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ԳԵՐԱԿՏԻՎԳԵՐԱԿՏԻՎԳԵՐԱԿՏԻՎԳԵՐԱԿՏԻՎ    ԵՐԵԽԱԵՐԵԽԱԵՐԵԽԱԵՐԵԽԱ. . . . ԻՆՉՊԵՍԻՆՉՊԵՍԻՆՉՊԵՍԻՆՉՊԵՍ    ԵՄԵՄԵՄԵՄ    ԱՇԽԱՇԽԱՇԽԱՇԽԱՏՈՒՄԱՏՈՒՄԱՏՈՒՄԱՏՈՒՄ    ՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ    
 

Պապանյան Պապանյան Պապանյան Պապանյան Հայկուշ Հայկուշ Հայկուշ Հայկուշ     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . գերակտիվ երեխա, պրակտիկ ուսուցիչ, դաստիարա-
կության նոր մեթոդ, մանկավարժ-բժիշկ-գիտնական, ուշադրության կենտրոնա-
ցում    

Կրթության բովանդակությունն ու դաստիարակության մեջ անընդհատ 
առաջացող հիմնախնդիրները պահանջում են մասնագիտական նոր գիտելիքներ, 
կարողություններ ու հմտություններ` «Նոր» ուսուցիչ կոչվելու համար:  

Հասարակական կյանքի փոփոխություններով պայմանավորված՝փոխվել է 
դաստիարակության նպատակը: Դաստիարակության նոր մոդելի և մանկավարժի 
դիրքորոշման վերակառուցման ճանապարհն այսօր անցնում է մանկավարժի 
մասնագիտության էության, նպատակի, ուսուցչի դերի վերաստեղծման և գործա-
ռույթների իրատեսական վերաիմաստավորման միջոցով: Այսօրվա, 21-րդ դարի 
նաև հայկական՝ ազգային դպրոցներում սկսել են մշակել ուսումնադաստիարակ-
չական աշխատանքների նոր տեխնոլոգիաներ՝ պայմանավորված դարձյա՛լ ար-
ժեքային համակարգերի փոփոխման նո՛ր փուլի առկայությամբ: Հասարակական 
կյանքի նոր ցնցումները նոր տեսակի շեղումների են բերում՝ ինչպես վարքի, ագ-
րեսիվության, այնպես էլ գերակտիվության, ինչը ևս դարձել է հատուկ հետազո-
տության առարկա: Հաճելի է այն փաստը, որ ժամանակակից մանկավարժներն ու 
հոգեբանները, երիտասարդ գիտնականները մեզ՝ ուսուցիչներիս և ուսանողների 
համար տեսական նոր վերլուծություններ ու հետազոտության նոր մեթոդներ են 
առաջարկում: Ուսումնասիրելով դրանք ու ապահովելով մեր շարունակական 
ինքնակրթությունը՝ մենք մեր դիտարկումներն ենք անում և փորձում ներկայաց-
նել խնդրի հետ առնչվող մեր նկատառումները որպես պրակտիկ ուսուցիչ:  

Մենք շփվում ենք երեխայի հետ կյանքի ամենակարևոր հատվածի՝ մանկու-
թյան ժամանակահատվածում: Այդ կարևոր հատվածով են պայմանավորված ան-
ձի ձևավորումը, հասուն կյանքում ունեցած բոլոր ձեռքբերումներն ու, ցավոք, ան-
հաջողությունները, որոնք խմորվել, կարծրացել են մեծերի ու փոքրերի բախում-
ներից, սխալ հասկացված լինելուց, անազատությունից, սոցիալական վիճակից, 
բարդույթներից: Այսօր, 21-րդ (այս հեշտ ու դժվարին) դարում մեզ հնարավորու-
թյուն է տրված ազատ աշխատել, ուսումնասիրել ու ճանաչել երեխային, յուրա-
քանչյուր օր բացահայտել նրան նորովի, թույլ տալ ինքնադրսևորվել, սովորեցնել 
մտածել, եզրահանգումներ անել, բանավիճել: Եվ դեռ որքա՜ն պիտի կրթվենք ինք-
ներս, որ դպրոցում երեխան վայելի իր մանկության երջանկությունը: Վերջին 3 
տարիների ընթացքում համոզվեցի, որ երեխան տիրապետում է այնպիսի ան-
սահման կենսական ներուժի, որպիսին հաճախ չի ունենում հասուն մարդը: Նշա-
նակում է՝ մենք ոչ թե կյանքին ենք նախապատրաստում դպրոցահասակներին, 
այլ հենց իրկյանքն ենք մեր ձեռքերով կառուցում՝ ճիշտ մոտեցմամբ, ճիշտ վերա-
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բերմունքով, որն է՝ ճիշտ մանկավարժությամբ ու հոգեբանությամբ: Փորձեմ ավե-
լի կոնկրետացնել ինձ հուզող խնդիրը: Երեխան ինքն իր առանձնահատկությամբ, 
իր կերպով «ստիպում է» [10, 211] մեզ թերթել գրքեր, կարդալ հոդվածներ ու դա-
սախոսություններ, ինչերի մասին միայն տեսականորեն, այն էլ՝ ոչ հստակ գիտեի, 
այժմ արդեն իմ կրթության հակառակ էտապն է՝ գործնականից դեպի տեսականը: 

