի կանոնադրություն «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, https://bit.ly/3wveyex:  
4 Նույն տեղում։ 

https://bit.ly/3wveyex
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 Ներգրավել ծնողներին սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական 

աշխատանքներում, 

 Ապահովել ծնողներին տեղեկատվությամբ, կազմակերպել սեմինարներ, 

խորհրդատվություններ, 

 Ծնողներին ծանոթացնել իրենց իրավունքներին, պարտականություններին և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին)5։ 

 

4. Առարկայական մեթոդական միավորումներ, որոնց գործառույթներն են. 

 Քննարկել հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան 

ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, նոր փորձարկվող 

դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական ձեռնարկները և դրանց քննարկումների 

վերաբերյալ ուսուցիչներին (դասվարներին) տալ երաշխավորություններ, 

 Քննարկել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի 

անհատական ուսուցման պլանը, 

 Որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին (դասվարներին) 

նախապատրաստել ատեստավորման, 

 Կազմակերպել մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական 

խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ, 

 Ուսուցիչներին (դասվարներին) հաղորդակից դարձնել մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին, կազմակերպել սեմինարներ, մանկավարժական-մեթոդական 

ընթերցումներ, 

 Սահմանված կարգով կազմակերպել փորձարկվող դասագրքերի փորձաքննություն, 

մանկավարժական առաջավոր փորձը ներդնել գործնական աշխատանքում, 

 Եվ այլն6։ 

 

5. Աշակերտական խորհուրդ, որի գործառույթներին և այլ առանձնահատկություններին 

ավելի մանրամասն կծանոթանանք ուղեցույցի հաջորդ բաժիններում:   

 

 

 

                                                             
5 Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, https://bit.ly/2RMaYOD:  
6 Նույն տեղում։ 

https://bit.ly/2RMaYOD
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Աշակերտական խորհրդի նպատակը, իրավասություններն ու որոշումների 

կայացումը 
 

ԱԽ-ների նպատակը, խնդիրների և գործունեության շրջանակը կարգավորվում է ՀՀ 

Հանրակրթության մասին օրենքի և ԱԽ օրինակելի կանոնադրության միջոցով։ Համաձայն 

հանրակրթության մասին օրենքի, դպրոցի արդյունավետ կառավարման համար պետք է 

ստեղծվեն ծնողական, ուսուցչական և աշակերտական խորհուրդներ: Սակայն, ի 

տարբերություն վերոնշյալ երկուսի, ԱԽ-ները կառավարմանը մասնակցում են խորհրդակցական 

ձայնի իրավունքով։  

 

ԱԽ օրինակելի կանոնադրությունը սահմանում է. «Աշակերտական խորհուրդը ստեղծվում է 

ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան.  

 հաստատության գործունեության կազմակերպմանը նպաստելու,  

 անմիջականորեն իրենց վերաբերող հարցերի մասին սովորողների կարծիքի ազատ 

արտահայտումն ապահովելու  

 և սովորողների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ հաստատության 

կանոնադրության դրույթների պահպանումը վերահսկելու նպատակով»7։ 

Այդ նպատակը սահմանում է ԱԽ-ների գործունեության ավելի մեծ շրջանակ, իսկ հիմնական 

իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտներն ավելի մանրամասն նկարագրված 

են ԱԽ օրինակելի կանոնադրության 7-րդ գլխի 39-41 հոդվածներում։ Այդ հոդվածների 

ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ ԱԽ-ները կարող են / իրավասու են. 

 Պաշտպանել սովորողների իրավունքները: 

 Աջակցել աշակերտների դիմումներին ու բողոքներին: 

 Մասնակցել դպրոցի կառավարման խորհրդի և մանկավարժական խորհրդի նիստերին՝ 

ներկայացնելով խնդիրներ ու առաջարկներ: 

 Նպաստել սովորողների կարգապահության և առաջադիմության բարելավմանը: 

 Ստեղծել ակումբներ և խմբակներ, աջակցել սովորողների արտադասարանական և 

արտադպրոցական գործունեությանը: 

 Համագործակցել ուսուցիչների և դասղեկների հետ՝ միջոցառումներ կազմակերպելու և 

իրականացնելու համար։ 

 Նպաստել և հետևել դպրոցի սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանմանը: 

 Օգնել սոցիալական տարբեր պայմաններում ապրող երեխաներին և աջակցել համայնքին 

օժանդակող ծրագրերին8։ 

 

Չնայած ԱԽ-ն դպրոցի կառավարմանը մասնակցում է խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, 

սա չպետք է կաշկանդող հանգամանք լինի աշակերտների համար՝ իրենց հուզող խնդիրները 

բարձրաձայնելու և դրանց լուծմանը հետևողական լինելու առումով։ ԱԽ-ն կարող է հանդես գալ 

կրթական հաստատության տնօրինությանն ուղղված առաջարկություններով, որոնք արծարծում 

են հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների, սովորողների հանգստի ու ժամանցի, 

հաստատության և ընտանիքի միջև կապերի ամրապնդման, դասավանդման բովանդակության, 

սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, կարգապահության բարելավման 

թեմաները։  

 

 

                                                             
7 «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության աշակերտական խորհրդի օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին,  

https://bit.ly/34gQArE:  
8 Այս կետերը վերցված են օրինակելի կանոնադրությունից և ներկայացված են պարզեցված ու համառոտ։ 

https://bit.ly/34gQArE


7 

Աշակերտական խորհրդի ձևավորումը 

 

ԱԽ ձևավորումը տեղի է ունենում երկու հիմնական փուլով՝ նախընտրական և բուն 

ընտրական։  

 

Նախընտրական փուլ 

 

Ուսումնական տարվա մեկնարկին դպրոցի տնօրենը հրավիրում է աշակերտական 

ընդհանուր ժողովի առաջին նիստը, որտեղ. 

