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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 զարգացման 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			
աջակցության տեղեկատվական կենտրոն

«Սեյվ դը չիլդրեն», Դանիա

Բովանդակություն

Երեխաների կայուն զարգացման
ծրագիր

6

Երեխաների պարապմունքների և
ծնողների ու խնամակալների հետ
հանդիպումների իրականացում

12

Պարապմունքներ 1-5

35

Լրացուցիչ պարապմունքներ

76

Ծնողների և խնամակալների հետ
հանդիպումների ուղեցույց

102

Պատերազմական
հակամարտություններից
տուժած երեխաներ
Հավելվածներ

130

185

Երեխաների կայուն
զարգացման ծրագիր
Սոցիալ-հոգեբանական
աջակցություն դպրոցներում և
դրանցից դուրս

Helle Kjærsgaard/ Save the Childr

en
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Ծրագրի և ռեսուրսների փաթեթի ներկայացում
7

«Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագիր. սոցիալ-հոգե բանական աջակցություն դպ րոցնե րում և
դրանցից դուրս» ծրագիրը «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության և Կարմիր խաչի և Կարմիր մա հիկի միջազգային ընկե րություննե րի Սոցիալ-հոգե բանական աջակցության տե ղեկատվական կենտրոնի
(ՀԱ կենտրոն) համատեղ նախաձեռնությունն է: Ծրագրի նպատակն է բարե լավել ե րեխանե րի սոցիալհոգե բանական բարեկեցությունը և անվտանգությունը:
Ծ րագիրն ընդգծում է ծնողնե րի և այլ խնամակալնե րի, ուսուցիչնե րի և համայնքի ներկայացուցիչնե րի
առանցքային դե րը և ձգտում է զինել համայնքում ե րեխանե րի խնամքի և պաշտպանության մասին գիտե լիքնե րով: Ճգնաժամային իրավիճակնե րի պայմաննե րում և ավե լի երկար ժամանակաընթացքում
դպ րոցնե րը և ե րեխանե րի համար գործող այլ հաստատություննե րը (օրինակ` ե րեխանե րի կարիքնե րի
համար հարմարեցված տարածքնե րը, մանկական ակումբնե րը, ե րիտասար դական ակումբնե րը) դառնում են կայունության և խնամքի կարևոր աղ բյուրներ: Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրե րը
կարող են իրականացվել դպ րոցնե րում կամ համայնքում գործող խմբե րում և կարող են նե րառվել դասարանի ուսումնական ծրագրում կամ իրականացվել որպես արտա դասարանական միջոցա ռումներ:

Susan Warner/ Save the Children
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Այս ռե սուրսնե րի փաթե թը մշակվել է որպես ու ղեցույց ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրե րի իրականացման համար: Ռե սուրսնե րի փաթե թը նե րա ռում է չորս տպագիր գիրք.
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Բոլորի համար
«Հասկանալ, թե ինչ է երեխաների բարեկեցությունը» գիրքը ներկայացնում է, թե
ինչ է սոցիալ-հոգե բանական աջակցությունը, ե րեխանե րի պաշտպանությունը և ե րեխանե րի արձագանքը դժ վարին իրավիճակնե րին: Գիրքը գրված է այն մարդկանց
համար, որոնք, ամե նայն հավանականությամբ, կընդգրկվեն ե րեխանե րի կայուն
զարգացման ծրագրում, նե րա ռյալ` ծրագրի ղեկավարնե րը, գործունե ության համակարգողնե րը, կամավորնե րը, ուսուցիչնե րը, ծնողնե րը և խնամակալնե րը:

Ծրագրի ղեկավարների համար
«Ծ րագրի ղեկավարների ձեռնարկն» ուղղոր դում է ծրագրի ղեկավարնե րին`
ինչպես պլանավորել, իրականացնել և գնա հատել ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրե րը:

Ծրագրի ղեկավարների, համակարգողների և դասընթացավարների համար
«Մեթոդական ձեռնարկ 1. Ինչից սկսել» գիրքը բաղկացած է հետևյալից.
•
ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրի ներկայացում,
•
պարապմունքնե րի և հան դիպումնե րի ներկայացում,
•
ա ռաջին 5 պարապմունքնե րը ե րեխանե րի համար,
•
լ րացուցիչ պարապմունքներ,
− երեք ոչ պարտադիր պարապմունքներ, որոնք կարող են ավելացվել ցանկացած փուլում. «Սովորել լսել», «Ինչ-որ բան իմ մասին», «Միասին աշխատելը»,
− երկու տարբե րակ, որոնք կարե լի է օգտագործել դասընթացի տվյալ մոդուլի ավարտին,
•
ու ղեցույց ծնողնե րի հետ հան դիպումնե րի վե րաբե րյալ:

«Մեթոդական ձեռնարկ» 2. Պարապմունքների մուդուլներ» գիրքը բաղկացած
է պարապմունքնե րի չորս մո դուլնե րից, որոնք արծարծում են հետևյալ հարցե րը.
•

պաշտպանություն ոտնձգություննե րից և շա հագործումից,

•

զինված հակամարտությունից ազդեցություն կրող ե րեխաներ,

•

ա ղե տից տուժած ե րեխաներ,

•

ՄԻԱՎ-ի կամ ՁԻԱՀ-ի հետ առնչվող ե րեխաներ:
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Մե թո դական ձեռնարկնե րը մշակվել են ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրի դասընթացավարնե րի,
տե ղե րում համակարգողնե րի և ծրագրի ղեկավարնե րի համար: Սակայն ծրագրի իրականացման գործում
ներգրավված մյուս մասնագետնե րի համար նույնպես օգտակար կլինի ծանոթանալ այս նյութե րին:

Էլեկտրոնային նյութեր

Ռե սուրսնե րի փաթե թը նե րա ռում է նաև է լեկտրոնային կրիչ, որը պարունակում է.
•

չորս տպագրված գրքե րի է լեկտրոնային տարբե րակնե րը,

•

աշխատանքային թերթիկներ և ուսուցո ղական քարտեր հատուկ գործո ղություննե րի համար,

•

գործո ղություննե րի շտե մարան, որը նե րա ռում է դասընթացի մո դուլնե րի բոլոր գործո ղություննե րը,
լրացուցիչ գործո ղություննե րը և ու ղեցույց դասընթացի անցկացման օրինակով, թե ինչպես օգտագործել գործո ղություննե րի շտե մարանը,

•

դասընթացավարնե րի և տե ղե րում համակարգողնե րի վե րապատրաստման ու ղեցույց, որը պատկերացում է տալիս մասնակիցնե րին ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրի վե րաբե րյալ, բացատրում է, թե ինչ է սոցիալ-հոգե բանական աջակցությունը և ե րեխանե րի պաշտպանությունը, ինչպես
նաև գործնականում ե րեխանե րի համար պարապմունքներ և ծնողնե րի ու խնամակալնե րի հետ հանդիպումներ անցկացնե լու հնարավորություններ է տալիս,

•

ծ րագրի ղեկավարնե րի ձեռնարկի հավելվածներ,

•

լ րացուցիչ ընթերցանության գրա դարան:

Տեղայնացումը

Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրի ռե սուրսնե րի փաթե թը ճկուն գործիք է, որը մշակվել է տարբեր իրավիճակնե րի համար: Փորձա ռու դասընթացավարնե րը կարող են մշակել դասընթացի սե փական
մո դուլնե րը` օգտվե լով գործո ղություննե րի շտե մարանից: Սույն գրքույկում ներկայացված գործո ղություննե րը չեն պա հանջում թանկ կամ արտասովոր նյութեր: Ե թե գործո ղություննե րը զգացմունքային տե սանկյունից ծանր են ե րեխանե րի համար, գուցե ան հրաժեշտ լինի քննարկել դրանք նրանց հետ:

Լավագույն փորձը

«Սեյվ դը չիլդրեն» և ՀԱ կենտրոն կազմակերպություններն ամբողջ աշխար հում ներգրավված են ե րեխանե րին սոցիալ-հոգե բանական աջակցություն տրամադրե լու ծրագրե րում, իսկ ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագիրը ներկայացնող ռե սուրսնե րի շտե մարանը միավորում է նշված երկու կազմակերպություննե րում մշակված մոտեցումնե րը, միջամտության ռազմավարություննե րը և փորձա ռությունը:
Առաջարկվող գործո ղություններն ընտրվել են ամե նայն բծախնդրությամբ և հիմնված են ամբողջ աշխար հում ե րեխանե րի կյանքի բարե լավմանն օժան դակող մի շարք կազմակերպություննե րի լավագույն
փորձի վրա: Մենք ցանկանում ենք անկեղծ ե րախտագիտություն հայտնել այն կազմակերպություննե րին,
որոնք այս նպատակի համար սիրա հոժար հասանե լի են դարձրել իրենց ձեռնարկներն ու նյութե րը:
Այդ կազմակերպություննե րի ցանկը կարող եք տեսնել այս ձեռնարկի վերջում:

Սոցիալհոգեբանական կենտրոն
Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիա

9
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Երեխաների կայուն զարգացման ապահովումը.

Ոտնձգություննե րից և շա հագործումից, աղե տից, զինված հակամարտություններից և ՄԻԱՎ-ից
կամ ՁԻԱՀ-ի խնդրին առնչվող ե րեխանե րը հատուկ խնամքի և սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցության համար հատուկ պայմաննե րի ու պաշտպանության կարիք ունեն: Նրանցից շատե րը կորցրել
են հարազատնե րին, կրել մեծ զրկանքներ, որոշ ե րեխաներ գուցե դաժանություննե րի են ականատես ե ղել, շատերն էլ տա ռապել են անամոք վշտից: Այնուամե նայնիվ, ուսումնասիրություննե րը ցույց
են տալիս, որ ե րեխանե րը և նրանց ընտանիքնե րը կարող են տոկուն լինել, նույնիսկ` չափազանց
դժ վարին պայմաննե րում:
Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագիրը համընդգրկուն մոտեցում է ցուցաբե րում` հիմնված այն
սկզ բունքի վրա, որ ե րեխանե րի կյանքի երկարաժամ կետ ու ար դյունավետ բարե լավման կարե լի է
հասնել միայն ե րեխանե րի, նրանց ծնողնե րի կամ խնամակալնե րի և այն համայնքի ան դամնե րի լիարժեք մասնակցության շնոր հիվ, որտեղ նրանք ապ րում են: Ճգնաժամային իրա դարձություննե րի
կտրուկ ազդեցությունը և չքավորության ու զրկանքնե րի առավել տևական հետևանքնե րը բացասաբար են ան դրա դառնում ե րեխանե րի, ընտանիքնե րի և համայնքնե րի վրա, վնաս պատճա ռում
ան հատի և համայնքի մակար դակով: Վնաս են կրում այն համակարգե րը, որոնք պաշտպանում են
ե րեխանե րի բարեկեցությունը, բայց հենց այս համակարգերը մնում են առանցքային` ե րեխանե րի
վե րականգնման համար:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագրի գործո ղություննե րը տարբեր փուլե րում ամփոփված են ստորև.

Նախապլանավորում

•

Որոշել թիրախային խմբե րը

•

Գնա հատել ե րեխանե րի առջև

phase
ՓՈՒԼ

0

Պլանավորում

•

phase
ՓՈՒԼ

1

Իրականացնել մանրամասն գնա հատումներ

կանգնած մարտահրավերներն ու

•

Մշակել ծրագիր

կարիքնե րը

•

Աշխատակազմ հավաքագրել

•

Հաստատել համագործակցություն

•

Որոշել միջամտություննե րը

•

Որոշել ծրագրի իրականացման

•

Համայնքին կողմնորոշել դեպի ծրագիրը

հնարավորություննե րը

•

Նյութեր ձեռք բե րել

•

Մշակել մշտա դիտարկման և վերահսկման գործիքներ

•

Որոշել գոյություն ունեցող ուղղորդման
համակարգերը կամ ստեղծել նորերը

Իրականացում

•

2

ՓՈՒԼ

Անձնակազմի կարո ղություննե րի

Գնահատում

•

•

Պարապմունքներ ե րեխանե րի հա-

•

Վերջնական գնա հատում

մար

•

Ծ րագրի ավարտ (նյութի հնարա-

Հան դիպումներ ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ

•

Համայնքային գործո ղություններ

•

Շարունակական վե րահսկո ղություն և մշտա դիտարկում

•

Միջնաժամ կետ գնա հատում (իրականացման ընթացքում)

զարգացում
•

3

ՓՈՒԼ

Ել քի ռազմավարության նախնական քննարկումներ

վոր հանձնմամբ)

11

Երեխաների պարապմունքների և
ծնողների ու խնամակալների հետ
հանդիպումների իրականացում

Olivier Matthys/ IFRC
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Բովանդակություն


Ներածություն

14

Ս
 ոցիալ-հոգեբանական միջամտ ությունների նպատակը15


Մաս Ա. Երեխաների հետ անցկացվող պարապմունքներ

16

Ն
 երած ական պարապմ ունքներ 1-516
Պարապմ ունքների մոդ ուլներ18
Լրացուցիչ պարապմ ունքներ18
Գործ ողություների շտեմարան19


Մաս Բ. Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպումներ

20

Մաս Ա. Պարապմունքների իրականացում

22

Ի՞նչ է պարապմ ունքը

22

Պարապմ ունքին նախապատրաստվելը24
Պարապմ ունքի ժամանակ կիրառվող միջոցներ28
Ծ անր զգացմ ունքների հաղթահար ումը32
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Ներածություն

Այս մասում դասընթացավարնե րին ուղղոր դող ցուցումներ են տրվում ե րեխանե րի համար անցկացվող պարապմունքնե րի շարքի և ծնողնե րի ու խնամակալնե րի հետ հան դիպումնե րի վե րաբե րյալ:
Այն բաղկացած է ե րեք մասից.
Մաս Ա-ն ե րեխանե րի համար անցկացվող պարապմունքնե րի ընդ հանուր ակնարկ է: Այն բացատրում է նաև, թե ինչպես կարող է դասընթացավարն օգտագործել է լեկտրոնային կրիչի գործո ղու-

14

թյուննե րի շտե մարանը:
Մաս Բ-ն ընդ հանուր տե ղեկություններ է տրամադրում պարապմունքնե րին մասնակցող ե րեխաների ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ չորս առաջարկվող հան դիպումնե րի վե րաբե րյալ:
Մաս Գ-ն բացատրում է, թե ինչ են պարապմունքնե րը, ում համար են դրանք և ընդգծում է մի շարք
կարևոր կե տեր` կապված տե ղեկացված համաձայնության, ինչպես նաև պարապմունքնե րի անցկացման վայրե րի և ժամանակացույցի որոշման հետ: Այս մասը նկարագրում է նաև պարապմունքնե րի
այս շարքում օգտագործ վող ընդ հանուր մե թոդնե րը և նե րա ռում է կանոններ այն մասին, թե ինչ
կարե լի է անել և ինչ չի կարե լի անել ե րեխանե րի հետ աշխատե լիս: Այս մասն ավարտվում է խորհուրդնե րով, թե ինչ է հարկավոր հաշվի առնել պարապմունքի համար գործո ղություններ ընտրե լիս:
Ե րեխանե րի կայուն զարգացման ծրագիրը միշտ սկսվում է ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ ծանոթության հան դիպումով: Դա տե ղի է ունենում նախքան ե րեխանե րի պարապմունքնե րի սկսվե լը:
Այնու հետև 1-ին, 2-րդ և 3-րդ պարապմունքնե րի ավարտից հե տո ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ
կազմակերպվում է ե րկ րորդ հան դիպումը, որին հաջոր դում են ե րեխանե րի 4-րդ և 5-րդ պարապմունքնե րը:
Այս փուլում դասընթացավարներն ունեն մի քանի տարբե րակ: Նրանք կարող են օգտագործել պարապմունքնե րի` նախապես ծրագրված չորս մո դուլնե րից մեկը կամ ստեղծել սե փական մո դուլնե րը`
օգտագործե լով գործո ղություննե րի շտե մարանում առկա աղ բյուրնե րը: Գոյություն ունի պարապմունքի մո դուլներն իրագործե լու ևս երկու տարբե րակ, որոնցից մեկն ավե լի շատ ուղղված է անհատնե րին, իսկ մյուսը` համայնքին:
Ծ նողնե րի և խնամակալնե րի հետ վերջին երկու հան դիպումնե րը կախված են ե րեխանե րի պարապմունքնե րի հաջոր դականությունից: Ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ վերջին հան դիպումը,
օրինակ, պետք է տե ղի ունենա նախքան ե րեխանե րի վերջին պարապմունքը: Ամբող ջական մանրամասնե րը տրված են մաս Բ-ում:
Ծ նողների և
խնամակալների
հետ հան դ
իպումներ

Ծ նողների և
խնամակալների
հետ հան դ
իպումներ
Պարապմունքներ

1

1

2

Ծ նողների և
խնամակալների
հետ հան դ
իպումներ
Պարապմունքներ

3

2

4

5

3

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ

Սոցիալ-հոգեբանական միջամտությունների նպատակները

Երեխաների պարապմունքները և ծնողների ու խնամակալների հետ հանդիպումները ծրագրելիս և իրականացնելիս կարևոր է մշտապես հիշել երեխաների կայուն զարգացման ընդհանուր նպատակների մասին:
Վերջնական նպատակը միշտ էլ լինե լու է ե րեխանե րի սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցությունը բարե լավելն ու հզորացնե լը: Սա նշանակում է օգնել ե րեխանե րին.
•

վերսկսել նորմալ, առօրյա գործո ղություննե րը ճգնաժամային իրավիճակնե րից հե տո կամ նույնիսկ
դրանց ընթացքում,

•

ավե լի քիչ սթրե սի ենթարկվել,

•

լինել ֆիզիկապես և հոգե պես ուժեղ ու առողջ,

•

լինել աշխույժ և երջանիկ,

•

ունենալ բարձր ինքնագնա հատական և վստահ լինել սե փական ուժե րի վրա,

•

կատարել ճիշտ և ապա հով ընտրություն,

•

ավե լի շփվող լինել,

•

վստա հել մյուսնե րին և հեշտությամբ արտա հայտել զգացմունքնե րը,

•

օգնություն ակնկալել հասակակիցնե րից և չափա հասնե րից,

•

ավե լի լավ հաղ թա հարել առօրյա մարտահրավերնե րը,

•

խն դիրնե րը լուծել առանց բռնության:
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Ռե սուրսնե րի այս փաթե թում ընդգրկված պարապմունքնե րը մշակվել են օգնե լու դասընթացավարնե րին,
որպեսզի`
•

ավե լի լավ ճանաչեն ե րեխանե րին,

•

հայտնաբե րեն, թե ինչ խն դիրներ են հուզում ե րեխանե րի թիրախային խմբին,

•

օգնեն ե րեխանե րին հաղ թա հարե լու սոցիալ-հոգե բանական խն դիրնե րը և մարտահրավերնե րը,

•

բացա հայտեն այն ե րեխանե րին, որոնք ռիսկի խմբում են և հատուկ աջակցության կարիք ունեն,

•

նպաստեն ե րեխանե րի նախաձեռնո ղականության դրսևորմանը և ակտիվ մասնակցությանը,

•

խրախուսեն հասակակիցնե րի փոխաջակցությունը:

Ծ նողնե րի և խնամակալնե րի հետ հան դիպումնե րը նախատեսված են`
•

բարձրացնե լու իրազեկությունը և հասկանալու ե րեխանե րի սոցիալ-հոգե բանական և պաշտպանության կարիքնե րը,

•

ուսումնասիրե լու տե ղական համայնքի կարիքնե րը և այն պայմաննե րը, որոնք ազդում են ե րեխաների բարեկեցության վրա,

•

ուսումնասիրե լու այն մո դուլնե րը, որոնց միջոցով հնարավոր է ուժե ղացնել համայնքի` ե րեխանե րին
պաշտպանե լու մեխանիզմնե րը,

•

հնարավորություն տալու ծնողնե րին և խնամակալնե րին՝ բացա հայտե լու, թե ով քեր են խն դիրներ
ունեցող ե րեխանե րը,

•

հմտություններ հա ղոր դե լու ծնողնե րին և խնամակալնե րին` օգնե լու այն ե րեխանե րին, որոնք ստիպված են արձագանքել բարդ փորձություննե րի:
Մո դուլները

Վերջնական փակման
պարապմունքներ

Ընտրեք չորս մո դուլնե րից մեկը
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Ընտրեք և ավելացրեք ավելացրեք
լրացուցիչ պարապմունքներ

a

Ծ նողների և խնամակալների
հետ հան դիպումներ

p

1
2

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Երեխաների հետ անցկացվող
պարապմունքները

ՄԱՍ

Ա

Պարապմունքնե րը պետք է մշակվեն և պլանավորվեն` ըստ հատուկ համատեքստի, որում ե րեխա-
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ներն ապ րում են, և ըստ այն դժ վարություննե րի, որոնք ծա ռացած են նրանց առջև: Ե րբ որոշվեն
համայնքի կարիքնե րը և ռե սուրսնե րը, ծրագրի ղեկավարնե րը և դասընթացավարնե րը ե րեխաների համայնքի մյուս ան դամնե րի (ե րեխաներ, ծնողներ, խնամակալներ և համայնքի այլ ան դամներ)
հետ պետք է որոշեն, թե ե րեխանե րի համար անցկացվող պարապմունքնե րում ինչի վրա պետք է
շեշտը դնեն:
Ռե սուրսնե րի այս փաթե թում ե րեխանե րի համար անցկացվող բոլոր պարապմունքնե րը նե րառում են.
•

նե րածական գործո ղություններ, որոնք կօգնեն ե րեխանե րին ավե լի հարմարավետ և հանգիստ
զգալու,

•

հիմնական գործո ղություններ, որոնք կենտրոնանում են այն խն դիրնե րի վրա, որոնց բախվում
են ե րեխանե րի թիրախային խմբե րը,

•

աշխուժացնող գործո ղություններ,

•

փակման գործո ղություն, որն ազդարարում է պարապմունքի ավարտը,

•

գնա հատման գործո ղություն, որը ե րեխանե րին հնարավորություն է տալիս խոր հե լու և իրենց
տպավորություննե րը հայտնե լու դասընթացավարին:

Կան պարապմունքնե րի տարբեր տե սակներ:
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Այս պարապմունքնե րը ներկայացված են սույն ձեռնարկում: Դրանք ուղղված են վստա հե լի և հարմարավետ միջավայր ստեղծե լուն, որտեղ ե րեխաներն ապա հով և անվտանգ կզգան` շփվե լու և աշխատե լու միմյանց հետ հան դիպած դժ վարություննե րը հաղ թա հարե լիս:
Այս պարապմունքներն ընդ հանուր բնույթ ունեն, կարող են օգտագործ վել ցանկացած իրավիճակում
և հատուկ հարմարեցված չեն որևէ որոշակի մարտահրավե րի առաջ կանգնած ե րեխանե րի համար:
4-րդ և 5-րդ դասընթացներն անցկացնե լիս հնարավորություն կա ընտրե լու երկու տարբե րակից մեկը: 4Ա և 5Ա պարապմունքնե րը նե րա ռում են գործո ղություններ, որոնք բարձրացնում են իրազեկությունը և խրախուսում ե րեխանե րի իրավունքնե րի քննարկումը: 4Բ և 5Բ պարապմունքնե րը կենտրոնանում են ե րեխանե րի կարիքնե րի,ոչ թե իրավունքնե րի վրա:
Որոշ ե րկրնե րում տե ղին չէ բարձրացնել իրազեկությունը ե րեխանե րի իրավունքնե րի վե րաբե րյալ,եթե մանավանդ այնտեղ այնպիսի միջավայր է, որ շատ ե րեխանե րի իրավունքներ չեն պաշտպանվում, և նրանց ծնողներն ու խնամակալներն այնպիսի դիրքում չեն, որ ինչ-որ բան փոխեն: Չպաշտպանվող իրավունքնե րի վե րաբե րյալ իրազեկելը վտանգավոր է, քանի որ ծնողներն ու խնամակալներն անբավարարություն և զայրույթ կզգան, իսկ դա կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ
իրենց ե րեխանե րի հետ հարաբե րություննե րի վրա:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ

Այս դեպ քում կարևոր է, որ դասը վարողն անցկացնի այն պարապմունքնե րը, որոնք դրա փոխարեն
կենտրոնանում են ե րեխանե րի կարիքնե րի վրա: Այս պարապմունքնե րը նպատակ ունեն բարձրացնել
իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ է ան հրաժեշտ ե րեխանե րին առողջ և ուժեղ լինե լու համար, ինչպես
կարող են նրանք օգնել միմյանց հասնե լու դրան, ինչ աջակցություն կարող են ստանալ իրենց համայնքից և ինչ են պարտավոր անել իրենք, որպեսզի մնան առողջ և ուժեղ:
Պարապմունք 1. Ծանոթություն
Առաջին պարապմունքը հիմնականում նրա համար է, որ ե րեխանե րը ճանաչեն միմյանց և տե ղեկանան
պարապմունքնե րի նպատակնե րի և այն մասին, թե ինչու են իրենց հրավիրել մասնակցե լու: Առաջին
պարապմունքի ընթացքում նրանք համաձայնության են գալիս պարապմունքի տարած քում հիմնական
կանոննե րի պահպանման մասին:
Պարապմունք 2. Իմ կյանքը
Երկ րորդ

պարապմունքի

ըն-

թացքում ե րեխանե րին խրախուսում են խորհր դածել, թե ինչպես
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իրենք կբնութագրեին իրենց և
ինչ դեր են իրենք խա ղում իրենց
և ուրիշնե րի կյանքում: Նրանք
նաև վերլուծում են, թե իրենց
կյանքում աջակցության ինչ համակարգեր ունեն:
Պարապմունք 3. Մեր համայնքը
Jakob Dall/ Danish Red Cross

Երրորդ պարապմունքը ե րեխանե րին հնարավորություն է տալիս
վերլուծե լու և քննարկե լու իրենց
համայնքը: Նրանց հանձնարարվում է միասին գծել իրենց համայնքի քարտեզը և քննարկել
դրա թե՛ դրական կողմնե րը, թե՛
այն խն դիրնե րը, որոնց մասին
իրենք տե ղյակ են:

Երկրորդ պարապմունքի ընթացքում երեխաներին խնդրում են մտածել իրենց
կյանքի և այն մասին, թե ումից են իրենք աջակցություն ստանում

Պարապմունք 4Ա. Երեխաների իրավունքները
Այս պարապմունքը վե րաբե րում է ե րեխանե րի իրավունքնե րին: Պարապմունքի նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ են իրավունքնե րը, ինչպես նաև ե րեխանե րին հնարավորություն տալ վերլուծե լու, թե որ իրավունքներն են պաշտպանվում իրենց համայնքում:
Պարապմունք 4Բ. Երեխաների կարիքները
Այս պարապմունքը վե րաբե րում է ե րեխանե րի կարիքնե րին: Այն նպատակ ունի բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչի կարիք ունեն ե րեխանե րը ընդ հանուր առող ջության և սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցության համար: Այն ուսումնասիրում է, թե ինչպես են ե րեխանե րի կարիքնե րը բավարարվում իրենց համայնքնե րում և բավարարվո՞ւմ են առ հասարակ:
Պարապմունք 5Ա. Երեխաները մեր համայնքում. երեխաների իրավունքները
Այս պարապմունքը շարունակում է բարձրացնել իրազեկությունը և խթանել ե րեխանե րի իրավունքների մասին քննարկումը, ինչպես նաև այն մասին, թե որոնք են ե րեխանե րի պարտականություննե րը`
կապված այն իրավունքնե րի հետ, որոնք պաշտպանվում են:
Պարապմունք 5Բ. Երեխաները մեր համայնքում. երեխաների կարիքները
Այս պարապմունքը շարունակում է բարձրացնել իրազեկությունը և խթանել ե րեխանե րի կարիքնե րի
վե րաբե րյալ քննարկումը:

Երեխաների պարապմունքներ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Պարապմունքի մոդուլներ
Մ
 եթոդական ձեռնարկ 2-ն ունի պարապմ ունքների իրականացման չորս մոդ ուլ, որ ոնք համապա
տասխանեցված են այն հատ ուկ մարտահրավերներին, որ ոնց առջև կանգն ում են նման իրավ իճա
կում հայտնված երեխաները: Այս պարապմ ունքները նույնպես նպաստ ում են անհատի և խմբի ու
ժեղ կողմե րի և հմտ ությունների զարգացմանը, որ ոնք կօժ անդակեն սոցիալ-հոգեբանական բարե
կեցության լավացմանը:
Մոդ ուլ 1. Պաշտպան ություն ոտնձգ ություններից և շահագ ործ ումից
Մոդ ուլ 2. Զինված հակամարտ ությունից տուժ ած երեխաներ
Մոդ ուլ 3. Աղետից տուժ ած երեխաներ
Մոդ ուլ 4. ՄԻԱՎ-ից կամ ՁԻԱՀ-ի խնդրին առնչվող տուժ ած երեխաներ
Մոդ ուլ 1-3-ում կա 10 համապատասխանեցված պարապմ ունք, իսկ մոդ ուլ 4-ում կա 15 համապատաս
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խանեցված պարապմ ունք:
Յուրաքանչ յուր մոդ ուլ սկսվում է ըն դհան ուր ակնարկ ից, որը թվարկում է պարապմ ունքները և սահ
ման ում դրանց թեմաները: Պարապմ ունքների վերաբերյալ ավել ի մանրամասն ակնարկ՝ գործ ողու
թյունների և ռես ուրսների ցանկեր ով, առկա է էլեկտր ոնային կրիչ ի «Ակնարկ պարապմ ունքների վե
րաբերյալ» թղթապանակում:

Լրացուցիչ պարապմունքներ
Այս ձեռնարկում կարել ի է գտնել 3 ոչ պարտադիր լրացուցիչ պարապմ ունք և վերջնական պարապ
մունքի երկու տարբերակ:
Պարապմ ունք Ա-Գ-ն կարել ի է օգտագ ործել որպես ոչ պարտադիր լրացուցիչ պարապմ ունքներ, եթե
ժամանակը և ռես ուրսները հնարավոր ություն տան: Դրանք կար ող են օգտագ ործվել նաև փոխարի
նելու համար տվյալ շարքի որևէ պարապմ ունքի, երբ առաջարկված պարապմ ունքը համատեքստին
անհամապատասխան կամ ոչ տեղ ին է թվում: Դրանք իրարից անկախ են և կար ող են կիրառվել
ցանկացած հաջորդական ությամբ:
Պարապմունք Ա. Սովորել լսել: Այս պարապմ ունքը նպաստ ում է մասնակ իցների միջև միմյանց
նկատմամբ հարգանքի և արդ յունավետ հաղորդակցության հաստատմանը:
Պարապմունք Բ. Ինչ-որ բան իմ մասին: Այս պարապմ ունքը յուրաքանչ յուր մասնակցի խրախուս ում
է ճանաչել իր լավ հատկանիշները և հպարտանալ դրանցով:
Պարապմունք Գ. Միասին աշխատելը: Այս պարապմ ունքը շեշտը դնում է խմբային համագ ործ ակ
ցության և համատեղ աշխատանքի, տարբեր կարծիքներ հանդ ուրժելու և լավ հաղորդակցության
վրա:
Պարապմ ունքներ Զ1-ը և Զ2-ն այլընտրանքային վերջնական պարապմ ունքներ են և կիրառել ի են
բոլոր չորս մոդ ուլների վերջում անցկացնելու համար: Դասընթացավարը պետք է ընտրի այս երկու
պարապմ ունքներից մեկը:
Պարապմունք Զ1. Իմ ապագան: Այս պարապմ ունքն ավել ի շատ կենտր ոնան ում է երեխայի վրա`
որպես անհատի, խրախուսելով նրան մտածել իր ապագայի և այն մասին, թե ինչով է երազում
զբաղվել:
Պարապմունք Զ2. Մեր ապագան: Այս պարապմ ունքը կենտր ոնան ում է այն բանի վրա, թե ինչպես
երեխաները կար ող են օգնել իրենց համայնքն ավելի լավ վայր դարձնելուն, և հաշվ ի է առն ում, թե
ինչ իրատեսական հնարավոր ություններ կան երեխաների համար` մասնակցելու համայնքի բարե
լավման գործ ողություններին:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Երեխաների պարապմունքներ

Գործողությունների շտեմարանը
Էլեկտր ոնային կրիչում առկա գործ ողությունների շտեմարանը ներառ ում է այն բոլոր գործ ողությունները,
որ ոնք օգտագ ործվում են պարապմ ունքների շարքում, ինչպես նաև լրացուցիչ գործ ողություններ, որ ոնք
չեն օգտագ ործվել:
Գործ ողությունների շտեմարանը կար ող է օգտագ ործվել մի քանի եղանակներ ով: Դասընթացավարները
լիով ին ազատ են մշակելու սեփական պարապմ ունքները` բոլոր գործ ողություններն ընտրելով շտեմարա
նից: Պարապմ ունքների մոդ ուլներ ում նշված գործ ողությունները կար ող են անհրաժեշտ ության դեպքում
որպես այլընտրանք փոխարինվել գործ ողությունների շտեմարան ում եղած ավել ի համապատասխան
գործ ողություններ ով:
Գործ ողությունների շտեմարանը ներառ ում է նաև պարապմ ունքի նմուշ, որը, գործ ողությունների ընտր ու
թյան վերաբերյալ հրահանգներ ով հանդերձ, օգն ում է ու ղղորդելու դասընթացավարին մշակելու սեփա
կան պարապմ ունքները:
Ուշադիր եղեք պարապմունքները կամ գործողությունները փոխարինելիս:
Խ որհ ուրդ է տրվում, որ պարապմ ունքներն անցկացվեն այն հերթական ությամբ, որ ով ներկայացված են,
հատկապես առաջին հինգ պարապմ ունքների խմբի և նախապես պլանավորված մոդ ուլների պարագա
յում: Պարապմ ունքներից մի քանիսը նախատեսված են մեկը մյուսին հաջորդելու համար: Սա պայմանա
վորված է նրան ով, որ կա՛մ մեկ գործ ողությունն ավարտելու համար անհրաժեշտ կլինի երկու պարապ
մունք, կա՛մ մեկ գործ ողության արդ յունքն օգտագ ործվում է հետագա գործ ողության մեջ: Սա հստակորեն
նշված է գործ ողությունների բնութագրեր ում:
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Ծնողների և խնամակալների հետ
անցկացվող հանդիպումներ

ՄԱՍ

Բ

Ծ նողնե րի և խնամակալնե րի հետ անցկացվող հան դիպումնե րի ու ղեցույցը, որը նույնպես զե-
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տեղված է այս ձեռնարկում, ներկայացնում է չորս հան դիպում, որոնք, որպես ե րեխանե րի կայուն
զարգացման ծրագրի մաս, պետք է անցկացվեն ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ: Այս հան դիպումնե րի բովան դակությունը համա ռոտ ներկայացված է ստորև` նշե լով նաև, թե ե րբ պետք է դրանք
անցկացվեն:
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ կա երկրորդ հանդիպման երկու տարբերակ: Հանդիպում 2Ան կապված
է երեխաների ներածական պարապմունքների հետ, որոնք կենտրոնանում են երեխաների իրավունք
ների վրա: Հանդիպում 2Բն կապված է ներածական պարապմունքների հետ, որոնք կենտրոնանում են
երեխաների կարիքների վրա:
Հանդիպում 1. Ծրագրի ներկայացում. Այս հան դիպումն անցկացրեք նախքան ե րեխանե րի հետ
պարապմունքներն սկսե լը:
Այս հան դիպման ընթացքում ծնողնե րը և խնամակալնե րը կարևոր տե ղեկություններ են ստանում
ծրագրի և ե րեխանե րի համար նախատեսված պարապմունքնե րի նպատակնե րի մասին, ինչպես
նաև գործնական տե ղեկություն այն մասին, թե ե րբ և որտեղ են անցկացվե լու դրանք:
Ծ նողնե րին ու խնամակալնե րին խնդրում են ստորագրել համաձայնագիր, որով նրանք թույլ են
տալիս իրենց ե րեխանե րին մասնակցել պարապմունքնե րին: Ուստի շատ կարևոր է անցկացնել այս
հան դիպումը նախքան ե րեխանե րի հետ առաջին պարապմունքն սկսե լը:
Հանդիպում 2Ա. Սոցիալհոգեբանական բարեկեցությունը և երեխաների իրավունքներն ու
պարտականությունները: Անցկացրեք այս հանդիպումը նախքան երեխաների հետ 4Ա և 5Ա պարապ
մունքները սկսելը:
Այս հան դիպումն ընդգրկում է քննարկում ե րեխանե րի բարեկեցության և իրավունքնե րի ու պարտականություննե րի շուրջ: Այս հան դիպման ընթացքում ծնողնե րին և խնամակալնե րին տե ղեկացնում
են այն մասին, որ ե րեխանե րը պարապմունքնե րի ընթացքում ներգրավվե լու են նաև այս թե մայի
վե րաբե րյալ քննարկումնե րում և գործո ղություննե րում: Ուստի այս հան դիպումը պետք է անցկացվի
մինչև ե րեխանե րի մասնակցե լը 4-րդ և 5-րդ պարապմունքնե րին, որոնք կենտրոնանում են իրավունքնե րի և պարտականություննե րի վրա:
Իրավունքնե րը երբեմն քննարկման համար նուրբ հարց են, հատկապես այնպիսի ե րկրնե րում և
համայնքնե րում, որտեղ դժ վար է կամ գրե թե ան հնար է պաշտպանել և ապա հովել ե րեխանե րի
շատ իրավունքներ: Հնարավոր է, որ ծնողնե րը և խնամակալնե րը դժգո հություն և զայրույթ զգան,
ե րբ քննարկվի, թե ե րեխանե րի որ իրավունքնե րը չեն պաշտպանվում: Հնարավոր է, որ նրանք
նաև սպառնալիք կամ վր դովմունք զգան, ե թե իրենց ե րեխանե րը գան տուն և սկսեն խոսել իրենց
իրավունքնե րից, ե թե մանավանդ նրանց իրազեկել են այն մասին, որ իրենց իրավունքնե րը չեն
պաշտպանվում:
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Ե րեխանե րի հետ պարապմունքներ անցկացնող
անձնակազմը և դասընթացավարնե րը պետք է
գնա հատեն` արդյոք տե ղի՞ն է իրավունքնե րի և
պարտականություննե րի թե մայով ե րեխանե րի
հետ պարապմունքներ և չափա հասնե րի հետ
հան դիպումներ անցկացնե լը: Ե թե դա տե ղին չէ
և վտանգ կա, որ ավե լի շատ վնաս կբե րի, քան
օգուտ, դասընթացավարը պետք է ընտրի ծնողնե րի և խնամակալնե րի հետ 2Բ հան դիպումը`
«Սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցությունը և ինչ
է ան հրաժեշտ ե րեխանե րին առողջ և ուժեղ լինելու համար», և ե րեխանե րը պետք է մասնակցեն
4-րդ և 5-րդ պարապմունքնե րին, որոնք կենտրոնանում են ոչ թե նրանց իրավունքնե րի, այլ կարիքնե րի վրա:
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Հան դիպում 2Բ. Սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցությունը և ինչ է ան հրաժեշտ ե րեխանե րին
առողջ և ուժեղ լինե լու համար:Անցկացրեք այս
հան դիպումը նախքան ե րեխանե րի հետ 4Բ և 5Բ
պարապմունքնե րը սկսե լը:
Այս հան դիպման ընթացքում քննարկվում է, թե
ինչ է ան հրաժեշտ ե րեխանե րին առողջ և ուժեղ լինե լու համար: Այս հան դիպման ընթացքում ծնողնե րին ու խնամակալնե րին տե ղեկացնում են նաև այն մասին, որ պարապմունքնե րի
ընթացքում ե րեխանե րը ներգրավվե լու են այս
թե մայով քննարկումնե րում և գործո ղություննե-

Երկրորդ պարապմունքի ընթացքում երեխաներին
խնդրում են մտածել իրենց կյանքի և այն մասին, թե
ումից են իրենք աջակցություն ստանում

րում: Ուստի այս հան դիպումը պետք է անցկացվի նախքան ե րեխանե րի մասնակցե լը 4Բ և 5Բ պարապմունքնե րին, որտեղ քննարկվում է, թե ինչ է
ե րեխանե րին ան հրաժեշտ առողջ և ուժեղ լինե լու համար:
Հան դիպում 3. Ե րեխանե րի արձագանքնե րը և զգացմունքնե րը:Անցկացրեք այս հան դիպումը պարապմունք 5-ից հե տո:
Այս հան դիպման ընթացքում ծնողներն ու խնամակալնե րը քննարկում են, թե ինչ խն դիրներ ունեն
ե րեխաներն իրենց համայնքում: Նրանք նաև քննարկում են վարքի այն տե սակնե րը, որոնք իրենք,
հնարավոր է, նկատել են ի պատասխան այն խն դիրնե րի, որոնց առջև կանգնած են ե րեխանե րը:
Հավելված 3-ը, որն է լեկտրոնային կրիչում է, ընդգրկում է վարքի մի քանի ձևե րի պարագայում ե րեխանե րին օգնե լու խոր հուրդներ, որոնք ընդ հանուր են այն ե րեխանե րի համար, որոնք կանգնել են
կամ դեռ կանգնած են բարդ խն դիրնե րի առջև:
Հան դիպում 4. Ե րեխանե րին վտանգից պաշտպանե լը. անցկացրեք այս հան դիպումը նախքան ե րեխանե րի հետ անցկացվող պարապմունքնե րի շարքի ավարտը:
Վերջին հան դիպման ընթացքում ծնողնե րին և խնամակալնե րին խրախուսում են ուսումնասիրել, թե
ինչ հնարավոր վտանգնե րի են հան դիպում ե րեխաներն իրենց համայնքում: Նրանց նաև առաջարկում են վերլուծել, թե ինչ ուժեղ կողմեր են ան հրաժեշտ ե րեխանե րին իրենց պաշտպանե լու համար
և ինչպես կարող են ծնողներն ու խնամակալներն աջակցել ե րեխանե րին` զարգացնե լու այդ ուժեղ
կողմե րը: Վերջապես, նրանք քննարկում են, թե ինչ դեր կարող են կատարել ծնողներն ու խնամակալնե րը ե րեխանե րին վտանգից պաշտպանե լու գործում և ինչ կարող են անել իրենց տանը և համայնքում ապա հով միջավայր ստեղծե լու ուղղությամբ:
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ՄԱՍ

Պարապմունքների անցկացում

Գ
Ի՞նչ է պարապմունքը:

Պարապմունքը պլանավորված գործո ղություննե րի շարք է, որն անցկացվում է մարդկանց հատուկ
խմբի հետ: Պարապմունքը սովորաբար ունենում է մեկ կամ ավե լի դասընթացավար, որոնք պլանավորել և նախապատրաստել են այն գործո ղություննե րը, որոնք պետք է իրականացվեն յուրաքան-
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չյուր պարապմունքի ժամանակ: Ե րեխանե րը, որոնց համար պլանավորվել է տվյալ պարապմունքը,
դրա մասնակիցներն են:

Դասընթացավարները
Դասընթացավարները պատասխանատու են պարապմունքների պլանավորման և անցկացման համար: Դպրոցներում սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու նպատակով սովորաբար ուսուցիչներն են պլանավորում և վարում երեխաների հետ պարապմունքները, երբեմն` կամավորների
կամ օժանդակող կազմակերպության աշխատակազմի հետ միասին: Երբեմն ուսուցիչները միայնակ
են անցկացնում այդ պարապմունքները: Իսկ ընդհանրապես դասընթացավարները կարող են լինել
կամավորներ, երիտասարդության հարցերով զբաղվողներ կամ նրանք, ով քեր պարբերաբար աշխատում են երեխաների հետ:
Կարևոր է, որ դասընթացավարնե րը լավ նախապատրաստված լինեն յուրաքանչյուր պարապմունքին և հաճույքով կատարեն նախատեսված գործո ղություննե րը:
Շատ մշակույթներում թե՛ երեխա-

Հմուտ դասընթացավարը`
• լավ նախապատրաստվում է յուրաքանչյուր պարապմունքին,
• վստա հում և հավատում է ե րեխանե րի հնարավորություննե րին
և ունակություննե րին,
• լսում է, որպեսզի հասկանա, ոչ թե գնա հատի կամ կասկածի
տակ դնի այն, ինչ ասվում է,
• ղեկավարում է խմբային գործընթացնե րը,
• պատասխանատվություն է ստանձնում ե րեխանե րի միջև արդյունավետ հա ղոր դակցության համար,
• զգում է չարտա հայտված զգացմունքնե րը,
• պաշտպանում է փոքրամասնության տե սակետնե րը,
• ընթացքի մեջ է պա հում քննարկումը,
• սահմանափակում է սե փական մասնակցությունը՝ մյուսնե րին
մասնակցե լու ավե լի շատ ժամանակ թողնե լով,
• խուսափում է ե րեխանե րի գա ղափարնե րը գնա հատե լուց և
քննա դատե լուց,
• ե րեխանե րի փոխարեն որոշումներ չի կայացնում, այլ թույլ է
տալիս նրանց ինքնուրույն որոշումներ կայացնել,
• ըմբռնումով է մոտե նում ե րեխանե րին,
• լսում է ուշա դիր` առանց ընդ հատե լու,
• տե ղյակ է համապատասխան լեզվի, կեցված քի, ժեստե րի և
դիմախա ղի մասին,
• անհրաժեշտության դեպ քում պատրաստ է մասնակցել բոլոր
գործո ղություննե րին,
• ճ կուն է և արձագանքող, ան հրաժեշտության դեպ քում փոխում
է գործո ղություննե րը,
• հաճույք է ստանում ե րեխանե րի հետ տվյալ գործո ղություններն իրականացնե լուց և ուրախությամբ է անում այդ ամե նը:

ները, թե՛ չափահասներն ավելի
հանգիստ են զգում պարապմունքի կամ հանդիպման այնպիսի միջավայրում, երբ դասընթացավարը
նույն սեռի ներկայացուցիչ է: Եթե
հնարավոր է ունենալ և՛ տղամարդ,
և՛ կին դասընթացավար, նույն սեռի
ներկայացուցիչների հետ խմբային
աշխատանքը երեխաների համար
գուցե հեշտացնի անձնական փորձը փոխանակելը:

Մասնակիցները
Ամե նա հաջողված պարապմունքնե րը հատկապես մշակված են
այնպես, որ համապատասխանեն
մասնակիցնե րի հատկանիշնե րին,
ունակություննե րին
րին:

Փորձեք

և

կարիքնե-

պարապմունքնե-

րի համար օգտագործել բնական
խմբավորումներ,

ինչպես,

օրի-

նակ` ե րեխաներ նույն դասարանից
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կամ տարիքային նույն խմբից: Նախքան պարապմունքը
պլանավորելն իմացեք, թե ովքեր են լինե լու մասնակիցները, որպեսզի գործո ղություննե րը համապատասխան լինեն նրանց տարիքին, սե ռին,
սոցիալական և մշակութային
Chris Steele-Perkins/ Magnum for Save the Children

փորձին: Այս նյութե րը մշակվել են 10 տարեկան և դրանից
բարձր տարիքի ե րեխանե րի
համար:
Համոզվեք, որ մասնակիցներ
ընտրելու համար օգտագործվում են անխտրական և համընդգրկուն մեթոդներ: Դա նշանակում է, որ երբ երեխաների
մի բնական խմբավորում հրավիրվում է պարապմունքներին
մասնակցելու, օրինակ` դպրոցի

Նկար` Երեխաների հետ անցկացվող պարապմունքների մասնակիցներ ընտրելիս
օգտագործեք համընդգրկուն և անխտրական մեթոդներ

մի դասարան կամ որևէ գյուղում կամ տարածքում ապրող երեխաների խումբ, ոչ մի պատճառ չպետք է լինի ընտրված թիրախային խմբից որևէ երեխայի չընդգրկելու համար: Սա նշանակում է, օրինակ, որ եթե հրավիրվում է որևէ դասարան, այդ
դասարանից ինչ-որ երեխա չպետք է դուրս մնա սահմանափակ կարողությունների պատճառով: Եթե կան
երեխաներ, որոնք օգնության կարիք ունեն, ապահովեք այդ օգնությունը:
Մասնակիցնե րի թիվը չպետք է շատ փոքր լինի, ոչ էլ շատ մեծ: Պարապմունքի համար ամե նա հարմար
թիվը 10-25-ն է: Այնուամե նայնիվ,պարապմունքներ կարե լի է վարել նաև ե րեխանե րի ավե լի մեծ խմբի
հետ, ինչպես հաճախ պատա հում է արտակարգ կամ ճգնաժամային իրավիճակնե րում: Հետևաբար դասընթացավարը կարող է ստիպված լինել գործո ղություննե րը հարմարեցնել ավե լի մեծ թվով ե րեխանե րի
համար կամ ավե լի փոքր ենթախմբեր կազմել:
Խոր հուրդ է տրվում, որ չափա հաս և ե րեխա կատարյալ հարաբե րակցությունը լինի մեկ չափա հաս` 6-8
ե րեխանե րի համար: Այնուամե նայնիվ, հաճախ սա իրատե սական չէ սահմանափակ մարդկային ռե սուրսնե րի և ե րեխանե րի մեծ թվի պարագայում: Սա չպետք է հետ պա հի կազմակերպություննե րին պարապմունքներն իրականացնե լուց, սակայն ևս մեկ անգամ նշանակում է, որ դասընթացավարնե րը պետք է
պատրաստ լինեն հարմարեցնե լու գործո ղություննե րը կամ ենթախմբեր կազմե լու, որպեսզի բոլոր ե րեխանե րը հնարավորություն ունենան լիարժեք մասնակցե լու պարապմունքնե րին:

Երեխաներին ներգրավելը
Համոզվեք, որ պարապմունքները և այնտեղ բարձրացված հարցերն արդիական են երեխաների համար,
որպեսզի նրանք ցանկանան ներգրավվել դրանցում: Հետագա պարապմունքների նոր գործողությունների
և թեմաների համար օգտագործեք իրենց իսկ երեխաների գաղափարները և նախաձեռնությունները: Սա
լավ միջոց է շահագրգռելու նրանց, որ մասնակցեն և օգնելու նրանց զգալ, որ իրենց լուրջ են վերաբերվում:

Տեղեկացված համաձայնություն
Շատ կարևոր է պարապմունքին մասնակցե լու համաձայնություն ստանալ ծնողնե րից կամ խնամակալնե րից և հենց իրենցից` ե րեխանե րից: Թե՛ ծնողնե րին ու խնամակալնե րին, թե՛ ե րեխանե րին հարկավոր է մանրամասն բացատրել, թե ինչ են նե րա ռե լու պարապմունքնե րը և ինչու են դրանք անցկացվում:
Պարապմունքնե րի վե րաբե րյալ նե րածական հան դիպման ընթացքում ծնողնե րին կամ խնամակալնե րին
պետք է խնդրել ստորագրել տե ղեկացված համաձայնության ձևե րը: Համաձայնության ձևի օրինակը տե՛ս
Հավելված 1-ում և 2-ում:
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Երեխաների պարապմունքներ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Erdem Coplen/ Turkish Red Crescent
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Նկար` Ճանաչեք այն երեխաներին, որոնց հետ աշխատում եք, որպեսզի իմանաք, թե ինչն է նրանց հետաքրքրում
և ինչ մարտահրավերների առջև են նրանք կանգնած

Հարգեք տարբեր կարծիքները
Հիշեք, որ տարբեր կարծիքներն ու տեսակետները լավ են և խթանում են սովորելը: Մի՛ ներքաշ
վեք վեճերի մեջ: Փոխարենը խրախուսեք երեխաներին քննարկել հարցեր և ընդունել տարբեր
տեսակետներ: Օրինակ, երբ ինչ-որ մեկը հակասական կարծիք է արտահայտում, կարող եք խթանել
բանավեճ և քննարկում ծավալելը ասելով. «Դա հետաքրքիր տեսակետ է: Այս հարցի վերաբերյալ
կա՞ն այլ կարծիքներ: Հիշեք` չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ, երբ կարծիքներ ենք քննարկում»:

Պարապմունքին նախապատրաստվելը
Նպատակներն ու ակնկալ իքները

Կ
 արևոր է, որ պարապմ ունքի մասնակ իցները հասկանան, թե որն է դասընթացի նպատակը, և
հնարավոր ություն ունենան արտահայտվելու, թե ինչ ակնկալ իքներ ունեն դասընթացին մասնակցե
լուց: Սա դասընթացավարին ցույց է տալ իս` արդյոք երեխաները հասկացել են, թե ինչու են այդտեղ
գտնվում և ինչով պետք է զբաղվեն: Ռես ուրսների այս փաթեթում առկա ներած ական պարապ
մունքի ընթացքում երեխաներին ըն դհան ուր տեղեկություն են տալ իս այն թեմաների մասին, որ ոնց
վրա իրենք պետք է աշխատեն հետագա պարապմ ունքների ընթացքում, և նրանց հարցեր տալու
հնարավոր ություն է տրվում:

Օրերը և ժամերը
Պ
 արապմ ունքի անցկացման ժամանակ ի որ ոշումը կախված է մի քանի գործ ոնից:
Ազատ ժամանակը. որքան ո՞վ են զբաղված երեխաները և դասընթացավարները` իրենց առօրյա
յում այլ գործ ողություններ և պարտավոր ություններ իրականացնելով: Նրանք ինչքա՞ն ժամանակ ու
նեն դասընթացի գործ ողություններ ով զբաղվելու համար, շաբաթական մե՞կ անգամ, երկո՞ւ անգամ:
Դպրոցում սովորող երեխաները. հնարավո՞ր է պարապմ ունքներն անցկացնել դասերի ժամա
նակ, թե՞ դա համարվում է արտադասարանական պարապմ ունք և պետք է անցկացվ ի դասերի
ավարտից հետ ո:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Երեխաների պարապմունքներ

Դպրոցում չսովորող երեխաները. երեխաները որևէ մշտական ժամի հավաքվո՞ւմ են որևէ վայր ում:
Ինչպե՞ս է հնարավոր կազմակերպել դա:
Նախագծի ժամանակահատվածի որոշումը. դասընթացը ենթադրվում է իրականացնել որ ոշակ ի ժա
մանակահատված ո՞ւմ, որը որ ոշվել է որևէ արտաքին կազմակերպության կողմից:
Հիշե՛ք, որ դասընթացը պետք է պլանավորել այնպես, որ այն չխանգարի դպր ոցի քնն ություններին, իսկ
եթե այն շար ունակվելու է արձակուրդի ընթացքում նույնպես, անպայման դա հաշվ ի առեք պլանավորման
ժամանակ:

Վայրը
Երեխաները և պատանիները մեծ մասամբ կհարմարվեն իրավ իճակներին: Այն ուամե նայնիվ առանձ
նությունը և աղմ ուկը առաջնային խնդիրներ են: Երեխաները չափահասների նման գիտակցում են, երբ
իրենց հետևում են: Լավագ ույնը կլինի պարապմ ունքներն անցկացնել առանձնացված տարածքում, որ
պեսզ ի բավականաչափ տարած ություն լինի խմբային գործ ողությունների համար և երեխաները քննարկ
ման համար շրջաններ կազմե լու հնարավոր ություն ունենան: Եթե փակ տարածք, օրինակ` դասասենյակ,
հնարավոր չէ ապահ ովել, ստեղծեք ֆիզ իկական սահման, որը կառանձնացնի աշխատանքային գոտին:
Պարապմ ունքներ ում նկարագրված գործ ողությունների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, հնարավոր է անցկաց
նել բացօթյա, օրինակ` ծառի ստվեր ում: Յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի սկզբ ում շրջան ով դասավորեք
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գորգիկներ կամ աթոռներ` ստեղծելով շար ունակական ության և երեխաների համար ապահ ովության
զգացողություն: Եթե հնարավոր է, ունեցեք ջուր և ձեռքի սրբիչներ և յուրաքանչ յուր պարապմ ունք սկսեք
և ավարտեք` ձեռքերը լվանալով:
Ընդմիջումները և հյուրասիրությունը
Յուրաքանչ յուր պարապմ ունք պետք է ներառի ըն դմիջումներ և խաղեր կամ աշխուժ ացն ող գործ ողու
թյուններ: Եթե հնարավոր է, յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի համար ապահ ովեք խորտիկներ և զովացուցիչ
ըմպել իքներ: Շատ երեխաներ գուցե պարապմ ունքին գալուց առաջ կերած չլինեն, ուստի հյութը կամ այլ
զովացուցիչ ըմպել իքը պարապմ ունքը սկսելու լավ միջոց է: Բացի այդ, պարապմ ունքի ամբ ողջ ընթաց
քում խմելու ջուր ապահ ովեք:

Teri Pengilley/ Save the Children

Նկար` Երեխաների կայուն զարգացման ծրագրի պարապմունքները կարող են անցկացվել ցանկացած անվտանգ տարածքում,
որտեղ երեխաները հարմարավետ և ապահով են զգում

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ինչ կարելի է անել և ինչ չի կարելի անել երեխաների հետ աշխատելիս
Ինչ կարելի է անել.
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•

ե րեխանե րին վե րաբերվեք հարգանքով և որպես լիարժեք ան հատնե րի,
լսեք ե րեխանե րին, գնա հատեք նրանց տեսակետները և նրանց լուրջ ըն դունեք,
թույլտվություն խնդրեք ե րեխանե րից, նրանց ծնողնե րից կամ խնամակալնե րից և դպ րոցի
ղեկավարությունից նախքան ե րեխանե րին լուսանկարե լը կամ տե սագրե լը: Ե թե թույլտվություն ստանաք, համոզվեք, որ ե րեխանե րի բոլոր նկարնե րը հավուր պատշաճի են, որ ե րեխանե րը համապատասխանեն հագնված և անվայե լուչ կեցվածքներ չկան,
իմացեք, որ ե րեխային ֆիզիկապես դիպ չե լը, թեկուզ ﬗիթարե լու նպատակով, կարող է
սխալ ընկալվել դիտողնե րի կամ ե րեխայի կողմից,
պահպանեք երկու չափա հասնե րի կանոնը. այնպես արեք, որ ե րեխանե րի հետ աշ խատե լիս
միշտ ներկա լինի երկու չափա հաս, և տե սանե լի ե ղեք մյուսնե րին, ե րբ հնարավոր է,
քաջալե րեք ե րեխանե րին` հաշվի առնե լով ե րեխանե րի իրավունքնե րը և բարձրացնե լով իրազեկությունը,
ե րեխանե րի հետ քննարկեք խնդրա հարույց հարցե րը և բացատրեք` ինչպես մտա հոգությունն արտա հայտել,
ե րեխանե րի և չափա հասնե րի հետ կազմակերպեք իրազեկության պարապմունքներ` սահմանե լու, թե որն է ըն դունե լի վարքը և որը` անըն դունե լի,
հայտնաբե րեք վարկաբեկող և խոցե լի իրավիճակնե րը, որոնք կարող են հանգեցնել մե ղադրանքնե րի, և խուսափեք դրանցից,
բարձր արտա հայտվեք, ե թե կասկած ունեք ե րեխանե րի հան դեպ որևէ մեկի գործո ղություննե րի և վարքի առնչությամբ,
իմացեք, թե աշ խատավայրում ում հետ կարող եք խոսել, ե թե ցանկանում եք քննարկել կամ
զեկուցել կասկածե լի կամ ար դեն հայտնի ոտնձգություննե րի մասին:

Ինչ չի կարելի անել.
•
•
•
•
•
•
•

ե թե ե րեխանե րը որևէ թե մա են քննարկում, նրանց միևնույն ժամանակ քննարկման այլ թեմա մի՛ տվեք,
ե րեխանե րի հետ մի՛ աշ խատեք, ե թե դա կարող է նրանց որևէ ռիսկի կամ վտանգի ենթարկել. միշտ աշ խատեք` ելնե լով ե րեխանե րի լավագույն շա հե րից,
մի՛ ստիպեք ե րեխանե րին մասնակցել. մասնակցությունը պետք է լինի կամավոր, փորձեք
չմասնակցող ե րեխանե րին խրախուսել ավե լի ակտիվ լինել,
ե րեխանե րին մի՛ ուղղոր դեք նրանց հուշումներ անե լով. թույլ տվեք նրանց ազատ խոսել` ձեր
տե սակե տը նրանց չպարտադրե լով,
մի՛ ստեղծեք այնպիսի իրավիճակ, ե րբ ե րեխանե րի հետ ձեր գործո ղություննե րը կամ մտադրություննե րը կարող են կասկածի ենթարկվել,
մի՛ կիրա ռեք ֆիզիկական պատժի և ոչ մի ե ղանակ, նե րա ռյալ հարվածե լը, ֆիզիկական վնաս
հասցնե լը կամ ֆիզիկական բռնությունը,
ե րեխանե րին ամոթալի վիճակի մեջ մի՛ դրեք, մի՛ ստորացրեք, մի՛ նվաստացրեք կամ մի՛ նսեմացրեք և մի՛ կատարեք հոգե բանական ոտնձգություններ:

Հարմարեցված է ըստ Terres Des Hommesի «Երեխաների պաշտպանության սոցիալհոգեբանական ուսուց
ման ձեռնարկի» (2008) և «Սեյվ դը չիլդրենի» «Երեխաներով պայմանավորված աղետների ռիսկի նվազեցում.
գործնական ու ղեցույցի» (2007):

Գործողություններ ընտրելը
Գործո ղություններ ընտրե լիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանք համապատասխանեն`
Երեխաների սոցիալհոգեբանական կարիքներին. գործո ղություննե րը պետք է ընտրվեն մեծ
բծախնդրությամբ, որպեսզի ան դրա դառնան այն խն դիրնե րին, որոնց առնչվում են ե րեխանե րը:
Երեխաների ռեսուրսներին և ունակություններին. ընտրված գործո ղություննե րը պետք է համապատասխանեն ե րեխանե րի տարիքային առանձնա հատկություննե րին և հնարավորություննե րին:
Մշակույթին և սոցիալական նորմերին. գործո ղություննե րը պետք է համապատասխանեն և
ըն դունե լի լինեն ե րեխանե րի առօրյա մշակութային և սոցիալական միջավայրում: Օրինակ` որոշ
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մշակույթնե րում անըն դունե լի է, որ տղաներն ու աղ ջիկնե րը միասին մասնակցեն որևէ գործունե ության, որտեղ նրանք սերտ ֆիզիկական շփման մեջ են մտնում:
Բխեն երեխաների շահերից. ե րեխանե րի հետ անցկացվող բոլոր գործո ղություննե րը պետք է բխեն
նրանց շա հե րից: Եթե վտանգ կա, որ որևէ գործո ղություն կարող է բացասաբար ան դրա դառնալ
նրանց վրա, ապա այդ գործո ղությունը պետք է հանվի կամ փոխարինվի մեկ այլ` ավե լի հարմար
գործունե ությամբ:

Ճկունությունը
Զգացմունքային և սոցիալական խն դիրնե րի հետ կապված աշխատանքը կարող է անկանխատե սե լի
հետևանքներ ունենալ: Երբեմն գործո ղություննե րը կարող են անսպասե լի արձագանքներ առաջացնել որոշ ե րեխանե րի մոտ կամ չգրավել ե րեխանե րին այնպես, ինչպես ակնկալվում էր: Սոցիալ-հոգե բանական պարապմունքնե րը վարողնե րը պետք է ուշա դիր լինեն, ընկալեն ե րեխանե րի արձագանքնե րը և ճկունություն ցուցաբե րեն, որպեսզի ըստ ե րեխանե րի արձագանքնե րի` փոփոխություններ մտցնեն պարապմունքի մեջ: Սա նե րա ռում է.
Ճկունություն պարապմունքի ընթացքում
Ե թե գործո ղությունը սպասվածից ավե լի երկար է տևում կամ հանգեցնում է ե րեխանե րի շրջանում
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անսպասե լի արձագանքնե րի, դասընթացավարը պետք է ճկուն լինի և այդ օրվա մնացած գործո ղություննե րը հարմարեցնի այնպես, որ ե րեխանե րը ստիպված չլինեն շտապել և ան հարմար զգալ, որ
մնացին բաներ, որոնց չանդրա դարձան: Ավե լի լավ է մեկ գործո ղություն իրականացնել լավ, քան
շատ գործո ղություններ` վատ:

Jensen Walker/ Getty Images for Save the Children

Երբեմն, ելնելով երեխաների կարիքներից, գուցե ավելի հարմար լինի նրանց ավելի փոքր խմբերի բաժանել
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Ճկունություն հետագա պարապմունքները պլանավորելիս
Ճ կունությունը

դասընթացա-

վարնե րին հնարավորություն է
տալիս փոփոխություններ կատարել, որպեսզի ծանր ապրումներ ունեցող ե րեխանե րին
ան հրաժեշտ

ուշադրություն

դարձվի ու աջակցություն ցույց
տրվի` դրանք հաղ թա հարե լու
համար:

Դասընթացավարնե րը հաճախ շատ հավակնոտ են մեկ պարապմունքի ընթացքում մեծ թվով գործո ղություններ և տարբե րակնե րի ընդգրկե լու առումով: Պարապմունքնե րի շարքն իրականացնե լիս կարևոր է զգոն լինել ե րեխանե րի համար ցանկացած բարդ խնդրի հարցում: Դասընթացավարնե րը պետք է ճկուն
լինեն և պատրաստ` հարմարեցնե լու գործո ղություններն այնպես, որ դրանք
բավարարեն ե րեխանե րի կարիքնե րը: Սա ՉԻ նշանակում, որ դասընթացավարնե րը չպետք է նախապես պլանավորեն պարապմունքը: Սակայն պետք է
զգույշ լինեն, որպեսզի ե րեխանե րին չներգրավեն ոչ տե ղին գործո ղություննե րի
մեջ հենց, միայն այն պատճա ռով, որ իրենք շատ ժամանակ և ջանք են վատնել`
նախապես այդ գործո ղություննե րը պլանավորե լով:

Նյութերը
Դասընթացավարը պետք է կազմի բոլոր այն նյութե րի ամբող ջական ցանկը, որոնք ան հրաժեշտ
կլինեն պարապմունքնե րի ժամանակ: Այս նյութե րը պետք է նախապես ձեռք բե րել` ապա հովե լով
դրանց հասանե լի ությունը բոլոր պարապմունքնե րի ժամանակ: Յուրաքանչյուր ե րեխայի թղ թե րի և
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նկարնե րի համար պետք է թղ թապանակ լինի: Դրանք ապա հով պա հեք բոլոր պարապմունքնե րի
ընթացքում, իսկ վերջում տվեք դրանք ե րեխանե րին, որպեսզի տուն տանեն:

Գնահատումները
Յուրաքանչյուր պարապմունքի վերջում ժամանակ թո ղեք, որպեսզի մասնակիցնե րը գնա հատեն,
թե ինչպես է ընթացել դասապ րոցե սը, և իրենց տպավորություննե րը հայտնեն, թե ինչն է լավ ընթացել, ինչը` ոչ: Սա կարևոր տե ղեկություն է, որն ան հրաժեշտ է հաջորդ պարապմունքը պլանավորե լու համար: Դա նաև կարևոր գործիք է դասընթացավարի համար` գնա հատե լու իր աշխատանքը
և հասկանալու՝ արդյոք պարապմունքը ծա ռայո՞ւմ է իր նպատակին: Գնա հատումը կարող է կատարվել կա՛մ բանավոր` ոչ պաշտոնական քննարկմամբ, կա՛մ գրավոր: Գրավոր գնա հատումնե րը
երբեմն ավե լի օգտակար են, քանի որ կարող են կատարվել անանուն: Սա նպաստում է անկեղծ
կարծիք հայտնե լուն այն մասին, թե ինչը լավ չի արվում, իսկ բանավոր դա գուցե չասվի դասընթացավարի վիրավորե լու մտավախությունից:
Դասընթացավարի ձեռնարկ 2-ում տրված դասընթացի մո դելնե րում յուրաքանչյուր պարապմունք
ավարտվում է գնա հատմամբ` օգտագործե լով «ժպտացող դեմքե ր»: Գործո ղություննե րի շտե մարանում կան գնա հատումնե րի այլ օրինակներ:

Պարապմունքի ժամանակ կիրառվող միջոցները

Պարապմունքների գործողությունների նպատակն է զարգացնել անհատականության ուժեղ կողմերը, որոնք, ինչպես հայտնի է, սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցության, օրինակ` բարձր ինքնագնահատականի, ինքնավստահության, ինքնարդյունավետության և ինքնաընկալման կարևոր կողմեր են:
Դրանք նաև նպատակ ունեն ուժեղացնելու սոցիալական փոխազդեցությունը և հասակակիցների փոխօգնությունը` խրախուսելով արդյունավետ հաղորդակցությունը, խմբային համագործակցությունը,
փոխադարձ վստահությունը և տարբերությունների ընկալումն ու հանդուրժողականությունը:
Յուրաքանչյուր պարապմունք խնամքով ընտրված գործո ղություննե րի համակցություն է, որը նպատակ ունի`
•

հանգստացնել ե րեխանե րին և նրանց օգնել հարմարավետ զգալու միասին լինե լիս,

•

նրանց հնարավորություն տալ խա ղալու և զվարճանալու միասին,

•

խրախուսել փորձն ու զգացմունքնե րը միմյանց պատմե լը,

•

ե րեխանե րին միջոցներ և գիտե լիքներ տալ, որոնք կարող են օգնել նրանց հաղ թա հարե լու
դժվարություննե րը,

•

նպաստել վստա հությանը և խմբային համագործակցությանն ու համատեղ աշխատանքին:

Անձնական և ինտե րակտիվ հմտություննե րի և ուժեղ կողմե րի զարգացմանը նպաստե լու նպատակով ներկայացված գործո ղություննե րում կիրառվում են բազմազան մասնակցային ուսուցանման
միջոցներ, որոնք համա ռոտ ներկայացված են ստորև:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ

Ցուցադրում. Այս միջոցն օգտագործ վում է` հնարավորինս հստակ բացատրե լու, թե ե րեխանե րից ինչ
է ակնկալվում տրված առաջադրանքի կամ գործունե ության ժամանակ: Դա կարող է կատարվել բանավոր կամ շարժումնե րի միջոցով (օրինակ` ցուցադրե լով` ինչպես կատարել որոշակի շարժումներ
կամ գործո ղություններ): Բանավոր ցուցումնե րի օրինակնե րը տրված են ... նշանով:

C

Աշխուժացնող գործողություններ. Սրանք զվարճալի գործողություններ են, որոնք արվում են, որպեսզի երեխաներին հնարավորություն տան հանգիստ զգալու միասին միևնույն տարածքում: Դրանք
հաճախ օգտագործվում են պարապմունքի սկզ բում, որպեսզի երեխաներին հնարավորություն տան
միմյանց ավելի լավ ճանաչելու, կամ երբ երեխաները կարծես մի փոքր հոգնել են, և նրանց հարկավոր
է վեր կենալ ու շարժվել, կամ որպես թեթևացնող միջոց այնպիսի գործողությունից հետո, որը, հնարավոր է, զգացմունքային առումով բարդ է եղել: Աշխուժացնող գործողությունները սովորաբար կարճ են
տևում` մոտ 10 րոպե և կարող են ներառվել որպես լրացուցիչ գործողություն պարապմունքի ընթացքում: Դրանք կարող են պլանավորվել և ավելացվել, եթե դասընթացավարը տեսնում է դրանց անհրաժեշտությունը: Լավ կլինի հենց երեխաներին խնդրել առաջարկել աշխուժացնող գործողություններ և
խնդրել նրանց բացատրել և ցուցումներ տալ մյուս երեխաներին, թե ինչ անել:
Երգեր և տաղեր. Երգե րը և տա ղե րը հատկապես օգտակար են կիրա ռել ե րեխանե րի հետ անցկացվող պարապմունքնե րի ժամանակ, քանի որ ե րեխանե րի մեծ մասը սիրում է երգել: Տե ղական երգե րը
և տա ղե րը սովորաբար հատուկ մշակութային ու պատմական արժեք ունեն և կարող են օգտագործվել կա՛մ որոշակի թե մաներ քննարկե լու համար, կա՛մ պարզապես՝ օգնե լու ե րեխանե րին պարապմունքի միջավայրում ավե լի հարմարավետ զգալ և «զգալ ինչպես տանը»: Շատ երգեր և տա ղեր
կարող են ու ղեկցվել պարով կամ շարժումնե րով, դրանք ծա ռայում են նաև որպես աշխուժացնող
գործո ղություններ և ստեղծում են մտերմիկ միջավայր: Ե րեխանե րը հաճախ սիրում են առաջարկել
երգեր կամ տա ղեր, որոնք իրենք գիտեն և սիրում են:
Խաղեր. Խա ղե րը հատուկ կա ռուցվածք ունեցող գործո ղություններ են, որտեղ երկու կամ ավե լի
ե րեխաներ խա ղում են` համաձայն մի շարք կանոննե րի: Խա ղե րը և՛ զվարճացնող են, և՛ ուսուցողական: Դրանք կարող են օգտագործ վել խթանե լու համար խմբի որոշակի տրամադրությունը, ինչպես, օրինակ` վստա հությունը և միասնական լինե լու զգացումը: Դրանք նաև հաճախ օգտագործվում են խրախուսե լու համար դրական մրցակցությունը և համագործակցությունը: Ինչպես երգե րի
և տա ղե րի դեպ քում, շատ մշակույթներ ունեն ավան դական խա ղեր, որոնք կարող են օգտագործ վել
պարապմունքնե րում օգնե լու համար ե րեխանե րին իրենց ազատ զգալու, քանի որ ծանոթ են խա ղերին տնից կամ բակից: Խա ղե րը կարող են նաև ընդգրկվել պարապմունքում հանպատրաստի, ե թե
դասընթացավարը զգում է, որ ե րեխանե րը կարիք ունեն մի փոքր զվարճանալու. օրինակ` այնպիսի
գործո ղությունից հե տո, որը բարդ զգացմունքներ է արթնացրել: Ռե սուրսնե րի այս հավաքածուում
կիրառվող գործո ղություննե րից շատե րը կարող են ե րեխանե րին ավե լի շատ խաղ թվալ, քան նպատակային գործո ղություն: Դա լավ է, քանի որ ե րեխանե րին խրախուսում է գործունե ության ընթացքում հանգստանալ, լինել բնական և չփորձել անել այն, ինչն, ըստ իրենց, ակնկալվում է իրենցից:
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Նկար` Լավ է, երբ դասընթացավարը ցուցադրում է, թե ինչպես է պետք կատարել պլանավորված գործողությունը
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Մտավոր գրոհ և բանավեճ. Թե՛ փոքր խմբեր ում, թե՛ ամբ ողջ խմբ ում երեխաներին խնդր ում են
մտածել և մեկնաբան ություններ անել որևէ հասկացության, գաղափարի կամ խնդրի շուրջ: Յուրա
քանչ յուր պատասխան ընդ ունել ի է: Մտավոր գրոհ ում չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ. որ
քան ավել ի շատ են պատասխանները, այնքան լավ: Պատասխանները գրվում են գրատախտակ ի
կամ ցուցատախտակ ի վրա, որտեղ բոլորը կար ող են տեսնել: Երեխաներին հորդ որ ում են շար ու
նակել գաղափարներ արտահայտել` առանց քննադատելու կամ մեկնաբանելու մյուսների գաղա
փարները: Մտավոր գրոհը չպետք է երկար տևի, և պատասխաններ տալուց հետ ո միշտ պետք է
ժամանակ տրվ ի, որպեսզ ի երեխաները մտածեն արդ յունքի մասին:
Շրջաններ. Սա հատկապես օգտակար միջոց է, որը խթան ում է խմբի յուրաքանչ յուր անդամի մաս
նակցությունը: Երեխաներին սովորաբար խնդր ում են նստել կամ կանգնել շրջան ով, և նրանցից
յուրաքանչ յուրը հնարավոր ություն է ստան ում հաղորդելու իր փորձառ ությունը, զգացմ ունքները,
կարծիքները կամ որ ոշակ ի գործ ողություն կատարել:
Քննարկում. Սա ազատ ընթացող զրույց է, որը բոլոր երեխաներին հնարավոր ություն է տալ իս լսե
լու խմբի կարծիքներն ու գաղափարները և արտահայտելու իրենցը: Դասընթացավարը առաջն որ
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դի դեր չի ստանձն ում, այլ հանդիսան ում է քննարկման հավասար մասնակ ից: Երբ քննարկում է
անցկացվում պարապմ ունքի այնպ իսի միջավայր ում, որտեղ երեխաները համաձայնել են միմյանց
վերաբերվել հարգանքով և հանդ ուրժ ողական ությամբ, քննարկումը կար ող է լինել տարբեր և բազ
մապ իսի գաղափարների ու կարծիքների աշխույժ փոխանակում: Դա սովորելու մեթոդ է, որը խթա
նում է վերլուծ ության, սինթեզ ի և գնահատման ճանաչողական հմտ ությունները:
Խնդրի լուծումը. Պարապմ ունքի անցկացման տարածված մեթոդ է երեխաների խմբին տալ խնդիր,
որը նրանք միասին կլուծեն, քանի որ դա մեծ ացն ում է խմբի անդամների փոխազդեցությունը և հա
մագ ործ ակցությունը: Երբ երեխաներին չեն խանգար ում խնդիրը լուծել, առանձին անհատական ու
թյունները և վարքագծերը խմբային միջավայր ում հաճախ ավել ի վառ են արտահայտվում: Օրինակ`
մի անհատ սովորաբար ստանձն ում է առաջն որդի դերը, մինչդեռ մյուսը կար ող է գրառ ումներ կա
տարել, իսկ մյուսը նախընտր ում է ստանձնել ավել ի մեծ խմբին զեկուցող ի դերը:
Կանխատեսում. Սա նման է մտավոր գրոհին` այն տարբեր ությամբ, որ երեխաներին խնդր ում են
պատկերացնել, թե ինչպես իրենց հայտնի ինչ-որ բան կար ող էր դրական իմաստ ով այլ կերպ լինել:
Օրինակ` «ինչպ իսի՞ համայնքում կցանկանաք ապրել, երբ մեծ անաք»: Դա գործ ողություն է, որը կա
րող է արթնացնել ըն դհան ուր նպատակ և հույսի զգացում: Դա խմբին տալիս է այն, ինչին նրանք
կձգտեն, ինչպես նաև նպաստ ում է ստեղծ ագ ործ ական մտածելակերպ ին և խանդավառ ությանը:
Դա մի միջոց է շարժվելու դեպ ի որևէ դրական բան, և ընթացքում խնդրի լուծ ումը հեռան ում է բա
ցասականից:
Դերային խաղ. Խմբի անդամները բեմադր ում են համապատասխան կյանքի իրավ իճակ, ասես
դա կատարվում է տվյալ պահին: Երեխաներին դերեր են տալ իս կամ նրանց հնարավոր ություն են
տալ իս դեր ընտրելու` կախված դերային խաղ ի բնույթից: Երբեմն երեխաներին խնդր ում են դե
րակատարման ժամանակ խաղալ հենց իրենց դերը, սակայն նրանք հիմնական ում կատար ում են
ուրիշի դերը և պատկերացն ում են, թե ինչ կաներ և կզգար այդ մարդը: Դերային խաղերը հաճախ
ներառ ում են որևէ կոնֆլ իկտ, որ երեխաները պետք է լուծեն, կամ նկարագր ում են իրավ իճակ, որ ում
հասակակ իցների աջակցության կարիք կա:
Դերային խաղերը կար ող են օգնել չափահասներին և երեխաներին վերլուծելու իրենց վերա
բերմ ունքը հենց իրենց և ուրիշների նկատմամբ: Դրանք մարդկանց հնարավոր ություն են տալ իս
հասկանալու և ապր ումակցելու այլ մարդկանց խնդիրներին ու իրավ իճակներին, որ ոնցում նրանք
հայտնվել են: Դա կար ող է նաև բարդ իրավ իճակներից դուրս գալու փորձ հաղորդել, ներառյալ
տարաձայն ությունների լուծ ումը և բանակցությունները, ինչպես նաև ներկայացնել իրական կյանքի
բազմաթիվ իրավ իճակներ` այդպ իս ով փոխանցելով կյանքի արժեքավոր հմտություններ:
Դերային խաղերին պետք է հաջորդի մանրամասն քննարկումը: Սա նշանակում է, որ խմբի անդամները
պետք է «դուրս գան» իրենց մարմնավորած դերերից: Սրան պետք է հաջորդի խորհրդածելու ժամանա
կահատվածը, որի ընթացքում նրանք խոսում են դերակատարման ընթացքում իրենց զգացմունքների

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Երեխաների պարապմունքներ

և այն մասին, թե ինչ սովորեցին դրա արդյունքում: Եթե որևէ երեխա դերային խաղի պատճառով թվում
է վրդովված կամ որևէ այլ ազդեցության ենթարկված, որոշ ժամանակ տրամադրեք և առանձին խոսեք
նրա հետ` համոզվելու համար, որ պարապմունքի ավարտին արդեն լավ է զգում:
Կոնկրետ դեպքի ուսումնասիրություն. Կոնկրետ դեպքի ուս ումնասիր ությունը կար ող է լինել հո
րինված կամ իրական: Դա մի պատմ ություն է կամ ինչ-որ միջադեպ ի կամ իրավ իճակ ի նկարագր ու
թյուն, որը տեղ ի է ունեցել կամ կար ող է տեղ ի ունենալ ապագայում: Կոնկրետ դեպքի ուս ումնասի
րությունները շատ տարածված են պարապմ ունքների ժամանակ, քանի որ դրդ ում են մասնակ իցնե
րին մտածել և քննարկել: Դրանք կար ող են ուղեկցվել հատ ուկ հարցեր ով կամ առաջադրանքներ ով,
որ երեխաները պետք է ավարտեն տվյալ դեպքի ուս ումնասիր ության իրենց ընկալման և վերլուծ ու
թյան միջոցով:
Կարծիքների արտահայտում. Միմյանց հետ կարծիքներ փոխանակելը սոցիալական փոխազդեցու
թյան և պարապմունքից ինչ-որ բան սովորելու կարևոր մաս է: Երեխաներին հաճախ խնդրում են իրենց
կարծիքն արտահայտել գործողություններում իրենց մասնակցության վերաբերյալ կամ այն մասին, թե
ինչպես մյուսներն իրենց դերը կատարեցին, օրինակ` դերային խաղերի ժամանակ: Կարծիքների արտա
հայտումը քննադատական արձագանքի համար անհրաժեշտ գործիք է, որը կարող է հանգեցնել լուրջ քն
նարկումների: Այնպես արեք, որ երեխաները և դասընթացավարները կարծիքներ փոխանակեն դրական
և կառուցողական ձևով, որ ոչ ոք չնվաստանա և չվիրավորվի: Խրախուսեք երեխաներին չքննադատել
մյուսների վարքը և չփորձել մեկնաբանել, թե ինչու է ինչ-որ մեկն այնպիսին, ինչպիսին կա կամ ինչու է
անում այն, ինչ անում է. փոխարենը հայտնեք, թե ինչպես է նրանց վարքը կամ կատարումն ազդել այն
մարդու վրա, որն իր մտքերն է արտահայտում: Երեխաների կարծիքը լսելիս խորհուրդ տվեք նրանց սո
վորել այդ գործընթացից և օգտագործել այն որպես կառուցողական և օգտակար գործիք:
Կենտրոնացման վարժություններ. Այս գործ ողությունները խրախուս ում են երեխաներին իրենց
ուշադր ությունը և եռանդը կենտր ոնացնել այն բանի վրա, թե ինչ է կատարվում պարապմ ունքի ան
ցկացման տարածքում, և փորձել չմտածել այլ բաների մասին, որ ոնք կար ող են շեղել նրանց ուշադ
րությունը պարապմ ունքից:
Լիցքաթափող վարժություններ. Լիցքաթափ ող վարժ ությունները կենտր ոնացման վարժ ություննե
րի նման երեխաներին հնարավոր ություն են տալ իս հանգստացնելու մարմինն ու միտքը և կենտր ո
նանալու այն բանի վրա, որ իրենք գտնվում են պարապմ ունքի անցկացման տարածքում: Լիցքաթա
փող վարժ ությունները կար ող են օգտագ ործվել պարապմ ունքի ցանկացած պահին` այլ գործ ողու
թյունների միջև: Դրանք սովորաբար օգտագ ործվում են սկզբ ում` որպես կենտր ոնացման վարժ ու
թյուններ կամ լիցքաթափ ում են երեխաներին պարապմ ունքի ավարտին:
Ճգնաժամային կամ արտակարգ իրավ իճակներում չափահասները և երեխաները կարող են շատ
բուռն արձագանքել, երբ իրենց հնարավորություն է տրվում հանգստանալու և ապրելու իրենց զգաց
մունքերը: Հնարավոր է, որ նրանք չափազանց զբաղված են եղել, որպեսզ ի արձագանքեն կամ հասկա
նան այն քաոսը, որը սովորաբար ուղեկցում է նման իրավ իճակներին, կամ գուցե չեն գիտակցել տխ
րության, վշտի, զայրույթի զգացմունքները, որոնք հետագայում կարող են ի հայտ գալ լիցքաթափման
րոպեների ընթացքում: Եթե լիցքաթափման վարժությունների ընթացքում երեխաները համակվում են
ուժեղ զգացմունքներով, նրանց հնարավորություն տվեք խոսելու այդ մասին խմբում, եթե ցանկանում
են: Եթե չեն ցանկանում խոսել, զբաղեցրեք որևէ ֆիզ իկական գործով կամ խաղով, որը կշեղ ի նրանց
այդ ուժեղ զգացմունքներից, և անպայման անդրադարձեք դրան ավել ի ուշ, որպեսզ ի երեխաները պա
րապմունքի անցկացման վայրից հեռանալ իս արդեն իրենց ուժեղ զգան:
«Կայանման» տախտակ. Չափահասների և երեխաների հետ անցկացվող պարապմ ունքների ժա
մանակ լավ գաղափար է «կայանման տախտակ» ստեղծելը: Սա նախանշված տեղ է, օրինակ` պատ,
կամ եթե դրս ում եք, դա կար ող է լինել նոթատետր: Տրամադրեք նշումների ինքնաս ոսնձվող թղթեր
կամ թղթի այլ փոքր կտորներ, որ ոնք կարելի է ամրացնել պատին, ինչպես նաև գրիչ կամ մատիտ,
կամ երեխաներին հրահանգեք գրել նոթատետր ում: Բացատրեք այս տարածքի իմաստն առաջին
պարապմ ունքի ժամանակ և քաջալերեք երեխաներին գրել ցանկացած հարց կամ մեկնաբան ություն,
որին նրանք կցանկանային անդրադառնալ պարապմ ունքների ընթացքում:
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Դասընթացավարի պարտավորությունն է անպայման անդրադառնալ այդ հարցերին կա՛մ ընդհանուր,
բոլոր երեխաների հետ, կա՛մ առանձին այն անձի հետ, որը գրել է հարցը կամ մեկնաբանությունը:
Պարապմունքների ժամանակ կիրառվող միջոցների նկարագրությունները վերցված են Երեխաների
խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիայի «Խա ղաղ ռազմիկի ուղին» գրքից և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի
միջազգային միավորման «Խմբերն աշխուժացնելու 100 եղանակ. խաղեր պարապմունքների, հանդիպումների
ընթացքում և համայնքում օգտագործելու համար» (2003) ձեռնարկից:

Բարդ զգացմունքները հաղթահարելը

Ռե սուրսնե րի այս փաթե թը մշակվել է այնպիսի չափա հասնե րի և ե րեխանե րի հետ աշխատե լու
համար, որոնց սոցիալ-հոգե բանական բարեկեցությունը սպառնալիքի տակ է, քանի որ ապ րում
են ծանր պայմաննե րում: Կյանքի նման փորձություննե րը կարող են հանգեցնել լարվածության և
ծանր զգացմունքնե րի միախառնման: Պարապմունքի գործո ղություննե րը մշակված են այնպես, որ
նրբանկատ լինեն այդպիսի զգացմունքնե րի, տպավորություննե րի և դրանց արտա հայտման նկատմամբ: Այնուամե նայնիվ նրբանկատությունը չի նշանակում, որ այս զգացմունքներն անտեսվում են
կամ չեն խրախուսվում, և բավական մեծ է հավանականությունը, որ պարապմունքնե րի ընթացքում ե րեխանե րը զգան և արտա հայտեն այնպիսի զգացմունքներ, ինչպիսիք են զայրույթը, վիշտը,
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տխրությունը, շփոթմունքը, մեղ քի զգացումը և այլն: Դասընթացավարը պետք է պատրաստ լինի
նման զգացմունքնե րի արտա հայտմանը և կարո ղանա հարմարեցնել պարապմունքի գործո ղություններն այնպես, որ զբաղվի դրանցով: Ստորև ներկայացված են մի քանի ուղղոր դող ցուցումներ,
թե ինչպես անցկացնել պարապմունքներն այս համատեքստում:
Տվեք ընտրության հնարավորություն
Այնպես արեք, որ խմբի յուրաքանչյուր ան դամ նախապես իմանա, թե ինչ է քննարկվե լու (ոտնձգություններ և շա հագործում, հակամարտություն կամ աղետ, ՄԻԱՎ-ի համաճարակ և դրանց
հետևանքնե րը). որոշ մար դիկ կարող են նախընտրել պատմել իրենց անձնական պատմություննե րը: Թույլ տվեք, որ նրանք իրենք որոշեն` ուզու՞մ են խոսել այս գործո ղություննե րի ընթացքում:
Բացատրեք, որ ե թե որևէ մեկը շատ վշտանա այդ մասին խոսե լիս կամ այլ մարդկանց փորձությունը լսե լիս,կարող է թույլտվություն խնդրել և մի քանի րոպե ով դուրս գալ խմբից ու մե նակ մնալ:
Այնուամե նայնիվ, շեշտեք, որ կնախընտրեիք` նրանք հնարավորինս շատ միասին լինեին որպես
խումբ, քանի որ կարող են աջակցել միմյանց:

Բացատրելով գաղտնիությունը
...Այս պարապմունքները դառնալու են մեր անձնական և ապահով տարածքը: Սա նշանակում է, որ
C
երբ այստեղ հավաքված ենք միասին, միմյանց վերաբերվում ենք բարությամբ, հարգանքով և հանդուրժում
ենք տարակարծությունը: Սա նաև նշանակում է, որ ձեզ թույլատրվում է խոսել այն ամենի մասին, ինչ կցանկանաք, և ոչ ոք ձեր անձնական խնդիրներն այս պարապմունքի շրջանակներից դուրս չի տանի: Կարևոր
է, որ համաձայնության գանք սրա շուրջ, որովհետև սա մեզ հնարավորություն կտա ապահով և հանգիստ
զգալու մյուսների հետ կիսվելիս:
Իսկ այժմ հարցրեք` արդյոք բոլորը համաձա՞յն են սրան: Ե թե ինչ-որ մեկը չի համաձայնում, շարունակեք
քննարկել այս հարցը և այն, թե որքան կարևոր է բոլորի համաձայնությունը, այնքան, մինչև բոլորը համաձայնեն:
...Նշվածից միակ բացառությունը կլինի այն դեպքը, եթե ձեզնից ինչ-որ մեկը պատմի, որ ձեզ ﬖասում
C
կամ ձեր հանդեպ ոտնձգություններ են կատարում: Որպես ձեր մասին հոգ տանող չափահասի` իմ պարտականությունն է օգնել ձեզ լինել ապահով և պաշտպանել վտանգից: Եթե ես տեղեկանամ, որ ինչ-որ մեկը
ﬖասում է ձեզ, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի օգնեմ ձեզ և թույլ չտամ, որ նման բան երբևէ կրկնվի:
...Հնարավոր է, որ երբեմն անհարմար զգաք խմբում քննարկել որևէ խիստ անձնական հարց: Եթե չեք
ցանկանում, պարտավոր չեք դա անել: Բայց եթե կցանկանաք ինձ հետ առանձին խոսել ինչ-որ բանի մասին, միշտ դրա հնարավորությունը ունեք: Պարզապես խնդրեք ինձ, և մենք առանձին խոսելուն ժամանակ
կտրամադրենք:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ պԱՐԱպՄՈՒՆքՆԵՐ

Հարգեք միմյանց անձնական տեղեկատվությունը
Թույլ տվեք ե րեխանե րին հենց սկզ բից իմանալ, որ պարապմունքնե րը մի ապա հով տարածք են,
որտեղ իրենց խրախուսվում է խոսել այն ամե նի մասին, ինչ կցանկանան: Ե րեխանե րի հետ առաջին
պարապմունքի ընթացքում ժամանակ տրամադրեք և բացատրեք, որ պարապմունքներն ապա հով
տարածք են, և դուք հարգում եք գաղտնի ությունը: Այս քննարկումն ուղղոր դե լու համար կարող եք
օգտագործել ստորև բերված օրինակը:
Արձագանքեք անձնական պատմություններին
Ոչ մեկին մի՛ ստիպեք պատմել անձնական փորձություննե րը, ե թե նրանք չեն ցանկանում: Դա կարող է դիտվել որպես ներխուժում անձնական կյանք և շատ տհաճ լինել: Ե թե ե րեխանե րը որոշում են
կիսվել, հարգեք այն, ինչ նրանք ասում են և թույլ տվեք նրանց իմանալ, որ դուք գնա հատում եք այն,
ինչ նրանք ասում են խմբին: Ե թե նրանք բուռն զգացմունքներ են արտա հայտում, պարզապես փորձեք արձագանքել դրանց: Օրինակ` «Տեսնում եմ, որ սա քեզ համար շատ դժ վար փորձություն է ե ղե լ»:
Որոշ դասընթացավարներ ան հանգստանում են, որ ե թե ե րեխանե րը խոսում են իրենց փորձության
մասին, ցասում կամ տխրություն կզգան: Հնարավոր է, բայց երբեմն դա նրանց օգնում է նաև ավե լի
ուժեղ զգալու իրենց: Ոմանց պատմե լը թեթևություն է բե րում: Նրանք կարող են աջակցություն ստանալ խմբից: Ոտնձգություննե րի և (կամ) շա հագործ ման թե մայի նուրբ բնույթից ելնե լով, օրինակ, ե թե
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ե րեխանե րը ինչ-որ պատմություններ են պատմում իրենց անձնական փորձից, նրանց ավե լի շատ
հարցեր մի տվեք և մի խնդրեք պատմել մանրամասնե րը ե րեխանե րի մեծ խմբի առջև: Փոխարենը
նրա հետ համապատասխան ժամին առանձին զրույց ունեցեք: Բացի այդ, հիշեք և հարգեք այն, որ
որոշ մշակույթնե րում ան հարմար է ցավոտ զգացմունքներ արտա հայտել հասարակության առջև:
Ուրիշների պատմությունները լսելը
Որոշ ե րեխաներ տխրում են, ե րբ լսում են ուրիշնե րի պատմություննե րը: Հիշեք, որ այդ պատմություննե րը լսե լիս նորմալ է տխրե լը կամ նույնիսկ արտասվե լը: Արձագանքեք այդ զգացմունքնե րին,
որպեսզի տվյալ մարդն ամոթի զգացում չունենա: Օրինակ. «Այդ պատմությունը քեզ վրա շատ խոր
ազդեց: Համոզված եմ, որ սենյակում շատե րը նույնն են զգում»:

Susan Warner/ Save the children

Նուրբ թեմաների շուրջ խոսելուց հետո լավ կլինի երեխաների հետ որևէ զվարճալի գործողություն կատարել

Երեխաների պարապմունքներ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Փոխեք տրամադրությունը
Բարդ փորձ ությունների մասին խոսելուց հետ ո լավ կլինի կատարել որևէ գործ ողություն, որը կօգնի
փոխելու խմբի տրամադր ությունը: Նուրբ հարցերի հետ կապված յուրաքանչ յուր գործ ողությունից
հետ ո առաջարկվում է կատարել աշխուժ ացն ող կամ այնպ իսի գործ ողություն, որը երեխաներին
կդրդի շարժվել և ծիծ աղել: Ըն դմիջում անելը կամ որևէ երաժշտ ություն նվագելը, որի տակ երեխա
ները կշարժվեն, նույնպես կար ող է օգնել ազատվելու ծանր զգացմ ունքներից:
Աջակցություն ծնողներին և խնամակալներին
Ճգնաժ ամային իրավ իճակում հայտնվե լը կար ող է ճնշող լինել ինչպես ե րեխանե րի, այնպես էլ
նրանց ծնողնե րի և խնամակալնե րի համար: Ե րեխանե րը կյանքում օրինակ են վերցն ում իրենց
մտե րիմ չափա հասնե րից` թե ինչպես արձագանքել և ինչպես վարվել: Կարև որ է հասկանալը
և ըն դ ունե լը, որ նման իրավ իճակնե ր ում ծնողներն ու խնամակալնե րը նույնպես աջակցութ յան
կարիք ունեն:
Հոգ տարեք ձեր մասին
Երեխաների հետ ծանր փորձ ությունների մասին խոսելը կար ող է ծանր զգացմ ունքներ արթնացնել
դասընթացավարների մեջ: Դրանից չպետք է ամաչել: Բայց դուք պետք է հոգ տանեք ձեր մասին:
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Եթե հնարավոր է, փորձեք աշխատել գոնե մյուս դասընթացավարի հետ, որպեսզ ի հերթով ղեկա
վարեք խումբը և դադար առնեք, եթե դրա կարիքը կա: Ձեր գործ ընկեր դասընթացավարին խնդրեք
օգնել ձեզ պլանավորելու պարապմ ունքներ, որ ոնք անվտանգ են բոլորի համար: Պարապմ ունքից
կամ գործ ողությունից հետ ո խոսեք դրա մասին այլ գործ ընկեր դասընթացավարների և ծրագրի ղե
կավարների հետ կամ այլ մարդկանց հետ, որ ոնց վստահ ում եք: Քննարկեք առաջացող ցանկացած
խնդիր և զգացմ ունք, որի մասին կարիք ունեք հաղորդակցվելու:

Tomas Bertelsen/ Danish Red Cross

Ծնողները և խնամակալները նույնպես հոգատարության և աջակցության կարիք ունեն

Պարապմունքներ 1-5

Olivier Matthys/ IFRC

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ներածություն
Առաջին հինգ պարապմունքների ժամանակ ներկայացվում են Մեթոդական ձեռնարկ 2-ում ներկա
յացված պարապմունքների չորս մոդուլները: Խնդրում ենք հիշել պարապմունք 4-ի և 5-ի այլընտրան
քային տարբերակների մասին: 4ա և 5ա պարապմունքները կենտրոնանում են երեխաների իրավունք
ների և պարտականությունների վրա, իսկ 4բ և 5բ պարապմունքները` երեխաների կարիքների վրա:

Պարապմ ունք 1. Ծան ոթացում
Պարապմ ունք 2. Իմ կյանքը
Պարապմ ունք 3. Մեր համայնքը
Պարապմ ունք 4ա. Ե րեխանե րի իրավունքնե րը

Պարապմ ունք 4բ. Ե րեխանե րի կարիքնե րը

Պարապմ ունք 5ա. Ե րեխանե րը մեր համայնքում.

Պարապմ ունք 5բ. Ե րեխանե րը մեր համայն

ե րեխանե րի իրավունքնե րը

քում. ե րեխանե րի կարիքնե րը

Յուրաքանչ յուր պարապմունքի բացումը և փակումը
36

Նշանները

G
N
U

Գործունեության նպատակը
Անհրաժեշտ ռեսուրսները
Հաշվարկված անհրաժեշտ րոպեները

F
B

Q

Դասընթացավարի նշումները
Դասընթացավարի խոսքը
Հարց երեխաներին

Յուրաքանչ յուր պարապմ ունքը բացել իս և փակել իս օգտագ ործեք նույն կարգը: Սա կօգնի երեխա
ներին հարմարավետ զգալու և վստահ ություն կառաջացնի ձեր և խմբի միջև: Օգտագ ործեք այստեղ
նշված սխեման ամեն անգամ, երբ կատար ում եք հետևյալ գործ ողությունները.
•

ամփ ոփ ում, մտքերի փոխանակում և ներած ություն,

•

մեր երգը,

•

պարապմ ունքի գնահատ ում:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

Մաս 1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Վերջին պարապմունքն ամփոփելու համար արտահայտվեք գնահատման

WV 10

մասին և ներկայացրեք օրվա պարապմունքի նպատակը:

1.

Որևէ կամավորի խնդրեք ամփ ոփել, թե ինչ եք արել միասին վերջին պարապմ ունքի ժամանակ:
Եթե նա չի հիշում բոլոր գործ ողությունները, խնդրեք մյուսներին օգնել, մինչև բոլորը նշվեն:

2.

Երեխաների հետ խոսեք վերջին անգամ իրենց կատարած գնահատման մասին: Օգտագ ործեք
այս հնարավոր ությունը` քննարկելու ցանկացած գործ ողություն, որը երեխաներին դուր չի եկել:
Նշեք դրանք ձեր մշտադիտարկման նշումներ ում:
Գովեք երեխաներին և հիշեցրեք նրանց, թե որքան կարևոր է, որ ազնիվ գնահատական տան`
ըն դգծելով, որ դա ձեզ օգն ում է պլանավորել պարապմ ունքներն այնպես, որ բավարարեն
իրենց կարիքները:

3.

Ներկայացրեք պարապմ ունքի նպատակը (տե՛ս յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի համառ ոտ նկա
րագր ությունը):

4.

Պատասխանեք հարցերին, այն ուհետև սկսեք պարապմ ունքը:

Մաս 2. Մեր երգը

G
1.

WV 5

Երգեք մի երգ, որը ծանոթ է բոլոր երեխաներին և որը նրանց հաղորդում է պատկա
նելության և մշակութային հպարտության զգացում:

Խնդրեք երեխաներին կանգնել և երգել այն երգը, որը նրանք ընտրել էին նախորդ պարապմ ուն
քի ավարտին:

2.

Նրանք կար ող են կա՛մ երգել երգը ինչպես անցյալ անգամ, կա՛մ օգտագ ործել պարապմ ունք 1-ի
ժամանակ տրված որ ոշ գաղափարներ, թե ինչպես կարել ի է փոխել երգելու ձևը:

Մ
 աս 3. Պարապմունքի գնահատում

G Գնահատել պարապմունքը

WV 5

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ ու ցուցատախտակ` «ժպտացող դեմքե
րով»

F

Հավաքեք գնահատումները և պահեք դրանք մշտադիտարկման նպատակով, ինչպես
նաև որպեսզ ի գնահատեք` արդյոք արդեն իսկ պլանավորված գործողություններում փոփոխու
թյունների և վերանայումների կարիք կա՞: Անպայման անդրադարձեք գնահատման արդ յունք
ներին հաջորդ պարապմունքի սկզբին:
1.

Բացատրեք, թե ինչ եք արել օրվա պարապմ ունքի ժամանակ (տե՛ս յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի
համառ ոտ նկարագր ությունը):

2.

Երեխաներին կրկին ցույց տվեք «ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակը, յուրաքանչ յուրին տվեք մի
փոքրիկ թղթի կտոր և խնդրեք նրանց նկարել այնպիսի «ժպտացող դեմք», որը կարտահայտի, թե ինչ
են իրենք զգում` կապված այսօրվա պարապմունքի գործողությունների հետ: Ասեք նրանց, որ նրանք
ՉՊԵՏՔ Է իրենց անունը գրեն թղթի վրա: Սա կնպաստի, որ նրանք ազնիվ լինեն գնահատելիս:

3.

Երբ ավարտեն, շնորհակալություն հայտնեք իրենց կարծիքը հայտնելու համար և յուրաքանչ յուր
երեխայի հրաժեշտ տալու ժամանակ տրամադրեք: Սրա շնորհիվ նրանք կզգան, որ իրենց ճանա
չում և գնահատ ում են:
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Per-Anders Pettersson/ Getty Images for Save the Children



Պարապմունք 1
Ծանոթացում
Պարապմունքի նպատակը. ծան ոթանալ և աշխատել միասին

38

Գործողությունների նպատակը.
 ովորել միմյանց անունները զվարճալ ի եղանակով:
Ս
Քննարկել պարապմ ունքների նպատակը և որ ոշել բոլորի համար ընդ ունել ի վարքն ու համաձայ
նության գալ դրա շուրջ:
Նպաստել երեխաների շրջանում փոխադարձ հարգանքի և վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը:
Հայտնել ակնկալիքները, հույսերը և մտավախությունները` կապված առաջիկա պարապմունքների հետ:
Առաջացնել եզակ ի լինելու զգացողություն և պատրաստել անվանական քարտեր:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ժամանակը

1.1. «Փոխանցիր գնդակը» խաղ

Տարածք, որտեղ երեխաները շրջան ով կանգ
նեն կամ նստեն

10 րոպե

1.2. Ինչու ենք այստեղ և տեղեկաց
ված համաձայնություն

Տարածք, որտեղ երեխաները շրջան ով կանգ
նեն կամ նստեն

15 րոպե

1.3. Փոխադարձ ակնկալ իքներ

Ցուցատախտակ ի թուղթ և մարկեր

20 րոպե

1.4. Տեղում քարանալ

Տարածք

10 րոպե

1.5. Ակնկալիքներ, հույսեր և մտա
վախություններ

Տարածք

10 րոպե

1.6. Մեր անունները եզակ ի են

Թուղթ և քարտ անվանական քարտեր պատ
րաստելու համար: Քարտին ամրացված թել,
որպեսզ ի երեխաները դա կախեն իրենց պա
րան ոցից: Թելերն ամրացրեք քարտերին
նախքան գործ ողությունը սկսելը

1.7. Մեր երգի ընտրությունը
1.8. Պարապմունքի գնահատ ում

15 րոպե

5 րոպե
Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագա
ներ, ինչպես նաև ժպտացող դեմքեր ով ցու
ցատախտակ: Խնդր ում ենք ստորև տեսնել
«ժպտացող դեմքերի» պատկերները

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

1.1

«Փոխանցիր գնդակը» խաղ			

G Սովորել մեկը մյուսի անունները` զվարճալի եղանակով
N Տարածություն, որտեղ երեխաները շրջանով կանգնեն կամ նստեն

F
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Այնպես արեք, որ երեխաները հնարավորություն ստանան ասելու իրենց անուններն

առաջին և երկրորդ փուլում: Ուշադիր եղեք այն երեխաների նկատմամբ, որոնք սահմանափակ

կարողություններ ունեն և հնարավոր է` մյուս երեխաների նման շարժունակ չեն:
1.

Ողջունեք երեխաներին առաջին պարապմ ունքի կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտ
նեք նրանց գալու համար:

2.

Խնդրեք երեխաներին շրջան ով նստել կամ կանգնել և բացատրեք, որ պատրաստվում եք խաղ
խաղալ, որպեսզ ի սովորեք միմյանց անունները:

3.

Երեխաներից մեկ ին տվեք գնդակը և խնդրեք նրան ասել իր անունը և գնդակը փոխանցել
մյուսին:

4.

Հաջորդ երեխան ասում է իր անունը և կրկ ին փոխանցում գնդակը:

5.

Վարժ ությունը շար ունակվում է այնքան, մինչև գնդակը վերադառն ում է դասընթացավարին:

6.

Այժմ բացատրեք, որ երբ գնդակը նետ ում եք մեկ ին, մյուսները պետք է միասին ասեն այն մար
դու անունը, որը բռնել է գնդակը:

7.

Պ
 ատահական նետեք գնդակը: Երբ բոլորն ասեն այդ երեխայի անունը, խնդրեք նրան գնդակը
նետել մեկ ուրիշին:

8.

Շար ունակեք այնքան, մինչև բոլորի անունները նշվեն:

Դ
 անիական Կարմիր խաչի ընկեր ություն, «Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող դասըն
թացի ձեռնարկ» (2008)

1.2

G

Ինչու ենք այստեղ և տեղեկացված համաձայնություն
Երեխաների հետ քննարկել պարապմունքների նպատակը և խնդրել
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պարապմունքներին մասնակցության նրանց տեղեկացված համաձայնությունը

N Տարածություն, որտեղ երեխաները շրջանով կանգնեն կամ նստեն
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել կիսաշրջան ով այնպես, որ կար ողանան տեսնել միմյանց:

2.

Բացատրեք երեխաներին.

3.

C Մենք այսօր հանդիպում ենք այստեղ, որովհետև որպես խումբ ընդհանուր շատ բաներ ունենք:
Հարցրեք երեխաներին.

Ի՞նչ ունենք ընդհանուր:
Թույլ տվեք երեխաներին տալ հնարավորինս շատ պատասխաններ: Օրինակ`
• մե նք բոլորս գնում ենք միևն ույն դպր ոցը,
•

մենք բոլորս ապր ում ենք նույն երկր ում (շրջան ում, համայնքում),

• մե նք բոլորս սիր ում ենք խաղալ և ծիծ աղել,
• մե նք բոլորս սիր ում ենք համե ղ ուտել իքներ:
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Այնպես արեք, որ յուրաքանչ յուր երեխա հնարավոր ություն ունենա նշելու որևէ ըն դհանր ություն, որ
ունի մյուսների հետ:
4.

Եթե երեխաները չեն նշում այն մարտահրավերները, որ ոնց առջև կանգնած են, նշեք դրանք և
հարցրեք` արդյոք իրենք համաձա՞յն են: Օրինակ`
Մենք բոլորս նաև ունեցել ենք նույն փորձը.
•

ապրել ենք պատերազմի ժամանակաշրջան ում,

•

ականատես ենք եղել երկրաշարժի,

•

հիվանդ ության պատճառ ով կորցրել ենք ընտանիքի անդամի կամ ընկերների,

• հայտնվել ենք սարսափել ի իրավ իճակներ ում, որ ոնց հետևանքով վնասվել ենք կամ վախե
ցել ենք, որ կվնասվենք և այլն:

F Տվյալ փուլում դասընթացավարը պետք է ընտրի ամենահամապատասխան օրինակ
ները: Նա պետք է հստակ բացատրի, որ այս պարապմունքներն անցկացնելու լուրջ պատ

ճառներ կան և ինքը տեղ յակ է այն մարտահրավերների մասին, որոնց առջև կանգնած են
երեխաները:
5.	Նախքան հաջորդ քայլ ին անցնելը հարցրեք երեխաներին` արդյոք էլ ի կա՞ն բաներ, որ ոնք
իրենց կարծիքով ըն դհան ուր են իրենց համար: Նրանց մի քանի րոպե տվեք ավելացնելու:
6.

Այժմ բացատրեք.

CԵրբ մարդիկ դժվարին փորձություններ են անցել, օրինակ` տուժել են աղետից, ինչ
պես մենք (նշեք այն խնդիրները, որոնք ընդհանուր են երեխաների համար և նշվել են
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ավել ի վաղ), երբեմն շատ դժվար է երջանիկ լինել և լավ զգալ: Համաձա՞յն եք:
Այսօրվա այս հան դիպումը կլինի առաջ ինն այն բազմաթիվ հան դիպումնե րից, որ մենք դեռ
ունենալու ենք միասին: Այս հան դիպումնե րի ընթ ացքում մենք կաշխատենք միասին, որպես
զի օգնենք միմյանց լավ զգալ և հաղ թ ա հարել այն իրավ իճակը, որ ում ապ ր ում ենք: Մենք
պատրաստվում ենք միասին աշ խատել և մեր հան դիպումնե րը կանվանենք «պարապմ ունք
ներ»:
Մեր պարապմ ունքների ընթացքում կխաղանք ու կզվարճանանք և միշտ ժամանակ կունենանք
խոսելու և պատմե լու մեր զգացմ ունքների մասին, այն ամենի մասին, ինչ ապրել ենք, ինչպես
նաև մեր կյանքի և ապագայի երազանքների մասին:
Նախքան շար ունակելը ուզում եմ համ ոզվել, որ բոլորդ հասկան ում եք, թե ինչու եք այստեղ, և
ցանկան ում եք մասնակցել այս պարապմ ունքներին:
7.	Հարցրեք երեխաներին` արդյոք հարցեր ունե՞ն` կապված այն հանգամանքի հետ, թե ինչու են
մասնակցում և ինչ տեղ ի կունենա պարապմ ունքների ընթացքում: Ան դրադարձեք այս հար
ցերին:
8.	Բոլոր հարցերին անդրադառնալուց հետ ո խնդրեք երեխաներին հերթով ասել` արդյոք ցան
կան ո՞ւմ են մասնակցել պարապմ ունքին: Բացատրեք, որ եթե ինչ-որ մեկն ընթացքում միտքը
փոխի,կար ող է գալ և առանձին խոսել ձեզ հետ այդ մասին:
...Գուցե երեխաներն իրենց պարտադրված զգան ասելու, որ ցանկանում են մասնակ
Fցել պա
րապմունքներին, որովհետև իրենց խնդրել են բոլորի առջև իրենց համաձայնու
թյունը տալ: Շեշտեք, որ յուրաքանչյուր ոք, եթե զգում է, որ ՉԻ ցանկանում մասնակցել,
պետք է գա և խոսի ձեզ հետ այդ մասին: Եթե նման բան լինի, մի ստիպեք երեխային
մասնակցել, այլ նրա տեսակետին լուրջ վերաբերվեք և օգնեք կազմակերպել, որպեսզ ի
երեխան պարապմունքներից ազատվելու թույլտվություն ստանա:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

1.3

Փոխադարձ ակնկալիքներ
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Որոշել պարապմունքի ընթացքում վարքի կանոնները և համաձայնության գալ դրա շուրջ:
G Խթա
նել երեխաների շրջանում փոխադարձ հարգանքի և վստահության մթնոլորտ:

N Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր
F

Թույլ տվեք, որ երեխաներն իրենք սահմանեն հիմնական կանոնները և ակնկալվող վարքը: Սա

նրանց պարապմունքի անցկացման տարածքում սեփականատիրության զգացողություն կհաղորդի:
1.

Խնդրեք երեխաներին կիսաշրջան ով նստած մնալ: Համ ոզվեք, որ բոլորը տեսն ում են ցուցա
տախտակը: Այժմ բացատրեք երեխաներին, որ շատ
կարևոր է` բոլորը, որպես խումբ, համաձայն ության
գան այն հարցի շուրջ, թե ինչպես են վարվելու միմյանց
հետ պարապմ ունքների ընթացքում, համաձայն ության
գան պարապմ ունքների ընթացքում հիմնական կա
նոնների և ընդ ունել ի վարքի շուրջ:

2.

Ցուցատախտակ ի կենտր ոն ում գիծ քաշեք: Ձախ կող
մում գրեք «Հիմնական կան ոններ», իսկ աջ կողմ ում

Հիմնակ ան
կան ոն

Մեր
վարք ը

գրեք «Մեր վարքը»:
3.

Այժմ խնդրեք երեխաներին մտավոր գրոհ կատարել և
ասել այն հիմնական կան ոնները, որ իրենք կցանկա
նային սահմանել պարապմ ունքների համար: Խնդրեք
նրանց քննարկել և համաձայն ության գալ, թե յուրա
քանչ յուր հիմնական կան ոնի համար ինչ վարք է ակն
կալվում: Օրինակ` եթե հիմնական կան ոնն է «հարգել
միմյանց», ապա նրանք պետք է համաձայն ության գան
այն հարցի շուրջ, թե ինչ է անհրաժեշտ դրա համար,
օրինակ` «մե նք կլսենք իրար» կամ «մե նք անպատշաճ
բառեր չենք օգտագ ործի»:

4.

Երբ երեխաներն ավարտեն, ստուգեք կան ոնների
ցանկը: Եթե ստորև նշված հիմնական կան ոնները նե
րառված ՉԵՆ, ապա հարցրեք երեխաներին` արդյոք
դեմ չե՞ն լինի, եթե դուք մի քանիսն ավելացնեք: Դրանք ավելացնելիս բացատրեք, թե ինչ են
դրանք նշանակում և ինչու եք դրանք ավելացն ում:
Հիմնական կանոններ, որոնք պետք է ներառվեն, որպեսզ ի ապահովեն ուրախ, ապահով
և ընդգրկող միջավայր.
•

մի ծաղրեք միմյանց,

•

բոլորը կարծիք արտահայտելու իրավունք ունեն, եթե նույնիսկ դրա հետ համաձայն չեք,

• ոչ ոքի չպետք է ստիպել արտահայտվել, եթե նա ցանկություն չունի,
• ոչ մի ֆիզ իկական բռն ություն:
5.

Երբ հիմնական կան ոնների շուրջ համաձայն ություն է ձեռք բերվում, հարցրեք երեխաներին, թե
ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե ինչ-որ մեկը խախտի կան ոնները: Գրեք հետևանքները ցուցա
տախտակ ի վրա: Համ ոզվեք, որ նշված հետևանքները տեղ ին են և ընդ ունել ի:
Օրինակ` հետևանքները կար ող են այսպ իսին լինել.
• երեխային խնդր ում են երգ երգել կամ
• երեխային խնդր ում են պարել:

6.

Հետևանքները որ ոշելուց հետ ո խնդրեք երեխաներին ստորագրել ցուցատախտակ ի վրա որ
պես հիմնական կան ոնները պահպանելու հավաստ ում:
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7.

Հիմնական կան ոնները ցուցադրեք յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի ժամանակ:

8.

Այս փուլում կար ող եք քննարկել նաև գաղտնիության հարցը: Դուք կար ող եք ասել.

C

Այս պարապմունքները դառնալու են մեր անձնական և ապահով տարածքը: Սա նշանա

կում է, որ երբ այստեղ հավաքված ենք միասին, միմյանց վերաբերվում ենք բարությամբ, հարգան

քով և հանդուրժում ենք տարակարծությունը: Սա նաև նշանակում է, որ ձեզ թույլատրվում է խոսել
այն ամենի մասին, ինչ կցանկանաք, և ոչ ոք ձեր անձնական խնդիրներն այս պարապմունքի տա
րածքից դուրս չի տանի: Կարևոր է, որ մենք համաձայնության գանք սրա շուրջ, որովհետև սա մեզ
հնարավորություն կտա ապահով և հանգիստ զգալու մյուսների հետ խոսելիս:
9.

Այս պահին հարցրեք` արդյոք բոլորը համաձայն են սրա հետ: Եթե ինչ-որ մեկը չի համաձայ
նում, շար ունակեք քննարկել այս և այն հարցը, թե որքան կարևոր է բոլորի համաձայն ությունը,
այնքան, մինչև բոլորը համաձայնեն:

10. Այժմ բացատրեք (դեռ գաղտնիության թեմայի շուրջ).

Նշվածից միակ բացառությունն այն դեպքում կլինի, երբ ձեզնից ինչ-որ մեկը պատմի, որ
C
իրեն վնասում կամ իր հանդեպ ոտնձգություններ են կատարում: Որպես ձեր մասին հոգ տանող
մեծահասակ` ես պարտավոր եմ օգնել ձեզ, որ ապահով լինեք, և պաշտպանել ձեզ վտանգից: Եթե
տեղեկանամ, որ ինչ-որ մեկը վնասում է ձեզ, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի օգնեմ ձեզ և թույլ չտամ,
որ նման բան երբևէ կրկնվի:
Հնարավոր է, որ երբեմն դուք անհարմար զգաք խմբում քննարկել որևէ խիստ անձնական հարց:
Եթե չեք ցանկանում,պարտավոր չեք դա անել: Բայց եթե կցանկանաք ինձ հետ առանձին խոսել
ինչ-որ բանի մասին, միշտ դրա հնարավորությունն ունեք: Պարզապես խնդրեք ինձ, և մենք առան
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ձին զրույցին ժամանակ կտրամադրենք:
11.

Այժմ ժամանակ տրամադրեք և բացատրեք, թե ինչպես են պլանավորվում պարապմունքները բո
վանդակության և տարբեր գործողությունների առումով: Դուք կարող եք նշել հետևյալ կետերը.

Բոլոր պարապմունքներում էլ կլինեն զվարճալի ու ավելի լուրջ գործողություններ, երբ մենք
C
կաշխատենք այն խնդիրների վրա, որոնց առջև կանգնած ենք և որոնք բարդացնում են մեր կյան
քը: Մենք նոր հմտություններ ձեռք կբերենք և մեզ օգնելու նոր ուղիներ կգտնենք թե՛ որպես ան
հատներ, թե՛ որպես խումբ, որպեսզի ավելի լավ հաղթահարենք դժվար իրավիճակները:
Մենք կկատարենք տարբեր գործողություններ` գծագրություն, նկարչություն, երգեցողություն, դե
րային խաղեր,մնջախաղ և քննարկումներ:
Յուրաքանչյուր պարապմունքի ավարտին ես ձեզ հնարավորություն կտամ ասելու, թե ինչ եք մտա
ծում տվյալ օրվա գործողությունների մասին: Սա պարապմունքի շատ կարևոր մաս է, որովհետև
դա ինձ ցույց է տալիս` այդ գործողություններն օգտակա՞ր են եղել, ըստ ձեզ, թե՞ ձանձրալի և անօ
գուտ: Յուրաքանչյուր պարապմունքի ավարտին ձեզ հետ մտքերի փոխանակումը կօգնի ինձ իմա
նալու, թե ինչ բնույթի գործողություններ են ձեզ դուր գալիս և որոնք եք օգտակար համարում:
Յուրաքանչյուր պարապմունքի սկզբին մենք համառոտ կամփոփենք, թե ինչ ենք արել անցյալ
անգամ, կքննարկենք ձեր գնահատականները, և ես կներկայացնեմ, թե ինչ ենք պատրաստվում
անել այդ օրը:
12.	Բացատրեք, որ ունենալու եք «կայանման տախտակ» յուրաքանչ յուր հարցի համար, որը երեխա
ները ցանկանում են բարձրացնել: Կայանման տախտակը կարող է լինել պարզապես նոթատետր
կամ, եթե պարապմունքների ամբողջ շարքն անցկացնելու եք միևնույն վայրում, կարել ի է պատի
վրա ինչ-որ տեղ փակցնել ցուցատախտակի թուղթ: Երեխաներին խնդրեք գրել իրենց մտահո
գող կամ հետաքրքրող հարցերը նշումների ինքնասոսնձվող թղթերի վրա և դրանք փակցնել
նոթատետրում կամ պատին: Փորձեք հաջորդ պարապմունքների ընթացքում, հնարավորության
դեպքում, անդրադառնալ այդ հարցերին:
Ըստ` Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիայի (տարեթիվը հայտնի չէ) «Փոփոխություններ
իրականացնելով» գրքի:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

1.4

Տեղում քարանալ						

G Աշխուժացնել երեխաներին և խրախուսել կենտրոնացումն ու
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հրա հ անգներ ը լսել ը:

N Տարածություն
Եթե տարածությունը սահմանափակ է, այս վարժությունը կարելի է հաջողությամբ կատարել
F
դրսում կամ սրահում կամ ավելի մեծ տարածք ունեցող մեկ այլ սենյակում:
Կարող եք նաև երեխաներից մեկին խնդրել անցկացնել վարժությունը:
Եթե այս վարժությունը կատարելու համար բավականաչափ տարածություն չկա, կարող եք մեծ
խումբը բաժանել մի քանի փոքր խմբերի և ամեն անգամ իրականացնել գործողությունը մեկ
խմբի հետ: Դուք կարող եք նաև սահմանափակել արագությունների չափը: Շատ արագաշարժ
կենդանիներին մեծ տարածք է հարկավոր: Այսպես, օրինակ` խնդրեք երեխաներին մտածել
կենդանիների մասին, որոնք շատ դանդաղաշարժ են, արագաշարժ և մի փոքր ավել ի արագա
շարժ: Այդ կերպ երեխաները միմյանց չեն բախվ ի:
Համոզվեք, որ այս վարժության ընթացքում հատուկ կարիքներով երեխաների մասին հոգ են
տանում:
1.

Տ
 եղ բացեք, որպեսզ ի այնքան տարածք լինի, որ երեխաները քայլեն անվտանգ` առանց որևէ
բանի բախվելու:

2.

Այժմ երեխաներին հետևյալ ցուցումները տվեք (ընտրեք կենդանիներ, որ ոնց երեխաները ծա
նոթ են).

C

Պատկերացրեք մի կենդանի, որը շատ դանդաղ է շարժվում (խխունջ, կրիա), կենդանի, որը

մի քիչ ավելի արագ է շարժվում (ճուտիկ, այծ), կենդանի, որը շատ արագ է շարժվում (ուղտ, փիղ, ձի)

և կենդանի, որը շատ, շատ արագ է շարժվում (ընձառյուծ, շուն, ճագար):
Այժմ մենք քայլելու վարժություն կանենք, կքայլենք այս կենդանիներին բնորոշ արագություններով:
Սկսեք սենյակում քայլել տարբեր ուղղություններով... Քայլելիս հանգիստ շնչեք... Այժմ ես ձեզ կխնդ
րեմ քայլել տարբեր արագությամբ` տարբեր կենդանիների նման, և դուք պետք է կա՛մ ավելացնեք
արագությունը, կա՛մ դանդաղեցնեք` կախված նրանից, թե ես ինչ կասեմ... Նախ, քայլեք (ամենա
դանդաղաշարժ կենդանին) արագությամբ... Որոշ ժամանակ շարունակեք այդ արագությամբ... Այժմ
մի քիչ ավելի արագ քայլեք, ինչպես (նաև դանդաղաշարժ, մի քիչ արագաշարժ կենդանի)... Հիշեք,
որ պետք է հանգիստ շնչել և մարմինը չլարել... Շարունակեք քայլել... Մի՛ դանդաղեք... Մի՛ շտապեք...
Շարունակեք շնչել... Զգույշ, որ չբախվեք ձեր ընկերներին... Շարունակեք շարժվել բոլոր ուղղություն
ներով... Այժմ ավելացրեք արագությունը և քայլեք ինչպես (արագաշարժ կենդանի) և հիշեք, որ պետք
է պահպանեք արագությունը... Շարունակեք նորմալ շնչել... Ավելացրեք արագությունը և քայլեք ինչ
պես (շատ արագաշարժ կենդանի)... Այժմ նվազեցրեք արագությունը, քայլեք` ինչպես սովորաբար եք
քայլում... Պահպանեք այդ արագությունը և շարունակեք շնչել:
3.

Վարժ ության այս մասն ավարտելուց հետ ո բացատրեք, որ նրանք դա անելու են նորից, բայց այս
անգամ տեղում քարանալով, երբ դուք նրանց կասեք այդ մասին: Բացատրեք.

C

Եկեք նորից կրկնենք սա, բայց այժմ, երբ ես ասեմ «ՏԵՂՈւՄ» բառը, բոլորդ պետք է անմի

ջապես տեղում քարանաք ճիշտ այն դիրքում, որում գտնվում եք: Երբ ասեմ «ՇԱՐԺՎԵՔ», կարող եք
նորից շարժվել և շարունակել քայլել:

4.

Խ աղացեք այս խաղը ժամանակային տարբեր ըն դմիջումներ ով, որպեսզ ի ավել ի զվարճալ ի
լինի: Թող երեխաները սկզբ ում «տեղում քարանան» մեկ կամ երկու վայրկ յան ով, այն ուհետև
ավել ի երկար, այն ուհետև նորից փոխեք տևողությունը, որպեսզ ի նրանք չկռահեն, թե ինչ է լի
նելու հաջորդ անգամ: Նաև փոխեք «տեղում քարանալու» ըն դմիջումները:
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

5.

Վարժ ությունն ավարտելուց հետ ո, խնդրեք նրանց նորից նստել կիսաշրջան ով և տվեք ստորև
բերված հարցերը:

Q Ձեզ դո՞ւր եկավ այս գործողությունը: Այն հե՞շտ էր, թե՞ դժվար: Ինչո՞ւ:
«Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող պարապմունքների ձեռնարկ», Դանիական Կարմիր
խաչի ընկեր ություն (2008):

1.5

Ակնկալիքներ, հույսեր և մտավախություններ		

WV 10

G Երեխաներին հնարավորություն տալ արտահայտելու իրենց ակնկալիքները, հույսերը
և մտավախությունները` կապված պարապմունքների հետ

N Տարածություն
F

Այս գործողությունն օգտակար է` տեսնելու, թե երեխաներից քանիսն ունեն միևնույն մտա

վախություններն ու ակնկալիքները: Դա կարող է նաև երեխաներին համոզել, որ իրենք մենակ չեն

իրենց ակնկալիքների, հույսերի և մտավախությունների հետ:
1.
2.

Խնդրեք բոլորին շրջան կազմե լ:
Մեկ ին խնդրեք մտնել շրջանի մեջ և ասել, թե ինչ է ակնկալում, ինչ հույսեր կամ ինչ մտավախու
թյուններ ունի` կապված պարապմ ունքների հետ: Օրինակ` «Ես ակնկալում եմ լավ զվարճանալ»
կամ «Վախեն ում եմ, որ կձանձրանամ»:

44

3.

Նրանք, ովքեր համաձայն ում են ասվածի հետ, մեկ քայլ առաջ են գալ իս:

4.

Երբ բոլորը նորից մեկ քայլ հետ են գնում և կանգն ում շրջան ով, մեկ ուրիշն է հայտն ում իր ակն
կալ իքները, հույսերն ու մտավախությունները:

5.

Բ ոլորին խրախ ուսեք ինչ-որ բան ասել, սակայն մի՛ ստիպեք դա անել մեկ ին, ով ասելիք
չունի:

Terres des Hommes/Մարդկանց հողը «Երեխաների պաշտպան ության սոցիալ-հոգեբանական ուս ուցանման ձեռ
նարկ», (2008)

1.6

Մեր անունները եզակի են

		

WV 15

G Զարգացնել եզակի լինելու զգացում և ստեղծել անվանական քարտեր
և քարտ անվանական քարտեր պատրաստելու համար: Քարտին ամրացված
N Թուղթ
թել, որպեսզ ի երեխաներն այն կախեն պարանոցից: Թելերն ամրացրեք քարտերին
նախքան գործողությունը սկսելը:

F

Եթե երեխաները միմյանց լավ չեն ճանաչում, այդ անվանական քարտերը կարելի է կրել ամեն

հանդիպման ժամանակ, եթե հարմար է: Պարապմունքների ընթացքում հավաքեք քարտերը և պա
հեք ապահով տեղում: Եթե հնարավոր է, թույլ տվեք երեխաներին դրանք պահել իրենց անհատական

թղթապանակում: Պարապմունքների ավարտից հետո թույլ տվեք երեխաներին իրենց անվանական
քարտերը տուն տանել` որպես պարապմունքների հիշատակ:
1.

Խնդրեք երեխաներին հարմարավետ նստել շրջան ով,

2.

Գործ ողությունը սկսեք հետևյալ ներած ական խոսքով.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

Անունները մեզ եզակիության զգացողություն են տալիս: Դրանք աշխարհին ցույց են տալիս,
C
որ մենք անհատ ենք` յուրօրինակ ու առանձնահատուկ: Մենք անուններն օգտագործում ենք մեզ
տարբերելու համար: Թեպետ մեկ ուրիշն էլ կարող է ունենալ մեր անունից,մենք բոլորս տարբեր
մարդիկ ենք: Մենք կարող ենք նույն բանն անել, ինչ մեկ ուրիշը և նույն կերպ վարվել, սակայն երբեք
էլ ճիշտ նույնը չենք լինի, ինչ նա: Օրինակ` երկվորյակները ծնվում են նույն օրը, հնարավոր է` նույն
արտաքինն են ունենում, բայց միևնույն է, տարբեր մարդիկ են: Երբ երկուսն ունեն նույն անունը,
նրանք, միևնույնն է, տարբեր մարդիկ են, տարբեր անհատականությամբ և տարբեր ընտանիքնե
րով: Յուրաքանչյուր անուն հատուկ նշանակություն ունի, և ոչ մի ծնող հենց այնպես չի ընտրում իր
երեխայի անունը:
3.

Այժմ յուր աք անչ յուր ե ր եխ այի խնդրեք պատմե լ խմբ ին, թե ին չ են ծնողնե ր ը կամ խնամ ա
կալներն իր ենց պատմե լ իրենց անվան մաս ին. ինչ ու են ըն տրել այն և ին չ է այն նշան ա
կում:

4.

Բոլորին տվեք թուղթ կամ քարտ և ասեք նրանց, որ անվանական քարտեր եք պատրաստելու:

5.

Խնդրեք բոլորին անվանական քարտի մի կողմ ում նկարել երջանկություն խորհրդանշող մի
նկար: Նրանց գուցե դուր գա պարզապես գունավորել քարտը կամ նկարել ինչ-որ բան, որը
պատկեր ում է երջանկությունը:

6.

Երբ բոլորն ավարտեն այս առաջադրանքը, խնդրեք նրանց խմբին ցույց տալ իրենց քարտը և
ասել, թե ինչ են նկարել:

7.

Այժմ խնդրեք նրանց իրենց անունը գրել քարտի մյուս կողմ ում և կրել իրենց անվանական քար
տերը:
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«Վերա դարձ դեպի երջանկություն», ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Դոմինիկյան Հանրապետություն (2010)

1.7

Մեր երգի ընտրությունը				

WV 5

G Ընտրել մի երգ, որը ծանոթ է բոլոր երեխաներին և նրանց հաղորդում է պատկանելու
թյան և մշակութային հպարտության զգացում:

F

Եթե կան երեխաներ, որոնք չգիտեն այն երգը, որը ցանկանում է երգել երեխաների մեծ մա

սը, հարցրեք նրանց` կցանկանա՞ն սովորել այն, այնուհետև համաձայնության եկեք այդ երգի շուրջ:

Երբ երեխաները հաջորդ պարապմունքի ավարտին նորից երգում են նույն երգը, կարող եք այն
այլ կերպ երգել: Օրինակ.
•

ամե ն անգամ տարբեր երեխաների հրավ իրեք լինել «խմբավար», որ ղեկավարի երգչախումբը,

•

խումբը բաժ անեք աղջիկների և տղաների, և երգի տարբեր մասերը թող երգեն տղաները կամ
աղջիկները,

•

ամե ն անգամ երգին նոր շարժ ումներ ավելացրեք. խնդրեք երեխաներին գաղափարներ տալ,

•

եթե երեխաներին հաճել ի է այդ երգը երգել, առաջարկեք նրանց փորձել, այն ուհետև որևէ հա
տուկ առիթով կատարել այն ծնողների և խնամակալների համար:

1.

Ե րեխանե րին խնդրեք կանգնել շրջան ով: Այժմ ասացեք նրանց, որ խմբ ով ընտրե լու եք մի
ե րգ, որը բոլորը գիտեն, և որը կդառնա հատ ուկ պարապմ ունքնե րի երգը: Նրանք երգե լու
են այդ երգը յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի ավարտին, հե տ ո միայն միմյանց հրաժեշտ են
տալու:

2.

