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Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան

Հ

ոդվածի նպատակն է զուգադրական վերլուծության ենթարկելով ընթերցանության ուսուցման առանձնահատկությունները ավանդական կրթության և մեդիակրթության համատեքստերում՝ վեր հանել մեդիակրթության համատեքստի
ընձեռած լայն հնարավորությունները ընթեցանության կարողությունների զարգացմանն ուղղված վարժությունների կատարման գործում:
Բանալի բառեր. մեդիակրթության համատեքստ, մեդիատեքստ, հիպերտեքստ, բազմաչափ, էլեկտրոնային հարթակ, տեսաձայնային բաղադրիչ, էլեկտրոնային ընթերցարան:
Ներածություն
Ընթերցանությունն իմացական գործունեություն է, որի նպատակը տեքստում
հաղորդվող տեղեկության ընկալումն ու իմաստավորումն է: Ընթերցողն այն իրականացնում է հաղորդվող տեղեկատվության վերամշակմանն ուղղված մի
շարք մտածական գործողությունների շնորհիվ: Դա նշանակում է, որ ընթերցողը
միաժամանակ լուծում է մի քանի խնդիր, որը պահանջում է տարբեր կարգի
հմտությունների ձևավորվածություն (Աստվածատրյան 1985:234): Եթե ավանդական կրթության համատեքստում խոսքը գնում էր միայն տեքստի ճանաչողական
ընկալման հմտությունների մասին, ապա մեդիակրթության համատեքստում ընթերցողին անհրաժեշտ են մի շարք այլ հմտություններ մեդիատեքստերի ճիշտ
ընկալման և իմաստավորման համար (Serafini 2010:87): Մեդիակրթության համատեքստում ընթեցանության ուսուցման առանձնահատկությունների լուսաբանման նպատակով նախ և առաջ դիտարկենք, թե ընթեցանությունը, որպես
ճանաչողական-հաղորդակցական գործունեություն, ինչ փոփոխությունների է
ենթարկվում ավանդական կրթության և մեդիակրթության համատեքստերում:

Ավանդական կրթության համատեքստ
Մեկ ամբողջական տեքստի առկայություն
Ընթերցող – տպագիր տեքստ հարաբերակցություն
200

Մեդիակրթության համատեքստ
Մեկ ամբողջական տեքստի և բազմաթիվ հիպերտեքստերի առկայություն
Ընթերցող-ինտերֆեյս-մեդիատեքստ
հարաբերակցություն

Առանձին բառարանի առկայություն
Անծանոթ բառի որոնում բառարանում

Տեքստի վերբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության սահմանափակ աղբյուրներ հնարավոր ժամանակային խոչընդոտով
Տեքստային և գրաֆիկական միաչափ
պատկերավորում
Տեքստի ձևավորման անփոփոխելիություն

Հետադարձ կապի բացակայություն
Ընթերցում միայն տպագիր աղբյուրից

Տեքստերի պահպանման և արխիվացման սահմանափակ հնարավորություններ

Տեքստի քննարկում սահմանափակ
լսարանի հետ
Տեքստի քննարկում միայն ֆիզիկական լսարանում
Մեկուսացված ընթերցանություն
Տեքստի գծային ձևաչափ (linear
arrangement)