 Ընդունվում է ԱԽ կանոնադրությունը9,  

 Որոշում է կայացվում ձևավորելու սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմին՝ 

ԱԽ10, 

 Որոշվում է ԱԽ թվակազմը և ստեղծվում է ընտրական հանձնախումբ, որը պետք է 

կազմակերպի ԱԽ ընտրությունը։ 

 

 

Ընդհանուր ժողովին մասնակցում են դպրոցի 6-12-րդ դասարանների սովորողները, 

իսկ ԱԽ օրինակելի կանոնադրությունը սահմանում է, որ 5-րդ դասարանից սկսած 

սովորողները կարող են ԱԽ-ին միանալ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի ցածր դասարանների սովորողները ևս 

հետաքրքրություն են ցուցաբերում ԱԽ գործունեության նկատմամբ: Խրախուսելի է, որ 

5-րդից ցածր դասարանների աշակերտները նույնպես տեղյակ լինեն և ներառվեն ԱԽ 

գործունեության մեջ: 

 

 

Ընտրական հանձնախմբի կազմակերպումն ուղեկցվում է նրանց կողմից նիստի հրավիրմամբ 

և նույն հանձնախմբի համար նախագահի ընտրությամբ։ Հանձնախումբը պետք է.  

 Կազմակերպի դասարանական խորհուրդների ընտրությունները և հաստատի 

դասարանական խորհուրդների կազմերը, 

 Հաստատի ընտրված ԱԽ կազմը, 

 Կազմակերպի ԱԽ նախագահի ընտրությունները։  

 

Աշակերտների ընդհանուր ժողովից հետո, ընտրական հանձնախմբի օգնությամբ, 

յուրաքանչյուր դասարան ընտրում է իր դասարանական խորհուրդը. 3-ից մինչև 5 աշակերտ11, 

մեկ տարի ժամկետով։ Դասարանային ընդհանուր խորհուրդները սովորողների 

ինքնավարության սկզբնական օղակներն են։ 

Դասարանում ընտրությունների արդյունքում առավելագույն քանակով ձայներ հավաքած 

աշակերտը դառնում է դասարանի ընդհանուր խորհրդի նախագահ12: Եթե երկու աշակերտ նույն 

քանակով ձայն են հավաքում, ապա նախագահն ընտրվում է վիճակահանության միջոցով:  

                                                             
9 Ձեր դպրոցի ԱԽ կանոնադրությունը մշակելիս կարող եք որպես հիմք վերցնել ԱԽ օրինակելի կանոնադրությունը 

(https://bit.ly/34gQArE) և այն հարմարեցնել ձեր դպրոցի յուրահատուկ կարիքներին, աշակերտների նպատակներին ու 

ցանկություններին: Այդ հարցում ձեզ կօգնի նաև «Աշակերտական խորհուրդների ձեռնարկ»-ը (անգլերեն, 

https://cutt.ly/dmofDmX): 
10 Իսկ սովորողների ինքնավարության բարձրագույն մարմինը հաստատության 6-12-րդ (հիմնական դպրոցի համար՝ 6-

9-րդ, ավագ դպրոցի համար՝ 10-12-րդ) դասարանների սովորողների ընդհանուր ժողովն է (https://bit.ly/34gQArE, գլուխ 

3, կետ 10): 
11 Եթե դասարանը բաղկացած է երեք հոգուց, ապա երեքն էլ ընտրվում են տվյալ դասարանի խորհրդի անդամներ։  
12  Դասարանական խորհրդի նախագահի լիազորությունները կարող են վաղաժամ դադարեցվել հետևյալ դեպքերում. 

- Եթե վերջինս տեղափոխվում է այլ դասարան կամ դպրոց, 

- Եթե դասարանական ժողովի ⅔-ը նրան անվստահություն է հայտնում։ 

Նախագահին սկզբում տրվում է բացատրության հնարավորություն։ 

https://bit.ly/34gQArE
https://cutt.ly/dmofDmX
https://bit.ly/34gQArE
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Հիշե՛ք. դասարանի աշակերտների 1/3-ը կարող է հրավիրել դասարանի ընդհանուր 

խորհրդի նիստ՝ ըստ անհրաժեշտության: Սովորաբար, դասարանի մակարդակում 

նիստերը հրավիրվում են պակաս, քան երկու ամիսը մեկ և դրան մասնակցում են 

դասարանի աշակերտները, դասարանի խորհրդի անդամները, նախագահը և դասղեկը։ 

Դասարանի խորհրդի անդամներն ունեն հետևյալ իրավասությունները.  