Հերթով դիտարկեք երգե րի առաջարկնե րը և ընտրեք մեկը, որի շուրջ բոլորը համաձայն ու
թյան կգան: Այն չպետք է բարդ լինի կամ լինի մի երգ, որը ինչ-որ մեկը անհարմար է զգում
երգել:

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

3.

Նախքան երգել սկսելը հարցրեք երեխաներին` երգն ուղեկցվո՞ւմ է գործ ողություններ ով, օրի
նակ` ծափահար ություններ ով կամ պար ով և կամ այլ շարժ ումներ ով: Եթե որ ոշ երեխաներ գի
տեն դրանք, խնդրեք նրանց սովորեցնել մյուսներին:

4.

Երգը երգեք միասին: Եթե ժամանակ կա, ևս մեկ անգամ երգեք, որպեսզ ի համ ոզվեք, որ բոլորը
գիտեն այն և մասնակցում են:

1.8

Պարապմունքի գնահատումը		

WV 5

G Երեխաները գնահատում են, թե ինչ են զգում` կապված պարապմունքի հետ
Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև «ժպտացող դեմքերով» ցու
Nցա
տախտակ: Խնդրում ենք ստորև տեսնել ժպտացող դեմքերի պատկերները:
F Ավարտելուց հետո հավաքեք գնահատումները և պահեք դրանք մշտադիտարկման նպատակ

ներով, նաև որպեսզի գնահատեք` արդյոք արդեն պլանավորված գործողություններում փոփոխու
թյունների կարիք կա՞:
Անպայման անդրադարձեք գնահատման արդ յունքներին հաջորդ պարապմունքի սկզբին:
1.

Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Ես իսկապես մեծ բավակա
C
նություն ստացա բոլորիդ հետ աշխատելուց և ձեզ ավելի լավ ճանաչելուց: Այնուամենայնիվ, ես
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չգիտեմ, թե դուք ինչ եք զգում ` կապված այսօրվա պարապմունքի և այն գործողությունների հետ,
որ մենք այսօր իրականացրինք միասին:
Յուրաքանչյուր պարապմունքի ավարտին մենք կատարելու ենք մի արագ գործողություն, որով
բոլորը հնարավորություն կունենան արտահայտելու իրենց զգացողությունները տվյալ օրվա պա
րապմունքի վերաբերյալ:
Դա անելու համար կօգտագործենք «ժպտացող դեմքեր»:
2. Երեխաներին ցույց տվեք ցուցատախտակ ի վրա ձեր
նկարած «ժպտացող դեմքերը»: Հարցրեք նրանց, թե ինչ
է արտահայտ ում դրանցից յուրաքանչ յուրը: Քննարկեք
յուրաքանչ յուր «ժպտացող դեմքի» արտահայտ ությունը

1.

Շատ երջանիկ - Ինձ շատ դուր
եկավ այս պարապմունքը,

և համ ոզվեք, որ բոլոր երեխաները համաձայնության
լ իս այն հար
ցի շուրջ, թե ի
նչ են նշա
նա
կում
են գա
դրանք երեխաների խմբի համար:

2.

Երջանիկ - Ինձ դուր եկավ
այս պարապմունքը,

3. Բոլոր երեխաներին տվեք մի փոքրիկ թղթի կտոր և

3.

Անտարբեր - Ինձ դուր չե
կավ այս պարապմունքը,

օրվա պարապմ ունքի գործ ողությունների հետ: Ասեք

4.

Տխուր - Ինձ այնքան էլ դուր
չեկավ այս պարապմունքը,

5.

Շատ տխուր - Ինձ բոլորո
վին դուր չեկավ այս պա
րապմունքը

խնդրեք նրանց նկարել այնպ իսի «ժպտացող դեմք», որը
կարտահայտի, թե ինչ են նրանք զգում` կապված տվյալ
նրանց, որ նրանք ՉՊԵՏՔ Է իրենց անունը գրեն թղթի
վրա: Դա կնպաստի, որ նրանք գնահատելիս ազնիվ լի
նեն:
4. Երբ ավարտեն, շնորհակալություն հայտնեք նրանց`
իրենց կարծիքը հայտնելու համար և յուրաքանչ յուր երե
խայի ժամանակ տրամադրեք հրաժեշտ տալու համար:
Սա նրանց կօգնի զգալու, որ իրենց ճանաչում և գնահա
տում են: Ցուցատախտակ ի վրա գրված է.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5
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Պարապմունք 2
Իմ կյանքը
Պարապմունքի նպատակը. Երեխաներին հնարավորություն տալ մանրամասներ պատմելու միմյանց
իրենց կյանքի և իրենց աջակցության ցանցերի մասին և այս կերպ ավելի լավ ճանաչելու միմյանց:
Գործողությունների նպատակը. ֆիզ իկապես ակտիվացնել երեխաներին և խրախուսել նրանց
զվարճալ ի ձևով սովորել միմյանց անունները: Երեխաներին հնարավոր ություն տալ մտածելու, թե
ինչպես են իրենք իրենց բնութագր ում, ինչ դեր են կատար ում կյանքում, և ուս ումնասիրելու իրենց
աջակցության համակարգերը: Նպաստել խմբի կայացմանը և փոխըմբռնմանը, ինչպես նաև հար
գել առանձին երեխայի ուր ույն անհատական ությունը:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ժամանակը

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 մասնակցի համար: Շրջանով նստելու տարածություն

20 րոպե

2.6. Հիշել մեկին, որը կարևոր է

Գունավոր մատիտներ, թուղթ

25 րոպե

2.7. Մեր երգը
2.8. Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» գնահատման ցուցատախտակ
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2.1

Միմյանց ողջունելը

զ իկապես շարժվել, զվարճանալ, խմբի հանդեպ վստահություն ստեղծել և
G Ֆի
սովորել հարգել անձնական սահմանները:

WV 10

N Շարժվելու տարածություն:
F

Քանի որ խաղի ժամանակ երեխաներն առանց տեսնելու դիպչելու են իրար ձեռքերին, ավելի

հարմար կլինի խումբը բաժանել նույն սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերի:

Դասընթացավարը պետք է կանգնի սենյակի պարագծով, որպեսզ ի հետևի, որ ոչ ոք չբախվ ի
պատերին կամ այլ արգելքի:
Խաղ ի համար հրահանգներ տալ իս անձամբ ցույց տվեք խմբին: Օրինակ` ցույց տվեք` ինչպես
առանց տեսնելու սեղմել միմյանց ձեռքերը, ողջունել, թողնել ձեռքերը և շարունակել:
1.

Բ
 ոլորին խնդրեք օգնել և շարժվելու տեղ բացել, օրինակ` օգնել աթոռները կամ սեղանները
տեղաշարժել:

2.

Բացատրեք, որ օրն սկսելու եք միմյանց ողջունելով: Դա նշանակում է իրար ձեռք սեղմե լ և ասել
«ողջույն», սակայն դա անելու եք աչքերը փակ:

3.

Բ
 ացատրեք, որ երբ բոլորը փակեն աչքերը, դուք կընտրեք մեկ ին, որը կլինի «հիմքը», որին
կթույլատրվ ի աչքերը բաց պահել: Դուք կդիպչեք այդ մարդ ու ուսին, որպեսզ ի նա իմանա, որ

48

ինքն է ընտրված և կար ող է աչքերը բաց պահել:
4.

Խնդրեք բոլորին փակել աչքերը և ընտրեք «հիմքին»: Այժմ բոլորին խնդրեք շարժվել դեպ ի
տարածքի մեջտեղը և փակ աչքեր ով գտնել միմյանց, իրար ձեռք սեղմե լ, ասել «ողջույն» և
շարժվել դեպ ի հաջորդ մասնակ իցը:

5.

Բ
 ացատրեք, որ եթե նրանք գտնեն այն «հիմքին», որի աչքերը բաց են և սեղմե ն նրա ձեռքը,
այդ մարդը ՉԻ ասի «ողջույն» և իրենց ձեռքը բաց չի թողնի: Այդ ժամանակ կար ող եք բացել
աչքերը և բռնել նրա ձեռքը` կազմե լով շղթա:

6.

Նրանք, ովքեր միմյանց ձեռք են բռնել և բացել աչքերը, պետք է լուռ մնան, երբ դուք սեղմ ում
եք մյուսների ձեռքերը: Նա պետք է բաց չթողնի դիմացինի ձեռքը, սպասի, որ նա բացի աչքերը,
որից հետ այս նոր անդամն է միան ում շղթային:

7.

Դուք կար ող եք միանալ շղթային միայն այնտեղ, որտեղ այն ավարտվում է: Եթե զգում եք, որ
ձեռքերը միացած են մյուսների ձեռքերին, պետք է հասնեք շղթայի ծայրին և գտնեք ազատ
ձեռք, որպեսզ ի սեղմե ք այն:

8.

Այս խաղն ավարտվում է այն ժամանակ, երբ բոլորն իրար ձեռք բռնած են և աչքերը` բաց:

9.

Այս խաղ ի համար կա երկու հիմնական կան ոն.
1 .

Չի թույլատրվում մարդկանց հուշել` ուր գնալ, եթե ձեր աչքերը բաց են,

2.

Չի թույլատրվում դիպչել միմյանց «անհարմար» տեղերին:

«Սեյվ դը չիլդրեն»

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

2.2

Ամփոփում, կարծիքների փոխանակում և ներածություն

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

C

Այսօր մենք կկատարենք տարբեր գործողություններ, որոնց շնորհիվ բոլորդ հնարավորու

թյուն կունենաք միմյանց ավելի լավ ճանաչելու: Մենք մեր, մեր ընկերների և ընտանիքների մասին
որոշ բաներ կպատմենք, ինչպես նաև կպատմենք խմբային պատմություն:

2.3

Ո՞վ եմ ես					

G Մասնակիցներին հնարավորություն տալ մտածելու, թե ինչպես են իրենք

WV 10

իրենց բնութագրում, ինչ դեր են կատարում կյանքում:

N Յուրաքանչյուր մասնակցի համար 10 թուղթ,
գրիչներ կամ մատիտներ:

1.

Յուրաքանչ յուր մասնակցի տվեք 10 թուղթի և գրելու պարագա:

2.

Խնդրեք երեխաներին գրել, թե ինչ դեր են կատար ում կյանքում. թղթի յուրաքանչ յուր կտորի
վրա` մեկ դեր:

3.
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Այս ամենն ավարտե լուց հե տ ո ե րեխանե րին խնդրեք զույգ գտնել: Զույգե րին խնդրեք մի
մյանց ներկայացնել իրենց դե րե րը և միասին քննարկել դրանք` մի կողմ նե տե լով նրանք,
որ ոնք ամե նաքիչ կարև որ ությունն են ներկայացն ում (ճմռթեք թղ թի կտորնե րը), մինչև մնան
ամե նակարև որ ե րեք դե րե րը: Դրանք կլինեն կյանքում նրանց ունեցած ե րեք ամե նակարև որ
դերերը:

Q Ի՞նչ զգացիք, երբ ստիպված եղած մի կողմ նետել կյանքում ձեր կատարած մյուս յոթ դերերը:
Արդյոք դժվա՞ր էր, երբ ձեզ մնաց միայն երեք դեր: Արդյոք դժվա՞ր էր ընտրել երեք ամենակարևոր դե
րերը:

«Իրականացնելով փոփոխություններ», Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիա:

2.4

Դիպչել կապույտին

WV 10

G Աշխուժացնել մասնակիցներին և նրանց ներգրավել ֆիզիկական գործողության մեջ
N Երաժշտություն (նվագարան, օրինակ` թմբուկ կամ սկավառակ, խտասկավառակ)
Եթե անհարմար է, որ աղջիկներն ու տղաները միմյանց դիպչեն խաղի ընթացքում, խաղն ան
F
ցկացրեք նույն սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերով:
Ուշադիր եղեք սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների հանդեպ, որոնք գուցե
այնքան շարժունակ չեն, որքան մյուսները:
1.

Դասընթացավարը կամ երեխաներից մեկը նվագ ում է կամ հետևում է երաժշտական սարքով
միացված երաժշտ ությանը:

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2.
3.

Բ
 ոլորին ասեք, որ պետք է արագ շարժվեն կամ պարեն, երբ երաժշտ ություն է հնչում:
Երբ երաժշտ ությունը դադար ում է, երաժշտ ությանը հետևողը բացականչում է` «դիպչել կա
պույտին» կամ «դիպչել քթին» կամ «դիպչել կոշիկ ին» կամ որևէ այլ գույնի կամ առարկայի,
որ նրանք կրում են: Բոլորը պետք է ուրիշի այդ գույնին կամ առարկային դիպչեն, ոչ թե իրենց:

4.

Ամե ն անգամ, երբ երաժշտ ությունը սկսվում է, դասընթացավարը փոխում է հրահանգը:

Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Միջազգային ծառայության կամավորների ասոցիացիա, (2003)

2.5

Ո՞վ է կարևոր իմ կյանքում

WV 20

սումնասիրել երեխաների աջակցության համակարգերը: Խրախուսել ընտանեկան
G ևՈւաջակ
ցության տարբեր կառույցների հանդեպ հարգանքը և դրանց ըմբռնումը:
Չլրացված «Ո՞վ է կարևոր» աշխատանքային թերթիկներ` տպված էլեկտրոնային կրիչից:
N Գրիչ
ներ (մատիտներ) յուրաքանչյուր մասնակցի համար: Շրջանով նստելու տարածություն:

F

Եթե հնարավոր չէ ապահովել աշխատանքային թերթիկի տպված պատճենները, երե

խաներին ցույց տվեք` ինչպես հենց իրենք շրջաններ գծեն: Օգտագործեք ցուցատախտակ կամ

այլ տախտակ, որպեսզ ի ցույց տաք: Կարող եք նաև փայտով նկարել ավազ ին:
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Օգնեք այն երեխաներին, որոնք գուցե դժվարանում են մտաբերել այն մարդկանց, որոնց անունը
պետք է գրել շրջաններում: Այնպես արեք, որ յուրաքանչ յուր երեխա կատարի այս գործողությունը:
1.

Խնդրեք մասնակ իցներին նստել շրջան ով և սկսեք գործ ողությունը` ինքներդ խոսելով ձեր մա
սին և այն մարդկանց մասին, որ ոնք կարևոր են ձեր կյանքում: Օգտագ ործեք ձեր կողմից լրաց
ված «Ո՞վ է կարևոր» աշխատանքային թերթիկ ի ձեր օրինակը, որպեսզ ի ցույց տաք, թե ինչ եք
ակնկալում մասնակցից:

2.

Յուրաքանչ յուր մասնակցի տվեք գրելու ինչ-որ պարագա և «Ո՞վ է կարևոր» աշխատանքային
թերթիկ ի պատճ են: Խնդրեք նրանց լավ մտածել այն մարդկանց մասին, որ ոնք կարևոր են
իրենց կյանքում, և նրանց մոտ 10 րոպե տվեք աշխատանքային թերթիկը լրացնելու համար:
Բացատրեք, որ յուրաքանչ յուր շրջան ում կար ող են գրել մեկ ից ավել ի մարդկանց անուններ:
Նաև բացատրեք, որ պարտադիր չէ, որ իրենց ընտրած կարևոր մարդիկ լինեն նրանք, որ ոնց
հետ իրենք ազգակցական կապ ունեն, այլ կար ող են լինել այն մարդիկ, որ ոնց իրենք հարգ ում
են կամ որ ոնց հետ նախկ ին ում մտերիմ են եղել:

3.

Երբ բոլոր մասնակիցներն ավարտեն վարժությունը, խնդրեք նրանց զույգ գտնել: Նրանք պետք է
հերթով իրենց զույգին պատմեն այն մարդկանց մասին, որոնց անունը գրել են աշխատանքային
թերթիկի վրա: Խնդրեք նրանց ասել, թե ովքեր են այդ մարդիկ և ինչու են նրանք կարևոր:

4.

Երբ բոլորն ավարտեն իրենց գործ ընկերների հետ տեղեկացնելը, խնդրեք նրանց մեկ այլ գոր

5.

Տեղեկացվելու ավարտից հետ ո բոլոր մասնակ իցներին խնդրեք նորից նստել շրջան ով և նրանց

ծընկեր գտնել և կրկնել տեղեկացնելու գործ ողությունը: Մի քանի անգամ կրկնեք սա:
հետ քննարկեք ստորև նշված հարցերը:

Q Ի՞նչը ձեզ դուր եկավ այս գործողությունը կատարելիս:
Արդյոք բոլորի շրջաններում նշված կարևոր մարդիկ նո՞ւյնն էին:
Ի՞նչ նկատեցին, երբ լսեցին այլ մասնակիցների կողմից շրջաններում նշված կարևոր մարդկանց մասին:
Ինչո՞ւ է կարևոր խոսել այն մարդկանց մասին, որոնք կարևոր են մեր կյանքում:
Ըստ` Terres des Hommes-ի «Երեխաների պաշտպանության սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման ձեռնարկի» (2008)

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

2.6

Հիշողություններ կարևոր մեկի մասին

WV 25

G Խրախուսել մտածել ինչ-որ յուրահատուկ մարդու կարևորության և արժեքի մասին:
Խրախուսել փոխադարձ հարգանքը և հետաքրքրվածությունը:

N Գունավոր մատիտներ, թուղթ
1.

Խնդրեք երեխաներին զույգ գտնել, ինչպես նաև գտնել նկարելու տարածք կա՛մ սեղանի վրա,
կա՛մ հատակ ին:

2.

Բացատրեք, որ յուրաքանչ յուր երեխա պետք է ընտրի այն մարդկանցից մեկ ին, որ ոնց նշել էր
«Ո՞վ է կարևոր» գծագր ում: Խնդրեք նրանց մտաբերել ինչ-որ դրական հիշողություն այդ մարդ
կանց մասին և դրա վերաբերյալ ինչ-որ բան նկարել թղթի վրա:

3.

Բացատրեք, որ ավարտելուց հետ ո նրանք իրենց զույգին պետք է պատմե ն այդ պատմ ությունը
կամ այդ հիշողության նշանակությունը:

4.

Թ
 ույլ տվեք, որ երեխաները 15 րոպե նկարեն:

5.

Երբ զույգի երկու մասնակ իցներն էլ ավարտեն, նրանք պետք է հերթով միմյանց պատմե ն նկար
ների մասին, յուրաքանչ յուրը՝ 5 րոպե:

Q

Ի՞նչ զգացիք այդ հիշողությունը նկարելիս:

Ի՞նչ զգացիք ձեր գործընկերոջն այդ մասին պատմելիս:
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Ի՞նչ զգացիք հիշողության նկարի մասին գործընկերոջ պատմությունը լսելիս:
 ստ` «Զերծ ծաղրուծանակից» գրքի, «Սեյվ դը չիլդրեն», Դանիա (2008)
Ը

2.7

Մեր երգը					

WV 5

2.8

Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

CԱյժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր ես (մենք) մեծ բավականություն
ստացա (ստացանք) ձեզ հետ աշխատելուց և ձեզ ավելի լավ ճանաչելուց:

Անցյալ անգամվա նման ես խնդրելու եմ ձեզ օգնել ինձ և ասել` պարապմունքը ձեզ դո՞ւր եկավ, թե՞ ոչ:
Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Grete Thoroe/ Save the Children



Պարապմունք 3
Իմ կյանքը
Պարապմունքի նպատակը. Խմբով ուսումնասիրել այն համայնքը, որտեղ ապրում են երեխաները`
խրախուսելով նրանց հայտնաբերել համայնքում առկա խնդիրները և ուժեղ կողմերը:
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 ործողությունների նպատակը.
Գ
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 քննարկել` ինչն է նրանց դուր
գալիս, իրենք կցանկանայի՞ն, որ այդպես մնար, և ինչը կցանկանային փոխել կամ ուժեղացնել:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

3.1. Ամփոփում, կարծիքների փո
խանակում և ներածություն

Ժամանակը
5 րոպե

3.2. Ծանոթություն

Տարածք

10 րոպե

3.3. Մեր համայնքը Ա

Սեղանի կամ հատակի վրա տարածք մեծ
խմբային նկար նկարելու համար: Նկարելու
պարագաներ (մատիտներ, գունավոր մատիտ
ներ կամ մարկերներ): Շատ մեծ թուղթ` վրան
գրելու համար (կարելի է ցուցատախտակի մի
քանի թղթեր ամրացնել 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 պարագաներ): Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր

15 րոպե

3.6. Մեր երգը
3.7. Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

Պահեք այս պարապմունքի ընթացքում երեխաների նկարած քարտեզը, քանի որ հնարա
F
վոր է` նորից դրա կարիքն ունենաք, եթե որոշեք պարապմունքն ավարտել պարապմունք Զ2-ով:

3.1

Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

CԱյսօր մենք կխոսենք այն համայնքի մասին, որտեղ ապրում ենք: Մենք միասին մեր համայնքի
մեծ քարտեզը կպատրաստենք և այդ քարտեզի վրա ցույց կտանք այն, ինչ կցանկանայինք փոխել հա

մայնքում, ինչպես նաև այն, ինչը մեզ դուր է գալիս և կցանկանայինք պահպանել: Մենք նաև մի քանի
գործողություններ կկատարենք, որոնք կօգնեն մեզ ավելի լավ ճանաչել միմյանց և զվարճանալ միասին:

3.2

Ծանոթություն						

WV 10

G Իմանալ միմյանց հատկանիշների մասին: Նպաստել փոխըմբռնմանը և համերաշխությանը`
սեփական որակների մասին մտածելու և դրանցով կիսվելու միջոցով:

N Տարածություն
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1.

Խնդրեք երեխաներին դեմ դիմաց կանգնել շրջանաձև:

2.

Այժմ խնդրեք նրանց հերթով ասել իրենց անունները և սեփական որևէ դրական հատկանիշ, այ
նուհետև մի բան, որ կցանկանային փոխել իրենց մեջ: Օրինակ` «Իմ անունն է Սեմյուել: Ես համ
բերատար եմ: Ես չափազանց արագ եմ խոս ում և կցանկանայի սովորել ավել ի դանդաղ խոսել»:

Q

Ի՞նչ էիք զգում ձեր հերթին սպասելիս:

Ո՞ր հատկանիշներն էին ամենահետաքրքիրները:
Ըստ ձեզ` ո՞ր որակները կարող են փոխվել այս պարապմունքի ընթացքում:
Տեղայնացված է ըստ` «Արժանապատվության բարձրացումը», «Սեյվ դը չիլդրեն», Ղրղզստան կազմակերպու
թյան գործողություններ

3.3

Մեր համայնքը Ա	

			

WV 40

Քարտեզագրել և ուսումնասիրել համայնքը, որտեղ ապրում են երեխաները` նրանց
G հնա
րավորություն տալով նշելու համայնքի այն խնդիրները, որոնց բախվում են կամ
որոնց մասին գիտեն:
Սեղանի կամ հատակի վրա տարածք` մեծ խմբային նկար նկարելու համար: Նկարելու
N պա
րագաներ (մատիտներ, գունավոր մատիտներ կամ մարկերներ): Շատ մեծ թուղթ
վրան գրելու համար (կարել ի է ցուցատախտակի մի քանի թղթեր ամրացնել իրար):
Այս գործողությունը ներգրավում է ամբողջ խմբին: Կազմեք փոքր խմբեր, յուրաքանչյուր
F
խմբում` 10-ից ոչ ավելի երեխա: Եթե խումբը չափազանց մեծ է, օգնեք երեխաներին փոխանցել առա
ջադրանքները խմբի ներսում, որպեսզի քննարկումները կենտրոնացած լինեն: Եթե երեխաները
շատ փոքր են և դեռ սահուն չեն գրում, անհրաժեշտության դեպքում օգնեք նրանց գրել կամ նկարել:

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1.

Բացատրեք մասնակ իցներին, որ այս գործ ողության ընթացքում նրանք մի շարք տարբեր բա
ներ են անելու միասին.
ա. նախ նրանք կնկարեն այն համայնքի քարտեզը, որտեղ ներկայումս ապր ում են,
բ. այն ուհետև կխոսեն և քարտեզ ի վրա ցույց կտան, թե ինչ խնդիրներ կան համայնքում,
գ. ըն դմիջումից և զվարճալի խաղ ից հետ ո նրանք կխոսեն այն մասին, թե ինչ լավ բաներ
կան համայնքում և այդ լավ բանե րից որևէ մեկը կար ո՞ղ է օգնել հաղ թա հարե լու որ ոշ խն
դիրներ:

2.

Մասնակ իցներին հավաքեք մի մեծ սեղանի կամ հատակի վրա մի մեծ տարած ության շուրջ,
որտեղ հնարավոր կլինի խմբային նկար նկարել:

3.

Բ աց ատր եք, որ նրանց առաջ ին առաջ ադր անքն է նկար ել իր ենց համ այնք ի նկար ը: Այն
տեղ պետք է լին են բան եր, որ ոնք հեշտ է ճան աչել, օր ին ակ` մարդկ անց տներ, հաս ա
րակ ակ ան շենք եր, ճան ապ արհն եր և այլն: Այս փուլ ում շատ մանր ամ ասն եր նկար ե լ ու
կար իք չկա:

4.

Բացատրեք, որ, որպես խումբ, պետք է մտածեն, թե ինչպես կատարեն այս առաջադրանքը:
Օրինակ` կար ող են ոմանց խնդրել նկարել, մինչ մյուսներն ու ղղություն կտան, թե ինչ նկարել
կամ կար ող են բոլորն էլ հերթով նկարել, կամ յուրաքանչ յուրը կար ող է ընտրել նկարելու որ ո
շակ ի հատված:

FՓորձեք խմբին թույլ տալ կատարել այս առաջադրանքը` ձեր հնարավորինս քիչ միջամտու

թյամբ: Սա նրանց քարտեզի նկատմամբ սեփականության զգացում կտա, ինչպես նաև շատ տեղե
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կություններ կտրամադրի ձեզ խմբի դինամիկայի և այն դերերի մասին, որ խաղում են երեխաները
խմբում:
5.

Հ
 ամայնքը նկարելուց հետ ո խնդրեք նրանց նայել նկարին և միասին քննարկել, թե իրենց իմա
ցած որ խնդիրներին է հարկավոր անդրադառնալ համայնքում: Խնդրեք նրանց քարտեզ ի վրա
գրել կամ նկարել այդ խնդիրները:
Եթե որ ոշակ ի շենքի կամ տարածքի հետ կապված հարցեր կան, խնդրեք նրանց նկարի վրա
նշել դա: Օրինակ` եթե ուս ուցիչների պակաս կա, դա պետք է նշվ ի դպր ոցի նկարի վրա: Եթե
առողջապահական խնդիրներ կան, դա կարել ի է նշել հիվանդան ոցի շենքի նկարի վրա, եթե
հիվանդան ոց կա:

6.

Ավարտելուց հետ ո ըն դմիջում արեք և անցեք հաջորդ զվարճալ ի գործ ողությանը:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

3.4

Խճճված ցանց				

WV 10

G Խրախուսել խմբային համագործակցությունը և մասնակիցների` միմյանց ավելի լավ
ճանաչելը:

N Թելի մի մեծ կծիկ
1.

Խնդրեք երեխաներին շրջան ով նստել հատակ ին և միացեք նրանց:

2.

Վերևում պահեք թել ի մի մեծ կծիկ և խմբին ինչ-որ բան պատմե ք ձեր մասին:

3.

Այժմ թել ի կծիկը գլորեք երեխաներից մեկ ին` առանց թել ի ծայրը ձեռքից բաց թողնելու: Խնդ
րեք երեխային ասել իր անունը և խմբին ինչ-որ բան պատմե լ իր մասին:

4.

Այժմ երեխան է թել ի կծիկը գլոր ում մեկ ուրիշին, որը կրկն ում է այդ գործ ողությունը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

5.

Բոլորի խոսելուց հետ ո խնդրեք երեխաներին կանգնել` դեռևս թելն իրենց ձեռքում պահելով և
օդ ում ցանց ստեղծելով: Բացատրեք, որ այս ցանցը խորհրդանիշն է այն բանի, որ մենք բոլորս
միմյանց հետ կապված ենք և պետք է միասին աշխատենք որպես խումբ, որպեսզ ի քաջալերենք
մեկս մյուսին: Ավել ի հիմնավորեք այս տեսակետը` խնդրելով մեկ ին, որ բաց թողնի թել ի իր
հատված ը: Սա ցույց է տալ իս, որ ցանցը թուլան ում է, եթե խումբը միասին չի աշխատ ում:

«Փոփ ոխություններ իրականացնելով», Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիա:

3.5

Մեր համայնքը			

WV 15

G Քարտեզագրել այն համայնքը, որտեղ երեխաներն ապրում են` նշելով այն խնդիրները,

որոնց բախվում են կամ որոնց մասին գիտեն, ինչպես նաև համայնքի այն ռեսուրսները և
դրական բաները, որոնք ցանկանում են պահպանել կամ ուժեղացնել:

տեզը, որը գծվել է 3.3. «Մեր համայնքը Ա» գործողությունում և նույն ռեսուրսները
N (նԱյնկաքար
րելու մեծ տարածք, նկարելու պարագաներ): Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր:

F

Այս գործունեության ժամանակ ստեղծված քարտեզը կրկին օգտագործվելու է պարապմունք

Զ2-ում, եթե որոշեք պարապմունքն ավարտել այդ տարբերակով: Քարտեզը պահեք ապահով տեղում:
1.
2.

Երեխաներին խնդրեք կրկ ին հավաքվել քարտեզ ի շուրջը:
Այժմ խնդրեք նրանց նայել քարտեզ ին և քննարկել այն լավ բաները, որ ոնք գոյություն ունեն
իրենց համայնքում և ամրապնդման կարիք ունեն: Խնդրեք նրանց նշել դրանք քարտեզ ի վրա
նույն կերպ, ինչպես նշեցին խնդիրներն ու այն ամենը, ինչ ցանկան ում էին փոխել:

3.

Երբ երեխաներն ավարտեն այս առաջադրանքը, խնդրեք նրանց նորից նայել նախկ ին ում նշ
ված այն երևույթներին, որ ոնք փոփ ոխության կարիք ունեն, և հարցրեք նրանց` նշված լավ բա
ներից որևէ մեկը կար ո՞ղ է նպաստել այդ փոփ ոխությունների իրականացմանը: Եթե համայն
քում առկա լավ բաները բավարար չեն անհրաժեշտ փոփ ոխությունները կատարելու համար,
հարցրեք նրանց, թե ինչ ռես ուրսներ կամ օգն ություն է անհրաժեշտ դրսից, որպեսզ ի կատարվեն
անհրաժեշտ փոփ ոխությունները:

4.

Q

Ավարտեք այս գործ ողությունը` խնդրելով երեխաներին նստել շրջան ով և քննարկեք ստորև նշ
ված հարցերը:
Ի՞նչ զգացիք այս գործողությունը կատարելիս: Ի՞նչը ձեզ դուր եկավ: Ի՞նչը ձեզ դուր չեկավ:

Ի՞նչ ստիպեց մտածել այս գործողությունը ձեր համայնքում առկա լավ բաների մասին:
Ի՞նչ ստիպեց մտածել այս գործողությունը ձեր համայնքում առկա խնդիրների մասին:
Գաղափարներ հետագայի համար: Այս գործողությունը լավ միջոց է` խրախուսելու և հնա
F
րավոր դարձնելու երեխաների մասնակցությունը համայնքի կյանքին: Եթե երեխաները լավ գաղա
փարներ ունեն, թե ինչ կարող են անել համայնքում դրական փոփոխություններ կատարելու համար,
արեք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի հետամուտ լինեք դրանց իրականացմանը: Օրինակ` կարող եք
քննարկել երեխաների գաղափարները ծնողների խմբի կամ օժանդակող կազմակերպությունների
ծրագրի ղեկավարների հետ: Կարևոր է` երեխաները զգան, որ իրենց լուրջ են վերաբերվում, երբ
իրենք գաղափարներ են առաջ քաշում, ուստի մի մոռացեք նրանց տեղ յակ պահել գործողություննե
րի ընթացքի մասին, երբ նրանց գաղափարները հետագայում իրականացնեք:
Երեխաների պաշտպանությունը: Ուշադրություն դարձրեք համայնքում յուրաքանչյուր տարածքի կամ
իրադարձության վրա, որոնք երեխաները նշում են որպես անապահով և վտանգավոր թվացող: Այս մտա
հոգությունները պետք է հետագայում բարձրաձայնել երեխաների ծնողների և համայնքի այլ չափահաս
ների հետ հանդիպման ընթացքում, ինչպես նաև հենց երեխաների հետ քննարկումների ժամանակ:
Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար

55

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

3.6

Մեր երգը		

				

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
3.7

Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

C Այժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Մենք միասին լավ աշխատանք կա

տարեցինք, և հիմա ես ավելի շատ բան գիտեմ ձեր և այն համայնքի մասին, որտեղ դուք ապրում եք:

Մենք ավելի շատ կխոսենք ձեր համայնքի մասին հետագա պարապմունքների ընթացքում:
Այժմ ժամանակն է, որ ինձ ասեք` այսօրվա պարապմունքը և գործողությունները ձեզ դուր եկա՞ն: Մենք
կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Պարապմունք 4Ա
Երեխաների իրավունքները
Պարապմունքի նպատակը. Քննարկել երեխաների իրավունքները և երեխաների կյանքն ու
դերն իրենց համայնքում:
Գործողությունների նպատակը.
Ուսումնասիրել երեխաների իրավունքները:
Քննարկել, թե ինչպիսին է երեխաների կյանքը համայնքում` կապված իրենց իրավունքների հետ:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

4.1.ա Ամփոփում, մտքերի փոխա

Ժամանակը
5 րոպե

նակում և ներածություն
4.2.ա Արևը միշտ շողում է...

Տարածք

10 րոպե

4.3.ա Երեխաների իրավունքները

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան
առկա է էլեկտրոնային կրիչում` «Աշխա
տանքային թերթիկներ» թղթապանակում:
Տարբերակ 1. երեխաների իրավունքների
քարտեր: Երեխաների յուրաքանչյուր զույգին
անհրաժեշտ է 20 քարտերից բաղկացած մեկ
հավաքածու: Այսպիսով, եթե 20 երեխա կա,
ապա ձեզ հարկավոր կլինի քարտերի 10 հա
վաքածու: 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
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե
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4.1.ա Ամփոփում, կարծիքների փոխանակում և ներածություն

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը:

C Այսօր մենք կխոսենք երեխաների իրավունքների մասին: Մենք կխոսենք, թե ինչ են երեխաների
իրավունքները և կուսումնասիրենք իրավունքների ու ցանկությունների տարբերությունը:

4.2.ա Արևը միշտ շողում է...

				

WV 10

G Հանձնարարել երեխաներին շարժվել և պարզել, թե արդեն ինչ գիտեն երեխաների
իրավունքների մասին:

N Տարածություն
F

Համոզվեք, որ բավականաչափ տարածք կա, որպեսզի սայլակով երեխաները նույնպես

կարողանան խաղալ:
1.
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2.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով:
Բացատրեք, որ կարդալու եք մի արտահայտ ություն, որը սկսվում է հետևյալ բառեր ով. «Արևը
միշտ շողում է...»: Եթե այս արտահայտ ությունը ճիշտ է խմբից որևէ մեկ ի համար, ապա նա
պետք է մեկ քայլ անի և անցնի շրջանի ներսը: Երբ բոլոր երեխաները, որ ոնց համար այդ ար
տահայտ ությունը ճիշտ է, հայտնվեն շրջանի ներս ում, պետք է նորից քայլ անեն դեպ ի հետ և
կանգնեն շրջագծ ով:

3.

Կարդացեք ստորև ներկայացված արտահայտ ություններից մի քանիսը, այն ուհետև խնդրեք,
որ մի քանի կամավորներ սեփական օրինակներն ասեն:
Արևը միշտ շողում է...
•

նրանց վրա, ովքեր կարծ ում են` երեխաները և պատանիները նույնքան կարևոր են, որքան

•

նրանց վրա, ովքեր բարեկամ ունեն մեկ այլ երկր ում,

չափահասները,
• նրանց վրա, ովքեր վարդագ ույն գուլպա են կրում,
•

նրանց վրա, ովքեր իրենց փոքր են զգացել կյանքի որևէ ժամանակահատված ում,

•

նրանց վրա, ովքեր ակնած անքով են նայում որևէ մեծ ահասակ ի,

•

նրանց վրա, ովքեր արթնան ում են առավոտյան ժամը 7-ից շուտ:

Դուք կար ող եք նաև մտածել ձեր օրինակները, որ ոնք կապված են երեխաների կյանքի հետ:
Այնպես արեք, որ դրանք չափազանց անձնական չլինեն:

«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը: Սովորելու և քայլեր ձեռնարկելու գործողություններ՝ մշակված
երեխաների և երիտասարդների համար», ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2006):

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

4.3.ա Երեխաների իրավունքները

			

WV 60

Բարձրացնել իրազեկությունը և խրախուսել երեխաների իրավունքների վերաբերյալ
G քննար
կումը:
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան (ԵԻԿ) գտնվում է էլեկտրոնային կրիչում`

N «Աշխատանքային թերթիկներ» թղթապանակում: Տարբերակ 1. երեխաների իրա

վունքների քարտեր: Երեխաների յուրաքանչ յուր զույգին անհրաժեշտ է 20 քարտերից

բաղկացած մեկ հավաքածու: Այսպիսով, եթե կա 20 երեխա, ապա ձեզ հարկավոր կլի
նի քարտերի 10 հավաքածու: 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:

F

Այստեղ կա երկու տարբերակ: Դուք կարող եք կա՛մ օգտագործել էլեկտրոնային կրիչի

«Աշխատանքային թերթիկներ» թղթապանակում առկա քարտերը, կա՛մ գործողությունն իրա

կանացնել առանց քարտերի:
Լավ նախապատրաստվեք այս պարապմունքին, որպեսզ ի կարողանաք պատասխանել հարցե
րին և քննարկում վարել Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի վերաբերյալ:

Ստորև բերված են հրահանգներ տարբերակ 1-ի համար:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով կա՛մ աթոռներին, կա՛մ հատակ ին:

2.

Սկսեք գործողությունը` հարցնելով երեխաներին` գիտե՞ն, թե ինչ են «երեխաների իրավունքները»:

3.

Երբ նրանք ավարտեն, ամփ ոփեք հետևյալ պարզ բացատր ությամբ.
Երեխաների իրավունքներն այն ամենն է, ինչ յուրաքանչյուր երեխա պետք է կարողանա ունե
C
նալ կամ անել, որպեսզի գոյատևի և մեծանա` հասնելով իր լիակատար ներուժին:

4.

Այժմ երեխաներին խնդրեք մտավոր գրոհ կատարել` թվարկելով այն իրավունքները, որոնք, ըստ
իրենց, պետք է ունենան երեխաները: Գրեք նրանց պատասխանները ցուցատախտակի վրա:

5.

Այժմ երեխաներին խնդրեք նստել զույգեր ով: Յուրաքանչ յուր զույգի տվեք 20 քարտերի մեկա
կան հավաքած ու: Խնդրեք նրանց դասավորել քարտերը հետևյալ խմբերի.
•

ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎ ՈՐ

• ԿԱՐԵՎ ՈՐ
•
6.

ՔԻՉ ԿԱՐԵՎ ՈՐ

Երբ նրանք ավարտեն, խնդրեք յուրաքանչ յուր զույգի միանալ մեկ այլ զույգի: Այսպ իս ով նրանք
4 հոգան ոց խմբեր են կազմ ում: Յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք միասին որ ոշել` որ ոնք են 6 ամե
նակարևոր քարտերը:

7.

Երբ բոլորն ավարտեն, յուրաքանչ յուր խմբի խնդրեք հերթով ամբ ողջ խմբին ներկայացնել 6
ամենակարևոր քարտերի իրենց ցանկը:

8.

Երբ բոլորը ներկայացնեն իրենց ցանկերը, նրանց հետ քննարկեք հետևյալ հարցերը.

Q
ա. Արդյոք դժվա՞ր էր նախընտրություն տալ որոշակի կետերի:
բ. Ինչպե՞ս որոշեցիք` որ կետերն են ամենակարևորները:
գ. Ո՞րն է ցանկությունների և կարիքների տարբերությունը:

դ. Ինչո՞ւ պետք է որոշ «կարիքներ» պաշտպանվեն որպես «իրավունքներ»:
ե. Արդյոք բոլո՞ր երեխաների իրավունքներն են պաշտպանվում:
զ. Ըստ ձեզ` ի՞նչ ուրիշ իրավունքներ պետք է ունենան երեխաները:
9.

Երեխաներին ցույց տվեք Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի բովանդակած իրա
վունքների ամբողջական ցանկը: Եթե հնարավոր է, ինչ-որ տեղ փակցրեք իրավունքների ցանկը, որ
պեսզի երեխաները կարողանան պարապմունքի ընթացքում տեսնել դրանք, երբ դրա կարիքն ունենան:
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

10. Բացատրեք երեխաներին
1945 թ., երբ ձեր տատիկներն ու պապ իկները կամ նրանց ծնողները ծնվեցին, ձևավորվեց Միա
վորված ազգերի կազմակերպությունը: 1989 թ. ընդ ունվեց Երեխայի իրավունքների մասին կոն
վենցիան` ԵԻԿ-ը, որը գործ ողության մեջ մտավ 1990 թ.: Աշխարհի բոլոր երկրները, բացի 2-ից,
ստորագրել են այն: ԵԻԿ-ն ունի 4 հիմնական սկզբ ունքներ: Դրանք են.
1.	գոյատևման և զարգացման իրավունքը (օրինակներն են խնամքը, կրթությունը),
2.
3.

անխտրականության իրավունքը (օրինակ` ռասա, սեռ, հաշմանդամություն և այլն)
երեխայի լավագույն շահերը պաշտպանելու իրավունքը (որը ներառում է որևէ գործողություն
պլանավորելիս երեխայի տեսակետը հաշվի առնելը),

4.	մասնակցության իրավունքը (երեխայի կարծիքը պետք է հաշվի առնվի):
Գրեք սրանք ցուցատախտակ ի վրա:

Հրահանգներ տարբերակ 2-ի համար
1.
2.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով կա՛մ աթոռներին, կա՛մ հատակ ին:
Սկսեք գործ ողությունը` հարցնելով երեխաներին` արդյոք գիտե՞ն, թե ինչ են «երեխաների իրա
վունքները»:

3.

Երբ ավարտեն, ամփ ոփեք հետևյալ պարզ բացատր ությամբ.

CԵրեխաների իրավունքներն այն ամենն է, ինչ յուրաքանչյուր երեխա պետք է կարողանա ու

նենալ կամ անել, որպեսզի գոյատևի և մեծանա` հասնելով իր լիակատար ներուժին:
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4.

Այժմ երեխաներին խնդրեք մտավոր գրոհ կատարել` թվարկելով այն իրավունքները, որ ոնք,
ըստ իրենց, պետք է ունենան երեխաները: Գրեք նրանց պատասխանները ցուցատախտակ ի
վրա:

5.

Այժմ երեխաներին խնդրեք նստել զույգեր ով և երկու ցանկ կազմե լ: Առաջինն այն ամենի ցանկն
է, ինչ ցանկալ ի է ունենալ: Երկր որդն այն ամենի ցանկն է, ինչ անպայման անհրաժեշտ է կյանքի
համար: Խնդրեք նրանց իրենց երկու ցանկեր ում առկա յուրաքանչ յուր կետ գրել կամ նկարել
առանձին քարտի վրա, յուրաքանչ յուր քարտի վրա՝ մեկական:

6.

Ց
 ատկապարաններ ով երկու առանձին շրջաններ կազմե ք, մեկը` «ցանկությունների» համար,
մյուսը` «իրավունքների»:

7.

Խնդրեք երեխաներին նստել երկու նշված շրջանների շուրջը, ամե ն մեկը` այն երեխայի կողքին,
որի հետ քիչ առաջ աշխատ ում էր:

8.

Թույլ տվեք երեխաներին հերթով ներկայացնել մի քարտ, և թող խումբը քննարկ ի, թե որ շրջա
նին է այն պատկան ում, «ցանկությունների՞», թե՞ «իրավունքների»:

9.

Խնդրեք երեխաներին մտածել տարբեր ությունների մասին:

10. Ե րեխանե րին ցույց տվեք Ե րեխայի իրավունքնե րի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ամբ ող
ջական ցանկ ը: Ե թ ե հնարավոր է, ինչ-որ տեղ ցուցադրեք իրավունքնե րի ցանկը, որպեսզ ի
ե րեխանե րը կար ո ղանան պարապմ ունք ի ընթ ացք ում տեսնել դրանք, ե րբ դրա կարիքն ու
նե նան:
11.

Բացատրեք երեխաներին
1945 թ., երբ ձեր տատիկներն ու պապ իկները կամ նրանց ծնողները ծնվեցին, կազմավորվեց
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը: 1989 թ. ընդ ունվեց Երեխայի իրավունքների մասին
կոնվենցիան` ԵԻԿ-ը, որը գործ ողության մեջ դրվեց 1990 թ.: Աշխարհի բոլոր երկրները, բացի
2-ից, ստորագրել են այն: ԵԻԿ-ն ունի 4 հիմնական սկզբ ունքներ: Դրանք են.
1.

գոյատևման և զարգացման իրավունքը (օրինակներն են հոգատարությունը, կրթությունը),

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

2.

անխտրականության իրավունքը (օրինակ` ռասա, սեռ, հաշմանդամություն և այլն),

3.

երեխայի կարևորագույն շահերը պաշտպանելու իրավունքը (որը ներառում է որևէ գործողու
թյուն պլանավորելիս երեխայի տեսակետը հաշվի առնելը),

4.	մասնակցության իրավունքը (երեխայի կարծիքը պետք է հաշվի առնվի):
«Ուսուցանում երեխաների իրավունքների համար. իրավունքներ, ցանկություններ և կարիքներ: Քարտերի և գործո
ղությունների հավաքածու: ՎՄԾ/VIPP քարտեր», ՍԻԴԱ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2008), «Կյանքի կոչելով երեխաների իրա
վունքները: Դասարան 6. Լեզվի և հասարակագիտության դասեր»: ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Կանադա:

Երեխաների իրավունքները
Բոլոր երեխաները ծնված օրվանից մինչև 18 տարին լրանալը ունեն.
•

կյանքի իրավունք,

•

անվան և քաղաքացիության իրավունք,

•

իրենց ծնողների կամ այն մարդկանց հետ ապրելու իրավունք, որ ոնք լավագ ույնս հոգ են
տան ում իրենց մասին,

•

այն ամենի մասին արտահայտվելու իրավունք, ինչն ազդ ում է իրենց վրա,

•

գաղափարներ ունենալու և իրենց մտքերն արտահայտելու իրավունք,

•

դավանանքի իրավունք,

• այլ երեխաների հետ հանդիպելու իրավունք,
• իրենց անհրաժեշտ տեղեկություններն ստանալու իրավունք,
• անհրաժեշտ ության դեպքում հատ ուկ խնամքի, կրթության և ուս ում ստանալու իրավունք,
•

առ ողջապահ ությունից օգտվելու իրավունք,
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• բավարար սննդի և մաքուր ջրի իրավունք,
•

անվճար կրթության իրավունք,

•

խաղալու իրավունք,

•

սեփական լեզվով խոսելու իրավունք,

• սեփական մշակույթի մասին տեղեկանալու և այն վայելելու իրավունք,
• որպես էժ ան աշխատ ող չշահագ ործվելու իրավունք,
•

վնասված և անտեսված չլինելու իրավունք,

• պատերազմների ժամանակ որպես զինվոր չօգտագ ործվելու իրավունք,
• վտանգից պաշտպանված լինելու իրավունք,
•

սեփական իրավունքների և պարտական ությունների մասին իմանալու իրավունք:

4.4.ա Լուսին և գնդակ

					

WV 5

G Մասնակիցներին ֆիզիկապես ակտիվացնել և խթանել համագործակցությունը:

Ապահովեք բավականաչափ տարածություն այս գործողությունն իրականացնելու հա
F
մար. նախապես տեղափոխեք այն ամենը, ինչը կարող է խանգարել:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել` խմբվելով մի տեղ: Այժմ բացատրեք, որ գնդակը նետելու եք
վեր, և նրանք միասին պետք է գնդակը վերևում պահեն այնքան ժամանակ, մինչև որ յուրաքան
չյուրը գոնե մեկ անգամ դիպչ ի գնդակ ին:

2.

Եթե գնդակը դիպչի հատակին, նրանք պետք է նորից սկսեն: Թույլ տվեք նրանց այնքան փորձել,
մինչև հաջողվի գնդակն օդում պահել, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան հարվածելու գն
դակին:

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

«

4.5.ա Մեր երգը						

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
4.6ա Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

C Այժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք միասին սովորեցինք, թե
ինչ են երեխաների իրավունքները և քննարկեցինք ցանկությունների, կարիքների և իրավունքների տար

բերությունը: Շնորհակալություն բոլորիդ` աշխատասիրության և մեզ ձեր մտքերը հայտնելու համար:
Մյուս պարապմունքների նման, այսօր նույնպես կցանկանայի ձեզնից լսել, թե ինչ եք մտածում այսօրվա
գործողությունների մասին: Մենք այսօր կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Պարապմունք 4Բ
Երեխաների կարիքները
Պարապմունքի նպատակը. քննարկել, թե ինչ է երեխաներին անհրաժեշտ ֆիզիկապես և
հոգեպես առողջ և ուժեղ լինելու համար:
Գործողությունների նպատակը.
Ուսումնասիրել, թե ինչ է երեխաներին անհրաժեշտ առողջ և ուժեղ լինելու համար:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

4.1բ Ամփոփում, մտքերի փո-

Ժամանակը
5 րոպե

խանակում և ներածություն
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

F Այս պարապմունքը 5Բ պարապմունքի հետ միասին նպատակ ունի բարձրացնել իրազե
կությունը երեխաների կարիքների վերաբերյալ` կապված առողջության և սոցիալ-հո
գե
բա

նա
կան բարեկեցության հետ: Սա 4Ա պարապմունքի այլընտրանքային տարբերակն է, որը
կենտրոնանում է երեխաների իրավունքների և պարտականությունների վրա:
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WV 5

4.1.բ Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը:
Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչ է երեխաներին անհրաժեշտ առողջ և ուժեղ լինելու հա
C
մար: Մենք կխոսենք, թե ինչ կարող են անել հենց իրենք` երեխաները առողջ և ուժեղ լինելու համար և ինչ
աջակցություն կարող են ստանալ այլ մարդկանցից:

4.2.բ Արևը միշտ շողում է...

				

WV 10

G Ստիպել երեխաներին շարժվել և պարզել, թե ինչ գիտեն արդեն երեխաների կարիք
ների մասին:

N Տարածություն
F Համոզվեք, որ բավականաչափ տարածություն կա, որպեսզի սայլակով երեխաները
նույնպես կարողանան խաղալ:
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1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով:

2.

Բացատրեք, որ կարդալու եք մի արտահայտ ություն, որն սկսվում է հետևյալ բառեր ով. «Արևը
միշտ շողում է...»: Եթե այս արտահայտ ությունը ճիշտ է խմբից ինչ-որ մեկ ի համար, ապա նա
պետք է մեկ քայլ անի և անցնի շրջանից ներս: Երբ բոլոր երեխաներն, որ ոնց համար այդ ար
տահայտ ությունը ճիշտ է, մտնեն շրջանի մեջ, նրանք պետք է նորից քայլ անեն դեպ ի հետ և
կանգնեն շրջագծ ով:

3.

Կարդացեք ստորև ներկայացված արտահայտ ություններից մի քանիսը, այն ուհետև խնդրեք,
որ մի քանի կամավորներ սեփական օրինակներն ասեն:
Արևը միշտ շողում է...
•

նրանց համար, ովքեր կարծ ում են, որ երեխաները և պատանիները նույնքան կարևոր են,
որքան չափահասները,

• նրանց համար, ովքեր բարեկամ ունեն մեկ այլ երկր ում,
• նրանց համար, ովքեր վարդագ ույն գուլպա են հագն ում,
• նրանց համար, ովքեր իրենց փոքր են զգացել կյանքի որևէ ժամանակահատված ում,
•

նրանց համար, ովքեր ակնած անքով են նայում որևէ չափահասի,

•

նրանց համար, ովքեր արթնան ում են առավոտյան ժամը 7-ից շուտ:

Դուք կար ող եք մտածել նաև սեփական օրինակները, որ ոնք կապված են երեխաների կյանքի հետ:
Այնպես արեք, որ դրանք չափազանց անձնական չլինեն:

«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը: Սովորելու և գործողություններ ձեռնարկելու գործողություն
ներ՝ մշակված երեխաների և երիտասարդների համար», ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2006):
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4.3.բ Երեխաների կարիքները					
րացնել իրազեկությունը և սկսել քննարկում այն հարցի շուրջ, թե ինչ է
G Բարձ
երեխաներին անհրաժեշտ առողջ և ուժեղ լինելու համար:
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N Ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով աթոռներին կամ հատակ ին:

2.

Սկսեք գործ ողությունը` հարցնելով երեխաներին, թե ինչ է նշանակում լինել առողջ և ուժեղ:

3.

Երբ նրանք պատասխաններ տան, ամփ ոփեք հետևյալ պարզ բացատր ությամբ.

CԱռողջ և ուժեղ լինելը տարբեր նշանակություններ ունի: Դա նշանակում է, որ դուք ֆիզիկապես

առողջ եք և ուժեղ, ինչպես նաև նշանակում է, որ դուք հոգեպես առողջ եք և ուժեղ: Երեխաներին տարբեր
բաներ են անհրաժեշտ ֆիզիկական, հոգեկան և մտավոր ուժ ձեռք բերելու համար: Եկեք ուսումնասիրենք,
թե ինչպես են երեխաներն առողջ և ուժեղ լինում, և ինչ է ձեզ անհրաժեշտ նման առողջություն և ուժ ունե
նալու համար:
4.

Հարցրեք երեխաներին, թե ինչ է ֆիզ իկական առողջությունը: Եթե նրանք չեն կար ողան ում դա
բացատրել, կար ող եք պարզաբանելու համար տալ հետևյալ բացատր ությունը.

CՖիզիկական առողջությունն այն է, որ մեր մարմինը լավ է աշխատում, և մենք կարողանում ենք

մեր մարմինն օգտագործել մեզ անհրաժեշտ ցանկացած բանի համար` քայլելու, վազելու, խաղալու, ինչ-որ
իրեր տանելու և այլն: Դա այն է, երբ մենք մեր մարմնում լավ ենք զգում և ոչ մի հատվածում ցավ չենք
զգում: Ֆիզիկական առողջությունը մեր մարմնում լավ զգացողությունն է:
5.

Այժմ խնդրեք երեխաներին մտավոր գրոհ կատարել` ասելով, թե ինչ է իրենց հարկավոր ֆիզ ի
կապես առողջ և ուժեղ լինելու համար: Նրանց թվարկած ը գրեք ցուցատախտակ ի վրա հետևյալ
վերնագր ով` «Այն, ինչ անհրաժեշտ է ֆիզ իկական առողջության համար»:
Անպայման ներառեք ստորև նշված ը, եթե երեխաները դրանք չեն թվարկել.
•

մաքուր ջուր,

• սն ունդ,
• հասանել ի բժշկական ծառայություններ,
• ֆիզ իկական վարժ ություններ,
•
6.

բավարար քուն:

Այժմ հարցրեք նրանց, թե ինչ է մտավոր առողջությունն ու ուժ ը: Եթե նրանք չեն կար ողան ում դա
բացատրել, կար ող եք պարզաբանելու համար տալ հետևյալ բացատր ությունը.

CՄտավոր առողջությունն այն է, երբ մեր ուղեղը լավ է աշխատում, և մենք ի վիճակի ենք աշխա

տելու և մեր ուղեղն օգտագործելու այնպես, ինչպես պետք է: Առողջ և ուժեղ ուղեղը մեզ հնարավորություն
է տալիս սովորելու մեր միջավայրից և օգնում է մեզ ճիշտ ընտրություն կատարելու:
7.

Այժմ խնդրեք երեխաներին մտավոր գրոհ կատարել` ասելով, թե ինչ է իրենց հարկավոր մտա
վոր առողջ և ուժեղ լինելու համար: Նրանց թվարկած ը գրեք ցուցատախտակ ի վրա հետևյալ
վերնագր ով` «Այն, ինչ անհրաժեշտ է մտավոր առողջության համար»:

Անպայման ներառեք ստորև նշված ը, եթե երեխաները դրանք չեն թվարկել.
• խթաններ իրենց միջավայրից,
• ուրիշներից սովորելու հնարավոր ություններ,
• սն ունդ,
•

բավարար քուն:
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8.

Այժմ հարցրեք նրանց, թե ինչ է հոգեկան առողջությունն ու ուժ ը: Եթե նրանք չեն կար ողան ում
դա բացատրել, կար ող եք պարզաբանելու համար տալ հետևյալ բացատր ությունը.

C Հոգեկան առողջությունն այն է, երբ մենք ի վիճակի ենք տարբեր փորձությունների տարբեր

զգացմունքներով արձագանքել: Օրինակ` հոգեկան առողջության նշան է, եթե ինչ-որ մեկը տխրում է, երբ

կորցնում է իր համար թանկ մի բան: Հոգեկան առողջության նշան է նաև այն, երբ ինչ-որ մեկը շատ է
ուրախանում, երբ տեսնում է իր սիրելի մեկին: Իսկ ինչպե՞ս արտահայտել մեր զգացմունքները. մենք սո
վորաբար սովորում ենք մեր շրջապատից: Օրինակ` որոշ երկրներում անհարմար է հասարակության մեջ
լացելը, մինչդեռ ուրիշ երկրներում դա նորմալ է համարվում:
9.

Այժմ խնդրեք երեխաներին մտավոր գրոհ կատարել` ասելով, թե ինչ է իրենց հարկավոր հոգե
պես առողջ և ուժեղ լինելու համար: Նրանց թվարկած ը գրեք ցուցատախտակ ի վրա հետևյալ
վերնագր ով` «Այն, ինչ անհրաժեշտ է հոգեկան առողջության համար»:
Անպայման ներառեք ստորև նշված ը, եթե երեխաները դրանք չեն թվարկել.
•

լավ օրինակներ, որ ոնցից կարել ի է սովորել,

•

լավ հարաբեր ություններ այլ մարդկանց հետ,

•

ապահ ովության և անվտանգ ության զգացում,

• պատկանելության զգացում:
10. Այժմ բացատրեք երեխաներին, որ առողջ և ուժեղ լինելու կարիքներից մի քանիսը կար ող են
բավարարվել մեր իսկ ջանքեր ով, իսկ մյուս կարիքները կար ող են բավարարվել միայն այլ
մարդկանց շնորհիվ:
11.
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Երեխաների խումբը բաժ անեք երեք խմբի և բացատրեք, որ այժմ խմբերից յուրաքանչ յուրը
կուս ումնասիրի ցանկերից մեկը: Մի խումբը կուս ումնասիրի, թե ինչ է անհրաժեշտ ֆիզ իկական
ուժի և առողջության համար, մյուսը` մտավոր ուժի և առողջության համար և վերջին խումբը`
հոգեկան ուժի և առողջության համար: Յուրաքանչ յուր խմբին տվեք համապատասխան ցուցա
տախտակ ի թուղթը, որի վրա նրանք պետք է աշխատեն:

12. Այժմ նրանց խնդրեք թվարկված յուրաքանչ յուր կետի համար քննարկել, թե որն է իրենց սեփա
կան դերը և որն է ուրիշների դերը` այդ կարիքը բավարարելու գործում: Դա անելու համար նրանց
տվեք մոտավորապես 15 րոպե, այնուհետև խնդրեք պատմել, թե ինչ են քննարկել մեծ խմբով:
13. Երբ բոլորը ներկայացնեն իրենց քննարկումները, ավարտեք գործ ողությունը՝ ամփ ոփելով.

C Մենք կարող ենք առողջ և ուժեղ մնալ մասամբ սեփական ջանքերով, մասամբ էլ` ուրիշների

օգնությամբ: Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ ավելի մանրամասն կքննարկենք, թե ինչ օգնություն և
աջակցություն կարող ենք ստանալ ուրիշներից առողջ և ուժեղ լինելու համար:
14. Շն որհակալություն հայտնեք մասնակ իցներին այս գործ ողության ընթացքում իրենց կատարած
լավ աշխատանքի համար և պատրաստվեք հաջորդ գործ ողությանը:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

4.4.բ Լուսին և գնդակ

WV 5

					

G Մասնակիցներին ֆիզիկապես ակտիվացնել և խթանել համագործակցությունը:
F
1.

Ապահովեք բավականաչափ տարածություն` այս գործողությունն իրականացնելու հա
մար. նախապես տեղափոխեք այն ամենը, ինչը կարող է խանգարել:
Խնդրեք երեխաներին կանգնել` խմբվելով մի տեղ: Այժմ բացատրեք, որ գնդակը նետելու եք
վեր, և նրանք միասին պետք է գնդակը վերևում պահեն այնքան ժամանակ, մինչև յուրաքանչ յու
րը գոնե մեկ անգամ դիպչ ի գնդակ ին:

2.

Եթե գնդակը դիպչ ի հատակին, նրանք պետք է նորից սկսեն: Թույլ տվեք նրանց այնքան փոր
ձել, մինչև հաջողվ ի գնդակն օդ ում պահել, որպեսզ ի բոլորը հնարավոր ություն ունենան հարվա
ծելու գնդակ ին:

«Սոցիալ-հոգեբանական համակարգված գործունեության ծրագիր», «Սեյվ դը չիլդրեն» (2006)

4.5.բ Մեր երգը

WV 5

					

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
4.6.բ Պարապմունքի գնահատումը				

VW

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

5

Բացատրեք.

C Մենք հասանք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր միասին լավ աշխատեցինք, որպեսզի
իմանանք, թե ինչ է երեխաներին հարկավոր առողջ և ուժեղ լինելու համար, ինչպես նաև խոսեցինք այն

մասին, թե ինչ կարող ենք ինքներս անել առողջ և ուժեղ մնալու համար և ինչ օգնություն է մեզ անհրա
ժեշտ ուրիշներից: Շնորհակալություն բոլորիդ աշխատասիրության և մեզ ձեր մտքերը հայտնելու համար:
Մյուս պարապմունքների նման այսօր նույնպես կցանկանայի ձեզնից լսել, թե ինչ եք մտածում այսօրվա
գործողությունների մասին: Մենք այսօր կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Luca Kleve-Ruud/ Save the Children

Պարապմունք 5Ա
Երեխաները մեր համայնքում.
երեխաների իրավունքները
68



Պարապմունքի նպատակը. Շարունակել բարձրացնել իրազեկությունը երեխաների
իրավունքների մասին և ուսումնասիրել երեխաների կյանքը համայնքում
Գործողությունների նպատակը.
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

5.1.ա Ամփոփում, մտքերի փոխա

Ժամանակը
5 րոպե

նակում և ներածություն
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

Ստեղծագործական նյութեր, տարածք`
խմբային աշխատանքի համար

25 րոպե

Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի
թուղթ` պարապմունքի համառոտ նկարագրու
թյամբ

15 րոպե

5.2.ա Դերային խաղ` երեխաների իրավունքների
վերաբերյալ

համայնքում
5.5.ա Հետագա քայլերը
5.6.ա Մեր երգը
5.7.ա Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5
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5.1.ա Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G

Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը:

C Անցյալ անգամ մենք սկսեցինք խոսել երեխաների իրավունքների մասին: Այսօր կշարունակենք

խոսել դրանց մասին, ինչպես նաև ավելի շատ` մեր համայնքի մասին: Մենք կխոսենք նաև, թե ինչպիսին
է կյանքը երեխաների համար մեր համայնքում և որ իրավունքներն են պաշտպանվում: Մենք կխոսենք
նաև այն մասին, թե ինչ պարտականություններ ունեն երեխաները, երբ նրանց իրավունքները պաշտ

պանվում են:

VW

5.2.ա Դերային խաղ` երեխաների իրավունքների վերաբերյալ 30

G Բարձրացնել իրազեկությունը երեխաների իրավունքների մասին առօրյա իրավիճակներում
դերձանք, հնարավորության դեպքում (կտոր, հագուստ, գլխարկներ, շարֆեր,
N Հան
կեղծամներ, ակնոցներ և այլն), տարածություն` փոքր խմբային աշխատանքի համար

F

Նախապատրաստվեք այս գործողությանը` երեխաների իրավունքները փակցնելով ինչոր տեղ, որտեղ բոլոր երեխաները կկարողանան տեսնել դա:

1.

Երեխաներին բաժ անեք հինգ հոգ ուց բաղկացած խմբերի:

2.

Յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք ընտրել մեկ իրավունք (խնդիր չկա, եթե որ ոշ խմբեր ընտրեն
միևն ույն իրավունքը):

3.

Խմբերին խնդրեք նախապատրաստվել տվյալ իրավունքի վերաբերյալ 5 րոպեան ոց դերային
խաղ ի: Այն կար ող է լինել ցանկացած բանի մասին, բայց պետք է պարզ լինի, թե որ իրավունքի
մասին է խոսքը:

4.

Երեխաներին 15 րոպե տվեք դերային խաղ ին նախապատրաստվելու և այն փորձելու համար:

5.

Այժմ խմբերին խնդրեք հերթով ներկայացնել իրենց դերը մյուս երեխաներին (յուրաքանչ յուր
խումբը` 5 րոպե): Նրանք դերակատարման սկզբ ում չպետք է հայտարարեն, թե որ իրավունքն
են բեմադրել: Դերային խաղ ից հետ ո խումբը մյուս երեխաներին առաջարկում է կռահել, թե որ
իրավունքն է դա:

6.

Ժամանակ տվեք յուրաքանչ յուր դերակատարման վերաբերյալ այլ երեխաների հարցերի և մեկ
նաբան ությունների համար:

Q

Ձեզ դուր եկա՞վ դերակատարումը:

«Սեյվ դը չիլդրեն». Դանիա
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Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

5.3.ա Փուչիկները վերևում			

G Աշխուժացնել երեխաներին:
N Փուչիկներ

1.

WV 5

Եթե պարապմ ունքին մասնակցող երեխաները շատ են, բաժ անեք նրանց 10 հոգ ուց բաղկացած
խմբերի:

2.

Այժմ բացատրեք, որ յուրաքանչ յուր խմբի տալու եք մեկ փուչ իկ, և նրանց գործն է լինելու փուչ ի
կը պահել օդ ում: Փուչ իկը չպետք է դիպչ ի հատակին:

3.