Ինտեգրված էլեկտրոնային բառարանի
առկայություն
Անծանոթ բառի մատնանշում և առցանց թարգմանության կամ բացատրության տրամադրում (Amazon Kindle)
Տեքստի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության բազմաթիվ աղբյուրների
վայրկենական հասանելիություն
Տեքստային, գրաֆիկական, ձայնային
բազմաչափ պատկերավորում (Glogster,
Prezi, Youtube, Power Point)
Տեքստի ձևավորման փոփոխելիություն՝ տառաչափի, ֆոնտի, կարգավորման հնարավորություններով
(Wordle.net) (OECD 2010:34)
Հետադարձ կապի լայն հնարավորությունների առկայություն
Ընթերցում բազմաթիվ աղբյուրներից,
ինչպես օրինակ՝ էլեկտրոնային գիրք
(e-book), ձայնային գիրք (audio book),
փոխներգործուն թվայնացված պատմվածքների գիրք (interactive digital
storybook), վեբ-ընթերցարաններ (webreaders)
Տեքստերի պահպանման և արխիվացման լայն հնարավորություններ թվայնացված գրադարակների միջոցով
(Goodreads.com, Shelfari.com,
LibraryThing, Jacketflap, Delicious 3, Book
Scanners)
Տեքստի քննարկում անսահմանափակ
լսարանի հետ առցանց հարթակում
(FaceTime, Facebook, Twitter, iChat)
Տեքստի քննարկում առցանց լսարանում առանց տարածական և ժամանակային խոչընդոտի (wikispaces.com)
Համագործակցային ընթերցում առցանց
հարթակում (Serafini 2013:401)
Տեքստի ոչ գծային, հիպերտեքստային
ձևաչափ (hypertext arrangement) (OECD
2010:35)
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Մեդիակրթության համատեքստում ընթերցանության ուսուցման առանձնահատկությունները հիմնված են մեդիատեքստերի հետևյալ բնորոշիչների վրա.
• Միջնորդավորվածություն. Մեդիատեքստի կարևորագույն բնորոշիչներից մեկը փոխանցման միջոցն է, որով պայմանավորվում է մեդիատեքստի լեզվական ձևաչափը: Այսպես, տպագիր մեդիատեքստերը ենթադրում են գրաֆիկական և պատկերային ձևաչափ՝ ուղեկցված վերբալ
տեքստով: Ռադիոտեքստը ներառում է ձայնային բաղադրիչը, իսկ հեռուստատեքստը միավորում է վերբալ և ձայնային բաղադրիչները տեսաերիզի հետ: Ինտերնետն ընձեռում է անսահմանափակ տեղեկատվության փոխանցման բազմազան միջոցներ (Кузьмина 2011:13): Մ. Կազակը մեդիատեքստի այս առանձնահատկությունը բնորոշում է հետևյալ
կերպ. «Տեքստի միջորդավորվածություն այն փոխանցող միջոցի տեխնիկական հնարավորություններով և տեքստի իմաստաբանական կառուցվածքի կախվածություն փոխանցող միջոցի առանձնահատկություններից» (Казак 2012:32):
• Զանգվածայնություն. Զանգվածային հաղորդակցությունը սոցիալական
շփման տեսակ է, որում էականորեն փոխվում են տեղեկատվության հեղինակի (սուբյեկտի) և հասցեատիրոջ կերպարները (Кузьмина 2011:14):
Ա. Լեոնտևի կարծիքով մեդիատեքստն ունի այսպես կոչված «երկակի
սուբյեկտ»: «Մի կողմից այն մեկ անձ է կամ անհատ, ինչպես օրինակ՝
ռադիո կամ հեռուստահաղորդավարը, լրագրողը, էլեկտրոնային որևէ
հոդվածի հեղինակը, մյուս կողմից մի ամբողջ կոլեկտիվ կամ հասարակությունն ինքնին» (Леонтев 2008:135): Այսինքն՝ այս դեպքում մեդիատեքստը դառնում է կոլեկտիվի և ոչ թե առանձին անհատի արտադրանքը (Арманова 2008:110): Իսկ մեդիատեքստի հասցեատերը զանգվածային լսարանն է՝ անորոշ քանակով մարդկանց խումբ, ովքեր մտնելով
միջնորդավորված սոցիալական շփման մեջ դառնում են անանուն և
բազմաբնույթ (Волков 2008:130):
• Ինտեգրատիվ բնույթ կամ «բազմակոդայնություն». «Կոդ» հասկացությունը լեզվաբանություն մուտք է գործել ինֆորմատիկայի ոլորտից նշան
կամ նշանային համակարգ իմաստով, որը ստեղծվել է որոշակի օրինաչափությունների համապատասխան և պարունակում է հասցեագրին ու
հասցեատիրոջը հայտնի տեղեկատվություն (Кузьмина 2011:15): Ժամանակակից մեդիատեքստերն ինչպես ստեղծման, այնպես էլ ներկայացման ձևով բազմաչափ են, միքսված (Валгина 2003:127) և բազմակոդային
(Чернявская 2009:90)՝ մեկ իմաստային դաշտի մեջ ինտեգրելով բազմաբնույթ բաղադրիչներ՝ վերբալ, ձայնային, տեսաձայնային և այլն
(Кузьмина 2011:15): Ռոժդեստվենսկին մեդիատեքստը բնորոշում է որպես «տեքստ՝ միքսված տարբեր ոչ վերբալ նշանային համակարգերով»
(Рождественский 1996:166)
• Բաց կամ անավարտ բնույթ. Որոշ հետազոտողների կարծիքով մեդիատեքստը ոչ միշտ է ունենում իմաստային ավարտ՝ դառնալով բաց տարբեր մեկնաբանությունների համար: Մեդիատեքստն իրենից ներկայաց202