 Հաստատել խորհրդի և դրա նախագահի տարեկան հաշվետվությունը, 

 Նախաձեռնել դասարանի աշակերտների առաջադիմությանը, ֆիզիկական 

զարգացմանն ու առողջությանն ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներ, 

 Համագործակցել ԱԽ հանձնախմբերի հետ՝ դասարանական և դպրոցական 

միջոցառումների կազմակերպման համար։ 

 

 

Դասարանական ժողովից հետո, տասը օրվա ընթացքում, յուրաքանչյուր դասարան պետք է 

ընտրի մինչև երկու ներկայացուցիչ, որոնք ներկայացնելու են իրենց դասարանը դպրոցի ԱԽ-ում 

(այսինքն՝ դառնալու են դպրոցի ԱԽ անդամներ): 

 

 

Հիշե՛ք. բոլոր այս գործողությունները պետք է կատարված լինեն ոչ ուշ, քան 

սեպտեմբերի 20-ը։  

 

 

Նախընտրական փուլի վերջին հատվածում, մինչև բուն ընտրությունները, առաջադրվում են 

ԱԽ նախագահի թեկնածուները, որոնք պարտադիր պետք է լինեն նոր ձևավորված ԱԽ 

անդամ։ Դպրոցի ԱԽ անդամներից յուրաքանչյուրը, առանց որևէ սահմանափակման, կարող է 

լինել նախագահի թեկնածու: 

 

 

Հիշե՛ք. եթե ցանկանում եք առաջադրվել, ապա պետք է դա անել սեպտեմբերի 20-25-ն 

ընկած ժամանակահատվածում։ 

 

 

Թեկնածուն պետք է մշակի ԱԽ գործունեության իր ծրագիրը և այն ներկայացնի 

աշակերտներին ու ԱԽ-ին՝ ընտրական հանձնախմբի սահմանած ժամկետներում:  

 

 

Բուն ընտրական փուլ 

 

Այս փուլում ԱԽ-ն քվեարկությամբ ընտրում է ԱԽ նախագահին, ով կառաջնորդի կառույցը 

մեկ տարի ժամկետով։ Աշակերտների որոշումը կախված է թեկնածուների ներկայացրած 

ծրագրերից, նրանց պատրաստակամությունից՝ կատարելու իրենց պարտականություններն ու 

խնդիրները, ինչպես նաև՝ մարդկային հատկանիշներից ու արժեհամակարգից։  

Քվեարկությունից հետո ընտրական հանձնախումբն անմիջապես հաշվում է ձայները և 

հայտնում արդյունքները։ Եթե թեկնածուները նույն քանակով ձայներ են հավաքել, նրանցից մեկն 

ընտրվում է. 

 Վիճակահանությամբ, 

 Կամ քվեարկության երկրորդ փուլով։ 

ԱԽ-ն կարող է ընտրել նաև ԱԽ փոխնախագահ և/կամ քարտուղար (եթե այդպիսի 

պաշտոններ սահմանված են ԱԽ կանոնադրությամբ)։ 
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ԱԽ նախագահի ընտրության կարգը սահմանում են իրենք՝ ԱԽ անդամները: Ընտրությունը 

կարող է իրականացվել ինչպես ավանդական փակ, գաղտնի եղանակով (քվեաթերթիկների 

միջոցով), այնպես էլ՝ բաց քվեարկությամբ (օրինակ՝ ստորագրությունների միջոցով):   

Նախքան քվեարկությունը, թեկնածուների միջև կարող են կազմակերպվել բանավեճեր, 

հարց-պատասխան ձևաչափով քննարկումներ, քարոզարշավին բնորոշ այլ միջոցառումներ:  

  

 

Հիշե՛ք. յուրաքանչյուր աշակերտ, անկախ այն հանգամանքից, ԱԽ անդամ է թե ոչ, 

պատասխանատվություն է կրում ընտրության և մյուս գործընթացների նկատմամբ։ 

Պահանջեք, որ ընտրության ողջ գործընթացը տեղի ունենա թափանցիկ և հաշվետու 

միջավայրում։ 

 

 

 

Աշակերտական խորհրդի նախագահի լիազորությունները 

 

Կրթական հաստատության ԱԽ նախագահը ձեռք է բերում մի շարք լիազորություններ, 

որոնցից ամենակարևորներն են. 

 Ղեկավարել խորհրդի գործունեությունը՝ նիստերի միջև ընկած հատվածներում, 

 Հաստատության մյուս մարմինների, այդ թվում՝ խորհուրդների հետ 

փոխհարաբերություններում լինել աշակերտների ներկայացուցիչը, 

 Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել կրթական հաստատության 

մանկավարժական, ծնողական, դպրոցի կառավարման խորհրդի և տնօրինության 

աշխատանքներին, 

 Ներկայացնել տարեկան հաշվետվություն սովորողների ընդհանուր ժողովին թե՛ իր, թե՛ ԱԽ 

կատարած աշխատանքների մասին, 

 Համակարգել դասարանական խորհրդի և հանձնախմբերի գործունեությունը և ապահովել 

դրանց միջև կապն ու համագործակցությունը, 

 Ըստ անհրաժեշտության լսել կրթական հաստատության աշակերտների կարծիքներն ու 

խնդիրները, բարձրաձայնել դրանք կրթական հաստատության այլ խորհուրդների 

նիստերին և հետևողական կերպով հասնել խնդիրների լուծմանը։ 

 

 

ԱԽ նախագահի լիազորությունները վաղաժամ կարող են դադարեցվել հետևյալ 

դեպքերում. 

 Եթե վերջինս տեղափոխվում է այլ կրթական հաստատություն, 

 Եթե սովորողների ընդհանուր ժողովի ⅔-ը նրան անվստահություն է հայտնում 

(օրինակ, պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու կամ չկատարելու 

համար): 

Իսկ անվստահություն հարցը կարող է քննարկվել, եթե ընտրելու իրավունք ունեցող 

աշակերտների ⅓-ը քվեարկում է կողմ՝ նախագահին անվստահություն հայտնելու 

գործընթաց սկսելու մասին:  

Անվստահություն հայտնելու հարցը քննարկվում է սովորողների ընդհանուր ժողովում, 

որտեղ նախագահը բացատրություն տալու (խոսքի) հնարավորություն ունի: 
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Աշակերտական խորհրդի նիստերը 

 

