
 

   

 

Մասարու  Իբուկա 

Ռուսերենից թարգմանությունը` 

Մարինե Ամիրջանյանի 

[Pick the date] 

Երեք տարեկանից հետո արդեն ուշ է 



 

Բովանդակությունը  

 Ռուսերեն հրատարակչության նախաբանը 

 

 Անգլերեն հրատարակչության նախաբանը 

 

 Հեղինակի կողմից 

 

 Մաս առաջին: Երեխայի պոտենցիալ հնարավորությունները 

 

 Մաս երկրորդ: Վաղ փորձի ազդեցությունը 

 

 Մաս երրորդ: Ինչն է օգտակար երեխային 

 

 Մաս չորրորդ: Դաստիարակության սկզբունքները 

 

 Մաս հինգերորդ: Ինչից պետք չէ փախչել: Հայացք դեպի 

ապագա 

 

 Վերջաբան 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Մասարու Իբուկա 

Երեք տարեկանից հետո արդեն ուշ է  
 

Թարգմանությունը սիրով նվիրում եմ որդուս̀  Գրիշա Իսախանյանին: 
Շնորհակալ եմ, որ ծնվեցիր... 

 
Երեխայի կյանքի առաջին երեք տարիները զարգացման և ուսուցման համար ամենամեծ 

պոտենցիալն ունեն: Դրա համար` մի՛ սպասեք: 

Յուրաքանչյուր մայրիկ ուզում է իր երեխային տեսնել ճարպիկ և ստեղծական, բաց և 
ինքնավստահ: Բայց, ցավոք, բոլորը չէ, որ գիտեն, թե ինչպես նպաստեն իրենց երեխայի 
ինտելեկտի հոգատար զարգացմանը:  

Մասարու Իբուկայի «Երեք տարեկանից հետո արդեն ուշ է» գիրքը պատմում է 
երեխաների վաղ զարգացման անհրաժեշտության ու կարևորության մասին: Չէ՞ որ առաջին 
երեք տարիները երեխայի ինտելեկտուալ կարողությունների կազմավորման անկրկնելի 

շրջանն են, երբ ամեն օրը կարող է կարևոր էտապ դառնալ բուռն ու բազմակողմանի աճի 
համար: 

Այս գիրքը շրջեց իմ կյանքը: Այն օգնեց ճիշտ և մտածված մոտենալ իմ սեփական 
երեխաների զարգացմանը: Եվ ես դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մայրիկի, որ կարդալով այս 

գիրքը, չի խանդավառվել վաղ զարգացման գաղափարով: Մենք վստահ ենք, որ այդպիսի 
մայրիկներն ու հայրիկները ավելի կշատանան: 

Նախաձեռնելով Մասարու Իբուկայի գրքի վերահրատարակումը` մենք ուզում ենք այս 

գիրքը կարդալու հաճույքը պատճառել փոքրիկ երեխաների ծնողներին: Իսկ ավելի շատ 
հաճույք նրանք կստանան իրենց երեխաների ապագա հաջողություններից: Մենք ուզում ենք, 
որ մեր երկրում ավելի շատ խելացի երեխաներ լինեն և երջանիկ ծնողներ: 

Եվգենյա Բելոնոշենկո 
 
Այս զարմանալիորեն բարի գրքի հեղինակը համարում է, որ փոքր երեխաները 

տիրապետում են ինչ ասես սովորելու ընդունակությանը: Նա մտածում է նորածինների վրա 
շրջակա միջավայրի հսկայական ազդեցության մասին և առաջարկում ուսուցման պարզ ու 
հասկանալի մեթոդներ՝ նպաստավոր երեխայի վաղ զարգացմանը: Նրա կարծիքով ՝ այն, ինչ 

մեծերը յուրացնում են մեծ դժվարությամբ, երեխաները սովորում են խաղալով: Այս 
գործընթացում գլխավորը ժամանակին նոր փորձ մտցնելն է: Եվ միայն նա, որ միշտ երեխայի 
կողքին է, կարող է զգալ այդ «ժամանակինը»:  

Գիրքը հասցեագրված է բոլոր մայրիկներին ու հայրիկներին, ովքեր ուզում են իրենց 

փոքրիկների համար բացել նոր հրաշալի հնարավորություններ: 
 
 

Ռուսերեն հրատարակչության նախաբանը 
 
1969 թվին, երբ ճապոնա-ամերիկյան անվտանգության պայմանագիրը վերանայվեց, շատ 

ուսանողներ դուրս եկան փողոց ի նշան ընդդիմության: Շուտով ուսանողական 
ընդդիմությունը դաժան ձև ընդունեց, ինչի արդյունքում երկրում իրավիճակը թեժացավ:  

Հետևելով այս ամենին` հայրս ցանկացավ հասկանալ երիտասարդության այսպիսի 

վարքի պատճառը և ինչ-որ բան ձեռնարկել: Նա հավաքեց իր ամենամոտ ընկերներին, և 
նրանք միասին սկսեցին մտածել այդ իրադարձությունների մասին: Ո՞րն էր խնդիրը̀  
կրթական համակարգի գլոբալ սխալնե՞րը, ուսանողական կրթության անբավարար լինե՞լը, 

դպրոցական ծրագրի թերություննե՞րը, թե՞ նախադպրոցական կրթության անկայունությունը: 
Արդյունքում բոլորը եկան այն եզրակացության, որ ամենակարևոր դերը խաղում է 
դաստիարակությունը, որ մայրերը տալիս են իրենց երեխաներին մինչև երեք տարեկանը: 



Կրթությունը և դաստիարակությունը, որոնք հայրս ստացել է մանկության ժամանակ, 
ազդել են նրա ողջ կյանքի վրա: Երկու տարեկանում նա զրկվել է հորից, և նրան 
դաստիարակել է մայրը̀  Սավան (տատիկս): Երբ նա դեռ շատ փոքր էր, Սավան հաճախ էր 

նրա հետ խոսում պապիկիս մասին, շատ էր թանգարաններ տանում, հատկապես̀  
տրանսպորտի: Արդյունքում հայրս դարձավ հայտնի ինժեներ: 

Մեր երկրում մի ասույթ կա. «Այն, ինչի հիմքը դրված է մանուկ հասակում, հնարավոր չէ 
փոխել ծեր ժամանակ»: Կարծում եմ` այս ասույթն իր դերն է ունեցել հորս̀  երկար տարիների 

վաղ տարիքի կրթության կարևորության մասին մտածմունքերում: 
Երբ Ճապոնիայում տարածվեց ֆինանսական ճգնաժամը, աշխատանքի տեղավորման 

հետ կապված վիճակը վատացավ, և երկրում իրավիճակը վատթարացավ: Շատ երիտասարդ 

ճապոնացիներ կարծում են, որ դա իրենց մեղքով չէր, այլ քաղաքական և հասարակական 
գործիչների սխալների պատճառով: Բացի այդ, նրանք ենթադրում են, որ կարիք չկա, 
որպեսզի իրենք էլ ուժ գործադրեն իրավիճակը լավացնելու համար: Նրանք իրենց ընկերների 

հետ շփվում են բջջային հեռախոսով, համակարգչային խաղեր են խաղում, տեղափոխվում են 
հանրային տրանսպորտով: Այդ տրանսպորտով տեղափոխվում են նաև ծերերը և 
հաշմանդամները, հաճախ նրանք ստիպված են լինում կանգնած գնալ: Չէ՞ որ նրանց համար 

նախատեսված հատուկ տեղերը զբաղեցրել է երիտասարդությունը, որ ձևացնում է, թե չի 
նկատում իր կողքին կանգնած սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց: 

Ենթադրում եմ, որ այսօր, ինչպես երբեք, հարկավոր է մեծ ուշադրություն դարձնել մոր և 

երեխայի դաստիարակությանը: Այդ ժամանակ հասարակության մեջ կհայտնվեն 
երիտասարդներ` ընդունակ ցավակցելու և քնքշության: Հենց այս պատճառով էլ ուզում եմ, որ 
դուք, ովքեր պետք է երեխաներ մեծացնեն, կարդան այս գիրքը: Ես նաև կուզենայի, որ ձեր 

երեխաներն ապագայում դառնան հիանալի մարդիկ և կարողանան հասարակության 
զարգացման համար իրենց ներդրումն անեն: 

Մակոտո Իբուկա, Մասարու Իբուկայի որդին  
 

 
Անգլերեն հրատարակչության նախաբանը 

 

Եթե բարության և բարյացակամության հետ, որոնցով գրված է այս գիրքը, դուք զգաք նաև 
կարևորությունը, թե ինչի մասին է գիրքը, ապա հնարավոր է, որ ուրիշ նման գրքույկների 
հետ միասին՝ ձեր պատկերացումներում այն իրականացնի աշխարհի ամենաբարի և մեծ 

հեղափոխություներից մեկը: Եվ ես անկեղծ ցանկանում եմ, որ այդ նպատակին հասնենք:  
Պատկերացրեք հեղափոխություն, որը կբերի ամենահիանալի փոփոխությունները, բայց 

առանց արյունահեղության և տառապանքների, առանց ատելության և սովի, առանց մահվան 

և ավերումների: 
Այս բարի հեղափոխությունն ունի միայն երկու թշնամի: Առաջինը՝ անօգուտ 

ավանդույթները, երկրորդը՝ իրերի ներկա դասավորությունը: Պարտադիր չէ, որ 

արմատավորված ավանդույթները փշուր-փշուր լինեն, և հին նախապաշարումներն 
անհետանան երկրի երեսից: Պետք չէ քանդել այն, ինչը կարող է թեկուզ ինչ-որ օգուտ բերել: 
Բայց այն, ինչն այսօր ահավոր է թվում, թող պարբերաբար անհետանա որպես 
ավելորդություն: 

Մասարու Իբուկայի թեորիան հնարավոր է դարձնում նման ռեալների վերացումը, 
ինչպիսին են` անտեղյակությունը, անկրթությունը, անինքնավստահությունը, և ով գիտի, 
միգուցե իր հերթին բերի աղքատության, ատելության և հանցագործությունների նվազում: 

Մասարու Իբուկայի գիրքն այդպիսի խոստումներ չի տալիս, սակայն խորաթափանց 
ընթերցողն իր աչքի առաջ միշտ կունենա նման հեռանկար: Համենայն դեպս, այդպիսի մտքեր 
ծնվել են իմ մեջ, երբ ես կարդում էի այս գիրքը: 



Այս զարմանալի բարի գիրքը չի անում ոչ մի շշմեցնող հայտարարություն: Հեղինակն 
ուղղակի ենթադրում է, որ փոքրիկ երեխաները տիրապետում են ինչ ասես սովորելու 
ընդունակությանը: 

Նա կարծում է, որ այն, ինչը նրանք առանց որևէ դժվարության յուրացնում են երկու, երեք 
կամ էլ չորս տարեկանում, ապագայում դա նրանց ավելի դժվար է տրվում կամ էլ 
ընդհանրապես չի տրվում: Նրա կարծիքով̀  այն, ինչը մեծերը յուրացնում են դժվարությամբ, 
փոքրերը սովորում են խաղալով: Այն, ինչը մեծահասակները խխունջի արագությամբ են 

յուրացնում, փոքրերն ակնթարթորեն են անում: Նա ասում է, որ մեծահասակները հաճախ 
ալարում են սովորել, երբ երեխաները միշտ պատրաստ են սովորելու: Եվ դա հաստատում է 
անմեղորեն ու նրբանկատորեն: Նրա գիրքը պարզ է` շիտակ և բյուրեղապակու պես հստակ: 

Հեղինակի կարծիքով մարդու ամենաբարդ պարապմունքներից մեկը օտար լեզուներ 
սովորելն է, կարդալ սովորելը և ջութակով կամ էլ դաշնամուրով նվագել սովորելը: Այս 
տեսակ հմտությունները մեծերը սովորում են դժվարությամբ, իսկ փոքրիկների համար 

համարյա աննկատելի ջանքեր են: Եվ իմ կյանքը դրա վառ ապացույցն է: Չնայած ես փորձել 
եմ մի ամբողջ տասնյակ օտար լեզուներ սովորել, քանի որ ուսուցիչ եմ աշխատել բոլոր 
մայրցամաքներում` սովորեցնելով երեխաներին` ինչպես ամենաարտոնյալ շերտերից, 

այնպես էլ ամենացածր, իրականում ես միայն իմ հարազատ լեզուն գիտեմ: Սիրում եմ 
երաժշտությունը, սակայն չեմ կարողանում որևէ գործիքով նվագել, նույնիսկ չեմ 
կարողանում երաժշտությունը հիշել ինչպես հարկն է:  

Որպեսզի մեր երեխաները, մեծանալով, ազատ խոսեն օտար լեզուներով, կարողանան 
լողալ, ձիավարել, յուղաներկով նկարել, ջութակ նվագել, և այս ամենը բարձր 
մասնագիտական մակարդակով, պետք է, որ նրանց սիրեն (ինչը մենք անում ենք), հարգեն 

(ինչը հազվադեպ ենք անում) և նրանց տրամադրենք այն ամենը, ինչը ուզում ենք նրանց 
սովորեցնել: 

Դժվար չէ պատկերացնել, թե աշխարհը որքան հարուստ, առողջ, անվտանգ կլինի, եթե 
բոլոր երեխաները օտար լեզուներ, արվեստ և գիտության սկզբունքներն իմանան մինչև 

դեռահաս տարիքի հասնելը, որպեսզի հետո մյուս տարիներն օգտագործեն ուսումնասիրելու 
փիլիսոփայություն, էթիկա, լեզվաբանություն, կրոններ, ինչպես նաև արվեստ, գիտություն և 
այլ բաներ ու ավելի զարգացած մակարդակի: 

Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի աշխարհը, եթե երեխաները սովորելու մեծ 
ցանկություն ունենան և դա չսահմանափակվի խաղալիքներով և զվարճանքներով, այլ 
խրախուսվի ու տարածվի: Դժվար չէ պատկերացնել, թե աշխարհն ինչքան լավը կլինի, եթե 

երեք տարեկան երեխայի քաղցը չբավարարվի Միկի-Մաուսով և կրկեսով, այլ` 
Միքելանջելոյի, Մանեի, Ռեմբրանդտի, Ռենուարի, Լեոնարդո դա Վինչիի գործերով: Չէ՞ որ 
փոքրիկ երեխան ընդունակ է յուրացնելու այն ամենը, ինչը նա դեռ չգիտի, և փոքրիկ 

պատկերացում անգամ չունի, թե ինչն է լավը ու ինչն է վատը: 
Ի՞նչ հիմքեր ունենք մենք Մասարու Իբուկայի խորհուրդներին վստահելու: Ի՞նչն է նրա 

օգտին խոսում. 