նում է անսահմանափակ թվով հիպերտեքստերի մի համակարգ, որի
յուրաքանչյուր բաղադրիչ մյուսի հղումը կարող է լինել: Ցանկացած մեդիատեքստ համարվում է տեղեկատվական անսահմանության մի մասնիկ, որին բնորոշ է բազմիմաստություն և ընթերցողի կողմից բազմաթիվ
մեկնաբանությունների հնարավորություն (Кузьмина 2011:16):
Այսպիսով, մեդիակրթության համատեքստում ընթերցանության ուսուցման
առանձնահատկությունները հիմնված են մեդիատեքստերի վերոհիշյալ չորս
բնորոշիչների վրա, որոնք հետերոգեն բնույթ են կրում: Մեդիատեքստի հետերոգենությունը ենթադրում է ավանդական տեքստի և վիզուալիզացիայի համակցում, որն իր հերթին թույլ է տալիս մշակել ընթերցողական կարողությունների
արագ և ինքնուրույն զարգացման նոր վարժությունների համակարգ: Ընթերցանության ուսուցման մեթոդիկայում տարբերակվում են երկու կարգի կարողություններ.
ա) լեզվական նյութը հասկանալու
բ) տեքստի բովանդակությունը հասկանալու
Այս կարողություններն իրենց բոլոր բաղադրիչներով հանդիսանում են վարժությունների մարզման օբյեկտներ: Լեզվական նյութի յուրացմանը նպաստող
վարժությունները ձևավորում են լեզվական նյութի վերամշակման հմտություններ, որոնք կապված են ինչպես ծանոթ, այնպես էլ անծանոթ նյութի ընկալման
հետ: Այս վարժությունները նախապատրաստում են ընթերցանության իրականացման միջոցները, այն է՝ ապահովում են ընթերցանությանը հատուկ լեզվական նյութի տիրապետումը (Աստվածատրյան 1985:252): Իսկ տեքստի բովանդակությունը հասկանալը ներառում է փաստական ինֆորմացիայի ընկալումն ու իմաստավորումը: Փաստական ինֆորմացիայի ընկալումը հիմնվում է՝
• տեքստի լեզվական նյութի մշակման հմտությունների վրա
• առանձին փաստերը հասկանալու վրա
• փաստերի միջև կապ հաստատելու և դրանք մեկ ամբողջության մեջ
միավորելու վրա
Սա ընթերցողից պահանջում է հետևյալ կարողությունները՝
• տեքստի առանձին բաղադրիչների և առավել էական փաստերիի առանձնացում
• փաստերի համադրում և ընդհանրացում
• գլխավորի և երկրորդականի տարբերակում
• ինֆորմացիայի գնահատում
• պարբերության կամ տեքստի հիմնական թեմայի որոշում
• փաստերի և մտքերի տրամաբանական մշակում և միավորում (Աստվածատրյան 1985:263-264):
Փորձենք դիտարկել ընթերցանության վերոհիշյալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված վարժությունների համակարգը մեդիակրթության համատեքստում:
1.Բազմընտրային թեստ (Multiple Choice Test). Վարժության այս տեսակը թույլ է
տալիս աշխատել ինչպես տեքստի լեզվական նյութի, այնպես էլ բովանդակության ընկալման վրա: Այս վարժությունը մեծապես զարգացնում է սովորողի
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կռահման, ընթերցանության տեխնիկայի և փաստական տեղեկատվության ընկալման կարողությունները: Բազմընտրային թեստը նաև արդյունավետ վարժանք է թռուցիկ և փնտրողական ընթերցանության ուսուցման համար: Օրինակ՝
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Նշվածներից ընտրել տեքստում ընդգծված բառի հոմանիշը
Նշվածներից ընտրել տեքստում ընդգծված բառի հականիշը
Կռահել նշված բառի իմաստը ըստ համատեքստի
Ընտրել նշված բառի ճիշտ բացատրությունը
Նշվածներից ընտրել այն բառը, որը չի առնչվում տեքստի բովանդակության հետ
Նշվածներից ընտրել տեքստում կրկնվող բառը
Նշվածներից ընտրել տեքստում բացակայող բառը
Նշվածներից ընտրել այն ճիշտ պատասխանը՝ ըստ քերականական պահանջի (այն բայը, որը դրված է ներկա անորոշ ժամանակաձևով, այն գոյականը, որի հոգնակի թիվը կազմվում է “es” վերջածանցով)
Կռահել ճիշտ պատասխանը մինչ տեքստի ընթերցումը
Ընտրել ճիշտ պատասխանը՝ ընթեցելով տեքստը
Ընտրել ճիշտ պատասխանը՝ տեքստն ընթերցելուց հետո
Որոշել ինչի մասին է տեքստը՝ ընտրելով ճիշտ պատասխանը
Տեքստում գտնել այն հատվածը, որտեղ խոսվում է…
(Աստվածատրյան 1985:268)

