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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն  

դպրոցներում և դրանցից դուրս

Մեթոդական ձեռնարկ 1.
 Ինչից սկսել



Նախաբան

Հաճույքով ներկայացնում ենք ռեսուրսների սույն փաթեթը` երեխաների կայուն զարգաց-
ման ծրագրեր պլանավորելու և իրականացնելու համար: Այս նյութը մշակվել է Կարմիր 
խաչի և Կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի և «Սեյվ դը 
չիլդրեն» կազմակերպության համագործակցության արդյունքում: Այն պատրաստվել է 
երեխաների սոցիալ-հոգեբանական աջակցության և արտակարգ իրավիճակներում նրանց 
պաշտպանության ոլորտում մեր կուտակած փորձի և երկու կազմակերպությունների, 
ինչպես նաև տեղական ու միջազգային գործընկերների ու ՄԱԿ-ի գործակալությունների 
քաղած դասերի հիման վրա: Այս նյութով մենք նպատակ ենք ունեցել նպաստել երեխաների 
համար և նրանց հետ որակով ծրագրեր իրականացնելու շարունակական ջանքերին` 
հանգեցնելու համար երկարաժամկետ փոփոխությունների և բարելավելու երեխաների ու 
նրանց խնամակալների կյանքը:
Մենք երախտապարտ ենք այն հսկայական օգնության համար, որ ստացել ենք այս ծրագրի 
մշակման ընթացքում, և հույս ունենք, որ այն օգտակար ռեսուրս կլինի ամբողջ աշխարհում 
երեխաների բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու համար:

Նանա Վիդման     Միմի Ջեյքոբսոն
ԿԽՄՖ Սոցիալ-հոգեբանական   «Սեյվ դը չիլդրեն», Դանիա
աջակցության տեղեկատվական  կենտրոն



Երեխաների կայուն զարգացման  
ծրագիր 6

Ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րի և  
 ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ  
հան դի պումնե րի ի րա կա նա ցու մ

12

Պարապմունքներ 1-5 35

Լրացուցիչ պարապմունքներ 76

Ծնողների և խնամակալների հետ  
հանդիպումների ուղեցույց 102

Պատերազմական  
 հակամարտություններից  
տուժած երեխաներ

130

Հավելվածներ 185

Բովանդակություն



Helle Kjæ
rsgaard/ Save the Children

Երեխաների կայուն  
զարգացման ծրագիր
Սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցություն դպրոցներում և 
դրանցից դուրս
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Susan W
arner/ Save the Children    

«Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրա գիր. սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյուն դպ րոց նե րում և 
դրան ցից դուր ս» ծրա գի րը « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պու թյան և Կար միր խա չի և Կար միր մա հի-
կի մի ջազ գային ըն կե րու թյուն նե րի Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի 
(ՀԱ կենտ րոն) հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյունն է: Ծրագ րի նպա տակն է բա րե լա վել ե րե խա նե րի սո ցի ալ-
հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ան վտան գու թյու նը:

Ծ րա գիրն ը նդ գծում է ծնող նե րի և այլ խնա մա կալ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
առանց քային դե րը և ձգ տում է զի նել հա մայն քում ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա նու թյան մա սին գի-
տե լիք նե րով: Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րի պայ ման նե րում և ավե լի եր կար ժա մա նա կաըն թաց քում 
դպ րոց նե րը և ե րե խա նե րի հա մար գոր ծող այլ հաս տա տու թյուն նե րը (օ րի նակ` ե րե խա նե րի կա րիք նե րի 
հա մար հար մա րեց ված տա րածք նե րը, ման կա կան ակումբ նե րը, ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րը) դառ-
նում են կա յու նու թյան և խնամ քի կար ևոր աղ բյուր ներ: Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րե րը 
կա րող են ի րա կա նաց վել դպ րոց նե րում կամ հա մայն քում գոր ծող խմ բե րում և կա րող են նե րառ վել դա-
սա րա նի ու սումնա կան ծրագ րում կամ ի րա կա նաց վել որ պես ար տա դա սա րա նա կան մի ջո ցա ռումներ: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի և ռեսուրսների փաթեթի ներկայացում 



8  Բո լո րի հա մար

Ծ րագ րի ղե կա վար նե րի հա մար

Ծ րագ րի ղե կա վար նե րի, հա մա կար գող նե րի և դա սըն թա ցա վար նե րի հա մար

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Այս ռե սուրս նե րի փա թե թը մշակ վել է որ պես ու ղե ցույց ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար: Ռե սուրս նե րի փա թե թը նե րա ռում է չորս տպա գիր գիրք.

« Հաս կա նալ, թե ի նչ է ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյու նը» գիր քը ներ կա յաց նում է, թե 
ի նչ է սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյու նը, ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը և ե րե-
խա նե րի ար ձա գան քը դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րին: Գիր քը գր ված է այն մարդ կանց 
հա մար, ո րոնք, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կընդգրկ վեն ե րե խա նե րի կա յուն 
զար գաց ման ծրագ րում, նե րա ռյալ̀  ծրագ րի ղե կա վար նե րը, գոր ծու նե ու թյան հա մա-
կար գող նե րը, կա մա վոր նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ծնող նե րը և խնա մա կալ նե րը:

«Ծ րագ րի ղե կա վար նե րի ձեռ նարկ ն» ո ւղ ղոր դում է ծրագ րի ղե կա վար նե րին` 
ի նչ պես պլա նա վո րել, ի րա կա նաց նել և գնա հա տել ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց-
ման ծրագ րե րը:

« Մե թո դա կան ձեռ նարկ 1. Ին չից սկ սե լ» գիր քը բաղ կա ցած է հետ ևյա լից.
•	 ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի ներ կա յա ցում,
•	  պա րապ մունք նե րի և հան դի պումնե րի ներ կա յա ցում, 
•	 ա ռա ջին 5 պա րապ մունք նե րը ե րե խա նե րի հա մար,
•	 լ րա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ,

− ե րեք ոչ պար տա դիր պա րապ մունք ներ, ո րոնք կա րող են ավե լաց վել ցան կա-
ցած փու լում. « Սո վո րել լսել», «Ինչ-որ բան իմ մա սին», « Մի ա սին աշ խա տե լը», 

− եր կու տար բե րակ, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել դա սըն թա ցի տվյալ մո-
դու լի ավար տին, 

•	 ու ղե ցույց ծնող նե րի հետ հան դի պումնե րի վե րա բե րյալ:

« Մե թո դա կան ձեռ նար կ» 2. Պա րապ մունք նե րի մու դուլ նե ր» գիր քը բաղ կա ցած 
է պա րապ մունք նե րի չորս մո դուլ նե րից, ո րոնք ար ծար ծում են հետ ևյալ հար ցե րը.
•	  պաշտ պա նու թյուն ո տնձ գու թյուն նե րից և շա հա գոր ծու մից,
•	  զին ված հա կա մար տու թյու նից ազ դե ցու թյուն կրող ե րե խա ներ, 
•	 ա ղե տից տու ժած ե րե խա ներ,
•	  ՄԻ ԱՎ-ի կամ ՁԻ ԱՀ-ի հետ առնչ վող ե րե խա ներ:
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 Մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րը մշակ վել են ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի դա սըն թա ցա վար նե րի, 
տե ղե րում հա մա կար գող նե րի և ծրագ րի ղե կա վար նե րի հա մար: Սա կայն ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծում 
ներգ րավ ված մյուս մաս նա գետ նե րի հա մար նույն պես օգ տա կար կլի նի ծա նո թա նալ այս նյու թե րին: 

Է լեկտ րո նային նյու թեր
 Ռե սուրս նե րի փա թե թը նե րա ռում է նաև է լեկտ րո նային կրիչ, ո րը պա րու նա կում է.
•	  չորս տպագր ված գր քե րի է լեկտ րո նային տար բե րակ նե րը, 
•	 աշ խա տան քային թեր թիկ ներ և ու սու ցո ղա կան քար տեր հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար,
•	  գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րան, ո րը նե րա ռում է դա սըն թա ցի մո դուլ նե րի բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, 

լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը և ու ղե ցույց դա սըն թա ցի ան ցկաց ման օ րի նա կով, թե ի նչ պես օգ տա-
գոր ծել գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նը,

•	  դա սըն թա ցա վար նե րի և տե ղե րում հա մա կար գող նե րի վե րա պատ րաստ ման ու ղե ցույց, ո րը պատ կե-
րա ցում է տա լիս մաս նա կից նե րին ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի վե րա բե րյալ, բա ցատ-
րում է, թե ի նչ է սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյու նը և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը, ի նչ պես 
նաև գործ նա կա նում ե րե խա նե րի հա մար պա րապ մունք ներ և ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ հան-
դի պումներ ան ցկաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս,

•	 ծ րագ րի ղե կա վար նե րի ձեռ նար կի հա վել ված ներ,
•	 լ րա ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյան գրա դա րան:

 Տե ղայ նա ցու մը 
Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի ռե սուրս նե րի փա թե թը ճկուն գոր ծիք է, ո րը մշակ վել է տար-
բեր ի րա վի ճակ նե րի հա մար: Փոր ձա ռու դա սըն թա ցա վար նե րը կա րող են մշա կել դա սըն թա ցի սե փա կան 
մո դուլ նե րը` օ գտ վե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նից: Սույն գր քույ կում ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րը չեն պա հան ջում թանկ կամ ար տա սո վոր նյու թեր: Ե թե գոր ծո ղու թյուն նե րը զգաց մուն քային տե սան-
կյու նից ծանր են ե րե խա նե րի հա մար, գու ցե ան հրա ժեշտ լի նի քն նար կել դրանք նրանց հետ:

 Լա վա գույն փոր ձը
« Սեյվ դը չիլդ րե ն» և ՀԱ կենտ րոն կազ մա կեր պու թյուն ներն ամ բողջ աշ խար հում ներգ րավ ված են ե րե խա-
նե րին սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու ծրագ րե րում, ի սկ ե րե խա նե րի կա յուն զար-
գաց ման ծրա գի րը ներ կա յաց նող ռե սուրս նե րի շտե մա րա նը մի ա վո րում է նշ ված եր կու կազ մա կեր պու-
թյուն նե րում մշակ ված մո տե ցումնե րը, մի ջամ տու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րը և փոր ձա ռու թյու նը:

Ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղու թյուն ներն ը նտր վել են ամե նայն բծախնդ րու թյամբ և հիմն ված են ամ բողջ աշ-
խար հում ե րե խա նե րի կյան քի բա րե լավ մանն օ ժան դա կող մի շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րի լա վա գույն 
փոր ձի վրա: Մենք ցան կա նում ե նք ան կեղծ ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ո րոնք այս նպա տա կի հա մար սի րա հո ժար հա սա նե լի են դարձ րել ի րենց ձեռ նարկ ներն ու նյու թե րը: 
Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցան կը կա րող եք տես նել այս ձեռ նար կի վեր ջում: 

Սոցիալհոգեբանական կենտրոն

Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիա
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Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ապա հո վու մը. 
Ոտնձ գու թյուն նե րից և շա հա գոր ծու մից, աղե տից, զին ված հա կա մար տու թյու ններից և ՄԻ ԱՎ-ից 
կամ ՁԻ ԱՀ-ի խնդրին առնչվող ե րե խա նե րը հա տուկ խնամ քի և սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու-
թյան հա մար հա տուկ պայ ման նե րի ու պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նեն: Նրան ցից շա տե րը կորց րել 
են հա րա զատ նե րին, կրել  մեծ զր կանք ներ, ո րոշ ե րե խա ներ գու ցե դա ժա նու թյուն նե րի են ակա նա-
տես ե ղել, շա տերն էլ տա ռա պել են անա մոք վշ տից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ու սումնա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ե րե խա նե րը և նրանց ըն տա նիք նե րը կա րող են տո կուն լի նել, նույ նիսկ` չա փա զանց 
դժ վա րին պայ ման նե րում: 

Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը հա մընդգր կուն մո տե ցում է ցու ցա բե րում` հիմն ված այն 
սկզ բուն քի վրա, որ ե րե խա նե րի կյան քի եր կա րա ժամ կետ ու ար դյու նա վետ բա րե լավ ման կա րե լի է 
հաս նել մի այն ե րե խա նե րի, նրանց ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի և այն հա մայն քի ան դամնե րի լի-
ար ժեք մաս նակ ցու թյան շնոր հիվ, որ տեղ նրանք ապ րում են: Ճգ նա ժա մային ի րա դար ձու թյուն նե րի 
կտ րուկ ազ դե ցու թյու նը և չքա վո րու թյան ու զր կանք նե րի առա վել տևա կան հետ ևանք նե րը բա ցա-
սա բար են ան դրա դառ նում ե րե խա նե րի, ըն տա նիք նե րի և հա մայնք նե րի վրա, վնաս պատ ճա ռում 
ան հա տի և հա մայն քի մա կար դա կով: Վնաս են կրում այն հա մա կար գե րը, ո րոնք պաշտ պա նում են 
ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյու նը, բայց հենց այս հա մա կար գերը մնում են առանց քային` ե րե խա նե րի 
վե րա կանգն ման հա մար:
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Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի գոր ծո ղու թյուն նե րը տար բեր փու լե րում ամ փոփ-
ված են ստորև.

ՓՈՒԼ ՓՈՒԼ Նա խապ լա նա վո րում Պ լա նա վո րում 

ՓՈՒԼ ՓՈՒԼԻ րա կա նա ցում Գ նա հա տում

•	 Ո րո շել թի րա խային խմ բե րը
•	 Գ նա հա տել ե րե խա նե րի առջև 

կանգ  նած մար տահ րա վեր ներն ու 
կա րիք նե րը

•	 Հաս տա տել հա մա գոր ծակ ցու թյուն
•	 Ո րո շել ծրագ րի ի րա կա նաց ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը

•	 Ի րա կա նաց նել ման րա մասն գնա հա-
տումներ

•	 Մ շա կել ծրա գիր
•	 Աշ խա տա կազմ հա վա քագ րել
•	 Ո րո շել մի ջամ տու թյուն նե րը
•	 Հա մայն քին կողմնո րո շել դե պի ծրա գի րը
•	 Նյու թեր ձեռք բե րել
•	 Մ շա կել մշ տա դի տարկ ման և վե-

րահսկ ման գոր ծիք ներ
•	 Ո րո շել գո յու թյուն ու նե ցող ո ւղ ղորդ ման 

հա մա կար գե րը կամ ստեղ ծել նո րե րը 

•	 Անձ նա կազ մի կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցում

•	 Պա րապ մունք ներ ե րե խա նե րի հա-
մար

•	  Հան դի պումներ ծնող նե րի և խնա-
մա կալ նե րի հետ

•	  Հա մայն քային գոր ծո ղու թյուն ներ
•	  Շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու-

թյուն և մշ տա դի տար կում
•	 Ել քի ռազ մա վա րու թյան նախ նա-

կան քն նար կումներ

•	 Միջ նա ժամ կետ գնա հա տում (ի րա-
կա նաց ման ըն թաց քում)

•	 Վերջ նա կան գնա հա տում
•	 Ծ րագ րի ավարտ (նյու թի հնա րա-

վոր հանձն մամբ)
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Ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րի և 
ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ 
հան դի պումնե րի ի րա կա նա ցու մ

Երեխաների պարապմունքներ
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 Բո վան դա կու թյուն
 

Նե րա ծու թյուն

 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան մի ջամ տու թյուն նե րի նպա տա կը15

 

Մաս Ա. Ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե ր

 Նե րա ծա կան պա րապ մունք ներ 1-5 16

 Պա րապ մունք նե րի մո դուլ ներ 18

Լ րա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ 18

 Գոր ծո ղու թյու նե րի շտե մա րան 19

 

Մաս Բ. Ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ հան դի պումնե ր

 Մաս Ա. Պա րապ մունք նե րի ի րա կա նա ցու մ

Ի՞նչ է պա րապ մուն քը 22

 Պա րապ մուն քին նա խա պատ րաստ վե լը 24

 Պա րապ մուն քի ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց ներ 28

 Ծանր զգաց մունք նե րի հաղ թա հա րու մը 32
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 Նե րա ծու թյուն 

Այս մա սում դա սըն թա ցա վար նե րին ո ւղ ղոր դող ցու ցումներ են տր վում ե րե խա նե րի հա մար ան ցկաց-
վող պա րապ մունք նե րի շար քի և ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ հան դի պումնե րի վե րա բե րյալ: 
Այն բաղ կա ցած է ե րեք մա սից.

 Մաս Ա-ն ե րե խա նե րի հա մար ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի ը նդ հա նուր ակ նարկ է: Այն բա ցատ-
րում է նաև, թե ի նչ պես կա րող է դա սըն թա ցա վարն օգ տա գոր ծել է լեկտ րո նային կրի չի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի շտե մա րա նը: 

Մաս Բ-ն ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցող ե րե խա նե-
րի ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ չորս առա ջարկ վող հան դի պումնե րի վե րա բե րյալ:

 Մաս Գ-ն բա ցատ րում է, թե ի նչ են պա րապ մունք նե րը, ո ւմ հա մար են դրանք և ը նդ գծում է մի շարք 
կար ևոր կե տեր` կապ ված տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյան, ի նչ պես նաև պա րապ մունք նե րի անցկաց-
ման վայ րե րի և ժա մա նա կա ցույ ցի ո րոշ ման հետ: Այս մա սը նկա րագ րում է նաև պա րապ մունք նե րի 
այս շար քում օգ տա գործ վող ը նդ հա նուր մե թոդ նե րը և նե րա ռում է կա նոն ներ այն մա սին, թե ի նչ 
կա րե լի է անել և ի նչ չի կա րե լի անել ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս: Այս մասն ավարտ վում է խոր-
հուրդ նե րով, թե ի նչ է հար կա վոր հաշ վի առ նել պա րապ մուն քի հա մար գոր ծո ղու թյուն ներ ը նտ րե լիս: 

Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը միշտ սկս վում է ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ ծա-
նո թու թյան հան դի պու մով: Դա տե ղի է ու նե նում նախ քան ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րի սկս վե լը: 
Այ նու հետև 1-ին, 2-րդ և 3-րդ պա րապ մունք նե րի ավար տից հե տո ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ 
կազ մա կերպ վում է ե րկ րորդ հան դի պու մը, ո րին հա ջոր դում են ե րե խա նե րի 4-րդ և 5-րդ պա րապ-
մունք նե րը: 

Այս փու լում դա սըն թա ցա վար ներն ու նեն մի քա նի տար բե րակ: Նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել պա-
րապ մունք նե րի` նա խա պես ծրագր ված չորս մո դուլ նե րից մե կը կամ ստեղ ծել սե փա կան մո դուլ նե րը` 
օգ տա գոր ծե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նում առ կա աղ բյուր նե րը: Գո յու թյուն ու նի պա րապ-
մուն քի մո դուլ ներն ի րա գոր ծե լու ևս եր կու տար բե րակ, ո րոն ցից մեկն ավե լի շատ ո ւղղ ված է ան-
հատ նե րին, ի սկ մյու սը` հա մայն քին:

Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ վեր ջին եր կու հան դի պումնե րը կախ ված են ե րե խա նե րի պա-
րապ մունք նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նից: Ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ վեր ջին հան դի պու մը, 
օ րի նակ, պետք է տե ղի ու նե նա նախ քան ե րե խա նե րի վեր ջին պա րապ մուն քը: Ամ բող ջա կան ման րա-
մաս նե րը տր ված են մաս Բ-ո ւմ:

Ծ նող նե րի և 
խնա մա կալ նե րի 

հետ հան դ
ի պումներ

Ծ նող նե րի և 
խնա մա կալ նե րի 

հետ հան դ
ի պումներ

Ծ նող նե րի և 
խնա մա կալ նե րի 

հետ հան դ
ի պումներ

Պա րապ մունք ներ Պա րապ մունք ներ
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 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան մի ջամ տու թյուն նե րի նպա տակ նե րը 
Ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րը և ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ հան դի պումնե րը ծրագ րե լիս և ի րա-
կա նաց նե լիս կար ևոր է մշ տա պես հի շել ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ը նդ հա նուր նպա տակ նե րի մա սին:

 Վերջ նա կան նպա տա կը միշտ էլ լի նե լու է ե րե խա նե րի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը բա րե լա-
վելն ու հզո րաց նե լը: Սա նշա նա կում է օգ նել ե րե խա նե րին.
•	  վերսկ սել նոր մալ, առօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րը ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րից հե տո կամ նույ նիսկ 

դրանց ըն թաց քում,
•	 ա վե լի քիչ սթ րե սի են թարկ վել, 
•	  լի նել ֆի զի կա պես և հո գե պես ու ժեղ ու առողջ,
•	 լի նել աշ խույժ և եր ջա նիկ,
•	 ու նե նալ բարձր ի նք նագ նա հա տա կան և վս տահ լի նել սե փա կան ու ժե րի վրա,
•	 կա տա րել ճիշտ և ապա հով ը նտ րու թյուն,
•	 ա վե լի շփ վող լի նել,
•	 վս տա հել մյուս նե րին և հեշ տու թյամբ ար տա հայ տել զգաց մունք նե րը,
•	 օգ նու թյուն ակն կա լել հա սա կա կից նե րից և չա փա հաս նե րից,
•	 ա վե լի լավ հաղ թա հա րել առօ րյա մար տահ րա վեր նե րը,
•	 խն դիր նե րը լու ծել առանց բռ նու թյան:

 Ռե սուրս նե րի այս փա թե թում ը նդ գրկ ված պա րապ մունք նե րը մշակ վել են օգ նե լու դա սըն թա ցա վար նե րին, 
որ պես զի`
•	 ա վե լի լավ ճա նա չեն ե րե խա նե րին,
•	  հայտ նա բե րեն, թե ի նչ խն դիր ներ են հու զում ե րե խա նե րի թի րա խային խմ բին,
•	 օգ նեն ե րե խա նե րին հաղ թա հա րե լու սո ցի ալ-հո գե բա նա կան խն դիր նե րը և մար տահ րա վեր նե րը,
•	 բա ցա հայ տեն այն ե րե խա նե րին, ո րոնք ռիս կի խմ բում են և հա տուկ աջակ ցու թյան կա րիք ու նեն,
•	 ն պաս տեն ե րե խա նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան դրս ևոր մա նը և ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը,
•	 խ րա խու սեն հա սա կա կից նե րի փո խա ջակ ցու թյու նը:

Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ հան դի պումնե րը նա խա տես ված են`
•	  բարձ րաց նե լու ի րա զե կու թյու նը և հաս կա նա լու ե րե խա նե րի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան և պաշտ պա նու-

թյան կա րիք նե րը,
•	 ու սումնա սի րե լու տե ղա կան հա մայն քի կա րիք նե րը և այն պայ ման նե րը, ո րոնք ազ դում են ե րե խա նե-

րի բա րե կե ցու թյան վրա,
•	 ու սումնա սի րե լու այն մո դուլ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է ու ժե ղաց նել հա մայն քի` ե րե խա նե րին 

պաշտ պա նե լու մե խա նիզմնե րը,
•	 հ նա րա վո րու թյուն տա լու ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին՝ բա ցա հայ տե լու, թե ով քեր են խն դիր ներ 

ու նե ցող ե րե խա նե րը, 
•	 հմ տու թյուն ներ հա ղոր դե լու ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին` օգ նե լու այն ե րե խա նե րին, ո րոնք ստիպ-

ված են ար ձա գան քել բարդ փոր ձու թյուն նե րի:

 Մո դուլ նե րը 
Ը նտ րեք չորս մո դուլ նե րից մե կը

 Վերջ նա կան փակ ման 
պա րապ մունք ներ 

Ընտ րեք և ավե լաց րեք ավե լաց րեք 
լրա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ

Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի 
հետ հան դի պումներ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ



16

 

Պա րապ մունք նե րը պետք է մշակ վեն և պլա նա վոր վեն` ը ստ հա տուկ հա մա տեքս տի, ո րում ե րե խա-
ներն ապ րում են, և ը ստ այն դժ վա րու թյուն նե րի, ո րոնք ծա ռա ցած են նրանց առջև: Ե րբ ո րոշ վեն 
հա մայն քի կա րիք նե րը և ռե սուրս նե րը, ծրագ րի ղե կա վար նե րը և դա սըն թա ցա վար նե րը ե րե խա նե-
րի հա մայն քի մյուս ան դամնե րի (ե րե խա ներ, ծնող ներ, խնա մա կալ ներ և հա մայն քի այլ ան դամներ) 
հետ պետք է ո րո շեն, թե ե րե խա նե րի հա մար ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րում ին չի վրա պետք է 
շեշ տը դնեն:

 Ռե սուրս նե րի այս փա թե թում ե րե խա նե րի հա մար ան ցկաց վող բո լոր պա րապ մունք նե րը նե րա-
ռում են.
•	  նե րա ծա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն ե րե խա նե րին ավե լի հար մա րա վետ և հան գիստ 

զգա լու,
•	  հիմնա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կենտ րո նա նում են այն խն դիր նե րի վրա, ո րոնց բախ վում 

են ե րե խա նե րի թի րա խային խմ բե րը,
•	 աշ խու ժաց նող գոր ծո ղու թյուն ներ,
•	  փակ ման գոր ծո ղու թյուն, ո րն ազ դա րա րում է պա րապ մուն քի ավար տը,
•	 գ նա հատ ման գոր ծո ղու թյուն, ո րը ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս խոր հե լու և ի րենց 

տպա վո րու թյուն նե րը հայտ նե լու դա սըն թա ցա վա րին:

 Կան պա րապ մունք նե րի տար բեր տե սակ ներ:

 Նե րա ծա կան պա րապ մունք ներ 15 

Այս պա րապ մունք նե րը ներ կա յաց ված են սույն ձեռ նար կում: Դրանք ո ւղղ ված են վս տա հե լի և հար-
մա րա վետ մի ջա վայր ստեղ ծե լուն, որ տեղ ե րե խա ներն ապա հով և ան վտանգ կզ գան` շփ վե լու և աշ-
խա տե լու մի մյանց հետ հան դի պած դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լիս: 

Այս պա րապ մունք ներն ը նդ հա նուր բնույթ ու նեն, կա րող են օգ տա գործ վել ցան կա ցած ի րա վի ճա կում 
և հա տուկ հար մա րեց ված չեն որ ևէ ո րո շա կի մար տահ րա վե րի առաջ կանգ նած ե րե խա նե րի հա մար:

4-րդ և 5-րդ դա սը նթաց ներն ան ցկաց նե լիս հնա րա վո րու թյուն կա ը նտ րե լու եր կու տար բե րա կից մե-
կը: 4Ա և 5Ա պա րապ մունք նե րը նե րա ռում են գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք բարձ րաց նում են ի րա զե կու-
թյու նը և խրա խու սում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի քն նար կու մը: 4Բ և 5Բ պա րապ մունք նե րը կենտ-
րո նա նում են ե րե խա նե րի կա րիք նե րի,ոչ թե ի րա վունք նե րի վրա: 

Ո րոշ ե րկր նե րում տե ղին չէ բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ,ե-
թե մա նա վանդ այն տեղ այն պի սի մի ջա վայր է, որ շատ ե րե խա նե րի ի րա վունք ներ չեն պաշտ պան-
վում, և նրանց ծնող ներն ու խնա մա կալ ներն այն պի սի դիր քում չեն, որ ի նչ-որ բան փո խեն: Չպաշտ-
պան վող ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կելը վտան գա վոր է, քա նի որ ծնող ներն ու խնա մա կալ-
ներն ան բա վա րա րու թյուն և զայ րույթ կզ գան, ի սկ դա կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ու նե նալ 
ի րենց ե րե խա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող 
պա րապ մունք նե րը

ՄԱՍ 

Ա
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Այս դեպ քում կար ևոր է, որ դա սը վա րողն ան ցկաց նի այն պա րապ մունք նե րը, ո րոնք դրա փո խա րեն 
կենտ րո նա նում են ե րե խա նե րի կա րիք նե րի վրա: Այս պա րապ մունք նե րը նպա տակ ու նեն բարձ րաց նել 
ի րա զե կու թյունն այն մա սին, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար, ի նչ պես 
կա րող են նրանք օգ նել մի մյանց հաս նե լու դրան, ի նչ աջակ ցու թյուն կա րող են ստա նալ ի րենց հա մայն-
քից և ի նչ են պար տա վոր անել ի րենք, որ պես զի մնան առողջ և ու ժեղ:

 Պա րապ մունք 1. Ծա նո թու թյուն  
Ա ռա ջին պա րապ մուն քը հիմնա կա նում նրա հա մար է, որ ե րե խա նե րը ճա նա չեն մի մյանց և տե ղե կա նան 
պա րապ մունք նե րի նպա տակ նե րի և այն մա սին, թե ին չու են ի րենց հրա վի րել մաս նակ ցե լու: Ա ռա ջին 
պա րապ մուն քի ըն թաց քում նրանք հա մա ձայ նու թյան են գա լիս պա րապ մուն քի տա րած քում հիմնա կան 
կա նոն նե րի պահ պան ման մա սին:

 Պա րապ մունք 2. Իմ կյան քը 
Երկ րորդ պա րապ մուն քի ըն-
թաց քում ե րե խա նե րին խրա խու-
սում են խորհր դա ծել, թե ի նչ պես 
ի րենք կբ նու թագ րե ին ի րենց և 
ի նչ դեր են ի րենք խա ղում ի րենց 
և ու րիշ նե րի կյան քում: Նրանք 
նաև վեր լու ծում են, թե ի րենց 
կյան քում աջակ ցու թյան ի նչ հա-
մա կար գեր ու նեն:

 Պա րապ մունք 3. Մեր հա մայն քը 
Եր րորդ պա րապ մուն քը ե րե խա-
նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վեր լու ծե լու և քն նար կե լու ի րենց 
հա մայն քը: Նրանց հանձ նա րար-
վում է մի ա սին գծել ի րենց հա-
մայն քի քար տե զը և քն նար կել 
դրա թե՛ դրա կան կողմնե րը, թե՛ 
այն խն դիր նե րը, ո րոնց մա սին 
ի րենք տե ղյակ են:

 Պա րապ մունք 4Ա. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը 
Այս պա րապ մուն քը վե րա բե րում է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին: Պա րապ մուն քի նպա տակն է բարձ-
րաց նել ի րա զե կու թյունն այն մա սին, թե ի նչ են ի րա վունք նե րը, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րին հնա րա վո րու-
թյուն տալ վեր լու ծե լու, թե որ ի րա վունք ներն են պաշտ պան վում ի րենց հա մայն քում: 

Պա րապ մունք 4Բ. Ե րե խա նե րի կա րիք նե րը 
Այս պա րապ մուն քը վե րա բե րում է ե րե խա նե րի կա րիք նե րին: Այն նպա տակ ու նի բարձ րաց նել ի րա զե-
կու թյունն այն մա սին, թե ին չի կա րիք ու նեն ե րե խա նե րը ը նդ հա նուր առող ջու թյան և սո ցի ալ-հո գե բա-
նա կան բա րե կե ցու թյան հա մար: Այն ու սումնա սի րում է, թե ի նչ պես են ե րե խա նե րի կա րիք նե րը բա վա-
րար վում ի րենց հա մայնք նե րում և բա վա րար վո՞ւմ են առ հա սա րակ:

 Պա րապ մունք 5Ա. Ե րե խա նե րը մեր հա մայն քում. ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը 
Այս պա րապ մուն քը շա րու նա կում է բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և խթա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րի մա սին քն նար կու մը, ի նչ պես նաև այն մա սին, թե ո րոնք են ե րե խա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը` 
կապ ված այն ի րա վունք նե րի հետ, ո րոնք պաշտ պան վում են:

 Պա րապ մունք 5Բ. Ե րե խա նե րը մեր հա մայն քում. ե րե խա նե րի կա րիք նե րը 
Այս պա րապ մուն քը շա րու նա կում է բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և խթա նել ե րե խա նե րի կա րիք նե րի 
վե րա բե րյալ քն նար կու մը:

Ե րկ րորդ պա րապ մուն քի ըն թաց քում ե րե խա նե րին խնդ րում են մտա ծել ի րենց 
կյան քի և այն մա սին, թե ու մից են ի րենք աջակ ցու թյուն ստա նում
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 Պա րապ մուն քի մո դուլ նե ր

 Մե թո դա կան ձեռ նարկ 2-ն ու նի պա րապ մունք նե րի ի րա կա նաց ման չորս մո դուլ, ո րոնք հա մա պա-
տաս խա նեց ված են այն հա տուկ մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնց առջև կանգ նում են նման ի րա վի ճա-
կում հայտն ված ե րե խա նե րը: Այս պա րապ մունք նե րը նույն պես նպաս տում են ան հա տի և խմ բի ու-
ժեղ կող մե րի և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը, ո րոնք կօ ժան դա կեն սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե-
կե ցու թյան լա վաց մա նը:

 Մո դուլ 1. Պաշտ պա նու թյուն ո տնձ գու թյուն նե րից և շա հա գոր ծու մից
 Մո դուլ 2. Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա ներ
 Մո դուլ 3. Ա ղե տից տու ժած ե րե խա ներ
 Մո դուլ 4. ՄԻ ԱՎ-ից կամ ՁԻ ԱՀ-ի խնդրին առնչվող տու ժած ե րե խա ներ

 Մո դուլ 1-3-ո ւմ կա 10 հա մա պա տաս խա նեց ված պա րապ մունք, ի սկ մո դուլ 4-ո ւմ կա 15 հա մա պա տաս-
խա նեց ված պա րապ մունք:

Յու րա քան չյուր մո դուլ սկս վում է ը նդ հա նուր ակ նար կից, ո րը թվար կում է պա րապ մունք նե րը և սահ-
մա նում դրանց թե մա նե րը: Պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ ավե լի ման րա մասն ակ նարկ՝ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի ցան կե րով, առ կա է է լեկտ րո նային կրի չի «Ակ նարկ պա րապ մունք նե րի վե-
րա բե րյա լ» թղ թա պա նա կում:

Լ րա ցու ցիչ պա րապ մունք նե ր

Այս ձեռ նար կում կա րե լի է գտ նել 3 ոչ պար տա դիր լրա ցու ցիչ պա րապ մունք և վերջ նա կան պա րապ-
մուն քի եր կու տար բե րակ:

 Պա րապ մունք Ա-Գ-ն կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես ոչ պար տա դիր լրա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ, ե թե 
ժա մա նա կը և ռե սուրս նե րը հնա րա վո րու թյուն տան: Դրանք կա րող են օգ տա գործ վել նաև փո խա րի-
նե լու հա մար տվյալ շար քի որ ևէ պա րապ մուն քի, ե րբ առա ջարկ ված պա րապ մուն քը հա մա տեքս տին 
ան հա մա պա տաս խան կամ ոչ տե ղին է թվում: Դրանք ի րա րից ան կախ են և կա րող են կի րառ վել 
ցան կա ցած հա ջոր դա կա նու թյամբ:

 Պա րապ մունք Ա. Սո վո րել լսել: Այս պա րապ մուն քը նպաս տում է մաս նա կից նե րի միջև մի մյանց 
նկատ մամբ հար գան քի և ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյան հաս տատ մա նը:

 Պա րապ մունք Բ. Ի նչ-որ բան իմ մա սին: Այս պա րապ մուն քը յու րա քան չյուր մաս նակ ցի խրա խու սում 
է ճա նա չել իր լավ հատ կա նիշ նե րը և հպար տա նալ դրան ցով:

 Պա րապ մունք Գ. Մի ա սին աշ խա տե լը: Այս պա րապ մուն քը շեշ տը դնում է խմ բային հա մա գոր ծակ-
ցու թյան և հա մա տեղ աշ խա տան քի, տար բեր կար ծիք ներ հան դուր ժե լու և լավ հա ղոր դակ ցու թյան 
վրա:

 Պա րապ մունք ներ Զ1-ը և Զ2-ն այ լընտ րան քային վերջ նա կան պա րապ մունք ներ են և կի րա ռե լի են 
բո լոր չորս մո դուլ նե րի վեր ջում ան ցկաց նե լու հա մար: Դա սըն թա ցա վա րը պետք է ը նտ րի այս եր կու 
պա րապ մունք նե րից մե կը:

 Պա րապ մունք Զ1. Իմ ապա գան: Այս պա րապ մունքն ավե լի շատ կենտ րո նա նում է ե րե խայի վրա` 
որ պես ան հա տի, խրա խու սե լով նրան մտա ծել իր ապա գայի և այն մա սին, թե ին չով է ե րա զում 
զբաղ վել: 

Պա րապ մունք Զ2. Մեր ապա գան: Այս պա րապ մուն քը կենտ րո նա նում է այն բա նի վրա, թե ի նչ պես 
ե րե խա նե րը կա րող են օգ նել ի րենց հա մայնքն ավե լի լավ վայր դարձ նե լուն, և հաշ վի է առ նում, թե 
ի նչ ի րա տե սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ կան ե րե խա նե րի հա մար` մաս նակ ցե լու հա մայն քի բա րե-
լավ ման գոր ծո ղու թյուն նե րին:
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Գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նը 

Է լեկտ րո նային կրի չում առ կա գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նը նե րա ռում է այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են պա րապ մունք նե րի շար քում, ի նչ պես նաև լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
չեն օգ տա գործ վել:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նը կա րող է օգ տա գործ վել մի քա նի ե ղա նակ նե րով: Դա սըն թա ցա վար նե րը 
լի ո վին ազատ են մշա կե լու սե փա կան պա րապ մունք նե րը` բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներն ը նտ րե լով շտե մա րա-
նից: Պա րապ մունք նե րի մո դուլ նե րում նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
որ պես այ լընտ րանք փո խա րին վել գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նում ե ղած ավե լի հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն նե րով:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նը նե րա ռում է նաև պա րապ մուն քի նմուշ, ո րը, գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նտ րու-
թյան վե րա բե րյալ հրա հանգ նե րով հան դերձ, օգ նում է ո ւղ ղոր դե լու դա սըն թա ցա վա րին մշա կե լու սե փա-
կան պա րապ մունք նե րը: 

Ու շա դիր ե ղեք պա րապ մունք նե րը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րը փո խա րի նե լիս:
 Խոր հուրդ է տր վում, որ պա րապ մունք ներն ան ցկաց վեն այն հեր թա կա նու թյամբ, ո րով ներ կա յաց ված են, 
հատ կա պես առա ջին հինգ պա րապ մունք նե րի խմ բի և նա խա պես պլա նա վոր ված մո դուլ նե րի պա րա գա-
յում: Պա րապ մունք նե րից մի քա նի սը նա խա տես ված են մե կը մյու սին հա ջոր դե լու հա մար: Սա պայ մա նա-
վոր ված է նրա նով, որ կա՛մ մեկ գոր ծո ղու թյունն ավար տե լու հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի եր կու պա րապ-
մունք, կա՛մ մեկ գոր ծո ղու թյան ար դյունքն օգ տա գործ վում է հե տա գա գոր ծո ղու թյան մեջ: Սա հս տա կո րեն 
նշ ված է գոր ծո ղու թյուն նե րի բնու թագ րե րում:
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Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ ան ցկաց վող հան դի պումնե րի ու ղե ցույ ցը, ո րը նույն պես զե-
տեղ ված է այս ձեռ նար կում, ներ կա յաց նում է չորս հան դի պում, ո րոնք, որ պես ե րե խա նե րի կա յուն 
զար գաց ման ծրագ րի մաս, պետք է ան ցկաց վեն ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ: Այս հան դի պում-
նե րի բո վան դա կու թյու նը հա մա ռոտ ներ կա յաց ված է ստորև` նշե լով նաև, թե ե րբ պետք է դրանք 
ան ցկաց վեն:

Խնդ րում ե նք հաշ վի առ նել, որ կա ե րկ րորդ հան դիպ ման եր կու տար բե րակ: Հան դի պում 2Ան կապ ված 
է ե րե խա նե րի նե րա ծա կան պա րապ մունք նե րի հետ, ո րոնք կենտ րո նա նում են ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի վրա: Հան դի պում 2Բն կապ ված է նե րա ծա կան պա րապ մունք նե րի հետ, ո րոնք կենտ րո նա նում են 
ե րե խա նե րի կա րիք նե րի վրա:

 Հան դի պում 1. Ծրագ րի ներ կա յա ցում. Այս հան դի պումն ան ցկաց րեք նախ քան ե րե խա նե րի հետ 
պա րապ մունք ներն սկ սե լը: 

Այս հան դիպ ման ըն թաց քում ծնող նե րը և խնա մա կալ նե րը կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ են ստա նում 
ծրագ րի և ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված պա րապ մունք նե րի նպա տակ նե րի մա սին, ի նչ պես 
նաև գործ նա կան տե ղե կու թյուն այն մա սին, թե ե րբ և որ տեղ են ան ցկաց վե լու դրանք:

Ծ նող նե րին ու խնա մա կալ նե րին խնդ րում են ստո րագ րել հա մա ձայ նա գիր, ո րով նրանք թույլ են 
տա լիս ի րենց ե րե խա նե րին մաս նակ ցել պա րապ մունք նե րին: Ո ւս տի շատ կար ևոր է ան ցկաց նել այս 
հան դի պու մը նախ քան ե րե խա նե րի հետ առա ջին պա րապ մունքն սկ սե լը:

 Հան դի պում 2Ա. Սո ցի ալհո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը: Անց կաց րեք այս հան դի պու մը նախ քան ե րե խա նե րի հետ 4Ա և 5Ա պա րապ
մունք նե րը սկ սե լը: 

Այս հան դի պումն ը նդ գր կում է քն նար կում ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյան և ի րա վունք նե րի ու պար տա-
կա նու թյուն նե րի շուրջ: Այս հան դիպ ման ըն թաց քում ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին տե ղե կաց նում 
են այն մա սին, որ ե րե խա նե րը պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ներգ րավ վե լու են նաև այս թե մայի 
վե րա բե րյալ քն նար կումնե րում և գոր ծո ղու թյուն նե րում: Ո ւս տի այս հան դի պու մը պետք է ան ցկաց վի 
մինչև ե րե խա նե րի մաս նակ ցե լը 4-րդ և 5-րդ պա րապ մունք նե րին, ո րոնք կենտ րո նա նում են ի րա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: 

Ի րա վունք նե րը եր բեմն քն նարկ ման հա մար նուրբ հարց են, հատ կա պես այն պի սի ե րկր նե րում և 
հա մայնք նե րում, որ տեղ դժ վար է կամ գրե թե ան հնար է պաշտ պա նել և ապա հո վել ե րե խա նե րի 
շատ ի րա վունք ներ: Հնա րա վոր է, որ ծնող նե րը և խնա մա կալ նե րը դժ գո հու թյուն և զայ րույթ զգան, 
ե րբ քն նարկ վի, թե ե րե խա նե րի որ ի րա վունք նե րը չեն պաշտ պան վում: Հնա րա վոր է, որ նրանք 
նաև սպառ նա լիք կամ վր դով մունք զգան, ե թե ի րենց ե րե խա նե րը գան տուն և սկ սեն խո սել ի րենց 
ի րա վունք նե րից, ե թե մա նա վանդ նրանց ի րա զե կել են այն մա սին, որ ի րենց ի րա վունք նե րը չեն 
պաշտ պան վում:
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Ծնողների և խնամակալների հետ 
անցկացվող հանդիպումներ
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Ե րկ րորդ պա րապ մուն քի ըն թաց քում ե րե խա նե րին 
խնդ րում են մտա ծել ի րենց կյան քի և այն մա սին, թե 
ու մից են ի րենք աջակ ցու թյուն ստա նում

Ե րե խա նե րի հետ պա րապ մունք ներ ան ցկաց նող 
ան ձնա կազ մը և դա սըն թա ցա վար նե րը պետք է 
գնա հա տեն` արդյոք տե ղի՞ն է ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի թե մայով ե րե խա նե րի 
հետ պա րապ մունք ներ և չա փա հաս նե րի հետ 
հան դի պումներ ան ցկաց նե լը: Ե թե դա տե ղին չէ 
և վտանգ կա, որ ավե լի շատ վնաս կբե րի, քան 
օ գուտ, դա սըն թա ցա վա րը պետք է ը նտ րի ծնող-
նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ 2Բ հան դիպ ու մը` 
« Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ի նչ 
է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին առողջ և ու ժեղ լի նե-
լու հա մա ր», և ե րե խա նե րը պետք է մաս նակ ցեն 
4-րդ և 5-րդ պա րապ մունք նե րին, ո րոնք կենտ րո-
նա նում են ոչ թե նրանց ի րա վունք նե րի, այլ կա-
րիք նե րի վրա:

 Հան դի պում 2Բ. Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե-
կե ցու թյու նը և ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին 
առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:Անց կաց րեք այս 
հան դի պու մը նախ քան ե րե խա նե րի հետ 4Բ և 5Բ 
պա րապ մունք նե րը սկ սե լը: 

Այս հան դիպ ման ըն թաց քում քն նարկ վում է, թե 
ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին առողջ և ու-
ժեղ լի նե լու հա մար: Այս հան դիպ ման ըն թաց-
քում ծնող նե րին ու խնա մա կալ նե րին տե ղե կաց-
նում են նաև այն մա սին, որ պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում ե րե խա նե րը ներգ րավ վե լու են այս 
թե մայով քն նար կումնե րում և գոր ծո ղու թյուն նե-
րում: Ո ւս տի այս հան դի պու մը պետք է ան ցկաց-
վի նախ քան ե րե խա նե րի մաս նակ ցե լը 4Բ և 5Բ պա րապ մունք նե րին, որ տեղ քն նարկ վում է, թե ի նչ է 
ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:

 Հան դի պում 3. Ե րե խա նե րի ար ձա գանք նե րը և զգաց մունք նե րը:Անց կաց րեք այս հան դի պու մը պա-
րապ մունք 5-ից հե տո: 

Այս հան դիպ ման ըն թաց քում ծնող ներն ու խնա մա կալ նե րը քն նար կում են, թե ի նչ խն դիր ներ ու նեն 
ե րե խա ներն ի րենց հա մայն քում: Նրանք նաև քն նար կում են վար քի այն տե սակ նե րը, ո րոնք ի րենք, 
հնա րա վոր է, նկա տել են ի պա տաս խան այն խն դիր նե րի, ո րոնց առջև կանգ նած են ե րե խա նե րը: 
Հա վել ված 3-ը, ո րն է լեկտ րո նային կրի չում է, ը նդ գր կում է վար քի մի քա նի ձևե րի պա րա գա յում ե րե-
խա նե րին օգ նե լու խոր հուրդ ներ, ո րոնք ը նդ հա նուր են այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք կանգ նել են 
կամ դեռ կանգ նած են բարդ խն դիր նե րի առջև:

 Հան դի պում 4. Ե րե խա նե րին վտան գից պաշտ պա նե լը. ան ցկաց րեք այս հան դի պու մը նախ քան ե րե-
խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի շար քի ավար տը:

 Վեր ջին հան դիպ ման ըն թաց քում ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին խրա խու սում են ու սումնա սի րել, թե 
ի նչ հնա րա վոր վտանգ նե րի են հան դի պում ե րե խա ներն ի րենց հա մայն քում: Նրանց նաև առա ջար-
կում են վեր լու ծել, թե ի նչ ու ժեղ կող մեր են ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին ի րենց պաշտ պա նե լու հա մար 
և ի նչ պես կա րող են ծնող ներն ու  խնա մա կալ ներն աջակ ցել ե րե խա նե րին` զար գաց նե լու այդ ու ժեղ 
կող մե րը: Վեր ջա պես, նրանք քն նար կում են, թե ի նչ դեր կա րող են կա տա րել ծնող ներն ու խնա մա-
կալ նե րը ե րե խա նե րին վտան գից պաշտ պա նե լու գոր ծում և ի նչ կա րող են անել ի րենց տա նը և հա-
մայն քում ապա հով մի ջա վայր ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ:
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Պարապմունքների անցկացում ՄԱՍ 

Գ
Ի՞նչ է պա րապ մուն քը:
 Պա րապ մուն քը պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շարք է, ո րն ան ցկաց վում է մարդ կանց հա տուկ 
խմ բի հետ: Պա րապ մուն քը սո վո րա բար ու նե նում է մեկ կամ ավե լի դա սըն թա ցա վար, ո րոնք պլա նա-
վո րել և նա խա պատ րաս տել են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն յու րա քան-
չյուր պա րապ մուն քի ժա մա նակ: Ե րե խա նե րը, ո րոնց հա մար պլա նա վոր վել է տվյալ պա րապ մուն քը, 
դրա մաս նա կից ներն են:

 Դա սըն թա ցա վար նե րը
 Դա սըն թա ցա վար նե րը պա տաս խա նա տու են պա րապ մունք նե րի պլա նա վոր ման և ան ցկաց ման հա-
մար: Դպ րոց նե րում սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու նպա տա կով սո վո րա բար ու-
սու ցիչ ներն են պլա նա վո րում և վա րում ե րե խա նե րի հետ պա րապ մունք նե րը, եր բեմն` կա մա վոր նե րի 
կամ օ ժան դա կող կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կազ մի հետ մի ա սին: Եր բեմն ու սու ցիչ նե րը մի այ նակ 
են ան ցկաց նում այդ պա րապ մունք նե րը: Ի սկ ը նդ հան րա պես դա սըն թա ցա վար նե րը կա րող են լի նել 
կա մա վոր ներ, ե րի տա սար դու թյան հար ցե րով զբաղ վող ներ կամ նրանք, ով քեր պար բե րա բար աշ խա-
տում են ե րե խա նե րի հետ:

 Կար ևոր է, որ դա սըն թա ցա վար նե րը լավ նա խա պատ րաստ ված լի նեն յու րա քան չյուր պա րապ մուն-
քին և հա ճույ քով կա տա րեն նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Շատ մշա կույթ նե րում թե՛ ե րե խա-
նե րը, թե՛ չա փա հաս ներն ավե լի 
հան գիստ են զգում պա րապ մուն-
քի կամ հան դիպ ման այն պի սի մի-
ջա վայ րում, ե րբ դա սըն թա ցա վա րը 
նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ է: Ե թե 
հնա րա վոր է ու նե նալ և՛ տղա մարդ, 
և՛ կին դա սըն թա ցա վար, նույն սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ խմ բային 
աշ խա տան քը ե րե խա նե րի հա մար 
գու ցե հեշ տաց նի ան ձնա կան փոր-
ձը փո խա նա կե լը:

 Մաս նա կից նե րը 

Ա մե նա հա ջող ված պա րապ մունք -
նե րը հատ կա պես մշակ ված են 
այն պես, որ հա մա պա տաս խա նեն 
մաս նա կից նե րի հատ կա նիշ նե րին, 
ու նա կու թյուն նե րին և կա րիք նե-
րին: Փոր ձեք պա րապ մունք նե-
րի հա մար օգ տա գոր ծել բնա կան 
խմբավորումներ, ի նչ պես, օ րի-
նակ` ե րե խա ներ նույն դա սա րա նից 

Հ մուտ դա սըն թա ցա վա րը̀

•	  լավ նա խա պատ րաստ վում է յու րա քան չյուր պա րապ մուն քին,
•	 վս տա հում և հա վա տում է ե րե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րին 

և ու նա կու թյուն նե րին,
•	 լ սում է, որ պես զի հաս կա նա, ոչ թե գնա հա տի կամ կաս կա ծի 

տակ դնի այն, ի նչ աս վում է,
•	 ղե կա վա րում է խմ բային գոր ծըն թաց նե րը,
•	  պա տաս խա նատ վու թյուն է ստանձ նում ե րե խա նե րի միջև ար-

դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյան հա մար,
•	 զ գում է չար տա հայտ ված զգաց մունք նե րը,
•	  պաշտ պա նում է փոք րա մաս նու թյան տե սա կետ նե րը,
•	 ըն թաց քի մեջ է պա հում քն նար կու մը,
•	  սահ մա նա փա կում է սե փա կան մաս նակ ցու թյու նը՝ մյուս նե րին 

մաս նակ ցե լու ավե լի շատ ժա մա նակ թող նե լով,
•	  խու սա փում է ե րե խա նե րի գա ղա փար նե րը գնա հա տե լուց և 

քննա դա տե լուց,
•	 ե րե խա նե րի փո խա րեն ո րո շումներ չի կա յաց նում, այլ թույլ է 

տա լիս նրանց ի նք նու րույն ո րո շումներ կա յաց նել,
•	 ըմբռ նու մով է մո տե նում ե րե խա նե րին,
•	 լ սում է ու շա դիր` առանց ը նդ հա տե լու,
•	  տե ղյակ է հա մա պա տաս խան լեզ վի, կեց ված քի, ժես տե րի և 

դի մա խա ղի մա սին,
•	 անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պատ րաստ է մաս նակ ցել բո լոր 

գոր ծո ղու թյուն նե րին,
•	 ճ կուն է և ար ձա գան քող, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում փո խում 

է գոր ծո ղու թյուն նե րը,
•	  հա ճույք է ստա նում ե րե խա նե րի հետ տվյալ գոր ծո ղու թյուն-

ներն ի րա կա նաց նե լուց և ու րա խու թյամբ է անում այդ ամե նը:
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կամ տա րի քային նույն խմ-
բից: Նախ քան պա րապ մուն քը 
պլա նա վո րելն ի մա ցեք, թե ով-
քեր են լի նե լու մաս նա կից նե-
րը, որ պես զի գոր ծո ղու թյուն-
նե րը հա մա պա տաս խան լի-
նեն նրանց տա րի քին, սե ռին, 
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
փոր ձին: Այս նյու թե րը մշակ-
վել են 10 տա րե կան և դրա նից 
բարձր տա րի քի ե րե խա նե րի 
հա մար:

 Հա մոզ վեք, որ մաս նա կից ներ 
ը նտ րե լու հա մար օգ տա գործ-
վում են ան խտ րա կան և համ-
ընդգր կուն մե թոդ ներ: Դա նշա-
նա կում է, որ ե րբ ե րե խա նե րի 
մի բնա կան խմ բա վո րում հրա-
վիր վում է պա րապ մունք նե րին 
մաս նակ ցե լու, օ րի նակ` դպրո ցի 
մի դա սա րան կամ որ ևէ գյու-
ղում կամ տա րած քում ապ րող ե րե խա նե րի խումբ, ոչ մի պատ ճառ չպետք է լի նի ը նտր ված թի րա խային խմ-
բից որ ևէ ե րե խայի չընդգր կե լու հա մար: Սա նշա նա կում է, օ րի նակ, որ ե թե հրա վիր վում է որ ևէ դա սա րան, այդ 
դա սա րա նից ի նչ-որ ե րե խա չպետք է դուրս մնա սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Ե թե կան 
ե րե խա ներ, ո րոնք օգ նու թյան կա րիք ու նեն, ապա հո վեք այդ օգ նու թյու նը:

 Մաս նա կից նե րի թի վը չպետք է շատ փոքր լի նի, ոչ էլ շատ մեծ: Պա րապ մուն քի հա մար ամե նա հար մար 
թի վը 10-25-ն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պա րապ մունք ներ կա րե լի է վա րել նաև ե րե խա նե րի ավե լի մեծ խմ բի 
հետ, ի նչ պես հա ճախ պա տա հում է ար տա կարգ կամ ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում: Հետ ևա բար դա-
սըն թա ցա վա րը կա րող է ստիպ ված լի նել գոր ծո ղու թյուն նե րը հար մա րեց նել ավե լի մեծ թվով ե րե խա նե րի 
հա մար կամ ավե լի փոքր են թախմ բեր կազ մել:

 Խոր հուրդ է տր վում, որ չա փա հաս և ե րե խա կա տա րյալ հա րա բե րակ ցու թյու նը լի նի մեկ չա փա հաս` 6-8 
ե րե խա նե րի հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ճախ սա ի րա տե սա կան չէ սահ մա նա փակ մարդ կային ռե սուրս-
նե րի և ե րե խա նե րի մեծ թվի պա րա գա յում: Սա չպետք է հետ պա հի կազ մա կեր պու թյուն նե րին պա րապ-
մունք ներն ի րա կա նաց նե լուց, սա կայն ևս մեկ ան գամ նշա նա կում է, որ դա սըն թա ցա վար նե րը պետք է 
պատ րաստ լի նեն հար մա րեց նե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ են թախմ բեր կազ մե լու, որ պես զի բո լոր ե րե-
խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան լի ար ժեք մաս նակ ցե լու պա րապ մունք նե րին:

 Ե րե խա նե րին ներգ րա վե լը
 Հա մոզ վեք, որ պա րապ մունք նե րը և այն տեղ բարձ րաց ված հար ցերն ար դի ա կան են ե րե խա նե րի հա մար, 
որ պես զի նրանք ցան կա նան ներգ րավ վել դրան ցում: Հե տա գա պա րապ մունք նե րի նոր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և թե մա նե րի հա մար օգ տա գոր ծեք ի րենց ի սկ ե րե խա նե րի գա ղա փար նե րը և նա խա ձեռ նու թյուն նե րը: Սա 
լավ մի ջոց է շա հագրգ ռե լու նրանց, որ մաս նակ ցեն և օգ նե լու նրանց զգալ, որ ի րենց լուրջ են վե րա բեր վում:

 Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյուն
 Շատ կար ևոր է պա րապ մուն քին մաս նակ ցե լու հա մա ձայ նու թյուն ստա նալ ծնող նե րից կամ խնա մա կալ-
նե րից և հենց ի րեն ցից` ե րե խա նե րից: Թե՛ ծնող նե րին ու խնա մա կալ նե րին, թե՛ ե րե խա նե րին հար կա-
վոր է ման րա մասն բա ցատ րել, թե ի նչ են նե րա ռե լու պա րապ մունք նե րը և ին չու են դրանք ան ցկաց վում: 
Պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ նե րա ծա կան հան դիպ ման ըն թաց քում ծնող նե րին կամ խնա մա կալ նե րին 
պետք է խնդ րել ստո րագ րել տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյան ձևե րը: Հա մա ձայ նու թյան ձևի օ րի նա կը տե՛ս 
Հա վել ված 1-ո ւմ և 2-ո ւմ:

Ն կար̀ Ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի մաս նա կից ներ ը նտ րե լիս 
օգ տա գոր ծեք հա մընդգր կուն և ան խտ րա կան մե թոդ ներ
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Նկար̀ Ճա նա չեք այն ե րե խա նե րին, ո րոնց հետ աշ խա տում եք, որ պես զի ի մա նաք, թե ի նչն է նրանց հե տաքրք րում 
և ի նչ մար տահ րա վեր նե րի առջև են նրանք կանգ նած 

 Հար գեք տար բեր կար ծիք նե րը
 Հի շեք, որ տար բեր կար ծիք ներն ու տե սա կե տնե րը լավ են և խթա նում են սո վո րե լը: Մի՛ ներ քաշ-
վեք վե ճե րի մեջ: Փո խա րե նը խրա խու սեք ե րե խա նե րին քն նար կել հար ցեր և ըն դու նել տար բեր 
տեսակետներ: Օ րի նակ, ե րբ ի նչ-որ մե կը հա կա սա կան կար ծիք է ար տա հայ տում, կա րող եք խթա նել 
բա նա վեճ և քն նար կում ծա վա լե լը ասե լով. « Դա հե տաքր քիր տե սա կետ է: Այս հար ցի վե րա բե րյալ 
կա՞ն այլ կար ծիք ներ: Հի շեք̀  չկան ճիշտ կամ սխալ պա տաս խան ներ, ե րբ կար ծիք ներ ե նք քն նար կու մ»: 

Պա րապ մուն քին նա խա պատ րաստ վե լը
Ն պա տակ ներն ու ակն կա լիք նե րը
 Կար ևոր է, որ պա րապ մուն քի մաս նա կից նե րը հաս կա նան, թե ո րն է դա սըն թա ցի նպա տա կը, և 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ար տա հայտ վե լու, թե ի նչ ակն կա լիք ներ ու նեն դա սըն թա ցին մաս նակ ցե-
լուց: Սա դա սըն թա ցա վա րին ցույց է տա լիս` արդյոք ե րե խա նե րը հաս կա ցել են, թե ին չու են այդ տեղ 
գտնվում և ին չով պետք է զբաղ վեն: Ռե սուրս նե րի այս փա թե թում առ կա նե րա ծա կան պա րապ-
մուն քի ըն թաց քում ե րե խա նե րին ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն են տա լիս այն թե մա նե րի մա սին, ո րոնց 
վրա ի րենք պետք է աշ խա տեն հե տա գա պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում, և նրանց հար ցեր տա լու 
հնա րա վո րու թյուն է տր վում: 

Օ րե րը և ժա մե րը
 Պա րապ մուն քի ան ցկաց ման ժա մա նա կի ո րո շու մը կախ ված է մի քա նի գոր ծոն ից: 

Ա զատ ժա մա նա կը. որ քա նո՞վ են զբաղ ված ե րե խա նե րը և դա սըն թա ցա վար նե րը` ի րենց առօ րյա-
յում այլ գոր ծո ղու թյուն ներ և պար տա վո րու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լով: Նրանք ի նչ քա՞ն ժա մա նակ ու-
նեն դա սըն թա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րով զբաղ վե լու հա մար, շա բա թա կան մե՞կ ան գամ, եր կո՞ւ ան գամ:

Դպ րո ցում սո վո րող ե րե խա նե րը. հնա րա վո՞ր է պա րապ մունք ներն ան ցկաց նել դա սե րի ժա մա-
նակ, թե՞ դա հա մար վում է ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք և պետք է ան ցկաց վի դա սե րի 
ավար տից հե տո:
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Դպ րո ցում չսո վո րող ե րե խա նե րը. ե րե խա նե րը որ ևէ մշ տա կան ժա մի հա վաք վո՞ւմ են որ ևէ վայ րում:  
Ի նչ պե՞ս է հնա րա վոր կազ մա կեր պել դա:

 Նա խագ ծի ժա մա նա կա հատ վա ծի ո րո շու մը. դա սըն թա ցը են թադր վում է ի րա կա նաց նել ո րո շա կի ժա-
մա նա կա հատ վա ծո՞ւմ, ո րը ո րոշ վել է որ ևէ ար տա քին կազ մա կեր պու թյան կող մից:

 Հի շե՛ք, որ դա սըն թա ցը պետք է պլա նա վո րել այն պես, որ այն չխան գա րի դպ րո ցի քն նու թյուն նե րին, ի սկ 
ե թե այն շա րու նակ վե լու է ար ձա կուր դի ըն թաց քում նույն պես, ան պայ ման դա հաշ վի առեք պլա նա վոր ման 
ժա մա նակ:

 Վայ րը 
Ե րե խա նե րը և պա տա նի նե րը մեծ մա սամբ կհար մար վեն ի րա վի ճակ նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ առանձ-
նու թյու նը և աղ մու կը առաջ նային խն դիր ներ են: Ե րե խա նե րը չա փա հաս նե րի նման գի տակ ցում են, ե րբ 
ի րենց հետ ևում են: Լա վա գույ նը կլի նի պա րապ մունք ներն ան ցկաց նել առանձ նաց ված տա րած քում, որ-
պես զի բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն լի նի խմ բային գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար և ե րե խա նե րը քն նարկ-
ման հա մար շր ջան ներ կազ մե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նան: Ե թե փակ տա րածք, օ րի նակ` դա սա սե նյակ, 
հնա րա վոր չէ ապա հո վել, ստեղ ծեք ֆի զի կա կան սահ ման, ո րը կա ռանձ նաց նի աշ խա տան քային գո տին: 
Պա րապ մունք նե րում նկա րագր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի մեծ մա սը, ե թե ոչ բո լո րը, հնա րա վոր է ան ցկաց-
նել բա ցօ թյա, օ րի նակ` ծա ռի ստ վե րում: Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի սկզ բում շր ջա նով դա սա վո րեք 
գոր գիկ ներ կամ աթոռ ներ` ստեղ ծե լով շա րու նա կա կա նու թյան և ե րե խա նե րի հա մար ապա հո վու թյան 
զգա ցո ղու թյուն: Ե թե հնա րա վոր է, ու նե ցեք ջուր և ձեռ քի սր բիչ ներ և յու րա քան չյուր պա րապ մունք սկ սեք 
և ավար տեք` ձեռ քե րը լվա նա լով:

 Ընդ մի ջումնե րը և հյու րա սի րու թյու նը
Յու րա քան չյուր պա րապ մունք պետք է նե րա ռի ը նդ մի ջումներ և խա ղեր կամ աշ խու ժաց նող գոր ծո ղու-
թյուն ներ: Ե թե հնա րա վոր է, յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի հա մար ապա հո վեք խոր տիկ ներ և զո վա ցու ցիչ 
ըմ պե լիք ներ: Շատ ե րե խա ներ գու ցե պա րապ մուն քին գա լուց առաջ կե րած չլի նեն, ո ւս տի հյու թը կամ այլ 
զո վա ցու ցիչ ըմ պե լի քը պա րապ մուն քը սկ սե լու լավ մի ջոց է: Բա ցի այդ, պա րապ մուն քի ամ բողջ ըն թաց-
քում խմե լու ջուր ապա հո վեք: 

Ն կար̀ Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի պա րապ մունք նե րը կա րող են ան ցկաց վել ցան կա ցած ան վտանգ տա րած քում,  
որ տեղ ե րե խա նե րը հար մա րա վետ և ապա հով են զգում
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Ի նչ կա րե լի է անել և ի նչ չի կա րե լի անել ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս 
Ինչ կա րե լի է անել.
•	 ե րե խա նե րին վե րա բեր վեք հար գան քով և որ պես լի ար ժեք ան հատ նե րի,
•	 լ սեք ե րե խա նե րին, գնա հա տեք նրանց տեսակետները և նրանց լուրջ ըն դու նեք,
•	  թույլտ վու թյուն խնդ րեք ե րե խա նե րից, նրանց ծնող նե րից կամ խնա մա կալ նե րից և դպ րո ցի 

ղե կա վա րու թյու նից նախ քան ե րե խա նե րին լու սան կա րե լը կամ տե սագ րե լը: Ե թե թույլտ վու-
թյուն ստա նաք, հա մոզ վեք, որ ե րե խա նե րի բո լոր նկար նե րը հա վուր պատ շա ճի են, որ ե րե-
խա նե րը հա մա պա տաս խա նեն հագն ված և ան վայե լուչ կեց վածք ներ չկան,

•	 ի մա ցեք, որ ե րե խային ֆի զի կա պես դիպ չե լը, թե կուզ մխի թա րե լու նպա տա կով, կա րող է 
սխալ ըն կալ վել դի տող նե րի կամ ե րե խայի կող մից,

•	  պահ պա նեք եր կու չա փա հաս նե րի կա նո նը. այն պես արեք, որ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս 
միշտ ներ կա լի նի եր կու չա փա հաս, և տե սա նե լի ե ղեք մյուս նե րին, ե րբ հնա րա վոր է,

•	  քա ջա լե րեք ե րե խա նե րին` հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և բարձ րաց նե լով ի րա-
զե կու թյու նը,

•	 ե րե խա նե րի հետ քն նար կեք խնդ րա հա րույց հար ցե րը և բա ցատ րեք` ի նչ պես մտա հո գու-
թյունն ար տա հայ տել,

•	 ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի հետ կազ մա կեր պեք ի րա զե կու թյան պա րապ մունք ներ` սահ մա-
նե լու, թե ո րն է ըն դու նե լի վար քը և ո րը` անըն դու նե լի,

•	  հայտ նա բե րեք վար կա բե կող և խո ցե լի ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել մե ղադ-
րանք նե րի, և խու սա փեք դրան ցից,

•	  բարձր ար տա հայտ վեք, ե թե կաս կած ու նեք ե րե խա նե րի հան դեպ որ ևէ մե կի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի և վար քի առն չու թյամբ,

•	 ի մա ցեք, թե աշ խա տա վայ րում ո ւմ հետ կա րող եք խո սել, ե թե ցան կա նում եք քն նար կել կամ 
զե կու ցել կաս կա ծե լի կամ ար դեն հայտ նի ո տնձ գու թյուն նե րի մա սին:

 Ինչ չի կա րե լի անել.
•	 ե թե ե րե խա նե րը որ ևէ թե մա են քն նար կում, նրանց միև նույն ժա մա նակ քն նարկ ման այլ թե-

մա մի՛ տվեք,
•	 ե րե խա նե րի հետ մի՛ աշ խա տեք, ե թե դա կա րող է նրանց որ ևէ ռիս կի կամ վտան գի են թար-

կել. միշտ աշ խա տեք` ել նե լով ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րից,
•	  մի՛ ստի պեք ե րե խա նե րին մաս նակ ցել. մաս նակ ցու թյու նը պետք է լի նի կա մա վոր, փոր ձեք 

չմաս նակ ցող ե րե խա նե րին խրա խու սել ավե լի ակ տիվ լի նել,
•	 ե րե խա նե րին մի՛ ո ւղ ղոր դեք նրանց հու շումներ անե լով. թույլ տվեք նրանց ազատ խո սել̀  ձեր 

տե սա կե տը նրանց չպար տադ րե լով,
•	  մի՛ ստեղ ծեք այն պի սի ի րա վի ճակ, ե րբ ե րե խա նե րի հետ ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ մտադ-

րու թյուն նե րը կա րող են կաս կա ծի են թարկ վել,
•	  մի՛ կի րա ռեք ֆի զի կա կան պատ ժի և ոչ մի ե ղա նակ, նե րա ռյալ հար վա ծե լը, ֆի զի կա կան վնաս 

հասց նե լը կամ ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը,
•	 ե րե խա նե րին ամո թա լի վի ճա կի մեջ մի՛ դրեք, մի՛ ստո րաց րեք, մի՛ նվաս տաց րեք կամ մի՛ նսե-

մաց րեք և մի՛ կա տա րեք հո գե բա նա կան ո տնձ գու թյուն ներ:
 Հար մա րեց ված է ը ստ Terres Des Hommesի «Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցի ալհո գե բա նա կան ու սուց
ման ձեռ նար կի » (2008) և « Սեյվ դը չիլդ րե նի » «Ե րե խա նե րով պայ մա նա վոր ված աղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցում. 
գործ նա կան ու ղե ցույ ցի » (2007):

 Գոր ծո ղու թյուն ներ ը նտ րե լը
 Գոր ծո ղու թյուն ներ ը նտ րե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ դրանք հա մա պա տաս խա նեն`

 Ե րե խա նե րի սո ցի ալհո գե բա նա կան կա րիք նե րին. գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ը նտր վեն մեծ 
բծախնդ րու թյամբ, որ պես զի ան դրա դառ նան այն խն դիր նե րին, ո րոնց առնչ վում են ե րե խա նե րը:

 Ե րե խա նե րի ռե սուրս նե րին և ու նա կու թյուն նե րին. ը նտր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հա մա-
պա տաս խա նեն ե րե խա նե րի տա րի քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և հնա րա վո րու թյուն նե րին:

Մ շա կույ թին և սո ցի ա լա կան նոր մե րին. գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն և 
ըն դու նե լի լի նեն ե րե խա նե րի առօ րյա մշա կու թային և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: Օ րի նակ` ո րոշ 
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մշակույթ նե րում անըն դու նե լի է, որ տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը մի ա սին մաս նակ ցեն որ ևէ գոր ծու նե ու-
թյան, որ տեղ նրանք սերտ ֆի զի կա կան շփ ման մեջ են մտ նում:

Բ խեն ե րե խա նե րի շա հե րից. ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է բխեն 
նրանց շա հե րից: Ե թե վտանգ կա, որ որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա րող է բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ 
նրանց վրա, ապա այդ գոր ծո ղու թյու նը պետք է հան վի կամ փո խա րին վի մեկ այլ̀  ավե լի հար մար 
գոր ծու նե ու թյամբ:

Ճ կու նու թյու նը
Զ գաց մուն քային և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի հետ կապ ված աշ խա տան քը կա րող է ան կան խա տե սե լի 
հետ ևանք ներ ու նե նալ: Եր բեմն գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են ան սպա սե լի ար ձա գանք ներ առա ջաց-
նել ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ կամ չգ րա վել ե րե խա նե րին այն պես, ի նչ պես ակն կալ վում էր: Սո ցի ալ-հո-
գե բա նա կան պա րապ մունք նե րը վա րող նե րը պետք է ու շա դիր լի նեն, ըն կա լեն ե րե խա նե րի ար ձա-
գանք նե րը և ճկու նու թյուն ցու ցա բե րեն, որ պես զի ը ստ ե րե խա նե րի ար ձա գանք նե րի` փո փո խու թյուն-
ներ մտց նեն պա րապ մուն քի մեջ: Սա նե րա ռում է.