1. Նա կրթության ու մանկավարժության գործում մասնագետ չէ, հետևաբար չգիտի̀  ինչն 
է կարելի և ինչը չի կարելի. անհրաժեշտ պայման տվյալ բնագավառում տեսանելի 
փոփոխություններ անելու համար: 

2. Նա, անխոս, հանճար է: Իր գործունեությունը սկսելով 1947 թվականին, երբ նրա 

երկիրը դատարկված էր, նա երեք երիտասարդ գործընկերների հետ, ընդամենը 700 դոլար 
ունենալով գրպանում` ստեղծեց «Sony» կազմակերպությունը: Նա մեկն էր այն 
ռահվիրաներից, ովքեր Ճապոնիան ոտքի հանեցին հուսահատության ավերակներից մինչև 

համաշխարհային առաջնորդի մակարդակի: 
3. Նա միայն չի խոսում, այլ անում է: Վաղ տարիքի զարգացման ասոցացիայի և 

«Տաղանդների ուսուցում» կազմակերպության տնօրեն լինելով Մացումոտոյում` նա հիմա 

հազարավոր ճապոնացի երեխաներին տալիս է հնարավորություն սովորելու ծրագրով, որը 



նկարագրել է այս գրքում: Մասարու Իբուկան առաջարկում է փոխել ոչ թե 
բովանդակությունը, այլ երեխային սովորեցնելու մեթոդները: 

Կատարելի՞ է այս ամենը, թե՞ սրանք ուղղակի վարդագույն երազանքներ են: Ե՛վ, և՛: Եվ 

ես դրա ականատեսն եմ: Ես տեսել եմ, թե ինչպես էին Ավստրալիայում Թիմմերմանների 
նորածին երեխաները լողում: Ես լսել եմ, թե ինչպես էին չորս տարեկան ճապոնացի 
երեխաները անգլերեն խոսում բժիշկ Հոնդի հետ: Ես տեսել եմ, թե ինչպես էին փոքրիկ 
երեխաները բարդ գիմնաստիկական վարժություններ անում ԱՄՆ-ում Ջենքինսի 

գլխավորությամբ: Ես տեսել եմ, թե ինչպես են երեք տարեկան երեխաները ջութակ ու 
դաշնամուր նվագում բժիշկ Սուզուկիի հետ Մացումոտոյում: Բրազիլիայում երեք տարեկան 
երեխա եմ տեսել, որ բժիշկ Վերսայի հետ երեք օտար լեզուներով կարդում էր: Ես տեսել եմ 

նաև, թե ինչպես էին Սիուկսից երկու տարեկան երեխաները հասուն ձիեր քշում, Դակոտայի 
նահանգում: Ես հազարավոր նամակներ եմ ստացել աշխարհի բոլորր մայրիկներից` 
խնդրանքով̀  բացատրելու այն հրաշքները, որոնք կատարվում են իրենց բալիկների հետ, երբ 

նրանց կարդալ են սովորեցնում իմ գրքով: 
Ես մտածում եմ, որ առաջարկվող գիրքը, մեկն է երբևէ գրված կարևոր գրքերից: Եվ ես 

կարծում եմ, որ այն պետք է կարդան երկիր մոլորակի վրա ապրող բոլոր ծնողները: 

Գլեն Դոման,  
Մարդու պոտենցիալ ունակությունների 

զարգացման ինստիտուտի տնօրեն,  

Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ 
 

Հեղինակի կողմից  

 
Հին ժամանակներից ի վեր համարվում է, որ հաջողված տաղանդը ավելի շուտ 

ժառանգականություն է, բնության քմահաճույք: Երբ մեզ ասում են, որ Մոցարտն իր առաջին 
համերգը տվել է երեք տարեկանում կամ որ Ջոն Ստյուարթ Միլլը այդ տարիքում 

լատիներենով կարդում էր դասական գրականություն, շատերն արձագանքում են ուղղակի 
այսպես. «Իհարկե, նրանք հանճարներ են»: 

Սակայն թե՛ Մոցարտի, թե՛ Միլլի վաղ տարիքի վերլուծությունների արդյունքներն 

ասում են այն մասին, որ նրանց հայրերը խիստ են դաստիարակել իրենց որդիներին և 
ցանկացել են հանրահայտ դարձնել իրենց երեխաներին: Ես ենթադրում եմ, որ ո՛չ Մոցարտը, 
ո՛չ Միլլը հանճար չեն ծնվել, նրանց տաղանդը մաքսիմալ զարգացել է այն բանի շնորհիվ, որ 

դեռ վաղ տարիքից նրանց համար ստեղծել են բարենպաստ պայմաններ և տվել են հիանալի 
կրթություն: 

Եվ հակառակը, եթե նորածինն ի սկզբանե դաստիարակվում է իր բնությանը հակառակ, 

նա լիովին զարգանալու համար շանսեր չունի: Ամենավառ օրինակը՝ «գայլերի դուստրերի» 
պայտմությունը՝ Ամալի և Կամալի, որոնց գտել էին միսիոներն ու իր կինը 1920-ական 
թվականներին Կալկուտտայի (Հնդկաստան) հարավ-արևմտյան մասի մի քարանձավում: 

Նրանք շատ ջանքեր թափեցին, որպեսզի գայլերի կողմից դաստիարակված աղջիկներին 
տան մարդկային տեսք, բայց բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին: Ընդունված է կարծելը, որ 
մարդու ծնածը մարդ է, իսկ գայլինը՝ գայլ: Սակայն այս աղջիկների մոտ նույնիսկ մարդկային 
պայմաններում շարունակվում էին արտահայտվել գայլային դրսևորումներ: Ստացվում է, որ 

հենց ծնունդից հետո երեխայի միջավայրն ու կրթությունն էլ որոշում են, թե նա ով կդառնա՝ 
մարդ, թե գայլ: 

Մտորելով այս օրինակների վրա` ես ավելի ու ավելի եմ մտածում այն մասին, թե որքան 

մեծ ազդեցություն են ունենում կրթությունն ու շրջապատը նորածնի վրա: 
Այս խնդիրը ձեռք է բերել մեծ նշանակություն ոչ միայն առանձին երեխաների համար, 

այլ նաև ամբողջ մարդկության առողջության և երջանկության համար: Այդ պատճառով էլ 

1969 թվին զբաղվել եմ «Վաղ զարգացման ճապոնական ասոցացիա»-յի ստեղծման գործով: 
Մեր և արտասահմանյան գիտնականները հավաքվեցին, որպեսզի փորձարարական 



դասարաններում սովորեցնենք, վերլուծենք և տարածենք բժիշկ Շինիչի Սուզուկիի 
փոքրիկներին ջութակ նվագել սովորեցնելու մեթոդները, որն այդ ժամանակ ամբողջ 
աշխարհի ուշադրությունն էր գրավել: 

Եվ դրանից բացի, երբ մենք առաջ գնացինք մեր աշխատանքում, մեզ համար լիովին 
պարզ դարձավ, թե որքան խեղաթյուրված է ավանդական մոտեցումը երեխաների հանդեպ: 
Մենք սովորաբար կարծում ենք, որ երեխաների մասին ամեն ինչ գիտենք, մինչդեռ մենք շատ 
քիչ բան գիտենք նրանց իրական հնարավորությունների մասին: Մենք շատ մեծ 

ուշադրություն ենք հատկացնում այն հարցին, թե ինչ պետք է սովորեցնենք երեխաներին 
երեք տարեկանից հետո: Բայց համաձայն ժամանակակից հետազոտությունների այդ 
տարիքում գլխուղեղի բջիջների զարգացումը 70-80 տոկոսով արդեն ավարտված է: Արդյո՞ք 

դա չի նշանակում, որ մեր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղենք երեխաների՝ մանկական ուղեղի 
վաղ զարգացմանը մինչև երեք տարեկանը: Վաղ զարգացում ամենևին էլ չի նշանակում կրծքի 
երեխաներին ուժով կերակրել փաստերով և թվերով: Գլխավորը՝ նոր փորձը «ժամանակին 

սովորեցնելն» է: Սակայն միայն նա, որ ամեն օր խնամում է երեխային, սովորաբար մայրը, 
կարող է իմանալ այդ «ժամանակինը»: Ես գրել եմ այս գիրքը, որպեսզի օգնեմ այդ 
մայրիկներին: 

Մասարու Իբուկա 
 
 

 
 

Մաս առաջին 

Երեխայի պոտենցիալ  հնարավորությունները 
 

1. Կարևոր ժամանակաշրջան 
 
Մանկապարտեզ, արդեն ուշ կլինի... 
Հավանաբար, ձեզանից յուրաքանչյուրն էլ դպրոցական տարիներից հիշում է, որ 

դասարանում եղել է տաղանդավոր սովորող, որ առանց երևելի ջանքերի դարձել է 

դասարանի առաջնորդը, այն նույն ժամանակ, երբ ուրիշ մեկը հազիվ էր հասցնում, որքան էլ 
որ ջանում էր: 

Մեր ժամանակ ուսուցիչները մեզ խրախուսում էին մոտավորապես այսպես. « Խելացի 

ես դու, թե ոչ, ժառանգական չէ: Ամեն ինչ կախված է քո սեփական ջանքերից»: Բայց և այնպես 
անձնական փորձը պարզ ցույց էր տալիս, որ գերազանց ստացողը միշտ գերազանց էր 
ստանում, իսկ երկուս ստացողը̀  երկուս: Թվում էր, որ ինտելեկտը կանխորոշված էր հենց 

սկզբից: Ի՞նչ անել այս անհամապատասխանության հետ: 
Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մարդու ընդունակություններն ու բնավորությունը 

կանխորոշված չեն ծնունդով, այլ մեծամասամբ ձևավորվում են կյանքի որոշակի փուլում: 

Վաղուց են վեճեր գնում` արդյո՞ք ժառանգականությունն է ձևավորում մարդուն, թե՞ այն 
դաստիարակությունը և կրթությունը, որը նա ստանում է: Բայց մինչ օրս ոչ մի քիչ թե շատ 
համոզիչ տեսություն վերջ չի տվել այդ վեճերին: 

Վերջապես, ուղեղի ֆիզիոլոգիական հետազոտությունը, մի կողմից, մանկական 

հոգեբանությունը, մյուս կողմից, ցույց տվեցին, որ երեխայի մտավոր ընդունակությունների 
զարգացման բանալին կյանքի առաջին երեք տարիներին ճանաչման իր սեփական փորձն է, 
այսինքն` ուղեղի բջիջների զարգացման ժամանակահատվածը : Ոչ մի երեխա չի ծնվում 

խելացի, և ոչ մեկը̀  հիմար: Ամեն ինչ կախված է երեխայի համար որոշիչ տարիներին 
գլխուղեղի զարգացման աստիճանից և խթանումից: Այդ տարիները երեխայի ծննդից մինչև 
երեք տարեկան հասակն է: Մանկապարտեզում դաստիարակելն արդեն ուշ է: 

 
 



Ամեն երեխա կարող է լավ սովորել. ամեն ինչ կախված է ուսուցման մեթոդից: 
Ընթերցողը կարող է զարմանալ, թե ինչու ես̀  մասնագիտությամբ ինժեներս և ներկա 

պահին կազմակերպության նախագահս, զբաղվում եմ մարդու վաղ զարգացման հարցերով:  