Ընդ որում, ի տարբերություն ավանդական կրթության համատեքստի, մեդիակրթության համատեքստում բազմընտրային թեստը տրվում է էլետրոնային
հարթակում՝ հնարավորություն ընձեռելով ընտրել տրված վարժության պատասխանները, անմիջապես ստուգել և ստանալ համապատասխան միավորն ու մեկնաբանումը սխալ պատասխանների դեպքում: Վարժության արագ կատարման
հնարավորությունը ՏՀ տեխնոլոգիաների միջոցներով և վայրկենական ինքնաստուգման հնարավորությունն իր հերթին էականորեն բարձրացնում է սովորողների շարժառիթները կրկին ընթեցելու և կատարելու նմանատիպ վարժություններ:
2. Համակցում (Matching). Թեստի այս տեսակը նույնպես թույլ է տալիս աշխատել
տեքստի լեզվական նյութի և բովանդակության ընկալման վրա: Բովանդակության ընկալման առումով վերոնշյալ վարժության միջոցով մասնավորապես կարելի է զարգացնել տեքստում ներկայացված փաստերի միջև իմաստային կապերը և հակադրությունները, վերջինների տրամաբանական շարունակությունը
գտնելու հմտությունը: Օրինակ՝
• Համակցել տրված բառերը և վերջածանցները
• Համակցել հոմանշային / հականշային զույգերը
• Համակցել նախադասություններն՝ ըստ տեքստի բովանդակության
Իսկ էլեկտրոնային հարթակում մկնիկի միջոցով կամ սենսորային էկրանի
վրա այդ համակցումները կատարելը սովորողի համար ոչ միայն հեշտ է, այլ
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նաև հետաքրքիր և շահագրռող՝ հատկապես, եթե խոսքը գնում է բառը և նկարը
միացնելու մասին:
3. Ակնթարթային ներկայացման քարտեր (Flashcards). Ակնթարթային քարտերի
ցուցադրումը կարող է օգտագործվել բառապաշարի յուրացման և ստուգման
նպատակով: Ժամանակակից ՏՀ տեխնոլոգիաներն ուսուցչին թույլ են տալիս
ցանկացած տեքստի բառապաշարի հիման վրա պատրաստել ակնթարթային
քարտեր և դրանք ցուցադրել լուսատախտակի վրա: Ակնթարթային քարտերի
պատրաստման տեխնիկական միջոցներից մեկն է “Cambridge Flashcards Maker”
կայք էջը, որի համապատասխան սյունակում տեղադրելով ցանկացած բառ, կարելի է ստանալ այդ բառի ակնթարթային քարտը: Ծրագիրը հնարավորություն է
տալիս ստեղծել ոչ միայն պատկերային, այլ նաև տեքստային ակնթարթային
քարտեր, գծագրել սեփական պատկերացման քարտը, կարգավորել չափը, էջի
վրա տեղակայումը և տպել այն:
4. Տեքստի ունկնդրում ճիշտ ընթերցանության համար. Ժամանակակից ՏՀ տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ցանկացած տեքստ ներմուծել էլեկտրոնային ընթերցարան (<https://www.naturalreaders.com/>) և ունկնդրել տեքստը լեզվակիր