ԱԽ նիստեր պետք է գումարել ամիսը առնվազն մեկ անգամ: Նիստերը պետք է 

արձանագրվեն և հրապարակվեն՝ թափանցիկություն ապահովելու համար:      

                                  

 

ԱԽ արտահերթ նիստեր հրավիրվում են ԱԽ նախագահի, կրթական հաստատության 

տնօրենի կամ տեղակալի նախաձեռնությամբ, և (կամ) ԱԽ անդամների 1/3-ի պահանջով 

և հաստատության սովորողների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: 

 

 

Նիստերի ժամանակ որոշումներն ընդունվում են պարզ մեծամասնության սկզբունքով: Եթե 

որոշ դեպքերում ձայները բաշխվում են հավասար, ապա ԱԽ նախագահի ձայնը լինում է 

վճռորոշ: 

Որոշումների կայացման և քվեարկությունների անցկացման կարգը որոշվում է հենց ԱԽ 

կողմից: 

 

Բացի նիստեր գումարելը, ԱԽ աշխատանքներն ավելի լավ կազմակերպելու համար կարող են 

ստեղծվել տարբեր հանձնախմբեր, օրինակ՝ սոցիալական, մշակութային, կարգապահական, 

իրավական, տեղեկատվական, և այլ։ Հանձնախմբերի թեմատիկ ուղղությունը որոշում է հենց 

ԱԽ-ն՝ հիմնվելով աշակերտների նախասիրությունների և նպատակների վրա: 

  

 

Հիշե՛ք. այդ հանձնախմբերի դերը աշակերտների արտադասարանական կյանքը 

կազմակերպելն ու նրանց մասնակցությունն ապահովելն է։  

 
 



11 

Ինչպես կազմակերպել աշակերտական խորհրդի աշխատանքները 

 

Ուղեցույցի այս հատվածը կօգնի ձեզ զարգացնել որոշ հմտություններ և ծավալել ավելի 

արդյունավետ գործունեություն՝ որպես ԱԽ անդամ կամ նախագահ:  

 

Արդեն նշեցինք, որ ԱԽ նպատակներից մեկը աշակերտների ձայնը լսելի դարձնելն ու նրանց 

արտադասարանական կրթությունն ու ժամանցը կազմակերպելն է։ Ըստ այդմ, ԱԽ-ն հետևյալ 

չորս բանալի բառերով (գաղափարներով) է առաջնորդվում. 

● Առաջնորդություն. ստեղծել դրական միջավայր աշխատելու համար՝ զարգացնելով 

անձնական և առաջնորդության հմտությունները, ճանաչելով ժողովրդավարական 

արժեհամակարգը։  

● Ծառայություն. տարածել կամավորության գաղափարը, սովորել ծառայություններ 

մատուցել և դրա միջոցով գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերել։ 

● Ձայն. դառնալ ուսանողության ձայնը, ստեղծել հնարավորություն յուրաքանչյուր 

աշակերտի համար՝ լսված լինելու և միասին հասնելու ընդհանուր որոշումների կայացմանն 

ու ընդունմանը։  

● Մասնակցություն. խթանել թափանցիկ ու մասնակցային գործընթացները՝ ստեղծելով 

ապահով դպրոցական միջավայր բոլորի համար։  

Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ԱԽ հիմքում ընկած լինեն ժողովորդավարական այնպիսի 

արժեքներ, ինչպիսիք են՝ մասնակցությունը, թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունն ու 

արժանապատվությունը։ Ստորև ներկայացվող գործիքները կարող են օգնել ԱԽ-ների ավելի 

ժողովրդավար ու բաց գործունեության ծավալմանը։  

 

 

Գործիք 1. Խնդիրների վերհանում 

 

ԱԽ գործունեությունն առավել թիրախավորված և դեպի աշակերտների կարիքներն 

ուղղորդված ծավալելու համար կարևոր է, որ ԱԽ հիմնադրման սկզբնական փուլում 

բացահայտվեն աշակերտներին մտահոգող խնդիրները՝ հետագայում դրանց լուծմանն ուղղված 

քայլեր ձեռնարկելու համար։  

Կան խնդիրներ, որ հանդիպում են տարբեր կրթական հաստատություններում, օրինակ. 

 Ճաշարանի/բուֆետի խնդիր, 

 Բուլինգ և խտրականություն, 

 Դպրոցական և աշակերտական միջավայրերի ներառականության խնդիրներ, 

 Աշակերտների վարք,  

 Դպրոցական դասագրքերի և գրադարանի խնդիր, 

 Համայնքային խնդիրներ և դժվարություններ, 

 Աշակերտների՝ դպրոցի խորհուրդներում ներկայացվածության խնդիր, 

 Եվ այլն։ 

Բնականաբար, խնդիրներն այսքանը չեն: Դրանք կարող են տարբերվել ըստ կրթական 

հաստատությունների և աշակերտների։ Այդ պատճառով, խորհուրդ է տրվում քննարկումներ 

կազմակերպել և հասակակիցների հետ պարզել, թե ինչ խնդիրներ են նրանք տեսնում. 

 Անհատական մակարդակում, 

 Դասարանի մակարդակում, 

 Դպրոցական մակարդակում, 

 Համայնքային մակարդակում։ 
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Հիշե՛ք. հարցերը պետք է լինեն պարզ ու հստակ ձևակերպված: Օրինակ. 

