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Համառոտ ներածական: Հոդվածում քննարկվում են ուսանողների ֆիզկուլտուրային-մար-

զական գրագիտության և կրթվածության մակարդակի բարձրացմանը նպաստող գործոններն ու 

միջոցները: Մարդու ֆիզիկական կուլտուրան ձևավորելու գործում կարևորվում է ֆիզիկական 

դաստիարակության գործընթացը, որն ընդհանուր մարզական պատրաստության համատեքս-

տում հիմնավորաբար պետք է ընդգրկի նաև տեսական պատրաստվածության մակարդակի 

բարձրացման կառուցատարրեր: Հոդվածում արժևորվում է այն դրույթը, որ ֆիզիկական կուլ-

տուրան մարդու համար ընդհանուր մշակութային իրական միջավայր կարող է դառնալ միայն 

այն դեպքում, երբ նա սկսի վերջինիս նվաճումներն օգտագործել գիտակցորեն` իր նպատակնե-

րին, պահանջմունքներին և հետաքրքրություններին համապատասխան: 

Հիմնախնդիրը: Կրթությունը բոլոր ժամանակների համար էլ սոցիալական կյանքի կարևո-

րագույն բնագավառներից մեկն է: Այն համակարգված գիտելիքների, կարողությունների և հմ-

տությունների յուրացման գործընթացն ու արդյունքն է: Հետևաբար կրթությունը մարդուն կոնկ-

րետ, այդ թվում՝ նաև ֆիզկուլտուրային և մարզական գործունեությանը նախապատրաստելու 

անհրաժեշտ պայման է: Մարդու անհատականության ձևավորման բարդ ու բազմակողմանի 

գործընթացում առանձնահատուկ դեր է հատկացվում ֆիզիկական կրթությանը: Այն կազմում է 

տեսական գիտելիքների հիմքը, առողջության հիմքը, որը նախադրյալներ է ստեղծում մարդու 

կուլտուրայի այլ կողմերի զարգացման համար: Ֆիզկուլտուրային գրագիտությունը և կրթվածու-

թյունը ապահովում են ուսումնաճանաչողական գործընթացի արդյունավետության ներքին ներ-

դաշնակությունը, փոխադարձ կապը սոցիալ-տնտեսական և էկոլոգիական (բնապահպանական) 

բարդ իրադրության պայմաններում, օժանդակում են` կուտակելու գիտելիքներ [12]: Մարդու ֆի-

զիկական կուլտուրան ձևավորվում է նրա ֆիզիկական դաստիարակության արդյունքում, որը 

ենթադրում է նաև տեսական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում մարզական 

պատրաստության համատեքստում: Հաշվի առնելով գերխնդրի կարևորությունը` նշենք նաև մի 

քանի արդիական հետազոտություններ, որոնցով որոշվել են ուսանողների ֆիզկուլտուրային 

գրագիտությունն ու հետաքրքրվածության աստիճանը: 

Այսպես, բարձր դասարանների սովորողների ազատ ժամանակի ռեժիմով տարվող ֆիզկուլ-

տուրային աշխատանքի կազմակերպման հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ դրա արդյունա-

վետությունն ուղղակիորեն կախված է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի համակարգված պարապ-

մունքների վերաբերյալ ուսանողների ունեցած գիտելիքների մակարդակից և հետաքրքրություն-

ներից: Այսպես, հարցվողների մեծ մասը պարապմունքների նկատմամբ հանդես է բերել ցուցադ-

րական հետաքրքրություն [18]: Ըստ ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայություննե-

րի գլխավոր վիրաբույժի զեկույցի՝ քաղաքակիրթ երկրներում միջնակարգ դպրոցների սովորող-

                                                           
 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԳԿՆ ԳԿ թեմատիկ ֆինանսավորման 18T‐5C279 շրջանակներում: 



ների գրեթե 2/3-ը (63.7 %), քոլեջների ուսանողության 37.6 %-ը և չափահաս բնակչության 14 %-ը 