Ճ կու նու թյուն պա րապ մուն քի ըն թաց քում 
Ե թե գոր ծո ղու թյու նը սպաս վա ծից ավե լի եր կար է տևում կամ հան գեց նում է ե րե խա նե րի շր ջա նում 
ան սպա սե լի ար ձա գանք նե րի, դա սըն թա ցա վա րը պետք է ճկուն լի նի և այդ օր վա մնա ցած գոր ծո ղու-
թյուն նե րը հար մա րեց նի այն պես, որ ե րե խա նե րը ստիպ ված չլի նեն շտա պել և ան հար մար զգալ, որ 
մնա ցին բա ներ, ո րոնց չանդ րա դար ձան: Ա վե լի լավ է մեկ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նել լավ, քան 
շատ գոր ծո ղու թյուն ներ` վատ:

Եր բեմն, ել նե լով ե րե խա նե րի կա րիք նե րից, գու ցե ավե լի հար մար լի նի նրանց ավե լի փոքր խմ բե րի բա ժա նել
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Ճ կու նու թյու նը դա սըն թա ցա-
վար նե րին հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս փո փո խու թյուն ներ կա-
տա րել, որ պես զի ծանր ապ-
րումներ ու նե ցող ե րե խա նե րին 
ան հրա ժեշտ ու շադ րու թյուն 
դարձ վի ու աջակ ցու թյուն ցույց 
տր վի` դրանք հաղ թա հա րե լու 
հա մար:

Ճ կու նու թյուն հե տա գա պա րապ մունք նե րը պլա նա վո րե լիս
 Դա սըն թա ցա վար նե րը հա ճախ շատ հա վակ նոտ են մեկ պա րապ մուն քի ըն թաց-
քում մեծ թվով գոր ծո ղու թյուն ներ և տար բե րակ նե րի ը նդ գր կե լու առու մով: Պա-
րապ մունք նե րի շարքն ի րա կա նաց նե լիս կար ևոր է զգոն լի նել ե րե խա նե րի հա-
մար ցան կա ցած բարդ խնդ րի հար ցում: Դա սըն թա ցա վար նե րը պետք է ճկուն 
լի նեն և պատ րաստ` հար մա րեց նե լու գոր ծո ղու թյուն ներն այն պես, որ դրանք 
բա վա րա րեն ե րե խա նե րի կա րիք նե րը: Սա ՉԻ նշա նա կում, որ դա սըն թա ցա-
վար նե րը չպետք է նա խա պես պլա նա վո րեն պա րապ մուն քը: Սա կայն պետք է 
զգույշ լի նեն, որ պես զի ե րե խա նե րին չներգ րա վեն ոչ տե ղին գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մեջ հենց, մի այն այն պատ ճա ռով, որ ի րենք շատ ժա մա նակ և ջանք են վատ նել̀  
նա խա պես այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պլա նա վո րե լով: 

 Նյու թե րը
 Դա սըն թա ցա վա րը պետք է կազ մի բո լոր այն նյու թե րի ամ բող ջա կան ցան կը, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
կլի նեն պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: Այս նյու թե րը պետք է նա խա պես ձեռք բե րել̀  ապա հո վե լով 
դրանց հա սա նե լի ու թյու նը բո լոր պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: Յու րա քան չյուր ե րե խայի թղ թե րի և 
նկար նե րի հա մար պետք է թղ թա պա նակ լի նի: Դրանք ապա հով պա հեք բո լոր պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում, ի սկ վեր ջում տվեք դրանք ե րե խա նե րին, որ պես զի տուն տա նեն:

Գ նա հա տումնե րը
Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի վեր ջում ժա մա նակ թո ղեք, որ պես զի մաս նա կից նե րը գնա հա տեն, 
թե ի նչ պես է ըն թա ցել դա սապ րո ցե սը, և ի րենց տպա վո րու թյուն նե րը հայտ նեն, թե ի նչն է լավ ըն-
թա ցել, ին չը` ոչ: Սա կար ևոր տե ղե կու թյուն է, ո րն ան հրա ժեշտ է հա ջորդ պա րապ մուն քը պլա նա վո-
րե լու հա մար: Դա նաև կար ևոր գոր ծիք է դա սըն թա ցա վա րի հա մար` գնա հա տե լու իր աշ խա տան քը 
և հաս կա նա լու՝ արդյոք պա րապ մուն քը ծա ռայո՞ւմ է իր նպա տա կին: Գնա հա տու մը կա րող է կա-
տար վել կա՛մ բա նա վոր` ոչ պաշ տո նա կան քն նարկ մամբ, կա՛մ գրա վոր: Գրա վոր գնա հա տումնե րը 
եր բեմն ավե լի օգ տա կար են, քա նի որ կա րող են կա տար վել անա նուն: Սա նպաս տում է ան կեղծ 
կար ծիք հայտ նե լուն այն մա սին, թե ին չը լավ չի ար վում, ի սկ բա նա վոր դա գու ցե չաս վի դա սըն թա-
ցա վա րի վի րա վո րե լու մտա վա խու թյու նից: 

Դա սըն թա ցա վա րի ձեռ նարկ 2-ո ւմ տր ված դա սըն թա ցի մո դել նե րում յու րա քան չյուր պա րապ մունք 
ավարտ վում է գնա հատ մամբ` օգ տա գոր ծե լով «ժպ տա ցող դեմ քե ր»: Գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա-
նում կան գնա հա տումնե րի այլ օ րի նակ ներ:

Պա րապ մուն քի ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց նե րը
 Պա րապ մունք նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակն է զար գաց նել ան հա տա կա նու թյան ու ժեղ կող մե-
րը, ո րոնք, ի նչ պես հայտ նի է, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյան, օ րի նակ` բարձր ի նք նագ նա-
հա տա կա նի, ի նք նավս տա հու թյան, ի նք նար դյու նա վե տու թյան և ի նք նաըն կալ ման կար ևոր կող մեր են: 
Դրանք նաև նպա տակ ու նեն ու ժե ղաց նե լու սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու թյու նը և հա սա կա կից նե րի փո-
խօգ նու թյու նը̀  խրա խու սե լով ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյու նը, խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
փո խա դարձ վս տա հու թյու նը և տար բե րու թյուն նե րի ըն կա լումն ու հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը:

Յու րա քան չյուր պա րապ մունք խնամ քով ը նտր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն է, ո րը նպա-
տակ ու նի`
•	 հանգս տաց նել ե րե խա նե րին և նրանց օգ նել հար մա րա վետ զգա լու մի ա սին լի նե լիս,
•	 ն րանց հնա րա վո րու թյուն տալ խա ղա լու և զվար ճա նա լու մի ա սին,
•	 խ րա խու սել փորձն ու զգաց մունք նե րը մի մյանց պատ մե լը,
•	 ե րե խա նե րին մի ջոց ներ և գի տե լիք ներ տալ, ո րոնք կա րող են օգ նել նրանց հաղ թա հա րե լու 

դժվա րու թյուն նե րը,
•	 ն պաս տել վս տա հու թյա նը և խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյանն ու հա մա տեղ աշ խա տան քին:

 Անձ նա կան և ին տե րակ տիվ հմ տու թյուն նե րի և ու ժեղ կող մե րի զար գաց մա նը նպաս տե լու նպա տա-
կով ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րում կի րառ վում են բազ մա զան մաս նակ ցային ու սու ցան ման 
մի ջոց ներ, ո րոնք հա մա ռոտ ներ կա յաց ված են ստորև:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ն կար̀ Լավ է, ե րբ դա սըն թա ցա վա րը ցու ցադ րում է, թե ի նչ պես է պետք կա տա րել պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյու նը

Ցու ցադ րում. Այս մի ջոցն օգ տա գործ վում է` հնա րա վո րինս հս տակ բա ցատ րե լու, թե ե րե խա նե րից ի նչ 
է ակն կալ վում տր ված առա ջադ րան քի կամ գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ: Դա կա րող է կա տար վել բա-
նա վոր կամ շար ժումնե րի մի ջո ցով (օ րի նակ` ցու ցադ րե լով` ի նչ պես կա տա րել ո րո շա կի շար ժումներ 
կամ գոր ծո ղու թյուն ներ): Բա նա վոր ցու ցումնե րի օ րի նակ նե րը տր ված են ... նշա նով:

 Աշ խու ժաց նող գոր ծո ղու թյուն ներ. Սրանք զվար ճա լի գոր ծո ղու թյուն ներ են, ո րոնք ար վում են, որ-
պես զի ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տան հան գիստ զգա լու մի ա սին միև նույն տա րած քում: Դրանք 
հա ճախ օգ տա գործ վում են պա րապ մուն քի սկզ բում, որ պես զի ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տան 
մի մյանց ավե լի լավ ճա նա չե լու, կամ ե րբ ե րե խա նե րը կար ծես մի փոքր հոգ նել են, և նրանց հար կա վոր 
է վեր կե նալ ու շարժ վել, կամ որ պես թեթ ևաց նող մի ջոց այն պի սի գոր ծո ղու թյու նից հե տո, ո րը, հնա րա-
վոր է, զգաց մուն քային առու մով բարդ է ե ղել: Աշ խու ժաց նող գոր ծո ղու թյուն նե րը սո վո րա բար կարճ են 
տևում` մոտ 10 րո պե և կա րող են նե րառ վել որ պես լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն պա րապ մուն քի ըն թաց-
քում: Դրանք կա րող են պլա նա վոր վել և ավե լաց վել, ե թե դա սըն թա ցա վա րը տես նում է դրանց ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: Լավ կլի նի հենց ե րե խա նե րին խնդ րել առա ջար կել աշ խու ժաց նող գոր ծո ղու թյուն ներ և 
խնդ րել նրանց բա ցատ րել և ցու ցումներ տալ մյուս ե րե խա նե րին, թե ի նչ անել: 

Եր գեր և տա ղեր. Եր գե րը և տա ղե րը հատ կա պես օգ տա կար են կի րա ռել ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց-
վող պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, քա նի որ ե րե խա նե րի մեծ մա սը սի րում է եր գել: Տե ղա կան եր գե րը 
և տա ղե րը սո վո րա բար հա տուկ մշա կու թային ու պատ մա կան ար ժեք ու նեն և կա րող են օգ տա գործ-
վել կա՛մ ո րո շա կի թե մա ներ քն նար կե լու հա մար, կա՛մ պար զա պես՝ օգ նե լու ե րե խա նե րին պա րապ-
մուն քի մի ջա վայ րում ավե լի հար մա րա վետ զգալ և «զ գալ ի նչ պես տա նը»: Շատ եր գեր և տա ղեր 
կա րող են ու ղեկց վել պա րով կամ շար ժումնե րով, դրանք ծա ռա յում են նաև որ պես աշ խու ժաց նող 
գոր ծո ղու թյուն ներ և ստեղ ծում են մտեր միկ մի ջա վայր: Ե րե խա նե րը հա ճախ սի րում են առա ջար կել 
եր գեր կամ տա ղեր, ո րոնք ի րենք գի տեն և սի րում են: 

Խա ղեր. Խա ղե րը հա տուկ կա ռուց վածք ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն ներ են, որ տեղ եր կու կամ ավե լի 
ե րե խա ներ խա ղում են` հա մա ձայն մի շարք կա նոն նե րի: Խա ղե րը և՛ զվար ճաց նող են, և՛ ու սու ցո-
ղա կան: Դրանք կա րող են օգ տա գործ վել խթա նե լու հա մար խմ բի ո րո շա կի տրա մադ րու թյու նը, ի նչ-
պես, օ րի նակ` վս տա հու թյու նը և մի աս նա կան լի նե լու զգա ցու մը: Դրանք նաև հա ճախ օգ տա գործ-
վում են խրա խու սե լու հա մար դրա կան մր ցակ ցու թյու նը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ի նչ պես եր գե րի 
և տա ղե րի դեպ քում, շատ մշա կույթ ներ ու նեն ավան դա կան խա ղեր, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել 
պա րապ մունք նե րում օգ նե լու հա մար ե րե խա նե րին ի րենց ազատ զգա լու, քա նի որ ծա նոթ են խա ղե-
րին տնից կամ բա կից: Խա ղե րը կա րող են նաև ը նդ գրկ վել պա րապ մուն քում հան պատ րաս տի, ե թե 
դա սըն թա ցա վա րը զգում է, որ ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն մի փոքր զվար ճա նա լու. օ րի նակ` այն պի սի 
գոր ծո ղու թյու նից հե տո, ո րը բարդ զգաց մունք ներ է արթ նաց րել: Ռե սուրս նե րի այս հա վա քա ծո ւում 
կի րառ վող գոր ծո ղու թյուն նե րից շա տե րը կա րող են ե րե խա նե րին ավե լի շատ խաղ թվալ, քան նպա-
տա կային գոր ծո ղու թյուն: Դա լավ է, քա նի որ ե րե խա նե րին խրա խու սում է գոր ծու նե ու թյան ըն թաց-
քում հանգս տա նալ, լի նել բնա կան և չփոր ձել անել այն, ին չն, ը ստ ի րենց, ակն կալ վում է ի րեն ցից: 
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Մ տա վոր գրոհ և բա նա վեճ. Թե՛ փոքր խմ բե րում, թե՛ ամ բողջ խմ բում ե րե խա նե րին խնդ րում են 
մտա ծել և մեկ նա բա նու թյուն ներ անել որ ևէ հաս կա ցու թյան, գա ղա փա րի կամ խնդ րի շուրջ: Յու րա-
քան չյուր պա տաս խան ըն դու նե լի է: Մտա վոր գրո հում չկան ճիշտ կամ սխալ պա տաս խան ներ. որ-
քան ավե լի շատ են պա տաս խան նե րը, այն քան լավ: Պա տաս խան նե րը գր վում են գրա տախ տա կի 
կամ ցու ցա տախ տա կի վրա, որ տեղ բո լո րը կա րող են տես նել: Ե րե խա նե րին հոր դո րում են շա րու-
նա կել գա ղա փար ներ ար տա հայ տել̀  առանց քն նա դա տե լու կամ մեկ նա բա նե լու մյուս նե րի գա ղա-
փար նե րը: Մտա վոր գրո հը չպետք է եր կար տևի, և պա տաս խան ներ տա լուց հե տո միշտ պետք է 
ժա մա նակ տր վի, որ պես զի ե րե խա նե րը մտա ծեն ար դյուն քի մա սին:

Շր ջան ներ. Սա հատ կա պես օգ տա կար մի ջոց է, ո րը խթա նում է խմ բի յու րա քան չյուր ան դա մի մաս-
նակ ցու թյու նը: Ե րե խա նե րին սո վո րա բար խնդ րում են նս տել կամ կանգ նել շր ջա նով, և նրան ցից 
յու րա քան չյու րը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում հա ղոր դե լու իր փոր ձա ռու թյու նը, զգաց մունք նե րը, 
կար ծիք նե րը կամ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լ:

Քն նար կում. Սա ազատ ըն թա ցող զրույց է, ո րը բո լոր ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լսե-
լու խմ բի կար ծիք ներն ու գա ղա փար նե րը և ար տա հայ տե լու ի րեն ցը: Դա սըն թա ցա վա րը առաջ նոր-
դի դեր չի ստանձ նում, այլ հան դի սա նում է քն նարկ ման հա վա սար մաս նա կից: Ե րբ քն նար կում է 
ան ցկաց վում պա րապ մուն քի այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ ե րե խա նե րը հա մա ձայ նել են մի մյանց 
վե րա բեր վել հար գան քով և հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ, քն նար կու մը կա րող է լի նել տար բեր և բազ-
մա պի սի գա ղա փար նե րի ու կար ծիք նե րի աշ խույժ փո խա նա կում: Դա սո վո րե լու մե թոդ է, ո րը խթա-
նում է վեր լու ծու թյան, սին թե զի և գնա հատ ման ճա նա չո ղա կան հմ տու թյուն նե րը: 

Խնդ րի լու ծու մը. Պա րապ մուն քի ան ցկաց ման տա րած ված մե թոդ է ե րե խա նե րի խմ բին տալ խնդիր, 
ո րը նրանք մի ա սին կլու ծեն, քա նի որ դա մե ծաց նում է խմ բի ան դամնե րի փո խազ դե ցու թյու նը և հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ե րբ ե րե խա նե րին չեն խան գա րում խն դի րը լու ծել, առան ձին ան հա տա կա նու-
թյուն նե րը և վար քագ ծե րը խմ բային մի ջա վայ րում հա ճախ ավե լի վառ են ար տա հայտ վում: Օ րի նակ` 
մի ան հատ սո վո րա բար ստանձ նում է առաջ նոր դի դե րը, մինչ դեռ մյու սը կա րող է գրա ռումներ կա-
տա րել, ի սկ մյու սը նա խընտ րում է ստանձ նել ավե լի մեծ խմ բին զե կու ցո ղի դե րը: 

Կան խա տե սում. Սա նման է մտա վոր գրո հին` այն տար բե րու թյամբ, որ ե րե խա նե րին խնդ րում են 
պատ կե րաց նել, թե ի նչ պես ի րենց հայտ նի ի նչ-որ բան կա րող էր դրա կան ի մաս տով այլ կերպ լի նել: 
Օ րի նակ` «ինչ պի սի՞ հա մայն քում կցան կա նաք ապ րել, ե րբ մե ծա նաք»: Դա գոր ծո ղու թյուն է, ո րը կա-
րող է արթ նաց նել ը նդ հա նուր նպա տակ և հույ սի զգա ցում: Դա խմ բին տա լիս է այն, ին չին նրանք 
կձգ տեն, ի նչ պես նաև նպաս տում է ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա կեր պին և խան դա վա ռու թյա նը: 
Դա մի մի ջոց է շարժ վե լու դե պի որ ևէ դրա կան բան, և ըն թաց քում խնդ րի լու ծու մը հե ռա նում է բա-
ցա սա կա նից:

 Դե րային խաղ. Խմ բի ան դամնե րը բե մադ րում են հա մա պա տաս խան կյան քի ի րա վի ճակ, ասես 
դա կա տար վում է տվյալ պա հին: Ե րե խա նե րին դե րեր են տա լիս կամ նրանց հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս դեր ը նտ րե լու̀  կախ ված դե րային խա ղի բնույ թից: Եր բեմն ե րե խա նե րին խնդ րում են դե-
րա կա տար ման ժա մա նակ խա ղալ հենց ի րենց դե րը, սա կայն նրանք հիմնա կա նում կա տա րում են 
ու րի շի դե րը և պատ կե րաց նում են, թե ի նչ կա ներ և կզ գար այդ մար դը: Դե րային խա ղե րը հա ճախ 
նե րա ռում են որ ևէ կոնֆ լիկտ, որ ե րե խա նե րը պետք է լու ծեն, կամ նկա րագ րում են ի րա վի ճակ, ո րում 
հա սա կա կից նե րի աջակ ցու թյան կա րիք կա: 

Դե րային խա ղե րը կա րող են օգ նել չա փա հաս նե րին և ե րե խա նե րին վեր լու ծե լու ի րենց վե րա-
բեր մուն քը հենց ի րենց և ու րիշ նե րի նկատ մամբ: Դրանք մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
հաս կա նա լու և ապ րու մակ ցե լու այլ մարդ կանց խն դիր նե րին ու ի րա վի ճակ նե րին, ո րոն ցում նրանք 
հայտն վել են: Դա կա րող է նաև բարդ ի րա վի ճակ նե րից դուրս գա լու փորձ հա ղոր դել, նե րա ռյալ 
տա րա ձայ նու թյուն նե րի լու ծու մը և բա նակ ցու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նել ի րա կան կյան քի 
բազ մա թիվ ի րա վի ճակ ներ` այդ պի սով փո խան ցե լով կյան քի ար ժե քա վոր հմտու թյուն ներ:

 Դե րային խա ղե րին պետք է հա ջոր դի ման րա մասն քն նար կու մը: Սա նշա նա կում է, որ խմ բի ան դամնե րը 
պետք է « դուրս գա ն» ի րենց մարմնա վո րած դե րե րից: Սրան պետք է հա ջոր դի խորհր դա ծե լու ժա մա նա-
կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում նրանք խո սում են դե րա կա տար ման ըն թաց քում ի րենց զգացմունք նե րի 
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և այն մա սին, թե ի նչ սո վո րե ցին դրա ար դյուն քում: Ե թե որ ևէ ե րե խա դե րային խա ղի պատ ճա ռով թվում 
է վր դով ված կամ որ ևէ այլ ազ դե ցու թյան են թարկ ված, ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րեք և առան ձին խո սեք 
նրա հետ` հա մոզ վե լու հա մար, որ պա րապ մուն քի ավար տին ար դեն լավ է զգում:

 Կոնկ րետ դեպ քի ու սումնա սի րու թյուն. Կոնկ րետ դեպ քի ու սումնա սի րու թյու նը կա րող է լի նել հո-
րին ված կամ ի րա կան: Դա մի պատ մու թյուն է կամ ի նչ-որ մի ջա դե պի կամ ի րա վի ճա կի նկա րագ րու-
թյուն, ո րը տե ղի է ու նե ցել կամ կա րող է տե ղի ու նե նալ ապա գա յում: Կոնկ րետ դեպ քի ու սումնա սի-
րու թյուն նե րը շատ տա րած ված են պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, քա նի որ դր դում են մաս նա կից նե-
րին մտա ծել և քն նար կել: Դրանք կա րող են ու ղեկց վել հա տուկ հար ցե րով կամ առա ջադ րանք նե րով, 
որ ե րե խա նե րը պետք է ավար տեն տվյալ դեպ քի ու սումնա սի րու թյան ի րենց ըն կալ ման և վեր լու ծու-
թյան մի ջո ցով:

 Կար ծիք նե րի ար տա հայ տում. Մի մյանց հետ կար ծիք ներ փո խա նա կե լը սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու-
թյան և պա րապ մուն քից ի նչ-որ բան սո վո րե լու կար ևոր մաս է: Ե րե խա նե րին հա ճախ խնդ րում են ի րենց 
կար ծիքն ար տա հայ տել գոր ծո ղու թյուն նե րում ի րենց մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ կամ այն մա սին, թե 
ի նչ պես մյուս ներն ի րենց դե րը կա տա րե ցին, օ րի նակ` դե րային խա ղե րի ժա մա նակ: Կար ծիք նե րի ար տա-
հայ տու մը քն նա դա տա կան ար ձա գան քի հա մար ան հրա ժեշտ գոր ծիք է, ո րը կա րող է հան գեց նել լուրջ քն-
նար կումնե րի: Այն պես արեք, որ ե րե խա նե րը և դա սըն թա ցա վար նե րը կար ծիք ներ փո խա նա կեն դրա կան 
և կա ռու ցո ղա կան ձևով, որ ոչ ոք չն վաս տա նա և չվի րա վոր վի: Խրա խու սեք ե րե խա նե րին չքն նա դա տել 
մյուս նե րի վար քը և չփոր ձել մեկ նա բա նել, թե ին չու է ի նչ-որ մեկն այն պի սին, ի նչ պի սին կա կամ ին չու է 
անում այն, ի նչ անում է. փո խա րե նը հայտ նեք, թե ի նչ պես է նրանց վար քը կամ կա տա րումն ազ դել այն 
մար դու վրա, ո րն իր մտ քերն է ար տա հայ տում: Ե րե խա նե րի կար ծի քը լսե լիս խոր հուրդ տվեք նրանց սո-
վո րել այդ գոր ծըն թա ցից և օգ տա գոր ծել այն որ պես կա ռու ցո ղա կան և օգ տա կար գոր ծիք:

 Կենտ րո նաց ման վար ժու թյուն ներ. Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը խրա խու սում են ե րե խա նե րին ի րենց 
ու շադ րու թյու նը և ե ռան դը կենտ րո նաց նել այն բա նի վրա, թե ի նչ է կա տար վում պա րապ մուն քի ան-
ցկաց ման տա րած քում, և փոր ձել չմ տա ծել այլ բա նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են շե ղել նրանց ու շադ-
րու թյու նը պա րապ մուն քից: 

Լից քա թա փող վար ժու թյուն ներ. Լից քա թա փող վար ժու թյուն նե րը կենտ րո նաց ման վար ժու թյուն նե-
րի նման ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հանգս տաց նե լու մար մինն ու միտ քը և կենտ րո-
նա նա լու այն բա նի վրա, որ ի րենք գտն վում են պա րապ մուն քի ան ցկաց ման տա րած քում: Լից քա թա-
փող վար ժու թյուն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել պա րապ մուն քի ցան կա ցած պա հին` այլ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի միջև: Դրանք սո վո րա բար օգ տա գործ վում են սկզ բում` որ պես կենտ րո նաց ման վար ժու-
թյուն ներ կամ լից քա թա փում են ե րե խա նե րին պա րապ մուն քի ավար տին:

Ճգ նա ժա մային կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում չա փա հաս նե րը և ե րե խա նե րը կա րող են շատ 
բուռն ար ձա գան քել, ե րբ ի րենց հնա րա վո րու թյուն է տր վում հանգս տա նա լու և ապ րե լու ի րենց զգաց-
մուն քե րը: Հնա րա վոր է, որ նրանք չա փա զանց զբաղ ված են ե ղել, որ պես զի ար ձա գան քեն կամ հաս կա-
նան այն քաո սը, ո րը սո վո րա բար ու ղեկ ցում է նման ի րա վի ճակ նե րին, կամ գու ցե չեն գի տակ ցել տխ-
րու թյան, վշ տի, զայ րույ թի զգաց մունք նե րը, ո րոնք հե տա գա յում կա րող են ի հայտ գալ լից քա թափ ման 
րո պե նե րի ըն թաց քում: Ե թե լից քա թափ ման վար ժու թյուն նե րի ըն թաց քում ե րե խա նե րը հա մակ վում են 
ու ժեղ զգաց մունք նե րով, նրանց հնա րա վո րու թյուն տվեք խո սե լու այդ մա սին խմ բում, ե թե ցան կա նում 
են: Ե թե չեն ցան կա նում խո սել, զբա ղեց րեք որ ևէ ֆի զի կա կան գոր ծով կամ խա ղով, ո րը կշե ղի նրանց 
այդ ու ժեղ զգաց մունք նե րից, և ան պայ ման ան դրա դար ձեք դրան ավե լի ո ւշ, որ պես զի ե րե խա նե րը պա-
րապ մուն քի ան ցկաց ման վայ րից հե ռա նա լիս ար դեն ի րենց ու ժեղ զգան:

« Կա յան մա ն» տախ տակ. Չա փա հաս նե րի և ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի ժա-
մա նակ լավ գա ղա փար է « կա յան ման տախ տա կ» ստեղ ծե լը: Սա նա խանշ ված տեղ է, օ րի նակ` պատ, 
կամ ե թե դր սում եք, դա կա րող է լի նել նո թա տետր: Տրա մադ րեք նշումնե րի ի նք նա սոսնձ վող թղ թեր 
կամ թղ թի այլ փոքր կտոր ներ, ո րոնք կա րե լի է ամ րաց նել պա տին, ի նչ պես նաև գրիչ կամ մա տիտ, 
կամ ե րե խա նե րին հրա հան գեք գրել նո թա տետ րում: Բա ցատ րեք այս տա րած քի ի մաստն առա ջին 
պա րապ մուն քի ժա մա նակ և քա ջա լե րեք ե րե խա նե րին գրել ցան կա ցած հարց կամ մեկ նա բա նու թյուն, 
ո րին նրանք կցան կա նային ան դրա դառ նալ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում:  
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Դա սըն թա ցա վա րի պար տա վո րու թյունն է ան պայ ման ան դրա դառ նալ այդ հար ցե րին կա՛մ ը նդ հա նուր, 
բո լոր ե րե խա նե րի հետ, կա՛մ առան ձին այն ան ձի հետ, ո րը գրել է հար ցը կամ մեկ նա բա նու թյու նը: 

Պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը վերց ված են Ե րե խա նե րի 
խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի այի « Խա ղաղ ռազ մի կի ու ղի ն» գր քից և ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀի 
մի ջազ գային մի ա վոր ման «Խմ բերն աշ խու ժաց նե լու 100 ե ղա նակ. խա ղեր պա րապ մունք նե րի, հան դի պումնե րի 
ըն թաց քում և հա մայն քում օգ տա գոր ծե լու հա մա ր» (2003) ձեռ նար կից:

 Բարդ զգաց մունք նե րը հաղ թա հա րե լը
 Ռե սուրս նե րի այս փա թե թը մշակ վել է այն պի սի չա փա հաս նե րի և ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու 
հա մար, ո րոնց սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը սպառ նա լի քի տակ է, քա նի որ ապ րում 
են ծանր պայ ման նե րում: Կյան քի նման փոր ձու թյուն նե րը կա րող են հան գեց նել լար վա ծու թյան և 
ծանր զգաց մունք նե րի մի ա խառն ման: Պա րապ մուն քի գոր ծո ղու թյուն նե րը մշակ ված են այն պես, որ 
նրբան կատ լի նեն այդ պի սի զգաց մունք նե րի, տպա վո րու թյուն նե րի և դրանց ար տա հայտ ման նկատ-
մամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ նր բան կա տու թյու նը չի նշա նա կում, որ այս զգաց մունք ներն ան տես վում են 
կամ չեն խրա խուս վում, և բա վա կան մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ պա րապ մունք նե րի ըն թաց-
քում ե րե խա նե րը զգան և ար տա հայ տեն այն պի սի զգաց մունք ներ, ի նչ պի սիք են զայ րույ թը, վիշ տը, 
տխրու թյու նը, շփոթ մուն քը, մեղ քի զգա ցու մը և այլն: Դա սըն թա ցա վա րը պետք է պատ րաստ լի նի 
նման զգաց մունք նե րի ար տա հայտ մա նը և կա րո ղա նա հար մա րեց նել պա րապ մուն քի գոր ծո ղու-
թյուն ներն այն պես, որ զբաղ վի դրան ցով: Ստորև ներ կա յաց ված են մի քա նի ո ւղ ղոր դող ցու ցումներ, 
թե ի նչ պես ան ցկաց նել պա րապ մունք ներն այս հա մա տեքս տում:

Տ վեք ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն 
Այն պես արեք, որ խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ նա խա պես ի մա նա, թե ի նչ է քն նարկ վե լու (ո տնձ-
գու թյուն ներ և շա հա գոր ծում, հա կա մար տու թյուն կամ աղետ, ՄԻ ԱՎ-ի հա մա ճա րակ և դրանց 
հետևանք նե րը). ո րոշ մար դիկ կա րող են նա խընտ րել պատ մել ի րենց ան ձնա կան պատ մու թյուն-
նե րը: Թույլ տվեք, որ նրանք ի րենք ո րո շեն` ու զու՞մ են խո սել այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում: 
Բա ցատ րեք, որ ե թե որ ևէ մե կը շատ վշ տա նա այդ մա սին խո սե լիս կամ այլ մարդ կանց փոր ձու-
թյու նը լսե լիս, կա րող է թույլտ վու թյուն խնդ րել և մի քա նի րո պե ով դուրս գալ խմ բից ու մե նակ մնալ: 
Այ նուամե նայ նիվ, շեշ տեք, որ կնա խընտ րե իք` նրանք հնա րա վո րինս շատ մի ա սին լի նե ին որ պես 
խումբ, քա նի որ կա րող են աջակ ցել մի մյանց:

 Բա ցատ րե լով գաղտ նի ու թյու նը

...Այս պա րապ մունք նե րը դառ նա լու են մեր ան ձնա կան և ապա հով տա րած քը: Սա նշա նա կում է, որ 
ե րբ այս տեղ հա վաք ված ե նք մի ա սին, մի մյանց վե րա բեր վում ե նք բա րու թյամբ, հար գան քով և հան դուր ժում 
ե նք տա րա կար ծու թյու նը: Սա նաև նշա նա կում է, որ ձեզ թույ լատր վում է խո սել այն ամե նի մա սին, ի նչ կցան-
կա նաք, և ոչ ոք ձեր ան ձնա կան խն դիր ներն այս պա րապ մուն քի շր ջա նակ նե րից դուրս չի տա նի: Կար ևոր 
է, որ հա մա ձայ նու թյան գանք սրա շուրջ, ո րով հետև սա մեզ հնա րա վո րու թյուն կտա ապա հով և հան գիստ 
զգա լու մյուս նե րի հետ կիս վե լիս: 

Իսկ այժմ հարց րեք` արդյոք բո լո րը հա մա ձա՞յն են սրան: Ե թե ի նչ-որ մե կը չի հա մա ձայ նում, շա րու նա կեք 
քն նար կել այս հար ցը և այն, թե որ քան կար ևոր է բո լո րի հա մա ձայ նու թյու նը, այն քան, մինչև բո լո րը հա-
մա ձայ նեն:

...Նշ վա ծից մի ակ բա ցա ռու թյու նը կլի նի այն դեպ քը, ե թե ձեզ նից ի նչ-որ մե կը պատ մի, որ ձեզ վնա սում 
կամ ձեր հան դեպ ո տնձ գու թյուն ներ են կա տա րում: Որ պես ձեր մա սին հոգ տա նող չա փա հա սի` իմ պար-
տա կա նու թյունն է օգ նել ձեզ լի նել ապա հով և պաշտ պա նել վտան գից: Ե թե ես տե ղե կա նամ, որ ի նչ-որ մե կը 
վնա սում է ձեզ, կա նեմ ամեն ի նչ, որ պես զի օգ նեմ ձեզ և թույլ չտամ, որ նման բան ե րբ ևէ կրկն վի:

...Հ նա րա վոր է, որ եր բեմն ան հար մար զգաք խմ բում քն նար կել որ ևէ խիստ ան ձնա կան հարց: Ե թե չեք 
ցան կա նում, պար տա վոր չեք դա անել: Բայց ե թե կցան կա նաք ի նձ հետ առան ձին խո սել ի նչ-որ բա նի մա-
սին, միշտ դրա հնա րա վո րու թյու նը ու նեք: Պար զա պես խնդ րեք ի նձ, և մենք առան ձին խո սե լուն ժա մա նակ 
կտրա մադ րենք:
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Հար գեք մի մյանց ան ձնա կան տե ղե կատ վու թյու նը
 Թույլ տվեք ե րե խա նե րին հենց սկզ բից ի մա նալ, որ պա րապ մունք նե րը մի ապա հով տա րածք են, 
որ տեղ ի րենց խրա խուս վում է խո սել այն ամե նի մա սին, ի նչ կցան կա նան: Ե րե խա նե րի հետ առա ջին 
պա րապ մուն քի ըն թաց քում ժա մա նակ տրա մադ րեք և բա ցատ րեք, որ պա րապ մունք ներն ապա հով 
տա րածք են, և դուք հար գում եք գաղտ նի ու թյու նը: Այս քն նար կումն ո ւղ ղոր դե լու հա մար կա րող եք 
օգ տա գոր ծել ստորև բեր ված օ րի նա կը: 

Ար ձա գան քեք ան ձնա կան պատ մու թյուն նե րին 
Ոչ մե կին մի՛ ստի պեք պատ մել ան ձնա կան փոր ձու թյուն նե րը, ե թե նրանք չեն ցան կա նում: Դա կա-
րող է դիտ վել որ պես ներ խու ժում ան ձնա կան կյանք և շատ տհաճ լի նել: Ե թե ե րե խա նե րը ո րո շում են 
կիս վել, հար գեք այն, ի նչ նրանք ասում են և թույլ տվեք նրանց ի մա նալ, որ դուք գնա հա տում եք այն, 
ի նչ նրանք ասում են խմ բին: Ե թե նրանք բուռն զգաց մունք ներ են ար տա հայ տում, պար զա պես փոր-
ձեք ար ձա գան քել դրանց: Օ րի նակ` « Տես նում եմ, որ սա քեզ հա մար շատ դժ վար փոր ձու թյուն է ե ղե լ»: 

Ո րոշ դա սըն թա ցա վար ներ ան հանգս տա նում են, որ ե թե ե րե խա նե րը խո սում են ի րենց փոր ձու թյան 
մա սին, ցա սում կամ տխ րու թյուն կզ գան: Հնա րա վոր է, բայց եր բեմն դա նրանց օգ նում է նաև ավե լի 
ու ժեղ զգա լու ի րենց: Ո մանց պատ մե լը թեթ ևու թյուն է բե րում: Նրանք կա րող են աջակ ցու թյուն ստա-
նալ խմ բից: Ո տնձ գու թյուն նե րի և (կամ) շա հա գործ ման թե մայի նուրբ բնույ թից ել նե լով, օ րի նակ, ե թե 
ե րե խա նե րը ի նչ-որ պատ մու թյուն ներ են պատ մում ի րենց ան ձնա կան փոր ձից, նրանց ավե լի շատ 
հար ցեր մի տվեք և մի խնդ րեք պատ մել ման րա մաս նե րը ե րե խա նե րի մեծ խմ բի առջև: Փո խա րե նը 
նրա հետ հա մա պա տաս խան ժա մին առան ձին զրույց ու նե ցեք: Բա ցի այդ, հի շեք և հար գեք այն, որ 
ո րոշ մշա կույթ նե րում ան հար մար է ցա վոտ զգաց մունք ներ ար տա հայ տել հա սա րա կու թյան առջև: 

Ու րիշ նե րի պատ մու թյուն նե րը լսե լը 
Ո րոշ ե րե խա ներ տխ րում են, ե րբ լսում են ու րիշ նե րի պատ մու թյուն նե րը: Հի շեք, որ այդ պատ մու-
թյուն նե րը լսե լիս նոր մալ է տխ րե լը կամ նույ նիսկ ար տաս վե լը: Ար ձա գան քեք այդ զգաց մունք նե րին, 
որ պես զի տվյալ մարդն ամո թի զգա ցում չու նե նա: Օ րի նակ. «Այդ պատ մու թյու նը քեզ վրա շատ խոր 
ազ դեց: Հա մոզ ված եմ, որ սե նյա կում շա տե րը նույնն են զգու մ»:

Նուրբ թե մա նե րի շուրջ խո սե լուց հե տո լավ կլի նի ե րե խա նե րի հետ որ ևէ զվար ճա լի գոր ծո ղու թյուն կա տա րել
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Փո խեք տրա մադ րու թյու նը
 Բարդ փոր ձու թյուն նե րի մա սին խո սե լուց հե տո լավ կլի նի կա տա րել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, ո րը կօգ նի 
փո խե լու խմ բի տրա մադ րու թյու նը: Նուրբ հար ցե րի հետ կապ ված յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյու նից 
հե տո առա ջարկ վում է կա տա րել աշ խու ժաց նող կամ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն, ո րը ե րե խա նե րին 
կդր դի շարժ վել և ծի ծա ղել: Ը նդ մի ջում անե լը կամ որ ևէ ե րաժշ տու թյուն նվա գե լը, ո րի տակ ե րե խա-
նե րը կշարժ վեն, նույն պես կա րող է օգ նել ազատ վե լու ծանր զգաց մունք նե րից:

 Ա ջակ ցու թյուն ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին
Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կում հայտն վե լը կա րող է ճն շող լի նել ի նչ պես ե րե խա նե րի, այն պես էլ 
նրանց ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մար: Ե րե խա նե րը կյան քում օ րի նակ են վերց նում ի րենց 
մտե րիմ չա փա հաս նե րից` թե ի նչ պես ար ձա գան քել և ի նչ պես վար վել: Կար ևոր է հաս կա նա լը 
և ըն դու նե լը, որ նման ի րա վի ճակ նե րում ծնող ներն ու խնա մա կալ նե րը նույն պես աջակ ցու թյան 
կա րիք ու նեն:

 Հոգ տա րեք ձեր մա սին 
Ե րե խա նե րի հետ ծանր փոր ձու թյուն նե րի մա սին խո սե լը կա րող է ծանր զգաց մունք ներ արթ նաց նել 
դա սըն թա ցա վար նե րի մեջ: Դրա նից չպետք է ամա չել: Բայց դուք պետք է հոգ տա նեք ձեր մա սին: 
Ե թե հնա րա վոր է, փոր ձեք աշ խա տել գո նե մյուս դա սըն թա ցա վա րի հետ, որ պես զի հեր թով ղե կա-
վա րեք խում բը և դա դար առ նեք, ե թե դրա կա րի քը կա: Ձեր գոր ծըն կեր դա սըն թա ցա վա րին խնդ րեք 
օգ նել ձեզ պլա նա վո րե լու պա րապ մունք ներ, ո րոնք ան վտանգ են բո լո րի հա մար: Պա րապ մուն քից 
կամ գոր ծո ղու թյու նից հե տո խո սեք դրա մա սին այլ գոր ծըն կեր դա սըն թա ցա վար նե րի և ծրագ րի ղե-
կա վար նե րի հետ կամ այլ մարդ կանց հետ, ո րոնց վս տա հում եք: Քն նար կեք առա ջա ցող ցան կա ցած 
խն դիր և զգաց մունք, ո րի մա սին կա րիք ու նեք հա ղոր դակց վե լու:

Ծնող նե րը և խնա մա կալ նե րը նույն պես հո գա տա րու թյան և աջակ ցու թյան կա րիք ու նեն
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 Պա րապ մունք 1. Ծա նո թա ցում

 Պա րապ մունք 2. Իմ կյան քը

 Պա րապ մունք 3. Մեր հա մայն քը

 Պա րապ մունք 4ա. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը      

 Պա րապ մունք 5ա. Ե րե խա նե րը մեր հա մայն քում. 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը  

 Պա րապ մունք 4բ. Ե րե խա նե րի կա րիք նե րը

Պա րապ մունք 5բ. Ե րե խա նե րը մեր հա մայն-
քում. ե րե խա նե րի կա րիք նե րը

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի բա ցու մը և փա կու մը

Ն շան նե րը

Գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը

Ա նհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը

Հաշ վարկ ված ան հրա ժեշտ րո պե նե րը

Դա սըն թա ցա վա րի նշումնե րը

Դա սըն թա ցա վա րի խոս քը

Հարց ե րե խա նե րին

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քը բա ցե լիս և փա կե լիս օգ տա գոր ծեք նույն կար գը: Սա կօգ նի ե րե խա-
նե րին հար մա րա վետ զգա լու և վս տա հու թյուն կա ռա ջաց նի ձեր և խմ բի միջև: Օգ տա գոր ծեք այս տեղ 
նշ ված սխե ման ամեն ան գամ, ե րբ կա տա րում եք հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

•	 ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն,
•	 մեր եր գը,
•	  պա րապ մուն քի գնա հա տում:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ներածություն

Ա ռա ջին հինգ պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ ներ կա յաց վում են Մե թո դա կան ձեռ նարկ 2-ո ւմ ներ կա-
յաց ված պա րապ մունք նե րի չորս մո դուլ նե րը: Խնդ րում ե նք հի շել պա րապ մունք 4-ի և 5-ի այ լընտ րան-
քային տար բե րակ նե րի մա սին: 4ա և 5ա պա րապ մունք նե րը կենտ րո նա նում են ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա, ի սկ 4բ և 5բ պա րապ մունք նե րը̀  ե րե խա նե րի կա րիք նե րի վրա:
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 Մաս 1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն

 Մաս 2. Մեր եր գը 

 Մաս 3. Պա րապ մուն քի գնա հա տում

Վեր ջին պա րապ մունքն ամ փո փե լու հա մար ար տա հայտ վեք գնա հատ ման  
մա սին և ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

1. Որ ևէ կա մա վո րի խնդ րեք ամ փո փել, թե ի նչ եք արել մի ա սին վեր ջին պա րապ մուն քի ժա մա նակ: 
Ե թե նա չի հի շում բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, խնդ րեք մյուս նե րին օգ նել, մինչև բո լո րը նշ վեն:

2. Ե րե խա նե րի հետ խո սեք վեր ջին ան գամ ի րենց կա տա րած գնա հատ ման մա սին: Օգ տա գոր ծեք 
այս հնա րա վո րու թյու նը` քն նար կե լու ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րը ե րե խա նե րին դուր չի ե կել: 
Նշեք դրանք ձեր մշ տա դի տարկ ման նշումնե րում:

 Գո վեք ե րե խա նե րին և հի շեց րեք նրանց, թե որ քան կար ևոր է, որ ազ նիվ գնա հա տա կան տան` 
ը նդ գծե լով, որ դա ձեզ օգ նում է պլա նա վո րել պա րապ մունք ներն այն պես, որ բա վա րա րեն 
ի րենց կա րիք նե րը:

3. Ներ կա յաց րեք պա րապ մուն քի նպա տա կը (տե՛ս յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի հա մա ռոտ նկա-
րագ րու թյու նը):

4. Պա տաս խա նեք հար ցե րին, այ նու հետև սկ սեք պա րապ մուն քը:

Եր գեք մի ե րգ, ո րը ծա նոթ է բո լոր ե րե խա նե րին և ո րը նրանց հա ղոր դում է պատ կա
նե լու թյան և մշա կու թային հպար տու թյան զգա ցում:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել և եր գել այն եր գը, ո րը նրանք ը նտ րել է ին նա խորդ պա րապ մուն-
քի ավար տին:

2. Ն րանք կա րող են կա՛մ եր գել եր գը ի նչ պես ան ցյալ ան գամ, կա՛մ օգ տա գոր ծել պա րապ մունք 1-ի 
ժա մա նակ տր ված ո րոշ գա ղա փար ներ, թե ի նչ պես կա րե լի է փո խել եր գե լու ձևը:

Գ նա հա տել պա րապ մուն քը

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա ներ ու ցու ցա տախ տակ` «ժպ տա ցող դեմ քե
րո վ»

Հա վա քեք գնա հա տումնե րը և պա հեք դրանք մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով, ի նչ պես 
նաև որ պես զի գնա հա տեք` արդյոք ար դեն ի սկ պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րում փո փո խու
թյուն նե րի և վե րա նա յումնե րի կա րիք կա՞: Ան պայ ման ան դրա դար ձեք գնա հատ ման ար դյունք
նե րին հա ջորդ պա րապ մուն քի սկզ բին:

1. Բա ցատ րեք, թե ի նչ եք արել օր վա պա րապ մուն քի ժա մա նակ (տե՛ս յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի 
հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը):

2. Ե րե խա նե րին կր կին ցույց տվեք «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» ցու ցա տախ տա կը, յու րա քան չյու րին տվեք մի 
փոք րիկ թղ թի կտոր և խնդ րեք նրանց նկա րել այն պի սի «ժպ տա ցող դեմ ք», ո րը կար տա հայ տի, թե ի նչ 
են ի րենք զգում` կապ ված այ սօր վա պա րապ մուն քի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ: Ա սեք նրանց, որ նրանք 
ՉՊԵՏՔ Է ի րենց անու նը գրեն թղ թի վրա: Սա կն պաս տի, որ նրանք ազ նիվ լի նեն գնա հա տե լիս:

3. Երբ ավար տեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու հա մար և յու րա քան չյուր 
ե րե խայի հրա ժեշտ տա լու ժա մա նակ տրա մադ րեք: Սրա շնոր հիվ նրանք կզ գան, որ ի րենց ճա նա-
չում և գնա հա տում են:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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Per-Anders Pettersson/ Getty Im
ages for Save the Children

 Պա րապ մունք 1
 Ծա նո թա ցում

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. ծա նո թա նալ և աշ խա տել մի ա սին

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը.
 Սո վո րել մի մյանց անուն նե րը զվար ճա լի ե ղա նա կով:
Քն նար կել պա րապ մունք նե րի նպա տա կը և ո րո շել բո լո րի հա մար ըն դու նե լի վարքն ու հա մա ձայ-
նու թյան գալ դրա շուրջ:
Ն պաս տել ե րե խա նե րի շր ջա նում փո խա դարձ հար գան քի և վս տա հու թյան մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը:
 Հայտ նել ակն կա լիք նե րը, հույ սե րը և մտա վա խու թյուն նե րը̀ կապ ված առա ջի կա պա րապ մունք նե րի հետ: 
Ա ռա ջաց նել ե զա կի լի նե լու զգա ցո ղու թյուն և պատ րաս տել ան վա նա կան քար տեր:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

1.1. « Փո խան ցիր գն դա կը» խաղ
Տա րածք, որ տեղ ե րե խա նե րը շր ջա նով կանգ-
նեն կամ նս տեն

10 րո պե

1.2. Ին չու ե նք այս տեղ և տե ղե կաց-
ված հա մա ձայ նու թյուն 

Տա րածք, որ տեղ ե րե խա նե րը շր ջա նով կանգ-
նեն կամ նս տեն

15 րո պե

1.3. Փո խա դարձ ակն կա լիք ներ Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր 20 րո պե

1.4. Տե ղում քա րա նալ Տա րածք 10 րո պե

1.5. Ա կն կա լիք ներ, հույ սեր և մտա-
վա խու թյուն ներ

Տա րածք 10 րո պե

1.6. Մեր անուն նե րը ե զա կի են

Թուղթ և քարտ ան վա նա կան քար տեր պատ-
րաս տե լու հա մար: Քար տին ամ րաց ված թել, 
որ պես զի ե րե խա նե րը դա կա խեն ի րենց պա-
րա նո ցից: Թե լերն ամ րաց րեք քար տե րին 
նախ քան գոր ծո ղու թյու նը սկ սե լը

15 րո պե

1.7. Մեր եր գի ը նտ րու թյու նը 5 րո պե

1.8. Պա րապ մուն քի գնա հա տում

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա-
ներ, ի նչ պես նաև ժպ տա ցող դեմ քե րով ցու-
ցա տախ տակ: Խնդ րում ե նք ստորև տես նել 
«ժպտա ցող դեմ քե րի » պատ կեր նե րը

5 րո պե

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1.1 « Փո խան ցիր գն դա կը» խաղ   

Սո վո րել մե կը մյու սի անուն նե րը` զվար ճա լի ե ղա նա կով

Տա րա ծու թյուն, որ տեղ ե րե խա նե րը շր ջա նով կանգ նեն կամ նս տեն

Այն պես արեք, որ ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ստա նան ասե լու ի րենց անուն ներն 
առա ջին և ե րկ րորդ փու լում: Ու շա դիր ե ղեք այն ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ո րոնք սահ մա նա փակ 
կա րո ղու թյուն ներ ու նեն և հնա րա վոր է` մյուս ե րե խա նե րի նման շար ժու նակ չեն:

1. Ող ջու նեք ե րե խա նե րին առա ջին պա րապ մուն քի կա պակ ցու թյամբ և շնոր հա կա լու թյուն հայտ-
նեք նրանց գա լու հա մար:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջա նով նս տել կամ կանգ նել և բա ցատ րեք, որ պատ րաստ վում եք խաղ 
խա ղալ, որ պես զի սո վո րեք մի մյանց անուն նե րը:

3. Ե րե խա նե րից մե կին տվեք գն դա կը և խնդ րեք նրան ասել իր անու նը և գն դա կը փո խան ցել 
մյուսին:

4.  Հա ջորդ ե րե խան ասում է իր անու նը և կր կին փո խան ցում գն դա կը:
5.  Վար ժու թյու նը շա րու նակ վում է այն քան, մինչև գն դա կը վե րա դառ նում է դա սըն թա ցա վա րին:
6. Այժմ բա ցատ րեք, որ ե րբ գն դա կը նե տում եք մե կին, մյուս նե րը պետք է մի ա սին ասեն այն մար-

դու անու նը, ո րը բռ նել է գն դա կը:
7.  Պա տա հա կան նե տեք գն դա կը: Ե րբ բո լորն ասեն այդ ե րե խայի անու նը, խնդ րեք նրան գն դա կը 

նե տել մեկ ու րի շին:
8.  Շա րու նա կեք այն քան, մինչև բո լո րի անուն նե րը նշ վեն:

 Դա նի ա կան Կար միր խա չի ըն կե րու թյուն, « Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող դա սըն

թա ցի ձեռ նար կ» (2008) 

1.2 Ին չու ե նք այս տեղ և տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյուն 

Ե րե խա նե րի հետ քն նար կել պա րապ մունք նե րի նպա տա կը և խնդ րել  
պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցու թյան նրանց տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը

Տա րա ծու թյուն, որ տեղ ե րե խա նե րը շր ջա նով կանգ նեն կամ նս տեն

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել կի սաշր ջա նով այն պես, որ կա րո ղա նան տես նել մի մյանց:
2. Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին.

 Մենք այ սօր հան դի պում ե նք այս տեղ, ո րով հետև որ պես խումբ ը նդ հա նուր շատ բա ներ ու նենք:

3. Հարց րեք ե րե խա նե րին.

Ի ՞նչ ու նենք ը նդ հա նուր:

 Թույլ տվեք ե րե խա նե րին տալ հնա րա վո րինս շատ պա տաս խան ներ: Օ րի նակ`
•	  մենք բո լորս գնում ե նք միև նույն դպ րո ցը,
•	 մենք բո լորս ապ րում ե նք նույն ե րկ րում (շր ջա նում, հա մայն քում),
•	  մենք բո լորս սի րում ե նք խա ղալ և ծի ծա ղել,
•	  մենք բո լորս սի րում ե նք հա մեղ ու տե լիք ներ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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Այն պես արեք, որ յու րա քան չյուր ե րե խա հնա րա վո րու թյուն ու նե նա նշե լու որ ևէ ը նդ հան րու թյուն, որ 
ու նի մյուս նե րի հետ:

4. Ե թե ե րե խա նե րը չեն նշում այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց առջև կանգ նած են, նշեք դրանք և 
հարց րեք` արդյոք ի րենք հա մա ձա՞յն են: Օ րի նակ`

 Մենք բո լորս նաև ու նե ցել ե նք նույն փոր ձը.
•	 ապ րել ե նք պա տե րազ մի ժա մա նա կաշր ջա նում,
•	 ա կա նա տես ե նք ե ղել ե րկ րա շար ժի,
•	 հի վան դու թյան պատ ճա ռով կորց րել ե նք ըն տա նի քի ան դա մի կամ ըն կեր նե րի,
•	  հայտն վել ե նք սար սա փե լի ի րա վի ճակ նե րում, ո րոնց հետ ևան քով վնաս վել ե նք կամ վա խե-

ցել ե նք, որ կվնաս վենք և այլն:

Տ վյալ փու լում դա սըն թա ցա վա րը պետք է ը նտ րի ամե նա հա մա պա տաս խան օ րի նակ
նե րը: Նա պետք է հս տակ բա ցատ րի, որ այս պա րապ մունք ներն ան ցկաց նե լու լուրջ պատ
ճառ ներ կան և ին քը տե ղյակ է այն մար տահ րա վեր նե րի մա սին, ո րոնց առջև կանգ նած են 
ե րե խա նե րը:

5.  Նախ քան հա ջորդ քայ լին ան ցնե լը հարց րեք ե րե խա նե րին` արդյոք է լի կա՞ն բա ներ, ո րոնք 
ի րենց կար ծի քով ը նդ հա նուր են ի րենց հա մար: Նրանց մի քա նի րո պե տվեք ավե լաց նե լու:

6. Այժմ բա ցատ րեք.

Ե րբ մար դիկ դժ վա րին փոր ձու թյուն ներ են ան ցել, օ րի նակ` տու ժել են աղե տից, ի նչ
պես մենք (ն շեք այն խն դիր նե րը, ո րոնք ը նդ հա նուր են ե րե խա նե րի հա մար և նշ վել են 
ավե լի վաղ), եր բեմն շատ դժ վար է եր ջա նիկ լի նել և լավ զգալ: Հա մա ձա՞յն եք: 

Այ սօր վա այս հան դի պու մը կլի նի առա ջինն այն բազ մա թիվ հան դի պումնե րից, որ մենք դեռ 
ու նե նա լու ե նք մի ա սին: Այս հան դի պումնե րի ըն թաց քում մենք կաշ խա տենք մի ա սին, որ պես-
զի օգ նենք մի մյանց լավ զգալ և հաղ թա հա րել այն ի րա վի ճա կը, ո րում ապ րում ե նք: Մենք 
պատ րաստ վում ե նք մի ա սին աշ խա տել և մեր հան դի պումնե րը կան վա նենք « պա րապ մունք-
նե ր»:

 Մեր պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում կխա ղանք ու կզ վար ճա նանք և միշտ ժա մա նակ կու նե նանք 
խո սե լու և պատ մե լու մեր զգաց մունք նե րի մա սին, այն ամե նի մա սին, ի նչ ապ րել ե նք, ի նչ պես 
նաև մեր կյան քի և ապա գայի ե րա զանք նե րի մա սին:

 Նախ քան շա րու նա կե լը ու զում եմ հա մոզ վել, որ բո լորդ հաս կա նում եք, թե ին չու եք այս տեղ, և 
ցան կա նում եք մաս նակ ցել այս պա րապ մունք նե րին:

7.  Հարց րեք ե րե խա նե րին` արդյոք հար ցեր ու նե՞ն` կապ ված այն հան գա ման քի հետ, թե ին չու են 
մաս նակ ցում և ի նչ տե ղի կու նե նա պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում: Ա նդ րա դար ձեք այս հար-
ցերին:

8.  Բո լոր հար ցե րին ան դրա դառ նա լուց հե տո խնդ րեք ե րե խա նե րին հեր թով ասել̀  արդյոք ցան-
կա նո՞ւմ են մաս նակ ցել պա րապ մուն քին: Բա ցատ րեք, որ ե թե ի նչ-որ մեկն ըն թաց քում միտ քը 
փո խի,  կա րող է գալ և առան ձին խո սել ձեզ հետ այդ մա սին:

...Գու ցե ե րե խա ներն ի րենց պար տադր ված զգան ասե լու, որ ցան կա նում են մաս նակ
ցել պա րապ մունք նե րին, ո րով հետև ի րենց խնդ րել են բո լո րի առջև ի րենց հա մա ձայ նու
թյու նը տալ: Շեշ տեք, որ յու րա քան չյուր ոք, ե թե զգում է, որ ՉԻ ցան կա նում մաս նակ ցել, 
պետք է գա և խո սի ձեզ հետ այդ մա սին: Ե թե նման բան լի նի, մի ստի պեք ե րե խային 
մաս նակ ցել, այլ նրա տե սա կե տին լուրջ վե րա բեր վեք և օգ նեք կազ մա կեր պել, որ պես զի 
ե րե խան պա րապ մունք նե րից ազատ վե լու թույլտ վու թյուն ստա նա:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1.3 Փո խա դարձ ակն կա լիք ներ   

Ո րո շել պա րապ մուն քի ըն թաց քում վար քի կա նոն նե րը և հա մա ձայ նու թյան գալ դրա շուրջ: 
Խթա նել ե րե խա նե րի շր ջա նում փո խա դարձ հար գան քի և վս տա հու թյան մթ նո լորտ:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր

Թույլ տվեք, որ ե րե խա ներն ի րենք սահ մա նեն հիմնա կան կա նոն նե րը և ակն կալ վող վար քը: Սա 
նրանց պա րապ մուն քի ան ցկաց ման տա րած քում սե փա կա նա տի րու թյան զգա ցո ղու թյուն կհա ղոր դի:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կի սաշր ջա նով նս տած մնալ: Հա մոզ վեք, որ բո լո րը տես նում են ցու ցա-
տախ տա կը: Այժմ բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ շատ 
կար ևոր է` բո լո րը, որ պես խումբ, հա մա ձայ նու թյան 
գան այն հար ցի շուրջ, թե ի նչ պես են վար վե լու մի մյանց 
հետ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում, հա մա ձայ նու թյան 
գան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում հիմնա կան կա-
նոն նե րի և ըն դու նե լի վար քի շուրջ:

2. Ցու ցա տախ տա կի կենտ րո նում գիծ քա շեք: Ձախ կող-
մում գրեք « Հիմնա կան կա նոն ներ», ի սկ աջ կող մում 
գրեք « Մեր վար քը»:

3. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա վոր գրոհ կա տա րել և 
ասել այն հիմնա կան կա նոն նե րը, որ ի րենք կցան կա-
նային սահ մա նել պա րապ մունք նե րի հա մար: Խնդ րեք 
նրանց քն նար կել և հա մա ձայ նու թյան գալ, թե յու րա-
քան չյուր հիմնա կան կա նո նի հա մար ի նչ վարք է ակն-
կալ վում: Օ րի նակ` ե թե հիմնա կան կա նոնն է « հար գել 
մի մյան ց», ապա նրանք պետք է հա մա ձայ նու թյան գան 
այն հար ցի շուրջ, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ դրա հա մար, 
օ րի նակ` « մենք կլ սենք ի րա ր» կամ « մենք ան պատ շաճ 
բա ռեր չենք օգ տա գոր ծի »:

4. Երբ ե րե խա ներն ավար տեն, ստու գեք կա նոն նե րի 
ցան կը: Ե թե ստորև նշ ված հիմնա կան կա նոն նե րը նե-
րառ ված ՉԵՆ, ապա հարց րեք ե րե խա նե րին` արդյոք 
դեմ չե՞ն լի նի, ե թե դուք մի քա նիսն ավե լաց նեք: Դրանք ավե լաց նե լիս բա ցատ րեք, թե ի նչ են 
դրանք նշա նա կում և ին չու եք դրանք ավե լաց նում:

 Հիմնա կան կա նոն ներ, ո րոնք պետք է նե րառ վեն, որ պես զի ապա հո վեն ու րախ, ապա հով 
և ը նդ գր կող մի ջա վայր.
•	 մի ծաղ րեք մի մյանց,
•	 բո լո րը կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վունք ու նեն, ե թե նույ նիսկ դրա հետ հա մա ձայն չեք,
•	 ոչ ո քի չպետք է ստի պել ար տա հայտ վել, ե թե նա ցան կու թյուն չու նի,
•	 ոչ մի ֆի զի կա կան բռ նու թյուն:

5. Երբ հիմնա կան կա նոն նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վում, հարց րեք ե րե խա նե րին, թե 
ի նչ հետ ևանք ներ կլի նեն, ե թե ի նչ-որ մե կը խախ տի կա նոն նե րը: Գրեք հետ ևանք նե րը ցու ցա-
տախ տա կի վրա: Հա մոզ վեք, որ նշ ված հետ ևանք նե րը տե ղին են և ըն դու նե լի: 
Օ րի նակ` հետ ևանք նե րը կա րող են այս պի սին լի նել.
•	 ե րե խային խնդ րում են ե րգ եր գել կամ
•	 ե րե խային խնդ րում են պա րել:

6. Հետ ևանք նե րը ո րո շե լուց հե տո խնդ րեք ե րե խա նե րին ստո րագ րել ցու ցա տախ տա կի վրա որ-
պես հիմնա կան կա նոն նե րը պահ պա նե լու հա վաս տում:

Հիմնա կան  
կա նոն 

Մեր  
վար քը

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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7. Հիմնա կան կա նոն նե րը ցու ցադ րեք յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ժա մա նակ:

8. Այս փու լում կա րող եք քն նար կել նաև գաղտ նի ու թյան հար ցը: Դուք կա րող եք ասել.

Այս պա րապ մունք նե րը դառ նա լու են մեր ան ձնա կան և ապա հով տա րած քը: Սա նշա նա
կում է, որ ե րբ այս տեղ հա վաք ված ե նք մի ա սին, մի մյանց վե րա բեր վում ե նք բա րու թյամբ, հար գան
քով և հան դուր ժում ե նք տա րա կար ծու թյու նը: Սա նաև նշա նա կում է, որ ձեզ թույ լատր վում է խո սել 
այն ամե նի մա սին, ի նչ կցան կա նաք, և ոչ ոք ձեր ան ձնա կան խն դիր ներն այս պա րապ մուն քի տա
րած քից դուրս չի տա նի: Կար ևոր է, որ մենք հա մա ձայ նու թյան գանք սրա շուրջ, ո րով հետև սա մեզ 
հնա րա վո րու թյուն կտա ապա հով և հան գիստ զգա լու մյուս նե րի հետ խո սե լիս:

9. Այս պա հին հարց րեք` արդյոք բո լո րը հա մա ձայն են սրա հետ: Ե թե ի նչ-որ մե կը չի հա մա ձայ-
նում, շա րու նա կեք քն նար կել այս և այն հար ցը, թե որ քան կար ևոր է բո լո րի հա մա ձայ նու թյու նը, 
այն քան, մինչև բո լո րը հա մա ձայ նեն:

10. Այժմ բա ցատ րեք (դեռ գաղտ նի ու թյան թե մայի շուրջ).

Նշ վա ծից մի ակ բա ցա ռու թյունն այն դեպ քում կլի նի, ե րբ ձեզ նից ի նչոր մե կը պատ մի, որ 
ի րեն վնա սում կամ իր հան դեպ ո տնձ գու թյուն ներ են կա տա րում: Որ պես ձեր մա սին հոգ տա նող 
մե ծա հա սակ` ես պար տա վոր եմ օգ նել ձեզ, որ ապա հով լի նեք, և պաշտ պա նել ձեզ վտան գից: Ե թե 
տե ղե կա նամ, որ ի նչոր մե կը վնա սում է ձեզ, կա նեմ ամեն ի նչ, որ պես զի օգ նեմ ձեզ և թույլ չտամ, 
որ նման բան ե րբ ևէ կրկն վի:

Հ նա րա վոր է, որ եր բեմն դուք ան հար մար զգաք խմ բում քն նար կել որ ևէ խիստ ան ձնա կան հարց: 
Ե թե չեք ցան կա նում, պար տա վոր չեք դա անել: Բայց ե թե կցան կա նաք ի նձ հետ առան ձին խո սել 
ի նչոր բա նի մա սին, միշտ դրա հնա րա վո րու թյունն ու նեք: Պար զա պես խնդ րեք ի նձ, և մենք առան
ձին զրույ ցին ժա մա նակ կտ րա մադ րենք:

11.  Այժմ ժա մա նակ տրա մադ րեք և բա ցատ րեք, թե ի նչ պես են պլա նա վոր վում պա րապ մունք նե րը բո-
վան դա կու թյան և տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի առու մով: Դուք կա րող եք նշել հետ ևյալ կե տե րը.

Բո լոր պա րապ մունք նե րում էլ կլի նեն զվար ճա լի ու ավե լի լուրջ գոր ծո ղու թյուն ներ, ե րբ մենք 
կաշ խա տենք այն խն դիր նե րի վրա, ո րոնց առջև կանգ նած ե նք և ո րոնք բար դաց նում են մեր կյան
քը: Մենք նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք կբե րենք և մեզ օգ նե լու նոր ու ղի ներ կգտ նենք թե՛ որ պես ան
հատ ներ, թե՛ որ պես խումբ, որ պես զի ավե լի լավ հաղ թա հա րենք դժ վար ի րա վի ճակ նե րը:

 Մենք կկա տա րենք տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ̀  գծագ րու թյուն, նկար չու թյուն, եր գե ցո ղու թյուն, դե
րային խա ղեր,մն ջա խաղ և քն նար կումներ:

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ավար տին ես ձեզ հնա րա վո րու թյուն կտամ ասե լու, թե ի նչ եք մտա
ծում տվյալ օր վա գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Սա պա րապ մուն քի շատ կար ևոր մաս է, ո րով հետև 
դա ի նձ ցույց է տա լիս` այդ գոր ծո ղու թյուն ներն օգ տա կա՞ր են ե ղել, ը ստ ձեզ, թե՞ ձանձ րա լի և անօ
գուտ: Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ավար տին ձեզ հետ մտ քե րի փո խա նա կու մը կօգ նի ի նձ ի մա
նա լու, թե ի նչ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ են ձեզ դուր գա լիս և ո րոնք եք օգ տա կար հա մա րում:

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի սկզ բին մենք հա մա ռոտ կամ փո փենք, թե ի նչ ե նք արել ան ցյալ 
ան գամ, կքն նա րկենք ձեր գնա հա տա կան նե րը, և ես կներ կա յաց նեմ, թե ի նչ ե նք պատ րաստ վում 
անել այդ օ րը:

12.  Բա ցատ րեք, որ ու նե նա լու եք « կա յան ման տախ տա կ» յու րա քան չյուր հար ցի հա մար, ո րը ե րե խա-
նե րը ցան կա նում են բարձ րաց նել: Կա յան ման տախ տա կը կա րող է լի նել պար զա պես նո թա տետր 
կամ, ե թե պա րապ մունք նե րի ամ բողջ շարքն ան ցկաց նե լու եք միև նույն վայ րում, կա րե լի է պա տի 
վրա ի նչ-որ տեղ փակց նել ցու ցա տախ տա կի թուղթ: Ե րե խա նե րին խնդ րեք գրել ի րենց մտա հո-
գող կամ հե տաքրք րող հար ցե րը նշումնե րի ի նք նա սոսնձ վող թղ թե րի վրա և դրանք փակց նել 
նո թա տետ րում կամ պա տին: Փոր ձեք հա ջորդ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում, հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում, ան դրա դառ նալ այդ հար ցե րին:

 Ըստ` Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի այի (տա րե թի վը հայտ նի չէ) « Փո փո խու թյուն ներ 

ի րա կա նաց նե լո վ» գր քի:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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1.4 Տե ղում քա րա նալ      

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին և խրա խու սել կենտ րո նա ցումն ու  
հրա հանգ նե րը լսե լը:

Տա րա ծու թյուն

Ե թե տա րա ծու թյու նը սահ մա նա փակ է, այս վար ժու թյու նը կա րե լի է հա ջո ղու թյամբ կա տա րել 
դր սում կամ սրա հում կամ ավե լի մեծ տա րածք ու նե ցող մեկ այլ սե նյա կում:

 Կա րող եք նաև ե րե խա նե րից մե կին խնդ րել ան ցկաց նել վար ժու թյու նը: 

Ե թե այս վար ժու թյու նը կա տա րե լու հա մար բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն չկա, կա րող եք մեծ 
խում բը բա ժա նել մի քա նի փոքր խմ բե րի և ամեն ան գամ ի րա կա նաց նել գոր ծո ղու թյու նը մեկ 
խմ բի հետ: Դուք կա րող եք նաև սահ մա նա փա կել արա գու թյուն նե րի չա փը: Շատ արա գա շարժ 
կեն դա նի նե րին մեծ տա րածք է հար կա վոր: Այս պես, օ րի նակ` խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա ծել 
կեն դա նի նե րի մա սին, ո րոնք շատ դան դա ղա շարժ են, արա գա շարժ և մի փոքր ավե լի արա գա
շարժ: Այդ կերպ ե րե խա նե րը մի մյանց չեն բախ վի:

 Հա մոզ վեք, որ այս վար ժու թյան ըն թաց քում հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի մա սին հոգ են 
տա նում:

1.  Տեղ բա ցեք, որ պես զի այն քան տա րածք լի նի, որ ե րե խա նե րը քայ լեն ան վտանգ` առանց որ ևէ 
բա նի բախ վե լու:

2. Այժմ ե րե խա նե րին հետ ևյալ ցու ցումնե րը տվեք (ը նտ րեք կեն դա նի ներ, ո րոնց ե րե խա նե րը ծա-
նոթ են).

Պատ կե րաց րեք մի կեն դա նի, ո րը շատ դան դաղ է շարժ վում (խ խունջ, կրի ա), կեն դա նի, ո րը 
մի քիչ ավե լի արագ է շարժ վում (ճու տիկ, այծ), կեն դա նի, ո րը շատ արագ է շարժ վում (ո ւղտ, փիղ, ձի) 
և կեն դա նի, ո րը շատ, շատ արագ է շարժ վում (ըն ձա ռյուծ, շուն, ճա գար): 

Այժմ մենք քայ լե լու վար ժու թյուն կա նենք, կքայ լենք այս կեն դա նի նե րին բնո րոշ արա գու թյուն նե րով: 
Սկ սեք սե նյա կում քայ լել տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով... Քայ լե լիս հան գիստ շն չեք... Այժմ ես ձեզ կխնդ
րեմ քայ լել տար բեր արա գու թյամբ̀  տար բեր կեն դա նի նե րի նման, և դուք պետք է կա՛մ ավե լաց նեք 
արա գու թյու նը, կա՛մ դան դա ղեց նեք̀  կախ ված նրա նից, թե ես ի նչ կա սեմ... Նախ, քայ լեք (ա մե նա
դան դա ղա շարժ կեն դա նին) արա գու թյամբ... Ո րոշ ժա մա նակ շա րու նա կեք այդ արա գու թյամբ... Այժմ 
մի քիչ ավե լի արագ քայ լեք, ի նչ պես (նաև դան դա ղա շարժ, մի քիչ արա գա շարժ կեն դա նի)... Հի շեք, 
որ պետք է հան գիստ շն չել և մար մի նը չլա րել... Շա րու նա կեք քայ լել... Մի՛ դան դա ղեք... Մի՛ շտա պեք... 
Շա րու նա կեք շն չել... Զգույշ, որ չբախ վեք ձեր ըն կեր նե րին... Շա րու նա կեք շարժ վել բո լոր ո ւղ ղու թյուն
նե րով... Այժմ ավե լաց րեք արա գու թյու նը և քայ լեք ի նչ պես (ա րա գա շարժ կեն դա նի) և հի շեք, որ պետք 
է պահ պա նեք արա գու թյու նը... Շա րու նա կեք նոր մալ շն չել... Ա վե լաց րեք արա գու թյու նը և քայ լեք ի նչ
պես (շատ արա գա շարժ կեն դա նի)... Այժմ նվա զեց րեք արա գու թյու նը, քայ լեք̀  ի նչ պես սո վո րա բար եք 
քայ լում... Պահ պա նեք այդ արա գու թյու նը և շա րու նա կեք շն չել:

3.  Վար ժու թյան այս մասն ավար տե լուց հե տո բա ցատ րեք, որ նրանք դա անե լու են նո րից, բայց այս 
ան գամ տե ղում քա րա նա լով, ե րբ դուք նրանց կա սեք այդ մա սին: Բա ցատ րեք.

Ե կեք նո րից կրկ նենք սա, բայց այժմ, ե րբ ես ասեմ « ՏԵ ՂՈւ Մ» բա ռը, բո լորդ պետք է ան մի
ջա պես տե ղում քա րա նաք ճիշտ այն դիր քում, ո րում գտն վում եք: Ե րբ ասեմ « ՇԱՐԺ ՎԵ Ք», կա րող եք 
նո րից շարժ վել և շա րու նա կել քայ լել:

4.  Խա ղա ցեք այս խա ղը ժա մա նա կային տար բեր ը նդ մի ջումնե րով, որ պես զի ավե լի զվար ճա լի 
լի նի: Թող ե րե խա նե րը սկզ բում « տե ղում քա րա նա ն» մեկ կամ եր կու վայր կյա նով, այ նու հետև 
ավե լի եր կար, այ նու հետև նո րից փո խեք տևո ղու թյու նը, որ պես զի նրանք չկ ռա հեն, թե ի նչ է լի-
նե լու հա ջորդ ան գամ: Նաև փո խեք « տե ղում քա րա նա լո ւ» ը նդ մի ջումնե րը: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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5. Վար ժու թյունն ավար տե լուց հե տո, խնդ րեք նրանց նո րից նս տել կի սաշր ջա նով և տվեք ստորև 
բեր ված հար ցե րը:

Ձեզ դո՞ւր ե կավ այս գոր ծո ղու թյու նը: Այն հե՞շտ էր, թե՞ դժ վար: Ին չո՞ւ:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի ձեռ նար կ», Դա նի ա կան Կար միր 

խա չի ըն կե րու թյուն (2008):

 1.5 Ա կն կա լիք ներ, հույ սեր և մտա վա խու թյուն ներ  

Ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ար տա հայ տե լու ի րենց ակն կա լիք նե րը, հույ սե րը 
և մտա վա խու թյուն նե րը` կապ ված պա րապ մունք նե րի հետ

Տա րա ծու թյուն

Այս գոր ծո ղու թյունն օգ տա կար է` տես նե լու, թե ե րե խա նե րից քա նիսն ու նեն միև նույն մտա
վա խու թյուն ներն ու ակն կա լիք նե րը: Դա կա րող է նաև ե րե խա նե րին հա մո զել, որ ի րենք մե նակ չեն 
ի րենց ակն կա լիք նե րի, հույ սե րի և մտա վա խու թյուն նե րի հետ:

1. Խնդ րեք բո լո րին շր ջան կազ մել:

2.  Մե կին խնդ րեք մտ նել շր ջա նի մեջ և ասել, թե ի նչ է ակն կա լում, ի նչ հույ սեր կամ ի նչ մտա վա խու-
թյուն ներ ու նի` կապ ված պա րապ մունք նե րի հետ: Օ րի նակ` «Ես ակն կա լում եմ լավ զվար ճա նա լ» 
կամ « Վա խե նում եմ, որ կձանձ րա նա մ»: 

3. Ն րանք, ով քեր հա մա ձայ նում են աս վա ծի հետ, մեկ քայլ առաջ են գա լիս:

4. Երբ բո լո րը նո րից մեկ քայլ հետ են գնում և կանգ նում շր ջա նով, մեկ ու րիշն է հայտ նում իր ակն-
կա լիք նե րը, հույ սերն ու մտա վա խու թյուն նե րը:

5.  Բո լո րին խրա խու սեք ի նչ-որ բան ասել, սա կայն մի՛ ստի պեք դա անել մե կին, ով ասե լիք 
չու նի:

Terres des Hommes/ Մարդ կանց հո ղը «Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցի ալհո գե բա նա կան ու սու ցան ման ձեռ

նար կ», (2008) 

 1.6 Մեր անուն նե րը ե զա կի ե ն   

Զար գաց նել ե զա կի լի նե լու զգա ցում և ստեղ ծել ան վա նա կան քար տեր

Թուղթ և քարտ ան վա նա կան քար տեր պատ րաս տե լու հա մար: Քար տին ամ րաց ված 
թել, որ պես զի ե րե խա ներն այն կա խեն պա րա նո ցից: Թե լերն ամ րաց րեք քար տե րին 
նախ քան գոր ծո ղու թյու նը սկ սե լը:

Ե թե ե րե խա նե րը մի մյանց լավ չեն ճա նա չում, այդ ան վա նա կան քար տե րը կա րե լի է կրել ամեն 
հան դիպ ման ժա մա նակ, ե թե հար մար է: Պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում հա վա քեք քար տե րը և պա
հեք ապա հով տե ղում: Ե թե հնա րա վոր է, թույլ տվեք ե րե խա նե րին դրանք պա հել ի րենց ան հա տա կան 
թղ թա պա նա կում: Պա րապ մունք նե րի ավար տից հե տո թույլ տվեք ե րե խա նե րին ի րենց ան վա նա կան 
քար տե րը տուն տա նել̀ որ պես պա րապ մունք նե րի հի շա տակ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին հար մա րա վետ նս տել շր ջա նով,

2. Գոր ծո ղու թյու նը սկ սեք հետ ևյալ նե րա ծա կան խոս քով.

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ա նուն նե րը մեզ ե զա կի ու թյան զգա ցո ղու թյուն են տա լիս: Դրանք աշ խար հին ցույց են տա լիս, 
որ մենք ան հատ ե նք̀  յու րօ րի նակ ու առանձ նա հա տուկ: Մենք անուն ներն օգ տա գոր ծում ե նք մեզ 
տար բե րե լու հա մար: Թե պետ մեկ ու րիշն էլ կա րող է ու նե նալ մեր անու նից, մենք բո լորս տար բեր 
մար դիկ ե նք: Մենք կա րող ե նք նույն բանն անել, ի նչ մեկ ու րի շը և նույն կերպ վար վել, սա կայն եր բեք 
էլ ճիշտ նույ նը չենք լի նի, ի նչ նա: Օ րի նակ` ե րկ վո րյակ նե րը ծն վում են նույն օ րը, հնա րա վոր է` նույն 
ար տա քինն են ու նե նում, բայց միև նույն է, տար բեր մար դիկ են: Ե րբ եր կուսն ու նեն նույն անու նը, 
նրանք, միև նույնն է, տար բեր մար դիկ են, տար բեր ան հա տա կա նու թյամբ և տար բեր ըն տա նիք նե
րով: Յու րա քան չյուր անուն հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի, և ոչ մի ծնող հենց այն պես չի ը նտ րում իր 
ե րե խայի անու նը:

3. Այժմ յու րա քան չ յուր ե րե խայի խնդ րեք պատ մել խմ բին, թե ի նչ են ծնող նե րը կամ խնա մա-
կալ ներն ի րենց պատ մել ի րենց ան վան մա սին. ին չու են ը նտ րել այն և ի նչ է այն նշա նա-
կում:

4.  Բո լո րին տվեք թուղթ կամ քարտ և ասեք նրանց, որ ան վա նա կան քար տեր եք պատ րաս տե լու:

5. Խնդ րեք բո լո րին ան վա նա կան քար տի մի կող մում նկա րել եր ջան կու թյուն խորհր դան շող մի 
նկար: Նրանց գու ցե դուր գա պար զա պես գու նա վո րել քար տը կամ նկա րել ի նչ-որ բան, ո րը 
պատ կե րում է եր ջան կու թյու նը:

6. Երբ բո լորն ավար տեն այս առա ջադ րան քը, խնդ րեք նրանց խմ բին ցույց տալ ի րենց քար տը և 
ասել, թե ի նչ են նկա րել:

7. Այժմ խնդ րեք նրանց ի րենց անու նը գրել քար տի մյուս կող մում և կրել ի րենց ան վա նա կան քար-
տե րը:

« Վե րա դարձ դե պի եր ջան կու թյու ն», ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն (2010) 

1.7 Մեր եր գի ը նտ րու թյու նը    

Ը նտ րել մի ե րգ, ո րը ծա նոթ է բո լոր ե րե խա նե րին և նրանց հա ղոր դում է պատ կա նե լու
թյան և մշա կու թային հպար տու թյան զգա ցում:

Ե թե կան ե րե խա ներ, ո րոնք չգի տեն այն եր գը, ո րը ցան կա նում է եր գել ե րե խա նե րի մեծ մա
սը, հարց րեք նրանց` կցան կա նա՞ն սո վո րել այն, այ նու հետև հա մա ձայ նու թյան ե կեք այդ եր գի շուրջ: 

Երբ ե րե խա նե րը հա ջորդ պա րապ մուն քի ավար տին նո րից եր գում են նույն եր գը, կա րող եք այն 
այլ կերպ եր գել: Օ րի նակ.
•	 ա մեն ան գամ տար բեր ե րե խա նե րի հրա վի րեք լի նել «խմ բա վա ր», որ ղե կա վա րի ե րգ չա խում բը,
•	  խում բը բա ժա նեք աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի, և եր գի տար բեր մա սե րը թող եր գեն տղա նե րը կամ 

աղ ջիկ նե րը,
•	 ա մեն ան գամ եր գին նոր շար ժումներ ավե լաց րեք. խնդ րեք ե րե խա նե րին գա ղա փար ներ տալ,
•	 ե թե ե րե խա նե րին հա ճե լի է այդ եր գը եր գել, առա ջար կեք նրանց փոր ձել, այ նու հետև որ ևէ հա-

տուկ առի թով կա տա րել այն ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մար:

1. Ե րե խա նե րին խնդ րեք կանգ նել շր ջա նով: Այժմ ասա ցեք նրանց, որ խմ բով ը նտ րե լու եք մի 
ե րգ, ո րը բո լո րը գի տեն, և ո րը կդառ նա հա տուկ պա րապ մունք նե րի եր գը: Նրանք եր գե լու 
են այդ եր գը յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ավար տին, հե տո մի այն մի մյանց հրա ժեշտ են 
տա լու:

2.  Հեր թով դի տար կեք եր գե րի առա ջարկ նե րը և ը նտ րեք մե կը, ո րի շուրջ բո լո րը հա մա ձայ նու-
թյան կգան: Այն չպետք է բարդ լի նի կամ լի նի մի ե րգ, ո րը ի նչ-որ մե կը ան հար մար է զգում 
եր գել:
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3.  Նախ քան եր գել սկ սե լը հարց րեք ե րե խա նե րին` ե րգն ու ղեկց վո՞ւմ է գոր ծո ղու թյուն նե րով, օ րի-
նակ` ծա փա հա րու թյուն նե րով կամ պա րով և կամ այլ շար ժումնե րով: Ե թե ո րոշ ե րե խա ներ գի-
տեն դրանք, խնդ րեք նրանց սո վո րեց նել մյուս նե րին:

4. Եր գը եր գեք մի ա սին: Ե թե ժա մա նակ կա, ևս մեկ ան գամ եր գեք, որ պես զի հա մոզ վեք, որ բո լո րը 
գի տեն այն և մաս նակ ցում են:

 1.8 Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը  

Ե րե խա նե րը գնա հա տում են, թե ի նչ են զգում` կապ ված պա րապ մուն քի հետ

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա ներ, ի նչ պես նաև «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» ցու
ցա տախ տակ: Խնդ րում ե նք ստորև տես նել ժպ տա ցող դեմ քե րի պատ կեր նե րը:

Ա վար տե լուց հե տո հա վա քեք գնա հա տումնե րը և պա հեք դրանք մշ տա դի տարկ ման նպա տակ
նե րով, նաև որ պես զի գնա հա տեք̀ արդյոք ար դեն պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րում փո փո խու
թյուն նե րի կա րիք կա՞: 

Ան պայ ման ան դրա դար ձեք գնա հատ ման ար դյունք նե րին հա ջորդ պա րապ մուն քի սկզ բին:

1. Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Ես իս կա պես մեծ բա վա կա
նու թյուն ստա ցա բո լո րիդ հետ աշ խա տե լուց և ձեզ ավե լի լավ ճա նա չե լուց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես 
չգի տեմ, թե դուք ի նչ եք զգում ` կապ ված այ սօր վա պա րապ մուն քի և այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, 
որ մենք այ սօր ի րա կա նաց րինք մի ա սին:

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ավար տին մենք կա տա րե լու ե նք մի արագ գոր ծո ղու թյուն, ո րով 
բո լո րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան ար տա հայ տե լու ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը տվյալ օր վա պա
րապ մուն քի վե րա բե րյալ:

 Դա անե լու հա մար կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե ր»: 

2. Ե րե խա նե րին ցույց տվեք ցու ցա տախ տա կի վրա ձեր 
նկա րած «ժպ տա ցող դեմ քե րը»: Հարց րեք նրանց, թե ի նչ 
է ար տա հայ տում դրան ցից յու րա քան չյու րը: Քն նար կեք 
յու րա քան չյուր «ժպ տա ցող դեմ քի » ար տա հայ տու թյու նը 
և հա մոզ վեք, որ բո լոր ե րե խա նե րը հա մա ձայ նու թյան 
են գա լիս այն հար ցի շուրջ, թե ի նչ են նշա նա կում 
դրանք ե րե խա նե րի խմ բի հա մար:

3. Բո լոր ե րե խա նե րին տվեք մի փոք րիկ թղ թի կտոր և 
խնդ րեք նրանց նկա րել այն պի սի «ժպ տա ցող դեմ ք», ո րը 
կար տա հայ տի, թե ի նչ են նրանք զգում` կապ ված տվյալ 
օր վա պա րապ մուն քի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ: Ա սեք 
նրանց, որ նրանք ՉՊԵՏՔ Է ի րենց անու նը գրեն թղ թի 
վրա: Դա կն պաս տի, որ նրանք գնա հա տե լիս ազ նիվ լի-
նեն:

4. Երբ ավար տեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք նրանց` 
ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու հա մար և յու րա քան չյուր ե րե-
խայի ժա մա նակ տրա մադ րեք հրա ժեշտ տա լու հա մար: 
Սա նրանց կօգ նի զգա լու, որ ի րենց ճա նա չում և գնա հա-
տում են:  Ցու ցա տախ տա կի վրա գր ված է.