Յուրաքանչ յուր խմբի տվեք փուչ իկ և ասեք, որ սկսեն: Մոտ մեկ րոպեից նրանց մեկ այլ փուչ իկ
տվեք և ասեք, որ այս մեկը նույնպես պետք է պահեն վերևում: Կրկնեք սա մի քանի անգամ,
մինչև երեխաներն աշխուժ անան:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

5.4.ա Երեխաների կյանքը մեր համայնքում

WV 25

G Ուսումնասիրել, թե որ իրավունքներն են պաշտպանվում համայնքում և ինչ պարտա
կանություններ ունեն երեխաները` կապված այս իրավունքների հետ:

N Ստեղծագործական նյութեր և տարածություն խմբային աշխատանքի համար:
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F Փորձեք այս գործողության ընթացքում խրախուսել, որ հնարավորինս շատ ստեղծագործակա

նություն ցուցաբերեն: Եթե ունեք հին ամսագրեր, օգտագործեք դրանք կոլաժ պատրաստելու համար:
Ձեռքի տակ ունեցեք գունավոր մատիտներ, ներկեր կամ այլ ստեղծագործական նյութեր:
Եթե ձեռքի տակ եղած նյութերը քիչ են, քաջալերեք երեխաներին, որ իրենց դիտարկումները ներկա
յացնելու համար օգտագործեն իրենց մարմինը կա՛մ դերային խաղի, կա՛մ ` մարմնի կեցվածքների միջո

ցով (ներկայացնել նատյուրմորտներ` օգտագործելով իրենց մարմինը):
1.

Խնդրեք երեխաներին 4 կամ 5 հոգուց բաղկացած խմբեր կազմել և բացատրեք նրանց, որ այս
գործողության ընթացքում խոսելու եք այն մասին, թե ինչպիսին է երեխաների կյանքը համայնքում:

2.

Խնդրեք նրանց 5-10 րոպե անցկացնել` խմբ ում խոսելով իրար հետ այն մասին, թե ինչպ իսին
է կյանքը երեխաների համար: Խնդրեք նրանց կենտր ոնանալ երեխաների կյանքի լավ և վատ
կողմե րի վրա:

3.

Այս մասին խոսելուց 5-10 րոպե հետ ո խնդրեք նրանց մտածել երեխաների իրավունքների վե
րաբերյալ նախկ ին ում կատարած աշխատանքի մասին: Խնդրեք նրանց որ ոշել, թե որ իրա
վունքներն են ՊԱՇՏՊԱՆՎ ՈՒՄ իրենց համայնքում: Խնդրեք նրանց քննարկել նաև, թե ինչ
պարտական ություններ ունեն երեխաները, երբ իրենց իրավունքները պաշտպանվում են:
Օրինակ` եթե կրթության իրավունքը պաշտպանվում է, և երեխան դպրոց գնալու հնարավորություն
ունի, ապա նրա պարտականությունն է լավ սովորել և համաքայլ գնալ դպրոցի աշխատանքին:

4.

Խնդրեք նրանց նույն խմբեր ով շնորհանդեսի միջոցով ցույց տալ, թե որ իրավունքներն են
պաշտպանվում համայնքում և ինչպես են երեխաները պարտավորվում պահպանել պաշտ
պանված իրավունքը: Շնորհանդեսը կար ող է լինել ցանկ ի, խմբակային նկարի, անհատական
նկարների հավաքած ուի, կարճ դերակատարման, մարմնի կեցվածքների և այլ ձևեր ով:

5.

Նրանց 10 րոպե տվեք պատրաստվելու համար, այն ուհետև յուրաքանչ յուր խմբին հերթով
խնդրեք ներկայացնել իրենց շնորհանդեսը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

Q Ի՞նչ սովորեցիք այսօր ձեր համայնքում երեխաների իրավունքների մասին:
6.

Ավարտեք գործ ողությունը` երեխաներին բացատրելով հետևյալը.
Երեխաների իրավունքների մասին իմանալը և դրանք քննարկելու հնարավոր ություն ունենալն
իրական ում Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրավունքներից մեկն է: Մեր
հետագա պարապմ ունքներ ում մենք կշար ունակենք անդրադառնալ իրավունքներին, ինչպես
նաև այդ իրավունքները պաշտպանելու եղանակներին:

5.5.ա Հետագա քայլերը

		

WV 15

G Քննարկել այս շարքի հաջորդ պարապմունքների համար նախատեսված գործողու
թյունները և երեխաներին հնարավորություն տալ իրենց ներդրումն ունենալու:

Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի թուղթ` պարապմունքի համառոտ նկա
N րագ
րությամբ:

F

Այս գործողությանը պատրաստվելիս ձեզ հարկավոր կլինի ծանոթանալ պարապմունքների հա

ջորդ շարքի բովանդակությանը: Պատրաստ եղեք պատասխանել երեխաների ցանկացած հարցի: Յու

րաքանչյուր մոդելում արծարծված թեմաներն ամփոփված են համառոտ նկարագրությունների մեջ,
որոնք կարելի է գտնել յուրաքանչյուր պարապմունքի մոդուլի սկզբում:
Եթե ունեք այլ պարապմունքներ պլանավորելու ռեսուրսներ և ժամանակ, կարող եք խնդրել երեխանե
րին գաղափարներ տալ այն թեմաների մասին, որոնց վրա իրենք կցանկանային կենտրոնանալ: Գոր
ծողությունների շտեմարանում (կամ այլ աղբյուրներում) կարող են լինել օգտակար օրինակներ, որոնք
կարող եք օգտագործել, կամ կարող եք ինքներդ ստեղծել ձերը:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել կիսաշրջան ով, որպեսզ ի բոլորը տեսնեն ցուցատախտակը` պա
րապմ ունքների շարքերի ցանկով:

2.

Բացատրեք, որ դուք դա եք նախատեսել անցնել իրենց հետ: Ներկայացրեք այն տարբեր թեմանե
րը, որոնք կարծարծվեն պարապմունքի ժամանակ: Երեխաներին հարցեր տալու ժամանակ տվեք:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

5.6.ա Մեր երգը						

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
5.7.ա Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

Այժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր միասին լավ աշխատեցինք` խո
C
սելով երեխաների իրավունքների մասին, ինչպես նաև երեխաների պարտականությունների, երբ այդ
իրավունքները պաշտպանվում են:
Ես նաև շատ ուրախ եմ, որ ձեզ ներկայացրեցի մեր հետագա քայլերը և պատասխանեցի ձեր հարցերին:
Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի պարապմունքը հետաքրքիր դարձնեմ և համապատասխանեցնեմ ձեր
կարիքներին և հետաքրքրություններին:
Պարապմունքը գնահատելու համար այսօր կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Պարապմունք 5.Բ
Երեխաները մեր համայնքում.
երեխաների կարիքները
Պարապմունքի նպատակը. Ավելի բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ է երեխանե
րին անհրաժեշտ ուժեղ և առողջ լինելու համար, ուսումնասիրել համայնքում երեխաների կյանքը:
Գործողությունների նպատակը.
Շարունակել քննարկել երեխաների կարիքները:
Ուսումնասիրել, թե երեխաներն ինչ աջակցություն կարող են ստանալ համայնքում իրենց կարիքները
բավարարելու համար:
Քննարկել պարապմունքների հաջորդ շարքը:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

5.1.բ Ամփոփում, մտքերի փոխա

5 րոպե

նակում և ներածություն
5.2.բ Աջակցություն մեր ըն-

Ժամանակը

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

Ստեղծագործական նյութեր, տարածություն
խմբային աշխատանքի համար

25 րոպե

Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի
թուղթ` պարապմունքի համառոտ
նկարագրությամբ

15 րոպե

կերներին, որպեսզի նրանք
լինեն առողջ և ուժեղ

համայնքում
5.5.բ Հետագա քայլերը
5.6.բ Մեր երգը
5.7.բ Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

WV 5

5.1.բ Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը.

C Անցյալ անգամ մենք սկսեցինք խոսել այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին առողջ և

ուժեղ լինելու համար: Այսօր կշարունակենք խոսել այդ կարիքների մասին և ավելի շատ` մեր համայնքի
մասին: Մենք կխոսենք, թե ինչպիսին է կյանքը երեխաների համար մեր համայնքում, և թե ինչ աջակ
ցություն կարող են ստանալ նրանք համայնքից` իրենց կարիքները բավարարելու համար: Մենք նաև
կխոսենք այն մասին, թե ինչ պարտականություններ ունեն երեխաներն իրենց մասին հոգ տանելիս:

5.2.բ

Աջակցություն մեր ընկերներին, որպեսզի նրանք լինեն
առողջ և ուժեղ
30

G Բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչպես կարող են երեխաներն

VW

աջակցել միմյանց` առողջ և ուժեղ լինելու համար:

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

F

Փակցրեք վերջին պարապմունքի երեք ցուցատախտակները, որոնք նկարագրում են, թե ֆի

զիկական, մտավոր և հոգեկան ինչ կարիքներ ունեն երեխաները առողջ և ուժեղ լինելու համար:
1.

Երեխաներին բաժ անեք երեք խմբի: Բացատրեք, որ յուրաքանչ յուր խումբ պատրաստելու է մի
կարճ ներկայացում, որը ցույց կտա, թե ինչպես կար ող են միմյանց օգնել երեխաները առողջ և
ուժեղ լինելու համար: Մի խումբը պետք է կենտր ոնանա ֆիզ իկական առողջության վրա, մյուսը`
մտավոր, իսկ վերջինը` հոգեկան: Ներկայացումը պետք է պատկերի մի երեխայի, որը առողջ
և ուժեղ չի զգում, այն ուհետև ցույց տա եղանակներ, որ ոնցով նրա ընկերները կար ող են օգնել
նրան վերականգնելու առողջությունն ու ուժ ը:

2.

Երեխաներին 15 րոպե տվեք` ներկայացմանը պատրաստվելու համար: Այժմ յուրաքանչ յուր խմ
բին խնդրեք ներկայացումը ցույց տալ մեծ խմբի առջև: Ներկայացումից հետ ո դիտ ող երկու խմ
բերին հարցրեք` արդյոք չունե՞ն մեկնաբան ություններ կամ հարցեր: Նրանց մեկնաբան ություն
ները պետք է վերաբերեն ներկայացման բովանդակությանը, ոչ թե խմբի անդամների խաղ ին:

3.

Երբ բոլոր խմբերը ելույթ ունենան և մեկնաբան ություններ արվեն, ավարտեք գործ ողությունը`
ասելով.

C

Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ քննարկեցինք, որ առողջ և ուժեղ լինելը միշտ չէ, որ
հեշտ է: Կան որոշ բաներ, որոնք կարող եք ինքներդ անել` առողջ և ուժեղ լինելու համար, սակայն որոշ
դեպքերում էլ մեզ անհրաժեշտ է մեր ընկերների,ընտանիքի և համայնքի աջակցությունը:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

73

Պարապմունքներ 1-5  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

5.3.բ Փուչիկները վերևում				

G Աշխուժացնել երեխաներին
N Փուչիկները վերևում

1.

WV 5

Եթե պարապմ ունքին մասնակցող երեխաները շատ են, բաժ անեք նրանց 10 հոգ ուց բաղկացած
խմբերի:

2.

Այժմ բացատրեք, որ յուրաքանչ յուր խմբի տալու եք մեկ փուչ իկ, և նրանց գործն է լինելու փուչ ի
կը պահել օդ ում: Փուչ իկը չպետք է դիպչ ի հատակին:

3.

Յուրաքանչ յուր խմբի տվեք փուչ իկ և ասեք, որ սկսեն: Մոտ մեկ րոպեից նրանց մեկ այլ փուչ իկ
տվեք և ասեք, որ այս մեկը նույնպես պետք է պահեն վերևում: Կրկնեք սա մի քանի անգամ,
մինչև երեխաներն աշխուժ անան:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

5.4.բ Երեխաների կյանքը մեր համայնքում		

WV 25

G Ուսումնասիրել, թե որ կարիքներն են բավարարվում համայնքում և ինչ պարտակա
նություններ ունեն երեխաները, որպեսզ ի մնան առողջ և ուժեղ:

74

N Ստեղծագործական նյութեր, տարածություն խմբային աշխատանքի համար:
F Փորձեք այս գործողության ընթացքում խրախուսել որ հնարավորինս շատ ստեղծագոր
ծականություն ցուցաբերեն: Եթե ունեք հին ամսագրեր, որպեսզ ի երեխաները կտրատեն,

տվեք նրանց՝ նկարներով կոլաժ պատրաստելու համար: Ձեռքի տակ ունեցեք գունավոր մա
տիտներ, ներկեր կամ այլ ստեղծագործական նյութեր:
Եթե ձեռքի տակ եղած նյութերը քիչ են, առաջարկեք երեխաներին իրենց դիտարկումները ներ
կայացնել դերային խաղ ի կամ մարմնի կեցվածքների միջոցով (ներկայացնել նատյուրմորտ
ներ` օգտագործելով սեփական մարմինը):
1.

Խնդրեք երեխաներին 4 կամ 5 հոգ ուց բաղկացած խմբեր կազմե լ և բացատրեք նրանց, որ այս
գործ ողության ընթացքում խոսելու եք այն մասին, թե ինչպ իսին է երեխաների կյանքը համայն
քում:

2.

Խնդրեք նրանց 5-10 րոպե անցկացնել` խոսելով այն մասին, թե ինչպ իսին է կյանքը երեխաների
համար: Խնդրեք նրանց կենտր ոնանալ երեխաների կյանքի լավ և վատ կողմե րի վրա:

3.

Այս մասին խոսելուց 5-10 րոպե հետ ո խնդրեք նրանց մտածել այն մասին, թե նախկ ի
նում ինչ են արել` կապված ե րեխանե րի առողջ և ուժեղ լինե լու կարիքնե րի հետ: Խնդրեք
նրանց որ ոշել, թե որ կարիքներն են բավարարվում իրենց համայնք ում: Խնդրեք նրանց
նաև քննարկել, թե ինչ պարտակ ան ութ յուններ ունեն ե րեխանե րը, ե րբ իրենց կարիքնե րը
բավարարվում են:
Օրինակ, եթե համայնքում ուս ումը հասանել ի է, և երեխան դպր ոց գնալու հնարավոր ություն
ունի, ապա կրթություն ստանալու նրա կարիքը բավարարվում է: Այդ դեպքում երեխայի պար
տական ությունն է լավ սովորել և պահպանել դպր ոցի կան ոնները:

4.

Խնդրեք նրանց նույն խմբեր ով շնորհանդես ներկայացնել այն մասին, թե որ կարիքներն են
բավարարվում համայնքում և որ ոնք են երեխաների պարտական ությունները` կապված այդ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Պարապմունքներ 1-5

կարիքների հետ: Սա կար ող է լինել ցանկ ի, խմբային նկարի, անհատական նկարների հավա
քած ուի, կարճ դերային խաղ ի, մարմնի կեցվածքների և այլ ձևեր ով:
5.

Նրանց 10 րոպե տվեք պատրաստվելու համար, այնուհետև նրանք դա կներկայացնեն մեծ խմբին:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

5.5.բ Հետագա քայլերը

		

WV 15

G Քննարկել այս շարքի հաջորդ պարապմունքների համար նախատեսված գործողու
թյունները և երեխաներին հնարավորություն տալ իրենց ներդրումն ունենալու:

Նախապես պատրաստված ցուցատախտակի թուղթ պարապմունքի համառոտ նկա
N րագ
րությամբ:

F

Այս գործողությանը պատրաստվել իս ձեզ հարկավոր կլինի ծանոթանալ պարապմունքնե

րի հաջորդ շարքի բովանդակությանը: Պատրաստ եղեք պատասխանելու երեխաների ցանկա

ցած հարցի: Յուրաքանչ յուր մոդուլում արծարծված թեմաներն ամփոփված են համառոտ նկա
րագրություններում, որոնք կարել ի է գտնել յուրաքանչ յուր պարապմունքի սկզբում:
Եթե ունեք այլ պարապմունքներ պլանավորելու ռեսուրսներ և ժամանակ, կարող եք խնդրել
երեխաներին գաղափարներ տալ այն թեմաների մասին, որոնց վրա իրենք կցանկանային
կենտրոնանալ: Գործողությունների շտեմարանում (կամ այլ աղբյուրներում) կարող են լինել
օգտակար օրինակներ, որոնցից կարող եք օգտվել, կամ ինքներդ ստեղծել ձերը:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել կիսաշրջան ով, որպեսզ ի բոլորը տեսնեն ցուցատախտակը` պա
րապմ ունքների շարքերի ցանկով:

2.

Բացատրեք, որ դուք դա եք նախատեսել անցկացնել իրենց հետ: Ներկայացրեք այն տարբեր
թեմաները, որ ոնք կարծ արծվեն պարապմ ունքների ժամանակ: Երեխաներին հարցեր տալու
ժամանակ տվեք:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

5.6.ա Մեր երգը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
5.7.բ Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.

C

Մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր միասին լավ աշխատեցինք` խո
սելով երեխաների կարիքների մասին, ինչպես նաև երեխաների պարտականությունների, երբ այդ կա
րիքները բավարարվում են:

Ես նաև շատ ուրախ եմ, որ ձեզ ներկայացրի մեր հետագա քայլերը և պատասխանեցի ձեր հարցերին:
Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի պարապմունքները հետաքրքիր դարձնեմ և համապատասխանեցնեմ
ձեր կարիքներին և հետաքրքրություններին:
Պարապմունքը գնահատելու համար կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Լրացուցիչ պարապմունքները

Jeff Holt/Save the Children

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Ներածություն
Ա-Գ պարապմ ունքները կար ող են օգտագ ործվել դասընթացի ցանկացած միջնահատված ում և լրիվ
կամընտրական են: Պարապմ ունքներ Զ1-ը և Զ2-ը դասընթացի բոլոր չորս մոդ ուլների համար այ
լընտրանքային ավարտ են ապահ ովում: Խնդր ում ենք հաշվ ի առնել, որ պարապմ ունք Զ1-ը շեշտը
դնում է առանձին երեխաների և նրանց ապագայի վրա, իսկ պարապմ ունք Զ2-ը` այն բանի վրա, թե
ինչպես երեխաները կար ող են օգնել իրենց համայնքն ավել ի լավ վայր դարձնելուն:
Այս պարապմ ունքների բովանդակության վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասները տրված են դասըն
թացի ներած ություն ում` էջ 32:

Պարապմ ունքներ Ա-Գ

Պարապմ ունքներ Զ1 և Զ2

Ա. Սովորել լսել

Զ1 Իմ ապագան

Բ. Ինչ-որ բան իմ մասին

Զ2 Մեր ապագան

Գ. Աշխատելով միասին

Յուրաքանչ յուր պարապմունքի բացումը և փակումը
Յուրաքանչ յուր պարապմ ունքը բացել իս և փակել իս օգտագ ործեք նույն կարգը: Սա կօգնի երեխա
ներին հարմարավետ զգալ և վստահ ություն կառաջացնի ձեր և խմբի միջև: Օգտագ ործեք այստեղ
նշված սխեման ամեն անգամ, երբ կատար ում եք հետևյալ գործ ողությունները.
•

ամփ ոփ ում, մտքերի փոխանակում և ներած ություն,

•

մեր երգը,

•

պարապմ ունքի գնահատ ումը:

Մաս 1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն
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G Վերջին պարապմունքն ամփոփելու համար կարծիքներ փոխանակեք գնահատման
վերաբերյալ և ներկայացրեք այսօրվա պարապմունքի նպատակը:

1.

Որևէ կամավորի խնդրեք ամփ ոփել, թե ինչ եք արել միասին վերջին պարապմ ունքի ժամանակ:
Եթե նա չի հիշում բոլոր գործ ողությունները, խնդրեք մյուսներին օգնել, մինչև որ նշվեն բոլոր
գործ ողությունները:

2.

Երեխաների հետ խոսեք վերջին անգամ իրենց կատարած գնահատման մասին: Օգտագ ործեք
այս հնարավոր ությունը` քննարկելու ցանկացած գործ ողություն, որը երեխաներին դուր չի եկել:
Նշեք դրանք ձեր մշտադիտարկման նշումներ ում:
Գովեք երեխաներին և հիշեցրեք նրանց, թե որքան կարևոր է, որ ազնիվ գնահատական տան`
ըն դգծելով, որ դա ձեզ օգն ում է պլանավորել պարապմ ունքներն այնպես, որ բավարարեն իրենց
կարիքները:

3.

Ներկայացրեք պարապմ ունքի նպատակը (տե՛ս յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի համառ ոտ նկա
րագր ությունը):

4.

Պատասխանեք հարցերին, այն ուհետև սկսեք պարապմ ունքը:

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս 2. Մեր երգը							

WV 5

G Երգեք մի երգ, որը ծանոթ է բոլոր երեխաներին և որը նրանց հաղորդում է պատկա
նելության և մշակութային հպարտության զգացում:

Հրահանգներ
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել և երգել այն երգերը, որ իրենք ընտրել էին նախորդ պարապ
մունքի ավարտին:

2.

Նրանք կար ող են կա՛մ երգել երգը, ինչպես անցյալ անգամ, կա՛մ օգտագ ործել պարապմ ունք
1-ի ժամանակ տրված որ ոշ գաղափարներ, թե ինչպես փոխել երգելու ձևը:



Մաս 3. Պարապմունքի գնահատում				
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G Գնահատել պարապմունքը:
N Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ ու «ժպտացող դեմքերով» ցուցատախ
տակ:

F

Հավաքեք գնահատումները և պահեք դրանք մշտադիտարկման նպատակներով,

ինչպես նաև որպեսզ ի գնահատեք` արդյոք արդեն իսկ պլանավորված գործողություններում
փոփոխությունների և վերանայումների կարիք կա՞: Անպայման անդրադարձեք գնահատման
արդ յունքներին հաջորդ պարապմունքի սկզբին:
1.

Բացատրեք, թե ինչ եք արել այսօրվա պարապմ ունքի ժամանակ (տե ՛ս յուրաքանչ յուր պարապ

2.

Երեխաներին կրկ ին ցույց տվեք ժպտացող դեմքեր ով ցուցատախտակը և յուրաքանչ յուրին

մունքի համառ ոտ նկարագր ությունը):
տվեք մի փոքրիկ թուղթի և խնդրեք նրանց նկարել այնպ իսի ժպտացող դեմք, որը կարտահայ
տի, թե ինչ են իրենք զգում` կապված այսօրվա պարապմ ունքի գործ ողությունների հետ: Ասեք
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նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է իրենց անունը գրեն թղթի վրա: Սա կնպաստի նրանց ազնիվ գնահատ
մանը:
3.

Երբ նրանք ավարտեն, շնորհակալություն հայտնեք իրենց կարծիքը հայտնելու համար և յու
րաքանչ յուր երեխային հրաժեշտ տալուն ժամանակ տրամադրեք: Դա նրանց կօգնի զգալու, որ
իրենց ճանաչում և գնահատ ում են:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները
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Պարապմունք 1
Սովորել լսել
Պարապմունքի նպատակը. Խթանել ճիշտ լսելու ունակությունը:
Գործողությունների նպատակը.
Խթանել ճիշտ լսելու ունակությունը
Խթանել համագործակցությունը և կենտրոնացումը
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ա.1 Ամփոփում, մտքերի փո-

Ժամանակը
5 րոպե

խանակում և ներածություն
Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն
Ա.2 Լսեք ուշադիր

երկու շրջանով դեմ դիմաց, որից հետո
աշխատեն փոքր խմբերով: Թուղթ և գրիչներ,

60 րոպե

ցուցատախտակ և մարկեր
Ա.3 Հայելիների խաղը

Տարածք

Ա.4 Մեր երգը
Ա.5 Պարապմունքի գնահատում

15 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե
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Ա.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 77-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը:

C

Այսօր կսովորենք լսելու մասին: Լսելը շատ կարևոր ունակություն է, երբ լավ եք լսում, դա ցույց
է տալիս, որ լավ ընկեր եք և ձեզ հետաքրքրում են այլ մարդիկ ու նրանց ասածը:

Ա.2. Լսեք ուշադիր						

G Խթանել ճիշտ լսելու ունակությունը:
N Տարածություն, որպեսզի երեխաները կանգնեն երկու շրջանով դեմ դիմաց,

WV 60

որից հետո աշխատեն փոքր խմբերով: Թուղթ և գրիչներ,

ցուցատախտակ և մարկեր:

F

Այս գործ ո ղությունը բաղկաց ած է երկու մասից: Յուրաքանչ յուր հատված

ավարտվում է հարց երի խմբ ով: Յուրաքանչ յուր մասն ավարտելու համար անհրաժեշտ է

30 րոպե:

Գործողություն 1. Սովորեք լսել
1.

Խումբը բաժ անեք երկու փոքր խմբերի` երկու շրջաններ ով կանգնած (մի շրջանը մյուս շրջանի
մեջ): Դրսի շրջանը «Ա»-ն է, իսկ ներսի շրջանը` «Բ»-ն: Խնդրեք երկու շրջաններին քայլել հա
կառակ ու ղղություններ ով: Հանկարծ ակ ի ասեք. «Տեղում քարանալ»:

2.

Այժմ «Ա» շրջանի բոլոր երեխաները կանգնած են «Բ» շրջանի իրենց խաղընկերների դիմաց:
Երեխաներին բացատրեք, որ սա լսելու վարժ ություն է: Յուրաքանչ յուր զույգի մասնակ իցները
հերթով միմյանց պատմ ում են մի բան, որը հետաքրքր ում է իրենց: Մինչ մեկը խոս ում է, մյուսը
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պարզապես լսում է:
3.

Երբ երկուսն էլ ավարտ ում են միմյանց ինչ-որ բան պատմե լը, հերթով կրկն ում են, թե ինչ է ասել
խաղընկերը: Ուստի շատ կարևոր է ուշադիր լսել, թե ինչ է ասվում:

4.

Այժմ զույգերից մեկ ին խնդրեք գնալ ու միասին նստել, նրանց հրահանգեք հետևյալը.
ա. «Ա» շրջանի երեխային խնդրեք խոսել իր խաղընկեր ոջ հետ իրեն հետաքրքր ող ինչ-որ թե
մայի շուրջ: Դա կար ող է լինել իրենց ծննդ յան տոնը կամ նրանք կար ող են պատկերացնել, որ
հեր ոս են, կամ էլ ինչ են ուզում անել դպր ոցն ավարտելուց հետ ո, որն է իրենց սիրելի հոբբին
և այլն:
բ. Մինչ «Ա» շրջանի երեխան խոս ում է, «Բ» շրջանի երեխան լսում է` առանց ըն դհատելու, մեկ
նաբան ություններ կամ առարկություններ անելու:
գ. Մոտավորապես 5 րոպե հետո խնդրեք երեխաներին ավարտել: Այժմ խնդրեք «Բ»-ին «Ա»-ի
համար կրկնել, թե ինչի մասին էր վերջինս խոսում: Այնուհետև «Ա»-ին են խնդրում կրկնել «Բ»-ի
համար, թե ինչ է ասել նրան: Երկու խաղընկերներն էլ պետք է լավ կենտրոնանան և լսեն:

5.

Երբ բոլորն ավարտեն խոսելը, լսելը և պատմե լը, երեխաներին խնդրեք նստել մեկ մեծ
շրջան ով:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Q

Ձեզ ավելի շատ դուր եկավ, երբ խոսո՞ւմ էիք, թե՞ երբ լսում էիք:

Արդյոք դժվար էր լսել` առանց մեկնաբանությունների: Եթե այո, ինչո՞ւ:
Ինչպե՞ս էիք իմանում, որ ձեր ընկերը լսում էր ձեզ:

Գործողություն 2. Ի՞նչ է նշանակում ճիշտ լսել:
1.

Մեծ խումբը բաժ անեք 3 կամ 4 փոքր խմբերի: Յուրաքանչ յուր խմբին տվեք թուղթ և գրիչներ:
Յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք խոսել այն ամենի մասին, թե ինչ կար ող էին իրենք անել, եթե
ուշադիր լսել իս չլինեին: Օրինակ` «Ես չընդհատեցի», «Ես չխոսեցի», «Ես չքննադատեցի», «Ես
չծաղրեցի» և այլն:

2.

Խմբերին խնդրեք գրել իրենց մտքերը:

3.

Մոտավորապես 10 րոպե անց յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք հերթով ասել, թե ինչ են գրել:

4.

Բոլոր առաջարկությունները գրեք ցուցատախտակ ի վրա, որպեսզ ի սահմանեք, թե ինչ է նշա
նակում ճիշտ լսել` հետևելով ստորև բերված օրինակ ին.

Ես լավ եմ լսում, երբ ես...
•

չեմ ըն դհատ ում,

•

ուշադիր եմ լսում,

•

կենտր ոնան ում եմ խոսքի վրա,

•

նայում եմ խոս ող ի աչքերին,

•

լուռ եմ մնում,

•

և այլն:

Q Ինչպե՞ս եք սովորաբար լսում այլ մարդկանց: Ի՞նչ կարծիք կազմեցիք ձեր լսելու ունակությունների մասին
այս գործողության արդյունքում: Կամ ձեզ դուր եկա՞վ կիսվել այն մարդկանց հետ, ովքեր իսկապես լսում էին:
Ըստ ձեզ` ե՞րբ է կարևոր ճիշտ ունկնդիր լինելը:
«Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող դասընթացների ձեռնարկ», Դանիական
Կարմիր Խաչի ընկերություն (2008)

Ա.3.

Հայելիների խաղը

					

G Խթանել համագործակցությունը և կենտրոնացումը:
N Տարածություն:

1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել երկու շարքով:

2.

Բացատրեք, որ մի շարքի մասնակ իցները կլինեն հայել իներ, մյուսինը` դերասաններ:

3.

WV 15

Դասընթացավարը և նրա գործ ընկերը ցուցադր ում են խաղը: Դասընթացավարը որևէ դրական
որակ է ասում, օրինակ` ուժ, քաջություն, համարձակություն, ուրախություն, հանդարտ ություն,
իսկ դերասանները ցույց են տալ իս այն:

4.

Հայել իները փորձ ում են ամենայն մանրամասն ությամբ կրկնօրինակել դերասանին:

5.

Յուրաքանչ յուր շարք հերթով լին ում է դերասան կամ հայել ի յուրաքանչ յուր զգացմ ունքի համար:
Դասընթացավարը պահպան ում է կարգ ուկան ոնը: Նա է ասում որևէ զգացմ ունք, ինչպես նաև
ասում է, թե երբ պետք է դերասանը և հայել ին դերեր ով փոխվեն:

«Սոցիալ-հոգեբանական համակարգված գործունեության ծրագիր», «Սեյվ դը չիլդրեն» (2006)
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 Ա.4.

Մեր երգը						

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 2-ին:
Ա.5. Պարապմունքի գնահատումը			
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G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

Այժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Մենք վարժեցինք մեր լսելու ունակու
C
թյունը և խոսեցինք այն մասին, թե ինչ է նշանակում լավ լսել իմանալ:
Մյուս պարապմունքների նման ես այսօր կգնահատեմ ձեր կարծիքը: Այսօր նույնպես կօգտագործենք
«ժպտացող դեմքերը»:
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Cheryl Ravelo/freelance – IFRC

Պարապմունք Բ
Ինչ-որ բան իմ մասին


Պարապմունքի նպատակը. Խրախուսել ինքնարտահայտումը, ուժեղ կողմերը ճանաչելը,
ինքնագնահատականի բարձրացումը և վստահության ամրապնդումը:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Բ.1 Ամփոփում, մտքերի փո-

5 րոպե

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

Բ.3 Իմ դրոշակը

Բ.4 Միասին աշխատելը

Տարածք երկու շրջանի համար

25 րոպե

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

40 րոպե

Յուրաքանչյուր երեխայի համար մատիտի
երկարությամբ փայտ կամ կափարիչով գրիչ

Բ.5 Մեր երգը
Բ.6 Պարապմունքի գնահատում
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Ժամանակը

10 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Բ.1.

Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 77-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը:

C Այսօր մենք գործողություն կկատարենք, որը մեր մասին է, այն մասին, թե ով ենք մենք, ինչ ենք
սիրում և ինչ չենք սիրում: Մենք նաև որոշ խմբային գործողություններ կկատարենք, ուստի անհրաժեշտ
կլինի միասին աշխատել:

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

WV 25

G Բարձրացնել ինքնագնահատականը և փոխադարձ վստահությունը` ուրիշների հետ ան

ձնական տեղեկություններ փոխանակելու միջոցով: Ամրապնդել խմբի միասնականությու

նը և փոխադարձ հարգանքը` ուշադիր լսելով և կենտրոնանալով մյուսների ասածի վրա:

N Տարածություն երկու շրջանի համար:
1.

Երեխաներին խնդրեք երկու շրջան կազմե լ` դրսի շրջան և ներսի շրջան, յուրաքանչ յուր ում` հա
վասար թվով երեխաներ (եթե կենտ թիվ է, ապա դասընթացավարը կար ող է միանալ շրջանին):
Խնդրեք նրանց կանգնել դեմ առ դեմ:

2.

Երեխաներին խնդրեք հերթով միմյանց պատմե լ ինչ-որ բան, որ ըստ իրենց` դիմացինը չգիտի
իր մասին: Դա պետք է լինի որևէ դրական որակ, հմտ ություն կամ հատկանիշ:
Օրինակ բերեք. «Ոչ ոք չգիտի, որ ես կարող եմ կարել իմ հագուստը»:

3.

Երբ առաջին զույգն ավարտի, ծափահարեք կամ բացականչեք, ինչը ցույց կտա, որ առաջ ան
ցնելու ժամանակն է: Ներսի շրջանն անշարժ կանգն ում է, մինչդեռ արտաքին շրջանը մեկ մար
դով դեպ ի աջ է շարժվում: Շար ունակեք սա անել այնքան, մինչև ներսի շրջանի բոլոր մասնա
կիցները խոսեն դրսի շրջանի բոլոր մասնակ իցների հետ:
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4.
5.

Այժմ երեխաներին խնդրեք նստել մեկ մեծ շրջան ով:
Այժմ երեխաներին խնդրեք ասել մի բան, որ իրենք իմացան ինչ-որ մեկ ի մասին: Կրկն ություն
ներն արգելվում են. յուրաքանչ յուր երեխայի մասին պետք է խոսվ ի:

6.

Q

Երբ բոլորի մասին խոսեն, տվեք ստորև նշված հարցերը.

Ի՞նչ զգացիք այնպիսի որակի կամ հմտության մասին խոսելիս, որն անձնական էր:

Կայի՞ն այնպիսի նոր որակներ կամ հմտություններ, որոնց մասին լսեցիք և կցանկանայիք այն ձեռք
բերել:

Տ
 եղայնացված է ըստ Ղրղզստանում «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության «Արժանապատվության բարձ
րացումը» գործողությունների

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Բ.3.

Իմ դրոշակը					

WV 40

ել ինքնարտահայտմանը և ստեղծագործականությանը, խթանել ինքնարժևո
G Նրուպմասը ևտփո
խադարձ վստահությունը:
Թուղթ կամ կտոր, որի վրա կարել ի է գծել կամ նկարել: Նկարելու նյութեր` ստեղ
N ծա
գորական երևակայության արտահայտմանը հնարավորինս նպաստելու համար,

օրինակ` գունավոր մարկերներ, յուղամատիտներ, մատիտներ, փայլ, սոսինձ, ներկ,
կտոր, մկրատ, հին ամսագրեր և այլն:

1.

Խնդրեք երեխաներին նստել 8 հոգ ուց բաղկացած խմբեր ով և յուրաքանչ յուր խմբին տվեք
նկարչական պարագաներ: Երեխաներին ասեք, որ բոլորը պետք է անձնական դրոշակ պատ
րաստեն: Դա կար ող է կապված լինել նրանց ավանդ ույթների կամ ընտանիքի, նրանց սիրած
կամ չսիրած բաների կամ ինչ-որ բանի հետ, որը կար ող են անել և որ ով հպարտան ում են:

2.

Նրանց մոտավորապես 15 րոպե տվեք իրենց դրոշակները պատրաստելու համար: Նրանք կա
րող են դրոշակ ի թղթով անել այն, ինչ կամե նան. կտրել այն դրոշակ ի ձևով, ներկել, գունավորել
յուղամատիտներ ով, սոսնձել նկարներ ամսագրերից և այլն` օգտագ ործելով նկարչական պարա
գաները: Երեխաներին խնդրեք դրոշակ ի հետևի մաս ում գրել իրենց անունը:

3.

Երբ բոլորն ավարտեն, խնդրեք նրանց նստել շրջան ով և խոսել իրենց պատրաստած դրոշակ
ների մասին:

4.

Այժմ խնդրեք երեխաներին օգնել դրոշակներն ամրացնել երկար թել ի վրա: Եթե կար ող եք,պա
րապմ ունքի անցկացման վայր ում կախեք դրոշակները և ցուցադրեք դրանք ծնողների և խնա
մակալների հետ հաջորդ հանդիպման ժամանակ:

«Ստեղծ ագ ործ ական ություն երեխաների համար: Ձեռնարկ երեխաների գործողությունների համար», Ուորլդ
Վիժն

Բ.4.

Միասին աշխատելը			

WV 10

G Խրախուսել դիտողականությունը, իրար մասին իրազեկված լինելը և միմյանց հան
դեպ հարգանքը, ինչպես նաև կենտրոնացումը:

N Յուրաքանչյուր երեխայի համար մատիտի երկարությամբ փայտ կամ կափարիչով գրիչ:
Խաղի նպատակն է այնպես անել, որ փայտերը հատակին չընկնեն: Երկու փայտերը կա
F
յուն պահելու համար երեխաները պետք է միմյանց ուշադիր հետևեն և արագ արձագանքեն:
Երկու երեխաներն էլ պետք է սովորեն հարմարվել միմյանց շարժումներին: Դա հեշտ չէ:
Կախված երեխաների թվից` խաղը կարող են խաղալ, երբ երե
խաները կանգնած են եռանկ յունով, երկու շարքով կամ շրջան
ներով: Որքան ավել ի շատ երեխաներ են մասնակցում, խաղն
ավել ի դժվար է դառնում:
1.

Երեխաների յուրաքանչ յուր զույգին տվեք մեկ փայտ, ցանկա
լի է` նույն չափերի:

2.

Երեխաներին խնդրեք կանգնել իրար դիմաց մոտավորապես
այնպ իսի հեռավոր ության վրա, որքան փայտիկ ի երկար ու
թյունն է:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

3.

Երեխաներից մեկ ի հետ ցույց տվեք, թե ինչ է հարկավոր այս գործ ողության համար. փայտի մի
ծայրը պետք է սեղմված լինի առաջին երեխայի աջ ձեռքի ցուցամատի ծայրին, մյուսը` երկր որդ
երեխայի ձախ ձեռքի ցուցամատի ծայրին:

4.

Փայտը հավասարակշռված պահելու համար երկու երեխաներն էլ պետք է մի փոքր ճնշում գոր
ծադրեն:

5.

Այժմ նրանց խնդրեք երկր որդ փայտը սեղմե լ հաջորդ մասնակցի ազատ ձեռքի ցուցամատի
ծայրին: Ապա խնդրեք, որ փորձեն քայլ անել դեպ ի աջ կամ ձախ` փայտերն իրենց դիրքում
պահելով:

6.

Ավարտեք խաղն այն ժամանակ, երբ բոլորին հաջողվ ի փայտերը որ ոշ ժամանակով իրենց դիր
քում պահել:

Q Արդյոք դժվա՞ր էր փայտերը հավասարակշռության մեջ պահելը:
Ի՞նչ էիք ստիպված սովորել, որպեսզի ստացվեր:

Եթե երեխաներից մի քանիսը նաև փորձում էին այս գործողությունն անել ավելի մեծ խմբերով, հարց
րեք նրանց.
Արդյոք ավելի դժվա՞ր էր դա անել, երբ երեխաների թիվն ավելացավ: Ի՞նչ սովորեցիք հաղորդակցու
թյան և համբերատարության մասին:
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած երեխաների կայուն զարգացման կառուցումը, Կաթոլ իկական օգնության գործողու
թյուններ, Նամիբիա (2003)

Բ.5. Մեր երգը

					

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 2-ին:

Բ.6. Պարապմունքի գնահատումը

		

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 3-ին:
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Բացատրեք.
Մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք ավելի շատ բան իմացանք
C
միմյանց մասին: Նախ` բոլորը մեզ ինչ-որ բան պատմեցին իրենց մասին, որը մենք նախկինում չգիտե
ինք: Այնուհետև բոլորդ պատրաստեցիք շատ գեղեցիկ դրոշակներ, որոնք ներկայացնում էին մի պատ
մություն, որով դուք հպարտանում եք: Եվ, վերջապես, մենք խաղացինք համագործակցության խաղ`
փորձելով իրենց դիրքում պահել փայտերը: Շատ լավ օր էր այսօր, և ես բոլորիդ մասին շատ դրական
բաներ իմացա:
Մյուս պարապմունքների նման ես այսօր էլ կհավաքեմ ձեր կարծիքները: Այսօր մենք կրկին կօգտագոր
ծենք «ժպտացող դեմքերը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Jim Holmes/ Save the Children

Պարապմունք Գ
Միմյանց աջակցելը

Պարապմունքի նպատակը. Խրախուսել փոխադարձ հարգանքը, վստահությունը և խմբային
համագործակցությունը:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Խրախուսել համագործակցությունը, խմբային ոգին, խմբի միասնությունը և ինքնագնահատականի
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 պատասխանատվություն կրել միմյանց համար:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Գ.1 Ամփոփում, մտքերի փո-

5 րոպե

խանակում և ներածություն
Գ.2 Թափառող օղեր
Գ.3 Ինչ ընդհանրություններ
ունենք
Գ.4 Օրորոց ձեռքերից

Մարմնամարզական օղակներ կամ գործվածքի
մի կտոր, պարան կամ ժապավեններ` 1.5 մ եր
կար ությամբ ու շրջանաձև կապված: Տարած ու
թյուն` ֆիզիկական շարժումների համար

30 րոպե

Տարածք` մեծ շրջանի համար

30 րոպե

Տարածք

15 րոպե

Բ.5 Մեր երգը
Բ.6 Պարապմունքի գնահատում

Ժամանակը

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
ժպտացող դեմքերով ցուցատախտակ

5 րոպե
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գ.1.

WV 5

Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 77-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը:

C Այսօր մենք մի քանի գործողություններ կկատարենք, որոնք կարող են իրականացվել միայն այն
դեպքում, եթե օգնեք և աջակցեք միմյանց: Այս գործողությունների համար անհրաժեշտ կլինի, որ հար
գանք ցուցաբերեք միմյանց նկատմամբ և վստահեք իրար:

VW

Գ.2. Թափառող օղեր							 30

G Խրախուսել համագործակցությունը, խմբային ոգին, խմբի միասնությունը և ինքնագ
նահատականի բարձրացումը խոչընդոտներ հաղթահարելու միջոցով:

N Մարմնամարզական օղակներ կամ գործվածքի մի կտոր, պարան կամ ժապավեններ` 1.5 մ
երկարությամբ, շրջանաձև կապված: Տարածություն` ֆիզիկական շարժումների համար:

Սկզբում հարկ կլինի վարժվել: Երեխաները կգիտակցեն, որ պետք է օգնեն միմյանց`
F
թույլ տալով, որ իրենց ձեռքերը քաշեն տարբեր ուղղություններով, մինչ իրենք հերթով փոր
ձում են անցնել օղակի միջով:
Թույլ տվեք, որ երեխաներն իրենք մտածեն` ինչպես դա անել: Օգնեք միայն այն դեպքում,
երբ թվում է, որ նրանք որոշ ժամանակ անց չեն հասկանում, թե ինչ անեն:
Խաղն ավել ի հետաքրքիր դարձնելու համար կարող եք շրջանի հակառակ կողմում երկրորդ
օղակն ավելացնել: Շրջանում բոլորը կապված են միմյանց. կա՛մ օգնում են, կա՛մ մագլցում,
այնպես, որ բոլորը ներգրավված լինեն այս գործողության մեջ: Օղակներն առաջ կշարժ
վեն շրջանով միայն այն դեպքում, եթե երեխաները հետևեն և ընկալեն, թե ինչ է հարկավոր
իրենց հարևաններին, և աշխատեն միասին որպես թիմ: Իսկապես առաջատար թիմերին կա
րող եք տալ միևնույն ժամանակ շրջանով շարժվող երեք օղակ:
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1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով: Բացատրեք, որ այս խաղում ամենակարևոր կան ոնն
այն է, որ միմյանց ձեռքերը բաց չթողնեն:

2.

Խնդրեք

երեխաներին

մի

մյանց ձեռք բռնել: Շրջանի որ
ևէ մաս ում դրեք մարմնամար
զական օղակ (կամ պարան,
կամ կտոր` կախված նրանից,
թե ինչ եք օգտագ ործ ում). կա
խեք այն իրար բռնած ձեռքե
րից:
Երեխաները պետք է այժմ այն
պես անեն, որ օղակը շարժվ ի
շրջան ով` առանց շրջանի ամ
բողջական ությունը խախտե
լու: Մի՛ բացատրեք` ինչպես
դա անել: Թող երեխաներն
իրենք մտածեն` ինչպես:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

3.

Առաջին երեխայի կողքին կանգնած ը պետք է կրկնի այդ գործ ընթացը (ան հրաժեշտ է օղակ ի
միջով անցկացնել սկզբ ում ոտքերը, այն ուհետև կողքի մասնակ իցների օգն ությամբ, օղակն այն
պես տար ուբերել, որ նրանք կար ողանան անցկացնել գլուխը):

Q Ի՞նչ զգացիք սկզբում, երբ փակուղու առջև կանգնեցիք և չգիտեիք` ինչպես անցնել օղակի միջով:
Ի՞նչն օգնեց ձեզ անցնել օղակի միջով:
Կարո՞ղ եք մտածել իրական կյանքում հանդիպող այնպիսի իրավիճակներ, երբ ստիպված եք հարմար
վել այլ մարդկանց պահանջներին, որպեսզի բոլորը հասնեն ինչ-որ նպատակի:
Ի՞նչ եք զգում, երբ ստիպված եք միևնույն ժամանակ արձագանքել տարբեր մարդկանց պահանջներին:
Եթե օգտագործվում են լրացուցիչ օղակներ. ի՞նչ կասեք այն մասին, երբ երեք օղակներ էին շարժվում
շրջանով:

«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած երեխաների կայուն զարգացման կառուցումը», Կաթոլ իկական օգնության գործողու
թյուններ, Նամիբիա (2003)

Գ.3.

Ինչ ընդհանրություններ ունենք			

WV 30

G Խրախուսել երեխաներին գիտակցել, որ բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեն և

դժվարին պահերին կարող են աջակցել միմյանց` չնայած իրենք եզակի են և իրարից

տարբեր:

N Տարածություն մեծ շրջանի համար:
1.

Խնդրեք երեխաներին շրջան ով կանգնել դեմ դիմաց:

2.

Այժմ բացատրեք, որ տարբեր բաներ կասեք, և եթե դրանք վերաբեր ում են երեխաներից որևէ
մեկ ին, նրանք պետք է մեկ քայլ անեն դեպ ի շրջանը:

3.

Սկսեք` ասելով պարզ բաներ, որ տեսն ում եք խմբ ում, օրինակ` «Ես սպիտակ շապիկ եմ հագել»:
Եվ այդ ժամանակ սպիտակ շապիկներով բոլոր երեխաները քայլ են անում դեպի շրջան:

4.

Երբ բոլորը նորից քայլ անեն դեպ ի հետ, ասեք հաջորդ բանը: Առաջ ին 5-10 անգամների
համար ասեք այնպ իսի բաներ, որ ոնք պարզ են, զվարճալ ի և ըն դ հան ուր են ե րեխանե րի
համար.
• ես միշտ արթնան ում եմ առավոտյան ժամը 6-ից շուտ,
• ես բանջարեղեն չեմ սիր ում,
• ես սիր ում եմ երաժշտ ություն լսել:

Այնպ իսի բաներ ասեք, որ ոնք գիտեք` համապատասխան և տե ղ ին են այս խմբի ե րեխանե րի
համար:
5.

Այժմ սկսեք խոսել ավել ի ծանր բաների մասին` կախված նրանից, թե ինչ գիտեք երեխաների
մասին.
• ես ծնող եմ կորցրել,
• ես ծնողներիս հետ չեմ ապր ում, ապր ում եմ այլ ընտանիքի հետ,
• իմ ընտանիքում մեկը մահացել է աղետի հետևանքով:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

6.

Ավարտելուց հետ ո երեխաներին հարցրեք, թե որ գործ ողությունն իրենց ավել ի շատ ստիպեց
մտածել, որ իրենք կապված են միմյանց:

7.

Հ
 իշեցրեք նրանց, որ չնայած մենք դա չենք գիտակցում, շատ ըն դհանր ություններ ունենք մեր
հասակակ իցների հետ, և մեզ համար ավել ի հեշտ է դժվարին պահերին օգնել և աջակցել մի
մյանց:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

Գ.4. Օրորոց ձեռքերից				

WV 15

րացնել վստահությունը, համագործակցությունը և փոխադարձ պատասխանատ
G Խո
վությունը:
N Տարածություն:

1.

Խնդրեք բոլոր երեխաներին, բացի մեկ ից, բաժ անվել երկու խմբի:

2.

Այժմ խնդրեք նրանց երկու շարքով կանգնել ուս ուսի, դեմ առ դեմ՝ այնքան մոտ, որ ձեռքերը
պարզած կար ողանան հասնել դիմացի խմբ ում կանգնած երեխաների ձեռքերին:

3.

Խմբերից որևէ մեկում չընդգրկված երեխային խնդրեք պառկել հատակ ին` երկու շարքերի միջև:

4.

Երբ դասընթացավարը ազդանշան տա, երկու հակառակ շարքեր ում գտնվող երեխաները
պետք է միացնեն ձեռքերը հատակին պառկած երեխայի տակ:

5.

Երբ բոլորը պատրաստ լինեն, հրահանգեք զգուշությամբ կանգնել և բարձրացնել իրենց ձեռ
քերի վրա պառկած երեխային:

6.
7.

Երբ բոլորը կանգնած լինեն, ասեք մասնակ իցներին, որ դանդաղ օր որեն երեխային:
Մոտավորապես 10 րոպե անց խնդրեք նրանց զգուշորեն իջեցնել երեխային, որպեսզ ի նա կա
րողանա կանգնել: Գործ ողությունը կրկնեք, որպեսզ ի մի քանի երեխաներ օր որվեն հասակա
կիցների կողմից:
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«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած երեխաների կայուն զարգացման կառուցումը», Կաթոլ իկական օգնության գոր
ծողություններ, Նամիբիա (2003)

Գ.5. Մեր երգը					

WV 5

Գ.6. Պարապմունքի գնահատումը			

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 2-ին:
G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 78-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
Մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք միասին կատարեցինք որոշ զվար
C
ճալի գործողություններ, որոնց համար պահանջվում էր խմբային համագործակցություն և փոխհամաձայ
նություն: Մենք նաև կատարեցինք մի գործողություն, որը մեզ օգնեց գիտակցելու, թե ինչքան շատ ընդհան
րություններ ունենք մեր ընկերների հետ, ինչը լավ է, քանի որ դա ավելի է հեշտացնում միմյանց աջակցելը:
Մյուս պարապմունքների նման ես այսօր էլ կգնահատեմ ձեր կարծիքը: Այսօր նույնպես կօգտագործենք
«ժպտացող դեմքերը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Louise Dyring/ Save the Children

Պարապմունք Զ1
Իմ ապագան

Պարապմունքի նպատակը. Խրախուսել երեխաներին պատկերացնել ապագայի իրենց
երազանքներն ու հույսերը և նպատակներ սահմանել, որոնք կօգնեն իրականացնելու դրանք:

Գործողությունների նպատակը.
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:
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Գործողությունները

Ռեսուրսները

Զ1.1 Ամփոփում, մտքերի փո-

Ժամանակը
5 րոպե

խանակում և ներածություն
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

Զ1.5 Մեր երգը (կատարում)
Զ1.6 Պարապմունքի գնահա-

40 րոպե
5 րոպե

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ,

տում և անդրադարձ դաս

ինչպես նաև ժպտացող դեմքերով

ընթացին

ցուցատախտակ:

15 րոպե

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Զ1.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 77-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը:
Այսօր դասընթացի վերջին պարապմունքն է: Մենք կուսումնասիրենք ապագայի մեր երազանք
C
ները և հույսերը: Սա անելը շատ կարևոր է, որպեսզի ունենաք մի բան, դեպի որին կձգտեք և որը
կներշնչի ձեզ կյանքում:

Զ1.2. Կյանքի նախագիծ			

WV 20

G Խրախուսել երեխաներին մտածել այն մասին, թե ինչ են ուզում ապագայում
անել:

N Թուղթ, մատիտներ, յուղամատիտներ:
Եթե երեխաներն ավել ի մեծ տարիքի են, կարող եք գործողությունն ավել ի բարդաց
F
նել: Կարող եք խնդրել նրանց նկարելու փոխարեն գրել կամ ամսագրերից կտրված նկարնե
րով կոլաժ պատրաստել:
Գործ ողությունը սկսեք` ասելով հետևյալը.

1.

Բոլոր չափահասները մինչև մեծանալը` ինչ-որ ժամանակ, մտածել են այն մասին, թե ինչ
C
են ուզում անել: Ոմանք իրականացրել են իրենց երազանքները, մյուսները դեռ աշխատում են, որ
պեսզի իրականացնեն դրանք: Կյանքում շատ կարևոր է ամեն օր մտածել այն մասին, թե ինչի ես
ուզում հասնել: Մենք սկսում ենք սա անել, երբ նույնիսկ շատ փոքր ենք: Մենք սկսում ենք երազել
և ինքներս մեզ ասում ենք, որ ոչ ոք մեզ չի խանգարի հասնել մեր երազանքներին:
2.

Այժմ բոլոր երեխաներին տվեք թղթի մի կտոր և խնդրեք երեք սյունակ նկարել, այսպես.
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3. Now ask them to write or draw things in the three different sections. Give them about
Ապագան
Անհրաժեշտ
10 minutesԱյժմ
to do this.
փոփոխութ յունները

նչ եմwritten
ուզում դառ
նալ,
չպիսին
եմ ինձ
(Ինthey
4. When
have
all finished, ask each child to share what they (Իhave
or drawn
երբ
մեծանամ)
(Ի
ն
չ
կցան
կ
անայի
տես
ն
ում
հիմա)
with the group.
փոխել իմ մեջ)

5. When everyone has shared their drawings, ask them to put them up somewhere where
they can be seen.

Q

Ի՞նչ զգացիք այս երեք կետերի մասին մտածելիս: Արդյոք դրանցից ինչ-որ մեկը մյուսներից
դժվա՞ր էր:

«Վերադարձ դեպի երջանկություն», ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2010)

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Զ1.3. Անհեթեթ շարժվող գնացք

			

G Աշխուժացնել երեխաներին:
N Տարածություն:

WV 5

1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով: Այժմ խնդրեք նրանց շրջվել աջ:

2.

Դասընթացավարը կիս ում է շրջանն այնպես, որ լինի սկիզբ և վերջ: Այժմ շարքի առջևում կանգ
նածին խնդրեք, որ սկսի քայլել: Նրա հետևի կանգնած ը նույն ությամբ կրկն ում է առջևից գնացո
ղի շարժ ումները: Նրա հետևի կանգնածն անում է նույնը, մինչև շարքի բոլոր երեխաները քայլում
են նույն ձևով:

3.

Գնացքը կար ող է գնալ ամեն ուր,առջևից գնացողը կար ող է փոխել քայլելու ձևը, աղմ ուկ հանել,
թափահարել ձեռքերը և այլն, իսկ մյուսները պետք է կրկնօրինակեն նույն շարժ ումներն ու ձայ
ները:

4.

Մ
 ոտավորապես 30 վայրկ յան անց առջևից գնացող ին փոխարինեք մեկ ուրիշով: Շար ունակեք
փոխարինել, մինչև գործ ողությանը հատկացված ժամանակն ավարտվ ի:

«Ստեղծագործականություն երեխաների համար: Երեխաների գործողությունների ձեռնարկ», Ուորլդ Վիժն

Զ1.4. Ապագան պատկերացնելը

			

WV 40

G Խրախուսել երեխաներին որոշել նպատակները, որոնց իրենք պետք է ձգտեն հասնել,
և մտածել, թե ինչ է իրենց անհրաժեշտ դրա համար:

N Ցուցատախտակի թուղթ, բազմաթիվ հին ամսագրեր, մկրատ, սոսինձ, կպչուն ժապավեն:
F

Եթե խումբը շատ մեծ է, խնդրեք նրանց վերջին անգամ աշխատել փոքր խմբերով և միա

սին մեծ կոլաժ պատրաստել:
1.

Սկսեք գործ ողությունը` ասելով հետևյալը.

C Ես ուզում եմ, որ դուք շարունակեք մտածել ձեր ապագայի մասին, այն մասին, թե ինչ եք
ուզում լինել, երբ չափահաս դառնաք, ինչ աշխատանք եք ուզում, ինչպես եք ապրուստ վաստակելու,
ինչեր եք անելու, ուր եք գնալու, ում հետ եք աշխատելու, ինչպիսի վայրում եք աշխատելու. հնարա
վորինս շատ մանրամասների մասին մտածեք:

2.

Այժմ խնդրեք երեխաներին կոլաժ պատրաստել: Նրանց բոլորին տվեք թուղթ և հին ամսագրեր,
մկրատ և սոսինձ: Բացատրեք, որ առաջին կոլաժ ը կունենա հետևյալ վերնագիրը` «ԻՆՉ ԵՄ ՈՒ
ԶՈՒՄ ԴԱՌՆԱԼ»:

3.

Մինչ նրանք աշխատ ում են կոլաժի վրա, շրջեք սենյակում և հարցրեք երեխաներին, թե ինչ են
պատրաստ ում: Խրախուսեք նրանց աշխատելու ընթացքում խոսել միմյանց հետ իրենց աշխա
տանքի մասին:

4.

Երբ ավարտեն, խնդրեք նրանց խմբի հետ կիսվել, թե ինչ են իրենք ուզում դառնալ: Երբ բոլորն
ավարտեն, միասին ցուցադրեք կոլաժները դրա համար ընտրված վայր ում:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

5.

Այժմ խնդրեք նրանց երկր որդ կոլաժ ը պատրաստել` ասելով հետևյալը.

C ...Երբ մենք երազում ենք, մեր երևակայությունը թռիչք է կատարում, և մենք զգում ենք, թե
որքան հրաշալի և հիանալի կլինի, երբ հասնենք մեր երազանքներին: Մեր երազանքներին հաս
նելու համար մենք պետք է որոշակի բաներ անենք և, հնարավոր է, օգնության կարիք ունենանք:
Օրինակ` եթե ուզում եք բժիշկ դառնալ կամ դասախոս կամ մարզիկ, ի՞նչ պետք է անեք մեծանալու
ընթացքում, որպեսզի հասնեք այս երազանքին:
Թույլ տվեք, որ երեխաները պատասխանեն այս հարցին: Փորձեք իրատեսական պատասխան
ներ ստանալ, օրինակ. «Ես պետք է լավ սովորեմ, ես պետք է գումար խնայեմ, երբ սկսեմ վաս
տակել, ես պետք է դպր ոց գնամ» և այլն:

C Այժմ խնդրեք երեխաներին երկրորդ կոլաժը պատրաստել: Այս մեկը կոչվելու է. «ԻՆՉՊԵՍ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԻՄ ԵՐԱԶԱՆՔԸ»:

Երբ ավարտեն երկր որդ կոլաժ ը, խնդրեք նրանց խմբին ներկայացնել, թե ինչ են պատրաստել:
Երբ բոլորն ավարտեն, միասին ցուցադրեք կոլաժները կրկ ին այն վայր ում, որը նախատեսել

6.

եք դրա համար:
7.

Հաջորդ քննարկումը սկսելու համար ընտրեք կոլաժներից մեկը: Երեխաներին հարցրեք հետևյալը.

C Այժմ մենք տեսանք, թե ինչ եք ուզում անել և ինչ է ձեզ անհրաժեշտ դրան հասնելու
համար:

Ի՞նչ եք կարծ ում, ձեզ ի՞նչ օգն ություն անհրաժեշտ կլինի ձեր երազանքին հասնելու համար:
8.

Ավարտեք գործ ողությունը` շնորհակալություն հայտնելով երեխաներին իրենց լավ աշխատան
քի համար և գովեք նրանց պատրաստած կոլաժները:

Q

Ձեզ դուր եկա՞վ այս գործողությունը:

Ո՞ր մասը ձեզ ամենից շատ դուր եկավ:
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«Վերադարձ դեպի երջանկություն», ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Դոմինիկյան Հանրապետություն (2010)

Զ1.5. Մեր երգը (կատարում)

				

WV 5

G Երգել երգ, որը ծանոթ է բոլոր երեխաներին և նրանց հաղորդում է պատկանելու
թյան և մշակութային հպարտության զգացում:

F Եթե երեխաները խանդավառված են, կազմակերպեք, որ հնարավորության դեպքում

խումբը երգը կատարի ուսուցիչների, ծնողների և խնամակալների կամ այլ երեխաների հա

մար: Սա երեխաներին կհաղորդի հպարտության զգացում և դասընթացն ավարտելու դրա
կան եղանակ է: Եթե որոշում եք դա անել, երգը կատարեք պարապմունքի գնահատումից
հետո:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել և բացատրեք, որ այժմ երգելու են այն երգը, որ իրենք ընտրել
էին պարապմ ունքների համար: Քանի որ սա վերջին պարապմ ունքն է, խրախուսեք նրանց, որ
երգեն երգը հնարավորինս լավ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Զ1.6.

Պարապմունքի գնահատում և անդրադարձ
դասընթացին

G Երեխաների կողմից պարապմունքի գնահատում և անդրադարձ ամբողջ

WV 15

դասընթացին:

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև «ժպտացող դեմքերով»
N ցու
ցատախտակ:
1.

Բացատրեք.

C Այժմ մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի և այս շարքի բոլոր պարապմունքների ավար

տին: Այսօր ինձ համար և՛ ուրախ, և՛ տխուր օր է: Ես տխուր եմ, որովհետև կկարոտեմ այս դասըն
թացը և ձեզ: Բայց ուրախ եմ, որ այս ամբողջ ժամանակն անցկացրել եմ ձեզ հետ և այդքան բան եմ
սովորել բոլորիդ մասին: Ես նաև ուրախ եմ ` տեսնելով, թե որքան եք բոլորդ մեծացել այս ընթաց
քում և որքան եք սովորել վստահել իրար: Այս բոլոր պարապմունքների ընթացքում ինձ տպավորել
են ձեր բոլորի աշխատասիրությունը և հիանալի գաղափարները, որ միշտ ունեցել եք:

Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք այս պարապմունքին: Ես բոլորիդ մաղթում եմ
լավագույնը:
Մյուս պարապմունքների նման ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի վերաբե
րյալ: Այսօր նույնպես կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
Երբ ավարտեք պարապմունքի գնահատումը, մի քանի րոպե կտրամադրենք` անդրադարձ կատա
րելու ամբողջ դասընթացին:
2.

Երեխաներին կրկ ին ցույց տվեք «ժպտացող դեմքեր ով» ցուցատախտակը, յուրաքանչ յուր երե
խայի տվեք մի փոքրիկ թղթի կտոր և խնդրեք նկարել ժպտացող դեմք` իր համապատասխան
թվով, որը ցույց է տալ իս, թե ինչ տպավոր ություններ ունեն` կապված այսօրվա պարապմ ունքի
գործ ողություների հետ: Ասեք նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է իրենց անունը գրեն թղթի վրա: Սա կնպաս
տի, որ նրանք ազնիվ լինել գնահատել իս:

3.

Երբ ավարտեն գնահատելը, խնդրեք նրանց կանգնել շրջան ով և հերթով ասել, թե ինչ տվեց
իրենց մասնակցությունը դասընթացին: Խրախուսեք նրանց արտահայտել թե՛ դրական, թե՛ բա
ցասական զգացմ ունքները` կապված պարապմ ունքներին իրենց մասնակցության հետ:

4.

Երբ բոլորը խոսելու հնարավոր ությունն օգտագ ործեն, շնորհակալություն հայտնեք նրանց
իրենց կարծիքը հայտնելու համար և յուրաքանչ յուր երեխայի հրաժեշտին ժամանակ տրամադ
րեք: Սա նրանց կօգնի զգալ, որ իրենց ճանաչում և գնահատ ում են:
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Helle Kjærsgaard/ Save the Children

Պարապմունք Զ.2
Մեր ապագան

Պարապմունքի նպատակը. Ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող են երեխաները բարելավել
իրենց համայնքը:
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Գործողությունների նպատակը.
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Զ2.1 Ամփոփում, մտքերի փո-

5 րոպե

խանակում և ներածություն
Զ2.2 Փոքրացող սավանը
Զ2.3 Մեր համայնքը
Զ2.4 Ինչն է քո մեջ ինձ դուր
գալիս

Մեծ ծածկոց կամ սավան, որի վրա
մասնակիցները կարող են բոբիկ կանգնել
Գործողություն 3.5-ի համայնքի քարտեզները,
ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ
Թղթի փոքր կտորներ, գլխարկ կամ արկղ, որի
մեջ կարելի է դնել թղթերը

Զ2.5 Մեր երգը (կատարում)
Զ2.6 Պարապմունքի գնահա-

Ժամանակը

15 րոպե
40 րոպե
10 րոպե
5 րոպե

Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ,

տում և անդրադարձ դասըն-

ինչպես նաև ժպտացող դեմքերով

թացին

ցուցատախտակ

15 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Զ.2.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 77-ի մաս 1-ին:

WV 5

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը:
Այսօր մենք վերջին անգամ ենք հանդիպում այս դասընթացի շրջանակներում: Մենք շատ աշ
C
խատանք կատարեցինք միասին և ավելի լավ ճանաչեցինք իրար: Շատ շնորհակալ եմ այն ամենի
համար, որ պատմեցիք ձեր մասին: Ես նաև հետևում էի, թե ինչպիսի բարությամբ և հարգանքով էիք
միմյանց վերաբերվում: Այսօր մենք կավարտենք դասընթացը` կատարելով որոշ գործողություններ,
որոնք ուղղված են դեպի ապագան և նրան, թե ինչպես կարող ենք միասին աշխատել, որպեսզի մեր
համայնքն ավելի լավը դարձնենք:

Զ.2.2. Փոքրացող սավանը					

WV 15

G Խթանել խմբային համագործակցությունը և խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
N Մեծ ծածկոց կամ սավան, որի վրա մասնակիցները կարող են բոբիկ կանգնել:

F Այս գործողությունը ներառում է սերտ ֆիզիկական շփում. երբեմն երեխաները պետք

է միմյանց գրկած տանեն կամ շատ մոտ թեքվեն դեպի իրար: Երեխաներին բաժանեք նույն

սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերի, եթե այդպես ավել ի նպատակահարմար է: Եր
կու խմբերը կարող են միաժամանակ խաղալ խաղը և երկու տարբեր սավանների վրա մրցել
միմյանց հետ:
Այս խաղը խաղացող երեխաները սովորաբար ծալում են սավանը` խմբի մեծ մասին աստի
ճանաբար շարժելով դեպի սավանի մյուս կողմը, մինչ մեկը սկսում է ծալել սավանի մեկ այլ
հատված: Այս ընթացքում սավանը չափերով փոքրանում է, և նրանք ստիպված են տեղա
փոխվել, մինչ սավանն ավել ի ու ավել ի են ծալում:
Ուշադիր եղեք, թե ինչ տարբեր դերեր են կատարում երեխաներն այս գործունեության ըն
թացքում: Սովորաբար լինում են մի քանի երեխաներ, որոնք պատասխանատվություն են
վերցնում իրենց վրա և սկսում են մյուսներին ցուցումներ տալ:
1.