 Ի՞նչ խնդիրներ եք տեսնում կամ ի՞նչ խնդիրների եք առերեսվում անհատական 

մակարդակում, որոնք կապված են դպրոցի ուսուցիչների, տնօրինության և այլոց 

հետ։  

 Որո՞նք են այն հրատապ խնդիրները, որ հնարավոր կլինի լուծել 10 օրում, 1 ամսում 

և ավելի երկարաժամկետ հատվածում (օրինակ՝ դասարանական կամ դպրոցական 

մակարդակում)։  

 Առանձնացրեք այն հարցերը, որոնք, ըստ ձեզ, ավելի հրատապ են և պետք է արագ 

լուծվեն։ 

 

 

Յուրաքանչյուր խնդիր վեր հանելիս քննարկեք, թե ինչ կարիքների հետ է այն կապակցված։ 

Խնդիրն ընտրելուց հետո կատարեք փոքրիկ վերլուծություն, օրինակ, այս աղյուսակի միջոցով, 

որն օգնում է հասկանալ, թե որոնք են խնդրի լուծման դրական ու բացասական կողմերը 

(խոչընդոտները): 

 

«Դրական և բացասական կողմերի աղյուսակ». ընտրված խնդիրն է՝ աշակերտների վարքի 

բարելավումը (կարգապահություն, այլ) 

 

 

Դրական կողմեր 

 

 

Բացասական կողմեր 

 

 

 Կբարելավվի աշակերտների վարքը՝ 

դպրոցական միջավայրում, 

 

 Կստեղծվեն ընդհանուր համակեցության 

կանոններ, 

 

 Աշակերտները կօգնեն աշակերտներին 

(կզարգանա փոխօգնության մշակույթը), 

 

 Եվ այլն։ 

 

 

 Աշակերտները լուրջ չեն ընդունի այն 

փաստը, որ կարգուկանոնի մասին հոգ է 

տանում ԱԽ-ն։ 

 

 Եվ այլն: 

 

 

 

Հիշե՛ք. խմբային քննարկումների ժամանակ ի հայտ եկած բացասական կողմերը 

կանխելու համար պետք է նախապես մշակել հատուկ քայլեր՝ պատասխանելով, օրինակ, 

հետևյալ հարցին. «Ինպե՞ս և ի՞նչ քայլերով կարելի է կանխել կամ մեղմել աշակերտների 

կողմից լուրջ չընկալվելու հանգամանքը»։ 

 

 

 

Հիմնախնդիրների ծառ 

 

Խնդիրների վերհանման լավագույն տեխնիկաներից մեկը «Հիմնախնդիրների ծառ»-ն է: Սա 

մի սխեմա է, որի կենտրոնում նշվում է ընտրված հիմնախնդիրը, իսկ դրանից վար և վեր՝ դրա 

պատճառներն ու հետևանքները:  
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   Հետևանքներ 

Հիմնախնդիր 

Պատճառներ 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

Դատարկ, չլրացված վիճակում «ծառն» այս տեսքն ունի: Պարզապես պետք է դատարկ 

վանդակներում գրել հիմնախնդրի հնարավոր պատճառների ու հետևանքների մասին մեր 

ենթադրությունները:  

 

 

 
 

 

Լրացված վիճակում այն օգնում է տեսնել մեր ընտրած կոնկրետ հիմնախնդրի պատճառներն 

ու հետևանքները, հասկանալ՝ դրանք մեկը մյուսի հետ ինչպես են կապակցված և որ 

ուղղություններով կարող ենք լուծումներ կիրառել:  

 

 

Գործիք 2. Ինչպես կազմակերպել ԱԽ նիստերն ու քննարկումները 

 

ԱԽ նիստերն ու քննարկումներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու և դրանք 

նպատակային դարձնելու համար առաջարկում ենք քննարկումների հետևյալ մոդելներն ու 

ձևերը. 
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1. Համագործակցային գործողություններ և հետաքննություններ13 

 

Այս մեթոդն օգտագործվում է հիմնականում այն թեմաների դեպքում, որտեղ որոշակի 

«հետաքննություն» կամ հետազոտություն պիտի արվի՝ պակասող տեղեկատվությունը 

լրացնելու համար (օրինակ՝ դպրոցին առնչվող փաստաթղթերի ուսումնասիրություն)։  

Մասնակիցների ցանկալի թիվն է՝ մինչև 8: Յուրաքանչյուր հանդիպման համար խորհուրդ է 

տրվում նախապես որոշել օրակարգն ու քննարկման առավելագույն տևողությունը (օրինակ՝ 

մինչև 80 րոպե): Այս մեթոդի շրջանակներում առաջարկվում է հետևյալ 8 քայլը. 

 Նախապես որոշվում է թիմի առաջնորդը և քննարկվող թեմաներն ու ենթաթեմաները, 

 Առաջին հանդիպման ընթացքում դերերի և աշխատանքների բաժանում է կատարվում, 

 Որոշվում և սահմանվում է խնդիրը, 

 Հաջորդ հանդիպումների ժամանակ աշակերտները ներկայացնում են իրենց կատարած 

աշխատանքները, 

 Ծավալվում են քննարկումներ, 

 Հանդիպումների երկրորդ մասում առաջնորդը հավելյալ տեղեկույթ ներկայացնելու 

ժամանակ է տալիս՝ հավաքելով և արձանագրելով բոլոր կարծիքներն ու ստացված 

տեղեկությունը, 

 Երկրորդ մասում քննարկվում և որոշվում են քայլերը, որոնք ուղղված են լինելու հարցի 

լուծմանը, 

 Հանդիպման վերջում կատարվում է ամփոփում, որոշվում են քայլերի և աշխատանքների 

վերջնաժակետները, հաջորդ հանդիպման օրը։  

 

 

2. Մտագրոհ14 

 

