
Դրական
ծնողավարություն

Անահիտ Գևորգյան

Գեղարքունիքի մարզի ավագ
վերապատրաստող



Ինչու է դրական
ծնողավարությունը կարևոր

• Ընտանիքում երեխաների նկատմամաբ բռնությունների
հիմանական մասը կապված է ծնողավարաման
հմտությունների պակասի հետ

Քանի որ

• Չկա համապատասխան գրականություն և
ուսուցողական նյութեր

• Չկա որևէ հաստատություն, որ ունենա նման կրթական
ծրագիր

• Գյուղական վայրերերում առկա է աղջիկների վաղ
ամուսնություններ



ՄԱԿ-ի երեխաների
իրավունքների Կոնվեցիան

հաստատում է

• Ծնողները առաջնային դեր ունեն երեխաների
դաստիարակության գործընթացում:

• Ծնողները իրենց երեխաների ամենակարևոր
ուսուցիչներն են

• Սակայն ծնողները իրենց երեխաների սեփականատերը
չեն /մարդու իրավունքների սկզբմունքները`ոչ մի անձ չի
կարող մեկ ուրիշի սեփականությունը լինել/



Ծնողական կրթության
նպատակը

• Ծնողներին ուսուցանել դրական
դաստիարակության մոտեցումներն ու
մեթոդները

• Սովորեցնել ծնողին լսել ու հարգել երեխայի
կարծիքը

• Ծնողներին տալ ամենատարածված խնդիրների
լուծման այլընտրանքներ



Դրական դաստիարակման
մոտեցումը հիմնված է

• երեխայի առողջ զարգացման

• բռնությունից պաշտպանվելու

• սովորելու իրավունքների վրա



Ծնողական
պարտականությունների
անտեսումը և երեխաների

նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը
ընտանեկան բռնության առավել

կործանիչ դրսևորումն է: 
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՄԱՆ ԴՐԱԿԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

• Դաստիարակման դրական ծնողավարությունը

• Մտածելակերպ է

• Որը կարևոր են երեխայի զարգացման ողջ ընթացքում

• եթե նույնիսկ երեխան 20 տարեկան է

• Այն չի հրամայում,Չի ստիպում

• Սակայն դրական ծնողավարաման հիմքում ամենևին
ընկած չի այն գաղափարը, որ երեխան առանց
կանոների կարող է անել այն , ինչ ցանկանում է



Ինչ է նշանակում ծնող լինել

• Ծնող լինելը շատ պարտադրող ու
պատասխանատու հանգամանք , որը
նշանակում է

• Երեխային շրջապատել սիրով և
հոգածությամբ

• Աջակցել , որ լավ մարդ դառնա

• Նրան պաշտպանել ամեն տեսակի
բռնություններից



ՊԱՏԻԺԸ և ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պատիժը չճանաչված բռնության ձև է:



Երեխայի զարգացման
փուլերը

• Նա շրջապատող աշխարհն է բացահայտում,ուզում է ապահով
զգալ ծնողի ներկայությամբ, երկխոսության և հաղորդակցման
կարիք ունի, կամ փորձում է դառնալ ավելի անկախ

ԾՆՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է

• Օգնել երեխային արտահայտել իր զգացմունքները: Խթանեք
երեխայի մեջ աճող անկախությունը և նա կբացահայտի, որ իր
աշխարհը անվտագ է և ապահով



Երեխայի զարգացման
փուլերը

• Սկսում է վախեր ունենալ, հանկարծակի ամաչել, 
մերժել հարազատներին, ավելի շատ ասել “ոչ”

• Կամ շատ հարցեր տալ, երևակայական խաղեր
խաղալմ ,հաճախ նաև ստում է

ԾՆՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է

• Երեխային զերծ պահել ամեն տեսակի
որակավորումներից, պիտակավորումներից

• Խրախուսել նրան



Երեխայի զարգացման
փուլերը

• Ուզում է ինքնուրույն լինել,շփվել այլ երեխաների հետ, 
ավելի մեծ անկախություն է պահանջում, ավելի շատ
ժամանակ է անցկացնում իր ընկերների հետ

• Հաճախ չին համաձայնվում իրենց ծնողների հետ,  

ԾՆՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է

• Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ երեխան վստահի և
կիսվի ծնողի հետ:

• երեխային նայել նրա իսկ աչքերով:



Պարզվում է,որ…

• Ծնողները զղչում են իրենց արարքների

• Անհարկի մեղադրանքների

• Չհասկացվածության

• Ավելորդ հոգատարութայն

Հ Ա Մ Ա Ր



Պարզվում է,որ…

Որ չհասկանալով երեխայի տարիքային
անձնահատկությունները, ակամ դարձել
են բռնացող ու….. Անթաքույց նույնիսկ
արտասվել են….



Պարզվում է,որ…

• Ափսոսում են, որ ուշացել են.կամ նման
ձեռնարիկ տպագրությունն իրենց
համար արդեն ուշ է

ՍԱԿԱՅՆ ՈՉ ՈՒՇԱՑԱԾ
Ուրախ են, որ այն օգտակար կարող է լինել շատ- շատերի

համար



Դրական ծնողավարման
ձեռնարկըՊահանջված է

• Ծնողների

• Դպոցների

• Մանկատների

• Հատուկ դպրոցների

• Մանկավարժների

• Նորապսակների

• Տատիկների

• Սկեսուրների

• ՀԿ-ների

• Մանկապարտեզների

• Սոցիալական աշխատողների



Դրական ծնողավարման
ձեռնարկըՊահամջված է

• Լրատվամիջոցների/լրագրողների

• Ռեսուրսային կենտրոնների

• Գրադարանների

• Համայնքապետարանների Համար

Սա այն ցանկն է, ովքեր արդեն
ունեն ձեռնարկը



Եվ սա դեռ ամենը չէ

Ձեռնակը վերցնում են նաև

• Իրենց հարևաննների

• Այլ համայնքներում ապրող հարազատների

• Համադասարանցիների ծնողների

• Ծննդատների

• Բուժ կետերի ….ՀԱՄԱՐ



Առաջարկություններ

Այս ձեռնարկը տրամադրել բոլոր դպրոցների
գրադարաններին, որը կօգտագործվի
դասղեկական ժամերին`ըատ երեխաների
տարիքային առանձնահատկությունների և
ծնողների ադեկվատ արձագանքին



Առաջարկություններ

Ցանկալի կլիներ նման ձեռնարկ ունենալ նաև
հատուկ կարիք ունեցող երեխաների վարքային
ու տարիքային առանձնահատկությունների
մասին



ԹՈՂ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԼԻՆԵՆ
ԱՌՈՂՋ ՈՒ ԵՐՋԱՆԻԿ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


