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                                                    Ներածություն 

Հետազոտությանս համար այս թեման ընտրելու շատ պատճառներ ունեմ , 

բայց գլխավորը այն է , որ չեմ պատկերացնում օտար լեզվի դասավանդումը 

առանց մշակույթի։ 

Երբ մշակութային բազմազանությունը նույնքան վտանգված է, որքան 

այսօր, կարևոր է ավագ դպրոցի աշակերտներին սովորեցնել դրա մասին: 

Պետք է պատշաճ մշակութային նախագծեր իրականացնենք դասարանում, 

որպեսզի սովորողները կարողանան իմանալ, թե որքան բազմազան է մեր 

աշխարհը, և մենք ունենք հենց այն գաղափարները, որոնք նրանք  փնտրում 

են: 

Պետք է բարձրացնել նրանց իրազեկությունը մեր մոլորակի բազմաթիվ 

տարբեր մշակույթների մասին: Նրանք պետք է իմանան, որ մշակույթները 

ձևավորում են իրենց պատկանող մարդկանց վարքագիծն ու 

մտածելակերպը: Միայն այդ դեպքում սովորողները կարող են պատրաստ 

լինել դուրս գալ աշխարհ և շփվել դրա հետ ինչպես իրենց անձնական, 

այնպես էլ մասնագիտական կյանքում: 

Ինքս չեմ պատկերացնում իսպաներենի դասավանդումը առանց մշակույթի։ 

Դե իսպանախոս երկրները շատ են , այդ է պատճառը, որ իսպաներենի 

նախագծերն էլ բազմազան են ։  

Իմ հետազոտության մեջ կփորձեմ ցույց տալ մշակութային նախագծերի 

արդյունավետությունը , թե ինչպես կարելի է ներառել այդպիսի նախագծերը 

ավագ դպրոցում, կխոսեմ միջմշակութային նախագծերի մասին , ինչպես 

նաև մշակույթի մաս կազմող գրականության և  թարգմանական 

նախագծերի մասին։ Կփորձեմ հասկանալ,  թե առաջավոր կրթական 

հաստատություններում ,ինչպես են իրականացնում մշակութային 

նախագծերը , ու թե արդյո՞ք մենք՝ սեբաստացիներս , ճի՞շտ ուղու վրա ենք ։ 
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Այլոց փորձի ուսումնասիրության արդյունքում հնարավո՞ր է բացահայտել 

ինձ համար նոր մի մեթոդ, որը կկիրառեմ հետագայում իսպաներենի 

դասերի ժամանակ։ 

 

         Ի՞նչ է մշակույթի դասավանդումը ավագ դպրոցներում 

Ավանդաբար, սովորողներին մշակույթի մասին դասավանդելը 

վերապահված է օտար լեզուների դասերի որոշ հատվածների համար: 

Նույնիսկ այդ դեպքում ավագ դպրոցականները չեն կարողանա սովորել, թե 

ինչ է միայն թիրախային լեզվի տեսանելի մշակույթը, այսինքն՝ ի՞նչ են 

ուտում այդ ազգի մարդիկ, ինչպե՞ս են հագնվում կամ ի՞նչ ֆիլմեր և 

երաժշտություն են ստեղծում: Այսօր մշակութային ուսումնասիրությունները 

դպրոցների ուսումնական ծրագրում ներառելու անհրաժեշտությունն ավելի 

ուժեղ է, քան երբևէ։ 

Դրա ամենամեծ պատճառն այն է, որ որոշակի դասարանի աշակերտները 

պատկանում են տարբեր մշակույթների։ Կարևոր է ոչ միայն ընդունել այդ 

բազմազանությունը մեր՝ որպես ուսուցչի և երիտասարդների միջև, որոնց 

դասավանդում ենք, այլ նաև հենց սովորողների միջև: 