խոսողի կողմից: Ավելին, ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընտրել ընթերցողի ձայնը ըստ սեռի և կարգավորել ընթեցանության արագությունը: Այս ակտիվության միջոցով կարելի է զարգացնել լեզվական անծանոթ նյութի գործածության հմտությունները՝ անծանոթ բառերի արտասանությունը յուրացնելու և տեքստի հիմնական բովանդակությանը ծանոթացնելու միջոցով:
5. Բառիմաստի բացահայտում. Ավանդական կրթական համատեքստում ընթերցանության տեքստի անծանոթ բառերի իմաստի բացահայտումը կատարվում է
բառերը դուրս գրելով և բառարանի օգնությամբ դրանց թարգմանությունը կամ
բացատրությունը գտնելով: Մեդիակրթության համատեքստում այս գործընթացը
կարելի է իրականացնել ավելի հեշտությամբ և արագ՝ ընդամենը տեքստի անծանոթ բառի վրա սեղմելով: Այսպես, համակարգչի, բջջային հեռախոսի կամ iPad
սարքի մեջ ներբեռնելով Amazon Kindle էլեկտրոնային ընթերցարանը, կարելի է
սովորողներին հանձնարարել ընթերցել ցանկացած բարդության տեքստ: Ընթերցանության ընթացքում հանդիպելով անծանոթ բառի՝ սովորողը կարող է սեղմել
այդ բառի վրա, նշել այն և վայրկենաբար ստանալ բառի բացատրությունը ընթերցարանում ներբեռնված Օքսֆորդ բառարանից: Էլեկտրոնային հարթակում բառիմաստի բացահայտման վարժության այս տեսակը կարող է մեծապես խթանել
սովորողի մոտիվացիայի բարձրացմանը հետևյալ պատճառներով.
ա) բառարանում անծանոթ բառի որոնման համար հատկացված ժամանակի
խնայողություն
բ) մասնագիտական բառարանի հասանելության հետ կապված խնդիրներ
6. Նախադասության ընդլայնում. Տեքստի կամ պարբերության մեջ անհրաժեշտ
տեղում տրված նախադասության լրացման վարժությունը միտված է տեքստում
ներկայացված փաստերը հասկանալու, դրանց միջև տրամաբանական կապեր
հաստատելու և դրանք որպես մեկ ամբողջություն ընկալելու կարողության զարգացմանը: Այս վարժությունը կարելի է կատարել նաև ավանդական ձևով, սակայն մեդիակրթության համատեքստում, շնորհիվ ՏՀ տեխնոլոգիաների ընձեռած
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հնարավորությունների սովորողը կարող է տեղադրել տրված նախադասությունն
իր ընտրած տեղում և պատրաստի վիճակում տեսնել տեքստի այդ պարբերությունը կամ հատվածը, ինչն անհնար է տպագիր տեքստով աշխատելու դեպքում:
7. Տեքստի սեղմում. Այս վարժության նպատակը տեքստում գլխավորն ու երկրորդականը տարբերակելու կարողության զարգացումն է: Ինչպես նախորդ վարժության դեպքում էր, այս վարժությունը նույպես մեդիակրթության համատեքստում կատարելը թույլ է տալիս տեսնել պատրաստի տեքստը: Օրինակ՝
• Տեքստում կրճատել երկու երկրորդական փաստ
• Առանձնացնել տեքստի գլխավոր մտքերն արտահայտող երեք նախադա•