Փորձեմ նկարագրել, թե ինչպես եմ հասկանում այսօրվա «գերակտիվ» երե-
խային և ինչպես եմ հարթում մանկավարժական դժվարին իմ ուղին՝ նրա հետ 
աշխատելիս պահպանելով հարգանքը իր անձի և իրավունքի հանդեպ: Գերատիվ 
երեխաներին «Էներգիայի կծիկ» [1, 50] են անվանում: «Այսպիսիք գերազանցում 
են մյուսներին իրենց տարօրինակ վարքով, ճարպկությամբ ու … անկանխատե-
սելիությամբ» Մեր ժամանակներում ավելի ու ավելի բազմաքանակ են դառնում, 
քանի որ դարն ինքնին նյարդային է: Նման երեխաների վարքը ունի իր պատճառ-
ները. մոր հղիության ծանր ընթացք, դեղահաբերը (օրինակ՝ հորմոններ), էկոլո-
գիա, ալկոհոլի չարաշահում, սոցիալական տարբեր պատճառներ: Մանկավարժ-
բժիշկ-գիտնականների մի մասը ծանոթացնում են «ուշադրության դեֆիցիտի» 
հետ, ինչը որ առանձնացնում է գերակտիվ երեխային այլ երեխաներից: Մեծ մա-
սը, սակայն, մշակել է մանկավարժահոգեբանական ուղղվածությամբ համակարգ: 
Այսօր հիպերակտիվ երեխան դպրոցում խնդիր է առաջացնում մանկավարժի հա-
մար, նա աչքի է ընկնում ամենուր՝ բակում, տրանսպորտում, փողոցում, խանու-
թում, դասարանում ուշադրություն է գրավում չկենտրոնանալու, անտքնաջանու-
թյան, իմպուլսիվության պատճառով: Ծնողը ևս տառապում է նրա աննպատակ 
քմահաճույքներից, համառությունից, դյուրագրգռությունից, շարժողական ակտի-
վությունից: Քնի խանգարումները և ձանձրույթը հոգնածության են բերում, որի 
հետևանքով էլ պատասխանները թերի են, երբեմն էլ անսանձ (երբ մի օր նյար-
դերս տեղի տվեցին ու դիտողությունս կոպիտ ստացվեց, նա նույն բառով պա-
տասխանեց ինձ): Ես ձևացրի, թե չեմ լսել, բայց «դաս» առա հենց իրենից ու մտա-
ծեցի՝ այլ մոտեցում, այլ մեթոդ է ինձ պետք որոնել... Սկսեցի համատեղ աշխատել 
ծնողի, հոգեբանի, մանկավարժի հետ: «Ո՞վ է գերակտիվ երեխան» -արդյո՞ք ան-
դաստիարակության դրսևորում է նրա վարքը: Գերակտիվ երեխայի դիրքորո-
շումն ազդում է վարքի վրա՝ ենթագիտակցորեն: Հաճախ էլ նա չի գործում իր դիր-
քորոշմանը համապատասխան, առաջանում է պարադոքս. Այդպես չպետք է լի-
ներ, բայց այդպես է:Դա կոչվում է «Լապյերի պարադոքս» [7, 215] Ժամանակ էր 
ինձ պետք, որպեսզի պարզեմ՝ տան միջավա՞յրը, ծնողների փոխհարաբերություն-
նե՞րը, ժառանգականությո՞ւնը, թույլ ուսուցի՞չը, վատ ընկերնե՞րը, նյարդային հա-
մակարգի խանգարումնե՞րը... Փնտրեցի պատասխանները ու չգիտեմ՝ գտա՞, արդ-
յոք, բայց փոխեցի իմ դիրքորոշումը, որպեսզի նա առաջին հերթին ընդունի այն 
միջավայրը, ուր սովորում է, ապրում է, խրախուսվի, թեկուզև,աննշան հաջողու-
թյան համար, սպառի հավաքած էներգիան, ակտիվ խաղեր խաղա, երբեմն լինի 
թիմի կամ խմբի ավագը: Խաղերը, բացի ֆիզիկական ակտիվությունից, նաև 
կենտրոնացնում են ուշադրությունը: Հատկապես գերակտիվ երեխային նման 
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զբաղմունքը թույլ է տալիս լիցքաթափել ավելորդ մկանային ու նյարդային ակ-
տիվությունը, ու երեխան գոնե առժամանակ հանգիստ կարող է նստել դասին ու 
կենտրոնանալ առաջադրանքի կատարման վրա: Միայն առանձին զրույցների 
ժամանակ Արմենի մայրիկին ներգրավեցի համատեղ պլանավորելու երեխայի 
անտքնաջանությունը, գրգռվածությունը, ծուլությունը, ի վերջո՝ պաթոլոգիայի 
հասնող «թափթփված» վարքը կանխելու միջոցները, չափելի գործողությունները: 
Գերակտիվ երեխայի նախասիրությունները, առօրյան, կյանքը պետք է հե-
տաքրքրեն և՛ ծնողին, և՛ ուսուցչին: Պարզվում է, նրա զգայական դաշտի վրա 
ազդելով՝ ցանկալի արդյունք կունենանք վարքագծի մեջ, որն էլ կնպաստի 
ուշադրության կենտրոնացված լինելուն, այսինքն՝ կխթանի ուսումնական գոր-
ծունեությունը: 

