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ստԵՂԾարարՈՒԹՅան ԶարԳաՑման ԳՈրԾՈննԵրԸ 
կրտսԵր ԴպրՈՑական տարիՔՈՒմ

Սոսե Խաչիբաբյան

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում` հա րա փո փոխ տե ղե կատ վա կան դա րա-
շրջա նում, ա վե լի ու ա վե լի է ար դիա կա նա նում չկրկնվող, նոր գա ղա փար-
նե րի, թարմ և ս տեղ ծա գործ մտքե րի և  այս ա մե նը կրող ան հատ նե րի 
պա հան ջը: Այս պի սի ան հատ նե րին ըն դուն ված է ան վա նել ստեղ ծա րար, 
իսկ եր ևույ թը` ստեղ ծա րա րություն:

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է մաս նա վո րա պես ման կա կան ստեղ ծա րա-
րության և ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղության ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րին, զար գաց ման օ րի նա չա փություն նե րին և մե խա նիզմ նե րին` հաշ վի 
առ նե լով այն գա ղա փա րը, որ «ստեղ ծա րա րություն» եր ևույթն անժխ տե-
լիո րեն իր ար մատ ներն է ու նե նում դեռևս ման կա կան տա րի քից: 

Հոդ վա ծում փորձ է ար վում, ու սում նա սի րե լով մաս նա գի տա կան գրա-
կա նության մեջ ա ռա ջարկ վող մո տե ցում նե րը, վեր հա նել այն գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք նպաս տում են ստեղ ծա րա րության զար գաց մա նը կրտսեր դպրո ցա-
կան տա րի քում: 

Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քի ընտ րությու նը փոր ձել ենք հիմ նա վո րել 
այն փո փո խություն նե րով, որ կրում է ե րե խան այս տա րի քա յին փու լում: Հենց 
այս տա րի քում են տե ղի ու նե նում ի րա կա նության հետ հա րա բե րու թյուն-
նե րի վե րա կա ռու ցու մը, ա ռա ջա տար գոր ծու նեության փո փո խությու նը, 
ին տեն սիվ ին տե լեկ տուալ զար գա ցու մը և  այլ էա կան տե ղա շար ժեր: Միա-
ժա մա նակ, ե րե խան պահ պա նում է ի րեն բնո րոշ ման կա կան շատ գծեր` 
ան մի ջա կա նությու նը, վար քի, հույ զե րի, մտքե րի ինք նա բու խությու նը: Ընդ-
հա նուր զգա յու նությունն ի րա կա նության գոր ծոն նե րի նկատ մամբ հա մա-
տեղ վում է մտա ծո ղության նոր, ա ռա վել տրա մա բա նա կան ըն թաց քի, ռեֆ-
լեք սիա յի և  այլ հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի նո րա գո յա ցություն նե րի հետ: 
Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քի գրա ված տե ղին և տա րի քա յին կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին կանդ րա դառ նանք ստորև: 

Մինչ այդ, նախ փոր ձենք գտնել «ստեղ ծա րա րություն» տեր մի նի սահ-
մա նու մը: Ըստ փի լի սո փա յա կան բա ռա րա նի` ստեղ ծա րա րությու նը կամ 
«կրեա տի վությու նը» (լատ.̀  creo - ստեղ ծել, ա րա րել) ստեղ ծե լու, ստեղ ծա-
գոր ծա կան ակ տի կա րո ղությունն է, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս նա յել 
որ ևէ խնդրի նոր, բո լո րո վին այլ հա յաց քով: Ս տեղ ծա գոր ծա կան ըն դու-
նա կություն նե րը կա րող են դրսևոր վել ան հատ նե րի մտա ծո ղության մեջ, 
նրանց աշ խա տան քա յին գոր ծու նեության արդ յունք նե րում [9]: 
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Վեր ջին շրջա նում ստեղ ծա գոր ծությունն ա վե լի հա ճախ դի տարկ վում 
է որ պես հո գե կան ակ տի վության ձև, որ պես ու նի վեր սալ ըն դու նա կություն, 
որն ա պա հո վում է տար բեր բնույ թի գոր ծու նեության տե սակ նե րի հա ջող 
ի րա գոր ծու մը: Հո գե բա նա կան հե տա զո տություն նե րում ստեղ ծա րա-
րությու նը բնու թագր վում է ան հա տի ին տե լեկ տուալ և  անձ նա յին ա ռանձ-
նա հատ կություն նե րի հա մախմ բով, ո րոնք նպաս տում են ա ռանձ նա հա-
տուկ մտքե րի հղաց մա նը և դ րանց յու րօ րի նակ լու ծում նե րի հայտ նա բեր-
մա նը: Ս տեղ ծա րա րությու նը, այս պի սով, հնա րա վոր է դառ նում դի տար կել 
որ պես ան հա տի ին տե լեկ տուալ և  անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րի 
հա մա խումբ, որ բնո րոշ է շատ ան ձանց [3, 4]:

Ս տեղ ծա գոր ծությու նը՝ առ հա սա րակ, իսկ ման կա կան ստեղ ծա գոր-
ծությու նը` մաս նա վո րա պես, դա րեր ի վեր հե տաքրք րել է մար դուն և 
գի տա կան աշ խար հում հիմք է դար ձել բազ մա թիվ հե տա զո տություն նե րի: 
Այս պի սի հե տաքրք րությու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ստեղ ծա գոր-
ծությունն ար տա հայ տում է ան ձի տար բեր ո լորտ ներ` հու զա կան, ճա նա-
չո ղա կան, անձ նա յին և  այլն: Այ սօր ևս  այս հար ցը չի կորց րել ար դիա կա-
նությու նը, և տար բեր գի տա կան ուղ ղություն նե րի առջև դրված է ոչ միայն 
ստեղ ծա գոր ծության, նրա ձևե րի, մի ջոց նե րի ու սում նա սի րությու նը, այլև 
մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցիա լի վեր հա նումն ու դրա հա մար 
հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը, այլ կերպ 
ա սած` ստեղ ծա րա րության ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը:

Պ. Գալ պե րի նի, Վ. Դա նի լո վա յի, Զ. Կալ մի կո վա յի գի տա կան հե տա զո-
տություն նե րը փաս տում են, որ ստեղ ծա րա րությու նը նպաս տում է ընդ հա-
նուր զար գաց մա նը՝ ձևա վոր վում է հու զա կան ո լոր տը, կա տա րե լա գործ վում 
է մտա ծո ղությու նը, ե րե խան դառ նում է ըն կա լու նակ ար վես տի և գե ղե ցի կի 
նկատ մամբ, իսկ գե ղա գի տա կան տպա վո րություն նե րի բա ցա կա յությու նը 
ման կության տա րի նե րին երբ ևէ դժվար է փոխ հա տուց վում [մեջ բեր վում է 
ըստ 4]: 

Վ. Դ րու ժի նի նի, Դ. բո գո յավ լենս կա յա յի աշ խա տանք նե րի վեր լու-
ծությու նը ցույց է տա լիս, որ կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քում ստեղ ծա րա-
րության զար գաց ման կար ևո րա գույն մե խա նիզմ նե րը հետև յալ ներն են՝

•	 կրտսեր դպրո ցա կան նե րի տա րի քա յին նո րա գո յա ցության՝ խոս քա-
յին և պատ կե րա վոր ստեղ ծա րա րության հետ ստեղ ծա րա րության 
կա պը,

•	 կոգ նի տիվ և  անձ նա յին բնու թագ րե րի, դպրո ցա կա նի վար քի 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հետ ստեղ ծա րա րության կա պը,

•	 ստեղ ծա րա րության և գոր ծու նեության արդ յունք նե րի կա պը (տվյալ 
դեպ քում՝ ու սում նա կան գոր ծու նեության) [3, 4]:



63

•	 Երբ մենք փոր ձում ենք բա ցատ րել̀  ին չո՞ւ են նույն սո ցիա լա կան 
ի րա վի ճա կում գտնվող եր կու մար դիկ հաս նում էա կա նո րեն տար-
բեր նվա ճում նե րի և հա ջո ղություն նե րի, մենք դի մում ենք «ըն դու-
նա կություն» հաս կա ցությա նը: նույն եզ րույ թով մենք մեկ նա բա նում 
ենք նաև ստեղ ծա րա րության կող մե րից մե կը` ստեղ ծա գոր ծա կան 
ըն դու նա կություն նե րը:

Ըն դու նա կություն նե րի խնդի րը հիմ նա րար մշա կում է ստա ցել Ս. 
Ռու բինշ տեյ նի աշ խա տանք նե րում: Ի սկզբա նե ըն դու նա կություն հաս-
կա ցությու նը Ս. Ռու բինշ տեյ նը մեն կա բա նում էր որ պես ո րո շա կի գոր-
ծու նեությա նը հա մա պա տաս խա նություն: նա կար ծում էր, որ ըն դու նա-
կություն նե րի մա սին մեզ թույլ է տա լիս դա տել նոր գոր ծու նեության տե սա կը 
հեշ տությամբ յու րաց նե լու, ինչ պես նաև գոր ծու նեության մի տե սա կից մյու-
սին ա ռանց հա տուկ ջան քե րի անց նե լու կա րո ղությու նը: Ըստ հե ղի նա կի` 
ըն դու նա կությունն ան ձի բարդ, հա մակց ված գո յա ցություն է [8]:

Վեր լու ծե լով ըն դու նա կություն նե րը ստեղ ծա գոր ծության և ս տեղ ծա րա-
րության հա մա տեքս տում՝ պետք է նշել, որ շատ ե րե խա ներ̀  կախ ված անձ-
նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րից, մտա ծո ղության յու րա հատ կությու նից 
և սո ցիա լա կան մի ջա վայ րից` կենտ րո նա ցած են ա վե լի շատ ոչ թե պատ-
րաս տի լու ծում ներ գտնե լու, մտա ծո ղության կա ղա պար նե րից օգտ վե լու, 
այլ նո րա նոր փոր ձար կում նե րի, նո րը ստեղ ծե լու ձգտման վրա: Ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ հենց այս պի սի ե րե խա ներն ու նեն ա ռա վել շատ նա խադր-
յալ ներ ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի զար գաց ման հա մար: Կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել 4 հիմ նա կան փուլ, ո րոն ցով անց նում է ե րե խան ըն դու նա-
կություն նե րի զար գաց ման ճա նա պար հին [1].
1. Խա ղա յին փուլ. այս փու լում ծնող նե րը հան դի սա նում են նմա նակ ման 

օբ յեկտ, իսկ ե րե խա ներն ա մեն ին չում կրկնօ րի նա կում են նրանց վար-
քը: Այս փու լը հա մընկ նում է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի հետ:

2. Ան հա տա կա նության փուլ. այս փու լը սո վո րա բար հա մընկ նում է 
դպրո ցա կան տա րի նե րի հետ, թեև կան ե րե խա ներ, ո րոնց ըն դու-
նա կություն ներն ար տա հայտ վում են շատ ա վե լի վաղ շրջա նում: 
Այս շրջա նում, երբ ե րե խան հա ճա խում է ինչ-որ խմբակ, սկսում են 
դրսևոր վել նրա ան հա տա կան ըն դու նա կություն նե րը: Այս փու լում 
մեծ դեր է խա ղում ու սու ցի չը կամ մար զի չը, ո րը զբաղ վում է ե րե խա յի 
ըն դու նա կություն նե րի վեր հան մամբ և զար գաց մամբ: Այս փու լում 
սո վո րա բար ե րե խան ար դեն ձգտում է աշ խա տել և հաս նել բարձր 
արդ յունք նե րի:
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3. Ա ճի փուլ. այս փու լում ե րե խան ա վե լի ու ա վե լի է զար գաց նում իր 
ըն դու նա կություն նե րը ման կա վար ժի օգ նությամբ, իսկ ծնող նե րը դառ-
նում են զուտ «հան դի սա տես ներ»:

4. Վար պե տության փուլ. այս փու լում ար դեն դե ռա հա սը, ե թե նա իս կա-
պես ու նի հա մա պա տաս խան տա ղանդ ներ, ա ռաջ է անց նում իր 
հա սա կա կից նե րից և  իր ընտ րած ո լոր տում հաս նում է վար պե տության 
մա կար դա կի: Այս փուլն, ի հար կե, հազ վա դեպ է հան դի պում, և ք չերն 
են հաս նում այս պի սի բար ձունք նե րի [նույն տե ղում, էջ 102]: 
Վե րոնշ յա լի հա մա ձայն կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խան ան հա-

տա կա նության փու լում է, ուս տի ե րե խա յի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րը 
ա ռա վել շատ ու շադ րություն պետք է հատ կաց նեն նրա ըն դու նա կություն-
նե րի ան հա տա կան դրսևո րում նե րին:

Ս տեղ ծա րա րության զար գաց ման կար ևոր փու լե րից մե կը մտա ծո-
ղության կարծ րա տի պե րից դուրս գալն է, մտա ծո ղության յու րօ րի նա-
կությու նը, ո րը թույլ է տա լիս մտո վի կա պել հե ռա վոր, ի րար հետ ակն հայտ 
կապ չու նե ցող եր ևույթ նե րը:

Հա մա ձայն Դ. բո գո յավ լենս կա յա յի փոր ձա րա րա կան տվյալ նե րի` 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կություն նե րի զար գա ցու մը գծա յին ըն թացք 
չի ու նե նում, այլ իր զար գաց ման մեջ ու նե նում է եր կու պի կա յին շրջան, 
ո րոն ցից մե կը տա սը տա րե կա նում է (հա մա պա տաս խա նում է կրտսեր 
դպրո ցի 4-րդ դա սա րա նին), իսկ մյու սը պա տա նե կան տա րի քում է: Ընդ 
ո րում, հե ղի նա կը նշում է, որ ժա մա նա կա կից դպրո ցի և  ու սում նա կան 
հա մա կար գի կենտ րո նա ցումն արդ յուն քի վրա բա ցա սա բար է անդ րա-
դառ նում ե րե խա նե րի ո րո նո ղա կան ակ տի վության և հետ ևա բար` ստեղ-
ծա գործ մո տե ցում ներ գտնե լու վրա [2]:  

Որ պես զի ա ռա վել հստակ հաս կա նանք կրտսեր դպրո ցա կան տա րի-
քում ստեղ ծա րա րության զար գաց ման «հնա րա վո րություն նե րի շրջա-
նա կը», անդ րա դառ նանք կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րին:

Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քը, ինչ պես յու րա քանչ յուր տա րի քա յին 
փուլ, ու նի իր ու րույն դերն ան ձի ձևա վոր ման և զար գաց ման մեջ: Կրտ-
սեր դպրո ցա կան տա րի քը ման կության կար ևո րա գույն շրջան նե րից է, 
որն ընդգր կում է ե րե խա յի կյան քի 6-7 տա րե կա նից մինչև 9-10 տա րե կան 
հա սա կը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է նրա ու սուց մա նը տար րա կան (1-4-
րդ) դա սա րան նե րում:

Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա յի հո գե բա նա կան հիմ նա կան 
նո րա գո յա ցություն ներն են`

•	 գոր ծո ղություն նե րի կա մած նությու նը,
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•	 դրանց ներ քին բնույ թը (մտա վոր պլա նի առ կա յություն),
•	 ռեֆ լեք սիան, ո րը թույլ է տա լիս օբ յեկ տի վո րեն վեր լու ծել սե փա կան 

դա տո ղություն ներն ու ա րարք նե րը [6, 7]:
Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քում զգա լի տե ղա շար ժեր են կա տար-

վում ե րե խա յի ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի ո լոր տում. գե րիշ խող է դառ-
նում մտա ծո ղությու նը, որն աս տի ճա նա բար ձեռք է բե րում վե րա ցա կան 
և  ընդ հան րաց ված բնույթ: Զ գա լի փո փո խություն ներ են կրում նաև գրա-
վոր և բա նա վոր խոս քը, հի շո ղությու նը (ո րը զար գա նում է 2 ուղ ղությամբ` 
կա մած նության և  ի մաս տա վոր վա ծության), կա մա ծին ու շադ րությու նը (10-
20 րո պե կա րող է կենտ րո նաց նել ու շադ րությու նը) [5, 6, 7]:

բազ մա թիվ փո փո խություն ներ է կրում նաև կրտսեր դպրո ցա կա նի 
անձ նա յին ո լոր տը. 7-11 տա րե կա նում ե րե խան սկսում է հաս կա նալ, որ 
ինքն ան հա տա կա նություն է, որն, ան կաս կած, են թարկ վում է սո ցիա-
լա կան ազ դե ցություն նե րին, բայց և միա ժա մա նակ պահ պա նում է իր 
յու րա հատ կությու նը:

Կրտ սեր դպրո ցա կան տա րի քում զգա լի փո փո խություն ներ են կրում 
նաև ե րե խա յի հույ զերն ու զգաց մունք նե րը: Դպ րո ցում ե րե խան յու րաց-
նում է ոչ միայն գի տե լիք ներ, այլև տար բեր պատ մություն նե րի, հե քիաթ-
նե րի մի ջո ցով, ո րոնք կար դում և մեկ նա բա նում է ու սու ցի չը, նա սո վո րում 
է շրջա պա տող աշ խար հի տար բեր եր ևույթ նե րին տալ հա մա պա տաս խան 
հու զա կան-ար ժե քա յին գնա հա տա կան: Որ քան շատ է կրտսեր դպրո ցա-
կա նը ծա նո թա նում ար տա քին աշ խար հին, այն քան բարդ և բազ մաբ նույթ 
են դառ նում նրա հույ զերն ու զգաց մունք նե րը [6]:

Ինչ պես նշվեց, կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քը հա մընկ նում է մտա ծո-
ղության բուռն զար գաց ման հետ, որն, իր հեր թին, գե րիշ խող դեր է գրա-
վում ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մա կար գում: Հենց այս տա րի-
քում, երբ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը հա մար վում է ա ռա ջա տար գոր ծու-
նեության տե սակ, ուսման մեջ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցու մը հատ կա պես 
ար դիա կա նա նում է: 

Շատ ե րե խա ներ` կախ ված անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րից, 
մտա ծո ղության յու րա հատ կությու նից և սո ցիա լա կան մի ջա վայ րից` կենտ-
րո նա ցած են ա վե լի շատ ոչ թե պատ րաս տի լու ծում ներ գտնե լու, մտա ծո-
ղության կա ղա պար նե րից օգտ վե լու, այլ նո րա նոր փոր ձար կում նե րի, նո րը 
ստեղ ծե լու ձգտման վրա: Այս պի սի ե րե խա ներն ու նեն նա խադր յալ ներ 
ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցիա լի զար գաց ման հա մար:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ կրտսեր դպրո ցա կա նի 
հա մար ա ռա ջա տար գոր ծու նեությունն ու սումն է, հա մա պա տաս խա-
նա բար դպրո ցը` կար ևո րա գույն սո ցիա լա կան ինս տի տու տը ե րե խա յի 
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ստեղ ծա րա րության զար գաց ման հա մար, կա րող ենք վստա հա բար փաս-
տել, որ դպրո ցա կան նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կություն նե րի, 
ստեղ ծա րա րության զարգա ցու մը ժա մա նա կա կից դպրո ցի ա ռաջ նա յին 
խնդիր նե րից է:

Այս պի սով, լայն ի մաս տով՝ դպրո ցը, մաս նա վո րա պես` դպրո ցա կան 
կրթությու նը, այն կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մեկն է, ո րի հետ պետք է 
կա պել ստեղ ծա րա րության զար գաց ման հնա րա վո րություն նե րը: Աս վածն 
ա ռա վել ար դիա կա նա նում է, բնա կա նա բար, կրտսեր դպրո ցա կան տա րի-
քում, քա նի որ դպրո ցա կան տա րի քի հա մա տեքս տում սա այն կար ևո-
րա գույն փուլն է, երբ դրվում է շատ ու շատ ա ռանց քա յին ո րակ նե րի, այդ 
թվում և ս տեղ ծա րա րության հիմ քը, հետ ևա բար՝ դպրո ցի սխալ ներն այս 
տա րի քում կա րող են ա մե նա քիչ կամ դժվար փոխ հա տուց վո ղը լի նել: 

Դպ րո ցում ստեղ ծա գործ մո տե ցումն ուս մա նը օգ նում է դպրո ցա կա նին 
լու ծել իր առջև դրված ու սում նա կան խնդիր նե րը՝ իր հեր թին զար գաց նե լով 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յությու նը, պատ կե րա վոր-ա սո ցիա տիվ մտա-
ծո ղությու նը, հի շո ղությու նը, դի տո ղու նա կությու նը, ին տուի ցիան, դեր է 
ու նե նում ե րե խա յի նե րաշ խար հի զար գաց ման մեջ:

Ար ժա նի ու շադ րություն չհատ կաց նե լով ե րե խա յի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ըն դու նա կություն նե րի զար գաց մա նը` ժա մա նա կա կից դպրո ցը կկանգ նի 
ա ռա վե լա պես «կա տա րող ան հատ ներ» ստեղ ծե լու ճա նա պար հին, ով քեր 
գի տե լիք ներ, հմտություն ներ, կա րո ղություն ներ կու նե նան կա տա րո ղա-
կան, եր բեմն միայն` մե խա նի կա կան աշ խա տան քի հա մար: Իսկ հաշ վի 
առ նե լով ներ կա դա րաշր ջա նի տե ղե կատ վա կան հա գեց վա ծությու նը և 
զար գաց ման մի տում նե րը` կա րող ենք են թադ րել, որ ժա մա նա կի հետ այս-
պի սի ան հատ նե րի աշ խա տան քը կվստահ վի միայն տեխ նի կա յին: Այս պի-
սով, ժա մա նա կա կից դպրո ցի առջև դրված է լրջա գույն խնդիր` ստեղ ծա-
գործ մտքի մար զու մը, ստեղ ծա րար ան հա տի կեր տու մը, որն ան փո խա րի-
նե լի կլի նի ցան կա ցած տեխ նի կա կան սար քի հետ մրցակ ցե լիս:  

Որ պես ե լա կե տա յին գա ղա փար մեզ հա մար ըն դու նե լով հու մա նիս տա-
կան հո գե բա նության կենտ րո նա կան մտքե րից մե կը, այն է` բո լոր մարդ-
կանց ի ծնե տրված ստեղ ծա գոր ծե լու կա րո ղությու նը՝ ստեղ ծա րա րության 
զար գաց ման գոր ծոն նե րին, մե խա նիզմ նե րին հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում 
տրվում է ոչ պա կաս կար ևոր, բայց ևայն պես երկ րոր դա յին նշա նա կություն:

Դպ րո ցում ման կա վարժ նե րի խնդի րը ստեղ ծա րար ան հատ նե րի 
«ստեղ ծու մը» չէ` բա ռի բուն նշա նա կությամբ, այլ բո լոր ե րե խա նե րին բնա-
ծին կեր պով տրված ստեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցիա լի վեր հա նումն ու 
զար գա ցու մը: Պետք է հաշ վի առ նել, որ հնա րա վոր չէ ե րե խա յին ստեղ ծա-
գոր ծա կան ըն դու նա կություն ներ կամ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղություն 
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«սո վո րեց նել», բայց լիար ժե քո րեն հնա րա վոր է ստեղ ծել պայ ման ներ, 
ո րոնք կնպաս տեն կամ կխո չըն դո տեն ստեղ ծա րա րության զար գաց-
մա նը: Հաշ վի առ նե լով տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ե րե խա յի 
ակ տիվ հե տաքրք րա սի րությու նը, ստեղ ծա գոր ծե լու ինք նա բուխ պա հան ջը` 
դպրո ցի ա ռաջ դրվող այս խնդիրն ա ռա վել ի րա տե սա կան է դառ նում: 

Ամ փո փե լով աս վա ծը` կա րող ենք նշել, որ կրտսեր դպրո ցա կան 
տա րի քը ա մե նազ գա յուն փու լե րից է ան ձի ստեղ ծա րա րության զար գաց-
ման հա մար, և սա հստակ պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում ե րե խա յի զար-
գաց ման սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րին, ինչ պես դպրո ցին, այն պես էլ 
ըն տա նի քին` վեր հա նել և զար գաց նել ե րե խա յի պո տեն ցիալ ըն դու նա-
կություն նե րը` դրա հա մար հա մա պա տաս խան մի ջա վայր ա պա հո վե լով: 

Ել նե լով վե րո շա րադր յա լից` կա րող ենք նշել, որ կրտսեր դպրո ցա կա նի 
ստեղ ծա րա րության զար գաց ման հնա րա վոր ու ղի նե րը բազ մա զան են և 
կապ ված են նրա կյան քի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րի հետ. ու սում նա կան գոր-
ծըն թա ցի՝ ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռու մով հա գեց ված դառ նա լը, ստեղ ծա-
րա րության զար գաց ման ձևե րի մշա կու մը, ծնող նե րի և ման կա վարժ նե րի՝ 
սե փա կան մտա ծո ղության կարծ րա տի պե րի հաղ թա հա րու մը, դպրո ցա-
կա նի ժա ման ցում ստեղ ծա րա րության զար գաց մա նը նպաս տող զբաղ-
մունք նե րի ներգ րա վու մը այն մի ջոց ներն են, ո րոն ցով կա րե լի է խթա նել 
կրտսեր դպրո ցա կա նի ստեղ ծա րա րության զար գա ցու մը:  
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