1. Շատ եր ջա նիկ - Ի նձ շատ դուր 
ե կավ այս պա րապ մուն քը, 

2. Եր ջա նիկ - Ի նձ դուր ե կավ 
այս պա րապ մուն քը, 

3. Ան տար բեր - Ի նձ դուր չե-
կավ այս պա րապ մուն քը, 

4. Տխուր - Ի նձ այն քան էլ դուր 
չե կավ այս պա րապ մուն քը, 

5. Շատ տխուր - Ի նձ բո լո րո-
վին դուր չե կավ այս պա-
րապ մուն քը
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 Պա րապ մունք 2 
 Իմ կյան քը

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ման րա մաս ներ պատ մե լու մի մյանց 
ի րենց կյան քի և ի րենց աջակ ցու թյան ցան ցե րի մա սին և այս կերպ ավե լի լավ ճա նա չե լու մի մյանց:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. ֆի զի կա պես ակ տի վաց նել ե րե խա նե րին և խրա խու սել նրանց 
զվար ճա լի ձևով սո վո րել մի մյանց անուն նե րը: Ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ մտա ծե լու, թե 
ի նչ պես են ի րենք ի րենց բնու թագ րում, ի նչ դեր են կա տա րում կյան քում, և ու սումնա սի րե լու ի րենց 
աջակ ցու թյան հա մա կար գե րը: Նպաս տել խմ բի կա յաց մա նը և փո խըմբռն մա նը, ի նչ պես նաև հար-
գել առան ձին ե րե խայի ու րույն ան հա տա կա նու թյու նը: 

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

2.1. Միմյանց ողջունելը Շարժվելու տարածություն 10 րոպե

2.2. Ամփոփում, կարծիքների փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

2.3. Ո՞վ եմ ես
Յուրաքանչյուր մասնակցի համար թղթի 10 
կտոր, գրիչներ կամ մատիտներ

10 րոպե

2.4. Դիպչել կապույտին
Երաժշտություն (նվագարան, օրինակ` թմբուկ, 
ձայնասկավառակ կամ տեսասկավառակ)

10 րոպե

2.5. Ո՞վ է կարևոր իմ կյանքում

Չլրացված «Ո՞վ է կարևոր» աշխատանքային 
թերթիկներ` տպված էլեկտրոնային կրիչից: 
Գրիչներ (մատիտներ) յուրաքանչյուր մասնակ-
ցի համար: Շրջանով նստելու տարածություն

20 րոպե

2.6. Հիշել մեկին, որը կարևոր է  Գունավոր մատիտներ, թուղթ 25 րոպե

2.7. Մեր երգը 5 րոպե

2.8. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» գնահատման ցուցա-
տախտակ
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 2.1 Մի մյանց ող ջու նե լը

Ֆի զի կա պես շարժ վել, զվար ճա նալ, խմ բի հան դեպ վս տա հու թյուն ստեղ ծել և  
սո վո րել հար գել ան ձնա կան սահ ման նե րը:

Շարժ վե լու տա րա ծու թյուն:

Քա նի որ խա ղի ժա մա նակ ե րե խա ներն առանց տես նե լու դիպ չե լու են ի րար ձեռ քե րին, ավե լի 
հար մար կլի նի խում բը բա ժա նել նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված խմ բե րի:

 Դա սըն թա ցա վա րը պետք է կանգ նի սե նյա կի պա րագ ծով, որ պես զի հետ ևի, որ ոչ ոք չբախ վի 
պա տե րին կամ այլ ար գել քի:

 Խա ղի հա մար հրա հանգ ներ տա լիս ան ձամբ ցույց տվեք խմ բին: Օ րի նակ` ցույց տվեք` ի նչ պես 
առանց տես նե լու սեղ մել մի մյանց ձեռ քե րը, ող ջու նել, թող նել ձեռ քե րը և շա րու նա կել:

1.  Բո լո րին խնդ րեք օգ նել և շարժ վե լու տեղ բա ցել, օ րի նակ` օգ նել աթոռ նե րը կամ սե ղան նե րը 
տե ղա շար ժել:

2.  Բա ցատ րեք, որ օ րն սկ սե լու եք մի մյանց ող ջու նե լով: Դա նշա նա կում է ի րար ձեռք սեղ մել և ասել 
«ող ջույ ն», սա կայն դա անե լու եք աչ քե րը փակ:

3.  Բա ցատ րեք, որ ե րբ բո լո րը փա կեն աչ քե րը, դուք կընտ րեք մե կին, ո րը կլի նի « հիմ քը», ո րին 
կթույ լատր վի աչ քե րը բաց պա հել: Դուք կդիպ չեք այդ մար դու ու սին, որ պես զի նա ի մա նա, որ 
ի նքն է ը նտր ված և կա րող է աչ քե րը բաց պա հել:

4. Խնդ րեք բո լո րին փա կել աչ քե րը և ը նտ րեք « հիմ քի ն»: Այժմ բո լո րին խնդ րեք շարժ վել դե պի 
տա րած քի մեջ տե ղը և փակ աչ քե րով գտ նել մի մյանց, ի րար ձեռք սեղ մել, ասել «ող ջույ ն» և 
շարժ վել դե պի հա ջորդ մաս նա կի ցը:

5.  Բա ցատ րեք, որ ե թե նրանք գտ նեն այն « հիմ քի ն», ո րի աչ քե րը բաց են և սեղ մեն նրա ձեռ քը, 
այդ մար դը ՉԻ ասի «ող ջույ ն» և ի րենց ձեռ քը բաց չի թող նի: Այդ ժա մա նակ կա րող եք բա ցել 
աչ քե րը և բռ նել նրա ձեռ քը` կազ մե լով շղ թա:

6. Ն րանք, ով քեր մի մյանց ձեռք են բռ նել և բա ցել աչ քե րը, պետք է լուռ մնան, ե րբ դուք սեղ մում 
եք մյուս նե րի ձեռ քե րը: Նա պետք է բաց չթող նի դի մա ցի նի ձեռ քը, սպա սի, որ նա բա ցի աչ քե րը, 
ո րից հետ այս նոր ան դամն է մի ա նում շղ թային:

7.  Դուք կա րող եք մի ա նալ շղ թային մի այն այն տեղ, որ տեղ այն ավարտ վում է: Ե թե զգում եք, որ 
ձեռ քե րը մի ա ցած են մյուս նե րի ձեռ քե րին, պետք է հաս նեք շղ թայի ծայ րին և գտ նեք ազատ 
ձեռք, որ պես զի սեղ մեք այն:

8. Այս խաղն ավարտ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ բո լորն ի րար ձեռք բռ նած են և աչ քե րը` բաց:

9. Այս խա ղի հա մար կա եր կու հիմնա կան կա նոն.
 1.  Չի թույ լատր վում մարդ կանց հու շել̀  ո ւր գնալ, ե թե ձեր աչ քե րը բաց են,
2.  Չի թույ լատր վում դիպ չել մի մյանց «ան հար մա ր» տե ղե րին:

« Սեյվ դը չիլդ րե ն»

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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2.2 Ամ փո փում, կար ծիք նե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք կկա տա րենք տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ բո լորդ հնա րա վո րու
թյուն կու նե նաք մի մյանց ավե լի լավ ճա նա չե լու: Մենք մեր, մեր ըն կեր նե րի և ըն տա նիք նե րի մա սին 
ո րոշ բա ներ կպատ մենք, ի նչ պես նաև կպատ մենք խմ բային պատ մու թյուն:

2.3 Ո ՞վ եմ ե ս     

Մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ մտա ծե լու, թե ի նչ պես են ի րենք  
ի րենց բնու թագ րում, ի նչ դեր են կա տա րում կյան քում:

Յու րա քան չյուր մաս նակ ցի հա մար 10 թուղթ,  
գրիչ ներ կամ մա տիտ ներ:

1. Յու րա քան չյուր մաս նակ ցի տվեք 10 թուղ թի և գրե լու պա րա գա:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին գրել, թե ի նչ դեր են կա տա րում կյան քում. թղ թի յու րա քան չյուր կտո րի 
վրա` մեկ դեր:

3. Այս ամենն ավար տե լուց հե տո ե րե խա նե րին խնդ րեք զույգ գտ նել: Զույ գե րին խնդ րեք մի-
մյանց ներ կա յաց նել ի րենց դե րե րը և մի ա սին քն նար կել դրանք` մի կողմ նե տե լով նրանք, 
ո րոնք ամե նա քիչ կար ևո րու թյունն են ներ կա յաց նում (ճմռ թեք թղ թի կտոր նե րը), մինչև մնան 
ամե նա կար ևոր ե րեք դե րե րը: Դրանք կլի նեն կյան քում նրանց ու նե ցած ե րեք ամե նա կար ևոր 
դե րե րը:

Ի ՞նչ զգա ցիք, ե րբ ստիպ ված ե ղած մի կողմ նե տել կյան քում ձեր կա տա րած մյուս յոթ դե րե րը: 

Արդյոք դժ վա՞ր էր, ե րբ ձեզ մնաց մի այն ե րեք դեր: Ա րդյոք դժ վա՞ր էր ը նտ րել ե րեք ամե նա կար ևոր դե
րե րը: 

«Ի րա կա նաց նե լով փո փո խու թյուն նե ր», Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի ա: 

2.4 Դիպ չել կա պույ տին 

Աշ խու ժաց նել մաս նա կից նե րին և նրանց ներգ րա վել ֆի զի կա կան գոր ծո ղու թյան մեջ

Ե րաժշ տու թյուն (ն վա գա րան, օ րի նակ` թմ բուկ կամ սկա վա ռակ, խտաս կա վա ռակ)

Ե թե ան հար մար է, որ աղ ջիկ ներն ու տղա նե րը մի մյանց դիպ չեն խա ղի ըն թաց քում, խաղն ան
ցկաց րեք նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված խմ բե րով: 

Ու շա դիր ե ղեք սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հան դեպ, ո րոնք գու ցե 
այն քան շար ժու նակ չեն, որ քան մյուս նե րը:

1.  Դա սըն թա ցա վա րը կամ ե րե խա նե րից մե կը նվա գում է կամ հետ ևում է ե րաժշ տա կան սար քով 
մի աց ված ե րաժշ տու թյա նը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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2.  Բո լո րին ասեք, որ պետք է արագ շարժ վեն կամ պա րեն, ե րբ ե րաժշ տու թյուն է հն չում:
3. Երբ ե րաժշ տու թյու նը դա դա րում է, ե րաժշ տու թյա նը հետ ևո ղը բա ցա կան չում է` « դիպ չել կա-

պույ տի ն» կամ « դիպ չել քթի ն» կամ « դիպ չել կո շի կի ն» կամ որ ևէ այլ գույ նի կամ առար կայի, 
որ նրանք կրում են: Բո լո րը պետք է ու րի շի այդ գույ նին կամ առար կային դիպ չեն, ոչ թե ի րենց:

4. Ա մեն ան գամ, ե րբ ե րաժշ տու թյու նը սկս վում է, դա սըն թա ցա վա րը փո խում է հրա հան գը:

 Ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար, Մի ջազ գային ծա ռա յու թյան կա մա վոր նե րի ասո ցի ա ցի ա, (2003)

 2.5 Ո ՞վ է կար ևոր իմ կյան քում

Ու սումնա սի րել ե րե խա նե րի աջակ ցու թյան հա մա կար գե րը: Խրա խու սել ըն տա նե կան 
և աջակ ցու թյան տար բեր կա ռույց նե րի հան դեպ հար գան քը և դրանց ը մբռ նու մը:

Չլ րաց ված «Ո՞վ է կար ևո ր» աշ խա տան քային թեր թիկ ներ̀ տպ ված է լեկտ րո նային կրի չից: 
Գրիչ ներ (մա տիտ ներ) յու րա քան չյուր մաս նակ ցի հա մար: Շր ջա նով նս տե լու տա րա ծու թյուն:

Ե թե հնա րա վոր չէ ապա հո վել աշ խա տան քային թեր թի կի տպ ված պատ ճեն նե րը, ե րե
խա նե րին ցույց տվեք` ի նչ պես հենց ի րենք շր ջան ներ գծեն: Օգ տա գոր ծեք ցու ցա տախ տակ կամ 
այլ տախ տակ, որ պես զի ցույց տաք: Կա րող եք նաև փայ տով նկա րել ավա զին: 

Օգ նեք այն ե րե խա նե րին, ո րոնք գու ցե դժ վա րա նում են մտա բե րել այն մարդ կանց, ո րոնց անու նը 
պետք է գրել շր ջան նե րում: Այն պես արեք, որ յու րա քան չյուր ե րե խա կա տա րի այս գոր ծո ղու թյու նը:

1. Խնդ րեք մաս նա կից նե րին նս տել շր ջա նով և սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը` ի նք ներդ խո սե լով ձեր մա-
սին և այն մարդ կանց մա սին, ո րոնք կար ևոր են ձեր կյան քում: Օգ տա գոր ծեք ձեր կող մից լրաց-
ված «Ո՞վ է կար ևո ր» աշ խա տան քային թեր թի կի ձեր օ րի նա կը, որ պես զի ցույց տաք, թե ի նչ եք 
ակն կա լում մաս նակ ցից:

2. Յու րա քան չյուր մաս նակ ցի տվեք գրե լու ի նչ-որ պա րա գա և «Ո՞վ է կար ևո ր» աշ խա տան քային 
թեր թի կի պատ ճեն: Խնդ րեք նրանց լավ մտա ծել այն մարդ կանց մա սին, ո րոնք կար ևոր են 
ի րենց կյան քում, և նրանց մոտ 10 րո պե տվեք աշ խա տան քային թեր թի կը լրաց նե լու հա մար: 
Բա ցատ րեք, որ յու րա քան չյուր շր ջա նում կա րող են գրել մե կից ավե լի մարդ կանց անուն ներ: 
Նաև բա ցատ րեք, որ պար տա դիր չէ, որ ի րենց ը նտ րած կար ևոր մար դիկ լի նեն նրանք, ո րոնց 
հետ ի րենք ազ գակ ցա կան կապ ու նեն, այլ կա րող են լի նել այն մար դիկ, ո րոնց ի րենք հար գում 
են կամ ո րոնց հետ նախ կի նում մտե րիմ են ե ղել:

3. Երբ բո լոր մաս նա կից ներն ավար տեն վար ժու թյու նը, խնդ րեք նրանց զույգ գտ նել: Նրանք պետք է 
հեր թով ի րենց զույ գին պատ մեն այն մարդ կանց մա սին, ո րոնց անու նը գրել են աշ խա տան քային 
թեր թի կի վրա: Խնդ րեք նրանց ասել, թե ով քեր են այդ մար դիկ և ին չու են նրանք կար ևոր:

4. Երբ բո լորն ավար տեն ի րենց գոր ծըն կեր նե րի հետ տե ղե կաց նե լը, խնդ րեք նրանց մեկ այլ գոր-
ծըն կեր գտ նել և կրկ նել տե ղե կաց նե լու գոր ծո ղու թյու նը: Մի քա նի ան գամ կրկ նեք սա:

5.  Տե ղե կաց վե լու ավար տից հե տո բո լոր մաս նա կից նե րին խնդ րեք նո րից նս տել շր ջա նով և նրանց 
հետ քն նար կեք ստորև նշ ված հար ցե րը:

Ի ՞ն չը ձեզ դուր ե կավ այս գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս: 

Արդյոք բո լո րի շր ջան նե րում նշ ված կար ևոր մար դիկ նո՞ւյնն է ին: 

Ի՞նչ նկա տե ցին, ե րբ լսե ցին այլ մաս նա կից նե րի կող մից շր ջան նե րում նշ ված կար ևոր մարդ կանց մա սին: 

Ին չո՞ւ է կար ևոր խո սել այն մարդ կանց մա սին, ո րոնք կար ևոր են մեր կյան քում:

 Ըստ` Terres des Hommesի «Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցի ալհո գե բա նա կան ու սուց ման ձեռ նար կի » (2008) 

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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2.6 Հի շո ղու թյուն ներ կար ևոր մե կի մա սին

Խ րա խու սել մտա ծել ի նչոր յու րա հա տուկ մար դու կար ևո րու թյան և ար ժե քի մա սին: 
Խրա խու սել փո խա դարձ հար գան քը և հե տաքրքր վա ծու թյու նը:

Գու նա վոր մա տիտ ներ, թուղթ

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին զույգ գտ նել, ի նչ պես նաև գտ նել նկա րե լու տա րածք կա՛մ սե ղա նի վրա, 
կա՛մ հա տա կին: 

2.  Բա ցատ րեք, որ յու րա քան չյուր ե րե խա պետք է ը նտ րի այն մարդ կան ցից մե կին, ո րոնց նշել էր 
«Ո՞վ է կար ևո ր» գծագ րում: Խնդ րեք նրանց մտա բե րել ի նչ-որ դրա կան հի շո ղու թյուն այդ մարդ-
կանց մա սին և դրա վե րա բե րյալ ի նչ-որ բան նկա րել թղ թի վրա:

3.  Բա ցատ րեք, որ ավար տե լուց հե տո նրանք ի րենց զույ գին պետք է պատ մեն այդ պատ մու թյու նը 
կամ այդ հի շո ղու թյան նշա նա կու թյու նը:

4.  Թույլ տվեք, որ ե րե խա նե րը 15 րո պե նկա րեն:

5. Երբ զույ գի եր կու մաս նա կից ներն էլ ավար տեն, նրանք պետք է հեր թով մի մյանց պատ մեն նկար-
նե րի մա սին, յու րա քան չյու րը՝ 5 րո պե:

Ի ՞նչ զգա ցիք այդ հի շո ղու թյու նը նկա րե լիս: 

Ի՞նչ զգա ցիք ձեր գոր ծըն կե րոջն այդ մա սին պատ մե լիս: 

Ի՞նչ զգա ցիք հի շո ղու թյան նկա րի մա սին գոր ծըն կե րոջ պատ մու թյու նը լսե լիս:

 Ըստ` « Զերծ ծաղ րու ծա նա կի ց» գր քի, « Սեյվ դը չիլդ րե ն», Դա նի ա (2008)

2.7 Մեր եր գը     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

2.8 Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր ես (մենք) մեծ բա վա կա նու թյուն 
ստա ցա (ս տա ցանք) ձեզ հետ աշ խա տե լուց և ձեզ ավե լի լավ ճա նա չե լուց: 

Ան ցյալ ան գամ վա նման ես խնդ րե լու եմ ձեզ օգ նել ի նձ և ասել̀  պա րապ մուն քը ձեզ դո՞ւր ե կավ, թե՞ ոչ: 
Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 Պա րապ մունք 3
 Իմ կյան քը

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խմբով ուսումնասիրել այն համայնքը, որտեղ ապրում են երեխաները` 
խրախուսելով նրանց հայտնաբերել համայնքում առկա խնդիրները և ուժեղ կողմերը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Իմանալ միմյանց որակների մասին:
Նպաստել փոխըմբռնմանը և համերաշխությանը` սեփական որակների մասին մտածելու և դրանք 
հայտնելու միջոցով: 
Խրախուսել խմբային համագործակցությունը և մասնակիցների` միմյանց ավելի լավ ճանաչելը:
Քարտեզագրել այն համայնքը, որտեղ երեխաներն ապրում են, և քննարկել̀  ինչն է նրանց դուր 
գալիս, իրենք կցանկանայի՞ն, որ այդպես մնար, և ինչը կցանկանային փոխել կամ ուժեղացնել:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

3.1. Ամփոփում, կարծիքների փո-
խա նակում և ներածություն

5 րոպե

3.2. Ծանոթություն Տարածք 10 րոպե

3.3. Մեր համայնքը Ա

Սեղանի կամ հատակի վրա տարածք մեծ 
խմբային նկար նկարելու համար: Նկարելու 
պա րագաներ (մատիտներ, գունավոր մա տի տ-
ներ կամ մար կեր ներ): Շատ մեծ թուղթ̀ վրան 
գրելու համար (կա րելի է ցուցատախտակի մի 
քանի թղթեր ամ րացնել իրար)

40 րոպե

3.4. Խճճված ցանց Թելի մի մեծ կծիկ 10 րոպե

3.5. Մեր համայնքը Բ

Այն քարտեզը, որը գծվել է 3.3 «Մեր համայնքը 
Ա» գործողությունում և նույն ռեսուրսները 
(նկարելու մեծ տարածք, նկարելու պարագա-
ներ): Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր

15 րոպե

3.6. Մեր երգը 5 րոպե

3.7. Պարապմունքի գնահատում Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ 5 րոպե

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Պա հեք այս պա րապ մուն քի ըն թաց քում ե րե խա նե րի նկա րած քար տե զը, քա նի որ հնա րա
վոր է` նո րից դրա կա րիքն ու նե նաք, ե թե ո րո շեք պա րապ մունքն ավար տել պա րապ մունք Զ2ով:

3.1 Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք կխո սենք այն հա մայն քի մա սին, որ տեղ ապ րում ե նք: Մենք մի ա սին մեր հա մայն քի 
մեծ քար տե զը կպատ րաս տենք և այդ քար տե զի վրա ցույց կտանք այն, ի նչ կցան կա նայինք փո խել հա
մայն քում, ի նչ պես նաև այն, ին չը մեզ դուր է գա լիս և կցան կա նայինք պահ պա նել: Մենք նաև մի քա նի 
գոր ծո ղու թյուն ներ կկա տա րենք, ո րոնք կօգ նեն մեզ ավե լի լավ ճա նա չել մի մյանց և զվար ճա նալ մի ա սին:

3.2 Ծա նո թու թյուն      

Ի մա նալ մի մյանց հատ կա նիշ նե րի մա սին: Նպաս տել փո խըմբռն մա նը և հա մե րաշ խու թյա նը̀ 
սե փա կան ո րակ նե րի մա սին մտա ծե լու և դրան ցով կիս վե լու մի ջո ցով:

Տա րա ծու թյուն

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին դեմ դի մաց կանգ նել շր ջա նաձև:

2. Այժմ խնդ րեք նրանց հեր թով ասել ի րենց անուն նե րը և սե փա կան որ ևէ դրա կան հատ կա նիշ, այ-
նու հետև մի բան, որ կցան կա նային փո խել ի րենց մեջ: Օ րի նակ` «Իմ անունն է Սե մյո ւել: Ես համ-
բե րա տար եմ: Ես չա փա զանց արագ եմ խո սում և կցան կա նայի սո վո րել ավե լի դան դաղ խո սե լ»:

Ի ՞նչ է իք զգում ձեր հեր թին սպա սե լիս: 

Ո՞ր հատ կա նիշ ներն է ին ամե նա հե տաքր քիր նե րը: 

Ըստ ձեզ̀  ո ՞ր ո րակ նե րը կա րող են փոխ վել այս պա րապ մուն քի ըն թաց քում:

 Տե ղայ նաց ված է ը ստ` «Ար ժա նա պատ վու թյան բարձ րա ցու մը», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», Ղրղզս տան կազ մա կեր պու

թյան գոր ծո ղու թյուն ներ 

3.3 Մեր հա մայն քը Ա     

Քար տե զագ րել և ու սումնա սի րել հա մայն քը, որ տեղ ապ րում են ե րե խա նե րը` նրանց 
հնա րա վո րու թյուն տա լով նշե լու հա մայն քի այն խն դիր նե րը, ո րոնց բախ վում են կամ 
ո րոնց մա սին գի տեն:

Սե ղանի կամ հատակի վրա տա րածք` մեծ խմ բային նկար նկա րե լու հա մար: Նկա րե լու 
պա րա գա ներ (մա տիտ ներ, գու նա վոր մա տիտ ներ կամ մար կեր ներ): Շատ մեծ թուղթ 
վրան գրե լու հա մար (կա րե լի է ցու ցա տախ տա կի մի քա նի թղ թեր ամ րաց նել ի րար):

Այս գոր ծո ղու թյու նը ներգ րա վում է ամ բողջ խմ բին: Կազ մեք փոքր խմ բեր, յու րա քան չյուր 
խմբում` 10ից ոչ ավե լի ե րե խա: Ե թե խում բը չա փա զանց մեծ է, օգ նեք ե րե խա նե րին փո խան ցել առա
ջադ րանք նե րը խմ բի ներ սում, որ պես զի քն նար կումնե րը կենտ րո նա ցած լի նեն: Ե թե ե րե խա նե րը 
շատ փոքր են և դեռ սա հուն չեն գրում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նեք նրանց գրել կամ նկա րել:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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1. Բա ցատ րեք մաս նա կից նե րին, որ այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում նրանք մի շարք տար բեր բա-
ներ են անե լու մի ա սին.
ա. նախ նրանք կն կա րեն այն հա մայն քի քար տե զը, որ տեղ ներ կա յումս ապ րում են,

բ. այ նու հետև կխո սեն և քար տե զի վրա ցույց կտան, թե ի նչ խն դիր ներ կան հա մայն քում,

գ. ը նդ մի ջու մից և զվար ճա լի խա ղից հե տո նրանք կխո սեն այն մա սին, թե ի նչ լավ բա ներ 
կան հա մայն քում և այդ լավ բա նե րից որ ևէ մե կը կա րո՞ղ է օգ նել հաղ թա հա րե լու ո րոշ խն-
դիր ներ:

2.  Մաս նա կից նե րին հա վա քեք մի մեծ սե ղա նի կամ հատակի վրա մի մեծ տա րա ծու թյան շուրջ, 
որ տեղ հնա րա վոր կլի նի խմ բային նկար նկա րել:

3.  Բա ցատ րեք, որ նրանց առա ջին առա ջադ րանքն է նկա րել ի րենց հա մայն քի նկա րը: Այն-
տեղ պետք է լի նեն բա ներ, ո րոնք հեշտ է ճա նա չել, օ րի նակ` մարդ կանց տներ, հա սա-
րա կա կան շեն քեր, ճա նա պարհ ներ և այլն: Այս փու լում շատ ման րա մաս ներ նկա րե լու 
կա րիք չկա:

4.  Բա ցատ րեք, որ, որ պես խումբ, պետք է մտա ծեն, թե ի նչ պես կա տա րեն այս առա ջադ րան քը: 
Օ րի նակ` կա րող են ո մանց խնդ րել նկա րել, մինչ մյուս ներն ո ւղ ղու թյուն կտան, թե ի նչ նկա րել 
կամ կա րող են բո լորն էլ հեր թով նկա րել, կամ յու րա քան չյու րը կա րող է ը նտ րել նկա րե լու ո րո-
շա կի հատ ված:

Փոր ձեք խմ բին թույլ տալ կա տա րել այս առա ջադ րան քը̀ ձեր հնա րա վո րինս քիչ մի ջամ տու
թյամբ: Սա նրանց քար տե զի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան զգա ցում կտա, ի նչ պես նաև շատ տե ղե
կու թյուն ներ կտ րա մադ րի ձեզ խմ բի դի նա մի կայի և այն դե րե րի մա սին, որ խա ղում են ե րե խա նե րը 
խմ բում:

5.  Հա մայն քը նկա րե լուց հե տո խնդ րեք նրանց նայել նկա րին և մի ա սին քն նար կել, թե ի րենց ի մա-
ցած որ խն դիր նե րին է հար կա վոր ան դրա դառ նալ հա մայն քում: Խնդ րեք նրանց քար տե զի վրա 
գրել կամ նկա րել այդ խն դիր նե րը: 
Ե թե ո րո շա կի շեն քի կամ տա րած քի հետ կապ ված հար ցեր կան, խնդ րեք նրանց նկա րի վրա 
նշել դա: Օ րի նակ` ե թե ու սու ցիչ նե րի պա կաս կա, դա պետք է նշ վի դպ րո ցի նկա րի վրա: Ե թե 
առող ջա պա հա կան խն դիր ներ կան, դա կա րե լի է նշել հի վան դա նո ցի շեն քի նկա րի վրա, ե թե 
հի վան դա նոց կա:

6. Ա վար տե լուց հե տո ը նդ մի ջում արեք և ան ցեք հա ջորդ զվար ճա լի գոր ծո ղու թյա նը:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

  3.4 Խճճ ված ցանց    

 Խրա խու սել խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և մաս նա կից նե րի̀ մի մյանց ավե լի լավ  
ճա նա չե լը:

Թե լի մի մեծ կծիկ

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջա նով նս տել հա տա կին և մի ա ցեք նրանց:

2.  Վեր ևում պա հեք թե լի մի մեծ կծիկ և խմ բին ի նչ-որ բան պատ մեք ձեր մա սին:

3. Այժմ թե լի կծի կը գլո րեք ե րե խա նե րից մե կին` առանց թե լի ծայ րը ձեռ քից բաց թող նե լու: Խնդ-
րեք ե րե խային ասել իր անու նը և խմ բին ի նչ-որ բան պատ մել իր մա սին:

4. Այժմ ե րե խան է թե լի կծի կը գլո րում մեկ ու րի շին, ո րը կրկ նում է այդ գոր ծո ղու թյու նը:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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5.  Բո լո րի խո սե լուց հե տո խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել̀  դեռևս թելն ի րենց ձեռ քում պա հե լով և 
օ դում ցանց ստեղ ծե լով: Բա ցատ րեք, որ այս ցան ցը խորհր դա նիշն է այն բա նի, որ մենք բո լորս 
մի մյանց հետ կապ ված ե նք և պետք է մի ա սին աշ խա տենք որ պես խումբ, որ պես զի քա ջա լե րենք 
մեկս մյու սին: Ա վե լի հիմնա վո րեք այս տե սա կե տը` խնդ րե լով մե կին, որ բաց թող նի թե լի իր 
հատ վա ծը: Սա ցույց է տա լիս, որ ցան ցը թու լա նում է, ե թե խում բը մի ա սին չի աշ խա տում:

« Փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լո վ», Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի ա:

3.5 Մեր հա մայն քը   

Քար տե զագ րել այն հա մայն քը, որ տեղ ե րե խա ներն ապ րում են` նշե լով այն խն դիր նե րը, 
ո րոնց բախ վում են կամ ո րոնց մա սին գի տեն, ի նչ պես նաև հա մայն քի այն ռե սուրս նե րը և 
դրա կան բա նե րը, ո րոնք ցան կա նում են պահ պա նել կամ ու ժե ղաց նել:

Այն քար տե զը, ո րը գծ վել է 3.3. « Մեր հա մայն քը Ա» գոր ծո ղու թյու նում և նույն ռե սուրս նե րը 
(ն կա րե լու մեծ տա րածք, նկա րե լու պա րա գա ներ): Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր:

Այս գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ ստեղծ ված քար տե զը կր կին օգ տա գործ վե լու է պա րապ մունք 
Զ2ո ւմ, ե թե ո րո շեք պա րապ մունքն ավար տել այդ տար բե րա կով: Քար տե զը պա հեք ապա հով տե ղում:

1. Ե րե խա նե րին խնդ րեք կր կին հա վաք վել քար տե զի շուր ջը:

2. Այժմ խնդ րեք նրանց նայել քար տե զին և քն նար կել այն լավ բա նե րը, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն 
ի րենց հա մայն քում և ամ րապնդ ման կա րիք ու նեն: Խնդ րեք նրանց նշել դրանք քար տե զի վրա 
նույն կերպ, ի նչ պես նշե ցին խն դիր ներն ու այն ամե նը, ի նչ ցան կա նում է ին փո խել:

3. Երբ ե րե խա ներն ավար տեն այս առա ջադ րան քը, խնդ րեք նրանց նո րից նայել նախ կի նում նշ-
ված այն եր ևույթ նե րին, ո րոնք փո փո խու թյան կա րիք ու նեն, և հարց րեք նրանց` նշ ված լավ բա-
նե րից որ ևէ մե կը կա րո՞ղ է նպաս տել այդ փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը: Ե թե հա մայն-
քում առ կա լավ բա նե րը բա վա րար չեն ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար, 
հարց րեք նրանց, թե ի նչ ռե սուրս ներ կամ օգ նու թյուն է ան հրա ժեշտ դր սից, որ պես զի կա տար վեն 
ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը:

4. Ա վար տեք այս գոր ծո ղու թյու նը` խնդ րե լով ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով և քն նար կեք ստորև նշ-
ված հար ցե րը:

Ի ՞նչ զգա ցիք այս գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս: Ի ՞ն չը ձեզ դուր ե կավ: Ի ՞ն չը ձեզ դուր չե կավ: 

Ի՞նչ ստի պեց մտա ծել այս գոր ծո ղու թյու նը ձեր հա մայն քում առ կա լավ բա նե րի մա սին: 

Ի՞նչ ստի պեց մտա ծել այս գոր ծո ղու թյու նը ձեր հա մայն քում առ կա խն դիր նե րի մա սին:

Գա ղա փար ներ հե տա գայի հա մար: Այս գոր ծո ղու թյու նը լավ մի ջոց է` խրա խու սե լու և հնա
րա վոր դարձ նե լու ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա մայն քի կյան քին: Ե թե ե րե խա նե րը լավ գա ղա
փար ներ ու նեն, թե ի նչ կա րող են անել հա մայն քում դրա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար, 
արեք հնա րա վոր ամեն ի նչ, որ պես զի հե տա մուտ լի նեք դրանց ի րա կա նաց մա նը: Օ րի նակ` կա րող եք 
քն նար կել ե րե խա նե րի գա ղա փար նե րը ծնող նե րի խմ բի կամ օ ժան դա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ծրագ րի ղե կա վար նե րի հետ: Կար ևոր է` ե րե խա ները զգան, որ ի րենց լուրջ են վե րա բեր վում, ե րբ 
ի րենք գա ղա փար ներ են առաջ քա շում, ո ւս տի մի մո ռա ցեք նրանց տե ղյակ պա հել գոր ծո ղու թյուն նե
րի ըն թաց քի մա սին, ե րբ նրանց գա ղա փար նե րը հե տա գա յում ի րա կա նաց նեք: 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք հա մայն քում յու րա քան չյուր տա րած քի կամ 
ի րա դար ձու թյան վրա, ո րոնք ե րե խա նե րը նշում են որ պես անա պա հով և վտան գա վոր թվա ցող: Այս մտա
հո գու թյուն նե րը պետք է հե տա գա յում բարձ րա ձայ նել ե րե խա նե րի ծնող նե րի և հա մայն քի այլ չա փա հաս
նե րի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում, ի նչ պես նաև հենց ե րե խա նե րի հետ քն նար կումնե րի ժա մա նակ:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 3.6 Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

 3.7  Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Մենք մի ա սին լավ աշ խա տանք կա
տա րե ցինք, և հի մա ես ավե լի շատ բան գի տեմ ձեր և այն հա մայն քի մա սին, որ տեղ դուք ապ րում եք: 
Մենք ավե լի շատ կխո սենք ձեր հա մայն քի մա սին հե տա գա պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում: 

Այժմ ժա մա նակն է, որ ի նձ ասեք̀ այ սօր վա պա րապ մուն քը և գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեզ դուր ե կա՞ն: Մենք 
կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ



57

 

 

 

 

 

 

Helle Kjæ
rsgaard/ Save the Children

 Պարապմունք 4Ա
Երեխաների իրավունքները

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Քննարկել երեխաների իրավունքները և երեխաների կյանքն ու  
դերն իրենց համայնքում:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ուսումնասիրել երեխաների իրավունքները: 
Քննարկել, թե ինչպիսին է երեխաների կյանքը համայնքում` կապված իրենց իրավունքների հետ:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

4.1.ա Ամփոփում, մտքերի փոխա-
նակում և ներածություն 

5 րոպե

4.2.ա Արևը միշտ շողում է... Տարածք 10 րոպե

4.3.ա Երեխաների իրավունքները

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան 
առ կա է էլեկտրոնային կրիչում` «Աշխա-
տան    քային թերթիկներ» թղթապանակում: 
Տարբերակ 1. երեխաների իրավունքների 
քար տեր: Երեխաների յուրաքանչյուր զույգին 
անհրաժեշտ է 20 քարտերից բաղկացած մեկ 
հավաքածու: Այսպիսով, եթե 20 երեխա կա, 
ապա ձեզ հարկավոր կլինի քարտերի 10 հա-
վա քածու: Դրանք կարող են լինել տպված 
կամ պատճենահանված սովորական թղթի 
կամ քարտի վրա և կտրտված: Քարտերը 
էլեկտրոնային կրիչում են: Տարբերակ  
2. թուղթ, քարտ և գրելու պարագաներ

60 րոպե

4.4.ա Լուսին և գնդակ 5 րոպե

4.5.ա Մեր երգը 5 րոպե

4.6.ա Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտա ցող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 4.1.ա Ամ փո փում, կարծի քնե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր մենք կխո սենք ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին: Մենք կխո սենք, թե ի նչ են ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րը և կու սումնա սի րենք ի րա վունք նե րի ու ցան կու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը:

 4.2.ա Ար ևը միշտ շո ղում է...     

Հանձ նա րա րել ե րե խա նե րին շարժ վել և պար զել, թե ար դեն ի նչ գի տեն ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի մա սին:

 Տա րա ծու թյուն

Հա մոզ վեք, որ բա վա կա նա չափ տա րածք կա, որ պես զի սայ լա կով ե րե խա նե րը նույն պես 
կա րո ղա նան խա ղալ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով:

2.  Բա ցատ րեք, որ կար դա լու եք մի ար տա հայ տու թյուն, ո րը սկս վում է հետ ևյալ բա ռե րով. «Ար ևը 
միշտ շո ղում է...»: Ե թե այս ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ է խմ բից որ ևէ մե կի հա մար, ապա նա 
պետք է մեկ քայլ անի և ան ցնի շր ջա նի ներ սը: Ե րբ բո լոր ե րե խա նե րը, ո րոնց հա մար այդ ար-
տա հայ տու թյու նը ճիշտ է, հայտն վեն շր ջա նի ներ սում, պետք է նո րից քայլ անեն դե պի հետ և 
կանգ նեն շր ջագ ծով:

3.  Կար դա ցեք ստորև ներ կա յաց ված ար տա հայ տու թյուն նե րից մի քա նի սը, այ նու հետև խնդ րեք, 
որ մի քա նի կա մա վոր ներ սե փա կան օ րի նակ ներն ասեն: 

Ար ևը միշտ շո ղում է...
•	 ն րանց վրա, ով քեր կար ծում են` ե րե խա նե րը և պա տա նի նե րը նույն քան կար ևոր են, որ քան 

չա փա հաս նե րը,
•	 ն րանց վրա, ով քեր բա րե կամ ու նեն մեկ այլ ե րկ րում,
•	 ն րանց վրա, ով քեր վար դա գույն գուլ պա են կրում,
•	 ն րանց վրա, ով քեր ի րենց փոքր են զգա ցել կյան քի որ ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծում,
•	 ն րանց վրա, ով քեր ակ նա ծան քով են նա յում որ ևէ մե ծա հա սա կի,
•	 ն րանց վրա, ով քեր արթ նա նում են առա վո տյան ժա մը 7-ից շուտ:

 Դուք կա րող եք նաև մտա ծել ձեր օ րի նակ նե րը, ո րոնք կապ ված են ե րե խա նե րի կյան քի հետ: 
Այն պես արեք, որ դրանք չա փա զանց ան ձնա կան չլի նեն:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը: Սո վո րե լու և քայ լեր ձեռ նար կե լու գոր ծո ղու թյուն ներ՝ մշակ ված 

ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի հա մա ր», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ (2006):

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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4.3.ա Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը    

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և խրա խու սել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
քննար կու մը:

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան (Ե ԻԿ) գտն վում է է լեկտ րո նային կրի չում` 
«Աշ խա տան քային թեր թիկ նե ր» թղ թա պա նա կում: Տար բե րակ 1. ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րի քար տեր: Ե րե խա նե րի յու րա քան չյուր զույ գին ան հրա ժեշտ է 20 քար տե րից 
բաղ կա ցած մեկ հա վա քա ծու: Այս պի սով, ե թե կա 20 ե րե խա, ապա ձեզ հար կա վոր կլի
նի քար տե րի 10 հա վա քա ծու: Դրանք կա րող են լի նել տպ ված կամ պատ ճե նա հան ված 
սո վո րա կան թղ թի կամ քար տի վրա և կտրտ ված: Քար տե րը է լեկտ րո նային կրի չում 
են: Տար բե րակ 2. թուղթ, քարտ և գրե լու պա րա գա ներ:

Այս տեղ կա եր կու տար բե րակ: Դուք կա րող եք կա՛մ օգ տա գոր ծել է լեկտ րո նային կրի չի 
«Աշ խա տան քային թեր թիկ նե ր» թղ թա պա նա կում առ կա քար տե րը, կա՛մ գոր ծո ղու թյունն ի րա
կա նաց նել առանց քար տե րի:

 Լավ նա խա պատ րաստ վեք այս պա րապ մուն քին, որ պես զի կա րո ղա նաք պա տաս խա նել հար ցե
րին և քն նար կում վա րել Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի վե րա բե րյալ:

Ս տորև բեր ված են հրա հանգ ներ տար բե րակ 1ի հա մար:
1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով կա՛մ աթոռ նե րին, կա՛մ հա տա կին:

2. Սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը̀  հարց նե լով ե րե խա նե րին` գի տե՞ն, թե ի նչ են «ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը»:

3. Երբ նրանք ավար տեն, ամ փո փեք հետ ևյալ պարզ բա ցատ րու թյամբ.

Ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն այն ամենն է, ի նչ յու րա քան չյուր ե րե խա պետք է կա րո ղա նա ու նե
նալ կամ անել, որ պես զի գո յատ ևի և մե ծա նա` հաս նե լով իր լի ա կա տար նե րու ժին:

4. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք մտա վոր գրոհ կա տա րել̀  թվար կե լով այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք, ը ստ 
ի րենց, պետք է ու նե նան ե րե խա նե րը: Գրեք նրանց պա տաս խան նե րը ցու ցա տախ տա կի վրա:

5. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք նս տել զույ գե րով: Յու րա քան չյուր զույ գի տվեք 20 քար տե րի մե կա-
կան հա վա քա ծու: Խնդ րեք նրանց դա սա վո րել քար տե րը հետ ևյալ խմ բե րի.
•	 Ա ՄԵ ՆԱ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ
•	  ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ
•	 ՔԻՉ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ

6. Երբ նրանք ավար տեն, խնդ րեք յու րա քան չյուր զույ գի մի ա նալ մեկ այլ զույ գի: Այս պի սով նրանք 
4 հո գա նոց խմ բեր են կազ մում: Յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք մի ա սին ո րո շել̀  ո րոնք են 6 ամե-
նա կար ևոր քար տե րը:

7. Երբ բո լորն ավար տեն, յու րա քան չյուր խմ բի խնդ րեք հեր թով ամ բողջ խմ բին ներ կա յաց նել 6 
ամե նա կար ևոր քար տե րի ի րենց ցան կը:

8. Երբ բո լո րը ներ կա յաց նեն ի րենց ցան կե րը, նրանց հետ քն նար կեք հետ ևյալ հար ցե րը.

ա. Ա րդյոք դժ վա՞ր էր նա խընտ րու թյուն տալ ո րո շա կի կե տե րի:
բ. Ի նչ պե՞ս ո րո շե ցիք̀  որ կե տերն են ամե նա կար ևոր նե րը:
գ. Ո ՞րն է ցան կու թյուն նե րի և կա րիք նե րի տար բե րու թյու նը:
դ. Ին չո՞ւ պետք է ո րոշ « կա րիք նե ր» պաշտ պան վեն որ պես «ի րա վունք նե ր»: 
ե. Ա րդյոք բո լո՞ր ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն են պաշտ պան վում:
զ. Ը ստ ձեզ` ի ՞նչ ու րիշ ի րա վունք ներ պետք է ու նե նան ե րե խա նե րը:

9. Ե րե խա նե րին ցույց տվեք Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի բո վան դա կած ի րա-
վունք նե րի ամ բող ջա կան ցան կը: Ե թե հնա րա վոր է, ի նչ-որ տեղ փակց րեք ի րա վունք նե րի ցան կը, որ-
պես զի ե րե խա նե րը կա րո ղա նան պա րապ մուն քի ըն թաց քում տես նել դրանք, ե րբ դրա կա րիքն ու նե նան:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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10.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին

1945 թ., ե րբ ձեր տա տիկ ներն ու պա պիկ նե րը կամ նրանց ծնող նե րը ծն վե ցին, ձևա վոր վեց Մի ա-
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը: 1989 թ. ըն դուն վեց Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն-
վեն ցի ան` Ե ԻԿ-ը, ո րը գոր ծո ղու թյան մեջ մտավ 1990 թ.: Աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րը, բա ցի 2-ից, 
ստո րագ րել են այն: Ե ԻԿ-ն ու նի 4 հիմնա կան սկզ բունք ներ: Դրանք են.
1.  գո յատև ման և զար գաց ման ի րա վուն քը (օ րի նակ ներն են խնամ քը, կր թու թյու նը),

2. անխտ րա կա նու թյան ի րա վուն քը (օ րի նակ` ռա սա, սեռ, հաշ ման դա մու թյուն և այլն)

3. ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը (ո րը նե րա ռում է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն 
պլա նա վո րե լիս ե րե խայի տե սա կե տը հաշ վի առ նե լը),

4.  մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը (ե րե խայի կար ծի քը պետք է հաշ վի առն վի):

Գ րեք սրանք ցու ցա տախ տա կի վրա:

Հ րա հանգ ներ տար բե րակ 2ի հա մար
1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով կա՛մ աթոռ նե րին, կա՛մ հա տա կին:

2. Սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը` հարց նե լով ե րե խա նե րին` արդյոք գի տե՞ն, թե ի նչ են «ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րը»:

3. Երբ ավար տեն, ամ փո փեք հետ ևյալ պարզ բա ցատ րու թյամբ.

Ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն այն ամենն է, ի նչ յու րա քան չյուր ե րե խա պետք է կա րո ղա նա ու
նե նալ կամ անել, որ պես զի գո յատ ևի և մե ծա նա` հաս նե լով իր լի ա կա տար նե րու ժին:

4. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք մտա վոր գրոհ կա տա րել̀  թվար կե լով այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք, 
ը ստ ի րենց, պետք է ու նե նան ե րե խա նե րը: Գրեք նրանց պա տաս խան նե րը ցու ցա տախ տա կի 
վրա:

5. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք նս տել զույ գե րով և եր կու ցանկ կազ մել: Ա ռա ջինն այն ամե նի ցանկն 
է, ի նչ ցան կա լի է ու նե նալ: Ե րկ րորդն այն ամե նի ցանկն է, ի նչ ան պայ ման ան հրա ժեշտ է կյան քի 
հա մար: Խնդ րեք նրանց ի րենց եր կու ցան կե րում առ կա յու րա քան չյուր կետ գրել կամ նկա րել 
առան ձին քար տի վրա, յու րա քան չյուր քար տի վրա՝ մե կա կան:

6.  Ցատ կա պա րան նե րով եր կու առան ձին շր ջան ներ կազ մեք, մե կը` « ցան կու թյուն նե րի » հա մար, 
մյու սը` «ի րա վունք նե րի »:

7. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել եր կու նշ ված շր ջան նե րի շուր ջը, ա մեն մե կը` այն ե րե խայի կող քին, 
ո րի հետ քիչ առաջ աշ խա տում էր:

8.  Թույլ տվեք ե րե խա նե րին հեր թով ներ կա յաց նել մի քարտ, և թող խում բը քն նար կի, թե որ շր ջա-
նին է այն պատ կա նում, « ցան կու թյուն նե րի ՞», թե՞ «ի րա վունք նե րի »:

9. Խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա ծել տար բե րու թյուն նե րի մա սին:

10. Ե րե խա նե րին ցույց տվեք Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի ամ բող-
ջա կան ցան կը: Ե թե հնա րա վոր է, ի նչ-որ տեղ ցու ցադ րեք ի րա վունք նե րի ցան կը, որ պես զի 
ե րե խա նե րը կա րո ղա նան պա րապ մուն քի ըն թաց քում տես նել դրանք, ե րբ դրա կա րիքն ու-
նե նան:

11.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին

1945 թ., ե րբ ձեր տա տիկ ներն ու պա պիկ նե րը կամ նրանց ծնող նե րը ծն վե ցին, կազ մա վոր վեց 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը: 1989 թ. ըն դուն վեց Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ան` Ե ԻԿ-ը, ո րը գոր ծո ղու թյան մեջ դր վեց 1990 թ.: Աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րը, բա ցի 
2-ից, ստո րագ րել են այն: Ե ԻԿ-ն ու նի 4 հիմնա կան սկզ բունք ներ: Դրանք են.

1. գո յատև ման և զար գաց ման ի րա վուն քը (օ րի նակ ներն են հո գա տա րու թյու նը, կր թու թյու նը),

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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2. անխտ րա կա նու թյան ի րա վուն քը (օ րի նակ` ռա սա, սեռ, հաշ ման դա մու թյուն և այլն),

3. ե րե խայի կար ևո րա գույն շա հե րը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը (ո րը նե րա ռում է որ ևէ գոր ծո ղու
թյուն պլա նա վո րե լիս ե րե խայի տե սա կե տը հաշ վի առ նե լը),

4.  մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը (ե րե խայի կար ծի քը պետք է հաշ վի առն վի):

«Ու սու ցա նում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հա մար. ի րա վունք ներ, ցան կու թյուն ներ և կա րիք ներ: Քար տե րի և գոր ծո
ղու թյուն նե րի հա վա քա ծու: ՎՄԾ/VIPP քար տե ր», ՍԻ ԴԱ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2008), « Կյան քի կո չե լով ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րը: Դա սա րան 6. Լեզ վի և հա սա րա կա գի տու թյան դա սե ր»: ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ, Կա նա դա:

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը
 Բո լոր ե րե խա նե րը ծն ված օր վա նից մինչև 18 տա րին լրա նա լը ու նեն.

•	 կյան քի ի րա վունք, 
•	 ան վան և քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունք,
•	 ի րենց ծնող նե րի կամ այն մարդ կանց հետ ապ րե լու ի րա վունք, ո րոնք լա վա գույնս հոգ են 

տա նում ի րենց մա սին,
•	 այն ամե նի մա սին ար տա հայտ վե լու ի րա վունք, ի նչն ազ դում է ի րենց վրա,
•	  գա ղա փար ներ ու նե նա լու և ի րենց մտ քերն ար տա հայ տե լու ի րա վունք,
•	  դա վա նան քի ի րա վունք,
•	 այլ ե րե խա նե րի հետ հան դի պե լու ի րա վունք,
•	 ի րենց ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներն ստա նա լու ի րա վունք,
•	 անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հա տուկ խնամ քի, կր թու թյան և ու սում ստա նա լու ի րա վունք,
•	 ա ռող ջա պա հու թյու նից օ գտ վե լու ի րա վունք,
•	  բա վա րար սնն դի և մա քուր ջրի ի րա վունք,
•	 անվ ճար կր թու թյան ի րա վունք,
•	  խա ղա լու ի րա վունք,
•	  սե փա կան լեզ վով խո սե լու ի րա վունք,
•	  սե փա կան մշա կույ թի մա սին տե ղե կա նա լու և այն վայե լե լու ի րա վունք,
•	 որ պես է ժան աշ խա տող չշա հա գործ վե լու ի րա վունք,
•	 վնաս ված և ան տես ված չլի նե լու ի րա վունք,
•	  պա տե րազմնե րի ժա մա նակ որ պես զին վոր չօգ տա գործ վե լու ի րա վունք,
•	 վ տան գից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վունք,
•	  սե փա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին ի մա նա լու ի րա վունք:

4.4.ա Լու սին և գն դակ      

Մաս նա կից նե րին ֆի զի կա պես ակ տի վաց նել և խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Ա պա հո վեք բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն այս գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա
մար. նա խա պես տե ղա փո խեք այն ամե նը, ին չը կա րող է խան գա րել:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել̀  խմբ վե լով մի տեղ: Այժմ բա ցատ րեք, որ գն դա կը նե տե լու եք 
վեր, և նրանք մի ա սին պետք է գն դա կը վեր ևում պա հեն այն քան ժա մա նակ, մինչև որ յու րա քան-
չյու րը գո նե մեկ ան գամ դիպ չի գն դա կին:

2. Ե թե գն դա կը դիպ չի հատակին, նրանք պետք է նո րից սկ սեն: Թույլ տվեք նրանց այն քան փոր ձել, 
մինչև հա ջող վի գն դակն օ դում պա հել, որ պես զի բո լո րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հար վա ծե լու գն-
դա կին: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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«  4.5.ա Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

 4.6ա Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք մի ա սին սո վո րե ցինք, թե 
ի նչ են ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և քն նար կե ցինք ցան կու թյուն նե րի, կա րիք նե րի և ի րա վունք նե րի տար
բե րու թյու նը: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րիդ̀ աշ խա տա սի րու թյան և մեզ ձեր մտ քե րը հայտ նե լու հա մար:

 Մյուս պա րապ մունք նե րի նման, այ սօր նույն պես կցան կա նայի ձեզ նից լսել, թե ի նչ եք մտա ծում այ սօր վա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Մենք այ սօր կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Anna Kari/ Save the Children

Պարապմունք 4Բ
Երեխաների կարիքները

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. քննարկել, թե ինչ է երեխաներին անհրաժեշտ ֆիզիկապես և 
հոգեպես առողջ և ուժեղ լինելու համար:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ուսումնասիրել, թե ինչ է երեխաներին անհրաժեշտ առողջ և ուժեղ լինելու համար:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

4.1բ Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

4.2բ Արևը միշտ շողում է... Տարածք 10 րոպե

4.3բ Երեխաների կարիքները Ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ 60 րոպե

4.4բ Լուսին և գնդակ 5 րոպե

4.5բ Մեր երգը 5 րոպե

4.6բ Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես  
նաև «ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե

Այս պարապմունքը 5Բ պարապմունքի հետ միասին նպատակ ունի բարձրացնել իրա  զե
կությունը երեխաների կարիքների վերաբերյալ̀  կապված առողջության և սոցիալհո գե բա
նա կան բարեկեցության հետ: Սա 4Ա պարապմունքի այլընտրանքային տարբերակն է, որը 
կենտրոնանում է երեխաների իրավունքների և պարտականությունների վրա:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 4.1.բ Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր մենք կխո սենք այն մա սին, թե ի նչ է ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա
մար: Մենք կխո սենք, թե ի նչ կա րող են անել հենց ի րենք̀ ե րե խա նե րը առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար և ի նչ 
աջակ ցու թյուն կա րող են ստա նալ այլ մարդ կան ցից:

 4.2.բ  Ար ևը միշտ շո ղում է...     

Ս տի պել ե րե խա նե րին շարժ վել և պար զել, թե ի նչ գի տեն ար դեն ե րե խա նե րի կա րիք
նե րի մա սին:

Տա րա ծու թյուն

Հա մոզ վեք, որ բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն կա, որ պես զի սայ լա կով ե րե խա նե րը 
նույն պես կա րո ղա նան խա ղալ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով:

2. Բա ցատ րեք, որ կար դա լու եք մի ար տա հայ տու թյուն, ո րն սկս վում է հետ ևյալ բա ռե րով. «Ար ևը 
միշտ շո ղում է...»: Ե թե այս ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ է խմ բից ի նչ-որ մե կի հա մար, ապա նա 
պետք է մեկ քայլ անի և ան ցնի շր ջա նից ներս: Ե րբ բո լոր ե րե խա ներն, ո րոնց հա մար այդ ար-
տա հայ տու թյու նը ճիշտ է, մտ նեն շր ջա նի մեջ, նրանք պետք է նո րից քայլ անեն դե պի հետ և 
կանգ նեն շր ջագ ծով:

3. Կար դա ցեք ստորև ներ կա յաց ված ար տա հայ տու թյուն նե րից մի քա նի սը, այ նու հետև խնդ րեք, 
որ մի քա նի կա մա վոր ներ սե փա կան օ րի նակ ներն ասեն: 

Ար ևը միշտ շո ղում է...
•	 ն րանց հա մար, ով քեր կար ծում են, որ ե րե խա նե րը և պա տա նի նե րը նույն քան կար ևոր են, 

որ քան չա փա հաս նե րը,
•	 ն րանց հա մար, ով քեր բա րե կամ ու նեն մեկ այլ ե րկ րում,
•	 ն րանց հա մար, ով քեր վար դա գույն գուլ պա են հագ նում,
•	 ն րանց հա մար, ով քեր ի րենց փոքր են զգա ցել կյան քի որ ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծում,
•	 ն րանց հա մար, ով քեր ակ նա ծան քով են նա յում որ ևէ չա փա հա սի,
•	 ն րանց հա մար, ով քեր արթ նա նում են առա վո տյան ժա մը 7-ից շուտ:

 Դուք կա րող եք մտա ծել նաև սե փա կան օ րի նակ նե րը, ո րոնք կապ ված են ե րե խա նե րի կյան քի հետ: 
Այն պես արեք, որ դրանք չա փա զանց ան ձնա կան չլի նեն:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը: Սո վո րե լու և գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու գոր ծո ղու թյուն
ներ՝ մշակ ված ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի հա մա ր», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ (2006):

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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4.3.բ Ե րե խա նե րի կա րիք նե րը     

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և սկ սել քն նար կում այն հար ցի շուրջ, թե ի նչ է  
ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր ներ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով աթոռ նե րին կամ հա տա կին:

2. Սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը` հարց նե լով ե րե խա նե րին, թե ի նչ է նշա նա կում լի նել առողջ և ու ժեղ:

3. Երբ նրանք պա տաս խան ներ տան, ամ փո փեք հետ ևյալ պարզ բա ցատ րու թյամբ.

Ա ռողջ և ու ժեղ լի նե լը տար բեր նշա նա կու թյուն ներ ու նի: Դա նշա նա կում է, որ դուք ֆի զի կա պես 
առողջ եք և ու ժեղ, ի նչ պես նաև նշա նա կում է, որ դուք հո գե պես առողջ եք և ու ժեղ: Ե րե խա նե րին տար բեր 
բա ներ են ան հրա ժեշտ ֆի զի կա կան, հո գե կան և մտա վոր ո ւժ ձեռք բե րե լու հա մար: Ե կեք ու սումնա սի րենք, 
թե ի նչ պես են ե րե խա ներն առողջ և ու ժեղ լի նում, և ի նչ է ձեզ ան հրա ժեշտ նման առող ջու թյուն և ո ւժ ու նե
նա լու հա մար:

4.  Հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ է ֆի զի կա կան առող ջու թյու նը: Ե թե նրանք չեն կա րո ղա նում դա 
բա ցատ րել, կա րող եք պար զա բա նե լու հա մար տալ հետ ևյալ բա ցատ րու թյու նը.

Ֆի զի կա կան առող ջու թյունն այն է, որ մեր մար մի նը լավ է աշ խա տում, և մենք կա րո ղա նում ե նք 
մեր մար մինն օգ տա գոր ծել մեզ ան հրա ժեշտ ցան կա ցած բա նի հա մար̀ քայ լե լու, վա զե լու, խա ղա լու, ի նչոր 
ի րեր տա նե լու և այլն: Դա այն է, ե րբ մենք մեր մարմնում լավ ե նք զգում և ոչ մի հատ վա ծում ցավ չենք 
զգում: Ֆի զի կա կան առող ջու թյու նը մեր մարմնում լավ զգա ցո ղու թյունն է:

5. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա վոր գրոհ կա տա րել̀  ասե լով, թե ի նչ է ի րենց հար կա վոր ֆի զի-
կա պես առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար: Նրանց թվար կա ծը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա հետ ևյալ 
վեր նագ րով` «Այն, ի նչ ան հրա ժեշտ է ֆի զի կա կան առող ջու թյան հա մա ր»: 

Ան պայ ման նե րա ռեք ստորև նշ վա ծը, ե թե ե րե խա նե րը դրանք չեն թվար կել.
•	 մա քուր ջուր,
•	 ս նունդ,
•	  հա սա նե լի բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ,
•	  ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ,
•	  բա վա րար քուն:

6. Այժմ հարց րեք նրանց, թե ի նչ է մտա վոր առող ջու թյունն ու ու ժը: Ե թե նրանք չեն կա րո ղա նում դա 
բա ցատ րել, կա րող եք պար զա բա նե լու հա մար տալ հետ ևյալ բա ցատ րու թյու նը.

Մ տա վոր առող ջու թյունն այն է, ե րբ մեր ու ղե ղը լավ է աշ խա տում, և մենք ի վի ճա կի ե նք աշ խա
տե լու և մեր ու ղեղն օգ տա գոր ծե լու այն պես, ի նչ պես պետք է: Ա ռողջ և ու ժեղ ու ղե ղը մեզ հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս սո վո րե լու մեր մի ջա վայ րից և օգ նում է մեզ ճիշտ ը նտ րու թյուն կա տա րե լու:

7. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա վոր գրոհ կա տա րել̀  ասե լով, թե ի նչ է ի րենց հար կա վոր մտա-
վոր առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար: Նրանց թվար կա ծը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա հետ ևյալ 
վեր նագ րով` «Այն, ի նչ ան հրա ժեշտ է մտա վոր առող ջու թյան հա մա ր»: 

Ան պայ ման նե րա ռեք ստորև նշ վա ծը, ե թե ե րե խա նե րը դրանք չեն թվար կել.
•	 խ թան ներ ի րենց մի ջա վայ րից,
•	 ու րիշ նե րից սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ներ,
•	 ս նունդ,
•	  բա վա րար քուն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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8. Այժմ հարց րեք նրանց, թե ի նչ է հո գե կան առող ջու թյունն ու ու ժը: Ե թե նրանք չեն կա րո ղա նում 
դա բա ցատ րել, կա րող եք պար զա բա նե լու հա մար տալ հետ ևյալ բա ցատ րու թյու նը. 

Հո գե կան առող ջու թյունն այն է, ե րբ մենք ի վի ճա կի ե նք տար բեր փոր ձու թյուն նե րի տար բեր 
զգաց մունք նե րով ար ձա գան քել: Օ րի նակ` հո գե կան առող ջու թյան նշան է, ե թե ի նչոր մե կը տխ րում է, ե րբ 
կորց նում է իր հա մար թանկ մի բան: Հո գե կան առող ջու թյան նշան է նաև այն, ե րբ ի նչոր մե կը շատ է 
ու րա խա նում, ե րբ տես նում է իր սի րե լի մե կին: Ի սկ ի նչ պե՞ս ար տա հայ տել մեր զգաց մունք նե րը. մենք սո
վո րա բար սո վո րում ե նք մեր շր ջա պա տից: Օ րի նակ` ո րոշ ե րկր նե րում ան հար մար է հա սա րա կու թյան մեջ 
լա ցե լը, մինչ դեռ ու րիշ ե րկր նե րում դա նոր մալ է հա մար վում:

9. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա վոր գրոհ կա տա րել̀  ասե լով, թե ի նչ է ի րենց հար կա վոր հո գե-
պես առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար: Նրանց թվար կա ծը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա հետ ևյալ 
վեր նագ րով` «Այն, ի նչ ան հրա ժեշտ է հո գե կան առող ջու թյան հա մա ր»: 

Ան պայ ման նե րա ռեք ստորև նշ վա ծը, ե թե ե րե խա նե րը դրանք չեն թվար կել.
•	  լավ օ րի նակ ներ, ո րոն ցից կա րե լի է սո վո րել,
•	  լավ հա րա բե րու թյուն ներ այլ մարդ կանց հետ,
•	 ա պա հո վու թյան և ան վտան գու թյան զգա ցում,
•	  պատ կա նե լու թյան զգա ցում:

10. Այժմ բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ առողջ և ու ժեղ լի նե լու կա րիք նե րից մի քա նի սը կա րող են 
բա վա րար վել մեր ի սկ ջան քե րով, ի սկ մյուս կա րիք նե րը կա րող են բա վա րար վել մի այն այլ 
մարդ կանց շնոր հիվ:

11. Ե րե խա նե րի խում բը բա ժա նեք ե րեք խմ բի և բա ցատ րեք, որ այժմ խմ բե րից յու րա քան չյու րը 
կու սումնա սի րի ցան կե րից մե կը: Մի խում բը կու սումնա սի րի, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ֆի զի կա կան 
ու ժի և առող ջու թյան հա մար, մյու սը` մտա վոր ու ժի և առող ջու թյան հա մար և վեր ջին խում բը` 
հո գե կան ու ժի և առող ջու թյան հա մար: Յու րա քան չյուր խմ բին տվեք հա մա պա տաս խան ցու ցա-
տախ տա կի թուղ թը, ո րի վրա նրանք պետք է աշ խա տեն:

12. Այժմ նրանց խնդ րեք թվարկ ված յու րա քան չյուր կե տի հա մար քն նար կել, թե ո րն է ի րենց սե փա-
կան դե րը և ո րն է ու րիշ նե րի դե րը̀  այդ կա րի քը բա վա րա րե լու գոր ծում: Դա անե լու հա մար նրանց 
տվեք մո տա վո րա պես 15 րո պե, այ նու հետև խնդ րեք պատ մել, թե ի նչ են քն նար կել մեծ խմ բով: 

13. Երբ բո լո րը ներ կա յաց նեն ի րենց քն նար կումնե րը, ավար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ ամ փո փե լով.

Մենք կա րող ե նք առողջ և ու ժեղ մնալ մա սամբ սե փա կան ջան քե րով, մա սամբ էլ̀  ու րիշ նե րի 
օգ նու թյամբ: Մեր հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ ավե լի ման րա մասն կքն նար կենք, թե ի նչ օգ նու թյուն և 
աջակ ցու թյուն կա րող ե նք ստա նալ ու րիշ նե րից առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:

14. Շ նոր հա կա լու թյուն հայտ նեք մաս նա կից նե րին այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ի րենց կա տա րած 
լավ աշ խա տան քի հա մար և պատ րաստ վեք հա ջորդ գոր ծո ղու թյա նը:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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4.4.բ Լու սին և գն դակ      

Մաս նա կից նե րին ֆի զի կա պես ակ տի վաց նել և խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Ա պա հո վեք բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն` այս գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա
մար. նա խա պես տե ղա փո խեք այն ամե նը, ին չը կա րող է խան գա րել:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել̀  խմբ վե լով մի տեղ: Այժմ բա ցատ րեք, որ գն դա կը նե տե լու եք 
վեր, և նրանք մի ա սին պետք է գն դա կը վեր ևում պա հեն այն քան ժա մա նակ, մինչև յու րա քան չյու-
րը գո նե մեկ ան գամ դիպ չի գն դա կին:

2. Ե թե գն դա կը դիպ չի հատակին, նրանք պետք է նո րից սկ սեն: Թույլ տվեք նրանց այն քան փոր-
ձել, մինչև հա ջող վի գն դակն օ դում պա հել, որ պես զի բո լո րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հար վա-
ծե լու գն դա կին:

«Սո ցի ալհո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», « Սեյվ դը չիլդ րե ն» (2006) 

4.5.բ Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

4.6.բ Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը    

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք հա սանք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մի ա սին լավ աշ խա տե ցինք, որ պես զի 
ի մա նանք, թե ի նչ է ե րե խա նե րին հար կա վոր առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար, ի նչ պես նաև խո սե ցինք այն 
մա սին, թե ի նչ կա րող ե նք ի նք ներս անել առողջ և ու ժեղ մնա լու հա մար և ի նչ օգ նու թյուն է մեզ ան հրա
ժեշտ ու րիշ նե րից: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րիդ աշ խա տա սի րու թյան և մեզ ձեր մտ քե րը հայտ նե լու հա մար:

 Մյուս պա րապ մունք նե րի նման այ սօր նույն պես կցան կա նայի ձեզ նից լսել, թե ի նչ եք մտա ծում այ սօր վա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Մենք այ սօր կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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Պարապմունք 5Ա
Երեխաները մեր համայնքում.  
երեխաների իրավունքները

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Շարունակել բարձրացնել իրազեկությունը երեխաների 
իրավունքների մասին և ուսումնասիրել երեխաների կյանքը համայնքում

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ուսումնասիրել երեխաների իրավունքները:
Ուսումնասիրել, թե որ իրավունքներն են պաշտպանվում համայնքում և ինչ պարտականություններ 
ունեն երեխաները` կապված այս իրավունքների հետ:
Քննարկել հետագա պարապմունքների համար նախատեսված գործողությունները:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

5.1.ա Ամփոփում, մտքերի փոխա-
նա կում և ներածություն

5 րոպե

5.2.ա Դերային խաղ̀  երե-
խաների իրավունքների 
վերաբերյալ

Հանդերձանք, հնարավորության դեպքում 
(կտոր, հագուստ, գլխարկներ, շարֆեր, կեղ-
ծամներ, ակնոցներ և այլն), տարածություն 
փոքր խմբային աշխատանքի համար

30 րոպե

5.3.ա Փուչիկները վերև Փուչիկներ 5 րոպե

5.4.ա Երեխաների կյանքը մեր 
համայնքում

Ստեղծագործական նյութեր, տարածք` 
խմբային աշխատանքի համար 25 րոպե

5.5.ա Հետագա քայլերը
Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի 
թուղթ` պարապմունքի համառոտ նկարա գրու-
թյամբ

15 րոպե

5.6.ա Մեր երգը 5 րոպե

5.7.ա Պարապմունքի գնահա-
տում

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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5.1.ա Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն    

 Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Ան ցյալ ան գամ մենք սկ սե ցինք խո սել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին: Այ սօր կշա րու նա կենք 
խո սել դրանց մա սին, ի նչ պես նաև ավե լի շատ` մեր հա մայն քի մա սին: Մենք կխո սենք նաև, թե ի նչ պի սին 
է կյան քը ե րե խա նե րի հա մար մեր հա մայն քում և որ ի րա վունք ներն են պաշտ պան վում: Մենք կխո սենք 
նաև այն մա սին, թե ի նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը, ե րբ նրանց ի րա վունք նե րը պաշտ
պան վում են: 

5.2.ա Դե րային խաղ̀ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին առօ րյա ի րա վի ճակ նե րում

Հան դեր ձանք, հնա րա վո րու թյան դեպ քում (կ տոր, հա գուստ, գլ խարկ ներ, շար ֆեր, 
կեղ ծամներ, ակ նոց ներ և այլն), տա րա ծու թյուն` փոքր խմ բային աշ խա տան քի հա մար

Նա խա պատ րաստ վեք այս գոր ծո ղու թյա նը` ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը փակց նե լով ի նչ
որ տեղ, որ տեղ բո լոր ե րե խա նե րը կկա րո ղա նան տես նել դա:

1. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք հինգ հո գուց բաղ կա ցած խմ բե րի:

2. Յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք ը նտ րել մեկ ի րա վունք (խն դիր չկա, ե թե ո րոշ խմ բեր ը նտ րեն 
միև նույն ի րա վուն քը):

3. Խմ բե րին խնդ րեք նա խա պատ րաստ վել տվյալ ի րա վուն քի վե րա բե րյալ 5 րո պե ա նոց դե րային 
խա ղի: Այն կա րող է լի նել ցան կա ցած բա նի մա սին, բայց պետք է պարզ լի նի, թե որ ի րա վուն քի 
մա սին է խոս քը: 

4. Ե րե խա նե րին 15 րո պե տվեք դե րային խա ղին նա խա պատ րաստ վե լու և այն փոր ձե լու հա մար: 

5. Այժմ խմ բե րին խնդ րեք հեր թով ներ կա յաց նել ի րենց դե րը մյուս ե րե խա նե րին (յու րա քան չյուր 
խում բը` 5 րո պե): Նրանք դե րա կա տար ման սկզ բում չպետք է հայ տա րա րեն, թե որ ի րա վունքն 
են բե մադ րել: Դե րային խա ղից հե տո խում բը մյուս ե րե խա նե րին առա ջար կում է կռա հել, թե որ 
ի րա վունքն է դա:

6.  Ժա մա նակ տվեք յու րա քան չյուր դե րա կա տար ման վե րա բե րյալ այլ ե րե խա նե րի հար ցե րի և մեկ-
նա բա նու թյուն նե րի հա մար:

Ձեզ դուր ե կա՞վ դե րա կա տա րու մը:

« Սեյվ դը չիլդ րե ն». Դա նի ա

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 5.3.ա   Փու չիկ նե րը վեր ևում   

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Փու չիկ ներ

1. Ե թե պա րապ մուն քին մաս նակ ցող ե րե խա նե րը շատ են, բա ժա նեք նրանց 10 հո գուց բաղ կա ցած 
խմ բե րի:

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ յու րա քան չյուր խմ բի տա լու եք մեկ փու չիկ, և նրանց գործն է լի նե լու փու չի-
կը պա հել օ դում: Փու չի կը չպետք է դիպ չի հատակին:

3. Յու րա քան չյուր խմ բի տվեք փու չիկ և ասեք, որ սկ սեն: Մոտ մեկ րո պե ից նրանց մեկ այլ փու չիկ 
տվեք և ասեք, որ այս մե կը նույն պես պետք է պա հեն վեր ևում: Կրկ նեք սա մի քա նի ան գամ, 
մինչև ե րե խա ներն աշ խու ժա նան:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

 5.4.ա Ե րե խա նե րի կյան քը մեր հա մայն քում  

Ու սումնա սի րել, թե որ ի րա վունք ներն են պաշտ պան վում հա մայն քում և ի նչ պար տա
կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը` կապ ված այս ի րա վունք նե րի հետ:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան նյու թեր և տա րա ծու թյուն խմ բային աշ խա տան քի հա մար:

Փոր ձեք այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խրա խու սել, որ հնա րա վո րինս շատ ստեղ ծա գոր ծա կա
նու թյուն ցու ցա բե րեն: Ե թե ու նեք հին ամ սագ րեր, օգ տա գոր ծեք դրանք կո լաժ պատ րաս տե լու հա մար: 
Ձեռ քի տակ ու նե ցեք գու նա վոր մա տիտ ներ, ներ կեր կամ այլ ստեղ ծա գոր ծա կան նյու թեր: 

Ե թե ձեռ քի տակ ե ղած նյու թե րը քիչ են, քա ջա լե րեք ե րե խա նե րին, որ ի րենց դի տար կումնե րը ներ կա
յաց նե լու հա մար օգ տա գոր ծեն ի րենց մար մի նը կա՛մ դե րային խա ղի, կա՛մ ` մարմնի կեց վածք նե րի մի ջո
ցով (ներ կա յաց նել նա տյուր մորտ ներ̀  օգ տա գոր ծե լով ի րենց մար մի նը):

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին 4 կամ 5 հո գուց բաղ կա ցած խմ բեր կազ մել և բա ցատ րեք նրանց, որ այս 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խո սե լու եք այն մա սին, թե ի նչ պի սին է ե րե խա նե րի կյան քը հա մայն քում:

2. Խնդ րեք նրանց 5-10 րո պե ան ցկաց նել̀  խմ բում խո սե լով ի րար հետ այն մա սին, թե ի նչ պի սին 
է կյան քը ե րե խա նե րի հա մար: Խնդ րեք նրանց կենտ րո նա նալ ե րե խա նե րի կյան քի լավ և վատ 
կող մե րի վրա:

3. Այս մա սին խո սե լուց 5-10 րո պե հե տո խնդ րեք նրանց մտա ծել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե-
րա բե րյալ նախ կի նում կա տա րած աշ խա տան քի մա սին: Խնդ րեք նրանց ո րո շել, թե որ ի րա-
վունք ներն են ՊԱՇՏ ՊԱՆ ՎՈՒՄ ի րենց հա մայն քում: Խնդ րեք նրանց քն նար կել նաև, թե ի նչ 
պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը, ե րբ ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ պան վում են: 

Օ րի նակ` ե թե կր թու թյան ի րա վուն քը պաշտ պան վում է, և ե րե խան դպ րոց գնա լու հնա րա վո րու թյուն 
ու նի, ապա նրա պար տա կա նու թյունն է լավ սո վո րել և հա մա քայլ գնալ դպ րո ցի աշ խա տան քին: 

4. Խնդ րեք նրանց նույն խմ բե րով շնոր հան դե սի մի ջո ցով ցույց տալ, թե որ ի րա վունք ներն են 
պաշտ պան վում հա մայն քում և ի նչ պես են ե րե խա նե րը պար տա վոր վում պահ պա նել պաշտ-
պան ված ի րա վուն քը: Շնոր հան դե սը կա րող է լի նել ցան կի, խմ բա կային նկա րի, ան հա տա կան 
նկար նե րի հա վա քա ծո ւի, կարճ դե րա կա տար ման, մարմնի կեց վածք նե րի և այլ ձևե րով:

5. Ն րանց 10 րո պե տվեք պատ րաստ վե լու հա մար, այ նու հետև յու րա քան չյուր խմ բին հեր թով 
խնդրեք ներ կա յաց նել ի րենց շնոր հան դե սը:

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ի ՞նչ սո վո րե ցիք այ սօր ձեր հա մայն քում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին:

6. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը` ե րե խա նե րին բա ցատ րե լով հետ ևյա լը.