Մտագրոհի նպատակը հետաքրքիր և յուրօրինակ գաղափարների հայտնաբերումն է։ 

Մտագրոհի առաջին փուլի նպատակը որքան հնարավոր է շատ գաղափարներ առաջ քաշելն 

է, իսկ երկրորդ փուլում՝ դրանք զտելն ու գաղափարի որակն ապահովելը։ Շատ կարևոր է, որ 

առաջին փուլում որևէ գաղափար չքննադատվի և չմերժվի: Դրանք բոլորը պետք է 

խնամքով գրանցել և միայն 2-րդ փուլում բարելավել կամ հրաժարվել որևէ գաղափարից:  

Մասնակիցների ցանկալի թիվն է՝ մինչև 10: Յուրաքանչյուր փուլի ցանկալի տևողությունն է՝ 

մինչև մեկ ժամ: Խորհուրդ է տրվում կիրառել թղթեր, գրիչներ, գունավոր մարկերներ, ժամացույց 

կամ վայրկյանաչափ (խմբի անդամներին խոսելու հավասար հնարավորություն ընձեռելու 

համար): 

Մտագրոհի արդյունավետությունն ապահովում են հետևյալ կանոններն ու խորհուրդները. 

 Տարբերեք միտքն ու քննադատությունը։ Ուշադիր եղեք, քանի որ լավ գաղափարը կարող է 

թաքնված լինել քննադատության մեջ։ 

 Ոգևորեք ձեր թիմի անդամներին, խրախուսեք հետաքրքիր ու «խելառ» գաղափարները։  

 Զարգացրեք մյուսների գաղափարները: Օգտագործեք «և» շաղկապը՝ «բայց»-ի, 

«սակայն»-ի փոխարեն։ 

 Կենտրոնացած մնացեք քննարկվող թեմայի վրա։  

 «Մեկ կարծիք ու մեկ խոսող մարդ» (խուսափեք զուգահեռ քննարկումներից)։ 

 Օգտագործեք թերթեր կամ կպչուն թղթեր` գաղափարները գրի առնելու և պատկերների 

միջոցով ներկայացնելու համար։ 

 Հիշե՛ք. մեկ ժամում հնարավոր է ընդհուպ մինչև 100 գաղափար գեներացնել։  

 

                                                             
13 Խմբային հետազոտությունն ընդլայնում է համագործակցային ուսուցումը, https://bit.ly/3fhOwG0. 
14 Ուղեղային գրոհի կանոններ, https://bit.ly/3bRTyah։  

https://bit.ly/3fhOwG0
https://bit.ly/3bRTyah%D6%89
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3. Խնդիրների լուծման մեթոդ15 

 

Այս մեթոդը հատկապես կարևոր է, երբ հարցը կամ խնդիրը պետք է ներկայացնել 

աշակերտական ավելի լայն հատվածի և նրանց կարծիքն ու առաջարկվող լուծումները լսել 

վերջինիս մասին։  

Մասնակիցների հնարավոր թիվն է՝ 10-ից մինչև 100: Քննարկման ցանկալի տևողությունն է՝ 

մինչև մեկ ժամ: Խորհուրդ է տրվում կիրառել թուղթ, գրիչ, գրատախտակ, պրոյեկտոր (ըստ 

կարիքի), կպչուն կամ գունավոր թղթեր, մարկերներ, ժամացույց կամ վայրկյանաչափ (խմբերի 

ներկայացուցիչներին խոսելու հավասար հնարավորություն ընձեռելու համար): Մոդերատորի 

(վարողի) դերը կարևոր է՝ անխափան քննարկում ծավալելու համար: 

Քանի որ լսարանը կարող է մեծ լինել, առաջարկվում է այն բաժանել ավելի փոքր խմբերի և 

հետևել ստորև ներկայացվող քայլերին. 

 Ներկայացրեք խնդիրն ամբողջ (մեծ) խմբին: Խնդիրը ձևակերպեք պարզ ու հասկանալի, 

համոզվեք, որ բոլորը հասկացել են այն։ 

 Բաժանեք մեծ խումբն ավելի փոքր, 3-5 հոգանոց խմբերի: Հանձնարարեք նրանց՝ խնդիրը 

լուծելու նպատակով մշակել երեք հնարավոր լուծում կամ առաջարկ (սովորաբար սա 

տևում է 10-15 րոպե)։ 

 Յուրաքանչյուր խմբից մեկ հոգու առաջարկեք ներկայացնել իրենց 

արդյունքները/լուծումները՝ 5-7 րոպեի սահմանում։ 

 Յուրաքանչյուր խմբի ներկայացումից հետո խոսնակները վերադառնում են իրենց խմբեր 

և քննարկում, թե ինչ կարևոր կետեր չքննարկվեցին, ինչ ունեն ավելացնելու։ 

 Վերջին փուլում խոսնակները (փոքր խմբերի ներկայացուցիչները) վերադառնում են նոր 

առաջարկներով ու լրացումներով։ Վերջնական քննարկման արդյունքում խոսնակները 

որոշում են, թե ինչպես լուծել դրված խնդիրը։ 

 

 

Գործիք 3. Ինչպե՞ս պլանավորել ծրագիր 

 

ԱԽ-ները, բացի խնդիրներ վերհանելը, կարող են և պետք է իրականացնեն քայլեր՝ դրանց 

լուծման համար: Ցանկացած, անգամ փոքր խնդրի լուծման լավագույն մոտեցումը 

պլանավորումն է, այսինքն՝ ծրագիր ունենալը: Պլանավորումն ավելի արագ և արդյունավետ 

դարձնելու համար առաջարկվում է «Հինգ հարց՝ որևէ գործողություն ձեռնարկելուց 

առաջ»16 մեթոդը. 

