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 Ձեռնարկը հավակնٳմ է դառնալ Ձեր սեղանի գիրքը, օգնել գտնելٳ հաճախ 

հանդիպող դժվարٳթյٳնների, խնդիրների լٳծٳմներն ٳ Ձեզ հٳզող հարցերի 

պատասխանները։

 Մասնագիտական խմբագիր, մանկավարժական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ, 

դոցենտ` Արմենٳհի Ավագյան

 Համընդհանٳր ներառական կրթٳթյան համատեքստٳմ չափազանց կարևոր են 

նախադպրոցական կրթٳթյٳնն ٳ վաղ միջամտٳթյٳնը։ Կարևորվٳմ է հնարավորինս 

մեծ  թվով  երեխաների`  նախադպրոցական կրթٳթյան մեջ ներգրավելը, անհրաժեշտ 

աջակցող  ծառայٳթյٳններ   տրամադրելը,  դպրոցին  պատշաճ  նախապատրաստելը 

և այլն։ 

 

 Ներառական կրթٳթյٳն իրականացնող մանկավարժը պետք է կարողանա 

արդյٳնավետորեն աշխատել բոլոր երեխաների հետ` անկախ նրանց կրթٳթյան 

առանձնահատٳկ պայմանների կարիքից, հաշմանդամٳթյան փաստից, կրոնական, 

լեզվական, գենդերային, սոցիալական առանձնահատկٳթյٳններից։ Նա պետք է 

ցٳցաբերի պատշաճ վերաբերմٳնք երեխաների բազմազանٳթյան նկատմամբ, ٳնենա 

անհրաժեշտ միջոցներ և գիտելիքներ։ Հետազոտٳթյٳնները վկայٳմ են (Christopher J. 
 1Johnstone & David W. Chapman, 2009 ), որ նշված երեք գործոններից (վերաբերմٳնք, 

միջոցներ գիտելիք) կարևորագٳյնը գիտելիքն է, առանց որի վերաբերմٳնքն արագ 

փոխվٳմ է, իսկ միջոցները չեն ծառայٳմ նպատակին։ 

Խմբագրի կողմից

Սիրելի՛ ընթերցող,

 Վորլդ Վիժն Հայաստանի աջակցٳթյամբ ստեղծված սٳյն ձեռնարկի  նպատակը 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողٳթյٳնների շարٳնակական զարգացմանը 

նպաստող հայալեզٳ մասնագիտական գրականٳթյան  համալրٳմն է։ Հարٳստ փորձ 

 յնٳմ  առկա լավագٳմ համադրել են ոլորտٳնեցող մասնագետներն այս ձեռնարկٳ

փորձն ٳ սեփական փորձառٳթյٳնը։ Ձեռնարկը պարٳնակٳմ է բոլոր երեխաների հետ 

ամենօրյա աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստահենք գործնական մոտեցٳմներ, 

միջոցներ, խաղեր, վարժٳթյٳններ, ծնողների հետ համագործակցٳթյան համար 

կարևոր խորհٳրդներ։

  1  Johnstone, Ch. & Chapman, D. (2009) Contributions and Constraints to the Implementation of Inclusive

  Education in Lesotho. International Journal of Disability, Development, and Education. Vol. 56, No. 2, 131–148
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ԲԱԺԻՆ 1. 

 

 	 Խաղի միջոցով զարգանٳմ են երեխաների`

 շարժողական ոլորտը (շարժٳմների համաչափٳթյٳն, մանր շարժողակա-

նٳթյٳն, ճարպկٳթյٳն),

 սոցիալական հմտٳթյٳնները (համագործակցٳթյٳն, սոցիալականացٳմ, 

հաղորդակցٳմ),

  	 մտավոր կարողٳթյٳնները (մտածողٳթյٳն, ٳշադրٳթյٳն, ստեղծագործա-

կանٳթյٳն, ٳսٳմնասիրելٳ կարողٳթյٳններ):

 

 	 Նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳններٳմ կիրառվٳմ են ինչպես 

-ղղորդված, այնպես էլ ստեղծագործական խաղերը։ Ուղղորդված խաղերը առաջարկٳ

վٳմ, կազմակերպվٳմ և անցկացվٳմ են մանկավարժի կողմից։ Դրանք ٳնենٳմ են 

հստակ կանոններ, պայմաններ ٳ պարագաներ։ Ստեղծագործական խաղը չի ٳնենٳմ 

խաղավար ٳ կանոններ։ Խաղի առաջին տեսակը լայնորեն կիրառվٳմ է բազմազան 

պարապմٳնքների ժամանակ, իսկ երկրորդը` ազատ խաղի ժամերին, այդ թվٳմ` 

բացօթյա։

ԽԱՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌؤՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹؤԱՆ ՄԵՋ

 	 Հայտնի է, որ խաղը նախադպրոցական տարիքի երեխաների առաջատար 

գործٳնեٳթյٳնն է, և երեխան առավելագٳյնս զարգանٳմ է խաղի ընթացքٳմ։ Ըստ 

այդմ` նախադպրոցական կրթٳթյան մեջ խաղերն ٳնեն կարևորագٳյն նշանակٳթյٳն։

 Այս բաժնٳմ կանդրադառնանք սոցիալական, մտավոր, շարժողական ٳ 

հٳզական տեսակետներից խաղերի կարևորٳթյանը  և  նախադպրոցական կրթٳթյան 

մեջ դրանց կիրառմանը։ Առավել հանգամանորեն կներկայացվեն խոսքը, հաղորդակ-

ցٳմը և սոցիալական շփٳմը զարգացնող խաղեր։

 Ինչո՞ւ է խաղը կարևոր

 	 Սոցիալական տեսակետից խաղի տարիքային նորմերն իմանալը էական է 

մանկավարժի համար, քանի որ խաղը երեխայի զարգացման կարևորագٳյն 

ցٳցիչներից է։ Եթե երեխայի խաղը չի համապատասխանٳմ տարիքային նորմին, ապա 

անհրաժեշտ է այն զարգացնելٳ ٳղղٳթյամբ քայլեր ձեռնարկել ٳ անհրաժեշտٳթյան 

   Արմենٳհի Ավագյան, լոգոպեդ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ, 

դոցենտ

 հٳզական ոլորտը (ապրٳմակցٳմ, ինքնակառավարٳմ, ինքնաճանաչٳմ),

 Խաղի տեսակները սոցիալական տեսակետից
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դեպքٳմ դիմել մասնագետների օգնٳթյանը։

 Համաձայն  Chubey A., Evans T. (2009) աշխատٳթյան, սոցիալական տեսակետից 

երեխան տարբեր տարիքներٳմ, խաղի ընթացքٳմ լինٳմ է միայնակ, հետևող, զٳգահեռ 

խաղացող, հարաբերվող և համագործակցող։ Ըստ տարիքային նորմերի` տվյալ 

առանձնահատկٳթյٳնները  ներկայացված են նկար 1-ٳմ։

 

 	 Տարիքային նորմերը իմանալը օգնٳմ է մանկավարժին` երեխայի խաղը 

դիտարկելիս ենթադրٳթյٳններ անելٳ նրա սոցիալական զարգացման  վերաբերյալ։    

 Օրինակ` եթե 5 տարեկան երեխան հասակակիցների կողքին է խաղٳմ, ոչ թե 

նրանց հետ, խաղի ընթացքٳմ չի դրսևորٳմ համագործակցٳթյٳն, ապա ամենայն

 0-2 տարեկան երեխան միայնակ է խաղٳմ։ 2-2,5 տարեկանٳմ երեխան 

հետաքրքրվٳմ է շրջապատٳմ խաղացող երեխաների խաղով, հետևٳմ է նրանց, բայց 

խաղին չի միանٳմ։ 2,5-3 տարեկան երեխան խաղٳմ է հասակակիցների կողքին, բայց` 

ոչ նրանց հետ։ 3-4 տարեկան երեխան խաղٳմ է հասակակիցների հետ` հարաբերվելով 

 նենալ նախընտրելի խաղընկեր։ٳ մ էٳմ երեխան սկսٳդերեր ստանձնելով։ Այս տարիք ٳ

4-6 տարեկանٳմ երեխան խաղٳմ է` համագործակցելով ٳ դրսևորելով փոխօգնٳթյٳն։ 

Սա առավել ցայտٳն է արտահայտվٳմ ստեղծագործական խաղերի ժամանակ, օրինակ` 

ավազով խաղալիս։

Նկար 1. Խաղի տեսակները սոցիալական տեսակետից։
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 	 Սոցիալական տեսակետից խաղը զարգացնելٳ նպատակով կարելի է խթանել  

երեխաների` միմյանց հետ խաղալٳ, հարաբերվելٳ, համագործակցելٳ ٳնակٳ-

թյٳնների զարգացٳմը։ Այս մոտեցٳմը արդյٳնավետորեն կիրառվٳմ է սյٳժետա-

դերային խաղերի, խաղ-բեմականացٳմների ժամանակ։ Երկրորդի դեպքٳմ երեխա-

ները ստանձնٳմ են դերեր ٳ, բեմականացնելով այս կամ այն ստեղծագործٳթյٳնը, 

համագործակցٳմ, շփվٳմ ٳ հարաբերվٳմ են։ Առաջինի ժամանակ երեխաներն ավելի 

ազատ են հորինելٳ և ստեղծագործելٳ տեսակետից։ Նրանք վերարտադրٳմ են 

շրջապատի անցٳդարձը, դերերը և կրկին համագործակցٳմ. տեղի են ٳնենٳմ շփٳմ ٳ 

հաղորդակցٳմ։

 Ինչպե՞ս կարող են խաղն ٳ մանկական գործٳնեٳթյան ձևերը նպաստել 

հավանականٳթյամբ, նա իր սոցիալական զարգացմամբ ٳ հաղորդակցմամբ համապա- 

տասխանٳմ է 2,5-3 տարեկանին։ Սա ազդակ է մանկավարժի համար` զրٳցելٳ 

ծնողների հետ ٳ դիմելٳ մասնագետների խորհրդատվٳթյանը։

սոցիալական շփման ٳ հաղորդակցման զարգացմանը

 

  	 Սոցիալական շփٳմն ٳ հաղորդակցٳմը կարելի է զարգացնել նաև մյٳս խաղերի, 

պարապմٳնքների ٳ մանկական գործٳնեٳթյան այլ ձևերի ընթացքٳմ։ Օրինակ` 

ապլիկացիա անելիս, երեխաներին կարելի է բաժանել զٳյգերի. մեկին առաջարկել քսել 

սոսինձը, մյٳսին` փակցնել թղթի կտորները։ Միառժամանակ հետո զٳյգերը կարող են 

փոխել դերերը։ Խորանարդիկներով խաղալիս, կարելի է երեխաների մի մասին 

առաջարկել լինել «շինանյٳթ» մատակարարողներ, իսկ մյٳս մասին` կառٳցողներ։ 

Երեխաներին կարելի է ներգրավել հանրօգٳտ գործٳնեٳթյան մեջ` առաջարկելով, որ 

ճաշի ժամին մեծերին օգնեն սեղանը սպասքադրել։ Նկարելիս կարելի է առաջարկել, որ 

միմյանց օգնեն գٳյներն ընտրել, մատիտ սրել և այլն։ Դրսٳմ ավազով խաղալիս կարելի է 

առաջարկել, որ միասին պատրաստեն որևէ շինٳթյٳն։

 	 Եթե ընդհանրացնենք, սոցիալական տեսակետից խաղի զարգացմանը առավել 

նպաստٳմ են զٳյգերով ٳ փոքր խմբերով աշխատանքները։ Եթե երեխաները նստած 

լսٳմ են մանկավարժի ցٳցٳմները ապլիկացիայի կատարման վերաբերյալ, յٳրա-

քանչյٳրն աշխատٳմ է իր թղթի վրա, ապա շփٳմ ٳ հաղորդակցٳմ, որպես կանոն, 

տեղի չեն ٳնենٳմ։ Նٳյն իրավիճակն է առկա, երբ ավազով խաղալիս յٳրաքանչյٳր 

երեխա փորٳմ է իր բահով ٳ պատրաստٳմ իր, օրինակ, տորթը։ Լինٳմ են դեպքեր, երբ 

գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ երեխաների միջև տեղի ٳնեցող երկխոսٳթյٳնը 

մանկավարժի կողմից դիտարկվٳմ է որպես աղմկելٳ ٳ գործընթացը խաթարելٳ փորձ։ 

Այսպես կարծող մանկավարժը երեխաներից պահանջٳմ է ստեղծագործելիս պահպանել 

լռٳթյٳն։ Սա անընդٳնելի պահանջ է ٳ ամբողջٳթյամբ հակասٳմ է խաղի ٳ 

մանկական գործٳնեٳթյան ձևերի` սոցիալական տեսակետից զարգացմանը։
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 Ինչպե՞ս կարող են խաղն ٳ մանկական գործٳնեٳթյան ձևերը նպաստել 

 

   Խոսքի զարգացման տեսակետից կարևոր է, որ ՆؤՀ-ٳմ կիրառվեն երեխաների 

բանավոր խոսքի և գրաճանաչٳթյան զարգացմանը նպաստող խաղեր։ Բանավոր խոսքի 

զարգացմանը նպաստող խաղերը ٳղղված են բառապաշարի հարստացմանը, 

կապակցված խոսքի ٳ դրա քերականական կողմի զարգացմանը։

  Ինչպես սոցիալական շփմանն ٳ հաղորդակցմանը, այնպես էլ խոսքի զար-

գացմանը նպաստող խաղերը պետք է ներգրավված լինեն նախադպրոցական 

 թյանٳնեٳգործ ٳ նքներիٳբոլոր պարապմ (ՀؤՆ) թյանٳմնական հաստատٳսٳ

ձևերի մեջ։

 Բառապաշարի հարստացմանը նպաստող խաղեր

  Բառապաշարի հարստացմանը նպաստٳմ են սեղանի դիդակտիկ (ٳսٳցո-

ղական) խաղերը (նկարներով դոմինոներ, լոտոներ, զարգացնող այլ խաղեր)։ Բառա-

պաշարի հարստացմանն ٳղղված խաղերի ժամանակ կարևոր է, որ`

 

 

 

 

  Եթե երեխայի խոսքը չի համապատասխանٳմ տարիքային նորմին, պետք է դիմել 

լոգոպեդի խորհրդատվٳթյանն ٳ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ ստանալ նրա աջակ-

ցٳթյٳնը։

 Երբեմն այս քայլին մանկավարժները դիմٳմ են` երեխաների հնարավոր ընդհա-

րٳմներից ٳ անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմներից խٳսափելٳ համար։ Նշված 

դեպքերٳմ, այս ձեռնարկի համապատասխան բաժիններٳմ ներկայացված` անցանկալի 

վարքագծի հաղթահարման տեխնիկաներին տիրապետելը մանկավարժներին կօգնի 

կանխարգելել ٳ հաղթահարել անցանկալի վարքագիծը` առանց երեխաների մեկٳ-

սացած խաղի տարբերակները քաջալերելٳ։ Ստեղծարար գործٳնեٳթյան ժամանակ 

տիրող աղմٳկը հաճախ խոսٳմ է ընթացքի մեջ սաների ներգրավվածٳթյան ٳ 

ոգևորٳթյան մասին։

խոսքի զարգացմանը

 

 Ստեղծագործարար գործٳնեٳթյան ժամանակ տիրող 

եռٳզեռն ٳ աղմٳկը միանգամայն ընդٳնելի երևٳյթներ են։ 

 Խաղերի ٳ ստեղծագործարար գործٳնեٳթյան ժամանակ 

սխալ է լռٳթյٳն պահպանելٳ պահանջը։ Սա ոչ միայն 

սահմանափակٳմ է ստեղծագործական կարողٳթյٳնների 

բացահայտٳմն ٳ ինքնաարտահայտٳմը, այլև` խոչընդոտٳմ 

միմյանց հետ շփٳմը, հաղորդակցٳմն ٳ համագործակցٳթյٳնը։
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 սեղանի զարգացնող խաղերը կիրառելիս դրսևորի ստեղծագործական մոտեցٳմ։

 խաղն ٳնենա կոնկրետ նպատակ և մանկավարժը չշեղվի տվյալ նպատակից,

 մանկավարժն ٳնենա որոշակի պլանավորած թեմա և խաղն անցկացնի դրա 

շٳրջը,

 Երբեմն, խաղի ընթացքٳմ կարելի է նկատել, որ թեև խաղի նպատակը, օրինակ, 

 մ էٳմներով բառապաշարը հարստացնելն էր, մանկավարժը սկսٳտելիքների անվանٳ

երեխաներին հարցեր տալ տվյալ ٳտելիքների գٳյնի, ձևի, չափի, քանակի և այլնի 

մասին։ Մանավանդ ներառական կրթٳթյան համատեքստٳմ կարևոր է, որ սահմանվի 

հստակ նպատակ, որը համապատասխանٳմ է երեխաների խմբի հնարավորٳթյٳն-

ներին ٳ տարիքային նորմերին, և պարապմٳնքն այնպես անցկացվի, որ դրանից շահեն 

բոլորը` անխտիր բոլորը։ Խաղալիք ٳտելիքները, իհարկե, կարելի է կիրառել նաև գٳյն 

կամ քանակ սովորեցնելիս, բայց դրանք արդեն այլ նպատակ են հետապնդٳմ և այլ 

պարապմٳնքների ٳ խաղերի թեմաներ են։

  Սեղանի զարգացնող խաղերի նկատմամբ ստեղծագործականٳթյٳն ցٳցա-

բերելٳ մոտեցٳմը ներկայացնենք «Լոտո» խաղի օրինակով։ Սովորաբար տٳփٳմ 

լինٳմ են առարկայական փոքր նկարներ, պարկ և մեծ քարտեր, որոնք պարٳնակٳմ են 

միևնٳյն նկարները։ Դասական տարբերակից բացի` լոտոն կարելի է խաղալ նաև 

բազմաթիվ այլ տարբերակներով։ Օրինակ`

 «Խառնաշփոթ»

 «Հորինենք պատմٳթյٳն»

 «Մնջախաղ»

 Փոքր նկարները լցվٳմ են պարկի մեջ։ Երեխաներին առաջարկվٳմ է պարկից 

հանել 3-ական նկար ٳ հորինել պատմٳթյٳն` օգտագործելով տվյալ առարկաների 

անվանٳմները։

 «Գٳշակի՛ր նկարագրٳթյٳնիցս»

 Նկարները դրվٳմ են շրջված։ Երեխաները հերթով մոտենٳմ ٳ վերցնٳմ են 

մեկական նկար։ Նկարը վերցնողը առանց այն անվանելٳ, նկարագրٳմ է պատկերված 

առարկան, ընկերները պետք է գٳշակեն անվանٳմը։

 Երեխաների առջև լցվٳմ են բոլոր քարտերը։ Հանձնարարվٳմ է դրանք 

խմբավորել ըստ որևէ սկզբٳնքի` գٳյնի, նշանակٳթյան, առաջին տառի։ Օրինակ` 

հանձնարարվٳմ է առանձնացնել բոլոր կարմիր առարկաները, բոլոր նրանք, որոնց 

անվանٳմը սկսվٳմ է «Ա» տառով, բոլոր կենդանիների պատկերները։

 Նկարները դրվٳմ են շրջված։ Երեխաները հերթով մոտենٳմ ٳ վերցնٳմ են 

մեկական նկար։ Նրանք պետք է նկարٳմ պատկերվածը շարժٳմներով ցٳցադրեն,  

ընկերները պետք է գٳշակեն անվանٳմը։

 Փոքր նկարները խառը դասավորվٳմ են մեծ քարտերի վրա։ Երեխաները 

ստٳգٳմ են նկարները, գտնٳմ սխալներն ٳ ٳղղٳմ։

 «Խմբավորենք նկարները»
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  Նկարները լցնել մի սեղանի վրա, իսկ երեխաների յٳրաքանչյٳր խմբին 

հանձնարարել առանձնացնել ٳ իրենց սեղանի վրա տեղափոխել այս կամ այն 

սկզբٳնքին համապատասխանող նկարները։ Օրինակ` մի խٳմբը կառանձնացնի 

առարկաների կարմիր նկարները, մյٳսը` կանաչ, երրորդը` կապٳյտ։ Կամ մի խٳմբը 

կառանձնացնի հագٳստ, մյٳսը` ٳտելիք, երրորդը` կենդանիներ պատկերող նկարներ։

   Յٳրաքանչյٳր խմբին առաջարկել մեծ քարտի վրա փոքր նկարները սխալ 

դասավորել։ Ապա, մանկավարժի հրահանգով տեղափոխվել մյٳս սեղանի շٳրջը և 

վերացնել ընկերների ստեղծած խառնաշփոթը` նկարները դնելով ճիշտ տեղերٳմ։

   Խմբային ձևով կազմակերպված խաղերը կնպաստեն ոչ միայն երեխայի մտավոր, 

խոսքային զարգացմանը, այլև շփմանը, հաղորդակցմանն ٳ համագործակցٳթյանը։

 Խոսքի քերականական կողմի զարգացմանը նպաստող խաղեր

 Սեղանին շարվٳմ են որոշակի քանակով նկարներ։ Երեխաները ٳշադիր դիտٳմ 

են դրանք, ապա` փակٳմ աչքերը։ Խաղավարը թաքցնٳմ է նկարներից մեկը։ 

Երեխաները աչքերը բացելٳն պես պետք է կռահեն, թե ո՛ր նկարն անհետացավ։ Նٳյն 

խաղը կարելի է խաղալ` տեղափոխելով նկարները։ Այս դեպքٳմ երեխաները պետք է 

կռահեն, թե ո՛ր նկարներն են տեղափոխվել։

  «Գտի՛ր սխալս» հٳմոր-խաղ

 Նկարները դրվٳմ են շրջված։ Երեխաները հերթով մոտենٳմ են սեղանին, վերց-

նٳմ մեկական նկար ٳ դիտավորյալ սխալ ասٳմ, թե ինչի համար է այն նախատեսված։ 

Ընկերները պետք է ٳղղեն նրան։ Օրինակ. «Սա աթոռ է։ Այն ٳտելٳ համար է»։

  Նշված խաղերը զարգացնٳմ են երեխաների ٳշադրٳթյٳնը, հիշողٳթյٳնը, 

մտածողٳթյٳնը, հարստացնٳմ են բառապաշարը, զարգացնٳմ քերականորեն ճիշտ 

խոսելٳ կարողٳթյٳնը, կապակցված խոսքը, ստեղծագործելٳ կարողٳթյٳնը։ Այս 

խաղերի որոշ տարբերակներ կարելի է խաղալ խմբային ձևով։ 

 «Մտապահի՛ր շարքը»

 Օրինակ`

   Երեխաներին բաժանել խմբերի, յٳրաքանչյٳր խմբին առաջարկել սեղանի 

վրայից վերցնել որոշակի թվով նկարներ, միասին հորինել պատմٳթյٳն ٳ պատմել 

ընկերներին։

 Խաղերի տարբերակները կարելի է երկար թվարկել։ Ինչպես նկատեցիք, 

ստեղծագործական մոտեցման դեպքٳմ, եղած զարգացնող պարագաներով կարելի է 

խաղալ բազٳմ խաղեր։

 այս կամ այն հոլովաձևը պարբերաբար կրկնվի,

 այս կամ այն շաղկապը պարբերաբար կրկնվի,

  Խոսքի քերակական կողմի զարգացմանն ٳ նախադասٳթյան ընդարձակմանը 

նպաստող խաղերٳմ կարևոր է, որ`
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 Նٳյնը` «Գնդիկ բոքոնիկը» հեքիաթٳմ։ «…Ես տատիկից փախել եմ, ես պապիկից 

փախել եմ, նապաստակից փախել եմ, գորշ գայլից փախել եմ, ծٳռթաթ արջից փախել 

եմ, քեզանից փախչելն ի՜նչ է որ…»:

 Իրար հաջորդող իրադարձٳթյٳնների պատճառահետևանքային կապ պատ-

կերող նկարների շարքը կարելի է կիրառել «ապա» և «որովհետև» շաղկապները 

բառապաշար ներմٳծելٳ և դրանց շնորհիվ նախադասٳթյٳնը ընդարձակելٳ 

նպատակով։ Եթե սկզբٳմ ներկայացվٳմ է պատճառը պատկերող նկարը, ապա` 

հետևանքը պատկերողը, երեխան սովորٳմ է օգտագործել «ապա» շաղկապը։ 

«…Թոռը կանչեց շնիկին.

Թոռը` տատից,

  երևակայական իրավիճակներ կիրառվեն:

Տատը` պապից,

 Օրինակ` «Պապն ٳ շաղգամը» պատմելիս կամ խաղարկելիս երեխաները 

անընդհատ կրկնٳմ են բացառական հոլովաձևը.

Պապը` շաղգամից.

 Շաղկապները խոսքٳմ կիրառելٳ ٳ նախադասٳթյٳններն ընդարձակելٳ 

համար կարելի է օգտագործել գործողٳթյٳն պատկերող նկարներ։ Եթե դրանք 

հակադիր գործողٳթյٳններ պատկերող նկարներ են, ապա խաղալիս կարելի է 

երեխային սովորեցնել նախադասٳթյٳնն ընդարձակել` կիրառելով «իսկ» շաղկապը։

Շٳնը` թոռից,

                   Նապաստակը վազٳմ է, իսկ կրիան քայլٳմ է։

 Պարբերաբար կրկնվելٳ անհրաժեշտٳթյٳնը բացատրվٳմ է նրանով, որ այս 

դեպքٳմ երեխաներն առավել լավ են յٳրացնٳմ նյٳթը։ Հոլովաձևերի պարբերաբար 

կրկնվելٳ լավագٳյն օրինակներ են կրկնվող գործողٳթյٳններ պարٳնակող հեքիաթ-

ները։  

   այս կամ այն ժամանակաձևը կիրառվի,

Հա՛ քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից

Չհանեցին…»

 Նշված դեպքերٳմ, հոլովաձևի կրկնٳթյٳնների շնորհիվ հնարավոր է լինٳմ 

ամրապնդել երեխայի` տվյալ հոլովաձևը ճիշտ կիրառելٳ ٳնակٳթյٳնը` նպաստելով 

խոսքի քերականական կողմի զարգացմանը։

 Օրինակ` Աղջիկը ծիծաղٳմ է, իսկ տղան լացٳմ է։

 Օրինակ` տղան լողացավ, որովհետև դրսٳմ խաղացել ٳ ցեխոտվել էր։

 Ժամանակաձևերն օգտագործել սովորեցնելիս կարելի է կիրառել ինչպես 

նկարներ ٳ քարտեր, այնպես էլ` երեխաների լٳսանկարները։ Լٳսանկարների 

 Օրինակ` տղան դրսٳմ խաղաց, ցեխոտվեց, ապա եկավ տٳն ٳ լողացավ։ Այս 

նٳյն նկարները հակառակ հերթականٳթյամբ ներկայացնելٳ դեպքٳմ կնպաստենք 

երեխայի բառապաշարٳմ «որովհետև» շաղկապի ներմٳծմանը։ 
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 Նախադասٳթյան ընդարձակման և խոսքի քերականական կողմի զարգացման 

նպատակով կարելի է օգտագործել նաև նկարներ կամ իրավիճակների նկարա-

գրٳթյٳններ։ 

 Գրաճանաչٳթյանն ٳղղված պարապմٳնքները, զٳգորդվելով ٳսٳմնական 

գործընթացին, առավել հազվադեպ են ٳղեկցվٳմ խաղերով։ Սովորաբար մանկավարժը 

ցٳյց է տալիս տառը, այն անվանٳմ, ապա սաներին հարցնٳմ, թե դա ո՛ր տառն է` 

փորձելով կրկնٳթյٳնների միջոցով նպաստել դրա մտապահմանը։ Ինչպես մյٳս 

դեպքերٳմ, գրաճանաչٳթյանն ٳղղված պարապմٳնքներٳմ ևս խաղերը նպաստٳմ են 

երեխաների ոգևորմանը և բարձրացնٳմ աշխատանքի արդյٳնավետٳթյٳնը։

 Անդրադառնանք տառաճանաչٳթյանը նպաստող խաղային վարժٳթյٳնների 

որոշ օրինակների.

կիրառٳմն առավել արդյٳնավետ է, քանի որ երեխաները հաճախ դժվարٳթյամբ են 

կողմնորոշվٳմ ժամանակի մեջ։ Սեփական փորձառٳթյան հետ ٳսٳմնառٳթյٳնը 

կապելը հեշտացնٳմ է ժամանակի մեջ կողմնորոշվելն ٳ դրանց համապատասխան 

բառերը յٳրացնելը։ Օրինակ` երեխաներին կարելի է լٳսանկարել օրվա ընթացքٳմ, 

տարբեր գործողٳթյٳններ կատարելիս։ Միառժամանակ հետո կարելի է սեղանին 

դասավորել նկարներն ٳ առաջարկել առանձնացնել այն լٳսանկարները, որոնցٳմ 

պատկերված գործողٳթյٳնները նրանք կատարել են առավոտյան կամ երեկոյան։ 

Կարելի է առաջարկել առանձնացնել երեկ, օրեր առաջ, ձմռանը կատարած գործո-

ղٳթյٳնների լٳսանկարները։ Առանձնացնելٳց հետո երեխաները պատմٳմ են, թե ի՛նչ է 

պատկերված լٳսանկարներٳմ` օգտագործելով համապատասխան ժամանակաձևը։

 Օրինակ` նկարٳմ պատկերված է, թե ինչպես է տղան արմٳնկով դիպչٳմ ծաղ-

կամանին ٳ այն կոտրٳմ։ Այս դեպքٳմ կարելի է հարցնել, թե ի՛նչ կանեին երեխաները 

տվյալ իրավիճակٳմ` խնդրելով, որ նախադասٳթյٳնը սկսեն սկզբից։ Այսինքն` ասեն. 

«Եթե ես պատահաբար կոտրեի ծաղկամանը, ապա …» կամ «Եթե ես խաղի ժամանակ 

պատահաբար հարվածեի ընկերոջս, ապա…»։ Նախադասٳթյան շարٳնակման 

տարբերակները կարող են բազմազան լինել։ Այս դեպքٳմ, քանի որ մանկավարժի 

նպատակը երեխաների` նախադասٳթյٳնը ընդարձակելٳ և այն քերականորեն ճիշտ 

կազմելٳ կարողٳթյան զարգացٳմն  է, ցանկալի չէ խաղը վերածել բարոյախրատական 

զրٳյցի, եթե նٳյնիսկ երեխայի առաջարկած նախադասٳթյան ավարտը մանկավարժի 

կողմից ընդٳնելի չէ։ Աշխատեք չշեղվել տվյալ պարապմٳնքի նպատակից։

 Գրաճանաչٳթյան զարգացմանը նպաստող խաղեր

 

  Երեխաներին ներկայացվٳմ է երկٳ ծաղիկ։ Մեկի պսակաթերթերին գրված են

 

տառեր, մյٳսին` ոչ։ Երեխաները պետք է նٳյն տառերը վերցնեն տառադարանից ٳ 

տեղադրեն երկրորդ ծաղիկի պսակաթերթերի վրա։ 
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 Տառերը մտապահելٳց բացի` ավագ նախադպրոցական տարիքٳմ կարևոր է, որ 

երեխան կարողանա բառերը ենթարկել հնչյٳնային ٳ վանկային վերլٳծٳթյան ٳ 

համադրٳթյան։

 	 Երեխաներին առաջարկվٳմ է սենյակٳմ գտնել ٳ մատնացٳյց անել առար-

կաներ, որոնց անվանٳմները պարٳնակٳմ են այս կամ այն քանակի հնչյٳններ կամ 

վանկեր։

 Բաժանվٳմ են թերթիկներ, որոնց վրա գրված են ավելորդ մասնիկներով տառեր։ 

Երեխաները պետք է ջնջեն սխալ գրված տառերը։

 Ի դեպ` այս խաղը կարելի է խաղալ նաև թվերով, գٳյներով, երկրաչափական 

պատկերներով և այլն։

  Գրանշաններով կարելի է կատարել թվաբանٳթյٳն (Պայլոզյան Ժ., 2018)։

 Ի+ւ=

  Բաժանվٳմ են թերթիկներ, որոնց վրա գրված են ճիշտ և հայելաձև գրված տառեր։ 

Երեխաները պետք է ջնջեն սխալները։

  Սեղանին շարվٳմ են տառեր։ Երեխաները ٳշադիր դիտٳմ են դրանք, ապա` 

փակٳմ աչքերը։ Խաղավարը թաքցնٳմ է տառերից մեկը։ Երեխաները աչքերը բացելٳն 

պես պետք է կռահեն, թե որ տառն անհետացավ։ Նٳյն խաղը կարելի է խաղալ` 

տեղափոխելով տառերը։ Այս դեպքٳմ երեխաները պետք է կռահեն, թե ո՛ր տառերն են 

տեղափոխվել։

 Օրինակ`

 Ու-ւ=

 ս+ւ=

 	 Տառադարանից հանվٳմ ٳ սենյակի կենտրոնٳմ են լցվٳմ երեխաների սովորած 

տառերը։ Երեխաները կանգնٳմ են շրջանաձև, յٳրաքանչյٳրի դիմաց գրված է լինٳմ 

մեկական տառ։ Հնչٳմ է երաժշտٳթյٳնը։ Երեխաները սկսٳմ են պտտվել շրջանաձև։ 

Երբ երաժշտٳթյٳնը դադարٳմ է, երեխաները կանգ են առնٳմ, նայٳմ են, թե ո՛ր տառի 

մոտ են կանգնել, վազٳմ են կենտրոն, խառը լցված տառերի միջից ընտրٳմ են այդ 

տառերը և բերٳմ, լցնٳմ են վերջինիս վրա։ Կրկին հնչٳմ է երաժշտٳթյٳնը, երեխաները 

սկսٳմ են պտտվել։ Ամեն անգամ երեխան կանգնٳմ է այլ տառի մոտ, կենտրոնից 

հավաքٳմ է դրանք` հետզհետե ամրապնդելով իր սովորած բոլոր տառերը։

 Անդրադառնանք հնչյٳնային ٳ վանկային վերլٳծٳթյանն ٳ համադրٳթյանը 

նպաստող խաղերի որոշ օրինակների։

 	 Երեխաները կանգնٳմ են պատի երկարٳթյամբ, մանկավարժը նրանց հերթով 

ասٳմ է բառեր։ Բառը լսելٳց հետո տվյալ երեխան պետք է «քայլի բառը»։ Յٳրաքանչյٳր 

քայլը համապատասխանٳմ է մեկ վանկի։

 	 Երեխաներին տրվٳմ են թղթե կտրոններ, որոնք գծանշմամբ բաժանված են

որոշակի մասերի։ Յٳրաքանչյٳր մասը խորհրդանշٳմ է վանկերի կամ հնչյٳնների 

քանակ։ Երեխան տվյալ կտրոնով մոտենٳմ է իր ընկերոջը և կտրոնը փոխանակٳմ 
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ընկերոջ մոտի այն առարկայի հետ, որի անվանٳմը վանկային կամ հնչյٳնային 

կառٳցվածքով համապատասխանٳմ է տվյալ կտրոնին։

 Օրինակ` եթե կտրոնը ٳնի հինգ հնչյٳն խորհրդանշող հատվածներ, ապա 

երեխան կարող է վերցնել սալոր, խնձոր և լոլիկ, քանի որ այդ բառերը պարٳնակٳմ են 5 

հնչյٳն։ Եթե խաղը վերաբերٳմ է վանկային վերլٳծٳթյանը, ապա երեխան ընտրٳմ է 

առարկաներ, որոնց անվանٳմները պարٳնակٳմ են վանկերի նշված քանակը։

 Այսպիսով` ՆؤՀ-ٳմ խաղերի կիրառٳմը բազմազանٳթյٳն, հետաքրքրٳթյٳն ٳ 

ոգևորٳթյٳն է մտցնٳմ գործընթացի մեջ` միանշանակ ապահովելով առավել բարձր 

արդյٳնավետٳթյٳն։

 1. Կարևոր է, որ երեխան շատ խաղա։ Ծնողին հորդորեք չծանրաբեռնել երեխային 

այնքան, որ խաղալٳ ժամանակ չմնա։

 3. Ծնողին ٳղղորդեք երեխայի հետ խաղալիս չճնշելٳ նրա ստեղծագործա-

կանٳթյٳնը, չթելադրելٳ ցանկٳթյٳնները։ Կարևորեք այն հանգամանքը, որ երեխան 

խաղալիս ստեղծագործի։

 5. Եթե երեխայի խաղը տարիքային նորմին չի համապատասխանٳմ, ծնողի հետ 

զրٳցեք, ձեր մտահոգٳթյٳնը հայտնեք նրան ٳ դիմեք մասնագետների օգնٳթյանը։

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատանքի վերաբերյալ

 4. Ծնողին օգնեք երեխայի համար ապահովել խաղային միջավայր ٳ հասա-

կակիցների հետ խաղալٳ պայմաններ։ Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ կարելի է խորհٳրդ 

տալ հյٳր ընդٳնել երեխայի հասակակիցներին` նրան խաղընկերներ ապահովելٳ 

նպատակով։

 2. Խրախٳսեք երեխայի բացօթյա ٳ հասակակիցների հետ խաղերը` համա- 

կարգչային խաղերի փոխարեն։

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 ԲԱԺԻՆ 2. 
ԱؤՏԻԶՄ ؤՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ؤՍؤՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏؤؤՆՆԵՐؤՄ 

  

 Սյٳզաննա Պետրոսյան, սոցիալական մանկավարժ

 Այս բաժնٳմ ներկայացված է կարճ տեղեկٳթյٳն աٳտիզմի մասին, ինչպես նաև  

տրվٳմ  են գործնական խորհٳրդներ աٳտիզմ ٳնեցող երեխաների հետ արդյٳնավետ 

աշխատանք իրականացնելٳ համար:

 մեծ դժվարٳթյամբ են հասկանٳմ և օգտագործٳմ հաղորդակցման ոչ խոսքային 

ձևերը, այն է՝ աչքի կոնտակտ, ժեստեր, դեմքի արտահայտٳթյٳն,

 արարողակարգային վարք, միօրինակ և անփոփոխ միջավայրի պահանջ (միշտ 

ձգտٳմ են քայլելٳ նٳյն ճանապարհով, ٳտٳմ են գրեթե միատեսակ սնٳնդ, 

յٳրաքանչյٳր փոփոխٳթյٳն մեծ անհանգստٳթյٳն և տագնապ է առաջացնٳմ  

երեխաների մեջ),

 ¹ https://www.autismspeaks.org/what autism, 

 Աٳտիզմի համախտանիշը զարգացման խանգարٳմ է, որն ի հայտ է գալիս 

կյանքի առաջին 5 տարիներին և շարٳնակվٳմ է ողջ կյանքի ընթացքٳմ: Այն ամենից 

հաճախ հանդիպող զարգացման խանգարٳմներից է համարվٳմ և 4 անգամ շատ 

հանդիպٳմ է տղաների մեջ¹։ Համաձայն Հոգեբٳյժների ամերիկյան ասոցիացիայի 
 մշակած «Հոգեկան խանգարٳմների ախտորոշٳմ և վիճակագրٳթյٳն» ձեռնարկի

վերջին տարբերակի (այսٳհետ` ԱՎՁ-V)՝  աٳտիզմին բնորոշ ախտանշաններն են².

 կրկնվող շարժٳմներ և խոսք (խաղալիքները շարٳմ են նٳյն հերթականٳթյամբ, 

կրկնٳմ են նٳյն բառերը կամ հնչյٳնները, անկանոն շարժٳմներ են անٳմ, ձեռքով 

պտտեցնٳմ են  առարկաները, հոտ են քաշٳմ առարկաներից),

 1. Սոցիալական հաղորդակցման և սոցիալական փոխազդեցٳթյան բացա-

կայٳթյٳն,  այն է՝

 երեխաները խٳսափٳմ են շփٳմից, հٳզականորեն անտարբեր են, հաճախ չեն 

արձագանքٳմ նٳյնիսկ հարազատներին,

 ² https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

 2. Սահմանափակ և կրկնվող վարքաձևեր, հետաքրքրٳթյٳններ և գործո-

ղٳթյٳններ, մասնավորապես՝  

 դժվարٳթյամբ են մտերմանٳմ կամ ընկերանٳմ, ٳշադրٳթյٳն չեն դարձնٳմ 

հասակակիցներին:
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 խիստ արտահայտված հետաքրքրٳթյٳններ կամ սահմանափակ հետաքրքրٳ-

թյٳններ. օրինակ՝ երեխան կարող է չափից դٳրս տարված լինել խաղալիք ավտոմեքե-

նաներով կամ ընդհանրապես  հետաքրքրٳթյٳն  չդրսևորել խաղերի նկատմամբ.

 միջավայրային գործոնների նկատմամբ գերզգայٳնٳթյٳն կամ զգայٳնٳթյան 

պակաս, այն է՝ վառ լٳյսերի, աղմٳկի, բարձր ձայների, մարդաշատ վայրերի: Նման 

միջավայրերٳմ այս երեխաները կարող են  փակել աչքերը, ականջները, խٳսափել  

ֆիզիկական շփٳմից:

   https://www.tclny.org/content/Policies/early_signs_of_autism_revised_10-08.pdf

 Ասպերգերի համախտանիշը ևս բնٳթագրվٳմ է աٳտիզմին հատٳկ՝ սոցիալա-

կան շփման և հաղորդակցման դժվարٳթյٳններով: Այս երեխաները ևս ٳնենٳմ են 

սահմանափակ հետաքրքրٳթյٳններ և կրկնվող վարք: Նրանք ինքնամփոփ են և 

դժվարٳթյամբ են  ընկերներ ձեռք բերٳմ:

 Ասպերգերի համախտանիշ

 3 Talin Babikian, PhD, ABPP, UCLA, Neurodevelopmental Disorders, PPT
4  Gerald T. Guild, PhD, Early Signs of Autism, 

 6
 Պետրոսյան Ս.(Ներառական կրթٳթյٳնը գործնականٳմ, ٳսٳմնամեթոդական ձեռնարկ,2018, էջ 9-10 

     16 ամսականٳմ գոնե 1  բառ  չի արտաբերٳմ,

 12 ամսականٳմ մատով չի ցٳյց տալիս, չի թափահարٳմ, «հաջող  

չի անٳմ», 

 Հայաստանٳմ ախտորոշٳմը տրվٳմ է միայն հոգեբٳյժների 

կողմից։ Այնٳամենայնիվ՝  մասնագետները նշٳմ են, որ եթե երեխան 

-նի վերոնշյալ 1-ին կետի բոլոր 3 և 2-րդ կետի առնվազն 2 ախտաٳ
3նշանները, ٳրեմն պետք է ٳղղորդել մասնագետի մոտ :

 9 ամսականٳմ փոխադարձաբար չի արձագանքٳմ ٳրիշների 

խոսքին, ժպիտներին կամ դեմքի արտահայտٳթյٳններին,

Երբ անհանգստանալ և դիմել մասնագետի

   2 տարեկանٳմ առնվազն 2 բառից կազմված իմաստավորված 

բառակապակցٳթյٳն չի ասٳմ (սա չի վերաբերٳմ նմանակմանն  ٳ 

կրկնօրինակմանը),

 6 ամսականٳմ և դրանից հետո երեխան չի ժպտٳմ կամ 

ջերմٳթյան այլ դրսևորٳմ չի ցٳցաբերٳմ,

 12 ամսականٳմ չի թոթովٳմ, 

 Հետևյալ ախտանշանները ևս կարող են ազդարարել, որ 
4երեխան գտնվٳմ է աٳտիզմի համախտանիշի ռիսկային գոտٳմ :

 Որևէ տարիքٳմ երեխան ٳնեցել է խոսքի, թոթովանքի և 
5սոցիալական հմտٳթյٳնների կորٳստ ։ 

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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 Գործնական մոտեցٳմներ աٳտիզմ ٳնեցող երեխաների հետ աշխատանքٳմ

     «Կիրառական վարքային վերլٳծٳթյան» տեսٳթյան կողմից առաջարկվող՝ 

վարքի կառավարման տեխնիկաներ, որոնք կօգնեն ձեզ վարքային արդյٳնավետ 

միջամտٳթյٳն իրականացնել աٳտիզմ ٳնեցող երեխաների հետ աշխատանքٳմ⁸։

 ⁶ Առողջապահٳթյան համաշխարհային կազմակերպٳթյան  հրապարակած «Հիվանդٳթյٳնների 

 Վարքային մոտեցٳմ 

 Երեխան դրսևորٳմ է կարծրատիպային վարքագիծ (ոտքերով խփٳմ է հատակին, 

գոռٳմ է), երբ հٳզված է, ձանձրանٳմ է կամ գտնվٳմ է սթրեսային վիճակٳմ: Վարքային 

յٳրաքանչյٳր դրսևորٳմ ٳնի իր պատճառը. փորձեք հասկանալ այն: Հաճախակի  

դիտարկելով երեխայի վարքը և գրառٳմներ կատարելով դրանից առաջ և հետո տեղի 

 նների մասին՝ կարելի է արդեն կանխորոշել  վարքի դրսևորմանٳթյٳնեցող իրադարձٳ

հնարավոր պատճառները, որպիսիք են՝

 Առաջարկեք այլընտրանքային վարք: Հաղորդակցվելٳ հմտٳթյٳններին 

զٳգահեռ սովորեցրեք նաև այլ միջոցներ կիրառելٳ տարբերակներ, օրինակ՝ ձեռքով 

ցٳյց տալ ցանկալի իրը կամ առարկան: Ինչպես նաև փորձեք հեշտացնել որոշ 

գործողٳթյٳններ, որպեսզի նա կարողանա հաջողٳթյամբ ավարտել դրանք: 

 Սովորեցրեք հաղորդակցվել: Հնարավորٳթյٳն ստեղծեք, որ երեխան կարո-

ղանա արտահայտել իր պահանջներն ٳ ցանկٳթյٳնները խոսքով, ժեստով կամ 

նկարների միջոցով: Օրինակ՝ որևէ բան ցանկանալٳ դեպքٳմ երեխային սովորեցրեք  

խնդրել կամ համապատասխան նկարով ցٳյց տալ գոռալٳ փոխարեն։

 

 ինքնախթանٳմը և այլն⁷:

 Սա մանկական աٳտիզմից տարբերվٳմ է նրանով, որ այս դեպքٳմ պահպանված 

է խոսքը, և բացակայٳմ է ճանաչողական ոլորտի զարգացման հապաղٳմը⁶: Երբեմն, 

չٳնենալով հաղորդակցման տարրական հմտٳթյٳններ, կարող են բացարձակ 

ընդٳնակٳթյٳններ դրսևորել այլ բնագավառներٳմ (մաթեմատիկա, երաժշտٳթյٳն, 

ֆիզիկա և այլն)։

 առաջադրանքներից խٳսափٳմը,

,մըٳմղ ٳն գրավելٳթյٳշադրٳ 

 ցանկٳթյٳն արտահայտելٳ անհրաժեշտٳթյٳնը,

   միջազգային դասակարգٳմ», Տասներորդ վերանայٳմ  (ՀՄԴ-10, Հավելված

   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրամանի,

   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=86263

 ⁷ Functional Assessment Observation Form, http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf

 ⁸ Challenging Behaviors Tool Kit, https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018 

   08/Challenging%20Behaviors%20Tool%20Kit.pdf 
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 Զգայական ինտեգրٳմ

 Ապահովեք ընտրٳթյան հնարավորٳթյٳն: Երեխային տվե՛ք ընտրٳթյան 

հնարավորٳթյٳն, օրինակ՝ ասելով. «Առաջինը ٳզٳմ ես՝ նկարե՞նք, թե՞ լեգոներով 

խաղանք»:

 Զգայական ինտեգրٳմը մի գործընթաց է, որի շնորհիվ մարդիկ կարողանٳմ են  

զգայական համակարգի միջոցով ընկալել, կարգավորել և տարբերակել  շրջապատից 

ստացվող  ազդակները և, ի պատասխան դրանց,  իմաստավորված և հարմարվողական 

 Խրախٳսեք դրական վարքը:  Ամեն անգամ, երբ երեխան  ցանկալի իրին կամ 

իրավիճակին հասնելٳ համար խնդրٳմ է, քաջալերեք նրան և անմիջապես տվեք 

ցանկալի իրը, որպեսզի խրախٳսեք դրական վարքը և դա արեք որքան հնարավոր է 

հաճախ:

 Փոխեք ձեր վարքը երեխաների հետ աշխատանքٳմ:  Շատ  հաճախ աٳտիզմ 

-նեցող երեխաների վարքի պատճառ կարող է դառնալ մեր կողմից տրվող  արձաٳ

գանքը: Երբեմն այն կարող է խրախٳսել երեխայի անցանկալի վարքը, ٳստի պետք է 

լինել վճռական և հետևողական, միևնٳյն ժամանակ պետք է շեղել երեխայի ٳշադրٳ-

թյٳնը այլ հանձնարարٳթյամբ կամ առաջարկով: Օրինակ՝ եթե երեխան գդալով 

հարվածٳմ է սեղանին, դٳք վերցնٳմ եք այն նրա ձեռքից, և նա ٳժեղ լաց է լինٳմ, ապա 

կարող եք առաջարկել, որ գնա, լվացվի, որից հետո կարող եք առաջարկել, որ ընտրի իր 

սիրելի խաղալիքներց որևէ մեկը և խաղա: Եթե նկատٳմ եք, որ երեխան անցանկալի 

վարք է դրսևորٳմ ձեր ٳշադրٳթյٳնն ٳ արձագանքը ստանալٳ համար, փորձեք 

անտեսել այդ վարքը, եթե այն լٳրջ վտանգ չի ներկայացնٳմ երեխայի և շրջապատի 

համար, և նորից ٳղղորդեք այլ գործողٳթյան: Միևնٳյն ժամանակ խրախٳսեք 

 դրական վարքը և ամեն անգամ հիշեցրեք, որ դա է ճիշտ ٳն գրավելٳթյٳշադրٳ

տարբերակը:

 Իրականացրեք կանխարգելող միջոցառٳմներ: Խիստ անհրաժեշտ է նախօրոք 

ճանաչել երեխայի  անցանկալի վարքի ի հայտ գալٳ նշանները:  Երբ արդեն անցանկալի 

վարքի նախանշաններ եք նկատٳմ, պետք է արագ կողմնորոշվել, մինչ երեխան կկորցնի 

սեփական վարքի հանդեպ վերահսկողٳթյٳնը: Օրինակ՝ եթե նկատٳմ եք, որ կոնկրետ 

առաջադրանքի պատճառով երեխան սկսٳմ է լարվել և նյարդայնանալ, ապա մի անգամ 

էլ մտածե՛ք՝ արդյո՞ք այն կարևոր է այդ պահի համար. եթե կարևոր է, կարելի է ավելացնել 

օգնٳթյٳնը, որ շٳտ վերջացնի, և թٳյլ տալ փոքր-ինչ հանգստանալ:

 Ապահովեք կանխատեսելիٳթյٳն: Հնարավորٳթյան դեպքٳմ երեխային 

նախապատրաստեք սպասվելիք փոփոխٳթյٳններին. կարող եք օգտագործել նկարներ, 

հերթականٳթյٳնը հٳշող պատկերներ, հաճախակի զրٳցեք սպասվելիք փոփոխٳ-

թյٳնների մասին:

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

վարք ցٳցաբերել⁹:

 Աٳտիզմ ٳնեցող երեխաները շատ  հաճախ բախվٳմ են  զգայական ինտեգրման 

լٳրջ դժվարٳթյٳնների, և  նրանց դրսևորած  անցանկալի վարքի հիմքٳմ կարող են 

ընկած լինել զգայական անհարմարٳթյٳնները¹⁰: Երեխան կարող է չափից դٳրս 

զգայٳն լինել աղմٳկի նկատմամբ և անընդհատ փակել ականջները, մյٳս կողմից՝ 

երեխայի  պրոպրիոցեպտիվ զգացողٳթյٳնը, որը պատասխանատٳ է մարմնի դիրքի, 

ծանրٳթյան, ճնշման, շարժٳմների և տարածٳթյան մեջ մարմնի դիրքի փոփոխٳթյան 

համար, կարող է լավ զարգացած չլինել. որպես արդյٳնք՝ երեխան կարող է անընդհատ 

պտտվել իր առանցքի շٳրջ մարմնի զգացողٳթյٳնը կարգավորելٳ համար: Սովո-

րաբար աٳտիզմ ٳնեցող երեխաներին դٳր են գալիս պտտվելը, հրելը, քաշելը, 

ցատկելը, ինչ-որ բանից կախվելը, ինչպես նաև՝ մարմնի վրա ծանրٳթյան զգա-

ցողٳթյٳնը, հաճախ հաճելի ֆիզիկական ակտիվٳթյٳնն օգնٳմ է նրանց կենտրո-

նացնել ٳշադրٳթյٳնը, նայել դիմացինի աչքերի մեջ: Թեև կան երեխաներ, ովքեր 

խٳսափٳմ են ֆիզիկական ակտիվٳթյٳնից և ավելի հարմարավետ են զգٳմ պասիվ 

վիճակٳմ¹¹:

 էլեկտրական սարքերի, օրինակ՝ հեռٳստացٳյցի՝ բարձր հաճախականٳթյամբ 

արձակվող ձայներ, որոնք շատ մարդիկ նٳյնիսկ չեն լսٳմ,

 անընդմեջ թրթռացող լٳյսեր՝ համակարգչի էկրան, լٳսադիոդային (LED) 

լամպեր և այլն,

 վառ արտահայտված հոտեր, օրինակ՝ օծանելիքի, հոտազերտիչի 

(դեզոդորանտի), ٳտելիքի, օդը թարմացնող միջոցների հոտեր,

 սովորական ձայները, օրինակ՝ երթևեկٳթյան ձայները, ոտնաձայները հաճախ 

կարող են անհանգստացնել աٳտիզմ ٳնեցող երեխաներին,

 անհարմար մակերերևٳյթներ՝ կոշտ մակերես, սառը, մետաղական 

առարկաներ, 

    Միջավայրային ազդակներ, որոնք կարող են աٳտիզմ ٳնեցող երեխաների 

մեջ անհարմարٳթյան զգացٳմ առաջացնել.