կանոնավոր ձևով զբաղվում են բարձր ինտեսիվություն ունեցող ֆիզիկական գործունեությամբ 

[U. S. DHHS, 1996]: Ռուսաստանում ուսանողների մոտ 50 %-ը զբաղվում է ֆիզիկական վարժու-

թյուններով շաբաթական ընդամենը 2-3 ժամ այն դեպքում, երբ ուսանողության 45 %-ը ընդհան-

րապես չի զբաղվում ֆիզիկական կուլտուրայով [7]: Ինչ վերաբերում է մեր հանրապետությանը, 

ապա մեր հաշվարկներով ֆիզկուլտուրային-մարզական շարժման մեջ ընդգրկված է ընդհանուր 

բնակչության ոչ ավելի, քան 3-6 %-ը: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ուսումնական հաստատու-

թյուններն են  այն առանցքային հենքը, որի վրա կարելի է հաջողությամբ իրականացնել ֆիզկուլ-

տուրային մարզական պարապմունքներին կանոնավոր ձևով ներգրավելու քաղաքականություն, 

ձևավորել հատուկ գիտելիքներ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում: Հատկապես 

ուսանողների կյանքի դպրոցական շրջանում է ընդլայնվում նրանց կուլտուրական մտահորիզո-

նը, ձևավորվում են նրանց հետաքրքրություններն ու պահանջմունքները, մասնագիտական ո-

ւղղվածությունը: Հիշյալ հետազոտությունների ընդհանրացումից պարզ է դառնում, որ ֆիզկուլ-

տուրան մարդու համար ընդհանուր մշակութային իրական միջավայր դառնում է այն դեպքում, 

երբ նա սկսում է վերջինիս նվաճումները գիտակցորեն օգտագործել` իր գնահատմանը, արժևոր-

մանը, նպատակներին, պահանջմունքներին և հետաքրքրություններին համապատասխան: Են-

թադրվում է, որ ֆիզկուլտուրային գործունեության ընթացքում անձը հասկանում է ֆիզիկական 

կուլտուրայի չափանմուշների, օրինակելի տարաբնույթ նորմերի առկայությունն ու յուրահատ-

կությունները և դրանց` առավել արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունները: Այստեղ 

յուրաքանչյուր մարդու համար հատկապես մեծ է ֆիզկուլտուրային ակտիվության կրթական դե-

րը: 

Նպատակը: Հոդվածի շրջանակներում իրականացվող հետազոտության նպատակն է մաս-

նագիտական գրականության վերլուծության միջոցով բացահայտել ֆիզկուլտուրայի և սպորտի 

մասին իրազեկվածության ու համապատասխան տեսական գիտելիքների ազդեցությունը ուսա-

նողների՝ սպորտով զբաղվելու, ակտիվ կենսակերպ վարելու, մարզական և/կամ ֆիզկուլտու-

րային ակտիվություն դրսևորելու կայուն հետաքրքրությունների ձևավորման վրա:  

Բանալի բառեր: Ֆիզիկական կրթություն, ֆիզիկական ակտիվություն, մարզական հետաքրք-

րություն, տեսական գիտելիք, ֆիզկուլտուրային գրագիտություն: 

_________________________ 

Ըստ Ս. Ա. Կիպպերմանի տվյալների՝տեղեկատվության ազդեցությամբ սովորող դեռահաս-

ների միայն 42 %-ի մոտ են ծավալվել ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասին գիտելիքները, ինչն ար-

տահայտվում է նրանում, որ ուսանողները սկսում են ավելի լուրջ կողմնորոշվել տարբեր մար-

զաձևերում, ստանալ տեղեկություններ արտասահմանյան սպորտի, առաջատար մարզիկների 

մարզումների, օրգանիզմի վրա ֆիզիկական վարժությունների ազդեցության մասին: Այստեղից 

էլ մեծ չափով արդարացվում է ուսանողների կողմից ներկայացվող` ֆիզիկական կուլտուրայի 

դասերին ֆիզկուլտուրային-մարզական թեմաներով զրույցներ անցկացնելու պահանջը [17]: 