1. «Ի՞նչ» - Գլխավոր հարցն է՝ ծրագիր կամ միջոցառում կազմակերպելուց առաջ. «ի՞նչ ենք 

մենք ցանկանում անել», «ի՞նչ փոփոխություն ենք ուզում տեսնել», «ո՞րն է մեր նպատակը»: 

2. «Ինչո՞ւ» - Այս հարցը պետք է տալ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անգամ: Օրինակ, «ինչո՞ւ պետք 

է անել այս միջոցառումը, ինչո՞ւ պետք է ձեռնարկել այս քայլը և ոչ թե մյուսը, և այլն»։ Այս 

հարցի հաճախակի բարձրաձայնումը խթանում է մտածելու այն մասին, թե արդյոք խնդիրը 

լուծելիս մենք համահունչ ենք մնում ԱԽ գլխավոր նպատակին ու առաքելությանը, արդյոք 

այն լուծումներն ենք կիրառում, որ արդյունավետ ու տեղին են:  

3. «Ո՞վ» - Այս հարցը տալով՝ ներգրավված խումբն ու անհատները վերցնում են 

պատասխանատվություն՝ կատարելու իրենց աշխատանքը մինչև վերջ։ «Ո՞վ» հարցին 

պատասխանելուց առաջ պետք է իմանալ ձեր թիմակիցների ուժեղ և թույլ կողմերը, 

հմտություններն ու գիտելիքները տվյալ ոլորտում։  

                                                             
15 «Աշակերտական խորհուրդների ձեռնարկ» (անգլերեն, https://cutt.ly/dmofDmX), էջ 59: 
16 Ծրագրի պլանավորումը պետք է սկսվի 5W-ների հարցերով` նախքան «Ինչպես» հարցին անցնելը, 

https://bit.ly/34d7mb5:  

https://cutt.ly/dmofDmX
https://bit.ly/34d7mb5
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4. «Ե՞րբ» - Այս հարցին պատասխանելով՝ դուք հստակ պատկերացնում եք, թե որքան 

ժամանակ կպահանջվի ձեզնից հասնելու ցանկալի արդյունքներին: Եթե պլանավորված 

քայլերի իրականացման համար վերջնաժամկետներ սահմանված չեն, դրանք, մեծ 

հավանականությամբ, կտապալվեն:  

5. «Որտե՞ղ» - Կրթական հաստատությունում կամ դրանից դուրս որևէ բան ձեռնարկելիս 

կարևոր է հասկանալ, թե տարածքը, որը ձեզ անհրաժեշտ է, ազատ է, թե ոչ, 

համապատասխան կահավորում ունի, թե ոչ, և այլն:  

Միայն այս հարցերին անկեղծ պատասխանելուց հետո դուք հստակ կիմանաք, թե ի՞նչ եք 

ցանկանում կազմակերպել, ումից և երբ կարող եք դա պահանջել կամ ակնկալել։  

 

 

Կարևոր է. նպատակ ու խնդիրներ սահմանելիս եղեք շատ հստակ, արտահայտեք 

դրանք իրատեսական թվերով: Օրինակ, եթե ցանկանում եք աշակերտների շրջանում 

բարձրացնել մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը, պետք է 

գիտակցեք, որ մեկ միջոցառումը բավարար չէ դրա համար: Հետևաբար, հարկ կլինի 

ավելի շատ ու ավելի ծավալուն միջոցառումներ նախատեսել:  

 

 

 

Գործիք 4. Ծրագրի ժամանակացույց 

 

Ծրագրի ժամանակացույցը կարելի է կիրառել տարբեր միջոցառումների ու քայլերի 

պլանավորման համար: Այն կօգնի ամրագրել քայլերի հերթականությունը, դրանց համար 

պատասխանատու անձանց և քայլերի իրականացման վերջնաժամկետները: 

Ստորև ներկայացված է դպրոցի ջերմոցի վերականգնման ծրագրի ժամանակացույցի՝ 

մասամբ լրացված մի նմուշ:  

 

# Գործողություն Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս 
Պատասխանատու 

անձ 

1 

Բարեկարգել դպրոցի ջերմոցը, 

վերանորոգել խողովակներն ու 

ամրացնել ծածկը 

 

                                

ԱԽ անդամներ և 

դպրոցի տնտեսվար 

2 

Կատարել հողի փխրեցում և այլ 

նախապատրաստական 

աշխատանքներ 

 

                                

ԱԽ անդամներ 

3 Սածիլներ ձեռք բերել                                 

ԱԽ նախագահ 

4 Տնկել սածիլները                                 

ԱԽ քարտուղար և 

դպրոցի տնտեսվար 

 

5 Խնամել և ջրել պարբերաբար                                 

ԱԽ անդամներ 

6 
Ավելացրեք տողեր՝ ըստ 

անհրաժեշտության 
                                

 

 

 

Գործիք 5. Նիստերի ու հանդիպումների արդյունքների գրանցում 

 

Շատ կարևոր է, որ հանդիպումներն ու քննարկումները գրառվեն, պահպանվեն և 

ներկայացվեն մյուս աշակերտներին։ Սա կապահովի ԱԽ գործունեության թափանցիկությունն 
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ու հաշվետվողականությունը՝ հիմք դնելով և խթանելով ավելի խորը մասնակցային 

գործընթացներ։  

 

 

Գործողություն 

 

 

Նշումներ 

 

Կարդալ ԱԽ անդամների անունները 

 

 

Ստուգել, թե ովքեր են ներկայացել17 

 

Ներկայացնել հանդիպման օրակարգը և 

հաստատել այն 

 

 