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ի մա նա լը և դրանք քն նար կե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նալն 
ի րա կա նում Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի ի րա վունք նե րից մեկն է: Մեր 
հե տա գա պա րապ մունք նե րում մենք կշա րու նա կենք ան դրա դառ նալ ի րա վունք նե րին, ի նչ պես 
նաև այդ ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու ե ղա նակ նե րին:

5.5.ա Հե տա գա քայ լե րը   

Քն նար կել այս շար քի հա ջորդ պա րապ մունք նե րի հա մար նա խա տես ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը և ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ի րենց ներդ րումն ու նե նա լու: 

Նա խա պես պատ րաստ ված ցու ցա տախ տա կի թուղթ` պա րապ մուն քի հա մա ռոտ նկա
րագ րու թյամբ:

Այս գոր ծո ղու թյա նը պատ րաստ վե լիս ձեզ հար կա վոր կլի նի ծա նո թա նալ պա րապ մունք նե րի հա
ջորդ շար քի բո վան դա կու թյա նը: Պատ րաստ ե ղեք պա տաս խա նել ե րե խա նե րի ցան կա ցած հար ցի: Յու
րա քան չյուր մո դե լում ար ծարծ ված թե մա ներն ամ փոփ ված են հա մա ռոտ նկա րագ րու թյուն նե րի մեջ, 
ո րոնք կա րե լի է գտ նել յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի մո դու լի սկզ բում: 

Ե թե ու նեք այլ պա րապ մունք ներ պլա նա վո րե լու ռե սուրս ներ և ժա մա նակ, կա րող եք խնդ րել ե րե խա նե
րին գա ղա փար ներ տալ այն թե մա նե րի մա սին, ո րոնց վրա ի րենք կցան կա նային կենտ րո նա նալ: Գոր
ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նում (կամ այլ աղ բյուր նե րում) կա րող են լի նել օգ տա կար օ րի նակ ներ, ո րոնք 
կա րող եք օգ տա գոր ծել, կամ կա րող եք ի նք ներդ ստեղ ծել ձե րը:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել կի սաշր ջա նով, որ պես զի բո լո րը տես նեն ցու ցա տախ տա կը` պա-
րապ մունք նե րի շար քե րի ցան կով:

2.  Բա ցատ րեք, որ դուք դա եք նա խա տե սել ան ցնել ի րենց հետ: Ներ կա յաց րեք այն տար բեր թե մա նե-
րը, ո րոնք կար ծարծ վեն պա րապ մուն քի ժա մա նակ: Ե րե խա նե րին հար ցեր տա լու ժա մա նակ տվեք:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

5.6.ա Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

5.7.ա Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մի ա սին լավ աշ խա տե ցինք̀ խո
սե լով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի, ե րբ այդ 
ի րա վունք նե րը պաշտ պան վում են: 

Ես նաև շատ ու րախ եմ, որ ձեզ ներ կա յաց րե ցի մեր հե տա գա քայ լե րը և պա տաս խա նե ցի ձեր հար ցե րին: 
Ես կա նեմ ամեն ի նչ, որ պես զի պա րապ մուն քը հե տաքր քիր դարձ նեմ և հա մա պա տաս խա նեց նեմ ձեր 
կա րիք նե րին և հե տաքրք րու թյուն նե րին:

 Պա րապ մուն քը գնա հա տե լու հա մար այ սօր կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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Պարապմունք 5.Բ
Երեխաները մեր համայնքում. 
երեխաների կարիքները

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ավելի բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ է երեխա նե-
րին անհրաժեշտ ուժեղ և առողջ լինելու համար, ուսումնասիրել համայնքում երեխաների կյանքը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Շարունակել քննարկել երեխաների կարիքները:
Ուսումնասիրել, թե երեխաներն ինչ աջակցություն կարող են ստանալ համայնքում իրենց կարիքները 
բավարարելու համար:
Քննարկել պարապմունքների հաջորդ շարքը: 

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

5.1.բ Ամփոփում, մտքերի փո խա-
նակում և ներածություն

5 րոպե

5.2.բ Աջակցություն մեր ըն-
կերներին, որպեսզի նրանք 
լինեն առողջ և ուժեղ

Պարապմունք 4բ-ի ցուցատախտակները, 
որոնք նկարագրում են, թե ինչ է անհրաժեշտ 
երեխաներին առողջ և ուժեղ լինելու համար

30 րոպե

5.3.բ Փուչիկները վերևում Փուչիկներ 5 րոպե

5.4.բ Երեխաների կյանքը մեր 
համայնքում

Ստեղծագործական նյութեր, տարածություն 
խմբային աշխատանքի համար 25 րոպե

5.5.բ Հետագա քայլերը
Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի 
թուղթ` պարապմունքի համառոտ 
նկարագրությամբ

15 րոպե

5.6.բ Մեր երգը 5 րոպե

5.7.բ Պարապմունքի գնահա-
տում

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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5.1.բ Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 
 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Ան ցյալ ան գամ մենք սկ սե ցինք խո սել այն մա սին, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին առողջ և 
ու ժեղ լի նե լու հա մար: Այ սօր կշա րու նա կենք խո սել այդ կա րիք նե րի մա սին և ավե լի շատ` մեր հա մայն քի 
մա սին: Մենք կխո սենք, թե ի նչ պի սին է կյան քը ե րե խա նե րի հա մար մեր հա մայն քում, և թե ի նչ աջակ
ցու թյուն կա րող են ստա նալ նրանք հա մայն քից̀  ի րենց կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար: Մենք նաև 
կխո սենք այն մա սին, թե ի նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա ներն ի րենց մա սին հոգ տա նե լիս: 

5.2.բ Ա ջակ ցու թյուն մեր ըն կեր նե րին, որ պես զի նրանք լի նեն 
առողջ և ու ժեղ 

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյունն այն մա սին, թե ի նչ պես կա րող են ե րե խա ներն  
աջակ ցել մի մյանց` առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:

Պա րապ մունք 4բի այն ցու ցա տախ տակ նե րը, ո րոնք նկա րագ րում են, թե ի նչ է  
ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար:

Փակց րեք վեր ջին պա րապ մուն քի ե րեք ցու ցա տախ տակ նե րը, ո րոնք նկա րագ րում են, թե ֆի
զի կա կան, մտա վոր և հո գե կան ի նչ կա րիք ներ ու նեն ե րե խա նե րը առողջ և ու ժեղ լի նե լու համար:

1. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք ե րեք խմ բի: Բա ցատ րեք, որ յու րա քան չյուր խումբ պատ րաս տե լու է մի 
կարճ ներ կա յա ցում, ո րը ցույց կտա, թե ի նչ պես կա րող են մի մյանց օգ նել ե րե խա նե րը առողջ և 
ու ժեղ լի նե լու հա մար: Մի խում բը պետք է կենտ րո նա նա ֆի զի կա կան առող ջու թյան վրա, մյու սը` 
մտա վոր, ի սկ վեր ջի նը` հո գե կան: Ներ կա յա ցու մը պետք է պատ կե րի մի ե րե խայի, ո րը առողջ 
և ու ժեղ չի զգում, այ նու հետև ցույց տա ե ղա նակ ներ, ո րոն ցով նրա ըն կեր նե րը կա րող են օգ նել 
նրան վե րա կանգ նե լու առող ջու թյունն ու ու ժը:

2. Ե րե խա նե րին 15 րո պե տվեք` ներ կա յաց մա նը պատ րաստ վե լու հա մար: Այժմ յու րա քան չյուր խմ-
բին խնդ րեք ներ կա յա ցու մը ցույց տալ մեծ խմ բի առջև: Ներ կա յա ցու մից հե տո դի տող եր կու խմ-
բե րին հարց րեք` արդյոք չու նե՞ն մեկ նա բա նու թյուն ներ կամ հար ցեր: Նրանց մեկ նա բա նու թյուն-
նե րը պետք է վե րա բե րեն ներ կա յաց ման բո վան դա կու թյա նը, ոչ թե խմ բի ան դամնե րի խա ղին: 

3. Երբ բո լոր խմ բե րը ե լույթ ու նե նան և մեկ նա բա նու թյուն ներ ար վեն, ավար տեք գոր ծո ղու թյու նը` 
ասե լով.

Մեր նա խորդ հան դիպ ման ժա մա նակ քն նար կե ցինք, որ առողջ և ու ժեղ լի նե լը միշտ չէ, որ 
հեշտ է: Կան ո րոշ բա ներ, ո րոնք կա րող եք ի նք ներդ անել̀  առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար, սա կայն ո րոշ 
դեպ քե րում էլ մեզ ան հրա ժեշտ է մեր ըն կեր նե րի,ըն տա նի քի և հա մայն քի աջակ ցու թյու նը:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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 5.3.բ Փու չիկ նե րը վեր ևում    

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին

Փու չիկ նե րը վեր ևում

1. Ե թե պա րապ մուն քին մաս նակ ցող ե րե խա նե րը շատ են, բա ժա նեք նրանց 10 հո գուց բաղ կա ցած 
խմ բե րի:

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ յու րա քան չյուր խմ բի տա լու եք մեկ փու չիկ, և նրանց գործն է լի նե լու փու չի-
կը պա հել օ դում: Փու չի կը չպետք է դիպ չի հատակին:

3. Յու րա քան չյուր խմ բի տվեք փու չիկ և ասեք, որ սկ սեն: Մոտ մեկ րո պե ից նրանց մեկ այլ փու չիկ 
տվեք և ասեք, որ այս մե կը նույն պես պետք է պա հեն վեր ևում: Կրկ նեք սա մի քա նի ան գամ, 
մինչև ե րե խա ներն աշ խու ժա նան:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

 5.4.բ Ե րե խա նե րի կյան քը մեր հա մայն քում  

Ու սումնա սի րել, թե որ կա րիք ներն են բա վա րար վում հա մայն քում և ի նչ պար տա կա
նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը, որ պես զի մնան առողջ և ու ժեղ:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան նյու թեր, տա րա ծու թյուն խմ բային աշ խա տան քի հա մար:

Փոր ձեք այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խրա խու սել որ հնա րա վո րինս շատ ստեղ ծա գոր
ծա կա նու թյուն ցու ցա բե րեն: Ե թե ու նեք հին ամ սագ րեր, որ պես զի ե րե խա նե րը կտ րա տեն, 
տվեք նրանց՝ նկար նե րով կո լաժ պատ րաս տե լու հա մար: Ձեռ քի տակ ու նե ցեք գու նա վոր մա
տիտ ներ, ներ կեր կամ այլ ստեղ ծա գոր ծա կան նյու թեր: 

Ե թե ձեռ քի տակ ե ղած նյու թե րը քիչ են, առա ջար կեք ե րե խա նե րին ի րենց դի տար կումնե րը ներ
կա յաց նել դե րային խա ղի կամ մարմնի կեց վածք նե րի մի ջո ցով (ներ կա յաց նել նա տյուր մորտ
ներ` օգ տա գոր ծե լով սե փա կան մար մի նը):

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին 4 կամ 5 հո գուց բաղ կա ցած խմ բեր կազ մել և բա ցատ րեք նրանց, որ այս 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խո սե լու եք այն մա սին, թե ի նչ պի սին է ե րե խա նե րի կյան քը հա մայն-
քում:

2. Խնդ րեք նրանց 5-10 րո պե ան ցկաց նել̀  խո սե լով այն մա սին, թե ի նչ պի սին է կյան քը ե րե խա նե րի 
հա մար: Խնդ րեք նրանց կենտ րո նա նալ ե րե խա նե րի կյան քի լավ և վատ կող մե րի վրա:

3. Այս մա սին խո սե լուց 5-10 րո պե հե տո խնդ րեք նրանց մտա ծել այն մա սին, թե նախ կի-
նում ի նչ են արել` կապ ված ե րե խա նե րի առողջ և ու ժեղ լի նե լու կա րիք նե րի հետ: Խնդ րեք 
նրանց ո րո շել, թե որ կա րիք ներն են բա վա րար վում ի րենց հա մայն քում: Խնդ րեք նրանց 
նաև քն նար կել, թե ի նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը, ե րբ ի րենց կա րիք նե րը 
բա վա րար վում են: 

Օ րի նակ, ե թե հա մայն քում ու սու մը հա սա նե լի է, և ե րե խան դպ րոց գնա լու հնա րա վո րու թյուն 
ու նի, ապա կր թու թյուն ստա նա լու նրա կա րի քը բա վա րար վում է: Այդ դեպ քում ե րե խայի պար-
տա կա նու թյունն է լավ սո վո րել և պահ պա նել դպ րո ցի կա նոն նե րը: 

4. Խնդ րեք նրանց նույն խմ բե րով շնոր հան դես ներ կա յաց նել այն մա սին, թե որ կա րիք ներն են 
բա վա րար վում հա մայն քում և ո րոնք են ե րե խա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը` կապ ված այդ 

պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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կարիք նե րի հետ: Սա կա րող է լի նել ցան կի, խմ բային նկա րի, ան հա տա կան նկար նե րի հա վա-
քա ծո ւի, կարճ դե րային խա ղի, մարմնի կեց վածք նե րի և այլ ձևե րով:

5. Ն րանց 10 րո պե տվեք պատ րաստ վե լու հա մար, այ նու հետև նրանք դա կներ կա յաց նեն մեծ խմ բին:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

5.5.բ Հե տա գա քայ լե րը   

Քն նար կել այս շար քի հա ջորդ պա րապ մունք նե րի հա մար նա խա տես ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը և ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ի րենց ներդ րումն ու նե նա լու: 

Նա խա պես պատ րաստ ված ցու ցա տախ տա կի թուղթ պա րապ մուն քի հա մա ռոտ նկա
րագ րու թյամբ:

Այս գոր ծո ղու թյա նը պատ րաստ վե լիս ձեզ հար կա վոր կլի նի ծա նո թա նալ պա րապ մունք նե
րի հա ջորդ շար քի բո վան դա կու թյա նը: Պատ րաստ ե ղեք պա տաս խա նե լու ե րե խա նե րի ցան կա
ցած հար ցի: Յու րա քան չյուր մո դու լում ար ծարծ ված թե մա ներն ամ փոփ ված են հա մա ռոտ նկա
րագ րու թյուն նե րում, ո րոնք կա րե լի է գտ նել յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի սկզ բում: 

Ե թե ու նեք այլ պա րապ մունք ներ պլա նա վո րե լու ռե սուրս ներ և ժա մա նակ, կա րող եք խնդ րել 
ե րե խա նե րին գա ղա փար ներ տալ այն թե մա նե րի մա սին, ո րոնց վրա ի րենք կցան կա նային 
կենտ րո նա նալ: Գոր ծո ղու թյուն նե րի շտե մա րա նում (կամ այլ աղ բյուր նե րում) կա րող են լի նել 
օգ տա կար օ րի նակ ներ, ո րոն ցից կա րող եք օ գտ վել, կամ ի նք ներդ ստեղ ծել ձե րը:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել կի սաշր ջա նով, որ պես զի բո լո րը տես նեն ցու ցա տախ տա կը` պա-
րապ մունք նե րի շար քե րի ցան կով:

2.  Բա ցատ րեք, որ դուք դա եք նա խա տե սել ան ցկաց նել ի րենց հետ: Ներ կա յաց րեք այն տար բեր 
թե մա նե րը, ո րոնք կար ծարծ վեն պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: Ե րե խա նե րին հար ցեր տա լու 
ժա մա նակ տվեք:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

5.6.ա Մեր եր գը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

5.7.բ Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մի ա սին լավ աշ խա տե ցինք̀ խո
սե լով ե րե խա նե րի կա րիք նե րի մա սին, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի, ե րբ այդ կա
րիք նե րը բա վա րար վում են: 

Ես նաև շատ ու րախ եմ, որ ձեզ ներ կա յաց րի մեր հե տա գա քայ լե րը և պա տաս խա նե ցի ձեր հար ցե րին: 
Ես կա նեմ ամեն ի նչ, որ պես զի պա րապ մունք նե րը հե տաքր քիր դարձ նեմ և հա մա պա տաս խա նեց նեմ 
ձեր կա րիք նե րին և հե տաքրք րու թյուն նե րին:

 Պա րապ մուն քը գնա հա տե լու հա մար կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ 1-5
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Նե րա ծու թյուն 

Ա-Գ պա րապ մունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել դա սըն թա ցի ցան կա ցած միջ նա հատ վա ծում և լրիվ 
կա մընտ րա կան են: Պա րապ մունք ներ Զ1-ը և Զ2-ը դա սըն թա ցի բո լոր չորս մո դուլ նե րի հա մար այ-
լընտ րան քային ավարտ են ապա հո վում: Խնդ րում ե նք հաշ վի առ նել, որ պա րապ մունք Զ1-ը շեշ տը 
դնում է առան ձին ե րե խա նե րի և նրանց ապա գայի վրա, ի սկ պա րապ մունք Զ2-ը` այն բա նի վրա, թե 
ի նչ պես ե րե խա նե րը կա րող են օգ նել ի րենց հա մայնքն ավե լի լավ վայր դարձ նե լուն: 

Այս պա րապ մունք նե րի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ ման րա մաս նե րը տր ված են դա սըն-
թա ցի նե րա ծու թյու նում` էջ 32:

Պա րապ մունք ներ Ա-Գ Պա րապ մունք ներ Զ1 և Զ2

Ա. Սո վո րել լսել Զ1 Իմ ապա գան

Բ. Ի նչ-որ բան իմ մա սին Զ2 Մեր ապա գան

Գ. Աշ խա տե լով մի ա սին

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի բա ցու մը և փա կու մը

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քը բա ցե լիս և փա կե լիս օգ տա գոր ծեք նույն կար գը: Սա կօգ նի ե րե խա-
նե րին հար մա րա վետ զգալ և վս տա հու թյուն կա ռա ջաց նի ձեր և խմ բի միջև: Օգ տա գոր ծեք այս տեղ 
նշ ված սխե ման ամեն ան գամ, ե րբ կա տա րում եք հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

•	 ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն,
•	 մեր եր գը,
•	  պա րապ մուն քի գնա հա տու մը:

 Մաս 1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 
 

Վեր ջին պա րապ մունքն ամ փո փե լու հա մար կար ծիք ներ փո խա նա կեք գնա հատ ման 
վե րա բե րյալ և ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

1. Որ ևէ կա մա վո րի խնդ րեք ամ փո փել, թե ի նչ եք արել մի ա սին վեր ջին պա րապ մուն քի ժա մա նակ: 
Ե թե նա չի հի շում բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, խնդ րեք մյուս նե րին օգ նել, մինչև որ նշ վեն բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը:

2. Ե րե խա նե րի հետ խո սեք վեր ջին ան գամ ի րենց կա տա րած գնա հատ ման մա սին: Օգ տա գոր ծեք 
այս հնա րա վո րու թյու նը` քն նար կե լու ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րը ե րե խա նե րին դուր չի ե կել: 
Նշեք դրանք ձեր մշտադի տարկ ման նշումնե րում:

 Գո վեք ե րե խա նե րին և հի շեց րեք նրանց, թե որ քան կար ևոր է, որ ազ նիվ գնա հա տա կան տան` 
ը նդ գծե լով, որ դա ձեզ օգ նում է պլա նա վո րել պա րապ մունք ներն այն պես, որ բա վա րա րեն ի րենց 
կա րիք նե րը:

3. Ներ կա յաց րեք պա րապ մուն քի նպա տա կը (տե՛ս յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի հա մա ռոտ նկա-
րագ րու թյու նը):

4. Պա տաս խա նեք հար ցե րին, այ նու հետև սկ սեք պա րապ մուն քը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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  Մաս 2. Մեր եր գը       

Եր գեք մի ե րգ, ո րը ծա նոթ է բո լոր ե րե խա նե րին և ո րը նրանց հա ղոր դում է պատ կա
նե լու թյան և մշա կու թային հպար տու թյան զգա ցում:

Հրահանգներ
1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել և եր գել այն եր գե րը, որ ի րենք ը նտ րել է ին նա խորդ պա րապ-

մուն քի ավար տին:
2. Նրանք կա րող են կա՛մ եր գել եր գը, ի նչ պես ան ցյալ ան գամ, կա՛մ օգ տա գոր ծել պա րապ մունք 

1-ի ժա մա նակ տր ված ո րոշ գա ղա փար ներ, թե ի նչ պես փո խել եր գե լու ձևը:

  Մաս 3. Պա րապ մուն քի գնա հա տում    

Գ նա հա տել պա րապ մուն քը:

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա ներ ու «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» ցու ցա տախ
տակ: 

Հա վա քեք գնա հա տումնե րը և պա հեք դրանք մշ տա դի տարկ ման նպա տակ նե րով, 
ի նչ պես նաև որ պես զի գնա հա տեք` արդյոք ար դեն ի սկ պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րում 
փո փո խու թյուն նե րի և վե րա նա յումնե րի կա րիք կա՞: Ան պայ ման ան դրա դար ձեք գնա հատ ման 
ար դյունք նե րին հա ջորդ պա րապ մուն քի սկզ բին:

1. Բա ցատ րեք, թե ի նչ եք արել այ սօր վա պա րապ մուն քի ժա մա նակ (տե ՛ս յու րա քան չյուր պա րապ-
մուն քի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը):

2. Ե րե խա նե րին կր կին ցույց տվեք ժպ տա ցող դեմ քե րով ցու ցա տախ տա կը և յու րա քան չյու րին 
տվեք մի փոք րիկ թուղ թի և խնդ րեք նրանց նկա րել այն պի սի ժպ տա ցող դեմք, ո րը կար տա հայ-
տի, թե ի նչ են ի րենք զգում` կապ ված այ սօր վա պա րապ մուն քի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ: Ա սեք 
նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է ի րենց անու նը գրեն թղ թի վրա: Սա կն պաս տի նրանց ազ նիվ գնա հատ-
մա նը:

3. Ե րբ նրանք ավար տեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու հա մար և յու-
րա քան չյուր ե րե խային հրա ժեշտ տա լուն ժա մա նակ տրա մադ րեք: Դա նրանց կօգ նի զգա լու, որ 
ի րենց ճա նա չում և գնա հա տում են:

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Պարապմունք 1
Սովորել լսել

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խթանել ճիշտ լսելու ունակությունը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Խթանել ճիշտ լսելու ունակությունը
Խթանել համագործակցությունը և կենտրոնացումը

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

Ա.1   Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

Ա.2  Լսեք ուշադիր

Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն 
երկու շրջանով դեմ դիմաց, որից հետո 
աշխատեն փոքր խմբերով: Թուղթ և գրիչներ, 
ցուցատախտակ և մարկեր

60 րոպե

Ա.3  Հայելիների խաղը Տարածք 15 րոպե

Ա.4  Մեր երգը 5 րոպե

Ա.5  Պարապմունքի գնահա-
տում

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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 Ա.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 
 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 77ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր կսո վո րենք լսե լու մա սին: Լսե լը շատ կար ևոր ու նա կու թյուն է, ե րբ լավ եք լսում, դա ցույց 
է տա լիս, որ լավ ըն կեր եք և ձեզ հե տաքրք րում են այլ մար դիկ ու նրանց ասա ծը: 

 Ա.2. Լսեք ու շա դիր      

Խ թա նել ճիշտ լսե լու ու նա կու թյու նը:

Տա րա ծու թյուն, որ պես զի ե րե խա նե րը կանգ նեն եր կու շր ջա նով դեմ դի մաց,  
ո րից հե տո աշ խա տեն փոքր խմ բե րով: Թուղթ և գրիչ ներ,  
ցու ցա տախ տակ և մար կեր:

Այս գոր ծո ղու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու մա սից: Յու րա քան չյուր հատ ված 
ավարտ վում է հար ցե րի խմ բով: Յու րա քան չյուր մասն ավար տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
30 րո պե:

 Գոր ծո ղու թյուն 1. Սո վո րեք լսել
1. Խում բը բա ժա նեք եր կու փոքր խմ բե րի` եր կու շր ջան նե րով կանգ նած (մի շր ջա նը մյուս շր ջա նի 

մեջ): Դր սի շր ջա նը «Ա»-ն է, ի սկ ներ սի շր ջա նը` « Բ»-ն: Խնդ րեք եր կու շր ջան նե րին քայ լել հա-
կա ռակ ո ւղ ղու թյուն նե րով: Հան կար ծա կի ասեք. « Տե ղում քա րա նա լ»: 

2. Այժմ «Ա» շր ջա նի բո լոր ե րե խա նե րը կանգ նած են « Բ» շր ջա նի ի րենց խա ղըն կեր նե րի դի մաց: 
Ե րե խա նե րին բա ցատ րեք, որ սա լսե լու վար ժու թյուն է: Յու րա քան չյուր զույ գի մաս նա կից նե րը 
հեր թով մի մյանց պատ մում են մի բան, ո րը հե տաքրք րում է ի րենց: Մինչ մե կը խո սում է, մյու սը 
պար զա պես լսում է:

3. Երբ եր կուսն էլ ավար տում են մի մյանց ի նչ-որ բան պատ մե լը, հեր թով կրկ նում են, թե ի նչ է ասել 
խա ղըն կե րը: Ո ւս տի շատ կար ևոր է ու շա դիր լսել, թե ի նչ է աս վում:

4. Այժմ զույ գե րից մե կին խնդ րեք գնալ ու մի ա սին նս տել, նրանց հրա հան գեք հետ ևյա լը.
ա. «Ա» շր ջա նի ե րե խային խնդ րեք խո սել իր խա ղըն կե րոջ հետ ի րեն հե տաքրք րող ի նչ-որ թե-
մայի շուրջ: Դա կա րող է լի նել ի րենց ծնն դյան տո նը կամ նրանք կա րող են պատ կե րաց նել, որ 
հե րոս են, կամ էլ ի նչ են ու զում անել դպ րոցն ավար տե լուց հե տո, ո րն է ի րենց սի րե լի հոբ բին 
և այլն: 
բ. Մինչ «Ա» շր ջա նի ե րե խան խո սում է, « Բ» շր ջա նի ե րե խան լսում է` առանց ը նդ հա տե լու, մեկ-
նա բա նու թյուն ներ կամ առար կու թյուն ներ անե լու: 
գ. Մո տա վո րա պես 5 րո պե հե տո խնդ րեք ե րե խա նե րին ավար տել: Այժմ խնդ րեք « Բ»-ին «Ա»-ի 
հա մար կրկ նել, թե ին չի մա սին էր վեր ջինս խո սում: Այ նու հետև «Ա»-ին են խնդ րում կրկ նել « Բ»-ի 
հա մար, թե ի նչ է ասել նրան: Եր կու խա ղըն կեր ներն էլ պետք է լավ կենտ րո նա նան և լսեն:

5. Երբ բո լորն ավար տեն խո սե լը, լսե լը և պատ մե լը, ե րե խա նե րին խնդ րեք նս տել մեկ մեծ  
շր ջա նով:
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Ձեզ ավե լի շատ դուր ե կավ, ե րբ խո սո՞ւմ է իք, թե՞ ե րբ լսում է իք: 

Արդյոք դժ վար էր լսել̀  առանց մեկ նա բա նու թյուն նե րի: Ե թե այո, ին չո՞ւ: 

Ինչ պե՞ս է իք ի մա նում, որ ձեր ըն կե րը լսում էր ձեզ:

 Գոր ծո ղու թյուն 2. Ի ՞նչ է նշա նա կում ճիշտ լսել:
1.  Մեծ խում բը բա ժա նեք 3 կամ 4 փոքր խմ բե րի: Յու րա քան չյուր խմ բին տվեք թուղթ և գրիչ ներ: 

Յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք խո սել այն ամե նի մա սին, թե ի նչ կա րող է ին ի րենք անել, ե թե 
ու շա դիր լսե լիս չլի նե ին: Օ րի նակ` «Ես չընդ հա տե ցի », «Ես չխո սե ցի », «Ես չքն նա դա տե ցի », «Ես 
չծաղ րե ցի » և այլն:

2. Խմ բե րին խնդ րեք գրել ի րենց մտ քե րը:
3.  Մո տա վո րա պես 10 րո պե ան ց յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք հեր թով ասել, թե ի նչ են գրել:
4.  Բո լոր առա ջար կու թյուն նե րը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա, որ պես զի սահ մա նեք, թե ի նչ է նշա-

նա կում ճիշտ լսել̀  հետ ևե լով ստորև բեր ված օ րի նա կին.

Ես լավ եմ լսում, ե րբ ես...

•	  չեմ ը նդ հա տում,
•	 ու շա դիր եմ լսում,
•	  կենտ րո նա նում եմ խոս քի վրա,
•	  նա յում եմ խո սո ղի աչ քե րին,
•	  լուռ եմ մնում,
•	 և այլն:

Ի նչ պե՞ս եք սո վո րա բար լսում այլ մարդ կանց: Ի ՞նչ կար ծիք կազ մե ցիք ձեր լսե լու ու նա կու թյուն նե րի մա սին 
այս գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում: Կամ ձեզ դուր ե կա՞վ կիս վել այն մարդ կանց հետ, ով քեր իս կա պես լսում է ին: 

Ըստ ձեզ̀  ե ՞րբ է կար ևոր ճիշտ ո ւնկն դիր լի նե լը:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րի ձեռ նար կ», Դանի ա կան 

Կար միր Խա չի ըն կե րու թյուն (2008)

 Ա.3. Հայե լի նե րի խա ղը      

Խ թա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և կենտ րո նա ցու մը:

Տա րա ծու թյուն:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել եր կու շար քով:

2.  Բա ցատ րեք, որ մի շար քի մաս նա կից նե րը կլի նեն հայե լի ներ, մյու սի նը` դե րա սան ներ:

3.  Դա սըն թա ցա վա րը և նրա գոր ծըն կե րը ցու ցադ րում են խա ղը: Դա սըն թա ցա վա րը որ ևէ դրա կան 
ո րակ է ասում, օ րի նակ` ո ւժ, քա ջու թյուն, հա մար ձա կու թյուն, ու րա խու թյուն, հան դար տու թյուն, 
ի սկ դե րա սան նե րը ցույց են տա լիս այն:

4.  Հայե լի նե րը փոր ձում են ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ կրկ նօ րի նա կել դե րա սա նին:

5. Յու րա քան չյուր շարք հեր թով լի նում է դե րա սան կամ հայե լի յու րա քան չյուր զգաց մուն քի հա մար: 
Դա սըն թա ցա վա րը պահ պա նում է կար գու կա նո նը: Նա է ասում որ ևէ զգաց մունք, ի նչ պես նաև 
ասում է, թե ե րբ պետք է դե րա սա նը և հայե լին դե րե րով փոխ վեն:

« Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», « Սեյվ դը չիլդ րե ն» (2006)
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  Ա.4. Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 2ին: 

 Ա.5. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Մենք վար ժե ցինք մեր լսե լու ու նա կու
թյու նը և խո սե ցինք այն մա սին, թե ի նչ է նշա նա կում լավ լսել ի մա նալ:

 Մյուս պա րապ մունք նե րի նման ես այ սօր կգ նա հա տեմ ձեր կար ծի քը: Այ սօր նույն պես կօգ տա գոր ծենք 
«ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

82



 

 

 

 

 

 

Cheryl Ravelo/freelance – IFRC

Պարապմունք Բ
Ինչ-որ բան իմ մասին

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խրախուսել ինքնարտահայտումը, ուժեղ կողմերը ճանաչելը, 
ինքնագնահատականի բարձրացումը և վստահության ամրապնդումը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Բարձրացնել ինքնագնահատականը` ուրիշների հետ անձնական տեղեկություններ փոխանակելու 
միջոցով:
Ուժեղացնել խմբի միասնականությունը և փոխադարձ հարգանքը` լսելով ուշադիր, հետևելով և 
կենտրոնանալով մյուսների ասածի վրա:
Նպաստել ինքնարտահայտմանը և ստեղծագործականությանը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

Բ.1   Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

Բ.2   Ոչ ոք չգիտի, թե ես ինչ 
կարող եմ անել

Տարածք երկու շրջանի համար 25 րոպե

Բ.3   Իմ դրոշակը

Թուղթ կամ կտոր, որի վրա կարելի է գծել 
կամ նկարել: Նկարելու նյութեր հնարավո-
րինս շատ ստեղծագործականության 
համար, օրինակ` գունավոր մարկերներ, յու-
ղամատիտներ, մատիտներ, փայլ, սոսինձ, 
ներկ, կտոր, մկրատ, հին ամսագրեր և այլն

40 րոպե

Բ.4   Միասին աշխատելը
Յուրաքանչյուր երեխայի համար մատիտի 
երկարությամբ փայտ կամ կափարիչով գրիչ

10 րոպե

Բ.5 Մեր երգը 5 րոպե

Բ.6 Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե
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 Բ.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 77ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր մենք գոր ծո ղու թյուն կկա տա րենք, ո րը մեր մա սին է, այն մա սին, թե ով ե նք մենք, ի նչ ե նք 
սի րում և ի նչ չենք սի րում: Մենք նաև ո րոշ խմ բային գոր ծո ղու թյուն ներ կկա տա րենք, ո ւս տի ան հրա ժեշտ 
կլի նի մի ա սին աշ խա տել:

 Բ.2. Ոչ ոք չգի տի, թե ես ի նչ կա րող եմ անել   

Բարձ րաց նել ի նք նագ նա հա տա կա նը և փո խա դարձ վս տա հու թյու նը̀ ու րիշ նե րի հետ ան
ձնա կան տե ղե կու թյուն ներ փո խա նա կե լու մի ջո ցով: Ամ րապն դել խմ բի մի աս նա կա նու թյու
նը և փո խա դարձ հար գան քը̀ ու շա դիր լսե լով և կենտ րո նա նա լով մյուս նե րի ասա ծի վրա:

Տա րա ծու թյուն եր կու շր ջա նի հա մար:

1. Ե րե խա նե րին խնդ րեք եր կու շր ջան կազ մել̀  դր սի շր ջան և ներ սի շր ջան, յու րա քան չյու րում` հա-
վա սար թվով ե րե խա ներ (ե թե կենտ թիվ է, ապա դա սըն թա ցա վա րը կա րող է մի ա նալ շր ջա նին): 
Խնդ րեք նրանց կանգ նել դեմ առ դեմ:

2. Ե րե խա նե րին խնդ րեք հեր թով մի մյանց պատ մել ի նչ-որ բան, որ ը ստ ի րենց` դի մա ցի նը չգի տի 
իր մա սին: Դա պետք է լի նի որ ևէ դրա կան ո րակ, հմ տու թյուն կամ հատ կա նիշ: 

Օ րի նակ բե րեք. «Ոչ ոք չգի տի, որ ես կա րող եմ կա րել իմ հա գուս տը»:

3. Երբ առա ջին զույգն ավար տի, ծա փա հա րեք կամ բա ցա կան չեք, ին չը ցույց կտա, որ առաջ ան-
ցնե լու ժա մա նակն է: Ներ սի շր ջանն ան շարժ կանգ նում է, մինչ դեռ ար տա քին շր ջա նը մեկ մար-
դով դե պի աջ է շարժ վում: Շա րու նա կեք սա անել այն քան, մինչև ներ սի շր ջա նի բո լոր մաս նա-
կից նե րը խո սեն դր սի շր ջա նի բո լոր մաս նա կից նե րի հետ: 

4. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք նս տել մեկ մեծ շր ջա նով:

5. Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք ասել մի բան, որ ի րենք ի մա ցան ի նչ-որ մե կի մա սին: Կրկ նու թյուն-
ներն ար գել վում են. յու րա քան չյուր ե րե խայի մա սին պետք է խոս վի: 

6. Երբ բո լո րի մա սին խո սեն, տվեք ստորև նշ ված հար ցե րը.

Ի ՞նչ զգա ցիք այն պի սի ո րա կի կամ հմ տու թյան մա սին խո սե լիս, ո րն ան ձնա կան էր:

 Կայի՞ն այն պի սի նոր ո րակ ներ կամ հմ տու թյուն ներ, ո րոնց մա սին լսե ցիք և կցան կա նայիք այն ձեռք 
բե րել:

 Տե ղայ նաց ված է ը ստ Ղրղզս տա նում « Սեյվ դը չիլդ րե ն» կազ մա կեր պու թյան «Ար ժա նա պատ վու թյան բարձ-

րա ցու մը» գոր ծո ղու թյուն նե րի 
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Բ.3. Իմ դրո շա կը     

Ն պաս տել ի նք նար տա հայտ մա նը և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյա նը, խթա նել ի նք նարժ ևո
րու մը և փո խա դարձ վս տա հու թյու նը:

Թուղթ կամ կտոր, ո րի վրա կա րե լի է գծել կամ նկա րել: Նկա րե լու նյու թեր` ստեղ
ծա գո րա կան եր ևա կա յու թյան ար տա հայտ մա նը հնա րա վո րինս նպաս տե լու հա մար, 
օ րի նակ` գու նա վոր մար կեր ներ, յու ղա մա տիտ ներ, մա տիտ ներ, փայլ, սո սինձ, ներկ, 
կտոր, մկ րատ, հին ամ սագ րեր և այլն:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել 8 հո գուց բաղ կա ցած խմ բե րով և յու րա քան չյուր խմ բին տվեք 
նկար չա կան պա րա գա ներ: Ե րե խա նե րին ասեք, որ բո լո րը պետք է ան ձնա կան դրո շակ պատ-
րաս տեն: Դա կա րող է կապ ված լի նել նրանց ավան դույթ նե րի կամ ըն տա նի քի, նրանց սի րած 
կամ չսի րած բա նե րի կամ ի նչ-որ բա նի հետ, ո րը կա րող են անել և ո րով հպար տա նում են:

2. Ն րանց մո տա վո րա պես 15 րո պե տվեք ի րենց դրո շակ նե րը պատ րաս տե լու հա մար: Նրանք կա-
րող են դրո շա կի թղ թով անել այն, ի նչ կա մե նան. կտ րել այն դրո շա կի ձևով, ներ կել, գու նա վո րել 
յու ղա մա տիտ նե րով, սոսն ձել նկար ներ ամ սագ րե րից և այլն` օգ տա գոր ծե լով նկար չա կան պա րա-
գա նե րը: Ե րե խա նե րին խնդ րեք դրո շա կի հետ ևի մա սում գրել ի րենց անու նը:

3. Երբ բո լորն ավար տեն, խնդ րեք նրանց նս տել շր ջա նով և խո սել ի րենց պատ րաս տած դրո շակ-
նե րի մա սին:

4. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին օգ նել դրո շակ ներն ամ րաց նել եր կար թե լի վրա: Ե թե կա րող եք, պա-
րապ մուն քի ան ցկաց ման վայ րում կա խեք դրո շակ նե րը և ցու ցադ րեք դրանք ծնող նե րի և խնա-
մա կալ նե րի հետ հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ: 

«Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն ե րե խա նե րի հա մար: Ձեռ նարկ ե րե խա նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ր», Ո ւորլդ 

Վիժն

Բ.4. Մի ա սին աշ խա տե լը   

Խ րա խու սել դի տո ղա կա նու թյու նը, ի րար մա սին ի րա զեկ ված լի նե լը և մի մյանց հան
դեպ հար գան քը, ի նչ պես նաև կենտ րո նա ցու մը:

Յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար մա տի տի եր կա րու թյամբ փայտ կամ կա փա րի չով գրիչ:

Խա ղի նպա տակն է այն պես անել, որ փայ տե րը հատակին չընկ նեն: Եր կու փայ տե րը կա
յուն պա հե լու հա մար ե րե խա նե րը պետք է մի մյանց ու շա դիր հետ ևեն և արագ ար ձա գան քեն: 
Եր կու ե րե խա ներն էլ պետք է սո վո րեն հար մար վել մի մյանց շար ժումնե րին: Դա հեշտ չէ:

 Կախ ված ե րե խա նե րի թվից` խա ղը կա րող են խա ղալ, ե րբ ե րե
խա նե րը կանգ նած են ե ռան կյու նով, եր կու շար քով կամ շր ջան
նե րով: Որ քան ավե լի շատ ե րե խա ներ են մաս նակ ցում, խաղն 
ավե լի դժ վար է դառ նում: 

1. Ե րե խա նե րի յու րա քան չյուր զույ գին տվեք մեկ փայտ, ցան կա-
լի է` նույն չա փե րի:

2. Ե րե խա նե րին խնդ րեք կանգ նել ի րար դի մաց մո տա վո րա պես 
այն պի սի հե ռա վո րու թյան վրա, որ քան փայ տի կի եր կա րու-
թյունն է:
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3. Ե րե խա նե րից մե կի հետ ցույց տվեք, թե ի նչ է հար կա վոր այս գոր ծո ղու թյան հա մար. փայ տի մի 
ծայ րը պետք է սեղմ ված լի նի առա ջին ե րե խայի աջ ձեռ քի ցու ցա մա տի ծայ րին, մյու սը` ե րկ րորդ 
ե րե խայի ձախ ձեռ քի ցու ցա մա տի ծայ րին:

4.  Փայ տը հա վա սա րակշռ ված պա հե լու հա մար եր կու ե րե խա ներն էլ պետք է մի փոքր ճն շում գոր-
ծադ րեն:

5. Այժմ նրանց խնդ րեք ե րկ րորդ փայ տը սեղ մել հա ջորդ մաս նակ ցի ազատ ձեռ քի ցու ցա մա տի 
ծայ րին: Ա պա խնդ րեք, որ փոր ձեն քայլ անել դե պի աջ կամ ձախ` փայ տերն ի րենց դիր քում 
պա հե լով:

6. Ա վար տեք խաղն այն ժա մա նակ, ե րբ բո լո րին հա ջող վի փայ տե րը ո րոշ ժա մա նա կով ի րենց դիր-
քում պա հել:

Ա րդյոք դժ վա՞ր էր փայ տե րը հա վա սա րակշ ռու թյան մեջ պա հե լը: 

Ի՞նչ է իք ստիպ ված սո վո րել, որ պես զի ստաց վեր: 

Ե թե ե րե խա նե րից մի քա նի սը նաև փոր ձում է ին այս գոր ծո ղու թյունն անել ավե լի մեծ խմ բե րով, հարց
րեք նրանց. 

Արդյոք ավե լի դժ վա՞ր էր դա անել, ե րբ ե րե խա նե րի թիվն ավե լա ցավ: Ի ՞նչ սո վո րե ցիք հա ղոր դակ ցու
թյան և համ բե րա տա րու թյան մա սին:

 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ից տու ժած ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման կա ռու ցու մը, Կա թո լի կա կան օգ նու թյան գոր ծո ղու

թյուն ներ, Նա մի բի ա (2003) 

 Բ.5. Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 2ին:

 

 Բ.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք. 

Մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք ավե լի շատ բան ի մա ցանք 
մի մյանց մա սին: Նախ` բո լո րը մեզ ի նչոր բան պատ մե ցին ի րենց մա սին, ո րը մենք նախ կի նում չգի տե
ինք: Այ նու հետև բո լորդ պատ րաս տե ցիք շատ գե ղե ցիկ դրո շակ ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում է ին մի պատ
մու թյուն, ո րով դուք հպար տա նում եք: Եվ, վեր ջա պես, մենք խա ղա ցինք հա մա գոր ծակ ցու թյան խաղ̀ 
փոր ձե լով ի րենց դիր քում պա հել փայ տե րը: Շատ լավ օր էր այ սօր, և ես բո լո րիդ մա սին շատ դրա կան 
բա ներ ի մա ցա:

 Մյուս պա րապ մունք նե րի նման ես այ սօր էլ կհա վա քեմ ձեր կար ծիք նե րը: Այ սօր մենք կր կին կօգ տա գոր
ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք Գ
Միմյանց աջակցելը

 
Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խրախուսել փոխադարձ հարգանքը, վստահությունը և խմբային 
համագործակցությունը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Խրախուսել համագործակցությունը, խմբային ոգին, խմբի միասնությունը և ինքնագնահա տականի 
բարձրացումը խոչընդոտներ հաղթահարելու միջոցով:
Խրախուսել երեխաներին գիտակցելու, որ չնայած իրենք եզակի են ու տարբեր, բայց նաև շատ 
ընդհանրություններ ունեն և կարող են դժվարին պահերին աջակցել միմյանց:
Հաստատել վստահություն, խմբի միասնություն և խրախուսել երեխաներին պատասխա-
նատվություն կրել միմյանց համար:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

Գ.1   Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

Գ.2  Թափառող օղեր

Մարմնամարզական օղակներ կամ գործվածքի 
մի կտոր, պարան կամ ժապավեններ` 1.5 մ եր -
կա րու թյամբ ու շրջանաձև կապված: Տարա ծու-
թյուն` ֆիզիկական շարժումների համար

30 րոպե

Գ.3  Ինչ ընդհանրություններ 
ունենք

Տարածք` մեծ շրջանի համար 30 րոպե

Գ.4  Օրորոց ձեռքերից Տարածք 15 րոպե

Բ.5  Մեր երգը 5 րոպե

Բ.6  Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե
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 Գ.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 77ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր մենք մի քա նի գոր ծո ղու թյուն ներ կկա տա րենք, ո րոնք կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն այն 
դեպ քում, ե թե օգ նեք և աջակ ցեք մի մյանց: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի, որ հար
գանք ցու ցա բե րեք մի մյանց նկատ մամբ և վս տա հեք ի րար: 

 Գ.2. Թա փա ռող օ ղեր       
 

Խ րա խու սել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, խմ բային ո գին, խմ բի մի աս նու թյու նը և ի նք նագ
նա հա տա կա նի բարձ րա ցու մը խո չըն դոտ ներ հաղ թա հա րե լու մի ջո ցով:

Մարմնա մար զա կան օ ղակ ներ կամ գործ ված քի մի կտոր, պա րան կամ ժա պա վեն ներ̀ 1.5 մ 
եր կա րու թյամբ, շր ջա նաձև կապ ված: Տա րա ծու թյուն` ֆի զի կա կան շար ժումնե րի հա մար:

Սկզ բում հարկ կլի նի վարժ վել: Ե րե խա նե րը կգի տակ ցեն, որ պետք է օգ նեն մի մյանց` 
թույլ տա լով, որ ի րենց ձեռ քե րը քա շեն տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով, մինչ ի րենք հեր թով փոր
ձում են ան ցնել օ ղա կի մի ջով:

 Թույլ տվեք, որ ե րե խա ներն ի րենք մտա ծեն` ի նչ պես դա անել: Օգ նեք մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ թվում է, որ նրանք ո րոշ ժա մա նակ ան ց չեն հաս կա նում, թե ի նչ անեն:

 Խաղն ավե լի հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար կա րող եք շր ջա նի հա կա ռակ կող մում ե րկ րորդ 
օ ղակն ավե լաց նել: Շր ջա նում բո լո րը կապ ված են մի մյանց. կա՛մ օգ նում են, կա՛մ մագլ ցում, 
այն պես, որ բո լո րը ներգ րավ ված լի նեն այս գոր ծո ղու թյան մեջ: Օ ղակ ներն առաջ կշարժ
վեն շր ջա նով մի այն այն դեպ քում, ե թե ե րե խա նե րը հետ ևեն և ըն կա լեն, թե ի նչ է հար կա վոր 
ի րենց հար ևան նե րին, և աշ խա տեն մի ա սին որ պես թիմ: Իս կա պես առա ջա տար թի մե րին կա
րող եք տալ միև նույն ժա մա նակ շր ջա նով շարժ վող ե րեք օ ղակ: 

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով: Բա ցատ րեք, որ այս խա ղում ամե նա կար ևոր կա նոնն 
այն է, որ մի մյանց ձեռ քե րը բաց չթող նեն:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին մի-
մյանց ձեռք բռ նել: Շր ջա նի որ-
ևէ մա սում դրեք մարմնա մար-
զա կան օ ղակ (կամ պա րան, 
կամ կտոր` կախ ված նրա նից, 
թե ի նչ եք օգ տա գոր ծում). կա-
խեք այն ի րար բռ նած ձեռ քե-
րից: 

Ե րե խա նե րը պետք է այժմ այն-
պես անեն, որ օ ղա կը շարժ վի 
շր ջա նով` առանց շր ջա նի ամ-
բող ջա կա նու թյու նը խախ տե-
լու: Մի՛ բա ցատ րեք` ի նչ պես 
դա անել: Թող ե րե խա ներն 
ի րենք մտա ծեն` ի նչ պես: 
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3. Ա ռա ջին ե րե խայի կող քին կանգ նա ծը պետք է կրկ նի այդ գոր ծըն թա ցը (ա նհ րա ժեշտ է օ ղա կի 
մի ջով ան ցկաց նել սկզ բում ոտ քե րը, այ նու հետև կող քի մաս նա կից նե րի օգ նու թյամբ, օ ղակն այն-
պես տա րու բե րել, որ նրանք կա րո ղա նան ան ցկաց նել գլու խը):

Ի ՞նչ զգա ցիք սկզ բում, ե րբ փա կու ղու առջև կանգ նե ցիք և չգի տե իք̀  ի նչ պես ան ցնել օ ղա կի մի ջով: 

Ի՞նչն օգ նեց ձեզ ան ցնել օ ղա կի մի ջով:

 Կա րո՞ղ եք մտա ծել ի րա կան կյան քում հան դի պող այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ե րբ ստիպ ված եք հար մար
վել այլ մարդ կանց պա հանջ նե րին, որ պես զի բո լո րը հաս նեն ի նչոր նպա տա կի: 

Ի՞նչ եք զգում, ե րբ ստիպ ված եք միև նույն ժա մա նակ ար ձա գան քել տար բեր մարդ կանց պա հանջ նե րին: 

Ե թե օգ տա գործ վում են լրա ցու ցիչ օ ղակ ներ. ի ՞նչ կա սեք այն մա սին, ե րբ ե րեք օ ղակ ներ է ին շարժ վում 
շր ջա նով:

« ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ից տու ժած ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման կա ռու ցու մը», Կա թո լի կա կան օգ նու թյան գոր ծո ղու

թյուն ներ, Նա մի բի ա (2003) 

Գ.3. Ի նչ ը նդ հան րու թյուն ներ ու նենք   

Խ րա խու սել ե րե խա նե րին գի տակ ցել, որ բազ մա թիվ ը նդ հան րու թյուն ներ ու նեն և 
դժ վա րին պա հե րին կա րող են աջակ ցել մի մյանց` չնա յած ի րենք ե զա կի են և ի րա րից 
տար բեր:

Տա րա ծու թյուն մեծ շր ջա նի հա մար:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջա նով կանգ նել դեմ դի մաց:

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ տար բեր բա ներ կա սեք, և ե թե դրանք վե րա բե րում են ե րե խա նե րից որ ևէ 
մե կին, նրանք պետք է մեկ քայլ անեն դե պի շր ջա նը:

3. Սկ սեք` ասե լով պարզ բա ներ, որ տես նում եք խմ բում, օ րի նակ` «Ես սպի տակ շա պիկ եմ հա գե լ»: 
Եվ այդ ժա մա նակ սպի տակ շա պիկ նե րով բո լոր ե րե խա նե րը քայլ են անում դե պի շր ջան:

4. Երբ բո լո րը նո րից քայլ անեն դե պի հետ, ասեք հա ջորդ բա նը: Ա ռա ջին 5-10 ան գամնե րի 
հա մար ասեք այն պի սի բա ներ, ո րոնք պարզ են, զվար ճա լի և ը նդ հա նուր են ե րե խա նե րի 
հա մար.

•	 ես միշտ արթ նա նում եմ առա վո տյան ժա մը 6-ից շուտ,
•	 ես բան ջա րե ղեն չեմ սի րում,
•	 ես սի րում եմ ե րաժշ տու թյուն լսել: 

Այն պի սի բա ներ ասեք, ո րոնք գի տեք` հա մա պա տաս խան և տե ղին են այս խմ բի ե րե խա նե րի 
հա մար:

5. Այժմ սկ սեք խո սել ավե լի ծանր բա նե րի մա սին` կախ ված նրա նից, թե ի նչ գի տեք ե րե խա նե րի 
մա սին.

•	 ես ծնող եմ կորց րել,
•	 ես ծնող նե րիս հետ չեմ ապ րում, ապ րում եմ այլ ըն տա նի քի հետ,
•	 իմ ըն տա նի քում մե կը մա հա ցել է աղե տի հետ ևան քով:
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6. Ա վար տե լուց հե տո ե րե խա նե րին հարց րեք, թե որ գոր ծո ղու թյունն ի րենց ավե լի շատ ստի պեց 
մտա ծել, որ ի րենք կապ ված են մի մյանց:

7.  Հի շեց րեք նրանց, որ չնա յած մենք դա չենք գի տակ ցում, շատ ը նդ հան րու թյուն ներ ու նենք մեր 
հա սա կա կից նե րի հետ, և մեզ հա մար ավե լի հեշտ է դժ վա րին պա հե րին օգ նել և աջակ ցել մի-
մյանց: 

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

 Գ.4. Օ րո րոց ձեռ քե րից    

Խո րաց նել վս տա հու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և փո խա դարձ պա տաս խա նատ
վու թյու նը:

Տա րա ծու թյուն:

1. Խնդ րեք բո լոր ե րե խա նե րին, բա ցի մե կից, բա ժան վել եր կու խմ բի:

2. Այժմ խնդ րեք նրանց եր կու շար քով կանգ նել ո ւս ու սի, դեմ առ դեմ՝ այն քան մոտ, որ ձեռ քե րը 
պար զած կա րո ղա նան հաս նել դի մա ցի խմ բում կանգ նած ե րե խա նե րի ձեռ քե րին:

3. Խմ բե րից որ ևէ մե կում չընդգրկ ված ե րե խային խնդ րեք պառ կել հա տա կին` եր կու շար քե րի միջև:

4. Երբ դա սըն թա ցա վա րը ազ դան շան տա, եր կու հա կա ռակ շար քե րում գտն վող ե րե խա նե րը 
պետք է մի աց նեն ձեռ քե րը հատակին պառ կած ե րե խայի տակ:

5. Երբ բո լո րը պատ րաստ լի նեն, հրա հան գեք զգու շու թյամբ կանգ նել և բարձ րաց նել ի րենց ձեռ-
քե րի վրա պառ կած ե րե խային:

6. Երբ բո լո րը կանգ նած լի նեն, ասեք մաս նա կից նե րին, որ դան դաղ օ րո րեն ե րե խային:

7.  Մո տա վո րա պես 10 րո պե ան ց խնդ րեք նրանց զգու շո րեն ի ջեց նել ե րե խային, որ պես զի նա կա-
րո ղա նա կանգ նել: Գոր ծո ղու թյու նը կրկ նեք, որ պես զի մի քա նի ե րե խա ներ օ րոր վեն հա սա կա-
կից նե րի կող մից:

« ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀից տու ժած ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման կա ռու ցու մը», Կա թո լի կա կան օգ նու թյան գոր

ծո ղու թյուն ներ, Նա մի բի ա (2003) 

 Գ.5. Մեր եր գը     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 2ին:

 Գ.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը   

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 78ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք մի ա սին կա տա րե ցինք ո րոշ զվար
ճա լի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար պա հանջ վում էր խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյուն և փոխ հա մա ձայ
նու թյուն: Մենք նաև կա տա րե ցինք մի գոր ծո ղու թյուն, ո րը մեզ օգ նեց գի տակ ցե լու, թե ի նչ քան շատ ը նդ հան
րու թյուն ներ ու նենք մեր ըն կեր նե րի հետ, ին չը լավ է, քա նի որ դա ավե լի է հեշ տաց նում մի մյանց աջակ ցե լը:

 Մյուս պա րապ մունք նե րի նման ես այ սօր էլ կգ նա հա տեմ ձեր կար ծի քը: Այ սօր նույն պես կօգ տա գոր ծենք 
«ժպ տա ցող դեմ քե րը»:

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Պարապմունք Զ1
Իմ ապագան

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խրախուսել երեխաներին պատկերացնել ապագայի իրենց 
երազանքներն ու հույսերը և նպատակներ սահմանել, որոնք կօգնեն իրականացնելու դրանք:

 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Խրախուսել երեխաներին մտածել այն մասին, թե ինչ են ուզում ապագայում անել կյանքում:
Խրախուսել երեխաներին սահմանել նպատակները, որոնց իրենք պետք է ձգտեն հասնել,  
և մտածել, թե ինչ է իրենց անհրաժեշտ դրա համար:
Խորհրդածել պարապմունքի և այն գործողությունների մասին, որոնց երեխաները մասնակցել են:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

Զ1.1  Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

Զ1.2  Կյանքի նախագիծ Թուղթ, գրիչներ, մատիտներ, յուղամատիտներ 20 րոպե

Զ1.3  Անհեթեթ շարժվող գնացք Տարածություն 5 րոպե

Զ1.4  Ապագան պատկերացնելը
Ցուցատախտակի թուղթ, բազմաթիվ հին 
ամսագրեր, մկրատ, սոսինձ, կպչուն ժապավեն

40 րոպե

Զ1.5  Մեր երգը (կատարում) 5 րոպե

Զ1.6  Պարապմունքի գնահա-
տում և անդրադարձ դաս-
ընթացին

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ, 
ինչպես նաև ժպտացող դեմքերով 
ցուցատախտակ:

15 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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3. Now ask them to write or draw things in the three different sections. Give them about 
10 minutes to do this.

4. When they have all finished, ask each child to share what they have written or drawn 
with the group.

5. When everyone has shared their drawings, ask them to put them up somewhere where 
they can be seen.

Q  

 Զ1.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 77ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր դա սըն թա ցի վեր ջին պա րապ մունքն է: Մենք կու սումնա սի րենք ապա գայի մեր ե րա զանք
նե րը և հույ սե րը: Սա անե լը շատ կար ևոր է, որ պես զի ու նե նաք մի բան, դե պի ո րին կձգ տեք և ո րը 
կներշն չի ձեզ կյան քում: 

 Զ1.2. Կյան քի նա խա գիծ   

Խ րա խու սել ե րե խա նե րին մտա ծել այն մա սին, թե ի նչ են ու զում ապա գա յում 
անել:

Թուղթ, մա տիտ ներ, յու ղա մա տիտ ներ:

Ե թե ե րե խա ներն ավե լի մեծ տա րի քի են, կա րող եք գոր ծո ղու թյունն ավե լի բար դաց
նել: Կա րող եք խնդ րել նրանց նկա րե լու փո խա րեն գրել կամ ամ սագ րե րից կտր ված նկար նե
րով կո լաժ պատ րաս տել:

1. Գոր ծո ղու թյու նը սկ սեք` ասե լով հետ ևյա լը.

Բո լոր չա փա հաս նե րը մինչև մե ծա նա լը̀  ի նչոր ժա մա նակ, մտա ծել են այն մա սին, թե ի նչ 
են ու զում անել: Ո մանք ի րա կա նաց րել են ի րենց ե րա զանք նե րը, մյուս նե րը դեռ աշ խա տում են, որ
պես զի ի րա կա նաց նեն դրանք: Կյան քում շատ կար ևոր է ամեն օր մտա ծել այն մա սին, թե ին չի ես 
ու զում հաս նել: Մենք սկ սում ե նք սա անել, ե րբ նույ նիսկ շատ փոքր ե նք: Մենք սկ սում ե նք ե րա զել 
և ի նք ներս մեզ ասում ե նք, որ ոչ ոք մեզ չի խան գա րի հաս նել մեր ե րա զանք նե րին: 

2. Այժմ բո լոր ե րե խա նե րին տվեք թղ թի մի կտոր և խնդ րեք ե րեք սյու նակ նկա րել, այս պես.

Ի ՞նչ զգա ցիք այս ե րեք կե տե րի մա սին մտա ծե լիս: Ա րդյոք դրան ցից ի նչոր մե կը մյուս նե րից 
դժվա՞ր էր:

« Վե րա դարձ դե պի եր ջան կու թյու ն», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ (2010) 

Այժմ

(Ի նչ պԻ սԻն Եմ Ի նձ  
ՏԵս նում հԻ մԱ) 

Անհ րԱ ժԵՇՏ  
փո փո խու թյուն նԵ րը

(Ի նչ կցԱն կԱ նԱյԻ  
փո խԵլ Իմ մԵջ)

Ա պԱ գԱն

(Ի նչ Եմ ու զում դԱռ նԱլ, 
 Ե րբ մԵ ծԱ նԱմ)

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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 Զ1.3. Ան հե թեթ շարժ վող գնացք    

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Տա րա ծու թյուն:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով: Այժմ խնդ րեք նրանց շրջ վել աջ:

2. Դա սըն թա ցա վա րը կի սում է շր ջանն այն պես, որ լի նի սկիզբ և վերջ: Այժմ շար քի առջ ևում կանգ-
նա ծին խնդ րեք, որ սկ սի քայ լել: Նրա հետ ևի կանգ նա ծը նույ նու թյամբ կրկ նում է առջ ևից գնա ցո-
ղի շար ժումնե րը: Նրա հետ ևի կանգ նածն անում է նույ նը, մինչև շար քի բո լոր ե րե խա նե րը քայ լում 
են նույն ձևով:

3. Գ նաց քը կա րող է գնալ ամե նուր,առջ ևից գնա ցո ղը կա րող է փո խել քայ լե լու ձևը, աղ մուկ հա նել, 
թա փա հա րել ձեռ քե րը և այլն, ի սկ մյուս նե րը պետք է կրկ նօ րի նա կեն նույն շար ժումներն ու ձայ-
նե րը:

4.  Մո տա վո րա պես 30 վայր կյան ան ց առջ ևից գնա ցո ղին փո խա րի նեք մեկ ու րի շով: Շա րու նա կեք 
փո խա րի նել, մինչև գոր ծո ղու թյա նը հատ կաց ված ժա մա նակն ավարտ վի:

«Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն ե րե խա նե րի հա մար: Ե րե խա նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կ», Ո ւորլդ Վիժն 

 Զ1.4. Ա պա գան պատ կե րաց նե լը    

Խ րա խու սել ե րե խա նե րին ո րո շել նպա տակ նե րը, ո րոնց ի րենք պետք է ձգ տեն հաս նել, 
և մտա ծել, թե ի նչ է ի րենց ան հրա ժեշտ դրա հա մար:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ, բազ մա թիվ հին ամ սագ րեր, մկ րատ, սո սինձ, կպ չուն ժա պա վեն:

Ե թե խում բը շատ մեծ է, խնդ րեք նրանց վեր ջին ան գամ աշ խա տել փոքր խմ բե րով և մի ա
սին մեծ կո լաժ պատ րաս տել:

1. Սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը` ասե լով հետ ևյա լը.

Ես ու զում եմ, որ դուք շա րու նա կեք մտա ծել ձեր ապա գայի մա սին, այն մա սին, թե ի նչ եք 
ուզում լի նել, ե րբ չա փա հաս դառ նաք, ի նչ աշ խա տանք եք ու զում, ի նչ պես եք ապ րուստ վաս տա կե լու, 
ին չեր եք անե լու, ո ւր եք գնա լու, ո ւմ հետ եք աշ խա տե լու, ի նչ պի սի վայ րում եք աշ խա տե լու. հնա րա
վո րինս շատ ման րա մաս նե րի մա սին մտա ծեք:

2. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին կո լաժ պատ րաս տել: Նրանց բո լո րին տվեք թուղթ և հին ամ սագ րեր, 
մկ րատ և սո սինձ: Բա ցատ րեք, որ առա ջին կո լա ժը կու նե նա հետ ևյալ վեր նա գի րը` «ԻՆՉ ԵՄ ՈՒ-
ԶՈՒՄ ԴԱՌ ՆԱ Լ»:

3.  Մինչ նրանք աշ խա տում են կո լա ժի վրա, շր ջեք սե նյա կում և հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ են 
պատ րաս տում: Խրա խու սեք նրանց աշ խա տե լու ըն թաց քում խո սել մի մյանց հետ ի րենց աշ խա-
տան քի մա սին:

4. Երբ ավար տեն, խնդ րեք նրանց խմ բի հետ կիս վել, թե ի նչ են ի րենք ու զում դառ նալ: Ե րբ բո լորն 
ավար տեն, մի ա սին ցու ցադ րեք կո լաժ նե րը դրա հա մար ը նտր ված վայ րում: 
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5. Այժմ խնդ րեք նրանց ե րկ րորդ կո լա ժը պատ րաս տել̀  ասե լով հետ ևյա լը.

...Ե րբ մենք ե րա զում ե նք, մեր եր ևա կա յու թյու նը թռիչք է կա տա րում, և մենք զգում ե նք, թե 
որ քան հրա շա լի և հի ա նա լի կլի նի, ե րբ հաս նենք մեր ե րա զանք նե րին: Մեր ե րա զանք նե րին հաս
նե լու հա մար մենք պետք է ո րո շա կի բա ներ անենք և, հնա րա վոր է, օգ նու թյան կա րիք ու նե նանք: 
Օ րի նակ` ե թե ու զում եք բժիշկ դառ նալ կամ դա սա խոս կամ մար զիկ, ի ՞նչ պետք է անեք մե ծա նա լու 
ըն թաց քում, որ պես զի հաս նեք այս ե րա զան քին:

 Թույլ տվեք, որ ե րե խա նե րը պա տաս խա նեն այս հար ցին: Փոր ձեք ի րա տե սա կան պա տաս խան-
ներ ստա նալ, օ րի նակ. «Ես պետք է լավ սո վո րեմ, ես պետք է գու մար խնայեմ, ե րբ սկ սեմ վաս-
տա կել, ես պետք է դպ րոց գնա մ» և այլն: 

Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին ե րկ րորդ կո լա ժը պատ րաս տել: Այս մե կը կոչ վե լու է. «ԻՆՉ ՊԵՍ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵԼ ԻՄ Ե ՐԱ ԶԱՆ ՔԸ»:

6. Երբ ավար տեն ե րկ րորդ կո լա ժը, խնդ րեք նրանց խմ բին ներ կա յաց նել, թե ի նչ են պատ րաս տել: 
Ե րբ բո լորն ավար տեն, մի ա սին ցու ցադ րեք կո լաժ նե րը կր կին այն վայ րում, ո րը նա խա տե սել 
եք դրա հա մար:

7.  Հա ջորդ քն նար կու մը սկ սե լու հա մար ը նտ րեք կո լաժ նե րից մե կը: Ե րե խա նե րին հարց րեք հետ ևյա լը.

Այժմ մենք տե սանք, թե ի նչ եք ու զում անել և ի նչ է ձեզ ան հրա ժեշտ դրան հաս նե լու 
հա մար: 

Ի ՞նչ եք կար ծում, ձեզ ի ՞նչ օգ նու թյուն ան հրա ժեշտ կլի նի ձեր ե րա զան քին հաս նե լու հա մար: 

8. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը` շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով ե րե խա նե րին ի րենց լավ աշ խա տան-
քի հա մար և գո վեք նրանց պատ րաս տած կո լաժ նե րը:

Ձեզ դուր ե կա՞վ այս գոր ծո ղու թյու նը: 

Ո՞ր մա սը ձեզ ամե նից շատ դուր ե կավ:

« Վե րա դարձ դե պի եր ջան կու թյու ն», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն (2010) 

 Զ1.5. Մեր եր գը (կա տա րում)     

Եր գել ե րգ, ո րը ծա նոթ է բո լոր ե րե խա նե րին և նրանց հա ղոր դում է պատ կա նե լու
թյան և մշա կու թային հպար տու թյան զգա ցում:

Ե թե ե րե խա նե րը խան դա վառ ված են, կազ մա կեր պեք, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
խում բը եր գը կա տա րի ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի կամ այլ ե րե խա նե րի հա
մար: Սա ե րե խա նե րին կհա ղոր դի հպար տու թյան զգա ցում և դա սըն թացն ավար տե լու դրա
կան ե ղա նակ է: Ե թե ո րո շում եք դա անել, եր գը կա տա րեք պա րապ մուն քի գնա հա տու մից 
հե տո: 

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել և բա ցատ րեք, որ այժմ եր գե լու են այն եր գը, որ ի րենք ը նտ րել 
է ին պա րապ մունք նե րի հա մար: Քա նի որ սա վեր ջին պա րապ մունքն է, խրա խու սեք նրանց, որ 
եր գեն եր գը հնա րա վո րինս լավ:
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Զ1.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տում և ան դրա դարձ  
դա սըն թա ցին 

Ե րե խա նե րի կող մից պա րապ մուն քի գնա հա տում և ան դրա դարձ ամ բողջ  
դա սըն թա ցին:

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա ներ, ի նչ պես նաև «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» 
ցու ցա տախ տակ:

1. Բա ցատ րեք.

Այժմ մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի և այս շար քի բո լոր պա րապ մունք նե րի ավար
տին: Այ սօր ի նձ հա մար և՛ ու րախ, և՛ տխուր օր է: Ես տխուր եմ, ո րով հետև կկա րո տեմ այս դա սըն
թա ցը և ձեզ: Բայց ու րախ եմ, որ այս ամ բողջ ժա մա նակն ան ցկաց րել եմ ձեզ հետ և այդ քան բան եմ 
սո վո րել բո լո րիդ մա սին: Ես նաև ու րախ եմ` տես նե լով, թե որ քան եք բո լորդ մե ծա ցել այս ըն թաց
քում և որ քան եք սո վո րել վս տա հել ի րար: Այս բո լոր պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ի նձ տպա վո րել 
են ձեր բո լո րի աշ խա տա սի րու թյու նը և հի ա նա լի գա ղա փար նե րը, որ միշտ ու նե ցել եք:

Շ նոր հա կա լու թյուն, որ ժա մա նակ տրա մադ րե ցիք այս պա րապ մուն քին: Ես բո լո րիդ մաղ թում եմ 
լա վա գույ նը: 

Մյուս պա րապ մունք նե րի նման ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի վե րա բե
րյալ: Այ սօր նույն պես կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»: 

Երբ ավար տեք պա րապ մուն քի գնա հա տու մը,  մի քա նի րո պե կտ րա մադ րենք̀ ան դրա դարձ կա տա
րե լու ամ բողջ դա սըն թա ցին:

2. Ե րե խա նե րին կր կին ցույց տվեք «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» ցու ցա տախ տա կը, յու րա քան չյուր ե րե-
խայի տվեք մի փոք րիկ թղ թի կտոր և խնդ րեք նկա րել ժպ տա ցող դեմք` իր հա մա պա տաս խան 
թվով, ո րը ցույց է տա լիս, թե ի նչ տպա վո րու թյուն ներ ու նեն` կապ ված այ սօր վա պա րապ մուն քի 
գոր ծո ղու թյու նե րի հետ: Ա սեք նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է ի րենց անու նը գրեն թղ թի վրա: Սա կն պաս-
տի, որ նրանք ազ նիվ լի նել գնա հա տե լիս:

3. Երբ ավար տեն գնա հա տե լը, խնդ րեք նրանց կանգ նել շր ջա նով և հեր թով ասել, թե ի նչ տվեց 
ի րենց մաս նակ ցու թյու նը դա սըն թա ցին: Խրա խու սեք նրանց ար տա հայ տել թե՛ դրա կան, թե՛ բա-
ցա սա կան զգաց մունք նե րը` կապ ված պա րապ մունք նե րին ի րենց մաս նակ ցու թյան հետ:

4. Երբ բո լո րը խո սե լու հնա րա վո րու թյունն օգ տա գոր ծեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք նրանց 
ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու հա մար և յու րա քան չյուր ե րե խայի հրա ժեշ տին ժա մա նակ տրա մադ-
րեք: Սա նրանց կօգ նի զգալ, որ ի րենց ճա նա չում և գնա հա տում են:
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Պարապմունք Զ.2
Մեր ապագան

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող են երեխաները բարելավել  
իրենց համայնքը:

 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Խթանել խմբային համագործակցությունն ու խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
Կրկին անդրադառնալ գործողություն 3.5-ին` «Մեր համայնք»-ին, քննարկել,  
թե ինչպես կարող են երեխաները բարելավել իրենց համայնքը և աջակցել միմյանց:
Խրախուսել հասակակիցների աջակցությունը միմյանց և իրար գնահատելը:
Անդրադառնալ դասընթացին և գործողություններին, որոնց մասնակցել են երեխաները:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

Զ2.1 Ամփոփում, մտքերի փո-
խանակում և ներածություն

5 րոպե

Զ2.2 Փոքրացող սավանը
Մեծ ծածկոց կամ սավան, որի վրա 
մասնակիցները կարող են բոբիկ կանգնել

15 րոպե

Զ2.3 Մեր համայնքը
Գործողություն 3.5-ի համայնքի քարտեզները, 
ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ

40 րոպե

Զ2.4 Ինչն է քո մեջ ինձ դուր 
գալիս

Թղթի փոքր կտորներ, գլխարկ կամ արկղ, որի 
մեջ կարելի է դնել թղթերը

10 րոպե

Զ2.5 Մեր երգը (կատարում) 5 րոպե

Զ2.6 Պարապմունքի գնահա-
տում և անդրադարձ դասըն-
թացին

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ, 
ինչպես նաև ժպտացող դեմքերով 
ցուցատախտակ

15 րոպե
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Զ.2.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 77ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը:

Այ սօր մենք վեր ջին ան գամ ե նք հան դի պում այս դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում: Մենք շատ աշ
խա տանք կա տա րե ցինք մի ա սին և ավե լի լավ ճա նա չե ցինք ի րար: Շատ շնոր հա կալ եմ այն ամե նի 
հա մար, որ պատ մե ցիք ձեր մա սին: Ես նաև հետ ևում է ի, թե ի նչ պի սի բա րու թյամբ և հար գան քով է իք 
մի մյանց վե րա բեր վում: Այ սօր մենք կա վար տենք դա սըն թա ցը̀  կա տա րե լով ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ո րոնք ո ւղղ ված են դե պի ապա գան և նրան, թե ի նչ պես կա րող ե նք մի ա սին աշ խա տել, որ պես զի մեր 
հա մայնքն ավե լի լա վը դարձ նենք:

Զ.2.2. Փոք րա ցող սա վա նը     

Խ թա նել խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և խն դիր ներ լու ծե լու հմ տու թյուն նե րը:

Մեծ ծած կոց կամ սա վան, ո րի վրա մաս նա կից նե րը կա րող են բո բիկ կանգ նել:

Այս գոր ծո ղու թյու նը նե րա ռում է սերտ ֆի զի կա կան շփում. եր բեմն ե րե խա նե րը պետք 
է մի մյանց գր կած տա նեն կամ շատ մոտ թեք վեն դե պի ի րար: Ե րե խա նե րին բա ժա նեք նույն 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված խմ բե րի, ե թե այդ պես ավե լի նպա տա կա հար մար է: Եր
կու խմ բե րը կա րող են մի ա ժա մա նակ խա ղալ խա ղը և եր կու տար բեր սա վան նե րի վրա մր ցել 
մի մյանց հետ: 

Այս խա ղը խա ղա ցող ե րե խա նե րը սո վո րա բար ծա լում են սա վա նը` խմ բի մեծ մա սին աս տի
ճա նա բար շար ժե լով դե պի սա վա նի մյուս կող մը, մինչ մե կը սկ սում է ծա լել սա վա նի մեկ այլ 
հատ ված: Այս ըն թաց քում սա վա նը չա փե րով փոք րա նում է, և նրանք ստիպ ված են տե ղա
փոխ վել, մինչ սա վանն ավե լի ու ավե լի են ծա լում: 

Ու շա դիր ե ղեք, թե ի նչ տար բեր դե րեր են կա տա րում ե րե խա ներն այս գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում: Սո վո րա բար լի նում են մի քա նի ե րե խա ներ, ո րոնք պա տաս խա նատ վու թյուն են 
վերց նում ի րենց վրա և սկ սում են մյուս նե րին ցու ցումներ տալ:

1.  Սա վա նը կամ ծած կո ցը փռեք հա տա կին: Ո րո շեք, թե ի նչ չա փե րի պետք է լի նի այն. ե թե 
խում բը փոքր է, ծա լեք սա վա նը: Այժմ ե րե խա նե րին խնդ րեք հա նել կո շիկ նե րը և կանգ նել 
սա վա նի վրա: Ե րե խա նե րը պետք է շարժ վե լու շատ տեղ չու նե նան, ե րբ ար դեն կանգ նում են 
սա վա նի վրա:

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ սա-
վա նի շուր ջը հա տա կը թու-
նա վոր է, և չի թույ լատր-
վում դուրս գալ սա վա նից ու 
դիպ չել դրան:

3.  Խա ղի նպա տակն է անընդ-
հատ ծա լել սա վա նը, սա-
կայն մի ա ժա մա նակ ոչ ոք 
չպետք է դուրս գա և դիպ չի 
թու նա վոր հա տա կին:
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4. Ն րանց բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տվեք, որ ո րո շեն` ի նչ պես գոր ծել: Ե թե կանգ նում են փա կու-
ղու առջև, հու սադ րեք նրանց և ասա ցեք, որ կա րե լի է հա ջո ղու թյան հաս նել, քա նի դեռ խում բը 
հա մա գոր ծակ ցում է: Այդ պես խա ղը կա րող է նա խա տես վա ծից ավե լի եր կար տևել, սա կայն 
հի շեց րեք նրանց, որ դա հնա րա վոր է:

5. Երբ գոր ծո ղու թյունն ավարտ վի, գո վեք ե րե խա նե րին և խնդ րեք նրանց շր ջա նով նս տել ու պա-
տաս խա նել ստորև բեր ված հար ցե րին: Ե թե ի րենք այդ մա սին չեն նշում, ասա ցեք, որ այս գոր-
ծո ղու թյու նը շատ լավ հի շե ցում է այն մա սին, թե ի նչ պես ի նչ-որ բան առա ջին հա յաց քից կա-
րող է ան հնա րին թվալ, սա կայն ե րբ օգ նում ե նք մի մյանց, ամեն ի նչ հնա րա վոր է դառ նում:

Ձեզ դուր ե կա՞վ գոր ծո ղու թյու նը: 

Ի՞նչն էր դժ վար այս գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս: 

Ի՞նչ պես լու ծե ցիք սա վա նը շր ջե լու խն դի րը: Ա րդյոք ի նչոր մե կը ստանձ նե՞ց առաջ նոր դի դե րը, թե՞ բո
լորդ մի ա սին աշ խա տե ցիք: 

Ի՞նչ սո վո րե ցիք այս գոր ծո ղու թյու նից:

 Հայտ նի չէ:

 Զ.2.3. Մեր հա մայն քը      

Կր կին ան դրա դառ նալ ավե լի վաղ կա տա րած « Մեր հա մայն քը» գոր ծո ղու թյա նը և 
քն նար կել, թե ին պես կա րող են ե րե խա ներն ի րենց հա մայնքն ավե լի լա վը դարձ նել 
ու աջակ ցել մի մյանց: 

Գոր ծո ղու թյուն 3.5ի հա մայն քի քար տեզ նե րը, ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր ներ: 

Նայեք պա րապ մունք 3ի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնց ըն թաց քում ե րե խա նե րը հա մայն քի 
քար տեզ ներ են պատ րաս տել, ո րո շել են մար տահ րա վեր ներն ու դրա կան ռե սուրս նե րը: Ե թե 
դեռ ու նեք ե րե խա նե րի պատ րաս տած քար տեզ նե րը, ցու ցադ րեք դրանք, որ պես զի ե րե խա նե
րը կա րո ղա նան թար մաց նել հի շո ղու թյու նը: 

Ե թե ցու ցա տախ տակ նե րը և հա մայն քի քար տեզ նե րը չեն պահ պան վել, խնդ րեք ե րե խա նե րին 
շր ջա նով նս տել և խո սել հա մայն քում ե րե խա նե րի հա մար այն մար տահ րա վեր նե րի մա սին, 
ո րոնք նրանք ի հայտ է ին բե րել նախ կի նում կամ կա րող են այժմ մտա բե րել: 

1. Անդ րա դար ձեք հա մայն քի այն քար տեզ նե րին, ո րոնք ե րե խա նե րը պատ րաս տել են գոր ծո ղու-
թյուն 3.5-ի ըն թաց քում, և ասա ցեք.