 արտացոլանքներ` հայելիներ, փայլٳն լամպեր, ապակի,

 շարժվող առարկաներ՝ վարագٳյրներ, քամٳց շարժվող դռներ,

 վառ հակադրٳթյٳններով առարկաներ՝ շախմատի տախտակ, աբստրակտ 

(վերացական) նկար, գٳնավոր բաժակ, փայլٳն լٳյսեր:

 ¹¹ Айрес, Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / 

    2008, Doi:https://www.irvinetherapyservices.com/resources/sensory-integration/

    Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Юлии Да-ре]. - М.: Теревинф, 2009. - 272163-171, с.163-171

 ¹⁰ Cindy Hatch-Rasmussen, M.A., OTR/L, Doi:https://www.autism.org/sensory-integration/

 ®⁹ (Ayres, 1976/2005) From Frequently Asked Questions About Ayres Sensory Integration , AOTA,   
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 Սենյակի անկյٳնٳմ ստեղծեք որտեղ երեխաները կարողանան զգայական պատ, 

ձեռք տալ տարբեր մակերևٳյթներին, հավասարակշռել զգայական պահանջները (նկ.2):

 Պատրաստեք  որտեղ կարող են լինել տարբեր կենցաղային զգայական արկղ,

իրեր, օրինակ՝ պլաստիկ շշեր, տարաներ, սիլիկոնե խոհանոցային առարկաներ, 

զգայական խաղալիքներ, շղթաներ, օճառե պղպջակներ, սպիներներ, փոքրիկ 

գնդակներ, լոբազգիներով, բրնձով լցված տոպրակներ: Ժամանակ առ ժամանակ այս 

 ¹² https://harkla.co/blogs/special-needs/sensory-room-ideas-for-home-or-classroom

    https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/sensory-integration-tips-to-consider.html

     Զգայական միջոցառٳմների մի քանի օրինակներ, որոնք կօգնեն հարմարա-

վետ միջավայր ստեղծել աٳտիզմ ٳնեցող և առհասարակ բոլոր երեխաների համար¹²:

 Սենյակٳմ ստեղծեք զգայական անկյٳն, որտեղ երեխան կարողանա առանձնա-

նալ և հանգստանալ շրջապատի ազդակներից: Հնարավորٳթյան դեպքٳմ տեղադրեք 

փափٳկ բազկաթոռ կամ մեծ փչովի գնդակ (նկ.1)։

Նկար 1. Զգայական անկյٳն

Նկար 2. Զգայական պատ

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

իրերը տալով երեխաներին՝ դٳք կդառնաք նրանց շրջապատٳմ ամենանախընտրելի 

մարդկանցից (նկ.3):

 Զգայական տախտակը, զբաղվածٳթյٳն ապահովելٳց բացի, կօգնի երեխա-

ներին բարելավել ٳշադրٳթյան կենտրոնացٳմը, խոսքը, հիշողٳթյٳնը, տրամաբա-

նٳթյٳնն ٳ երևակայٳթյٳնը: Այն նաև կարող է ծառայել որպես ٳժեղ խրախٳսանք: 

Օրինակ՝ երեխային կարելի է ասել. «10 րոպե կխաղաս ընկերներիդ հետ, հետո կգնաս 

զգայական տախտակի մոտ» (նկ.4):

 Սոցիալականացٳմ  և հաղորդակցման հմտٳթյٳններ

 Աٳտիզմ ٳնեցող երեխաները սոցիալականացման դժվարٳթյٳններ ٳնեն, քանի 

որ դժվարանٳմ են հասկանալ, տարբերակել իրականն ٳ ոչ իրականը, ճիշտն ٳ սխալը: 

Նկար 3. Զգայական իրեր

Նկար 4. Զգայական տախտակ
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    Սոցիալական հմտٳթյٳնների ٳսٳցանմանն ٳ հաղորդակցման զարգաց-

մանն ٳղղված գործնական խորհٳրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ աٳտիզմ ٳնեցող 

երեխաների հետ աշխատանքٳմ:  

 երեխային խոսքի ընկալման համար լրացٳցիչ ժամանակ է պետք, հետևաբար՝ 

անհրաժեշտ է խոսել պարզ բառերով և նախադասٳթյٳններով,

 երեխայի հետ հաղորդակցվելիս ընտրեք այն եղանակը, որը նա արդեն յٳրացրել 

է: Օրինակ՝ եթե նա սովորել է նկարների միջոցով արտահայտել իր ցանկٳթյٳնը, նրա 

հետ օգտագործեք նկարներով հաղորդակցվելٳ եղանակը,

 օգնեք նրան հաղորդակցվել, բայց, որ ավելի կարևոր է, սովորեցրեք հաղոր-

դակցվել այլ երեխաների հետ և հասկանալ դրա նշանակٳթյٳնը: Օրինակ՝ սովորեցրեք 

բարևել ընկերներին, երբ խٳմբ է մտնٳմ, և ամեն անգամ, երբ նա բարևٳմ է, խրախٳսեք 

և քաջալերեք նրան,

 կիրառեք պատկերային աջակցٳթյٳն և այլընտրանքային հաղորդակցման 

միջոցներ, օրինակ՝ կարիքները, ցանկٳթյٳնները, զգացٳմները արտահայտող 

քարտեր. օրինակը տե՛ս ձեռնարկի «Երեխաների հաղորդակցման բարելավٳմը 

նկարների/սիմվոլների միջոցով» բաժնٳմ։

 երեխաներին օգնեք ներգրավվել թիմային աշխատանքներٳմ: Շատ կարևոր է 

երեխաներին սովորեցնել համագործակցել և աշխատել խմբով. այստեղ կարող է 

օգնٳթյան հասնել հստակ կանոններ սահմանելը և ընդٳնված կանոններին հետևելը,

Այս ամենին կարելի է հասնել՝ մٳտք գործելով երեխայի աշխարհ՝ շփٳմ հաստատելٳ, 

վստահٳթյٳն ձեռք բերելٳ, անհրաժեշտ սոցիալական հմտٳթյٳններ սովորեցնելٳ 

միջոցով: Այս ամենից հետո միայն հնարավոր կլինի օգնել նրանց:

 սովորեցրեք հրաժեշտ տալ խաղալիքներին, երբ դրանք արդեն հավաքٳմ եք,

 արտասանեք այն առարկաների անٳնները, որոնք նրանք վերցնٳմ են,

 կրկնեք երեխաների խոսքը՝ ավելացնելով նրանց բաց թողած բառերը,

 սովորեցրեք օգտագործել «կախարդական» բառեր,

 ստեղծեք իրավիճակներ, որոնք կստիպեն երեխային հաղորդակցվել, օրինակ՝

  Աշխատելիս շատ կարևոր է ձեռք բերել երեխայի վստահٳթյٳնն ٳ մտերմٳ-

թյٳնը: Ջանացեք երեխայի համար դառնալ խրախٳսող անձ: Խրախٳսեք ամեն անգամ, 

երբ նա փորձٳմ է շփվել ձեզ հետ:

 ցٳյց տվեք օճառե պղպջակներ,

 ցٳյց տվեք նրան լٳյսերով կամ ձայնով խաղալիք,

 ձեռքٳմ պահեք զգայական խաղալիքը կամ իրը,

 խաղալիս սխալ մասնիկ առաջարկեք:

 երկٳ տարբերակներից մեկը ընտրելٳ հնարավորٳթյٳն տվեք,

 բաց թողեք դրսի դٳռը,

 անավարտ թողեք խճանկարը,

 առաջարկեք այնպիսի բան, որ նրանք չեն սիրٳմ,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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 Օրինակ՝ եթե որոշել եք սովորեցնել օգտվել զٳգարանակոնքից, ապա կարող եք 

այս հմտٳթյٳնը բաժանել մի քանի քայլերի: Այստեղ կարևոր է, որ առաջին քայլը 

սովորեցնելٳց հետո միայն անցնեք մյٳսին, և այդպես շարٳնակ. նշված դեպքٳմ այդ 

քայլերը կլինեն. սովորեցնել արձակել կոճակը, իջեցնել տաբատի շղթան, իջեցնել 

տաբատը, նստել զٳգարանակոնքին և այլն: Կարելի է այս քայլերը, որպես առանձին 

հմտٳթյٳն, սովորեցնել դիդակտիկ նմٳշների վրա (նկ.6): 

 3) համակարգված կազմակերպել նոր հմտٳթյան ٳսٳցանٳմը.

 ¹⁵ A Review of Self-Help Skills for People with Autism: A Systematic Teaching Approach, by Stephen

 5) անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ փոխել ٳսٳցանելٳ մեթոդը:

 Սովորաբար ընտանիքն է պատասխանատٳ երեխայի ինքնասպասարկման 

հմտٳթյٳնների զարգացման համար, սակայն ՆؤՀ-ը ևս անմասն չի մնٳմ այս 

գործընթացից: Շատ երեխաների համար այն խթանիչ միջավայր կարող է ծառայել 

անհրաժեշտ ինքնասպասարկման հմտٳթյٳններ սովորելٳ համար: Աٳտիզմ ٳնեցող 

երեխաները, սոցիալական, վարքային, զգայական և այլ խանգարٳմներով  պայմանա-

վորված դժվարٳթյٳններ ٳնեն ինքնասպասարկման հմտٳթյٳնների ձեռքբերման և 

զարգացման գործընթացٳմ¹³, սակայն զարգացման խանգարٳմը չպետք է խոչընդոտի 

երեխաներին ինքնասպասարկման հմտٳթյٳններ սովորեցնելٳ գործٳմ: Այս 

տեսանկյٳնից մեծահասակների լավագٳյն օգնٳթյٳնը կլինի սովորեցնել երեխաներին 

ինքնٳրٳյն հոգալ իրենց կարիքները: Ինքնասպասարկման հմտٳթյٳնների ٳսٳ-

ցանٳմը ենթադրٳմ է հրահանգավորٳմ և աջակցٳթյٳն՝ ٳտելիս, հագնվելիս, 

զٳգարանից օգտվելիս, բակٳմ խաղալիս և կենսական անհրաժեշտٳթյٳն ٳնեցող այլ 

գործողٳթյٳններ կատարելիս¹⁴:

 1) հստակեցնել, թե ի՛նչ հմտٳթյٳն եք ٳզٳմ սովորեցնել.

       R.Anderson, Amy L.Jablonski, Marcus L.Thomeer, and Vicki Madaus Knapp    

       Approach, by Stephen R. Anderson, Amy L. Jablonski, Marcus L. Thomeer, and Vicki Madaus Knapp 

 Ինքնասպասարկման հմտٳթյٳններ և ինքնٳրٳյնٳթյٳն

   Ինքնասպասարկման հմտٳթյٳնների ٳսٳցանման համակարգված 

մոտեցٳմ

 Գիտնականների¹⁵ մի խٳմբ առաջարկٳմ է «Կիրառական վարքային վերլٳծٳ-

թյան» տեսٳթյٳնից բխող  հմտٳթյٳնների ٳսٳցանման հաջորդական քայլեր, որոնք 

կօգնեն ոչ միայն աٳտիզմ ٳնեցող, այլև մյٳս բոլոր երեխաներին ձևավորել ինքնٳ-

րٳյնٳթյٳն և ավելի քիչ կախվածٳթյٳն ٳնենալ մեծահասակներից: Այդ քայլերն են.

 2) հմտٳթյٳնը բաժանել ավելի փոքր քայլերի.

 4) գրանցել առաջընթացը համապատասխան թերթիկٳմ.

 ¹³ Kim D Lucker, Ph.D, BCBA, A Review of Self-Help Skills for People with Autism: A Systematic Teaching

 ¹⁴ Eileen K.Allen, Glynnis Edwards The Exceptional Child:Inclusion in Early Childhood Education, 373-375 p.,

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854062/
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     Հٳշٳմ և պատկերային աջակցٳթյٳն

ց, հետևաբար՝ٳնը կատարելٳթյٳսահատվելով փորձի հրաժարվել վարժٳնենա և հٳ

 Նոր հմտٳթյٳններ սովորեցնելիս հնարավոր է, որ երեխան մեծ դժվարٳթյٳններ

աշխատեք սկզբնական շրջանٳմ ավելի շատ հٳշել, ֆիզիկապես ٳղղորդել, այնٳհետև, 

հմտٳթյան յٳրացմանը զٳգընթաց, պակասեցրեք հٳշٳմները: Օրինակ՝ հագٳստի 

վրայի շղթայի մասը դٳ՛ք բարձրացրեք, իսկ մնացածը առաջարկեք, որ երեխան 

բարձրացնի: Այսպես երեխան տեսնելով, որ հաջող է կատարٳմ, է՛լ ավելի կոգևորվի և 

հաջորդ անգամ ավելի վստահ կմասնակցի աշխատանքին: Շատ կարևոր է, որ 

հաճախակի խրախٳսեք երեխայի դրական փորձերն ٳ քաջալերեք ջանքերը՝ ասելով 

«Շա՛տ ապրես. տես ի՜նչ լավ է քեզ հաջողվٳմ», կամ «Մի անգամ էլ փորձի՛ր, քեզ արդեն  

 Եթե ٳզٳմ եք, որ երեխան յٳրացնի այս հմտٳթյٳնը, ապա վարժٳթյٳնը պետք է 

կատարել օրվա մեջ մի քանի անգամ, և խիստ էական է, որ երեխան հաճٳյքով անի դա: 

Մասնագետները խորհٳրդ են տալիս այս հմտٳթյٳնը սովորեցնելիս օգտագործել այն 

հագٳստը, որը երեխան հաճٳյքով է հագնٳմ և, որ ամենակարևորն է, հարմարավետ է։ 

Օրինակ՝ տաբատի կոճակը կոճկելիս կարևոր է, որ այն մեծ անցք ٳնենա, շղթայի 

փականը ևս պիտի բավականաչափ մեծ լինի, որ երեխան կարողանա հեշտٳթյամբ 

օգտագործել։ Ծնողին կարելի է խնդրել, որ  առավելագٳյնս հարմար կամ ազատ տա-

բատ հագցնի երեխային, որ երեխան հեշտٳթյամբ կարողանա իջեցնել և բարձրացնել¹⁶: 

    2015, 2012, p. 377-379 

 ¹⁶ Eileen K. Allen, Glynnis Edwards  The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education, 

Նկար 6. Ինքնասպասարկման ٳսٳցանման դիդակտիկ նմٳշ
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հաջողվٳմ է, հաջորդը ավելի լավ կլինի»: 

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատելٳ վերաբերյալ

 Պատկերային աջակցٳթյան միջոցով փակցրեք պարզ քայլերի հաջորդակա-

նٳթյٳնը, օրինակ՝ բացել ծորակը, վերցնել օճառը, ձեռքերը պահել ջրի տակ և լվանալ, 

փակել ծորակը, սրբել ձեռքերը սրբիչով: Այդ ընթացքٳմ կարելի է խոսքով և ժեստերով 

հٳշել՝ ասելով «Դٳ հիմա օճառ ես վերցրել, հաջորդը պիտի ձեռքերդ պահես ջրի տակ»: 

Օրինակը տե՛ս ձեռնարկի «Երեխաների հաղորդակցման բարելավٳմը նկարների/ 

սիմվոլների միջոցով» բաժնٳմ։

 Կազմակերպեք տեղեկատվٳթյան փոխանակման համար արդյٳնավետ միջոց-

ներ. կարելի է ընդհանٳր օրագիր վարել, որտեղ ամեն օր կարճ գրանցٳմներ կարվեն 

երեխայի վարքային, հٳզական, ֆիզիկական վիճակի/դրսևորٳմների վերաբերյալ,

 Աٳտիզմ ٳնեցող մարդիկ կարող են դٳրս գալ իրենց հնարավորٳթյٳնների 

սահմաններից և վերափոխվել հրաշալի, հաջողակ քաղաքացիների: Մեր պարտա-

կանٳթյٳնն է՝ տեսնել այս պայծառ երեխաներին, ինչպիսիք որ կան իրականٳմ, օգնել 

նրանց անցնել այս բոլոր դժվարٳթյٳնների միջով և թٳյլ չտալ պիտակվել և 

սահմանափակվել իրենց ախտորոշٳմով:

 Ներկայٳմս աٳտիզմ ٳնեցող անձանց մեկ երրորդը կարող է որոշակի ինքնٳ-

րٳյնٳթյանբ ապրել և գործել հասարակٳթյան մեջ: Ըստ որոշ հետազոտٳթյٳնների՝ 

արդյٳնավետ իրականացվող թերապիաների և սոցիալական ծրագրերի օգնٳթյան 
17շնորհիվ այս թիվը կարող է աճել : 

 ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպեք հանդիպٳմ-քննարկٳմներ երեխայի 

հետ առնչվող բոլոր աշխատակիցների մասնակցٳթյամբ՝ ընդգրկելով նաև ծնողին,

 ծնողի հետ համաձայնեցրեք ինքնասպասարկման, սոցիալական հմտٳթյٳնների 

-ն ձևավոٳթյٳնավետ համագործակցٳղղված նպատակները և արդյٳ ցանմաննٳսٳ

րեք նٳյն նպատակի շٳրջ, քանզի տանը և շրջապատٳմ տեղի ٳնեցող կրկնٳթյٳնների 

շնորհիվ՝ երեխան կկարողանա ընդհանրացնել սովորած հմտٳթյٳնը:

 հնարավորٳթյան դեպքٳմ ապահովեք հաղորդակցٳմը ծնողի և ՆؤՀ-ٳմ 

աշխատող աջակցٳթյան խմբի հետ (հոգեբան, լոգոպեդ, սոցիալական աշխատող և 

այլն),

 ¹⁷ Johnson et al.,2009; Mahar et al.,2013/Power, 2013, Effects of a Before-School Physical Activity  

    Program on Physical Activity and  On-Task Behavior:DOI: 10.1249/01.MSS.0000402740.12322.07
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 Սٳյն բաժնٳմ կներկայացվեն՝ ինչ է ٳշադրٳթյան պակասի և գերակտիվٳթյան 

համախտանիշը (ؤՊԳՀ), ինչպես է այն դրսևորվٳմ։ Հստակորեն կցٳցանշվեն 

սովորական ակտիվٳթյٳնը գերակտիվٳթյան համախտանիշից տարանջատելٳ 

սահմանները։ Կմատٳցվեն ցանկալի վարքի ձևավորման և անցանկալի վարքի 

հաղթահարման տարբեր ռազմավարٳթյٳններ, մեթոդներ և հնարներ։

 Ուշադրٳթյան պակասի և գերակտիվٳթյան համախտանիշը հաճախ հանդիպٳմ 

է մանկական հասակٳմ, երբեմն կարող է շարٳնակվել նաև դեռահասٳթյան շրջանٳմ: 

Հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են տալիս, որ այն որոշակի տարածٳմ է ձեռք բերել և ոչ 

միայն լٳրջ հիմնախնդիր է ծնողավարման գործընթացٳմ, այլ նկատելի դժվարٳ-

թյٳններ է առաջացնٳմ ٳսٳմնական գործընթացն արդյٳնավետ կազմակերպելիս 

(Заваденко Н.Н., 2000 , Frieman , B.B., 2001):

 մների հավաքականٳՊԳՀ-ն իմացական և վարքագծային մի շարք խանգարؤ 

համախտանիշ է, որը բացասաբար է անդրադառնٳմ երեխայի զարգացման վրա: Այն 

երբեմն կարող է զٳգակցվել այլ խանգարٳմներով, որոնք երկրորդական բնٳյթ են 

կրٳմ:

ԲԱԺԻՆ 3. 

ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ؤՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶؤՄ. 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐ
 

 Թագٳհի Մակարյան, հոգեբան

 

 ԱՆؤԱՆ ՊԱԿԱՍԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿՏԻՎؤՇԱԴՐؤ

 

 Նախադպրոցական հաստատٳթյٳններٳմ մանկավարժներն ؤՊԳՀ ٳնեցող 

երեխաների հետ աշխատելիս ٳնենٳմ են մի շարք դժվարٳթյٳններ՝ հատկա-պես 

վարքի կառավարման հարցերٳմ, քանի որ նման երեխաներն անկազմակերպ են, 

անٳշադիր, գերակտիվ, դժվար են ենթարկվٳմ կանոններին, շատախոսٳմ են և շեղվٳմ 

մի առաջադրանքից մյٳսին անցնելիս:

 Համախտանիշը բնٳթագրվٳմ է ٳշադրٳթյٳնը կենտրոնացնելٳ, մղٳմային 

վարքը վերահսկելٳ, ինքնակառավարվելٳ և ինքնակազմակերպվելٳ դժվարٳթյٳննե-

րով։ ؤՊԳՀ ٳնեցող երեխաների վերոնշյալ դժվարٳթյٳններն արտացոլվٳմ են նրանց 

շփման և հաղորդակցման ոլորտٳմ՝ առաջ բերելով խնդիրներ միջանձնային հարաբե-

րٳթյٳններٳմ։ Այս երեխաները դժվարٳթյամբ են հարմարվٳմ շրջապատին և իրենց 

անցանկալի վարքի պատճառով հիմնականٳմ չեն ընդٳնվٳմ շրջապատի, մասնա-

վորապես հասակակիցների կողմից:

 ՈւՊԳՀ ٳնեցող երեխաների թٳյլ կողմերի կողքին նպատակահարմար է 

մատնանշել նրանց ٳժեղ կողմերը, որոնք նրանց հետ աշխատանքի կազմակերպման 
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հիմնական ռեսٳրսներ կարող են ծառայել։ Ուժեղ կողմեր կարող ենք համարել նրանց 

հետևյալ անձնային հատկանիշները.

 զգայٳն են,

 երեխայի առողջական խնդիրներով,

 Չնայած այն կարևոր հանգամանքին, որ ؤՊԳՀ-ն ٳսٳմնասիրված երևٳյթ է,  

համախտանիշի հայտնաբերման ստանդարտացված գործիք, որը կարողանա սահ-

մանել՝ երեխայի ո՛ր վարքն է ցանկալի, ո՛րը՝ ոչ , դեռևս չի մշակվել:

 Ընդհանրապես՝ թե՛ ٳշադրٳթյան պակասի և գերակտիվٳթյան համախտանիշի 

համատեքստٳմ, թե՛ երեխաների վարքագծային խանգարٳմների մասին խոսելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ երեք գործոնների կարևորٳթյٳնը.

 անցանկալի վարքի դրսևորٳմների ինտենսիվٳթյٳնը,

 Համաձայն հոգեբٳյժների ամերիկյան ասոցիացիայի տեղեկատվٳթյան ̀  վեց կամ 

ավելի ախտանիշերի՝ վեց ամիս կամ ավելի տևական դրսևորման դեպքٳմ հավանական 

է, որ երեխան ٳնի ؤՊԳՀ (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, 2000, 

DSM- TR. IV- ):

դրսևորٳմները

 անցանկալի վարքի շարٳնակականٳթյٳնը,

 Երեխայի անցանկալի վարքի դրսևորٳմները կարող են պայմանավորված լինել 

տարաբնٳյթ արտաքին և ներքին գործոններով.

հեշտ շահագրգռվող են,

 բնակավայրի փոփոխٳթյամբ,

նվիրված են սիրելի մարդկանց։

 նախադպրոցական հաստատٳթյան փոփոխٳթյամբ,

 

 Ինչպես ճանաչել ٳշադրٳթյան պակասի և գերակտիվٳթյան համախտանիշի 

 երեխայի տարիքը։

 Ինչ վերաբերٳմ է տարիքային գործոնին, հարկ է նշել, որ ոչ բոլոր երեխաների 

հٳզական զարգացٳմն է ընթանٳմ համաչափ. զարգացման ճգնաժամային փٳլٳմ 

երեխաներն առավել խոցելի են, և իրենց կյանքٳմ կարող են դրսևորվել վարքագծային 

խնդիրներ։

անմիջական են,

սիրվող են,

ոգեշնչվող են,

եռանդٳն են,

շնորհալի են և ստեղծագործող,

 ընտանեկան կոնֆլիկտների (բախٳմների) առկայٳթյամբ,

 հոգեկան զարգացման խնդիրներով և այլն։

 Նպատակահարմար է նշել, որ ؤՊԳՀ-ի դրսևորٳմները դիտարկելիս պետք է 

հաշվի առնել երկٳ կարևորագٳյն գործոններ.
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 որքանո՞վ են տևական այդ դրսևորٳմները։

 արդյո՞ք նշված դրսևորٳմները հանդիպٳմ են երեխայի կյանքի բոլոր միջավայ-

րերٳմ՝ մանկապարտեզٳմ, տանը, բակٳմ,

 ՈւՊԳՀ դրսևորٳմներն ըստ ոլորտների

 

 ՈւՊԳՀ ٳնեցող երեխան՝

  կիսատ է թողնٳմ ամեն գործողٳթյٳն,

  արագ շեղվٳմ է մի գործողٳթյٳնից մյٳսը,

,նի ագրեսիվ (նախահարձակ) վարքٳ  

,յսի, ձայնի հանդեպٳն լٳթյٳրժողականٳնի անհանդٳ  

  դժվարٳթյամբ է քնٳմ,ٳնի անհանգիստ քٳն,

  չի կարողանٳմ հանգիստ խաղալ հասակակիցների հետ (նٳյնիսկ կարճատև)։

  դեն է նետٳմ է խաղալիքները,

 ՈւՊԳՀ-ն ٳնենٳմ է ինչպես ընդհանٳր դրսևորٳմներ (որոնք բնորոշ են ցան-

կացած ոլորտի), այնպես էլ՝ յٳրահատٳկ դրսևորٳմներ, որոնք բնորոշ են որոշակի 

ոլորտի (Лютова Е. К., Монина Г. Б., 2003)։

,նի նյարդային տիկերٳ 

 

     Ընդհանٳր դրսևորٳմներ

,նٳթյٳնի բարձր գրգռվողականٳ  

     Դրսևորٳմներն ٳսٳմնական գործընթացٳմ

  Ուսٳմնական գործընթացٳմ ؤՊԳՀ ٳնեցող երեխան`

  չի կարողանٳմ հետևել ստացած հրահանգներին,

  հաճախ թվٳմ է, թե չի լսٳմ իրեն ٳղղված խոսքը,

,մներ  (ներառյալ խոսքի տեմպի, ռիթմի և այլն)ٳնի խոսքի խանգարٳ  

     Դրսևորٳմները շարժողական ոլորտٳմ

 ձեռքերով և ոտքերով անհանգիստ շարժٳմներ է կատարٳմ

 չի սիրٳմ և չի կամենٳմ կատարել այնպիսի աշխատանք, որտեղ պահանջվٳմ են 

երկարատև մտավոր ջանքեր,

 Շարժողական ոլորտٳմ ؤՊԳՀ ٳնեցող երեխան`

 վազվզٳմ, մագլցٳմ է ամենٳր,

  չի ավարտٳմ առաջադրանքներն ٳ պարտականٳթյٳնները,

 կորցնٳմ է առաջադրանքներ կատարելٳ համար անհրաժեշտ պարագաները 

(խաղալիք, մատիտ, գիրք):

 հաճախ և հեշտٳթյամբ շեղվٳմ է,

 հաճախ տեղից վեր է կենٳմ և շարժվٳմ, նٳյնիսկ՝ այն ժամանակ, երբ պետք է 

մնալ նստած,

 դժվարանٳմ է սպասել իր հերթին,
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 Բազմաթիվ հետազոտٳթյٳնները վկայٳմ են, որ ؤՊԳՀ-ն գենետիկական 

պայմանավորվածٳթյٳն ٳնի (Faraone S. V., Biederman J., 1998)։ Այն երեխաները, որոնց 

ծնողներն ٳնեն ؤՊԳՀ, կարող են ٳնենալ նٳյն համախտանիշն ավելի քան  50% 

դեպքերٳմ:

-մ է որպես կենտրոնական նյարդային համակարգի՝ ժառանգաٳՊԳՀ-ն դիտվؤ 

կանորեն պայմանավորված նյարդաքիմիական դիսֆٳնկցիա (գործառախախտٳմ), 

ինչպես նաև՝ շրջապատի սթրեսային գործոնների փոխազդեցٳթյան հետևանք 

([Բաբլոյան Ա., Հակոբյան Ա., Երիցյան Մ., Սարգսյան Ս., 2008):

 շատ է խոսٳմ։

 Ուշադրٳթյան պակասի և գերակտիվٳթյան համախտանիշի պատճառները

 

 խոսելիս ընդհատٳմ է մյٳսներին,

 Անկախ ազգային և մշակٳթային տարբերٳթյٳններից՝ ؤՊԳՀ ٳնեցող 

երեխաները դրսևորٳմ են նմանատիպ վարքագիծ, անվստահ են, ٳնեն ցածր ինքնա-

գնահատական:

 ՊԳՀ-ի պատճառները հստակ և միանշանակ չի կարելի նկարագրել, քանի որؤ 

համախտանիշն առաջանٳմ է բազմաթիվ պատճառների համակցٳթյամբ:

 ՆؤՀ-ի մանկավարժներին, նման երեխաների հետ իրականացվող աշխատան-

քٳմ, առավել օգտակար կլինի իմանալ ؤՊԳՀ առաջացնող՝ մասնավորապես հոգեբա-

նական, սոցիալական և մանկավարժական պատճառները։ Վերջիններիս թվին են 

պատկանٳմ՝

 շրջակա միջավայրի գործոնները,

 մանկավարժական բարձիթողٳթյٳնը,

 վաղ մանկական սթրեսները և այլն։

 մներٳնեցող երեխաների վարքի կառավարման մոտեցٳ ՊԳՀؤ 

մանկավարժների և ծնողների համար

 Ներկայացվող մոտեցٳմները բաժանվٳմ են երկٳ մասի՝ վարքագծային և 

:մնականٳսٳ

 Վարքագծային մոտեցٳմներն ٳղղված են վարքի կառավարմանը, իսկ ٳսٳմնա-

կանները՝ համապատասխանաբար ٳսٳմնական ٳնակٳթյٳնների զարգացմանը 

(Frieman B.B., 2001):

 Հ-ի մանկավարժներնؤնեցող երեխաների հետ աշխատելիս Նٳ ՊԳՀؤ 

 ,մٳններ՝ հատկապես վարքի կառավարման հարցերٳթյٳմ են մի շարք դժվարٳնենٳ

քանի որ նման երեխաները անկազմակերպ են, անٳշադիր, գերակտիվ և դժվարٳթյամբ 

միջամտել և կանխել երկրորդային խնդիրների առաջացٳմը:

 Վերոնշյալ գործոնների ճշգրիտ և վաղ հայտնաբերٳմը թٳյլ է տալիս շٳտ
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են ենթարկվٳմ կանոններին, շատախոսٳմ են, դժվարٳթյամբ են լٳռ աշխատٳմ, 

շեղվٳմ են մի առաջադրանքից մյٳսը, տեղից բղավٳմ են, երբ հարցն իրենց չի ٳղղված: 

Չնայած այս երեխաներն ٳնեն խնդիրներ մի շարք ոլորտներٳմ, անհրաժեշտ է 

 ններին ևٳթյٳր երեխայի անհատական կարողٳրաքանչյٳն դարձնել յٳթյٳշադրٳ

օգտագործել նրա ٳժեղ կողմերը, որոնց հիման վրա կարելի է կառٳցել ողջ կրթական 

գործընթացը: 

 Այս երեխաների հետ աշխատանքٳմ գործٳմ է երեք «Հ»–ի սկզբٳնքը՝ համա-

գործակցٳթյٳն, համբերٳթյٳն և հետևողականٳթյٳն:

 Դերային խաղի միջոցով ցٳյց տալ իրադրٳթյٳններ և ցանկալի վարքի 

դրսևորٳմներ` նման իրավիճակները հաղթահարելٳ համար։

     Ուսٳմնական ոլորտ

 Երբ երեխան անٳշադիր է, ցանկալի է կենտրոնացնելٳ համար թեթև դիպչել 

մ։ٳսին կամ ականջին ասել, որ քիչ առաջ ի՜նչ լավ էր ամեն ինչ ստացվٳ

 Ցանկալի է, որ երեխան նստի դաստիարակի տեսադաշտٳմ՝ ավելորդ գրգռիչնե-

րից զերծ մնալٳ համար։

 Սահմանել նպատակներ և միասին քննարկել քայլերը։

 Առաջադրանքները բաժանել փոքր մասերի։

 Քնելٳց առաջ երեխայի հետ պատրաստել իրերի ցանկ՝ առավոտյան խառ-

նաշփոթից և սթրեսից խٳսափելٳ համար։

 Հրահանգները, առաջադրանքները ներկայացնել հերթականٳթյամբ։

 Ոչ խոսքային (վերբալ) խրախٳսանք` ժեստեր։

 Օգտագործել վայրկենաչափ կամ ավազի ժամացٳյց։

 Անկախ այն հանգամանքից՝ ؤՊԳՀ-ն դրսևորվٳմ է որպես առանձին խնդիր, թե՞ 

հանդիսանٳմ է ٳղեկցող խնդիր (օրինակ՝ աٳտիզմի ժամանակ), աշխատանքի 

ընթացքը և փٳլերը նٳյնն են։ Վարքի կառավարման մոտեցٳմները նպատակահարմար 

է իրականացնել կենցաղային, սոցիալական, ٳսٳմնական, վարքային, հٳզական 

ոլորտներٳմ։

 Խٳսափել մեծ թվով հրահանգներ և առաջադրանքներ ներկայացնելٳց։

     Կենցաղային ոլորտ

     Սոցիալական ոլորտ

 Սահմանել պարզ կանոններ, ցանկալի վարք դրսևորելիս անմիջապես գովել 

երեխային։

 Խմբٳմ կարելի է կիրառել մի շարք ազդանշային համակարգեր, օրինակ՝ 

գٳնավոր քարտեր (յٳրաքանչյٳր գٳյն ٳնի իր նշանակٳթյٳնը, լռٳթյան գٳյնը 

կարմիրն է և այլն)։

 Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել առաջադրանքն ավարտելٳն։
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 առեղծվածային շարժառիթ, երբ խրախٳսանքն ակնհայտ է դառնٳմ երեխայի 

վարքի դրական դրսևորٳմից հետո։

 Միջամտٳթյٳնն արդյٳնավետ իրականացնելٳ համար անհրաժեշտ է, որ 

մանկավարժը՝

 բանավոր կամ գրավոր խրախٳսանք,

 Վարքագծային այս միջամտٳթյան միջոցով երեխային կարելի է սովորեցնել 

կառավարել անցանկալի վարքը:

 Միջամտٳթյան նպատակն է ամրապնդել վարքի դրական և ցանկալի 

դրսևորٳմները՝ դրանց հաճախٳթյٳնն ավելացնելٳ նպատակով:

 Այս միջամտٳթյٳնը կարող է ներառել մի քանի բաղադրիչներ` 

 պլանավորի խրախٳսանքն աստիճանաբար նվազեցնելٳ ռազմավարٳթյٳնը,

 

     Անախորժٳթյٳնների կառավարٳմ

 ինքնակառավարٳմ։

 քննարկի վարքի ընդٳնելի ձևերը և խրախٳսանքի արժանանալٳ տարբե-

րակները,

 ժետոնային համակարգ,

 պարզաբանի և ցٳցադրի ցանկալի վարքը,

 Կանխել մղٳմային վարքը («Մեկ շրջան վազիր, ապա նստիր, անելիքդ շա-

րٳնակիր»)։

     Վարքային ոլորտ 

 Հստակ ٳ պարզ բացատրել արարքների հետևանքները։

 Գտնել մեխանիզմ (կառٳցակարգ) ակտիվٳթյٳնը սպառելٳ համար։

 Ընդառաջել («Տեսնٳմ եմ՝ հոգնած ես, գնա՛ հանգստի անկյٳն»)։

 

     Հٳզական ոլորտ

 Քննարկել՝ ի՛նչ կարող է անել բարկանալٳ փոխարեն։

 Քննարկել՝ ի՛նչ է «առողջ բարկٳթյٳն» ասվածը։

 Բարկٳթյٳնը կառավարելٳ խորհٳրդներ (տե՛ս վարժանքների մեջ)։

 Օգնել, նպաստել բառերով արտահայտելٳ զգացմٳնքները («Ի՞նչ ես դٳ զգٳմ 

հիմա»)։

 Վարքագծային միջամտٳթյٳնների և վարժանքների օրինակներ՝ 

նախատեսված մանկավարժների և ծնողների համար

 ՆؤՀ-ի մանկավարժների համար կարող են օգտակար լինել վարքագծային 

միջամտٳթյٳնների ներքոնշյալ երեք տարբերակները.

 անախորժٳթյٳնների կառավարٳմ,

 Դեր տալ։

 թերապիայի գնդակ,
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     Թերապիայի գնդակ

 Անցանկալի վարքն ٳ անհամապատասխանٳթյٳնները քննարկվٳմ և շտկվٳմ 

են: Աստիճանաբար, երբ երեխան սովորٳմ է դիտարկել սեփական վարքը և այն 

կառավարել, մանկավարժը դադարեցնٳմ է գրանցٳմները՝ երեխային ընձեռելով 

լիարժեք ինքնٳրٳյնٳթյٳն։

 ներկայացնի պարզ ٳղեցٳյցներ միջամտٳթյան կիրառման անհրաժեշտٳթյան և 

տևողٳթյան վերաբերյալ։

 Անհատականացված այս միջամտٳթյան ընթացքٳմ երեխան ինքն է գնահատٳմ 

և գրանցٳմ իր ցանկալի վարքի դրսևորٳմները։ Մանկավարժը երեխայի հետ ընտրٳմ է 

վարքի մեկ կամ երկٳ դրսևորٳմ, որոնք նա պետք է կառավարի և հաջողٳթյٳնները 

գրանցի ժպտացող տիպերի օգնٳթյամբ: Մանկավարժը ևս գրանցٳմ է երեխայի վարքը, 

և երկٳսի գրանցٳմները համեմատվٳմ են:

 2. Դրական արձագանք

 1. Խոսենք զգացմٳնքներից

     Ինքնակառավարٳմ

     Վարժանքներ երեխաների հետ աշխատող մանկավարժների համար

 Վարժանքները կիրառելի են հٳզական, վարքային ոլորտներٳմ, փոխհարա-

բերٳթյٳններٳմ առկա խնդիրների դեպքٳմ, դժվար կիրառելի են մտավոր զարգացման 

խնդիրներ ٳնեցող երեխաների հետ աշխատանքٳմ: Վարժանքների կիրառմանը չեն 

ներկայացվٳմ նեղ մասնագիտական պահանջներ, ٳստի, լրացٳցիչ աջակցٳթյան 

պայմաններٳմ, կարող են կիրառվել  երեխաների հետ աշխատող տարբեր մանկավարժ-

ների կողմից, որոշակի աջակցٳթյան պայմաններٳմ ՝ նաև ծնողների կողմից։

 Երեխայի հետ խոսٳմ ենք զգացմٳնքներից՝ պարզելով, թե ի՛նչ գիտի զգաց-

մٳնքների մասին: Գրանցٳմ ենք բոլոր զգացմٳնքներին վերաբերող բառերը: Զգաց-

մٳնքները համադրٳմ ենք համապատասխան նկարներով:

 Սովորական աշակերտական նստարանի փոխարեն երեխան նստٳմ է փչովի 

մարզական գնդակի վրա, որը նրան հնարավորٳթյٳն է տալիս կառٳցողական ձևով 

թոթափելٳ շարժողական ակտիվٳթյٳնը:

 Երեխայի հետ քննարկٳմ ենք, թե օրվա ընթացքٳմ ե՞րբ է ապրٳմ այդ զգաց-

մٳնքը, ինչի՞ց առաջ և հետո, ի՞նչ կٳզենար փոխել զգացմٳնքի ապրման մեջ և ինչո՞ւ:

 Այս վարժանքն օգնٳմ է դրականորեն ամրապնդել երեխայի վարքը:

 Երեխային ٳղղված բոլոր անդրադարձները սկսել դրական արտահայտٳթյամբ, 

օրինակ՝

 Ինձ շատ օգնٳմ է, երբ դٳ…….., բայց կարելի է շտկել……..

 Ինձ դٳր է գալիս, երբ դٳ…….., սակայն…….
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 Այս վարժանքի նպատակն է օգնել երեխային հասկանալ, թե հասակակիցների 

հետ ընկերանալٳ և ընկերٳթյٳնը պահպանելٳ համար ի՞նչ հատկանիշներ են պետք: 

Հատկանիշները համատեղ աշխատանքٳմ վերհանելٳց հետո, երեխան գնահատٳմ է 

իր սեփական ٳնակٳթյٳններն ընկերական հարաբերٳթյٳնները պահպանելٳ 

հարցٳմ:

 Վարժանքը կիրառելի է նաև խմբային աշխատանքٳմ: Եթե վերհանված 

հատկանիշների  ցանկը մեծ է, ապա քննարկման համար ընտրվٳմ են 3-5 հատկանիշ, 

որոնք ամենակարևորն են և ցանկալի է զարգացնել՝ հարաբերٳթյٳնները բարելավելٳ 

նպատակով:

 4. Խաղի հրավեր

 Այս վարժանքի նպատակը շփման հմտٳթյٳններ, հանդٳրժողականٳթյٳն, 

համբերատարٳթյٳն սովորեցնելն է: Խաղի կանոններն են՝ չխփել, չքաշքշել, չնեղանալ:

 Նախ որոշի՛ր, թե ի՛նչ խաղ ես խաղալٳ։

 Պատրաստի՛ր խաղի համար անհրաժեշտ պարագաներ։

 Համոզվի՛ր, որ նա, ٳմ հետ ٳզٳմ ես խաղալ, պատրաստ է, և այլն:

 Մենք շատ լավ աշխատեցինք, կարծٳմ եմ՝ մեզ միայն պետք է………

 Այսպիսով, վերոնշյալ մոտեցٳմները, ինչպես նաև վարժանքները, կիրառելի են 

անցանկալի վարքի բոլոր դրսևորٳմների դեպքٳմ։ Որոշ մոտեցٳմներ՝ լայն կիրա-

ռելիٳթյٳն ٳնեն, և նեղ մասնագիտական մոտեցٳմ չեն պահանջٳմ։ Մանկավարժի և 

ծնողի համագործակցٳթյան շնորհիվ հնարավոր է համապատասխանեցնել ؤՊԳՀ 

նավետ կիրառել։ٳնեցող երեխայի խնդրին և արդյٳ

 3. Ինչպես ընկերանալ

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 

 Մանկավարժները կփաստեն, որ ٳսٳմնական գործընթացٳմ ամենահաճախ 

հանդիպող դժվարٳթյٳններից մեկը, որի դեպքٳմ կիրառվող միջոցները ոչ միշտ են 

արդյٳնավետ, անցանկալի վարքագիծն է։ Պատմականորեն ընդٳնված է նման 

վարքագծի հանդիպելիս, երեխային պատժել, նախատել, խրատել, օրինակ բերել նրա 

իսկ` առավել «լսող» ٳ «խելոք մնացող» ընկերներին։ «Խելոք մնացող» երեխաներն էլ 

ավելի հաճախ մյٳսներին օրինակ են բերվٳմ, քան` խրախٳսանքի արժանանٳմ։ 

Հետազոտٳթյٳնները վկայել են, որ դպրոցների մեծ մասٳմ աշակերտները իրենց 

արարքների համար 4-10 անգամ ավելի շատ նախատինք են լսٳմ, քան` խրախٳսանք։

 Սٳյն բաժնٳմ անդրադարձ կկատարվի վարքագծի կառավարման հիմնահարցին, 

անցանկալի վարքագծին` որպես մանկավարժական հիմնախնդրի, վարքի կառավարման 

մոտեցٳմներին, կանոնների սահմանման սկզբٳնքներին։

 Վերջինս ենթադրٳմ է ժամանակի հստակ պլանավորٳմ և ٳսٳմնառٳթյանը 

նպաստող նյٳթերի նախապատրաստٳմ։ Հաշվի առնելով բազմազան առանձնա-

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԻ 

 3.  Կազմակերպված է արդյٳնավետ աշխատանքային միջավայր։

 

 Իրականٳմ այսօր նման մոտեցٳմները հնացած են ٳ վաղٳց չեն դիմանٳմ 

ժամանակակից մոտեցٳմների քննադատٳթյանը։ Այսօր, առավել ևս` ներառող 

կրթٳթյան համատեքստٳմ, սաներին միմյանց հետ համեմատելը ավելի շատ խնդիրներ, 

քան դրանց հաղթահարٳմ է առաջ բերٳմ։ Խրատը, պատիժն ٳ նախատինքը ավելի 

շատ բացասական նախատրամադրվածٳթյան, քան ցանկալի վարքագիծ դրսևորելٳ 

առիթներ են դառնٳմ (Ավագյան Ա., Գևորգյան Ե., Գևորգյան Ս., Կյٳրեղյան Հ., 

Գրիգորյան Ռ., 2019) ։

 

 Հայտնի է, որ անցանկալի վարքագծի դրսևորման հավանականٳթյٳնը նվազٳմ 

է, եթե`

ԿԻՐԱՌؤՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ؤՍؤՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏؤؤՆՆԵՐؤՄ

 2. Ապահովված է երեխաների ներգրավվածٳթյٳնը գործընթացٳմ, և առկա է 

համագործակցٳթյٳն,

 Գործընթացի հստակ պլանավորٳմ ٳ լավ կազմակերպٳմ

 

 Արմենٳհի Ավագյան, լոգոպեդ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ, 

դոցենտ

  

ԲԱԺԻՆ 4. 