Սավանը կամ ծածկոցը փռեք հատակ ին: Որ ոշեք, թե ինչ չափե րի պետք է լինի այն. ե թե
խումբը փոքր է, ծալեք սավանը: Այժմ ե րեխանե րին խնդրեք հանել կոշ իկնե րը և կանգնել
սավանի վրա: Երեխանե րը պետք է շարժ վե լու շատ տեղ չունենան, ե րբ ար դեն կանգն ում են
սավանի վրա:

2.

Այժմ բա
ցատ
րեք, որ սա
վանի շուրջը հատակը թու
նա
վոր է, և չի թույ
լատր
վում դուրս գալ սավանից ու
դիպչել դրան:

3.

Խ
 աղ ի նպատակն է անընդ
հատ ծալել սավանը, սա
կայն միաժ ամանակ ոչ ոք
չպետք է դուրս գա և դիպչի
թունավոր հատակ ին:
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4.

Նրանց բավականաչափ ժամանակ տվեք, որ որ ոշեն` ինչպես գործել: Եթե կանգն ում են փակու
ղու առջև,հ ուսադրեք նրանց և ասացեք, որ կարել ի է հաջողության հասնել, քանի դեռ խումբը
համագ ործ ակցում է: Այդպես խաղը կար ող է նախատեսվածից ավել ի երկար տևել, սակայն
հիշեցրեք նրանց, որ դա հնարավոր է:

5.

Երբ գործ ողությունն ավարտվ ի, գովեք երեխաներին և խնդրեք նրանց շրջան ով նստել ու պա
տասխանել ստորև բերված հարցերին: Եթե իրենք այդ մասին չեն նշում, ասացեք, որ այս գոր
ծողությունը շատ լավ հիշեցում է այն մասին, թե ինչպես ինչ-որ բան առաջին հայացքից կա
րող է անհնարին թվալ, սակայն երբ օգն ում ենք միմյանց, ամեն ինչ հնարավոր է դառն ում:

Q Ձեզ դուր եկա՞վ գործողությունը:
Ի՞նչն էր դժվար այս գործողությունը կատարելիս:
Ի՞նչպես լուծեցիք սավանը շրջելու խնդիրը: Արդյոք ինչ-որ մեկը ստանձնե՞ց առաջնորդի դերը, թե՞ բո
լորդ միասին աշխատեցիք:
Ի՞նչ սովորեցիք այս գործողությունից:
Հայտնի չէ:

Զ.2.3.

G

VW

Մեր համայնքը						 40

Կրկին անդրադառնալ ավել ի վաղ կատարած «Մեր համայնքը» գործողությանը և
քննարկել, թե ինպես կարող են երեխաներն իրենց համայնքն ավել ի լավը դարձնել
ու աջակցել միմյանց:

N Գործողություն 3.5-ի համայնքի քարտեզները, ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ:
Նայեք պարապմունք 3-ի գործողություններին, որոնց ընթացքում երեխաները համայնքի
F
քարտեզներ են պատրաստել, որոշել են մարտահրավերներն ու դրական ռեսուրսները: Եթե
դեռ ունեք երեխաների պատրաստած քարտեզները, ցուցադրեք դրանք, որպեսզ ի երեխանե
րը կարողանան թարմացնել հիշողությունը:
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Եթե ցուցատախտակները և համայնքի քարտեզները չեն պահպանվել, խնդրեք երեխաներին
շրջանով նստել և խոսել համայնքում երեխաների համար այն մարտահրավերների մասին,
որոնք նրանք ի հայտ էին բերել նախկինում կամ կարող են այժմ մտաբերել:
1.

Անդրադարձեք համայնքի այն քարտեզներին, որ ոնք երեխաները պատրաստել են գործ ողու
թյուն 3.5-ի ընթացքում, և ասացեք.

C Այսօր մենք դարձյալ կխոսենք մեր սեփական համայնքների մասին, ինչպես նախկինում խո
սել ենք դասընթացի ընթացքում: Հիշո՞ւմ եք համայնքի այն հրաշալի քարտեզները, որ պատրաս
տել եք: Ես դրանք փակցրել եմ այստեղ, որպեսզի կարողանաք տեսնել:
Երեխաներին մոտավորապես 5 րոպե տվեք` նայելու քարտեզներին:
2.

Բացատրեք, որ այսօր կրկ ին խոսելու եք այն մարտահրավերների մասին, որ ոնց առջև կանգ
նած են երեխաները համայնքում, և մտածեք, թե ինչ դերեր կար ող են խաղալ իրենք` երեխանե
րը, որպեսզ ի համայնքը երեխաների համար ավել ի լավը դարձնեն:

3.

Խնդրեք երեխաներին կազմե լ 4 կամ 5 հոգ ուց բաղկացած խմբեր:

4.

Յուրաքանչ յուր խմբին տվեք ցուցատախտակ ի թուղթ և խնդրեք այն երեք սյունակ ի բաժ անել,
2-ը վերնագրել «Մարտահրավերները» և «Անհրաժեշտ գործ ողությունները», իսկ երր որդ սյու
նակը դատարկ թողնել:

5.

Խնդրեք նրանց գրել համայնքում առկա այն բոլոր մարտահրավերները, որ ոնք քննարկվել են:
Մարտահրավերի կողքին նրանք պետք է գրեն, թե ինչ գործ ողություններ են անհրաժեշտ այդ
մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Իրենց խմբեր ով այս աշխատանքն անելու համար
նրանց տվեք մոտավորապես 20 րոպե:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Օրինակ 1
Մարտահրավերները

Անհրաժեշտ գործողությունները

Փողոցում ապր ող երեխաները

1. Սոցիալական ծառայությունների աշխատակ իցները պետք
է գտնեն փողոցում ապր ող երեխաներին և նրանց տեղա
վորեն լավ տներ ում:
2.  Փողոցում ապր ող երեխաների համար պետք է հասանե
լի լինի տաք կացարան` սննդ ով, որտեղ նրանք կար ող են
խաղալ այլ երեխաների հետ:

6.

Երբ ավարտեն այս առաջադրանքը, խնդրեք նրանց նայել անհրաժեշտ գործ ողություններին:
Այժմ խնդրեք նրանց իրենց խմբ ով քննարկել, թե ինչ կար ող են անել այդ մարտահրավերներին
դիմակայելու համար: Ի՞նչ դեր կար ող են ունենալ, որպեսզ ի համ ոզվեն, որ անհրաժեշտ գործ ո
ղությունները ձեռնարկվում են:

7.

Խնդրեք նրանց նաև գրել. «Մենք կար ող ենք...» որպես 3-րդ սյունակ ի վերնագիր և լրացնել
աղյուսակը: Հնարավոր է` լինեն տողեր, որտեղ նրանք չկար ողանան ոչ ինչ գրել, քանի որ չեն
կար ող տեսնել իրենց դերը: Դա նորմալ է:

8.

Օգտագ ործեք ստորև բերված օրինակը, որպեսզ ի ցուցումներ տաք նրանց կամ կազմե ք ձեր
սեփականը:

Օրինակ 2
Մարտահրավերները

Անհրաժեշտ գործողությունները

Մենք կարող ենք...

Փողոցում ապրող երեխաները

1.	Սոցիալական ծառայությունների աշ

1. Տեղեկացնել փո

խատակ իցները պետք է գտնեն փո

ղոցում

ղոցում ապր ող երեխաներին և նրանց

երեխաներին, թե

տեղավորեն լավ տներ ում:

որտեղ կա սնունդ

2.	Փողոցում ապր ող երեխաների հա

ապր ող

և կացարան:

մար պետք է հասանել ի լինի տաք կա
ցա
րան` սնն
դ ով, որ
տեղ նրանք կա
րող են խաղալ այլ երեխաների հետ:
9.

Երբ բոլորն ավարտեն, խնդրեք խմբերին իրենց ցուցատախտակները փակցնել պատին: Այժմ
երեխաներին մոտավորապես 10 րոպե տվեք, որպեսզ ի քայլեն և նայեն միմյանց աշխատանք
ները: Բոլորին տվեք գունավոր մարկերներ և ասացեք, որ բոլոր ցուցատախտակների «Մենք
կար ող ենք...» սյունակներ ում պետք է ընտրեն երեք գործ ողություն, որ ոնք, ըստ իրենց, ամենաի
րատեսականն են, և որ ոնց իրականացումն ավել ի հավանական է, նրանք պետք է այդ գործ ողու
թյուններից յուրաքանչ յուրը նշեն աստղով:

10. Երբ ավարտեն, խնդրեք բոլորին նստել շրջան ով: Տեսեք, թե որ երեք գործ ողություններն են
ամենաշատ աստղերը հավաքել և ասացեք երեխաներին այդ մասին:
11.

Հարցրեք երեխաներին, թե ինչը կօգնի իրենց կատարել այդ գործ ողությունները: Օրինակ, եթե
նրանք ընտրել են. «պաստառներ պատրաստել երեխաների իրավունքների վերաբերյալ», ի՞նչ
օգն ություն է նրանց անհրաժեշտ դա անելու համար: Նրանք կար ող են ասել, որ իրենց անհրա
ժեշտ է թուղթ և գույներ կամ տարած ություն` միասին աշխատելու համար կամ օգն ություն չա
փահասներից:

12. Նշեք այն ամենը, ինչ երեխաներն առաջարկում են և ավարտեք գործ ողությունը` տալով հետ
ևյալ հարցերը.
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ի՞նչն է խանգարում ձեզ կատարել այն գործողությունները, որոնք, ինչպես նշեցիք, ցանկանում եք
Q
կատարել:
Ի՞նչ է ձեզ հարկավոր` որպես խմբի, այս առաջադրանքները հաջողությամբ կատարելու համար:
Մշակված է ռեսուրսների այս հավաքածուի համար:

Զ.2.4. Ինչն է քո մեջ ինձ դուր գալիս			

G Խրախուսել հասակակիցների միմյանց աջակցելն ու գնահատելը:
N Թղթի փոքր կտորներ, գլխարկ կամ արկղ, որի մեջ կարելի է դնել թղթերը:

WV 10

F Դուք նույնպես պետք է միանաք այս գործողությանը և դրական մեկնաբանություններ
անեք բոլոր երեխաների մասին:

Համոզվեք, որ ամեն ինչ ասվում է բարի և հարգալ ից տոնով: Եթե մեկը որևէ չար կամ վիրա
վորական բան է ասում, ստիպեք նրան ներողություն խնդրել այն մարդուց, որին դա ուղղված
էր, և ինչ-որ դրական բան մտածել:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով և բոլորին տվեք թղթի մի փոքրիկ կտոր: Խնդրեք
նրանց իրենց անունները գրել դրա վրա, ճմռթել թուղթը և դնել շրջանի մեջտեղում գտնվող
արկղ ի կամ գլխարկ ի մեջ:

2.

Այժմ թափահարեք արկղը և յուրաքանչ յուր երեխայի հրավ իրեք հերթով քաշել թղթի մի կտոր:
Եթե այդ թղթի վրա հենց իր անունն է գրված, նա պետք է դա դնի տեղը և նորը հանի:

3.

Երբ բոլորի մոտ լինի մեկ անուն, խնդրեք նրանց հերթով մտնել շրջանի մեջ և կանգնել այն
մարդ ու դիմաց, ում անունը գրված է թղթի վրա: Խնդրեք նրանց այդ մարդ ուն ասել մի բան, որն
իրենց դուր է գալ իս նրա մեջ և ինչու է հենց դա դուր գալ իս: Օրինակ. «Ջո՛ն, ինձ այնքան է դուր
գալ իս, երբ ծիծ աղում ես, որ ովհետև դա ինձ ուրախացն ում է»:

Մշակված է ռեսուրսների այս հավաքածուի համար:
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Զ.2.5. Մեր երգը (կատարում)					
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G Երգել երգ, որը ծանոթ է բոլոր երեխաներին և նրանց հաղորդում է պատկանելու
թյան և մշակութային հպարտության զգացում:

F Եթե երեխաները խանդավառված են, կազմակերպեք, որ հնարավորության դեպքում

խումբը երգը կատարի ուսուցիչների, ծնողների և խնամակալների կամ այլ երեխաների հա

մար: Սա երեխաներին կհաղորդի հպարտության զգացում, բացի այդ, պարապմունքը դրա
կան նոտայի վրա ավարտելու ձև է:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել և բացատրեք, որ այժմ երգելու են այն երգը, որն իրենք ընտրել
էին պարապմ ունքների համար: Քանի որ սա վերջին պարապմ ունքն է, խրախուսեք նրանց, որ
երգը հնարավորինս լավ երգեն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Զ.2.6. Պարապմունքի գնահատում և անդրադարձ
դասընթացին

G Երեխաների կողմից պարապմունքի գնահատում և անդրադարձ ամբողջ
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դասընթացին

N Թղթի փոքր կտորներ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև «ժպտացող դեմքերով»
ցուցատախտակ:

F
1.

Հավաքել գնահատականներ և պահել նրանց մոնիտորինգի նպատակով:
Բացատրեք.

Մենք հասել ենք այսօրվա պարապմունքի և այս դասընթացի բոլոր պարապմունքների
C
ավարտին: Այսօր ինձ համար և՛ ուրախ, և՛ տխուր օր է: Ես տխուր եմ, որովհետև կկարոտեմ այս պա
րապմունքները և ձեզ: Բայց ուրախ եմ, որ այս ամբողջ ժամանակն անցկացրել եմ ձեզ հետ և այդ
քան բան եմ իմացել բոլորիդ մասին: Ես նաև ուրախ եմ տեսնել, թե որքան եք բոլորդ մեծացել այս
ընթացքում և որքան եք սովորել վստահել իրար: Այս բոլոր պարապմունքների ընթացքում ես տպա
վորվել եմ ձեր բոլորի աշխատասիրությունից և հիանալի գաղափարներից, որ միշտ ունեցել եք:
Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք այս դասընթացին: Ես բոլորիդ մաղթում եմ լա
վագույնը:
Մյուս օրերի նման ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի վերաբերյալ: Այսօր
նույնպես կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
Երբ ավարտեք պարապմունքի գնահատումը, մենք մի քանի րոպե կտրամադրենք` անդրադառնա
լու ամբողջ դասընթացին:

2.

Երեխաներին կրկ ին ցույց տվեք «ժպտացող դեմքեր ով» ցուցատախտակը, յուրաքանչ յուր երե
խայի տվեք մի փոքրիկ թղթի կտոր և խնդրեք նկարել ժպտացող դեմք` իր համապատասխան
թվով, որը ցույց է տալ իս, թե ինչ են զգում` այսօրվա պարապմ ունքի գործ ողությունների կա
պակցությամբ: Ասացեք նրանց, որ ՉՊԵՏՔ Է իրենց անունը գրեն թղթի վրա: Սա կնպաստի, որ
նրանք ազնիվ լինեն գնահատել իս:

3.

Երբ ավարտեն գնահատելը, խնդրեք նրանց կանգնել շրջան ով և հերթով ասել, թե ինչ տվեց
իրենց պարապմ ունքներին մասնակցելը: Խրախուսեք նրանց արտահայտել իրենց թե՛ դրական,
թե՛ բացասական զգացմ ունքները:

4.

Երբ բոլորը խոսելու հնարավոր ությունն օգտագ ործեն, շնորհակալություն հայտնեք նրանց
իրենց կարծիքը հայտնելու համար և յուրաքանչ յուր երեխայի հրաժեշտ տալուն ժամանակ տրա
մադրեք: Սա նրանց կօգնի զգալ, որ իրենց ճանաչում և գնահատ ում են:
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Ծնողների և
խնամակալների հետ
հանդիպումների ուղեցույց

Olivier Matthys/ IFRC

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Ներածություն
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:

Հանդիպումը

Գործողությունները

Հանդիպման ժամանակացույցը

1. Ծրագրի նե րած ություն

Տե ղեկատվություն` ծրագրի, նա
խատեսված գործ ո ղություննե րի
նպատակնե րի և պարապմ ունք
ների ժամի և տեղ ի վերաբերյալ:
Ե րեխանե րի մասնակցության
համար թույլտվության ձեռքբե
րում

Նախքան երեխաների հետ դա
սընթացը սկսե լը

2Ա. Սոցիալ-հոգեբանական
բարեկեցությունը և ե րեխանե
րի իրավունքներն ու պարտա
կան ություննե րը ԿԱՄ

Քննարկում ե րեխանե րի բարե
կեցության և նրանց իրավունք
նե րի ու պարտական ություննե րի
վե րաբե րյալ: Տե ղեկատվություն
4Ա և 5Ա պարապմ ունքների վե
րաբերյալ

Նախքան 4Ա և 5Ա պարապ
մունքներն սկսե լը

2Բ. Սոցիալ-հոգեբանական
բարեկեցությունը և այն, ինչ
ան հրաժեշտ է ե րեխանե րին
առողջ և ուժեղ լինելու համար

Քննարկում ե րեխանե րի կարիք
նե րի շուրջ: Տե ղեկատվություն
4Բ և 5Բ պարապմ ունքների վե
րաբե րյալ

Նախքան 4Բ և 5Բ պարապ
մունքներն սկսե լը

3. Երեխաների արձագանքը և
զգացմ ունքնե րը

Քննարկում ե րեխանե րի խն դիր
ների և այն հարցի շուրջ, թե ինչ
պես կար ող են օգնել ծնողներն
ու խնամակալնե րը

4. Երեխաներին վտանգից
պաշտպանելը

Ե րեխանե րին վտանգ ից պաշտ
պանելու և տանն ու համայն
քում անվտանգ միջավայր
ապահ ովելու գործ ում ծնող
նե րի և խնամակալնե րի դե րի
քննարկում

Պարապմ ունք 5-ից հե տ ո

Նախքան դասընթացի ավարտը
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Յուրաքանչ յուր պարապմունքի բացումը և փակումը
Առաջին ներած ական հանդիպումից հետ ո յուրաքանչ յուր պարապմ ունքի բացման և փակման հա
մար օգտագ ործեք նույն կարգը: Սա մասնակ իցներին կօգնի հարմարավետ զգալու և ձեր ու խմբի
միջև վստահ ություն կառաջացնի: Օգտագ ործեք այստեղ նշված սխեման ամեն անգամ, երբ կատա
րում եք հետևյալ գործ ողությունները.
•

ողջույնի խոսք և տեղեկատվություն երեխաների պարապմունքների վերաբերյալ,

•

հարցեր և պատասխաններ,

•

փակում և երգ:

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս 1. Ողջույնի խոսք և տեղեկատվություն երեխաների
պարապմունքների վերաբերյալ
		

WV 15

G Ողջունել ծնողներին, ներկայացնել այսօրվա ծրագիրը և տեղեկություններ տալ երե
խաների պարապմունքների վերաբերյալ:

N Տարածք, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջանով:
1.

Հ
 անդիպումն սկսեք` ողջունելով ծնողներին ու խնամակալներին և շնորհակալություն հայտնե
լով նրանց, որ ժամանակ են հատկացրել և եկել են այս հանդիպմանը:

2.

Այժմ ներկայացրեք օրվա ծրագիրը (տե՛ս յուրաքանչ յուր հանդիպման համառ ոտ նկարագր ու
թյունը):

3.

Պատասխանեք օրվա հանդիպման վերաբերյալ հարցերին:

4.

Այժմ մի քանի րոպե տրամադրեք` մասնակ իցներին պատմե լու այն մասին, թե ինչով եք զբաղ
վել երեխաների հետ պարապմ ունքների ընթացքում և ասացեք նրանց, թե ինչ է նախատեսված
մինչև ծնողների և խնամակալների հետ հաջորդ հանդիպումը:

5.

Պ
 ատասխանեք երեխաների հետ անցկացվող պարապմ ունքների վերաբերյալ բարձրացված
ցանկացած հարցի կամ մտահ ոգ ության, այն ուհետև անցեք հաջորդ քայլ ին:

Մաս 2. Հարցեր և պատասխաններ		


WV 20

G Մասնակիցներին հնարավորություն տալ բարձրացնել իրենց հուզող ցանկացած
հարց:

N Տարածք:
1.



Օգտագ ործեք եղած ժամանակը հարցերին անդրադառնալու համար:

Մաս 3. Փակում և երգ				

G Ավարտել հանդիպումը մասնակիցներին ծանոթ երգով:
N Տարածք:
1.

WV 5

Բացատրեք, որ այժմ հասել եք այսօրվա հանդիպման ավարտին: Ամփ ոփեք, թե ինչ եք քննար
կել օրվա ընթացքում: Նայեք յուրաքանչ յուր հանդիպման համառ ոտ նկարագր ությունը:
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2.

Մ
 ասնակ իցներին հարցրեք` արդյոք կա՞ն էլ ի հարցեր կամ մտահ ոգ ություններ, որ ոնց անհրա
ժեշտ է անդրադառնալ:

3.

Դարձյալ շնորհակալություն հայտնեք մասնակ իցներին, որ ժամանակ են հատկացրել և ջան
քեր են գործ ադրել, որպեսզ ի ներկա գտնվեն այս հանդիպմանը: Բացատրեք, որ կցանկանայիք
ավարտել հանդիպումը երգ ով և, որ երեխաների հետ հանդիպումները նույն կերպ են ավարտ
վելու: Մասնակ իցներին խնդրեք ընտրել իրենց ծան ոթ մի երգ և միասին երգեք այն:

4.

Ավարտեք հանդիպումը և հաջողություն մաղթեք բոլոր մասնակ իցներին:

Հավելվածներ
1.

Տեղեկատվական թերթիկ (լրացված և չլրացված տարբերակներ)

2.

Համաձայն ության թերթիկ

3.

Խ որհ ուրդներ ծնողներին և խնամակալներին. կարել ի է գտնել էլեկտր ոնային կրիչում:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Danish Red Cross Youth

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 1

Պարապմունքի նպատակը. Ծնողներին ներկայացնել երեխաների կայուն զարգացման ծրագիրը
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ժամանակը

1.1. Ողջույնի խոսք

Տարածք, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջա
ն ով:
Ցուցատախտակ, որի վրա թվարկված են օրվա գործ ո
ղությունները (տե՛ս ստորև, ցուցում 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`
խաների հետ անցկացվող պարապմունքների վե
երե
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
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1.1. Ողջույնի խոսք

						

WV 10

G Ողջունել ծնողներին ու խնամակալներին և ներկայացնել օրվա ծրագիրը:
N Տարածություն, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջանով: Ցուցատախտակ, որի վրա
թվարկված են օրվա գործողությունները (տե՛ս ստորև, ցուցում N 4): Մարկերներ:

1.

Սկսեք օրվա հանդիպումը` ներկայանալով և ներկայացնելով ձեր գործ ընկերներին:
Եթե աշխատում եք որևէ կազմակերպությունում, հայտնեք, թե դա ինչ կազմակերպություն է և
ինչ գործունեություն է իրականացնում տվյալ վայրում (կամ որևէ այլ վայրում, եթե դա այդպես է):
Եթե ուս ուցիչ եք, ասացեք, թե որ դպր ոցում եք աշխատ ում և ինչ դեր ունեք այդ դպր ոցում (ուսու
ցիչ եք, դասընթացավար և այլն):

2.

Ողջունեք ծնողներին և խնամակալներին` շնորհակալություն հայտնելով նրանց, որ ժամանակ
են հատկացրել և ջանք են գործ ադրել, որպեսզ ի ներկա գտնվեն այս հանդիպմանը:

3.

Այժմ բացատրեք.
Այսօր մենք միասին երկու ժամ կանցկացնենք: Այդ ընթացքում կխոսենք երեխաների կայուն
C
զարգացման ծրագրի մասին, որին երեխաները հրավիրվել են մասնակցելու: Մենք կխոսենք, թե
ինչու ենք անցկացնում այս ծրագիրը և ինչ գործողությունների են մասնակցելու երեխաները: Նաև
կխոսենք ձեր` որպես ծնողների և խնամակալների դերի մասին, որպեսզի երեխաներն այս ծրագ
րից հնարավորինս շատ օգուտ քաղեն:
 ախքան այսօրվա հանդիպումն ավարտելը ձեզ կխնդրենք ստորագրել համաձայնության ձևը, որով
Ն
համաձայնություն կտաք ծրագրին ձեր և ձեր երեխայի (երեխաների) մասնակցության համար: Ուստի
կարևոր է, որ զգաք, որ ունեք այդ որոշումը կայացնելու համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը:
Հանդիպման ընթացքում հարցեր տալու բազմաթիվ հնարավորություններ կունենաք և կարող եք
հարցնել այն ամենի մասին, թե ինչ չեք հասկանում և ինչի մասին ավելի շատ տեղեկություններ
եք ուզում ունենալ:

4.

Այժմ հերթով անդրադարձեք նախատեսված գործ ողություների ցանկ ին, որը ներկայացված է
ցուցատախտակ ի վրա.
1.	միմյանց ճանաչելը,
2.	գործնական տեղեկատվություն,
3.	համաձայն ության ձևաթուղթը,
4.	հաջորդ հանդիպումը:

5.

Լսեք այսօրվա հանդիպման հետ կապված ցանկացած հարց, այն ուհետև անցեք հաջորդ գոր
ծողությանը:
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WV 15

G Ծնողներին և խնամակալներին հնարավորություն տալ ճանաչել միմյանց:
N Տարածություն, որպեսզի մասնակիցները քայլեն կամ զույգերով առանձին նստեն:

FՆախապես լավ մտածեք` արդյոք այս գործողությունը տեղի՞ն է այն մշակութային համա
տեքստում, որտեղ աշխատում եք: Եթե ոչ, կարող եք դրա փոխարեն ծանոթանալու ամենա
սովորական ձևն օգտագործել, երբ յուրաքանչ յուր մասնակից ներկայացնում է իրեն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Այս ներածական գործողությունը կարևոր գործիք է, որը տրամադրում է մասնակիցներին խմ
բում հանգիստ զգալ: Ուշադիր եղեք այն մասնակիցների նկատմամբ, որոնք գուցե ամաչում են
մեծ խմբում խոսել ինչ-որ բաների մասին, և անպայման շնորհակալություն հայտնեք նրանց
արտահայտվելու համար:
1.

Մասնակ իցներին բացատրեք, որ սկսելու եք կարճ գործ ողությամբ, որը իրենց հնարավոր ու
թյուն կտա միմյանց մի փոքր ավել ի լավ ճանաչել:

2.

Խնդրեք նրանց սենյակում գործ ընկեր գտնել` ինչ-որ մեկ ին, որին լավ չեն ճանաչում կամ բոլո
րով ին չեն ճանաչում:

3.

Այժմ բացատրեք, որ 5 րոպե ունեն խմբ ում մեկ այլ մարդ ու հետ խոսելու համար: Նրանք
կար ող են դա անել կա՛մ քայլելով, կա՛մ ինչ-որ տեղ նստելով, որտեղ կար ող են հանգ իստ
խոսել: Այս ժամանակ ի ընթ ացք ում նրանք պետք է ներկայանան, այն ու հետև անեն հետ
ևյալ ը.
•

միմյանց ասեն, թե ծրագր ում որն է իրենց երեխան,

•

միմյանց մի փոքր պատմե ն իրենց մասին,

• փ որձեն միմյանց միջև երեք ըն դհանր ություն գտնել:
4.

Եթե ինչ-որ մեկը չունի գործ ընկեր, դասընթացավարը նույնպես պետք է միանա գործ ողությանը:

5.

Տեղեկացրեք մասնակ իցներին, երբ մեկ րոպե մնա:

6.

Երբ ժամանակն ավարտվ ի, բոլորին կրկ ին հավաքեք և խնդրեք նրանց նստել իրենց գործ ըն
կերների կողքին:

7.

Այժմ մասնակ իցներին խնդրեք ներկայացնել իրենց գործ ընկեր ոջը` ասելով նրա և նրանց երե
խայի կամ երեխաների անունը (ան ունները): Երբ երկու գործ ընկերներն էլ ներկայացնեն մի
մյանց, խնդրեք նրանց ասել այն երեք ըն դհանր ություններից մեկը, որ իրենք ունեն:

8.

Երբ բոլորն ավարտեն, շնորհակալություն հայտնեք նրանց մասնակցության համար:

Մշակված է այս ձեռնարկի համար:

1.3. Երեխաների կայուն զարգացման ծրագրի ներկայացում

WV 45

Ընդհանուր պատկերացում տալ երեխաների կայուն զարգացման ծրագրի մասին և
G գործ
նական տեղեկություններ տրամադրել երեխաների հետ անցկացվող պարապ
մունքների վերաբերյալ:

N Տարածություն, որպեսզի մասնակիցները նստեն շրջանով: Տեղեկատվական թերթիկ
ներ կամ ցուցատախտակ` երեխաների հետ անցկացվող պարապմունքների վերաբե

րյալ գործնական տեղեկատվությամբ: Ցուցատախտակի մաքուր թուղթ: Մարկերներ:
Այս գործողության համար անհրաժեշտ է հանդիպումից առաջ որոշ նախապատրաստական
F
աշխատանքներ կատարել: Հարկավոր է պատրաստել թերթիկներ` երեխաների հետ անցկաց
վող պարապմունքների վերաբերյալ գործնական տեղեկատվությամբ: Էջ 189-ի Հավելված 1-ում
տրամադրված է տեղեկատվական թերթիկի օրինակ: Եթե չեք պատրաստվում տեղեկատվական
թերթիկներ բաժանել, ապա այդ տեղեկատվությունը գրեք ցուցատախտակի թղթի վրա:
1.

Սկսեք` անդրադարձ կատարելով վերջին գործ ողությանը և ըն դգծեք, որ ԲՈԼ ՈՐԻ համար ըն դ
հան ուր է նաև այն, որ իրենք այսօր այստեղ են գտնվում, որ ովհետև մեկ կամ ավել ի երեխաների
ծնող կամ խնամակալ են: Աշխարհի բոլոր ծնողների և խնամակալների նման նրանք լավա
գույնն են ցանկան ում իրենց երեխաների համար:

2.

Բացատրեք, որ իրենց հրավ իրել են այս հանդիպմանը, որ ովհետև իրենք և իրենց երեխաները
հրավ իրված են մասնակցելու ծրագրին, որը շար ունակվելու է մի քանի շաբաթ:
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3.

Մասնակ իցներին որ ոշ հիմնական տեղեկություններ տվեք ծրագրի մասին:
Աշխարհի բազմաթիվ երեխաների նման ձեր երեխաներն էլ դժվարին պահեր են ապրել:
C
Այնուամենայնիվ, նրանք նաև ուժ և քաջություն են ցուցաբերել, ինչպես իրենց շրջապատող չափա
հասները: Այս ծրագիրը, որին հրավիրում ենք ձեզ և ձեր երեխաներին, նպատակ ունի բարելավել
երեխաների բարեկեցությունը` կենտրոնանալով հետևյալի վրա.
• նրանց անձնական բարեկեցության,

4.

•

այլ մարդկանց հետ նրանց ունեցած շփման և փոխազդեցության,

•

այն միջավայրի վրա, որտեղ նրանք ապր ում են:

Ցուցատախտակ ի վրա թվարկեք ծրագրի երեք հիմնական բաղադրիչները.
Ա. Հանդիպումներ ծնողների և խնա

մակալների հետ.
Այս հանդիպումների ընթացքում.
•

ծն ողներին

ու

խնամակալներին

պետք է ներկայացվ ի և շար ու

Եր եխ ան եր ի կայ ուն զարգ ացմ ան

նակաբար տեղեկացվ ի, թե ինչ

ծրագ իր

է կատարվում երեխաների հետ
անցկացվող

պարապմ ունքների

ժամանակ և ինչպ իսի առաջընթաց
ունեն նրանք,
•

մասնակիցները պետք է միմյանց

Ա. Հանդ իպ ումներ ծնողն եր ի և
խնամ ակ ալն եր ի հետ
Բ. Եր եխ ան եր ի հետ անց կացվ ող
պար ապմ ունքն եր ը

հայտնեն իրենց խնդիրները և իմա
նան, որ այն, ինչ մտածում են դասըն

Գ. Դաս ընթ աց ավ արն եր ի ուս ուց ում

թացավարները, ծնողներն ու խնա
մակալները, կարևոր է երեխաների
բարեկեցության համար: Սա կօգ
նի ծնողներին և խնամակալներին
տանն աջակցել իրենց երեխաներին:
Տեղ ի կունենա 4* հանդիպում.
1.

ծրագրի ներկայացում (այսօր),

2.

սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցությունը և երեխաների իրավունքներն ու պարտական ու
թյունները ԿԱՄ սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցությունը և երեխաների կարիքները (ան դ
րադարձեք համապատասխան հանդիպմանը),

3.

երեխաների արձագանքներն ու զգացմ ունքները,

4.

երեխաներին վտանգից պաշտպանելը:

Բացատրեք, որ ծնողների ու խնամակալների մասնակցությունը բոլոր պարապմ ունքներին մե
ծապես խրախուսվում է:
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*Հանդիպումների հստակ թիվը կար ող է տարբերվել` կախված անհրաժեշտ ությունից և առկա
ռես ուրսներից:
Բ. Երեխաների հետ անցկացվող պարապմունքները
Ասացեք մասնակ իցներին, թե քանի պարապմ ունք եք նախատեսել անցկացնել:
Յուրաքանչ յուր հանդիպում անցկացվում է նույնատիպ ձևաչափով` տարբեր գործողություններով.
•

զվարճալի գործողություններ, որոնք երեխաներին օգնում են լիցքաթափվել և միասին լավ զգալ,

• գ ործ ողություններ, որ ոնք կենտր ոնան ում են տարբեր խնդիրների վրա` կապված դժվարին
փորձ ությունների հետ:
Գործողությունները երեխաներին օգնում են.
•

լինել զվարթ և երջանիկ,

•

լ ինել ֆիզ իկապես ակտիվ և առողջ,

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

•

միասին աշխատել` սովորելով օգնել միմյանց և բար ություն ու հարգանք ցուցաբերել միմյանց
նկատմամբ,

• վստա հել մյուսնե րին և ան հարմար չզգալ իրենց զգացմ ունքնե րը մյուսնե րին հայտնե
լուց,
•

ձեռք բերել ծանր զգացմ ունքները հաղթահարելու հմտ ություններ,

•

խնդիրները լուծել առանց դաժ ան ության և ագրեսիայի,

•

տեղ յակ լինել վտանգի և այն իրավ իճակների մասին, երբ նրանց վնաս կար ող են հասցնել,
և սովորել վտանգից հեռ ու մնալ,

• ճիշտ և ապահ ով ընտր ություն կատարել,
• ավել ի հաղորդակցվող լինել,
•

ուրիշներից օգն ություն խնդրել:

Ծն ողներին և խնամակալներին ասեք, որ նման ծրագրեր իրականացվել են աշխարհի այլ
երկրներ ում ևս և օգնել են երեխաներին դիմակայելու իրենց առօրյա մարտահրավերները, ինչ
պես նաև ավել ի լավ սովորելու դպր ոցում:
Գ. Դասընթացավարների և տեղում համակարգողների ուսուցումը
Դասընթացավարները և տեղում համակարգ ողներն ուս ուցում են անցնում` սովորելով ինչպես
անցկացնել ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպումները և երեխաների հետ պարապ
մունքները: Այս ուս ուցումը նաև օգն ում է նրանց.
•

ս ովորել բացահայտել մասնակ ից երեխաների համար բարդ խնդիրները և օգնել նրանց

•

խրախուսել երեխաներին նախաձեռն ողական ություն դրսևորել և խթանել նրանց ակտիվ

հաղթահարելու դրանք,
մասնակցությունը,
• խրախուսել երեխաներին աջակցել միմյանց:
Պատասխանեք ցանկացած հարցի:
5.

Այժմ քննարկեք ծրագրի վերաբերյալ գործնական տեղեկատվությունը: Ծնողներին և խնամա
կալներին բաժ անեք տեղեկատվական թերթիկները կամ միասին նայեք ցուցատախտակ ի վրա
ձեր կողմից նախապես գրված ցանկ ին և խոսեք հետևյալ ի մասին.
•

երեխաների հետ անցկացվող պարապմ ունքների և չափահասների հետ հանդիպումների
վայրի,

•

պարապմ ունքների և հանդիպումների ժամանակացույցի (օրերը և ժամե րը),

• հրավ իրված երեխաների ցուցակ ի,
•

երեխաների թվի,

•

դասընթացավարի (դասընթացավարների) անվան (ան ունների) և պարապմ ունքներին ներ

•

ծն ողների և խնամակալների համար կոնտակտային անձի մասին:

կա այլ չափահասների,
6.

Պատասխանեք ցանկացած հարցի:

1.4. Համաձայնության ձևերը			
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G Ծնողների և խնամակալների կողմից համաձայնության ձևերի ստորագրում, որով նրանք
երեխաներին թույլ են տալիս մասնակցել երեխաների կայուն զարգացման ծրագրին:

N Համաձայնության չլրացված ձևեր (տե՛ս Հավելված 2, համաձայնության ձև), գրիչներ:
Ծնողների համաձայնությունը պետք է ստանալ` համաձայն տվյալ երկրի օրենսդրության:
F
(Այս խորհուրդը տրված է «Միջազգային գործունեության շրջանակներում երեխաներից և դե
ռահասներից տեղեկություններ ստանալու էթիկական մոտեցումներ: Ուղղորդող ցուցումներ և
ռեսուրսներ» ձեռնարկում, 2005, էջ 41): Այստեղ տրված ցուցումներն ընդհանուր բնույթ են կրում
և պետք է հարմարեցվեն ձեր կազմակերպության պահանջներին և համայնքի ակնկալիքներին:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Եթե մասնակիցներից որևէ մեկը չի կարողանում կարդալ կամ գրել, օգնեք նրանց լրացնել
ձևաթուղթը և խնդրեք ստորագրության փոխարեն ինչ-որ նշան դնել: Ձևաթղթի վրա նշեք, որ
դուք օգնել եք այն լրացնել:
Եթե ծնողները կամ խնամակալները չեն ցանկանում ստորագրել համաձայնության ձևը և չեն
ցանկանում, որ իրենց երեխան մասնակցի դասընթացին, հանդիպման ավարտին դա առան
ձին քննարկեք նրանց հետ: Մի՛ քննարկեք ամբողջ խմբի ներկայությամբ:
Համոզվեք, որ բոլոր ծնողներն ու խնամակալներն ունեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
իրենց ընտանիքի համար ճիշտ որոշում կայացնելու համար: Այնպես արեք, որ կարողանաք
անդրադառնալ նրանց մտահոգություններին, որոնք էլ կարող են պատճառ դառնալ, որ չցան
կանան` իրենց երեխան մասնակցի:
1.

Ծն ողներին և խնամակալներին բացատրեք, որ կցանկանայիք նրանց թույլտվությունը խնդրել,
որպեսզ ի իրենց երեխան (երեխաները) մասնակցի (մասնակցեն) դասընթացին: Նրանք պետք է
նաև իրենց մասնակցության համար համաձայն ություն տան: Բաժ անեք համաձայն ության ձևե
րը և գրիչներ խմբ ում ներկա յուրաքանչ յուր ընտանիքին:

2.

Միասին կարդացեք համաձայն ության ձևը` բացատրելով յուրաքանչ յուր տողը: Այնպես արեք,
որ նրանք կար ողանան համաձայն ություն տալ` ունենալով երեխայի օրինական խնամակալու
թյունը:

3.

Բացատրեք, որ եթե երեխաներին լուսանկարեն կամ տեսագրեն, այդ նյութերը կօգտագ ործվեն
հետևյալ նպատակներ ով.
• երեխաների բարեկեցության և պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկությունը բարձրացնելու,

4.

•

դասընթացավարների և տեղում համակարգողների ուսուցման ընթացքում,

•

կազմակերպության հաշվետվությունների ժամանակ,

•

ուրիշներին տեղեկացնելու և պարապմունքների վերաբերյալ իրազեկությունը բարձրացնելու:

Բացատրեք, որ եթե երեխան հիվանդանա կամ վնասվածք ստանա, ջանքեր կգործ ադրվեն ան
միջապես կապվել ծնող ի կամ խնամակալ ի հետ: Այն ուամե նայնիվ, եթե նրանց հետ կապվելն
անհնար լինի, դուք թույլտվություն եք խնդր ում անհրաժեշտ ության դեպքում երեխային շտապ
բուժօգն ություն ցուցաբերել:

5.

Պ
 ատասխանեք ցանկացած հարցի: Խնդրեք նրանց լրացնել ձևը:

6.

Երբ համաձայն ության բոլոր ձևերը լրացվեն և ստորագրվեն, հավաքեք դրանք և պահեք ապա
հով տեղում, քանի որ դրանք անձնական տեղեկություններ են պար ունակում:

7.

Բացատրեք, որ դուք նաև երեխաներից եք դասընթացին մասնակցելու համաձան ություն խնդ
րելու: Եթե երեխաներից որևէ մեկը չի ցանկան ում մասնակցել դասընթացին, նրան չեն ստիպ ի
դա անել:

1.5. Հարցեր և պատասխաններ				
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G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 2-ին:

VW

1.6. Փակում և երգ							 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 3-ին:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Amadou Mbodj/ Save the Children

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 2Ա

Պարապմունքի նպատակը. Բարձրացնել իրազեկությունը սոցիալ-հոգեբանական
բարեկեցության և երեխաների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

2Ա.1. Ողջույնի խոսք և երեխաների
հետ անցկացվող պարապմունք
ների մասին տեղեկատվություն

Ժամանակը
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
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5 րոպե

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2Ա.1. Ողջույնի խոսք և երեխաների հետ անցկացվող
պարապմունքների մասին տեղեկատվություն

WV 15

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

C Այսօր մենք ևս երկու ժամ կանցկացնենք միասին: Մենք այդ ժամանակը կօգտագործենք` ուսում

նասիրելով, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին ուժեղ և առողջ լինելու համար: Մենք կխոսենք երե
խաների իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2Ա.2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ երեխաներին

		

WV 25

րացնել իրազեկությունը և խորացնել գիտել իքները այն մասին, թե ինչ է ան
G Բարձ
հրաժեշտ երեխաներին սոցիալապես, հոգեպես և ֆիզ իկապես առողջ մեծանալու և
զարգանալու համար:

N Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր:
Այս գործողությանը նախապատրաստվել իս ցուցատախտակի թղթի վրա փոքր երեխայի
F
կամ մանկիկի մի շատ պարզ նկար նկարեք: Այնպես արեք, որ տեղ մնա նկարի կողքին բա
ռեր գրելու համար:
1.

Մասնակ իցներին խնդրեք նայել փոքր երեխայի կամ մանկ իկ ի ձեր նկարած նկարին:

2.

Ասացեք.

C Մենք բոլորս գիտենք, որ երեխաներին հոգատարություն է հարկավոր, եթե դուք ձեր երե
խաների մասին լավ հոգ տանեք, խնամեք նրանց, նրանք ուժեղ կմեծանան: Մեր երեխաները մեր
հաջորդ սերունդն են և պետք է մեծանան այնպես, որ կարողանան դիմակայել բազմաթիվ մար
տահրավերների, ինչպես նաև օգնել համայնքին:

Այժմ մենք կտեսնենք, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխային ուժեղ չափահաս դառնալու համար:
3.

Խնդրեք մասնակ իցներին ասել այն ամենը, ինչ երեխաներին անհրաժեշտ է մեծ անալու հա
մար: Ընդ ունեք խմբի կողմից տրված գաղափարներնը` ասելով, օրինակ.

C «Այո՛, նրանց սնունդ է հարկավոր» և գրեք «սնունդ» երեխայի նկարի վրա ինչ-որ մասում:
112

4.

Համ ոզվեք, որ հետևյալ կարիքները նշված լինեն.
• ֆիզ իկական (սն ունդ, կացարան),
•

մտավոր (կրթություն),

• զգայական (սեր)
•

ս ոցիալական (պատկանելության զգացողություն, ուրիշների աջակցություն):


Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը» ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004),

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

VW

2.Ա.3. Երեխաների իրավունքներն ու պարտականությունները 45

G Բարձրացնել իրազեկությունը և խորացնել գիտելիքները երեխաների իրավունքների
ու պարտականությունների վերաբերյալ:

N Տարածք, ցուցատախտակ և մարկեր, թուղթ, գրիչներ, Երեխայի իրավունքների

մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կրկնօրինակներ, որն առկա է էլեկտրոնային կրիչի

«Աշխատանքային թերթիկներ» թղթապանակում:
Այս գործողության ժամանակ լավ նախապատրաստված եղեք Երեխայի իրավունքների
F
մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի վերաբերյալ հարցերին և քննարկմանը:
Իրավունքները երբեմն քննարկման համար նուրբ հարց են, եթե հատկապես աշխատում եք
այնպիսի համատեքստում, որտեղ շատ իրավունքներ չեն պաշտպանվում: Կարևոր է իրավունք
ները քննարկել օբյեկտիվ և դրական եղանակով: Այս գործողությունը նպատակ չունի ծնողնե
րին և խնամակալներին ստիպել իրենց մեղավոր զգալ, որ չեն կարողանում պաշտպանել իրենց
երեխաների իրավունքները: Փոխարենը այն փորձում է բարձրացնել իրազեկությունն այն մա
սին, թե ինչ են երեխաների իրավունքները և ինչ պարտականություններ ունեն թե՛ չափահաս
ները, թե՛ երեխաները, որպեսզ ի պաշտպանեն այդ իրավունքները:
1.

Մասնակ իցներին բաժ անեք երեք խմբի: Յուրաքանչ յուր խմբի տվեք թուղթ և գրիչներ, որպեսզ ի
գրառ ումներ կատարեն իրենց գաղափարների մասին:

2.

Բաժ անեք Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի օրինակները: Հնարավոր ու
թյան դեպքում յուրաքանչ յուր մասնակցի տվեք իր օրինակը կամ յուրաքանչ յուր խմբին տվեք
մեկ կամ մի քանի օրինակ:

3.

Բացատրեք մասնակ իցներին.

C

Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1945 թ.: Երեխայի իրավունքների մա
սին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան (ԵԻԿ) ընդունվել է 1989 թ. և գործողություն մեջ մտել 1990 թ.: Աշխարհի բոլոր
երկրները, բացի երկուսից, ստորագրել են այն: ԵԻԿ-ն ունի 4 հիմնական սկզբունք: Դրանք են (գրեք ցու
ցատախտակի վրա).
1.	գոյատևման և զարգացման իրավունքը (օրինակ` հոգատար ություն, կրթություն),
2. անխտրական ության իրավունքը (օրինակ` ռասա, սեռ, հաշմանդամ ություն և այլն)
3. երեխայի լավագ ույն շահերը պաշտպանելու իրավունքը (որը ներառ ում է որևէ գործ ողու
թյուն պլանավորել իս երեխայի տեսակետը հաշվ ի առնելը),
4.	մասնակցության իրավունքը (երեխայի կարծիքը պետք է հաշվ ի առնվ ի):
4.

Շար ունակեք` բացատրելով.

C Բոլոր երեխաներն ունեն իրավունքներ:

Երեխաների կյանքում ներգրավված չափահասները պարտավոր են պաշտպանել երեխաների
իրավունքները: Խոսքը ծնողների և խնամակալների, ինչպես նաև այն մեծահասակների մասին է,
որոնք գտնվում են ղեկավար դիրքերում, ինչն ազդում է այս իրավունքների պաշտպանության հնա
րավորությունների վրա:
Երեխաները նույնպես պարտականություններ ունեն, երբ իրենց իրավունքները պաշտպանվում են:

5.

Այս տեսակետը հիմնավորելու համար բերեք հետևյալ օրինակը.

C Կառավարությունները պարտավոր են կրթությունը հասանելի դարձնել բոլոր երեխաների

համար:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծնողները և խնամակալները պարտավոր են երեխաներին դպրոց հաճախելու հնարավորություն
տալ, եթե կրթությունը հասանելի է դարձել:
Երեխաները պարտավոր են դպրոց հաճախել և կատարել իրենց տնային աշխատանքը, եթե
իրենց դպրոց հաճախելու հնարավորություն է տրվել:
6.

Այժմ մասնակ իցներին խնդրեք կարդալ ԵԻԿ-ն ու խմբ ով քննարկել ստորև նշված հարցերը:
Խնդրեք նրանց ավարտելուց հետ ո բարձրաձայնել իրենց մտքերը:

CՄեր երեխաների ունեցած ո՞ր իրավունքներն են պաշտպանվում մեր համայնքում:
Ի՞նչ դեր ունենք մենք` որպես ծնողներ և խնամակալներ, այս իրավունքները պաշտպանելու գոր
ծում:
Ի՞նչ պարտականություններ ունեն երեխաները, երբ իրենց իրավունքները պաշտպանվում են:
7.

Մ
 ոտավորապես 10-15 րոպե անց խնդրեք խմբերին կարծիքներ փոխանակել մյուս խմբերի հետ:

8.

Ավարտեք գործ ողությունը` շնորհակալություն հայտնելով մասնակ իցներին իրենց մասնակցու
թյան համար:


Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը» ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի

VW

2 Ա.4. Հարցեր և պատասխաններ					 30

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 2-ին:

VW

2Ա.5. Փակում և երգ							 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 3-ին:
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Louise Dyring/ Save the Children

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 2Բ

Պարապմունքի նպատակը. Բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ինչ է սոցիալհոգեբանական բարեկեցությունը և ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին առողջ և ուժեղ լինելու համար:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ժամանակը

2Բ.1. Ողջույնի խոսք և երեխաների հետ անցկացվող
պարապմունքների մասին
տեղեկատվություն
2Բ.2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ երեխաներին
2Բ.3. Երեխաներին առողջ և ուժեղ
պահելը
2Բ.4. Հարցեր և պատասխաններ
2Բ.5. Փակում և երգ

15 րոպե

Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր

25 րոպե

Տարածք, ցուցատախտակ
թուղթ, գրիչներ

45 րոպե

Տարածք

և

մարկեր,
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30 րոպե
5 րոպե

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2Բ.1. Ողջույնի խոսք և երեխաների հետ անցկացվող
պարապմունքների մասին տեղեկատվություն

WV 15

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

C Այսօր մենք ևս երկու ժամ կանցկացնենք միասին: Մենք այդ ժամանակը կօգտագործենք` ու

սումնասիրելով, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին ուժեղ և առողջ անհատներ լինելու համար: Մենք
կխոսենք այն մասին, թե ինչ դեր են կատարում մարդիկ` դուք` ծնողներդ և խնամակալներդ, համայնքը
և հենց իրենք` երեխաները, որպեսզի օգնեն երեխաներին լինելու առողջ և ուժեղ:

2Բ.2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ երեխաներին

		

WV 25

G Բարձրացնել իրազեկությունը և ավելացնել գիտելիքներն այն մասին, թե ինչ է երե
խաներին անհրաժեշտ սոցիալապես, հոգեպես և ֆիզ իկապես առողջ մեծանալու և
զարգանալու համար:

N Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր:
FԱյս գործողությանը նախապատրաստվելիս ցուցատախտակի թղթի վրա փոքր երեխայի
կամ մանկիկի մի շատ պարզ նկար նկարեք: Այնպես արեք, որ տեղ մնա նկարի կողքին բա
ռեր գրելու համար:
1.

Մ
 ասնակ իցներին խնդրեք նայել փոքր երեխայի կամ մանկ իկ ի նկարին և ասացեք.
Մենք բոլորս գիտենք, որ երեխաներին հոգատարություն է հարկավոր, և եթե դուք ձեր երե
C
խաների մասին լավ հոգ տանեք, խնամեք նրանց, նրանք ուժեղ կմեծանան: Մեր երեխաները մեր
հաջորդ սերունդն են և պետք է մեծանան այնպես, որ կարողանան դիմակայել բազմաթիվ մար
տահրավերների, ինչպես նաև օգնել համայնքին:
Այժմ մենք կտեսնենք, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխային ուժեղ չափահաս դառնալու համար:

2.

Խնդրեք մասնակ իցներին ասել այն ամենը, ինչ երեխաներին անհրաժեշտ է մեծ անալու հա
մար: Ընդ ունեք խմբի կողմից տրված գաղափարները` ասելով օրինակ.
«Այո՛, նրանց սնունդ է հարկավոր» և գրեք «սնունդ» երեխայի նկարի վրա ինչ-որ մասում:

3.

Համ ոզվեք, որ հետևյալ կարիքները նշված լինեն.
• ֆիզ իկական (սն ունդ, կացարան),
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• մտավոր (կրթություն),
• զգայական (սեր)
•

ս ոցիալական (պատկանելության զգացողություն, ուրիշների աջակցություն):


Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI (2004) գրքի:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

2Բ.3. Երեխաներին առողջ և ուժեղ պահելը

		

WV 45

G Քննարկել, թե ինչպես ծնողներն ու խնամակալները (ինչպես նաև հենց իրենք` երե
խաները) կարող են օգնել երեխաներին լինել առողջ և ուժեղ:

N Տարածք, ցուցատախտակ և մարկեր, թուղթ, գրիչներ:
1.

Մասնակ իցներին բաժ անեք երեք խմբի: Յուրաքանչ յուր խմբի տվեք թուղթ և գրիչներ, որպեսզ ի
գրառ ումներ կատարեն իրենց գաղափարների մասին:

2.

Խնդրեք խմբե րին քննարկել ե րեխանե րի կարիքնե րը, որ ոնք որ ոշվել են վերջ ին գործ ո ղու
թյան ժամանակ` հերթով պատասխանե լով ստորև բերված ե րեք հարցե րին: Խմբե րին յուրա
քանչ յուր հարցի համար տվեք մոտավորապես 10 րոպե ժամանակ, այն ու հետև խնդրեք նրանց
ներկայացնել դա մեծ խմբին նախքան հաջորդ հարցին անցնե լը: (Պատասխաննե րի օրինակ
նե րը տրված են յուրաքանչ յուր հարցից հե տ ո` հստակեցնելու համար, թե ինչ է նշանակում յու
րաքանչ յուր հարցը):
Ա. Ինչպե՞ս կարող են ծնողներն ու խնամակալները նպաստել իրենց երեխաների կարիքների
C
բավարարմանը:

Պատասխանի օրինակ. Նրանք կար ող են փորձել այնպես անել, որ իրենց երեխաներն ամեն օր
առողջ սնունդ ուտեն:

Բ. Ինչպե՞ս կարող է համայնքն օգնել երեխաների կարիքների բավարարմանը: Ի՞նչը կարող է
C
բարելավվել համայնքում երեխաների կյանքը բարելավելու համար:

Պատասխանի օրինակ. Համայնքը պետք է երեխաների համար լինի ապահով և անվտանգ վայր:
Մեր համայնքում կան որոշ մութ հատվածներ, որոնք անվտանգ չեն, եթե գիշերը երեխաներն անցնեն
այդտեղով: Այս հատվածները լուսավորելը կարող է բարելավել մեր երեխաների անվտանգությունը:

C

Գ. Ինչպե՞ս կարող են իրենք` երեխաները, նպաստել, որ մնան առողջ և ուժեղ:

Պատասխանի օրինակ. Երեխաները պետք է սովորեն պատասխանատվություն կրել իրենց արարք
ների և ընտր ության համար: Օրինակ, երբ երեխաների հիմնական կարիքները բավարարվում են`
կապված իրենց առողջության հետ, նրանք պարտավոր են ճիշտ ընտր ություն կատարել առողջ մնա
լու համար: Օրինակ` նրանք պետք է որ ոշեն ծխախոտ չծխել և թմրանյութեր չօգտագ ործել:
3.

Երբ բոլոր երեք խմբերն արտահայտվեն բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ամփ ոփեք` ասելով, որ
մենք բոլորս էլ ինչ-որ դեր կատար ում ենք մեր երեխաներին առողջ և ուժեղ պահելու գործ ում:

4.

Տեղեկացրեք ծնողներին և խնամակալներին, որ պարապմ ունքների ժամանակ այս հարցերը
նաև քննարկելու եք երեխաների հետ:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:
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2Բ.4. Հարցեր և պատասխաններ

				

WV 30

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 2-ին:
2Բ.5. Փակում և երգ

						

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

CԱյսօր մենք քննարկեցինք, թե ինչ է անհրաժեշտ երեխաներին ուժեղ և առողջ մեծանալու համար:

Մենք խոսեցինք նաև այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել մենք` որպես ծնողներ և խնամակալներ, որ
պեսզի օգնենք երեխաներին լինել առողջ և ուժեղ: Մենք նաև խոսեցինք այն մասին, թե ինչ կարող են
անել հենց իրենք` երեխաները, որպեսզի մնան առողջ և ուժեղ:
Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ կքննարկենք այն մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած են
երեխաները մեր համայնքում, ինչպես նաև այն, թե ինչ կարող ենք անել մենք` նրանց օգնելու համար:
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Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 3

Պարապմունքի նպատակը. Բարձրացնել հավաքական իրազեկությունը և խրախուսել այն
խնդիրների քննարկումը, որոնց բախվում են երեխաները համայնքում:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

3.1. Ողջույնի խոսք
3.2. Խնդիրներ, որոնց առջև
կանգնած են երեխաները

3.3. Խնդիրների կշիռը

3.4. Երեխաների արձագանքը
խնդիրներին
3.5. Հարցեր և պատասխաններ
3.6. Փակում և երգ

Ժամանակը
5 րոպե

Ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր

15 րոպե

Ամուր տոպրակ կամ զամբյուղ: Մի քանի
ծանր քար. դրանք պետք է բավարար լինեն, որպեսզի ներկայացնեն երեխաների
այն խնդիրները, որոնք քննարկվել են նախորդ գործողության ժամանակ

20 րոպե

Տարածք խմբային աշխատանքի համար,
թուղթ և գրիչներ
Տարածք
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30 րոպե
5 րոպե
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3.1. Ողջույնի խոսք

						

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 1-ին:

WV 5

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.
Այսօր մենք ևս երկու ժամ կանցկացնենք միասին: Մենք կմտածենք այն մարտահրավերների
C
մասին, որոնց առջև այսօր կանգնած են մեր երեխաները, և կխոսենք այդ մարտահրավերներին նրանց
արձագանքի մասին, այն մասին, թե ինչպես կարող ենք օգնել նրանց` դիմակայելու այդ մարտահրա
վերներին:

3.2. Խնդիրներ, որոնց առջև կանգնած են երեխաները		

WV 15

նականացնել այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած են երեխաներն իրենց հա
G Նույ
մայնքում:
N Ցուցատախտակ և մարկեր:
1.

Սկսեք` հիշեցնելով մասնակ իցներին այն գործ ողության մասին, որ կատարել եք նախորդ հան
դիպման ընթացքում.

C Մեր նախորդ հանդիպման ընթացքում խոսեցինք տարբեր բաների մասին, որոնք անհրա

ժեշտ են երեխաներին ուժեղ և առողջ մեծանալու համար: Այնուամենայնիվ, բոլոր երեխաները
մինչև չափահաս դառնալը տարբեր բարդ խնդիրների են բախվում: Այսօր մենք կխոսենք կոնկրետ
խնդիրների մասին, որոնց նրանք հանդիպում են համայնքում: Ի՞նչ խնդիրներ գիտեք դուք:

2.

Ցուցատախտակ ի վրա գրեք պատասխանները:

3.

Այժմ մասնակ իցներին հարցրեք` ինչ են կարծ ում, որ երեխաները կար ո՞ղ են ինքն ուր ույն լուծել
այս խնդիրները: Բերեք այնպ իսի խնդիրների օրինակներ, որ ոնք երեխաները կար ող են լուծել,
և այնպ իսի խնդիրների օրինակներ, որ ոնք նրանք չեն կար ող լուծել: Հերթով անդրադարձեք
յուրաքանչ յուր խնդրի և ցուցատախտակ ի վրա նշեք դրանք:

 ստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի
Ը

3.3. Խնդիրների կշիռը

				

WV 20

G Ցույց տալ, թե ինչպես երեխայի կյանքում բազմաթիվ խնդիրներ կարող են վհատեց
նել նրան և խանգարել նրա դրական և առողջ զարգացմանը:
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րակ կամ զամբյուղ: Մի քանի ծանր քար. դրանք պետք է բավարար լինեն,
N Աորմպուրեստոպ
զ ի ներկայացնեն երեխաների այն խնդիրները, որոնք քննարկվել են նախորդ
գործողության ժամանակ:

Այս պահին կարող եք կատարել 3.3 գործողությունը կամ կարող եք շարունակել 3.2 գոր
F
ծողության քննարկումը, եթե դա ավել ի նպատակահարմար տարբերակ է թվում:
1.

Մասնակ իցներին խնդրեք կանգնել շրջան ով: Որևէ կամավորի խնդրեք ուսին գցած տանել
տոպրակը կամ զամբյուղը: Այդ մարդը ներկայացն ում է համայնքում ապր ող երեխային:

2.

Այժմ բացատրեք, որ ձեր առջև եղած քարերից յուրաքանչ յուրը խորհրդանշում է այն խնդիրնե
րից մեկը, որ ոնց բախվում են երեխաները ձեր համայնքում:

3.

Տ
 արբեր մասնակ իցների տվեք մեկական քար` անվանելով այն խնդիրը, որը խորհրդանշում է
տվյալ քարը: Օրինակ` կար ող եք ասել.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

Այս քարը խորհրդանշում է քաղցը, որին մեր համայնքում ստիպված դիմանում են որոշ երե
C
խաներ:
4.

Այժմ մեջքին դատարկ տոպրակ դրած կամավորին խնդրեք ցատկել որքան հնարավոր է բարձր:
Ասացեք, թե ինչքան ուժեղ է այդ «երեխան»:

5.

Այժմ մասնակ իցներին խնդրեք մեկ առ մեկ իրենց քարերը դնել երեխայի տոպրակ ի մեջ` քարը
դնել իս տալով խնդրի անունը:
Օրինակ` առաջին մասնակ իցը դնում է քարը տոպրակ ի մեջ և ասում. «Այս երեխան կրթություն
ստանալու հնարավորություն չունի»:

6.

Երբ բոլոր մասնակ իցները դնեն իրենց քարերը, խնդրեք «երեխային» նորից ցատկել:

7.

Հարցրեք մասնակ իցներին, թե ինչու է այժմ երեխայի համար դժվար ցատկելը:

8.

Ընդգծեք, որ նույնիսկ ուժեղ երեխան, եթե խնդիրներ ունի, դժվար ությամբ կհաղթահարի
դրանք, եթե մանավանդ միաժ ամանակ ունենա մի քանիսը:

9.

Մասնակ իցներին խնդրեք ցույց տալ, թե ինչպես կար ող են օգնել երեխային, և քննարկեք այն
եղանակները, որ ոնցով չափահասները կար ող են օգնել երեխաներին համայնքում: Եթե մասնա
կիցներն իրենք դա չեն առաջարկում, ցույց տվեք, որ երեխայի փոխարեն տոպրակը բարձրաց
նելու կամ քարերից մի քանիսը հանելու դեպքում քաշը պակաս ում է:

10. Մինչ մասնակ իցները նշում են, թե ինչ եղանակով կար ող են օգնել երեխային, խնդրեք նրանց
վերցնել քարը` որպես «օգն ության» միջոց:
11.

Ավարտեք գործ ողությունը` ասելով.

C

Երբ երեխաների բեռը չափազանց ծանր է դառնում, և նրանց կյանքը լցվում է միանգամից
չափազանց շատ խնդիրներով, նրանց համար դժվար է դառնում շարունակել առաջ գնալը և ուժեղ ու
առողջ մեծանալը: Այդպիսի պահերին նրանց կողմնակի օգնություն է հարկավոր, որպեսզի կարողանան
նորից մտնել դրական զարգացման ուղին:

Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի

3.4. Երեխաների արձագանքը խնդիրներին		
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նել մասնակիցներին հասկանալու երեխաների արձագանքը խնդիրներին և խթա
G Օգ
նել քննարկում այն մասին, թե որն է օգնություն տրամադրելու լավագույն եղանակը:

N Տարածություն խմբային աշխատանքի համար, թուղթ և գրիչներ:
1.

Գործ ողությունն սկսեք ասելով.

C

Երբ երեխաները խնդիրներ ունեն, հաճախ արձագանքում են` դրսևորելով այնպիսի վարք,
որը կարող է մտահոգել շրջապատի մարդկանց: Մենք պետք է կարողանանք ճանաչել այն երեխանե
րին, որոնք պայքարում են խնդիրների դեմ, հասկանալ նրանց արձագանքները և տրամադրել անհրա
ժեշտ աջակցությունը:
2.

Մասնակ իցներին բաժ անեք երեք խմբի և խնդրեք նրանց քննարկել ստորև նշված հարցերը:
(Նրանք առաջին հարցի վրա պետք է ծախսեն մոտ 5 րոպե, իսկ երկր որդ հարցի վրա` 10 րոպե):
Յուրաքանչ յուր խմբին տվեք թուղթ և գրիչներ, որպեսզ ի գրեն իրենց կարծիքը:
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Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ա. Ձեր համայնքում կա՞ն արդյոք երեխաների որ ոշ խմբեր, որ ոնք մյուսներից ավել ի շատ խն
դիրներ ունեն: Օրինակ` փողոցում ապր ող երեխաները, երեխաներ, որ ոնց նկատմամբ խտ
րական ություն է դրսևորվում, խիստ չքավոր ության պայմաններ ում ապր ող, ծնողներին կամ
հարազատներին կորցրած երեխաներ և այլն:
բ. Ի՞նչ վարք են դրսևոր ում խնդիրներ ունեցող երեխաները և ի՞նչ զգացմ ունքներ են արտահայ
տում իրենց վարքով: Ահա որ ոշ օրինակներ.
գ. որ ոշ երեխաներ ագրեսիվ են. ագրեսիվ վարքն արտահայտ ում է զայր ույթ, վրդ ովմ ունք և տխ
րություն,
դ. որ ոշ երեխաներ անընդհատ կառչած են իրենց խնամակալներից. կառչելն արտահայտ ում է
անապահ ովություն և վախ,
ե. որ ոշ երեխաներ ինքնամփ ոփ են և չեն ցանկան ում խաղալ այլ երեխաների հետ. սա կար ող է
տխր ության, անապահ ովության կամ վախի նշան լինել:
15 րոպե անց յուրաքանչ յուր խմբի խնդրեք արտահայտել իրենց մտքերն առաջին հարցի, այն ու
հետև` երկր որդ հարցի վերաբերյալ:
3.

Թվարկեք պատասխանները ցուցատախտակ ի երկու թղթերի վրա, որ ոնցից մեկը վերնագր
ված է` «Խնդիրներ ունեցող երեխաներ», իսկ մյուսը` «Հատկանշական վարք և զգացմ ունքներ»:

4.

Բ
 ացատրեք հետևյալը.

