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Գլուխ 1
1.1. Գրադարանավարի աշխատանքը դպրոցում

•  Դպրոցի  գրադարանավարի  առջև  դրված  պարտականությունների  
ցանկը  նախկինում  և  հիմա:  

• Մասնագիտական  ու  մարդկային  որակների  հստակ   պահանջները, 
հմտությունները:  

• Դպրոցի  գրադարանավարին  ընձեռվող  աշխատանքային նոր  
հնարավորությունները:  

      Գրադարանաըին ռեսուրսների համալրում: 
• Գրադարանավարը իբրև ինֆորմացիայի տրամադրող,և վերլուծող:
• Գրադարանավարի համագործակցությունը մթոդդավորուոերի 

հետ:
• Գրադարանային Ֆոնդի  րդյանավետ օգտագործում:
•  Գրադարանին ֆինանսական աջակցության ներգրավածուտյուն:
• Կամավորական աշխատանքների ներգրավում:



Գլուխ 1
     1.2.  Ավագ դպրոցի գրադարանի տարածք և կահավորում
 

 

Դպրոցի  գրադարանի պլամավորում:
Դպրոցի  գրադարանի տարածք:
 Գույքային  պայմանների  վերաբերյալ  ժամանակակից 
պահանջները:  
  Գրադարանավարի  աշխատանքային գործիքակազմի,  
պայմանները:  
Գրադարանի ռեսուրսային  հնարավորությունը::



Գլուխ 2
     2.1. Նախագծային  աշխատանքը  ավագ  դպրոցում 

Նախագծային աշխատանքի մթոդի ծագման և զրգացման 
պատմկան ուղին
Նախագծային աշխատանքի կազմակերպման կետերն են․

Նախագծային թեմայի ընտրություն
Թեմայի տրոհում ենթաթեմաների
Նախաձեռնող խմբերի ձևավորում
Տեղեկատվության հավաքագրում
Տեղեկատվությունների քննարկում, մշակում
Թեմայի վերաբերյալ եզրահանգուոերի ձևակերպում
Հետազոտական հաշվետվության 
նախապատրաստում
Նախագծի պաշտպանություն (պրեզենտացիա)
Արդյունքների ամփոփում



Գլուխ 2
2.2. Նախագծային աշխատանք

•Նախագիծ 1: «Անհնարինը հնարավոր» Արփի
Վանյանի հետ

Նախագիծ 2: «Մշակութային օջախներ»



  
 
Արդի գրադարանավարի աշխատանքային  գործիքակազմ  
որը  կարող  է  ծառայել իբրև  լիարժեք  
ուղեցույց  յուրաքանչյուր  աշխատող  գրադարանավարի  
համար  իր  կողմից  սպասարկվող  ոլորտի  
պահանջմունքների, 
 նախագծային  աշխատանքների  կազմակերպման  համար։  

Հավելված



Եզրակացություն
Զուգահեռներ  տանելով  գրադարանավարի  և  մանկավարժության  միջև՝ ակնհայտ  
դարձավ,  որ  գարադարանավարի  մասնագիտությունը,  տարեց տարի  
զարգանալուց  բացի,  նաև  ձեռք  է  բերում  մասնագիտական  տարաբնույթ  որակներ
:  Գրադարանավարի  կարևոր առաքելություններից  է  գրադարանը  մշտապես  
նորարարություններով  թարմացնելը, նոր  շունչ հաղորդելը,  օգտվելով  նորագույն  
տեխնոլոգիաներից՝  ընթերցողին  գրադարան  բերելու  տարբեր  մեթոդների  
օգտագործումը:  Ենթարկվելով  ժամանակի  հրամայականին՝  գրադարանավարը  
դրսևորում  է  ճկուն  մտածողություն:   Բազմակողմանի զարգացած  լինելով՝  նա 
սովորողների  մեջ ընթերցանության  հանդեպ  հետաքրքրությունը  մեծացնելու   
նորանոր  ուղիներ  է  փնտրում,  կամ  նոր  մեթոդներ  կիրառում՝ նոր շունչ  
հաղորդելով  վաղուց  մոռացվածին:  
Մեզ  հայտնի  է,  որ  դեռ  վաղնջական  ժամանակներից  հայկական  հնագույն 
գրադարաններին  կից  գործել  են  դպրանոցներ,  որտեղ   գրադարանավարներն  են  
զբաղվել  դպրությամբ:  Ուստի  մեզանում  նորույթ  չէ  գրադարանավարի 
մասնագիտության  մեջ  մանկավարժական  տարրի  դրսևորումը,  այլ  վաղուց  
մոռացված  մշակույթ  է,  որը  կարիք  ունի  վերածննդի և  նորովի  մատուցման:  
Դպրոցական  գրադարանում նախագծային աշխատանքների  կիրառումը  նպաստում 
է   գրադարանավարի  մանկավարժական  որակների խթանմանն ու  դրսևորմանը:  
Հստակ կարելի է ձևակերպել, որ սովորողների համար  դպրոցական  գրադարանը  
նախագծային աշխատանքներ իրականացնելու, դրանց շնորհիվ   
ինքնարտահայտվելու,  ինքնակրթվելու  լավագույն  վայրն է ու միջոցը։
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