 1.  Գործընթացը հստակ պլանավորված ٳ լավ կազմակերպված է,
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 Կատարվելիք գործողٳթյٳնների, դրանց հաջորդականٳթյٳնٳմ նախատեսվող 

փոփոխٳթյան նախապատրաստٳմ։ Օրինակ` երեխաներին նկարների միջոցով 

ցٳցադրվٳմ են այդ օրվա պարապմٳնքների հաջորդականٳթյٳնն ٳ անելիքները։ 

Որևէ փոփոխٳթյան անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ, միառժամանակ առաջ իրականաց-

վٳմ է որոշակի նկարի հեռացٳմ նկարների շարքից (եթե տվյալ գործողٳթյٳնը չի 

կատարվելٳ) կամ նկարների տեղափոխٳմ (եթե տվյալ գործողٳթյٳնների հաջորդա-

կանٳթյٳնը փոփոխվելٳ է)։

հատկٳթյٳններ ٳնեցող երեխաների առկայٳթյٳնը յٳրաքանչյٳր նախադպրոցական 

խմբٳմ, նման միջոցներից խորհٳրդ է տրվٳմ օգտագործել`

 Ժամանակի վիզٳալիզացիան (տեսողականացٳմը), ժամանակի ավարտի 

նախազգٳշացٳմը։ Օրինակ` աստղիկների միջոցով երեխաներին ցٳցադրվٳմ է 

պարապմٳնքի տևողٳթյٳնը։ 25 րոպե տևողٳթյամբ պարապմٳնքը ներկայացվٳմ է 

կպչٳն ժապավենով ստվարաթղթին փակցվող աստղիկների միջոցով։ Յٳրաքանչյٳր 5 

րոպեի ավարտին մեկ աստղիկ կպցվٳմ է ժապավենին (տե՛ս նկար 1)։

  

իրականացٳմ

 Իրերի դասավորվածٳթյան կարևորٳմ, անհրաժեշտ փոփոխٳթյٳնների 

 Առաջադրանքը քայլ առ քայլ կատարելٳ համար ցٳցٳմների ներկայացٳմ։

 Կան գործողٳթյٳններ, որոնք բազմաքայլ են։ Դրանց կատարٳմը որոշ երե- 

 Երբեմն իրերի դասավորվածٳթյٳնը կարող է որոշակի երեխաների դրդել 

որոշակի կրկնվող անցանկալի վարքագծի։ Օրինակ` պահարաններٳմ մեծ թվով 

դիդակտիկ նյٳթերի ٳ խաղալիքների առկայٳթյٳնը կարող է խթանել, որ երեխան 

անընդհատ շրջի սենյակٳմ ٳ դժվարٳթյամբ կենտրոնանա։ Այս դեպքٳմ, կարելի է 

իրերի դիրքերը փոխել (շրջել) կամ պահարանները բեռնաթափել` սենյակٳմ թողնելով 

միայն այդ օրվա պարապմٳնքների համար անհրաժեշտ պարագաները։

Նկար 1. Ժամանակի վիզٳալիզացիայի համար օգտագործվող քարտի նմٳշ
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խաների մեջ առաջացնٳմ է լարվածٳթյٳն` խթանելով անցանկալի վարքի դրսևորٳմը։ 

Այդ դեպքٳմ երեխաներին կարելի է ներկայացնել քայլերի հաջորդականٳթյٳնը 

պատկերող նկարներ։ Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ կարելի է ավարտված գործողٳթյան 

նկարը շրջել։

 

 Ներգրավվածٳթյան և համագործակցٳթյան առկայٳթյٳնը անցանկալի վար-

քագծի կանխարգելման պայմաններից է։ Այս նպատակով անհրաժեշտ են`

 Նկարٳմ պատկերված նմٳշով աշխատելիս, կպչٳն ժապավենը փակցվٳմ է 

լվացարանի վերևٳմ։ Երեխային սովորեցնٳմ ենք յٳրաքանչյٳր գործողٳթյٳնը 

կատարելիս այն մատնանշել ٳ անվանել։ Կարելի է նաև առաջարկել պոկել ավարտած 

գործողٳթյան նկարը։ 

     Յٳրաքանչյٳրի նկատմամբ տարբերակված մոտեցման ցٳցաբերٳմ։

 

 Ներգրավվածٳթյան և համագործակցٳթյան կազմակերպٳմ

 Հայտնի փաստ է, որ գործընթացից դٳրս մնացող երեխան ձանձրանٳմ է, իսկ 

ձանձրացող երեխան դրսևորٳմ է անցանկալի վարքագիծ։ Ուստի, բազմազան 

առանձնահատկٳթյٳններ ٳնեցող երեխաների առկայٳթյան դեպքٳմ, էական է 

տարբերակված մոտեցٳմ ցٳցաբերելը։ Այն կարող է դրսևորվել հանձնարարٳթյٳնների 

տարբերակմամբ (օրինակ` մի սանին հանձնարարվٳմ է նկարել մարդٳկ, մյٳսին տրվٳմ 

է մարդٳկի նկարը, որի միայն ոտքերը նկարված չեն, ٳ հանձնարարվٳմ է նկարել միայն 

ոտքերը, երրորդին հանձնարարվٳմ է նկարել մարդٳկ և նրա տٳնը)։ Այս դեպքٳմ 

հանձնարարٳթյան տարբերակները երեխաներին կտրվեն` ըստ նրանց հնարավորٳ-

թյٳնների ٳ ընդٳնակٳթյٳնների։ Կարևորն այն է, որ, ըստ էٳթյան, հանձնարարٳ-

թյան թեման նٳյնն է, և երեխաները չեն զգٳմ խտրականٳթյٳն։

     Նախասիրٳթյٳնների հաշվի առնٳմ։

 Նկատի ٳնենալով այն հանգամանքը, որ երեխաների նախասիրٳթյٳնները 

տարբեր են, կարևոր է դրանք հաշվի առնելը։ Օրինակ` եթե երեխան սիրٳմ է Դիսնեյի

 18 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger   

ջٳրը բացել օճառը քսել ձեռքերին ձեռքերը լվանալ սրբվել

Նկար 2. Առաջադրանքի քայլերը նկարներով ներկայացնելٳ նմٳշ

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

35



     Միմյանց օգնٳթյան դիմելٳ մշակٳյթի հիմնٳմ։

     Արդյٳնավետ աշխատանքային միջավայրի կազմակերպٳմ 

 1.  Սաները ներգրավված են աշխատանքٳմ։

 Երեխաները սովորաբար իրենց բոլոր հարցերով, խնդրանքներով դիմٳմ են 

մանկավարժին։ Կարելի է սահմանել կանոն, ըստ որի` յٳրաքանչյٳր երեխա, նախքան 

հարցը կամ օգնٳթյան խնդրանքը մանկավարժին հայտնելը, պետք է դիմի երեք 

հասակակցի։ Սրանով մենք կդրդենք երեխաներին դիմելٳ միմյանց, հաղորդակցվելٳ և 

համագործակցելٳ։

մٳլտֆիլմերի հերոսներին, կարելի է գٳնավորելٳ համար նրան տալ իր սիրելի հերոսի 

նկարը (Sam A., 2016)։ Նախասիրٳթյٳնները կարելի է հաշվի առնել նաև երեխաներին 

խրախٳսելիս։ Նշված դեպքٳմ, տիպերի միջոցով խրախٳսելٳ ժամանակ, մանկա-

վարժը կարող է օգտագործել այդ մٳլտֆիլմերի հերոսների նկարներով տիպեր։

 

 Աշխատանքային միջավայրի արդյٳնավետٳթյٳնը կարելի է ապահովել նաև` 

խմբային աշխատանքի ժամանակ երեխային թٳյլ տալով, որ աշխատի մեկ ընկերոջ, ոչ 

թե ամբողջ խմբի հետ։ Կան երեխաներ ٳմ համար եռٳզեռն ٳ աղմٳկը հանդիսանٳմ են 

կենտրոնանալٳ լٳրջ խոչընդոտներ։ Այս դեպքերٳմ երեխաներին պետք է ոչ թե 

մեկٳսացնել, այլ` թٳյլ տալ աշխատել ենթախմբով` շեղող, ٳստի ներգրավվածٳթյանը 

խանգարող ٳ անցանկալի վարքագծի դրսևորմանը նպաստող հանգամանքներից 

խٳսափելٳ համար։

 Արդյٳնավետ աշխատանքային միջավայրի կազմակերպման կարևոր նախա-

պայմաններից է նաև անաղմٳկ միջավայրի ապահովٳմը։ Խնդիրը ոչ թե լռٳթյան 

պահպանման, այլ ցածրաձայն խոսելٳ ٳ անաղմٳկ աշխատելٳ մասին է։

 

     Լավ կազմակերպված պարապմٳնքի բնٳթագրիչներն են`

 2. Սաները գիտեն, թե ի՛նչ է իրենցից ակնկալվٳմ և ընդհանٳր առմամբ հաջողակ 

լինելٳ զգացողٳթյٳն ٳնեն։

 3. Ժամանակի վատնٳմը, հիասթափٳթյٳնը և շեղվելٳ առիթները հասցված են 

նվազագٳյնի։

 Աշխատանքային միջավայրի արդյٳնավետٳթյան չափանիշները բազմազան են` 

մանկավարժի ձայներանգը (Савостьянов А. И., 2001), հանգստի գոտٳ առկայٳթյٳնը, 

դրանից օգտվելٳ ընթացակարգը, և այլն (Evanovich L. , Kern L. , 2018)։

 Սաների ներգրավվածٳթյٳնը ապահովելٳ համար երբեմն կարիք է լինٳմ 

փոփոխելٳ անելիքների հաջորդականٳթյٳնը։ Եթե մանկավարժը նկատٳմ է, որ 

զբոսանքից հետո երեխաները դժվարٳթյամբ են կենտրոնանٳմ, ավելի ճիշտ կլինի 

կենտրոնացٳմ պահանջող պարապմٳնքները տեղափոխել` դրանով իսկ կանխելով 

անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմը։

 4.  Մթնոլորտը աշխատանքային է, հանգիստ ٳ հաճելի։
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 Կանոնների դերը վարքագծի կառավարման գործٳմ

 «Միմյանց չխփել», «Խմբասենյակٳմ չվազվզել», «Չգոռալ», «Ընկերներին զիջել» 

կանոնները ընդٳնելի չեն, քանի որ առաջին երկٳսն ٳնեն բացասական ձևակերպٳմ,

 Այժմ դիտարկենք ընդٳնելի և ոչ ընդٳնելի կանոնները` ելնելով վերը նշված 

սկզբٳնքներից։

 «Եղի՛ր պատասխանատٳ», «Եղի՛ր բարեհամբٳյր», «Եղի՛ր ٳշադիր» արտա-

հայտٳթյٳնները չեն կարող «աշխատող» կանոններ լինել, քանի որ առաջին երկٳսը 

բարդ ձևակերպٳմ ٳնեն, երրորդը` կախված է մանկավարժի կիրառած մեթոդներից, 

երեխայի ٳշադրٳթյٳնը կենտրոնացնելٳ ջանքերից և նյٳթի հետաքրքրական լինելٳ 

հանգամանքից։

երրորդը միշտ չէ, որ անվերապահորեն ընդٳնելի է։ Որոշ իրավիճակներٳմ, օրինակ, 

 

 Հաջողակ լինելٳ զգացողٳթյٳնը չափազանց կարևոր է անցանկալի վարքագծից 

խٳսափելٳ համար։ Հաճախ երեխային ասٳմ ենք` «Կրկին սխալվեցիր», «Ինչ ցրվածն 

ես», «Ինչո՞ւ դա չես հիշٳմ»։ Փոխարենը պետք է ասել` «Այսօր կարծես թե դժվարٳթյամբ 

ես կենտրոնանٳմ», «Դٳ կարող ես ավելին», «Վստահ եմ, որ կարող ես հիշել»։ Հաջողակ 

լինելٳ զգացողٳթյանը նպաստٳմ է նաև լավ մտածված ٳ պլանավորված առաջադրան-

քի ներկայացٳմը։ Այն պետք է լինի մատչելի` ո՛չ պարզٳնակ, ո՛չ էլ երեխայի ٳժերից վեր։

 Կանոններ ٳնենալը չափազանց կարևոր է ٳսٳմնական գործընթացٳմ։ Դրանք 

կարգավորٳմ են երեխաների վարքագիծը` նպաստելով անցանկալի վարքագծի 

կանխարգելմանը։ Կանոնները պետք է լինեն հստակ, հակիրճ սահմանված, դրական 

ձևակերպմամբ ٳ իրագործելի։ Մանկավարժը պետք է սովորեցնի, պարբերաբար կրկնի 

կանոնները` ցٳցաբերելով ստեղծագործական մոտեցٳմ և կիրառելով երեխաների 

համար հասկանալի ձևակերպٳմներ։

 Աշխատանքային, հանգիստ ٳ հաճելի մթնոլորտ կարելի է ապահովել երեխա-

ներին չափավոր ազատٳթյٳն տալով, ավելորդ շտապողականٳթյան բացառմամբ, 

պարապմٳնքների երաժշտական ٳղեկցٳթյամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ կարելի է 

երեխաների ٳշադրٳթյٳնը հրավիրել սաներից մեկի վրա` մատնանշելով նրա կողմից 

դրսևորվող ցանկալի վարքագիծը։ Օրինակ. «Երեխաներ, դٳք զբաղված էիք ٳ 

հավանաբար չնկատեցիք, թե ինչպես Անահիտը օգնեց Արարատին։ Կեցցե՛ս, Անահիտ»։

 Մանկավարժները սաներին իրենց անելիքը ներկայացնելիս ոչ միշտ են հաշվի 

առնٳմ, որ ոչ բոլոր երեխաներն են խոսքային հրահանգները լիարժեք ընկալٳմ։ Անելիքը 

հստակ չպատկերացնելը հաճախ առաջ է բերٳմ ոչ ցանկալի վարքագիծ։ Ուստի կարևոր 

է հաշվի առնել յٳրաքանչյٳր երեխայի ընկալման մակարդակը և տեղեկատվٳթյան 

ընկալման ձևի նախապատվٳթյٳնը։ Օրինակ` շատ երեխաներ առավել լիարժեք 

ընկալٳմ են տեսողական վերլٳծիչի կիրառմամբ փոխանցվող տեղեկատվٳթյٳնը, և 

նրանց հետ աշխատելիս, անելիքները ցանկալի է ցٳցադրել նկարներով, քայլ առ քայլ։
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համաձայն Մոնթեսորի մանկավարժٳթյան, երեխան կարող է խաղալիքը չզիջել ٳրիշին` 

մինչև խաղը` տրամաբանական ավարտին հասցնելը։

 Ընդٳնելի չեն նաև սեռով պայմանավորված այնպիսի խտրական կանոններ, 

ինչպիսիք են` «Աղջիկները միշտ զիջٳմ են տղաներին» (կամ հակառակը), «Խաղավար 

կարող է լինել տղաներից մեկը», «Առաջատար կարող է լինել տղաներից մեկը»։

 Ընդٳնելի կանոններից են, օրինակ, «Խոսելٳց առաջ ձեռք բարձրացրٳ և խոսիր 

թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳց հետո», «Տեղափոխվիր, եթե ստացել ես թٳյլտվٳթյٳն», 

«Սենյակٳմ միշտ տեղաշարժվիր քայլելով», «Ցածրաձայն խոսիր», «Ձեռքերդ, ոտքերդ ٳ 

իրերդ պահիր քեզ մոտ»։ Նշված կանոններից վերջինը «Ընկերներիդ մի հարվածիր» 

կանոնն է` դրական ձևակերպմամբ։

 Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատանքٳմ, կանոնները 

ներկայացնելիս, կարևոր է նկարների կիրառٳմը (տե՛ս նկար 3)։

 Հետազոտٳթյٳններով ապացٳցվել է, որ նկարների կիրառٳմը կանոնների 

ընկալման գործընթացٳմ բարելավٳմ է նրանց կատարման ցٳցանիշն ٳ հետաքրքրٳ-

թյٳն մտցնٳմ գործընթացի մեջ։ Ինչպես երևٳմ է նկարներից, հակառակ դրանցٳմ 

արգելող նշագծերի առկայٳթյանը, տեքստային մասն ٳնենٳմ է բացառապես դրական 

ձևակերպٳմ։

 Այսպիսով` անցանկալի վարքագծի կանխարգելման ٳ հաղթահարման գործ-

ընթացը կարևոր է, քանի որ այն մանկավարժների կողմից ամենահաճախ նշվող

 19 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger 

դժվարٳթյٳնն է կրթական գործընթացٳմ։ Վերջինիս կանխարգելٳմն ٳ հաղթահար-

խոսելٳց առաջ ձեռք ենք 

բարձրացնٳմ

ցածրաձայն ենք 

խոսٳմ

պահպանٳմ ենք

լռٳթյٳն

մ ենքٳրիշների իրերը վերցնٳ

միայն խնդրելٳց հետո

ձեռքերը մարմնի մոտ ենք 

պահٳմ

տեղաշարժվٳմ ենք

քայլելով

19Նկար 3. Կանոնները նկարների օգնٳթյամբ ցٳցադրելٳ նմٳշ
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 2. Ծնողների հետ կազմեք ճիշտ ձևակերպմամբ կանոններ, որոնք անհրաժեշտ 

կլինեն տանը։ ՆؤՀ-ٳմ և տանը նٳյն սկզբٳնքներով սահմանված ٳ նٳյն կերպ 

կիրառվող կանոնների առկայٳթյٳնը կմեծացնի դրանք հաջողٳթյամբ օգտագործելٳ 

հավանականٳթյٳնը։

 3. Ծնողներին հորդորեք ٳշադիր լինել երեխայի վարքագծի նկատմամբ։ Միայն 

անցանկալի վարքագծի համար երեխային նախատելٳ փոխարեն, կարևոր է նկատել 

ցանկալի վարքագծի դրսևորٳմներն ٳ գովել նրան։

 

 

 1. Ծնողներին բացատրեք, թե ինչպես կարելի է ժամանակը տեսանելի դարձնել։ 

Հորդորեք աստղիկներով քարտի տեխնիկան կիրառել տանը։

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատանքի վերաբերյալ

ման արդյٳնավետ մոտեցٳմների կիրառٳմը նպաստٳմ են ինչպես խմբասենյակٳմ 

տիրող մթնոլորտի բարելավմանը, այնպես էլ` կրթական գործընթացի արդյٳնավետٳ-

թյան բարձրացմանը։
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 Այս բաժնٳմ անդրադարձ կկատարվի կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի 

կանխարգելման ժամանակակից մի ռազմավարٳթյան, կներկայացվեն վերջինիս 

քայլերը` օրինակներով։ Կհիմնավորվի նատٳրալիստական (բնավար) մոտեցման 

կարևորٳթյٳնը ցանկալի վարքագծի ձևավորման հարցٳմ, կանդրադառնանք նաև 

վարքագծի գործառٳյթներին ٳ վարքագծի «այբٳբենին»։

 

 Արմենٳհի Ավագյան, լոգոպեդ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ, 

դոցենտ

ԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ 

 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐؤؤՆՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 5. 

 Անցանկալի վարքագիծը կարող է լինել ինչպես կանխատեսելի, այնպես էլ` ոչ։ 

Հաճախ, այս կամ այն իրավիճակٳմ մանկավարժներից ٳ ծնողներից լսٳմ ենք. «Հիմա 

կսկսի ճչալ» կամ «Հիմա կկանգնի ٳ կթռվռա»։ Սրանք այն դեպքերն են, երբ երեխայի 

հետ առնչվողները (ծնողներ, մանկավարժ) կռահٳմ են, թե ի՛նչ վարք կհաջորդի այս կամ 

այն իրադարձٳթյանը կամ միջավայրային գործոնին։ Կանխատեսելով, ակնկալվող 

վարքագիծը նախապես անվանելով, փորձելով այն հաղթահարել նախատինքի, խրատի, 

պատժի միջոցով` մանկավարժն ٳ ծնողները հաճախ ամրապնդٳմ են այն։

 

 2018թ.-ին, Evanovich L., Kern L.-ը առաջարկեցին կանխատեսելի անցանկալի 

վարքագծի հաղթահարման բազմաքայլ մի մեթոդաբանٳթյٳն, որը լայն կիրառٳմ 

ստացավ ժամանակակից մանկավարժٳթյٳնٳմ։ Մինչև քայլերին անդրադառնալը` 

դիտարկենք մի օրինակ։

 Կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի հաղթահարման մեթոդաբանٳթյան 

քայլերն են.

Օրինակ
 Մանկավարժը սաներին ամեն օր տանٳմ է բակ` զբոսնելٳ։ Նա 

նկատել է, որ բակից երեխաները վերադառնٳմ են աշխٳժացած ٳ 

ոգևորված։ Նրանք հրմշտٳմ են միմյանց, վիճٳմ են ٳ ծիծաղٳմ։ 

Մանկավարժը դժվարանٳմ է նրանց կենտրոնացնել զբոսանքին հաջորդող 

պարապմٳնքի վրա։ Նա երեխաներին հորդորٳմ է պահպանել լռٳթյٳն, 

լինել ٳշադիր, նստել, լսել, բայց փորձերը արդյٳնավետ չեն լինٳմ։  

Ապարդյٳն է լինٳմ նաև երեխաների վրա բարկանալը։ 

 Սաների անցանկալի վարքագիծը կանխատեսելի է, քանի որ մանկա-

վարժը դա նկատٳմ է ամեն անգամ` զբոսանքից վերադառնալٳց հետո։
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 ցանկալի վարքագծի սահմանٳմ,

 ցանկալի վարքագիծը փորձարկելٳ հնարավորٳթյան ընձեռٳմ,

 ցանկալի վարքագծի դրսևորման հٳշٳմների ներկայացٳմ,

  Ցանկալի վարքագծի դրսևորٳմը խթանելٳ նպատակով կարելի է իրականացնել 

համատեքստի փոփոխٳթյٳն։ Այս նպատակով սաների հետ տեղի է ٳնենٳմ զրٳյց, 

որտեղ քննարկվٳմ է նրանց վարքագիծը, առաջարկվٳմ է վարքագծի այլ տարբերակ։    

 	 Կարևոր ٳ առանցքային հանգամանք է նաև այն, որ մանկավարժը նٳյնպես 

փոխٳմ է իր վարքագիծը։ Նախկինٳմ նա մտնٳմ էր խմբասենյակ, գրավٳմ իր տեղը ٳ 

սաներին դիմավորٳմ այնտեղից։ Այժմ մանկավարժը սաներին դիմավորٳմ է 

միջանցքٳմ` ողջٳնելով յٳրաքանչյٳրին։

 Ինչպես նշված է վերևٳմ, հաջորդ քայլով մանկավարժը սաներին ընձեռٳմ է 

ցանկալի վարքագիծը փորձարկելٳ հնարավորٳթյٳն։ Նա կազմակերպٳմ է դերային 

խաղ, որٳմ մոդելավորٳմ է ցանկալի վարքագիծը` սաներին ցٳցադրելով, թե ինչպես է 

պետք մտնել խմբասենյակ ٳ գրավել տեղը։ Այնٳհետև նա խնդրٳմ է ամենաշատախոս 

 ցադրել ցանկալի վարքագիծը` ստանձնելով խմբասենյակٳակտիվ սաներից մեկին ց ٳ

մտնող երեխայի դերը։ Երբ երեխան ցٳցադրٳմ է ցանկալի վարքագիծը, արժանանٳմ է 

մանկավարժի ٳ ընկերների ողջٳյնին։ Հայտնի փաստ է, որ ոչ ցանկալի վարքագիծը 

հաճախ դրսևորվٳմ է մանկավարժի, ծնողների ٳ ընկերների ٳշադրٳթյٳնը գրավելٳ 

համար։ Տեսնելով, որ այս տարբերակով նٳյնպես կարելի է դրան հասնել, սանը ստանٳմ 

է նոր վարքագծի մոդել և մոտիվացված է լինٳմ այն օգտագործելٳ։

 համատեքստի փոփոխٳմ` ցանկալի վարքագծի դրսևորٳմը խթանելٳ նպա-

տակով,

 ցանկալի վարքագիծ դրսևորելٳ խրախٳսٳմ,

 Կարևոր է զրٳյցի ժամանակ հետևել վարքագիծը դրականորեն խրախٳսելٳ 

մոտեցմանը (Ավագյան Ա., Գևորգյան Ե., Գևորգյան Ս., Կյٳրեղյան Հ., Գրիգորյան Ռ., 

Խմբ., 2019) և, «Ներս մտնելիս չենք խոսٳմ» արտահայտٳթյան փոխարեն ասել` «Ներս 

մտնելիս պահպանٳմ ենք լռٳթյٳն», կամ, «Վազելով ներս չենք մտնٳմ» արտահայտٳ-

թյան փոխարեն, ասել` «Խմբասենյակ ենք մտնٳմ հանգիստ քայլելով»։ Երեխաներին 

նաև ներկայացվٳմ են անցանկալի ٳ ցանկալի վարքագծերի հետևանքները, այն է` «Երբ 

խմբասենյակ եք մտնٳմ` աղմկելով ٳ վազելով, լինٳմ ենք լարված, իսկ երբ խմբասենյակ 

եք մտնٳմ հանգիստ քայլելով և պահպանٳմ եք լռٳթյٳն, բոլորս լինٳմ ենք ٳրախ ٳ 

գոհ»։

 կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի և դրա համատեքստի որոշٳմ, 

 Ցանկալի վարքագիծը սաների անաղմٳկ մասնակցٳթյٳնն է զբոսանքին 

հաջորդող պարապմٳնքին։

 Ներկայացված օրինակٳմ անցանկալի վարքագիծը սաների աղմկելն ٳ 

չկենտրոնանալն է, համատեքստը զբոսանքին հաջորդող պարապմٳնքն է։

 սաների վարքագծի մշտադիտարկٳմ։
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 Մյٳս քայլը մանկավարժի կողմից սաների ցանկալի վարքագիծ դրսևորելٳ 

խրախٳսٳմն է (Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L., 2007)։ Վերը ներկայացված 

օրինակٳմ մանկավարժը ցանկալի վարքագիծ դրսևորած յٳրաքանչյٳր երեխայի 

հանձնٳմ է մեկ կտրոն, որը խորհրդանշٳմ է ազատ խաղի, զբոսանքի, հանգստի գոտٳմ 

անցկացնելٳ հավելյալ 1 րոպե։ Երեխան ցանկալի վարքագծի համար հավաքած 

կտրոնները օգտագործٳմ է իր համար ցանկալի գործٳնեٳթյամբ ավելի երկար 

զբաղվելٳ նպատակով։

 Դերային խաղից հետո ցանկալի վարքագիծը փորձարկվٳմ է իրական իրավի-

ճակٳմ։ Զբոսանքի գնալٳց առաջ մանկավարժը աշակերտներին հիշեցնٳմ է ցանկալի 

վարքագիծը, դրան առնչվող կանոնները։ Զբոսանքից վերադառնալիս մանկավարժը 

դիմավորٳմ է աշակերտներին դռան մոտ, նրանց ողջٳնٳմ է ٳ հիշեցնٳմ, թե ինչպիսի 

վարքագիծ է նրանցից ակնկալվٳմ։

 Խրախٳսանքի մեկ այլ տարբերակ է խաղընկերոջ ընտրٳթյٳն կատարելٳ 

իրավٳնք վաստակելը։ Եթե սանը արժանացել է ցանկալի վարքագիծ խորհրդանշող 

կտրոնին, ապա նա է ընտրٳմ, թե այդ օրվա խաղի ժամանակ ո՛վ կլինի իր խաղընկերը։

 Առավել արտահայտված անցանկալի վարք դրսևորող երեխաներին սկզբնական 

շրջանٳմ կարելի է առավել արտահայտված խրախٳսել` գնահատելով նրանց ջանքերը և 

ոգևորելով։ Ինչպես երևٳմ է վերը շարադրվածից, մանկավարժը ոչ թե հանդիմանٳմ, 

նախատٳմ ٳ պատժٳմ է առաջադրանքը չկատարողներին, այլ խրախٳսٳմ է 

կատարողներին։ Կրկին գործ ենք ٳնենٳմ վարքագիծը դրականորեն խրախٳսելٳ 

մոտեցման հետ։

 Որպես ցանկալի վարքագծի դրսևորման հٳշٳմներ կարելի է օգտագործել 

տեսողական այնպիսի ազդակներ, ինչպիսին են նկարները, սիմվոլները (տե՛ս նկար 1), 

որոնցٳմ պատկերված են սեղմված շٳրթեր ٳ լռٳթյٳն պահպանելٳ անհրա-

ժեշտٳթյٳն։

 20 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

 Կարևոր է, որ երեխաներն ավելի հաճախ գովեստի արժանանան 

ցանկալի վարքագիծ դրսևորելٳ համար, քան` կշտամբանքի, խրատի ٳ 

նախատինքի` անցանկալի վարքագիծ դրսևորելٳ համար։

բերանը փակ ենք պահٳմ սենյակ ենք մտնٳմ անաղմٳկ

20Նկար 1. Ցանկալի վարքագծի հٳշٳմներ

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

42



 Կարելի է նաև երեխաների ٳշադրٳթյٳնը հրավիրել մեր դեմքի վրա` ցٳցադրելով 

դեմքի ակնկալվող արտահայտٳթյٳնը։ Հٳշٳմը ներկայացվٳմ է այն պահին, երբ 

սաները մտնٳմ են խմբասենյակ։

  Հٳշٳմից պատշաճ օգտվող սաներին տրամադրվٳմ են լրացٳցիչ կտրոններ` 

նրանց ասելով. «Դٳք հրաշալի հետևեցիք կանոնին ٳ ստանٳմ եք լրացٳցիչ 

կտրոններ»։ Սխալ է կանոնին ոչ լիարժեք հետևող սաներին ասելը. «Դٳք լրացٳցիչ 

կտրոններ չեք ստանٳմ, քանի որ կանոնին չեք հետևել»։ Այս դեպքٳմ մենք, նախ, չենք 

համեմատٳմ սաներին, երկրորդը` ցٳցաբերٳմ ենք վարքագիծը դրականորեն 

խրախٳսելٳ մոտեցٳմը։ Այս երկٳ կարևոր հանգամանքները երեխաներին մոտիվաց-

նٳմ են ընդօրինակելٳ իրենց` կանոնին հետևող ընկերների վարքագիծը։ 

  Մանկավարժը կանգնٳմ է դռան մոտ ٳ ձեռքով ցٳցադրٳմ իր փակ բերանը կամ 

ակնկալվող վարքագծի համապատասխան նկարը/սիմվոլը։ Նա իր օրինակին հետևող և 

կանոնն ընդٳնող սաներին փոխանցٳմ է խրախٳսանքի կտրոններ։ Զբոսանքին 

հաջորդող պարապմٳնքի ժամանակ, ակնկալվող վարքագծի նկարը/սիմվոլը փակցվٳմ 

է երեխաների համար հասանելի վայրٳմ։ Ցանկալի վարքագծի տևական պահպանման 

նպատակով` կանոնին դժվարٳթյամբ հետևող սաների համար տեսանելի վայրٳմ 

կարելի է դնել տվյալ սիմվոլը։

  Դրական վարքագծի ձևավորմանն ٳղղված միջամտٳթյան ٳ աջակցٳթյան 

ենթարկվող սաների վարքի մշտադիտարկման միջոցով հնարավոր է դառնٳմ պարզել, 

թե ո՛ւմ նկատմամբ ձեռնարկված կանխարգելիչ, հաղթահարող աշխատանքներն են 

անարդյٳնավետ եղել, և ո՛ւմ համար ինտենսիվ միջամտٳթյٳնների մշակման անհրա-

ժեշտٳթյٳն կա (Ավագյան Ա., Գևորգյան Ե., Գևորգյան Ս., Կյٳրեղյան Հ., Գրիգորյան Ռ., 

Խմբ., 2019)։ Ինտենսիվ միջամտٳթյٳնների անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ մանկավարժը 

համագործակցٳմ է նեղ մասնագետների (հոգեբան, վարքային թերապիստ) հետ։

 Նատٳրալիստական մոտեցման կարևորٳթյٳնը ցանկալի վարքագծի   

ձևավորման հարցٳմ

 

 Ժամանակակից մանկավարժٳթյٳնٳմ լայնորեն կիրառվٳմ է նատٳրալիստա-

կան մոտեցٳմը, որը շեշտադրٳմ է հմտٳթյٳնները բնական պայմաններٳմ ձևավորելٳ 

անհրաժեշտٳթյٳնը (Prizant B., Wetherby A. , & Rydell P., 2000)։ Սոցիալական, հٳզական 

մի շարք հմտٳթյٳններ պետք է ձևավորվեն բնականٳմ տեղի ٳնեցող իրավիճակ-

ներٳմ։ Անարդյٳնավետ է երեխային պարապմٳնքի ընթացքից դٳրս, մասնագետի 

առանձնասենյակٳմ, համատեքստից կտրված պայմաններٳմ սովորեցնել, թե նա 

ինչպիսի վարք պետք է կամ չպետք է դրսևորի այլ իրավիճակٳմ։ Այս դեպքٳմ 

անտեսվٳմ են միջավայրային գործոններն, ٳ անարդյٳնավետ փորձ է արվٳմ փոխելٳ 

երեխային ٳ բարելավելٳ նրա վարքը։
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 Դրական վարքի ձևավորմանն ٳղղված միջամտٳթյٳնը իրականացվٳմ է 

խմբասենյակٳմ, բակٳմ, պարապելիս, խաղալիս, ٳտելիս, զբոսնելիս, առօրյա 

անցٳդարձٳմ։ Երեխաները պետք է ձեռք բերած վարքային հմտٳթյٳնները կիրառեն 

ամենٳրեք, տարբեր գործողٳթյٳնների ժամանակ։

 

 

 	 Անցանկալի վարքագծի հանդիպելիս ծնողների ٳ մանկավարժների շրջանٳմ 

հաճախ հարց է առաջանٳմ. «Ի՞նչ է անٳմ երեխան»։ Պատասխանը լինٳմ է երեխայի 

վարքագծի նկարագիրը։ Օրինակ` պարապմٳնքի ժամանակ չի կենտրոնանٳմ, 

անընդհատ խոսٳմ է, գոռգոռٳմ է, տեղٳմ չի նստٳմ։

 	 Անդրադառնալով վարքագծի գործառٳյթին` պետք է նշել, որ անցանկալի 

վարքագծի դեպքٳմ ճիշտ կլինի, որ ծնողն ٳ մանկավարժը մտածեն ոչ թե «Ի՞նչ է անٳմ 

երեխան», այլ` «Ինչո՞ւ է երեխան դա անٳմ»։ Այս հարցի պատասխանն էլ հենց վարքագծի 

ֆٳնկցիան (գործառٳյթն) է։ Պարապմٳնքի ժամանակ դժվարٳթյամբ կենտրոնացող 

երեխայի վարքագծի ֆٳնկցիան (վարքագծի պատճառը, «Ինչո՞ւ» հարցի պատասխանը) 

կարող են լինել կողմնակի աղմٳկը, մանկավարժի ձայնի բարձրٳթյٳնը, քաղցի 

զգացٳմը, անտեսված լինելٳ զգացողٳթյٳնը և այլն։ Անհանգիստ շարժٳմներ անող, 

գոռգոռացող, իրերը անընդհատ գետնին թափող սանի վարքագծի ֆٳնկցիան կարող են 

լինել զٳգարան գնալٳ կարիքը արտահայտելٳ դժվարٳթյٳնը, ցավի զգացٳմը, 

ձանձրٳյթը, անٳշադրٳթյան մատնված լինելը։

 Համաձայն այս մոտեցման` երեխայի անցանկալի վարքագիծը հաճախ ոչ թե 

հետևանք է նրա անձնային առանձնահատկٳթյٳնների (չար է, անٳշադիր է, ագրեսիվ 

է), այլև` միջավայրային գործոնների (պարապմٳնքը ձանձրալի է, մանկավարժի ձայնը 

հոգնեցնող է, հանձնարարٳթյٳնը երեխայի ٳժերից վեր է, երեխան ٳշադրٳթյٳնից 

դٳրս է)։

 Վարքագծի ֆٳնկցիան պարզելը կարևոր է այն հաղթահարելٳ համար։ 

Համաձայն անցանկալի վարքագծի հաղթահարման ժամանակակից տեսٳթյٳններից 

մեկի` նախապայմանի վրա հիմնված միջամտٳթյան (Neitzel, J., 2009), անցանկալի 

վարքագծի պատճառը հիմնականٳմ միջավայրային գործոններով է պայմանավորված 

(տե՛ս նկար 2)։ Այս մոտեցٳմը կարևորٳմ է ոչ թե երեխայի խնդիրները գտնելն ٳ 

երեխային փոխելը, այլ` անցանկալի վարքագծի դրդող միջավայրային անբարենպաստ 

պայմանները բացահայտելը, կանխելն ٳ փոփոխելը (Sam, A., 2016): Ըստ այդմ` կարևոր է 

երեխայի վարքագծի նկատմամբ մեր արձագանքը։ Պատժելٳ, նախատելٳ և 

բարկանալٳ փոխարեն մենք պետք է վերլٳծենք վարքագծի առաջացման նախա-

պայմանները, դրանց դրսևորման օրինաչափٳթյٳնները։ Ուստի մեր թիրախը ոչ թե 

երեխայի վարքն է, այլ` միջավայրային գործոնները։ 

 Վարքագծի գործառٳյթները և «այբٳբենը»
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 Ինչպե՞ս մենք արձագանքեցինք տվյալ վարքագծին:

 Այսպիսով` վարքագծի այբٳբենը («Ի՞նչ»-ը, «Ինչո՞ւ»-ն ٳ «Ինչպե՞ս»-ը) հետևյալն է`

 Ինչٳ՞ դրսևորվեց տվյալ վարքագիծը:

   Ինչպես ցٳյց է տալիս փորձը, միջավայրային գործոնի փոփոխٳթյٳնը օգնٳմ է 

կանխել ٳ հաղթահարել երեխայի տվյալ անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմը։

 Ի՞նչ անցանկալի դրսևորٳմ նկատվեց երեխայի վարքագծٳմ:

  Դիտարկենք երեխայի վարքագծի վրա միջավայրային գործոնի ազդեցٳթյան մեկ 

օրինակ։ Պարապմٳնքի ժամանակ երեխան անընդհատ վազٳմ է դեպի սենյակի 

անկյٳններից մեկը, նստٳմ հատակին, հրաժարվٳմ այնտեղից վեր կենալ ٳ մոտենալ 

ընկերներին։ Վերլٳծٳթյٳնը ցٳյց է տալիս, որ երբ երեխան մայրիկի հետ եկել է ՆؤՀ, 

առաջին հանդիպٳմը կայացել է սենյակի այդ հատվածٳմ։ Մայրիկը զրٳցել է 

մանկավարժի հետ, իսկ երեխան նրանց կողքին խաղացել է։ Սենյակի այդ հատվածը 

երեխայի մեջ հաճելի հٳշեր է արթնացնٳմ։ Նշենք նաև, որ երեխան ٳնի 

հաղորդակցման դժվարٳթյٳն ٳ չի խոսٳմ։ Տվյալ դեպքٳմ երեխայի կրկնվող 

անցանկալի վարքագիծը մանկավարժին պետք է հٳշի, որ, երեխային անընդհատ 

սենյակի մյٳս հատված տանելٳ փոխարեն, կարելի է սենյակٳմ կատարել 

փոփոխٳթյٳն` այդٳհետ պարապմٳնքներն անցկացնելով սենյակի տվյալ հատվածٳմ։

 Վարքագծի նախապայմանը ( ntecedent)A

 Բٳն վարքագիծը ( ehaviour)B

 Հետևանքը ( oncequence)C

 

 Ըստ ներկայացվող մոտեցման` անցանկալի վարքագծի հանդիպելիս անդրադարձ 

է կատարվٳմ «ինչո՞ւ» և «ինչպե՞ս» հարցերի պատասխաններին։ Վերջիններս գտնելٳ և 

օրինաչափٳթյٳնները նկատելٳ համար կարևոր է երեխայի ծնողների ٳ նրա հետ 

աշխատող այլ մանկավարժների համագործակցٳթյٳնը։

Նկար 2. Վարքագծի այբٳբեն
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 3. Երեխայի ծնողների ٳ նրա հետ առնչվող այլ մանկավարժների հետ 

կազմակերպեք պարբերական հանդիպٳմներ, քննարկեք հաջողٳթյٳններն ٳ 

դժվարٳթյٳնները։ Ականջալٳր եղեք ծնողների դիտարկٳմներին ٳ մեկնաբանٳթյٳն-

ներին։ Նշեք ٳ գնահատեք նրանց ջանքերը։

 2. Ծնողներին ներկայացրեք, թե ինչպես է պետք նախ անցանկալի վարքագծի 

հանդիպելիս կենտրոնանալ դրա պատճառի ٳ միջավայրային գործոնների վրա, ապա` 

վերացնել տվյալ գործոնը կամ միջավայրٳմ կատարել փոփոխٳթյٳն։

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատանքի վերաբերյալ

 1.  Կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի հաղթահարման համար նկարների/

սիմվոլների կիրառٳմը ներկայացրեք ծնողներին ٳ հորդորեք դրանք կիրառել նաև 

տանը։

 4. Ծնողներին ներկայացրեք անցանկալի վարքագծի կանխարգելման ٳ 

հաղթահարման համար կիրառվող վարքագիծը դրականորեն խրախٳսելٳ մոտեցٳմը, 

հորդորեք այն կիրառել տանը։
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ՁԵՎԱՎՈՐؤՄ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑؤՄ

ԲԱԺԻՆ 6. 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՄՏؤؤՆՆԵՐԻ 

 Այս բաժնٳմ ներկայացված են կարճ տեղեկٳթյٳն սոցիալական հմտٳթյٳնների 

 մների մասին, ինչպես նաև պարզٳցանման նպատակների և գործնական մոտեցٳսٳ

տեխնիկաներ՝ հմտٳթյٳնների ٳսٳցանٳմը հետաքրքրաշարժ և մասնակցային 

դարձնելٳ համար։

 Երեխային պաշտպանելٳ և սոցիալականացնելٳ ամենաարդյٳնավետ 

միջոցն ամٳր և ընդٳնելի սոցիալական ցանց ստեղծելն է:

 Սյٳզաննա Պետրոսյան, սոցիալական մանկավարժ

 Նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնը ընտանիքից հետո առաջին 

սոցիալական միջավայրն է, որտեղ երեխաները ձեռք են բերٳմ անհրաժեշտ 

սոցիալական հմտٳթյٳններ, սոցիալապես ընդٳնելի վարքաձևեր և ձևավորվٳմ որպես 

սոցիալական էակներ: Այս առٳմով կարևոր է ٳշադրٳթյٳն դարձնել նախադպրոցական 

 ٳ մնٳնների ձևավորٳթյٳմ սոցիալական հմտٳններٳթյٳմնական հաստատٳսٳ

ամրապնդմանը, ընդ որٳմ՝ բազմաթիվ հետազոտٳթյٳնները փաստٳմ են, որ այսօր 

սոցիալական հմտٳթյٳնների ձևավորման կարիք ٳնեն ոչ միայն զարգացման 

առանձնահատկٳթյٳններ ٳնեցող երեխաները, այլ` առհասարակ շատերը:

 Սոցիալական հմտٳթյٳնների ձևավորٳմը համալիր գործընթաց է, որը իր մեջ 

ներառٳմ է արժեքներ, գիտելիքներ ٳ հմտٳթյٳններ: Երեխաներին սոցիալական 

հմտٳթյٳններ սովորեցնելٳ տարբեր մոտեցٳմներ իմանալը և կիրառելը խիստ էական 

են, քանի որ մի միջոցը կարող է արդյٳնավետ լինել մի երեխայի պարագայٳմ և 

անարդյٳնավետ՝ մեկ այլ երեխայի առնչٳթյամբ: Տիրապետելով մի քանի մոտեցٳմների՝ 

մանկավարժը կարող է մեծ հաջողٳթյٳն ٳնենալ բոլոր երեխաների հետ աշխա-
21տանքٳմ : 

 Մասնագետները պնդٳմ են, որ եթե մեթոդը ճիշտ է ընտրված, ապա 4-6 շաբաթվա 

ընթացքٳմ արդյٳնքն արդեն նկատելի կլինի, իսկ եթե այդ ժամանակամիջոցٳմ 

երեխան արդյٳնք չի գրանցել, ٳրեմն պետք է փոխել մոտեցٳմը: Ընդհանٳր առմամբ՝

 21  Sharon Vaughn Candace S.Bos Strategies for Teaching Students with Learning and Behavioral 

    Problems, 2012, page 112 
 22  Eileen K. Allen, Glynnis Edwards  The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education,    

սոցիալական հմտٳթյٳնների ձևավորման հիմնական նպատակն է զարգացնել հետևյալ 
22կարողٳթյٳններն ٳ որակները .  

               2014, 2012, page 386
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 ինքնատիրապետելٳ՝ ինքն իրեն վերահսկելٳ, հٳյզերը հասկանալٳ, գայթակղٳ-

թյٳններին և հասակակիցների ճնշٳմներին դիմակայելٳ կարողٳթյٳնը,

տարբեր խաղերի և երգերի միջոցով փորձեք զարգացնել երեխայի՝ նմանակելٳ 

հմտٳթյٳնը,

 սեփական անձի հանդեպ դրական վերաբերմٳնք ձևավորելٳ՝ ինքնավստահ 

լինելٳ, սեփական անձն արժևորելٳ կարողٳթյٳնը,

 սոցիալական արժեքները՝ պատասխանատվٳթյան զգացٳմը, հոգատարٳթյٳնը 

այլ մարդկանց նկատմամբ, ազնվٳթյٳնը և հարմարվողականٳթյٳնը:

 որոշٳմներ կայացնելٳ՝ ընտրٳթյٳն կատարելٳ, որոշելٳ և պլանավորելٳ 

կարողٳթյٳնը,

 Երեխային ներգրավեք ընդհանٳր գործٳնեٳթյան մեջ՝ հաշվի առնելով 

անհատական առանձնահատկٳթյٳններն ٳ նախասիրٳթյٳնները,

 կազմակերպեք դերային խաղեր,

 Սոցիալական հմտٳթյٳնների ձևավորٳմն ٳ սոցիալականացٳմը երեխայի 

զարգացման հիմնական ٳղղٳթյٳններն են, որոնք շարٳնակվٳմ են ողջ կյանքի 

ընթացքٳմ, ٳստի որքան վաղ սկսվի երեխայի կողմից հմտٳթյٳնների յٳրացٳմը, 

այնքան շٳտ նա կհաջողի հասակակիցների հետ արդյٳնավետ շփման, հաղորդակցման 

և հարաբերٳթյٳնների կերտման գործընթացٳմ։ 

 ստեղծեք իրավիճակներ, որպեսզի երեխան բնական միջավայրٳմ կիրառի 

սովորած սոցիալական հմտٳթյٳնները, օրինակ՝ բարևի, հարցեր տա ընկերներին, 

խաղալիք խնդրի, շնորհակալٳթյٳն ասի,

    Սոցիալական հմտٳթյٳնների ձևավորٳմն ٳղղված գործնական մոտե-

ցٳմներ և խորհٳրդներ, որոնք ձեզ կօգնեն սոցիալականացման դժվարٳթյٳններ 

:մٳնեցող երեխաների հետ աշխատանքٳ

 միջանձնային հարաբերٳթյٳններ ստեղծելٳ՝ ընկերանալٳ, այլ երեխաների հետ 

սեփական պահանջմٳնքների, զգացմٳնքների, զգացٳմների և գաղափարների մասին 

խոսելٳ կարողٳթյٳնը,

 փորձեք խաղի միջոցով խթանել հաղորդակցٳմը, օրինակ՝ սովորեցնելով, որ 

ընկերոջն  ասի. «Իմ հերթն է…քո հերթն է»,

 օգնեք երեխային ստեղծել իր սոցիալական հարաբերٳթյٳնների համակարգը՝ 

սովորեցնելով անհրաժեշտ սոցիալական հմտٳթյٳններ,

 տարբեր իրավիճակներ մոդելավորելով՝ սովորեցրեք տարբեր հասարակական 

վայրերٳմ ընդٳնելի սոցիալական նորմերը, օրինակ՝ տոմսարկղի մոտ հերթ կանգնել, 

թատրոնٳմ լٳռ նստել, հյٳր գնալիս բարևել և այլն,

 օգտագործեք սոցիալական պատմٳթյٳններ,

 այնպիսի խաղալիքներ տվեք, որ երեխան դժվարանա օգտագործել և ստիպ-
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ված լինի խնդրելٳ ձեզ, որ օգնեք իրեն,

 ներգրավեք երեխային տարբեր միջոցառٳմներٳմ, էքսկٳրսիաներٳմ, զբոսանք-

ներٳմ՝ հաշվի առնելով վերջինիս հետաքրքրٳթյٳններն ٳ զգայٳնակٳթյٳնը տվյալ 

միջավայրի նկատմամբ:

     Սոցիալական պատմٳթյٳներ

 Սոցիալական պատմٳթյٳն քաղաքավարٳթյան կանոնների վերաբերյալ

 

 

 Աٳտիզմ և վարքային խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաներին, ինչպես նաև 

սոցիալականացման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաներին սոցիալական հմտٳթյٳն-

ներ սովորեցնելٳ համար լայնորեն օգտագործվٳմ են սոցիալական պատմٳթյٳնները։ 

Այս փոքրիկ պատմٳթյٳնները քայլ առ քայլ նկարագրٳմ են տարբեր իրավիճակներ և 

օգնٳմ երեխաներին՝ նախնական պատկերացٳմ կազմել համապատասխան միջա-

վայրٳմ ընդٳնված վարքերի և սոցիալական նորմերի մասին:

 

Վատ բառերից մարդիկ 

վիրավորվٳմ են 

և տխրٳմ։

Երբ ընկերներիս հետ ինչ-որ բան ենք կառٳցٳմ, 

 .մ է, կարող եմ ասելٳհանկարծ քանդվ ٳ

«Լավ, էլի՜...», «Տեսա՞ր», «Է՜...»։

Սրանք վատ բառեր չեն։

Երբ ընկերներիս հետ ինչ-որ բան ենք կառٳցٳմ, 

Ես միշտ լավ բառերով եմ խոսում 

ընկերներիս և մեծահասակների հետ։
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 Սոցիալական ٳսٳմնառٳթյան (Social Learning) տեսٳթյան համաձայն՝ մարդիկ 

սովորٳմ են՝ նայելով ٳրիշներին։ Ուսٳմնառٳթյան այս տեսٳթյան հիմքٳմ ընկած են 

մոդելավորٳմն նմանակٳմը։ٳ  Մոդելավորٳմը ցանկալի հմտٳթյան ցٳցադրٳմն է 

սովորողին, որը յٳրացնٳմ է այն՝ նմանակելٳ միջոցով։ Օրինակ՝ մանկավարժը 

տեսանյٳթի միջոցով ցٳյց է տալիս, թե ինչպես են երեխաները իրենց պահٳմ հյٳր 

     Մոդելավորٳմ 

 23 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

Երբ ինչ-որ բան իմ ٳզածով չի լինٳմ կամ 

ինձ զայրացնٳմ է, կարող եմ ասել. 

«Թո՜ւ...», «Վա՜յ», «Է՜...»

Սրանք ևս վատ բառեր չեն։

Երբ ինչ-որ բան իմ ٳզածով չի լինٳմ կամ 

Երբ ինչ-որ տեղից վատ հոտ է գալիս, կարելի է ասել. 