Խնդիրներ ունեցող երեխաները տարբեր կերպ են արձագանքում իրավիճակներին` կախված
C
իրենց բնավորությունից և ներքին ուժից, ինչպես նաև իրենց միջավայրից: Նրանք նաև սովորում
են` ինչպես արձագանքել տարբեր իրավիճակների` հետևելով իրենց հասակակիցներին, ծնողնե
րին ու խնամակալներին:
Օրինակ, եթե երեխայի խնամակալները շատ վախվորած և անհանգիստ են, սա, ամենայն հա
վանական ությամբ, երեխային նույնպես կդրդի լինել անհանգիստ և վախվորած: Նմանապես,
երբ երեխայի հասակակ իցները և ընտանիքը հանգիստ են, ապահ ով և երջանիկ, երեխան
նույնպես երջանիկ կլինի:
Կ արև որ է հասկանալ, որ ե րեխանե րը չափա հասնե րի նման արձագանք ում են իրենց մի
ջավայրին: Սա նշանակում է, որ ե թ ե ե րեխան խնդրա հար ույց վարքագ իծ է դրսև որ ում,
պատժե լու փոխարեն կարև որ է, որ ծնողներն ու խնամակալներն ուս ումնասիրեն այն խն
դիրնե րը, որ ոնց նա բախվում է, փորձեն հասկանալ նրա արձագանք ը, զգացմ ունքնե րը և
աջակցեն ե րեխային, որ ուժեղ լինի և հաղ թ ա հարի այն մարտահրավերնե րը, որ ոնց առջև
կանգնած է:

5.

Խնդրեք մասնակ իցներին վերադառնալ իրենց խմբերը, այն ուհետև «Խնդիրներ ունեցող երե
խաներ» և «Հատկանշական վարք և զգացմ ունքներ» ցանկերից ընտրել մեկ խնդիր: Երեք խմ
բերը պետք է տարբեր օրինակներ ընտրեն:
Օրինակ.
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1-ին խումբն ընտր ում է երեխաների, որ ոնք ականատես են եղել բռն ության, մղձավանջներ ու
նեն ու վախեցած են:
2-րդ խումբն ընտր ում է երեխաների, որ ոնք ապր ում են փողոցում, ագրեսիվ են ու վրդ ովված:
3-րդ խումբն ընտր ում է երեխաների, որ ոնք կորցրել են իրենց ծնողներին, ինքնամփ ոփ են ու
տխուր:
6.

Այժմ խմբերին 10 րոպե տվեք` քննարկելու հետևյալ հարցը` կապված իրենց ընտրած իրավ իճա
կի հետ.

Ինչպե՞ս կարող ենք մենք` որպես ծնողներ ու խնամակալներ, լավագույն աջակցությունը ցույց
Q
տալ այս խնդիրներն ունեցող երեխաներին:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

7.

10 րոպե անց յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք մյուսնե րին ներկայացնել իրենց պատասխան
նե րը:

8.

Էլեկտր ոնային կրիչում գտնվող Հավելված 3-ում կան խորհ ուրդներ, թե ինչպես օգնել այն երե
խաներին, որ ոնք դրսևոր ում են հետևյալ վարքը.
1.	Կառչած ություն
2.

Քնի խանգար ումներ

3.

Մղձավանջներ

4.	Գիշերային վախեր
5.	Գիշերամիզություն
6.

Անցյալ ի հիշողություններ

7.

Ագրեսիա

8.

Ընկճված ություն

Օգտագ ործեք այն տեղեկատվությունը, որը համապատասխան ում է այս գործ ողության ընթաց
քում նույնականացված կոնկրետ օրինակներին: Չպետք է գայթակղվել և խոսել երեխաների
դրսևորած վարքի բոլոր տեսակների և տրված խորհ ուրդների մասին. Դա կար ող է շփոթեցնել
մասնակ իցներին:
9.

Ամփ ոփեք ասելով.

CՄենք հիմնականում կարող ենք վարքի միջոցով ճանաչել խնդիրներ ունեցող երեխաներին:

Երեխայի վարքի պատճառներն ուսումնասիրելով և փորձելով հասկանալ նրանց զգացմունքներն
ու արձագանքները՝ արդեն կկանգնենք երեխային օգնելու ճանապարհին: Երեխաների մեծ մասին
հնարավոր է օգնել հաղթահարելու մարտահրավերները ծնողների ու խնամակալների հետ:

10. Ընդգծեք, թե որքան կարևոր է հասկանալ, որ իրենց վատ պահ ող կամ «վատ» վարք դրսևոր ող
երեխաները դա չեն անում այն պատճառ ով, որ վատ մարդիկ են. նրանք այդպես ցույց են տալ իս,
որ խնդիրներ ունեն, և նրանց օգն ություն է պետք:

VW

3.5. Հարցեր և պատասխաններ					 30

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 2-ին:
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G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած են երեխաները մեր հա
C
մայնքում: Մենք նաև դիտարկեցինք, թե ինչպես են երեխաներն արձագանքում խնդիրներին, ինչպես
նաև խոսեցինք այն եղանակների մասին, որոնցով կարող ենք օգնել երեխաներին լինելու ուժեղ և հաղ
թահարելու մարտահրավերները:
Մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում ավելի շատ կխոսենք այն մասին, թե ինչպես օգնել երեխաներին`
հատկապես դիտարկելով այն հարցը, թե ինչպես կարող ենք պաշտպանել նրանց վտանգից և խրախու
սել նրանց` ճիշտ ընտրություն կատարեն:
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Helkin Rene Diaz/ IFRC

Ծնողների և խնամակալների հետ հանդիպում 4

Պարապմունքի նպատակը. Բարձրացնել իրազեկությունը և խրախուսել համայնքում երեխայի
պաշտպանության մեխանիզմները բարելավելուն ուղղված գործողությունները:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Խթանել քննարկում այն վտանգների վերաբերյալ, որոնց հանդիպում են երեխաները համայնքում:
Քննարկել` 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 երեխաների պաշտպանությունն ամրապնդելու համար:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

4.1. Ողջույնի խոսք
4.2. Մեր համայնքում առկա
վտանգները
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4.3 Երեխաներին ուժեղ դարձնելը
4.4. Աջակցության շրջանները
4.5. Մեր երեխաների պաշտպա
նությունը
4.6. Հարցեր և պատասխաններ
4.7. Փակում և երգ

Ժամանակը
5 րոպե

Տարածք, որպեսզի մասնակիցներն աշխա
տեն խմբերով և նստեն մեծ շրջան ով:

25 րոպե

Ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ
Վտանգների ցանկը վերջին գործողությու
նից: Ցուցատախտակի մաքուր թուղթ և
մարկերներ
Տարածք մեծ շրջանի համար, ներսում`
փոքր շրջան

20 րոպե
15 րոպե

Թուղթ ու գրիչ

15 րոպե

Տարածք

30 րոպե
5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

4.1. Ողջույնի խոսք
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G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

Այսօր մենք միասին ևս երկու ժամ կանցկացնենք: Մենք կդիտարկենք, թե ինչ ուղիներով կա
C
րող ենք օգնել մեր երեխաներին, որպեսզի լինեն բավականաչափ ուժեղ և հաղթահարեն այն խնդիրնե
րը, որոնց բախվում են: Մենք կդիտարկենք նաև, թե ինչ պարտականություններ ունենք և ինչ գործողու
թյուններ կարող ենք ձեռնարկել մեր երեխաներին վտանգից պաշտպանելու համար:

4.2. Մեր համայնքում առկա վտանգը 		
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G Խթանել քննարկում այն վտանգների վերաբերյալ, որոնց առջև կանգնած են երեխա
ները համայնքում:

N Տարածություն, որտեղ մասնակիցներն աշխատեն խմբերով և նստեն մեծ շրջանով:
Ցուցատախտակի թուղթ և մարկերներ:

1.

Գ
 ործ ողությունը սկսեք ասելով.

Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ քննարկեցինք մի քանի խնդիրներ, որոնց առջև կանգ
C
նած են մեր համայնքի երեխաները, ինչպես նաև խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես են երեխաներն
արձագանքում խնդիրներին և ինչպես կարող ենք օգնել նրանց: Այս գործողության ընթացքում մենք
դիտարկելու ենք, թե ինչ վտանգներ կան այստեղ մեր երեխաների համար, որտեղ են նրանք ռիսկի
ենթարկվում, և ինչ կարող ենք անել նրանց պաշտպանելու համար:
Երեխաները ռիսկի են ենթարկվում ամբողջ աշխարհում: Մեր` որպես չափահասի պարտականու
թյունների մի մասն է պաշտպանել մեր երեխաներին և սովորեցնել նրանց ճիշտ ընտրություն կա
տարել, որպեսզի պահպանեն իրենց անվտանգությունը: Այնուամենայնիվ, լինում են ժամանակներ,
երբ մեր երեխաները վտանգի ենթարկվելու ավելի մեծ ռիսկի մեջ են, քան մյուսները:

2.

Մասնակ իցներին դարձյալ բաժ անեք երեք խմբի և խնդրեք նրանց 15 րոպե անցկացնել իրենց
խմբեր ում` քննարկելով ստորև նշված հարցը: Նրանց թուղթ ու գրիչ տվեք գրառ ումներ կատա
րելու և մյուսներին դրանք ներկայացնելու համար:

CԱ. Ինչպե՞ս են մեր երեխաները ռիսկի ենթարկվում: Ի՞նչ վտանգներ կան մեր համայնքում:

Օրինակ` ոտնձգ ություններ, շահագ ործ ում մյուսների կողմից, թմրանյութերի կամ ոգել ից խմիչք
ների օգտագ ործ ում, թրաֆիքինգ և այլն:

CԲ. Արդյոք կա՞ն երեխաներ, որոնք ավելի շատ են ռիսկի ենթարկվում, քան մյուսները: Ովքե՞ր
են այդ երեխաները:

Օրինակ` խիստ չքավոր ության պայմաններ ում ապր ող երեխաները, փողոցում ապր ող երեխա
ները, որբերը, միայնակ ապր ող երեխաները, հաշմանդամ ություն ունեցող երեխաները և այլն:
3.

15 րոպե անց խմբերին խնդրեք փոխանակել իրենց մտքերը հիմնական խմբի հետ: Ցուցատախ
տակ ի վրա նշեք նրանց պատասխանները:

4.

Համ ոզվեք, որ ոտնձգ ությունը` որպես վտանգ, ըն դգրկված է: Ըն դգծեք, որ կան ոտնձգ ության
տարբեր տեսակներ և որ բոլորն էլ վնասակար են երեխայի համար: Դրանք են.
•

սեռական ոտնձգ ություն,

•

ֆիզ իկական ոտնձգ ություն,

•

վերբալ վիրավորանք,

•

հ ոգեբանական ոտնձգ ություն,

• արհամարհանք:
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5.

Բ
 ացատրեք, որ որ ոշ երկրներ ում սովոր ություն կա, որ ծնողներն ու խնամակալները ֆիզ իկա
կան ծեծ ով կամ հոգեբանական ճնշումներ ով պատժեն իրենց երեխաներին, երբ նրանք իրենց
վատ են պահ ում: Մասնակ իցներին խնդրեք մտածել այն մասին, թե ինչու դա կար ող է վնասա
կար լինել երեխայի համար:

6.

Այժմ խնդրեք նրանց օրինակներ բերել, թե սխալ գործելու դեպքում երեխաներին ինչպես կա
րող են օգնել սովորել այլ եղանակներ ով, ոչ թե ֆիզ իկապես կամ հոգեպես վնասելով:

7.

Գործ ողությունն ավարտեք ամփ ոփելով.
Ձեր տված տեղեկություններից պարզ է, որ այս համայնքի երեխաները ռիսկի են ենթարկ
C
վում: Եվ դա արտասովոր բան չէ. բոլոր միջավայրերում էլ երեխաները ենթարկվում են հնարա
վոր վտանգի: Մեր` որպես ծնողների և խնամակալների պարտականությունն է մեր երեխաներին
իրազեկել այդ վտանգների մասին և անել հնարավոր ամեն ինչ նրանց վտանգից պաշտպանելու
համար:

Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի

4.3. Երեխաներին ուժեղ դարձնելը			

G Քննարկել` ինչն է երեխային դարձնում ուժեղ և ինչպես երեխաների մեջ ուժ
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սերմանել:

N Վտանգների ցանկը վերջին գործողությունից: Ցուցատախտակի մաքուր թուղթ և
մարկերներ:

1.

Օգտվեք վերջին գործ ողության ժամանակ ցուցատախտակ ի վրա նշված վտանգների ցանկ ից:
Հարցրեք նրանց, թե որ վտանգներից կար ող էին խուսափել երեխաները` ճիշտ ընտր ություն
կատարելով: Ցանկ ի վրա նշեք դրանք` շրջանակ ի մեջ առնելով:
Օրինակ` թմրանյութերի չարաշահ ում, հանցագ ործ ություն, մարմնավաճառ ություն և այլն:

2.

Շար ունակեք` ասելով.
Երեխան, որ ճիշտ ընտրություն է կատարում, ունի թե՛ ներքին ուժ, թե՛ աջակցություն իր մի
C
ջավայրից:

3.

Մասնակ իցներին խնդրեք մտավոր գրոհ կատարել և թվարկել իրենց համայնքում ապր ող ու
ժեղ երեխայի հատկանիշները: Պատասխանները գրեք ցուցատախտակ ի վրա: Համ ոզվեք, որ
ցանկում ներառված է հետևյալը.
• կար ող է օգն ության դիմե լ,
• դրական է տրամադրված և ապագայի հանդեպ հույս ով լի,
• կար ող է նպատակներ դնել իր առաջ,
• ջանասիրաբար է մոտեն ում գործին,
• ուրիշ երեխաների հետ լավ է խաղում,
• խնամքով է վերաբերվում իր մարմնին,
• կար ող է հաղթահարել մարտահրավերները և վրդ ովմ ունքը,
• պատասխանատվություն է վերցն ում և հոգ է տան ում իր քույրերի կամ եղբայրների և ընտա
նիքի այլ անդամների մասին,
• ինքնավստահ է,
• լավ հարաբեր ությունների մեջ է չափահասների և իր հասակակ իցների հետ,
• իրագ ործ ում է գաղափարները,
• կարող է շարունակել իր առօրյա կյանքը` անկախ ողբերգություններից և դժվարություններից:
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4.

Այժմ ասացեք.
Մենք կարող ենք օգնել մեծացնել երեխայի` խնդիրները հաղթահարելու հնարավորությունը:
C
Մենք կարող ենք օգնել երեխաներին լինելու ուժեղ, երբ նրանք կանգնած են խնդիրների առջև կամ
ավելին` ուժեղացնել նրանց մինչև խնդիրների ծագելը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

5.

Այժմ մասնակ իցներին խնդրեք իրենց կողքինի հետ քննարկել, թե մենք` որպես ընտանիք և հա
մայնք, ինչպես կար ող ենք օգնել երեխաներին ուժեղ դառնալու:

Մ ի քանի րոպեից խնդրեք նրանց փոխանակել իրենց առաջարկություննե րը հիմնական խմբի
հետ:
Ահա որ ոշ օրինակներ, եթե դրանց կարիքը լինի.
• համայնքում ապահ ովել հոգատար միջավայր. երեխաներին տալ սեր, քաջալերել և ու ղղոր
դել նրանց,
•

երեխաներին հաղորդել պատկանելության զգացում,

•

գնահատել երեխաներին, երբ նրանք հաջողությամբ ինչ-որ բան են իրագ ործ ում,

• խրախուսել չափահասների և երեխաների միջև փոխադարձ հարգանքը,
•

երեխաներին ձայնի իրավունք տալ իրենց ընտանիքներ ում և համայնքներ ում,

•

երեխաներին հնարավոր ություն տալ արտահայտելու իրենց զգացմ ունքները,

•

ընդգծել միասին աշխատելու կարևոր ությունը,

•

խթանել համընդհան ուր արժեքների և համ ոզմ ունքների զարգացումը,

• հավասար նշանակություն տալ տղաների և աղջիկների զարգացմանը:
Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի:

4.4. Աջակցության շրջանները		
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G Ցույց տալ, թե ինչպես են աջակցության շրջաններն օգնում պաշտպանել երեխաներին:
N Տարածություն մեծ շրջանի համար, ներսում` փոքր շրջան:
1.

Խնդրեք մասնակ իցներին կանգնել շրջան ով և կամավորներից մեկ ին խնդրեք կանգնել մեջտե
ղում: Այդ կամավորը ներկայացն ում է համայնքի երեխային, որը փորձ ում է հաղթահարել մոր
մահվան վիշտը:

2.

Այժմ 8 կամավորների խնդրեք կանգնել «երեխայի» շուրջը և ասացեք նրանց, որ իրենք մարմ
նավոր ում են երեխայի կյանքում գոյություն ունեցող տարբեր չափահասների, որ ոնք նրան
պաշտպան ում են վտանգից: Դիցուք` քահանան, ուս ուցիչը, բուժքույրը և այլն:

3.

Թող

կանգնեն

երե

խայի շուր
ջը և ի
րար
ձեռք բռնեն: Բացատ
րեք, որ ի
րենք «Ա
ջակ
ցության շրջանն» են և
աջակցում ու պաշտպա
նում են երեխային այն
վտանգներից,

որ ոնք

շրջանից դուրս են գտն
վում:
4.

Խնդրեք

«երեխային»

փոր
ձել

դուրս

գալ

աջակցության շրջանից:
Պաշտպան ող

չափա

հասները պետք է այն
պես անեն, որ երեխան
չկար ողանա դուրս գալ
վտանգավոր գոտի:

127

Լրացուցիչ պարապմունքները  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Այս գործողության հաջորդ մասում պատմությունը փոխվում է: Որպես դասընթացա
F
վար դուք ներկայացնում եք մի իրավ իճակ: Ընտրեք մի բան, որը հատուկ է ձեր համայն
քին: Ստորև ներկայացված օրինակում մի երիտասարդ աղջիկ է, որը հղիանում է: Սա
կիրառել ի է, եթե շրջանի մեջտեղում գտնվող կամավորը կին է: Եթե տղամարդ է, կարել ի
է օրինակը փոխել և պատկերացնել երիտասարդ տղայի, որը հղիացրել է մի աղջկա և
հրաժարվել է պատասխնատվություն ստանձնել այդ արարքի համար:
Ստ որև բերված են այլ օրինակներ, ըստ որ ոնց` երեխաները կար ող են կորցնել սոցիալական և
հոգեբանական աջակցությունն ու պաշտպան ությունը.
ա. երեխա, որ պարզում է` ՄԻԱՎ վարակակ իր է,
բ. երեխա, որ հանցանք է գործել,
գ. երեխա, որին տեսել են թմրանյութեր օգտագ ործել իս:
5.

Մի քանի րոպե անց դադարեցրեք խաղը և բացատրեք, որ իրավ իճակն այժմ փոխվել է:

CԱղջիկը հղիացել է: Քահանան հրաժարվում է աջակցել երեխային, քանի որ համարում է` նա
մեղք է գործել: Խնդրեք քահանային դուրս գալ շրջանից: Ուսուցիչը չի ցանկանում, որ իր դասարա

նում լինի հղի աղջիկ, ուստի հրաժարվում է օգնելուց: Ուսուցչին խնդրեք դուրս գալ շրջանից: Աջակ
ցող չափահասներից մյուսն էլ կարծում է, որ աղջիկը անպատասխանատու է գտնվել` այդքան
երիտասարդ տարիքում սեռական հարաբերություններ ունենալով և նույնպես որոշում է չաջակցել
երեխային:
Նրան էլ խնդրեք դուրս գալ շրջանից:
6.

Շրջան ում առաջացած ճեղքերը բաց թողեք: Մասնակ իցներին ասացեք, որ նրանք չեն կար ող
շրջանն ավելի փոքրացնել: Նրանք չեն կար ող միմյանց ձեռք բռնել կամ դիպչել միմյանց, սա
կայն միևն ույն է, պետք է փորձեն թույլ չտալ երեխային դուրս գալ շրջանից:

7.

Այժմ երեխային խնդրեք դուրս գալ շրջանից:

8.

Երեխային սովորաբար հաջողվում է դուրս գալ շրջանից և հայտնվել վտանգավոր գոտ ում:

9.

Օգտագ ործեք այս գործ ողությունը, որպեսզ ի ցույց տաք, որ երբ երեխայի աջակցության համա
կարգը թույլ է, բացակայում է կամ վնասված է, երեխան կար ող է հայտնվել վտանգի մեջ կա՛մ
վատ ընտր ություն կատարելով, կա՛մ խոցել ի լինելով շրջապատ ում առկա վտանգների հան
դեպ:

Ըստ «Կյանքի ճանապարհորդությունը», ՏՇՀՍԱՖ/REPSSI, (2004) գրքի:

4.5. Մեր երեխաների պաշտպանությունը

		

WV 15

G Խրախուսել քննարկումն այն մասին, թե ինչ կարող են անել ընտանիքներն ու հա
մայնքները` տանը երեխաների պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար:
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N Թուղթ ու գրիչ:
1.

Սկսեք` անդրադառնալով վերջին գործ ողությանը.
Չնայած որոշ համայնքներ կարող են դրսից ապահով թվալ մեր երեխաների համար,
C
միշտ էլ կան վտանգներ, որոնք սպառնում են նրանց: Այսօրվա վերջին գործողության ընթացքում
կքննարկենք` ինչպես ուժեղացնել մեր երեխաների պաշտպանությունը տանը և համայնքում:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Լրացուցիչ պարապմունքները

2.

Մ
 ասնակ իցներին խնդրեք կրկ ին բաժ անվել երեք խմբի և յուրաքանչ յուր խմբին տվեք տարբեր
հարցեր, որ ոնց վրա նրանք պետք է աշխատեն.
ա. Ի՞նչ կարել ի է փոխել կամ բարելավել մեր համայնքում երեխաներին վնասից և վտանգից
պաշտպանելու համար:
բ. Ի՞նչ կարել ի է փոխել կամ բարելավել մեր դպր ոցներ ում երեխաներին վնասից և վտանգից
պաշտպանելու համար:
գ. Ի՞նչ կարել ի է փոխել կամ բարելավել մեր տներ ում երեխաներին վնասից և վտանգից պաշտ
պանելու համար:

3.

Սա քննարկելու համար խմբերին տվեք մոտավորապես 10 րոպե, այն ուհետև խնդրեք նրանց
հաղորդակցվել մնացածների հետ: Յուրաքանչ յուր խմբին տվեք թուղթ ու գրիչներ. Գուցե նրանք
ցանկանան նշումներ անել:

4.

Երբ բոլորը խոսեն, ավարտեք գործ ողությունն ամփ ոփելով.
Դուք կարող եք տեսնել, որ երեխաների միջավայրը լավացնելու և ավելի անվտանգ դարձ
C
նելու տարբեր միջոցներ կան: Սա մի բան է, որ կարող եք անել թե՛ որպես անհատ, թե՛ որպես
խումբ:

Եթե հնարավորություն ստեղծվ ի, առաջարկեք մասնակիցներին կրկին խմբով հանդիպել
F
և քննարկել իրենց համայնքում երեխաների պաշտպանությունն ուժեղացնելու որոշակի եղա
նակները:
Մշակված է ռեսուրսների այս հավաքածուի համար:

4.6. Հարցեր և պատասխաններ
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G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 2-ին:

VW

4.7. Փակում և երգ							 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 104-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք այն վտանգները, որոնց առջև կարող են կանգնած լինել մեր երե
C
խաները մեր համայնքում: Մենք նաև դիտարկեցինք, թե ինչ հատկանիշներով է օժտված ուժեղ երեխան
և ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի մեր երեխաների մեջ ուժ սերմանենք: Դա շատ լավ միջոց է, որը
կօգնի պաշտպանել նրանց վտանգից: Մենք նաև դիտարկեցինք, թե որքան կարևոր են աջակցության
շրջանները, մեր երեխաների մասին հոգ տանելն ու նրանց պաշտպանելը, իսկ վերջում դիտարկեցինք,
թե ինչ կարող ենք անել թե՛ որպես անհատ, թե՛ որպես խումբ, որպեսզի օգնենք ուժեղացնել մեր երեխա
ների պաշտպանության համակարգերը:
Սա մեր այս հանդիպումների շարքի վերջին հանդիպումն է: Ինձ համար հրաշալի փորձ էր ձեզ հետ
աշխատելն այն թեմաների շուրջ, որոնք այդքան կարևոր են ձեր երեխաների բարեկեցության համար:
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Պատերազմական
հակամարտություններից
տուժած երեխաներ

Thomas Peter/ Reuters

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

Նախապատմություն համատեքստ
այդ սեմինարների
«Երեխաները զինված հակամարտ ությունների առաջնային զոհերն են: Նրանք և՛ դրա թիրախն են,
և՛ ավել ի ու ավել ի հաճախ են դառն ում դրա գործիքը»: Նրանց տառապանքը բազմաթիվ դեմքեր
ունի՝ թե՛ զինված հակամարտ ության ընթացքում, թե՛ դրանից հետ ո: Երեխաները սպանվում և հաշ
մանդամ են դառն ում, որբան ում են, առևանգվում, զրկվում կրթություն և բուժօգն ություն ստանալու
հնարավոր ությունից, ունեն ում խոր հոգեկան սպիներ և տրավմաներ: Նրանց զինվորագր ում են և
օգտագ ործ ում՝ որպես երեխա զինվորներ, ստիպում են արտահայտել չափահասների ատելությունը:
Արմատախիլ արված, տեղահանված երեխաները շատ խոցել ի են դառն ում: Աղջիկները լրացուցիչ
վտանգների են հանդիպում, հատկապես` սեռական բռն ությունների և շահագ ործման: Երեխաների
այս խմբերը զինված հակամարտ ության զոհեր են և բոլորն էլ արժ անի են միջազգային հանր ության
ուշադր ությանն ու պաշտպան ությանը:
Երեխաներն անմե ղ են և հատկապես խոցել ի: Երեխաներն ավել ի քիչ կար ողություններ ունեն հա
կամարտ ությանը հարմարվելու և դրան արձագանքելու համար: Նրանք ամենից քիչ են պատաս
խանատ ու հակամարտ ության համար, այն ուամե նայնիվ անարդարացիորեն տառապում են դրա
ծայրահեղ դրսևոր ումներից: Երեխաները ցանկացած հասարակության հույսն ու ապագան են. եթե
ոչնչացն ում եք նրանց, ուրեմն ոչնչացն ում եք հասարակությունը:
ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի՝ երեխաների և զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հարցե
րով զբաղվող հատուկ ներկայացուցչի գրասենյակ՝ www.un.org/children/conflict/english/issues.html


Այս դասընթացը մշակվել է այն երեխաների հետ աշխատելու համար, որ ոնք ապրել կամ դեռ ապ
րում են զինված հակամարտ ության պայմաններ ում: Դասընթացը նպատակ ունի անդրադառնալ
սոցիալական և զգացմ ունքային մարտահրավերներին, որ ոնց ամեն օր հանդիպում են այս երեխա
ները: Զինված հակամարտ ության պայմաններ ում ապր ող երեխաների համար հետևանքները բազ
մաթիվ են, այդ թվում.
•

վախի, զայր ույթի, շփոթմ ունքի և տխր ության զգացումներ,

•

ուրիշներին վստահելու անկար ողություն,

•

միասնական ության կոր ուստ և դավաճան ության զգացումներ,

•

զոհի ինքն ության ստեղծ ում՝ բռն ության և տեղահանման հիմքի վրա,

•

ս ոցիալական սահմանների պակաս,

•

ագրեսիվ վարք,

•

ուրիշների և սեփական անձի հանդեպ հարգանքի պակաս,

•

ռիսկային վարքագծի դրսևորման բարձր ցուցանիշ,

•

ինքնապաշտպան ության հմտ ությունների պակաս,

•

ինքնամե ղադր ում և մեղքի զգացում,

•

առ ողջ զարգացման սպառնալ իք (հատկապես զգացմ ունքային, սակայն նաև ֆիզ իկական),

•

ուսման ցածր առաջադիմ ություն,

•

ս ոցիալական մեկուսացում:
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Հիմնական համատեքստ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ներածություն
Բ
 ացի տվյալ մոդ ուլում ներկայացված դասընթացից, տե՛ս «Մեթոդական ձեռնարկ 1: Ինչ ից սկսել».
•

պարապմ ունքներ 1-5, որ ոնք ներած ական բնույթ ունեն և պետք է անցկացվեն նախքան սույն

•

լրացուցիչ պարապմ ունքներ, որ ոնք ներառ ում են երեք ոչ պարտադիր պարապմ ունք, որ ոնք կա

ձեռնարկում տրված մոդ ուլներին անցնելը,
րել ի է անցկացնել ցանկացած պահի, ինչպես նաև դասընթացի փակման երկու տարբերակ:

Յուրաքանչ յուր պարապմունքի սկիզբը և ավարտը
Յուրաքանչ յուր պարապմ ունքը սկսել իս և ավարտել իս օգտագ ործեք նույն կարգը: Սա կօգնի երե
խաներին հարմարավետ զգալու և վստահ ություն կառաջացնի ձեր և խմբի միջև: Օգտագ ործեք այս
տեղ նշված սխեման ամեն անգամ, երբ կատար ում եք հետևյալ գործ ունեությունները.
•

ամփ ոփ ում, կարծիքների փոխանակում և ներած ություն,

•

մե ր երգը,

•

պարապմ ունքի գնահատ ում:

Մոդուլ 2-ի համառոտ նկարագրություն. Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաներ

Դասընթացի համարը և անվանումը

6. Ի՞նչ է բռն ությունը
7. Բռն ությունից հեռ ու մնալը
8. Նորմալ արձագանքներ ոչ նորմալ
իրադարձ ություններին
9. Զգացմ ունքների բացահայտ ում
10. Նորից զգացմ ունքների մասին
11. Իմ մարմինն իմն է. լավ և վատ հպումներ

Թեման

Քննարկում այն մասին, թե ինչ է բռն ությունը և
ինչպես պաշտպանվել բռն ությունից
Արձագանքները զինված հակամարտ ության պայ
մաններ ում ապրելուն և այդ արձագանքների հետ
կապված զգացմ ունքները հասկանալը
Ինքնապաշտան ությունը և անձնական սահման
ներ հաստատելը

12. Ընկեր ություն

Ընկեր ության իմաստի ուս ումնասիր ում

13. Հակաս ությունը հասկանալը

Հակաս ության տեսակների և դրանք ճիշտ հաղ

14. Հակաս ությունների լուծ ումը
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15. Խաղաղ աշխարհ

թահարելու համար անհրաժեշտ հմտ ությունների
վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում
Խրախուսել, որպեսզ ի երեխաները մտածեն խա
ղաղության մասին և այն մասին, թե ինչ դեր կա
րող են իրենք խաղալ խաղաղությանը նպաստե
լու գործ ում

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

Rob Few/ Freelance

Պարապմունք 6
Ի՞նչ է բռնությունը

Պարապմունքի նպատակը. Քննարկել, թե ինչ է բռնությունը և պարզել, թե ինչ գիտեն
երեխաները բռնության մասին:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Քննարկում սկսել այն թեմայի շուրջ, թե ինչ է բռնությունը, որտեղ է այն տեղի ունենում և
ովքեր են դրա մեղավորները: Խրախուսել խմբային համագործակցությունը:

Գործողությունները

Ռեսուրսները

6.1. Ամփոփում, կարծիքների փո

10 րոպե

խանակում և ներածություն
6.2. Անունների ցատկը

Ժամանակը

Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն
շրջանով

10 րոպե

Ցուցատախտակի թղթեր, մարկերներ,
6.3. Ի՞նչ է բռնությունը

գրիչներ կամ մատիտներ, քարտ կամ թուղթ

50 րոպե

խմբային աշխատանքի համար
Լրագրեր` գործողության երկրորդ մասի
համար. չորս հոգուց բաղկացած յուրաքան-

15 րոպե

չյուր խմբի համար՝ մեկական
6.4. Բռունցք
6.5. Մեր երգը
6.6. Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե
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Հիմնական համատեքստ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

F Այս նշումներն ավելի մանրամասն ցուցումներ են տալիս, թե ինչպես աշխատել երեխանե
րի հետ բռնության թեմայով:

Բռն ությունն այնպ իսի թեմա է, որը կար ող է ի հայտ բերել ուժեղ զգացմ ունքներ՝ զայր ույթ, վիրավո
րանք, տխր ություն, վախ և ամոթ: Սրանք նորմալ և բնական արձագանքներ են այն դեպքում, երբ քեզ
վնաս են պատճառ ում: Հավանաբար ձեր խմբ ում կլինեն երեխաներ, որ ոնք ենթարկվել են մեկ կամ
մի քանի տեսակ ի բռն ության: Գուցե չիմանաք, թե ովքեր են նրանք, որ ովհետև մարդիկ միշտ չէ, որ
սիր ում են խոսել նման հարցերի շուրջ:
Բացատրեք երեխաներին, որ ձեր` որպես իրենց մասին հոգ տան ող չափահասի պարտական ու
թյունն է օգնել բոլոր երեխաներին բռն ությունից պաշտպանելուն: Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ
մեկն ասում է ձեզ, որ ինքը ներկայումս բռն ության է ենթարկվում կամ վախեն ում է, որ բռն ության
կենթարկվ ի, ապա դուք միջոցներ կձեռնարկեք և կօգնեք նրան:
Պետք է լինի նաև մեկը, ում հետ կար ող եք խոսել, եթե խմբ ում կան երեխաներ, որ ոնք նշում են, որ
ենթարկվել կամ ենթարկվում են բռն ության կամ որևէ ոտնձգ ության: Ձեր գործ ընկեր մեթոդաբան
ների և ծրագրի ղեկավարների հետ որ ոշեք, թե ինչպես եք վարվելու այն դեպքում, երբ ինչ-որ մեկը
հայտնի ոտնձգ ությունների կամ այլ տեսակ ի բռն ության ենթարկվելու մասին:
Իսկ եթե ինչ-որ մեկն ասի՞, որ բռն ության է ենթարկվում: Գաղտնիությունը կարևոր է, բայց եթե կար
ծում եք, որ ինչ-որ մեկ ին լուրջ վտանգ է սպառն ում, քննարկեք դա այդ մարդ ու հետ:Հորդ որեք նրան
վստահել ի որևէ չափահասի պատմե լ այդ մասին, որպեսզ ի ինչ-որ բան հնարավոր լինի անել այդ
բռն ության դեմ: Փորձեք երեխային օգնել և հնարավորինս վերահսկել այդ իրավ իճակը:
Որոշ երեխաներ գուցե չցանկանան ուրիշ մեկին էլ պատմել այդ մասին. հնարավոր է` վախենան, որ
իրենց չեն հավատա, կմեղադրեն, որ պատմելն իրենց վտանգի կենթարկի, կամ այն կազմակերպություն
ները, որոնք պետք է իրենց պաշտպանեն, իրականում չեն կարողանա դա անել: Այդ դեպքում ծրագրի
ղեկավարի հետ քննարկեք՝ ինչ անել: Որպես չափահասներ` դուք հատուկ իրավական պատասխանատ
վություն ունեք հայտնելու երեխաների նկատմամբ կատարվող ոտնձգությունների և բռնության մասին:
Իմացեք, թե որտեղ ից կար ող եք օգն ություն ստանալ: Որ ոշ ուս ումնասիր ություններ կատարեք մինչ
կսկսեք պարապմ ունքները՝ որպես սոցիալ-հոգեբանական միջամտ ություն: Պարզեք, թե ինչ անհատ
ներ կամ կազմակերպություններ կան, որ ոնք կար ող են հոգեբանական, իրավաբանական կամ այլ
աջակցություն ցույց տալ, եթե ձեր խմբից ինչ-որ մեկն օգն ության կարիք ունենա բռն ությունների
հետևանքով: Հնարավոր է, որ ձեր համայնքում լինեն խորհրդատվական կենտր ոններ, հեռախո
սային թեժ գծեր կամ իրավաբանական օգն ության գրասենյակներ: Այս կազմակերպություններին
տեղեկացրեք, որ աշխատելու եք մի խմբի հետ երեխաների նկատմամբ կատարվող բռն ությունների
թեմայով: Եվ խմբին էլ տեղեկացրեք՝ որտեղ ից օգն ություն ստանան. մինչև սկսելը տվեք նրանց կազ
մակերպությունների ցանկը և հեռախոսահամարները:
«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը». ըստ ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի քարտուղարու
թյան երեխաների նկատմամբ բռնության ուսումնասիրությունների (2006)

6.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G

WV 10

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.
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C Եթե իրականացրել եք երեխաների իրավունքների թեմայով պարապմունքը, ապա ասացեք՝

Վերջին պարապմունքի ժամանակ մենք խոսեցինք երեխաների իրավունքների մասին: Այդ իրավունք
ներից մեկը բռնությունից, վնասից և ոտնձգություններից պաշտպանված լինելու իրավունքն է:

Եթե չեք անցկացրել երեխաների իրավունքների թեմայով պարապմունքը, սկսեք այսպես.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

…Այսօր մենք խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է բռնությունը, խոսելու ենք բռնության տարբեր տեսակ
ների մասին, որոնց երբեմն ենթարկվում են երեխաները, այն մասին, թե ով է դաժան, և այն տարբեր
վայրերի մասին, որտեղ տեղի է ունենում բռնությունը:
Բռնության մասին խոսելը երբեմն կարող է դժվար լինել, որովհետև գուցե հենց ինքներդ եք ենթարկվել
բռնության, կամ գուցե տեսել եք, թե դա ինչպես է կատարվում ձեզ համար թանկ ինչ-որ մեկի հանդեպ:
Հիշեք, որ ձեզնից ոչ ոք պարտավոր չէ հայտնել իր պատմությունները, եթե չի ցանկանում: Հիշեք նաև,
որ եթե անձնական ինչ-որ բան պատմեք, ապա այն ամենը, ինչի մասին խոսենք պարապմունքի շր
ջանակներում, գաղտնի է, և այս պարապմունքից դուրս ոչ ոք չի խոսի այստեղ տեղի ունեցածի մասին:
Այնուամենայնիվ, եթե ձեզնից ինչ-որ մեկը ենթարկվում է բռնության կամ որևէ այլ ոտնձգության, ապա
ես հորդորում եմ, որ դուք խոսեք այդ մասին ինձ հետ կա՛մ որևէ այլ չափահասի հետ, քանի որ նման
բան չպետք է շարունակվի, և դուք իրավունք ունեք պաշտպանված լինելու բռնությունից:
Հաջորդ պարապմունքի ժամանակ մենք դարձյալ կխոսենք բռնության մասին, հատկապես այն մա
սին, թե ինչպես կանգնեցնել այն և ուր դիմել այն դեպքում, եթե ճանաչում եք մեկին, որը բռնության է
ենթարկվում:

6.2. Անունների ցատկը

			

G Աշխուժացնել երեխաներին:
N Տարածություն շրջանով կանգնելու համար:

WV 10

FԱյնպես արեք, որ բոլոր երեխաներն իրենց անուններն ասելու հնարավորություն ունե

նան: Ուշադիր եղեք սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների հանդեպ, որոնք

գուցե մյուսների նման շարժունակ չեն:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով:

2.

Երեխաներից մեկ ին խնդրեք ասել իր անունը, այն ուհետև ցատկել շրջանի միջով՝ ասելով այն
մարդ ու անունը, դեպ ի ում նա գնում է:

3.

Երկր որդ մասնակ իցն անմիջապես դուրս է գալ իս տեղ ից՝ ասելով իր անունը, այն ուհետև ցատ
կում է դեպ ի մեկ ուրիշը՝ ասելով նրա անունը և գրավելով նրա տեղը: Խաղը շար ունակվում է՝
անցնելով երեխաների շրջան ով:

«Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող դասընթացների ձեռնարկ», Դանիական
Կարմիր խաչ (2008 թ.)

6.3. Ի՞նչ է բռնությունը

					

WV 50

G Ներկայացնել բռնության թեման և քննարկել, թե երեխաների համայնքներում որ
տեղ է այն տեղ ի ունենում:

ցատախտակի թղթեր, մարկերներ, գրիչներ կամ մատիտներ, քարտ կամ թուղթ
N Ցու
խմբային աշխատանքի համար:

FԽնդրում ենք կարդալ երեխաների հետ բռնության թեմայով աշխատելու վերաբերյալ

նշումները նախքան այստեղի գործողություններից որևէ մեկին անցնելը: Պահեք ցուցատախ
տակի լրացված թղթերը, քանի որ օգտագործելու եք դրանք հաջորդ պարապմունքի ժամանակ:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով և բացատրեք, որ այսօր որ ոշ մարդիկ գուցե ցանկա
նան հայտնել իրենց անձնական փորձը, իսկ մյուսները հավանաբար չցանկանան, և հիշեցրեք
նրանց, որ դա նորմալ է:
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2.

Ն
 ախ հարցրեք երեխաներին. «Ի՞նչ է ձեզ հա
մար նշանակում բռն ություն բառը»: Թույլ տվեք
նրանց մտավոր գրոհ կատարել՝ ասելով այն,
ի
նչ գա
լ իս է ի
րենց մտ
քին: Այժմ ցույց տվեք
նրանց բռն ության այն սահման ումը, որ գրել

3.

եք ցուցատախտակ ի վրա.

Ինչ է բռնությունը.

Հարցրեք նրանց՝ արդյոք կցանկանայի՞ն ինչ-

«Բռն ութ յունն այն է, եր բ ինչ-որ մեկ ը

որ բան ավելացնել այս սահմանմանը: Գրեք
նրանց նշած գաղափարները ցուցատախտակ ի
4.

վնաս է պատճ առ ում քեզ և դիտ ավ որ յալ
ստիպ ում քեզ վատ զգալ:

վրա:

Դ ա նշան ակ ում է վնաս հասցն ել ինչ-որ

Երեխաներին հայտնեք, որ ամբ ողջ աշխար

մեկ ի մարմնին կամ զգացմ ունքն եր ին:

հում աղջիկները և տղաները տարբեր բռն ու
թյունների են ենթարկվում: Սկսեք գործ ողու
թյունը՝ կարդալով ստորև նշված մեջբեր ումնե
րը «Երիտասարդների նկատմամբ կիրառվող
բռն ության

ուս ումնասիր ության

Ն ույն իսկ եր բ ինչ-որ մեկն ասում է, որ
կվնաս ի քեզ, դա նույնպ ես բռն ութ յուն է:
Բռն ութ յուն է նաև այն, եր բ մարդ իկ
իր ենք իր ենց են դիտ ավ որ յալ վնաս ում »:

զեկույցից»:

Բացատրեք, որ սրանք մեջբեր ումներ են աշ
խարհի տարբեր վայրեր ում ապր ող երեխանե
րից, որ ոնք իրենց համայնքում ենթարկվել են
բռն ության:
«Քանի որ մենք տղաներ ենք, մեզնից ակնկալվում է պաշտպանել մեր ընտանիքի պատիվը:
Դրա համար մենք կռվում ենք: Բայց դա մեզ դուր չի գալ իս»:
Տղա, 13 տ., Հարավային Ասիա
«Երկու երեխա կռվում էին, և նրանցից մեկը զենք հանեց… Քանի որ շուրջը շատ մարդիկ կային,
նա ոչ ինչ չարեց, բայց կարծ ում եմ՝ նա կգնդակահարեր մյուսին, եթե շուրջը ոչ ոք չլիներ»:
Տղա, 11 տ., Հյուսիսային Ամերիկա
«Կյանքն այստեղ՝ փողոցում, դժվար է: Մեզ անընդհատ հալած ում են զինվորականները: Նրանք
գալ իս են գիշերը` երեկոյան ժամը 10:00-ից հետ ո ցանկացած պահի: Նրանք ձեռքով ծեծ ում են
մեզ կամ հարված ում ոտքով: Նրանք պարբերաբար փող են պահանջում կամ իրեր, որ կար ող
են վաճառել, օրինակ՝ բջջային հեռախոսներ: Ապահ ով են միայն նրանք, որ ոնց հաջողվում է
փախչել և չբռնվել: Եթե ամբ ողջ օրն աշխատել և 100 ֆրանկ (0.20 ԱՄ Ն դոլար) ենք վաստակել,
նույնիսկ դա են վերցն ում»:
Որբ տղա, 14 տ., Արևմտյան և Կենտրոնական Աֆրիկա
«Նրանց թմրանյութեր են տալ իս, որպեսզ ի թմրամ ոլ դառնան, հետ ո ծեծ ում են, բռնաբար ում,
չեն հարգ ում նրանց, սպառն ում են: Հետ ո նրանց տան ում են իրենց տուն և քնում նրանց հետ:
Երբեմն նրանց առևանգ ում են, դրամ շորթում նրանցից, այն ուհետև սպան ում»:
Աղջիկներ, Կարիբյան ավազան
«Ես վախեն ում եմ ոտքով գնալ դպր ոց: Վախեն ում եմ առևանգ ողներից և այն բանից, որ տղա
ները ծաղր ում են աղջիկներին: Բայց եթե ծնողներիս պատմե մ, նրանք ինձ այլևս թույլ չեն տա
դպր ոց գնալ»:
Աղջիկ, 8 տ., Հարավային Ասիա
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«Հեռ ուստատես ությամբ ցույց տրվող բռն ությունները սարսափել ի ազդեցություն են թողն ում
երեխաների վրա: Նրանք չեն հասկան ում, որ այն, ինչ տեսն ում են, ճիշտ չէ, որ այդ օրինակ ին չի
կարել ի հետևել… Փոխարենը նրանք մտած ում են, որ բռն ության միջոցով կար ող են շատ հար
ցեր լուծել»:
Երիտասարդ, Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

5.

Այժմ խմբի հետ քննարկեք, թե երեխաների հանդեպ բռն ության ինչ տեսակներ գիտեն, որ տե
ղի են ունեն ում իրենց կյանքում: Այդ տեսակները գրեք ցուցատախտակ ի վրա: Ստորև ներկա
յացված են օրինակներ՝ տրված այլ երեխաների կողմից: Եթե դրանցից մի քանիսը ՉԵՆ նշվում,
հարցրեք երեխաներին՝ արդյոք լսե՞լ են բռն ության այս տեսակների մասին: Եթե նրանք ասեն՝
ոչ, մի ավելացրեք դրանք ցուցատախտակ ի ցանկ ին, բայց եթե ասեն, որ լսել են, ավելացրեք.
•

բռն ություն երեխաների և այլ երիտասարդների միջև,

•

ավազակախմբի կողմից իրականացվող բռն ություն,

•

սեռական բռն ություն համայնքում,

•

բռն ություն ժամադր ության ընթացքում,

•

բռն ություն փողոցում ապր ող երեխաների հանդեպ,

•

սեռական զբոսաշրջություն,

•

բռն ություն փախստականների և տեղահանված մարդկանց ճամբարներ ում,

•

թրաֆիքինգ և առևանգ ում,

•

բռն ություն լրատվամիջոցների և ինտերնետի միջոցով,

•

ծ աղր ուծ անակ,

•

անվանարկում,

•

բառեր ով վիրավորանք,

•

բռն ություն դպր ոցում,

•

բռն ություն տանը:

F
6.

Ծանոթություն: Այս ցուցատախտակը դուք օգտագործելու եք հաջորդ պարապ
մունքի 7.3 գործողություն ժամանակ:

Այժմ խնդրեք երեխաներին երկու շրջան կազմե լ՝ ներսի և դրսի, որ ոնցից յուրաքանչ յուր ում կլի
նեն նույն թվով երեխաներ: Խնդրեք նրանց կանգնել կամ նստել այնպես, որ լինեն դեմ դիմաց.
ներսի շրջանի մասնակ իցը պետք է կանգնած լինի դեմքով դեպ ի դրսի շրջանի մասնակ իցը:
Եթե երեխաների թիվը կենտ է, ապա Դուք նույնպես պետք է միանաք շրջանին, որպեսզ ի բո
լորը զույգ ունենան:

7.

Այժմ բացատրեք, որ հարց եք տալու համայնքում իրականացվող բռն ության վերաբերյալ: Զույ
գի յուրաքանչ յուր մասնակ ից պատասխան ում է հարցին: Տվեք առաջին հարցը (հարցերի օրի
նակները տե՛ս ստորև):

8.

Այն ուհետև դրսի շրջանի մասնակ իցները մեկ քայլ ձախ են գնում (ժամացույցի սլաքի ու ղղու
թյամբ), որպեսզ ի կանգնեն նոր զույգի առջև: Տվեք երկր որդ հարցը:

9.

Կրկնեք գործ ողությունը՝ ամեն անգամ տարբեր հարցեր տալով: Ահա հարցերի մի քանի օրի
նակ (կար ող եք նաև ձեր հարցերը կազմե լ).
•

Կա՞ն վայրեր, որտեղ ապահ ով եք զգում: Որտե՞ղ: Ինչո՞ւ:

•

Կա՞ն վայրեր, որտեղ ապահ ով չեք զգում: Պատճառներ ներկայացրեք:

•

Որ ո՞նք են, ըստ ձեզ, ձեր համայնքում կատարվող բռն ության ամենալուրջ տեսակները: Բա
ցատրեք՝ ինչու:

•

Բռն ություն իրականացնելու ի՞նչ պատճառներ կան:

•

Ո՞ր գործ ողությունները կօգնեին վերացնելու բռն ությունը երեխաների կյանքից:

•

Ավարտեք գործ ողությունը՝ տալով երեխաներին ստորև ներկայացված հարցերը:

Q Ի՞նչ սովորեցիք այսօր բռնության թեմայի շուրջ կատարած քննարկումներից:
Դա քննարկման բա՞րդ թեմա էր: Եթե այո, ինչո՞ւ:
«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը», ըստ ՄԱԿ-ի քարտ ուղարության՝ երեխաների հանդեպ
կատարվող բռնության ուսումնասիրությունների(2006 թ.):
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6.4. Բռունցք

					

WV 15

G Աշխուժացնել երեխաներին և դրդել նրանց մտածել այն մասին, թե ինչու է բռնությու
նը լայնորեն ընդունվում որպես «նորմալ» երևույթ:

րագրեր գործողության երկրորդ մասի համար, չորս հոգուց բաղկացած յուրաքան
N Լչյուր
խմբի համար՝ մեկական:
1.

Բոլորին խնդրեք իրենց զույգ գտնել: Այժմ յուրաքանչ յուր զույգից մեկ հոգ ու խնդրեք վեր պահել
ձեռքը և բռունցք անել: Յուրաքանչ յուրի զույգը պետք է ինչ-որ ձևով փորձի բացել դիմացինի
բռունցքը:

2.

Նրանց մեկ րոպե տվեք դրա համար:

3.

Դադարեցրեք գործ ողությունը և հարցրեք, թե ինչ արեց դիմացինը: Ամե նայն հավանական ու
թյամբ կպարզվ ի, որ բոլորը փորձել են ֆիզ իկապես բացել բռունցքը, երբ կար ող էին պարզա
պես խնդրել ընկեր ոջը բացել այն:

4.

Այն ուհետև խնդրեք երեխաներին շրջան կազմե լ և պատասխանել ստորև բերված հարցերին
մինչ գործ ողության երկր որդ մասին անցնելը:

Q
Q
Q
5.

Ինչո՞ւ մեզնից շատերը առաջին հերթին փորձեցին խնդրի լուծման ֆիզիկական տարբերակը:
Ի՞նչ է այս օրինակը ձեզ ասում հասարակության մեջ կատարվող բռնության մասին:
Ի՞նչ եք կարծում, բռնությունը լայնորեն ընդունվա՞ծ է այս համայնքում:

Խնդրեք երեխաներին կազմե լ 4 հոգ ուց բաղկացած խմբեր և յուրաքանչ յուր խմբին տվեք մի
լրագիր: Խնդրեք նրանց աչքի անցկացնել լրագիրը և գտնել, թե իրենց համայնքում կատարված
բռն ության վերաբերյալ քանի՞ պատմ ություն կա այնտեղ:

Q
6.

Խնդիրներն առանց բռնության լուծելու վերաբերյալ քանի՞ պատմություն կա լրագրում:

Ավարտեք գործ ողությունը՝ հարցնելով երեխաներին, թե ինչ են մտած ում սրա մասին:

«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը», ըստ ՄԱԿ-ի քարտ ուղարության՝ երեխաների հան
դեպ կատարվող բռնության ուսումնասիրությունների(2006 թ.):

6.5. Մեր երգը

G

					

WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

6.6. Պարապմունքի գնահատումը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.
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Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր խոսեցինք բռնության մասին,
C
այն մասին, թե ինչ է այն, բռնության ինչ տեսակներ կան, ով ում հանդեպ է բռնություն իրականացնում
և որտեղ է տեղի ունենում բռնությունը: Բոլորիդ շնորհակալություն մասնակցության և արժեքավոր կար
ծիքների համար: Մենք այսօր միմյանցից շատ բան սովորեցինք:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

Louise Dyring/ Save the Children

Պարապմունք 7
Բռնությունից հեռու մնալը

Պարապմունքի նպատակը. Քննարկել համայնքում երեխաների հանդեպ կատարվող
բռնությունը և այն կանխելու կամ դրանից պաշտպանվելու ուղիները:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

7.1. Ամփոփում, մտքերի
փոխանակում և
ներածություն

Ժամանակը
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
պությունների և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ցանկը, որոնք պաշտպանության և
(կամ) խորհրդատվական ծառայություններ են
մատուցում 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

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե

գնահատում
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7.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

րում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի
G Խնդ
մաս 1-ին:

WV 5

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.
Վերջին պարապմունքի ժամանակ մենք սկսեցինք խոսել բռնության թեմայի շուրջ: Այսօր
C
մենք կուսումնասիրենք, թե ինչ ուղիներով կարող ենք կանխել բռնությունը կամ պաշտպանվել
դրանից և ուր դիմել օգնության, եթե դժբախտաբար ենթարկվել եք բռնության:

7.2. Թիկնապահ							

G Ակտիվացնել երեխաներին և խթանել երեխաների պաշտպանության և վստա
հության վերաբերյալ քննարկումը:

NՓափուկ գնդակ:
FՀամոզվեք, որ խումբը հասկանում է, որ գնդակը խաղի ընթացքում պետք է

շատ հանգիստ նետել: Կարև որ է օգտագ ործել փափ ուկ գնդակ, քանի որ խաղ ի

նպատակն է խփել մեջտեղում գտնվող ին: Մի ստիպեք որևէ մեկ ին կանգնել մեջտե
ղում, եթե նա չի ցանկան ում:
1.

Խնդրեք երեխաներին շրջան կազմե լ, այն ուհետև բացատրեք, որ ձեզ պետք է երկու կա
մավոր, որ կանգնեն շրջանի մեջտեղում:

2.

Կ ամավորնե րից մեկ ը պետք է լինի «պաշտպանվող ե րեխան», իսկ մյուսը՝ նրա
«թ իկնապա հը»:

3.

Այժմ խմբին մի փափ ուկ գնդակ տվեք: Խաղ ի նպատակն է գնդակը նետել պաշտպան
վող երեխայի վրա: Թիկնապահի գործն է թույլ չտալ, որ գնդակը հարվածի այդ երե
խային:

4.

Երեխային պաշտպանելու ընթացքում թիկնապահը կար ող է հարվածներ ստանալ:

5.

Երկու կամավորները պետք է շրջանի մեջտեղում գտնվեն 15-30 վայրկ յան, որից հետ ո
պետք է փոխարինվեն նոր կամավորներ ով: Խաղացեք, մինչև բոլոր ցանկացողները
հնարավոր ություն ունենան հայտնվելու շրջանի մեջտեղում:

6.

Ավարտեք այս գործ ողությունը՝ տալով հետևյալ հարցերը.

Q Ի՞նչ զգացիք, երբ կանգնած էիք շրջանի մեջտեղում որպես «պաշտպանվող երեխա»:
Իսկ որպես «թիկնապա՞հ»:
Ի՞նչ զգացիք, երբ փորձում էիք հարվածել «պաշտպանվող երեխային»: Ինչպե՞ս է սա կապված
այն թեմայի հետ, որ քննարկում ենք այսօր:
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7.3. Երջանիկ ավարտ

					

WV 45

G Ուսումնասիրել տանը բռնությունը կանխելու կամ դրանից պաշտպանվելու ուղի
ները:

N6.3 գործողության ցուցատախտակը:
FԴուք պետք է որոշեք՝ դերակատարումների ժամանակ երբ դադարեցնել գործողությունը:

Դադարեցնելու իմաստն է խթանել լսարանին գաղափարներ տալ տարբեր ելքերի մասին,

որոնք տանում են դեպի երջանիկ ավարտ: Օրինակ, եթե դերակատարումը ներկայացնում է
մի հոր, որը պատրաստվում է խփել երեխային,դադարեցրեք գործողությունը և հարցրեք լսա
րանին, թե ինչ կարել ի է անել այդ բռնությունը կանխելու համար և ինչը կարող է լինել այս
դերակատարման երջանիկ ավարտը: Թող երեխաները քննարկեն առաջարկված գաղափար
ները: Հիշեցրեք նրանց, որ գոյություն չունի ճիշտ կամ սխալ գաղափար:
1.

Բացատրեք, որ այժմ պատրաստվում եք դիտարկել, թե երբ է հնարավոր կանխել բռն ությունը
կամ պաշտպանվել դրանից, ավել ի շատ աշխատելով տանը գործ ադրվող բռն ության օրինակ
ների վրա, որ ոնք երեխաները ներկայացրեցին վերջին գործ ողության ժամանակ:

2.

Անդրադարձեք բռն ության տարբեր տեսակների ցանկ ին, որին երեխաները ծան ոթ են 6.3 գոր
ծողությունից՝ Ի՞նչ է բռն ությունը: Երեխաներին բաժ անեք երեք փոքր խմբերի: Յուրաքանչ յուր
խումբ կար ող է ընտրել ցանկ ի օրինակներից մեկը և աշխատել դրա վրա: Նրանց տվեք մոտա
վորապես 10 րոպե՝ պատրաստելու կարճ դերակատար ում (մոտավորապես 2 րոպե տևողու
թյամբ), որը նրանք կներկայացնեն մյուս երեխաներին:

3.

Կ
 արևոր է: Բացատրեք երեխաներին, որ նրանք պետք է ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈ
ՂՈՒԹՅՈՒՆ օգտագ ործեն միայն դերակատարման համար: Ոչ ոք չպետք է իրական ֆիզ իկա
կան կամ սեռական բռն ություն ցույց տա. դա ոչ ոքի համար անվտանգ չէ: Նրանք պետք է օգնեն
միմյանց մտածելու, թե ինչպես կարել ի է ներկայացնել բռն ության այս տեսակները:

4.

Երբ խմբերը պատրաստ լինեն, խնդրեք նրանց հերթով խմբին ներկայացնել իրենց դերակա
տարումները: Բացատրեք, որ դերակատարման ընթացքում դուք կարող եք դադարեցնել գործո
ղությունը, որպեսզ ի քննարկեք, թե ինչ է տեղ ի ունենում, և խնդրեք լսարանին մասնակցել: Յու
րաքանչ յուր դերակատարմանը տրամադրեք 10 րոպե, ներառյալ գործողությունը դադարեցնելը:

5.

Երբ երեք խմբերն էլ ներկայացնեն իրենց դերակատար ումները, ավարտեք՝ տալով հետևյալ
հարցերը.

C Ինչպիսի՞ զգացողություններ ունեցաք այս դերակատարումների ժամանակ:
Ի՞նչ մտածեցիք այն գաղափարների մասին, որոնք տրվեցին դերակատարման տարբեր զարգա
ցումների մասին:
«Բռնությունից պաշտպանված լինելու մեր իրավունքը», ըստ ՄԱԿ-ի քարտուղարության՝ երեխաների հանդեպ
կատարվող բռնության ուսումնասիրությունների(2006 թ.):

7.4. Բռնիր մատս						

G Աշխուժացնել երեխաներին:
NՏարածք:

WV 5

1.

Խնդրեք երեխաներին ձեզ հետ միասին կանգնել մեծ շրջան ով:

2.

Այժմ բացատրեք, որ կատարելու եք մի փոքրիկ վարժ ություն, որպեսզ ի խթանեք նրանց կենտ
րոնացումը և արագ արձագանքը:
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3.

Խնդրեք

բոլորին

վեր

բարձրացնել

իրենց աջ ձեռքի ցուցամատը:
4.

Այժմ խնդրեք բոլորին վեր բարձրացնել
իրենց ձախ ձեռքի ափը. խնդրեք նրանց
ձեռքերն այնպես շրջել, որ ափը բացված
լինի և դեպ ի վերև նայի:

5.

Այժմ մասնակ իցներին խնդրեք իրենց
աջ ձեռքի ցուցամատը դնել իրենց աջ
կողքին կանգնած մասնակցի ձախ ափի
մեջ:

6.

Թող նրանք այսպես կանգնեն մի քանի
վայրկ յան, և ստուգեք՝ արդյոք ամեն ինչ
ճի՞շտ են անում:

7.

Բացատրեք, որ երբ գոռաք «ՊԱՆԻՐ»
(կամ կար ող եք ընտրել ցանկացած պա
տահական բառ), բոլորը պետք է փոր
ձեն բռնել իրենցից ձախ կանգնած մասնակցի ցուցամատը՝ միաժ ամանակ փորձելով թույլ չտալ,
որ իրենցից աջ կանգնած մասնակ իցը բռնի իրենց ցուցամատը:

8.

Մի քանի անգամ փորձեք, մինչև բոլորը հասկանան՝ ինչ է պետք անել:

9.

Մի քանի անգամ դա անելուց հետ ո մի կամավորի թույլ տվեք բացականչել ընտրված բառը:

10. Շար ունակեք այնքան, մինչև բոլորն աշխուժ անան:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

7.5. Ո՞վ կարող է օգնել

			

WV 15

G Բարձրացնել իրազեկությունն այն մասին, թե ում կարող են դիմել երեխաները բռնու
թյան ենթարկվելու դեպքում:

և գրիչներ (մատիտներ): Այն կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառա
N Թվարուղթ
ման մարմինների ցանկը, որոնք պաշտպանության և (կամ) խորհրդատվական ծառա
յություններ են մատուցում այն երեխաներին և ընտանիքներին, որոնք տանը բռնության են
ենթարկվում (ցանկի վրա պետք է տեղ լինի նորերն ավելացնելու համար): Պետք է առկա լի
նեն նաև թարմ կոնտակտային տվյալներ, ներառյալ հեռախոսահամարները և հասցեները:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով: Բացատրեք, որ այսօրվա վերջին գործ ողության ժամա
նակ պետք է խոսեք այն մասին, թե ում կար ող են դիմե լ երեխաները, եթե ենթարկվում են բռ
նության կամ եթե զգում են, որ իրենց որևէ բռն ություն է սպառն ում:

2.

Խնդրեք երեխաներին բաժ անվել չորս հոգ ուց բաղկացած խմբերի: Խնդրեք նրանց կազմե լ այն
բոլոր մարդկանց ու կազմակերպությունների ցանկը, որ ոնք, ինչպես իրենք տեղ յակ են, կար ող
են օգնել բռն ության ենթարկված երեխաներին:
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3.

Դա անելու համար նրանց մոտավորապես 5 րոպե տվեք:

4.

Այժմ խմբերին խնդրեք ներկայացնել իրենց ցուցակները և նշեք դրանք ցուցատախտակ ի մեկ
թղթի վրա:

5.

Երբ ավարտեք, շնորհակալություն հայտնեք երեխաներին իրենց աշխատանքի համար և նրանց
տվեք կազմակերպությունների ձեր պատրաստած ցանկը: Եթե ցուցատախտակ ի վրա կան նոր

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

կազմակերպություններ, որ ոնց չէիք ըն դգրկել, խնդրեք երեխաներին ավելացնել դրանք կամ
հայտնեք, որ կթարմացնեք ցանկը և հաջորդ հանդիպման ժամանակ նոր ցանկ կտաք:
6.

Գ
 ործ ողությունն ավարտելու համար հարցրեք երեխաներին, թե ինչը կխանգարեր տանը բռն ու
թյան ենթարկված անձին զանգահարել և խոսել այդ մասին: Այս հարցի քննարկման ընթացքում
երեխաներին հորդ որեք այդ խոչընդ ոտների լուծ ումներ մտածել:
Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկն ասում է, թե «երեխան կվախենա զանգահարել հատուկ ծառայություն
ներին, որովհետև նրա ծնողները կբարկանան», դուք կար ող եք ասել. «Այո, ճիշտ է: Ի՞նչ են այս
մասին մտածում մյուսները: Ի՞նչ առաջարկներ ունեք»:
Եթե երեխաները դժվարանան լուծ ումներ տալ, դուք պետք է առաջարկեք դրանք, որպեսզ ի
նրանք իրենց անօգնական չզգան: Այս օրինակում երեխան կար ող է իրեն մտերիմ ինչ-որ մե
կին ասել տանը բռն ության ենթարկվելու մասին և կար ող է խնդրել նրան զանգահարել ինչ-որ
մեկ ին, որը կմիջամտի: Դա երեխայի ուսերից կթոթափի անմիջական պատասխանատվության
բեռը:
Հիշեցրեք երեխաներին, որ որ ոշ գործ ակալություններ կար ող են անան ուն հոգեբանական

7.

աջակցություն ցույց տալ, եթե այդպ իսիք առկա են:
8.

Ավարտեք այս գործ ողությունը հարցնելով՝ կա՞ն արդյոք հարցեր, այն ուհետև անցեք խմբային
վերջին գործ ողությանը՝ խմբի երգը երգելուն:

Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

7.6. Մեր երգը

				

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործունեության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
7.7. Պարապմունքի գնահատումը

		

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք ավելի շատ խոսեցինք
C
բռնության մասին և հատկապես այն մասին, թե ինչպես կանխել բռնությունը և պաշտպանվել դրանից:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Դասընթաց 8
Նորմալ արձագանքներ ոչ նորմալ
իրադարձություններին

Պարապմունքի նպատակը. Ավելի լավ հասկանալ ոչ նորմալ իրադարձություներին տրվող նորմալ
արձագանքները և երեխաներին տրամադրել միջոցներ՝ հաղթահարելու կպչուն հիշողությունները:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
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:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

8.1. Ամփոփում, կարծիքների

Ժամանակը
10 րոպե

փոխանակում և ներածություն
8.2. Գտեք առաջնորդին

Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն
շրջանով

10 րոպե

8.3. Նորմալ արձագանք ոչ նորմալ
իրադարձություններին

Ցուցատախտակի թղթեր, մարկերներ

40 րոպե

Հանգիստ վայր, որտեղ աղմուկը կամ այլ
8.4. Ապահով վայր ստեղծելը

մարդկանց անցուդարձը չի խանգարի երե-

20 րոպե

խաներին
8.5. Զգալ տրամադրությունը

144

(ցատկ ավտոբուսի մեջ)

Քայլելու տարածք

8.6. Մեր երգը
8.7. Պարապմունքի գնահատում

5 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

WV 10

8.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Այսօրվա պարապմունքի ժամանակ գուցե ավել ի նպատակահարմար լինի խոսել «հա
F
կամարտության», ոչ թե «պատերազմի» մասին: Դասընթացավարը պետք է որոշի այն բառի
ընտրությունը, որին երեխաներն ավել ի ծանոթ են և որը նրանց ավել ի հարմար է:
Ներկայացրեք օրվա դասընթացի նպատակը.

C

Այսօր մենք խոսելու ենք պատերազմի մասին և այն մասին, թե ինչ են զգում այն երեխաները,
որոնք ապրում կամ ապրել են պատերազմական իրավիճակում: Ես ձեզ կպատմեմ պատմություն մի
տղայի մասին, որն այսպիսի մի պատերազմի պայմաններում էր ապրում, և այն մասին, թե ինչպես նա
արձագանքեց դրան: Այնուհետև մենք բոլորս կխոսենք պատերազմին տրվող արձագանքների մասին
և այն հիշողությունների, որոնք չեն ուզում հեռանալ մեզնից: Դուք հնարավորություն կունենաք պատմել
ձեր անձնական պատմությունները, բայց հիշեք, որ դուք պարտավոր չեք դա անել, եթե չեք ցանկանում:

WV 10

8.2. Գտեք առաջնորդին 					

G Զարգացնել կենտրոնացումը և աշխուժացնել երեխաներին:
NՏարածք, որպեսզի երեխաները նստեն շրջանով:

Խնդրեք երեխաներին շրջան ով նստել աթոռներին կամ հատակին՝ ոտքերը խաչած: Բոլորը

1.