Պատճառները մասամբ «հասարակական» են, ես բոլորովին անտարբեր չեմ 
երիտասարդության այսօրվա զանգվածային անկարգությունների հանդեպ, և ես ինքս ինձ 
հարցնում եմ, թե որքանով է ժամանակակից կրթությունը մեղավոր այս երիտասարդների 
դժգոհ կյանքում: Կա նաև անձնական պատճառ` իմ սեփական երեխան մտավոր 

զարգացումով հետ է մնում: 
Քանի դեռ նա շատ փոքր էր, անգամ մտքովս չի անցել, որ նման շեղումներով ծնված  

երեխան, կարող է զարգանալ նորմալ մարդու պես, եթե նրան ճիշտ կրթություն տան ծնված  

օրվանից: Իմ աչքերը բացեց բժիշկ Շինիչի Սուզուկին, որ պնդում էր, որ «չկան հետ մնացող 
երեխաներ, ամեն ինչ կախված է ուսուցման մեթոդից»: 

Երբ ես առաջին անգամ տեսա, թե ինչ հիանալի արդյունք է տվել բժիշկ Սուզուկիի 

«Տաղանդի դաստիարակումը» մեթոդը, ջութակ նվագելու երեխաների ուսուցման մեթոդը,  
շատ զղջացի, որ որպես ծնող` ժամանակին ոչինչ չեմ արել սեփական երեխայիս համար: 

Երբ առաջին անգամ զբաղվեցի ուսանողական անկարգությունների խնդիրներով,  

սկսեցի խորությամբ մտածել կրթության նշանակության մասին և ջանում էի հասկանալ, թե 
ինչու է մեր համակարգը ծնում այսքան ագրեսիվություն և անբավարարվածություն: Սկզբում 
ինձ թվում էր, որ այս ագրեսիվության արմատները համալսարանական կրթության 

համակարգում է: Բայց խորանալով խնդրի մեջ` հասկացա, որ այն բնորոշ է արդեն նաև 
միջին դպրոցին: Հետո ես նայեցի միջին և կրտսեր դպրոցների համակարգը և, վերջ ի վերջո,  
եկա եզրակացության, որ մանկապարտեզում էլ երեխայի վրա ազդելն արդեն ուշ է: Եվ 

անսպասելիորեն այդ միտքն համընկավ այն բանի հետ, ինչով զբաղվում էին բժիշկ 
Սուզուկին և նրա գործընկերները: 

Բժիշկ Սուզուկին իր յուրօրինակ մեթոդը կիրառում է արդեն երեսուն տարի: Մինչ այդ 
նա դասավանդել է կրտսեր և ավագ դասարաններում` օգտագործելով կրթության 

ավանդական մեթոդները:  
Նա գտել էր, որ ընդունակ և անընդունակ երեխաների տարբերությունը հատկապես մեծ 

է ավագ դասարաններում, դրա համար որոշեց փորձել զբաղվել ավելի ցածր տարիքի 

երեխաների հետ, հետո ավելի փոքրերի, աստիճանաբար շարունակելով իջեցնել երեխաների 
տարիքը, ում սովորեցնում էր: Բժիշկ Սուզուկին սովորեցնում է ջութակ նվագել, որովհետև 
ինքն էլ ջութակահար է: Երբ ես հասկացա, որ այս մեթոդը կարելի է հաջողությամբ կիրառել 

կրթության ցանկացած բնագավառում, որոշեցի լրջորեն հետազոտել «վաղ զարգացման» 
խնդիրը: 

  
Վաղ զարգացումը հանճարներ դաստիարակելու նպատակ չի դնում: 
Ինձ հաճախ են հարցնում, թե օգնում է արդյոք վաղ զարգացումը հանճարներ 

դաստիարակել: Ես պատասխանում եմ` ոչ: Վաղ զարգացման միակ նպատակն այն է, որ 

երեխային տաս այնպիսի կրթություն, որ նա ունենա խորը միտք և առողջ մարմին, դարձնի 
նրան ճարպիկ և բարի: 

Բոլոր մարդիկ, եթե նրանք չունեն ֆիզիկական թերություններ, ծնվում են համարյա 
նույնը: Երեխաների` ագրեսիվ և ոչ ագրեսիվ, խելացի և հիմար բաժանման 

պատասխանատվությունը դաստիարակության հիմքում է: Ցանկացած երեխա, եթե նրան 
տրվի, ինչ անհրաժեշտ է և երբ անհրաժեշտ է, պետք է մեծանա խելացի և ուժեղ 
բնավորությամբ: 

Իմ կարծիքով վաղ զարգացման հիմնական նպատակը դժբախտ երեխաների հայտնվելու 
կանխումն է: Երեխային տալիս են լսելու լավ երաժշտություն և սովորեցնում են ջութակ 
նվագել, ոչ թե նրա համար, որ նա դառնա ականավոր երաժիշտ: Նրան սովորեցնում են օտար 

լեզու, ոչ թե հոյակապ լեզվաբան դաստիարակելու և ոչ էլ նույնիսկ նրա համար, որ նրան 
նախապատրաստեն «լավ» մանկապարտեզին և տարրական դպրոցին: Գլխավորը երեխայի 



անսահման պոտենցիալ հնարավորությունները զարգացնելն է, որ նրա կյանքում և 
աշխարհում ուրախությունները շատանան: 

 

Մարդկային երեխայի հենց թերզարգացվածությունը խոսում է նրա հսկայական ներուժի 
մասին: 

Կարծում եմ, որ վաղ զարգացումը կապված է նորածնի հսկայական պոտենցիալի հետ:  
Իհարկե, նորածինը բացարձակապես անօգնական է, բայց հենց դրա համար էլ, որ նա այդպես 

անօգնական է, մեծ են նրա պոտենցիալ հնարավորությունները: 
Մարդկային երեխան ծնվում է շատ ավելի քիչ զարգացած, քան կենդանիներինը: Նա 

կարողանում է միայն գոռալ և կաթ ծծել, իսկ կենդանիների ձագերը, օրինակ̀  շները,  

կապիկները կամ ձիերը, կարողանում են սողալ, բռնվել, անգամ միանգամից կանգնել և գնալ: 
Կենդանաբանները պնդում են, որ նորածին երեխան հետ է մնում նոր ծնված կենդանու  

ձագից 10-11 ամսով, և դրա պատճառներից մեկը մարդու կեցվածքն է քայլքի ժամանակ:  

Բավական է մարդն ընդունի ուղղահայաց դիրք, և պտուղն արդեն չի կարող արգանդում մնալ  
մինչև լիարժեք զարգացումը, դրա համար էլ երեխան ծնվում է լրիվ անօգնական: Նա 
ստիպված է սողալ սովորել արդեն իր ծննդից հետո: 

 Ճիշտ այդպես էլ նա սկսում է սովորել օգտվել ուղեղից: Եվ եթե ցանկացած կենդանու  
ձագի ուղեղը գրեթե ձևավորված է ծնվելու պահին, ապա նորածին երեխայի ուղեղը թղթի 
մաքուր թերթի է նման: Թե ինչ կգրվի այդ թերթի վրա, դրանից է կախված` որքանով օժտված  

կլինի երեխան: 
 
Ուղեղի կառուցվածքը ձևավորվում է երեք տարեկանում: 
Ասում են, որ մարդկային ուղեղը մոտավորապես հաշվում է 1, 4 միլիարդ բջիջ, բայց 

նորածինների մոտ դրանցից շատերը դեռ զարգացած չեն: Նորածնի և մեծահասակ մարդու 
գլխուղեղի բջիջների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ուղեղի զարգացման գործընթացի 
ժամանակ նրա բջիջների միջև ձևավորվում են հատուկ կամրջակներ̀ ծիլեր: 

Գլխուղեղի բջիջները կարծես իրար ձեռք են մեկնում, որ ուժեղ բռնեն իրարից, 
արձագանքեն դրսից այն ինֆորմացիային, որ ստանում են զգայական օրգանների միջոցով: 
Այս գործընթացը շատ է հիշեցնում էլեկտրոնային համակարգչի տրանզիստորի 

աշխատանքը: Ամեն առանձին տրանզիստոր չի կարող ինքնուրույն աշխատել, միայն 
միանալով միասնական համակարգում` նրանք գործում են որպես համակարգիչ: 

Բջիջների միջև կապերն առավել ակտիվ ձևավորվում են երեխայի ծննդից մինչև երեք 

տարեկանը: Այդ ժամանակ ծնվում է այդպիսի միացությունների մոտավորապես 70-80 
տոկոսը: 

Եվ կախված նրանից, թե ինչպես են դրանք զարգանում, մեծանում են ուղեղի 

հնարավորությունները: 
Ծննդից հետո արդեն առաջին վեց ամիսներին ուղեղն հասնում է իր հասուն 

պոտենցիալի հիսուն տոկոսին, իսկ երեք տարեկանում՝ ութսուն տոկոսին: Իհարկե, դա չի 

նշանակում, որ երեխայի ուղեղը երեք տարեկանից հետո դադարում է զարգանալ: Մինչև 
երեք տարեկանը հիմնականում հասունանում է ուղեղի հետևի հատվածը, իսկ արդեն չորս 
տարեկանում այդ դժվար պրոցեսին միանում է նրա այն հատվածը, որը կոչվում է 
«ճակատային մաս»:  

Ուղեղի ֆունդամենտալ ընդունակությունը դրսից ազդանշանն ընդունելն է, ստեղծել նրա 
կերպարը և այն հիշելը, և սա հենց այն հիմքն է, հենց այն համակարգիչը, որի վրա է հիմնվում 
երեխայի հետագա ինտելեկտուալ զարգացումը: 

Այնպիսի ընդունակություններ, ինչպիսիք են` մտածողությունը, կարիքը, 
ստեղծականությունը, զգացմունքը, զարգանում են երեքից հետո, բայց դրանք օգտագործում 
են այն բազան, որը ձևավորվում է մինչև երեք տարեկանը: 

Նման ձևով, եթե առաջին երեք տարիներին չի ձևավորվել ամուր հիմքը, անօգուտ է 
սովորեցնել, թե այն ինչպես օգտագործել: Դա նույնն է, որ փորձես հասնել լավ արդյունքների, 



երբ աշխատում ես վատ համակարգչով: 
 
 Անծանոթների ներկայությամբ երեխայի ամաչկոտությունն ապացույց է 

կերպարների ճանաչման ընդունակության զարգացման: 
Կուզեի իմ գրքում բացատրել «կերպար» բառի յուրահատուկ օգտագործումը: 
«Կերպար» բառն հաճախ օգտագործվում է «սխեմա», «սարքավորման նմուշ», «մոդել» 

իմաստներով: Ես առաջարկում եմ այս բառն օգտագործել առավել լայն իմաստով, հատուկ 

իմաստով, որ նշանակի մտածողության պրոցեսը, որի օգնությամբ մանկական ուղեղը 
ճանաչում և ընկալում է ինֆորմացիան: Այնտեղ, որտեղ մեծահասակը վերցնում է 
ինֆորմացիան՝ գլխավորապես օգտագործելով տրամաբանական մտածողության 

ընդունակությունը, երեխան օգտագործում է ինտուիցիան՝ իր ուրույն ընդունակությամբ 
ստեղծում րոպեական կերպար. մեծահասակի մտածողության մեթոդը հասու չէ երեխային, և 
ավելի ուշ նա դա կսովորի: 

Այս վաղ ճանաչողական գործունեության ամենավառ վկայությունը նորածնի̀  
մարդկանց դեմքերը տարբերելու կարողությունն է: Հատկապես հիշում եմ մի երեխայի, որին 
տեսել եմ մանկական հիվանդանոցում: Ասում էին, որ նա կարողանում է տարբերել 50 

մարդկանց, երբ ընդամենը մեկ տարեկանից մի քիչ էր մեծ: Բացի այն, որ նա ճանաչում էր 
այդ մարդկանց, նրանց տալիս էր նաև մականուններ: 

«50 մարդ», թիվը միգուցե այնքան էլ տպավորիչ չէ, սակայն նույնիսկ մեծ մարդու համար 

է դժվար մեկ տարվա ընթացքում 50 տարբեր դեմքեր հիշել: Փորձեք ճիշտ գրել ձեր բոլոր 
ծանոթների դիմագծերը և նայեք, տեսեք կարողանում եք արդյոք տարբերել մի դեմքը մյուսից 
անալիտիկ ճանապարհով: 

Երեխայի ճանաչողական ընդունակությունները ակնհայտ են դառնում կես 
տարեկանում, երբ հայտնվում է ամաչկոտությունը: Նրա փոքրիկ գլուխն արդեն կարողանում 
է տարբերել ծանոթ դեմքերը, օրինակ̀  մայրիկինը կամ հայրիկինը անծանոթներից, և նա դա 
պարզ հասկացնում է: 