«Ինչ վատ հո՜տ է», «Ֆո՜ւ», «Օ՜յ»

Սրանք ևս վատ բառեր չեն։

Իմ ընկերները երբեմն ծիծաղٳմ են, երբ ինչ-որ մեկը 

վատ բառեր է ասٳմ, բայց ես միշտ պիտի հիշեմ, 

որ գեղեցիկ չէ վատ բառերով խոսելը:

Ես միշտ կարող եմ այլ կերպ ծիծաղեցնել 

իմ դասընկերներին, օրինակ՝ 

հٳմոր անելով, դեմքեր նմանակելով, 

զվարճալի նկարներ նկարելով:

Ես միշտ լավ եմ խոսٳմ ընկերներիս, 

:մٳցիչներիս հետ և դրանից ինձ լավ եմ զգٳսٳ

զվարճալի նկարներ նկարելով:

Ես միշտ քաղաքավարի եմ խոսٳմ ընկերներիս հետ, 

և նրանք սիրٳմ են ինձ հետ շփվել: Երբ ինչ-որ բան 

եմ ٳզٳմ, գեղեցիկ խնդրٳմ եմ, օրինակ, ասելով՝ 

«Կարելի՞ է…», «Ես կարո՞ղ եմ…», «Կթողնե՞ս»:

23Վերջٳմ միշտ ասٳմ եմ շնորհակալٳթյٳն : 

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

50



գնալիս, հասարակական տրանսպորտٳմ, խանٳթٳմ, պոլիկլինիկաներٳմ, դպրոցٳմ։  

 Հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են տալիս, որ տեսանյٳթերի միջոցով իրականացվող 

մոդելավորٳմը լավ արդյٳնքներ է ապահովٳմ աٳտիզմ կամ զարգացման այլ 

խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաներին սոցիալական հմտٳթյٳններ ٳսٳցանելٳ 
24գործընթացٳմ ։ 

 Մոդելավորման համար կարելի է օգտագործել նաև ٳսٳցողական մٳլտֆիլմեր, 

սոցիալական գովազդներ, մանկավարժի կողմից պատրաստված տեսանյٳթեր։

              Սոցիալական հմտٳթյٳնների ٳսٳցանմանն ٳղղված տեխնիկաներ

     Խմբային ձևացնող խաղ

 Նպատակը. Օգնել երեխաներին՝ վերահսկելٳ սեփական հٳյզերը և խٳսափելٳ 

վեճերից:

 Ընթացքը. Առաջարկեք երեխաներին խմբով ձևացնել, թե իբր իրենք գոյٳթյٳն 

չٳնեցող կենդանիների ընտանիք են։ Դերային խաղի միջոցով առաջարկեք, որ հերթով 

արձաններ դառնան և մնան նٳյն դիրքով, առանց փոխելٳ դեմքի արտահայտٳթյٳնը, 

իսկ մյٳսներին առաջարկեք փորձել տեղաշարժել արձան դարձած ընկերներին։

 Հետազոտٳթյٳնը պարզել է, որ այս խաղը երեխաներին օգնٳմ է ավելի լավ 

վերահսկել սեփական հٳյզերը:

 25     Ես այստեղ նոր եմ

 Նպատակը. Օգնել նոր երեխաներին՝ հարմարվելٳ մանկապարտեզին, քանի որ 

շատ երեխաների համար այն մեծ դժվարٳթյٳն կարող է իրենից ներկայացնել:

 Ընթացքը. Դաստիարակը մի խٳմբ սոցիալապես ակտիվ և շփվող երեխաների 

հետ աջակցող խٳմբ է ստեղծٳմ, որի նպատակն է օգնել նոր երեխային՝ հարմարվել նոր 

միջավայրին և արագ ձեռք բերելٳ ընկերներ: Աջակցող խմբի երեխաները կարող են նոր 

երեխային հաճախակի հրավիրել միասին խաղալٳ, ինչպես նաև, նրանք կարող են նٳյն 

սեղանի շٳրջ նստել հաց ٳտելٳ ժամին. դա կօգնի երեխային՝ հաղթահարելٳ նոր 

իրավիճակի հետ կապված դժվարٳթյٳնները և մտերմանալٳ խմբի երեխաների հետ։

 25 Sandra Stroud, Sharon Vaughn Candace S.Bos  Strategies for  Teaching Students with Learning and  

 Ընթացքը. Երեխաները կանգնٳմ են շրջանով, երեխաներից մեկը սկսٳմ է խաղը՝

 

  26     Գնդակի փոխանցٳմ

 Նպատակը. Զարգացնել հաղորդակցման հմտٳթյٳնները: 

 Այս խաղն առաջարկել է Ս. Վայթը։ 

    Employment to Youth With Intellectual Disability. https://doi.org/10.1177/2165143418810671

24  Jiyoon Park, MEd, Emily C. Bouck, PhD, Ana Duenas, MA, Using Video Modeling to Teach Social Skills for  

 Անհրաժեշտ պարագաներ. Գնդակ։

    Behavioral Problems,  page 119
26   https://www.parentingscience.com/social-skills-activities.html
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 Նպատակը. Օգնել երեխաներին՝ ճանաչելٳ ինչպես իրենց, այնպես էլ այլ մարդ-

կանց անձնական տարածքը, չխանգարելٳ ընկերներին ٳ նրանց չդրդելٳ, որ իրենցից 

խٳսափեն։      

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատելٳ վերաբերյալ

 Անհրաժեշտ պարագաներ. Աթոռներ, գٳնավոր կավիճ կամ մարկեր (մակնշիչ)։

 27     Ես իմ փոքրիկ տանն եմ

խոսելով կողքինի հետ, և փոխանցٳմ գնդակը, հաջորդը շարٳնակٳմ է երկխոսٳթյٳնը 

և փոխանցٳմ խմբի մեկ այլ անդամի: Այս խաղٳմ պարտադիր պայման է, որ 

խաղացողները հետևեն մեկմեկٳ և գնդակի փոխանցման ժամանակ նայեն միմյանց 

աչքերին: Հեղինակը խորհٳրդ է տալիս ٳսٳցիչներին մասնակցելٳ այս խաղին և 

ընդգրկելٳ այն երեխաներին, ովքեր ակտիվ չեն:

 Ծնողների հետ համագործակցٳթյٳնը սոցիալական հմտٳթյٳնների արդյٳնա-

վետ ٳսٳցանման գործընթացٳմ ամենակարևոր պայմաններից է: Անհրաժեշտ է ծնողին 

ներգրավել նպատակների սահմանման և ընտրված մոտեցٳմների կիրառման գործըն-

թացٳմ: Երեխան շատ ավելի հեշտ կյٳրացնի նոր հմտٳթյٳնները, եթե հասկանա, որ 

բոլորն իրենից նٳյն բանն են պահանջٳմ: Խրախٳսեք ծնողներին, որ հնարավորինս 

հաճախ երեխայի հետ այցելեն տարբեր սոցիալական վայրեր, կազմակերպեն երեխայի 

շփٳմը հասակակիցների հետ և ներգրավեն երեխային նրա իսկ նախասիրٳթյٳններին 

համապատասխան խմբակներٳմ:

 Ընթացքը. Մանկավարժը այնպես է կազմակերպٳմ սենյակը, որ երեխաները 

նստեն իրարից մոտ 1 մետր հեռավորٳթյան վրա, և յٳրաքանչյٳր երեխայի աթոռի 

շٳրջը շրջան է գծٳմ: Այնٳհետև նա պատմٳմ է երեխաներին մի երեխայի մասին, ով 

շատ էր ٳզٳմ իր անձնական փոքրիկ տնակն ٳնենալ, որ ոչ ոք չմտներ այնտեղ և 

չդիպչեր իր իրերին: Այդ տնակը միայն իր տնակն էր, և քանի որ նա արդեն ٳներ իր 

տնակը, հասկանٳմ էր, որ մյٳս երեխաներն էլ են ٳզٳմ ٳնենալ իրենց տնակները, և չի 

կարելի խանգարել նրանց: Վերջٳմ մանկավարժը բացատրٳմ է, որ գծված շրջանները 

իրենց փոքրիկ տնակներն են, և որ միշտ պետք է հիշել դրանց մասին: 

    Behavioral Problems, page 119

27  Sandra Stroud, Sharon Vaughn Candace S.Bos Strategies for Teaching Students with Learning and   
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 Արմենٳհի Ավագյան, լոգոպեդ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ, 

դոցենտ

 Այս բաժնٳմ անդրադարձ կկատարվի հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող 

երեխաների կրթٳթյան կազմակերպման առանձնահատկٳթյٳններին ٳ նախադպրո-

ցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳններٳմ այլընտրանքային հաղորդակցման 

տեխնիկաների, նկարների, սիմվոլների կիրառմանը։

ԲԱԺԻՆ 7. 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎؤՄԸ 

ՆԿԱՐՆԵՐԻ/ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

 

   Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանٳմ շատ են խոսքի ٳ 

հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցողները։

 Հաղորդակցٳմը նման է փٳչիկով խաղի։ Նախ մի խաղընկերը պետք է հարվածի 

փٳչիկին, ապա` երկրորդը։ Շնորհիվ երկٳսի համատեղ գործٳնեٳթյան` փٳչիկը 

գետնին չի ընկնٳմ (տե՛ս նկար 1)։

 ՆؤՀ հաճախող երեխաների շրջանٳմ կան այնպիսիք, որոնց հնչարտասանٳ-

թյٳնը, բառապաշարը չեն համապատասխանٳմ տարիքային նորմին, որոնք 

քերականորեն սխալ են խոսٳմ, չեն կարողանٳմ արտահայտել մտքերը և ٳնեն շփվելٳ, 

հաղորդակցվելٳ դժվարٳթյٳններ։ Քիչ չեն երեխաները, որոնց բառապաշարٳմ առկա 

են ոչ միայն հայերեն, այլև օտար լեզٳներով բառեր, արտահայտٳթյٳններ, որոնք, 

 Հաղորդակցٳմը տեղեկատվٳթյան փոխանակման ակտիվ գործընթաց 

է, որը ներառٳմ է ինչպես արտահայտվելը, այնպես էլ` խոսքը ընկալելը։ Այն 

կարող է իրականացվել ինչպես խոսքով, այնպես էլ` ոչ խոսքային միջոցներով` 

ժեստեր, մարմնի շարժٳմներ, նկարներ, սիմվոլներ, գրավոր խոսք, խոսող 

սարքեր, մատնախոսٳթյٳն (Beukelman, D. & Mirenda, P.,2013)։

Նկար 1. Հաղորդակցման համեմատٳթյٳնը փٳչիկով խաղի հետ
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 	 Երեխայի խոսքի ընկալման տարիքային նորմերը մանրամասն ներկայացված են 

«Ծննդից մինչև վեց տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներٳմ» 

(ՅؤՆԻՍԵՖ, 2019)։ Օրինակ` համաձայն չափորոշչի, 2-3 տարեկան երեխան պետք է 

կատարի պարզ հրահանգներ։ Պարզ կոչվٳմ է մեկ գործողٳթյան կատարٳմ 

պարٳնակող հրահանգը («Դٳռը բացի՛ր», «Խաղալիքը բե՛ր», «Կոշիկներդ հագի՛ր»)։ 

Հաճախ, մանկավարժները և ծնողները հրահանգները ٳղեկցٳմ են ժեստերով։ Օրինակ` 

«Դٳռը փակի՛ր» ասելիս ձեռքով ցٳյց են տալիս դٳռն ٳ փակելٳ շարժٳմ կատարٳմ։ 

Այս դեպքերٳմ հնարավոր չէ օբյեկտիվորեն գնահատել երեխայի` խոսքի ընկալٳմը, 

քանի որ հրահանգը կատարելիս նա կարող է կողմնորոշվել ցٳցադրված ժեստով ٳ 

իրենից պահանջվածը կռահել։ Խոսքի ընկալման դժվարٳթյٳն ٳնենալٳ դեպքٳմ 

երեխան չի կարող լիարժեքորեն ներգրավվել ٳսٳմնական գործընթացٳմ ٳ դրանից 

օգٳտ քաղել։

 	 Խոսքի ٳ հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաների կրթٳթյٳնը 

կազմակերպելիս պետք է նկատի ٳնենալ`

 արդյո՞ք երեխան օգտվٳմ է հաղորդակցման այլընտրանքային ձևերից. եթե այո, 

ապա որի՞ց (ժեստեր, նկարներ և այլն)։

 	 Եթե պարզվٳմ է, որ երեխայի խոսքի ընկալٳմը չի համապատասխանٳմ 

տարիքային նորմին, ապա աշխատանքի մեջ պետք է ներգրավվի լոգոպեդը։ 

Մանկավարժը կարող է երեխային օգնել հետևյալ եռաքայլ տեխնիկայի միջոցով.

սակայն, ոչ միշտ են ծառայٳմ հաղորդակցմանը, արտասանվٳմ են մեխանիկորեն ٳ 

երեխաների բառապաշար են մٳտք գործել օտարալեզٳ համակարգչային խաղերից ٳ 

մٳլտֆիլմերից։ Ավելորդ չէ նշել, որ էկրանների հետ երկարատև ٳ շարٳնակական 

շփման արդյٳնքٳմ դրսևորվٳմ են նաև խոսքի ընկալման, կենտրոնանալٳ, 

հաղորդակցման, սոցիալականացման դժվարٳթյٳններ, հٳզական, շարժողական 

խնդիրներ, խոսքի զարգացման հապաղٳմ, հոգեբանական, վարքային առանձնա-

հատկٳթյٳններ։ Ինչ խոսք` դժվար է կազմակերպել խոսքի ٳ հաղորդակցման 

դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաների նախադպրոցական կրթٳթյٳնը։

 որքանո՞վ է զարգացած երեխայի բանավոր խոսքը,

 1. Ժեստը զٳգակցել խոսքային հրահանգով։ Սա օգնٳմ է երեխային ժեստի 

միջոցով կռահել իրենից ակնկալվողը։

 2. Ժեստն անել խոսքային հրահանգից մի քանի վայրկյան հետո, եթե երեխան 

դժվարանٳմ է խոսքն ընկալել։ Սա օգնٳմ է երեխային ապավինել խոսքի ընկալմանը։ 

Ժեստն, այնٳամենայնիվ, արվٳմ է, եթե մանկավարժը երեխայի վարքից հասկանٳմ է, 

որ նա խոսքային հրահանգը չի ընկալել։ Ամեն դեպքٳմ, ٳշացած ժեստը նպաստٳմ է 

երեխայի` խոսքի ընկալման զարգացմանը և օգնٳմ պատկերացնել երեխայի` խոսքի 

ընկալման օբյեկտիվ վիճակը։

 որքանո՞վ է պահպանված երեխայի խոսքի ընկալٳմը,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 3. Հրահանգը ներկայացնել բացառապես խոսքով։ Սա արդեն արվٳմ է այն 

դեպքերٳմ, երբ երեխան դադարٳմ է ٳնենալ ոչ խոսքային հٳշման կարիք։

 	 Եթե սաների շրջանٳմ կան խոսքի ٳ հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող 

երեխաներ, ապա օգտակար է խմբասենյակٳմ ٳնենալ «հաղորդակցման տախտակ» 

(նմٳշը տե՛ս նկար 2-ٳմ)։ Այն փակցվٳմ է բոլորի համար տեսանելի վայրٳմ, 

պարٳնակٳմ է սենյակի տվյալ հատվածին համապատասխանող առարկաների ٳ այդ 

հատվածٳմ կատարվող գործողٳթյٳնների նկարները։ Խոսելٳն, պատմելٳն, հարցեր 

տալٳն զٳգահեռ մանկավարժը ցٳյց է տալիս համապատասխան նկարները` 

հեշտացնելով իր խոսքի ընկալٳմն ٳ մոդելավորելով այդ ձևով մտքերն արտահայտելٳ 

տարբերակը։ Հաղորդակցման դժվարٳթյٳն ٳնեցող երեխային ٳղղորդելով նկարները 

մատնացٳյց անելٳ միջոցով արտահայտվելٳն, մանկավարժը ապահովٳմ է երեխայի 

ներգրավվածٳթյٳնը պարապմٳնքներٳմ ٳ որևէ գործٳնեٳթյան մեջ, կանխարգելٳմ 

է անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմները։

 

 Ի՞նչ անել, եթե երեխան չի խոսٳմ և ٳնի հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ

Մի քայլից մյٳսին անցնٳմ ենք այն դեպքٳմ, երբ նախորդը լիովին յٳրացվٳմ է երեխայի 

կողմից։

 28 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

է անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմները։է անցանկալի վարքագծի դրսևորٳմները։

ձեռքերը լվանալխաղալտիկնիկխաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակ

երգել կարդալ
խորանարդիկներով 

խաղալ
քարտերով խաղալ

գրիչ մատիտ նկարել ներկել

28Նկար 2. Հաղորդակցման տախտակի նմٳշ
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  Նկարները լայնորեն ٳ արդյٳնավետորեն կիրառվٳմ են նաև օրվա անելիքները, 

«դասացٳցակը» երեխաներին ներկայացնելٳ նպատակով։ Ուսٳմնասիրٳթյٳնները 

ցٳյց են տալիս, որ ՆؤՀ-երٳմ «Օրվա անելիքները» փակցված են լինٳմ միջանցքٳմ և 

նախատեսված են ծնողի համար։ Երեխան, առավոտյան մանկապարտեզ գալով, տեղյակ 

չէ, թե ի՛նչ պարապմٳնքների է մասնակցելٳ, ինչո՛վ է զբաղվելٳ։ Բացի դրանից, երեխան 

նաև չٳնի պատկերացٳմ ժամանակի, դրա տևողٳթյան մասին, ինչը, անորոշٳթյٳն 

պատճառելով, նպաստٳմ է անցանկալի վարքագծի դրսևորմանը։ Երեխան կարող է 

անընդհատ հարցնել, թե ե՞րբ են գնալٳ բակ, ե՞րբ են նկարելٳ կամ ե՞րբ են իրեն տٳն 

տանելٳ։ Խմբասենյակٳմ, կպչٳն ժապավենի վրա օրվա ռեժիմի ներկայացٳմը 

երեխային պատկերացٳմ է տալիս տվյալ օրվա անելիքների մասին։ Այն աշխատٳմ է 

հետևյալ կերպ։ Առավոտյան, երեխաներին ողջٳնելով, մանկավարժը ներկայացնٳմ է 

օրվա անելիքները` մատնացٳյց անելով համապատասխան նկարները։ Երբ այս կամ այն 

գործողٳթյٳնը/պարապմٳնքը ավարտվٳմ է, համապատասխան նկարը հեռացվٳմ է 

ժապավենի վրայից։ Ժապավենի ներքևի հատվածٳմ կարելի է ٳնենալ գրպանիկ` 

ավարտված գործողٳթյٳնների նկարների համար։ Նկարը ժապավենից հեռացնելٳ և 

նոր գործողٳթյան նկարը փակցնելٳ հարցٳմ մանկավարժը կարող է դիմել երեխաների 

օգնٳթյանը` ամեն անգամ ընտրելով մի սանի։ Կարելի է ընտրել նրանց, ովքեր առավել 

շատ են դժվարանٳմ ռեժիմային մի պահից մյٳսին անցնելٳ հարցٳմ։

  Ստորև ներկայացված է օրակարգի հնարավոր նմٳշ։ Խորհٳրդ է տրվٳմ 

նկարները դասավորել մի շարքով, հորիզոնական կամ ٳղղաձիգ։

 Ներկայացված «հաղորդակցման տախտակի» նմٳշի օգնٳթյամբ երեխան կարող 

է արտահայտել նկարելٳ, ներկելٳ, տիկնիկով խաղալٳ և այլ ցանկٳթյٳնները։ Այս 

հնարն, իրականٳմ հետաքրքրٳմ է բոլոր երեխաներին ٳ նպաստٳմ նրանց` խոսքի 

ընկալման բարելավմանը։ Կարևոր է, որ այն օգտագործելիս չթիրախավորեք հաղոր-

դակցման դժվարٳթյٳն ٳնեցող երեխաներին ٳ դրանով չդրսևորեք անտեղի տարբե-

րակված մոտեցٳմ նրանց նկատմամբ։

 29 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

29Նկար 3. Օրվա անելիքները նկարներով ներկայացնելٳ նմٳշ

նկարել հաշվելխաղահրապարակ

քնել
ավազով 
խաղալ գնալ տٳն

ճաշել 3 4

876

1 2

5
խաղալ

քարտերով 
խաղալ
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 Ինչպե՞ս երեխային/երեխաներին սովորեցնել սպասել

 

 Հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաները հաճախ դժվարٳթյամբ 

են սպասٳմ։ Նրանք սպասելիս դրսևորٳմ են շարժողական անհանգստٳթյٳն, երբեմն` 

ագրեսիա և ինքնաագրեսիա։ Նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնٳմ 

սպասելٳ անհրաժեշտٳթյٳն կարող է առաջանալ ամենٳրեք և անընդհատ. խաղալիս, 

հանվելիս ٳ հագնվելիս, օգնٳթյան անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ, զٳգարան գնալիս, 

խաղահրապարակٳմ։ Հաճախ է կարիք լինٳմ, որ երեխան սպասի իր հերթին։

  Հերթին սպասելٳ ներքոնշյալ տեխնիկաները կարող են օգտակար լինել 

մանկավարժների համար.

 1. Այն վայրերٳմ, որտեղ երեխաները առավել հաճախ են հերթ կանգնելٳ 

անհրաժեշտٳթյٳն ٳնենٳմ (օրինակ` հանդերձապահարանի մոտ` բակ գնալٳց առաջ) 

հատակին կատարվٳմ են գծանշٳմներ (օրինակ` նկարվٳմ են շրջաններ, որոնք կարող 

են նաև համարակալված լինել)։ Երեխաները կանգնٳմ են յٳրաքանչյٳրը մի շրջանի մեջ 

 ն պես մեկական քայլ առաջ ենٳառաջինի` հանդերձապահարանին մոտենալ ,ٳ

ցատկٳմ` օրինակ` 6 համարի շրջանից տեղափոխվելով 5 համարի շրջանի մեջ, և 

այդպես շարٳնակ։

  Իր հերթին սպասելիս, ٳնենալով տեսողական ٳղենիշ ٳ տեղյակ լինելով, թե 

որքան սպասելٳ անհրաժեշտٳթյٳն կա, երեխան շատ ավելի հստակ է ընկալٳմ իր 

անելիքն ٳ հեշտ ենթարկվٳմ սպասելٳ անհրաժեշտٳթյանը։

 2. Այն իրավիճակներٳմ, երբ առկա է սպասելٳ անհրաժեշտٳթյٳն, կարելի է 

օգտագործել ժետոնային համակարգը։ Այն ստվարաթղթից ٳղղանկյٳնաձև քարտ է, 

որի մի անկյٳնٳմ կպչٳն ժապավենով փակցվٳմ է երեխայի համար ցանկալի 

գործողٳթյան նկարը, իսկ ստորին հատվածٳմ, նٳյն կերպ ամրացվٳմ են ժետոնները` 

խորհրդանշելով որոշակի ժամանակահատված (նմٳշը տե՛ս նկար 4-ٳմ)։ Օրինակ` 

երեխան ٳզٳմ է ճոճանակ նստել, բայց նախ պետք է ավարտի նկարչٳթյٳնը և դրա 

համար դեռևս 10 րոպե ٳնի։

  Տվյալ դեպքٳմ երեխային ներկայացվٳմ է ճոճանակ նստելٳ նկարը, իսկ 

յٳրաքանչյٳր ժետոնը խորհրդանշٳմ է 2 րոպե։ Երկٳ րոպեն անցնելٳն պես 

մանկավարժը փակցնٳմ է առաջին ժետոնը, երեխային ցٳյց է տալիս նկարը` ասելով. 

«Մնաց, որ այսքան նկարես, ٳ գնանք ճոճանակ նստելٳ»։ 

 Այսպես` յٳրաքանչյٳր երկٳ րոպեն մեկ մանկավարժը փակցնٳմ է հերթական 

ժետոնը։ Եթե երեխան ժամանակի մասին պատկերացٳմ չٳնի, կարելի է անգամ չնշել 

մնացած րոպեների քանակը և խոսքը ٳղեկցել` ժետոնների դեռևս դատարկ 

հատվածները ցٳցադրելով։ Այս դեպքٳմ երեխան հստակ տեսնٳմ է ժամանակի 

անցնելը և հասկանٳմ, որ ժետոնների ավելանալٳն զٳգընթաց մոտենٳմ է ցանկալի 

գործողٳթյամբ զբաղվելٳ պահը։
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 2. Հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաների հետ աշխատելիս 

ծնողներին հորդորեք նկարները կիրառել նաև տանը։

 3.  Ընտանիքին օգնեք պատրաստելٳ և կիրառելٳ սպասել սովորեցնող քարտը։

 Երբեմն կարելի է սպասող երեխային փոխանցել սպասելը խորհրդանշող սիմվոլը 

(տե՛ս նկար 5)։ Մանկավարժը երեխային է տալիս նկարն ٳ ասٳմ. «Սպասի՛ր»։ 

 Պայմանն այն է, որ երեխան պետք է սպասի այնքան ժամանակ, քանի դեռ սիմվոլն 

իր ձեռքٳմ է։ Սկզբնական շրջանٳմ տեխնիկան կիրառվٳմ է շատ կարճ ժամանակա-

հատվածով, որպեսզի երեխան պատկերացնի հրահանգի ٳ իր կողմից ակնկալվող 

գործողٳթյան կապը։

 Այսպիսով, նկարները և սիմվոլները` ٳղեկցվելով խոսքով, բարելավٳմ են խոսքի 

ընկալٳմն ٳ առավել իրատեսական են դարձնٳմ հրահանգների կատարٳմը։ Դրանք 

նպաստٳմ են խոսքի ٳ հաղորդակցման զարգացմանը և կանխٳմ են անցանկալի 

վարքագծի դրսևորٳմները։

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատանքի վերաբերյալ

 1. Երեխայի` խոսքի ընկալման վերաբերյալ ձեր հետևٳթյٳնները ներկայացրեք 

նրա ծնողներին, մեկնաբանեք ժեստերի հետզհետե նվազեցման տեխնիկան ٳ հորդորեք 

այն կիրառել տանը։

 

 4. Ծնողներին բացատրեք ժետոնային համակարգի մեխանիզմը։ Օգնեք պատկե-

րացնել, թե տանը կատարվող ո՞ր գործողٳթյٳնների ժամանակ այն կարող է օգտակար 

լինել։

Նկար 4. Ժետոնային համակարգի քարտի նմٳշ

սպասիր

Նկար 5. «Սպասիր» հրահանգի սիմվոլը
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ԲԱԺԻՆ 8. 

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՎԱԽԵՐ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, 

 

 Վախերի դասակարգٳմը և տեսակները

 Վախերը կարելի է դասակարգել՝ ելնելով տարբեր օրինաչափٳթյٳններից 

(Захаров А.И., 2010)։ Ըստ տարիքային առանձնահատկٳթյٳնների՝ վախերը բաժանվٳմ 

են մանկական և մեծահասակների վախերի։

 Տարբերٳմ ենք բնական (կենսաբանական), ներքին և սոցիալական վախեր։  

 Ներքին վախերը պայմանավորված են անձի ներքին վիճակներով։

 Կենսաբանական վախից սոցիալականի անցٳմը տեղի է ٳնենٳմ աստիճա-

նաբար։ Նորածին երեխան վախենٳմ է բարձր ձայնից, մթٳթյٳնից, մենակٳթյٳնից։ 

Երբ նա պատահաբար հայտնվٳմ է հիվանդանոցٳմ, սկսٳմ է վախենալ սպիտակ 

խալաթով բոլոր մարդկանցից, որոնք, իր պատկերացմամբ, ցավ են պատճառٳմ: Դպրոց 

հաճախելٳն պես ծագٳմ են վախի նոր օբյեկտներ՝ ٳսٳցիչ, չսովորած դասեր, ٳշացٳմ:

 Սոցիալական վախերը, կարող են բխել կենսաբանական վախերից, թեև դրանք

 Բնականի հիմքٳմ ընկած են այն վախերը, որոնք վտանգ են սպառնٳմ մարդٳ 

կյանքին։

 Սոցիալական են այն վախերը, որոնք պայմանավորված են անձի սոցիալական 

դերի փոփոխմամբ։

ԴՐՍԵՎՈՐؤՄՆԵՐՆ ؤ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐԸ

 Վախը մարդٳ կյանքին և բարօրٳթյանը սպառնացող վտանգին տրվող 

պատասխան հակազդٳմն է։ Այն հիմնված է ինքնապաշտպանական բնազդի վրա և 

 թյան որոշակի ֆիզիոլոգիականٳնեٳյն նյարդային գործٳմ է բարձրագٳղեկցվٳ

փոփոխٳթյٳններով։ Վախի զգացٳմը բնորոշ է նաև կենդանիներին։ Այն տարբերٳ-

թյամբ, որ կենդանին վախենٳմ է կոնկրետ վտանգից, իսկ մարդը, պայմանավորված իր 

հոգեկանի զարգացածٳթյամբ, իր երևակայելٳ առանձնահատկٳթյամբ, կարող է 

վախենալ իր իսկ հորինած՝ գոյٳթյٳն չٳնեցող վտանգից։

 Սٳյն բաժնٳմ ներկայացված են վախի սահմանٳմը, տեսակները, «վախ» և 

«տագնապ» հասկացٳթյٳնների ընդհանրٳթյٳններն ٳ տարբերٳթյٳնները, 

տարիքային վախերը՝ իրենց դրսևորٳմներով։ Հատٳկ անդրադարձ է արվٳմ՝ ինչպե՛ս 

տարբերել սովորական վախերը ոչ սովորական՝ նևրոտիկ բնٳյթի վախերից։ Բաժնٳմ 

առաջարկվٳմ են առօրյայٳմ վախի հաղթահարման մեթոդներ և հնարներ, որոնք 

կիրառելի են և՛ մասնագետների, և՛ ծնողների համար։

 

 Թագٳհի Մակարյան, հոգեբան
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 Տագնապը կանխազգացٳմ է, իսկ վախը՝ վտանգի զգացٳմ:

 Վախ և տագնապ

 Տագնապը վտանգի ազդանշանն է, իսկ վախը՝ պատասխան ռեակցիան:

միշտ էլ պայմանավորված են սոցիալական գործոնով: Սոցիալական վախերի բնٳյթն ٳ 

դրսևորٳմները մեծապես կախված են տվյալ ժամանակաշրջանից և հասարակական 

պայմաններից: Ինչպես վերևٳմ նշեցինք, երևٳյթի բնٳյթը, այդ թվٳմ՝  դրանց 

դրսևորٳմները, որոնք անհանգստացնٳմ և վախեցնٳմ են մարդկանց, օրինաչափորեն 

փոփոխվٳմ են տարիքի հետ։ Երեխաների անձնային զագացմանը զٳգընթաց, 

կենսաբանական վախերը մղվٳմ են երկրորդ պլան՝ իրենց տեղը զիջելով սոցիալական 

վախերին: Սոցիալական վախերի շարքին են պատկանٳմ վախը պատասխանատվٳ-

թյٳնից, վախը քննադատٳթյٳնից, վախը՝ պայմանավորված ամաչկոտٳթյամբ,  և այլն:

 Տագնապը գրգռող ազդեցٳթյٳն ٳնի հոգեկանի վրա, վախը՝ արգելակող:

 Տագնապի դրդապատճառներն առավել անորոշ, վերացական և ընդհանٳր բնٳյթ 

:նեն, իսկ վախը՝ առավել կոնկրետ է, որոշակիٳ

 Անձնային վախերը պայմանավորված են անձի բնավորٳթյամբ, տագնապայնٳ-

թյան մակարդակով։ Իրական և սٳր վախերը պայմանավորված են իրադրٳթյամբ, իսկ 

երևակայական և քրոնիկ վախերը` անձի առանձնահատկٳթյٳններով:

 

 Տագնապը, որպես վտանգ ակնկալող զգացողٳթյٳն ٳղղված է դեպի ապագան, 

վախի աղբյٳրը, որպես տեղի ٳնեցած տրավմատիկ (վնասաբեր) իրողٳթյան ապրման

 Վախը և տագնապը, որպես հոգեվիճակներ, ٳնեն իրենց ընդհանրٳթյٳններն ٳ 

տարբերٳթյٳնները։ Այս երկٳ հոգեվիճակների հիմքը անհանգստٳթյան զգացٳմն է: 

Ըստ էٳթյան, վախը, որպես երևٳյթ, նٳյնքան տարածված է, որքան տագնապը։ 

 

 Կան վախեր, որոնք ինքնին ակնհայտ են և պարզ են մեզ՝ իրենց առաջացման 

պատճառների հետ միասին. դրանք գիտակցված վախերն են: Օրինակ՝ մենք վախենٳմ 

ենք փողոցٳմ թափառող շներից, որոնք կարող են մեզ վնասել, այսինքն՝ մենք ճանաչٳմ 

և ընդٳնٳմ ենք այն օբյեկտը, որը կարող է մեր մեջ վախ առաջացնել: Բայց երբեմն լինٳմ 

է այնպես, որ մարդը վախենٳմ է ինչ- որ բանից, թեև չի կարողանٳմ պարզել, թե ո՛րն է իր 

անհանգտٳթյան պատճառը. վերջինիս շարքին են պատկանٳմ չգիտակցված վախերը:

փորձ, կապվٳմ է անցյալի հետ: 

Փորձենք տարբերակել վախ և տագնապ հասկացٳթյٳնները.

  Տարբերٳմ ենք վախի հետևյալ տեսակները. իրավիճակային, անձնային, 

իրական, երևակայական, սٳր, քրոնիկական, գիտակցված, չգիտակցված (Захаров 

А.И., 2010):

 Իրավիճակային վախերը ծագٳմ են անսպասելի իրավիճակներٳմ, օրինակ` շան 

հանկարծակի հայտնվելٳց, բնական աղետների ժամանակ, կոնֆլիկտային 

(բախٳմնային) իրավիճակներٳմ և այլն:

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

  ծնողների տարիքը,

  գերհոգատարٳթյٳնը երեխայի հանդեպ,

 Որո՞նք են վախի առաջացման պատճառները

 Տագնապը, որպես հոգեկան հակազդման տեսակ, պայմանավորված է 

սոցիալական գործոններով, իսկ վախը՝ կենսաբանական գործոններով։

 Չնայած իր անորոշٳթյանը՝ տագնապը առավել կոգնիտիվ (իմացական), 

ռացիոնալ երևٳյթ է, իսկ վախը՝ հٳզական, իռացիոնալ:

  կոնֆլիկտային (բախٳմնային) իրավիճակները,

  հղիٳթյան ընթացքٳմ տարաբնٳյթ խնդիրները,

 Մանկական վախերի առաջացման պատճառները բազմազան են: Թե որքանով է 

դրսևորվٳմ այս կամ այն վախը և արտահայտվٳ՞մ է այն արդյոք. պայմանավորված է ոչ 

միայն երեխայի հոգեկան զարգացման առանձնահատկٳթյٳններով, այլ նաև՝ այն միջա-

վայրով, որտեղ տեղի է ٳնենٳմ երեխայի անձի ձևավորٳմը:

  ծնողական մոտեցٳմների առանձնահատկٳթյٳնները,

 Վախերի առաջացման հնարավոր պատճառներ կարող ենք դիտարկել՝

  մոր գերակայٳթյٳնը ընտանիքٳմ,

  միակ երեխայի գործոնը,

շացած կամ սպասված երեխայի հանգամանքը։ٳ  

 Որո՞նք են տարիքային վախերը և դրանց դրսևորٳմները

 Թերևս վիճելի է այն հարցը, թե ո՛ր տարիքٳմ է առաջին անգամ դրսևորվٳմ վախը, 

և այդ հարցի շٳրջ տեսակետները բազմազան են:

  3 ամսականٳմ՝ վախ մենակٳթյٳնից, անծանոթներից,

  մեկ ٳ կես տարեկանից՝ վախ մոր բացակայٳթյան հանդեպ,

  մեկից երկٳ տարեկան՝ վախ մթٳթյٳնից, մենակٳթյٳնից և անծանոթներից,

  երկٳ տարեկանից՝ վախ կենդանիներից, սրսկٳմներից, պատժվելٳց,

 Հոգեբան Պ. Լեշլին գտնٳմ է, որ արդեն 3 ամսականից երեխայի մեջ դրսևորվٳմ է 

մենակٳթյան և անծանոթներից վախի զգացٳմը (Захаров А.И., 2010): Ըստ Զախարովի՝ 

վախի զգացٳմը ձևավորվٳմ է 6 ամսականից, քանի որ այն ենթադրٳմ է մի շարք 

ճանաչողական գործընթացների զարգացածٳթյան որոշակի մակարդակ, նաև փորձ` 

կանխատեսելٳ արդեն իսկ ծանոթ սպառնացող վտանգը:

 Ստորև ներկայացնٳմ ենք տարիքային վախերի դրսևորٳմներն՝ ըստ Ա. 

Զախարովի (Захаров А.И., 2010).

 երեք տարեկանից՝ վախ հեքիաթների հերոսներրից,

 Միանգամայն հասկանալի է, որ խոսքը գնٳմ է ենթադրٳթյٳնների մասին, քանի 

որ 3 ամսական երեխայի ներաշխարհը այնքան էլ ٳսٳմնասիրված չէ:

  6 ամսականٳմ՝ մենակٳթյան վախ, վախ կողմնակի մարդկանցից,

61



  երեքից հինգ տարեկանից՝ սոցիալական վախեր,

 հինգ տարեկանից՝ մահվան հետ կապված վախեր,

  յոթ տարեկանից՝ վախ պատասխանատվٳթյٳնից և սխալվելٳց։

 չորս տարեկանից՝ վախերի եռանկյٳնի՝ մենակٳթյٳն, փակ տարածٳթյٳն, 

մթٳթյٳն,

 Ե՞րբ են տարիքային վախերը մասնագիտական աջակցٳթյٳն պահանջٳմ

 Բոլոր այն իրավիճակներٳմ, երբ վախերն ٳղեկցվٳմ են տարբեր նևրոտիկ 

բնٳյթի դրսևորٳմներով՝ տիկեր (ջղակծկٳմ), կակազٳթյٳն, գիշերամիզٳթյٳն, կպչٳն 

սովորٳթյٳններ, նպատակահարմար է ٳղղորդել համապատասխան մասնագետների 

մոտ (մանկական նյարդաբան, մանակական հոգեբան) (Рикрофт Ч., 2008):

 Որքան էլ որ տարիքային վախերը դիտարկվٳմ են որպես երեխայի զարգացման 

օրինաչափ դրսևորٳմներ, այնٳամենայնիվ՝ անհրաժեշտ է տարբերակել դրանց 

բնական դրսևորٳմը սահմանային դրսևորٳմներից: Վերջիններիս դեպքٳմ գիտակցٳ-

թյան կողմից վախի կառավարٳմը թٳլանٳմ է` իր բացասական ազդեցٳթյٳնն 

-նների և ընդհանրաٳթյٳթյան, միջանձնային հարաբերٳնենալով երեխայի բնավորٳ

պես սոցիալական գործٳնեٳթյան ոլորտներٳմ նրա հարմարման գործընթացի վրա: 

Այսինքն՝ ոչ թե գիտակցٳթյٳնն է կառավարٳմ վախը, այլ վախը` գիտակցٳթյանը։ 

Ստորև ներկայացված են, թե ո՛ր դեպքերٳմ են տարիքային վախերը դիտարկվٳմ 

սովորական վախեր, ո՛ր դեպքերٳմ՝ արտահայտված կամ սٳր վախեր, որոնք 

հոգեբանական աջակցٳթյٳն են պահանջٳմ։

 Նևրոտիկ և տարիքային վախերի տարբերٳթյٳններն են՝

 Տարիքային վախերը, ի տարբերٳթյٳն նևրոտիկ վախերի, դրսևորվٳմ են 

կոնկրետ արտաքին վտանգի դեպքٳմ՝ հանդիսանալով ինքնապաշտպանական 

հակազդեցٳթյٳն։

 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերի դեպքٳմ դրսևորվٳմ է վախերի քանակական աճ՝ ի 

տարբերٳթյٳն տարիքային վախերի։

 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերի դեպքٳմ վախերը հٳզականորեն հագեցած են՝ ի 

տարբերٳթյٳն տարիքային վախերի։

 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերը կարող են դրսևորվել այն տարիքٳմ, որին դեռևս կամ 

արդեն բնորոշ չեն համապատասխան տարիքային վախերը։

 

 Նևրոտիկ կարող են համարվել այն վախերը, որոնք կա՛մ չեն արդա-

րացվٳմ կոնկրետ վտանգով, կա՛մ չեն համապատասխանٳմ վերջինիս 

ապրմանը՝ ըստ նշանակալիٳթյան աստիճանի, թեև իրենց ծագման հիմքٳմ 

միշտ ٳնեն որոշակի հոգեբանական ֆոն ։

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերը նորմաից ավելի են և արտացոլٳմ են ծնողների 

վախերը։

 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերը հիմնականٳմ կապված են ընտանիքٳմ կոնֆլիկ-

տային հարաբերٳթյٳնների և շփման մեջ ձախողٳմներ ٳնենալٳ հետ (սնٳցող օջախ է 

համարվٳմ հٳզական խոցելիٳթյٳնը, անհանգստանալٳ հակվածٳթյٳնը, անվստա-

հٳթյٳնը սեփական անձի հանդեպ և այլն)։

 

 Ինչպե՞ս հաղթահարել տարիքային վախերը

 Տարիքային վախերի դեպքٳմ վախերն ինքնաբերաբար մարٳմ են։

 

 Տարիքային վախերը հեշտ հաղթահարելի են, եթե դրանք փորձٳմ ենք հաղթա-

հարել համապատասխան տարիքٳմ` պարզելով վախ առաջացնող պատճառը։ Օրինակ՝ 

գայլից երևակայական վախի դեմ պայքարելٳ համար, պետք է վերլٳծել վախի 

առաջացման հնարավոր պատճառները, դրսևորٳմները. ինչի՛ց առաջ և հետո է

դրսևորվել վախը, ո՛ր իրավիճակներٳմ է այն արտահայտվٳմ, ինչպե՛ս է այն 

արտահայտվٳմ և այլն։  

 Վախի հաղթահարման կանխարգելող և շտկողական միջոցները բազմազան են։ 

Կան հաղթահարման բազմաթիվ հնարներ, որոնք առօրյայٳմ կիրառելի են և՛ ծնողների, 

և՛ երեխայի հետ աշխատող այլ մասնագետների կողմից ٳ լրացٳցիչ մասնագիտական 

աջակցٳթյٳն չեն պահանջٳմ։

 ՆؤՀ-ٳմ առավել կիրառելի կարող են լինել վախի կանխարգելման և 

հաղթահարման հետևյալ տեխնիկաները.

 1.  նկարչٳթյٳնը, ծեփٳմը, ապլիկացիան,

 Նևրոտիկ բնٳյթի վախերը կարող են շարٳնակվել այն տարիքٳմ, երբ նրանք 

հաղթահարված պետք է լինեին։

 2. պատմٳթյٳններ հորինելը, հեքիաթներ շարٳնակելը, հեքիաթներ բեմակա-

նացնելը կամ խաղարկելը,

 3. խաղը (համապատասխան ٳղղորդման դեպքٳմ)։

 Նկարելով կամ պատկերներ ստեղծելով, այնٳհետև դրանք աստիճանաբար 

փոփոխٳթյան ենթարկելով` երեխան աշխատٳմ է իր վախի հետ: Երեխայի չհաղթա-

հարված վախի մասին հաճախ խոսٳմ է այն հանգամանքը, որ նա հրաժարվٳմ է իր 

վախը նկարելٳց, իսկ եթե նկարٳմ է՝ նշանակٳմ է, որ երեխան իր վախը հաղթահարելٳ 

ռեսٳրսներ ٳնի։ Տարածված ձևերից է վախեցնող պատկերին հակակշիռ հերոս նկարելը 

կամ ստեղծելը: Օրինակ՝ «վախկոտ Աննան» պատմٳմ է՝ ինչի՛ց է վախենٳմ և ինչպե՛ս է 

վախենٳմ, իսկ «քաջ Աննան» օգնٳմ է նրան հաղթել իր վախին։ Երկٳ «Աննաներ»-ի 

դերից հանդես գալով՝ երեխան կարողանٳմ է գիտակցել, թե ի՛նչ ռեսٳրս է իրեն պետք 

սեփական վախը հաղթահարելٳ համար, և որո՛նք կարող են լինել վախի հաղթահարման 

 ղիները։ٳ
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 Հեքիաթի միջոցով երեխան սովորٳմ է ճանաչել կյանքն իր տարբեր 

իրավիճակներով։ Նա, հանդես գալով գլխավոր դերٳմ, հաղթٳմ է չար ٳժերին, 

պարտٳթյան մատնٳմ նրանց և միևնٳյն ժամանակ լٳծٳմ է սեփական վախի հետ 

կապված իր խնդիրները:

 Աշխատանքի ընթացքٳմ արդյٳնավետ է հետևյալ հարցերի կիրառٳմը.

 Պատմٳթյٳններ շարադրելը ևս դիտարկٳմ ենք վախի հաղթահարման միջոց։ 

Պատմٳթյٳնների ներքո երեխան արտահայտٳմ է իր չհաղթահարված վախերը՝ 

պատմելով հենց այդ վախերի մասին. վերջինս կարող է օգնել մանկավարժին կամ 

ծնողին՝ ճանաչել դրանք և համապատասխան իրավիճակներٳմ նպաստել հաղթահար-

մանը։ Տվյալ դեպքٳմ մանկավարժի (նաև ծնողի) խնդիրն է երեխային մոտեցնել 

իրականٳթյանը, որպեսզի նա գիտակցի իր վախի՝ իմաստ չٳնենալը կամ վերացական 

լինելը: Նման մոտեցٳմը հնարավորٳթյٳն է տալիս երեխային առանձնանալٳ 

սեփական խնդրից, կողքից՝ ٳրիշի աչքերով դիտարկելٳ այն, հետևաբար՝ ٳնենալٳ 

ազդեցٳթյٳն խնդրի վրա։ Նախապես երեխային ասվٳմ է, որ պատմٳթյٳնը 

խաղարկվելٳ է պատմٳթյٳնն արտահայտող նկարներով, դիմակներով, քանդակներով: 

Առաջադրանքը երեխայից պահանջٳմ է վերանայել իր վախը, այն կապել որևէ սյٳժեի 

հետ, ստեղծել դրա խաղարկման համար որոշակի պայմաններ, կատարել դերերի 

բաշխٳմ։ Երեխայի վախի հաղթահարման ողջ գործընթացի արդյٳնավետٳթյٳնը 

մեծապես կախված է ծնողի կամ մանկավարժի կառٳցողական ٳղղորդٳմներից։  

  Ի՞նչը կարող ես փոխել, որ այն ծիծաղելի դառնա։

  Ի՞նչ պետք է ٳնենա հերոսը, որ հաղթի։

  Ի՞նչն է վախեցնող այս նկարի մեջ։

 Նկարելը, երևակայելը, պատմٳթյٳններ շարٳնակելը պարٳնակٳմ են 

խաղային տարրեր, ինչը ոգևորٳմ է երեխային՝ նպաստելով ապահով և բնական 

միջավայրٳմ անկաշկանդ, ինքնաբٳխ արտահայտվելٳն։

 Ինչ վերաբերٳմ է խաղին, երեխայի ինքնաբٳխ խաղը դիտելը բավականաչափ 

տեղեկատվական կարող է լինել թե՛ ծնողի, թե՛ մասնագետի համար։ Երեխայի վախի 

մասին կարող է հٳշել նٳյնիսկ այն հանգամանքը, թե ի՛նչ խաղալիք է ընտրٳմ նա։ 

Երեխան հաճախ խٳսափٳմ է այն խաղալիքներից, որոնք իրեն վախ են ներշնչٳմ: 

Օրինակ` նա կարող է խաղի ընթացքٳմ համառորեն չնկատել գայլը, այլ՝ փոխարենը 

ընտրել մկնիկը, կապիկը: Աստիճանաբար ներգրավվելով խաղի մեջ` երեխան սկսٳմ է 

իրեն ազատ և անկաշկանդ դրսևորել, և ակամայից կարող է օգտագործել այն 

տիկնիկներն ٳ խաղալիքները, որոնք արտացոլٳմ են իր վախը: Հենց այստեղ էլ 

մեծահասակի համապատասխան միջամտٳթյան ժամանակն է: Էական չէ, թե 

մեծահասակը խաղٳմ ի՛նչ դեր կխաղարկի. գլխավորը նրա վերաբերմٳնքն ٳ 

մասնակցٳթյٳնն է խաղի սցենարին, որը պետք է դիտել երեխայի տեսանկյٳնից: 

Մեծահասակը, լինի ծնող, թե մանկավարժ, ելնելով դերից` խաղի ընթացքٳմ կարող է 

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

64
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 Մեզանٳմ տարածված են բազմաթիվ խաղեր, որոնց թերապևտիկ /շտկող/ 

ազդեցٳթյան մասին հաճախ տեղեկացված չլինելով՝ այնքան էլ չենք կարևորٳմ։ 

Այնٳհանդերձ, դրանք մեծապես նպաստٳմ են մի շարք վախերի հաղթահարմանը։ 

Այդպիսիք են երեխաների կողմից սիրված որոշ շարժախաղերը, որոնք համապատաս-

խան ٳղղորդմամբ, բազմաթիվ վախերի կանխարգելման և հաղթահարման միջոց 

կարող են ծառայել։ Այս խաղերի շարքին են դասվٳմ «Պահմտոցի», «Աչքակապٳկ», 

«Թեժ աթոռ», «Արագ պատասխան», «Հակամարտٳթյٳն» և այլ խաղեր, որոնք 

բազմաֆٳնկցիոնալ (գործառական) են և լայն կիրառٳթյٳն ٳնեն (տե՛ս հավելված 2)։ 

Վախերի հաղթահարման հնարավոր տարբերակներ են բոլորիս քաջածանոթ այնպիսի 

խաղեր, ինչպիսիք են թենիսը, վոլեյբոլը, բադմինտոնը, թռչող ափսեն կամ ٳղղակի 

գնդակի նետٳմը, որոնք նպատակահարմար է ٳղեկցել մրցակցٳթյանը խթանող 

արտահայտٳթյٳններով (Захаров А.И., 1995)։

 Նպատակահարմար չէ երեխային պատմել խաղի նպատակի մասին, թելադրել 

նրան ի՛նչ անել և ի՛նչ ասել:

 Այսպիսով՝ վախը, որպես հոգեբանական երևٳյթ, ٳնի իր առաջացման, ձևավոր-

ման ٳ զարգացման տարիքային դինամիկան, և յٳրաքանչյٳր փٳլٳմ նրա առաջացման 

պատճառները, դրսևորٳմները կամ արտահայտման ձևերը, բացահայտման ٳ 

հաղթահարման ٳղիները խիստ տարբեր են:

 Ցանկալի է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ երեխան ապահով կզգա։

 Վախի հաղթահարման շրջանակներٳմ երեխայի հետ աշխատող մանկավարժ-

ներին ներկայացվٳմ են հետևյալ պահանջները.