Բնական է, որ վերջիններս ունեն կարևոր նշանակություն համապատասխան գիտելիքների 

ձեռքբերման և կայուն հետաքրքրությունների ձևավորման համար: 

Առկա հետազոտությունների տվյալները [6] հնարավորություն են տալիս նաև եզրակացնե-

լու, որ էական գործոններից մեկը, որով բնութագրվում է բնակչության վերաբերմունքը ֆիզիկա-



կան կուլտուրայի և սպորտի պարապմունքների նկատմամբ, սեռի և տարիքի, կրթության մա-

կարդակի, սոցիալական դրության հետ մեկտեղ, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հարցերին 

վերաբերվող գիտելիքների առկայությունն է, նրանց խորությունն ու ամբողջականությունը: 

Տվյալներ կան նաև այն մասին, որ այս բնագավառում ֆիզիկական ակտիվության և գիտելիքների 

ձևավորման գործում մեծ դեր են խաղում ընտանեկան կյանքի դրվածքը, ընկերների, բարեկամ-

ների ու ծնողների անձնական օրինակը [15]: Համապատասխան հետաքրքրություններն ու 

նրանց առնչվող գիտելիքները ստեղծվում են զանազան գործոնների ազդեցությամբ և կարող են 

ունենալ տարբեր բովանդակություն, խորություն, ուղղվածություն և կայունություն: Հետևապես, 

հետաքրքրության և որոշակի գիտելիքների առկայությունը ուսումնական գործունեության հա-

ջող ընթացքի գլխավոր պայմանն է և նրա ճիշտ կազմակերպման երաշխիքը: 

Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում նկատվում է ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում բնակչության կրթվածության մակարդակի կտրուկ ան-

կում: Նույնիսկ տիտղոսավոր մարզիկները չեն կարողանում ըստ ամենայնի մեկնաբանել կամ 

պատշաճ մակարդակով ներկայացնել իրենց իմացությունն այդ հարցերի շուրջ: Մյուս կողմից էլ 

ոգևորիչ է, որ Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում հատուկ ու-

շադրություն է դարձվում ուսանողների ոչ միայն հանրակրթական, այլև ֆիզկուլտուրային-մար-

զական գրագիտության մակարդակի ապահովմանը: «Ֆիզիկական կուլտուրա» դասընթացը լիո-

վին համապատասխանում է մարդու ընդհանուր կրթության բոլոր բնագավառներին: Այնուհան-

դերձ, տեսական գրագիտության մակարդակը, հատկապես սովորող երիտասարդության շրջա-

նում, բարձրանալու միտում ունի: Գործնականում անբավարար են օգտագործվում եղած մշա-

կումները [4]: Միաժամանակ ԱՊՀ առանձին երկրներում վերջին տարիներին ի հայտ են եկել մի 

շարք մեթոդական լուրջ նյութեր ու առաջարկություններ: Այսպես, Ա. Վ. Լոտոնենկոյի աշխա-

տության մեջ տրված են ֆիզիկական ինքնակատարելագործման և համակարգված պարապ-

մունքների գործընթացում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վերաբերյալ գիտելիքների յու-

րացման կոնկրետ պայմանները [10]: Վ. Վ. Պյատկովն առաջարկում է ուսանողների ֆիզիկական 

դաստիարակության համակարգում ներմուծել տեսական և գործնական գիտելիքների կրթական 

համակարգ` նպատակ ունենալով իմաստավորել ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և առողջ 

ապրելակերպի կազմակերպման էությունը [14]: Բերված տվյալները թելադրում են այդ հիմ-

նախնդրի ուսումնասիրման, ինչպես նաև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 

սովորող երիտասարդության կրթվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված կոնկրետ 

հանձնարարականների ու մշակումների անհրաժեշտությունը: 