պետք է իրար շատ լավ տեսնեն և նայեն միմյանց աչքերին:
2.

Դասընթացավարն ընտր ում է մի մասնակցի, որը պետք է դուրս գա սենյակ ից կամ այնքան հե
ռու գնա, որ չկար ողանա տեսնել կամ լսել մյուսներին:

3.

Դասընթացավարն ընտր ում է առաջն որդին: Առաջն որդն սկս ում է կատարել մի գործ ողություն,
որը բոլորը նմանակում են: Գործ ողությունը պետք է կրկնվ ի մի քանի անգամ, այն ուհետև` փոխ
վի: Օրինակ՝ ձեռքերը շփել ազդրերին, ծափահարել, մատները շրխկացնել և այլն: Բոլորը կրկ
նում են այդ գործ ողությունը՝ նայելով իրենց դիմաց նստած մարդ ուն: Նրանք չեն նայում առաջ
նորդին: Դուրս եկած երեխան ներս է վերադառն ում և պետք է երեք անգամից կռահի, թե ով
է առաջն որդը: Երբ առաջն որդին գտն ում են, մեկ ուրիշ մասնակ ից է դուրս գալ իս սենյակ ից, և
նոր առաջն որդ է ընտրվում:

«Երեխաների պաշտպանության սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման ձեռնարկ», Մարդկանց երկիրը/Terres des
Hommes(2008 թ.):

VW

8.3. Նորմալ արձագանքներ ոչ նորմալ իրադարձություններին 40
նել երեխաներին հասկանալու, որ բարդ իրադարձություններին տրվող արձա
G Օգ
գանքները նորմալ արձագանքներ են ոչ նորմալ իրադարձություներին:

NՑուցատախտակի թղթեր, մարկերներ:
FԱյս գործողության ընթացքում պատմություն է ընթերցվում մի երեխայի մասին, որը պա

տերազմական իրավ իճակում է գտնվում: Պատմությունը կարդացեք նախօրոք և համոզվեք,

որ չեք կաշկանդվում այն խմբի առջև ընթերցել իս: Եթե պատմության որոշ մասեր հարկավոր
է փոխել՝ հարմարեցնելով տվյալ խմբին, դա արեք նախապես:
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Այս գործողության արդ յունքում որոշ երեխաներ գուցե հայտնեն իրենց հուզ իչ, բարդ պատմու
թյունները և զգացմունքները: Տեղ յակ եղեք սրա մասին և գովեք երեխաներին` մյուսների հետ
կիսվելու համար:
Հիշեք, որ գործողության նպատակն է կրթել և հիշեցնել երեխաներին, որ իրենց արձագանք
ները նորմալ են ոչ նորմալ իրավ իճակում: Հետևաբար փորձեք առանձնապես չկենտրոնանալ
միայն մեկ հոգու պատմության վրա: Բոլորին հավասարապես լսեք: Սա կօգնի երեխաներին
զգալու, որ իրենց ունեցած փորձը և արձագանքները նորմալ են:
1.

Երեխաներին խնդրեք նստել շրջան ով: Բացատրեք նրանց, որ այսօր խոսելու եք պատերազմի
հիշողությունների և այն մասին, թե որքան դժվար կար ող է լինել հաղթահարելը դրանք:

2.

Պատմե ք երեխաներին հետևյալ պատմ ությունը.
Ես ուզում եմ պատմել ձեզ մի տղայի մասին, որը ապրում էր այսպիսի մի պատերազմի պայ
C
մաններում: Ահա թե ինչ պատահեց նրան: Մայքլը մոտավորապես ձեր տարիքին էր, երբ պատե
րազմը սկսվեց: Նա ապրում էր տանն իր մայրիկի և երեք քույրերի հետ, սակայն նրա ավագ եղ
բայրը և հայրը բանակում էին: Մի օր, երբ նա դպրոց գնալիս քայլում էր գլխավոր փողոցով, մի մեծ
բեռնատար շատ արագ սլացավ փողոցով և կանգնեց ճիշտ նրա կողքին: Բազմաթիվ զինվորներ
գոռգոռալով դուրս եկան և սկսեցին իրենց զենքերից օդ կրակել: Չորս զինվորներ վազեցին դեպի
երկու տարեց մարդիկ, որոնք նստած էին ճանապարհի եզրին: Զինվորներն այդ մարդկանց դեպի
բեռնատարը քարշ տվեցին: Մայքլը կարծեց, թե նրանք կստիպեն տարեց մարդկանց նստել բեռնա
տարը: Բայց նա տեսավ, որ դրա փոխարեն զինվորներն այդ մարդկանց ստիպեցին կանգնել, և զին
վորներից երկուսը մի քանի անգամ կրակեցին նրանց որովայնին: Այդ մարդիկ ընկան հատակին,
Մայքլը շատ արյուն տեսավ և ճիչեր լսեց: Բեռնատարն արագ հեռացավ: Մայքլը լաց լինելով տուն
վազեց, իսկ հետո իմացավ, որ այդ մարդիկ մահացել են:
Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում Մայքլը շատ վախեցած էր: Նա չէր ուզում հեռանալ մայրիկից,
չէր կարողանում նորից գնալ փողոցի այն հատվածը, որտեղ այդ մարդկանց գնդակահարել էին,
ուստի այլևս դպրոց չգնաց: Նա չէր սիրում մտածել այն մասին, թե ինչ էր տեսել, որովհետև դա
նրան նյարդայնացնում և վախեցնում էր, և նա սկսում էր լացել: Նա չէր ցանկանում այդ մասին
որևէ մեկի հետ խոսել, որովհետև դա չափազանց վշտացնում էր նրան: Բայց, այնուամենայնիվ,
նա չէր կարողանում ազատվել տեղի ունեցածի հիշողությունից: Երբ նա կրակոցների ձայներ էր
լսում, նրա սիրտը տեղից դուրս էր թռչում, և նա հանկարծ մտովի տեսնում էր այդ մարդկանց
սպանության տեսարանը: Այնպիսի տպավորություն էր, ասես նա նորից այնտեղ էր, և նա հիշում
էր այդ մարդկանց որովայնից հորդող արյունը, կարծես նորից զգում էր վառոդի հոտը: Նա իսկա
պես շատ վախեցավ, երբ դա տեղի ունեցավ, և նրան թվաց, թե խելագարվում է, որովհետև ոչինչ
չէր կարողանում անել, որպեսզի այդ պատկերները նորից չհայտնվեն իր մտքում: Նա սկսեց վատ
երազներ տեսնել, որոնցում նորից տեսնում էր այդ սպանությունը, և նրան ամենից շատ սարսա
փեցնում էր երազում տեսած արյունը: Սա շարունակվեց մի քանի շաբաթ: Մայքլը չէր կարողա
նում մոտենալ այն վայրին, որտեղ դա տեղի էր ունեցել, և չէր ցանկանում մտածել կամ խոսել այդ
մասին, որովհետև դա շատ էր նրան վախեցնում: Պատկերները շարունակում էին վերադառնալ
օր ու գիշեր: Նա սկսեց ավելի ու ավելի նյարդայնանալ և տեղից վեր էր թռչում, երբ կրակոցներ
էր լսում կամ լսում էր, որ մեքենա կամ բեռնատար է մոտենում, կամ թեկուզ այլ բարձր ձայներ
էր լսում:
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Մայքլի արձագանքներն իր տեսածին պատերազմի ընթացքում կարող են տեղի ունենալ ցանկա
ցածի հետ: Ըստ էության, շատ երեխաներ նմանատիպ խնդիրներ են ունենում, երբ սարսափելի
բաների են ականատես լինում: Նորմալ է ունենալ նման արձագանքներ:
3.

Հարցրեք ե րեխանե րին, թե ինչպ իսի տրավմատիկ իրա դարձ ություններ կար ող են հանգեց
նել նման մտքե րի, հույզերի և արձագանքնե րի: Ցուցատախտակ ի վրա գրեք այն ամե նը, ինչ
նրանք կասեն: Դրա օրինակներ կար ող են լինել ջր հե ղեղնե րը, հր դե հը, ավտ ով թարնե րը և
այլն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

4.

Այժմ հարցրեք երեխաներին, թե ինչ ապրումներ են ունեցել իրենց երկր ում տեղ ի ունեցած հա
կամարտ ության հետևանքով: Օրինակ՝ մղձավանջներ, մենակ մնալու վախ և այլն: Ցուցատախ
տակ ի վրա գրեք այս արձագանքները:

5.

Երեխաներին բացատրեք հետևյալը.

CԲոլորի համար էլ շատ նորմալ է նման իրադարձություններից հետո ունենալ այնպիսի խն
դիրներ, որոնք մենք նշեցինք: Երբ վերապրում կամ տեսնում ես սարսափելի մի բան, երբ տարբեր
բաներ հիշեցնում են քեզ պատահածի մասին, թվում է, թե դա նորից է տեղի ունենում՝ չնայած գի
տես, որ իրականում այդպես չէ:

Շատ վախեցնող է, երբ նման բան ես զգում, և շատ երեխաներ փորձում են խուսափել այնպիսի վայ
րերից, որոնք վերադարձնում են վատ հիշողությունները և ապրումները: Նրանք նաև փորձում են խու
սափել կատարվածի մասին մտածելուց և խոսելուց նույնիսկ իրենց ծնողների և խնամակալների հետ:
Երբ նման բան եք զգում, դա չի նշանակում, որ դուք խելագարվում եք: Բոլորի համար էլ նորմալ
է այդպես զգալը: Չնայած դուք, հնարավոր է, փորձեք հեռու վանել այդ հիշողությունը, այն միև
նույն է, վերադառնում է. գուցե ձեր երազներում կամ երբ լսում եք բարձր ձայներ կամ ցանկացած
այլ բան, որը ձեզ հիշեցնում է այդ մասին:
6.

Այժմ ասացեք երեխաներին, որ խոսելու եք այն բաների մասին, որ ոնք նրանց հիշեցն ում են
իրենց ունեցած փորձ ության մասին: Հարցրեք նրանց, թե ինչն է իրենց հիշեցն ում այդ մասին:
Օրինակ՝ կրակոցների ձայնը, զենք տեսնելը, զինվորների տեսնելը: Ցուցատախտակ ի վրա
գրեք այդ ամենը:

7.

Երեխաներին բացատրեք հետևյալը.

CՉնայած դուք կարող եք փորձել հեռու վանել այդ հիշողությունները, դրանք, այնուամենայնիվ,
կարող են վերադառնալ կա՛մ այն ժամանակ, երբ շուրջը կան դրանք հիշեցնող բաներ, կա՛մ երբ
քնած եք, կա՛մ երբեմն էլ առանց պատճառի:

Այսօր մենք կսովորենք, թե ինչ անել, որ ինքներդ պատասխանատու լինեք ձեր հիշողությունների
համար և դրանք ավելի լավ վերահսկեք: Դուք չեք կարող մոռանալ ձեր կյանքում տեղի ունեցածը,
սակայն կարող եք հիշել միայն այն ժամանակ, երբ ինքներդ որոշեք դա անել, ոչ թե այն ժամա
նակ, երբ հիշողությունն այդպես որոշի, և դա հիշելն արդեն այնքան սարսափելի չի լինի: Դուք նաև
կկարողանաք այս մեթոդն օգտագործել` ապագայում նման իրադարձություններ հաղթահարելու
համար:
«Երեխաների և պատերազմի մասին ուսումնական ձեռնարկ. երեխաները և աղետները: Վերականգնման մե
թոդներ սովորեցնելը», խմբագրված տարբերակ, Երեխաների և պատերազմի հիմնադրամ (2002 թ.):

8.4. Ապահով վայր ստեղծելը					

WV 20

G Երեխաներին տրամադրել միջոցներ՝ հաղթահարելու կպչուն հիշողությունները կամ
բացասական մտքերը:

Հանգիստ վայր, որտեղ աղմուկը կամ այլ մարդկանց անցուդարձը չի խանգարի երե
N խա
ներին:
Այս գործողությունը հանգիստ միջավայր և կենտրոնացում է պահանջում: Եթե թվում է,
F
թե երեխաներից որևէ մեկը չի կարողանում կենտրոնանալ և սկսում է աղմկել կամ շարժվել,
խնդրեք նրան հանգիստ նստել, քանի դեռ գործողությունը չի ավարտվել:
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Այս գործողության հրահանգները կարող են ներկայացվել նաև ծնողներին կամ
խնամակալներին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք տանը նույնպես կա
տարվեն: Օրինակ, եթե երեխան հակված է մղձավանջների, սա կարող է օգտակար
գործիք լինել՝ օգնելու նրան քնելուց անմիջապես առաջ դրական մտքեր ունենալու:
1.

Խնդրեք երեխաներին կա՛մ պառկել, կա՛մ հարմար նստել աչքերը փակ: Բացատ
րեք, որ այժմ սովորեցնելու եք բարդ հիշողությունները հաղթահարելու մի մեթոդ:

2.

Խնդրեք երեխաներին ստորև բերված երևակայության վարժ ությունը կատարել իս
կատարյալ լռություն պահպանել: Ասացեք նրանց, որ երբ հարցեր եք տալ իս, նրանք
պետք է պարզապես մտքում մտածեն դրանց մասին և բարձր չպատասխանեն: Բա
ռերը կարդացեք դանդաղ և հստակ: Երեխաներին ձեր ասածների մասին խորհելու
ժամանակ տվեք՝ ուշադր ություն դարձնելով տեքստ ում նշված դադարներին:

CԱյսօր մենք կսովորենք օգտագործել մեր երևակայությունը, որպեսզի ստեղծենք
գեղեցիկ, դրական պատկերներ և զգացմունքներ: Երբեմն, երբ վշտացած ենք, օգտա
կար է պատկերացնել մի վայր, որը մեզ հանգիստ և ապահով զգալու հնարավորություն
է տալիս: Այժմ ես կխնդրեմ ձեզ պատկերացնել ինչ-որ մի վայր, որտեղ դուք հանգիստ,
ապահով և երջանիկ եք զգում: Դա կարող է լինել մի իրական վայր, որը դուք հիշում եք,
ասենք, արձակուրդից, կամ կարող է լինել մի վայր, որի մասին լսել եք, ասենք, ինչ-որ
պատմությունից, կամ դա կարող է լինել մի վայր, որը դուք եք հորինում և ստեղծում:

Մի քանի անգան խորը շունչ քաշեք: Փակեք աչքերը և շարունակեք հանգիստ շնչել:
Պատկերացրեք այն վայրը, որտեղ ապահով, հանգիստ և երջանիկ եք զգում: (Դադար)
Պատկերացրեք, որ կանգնած կամ նստած եք այնտեղ: (Դադար) Ձեր երևակայությու
նում նայեք ձեր շուրջը և նկատեք, թե ինչ եք տեսնում: (Դադար) Ուշադրություն դարձ
րեք ձեր շուրջը գտնվող բոլոր մանրամասներին և տեսեք, թե ինչ կա ձեզ մոտիկ: (Դա
դար) Նկատեք տարբեր գույները: (Դադար) Պատկերացրեք, որ ձգվում և դիպչում եք
ինչ-որ բանի: (Դադար) Այժմ ավելի հեռուն նայեք: Ի՞նչ եք տեսնում ձեր շուրջը: Տեսեք,
թե ինչ կա հեռվում: Փորձեք տեսնել գույները, ձևերը և ստվերները: Սա ձեր յուրահա
տուկ վայրն է, և կարող եք պատկերացնել այն ամենը, ինչ ուզում եք, որ այնտեղ լինի:
Երբ այնտեղ եք, հանգիստ և խաղաղ եք զգում: Պատկերացրեք, որ ոտաբոբիկ կանգ
նած եք հատակին: Ինչպիսի՞ն է գետինը: (Դադար) Դանդաղ քայլեք՝ փորձելով նկատել,
թե ինչ կա այնտեղ: Փորձեք տեսնել, թե ինչպիսի տեսք ունեն շրջապատող իրերը և
ինչպիսի զգացողություններ են պարգևում: Ի՞նչ եք լսում: (Դադար) Գուցե քամու մեղմ
հնչյուններ, կամ էլ թռչունների կամ ծովի: Զգո՞ւմ եք արևի տաք ճառագայթները ձեր
դեմքին: (Դադար) Ի՞նչ բույր եք զգում: (Դադար) Գուցե դա ծովի օդի կամ ծաղիկների
կամ ձեր սիրած ուտելիքի բույրն է: (Դադար) Ձեր յուրահատուկ վայրում դուք կարող եք
տեսնել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք, և պատկերացնել, որ դիպչում եք դրանց, հոտ
քաշում և հաճելի ձայներ լսում: Դուք հանգիստ և երջանիկ եք զգում:
Այժմ պատկերացրեք, որ այդ վայրում ձեզ հետ է ձեզ համար առանձնահատուկ մեկը:
(Հատկապես ավելի փոքր տարիքի խմբերի դեպքում դա կարող է լինել երևակայական
կերպար կամ մուլտֆիլմի հերոս): Դա մեկն է, որն այնտեղ ձեզ հետ է, որպեսզի ձեր լավ
ընկերը լինի և օգնի ձեզ: Նա ուժեղ է և բարի: Նա այնտեղ է, որպեսզի պարզապես օգնի
ձեզ և հոգ տանի ձեր մասին: Պատկերացրեք, որ քայլում եք և նրա հետ դանդաղ ուսում
նասիրում այդ յուրահատուկ վայրը: (Դադար) Դուք երջանիկ եք, որ նրա հետ եք: (Դա
դար) Այդ մարդը ձեր աջակիցն է և շատ լավ կարողանում է լուծել խնդիրները:
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Ձեր երևակայության մեջ կրկին նայեք ձեր շուրջը: Լավ նայեք: (Դադար) Հիշեք, որ սա
ձեր յուրահատուկ վայրն է: Այն միշտ այդտեղ է լինելու: Դուք կարող եք միշտ պատկերաց
նել, որ այդտեղ եք, երբ ուզում եք հանգիստ, ապահով և երջանիկ զգալ: (Դադար) Ձեր
աջակիցը միշտ այդտեղ կլինի, երբ ցանկանաք: (Դադար) Այժմ պատրաստվեք բացել
աչքերը և առայժմ հեռանալ ձեր յուրահատուկ վայրից: (Դադար) Դուք միշտ կարող եք
վերադառնալ, երբ ցանկանաք: Երբ բացեք աչքերը, ավելի հանգիստ և երջանիկ կզգաք:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

3.

Երբ բոլորը բացեն աչքերը, խնդրեք ցանկացողներին պատմե լ, թե ինչ են պատկերացրել:
Հարցրեք, թե ինչ զգացողություններ ունեցան:

4.

Ընդգծեք երևակայության և զգացմ ունքների միջև կապը: Ըն դգծեք, որ նրանք կար ող են վե
րահսկել այն, ինչ տեսն ում են մտով ի, հետևաբար նաև այն, ինչ զգում են: Հավաստիացրեք, որ
դա հաճելի է, նրանք կար ող են պատկերացնել, որ այնտեղ են, երբ վշտացած կամ վախեցած
լինեն, և դա նրանց հնարավոր ություն կտա ավելի լավ զգալու: Ասեք, որ որքան ավելի շատ
պատկերացնեն իրենց յուրահատ ուկ վայրը, այնքան ավել ի ու ավել ի հեշտ կլինի դա անել:

Q Ի՞նչ զգացողություններ տվեց ձեզ այս գործողությունը:

Արդյո՞ք դժվար էր կենտրոնանալ: Եթե այո, ինչո՞ւ:

Կարծում եք՝ կարո՞ղ եք երևակայության այս վարժությունն ինքնուրույն կատարել: Եթե ոչ, ինչո՞ւ:
«Երեխաների և պատերազմի մասին ուսումնական ձեռնարկ. երեխաները և աղետները: Վերականգնման մեթոդ
ներ սովորեցնելը», խմբագրված տարբերակ, Երեխաների և պատերազմի հիմնադրամ (2002 թ.):

8.5. Զգալ տրամադրությունը (ցատկ ավտոբուսի մեջ)

G Գնահատել երեխաների տրամադրությունը և աշխուժացնել նրանց:
NՔայլելու տարածք:

WV 5

FՕգտագործեք այս գործողությունը, որպեսզի գնահատեք, թե ինչ են զգում երեխանե

րը, հատկապես` այն պատճառով, որ այս պարապմունքում կան որոշ հանգիստ, ինչպես նաև
տպավորող գործողություններ:
Մտով ի նշեք, թե ինչին են երեխաներն արձագանքում և ինչպես են նկարագրում իրենց տրա
մադրությունն ու զգացմունքները: Նկատեք այն երեխաներին, որոնք կարծես յուրահատուկ
արձագանք են տալ իս բացասական տրամադրություններին կամ զգացմունքներին: Անհատա
կան վերաբերմունք ցույց տվեք նրանց և տեսեք՝ իրենց լա՞վ են զգում, ստուգեք՝ խնդիրներ ու
նե՞ն կամ ինչ-որ այլ բա՞ն է տեղ ի ունենում:
Գործողության ընթացքում մի՛ առանձնացրեք երեխաներին այնպես, որ դա նրանց շփոթեցնի
կամ անհարմար զգան ցույց տալու իրենց տրամադրությունը կամ զգացմունքները:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել:

2.

Բացատրեք երեխաներին, որ ավտ ոբ ուսը պատրաստվում է մեկնել: Ցույց տվեք նրանց սենյա
կի կամ պարապմ ունքի անցկացման վայրի մի անկ յուն, որն իբրև թե ավտ ոբ ուսն է:

3.

Այժմ ասացեք նրանց, որ սենյակում գտնվողները, որ ոնք զգում են (ընտրեք որ ոշակ ի տրամադ
րություն կամ զգացմ ունք, օրինակ՝ երջանիկ, հոգնած, տխուր, հուզված, ձանձրացած և այլն),
պետք է գան և նստեն ավտ ոբ ուս: Երբ մոտենան, խնդրեք նրանց շարքով կանգնել և բռնել
իրենց առջևում կանգնած մասնակցի ուսերից: Առաջն որդեք երեխաների շարքը և մի փոքր քայ
լեք սենյակում՝ միասին մեքենա վարելու ձայներ հանելով:

4.

Շ
 ուրջ մեկ րոպե անց կանգնեցրեք ավտ ոբ ուսը և բացականչեք նոր տրամադր ություն կամ
զգացմ ունք: Ավտ ոբ ուս ում գտնվող այն մարդիկ, որ ոնք այդ նոր զգացմ ունքը չեն զգում, պետք է
«իջնեն ավտ ոբ ուսից», և նոր մարդիկ նստեն:

5.

Շար ունակեք սա անել՝ թվարկելով մի քանի նոր տրամադր ություններ և զգացմ ունքներ, մինչև
բոլորը գոնե մեկ անգամ նստեն «ավտ ոբ ուս»:

Գործողության աղբյուրը՝ «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության գործողությունները Ղրղզստանում`
«Քամին փչում է»:
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8.6. Մեր երգը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
8.7. Պարապմունքի գնահատումը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք խոսեցինք որոշ բարդ բա
C
ների մասին, այն մասին, թե ինչպես է պատերազմական միջավայրում ապրելն ազդում մեզ վրա, և ինչ
ենք հիշում, երբ մենակ ենք: Շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր պատմեցիք ձեր անձնական փորձը
և արտահայտեցիք ձեր մտքերը: Մենք նաև որոշ ժամանակ տրամադրեցինք և սովորեցինք երևակա
յության մեթոդը, որը մեզ օգնում է լավ բաներ պատկերացնել, եթե վատ կամ ցավոտ հիշողություններ
ունենք:
Չնայած մենք խոսեցինք ծանր բաների մասին, կարծում եմ՝ այսօր լավ օր էր, որովհետև բոլորդ այնքան
լավ կենտրոնացաք և սովորեցիք երևակայության մեթոդը: Այժմ կցանկանայի իմանալ, թե ինչ զգացողու
թյուններ ունեցաք՝ կապված այսօրվա հետ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Olivier Matthys/ IFRC

Դասընթաց 9
Զգացմունքների բացահայտում

Պարապմունքի նպատակը. Խրախուսել, որ երեխաները արտահայտեն զգացմունքները, ինչպես
նաև հասկանան, որ մարդիկ միևնույն իրադարձության դեպքում տարբեր հույզեր են ունենում:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Աշխուժացնել երեխաներին:
Ուսումնասիրել և արտահայտել տարբեր հույզեր:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

9.1. Ամփոփում, կարծիքների

5 րոպե

փոխանակում և ներածություն
9.2. Գործողությունների անուններ

Ժամանակը

Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն
շրջանով
Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն

10 րոպե

շրջանով: Ցուցատախտակի թուղթ: Տարածք
պատի վրա ցուցատախտակները փակցնելու
9.3. Զգացմունքների բացահայտում

համար: Քարտեր, որոնց վրա երեխաները
պետք է գրեն տարբեր զգացմունքներ: Սո

50 րոպե

սինձ կամ կպչուն ժապավեն քարտերը
ցուցատախտակին փակցնելու համար:
Մատիտներ կամ գրիչներ յուրաքանչյուր
երեխայի համար

9.4. Կենդանիներ ներկայացնող
մնջախաղ

Տարածք, թղթի փոքր կտորներ՝ վրան
կենդանիներ նկարված կամ կենդանիների
անուններ գրված

9.5. Մեր երգը
9.6. Պարապմունքի գնահատում

15 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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9.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G

WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա դասընթացի նպատակը.

C Այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք տարբեր զգացմունքներ, պարզելու ենք, թե ինչ են դրանք և երբ
ենք ունենում այդքան տարբեր հույզեր:

9.2. Գործողությունների անուններ

G Աշխուժացնել երեխաներին:
N Տարածք, որպեսզի երեխաները կանգնեն շրջանով:

WV 10

Ուշադիր եղեք սահմանափակ կարողություններ ունցող երեխաների նկատմամբ, որոնք
F
հավանաբար մյուսների նման շարժունակ չլինեն:
Այլ տարբերակ. Այս խաղ ի մեկ այլ տարբերակ է այն, որ հաջորդ մասնակիցը սկսում է՝ ասելով
նախ իր կողքի մասնակցի անունը, այնուհետև իր անունը: Օրինակ՝ «Սա իմ կողքին թռչկոտող
Թոմն է (և բոլորը թռչկոտում են), իսկ ես կռացող Քրիսն եմ (և բոլորը կռանում են)»:
1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով:

2.

Բացատրեք, որ առաջին մասնակ իցը սկս ում է՝ ասելով իր անունը և ընտրելով մի գործ ողություն,
որը սկսվում է նույն տառ ով: Օրինակ.
«Ես թոչկոտող Թոմն եմ» կամ «Ես ժպտացող Ժաննան եմ»:

3.

Ե րեխանե րը կատար ում են այդ գործ ո ղությունը, ե րբ մասնակ իցն ասում է գործ ո ղության
անունը:

4.

Բ
 ոլորը կրկն ում են նրա ասած ը և ասում. «Ողջույն, թռչկոտ ող Թոմ»:

5.

Այն ուհետև հաջորդ մասնակ իցն է անում նույնը:

«Ձեռնարկ ուսուցիչների համար», Միջազգային ծառայությունում ընդգրկված կամավորների ասոցիացիա
(2003 թ.):

9.3. Զգացմունքների բացահայտում			

WV 50

G Խրախուսել, որ երեխաները բացահայտեն և արտահայտեն զգացմունքներ:
Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն շրջանով: Ցուցատախտակի թուղթ: Տարածք պատի
N վրա
ցուցատախտակները փակցնելու համար: Քարտեր, որոնց վրա երեխաները պետք է
գրեն տարբեր զգացմունքներ: Սոսինձ կամ կպչուն ժապավեն քարտերը ցուցատախտակին
փակցնելու համար: Մատիտներ կամ գրիչներ յուրաքանչյուր երեխայի համար:
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Սա օգտակար գործողություն է այն երեխաների համար, որոնք տրավմատիկ իրադար
F
ձության կամ մի շարք իրադարձությունների ականատես են եղել, և որոնց համար դժվար է
խոսել տվյալ իրադարձության կապակցությամբ իրենց զգացմունքների և արձագանքի մասին:
Գործողությունը չի առաջարկում երեխաներին ներկայացնելու անձնական փորձություններ,
այլ փորձությունների օրինակներ, որոնք կարող են հանգեցնել որոշակի զգացմունքների:
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1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով, այն ուհետև նրանց ասացեք հետևյալը.

CՄարդիկ կարող են տարբեր զգացմունքներ ունենալ: Այդ զգացմունքներից մի քանիսը լավն են,

մի քանիսը վախեցնող են, իսկ մյուսները՝ տխուր: Բոլորի կյանքն էլ լի է տարբեր զգացմունքներով:
Նույնիսկ այս դասասենյակում մենք բոլորս տարբեր զգացմունքներ ունենք: Չկան ճիշտ կամ սխալ
զգացմունքներ: Բայց կարևոր է իմանալ զգացմունքների մասին, որպեսզի կարողանաք հանգստա
նալ, երբ վախեցած եք, և իմանաք, թե ինչ են զգում ձեր ընկերները, որպեսզի օգնեք և հասկանաք
նրանց:

2.

Խնդրեք երեխաներին զգացմ ունքների որ ոշ օրինակներ նշել և ցույց տալ այդ զգացմ ունքն ու
ղեկցող դեմքի արտահայտ ությունը կամ շարժ ումները:

Բոլոր երեխաներին տվեք քարտ և գրիչ կամ մատիտ:
3.

Խնդրեք երեխաներին ընտրել մեկ զգացմ ունք և թղթի վրա նկարել դեմքի կամ մարմնի արտա
հայտ ությունը, որպեսզ ի մյուսները կռահեն այն: Նրանք ՉՊԵՏՔ է գրեն զգացմ ունքի անվան ու
մը թղթի վրա, այլ պետք է միայն նկարեն դրա արտահայտ ությունը:

FՄինչ երեխաները նկարում են, ցուցատախտակի երկու թուղթ պատրաստեք: Դրան

ցից մեկը վերնագրեք «Հաճել ի», իսկ մյուսը՝ «Տհաճ»: Հիշեք, որ հնարավոր է` յուրաքան
չյուր խմբի համար մեկից ավել ի ցուցատախտակի թուղթ հարկավոր լինի՝ կախված խմ
բում երեխաների թվից:
4.

Երբ նրանք ավարտեն, խնդրեք երեխաներին խմբին ցույց տալ իրենց նկարները և խմբին հնա
րավոր ություն տվեք կռահել այն: Երբ նրանք կռահեն ճիշտ պատասխանը, նկար ողը պետք է
գրի այդ զգացմ ունքի անունը նկարի ստորին մաս ում: Անպայման օգնեք այն երեխային, որին
գրելու համար օգն ություն է հարկավոր:

5.

Երբ բոլոր զգացմ ունքները նշվեն, նկարիչներին խնդրեք հերթով փակցնել իրենց քարտը հա
մապատասխան ցուցատախտակ ի վրա: Թող երեխաներն առանց Ձեր միջամտ ության քննար
կեն և համաձայն ության գան՝ որտեղ փակցնել քարտը:

6.

Երբ որևէ զգացմ ունք փակցվում է ցուցատախտակ ի վրա, հարցրեք՝ արդյոք ինչ-որ մեկը նո՞ւյն
պես նկարել է նույն զգացմ ունքը (էմ ոցիան): Եթե այո, հավաքեք նրանց քարտերը և փակցրեք
առաջին քարտի վրա: Օրինակ՝ մեթոդաբանը հավաքում է «երջանկություն» պատկեր ող բոլոր
քարտերը և դրանք մեկը մյուսի վրա փակցն ում է ցուցատախտակ ին:

7.

Երբ բոլոր քարտերը փակցվեն ցուցատախտակների վրա, երեխաներին որ ոշ ժամանակ տվեք,
որպեսզ ի ուս ումնասիրեն ցուցատախտակների վրա գտնվող զգացմ ունքները: Խնդրեք նրանց
մտածել՝ արդյոք որ ոշ զգացմ ունքներ պակաս ո՞ւմ են և քննարկեք սա խմբ ում: Եթե որ ոշ զգաց
մունքներ պակաս ում են, երեխաներին խնդրեք նկարել և գրել դրանք այլ քարտերի վրա և
նույնպես փակցնել ցուցատախտակներին:
Զգացմ ունքների (էմ ոցիաների) օրինակներ են.
Երջանկություն

Բավարարված ություն

Տխր ություն

Հուսալքություն

Հուզմ ունք

Անտարբեր ություն

Հպարտ ություն

Ձանձր ույթ

Կար ոտ

Ստ որացում

Դժբախտ ություն

Ամաչկոտ ություն/Ամ ոթ

Վախ

Հիասթափ ություն

Անբավարարված ություն

Ապահ ովության զգացում

Զայր ույթ
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8.

Տ
 արբեր իրավիճակներում զգացմունքները և ապրումները որոշելը: Այժմ խնդրեք երեխաներին նս
տել կիսաշրջանով՝ դեմքը դեպի ցուցատախտակները: Մեկը մյուսի հետևից վերցրեք քարտերը և
խնդրեք երեխաներին մտածել այնպիսի իրավիճակներ, որոնք առաջացնում են այդ զգացմունքը:
Սկսեք հաճելի զգացմունքներից: Հիշեցրեք երեխաներին, որ չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ:

9.

Ն
 ույնն արեք «տհաճ զգացմ ունքների» քարտեր ով: Բացատրեք երեխաներին, որ տհաճ զգաց
մունքները, ինչպես, օրինակ՝ վախը կամ զայր ույթը, նորմալ զգացմ ունքներ են և ծառայում են
որպես կարևոր դրդապատճառ, տեղեկացն ում են մեզ, որ մենք պետք է պաշտպան ություն փնտ
րենք և պաշտպանենք ինքներս մեզ:

10. Բացատրեք երեխաներին, որ մարդիկ տարբեր իրավ իճակներին տարբեր կերպ են արձագան
քում, և դա սովորական երևույթ է: Խնդրեք երեխաներին խորհել այն մասին, թե ինչպես են
իրենք հավանաբար տարբեր հույզեր ունեցել՝ կապված նմանատիպ իրավ իճակների հետ, և
խրախուսեք այս թեմայով քննարկումը:

Q Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար ուրիշների հետ խոսել զգացմունքների մասին:
Ինչո՞ւ է լավ ուրիշներին ասել, թե ինչ ես զգում:

F Եթե երեխաները շատ փոքր տարիքի են և չեն կարող գրել զգացմունքների անունները,
օգնեք նրանց և դուք գրեք նրանց փոխարեն:

«Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող դասընթացների ձեռնարկ», Դանիական
Կարմիր խաչ (2008 թ.)

9.4. Կենդանիներ ներկայացնող մնջախաղ

WV 15

G Խրախուսեք երեխաներին, որ ուսումնասիրեն և արտահայտեն զգացմունքներ:
N Տարածություն, թղթի փոքր կտորներ՝ վրան կենդանիներ նկարված կամ կենդանինե
րի անուններ գրված:

F
1.

Անպայման ընտրեք այնպիսի կենդանիներ, որոնք ծանոթ են երեխաներին:
Բ
 աժ անեք երեխաներին 5-10 մասնակ իցներից կազմված խմբերի՝ կախված երեխաների թվից:
Յուրաքանչ յուրին տվեք մեկ կենդան ու անուն՝ գրված այն թղթերի վրա, որ ոնք երեխաները հա
նում են գլխարկ ից, կամ որը շշնջում են նրանց ականջին: Երեխաները պետք է գաղտնի պահեն
անունը:

2.

Եթե միաժ ամանակ խաղում են մի քանի խումբ, յուրաքանչ յուր խումբ պետք է անվան ում ունե
նա: Յուրաքանչ յուր խմբի համար կար ող եք օգտագ ործել նույն կենդանիներին կամ տարբեր
կենդանիներ:

3.

Գ ործ ո ղութ յան նպատակն այն է, որ յուրաքանչ յուր խումբ շարվ ի ըստ կեն դանինե րի չափի՝
փոքրից մինչև մեծ, առանց որևէ ձայնի: Նրանք պետք է մնջախաղով ներկայացնեն իրենց
կեն դանինե րին: Մ նջախաղ նշանակ ում է խա ղալ առանց որևէ բառ կամ հնչ յուն արտաբե
րելու:

4.

Երբ մի խումբն ավարտ ում է, մեթոդաբանը ստուգ ում է ճիշտ հերթական ությունը՝ յուրաքանչ յուր
խաղացող ի խնդրելով անվանել իր կողքի մասնակցի կենդան ուն:
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«Ծիծաղեք, վազեք և շարժվեք, որպեսզի զարգանաք միասին. սոցիալ-հոգեբանական նպատակ հետապնդող խա
ղեր», Մարդկանց երկիրը/Terres des Hommes (2007 թ.):
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9.5. Մեր երգը

				

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
9.6. Դասընթացի գնահատումը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք
C
զգացմունքների տարբեր տեսակներ և պարզեցինք, թե երբ կարող եք ունենալ այդ զգացմունքները:
Մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում այս թեմայով ավելի շատ գործողություններ կկատարենք: Այսօր
ինձ համար լավ օր էր, քանի որ զգում եմ, որ բոլորիդ ավելի լավ եմ սկսում ճանաչել: Շնորհակալություն
այսօր ձեր կատարած հիանալի աշխատանքի համար:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Jenny Matthews/ Panos

Դասընթաց 10
Ավելին զգացմունքների մասին

Պարապմունքի նպատակը. Ուսումնասիրել զգացմունքները և դրանց արտահայտումը:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Աշխուժացնել երեխաներին:
Ուսումնասիրել և արտահայտել տարբեր հույզեր:
Քննարկել, թե ինչպես և ինչու են զգացմունքները փոխվում:
Նպաստել երեխաների միջև համագործակցությանը:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

10.1. Ամփոփում, կարծիքների

10 րոպե

փոխանակում և ներածություն
10.2. Օձ

Մեծ տարածք, որպեսզի երեխաները
վազվզեն

10.3. Զգացմունքների արտահայտում

10 րոպե
40 րոպե

10.4. Զգացմունքները փոխվում են

Փուչիկ

10 րոպե

10.5. Մարդկանց հանգույցը

Տարածք

10 րոպե

10.6. Մեր երգը
10.7. Պարապմունքի գնահատում
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Ժամանակը

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերով» ցուցատախտակ

5 րոպե
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10.1. Ամփոփում, կարծիքների փոխանակում և ներածություն

WV 10

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք այսօրվա պարապմ ունքի նպատակը.
Այսօր մենք շարունակելու ենք ուսումնասիրել զգացմունքները, հատկապես այն, թե ինչպես եք
C
արտահայտում զգացմունքները: Մենք նաև խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես են փոխվում զգաց
մունքները: Բայց մինչ այդ մենք միասին մի զվարճալի գործողություն կկատարենք:

10.2. Օձ

G Ակտիվացնել երեխաներին և նպաստել նրանց միջև համագործակցությանը:
N Մեծ տարածք, որպեսզի երեխաները վազվզեն:
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F Եթե մեծ տարածք չկա, կազմեք համեմատաբար մեծ խմբեր (առավելագույնը՝ 8), նրանք
կարող են հերթով խաղալ: Այս խաղ ի համար մեծ տարածք է հարկավոր:

Երեխաներին այս խաղը շատ է դուր գալ իս, բայց այն շատ արագ կարող է սխալ ընթացք ստա
նալ, եթե դասընթացավարը հստակ կանոններ չսահմանի երեխաների անվտանգության հա
մար: Շտապել իս երեխաները կարող են միմյանց կոպիտ ձևով բռնել, շատ արագ միմյանց բաց
թողնել և հեշտությամբ ընկնել: Սա չի ծառայում խաղ ի նպատակին, այն է՝ ներդաշնակություն
և համագործակցություն խմբում:
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ խնդրեք նրանց չկախվել մեկը մյուսի հագուստից,
այլ բռնել ուսերից և սկսել դանդաղ:
Օձի գլուխը պետք է այնպես անի, որ չկորցնի մարմինը, ուստի հնարավոր է, որ կարիք լինի
դանդաղեցնել ընթացքը, որպեսզ ի բոլորը հասնեն:
Պոչն ամեն գնով պետք է հեռու մնա գլխից, բայց առանց մարմինը բաց թողնելու: Անհրաժեշտ
է, որ մեջտեղում գտնվողները վստահեն իրենց ընկերներին:
Շատ կարևոր է այնպես անել, որ երեխաները օձի մարմնում իրենց գրաված դիրքերը փոխեն,
որպեսզ ի բոլորը հնարավորություն ունենան զգալու տարբեր դերերը:
Իմաստ չկա խաղը սկսել մեծ թվով մասնակիցներով (8 խաղացող ից ոչ ավել ի), այլապես շատ
դժվար կլինի:
Երբ երեխաները հասկանան խաղ ի իմաստը, արդեն որքան ավել ի երկար լինի օձը, այնքան
ավել ի հետաքրքրաշարժ կլինի խաղը:
1.

Երեխաներին բաժ անեք 5 հոգ ուց կազմված խմբերի: Ասացեք նրանց կանգնել մեկը մյուսի հետ
ևում և բռնել դիմացի մասնակցից՝ կա՛մ ուսերից, կա՛մ կոնքերից՝ կազմե լով օձ: Առջևի խաղացո
ղը գլուխն է, իսկ վերջինը՝ պոչը:

2.

Այժմ բացատրեք` խաղ ի նպատակն է, որ օձի գլուխը բռնի իր պոչը: Այս ամենը պետք է
արվ ի վազե լու ընթ ացք ում, բայց այնպես, որ բոլոր խա ղաց ողնե րը բռնած լինեն առջևի
խա ղաց ո ղ ից:
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3.

Օձը երբեք չպետք է առանձնանա: Հենց գլխին հաջողվ ի դիպչել պոչ ին, այդ մասնակ իցը (գլու
խը) գնում է դեպ ի վերջ և դառն ում օձի պոչը: Եվ այսպես այնքան ժամանակ, մինչև խմբի բոլոր
մասնակ իցները բոլոր դիրքեր ում հայտնված լինեն:

«Ծիծաղեք, վազեք և շարժվեք, որպեսզի զարգանաք միասին. սոցիալ-հոգեբանական նպատակ հետապնդող խա
ղեր», Մարդկանց երկիրը/Terres des Hommes (2007 թ.):

10.3. Նորից զգացմունքների մասին

G Խրախուսել երեխաներին, որ քննարկեն և արտահայտեն զգացմունքներ:
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Սա օգտակար գործողություն է այն երեխաների համար, որոնք տրավմատիկ իրադարձու
F
թյան կամ մի շարք իրադարձությունների ականատես են եղել և որոնց համար դժվար է խոսել
տվյալ իրադարձության կապակցությամբ իրենց հույզերի և արձագանքների մասին: Գործողությու
նը չի խրախուսում երեխաներին պարզապես անձնական փորձը ներկայացնել, այլ խրախուսում է
տալ փորձությունների օրինակներ, որոնք կարող են հանգեցնել որոշակի զգացմունքների:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով: Այժմ գործ ողությունը սկսեք՝ բացատրելով հետևյալը.

Զգացմունքներն ու հույզերն արտահայտվում են տարբեր կերպ: Մարմնի կեցվածքը ցույց է տա
C
լիս մարդու ներքին զգացմունքները: Օրինակ.
Երբ ինչ-որ մեկի մեջքն ուղիղ է, ձեռքի ափերը բաց են և նա հանգիստ տեսք ունի, դա ցույց է տալիս
անկեղծություն և երջանկություն:
Երբ ինչ-որ մեկը հոգնում է ֆիզիկական շփումից կամ թվում է շատ հեռու, երբ իրեն դիպչում են, դա
ցույց է տալիս ինքնավստահության և ուրիշների հանդեպ վստահության պակաս:
Դեմքի արտահայտությունը բազմաթիվ տեղեկություններ է տալիս հույզերի մասին: Շատ հեշտ է
տեսնել, երբ ինչ-որ մեկը երջանիկ է, քանի որ նա ժպտում է: Երբ նա տխուր է, կարող է լաց լինել:
Հատկապես աչքերն են օգնում տեսնելու, թե ինչ է զգում դիմացինը:
 եստերը կարող են ցույց տալ, թե մարդն ինչ է մտածում: Օրինակ, երբ գլխով եք անում, դա ցույց է
Ժ
տալիս, որ հետաքրքրված եք զրույցով կամ համաձայն եք ասվածին: Երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսելիս
խաչում եք ձեռքերը, դա կարող է նշանակել, որ հանգիստ չեք և անհարմար եք զգում:

2.

Բացատրեք, որ այժմ երեխաները կկատարեն այլ մարդկանց տարբեր զգացմ ունքները ճանաչե
լու, ինչպես նաև սեփական զգացմ ունքները ուրիշներին ցույց տալու մի վարժ ություն:

3.

Երեխաներին բաժ անեք երեք հոգ ուց կազմված խմբերի: Յուրաքանչ յուր խմբին խնդրեք պատ
րաստել երեք տարբեր զգացմ ունքներ ներկայացն ող մնջախաղ և ներկայացնել այն խմբին: Հի
շեք, որ մնջախաղը ԼՈւՌ գործ ողություն է:

4.

Երեք հոգ ուց կազմված յուրաքանչ յուր խմբ ում յուրաքանչ յուր մասնակ ից ընտր ում է մեկ հույզ,
որը ցանկան ում է ներկայացնել: Երեխաներն օգն ում են միմյանց ստանալու հասկանալ ի դեմքի
արտահայտ ություն և կեցվածք, որը համապատասխան ում է իրենց ընտրած հույզ ին:

5.

Մ
 ոտավորապես 10 րոպե անց խնդրեք երեխաներին նորից նստել մեծ շրջան ով: Այժմ խմբերը
հերթով ներկայացն ում են իրենց հույզերը: Յուրաքանչ յուր երեխա ներկայացն ում է իր հույզ,
իսկ նրա խումբն անհրաժեշտ ության դեպքում օգն ում է իրեն: Իսկ մեծ խումբը կռահ ում է, թե ինչ
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զգացմ ունք է դա:
6.

Երբ ինչ-որ մեկը ճիշտ կռահի, հարցրեք նրան, թե ինչպես ճանաչեց այդ զգացմ ունքը:

7.

Շար ունակեք այնքան, մինչև բոլորն ավարտեն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

8.

Բ
 ացատրեք երեխաներին` կարևոր է, որ բոլոր մարդիկ էլ պատկանեն որևէ խմբի, որտեղ մյուս
ները կար ողան ում են տեսնել, թե ինչ են իրենք զգում, և կար ողան ում են հասկանալ միմյանց:

Q Ձեզ դո՞ւր եկավ տարբեր զգացմունքներ արտահայտելը:
Արդյոք կայի՞ն զգացմունքներ, որոնք շատ դժվար էր արտահայտել: Եթե այո, ինչո՞ւ:
Ո՞ր զգացմունքները հաճախ կարող են շփոթվել այլ զգացմունքների հետ:
Ի՞նչ կարող է պատահել, եթե մենք սխալ հասկանանք ինչ-որ մեկի զգացմունքները:
«Զինված հակամարտությունից տուժած երեխաների հետ անցկացվող դասընթացների ձեռնարկ», Դանիական
Կարմիր խաչ (2008 թ.):

10.4. Զգացմունքները փոխվում են

G Խթանել քննարկում այն մասին, թե ինչպես են զգացմունքները փոխվում:
NՓուչիկ:

1.

WV 10

Ձեր բերած փուչ իկը պահեք վերևում: Ասացեք երեխաներին, որ օգտագ ործելու եք այդ փուչ ի
կը, որպեսզ ի ցույց տաք, թե մեր օրերը որքան լի են ինչպես լավ, այնպես էլ ծանր զգացմ ունք
ներ ով: Մի սովորական օրվա մասին պատմ ություն պատմե ք: Կար ող եք օգտագ ործել ստորև
բերված օրինակը կամ ձեր օրինակը հորինել:

Այսօրվա պարապմունքին գալու ճանապարհին դու տեսար քո մտերիմ ընկերոջը, որը բա
C
ցականչեց «ողջույն», որովհետև շատ ուրախ էր` քեզ տեսնելով: Դու ուրախացար, քեզ ապահով և
սիրված զգացիր (մի քիչ փչեք փուչիկը):
Այնուհետև եկար պարապմունքի և գտար մի գիրք, որը փնտրում էիր և ուզում էիր կարդալ: Դու
զգացիր ուրախություն և ոգևորություն (մի քիչ փչեք փուչիկը):
Քեզ շատ դուր եկավ այսօրվա ներածական վարժությունը: Դու զգացիր ուրախություն, ապահովու
թյուն, անվտանգություն (մի քիչ փչեք փուչիկը):
Առավոտյան ընկար և քերծեցիր ծունկդ: Ինչ-որ մեկը ծիծաղեց: Դու զգացիր շփոթմունք, տխրու
թյուն և արտասվելու ցանկություն (մի քիչ օդ բաց թողեք փուչիկից):
Դու ճաշին քո սիրած ուտելիքը կերար: Դու զգացիր ուրախություն, բավարարվածություն և երախ
տագիտություն (մի քիչ փչեք փուչիկը):
Դու ընկերներիդ հետ խաղ խաղացիր, բայց պարտվեցիր: Դու հիասթափություն և շփոթմունք զգա
ցիր (մի քիչ օդ բաց թողեք փուչիկից):
2.

Այժմ տվեք երեխաներին հետևյալ հարցերը.

C Ի՞նչ եղավ փուչիկն օրվա ընթացքում:

Ի՞նչ է սա ձեզ ասում ձեր զգացմունքների մասին:

Եթե երեխաները չեն նշում դա, խոսեք այն մասին, թե ինչպես են փոխվում հույզերը՝ կախված
այն հանգամանքից, թե ինչ է տեղ ի ունեն ում մեր կյանքում: Երբեմն դա լին ում է, երբ մենք մե
նակ ենք, իսկ երբեմն էլ՝ երբ հաղորդակցվում ենք այլ մարդկանց հետ: Խոսեք այն մասին, որ
նորմալ է երբեմն տխուր կամ դժբախտ զգալ, քանի որ հետ ո նորից ուրախություն ենք զգում:
«Հետևանքներ, կյանք, կորուստ և վիշտ. դասապլան 3. զգացմունքներ և էմոցիաներ», Ամերիկ յան պետական
կարմիր խաչ (2007 թ.):
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10.5. Մարդկանց հանգույցը

G Աշխուժացնել երեխաներին և նպաստել նրանց միջև համագործակցությանը:
N Տարածք:

WV 10

Եթե խմբում կան 10-ից ավելի երեխաներ, ցուցումներ տալուց հետո դասընթացավարները
F
պետք է այն բաժանեն երկու մասի: Թերևս նպատակահարմար լինի երեխաներին բաժանել նույն
սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերի, քանի որ գործողությունը սերտ ֆիզիկական շփում է
պահանջում:
1.

Բացատրեք, որ խումբն իրեն խճճելու է մի հանգ ույցի մեջ, այն ուհետև միասին աշխատելու են
ազատվել այդ հանգ ույցից:

2.

Այժմ խնդրեք երեխաներին կանգնել շրջան ով: Նրանք պետք է իրենց աջ ձեռքը պարզեն դեպ ի
մեջտեղ և բռնեն շրջան ում կանգնած որևէ մեկ ի ձեռքը, բայց ոչ իրենցից անմիջապես աջ կամ
ձախ կանգնած մասնակցի:

3.

Երբ բոլորը բռնեն միմյանց աջ ձեռքը, իրենց ձախ ձեռքն են պարզում շրջանի մեջտեղ՝ բռնելով
որևէ մեկ ի ձեռքը, բայց ո՛չ իրենցից անմիջապես աջ կամ ձախ կանգնած մասնակցի և ո՛չ էլ այն
մարդ ու, ում ձեռքն իրենք արդեն բռնել են:

4.

Այժմ նրանք պետք է փորձեն բացել հանգ ույցը՝ առանց միմյանց ձեռք բաց թողնելու:

«Սոցիալ-հոգեբանական համակարգված գործունեության ծրագիր», Սեյվ դը չիլդրեն, (2006 թ.):

10.6. Մեր երգը

G

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

10.7. Դասընթացի գնահատումը

G

WV 5
WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք մեծ ստեղծագործա
CկանուՄենք
թյուն դրսևորեցինք՝ ցույց տալով զգացմունքներ և հույզեր արտահայտելու տարբեր եղանակ
ներ: Մենք նաև խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես օրվա ընթացքում, ինչպես նաև տարբեր օրերի
ընթացքում մեր զգացմունքները կարող են փոխվել, և դա նորմալ է:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապ
մունքի վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքեր»:
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Դասընթաց 11
Իմ մարմինն իմն է.
լավ հպումներ և վատ հպումներ

Պարապմունքի նպատակը. Բարձրացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների,
ինչպես նաև լավ և վատ հպումների մասին:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Բարձրացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների և լավ ու վատ հպումների մասին:
Քննարկել մտերմության դրսևորումները, մտերմություն ցույց տալու ձևերը:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

11.1. Ամփոփում, կարծիքների

Ժամանակը
5 րոպե

փոխանակում և ներածություն
Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն
11.2. Մեր մարմինը

շրջանով, նկարելու թղթեր, գունավոր

30 րոպե

մատիտներ
Տարածք, թղթի մի մեծ կտոր յուրաքանչյուր
11.3. Մարմնի ուրվանկարը

երեխայի համար (օրինակ՝ ցուցատախտակի թղթեր՝ կպչուն ժապավենով միացված

35 րոպե

իրար), նկարելու պարագաներ
11.4. Եղբայրական և քույրական
գրկախառնություններ
11.5. Մեր երգը

Տարածք
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

10 րոպե
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5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ,
11.6. Պարապմունքի գնահատում

ինչպես նաև «ժպտացող դեմքերով»
ցուցատախտակ

5 րոպե

Հիմնական համատեքստ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

11.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G

WV 10

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք այսօրվա դասընթացի նպատակը.

C Այսօր մենք խոսելու ենք մեր մարմինների, ինչպես նաև լավ և վատ հպումների մասին: Մենք կն
կարենք մեր մարմնի քարտեզը, որտեղ նաև կնշենք լավ և վատ հպումների հատվածները: Մենք այսօր
վա գործողությունները կավարտենք գրկախառնություններով:

11.2. Մեր մարմինները

WV 30

րացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների, ինչպես նաև լավ և վատ հպում
G նեԲարձ
րի մասին:
N Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն շրջանով, նկարելու թղթեր, գունավոր մատիտներ:

F

Քննարկելով մարմինը և մեր մարմնի գործառույթները՝ երեխաները կսովորեն միմյան

ցից, թե ինչպես են տեսնում և զգում իրենց մարմինը: Այս գործողությունների նպատակն

է ընդլայնել երեխաների մտահորիզոնը և խրախուսել ուրիշների հանդեպ ապրումակցում
դրսևորելը: Մարմնի մասին խոսելը կարող է շատ նուրբ հարց լինել, ուստի անհրաժեշտ է
հոգ տանել, որ այս պարապմունքը հաշվ ի առնի մշակութային առանձնահատկությունները:
Դասընթացավարը պետք է ուղղորդի քննարկումներն այնպես, որ դրանք ընդգրկեն միայն
այնպիսի թեմաներ, որոնք նպատակահարմար են և ընդունել ի երեխաների ծնողների և խնա
մակալների կողմից:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով և քննարկել ստորև բերված հարցերը: Այնպես արեք,
որ յուրաքանչ յուր երեխա հնարավոր ություն ունենա մասնակցելու քննարկմանը: Հիշեցրեք երե
խաներին, որ չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ:
•

Ինչ ի՞ համար ենք մենք օգտագ ործ ում մեր մարմինը:

•

Որ ո՞նք են մեր մարմնի ամենակարևոր մասերը:

•

Կար ո՞ղ ենք մեր մարմնով զգացմ ունքներ արտահայտել: Ինչպե՞ս ենք մենք դա անում:

•

Կար ո՞ղ ենք մեր մարմնով խնդիրներ զգալ: Ինչպ իսի՞ խնդիրներ:

•

Ինչպե՞ս կար ող ենք մեր մարմնով ուրախություն արտահայտել:

2.

Այժմ յուրաքանչ յուր երեխայի տվեք թուղթ ու գրիչ:

3.

Խնդրեք երեխաներին նկարել մի բանի պատկեր, որ կար ող են անել իրենց մարմնով: Դրա հա
մար նրանց տվեք մոտավորապես 10 րոպե:

4.

Երբ բոլորն ավարտեն, խնդրեք նրանց ցույց տալ նկարն իրենց կողքին նստած մասնակցին և
պատմե լ իրենց նկարած ը:

Ըստ «Խախտելով լռությունը» (Բանգլադեշ) կազմակերպության մի գործողության:
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11.3. Մարմնի ուրվանկարը

 35

Բարձրացնել իրազեկությունը մարմնի սահմանների, ինչպես նաև լավ և վատ հպում
 նե
րի մասին:
�Տարածք, թղթի մի մեծ կտոր յուրաքանչյուր երեխայի համար (օրինակ՝ ցուցատախ
տակի թղթեր՝ կպչուն ժապավենով միացված իրար), նկարելու պարագաներ:

1.

Երեխաներին բաժ անեք զույգերի: Այժմ բացատրեք, որ նրանք թղթի
վրա նկարելու են իրենց մարմնի ուրվանկարը: Նրանք պետք է
հերթով պառկեն թղթի վրա, մինչ զուգընկերը նկար ում
է իրենց մարմնի ուրվանկարը:

2.

Երբ բոլորն ավարտեն, ասեք հետևյալը.
Նայեք ձեր նկարներին: Դրանք ցույց

են տալիս ձեր մարմնի սահմանները: Ձեզ
այս մարմինը տրվել է ծննդյան օրվա
մի
նը ձերն է, մի
մի
այն
նից: Ձեր մար
ձերը: Ձեր իրավունքն է, որ ձեր մար
մինը պաշտպանված լինի վնասվե
լուց: Դուք նաև պարտավորություն
ունեք մասնակցելու ձեր մարմնի
պաշտպանությանը:
Մարմինը
պաշտպանելու
եղանակներից
մեկն այն է, որ որոշեք, թե որն է
լավ հպումը և որը՝ վատ, և անեք
հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի
պաշտպանեք ձեր մարմինը բա
ցասական հպումներից, որոնք
կարող են վնասել, ինչպես նաև վշտացնել ձեզ:

3.

Բացատրեք երեխաներին, որ այժմ խոսելու եք այն մասին, թե ինչ են լավ և վատ հպումները:
Բացատրեք, որ լավ հպումները նրանք են, որ ոնք քեզ ստիպում են լավ զգալ, գնահատված զգալ,
իսկ վատ հպումները նրանք են, որ ոնք ցավեցն ում են քեզ կամ ստիպում շփոթված և անհարմար
զգալ:

4.

Խնդրեք երեխաներին բերել լավ հպումների օրինակներ, այն ուհետև՝ վատ հպումների օրինակ
ներ: Եթե նրանք չեն հասկան ում, թե ինչ նկատի ունեք, նրանց տվեք օրինակներ, թե ըստ ձեզ
որ ոնք են լավ կամ վատ հպումները: Ստորև բերված են որ ոշ օրինակներ:

5.
6.

Լավ հպումներ. Գրկախառն ություն ` ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ:
Վատ հպումներ. Երբ ինչ-որ մեկը հարված ում է ձեզ կամ ֆիզ իկական վնաս պատճառ ում, երբ
ինչ-որ մեկը հպվում է ձեր մարմնի ինտիմ մասերին:
•

7.

Տվեք երեխաներին հետևյալ հարցերը.

•

Ինչպե՞ս կար ող եք լավ հպվել ձեր ընկերներին:

•

Որ ո՞նք են ընկերների միջև վատ հպումների օրինակները:

Այժմ խնդրեք երեխաներին իրենց զուգընկերների հետ վերադառնալ իրենց մարմնի նկարնե
րի մոտ: Բացատրեք, որ շար ունակելու եք աշխատել լավ և վատ հպումների թեմայով: Խնդրեք
նրանց ընտրել երկու գունավոր մատիտներ կամ մարկերներ, որտեղ մի գույնը կօգտագ ործվ ի
ցույց տալու համար լավ հպումները, իսկ մյուսը՝ վատ հպումները:
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8.

Այժմ խնդրեք նրանց իրենց մարմնի նկարների վրա միմյանց ցույց տալ, թե ըստ իրենց` որտեղ
հպվելն է լավ, և նշել դա այն գույն ով, որն ընտրել են:

9.

Երբ երկու զուգընկերն էլ անեն դա, խնդրեք նրանց նույնն անել՝ կապված վատ հպումների հետ:

10. Երբ բոլորն ավարտեն լավ և վատ հպումները նկարելը, ավարտեք վարժ ությունը՝ ասելով հետ
ևյալը.



Երբեմն ուրիշները դիպչում են մեզ այնպես, որ դա մեզ դուր չի գալիս: Քանի որ մենք ենք մեր
մարմնի սեփականատերը, մեր իրավունքն է սրան ասել՝ ոչ: Դուք միշտ իրավունք ունեք ասելու «ՈՉ»
ինչ-որ մեկին, որը ձեզ հպվում է այնպես, որ դա ձեզ դուր չի գալիս:
Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

11.4. Եղբայրական և քույրական գրկախառնություններ

� Քննարկել մտերմության դրսևորումները, մտերմություն ցույց տալու ձևերը:
 Տարածություն:

 10

Այս գործողությունը ենթադրում է սերտ ֆիզ իկական շփում, քանի որ երեխաներին

խնդրելու են միմյանց հետ եղբայրաբար կամ քույրաբար գրկախառնվել: Խնդրում ենք համոզ
վել, որ տվյալ մշակույթում դա ընդունել ի է:
Երեխաներին բաժանեք նույն սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերի, որպեսզ ի աղջիկ
ները գրկախառնվեն աղջիկների հետ, իսկ տղաները՝ տղաների:
Նախքան գրկախառնությունն սկսելը ցույց տվեք, թե ինչ է արտահայտում ամուր գրկախառ
նությունը:
Հետևեք, թե որ երեխաները չէին ցանկանում, որ իրենց գրկեն, և ավել ի ուշ հարցրեք նրանց այդ
մասին: Եթե նրանք չեն ցանկանում մասնակցել, մի՛ ստիպեք: Կարող եք դա այսպես մեկնաբա
նել. «Ոչինչ, գուցե մեկ ուրիշ անգամ ցանկանաս գրկախառնվել»:
1.

Եղբայրական և քույրական սիր ո և մտերմ ության մասին այս գործ ողությունն սկսեք՝ ասելով
հետևյալը.



Բոլոր մարդիկ էլ պետք է եղբայրական և քույրական սիրով սիրեն միմյանց: Սա թե՛ մտեր
մության դրսևորում է, թե՛ միջոց ցույց տալու, որ դժվար իրավիճակներում և երջանիկ պահերին
մենք աջակցում ենք միմյանց: Այդպիսի մտերմություն ցույց տալու միջոցներից է գրկախառնությու
նը: Գրկախառնությունները սովորաբար դիտվում են՝ որպես լավ հպումներ:

2.

Հարցրեք ե րեխանե րին՝ արդյոք կցանկանա՞ն, որ իրենց եղ բայրաբար կամ քույրաբար գրկեն:
Անպայման լսեք նրանց պատասխանը և հարգեք նրանց ցանկությունը, ե թե չեն ուզում մաս
նակցել:

3.

Այժմ նույն սեռի ներկայացուցիչներից բաղկացած խմբերի երեխաներին խնդրեք երկու շրջան
կազմե լ՝ մեկը մյուսի «ներս ում», իսկ երեխաները պետք է կանգնեն դեմ առ դեմ: Խնդրեք նրանց
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ամուր գրկել իրենց դիմաց կանգնած մասնակցին, այն ուհետև շարժվել դեպ ի ձախ, որպեսզ ի
ունենան նոր զույգ և գրկեն հաջորդ մասնակցին: Շար ունակեք գործ ողությունն այնքան, մինչև
բոլորը գրկեն միմյանց:

 Ձեզ դո՞ւր եկավ գրկախառնվելը:
«Վերադարձ դեպի երջանկություն», ՅՈւՆԻՍԵՖ, Դոմինիկյան Հանրապետություն (2010 թ.):
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11.5. Մեր երգը

 5

11.6. Պարապմունքի գնահատումը

 5

�Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
�Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

 Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք խոսեցինք մեր մարմ
նի մասին և այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել մեր մարմնով: Մենք նաև քննարկեցինք լավ և վատ
հպումների տարբերությունը և նշեցինք մեր մարմնի լավ կամ վատ հպումների հատվածները: Մենք
այսօրվա պարապմունքն ավարտեցինք՝ եղբայրաբար և քույրաբար գրկախառնվելով:

Ինչպես մյուս դասընթացների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Gina Guinta/ IFRC

Պարապմունք 12
Ընկերություն

Պարապմունքի նպատակը. Ստեղծագործականորեն ներկայացնել ընկերության իմաստը:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Ուսումնասիրել, թե ինչ է նշանակում ընկերությունը երեխաների համար:
Երեխաներին հնարավորություն տալ լինելու ստեղծագործական և արտահայտելու, թե ինչ է
իրենց համար ընկերությունը:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

12.1. Ամփոփում, կարծիքների

10 րոպե

փոխանակում և ներածություն
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
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Ժամանակը

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

12.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

WV 10

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:
Ներկայացրեք օրվա դասընթացի նպատակը.

C

Այսօր մենք խոսելու ենք ընկերության և ընկերների մասին: Մենք կփոխանակենք մեր փորձը և
կնկարենք:

12.2. Ի՞նչ է ընկերը

G Ուսումնասիրել ընկերության նշանակությունը:
N Տարածք, որպեսզի երեխաները նստեն շրջանով:

WV 30

F Քննարկելով ընկերության թեման՝ երեխաներն ավելի շատ բան կսովորեն միմյանց մա

սին և այն մասին, որ ընկերության մեջ կարևոր է, թե ինչ է զգում յուրաքանչ յուր երեխա: Սա

կարող է օգնել ընդլայնելու նրանց մտահորիզոնը և խրախուսելու միմյանց հանդեպ հարգան
քը և ապրումակցումը:
Կարիք չկա նշումներ անել երեխաների քննարկումների վերաբերյալ: Այս վարժ ությու
նը հիմնական ում լսելու և արտահայտվելու համար է: Ստեղծեք ապահ ով և ընկերական
մթնոլորտ:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով: Բացատրեք, որ քննարկելու եք, թե ինչ է ընկեր ությունը
և ինչ նշանակություն ունի այն: Հորդ որեք բոլորին մասնակցել քննարկմանը: Հիշեցրեք նրանց,
որ քննարկման ժամանակ չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ:

2.