 
Ժամանակակից դաստիարակությունը սխալ է թույլ տալիս̀  «խստության» և «ամեն ինչ 

կարելի է»-ի փուլերի տեղերը փոխելով: 
Նույնիսկ այսօր շատ հոգեբաններ և մանկավարժներ, հատկապես նրանք ովքեր 

«առաջադեմ են համարվում», սխալ եմ համարում փոքր երեխայի գիտակցված ուսուցումը: 
Նրանք կարծում են, որ մեծ քանակությամբ ինֆորմացիան բացասական է ազդում երեխայի 

նյարդային համակարգի վրա և ավելի բնական է թողնել և թույլատրել անել այն, ինչ ուզում է: 
Ոմանք նույնիսկ վստահ են, որ այդ տարիքի երեխան եսասեր է և ամեն ինչ անում է իր 
հաճույքի համար: 

Այդ պատճառով էլ ամբողջ աշխահի ծնողները, նման գաղափարների ազդեցությամբ, 
գիտակցաբար հետևում են «հանգիստ թողնելու» սկզբունքին: 

Եվ հենց այդ նույն ծնողներն էլ, երբ իրենց երեխաները սկսում են մանկապարտեզ կամ էլ 

դպրոց հաճախել, ակնթարթորեն հրաժարվում են այդ սկզբունքից և հանկարծ դառնում են 
խիստ, փորձելով դաստիարակել և ինչ-որ բան սովորեցնել իրենց երեխաներին: Ոչ այս ոչ 
այն «մեղմ» մայրերը վերածվում են «խիստ» մայրերի: 

Ընդ որում վերևում շարադրվածից պարզ է, որ ամեն ինչ պետք է հակառակը լինի: 

Երեխայի հենց առաջին տարիներին պետք է լինել և՛ խիստ, և՛ մեղմ, իսկ երբ արդեն սկսի 
ինքն իրեն զարգանալ, պետք է աստիճանաբար սովորեք հարգել նրա կամքը, նրա «Ես»-ը: 
Ավելի հստակ արտահայտվեմ, ծնողական ազդեցությունը պետք է ավարտվի մինչև 

մանկապարտեզը: Վաղ տարիքում չխառնվելով, իսկ հետո երեխայի վրա ճնշում 
գործադրելով կարելի է միայն կործանել նրա տաղանդը և ընդդիմություն առաջացնել: 

 

 
 



2. Ի՞նչ կարող է փոքրիկ երեխան 
 
Մեծական հասկացություները` «դժվար » և «հեշտ», հարմար չեն երեխաների համար: 
Մենք՝ մեծահասակներս, մեզ վրա ենք վերցնում հաստատելու համարձակությունը, 

օրինակ, որ այս գիրքը բավականին դժվար է երեխայի համար, կամ էլ որ երեխան չի կարող 
ըստ արժանվույն գնահատել դասական երաժշտությունը: Բայց ի՞նչ հիմքերով ենք մենք 
այդպիսի եզրակացություններ անում: 

Երեխայի համար, որ չունի հստակ, կայացած պատկերացումներ, թե ինչն է «հեշտ» կամ 
«դժվար». անգլերենը, թե ճապոներենը, Բախի երաժշտութունը, թե մանկական երգերը, 
միատոն, միանվագ երաժշտությունը, թե հնչյունների ներդաշնակությունը. ամեն ինչ պետք է 

միանգամից սկսել. երեխայի համար բոլորը միանման նոր են: 
Զգացմունքների հիման վրա արված եզրակացությունը կախված չի գիտելիքներից, 

ընդհակառակը՝ գիտելիքը կարող է արգելք լինել զգացմունքների համար: Երևի, շատերը 

նայելով ինչ-որ հայտնի նկարի, իրենք իրենց ասել են. «Հրաշալի է…», չնայած իրականում 
նկարը ձեզ չի էլ հուզել, իսկ նրա թանկարժեքությունը ձեզ համար հեղինակի անվան և 
նկարի գնի մեջ է: Իսկ երեխան, ընդհակառակը, միշտ արդար է: Ինչ-որ իր կամ էլ զբաղմունք 

ամբողջությամբ գրավում է նրա ուշադրությունը, եթե իրեն հետաքրքիր է:  
 
Երեխայի համար ավելի հեշտ է հիշելը «աղավնի» բառը, քան թե «ինը»: 
Հիշում եմ մի դեպք, երբ ինձ հյուր էր եկել իմ երկու տարեկան թոռնիկը, ում վաղուց չէի 

տեսել: Նա պատուհանից նայեց և ինձ ցույց տվեց նեոնային ցուցատախտակները ու 
հպարտորեն ասաց. «Ահա սա «Հիտաչին» է, իսկ սա «Թոշիբան» է»: Փորձելով թաքցնել 

հիացմունքս, որ իմ թոռը երկու տարեկանում կարողանում է չինական հիերոգլիֆներ 
կարդալ` «Հիտաչի» և «Թոշիբա»: Ես նրա մայրիկին հարցրեցի, թե երբ է երեխան չինական 
այբբենարանը սովորել, և այդտեղ պարզվեց, որ նա ոչ թե կարդում է «Հիտաչի» և «Թոշիբա» 
հիերոգլիֆները չինարեն, այլ ուղղակի հիշում էր ապրանքանիշերը` որպես կերպարներ, և 

այդպես էլ տարբերում էր նրանց: Բոլորն ինձ վրա ծիծաղեցին, որպես «սիրող և հիմար 
պապիկի վրա», բայց ես վստահ եմ, որ շատերի մոտ է այդպես լինում: 

Վերջերս ես նամակ ստացա 28-ամյա մի մայրիկից, Ֆուջիսավայից, որ շաբաթաթերթում 

կարդացել էր իմ հոդվածների շարքը վաղ զարգացման մասին: Նրա նամակից ես իմացա, որ 
նրա ավագ որդին (2.5 տարեկան) սկսել է հիշել մեքենաների մակնիշները, երբ մոտ երկու 
տարեկան էր: Արդեն մի քանի ամիս անց նա կարողանում էր հիշել մոտ 40 մեքենաների 

մակնիշներ թե՛ ճապոնական, թե՛ արտասահմանյան, հաճախ նա նույնիսկ կարողանում էր 
ասել, թե ինչ մակնիշի է մեքենան, երբ այն ավտոծածկի տակ էր: Իսկ մի փոքր ավելի շուտ, 
հավանաբար «Էքսպո-70» հաղորդման ազդեցության տակ նա սկսել էր հիշել 30 երկրների 

դրոշները, ներառյալ Մոնղոլիայի, Պանամայի, Լիվանայի դրոշները, որոնք մեծերն էլ են 
դժվարությամբ հիշում: Այս օրինակը խոսում է այն մասին, որ երեխաներն ունեն մի որակ, 
ինչպիսին մեծերը վաղուց չունեն: 

Երեխան կերպարներով իրերը ճանաչելու հիանալի ընդունակությամբ է օժտված, ինչը 
ոչ մի կապ չունի վերլուծելու հետ, ինչը երեխան համեմատաբար ուշ է սովորում: Այս 
հիփոթեզը ապացուցող մի հիանալի օրինակ է երեխայի՝ մորը ճանաչելու ունակությունը: 
Շատ երեխաներ լաց են լինում, երբ անծանոթի ձեռքերում են լինում և հանգստանում են ու 

ժպտում մայրիկի գրկին: 
Փորձարկման համար պարոն Իսաո Իշիին մեր՝ Վաղ զարգացման ասոցացիայում 

չինական գրությունների դասեր էր տալիս: Երեք տարեկան երեխաները հեշտությամբ հիշում 

էին չինական այնպիսի դժվար հիերոգլիֆներ, ինչպես «աղավնին» կամ «ընձուղտը»: Բանը 
նրանում է, որ երեխայի համար, որ առանց որևէ ջանքերի հիշում է նույնիսկ դեմքի 
ամենաաննկատ փոփոխությունները, չինական բարդ հիերոգլիֆները խնդիր չեն: Ի 

տարբերություն աբստրակտ բառերի, ինչպիսին «ինն» է, նա կարող է սովորել բառեր, որոնք 
կոնկրետ առարկա են նշանակում, ինչպես «ընձուղտ», «կզաքիս», «աղվես», ինչքան էլ որ 



նրանք բարդ լինեն: Այդ պատճառով էլ ոչ մի զարմանալի բան չկա այն բանի մեջ, որ երեխան 
կարող է մեծահասակին հաղթել թղթախաղ խաղալուց: Եթե մեծահասակը ստիպված է 
գիտակցաբար հիշել վայրերը, թվերը և նկարները, ապա երեխան օժտված է կերպարային 

հիանալի հիշողությամբ:  
 
Երեխայի համար ավելի հեշտ է հասկանալ հանրահաշիվը, քան թվաբանությունը: 
Մաթեմատիկայի ֆունդամենտալ գաղափարներից մեկը շարքերի թեորիան է: 

Մեծահասակը, սկզբում սովորելով թվերի հասկացությունը, իսկ հետո երկրաչափությունը և 
հանրահաշիվը, այն հասկանալը բավականին դժվար է: Իսկ երեխայի համար շարքերի 
տեսության կամ բազմությունների տեսության տրամաբանությունը հասկանալը հեշտ է: 

Տիկին Րիշենի Ֆելիքսը, մաթեմատիկայի ուսուցման մեջ ճանաչված հեղինակություն, 
պնդում է, որ երեխային մաթեմատիկա կարելի է սովորեցնել ցանկացած տարիքում: 

«Շարք»-ը կամ «բազմություններ»-ը ընդհանուր հատկանիշներով առարկաների ուղղակի 

համատեղում է: Երեխան ծանոթանում է նրանց, երբ սկսում է խորանարդիկներով խաղալ: 
Նա վերցնում է մեկը մյուսի հետևից, տարբերելով ձևերը՝ քառակուսի, եռանկյուն և այդպես 
շարունակ: Արդեն այդ տարիքում նա շատ լավ է հասկանում, որ ամեն մի խորանարդիկը 

«շարքի» մի էլեմենտն է, իսկ խորանարդիկների խումբը՝ մի շարք է, իսկ եռանկյունիներինը 
մեկ այլ շարք: Այսպիսի պարզ գաղափարը՝ դասավորել առարկաները ըստ իրենց բնույթի, 
շարքերի թեորիայի գլխավոր սկզբունքն է:  

Երեխայի համար բնական է, որ պարզ ու տրամաբանական թեորիան ավելի հեշտ է 
հասկանում, քան թվաբանության բարդ ու խճճված տրամաբանությունը:  

Այսպիսով, ես վստահ եմ, որ ըստ ավանդական մտածելակերպի, թե հանրահաշիվը 

պարզ է, իսկ երկրաչափությունը̀  բարդ, դա մեծերի ևս մեկ մոլորությունն է երեխաների 
ընդունակությունների վերաբերյալ: Երեխայի ուղեղը կարող է հեշտությամբ ընկալել 
բազմությունների տրամաբանական տեսությունը, ինչը հանդիսանում է հանրահաշվական 
հիմքերը հասկանալու սկիզբը: 

 Ահա հանրահաշվական վարժության մի օրինակ. «Գազանանոցում ընդամենը ութ 
կենդանի է՝ կրիա և արագիլ: Նրանց ունեն քսան ոտք: Քանի՞ կրիա և արագիլ է ապրում 
գազանանոցում»: 

Եկեք այս վարժությունը սկզբում լուծենք հանրահաշվական մեթոդով: Արագիլների 
քանակը նշանակենք x տառով, իսկ կրիաների քանակը՝ y, ուրեմն՝ x + y = 8, իսկ 2x + 4y = 20: 
Հաշվում ենք` x + 2y = 10, ուրեմն՝ x= 8 – y = 10- 2y, նշանակում է` y=2: Ստացվում է 2 կրիա և 6 

արագիլ: 
Իսկ հիմա եկեք խնդիրը լուծենք երկրաչափական «կրիաներով» և «արագիլներով»: Եթե 

ենթադրենք, որ բոլոր կենդանիները կրիաներ են, ապա կստացվի, որ նրանք ունեն 

երեսուներկու ոտք: Բայց վարժության մեջ տրված է քսան, նշանակում է` տասներկու ոտքն 
ավելորդ է: Իսկ ավելորդ է, որովհետև մենք ենթադրել ենք, որ բոլոր կենդանիները կրիաներ 
են, որոնք ունեն չորսական ոտք, իսկ իրականում նրանցից որոշները արագիլներ են, որոնք 

ունեն երկուական ոտք: Դրա համար էլ ավելորդ տասներկու ոտքը արագիլների թիվն է՝ 
բազմապատկած երկու տեսակի կենդանիների ոտքերի քանակի տարբերությանը, 
տասներկուսը բաժանենք երկու մասի կլինի վեց, այսինքն` վեց արագիլ, իսկ եթե հանենք 
ութից, կենդանիների ընդանուր թվից վեց արագիլների քանակը, կստանանք կրիաների թիվը: 

Ինչու խնդիրը լուծենք նման դժվար «կրիայական» թվաբանական մեթոդով, եթե ունենք 
պատասխանը ստանալու տրամաբանական ու ուղիղ ճանապարհ ՝ դնելով x ու y անհայտ 
թվերի տեղը: 