20-րդ դարի երկրորդ կեսը նշանավորվեց հասարակական կյանքի և մարդկանց գիտակցու-

թյան վրա սպորտի ազդեցության ուժեղացման զգալի միտումներով, որոնց մեջ առաջնային են 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ազդեցության ուժեղացումը մարդկանց գործունեության 

հիմնական ձևերի վրա, ինչպես նաև կրթական, տնտեսական և մշակութային էական ազդեցու-

թյան ուժեղացումը թե´ անձի դաստիարակության ու համայնացման,  թե´ ապրելակերպի ձևա-

վորման վրա: Այսպիսով՝ առկա սկզբնաղբյուրների վերլուծությունը հնարավորություն տվեց մեզ 

բացահայտելու ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը 

նպաստող գործնականում գոյություն ունեցող ազդեցության միջոցները: 



Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում կրթվածության շատ կարևոր ուղղու-

թյուն և միջոց է հատուկ կազմակերպված տեսական պատրաստությունը: Այն պետք է հասկա-

նալ գիտելիքների այնպիսի համակարգ, որը կենտրոնացվել, միատեղվել է մասնագիտացված 

գիտական դասընթացներում, ձևավորվել՝ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզ-

ման միջավայրում: Տեսական պատրաստությունը ենթադրում է նաև բնագիտական, հումանի-

տար դասընթացների գիտելիքների համակարգ, որն առնչվում է ֆիզկուլտուրային-մարզական 

պրակտիկայի ապահովման ճանաչողությանը, նաև մտավոր կարողությունների ու ունակու-

թյունների համակարգ, որը տանում է դեպի համոզմունքների ձևավորում և ճանաչում, ինչպես 

նաև ընդունակությունների զարգացում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պարապմունքների 

ընթացքում [Ղազարյան Ֆ. Գ., Մելիքսեթյան Ռ. Տ.]: 

Նշանավոր մասնագետները [2], [5, 12] մատնանշում են, որ ֆիզիկական կուլտուրայի հիմ-

քում ընկած է մի գործունեություն, որը նպատակամղված է մարդու մարմնի սոցիալական վերա-

փոխմանը, նրա ֆիզիկական վիճակի բարելավմանն ու տեսական հատուկ գիտելիքների յուրաց-

մանը, և ներառում է նաև սոցիալապես ձևավորված միջոցներ ու կառուցակարգեր, գործունեու-

թյան արդյունքներ, հետաքրքրություններ և պահանջմունքներ: Ուստի միանգամայն պատահա-

կան չէ, որ հեղինակները [5, 12]  կարևորում են մարդկանց տեսական պատրաստությունը` նպա-

տակ ունենալով կազմելու նրանց առողջ ապրելակերպը, ակտիվացնելու շարժողական պատ-

րաստականությունը, ներգրավելու ֆիզկուլտուրային և մարզական պարապմունքներին: Մ. Ի. 

Պոլյակովը ևս առաջարկում է կրթական ուղղվածությամբ ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի 

վարման մի շարք տարբերակներ, որոնց հիմքում ընկած են տեսական գիտելիքները և դրանց 

գործնական կիրառությունը դասարանի աշակերտների ֆիզիկական պատրաստության կազմա-

կերպման ընթացքում [13, 22]: 

Ռուսաստանի Դաշնության [Матвеев Л. П.] և Հայաստանի Հանրապետության [Մելիքսեթյան 

Ռ. Տ., Գալստյան Ռ. Ա., Մեհրաբյան Ա. Ռ.] սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության ծրագ-

րերում նախատեսվել են հատուկ բաժիններ` հանրակրթական դպրոցի բոլոր դասարաններում 

ֆիզիկական կուլտուրայից տեսական գիտելիքներ ձեռք բերելու նպատակով: Տեսական պատ-

րաստության ծավալը նախատեսում է գիտելիքներ՝ մարդու, շրջապատող միջավայրի, հասարա-

կության, հիգիենիկ գիտելիքների, օրվա ռեժիմի, ֆիզկուլտուրային եզրաբանության մասին: 