Այն, թե ինչպես կարող ենք մշակույթ սովորեցնել մեր սովորողներին, 

տարբեր է: Նախքան դրա մեջ մտնելը և դասարանային գործունեության և 

ավագ դպրոցի մշակութային նախագծի գաղափարների մասին մտածելը, 

մենք պետք է քաջատեղյակ լինեք ուսումնասիրվող լեզվի  մշակույթից, 

որպեսզի մեր սովորողները կարողանան սովորել մեր իսկ օրինակից: 

Երբ գիտնականները փորձում են նկարագրել կամ սահմանել մշակույթը, 

նրանք սովորաբար համեմատում են  այսբերգի  հետ։Այսբերգի միայն մի 

փոքր մասն է այն, ինչ երևում  է ջրի վերևում, ինչպես հագուստը, խոհանոցը 

կամ լեզուն մարդու մշակույթի միայն արտաքին խորհրդանիշներն են: 
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Նրանց մշակութային ինքնության էությունը, շատ նման է այսբերգի մեծ 

մասին, որը թաքնված է մակերեսի տակ: 

Մենք պետք է հասկանաք, թե ինչպես են մշակույթները ձևավորում 

մարդկանց, եթե ցանկանում ենք մեր դասարանում զարգացնել 

բազմազանությունը: 

 

                            Ի՞նչ է միջմշակութային փոխանակումը 

Մշակութային փոխանակման ծրագրերը նպաստում են սովորողների 

շարժունակությանը և միջմշակութային ուսուցմանը տարբեր երկրների 

երիտասարդների խմբերի միջև սոցիալ-մշակութային գործունեության 

միջոցով: 

Հանդիպելով այլ մշակույթների և իրողությունների, սովորողները կարող են 

սովորել միմյանցից: Նրանք կարող են բացահայտել նմանություններ և 

տարբերություններ իրենց մշակույթների միջև, ինչպես նաև ձեռք բերել 

հասկացություններ և օգտակար տեղեկատվություն։ 

Այս տեսակի փորձը ծառայում է բացասական նախապաշարմունքների և 

կարծրատիպերի վերացմանը, որոնք հաճախ հանդիպում են այլ 

մշակույթների նկատմամբ և ապահովում է երկխոսություն և բաց 

առճակատում բոլոր մասնակիցների միջև՝ որպես հիմնական գործիք: 

Փոխանակման նախաձեռնությունների շնորհիվ  սովորողներին 

հնարավորություն ունեն հանդիպելու, քննարկելու տարբեր թեմաներ, 

ինչպես նաև գիտելիքներ ձեռք բերելու իրենց երկրների մասին: 

Մշակութային փոխանակումները երիտասարդների խմբերին (սովորաբար 

13-ից 30 տարեկան) հնարավորություն են տալիս պլանավորել իրենց 
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փոխանակումը ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմայի հիման 

վրա: 

Կրթահամլիրում շատ ենք իրականացնում փոխանակման ծրագրեր , 

համագործակցում ենք տարբեր դպրոցների հետ, որտեղ իրականցվում է 

իսպաներենի ուսուցում , համալսարանների իսպաներենի բաժնի 

սովորողների հետ ենք ունեցել բազմաթիվ համգործակցություններ։ 

Հյուրընակալել ենք կրթահամալիրում Արգենտինայի դեսպանին, Ուրուգվայի 

հյուպատոսին։ Նաև կրթահամալիրում ենք հյուրընկալել բասկերի երկրի 

հայտնի երգիչներից մեկին, որի հետ շարունակում ենք համագործակցել մինչ 

այսօր։ 

 