Մի քանի անգամ, երբ առիթ է եղել խոսելու մեր մայրաքաղաք Երևանի մա-
սին, հանկարծ լրջանում է, սկսում արցունքի “հեղեղ”թափել աչքերից: Պատաս-
խանը, թե՝ ինչո՞ւ, ավելի քան հուզիչ է. «Ես չէի ուզում վաճառեինք մեր Ավանի 
տունն ու գայինք ապրելու էս Վանաձորում ...» Պարզ է, երեխան, գուցե ոչ գի-
տակցված, բայց կարոտ է զգում ծննդավայրի հանդեպ: Եվ լացում է բարձրաձայն, 
հեկեկալով: Կանգ եմ առնում, մտածում: Նման դեպքերում՝ «Մի՛ լացիր» -ը չի օգ-
նում: Ես նրան առաջարկում եմ մի սկավառակ, ուր Երևանի մասին երգեր են: Նա 
արագ թաքցնում է դա պայուսակում, որպեսզի տանը լսի: Ես հասկացա , որ 
պետք է քայլ անենք առաջ ու և՛ ես, և՛ երեխաները սովորենք ապրել ու աշխատել 
նրա հետ, նրա անսովոր վարքագիծն ընդունելի դարձնել մեզ համար, հաշտվել 
գերակտիվ երեխայի փոքրիկ «ստորությունների» հետ (կարող է առանց թույլտ-
վության վեր կենալ տեղից, գնալ վնասել, խանգարել որևէ մեկին, հետ վերադառ-
նալ, սուտ խոսել, արդարանալ, խփել ձեռքերը սեղանին...): Նրանց երբեմն անվա-
նում են «Հիպոկրատյան տիպեր» [6, 475]: 