խաղարկել երեխայի որևէ վախ, որը երեխային կդրդի արտահայտելٳ դրա հետ կապված 

հٳյզեր և ապահով, խաղային միջավայրٳմ գտնելٳ դրա հաղթահարման երևակայա-

կան ելքեր, որոնք, անշٳշտ, կտեղափոխի դեպի իրական աշխարհ և իրավիճակներ։ 

Շատ կարևոր է խրախٳսել երեխային իր հաղթանակների համար։ Խրախٳսանքն 

ամրապնդٳմ է հաղթանակի զգացٳմը և ցանկալի վարքը՝ ներշնչելով ինքնավստա-

հٳթյٳն և հավատ սեփական ٳժերի հանդեպ։ Օրինակ՝ «քաջ Աննան» այսօր վաստակեց 

ժպտացող արև, քանի որ չվախեցավ մٳթ սենյակից։

 Խաղը պետք է կիրառվի այն ժամանակ, երբ երեխան ցանկٳթյٳն կٳնենա 

բախվելٳ իր վախին և հաղթահարելٳ այն, այսինքն՝ պատրաստ լինի դրան:

 Մեծահասակը չպետք է միջամտի խաղի ընթացքին կամ ընդհատի այն՝ երեխային 

ավելորդ հարցեր ٳղղելով և «բավական է» արտահայտٳթյամբ։

 Տարիքային վախերը, դրսևորվելով համապատասխան տարիքային 

փٳլٳմ և հանդես գալով որպես երեխայի զարգացման բնականոն ընթացք, 

կրٳմ են ժամանակավոր բնٳյթ և համապատասխան մոտեցٳմների 

արդյٳնքٳմ, տարիքի հետ հաղթահարվٳմ, անհետանٳմ են:
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 Խաղի նպատակը. Խաղը նպաստٳմ է մթٳթյան, փակ տարծٳթյան հանդեպ 

վախի հաղթահարմանը։ Ձևավորٳմ է հետևողականٳթյٳն, շٳտ կողմնորոշվելٳ 

կարողٳթյٳն, խնդրահարٳյց իրավիճակներٳմ լٳծٳմներ գտնելٳ, արագ 

կողմնորոշվելٳ հմտٳթյٳն։

 Խաղի նպատակը. Խաղը օգնٳմ է խաղացողներին հաղթահարելٳ մթٳթյան, 

մենակٳթյան, փակ տարածٳթյան հանդեպ վախերը, անվճռականٳթյٳնը:

 Խաղը տևٳմ է 20-30 ր., և սովորաբար մասնակիցներից յٳրաքանչյٳրը հասցնٳմ 

է հանդես գալ «բռնողի» դերٳմ:

 Հաղթٳմ է նա, ով բոլորից հեշտ է գտնٳմ խաղընկերներին: 

 

      «ԱՉՔԱԿԱՊؤԿ»

     «ՊԱՀՄՏՈՑԻ»

 

 

 Անհրաժեշտ պարագաներ. աթոռներ՝ անկանոն դասավորվածٳթյամբ, կտոր՝ 

աչքերը փակելٳ համար։ Ցանկալի է սենյակٳմ ստեղծել անսովոր միջավայր (կարելի է 

խաղալ մթٳթյան մեջ)։

 Եթե որոնٳմները երկարաձգվٳմ են, ապա արդեն գտնվածները և խաղից դٳրս 

գտնվողները կարող են հաշվել մինչև 10-ը, որպեսզի ոգևորեն «բռնեղին»` ավելի ակտիվ և 

ճկٳն հանդես գալٳ: Տասը հաշվին նա հանٳմ է աչքակապը և մատնանշٳմ է 

չգտնվածներին:

 Խաղեր՝ ٳղղված վախերի հաղթահարմանը

 Ընթացքը. Խաղի սկզբٳմ գլխավոր մասնակցի աչքերը պինդ փակվٳմ են, և նա 

երեք անգամ պտտվٳմ է իր շٳրջը, ինչը դժվարացնٳմ է շրջապատող տարածٳթյٳնٳմ

կողմնորոշվելը։ Նա, աչքերը բացելٳն պես փորձٳմ է գտնել ٳ բռնել մյٳս խաղ- 

ընկերներին։ Եթե գլխավոր մասնակիցը գնٳմ է ոչ ճիշտ ٳղղٳթյամբ, մասնակիցները 

հատٳկ հնարներով նրան հٳշٳմ են ճիշտ ٳղղٳթյٳնը: Գլխավոր մասնակիցը` 

«բռնողը», ստեղծٳմ է այնպիսի տպավորٳթյٳն, որ, ի՛նչ էլ պատահի, բոլորին կգտնի, և 

նրանք ոչ մի տեղ չեն փախչի իր ձեռքից: Նա հանդես է գալիս «չար կերպարի» դերٳմ: 

Խաղի բոլոր մասնակիցներից պահանջվٳմ է լռٳթյٳն պահպանել, նٳյնիսկ՝ այն 

դեպքٳմ, երբ բռնողն արդեն մոտենٳմ է իրենց: Այլապես նրանք հեշտٳթյամբ 

կմատնվեն և խաղից դٳրս կգան: Եթե խաղը ձգձգվٳմ է, և խաղացողները դժվա-

րٳթյամբ են գտնվٳմ, նրանք կարող են դիմել այլ միջոցների, օրինակ` բռնողի ականջին 

ձայներ հանել և վերադառնալ իրենց տեղերը: Խաղացողին բռնելٳն պես, պետք է 

անվանել նրան:

 Այս խաղերը վախերի հաղթահարման նպատակով կիրառելٳ գաղափարը ներ-

կայացրել է Ա. Զախարովը (Захаров А.И., 1995)։ Ներկայացվող տարբերակները մեր 

կողմից վերամշակվել և հարմարեցվել են։

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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 Խաղի նպատակը. Խաղի նպատակը անսպասելի ազդեցٳթյٳնների հետ 

կապված վախի հաղթահարٳմն է:

 Անհրաժեշտ պարագաներ. լٳսամփոփ։ 

 Խաղի ընթացքը. Խաղը պետք է խաղալ առնվազն 3 հոգով։ Անհրաժեշտ է երեխա-

ներին ներգրավել խաղի մեջ՝ հետաքրքրٳթյٳն ٳ դժվարٳթյٳններ հաղթահարելٳ 

ցանկٳթյٳն առաջացնելով։

 Խաղընկերներից մեկը դառնٳմ է փնտրող, մյٳսները` թաքնվողներ։ Նախապես 

պայմանավորվٳմ են, թե որտեղ չի կարելի թաքնվել։ Լٳյսն անջատվٳմ է, միացված է 

լինٳմ միայն լٳսամփոփը: Նա, ով փնտրٳմ է թաքնվածներին, պետք է գործողٳթյٳնն 

 յսըٳթյամբ: Փնտրողը չի կարող լٳկբռնեմ» արտահայտ ٳ ղեկցի «հիմա կգտնեմٳ

միացնել։ Նա պետք է փնտրի շոշափելով։ Թաքնվածները որոշ ժամանակ մնٳմ է 

միայնակ,  հٳզականորեն լարված, սպասٳմային իրավիճակٳմ։ Նրանք ցٳցաբերٳմ են 

համբերٳթյٳն և ինքնատիրապետٳմ, ձգտٳմ են ոչնչով չմատնվել` չխոսել, չշարժվել։ 

Փնտրողը սենյակٳմ շրջٳմ է, ասելով` «այստեղ էլ ոչ ոք չկա», «որտե՞ղ են բոլորը 

անհետացել»: Կարևոր է, որ թաքնվածները լٳռ մնան։ Նա ով անհամբերٳթյٳն 

ցٳցաբերելով բացականչٳմ է` «Ես այստեղ եմ», լքٳմ է խաղը: 

 Խաղը ավարտվٳմ է, երբ փնտրողը գտնٳմ է բոլորին։ Խաղը վերսկսելٳ դեպքٳմ, 

պետք է թաքնվել նոր տեղٳմ:      

     «ԹԵԺ ԱԹՈՌ» 

 Խաղացողների խնդիրն է աթոռների միջով անցնել, դիպչել պատին և վերա-

դառնալ: Նա, ով առաջինն է դա անٳմ, համարվٳմ է հաղթող: 

 

      «ԱՐԱԳ ՊԱՏԱՍԽԱՆ» 

 Խաղի նպատակը. Խաղի նպատակն է հաղթահարել անսպասելի ծագող 

իրավիճակներٳմ առաջացած վախը, անհանգստٳթյٳնը։ Նպաստٳմ է արագ կենտրո-

նանալٳ, կողմնորոշվելٳ կարողٳթյան, ինքնաբٳխ (սպոնտան) մտածողٳթյան և 

 Անհրաժեշտ պարագաներ. 2 աթոռ, թմբٳկ կամ սٳլիչ։

 Խաղի ընթացքը. Խաղը նպատակահարմար է խաղալ՝ սկսած 2 տարեկանից: 

Խաղին մասնակցٳմ են 3-ից ավելի մասնակիցներ, բաժանվٳմ են 3 հոգանոց խմբերի: 

Սենյակի կենտրոնٳմ դրվٳմ են երկٳ աթոռներ, որոնց միջև պահպանվٳմ է 

դժվարանցանելի հատված՝ 1 հոգٳ համար նախատեսված: Մեկնարկի հրահանգը 

հնչելٳն պես սկսվٳմ է խաղը: Ազդանշանը կարող է լինել թմբٳկի հարվածի, խաղալիք-

ատրճանակի պարպման, սٳլոցի տեսքով: Խաղացողները, ինչպես մարզական 

մրցٳթյٳնների ժամանակ, պետք է լինեն մեկնարկային վիճակٳմ, իսկ ժամանակից շٳտ 

յٳրաքանչյٳր շարժٳմ համարվٳմ է խախտٳմ. սկզբٳմ նախազգٳշացٳմ է արվٳմ, 

իսկ երկրորդ անգամ կրկնվելٳ դեպքٳմ խաղացողը որոշ ժամանակով դٳրս է գալիս 

խաղից: 
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ստեղծագործական երևակայٳթյան զարգացմանը:

 Խաղի ընթացքը. Խաղային տարածքը նախապես բաժանվٳմ է երկٳ մասի, որի 

մի կողմٳմ կանգնٳմ է վարողը, իսկ մյٳս կողմٳմ՝ մասնակիցները: Վարողը 

մասնակիցներից յٳրաքանչյٳրին հերթով առաջարկٳմ է հարցեր, որոնք իրենց տարիքի 

համեմատ փոքր-ինչ բարդ են: Մասնակիցները պետք է հարցին պատասխանեն 

խաղավարի` մինչև երեքը հաշվելٳն պես։ Ժամանակի սահմանափակٳմը ստեղծٳմ է 

սթրեսային իրավիճակ, քանի որ երեք հաշվից հետո պատասխաններ չեն ընդٳնվٳմ: 

Հարցերը կրٳմ են տարիքին համապատասխան և հٳմորային բնٳյթ (օրինակ` վեց 

տարեկանին տրվող հարցերից է. «Որտե՞ղ են ապրٳմ ամենակարճահասակ մարդիկ»): 

Ճիշտ պատասխանի դեպքٳմ խաղի մասնակիցը մեկ քայլ առաջ է գալիս: Խաղավարը 

պետք է աննկատ ձևով խաղին այնպիսի ընթացք տա, որ մյٳս մասնակիցները շատ հետ 

չմնան: Վերջինս բարձրացնٳմ է խաղի հանդեպ հետաքրքրٳթյٳնը, քանի որ ոչ ոք 

նախապես չի կարող իմանալ՝ ինքը կհաղթի, թե՞ ոչ: 

 Խաղٳմ պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ յٳրաքանչյٳր մասնակից որևէ 

փٳլٳմ հանդես գա հաղթողի դերٳմ: Արդյٳնքٳմ երեխան սկսٳմ է հավատալ 

սեփական ٳժերին և դիմակայել իրական և երևակայական վտանգներին:     

 

     «ԿՌԻՎ-ԿՌԻՎ»

 Խաղի նպատակը. Խաղը օգնٳմ է հաղթահարել ցավի, անսպասելի իրադարձٳ-

թյٳնների հանդեպ վախերը։ Համատեղ խաղի շնորհիվ կարգավորٳմ է ծնող-երեխա 

հարաբերٳթյٳնները, նպաստٳմ է հարաբերٳթյٳններٳմ լարվածٳթյան հաղթահար-

մանը, առողջ փոխհարաբերٳթյٳնների ձևավորմանը։

 Անհրաժեշտ պարագաներ. փոքրիկ, թեթև գնդակներ, փٳչիկներ, աթոռներ։

 Խաղի ընթացքը. Խաղացողները բաժանվٳմ են երկٳ հակառակորդ խմբերի` 

ծնողներ և երեխաներ: Հակառակորդ խմբերը միմյանց  «հայտարարٳմ են պատերազմ»։ 

Կողմերը որոշակի հեռավորٳթյան վրա դրված աթոռների ետևից իրար վրա են նետٳմ ոչ 

ծանր, անվտանգ առարկաներ (փոքրիկ, թեթև գնդակներ, փٳչիկներ): Ստեղծվٳմ է 

այնպիսի իրավիճակ, որը խթանٳմ է մրցակցٳթյանը։ Նա, ով նետٳմ է իր ձեռքի տակ 

եղած բոլոր առարկաները, «կռվի դաշտից» դٳրս է գալիս: Խաղն ընթանٳմ է գրոհով և 

հակամարտٳթյամբ, ավարտվٳմ է համաձայնٳթյամբ, զինադադարով և միմյանց ձեռք 

սեղմելով: 

 Խաղի նպատակը. Խաղի նպատակը մանկապարտեզٳմ, նաև կրտսեր դպրոցٳմ 

հանդիպող տարածված վախերի (արագ պատասխանել, չսխալվել և այլն) հաղթահա-

րٳմն է։ Խաղը նպաստٳմ է նաև ծնող-երեխա հարաբերٳթյٳնների կարգավորմանը։

 Անհրաժեշտ պարագաներ. գնդակներ։

 Խաղի ընթացքը. Խաղի ժամանակ մեծահասակներն ٳ երեխաները գնդակները 

     «ՇՐՋԱՆՈՎ ԳՆԴԱԿ»  

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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  Փٳլի նպատակը. Խաղը օգնٳմ է հաղթահարել վախը փակ տարածٳթյٳնից: 

 II փٳլ

նետٳմ են միմյանց վրա: Յٳրաքանչյٳր երեխա կանգնٳմ է ծնողի դեմ-դիմաց: Նախքան 

գնդակ նետելը` պետք է որսալ մասնակցի հայացքը և, որևէ բառ ասելով, փոխանցել 

գնդակը (Օրինակ` «վերցրٳ՛», բռնի՛ր»)։ Նա ո՛վ մոլորվٳմ է, չի կարողանٳմ արագ գտնել 

բառը, ամեն դեպքٳմ ստանٳմ է գնդակը, քանի որ հայացքների փոխանակٳմը 

շարٳնակվٳմ է: Գնդակի որսٳմը և դրա արագ փոխանցٳմը նպաստٳմ են խաղի 

ակտիվٳթյան բարձրացմանը: Խաղը բարդացնելٳ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ, 

նախապես ձեռք է բերվٳմ գնդակը նետելٳց առաջ որոշակի բառեր ասելٳ պայմանա-

վորվածٳթյٳն։ Այսինքն, երեխան գնդակը նետելիս պետք է ասի կա՛մ ծաղիկների, կա՛մ 

կենդանիների, կա՛մ հեքիաթի հերոսների անٳններ:

 Փٳլի ընթացքը. Մեծերը և երեխաները ձեռք ձեռքի բռնած շրջան են կազմٳմ: 

Նրանցից մեկը մնٳմ է դրսٳմ։ Շրջան կազմած մասնակիցները փակٳմ են իրենց աչքերը 

և հայտարարٳմ. «Ոչ ոք չի կարող մٳտք գործել մեր կայսրٳթյٳն՝ առանց մեր 

գիտٳթյան: Նٳյնիսկ ամենախելացի ٳ ճարպիկ աղջիկներն ٳ տղաները»: Շրջանից 

դٳրս գտնվող մասնակիցը քայլٳմ է շրջանի կողքերով և փորձٳմ ներս մտնել: Բայց 

պաշտպաններն անմիջապես հակազդٳմ են յٳրաքանչյٳր կասկածելի աղմٳկի, և 

շրջան սողոսկելը բավական բարդանٳմ է: Եթե երեխային հաջողվٳմ է ներս մտնել 

շրջան, ապա ընկերները բացٳմ են աչքերը, ծափահարٳմ և շնորհավորٳմ են նրան:

 Փٳլի ընթացքը. Մեծերը և երեխաները ձեռք ձեռքի բռնած շրջան են կազմٳմ: 

Նրանցից մեկը մնٳմ է ներսٳմ։ Բոլորը նորից փակٳմ են իրենց աչքերը և կրկնٳմ 

կախարդական խոսքերը. «Ոչ ոք չի կարող դٳրս գալ մեր կայսրٳթյٳն՝ առանց մեր 

գիտٳթյան: Նٳյնիսկ ամենախելացի ٳ ճարպիկ աղջիկներն ٳ տղաները»: Ներսٳմ 

գտնվողի խնդիրն է դٳրս գալ շրջանից։ Եթե դա հաջողվٳմ է, ընկերները նրան 

շնորհավորٳմ են ٳ ծափահարٳմ։

     «ՖؤՏԲՈԼ»

 Խաղի նպատակը. Խաղերը նպաստٳմ են խորٳթյան, բարձրٳթյան, ցավի, փակ 

տարածٳթյան, անսպասելի ազդեցٳթյٳնների, պարտվելٳ հանդեպ վախերի 

հաղթահարմանը, ինչպես նաև՝ ճկٳնٳթյան, արագ կողմնորոշվելٳ ٳնակٳթյան 

զարգացմանը:

     «ՀԱՅՏՆՎԵԼ ՇՐՋԱՆؤՄ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՆԱԼ» 

 I փٳլ   

 Փٳլի նպատակը. Խաղը օգնٳմ է հաղթահարել խնդրահարٳյց իրավիճակներٳմ 

լٳծٳմներ գտնելٳ, անսպասելի ազդեցٳթյٳնների հանդեպ վախը։    

 

 Խաղերի ընթացքը. ֆٳտբոլ խաղալٳ համար նպատակահարմար է, ըստ մաս-   

 Այս խաղը բաղկացած է երկٳ հաջորդական փٳլերից։ 
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 Խաղի նպատակը. Խաղը նախատեսված է խորٳթյան, հրեշների հանդեպ վախը 

հաղթահարելٳ համար:

  Անհրաժեշտ պարագաներ. աթոռներ

 Խաղի ընթացքը. Մեկ քայլ հեռավորٳթյան վրա՝ տարբեր ٳղղٳթյٳններով, 

օձաձև գծի տեսքով դասավորվٳմ են աթոռներ, որոնց միջև հեռավորٳթյٳնը աստիճա-

նաբար մեծացվٳմ է խաղի ընթացքը բարդացնելٳ նպատակով։ Աթոռները իբրև ջրից 

ցցված  քարեր են։ Ձևավորվٳմ են խմբեր՝ կազմված ծնողներից և երեխաներից։ 

Գլխավոր  խնդիրը մյٳս ափ անցնելն է: Նա ով «ընկնٳմ է ջٳրը», իրավٳնք ٳնի վեր 

կենալ և շարٳնակել ճանապարհը: Ծնողները և երեխաները կանգնٳմ են աթոռների 

երկٳ կողմերٳմ և խաղարկٳմ են մի իրավիճակ, թե որքան բարդ է մյٳս ափ անցնելը։ 

Վերջինս ٳղեկցվٳմ է՝ «ավելի լավ է հետ գնանք», «բա որ ընկնենք ջٳրը» և այլ 

արտահայտٳթյٳններով։ Առանց ընկնելٳ «ջٳրն անցնելը»՝ համարվٳմ է հաղթանակ։ 

Հաղթող խմբին ծափահարٳմ են:

նակիցների ցանկٳթյան, բաժանվել երկٳ խմբի. ծնողներ և երեխաներ: Նախապես 

դրվٳմ են դարպասներ։ Եթե խաղացողների թիվը թٳյլ է տալիս, կարելի է նշանակել նաև 

դարպասապահ: Խաղٳմ են ֆٳտբոլ դասական կանոններով՝ կիրառելով հٳմորային 

արտահայտٳթյٳններ (օրինակ` «քանի ٳշ չէ, այն կողմ անցի՛ր» և այլն): Խաղի ընթաց-

քٳմ կարևորվٳմ է ոչ թե հաշվի մեջ առաջ անցնելը, այլ հٳմորով շփվելը։

 Այսպիսով, սովորական թվացող և շատ կիրառելի շարժախաղերը նպատա-

կաٳղղված կիրառման դեպքٳմ հնարավորٳթյٳն են ստեղծٳմ երեխաների բազմաթիվ 

վախերի կանխարգելման և հաղթահարման համար։ Ծնողների մասնակցٳթյٳնն ٳ 

ներգրավվածٳթյٳնը խաղին նպաստٳմ են ծնող-երեխա հٳզական կապի ձևավորմանը 

և հարաբերٳթյٳնների կարգավորմանը։ Խաղերը կիրառելի են նաև մանկապար-

տեզٳմ։

     «ՄՐՋՅؤՆՆԵՐ»
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ԲԱԺԻՆ 9. 

 Երբեմն վերը նշված դժվարٳթյٳնները արտահայտվٳմ են նաև այլ ձևերով.  

   չափազանց ակտիվ լինելը՝ անտեղի վազելը կամ մագլցելը, անընդհատ շարժվելը,

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏؤՄ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՎԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

	 հٳզական արտահայտման ոճի,

	 ինքնٳթյան գիտակցման,

 	 հաղորդակցման դժվարٳթյٳններ, 

 	 տխրٳթյٳն, երբեմն՝ չնչին պատճառներով պոռթկٳմներ կամ լաց,

	 խաղի զգայականٳթյան,

	 մեկٳսացման ձգտٳմ, 

 	 չափազանց անհանգիստ կամ վշտացած վիճակ՝ արտահայտված մանկապար-

տեզ գնալٳ, քնելٳ, իր տարիքին համապատասխան գործٳնեٳթյան մասնակցելٳ 

դժկամٳթյամբ և մերժմամբ։

ձեռքերն անընդհատ լվանալը կամ ինչ-որ բան կրկին ٳ կրկին ստٳգելը,

 

ԴԺՎԱՐؤؤՆՆԵՐԸ` ՍՈՑԻԱԼ-ՀؤԶԱԿԱՆ 

 Ալինա Մանٳկյան, հոգեբան, հոգեբանական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ

30 Սոցիալ-հٳզական ոլորտի հետ կապված խնդիրները կարող են արտահայտվել ՝

 հٳզական արտահայտչականٳթյան,

 	 հոգեվիճակի և զգացողٳթյٳնների կարգավորման,

	 վարքի կարգավորման,

 Ձեռնարկի այս բաժնٳմ կանդրադառնանք նախադպրոցականի վարքի դժվարٳ-

թյٳններին ٳ դրանց կարգավորմանը՝ սոցիալ-հٳզական խնդիրների համատեքստٳմ:

	 տրամադրٳթյան հաճախակի անբացատրելի փոփոխٳթյٳններ,

 Շատ հաճախ, հٳզական խնդիրներ ٳնեցող երեխայի վարքը կարող է դառնալ 

խնդրահարٳյց՝ պայմանավորված նրա վարքի կարգավորման դժվարٳթյٳններով: 

Բոլոր այն դեպքերٳմ, երբ մենք արձագանքٳմ ենք երեխայի վարքին, պատկերացٳմ 

չٳնենալով այն պատճառների մասին, որոնց հետևանքով ծագել է այդ վարքը, իրա-

վիճակը կարող է ոչ միայն չշտկվել, այլև բարդանալ: Ուստի, մի շարք դեպքերٳմ, որոշ 

վարքագծային դրսևորٳմների իմացٳթյٳնը կարող է օգնել մեզ բացահայտելٳ երեխայի 

հٳզական խնդիրները . 

	 սոցիալական հարաբերٳթյٳնների հետ կապված դժվարٳթյٳններٳմ:

	 հարկադրաբար կրկնվող վարքագծերը կամ գործողٳթյٳնները՝ ինչպես, օրինակ,

 

 Geyh S, Peter C, Müller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustün BT, Stucki G, Cieza A. The Personal   30 

    Factors of the International Classification of Functioning, Disability and Health in the literature —  

    systematic review and content analysis // Disabil Rehabil. — 2011. — 33 (13—14). — P. 1089—1102. —   

    doi: 10.3109/09638288.2010.523104. — PMID: 20925452.
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 Ավելի մեծ տարիքի երեխաները նٳյնպես կարող են նմանատիպ վարք դրսևորել: 

Այս խնդիրը ծագٳմ է այն պատճառով, որ նրանք չեն սովորել հասկանալ և կառավարել 

իրենց հٳյզերը կամ կարող են ٳնենալ ինքնակառավարման զարգացման ավելի 

դանդաղ ընթացք:

 Այսպիսով, երեխայի վարքի՝ մեծահասակների համար հաճախ դժվար կառավա-

րելի դրսևորٳմները, նրա զգացմٳնքներն ٳ հٳյզերն արտահայտելٳ և կառավարելٳ 

միջոցներից են, և նա փորձٳմ է այդ կերպ հասկանալ այն, ինչ կատարվٳմ է իր շٳրջը:

	 գոռալٳ, բողոքի պոռթկٳմները, անբացատրելի գրգռվածٳթյٳնը կամ լացը, 

հաճախակի անհնազանդٳթյٳնը կամ ագրեսիան (երբեմն՝ ամիսներ տևող) և արտա-

հայտված ընդդիմադիր կեցվածքը հեղինակٳթյٳնների նկատմամբ։ 

 Նրանք կարող են ٳնենալ զայրٳյթի բٳռն դրսևորٳմներ, հիասթափٳթյٳն և 

անկանոն վարքագիծ, երբ կորցնٳմ են ինքնատիրապետٳմը: Դա կարող է դրսևորվել 

լացով, ճիչով, ոտքերը գետնին խփելով, մարմնով հետ գնալով, ցած ընկնելով, ճոճվելով 

կամ փախչելով: Որոշ դեպքերٳմ երեխաները պահٳմ են շٳնչը, փսխٳմ, իրեր ջարդٳմ 

կամ ագրեսիա և ինքնաագրեսիա դրսևորٳմ:

 կենտրոնացման դժվարٳթյٳնը,

 Անցանկալի վարքի դրսևորٳմներ. ինչո՞ւ են դրանք տեղի ٳնենٳմ և ինչպե՞ս 

 Խառնվածքը. սրանով է պայմանավորվٳմ, թե ինչ արագٳթյամբ և ٳժգնٳ-  

թյամբ են երեխաներն արձագանքٳմ իրենց հիասթափեցնող իրադարձٳթյٳններին: 

Հեշտٳթյամբ հիասթափվող երեխաների զայրٳյթի պոռթկٳմները ավելի հավանական 

են:

 31 Փոփոխٳթյٳններն իրականացնٳմ են ընտանիքները (ծնողավարման ٳղեցٳյց), 

արձագանքել

 Մանկահասակ երեխաները այս կամ այն բարդ զգացողٳթյٳններին և խնդիրնե-

րին հաճախ արձագանքٳմ են զայրٳյթի, կամակորٳթյան կամ ցٳցադրական բնٳյթ 

կրող այս կամ այն անցանկալի վարքով: Անցանկալի վարքի հնարավոր դրսևորٳմները 

տարաբնٳյթ և տարատեսակ են լինٳմ:

 Վաղ մանկական և նախադպրոցական տարիքի երեխաների սոցիալ-հٳզական 

հմտٳթյٳններն այս փٳլٳմ դեռ զարգացման ընթացքٳմ են: Երեխաները հաճախ 

բավարար բառեր չٳնեն՝ արտահայտելٳ իրենց ապրٳմները: Նրանք ավելի շատ 

ազատٳթյٳն են ցանկանٳմ, սակայն վախենٳմ են մեծահասակից հեռանալ, սկսٳմ են 
31հասկանալ, որ կարող են փոխել այն ինչ տեղի է ٳնենٳմ իրենց շٳրջը :

 Թե՛ նախադպրոցական, թե՛ ավելի մեծ տարիքի երեխաների համար կարող են 

լինել բացասական վարքի դրսևորٳմներ հրահրող իրավիճակներ կամ գործոններ, 

որոնցից մի քանիսին կանդրադառնանք ստորև.

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

72



Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 Գնդակով մի՛ խաղա սենյակٳմ ⇒ Խնդրٳմ եմ գնդակով միայն դրսո՛ւմ խաղա

 Ստորև ներկայացված են մի քանի այդպիսի նկարների նմٳշ-օրինակներ:

 Այս առٳմով կարևոր է հնարավորինս զերծ մնալ բացասական շեշտադրٳմներ 

պարٳնակող արտահայտٳթյٳններից՝ փոխարինելով դրանք այլ, առավել արդյٳնա-

վետ և դրական ٳղղորդٳմներ պարٳնակող արտահայտٳթյٳններով (այս մասին 

առավել մանրամասն տե՛ս ձեռնարկի «Անցանկալի վարքագծի կիրառٳմը նախադպրո-

ցական հաստատٳթյٳններٳմ» բաժնٳմ):

 Սթրեսը, քաղցը, հոգնածٳթյٳնը և գրգռվածٳթյٳնը կարող են խոչընդոտել 

երեխաներին արտահայտելٳ և կառավարելٳ հٳյզերը և վարքը: 

 Իրավիճակներ, որոնք երեխաները պարզապես ٳնակ չեն կառավարել/վերահս-

կել: Օրինակ՝ երեխան կարող է տագնապել, եթե ավելի մեծ երեխան վերցնի իր 

խաղալիքը:

 Մի՛ նետիր տիկնիկդ ⇒ Խնդրٳմ եմ՝ խաղալիքներդ հանգիստ դիր հատակին

 Մի՛ վարիր հեծանիվդ այդքան արագ ⇒ Խնդրٳմ եմ՝ դանդաղեցրٳ՛ հեծանիվիդ 

ընթացքը

 Մեծահասակներն իրենց խոսքով և երեխայի նկատմամբ դրսևորվող վերաբեր-

մٳնքով ևս հաճախ հրահրٳմ են երեխայի հٳզական պոռթկٳմները, դիմադրٳթյٳնն ٳ 

բացասական վարքը: 

     Այլընտրանքային արտահայտٳթյٳններ, որոնք կարող են առավել արդյٳ-

նավետ լինել.

 Ինձ հետ այդպես չխոսե՛ս ⇒ Խնդրٳմ եմ հանգիստ խոսիր

 Դադարեցրո՛ւ այդ հիստերիան ⇒ Ես լսٳմ եմ քեզ, ասա՛, թե ի՞նչ է պատահել

 Մի՛ ընդհատիր ինձ ⇒ խնդրٳմ եմ՝ սպասի՛ր մինչև ավարտեմ խոսքս

     Արդյٳնավետ կարող է լինել նաև համապատասխան նկարների կիրառٳմը, 

որոնք հատկապես օգտակար կարող են լինել այն երեխաների համար, ովքեր լրա-

ցٳցիչ աջակցٳթյան կարիք ٳնեն իրեն ٳղղված խոսքն ընկալելٳ հարցٳմ:  

 Դٳռը մի՛ շրխկացրٳ ⇒ խնդրٳմ եմ՝ դٳռն անաղմո՛ւկ փակիր

 Բացասական հٳյզեր. անհանգստٳթյٳնը, վախը, ամոթը և զայրٳյթը կարող են 

ճնշող լինել երեխաների համար:

Մի վազիր Խնդրٳմ եմ քայլիր:
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հٳյզեր ٳ զգացմٳնքներ է ապրٳմ երեխան, ապա կկարողանաք կանխազգալ, թե ե՛րբ 

 Երեխայի վարքի կարգավորման արդյٳնավետ ռազմավարٳթյٳններ և 

մոտեցٳմներ

 Երեխաների անցանկալի կամ բացասական վարքի կարգավորման արդյٳնավետ 

ռազմավարٳթյٳնների մշակման համար առաջնային կարևորٳթյٳն ٳնի այն բացասա-

կան գործոնների ազդեցٳթյٳնը, որոնք կարող են սրել երեխայի բացասական վարքը:

 Նվազեցնել սթրեսածին գործոնները. հոգնած, քաղցած և գրգռված երեխաներն 

ավելի են հակված բացասական վարքի դրսևորٳմների:

 Կարգավորել երեխաների զգացմٳնքները: Եթե տեղյակ եք, թե տվյալ պահին ի՛նչ

 

 32Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

Մի բղավիր Խնդրٳմ եմ խոսիր ցածրաձայն:

Մի նետիր Իրերդ հանգիստ դիր հատակին:

Մի ցատկիր Խնդրٳմ եմ դանդաղ իջիր:

Մի հրիր Խնդրٳմ եմ նٳրբ վարվիր:Խնդրٳմ եմ նٳրբ վարվիր:

32Նկար 1. Արգելող և դրական ٳղղորդٳմ պարٳնակող արտահայտٳթյٳններ
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են հնարավոր բռնկٳմները: Կարող եք խոսել այն մասին, թե ի՛նչ է կատարվٳմ, օգնել 

երեխային հաղթահարել տագնապը: Կարևոր է նաև կարողանալ շեղել երեխային:

 Ճանաչել տագնապի նշանները: Օրինակ՝ երեխան տագնապٳմ է,  երբ գնٳմ եք 

դահլիճ, կամ երբ մայրն ٳշանٳմ է: Դٳք կարող եք կանխատեսել դա և նախապես փոխել 

միջավայրը կամ համապատասխան բացատրٳթյٳն տալ՝ խٳսափելٳ համար երեխայի 

խնդրահարٳյց վարքից: Նٳյնիսկ այն դեպքերٳմ, երբ երեխան դեռևս չի կարող 

հաղորդակցվել խոսքային միջոցներով, նա, միևնٳյն է, կարող է հասկանալ իրեն 

:ններըٳթյٳհամապատասխան մեկնաբան ٳ ղղված ձեր խոսքնٳ

 Կարևոր է երեխայի հետ խոսել իր ապրٳմների մասին: Երբ երեխան ան-

հանգստանٳմ է որևէ բանից, խոսե՛ք նրա հետ, քաջալերե՛ք նրան խոսել իր 

անհանգստٳթյան մասին և նշել պատճառը: Օրինակ. «Դٳ նետեցիր խաղալիքդ, 

որովհետև բարկացա՞ր, որ այն չի աշխատٳմ: Այլ կերպ ինչպե՞ս կարող էիր վարվել»: Բոլոր 

այն դեպքերٳմ, երբ երեխան չի կիրառٳմ խոսքային հաղորդակցման միջոցներ, 

մեկնաբանե՛ք իրավիճակի՝ ձեր ընկալٳմը, օգնելով երեխային զգալ, որ դٳք հասկանٳմ 

եք իր հٳյզերն ٳ ընդٳնٳմ դրանք:

 Հանգստացնող հպٳմներ. Շատ երեխաներ հպվٳմ են տարբեր առարկաների, 

որպեսզի հանգստանան: Զայրٳյթի պոռթկման, տագնապների, անհանգստٳթյան 

ժամանակ հանգստացնող հպٳմները շատ արդյٳնավետ կարող են լինել: Այս առٳմով 

կարելի է օգտագործել հատٳկ լցանյٳթով հակասթրեսային բարձեր, կտորներից 

լաթիկներ, ձավարեղենով լցված մեծ թաս, որի մեջ կարելի է մտցնել ձեռքերը, զգայական 

խաղալիքներ, փափٳկ խաղալիքներ-կենդանիներ կամ նٳյնիսկ իսկական կենդանիներ, 

որոնց կարելի է շոյել: 

 Մարմնամարզական գնդակ. Ֆիթնեսի համար նախատեսված գնդակը ևս կարելի 

է օգտագործել խոր ճնշٳմ ապահովելٳ և ավելորդ բացասական էներգիան պարպելٳ 

նպատակով: Փորձե՛ք գնդակը գլորել երեխայի մարմնի վրայով, միայն ٳշադիր հետևե՛ք,

որ դա չճնշի երեխային և չընկալվի երեխայի կողմից որպես զայրٳյթի կամ ագրեսիայի

 Երեխաների անցանկալի կամ բացասական վարքի կարգավորման արդյٳնավետ 

ռազմավարٳթյٳնների շարքٳմ մեծ նշանակٳթյٳն ٳնեն նաև հանգստացնող 

վարժٳթյٳններն ٳ խաղերը, որոնք օգնٳմ են երեխաներին խաղաղվել և վերագտնել 

հٳզական հավասարակշռٳթյٳնը, ինչի շնորհիվ, բնականաբար, նաև կարգավորել 
33սեփական վարքը : Ստորև ներկայացվող մի քանի վարժٳթյٳններն ընդամենը 

օրինակներ են, սակայն դրանք կիրառելիս անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ պահը՝ հնարավոր 

բացասական ամրակայٳմներից խٳսափելٳ համար: Օրինակ՝ առաջարկել երեխային 

հանգստանալ՝ իր համար ցանկալի խաղը խաղալٳ նպատակով:

  Теревинф, 2018 г., ISBN: 5-901599-22-5, 236 стр. 

դրսևորٳմ: Խٳսափե՛ք դա անել այն պահին, երբ երեխան բٳռն հٳյզեր է արտա- 

 33Сара Ньюмен: Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей. Издательство: 
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 Սպասեք՝ մինչև երեխան դադարեցնի հٳզական պոռթկٳմը: Եղե՛ք նրա կողքին, 

որպեսզի տեսնի, որ դٳք իր կողքին եք: Սակայն մի՛ փորձեք քննարկել իր հետ կամ շեղել: 

Դա ٳշացած է, եթե պոռթկٳմն արդեն սկսվել է:

իջնել ճոճանակից, ապա նախ կանգնեցրեք այն, այնٳհետև գրկեք երեխային, իջեցրեք և 

ներս տարեք: 

 Հենահարթակ-ճոճանակներ. Շատ երեխաների դٳր են գալիս ճոճանակները, 

որոնց վրա հնարավոր է պառկել փորի վրա և կախել գլٳխը, ինչը ապահովٳմ է 

ընդհանրապես այլ զգայական խթանٳմ, քան՝ ճոճանակի վրա ٳղղակի նստելը: 

Առհասարակ՝ ցանկացած ճոճٳմ կարող է հանգստացնող լինել, օրինակ՝ ճոճվելը 

ճոճաթոռի վրա, իսկ ահա ճոճանակով պտտվելը, ընդհակառակը, կարող է ակտիվացնել: 

Եթե հենահարթակ-ճոճանակ չկա, ապա երկٳ մեծահասակ կարող են պահել մեծ ծածկոց 

հակառակ ծայրերից և օրորել երեխային:

 Շնչառٳթյան կարգավորٳմ. Շնչառٳթյան կարգավորٳմը կարևոր նշանակٳ-

թյٳն ٳնի երեխայի հٳզական և վարքային կարգավորման հարցٳմ: Փորձե՛ք գտնել 

խաղի շրջանակներٳմ խորը շնչելٳ որևէ եղանակ, որը հնարավոր է սովորեցնել 

երեխային (այդ նպատակով կարող եք օգտագործել նաև երեխաների համար 

նախատեսված նկարներ): Իսկ եթե երեխայի համար դժվար է հասկանալ, թե ինչպե՛ս 

խորը շնչել-արտաշնչել, ապա նա կարող է փչել օճառե պղպջակներ, տեղաշարժել 

բամբակե գնդիկներ՝ փչելով դրանց վրա խմելٳ ձողիկից, կամ ٳրիշ խաղ խաղալ, որը 

խորը ներշնչٳմ և երկարատև արտաշնչٳմ է պահանջٳմ:

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատելٳ վերաբերյալ

հայտٳմ: Նման դեպքերٳմ երեխան դա կարող է ընկալել որպես ոչ թե խաղ, այլ՝ պատիժ:

 Ծնողներն ٳ ընտանիքի անդամները հաճախ նշٳմ են, որ երեխաները բացա-

սական վարք կարող են դրսևորել՝ անկախ նրանից, թե իրենք ի՛նչ են ձեռնարկել այն 

կանխելٳ համար: Նման դեպքٳմ առաջարկե՛ք նրանց հետևայլ մոտեցٳմները.

 Աշխատեք հանգստٳթյٳն պահպանել: Մի պահ կենտրոնացեք, եթե դրա կարիքն 

 մներն ավելի կբարդացնեն իրավիճակը թե՛ ձեր, թե՛ երեխայիٳյթի պոռթկٳնեք: Զայրٳ

համար: Եթե, այնٳամենայնիվ պետք է խոսեք, ապա ձայնը մի՛ բարձրացրեք և գործեք 

հանգիստ և հավասարակշռված:

 Փորձեք հասկանալ երեխայի ապրٳմներն ٳ զգացողٳթյٳնները: Օրինակ. «Ես 

հասկանٳմ եմ. շատ տխրեցնող է, երբ քո կառٳցած բٳրգը քանդվٳմ է, այնպես չէ՞»: Դա 

կօգնի երեխային մի պահ կանգ առնել, կանխել վարքի բացասական դրսևորٳմը և 

կառավարել հٳյզերը:

 Միջամտեք, երբ զգٳմ եք, որ դրա կարիքը կա: Եթե երեխան չի ցանկանٳմ ինչ-որ 

բան անել, ապա արեք այն, ինչ նախատեսել էիք: Օրինակ. եթե երեխան չի ցանկանٳմ

 Ձեր մոտեցٳմների մեջ հետևողական և հանգիստ եղեք: Եթե վարքի բացասական

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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 Կարևոր է հետևել, որ պատահաբար չխրախٳսեք երեխայի անցանկալի վարքը: 

Օրինակ՝ եթե երեխան հիստերիա է սարքٳմ այն պատճառով, որ իրեն չեն տալիս իր 

ցանկացած խաղալիքը, և դٳք, այդ իրավիճակը շտկելٳ նպատակով, տալիս եք նրան 

 մ եք հետագա հիստերիաները: Բղավելըٳսٳզած խաղալիքը, ապա այդպիսով խրախٳ

կամ համոզելն այն ժամանակ երբ նա բացասական վարք է դրսևորٳմ, նٳյնպես 

խրախٳսել է, քանզի այդպիսով նա ٳշադրٳթյան է արժանանٳմ:

դրսևորٳմներից մեկի ընթացքٳմ երեխային տաք այն, ինչ ٳզٳմ է, իսկ մեկ այլ դեպքٳմ՝ 

ոչ, ապա դրանով ավելի կսրեք իրավիճակը:

 Անցանկալի վարքի դրսևորٳմների հաղթահարٳմը

 Երեխայի բացասական վարքին առնչվելը կարող է բավական հյٳծող և սթրեսային 

լինել: Մենք կարող ենք մտածել, որ ավելի լավ է զիջել՝ բացասական վարքին վերջ տալٳ 

համար: Սակայն երբ ապահով է, օգտակար կլինի շٳնչ քաշել և որոշել, թե ինչպե՛ս արձա-

գանքել: Ստորև ներկայացված են երեխայի վարքի կարգավորման մի քանի եղանակներ, 

որոնք, հٳսով ենք, կօգնեն ձեզ հանդարտ մնալ և իրավիճակը կառավարելի դարձնել:

 Ընդٳնեք, որ փոփոխٳթյան համար ժամանակ է անհրաժեշտ: Երեխան դեռ պետք 

է զարգանա՝ վարքի անցանկալի դրսևորٳմները լիարժեք հաղթահարելٳ համար:

 Սոցիալ-հٳզական խնդիրների դեպքٳմ երեխայի համար կարևոր նշանակٳթյٳն 

 նը կարող էٳթյٳնը: Այդ աջակցٳթյٳնի հոգեբանական և մանկավարժական աջակցٳ

արդյٳնավետ լինել այն դեպքٳմ, երբ մենք ոչ միայն կարողանٳմ ենք ճանաչել երեխայի 

հٳզական խնդիրներն ٳ դրանց վարքային դրսևորٳմները, այլև հասկանٳմ ենք դրանց 

հիմքٳմ ընկած պատճառներն ٳ շարժառիթները: 

 Պահպանեք հٳմորի զգացٳմը: Բայց մի՛ ծիծաղեք երեխայի անցանկալի վարքի 

վրա, քանզի դրանով կխրախٳսեք երեխային ձեր ٳշադրٳթյամբ: Ձեր ծիծաղը կարող է 

ավելի հիասթափեցնել նրան:

 Մշակեք բացասական վարքի հաղթահարման ձեր ռազմավարٳթյٳնը: Հստակ 

պլանավորեք/մտածեք, թե ինչպե՛ս կարձագանքեք տարբեր իրավիճակներٳմ վարքի 

անցանկալի դրսևորٳմներին: Կենտրոնացեք ձեր պլանն իրագործելٳ վրա, երբ երեխան 

բացասական վարք է դրսևորٳմ:

 Ընդٳնեք, որ չեք կարող անմիջականորեն վերահսկել երեխայի հٳյզերը և վարքը: 

Դٳք միայն կարող եք ապահովել երեխայի անվտանգٳթյٳնն ٳ ٳղղորդել վարքը, 

որպեսզի բացասական վարքի դրսևորٳմները հնարավորինս բացառվեն ապագայٳմ:

 Հետևողական եղեք ձեր պահանջներٳմ, բայց միաժամանակ որևէ բացասական 

հٳյզ մի՛ դրսևորեք և վերահսկեք նաև ձեր խոսքային (օգտագործած բառերը չպետք է 

պարٳնակեն սպառնալիք, ամոթանք և այլն) և ոչ խոսքային դրսևորٳմները (դիմախաղ, 

ժեստեր): Երբ երեխայի վարքագիծն անընդٳնելի է, կարող եք ընտրել՝ արձագանքե՞լ, թե՞ 

անտեսել այն: Եթե որոշٳմ եք, որ արձագանքն անհրաժեշտ է, ապա հիշե՛ք, որ 

լավագٳյնը նվազագٳյն արձագանքն է:

77



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏؤՄԸ ԴՊՐՈՑԻՆ

 Մարինա Հովհաննիսյան, հատٳկ մանկավարժ 

 Այս բաժնٳմ ներկայացված են հակիրճ տեղեկٳթյٳններ հենաշարժողական 

խնդիրների մասին և գործնական խորհٳրդներ՝ հենաշարժողական խնդիրներ ٳնեցող 

նախադպրոցական տարիքի երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելٳ վերաբերյալ։ 

 Հենաշարժողական խանգարٳմներ են համարվٳմ հենաշարժողական ապարա-

տի հետևյալ խանգարٳմներով պայմանավորված բնածին կամ կյանքի ընթացքٳմ 

ձեռքբերված հիվանդٳթյٳնները՝ 

 նյարդային համակարգի խանգարٳմները (մանկական ٳղեղային կաթված, 

պոլիոմիելիտ, վնասվածքներ), 

 բնածին խանգարٳմները (վերջٳյթների կամ ողնաշարի խնդիրներ), 

ԲԱԺԻՆ 10. 

34 ձեռքբերված խանգարٳմները  (գլխի կամ ողնٳղեղի վնասվածքներ) :

ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ؤՆԵՑՈՂ 

    Е.А. Стребелевой. М., 2002, О.Г. Приходько, Воспитание и Обучение Детей Раннего и 

 Հենաշարժողական խնդիրներ ٳնեցող երեխաների 89%-ը մանկական ٳղեղային 

կաթված ٳնի։ Վերջինիս հիմնական պատճառը գլխٳղեղի առանձին հատվածների 
35ախտահարٳմն է ։ 

35  Людмила Шипицына, Ирина Мамайчук, ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, Лицензия Код 

 տեղաշարժվելիս

 խոսելիս, 

34  Хрестоматия 6.1. Печатается по изданию: Специальная дошкольная педагогика // Под ред. 

 տարածٳթյան մեջ կողմնորոշվելիս,

 հաղորդակցվելիս։

 Հենաշարժողական դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաները հաճախ կարող են 

դժվարանալ. 

    221 Серия ИД № 03873 от 30 января 2001 г., Издательство «Дидактика Плюс», Москва 

    Институт общегуманитарных исследований

 նٳրբ շարժողականٳթյան հետ կապված գործողٳթյٳններ կատարելիս (գրել, 

նկարել, մանր առարկաներով խաղալ և այլն), 

    Дошкольного Возраста с Нарушениями Опортно-Двигательного Аппарата,//Стр 183–204

 տարբեր չափերի առարկաներ բռնելիս,

 տարբեր չափերի առարկաները փոխանցելիս/նետելիս,

 շոշափելով առարկաները ճանաչելիս,

 աչքերի և ձեռքերի կոորդինացիա պահանջող աշխատանք կատարելիս,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 36Երեխային դպրոցին նախապատրաստելٳ ոլորտները

 Բնٳթագրٳմ է երեխայի գործառական (ֆٳնկցիոնալ) հնարավորٳթյٳնները, 

ընդհանٳր ֆիզիկական զարգացٳմը և առողջٳթյٳնը: 

         Անձնային զարգացٳմը ներառٳմ է երեխայի սոցիալական դերեր ստանձնելٳ 

 նքների ևٳնոր իրավ ٳնենալٳ ,դպրոցական ٳնը (օրինակ՝ լինելٳթյٳնակٳ

պարտականٳթյٳնների շրջանակ): Սոցիալ-հոգեբանական առٳմով դպրոցին 

պատրաստ լինելը ենթադրٳմ է հասակակիցների և մեծահասակների հետ սոցիալական 

կապերի ձևավորման, հաղորդակցման կարողٳթյٳնների զարգացման բավարար 

մակարդակ:

Հٳզակամային ոլորտ

 Վերոնշյալ  բոլոր ոլորտներٳմ էլ տեղաշարժման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող 

երեխաները կարող են այս կամ այն չափով դժվարٳթյٳնների հանդիպել, ٳստի, 

չափազանց կարևոր է նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնٳմ բոլոր 

 :մըٳններով հետևողական աշխատանքների  կազմակերպٳթյٳղղٳ

      Ֆիզիկական ոլորտ

           Մտավոր ոլորտ

 Հայաստանٳմ նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների գործա-

ռٳյթներից է երեխաներին դպրոցին պատրաստելը։ Այս առٳմով շատ կարևոր է երեխա-

ների հետ, այդ թվٳմ՝ տեղաշարժման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող, իրականացնել բազմա-

կողմանի միջոցառٳմներ՝ ٳղղված նրանց ֆիզիկական, մտավոր, անձնային ٳ սոցիալ-

հոգեբանական և հٳզակամային ոլորտների զարգացմանը։ Պետք է հաշվի առնել այն 

դժվարٳթյٳնները, որոնց բախվٳմ են երեխաները, և, հենվելով նրանց ٳժեղ կողմերի 

վրա, հետևողական աշխատանք ծավալել՝ այդ դժվարٳթյٳնները հաղթահարելٳ և 

երեխային դպրոցին նախապատրաստելٳ նպատակով։

Ենթադրٳմ է ճանաչողական գործընթացների զարգացման անհրաժեշտ մակարդակ 

(ընկալٳմ, մտածողٳթյٳն, խոսք, հիշողٳթյٳն,  ٳշադրٳթյٳն, երևակայٳթյٳն): 

              Անձնային և սոցիալ-հոգեբանական ոլորտ

 Ներառٳմ է հٳյզերի ճանաչման, կառավարման, արտահայտման կարողٳ-

թյٳնների ձևավորٳմը, նպատակներ նախանշելٳ, որոշٳմներ կայացնելٳ, խնդիրներ 

լٳծելٳ,  դժվարٳթյٳններ հաղթահարելٳ կարողٳթյٳնները:

36  Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. Булычевой А.И.–    

    М:  ЧУ ДПО «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г. 220 с. Рецензия № 125 от 31.05.2016 г. ФГАУ  

    «ФИРО»
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 Ստորև ներկայացվٳմ են վարժٳթյٳններ, որոնք կնպաստեն  երեխայի համա-

պատասխան հմտٳթյٳնների ٳ կարողٳթյٳնների  զարգացմանը՝ օգնելով դպրոցին 

նրա արդյٳնավետ նախապատրաստմանը: 

   Ֆիզիկական ոլորտի զարգացմանը նպաստող խաղեր և վարժٳթյٳններ  

(մանր շարժողականٳթյան զարգացٳմ)

 Ֆիզիկական զարգացման ցٳցիչներն են երեխայի շարժողական հմտٳթյٳնների 

զարգացածٳթյան մակարդակը, ֆիզիկական ակտիվٳթյٳնը, կեցվածքը, ընդհանٳր և 

մանր մոտորիկայի զարգացածٳթյٳնը։ 

 Ձեռքերի մկանները զարգացնելٳ համար օգտակար են հետևյալ վարժٳթյٳն-

ներն ٳ խաղերը.

 պլաստիլինով, խմորով, կավով ծեփելը,

 մկրատով կտրատելը։

 խճանկարի պատրաստٳմը,

 Գծանկարչական (գրաֆիկական) վարժٳթյٳններ. 

 Այս վարժٳթյٳնների շարքը զարգացնٳմ է ձեռքի մկանները,  շարժողական 

 ժամանակ ամրակայել (ֆիքսել) մատների ճիշտ ٳմ է գրելٳնները, օգնٳթյٳնակٳ

դիրքը։ Այս նպատակով կարող եք կիրառել երեխային առաջարկվող այսպիսի խաղեր և 

վարժٳթյٳններ. միացնել կետերը, ներկել պատկերը, ընդգծել համապատասխան 

պատկերը և այլն: Ստորև ներկայացված են մի քանի նկար-նմٳշներ, (տե՛ս նկար 1)։

 մատներով նկարչٳթյٳնը (ալյٳրի վրա, ջրաներկով և այլն),

 փոքր մասերով «կոնստրٳկտոր»-ի հավաքٳմը (3 տարեկանից փոքր երեխաների 

հետ անհրաժեշտ է խստագٳյնս պահպանել անվտանգٳթյան կանոնները),

 թելերի, կոճակների, պարանների կապٳմն ٳ արձակٳմը,

 Նկար 1. Գծանկարչական հմտٳթյٳնները զարգացնող առաջադրանքների նմٳշներ 
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 Ձեռքի և աչքի կոորդինացիա.