Այ սօր մենք դար ձյալ կխո սենք մեր սե փա կան հա մայնք նե րի մա սին, ի նչ պես նախ կի նում խո
սել ե նք դա սըն թա ցի ըն թաց քում: Հի շո՞ւմ եք հա մայն քի այն հրա շա լի քար տեզ նե րը, որ պատ րաս
տել եք: Ես դրանք փակց րել եմ այս տեղ, որ պես զի կա րո ղա նաք տես նել: 

Ե րե խա նե րին մո տա վո րա պես 5 րո պե տվեք` նայե լու քար տեզ նե րին:

2. Բա ցատ րեք, որ այ սօր կր կին խո սե լու եք այն մար տահ րա վեր նե րի մա սին, ո րոնց առջև կանգ-
նած են ե րե խա նե րը հա մայն քում, և մտա ծեք, թե ի նչ դե րեր կա րող են խա ղալ ի րենք` ե րե խա նե-
րը, որ պես զի հա մայն քը ե րե խա նե րի հա մար ավե լի լա վը դարձ նեն:

3. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կազ մել 4 կամ 5 հո գուց բաղ կա ցած խմ բեր:

4. Յու րա քան չյուր խմ բին տվեք ցու ցա տախ տա կի թուղթ և խնդ րեք այն ե րեք սյու նա կի բա ժա նել, 
2-ը վեր նագ րել « Մար տահ րա վեր նե րը» և «Անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը», ի սկ եր րորդ սյու-
նա կը դա տարկ թող նել:

5. Խնդ րեք նրանց գրել հա մայն քում առ կա այն բո լոր մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնք քն նարկ վել են: 
Մար տահ րա վե րի կող քին նրանք պետք է գրեն, թե ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ այդ 
մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լու հա մար: Ի րենց խմ բե րով այս աշ խա տանքն անե լու հա մար 
նրանց տվեք մո տա վո րա պես 20 րո պե:
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Օ րի նակ 1

Մար տահ րա վեր նե րը Անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը

Փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րը 1.   Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը պետք 
է գտ նեն փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րին և նրանց տե ղա-
վո րեն լավ տնե րում:

2.   Փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րի հա մար պետք է հա սա նե-
լի լի նի տաք կա ցա րան` սնն դով, որ տեղ նրանք կա րող են 
խա ղալ այլ ե րե խա նե րի հետ: 

6. Երբ ավար տեն այս առա ջադ րան քը, խնդ րեք նրանց նայել ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րին: 
Այժմ խնդ րեք նրանց ի րենց խմ բով քն նար կել, թե ի նչ կա րող են անել այդ մար տահ րա վեր նե րին 
դի մա կայե լու հա մար: Ի ՞նչ դեր կա րող են ու նե նալ, որ պես զի հա մոզ վեն, որ ան հրա ժեշտ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ձեռ նարկ վում են:

7. Խնդ րեք նրանց նաև գրել. « Մենք կա րող ե նք...» որ պես 3-րդ սյու նա կի վեր նա գիր և լրաց նել 
աղյու սա կը: Հնա րա վոր է` լի նեն տո ղեր, որ տեղ նրանք չկա րո ղա նան ո չինչ գրել, քա նի որ չեն 
կա րող տես նել ի րենց դե րը: Դա նոր մալ է:

8. Օգ տա գոր ծեք ստորև բեր ված օ րի նա կը, որ պես զի ցու ցումներ տաք նրանց կամ կազ մեք ձեր 
սե փա կա նը:

Օ րի նակ 2

Մար տահ րա վեր նե րը Անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը Մենք կա րող ե նք...

Փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րը 1.  Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի աշ-
խա տա կից նե րը պետք է գտ նեն փո-
ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րին և նրանց 
տե ղա վո րեն լավ տնե րում:

2.  Փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րի հա-
մար պետք է հա սա նե լի լի նի տաք կա-
ցա րան` սնն դով, որ տեղ նրանք կա-
րող են խա ղալ այլ ե րե խա նե րի հետ:

1. Տե ղե կաց նել փո-
ղո ցում ապ րող 
ե րե   խա նե րին, թե 
որ տեղ կա սնունդ 
և կա ցա րան:

9. Երբ բո լորն ավար տեն, խնդ րեք խմ բե րին ի րենց ցու ցա տախ տակ նե րը փակց նել պա տին: Այժմ 
ե րե խա նե րին մո տա վո րա պես 10 րո պե տվեք, որ պես զի քայ լեն և նայեն մի մյանց աշ խա տանք-
նե րը: Բո լո րին տվեք գու նա վոր մար կեր ներ և ասա ցեք, որ բո լոր ցու ցա տախ տակ նե րի « Մենք 
կա րող ե նք...» սյու նակ նե րում պետք է ը նտ րեն ե րեք գոր ծո ղու թյուն, ո րոնք, ը ստ ի րենց, ամե նաի-
րա տե սա կանն են, և ո րոնց ի րա կա նա ցումն ավե լի հա վա նա կան է, նրանք պետք է այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րից յու րա քան չյու րը նշեն աստ ղով:

10. Երբ ավար տեն, խնդ րեք բո լո րին նս տել շր ջա նով: Տե սեք, թե որ ե րեք գոր ծո ղու թյուն ներն են 
ամե նա շատ աստ ղե րը հա վա քել և ասա ցեք ե րե խա նե րին այդ մա սին:

11. Հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ին չը կօգ նի ի րենց կա տա րել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ե թե 
նրանք ը նտ րել են. « պաս տառ ներ պատ րաս տել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյա լ», ի ՞նչ 
օգ նու թյուն է նրանց ան հրա ժեշտ դա անե լու հա մար: Նրանք կա րող են ասել, որ ի րենց ան հրա-
ժեշտ է թուղթ և գույ ներ կամ տա րա ծու թյուն` մի ա սին աշ խա տե լու հա մար կամ օգ նու թյուն չա-
փա հաս նե րից:

12. Ն շեք այն ամե նը, ի նչ ե րե խա ներն առա ջար կում են և ավար տեք գոր ծո ղու թյու նը` տա լով հետ-
ևյալ հար ցե րը.
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Ի ՞նչն է խան գա րում ձեզ կա տա րել այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք, ի նչ պես նշե ցիք, ցան կա նում եք 
կա տա րել: 

Ի՞նչ է ձեզ հար կա վոր̀  որ պես խմ բի, այս առա ջադ րանք նե րը հա ջո ղու թյամբ կա տա րե լու հա մար:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս հա վա քա ծո ւի հա մար:

 Զ.2.4.   Ի նչն է քո մեջ ի նձ դուր գա լիս   

Խ րա խու սել հա սա կա կից նե րի մի մյանց աջակ ցելն ու գնա հա տե լը:

Թղ թի փոքր կտոր ներ, գլ խարկ կամ արկղ, ո րի մեջ կա րե լի է դնել թղ թե րը:

Դուք նույն պես պետք է մի ա նաք այս գոր ծո ղու թյա նը և դրա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ 
անեք բո լոր ե րե խա նե րի մա սին:

 Հա մոզ վեք, որ ամեն ի նչ աս վում է բա րի և հար գա լից տո նով: Ե թե մե կը որ ևէ չար կամ վի րա
վո րա կան բան է ասում, ստի պեք նրան նե րո ղու թյուն խնդ րել այն մար դուց, ո րին դա ո ւղղ ված 
էր, և ի նչոր դրա կան բան մտա ծել:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով և բո լո րին տվեք թղ թի մի փոք րիկ կտոր: Խնդ րեք 
նրանց ի րենց անուն նե րը գրել դրա վրա, ճմռ թել թուղ թը և դնել շր ջա նի մեջ տե ղում գտն վող 
արկ ղի կամ գլ խար կի մեջ:

2. Այժմ թա փա հա րեք արկ ղը և յու րա քան չյուր ե րե խայի հրա վի րեք հեր թով քա շել թղ թի մի կտոր: 
Ե թե այդ թղ թի վրա հենց իր անունն է գր ված, նա պետք է դա դնի տե ղը և նո րը հա նի:

3. Երբ բո լո րի մոտ լի նի մեկ անուն, խնդ րեք նրանց հեր թով մտ նել շր ջա նի մեջ և կանգ նել այն 
մար դու դի մաց, ո ւմ անու նը գր ված է թղ թի վրա: Խնդ րեք նրանց այդ մար դուն ասել մի բան, ո րն 
ի րենց դուր է գա լիս նրա մեջ և ին չու է հենց դա դուր գա լիս: Օ րի նակ. « Ջո՛ն, ի նձ այն քան է դուր 
գա լիս, ե րբ ծի ծա ղում ես, ո րով հետև դա ի նձ ու րա խաց նում է »:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս հա վա քա ծո ւի հա մար:

 Զ.2.5.  Մեր եր գը (կա տա րում)     

Եր գել ե րգ, ո րը ծա նոթ է բո լոր ե րե խա նե րին և նրանց հա ղոր դում է պատ կա նե լու
թյան և մշա կու թային հպար տու թյան զգա ցում:

Ե թե ե րե խա նե րը խան դա վառ ված են, կազ մա կեր պեք, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
խում բը եր գը կա տա րի ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի կամ այլ ե րե խա նե րի հա
մար: Սա ե րե խա նե րին կհա ղոր դի հպար տու թյան զգա ցում, բա ցի այդ, պա րապ մուն քը դրա
կան նո տայի վրա ավար տե լու ձև է: 

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել և բա ցատ րեք, որ այժմ եր գե լու են այն եր գը, ո րն ի րենք ը նտ րել 
է ին պա րապ մունք նե րի հա մար: Քա նի որ սա վեր ջին պա րապ մունքն է, խրա խու սեք նրանց, որ 
եր գը հնա րա վո րինս լավ եր գեն:
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Զ.2.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տում և ան դրա դարձ  
դա սըն թա ցին

Ե րե խա նե րի կող մից պա րապ մուն քի գնա հա տում և ան դրա դարձ ամ բողջ  
դա սըն թա ցին

Թղ թի փոքր կտոր ներ և գրե լու պա րա գա ներ, ի նչ պես նաև «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» 
ցու ցա տախ տակ:

Հավաքել գնահատականներ և պահել նրանց մոնիտորինգի նպատակով:

1. Բա ցատ րեք.

Մենք հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի և այս դա սըն թա ցի բո լոր պա րապ մունք նե րի 
ավար տին: Այ սօր ի նձ հա մար և՛ ու րախ, և՛ տխուր օր է: Ես տխուր եմ, ո րով հետև կկա րո տեմ այս պա
րապ մունք նե րը և ձեզ: Բայց ու րախ եմ, որ այս ամ բողջ ժա մա նակն ան ցկաց րել եմ ձեզ հետ և այդ
քան բան եմ ի մա ցել բո լո րիդ մա սին: Ես նաև ու րախ եմ տես նել, թե որ քան եք բո լորդ մե ծա ցել այս 
ըն թաց քում և որ քան եք սո վո րել վս տա հել ի րար: Այս բո լոր պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ես տպա
վոր վել եմ ձեր բո լո րի աշ խա տա սի րու թյու նից և հի ա նա լի գա ղա փար նե րից, որ միշտ ու նե ցել եք:

Շ նոր հա կա լու թյուն, որ ժա մա նակ տրա մադ րե ցիք այս դա սըն թա ցին: Ես բո լո րիդ մաղ թում եմ լա
վա գույ նը: 

Մյուս օ րե րի նման ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի վե րա բե րյալ: Այ սօր 
նույն պես կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»: 

Երբ ավար տեք պա րապ մուն քի գնա հա տու մը, մենք մի քա նի րո պե կտ րա մադ րենք̀ ան դրա դառ նա
լու ամ բողջ դա սըն թա ցին:

2. Ե րե խա նե րին կր կին ցույց տվեք «ժպ տա ցող դեմ քե րո վ» ցու ցա տախ տա կը, յու րա քան չյուր ե րե-
խայի տվեք մի փոք րիկ թղ թի կտոր և խնդ րեք նկա րել ժպ տա ցող դեմք` իր հա մա պա տաս խան 
թվով, ո րը ցույց է տա լիս, թե ի նչ են զգում` այ սօր վա պա րապ մուն քի գոր ծո ղու թյու ննե րի կա-
պակ ցու թյամբ: Ա սա ցեք նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է ի րենց անու նը գրեն թղ թի վրա: Սա կն պաս տի, որ 
նրանք ազ նիվ լի նեն գնա հա տե լիս:

3. Երբ ավար տեն գնա հա տե լը, խնդ րեք նրանց կանգ նել շր ջա նով և հեր թով ասել, թե ի նչ տվեց 
ի րենց պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցե լը: Խրա խու սեք նրանց ար տա հայ տել ի րենց թե՛ դրա կան, 
թե՛ բա ցա սա կան զգաց մունք նե րը:

4. Երբ բո լո րը խո սե լու հնա րա վո րու թյունն օգ տա գոր ծեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք նրանց 
ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու հա մար և յու րա քան չյուր ե րե խայի հրա ժեշտ տա լուն ժա մա նակ տրա-
մադ րեք: Սա նրանց կօգ նի զգալ, որ ի րենց ճա նա չում և գնա հա տում են:
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Ծնողների և  
խնամակալների հետ  
հանդիպումների ուղեցույց



Նե րա ծու թյուն 

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպումները հնարավորություն են տալիս ծրագրի ղեկա-
վար ներին և դասընթացավարներին երեխաների կայուն զարգացման ծրագրի իրականացման 
առանցքային պահերին հանդիպել ծնողների և խնամակալների հետ:

Հան դի պու մը Գոր ծո ղու թյուն նե րը Հան դիպ ման ժա մա նա կա ցույ ցը

1. Ծրագ րի նե րա ծու թյուն Տե ղե կատ վու թյուն` ծրագ րի, նա-
խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
նպա տակ նե րի և պա րապ մունք-
նե րի ժա մի և տե ղի վե րա բե րյալ: 
Ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյան 
հա մար թույլտ վու թյան ձեռք բե-
րում

Նախ քան ե րե խա նե րի հետ դա-
սըն թա ցը սկ սե լը

2Ա. Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան 
բա րե կե ցու թյու նը և ե րե խա նե-
րի ի րա վունք ներն ու պար տա-
կա նու թյուն նե րը ԿԱՄ

Քն նար կում ե րե խա նե րի բա րե-
կե ցու թյան և նրանց ի րա վունք-
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Տե ղե կատ վու թյուն 
4Ա և 5Ա պա րապ մունք նե րի վե-
րա բե րյալ

Նախ քան 4Ա և 5Ա պա րապ-
մունք ներն սկ սե լը

2Բ. Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան 
բա րե կե ցու թյու նը և այն, ի նչ 
ան հրա ժեշտ է ե րե խա նե րին 
առողջ և ու ժեղ լի նե լու հա մար

Քն նար կում ե րե խա նե րի կա րիք-
նե րի շուրջ: Տե ղե կատ վու թյուն 
4Բ և 5Բ պա րապ մունք նե րի վե-
րա բե րյալ

Նախ քան 4Բ և 5Բ պա րապ-
մունք ներն սկ սե լը

3. Ե րե խա նե րի ար ձա գան քը և 
զգաց մունք նե րը

Քն նար կում ե րե խա նե րի խն դիր-
նե րի և այն հար ցի շուրջ, թե ի նչ-
պես կա րող են օգ նել ծնող ներն 
ու խնա մա կալ նե րը

  
Պա րապ մունք 5-ից հե տո

4. Ե րե խա նե րին վտան գից 
պաշտ պա նե լը

Ե րե խա նե րին վտան գից պաշտ-
պա նե լու և տանն ու հա մայն-
քում ան վտանգ մի ջա վայր 
ապա հո վե լու գոր ծում ծնող-
նե րի և խնա մա կալ նե րի դե րի 
քն նար կում

Նախ քան դա սըն թա ցի ավար տը

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի բա ցու մը և փա կու մը
Ա ռա ջին նե րա ծա կան հան դի պու մից հե տո յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի բաց ման և փակ ման հա-
մար օգ տա գոր ծեք նույն կար գը: Սա մաս նա կից նե րին կօգ նի հար մա րա վետ զգա լու և ձեր ու խմ բի 
միջև վս տա հու թյուն կա ռա ջաց նի: Օգ տա գոր ծեք այս տեղ նշ ված սխե ման ամեն ան գամ, ե րբ կա տա-
րում եք հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

•	 ողջույնի խոսք և տեղեկատվություն երեխաների պարապմունքների վերաբերյալ,
•	 հարցեր և պատասխաններ,
•	 փակում և երգ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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  Մաս 1.  Ող ջույ նի խոսք և տե ղե կատ վու թյուն ե րե խա նե րի  
պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ   

Ող ջու նել ծնող նե րին, ներ կա յաց նել այ սօր վա ծրա գի րը և տե ղե կու թյուն ներ տալ ե րե
խա նե րի պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ:

Տա րածք, որ պես զի մաս նա կից նե րը նս տեն շր ջա նով:

1.  Հան դի պումն սկ սեք` ող ջու նե լով ծնող նե րին ու խնա մա կալ նե րին և շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե-
լով նրանց, որ ժա մա նակ են հատ կաց րել և ե կել են այս հան դիպ մա նը:

2. Այժմ ներ կա յաց րեք օր վա ծրա գի րը (տե՛ս յու րա քան չյուր հան դիպ ման հա մա ռոտ նկա րագ րու-
թյու նը):

3.  Պա տաս խա նեք օր վա հան դիպ ման վե րա բե րյալ հար ցե րին:

4. Այժմ մի քա նի րո պե տրա մադ րեք` մաս նա կից նե րին պատ մե լու այն մա սին, թե ին չով եք զբաղ-
վել ե րե խա նե րի հետ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում և ասա ցեք նրանց, թե ի նչ է նա խա տես ված 
մինչև ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ հա ջորդ հան դի պու մը:

5.  Պա տաս խա նեք ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ բարձ րաց ված 
ցան կա ցած հար ցի կամ մտա հո գու թյան, այ նու հետև ան ցեք հա ջորդ քայ լին:

   Մաս 2. Հար ցեր և պա տաս խան ներ  

Մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ բարձ րաց նել ի րենց հու զող ցան կա ցած 
հարց:

Տա րածք:

1. Օգ տա գոր ծեք ե ղած ժա մա նա կը հար ցե րին ան դրա դառ նա լու հա մար:

  Մաս 3. Փա կում և ե րգ    

Ա վար տել հան դի պու մը մաս նա կից նե րին ծա նոթ եր գով:

Տա րածք:

1.  Բա ցատ րեք, որ այժմ հա սել եք այ սօր վա հան դիպ ման ավար տին: Ամ փո փեք, թե ի նչ եք քն նար-
կել օր վա ըն թաց քում: Նայեք յու րա քան չյուր հան դիպ ման հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը:

2.  Մաս նա կից նե րին հարց րեք` արդյոք կա՞ն է լի հար ցեր կամ մտա հո գու թյուն ներ, ո րոնց ան հրա-
ժեշտ է ան դրա դառ նալ:

3.  Դար ձյալ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք մաս նա կից նե րին, որ ժա մա նակ են հատ կաց րել և ջան-
քեր են գոր ծադ րել, որ պես զի ներ կա գտն վեն այս հան դիպ մա նը: Բա ցատ րեք, որ կցան կա նայիք 
ավար տել հան դի պու մը եր գով և, որ ե րե խա նե րի հետ հան դի պումնե րը նույն կերպ են ավարտ-
վե լու: Մաս նա կից նե րին խնդ րեք ը նտ րել ի րենց ծա նոթ մի ե րգ և մի ա սին եր գեք այն:

4. Ա վար տեք հան դի պու մը և հա ջո ղու թյուն մաղ թեք բո լոր մաս նա կից նե րին:

 Հա վել ված ներ

1.  Տե ղե կատ վա կան թեր թիկ (լ րաց ված և չլ րաց ված տար բե րակ ներ)
2.  Հա մա ձայ նու թյան թեր թիկ
3.  Խոր հուրդ ներ ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին. կա րե լի է գտ նել է լեկտ րո նային կրի չում:
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Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 1
 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ծնողներին ներկայացնել երեխաների կայուն զարգացման ծրագիրը

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Մասնակիցներին միմյանց ավելի լավ ճանաչելու հնարավորություն տալ:
Ներկայացնել երեխաների կայուն զարգացման ծրագիրը:
Փոխանակել գործնական տեղեկատվություն:
Ծնողների ու խնամակալների կողմից գրավոր համաձայնության ձևի ստորագրում, 
որով նրանք իրենց երեխային թույլ են տալիս մասնակցել ծրագրին:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

1.1. Ողջույնի խոսք
Տարածք, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջա նով: 
Ցու ցատախտակ, որի վրա թվարկված են օր վա գոր ծո-
ղությունները (տե՛ս ստորև, ցու ցում N4): Մարկերներ

10 րոպե

1.2. Միմյանց ճանաչելը Տարածություն, որպեսզի մասնակիցները քայլեն կամ 
զույգերով առանձին նստեն 15 րոպե

1.3.  Երեխաների 
կայուն զարգացման 
ծրագրի 
ներկայացում

Տարածք, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջանով: 
Տե ղեկատվական թերթիկներ կամ ցուցատախտակ` 
երե խաների հետ անցկացվող պարապմունքների վե-
րա բերյալ գործնական տեղեկատվությամբ: Ցու ցա-
տախտակի մաքուր թուղթ: Մարկերներ

45 րոպե

1.4. Համաձայնության 
ձև

 Համաձայնության չլրացված ձև (տե՛ս Հավելված 2, 
համաձայնության ձևաթուղթ), գրիչներ 10 րոպե

1.5. Հարցեր և 
պատասխան-ներ Տարածություն 30 րոպե

1.6. Փակում և երգ 5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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 1.1.  Ող ջույ նի խոսք       

Ող ջու նել ծնող նե րին ու խնա մա կալ նե րին և ներ կա յաց նել օր վա ծրա գի րը:

Տա րա ծու թյուն, որ պես զի մաս նա կից նե րը նս տեն շր ջա նով: Ցու ցա տախ տակ, ո րի վրա 
թվարկ ված են օր վա գոր ծո ղու թյուն նե րը (տե՛ս ստորև, ցու ցում N 4): Մար կեր ներ:

1. Սկ սեք օր վա հան դի պու մը` ներ կա յա նա լով և ներ կա յաց նե լով ձեր գոր ծըն կեր նե րին: 

Ե թե աշ խա տում եք որ ևէ կազ մա կեր պու թյու նում, հայտ նեք, թե դա ի նչ կազ մա կեր պու թյուն է և 
ի նչ գոր ծու նե ու թյուն է ի րա կա նաց նում տվյալ վայ րում (կամ որ ևէ այլ վայ րում, ե թե դա այդ պես է): 

Ե թե ու սու ցիչ եք, ասա ցեք, թե որ դպ րո ցում եք աշ խա տում և ի նչ դեր ու նեք այդ դպ րո ցում (ուսու-
ցիչ եք, դա սըն թա ցա վար և այլն):

2. Ող ջու նեք ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին` շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով նրանց, որ ժա մա նակ 
են հատ կաց րել և ջանք են գոր ծադ րել, որ պես զի ներ կա գտն վեն այս հան դիպ մա նը:

3. Այժմ բա ցատ րեք.

Այ սօր մենք մի ա սին եր կու ժամ կանց կաց նենք: Այդ ըն թաց քում կխո սենք ե րե խա նե րի կա յուն 
զար գաց ման ծրագ րի մա սին, ո րին ե րե խա նե րը հրա վիր վել են մաս նակ ցե լու: Մենք կխո սենք, թե 
ին չու ե նք ան ցկաց նում այս ծրա գի րը և ի նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի են մաս նակ ցե լու ե րե խա նե րը: Նաև 
կխո սենք ձեր̀  որ պես ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի դե րի մա սին, որ պես զի ե րե խա ներն այս ծրագ
րից հնա րա վո րինս շատ օ գուտ քա ղեն:

 Նախ քան այ սօր վա հան դի պումն ավար տե լը ձեզ կխնդ րենք ստո րագ րել հա մա ձայ նու թյան ձևը, ո րով 
հա մա ձայ նու թյուն կտաք ծրագ րին ձեր և ձեր ե րե խայի (ե րե խա նե րի) մաս նակ ցու թյան հա մար: Ո ւս տի 
կար ևոր է, որ զգաք, որ ու նեք այդ ո րո շու մը կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ո ղջ տե ղե կատ վու թյու նը: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում հար ցեր տա լու բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ կու նե նաք և կա րող եք 
հարց նել այն ամե նի մա սին, թե ի նչ չեք հաս կա նում և ին չի մա սին ավե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ 
եք ու զում ու նե նալ:

4. Այժմ հեր թով ան դրա դար ձեք նա խա տես ված գոր ծո ղու թյու նե րի ցան կին, ո րը ներ կա յաց ված է 
ցու ցա տախ տա կի վրա.
1.  մի մյանց ճա նա չե լը,
2.  գործ նա կան տե ղե կատ վու թյուն,
3.  հա մա ձայ նու թյան ձևա թուղ թը,
4.  հա ջորդ հան դի պու մը:

5. Լ սեք այ սօր վա հան դիպ ման հետ կապ ված ցան կա ցած հարց, այ նու հետև ան ցեք հա ջորդ գոր-
ծո ղու թյա նը:

 1.2. Մի մյանց ճա նա չե լը    

Ծ նող նե րին և խնա մա կալ նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ճա նա չել մի մյանց:

Տա րա ծու թյուն, որ պես զի մաս նա կից նե րը քայ լեն կամ զույ գե րով առան ձին նս տեն:

Նա խա պես լավ մտա ծեք` արդյոք այս գոր ծո ղու թյու նը տե ղի՞ն է այն մշա կու թային հա մա
տեքս տում, որ տեղ աշ խա տում եք: Ե թե ոչ, կա րող եք դրա փո խա րեն ծա նո թա նա լու ամե նա
սո վո րա կան ձևն օգ տա գոր ծել, ե րբ յու րա քան չյուր մաս նա կից ներ կա յաց նում է ի րեն:
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Այս նե րա ծա կան գոր ծո ղու թյու նը կար ևոր գոր ծիք է, ո րը տրա մադ րում է մաս նա կից նե րին խմ
բում հան գիստ զգալ: Ու շա դիր ե ղեք այն մաս նա կից նե րի նկատ մամբ, ո րոնք գու ցե ամա չում են 
մեծ խմ բում խո սել ի նչոր բա նե րի մա սին, և ան պայ ման շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք նրանց 
ար տա հայտ վե լու հա մար:

1.  Մաս նա կից նե րին բա ցատ րեք, որ սկ սե լու եք կարճ գոր ծո ղու թյամբ, ո րը ի րենց հնա րա վո րու-
թյուն կտա մի մյանց մի փոքր ավե լի լավ ճա նա չել:

2. Խնդ րեք նրանց սե նյա կում գոր ծըն կեր գտ նել̀  ի նչ-որ մե կին, ո րին լավ չեն ճա նա չում կամ բո լո-
րո վին չեն ճա նա չում:

3. Այժմ բա ցատ րեք, որ 5 րո պե ու նեն խմ բում մեկ այլ մար դու հետ խո սե լու հա մար: Նրանք 
կա րող են դա անել կա՛մ քայ լե լով, կա՛մ ի նչ-որ տեղ նս տե լով, որ տեղ կա րող են հան գիստ 
խո սել: Այս ժա մա նա կի ըն թաց քում նրանք պետք է ներ կա յա նան, այ նու հետև անեն հետ-
ևյա լը.
•	 մի մյանց ասեն, թե ծրագ րում ո րն է ի րենց ե րե խան,
•	 մի մյանց մի փոքր պատ մեն ի րենց մա սին,
•	  փոր ձեն մի մյանց միջև ե րեք ը նդ հան րու թյուն գտ նել:

4. Ե թե ի նչ-որ մե կը չու նի գոր ծըն կեր, դա սըն թա ցա վա րը նույն պես պետք է մի ա նա գոր ծո ղու թյա նը:

5. Տե ղե կաց րեք մաս նա կից նե րին, ե րբ մեկ րո պե մնա:

6. Երբ ժա մա նակն ավարտ վի, բո լո րին կր կին հա վա քեք և խնդ րեք նրանց նս տել ի րենց գոր ծըն-
կեր նե րի կող քին:

7. Այժմ մաս նա կից նե րին խնդ րեք ներ կա յաց նել ի րենց գոր ծըն կե րո ջը` ասե լով նրա և նրանց ե րե-
խայի կամ ե րե խա նե րի անու նը (ա նուն նե րը): Ե րբ եր կու գոր ծըն կեր ներն էլ ներ կա յաց նեն մի-
մյանց, խնդ րեք նրանց ասել այն ե րեք ը նդ հան րու թյուն նե րից մե կը, որ ի րենք ու նեն:

8. Երբ բո լորն ավար տեն, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք նրանց մաս նակ ցու թյան հա մար:

Մ շակ ված է այս ձեռ նար կի հա մար: 

 1.3. Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի ներ կա յա ցում 
 

Ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում տալ ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի մա սին և 
գործ նա  կան տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ
մունք նե րի վե րա բե րյալ:

Տա րա ծու թյուն, որ պես զի մաս նա կից նե րը նս տեն շր ջա նով: Տե ղե կատ վա կան թեր թիկ
ներ կամ ցու ցա տախ տակ` ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի վե րա բե
րյալ գործ նա կան տե ղե կատ վու թյամբ: Ցու ցա տախ տա կի մա քուր թուղթ: Մար կեր ներ:

Այս գոր ծո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է հան դի պու մից առաջ ո րոշ նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րել: Հար կա վոր է պատ րաս տել թեր թիկ ներ̀  ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց
վող պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ գործ նա կան տե ղե կատ վու թյամբ: Էջ 189ի Հա վել ված 1ո ւմ 
տրա մադր ված է տե ղե կատ վա կան թեր թի կի օ րի նակ: Ե թե չեք պատ րաստ վում տե ղե կատ վա կան 
թեր թիկ ներ բա ժա նել, ապա այդ տե ղե կատ վու թյու նը գրեք ցու ցա տախ տա կի թղ թի վրա:

1. Սկ սեք` ան դրա դարձ կա տա րե լով վեր ջին գոր ծո ղու թյա նը և ը նդ գծեք, որ ԲՈ ԼՈ ՐԻ հա մար ը նդ-
հա նուր է նաև այն, որ ի րենք այ սօր այս տեղ են գտն վում, ո րով հետև մեկ կամ ավե լի ե րե խա նե րի 
ծնող կամ խնա մա կալ են: Աշ խար հի բո լոր ծնող նե րի և  խնա մա կալ նե րի նման նրանք լա վա-
գույնն են ցան կա նում ի րենց ե րե խա նե րի հա մար:

2. Բա ցատ րեք, որ ի րենց հրա վի րել են այս հան դիպ մա նը, ո րով հետև ի րենք և ի րենց ե րե խա նե րը 
հրա վիր ված են մաս նակ ցե լու ծրագ րին, ո րը շա րու նակ վե լու է մի քա նի շա բաթ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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3. Մաս նա կից նե րին ո րոշ հիմնա կան տե ղե կու թյուն ներ տվեք ծրագ րի մա սին:

Աշ խար հի բազ մա թիվ ե րե խա նե րի նման ձեր ե րե խա ներն էլ դժ վա րին պա հեր են ապ րել: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք նաև ո ւժ և քա ջու թյուն են ցու ցա բե րել, ի նչ պես ի րենց շր ջա պա տող չա փա
հաս նե րը: Այս ծրա գի րը, ո րին հրա վի րում ե նք ձեզ և ձեր ե րե խա նե րին, նպա տակ ու նի բա րե լա վել 
ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյու նը̀  կենտ րո նա նա լով հետ ևյա լի վրա.

•	 ն րանց ան ձնա կան բա րե կե ցու թյան,
•	 այլ մարդ կանց հետ նրանց ու նե ցած շփ ման և փո խազ դե ցու թյան,
•	 այն մի ջա վայ րի վրա, որ տեղ նրանք ապ րում են:

4.  Ցու ցա տախ տա կի վրա թվար կեք ծրագ րի ե րեք հիմնա կան բա ղադ րիչ նե րը.

Ա. Հան դի պումներ ծնող նե րի և խնա
մա կալ նե րի հետ.

Այս հան դի պումնե րի ըն թաց քում.
•	 ծ նող նե րին ու խնա մա կալ նե րին 

պետք է ներ կա յաց վի և շա րու-
նա կա բար տե ղե կաց վի, թե ի նչ 
է կա տար վում ե րե խա նե րի հետ 
անցկաց վող պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ և ի նչ պի սի առա ջըն թաց 
ու նեն նրանք,

•	 մաս նա կից նե րը պետք է մի մյանց 
հայտ նեն ի րենց խն դիր նե րը և ի մա-
նան, որ այն, ի նչ մտա ծում են դա սըն-
թա ցա վար նե րը, ծնող ներն ու խնա-
մա կալ նե րը, կար ևոր է ե րե խա նե րի 
բա րե կե ցու թյան հա մար: Սա կօգ-
նի ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին 
տանն աջակ ցել ի րենց ե րե խա նե րին:

 Տե ղի կու նե նա 4* հան դի պում.
1. ծ րագ րի ներ կա յա ցում (այ սօր),
2. սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու-

թյուն նե րը ԿԱՄ սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ե րե խա նե րի կա րիք նե րը (ա նդ-
րա դար ձեք հա մա պա տաս խան հան դիպ մա նը),

3. ե րե խա նե րի ար ձա գանք ներն ու զգաց մունք նե րը,
4. ե րե խա նե րին վտան գից պաշտ պա նե լը:

 Բա ցատ րեք, որ ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի մաս նակ ցու թյու նը բո լոր պա րապ մունք նե րին մե-
ծա պես խրա խուս վում է: 

* Հան դի պումնե րի հս տակ թի վը կա րող է տար բեր վել̀  կախ ված ան հրա ժեշ տու թյու նից և առ կա 
ռե սուրս նե րից:

Բ. Ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րը 
Ա սա ցեք մաս նա կից նե րին, թե քա նի պա րապ մունք եք նա խա տե սել ան ցկաց նել:

Յու րա քան չյուր հան դի պում ան ցկաց վում է նույ նա տիպ ձևա չա փով` տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րով.
•	 զ վար ճա լի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ե րե խա նե րին օգ նում են լից քա թափ վել և մի ա սին լավ զգալ,
•	  գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կենտ րո նա նում են տար բեր խն դիր նե րի վրա` կապ ված դժ վա րին 

փոր ձու թյուն նե րի հետ:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րը ե րե խա նե րին օգ նում են.
•	 լի նել զվարթ և եր ջա նիկ,
•	  լի նել ֆի զի կա պես ակ տիվ և առողջ,

 

Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման  
ծրա գիր 

Ա. Հան դի պումներ ծնող նե րի և  
խնա մա կալ նե րի հետ 

Բ. Ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող  
պա րապ մունք նե րը 

Գ. Դա սըն թա ցա վար նե րի ու սու ցում 
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•	  մի ա սին աշ խա տել̀  սո վո րե լով օգ նել մի մյանց և բա րու թյուն ու հար գանք ցու ցա բե րել մի մյանց 
նկատ մամբ,

•	 վս տա հել մյուս նե րին և ան հար մար չզ գալ ի րենց զգաց մունք նե րը մյուս նե րին հայտ նե-
լուց,

•	  ձեռք բե րել ծանր զգաց մունք նե րը հաղ թա հա րե լու հմ տու թյուն ներ,
•	 խն դիր նե րը լու ծել առանց դա ժա նու թյան և ագ րե սի այի,
•	  տե ղյակ լի նել վտան գի և այն ի րա վի ճակ նե րի մա սին, ե րբ նրանց վնաս կա րող են հասց նել, 

և սո վո րել վտան գից հե ռու մնալ,
•	  ճիշտ և ապա հով ը նտ րու թյուն կա տա րել,
•	 ա վե լի հա ղոր դակց վող լի նել, 
•	 ու րիշ նե րից օգ նու թյուն խնդ րել:

Ծ նող նե րին և խնա մա կալ նե րին ասեք, որ նման ծրագ րեր ի րա կա նաց վել են աշ խար հի այլ 
ե րկրնե րում ևս և օգ նել են ե րե խա նե րին դի մա կայե լու ի րենց առօ րյա մար տահ րա վեր նե րը, ի նչ-
պես նաև ավե լի լավ սո վո րե լու դպ րո ցում:

Գ. Դա սըն թա ցա վար նե րի և տե ղում հա մա կար գող նե րի ու սու ցու մը
 Դա սըն թա ցա վար նե րը և տե ղում հա մա կար գող ներն ու սու ցում են ան ցնում` սո վո րե լով ի նչ պես 
ան ցկաց նել ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ հան դի պումնե րը և ե րե խա նե րի հետ պա րապ-
մունք նե րը: Այս ու սու ցու մը նաև օգ նում է նրանց.
•	  սո վո րել բա ցա հայ տել մաս նա կից ե րե խա նե րի հա մար բարդ խն դիր նե րը և օգ նել նրանց 

հաղ թա հա րե լու դրանք,
•	 խ րա խու սել ե րե խա նե րին նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն դրս ևո րել և խթա նել նրանց ակ տիվ 

մաս նակ ցու թյու նը,
•	 խ րա խու սել ե րե խա նե րին աջակ ցել մի մյանց:

 Պա տաս խա նեք ցան կա ցած հար ցի:

5. Այժմ քն նար կեք ծրագ րի վե րա բե րյալ գործ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը: Ծնող նե րին և խնա մա-
կալ նե րին բա ժա նեք տե ղե կատ վա կան թեր թիկ նե րը կամ մի ա սին նայեք ցու ցա տախ տա կի վրա 
ձեր կող մից նա խա պես գր ված ցան կին և խո սեք հետ ևյա լի մա սին.
•	 ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող պա րապ մունք նե րի և չա փա հաս նե րի հետ հան դի պումնե րի 

վայ րի,
•	  պա րապ մունք նե րի և հան դի պումնե րի ժա մա նա կա ցույ ցի (օ րե րը և ժա մե րը),
•	 հ րա վիր ված ե րե խա նե րի ցու ցա կի,
•	 ե րե խա նե րի թվի,
•	  դա սըն թա ցա վա րի (դա սըն թա ցա վար նե րի) ան վան (ա նուն նե րի) և պա րապ մունք նե րին ներ-

կա այլ չա փա հաս նե րի,
•	 ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մար կոն տակ տային ան ձի մա սին:

6. Պա տաս խա նեք ցան կա ցած հար ցի:

1.4.  Հա մա ձայ նու թյան ձևե րը   

Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի կող մից հա մա ձայ նու թյան ձևե րի ստո րագ րում, ո րով նրանք 
ե րե խա նե րին թույլ են տա լիս մաս նակ ցել ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րին:

Հա մա ձայ նու թյան չլ րաց ված ձևեր (տե՛ս Հա վել ված 2, հա մա ձայ նու թյան ձև), գրիչ ներ:

Ծ նող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը պետք է ստա նալ̀  հա մա ձայն տվյալ ե րկ րի օ րենսդ րու թյան: 
(Այս խոր հուր դը տր ված է « Մի ջազ գային գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում ե րե խա նե րից և դե
ռա հաս նե րից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու է թի կա կան մո տե ցումներ: Ո ւղ ղոր դող ցու ցումներ և 
ռե սուրս նե ր» ձեռ նար կում, 2005, էջ 41): Այս տեղ տր ված ցու ցումներն ը նդ հա նուր բնույթ են կրում 
և պետք է հար մա րեց վեն ձեր կազ մա կեր պու թյան պա հանջ նե րին և հա մայն քի ակն կա լիք նե րին: 
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Ե թե մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կը չի կա րո ղա նում կար դալ կամ գրել, օգ նեք նրանց լրաց նել 
ձևա թուղ թը և խնդ րեք ստո րագ րու թյան փո խա րեն ի նչոր նշան դնել: Ձևաթղ թի վրա նշեք, որ 
դուք օգ նել եք այն լրաց նել: 

Ե թե ծնող նե րը կամ խնա մա կալ նե րը չեն ցան կա նում ստո րագ րել հա մա ձայ նու թյան ձևը և չեն 
ցան կա նում, որ ի րենց ե րե խան մաս նակ ցի դա սըն թա ցին, հան դիպ ման ավար տին դա առան
ձին քն նար կեք նրանց հետ: Մի՛ քն նար կեք ամ բողջ խմ բի ներ կա յու թյամբ:

 Հա մոզ վեք, որ բո լոր ծնող ներն ու խնա մա կալ ներն ու նեն ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյունն 
ի րենց ըն տա նի քի հա մար ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու հա մար: Այն պես արեք, որ կա րո ղա նաք 
ան դրա դառ նալ նրանց մտա հո գու թյուն նե րին, ո րոնք էլ կա րող են պատ ճառ դառ նալ, որ չցան
կա նան` ի րենց ե րե խան մաս նակ ցի: 

1. Ծ նող նե րին և խնա մա կալ նե րին բա ցատ րեք, որ կցան կա նայիք նրանց թույլտ վու թյու նը խնդ րել, 
որ պես զի ի րենց ե րե խան (ե րե խա նե րը) մաս նակ ցի (մաս նակ ցեն) դա սըն թա ցին: Նրանք պետք է 
նաև ի րենց մաս նակ ցու թյան հա մար հա մա ձայ նու թյուն տան: Բա ժա նեք հա մա ձայ նու թյան ձևե-
րը և գրիչ ներ խմ բում ներ կա յու րա քան չյուր ըն տա նի քին:

2.  Մի ա սին կար դա ցեք հա մա ձայ նու թյան ձևը` բա ցատ րե լով յու րա քան չյուր տո ղը: Այն պես արեք, 
որ նրանք կա րո ղա նան հա մա ձայ նու թյուն տալ̀  ու նե նա լով ե րե խայի օ րի նա կան խնա մա կա լու-
թյու նը:

3.  Բա ցատ րեք, որ ե թե ե րե խա նե րին լու սան կա րեն կամ տե սագ րեն, այդ նյու թե րը կօգ տա գործ վեն 
հետ ևյալ նպա տակ նե րով.
•	 ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյան և պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյու նը բարձ րաց նե լու, 
•	  դա սըն թա ցա վար նե րի և տե ղում հա մա կար գող նե րի ու սուց ման ըն թաց քում,
•	  կազ մա կեր պու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րի ժա մա նակ,
•	 ու րիշ նե րին տե ղե կաց նե լու և պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյու նը բարձ րաց նե լու:

4.  Բա ցատ րեք, որ ե թե ե րե խան հի վան դա նա կամ վնաս վածք ստա նա, ջան քեր կգոր ծադր վեն ան-
մի ջա պես կապ վել ծնո ղի կամ խնա մա կա լի հետ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե նրանց հետ կապ վելն 
ան հնար լի նի, դուք թույլտ վու թյուն եք խնդ րում ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ե րե խային շտապ 
բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րել: 

5.  Պա տաս խա նեք ցան կա ցած հար ցի: Խնդ րեք նրանց լրաց նել ձևը:

6. Երբ հա մա ձայ նու թյան բո լոր ձևե րը լրաց վեն և ստո րագր վեն, հա վա քեք դրանք և պա հեք ապա-
հով տե ղում, քա նի որ դրանք ան ձնա կան տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում:

7.  Բա ցատ րեք, որ դուք նաև ե րե խա նե րից եք դասըն թա ցին մաս նակ ցե լու հա մա ձա նու թյուն խնդ-
րե լու: Ե թե ե րե խա նե րից որ ևէ մե կը չի ցան կա նում մաս նակ ցել դա սըն թա ցին, նրան չեն ստի պի 
դա անել:

  1.5.  Հար ցեր և պա տաս խան ներ    

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 2ին: 

 1.6.  Փա կում և ե րգ       

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 3ին:
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Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 2Ա
 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Բարձրացնել իրազեկությունը սոցիալ-հոգեբանական 
բարեկեցության և երեխաների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ: 

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Բարձրացնել իրազեկությունը և ավելի խոր գիտելիքներ տալ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչ է երե-
խաներին անհրաժեշտ սոցիալապես, հոգեպես և ֆիզիկապես առողջ մեծանալու և զարգանալու համար:
Բարձրացնել իրազեկությունը և ավելացնել գիտելիքները երեխաների իրավունքների ու պարտա-
կանությունների վերաբերյալ:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

2Ա.1. Ողջույնի խոսք և երեխա ների 
հետ անցկացվող պա րապ մունք-
ների մասին տեղե կատ վություն

15 րոպե

2Ա.2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ 
երեխաներին Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր 25 րոպե

2Ա.3. Երեխաների իրավունքներն ու 
պարտականությունները

Տարածք, ցուցատախտակ և մարկեր, թուղթ, 
գրիչներ, Երեխայի իրավունքների մասին 
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կրկնօրինակներ, որն 
առկա է էլեկտրոնային կրիչի «Աշխատան-
քային թերթիկներ» թղթապանակում

45 րոպե

2Ա.4. Հարցեր և պատասխաններ Տարածք 30 րոպե

2Ա.5. Փակում և երգ 5 րոպե
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  2Ա.1.  Ող ջույ նի խոսք և ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող  
պա րապ մունք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 1ին: 

Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը. 

Այ սօր մենք ևս եր կու ժամ կանց կաց նենք մի ա սին: Մենք այդ ժա մա նա կը կօգ տա գոր ծենք̀ ու սում
նա սի րե լով, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին ու ժեղ և առողջ լի նե լու հա մար: Մենք կխո սենք ե րե
խա նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին:

  2Ա.2. Ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին   

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և խո րաց նել գի տե լիք նե րը այն մա սին, թե ի նչ է ան
հրա ժեշտ ե րե խա նե րին սո ցի ա լա պես, հո գե պես և ֆի զի կա պես առողջ մե ծա նա լու և 
զար գա նա լու հա մար:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր:

Այս գոր ծո ղու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լիս ցու ցա տախ տա կի թղ թի վրա փոքր ե րե խայի 
կամ ման կի կի մի շատ պարզ նկար նկա րեք: Այն պես արեք, որ տեղ մնա նկա րի կող քին բա
ռեր գրե լու հա մար:

1. Մաս նա կից նե րին խնդ րեք նայել փոքր ե րե խայի կամ ման կի կի ձեր նկա րած նկա րին:

2. Ա սա ցեք.

Մենք բո լորս գի տենք, որ ե րե խա նե րին հո գա տա րու թյուն է հար կա վոր, ե թե դուք ձեր ե րե
խա նե րի մա սին լավ հոգ տա նեք, խնա մեք նրանց, նրանք ու ժեղ կմե ծա նան: Մեր ե րե խա նե րը մեր 
հա ջորդ սե րունդն են և պետք է մե ծա նան այն պես, որ կա րո ղա նան դի մա կայել բազ մա թիվ մար
տահ րա վեր նե րի, ի նչ պես նաև օգ նել հա մայն քին: 

Այժմ մենք կտես նենք, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խային ու ժեղ չա փա հաս դառ նա լու հա մար:

3. Խնդ րեք մաս նա կից նե րին ասել այն ամե նը, ի նչ ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է մե ծա նա լու հա-
մար: Ըն դու նեք խմ բի կող մից տր ված գա ղա փար ներ նը` ասե լով, օ րի նակ.

«Այո՛, նրանց սնունդ է հար կա վո ր» և գրեք «ս նուն դ» ե րե խայի նկա րի վրա ի նչոր մա սում:

4. Հա մոզ վեք, որ հետ ևյալ կա րիք նե րը նշ ված լի նեն.
•	  ֆի զի կա կան (ս նունդ, կա ցա րան),
•	 մ տա վոր (կր թու թյուն),
•	 զ գա յա կան (սեր)
•	  սո ցի ա լա կան (պատ կա նե լու թյան զգա ցո ղու թյուն, ու րիշ նե րի աջակ ցու թյուն):

 

Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը» ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004), 
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2.Ա.3. Ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
 

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և խո րաց նել գի տե լիք նե րը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
ու պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

Տա րածք, ցու ցա տախ տակ և մար կեր, թուղթ, գրիչ ներ, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի  
մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցի այի կրկ նօ րի նակ ներ, ո րն առ կա է է լեկտ րո նային կրի չի  
«Աշ խա տան քային թեր թիկ նե ր» թղ թա պա նա կում:

Այս գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ լավ նա խա պատ րաստ ված ե ղեք Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցի այի վե րա բե րյալ հար ցե րին և քն նարկ մա նը: 

Ի րա վունք նե րը եր բեմն քն նարկ ման հա մար նուրբ հարց են, ե թե հատ կա պես աշ խա տում եք 
այն պի սի հա մա տեքս տում, որ տեղ շատ ի րա վունք ներ չեն պաշտ պան վում: Կար ևոր է ի րա վունք
նե րը քն նար կել օբյեկ տիվ և դրա կան ե ղա նա կով: Այս գոր ծո ղու թյու նը նպա տակ չու նի ծնող նե
րին և խնա մա կալ նե րին ստի պել ի րենց մե ղա վոր զգալ, որ չեն կա րո ղա նում պաշտ պա նել ի րենց 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը: Փո խա րե նը այն փոր ձում է բարձ րաց նել ի րա զե կու թյունն այն մա
սին, թե ի նչ են ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և ի նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն թե՛ չա փա հաս
նե րը, թե՛ ե րե խա նե րը, որ պես զի պաշտ պա նեն այդ ի րա վունք նե րը:

1.  Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք ե րեք խմ բի: Յու րա քան չյուր խմ բի տվեք թուղթ և գրիչ ներ, որ պես զի 
գրա ռումներ կա տա րեն ի րենց գա ղա փար նե րի մա սին:

2.  Բա ժա նեք Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի օ րի նակ նե րը: Հնա րա վո րու-
թյան դեպ քում յու րա քան չյուր մաս նակ ցի տվեք իր օ րի նա կը կամ յու րա քան չյուր խմ բին տվեք 
մեկ կամ մի քա նի օ րի նակ:

3.  Բա ցատ րեք մաս նա կից նե րին.

Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը հիմնադր վել է 1945 թ.: Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա
սին ՄԱԿի կոն վեն ցի ան (Ե ԻԿ) ըն դուն վել է 1989 թ. և գոր ծո ղու թյուն մեջ մտել 1990 թ.: Աշ խար հի բո լոր 
ե րկր նե րը, բա ցի եր կու սից, ստո րագ րել են այն: Ե ԻԿն ու նի 4 հիմնա կան սկզ բունք: Դրանք են (գ րեք ցու
ցա տախ տա կի վրա).

1.  գո յատև ման և զար գաց ման ի րա վուն քը (օ րի նակ` հո գա տա րու թյուն, կր թու թյուն),
2. անխտ րա կա նու թյան ի րա վուն քը (օ րի նակ` ռա սա, սեռ, հաշ ման դա մու թյուն և այլն)
3. ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը (ո րը նե րա ռում է որ ևէ գոր ծո ղու-

թյուն պլա նա վո րե լիս ե րե խայի տե սա կե տը հաշ վի առ նե լը),
4.  մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը (ե րե խայի կար ծի քը պետք է հաշ վի առն վի):

4. Շա րու նա կեք` բա ցատ րե լով.

Բո լոր ե րե խա ներն ու նեն ի րա վունք ներ: 

Ե րե խա նե րի կյան քում ներգ րավ ված չա փա հաս նե րը պար տա վոր են պաշտ պա նել ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րը: Խոս քը ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի, ի նչ պես նաև այն մե ծա հա սակ նե րի մա սին է, 
ո րոնք գտն վում են ղե կա վար դիր քե րում, ի նչն ազ դում է այս ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հնա
րա վո րու թյուն նե րի վրա: 

Ե րե խա նե րը նույն պես պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն, ե րբ ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ պան վում են:

5. Այս տե սա կե տը հիմնա վո րե լու հա մար բե րեք հետ ևյալ օ րի նա կը.

Կա ռա վա րու թյուն նե րը պար տա վոր են կր թու թյու նը հա սա նե լի դարձ նել բո լոր ե րե խա նե րի 
հա մար:
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Ծ նող նե րը և խնա մա կալ նե րը պար տա վոր են ե րե խա նե րին դպ րոց հա ճա խե լու հնա րա վո րու թյուն 
տալ, ե թե կր թու թյու նը հա սա նե լի է դար ձել:

Ե րե խա նե րը պար տա վոր են դպ րոց հա ճա խել և կա տա րել ի րենց տնային աշ խա տան քը, ե թե 
ի րենց դպ րոց հա ճա խե լու հնա րա վո րու թյուն է տր վել:

6. Այժմ մաս նա կից նե րին խնդ րեք կար դալ Ե ԻԿ-ն ու խմ բով քն նար կել ստորև նշ ված հար ցե րը: 
Խնդ րեք նրանց ավար տե լուց հե տո բարձ րա ձայ նել ի րենց մտ քե րը:

Մեր ե րե խա նե րի ու նե ցած ո ՞ր ի րա վունք ներն են պաշտ պան վում մեր հա մայն քում: 

Ի՞նչ դեր ու նենք մենք̀ որ պես ծնող ներ և խնա մա կալ ներ, այս ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու գոր
ծում: 

Ի՞նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն ե րե խա նե րը, ե րբ ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ պան վում են:

7.  Մո տա վո րա պես 10-15 րո պե ան ց խնդ րեք խմ բե րին կար ծիք ներ փո խա նա կել մյուս խմ բե րի հետ:

8. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը` շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով մաս նա կից նե րին ի րենց մաս նակ ցու-
թյան հա մար:

 

Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը» ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի 

  2 Ա.4. Հար ցեր և պա տաս խան ներ     
 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 2ին: 

  2Ա.5. Փա կում և ե րգ       

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 3ին:
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Louise Dyring/ Save the Children

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 2Բ
 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ է սոցիալ-
հոգեբանական բարեկեցությունը և ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին առողջ և ուժեղ լինելու համար: 

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Բարձրացնել իրազեկությունը և ավելացնել գիտելիքներն այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ 
երեխաներին սոցիալապես, հոգեպես և ֆիզիկապես առողջ մեծանալու և զարգանալու համար:
Քննարկել, թե ինչպես ծնողներն ու խնամակալները (ինչպես նաև հենց իրենք` երեխաները) 
կարող են օգնել երեխաներին լինելու առողջ և ուժեղ:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

2Բ.1. Ողջույնի խոսք և երե-
խաների հետ անցկացվող 
պարապմունքների մասին 
տեղեկատվություն

15 րոպե

2Բ.2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ երե-
խաներին

Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր 25 րոպե

2Բ.3. Երեխաներին առողջ և ուժեղ 
պահելը

Տարածք, ցուցատախտակ և մարկեր, 
թուղթ, գրիչներ 45 րոպե

2Բ.4. Հարցեր և պատասխաններ Տարածք 30 րոպե

2Բ.5. Փակում և երգ 5 րոպե
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  2Բ.1.   Ող ջույ նի խոսք և ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող 
պա րապ մունք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 1ին: 

Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք ևս եր կու ժամ կանց կաց նենք մի ա սին: Մենք այդ ժա մա նա կը կօգ տա գոր ծենք̀ ու
սումնա սի րե լով, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին ու ժեղ և առողջ ան հատ ներ լի նե լու հա մար: Մենք 
կխո սենք այն մա սին, թե ի նչ դեր են կա տա րում մար դիկ` դուք̀  ծնող ներդ և խնա մա կալ ներդ, հա մայն քը 
և հենց ի րենք̀ ե րե խա նե րը, որ պես զի օգ նեն ե րե խա նե րին լի նե լու առողջ և ու ժեղ: 

  2Բ.2.   Ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին   

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը և ավե լաց նել գի տե լիք ներն այն մա սին, թե ի նչ է ե րե
խա նե րին ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա պես, հո գե պես և ֆի զի կա պես առողջ մե ծա նա լու և 
զար գա նա լու հա մար:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր:

Այս գոր ծո ղու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լիս ցու ցա տախ տա կի թղ թի վրա փոքր ե րե խայի 
կամ ման կի կի մի շատ պարզ նկար նկա րեք: Այն պես արեք, որ տեղ մնա նկա րի կող քին բա
ռեր գրե լու հա մար:

1.  Մաս նա կից նե րին խնդ րեք նայել փոքր ե րե խայի կամ ման կի կի նկա րին և ասա ցեք.

Մենք բո լորս գի տենք, որ ե րե խա նե րին հո գա տա րու թյուն է հար կա վոր, և ե թե դուք ձեր ե րե
խա նե րի մա սին լավ հոգ տա նեք, խնա մեք նրանց, նրանք ու ժեղ կմե ծա նան: Մեր ե րե խա նե րը մեր 
հա ջորդ սե րունդն են և պետք է մե ծա նան այն պես, որ կա րո ղա նան դի մա կայել բազ մա թիվ մար
տահ րա վեր նե րի, ի նչ պես նաև օգ նել հա մայն քին: 

Այժմ մենք կտես նենք, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խային ու ժեղ չա փա հաս դառ նա լու հա մար:

2. Խնդ րեք մաս նա կից նե րին ասել այն ամե նը, ի նչ ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է մե ծա նա լու հա-
մար: Ըն դու նեք խմ բի կող մից տր ված գա ղա փար նե րը` ասե լով օ րի նակ.

«Այո՛, նրանց սնունդ է հար կա վո ր» և գրեք «ս նուն դ» ե րե խայի նկա րի վրա ի նչոր մա սում:

3. Հա մոզ վեք, որ հետ ևյալ կա րիք նե րը նշ ված լի նեն.
•	  ֆի զի կա կան (ս նունդ, կա ցա րան),
•	 մ տա վոր (կր թու թյուն),
•	 զ գա յա կան (սեր)
•	  սո ցի ա լա կան (պատ կա նե լու թյան զգա ցո ղու թյուն, ու րիշ նե րի աջակ ցու թյուն):

 

Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI (2004) գր քի: 
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2Բ.3. Ե րե խա նե րին առողջ և ու ժեղ պա հե լը   

Քն նար կել, թե ի նչ պես ծնող ներն ու խնա մա կալ նե րը (ի նչ պես նաև հենց ի րենք` ե րե
խա նե րը) կա րող են օգ նել ե րե խա նե րին լի նել առողջ և ու ժեղ:

Տա րածք, ցու ցա տախ տակ և մար կեր, թուղթ, գրիչ ներ:

1.  Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք ե րեք խմ բի: Յու րա քան չյուր խմ բի տվեք թուղթ և գրիչ ներ, որ պես զի 
գրա ռումներ կա տա րեն ի րենց գա ղա փար նե րի մա սին:

2. Խնդ րեք խմ բե րին քն նար կել ե րե խա նե րի կա րիք նե րը, ո րոնք ո րոշ վել են վեր ջին գոր ծո ղու-
թյան ժա մա նակ` հեր թով պա տաս խա նե լով ստորև բեր ված ե րեք հար ցե րին: Խմ բե րին յու րա-
քան չյուր հար ցի հա մար տվեք մո տա վո րա պես 10 րո պե ժա մա նակ, այ նու հետև խնդ րեք նրանց 
ներ կա յաց նել դա մեծ խմ բին նախ քան հա ջորդ հար ցին ան ցնե լը: (Պա տաս խան նե րի օ րի նակ-
նե րը տր ված են յու րա քան չյուր հար ցից հե տո` հս տա կեց նելու հա մար, թե ի նչ է նշա նա կում յու-
րա քան չյուր հար ցը):

Ա. Ի նչ պե՞ս կա րող են ծնող ներն ու խնա մա կալ նե րը նպաս տել ի րենց ե րե խա նե րի կա րիք նե րի 
բա վա րար մա նը:

 Պա տաս խա նի օ րի նակ. Նրանք կա րող են փոր ձել այն պես անել, որ ի րենց ե րե խա ներն ամեն օր 
առողջ սնունդ ու տեն:

Բ. Ի նչ պե՞ս կա րող է հա մայնքն օգ նել ե րե խա նե րի կա րիք նե րի բա վա րար մա նը: Ի ՞ն չը կա րող է 
բա րե լավ վել հա մայն քում ե րե խա նե րի կյան քը բա րե լա վե լու հա մար:

 Պա տաս խա նի օ րի նակ. Հա մայն քը պետք է ե րե խա նե րի հա մար լի նի ապա հով և ան վտանգ վայր: 
Մեր հա մայն քում կան ո րոշ մութ հատ ված ներ, ո րոնք ան վտանգ չեն, ե թե գի շե րը ե րե խա ներն ան ցնեն 
այդ տե ղով: Այս հատ ված նե րը լու սա վո րե լը կա րող է բա րե լա վել մեր ե րե խա նե րի ան վտան գու թյու նը:

Գ. Ի նչ պե՞ս կա րող են ի րենք̀ ե րե խա նե րը, նպաս տել, որ մնան առողջ և ու ժեղ:

 Պա տաս խա նի օ րի նակ. Ե րե խա նե րը պետք է սո վո րեն պա տաս խա նատ վու թյուն կրել ի րենց արարք-
նե րի և ը նտ րու թյան հա մար: Օ րի նակ, ե րբ ե րե խա նե րի հիմնա կան կա րիք նե րը բա վա րար վում են` 
կապ ված ի րենց առող ջու թյան հետ, նրանք պար տա վոր են ճիշտ ը նտ րու թյուն կա տա րել առողջ մնա-
լու հա մար: Օ րի նակ` նրանք պետք է ո րո շեն ծխա խոտ չծ խել և թմ րա նյու թեր չօգ տա գոր ծել:

3. Երբ բո լոր ե րեք խմ բերն ար տա հայտ վեն բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ, ամ փո փեք` ասե լով, որ 
մենք բո լորս էլ ի նչ-որ դեր կա տա րում ե նք մեր ե րե խա նե րին առողջ և ու ժեղ պա հե լու գոր ծում:

4.  Տե ղե կաց րեք ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին, որ պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ այս հար ցե րը 
նաև քն նար կե լու եք ե րե խա նե րի հետ:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:
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  2Բ.4. Հար ցեր և պա տաս խան ներ     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 2ին: 

  2Բ.5.  Փա կում և ե րգ       

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք. 

Այ սօր մենք քն նար կե ցինք, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րին ու ժեղ և առողջ մե ծա նա լու հա մար: 
Մենք խո սե ցինք նաև այն մա սին, թե ի նչ կա րող ե նք անել մենք̀ որ պես ծնող ներ և խնա մա կալ ներ, որ
պես զի օգ նենք ե րե խա նե րին լի նել առողջ և ու ժեղ: Մենք նաև խո սե ցինք այն մա սին, թե ի նչ կա րող են 
անել հենց ի րենք̀ ե րե խա նե րը, որ պես զի մնան առողջ և ու ժեղ:

 Մեր հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ կքն նար կենք այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց առաջ կանգ նած են 
ե րե խա նե րը մեր հա մայն քում, ի նչ պես նաև այն, թե ի նչ կա րող ե նք անել մենք̀ նրանց օգ նե լու հա մար:
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Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 3
 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Բարձրացնել հավաքական իրազեկությունը և խրախուսել այն 
խնդիրների քննարկումը, որոնց բախվում են երեխաները համայնքում: 

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Որոշել այն խնդիրները, որոնց հանդիպում են երեխաներն իրենց համայնքում:
Ցույց տալ, թե ինչպես կարող են բազմաթիվ խնդիրները վհատեցնել երեխային և խանգարել  
նրա դրական և առողջ զարգացմանը: 
Օգնել մասնակիցներին հասկանալու երեխաների արձագանքները խնդիրներին և քննարկում 
սկսել այն մասին, թե որն է օգնություն տրամադրելու լավագույն եղանակը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

3.1. Ողջույնի խոսք 5 րոպե

3.2. Խնդիրներ, որոնց առջև 
կանգնած են երեխաները

Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր 15 րոպե

3.3. Խնդիրների կշիռը

Ամուր տոպրակ կամ զամբյուղ: Մի քանի 
ծանր քար. դրանք պետք է բավարար լի-
նեն, որպեսզի ներկայացնեն երեխաների 
այն խնդիրները, որոնք քննարկվել են նա-
խորդ գործողության ժամանակ

20 րոպե

3.4. Երեխաների արձագանքը 
խնդիրներին

Տարածք խմբային աշխատանքի համար, 
թուղթ և գրիչներ

45 րոպե

3.5. Հարցեր և պատասխաններ Տարածք 30 րոպե

3.6. Փակում և երգ 5 րոպե
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  3.1.  Ող ջույ նի խոսք       

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104-ի մաս 1-ին: 

Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք ևս եր կու ժամ կանց կաց նենք մի ա սին: Մենք կմ տա ծենք այն մար տահ րա վեր նե րի 
մա սին, ո րոնց առջև այ սօր կանգ նած են մեր ե րե խա նե րը, և կխո սենք այդ մար տահ րա վեր նե րին նրանց 
ար ձա գան քի մա սին, այն մա սին, թե ի նչ պես կա րող ե նք օգ նել նրանց̀  դի մա կայե լու այդ մար տահ րա
վեր նե րին: 

  3.2.  Խն դիր ներ, ո րոնց առջև կանգ նած են ե րե խա նե րը  

Նույ նա կա նաց նել այն խն դիր նե րը, ո րոնց առջև կանգ նած են ե րե խա ներն ի րենց հա
մայն քում:

Ցու ցա տախ տակ և մար կեր:

1. Սկ սեք` հի շեց նե լով մաս նա կից նե րին այն գոր ծո ղու թյան մա սին, որ կա տա րել եք նա խորդ հան-
դիպ ման ըն թաց քում.

Մեր նա խորդ հան դիպ ման ըն թաց քում խո սե ցինք տար բեր բա նե րի մա սին, ո րոնք ան հրա
ժեշտ են ե րե խա նե րին ու ժեղ և առողջ մե ծա նա լու հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, բո լոր ե րե խա նե րը 
մինչև չա փա հաս դառ նա լը տար բեր բարդ խն դիր նե րի են բախ վում: Այ սօր մենք կխո սենք կոնկ րետ 
խն դիր նե րի մա սին, ո րոնց նրանք հան դի պում են հա մայն քում: Ի ՞նչ խն դիր ներ գի տեք դուք:

2.  Ցու ցա տախ տա կի վրա գրեք պա տաս խան նե րը:

3. Այժմ մաս նա կից նե րին հարց րեք` ի նչ են կար ծում, որ ե րե խա նե րը կա րո՞ղ են ի նք նու րույն լու ծել 
այս խն դիր նե րը: Բե րեք այն պի սի խն դիր նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք ե րե խա նե րը կա րող են լու ծել, 
և այն պի սի խն դիր նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք նրանք չեն կա րող լու ծել: Հեր թով ան դրա դար ձեք 
յու րա քան չյուր խնդ րի և ցու ցա տախ տա կի վրա նշեք դրանք:

 Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի 

  3.3.  Խն դիր նե րի կշի ռը     

Ցույց տալ, թե ի նչ պես ե րե խայի կյան քում բազ մա թիվ խն դիր ներ կա րող են վհա տեց
նել նրան և խան գա րել նրա դրա կան և առողջ զար գաց մա նը:

Ա մուր տոպ րակ կամ զամ բյուղ: Մի քա նի ծանր քար. դրանք պետք է բա վա րար լի նեն, 
որ պես զի ներ կա յաց նեն ե րե խա նե րի այն խն դիր նե րը, ո րոնք քն նարկ վել են նա խորդ 
գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ:

Այս պա հին կա րող եք կա տա րել 3.3 գոր ծո ղու թյու նը կամ կա րող եք շա րու նա կել 3.2 գոր
ծո ղու թյան քն նար կու մը, ե թե դա ավե լի նպա տա կա հար մար տար բե րակ է թվում:

1.  Մաս նա կից նե րին խնդ րեք կանգ նել շր ջա նով: Որ ևէ կա մա վո րի խնդ րեք ու սին գցած տա նել 
տոպ րա կը կամ զամ բյու ղը: Այդ մար դը ներ կա յաց նում է հա մայն քում ապ րող ե րե խային:

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ ձեր առջև ե ղած քա րե րից յու րա քան չյու րը խորհր դան շում է այն խն դիր նե-
րից մե կը, ո րոնց բախ վում են ե րե խա նե րը ձեր հա մայն քում:

3.  Տար բեր մաս նա կից նե րի տվեք մե կա կան քար` ան վա նե լով այն խն դի րը, ո րը խորհր դան շում է 
տվյալ քա րը: Օ րի նակ` կա րող եք ասել.

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Այս քա րը խորհր դան շում է քաղ ցը, ո րին մեր հա մայն քում ստիպ ված դի մա նում են ո րոշ ե րե
խա ներ:

4. Այժմ մեջ քին դա տարկ տոպ րակ դրած կա մա վո րին խնդ րեք ցատ կել որ քան հնա րա վոր է բարձր: 
Ա սա ցեք, թե ի նչ քան ու ժեղ է այդ «ե րե խա ն»:

5. Այժմ մաս նա կից նե րին խնդ րեք մեկ առ մեկ ի րենց քա րե րը դնել ե րե խայի տոպ րա կի մեջ̀  քա րը 
դնե լիս տա լով խնդ րի անու նը: 

Օ րի նակ` առա ջին մաս նա կի ցը դնում է քա րը տոպ րա կի մեջ և ասում. «Այս ե րե խան կր թու թյուն 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն չու նի»:

6. Երբ բո լոր մաս նա կից նե րը դնեն ի րենց քա րե րը, խնդ րեք «ե րե խայի ն» նո րից ցատ կել:

7.  Հարց րեք մաս նա կից նե րին, թե ին չու է այժմ ե րե խայի հա մար դժ վար ցատ կե լը:

8. Ընդգ ծեք, որ նույ նիսկ ու ժեղ ե րե խան, ե թե խն դիր ներ ու նի, դժ վա րու թյամբ կհաղ թա հա րի 
դրանք, ե թե մա նա վանդ մի ա ժա մա նակ ու նե նա մի քա նի սը:

9.  Մաս նա կից նե րին խնդ րեք ցույց տալ, թե ի նչ պես կա րող են օգ նել ե րե խային, և քն նար կեք այն 
ե ղա նակ նե րը, ո րոն ցով չա փա հաս նե րը կա րող են օգ նել ե րե խա նե րին հա մայն քում: Ե թե մաս նա-
կից ներն ի րենք դա չեն առա ջար կում, ցույց տվեք, որ ե րե խայի փո խա րեն տոպ րա կը բարձ րաց-
նե լու կամ քա րե րից մի քա նի սը հա նե լու դեպ քում քա շը պա կա սում է:

10.  Մինչ մաս նա կից նե րը նշում են, թե ի նչ ե ղա նա կով կա րող են օգ նել ե րե խային, խնդ րեք նրանց 
վերց նել քա րը` որ պես «օգ նու թյա ն» մի ջոց:

11. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը` ասե լով.

Ե րբ ե րե խա նե րի բե ռը չա փա զանց ծանր է դառ նում, և նրանց կյան քը լց վում է մի ան գա մից 
չա փա զանց շատ խն դիր նե րով, նրանց հա մար դժ վար է դառ նում շա րու նա կել առաջ գնա լը և ու ժեղ ու 
առողջ մե ծա նա լը: Այդ պի սի պա հե րին նրանց կողմնա կի օգ նու թյուն է հար կա վոր, որ պես զի կա րո ղա նան 
նո րից մտ նել դրա կան զար գաց ման ու ղին:

 Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի 

3.4.  Ե րե խա նե րի ար ձա գան քը խն դիր նե րին  

Օգ նել մաս նա կից նե րին հաս կա նա լու ե րե խա նե րի ար ձա գան քը խն դիր նե րին և խթա
նել քն նար կում այն մա սին, թե ո րն է օգ նու թյուն տրա մադ րե լու լա վա գույն ե ղա նա կը:

Տա րա ծու թյուն խմ բային աշ խա տան քի հա մար, թուղթ և գրիչ ներ:

1. Գոր ծո ղու թյունն սկ սեք ասե լով.

Ե րբ ե րե խա նե րը խն դիր ներ ու նեն, հա ճախ ար ձա գան քում են` դրս ևո րե լով այն պի սի վարք, 
ո րը կա րող է մտա հո գել շր ջա պա տի մարդ կանց: Մենք պետք է կա րո ղա նանք ճա նա չել այն ե րե խա նե
րին, ո րոնք պայ քա րում են խն դիր նե րի դեմ, հաս կա նալ նրանց ար ձա գանք նե րը և տրա մադ րել ան հրա
ժեշտ աջակ ցու թյու նը:

2.  Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք ե րեք խմ բի և խնդ րեք նրանց քն նար կել ստորև նշ ված հար ցե րը: 
(Ն րանք առա ջին հար ցի վրա պետք է ծախ սեն մոտ 5 րո պե, ի սկ ե րկ րորդ հար ցի վրա` 10 րո պե): 
Յու րա քան չյուր խմ բին տվեք թուղթ և գրիչ ներ, որ պես զի գրեն ի րենց կար ծի քը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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ա. Ձեր հա մայն քում կա՞ն արդյոք ե րե խա նե րի ո րոշ խմ բեր, ո րոնք մյուս նե րից ավե լի շատ խն-
դիր ներ ու նեն: Օ րի նակ` փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րը, ե րե խա ներ, ո րոնց նկատ մամբ խտ-
րա կա նու թյուն է դրս ևոր վում, խիստ չքա վո րու թյան պայ ման նե րում ապ րող, ծնող նե րին կամ 
հա րա զատ նե րին կորց րած ե րե խա ներ և այլն:

բ. Ի ՞նչ վարք են դրս ևո րում խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը և ի ՞նչ զգաց մունք ներ են ար տա հայ-
տում ի րենց վար քով: Ա հա ո րոշ օ րի նակ ներ.

գ. ո րոշ ե րե խա ներ ագ րե սիվ են. ագ րե սիվ վարքն ար տա հայ տում է զայ րույթ, վր դով մունք և տխ-
րու թյուն,

դ. ո րոշ ե րե խա ներ անընդ հատ կառ չած են ի րենց խնա մա կալ նե րից. կառ չելն ար տա հայ տում է 
անա պա հո վու թյուն և վախ, 

ե. ո րոշ ե րե խա ներ ի նք նամ փոփ են և չեն ցան կա նում խա ղալ այլ ե րե խա նե րի հետ. սա կա րող է 
տխ րու թյան, անա պա հո վու թյան կամ վա խի նշան լի նել:

15 րո պե ան ց յու րա քան չյուր խմ բի խնդ րեք ար տա հայ տել ի րենց մտ քերն առա ջին հար ցի, այ նու-
հետև` ե րկ րորդ հար ցի վե րա բե րյալ:

3. Թ վար կեք պա տաս խան նե րը ցու ցա տախ տա կի եր կու թղ թե րի վրա, ո րոն ցից մե կը վեր նագր-
ված է` «Խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե ր», ի սկ մյու սը` « Հատ կան շա կան վարք և զգաց մունք նե ր»: 

4.  Բա ցատ րեք հետ ևյա լը.

Խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը տար բեր կերպ են ար ձա գան քում ի րա վի ճակ նե րին` կախ ված 
ի րենց բնա վո րու թյու նից և ներ քին ու ժից, ի նչ պես նաև ի րենց մի ջա վայ րից: Նրանք նաև սո վո րում 
են` ի նչ պես ար ձա գան քել տար բեր ի րա վի ճակ նե րի` հետ ևե լով ի րենց հա սա կա կից նե րին, ծնող նե
րին ու խնա մա կալ նե րին: 

Օ րի նակ, ե թե ե րե խայի խնա մա կալ նե րը շատ վախ վո րած և ան հան գիստ են, սա, ամե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ, ե րե խային նույն պես կդր դի լի նել ան հան գիստ և վախ վո րած: Նմա նա պես, 
ե րբ ե րե խայի հա սա կա կից նե րը և ըն տա նի քը հան գիստ են, ապա հով և եր ջա նիկ, ե րե խան 
նույն պես եր ջա նիկ կլի նի:

 Կար ևոր է հաս կա նալ, որ ե րե խա նե րը չա փա հաս նե րի նման ար ձա գան քում են ի րենց մի-
ջա վայ րին: Սա նշա նա կում է, որ ե թե ե րե խան խնդ րա հա րույց վար քա գիծ է դրս ևո րում, 
պատ ժե լու փո խա րեն կար ևոր է, որ ծնող ներն ու խնա մա կալ ներն ու սումնա սի րեն այն խն-
դիր նե րը, ո րոնց նա բախ վում է, փոր ձեն հաս կա նալ նրա ար ձա գան քը, զգաց մունք նե րը և 
աջակ ցեն ե րե խային, որ ու ժեղ լի նի և հաղ թա հա րի այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց առջև 
կանգ նած է:

5. Խնդ րեք մաս նա կից նե րին վե րա դառ նալ ի րենց խմ բե րը, այ նու հետև «Խն դիր ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե ր» և « Հատ կան շա կան վարք և զգաց մունք նե ր» ցան կե րից ը նտ րել մեկ խն դիր: Ե րեք խմ-
բե րը պետք է տար բեր օ րի նակ ներ ը նտ րեն: 

Օ րի նակ.

1ին խումբն ը նտ րում է ե րե խա նե րի, ո րոնք ակա նա տես են ե ղել բռ նու թյան, մղ ձա վանջ ներ ու-
նեն ու վա խե ցած են:

2րդ խումբն ը նտ րում է ե րե խա նե րի, ո րոնք ապ րում են փո ղո ցում, ագ րե սիվ են ու վր դով ված:

3րդ խումբն ը նտ րում է ե րե խա նե րի, ո րոնք կորց րել են ի րենց ծնող նե րին, ի նք նամ փոփ են ու 
տխուր:

6. Այժմ խմ բե րին 10 րո պե տվեք` քն նար կե լու հետ ևյալ հար ցը` կապ ված ի րենց ը նտ րած ի րա վի ճա-
կի հետ.