Օգտագ ործեք ստորև տրված հարցերը, որպեսզ ի օժ անդակեք ընկեր ության մասին քննարկմա
նը: Այնպես արեք, որ բոլորն էլ հնարավոր ություն ունենան ինչ-որ բան ասելու յուրաքանչ յուր
հարցի մասին նախքան հաջորդ հարցին անցնելը: Հավանաբար ժամանակ չունենաք քննար
կելու բոլոր հարցերը, կամ գուցե նրանց մի մասը նպատակահարմար կամ տեղ ին չթվա: Դա
սընթացավարը պետք է որ ոշի՝ որ հարցերը տալ՝ կախված նրանից, թե ինչպես է զարգան ում
քննարկումը: Ահա հարցերը.
ա. Ի՞նչ է ընկերը:
բ. Ինչո՞ւ մենք ունենք ընկերներ:
գ. Ինչպե՞ս է ինչ-որ մեկը մյուսների համար լավ ընկեր լին ում:
դ. Ինչպե՞ս կար ող է օգնել ընկերը:
ե. Ինչպե՞ս է սկսվում ընկեր ությունը:
զ. Ար դյոք դժվա՞ր է նոր ընկերներ ձեռք բերելը:
է. Ի՞նչ է կատարվում, երբ անում ես մի բան, որ ով վշտացն ում ես ընկեր ոջդ:
ը. Ինչո՞ւ են որ ոշ ընկեր ություններ խզվում:
թ. Ինչո՞ւ են որ ոշ ընկեր ություններ շար ունակվում:
ժ. Կար ո՞ղ եք ընկեր լինել ինչ-որ մեկ ի հետ՝ չնայած համաձայն ության չեք գալիս ամեն ինչի
շուրջ կամ չեք սիր ում նույն բաները:
ժ ա. Ի՞նչ եք սիր ում անել ընկերների հետ:

«Զերծ ծաղրուծանակից», Սեյվ դը չիլդրեն, Դանիա (2008 թ.):
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12.3. Պատկերել ընկերություն

G Խրախուսել զգացմունքների և փորձի ստեղծագործական դրսևորումը:

WV 40

1.

Յուրաքանչ յուր երեխային տվեք տարած ություն և նկարելու կամ գծելու պարագաներ:

2.

Բ
 ացատրեք, որ շար ունակում եք ընկեր ության թեման: Խնդրեք երեխաներին մտածել ընկեր ու
թյան և այն մասին, թե ինչ է դա նշանակում իրենց համար, խնդրեք նրանց ընկեր ությունը պատ
կերել նկար ով, որը պատրաստ լինելուց հետ ո կցուցադրվ ի:

3.

Երեխաներին մեկ կամ երկու րոպե տվեք մտածելու համար, այն ուհետև խնդրեք սկսել: Մոտե
ցեք յուրաքանչ յուր երեխային և համ ոզվեք, որ առաջադրանքը նրա ուժերից վեր չէ, իսկ անհրա
ժեշտ ության դեպքում օգնեք:

4.

Զգ ուշացրեք երեխաներին, երբ մնա 10 րոպե:

5.

Երբ բոլորն ավարտեն, հավաքեք բոլոր գծանկարները կամ նկարները և շնորհակալություն
հայտնեք ջանասեր աշխատանքի համար: Բացատրեք, որ ծնողների և խնամակալների հետ
հաջորդ հանդիպման ժամանակ այդ նկարների ցուցահանդեսն եք կազմակերպելու: Հարցրեք
երեխաներին՝ նրանցից որևէ մեկն առարկո՞ւմ է, որ իր նկարն ըն դգրկվ ի ցուցահանդես ում: Եթե
երեխաներից որևէ մեկն ասի` ՉԻ ցանկան ում, որ իր նկարը ցուցադրվ ի, անպայման հարգեք
նրա ցանկությունը:

6.

Ավարտեք վարժ ությունը՝ խնդրե լով ե րեխանե րին նստել շրջան ով, և տվեք ստորև բերված
հարցը:

Q Ի՞նչ զգացողություններ ձեզ տվեց ընկերություն պատկերելը:
«Զերծ ծաղրուծանակից», Սեյվ դը չիլդրեն, Դանիա (2008 թ.)

12.4. Մեր երգը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:
12.5. Պարապմունքի գնահատումը

WV 5

G Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:
Բացատրեք.

C Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք քննարկեցինք, թե ինչ է
ընկերությունը և ինչ նշանակություն ունի այն մեզ համար: Այնուհետև դուք հրաշալի նկարներ նկարեցիք,
որոնք մենք պատրաստվում ենք ցուցադրել:
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Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

Gerald Czech/ Austrian Red Cross

Պարապմունք 13
Հակասությունը հասկանալը

Պարապմունքի նպատակը. Նպաստել երեխաների արդյունավետ հաղորդակցությանը
և համագործակցությանը, ինչպես նաև նրանց խնդիրներն առանց հակասության լուծելու
հմտություններ հաղորդել:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Ուսումնասիրել հակասությունների տեսակները:
Բարձրացնել իրազեկությունն առօրյա հակասությունների և դրանք լուծելու համար անհրաժեշտ
հմտությունների վերաբերյալ:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

Ժամանակը

Դասընթաց 12-ի նկարները

15 րոպե

13.2. Հակասությունների տեսակները

Ցուցատախտակի թուղթ և գրիչներ

15 րոպե

13.3. Առօրյա հակասությունների

Տարածք, ցուցատախտակի թուղթ և

13.1. Ամփոփում, կարծիքների
փոխանակում և ներածություն

լուծումը
13.4. Հակասությունը կենդանի
պատկերով/ tableau
13.5. Անձրև առաջացնել

գրիչներ
Տարածք, հանդերձանք (եթե հնարավոր է)
և ռեկվիզիտներ
Տարածք

13.6. Մեր երգը
13.7. Պարապմունքի գնահատում

20 րոպե
25 րոպե
5 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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13.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

WV 15

GԽնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

FՕրվա պարապմունքին նախապատրաստվելիս ցուցադրեք ընկերության թեմայով բոլոր

նկարները, որոնք երեխաները նկարել էին նախորդ անգամ:
Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.

C

Այսօր մենք սկսելու ենք խոսել հակասության մասին: Հակասությունը կյանքի մի մասն է: Չնայած
որոշ հակասություններից կարելի է խուսափել, միշտ չէ, որ հնարավոր է համաձայնության գալ ամեն
հարցի շուրջ:

13.2. Հակասության տեսակները

GՔննարկել հակասության տեսակները՝ օգտագործելով պարզ նկարներ:
NՑուցատախտակի թուղթ և գրիչներ:

WV 15

FՀարկավոր չէ նշումներ կատարել: Այս վարժությունը հիմնականում արտահայտվելու և

լսելու համար է: Ստեղծեք ապահով և ընկերական մթնոլորտ: Բոլորին հորդորեք մասնակցել
քննարկմանը և բոլորին հնարավորություն տվեք ինչ-որ բան ասելու յուրաքանչ յուր հարցի վե
րաբերյալ՝ նախքան հաջորդին անցնելը:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել կիսաշրջան ով՝ դեմքով դեպ ի ցուցատախտակը:

2.

Մի փոքրիկ մարդ նկարեք ցուցատախտակ ի մի կողմ ում և ասացեք.

C

Սա մարդ է: Յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մի ժամանակ հակա
սություն է զգում իր ներսում, օրինակ՝ կապված
իր մտքերի, գաղափարների, ցանկու
թյունների հետ և այլն: Կարո՞ղ
եք օրինակներ մտածել:
3.

Այժմ առաջին մարդու
կողքին ևս մեկ մարդու
նկարեք և ասացեք.

C

Հակ աս ութ յուն ը
նաև տեղի է ունենում
երկու մարդկանց միջև:
Կա
րո՞ղ եք մտա
ծել եր
կանց միջև
կու մարդ
տեղի ունեցող հակասու
թյունների օրինակներ:
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4.

Այժմ այդ երկու մարդկանց կողքին ևս մի քանի մարդ նկարեք: Ասացեք.

CՍա խումբ է: Հակասությունները տեղի են ունենում նաև խմբերի ներսում, օրինակ՝ դասարա

նում: Կարո՞ղ եք ինձ խմբի ներսում տեղի ունեցող հակասությունների օրինակներ ասել:
5.

Այժմ թղթի մյուս կողմ ում նկարեք նման մի խումբ և ասացեք.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

C

Այժմ ունենք երկու խումբ: Երբեմն հակասությունները տեղի են ունենում խմբերի միջև, որոնք
ունեն տարբերություններ, օրինակ՝ տարբեր արտաքին կամ տարբեր սոցիալական շրջանակներ: Կա
րո՞ղ եք մտածել օրինակներ մարդկանց տարբեր խմբերի միջև հակասությունների մասին:
«Զերծ ծաղրուծանակից», Սեյվ դը չիլդրեն, Դանիա (2008 թ.):

13.3. Առօրյա հակասությունների լուծումը

G

WV 20

Բարձրացնել իրազեկությունն առօրյա հակասությունների և դրանք լուծելու համար
անհրաժեշտ հմտությունների վերաբերյալ:

N Տարածք, ցուցատախտակի թուղթ և գրիչներ:
1.

Խնդրեք երեխաներին զույգեր կազմե լ և կանգնել դեմ դիմաց՝ կազմե լով երկու շարք:

2.

Զույգերին տվեք հետևյալ ցուցումները.
Ձեզնից ինչ-որ մեկը չի կարողանում գտնել իր գրիչը: Դուք կասկածում եք, որ ձեր զուգընկերն
C
է այն գողացել: Այս իրավիճակի շուրջ դերակատարում մտածեք: Դերակատարման ընթացքում դուք
վիճում եք. յուրաքանչյուրն իր տեսակետն է պնդում՝ առանց միտքը փոխելու:

3.

Երեք րոպե անց դադարեցրեք դերակատար ումը: Այժմ խնդրեք երեխաներին մեկնաբան ու
թյուններ անել դերակատարման մասին:

4.

Այժմ խնդրեք երեխաներին փոխել դերերը և դարձյալ ներկայացնել դերակատար ումը՝ այս ան
գամ փորձելով լուծ ում գտնել:

5.

Երեք րոպե անց հարցրեք երեխաներին՝ արդյոք հաջողվե՞ց լուծ ում գտնել: Խնդրեք երեխանե
րին ասել, թե ինչ լուծ ումներ են գտել:

6.

Երեխաների հետ քննարկեք, որ հակաս ությունը լուծելու տարբեր եղանակներ կան: Լուծ ումներն
իրար հետ քննարկելու և ուրիշների գաղափարները պատրաստակամ որեն լսելու միջոցով մենք
կար ող ենք օժ անդակել խաղաղ կյանքի կառ ուցմանը: Շեշտեք այն ըն դհան ուր լուծ ումները,
որ ոնք երեխաները գտան իրենց հակաս ությունները լուծելու համար, օրինակ՝ միմյանց լսելը,
ներ ողություն խնդրելը, կոր ուստը փոխհատ ուցելը և այլն:

7.

Այժմ խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով և ասացեք.

C Մենք շատ խոսեցինք հակասությունների մասին: Այժմ կաշխատենք պարզել, թե ինչ հմտություն
ներ են անհրաժեշտ հակասությունները դրական ճանապարհով լուծելու համար:

8.

Հարցրեք երեխաներին, թե ինչ հմտ ություններ են հարկավոր հակաս ությունները լուծելու հա
մար, և նշումներ կատարեք ցուցատախտակ ի վրա:

9.

Անպայման նշեք հետևյալ հմտ ությունները և բացատրեք դրանց նշանակությունը.

C Լսելու հմտությունները, ինչպես օրինակ՝ չընդհատելը, հարցեր տալը, ուշադրություն դարձնելը:

Իրավիճակին դիմացինի տեսանկյունից նայելը:

Ասել՝ ես, ոչ թե դու. ենթադրություններ մի՛ արեք ուրիշների մասին, այլ խոսեք ձեր փոխարեն:
Պ
 ատերազմի երեխա, Հոլանդիա (2009 թ.) «Հակամարտության և խաղաղության կատարյալ մոդուլ»: «Ձեռնարկ
ուսուցիչների համար», Միջազգային ծառայությունում ընդգրկված կամավորների ասոցիացիա (2003 թ.):
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13.4. Հակասությունը «կենդանի պատկերների» միջոցով

WV 25

G Նպաստել հակասության տարբեր տեսակների հետագա ընկալմանը ստեղծագործա
գործաբար:

N Տարածք, հանդերձանք (եթե հնարավոր է) և ռեկվիզիտներ:
«Կենդանի պատկերը» մարդկանց մասնակցությամբ ստեղծված պատկեր է, որտեղ
F
մարդիկ այնպես են դասավորվում, որ ներկայացնեն որևէ տեսարան: Ամբողջ հաղորդակցու
թյունն իրականացվում է մասնակիցների մարմնի շարժումների և դիմախաղ ի միջոցով:
1.

Ցուցադրեք 13.2. գործ ո ղության ժամանակ օգտագ ործ ված նկարնե րը: Բացատրեք, որ այս
գործ ո ղության ընթացքում ե րեխանե րին կխնդրեն մի յուրա հատ ուկ նկար նկարել, որը կներ
կայացնի այն հակասական իրավ իճակ ի տարբե րակնե րից մեկը, որի մասին իրենք քիչ առաջ
խոս ում էին:

2.

Մի քանի կամավորների խնդրեք ամփ ոփել հակաս ության տարբեր տեսակները՝ ներքին հա
կաս ություն մարդ ու մեջ, հակաս ություն երկու մարդկանց միջև, հակաս ություն մարդկանց խմբի
ներս ում և հակաս ություն մարդկանց տարբեր խմբերի միջև:

3.

Այժմ խումբը բաժ անեք չորս փոքր խմբերի:

4.

Յուրաքանչ յուր խմբին հանձնարարեք հակաս ության մի տեսակ: Այժմ խնդրեք նրանց մտածել
մի իրավ իճակ, որը կներկայացնի հակաս ության այդ տեսակը: Բացատրեք, որ նրանք միասին
ստեղծելու են մի նկար, որը կոչվում է «կենդանի պատկեր»:

5.
6.

Խմբերին տվեք հանդերձանք կամ ռեկվ իզ իտներ, եթե կան:
Երբ բոլորը պատրաստ լինեն, խնդրեք յուրաքանչ յուր խմբին ներկայացնել իրենց «կենդանի
պատկերը» մյուս խմբերին: Խնդրեք լսարանին ասել, թե ինչ են տեսն ում, մինչ խումբը կբա
ցատրի, թե ինչ է ներկայացն ում պատկերը:

7.

Քննարկումը խթանելու նպատակով օգտագ ործեք ստորև բերված հարցերը:
ա. Ի՞նչ եք տեսն ում այս հակասական իրավ իճակում:
բ. Ձեր կարծիքով ի՞նչ են զգում այս իրավ իճակում գտնվող մարդիկ:
գ. Ձեր կարծիքով ի՞նչն է հանգեցրել այս հակաս ությանը:
դ. Ձեր կարծիքով ի՞նչ կարել ի է անել հակասական այս իրավ իճակը ոչ ագրեսիվ եղանակով
լուծելու համար:

8.

Ավարտեք գործ ողությունը՝ շնորհակալություն հայտնելով երեխաներին իրենց ջանասեր աշ
խատանքի համար: Բացատրեք, որ ձեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում ավել ի շատ կաշխա
տեք հակաս ությունները լուծելու եղանակների վրա, հատկապես` դիտարկելով այն հարցը, թե
ինչպես դա կարել ի է անել ոչ ագրեսիվ եղանակով:

Պատերազմի երեխա, «Հակամարտության և խաղաղության կատարյալ մոդուլ», Հոլանդիա (2009 թ.):

13.5. Անձրև առաջացնել
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G Աշխուժացնել երեխաներին:
N Տարածք:
1.

Խնդրեք երեխաներին շրջան կազմե լ:

2.

Բացատրեք, որ պետք է կրկնեն ձեր գործ ողությունները:

WV 5
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3.

Այժմ ձեռքերը շփեք իրար: Բոլորը կրկն ում են:

4.

Այժմ Ձեր մատը թփթփացրեք ձեռքի ափին: Բոլորը կրկն ում են:

5.

Այժմ Ձեր երկու մատը թփթփացրեք ձեռքի ափին:

6.

Այժմ Ձեր երեք մատը թփթփացրեք:

7.

Ծ
 ափ տվեք:

8.

Սկսեք փոթորկ ի ձայներ հանել:

9.

Սկսեք ոտքեր ով դոփել:

10. Անձրևախառն փոթորիկը շար ունակվում է և ավել ի է ուժգնան ում:
11.

Այժմ բոլոր քայլերը հետադարձ կատարեք:

12. Դադարեցրեք ոտքեր ով դոփելը:
13. Դադարեցրեք փոթորկ ի ձայներ հանելը:
 ադարեցրեք ծափահարելը և երեք մատները թփթփացնելը, հետ ո՝ երկուսը, հետ ո՝ մեկը:
14. Դ
15. Ձ
 եռքերը հանգիստ շփեք իրար, մինչև փոթորիկն անցնի:
«Ստեղծագործականությունը երեխաների հետ. ձեռնարկ երեխաների գործողությունների համար», Ու որլդ
Վիժն

13.6. Մեր երգը

G

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

13.7. Պարապմունքի գնահատումը

G

WV 5
WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք խոսեցինք հակասու
C
թյունների մասին: Մենք խոսեցինք այն փաստի մասին, որ հակասությունը սովորական փորձություն է,
որը կարող է տեղի ունենալ կա՛մ մարդու ներսում, կա՛մ երկու մարդկանց միջև, կա՛մ խմբի ներսում, կա՛մ
երկու խմբերի միջև: Մենք նաև խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես կարող ենք փորձել լուծել հակասու
թյունները, որոնք հանդիպում են առօրյա իրավիճակներում: Դուք նաև հակասական իրավիճակների
«կենդանի պատկերներ» ներկայացրիք: Շնորհակալություն բոլորիդ ձեր կատարած գերազանց աշխա
տանքի համար:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Պարապմունք 14
Հակասությունների լուծումը

Պարապմունքի նպատակը. Նպաստել հակասությունների կառուցողական և խաղաղ լուծման
հմտությունների ձեռքբերմանը:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Նպաստել հակասության փուլերի ավելի խոր ընկալմանը:
Ուժեղացնել երեխաների վերլուծական և հակասության լուծման հմտությունները:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

14.1. Ամփոփում, կարծիքների

10 րոպե

փոխանակում և ներածություն
14.2. Հակասության խարույկը

Տարածք

14.3. Հակասությունների լուծումը

Տարածք, ցուցատախտակի թուղթ և

փուլ առ փուլ
14.4. Չինական վիշապներ

մարկեր
Տարածք

14.5. Մեր երգը
14.6. Պարապմունքի գնահատում
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Ժամանակը

20 րոպե
40 րոպե
15 րոպե
5 րոպե

Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես
նաև «ժպտացող դեմքեր» ցուցատախտակ

5 րոպե
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14.1. Ամփոփում, կարծիքների փոխանակում և ներածություն

G

WV 10

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.
Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ սկսեցինք դիտարկել հակասության տարբեր տեսակները
C
և քննարկեցինք, թե ինչ կարող եք անել առօրյա իրավիճակներում առաջացող հակասությունները լու
ծելու համար: Այսօր մենք մի փոքր ավելի կխոսենք այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում հակասական
իրավիճակում, այնուհետև դերային խաղեր կխաղանք և կսովորենք լուծել հակասությունները դրական
ճանապարհով:

WV 20

14.2. Հակասության խարույկը

G Նպաստել հակասության փուլերի ավելի խոր ընկալմանը:
N Տարածություն:

Կարիք չկա նշումներ կատարել: Այս վարժությունը հիմնականում արտահայտվելու և լսե
F
լու համար է: Ստեղծեք ապահով և ընկերական մթնոլորտ:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով: Սկսեք գործ ողությունն՝ ասելով հետևյալը.
Հակասությունը նման է խարույկի, որն ունի հինգ փուլ: Առաջին
C
փուլում խարույկի համար վառելանյութ ենք հավաքում: Իսկական խա

1

րույկի համար հարկավոր է փայտ և կրակ վառելու միջոց: Իհարկե, դա
դեռ խարույկ չէ. Պետք է ինչ-որ մեկը վառի այն, բայց որպեսզի կրակը
վառվի, հարկավոր է, որ բոլոր անհրաժեշտ իրերը մեկտեղվեն, պատ
րաստ լինեն:
Հակասությունները նման են սրան: Որոշ բաներ են հարկավոր, որպեսզի հակասությունը սկսվի:
Որպես հակասությունների նյութ կարող են ծառայել նախանձը, համայնքում տիրող անարդարու
թյունները, միմյանց չհասկանալը: Կարո՞ղ եք այլ օրինակներ մտածել:
2.

Շար ունակեք՝ ասելով.

Երկրորդ փուլում խարույկը վառում են: Ինչ-որ մեկը վառում է լուց
C
կին և փայտն սկսում է այրվել: Կրակը վառող լուցկին նման է առերեսման,

2

որը սկիզբ է դնում հակասությանը: Առերեսումը կարող է լինել տարաձայ
նություն քաղաքական կուսակցությունների միջև կամ վիրավորանք երկու
մարդկանց միջև: Կարո՞ղ եք մտածել առերեսման այլ օրինակներ, որոնք
հանգեցնում են հակասությունների:
3.

Շար ունակեք՝ ասելով.
Երրորդ փուլը բոցավառվող կրակն է: Այս փուլում կրակը կարող է
C
դուրս գալ հսկողությունից: Այն կարող է շատ ուժգնանալ և չափազանց թեժ
լինել, այնպես որ ամեն ինչ հեշտությամբ կբոցավառվի:

3

 ույն կերպ հակասության հիմքում ընկած այն հարցերը, որոնք այլ պարա
Ն
գայում խնդիրներ չէին առաջացնի, ավելի են թեժացնում հակասությունը:
Կարո՞ղ եք մտածել հակասության բոցավառվող կրակի օրինակներ և չնչին
հարցեր, որոնք ավելի են թեժացնում կրակը:
Հիշեցրեք նրանց, որ այսպիսի հակասությունները կարող են սկսվել փոքր բանից, հետո ավելի ու
ավելի թեժանալ և, վերջապես, դուրս գալ հսկողությունից:
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4.

Շ
 ար ունակեք ասելով.

Չորրորդ փուլը կրակի մարմրող ածուխներն են: Կրակը մարում է, եթե
C
նոր վառելանյութ չեն ավելացնում: Կրակն այդ փուլում թեժ չէ, սակայն եթե

4

ինչ-որ մեկը բենզին լցնի վրան, այն նորից կթեժանա: Այն հանդարտ է թվում,
սակայն կրկին թեժանալու ներուժ ունի: Սա նման է այն հակասական իրավի
ճակին, երբ ամեն ինչ հանգիստ է թվում, սակայն ընդամենը մի չնչին ջանք, և
ամեն ինչ նորից է սկսվում: Կարո՞ղ եք օրինակներ մտածել, երբ հակասությու
նը ավարտված էր թվում, սակայն նորից թեժացավ:
5.

Շ
 ար ունակեք ասելով.
Հինգերորդ փուլն այն է, երբ ամեն ինչ նորից սառչում է: Մոխիր դեռ կա,
C
եթե խարույկի տեղը չեն մաքրել: Այն անվտանգ է: Կա հավանականություն,

5

որ այստեղ նոր բաներ կաճեն: Սա նման է այն դեպքերին, երբ հակասու
թյունն ավարտվում է և նորից խաղաղություն է տիրում: Կարո՞ղ եք սրա վերա
բերյալ օրինակներ բերել:
6.

Ավարտեք գործ ողությունը՝ շնորհակալություն հայտնելով երեխաներին
իրենց ներդրման համար և բացատրեք, որ հաջորդ գործ ողության ընթաց
քում նորից կաշխատեք հակաս ության թեմայի շուրջ:

Պատերազմի երեխա, «Հակամարտության և խաղաղության կատարյալ մոդուլ», Հոլանդիա (2009 թ.):

14.3. Հակասությունների լուծումը փուլ առ փուլ

WV 40

G Ուժեղացնել երեխաների վերլուծական և հակասության լուծման հմտությունները:
NՏարածք, ցուցատախտակի թուղթ և մարկեր:
1.

Երեխաներին բաժ անեք չորս հոգ ուց կազմված խմբերի: Այժմ խնդրեք նրանց ընտրել իրենց
ծան ոթ մի հակասական իրավ իճակ և դրա մասին դերակատար ում ներկայացնել: Խնդրեք
նրանց ներկայացնել հակաս ությունը, ոչ թե լուծել այն:

2.

Մոտավորապես 10 րոպե անց, կամ երբ խմբերը պատրաստ լինեն, խնդրեք նրանց ներկայաց
նել իրենց դերերը մյուս երեխաներին և հերթով միասին քննարկել դրանք՝ պատասխանելով
ստորև բերված հարցերին:
• Որ ո՞նք էին հակաս ության կողմե րի պահանջները:
• Որ ո՞նք էին կողմե րի տարբեր տեսանկ յունները: Ինչպե՞ս էին նրանք տեսն ում իրավ իճակը:
• Իրական ում ինչ ի՞ շուրջ է հակաս ությունը: Ո՞րն է հիմնական խնդիրը:
• Ինչպե՞ս կար ող է լուծ վել այս հակաս ությունը (խրախ ուսեք հնարավորինս շատ գա ղափար
ներ):
• Ի՞նչ կմտածեին հակաս ության կողմե րն այդ տարբեր գաղափարների մասին:
• Ո՞րն է այս հակաս ության լավագ ույն լուծ ումը:

3.

Երբ բոլոր դերերը ներկայացվեն, և յուրաքանչ յուրի համար լուծ ումներ առաջարկվեն, ամփ ո
փեք գործ ընթացը և ցուցատախտակ ի թղթի վրա գրեք.
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ա. կողմե րի պահանջների և տեսակետների հստակեցում,
բ. հիմնական խնդրի վերհան ում,
գ. հակասական իրավ իճակ ի այլընտրանքների որ ոշում,
դ. այլընտրանքների գնահատ ում,
ե. երկու կողմե րի համար նախընտրել ի լուծման ընտր ություն:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

Բացատրեք, որ այս նույն քայլերը կարել ի է օգտագ ործել ցանկացած հակասական իրավ իճակում՝
երկու մարդկանց վրա ազդ ող հակաս ություններից մինչև այնպ իսի հակաս ությունները, որ ոնք ազ
դում են միևն ույն ժամանակ բազմաթիվ մարդկանց վրա:
Պատերազմի երեխա, «Հակամարտության և խաղաղության կատարյալ մոդուլ», Հոլանդիա (2009):

14.4. Չինական վիշապներ

G Աշխուժացնել երեխաներին և խթանել համագործակցությունը:
N Տարածք:

WV 15

1.

Խնդրեք երեխաներին կանգնել շարքով և պարզապես հետևել իրենց առջևից գնացող մարդ ուն:

2.

Խնդրեք երեխաներին քայլել սենյակում՝ ցատկելով, շարային քայլքով, թռչել ձևանալով և այլն:
Բոլորը պետք է կրկնեն իրենց առջև գտնվող մասնակցի շարժ ումները:

3.

Գ
 ործ ողությունն ավարտելու համար մեթոդաբանը կար ող է պտտեցնել խմբին ինչպես օձի պոչը
կամ միացնել շարքի երկու ծայրերը՝ կազմե լով շրջան:

«Սոցիալ-հոգեբանական համակարգված գործունեության ծրագիր», Սեյվ դը չիլդրեն (2006):

14.5. Մեր երգը

G

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

14.6. Պարապմունքի գնահատումը

G

WV 5
WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք մտածեցինք և խոսեցինք
C
հակասությունների լուծման մասին, ինչպես նաև ձեռք բերեցինք հակասությունները դրական ճանա
պարհով լուծելու հմտություններ:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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Հիմնական համատեքստ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Anna Kari/ Save the Children

Պարապմունք 15
Խաղաղ աշխարհ

Պարապմունքի նպատակը. Քննարկել, թե ինչ է անհրաժեշտ մեր երկրում խաղաղության
պահպանման համար:
 ործողությունների նպատակը.
Գ
Նպաստել խմբային համագործակցությանը:
Քննարկել խաղաղության թեման և խրախուսել, որ երեխաները մտածեն և քննարկեն, թե ինչ
կարող են անել խաղաղությանը նպաստելու և այն պահպանելու համար:
Գործողությունները

Ռեսուրսները

15.1. Ամփոփում, կարծիքների

5 րոպե

փոխանակում և ներածություն
15.2. Անկեղծ քննարկումներ

15.3. Խաղաղության ծառը

15.4. Ինչպե՞ս ես կարող եմ
նպաստել խաղաղությանը

Լուցկիներ կամ այլ փոքրիկ փայտիկներ,
յուրաքանչյուր երեխային՝ 5-ական

15.6. Պարապմունքի գնահատում

25 րոպե

Ցուցատախտակի թղթեր՝ կպչուն ժապավենով միացված իրար, որպեսզի ստացվի
ծառի՝ որմնանկարի չափեր ունեցող նկար,
թուղթ, գրելու պարագաներ, գրիչներ կամ
մատիտներ, կպչուն ժապավեն, մկրատ

30 րոպե

Քարտեր և մատիտներ

20 րոպե

15.5. Մեր երգը

178

Ժամանակը

5 րոպե
Թուղթ և գրելու պարագաներ, ինչպես նաև
«ժպտացող դեմքերը» ցուցատախտակ

5 րոպե

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

15.1. Ամփոփում, մտքերի փոխանակում և ներածություն

G

WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 1-ին:

Ներկայացրեք օրվա պարապմ ունքի նպատակը.
Այսօր մենք խոսելու ենք խաղաղության մասին: Մենք խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է նշանա
C
կում խաղաղությունը և կասենք, թե ըստ մեզ` ինչ է անհրաժեշտ մեր երկրում խաղաղության հասնելու
համար:

15.2. Անկեղծ քննարկումներ

G

WV 25

Նպաստել ժողովրդավարական քննարկման ընկալմանը և խրախուսել բոլորի ակտիվ
մասնակցությունը:

N Լուցկիներ կամ այլ փոքրիկ փայտիկներ՝ յուրաքանչյուր երեխային 5-ական:
Այս գործողությունը նախատեսված է՝ խրախուսելու մասնակցությունը և այնպես անելու,
F
որ յուրաքանչ յուր երեխա ինչ-որ բան ասի: Ժողովրդավարական քննարկումները հատկապես
օգտակար են այնպիսի իրավ իճակներում, երբ մեկ կամ երկու երեխա հակված են գերիշխելու,
իսկ հանգիստ երեխաներն ամաչում են խոսել, կամ որոշ մարդիկ խոսում են, մինչդեռ մյուսնե
րը փորձում են ինչ-որ բան ասել:
1.

Որ ոշեք քննարկման թեմա, որն, ամենայն հավանական ությամբ, կհետաքրքրի խմբի բոլոր երե
խաներին: Ընտրեք մի բան, որը համապատասխան ում է այսօրվա խմբին: Օրինակ՝ դաջվածք
ներ, բջջային հեռախոսներ, հանցագ ործ ություն, ծխելը, քթի և մարմնի պիրսինգ:

2.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով այնպես, որ բոլորը միմյանց տեսնեն: Յուրաքանչ յուր
երեխայի տվեք 5 լուցկ ի:

3.

Բացատրեք, որ խմբային քննարկում եք անցկացնելու, և ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկն օգտա
գործ ում է խոսելու հնարավոր ությունը, նա իր լուցկու հատիկներից մեկը դնում է շրջանի մեջտե
ղում: Երբ երեխայի լուցկ իներն ավարտվեն, նա այլևս ոչ ինչ չի կար ող ասել: Բոլոր երեխաները
պետք է օգտագ ործեն իրենց բոլոր լուցկ իները: Քիչ խոս ողներն էլ ստիպված են ինչ-որ բան
ասել, թեկուզ այն, որ համաձայն ում կամ չեն համաձայն ում ինչ-որ մեկ ի ասածին:

4.

Q

Դասընթացավարըը (դասընթացավարները) պետք է նույնպես մասնակցի (մասնակցեն) և հետ
ևի (հետևեն) նույն կան ոններին:
Ի՞նչ զգացիք, երբ լուցկիները վերջացան:

Ի՞նչ զգացիք, երբ ստիպված էիք խոսել, որպեսզի օգտագործեք լուցկիները:
Ձեզ համարում էիք «շա՞տ խոսող», թե՞ «քիչ խոսող»: Քննարկեք և հարցրեք, թե ինչպես են ձեզ տեսնում

խմբի մնացած մասնակիցները:
Կարո՞ղ եք նշել մարդկանց խմբեր, որոնք մեր երկրում ձայն չունեն:
Խոսեք այն մասին, թե ինչպես է լուցկիներն օգտագործելը մեզ հիշեցնում, որ մենք պետք է նախքան
խոսելը սպասենք այնքան, մինչև ասելիք ունենանք:
«Փոխելով իրավիճակը», Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիա:
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15.3. Խաղաղության ծառը

WV 30

G Ներկայացնել գաղափարներ, թե ինչ համատեղ աշխատանքով կարելի է նպաստել
խաղաղությանը: Դա նաև ամրապնդում է այն միտքը, որ խաղաղության հասնելու

գործում յուրաքանչ յուրն էլ տալու և ստանալու ինչ-որ բան ունի:
Ցուցատախտակի թղթեր՝ կպչուն ժապավենով միացված իրար, որպեսզ ի ստացվ ի
Nծա
ռի՝ որմնանկարի չափեր ունեցող նկար, թուղթ, գրելու պարագաներ, գրիչներ կամ
մատիտներ, կպչուն ժապավեն, մկրատ:
1.

Որևէ կամավորի խնդրեք.
ա. մեծ թղթի վրա մի ծառ նկարել,
բ. թղթի թերթերի վրա տերևների ուրվագծեր նկարել,
գ. կտրատել տերևները:

2.

Սկսեք գործ ողությունը խաղաղության վերաբերյալ հանգիստ քննարկմամբ՝ ի՞նչ է նշանակում
խաղաղությունը և ի՞նչ է հարկավոր անել խաղաղությունն իրական ություն դարձնելու համար:

3.

Հարցրեք երեխաներին, թե ըստ իրենց` ինչ է անհրաժեշտ իրենց երկր ում խաղաղություն հաս
տատելու համար: Ըն դգծեք, որ խաղաղությունը մի բան է, որին կարել ի է հասնել միայն բոլորի
գիտակ ից ջանքերի շնորհիվ, այդ թվում՝ երիտասարդների և երեխաների: Բացատրեք, որ բո
լորը նպաստ ում են խաղաղությանն իրենց հնարավոր ությունների չափ ով և ըստ իրավ իճակ ի:
Բացատրեք, որ խաղաղության մեր սահման ումները և խաղաղության համար ձեռնարկված
գործ ողությունները պետք է հնարավոր լինի իրագ ործել, դրանք պետք է լինեն ավել ին, քան
պարզապես պատերազմի բացակայությունը:

4.

Այժմ յուրաքանչ յուր երեխայի տվեք մի տերև: Խնդրեք նրանց տերևի մի կողմ ում գրել խաղա
ղության սահման ումը, իսկ մյուս կողմ ում՝ երկու բան՝ այն աջակցությունը, որ իրենք կար ող են
տալ, և այն աջակցությունը, որն անհրաժեշտ է իրենց:

5.

Երբ բոլորը պատրաստ լինեն, պետք է հերթով կարդան իրենց գաղափարները, այն ուհետև
իրենց տերևը կպչուն ժապավեն ով կպցնեն խաղաղության ծառին այնպես, որ այն երկու կող
մերից էլ հնարավոր լինի կարդալ: Ցուցադրեք ծառն այնպես, որ բոլորը կար ողանան կարդալ
տերևները:

«Ընկերության տարատեսակ. պատերազմից տուժած երեխաների և երիտասարդների հետ աշխատանքը», Կա
նադական միջազգային զարգացման գործակալություն (2003):

15.4. Ինչպե՞ս կարող եմ նպաստել խաղաղությանը

WV 20

G Խթանել, որ երեխաները մտածեն, թե ինչպես իրենցից յուրաքանչյուրը կարող է
նպաստել խաղաղ միջավայրի ստեղծմանը:

NՔարտեր և մատիտներ:
1.

Խնդրեք երեխաներին նստել շրջան ով:

2.

Այժմ խնդրեք նրանց շրջվել դեպ ի իրենց կողքի նստած մասնակ իցը և խոսել այն մասին, թե
ինչպես իրենցից յուրաքանչ յուրը կար ող է նպաստել խաղաղ միջավայրի ստեղծմանը: Երեխա
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ները կար ող են մտածել իրենց ընտանիքների, ընկերների, դպր ոցի, համայնքի կամ հասարա
կության մասին: Դա նաև կար ող է լինել ներկայում կամ ապագայում:
3.

Տասը րոպե անց յուրաքանչ յուր երեխա պետք է գրի հնարավորինս շատ գաղափարներ, յուրա
քանչ յուր քարտի վրա` 1-ական:

4.

Թող երեխաները հերթով ներկայացնեն մեկ քարտ (մեկ գաղափար) և մեջտեղում ցուցադրեն
քարտը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հիմնական համատեքստ

5.

Եթե քարտերից մի քանիսը նույնն են, դրանք դրեք իրար վրա: Դասընթացավարը պետք է տա
րանջատի ընտանիքի, ընկերների և այլնի հետ կապված քարտերը:

6.

Յուրաքանչ յուր երեխա ընտր ում է մեկ գաղափար, որն ինքը հանձն է առն ում ապագայում իրա
կանացնել:

7.

Ավարտեք գործ ողությունը՝ շնորհակալություն հայտնելով երեխաներին մասնակցության հա
մար և ասելով.

C Ձեր բոլոր գաղափարներից և առաջարկություններից պարզ է, որ յուրաքանչյուրը կարող է

որոշակի դեր խաղալ խաղաղ միջավայրի ստեղծմանը նպաստելու գործում: Հիշեք, որ չնայած կարող է
թվալ, թե ձեր նպաստը փոքր է, այն իսկապես ինչ-որ բան փոխում է:
Մշակված է ռեսուրսների այս փաթեթի համար:

15.5. Մեր երգը

G

					

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 2-ին:

15.6. Պարապմունքի գնահատումը

G

WV 5
WV 5

Խնդրում ենք այս գործողության հրահանգների համար հղում անել էջ 37-ի մաս 3-ին:

Բացատրեք.
Մենք արդեն հասել ենք այսօրվա պարապմունքի ավարտին: Այսօր մենք խմբային քննարկում
C
արեցինք, որին մասնակցեցին բոլորը: Դա ձեզ շատ լավ հաջողվեց: Այնուհետև մենք միասին խաղա
ղության ծառ պատրաստեցինք և խոսեցինք խաղաղության և այն մասին, թե ըստ մեզ` ինչպես կարելի
է մեր երկրում հասնել խաղաղության: Դա շատ օգտակար էր, և դուք բազմաթիվ լավ գաղափարներ
ներկայացրեցիք: Դուք նաև ասացիք, թե ինչ նպաստ կարող եք ունենալ խաղաղ միջավայր ստեղծելու
գործում:
Ինչպես մյուս պարապմունքների ժամանակ, ես գնահատում եմ ձեր կարծիքն այսօրվա պարապմունքի
վերաբերյալ: Մենք կրկին կօգտագործենք «ժպտացող դեմքերը»:
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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

Ներածություն

Անհրաժեշտ ժամանակ
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՝
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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

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ

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. Պարզաբանել մասնակիցնե րի պատկե րացումնե րը և ակնկալիքները կամավորության գա ղափարի և առանձնա հատկություննե րի վե րաբե րյալ: Ծանոթանալ Կարմիր խաչի 7 հիմնարար սկզ բունքնե րին, ԿԽ 3 բաղկացուցիչնե րին, ՀԿ ԽԸ և ԵԿԽ ստեղծ ման
պատմությանը և գործունե ությանը:
Գործունեություն
«Ի՞նչ ենք ակնկալում Կարմիր խաչից»

Նյութեր
գրատախտակ, 2գույնի կպչուն

Ժամանակ
15 րոպե

թղ թեր
«Ի՞նչ ենք հասկանում կամավորու-

գրատախտակ, գունավոր մարկերներ

15 րոպե

Կարմիր խաչի հիմնարար

գրատախտակ, գունավոր մարկեր-

20 րոպե

սկզ բունքնե րը

ներ, ցանկալի է 7 սկզ բունքնե րով

թյուն ասե լով»

պաստառ
ԿԽ ե րեք բաղկացուցիչնե րը

ֆլիպչարտ

15 րոպե

ՀԿ ԽԸ/ԵԿԽ

15 րոպե

Մեր երգը

5 րոպե

Դասընթացի գնա հատում «ժպտա-

թուղթ, գրենական պարագաներ,

ցեղ դեմքե րով»

ֆլիպչարտ

17.1.

5 րոպե

«Ի՞նչ ենք ակնկալում Կարմիր խաչից»

1.

Գրատախտակը բաժանվում է երկու մասի` Ակնկալիքներ ու Սպառնալիքներ:

2.

Մասնակիցնե րին տրվում են երկու գույնի կպչուն թղ թեր` post-it (կամ երկու գույնի մարկերներ).
մի գույնի թուղ թը նախատեսված է Ակնկալիքնե րը նշե լու համար, մյուսը` Սպառնալիքնե րը:

3.

Մասնակիցնե րին հանձնարարվում է համապատասխան գույնի թղ թե րի վրա հակիրճ նշել, թե
ինչ են ակնկալում Կարմիր խաչից և ինչ սպառնալիքներ են տեսնում: Առաջադրանքը հեշտացնե լու համար կարե լի է որոշ հարցադրումներ անել. օրինակ` «Ի՞նչ եք կարծում` ինչով է զբաղվում Կարմիր խաչը», «Ի՞նչ կարող եք Դուք անել այստե ղ», «Գիտե՞ն արդյոք Կարմիր խաչի
մասին արտասահմանում», նաև` «Ի՞նչ չեք սպասում տեսնել Կարմիր խաչում», «Վախենու՞մ եք
այստեղ ան հաջո ղության մատնվե լուց» և այլն: Համապատասխանաբար հնարավոր է որպես
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱտԵքստ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ակնկալիք լինի հետևյալ պատասխանը` «Կարմիր խաչը գործում է ամբողջ աշխար հում», «Ես
այստեղ նոր ընկերներ ձեռք կբե րե մ», որպես սպառնալիք` հետևյալը` «Չափից դուրս ժամանակ
պետք է տրամադրեմ Կարմիր խաչին, որը կխանգարի դասե րիս»:
4.

Մասնակիցնե րին տրվում է 3-5 րոպե ժամանակ նշումներ անե լու և գրատախտակի համապատասխան մասե րում` Ակնկալիքներ ու Սպառնալիքներ, կպչուն թղ թե րը փակցնե լու համար:

5.

Այնու հետև լսարանի հետ քննարկվում են պատասխաննե րը, ամփոփվում ար դյունքնե րը` ի մի
բե րե լով ամե նից հաճախ տրված պատասխաննե րը, մասնակիցնե րի ակնկալիքնե րի և սպառնալիքնե րի ընդ հանրություննե րը:

17.2.
1.

«Ի՞նչ ենք հասկանում կամավորություն ասելով»

Մասնակիցնե րին հանձնարարվում է արտա հայտել իրենց տե սակե տը «կամավորություն» հասկացության վե րաբե րյալ: Առաջադրանքը հեշտացնե լու նպատակով կարե լի է որոշակի առաջնոր դող հարցեր տալ` «Ի՞նչ ենք հասկանում կամավոր ասե լով», «Որո՞նք են կամավորի պարտականություննե րը», «Ի՞նչ կարող է անել կամավորը և ի՞նչ չի կարո ղ», «Ինչո՞վ են կամավորնե րը
տարբերվում սովորական աշխատողնե րից» և այլն:

2.

Ժատասխաններն ամփոփ գրանցվում են գրատախտակին:

3.

Այնու հետև ամփոփվում է ասվածը և ներկայացվում են ար դյունքնե րը` հիմնականում ուշադրություն դարձնե լով հետևյալ կե տե րին.
 Պատասխաննե րի ընդ հանրություններն ու տարբե րություննե րը
 Պատկե րացումներ, որոնք համապատասխանում են իրականությանը
 Պատկե րացումներ, որոնք ուղղակի մոլորություններ ե ն
 Թե րի պատկե րացումնե րի պատճառնե րը, ինչպիսիք են, օրինակ` ինֆորմացիայի պակասը, մարդ
կանց անբարյացակամ վերաբերմունքը կամավորության նկատմամբ, ոչ բավարար հարգանք կամա
վորական գործի հանդեպ:

17.3.

«Ի՞նչ ենք հասկանում ԿԽ Հիմնարար
Սկզբունքներ ասելով»

4.

Ներկայացվում են 7 հասկացություննե րը, որոնք Կարմիր խաչի 7 հիմնարար սկզ բունքներն են:

5.

Մասնակիցնե րին հանձնարարվում է հայտնել իրենց կարծիքը այս հասկացություննե րի վե րաբե րյալ` ի՞նչ են հասկանում դրանք ասե լով, ու հիմնավորել, թե որքանով են այս հասկացություննե րը կապված Կարմիր խաչի հետ:

6.

Պատասխաններն ամփոփ գրանցվում են գրատախտակին:

7.

Այնու հետև ամփոփվում է ասվածը և ներկայացվում, թե ի՞նչ են հասկանում այս հասկացություննե րի ներքո Կարմիր խաչի համատեքստում:

17.4.
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ԿԽ 3 բաղկացուցիչները

1.

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե

2.

Կարմիր խաչի և Կարմիր մա հիկի ընկերությունների միջազգային ֆե դե րացիա

3.

Ազգային ընկե րություններ

Հավելվածներ

Siphiwe Sibeko/ Reuters

Հավելվածներ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Բովանդակություն


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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Հավելված 1
Տեղեկատվական թերթիկ ծնողների և խնամակալների համար
(լրացված տարբերակի նմուշ)
Երեխաների կայուն զարգացման ծրագիրը

Ծրագրի նպատակն է օգնել երեխաներին ուժեղ զգալ և կար ողանալ հաղթահարել այն մարտահրա
վերները, որ ոնք նրանց հանդիպում են առօրյա կյանքում:
Ծրագրի մանրամասները.
Ծրագիրը բաղկացած է երեխաների հետ անցկացվող մեկուկես ժամ տևողությամբ 16 պարապմ ունք
ներից և ծնողների ու խնամակալների հետ անցկացվող 2 ժամ տևողությամբ 4 հանդիպումներից:
Մասնակիցները.
Մասնակցելու հրավ իրված երեխաները «Կանաչ հույս դպր ոցի» 6-րդ դասարանի երեխաներն են
Կհաճախի 25 երեխա
Վայրը.
Երեխաների և չափահասների պարապմ ունքները տեղ ի կունենան դպր ոցի մարզադահլ իճ ում:
Ժամանակացույցը.
Երեխաների պարապմ ունքները տեղ ի կունենան յուրաքանչ յուր չորեքշաբթի ժամը 16:00-17:30, 16
շաբաթ շար ունակ` սկսած 2011 թ. մայիսի 25-ից:
Չափահասների պարապմ ունքները տեղ ի կունենան.
1.

2011 թ. մայիսի 18-ին, ժամը 18:00

2. 2011 թ. հունիսի 15-ին. Ժամը 18:00
3. 2011 թ. հուլ իսի 18-ին, ժամը 18:00
4. 2011 թ. օգ ոստ ոսի 6-ին, ժամը 18:00
Պարապմունքները վարողները.
Դասընթացավարներն են տկն. Սմիթը և պրն. Ջոնս ոնը:
Այլ չափահասներ, ովքեր ներկա կգտնվեն կամ կանոնավոր կերպով կայցելեն պարապմունք
ներին.
Այլ այցելուները կլինեն Կարմիր խաչ ի և կարմիր մահիկ ի ընկեր ությունների կամ «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության ծրագրի ղեկավարները:
Ո՞ւմ կարող եմ զանգահարել, եթե ցանկանամ ավել ի շատ տեղեկություններ ստանալ կամ խո
սել իմ մտահոգությունների մասին:
Դասընթացավարի անունը		Մարի Սմիթ		Հեռ. 558 3323 456
Ծրագրի ղեկավարի անունը	Ջեյն Դոու		Հեռ. 889 2234 234

187



Հավելվածներ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հավելված 1
Տեղեկատվական թերթիկ ծնողների և խնամակալների համար
Երեխաների կայուն զարգացման ծրագիրը

Ծրագրի նպատակն է օգնել երեխաներին ուժեղ զգալ և կար ողանալ հաղթահարել այն մարտահրա
վերները, որ ոնց առջև նրանք կանգնած են իրենց առօրյա կյանքում:
Ծրագրի մանրամասներ.
Ծրագիրը բաղկացած է երեխաների հետ անցկացվող ______________ պարապմ ունքներից և ծնող
ների ու խնամակալների հետ անցկացվող ____________ հանդիպումներից: Բոլոր պարապմ ունքնե
րը տևում են 1.5 ժամ:
Մասնակիցները.
Մասնակցելու հրավ իրված երեխաները հադիսան ում են ___________________:
Կհաճախի ________ երեխա:
Վայրը.
Երեխաների և չափահասների համար պարապմ ունքները տեղ ի կունենան _________:
Ժամանակացույցը.
Երեխաների պարապմ ունքները տեղ ի կունենան _____________________________:
Չափահասների պարապմ ունքները տեղ ի կունենան.
ա. __________________________
բ. __________________________
գ. __________________________
դ. ___________________________
Դասընթացը վարողները.
Դասընթացավարներն են_____________ և _________________________________:
Այլ չափահասներ, ովքեր ներկա կգտնվեն կամ կանոնավոր կերպով կայցելեն պարապմունք
ներին.
Այլ այցելուները կլինեն ____________________________________________________
_______________________________________________________________________:
Ո՞ւմ կարող եմ զանգահարել, եթե ցանկանամ ավել ի շատ տեղեկություններ ստանալ կամ խո
սել իմ մտահոգությունների մասին:
Դասընթացավարի անունը					Հեռ.
Ծրագրի ղեկավարի անունը				Հեռ.
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Հավելված 2
Ծնողների և խնամակալների համաձայնության ձև Երեխաների կայուն զարգացման ծրագրին
երեխաների մասնակցության համար
Ես___________________________________ հաստատ ում եմ, որ հանդիսան ում եմ
(ծն ո ղ ի կամ խնամակալ ի անունը)

____________________________________________ օրինական խնամակալը:
		

(ե րեխայի անունը)

Նշեք համապատասխան վանդակում.
Ես տեղեկատվություն եմ ստացել Երեխաների կայուն զարգացման ծրագրի մասին:

o

Այո

o

Ոչ

Ես հնարավոր ություն եմ ունեցել մտածելու այդ տեղեկատվության շուրջ և հարցեր տալու ծրագրի
մասին:

o

Այո

o

Ոչ

Ես համաձայն եմ Երեխաների կայուն զարգացման ծրագրին իմ և իմ երեխայի մասնակցությանը:

o

Այո

o

Ոչ

Ես համաձայն եմ մասնակցել ծնողների և խնամակալների հետ անցկացվող հանդիպումներին, երբ
հնարավոր է:

o

Ոչ

o

Ոչ

Այո

Ես հասկան ում եմ, որ իմ և իմ երեխայի մասնակցությունը կամավոր է:

Այո

o
o

Ես հասկան ում եմ, որ ծրագրի ընթացքում պետք է կատարվեն համապատասխան նշումներ և տվյալ
ներ հավաքվեն ու օգտագործվեն ընթացաստուգման նպատակներով: Տվյալներն անանուն են:

o

Այո

o

Ոչ

Ե
 ս թույլ եմ տալ իս, որ իմ երեխան ըն դգրկվ ի դասընթացի ընթացքում կատարված տեսագր ություն
ներ ում:

o

Այո

o

Ոչ

Ես թույլ եմ տալ իս, որ իմ երեխային բժշկական շտապ օգն ություն ցուցաբերեն, եթե նա հիվանդանա
կամ վնասվ ի դասընթացավարների խնամքի տակ գտնվելու ընթացքում:

o

Այո

o

Ոչ

_______________________________				_____________________
(ստ որագր ություն)							

(ամիս, ամսաթիվ)

Կ ոնտակտային տվյալներ (հեռախոսահամար և(կամ) հասցե)________________________________
___________________________________________________________________________________
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Կազմակերպությունները
Կիրառվող գործ ո ղություննե րը հիմնված են մի շարք այնպ իսի կազմակերպություննե րի լավագ ույն փոր
ձի վրա, որ ոնք ե րեխանե րի կյանքի բարե լավմանը նպաստե լու առում ով համաշխար հային ճանաչում ու
նեն: Մենք ցանկան ում ե նք սրտանց ե րախտագիտ ություն հայտնել այն կազմակերպություննե րին, որ ոնք
իրենց ձեռնարկներն ու նյութերը սիր ով տրամադրեցին այս նպատակ ի համար: Դրանք են`
Գործ ո ղություն` ու ղղված ե րեխանե րի իրավունքնե րին
Միջազգային ծա ռայության կամավորնե րի ասոցիացիա
Խ ախտե լով լռությունը, Բանգլա դեշ
Կանա դական միջազգային զարգացման գործ ակալություն
Կաթոլ իկական օգն ության գործ ո ղություններ, Նամիբիա
Ե րեխանե րի և պատե րազմի կազմակերպություն
Կարմիր խաչ ի և կարմիր մահիկ ի ընկեր ությունների միջազգային ֆեդերացիա, այդ թվում ` Ամերիկյան
Ացգային Կարմիր խաչ, Կանադական Կարմիր խաչ, Դանիական Կարմիր խաչ, Հայիթիի Կարմիր խաչի ըն
կերություն, Ինդոնեզիայի Կարմիր խաչ, Իրանական Կարմիր մահիկի և Պակիստանյան Կարմիր մահիկի
ընկերություն:
Միջազգային ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մի ություն
Ե րեխանե րի խնամքով զբաղվողնե րի պե տական ասոցիացիա, Հարավային Աֆրիկա
Սոցիալ-հոգե բանական աջակցության տարած աշրջանային նախաձեռն ություն, Հարավային Աֆրիկա,
հատկապես` հեղ ինակներ դոկտ որ Ջոնաթան Բարկարշ ին և Համայնքի տեղեկատվական և ոգեշնչման
խումբ (ՀՏՈԽ)
«Սեյվ դը չիլդրեն»` Բանգլադեշում, Դանիայում, Հայիթիում, Ղրղզստանում, Լիբիայում, Պաղեստինում (Պա
ղեստինյան գրավյալ տարածքներում), Սոմալիում, Շվեդիայում
Terres des Hommes/Մարդկանց երկ իր
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, այդ թվում` ՅՈւՆԻՍԵՖ Կանադա, ՅՈւՆԻՍԵՖ Դոմինիկյան Հանրապետություն
Պատերազմի երեխա, Հոլանդիա
Ու որլդ Վիժն
Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել երեխաներին, նրանց ծնողներին ու խնամակալներին և
«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության գործընկեր կազմակերպությունների դասընթացավարներին ու ան
ձնակազմին` Հայիթիում, Լիբիայում, Պաղեստինում (Պաղեստինյան գրավ յալ տարածքներում) և Պունտ
լանդում, ինչպես նաև` Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիայի գործընկերներին
Հայիթիում և Պակիստանում, որոնք փորձարկել են այս ծրագրի որոշ կողմեր:
Հատ ուկ շնոր հակալություն ենք հայտն ում նաև Աբ ու Կոկոֆե լեին, Բիրջիթ Մունք Էրիկսենին, Դենիե լ
Ու ոլդենին, Էա Սյուզան Ակաշային, Գրեթ Թոր ոյին, Ջինթանաթ Անանվորանիչ ին, Ջոն Ք. Լանջին, Լարս
Ստիլ ինգ Նեթբերգին, Լարս Ռոջիլդսին, Լենա Կառլս ոնին, Մի Մել ինին, Մինջա Պյուշել ին, Պատրիկ
Կոտյուին և Փոլ Միթչել ին: Մենք նաև կցանկանայինք շեշտել նրանց ներդր ումն այս ռես ուրսների մշակ
ման գործ ում:
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Աղբյուրներ
Ալաստեր Աջեր, Բրի Աքիսոն, Լինդսի Սթարկ, Էյրինի Ֆլոուրի, Բրեքսթոն Օքոթ, Ֆեիթ
Մակքոլ իսթեր և Նեյլ Բութբի. Դպր ոցում անցկացվող սոցիալ-հոգեբանական համակարգ
ված գործողությունների (ՀՍՀԳ) ծրագրի ազդեցությունը Հյուսիսային Ուգանդայում հակամար
տությունից տուժած երեխաների վրա, «Մանկական հոգեբանության և հոգեբուժության ամսա
գիր», 2011, հատոր 52:11, էջ 1124-1133:
Ամերիկ յան Ազգային Կարմիր խաչ. «Հետևանքները. կյանք, կոր ուստ և վիշտ», Դասերի պլան
3: Զգացմունքներ և արձագանքներ, 2007:
Ամերիկ յան Կարմիր խաչ. Ուսուցիչների գործ առնական ուս ուցում ցունամիից տուժած տա
րածքում: Ուսուցիչների` դպր ոցում անցկացվող սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ուսու
ցանման ձեռնարկ, Մաս 1. Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ծրագրի ուս ուցումների շարք:
Ձեռնարկ #6, 2003:
Միջազգային ծառայությունում կամավորների ասոցիացիա. Ձեռնարկ ուս ուցիչների համար,
Կամպալա, 2003:
Տրավմայի հոգեբանության բոսթոնյան կենտրոն և «Սեյվ դը չիլդրեն». Ուսուցանման հի
մունքերի ձեռնարկ բարդ հանգամանքներ ում հայտնված երեխաների և պատանիների համար,
դասարան ում անցկացվող 15 մասից բաղկացած սոցիալ-հոգեբանական միջամտ ության ծրագ
րի համար, (ԴՄԾ), 2003:
«Խախտելով լռությունը», Գործողություններ իրագ ործված տեղում, Բանգլադեշ:
 անադական միջազգային զարգացման գործակալություն, Ընկեր ության տեսակ, պատե
Կ
րազմից տուժ ած երեխաների և երիտասարդների հետ աշխատանքը, 2003:
Կանադական միջազգային զարգացման գործակալություն և ՅՈւՆԻՍԵՖ. Կյանքի կոչելով
երեխաների իրավունքները: Դասարան 6. լեզվ ի և հասարակագիտ ության դասեր, 2008:
 անադական Կարմիր խաչ, Րեսփեքթի Դ. բռնության և ոտնձգությունների կանխարգել
Կ
ման ծրագիր: Ծաղրի և վիրավորանքի կանխարգելման ծրագիր: Կանադա, 2012: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել www.redcross.ca/respected կայքը:
 աթոլ իկական օգնության գործողություններ, Նամիբիա, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժ ած երեխա
Կ
ների կայուն զարգացման կառուցումը, 2003:
Երեխաների և պատերազմի կազմակերպություն, Երեխաների և պատերազմի ուս ումնական
ձեռնարկ. երեխաները և աղետները: Վերականգնման մեթոդների ուս ուցան ումը, խմբագրված
տարբերակ, 2002:
 անիական Կարմիր խաչ. Զինված հակամարտ ությունից տուժ ած երեխաների հետ անցկաց
Դ
վող դասընթացի ձեռնարկ», 2008:
«Հորիզոններ ծրագիր/Բնակչության խորհուրդ և ընտանեկան առողջություն», էթիկական
մոտեցումներ միջազգային շրջանակներ ում երեխաներից և պատանիներից տեղեկություններ
հավաքելու վերաբերյալ, ու ղղորդ ող ցուցումներ և ռես ուրսներ, 2005, էջ 41:
 եռնարկ համառոտ ազգագրական հարցազրույց անցկացնելու վերաբերյալ. հարցը, խն
Ձ
դիրը կամ գաղափարը տեղական տեսանկ յունից հասկանալը, Հաբարդ Ջ., 2002:
Այս նյութի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվությունն առկա է www.cvt.org կայքում:
«Կրթության նվազագույն ստանդարտները` պատրաստվածություն, արձագանք և վերա
կանգնում», Արտակարգ իրավ իճակներում կրթության միջգերատեսչական ցանց:
«Արտակարգ իրավ իճակներում կրթության նվազագույն ստանդարտները, քրոնիկ ճգնա
ժամեր և վաղ վերակառուցում», Արտակարգ իրավ իճակներում կրթության միջգերատեսչա
կան ցանց, 2004:
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«Կրթության համաշխարհային խմբավորում, Երեխաների պաշտպանության խմբավո
րում, Միջգերատեսչական մշտական հանձնաժողով: Սկզբ ունքներ արտակարգ իրավ իճակ
ներում երեխաների համար անվտանգ տարածքների համար», Արտակարգ իրավ իճակներում
կրթության միջգերատեսչական ցանց, 2011, էջ 2:
«ՄԳՄՀ գենդերային ձեռնարկ մարդասիրական գործողության համար», Միջգերատեսչա
կան մշտական հանձնաժողով, 2006:
«ՄԳՄՀ գենդերային ձեռնարկ արտակարգ իրավ իճակներում, հոգեկան առողջության և
սոցիալ-հոգեբանական աջակցության վերաբերյալ», Միջգերատեսչական մշտական հանձ
նաժողով, 2007:
միր
«ԿԽՄՖ սոցիալ-հոգեբանական գործողություններրի ծրագիր», 2005-2007 թթ Կար
խաչի և կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիա:
«ԿԽՄՖ սոցիալ-հոգեբանական աջակցության քաղաքականություն (ընդունված է Կար
միր խաչի և կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավար
մարմնի 7-րդ նիստի ժամանակ)», Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի ընկերությունների մի
ջազգային ֆեդերացիա: Ժնև, 2003 թ., մայիս:
«Սոցիալ-հոգեբանական միջամտություններ», ձեռնարկ. Կարմիր խաչ ի և կարմիր մահիկի
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տեղե
կատվական կենտրոն (ՀԱ կենտր ոն), 2009:
«Խմբերին աշխուժացնելու 100 եղանակ. խաղեր` դասընթացների, հանդիպումների ընթաց
քում և համայնքում կիրառելու համար», ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միջազգային միություն, 2003:
«Այլ աչքերով», Իրանական Կարմիր մահիկի և Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային
ֆեդերացիա, Բամ, 2004:
«Հակամարտությունից տուժած Նեպալում դասարանում անցկացվող սոցիալ-հոգեբանա
կան միջամտության գնահատում. խմբային պատահական վերահսկվող փորձ, Երեխանե
րի հոգեբանության և հոգեբուժության ամսագիր», Մարկ Ջ.Դ. Ջորդանս, Իվան Հ. Կամպր ո,
Վիտս Ա. Թոլ Բրենդն Ա. Կորտ, Նեջենդրա Պ. Լյութել, Ռոբերտ Դ. Մեյսի և Ջուպ Թ.Վ.Մ. դե
Ջոնգ, «2010, հատ որ 51:7, էջ 818-826:
«Փոխություններ իրականացնելով», Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասո
ցիացիա, Հարավային Աֆրիկա:
«Խաղաղ ռազմիկի ուղ ին», Երեխաների խնամքով զբաղվողների պետական ասոցիացիա,
Հարավային Աֆրիկա:
«Զարգացման օժանդակության գնահատման սկզբունքներ», Տնտեսական համագործ ակ
ցության և զարգացման կազմակերպություն, Զարգացման օժանդակության հանձնաժ ողով
(ԶՕՀ), 1991:
«Զինված հակամարտ ությունից տուժած երեխաների շրջան ում կանխարգել իչ միջամտ ություն
ները. գրական ակնարկ, ագրեսիվ վարք», Քիրսի Փելթոնեն և Ռաիջա-Լինա Պունամակի,
2010, հատ որ 36, էջ 95-116:
«Տեղ ի զգացողություն. համայնքում անցկացվող սոցիալ-հոգեբանական աջակցության
ծրագրերի մոդել», Ջ.Օ. Փրևիթ Դիազ և Ա. Դայալ, Աղետի և վնասների ուս ումնասիր ություն
ների ավստրալազ իական ամսագիր, հատ որ 2008-1:
«Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տարածաշրջանային նախաձեռնություն: Կյանքի
ճանապարհորդություն», 2004:
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«Երեխաների պատճառով առաջացած աղետների ռիսկի նվազեցում. գործնական ուղե
ցույց», «Սեյվ դը չիլդրեն», 2007:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 1  Հավելվածներ

Երեխաների պաշտպանությունն արտակարգ
սկզբունքներ և փորձ, «Սեյվ դը չիլդրեն», 2007:

իրավ իճակներում.

գերակայություններ,

«Ամեն ինչ կարգավորել երեխաների համար. մասնագետի ուղեցույցը երեխայի իրավունքների
ծրագրման համար», «Սեյվ դը չիլդրեն», 2007:
«Առաջին հոգեբանական օգնություն երեխաներին», «Սեյվ դը չիլդրեն», 2011:
«Սոցիալ-հոգեբանական համակարգված գործունեության ծրագիր», «Սեյվ դը չիլդրեն», 2006:
«Զերծ ծաղրուծանակից», «Սեյվ դը չիլդրեն», Դանիա, 2008:
«Արժանապատվության բարձրացումը և Քամին փչում է», Ղրղզստանի «Սեյվ դը չիլդրենի» գործըն
կերներ:
«Գլխավոր քարտուղարի ուսումնասիրությունը երեխաների հանդեպ բռնությունների վերաբե
րյալ. բռնությունից պաշտպանված լինելը մեր իրավունքն է», Միավորված ազգերի կազմակեր
պության քարտ ուղարություն, 2006, Էջ 7-8:
«Մարդասիրական կանոնակարգ և աղետին արձագանքելու նվազագույն ստանդարտները»,
ՍՖԻԵՐ նախագիծ, 2011:
«Երեխաների պաշտպանության սոցիալ-հոգեբանական ուսուցանման ձեռնարկ». Terres des Hommes,
2008:
«Ծիծաղեք, վազեք և շարժվեք` միասին զարգանալու համար». սոցիալ-հոգեբանական նպատակ
հետապնդող խաղեր, Terres des Hommes, 2007:
«Միջգերատեսչական ուղեցույց` արտակարգ իրավ իճակներում սոցիալ-հոգեբանական ծրագ
րերի գնահատման համար», Միավորված ազգերի կազմակերպության երեխաների հիմնադրամ,
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Նյու Յորք, 2011:
«Դասավանդելը երեխաների իրավունքների համար. իրավունքներ, ցանկություններ և կարիք
ներ», ՅՈւՆԻՍԵՖ Կանադայի համաշխարհային դասարան, ՅՈՒՆԻՍԵՖ Կանադա:
«Վերադարձ դեպի երջանկություն», ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Դոմինիկ յան Հանրապետ ություն, 1989:
Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, Միավորված ազգերի կազմակերպություն,
1989:
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, Միավորված ազգերի կազմակերպություն,
1948:
«Պատերազմի երեխա», Հակամարտություն և խաղաղություն. պատերազմի երեխայի իդեալա
կան/I DEAL միջամտ ության մոդ ուլ Հոլանդիա, 2009:
www.winstonswish.org.uk գործելում է 29.11.11թ.-ից:
«Ստեղծագործականություն երեխաների համար. ձեռնարկ երեխաների գործողությունների
համար», Ուորլդ Վիժն:
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