Այս վարժٳթյٳնները կօգնեն երեխային զարգացնել ٳշադրٳթյٳնը և ձեռքի ٳ 

աչքի կոորդինացիան (տեսաշարժողական կոորդինացիան): Այս նպատակով կարող եք 

օգտագործել լաբիրինթոսները, երկٳ ձեռքով միաժամանակյա նկարչٳթյٳնը և այլն 

(տե՛ս նկար 2)։

 Ձեռքերի ٳ մատների մերսٳմ 

Հաշվի առնելով երեխաների ձեռքերի մկանների լարվածٳթյٳնը, կարևոր է 

պարբերաբար ٳշադրٳթյٳն հատկացնել մկանային լարվածٳթյան կարգավորմանը: 

Երեխայի ձեռքի մկանները և մատները կարող են արագ հոգնել  և լարվել նկարելիս, 

 նավետ կարող էٳմ արդյٳտելիս, գրելիս կամ որևէ բան պատրաստելիս: Նման դեպքերٳ

լինել մատների և ձեռքերի ափերի մերսٳմը՝ մկանների լարվածٳթյٳնը թٳլացնելٳ 

նպատակով։ Մերսٳմը կարելի է կատարել մատիտով, գնդակով կամ կարող եք 

օգտագործել խմոր, պլաստիլին, կավ և այլն: Ստորև ներկայացնٳմ ենք  ձեռքերի և 

մատների մերսման տարբերակները արտացոլող նկարներ, (տե՛ս նկար 3):  

Նկար 2. Ձեռքի և աչքի կոորդինացիան զարգացնող առաջադրանքների նմٳշներ

Երեխայի ձեռքը դրված է սեղանին, 

մատները շարժٳմ ենք աջ-ձախ 

Մերսٳմ  փոքրիկ գնդակով  Մերսٳմ մատիտով 

Նկար 3. Ձեռքերի և մատների մերսման և վարժٳթյٳնների օրինակներ
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 Տարբերٳմ են հիշողٳթյան հետևյալ տեսակները. տեսողական, լսողական, շոշա-
37փողական, համային, հոտառական ։ Երեխայի զարգացման աշխատանքներն առավել 

 Հիշողٳթյան զարգացٳմ 

 37 https://sch1561uz.mskobr.ru/files/games-pre-school.pdf

 

 Խաղի ընթացքը. երեխային տալիս են որևէ սյٳժետային նկար և առաջարկٳմ են 

գտնել՝ 

 Ուշադրٳթյան զարգացٳմ 

 Նպատակը. վարժٳթյٳնները միտված են բարելավելٳ երեխայի կենտրոնանալٳ 

կարողٳթյٳնը, ٳշադրٳթյٳնը, զարգացնելٳ վերլٳծական հմտٳթյٳնները։ 

 Մտավոր զարգացման ցٳցիչներն են երեխայի իմացական ոլորտի (հիշողٳթյٳն, 

-նները, նոր գիٳթյٳկարող ٳն և այլ) մակարդակը, երեխայի կենտրոնանալٳթյٳշադրٳ

տելիքների ընկալման և հմտٳթյٳնների ձեռքբերման կարողٳթյٳնների մակարդակը։ 

     Մտավոր ոլորտի զարգացٳմ 

պատկերված նկարٳմ այս կամ այն առարկան (տե՛ս նկար 4),

երկٳ նٳյնական (միատեսակ) առարկաները (տե՛ս նկար 6), 

երեք տարբերٳթյٳն (տե՛ս նկար 5) և այլն։ 

Նկար 4

Նկար 5

Նկար 6

Ուշադրٳթյٳնը կենտրոնացնելٳ ٳնակٳթյٳնը զարգացնող վարժٳթյٳններ:	
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արդյٳնավետ կլինեն, եթե դրանք միտված լինեն հիշողٳթյան բոլոր տեսակների 

զարգացմանը: Այս նպատակով կարող ենք կիրառել այնպիսի պարզ խաղեր, ինչպիսիք 

են հիշողٳթյամբ նկարչٳթյٳնը, առօրյա զբոսանքի կամ առօրյա գործողٳթյٳնների 

ընթացքٳմ տեղի ٳնեցած իրադարձٳթյٳնների շղթան խաղային իրավիճակٳմ 

հիշողٳթյամբ վերարտադրելը, տեքստի պատմٳմը կամ վերապատմٳմը:

 Ստորև ներկայացված են հիշողٳթյան զարգացմանը նպատող խաղեր, որոնք 

կարող են կիրառվել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքների 

ընթացքٳմ:     

     «ՏԱՍԸ ՆԿԱՐ»

 Անհրաժեշտ պարագաներ. Նկարներ

 5-6 տարեկան երեխան պետք է կարողա թվարկել 6-7 նկար։  

 Խաղի ընթացքը. Երեխայի առջև տեղադրվٳմ է իրեն լավ ծանոթ 10-15 նկար և  

առաջարկվٳմ 2-3 րոպե դիտել, մտապահել։ Այնٳհետև դրանք հավաքվٳմ են։ 

 Նպատակը. Երեխայի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հիշողٳթյան զարգա-

ցٳմ։

 Կարելի է մեկ ժամ հետո նորից խնդրել, որ նա թվարկի առարկաները: 

 Տասը րոպե անց երեխան պետք է թվարկի նկարները: 

     «Ի՞ՆՉ  Է ՓՈԽՎԵԼ»

 Նպատակը. Երեխայի կարճաժամկետ հիշողٳթյան զարգացٳմ։

     Սեփական անձի և շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ պատկերացٳմների  

 Խաղի ընթացքը. Երեխայի առջև դրվٳմ է 5-8 խաղալիք կամ դրանց նկարները։  

Երեխան պետք է դրանք մտապահի: Այնٳհետև առաջարկվٳմ է, որ նա շրջվի կամ փակի 

աչքերը։ 

ձևավորٳմ

 

 Անհրաժեշտ պարագաներ. խաղալիքներ կամ դրանց նկարները։

 

 Այդ ընթացքٳմ 1-2 խաղալիք կա՛մ տեղափոխվٳմ է, կա՛մ էլ շարքից հանվٳմ։ 

Երեխան պետք է հետ շրջվի  ٳ ասի, թե ի՛նչ է փոխվել։ 

 Գաղտնիք չէ, որ երեխայի մտավոր զարգացման ցٳցիչներից մեկը սեփական ան-

ձի և շրջապատող աշխարհի մասին համակարգված գիտելիքների և պատկերացٳմների 

առկայٳթյٳնն է: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ անհրաժեշտ է երեխայի հետ պար-

բերաբար կազմակերպել զրٳյցներ, քննարկٳմներ, որոնք միտված են իր և շրջապատող 

աշխարհի մասին պատկերացٳմների և գիտելիքների ընդարձակմանը: Քննարկման 

կամ զրٳյցի համար հարցերն ընտրելիս նպատակահարմար է հաշվի առնել երեխայի 

անհատական և տարիքային առանձնահատկٳթյٳնները: 
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 Նախադպրոցական տարիքի երեխայի հետ զրٳյցի հարցերի օրինակները (տե՛ս 

շրջանակ 1)։

հարաբերٳթյٳնները մեծահասակների, հասակակիցների հետ և վերաբերմٳնքը 

սեփական անձի նկատմամբ։ Այն պահանջٳմ է դրդապատճառային ոլորտի զարգացման 
38որոշակի մակարդակ : 

     

      Անձնային և սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի գարգացٳմ 

 Անձնային և սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի զարգացٳմը ներառٳմ է երեխայի

 Դպրոցին երեխայի սոցիալ-հոգեբանական նախապատրաստٳմը հնարավոր է 

իրականացնել այնպիսի խաղերի և վարժٳթյٳնների միջոցով, որոնք նպաստٳմ են 

երեխայի հաղորդակցման հմտٳթյٳնների զարգացմանը, հաղորդակցման շրջանակի 

ընդարձակմանը, ապրٳմակցման կարողٳթյան զարգացմանը: 

 38А.М. Щетинина - ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, Учебно-методическое 

   пособие  Великий Новгород 2000
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  1. Նշիր քո անունը, ազգանունը, հայրանունը։ 

  2. Նշիր մայրիկի և հայրիկի անունը, ազգանունը, հայրանունը։

  3. Քանի՞ տարեկան ես։ Ե՞րբ ես ծնվել։

  4. Ո՞ր քաղաքում/գյուղում ես ապրում, ասա հասցեդ։ 

  5. Որտե՞ղ են աշխատում քո ծնողները։ 

  6. Դու ունե՞ս քույր կամ եղբայր։ 

  7. Դու ունե՞ս ընկերներ։ Ի՞նչ են նրանց անունները։

  8. Ի՞նչ խաղեր եք խաղում  ընկերներով ամռանը և ձմռանը։

  9. Նշիր շաբաթվա օրերը, տարվա եղանակները։ 

 10. Տարվա ի՞նչ եղանակ է հիմա։ 

 11. Ինչո՞վ է տարբերվում ամառը ձմեռվանից։ 

 12. Տարվա ո՞ր եղանակին է ծառերի վրա տերևներ աճում։ 

 13. Ի՞նչ է  մեր մոլորակի անվանումը։ 

 14. Ընտանի ի՞նչ կենդանիներ գիտես։ 

 15. Ինչո՞վ են տարբերվում ընտանի կենդանիները վայրի կենդանիներից։

 16. Ի՞նչ ենք անվանում շան, կատվի, ձիու ձագերը։ 

 17. Ինչո՞վ է տարբերվում քաղաքը գյուղից։ 

 18. Ի՞նչ մասնագիտություններ գիտես։

 19. Ի՞նչ են անում բժիշկը, վաճառողը, ուսուցիչը։

 20. Ի՞նչ ես ուզում դառնալ։

Շշրջանակ 1. Նախադպրոցական տարիքի երեխայի հետ զրٳյցի հարցեր
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 Նպատակը. Հաղորդակցման հմտٳթյٳնների զարգացٳմ

 Նպատակը. Հաղորդակցման հմտٳթյٳնների ձևավորٳմ, շփվելٳ հոգեբանա-

կան դժվարٳթյան հաղթահարٳմ։ 

 Խաղի ընթացքը. Երեխաներից մեկը դٳրս է գալիս սենյակից, մյٳսները պայմա-

նավորվٳմ են կատարել մեկ գործողٳթյٳն միասին (հավաքٳմ են սٳնկ, դնٳմ զամբյٳ-

ղի մեջ կամ ٳտٳմ են պաղպաղակ և այլն)։

 Սենյակից դٳրս եկած երեխան՝ խٳմբ վերադառնալով պետք է դիտարկի և 

անվանի մյٳս երեխաների կատարած գործողٳթյٳնը։ 

 Երեխայի հٳզակամային ոլորտի զարգացման ցٳցիչներն են իրավիճակին 

համապատասխան հٳյզերի ներապրٳմը, հٳյզերի կառավարٳմը, դրանք սոցիալապես 

ընդٳնելի տարբերակով արտահայտելٳ  կարողٳթյٳնը,  կանոնների ընդٳնման և 

դրանց հետևելٳ կարողٳթյٳնը,  նոր միջավայրٳմ անվստահٳթյան և այլ դժվա-

րٳթյٳնների հաղթահարٳմը, նպատակի սահմանٳմը, որոշٳմներ կայացնելը, 
39խնդիրների լٳծٳմը ։ 

 Տեղաշարժման դժվարٳթյٳններ ٳնեցող երեխաները իրենց ֆիզիկական և հոգե-

բանական առանձնահատկٳթյٳնների պատճառով կարող են ٳնենալ մի շարք հոգեբա-

նական բարդٳյթներ, որոնք կարող են խոչընդոտել նրանց հٳզակամային պատրաստٳ-

թյանը դպրոցին: Ուստիև, նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյան մանկա-

վարժների կողմից հٳզակամային ոլորտի զարգացմանը միտված աշխատանքների 

արդյٳնավետ կազմակերպٳմը էական նշանակٳթյٳն ٳնի տեղաշարժման դժվարٳ-

թյٳններ ٳնեցող երեխայի ինչպես դպրոցի ٳսٳցմանը պատրաստ լինելٳ, այնպես էլ  

ներդաշնակ զարգացման համար: 

     «Որտե՞ղ ենք եղել՝ չենք ասի, ի՞նչ ենք արել՝ ցٳյց կտանք»

 Խաղի ընթացքը. Երեխաները կանգնٳմ են զٳյգերով։ Մի երեխան մյٳսի մեջքին 

մատով մի պատկեր է նկարٳմ (օրինակ, գնդակ, տٳն, օձ և այլն)։ Վերջինս պետք է 

ձեռքերով բացատրի մյٳս երեխաներին, թե ի՛նչ պատկեր է նա կռահել։ Հաղթٳմ է այն 

զٳյգը, որը կարողանٳմ է առավել հստակ բացատրել պատկերը։ 

 Այնպիսի վարժٳթյٳնների կիրառٳմը, ինչպիսիք են «Գٳշակիր հٳյզը», 

     Հٳզակամային ոլորտի զարգացٳմ

     «Գٳշակի՛ր պատկերը»

 Ստորև ներկայացված են շփման հմտٳթյٳնների զարգացմանը նպաստող խա-

ղերը:  
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

«Նկարٳմ ենք հٳյզեր», «Հայելի», «Ո՞վ կպատմի լավ բաներ իր մասին», նպաստٳմ է 

երեխայի կողմից սեփական և այլոց հٳյզերի և դրանց արտաքին դրսևորٳմների  ճանաչ-

մանը, սեփական հٳյզերի կառավարմանն ٳ ընդٳնելի եղանակներով դրանք արտա-

հայտելٳ կարողٳթյան զարգացմանը: 

     «Նկարٳմ ենք հٳյզեր»

 Նպատակը. Հասկանալ օրվա հٳյզերը, քննարկել հٳյզի պատճառը և հնարավոր 

փոփոխٳթյٳնը։ 

     «Հայելի»

 Խաղի ընթացքը. Մի երեխան «հայելի» է մյٳս երեխայի համար։ Երեխաները 

նստٳմ եմ մեկը մյٳսի առջև։ Մեկը ցٳյց է տալիս «բարկٳթյٳն», «ٳրախٳթյٳն», և այլ 

հٳյզեր, իսկ «հայելին» կրկնٳմ է։ 

 Խաղի ընթացքը. Երեխաներին առաջարկվٳմ է նկարել «Իմ տրամադրٳթյٳնը 

հիմա» թեմայով։ Ամեն երեխա նկարٳմ է մեկ զգացողٳթյٳն,  հետո միասին քննարկٳմ 

են, թե ի՛նչ կարող են անել, կամ ի՛նչ կարող է լինել, որ իրենց նկարած հٳյզը փոխվի 

հակառակ հٳյզի։ 

 Ստորև ներկայացված են հٳյզերի հետ ծանոթացնող և հٳյզերի ընկալմանը 
40նպաստող խաղերը ։

 Նպատակը. Արտահայտել և հասկանալ հٳյզերը, հաղթահարել ամաչկոտٳ-

թյٳնը։

     «Ով կպատմի լավ բաներ իր մասին»

 Նպատակը. բացասական հٳյզերի վերացٳմ, շտկٳմ, սեփական դրական 

կողմերի բացահայտٳմ։

 Խաղի ընթացքը. Երեխաները նստٳմ են շրջանաձև, ամեն երեխա ասٳմ է մեկ 

կամ երկٳ լավ բան իր մասին։ Օրինակ՝ «Ես գեղեցիկ եմ», «Ես օգնٳմ եմ մայրիկին», «Ես 

հոգ եմ տանٳմ իմ շան մասին» և այլն։ Երեխաները պետք է ٳշադիր լսեն միմյանց, մի 

քանի շրջանից հետո քննարկեն՝ ո՛վ ٳնի նմանատիպ լավ հատկٳթյٳններ կամ ո՛վ է 

կատարٳմ լավ գործողٳթյٳններ։ 

Հٳյզակամային ոլորտի զարգացմանը միտված վարժٳթյٳնների կատարման 

ընդհանٳր մոտեցٳմները 

 39 http://a2b2.ru/methods/35840_psihologo_pedagogicheskie_igry_i_uprazhneniya_igry_i_

 Մինչ կոնկրետ վարժٳթյան անցկացٳմը ապահովեք խաղաղ և վստահելի մթնո-

լորտ, որը հնարավորٳթյٳն կտա երեխային` իրեն զգալٳ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն 

անվտանգ ٳ հանգիստ:  

               uprazhneniya_na_razvitie_emocionalno-volevoy_sfery_shkolnikov
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 Եթե երեխան հոգնٳմ է՝ առաջադրանքը դեռ չավարտած, մի՛ պնդեք, որ նա 

շարٳնակի: Երեխային հանգստանալٳ հնարավորٳթյٳն տվեք, իսկ հետո վերսկսեք 

վարժٳթյٳնը։

 Սկսեք այն վարժٳթյٳնների շարքից, որոնք հեշտٳթյամբ է կատարٳմ երեխան, 

շարժվեք պարզից դեպի բարդը:

 Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ օգնեք երեխային իրականացնել առաջադրանքը, 

սակայն  անընդմեջ մի ներազդեք այդ գործընթացի վրա, թٳյլ տվեք՝ երեխան ինքնٳրٳյն 

կատարի առաջադրանքը։ 

 Օգնեք երեխային հասկանալ, որ ինքը նաև սխալվելٳ իրավٳնք ٳնի: Կարևոր է, 

որ երեխան չվախենա սխալվելٳց և շարٳնակի փորձել հաջողٳթյան հասնել, նٳյնիսկ 

հերթական անհաջողٳթյٳնից հետո:

 Հաշվի առեք երեխայի նախասիրٳթյٳնները։

 Մի համեմատեք երեխայի առաջընթացը մյٳս երեխաների առաջընթացի  հետ 

(եթե նٳյնիսկ այդ համեմատٳթյٳնը հօգٳտ իրեն է)։ Նկատեք երեխայի ամեն ձեռքբե-

րٳմը, օգնեք երեխային նٳյնպես նկատել դրանք ٳ առաջ գնալ։ Երեխայի ٳշադրٳ-

թյٳնը հրավիրեք  նախորդ օրերի համեմատٳթյամբ նրա իսկ առաջընթացի և ձեռք-

բերٳմների վրա։ 

 Խմբային վարժٳթյٳններ կատարելիս հաշվի առեք յٳրաքանչյٳր երեխայի 

կարողٳթյٳնները. եթե խմբٳմ առկա է մանկական ٳղեղային կաթված ٳնեցող երեխա, 

ընտրեք այնպիսի վարժٳթյٳններ/խաղեր, որոնցٳմ երեխան կարող է լիարժեք 

ներգրավված լինել։

 Եղեք անկեղծ, ցٳյց տվեք ձեր դրական հٳյզերը՝ հաղորդակցման ոչ խոսքային  

միջոցներով (փոխեք ձայնի ելևեջները, կիրառեք համապատասխան դիմախաղ և այլն):

 Հաճախ խրախٳսեք երեխային, շարժառիթներ տվեք նրան առաջ շարժվելٳ և 

զարգանալٳ:

 Ամեն անգամ, երեխային արդեն ծանոթ խաղերի ٳ վարժٳթյٳնների մեջ նոր 

տարրեր մտցրեք՝ երեխայի հետ իրականացվող աշխատանքներն ավելի հետաքրքրա-

կան դարձնելٳ համար:

 Խոսեք պարզ և հստակ, ժամանակ տվեք երեխային ընկալելٳ ձեր խոսքը և 

համապատասխան արձագանք տալٳ։

 Հաճախ արտահայտեք Ձեր սերն  ٳ ջերմ վերաբերմٳնքը երեխայի նկատմամբ, 

քանզի դրանք նպաստٳմ են   երեխայի արագ ٳ արդյٳնավետ զարգացմանը։ 
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ԲԱԺԻՆ 11. 

 Մարٳթյան Մարինե, տիֆլոմանկավարժ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների 

թեկնածٳ, դոցենտ

 Այս զգայական համակարգերի համաձայնեցված գործٳնեٳթյան խանգարման 

դեպքٳմ կարող են առաջ գալ զարգացման լٳրջ խնդիրներ: Զգայական համակարգերի 

տարբեր խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների հետ իրականացվող մանկավարժական 

աշխատանքները բազմաբնٳյթ են և պահանջٳմ են համակարգային մոտեցٳմներ: Շատ 

կարևոր է այդ աշխատանքները սկսել նախադպրոցական տարիքից, քանզի որքան շٳտ 

սկսենք միջամտٳթյٳնը, որքան վաղ կազմակերպենք զարգացնող աշխատանքները, 

այնքան շٳտ և հաջողٳթյամբ կկանխարգելենք երկրորդային խանգարٳմների առաջա-

ցٳմը և կնպաստենք փոխհատٳցող մեխանիզմների (կառٳցակարգերի) զարգացմանը:

 

 

Նաև խիստ էական է նախադպրոցական տարիքի երեխաներին դպրոցական կրթٳթյա-

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑؤԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

 Մարդٳ կենսագործٳնեٳթյٳնը, շրջակա աշխարհի ընկալٳմը տեղի են ٳնենٳմ 

զգայական համակարգերի միջոցով: Որո՞նք են այդ զգայական համակարգերը. 

տեսողٳթյٳն, լսողٳթյٳն, շոշափելիք, համ, հոտառٳթյٳն, հավասարակշռٳթյٳն, 

պրոպրիոցեպցիա կամ մարմնի գիտակցٳմ:

նը նախապաստրաստելը, այնպիսի կարողٳթյٳնների և հմտٳթյٳնների ձևավորٳմը,  

ՏԵՍՈՂؤԱՆ ԽԱՆԳԱՐؤՄՆԵՐ ؤՆԵՑՈՂ 

 

 Զգայական համակարգեր: 

 Այս բաժնٳմ ներկայացված են տեսողٳթյան խանգարٳմների ձևերը, առաջաց-

ման պատճառները, հետևանքները, ինչպես նաև՝ դրանց հաղթահարման ٳղիները, 

տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաներին և 

նրանց ընտանիքներին աջակցելٳ ձևերը: 

 

 Այս զգայական համակարգերի համաձայնեցված գործٳնեٳթյան խանգարման  Այս զգայական համակարգերի համաձայնեցված գործٳնեٳթյան խանգարման 
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որոնք կնպաստեն նրանց ինչպես ինքնٳրٳյնٳթյանը, այնպես էլ սոցիալականացմանը:

 Տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաները ٳնեն մարմնի դիրքի, փոխ-

համաձայնեցված շարժٳմների, կոորդինացիայի, հավասարակշռٳթյան, տարածական 

կողմնորոշման որոշակի խնդիրներ՝ կախված խանգարման բնٳյթից և ձևից:

  շնորհիվ գլխٳղեղը տեղեկٳյթ է ստանٳմ մարմնի դիրքի, Պրոպրիոցեպցիայի

քաշի, շարժٳմների և դրանց փոփոխման մասին՝ հոդերի, մկանների միջոցով: Բոլոր 

համակարգված շարժٳմները կախված են պրոպրիոցեպցիայից (նկար 1): 

  Տեսողٳթյան, լսողٳթյան, շոշափելիքի, համի և հոտառٳթյան մասին բազմիցս է 

խոսվել: Նախ անդրադառնանք պրոպրիոցեպցիային (մարմնի գիտակցٳմ) և հավա-

սարակշռٳթյանը: Դրանք մեծ դեր են խաղٳմ ինքնٳրٳյնٳթյան, տարածական 

կողմնորոշման, ֆիզիկական զարգացման գործընթացٳմ:

  գտնվٳմ է ներքին ական-Հավասարակշռٳթյան (վեստիբٳլյար) համակարգը

ջٳմ և տեղեկٳյթ է ստանٳմ մարմնի հավասարակշռٳթյան, մարմնի դիրքի փոփոխման 

մասին: Այս համակարգի խանգարման դեպքٳմ երեխան կարող է ٳնենալ ٳշադրٳթյան, 

տարածական կողմնորոշման, կոորդինացիայի և այլ դժվարٳթյٳններ (Ayres J, 1974 ): Այս 

զգայական համակարգերը ٳնեն մեծ նշանակٳթյٳն տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող 

երեխաների կյանքٳմ (նկար 1):

 Տեսողٳթյٳնը տեսողական վերլٳծիչի միջոցով պատկերները, շրջակա աշխարհը 

ընկալելٳ ٳնակٳթյٳնն է։ Երբ նկատվٳմ են տեսողական տեղեկٳյթի ընկալման դժվա-

րٳթյٳններ, որոշակի խնդիրներ՝ կապված տեսողական ընկալման գործառٳյթների 

(տեսողٳթյան սրٳթյٳն, գٳնաընկալٳմ, լٳսաընկալٳմ, տեսադաշտ և այլն) հետ, 

կարող ենք ասել, որ առկա է տեսողٳթյան խանգարٳմ (  ): Տեսո-Ермаков В. П., 2017

 

 Ի՞նչ են տեսողٳթյٳնը և տեսողٳթյան խանգարٳմը

ղٳթյան խանգարٳմները բացասաբար են անդրադառնٳմ շրջակա աշխարհի արտա-

 41 Նկարների սկզբնաղբյٳրը` Annette Kitzinger

Նկար 1. Պրոպրիոցեպցիայի և հավասարակշռٳթյան զարգացման օրինակներ⁴¹
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 Տեսողٳթյան խանգարٳմների դրսևորٳմները (դասակարգٳմը)

 

 Տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների հետ արդյٳնավետ աշխատե-

լٳ համար պետք է հասկանալ, թե ինչպես են երեխաները տեսնٳմ: Տեսողٳթյٳնը բնٳ-

թագրվٳմ է մի շարք հատկանիշներով. սրٳթյٳն, տեսադաշտ, գٳնաընկալٳմ, լٳսաըն-

կալٳմ, երկտեսٳթյٳն և այլն: Կարող են հանդիպել տեսողٳթյան խանգարման տարբեր 

տեսակներ՝ կախված նրանից, թե այդ հատկանիշներից ո՛րն է խանգարված և որքանո՛վ: 

Մենք կքննարկենք ամենատարածված խանգարٳմները և դրանց դրսևորٳմները:

 Չտեսնողները իրենց հերթին բաժանվٳմ են հետևյալ խմբերի. տոտալ (ընդհան-

րապես) չտեսնողներ՝ տեսողٳթյան սրٳթյٳնը 0 (0%) և մնացորդային տեսողٳթյٳն 

-ٳնը մինչև 0,04 (4%): Մնացորդային տեսողٳթյٳթյան սրٳնեցող երեխաներ՝ տեսողٳ

թյٳն ٳնեցող երեխաները կարող են տարբերակել լٳյսը ստվերից, տեսնել որոշ 

 մնականٳսٳ նըٳթյٳմը, սակայն տեսողٳրվագծեր, աչքին շատ մոտ ձեռքի շարժٳ

գործընթացٳմ չեն կարող օգտագործել:

 Ուսٳմնական գործընթացٳմ թٳյլ տեսնողները ըստ տեսողٳթյան սրٳթյան 

աստիճանի բաժանվٳմ են երեք խմբի՝ ( )Денискина В.З., 2012

 3. Տեսողٳթյան սրٳթյան չափավոր խանգարٳմ՝ 0,3-0,4-ը լավ տեսնող աչքٳմ 

շտկող ապակիներով (թեթև աստիճան):

 Ըստ տեսողٳթյան սրٳթյան խանգարման՝ դասակարգվٳմ են երկٳ մեծ խմբեր՝ 

չտեսնողներ և թٳյլ տեսնողներ ( ):Денискина В.З., 2012

 

ցոլման կարողٳթյան, ճանաչողական գործٳնեٳթյան, շարժողական ակտիվٳթյան 

վրա, ինչպես նաև դժվարացնٳմ են նախադպրոցական տարիքի երեխաների նախա-

պատրաստٳմը ٳսٳմնական գործընթացին: Տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երե-

խաների ٳսٳմնադաստիարակչական գործընթացը ճիշտ կազմակերպելٳ համար 

անհրաժեշտ է իմանալ այս երեխաների հոգեբանամանկավարժական առանձնահատ-

կٳթյٳնները, ինչպես նաև՝ մշակել այդ գործընթացը կազմակերպելٳ ռազմավա-

րٳթյٳններ և մոտեցٳմներ:

 Տեսողٳթյան սրٳթյան խանգարٳմների դրսևորٳմները

 2. Տեսողٳթյան սրٳթյան արտահայտված խանգարٳմ՝ 0,1-0,2-ը լավ տեսնող 

աչքٳմ շտկող ապակիներով (միջին աստիճան),

 1. Տեսողٳթյան սրٳթյան խորը խանգարٳմ՝ 0,05-0,09-ը լավ տեսնող աչքٳմ 

շտկող ապակիներով (ծանր աստիճան),

 Տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների մոտ նկատվٳմ են հետևյալ 

երևٳյթները`

      	 դժվարանٳմ են տարբերակել պատկերի հատկանիշները, մանրամասները,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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      	 էապես երկարٳմ է ընկալման տևողٳթյٳնը,

  տարբեր են.Տեսողٳթյան խանգարٳմների առաջացման պատճառները

      	 առաջանٳմ է տեսողական հոգնածٳթյٳն,

  դեպքٳմ նկատվٳմ են բարդٳթյٳն-Կենտրոնական տեսադաշտի խանգարման

ներ մանրամասները տեսնելիս, պատկերների թերի կամ աղավաղված ընկալٳմ, տեսո-

ղական կոնտակտը պահելٳ դժվարٳթյٳններ, տեսողական հոգնածٳթյٳն (նկար 2):

      	 չեն տարբերակٳմ օբյեկտի հեռավորٳթյٳնը,

 Այսպիսով՝ մանկավարժական միջամտٳթյան և երեխային ցٳցաբերվող աջակ-

ցٳթյան ճիշտ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է հստակ իմանալ երեխաների 

տեսողٳթյան խանգարٳմների դրսևորٳմները: 

 2. Գլխٳղեղի բնածին բարորակ գոյացٳթյٳններ, որոնք դրսևորվٳմ են երեխայի 

մեծանալٳն զٳգընթաց,

 տٳժٳմ է ընկալման ամբողջականٳթյٳնը,

  դեպքٳմ նկատվٳմ են տարածա-Ծայրամասային տեսադաշտի խանգարման

կան ընկալման խանգարٳմ, վատ են հարմարվٳմ լٳյսին/մթٳթյանը, առաջանٳմ է 

տեսողական հոգնածٳթյٳն (  (նկար 3):Денискина В.З., 2012)

 3. Հղիٳթյան ընթացքٳմ մոր տարած մի շարք հիվանդٳթյٳններ (վիրٳսային և 

վարակիչ հիվանդٳթյٳններ, նյٳթափոխանակٳթյան խանգարٳմներ),

   	 4. Մանկական ինֆեկցիոն (վարակիչ) հիվանդٳթյٳնների բարդացٳմներ 

(կարմրٳկ, քٳթեշ, դիֆտերիա)

   	 5. Ընդհանٳր ինֆեկցիոն հիվանդٳթյٳնների բարդացٳմներ (սիֆիլիս, աչքի 

      	 նվազٳմ է գٳնային կոնտրաստի (ցայտٳնٳթյٳն) տարբերակٳմը և այլն: 

 1. Բնածին՝ պայմանավորված ժառանգական գործոններով (ակնագնդի չափի 

փոփոխٳթյٳններ, կատարակտ, աստիգմատիզմ և այլն),

 Տեսողական ընկալման բնٳթագրիչներից է նաև տեսադաշտը: Դրա խան-

գարٳմները կարող են պայմանավորված լինել ցանցաթաղանթի, աչքի անոթային, 

նյարդային համակարգի, գլխٳղեղի տարբեր խանգարٳմներով: 

Նկար 2. Կենտրոնական տեսադաշտի 

              խանգարٳմ

Նկար 3. Ծայրամասային տեսադաշտի 

              խանգարٳմ
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      	 Երբ երեխան տարբեր առարկաներին կամ նկարներին նայٳմ է միայն հեռٳ 

պահելով կամ, ընդհակառակը՝ աչքերին շատ մոտ,

 

 

   Մանկավարժական արդյٳնավետ աշխատանքի կարևոր պայմանը 

մանկավարժ-ծնող-երեխա փոխհարաբերٳթյٳնների ճիշտ կառٳցٳմն է: Այն 

երեխայի ներդաշնակ զարգացման կարևոր գործոնն է :

 

 Ե՞րբ պետք է անհանգստանալ և դիմել մասնագետին

 6. Ժառանգական նախատրամադրվածٳթյٳն. սովորաբար դրսևորվٳմ է 

նյարդային համակարգի գործٳնեٳթյան խանգարٳմների ժամանակ,

 	 Երբ երեխան բողոքٳմ է, որ աչքերը «հոգնել են», ասես «վառվٳմ են», կամ ամեն 

ինչ երևٳմ է երկակի պատկերով,

      	 Երբ բացակայٳմ է տեսողական կոնտակտը,

      	 Երբ երեխան անընդհատ հարվածٳմ է աչքերին կամ գլխին,

      	 Երբ լٳյսի փոփոխٳթյٳններին համապատասխան հակազդٳմ չի տալիս (աչքերի 

կկոցٳմ, դեմքի թեքٳմ և այլն),

 7. Սոցիալական և կենցաղային պայմաններ (վիտամիններով աղքատ սնٳնդ, 

շրջակա միջավայրի և կլիմայական անբարենպաստ պայմաններ),

      	 Երբ փորձٳմ է նայել առարկաներին՝ գլٳխը որոշակի անկյան տակ թեքելով: 

 

 8. Գլխٳղեղի վնասվածքներ:

տٳբերկٳլյոզ, գլաٳկոմա)

      	 Երբ առկա են գլխացավեր՝ որպես աչքերի լարվածٳթյան հետևանք,

 

 Առաջարկٳթյٳններ տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների հետ 

աշխատող մանկավարժներին

 Մանկավարժը պետք է իմանա երեխայի տեսողական համակարգի, տեսողական 

ընկալման անհատական բ  նٳթագրերը: Տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող 

երեխաները, ٳնենալով տեսողական վերլٳծիչի միանման վիճակ (տեսողٳթյան 

միատեսակ սրٳթյٳն, տեսադաշտ), տարբերվٳմ են իրենց տեսողٳթյան օգտագործման 

հնարավորٳթյٳններով. մեկը կարող է առաջադրանքը կատարել՝ հիմնվելով տեսողٳ-

թյան վրա, մյٳսը՝ շոշափելիքի, երրորդը՝ տեսողٳթյան և շոշափելիքի: 

 

 Լٳսավորٳթյٳն

      	 Պարապմٳնքների ընթացքٳմ երեխայի աշխատանքային տարածքը պետք է լինի 

լٳսավոր, ցանկալի է՝ պատٳհանի մոտ: Միևնٳյն ժամանակ անհրաժեշտ է խٳսափել 

արևի կٳրացٳցիչ ٳղիղ ճառագայթներից։ Աշխատանքային մակերեսի վրա լٳյսը պետք 

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

է ընկնի ձախ կողմից, իսկ աչքերը՝ մնան ստվերٳմ: Եթե երեխան խաղٳմ է հատակին 

կամ լٳյսի աղբյٳրից հեռٳ, անհրաժեշտ է ներառել սեղանադիր լամպը՝ պաշտպանելով 

աչքերը:

      	 Եթե   երեխան ٳնի լٳսավախٳթյٳն, ապա նրան պետք է նստեցնել մեջքով դեպի 

պատٳհանը կամ փակել պատٳհանը վարագٳյրով:

      	 Աշխատավայրի լٳսավորٳթյան լամպերը, որպես լրացٳցիչ լٳյսի աղբյٳր, պետք 

է տեղադրվեն երեխայի ձախ կողմٳմ, սեղանի մակերևٳյթից 30-35 սմ բարձրٳթյան 

վրա: Լٳյսի վերին աղբյٳրը (ջահ) ամրացվٳմ է 1 մ 30 սմ բարձրٳթյան վրա:

 

 Կեցվածք

      	 Աշխատանքի ընթացքٳմ կարևոր է ճիշտ կեցվածքի պահպանٳմը սեղանի մոտ: 

Աչքերի և սեղանի աշխատանքային տարածքի միջև հեռավորٳթյٳնը պետք է լինի 30 սմ:

      	 Նստած վիճակٳմ երեխայի ոտքերը չպետք է կախված լինեն, այլ՝ հենված որևէ 

հենարանին այնպես, որ ազդրի և իրանի, ազդրի և սրٳնքի կազմած անկյٳնը լինի 90 

աստիճան:

 Աշխատանքային ռեժիմ

      	 Մանկավարժը պետք է իմանա, որ թٳյլ տեսնող երեխաների տեսողٳթյան 

օպտիմալ ծանրաբեռնվածٳթյٳնը կազմٳմ է 15-20 րոպեից ոչ ավելի՝ տեսողական 

ծանրաբեռնվածٳթյٳն պահանջող շարٳնակական աշխատանքներ կատարելիս: 

Տեսողٳթյան խորը խանգարٳմներ ٳնեցող աշակերտների համար, կախված 

անհատական առանձնահատկٳթյٳններից, այն չպետք է գերազանցի 10-15 րոպեն 

( ):Дружинина Л.А., 2006

      	 Մանկավարժը պետք է հիշի, որ տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երեխաների` 

տեսողական ծանրաբեռնվածٳթյٳն պահանջող աշխատանքի տեմպը դանդաղ է: 

Անհրաժեշտ է նրանց տալ լրացٳցիչ ժամանակ: Եթե ցٳցադրվٳմ է որևէ տեսողական 

նյٳթ, ապա այդ գործընթացը պետք է արվի դանդաղ, որ երեխաները մինչև վերջ 

կարողանան ընկալել այն: Տեսողական նյٳթը (առարկա, նկար և այլն), պետք է ցٳյց 

տրվի աչքի մակարդակին հավասար: Ցանկալի է, որ այն իր գٳնային երանգով 

չմիաձٳլվի ٳսٳցչի հագٳստին և շրջակա միջավայրի գٳնային երանգներին:

      	 Տեսողական ծանրաբեռնվածٳթյٳն պահանջող յٳրաքանչյٳր աշխատանք 

(նկարչٳթյٳն, կոնստրٳկտորի հավաքٳմ և այլն), պետք է պարբերաբար հերթագայվի 

ակտիվ հանգստով (ֆիզիկական վարժٳթյٳններ, տեսողական վարժٳթյٳններ, 3-5 

րոպե) ( ):Дружинина Л.А., 2006
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 Առաջարկٳթյٳններ տեսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների 

      	 Պարապմٳնքի ընթացքٳմ կիրառվող նկարները պետք է ٳնենան մեծ կոնտ-

րաստ. ֆոնը և պատկերը հստակ տարբերվեն իրենց գٳնային երանգներով:

 Շրջակա միջավայրի հարմարեցման պահանջներ

 

      	 Անհրաժեշտ է բառային աշխատանքներ իրականացնել յٳրաքանչյٳր պարապ-

մٳնքի ընթացքٳմ, քանի որ տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երեխաներին բնորոշ է 

վերբալիզմը, ինչը բացատրվٳմ է տեսողական փորձի պակասով, բառի, հասկացٳթյան 

մասին կոնկրետ պատկերացման բացակայٳթյամբ:

      	 Տեսողական տեղեկٳյթը հասանելի դարձնելٳ համար կիրառել գٳնային 

գծանշٳմ, օրինակ՝ նկարը վերցնել դեղին շրջանակի մեջ, սեղանի անկյٳնները դեղին 

թղթով նշել և այլն:

 

 Պարապմٳնքների ընթացքٳմ կիրառվող միջոցներ 

      	 Ֆիզիկական դաստիարակٳթյան և երաժշտٳթյան պարապմٳնքների ժամանակ 

ցանկալի է, որ տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երեխաները կանգնեն լավ տեսողٳ-

թյٳն ٳնեցող երեխաների հետևٳմ՝ տարածٳթյան մեջ ավելի հեշտ կողմնորոշվելٳ 

համար:

 

      	 Ցանկալի է պարզեցնել խմբասենյակի պատերի, պահարանների տեսողական 

ծանրաբեռնվածٳթյٳնը, քանի որ այն առաջ է բերٳմ ٳշադրٳթյան, կենտրոնացման 

դժվարٳթյٳն, ինչպես նաև՝ տեսողական հոգնածٳթյٳն:

     	 Պարապմٳնքների ընթացքٳմ պետք է ٳշադրٳթյٳն դարձնել սեփական խոս-

քին. այն պետք է լինի հստակ, արտահայտիչ: Անհրաժեշտ է բանավոր մեկնաբանել այն 

ամենը, ինչ մանկավարժը կամ այլ երեխաներ անٳմ են:

 Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ տեսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երեխան որքան վաղ 

տարիքٳմ ձեռք բերի ինքնٳրٳյն գործٳնեٳթյան հմտٳթյٳններ, այնքան իրեն ավելի 

հեշտ կլինի հարմարվել կյանքի պայմաններին: Շատ հաճախ ծնողները ձգտٳմ են առա-

վելագٳյնս «թեթևացնել» երեխայի կյանքը՝ սահմանափակելով ինքնٳրٳյնٳթյٳնը և 

առաջարկելով իրենց օգնٳթյٳնը։ Մյٳս ծայրահեղٳթյٳնն այն է, որ ծնողները կարծես 

մ երեխայի խնդիրներին՝ նրանից շատ բան պահանջելով։ Ե՛վٳն չեն դարձնٳթյٳշադրٳ

      	 Կարևոր է պարապմٳնքների ընթացքٳմ կիրառել շոշափողական նյٳթեր: 

Յٳրա-քանչյٳր նյٳթ շոշափելիս գործընթացը պետք է ٳղեկցել խոսքով:

 

      	 Աշխատել չփոխել խմբասենյակի կահավորٳմը, իրերի տեղադրٳթյٳնը, իսկ 

փոխելٳ դեպքٳմ երեխային անպայման տեղեկացնել դրա մասին:

ընտանիքներին
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      	 տանը անընդհատ խաղալ երեխայի հետ ինչպես սեղանի, այնպես էլ՝ շարժողական 

խաղեր: Այս խաղերը երեխաներից պահանջٳմ են գնահատել տարածٳթյան խորٳ-

թյٳնը, օբյեկտների հեռավորٳթյٳնը և դրանց միջև եղած հեռավորٳթյٳնը.

 	 հագնել վառ գٳնային երանգ ٳնեցող զգեստներ.

      	 երեխայի հետ խոսել, մեկնաբանել գործողٳթյٳնները, ծանոթացնել յٳրա-

քանչյٳր նոր առարկային: Տալ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝ «Ի՞նչ ես անٳմ հիմա», 

«Ի՞նչ է կոչվٳմ այս առարկան», «Ինչի՞ համար է այն պետք»: Ծնողի խոսքը պետք է լինի 

հստակ, պարզ, հակիրճ: Երեխային հարց տալիս չշտապել, տալ ժամանակ, լսել 

պատասխանը:

      	 երեխաների ٳշադրٳթյٳնը հրավիրել մի շարք ձայների վրա, որպիսիք են 

մեքենայի աղմٳկը, սառնարանի, ջրի, քամٳ ձայնը և այլն.

առաջին և մյٳս դեպքերը կարող են հանգեցնել տեսողական խանգարٳմների 

խորացմանը, նաև հոգեբանական բարդٳյթների առաջացմանը:

     Այսպիսով՝ այս ամենից խٳսափելٳ համար անհրաժեշտ է՝

 	 հետևել, որ երեխան անպայման ակնոց դնի.

     	 երեխային որևէ գործողٳթյٳն սովորեցնելիս անհրաժեշտ է բազմիցս այն կրկնել, 

հատկապես՝ չտեսնող երեխաների համար.

 փոքր տարիքից, տարբեր խաղերով (ձայնային, շարժողական, շոշափողական և 

այլն) զարգացնել պահպանված զգայական համակարգերը, փոխհատٳցող մեխա-

նիզմները: Ակտիվացնել շոշափողական հմտٳթյٳնները տարբեր խաղերի միջոցով, 

սովորեցնել երեխային ٳսٳմնասիրել շրջապատող առարկաները ոչ միայն տեսողٳ-

թյամբ, այլ նաև շոշափելով: Բոլոր առարկաների ٳսٳմնասիրٳմը երեխայի հետ 

կատարվٳմ է հիմնականٳմ ընդհանٳրից դեպի մասնավորը.

      	 տանը կահٳյքի, իրերի դասավորվածٳթյٳնը թողել նٳյնը, իսկ փոխելٳ դեպքٳմ 

դրա մասին տեղեկացնել երեխային:

      	 օբյեկտի հետ ծանոթացնելիս տալ ավելի շատ ժամանակ՝ տեսողականորեն 

ընկալելٳ, նորից զննելٳ համար:

      	 տանը առանձնացնել տեսողական աշխատանքի համար տարածք՝ համա-

պատասխան գٳնային նշաններով, օրինակ՝ եզրագծել սեղանը դեղին գٳյնով:

     	 սովորեցնել երեխային ճանաչել սեփական մարմինը՝ անվանել մարմնի մասերը, 

իմանալ դրանց տեղակայٳմը և այլն.

      	 տեսողական ծանրաբեռնվածٳթյٳն պահանջող աշխատանք կատարելիս տանը 

ապահովել համապատասխան լٳսավորٳթյٳն.

      	 Կարևոր է ձեռք-աչք համաձայնեցված շարժٳմը: Շարժٳմները համակարգելٳ 

դժվարٳթյٳնները, տեսողٳթյան խանգարման դեպքٳմ ձեռքերի և աչքերի շարժٳմնե-

      	 ուշադրٳթյٳն դարձնել օբյեկտների տարբեր հատկանիշներին և հատկٳթյٳն-

ներին (գٳյն, ձև, քանակ, կառٳցվածքի առանձնահատկٳթյٳններ, նյٳթ).
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     	 ցանկալի է ձևավորել որոշակի հաջորդականٳթյամբ տարբեր գործողٳթյٳններ 

կատարելٳ հմտٳթյٳններ, որոնք գործնականٳմ կավտոմատացվեն:

 Այսպիսով, աշխատանքները ավելի արդյٳնավետ կազմակերպելٳ համար, 

անհրաժեշտ է դրանք սկսել է վաղ տարիքից: Կիրառելով վերոնշյալ միջոցները և 

համագործակցելով միմյանց հետ, մենք կնպաստենք տեսողٳթյան խանգարٳմներ 

 : նեցող երեխաների զարգացմանըٳ

 

րի անհամապատասխանٳթյٳնը դանդաղեցնٳմ են առաջադրանքների կատարման 

տեմպերը: Գրաֆիկական (գծագրական) առաջադրանքներ կատարելիս պետք է 

երեխային գովել ոչ թե առաջադրանքի կատարման ճշտٳթյան համար, այլ՝ ճիշտ 

հասկանալٳ համար:

     	 որպեսզի ակնոցը անընդհատ չընկնի կամ երեխան անընդհատ չհանի, անհրա-

ժեշտ է ականջակալներին փակցնել ռետինալար, այդ դեպքٳմ երեխան չի հանի այն:

     	 խաղալիքներին (արջٳկ, տիկնիկ) դնել ակնոց

     	 ակնոցը պետք է լինի հարմարավետ և համապատասխանի դեմքի կոնֆիգٳրա-

ցիաներին և չափերին: Ակնոցը չպետք է ճնշٳմ գործադրի քٳնքի և քթի վրա, հակառակ 

դեպքٳմ երեխան կարող է գլխացավ ٳնենալ:

     	 ընտանիքի անդամները կարող են նախապես իրենք դնել ակնոց (որպես խաղ) և 

երեխայի համար օրինակ ծառայել: 

     Մի քանի խորհٳրդ, թե ինչպես պետք է սովորեցնել երեխային հարմարվել 

ակնոցին՝
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ԲԱԺԻՆ 12. 

 

 Ի՞նչ են լսողٳթյٳնը և լսողٳթյան խանգարٳմները

 Վերջին տարիներին նկատվٳմ է լսողٳթյան խանգարٳմների տարածման աճ: 

Ըստ Առողջապահٳթյան համաշխարհային կազմակերպٳթյան (ԱՀԿ) վիճակագրական 

տվյալների՝ լսողٳթյան տարբեր խանգարٳմներ ٳնեցող մարդկանց թիվը մոտ 300 

միլիոն է։ Իսկ Աٳդիոլոգիայի ամերիկյան ակադեմիայի տվյալներով ամբողջ աշխարհٳմ 

ամեն տարի ծնվٳմ է լսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող շٳրջ 665 հազար երեխա: ԱՀԿ-ի 

տվյալները փաստٳմ են նաև, որ յٳրաքանչյٳր 1000 նորածնից 1-3-ը ծնվٳմ է լսողٳթյան 

տարբեր խանգարٳմներով, խլٳթյամբ է ծնվٳմ 1000 նորածիններից մեկը: Բացի 

դրանից՝ մինչև 3 տարեկանը ևս 2-3 երեխա ձեռք է բերٳմ լսողٳթյան խանգարٳմ ( World 

Health Organization/Deafness and hearing loss,2020):

ԼՍՈՂؤԱՆ ԽԱՆԳԱՐؤՄՆԵՐ ؤՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

 Լٳսինե Բաբայան, սٳրդոմանկավարժ, մանկավարժական գիտٳթյٳնների 

թեկնածٳ

 

 Այս բաժնٳմ ներկայացված են մանկական ծանրալսٳթյան ձևերը, առաջացման 

պատճառները, հետևանքները, ինչպես նաև՝ դրանց հաղթահարման ٳղիները, 

լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող նախադպրոցական երեխաներին հագեբանա-

մանկավարժական աջակցման ձևերը։

 

 

  ձԼսողٳթյٳնը այնային ազդակների ընկալٳմն է լսողական օրգանի միջոցով: 

Պահպանված լսողٳթյٳնը խոսքի և հաղորդակցման զարգացման անհրաժեշտ պայման 

է: Դրա խանգարٳմը առաջացնٳմ է անձի զարգացման բազմաբնٳյթ խնդիրներ՝ խոսքի, 

ճանաչողական գործٳնեٳթյան, ընդհանٳր զարգացման, ٳսٳմնառٳթյան, հաղոր-

դակցման և այլն (Pediatric Management of Hearing Loss, 2019)։

 Պահպանված լսողٳթյٳն ٳնեցող երեխաների լսողական ընկալման և ձայնի 

վերլٳծٳթյան նախադրյալները ձևավորվٳմ են կյանքի առաջին տարիներին, սակայն 

լսողٳթյան խանգարٳմների մեծամասնٳթյٳնը (85%) ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին 

տարիներին՝ մինչև երեք տարեկանը, այսինքն զարգացման մինչխոսքային փٳլը: 

Երեխայի այս տարիքը ٳղեղի համակարգերի և գործառٳյթների կազմավորման և 

ձևավորման կարևորագٳյն շրջանն է: Ուստի այդ բացասական հետևանքները 

հաղթահարելٳ համար ամբողջ աշխարհٳմ խիստ կարևորվٳմ է վաղ և նախադպրո-

ցական մանկավարժական աջակցման դերը: Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող

երեխաներին և նրանց ծնողներին մանկավարժական աջակցٳմը ٳղղված է երեխայի 
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 Ի՞նչ ազդեցٳթյٳն են գործٳմ լսողٳթյան խանգարٳմները երեխայի 

զարգացման վրա

 

 Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաները բառային խոսքով հաղորդվող 

տեղեկٳյթը կարող են ընկալել միայն շրջանցիկ ٳղիներով և հատٳկ ٳսٳցման 

պայմաններٳմ` հիմնվելով տեսողական և մաշկային ընկալٳմների վրա: Չլսող 

երեխաները անկարող են ընկալել խոսքի առոգանական կողմը: Նրանք հաղորդակցման 

ժամանակ հաճախ թٳյլ են տալիս սխալներ. խոսքի յٳրացման վաղ փٳլերٳմ չեն 

տարբերٳմ խոսքի մասերը և դրանք սխալ են կիրառٳմ, դժվարٳթյամբ են յٳրացնٳմ 

դերանٳնները և նախդիրները, սխալներ են կատարٳմ ածանցները և վերջավորٳթյٳն-

ներն օգտագործելիս: Սակայն ճիշտ կազմակերված ٳսٳցման արդյٳնքٳմ կոպիտ 

սխալները աստիճանաբար նվազٳմ են (Մանٳկյան Ա.Վ.,2012):

 Հաղորդակցական դժվարٳթյٳնները, խոսքٳմ առկա սխալների քանակը 

մեծապես կախված են լսողٳթյան խանգարման ձևից:

լսողական ընկալման, արտաբերման ٳսٳցման և հոգեկան գործընթացների բնականոն 

զարգացմանը:

 Լսողٳթյան խանգարٳմները բազմազան են. դրանք տարբեր են թե՛ բնٳյթով, թե՛ 

դրսևորման աստիճանով: Տարբերٳմ են կոնդٳկտիվ` ձայնահաղորդման, սենսոնևրալ 

(զգայանյարդային)` ձայնաընկալման, և լսողٳթյան խառը խանգարٳմներ: Ընդ որٳմ՝ 

լսողٳթյան սենսոնևրալ խանգարٳմներն ամենաբարդն են. սրանք, ի տարբերٳթյٳն 

կոնդٳկտիվ ծանրալսٳթյան, բٳժման ենթակա չեն ո՛չ դեղորայքային, ո՛չ էլ վիրաբٳ-

ժական միջոցներով և կարող են դրսևորվել ծանրալսٳթյան ամենախորը աստիճանով` 

խլٳթյամբ:

 Լսողٳթյան խանգարման հետևանքները տարբեր կերպ են անդրադառնٳմ 

երեխաների և մեծահասակների կյանքի վրա: Մեծահասակը լսողٳթյան խանգարման 

առաջացման պահին արդեն ձևավորված անհատականٳթյٳն է. ٳնի բառային խոսք, 

 Լսողٳթյան խանգարٳմները հանգեցնٳմ են բնٳթյٳնից կամ հասարակٳ-

թյٳնից եկող տեղեկٳյթի ստացման, ընկալման և մեկնաբանٳթյան դժվարٳթյٳնների, 

երբեմն էլ՝ անկարողٳթյան: Այսինքն՝ լսողական վերլٳծիչի` հասարակական առավել 

կարևոր օրգանի ախտահարٳմը աղավաղٳմ է հասարակٳթյٳնից, ֆիզիկական 

աշխարհից և բնٳթյٳնից բխող տեղեկատվական հոսքի ընդٳնٳմը, ինչի հետևանքով 

խանգարվٳմ են միջանձնային փոխհարաբերٳթյٳնները: Մարդٳ համար տեղեկٳյթի 

ընդٳնման և ընկալման հիմնական միջոցները լեզٳն և հնչյٳնային խոսքն են: Առանձին 

դեպքերٳմ տեղեկٳյթը կարելի է հաղորդել ժեստերի լեզվով, սակայն անհատի 

համաչափ զարգացման և հասարակٳթյան մեջ գործող հարաբերٳթյٳնների ճիշտ 

ըմբռնման համար անհրաժեշտ է տիրապետել լեզվական միջոցներին:
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 բառատրամաբանական մտածողٳթյٳն, և լսողական գործառٳյթի խանգարٳմը 

հիմնականٳմ հանգեցնٳմ է միայն հաղորդակցման դժվարٳթյٳնների:

 Մանկٳթյան տարիներին առաջացած լսողական խնդիրները ազդٳմ են երեխայի 

զարգացման ողջ ընթացքի վրա: Հատկապես մինչխոսքային փٳլٳմ առաջացած 

լսողٳթյան խանգարٳմների պատճառով յٳրահատٳկ ձևով են զարգանٳմ նրա խոսքը, 

մտածողٳթյٳնը և առհասարակ ողջ իմացական ոլորտը: Լսողٳթյան խանգարٳմը 

երեխային դնٳմ է յٳրահատٳկ բարդ դրٳթյան մեջ, երբ դժվարանٳմ են շրջապա-

տողների խոսքի ընկալٳմը և հաղորդակցٳմը, ինչը աղքատացնٳմ է նրա սոցիալական 

փորձը, բարդացնٳմ է սոցիալական հարմարٳմը, արդյٳնքٳմ տٳժٳմ է նրա անձնային 

հատկանիշների զարգացٳմը: Լսողٳթյան անգամ միակողմանի կամ թեթև (≤40 դբ) 

խանգարٳմը կարող է բացասաբար անդրադառնալ մանկան զարգացման վրա՝ իր 

հետքը թողնելով երեխայի առաջադիմٳթյան և սոցիալական վարքի վրա:

 Վաղ մանկական հասակٳմ` մինչխոսքային փٳլٳմ, ծանրալսٳթյան բացասական 

հետևանքները` խոսքի թերզարգացٳմը կամ համրٳթյٳնը, հոգեկան և հٳզական 

զարգացման խանգարٳմները, սոցիալական անհարմարٳթյٳնը բերٳմ են հաշմանդա-

մٳթյան: Այսպիսի բարդ հաշմանդամٳթյան հաղթահարٳմը հնարավոր է միայն վաղ և 

ճիշտ կազմակերպված մանկավարժական աշխատանքների միջոցով:

  կամ լսողٳթյան միջին կորٳստ (41-55 դբ). խոսակցական 2-րդ աստիճան

բարձրٳթյան խոսքը ընկալվٳմ է մինչև 3 մ հեռավորٳթյٳնից, գրավոր խոսքի 

յٳրացման խնդիրներ չկան:

ընկալٳմը հնարավոր է միայն ականջախեցٳ մոտ, խանգարվٳմ են խոսքի առո-

  կամ լսողٳթյան թեթև կորٳստ (25-40 դբ). խոսակցական 1-ին աստիճան

բարձրٳթյան խոսքը ընկալվٳմ է 5 մ-ից, դժվարացած է միայն ցածրաձայն խոսքի 

ընկալٳմը, բանավոր և գրավոր խոսքի յٳրացման խնդիրներ չկան:

  կամ լսողٳթյան միջին-ծանր կորٳստ (56-70 դբ). խոսակցական 3-րդ աստիճան

բարձրٳթյան խոսքը ընկալվٳմ է մինչև 1 մ հեռավորٳթյٳնից, առկա են խոսքի 

առոգանական և հնչարտաբերական կողմի խանգարٳմներ, գրավոր խոսքի յٳրացման 

խնդիրներ սովորաբար չկան:

 

  

 Լսողٳթյան խանգարٳմների դրսևորٳմները (դասակարգٳմները)

 Սովորաբար մանկավարժը սկսٳմ է աշխատել երեխայի հետ, երբ արդեն ախտո-

րոշված են երեխայի լսողٳթյան խանգարٳմը, դրա բնٳյթը և աստիճանը: Ուստի ավելի 

կարևոր է, որ մանկավարժը պատկերացնի երեխայի լսողական հնարավորٳթյٳնները՝ 

ծանոթանալով բժշկական ախտորոշմանը: Այդ նպատակով ստորև ներկայացվٳմ է 

լսողٳթյան միջազգային դասակարգամանը (ԱՀԿ) համապատասխան, երեխաների 

լսողական ընկալման մակարդակները (Victory J., 2020).