Ի նչ պե՞ս կա րող ե նք մենք̀ որ պես ծնող ներ ու խնա մա կալ ներ, լա վա գույն աջակ ցու թյու նը ցույց 
տալ այս խն դիր ներն ու նե ցող ե րե խա նե րին:
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7. 10 րո պե ան ց յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք մյուս նե րին ներ կա յաց նել ի րենց պա տաս խան-
նե րը:

8. Է լեկտ րո նային կրի չում գտն վող Հա վել ված 3-ո ւմ կան խոր հուրդ ներ, թե ի նչ պես օգ նել այն ե րե-
խա նե րին, ո րոնք դրս ևո րում են հետ ևյալ վար քը.
1.  Կառ չա ծու թյուն
2. Ք նի խան գա րումներ
3. Մղ ձա վանջ ներ
4.  Գի շե րային վա խեր
5.  Գի շե րա մի զու թյուն
6. Ան ցյա լի հի շո ղու թյուն ներ
7. Ագ րե սի ա
8. Ընկճ վա ծու թյուն 

Օգ տա գոր ծեք այն տե ղե կատ վու թյու նը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց-
քում նույ նա կա նաց ված կոնկ րետ օ րի նակ նե րին: Չպետք է գայ թակղ վել և խո սել ե րե խա նե րի 
դրս ևո րած վար քի բո լոր տե սակ նե րի և տր ված խոր հուրդ նե րի մա սին. Դա կա րող է շփո թեց նել 
մաս նա կից նե րին:

9. Ամ փո փեք ասե լով.

Մենք հիմնա կա նում կա րող ե նք վար քի մի ջո ցով ճա նա չել խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին: 
Ե րե խայի վար քի պատ ճառ ներն ու սումնա սի րե լով և փոր ձե լով հաս կա նալ նրանց զգաց մունք ներն 
ու ար ձա գանք նե րը՝ ար դեն կկանգ նենք ե րե խային օգ նե լու ճա նա պար հին: Ե րե խա նե րի մեծ մա սին 
հնա րա վոր է օգ նել հաղ թա հա րե լու մար տահ րա վեր նե րը ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ:

10. Ընդգ ծեք, թե որ քան կար ևոր է հաս կա նալ, որ ի րենց վատ պա հող կամ « վա տ» վարք դրս ևո րող 
ե րե խա նե րը դա չեն անում այն պատ ճա ռով, որ վատ մար դիկ են. նրանք այդ պես ցույց են տա լիս, 
որ խն դիր ներ ու նեն, և նրանց օգ նու թյուն է պետք:

3.5.  Հար ցեր և պա տաս խան ներ     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 2ին: 

3.6.  Փա կում և ե րգ        

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այ սօր մենք ու սումնա սի րե ցինք այն խն դիր նե րը, ո րոնց առջև կանգ նած են ե րե խա նե րը մեր հա
մայն քում: Մենք նաև դի տար կե ցինք, թե ի նչ պես են ե րե խա ներն ար ձա գան քում խն դիր նե րին, ի նչ պես 
նաև խո սե ցինք այն ե ղա նակ նե րի մա սին, ո րոն ցով կա րող ե նք օգ նել ե րե խա նե րին լի նե լու ու ժեղ և հաղ
թա հա րե լու մար տահ րա վեր նե րը:

 Մեր հա ջորդ հան դիպ ման ըն թաց քում ավե լի շատ կխո սենք այն մա սին, թե ի նչ պես օգ նել ե րե խա նե րին` 
հատ կա պես դի տար կե լով այն հար ցը, թե ի նչ պես կա րող ե նք պաշտ պա նել նրանց վտան գից և խրա խու
սել նրանց̀  ճիշտ ը նտ րու թյուն կա տա րեն:
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Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Բարձրացնել իրազեկությունը և խրախուսել համայնքում երեխայի 
պաշտպանության մեխանիզմները բարելավելուն ուղղված գործողությունները: 

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Խթանել քննարկում այն վտանգների վերաբերյալ, որոնց հանդիպում են երեխաները հա-
մայնքում:
Քննարկել̀  ինչն է երեխային դարձնում ուժեղ և ինչպես երեխաների մեջ ուժ սերմանել:
Ցույց տալ, թե ինչպես են աջակցության շրջաններն օգնում պաշտպանել երեխաներին:
Խթանել քննարկում այն մասին, թե ինչ կարող են անել ընտանիքներն ու համայնքները երե-
խաների պաշտպանությունն ամրապնդելու համար:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

4.1. Ողջույնի խոսք 5 րոպե

4.2. Մեր համայնքում առկա 
վտանգները

Տարածք, որպեսզի մասնակիցներն աշխա-
տեն խմբերով և նստեն մեծ շրջա նով: 
Ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ

25 րոպե

4.3 Երեխաներին ուժեղ դարձնելը
Վտանգների ցանկը վերջին գործո ղու թյու-
նից: Ցուցատախտակի մաքուր թուղթ և 
մար  կեր ներ

20 րոպե

4.4. Աջակցության շրջանները
Տարածք մեծ շրջանի համար, ներսում` 
փոքր շրջան

15 րոպե

4.5. Մեր երեխաների պաշտպա-
նու թյունը

Թուղթ ու գրիչ 15 րոպե

4.6. Հարցեր և պատասխաններ Տարածք 30 րոպե

4.7. Փակում և երգ 5 րոպե
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4.1.  Ող ջույ նի խոսք         

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 1ին: 

Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք մի ա սին ևս եր կու ժամ կանց կաց նենք: Մենք կդի տար կենք, թե ի նչ ու ղի նե րով կա
րող ե նք օգ նել մեր ե րե խա նե րին, որ պես զի լի նեն բա վա կա նա չափ ու ժեղ և հաղ թա հա րեն այն խն դիր նե
րը, ո րոնց բախ վում են: Մենք կդի տար կենք նաև, թե ի նչ պար տա կա նու թյուն ներ ու նենք և ի նչ գոր ծո ղու
թյուն ներ կա րող ե նք ձեռ նար կել մեր ե րե խա նե րին վտան գից պաշտ պա նե լու հա մար:

4.2.  Մեր հա մայն քում առ կա վտան գը   

Խ թա նել քն նար կում այն վտանգ նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց առջև կանգ նած են ե րե խա
նե րը հա մայն քում: 

Տա րա ծու թյուն, որ տեղ մաս նա կից ներն աշ խա տեն խմ բե րով և նս տեն մեծ շր ջա նով: 
Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր ներ:

1.  Գոր ծո ղու թյու նը սկ սեք ասե լով.
Մեր նա խորդ հան դիպ ման ժա մա նակ քն նար կե ցինք մի քա նի խն դիր ներ, ո րոնց առջև կանգ

նած են մեր հա մայն քի ե րե խա նե րը, ի նչ պես նաև խո սե ցինք այն մա սին, թե ի նչ պես են ե րե խա ներն 
ար ձա գան քում խն դիր նե րին և ի նչ պես կա րող ե նք օգ նել նրանց: Այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում մենք 
դի տար կե լու ե նք, թե ի նչ վտանգ ներ կան այս տեղ մեր ե րե խա նե րի հա մար, որ տեղ են նրանք ռիս կի 
են թարկ վում, և ի նչ կա րող ե նք անել նրանց պաշտ պա նե լու հա մար: 

Ե րե խա նե րը ռիս կի են են թարկ վում ամ բողջ աշ խար հում: Մեր̀  որ պես չա փա հա սի պար տա կա նու
թյուն նե րի մի մասն է պաշտ պա նել մեր ե րե խա նե րին և սո վո րեց նել նրանց ճիշտ ը նտ րու թյուն կա
տա րել, որ պես զի պահ պա նեն ի րենց ան վտան գու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, լի նում են ժա մա նակ ներ, 
ե րբ մեր ե րե խա նե րը վտան գի են թարկ վե լու ավե լի մեծ ռիս կի մեջ են, քան մյուս նե րը:

2. Մաս նա կից նե րին դար ձյալ բա ժա նեք ե րեք խմ բի և խնդ րեք նրանց 15 րո պե ան ցկաց նել ի րենց 
խմ բե րում` քն նար կե լով ստորև նշ ված հար ցը: Նրանց թուղթ ու գրիչ տվեք գրա ռումներ կա տա-
րե լու և մյուս նե րին դրանք ներ կա յաց նե լու հա մար:

Ա. Ի նչ պե՞ս են մեր ե րե խա նե րը ռիս կի են թարկ վում: Ի ՞նչ վտանգ ներ կան մեր հա մայն քում: 

Օ րի նակ` ո տնձ գու թյուն ներ, շա հա գոր ծում մյուս նե րի կող մից, թմ րա նյու թե րի կամ ո գե լից խմիչք-
նե րի օգ տա գոր ծում, թրա ֆի քինգ և այլն:

Բ. Ա րդյոք կա՞ն ե րե խա ներ, ո րոնք ավե լի շատ են ռիս կի են թարկ վում, քան մյուս նե րը: Ով քե՞ր 
են այդ ե րե խա նե րը: 

Օ րի նակ` խիստ չքա վո րու թյան պայ ման նե րում ապ րող ե րե խա նե րը, փո ղո ցում ապ րող ե րե խա-
նե րը, որ բե րը, մի այ նակ ապ րող ե րե խա նե րը, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը և այլն: 

3. 15 րո պե ան ց խմ բե րին խնդ րեք փո խա նա կել ի րենց մտ քե րը հիմնա կան խմ բի հետ: Ցու ցա տախ-
տա կի վրա նշեք նրանց պա տաս խան նե րը:

4.  Հա մոզ վեք, որ ո տնձ գու թյու նը` որ պես վտանգ, ը նդ գրկ ված է: Ը նդգ ծեք, որ կան ո տնձ գու թյան 
տար բեր տե սակ ներ և որ բո լորն էլ վնա սա կար են ե րե խայի հա մար: Դրանք են.
•	 սե ռա կան ո տնձ գու թյուն,
•	  ֆի զի կա կան ո տնձ գու թյուն,
•	  վեր բալ վի րա վո րանք,
•	  հո գե բա նա կան ո տնձ գու թյուն,
•	 ար հա մար հանք:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը
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5.  Բա ցատ րեք, որ ո րոշ ե րկր նե րում սո վո րու թյուն կա, որ ծնող ներն ու խնա մա կալ նե րը ֆի զի կա-
կան ծե ծով կամ հո գե բա նա կան ճն շումնե րով պատ ժեն ի րենց ե րե խա նե րին, ե րբ նրանք ի րենց 
վատ են պա հում: Մաս նա կից նե րին խնդ րեք մտա ծել այն մա սին, թե ին չու դա կա րող է վնա սա-
կար լի նել ե րե խայի հա մար:

6. Այժմ խնդ րեք նրանց օ րի նակ ներ բե րել, թե սխալ գոր ծե լու դեպ քում ե րե խա նե րին ի նչ պես կա-
րող են օգ նել սո վո րել այլ ե ղա նակ նե րով, ոչ թե ֆի զի կա պես կամ հո գե պես վնա սե լով: 

7.  Գոր ծո ղու թյունն ավար տեք ամ փո փե լով.

Ձեր տված տե ղե կու թյուն նե րից պարզ է, որ այս հա մայն քի ե րե խա նե րը ռիս կի են են թարկ
վում: Եվ դա ար տա սո վոր բան չէ. բո լոր մի ջա վայ րե րում էլ ե րե խա նե րը են թարկ վում են հնա րա
վոր վտան գի: Մեր̀  որ պես ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի պար տա կա նու թյունն է մեր ե րե խա նե րին 
ի րա զե կել այդ վտանգ նե րի մա սին և անել հնա րա վոր ամեն ի նչ նրանց վտան գից պաշտ պա նե լու 
հա մար:

 Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի 

  4.3.  Ե րե խա նե րին ու ժեղ դարձ նե լը   

Քն նար կել̀  ի նչն է ե րե խային դարձ նում ու ժեղ և ի նչ պես ե րե խա նե րի մեջ ո ւժ  
սեր մա նել:

Վ տանգ նե րի ցան կը վեր ջին գոր ծո ղու թյու նից: Ցու ցա տախ տա կի մա քուր թուղթ և 
մար կեր ներ:

1. Օգտ վեք վեր ջին գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ ցու ցա տախ տա կի վրա նշ ված վտանգ նե րի ցան կից: 
Հարց րեք նրանց, թե որ վտանգ նե րից կա րող է ին խու սա փել ե րե խա նե րը` ճիշտ ը նտ րու թյուն 
կա տա րե լով: Ցան կի վրա նշեք դրանք` շր ջա նա կի մեջ առ նե լով: 

Օ րի նակ` թմ րա նյու թե րի չա րա շա հում, հան ցա գոր ծու թյուն, մարմնա վա ճա ռու թյուն և այլն:

2. Շա րու նա կեք` ասե լով.

Ե րե խան, որ ճիշտ ը նտ րու թյուն է կա տա րում, ու նի թե՛ ներ քին ո ւժ, թե՛ աջակ ցու թյուն իր մի
ջա վայ րից:

3.  Մաս նա կից նե րին խնդ րեք մտա վոր գրոհ կա տա րել և թվար կել ի րենց հա մայն քում ապ րող ու-
ժեղ ե րե խայի հատ կա նիշ նե րը: Պա տաս խան նե րը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա: Հա մոզ վեք, որ 
ցան կում նե րառ ված է հետ ևյա լը.
•	  կա րող է օգ նու թյան դի մել, 
•	 դ րա կան է տրա մադր ված և ապա գայի հան դեպ հույ սով լի,
•	  կա րող է նպա տակ ներ դնել իր առաջ,
•	  ջա նա սի րա բար է մո տե նում գոր ծին,
•	 ու րիշ ե րե խա նե րի հետ լավ է խա ղում,
•	 խ նամ քով է վե րա բեր վում իր մարմնին,
•	  կա րող է հաղ թա հա րել մար տահ րա վեր նե րը և վր դով մուն քը,
•	  պա տաս խա նատ վու թյուն է վերց նում և հոգ է տա նում իր քույ րե րի կամ եղ բայր նե րի և ըն տա-

նի քի այլ ան դամնե րի մա սին,
•	 ինք նավս տահ է,
•	  լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է չա փա հաս նե րի և իր հա սա կա կից նե րի հետ,
•	 ի րա գոր ծում է գա ղա փար նե րը,
•	  կա րող է շա րու նա կել իր առօ րյա կյան քը̀  ան կախ ող բեր գու թյուն նե րից և դժ վա րու թյուն նե րից:

4. Այժմ ասա ցեք.

Մենք կա րող ե նք օգ նել մե ծաց նել ե րե խայի` խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Մենք կա րող ե նք օգ նել ե րե խա նե րին լի նե լու ու ժեղ, ե րբ նրանք կանգ նած են խն դիր նե րի առջև կամ 
ավե լին` ու ժե ղաց նել նրանց մինչև խն դիր նե րի ծա գե լը:

ԼՐԱՑՈՒՑԻչ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐը  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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5. Այժմ մաս նա կից նե րին խնդ րեք ի րենց կող քի նի հետ քն նար կել, թե մենք` որ պես ըն տա նիք և հա-
մայնք, ի նչ պես կա րող ե նք օգ նել ե րե խա նե րին ու ժեղ դառ նալու:

 Մի քա նի րո պե ից խնդ րեք նրանց փո խա նա կել ի րենց առա ջար կու թյուն նե րը հիմնա կան խմ բի 
հետ: 

Ա հա ո րոշ օ րի նակ ներ, ե թե դրանց կա րի քը լի նի.
•	  հա մայն քում ապա հո վել հո գա տար մի ջա վայր. ե րե խա նե րին տալ սեր, քա ջա լե րել և ո ւղ ղոր-

դել նրանց,
•	 ե րե խա նե րին հա ղոր դել պատ կա նե լու թյան զգա ցում,
•	 գ նա հա տել ե րե խա նե րին, ե րբ նրանք հա ջո ղու թյամբ ի նչ-որ բան են ի րա գոր ծում,
•	 խ րա խու սել չա փա հաս նե րի և ե րե խա նե րի միջև փո խա դարձ հար գան քը,
•	 ե րե խա նե րին ձայ նի ի րա վունք տալ ի րենց ըն տա նիք նե րում և հա մայնք նե րում,
•	 ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ար տա հայ տե լու ի րենց զգաց մունք նե րը,
•	 ընդգ ծել մի ա սին աշ խա տե լու կար ևո րու թյու նը,
•	 խ թա նել հա մընդ հա նուր ար ժեք նե րի և հա մոզ մունք նե րի զար գա ցու մը,
•	  հա վա սար նշա նա կու թյուն տալ տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի զար գաց մա նը:

 Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի:

  4.4.  Ա ջակ ցու թյան շր ջան նե րը  

Ցույց տալ, թե ի նչ պես են աջակ ցու թյան շր ջան ներն օգ նում պաշտ պա նել ե րե խա նե րին:

Տա րա ծու թյուն մեծ շր ջա նի հա մար, ներ սում` փոքր շր ջան:

1. Խնդ րեք մաս նա կից նե րին կանգ նել շր ջա նով և կա մա վոր նե րից մե կին խնդ րեք կանգ նել մեջ տե-
ղում: Այդ կա մա վո րը ներ կա յաց նում է հա մայն քի ե րե խային, ո րը փոր ձում է հաղ թա հա րել մոր 
մահ վան վիշ տը:

2. Այժմ 8 կա մա վոր նե րի խնդ րեք կանգ նել «ե րե խայի » շուր ջը և ասա ցեք նրանց, որ ի րենք մարմ-
նա վո րում են ե րե խայի կյան քում գո յու թյուն ու նե ցող տար բեր չա փա հաս նե րի, ո րոնք նրան 
պաշտ պա նում են վտան գից: Դի ցուք` քա հա նան, ու սու ցի չը, բուժ քույ րը և այլն:

3.  Թող կանգ նեն ե րե-
խայի շուր ջը և ի րար 
ձեռք բռ նեն: Բա ցատ-
րեք, որ ի րենք «Ա ջակ-
ցու թյան շր ջան ն» են և 
աջակ ցում ու պաշտ պա-
նում են ե րե խային այն 
վտանգ նե րից, ո րոնք 
շր ջա նից դուրս են գտն-
վում:

4. Խնդ րեք «ե րե խայի ն» 
փոր ձել դուրս գալ 
աջակ ցու թյան շր ջա նից: 
Պաշտ պա նող չա փա-
հաս նե րը պետք է այն-
պես անեն, որ ե րե խան 
չկա րո ղա նա դուրս գալ 
վտան գա վոր գո տի:
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Այս գոր ծո ղու թյան հա ջորդ մա սում պատ մու թյու նը փոխ վում է: Որ պես դա սըն թա ցա
վար դուք ներ կա յաց նում եք մի ի րա վի ճակ: Ը նտ րեք մի բան, ո րը հա տուկ է ձեր հա մայն
քին: Ստորև ներ կա յաց ված օ րի նա կում մի ե րի տա սարդ աղ ջիկ է, ո րը հղի ա նում է: Սա 
կի րա ռե լի է, ե թե շր ջա նի մեջ տե ղում գտն վող կա մա վո րը կին է: Ե թե տղա մարդ է, կա րե լի 
է օ րի նա կը փո խել և պատ կե րաց նել ե րի տա սարդ տղայի, ո րը հղի աց րել է մի աղջ կա և 
հրա ժար վել է պա տասխ նատ վու թյուն ստանձ նել այդ արար քի հա մար:

Ս տորև բեր ված են այլ օ րի նակ ներ, ը ստ ո րոնց` ե րե խա նե րը կա րող են կորց նել սո ցի ա լա կան և 
հո գե բա նա կան աջակ ցու թյունն ու պաշտ պա նու թյու նը.
ա. ե րե խա, որ պար զում է` ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր է,
բ. ե րե խա, որ հան ցանք է գոր ծել,
գ. ե րե խա, ո րին տե սել են թմ րա նյու թեր օգ տա գոր ծե լիս: 

5. Մի քա նի րո պե ան ց դա դա րեց րեք խա ղը և բա ցատ րեք, որ ի րա վի ճակն այժմ փոխ վել է:

Աղ ջի կը հղի ա ցել է: Քա հա նան հրա ժար վում է աջակ ցել ե րե խային, քա նի որ հա մա րում է` նա 
մեղք է գոր ծել: Խնդ րեք քա հա նային դուրս գալ շր ջա նից: Ու սու ցի չը չի ցան կա նում, որ իր դա սա րա
նում լի նի հղի աղ ջիկ, ո ւս տի հրա ժար վում է օգ նե լուց: Ու սուց չին խնդ րեք դուրս գալ շր ջա նից: Ա ջակ
ցող չա փա հաս նե րից մյուսն էլ կար ծում է, որ աղ ջի կը ան պա տաս խա նա տու է գտն վել̀  այդ քան 
ե րի տա սարդ տա րի քում սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լով և նույն պես ո րո շում է չա ջակ ցել 
ե րե խային:

Ն րան էլ խնդ րեք դուրս գալ շր ջա նից:
6. Շր ջա նում առա ջա ցած ճեղ քե րը բաց թո ղեք: Մաս նա կից նե րին ասա ցեք, որ նրանք չեն կա րող 

շր ջանն ավե լի փոք րաց նել: Նրանք չեն կա րող մի մյանց ձեռք բռ նել կամ դիպ չել մի մյանց, սա-
կայն միև նույն է, պետք է փոր ձեն թույլ չտալ ե րե խային դուրս գալ շր ջա նից:

7. Այժմ ե րե խային խնդ րեք դուրս գալ շր ջա նից:

8. Ե րե խային սո վո րա բար հա ջող վում է դուրս գալ շր ջա նից և հայտն վել վտան գա վոր գո տում:

9. Օգ տա գոր ծեք այս գոր ծո ղու թյու նը, որ պես զի ցույց տաք, որ ե րբ ե րե խայի աջակ ցու թյան հա մա-
կար գը թույլ է, բա ցա կա յում է կամ վնաս ված է, ե րե խան կա րող է հայտն վել վտան գի մեջ կա՛մ 
վատ ը նտ րու թյուն կա տա րե լով, կա՛մ խո ցե լի լի նե լով շր ջա պա տում առ կա վտանգ նե րի հան-
դեպ: 

Ըստ « Կյան քի ճա նա պար հոր դու թյու նը», ՏՇՀ ՍԱՖ/REPSSI, (2004) գր քի:

  4.5.  Մեր ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը   

Խ րա խու սել քն նար կումն այն մա սին, թե ի նչ կա րող են անել ըն տա նիք ներն ու հա
մայնք նե րը` տա նը ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լու հա մար: 

Թուղթ ու գրիչ:

1. Սկ սեք` ան դրա դառ նա լով վեր ջին գոր ծո ղու թյա նը.

Չ նա յած ո րոշ հա մայնք ներ կա րող են դր սից ապա հով թվալ մեր ե րե խա նե րի հա մար, 
միշտ էլ կան վտանգ ներ, ո րոնք սպառ նում են նրանց: Այ սօր վա վեր ջին գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում 
կքննար կենք̀ ի նչ պես ու ժե ղաց նել մեր ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը տա նը և հա մայն քում: 
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2.  Մաս նա կից նե րին խնդ րեք կր կին բա ժան վել ե րեք խմ բի և յու րա քան չյուր խմ բին տվեք տար բեր 
հար ցեր, ո րոնց վրա նրանք պետք է աշ խա տեն.
ա. Ի ՞նչ կա րե լի է փո խել կամ բա րե լա վել մեր հա մայն քում ե րե խա նե րին վնա սից և վտան գից 

պաշտ պա նե լու հա մար:
բ. Ի ՞նչ կա րե լի է փո խել կամ բա րե լա վել մեր դպ րոց նե րում ե րե խա նե րին վնա սից և վտան գից 

պաշտ պա նե լու հա մար:
գ. Ի ՞նչ կա րե լի է փո խել կամ բա րե լա վել մեր տնե րում ե րե խա նե րին վնա սից և վտան գից պաշտ-

պա նե լու հա մար:

3. Սա քն նար կե լու հա մար խմ բե րին տվեք մո տա վո րա պես 10 րո պե, այ նու հետև խնդ րեք նրանց 
հա ղոր դակց վել մնա ցած նե րի հետ: Յու րա քան չյուր խմ բին տվեք թուղթ ու գրիչ ներ. Գու ցե նրանք 
ցան կա նան նշումներ անել:

4. Երբ բո լո րը խո սեն, ավար տեք գոր ծո ղու թյունն ամ փո փե լով.

Դուք կա րող եք տես նել, որ ե րե խա նե րի մի ջա վայ րը լա վաց նե լու և ավե լի ան վտանգ դարձ
նե լու տար բեր մի ջոց ներ կան: Սա մի բան է, որ կա րող եք անել թե՛ որ պես ան հատ, թե՛ որ պես 
խումբ:

Ե թե հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վի, ա ռա ջար կեք մաս նա կից նե րին կր կին խմ բով հան դի պել 
և քն նար կել ի րենց հա մայն քում ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լու ո րո շա կի ե ղա
նակ նե րը:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս հա վա քա ծո ւի հա մար:

  4.6.  Հար ցեր և պա տաս խան ներ     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 2ին: 

  4.7.  Փա կում և ե րգ       

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 104ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Այ սօր մենք ու սումնա սի րե ցինք այն վտանգ նե րը, ո րոնց առջև կա րող են կանգ նած լի նել մեր ե րե
խա նե րը մեր հա մայն քում: Մենք նաև դի տար կե ցինք, թե ի նչ հատ կա նիշ նե րով է օ ժտ ված ու ժեղ ե րե խան 
և ի նչ կա րող ե նք մենք անել, որ պես զի մեր ե րե խա նե րի մեջ ո ւժ սեր մա նենք: Դա շատ լավ մի ջոց է, ո րը 
կօգ նի պաշտ պա նել նրանց վտան գից: Մենք նաև դի տար կե ցինք, թե որ քան կար ևոր են աջակ ցու թյան 
շր ջան նե րը, մեր ե րե խա նե րի մա սին հոգ տա նելն ու նրանց պաշտ պա նե լը, ի սկ վեր ջում դի տար կե ցինք, 
թե ի նչ կա րող ե նք անել թե՛ որ պես ան հատ, թե՛ որ պես խումբ, որ պես զի օգ նենք ու ժե ղաց նել մեր ե րե խա
նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գե րը:

 Սա մեր այս հան դի պումնե րի շար քի վեր ջին հան դի պումն է: Ի նձ հա մար հրա շա լի փորձ էր ձեզ հետ 
աշ խա տելն այն թե մա նե րի շուրջ, ո րոնք այդ քան կար ևոր են ձեր ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյան հա մար:
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Պատերազմական 
հակամարտություններից  
տուժած երեխաներ

Հիմնական համատեքստ



Նախապատմություն համատեքստ 
այդ սեմինարների

«Ե րե խա նե րը զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի առաջ նային զո հերն են: Նրանք և՛ դրա թի րախն են, 
և՛ ավե լի ու ավե լի հա ճախ են դառ նում դրա գոր ծի քը»: Նրանց տա ռա պան քը բազ մա թիվ դեմ քեր 
ու նի՝ թե՛ զին ված հա կա մար տու թյան ըն թաց քում, թե՛ դրա նից հե տո: Ե րե խա նե րը սպան վում և հաշ-
ման դամ են դառ նում, որ բա նում են, առ ևանգ վում, զրկ վում կր թու թյուն և բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նից, ու նե նում խոր հո գե կան սպի ներ և տրավ մա ներ: Նրանց զին վո րագ րում են և 
օգ տա գոր ծում՝ որ պես ե րե խա զին վոր ներ, ստի պում են ար տա հայ տել չա փա հաս նե րի ատե լու թյու նը: 
Ար մա տա խիլ ար ված, տե ղա հան ված ե րե խա նե րը շատ խո ցե լի են դառ նում: Աղ ջիկ նե րը լրա ցու ցիչ 
վտանգ նե րի են հան դի պում, հատ կա պես` սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի և շա հա գործ ման: Ե րե խա նե րի 
այս խմ բե րը զին ված հա կա մար տու թյան զո հեր են և բո լորն էլ ար ժա նի են մի ջազ գային հան րու թյան 
ու շադ րու թյանն ու պաշտ պա նու թյա նը: 

Ե րե խա ներն ան մեղ են և հատ կա պես խո ցե լի: Ե րե խա ներն ավե լի քիչ կա րո ղու թյուն ներ ու նեն հա-
կա մար տու թյա նը հար մար վե լու և դրան ար ձա գան քե լու հա մար: Նրանք ամե նից քիչ են պա տաս-
խա նա տու հա կա մար տու թյան հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ անար դա րա ցի ո րեն տա ռա պում են դրա 
ծայ րա հեղ դրս ևո րումնե րից: Ե րե խա նե րը ցան կա ցած հա սա րա կու թյան հույսն ու ապա գան են. ե թե 
ո չն չաց նում եք նրանց, ու րեմն ո չն չաց նում եք հա սա րա կու թյու նը:

 ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղա րի՝ ե րե խա նե րի և զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հար ցե

րով զբաղ վող հա տուկ ներ կա յա ցուց չի գրա սե նյակ՝ www.un.org/children/conflict/english/issues.html

 

Այս դա սըն թա ցը մշակ վել է այն ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար, ո րոնք ապ րել կամ դեռ ապ-
րում են զին ված հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում: Դա սըն թա ցը նպա տակ ու նի ան դրա դառ նալ 
սո ցի ա լա կան և զգաց մուն քային մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնց ամեն օր հան դի պում են այս ե րե խա-
նե րը: Զին ված հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում ապ րող ե րե խա նե րի հա մար հետ ևանք նե րը բազ-
մա թիվ են, այդ թվում.

•	  վա խի, զայ րույ թի, շփոթ մուն քի և տխ րու թյան զգա ցումներ, 
•	 ու րիշ նե րին վս տա հե լու ան կա րո ղու թյուն,
•	  մի աս նա կա նու թյան կո րուստ և դա վա ճա նու թյան զգա ցումներ,
•	  զո հի ի նք նու թյան ստեղ ծում՝ բռ նու թյան և տե ղա հան ման հիմ քի վրա,
•	  սո ցի ա լա կան սահ ման նե րի պա կաս, 
•	 ագ րե սիվ վարք, 
•	 ու րիշ նե րի և սե փա կան ան ձի հան դեպ հար գան քի պա կաս,
•	  ռիս կային վար քագ ծի դրս ևոր ման բարձր ցու ցա նիշ, 
•	 ինք նա պաշտ պա նու թյան հմ տու թյուն նե րի պա կաս, 
•	 ինք նա մե ղադ րում և մեղ քի զգա ցում, 
•	 ա ռողջ զար գաց ման սպառ նա լիք (հատ կա պես զգաց մուն քային, սա կայն նաև ֆի զի կա կան), 
•	 ուս ման ցածր առա ջա դի մու թյուն,
•	  սո ցի ա լա կան մե կու սա ցում:
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Ներածություն

 Բա ցի տվյալ մո դու լում ներ կա յաց ված դա սըն թա ցից, տե՛ս « Մե թո դա կան ձեռ նարկ 1: Ին չից սկ սե լ».
•	  պա րապ մունք ներ 1-5, ո րոնք նե րա ծա կան բնույթ ու նեն և պետք է ան ցկաց վեն նախ քան սույն 

ձեռ նար կում տր ված մո դուլ նե րին ան ցնե լը,
•	 լ րա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ, ո րոնք նե րա ռում են ե րեք ոչ պար տա դիր պա րապ մունք, ո րոնք կա-

րե լի է ան ցկաց նել ցան կա ցած պա հի, ի նչ պես նաև դա սըն թա ցի փակ ման եր կու տար բե րակ:

Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի սկիզ բը և ավար տը
Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քը սկ սե լիս և ավար տե լիս օգ տա գոր ծեք նույն կար գը: Սա կօգ նի ե րե-
խա նե րին հար մա րա վետ զգա լու և վս տա հու թյուն կա ռա ջաց նի ձեր և խմ բի միջև: Օգ տա գոր ծեք այս-
տեղ նշ ված սխե ման ամեն ան գամ, ե րբ կա տա րում եք հետ ևյալ գոր ծու նե ու թյուն նե րը.

•	 ամ փո փում, կար ծիք նե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն,
•	  մեր եր գը,
•	  պա րապ մուն քի գնա հա տում:

Մո դուլ 2ի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյուն. Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա ներ

Դա սըն թա ցի հա մա րը և ան վա նու մը Թե ման

6. Ի ՞նչ է բռ նու թյու նը Քն նար կում այն մա սին, թե ի նչ է բռ նու թյու նը և 
ի նչ պես պաշտ պան վել բռ նու թյու նից7. Բռ նու թյու նից հե ռու մնա լը

8. Նոր մալ ար ձա գանք ներ ոչ նոր մալ  
ի րա դար ձու թյուն նե րին Ար ձա գանք նե րը զին ված հա կա մար տու թյան պայ-

ման նե րում ապ րե լուն և այդ ար ձա գանք նե րի հետ 
կապ ված զգաց մունք նե րը հաս կա նա լը

9. Զգաց մունք նե րի բա ցա հայ տում

10. Նո րից զգաց մունք նե րի մա սին

11. Իմ մար մինն ի մն է. լավ և վատ հպումներ Ինք նա պաշ տա նու թյու նը և ան ձնա կան սահ ման-
ներ հաս տա տե լը

12. Ըն կե րու թյուն Ըն կե րու թյան ի մաս տի ու սումնա սի րում

13. Հա կա սու թյու նը հաս կա նա լը Հա կա սու թյան տե սակ նե րի և դրանք ճիշտ հաղ-
թա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում

14. Հա կա սու թյուն նե րի լու ծու մը

15. Խա ղաղ աշ խարհ Խ րա խու սել, որ պես զի ե րե խա նե րը մտա ծեն խա-
ղա ղու թյան մա սին և այն մա սին, թե ի նչ դեր կա-
րող են ի րենք խա ղալ խա ղա ղու թյա նը նպաս տե-
լու գոր ծում
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Rob Few
/ Freelance

Պարապմունք 6
Ի՞նչ է բռնությունը

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Քննարկել, թե ինչ է բռնությունը և պարզել, թե ինչ գիտեն 
երեխաները բռնության մասին:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Քննարկում սկսել այն թեմայի շուրջ, թե ինչ է բռնությունը, որտեղ է այն տեղի ունենում և  
ովքեր են դրա մեղավորները: Խրախուսել խմբային համագործակցությունը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

6.1.  Ամփոփում, կարծիքների փո-
խա նակում և ներածություն

10 րոպե

6.2. Անունների ցատկը
Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն 
շրջանով

10 րոպե

6.3. Ի՞նչ է բռնությունը
Ցուցատախտակի թղթեր, մարկերներ, 
գրիչներ կամ մատիտներ, քարտ կամ թուղթ 
խմբային աշխատանքի համար

50 րոպե

Լրագրեր` գործողության երկրորդ մասի 
համար. չորս հոգուց բաղկացած յուրաքան-
չյուր խմբի համար՝ մեկական

15 րոպե

6.4. Բռունցք 5 րոպե

6.5. Մեր երգը
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե

6.6. Պարապմունքի գնահատում

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ

133



F

VW 10

G 

C  

Այս նշումներն ավե լի ման րա մասն ցու ցումներ են տա լիս, թե ի նչ պես աշ խա տել ե րե խա նե
րի հետ բռ նու թյան թե մայով:

Բռ նու թյունն այն պի սի թե մա է, ո րը կա րող է ի հայտ բե րել ու ժեղ զգաց մունք ներ՝ զայ րույթ, վի րա վո-
րանք, տխ րու թյուն, վախ և ամոթ: Սրանք նոր մալ և բնա կան ար ձա գանք ներ են այն դեպ քում, ե րբ քեզ 
վնաս են պատ ճա ռում: Հա վա նա բար ձեր խմ բում կլի նեն ե րե խա ներ, ո րոնք են թարկ վել են մեկ կամ 
մի քա նի տե սա կի բռ նու թյան: Գու ցե չի մա նաք, թե ով քեր են նրանք, ո րով հետև մար դիկ միշտ չէ, որ 
սի րում են խո սել նման հար ցե րի շուրջ:

 Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ ձեր` որ պես ի րենց մա սին հոգ տա նող չա փա հա սի պար տա կա նու-
թյունն է օգ նել բո լոր ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լուն: Սա նշա նա կում է, որ ե թե ի նչ-որ 
մեկն ասում է ձեզ, որ ին քը ներ կա յումս բռ նու թյան է են թարկ վում կամ վա խե նում է, որ բռ նու թյան 
կեն թարկ վի, ապա դուք մի ջոց ներ կձեռ նար կեք և կօգ նեք նրան:

 Պետք է լի նի նաև մե կը, ո ւմ հետ կա րող եք խո սել, ե թե խմ բում կան ե րե խա ներ, ո րոնք նշում են, որ 
են թարկ վել կամ են թարկ վում են բռ նու թյան կամ որ ևէ ո տնձ գու թյան: Ձեր գոր ծըն կեր մե թո դա բան-
նե րի և ծրագ րի ղե կա վար նե րի հետ ո րո շեք, թե ի նչ պես եք վար վե լու այն դեպ քում, ե րբ ի նչ-որ մե կը 
հայտ նի ո տնձ գու թյուն նե րի կամ այլ տե սա կի բռ նու թյան են թարկ վե լու մա սին: 

Իսկ ե թե ի նչ-որ մեկն ասի՞, որ բռ նու թյան է են թարկ վում: Գաղտ նի ու թյու նը կար ևոր է, բայց ե թե կար-
ծում եք, որ ի նչ-որ մե կին լուրջ վտանգ է սպառ նում, քն նար կեք դա այդ մար դու հետ:  Հոր դո րեք նրան 
վս տա հե լի որ ևէ չա փա հա սի պատ մել այդ մա սին, որ պես զի ի նչ-որ բան հնա րա վոր լի նի անել այդ 
բռ նու թյան դեմ: Փոր ձեք ե րե խային օգ նել և հնա րա վո րինս վե րահս կել այդ ի րա վի ճա կը: 

Ո րոշ ե րե խա ներ գու ցե չցան կա նան ու րիշ մե կին էլ պատ մել այդ մա սին. հնա րա վոր է` վա խե նան, որ 
ի րենց չեն հա վա տա, կմե ղադ րեն, որ պատ մելն ի րենց վտան գի կեն թար կի, կամ այն կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը, ո րոնք պետք է ի րենց պաշտ պա նեն, ի րա կա նում չեն կա րո ղա նա դա անել: Այդ դեպ քում ծրագ րի 
ղե կա վա րի հետ քն նար կեք՝ ի նչ անել: Որ պես չա փա հաս ներ̀  դուք հա տուկ ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն ու նեք հայտ նե լու ե րե խա նե րի նկատ մամբ կա տար վող ո տնձ գու թյուն նե րի և բռ նու թյան մա սին: 

Ի մա ցեք, թե որ տե ղից կա րող եք օգ նու թյուն ստա նալ: Ո րոշ ու սումնա սի րու թյուն ներ կա տա րեք մինչ 
կսկ սեք պա րապ մունք նե րը՝ որ պես սո ցի ալ-հո գե բա նա կան մի ջամ տու թյուն: Պար զեք, թե ի նչ ան հատ-
ներ կամ կազ մա կեր պու թյուն ներ կան, ո րոնք կա րող են հո գե բա նա կան, ի րա վա բա նա կան կամ այլ 
աջակ ցու թյուն ցույց տալ, ե թե ձեր խմ բից ի նչ-որ մեկն օգ նու թյան կա րիք ու նե նա բռ նու թյուն նե րի 
հետ ևան քով: Հնա րա վոր է, որ ձեր հա մայն քում լի նեն խորհր դատ վա կան կենտ րոն ներ, հե ռա խո-
սային թեժ գծեր կամ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան գրա սե նյակ ներ: Այս կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
տե ղե կաց րեք, որ աշ խա տե լու եք մի խմ բի հետ ե րե խա նե րի նկատ մամբ կա տար վող բռ նու թյուն նե րի 
թե մայով: Եվ խմ բին էլ տե ղե կաց րեք՝ որ տե ղից օգ նու թյուն ստա նան. մինչև սկ սե լը տվեք նրանց կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ցան կը և հե ռա խո սա հա մար նե րը:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը». ը ստ ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղա րի քար տու ղա րու

թյան ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան ու սումնա սի րու թյուն նե րի (2006)

6.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Ե թե ի րա կա նաց րել եք ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի թե մայով պա րապ մուն քը, ապա ասա ցեք՝

Վեր ջին պա րապ մուն քի ժա մա նակ մենք խո սե ցինք ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին: Այդ ի րա վունք
նե րից մե կը բռ նու թյու նից, վնա սից և ո տնձ գու թյուն նե րից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վունքն է: 

Ե թե չեք ան ցկաց րել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի թե մայով պա րապ մուն քը, սկ սեք այս պես.
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…Այ սօր մենք խո սե լու ե նք այն մա սին, թե ի նչ է բռ նու թյու նը, խո սե լու ե նք բռ նու թյան տար բեր տե սակ
նե րի մա սին, ո րոնց եր բեմն են թարկ վում են ե րե խա նե րը, այն մա սին, թե ով է դա ժան, և այն տար բեր 
վայ րե րի մա սին, որ տեղ տե ղի է ու նե նում բռ նու թյու նը:

Բռ նու թյան մա սին խո սե լը եր բեմն կա րող է դժ վար լի նել, ո րով հետև գու ցե հենց ի նք ներդ եք են թարկ վել 
բռ նու թյան, կամ գու ցե տե սել եք, թե դա ի նչ պես է կա տար վում ձեզ հա մար թանկ ի նչոր մե կի հան դեպ: 
Հի շեք, որ ձեզ նից ոչ ոք պար տա վոր չէ հայտ նել իր պատ մու թյուն նե րը, ե թե չի ցան կա նում: Հի շեք նաև, 
որ ե թե ան ձնա կան ի նչոր բան պատ մեք, ապա այն ամե նը, ին չի մա սին խո սենք պա րապ մուն քի շր
ջա նակ նե րում, գաղտ նի է, և այս պա րապ մուն քից դուրս ոչ ոք չի խո սի այս տեղ տե ղի ու նե ցա ծի մա սին: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե ձեզ նից ի նչոր մե կը են թարկ վում է բռ նու թյան կամ որ ևէ այլ ո տնձ գու թյան, ապա 
ես հոր դո րում եմ, որ դուք խո սեք այդ մա սին ի նձ հետ կա՛մ որ ևէ այլ չա փա հա սի հետ, քա նի որ նման 
բան չպետք է շա րու նակ վի, և դուք ի րա վունք ու նեք պաշտ պան ված լի նե լու բռ նու թյու նից:

 Հա ջորդ պա րապ մուն քի ժա մա նակ մենք դար ձյալ կխո սենք բռ նու թյան մա սին, հատ կա պես այն մա
սին, թե ի նչ պես կանգ նեց նել այն և ո ւր դի մել այն դեպ քում, ե թե ճա նա չում եք մե կին, ո րը բռ նու թյան է 
են թարկ վում:

  6.2. Ա նուն նե րի ցատ կը    

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Տա րա ծու թյուն շր ջա նով կանգ նե լու հա մար:

Այն պես արեք, որ բո լոր ե րե խա ներն ի րենց անուն ներն ասե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե
նան: Ու շա դիր ե ղեք սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հան դեպ, ո րոնք 
գու ցե մյուս նե րի նման շար ժու նակ չեն:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով: 

2. Ե րե խա նե րից մե կին խնդ րեք ասել իր անու նը, այ նու հետև ցատ կել շր ջա նի մի ջով՝ ասե լով այն 
մար դու անու նը, դե պի ո ւմ նա գնում է: 

3. Երկ րորդ մաս նա կիցն ան մի ջա պես դուրս է գա լիս տե ղից՝ ասե լով իր անու նը, այ նու հետև ցատ-
կում է դե պի մեկ ու րի շը՝ ասե լով նրա անու նը և գրա վե լով նրա տե ղը: Խա ղը շա րու նակ վում է՝ 
ան ցնե լով ե րե խա նե րի շր ջա նով:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րի ձեռ նար կ», Դա նի ա կան 

Կար միր խաչ (2008 թ.) 

  6.3.  Ի ՞նչ է բռ նու թյու նը      

Ներ կա յաց նել բռ նու թյան թե ման և քն նար կել, թե ե րե խա նե րի հա մայնք նե րում որ
տեղ է այն տե ղի ու նե նում:

Ցու ցա տախ տա կի թղ թեր, մար կեր ներ, գրիչ ներ կամ մա տիտ ներ, քարտ կամ թուղթ 
խմ բային աշ խա տան քի հա մար:

Խնդ րում ե նք կար դալ ե րե խա նե րի հետ բռ նու թյան թե մայով աշ խա տե լու վե րա բե րյալ 
նշումնե րը նախ քան այս տե ղի գոր ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե կին ան ցնե լը: Պա հեք ցու ցա տախ
տա կի լրաց ված թղ թե րը, քա նի որ օգ տա գոր ծե լու եք դրանք հա ջորդ պա րապ մուն քի ժա մա նակ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով և բա ցատ րեք, որ այ սօր ո րոշ մար դիկ գու ցե ցան կա-
նան հայտ նել ի րենց ան ձնա կան փոր ձը, ի սկ մյուս նե րը հա վա նա բար չցան կա նան, և հի շեց րեք 
նրանց, որ դա նոր մալ է:
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2.  Նախ հարց րեք ե րե խա նե րին. «Ի՞նչ է ձեզ հա-
մար նշա նա կում բռ նու թյուն բա ռը»: Թույլ տվեք 
նրանց մտա վոր գրոհ կա տա րել՝ ասե լով այն, 
ի նչ գա լիս է ի րենց մտ քին: Այժմ ցույց տվեք 
նրանց բռ նու թյան այն սահ մա նու մը, որ գրել 
եք ցու ցա տախ տա կի վրա.

3.  Հարց րեք նրանց՝ արդյոք կցան կա նայի՞ն ի նչ-
որ բան ավե լաց նել այս սահ ման մա նը: Գրեք 
նրանց նշած գա ղա փար նե րը ցու ցա տախ տա կի 
վրա: 

4. Ե րե խա նե րին հայտ նեք, որ ամ բողջ աշ խար-
հում աղ ջիկ նե րը և տղա նե րը տար բեր բռ նու-
թյուն նե րի են են թարկ վում: Սկ սեք գոր ծո ղու-
թյու նը՝ կար դա լով ստորև նշ ված մեջ բե րումնե-
րը «Ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ կի րառ վող 
բռ նու թյան ու սումնա սի րու թյան զե կույ ցի ց»: 
Բա ցատ րեք, որ սրանք մեջ բե րումներ են աշ-
խար հի տար բեր վայ րե րում ապ րող ե րե խա նե-
րից, ո րոնք ի րենց հա մայն քում են թարկ վել են 
բռ նու թյան:

« Քա նի որ մենք տղա ներ ե նք, մեզ նից ակն կալ վում է պաշտ պա նել մեր ըն տա նի քի պա տի վը: 
Դրա հա մար մենք կռ վում ե նք: Բայց դա մեզ դուր չի գա լի ս»: 
Տ ղա, 13 տ., Հա րա վային Ա սի ա

«Եր կու ե րե խա կռ վում է ին, և նրան ցից մե կը զենք հա նեց… Քա նի որ շուր ջը շատ մար դիկ կային, 
նա ո չինչ չա րեց, բայց կար ծում ե մ՝ նա կգն դա կա հա րեր մյու սին, ե թե շուր ջը ոչ ոք չլի նե ր»:
Տ ղա, 11 տ., Հյու սի սային Ա մե րի կա

« Կյանքն այս տեղ՝ փո ղո ցում, դժ վար է: Մեզ անընդ հատ հա լա ծում են զին վո րա կան նե րը: Նրանք 
գա լիս են գի շե րը` ե րե կո յան ժա մը 10:00-ից հե տո ցան կա ցած պա հի: Նրանք ձեռ քով ծե ծում են 
մեզ կամ հար վա ծում ոտ քով: Նրանք պար բե րա բար փող են պա հան ջում կամ ի րեր, որ կա րող 
են վա ճա ռել, օ րի նակ՝ բջ ջային հե ռա խոս ներ: Ա պա հով են մի այն նրանք, ո րոնց հա ջող վում է 
փախ չել և չբռն վել: Ե թե ամ բողջ օ րն աշ խա տել և 100 ֆրանկ (0.20 Ա ՄՆ դո լար) ե նք վաս տա կել, 
նույ նիսկ դա են վերց նու մ»: 
Որբ տղա, 14 տ., Ա րևմ տյան և Կենտ րո նա կան Աֆ րի կա

«Ն րանց թմ րա նյու թեր են տա լիս, որ պես զի թմ րա մոլ դառ նան, հե տո ծե ծում են, բռ նա բա րում, 
չեն հար գում նրանց, սպառ նում են: Հե տո նրանց տա նում են ի րենց տուն և քնում նրանց հետ: 
Եր բեմն նրանց առ ևան գում են, դրամ շոր թում նրան ցից, այ նու հետև սպա նու մ»: 
Աղ ջիկ ներ, Կա րի բյան ավա զան

«Ես վա խե նում եմ ոտ քով գնալ դպ րոց: Վա խե նում եմ առ ևան գող նե րից և այն բա նից, որ տղա-
նե րը ծաղ րում են աղ ջիկ նե րին: Բայց ե թե ծնող նե րիս պատ մեմ, նրանք ի նձ այլևս թույլ չեն տա 
դպ րոց գնա լ»: 
Աղ ջիկ, 8 տ., Հա րա վային Ա սի ա

« Հե ռուս տա տե սու թյամբ ցույց տր վող բռ նու թյուն նե րը սար սա փե լի ազ դե ցու թյուն են թող նում 
ե րե խա նե րի վրա: Նրանք չեն հաս կա նում, որ այն, ի նչ տես նում են, ճիշտ չէ, որ այդ օ րի նա կին չի 
կա րե լի հետ ևել… Փո խա րե նը նրանք մտա ծում են, որ բռ նու թյան մի ջո ցով կա րող են շատ հար-
ցեր լու ծե լ»: 
Ե րի տա սարդ, Եվ րո պա և Կենտ րո նա կան Ա սի ա

 

Ինչ է բռնությունը.

«Բռ նու թյունն այն է, ե րբ ի նչ-որ մե կը 
վնաս է պատ ճա ռում քեզ և դի տա վո րյալ 
ստի պում քեզ վատ զգալ:
 Դա նշա նա կում է վնաս հասց նել ի նչ-որ 
մե կի մարմնին կամ զգաց մունք նե րին:
 Նույ նիսկ ե րբ ի նչ-որ մեկն ասում է, որ 
կվնա սի քեզ, դա նույն պես բռ նու թյուն է:
Բռ նու թյուն է նաև այն, ե րբ մար դիկ 
ի րենք ի րենց են դի տա վո րյալ վնա սու մ»:
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5. Այժմ խմ բի հետ քն նար կեք, թե ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան ի նչ տե սակ ներ գի տեն, որ տե-
ղի են ու նե նում ի րենց կյան քում: Այդ տե սակ նե րը գրեք ցու ցա տախ տա կի վրա: Ստորև ներ կա-
յաց ված են օ րի նակ ներ՝ տր ված այլ ե րե խա նե րի կող մից: Ե թե դրան ցից մի քա նի սը ՉԵՆ նշ վում, 
հարց րեք ե րե խա նե րին՝ արդյոք լսե՞լ են բռ նու թյան այս տե սակ նե րի մա սին: Ե թե նրանք ասեն՝ 
ոչ, մի ավե լաց րեք դրանք ցու ցա տախ տա կի ցան կին, բայց ե թե ասեն, որ լսել են, ավե լաց րեք.
•	 բռ նու թյուն ե րե խա նե րի և այլ ե րի տա սարդ նե րի միջև, 
•	 ա վա զա կախմ բի կող մից ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն,
•	  սե ռա կան բռ նու թյուն հա մայն քում,
•	 բռ նու թյուն ժա մադ րու թյան ըն թաց քում,
•	 բռ նու թյուն փո ղո ցում ապ րող ե րե խա նե րի հան դեպ,
•	  սե ռա կան զբո սաշր ջու թյուն,
•	 բռ նու թյուն փախս տա կան նե րի և տե ղա հան ված մարդ կանց ճամ բար նե րում,
•	 թ րա ֆի քինգ և առ ևան գում,
•	 բռ նու թյուն լրատ վա մի ջոց նե րի և ին տեր նե տի մի ջո ցով,
•	  ծաղ րու ծա նակ, 
•	 ան վա նար կում,
•	  բա ռե րով վի րա վո րանք,
•	 բռ նու թյուն դպ րո ցում,
•	 բռ նու թյուն տա նը:

Ծա նո թու թյուն: Այս ցու ցա տախ տա կը դուք օգ տա գոր ծե լու եք հա ջորդ պա րապ
մունքի 7.3 գոր ծո ղու թյուն ժա մա նակ: 

6. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին եր կու շր ջան կազ մել՝ ներ սի և դր սի, ո րոն ցից յու րա քան չյու րում կլի-
նեն նույն թվով ե րե խա ներ: Խնդ րեք նրանց կանգ նել կամ նս տել այն պես, որ լի նեն դեմ դի մաց. 
ներ սի շր ջա նի մաս նա կի ցը պետք է կանգ նած լի նի դեմ քով դե պի դր սի շր ջա նի մաս նա կի ցը: 
Ե թե ե րե խա նե րի թի վը կենտ է, ապա Դուք նույն պես պետք է մի ա նաք շր ջա նին, որ պես զի բո-
լո րը զույգ ու նե նան: 

7. Այժմ բա ցատ րեք, որ հարց եք տա լու հա մայն քում ի րա կա նաց վող բռ նու թյան վե րա բե րյալ: Զույ-
գի յու րա քան չյուր մաս նա կից պա տաս խա նում է հար ցին: Տվեք առա ջին հար ցը (հար ցե րի օ րի-
նակ նե րը տե՛ս ստորև): 

8. Այ նու հետև դր սի շր ջա նի մաս նա կից նե րը մեկ քայլ ձախ են գնում (ժա մա ցույ ցի սլա քի ո ւղ ղու-
թյամբ), որ պես զի կանգ նեն նոր զույ գի առջև: Տվեք ե րկ րորդ հար ցը: 

9. Կրկ նեք գոր ծո ղու թյու նը՝ ամեն ան գամ տար բեր հար ցեր տա լով: Ա հա հար ցե րի մի քա նի օ րի-
նակ (կա րող եք նաև ձեր հար ցե րը կազ մել).
•	  Կա՞ն վայ րեր, որ տեղ ապա հով եք զգում: Որ տե՞ղ: Ին չո՞ւ:
•	  Կա՞ն վայ րեր, որ տեղ ապա հով չեք զգում: Պատ ճառ ներ ներ կա յաց րեք: 
•	 Ո րո՞նք են, ը ստ ձեզ, ձեր հա մայն քում կա տար վող բռ նու թյան ամե նա լուրջ տե սակ նե րը: Բա-

ցատ րեք՝ ին չու:
•	 Բռ նու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի ՞նչ պատ ճառ ներ կան: 
•	 Ո՞ր գոր ծո ղու թյուն նե րը կօգ նե ին վե րաց նե լու բռ նու թյու նը ե րե խա նե րի կյան քից: 
•	 Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ տա լով ե րե խա նե րին ստորև ներ կա յաց ված հար ցե րը:

Ի՞նչ սո վո րե ցիք այ սօր բռ նու թյան թե մայի շուրջ կա տա րած քն նար կումնե րից:

 Դա քն նարկ ման բա՞րդ թե մա էր: Ե թե այո, ին չո՞ւ:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը», ը ստ ՄԱԿի քար տու ղա րու թյան՝ ե րե խա նե րի հան դեպ 

կա տար վող բռ նու թյան ու սումնա սի րու թյուն նե րի(2006 թ.):

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ
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  6.4.  Բ ռունցք      

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին և դր դել նրանց մտա ծել այն մա սին, թե ին չու է բռ նու թյու
նը լայ նո րեն ըն դուն վում որ պես « նոր մա լ» եր ևույթ:

Լ րագ րեր գոր ծո ղու թյան ե րկ րորդ մա սի հա մար, չորս հո գուց բաղ կա ցած յու րա քան
չյուր խմ բի հա մար՝ մե կա կան:

1.  Բո լո րին խնդ րեք ի րենց զույգ գտ նել: Այժմ յու րա քան չյուր զույ գից մեկ հո գու խնդ րեք վեր պա հել 
ձեռ քը և բռունցք անել: Յու րա քան չյու րի զույ գը պետք է ի նչ-որ ձևով փոր ձի բա ցել դի մա ցի նի 
բռունց քը:

2. Ն րանց մեկ րո պե տվեք դրա հա մար:

3.  Դա դա րեց րեք գոր ծո ղու թյու նը և հարց րեք, թե ի նչ արեց դի մա ցի նը: Ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ կպարզ վի, որ բո լո րը փոր ձել են ֆի զի կա պես բա ցել բռունց քը, ե րբ կա րող է ին պար զա-
պես խնդ րել ըն կե րո ջը բա ցել այն: 

4. Այ նու հետև խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջան կազ մել և պա տաս խա նել ստորև բեր ված հար ցե րին 
մինչ գոր ծո ղու թյան ե րկ րորդ մա սին ան ցնե լը:

Ին չո՞ւ մեզ նից շա տե րը առա ջին հեր թին փոր ձե ցին խնդ րի լուծ ման ֆի զի կա կան տար բե րա կը: 

Ի՞նչ է այս օ րի նա կը ձեզ ասում հա սա րա կու թյան մեջ կա տար վող բռ նու թյան մա սին: 

Ի՞նչ եք կար ծում, բռ նու թյու նը լայ նո րեն ըն դուն վա՞ծ է այս հա մայն քում:

5. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կազ մել 4 հո գուց բաղ կա ցած խմ բեր և յու րա քան չյուր խմ բին տվեք մի 
լրա գիր: Խնդ րեք նրանց աչ քի ան ցկաց նել լրա գի րը և գտ նել, թե ի րենց հա մայն քում կա տար ված 
բռ նու թյան վե րա բե րյալ քա նի՞ պատ մու թյուն կա այն տեղ:

Խն դիր ներն առանց բռ նու թյան լու ծե լու վե րա բե րյալ քա նի՞ պատ մու թյուն կա լրագ րում: 

6. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ հարց նե լով ե րե խա նե րին, թե ի նչ են մտա ծում սրա մա սին:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը», ը ստ ՄԱԿի քար տու ղա րու թյան՝ ե րե խա նե րի հան

դեպ կա տար վող բռ նու թյան ու սումնա սի րու թյուն նե րի(2006 թ.):

  6.5.  Մեր եր գը      

 Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

  6.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր խո սե ցինք բռ նու թյան մա սին, 
այն մա սին, թե ի նչ է այն, բռ նու թյան ի նչ տե սակ ներ կան, ով ո ւմ հան դեպ է բռ նու թյուն ի րա կա նաց նում 
և որ տեղ է տե ղի ու նե նում բռ նու թյու նը: Բո լո րիդ շնոր հա կա լու թյուն մաս նակ ցու թյան և ար ժե քա վոր կար
ծիք նե րի հա մար: Մենք այ սօր մի մյան ցից շատ բան սո վո րե ցինք: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք 7
Բռնությունից հեռու մնալը

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Քննարկել համայնքում երեխաների հանդեպ կատարվող 
բռնությունը և այն կանխելու կամ դրանից պաշտպանվելու ուղիները:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ակտիվացնել երեխաներին և նախապատրաստել նրանց երեխաների պաշտպանության թեմայի 
քննարկմանը:
Ուսումնասիրել տանը բռնությունը կանխելու կամ դրանից պաշտպանվելու ուղիները:
Քննարկել և բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ում կարող են դիմել երեխաներն իրենց 
համայնքում, եթե տանը ենթարկվեն բռնության:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

7.1.   Ամփոփում, մտքերի 
փոխանակում և 
ներածություն

5 րոպե

7.2. Թիկնապահը Փափուկ գնդակ 15 րոպե

7.3. Երջանիկ ավարտ 6.3 գործողության ցուցատախտակը 45 րոպե

7.4. Բռնիր մատս Տարածք 5 րոպե

7.5. Ո՞վ կարող է օգնել

Թուղթ և գրիչներ (մատիտներ): Այն կազմա-կեր-
պու թյունների և տեղական ինքնակառավար ման 
մարմինների ցանկը, որոնք պաշտպանության և 
(կամ) խորհրդատվական ծառայություններ են 
մատու ցում այն եեխաներին և ընտանիքներին, որոնք 
տանը բռնության են ենթարկվում (ցանկի վրա պետք 
է տեղ լինի նորերն ավելացնելու համար): Պետք է 
առկա լինեն նաև թարմ կոնտակտային տվյալներ, 
ներառյալ հեռախոսահամարները և հասցեները

15 րոպե

7.6. Մեր երգը Տարածք 5 րոպե

7.7. Պարապմունքի 
գնահատում

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ 5 րոպե
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  7.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի 
մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Վեր ջին պա րապ մուն քի ժա մա նակ մենք սկ սե ցինք խո սել բռ նու թյան թե մայի շուրջ: Այ սօր 
մենք կու սումնա սի րենք, թե ի նչ ու ղի նե րով կա րող ե նք կան խել բռ նու թյու նը կամ պաշտ պան վել 
դրա նից և ո ւր դի մել օգ նու թյան, ե թե դժ բախ տա բար են թարկ վել եք բռ նու թյան:

7.2.  Թիկ նա պահ       

Ակ տի վաց նել ե րե խա նե րին և խթա նել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան և վս տա
հու թյան վե րա բե րյալ քն նար կու մը:

Փա փուկ գն դակ:

Հա մոզ վեք, որ խում բը հաս կա նում է, որ գն դա կը խա ղի ըն թաց քում պետք է 
շատ հան գիստ նե տել: Կար ևոր է օգ տա գոր ծել փա փուկ գն դակ, քա նի որ խա ղի 
նպա տակն է խփել մեջ տե ղում գտն վո ղին: Մի ստի պեք որ ևէ մե կին կանգ նել մեջ տե
ղում, ե թե նա չի ցան կա նում:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջան կազ մել, այ նու հետև բա ցատ րեք, որ ձեզ պետք է եր կու կա-
մա վոր, որ կանգ նեն շր ջա նի մեջ տե ղում:

2.  Կա մա վոր նե րից մե կը պետք է լի նի « պաշտ պան վող ե րե խա ն», ի սկ մյու սը՝ նրա 
« թիկ նա պա հը»: 

3. Այժմ խմ բին մի փա փուկ գն դակ տվեք: Խա ղի նպա տակն է գն դա կը նե տել պաշտ պան-
վող ե րե խայի վրա: Թիկ նա պա հի գործն է թույլ չտալ, որ գն դա կը հար վա ծի այդ ե րե-
խային: 

4. Ե րե խային պաշտ պա նե լու ըն թաց քում թիկ նա պա հը կա րող է հար ված ներ ստա նալ: 

5. Եր կու կա մա վոր նե րը պետք է շր ջա նի մեջ տե ղում գտն վեն 15-30 վայր կյան, ո րից հե տո 
պետք է փո խա րին վեն նոր կա մա վոր նե րով: Խա ղա ցեք, մինչև բո լոր ցան կա ցող նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հայտն վե լու շր ջա նի մեջ տե ղում: 

6. Ա վար տեք այս գոր ծո ղու թյու նը՝ տա լով հետ ևյալ հար ցե րը.

Ի՞նչ զգա ցիք, ե րբ կանգ նած է իք շր ջա նի մեջ տե ղում որ պես « պաշտ պան վող ե րե խա»: 

Իսկ որ պես « թիկ նա պա՞ հ»: 

Ի՞նչ զգա ցիք, ե րբ փոր ձում է իք հար վա ծել « պաշտ պան վող ե րե խայի ն»: Ի նչ պե՞ս է սա կապ ված 
այն թե մայի հետ, որ քն նար կում ե նք այ սօր:

« Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», Սեյվ դը չիլդ րեն, (2006 թ.):

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

140



VW 45

G 

N 

F

 C
 

VW 5
G 

N

  7.3. Եր ջա նիկ ավարտ      

Ու սումնա սի րել տա նը բռ նու թյու նը կան խե լու կամ դրա նից պաշտ պան վե լու ու ղի
նե րը:

6.3 գոր ծո ղու թյան ցու ցա տախ տա կը:

Դուք պետք է ո րո շեք՝ դե րա կա տա րումնե րի ժա մա նակ ե րբ դա դա րեց նել գոր ծո ղու թյու նը: 
Դա դա րեց նե լու ի մաստն է խթա նել լսա րա նին գա ղա փար ներ տալ տար բեր ել քե րի մա սին, 
ո րոնք տա նում են դե պի եր ջա նիկ ավարտ: Օ րի նակ, ե թե դե րա կա տա րու մը ներ կա յաց նում է 
մի հոր, ո րը պատ րաստ վում է խփել ե րե խային, դա դա րեց րեք գոր ծո ղու թյու նը և հարց րեք լսա
րա նին, թե ի նչ կա րե լի է անել այդ բռ նու թյու նը կան խե լու հա մար և ին չը կա րող է լի նել այս 
դե րա կա տար ման եր ջա նիկ ավար տը: Թող ե րե խա նե րը քն նար կեն առա ջարկ ված գա ղա փար
նե րը: Հի շեց րեք նրանց, որ գո յու թյուն չու նի ճիշտ կամ սխալ գա ղա փար:

1.  Բա ցատ րեք, որ այժմ պատ րաստ վում եք դի տար կել, թե ե րբ է հնա րա վոր կան խել բռ նու թյու նը 
կամ պաշտ պան վել դրա նից, ավե լի շատ աշ խա տե լով տա նը գոր ծադր վող բռ նու թյան օ րի նակ-
նե րի վրա, ո րոնք ե րե խա նե րը ներ կա յաց րե ցին վեր ջին գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ: 

2. Անդ րա դար ձեք բռ նու թյան տար բեր տե սակ նե րի ցան կին, ո րին ե րե խա նե րը ծա նոթ են 6.3 գոր-
ծո ղու թյու նից՝ Ի ՞նչ է բռ նու թյու նը: Ե րե խա նե րին բա ժա նեք ե րեք փոքր խմ բե րի: Յու րա քան չյուր 
խումբ կա րող է ը նտ րել ցան կի օ րի նակ նե րից մե կը և աշ խա տել դրա վրա: Նրանց տվեք մո տա-
վո րա պես 10 րո պե՝ պատ րաս տե լու կարճ դե րա կա տա րում (մո տա վո րա պես 2 րո պե տևո ղու-
թյամբ), ո րը նրանք կներ կա յաց նեն մյուս ե րե խա նե րին:

3.  Կար ևոր է: Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ նրանք պետք է ԽՈՐՀՐ ԴԱՆ ՇԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ-
ՂՈՒԹՅՈՒՆ օգ տա գոր ծեն մի այն դե րա կա տար ման հա մար: Ոչ ոք չպետք է ի րա կան ֆի զի կա-
կան կամ սե ռա կան բռ նու թյուն ցույց տա. դա ոչ ո քի հա մար ան վտանգ չէ: Նրանք պետք է օգ նեն 
մի մյանց մտա ծե լու, թե ի նչ պես կա րե լի է ներ կա յաց նել բռ նու թյան այս տե սակ նե րը: 

4. Երբ խմ բե րը պատ րաստ լի նեն, խնդ րեք նրանց հեր թով խմ բին ներ կա յաց նել ի րենց դե րա կա-
տա րումնե րը: Բա ցատ րեք, որ դե րա կա տար ման ըն թաց քում դուք կա րող եք դա դա րեց նել գոր ծո-
ղու թյու նը, որ պես զի քն նար կեք, թե ի նչ է տե ղի ու նե նում, և խնդ րեք լսա րա նին մաս նակ ցել: Յու-
րա քան չյուր դե րա կա տար մա նը տրա մադ րեք 10 րո պե, նե րա ռյալ գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց նե լը: 

5. Երբ ե րեք խմ բերն էլ ներ կա յաց նեն ի րենց դե րա կա տա րումնե րը, ավար տեք՝ տա լով հետ ևյալ 
հար ցե րը.

Ինչ պի սի՞ զգա ցո ղու թյուն ներ ու նե ցաք այս դե րա կա տա րումնե րի ժա մա նակ: 

Ի՞նչ մտա ծե ցիք այն գա ղա փար նե րի մա սին, ո րոնք տր վե ցին դե րա կա տար ման տար բեր զար գա
ցումնե րի մա սին:

«Բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու մեր ի րա վուն քը», ը ստ ՄԱԿի քար տու ղա րու թյան՝ ե րե խա նե րի հան դեպ 

կա տար վող բռ նու թյան ու սումնա սի րու թյուն նե րի(2006 թ.):

  7.4. Բռ նիր մատս      

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Տա րածք:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին ձեզ հետ մի ա սին կանգ նել մեծ շր ջա նով: 

2. Այժմ բա ցատ րեք, որ կա տա րե լու եք մի փոք րիկ վար ժու թյուն, որ պես զի խթա նեք նրանց կենտ-
րո նա ցու մը և արագ ար ձա գան քը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ
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3. Խնդ րեք բո լո րին վեր բարձ րաց նել 
ի րենց աջ ձեռ քի ցու ցա մա տը: 

4. Այժմ խնդ րեք բո լո րին վեր բարձ րաց նել 
ի րենց ձախ ձեռ քի ափը. խնդ րեք նրանց 
ձեռ քերն այն պես շր ջել, որ ափը բաց ված 
լի նի և դե պի վերև նայի: 

5. Այժմ մաս նա կից նե րին խնդ րեք ի րենց 
աջ ձեռ քի ցու ցա մա տը դնել ի րենց աջ 
կող քին կանգ նած մաս նակ ցի ձախ ափի 
մեջ: 

6. Թող նրանք այս պես կանգ նեն մի քա նի 
վայր կյան, և ստու գեք՝ արդյոք ամեն ի նչ 
ճի՞շտ են անում:

7.  Բա ցատ րեք, որ ե րբ գո ռաք « ՊԱ ՆԻ Ր» 
(կամ կա րող եք ը նտ րել ցան կա ցած պա-
տա հա կան բառ), բո լո րը պետք է փոր-
ձեն բռ նել ի րեն ցից ձախ կանգ նած մաս նակ ցի ցու ցա մա տը՝ մի ա ժա մա նակ փոր ձե լով թույլ չտալ, 
որ ի րեն ցից աջ կանգ նած մաս նա կի ցը բռ նի ի րենց ցու ցա մա տը:

8.  Մի քա նի ան գամ փոր ձեք, մինչև բո լո րը հաս կա նան՝ ի նչ է պետք անել:

9.  Մի քա նի ան գամ դա անե լուց հե տո մի կա մա վո րի թույլ տվեք բա ցա կան չել ը նտր ված բա ռը:

10.  Շա րու նա կեք այն քան, մինչև բո լորն աշ խու ժա նան:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

7.5. Ո ՞վ կա րող է օգ նել    

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյունն այն մա սին, թե ո ւմ կա րող են դի մել ե րե խա նե րը բռ նու
թյան են թարկ վե լու դեպ քում:

 Թուղթ և գրիչ ներ (մա տիտ ներ): Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի և տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի ցան կը, ո րոնք պաշտ պա նու թյան և (կամ) խորհր դատ վա կան ծա ռա
յու թյուն ներ են մա տու ցում այն ե րե խա նե րին և ըն տա նիք նե րին, ո րոնք տա նը բռ նու թյան են 
են թարկ վում (ցան կի վրա պետք է տեղ լի նի նո րերն ավե լաց նե լու հա մար): Պետք է առ կա լի
նեն նաև թարմ կոն տակ տային տվյալ ներ, նե րա ռյալ հե ռա խո սա հա մար նե րը և հաս ցե նե րը:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով: Բա ցատ րեք, որ այ սօր վա վեր ջին գոր ծո ղու թյան ժա մա-
նակ պետք է խո սեք այն մա սին, թե ո ւմ կա րող են դի մել ե րե խա նե րը, ե թե են թարկ վում են բռ-
նու թյան կամ ե թե զգում են, որ ի րենց որ ևէ բռ նու թյուն է սպառ նում:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին բա ժան վել չորս հո գուց բաղ կա ցած խմ բե րի: Խնդ րեք նրանց կազ մել այն 
բո լոր մարդ կանց ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցան կը, ո րոնք, ի նչ պես ի րենք տե ղյակ են, կա րող 
են օգ նել բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րին:

3.  Դա անե լու հա մար նրանց մո տա վո րա պես 5 րո պե տվեք: 

4. Այժմ խմ բե րին խնդ րեք ներ կա յաց նել ի րենց ցու ցակ նե րը և նշեք դրանք ցու ցա տախ տա կի մեկ 
թղ թի վրա: 

5. Երբ ավար տեք, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք ե րե խա նե րին ի րենց աշ խա տան քի հա մար և նրանց 
տվեք կազ մա կեր պու թյուն նե րի ձեր պատ րաս տած ցան կը: Ե թե ցու ցա տախ տա կի վրա կան նոր 
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կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնց չէ իք ը նդ գր կել, խնդ րեք ե րե խա նե րին ավե լաց նել դրանք կամ 
հայտ նեք, որ կթար մաց նեք ցան կը և հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ նոր ցանկ կտաք:

6.  Գոր ծո ղու թյունն ավար տե լու հա մար հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ին չը կխան գա րեր տա նը բռ նու-
թյան են թարկ ված ան ձին զան գա հա րել և խո սել այդ մա սին: Այս հար ցի քն նարկ ման ըն թաց քում 
ե րե խա նե րին հոր դո րեք այդ խո չըն դոտ նե րի լու ծումներ մտա ծել: 

Օ րի նակ, ե թե ի նչ-որ մեկն ասում է, թե «ե րե խան կվա խե նա զան գա հա րել հա տուկ ծա ռա յու թյուն
նե րին, ո րով հետև նրա ծնող նե րը կբար կա նա ն», դուք կա րող եք ասել. «Այո, ճիշտ է: Ի ՞նչ են այս 
մա սին մտա ծում մյուս նե րը: Ի ՞նչ առա ջարկ ներ ու նե ք»: 

Ե թե ե րե խա նե րը դժ վա րա նան լու ծումներ տալ, դուք պետք է առա ջար կեք դրանք, որ պես զի 
նրանք ի րենց անօգ նա կան չզ գան: Այս օ րի նա կում ե րե խան կա րող է ի րեն մտե րիմ ի նչ-որ մե-
կին ասել տա նը բռ նու թյան են թարկ վե լու մա սին և կա րող է խնդ րել նրան զան գա հա րել ի նչ-որ 
մե կին, ո րը կմի ջամ տի: Դա ե րե խայի ու սե րից կթո թա փի ան մի ջա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
բե ռը:

7.  Հի շեց րեք ե րե խա նե րին, որ ո րոշ գոր ծա կա լու թյուն ներ կա րող են անա նուն հո գե բա նա կան 
աջակ ցու թյուն ցույց տալ, ե թե այդ պի սիք առ կա են: 

8. Ա վար տեք այս գոր ծո ղու թյու նը հարց նե լով՝ կա՞ն արդյոք հար ցեր, այ նու հետև ան ցեք խմ բային 
վեր ջին գոր ծո ղու թյա նը՝ խմ բի եր գը եր գե լուն:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

  7.6. Մե ր եր գը     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծու նե ու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

  7.7. Պա րապ մուն քի գ նա հա տու մը   

Խնդ րու մ ենք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք ավե լի շատ խո սե ցինք 
բռ նու թյան մա սին և հատ կա պես այն մա սին, թե ի նչ պես կան խել բռ նու թյու նը և պաշտ պան վել դրա նից: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Դասընթաց 8
Նորմալ արձագանքներ ոչ նորմալ 
իրադարձություններին

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ավելի լավ հասկանալ ոչ նորմալ իրադարձություներին տրվող նորմալ 
արձագանքները և երեխաներին տրամադրել միջոցներ՝ հաղթահարելու կպչուն հիշողությունները:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Օգնել երեխաներին հասկանալ, որ ծանր իրադարձություններին տրվող արձագանքները նորմալ 
արձագանքներ են ոչ նորմալ իրադարձություներին:
Երեխաներին տրամադրել միջոցներ՝ հաղթահարելու կպչուն հիշողությունները կամ բացասական 
մտքերը: 
Զարգացնել կենտրոնացումը և աշխուժացնել երեխաներին:
Գնահատել երեխաների տրամադրությունը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

8.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

10 րոպե

8.2. Գտեք առաջնորդին Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն 
շրջանով 10 րոպե

8.3. Նորմալ արձագանք ոչ նորմալ 
իրադարձություններին Ցուցատախտակի թղթեր, մարկերներ 40 րոպե

8.4. Ապահով վայր ստեղծելը
Հանգիստ վայր, որտեղ աղմուկը կամ այլ 
մարդկանց անցուդարձը չի խանգարի երե-
խաներին

20 րոպե

8.5. Զգալ տրամադրությունը 
(ցատկ ավտոբուսի մեջ)

Քայլելու տարածք 5 րոպե

8.6. Մեր երգը 5 րոպե

8.7. Պարապմունքի գնահատում Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ 5 րոպե
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  8.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

Այ սօր վա պա րապ մուն քի ժա մա նակ գու ցե ավե լի նպա տա կա հար մար լի նի խո սել « հա
կա մար տու թյա ն», ոչ թե « պա տե րազ մի » մա սին: Դա սըն թա ցա վա րը պետք է ո րո շի այն բա ռի 
ը նտ րու թյու նը, ո րին ե րե խա ներն ավե լի ծա նոթ են և ո րը նրանց ավե լի հար մար է:

 Ներ կա յաց րեք օր վա դա սըն թա ցի նպա տա կը.