Դժվար է, երբ մնացած երեխաները զգում են գերակտիվ երեխայի հանդեպ 
այլ, ավելի « փափուկ» մոտեցումը, բայց հաճախ ստիպված նվազեցնում է կարգա-
պահության պահանջները` հաջողության, զգացողության, պատրանք ձևավորելու 
համար: Մի գեղեցիկ տառ, մի ճիշտ նախադասություն գրելու համար շոյում եմ: 
Կարծում եմ, իհարկե, որ պատիժ էլ պետք է լինի, եթե դա պետք է, բայց զգուշո-
րեն, որպեսզի, ինչպես վերը նշվեց, ավելի պայթյունավտանգ իրավիճակ չստեղծ-
վի: Հաճախ և՛ ուսուցիչները, և՛ծնողները, և՛դասարանի մյուս աշակերտների 
ծնողները երեխայի հետ շփվելիս կորցնում են համբերությունը: Բայց ձեռքերը 
բացասաբար թափ տալը, հոգոց հանելը, առավել ևս`ֆիզիկական ամենաթույլ 
պատիժը, ոչ մի լավ բանի չեն բերի: Չի կարելի սկզբում երես տալ նրան, հետո, 
անհաջողության դեպքում` կտրուկ գրավել խիստ դիրքորոշում: Ճնշել չի կարելի 
նաև գերակտիվ երեխայի` ակտիվություն ցուցաբերելու ցանկությունը: Նրան հա-
ճախ պետք է կանչել գրատախտակի մոտ: Գերակտիվ երեխաներից շատերի մոտ 
նաև ձախլիկություն է նկատվում: Հավանաբար, սպորտով զբաղվելն ամենամեծ 
օգնականը կլինի այս տիպի երեխայի համար, ինչպես նաև երաժշտությամբ, տե-
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խնոլոգիայով զբաղվելը: Դասաժամի 45 րոպեն շատ ձանձրացնում է նրան
փոխել է պետք գործունեության տեսակը, դասը շարունակվում է
վում է սիրած գործով: Հույս ունենալ, թե կարճ ժամանակում այս երեխան կդառ
նա լսող, հանգիստ ու հավասարակշռված, դժվար է, սակայն հա
թյունը ծնողի հետ, դպրոցի հոգեբանի ու նյարդաբանի հետ կբերի ցանկալի արդ
յունքի: Երբեք չի կարելի «կորցնել» ծնողի ակտիվությունը: Նրա երեխայի գե
տիվության խնդիրները մյուս ծնողների ներկայությամբ, ծնողական ժողովների 
ժամանակ չպետք է քննարկել, այլ առանձին խոսել է պետք բացթողումների ու 
նաև փոքր ձեռքբերումների մասին: Խորհուրդներ եմ տալիս ծնողներին այնպես
որ չհուսալքվեն, որ հասկանան, որ դա անդաստիարակություն չէ
կուտակում, որ ժայթքում է ինչպես հրաբուխ և տարիների հետ այն կմարի
րակտիվությունը, կարծում եմ, թեկուզ և լուրջ հիվանդություն չէ
առանձնահատուկ լինելու պատճառով կարելի է այդպիսի երեխանե
գրկել դպրոցի ներառական կրթության համակարգում: Հոգեբանը
մանկավարժն ու դասվարը, ուսուցչի աշխատանքի առանձնահատկություններից 

ելնելուվ, համագործակցության արդյունքում կարող են օգնել գերակտիվ 
երեխաների դաստիարակությանը, ըստ այս մոտեցման`  

 

 
 

րոպեն շատ ձանձրացնում է նրան: Արագ 
դասը շարունակվում է, իսկ նա զբաղ-

թե կարճ ժամանակում այս երեխան կդառ-
սակայն համագործակցու-

դպրոցի հոգեբանի ու նյարդաբանի հետ կբերի ցանկալի արդ-
Նրա երեխայի գերակ-
ծնողական ժողովների 

այլ առանձին խոսել է պետք բացթողումների ու 
Խորհուրդներ եմ տալիս ծնողներին այնպես, 

որ դա անդաստիարակություն չէ, այլ էներգիայի 
որ ժայթքում է ինչպես հրաբուխ և տարիների հետ այն կմարի: Գե-

թեկուզ և լուրջ հիվանդություն չէ, սակայն, 
նահատուկ լինելու պատճառով կարելի է այդպիսի երեխաներին ևս ընդ-

Հոգեբանը, սոցիալական 
ուսուցչի աշխատանքի առանձնահատկություններից  

համագործակցության արդյունքում կարող են օգնել գերակտիվ 

 



– 290 – 

Ի՞նչ տարբերություն եմ տեսնում ակտիվ և գերակտիվ երեխաների միջև
 
 

 
Քանի որ մանկավարժական հայտորոշումը այսօր շատ է կարևորվում և 

շատ օգնում է գործընթացի ճիշտ կազմակերպմանը, փորձեցի ստանալ գե
տիվ երեխայի բնութագրչային մի քանի գիծ՝ օգտվելով, իհարկե
մանկավարժության ու հոգեբանության նորօրյա գրականությունից

 
ԳԵՐԱԿՏԻՎ ԱՇԱԿԵՐՏԸ ԴԱՍԻՆ

Ի՞նչ տարբերություն եմ տեսնում ակտիվ և գերակտիվ երեխաների միջև. 