 4-րդ աստիճան կամ լսողٳթյան ծանր կորٳստ (71-90 դբ). բարձրաձայն խոսքի
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գանական և հնչարտաբերական կողմերը, առկա են գրավոր խոսքի յٳրացման 

դժվարٳթյٳններ:

  կամ լսողٳթյան խոր կորٳստ (91 դբ-ից ավելի). խոսքի ընկալٳմը և Խլٳթյٳն

զարգացٳմը, առանց հատٳկ միջամտٳթյան և ٳսٳցման, անհնար է: Սակայն ձայները 

ընկալելٳ՝ չլսող (խٳլ) երեխաների հնարավորٳթյٳնները ևս տարբեր են և կախված են 

պահպանված հաճախականային ընդգրկٳյթից (դիապազոն): Այն կարող է տատանվել 

միայն ականջի մոտ հնչող բարձր ձայների ընկալٳմից մինչև դրանից 15-20 սմ 

հեռավորٳթյٳնից հնչող անծանոթ բառերի վանկառիթմային կազմը, բոլոր ձայնավոր 

հնչյٳնները և բաղաձայնների մեծ մասը, խոսակցական բարձրٳթյան ծանոթ բառերը և 

արտահայտٳթյٳնները:

 Լսողٳթյան խանգարٳմների առաջացման պատճառները

 

 3. Հղիٳթյան ընթացքٳմ մոր տարած վարակիչ և վիրٳսային հիվանդٳթյٳնները. 

կարմրٳկ, կարմրախտ, քٳթեշ, ջրծաղիկ, խոզٳկ, գրիպ, տոքսոպլազմոզ, ցիտա-

մեգալովիրٳս, հերպես, տٳբերկٳլյոզ, պոլիոմելիտ, սիֆիլիս։ Լսողական վերլٳծիչը 

հատկապես խոցելի է կարմրٳկի հարٳցիչի հանդեպ: Հղիٳթյան առաջին 2 ամիսների 

ընթացքٳմ մոր հիվանդանալٳ դեպքٳմ պտղի վարակվելٳ հավանականٳթյٳնը      

70-80% է:

 6.  Հղիٳթյան ախտաբանական ընթացքը. տոքսիկոզներ, վաղածնٳթյٳն և այլն։

 7.  Ծննդաբերական վնասվածքները։

 2. Ծնողների վնասակար սովորٳթյٳնները. ալկոհոլիզմ, թմրամոլٳթյٳն և այլն։

 4. Մոր սոմատիկ հիվանդٳթյٳնները. նեֆրիտ, շաքարային դիաբետ, տիրեո-

տոքսիկոզ, անեմիա, ավիտամինոզ, հիպերխոլեստիրինեմիա։

 1. Ժառանգական. նորածինների լսողٳթյան խանգարٳմների 35-50%-ը ժառան-

գական է, ընդ որٳմ՝ դրանց 1/3 ٳնի համախտանիշային բնٳյթ, այսինքն համակցված է 

այլ խանգարٳմներով (նյարդային համակարգի, նյٳթափոխանակٳթյան, աչքի, 

մաշկային համակարգի, երիկամների)

 5. Հղիٳթյան ընթացքٳմ մոր կողմից օտոտոքսիկ դեղամիջոցների կիրառٳմը. 

ամինոգլիկոզիդային հակաբիոտիկներ (ստրեպտոմիցին, մոնոմիցին, գենտամիցին, 

նեոմիցին, կանամիցին, ամիկսացին), դիٳրետիկներ (ֆٳրասեմիդ, լազեկս), սալիցի-

տատներ և խինին:

 9.  Պտղի անհասٳթյٳնը. կշիռը ծնվելٳ պահին 1500 գ-ից պակաս։

 10.  Հիպերբիլիռٳբինեմիան (ավելի քան 20մմոլ/լիտր)։

 8.  Նորածնի թթվածնային քաղցը, շնչահեղձٳկը։

 Լսողٳթյան խանգարٳմներ առաջացնող պատճառները տարբեր են: Դրանք կա-

րող են լինել ժառանգական, բնածին և ձեռքբերովի։ Առանձնացվٳմ են լսողٳթյան խան-

գարٳմների ռիսկի հետևյալ գործոնները (Pediatric Management of Hearing Loss, 2019). 
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 Սٳյն հետազոտٳթյան իրականացման համար հարկավոր է նախապատրաստել 

բառացանկեր և դրանց համապատասխան նկարներ: Բառացանկերը կառٳցվٳմ են 

հետևյալ սկզբٳնքներով.

     -Խոսք ٳնեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների լսողٳթյան մանկա

վարժական գնահատٳմը (Таварткиладзе Г. А., Шматко Н. Д.,2004)

 13.  Նորածնի ինտենսիվ թերապիան. արհեստական շնչառٳթյٳն 5 օր և ավելի։

 12. Աբգարի սանդղակով (ԱՄՆ, 1952թ.)՝ 1 րոպեٳմ 0-4 միավոր, 5 րոպեٳմ 0-6 

միավոր:

  	 Երեխաներին ցանկալի է նախապատրաստրաստել գնահատմանը: Դրա համար 

օգտագործٳմ են օժանդակ ցանկ, որը բաղկացած է երեխաներին լավ ծանոթ 10 բառից 

(օրինակ՝ ավտո, փٳչիկ, ճոճանակ, ափսե, միս, աթոռ, խոզանակ, գդալ և այլն), որոնք 

ընդգրկված չեն հիմնական ցանկٳմ:

 Նախադպրոցական երեխաների ընկալման գնահատման օրինակելի բառացանկ. 

ձի, շٳն, գնդակ, մկրատ, բաժակ, նավ, գազար, տٳն, նապաստակ, պահարան:

 

 բառերը պետք է լավ ծանոթ լինեն երեխային,

 դրանցٳմ պետք է ընդգրկված լինեն ցածր և բարձր հաճախականٳթյան 

հավասար քանակի բառեր,

 բառերը պետք է լինեն միավանկ, երկվանկ և եռավանկ,

 15.  Երեխայի ընդٳնած օտոտոքսիկ դեղամիջոցները։

 ցանկٳմ ընդգրկվող բառերի քանակը կախված է երեխայի տարիքից. նա-

խադպրոցականների համար ընտրվٳմ է 10 բառ, դպրոցականների համար՝ 20-30:

 Դպրոցական երեխաների ընկալման գնահատման օրինակելի բառացանկ. նավ, 

լٳսին, բալ, պատٳհան, բաժակ, խաղող, ձٳ, նապաստակ, շٳն, մկրատ, կատٳ, 

գազար, ծաղիկ, գնդակ, ٳլ, թել, ժամացٳյց, օդանավ, ձٳկ, սոխ, կապիկ, ծառ, բադ, 

աղվես, աչք, հավ, պաղպաղակ, պանիր, հեռախոս, սեղան:

 Նախապատրաստական փٳլ

դեպի իրեն նստած կամ կանգնած երեխայից և, թղթով, ստվարաթղթով, ձեռքի ափով  

 11.   Նորածնի դիմածնոտային կմախքի ախտաբանٳթյٳնը։

 14. Վաղ մանկական հասակٳմ երեխայի տարած վարակիչ և վիրٳսային 

հիվանդٳթյٳնները. գրիպ, խոզٳկ, կարմրٳկ, տոքսոպլազմոզ, էնցեֆալիտ, դիֆթերիա, 

մալարիա, տիֆ, մենինգիտ։

 16.Վնասվածքները. գանգի հիմքի կոտրվածք, խխٳնջի արյٳնազեղٳմ, հաղոր-

դող ٳղիների, կենտրոնական բաժինների ախտահարٳմ, ձայնային վնասվածքներ:

 Ինչպե՞ս իրականացնել երեխայի լսողٳթյան մանկավարժական գնահատٳմը

 Երեխայի հետ կոնտակ հաստատելٳց հետո հետազոտողը 6 մ հեռանٳմ է դեմքով
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փակելով դեմքը (շրթٳնքները), արտաբերٳմ է ցանկի բառերից մեկը: Եթե երեխան ճիշտ 

է կրկնٳմ բառը, մեծահասակը ցٳյց է տալիս համապատասխան նկարը և խրախٳսٳմ է 

նրան։ Եթե երեխան ճիշտ է կրկնٳմ նաև 2-րդ բառը, նշանակٳմ է, որ նա հասկացել է 

պահանջը և պատրաստ է հետազոտٳթյանը:

 Մանկավարժը 6 մ հեռավորٳթյٳնից շշٳկով արտաբերٳմ է հիմնական ցٳցակի 

բառերից մեկը: Եթե երեխան 6 մ հառավորٳթյٳնից չի լսٳմ շշٳկով արտաբերված 

բառը, այն կրկնٳմ է խոսակցական բարձրٳթյան ձայնով: Ճիշտ պատասխանի դեպքٳմ 

բառը նորից ասվٳմ է շշٳկով, սխալ պատասխանի կամ դրա բացակայٳթյան դեպքٳմ 

գնահատողը մոտենٳմ է 3 մ-ով, ապա մինչև 10 սմ:  Երբ երեխան ճիշտ է պատասխանٳմ, 

մեկական մետրով հեռանալով որոշվٳմ է ընկալման առավելագٳյն հեռավորٳթյٳնը:

 Եթե երեխան բարձրաձայն չի արտաբերٳմ բառերը, քանի որ չի հասկանٳմ 

պահանջը, ամաչٳմ է, հրաժարվٳմ կրկնելٳց, կամ նրա արտաբերٳմը անհասկանալի է, 

ապա գնահատման ժամանակ երեխայի դիմաց դրվٳմ են ցանկի բառերը պատկերող 

նկարներ և նրանից պահանջٳմ ոչ թե կրկնել, այլ՝ ցٳյց տալ դրանք։ Եթե նախադպրո-

ցական երեխան չի կարողանٳմ կատարել հանձնարարٳթյٳնը անգամ բառերի 

խոսակցական բարձրٳթյան ձայնով արտաբերման ժամանակ, ապա հարկավոր է նրա 

լսողٳթյٳնը հետազոտել չխոսող երեխաների համար նախատեսված մեթոդով:

 Ամփոփٳմ

 Եթե երեխան ընկալٳմ է 6 մ-ից շշٳկով արտաբերված բոլոր ստٳգող բառերը, 

ապա անհանգստանալٳ կարիք չկա:

 Խոսք չٳնեցող երեխաների լսողٳթյան մանկավարժական գնահատٳմը կարելի է 

 

 Եթե երեխան շշٳկը լսٳմ է 6 մ-ից պակաս հեռավորٳթյٳնից, ապա հնարավոր է, 

որ նրա լսողٳթյٳնն իջած է: Լսողٳթյան խանգարման մասին է վկայٳմ, երբ երեխան 

ճանաչٳմ է ականջախեցٳ մոտ կամ որոշ հեռավորٳթյٳնից խոսակցական բարձրٳ-

թյան ձայնով  արտաբերված բառերը և չի ընկալٳմ միևնٳյն հեռավորٳթյٳնից շշٳկով 

ասվածները, կամ երբ տարբեր բառերը երեխան ճանաչٳմ է տարբեր հեռավորٳթյٳնից: 

Լսողٳթյան խանգարման կասկածի տեղիք կարող է տալ, եթե երեխան ընկալٳմ է 

բառերը տարբեր հեռավորٳթյٳններից:

 Գնահատման փٳլ

 Լսողٳթյան խանգարման կասկածի դեպքٳմ երեխաները ٳղղորդվٳմ են 

բժշկական հետազոտٳթյան:

     Խոսք չٳնեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների լսողٳթյան ման-

կավարժական գնահատٳմը (Таварткиладзе Г. А., Шматко Н. Д., 2004)
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 Այս նٳյն սկզբٳնքով կարելի է հետազոտել նաև ոչ խոսքային ձայների հանդեպ 

երեխայի հակազդٳմները:

 Երբ երեխան սկսٳմ է ինքնٳրٳյն հստակ կատարել գործողٳթյٳնները` տեսնելով 

մանկավարժի շրթٳնքները, վերջինս նստٳմ է փոքրիկի կողքին և խոսակցական 

բարձրٳթյան ձայնով  արտաբերٳմ է, օրինակ, «պա-պա-պա» ականջախեցٳ մոտ: Այս 

դեպքٳմ արտաբերման ժամանակ երեխան զգٳմ է արտաշնչվող օդի շիթը (շիթը կա` 

գցٳմ է գնդիկը, չկա` սպասٳմ է): Եթե երեխան չի կատարٳմ գործողٳթյٳնը, ապա 

արտաբերման պահին պետք է նրա ձեռքով գցել գնդիկը տٳփի մեջ: Այս վարժٳթյٳնը 

կրկնվٳմ է այնքան, մինչև երեխան ինքնٳրٳյն կատարի գործողٳթյٳնը: Երբ նա 

յٳրացնٳմ է պահանջը, վանկերը խոսակցական բարձրٳթյան ձայնով արտաբերվٳմ են 

երեխայի ականջախեցٳ մոտ, բայց՝ արդեն ստվարաթղթով կամ ձեռքի ափով փակելով 

օդի շիթը: Պետք է ٳշադիր լինել, որ ոչ մի տեղ (հայելٳ, ապակٳ մեջ) չանդրադառնա 

մեծահասակի դեմքը: Ընկալելով ձայնը լսողٳթյամբ՝ երեխան պետք է կատարի խաղային 

գործողٳթյٳնները. եթե նա չի կատարٳմ դրանք, ապա ձայնը բարձրացվٳմ է: Բարձր 

ձայնի հանդեպ հակազդման ամրապնդٳմից հետո պետք է փորձել ձևավորել այն 

խոսակցական բարձրٳթյան ձայնով, ապա՝ նաև շշٳկի հանդեպ:

իրականացնել թե՛ խոսքով (բառեր, հնչյٳնակապակցٳթյٳններ, ձայնանմանակٳմներ), 

թե՛ ոչ խոսքային ձայներով (երաժշտական տարբեր գործիքների հնչողٳթյٳններ):

 Նախապատրաստական փٳլի նպատակը ձայնի հանդեպ երեխաների պայմանա-

կան խաղային հակազդման (ռեակցիայի) ձևավորٳմն է: Գնահատողը նստٳմ է երեխայի 

դիմաց` դնելով իր և երեխայի ձեռքերը սեղանի վրա, ապա, կենտրոնացնելով երեխայի 

 մ էٳթյան ձայնով արտաբերٳնքներին, խոսակցական բարձրٳնը իր շրթٳթյٳշադրٳ

«պա-պա-պա», «սի-սի-սի», «տٳ-տٳ-տٳ» և այլ տիպի հնչյٳնակապակցٳթյٳններ կամ 

բառեր: Արտաբերման պահին նա երեխայի ձեռքով վերցնٳմ է սեղանին դրված 

խաղալիքը (գնդիկը, կոճակը, բٳրգի օղակը և այլն) և գցٳմ տٳփի մեջ (անցկացնٳմ 

ձողի վրա): Այս գործողٳթյٳնները կրկնվٳմ են այնքան, մինչև երեխան ինքնٳրٳյն 

(առանց օգնٳթյան) կատարի դրանք ի պատասխան արտաբերված հնչյունակապակ-

ցٳթյٳնների։ Հնչյٳնակապակցٳթյٳնների միջև դադարների տևողٳթյٳնը պետք է 

տարբեր լինի, որպեսզի երեխան արձագանքի ոչ թե ռիթմին, այլ՝ ձայնին: Այս ընթացքٳմ 

պետք չէ երեխայից պահանջել կրկնել հնչյٳնակապակցٳթյٳնը, բառը. նա պետք է 

պատասխանի խաղային գործողٳթյٳններով:

 Երբ, ի պատասխան շշٳկի, երեխան կատարٳմ է գործողٳթյٳնները, մանկա-

վարժը աստիճանաբար հեռանٳմ է նրանից և որոշٳմ շշٳկի ընկալման առավելագٳյն 

հեռավորٳթյٳնը: Ի պատասխան լսած բառին՝ երեխան կատարٳմ է խաղային 

գործողٳթյٳններ (չի կրկնٳմ բառը):
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 Եթե երեխան արձագանքٳմ է խոսակցական բարձրٳթյան ձայնին, բայց չի 

հակազդٳմ շշٳկին, ապա նա կարող է ٳնենալ լսողٳթյան զգալի իջեցٳմ:

 Երեխային հարկավոր է ٳղղորդել հատٳկ մասնագիտական համակողմանի 

հետազոտٳթյան կամ աջակցٳթյան, եթե նա՝

 Լսողٳթյան խանգարման կասկածի դեպքٳմ երեխաները ٳղղորդվٳմ են 

լսողٳթյան բժշկական հետազոտٳթյան:

 հեռٳստացٳյցի ձայնը շատ է բարձրացնٳմ կամ շատ մոտ է նստٳմ դրան։

 

 Անհրաժեշտ է՝

 հաճախակի խնդրٳմ է կրկնել ասվածը (ասٳմ է «ի՞նչ», «հը՞»),

 Ե՞րբ պետք է անհանգստանալ և դիմել մասնագետին

 դժվարանٳմ է հասկանալ իրեն ٳղված խոսքը, եթե չի նայٳմ խոսակցի դեմքին,

 Եթե երեխան հակազդٳմ է 6 մ հեռավորٳթյٳնից շշٳկով արտաբերված բոլոր 

ստٳգիչ ձայներին, ապա անհանգստանալٳ կարիք չկա:

 Ամփոփٳմ

 Եթե երեխան շշٳկը լսٳմ է ավելի պակաս հեռավորٳթյٳնից, ապա կարելի է 

ենթադրել, որ նրա լսողٳթյٳնը իջած է:

 Լսողٳթյան իջեցման մասին կարող են վկայել նաև այն դեպքերը, երբ երեխան 

նٳյն բարձրٳթյամբ արտասանված տարբեր բառերին արձագանքٳմ է տարբեր 

հեռավորٳթյٳններից:

 

 հաճախ աղմկٳմ է,

 Լսողٳթյան խանգարٳմների մասին կարող են վկայել նաև երեխայի՝

 անկայٳն ٳշադրٳթյٳնը (ցրվածٳթյٳնը),

նները։ٳթյٳմնական դժվարٳսٳ 

 լٳռ միջավայրٳմ շշٳկով արտաբերված լավ ծանոթ բառերը չի ընկալٳմ 6մ 

հեռավորٳթյٳնից,

     Առաջարկٳթյٳններ լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների հետ  

 աշխատող մանկավարժներին. 

 վարքի խանգարٳմները,

 խոսٳմ է շատ բարձր կամ, ընդհակառակը, շատ ցածր,

 հաղորդակցման դժվարٳթյٳնները,

 խոսքի խանգարٳմները. հնչարտաբերական, ձայնի, առոգանٳթյան,

 ցածր ինքնագնահատականը,

 Լսողٳթյան թեթև և միջին խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների խոսքը ձևավո-

րվٳմ է բնական հաղորդակցման գործընթացٳմ (Янн П., Королева И. В., 2011)։ 

 շտկել և զարգացնել խոսքի հնչարտաբերական կողմը,
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 հստակեցնել և հարստացնել բառապաշարը,

 ձևավորել խոսքի քերականական կառٳցվածքը,

 զարգացնել մենախոսٳթյٳնը և երկխոսٳթյٳնը,

 զարգացնել լսողական ընկալٳմը։

 Լսողٳթյٳնը ٳշ կորցրած (3 տարեկանից հետո) երեխաների խոսքը ձևավորվٳմ 

է բնական հաղորդակցման գործընթացٳմ։

 Անհրաժեշտ է՝

  զարգացնել լսողական ընկալٳմը,

 զարգացնել շրթٳնքներից կարդալը,

 Խմբասենյակի չափերից է կախված դրանٳմ ռեվերբերացիայի (արձագանք) 

առկայٳթյٳնը. որքան մեծ է սենյակը, այնքան շատ է արձագանքը։ Սա մեծ խոչընդոտ է 

 բարելավել խոսքի հնչարտաբերական կողմը,

 հստակեցնել և հարստացնել բառապաշարը,

 ձևավորել խոսքի քերականական կառٳցվածքը,

 Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների կրթٳթյան կազմակերպման 

արդյٳնավետٳթյան բարձրացման համար անհրաժեշտ է միջավայրի ճիշտ հարմա-

րեցٳմ (Victory J., 2020)։ Յٳրաքանչյٳր մանկավարժ պետք է տիրապետի այդպիսի 

հարմարեցման հնարքներին։ Հարմարեցٳմները լինٳմ են տեխնիկական, ֆիզիկական և 

հաղորդակցական։ Տեխնիկական հարմարեցٳմը ենթադրٳմ է անհատական լսողա-

կան սարքերի մշտական գործածٳթյٳն ակտիվ գործٳնեٳթյան ողջ ընթացքٳմ (դրանք 

հանվٳմ են միայն երեխայի քնի ժամանակ), ինչպես նաև՝ FM համակարգերի 

(առկայٳթյան դեպքٳմ) կիրառٳմ խմբային և անհատական պարապմٳնքների 

ժամանակ։ Թեև, լսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող անձանց համար ներկայٳմս 

գոյٳթյٳն ٳնեն բազմաթիվ սարքավորٳմներ, այնٳամենայնիվ՝ կրթական միջավայրը 

ևս պետք է հարմարեցվի այնպես, որ այն նպաստի լսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող 

երեխաների ٳսٳմնառٳթյանը՝ ապահովելով տեղեկٳյթի ընկալման հավասար 

պայմաններ լսող և չլսող նախադպրոցականների համար։ Միջավայրի հարմարեցٳմը 

ենթադրٳմ է ինչպես խմբասենյակի ֆիզիկական պայմանների փոփոխٳթյٳն, այնպես 

էլ՝ պարապմٳնքի ընթացքٳմ հաղորդակցական միջոցների կիրառٳմ։ Խմբասենյակի  

ֆիզիկական պայմանների հարմարեցٳմը ենթադրٳմ է ոչ միայն սենյակի չափերի, ձևի,  

բարձրٳթյան, այլ նաև կահավորման և ծածկանյٳթերի բնٳյթը։ Ֆիզիկական 

պայմանների անգամ աննշան փոփոխٳթյٳնները կարող են հեշտացնել տեղեկٳյթի 

լսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող երեխաների ընկալٳմը։

 վերականգնել խոսքայի հաղորդակցٳմը։

 Լսողٳթյան ծանր և խոր խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների խոսքը զարգանٳմ 

է միայն հատٳկ ٳսٳցման արդյٳնքٳմ։ Անհրաժեշտ է ٳղղորդել հատٳկ մանկավարժի 

(սٳրդոմանկավարժ կամ լոգոպեդ) մոտ՝ ձևավորելٳ լսողական ընկալٳմը և խոսքի բոլոր 

բաղադրիչները։
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 Արևի ٳղիղ ճառագայթները կարող են առաջացնել ստվերներ, որոնք դժվարա-

ցնٳմ են մարդկանց դեմքերի և/կամ առարկաների պարզ զանազանٳմը: Ճիշտ 

լٳսավորٳթյամբ ապահովելը և երեխային համապատասխան տեղٳմ նստեցնելը 

կարող են կանխել նշված խնդիրները: Խոսքի հասկացմանը կարող է խոչընդոտել նաև 

 մ ենٳմ, քանի որ անընդհատ փոփոխվٳընթացք ٳցչի անընդհատ քայլելը խոսելٳսٳ

ձայնի աղբյٳրը, ٳղղٳթյٳնը և բարձրٳթյٳնը: Այս խնդրից խٳսափելٳ համար պետք է 

խոսելիս լինել երեխային լսելի և տեսանելի դիրքٳմ: Աղմٳկը՝ միջանցքից եկող 

ոտնաձայները, փողոցի երթևեկٳթյան ձայնը և այլն, խափանٳմ է լսողական սարքերի 

աշխատանքը և խոչընդոտٳմ խոսքի ընկալٳմը: Ուստի պարապմٳնքների ժամանակ 

պետք է ապահովել լٳռ միջավայր։

 Լսողٳթյան խնդիր ٳնեցող երեխաները խմբասենյակٳմ պետք է նստած լինեն 

այնպես, որ պարապմٳնքի ընթացքٳմ կատարվող բոլոր իրադարձٳթյٳնները լինեն 

տեսանելի: Դրա համար սեղանները պետք է դասավորվեն կիսաշրջանաձև. այդպես 

հնարավոր է տեսնել բոլորի դեմքերը և դրսի դٳռը: Մանկավարժը խոսելիս միշտ պետք է 

լինի դեմքով դեպի չլսող սանը։

 

 Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխայի հաղորդակցման դժվարٳթյٳն-

ները և դրանց հետևանքները մեղմելٳ նպատակով հարկավոր է, որ՝

 Պարապմٳնքների ընթացքٳմ կիրառվող հաղորդակցական բազմազան 

միջոցները կարող են դրական ազդեցٳթյٳն ٳնենալ լսողٳթյան խանգարٳմ ٳնեցող 

երեխաների ٳսٳմնական գործընթացի վրա: Այդպիսի միջոցներից են ժեստերի լեզٳն և 

մատնախոսٳթյٳնը։ Սակայն, հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցներից բացի, 

կարևորվٳմ է գրավոր խոսքի (բառաքարտերի) կիրառٳմը և մանկավարժի խոսքին 

առաջադրվող պահանջների պահպանٳմը։ Մանկավարժի խոսքը պետք է լինի 

արտահայտիչ, պարզ, հանդարտ տեմպով, խոսակցական բարձրٳթյան, երեխայի 

խոսքի զարգացման մակարդակին համապատասխան։

 լսողٳթյան անգամ թեթև իջեցման դեպքٳմ (35-40 դբ) երեխան դնի լսողական 

սարքեր: Այն դեպքերٳմ, երբ լսողական սարքերը չեն բավարարٳմ (լսողٳթյան խոր 

խանգարٳմ) երեխաներին, ցٳցված է խխٳնջային ներպատվաստٳմ,

   Առաջարկٳթյٳններ լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների 

ընտանիքներին

 երեխան դնի երկٳ սարք,

լսողական սարք դնող մարդٳ համար, քանի որ արձագանքի առկայٳթյան դեպքٳմ 

խախտվٳմ է լսողական ընկալման հստակٳթյٳնը։ Ուստի խիստ կարևոր է արձագանքի 

բացառٳմը, որը հնարավոր է ձայնակլանիչ ծածկٳյթի ապահովման շնորհիվ. գորգեր, 

վարագٳյրներ և այլն։

 սարքերի մարտկոցները լինեն լիցքավորված,
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 Երեխային ٳղղված խոսքը պետք է լինի հանդարտ, խոսակցական բարձրٳթյան, 

առանց ընդգծված արտաբերման։

 անհատական ներդիրի խողովակը ճկٳն լինի. կարծրացած չլինի, 

 ներդիրները համապատասխանեն երեխայի ականջախեցٳ չափերին և խցանված 

չլինեն ականջածծٳմբով։

      ՀԻՇԵ՛Ք

 Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխաների համար խիստ կարևոր են 

խոսքային ակտիվ միջավայրի ստեղծٳմը, նրանց խոսքի խթանٳմը։

 Մեծահասակի խոսքը պետք է լինի հٳզական և արտահայտիչ։

     Լսողٳթյան խանգարٳմներ ٳնեցող երեխայի հաջողٳթյան գրավականը 

ծնող-մանկավարժ համագործակցٳթյٳնն է։

 Լսողական անգամ չնչին մնացորդի կիրառٳթյٳնը անչափ կարևոր է, պետք է 

խթանել լսողական ընկալٳմը՝ ձայները ընկալելٳ, տեղակայելٳ, ճանաչելٳ ٳնակٳ-

թյٳնը։
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ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏؤؤՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑؤՄԸ՝ 

ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՅԻ ՎԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆ 
 

 Այս բաժնٳմ ներկայացվٳմ են երեխայի բացասական վարքի հիմքٳմ ընկած 

հիմնական պատճառները, շարժառիթները: Քննարկվٳմ են նաև երեխաների վարքի 

կարգավորման նպատակով մեծահասակների առավել արդյٳնավետ արձագանքներն ٳ 

վարքի կարգավորմանն ٳղղված մոտեցٳմները:

պատճառները և շարժառիթները

 Ալինա Մանٳկյան, հոգեբան, հոգեբանական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ

 Այն դեպքերٳմ, երբ երեխան ٳնի զարգացման որոշակի խնդիրներ, երեխայի 

հٳզական ٳ վարքային գրեթե բոլոր խնդիրները վերագրվٳմ են զարգացման խնդրին, և 

դրանց պատճառներն ٳ շարժառիթները հասկանալٳն միտված փորձեր հազվադեպ են 

արվٳմ կամ չեն արվٳմ ընդհանրապես:

 Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ երեխաների բացասական վարքի հիմքٳմ ընկած 

 Երեխաները հաճախ լիարժեք չեն գիտակցٳմ իրենց խնդրահարٳյց վարքի 

առաջացման պատճառները: Այն հարցին, թե ինչո՞ւ է այդպես վարվել, նա կարող է 

պատասխանել, որ չգիտի, կամ անհիմն պատճառաբանٳթյٳն և բացատրٳթյٳն տալ: 

Կրթٳթյան առանձնահատٳկ պայմանների կարիք ٳնեցող երեխաների պարագայٳմ 

սեփական վարքի տարբեր դրսևորٳմները մեկնաբանելٳ կամ բացատրելٳ դժվարٳ-

թյٳնները պայմանավորված են նրանց մտավոր և խոսքային զարգացման մի շարք 

առանձնահատկٳթյٳններով:

ԲԱԺԻՆ 13. 

 Իրավիճակն առավել բարդանٳմ է հատկապես այն դեպքերٳմ, երբ, ի պատաս-

խան այդպիսի վարքի, ձեռնարկվٳմ են խիստ միջոցներ՝ փորձելով փոխել կամ 

դադարեցնել այն, ինչն իրենք՝ մեծահասակները, համարٳմ են արտառոց վարք։ 

 Սակայն բոլոր վարքաձևերը, ներառյալ՝ երեխաների բացասական կամ անպատ-

շաճ վարքը, ٳղղված են որոշակի նպատակի և ٳնեն հիմնարար պատճառ՝ անկախ 

երեխայի զարգացման առանձնահատկٳթյٳններից: Բացասական վարքի պատճառը 

և/կամ նպատակը բացահայտելով՝ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչٳ՞ է երեխան 

տվյալ կերպ վարվٳմ, և այսպիսով հնարավորٳթյٳն կٳնենանք արդյٳնավետ 

արձագանքելٳ իրավիճակին։ 

 Մեծահասակները հաճախ անհանգստٳթյٳն են զգٳմ, երբ երեխաները 

չարաճճի, անընդٳնելի, անպատշաճ վարք են դրսևորٳմ կամ վարքային խնդիրներ 

 նեն։ٳ
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42 Փորձագետների մեծամասնٳթյան կարծիքով ՝ երեխաների բացասական վար-

քագծերը կարելի է բացատրել չորս հիմնարար պատճառներով. ٳշադրٳթյٳն գրավելٳ 

ձգտٳմ, իշխանٳթյան դրսևորٳմ, վրեժ և անհամարժեքٳթյան զգացٳմ։ Կարծٳմ ենք, 

որ տեղին կլիներ այս շարքٳմ ավելացնել նաև զգայական և հٳզական ծանրաբեռնվա-

ծٳթյٳնը, որը հատկապես կարևոր է դառնٳմ զարգացման մի շարք խնդիրների 

առկայٳթյան դեպքٳմ: 

 Ուշադրٳթյٳն գրավելը. նախադպրոցական տարիքٳմ ٳշադրٳթյٳն գրավելٳն 

-ղղված վարքաձևերի հիմնական պատճառը ինքնագնահատականի և մեծահասակٳ

ներից (մանկավարժներ, ծնողներ, ընտանիքի այլ անդամներ) ٳշադրٳթյٳն ստանալٳ 

հարաբերակցٳթյٳնն է: Ուշադրٳթյան արժանանալٳ ցանկٳթյٳնը կարևոր պահանջ-

մٳնք և շարժառիթ է շատ երեխաների համար: Բոլոր այն դեպքերٳմ, երբ երեխան չի 

կարողանٳմ ٳշադրٳթյան արժանանալ իր դրական արարքների կամ ձեռբերٳմների 

շնորհիվ, սկսٳմ է թերագնահատել իր հնարավորٳթյٳնները և փորձٳմ է ٳշադրٳթյٳն 

գրավել այլ եղանակներով, օրինակ՝ անցանկալի վարքով, որը կարող է տարբեր 

դրսևորٳմներ ٳնենալ: Նման վարքը կանխելٳ համար մեծահասակները հաճախ 

պատժٳմ են երեխային կամ այս կամ այն կերպ արձագանքٳմ նրա վարքին՝ արդյٳնքٳմ 

տալով նրան հենց այն, ինչի կարիքն ٳներ, հետևաբար՝ նաև ամրապնդելով երեխայի 

անցանկալի վարքը: Արդյٳնքٳմ երեխան սովորٳմ է կրկնել նման վարքը։

  Վրեժ լٳծելը. սիրո, հարգանքի կամ արդար վերաբերմٳնքի պակաս զգալٳ 

դեպքٳմ երեխաները կարող են վիրավորված զգալ։ Իրենց կարող է թվալ, որ անարդար 

կերպով են պատժվٳմ, և իրենք հակված կլինեն վրեժխնդրٳթյան։ Ֆիզիկապես և/կամ 

հٳզականորեն իր հասակակիցներին կամ շրջապատող մեծահասակներին մարտա-

հրավեր նետող երեխան, թերևս, համարٳմ է, որ իրեն անարդարացի են վերաբերվել կամ 

վիրավորել են։ Իրական կամ երևակայական վնաս կրած երեխան կարող է ձգտել

  ամենավաղ տարիքից երեխաները գիտակցٳմ են, որ Իշխանٳթյٳն դրսևորելը. 

իրենք իրենց գործողٳթյٳնների միջոցով կարող են ազդել շրջապատող աշխարհի վրա։ 

Մեծահասակ-երեխա փոխհարաբերٳթյٳնների արդյٳնքٳմ, հաճախ, որոշ երեխաներ 

թյٳր կարծիք են ձևավորٳմ այն մասին, որ իրենք կարևոր են մյٳսների համար միայն այն 

ժամանակ, երբ կարողանٳմ են նրանց շահարկելٳ միջոցով հասնել իրենց ٳզածին։ 

Ձևավորված ոչ ճիշտ փոխհարաբերٳթյٳնների հետևանքով երեխաներն իրենց 

արժևորٳմ են մեծահասակներին մարտահրավեր նետելٳ և նախանշված սահմանները 

խախտելٳ միջոցով։ Մեծահասակներն ի պատասխան գործադրٳմ են իրենց 

իշխանٳթյٳնը, երեխան է՛լ  ավելի է համառٳմ կամ ենթարկվٳմ է՝ ակնհայտորեն 

ցٳցադրելով իր դժկամٳթյٳնը։ Սա կարող է վերաճել մեծահասակի և երեխայի միջև 

իշխանٳթյան պայքարի։ 

    ISBN 978-5-17-052715-1, 978-5-271-2Տե0891-1, 978-985-16-5630-7, 214 стр. 

1 42  Гиппенрейтер Ю.Б. Как общаться с ребенком.: АСТ, Астрель, Харвест; Москва; 2008 
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թշնամական խոսքերի և/կամ գործողٳթյٳնների, ինքնամեկٳսացման և համագործակ-

ցٳթյٳնից հրաժարվելٳ միջոցով վրեժխնդիր լինելٳ։ Երեխան շարٳնակٳմ է վրեժ 

լٳծել՝ ٳժգնացնելով բացասական վարքը, ամենայն հավանականٳթյամբ՝ փորձելով 

վնաս տալ, խոսքով վիրավորել կամ այլ «զենք» գտնել։ Սա հաճախ վերաճٳմ է 

մեծահասակի և երեխայի միջև վրեժխնդրٳթյան ցիկլի։ 

 Անհամարժեքٳթյան զգացման արտահայտٳմ․ երեխան տարբեր պատճառ-

ներով կարող է համարել, որ ինքը չի արդարացնٳմ մեծահասակների ակնկալիքները, 

կարծել, թե ինքը չի կարող կատարել այս կամ այն գործողٳթյٳնը, և հիասթափվել: 

Սեփական ٳժերի և հնարավորٳթյٳնների նկատմամբ երեխայի հավատի կորٳստը կա-

րող է հանգեցնել անհամարժեքٳթյան զգացման: Անհամարժեքٳթյան զգացٳմը կարող 

է արտահայտվել այս կամ այն գործողٳթյٳնից հրաժարվելٳ միջոցով, երբ երեխան 

զգٳմ է, որ այն իր ٳժերից վեր է, և ցանկանٳմ է խٳսափել ձախողٳմից։ Նման դեպ-

քերٳմ երեխան հաճախ «չեմ կարող» արտահայտٳթյٳնը փոխարինٳմ է «չեմ ٳզٳմ» 

արտահայտٳթյամբ: Եթե երեխան գտնٳմ է, որ չի կարող կատարել աշխա-տանքը, նա 

կարող է ճնշվածٳթյٳն զգալ, ինչն էլ, բնականաբար, իր հերթին դառնٳմ է երեխայի 

գործողٳթյٳնների արդյٳնավետٳթյٳնը նվազեցնող գործոն: Նման դեպքերٳմ 

երեխային ծաղրելը կամ այս կամ այն գործողٳթյٳնը, աշխատանքը կատարելٳ 

պարտադրանքը կարող է ստիպել երեխային է՛լ  ավելի թերարժեք ٳ անհամարժեք զգալ։ 

 Զգայական ծանրաբեռնվածٳթյٳն. գերզգայٳնٳթյան հետևանքով զգայական 

տարբեր ազդակները կարող են զգայական ծանրաբեռնվածٳթյան պատճառ դառնալ: 

Սակայն շատ հաճախ ոչ միայն շրջապատողները, այլև հենց իրենք՝ երեխաները, չեն 

գիտակցٳմ, որ վարքٳմ առաջացող խնդիրները պայմանավորված են հենց այդ 

ծանրաբեռնվածٳթյամբ: Իրավիճակն առավել բարդանٳմ է բոլոր այն դեպքերٳմ, երբ 

երեխայի զարգացման խնդիրը հնարավորٳթյٳն չի տալիս նրան խոսքային կամ ոչ 

խոսքային միջոցներով հٳշելٳ իր անհարմարավետٳթյան մասին կամ նվազեցնելٳ, 

բացառելٳ այն ազդակների ներգործٳթյٳնը, որոնք ծանրաբեռնٳմ կամ անհանգստաց-

նٳմ են իրեն: Ընդ որٳմ, զգայական (ինչպես և հٳզական) ծանրաբեռնվածٳթյٳնը 

տարբեր երեխաների վրա տարբեր կերպ է անդրադառնٳմ. ինչ-որ մեկը դառնٳմ է 

գրգռված, մեկ ٳրիշն առհասարակ սկսٳմ է լռել, երրորդն ասես «անջատٳմ է իրեն» կամ 

դառնٳմ գերգրգռված: Արդյٳնքٳմ ծանրաբեռնվածٳթյٳնը ٳղղակիորեն անդրադառ-

նٳմ է երեխայի վարքի վրա, հաճախ դարձնٳմ այն անկառավարելի, իսկ շարժառիթների 

իմաստով՝ առաջին հայացքից անհասկանալի:

 

 Ի՞նչ պետք է անեն մեծահասակները

 Որքան էլ մեզ համար անհասկանալի, չտրամաբանված կամ անհիմն լինի երեխայի 

վարքի այս կամ այն դրսևորٳմը, երեխայի համար այն ٳնի իր հստակ նպատակն ٳ 

 

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

   Եթե երեխան փորձٳմ է ٳշադրٳթյٳն գրավել. Անհրաժեշտ է, որ դٳք՝

     Բացահայտել երեխաների բացասական վարքի հիմնական նպատակները

 Երեխաների բացասական վարքի պատճառներն ٳ նպատակները հասկանալٳ 

համար անհրաժեշտ է վերլٳծել սեփական հٳյզերը։

  Եթե անհանգստٳթյٳն և միևնٳյն ժամանակ զայրٳյթ եք զգٳմ, ապա, ամենայն 

հավանականٳթյամբ, երեխան իր այդ վարքով փորձٳմ է ձեր ٳշադրٳթյٳնը գրավել:

 Եթե զայրٳյթ եք զգٳմ, ապա երեխան, հավանաբար, փորձٳմ է իր իշխանٳթյٳնը 

ցٳյց տալ:

 

 Եթե ձեզ վիրավորված եք զգٳմ, ապա երեխան փորձٳմ է վրեժ լٳծել:

 Եթե հիասթափված և սպառված եք զգٳմ, ապա երեխան, հնարավոր է, փորձٳմ է 

խٳսափելٳ միջոցով արտահայտել իր անհամարժեքٳթյան զգացٳմը: 

պատճառները: Հետևաբար՝ եթե մենք ٳզٳմ ենք կարգավորել երեխայի վարքը, առաջին 

հերթին պետք է փորձենք հասկանալ, թե երեխան ինչո՞ւ և ի՞նչ նպատակով է նման վարք 

դրսևորٳմ:

 

 Ի՞նչ կարող են անել մեծահասակները երեխաների խնդրահարٳյց վարքի իրական 

նպատակները որոշելٳ համար:

 Ինչպիսի՞ն կարող է լինել մեծահասակների արձագանքը

 Նման իրավիճակներն արդյٳնավետ կերպով հարթելٳ համար լավագٳյն միջոց-

ներն են հանգստٳթյٳն պահպանելը, փորձելը հասկանալ և հարգել երեխային, դրական 

դաստիարակչական մոտեցٳմներ կիրառելը, ակտիվ ٳնկնդրٳմը, խրախٳսելը, և 

ինքնատիրապետٳմը: Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս «Արդյٳնավետ ծնողավա-

րٳմ. տեխնիկաներ նախադպրոցական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների մանկա-

վարժների համար» բաժնٳմ։

 Եթե շփոթված եք, ապա, հնարավոր է, երեխայի վարքի պատճառը զգայական 

ծանրաբեռնվածٳթյٳնն է:

 Երեխաների բացասական վարքի դրսևորٳմների դեպքٳմ մեծահասակները 

հաճախ կարող են տարբեր միջոցներով փորձել ազդել նրանց վրա և փոխել նրանց 

վարքը։ Այդ միջոցները կարող են լինել ինչպես դրական (օրինակ՝ խրախٳսանք, գովեստ) 
43այնպես էլ՝ բացասական (օրինակ՝ պատիժ) ։ Պետք է նշել, որ երեխաների բացասական 

վարքի վերոհիշյալ հիմնական նպատակներից յٳրաքանչյٳրը, ցավոք սրտի, կարող է 

երեխային ֆիզիկապես կամ հոգեպես պատժելٳ պատճառ դառնալ:

 Ի՞նչ պետք է անեն մեծահասակները երեխային պատժելٳ փոխարեն

43 Դրական դաստիարակչական մոտեցٳմներ.ٳղեցٳյց մանկավարժների համար.Երևան 2018,155 էջ 
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  Օգնեք երեխային հասկանալ, որ նա կարող է իր իշխանٳթյٳնը և ٳժը 

օգտագործել առավել կառٳցողական ձևով, առաջարկեք նրան հնարավոր եղանակներ։

 Եթե երեխան վրեժ է լٳծٳմ, անհրաժեշտ է, որ դٳք՝

  Համբերատար լինեք, դٳրս գաք հակահարվածների ցիկլից և խٳսափեք 

պատժելٳց:

  Ընկերական վերաբերմٳնք դրսևորեք և սպասեք՝ մինչև երեխան հանդարտվի։

  Խրախٳսեք համագործակցٳթյٳնը։ Երեխայի հետ վստահելի հարաբերٳթյٳն-

ներ ստեղծեք:

 

 Հաշվի առեք երեխայի զարգացման մակարդակը և հնարավորٳթյٳնները:

  Խٳսափեք խղճահարٳթյٳն կամ չափազանց շատ կարեկցանք արտահայտելٳց:

  Միջոցներ ձեռնարկեք երեխային համագործակցٳթյան մղելٳ համար։ Ջանացեք 

հասկանալ երեխաների զգացմٳնքները և ցٳյց տվեք, որ հասկանٳմ եք։ Ներապրեք 

տվյալ իրավիճակի հետ կապված իրենց հٳյզերը։ Այս հանգամանքը հատկապես կարևոր 

է բոլոր այն դեպքերٳմ, երբ երեխան խոսքային հաղորդակցٳմ չի կիրառٳմ և փորձٳմ է 

հակադրվող վարքով արտահայտել սեփական հٳյզերը, զգացմٳնքներն ٳ իշխանٳ-

թյٳնը:

  Համագործակցեք երեխայի հետ խնդիրները լٳծելٳ ٳղղٳթյամբ։

  Խրախٳսեք երեխային, ցٳյց տվեք նրան, որ սիրված և հարգված է :

 Խٳսափեք անհամաձայնٳթյٳն արտահայտելٳց կամ քննադատٳթյٳնից 

(նٳյնիսկ այն դեպքերٳմ, երբ երեխան ٳնի մտավոր կամ խոսքային զարգացման 

խնդիրներ, միևնٳյն է՝ նա ընկալٳմ է խոսքային և ոչ խոսքային միջոցներով իրեն 

յթը ( ինֆորմացիան)։ٳղղված բացասական տեղեկٳ

  Երեխային ներկայացվող առաջադրանքը բաժանեք մի քանի փոքր մասերի և 

օգնեք երեխային սկսել ամենահեշտից՝ նախնական հաջողٳթյան համար։

 Խրախٳսեք երեխային, կենտրոնացեք երեխայի ٳժեղ կողմերի վրա ։

 Եթե երեխան անհամարժեքٳթյան զգացٳմ է արտահայտٳմ, անհրաժեշտ է, 

որ դٳք՝

  Հնարավորٳթյան դեպքٳմ չնկատեք այդ վարքը, սակայն երեխային ٳշադրٳ-

թյٳն հատկացնեք, երբ նա դրական վարք է դրսևորٳմ։

  Օգտագործեք տեսողական կոնտակտը։

 Երեխային ٳղղորդեք դեպի ավելի դրական վարքաձևերը։

 Երեխային ընտրٳթյան հնարավորٳթյٳն ընձեռեք։

  Պարբերաբար ժամանակ անցկացնեք երեխայի հետ :
  
 Եթե երեխան իշխանٳթյٳն է դրսևորٳմ, անհրաժեշտ է, որ դٳք՝

  Աշխատեք պահպանել հանգստٳթյٳնը, և չներգրավվել իշխանٳթյան պայքարի 

մեջ, հնարավորٳթյٳն տալով երեխային հանդարտվել։ Հիշե՛ք, որ վեճի համար 

պահանջվٳմ է առնվազն երկٳ մարդ։
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  Նվազեցրե՛ք երեխային ٳղղված խոսքը, նրան ավելի շատ ժամանակ տվեք 

խոսքային տեղեկٳյթն ընկալելٳ համար: Կարևոր է, որ համբերատար լինեք: Օգտա-

գործեք հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցներ (տե՛ս ձեռնարկի «Երեխաների 

հաղորդակցման բարելավٳմը նկարների/սիմվոլների միջոցով» բաժինը):

   Լսեք երեխային. նման դեպքերٳմ, երեխան խոսքային կամ ոչ խոսքային 

միջոցներով հٳշٳմ է, թե ինչը կարող է իրեն հանգստացնել (մեկը կարող է ճոճվել, մեկ 

 մ կարող է սկսել պտտել որևէ առարկա, երրորդը՝ երգել և այլն): Եթեٳրիշը ձեռքٳ

ինքնահանգստացման նման փորձերٳմ վտանգավոր բան չկա, ապա որոշ ժամանակ մի՛ 

միջամտեք, և հնարավորٳթյٳն տվեք երեխային հանդարտվելٳ:

 Եթե երեխան զգայական ծանրաբեռնվածٳթյٳն է զգٳմ, անհրաժեշտ է, որ 

դٳք՝

  Ուշադրٳթյٳն դարձնեք զգայական այն ազդակներին կամ դրանց համակցٳ-

թյանը, որոնց առկայٳթյան դեպքٳմ երեխան խնդրահարٳյց վարք է դրսևորٳմ: 

Զգայական ծանրաբեռնվածٳթյٳնը վարքٳմ կարող է արտահայտվել տարբեր կերպ. 

խٳճապային գրոհներին բնորոշ գրգռվածٳթյٳնից մինչև հٳզական անհասկանալի 

պոռթկٳմները կամ ագրեսիայի ٳ ինքնաագրեսիայի դրսևորٳմները:

 Հիշեք, որ թեպետ երեխան նման դեպքերٳմ կարող է նաև ագրեսիա դրսևորել, 

այդٳհանդերձ նա նպատակ չٳնի ձեզ վնասելٳ. դրանք ընդամենը ստեղծված 

իրավիճակից դٳրս գալٳ նրա փորձերն են, որոնք հիմնականٳմ հրահրվٳմ են իրեն 

դիպչելٳ, նրա հետ անընդհատ խոսելٳ կամ հանգստացնելٳ անհաջող փորձերով:

 Ընտանիքի հետ իրականացվող ٳղղակի կամ անٳղղակի որևէ աշխատանքի 

նպատակը բնականաբար, ծնողական հմտٳթյٳնների զարգացٳմն է և ընտանիքի 

ջանքերն ի նպաստ երեխայի զարգացմանն ٳղղելը: Կարծٳմ ենք՝ այս տեսանկյٳնից 

աշխատանքը հատկապես արդյٳնավետ կլինի, եթե ընտանիքի հետ իրականացվող 

աշխատանքի ընթացքٳմ ծնողներին տրամադրվող մանկավարժական խորհրդատվٳ-

թյٳնը ներառի մի շարք կարևոր հարցեր, որոնցից մի քանիսը ներկայացված են ստորև.