Ճշտել՝ որևէ այլ, լրացուցիչ հարց առաջ քաշվում է 

քննարկման համար, թե ոչ 

 

Օրակարգի առաջին հարցի քննարկում 

(Սահմանել քննարկման առավելագույն 

ժամանակ, ձեռք բարձրացնելու միջոցով 

հերթագրել խոսել ցանկացողներին)։ 

 

 

 

Կատարել նշումներ առարկությունների և  

առաջարկությունների վերաբերյալ 

 

Օրակարգի 2-րդ հարցի քննարկում 

(Սահմանել քննարկման առավելագույն 

ժամանակ, ձեռք բարձրացնելու միջոցով 

հերթագրել խոսել ցանկացողներին)։ 

 

 

 

Կատարել նշումներ առարկությունների և  

առաջարկությունների վերաբերյալ 

 

Օրակարգի 3-րդ հարցի քննարկում 

(Սահմանել քննարկման առավելագույն 

ժամանակ, ձեռք բարձրացնելու միջոցով 

հերթագրել խոսել ցանկացողներին)։ 

 

 

 

Կատարել նշումներ առարկությունների և  

առաջարկությունների վերաբերյալ 

 

Արտաօրակարգային հարցերի քննարկում 

(Սահմանել քննարկման առավելագույն 

ժամանակ, ձեռք բարձրացնելու միջոցով 

հերթագրել խոսել ցանկացողներին)։ 

 

 

 

Կատարել նշումներ առարկությունների և  

առաջարկությունների վերաբերյալ 

 

 

Ամփոփել քննարկված հարցերը 

 

Կազմել նիստի արձանագրություն և ներկայացնել 

քննարկված հարցերը, ընդունված որոշումներն ու 

հետագա քայլերը 

 

 

 

 

Հուշում 1. «Առաջնորդ թե Շեֆ» 

 

ԱԽ անդամները, ինչպես նաև՝ քարտուղարն ու նախագաhը, իրենք են որոշում, թե ինչ դիրք 

կունենան այլ աշակերտների և իրենց ընկերների նկատմամբ։ Նախընտրելի է, որ նրանք լինեն 

                                                             
17 Պարբերաբար բացակայելու դեպքում կարելի է որոշ պատժիչ մեխանիզմներ ներդնել, օրինակ.  

 Երեք բացակայության դեպքում ձայնի իրավունքից զրկում մեկ ամսով, 

 Չորսից հինգ բացակայության դեպքում հեռացում խորհրդի կազմից։  
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իրական առաջնորդներ և համագործակցեն խմբի հետ, ոչ թե ղեկավարեն ու հրամայեն 

մյուսներին։  

Այս պատկերը կօգնի հասկանալ, թե որ դերն է քեզ բնորոշ հիմա: 

 

 

 

 

 

 

Առաջնորդ 

 

  

Շեֆ / Բոսս 

 

Մարզում / սովորեցնում է մյուսներին 

 

  

Իշխում է մյուսներին 

 

Հիմնվում է բարի կամքի և կամավորության 

վրա 

 

  

Հիմնվում է հեղինակության և իշխանության 

վրա 

 

Խանդավառություն և ոգևորություն է 

առաջացնում 

 

  

Սխալների համար մեղադրում է և 

մեղավորներ է փնտրում 

 

Ասում է «ՄԵՆՔ» 

 

  

Ասում է «ԵՍ» 

 

Շտկում է սխալները 

  

Վախ է առաջացնում 

 

 

Ցույց է տալիս, թե ինչպես է արվում 

հանձնարարությունը 

 

  

Պնդում է, որ գիտի՝ ինչպես է արվում 

հանձնարարությունը 

 

Զարգացնում է մարդկանց 

 

  

Օգտագործում է մարդկանց 

 

Հարցնում է և կարծիքները հաշվի է առնում 

 

  

Հրամայում է 

 

Ասում է «Գնանք և անենք» 

 

  

Ասում է «Գնա և արա» 

 

 

Հուշում 2. «Ինչպիսին կարող են լինել աշակերտները» 

 

Երբեմն մեր ընկերներն ու գործընկերները թվում են պակաս մոտիվացված, քան մենք։ 

Սակայն պետք չէ դրան միակողմանի նայել։ Որպեսզի կարողանաք ձեր ընկերներին ներգրավել 

ԱԽ գործունեության մեջ, պետք է իմանաք, որ երիտասարդները բաժանվում են երեք հիմնական 

խմբի. 

1. Ակտիվիստներ – այն երիտասարդներն են, որոնց մենք կարող ենք նաև անվանել 

«փոփոխության առաջնորդներ»: Նրանք այն մարդիկ են, որոնք պայքարում են նպատակի 
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համար: Ակտիվիստները մոտիվացված են, վճռական, վստահ իրենց գաղափարի վրա և 

ակտիվորեն ներգրավված են ԱԽ աշխատանքներին։ 

2. Մոտիվացված, բայց պասիվ – այն երիտասարդներն են, որոնք պատրաստակամ են 

իրենց մասնակցությունն ունենալ տարվող աշխատանքներում, սակայն բավարար չափով 

տեղեկացված չեն կամ չգիտեն՝ ինչով կարող են աջակցել ԱԽ-ին։ 

3. Ապամոտիվացնողներ – այն երիտասարդներն են, որոնք չեն հավատում ոչ մի 

փոփոխության և, բացի իրենց չհավատալը, ապամոտիվացնում են նաև մյուսներին։ 

Խորհուրդ է տրվում առաջին հերթին աշխատանք տանել երկրորդ խմբի երիտասարդների 

հետ՝ նրանց իրազեկելու և ակտիվացնելու միջոցով:  
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