Հատկապես այս հարցերն են, որոնք արժանիորեն դարձել են հետագա, առավել խորը և հատուկ 

փորձարարական ուսումնասիրության առարկա: 

Արդի ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-                   տնտեսա-

կան և քաղաքական վերափոխումների պայմաններում առանձնահատուկ նշանակություն են 

ստանում անձի հոգևոր ու ֆիզիկական առողջությանը, առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը վե-

րաբերող հարցերը: Վերջիններս, անկասկած, լուրջ օժանդակություն են աճող սերնդին, ողջ 

բնակչությանը՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգված պարապմունքներին հա-

ղորդակից դարձնելու համար: Դեռևս շարունակում են ծանր մնալ սոցիալ-ժողովրդագրական ի-

րավիճակը, բնակչության առողջական կայունության պայմանները և ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի բնագավառում առկա կրթվածության մակարդակը: 

Պարզ է, որ ֆիզիկական կուլտուրայի՝ որպես սոցիալական երևույթի ներգործության հիմնա-

կան օբյեկտը մարդն է` իր ֆիզիկական վիճակով, առողջությամբ, հոգեկերտվածքով, հնարավո-



րություններով, գիտելիքներով: Ուստի ֆիզիկական կուլտուրայի խնդիրների գիտական մշա-

կումն անմիջականորեն առնչվում է մարդու զարգացման խնդրին: Մեծ ծավալի սկզբնաղբյուրնե-

րի ուսումնասիրությունն ու դրանց վերլուծությունները թույլ են տալիս մեզ նշել, որ դրանցից շա-

տերում ուշադրություն է դարձվում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտե-

լիքների մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտությանը: Առաջարկվում են տեղեկատվական 

մոտեցումների օգտագործման, ԶԼՄ-ների, իրազեկման և մասսայականացման մի շարք տարբե-

րակներ [Жбанков О. В., Кикнадзе Ю. В., Лотоненко А. В.]:  

Եզրակացություններ: Այսպիսով՝ իրազեկումը զանգվածային բնակչության գիտակցության 

վրա սոցիալ-մանկավարժական ներգործության կարևոր միջոց է և ուղի: Նրա էությունը գաղա-

փարների, գիտելիքների ժողովրդայնացման, լուսաբանման և տարածման մեջ է` հետապնդելով 

արժեքների ձևավորման, զարգացման և ամրապնդման, ինչպես նաև անձի կողմնորոշման ու 

նպատակասլացության միտումներ: Տվյալ դեպքում այն վերաբերում է ֆիզիկական կուլտուրայի 

և սպորտի ոլորտին: Այդ տեսանկյունից գոյություն ունեցող մի քանի հետազոտություններ վկա-

յում են, որ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պրոպագանդան (քարոզչությունը) նախատեսում 

է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին հատուկ գիտելիքների տարածում` նպատակ ունե-

նալով դրանք ներդնելու մարդկանց հասարակական և անհատական գիտակցության մեջ` ֆիզի-

կական կուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորման, ինչպես նաև 

ֆիզիկական պարապմունքների վարժություններին անձի և բնակչության տարբեր խավերի ա-

ռողջ ապրելակերպի արմատավորման համար: 

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պրոպագանդում» հասկացությամբ պետք է ենթադրել 

նաև տարբեր աշխատանքային և ուսումնական կոլեկտիվների նպատակաուղղված գործունեու-

թյունը` ներգրավելով զանգվածային տեղեկատվության միջոցներն ու հաղորդակցման համա-

կարգերը: Իրազեկման և տարածման զանգվածային աշխատանքների արդյունավետությունը 

կախված է նրանից, թե ինչ ծավալով ու խորությամբ է յուրացվել ներկայացված տեղեկատվու-