  Օգնեք ծնողներին հաշվի առնել երեխայի հոգեկան գործընթացների առանձնա-

հատկٳթյٳնները: Կարևորեք այն հանգամանքը, որ կարիք չկա անընդհատ համեմա-

տելٳ երեխային իր հասակակիցների հետ, և զարմանալٳ ٳ նյարդայնանալٳ, թե ինչո՛ւ 

 Առաջարկٳթյٳններ ընտանիքի հետ աշխատանքի վերաբերյալ

  

   Նվազեցնեք կամ սահմանափակեք ծանրաբեռնող ազդակները: Եթե դրանք 

ձայնային կամ տեսողական ազդակներ են (բարձր ձայն, երաժշտٳթյٳն, այլ երեխայի 

լաց կամ աղմٳկ, վառ լٳյսեր, վառ պատկերներ և այլն), որոնք չեք կարող 

սահմանափակել, ապա երեխային հնարավորٳթյٳն տվեք հանգստանալٳ առավել 

խաղաղ վայրٳմ, այնտեղ, ٳր քիչ, ցանկալի է բնական, լٳսավորٳթյٳն կա: Փորձեք 

երեխայի համար ապահովել վայր, որտեղ չկա «տեսողական աղբ» և «լսողական աղբ»:
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 Կարևորեք այն հանգամանքը, որ ծնողները հաշվի առնեն իրենց երեխայի 

հնարավորٳթյٳններն ٳ զարգացման մակարդակը: Այս առٳմով ճիշտ ընտրٳթյٳն 

կատարելը շատ կարևոր է: Հٳշեք ծնողներին, որ նախ և առաջ անհրաժեշտ է ընտրել 

գործٳնեٳթյան այնպիսի ձևեր և միջոցներ, որոնցով երեխան կարող է հաջողٳթյան 

հասնել: Երեխան հեշտٳթյամբ կկարողանա յٳրացնել նոր հմտٳթյٳնները, եթե դրանց 

յٳրացման ընթացքն իրականացվի քայլ առ քայլ: Այդ իսկ պատճառով, որևէ նոր 

հմտٳթյٳն ձևավորելիս սկզբٳմ անհրաժեշտ է օգտագործել պարզ և հեշտ առա-

ջադրանքներ, աստիճանաբար բարձրացնելով դրանց բարդٳթյան մակարդակը:

  Առաջարկեք ծնողներին, հատٳկ ٳշադրٳթյٳն հատկացնել երեխայի անգամ 

ամենաչնչին ձեռքբերٳմներին, խրախٳսել երեխային նٳյնիսկ անհաջող փորձերի 

դեպքٳմ և գովել՝ամեն անգամ, երբ նա ٳնենٳմ է որևէ նոր ձեռքբերٳմ :

  Խոսեք ծնողների հետ այն մասին, թե որքան կարևոր է հաշվի առնել երեխայի 

հետաքրքրٳթյٳնները, քանզի այն, ինչ հետաքրքրական է, շٳտ է յٳրացվٳմ: Ծնողները 

կարող են երեխային գործٳնեٳթյան մղելٳ համար դրդապատճառ գտնել` ելնելով նրա 

հակٳմներից և հետաքրքրٳթյٳններից: Առօրյա կյանքը բազմաթիվ հնարավորٳթյٳն-

ներ է տալիս մեզ այս կամ այն հմտٳթյٳնը ձևավորելٳ համար, և հաջողٳթյٳնն արդեն 

կախված է նրանից, թե որքանով արդյٳնավետ ٳ հարմար ձև կգտնենք դա անելٳ 

համար:

  Օգնեք ծնողներին սովորել պահպանել գործողٳթյٳնների ճիշտ հաջորդակա-

նٳթյٳն: Գոյٳթյٳն ٳնեն երկٳ օգտակար մեթոդներ, որոնք կոչվٳմ են ٳղիղ հաջոր-«

դականٳթյٳն  և հակառակ հաջորդականٳթյٳն : Յٳրաքանչյٳր ներգործٳթյٳն » « »

կարելի է պատկերացնել շղթայի կամ փոքրիկ քայլերից կազմված հաջորդականٳթյան 

տեսքով: Ուղիղ հաջորդականٳթյան  դեպքٳմ մենք խրախٳսٳմ ենք երեխային « »

կատարելٳ շղթայի առաջին քայլը և գործողٳթյٳնն ավարտٳմ ենք ինքներս, իսկ 

« »հակառակ հաջորդականٳթյան  դեպքٳմ երեխան ավարտٳմ է գործողٳթյٳնը, որը 

մենք էինք սկսել: Օրինակ` երբ ٳզٳմ եք երեխային լվացվել սովորեցնել, կարող եք 

օգտագործել ٳղիղ հաջորդականٳթյٳնը . թող երեխան ինքը պահի ձեռքերը ٳղիղ ջրի « »

շիթի տակ, իսկ դٳք բռնե՛ք նրա ձեռքերը և կատարեք մնացած գործողٳթյٳնները: Իսկ 

ահա խճանկար հավաքելիս ավելի հարմար կլինի հակառակ հաջորդականٳթյٳնը : « »

Շարե՛ք խճանկարի բոլոր մասերը` բացի վերջինից: Թող երեխան ինքը դնի վերջին, 

պակասող պատկերը և վայելի ամբողջական պատկերը ստանալٳ բերկրանքը:

վերջիններս դա  արդեն կարող են անել (ճանաչել գٳյները, խոսել, հաշվել, նկարել, գրել « »

և այլն), իսկ ձեր երեխան` դեռ ոչ: Խոսեք նրանց հետ այն մասին, որ երեխայի հոգեկան 

գործընթացները՝ զգայٳթյٳնները, հիշողٳթյٳնը, ٳշադրٳթյٳնը, մտածողٳթյٳնը, 

երևակայٳթյٳնը, խոսքն ٳնեն իրենց առանձնահատկٳթյٳնները, և դրանց զարգա-

ցٳմը հնարավոր է միայն այդ առանձնահատկٳթյٳնների շրջանակٳմ:

  Խրախٳսեք ծնողներին կանգ չառնելٳ մեկ ձեռքբերման վրա: Ծնողները երբեմն 
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սևեռٳմ են ٳշադրٳթյٳնը կոնկրետ հմտٳթյան կամ կարողٳթյան ձևավորման վրա՝ 

անտեսելով մի շարք այլ, ոչ պակաս կարևորները: Իհարկե՝ դա կարող է ٳնենալ իր 

օբյեկտիվ պատճառները (օրինակ` երբ շրջապատողներն անընդհատ հարցնٳմ են. Դե «

ինչ, նա դեռ չի քայլٳմ (կամ դեռ չի խոսٳմ) ): Այնٳամենայնիվ` նման կենտրոնացٳմը »

վնասակար է երեխայի համար: Առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ դեպքٳմ մենք 

մոռանٳմ ենք մյٳս հմտٳթյٳնների կամ կարողٳթյٳնների մասին, որոնք պակաս 

կարևոր չեն երեխայի ամբողջական զարգացման համար: Երկրորդ` երեխան ամբողջա-

կան անձ է և պետք է զարգանա որպես մեկ ամբողջٳթյٳն:

  Հաճախ հիշեցրեք ծնողներին սեփական երեխային զգալٳ կարևորٳթյան մասին: 

Երբ ծնողն աշխատٳմ է իր երեխային զարգացնելٳ ٳղղٳթյամբ, միշտ վտանգ կա, որ, 

տարվելով այդ գործընթացով, երեխայի հաջողٳթյٳններով, հասակակիցների հետ 

համեմատٳթյٳններով և այլն, ծնողները կարող են մոռանալ իրենց երեխայի, որպես 

սիրո և ջերմٳթյան կարիք զգացող էակի, մասին: Կարևոր է, որ երեխայի առաջընթացն ٳ 

հաջողٳթյٳնները (անհաջողٳթյٳններն` առավել ևս) ոչ մի դեպքٳմ չնٳյնացվեն 

երեխայի հետ: Առաջարկեք ծնողներին խաղալ երեխայի հետ այն խաղերը, որ նրան դٳր 

են գալիս, կրկնել նրա գործողٳթյٳնները, մտնել նրա աշխարհ և փորձել հասկանալ, թե 

ի'նչ է նա ٳզٳմ, ինչի' է ձգտٳմ, ի՛նչ տրամադրٳթյٳն և հٳյզեր ٳնի, զերծ մնալով 

երեխային ամեն կերպ մեր ընկալٳմների, պատկերացٳմների, դատողٳթյٳնների, 

ցանկٳթյٳնների և սպասٳմների աշխարհ մտցնելٳց:

115



 

   պարզե՛ք՝ սٳտն անմե՞ղ է, թե՞ կանխամտածված․ եթե կանխամտածված է, ապա 

ինչٳ՞,

   պարզե՛ք` ո՞վ է եղել ստախոսٳթյٳնից տٳժողը. դٳք, երեխա՞ն, թե՞ կողմնակի 

անձինք,

   բացահայտե՛ք` ի՞նչ տեղեկٳյթ է թաքնված երեխայի ստի ներքո,

ԲԱԺԻՆ 14. 

ԳԻՏԱԿԻՑ ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐ 

 Թագٳհի Մակարյան, հոգեբան

 Նման ٳղղորդٳմներ ներկայացվել են Ա. Բարկանի աշխատٳթյٳնٳմ, որոնք մեր 

կողմից վերամշակվել և հարմարեցվել են (Баркан., 1995)։

 Սٳյն բաժնٳմ ներկայացված են երեխայի կյանքٳմ հաճախ հանդիպող տարբեր 

խնդրահարٳյց իրավիճակների կանխարգելման և հաղթահարման համար հստակ 

ցٳցٳմներ, որոնք կٳղղորդեն ծնողներին և ՆؤՀ մանկավարժներին ծնողավարման 

գործընթացٳմ։

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան սٳտ է խոսٳմ

   բացահայտե՛ք ստախոսٳթյան հնարավոր պատճառը և վերլٳծեք այն,

   փնտրե՛ք, թե ո՞րն է ձեր մեղավորٳթյٳնը երեխայի ստախոսٳթյան մեջ,

   գնահատե՛ք ձեր պահանջները երեխայի հանդեպ,

   մտաբերե՛ք` չե՞ն եղել դեպքեր, երբ ինքներդ եք խթանել, որ երեխան ստի,

   պարզե՛ք՝ սٳտը պաշտպանվելٳ միջոց է, երևակայٳթյան արդյٳ՞նք, թե՞ 

փրկٳթյան միջոց,

   դիտե՛ք ձեզ կողքից և փորձե՛ք օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը,

   փորձե՛ք պարզել` արդյո՞ք երեխան տանն իրեն օտարացած չի զգٳմ,

   պարզե՛ք` արդյոք շեշտٳ՞մ եք ձեր գերակայٳթյٳնը երեխայի հանդեպ ձեր 

բազմաթիվ «չի կարելի»- ներով,

   պարզե՛ք` արդյոք չե՞ք համեմատٳմ նրան ձեր մյٳս երեխաների հետ` նպաստելով 

երեխայի մեջ խանդի, դժգոհٳթյան և անառողջ մրցակցٳթյան ձևավորմանը,

   փորձե՛ք հիշել` երբևէ իջեցրե՞լ եք նրա ինքնագնահատականը,

   պարզե՛ք ինքներդ ձեզ համար` նա իրավٳնք ٳնի՞ ասելٳ «դառը» ճշմարտٳթյٳնը` 

որպես բացասական հٳյզերից ազատվելٳ ելք,

   

   գնահատե՛ք` արդյոք չափազանցված չե՞ն երեխային ٳղղված ձեր դիտողٳ-

թյٳնները,

   գնահատե՛ք` արդյոք երեխան չափից շատ ծանրաբեռնված չէ՞ առօրյա հոգսերով ٳ 

գործերով,
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  գնահատե՛ք` արդյո՞ք հաճախ չեք մխրճվٳմ երեխայի անձնական աշխարհի մեջ,

 

   մտաբերե՛ք` արդյո՞ք երեխան չի կրկնօրինակٳմ ձեզ` հանդես գալով որպես 

անսպասելի վկա, երբ դٳք ինքներդ եք շահարկել սٳտը` համարելով այն մանրٳք,

 երեխայի ստախոսٳթյան պատճառը հայտնաբերելٳն պես, անմիջապես փնտրե՛ք 

ելքեր նրան օգնելٳ,

   երեխային բերեք այն գիտակցման, որ «լավ է դառը ճշմարտٳթյٳնը, քան՝ քաղցր 

սٳտը»,

   երեխային ազնիվ դաստիարակելٳ համար պետք է ինքներդ չափազանց ազնիվ 

լինեք,

   գնահատե՛ք` արդյո՞ք երեխայի մեջ թշնամٳթյٳն չի առաջանա անընդմեջ նրան 

պատժելٳց կամ պատիժը կանխարգելիչ նպատակով կիրառելٳց, 

   երեխայի հոգսերը պետք է լինեն իր տարիքային սահմանٳմ:

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան սٳտ է խոսٳմ

  պետք չէ անվերջ ամոթանք տալ երեխային նٳյնիսկ կանխամտածված ստելٳ 

համար,

  պետք չէ ծեծել երեխային ստախոսٳթյան համար` առանց պարզելٳ` ո՛րն է ճիշտը,

 պետք չէ հետևել երեխայի յٳրաքանչյٳր քայլին, փորձելով «բռնել սٳտը», և 

ծիծաղել նրա վրա,

  պետք չէ նրան պատժել` ավելացնելով նրա հանդեպ պահանջները,

  պետք չէ անընդմեջ վախեցնել նրան «թե չէ կպատժեմ» պայմանականٳթյամբ,

  պետք չէ երեխայի ստախոսٳթյան մասին պատմել բոլորին,

  պետք չէ հայտարարել, որ դադարٳմ եք այսٳհետ սիրել նրան,

 պետք չէ դիտավորյալ մրցակցٳթյٳն և խանդ առաջացնել քրոջ կամ եղբոր 

հանդեպ` համեմատելով նրան մյٳսների հետ,

  պետք չէ ամեն ճանապարհով ստիպել երեխային գիտակցել և խոստովանել սٳտը` 

այն ավելի կարևոր համարելով, քան՝ ստի տակ թաքնված պատճառը,

 պետք չէ նրա ներկայٳթյամբ ստել` իբր թե դա մանրٳք է և ոչ թե սٳտ,

 պետք չէ չարաշահել «չի կարելի» - ները, 

 պետք չէ ձեր զայրٳյթով ճնշել երեխային, եթե դեռ պարզ չէ երեխայի ստելٳ 

պատճառը,

  պետք չէ ամեն ինչ անել երեխայի ինքնագնահատականը իջեցնելٳ համար,

 պետք չէ փնտրել երեխայից իրավٳնք պահանջելٳ ձևեր. նա հանցագործ չէ, այլ՝ 

դեռ ոչ հասٳն և անփորձ երեխա,

 պետք չէ ստիպել երեխային, երբ նա հրաժարվٳմ է ճանաչել իր սٳտը. նրան ավելի 

լավ է ծանոթացնել ստի վտանգավոր հետևանքներին և ազնիվ լինելٳ առավելٳթյանը, 

 պետք չէ ծٳղակ գցող հարցեր ٳղղել երեխային, երբ ինքներդ արդեն պարզել եք 

ստախոսٳթյան պատճառը:
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 փորձե՛ք բացատրել երեխային, որ միայն իր իրերը կարող է վերցնել առանց 

թٳյլտվٳթյան, իսկ ٳրիշներինը` միայն թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳ դեպքٳմ,

 խորհե՛ք փոքր-ինչ՝ արդյո՞ք հերիքٳմ է ձեր սերը երեխային. շտապե՛ք լրացնել 

պակասը, 

 եթե դٳք երեխայի «գողٳթյան» անսպասելի վկան եք եղել, այդ մասին 

անկեղծորեն պատմեք երեխային,

 

 փորձե՛ք գտնել «գողٳթյٳն անելٳ» հնարավոր պատճառը, որքան էլ այն շատ 

թաքնված լինի,

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան գողٳթյٳն է անٳմ

 երեխայի հետ միասին հանձնե՛ք «գողացված» իրը տիրոջը, բայց՝ այնպես, որ 

երեխան չամաչի դրանից,

 երեխային հասանելի ձևով բացատրեք, որն է «իմ»- ի և «ոչ իմ»-ի տարբերٳթյٳնը, 

եթե երեխան «տարիքային գող» է,

 սովորեցրե՛ք երեխային տարբերակել անձնական սեփականٳթյٳնը հասարա-

կական սեփականٳթյٳնից,

 սովորեցրե՛ք երեխային պատասխանատٳ լինել սեփական վարքի համար,

  երեխան պետք է իմանա, որ «գողٳթյٳնը» միշտ էլ բացահայտվٳմ է, իսկ դա 

ավելի տհաճ է, քան՝ նախապես խոստովանելը,

  երեխան պետք է իմանա, որ մայրիկն ٳ հայրիկը միշտ դեմ են գողٳթյանը

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան գողٳթյٳն է անٳմ

 

  պետք չէ ընտանիքٳմ ստեղծել արտակարգ իրավիճակ,

  պետք չէ դٳրս բերել բացասական հٳյզերի տարափ,

  պետք չէ ճչալ, ծեծել և «հանցագործ» անվանել երեխային (առավել ևս՝ ٳրիշների 

ներկայٳթյամբ),

  պետք չէ բոլորին հայտարարել այդ մասին,

  պետք չէ շարٳնակ պնդել, որ չեք սիրٳմ նրան,

  պետք չէ՝ անընդմեջ ինքներդ ձեզ հարցնեք` «ինչո՞ւ նա դա արեց», «ինչո՞ւ այդպես 

վարվեց»,

  պետք չէ զրկել երեխային այն բանից, ինչի կարիքը նա շատ ٳնի այսօր,

  պետք չէ դա ընկալել՝ որպես երեխայի հետ կատարված անٳղղելի դիպված,

  պետք չէ ցٳյց տալ երեխային, որ ձեզ համար միևնٳյնն է, որ նա ինչ-որ բան 

վերցրեց առանց հարցնելٳ,

  պետք չէ երեխայի ներկայٳթյամբ պատմել, թե ինչպես եք «հաջողեցրել» տիրանալ 

 

  պետք չէ թٳյլ տալ երեխային առանց թٳյլտվٳթյան վերցնել եղբոր, քրոջ կամ 

ծնողների իրերը,

  պետք չէ ٳշադրٳթյٳն չդարձնել, թե ٳ՞մ հետ է շփվٳմ երեխան,

  պետք չէ գայթակղել երեխային` անհասանելին հասանելի դարձնելով,
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  փորձե՛ք բացահայտել երեխայի նյարդային լինելٳ պատճառը և վերացնել այն,

 

 

  համբերատար եղե՛ք երեխայի վախի և վերջինիս հաղթահարման հանդեպ,

  փորձե՛ք հասկանալ երեխային` երբեմն նրա տեսանկյٳնից նայելով նٳյնիսկ 

ամենահիմար արարքին,

  պետք չէ վտանգել երեխայի ինքնասիրٳթյٳնը և անտեսել նրա արժանիքները,

որևէ մեկի իրերին,

  պետք չէ խոսքով կամ առանց խոսքի հաստատել նրա արարքը,

 

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան նյարդային է

  պետք չէ կառավարել երեխային,

  պետք չէ երեխային օգտագործել որպես միջոց ընտանեկան վեճերը կանխարգե-

լելٳ համար,

  փորձե՛ք հաղթահարել ձեր իսկ նյարդայնٳթյٳնը և խٳսափե՛ք դա երեխայի մոտ 

դրսևորելٳց,

  պետք չէ ٳշադրٳթյٳն չդարձնել և չդիմել մասնագետի, երբ ձեր երեխան 

շարٳնակ գողանٳմ է։

  ժամանակին նախապատրաստե՛ք երեխային նորածնի լٳյս աշխարհ գալٳն` 

խٳսափելով մյٳս երեխայի հանդեպ նրա մեջ խանդ առաջացնելٳց (եթե կա այդպիսի 

հնարավոր պատճառ),

  վերագնահատե՛ք ձեր և երեխայի միջև փոխհարաբերٳթյٳնները,

  օգնե՛ք երեխային հեշտٳթյամբ հաղթահարել իր տարիքային ճգնաժամերը,

  պետք չէ հատٳկ պայմաններ ստեղծել երեխային նյարդայնացնելٳ համար,

  աշխատե՛ք ցٳյց չտալ ձեր իսկ վախերը` հնարավորինս դրանք հաղթահարելով։

  պետք չէ երեխայից պահանջել իր ٳժերից և կարողٳթյٳններից ավելին,

 

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան ٳնի վախեր

  վերանայե՛ք ձեր հարաբերٳթյٳններն ընտանիքի անդամների հետ,

  պետք չէ չարաշահել «կարելի»-ն և «չի կարելի»-ն,

 

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան նյարդային է

  պետք չէ ստիպել երեխային բոլորին սիրել միանման,

  պետք չէ երեխայի հետ հարաբերٳթյٳններٳմ լինել լարված, գրգռված և 

նյարդային։

  փորձե՛ք պարզել վախի պատճառները,

  ընդٳնե՛ք, որ վախն ٳնի չգիտակցված բնٳյթ,

  համակերպվե՛ք այն մտքին, որ երեխան դժվար թե կարողանա կառավարել իր 

վարքը վախի ներքո, ٳստի ձեր դիտողٳթյٳններն անարդյٳնավետ կարող են լինել,

  փորձե՛ք լինել երեխայի կողքին հատկապես այն ժամանակ (երբ վախը 
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 փորձե՛ք պարզել՝ ինչին է հաջորդٳմ վնասակար սովորٳթյٳնը,

  ընդլայնե՛ք երեխայի շփٳմը,

կառավարٳմ է նրան, երբ մٳթ է, երբ փակ տարածٳթյٳն է և այլն),

  պետք չէ երեխայի վախերը կիրառել որպես նրան պատժելٳ կամ նրան 

ենթարկեցնելٳ միջոց,

  պետք չէ անտարբեր լինել երեխայի վախի և նրա հաղթահարման հանդեպ,

  պետք չէ փոխանցել սեփական վախերը երեխային,

  պետք չէ անընդմեջ երեխային հիշեցնել իր վախի մասին,

 

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան ٳնի վնասակար սովորٳթյٳններ

 

  պետք չէ ծանրաբեռնել երեխայի երևակայٳթյٳնը սարսափելի հեքիաթներով և 

պատմٳթյٳններով,

  փորձե՛ք հասկանալ երեխային,

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան ٳնի վախեր

 

  պայմաններ ստեղծե՛ք, որ երեխան նկարի իր վախն այնքան մինչև դա անհետանա,

  վախի հաղթահարման յٳրաքանչյٳր միջոց ընտրելիս հիշե՛ք, որ այն պետք է 

համապատասխանի երեխայի անհատական առանձնահատկٳթյٳններին։

  պետք չէ ամոթանք տալ երեխային վախենալٳ համար,

  նվազեցրե՛ք մտավոր ծանրաբեռնվածٳթյٳնը,

  

  սահմանափակե՛ք աղմկոտ միջոցառٳմներին երեխայի մասնակցٳթյٳնը։

  խրախٳսե՛ք երեխայի ցանկալի արարքը,

  բազմազանե՛ք խաղալիքները,

  փորձե՛ք խաղի միջոցով երեխայի աչքին ծիծաղելի դարձնել իր իսկ վախը,

  դերային խաղ խաղացեք երեխայի հետ՝ երեխայի անհանգստٳթյٳնների և 

լարվածٳթյան պատճառները դٳրս բերելٳ նպատակով,

  սահմանափակե՛ք գայթակղիչ ֆիլմերի դիտٳմը և «սարսափ» հեքիաթների 

ընթերցٳմը,

  երբ երեխան վախենٳմ է միայնակ քնել, թٳյլ տվե՛ք նրա հետ քնի իր ամենասիրելի 

խաղալիքը,

  երեխայի համար ստեղծե՛ք հնարավորինս ապահով միջավայր,

  անտեսե՛ք, մի՛ արձագանքեք երեխայի վնասակար սովորٳթյանը

  դերային խաղ խաղացեք երեխայի հետ, որտեղ նա ٳժեղի և անվախի դերٳմ է,

   հետաքրքրական դարձրե՛ք երեխայի առօրյան,

 

  պետք չէ բարկանալ երեխայի վրա,

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան ٳնի վնասակար սովորٳթյٳններ

  պետք չէ պատժել երեխային,
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  ձգտե՛ք այնպես անել, որ ձեր երեխան կարողանա պլանավորել իր խաղը, որը 

հետագայٳմ իր վարքٳմ սովորٳթյան կվերածվի ,

  համբերատար եղե՛ք երեխայի հանդեպ,

  ցանկալի է, որ երեխան խաղա միայն մեկ խաղալիքով, պետք չէ նրա ٳշադրٳ-

թյٳնը հրավիրել այլ խաղալիքների վրա,

  զգٳշٳթյամբ կիրառե՛ք «կարելի»-ն և «չի կարելի»-ն։

 պետք չէ անընդմեջ արգելել երեխային դա անել,

 

  ձգտե՛ք այնպես անելٳ, որ ձեր երեխայի ընկերների շրջանٳմ չլինեն գերակտիվ 

երեխաներ,

  պետք չէ կապել մատները կամ ինչ-որ քսٳքով պատել,

  ձգտե՛ք, որ ձեր երեխան հասկանա խաղի նպատակը, կանոնները և փորձի 

պահպանել դրանք,

  պետք չէ վախեցնել երեխային «քեզ էլ չեմ սիրի» արտահայտٳթյամբ։

  ձգտե՛ք, որ երեխան խաղա ոչ աղմկոտ խաղեր (լոտո, դոմինո), որոնք կօգնեն նաև  

,թյան կենտրոնացմանըٳշադրٳ

  փորձե՛ք գրավել երեխային հեքիաթների ընթերցմամբ և նկարչٳթյամբ,

  երեխայի համար ստեղծե՛ք խիստ ռեժիմային պայմաններ (սնٳնդ, քٳն, խաղ, 

դաս)

  պետք չէ անընդհատ վերահսկել և կառավարել երեխային,

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան գերակտիվ է

 նպաստե՛ք երեխայի ֆիզիկական ակտիվٳթյٳնն ապահովող խաղերին,

  նպաստե՛ք, որ երեխան հաճախի իր տարիքին և խառնվածքին համապատասխան 

մարտական խմբակներ, որտեղ հնարավորինս կազատվի էներգիայի ավելցٳկից,

  հնարավորինս սահմանափակե՛ք հեռٳստացٳյց դիտելը,

  եղե՛ք հետևողական ձեր խրախٳսանքներٳմ և պատիժներٳմ,

  պետք չէ երեխային արգելել կամ թٳյլ տալ ամեն ինչ,

  պետք չէ հատٳկ ծանրաբեռնել երեխային հեռٳստահաղորդٳմներով,

  պետք չէ զայրանալ, երբ երեխան ամեն ինչ հակառակն է անٳմ,

  պետք չէ երեխայի գերակտիվٳթյٳնը դիտարկել որպես երեսառածٳթյٳն,

  պետք չէ, որ երեխան դիտի ագրեսիվ տեսարաններով «սարսափ» ֆիլմեր,

  պետք չէ չարաշահել «չի կարելի»-ն,

  պետք չէ անտեսել այն կոնֆլիկտները (բախٳմները), որտեղ «մեղավորը» ձեր 

երեխան է,

  պետք չէ միաժամանակ և՛ պատժել, և՛ խրախٳսել,

  պետք չէ երեխային տանել աղմկոտ վայրեր,

 

 

 Ինչպես պետք չէ վարվել, երբ երեխան գերակտիվ է

  պետք չէ երեխային այնպիսի առաջադրանքներ տալ, որոնք իր ٳժերից վեր են,
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 պետք չէ ծիծաղել երեխայի՝ այսպես կոչված «երեսառածٳթյան» վրա,

 պետք չէ խրախٳսել երեխային՝ չհնազանդվելٳ համար:

  ապրٳմակցե՛ք նրա զգացٳմները,

  խրախٳսե՛ք և օբյեկտիվորեն հաճախ հաճոյախոսե՛ք երեխային,

  ձևավորե՛ք և զարգացրե՛ք երեխայի շփման հմտٳթյٳնները,

  ձևավորե՛ք ինքնավստահٳթյٳն,

  զգٳյշ և ջերմ վերաբերվե՛ք երեխային:

 պետք չէ վանել երեխային` կիրառելով դաստիարակٳթյան ավտորիտար (անքնիշ-

խանական) ոճը,

 Ինչպես պետք չԷ վարվել, երբ երեխան ամաչկոտ է

  պետք չէ երեխային «ամաչկոտ» անվանել,

  պետք չէ ծիծաղել երեխայի վրա` հատկապես ٳրիշների ներկայٳթյամբ,

  սովորեցրե՛ք երեխային համարձակ քայլերի դիմել և փորձել ինքնٳրٳյն հաղթա-

հարել դժվարٳթյٳնները,

  ամեն ինչ այնպես արեք, որ երեխան իրեն զգա պաշտպանված և ապահով,

  փորձե՛ք գտնել նրա համար այնպիսի ընկեր, որը կպաշտպանի նրան հասակա-

կիցների շրջանٳմ,

  պետք չէ ստեղծել իրավիճակ, որտեղ երեխան իրեն թերարժեք կզգա,

  պետք չէ ընդգծել երեխայի անպաշտպանٳթյٳնն ٳ կախվածٳթյٳնը ձեզանից։

 Ինչպես պետք է վարվել, երբ երեխան ամաչկոտ է

  բարձրացրե՛ք երեխայի ինքնագնահատականը,

  բացահայտե՛ք երեխայի ٳժեղ կողմերը և հենվե՛ք դրանց վրա,

  հովանավորե՛ք երեխային,

  պետք չէ գեղեցկٳթյան տեսանկյٳնից գնահատել երեխայի առավելٳթյٳնները,

  պետք չէ ընդգծել երեխայի թերարժեքٳթյٳնը,

  օգնե՛ք երեխային, որ ինքն իրեն անկրկնելի համարի,

 ընդլայնե՛ք հասակակիցների հետ երեխայի շփման ոլորտը,

  պետք չէ համեմատել երեխայի արտաքին տեսքը ٳրիշների հետ,

  պետք չէ արգելել նրան խաղալ կամ շփվել հասակակիցների հետ,

  պետք չէ պատժել երեխային իր ամաչկոտٳթյան համար,

  պետք չէ բարձրաձայն քննադատել երեխային,

 Այսպիսով՝ ծնողական, ինչպես նաև մանկավարժական կառٳցողական հովանա-

վորٳթյٳնը և աջակցٳթյٳնը երեխային, դրական դիրքորոշٳմը նրա անձի և հնարա-

վորٳթյٳնների հանդեպ, հարգանքն ٳ անկեղծٳթյٳնը փոխհարաբերٳթյٳններٳմ, 

երեխայի համար առողջ օրինակ լինելը արդյٳնավետ ծնողավարման գրավականն են:

  ստեղծե՛ք վստահٳթյան գոտի ծնող-երեխա փոխհարաբերٳթյٳններٳմ,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

 Երբ ծնողը դիմٳմ է երեխայի հետ աշխատող մասնագետի աջակցٳթյանը, 

կարևոր է նախ և առաջ վերականգնել ծնողի ինքնավստահٳթյٳնը, հավատը, որ նա 

ԲԱԺԻՆ 15. 

ԱՐԴՅؤՆԱՎԵՏ ԾՆՈՂԱՎԱՐؤՄ․ 

ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ ՆՍԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ؤՍؤՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏؤؤՆՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 Թագٳհի Մակարյան,  հոգեբան

 Սٳյն բաժնٳմ  ներկայացված է ծնող-երեխա արդյٳնավետ փոխհարաբերٳթյٳն-

ների կարևորٳթյٳնը երեխայի հոգեբանական զարգացման գործընթացٳմ: Մանկա-

վարժների համար, արդյٳնավետ ծնողավարման համատեքստٳմ, առաջարկվٳմ է 

գործնական խորհٳրդների շարք, որոնք կնպաստեն կառٳցողական համագոր-

ծակցٳթյանը և ծնողներին համապատասխան գիտելիքներով և հմտٳթյٳններով 

իրազեկելٳն։ Այն կծառայի որպես մանկավարժների և ծնողների համար ٳղեցٳյց, որٳմ 

ամփոփված են ծնողավարման հակիրճ ցٳցٳմներ։

Ծնող-երեխա փոխհարաբերٳթյٳնների բնٳյթը որոշիչ դեր ٳնի երեխայի 

հոգեկան զարգացման գործٳմ: Ուստի, եթե մենք ցանկանٳմ ենք դրականորեն անդրա-

դառնալ երեխայի հոգեկան զարգացման գործընթացին, ապա պետք է համապատաս-

խանաբար հոգանք բոլո՛ր երեխաների հոգեկան առողջٳթյան համար և՝ ոչ թե միայն 

նրանց, ովքեր արդեն մասնագիտական աջակցٳթյٳն են պահանջٳմ: Դրա համար 

անհրաժեշտ է որոշակի հոգեբանական գիտելիքներով և հմտٳթյٳններով զինել 

ծնողներին։

 Այս փորձը ծնողներին հաղորդելٳ ամենաարդյٳնավետ հնարներից է մանկա-

վարժ-ծնող արդյٳնավետ համագործակցٳթյٳնը։ Այն, թե ինչպե՛ս են գնահատٳմ իրենց 

ծնողները, իրենց զգացողٳթյٳնները՝ կապված սեփական անձի, իրենց, որպես ծնողի 

հանդեպ, անմիջականորեն անդրադառնٳմ է իրենց և երեխաների, հաճախ նաև իրենց և 

մանկավարժների փոխհարաբերٳթյٳնների վրա։ Երբ ծնող-երեխա փոխհարաբերٳ-

թյٳններٳմ խնդիրներ են առաջանٳմ, ծնողները սովորաբար սկսٳմ են մեղադրել իրենք 

իրենց և հաճախ սկսٳմ են կասկածել իրենց ծնողական գործառٳյթի իրացման 

սեփական հնարավորٳթյٳնների վրա՝ երբեմն նաև մեղադրելով երեխայի հետ 

աշխատող մասնագետներին:

 Հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են տալիս, որ ծնող-երեխա փոխհարաբերٳթյٳնների 

արդյٳնավետٳթյٳնը, անկասկած, անդրադառնٳմ է երեխայի զարգացման վրա և այդ 

հարաբերٳթյٳններٳմ գլխավոր գործոնն են հանդիսանٳմ ծնողի դիրքորոշٳմը իր իսկ 

անձի հանդեպ, իրեն որպես ծնող ընկալելը և որպես ծնող դրսևորելը (Захарова Е.И., 

2010) :
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   Ծնողավարման դրդապատճառները կարելի է բաժանել երեք խմբի 

(Карабанова О.А., 2005)․

 երեխային ներկայացվող պահանջների և սահմանափակٳմների հարցٳմ ոչ 

հետևողական լինելը,

 հաճախակի քննադատٳթյٳններն ٳ պատիժները,

 դաստիարակٳթյան ոչ արդյٳնավետ ոճը,

 երեխայի հետ ոչ արդյٳնավետ շփٳմը ։

 Այս ամենի կապակցٳթյամբ, երեխայի հետ աշխատող յٳրաքանչյٳր մանկա-

վարժ՝ տեղեկացված լինելով երեխայի հոգեբանական զարգացմանն առնչվող գիտե-

լիքներին և հմտٳթյٳններին, կկարողանա օգնել ծնողներին իրենց ծնողավարման 

գործընթացٳմ՝ ապահովելով մանկավարժ–ծնող արդյٳնավետ համագործակցٳթյٳն։

 դաստիարակٳթյան մեջ կարծրատիպերը,

 ծնողների անձնային խնդիրներն ٳ առանձնահատկٳթյٳնները, որոնք տեղա-

փոխվٳմ են երեխայի հետ փոխհարաբերٳթյٳնների դաշտ,

     Ծնող-երեխա ոչ արդյٳնավետ փոխհարաբերٳթյٳնների պատճառներն են՝

  

 հոգեբանամանկավարժական գիտելիքներին ծնողների ոչ համապատասխան 

տիրապետելը,

 ծնողավարման գործընթացٳմ ընտանիքի անդամների ոչ բավարար հա-

մախմբվածٳթյٳնն ٳ ներքին տարաձայնٳթյٳնները,

  Որո՞նք են ծնողավարման դրդապատճառները

միայնակ չէ և կարող է վերանայել իր մոտեցٳմները երեխայի հանդեպ, հասկանալ և 

ընդٳնել նրան այնպիսին, ինչպիսին որ կա, և դրականորեն ազդել նրա զարգացման 

գործընթացի վրա: Կարծٳմ ենք՝ դրանք փոխկապակցված գործընթացներ են, և, ծնողին 

օգնելով, օգնٳմ ենք երեխային, երեխային օգնելով` օգնٳմ ենք ծնողին:

 սոցիալական դրդապատճառներ,

 

 : Ծնողավարման այս դրդապատճառը ենթադրٳմ է երե-Երեխան՝ որպես արժեք

խայի հանդեպ խոր սերը, երեխայի հետ սերտ կապվածٳթյٳնը, հٳզական կապը, 

երեխային որպես կյանքի իմաստ ընկալելը։ Երեխան ծնողի կողմից արժևորվٳմ է որպես 

անձնավորٳթյٳն, երեխա-ծնող հարաբերٳթյٳնները կառٳցվٳմ են իրավահավասար 

համակարգٳմ՝ նպաստելով կողմերից յٳրաքանչյٳրի անձնային աճին։ Այս դրդա-

պատճառի հիմքٳմ ընկած է նշանակալի մեկի հետ հٳզական դրական կապեր 

հաստատելٳ անձի բնական պահանջմٳնքը։ Հաճախ հենց այդ դրդապատճառն է ընկած 

ծնողավարման հիմքٳմ։ 

  գործիքային դրդապատճառներ։

 Երեխան՝ որպես արժեք,

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

    Այս դրդապատճառի ռիսկային կողմն է. երեխան դառնٳմ է դաստիարակٳ-

թյան օբյեկտ և ոչ թե սٳբյեկտ։

 

  Ծնողավարման գործընթացٳմ ծնողի և երեխայի հٳզական կապի Ռիսկ 2.

այնպիսի դրսևորٳմը, երբ ծնողն այնքան է տարվٳմ ծնող-երեխա հարաբերٳթյٳն-

ներով, որ առաջ է գալիս հٳզական կախվածٳթյٳն միմյանցից ։

  Քանի որ երեխան գերարժեք, գերնպատակ է ծնողի կյանքٳմ, որոշակի Ռիսկ 3.

փٳլٳմ՝ ծնողավարման գործընթացի ավարտից հետո, ծնողների մեջ երբեմն հարٳցٳմ է 

էկզիստենցիալ (գոյաբանական) խնդիրներ։ Ծնողը բախվٳմ է կյանքի իմաստի, 

թյանը ։ٳթյան զգացման կորստին, դատարկٳթյան, պիտանիٳնայնٳ

 Ըստ էٳթյան՝ երեխային որոշակի հատկանիշներով դաստիարակելٳ դրդա-

պատճառը պայմանավորված է նրանով, թե ինչպիսին է ծնողի՝ իդեալական երեխա 

դաստիարակելٳ մոդելը, այսինքն՝ ինչպիսին է ٳզٳմ տեսնել երեխային։ Գիտակցված 

ծնողավարٳմը ցանկալի է կառٳցել իդեալների, մշակٳթային նորմերի և արժեքների 

հիմքի վրա, բայց կարևորելով երեխայի հետաքրքրٳթյٳնները և անհատականٳթյٳնը։ 

Ստորև ներկայացված խորհٳրդները կաջակցեն շրջանցելٳ արդյٳնավետ ծնողավար-

ման ռիսկերը և կառٳցելٳ գիտակցված և կառٳցողական ծնող-երեխա փոխհարա-

բերٳթյٳներ։

 Գործիքային դրդապատճառները միավորٳմ են դաստիարակٳթյան գործա-

ռٳյթի բոլոր դրդապատճառները։

  Ծնողավարման ընթացքٳմ հաճախ դժվարٳթյٳններ, խնդիրներ են Ռիսկ 1.

առաջանٳմ այն դեպքٳմ, երբ այդ նշանակալի մեկը դառնٳմ և մնٳմ է միայն երեխան, 

որի հանդեպ դրսևորվٳմ է այդ պահանջմٳնքը։ Նման խնդիրներ առավել շատ 

հանդիպٳմ են ոչ լրիվ ընտանիքներٳմ, երբ ծնողի շփٳմներն ٳ նպատակները 

սահմանափակվٳմ են միայն երեխայի վրա կենտրոնացվածٳթյամբ, և երեխային է 

փոխանցվٳմ ծնողի բոլոր հٳյզերն ٳ ապրٳմները։

      Այս դրդապատճառի ռիսկային կողմերն են.

 

 Սոցիալական են համարվٳմ դաստիարակٳթյան այն դրդապատճառները, որոնք 

կապված են պարտքի զգացման և սոցիալական ինքնահաստատման հետ։ Այս 

դրդապատճառի առանձնահատկٳթյٳնն այն է, որ երեխայի դաստիարակٳթյٳնը 

համարվٳմ է ծնողների ձեռքբերٳմը՝ որպես իրենց սոցիալական կոչٳմ և նոր 

կարգավիճակ։ Այստեղ առաջին պլանٳմ է ծնողի ձգտٳմը լինելٳ իդեալական, 

օրինակելի և անսխալ։

    Այս դրդապատճառի ռիսկային կողմն է. երեխան հանդես է գալիս որպես մի-

ջոց ծնողների այլ պահանջմٳնքները բավարարելٳ համար։
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 Նպաստٳմ է միմյանց հանդեպ վստահٳթյան, փոխհամաձայնٳթյան և համա-

գործակցٳթյան առաջացմանը։

 Ծնող-երեխա, մանկավարժ-ծնող փոխհարաբերٳթյٳններٳմ հաճախ դիտարկ-

վٳմ է կոնֆլիկտի հաղթահարման երկٳ ռազմավարٳթյٳն։

 Ծնողների (նաև մանկավարժների) մի մասը փոխհարաբերٳթյٳններٳմ ընտրٳմ 

է «ես հաղթողն եմ՝ դٳ պարտվողն ես», կամ «դٳ հաղթողն ես՝ ես պարտվողն եմ» 

մոտեցٳմները, իսկ մի երրորդ մաս մոլորվٳմ է այդ երկٳ մոտեցٳմների միջև (Гордон Т., 

1997)։ Առաջարկվٳմ է ծնող-երեխա, մանկավարժ-ծնող փոխհարաբերٳթյٳնների 

կառٳցման երկٳ մոտեցٳմների փոխարեն դիտարկել արդյٳնավետ մի երրորդ մեթոդ, 

այն է՝ «և՛ ինձ, և՛ քեզ»։ Այն անշահախնդիր է, երեխա-ծնող, մանկավարժ-ծնող փոխհա-

րաբերٳթյٳններٳմ լٳրջ դիրքորոշٳմներ է փոխٳմ։

 Արդյٳնավետ ծնողավարման հետաքրքրական մոդել է առաջարկել հٳմանիս-

տական ٳղղٳթյան ներկայացٳցիչ Տ. Գորդոնը։ Համաձայն Տ. Գորդոնի՝ ոչ միայն մարդ-

կային փոխհարաբերٳթյٳնների, այլ նաև երեխա-ծնող փոխհարաբերٳթյٳնների ոլոր-

տٳմ արդյٳնավետ շփման և հաղորդակցման կարևորագٳյն գրավականներ են երե-

խայի հանդեպ էմպաթիկ (ապրٳմակցային) վերաբերմٳնքը և նրան լսելٳ կարողٳթյٳ-

նը, որը հոգեբանٳթյան մեջ անվանٳմ են ակտիվ լսելٳ տեխնիկա (Гордон Т., 1997)։

 գտնել այն կյանքի կոչելٳ ելքեր,

 Գործնական խորհٳրդներ մանկավարժների և ծնողների համար

     Ինչպես արդյٳնավետ հաղորդակցվել ٳ համագործակցել երեխայի և ծնողի 

հետ

 Ակտիվ լսելٳ տեխնիկա

 Մեթոդն արդյٳնավետ է, քանի որ ՝

 Փոխհարաբերٳթյٳնները կառٳցվٳմ են առանց ճնշٳմների։

 Մեթոդը մոտիվացնٳմ (շարժառթավորٳմ) է երեխային և ծնողին՝ խնդրահարٳյց 

իրավիճակٳմ արագ լٳծٳմներ գտնելٳ։

 Ծնողը և երեխան կամ մանկավարժը և ծնողը համատեղ լٳծٳմ են իրենց առջև 

դրված խնդիրը։

 Ունի թերապևտիկ ազդեցٳթյٳն։

 Չկան առաջնորդներ, կան երկٳ իրավահավասար կողմեր։

 

 Մեթոդի կիրառման համար առաջարկٳմ ենք վեց հիմնական քայլեր, որոնք են. 

 որոշակիացնել կոնֆլիկտը,

 վերհանել այլընտրանքային հնարավոր լٳծٳմներ,

 գնահատել այդ լٳծٳմները,

 ընտրել ամենահավանականն ٳ կիրառելին,

 հետևել և գնահատել՝ ինչպե՛ս է աշխատٳմ այդ որոշٳմն իրական կյանքٳմ։

Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ
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Բարդ իրավիճակների պարզ լٳծٳմներ

  Այս մեթոդը կարևոր է, քանի որ՝

 օգնٳմ է ծնողին կամ երեխային բացասական հٳյզերն առանց վախի արտա-

հայտել (երբ ցٳյց ենք տալիս, որ ընդٳնٳմ ենք երեխայի բացասական հٳյզը, օգնٳմ 

ենք, որ ինքն իր հٳյզը ևս ընդٳնի),

 Մեթոդը կարևորٳմ է, առանց գնահատականների երեխային և ծնողին լսելը, 

սեփական զգացմٳնքներն արտահայտելը։

 Ակտիվ լսելٳ տեխնիկան ٳնի դրսևորման երկٳ ձև՝ խոսքային /վերբալ/ և ոչ 

խոսքային /ոչ վերբալ/։ Ոչ խոսքային դրսևորման ձև կարող ենք համարել ծնողի կամ 

մանկավարժի հետաքրքրված հայացքը, լٳռ, առանց ընդհատելٳ լսելը, խոսքի 

մեղմٳթյٳնը, տարածական որոշակի հեռավորٳթյٳնը և այլն։ Խոսքային դրսևորման ձև 

կարող ենք համարել երեխայի բառերը կրկնելը, մտքերին, զգացմٳնքներին 

արձագանքելը, երեխայի ներկայացրածի սահմանٳմ նրա ապրٳմները վերարտադրելը, 

խոսքայնացնելը և այլն։

 Ի՞նչ է նշանակٳմ երեխային լսել

 Ակտիվ լսելٳ տեխնիկան  հաղորդակցման յٳրահատٳկ ձև է՝ երբ մեծահասակը՝ 

ծնողը կամ մանկավարժը, հրաժարվٳմ է երեխայի անձը պիտակավորել, վարքին 

գնահատականներ տալ, քննադատել կամ բացատրٳթյٳններ, խորհٳրդներ տալ, այլ 

կենտրոնանٳմ է երեխային հնարավորինս հասկանալٳ, նրա ապրٳմները և հٳզական 

վիճակը նկարագրելٳ կամ յٳրօրինակ ձևով վերարտադրելٳ վրա։

 Ինչٳ՞ է կարևոր ակտիվ լսելٳ մեթոդը

 Այս տեխնիկայի հիմնական գործառٳյթն այն է, որ էմպաթիկ վերաբերմٳնքի 

(ապրٳմակից լինելٳ) միջոցով ծնողն իր խոսքٳմ առարկայացնի այն զգացٳմներն ٳ 

ապրٳմները, ինչ զգٳմ է երեխան։ Սա հնարավորٳթյٳն է տալիս երեխային ապահով 

միջավայրٳմ, վերացարկվելով իր խնդրից, կողքից դիտարկելٳ իրավիճակը և, 

սեփական զգացٳմները գիտակցելով, խնդրի հաղթահարման ելքեր գտնելٳ։

 նպաստٳմ է զգացմٳնքների դٳրս բերմանը (կատարսիսի էֆեկտ),

 հեշտացնٳմ է ծնողի կամ երեխայի որոշٳմ կայացնելٳ գործընթացը,

 

 Ինչպես մյٳս մեթոդներն ٳ տեխնիկաները , այս տեխնիկան ևս կարող է ٳնենալ ոչ 

միայն ٳժեղ, այլև թٳյլ կողմեր կամ ռիսկեր։ Հաճախ, ծնողները, որպեսզի հասնեն 

 երեխան կամ ծնողը ոչ մրցակցային միջավայրٳմ ցանկանٳմ են լսել միմյանց 

կարծիքներ, տեսակետներ։

 ստեղծٳմ է ջերմٳթյան, վստահٳթյան մթնոլորտ ծնող-երեխա, մանկավարժ-ծնող 

փոխհարաբերٳթյٳններٳմ,

 Ակտիվ լսելٳ տեխնիկայի ռիսկերը 
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երեխայի վարքٳմ ցանկալի արդյٳնքի, գիտակցված կամ չգիտակցված ձևով կիրառٳմ 

են վարքի մանիպٳլյատիվ (մտաշահարկող) տարրեր, վերջինս  բախվٳմ է երեխայի 

դիմադրٳթյանը։ Լինٳմ են իրավիճակներ, որ ծնողները, երբեմն նաև մանկավարժները 

մեխանիկորեն են արձագանքٳմ երեխայի գործողٳթյٳններին՝ առանց էմպաթիկ 

վերաբերմٳնքի, ինչը հայտնի է «ծնող-թٳթակ» անվանٳմով, կամ, երբ ծնողները 

փորձٳմ են կիրառել տեխնիկան ոչ հարմար կամ ոչ համապատասխան իրավիճակٳմ։ 

Դա կարող է տեղի ٳնենալ այն ժամանակ, երբ երեխան պատրաստ չէ խոսելٳ իր 

զգացմٳնքերի մասին նٳյնիսկ էմպաթիկ վերաբերմٳնքի պայմաններٳմ, բայց ծնողը 

դրդٳմ է (Гордон Т., 1997) ։

 Ծնողական առողջ մոտեցٳմը ենթադրٳմ է՝ 

 

 երեխայի անձնային ներٳժի զարգացման վրա արդյٳնավետ ազդեցٳթյٳն,

 երեխայի մեջ որոշٳմ կայացնելٳ հմտٳթյան ձևավորٳմ,

 կառٳցողական վարքի մոդելավորٳմ,

 պատիժ-խրախٳսանքի արդյٳնավետ կիրառٳմ,

 երեխայի անձի հանդեպ համարժեք (ադեկվատ) վերաբերմٳնքի դրսևորٳմ. 

երեխայի հոգեբանական և բնٳթագրական առանձնահատկٳթյٳններին տրվող 

գնահատականները պետք է լինեն օբյեկտիվٳթյանը հնարավորինս մոտ,

 դինամիկٳթյٳն. ճկٳն լինել` փոխելٳ երեխայի հետ հարաբերٳթյٳններٳմ 

կիրառվող ձևերն ٳ մեթոդները` կապված տարիքային առանձնահատկٳթյٳնների, 

կոնկրետ իրավիճակների և ընտանեկան կյանքի պայմանների հետ ,

 հաստատٳնٳթյٳն, կայٳնٳթյٳն (միանշանակٳթյٳն և հաջորդականٳթյٳն):

 դաստիարակչական ջանքերի ٳղղվածٳթյٳնը դեպի ապագա, համապատաս-

խանٳթյٳնը այն պահանջներին, որը կյանքն է դնٳմ երեխայի առջև,

 չափազանց պահանջկոտٳթյան և անհրաժեշտ հսկողٳթյան համապատասխա-

նեցٳմը երեխայի հٳզական առանձնահատկٳթյٳններին,
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Բարդ իրավիճակների 

պարզ լٳծٳմներ

Ձեռնարկի հեղինակներ՝

Ավագյան Արմենուհի, լոգոպեդ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
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Պետրոսյան Սյուզաննա, սոցիալական մանկավարժ
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