Չնայած որ հանրահաշվական լուծումները միանգամից դժվար են յուրացվում, 
հանրահաշվի տրամաբանական բացատրությունը առավել հեշտ է հասկանալ, քան առաջին 
հայացքից հեշտ թվացող ոչ տրամաբանական լուծումը: 

 
 



Անգամ հինգ ամսական երեխան կարող է գնահատել Բախին: 
«Sony» ֆիրմայի ձեռնարկություններից մեկում մանկապարտեզ էր կազմակերպվել: 

Այնտեղ հետազոտություն են անցկացրել, որպեսզի պարզեն, թե ինչ երաժշտություն են 

սիրում երեխաները: Արդյունքներն անսպասելի էին: Երեխաների համար ամենագրավիչ 
երաժշտությունը պարզվեց, որ Բեթհովենի հինգերորդ սիմֆոնիան է: Հայտնի երգերը, որոնք 
առավոտից երեկո հնչում են հեռուստացույցով, գրավեցին երկրորդ տեղը, իսկ վերջին 
տեղում մանկական երգերն էին: Այդ արդյունքներն ինձ շատ հետաքրքրեցին:  

Նորածինները գտան ամենահետաքրքիր դասական երաժշտությունը, որը մենք՝ մեծերս, 
հաճախ նրանցից պահում ենք բավականին հեռու: Մի՞թե երեխաները ծնված օրվանից 
առանձնանում են երաժշտական ճաշակով, ինչն անհրաժեշտ է բարդ սիմֆոնիան 

գնահատելու համար: Բժիշկ Շինիչի Սուզուկիի հետազոտմամբ, հինգ ամսական նորածնին 
արդեն դուր է գալիս Վիվալդիի երաժշտությունը: Եվ դա ինձ մի պատմություն է հիշեցնում: 

Երիտասարդ ծնողները՝ դասական երաժշտության մեծ սիրահարներ, իրենց նորածնին 

տվել էին լսելու Բախի երկրորդ սյուիտն ամեն օր մի քանի ժամով: Երեք ամիս անց նա սկսել 
էր ակտիվ շարժվել երաժշտության ռիթմով: Երբ ռիթմն արագանում էր, նրա շարժումները 
դառնում էին ավելի կտրուկ ու ակտիվ: Երբ երաժշտությունը վերջանում էր, նա դժգոհություն 

էր արտահայտում: Հաճախ, երբ երեխան բարկանում էր կամ լացում, ծնողները միացնում 
էին այդ երաժշտությունը, և նա անմիջապես հանգստանում էր: Իսկ մի անգամ, երբ ջազ 
միացրին, երեխան ուղղակի ճաքում էր: 

Բարդ երաժշտական ձևերն ընկալելու ունակությունը հրաշք է: Համոզված եմ, որ շատ 
ճապոնացիներ չեն ընդունում արևմտյան դասական երաժշտությունն ուղղակի այն 
պատճառով, որովհետև մանկության ժամանակ մանկական երգերից և ազգային 

երաժշտությունից բացի ոչինչ չեն լսել: 
 
Վեց ամսական նորածինը անգամ կարող է լողալ:  
Շատ մեծեր չեն կարողանում լողալ ( նրանք լողում են, ինչպես ասում են` «կացնի» պես): 

Դրա համար դուք գուցե զարմանաք, եթե իմանաք, որ փոքրիկ երեխային կարելի է լողալ 
սովորեցնել: Փոքրիկը, որ դեռ չի սկսել քայլել, փորձում է ջրի վրա իրեն պահել այնպես, 
ինչպես որ փորձում է սողալ գետնին: Եվ կարևորն այն չէ, որ փոքր երեխան կարող է լողալ, 

այլ այն, որ նա լողում է, որովհետև երեխա է: 
Մի քանի տարի առաջ թերթում մի հոդված կարդացի այն մասին, որ դը Բենեսեյլ 

անունով մի բելգիացի լողի դպրոց է բացել կրծքի երեխաների համար: Նա համոզված է, որ 

երեք ամսական երեխային կարելի է սովորեցնել մեջքի վրա մնալ լողավազանում, իսկ ինն 
ամսականում ճիշտ շնչել ջրի մեջ: 

1965 թվի օգոստոսին Ռիզե Դիմը՝ ըմբիշ կանանց Միջազգային կոնֆերեցիայի 

ներկայացուցիչը, գալով Տոկիո̀  պատմեց մինչև մեկ տարեկան երեխաներին լողալ 
սովորեցնելու մասին, ինչ մեծ սենսացիա դարձավ: Միսիս Դիմը առաջին անգամ հինգ 
ամսական երեխային գցել է 32 աստիճան ջերմության լողավազանի մեջ, իսկ երեք ամիս անց 

նա արդեն կարողանում էր լողալ մոտ վեց րոպե: Մանչուկն անգամ իր յուրօրինակ ռեկորդն 
էր սահմանել՝ ութ րոպե քառասունվեց վայրկյան կարողացել էր իրեն պահել ջրի վրա:  

Պրես կոնֆերենցիայի ժամանակ միսիս Դիմն ասում էր. «Երեխան գիտի ինչպես իրեն 
պահել ջրի վրա ավելի լավ, քան ինչպես կանգնել գետնին: Առաջին հերթին՝ դուք օգնում եք 

նրան ջրի մեջ մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի սովորել և չի սկսել ինքնուրույն մնալ ջրի 
վրա: 

 Սուզվելով ջրի մեջ նա պահում է շնչառությունը և փակում աչքերը, քանի դեռ չի 

բարձրացել ջրի մակերես: Այդպես էլ նա սովորում է լողալ՝ աշխատելով ձեռքերով և 
ոտքերով»: Միսիս Դիմը բազմիցս հավատացրել է, որ մարդկային բոլոր 
հնարավորությունները և տաղանդները կարելի է զարգացնել մինչև մեկ տարեկանը: 

Այն, որ նորածինը կարող է լողալ, երեխայի անսահման հնարավորություններն 
ապացուցող ընդամենը մեկ փաստ է: Երեխան, որ անում է իր առաջին քայլերը, կարող է այդ 



նույն ժամանակ սովորել անվաչմուշկ քշել: Քայլքը, լողը, սահքը, ամենը երեխան սովորում է 
խաղալով, եթե ճիշտ ուղղորդեն և խրախուսեն նրան: 

Բնականաբար, նման փորձերը չեն արվում նրա համար, որ երեխան սովորի լողալ կամ 

ջութակ նվագել: Լողն ընդամենը միջոցներից մեկն է զարգացնելու երեխայի 
ընդունակությունները՝ այն լավացնում է քունը, բացում ախորժակը, զարգացնում 
ռեֆլեքսները և ամրացնում մկանները: Ասում են՝ Երկաթը տաք-տաք են ծեծում:  

Այլ խոսքերով̀  շատ ուշ է երկաթը ծռելը, եթե արդեն պնդացել է: 

 
Երեխայի ուղեղը կարող է տեղավորել ինֆորմացիայի անսահման ծավալ: 
«Եղբայր ու քույր, լեզվաբան հանճարներ են, որ հասկանում են անգլերեն, իսպաներեն, 

իտալերեն, գերմաներեն և ֆրանսերեն, հինգ լեզու, ավելացրած նաև իրենց «ագրեսիվ» հոր 
լեզուն»: Շատ ճապոնացիներ հավանաբար հիշում են սենսացիոն հայտարարությունը, որը 
հայտնվել էր թերթում «Ագրեսիվ հայրը» վերնագրի ներքո: Հոդվածում պատմվում էր պարոն 

Մասաո Կագատայի մասին, որ թողել էր ուսուցչի կարիերան, իրեն հայտարարել տնային 
տնտեսությամբ զբաղվող մարդ, և ամբողջությամբ նվիրվել երեխաների 
դաստիարակությանը: 

Նրա որդին, այն ժամանակ երկուս ու կես տարեկան էր, իսկ աղջիկը՝ երեք ամսական: 
Երեխաները դեռ շատ փոքր էին, և «ագրեսիվ» հայր - դաստիարակը ենթարկվեց խիստ 
քննադատության: Մտահոգություն հայտնեցին, որ գիտելիքի մեծ ծավալը կազդի երեխաների 

նյարդային համակարգի վրա: 
Այն, որ այդ քննադատությունը անհիմն էր, հեշտ էր համոզվել՝ նայելով ծաղկող և 

հաջողակ Կագատա ընտանիքին: Եվ չարժե դատել՝ հայրը ճիշտ է վարվել, թե սխալ՝ 

թողնելով աշխատանքը և ամբողջությամբ նվիրվելով երեխաների դաստիարակությանը: 
Կարևորը, որ սովորեցնելու մեթոդը, որն օգտագործում էր պարոն Կագատան, 

ցուցադրում էր երեխաների ինտելեկտուալ հնարավորությունները: Ահա թե ինչ է նա 
պատմում. « Ես նրանց սովորեցրի խոսակցական անգլերեն, իտալերեն, գերմաներեն, 

ֆրանսերեն… համարյա միաժամանակ: Ռադիոյով հաճախ ֆրանսերեն դասերը բացատրում 
են անգլերեն: Դրա համար ես որոշեցի, որ եթե մի քանի լեզու միանգամից սովորեցնեմ, ապա 
կարելի է միավորել սովորեցնելու մեթոդիկան: Հենց այդ ժամանակ իմ երեխաները սկսել էին 

սովորել դաշնամուր նվագել, իսկ նոտաների վրա (որոնցով սովորում էին) կային 
բացատրություններ իտալերենով, իսկ թարգմանությունը՝ անգլերեն, գերմաներեն, 
ֆրանսերեն: Եթե նրանք չէին հասկանում բացատրությունները, չգիտեին, ինչպես նվագել: 

Դա պատճառներից մեկն էր, որ ես սկսեցի նրանց լեզուներ սովորեցնել: Ինձ հաճախ էին 
հարցնում, թե չէին խառնում երեխաները՝ սովորելով հինգ լեզու միաժամանակ: Մտածում 
եմ, որ ոչ, չէ՞ որ նրանք այդ լեզուներով ճիշտ էին խոսում: Մենք օտար լեզուներ պարապում 

էինք միայն ռադիոյով: Այդ ռադիոհաղորդումները վարում են շատ հաճելի հաղորդավարներ: 
Արտասանական վարժությունները կրկնում էին մեթոդաբար և երկար: Եվ երբ երեխաները 
սկսում են իրենք խոսել, նրանք ամեն ինչ ճիշտ են արտասանում» («Վաղ զարգացում» մայիս 

1970): 
Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ մանկան ուղեղն ինֆորմացիա յուրացնելու 

ընդունակությամբ ավելի բարձր է, քան մեծինը: Միայն չպետք է վախենալ «շատ 
կերակրելուց» կամ շատ գրգռելուց. Մանկան ուղեղը սպունգի նման է, արագ կլանում է 

գիտելիքը, բայց երբ զգում է, որ լի է, անջատվում է և այլևս չի կլանում նոր ինֆորմացիան: 
Մեզ պետք է անհանգստացնի ոչ թե այն, որ մենք երեխային տալիս ենք չափից դուրս շատ 
գիտելիք, այլ այն, որ հաճախ շատ քիչ ենք տալիս, որ երեխան լիարժեք զարգանա: 

 
Երեխան հիշում է միայն այն, ինչն իրեն հետաքրքիր է: 
Մինչև հիմա ես նկարագրում էի մանկան ուղեղի ինֆորմացիա յուրացնելու հրաշալի 

ընդունակությունը: Իհարկե, երեխայի ուղեղը զարգացման այդ փուլում նման է մեքենայի, 
որը մեխանիկորեն կլանում է ամենը, ինչը գցում են նրա մեջ, նա դեռ ի վիճակի չի վերցնելու 



և հասկանալու այդ ինֆորմացիան: 
Բայց շուտով գալիս է ժամանակը, երեխան ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու 

ընդունակությունն է ձեռք բերում, այսինքն զարգանում է ուղեղի հատվածը, որն ընդունակ է 

օգտագործելու ձևավորված ինտելեկտուալ ապարատը: Համարվում է, որ դա տեղի է 
ունենում մոտ երեք տարեկանում: Եվ հենց այդ ժամանակ հարց է ծագում, ինչպես և ինչով 
հետաքրքրել երեխային: Երեխան ագահորեն հիշում է այն, ինչն իրեն հետաքրքիր է: Սկսում 
են զարգանալ նաև այլ ընդունակություններ. նա արդեն ուզում է ինչ-որ բան ստեղծել, անել, 

դրանք կարևոր են ինտելեկտի զարգացման և բնավորության ձևավորման համար: 
Դուք ձեր երեխաների համար կարդում եք հեքիաթներ և պատմվածքներ, նույնիսկ երբ 