սություն
Տեքստում առանձնացնել այն նախադասությունները, որոնց կրճատումը
չի ազդում տեքստի բովանդակության վրա

8. Դասակարգում. Այս վարժության նպատակը տեքստում ներկայացված փաստերի կազմակերպման կարողության զարգացումն է: Էլեկտրոնային հարթակում
վարժությունը կարելի է կատարել մկնիկի օգնությամբ կամ սենսորային էկրանի
վրա տեքստից դուրս բերված փաստերը կամ նկարները ըստ հերթականության
դասավորելով:
Եզրակացություն
Այսպիսով, ընթերցանության հիմնական կարողությունների զարգացմանն
ուղղված վարժությունների համակարգը, որը տարիներ ի վեր կիրառվել է ավանդական կրթության համատեքստում, այլ ձևաչափ է ձեռք բերում մեդիակրթության համատեքստում: Վարժության ավանդական տեքստին ավելանում է վիզուալիզացիան, որը ոչ միան բարձրացնում է սովորողի ընկալողունակության աստիճանը, այլ նաև նրա հետաքրքրվածությունը և մոտիվացիան:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աստվածատրյան, Մ.Գ. (1985) Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա. Երևան:
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The Particularities of Teaching Reading in Media Education Context
The purpose of this article is twofold. First, it sets out to make a comparative analysis
of some particularities of teaching how to read in traditional and media education
contexts. Second, it aims at revealing the wide-ranging opportunities of media
education context in terms of setting new and more effective reading activities.

Особенности обучения чтению в медиаобразовательном контексте
В статье проведен сравнительный анализ некоторых особенностей обучения
чтению в контексте традиционного образования и медиаобразования. А также
статья направлен на выявление широких возможностей контекста медиаобразования с точки зрения установления новых и более эффективных методов чтения.
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում»
գիտական հանդեսը լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ։ Հանդեսում տպագրվելու համար
կարող են ներկայացվել հոդվածներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով Sylfaen
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թավատառ), հեղինակի անուն, ազգանունը (աջ կողմում, թավատառ), աշխատավայրը (աջ
կողմում, շեղատառ)` 12 տառաչափով,
բոլոր տողերի միջև տարածությունը՝ 1.5։
Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփագրեր՝ 60-80 բառի
սահմաններում, 7-10 բանալի բառեր (հիմնական տեքստի լեզվով), հեղինակի մասին
համառոտ տեղեկություն՝ աշխատավայր, կոչում, պաշտոն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար
(հայերեն)։
•
Տեքստը բաժանել հետևյալ մասերի՝ ներածություն, ենթաբաժիններ և
եզրակացություն:
•
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ներկայանում են մեկից ավելի նախադասություններով, առանձնացնել
տեքստից` վերևում և ներքևում թողնելով մեկական տարածություն: Օրինակի
մեջ ուշադրության արժանի բառերը կամ բառախմբերը ներկայացնել
թավատառ:
•
Տեքստում աղբյուրը ներկայացնել հետևյալ ձևով` փակագծերում տալ
հեղինակի ազգանունը և հրատարակչության տարեթիվը: Եթե մատնանշվում
է էջը` տարեթվից հետո դնել հայկական վերջակետ, նշել էջը: Օրինակ`
(Svartvik 2005) կամ (Bronfen 1992:330):
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Ծանոթագրությունները` հոդվածի վերջում, գրականության ցանկից առաջ:
•
Գրականության ցանկը ներկայացնել այբբենական կարգով` խստիվ
հետևելով ներքոնշյալ կանոններին`
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