Մշակութային բովանդակության օգտագործումը որպես ուսուցման 

ռեսուրս 

Մեր լեզվի դասընթացներում ներառելով պատմական, սոցիալական և 

մշակութային ասպեկտները մենք կողմնակից ենք տարբեր համայնքների և 

ժողովուրդների միջև փոխադարձ հաղորդակցությանը: Փորձում ենք 

բարձրացնել աշակերտների սովորելու ցանկությունը՝ սոցիալ-մշակութային 

ասպեկտների վրա կենտրոնանալով։ 

Նպատակն է առաջարկել մի շարք ընդհանրացվող ռազմավարություններ, 

որոնք թույլ են տալիս ինտեգրել տարբեր սոցիալ-մշակութային 

ասպեկտները նոր լեզու սովորելու գործընթացում: Այս 

ռազմավարությունները նպատակ ունեն օգնել սովորողներին զարգացնել 

տարբեր լեզվական հմտություններ՝ գիտակցելով մշակույթի հետ կապված 

խորը ճանաչման կարևորությունը։ 

Մեր առջեւ դրված նպատակներից են՝  
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• սովորողներին ծանոթացնել հասարակության պատմությանը և 

մշակույթին, որտեղ խոսում են այդ լեզուն 

•  ավելացնել սովորողի  ցանկությունը հասկանալու և խոսելու օտար 

լեզվով 

• փոխըմբռնել տարբեր մշակույթ կրող սովորողներին, քաղաքացիներին 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր լեզվի առանձնահատկությունները ոչ միայն 

ծառայում են մշակութային տարբերությունների լուսաբանմանը, այլև 

տարբեր ժողովուրդների միջև ընդհանրությունների բացահայտմանը։ 

Ներկայացումները լավագույն միջոցներից  են ցույց տալու ուսումնասիրվող 

լեզվի  երկրի մշակույթը։ 

Իսպաներենի խմբի սովորողները համագործակցել եմ  ռուսերենի, հայերենի 

դասավանդողների հետ ու այսպիսի սիրուն շարք են ստեղծել 

ներկայացումների․ 

• Ուրիշ ․․․(համագործակցային նախագիծ Հասմիկ Ղազարյանի հետ)  

• Un poco сумасшедший Դոն Կիխոտ 

• Հարսնացուն Իսպանիայից 

• «Գնդիկ-Բոքոնիկ» ներկայացումը իսպաներեն 

• Արի՛ գնանք Իսպանիա  

                              

                          Գրականությունը մշակույթի մի մաս 

 

Յուրաքանչյուր լեզու ունի մի մշակութային հող, որը թույլ է տալիս մեզ 

ծանոթանալ գրական ստեղծագործությունների միջոցով։  

Գրքի օգնությամբ մենք կարող եք ճանապարհորդել ժամանակի մեջ՝ դեպի 

ամենախոր անցյալը, հեռավոր կամ անկանխատեսելի ապագա։ 

https://ruzannasargsyan.wordpress.com/2021/01/29/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab%d5%b7-%d5%a1%d5%b2%d5%bb%d5%ab%d5%af%d5%a8/
https://ruzannasargsyan.wordpress.com/2022/03/31/un-poco-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b5%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d5%a4%d5%b8%d5%b6-%d5%af%d5%ab%d5%ad%d5%b8%d5%bf/
https://ruzannasargsyan.wordpress.com/2021/04/18/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d6%81/
https://ruzannasargsyan.wordpress.com/2021/04/23/%d5%a3%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%af-%d5%a2%d5%b8%d6%84%d5%b8%d5%b6%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5/
https://ruzannasargsyan.wordpress.com/2021/02/24/%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6/
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Գրականությունն օգնում է մեզ իմանալ լեզվի առանձնահատկությունները՝ 

ներառելով որոշ մշակութային, պատմական, սոցիալական, համայնքի կամ 

երկրի տնտեսական և քաղաքական կյանքը։ 

Իսպաներենի  դասաժամին գրականության  ներդրման  հիմնական 

նպատակն  է սովորողներին ծանոթացնել մեծ գրողների 

ստեղծագործություններին ու տեսնել, թե ինչպես կարող են գրական 

ստեղծագործության ընթերցանության միջոցով ծանոթանալ տվյալ երկրի 

մշակույթին , որտեղ առանց գրքի օգնությամբ նրանց դժվար կլիներ մուտք 

գործել: 

Գրական ստեղծագործությունների միջոցով պետք է  կարողանալ 

զարգացնել նրանց երևակայությունը և մոտեցնել այլ իրականությունների՝ 

մշակութային կամ պատմական:  