Այ սօր մենք խո սե լու ե նք պա տե րազ մի մա սին և այն մա սին, թե ի նչ են զգում այն ե րե խա նե րը, 
ո րոնք ապ րում կամ ապ րել են պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում: Ես ձեզ կպատ մեմ պատ մու թյուն մի 
տղայի մա սին, ո րն այս պի սի մի պա տե րազ մի պայ ման նե րում էր ապ րում, և այն մա սին, թե ի նչ պես նա 
ար ձա գան քեց դրան: Այ նու հետև մենք բո լորս կխո սենք պա տե րազ մին տր վող ար ձա գանք նե րի մա սին 
և այն հի շո ղու թյուն նե րի, ո րոնք չեն ու զում հե ռա նալ մեզ նից: Դուք հնա րա վո րու թյուն կու նե նաք պատ մել 
ձեր ան ձնա կան պատ մու թյուն նե րը, բայց հի շեք, որ դուք պար տա վոր չեք դա անել, ե թե չեք ցան կա նում:

  8.2. Գտեք առաջ նոր դին      

Զար գաց նել կենտ րո նա ցու մը և աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը նս տեն շր ջա նով:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջա նով նս տել աթոռ նե րին կամ հատակին՝ ոտ քե րը խա չած: Բո լո րը 
պետք է ի րար շատ լավ տես նեն և նայեն մի մյանց աչ քե րին:

2.  Դա սըն թա ցա վարն ը նտ րում է մի մաս նակ ցի, ո րը պետք է դուրս գա սե նյա կից կամ այն քան հե-
ռու գնա, որ չկա րո ղա նա տես նել կամ լսել մյուս նե րին:

3.  Դա սըն թա ցա վարն ը նտ րում է առաջ նոր դին: Ա ռաջ նորդն սկ սում է կա տա րել մի գոր ծո ղու թյուն, 
ո րը բո լո րը նմա նա կում են: Գոր ծո ղու թյու նը պետք է կրկն վի մի քա նի ան գամ, այ նու հետև` փոխ-
վի: Օ րի նակ՝ ձեռ քե րը շփել ազդ րե րին, ծա փա հա րել, մատ նե րը շրխ կաց նել և այլն: Բո լո րը կրկ-
նում են այդ գոր ծո ղու թյու նը՝ նայե լով ի րենց դի մաց նս տած մար դուն: Նրանք չեն նա յում առաջ-
նոր դին: Դուրս ե կած ե րե խան ներս է վե րա դառ նում և պետք է ե րեք ան գա մից կռա հի, թե ով 
է առաջ նոր դը: Ե րբ առաջ նոր դին գտ նում են, մեկ ու րիշ մաս նա կից է դուրս գա լիս սե նյա կից, և 
նոր առաջ նորդ է ը նտր վում:

«Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցի ալ-հո գե բա նա կան ու սուց ման ձեռ նար կ», Մարդ կանց եր կի րը/Terres des 

Hommes(2008 թ.):

  8.3. Նոր մալ ար ձա գանք ներ ոչ նոր մալ ի րա դար ձու թյուն նե րին  

Օգ նել ե րե խա նե րին հաս կա նա լու, որ բարդ ի րա դար ձու թյուն նե րին տր վող ար ձա
գանք նե րը նոր մալ ար ձա գանք ներ են ոչ նոր մալ ի րա դար ձու թյու նե րին:

Ցու ցա տախ տա կի թղ թեր, մար կեր ներ:

Այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում պատ մու թյուն է ըն թերց վում մի ե րե խայի մա սին, ո րը պա
տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում է գտն վում: Պատ մու թյու նը կար դա ցեք նա խօ րոք և հա մոզ վեք, 
որ չեք կաշ կանդ վում այն խմ բի առջև ըն թեր ցե լիս: Ե թե պատ մու թյան ո րոշ մա սեր հար կա վոր 
է փո խել՝ հար մա րեց նե լով տվյալ խմ բին, դա արեք նա խա պես: 
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Այս գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում ո րոշ ե րե խա ներ գու ցե հայտ նեն ի րենց հու զիչ, բարդ պատ մու
թյուն նե րը և զգաց մունք նե րը: Տե ղյակ ե ղեք սրա մա սին և գո վեք ե րե խա նե րին` մյուս նե րի հետ 
կիս վե լու հա մար:

 Հի շեք, որ գոր ծո ղու թյան նպա տակն է կր թել և հի շեց նել ե րե խա նե րին, որ ի րենց ար ձա գանք
նե րը նոր մալ են ոչ նոր մալ ի րա վի ճա կում: Հետ ևա բար փոր ձեք առանձ նա պես չկենտ րո նա նալ 
մի այն մեկ հո գու պատ մու թյան վրա: Բո լո րին հա վա սա րա պես լսեք: Սա կօգ նի ե րե խա նե րին 
զգա լու, որ ի րենց ու նե ցած փոր ձը և ար ձա գանք նե րը նոր մալ են: 

1. Ե րե խա նե րին խնդ րեք նս տել շր ջա նով: Բա ցատ րեք նրանց, որ այ սօր խո սե լու եք պա տե րազ մի 
հի շո ղու թյուն նե րի և այն մա սին, թե որ քան դժ վար կա րող է լի նել հաղ թա հա րե լը դրանք:

2.  Պատ մեք ե րե խա նե րին հետ ևյալ պատ մու թյու նը.

Ես ու զում եմ պատ մել ձեզ մի տղայի մա սին, ո րը ապ րում էր այս պի սի մի պա տե րազ մի պայ
ման նե րում: Ա հա թե ի նչ պա տա հեց նրան: Մայք լը մո տա վո րա պես ձեր տա րի քին էր, ե րբ պա տե
րազ մը սկս վեց: Նա ապ րում էր տանն իր մայ րի կի և ե րեք քույ րե րի հետ, սա կայն նրա ավագ եղ
բայ րը և հայ րը բա նա կում է ին: Մի օր, ե րբ նա դպ րոց գնա լիս քայ լում էր գլ խա վոր փո ղո ցով, մի մեծ 
բեռ նա տար շատ արագ սլա ցավ փո ղո ցով և կանգ նեց ճիշտ նրա կող քին: Բազ մա թիվ զին վոր ներ 
գոռ գո ռա լով դուրս ե կան և սկ սե ցին ի րենց զեն քե րից օդ կրա կել: Չորս զին վոր ներ վա զե ցին դե պի 
եր կու տա րեց մար դիկ, ո րոնք նս տած է ին ճա նա պար հի եզ րին: Զին վոր ներն այդ մարդ կանց դե պի 
բեռ նա տա րը քարշ տվե ցին: Մայք լը կար ծեց, թե նրանք կս տի պեն տա րեց մարդ կանց նս տել բեռ նա
տա րը: Բայց նա տե սավ, որ դրա փո խա րեն զին վոր ներն այդ մարդ կանց ստի պե ցին կանգ նել, և զին
վոր նե րից եր կու սը մի քա նի ան գամ կրա կե ցին նրանց ո րո վայ նին: Այդ մար դիկ ըն կան հատակին, 
Մայք լը շատ արյուն տե սավ և ճի չեր լսեց: Բեռ նա տարն արագ հե ռա ցավ: Մայք լը լաց լի նե լով տուն 
վա զեց, ի սկ հե տո ի մա ցավ, որ այդ մար դիկ մա հա ցել են:

 Հա ջորդ մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում Մայք լը շատ վա խե ցած էր: Նա չէր ու զում հե ռա նալ մայ րի կից, 
չէր կա րո ղա նում նո րից գնալ փո ղո ցի այն հատ վա ծը, որ տեղ այդ մարդ կանց գն դա կա հա րել է ին, 
ո ւս տի այլևս դպ րոց չգ նաց: Նա չէր սի րում մտա ծել այն մա սին, թե ի նչ էր տե սել, ո րով հետև դա 
նրան նյար դայ նաց նում և վա խեց նում էր, և նա սկ սում էր լա ցել: Նա չէր ցան կա նում այդ մա սին 
որ ևէ մե կի հետ խո սել, ո րով հետև դա չա փա զանց վշ տաց նում էր նրան: Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նա չէր կա րո ղա նում ազատ վել տե ղի ու նե ցա ծի հի շո ղու թյու նից: Ե րբ նա կրա կոց նե րի ձայ ներ էր 
լսում, նրա սիր տը տե ղից դուրս էր թռ չում, և նա հան կարծ մտո վի տես նում էր այդ մարդ կանց 
սպա նու թյան տե սա րա նը: Այն պի սի տպա վո րու թյուն էր, ասես նա նո րից այն տեղ էր, և նա հի շում 
էր այդ մարդ կանց ո րո վայ նից հոր դող արյու նը, կար ծես նո րից զգում էր վա ռո դի հո տը: Նա իս կա
պես շատ վա խե ցավ, ե րբ դա տե ղի ու նե ցավ, և նրան թվաց, թե խե լա գար վում է, ո րով հետև ո չինչ 
չէր կա րո ղա նում անել, որ պես զի այդ պատ կեր նե րը նո րից չհայտն վեն իր մտ քում: Նա սկ սեց վատ 
ե րազ ներ տես նել, ո րոն ցում նո րից տես նում էր այդ սպա նու թյու նը, և նրան ամե նից շատ սար սա
փեց նում էր ե րա զում տե սած արյու նը: Սա շա րու նակ վեց մի քա նի շա բաթ: Մայք լը չէր կա րո ղա
նում մո տե նալ այն վայ րին, որ տեղ դա տե ղի էր ու նե ցել, և չէր ցան կա նում մտա ծել կամ խո սել այդ 
մա սին, ո րով հետև դա շատ էր նրան վա խեց նում: Պատ կեր նե րը շա րու նա կում է ին վե րա դառ նալ 
օր ու գի շեր: Նա սկ սեց ավե լի ու ավե լի նյար դայ նա նալ և տե ղից վեր էր թռ չում, ե րբ կրա կոց ներ 
էր լսում կամ լսում էր, որ մե քե նա կամ բեռ նա տար է մո տե նում, կամ թե կուզ այլ բարձր ձայ ներ 
էր լսում:

 Մայք լի ար ձա գանք ներն իր տե սա ծին պա տե րազ մի ըն թաց քում կա րող են տե ղի ու նե նալ ցան կա
ցա ծի հետ: Ը ստ է ու թյան, շատ ե րե խա ներ նմա նա տիպ խն դիր ներ են ու նե նում, ե րբ սար սա փե լի 
բա նե րի են ակա նա տես լի նում: Նոր մալ է ու նե նալ նման ար ձա գանք ներ: 

3. Հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ պի սի տրավ մա տիկ ի րա դար ձու թյուն ներ կա րող են հան գեց-
նել նման մտ քե րի, հույզերի և ար ձա գանք նե րի: Ցու ցա տախ տա կի վրա գրեք այն ամե նը, ի նչ 
նրանք կա սեն: Դրա օ րի նակ ներ կա րող են լի նել ջր հե ղեղ նե րը, հր դե հը, ավ տով թար նե րը և 
այլն:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

146



 C

 C

VW 20

G 

N 

F

4. Այժմ հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ ապրումներ են ունեցել ի րենց ե րկ րում տե ղի ու նե ցած հա-
կա մար տու թյան հետ ևան քով: Օ րի նակ՝ մղ ձա վանջ ներ, մե նակ մնա լու վախ և այլն: Ցու ցա տախ-
տա կի վրա գրեք այս ար ձա գանք նե րը: 

5. Ե րե խա նե րին բա ցատ րեք հետ ևյա լը.

Բո լո րի հա մար էլ շատ նոր մալ է նման ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո ու նե նալ այն պի սի խն
դիր ներ, ո րոնք մենք նշե ցինք: Ե րբ վե րապ րում կամ տես նում ես սար սա փե լի մի բան, ե րբ տար բեր 
բա ներ հի շեց նում են քեզ պա տա հա ծի մա սին, թվում է, թե դա նո րից է տե ղի ու նե նում՝ չնա յած գի
տես, որ ի րա կա նում այդ պես չէ:

 Շատ վա խեց նող է, ե րբ նման բան ես զգում, և շատ ե րե խա ներ փոր ձում են խու սա փել այն պի սի վայ
րե րից, ո րոնք վե րա դարձ նում են վատ հի շո ղու թյուն նե րը և ապրումնե րը: Նրանք նաև փոր ձում են խու
սա փել կա տար վա ծի մա սին մտա ծե լուց և խո սե լուց նույ նիսկ ի րենց ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ: 

Երբ նման բան եք զգում, դա չի նշա նա կում, որ դուք խե լա գար վում եք: Բո լո րի հա մար էլ նոր մալ 
է այդ պես զգա լը: Չնա յած դուք, հնա րա վոր է, փոր ձեք հե ռու վա նել այդ հի շո ղու թյու նը, այն միև
նույն է, վե րա դառ նում է. գու ցե ձեր ե րազ նե րում կամ ե րբ լսում եք բարձր ձայ ներ կամ ցան կա ցած 
այլ բան, ո րը ձեզ հի շեց նում է այդ մա սին: 

6. Այժմ ասա ցեք ե րե խա նե րին, որ խո սե լու եք այն բա նե րի մա սին, ո րոնք նրանց հի շեց նում են 
ի րենց ու նե ցած փոր ձու թյան մա սին: Հարց րեք նրանց, թե ի նչն է ի րենց հի շեց նում այդ մա սին: 
Օ րի նակ՝ կրա կոց նե րի ձայ նը, զենք տես նե լը, զին վոր նե րի տես նե լը: Ցու ցա տախ տա կի վրա 
գրեք այդ ամե նը: 

7. Ե րե խա նե րին բա ցատ րեք հետ ևյա լը.

Չ նա յած դուք կա րող եք փոր ձել հե ռու վա նել այդ հի շո ղու թյուն նե րը, դրանք, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կա րող են վե րա դառ նալ կա՛մ այն ժա մա նակ, ե րբ շուր ջը կան դրանք հի շեց նող բա ներ, կա՛մ ե րբ 
քնած եք, կա՛մ եր բեմն էլ առանց պատ ճա ռի: 

Այ սօր մենք կսո վո րենք, թե ի նչ անել, որ ի նք ներդ պա տաս խա նա տու լի նեք ձեր հի շո ղու թյուն նե րի 
հա մար և դրանք ավե լի լավ վե րահս կեք: Դուք չեք կա րող մո ռա նալ ձեր կյան քում տե ղի ու նե ցա ծը, 
սա կայն կա րող եք հի շել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ի նք ներդ ո րո շեք դա անել, ոչ թե այն ժա մա
նակ, ե րբ հի շո ղու թյունն այդ պես ո րո շի, և դա հի շելն ար դեն այն քան սար սա փե լի չի լի նի: Դուք նաև 
կկա րո ղա նաք այս մե թոդն օգ տա գոր ծել̀  ապա գա յում նման ի րա դար ձու թյուն ներ հաղ թա հա րե լու 
հա մար:

«Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի մա սին ու սումնա կան ձեռ նարկ. ե րե խա նե րը և աղետ նե րը:  Վե րա կանգն ման մե

թոդ ներ սո վո րեց նե լը», խմ բագր ված տար բե րակ, Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի հիմնադ րամ (2002 թ.): 

  8.4. Ա պա հով վայր ստեղ ծե լը     

Ե րե խա նե րին տրա մադ րել մի ջոց ներ՝ հաղ թա հա րե լու կպ չուն հի շո ղու թյուն նե րը կամ 
բա ցա սա կան մտ քե րը: 

Հան գիստ վայր, որ տեղ աղ մու կը կամ այլ մարդ կանց ան ցու դար ձը չի խան գա րի ե րե
խա նե րին:

Այս գոր ծո ղու թյու նը հան գիստ մի ջա վայր և կենտ րո նա ցում է պա հան ջում: Ե թե թվում է, 
թե ե րե խա նե րից որ ևէ մե կը չի կա րո ղա նում կենտ րո նա նալ և սկ սում է աղմ կել կամ շարժ վել, 
խնդ րեք նրան հան գիստ նս տել, քա նի դեռ գոր ծո ղու թյու նը չի ավարտ վել:
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Այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րը կա րող են ներ կա յաց վել նաև ծնող նե րին կամ 
խնա մա կալ նե րին, որ պես զի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դրանք տա նը նույն պես կա
տար վեն: Օ րի նակ, ե թե ե րե խան հակ ված է մղ ձա վանջ նե րի, սա կա րող է օգ տա կար 
գոր ծիք լի նել՝ օգ նե լու նրան քնե լուց ան մի ջա պես առաջ դրա կան մտ քեր ու նե նա լու:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կա՛մ պառ կել, կա՛մ հար մար նս տել աչ քե րը փակ: Բա ցատ-
րեք, որ այժմ սո վո րեց նե լու եք բարդ հի շո ղու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու մի մե թոդ:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին ստորև բեր ված եր ևա կա յու թյան վար ժու թյու նը կա տա րե լիս 
կա տա րյալ լռու թյուն պահ պա նել: Ա սա ցեք նրանց, որ ե րբ հար ցեր եք տա լիս, նրանք 
պետք է պար զա պես մտ քում մտա ծեն դրանց մա սին և բարձր չպա տաս խա նեն: Բա-
ռե րը կար դա ցեք դան դաղ և հս տակ: Ե րե խա նե րին ձեր ասած նե րի մա սին խոր հե լու 
ժա մա նակ տվեք՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով տեքս տում նշ ված դա դար նե րին:

Այ սօր մենք կսո վո րենք օգ տա գոր ծել մեր եր ևա կա յու թյու նը, որ պես զի ստեղ ծենք 
գե ղե ցիկ, դրա կան պատ կեր ներ և զգաց մունք ներ: Եր բեմն, ե րբ վշ տա ցած ե նք, օգ տա
կար է պատ կե րաց նել մի վայր, ո րը մեզ հան գիստ և ապա հով զգա լու հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս: Այժմ ես կխնդ րեմ ձեզ պատ կե րաց նել ի նչոր մի վայր, որ տեղ դուք հան գիստ, 
ապա հով և եր ջա նիկ եք զգում: Դա կա րող է լի նել մի ի րա կան վայր, ո րը դուք հի շում եք, 
ասենք, ար ձա կուր դից, կամ կա րող է լի նել մի վայր, ո րի մա սին լսել եք, ասենք, ի նչոր 
պատ մու թյու նից, կամ դա կա րող է լի նել մի վայր, ո րը դուք եք հո րի նում և ստեղ ծում:

 Մի քա նի ան գան խո րը շունչ քա շեք: Փա կեք աչ քե րը և շա րու նա կեք հան գիստ շն չել: 
Պատ կե րաց րեք այն վայ րը, որ տեղ ապա հով, հան գիստ և եր ջա նիկ եք զգում: (Դա դար) 
Պատ կե րաց րեք, որ կանգ նած կամ նս տած եք այն տեղ: (Դա դար) Ձեր եր ևա կա յու թյու
նում նայեք ձեր շուր ջը և նկա տեք, թե ի նչ եք տես նում: (Դա դար) Ու շադ րու թյուն դարձ
րեք ձեր շուր ջը գտն վող բո լոր ման րա մաս նե րին և տե սեք, թե ի նչ կա ձեզ մո տիկ: (Դա-
դար) Նկա տեք տար բեր գույ նե րը: (Դա դար) Պատ կե րաց րեք, որ ձգ վում և դիպ չում եք 
ի նչոր բա նի: (Դա դար) Այժմ ավե լի հե ռուն նայեք: Ի ՞նչ եք տես նում ձեր շուր ջը: Տե սեք, 
թե ի նչ կա հեռ վում: Փոր ձեք տես նել գույ նե րը, ձևե րը և ստ վեր նե րը: Սա ձեր յու րա հա
տուկ վայրն է, և կա րող եք պատ կե րաց նել այն ամե նը, ի նչ ու զում եք, որ այն տեղ լի նի: 

Երբ այն տեղ եք, հան գիստ և խա ղաղ եք զգում: Պատ կե րաց րեք, որ ո տա բո բիկ կանգ
նած եք հատակին: Ի նչ պի սի՞ն է գե տի նը: (Դա դար) Դան դաղ քայ լեք՝ փոր ձե լով նկա տել, 
թե ի նչ կա այն տեղ: Փոր ձեք տես նել, թե ի նչ պի սի տեսք ու նեն շր ջա պա տող ի րե րը և 
ի նչ պի սի զգա ցո ղու թյուն ներ են պարգ ևում: Ի ՞նչ եք լսում: (Դա դար) Գու ցե քա մու մեղմ 
հն չյուն ներ, կամ էլ թռ չուն նե րի կամ ծո վի: Զգո՞ւմ եք ար ևի տաք ճա ռա գայթ նե րը ձեր 
դեմ քին: (Դա դար) Ի ՞նչ բույր եք զգում: (Դա դար) Գու ցե դա ծո վի օ դի կամ ծա ղիկ նե րի 
կամ ձեր սի րած ու տե լի քի բույրն է: (Դա դար) Ձեր յու րա հա տուկ վայ րում դուք կա րող եք 
տես նել այն ամե նը, ի նչ ցան կա նում եք, և պատ կե րաց նել, որ դիպ չում եք դրանց, հոտ 
քա շում և հա ճե լի ձայ ներ լսում: Դուք հան գիստ և եր ջա նիկ եք զգում: 

Այժմ պատ կե րաց րեք, որ այդ վայ րում ձեզ հետ է ձեզ հա մար առանձ նա հա տուկ մե կը: 
(Հատ կա պես ավե լի փոքր տա րի քի խմ բե րի դեպ քում դա կա րող է լի նել եր ևա կա յա կան 
կեր պար կամ մուլտ ֆիլ մի հե րոս): Դա մեկն է, ո րն այն տեղ ձեզ հետ է, որ պես զի ձեր լավ 
ըն կե րը լի նի և օգ նի ձեզ: Նա ու ժեղ է և բա րի: Նա այն տեղ է, որ պես զի պար զա պես օգ նի 
ձեզ և հոգ տա նի ձեր մա սին: Պատ կե րաց րեք, որ քայ լում եք և նրա հետ դան դաղ ու սում
նա սի րում այդ յու րա հա տուկ վայ րը: (Դա դար) Դուք եր ջա նիկ եք, որ նրա հետ եք: (Դա-
դար) Այդ մար դը ձեր աջա կիցն է և շատ լավ կա րո ղա նում է լու ծել խն դիր նե րը:

 Ձեր եր ևա կա յու թյան մեջ կր կին նայեք ձեր շուր ջը: Լավ նայեք: (Դա դար) Հի շեք, որ սա 
ձեր յու րա հա տուկ վայրն է: Այն միշտ այդ տեղ է լի նե լու: Դուք կա րող եք միշտ պատ կե րաց
նել, որ այդ տեղ եք, ե րբ ու զում եք հան գիստ, ապա հով և եր ջա նիկ զգալ: (Դա դար) Ձեր 
աջա կի ցը միշտ այդ տեղ կլի նի, ե րբ ցան կա նաք: (Դա դար) Այժմ պատ րաստ վեք բա ցել 
աչ քե րը և առայժմ հե ռա նալ ձեր յու րա հա տուկ վայ րից: (Դա դար) Դուք միշտ կա րող եք 
վե րա դառ նալ, ե րբ ցան կա նաք: Ե րբ բա ցեք աչ քե րը, ավե լի հան գիստ և եր ջա նիկ կզ գաք:
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3. Երբ բո լո րը բա ցեն աչ քե րը, խնդ րեք ցան կա ցող նե րին պատ մել, թե ի նչ են պատ կե րաց րել: 
Հարց րեք, թե ի նչ զգա ցո ղու թյուն ներ ու նե ցան: 

4. Ընդգ ծեք եր ևա կա յու թյան և զգաց մունք նե րի միջև կա պը: Ը նդգ ծեք, որ նրանք կա րող են վե-
րահս կել այն, ի նչ տես նում են մտո վի, հետ ևա բար նաև այն, ի նչ զգում են: Հա վաս տի աց րեք, որ 
դա հա ճե լի է, նրանք կա րող են պատ կե րաց նել, որ այն տեղ են, ե րբ վշ տա ցած կամ վա խե ցած 
լի նեն, և դա նրանց հնա րա վո րու թյուն կտա ավե լի լավ զգա լու: Ա սեք, որ որ քան ավե լի շատ 
պատ կե րաց նեն ի րենց յու րա հա տուկ վայ րը, այն քան ավե լի ու ավե լի հեշտ կլի նի դա անել:

Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ տվեց ձեզ այս գոր ծո ղու թյու նը: 

Արդյո՞ք դժ վար էր կենտ րո նա նալ: Ե թե այո, ին չո՞ւ:

 Կար ծում ե ք՝ կա րո՞ղ եք եր ևա կա յու թյան այս վար ժու թյունն ի նք նու րույն կա տա րել: Ե թե ոչ, ին չո՞ւ:

«Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի մա սին ու սումնա կան ձեռ նարկ. ե րե խա նե րը և աղետ նե րը: Վե րա կանգն ման մե թոդ-

ներ սո վո րեց նե լը», խմ բագր ված տար բե րակ, Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի հիմնադ րամ (2002 թ.): 

  8.5. Զգալ տրա մադ րու թյու նը (ցատկ ավ տո բու սի մեջ)

Գ նա հա տել ե րե խա նե րի տրա մադ րու թյու նը և աշ խու ժաց նել նրանց:

Քայ լե լու տա րածք:

Օգ տա գոր ծեք այս գոր ծո ղու թյու նը, որ պես զի գնա հա տեք, թե ի նչ են զգում ե րե խա նե
րը, հատ կա պես` այն պատ ճա ռով, որ այս պա րապ մուն քում կան ո րոշ հան գիստ, ի նչ պես նաև 
տպա վո րող գոր ծո ղու թյուն ներ:

Մ տո վի նշեք, թե ին չին են ե րե խա ներն ար ձա գան քում և ի նչ պես են նկա րագ րում ի րենց տրա
մադ րու թյունն ու զգաց մունք նե րը: Նկա տեք այն ե րե խա նե րին, ո րոնք կար ծես յու րա հա տուկ 
ար ձա գանք են տա լիս բա ցա սա կան տրա մադ րու թյուն նե րին կամ զգաց մունք նե րին: Ան հա տա
կան վե րա բեր մունք ցույց տվեք նրանց և տե սեք՝ ի րենց լա՞վ են զգում, ստու գեք՝ խն դիր ներ ու
նե՞ն կամ ի նչոր այլ բա՞ն է տե ղի ու նե նում:

 Գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում մի՛ առանձ նաց րեք ե րե խա նե րին այն պես, որ դա նրանց շփո թեց նի 
կամ ան հար մար զգան ցույց տա լու ի րենց տրա մադ րու թյու նը կամ զգաց մունք նե րը:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել:

2.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ ավ տո բու սը պատ րաստ վում է մեկ նել: Ցույց տվեք նրանց սե նյա-
կի կամ պա րապ մուն քի ան ցկաց ման վայ րի մի ան կյուն, ո րն ի բրև թե ավ տո բուսն է: 

3. Այժմ ասա ցեք նրանց, որ սե նյա կում գտն վող նե րը, ո րոնք զգում են (ը նտ րեք ո րո շա կի տրա մադ-
րու թյուն կամ զգաց մունք, օ րի նակ՝ եր ջա նիկ, հոգ նած, տխուր, հուզ ված, ձանձ րա ցած և այլն), 
պետք է գան և նս տեն ավ տո բուս: Ե րբ մո տե նան, խնդ րեք նրանց շար քով կանգ նել և բռ նել 
ի րենց առջ ևում կանգ նած մաս նակ ցի ու սե րից: Ա ռաջ նոր դեք ե րե խա նե րի շար քը և մի փոքր քայ-
լեք սե նյա կում՝ մի ա սին մե քե նա վա րե լու ձայ ներ հա նե լով:

4.  Շուրջ մեկ րո պե ան ց կանգ նեց րեք ավ տո բու սը և բա ցա կան չեք նոր տրա մադ րու թյուն կամ 
զգաց մունք: Ավ տո բու սում գտն վող այն մար դիկ, ո րոնք այդ նոր զգաց մուն քը չեն զգում, պետք է 
«իջ նեն ավ տո բու սի ց», և նոր մար դիկ նս տեն:

5.  Շա րու նա կեք սա անել՝ թվար կե լով մի քա նի նոր տրա մադ րու թյուն ներ և զգաց մունք ներ, մինչև 
բո լո րը գո նե մեկ ան գամ նս տեն «ավ տո բու ս»:

 Գոր ծո ղու թյան աղ բյու րը՝ « Սեյվ դը չիլդ րե ն» կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը Ղրղզս տա նում` 

« Քամին փչում է »:
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8.6. Մեր եր գը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

8.7. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք խո սե ցինք ո րոշ բարդ բա
նե րի մա սին, այն մա սին, թե ի նչ պես է պա տե րազ մա կան մի ջա վայ րում ապ րելն ազ դում մեզ վրա, և ի նչ 
ե նք հի շում, ե րբ մե նակ ե նք: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րիդ, որ այ սօր պատ մե ցիք ձեր ան ձնա կան փոր ձը 
և ար տա հայ տե ցիք ձեր մտ քե րը: Մենք նաև ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րե ցինք և սո վո րե ցինք եր ևա կա
յու թյան մե թո դը, ո րը մեզ օգ նում է լավ բա ներ պատ կե րաց նել, ե թե վատ կամ ցա վոտ հի շո ղու թյուն ներ 
ու նենք:

Չ նա յած մենք խո սե ցինք ծանր բա նե րի մա սին, կար ծում ե մ՝ այ սօր լավ օր էր, ո րով հետև բո լորդ այն քան 
լավ կենտ րո նա ցաք և սո վո րե ցիք եր ևա կա յու թյան մե թո դը: Այժմ կցան կա նայի ի մա նալ, թե ի նչ զգա ցո ղու
թյուն ներ ու նե ցաք՝ կապ ված այ սօր վա հետ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Դասընթաց 9
Զգացմունքների բացահայտում

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Խրախուսել, որ երեխաները արտահայտեն զգացմունքները, ինչպես 
նաև հասկանան, որ մարդիկ միևնույն իրադարձության դեպքում տարբեր հույզեր են ունենում:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Աշխուժացնել երեխաներին:
Ուսումնասիրել և արտահայտել տարբեր հույզեր:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

9.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

5 րոպե

9.2. Գործողությունների անուններ
Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն 
շրջանով

10 րոպե

9.3. Զգացմունքների բա-
ցահայտում

Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն 
շրջա  նով: Ցուցատախտակի թուղթ: Տա րածք 
պատի վրա ցուցատախտակները փակցնելու 
համար: Քարտեր, որոնց վրա երեխաները 
պետք է գրեն տարբեր զգաց մունք ներ: Սո-
սինձ կամ կպչուն ժապավեն քար տերը 
ցու ցա տախտակին փակցնելու համար: 
Մատիտներ կամ գրիչներ յուրաքանչյուր 
երեխայի համար

50 րոպե

9.4. Կենդանիներ ներկայացնող 
մնջախաղ

Տարածք, թղթի փոքր կտորներ՝ վրան 
կենդանիներ նկարված կամ կենդանիների 
անուններ գրված

15 րոպե

9.5. Մեր երգը 5 րոպե

9.6. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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9.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա դա սըն թա ցի նպա տա կը.

Այ սօր մենք ու սումնա սի րե լու ե նք տար բեր զգաց մունք ներ, պար զե լու ե նք, թե ի նչ են դրանք և ե րբ 
ե նք ու նե նում այդ քան տար բեր հույզեր: 

9.2. Գոր ծո ղու թյուն նե րի անուն ներ

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

Տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը կանգ նեն շր ջա նով:

Ու շա դիր ե ղեք սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ո ւն ցող ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
հա վա նա բար մյուս նե րի նման շար ժու նակ չլի նեն: 

Այլ տար բե րակ. Այս խա ղի մեկ այլ տար բե րակ է այն, որ հա ջորդ մաս նա կի ցը սկ սում է՝ ասե լով 
նախ իր կող քի մաս նակ ցի անու նը, այ նու հետև իր անու նը: Օ րի նակ՝ « Սա իմ կող քին թռչ կո տող 
Թոմն է (և բո լո րը թռչ կո տում են), ի սկ ես կռա ցող Քրիսն եմ (և բո լո րը կռա նում են)»:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով:

2.  Բա ցատ րեք, որ առա ջին մաս նա կի ցը սկ սում է՝ ասե լով իր անու նը և ը նտ րե լով մի գոր ծո ղու թյուն, 
ո րը սկս վում է նույն տա ռով: Օ րի նակ.

«Ես թոչ կո տող Թոմն ե մ» կամ «Ես ժպ տա ցող Ժան նան ե մ»: 

3. Ե րե խա նե րը կա տա րում են այդ գոր ծո ղու թյու նը, ե րբ մաս նա կիցն ասում է գոր ծո ղու թյան 
անու նը:

4.  Բո լո րը կրկ նում են նրա ասա ծը և ասում. «Ող ջույն, թռչ կո տող Թո մ»: 

5. Այ նու հետև հա ջորդ մաս նա կիցն է անում նույ նը:

« Ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մա ր», Մի ջազ գային ծա ռա յու թյու նում ը նդ գրկ ված կա մա վոր նե րի ասո ցի ա ցի ա 

(2003 թ.): 

9.3. Զգաց մունք նե րի բա ցա հայ տում   

Խ րա խու սել, որ ե րե խա նե րը բա ցա հայ տեն և ար տա հայ տեն զգաց մունք ներ:

 Տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը նս տեն շր ջա նով: Ցու ցա տախ տա կի թուղթ: Տա րածք պա տի 
վրա ցու ցա տախ տակ նե րը փակց նե լու հա մար: Քար տեր, ո րոնց վրա ե րե խա նե րը պետք է 
գրեն տար բեր զգաց մունք ներ: Սո սինձ կամ կպ չուն ժա պա վեն քար տե րը ցու ցա տախ տա կին 
փակց նե լու հա մար: Մա տիտ ներ կամ գրիչ ներ յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար:

Սա օգ տա կար գոր ծո ղու թյուն է այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք տրավ մա տիկ ի րա դար
ձու թյան կամ մի շարք ի րա դար ձու թյուն նե րի ակա նա տես են ե ղել, և ո րոնց հա մար դժ վար է 
խո սել տվյալ ի րա դար ձու թյան կա պակ ցու թյամբ ի րենց զգաց մունք նե րի և ար ձա գան քի մա սին: 
Գոր ծո ղու թյու նը չի առա ջար կում ե րե խա նե րին ներ կա յաց նե լու ան ձնա կան փոր ձու թյուն ներ, 
այլ փոր ձու թյուն նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ո րո շա կի զգաց մունք նե րի:
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1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով, այ նու հետև նրանց ասա ցեք հետ ևյա լը.

 Մար դիկ կա րող են տար բեր զգաց մունք ներ ու նե նալ: Այդ զգաց մունք նե րից մի քա նի սը լավն են, 
մի քա նի սը վա խեց նող են, ի սկ մյուս նե րը՝ տխուր: Բո լո րի կյանքն էլ լի է տար բեր զգաց մունք նե րով: 
Նույ նիսկ այս դա սա սե նյա կում մենք բո լորս տար բեր զգաց մունք ներ ու նենք: Չկան ճիշտ կամ սխալ 
զգաց մունք ներ: Բայց կար ևոր է ի մա նալ զգաց մունք նե րի մա սին, որ պես զի կա րո ղա նաք հանգս տա
նալ, ե րբ վա խե ցած եք, և ի մա նաք, թե ի նչ են զգում ձեր ըն կեր նե րը, որ պես զի օգ նեք և հաս կա նաք 
նրանց: 

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին զգաց մունք նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ նշել և ցույց տալ այդ զգաց մունքն ու-
ղեկ ցող դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը կամ շար ժումնե րը:

 Բո լոր ե րե խա նե րին տվեք քարտ և գրիչ կամ մա տիտ:

3. Խնդ րեք ե րե խա նե րին ը նտ րել մեկ զգաց մունք և թղ թի վրա նկա րել դեմ քի կամ մարմնի ար տա-
հայ տու թյու նը, որ պես զի մյուս նե րը կռա հեն այն: Նրանք ՉՊԵՏՔ է գրեն զգաց մուն քի ան վա նու-
մը թղ թի վրա, այլ պետք է մի այն նկա րեն դրա ար տա հայ տու թյու նը:

Մինչ ե րե խա նե րը նկա րում են, ցու ցա տախ տա կի եր կու թուղթ պատ րաս տեք: Դրան
ցից մե կը վեր նագ րեք « Հա ճե լի », ի սկ մյու սը՝ «Տ հա ճ»: Հի շեք, որ հնա րա վոր է` յու րա քան
չյուր խմ բի հա մար մե կից ավե լի ցու ցա տախ տա կի թուղթ հար կա վոր լի նի՝ կախ ված խմ
բում ե րե խա նե րի թվից: 

4. Երբ նրանք ավար տեն, խնդ րեք ե րե խա նե րին խմ բին ցույց տալ ի րենց նկար նե րը և խմ բին հնա-
րա վո րու թյուն տվեք կռա հել այն: Ե րբ նրանք կռա հեն ճիշտ պա տաս խա նը, նկա րո ղը պետք է 
գրի այդ զգաց մուն քի անու նը նկա րի ստո րին մա սում: Ան պայ ման օգ նեք այն ե րե խային, ո րին 
գրե լու հա մար օգ նու թյուն է հար կա վոր: 

5. Երբ բո լոր զգաց մունք նե րը նշ վեն, նկա րիչ նե րին խնդ րեք հեր թով փակց նել ի րենց քար տը հա-
մա պա տաս խան ցու ցա տախ տա կի վրա: Թող ե րե խա ներն առանց Ձեր մի ջամ տու թյան քն նար-
կեն և հա մա ձայ նու թյան գան՝ որ տեղ փակց նել քար տը: 

6. Երբ որ ևէ զգաց մունք փակց վում է ցու ցա տախ տա կի վրա, հարց րեք՝ արդյոք ի նչ-որ մե կը նո՞ւյն-
պես նկա րել է նույն զգաց մուն քը (է մո ցի ան): Ե թե այո, հա վա քեք նրանց քար տե րը և փակց րեք 
առա ջին քար տի վրա: Օ րի նակ՝ մե թո դա բա նը հա վա քում է «եր ջան կու թյու ն» պատ կե րող բո լոր 
քար տե րը և դրանք մե կը մյու սի վրա փակց նում է ցու ցա տախ տա կին: 

7. Երբ բո լոր քար տե րը փակց վեն ցու ցա տախ տակ նե րի վրա, ե րե խա նե րին ո րոշ ժա մա նակ տվեք, 
որ պես զի ու սումնա սի րեն ցու ցա տախ տակ նե րի վրա գտն վող զգաց մունք նե րը: Խնդ րեք նրանց 
մտա ծել՝ արդյոք ո րոշ զգաց մունք ներ պա կա սո՞ւմ են և քն նար կեք սա խմ բում: Ե թե ո րոշ զգաց-
մունք ներ պա կա սում են, ե րե խա նե րին խնդ րեք նկա րել և գրել դրանք այլ քար տե րի վրա և 
նույն պես փակց նել ցու ցա տախ տակ նե րին:

Զ գաց մունք նե րի (է մո ցի ա նե րի) օ րի նակ ներ են.

Եր ջան կու թյուն
Տխ րու թյուն
 Հուզ մունք
Հ պար տու թյուն
 Կա րոտ
Դժ բախ տու թյուն
 Վախ 
Ան բա վա րար վա ծու թյուն
 Զայ րույթ

Բա վա րար վա ծու թյուն
 Հու սալ քու թյուն 
Ան տար բե րու թյուն
 Ձանձ րույթ
Ս տո րա ցում 
Ա մաչ կո տու թյուն/Ա մոթ
 Հի աս թա փու թյուն 
Ա պա հո վու թյան զգա ցում

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ
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8.  Տար բեր ի րա վի ճակ նե րում զգաց մունք նե րը և ապրումները ո րո շե լը: Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին նս-
տել կի սաշր ջա նով՝ դեմ քը դե պի ցու ցա տախ տակ նե րը: Մե կը մյու սի հետ ևից վերց րեք քար տե րը և 
խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա ծել այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք առա ջաց նում են այդ զգաց մուն քը: 
Սկ սեք հա ճե լի զգաց մունք նե րից: Հի շեց րեք ե րե խա նե րին, որ չկան ճիշտ կամ սխալ պա տաս խան ներ:

9.  Նույնն արեք «տ հաճ զգաց մունք նե րի » քար տե րով: Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ տհաճ զգաց-
մունք նե րը, ի նչ պես, օ րի նակ՝ վա խը կամ զայ րույ թը, նոր մալ զգաց մունք ներ են և ծա ռա յում են 
որ պես կար ևոր դր դա պատ ճառ, տե ղե կաց նում են մեզ, որ մենք պետք է պաշտ պա նու թյուն փնտ-
րենք և պաշտ պա նենք ի նք ներս մեզ:

10.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ մար դիկ տար բեր ի րա վի ճակ նե րին տար բեր կերպ են ար ձա գան-
քում, և դա սո վո րա կան եր ևույթ է: Խնդ րեք ե րե խա նե րին խոր հել այն մա սին, թե ի նչ պես են 
ի րենք հա վա նա բար տար բեր հույզեր ու նե ցել՝ կապ ված նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րի հետ, և 
խրա խու սեք այս թե մայով քն նար կու մը:

Ին չո՞ւ է եր բեմն դժ վար ու րիշ նե րի հետ խո սել զգաց մունք նե րի մա սին: 

Ին չո՞ւ է լավ ու րիշ նե րին ասել, թե ի նչ ես զգում:

Ե թե ե րե խա նե րը շատ փոքր տա րի քի են և չեն կա րող գրել զգաց մունք նե րի անուն նե րը, 
օգ նեք նրանց և դուք գրեք նրանց փո խա րեն:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րի ձեռ նար կ», Դա նի ա կան 
Կար միր խաչ (2008 թ.)

9.4. Կեն դա նի ներ ներ կա յաց նող մն ջա խաղ  

Խ րա խու սեք ե րե խա նե րին, որ ու սումնա սի րեն և ար տա հայ տեն զգաց մունք ներ:

Տա րա ծու թյուն, թղ թի փոքր կտոր ներ՝ վրան կեն դա նի ներ նկար ված կամ կեն դա նի նե
րի անուն ներ գր ված:

Ան պայ ման ը նտ րեք այն պի սի կեն դա նի ներ, ո րոնք ծա նոթ են ե րե խա նե րին:

1.  Բա ժա նեք ե րե խա նե րին 5-10 մաս նա կից նե րից կազմ ված խմ բե րի՝ կախ ված ե րե խա նե րի թվից: 
Յու րա քան չյու րին տվեք մեկ կեն դա նու անուն՝ գր ված այն թղ թե րի վրա, ո րոնք ե րե խա նե րը հա-
նում են գլ խար կից, կամ ո րը շշն ջում են նրանց ական ջին: Ե րե խա նե րը պետք է գաղտ նի պա հեն 
անու նը: 

2. Ե թե մի ա ժա մա նակ խա ղում են մի քա նի խումբ, յու րա քան չյուր խումբ պետք է ան վա նում ու նե-
նա: Յու րա քան չյուր խմ բի հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել նույն կեն դա նի նե րին կամ տար բեր 
կեն դա նի ներ:

3.  Գոր ծո ղու թյան նպա տակն այն է, որ յու րա քան չյուր խումբ շար վի ը ստ կեն դա նի նե րի չա փի՝ 
փոք րից մինչև մեծ, առանց որ ևէ ձայ նի: Նրանք պետք է մն ջա խա ղով ներ կա յաց նեն ի րենց 
կեն դա նի նե րին: Մն ջա խաղ նշա նա կում է խա ղալ առանց որ ևէ բառ կամ հն չյուն ար տա բե-
րե լու: 

4. Երբ մի խումբն ավար տում է, մե թո դա բա նը ստու գում է ճիշտ հեր թա կա նու թյու նը՝ յու րա քան չյուր 
խա ղա ցո ղի խնդ րե լով ան վա նել իր կող քի մաս նակ ցի կեն դա նուն:

« Ծի ծա ղեք, վա զեք և շարժ վեք, որ պես զի զար գա նաք մի ա սին. սո ցի ալ-հո գե բա նա կան նպա տակ հե տապն դող խա-

ղե ր», Մարդ կանց եր կի րը/Terres des Hommes (2007 թ.):

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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  9.5. Մեր եր գը     

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

  9.6. Դա սըն թա ցի գ նա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք ու սումնա սի րե ցինք 
զգաց մունք նե րի տար բեր տե սակ ներ և պար զե ցինք, թե ե րբ կա րող եք ու նե նալ այդ զգաց մունք նե րը: 
Մեր հա ջորդ հան դիպ ման ըն թաց քում այս թե մայով ավե լի շատ գոր ծո ղու թյուն ներ կկա տա րենք: Այ սօր 
ի նձ հա մար լավ օր էր, քա նի որ զգում եմ, որ բո լո րիդ ավե լի լավ եմ սկ սում ճա նա չել: Շնոր հա կա լու թյուն 
այ սօր ձեր կա տա րած հի ա նա լի աշ խա տան քի հա մար: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Դասընթաց 10
Ավելին զգացմունքների մասին

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ուսումնասիրել զգացմունքները և դրանց արտահայտումը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Աշխուժացնել երեխաներին:
Ուսումնասիրել և արտահայտել տարբեր հույզեր:
Քննարկել, թե ինչպես և ինչու են զգացմունքները փոխվում:
Նպաստել երեխաների միջև համագործակցությանը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

10.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

10 րոպե

10.2. Օձ
Մեծ տարածք, որպեսզի երեխաները 
վազվզեն

10 րոպե

10.3. Զգացմունքների արտահայտում 40 րոպե

10.4. Զգացմունքները փոխվում են Փուչիկ 10 րոպե

10.5. Մարդկանց հանգույցը Տարածք 10 րոպե

10.6. Մեր երգը 5 րոպե

10.7. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե
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  10.1.  Ամ փո փում, կար ծիք նե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք շա րու նա կե լու ե նք ու սումնա սի րել զգաց մունք նե րը, հատ կա պես այն, թե ի նչ պես եք 
ար տա հայ տում զգաց մունք նե րը: Մենք նաև խո սե լու ե նք այն մա սին, թե ի նչ պես են փոխ վում զգաց
մունք նե րը: Բայց մինչ այդ մենք մի ա սին մի զվար ճա լի գոր ծո ղու թյուն կկա տա րենք:

  10.2. Օ ձ

Ակ տի վաց նել ե րե խա նե րին և նպաս տել նրանց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը:

Մեծ տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը վազվ զեն:

Ե թե մեծ տա րածք չկա, կազ մեք հա մե մա տա բար մեծ խմ բեր (ա ռա վե լա գույ նը՝ 8), նրանք 
կա րող են հեր թով խա ղալ: Այս խա ղի հա մար մեծ տա րածք է հար կա վոր: 

Ե րե խա նե րին այս խա ղը շատ է դուր գա լիս, բայց այն շատ արագ կա րող է սխալ ըն թացք ստա
նալ, ե թե դա սըն թա ցա վա րը հս տակ կա նոն ներ չսահ մա նի ե րե խա նե րի ան վտան գու թյան հա
մար: Շտա պե լիս ե րե խա նե րը կա րող են մի մյանց կո պիտ ձևով բռ նել, շատ արագ մի մյանց բաց 
թող նել և հեշ տու թյամբ ը նկ նել: Սա չի ծա ռա յում խա ղի նպա տա կին, այն է՝ ներ դաշ նա կու թյուն 
և հա մա գոր ծակ ցու թյուն խմ բում: 

Անվ տան գու թյան նկա տա ռումնե րից ել նե լով՝ խնդ րեք նրանց չկախ վել մե կը մյու սի հա գուս տից, 
այլ բռ նել ու սե րից և սկ սել դան դաղ: 

Օ ձի գլու խը պետք է այն պես անի, որ չկորց նի մար մի նը, ո ւս տի հնա րա վոր է, որ կա րիք լի նի 
դան դա ղեց նել ըն թաց քը, որ պես զի բո լո րը հաս նեն:

 Պոչն ամեն գնով պետք է հե ռու մնա գլ խից, բայց առանց մար մի նը բաց թող նե լու: Ա նհ րա ժեշտ 
է, որ մեջ տե ղում գտն վող նե րը վս տա հեն ի րենց ըն կեր նե րին:

 Շատ կար ևոր է այն պես անել, որ ե րե խա նե րը օ ձի մարմնում ի րենց գրա ված դիր քե րը փո խեն, 
որ պես զի բո լո րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան զգա լու տար բեր դե րե րը: 

Ի մաստ չկա խա ղը սկ սել մեծ թվով մաս նա կից նե րով (8 խա ղա ցո ղից ոչ ավե լի), այ լա պես շատ 
դժ վար կլի նի: 

Երբ ե րե խա նե րը հաս կա նան խա ղի ի մաս տը, ար դեն որ քան ավե լի եր կար լի նի օ ձը, այն քան 
ավե լի հե տաքրք րա շարժ կլի նի խա ղը: 

1. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք 5 հո գուց կազմ ված խմ բե րի: Ա սա ցեք նրանց կանգ նել մե կը մյու սի հետ-
ևում և բռ նել դի մա ցի մաս նակ ցից՝ կա՛մ ու սե րից, կա՛մ կոն քե րից՝ կազ մե լով օձ: Ա ռջ ևի խա ղա ցո-
ղը գլուխն է, ի սկ վեր ջի նը՝ պո չը: 

2. Այժմ բա ցատ րեք` խա ղի նպա տակն է, որ օ ձի գլու խը բռ նի իր պո չը: Այս ամե նը պետք է 
ար վի վա զե լու ըն թաց քում, բայց այն պես, որ բո լոր խա ղա ցող նե րը բռ նած լի նեն առջ ևի 
խա ղա ցո ղից:
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3. Օ ձը եր բեք չպետք է առանձ նա նա: Հենց գլ խին հա ջող վի դիպ չել պո չին, այդ մաս նա կի ցը (գ լու-
խը) գնում է դե պի վերջ և դառ նում օ ձի պո չը: Եվ այս պես այն քան ժա մա նակ, մինչև խմ բի բո լոր 
մաս նա կից նե րը բո լոր դիր քե րում հայտն ված լի նեն:

« Ծի ծա ղեք, վա զեք և շարժ վեք, որ պես զի զար գա նաք մի ա սին. սո ցի ալ-հո գե բա նա կան նպա տակ հե տապն դող խա-

ղե ր», Մարդ կանց եր կի րը/Terres des Hommes (2007 թ.):

10.3. Նո րից զգաց մունք նե րի մա սին

Խ րա խու սել ե րե խա նե րին, որ քն նար կեն և ար տա հայ տեն զգաց մունք ներ:

 Սա օգ տա կար գոր ծո ղու թյուն է այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք տրավ մա տիկ ի րա դար ձու
թյան կամ մի շարք ի րա դար ձու թյուն նե րի ակա նա տես են ե ղել և ո րոնց հա մար դժ վար է խո սել 
տվյալ ի րա դար ձու թյան կա պակ ցու թյամբ ի րենց հույզերի և ար ձա գանք նե րի մա սին: Գոր ծո ղու թյու
նը չի խրա խու սում ե րե խա նե րին պար զա պես ան ձնա կան փոր ձը ներ կա յաց նել, այլ խրա խու սում է 
տալ փոր ձու թյուն նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ո րո շա կի զգաց մունք նե րի:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով: Այժմ գոր ծո ղու թյու նը սկ սեք՝ բա ցատ րե լով հետ ևյա լը.
Զ գաց մունք ներն ու հույ զերն ար տա հայտ վում են տար բեր կերպ: Մարմնի կեց ված քը ցույց է տա

լիս մար դու ներ քին զգաց մունք նե րը: Օ րի նակ.

Երբ ի նչոր մե կի մեջքն ու ղիղ է, ձեռ քի ափե րը բաց են և նա հան գիստ տեսք ու նի, դա ցույց է տա լիս 
ան կեղ ծու թյուն և եր ջան կու թյուն: 

Երբ ի նչոր մե կը հոգ նում է ֆի զի կա կան շփու մից կամ թվում է շատ հե ռու, ե րբ ի րեն դիպ չում են, դա 
ցույց է տա լիս ի նք նավս տա հու թյան և ու րիշ նե րի հան դեպ վս տա հու թյան պա կաս:

 Դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս հույ զե րի մա սին: Շատ հեշտ է 
տես նել, ե րբ ի նչոր մե կը եր ջա նիկ է, քա նի որ նա ժպ տում է: Ե րբ նա տխուր է, կա րող է լաց լի նել: 
Հատ կա պես աչ քերն են օգ նում տես նե լու, թե ի նչ է զգում դի մա ցի նը:

 Ժես տե րը կա րող են ցույց տալ, թե մարդն ի նչ է մտա ծում: Օ րի նակ, ե րբ գլ խով եք անում, դա ցույց է 
տա լիս, որ հե տաքրքր ված եք զրույ ցով կամ հա մա ձայն եք աս վա ծին: Ե րբ ի նչոր մե կի հետ խո սե լիս 
խա չում եք ձեռ քե րը, դա կա րող է նշա նա կել, որ հան գիստ չեք և ան հար մար եք զգում:

2.  Բա ցատ րեք, որ այժմ ե րե խա նե րը կկա տա րեն այլ մարդ կանց տար բեր զգաց մունք նե րը ճա նա չե-
լու, ի նչ պես նաև սե փա կան զգաց մունք նե րը ու րիշ նե րին ցույց տա լու մի վար ժու թյուն: 

3. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք ե րեք հո գուց կազմ ված խմ բե րի: Յու րա քան չյուր խմ բին խնդ րեք պատ-
րաս տել ե րեք տար բեր զգաց մունք ներ ներ կա յաց նող մն ջա խաղ և ներ կա յաց նել այն խմ բին: Հի-
շեք, որ մն ջա խա ղը ԼՈւՌ գոր ծո ղու թյուն է: 

4. Ե րեք հո գուց կազմ ված յու րա քան չյուր խմ բում յու րա քան չյուր մաս նա կից ը նտ րում է մեկ հույզ, 
ո րը ցան կա նում է ներ կա յաց նել: Ե րե խա ներն օգ նում են մի մյանց ստա նա լու հաս կա նա լի դեմ քի 
ար տա հայ տու թյուն և կեց վածք, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ի րենց ը նտ րած հույ զին:

5.  Մո տա վո րա պես 10 րո պե ան ց խնդ րեք ե րե խա նե րին նո րից նս տել մեծ շր ջա նով: Այժմ խմ բե րը 
հեր թով ներ կա յաց նում են ի րենց հույ զե րը: Յու րա քան չյուր ե րե խա ներ կա յաց նում է իր հույզ, 
ի սկ նրա խումբն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նում է ի րեն: Ի սկ մեծ խում բը կռա հում է, թե ի նչ 
զգաց մունք է դա: 

6. Երբ ի նչ-որ մե կը ճիշտ կռա հի, հարց րեք նրան, թե ի նչ պես ճա նա չեց այդ զգաց մուն քը:

7.  Շա րու նա կեք այն քան, մինչև բո լորն ավար տեն:
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8.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին` կար ևոր է, որ բո լոր մար դիկ էլ պատ կա նեն որ ևէ խմ բի, որ տեղ մյուս-
նե րը կա րո ղա նում են տես նել, թե ի նչ են ի րենք զգում, և կա րո ղա նում են հաս կա նալ մի մյանց:

Ձեզ դո՞ւր ե կավ տար բեր զգաց մունք ներ ար տա հայ տե լը: 

Արդյոք կայի՞ն զգաց մունք ներ, ո րոնք շատ դժ վար էր ար տա հայ տել: Ե թե այո, ին չո՞ւ: 

Ո՞ր զգաց մունք նե րը հա ճախ կա րող են շփոթ վել այլ զգաց մունք նե րի հետ: 

Ի՞նչ կա րող է պա տա հել, ե թե մենք սխալ հաս կա նանք ի նչոր մե կի զգաց մունք նե րը:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րի ձեռ նար կ», Դա նի ա կան 
Կար միր խաչ (2008 թ.):

  10.4. Զ գաց մունք նե րը փոխ վում են  

Խ թա նել քն նար կում այն մա սին, թե ի նչ պես են զգաց մունք նե րը փոխ վում:

Փու չիկ:

1.  Ձեր բե րած փու չի կը պա հեք վեր ևում: Ա սա ցեք ե րե խա նե րին, որ օգ տա գոր ծե լու եք այդ փու չի-
կը, որ պես զի ցույց տաք, թե մեր օ րե րը որ քան լի են ի նչ պես լավ, այն պես էլ ծանր զգաց մունք-
նե րով: Մի սո վո րա կան օր վա մա սին պատ մու թյուն պատ մեք: Կա րող եք օգ տա գոր ծել ստորև 
բեր ված օ րի նա կը կամ ձեր օ րի նա կը հո րի նել:

Այ սօր վա պա րապ մուն քին գա լու ճա նա պար հին դու տե սար քո մտե րիմ ըն կե րո ջը, ո րը բա
ցա կան չեց «ող ջույ ն», ո րով հետև շատ ու րախ էր̀  քեզ տես նե լով: Դու ու րա խա ցար, քեզ ապա հով և 
սիր ված զգա ցիր (մի քիչ փչեք փու չի կը): 

Այ նու հետև ե կար պա րապ մուն քի և գտար մի գիրք, ո րը փնտ րում է իր և ու զում է իր կար դալ: Դու 
զգա ցիր ու րա խու թյուն և ոգ ևո րու թյուն (մի քիչ փչեք փու չի կը): 

Քեզ շատ դուր ե կավ այ սօր վա նե րա ծա կան վար ժու թյու նը: Դու զգա ցիր ու րա խու թյուն, ապա հո վու
թյուն, ան վտան գու թյուն (մի քիչ փչեք փու չի կը): 

Ա ռա վո տյան ըն կար և քեր ծե ցիր ծունկդ: Ի նչոր մե կը ծի ծա ղեց: Դու զգա ցիր շփոթ մունք, տխ րու
թյուն և ար տաս վե լու ցան կու թյուն (մի քիչ օդ բաց թո ղեք փու չի կից):

 Դու ճա շին քո սի րած ու տե լի քը կե րար: Դու զգա ցիր ու րա խու թյուն, բա վա րար վա ծու թյուն և ե րախ
տա գի տու թյուն (մի քիչ փչեք փու չի կը):

 Դու ըն կեր նե րիդ հետ խաղ խա ղա ցիր, բայց պարտ վե ցիր: Դու հի աս թա փու թյուն և շփոթ մունք զգա
ցիր (մի քիչ օդ բաց թո ղեք փու չի կից): 

2. Այժմ տվեք ե րե խա նե րին հետ ևյալ հար ցե րը.

Ի՞նչ ե ղավ փու չիկն օր վա ըն թաց քում: 

Ի՞նչ է սա ձեզ ասում ձեր զգաց մունք նե րի մա սին: 

Ե թե ե րե խա նե րը չեն նշում դա, խո սեք այն մա սին, թե ի նչ պես են փոխ վում հույզերը՝ կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե ի նչ է տե ղի ու նե նում մեր կյան քում: Եր բեմն դա լի նում է, ե րբ մենք մե-
նակ ե նք, ի սկ եր բեմն է լ՝ ե րբ հա ղոր դակց վում ե նք այլ մարդ կանց հետ: Խո սեք այն մա սին, որ 
նոր մալ է եր բեմն տխուր կամ դժ բախտ զգալ, քա նի որ հե տո նո րից ու րա խու թյուն ե նք զգում:

« Հետ ևանք ներ, կյանք, կո րուստ և վիշտ. դա սապ լան 3. զգաց մունք ներ և է մո ցի ա նե ր», Ա մե րի կյան պե տա կան 

կար միր խաչ (2007 թ.):
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10.5. Մարդ կանց հան գույ ցը 

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին և նպաս տել նրանց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը:

Տա րածք:

Ե թե խմ բում կան 10ից ավե լի ե րե խա ներ, ցու ցումներ տա լուց հե տո դա սըն թա ցա վար նե րը 
պետք է այն բա ժա նեն եր կու մա սի: Թերևս նպա տա կա հար մար լի նի ե րե խա նե րին բա ժա նել նույն 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված խմ բե րի, քա նի որ գոր ծո ղու թյու նը սերտ ֆի զի կա կան շփում է 
պա հան ջում:

1.  Բա ցատ րեք, որ խումբն ի րեն խճ ճե լու է մի հան գույ ցի մեջ, այ նու հետև մի ա սին աշ խա տե լու են 
ազատ վել այդ հան գույ ցից: 

2. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շր ջա նով: Նրանք պետք է ի րենց աջ ձեռ քը պար զեն դե պի 
մեջ տեղ և բռ նեն շր ջա նում կանգ նած որ ևէ մե կի ձեռ քը, բայց ոչ ի րեն ցից ան մի ջա պես աջ կամ 
ձախ կանգ նած մաս նակ ցի: 

3. Երբ բո լո րը բռ նեն մի մյանց աջ ձեռ քը, ի րենց ձախ ձեռքն են պար զում շր ջա նի մեջ տեղ՝ բռ նե լով 
որ ևէ մե կի ձեռ քը, բայց ո ՛չ ի րեն ցից ան մի ջա պես աջ կամ ձախ կանգ նած մաս նակ ցի և ո ՛չ էլ այն 
մար դու, ո ւմ ձեռքն ի րենք ար դեն բռ նել են: 

4. Այժմ նրանք պետք է փոր ձեն բա ցել հան գույ ցը՝ առանց մի մյանց ձեռք բաց թող նե լու:

« Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», Սեյվ դը չիլդ րեն, (2006 թ.):

10.6. Մեր եր գը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

10.7. Դա սըն թա ցի գ նա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք մեծ ստեղ ծա գոր ծա
կա նու թյուն դրս ևո րե ցինք՝ ցույց տա լով զգաց մունք ներ և հույ զեր ար տա հայ տե լու տար բեր ե ղա նակ
ներ: Մենք նաև խո սե ցինք այն մա սին, թե ի նչ պես օր վա ըն թաց քում, ի նչ պես նաև տար բեր օ րե րի 
ըն թաց քում մեր զգաց մունք նե րը կա րող են փոխ վել, և դա նոր մալ է: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ
մուն քի վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե ր»:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

160



Դասընթաց 11
Իմ մարմինն իմն է.  
լավ հպումներ և վատ հպումներ

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Բարձրացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների,  
ինչպես նաև լավ և վատ հպումների մասին:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Բարձրացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների և լավ ու վատ հպումների մասին:
Քննարկել մտերմության դրսևորումները, մտերմություն ցույց տալու ձևերը: 

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

11.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

5 րոպե

11.2. Մեր մարմինը
Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն 
շրջանով, նկարելու թղթեր, գունավոր 
մատիտներ

30 րոպե

11.3. Մարմնի ուրվանկարը

Տարածք, թղթի մի մեծ կտոր յուրաքանչյուր 
երեխայի համար (օրինակ՝ ցուցատախտա-
կի թղթեր՝ կպչուն ժապավենով միացված 
իրար), նկարելու պարագաներ

35 րոպե

11.4. Եղբայրական և քույրական 
գրկախառնություններ

Տարածք 10 րոպե

11.5. Մեր երգը
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես 
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե

11.6. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, 
ինչպես նաև «ժպտացող դեմքերով» 
ցուցատախտակ

5 րոպե
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11.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք այ սօր վա դա սըն թա ցի նպա տա կը.

Այ սօր մենք խո սե լու ե նք մեր մար մին նե րի, ի նչ պես նաև լավ և վատ հպումնե րի մա սին: Մենք կն
կա րենք մեր մարմնի քար տե զը, որ տեղ նաև կն շենք լավ և վատ հպումնե րի հատ ված նե րը: Մենք այ սօր
վա գոր ծո ղու թյուն նե րը կա վար տենք գր կա խառ նու թյուն նե րով:

11.2. Մեր մար մին նե րը 

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը մարմնի սահ ման նե րի, ի նչ պես նաև լավ և վատ հպում
նե րի մա սին:
Տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը նս տեն շր ջա նով, նկա րե լու թղ թեր, գու նա վոր մա տիտ ներ:

Քն նար կե լով մար մի նը և մեր մարմնի գոր ծա ռույթ նե րը՝ ե րե խա նե րը կսո վո րեն մի մյան
ցից, թե ի նչ պես են տես նում և զգում ի րենց մար մի նը: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակն 
է ը նդ լայ նել ե րե խա նե րի մտա հո րի զո նը և խրա խու սել ու րիշ նե րի հան դեպ ապ րու մակ ցում 
դրս ևո րե լը: Մարմնի մա սին խո սե լը կա րող է շատ նուրբ հարց լի նել, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է 
հոգ տա նել, որ այս պա րապ մուն քը հաշ վի առ նի մշա կու թային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Դա սըն թա ցա վա րը պետք է ո ւղ ղոր դի քն նար կումներն այն պես, որ դրանք ը նդ գր կեն մի այն 
այն պի սի թե մա ներ, ո րոնք նպա տա կա հար մար են և ըն դու նե լի ե րե խա նե րի ծնող նե րի և խնա
մա կալ նե րի կող մից:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով և քն նար կել ստորև բեր ված հար ցե րը: Այն պես արեք, 
որ յու րա քան չյուր ե րե խա հնա րա վո րու թյուն ու նե նա մաս նակ ցե լու քն նարկ մա նը: Հի շեց րեք ե րե-
խա նե րին, որ չկան ճիշտ կամ սխալ պա տաս խան ներ: 
•	 Ին չի՞ հա մար ե նք մենք օգ տա գոր ծում մեր մար մի նը: 
•	 Ո րո՞նք են մեր մարմնի ամե նա կար ևոր մա սե րը:
•	  Կա րո՞ղ ե նք մեր մարմնով զգաց մունք ներ ար տա հայ տել: Ի նչ պե՞ս ե նք մենք դա անում:
•	  Կա րո՞ղ ե նք մեր մարմնով խն դիր ներ զգալ: Ի նչ պի սի՞ խն դիր ներ: 
•	 Ինչ պե՞ս կա րող ե նք մեր մարմնով ու րա խու թյուն ար տա հայ տել: 

2. Այժմ յու րա քան չյուր ե րե խայի տվեք թուղթ ու գրիչ:

3. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նկա րել մի բա նի պատ կեր, որ կա րող են անել ի րենց մարմնով: Դրա հա-
մար նրանց տվեք մո տա վո րա պես 10 րո պե: 

4. Երբ բո լորն ավար տեն, խնդ րեք նրանց ցույց տալ նկարն ի րենց կող քին նս տած մաս նակ ցին և 
պատ մել ի րենց նկա րա ծը:

 Ըստ «Խախ տե լով լռու թյու նը» (Բանգ լա դեշ) կազ մա կեր պու թյան մի գոր ծո ղու թյան:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

162



�� 35

� 

��

 �  

  11.3. Մարմնի ո ւր վան կա րը
Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը մարմնի սահ ման նե րի, ի նչ պես նաև լավ և վատ հպում
նե րի մա սին:
Տա րածք, թղ թի մի մեծ կտոր յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար (օ րի նակ՝ ցու ցա տախ
տա կի թղ թեր՝ կպ չուն ժա պա վե նով մի աց ված ի րար), նկա րե լու պա րա գա ներ: 

1. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք զույ գե րի: Այժմ բա ցատ րեք, որ նրանք թղ թի 
վրա նկա րե լու են ի րենց մարմնի ո ւր վան կա րը: Նրանք պետք է 
հեր թով պառ կեն թղ թի վրա, մինչ զու գըն կե րը նկա րում 
է ի րենց մարմնի ո ւր վան կա րը: 

2. Երբ բո լորն ավար տեն, ասեք հետ ևյա լը.

Նայեք ձեր նկար նե րին: Դրանք ցույց 
են տա լիս ձեր մարմնի սահ ման նե րը: Ձեզ 
այս մար մի նը տր վել է ծնն դյան օր վա
նից: Ձեր մար մի նը ձերն է, մի մի այն 
ձե րը: Ձեր ի րա վունքն է, որ ձեր մար
մի նը պաշտ պան ված լի նի վնաս վե
լուց: Դուք նաև պար տա վո րու թյուն 
ու նեք մաս նակ ցե լու ձեր մարմնի 
պաշտ պա նու թյա նը: Մար մի նը 
պաշտ պա նե լու ե ղա նակ նե րից 
մեկն այն է, որ ո րո շեք, թե ո րն է 
լավ հպու մը և ո րը՝ վատ, և անեք 
հնա րա վոր ամեն ի նչ, որ պես զի 
պաշտ պա նեք ձեր մար մի նը բա
ցա սա կան հպումնե րից, ո րոնք 
կա րող են վնա սել, ի նչ պես նաև վշ տաց նել ձեզ:

3.  Բա ցատ րեք ե րե խա նե րին, որ այժմ խո սե լու եք այն մա սին, թե ի նչ են լավ և վատ հպումնե րը: 
Բա ցատ րեք, որ լավ հպումնե րը նրանք են, ո րոնք քեզ ստի պում են լավ զգալ, գնա հատ ված զգալ, 
ի սկ վատ հպումնե րը նրանք են, ո րոնք ցա վեց նում են քեզ կամ ստի պում շփոթ ված և ան հար մար 
զգալ:

4. Խնդ րեք ե րե խա նե րին բե րել լավ հպումնե րի օ րի նակ ներ, այ նու հետև՝ վատ հպումնե րի օ րի նակ-
ներ: Ե թե նրանք չեն հաս կա նում, թե ի նչ նկա տի ու նեք, նրանց տվեք օ րի նակ ներ, թե ը ստ ձեզ 
ո րոնք են լավ կամ վատ հպումնե րը: Ստորև բեր ված են ո րոշ օ րի նակ ներ:

5.  Լավ հպումներ. Գր կա խառ նու թյուն ` ըն կեր նե րի կամ ըն տա նի քի ան դամնե րի հետ:

6.  Վատ հպումներ. Ե րբ ի նչ-որ մե կը հար վա ծում է ձեզ կամ ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռում, ե րբ 
ի նչ-որ մե կը հպ վում է ձեր մարմնի ին տիմ մա սե րին:
•	 Տ վեք ե րե խա նե րին հետ ևյալ հար ցե րը.
•	 Ինչ պե՞ս կա րող եք լավ հպ վել ձեր ըն կեր նե րին: 
•	 Ո րո՞նք են ըն կեր նե րի միջև վատ հպումնե րի օ րի նակ նե րը: 

7. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին ի րենց զու գըն կեր նե րի հետ վե րա դառ նալ ի րենց մարմնի նկար նե-
րի մոտ: Բա ցատ րեք, որ շա րու նա կե լու եք աշ խա տել լավ և վատ հպումնե րի թե մայով: Խնդ րեք 
նրանց ը նտ րել եր կու գու նա վոր մա տիտ ներ կամ մար կեր ներ, որ տեղ մի գույ նը կօգ տա գործ վի 
ցույց տա լու հա մար լավ հպումնե րը, ի սկ մյու սը՝ վատ հպումնե րը:
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8. Այժմ խնդ րեք նրանց ի րենց մարմնի նկար նե րի վրա մի մյանց ցույց տալ, թե ը ստ ի րենց` որ տեղ 
հպ վելն է լավ, և նշել դա այն գույ նով, ո րն ը նտ րել են: 

9. Երբ եր կու զու գըն կերն էլ անեն դա, խնդ րեք նրանց նույնն անել՝ կապ ված վատ հպումնե րի հետ: 

10. Երբ բո լորն ավար տեն լավ և վատ հպումնե րը նկա րե լը, ավար տեք վար ժու թյու նը՝ ասե լով հետ-
ևյա լը.

Եր բեմն ու րիշ նե րը դիպ չում են մեզ այն պես, որ դա մեզ դուր չի գա լիս: Քա նի որ մենք ե նք մեր 
մարմնի սե փա կա նա տե րը, մեր ի րա վունքն է սրան ասել՝ ոչ: Դուք միշտ ի րա վունք ու նեք ասե լու «Ո Չ» 
ի նչոր մե կին, ո րը ձեզ հպ վում է այն պես, որ դա ձեզ դուր չի գա լիս:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

11.4. Եղ բայ րա կան և քույ րա կան գր կա խառ նու թյուն ներ 

Քն նար կել մտեր մու թյան դրս ևո րումնե րը, մտեր մու թյուն ցույց տա լու ձևե րը: 

Տա րա ծու թյուն:

Այս գոր ծո ղու թյու նը են թադ րում է սերտ ֆի զի կա կան շփում, քա նի որ ե րե խա նե րին 
խնդրե լու են մի մյանց հետ եղ բայ րա բար կամ քույ րա բար գր կա խառն վել: Խնդ րում ե նք հա մոզ
վել, որ տվյալ մշա կույ թում դա ըն դու նե լի է: 

Ե րե խա նե րին բա ժա նեք նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված խմ բե րի, որ պես զի աղ ջիկ
նե րը գր կա խառն վեն աղ ջիկ նե րի հետ, ի սկ տղա նե րը՝ տղա նե րի:

 Նախ քան գր կա խառ նու թյունն սկ սե լը ցույց տվեք, թե ի նչ է ար տա հայ տում ամուր գր կա խառ
նու թյու նը:

 Հետ ևեք, թե որ ե րե խա նե րը չէ ին ցան կա նում, որ ի րենց գր կեն, և ավե լի ո ւշ հարց րեք նրանց այդ 
մա սին: Ե թե նրանք չեն ցան կա նում մաս նակ ցել, մի՛ ստի պեք: Կա րող եք դա այս պես մեկ նա բա
նել. «Ո չինչ, գու ցե մեկ ու րիշ ան գամ ցան կա նաս գր կա խառն վե լ»: 

1. Եղ բայ րա կան և քույ րա կան սի րո և մտեր մու թյան մա սին այս գոր ծո ղու թյունն սկ սեք՝ ասե լով 
հետ ևյա լը.

Բո լոր մար դիկ էլ պետք է եղ բայ րա կան և քույ րա կան սի րով սի րեն մի մյանց: Սա թե՛ մտեր
մու թյան դրս ևո րում է, թե՛ մի ջոց ցույց տա լու, որ դժ վար ի րա վի ճակ նե րում և եր ջա նիկ պա հե րին 
մենք աջակ ցում ե նք մի մյանց: Այդ պի սի մտեր մու թյուն ցույց տա լու մի ջոց նե րից է գր կա խառ նու թյու
նը: Գրկա խառ նու թյուն նե րը սո վո րա բար դիտ վում ե ն՝ որ պես լավ հպումներ:

2.  Հարց րեք ե րե խա նե րին՝ արդյոք կցան կա նա՞ն, որ ի րենց եղ բայ րա բար կամ քույ րա բար գր կեն: 
Ան պայ ման լսեք նրանց պա տաս խա նը և հար գեք նրանց ցան կու թյու նը, ե թե չեն ու զում մաս-
նակ ցել: 

3. Այժմ նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից բաղ կա ցած խմ բե րի ե րե խա նե րին խնդ րեք եր կու շր ջան 
կազ մել՝ մե կը մյու սի « ներ սու մ», ի սկ ե րե խա նե րը պետք է կանգ նեն դեմ առ դեմ: Խնդ րեք նրանց 
ամուր գր կել ի րենց դի մաց կանգ նած մաս նակ ցին, այ նու հետև շարժ վել դե պի ձախ, որ պես զի 
ու նե նան նոր զույգ և գր կեն հա ջորդ մաս նակ ցին: Շա րու նա կեք գոր ծո ղու թյունն այն քան, մինչև 
բո լո րը գր կեն մի մյանց:

Ձեզ դո՞ւր ե կավ գր կա խառն վե լը:

« Վե րա դարձ դե պի եր ջան կու թյու ն», ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն (2010 թ.): 
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   11.5. Մեր եր գը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

  11.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք խո սե ցինք մեր մարմ
նի մա սին և այն մա սին, թե ի նչ կա րող ե նք անել մեր մարմնով: Մենք նաև քն նար կե ցինք լավ և վատ 
հպումնե րի տար բե րու թյու նը և նշե ցինք մեր մարմնի լավ կամ վատ հպումնե րի հատ ված նե րը: Մենք 
այ սօր վա պա րապ մունքն ավար տե ցինք՝ եղ բայ րա բար և քույ րա բար գր կա խառն վե լով: 

Ինչ պես մյուս դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք 12
Ընկերություն

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Ստեղծագործականորեն ներկայացնել ընկերության իմաստը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ուսումնասիրել, թե ինչ է նշանակում ընկերությունը երեխաների համար:
Երեխաներին հնարավորություն տալ լինելու ստեղծագործական և արտահայտելու, թե ինչ է 
իրենց համար ընկերությունը:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

12.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

10 րոպե

12.2. Ի՞նչ է ընկերը
Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն 
շրջանով

30 րոպե

12.3. Պատկերել ընկերություն 40 րոպե

12.4. Մեր երգը 5 րոպե

12.5. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես 
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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  12.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա դա սըն թա ցի նպա տա կը.

Այ սօր մենք խո սե լու ե նք ըն կե րու թյան և ըն կեր նե րի մա սին: Մենք կփո խա նա կենք մեր փոր ձը և 
կն կա րենք:

  12.2. Ի ՞նչ է ըն կե րը

Ու սումնա սի րել ըն կե րու թյան նշա նա կու թյու նը:

Տա րածք, որ պես զի ե րե խա նե րը նս տեն շր ջա նով:

Քն նար կե լով ըն կե րու թյան թե ման՝ ե րե խա ներն ավե լի շատ բան կսո վո րեն մի մյանց մա
սին և այն մա սին, որ ըն կե րու թյան մեջ կար ևոր է, թե ի նչ է զգում յու րա քան չյուր ե րե խա: Սա 
կա րող է օգ նել ը նդ լայ նե լու նրանց մտա հո րի զո նը և խրա խու սե լու մի մյանց հան դեպ հար գան
քը և ապ րու մակ ցու մը: 

Կա րիք չկա նշումներ անել ե րե խա նե րի քն նար կումնե րի վե րա բե րյալ: Այս վար ժու թյու
նը հիմնա կա նում լսե լու և ար տա հայտ վե լու հա մար է: Ստեղ ծեք ապա հով և ըն կե րա կան 
մթնո լորտ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով: Բա ցատ րեք, որ քն նար կե լու եք, թե ի նչ է ըն կե րու թյու նը 
և ի նչ նշա նա կու թյուն ու նի այն: Հոր դո րեք բո լո րին մաս նակ ցել քն նարկ մա նը: Հի շեց րեք նրանց, 
որ քն նարկ ման ժա մա նակ չկան ճիշտ կամ սխալ պա տաս խան ներ:

2. Օգ տա գոր ծեք ստորև տր ված հար ցե րը, որ պես զի օ ժան դա կեք ըն կե րու թյան մա սին քն նարկ մա-
նը: Այն պես արեք, որ բո լորն էլ հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի նչ-որ բան ասե լու յու րա քան չյուր 
հար ցի մա սին նախ քան հա ջորդ հար ցին ան ցնե լը: Հա վա նա բար ժա մա նակ չու նե նաք քն նար-
կե լու բո լոր հար ցե րը, կամ գու ցե նրանց մի մա սը նպա տա կա հար մար կամ տե ղին չթ վա: Դա-
սըն թա ցա վա րը պետք է ո րո շի՝ որ հար ցե րը տալ՝ կախ ված նրա նից, թե ի նչ պես է զար գա նում 
քն նար կու մը: Ա հա հար ցե րը.
ա. Ի ՞նչ է ըն կե րը:
բ. Ին չո՞ւ մենք ու նենք ըն կեր ներ:
գ. Ի նչ պե՞ս է ի նչ-որ մե կը մյուս նե րի հա մար լավ ըն կեր լի նում:
դ. Ի նչ պե՞ս կա րող է օգ նել ըն կե րը: 
ե. Ի նչ պե՞ս է սկս վում ըն կե րու թյու նը:
զ. Ա րդյոք դժ վա՞ր է նոր ըն կեր ներ ձեռք բե րե լը: 
է. Ի ՞նչ է կա տար վում, ե րբ անում ես մի բան, ո րով վշ տաց նում ես ըն կե րոջդ: 
ը. Ին չո՞ւ են ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ խզ վում:
թ. Ին չո՞ւ են ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ շա րու նակ վում:
ժ. Կա րո՞ղ եք ըն կեր լի նել ի նչ-որ մե կի հետ՝ չնա յած հա մա ձայ նու թյան չեք գա լիս ամեն ին չի 

շուրջ կամ չեք սի րում նույն բա նե րը:
 ժա. Ի ՞նչ եք սի րում անել ըն կեր նե րի հետ:

« Զերծ ծաղ րու ծա նա կի ց», Սեյվ դը չիլդ րեն, Դա նի ա (2008 թ.): 
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 12.3. Պատ կե րել ըն կե րու թյուն

Խ րա խու սել զգաց մունք նե րի և փոր ձի ստեղ ծա գոր ծա կան դրս ևո րու մը:

1. Յու րա քան չյուր ե րե խային տվեք տա րա ծու թյուն և նկա րե լու կամ գծե լու պա րա գա ներ:

2.  Բա ցատ րեք, որ շա րու նա կում եք ըն կե րու թյան թե ման: Խնդ րեք ե րե խա նե րին մտա ծել ըն կե րու-
թյան և այն մա սին, թե ի նչ է դա նշա նա կում ի րենց հա մար, խնդ րեք նրանց ըն կե րու թյու նը պատ-
կե րել նկա րով, ո րը պատ րաստ լի նե լուց հե տո կցու ցադր վի: 

3. Ե րե խա նե րին մեկ կամ եր կու րո պե տվեք մտա ծե լու հա մար, այ նու հետև խնդ րեք սկ սել: Մո տե-
ցեք յու րա քան չյուր ե րե խային և հա մոզ վեք, որ առա ջադ րան քը նրա ու ժե րից վեր չէ, ի սկ ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նեք:

4. Զ գու շաց րեք ե րե խա նե րին, ե րբ մնա 10 րո պե: 

5. Երբ բո լորն ավար տեն, հա վա քեք բո լոր գծան կար նե րը կամ նկար նե րը և շնոր հա կա լու թյուն 
հայտ նեք ջա նա սեր աշ խա տան քի հա մար: Բա ցատ րեք, որ ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ 
հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ այդ նկար նե րի ցու ցա հան դեսն եք կազ մա կեր պե լու: Հարց րեք 
ե րե խա նե րին՝ նրան ցից որ ևէ մեկն առար կո՞ւմ է, որ իր նկարն ը նդ գրկ վի ցու ցա հան դե սում: Ե թե 
ե րե խա նե րից որ ևէ մեկն ասի` ՉԻ ցան կա նում, որ իր նկա րը ցու ցադր վի, ան պայ ման հար գեք 
նրա ցան կու թյու նը: 

6. Ա վար տեք վար ժու թյու նը՝ խնդ րե լով ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով, և տվեք ստորև բեր ված 
հար ցը:

Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ ձեզ տվեց ըն կե րու թյուն պատ կե րե լը:

« Զերծ ծաղ րու ծա նա կի ց», Սեյվ դը չիլդ րեն, Դա նի ա (2008 թ.) 