 

Քանի որ մանկավարժական հայտորոշումը այսօր շատ է կարևորվում և 
փորձեցի ստանալ գերակ-

իհարկե, սոցիալական 
կավարժության ու հոգեբանության նորօրյա գրականությունից.  
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Գերակտիվության ախտանիշները մեծանալու հետ պակասում են, սակայն 
ցրվածությունն ու իմպուլսիվությունը ուղեկցում են մարդուն երկար ժամանակ: 

Այսուհանդերձ, կարծում եմ,որ ամենակարևորը երեխայի հանդեպ մեծ սիրո 
ու հոգացության միջավայր ստեղծելն է ու ճիշտ աշխատաոճը՝ մի մարդու, մի քա-
ղաքացու, որի անունը մանկավարժ է՝ մի քիչ հոգեբան, մի քիչ բժիշկ, մի քիչ այլ 
ներաշխարհ ու մեծ սիրտ ունեցող անհատ, ով պատվով կրում է իր « խաչը»՝ 
դարձրած ապրելակերպ ու աղոթք… 

Գուցե դրա համա՞ր է Ղ. Աղայանն ասում. «Մանկավարժ ծնվում են...» [4]: 
Այսպիսով, գերակտիվ երեխաների հետ տարվող դաստիարակչական աշ-

խատանքը պետք է իրականացնել համալիր ձևով, տարբեր մասնագետների մաս-
նակցությամբ՝ սոցիալական մանկավարժ, սոցիալական հոգեբան, բժիշկ, 
ծնող:Այս համագործակցության արդյունքում, ոչ կարճ ժամանակաընթացքում, 
բայց կշտկվի վարքագիծը:Միայն անհատական մոտեցմամբ և երեխայի դրական 
հատկանիշների վրա հենվելով կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի. 

«…Մեծ օգուտ ունիս ու մեծ հետևանք, 
Եթե ասածիդ գործը հառաջ է. 
Գործ այսուհետև, գործ և աշխատանք, 
Ասածդ գործը թող վարձատրե…» [9, 204-206]: 
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Папанян Папанян Папанян Папанян Айкуш Айкуш Айкуш Айкуш     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: интерактивный ребенок, практический учитель, новый 
метод воспитания, педагог-врач-ученый, сконцентрирование внимания 

Множество задач в новых учебных программах, поставленных перед 
учителями школы, особенно младшей школы, служат поводом для размышлений 
об отдельных исследованиях и идеях в работе. Когда есть проблема, учитель, 
постоянно читая и занимаясь самообразованием, находит решение задач в 
новейшей педагогике и психологии. 

Недавно перед такой проблемой встала учительница начальных классов, 
заметив, что в современном поколении много детей, требующих нестандартный 
индивидуальный подход. К этому типу относятся также гиперактивные дети, 
занятия с которыми заставили найти особенные способы и методы.  

Вот о чём хочет рассказать молодая, но уже имеющяя свой собственный 
профессиональный почерк, учительница младшей школы. 
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Papanyan Papanyan Papanyan Papanyan Haykush Haykush Haykush Haykush  

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    interactive child, practical teacher, new method of upbringing, 

teacher-doctor-scientist, to focus the attention  
The numerous problems of new educational system give a ground to pondering on 

special studying and new ideas in work to teachers, especially to primary school 
teachers. When there is a problem, we must find ways of solutions in newest pedagogy 
and psychology by means of reading, studying, self-education again and again. The 
primary school teacher has met such a problem lately, when she noticed that in 
upbringing of modern generation there are many children demanding not standard, 
individual approaches and working with them made her find special methods and ways. 

That is what about tells the young but having her own professional handwriting 
primary school teacher. 

    
     