թյունը, որքանով են ավելացել ունկնդիրների գիտելիքները: Հետևաբար այդ ամբողջ աշխա-

տանքը  սոցիալ-մանկավարժական մի լայնածավալ համակարգ է, որը գրեթե ամբողջությամբ ը-

նդգրկում է բնակչության լայն խավերի տեղեկատվական դաշտը և նպաստում ֆիզիկական կուլ-

տուրայի ու սպորտի բնագավառի համապատասխան գիտելիքների յուրացմանը: Սակայն մեզ 

մոտ այդ համակարգը դեռևս կա՛մ չի օգտագործվում, կա՛մ օգտագործվում է մասամբ` առանձին 

աշխատանքային կոլեկտիվներում կամ ուսումնական հաստատություններում: 

Վերակառուցվող զարգացման արդի փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը վերապրում 

է շատ կարևոր, պատասխանատու մի շրջան: Առաջիկայում նախանշվում են շատ բարդ ու կար-

ևոր խնդիրների լուծումներ: Այդ խնդիրների թվին են դասվում նաև երկրի բնակիչների առողջու-

թյան ամրապնդումը, նրանց կյանքի տևողության երկարացումը, ակտիվ շարժողական գործու-

նեության մեջ ներգրավումը և, իհարկե, հանրապետության բնակչության տարբեր խավերի ֆիզ-

կուլտուրային-մարզական գրագիտության և կրթվածության մակարդակի բարձրացումը: Վերջի-

նիս համատեքստում հասկանում ենք մարդու կուլտուրայի այնպիսի տարրեր, որոնք ներառում 

են որոշակի շարժողական կարողություններ ու հմտություններ և դրանց առնչվող գիտելիքներ, 

հետաքրքրություններ, պահանջմունքներ, էական նշանակություն ունեցող, արժեքավոր կողմնո-

րոշումներ, վարքի կանոններ և նորմեր: Անհրաժեշտ է, որ մեր անկախ հանրապետության յուրա-



քանչյուր քաղաքացի կարողանա մանկուց խնամքով վերաբերվել իր առողջությանը, ֆիզիկական 

զարգացմանը, շարժողական պատրաստվածությանը: Իսկ դրա համար, բնականաբար, պա-

հանջվում են գիտելիքներ յուրաքանչյուր անձի կողմից սեփական օրգանիզմի վիճակին հետևե-

լու, տիրապետելու առումով: Այդ բարդ, գործնական խնդրի արդյունավետ լուծման համար բա-

վարար չեն սոսկ ներընբռնողական պատկերացումներն ու առօրեական, սովորական գիտելիք-

ները: Այստեղ անհրաժեշտ է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի հավաստի, գի-

տականորեն հիմնավորված գիտելիքների համակարգ: Նման գիտելիքներ հնարավոր է ձեռք բե-

րել միայն հատուկ, նպատակաուղղված մանկավարժական ներգործության հիմքի վրա, որն իր 

հերթին կնպաստի հատկապես սովորող երիտասարդության ֆիզկուլտուրային-մարզական գրա-

գիտության և կրթվածության մակարդակի բարձրացմանը: 
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В статье рассматриваются факторы, способствующие повышению уровня физическо-спортивной 

грамотности у студентов и их воспитания. Для формирования физической культуры человека важен 

процесс физического воспитания, который в контексте общей спортивной подготовки должен 

включать также элементы повышения уровня его теоретической поготовки. В статье акцентируется то 

положение, что физическая культура для человека может стать общей культурно-реальной средой. 

Сделано заключение о том, что если студенты будут использовать спортивные достижения 

сознательно и в соответствии со своими целями, потребностями и интересами, то можно будет 

говорить о позитивной тенденции. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая активность, спортивный интерес, 
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Abstract 

 

The article discusses the factors contributing to the increase in the level of physical and sports literacy 

and education of students. For the formation of physical culture of a person, the process of physical education 

is important, which in the context of general sports training should also include elements of increasing its 

theoretical training. The article emphasizes the fact that physical culture for a person can become a common 

cultural-real environment. It is concluded that if students use sporting achievements consciously and in 

accordance with its goals, needs and interests, then it will be possible to speak of a positive trend. 
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