նրանք դեռ շատ քիչ բան են հասկանում կարդացածից: Ձեր երեխան լսում է դրանք շատ 

անգամներ և հիշում, և եթե դրանք ուշադիր չեք կարդում, ապա վայրկենական նկատում է 
սխալները: Երեխան հիշում է մանկական պատմությունները և հեքիաթները շատ ճիշտ, բայց 
այդ հստակությունը ավելի շուտ հիմնված է ասոցիատիվ հիշողության վրա, քան թե 

հասկանալու: 
Հետո երեխային հետաքրքիր է դառնում որևէ մի պատմություն, և այն ուզում է ինքը 

կարդալ: Եվ չնայած ինքը չգիտի այբուբենը, նա համադրում է լսած պատմությունը նկարների 

հետ և «կարդում է» գիրքը̀  կոկիկ հետևելով տառերին, որոնք ինքը դեռ չի կարող կարդալ: 
Հենց այդ փուլում երեխան սկսում է համառորեն հարցնել տարբեր տառերի նշանակությունը: 
Եվ այն, որ նա այդքան համառ է, վկայում է նրա հսկայական հետաքրքրությունը 

ճանաչողության հանդեպ: 
Մինչև երեք տարեկանը երեխային դժվար չէ սովորելու ամենը, ինչն իրեն հետաքրքրում 

է և ձեզ չպետք է անհանգստացնի այդ ժամանակ ծախսված էներգիայի և ուժի քանակը:  

 
Շատ հմտություններ անհնար է ձեռք բերել, եթե դրանք չեք սովորել մանկության 

ժամանակ: 
Աշխատանքի բերումով հաճախ ստիպված եմ լինում խոսել անգլերեն: Բայց ինձ միշտ 

անհանգստացնում են իմ սխալներն արտասանության և հնչերանգի մեջ: Ինձ լսող մարդը ոչ 
թե չի հասկանում իմ «ճապոնա-անգլերեն»-ը, ոչ հասկանում է, բայց երբեմն նրա դեմքին 
հայտնվում է շփոթմունքի արտահայտություն, և նա խնդրում է կրկնել ինչ-որ բան: Այդ 

ժամանակ ես այդ բառերն ասում եմ տառ առ տառ, որ ինձ հասկանան: 
Իսկ ահա հարևան տղան՝ մեկ տարեկան երկու ամսական, անգլերեն բառերն 

արտասանում է շատ ճիշտ: Շատ ճապոնացիների համար դժվար է արտաբերել ր և լ 

հնչյունները, իսկ նրա մոտ ստացվում է: Երևի դա այն պատճառով է, որ ես սկսել եմ 
անգլերենը սովորել միջին դպրոցում, իսկ այդ տղան սովորել է խոսել անգլերեն այն 
ժամանակ, երբ յուրացնում էր ճապոներենը: Նրա առաջին ծանոթությունը երկրորդ լեզվի 

հետ սկսվել է անգլերեն ձայնագրություններ լսելով, իսկ հետո սկսել է անգլերեն խոսել մի 
ամերիկացու հետ՝ յուրացնելով օտար լեզուն մայրենի լեզվի հետ միաժամանակ: 

Այս համեմատությունն ասում է այն մասին, որ երբ ուղեղում ձևավորված է մայրենի 

լեզվի օրինակը, արդեն դժվար է ընդունել օտարինը: Բայց, ինչպես արդեն բացատրել եմ, 
երեխայի ուղեղը մինչև երեք տարեկանը ընդունակ է յուրացնելու ոչ միայն մայրենի լեզվի 
մտածողության համակարգը, այլ նա և ցանկացած ուրիշը, ընդ որում այդ պրոցեսը կարող է 
ընթանալ միաժամանակ: Դրա համար էլ երեխաներն այդ տարիքում առանց մեծ 

դժվարության կարող են խոսել ցանկացած լեզվով, ինչպես իրենց մայրենի լեզվով: Եթե դուք 
բաց թողեք այդ շրջանը, ավելի դժվար կլինի ձեզ համար սովորեցնել երեխային այն, ինչն 
այնքան հեշտ կլիներ սովորել վաղ մանկության ժամանակ: 

 
Օտար լեզուն միակ առարկան չէ, որը կարելի է սովորել երեխայի զարգացման վաղ 

շրջանում: 
Երաժշտական լսողությունը, ֆիզիկական ընդունակությունները (շարժման և 

զգացմուքների կոորդինացիայի հավասարակշռություն) ձևավորվում են հենց այդ տարիքում: 



Մոտավորապես հենց այդ ժամանակ զարգանում է նաև գեղագիտական ընկալման հիմքը̀  
սենսորային ռեակցիան: 

Ամեն տարի ամառային արձակուրդի սկզբին ծնողները տարբեր երկրերից բերում են 

իրենց երեխաներին բժիշկ Սուզուկիի ջութակի դասարանը: Պետք չէ բացատրել, որ նրանցից 
ոչ մեկը ճապոներեն և ոչ մի բառ չգիտի: Առաջինը սկսում են խոսել ամենափոքրերը, հետո̀  
կրտսեր և միջին դպրոցների երեխաները: Ամենաանհույսները նրանց ծնողներն են: 

Եվ եթե շատ երեխաներ արդեն մեկ ամիս անց հրաշալի խոսում են ճապոներեն, ապա 

ծնողներին անհրաժեշտ են տարիներ, նրանք ստիպված են լինում օգտվել երեխաների 
ծառայություններից, որպես թարգմանիչների: 

 

Կարելի է լսողության խանգարումով երեխայի լսողությունը զարգացնել: 
Մինչև հիմա ես նայում էի նորմալ երեխաների թաքնված հնարավորությունները և այդ 

հնարավորությունների զարգացման վաղ սովորեցնելու կարևորությունը: Բայց, ցավոք սրտի, 

աշխարհում կան ֆիզիկական արատներով ոչ քիչ երեխաներ ՝ պոլիոմելիտով հիվանդներ, 
հետամնացներ, խուլեր, կույրեր: 

Վաղ զարգացումը չպետք է անցնի նրանց կողքով, ընդհակառակը, հաշվի առնելով 

նրանց վիճակի ծանրությանը̀  անհրաժեշտ է բացահայտել նրանց թերությունը, որքան 
հնարավոր է շուտ, որպեսզի վաղ զարգացման տեխնիկայի շնորհիվ կոմպենսացվի նրանց 
թերությունները, որքան դա հնարավոսր է: 

Ուզում եմ մի պատմություն պատմել, որը վերջերս եմ կարդացել թերթում՝ պատմություն 
մի երեխայի մասին, որ խուլ էր ծնվել, բայց հետո կարողանում էր մասնակցել զրույցների 
շնորհիվ իր ծնողների հսկայական ջանքերի: Ացուտոն, հիմա վեց տարեկան է, ծնվել էր 

ուղղակի որպես առողջության մարմնացում: Նա մեկ տարեկան էր, երբ ծնողները նկատեցին 
թերությունը, նրանց հարցնում էին իրենք իրենց ՝ արդյոք ամեն ինչ է նորմալ երեխայի հետ, 
բայց դեռ չէին անհանգստանում, ենթադրելով, որ իրենց երեխան մեկն է այն երեխաներից, որ 
սկսում է ուշ խոսել: Բայց երբ Ացուտոն չխոսեց մեկ ու կես տարեկանում էլ, նրանք նրան 

տարան բժշկի մոտ ստուգվելու:  
Ծնողները դիմեցին բժիշկ Մացուզավեի օգնությանը, որ լսողության շեղումներով 

նորածինների բուժելու մասնագետ էր: Նա սկսեց նրանից, որ երեխան սկսեց իմանալ իր 

սեփական անունը: Հետո երեխան սկսեց սովորել այլ բառեր: Աստիճանաբար բժիշկը սկսեց 
միացնել բառերը իմաստներին` զարգացնելով նրա մեջ լսողության հետքերը, որոնք դեռ 
մնացել էին: Բժիշկ Մացուզավին կարծում է, որ խուլ երեխային սկզբի տարիներին իսկապես 

կարելի է «սովորեցնել» լսել: 
Նա գրում է. «Միայն մայրը կարող է արագ տեսնել, որ իր երեխայի հետ ինչ-որ բան այն 

չէ: Նորածնի ծնվելուց մեկ շաբաթ անց նա արձագանքում է բարձր ձայնին կամ աղմուկին: Մի 

քանի ամիս անց երեխան իմանում է իր մոր ձայնը, իսկ չորս ամիս անց` իր անունը: Եթե 
երեխան չի արձագանքում բարձր աղմուկին կամ երբ իրեն են կանչում, կարելի է երնթադրել 
որ նրա մոտ լսողության հետ խնդիրեր կան: Մոտ երեք տարեկանում երեխան իմանում է 

շատ բառեր, որոնք մեծերն օգտագործում են առօրյայում, այդ պատճառով էլ վաղ տարիքը 
ամենահարմար ժամանակն է լսողության շեղումներով երեխային տարբեր բառեր 
սովորեցնելու համար: 

Ամենաշատը պետք է հեռու մնալ երեխային ձայներից մեկուսացնելուց, քանի որ նա 

իբրև թե չի լսում: Ճիշտ չէ, որ խուլ երեխան ընդունակ չի ոչինչ լսելու: Եթե երեխան 
անընդհատ ձայներ լսի, նրա մոտ կզարգանա լսելու ունակությունը»:  

Այս ճանապարհով, ծնողների ջանքերն ու կրթությունը կարող են զարգացնել երեխայի 

լսելու կարողությունը, նույնիսկ եթե նա ծնվել է լսողության լուրջ խանգարումներով: 
  

 

 
 



Մաս երկրորդ 
Վաղ փորձի ազդեցությունը 

 

Գլխավորը միջավայրն է, ոչ թե գեները: 
Նախորդ գլխում խոսել եմ երեխաների քնած ընդունակությունների մասին: Իսկ ծիլը 

ծառ կդառնա՞, կամ բողբոջը՝ չքնաղ ծաղիկ՝ կախված է նրանից, թե ինչ պայմաններ եք 
ստեղծել դրա համար, և այն բանից, թե ինչպես կխնամեք ձեր հովանավորյալներին: Իմ 

կարծիքով երեխայի զարգացման գործում ավելի մեծ դեր խաղում են կրթությունն ու 
շրջապատը, քան ժառանգականությունը:  

Ճապոնիայում մի ամբողջ շարք փորձեր անցկացվել են երկվորյակների հետ, որոնց հենց 

ծնունդից տարբեր ընտանիքներում են դաստիարակել: Հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ նույնիսկ երկվորյակները, եթե մեծանում են տարբեր պայմաններում և դաստիարակվում 
են տարբեր մարդկանց կողմից, մեկը մյուսից տարբերվում են և՛ բնավորությամբ, և՛ 

ունակություններով: 
Հարցն այն է, թե որ կրթությունն ու շրջապատն են ավելի լավ զարգացնում երեխայի 

պոտենցիալ ունակությունները: Որպես պատասխան ծառայում են արդյունքները, որոնք 

ստացել են գիտնականները անցկացնելով տարբեր հետազոտություններ, տարբեր 
պայմաններում և տարբեր մեթոդներով: Բացի այդ կան ոչ քիչ օրինակներ, երբ ծնողները 
չհավանելով դպրոցական կրթությունը փորձել են երեխաներին իրենք սովորեցնել: Համ էլ 

կան շների և կապիկների հետ անցկացված փորձերի արդյունքները, որոնք իրենք իրենց 
մասին են խոսում: Հիմա ես կուզենայի քննարկել այդ փորձերից մի քանիսը: 

 

Գիտնական հորից ծնված երեխան պարտադիր չէ, որ գիտնական դառնա: 
Հաճախ եմ մայրիկներից լսում հետևյալ խոսքերը. «Հնարավոր է, որ տղաս հորն է քաշել՝ 

նա ընդհանրապես երաժշտական լսողություն չունի» կամ էլ «Ամուսինս գրող է, այդ 
պատճառով էլ մեր երեխան լավ շարադրություններ է գրում»: Իհարկե, համաձայն 

ասացվածքի. «Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնի» կամ էլ ինչպես ասում են Ճապոնիայում. « 
Փշից վարդ չի աճի»: 

Իրոք, պատահում են դեպքեր, երբ գիտնականի որդին գիտնական է դառնում, իսկ 

վաճառականինը՝ վաճառական: Բայց այդ դեպքերը չեն նշանակում, որ տրված 
պրոֆեսիոնալ որակները փոխանցվել են գեներով: Երևի նրանց ծննդյան օրից դաստիարակել 
են այնպիսի միջավայրում, որը նրանց ներշնչել է, որ իրենք պետք է շարունակեն իրենց 

հայրերի գործը: Շրջապատը, որը ստեղծել են ծնողները, դառնում է նաև երեխայի 
շրջապատը: Այն զարգացնում է երեխայի ունակությունները դեպի հոր մասնագիտությունը` 
զարթնեցնելով հետաքրքրություն դեպի այդ մասնագիտությունը: 