Իսպաներենի խմբի սովորողները արդեն կատարել են իրենց առաջին 

քայլերը թարգմանչական նախագծերում,  ծանոթացել այնպիսի մեծերի 

ստեղծագործություններին ինչպիսիք են՝ Մարկես, Կորտասար , 

Սերվանտես․․․ 

Ունենք օնլայն բազմաթիվ գրքեր, նյութեր, հոդվածներ, հարցազրույցներ 

իսպանախոս աշխարհի ներկայացուցիչների հետ․․․ 

 

                                               ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կարելի է պնդել, որ ուսուցման-ուսումնառության գործընթացում ներառելով 

ժողովուրդների պատմությանն ու մշակույթին առնչվող օտարալեզու 

տարրեր, ներդրվում է նոր հարթություն, որն անկասկած օգնում է խորացնել 
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լեզվի իմացությունը ։ Միևնույն ժամանակ, դա հետաքրքիր և գրավիչ միջոց 

է իմանալ այդ լեզուն օգտագործող մարդկանց առանձնահատկությունները։ 

 Լեզվի ուսուցումը, անկասկած, նոր մոտեցումներ է պահանջում, ինչպիսիք 

են պատմական գործոնների ինտեգրումը ուսումնական պլանում, այդ լեզվով 

մտածող և զգացող հասարակության տնտեսական և մշակութային 

ասպեկտները, որոնք պատրաստվում են լեզվական փաստին մոտենալ այլ 

կերպ, բայց դա մեզ կստիպի աստիճանաբար տեսնել, թե՛ մայրենի լեզուն, 

թե՛ երկրորդ լեզուն՝ որպես դրսեւորումների ամբողջություն 

,փոխկապակցված մշակույթներ։ 

Իսկ վերջում որպես առաջարկ ու եզրակացություն ․ 

Ուսումնասիրելով մի շարք նյութեր ,այս թեմայով , կասեմ , որ իսկապես 

անում ենք ամեն ինչ , որ մոտիվացնենք մեր սովորողներին ուսումնասիրել 

լեզուն ու նրա մշակույթը։  

Իսպաներենի խմբի սովորողների համար պետք է ստեղծենք իրական 

փոխանակման ծրագրեր ՝ իսպանախոս երկրների հայ համայնքի 

ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ 

Ինքս փորձում եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի սովորողները ավելի լավ 

պատկերացնեն իսպանական և իսպանախոս երկրների մշակույթը, լիահույս 

եմ , որ կունենանք նաև իրական կրթական փոխանակումներ մոտ 

ապագայում ։Չէ որ մեզ կոչում են սեբաստացիներ, իսկ մենք 

նպատակասլաց ենք ու չհանձնվող։ Ինքս անելու եմ ամեն ինչ ՝ 

իրականացնելու սաներիս երազանքը։ 
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Օգտագործված էլեկտրոնային և տպագիր գրականության ցանկ 

1. Cultural exchange programs   

2. Culture project ideas for high school   

3. 21 Ways to Make the Most of Your Cultural Exchange Experience 

4. La importancia de la cultura 

5. Oliveras, Àngels (2000), Hacia la competencia intercultural en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, Madrid, Edinumen. 

 

 

 

 

 

https://www.voluntouring.org/tag/cultural-exchange/
https://unifyhighschool.org/culture-project-ideas-for-high-school/
https://www.participatelearning.com/blog/21-ways-to-make-the-most-of-your-cultural-exchange-experience/
https://pressbooks.pub/cead/chapter/a-9-cultura-y-entornos-de-aprendizaje-2/

	 Ուրիշ ․․․(համագործակցային նախագիծ Հասմիկ Ղազարյանի հետ)
	 Un poco сумасшедший Դոն Կիխոտ
	 Հարսնացուն Իսպանիայից
	 «Գնդիկ-Բոքոնիկ» ներկայացումը իսպաներեն
	 Արի՛ գնանք Իսպանիա