 12.4. Մեր եր գը 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

  12.5. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սե լ ենք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք քն նար կե ցինք, թե ի նչ է 
ըն կե րու թյու նը և ի նչ նշա նա կու թյուն ու նի այն մեզ հա մար: Այ նու հետև դուք հրա շա լի նկար ներ նկա րե ցիք, 
ո րոնք մենք պատ րաստ վում ե նք ցու ցադ րել: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք 13
Հակասությունը հասկանալը 

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Նպաստել երեխաների արդյունավետ հաղորդակցությանը 
և համագործակցությանը, ինչպես նաև նրանց խնդիրներն առանց հակասության լուծելու 
հմտություններ հաղորդել:
 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Ուսումնասիրել հակասությունների տեսակները:
Բարձրացնել իրազեկությունն առօրյա հակասությունների և դրանք լուծելու համար անհրաժեշտ 
հմտությունների վերաբերյալ:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

13.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

Դասընթաց 12-ի նկարները 15 րոպե

13.2. Հակասությունների տեսակները Ցուցատախտակի թուղթ և գրիչներ 15 րոպե

13.3. Առօրյա հակասությունների 
լուծումը

Տարածք, ցուցատախտակի թուղթ և 
գրիչներ

20 րոպե

13.4. Հակասությունը կենդանի 
պատկերով/ tableau

Տարածք, հանդերձանք (եթե հնարավոր է) 
և ռեկվիզիտներ

25 րոպե

13.5. Անձրև առաջացնել Տարածք 5 րոպե

13.6. Մեր երգը 5 րոպե

13.7. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես 
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ

169



VW 15

G
F  

C  

VW 15

G 

N 

F  

 C  

 C

 C

  13.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

Օր վա պա րապ մուն քին նա խա պատ րաստ վե լիս ցու ցադ րեք ըն կե րու թյան թե մայով բո լոր 
նկար նե րը, ո րոնք ե րե խա նե րը նկա րել է ին նա խորդ ան գամ: 

Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք սկ սե լու ե նք խո սել հա կա սու թյան մա սին: Հա կա սու թյու նը կյան քի մի մասն է: Չնա յած 
ո րոշ հա կա սու թյուն նե րից կա րե լի է խու սա փել, միշտ չէ, որ հնա րա վոր է հա մա ձայ նու թյան գալ ամեն 
հար ցի շուրջ:

  13.2. Հա կա սու թյան տե սակ նե րը

Քն նար կել հա կա սու թյան տե սակ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով պարզ նկար ներ:

Ցու ցա տախ տա կի թուղթ և գրիչ ներ:

Հար կա վոր չէ նշումներ կա տա րել: Այս վար ժու թյու նը հիմնա կա նում ար տա հայտ վե լու և 
լսե լու հա մար է: Ստեղ ծեք ապա հով և ըն կե րա կան մթ նո լորտ: Բո լո րին հոր դո րեք մաս նակ ցել 
քն նարկ մա նը և բո լո րին հնա րա վո րու թյուն տվեք ի նչոր բան ասե լու յու րա քան չյուր հար ցի վե
րա բե րյալ՝ նախ քան հա ջոր դին ան ցնե լը:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել կի սաշր ջա նով՝ դեմ քով դե պի ցու ցա տախ տա կը:

2.  Մի փոք րիկ մարդ նկա րեք ցու ցա տախ տա կի մի կող մում և ասա ցեք.

Սա մարդ է: Յու րա քան չյուր մարդ ի նչոր մի ժա մա նակ հա կա
սու թյուն է զգում իր ներ սում, օ րի նակ՝ կապ ված 
իր մտ քե րի, գա ղա փար նե րի, ցան կու
թյուն նե րի հետ և այլն: Կա րո՞ղ 
եք օ րի նակ ներ մտա ծել: 

3. Այժմ առա ջին մար դու 
կող քին ևս մեկ մար դու 
նկա րեք և ասա ցեք.

Հա կա սու թյու նը 
նաև տե ղի է ու նե նում 
եր կու մարդ կանց միջև: 
Կա րո՞ղ եք մտա ծել եր
կու մարդ կանց միջև 
տե ղի ու նե ցող հա կա սու
թյուն նե րի օ րի նակ ներ: 

4. Այժմ այդ եր կու մարդ կանց կող քին ևս մի քա նի մարդ նկա րեք: Ա սա ցեք.

Սա խումբ է: Հա կա սու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում նաև խմ բե րի ներ սում, օ րի նակ՝ դա սա րա
նում: Կա րո՞ղ եք ի նձ խմ բի ներ սում տե ղի ու նե ցող հա կա սու թյուն նե րի օ րի նակ ներ ասել: 

5. Այժմ թղ թի մյուս կող մում նկա րեք նման մի խումբ և ասա ցեք.
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Այժմ ու նենք եր կու խումբ: Եր բեմն հա կա սու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում խմ բե րի միջև, ո րոնք 
ու նեն տար բե րու թյուն ներ, օ րի նակ՝ տար բեր ար տա քին կամ տար բեր սո ցի ա լա կան շր ջա նակ ներ: Կա
րո՞ղ եք մտա ծել օ րի նակ ներ մարդ կանց տար բեր խմ բե րի միջև հա կա սու թյուն նե րի մա սին:

« Զերծ ծաղ րու ծա նա կի ց», Սեյվ դը չիլդ րեն,  Դա նի ա (2008 թ.): 

13.3. Ա ռօ րյա հա կա սու թյուն նե րի լու ծու մը 

Բարձ րաց նել ի րա զե կու թյունն առօ րյա հա կա սու թյուն նե րի և դրանք լու ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 Տա րածք, ցու ցա տախ տա կի թուղթ և գրիչ ներ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին զույ գեր կազ մել և կանգ նել դեմ դի մաց՝ կազ մե լով եր կու շարք:

2.  Զույ գե րին տվեք հետ ևյալ ցու ցումնե րը.

Ձեզ նից ի նչոր մե կը չի կա րո ղա նում գտ նել իր գրի չը: Դուք կաս կա ծում եք, որ ձեր զու գըն կերն 
է այն գո ղա ցել: Այս ի րա վի ճա կի շուրջ դե րա կա տա րում մտա ծեք: Դե րա կա տար ման ըն թաց քում դուք 
վի ճում եք. յու րա քան չյուրն իր տե սա կետն է պն դում՝ առանց միտ քը փո խե լու: 

3. Ե րեք րո պե ան ց դա դա րեց րեք դե րա կա տա րու մը: Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին մեկ նա բա նու-
թյուն ներ անել դե րա կա տար ման մա սին: 

4. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին փո խել դե րե րը և դար ձյալ ներ կա յաց նել դե րա կա տա րու մը՝ այս ան-
գամ փոր ձե լով լու ծում գտ նել: 

5. Ե րեք րո պե ան ց հարց րեք ե րե խա նե րին՝ արդյոք հա ջող վե՞ց լու ծում գտ նել: Խնդ րեք ե րե խա նե-
րին ասել, թե ի նչ լու ծումներ են գտել: 

6. Ե րե խա նե րի հետ քն նար կեք, որ հա կա սու թյու նը լու ծե լու տար բեր ե ղա նակ ներ կան: Լու ծումներն 
ի րար հետ քն նար կե լու և ու րիշ նե րի գա ղա փար նե րը պատ րաս տա կա մո րեն լսե լու մի ջո ցով մենք 
կա րող ե նք օ ժան դա կել խա ղաղ կյան քի կա ռուց մա նը: Շեշ տեք այն ը նդ հա նուր լու ծումնե րը, 
ո րոնք ե րե խա նե րը գտան ի րենց հա կա սու թյուն նե րը լու ծե լու հա մար, օ րի նակ՝ մի մյանց լսե լը, 
նե րո ղու թյուն խնդ րե լը, կո րուս տը փոխ հա տու ցե լը և այլն: 

7. Այժմ խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով և ասա ցեք.

Մենք շատ խո սե ցինք հա կա սու թյուն նե րի մա սին: Այժմ կաշ խա տենք պար զել, թե ի նչ հմտություն
ներ են ան հրա ժեշտ հա կա սու թյուն նե րը դրա կան ճա նա պար հով լու ծե լու հա մար:

8.  Հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ հմ տու թյուն ներ են հար կա վոր հա կա սու թյուն նե րը լու ծե լու հա-
մար, և նշումներ կա տա րեք ցու ցա տախ տա կի վրա: 

9. Ան պայ ման նշեք հետ ևյալ հմ տու թյուն նե րը և բա ցատ րեք դրանց նշա նա կու թյու նը.

Լ սե լու հմ տու թյուն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ չընդ հա տե լը, հար ցեր տա լը, ու շադ րու թյուն դարձ նե լը: 

Ի րա վի ճա կին դի մա ցի նի տե սան կյու նից նայե լը: 

Ա սել՝ ես, ոչ թե դու. են թադ րու թյուն ներ մի՛ արեք ու րիշ նե րի մա սին, այլ խո սեք ձեր փո խա րեն:

 Պա տե րազ մի ե րե խա, Հո լան դի ա (2009 թ.) « Հա կա մար տու թյան և խա ղա ղու թյան կա տա րյալ մո դու լ»: « Ձեռ նարկ 

ու սու ցիչ նե րի հա մա ր», Մի ջազ գային ծա ռա յու թյու նում ը նդ գրկ ված կա մա վոր նե րի ասո ցի ա ցի ա (2003 թ.): 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ

171



VW 25

G

N
F

VW 5
G
N

  13.4. Հա կա սու թյու նը « կեն դա նի պատ կեր նե րի » մի ջո ցով 

Ն պաս տել հա կա սու թյան տար բեր տե սակ նե րի հե տա գա ըն կալ մա նը ստեղ ծա գոր ծա
գոր ծա բար:

Տա րածք, հան դեր ձանք (ե թե հնա րա վոր է) և ռեկ վի զիտ ներ:

 « Կեն դա նի պատ կե րը» մարդ կանց մաս նակ ցու թյամբ ստեղծ ված պատ կեր է, որ տեղ 
մար դիկ այն պես են դա սա վոր վում, որ ներ կա յաց նեն որ ևէ տե սա րան: Ամ բողջ հա ղոր դակ ցու
թյունն ի րա կա նաց վում է մաս նա կից նե րի մարմնի շար ժումնե րի և դի մա խա ղի մի ջո ցով: 

1. Ցու ցադ րեք 13.2. գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ ված նկար նե րը: Բա ցատ րեք, որ այս 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ե րե խա նե րին կխնդ րեն մի յու րա հա տուկ նկար նկա րել, ո րը կներ-
կա յաց նի այն հա կա սա կան ի րա վի ճա կի տար բե րակ նե րից մե կը, ո րի մա սին ի րենք քիչ առաջ 
խո սում է ին:

2.  Մի քա նի կա մա վոր նե րի խնդ րեք ամ փո փել հա կա սու թյան տար բեր տե սակ նե րը՝ ներ քին հա-
կա սու թյուն մար դու մեջ, հա կա սու թյուն եր կու մարդ կանց միջև, հա կա սու թյուն մարդ կանց խմ բի 
ներ սում և հա կա սու թյուն մարդ կանց տար բեր խմ բե րի միջև: 

3. Այժմ խում բը բա ժա նեք չորս փոքր խմ բե րի:

4. Յու րա քան չյուր խմ բին հանձ նա րա րեք հա կա սու թյան մի տե սակ: Այժմ խնդ րեք նրանց մտա ծել 
մի ի րա վի ճակ, ո րը կներ կա յաց նի հա կա սու թյան այդ տե սա կը: Բա ցատ րեք, որ նրանք մի ա սին 
ստեղ ծե լու են մի նկար, ո րը կոչ վում է « կեն դա նի պատ կե ր»: 

5. Խմ բե րին տվեք հան դեր ձանք կամ ռեկ վի զիտ ներ, ե թե կան: 

6. Երբ բո լո րը պատ րաստ լի նեն, խնդ րեք յու րա քան չյուր խմ բին ներ կա յաց նել ի րենց « կեն դա նի 
պատ կե րը» մյուս խմ բե րին: Խնդ րեք լսա րա նին ասել, թե ի նչ են տես նում, մինչ խում բը կբա-
ցատ րի, թե ի նչ է ներ կա յաց նում պատ կե րը:

7. Քն նար կու մը խթա նե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծեք ստորև բեր ված հար ցե րը: 
ա. Ի ՞նչ եք տես նում այս հա կա սա կան ի րա վի ճա կում:
բ. Ձեր կար ծի քով ի ՞նչ են զգում այս ի րա վի ճա կում գտն վող մար դիկ:
գ. Ձեր կար ծի քով ի ՞նչն է հան գեց րել այս հա կա սու թյա նը:
դ. Ձեր կար ծի քով ի ՞նչ կա րե լի է անել հա կա սա կան այս ի րա վի ճա կը ոչ ագ րե սիվ ե ղա նա կով 

լու ծե լու հա մար: 

8. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով ե րե խա նե րին ի րենց ջա նա սեր աշ-
խա տան քի հա մար: Բա ցատ րեք, որ ձեր հա ջորդ հան դիպ ման ըն թաց քում ավե լի շատ կաշ խա-
տեք հա կա սու թյուն նե րը լու ծե լու ե ղա նակ նե րի վրա, հատ կա պես` դի տար կե լով այն հար ցը, թե 
ի նչ պես դա կա րե լի է անել ոչ ագ րե սիվ ե ղա նա կով:

 Պա տե րազ մի ե րե խա, « Հա կա մար տու թյան և խա ղա ղու թյան կա տա րյալ մո դու լ», Հո լան դի ա (2009 թ.): 

  13.5. Ա նձրև առա ջաց նել

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին:

 Տա րածք:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին շր ջան կազ մել:

2.  Բա ցատ րեք, որ պետք է կրկ նեն ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րը:
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3. Այժմ ձեռ քե րը շփեք ի րար: Բո լո րը կրկ նում են: 

4. Այժմ Ձեր մա տը թփթ փաց րեք ձեռ քի ափին: Բո լո րը կրկ նում են: 

5. Այժմ Ձեր եր կու մա տը թփթ փաց րեք ձեռ քի ափին: 

6. Այժմ Ձեր ե րեք մա տը թփթ փաց րեք:

7.  Ծափ տվեք:

8. Սկ սեք փո թոր կի ձայ ներ հա նել:

9. Սկ սեք ոտ քե րով դո փել: 

10. Անձր ևա խառն փո թո րի կը շա րու նակ վում է և ավե լի է ո ւժգ նա նում: 

11. Այժմ բո լոր քայ լե րը հե տա դարձ կա տա րեք:

12.  Դա դա րեց րեք ոտ քե րով դո փե լը:

13.  Դա դա րեց րեք փո թոր կի ձայ ներ հա նե լը:

14.  Դա դա րեց րեք ծա փա հա րե լը և ե րեք մատ նե րը թփթ փաց նե լը, հե տո՝ եր կու սը, հե տո՝ մե կը:

15.  Ձեռ քե րը հան գիստ շփեք ի րար, մինչև փո թո րիկն ան ցնի:

«Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը ե րե խա նե րի հետ. ձեռ նարկ ե րե խա նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ր», Ո ւորլդ 

Վիժն 

13.6. Մեր եր գը 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

13.7. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք խո սե ցինք հա կա սու
թյուն նե րի մա սին: Մենք խո սե ցինք այն փաս տի մա սին, որ հա կա սու թյու նը սո վո րա կան փոր ձու թյուն է, 
ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ կա՛մ մար դու ներ սում, կա՛մ եր կու մարդ կանց միջև, կա՛մ խմ բի ներ սում, կա՛մ 
եր կու խմ բե րի միջև: Մենք նաև խո սե ցինք այն մա սին, թե ի նչ պես կա րող ե նք փոր ձել լու ծել հա կա սու
թյուն նե րը, ո րոնք հան դի պում են առօ րյա ի րա վի ճակ նե րում: Դուք նաև հա կա սա կան ի րա վի ճակ նե րի 
« կեն դա նի պատ կեր նե ր» ներ կա յաց րիք: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րիդ ձեր կա տա րած գե րա զանց աշ խա
տան քի հա մար: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք 14
Հակասությունների լուծումը  

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Նպաստել հակասությունների կառուցողական և խաղաղ լուծման 
հմտությունների ձեռքբերմանը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Նպաստել հակասության փուլերի ավելի խոր ընկալմանը:
Ուժեղացնել երեխաների վերլուծական և հակասության լուծման հմտությունները:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

14.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

10 րոպե

14.2. Հակասության խարույկը Տարածք 20 րոպե

14.3. Հակասությունների լուծումը 
փուլ առ փուլ

Տարածք, ցուցատախտակի թուղթ և  
մարկեր

40 րոպե

14.4. Չինական վիշապներ Տարածք 15 րոպե

14.5. Մեր երգը 5 րոպե

14.6. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես 
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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14.1. Ամ փո փում, կար ծիք նե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն  

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Մեր նա խորդ հան դիպ ման ժա մա նակ սկ սե ցինք դի տար կել հա կա սու թյան տար բեր տե սակ նե րը 
և քն նար կե ցինք, թե ի նչ կա րող եք անել առօ րյա ի րա վի ճակ նե րում առա ջա ցող հա կա սու թյուն նե րը լու
ծե լու հա մար: Այ սօր մենք մի փոքր ավե լի կխո սենք այն մա սին, թե ի նչ է տե ղի ու նե նում հա կա սա կան 
ի րա վի ճա կում, այ նու հետև դե րային խա ղեր կխա ղանք և կսո վո րենք լու ծել հա կա սու թյուն նե րը դրա կան 
ճա նա պար հով:

14.2. Հա կա սու թյան խա րույ կը

Նպաս տել հա կա սու թյան փու լե րի ավե լի խոր ըն կալ մա նը:

Տա րա ծու թյուն:

Կա րիք չկա նշումներ կա տա րել: Այս վար ժու թյու նը հիմնա կա նում ար տա հայտ վե լու և լսե
լու հա մար է: Ստեղ ծեք ապա հով և ըն կե րա կան մթ նո լորտ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով: Սկ սեք գոր ծո ղու թյունն՝ ասե լով հետ ևյա լը.

Հա կա սու թյու նը նման է խա րույ կի, ո րն ու նի հինգ փուլ: Ա ռա ջին 
փու լում խա րույ կի հա մար վա ռե լա նյութ ե նք հա վա քում: Իս կա կան խա
րույ կի հա մար հար կա վոր է փայտ և կրակ վա ռե լու մի ջոց: Ի հար կե, դա 
դեռ խա րույկ չէ. Պետք է ի նչոր մե կը վա ռի այն, բայց որ պես զի կրա կը 
վառ վի, հար կա վոր է, որ բո լոր ան հրա ժեշտ ի րե րը մեկ տեղ վեն, պատ
րաստ լի նեն: 

Հա կա սու թյուն նե րը նման են սրան: Ո րոշ բա ներ են հար կա վոր, որ պես զի հա կա սու թյու նը սկս վի: 
Որ պես հա կա սու թյուն նե րի նյութ կա րող են ծա ռայել նա խան ձը, հա մայն քում տի րող անար դա րու
թյուն նե րը, մի մյանց չհաս կա նա լը: Կա րո՞ղ եք այլ օ րի նակ ներ մտա ծել:

2.  Շա րու նա կեք՝ ասե լով.

Երկ րորդ փու լում խա րույ կը վա ռում են: Ի նչոր մե կը վա ռում է լուց
կին և փայտն սկսում է այր վել: Կրա կը վա ռող լուց կին նման է առե րես ման, 
ո րը սկիզբ է դնում հա կա սու թյա նը: Ա ռե րե սու մը կա րող է լի նել տա րա ձայ
նու թյուն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև կամ վի րա վո րանք եր կու 
մարդ կանց միջև: Կա րո՞ղ եք մտա ծել առե րես ման այլ օ րի նակ ներ, ո րոնք 
հան գեց նում են հա կա սու թյուն նե րի:

3.  Շա րու նա կեք՝ ասե լով.

Եր րորդ փու լը բո ցա վառ վող կրակն է: Այս փու լում կրա կը կա րող է 
դուրս գալ հս կո ղու թյու նից: Այն կա րող է շատ ո ւժգ նա նալ և չա փա զանց թեժ 
լի նել, այն պես որ ամեն ի նչ հեշ տու թյամբ կբո ցա վառ վի:

 Նույն կերպ հա կա սու թյան հիմ քում ըն կած այն հար ցե րը, ո րոնք այլ պա րա
գա յում խն դիր ներ չէ ին առա ջաց նի, ավե լի են թե ժաց նում հա կա սու թյու նը: 
Կա րո՞ղ եք մտա ծել հա կա սու թյան բո ցա վառ վող կրա կի օ րի նակ ներ և չն չին 
հար ցեր, ո րոնք ավե լի են թե ժաց նում կրա կը:

 Հի շեց րեք նրանց, որ այս պի սի հա կա սու թյուն նե րը կա րող են սկս վել փոքր բա նից, հե տո ավե լի ու 
ավե լի թե ժա նալ և, վեր ջա պես, դուրս գալ հս կո ղու թյու նից:
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4.  Շա րու նա կեք ասե լով.

Չոր րորդ փու լը կրա կի մարմ րող ածուխ ներն են: Կրա կը մա րում է, ե թե 
նոր վա ռե լա նյութ չեն ավե լաց նում: Կրակն այդ փու լում թեժ չէ, սա կայն ե թե 
ի նչոր մե կը բեն զին լց նի վրան, այն նո րից կթե ժա նա: Այն հան դարտ է թվում, 
սա կայն կր կին թե ժա նա լու նե րուժ ու նի: Սա նման է այն հա կա սա կան ի րա վի
ճա կին, ե րբ ամեն ի նչ հան գիստ է թվում, սա կայն ըն դա մե նը մի չն չին ջանք, և 
ամեն ի նչ նո րից է սկս վում: Կա րո՞ղ եք օ րի նակ ներ մտա ծել, ե րբ հա կա սու թյու
նը ավարտ ված էր թվում, սա կայն նո րից թե ժա ցավ:

5.  Շա րու նա կեք ասե լով.

Հին գե րորդ փուլն այն է, ե րբ ամեն ի նչ նո րից սառ չում է: Մո խիր դեռ կա, 
ե թե խա րույ կի տե ղը չեն մաք րել: Այն ան վտանգ է: Կա հա վա նա կա նու թյուն, 
որ այս տեղ նոր բա ներ կա ճեն: Սա նման է այն դեպ քե րին, ե րբ հա կա սու
թյունն ավարտ վում է և նո րից խա ղա ղու թյուն է տի րում: Կա րո՞ղ եք սրա վե րա
բե րյալ օ րի նակ ներ բե րել: 

6. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով ե րե խա նե րին 
ի րենց ներդր ման հա մար և բա ցատ րեք, որ հա ջորդ գոր ծո ղու թյան ըն թաց-
քում նո րից կաշ խա տեք հա կա սու թյան թե մայի շուրջ:

 Պա տե րազ մի ե րե խա, « Հա կա մար տու թյան և խա ղա ղու թյան կա տա րյալ մո դու լ», Հո լան դի ա (2009 թ.): 

  14.3. Հա կա սու թյուն նե րի լու ծու մը փուլ առ փուլ 

Ու ժե ղաց նել ե րե խա նե րի վեր լու ծա կան և հա կա սու թյան լուծ ման հմ տու թյուն նե րը:

Տա րածք, ցու ցա տախ տա կի թուղթ և մար կեր :

1. Ե րե խա նե րին բա ժա նեք չորս հո գուց կազմ ված խմ բե րի: Այժմ խնդ րեք նրանց ը նտ րել ի րենց 
ծա նոթ մի հա կա սա կան ի րա վի ճակ և դրա մա սին դե րա կա տա րում ներ կա յաց նել: Խնդ րեք 
նրանց ներ կա յաց նել հա կա սու թյու նը, ոչ թե լու ծել այն:

2.  Մո տա վո րա պես 10 րո պե ան ց, կամ ե րբ խմ բե րը պատ րաստ լի նեն, խնդ րեք նրանց ներ կա յաց-
նել ի րենց դե րե րը մյուս ե րե խա նե րին և հեր թով մի ա սին քն նար կել դրանք՝ պա տաս խա նե լով 
ստորև բեր ված հար ցե րին: 
•	 Ո րո՞նք է ին հա կա սու թյան կող մե րի պա հանջ նե րը: 
•	 Ո րո՞նք է ին կող մե րի տար բեր տե սան կյուն նե րը: Ի նչ պե՞ս է ին նրանք տես նում ի րա վի ճա կը: 
•	 Ի րա կա նում ին չի՞ շուրջ է հա կա սու թյու նը: Ո ՞րն է հիմնա կան խն դի րը: 
•	 Ինչ պե՞ս կա րող է լուծ վել այս հա կա սու թյու նը (խ րա խու սեք հնա րա վո րինս շատ գա ղա փար-

ներ): 
•	 Ի՞նչ կմ տա ծե ին հա կա սու թյան կող մերն այդ տար բեր գա ղա փար նե րի մա սին: 
•	 Ո՞րն է այս հա կա սու թյան լա վա գույն լու ծու մը: 

3. Երբ բո լոր դե րե րը ներ կա յաց վեն, և յու րա քան չյու րի հա մար լու ծումներ առա ջարկ վեն, ամ փո-
փեք գոր ծըն թա ցը և ցու ցա տախ տա կի թղ թի վրա գրեք.
ա. կող մե րի պա հանջ նե րի և տեսակետների հս տա կե ցում,
բ. հիմնա կան խնդ րի վեր հա նում,
գ. հա կա սա կան ի րա վի ճա կի այ լընտ րանք նե րի ո րո շում,
դ. այ լընտ րանք նե րի գնա հա տում, 
ե. եր կու կող մե րի հա մար նա խընտ րե լի լուծ ման ը նտ րու թյուն:
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Բա ցատ րեք, որ այս նույն քայ լե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած հա կա սա կան ի րա վի ճա կում՝ 
եր կու մարդ կանց վրա ազ դող հա կա սու թյուն նե րից մինչև այն պի սի հա կա սու թյուն նե րը, ո րոնք ազ-
դում են միև նույն ժա մա նակ բազ մա թիվ մարդ կանց վրա:

 Պա տե րազ մի ե րե խա, « Հա կա մար տու թյան և խա ղա ղու թյան կա տա րյալ մո դու լ», Հո լան դիա (2009): 

14.4. Չի նա կան վի շապ ներ  

Աշ խու ժաց նել ե րե խա նե րին և խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Տա րածք:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին կանգ նել շար քով և պար զա պես հետ ևել ի րենց առջ ևից գնա ցող մար դուն:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին քայ լել սե նյա կում՝ ցատ կե լով, շա րային քայլ քով, թռ չել ձևա նա լով և այլն: 
Բո լո րը պետք է կրկ նեն ի րենց առջև գտն վող մաս նակ ցի շար ժումնե րը:

3.  Գոր ծո ղու թյունն ավար տե լու հա մար մե թո դա բա նը կա րող է պտ տեց նել խմ բին ի նչ պես օ ձի պո չը 
կամ մի աց նել շար քի եր կու ծայ րե րը՝ կազ մե լով շր ջան:

«Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», Սեյվ դը չիլդ րեն (2006):

14.5. Մեր եր գը 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

14.6. Պա րապ մուն քի գ նա հա տու մը

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք մտա ծե ցինք և խո սե ցինք 
հա կա սու թյուն նե րի լուծ ման մա սին, ի նչ պես նաև ձեռք բե րե ցինք հա կա սու թյուն նե րը դրա կան ճա նա
պար հով լու ծե լու հմ տու թյուն ներ: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք 15
Խաղաղ աշխարհ 

 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը. Քննարկել, թե ինչ է անհրաժեշտ մեր երկրում խաղաղության 
պահպանման համար:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կը. 
Նպաստել խմբային համագործակցությանը:
Քննարկել խաղաղության թեման և խրախուսել, որ երեխաները մտածեն և քննարկեն, թե ինչ 
կարող են անել խաղաղությանը նպաստելու և այն պահպանելու համար:

Գոր ծո ղու թյուն նե րը Ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կը

15.1. Ամփոփում, կարծիքների 
փոխանակում և ներածություն

5 րոպե

15.2. Անկեղծ քննարկումներ
Լուցկիներ կամ այլ փոքրիկ փայտիկներ, 
յուրաքանչյուր երեխային՝ 5-ական

25 րոպե

15.3. Խաղաղության ծառը

Ցուցատախտակի թղթեր՝ կպչուն ժապա-
վենով միացված իրար, որպեսզի ստացվի 
ծառի՝ որմնանկարի չափեր ունեցող նկար, 
թուղթ, գրելու պարագաներ, գրիչներ կամ 
մատիտներ, կպչուն ժապավեն, մկրատ

30 րոպե

15.4. Ինչպե՞ս ես կարող եմ 
նպաստել խաղաղությանը

Քարտեր և մատիտներ 20 րոպե

15.5. Մեր երգը 5 րոպե

15.6. Պարապմունքի գնահատում
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև 
«ժպտացող դեմքերը» ցուցատախտակ

5 րոպե
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15.1. Ամ փո փում, մտ քե րի փո խա նա կում և նե րա ծու թյուն 

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 1ին:

 Ներ կա յաց րեք օր վա պա րապ մուն քի նպա տա կը.

Այ սօր մենք խո սե լու ե նք խա ղա ղու թյան մա սին: Մենք խո սե լու ե նք այն մա սին, թե ի նչ է նշա նա
կում խա ղա ղու թյու նը և կա սենք, թե ը ստ մեզ̀  ի նչ է ան հրա ժեշտ մեր ե րկ րում խա ղա ղու թյան հաս նե լու 
հա մար:

15.2. Ան կեղծ քն նար կումներ 

Ն պաս տել ժո ղովր դա վա րա կան քն նարկ ման ըն կալ մա նը և խրա խու սել բո լո րի ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյու նը:

Լուց կի ներ կամ այլ փոք րիկ փայ տիկ ներ՝ յու րա քան չյուր ե րե խային 5ա կան:

Այս գոր ծո ղու թյու նը նա խա տես ված է՝ խրա խու սե լու մաս նակ ցու թյու նը և այն պես անե լու, 
որ յու րա քան չյուր ե րե խա ի նչոր բան ասի: Ժո ղովր դա վա րա կան քն նար կումնե րը հատ կա պես 
օգ տա կար են այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ մեկ կամ եր կու ե րե խա հակ ված են գե րիշ խե լու, 
ի սկ հան գիստ ե րե խա ներն ամա չում են խո սել, կամ ո րոշ մար դիկ խո սում են, մինչ դեռ մյուս նե
րը փոր ձում են ի նչոր բան ասել: 

1. Ո րո շեք քն նարկ ման թե մա, ո րն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կհե տաքրք րի խմ բի բո լոր ե րե-
խա նե րին: Ը նտ րեք մի բան, ո րը հա մա պա տաս խա նում է այ սօր վա խմ բին: Օ րի նակ՝ դաջ վածք-
ներ, բջ ջային հե ռա խոս ներ, հան ցա գոր ծու թյուն, ծխե լը, քթի և մարմնի պիր սինգ:

2. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով այն պես, որ բո լո րը մի մյանց տես նեն: Յու րա քան չյուր 
ե րե խայի տվեք 5 լուց կի:

3.  Բա ցատ րեք, որ խմ բային քն նար կում եք ան ցկաց նե լու, և ամեն ան գամ, ե րբ ի նչ-որ մեկն օգ տա-
գոր ծում է խո սե լու հնա րա վո րու թյու նը, նա իր լուց կու հա տիկ նե րից մե կը դնում է շր ջա նի մեջ տե-
ղում: Ե րբ ե րե խայի լուց կի ներն ավարտ վեն, նա այլևս ո չինչ չի կա րող ասել: Բո լոր ե րե խա նե րը 
պետք է օգ տա գոր ծեն ի րենց բո լոր լուց կի նե րը: Քիչ խո սող ներն էլ ստիպ ված են ի նչ-որ բան 
ասել, թե կուզ այն, որ հա մա ձայ նում կամ չեն հա մա ձայ նում ի նչ-որ մե կի ասա ծին:

4.  Դա սըն թա ցա վա րըը (դա սըն թա ցա վար նե րը) պետք է նույն պես մաս նակ ցի (մաս նակ ցեն) և հետ-
ևի (հետ ևեն) նույն կա նոն նե րին:

Ի ՞նչ զգա ցիք, ե րբ լուց կի նե րը վեր ջա ցան: 

Ի՞նչ զգա ցիք, ե րբ ստիպ ված է իք խո սել, որ պես զի օգ տա գոր ծեք լուց կի նե րը:

 Ձեզ հա մա րում է իք « շա՞տ խո սո ղ», թե՞ « քիչ խո սո ղ»: Քն նար կեք և հարց րեք, թե ի նչ պես են ձեզ տես նում 
խմ բի մնա ցած մաս նա կից նե րը:

 Կա րո՞ղ եք նշել մարդ կանց խմ բեր, ո րոնք մեր ե րկ րում ձայն չու նեն:

 Խո սեք այն մա սին, թե ի նչ պես է լուց կի ներն օգ տա գոր ծե լը մեզ հի շեց նում, որ մենք պետք է նախ քան 
խո սե լը սպա սենք այն քան, մինչև ասե լիք ու նե նանք:

« Փո խե լով ի րա վի ճա կը», Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի ա: 
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  15.3. Խա ղա ղու թյան ծա ռը  

Ներ կա յաց նել գա ղա փար ներ, թե ի նչ հա մա տեղ աշ խա տան քով կա րե լի է նպաս տել 
խա ղա ղու թյա նը: Դա նաև ամ րապն դում է այն միտ քը, որ խա ղա ղու թյան հաս նե լու 
գոր ծում յու րա քան չյուրն էլ տա լու և ստա նա լու ի նչոր բան ու նի:

 Ցու ցա տախ տա կի թղ թեր՝ կպ չուն ժա պա վե նով մի աց ված ի րար, որ պես զի ստաց վի 
ծա ռի՝ ո րմնան կա րի չա փեր ու նե ցող նկար, թուղթ, գրե լու պա րա գա ներ, գրիչ ներ կամ 
մա տիտ ներ, կպ չուն ժա պա վեն, մկ րատ: 

1. Որ ևէ կա մա վո րի խնդ րեք.
ա. մեծ թղ թի վրա մի ծառ նկա րել,
բ. թղ թի թեր թե րի վրա տերև նե րի ո ւր վագ ծեր նկա րել,
գ. կտ րա տել տերև նե րը:

2. Սկ սեք գոր ծո ղու թյու նը խա ղա ղու թյան վե րա բե րյալ հան գիստ քն նարկ մամբ՝ ի ՞նչ է նշա նա կում 
խա ղա ղու թյու նը և ի ՞նչ է հար կա վոր անել խա ղա ղու թյունն ի րա կա նու թյուն դարձ նե լու հա մար:

3.  Հարց րեք ե րե խա նե րին, թե ը ստ ի րենց` ի նչ է ան հրա ժեշտ ի րենց ե րկ րում խա ղա ղու թյուն հաս-
տա տե լու հա մար: Ը նդգ ծեք, որ խա ղա ղու թյու նը մի բան է, ո րին կա րե լի է հաս նել մի այն բո լո րի 
գի տա կից ջան քե րի շնոր հիվ, այդ թվում՝ ե րի տա սարդ նե րի և ե րե խա նե րի: Բա ցատ րեք, որ բո-
լո րը նպաս տում են խա ղա ղու թյանն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րի չա փով և ը ստ ի րա վի ճա կի: 
Բա ցատ րեք, որ խա ղա ղու թյան մեր սահ մա նումնե րը և խա ղա ղու թյան հա մար ձեռ նարկ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հնա րա վոր լի նի ի րա գոր ծել, դրանք պետք է լի նեն ավե լին, քան 
պար զա պես պա տե րազ մի բա ցա կա յու թյու նը: 

4. Այժմ յու րա քան չյուր ե րե խայի տվեք մի տերև: Խնդ րեք նրանց տեր ևի մի կող մում գրել խա ղա-
ղու թյան սահ մա նու մը, ի սկ մյուս կող մում՝ եր կու բան՝ այն աջակ ցու թյու նը, որ ի րենք կա րող են 
տալ, և այն աջակ ցու թյու նը, ո րն ան հրա ժեշտ է ի րենց: 

5. Երբ բո լո րը պատ րաստ լի նեն, պետք է հեր թով կար դան ի րենց գա ղա փար նե րը, այ նու հետև 
ի րենց տեր ևը կպ չուն ժա պա վե նով կպց նեն խա ղա ղու թյան ծա ռին այն պես, որ այն եր կու կող-
մե րից էլ հնա րա վոր լի նի կար դալ: Ցու ցադ րեք ծառն այն պես, որ բո լո րը կա րո ղա նան կար դալ 
տերև նե րը:

«Ըն կե րու թյան տա րա տե սակ. պա տե րազ մից տու ժած ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի հետ աշ խա տան քը», Կա

նա դա կան մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն (2003): 

  15.4. Ի նչ պե՞ս կա րող եմ նպաս տել խա ղա ղու թյա նը 

Խ թա նել, որ ե րե խա նե րը մտա ծեն, թե ի նչ պես ի րեն ցից յու րա քան չյու րը կա րող է 
նպաս տել խա ղաղ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը:

Քար տեր և մա տիտ ներ:

1. Խնդ րեք ե րե խա նե րին նս տել շր ջա նով: 

2. Այժմ խնդ րեք նրանց շրջ վել դե պի ի րենց կող քի նս տած մաս նա կի ցը և խո սել այն մա սին, թե 
ի նչ պես ի րեն ցից յու րա քան չյու րը կա րող է նպաս տել խա ղաղ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը: Ե րե խա-
նե րը կա րող են մտա ծել ի րենց ըն տա նիք նե րի, ըն կեր նե րի, դպ րո ցի, հա մայն քի կամ հա սա րա-
կու թյան մա սին: Դա նաև կա րող է լի նել ներ կա յում կամ ապա գա յում:

3.  Տա սը րո պե ան ց յու րա քան չյուր ե րե խա պետք է գրի հնա րա վո րինս շատ գա ղա փար ներ, յու րա-
քան չյուր քար տի վրա` 1-ա կան:

4.  Թող ե րե խա նե րը հեր թով ներ կա յաց նեն մեկ քարտ (մեկ գա ղա փար) և մեջ տե ղում ցու ցադ րեն 
քար տը:
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5. Ե թե քար տե րից մի քա նի սը նույնն են, դրանք դրեք ի րար վրա: Դա սըն թա ցա վա րը պետք է տա-
րան ջա տի ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի և այլ նի հետ կապ ված քար տե րը:

6. Յու րա քան չյուր ե րե խա ը նտ րում է մեկ գա ղա փար, ո րն ին քը հանձն է առ նում ապա գա յում ի րա-
կա նաց նել: 

7. Ա վար տեք գոր ծո ղու թյու նը՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով ե րե խա նե րին մաս նակ ցու թյան հա-
մար և ասե լով.

 Ձեր բո լոր գա ղա փար նե րից և առա ջար կու թյուն նե րից պարզ է, որ յու րա քան չյու րը կա րող է 
ո րո շա կի դեր խա ղալ խա ղաղ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը նպաս տե լու գոր ծում: Հի շեք, որ չնա յած կա րող է 
թվալ, թե ձեր նպաս տը փոքր է, այն իս կա պես ի նչոր բան փո խում է:

Մ շակ ված է ռե սուրս նե րի այս փա թե թի հա մար:

15.5. Մեր եր գը      

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 2ին:

15.6. Պա րապ մուն քի գնա հա տու մը  

Խնդ րում ե նք այս գոր ծո ղու թյան հրա հանգ նե րի հա մար հղում անել էջ 37ի մաս 3ին:

 Բա ցատ րեք.

Մենք ար դեն հա սել ե նք այ սօր վա պա րապ մուն քի ավար տին: Այ սօր մենք խմ բային քն նար կում 
արե ցինք, ո րին մաս նակ ցե ցին բո լո րը: Դա ձեզ շատ լավ հա ջող վեց: Այ նու հետև մենք մի ա սին խա ղա
ղու թյան ծառ պատ րաս տե ցինք և խո սե ցինք խա ղա ղու թյան և այն մա սին, թե ը ստ մեզ̀  ի նչ պես կա րե լի 
է մեր ե րկ րում հաս նել խա ղա ղու թյան: Դա շատ օգ տա կար էր, և դուք բազ մա թիվ լավ գա ղա փար ներ 
ներ կա յաց րե ցիք: Դուք նաև ասա ցիք, թե ի նչ նպաստ կա րող եք ու նե նալ խա ղաղ մի ջա վայր ստեղ ծե լու 
գոր ծում: 

Ինչ պես մյուս պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, ես գնա հա տում եմ ձեր կար ծիքն այ սօր վա պա րապ մուն քի 
վե րա բե րյալ: Մենք կր կին կօգ տա գոր ծենք «ժպ տա ցող դեմ քե րը»:
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Պարապմունք N 16
Առողջ ապրելակերպ

Պարապմունքի նպատակը. Ձևավորել սեփական և այլոց առողջությունը որպես կարևորագույն 
արժեք գնահատելու որակ և այն պահպանելու համար գիտելիքների, կարողությունների ու 
հմտությունների վրա հիմնված անվտանգ վարքագիծ

Գործողությունների նպատակը. 
Ձևավորել առողջ ապրելակերպի հմտություններ, ինչպես նաև զարգացնել տեղեկատվական 
աղբյուրներից օգտվելու, տեղեկատվությունը վերլուծելու և համադրելու կարողություն

Ակտիվություն Անհրաժեշտ նյութեր Անհրաժեշտ ժամանակ
Ներածություն 5 րոպե

«Առողջ ապրելակերպ»-ի 
հիմնական սկզբունքները

Ձեռնարկ, PowerPoint, 
գրատախտակ, մարկեր 50 րոպե

Դերախաղ  
Սցենար, համապատասխան 
իրեր դերակատարման 
համար 

15 րոպե

Մեր երգը 5 րոպե

Ամփոփում Գրատախտակ, մարկեր 5 րոպե

 16.1. Ներածություն              
Ներկայացնել դասընթացի նպատակը՝
Այսօր մենք կխոսենք  «Առողջ ապրելակերպ» վարելու հիմնական սկզբունքներից, և այլն:

«Առողջ ապրելակերպի հիմնական սկզբունքները» (50 րոպե)
Ներկայացնել մասնագետների (սննդաբան, հոգեբան) կողմից մշակված նյութը, որի միջոցով 
մասնակիցները կծանոթանան առողջ ապրելակերպ վարելու համար անհրաժեշտ 4 սկզբունքներին, 
որոնք են՝

1. Առողջ սննդի օգտագործում
2. Ֆիզիկական ակտիվություն
3. Շրջապատող միջավայրի մաքրություն
4. Վնասակար սովորություններից հրաժարում

 16.2. Դերախաղ                
Սեմինարի մասնակիցներին բաժանել խմբերի՝ ընդհանուր մասնակիցների թվին համապատասխան, 
և յուրաքանչյուր խմբին տրամադրել դերախաղի համար նախատեսված սցենարը, որը կվերհանի 
թեմայի վերաբերյալ որևէ խնդիր և կառաջարկվի լուծում տվյալ խնդրին՝ քննարկման միջոցով:

Օրինակ՝  Սցենար 1
  Գործողության վայրը: Քաղաքային տրանսպորտ
  Գործող անձիք: Վարորդ, ուղևորներ

Սցենար: Քաղաքային տրանսպորտի վարորդը իր աշխատանքի ընթացքում սկսում է ծխել 
քաղաքային տրանսպորտում, որը լի է ուղևորներով: Ուղևորներից ոմանք չեն էլ նկատում վարորդին 
ծխելիս, ոմանք էլ համատեղ ուժերով բացում են պատուհանը, սակայն չեն փորձում ինչ-որ կերպ 
համոզել վարորդին չծխել: Ուղևորներից միայն մեկն է, որ վերջիվերջո խնդրում է վարորդին չծխել
Խնդիր: Ծխախոտի սպառում հասարակական տրանսպորտում, օրենքի խախտում, պասիվ ծխողներ
Լուծում: 1. Ուղևորը պահանջում է վարորդից  չծխել՝ տեղեկացված լինելով «Ծխախոտի իրացման, 
սպառման և օգտագործման սահմանափակումների» մասին ՀՀ օրենքին
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2. Ուղևորը խնդրում է վարորդին չծխել՝ փոխարենը հյուրասիրելով կոնֆետ

□ Դերախաղը կարող է փոխարինվել այլ ակտիվությամբ, օրինակ՝ թեմատիկ պաստառների 
ստեղծում մասնակիցների կողմից, էկո-էքսկուրսիաների կազմակերպում և այլն

 16.3. Մեր երգը       

 16.4. Դասընթացի ամփոփում և գնահատում  
Ահա և ավարտվեց մեր այսօրվա դասընթացը: Այսօր մենք խոսեցինք Առողջ ապրելակերպի 
հիմնարար սկզբունքներից: Միասին կփորձենք ամփոփել մեր դասընթացը «ժպիտներ»-ի միջոցով:

Պարապմունք N 17 
Կարմիր խաչ
Պարապմունքի նպատակը.  Պար զա բա նել մաս նա կից նե րի պատ կե րա ցումնե րը և ակն կա լիք նե-
րը կա մա վո րու թյան գա ղա փա րի և առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Ծա նո թա նալ Կար-
միր խա չի 7 հիմնա րար սկզ բունք նե րին, ԿԽ 3 բաղ կա ցու ցիչ նե րին, ՀԿ ԽԸ և Ե ԿԽ ստեղծ ման 
պատ մու թյա նը և գոր ծու նե ու թյա նը:

 Գոր ծու նե ու թյուն  Նյու թեր    Ժա մա նակ

«Ի՞նչ ե նք ակն կա լում Կար միր խա չի ց»  գրա տախ տակ, 2 գույ նի կպ չուն 
թղ թեր

15 րո պե

«Ի՞նչ ե նք հաս կա նում կա մա վո րու-
թյուն ասե լո վ»  

գրա տախ տակ, գու նա վոր մար կեր ներ 15 րո պե

 Կար միր խա չի հիմնա րար 
սկզ բունք նե րը

գ րա տախ տակ, գու նա վոր մար կեր-
ներ, ցան կա լի է 7  սկզ բունք նե րով 
պաս տառ

20 րո պե

ԿԽ ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րը ֆ լիպ չարտ 15 րո պե

ՀԿ ԽԸ/ԵԿԽ 15 րո պե

 Մեր եր գը 5 րո պե

 Դա սըն թա ցի գնա հա տում   «ժպ տա-
ցեղ դեմ քե րով»

թուղթ, գրե նա կան պա րա գա ներ, 
ֆլիպ չարտ

5 րո պե

   

 17.1. «Ի՞նչ ե նք ակն կա լում Կար միր խա չի ց»  

1. Գ րա տախ տա կը բա ժան վում է եր կու մա սի` Ա կն կա լիք ներ ու Սպառ նա լիք ներ:

2.  Մաս նա կից նե րին տր վում են եր կու գույ նի կպ չուն թղ թեր` post-it (կամ եր կու գույ նի մար կեր ներ). 
մի գույ նի թուղ թը նա խա տես ված է Ա կն կա լիք նե րը նշե լու հա մար, մյու սը` Սպառ նա լիք նե րը:

3.  Մաս նա կից նե րին հանձ նա րար վում է հա մա պա տաս խան գույ նի թղ թե րի վրա հա կիրճ նշել, թե 
ի նչ են ակն կա լում Կար միր խա չից և ի նչ սպառ նա լիք ներ են տես նում: Ա ռա ջադ րան քը հեշ տաց-
նե լու հա մար կա րե լի է ո րոշ հար ցադ րումներ անել. օ րի նակ` «Ի՞նչ եք կար ծում` ին չով է զբաղ-
վում Կար միր խա չը», «Ի՞նչ կա րող եք Դուք անել այս տե ղ», « Գի տե՞ն արդյոք Կար միր խա չի 
մա սին ար տա սահ մա նու մ», նաև` «Ի՞նչ չեք սպա սում տես նել Կար միր խա չու մ», « Վա խե նու՞մ եք 
այս տեղ ան հա ջո ղու թյան մատն վե լու ց» և այլն: Հա մա պա տաս խա նա բար հնա րա վոր է որ պես 

Ահա և ավարտվեց մեր այսօրվա դասընթացը: Այսօր մենք խոսեցինք Առողջ ապրելակերպի 
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ակն կա լիք լի նի հետ ևյալ պա տաս խա նը` « Կար միր խա չը գոր ծում է ամ բողջ աշ խար հու մ», «Ես 
այս տեղ նոր ըն կեր ներ ձեռք կբե րե մ», որ պես սպառ նա լիք` հետ ևյա լը` « Չա փից դուրս ժա մա նակ 
պետք է տրա մադ րեմ Կար միր խա չին, ո րը կխան գա րի դա սե րի ս»:

4.  Մաս նա կից նե րին տր վում է 3-5 րո պե ժա մա նակ նշումներ անե լու և գրա տախ տա կի հա մա պա-
տաս խան մա սե րում` Ա կն կա լիք ներ ու Սպառ նա լիք ներ, կպ չուն թղ թե րը փակց նե լու հա մար: 

5. Այ նու հետև լսա րա նի հետ քն նարկ վում են պա տաս խան նե րը, ամ փոփ վում ար դյունք նե րը` ի մի 
բե րե լով ամե նից հա ճախ տր ված պա տաս խան նե րը, մաս նա կից նե րի ակն կա լիք նե րի և սպառնա-
լիք նե րի ը նդ հան րու թյուն նե րը:

17.2. «Ի՞նչ ե նք հաս կա նում կա մա վո րու թյուն ասե լո վ» 
1.  Մաս նա կից նե րին հանձ նա րար վում է ար տա հայ տել ի րենց տե սա կե տը « կա մա վո րու թյու ն» հաս-

կա ցու թյան վե րա բե րյալ: Ա ռա ջադ րան քը հեշ տաց նե լու նպա տա կով կա րե լի է ո րո շա կի առաջ-
նոր դող հար ցեր տալ̀  «Ի՞նչ ե նք հաս կա նում կա մա վոր ասե լո վ», «Ո րո՞նք են կա մա վո րի պարտա-
կա նու թյուն նե րը», «Ի՞նչ կա րող է անել կա մա վո րը և ի ՞նչ չի կա րո ղ», «Ին չո՞վ են կա մա վոր նե րը 
տար բեր վում սո վո րա կան աշ խա տող նե րի ց» և այլն:

2.  Ժա տաս խան ներն ամ փոփ գրանց վում են գրա տախ տա կին: 

3. Այ նու հետև ամ փոփ վում է աս վա ծը և ներ կա յաց վում են ար դյունք նե րը` հիմնա կա նում ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լով հետ ևյալ կե տե րին.

   Պա տաս խան նե րի ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը
   Պատ կե րա ցումներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ի րա կա նու թյա նը
   Պատ կե րա ցումներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի մո լո րու թյուն ներ ե ն
   Թե րի պատ կե րա ցումնե րի պատ ճառ նե րը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ` ին ֆոր մա ցի այի պա կա սը, մարդ
կանց ան բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քը կա մա վո րու թյան նկատ մամբ, ոչ բա վա րար հար գանք կա մա
վո րա կան գոր ծի հան դեպ:

17.3. «Ի՞նչ ե նք հաս կա նում ԿԽ Հիմնա րար 
Սկզ բունք ներ ասե լո վ»        
     

4.  Ներ կա յաց վում են 7 հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք Կար միր խա չի 7 հիմնա րար սկզ բունք ներն են:

5.  Մաս նա կից նե րին հանձ նա րար վում է հայտ նել ի րենց կար ծի քը այս հաս կա ցու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ̀  ի ՞նչ են հաս կա նում դրանք ասե լով, ու հիմնա վո րել, թե որ քա նով են այս հաս կա ցու թյուն-
նե րը կապ ված Կար միր խա չի հետ:

6.  Պա տաս խան ներն ամ փոփ գրանց վում են գրա տախ տա կին: 

7. Այ նու հետև ամ փոփ վում է աս վա ծը և ներ կա յաց վում, թե ի ՞նչ են հաս կա նում այս հաս կա ցու թյուն-
նե րի ներ քո Կար միր խա չի հա մա տեքս տում:

17.4. ԿԽ 3 բաղ կա ցու ցիչ նե րը                 
1.  Կար միր խա չի մի ջազ գային կո մի տե       

2. Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի ընկերությունների մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ա 

3. Ազ գային ըն կե րու թյուն ներ
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Հավելվածներ

Siphiw
e Sibeko/ Reuters

Հավելվածներ



 Բո վան դա կու թյուն
 

Հավելվածներ

Հավելված 1. Տեղեկատվական թերթիկ ծնողների և խնամակալների համար  
(լրացված տարբերակի նմուշ) 

Հավելված 1. Տեղեկատվական թերթիկ ծնողների և խնամակալների համար
Հավելված 2. Ծնողների և խնամակալների համաձայնության ձևաթուղթ երեխաների  

կայուն զագացման ծրագրին երեխաների մասնակցության համար

Կազմակերպություններ

Գրականության ցանկ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն
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 Հա վել ված 1

 Տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մար  
(լ րաց ված տար բե րա կի նմուշ)

 Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը

Ծ րագ րի նպա տակն է օգ նել ե րե խա նե րին ու ժեղ զգալ և կա րո ղա նալ հաղ թա հա րել այն մար տահ րա-
վեր նե րը, ո րոնք նրանց հան դի պում են առօ րյա կյան քում:

Ծ րագ րի ման րա մաս նե րը.

Ծ րա գի րը բաղ կա ցած է ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող մե կու կես ժամ տևո ղու թյամբ 16 պա րապ մունք-
նե րից և ծնող նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ ան ցկաց վող 2 ժամ տևո ղու թյամբ 4 հան դի պումնե րից:

 Մաս նա կից նե րը.

 Մաս նակ ցե լու հրա վիր ված ե րե խա նե րը « Կա նաչ հույս դպ րո ցի » 6-րդ դա սա րա նի ե րե խա ներն ե ն

Կ հա ճա խի 25 ե րե խա

 Վայ րը.

Ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան դպ րո ցի մար զա դահ լի ճում:

 Ժա մա նա կա ցույ ցը.

Ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան յու րա քան չյուր չո րեք շաբ թի ժա մը 16:00-17:30, 16 
շա բաթ շա րու նակ` սկ սած 2011 թ. մայի սի 25-ից:

 Չա փա հաս նե րի պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան.
1. 2011 թ. մայի սի 18-ին, ժա մը 18:00
2. 2011 թ. հու նի սի 15-ին. Ժա մը 18:00
3. 2011 թ. հու լի սի 18-ին, ժա մը 18:00
4. 2011 թ. օ գոս տո սի 6-ին, ժա մը 18:00

 Պա րապ մունք նե րը վա րող նե րը.

 Դա սըն թա ցա վար ներն են տկն. Սմի թը և պրն. Ջոն սո նը: 

Այլ չա փա հաս ներ, ով քեր ներ կա կգտն վեն կամ կա նո նա վոր կեր պով կայ ցե լեն պա րապ մունք

նե րին.

Այլ այ ցե լու նե րը կլի նեն Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի կամ « Սեյվ դը չիլդ րե ն» 
կազ մա կեր պու թյան ծրագ րի ղե կա վար նե րը: 

Ո՞ւմ կա րող եմ զան գա հա րել, ե թե ցան կա նամ ավե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ կամ խո

սել իմ մտա հո գու թյուն նե րի մա սին:

 Դա սըն թա ցա վա րի անու նը   Մա րի Սմիթ   Հեռ. 558 3323 456
Ծ րագ րի ղե կա վա րի անու նը  Ջեյն Դոու   Հեռ. 889 2234 234
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Հա վել ված 1

 Տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մար

 Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը

Ծ րագ րի նպա տակն է օգ նել ե րե խա նե րին ու ժեղ զգալ և կա րո ղա նալ հաղ թա հա րել այն մար տահ րա-
վեր նե րը, ո րոնց առջև նրանք կանգ նած են ի րենց առօ րյա կյան քում: 

Ծ րագ րի ման րա մաս ներ.

Ծ րա գի րը բաղ կա ցած է ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց վող ______________ պա րապ մունք նե րից և ծնող-
նե րի ու խնա մա կալ նե րի հետ ան ցկաց վող ____________ հան դի պումնե րից: Բո լոր պա րապ մունք նե-
րը տևում են 1.5 ժամ:

 Մաս նա կից նե րը.

 Մաս նակ ցե լու հրա վիր ված ե րե խա նե րը հա դի սա նում են  ___________________: 
Կ հա ճա խի ________ ե րե խա:

 Վայ րը.

Ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի հա մար պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան  _________:

 Ժա մա նա կա ցույ ցը. 
Ե րե խա նե րի պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան _____________________________:

 Չա փա հաս նե րի պա րապ մունք նե րը տե ղի կու նե նան.

ա. __________________________
բ. __________________________
գ. __________________________
դ. ___________________________

 Դա սըն թա ցը վա րող նե րը.

 Դա սըն թա ցա վար ներն են_____________ և  _________________________________: 

Այլ չա փա հաս ներ, ով քեր ներ կա կգտն վեն կամ կա նո նա վոր կեր պով կայ ցե լեն պա րապ մունք

նե րին.
Այլ այ ցե լու նե րը կլի նեն ____________________________________________________

_______________________________________________________________________: 

Ո՞ւմ կա րող եմ զան գա հա րել, ե թե ցան կա նամ ավե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ կամ խո

սել իմ մտա հո գու թյուն նե րի մա սին:

 Դա սըն թա ցա վա րի անու նը      Հեռ. 
Ծ րագ րի ղե կա վա րի անու նը     Հեռ. 
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 Հա վել ված 2

Ծ նող նե րի և խնա մա կալ նե րի հա մա ձայ նու թյան ձև Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րին 
ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյան հա մար 

Ես___________________________________ հաս տա տում եմ, որ հան դի սա նում եմ 
  (ծ նո ղի կամ խնա մա կա լի անու նը)

____________________________________________ օ րի նա կան խնա մա կա լը:
  (ե րե խայի անու նը)

Ն շեք հա մա պա տաս խան վան դա կում.

Ես տե ղե կատ վու թյուն եմ ստա ցել Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րի մա սին: 
 Այո o  Ոչ o

Ես հնա րա վո րու թյուն եմ ու նե ցել մտա ծե լու այդ տե ղե կատ վու թյան շուրջ և հար ցեր տա լու ծրագ րի 
մա սին:

 Այո o  Ոչ o

Ես հա մա ձայն եմ Ե րե խա նե րի կա յուն զար գաց ման ծրագ րին իմ և իմ ե րե խայի մաս նակ ցու թյա նը:
 Այո o  Ոչ o

Ես հա մա ձայն եմ մաս նակ ցել ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի հետ ան ցկաց վող հան դի պումնե րին, ե րբ 
հնա րա վոր է:

 Այո o  Ոչ o

Ես հաս կա նում եմ, որ իմ և իմ ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը կա մա վոր է: 
 Այո o  Ոչ o

Ես հաս կա նում եմ, որ ծրագ րի ըն թաց քում պետք է կա տար վեն հա մա պա տաս խան նշումներ և տվյալ-
ներ հա վաք վեն ու օգ տա գործ վեն ըն թա ցաս տուգ ման նպա տակ նե րով: Տվյալ ներն անա նուն են: 

 Այո o  Ոչ o

 Ես թույլ եմ տա լիս, որ իմ ե րե խան ը նդ գրկ վի դա սըն թա ցի ըն թաց քում կա տար ված տե սագ րու թյուն-
նե րում:

 Այո o  Ոչ o

Ես թույլ եմ տա լիս, որ իմ ե րե խային բժշ կա կան շտապ օգ նու թյուն ցու ցա բե րեն, ե թե նա հի վան դա նա 
կամ վնաս վի դա սըն թա ցա վար նե րի խնամ քի տակ գտն վե լու ըն թաց քում:

 Այո o  Ոչ o

_______________________________    _____________________
(ս տո րագ րու թյուն)       (ա միս, ամ սա թիվ)

 Կոն տակ տային տվյալ ներ (հե ռա խո սա հա մար և(կամ) հաս ցե)________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  �  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  �  ՀԱվԵԼվԱԾՆԵՐ

189



Կազ մա կեր պու թյուն նե րը

 Կի րառ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմն ված են մի շարք այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի լա վա գույն փոր-
ձի վրա, ո րոնք ե րե խա նե րի կյան քի բա րե լավ մա նը նպաս տե լու առու մով հա մաշ խար հային ճա նա չում ու-
նեն: Մենք ցան կա նում ե նք սր տանց ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնք 
ի րենց ձեռ նարկ ներն ու նյու թե րը սի րով տրա մադ րե ցին այս նպա տա կի հա մար: Դրանք են`

 Գոր ծո ղու թյուն` ո ւղղ ված ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին
 Մի ջազ գային ծա ռա յու թյան կա մա վոր նե րի ասո ցի ա ցի ա
 Խախ տե լով լռու թյու նը, Բանգ լա դեշ
 Կա նա դա կան մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն
 Կա թո լի կա կան օգ նու թյան գոր ծո ղու թյուն ներ, Նա մի բի ա 
Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի կազ մա կեր պու թյուն

 Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ա, այդ թվում ` Ա մե րի կյան 
Աց գային Կար միր խաչ, Կա նա դա կան Կար միր խաչ, Դա նի ա կան Կար միր խաչ, Հայի թի ի Կար միր խա չի ըն
կե րու թյուն, Ին դո նե զի այի Կար միր խաչ, Ի րա նա կան Կար միր մա հի կի և Պա կիս տա նյան Կար միր մա հի կի 
ըն կե րու թյուն:

 Մի ջազ գային ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի մի ու թյուն 
Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի ա, Հա րա վային Աֆ րի կա
 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան տա րա ծաշր ջա նային նա խա ձեռ նու թյուն, Հա րա վային Աֆ րի կա, 
հատ կա պես` հե ղի նակ ներ դոկ տոր Ջո նա թան Բար կար շին և Հա մայն քի տե ղե կատ վա կան և ո գեշնչ ման 
խումբ (Հ ՏՈԽ)

« Սեյվ դը չիլդ րե ն»` Բանգ լա դե շում, Դա նի ա յում, Հայի թի ում, Ղրղզս տա նում, Լի բի ա յում, Պա ղես տի նում (Պա
ղես տի նյան գրա վյալ տա րածք նե րում), Սո մա լի ում, Շվե դի ա յում

Terres des Hommes/ Մարդ կանց եր կիր

ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, այդ թվում` ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ Կա նա դա, ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն

 Պա տե րազ մի ե րե խա, Հո լան դի ա 

Ո ւորլդ Վիժն

 Մենք ցան կա նում ե նք շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել ե րե խա նե րին, նրանց ծնող նե րին ու խնա մա կալ նե րին և 
« Սեյվ դը չիլդ րե ն» կազ մա կեր պու թյան գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի դա սըն թա ցա վար նե րին ու ան-
ձնա կազ մին` Հայի թի ում, Լի բի ա յում, Պա ղես տի նում (Պա ղես տի նյան գրա վյալ տա րածք նե րում) և Պունտ-
լան դում, ի նչ պես նաև` Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի այի գոր ծըն կեր նե րին 
Հայի թի ում և Պա կիս տա նում, ո րոնք փոր ձար կել են այս ծրագ րի ո րոշ կող մեր: 
Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում նաև Ա բու Կո կո ֆե լե ին, Բիր ջիթ Մունք Է րիկ սե նին, Դե նի ել 
Ո ւոլ դե նին, Է ա Սյու զան Ա կա շային, Գրեթ Թո րոյին, Ջին թա նաթ Ա նան վո րա նի չին, Ջոն Ք. Լան ջին, Լարս 
Ստի լինգ Նեթ բեր գին, Լարս Ռո ջիլդ սին, Լե նա Կառլ սո նին, Մի Մե լի նին, Մին ջա Պյու շե լին, Պատ րիկ 
Կո տյո ւին և Փոլ Միթ չե լին: Մենք նաև կցան կա նայինք շեշ տել նրանց ներդ րումն այս ռե սուրս նե րի մշակ-

ման գոր ծում: 
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Աղ բյուր ներ 

Ա լաս տեր Ա ջեր, Բրի Ա քի սոն, Լինդ սի Սթարկ, Էյ րի նի Ֆլոու րի, Բրեքս թոն Օ քոթ, Ֆե իթ 
Մակ քո լիս թեր և Նեյլ Բութ բի. Դպ րո ցում ան ցկաց վող սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հա մա կարգ-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի (ՀՍՀԳ) ծրագ րի ազ դե ցու թյու նը Հյու սի սային Ու գան դա յում հա կա մար-
տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի վրա, « Ման կա կան հո գե բա նու թյան և հո գե բու ժու թյան ամ սա
գի ր», 2011, հա տոր 52:11, էջ 11241133: 

Ա մե րի կյան Ազ գային Կար միր խաչ. « Հետ ևանք նե րը. կյանք, կո րուստ և վիշ տ», Դա սե րի պլան 
3: Զգաց մունք ներ և ար ձա գանք ներ, 2007: 

Ա մե րի կյան Կար միր խաչ. Ու սու ցիչ նե րի գոր ծառ նա կան ու սու ցում ցու նա մի ից տու ժած տա-
րած քում: Ու սու ցիչ նե րի` դպ րո ցում ան ցկաց վող սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան ու սու-
ցան ման ձեռ նարկ, Մաս 1. Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան ծրագ րի ու սու ցումնե րի շարք: 
Ձեռ նարկ #6, 2003:

 Մի ջազ գային ծա ռա յու թյու նում կա մա վոր նե րի ասո ցի ա ցի ա. Ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար, 
Կամ պա լա, 2003:

Տ րավ մայի հո գե բա նու թյան բոս թո նյան կենտ րոն և « Սեյվ դը չիլդ րե ն». Ու սու ցան ման հի-
մուն քե րի ձեռ նարկ բարդ հան գա մանք նե րում հայտն ված ե րե խա նե րի և պա տա նի նե րի հա մար, 
դա սա րա նում ան ցկաց վող 15 մա սից բաղ կա ցած սո ցի ալ-հո գե բա նա կան մի ջամ տու թյան ծրագ-
րի հա մար, (ԴՄԾ), 2003:

« Խախ տե լով լռու թյու նը», Գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա գործ ված տե ղում, Բանգ լա դեշ:

 Կա նա դա կան մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն, Ըն կե րու թյան տե սակ, պա տե-
րազ մից տու ժած ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի հետ աշ խա տան քը, 2003:

 Կա նա դա կան մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն և ՅՈւ ՆԻ ՍԵՖ. Կյան քի կո չե լով 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը: Դա սա րան 6. լեզ վի և հա սա րա կա գի տու թյան դա սեր, 2008:

 Կա նա դա կան Կար միր խաչ, Րես փեք թի Դ. բռ նու թյան և ո տնձ գու թյուն նե րի կան խար գել
ման ծրա գիր: Ծաղ րի և վի րա վո րան քի կան խար գել ման ծրա գիր: Կա նա դա, 2012: Լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մար խնդ րում ե նք այ ցե լել www.redcross.ca/respected կայ քը:

 Կա թո լի կա կան օգ նու թյան գոր ծո ղու թյուն ներ, Նա մի բի ա, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ից տու ժած ե րե խա-
նե րի կա յուն զար գաց ման կա ռու ցու մը, 2003: 

Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի կազ մա կեր պու թյուն, Ե րե խա նե րի և պա տե րազ մի ու սումնա կան 
ձեռ նարկ. ե րե խա նե րը և աղետ նե րը: Վե րա կանգն ման մե թոդ նե րի ու սու ցա նու մը, խմ բագր ված 
տար բե րակ, 2002:

 Դա նի ա կան Կար միր խաչ. Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց-
վող դա սըն թա ցի ձեռ նար կ», 2008:

« Հո րի զոն ներ ծրա գիր/Բ նակ չու թյան խոր հուրդ և ըն տա նե կան առող ջու թյու ն», է թի կա կան 
մո տե ցումներ մի ջազ գային շր ջա նակ նե րում ե րե խա նե րից և պա տա նի նե րից տե ղե կու թյուն ներ 
հա վա քե լու վե րա բե րյալ, ո ւղ ղոր դող ցու ցումներ և ռե սուրս ներ, 2005, էջ 41:

 Ձեռ նարկ հա մա ռոտ ազ գագ րա կան հար ցազ րույց ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ. հար ցը, խն-
դի րը կամ գա ղա փա րը տե ղա կան տե սան կյու նից հաս կա նա լը, Հա բարդ Ջ., 2002:  
Այս նյու թի վե րա բե րյալ թար մաց ված տե ղե կատ վու թյունն առ կա է www.cvt.org կայ քում:

«Կր թու թյան նվա զա գույն ստան դարտ նե րը` պատ րաստ վա ծու թյուն, ար ձա գանք և վե րա
կանգ նու մ», Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում կր թու թյան միջ գե րա տես չա կան ցանց:

«Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում կր թու թյան նվա զա գույն ստան դարտ նե րը, քրո նիկ ճգ նա
ժա մեր և վաղ վե րա կա ռու ցու մ», Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում կր թու թյան միջ գե րա տես չա-
կան ցանց, 2004:
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«Կր թու թյան հա մաշ խար հային խմ բա վո րում, Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան խմ բա վո
րում, Միջ գե րա տես չա կան մշ տա կան հանձ նա ժո ղով: Սկզ բունք ներ ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
նե րում ե րե խա նե րի հա մար ան վտանգ տա րածք նե րի հա մա ր», Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
կր թու թյան միջ գե րա տես չա կան ցանց, 2011, էջ 2:

«ՄԳՄՀ գեն դե րային ձեռ նարկ մար դա սի րա կան գոր ծո ղու թյան հա մա ր», Միջ գե րա տես չա-
կան մշ տա կան հանձ նա ժո ղով, 2006:

«ՄԳՄՀ գեն դե րային ձեռ նարկ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, հո գե կան առող ջու թյան և 
սո ցի ալհո գե բա նա կան աջակ ցու թյան վե րա բե րյա լ», Միջ գե րա տես չա կան մշ տա կան հանձ-
նա ժո ղով, 2007:

«ԿԽՄՖ սո ցի ալհո գե բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ րի ծրա գիր», 2005-2007 թթ Կար միր 
խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ա:

«ԿԽՄՖ սո ցի ալհո գե բա նա կան աջակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյուն (ըն դուն ված է Կար
միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի այի ղե կա վար 
մարմնի 7րդ նիս տի ժա մա նակ)», Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի-
ջազ գային ֆե դե րա ցի ա: Ժնև, 2003 թ., մայիս: 

« Սո ցի ալհո գե բա նա կան մի ջամ տու թյուն նե ր», ձեռ նարկ. Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի 
ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի այի Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան տե ղե-
կատ վա կան կենտ րոն (ՀԱ կենտ րոն), 2009:

«Խմ բե րին աշ խու ժաց նե լու 100 ե ղա նակ. խա ղեր̀  դա սըն թաց նե րի, հան դի պումնե րի ըն թաց-
քում և հա մայն քում կի րա ռե լու հա մա ր», ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ մի ջազ գային մի ու թյուն, 2003:

«Այլ աչ քե րո վ», Ի րա նա կան Կար միր մա հի կի և Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գային 
ֆե դե րա ցի ա, Բամ, 2004:

« Հա կա մար տու թյու նից տու ժած Նե պա լում դա սա րա նում ան ցկաց վող սո ցի ալհո գե բա նա
կան մի ջամ տու թյան գնա հա տում. խմ բային պա տա հա կան վե րահսկ վող փորձ, Ե րե խա նե-
րի հո գե բա նու թյան և հո գե բու ժու թյան ամ սա գի ր», Մարկ Ջ.Դ. Ջոր դանս, Ի վան Հ. Կամպ րո, 
Վիտս Ա. Թոլ Բրենդն Ա. Կորտ, Նե ջենդ րա Պ. Լյու թել, Ռո բերտ Դ. Մեյ սի և Ջուպ Թ.Վ.Մ. դե 
Ջոնգ, «2010, հա տոր 51:7, էջ 818-826:

« Փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լո վ», Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո-
ցի ա ցի ա, Հա րա վային Աֆ րի կա:

« Խա ղաղ ռազ մի կի ու ղի ն», Ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող նե րի պե տա կան ասո ցի ա ցի ա, 
Հա րա վային Աֆ րի կա:

« Զար գաց ման օ ժան դա կու թյան գնա հատ ման սկզ բունք նե ր», Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն, Զար գաց ման օ ժան դա կու թյան հանձ նա ժո ղով 
(ԶՕՀ), 1991:

« Զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած ե րե խա նե րի շր ջա նում կան խար գե լիչ մի ջամ տու թյուն-
նե րը. գրա կան ակ նարկ, ագ րե սիվ վար ք», Քիր սի Փել թո նեն և Ռաի ջա-Լի նա Պու նա մա կի, 
2010, հա տոր 36, էջ 95-116: 

«Տե ղի զգա ցո ղու թյուն. հա մայն քում ան ցկաց վող սո ցի ալհո գե բա նա կան աջակ ցու թյան 
ծրագ րե րի մո դե լ», Ջ.Օ. Փր ևիթ Դի ազ և Ա. Դա յալ, Ա ղե տի և վնաս նե րի ու սումնա սի րու թյուն-
նե րի ավստ րա լա զի ա կան ամ սա գիր, հա տոր 2008-1:

« Սո ցի ալհո գե բա նա կան աջակ ցու թյան տա րա ծաշր ջա նային նա խա ձեռ նու թյուն: Կյան քի 
ճա նա պար հոր դու թյու ն», 2004:

«Ե րե խա նե րի պատ ճա ռով առա ջա ցած աղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցում. գործ նա կան ու ղե
ցույ ց», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», 2007: 
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Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյունն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում. գե րա կա յու թյուն ներ, 
սկզբունք ներ և փորձ, « Սեյվ դը չիլդ րե ն», 2007:

«Ա մեն ի նչ կար գա վո րել ե րե խա նե րի հա մար. մաս նա գե տի ու ղե ցույ ցը ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
ծրագր ման հա մա ր», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», 2007:

«Ա ռա ջին հո գե բա նա կան օգ նու թյուն ե րե խա նե րի ն», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», 2011:

« Սո ցի ալհո գե բա նա կան հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյան ծրա գի ր», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», 2006:

« Զերծ ծաղ րու ծա նա կի ց», « Սեյվ դը չիլդ րե ն», Դա նի ա, 2008:

«Ար ժա նա պատ վու թյան բարձ րա ցու մը և Քա մին փչում է », Ղրղզս տա նի « Սեյվ դը չիլդ րե նի » գոր ծըն-
կեր ներ:

«Գլ խա վոր քար տու ղա րի ու սումնա սի րու թյու նը ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ. բռ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լը մեր ի րա վունքն է », Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պու թյան քար տու ղա րու թյուն, 2006, Էջ 7-8: 

« Մար դա սի րա կան կա նո նա կարգ և աղե տին ար ձա գան քե լու նվա զա գույն ստան դարտ նե րը», 
ՍՖԻ ԵՐ նա խա գիծ, 2011:

«Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցի ալհո գե բա նա կան ու սու ցան ման ձեռ նար կ». Terres des Hommes, 
2008:

« Ծի ծա ղեք, վա զեք և շարժ վեք` մի ա սին զար գա նա լու հա մա ր». սո ցի ալ-հո գե բա նա կան նպա տակ 
հե տապն դող խա ղեր, Terres des Hommes, 2007:

« Միջ գե րա տես չա կան ու ղե ցույց` ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում սո ցի ալհո գե բա նա կան ծրագ
րե րի գնա հատ ման հա մա ր», Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ե րե խա նե րի հիմնադ րամ, 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, Նյու Յորք, 2011:

« Դա սա վան դե լը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հա մար. ի րա վունք ներ, ցան կու թյուն ներ և կա րիք
նե ր», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ Կա նա դայի հա մաշ խար հային դա սա րան, ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ Կա նա դա:

« Վե րա դարձ դե պի եր ջան կու թյու ն», ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն, 1989: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցի ա, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն, 
1989:

Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գիր, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն, 
1948:

« Պա տե րազ մի ե րե խա», Հա կա մար տու թյուն և խա ղա ղու թյուն. պա տե րազ մի ե րե խայի ի դե ա լա-
կան/I DEAL մի ջամ տու թյան մո դուլ Հո լան դի ա, 2009:

www.winstonswish.org.uk գոր ծե լում է 29.11.11թ.-ից:

«Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն ե րե խա նե րի հա մար. ձեռ նարկ ե րե խա նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մա ր», Ո ւորլդ Վիժն:
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