Եթե ծագումնաբանությունը լիներ ունակությունների կազմավորման որոշող ֆակտորը, 
ապա երեխաները սերնդեսերունդ կժառանգեին իրենց հայրերի մասնագիտությունները: 
Սակայն կյանքն ավելի հետաքրքիր է, և քիչ չեն դեպքերը, երբ գիտնականի երեխան դառնում 

է ջութակահար, իսկ բժշկինը՝ գրող: 
Բավական է ուղղակի նայել մարդկանց, որոնց հետ դուք ապրում եք, որպեսզի տեսնեք, 

որ պարտադիր չէ տաղանդավոր ծնողների երեխան տաղանդավոր լինի: Աշխարհն 
արհամարհանքով այդ երեխային անվանում է «հորը ոչ արժանի», չնայած կարելի է ասել, որ 

երեխան պատասխան չի տալիս այն բանի համար, թե ով է դարձել, այնպես, ինչպես հենց իր 
մանկության շրջապատն է նրան «ոչ արժանի» դարձրել:  

Եվ հակառակը, երեխան, որ ծնվել է անգործից և հարբեցողից, կարող է դառնալ հիանալի 

ինժեներ կամ նկարիչ: Հենց շրջապատի և կյանքի փորձի շնորհիվ երեխաները, որ այնպես 
միանման են ծնվելիս, մեծանում են տարբեր ունակություններով և բնավորություններով: 

Այլ բառերով̀  ծնողների մասնագիտությունները և ունակությունները ուղիղ 

ազդեցություն չունեն երեխայի ունակությունների և բնավորության ձևավորման վրա: Կարելի 
է միայն ասել, բժշկի որդու բժիշկ դառնալու պատճառն այն է, որ երեխան դաստիարակվում է 



դեղերի հոտերի, սպիտակ խալաթներով մարդկանց և հիվանդների շրջապատում: 
 
Այսօր երեխան լրիվ ուրիշ է լինելու, քան երեկ էր:  
Մենք միշտ չէ որ նկատում ենք մեր երեխաների մեծանալու ամենափոքր 

մանրամասնությունները, որովհետև մենք նրանց տեսնում ենք ամեն օր: Բայց չէ՞ որ նրանք 
զարգանում ենք ավելի արագ, քան մենք մտածում ենք: Պրոֆեսոր Ժան Պիաժեն՝ զարգացման 
հոգեբանության հայտնի շվեյցարացի մասնագետ, ստեղծել է աճի փուլի թեորիան` հետևելով 

իր երեք երեխաների աճին: Եվ ինչքան շատ եմ կարդում նրա գրքերը, այնքան ավելի սուր եմ 
զգում, թե ինչքան կարևոր է ճիշտ կրթությունը և շրջապատը զարգացման յուրաքանչյուր 
փուլի վրա:  

Ըստ Պիաժեի հետազոտությունների նորածինը ծծում է ամեն ինչ, ինչ որ ընկնում է 
բերանը, սակայն ծնունդից արդեն 20 օր հետո նա կխմի միայն կաթ և կսկսի համառորեն 
պահանջել այն: 

Երեք ամիս հետո երեխայի մոտ կզարգանա դեպի տարբեր բաները ձգվելու, ձեռք տալու 
ցանկությունը, օրինակ̀  օրորոցից կախված լաթե տիկնիկին, նա դա կանի մեծ հաճույքով: 
Իսկ կես տարեկանում այդ նույն երեխան կհասկանա, որ եթե հնարավոր չէ ցանկացածին 

հասնել ձեռքով, ապա կարելի է դա անել փայտիկով: Երկու տարեկանից հետո նա արդեն 
փորձում է բառերը հարաբերակցել աբստրակտ իմաստների հետ` հաճախ դրանք յուրովի 
հասկանալով: Օրինակ «տղամարդ» բառը կապում է միայն իր հայրիկի հետ, իսկ «անձրև»-ը̀  

փողոցները ջրող մեքենայի հետ:  
Երեխան շշմեցուցիչ արագությամբ զարգանում է թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ մտավոր: Այդ 

պատճառով էլ այդքան կարևոր է, որ ամեն փուլում նրա զարգացումը ճիշտ խթանվի: 

Դրան հասնելու համար ծնողները պետք է հետևեն երեխային, ինչ և երբ է նրան 
հարկավոր, ինչն է նրան հետաքրքիր, որովհետև երեխային ամենամոտը հենց ծնողներն են: 
Այդպես էլ կարևոր է ճիշտ ժամանակ ընտրել օտար լեզուներ սովորելու համար, վաղ 
զարգացման յուրաքանչյուր էտապի համար նպատակահարմար ժամանակ կա: 

Օրինակ, երեխային սովորեցնել անվաչմուշկներով սահել արդեն քայլել սովորելուց 
հետո, բավականին դժվար է, իսկ այն նույն ժամանակ, որ նա սովորում է քայլել և հնարավոր 
է մի քանի ամիս հետո նրանից հիանալի գեղասահորդ դուրս գա: 

Ամերիկացի հոգեբան Մաքգրոուն երկվորյակների հետ փորձ է արել: Նա երկուսին էլ 
սովորեցրել է չմշկել, մեկին՝ 11, մյուսին՝ 22 ամսականում: Արդյունքներն ակնհայտ տարբեր 
էին. այն երեխային, որին ավելի շուտ էին սովորեցրել, գերազանցում է: 

Ամեն օր մենք բարդացնում ենք մեր երեխաների կյանքը, կարծելով որ նրա համար շուտ 
է այս կամ այն հմտությունը սովորելու համար և այդպես բաց ենք թողնում «լավագույն 
ժամանակը»: 

 
«Մի գդալ զմուռսը կարող է փչացնել մեկ տակառ մեղրը»,- սա վերաբերում է նաև 

երեխաներին: 
Որպեսզի բացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ, մի պատմություն պատմեմ: Մի 

երիտասարդի ուղարկեցին արտասահման աշխատելու, իսկ նրա կինը նորածնի հետ գնաց 
իր ծնողների տուն՝ Տոխոկա: Պապիկն ու տատիկը շատ էին սիրում իրենց թոռնուհուն, շատ 
էին խոսում նրա հետ: Մեկ տարուց, երիտասարդը ավարտելով իր գործերը, վերադարձավ, 

նրանք ընտանիքով նորից բնակություն հաստատեցին Տոկիոյում: Այդ ժամանակ աղջիկը դեռ 
շատ փոքր էր խոսելու համար, բայց երբ նա սկսեց խոսել, ծնողներն ապշեցին. բոլոր բառերը, 
որ ասում էր իրենց աղջիկը, Տոխոկայի բարբառով էր: Դա շատ տարօրինակ էր, որովհետև 

ընտանիքի բոլոր անդամները ճապոներեն էին խոսում, միայն աղջիկն էր բարբառով խոսում: 
Նույնիսկ մի քանի տարի հետո, երբ աղջիկն արդեն դպրոց էր գնում, դեռ չէր 

կարողանում ազատվել Տոխոկայի առոգանությունից:  

Պարզվեց, որ մինչ երեխան սովորեր խոսել, այդ բարբառը տարածվել էր իր ուղեղի 
ալիքներով: Իսկ երբ արդեն հետքերը ձևավորվել են, շատ դժվար է դրանք մաքրելն ու նորը 



ավելացնելը: 
«Մի գդալ զմուռսը կարող է փչացնել մեկ տակառ մեղրը » վաղ մանկությունում 

նշանակում է, որ ազդեցությունը, որը թողնվել է երեխայի վրա այդ տարիքում, թողնում է 

անջնջելի տպավորություն ամբողջ կյանքի համար: Հենց ծնողները պետք է հետևեն, որպեսզի 
այդ ազդեցությունը բարերար լինի: 

 
Սենյակը, առանց ստիմուլյատորների, վտանգավոր է երեխայի համար՞ 
Պատկերացրեք դատարկ սենյակ̀  սպիտակ առաստաղով և պատերով, լրիվ 

ձայնամեկուսված: Ինչ-որ մայրիկ կարող է մտածել, որ իդեալական պայմաններ են իր 
նորածնի համար: Իրականում այդպիսի սենյակը, առանց որևէ ատրիբուտների, ոչ միայն 

անօգտակար է, այլև վտանգավոր է երեխայի համար:  
Ամերիկայում պրոֆեսոր Բրուների արած փորձերը ցույց են տալիս, որ այն միջավայրի 

արտաքին ազդեցության աստիճանը, որում գտնվում է փոքրիկ երեխան, նկատելի 

ազդեցություն է թողնում նրա ինտելեկտի զարգացման վրա: Նա դա ապացուցեց հետևյալ 
հետազոտություններով: Սկզբում նա նորածին երեխաներին բաժանեց երկու խմբի, առաջին 
մասին նա տեղավորեց առանց ստիմուլյատորների սենյակում, իսկ մյուս մասին՝ վառ 

գույներով ներկված պատերով, գունավոր առաստաղով, բծավոր ծածկոցներով սենյակում, 
որի պատուհանից երևում էր, թե ինչպես էին բժիշկներն ու բուժքույրերը աշխատում: Այստեղ 
նույնիսկ երաժշտություն կար: 

Երկու խմբերն էլ մի քանի ամիս շարունակ դաստիարակվել են տարբեր պայմաններում, 
որից հետո անցկացվեցին ինտելեկտուալ զարգացման թեստեր: Ամեն երեխայի տրվել էր մի 
փայլփլուն առարկա, ըստ այն ժամանակի, թե երբ կհասներ երեխան առարկային, որոշվում 

էր նրա զարգացման աստիճանը: Արդյունքները ցույց տվեցին հստակ տարբերությունը. այն 
երեխաների ինտելեկտը, ովքեր գտնվում էին դատարկ սենյակում երեք ամսով հետ էին ընկել 
խթանող միջավայրով սենյակի երեխաների ինտելեկտից: 

Այս եռամսյա հետամնացությունը հենց այս փուլում շատ կարևոր է, քանի որ 

համարվում է, որ երեխայի մտավոր զարգացումը ծննդից մինչև երեք տարեկանը իր 
հնարավորություններով նման է չորսից տասնյոթ տարեկանի զարգացմանը: Եվ չնայած 
գիտնականները կարծում են, որ այս տեսակ հետամնացությունը կարելի է շատ շուտով 

հաղթահարել, եթե երեխային ճիշտ դաստիարակեն, բայց և այնպես դա կպահանջի ջանքեր և 
ճնշում փոքրիկ երեխայի վրա: 

Այս տեսակ փորձեր բացի Բրուներից շատ հոգեբաններ էլ են արել: Արդյունքները 

հստակ ցույց են տվել, որ արտաքին ազդեցության առկայությունը կամ բացակայությունը 
երեխայի ունակությունների զարգացման վրա լրջորեն ազդում են: 

Մանրամասն հետազոտվել են նաև երեխայի ինտելեկտի վրա ավելի շատ ազդող 

ստիմուլյացիայի շատ տեսակներ: Շատ բաներ են փորձվել. ճոճվող օրորոց, վրձիններ, վառ 
ծալքեր, փայլուն գնդակներ, գունավոր պաստառներ և այդպես շարունակ: 

Պրոֆեսոր Ուայթը՝ հոգեբան Հարվարդի համալսարանից, որ զբաղվում է վաղ 

զարգացման ուսումնասիրություններով, ապացուցված է համարվում, որ եթե երեխայի 
համար հենց ծննդյան օրից ստեղծվում են ամենատարբեր պայմաններ, ապա դա տալիս է 
նշանակալի էֆեկտ ինտելեկտի կազմավորման գործում: 

 

Երեխայի վրա ազդեցություն են թողում ամենանսպասելի իրերը: 
Կարլ Ֆրիդրիխ Գաուսը՝ XIX դարի հռչակավոր մաթեմատիկոսներից մեկը, 

հանրահաշվական շարքերի գումարի ֆորմուլան բացահայտեց, երբ դեռ ութ տարեկան էր: 

Գաուսի հայրը չէր փայլում գիտությամբ: Նա հասարակ պատշար էր, վերանորոգում էր 
պատեր, ցանկապատներ, բուխարիներ և հաճախ որդուն հետը տանում էր աշխատանքի: 
Գաուսը հորը աղյուսներ էր տալիս ու հաշվում դրանք: Հավանաբար Գաուսի 

մաթեմատիկական ունակությունները ձևավորվել են վաղ տարիքում այս սովորությունների 
ազդեցության շնորհիվ: 



Նորածնությունը չափազանց ընկալունակ շրջան է մարդու կյանքում: Այն, ինչը 
ծնողներին կարող է անկարևոր և անմիտ թվալ, երեխան կարող է դա ընդունել այնպիսի 
զգայունությամբ և ուժով, որ հետո այդ փորձը կարող է դառնալ նրա ապագա կյանքի հիմքը: 

 
Երեխան գրքի նկարներով կարող է կարդալ լրիվ այլ պատմություն, քան այն, որ 

կարդում է մեծահասակը: 
Երեխայի ու մեծահասակի ընկալման և արձագանքելու տարբերությունը նկատելի է 

դառնում այն ժամանակ, երբ նրանք միասին սկսում են նկարներով գրքույկ կամ հեքիաթ 
կարդալ: Տիկին Մոնտեսորին՝ երեխայի վաղ շրջանի դաստիարակության իտալացի հայտնի 
առաջին գիտնականը, իր գրքում օրինակ է բերում փոքրիկ երեխայի պահվածքից: Մայրիկն 

իր մեկուկես տարեկան երեխային տվել է տարբեր կենդանիների և որսորդության 
տեսարանների գունավոր նկարներ: Երեխան նկարները ցույց տվեց տիկին Մոնտեսորիին և 
իր մանկական լեզվով ասաց. «Մեքենա, մեքենա»: Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել 

մեքենան և հարցական տոնով հարցրեց. «Այստեղ մեքենա չկա՞», «Ահա այն»,- հպարտ ասաց 
երեխան` մատիկով ցույց տալով նկարը: Այդ ժամանակ նա ավելի ուշադիր նայեց: Նկարում 
պատկերված էին շուն, որսորդ, ձի և վերջապես ետին պլանում նա տեսավ գիծ, որը նման էր 

ճանապարհի և վրան կետիկ կար: Տղան մատիկով ցույց տվեց կետն ու ասաց. «Մեքենա»: Եվ 
իրոք, դա փոքրիկ մեքենա էր: 

Տիկին Մոնտեսորին ևս մեկ օրինակ է բերում: Մեկուկես տարեկան տղային մայրիկը 

տվեց նկարազարդումներով գրքույկ՝ «Սամբո» անունով և պատմեց նրան այդ հեքիաթը: 
«Փոքրիկ նեգրը, որի անունը Սամբո էր, անցնում էր ճանապարհով և տանում էր 

նվերները, որոնք ստացել էր իր ծննդյան օրը: Ճանապարհին նա հանդիպեց վայրի 

կենդանիների, և նրանք խլեցին բոլոր նվերները: Նա լաց եղավ և գնաց տուն: Բայց տանը 
հայրիկն ու մայրիկը հագստացրին նրան: Եվ նա երջանիկ նստեց ճաշի սեղանի մոտ, որին 
դրված էր մեծ տոնական թխվածք, այնպիսին ինչպիսին վերջին նկարում է պատկերված»,- 
մայրիկը վերջացրեց իր պատմությունն ու փակեց գիրքը: Նրա փոքրիկ տղան հանկարծ 

հակառակվեց. «Ոչ նա լացում է», և ցույց տվեց գրքի վերջին կազմը, որտեղ նկարված էր 
Սամբոն` լրիվ արցունքների մեջ: 

Այլ բառերով՝ փոքրիկ երեխայի ընկալումը ինքնաբուխ է և հաճախ մեծերին թվում է 

կամայական, այդ պատճառով էլ երեխաների հետ շփվելիս մենք պետք է փորձենք ազատվել 
կողմնակալ մտքերից և օգտագործենք մեր ամբողջ երևակայությունը, որպեսզի աշխարհը 
տեսնենք այնպիսին, ինչպիսին նրանք են տեսնում: 

 
Երեխային անծանոթ մարդու հսկողության տակ թողնելը շատ ռիսկային է: 
Երկու լավ ու արդար ծնողներ ունեին երկու տղա, մեկը՝ հինգ, իսկ մյուսը՝ չորս 

տարեկան: Փոքրին մանկապարտեզում սիրում էին իր ուղղամտության և ակտիվության 
համար, իսկ մեծին ոչ այնքան, որովհետև նա բավականին խոժոռ էր և ուներ ակնհայտ վատ 
սովորություններ: Ծնողներն անհանգստացած էին` չհասկանալով, թե այդ ամենը որտեղից 

սկսվեց: 
Վերջիվերջո ամբողջովին շփոթված նրանք դիմեցին բժշկի: Բազմաթիվ հարցերից հետո 

պարզվեց, որ երբ մեծ տղան մեկ տարեկան էր, վեց ամիս նրան խնամել է երիտասարդ 
դայակը, որովհետև մայրն իրեն շատ վատ էր զգում երկրորդ ծննդաբերությունից հետո: 

Բժիշկը ենթադրեց, որ երեխայի հիմիկվա վիճակի պատճառը վաղ մանկության ինչ-որ 
տպավորություններն են, հնարավոր է, դրանք վաղուցվա ապրումների հետքերն են: Նա 
հանդիպեց դայակին ու այլ մարդկանց, ովքեր կարող էին ինչ-որ բան պատմել տղայի 

մանկությունից: Եվ պարզվեց, որ դայակը (մի երիտասարդ աղջիկ) երեխայի հետ այգում 
զբոսնելու փոխարեն հանդիպում էր իր սիրեկանի հետ հին ու մութ մառանում, և տղան 
ներկա է եղել նրանց ժամադրություններին: Դա տեղի էր ունենում ամեն օր: Բնականաբար 

մեկ տարեկան երեխայի համար անհասկանալի էր, թե ինչով էին զբաղվում դայակն ու նրա 
սիրեկանը, բայց նա մենակ մնալով լսել է մութ անկյունից եկող շրշյունները, որոնք տղայի 



հոգին լցրել են վախով և անվստահությամբ: Աղջկա անհանգիստ մեղավոր պահվածքը էլ 
ինչ-որ ձևով տպավորվել է նրա գիտակցության մեջ: 

Բժիշկը եզրակացրեց, որ տղայի վաղ մանկության հենց այս ապրումներն էլ նրան 

դարձրել են խոժոռ ու չարացած: Պատահում է, որ կյանքի պայմանները հաճախ ծնողներին 
ստիպում են իրենց երեխաներին թողնել անծանոթ մարդկանց հետ: Բայց ես կարծում եմ, որ 
այս պատմությունը կհամոզի ձեզ, թե ինչքան զգույշ պետք է լինել երեխաների համար դայակ 
ընտրելու հարցում: 

 
Վաղ մանկության տպավորությունները որոշում են երեխայի մտքերի ու 

գործողությունների հետագա տեսքը: 
Եթե ձեզ խնդրեն վաղ մանկությունից որևէ դեպք պատմել, դուք զարմանքով կպարզեք, 

որ ոչինչ էլ չեք հիշում, եթե այդ իրադարձությունը յուրովի անսովոր դեպքերի շարքից չի: 
Նույնիսկ եթե հիշողությունում կենդանացնեք որևէ դեպք, երբ դուք երկու-երեք տարեկան 

էիք, ապա դա հավանաբար հիշել եք ոչ թե սեփական փորձից, այլ մայրիկի ու այլ մեծերի 
պատմածներից: 

Սակայն այն փաստը, որ մարդը ոչինչ չի հիշում, ինչ եղել է իր հետ վաղ մանկության 

ժամանակ, չի նշանակում լրիվ մոռացություն: Մինչև երեք տարեկան ցանկացած 
տպավորություն և ցանկացած փորձ, դառնում է անձի հիմնական կազմավորման մասը: 

Ասում են, որ ցանկացած մարդ, որ գտնվում է հիպնոսի ազդեցության տակ, եթե նրան 

ներշնչեն, որ նա մեկ տարեկան է, ապա իրեն կսկսի պահել մեկ տարեկանի նման: Իսկ դա 
նշանակում է, որ մանկությունից ցանկացած տպավորութուն ընդմիշտ պահպանվում է է 
գիտակցության մեջ: 

Ասում են, երբ մարդուն հասցնում ես ծայրահեղ վիճակի, նա հանկարծ սկսում է 
մանկությունից դրվագներ հիշել: 

Հայտնի քաղաքական գործիչ Կուկուեյ Մանական պատմում էր, որ մանկությունից 
հիշողությունները հանկարծակի իրեն պատեցին հոսպիտալում պատերազմի ժամանակ, երբ 

ինքը կյանքի ու մահվան շեմին էր: Նա հիշեց, թե ինչպես էր մայրն իրեն եկեղեցի տանում, 
հիշեց քահանային, որ կանգնած էր դարպասի մոտ, նրա դեմքը, հագուստը, խոսելու ձևերը, 
այս ամենը մինչև ամենափոքր մանրամասնություններ: Հետո նա մորը պատմեց «տեսիլքի» 

մասին, պարզվեց, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել, երբ նա իսկապես երկու տարեկան էր: 
Նիկկոյի հետազոտական կենտրոնի նախագահը՝ պարոն Մորիատսու Մինատոն, ծնվել 

է Չինաստանում, որտեղ էլ անցկացրել է իր վաղ մանկությունը: Հետո երբ ընտանիքը 

տեղափոխվեց Ճապոնիա, նա էլ չէր խոսում չինարեն և կարծելում էր, որ այն բոլորովին 
մոռացել է: Շատ տարիներ հետո նա գործուղման եկավ Չինաստան: Մորիատսու Մինատոն 
փորձեց ինչ-որ բան ասել և հանկարծ չինարեն բառերը դուրս եկան նրա բերանից: Լեզուն 

ամբողջովին բնական էր հնչում, ու այնքան ազատ էր խոսում, որ դա զարմացրեց և՛ իրեն, և՛ 
իր չինացի գործընկերներին: Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե ուղեղում ինչ մեծ հետք են 
թողնում վաղ մանկությունում տեղի ունեցած փորձերը: 

 Եթե հենց սկզբից չստեղծվի ամուր հիմք, ապա անիմաստ է փորձել կառուցել ամուր 
կառույց. նույնիսկ եթե այն արտաքինից գեղեցիկ լինի, միևնույն է այն քամուց կամ էլ 
երկրաշարժից կքանդվի, կմասնատվի: 

Վաղ մանկությունը հենց այդ հիմքն է: Այն պետք է ամուր լինի հենց սկզբից, որովհետև 

անհնար է կառուցել հիմքը, երբ կառույցն արդեն պատրաստ է: 
 

Մաս երրորդ 

Ինչն է օգտակար երեխային  
 
Նորածիններին կրթելու պատրաստի բաղադրատոմսեր չկան: 
Մինչև հիմա ես խոսել եմ երեխայի համար արտաքին միջավայրի կարևորության և 

ամբողջ կյանքի վրա այդ միջավայրի ազդեցության մասին: Շատ ընտանիքներում, այդ թվում 



նաև ճապոնական ընտանիքներում, հենց մայրիկն է իր ուսերին կրում երեխաների 
դաստիարակության ամբողջ պատասխանատվությունը, բայց այն, ինչի մասին ուզում եմ 
խոսել, վերաբերում է յուրաքանչյուրին, որ զբաղվում է փոքր երեխաների 

դաստիարակությամբ: Ամենից առաջ մայրիկը դաստիարակության մեջ պետք է օգտագործի 
իր ողջ երևակայությունը և հնարամտությունը, ընդ որում հաշվի առնի, իհարկե, թե երեխան 
զարգացման որ փուլում է գտնվում: Այն մանրամասն խորհուրդները, որոնք ես 
պատրաստվում եմ ձեզ տալ, պետք է ընդունել որպես գաղափարներ, որոնց հիման վրա 

ցանկացած մայրիկ կարող է ընդունել իր որոշումը և ընդունել կամ մերժել այս կամ այն 
խորհուրդը համապատասխան երեխայի որոշակի բնավորության կամ զարգացման 
աստիճանի: 

Ամեն անգամ, երբ ես խորհուրդ եմ տալիս երեխային շրջապատել լավ երաժշտությամբ և 
գեղանկարչությամբ, բարեխիղճ մայրիկները հարցնում են, թե ինչ նկատի ունեմ «լավ» 
երաժշտություն և «իսկական» գեղանկարչություն ասելով՝ Բեթհովե՞ն, թե՞ Մոցարտ, Վան 

Գո՞գ, թե՞ Պիկասո: Իհարկե, երբեմն մասնագետների հետ կոնսուլտացիայից հետո մենք 
տալիս ենք կոնկրետ ցուցումներ: 

Բայց ծնողները պետք է հարմարեցնեն մեր ցուցումները՝ ելնելով իրենց երեխայի 

առանձնահատկությունից, այլ ոչ թե դրանք ընդուեն որպես դոգմաներ: Որպես օրենք՝ 
ճապոնացիները փնտրում են պատրաստի բաղադրատոմսեր՝ նրանք վստահ չեն զգում, 
քանի դեռ իրենց չեն ասում՝ ինչպես կոնկրետ գործեն կոնկրետ իրավիճակում: Բայց 

դաստիարակության մեջ, հատկապես փոքր տարիքում, չեն կարող լինել պատրաստի 
ֆորմուլաներ: Եթե մայրիկը կարծում է, որ ինչ-որ բան լավ է իր փոքրին, ապա պետք է տալ 
առանց դանդաղելու: 

Նման տենդենցը՝ սպասել պատրաստի ֆորմուլաների ճապոնական 
դաստիարակության լուրջ թերություներից է: Օրինակ՝ եթե երեխան չորս տարեկան է, գնում 
է մանկապարտեզ, եթե վեց՝ դպրոց: Նման համակարգը՝ հիմնված միայն ընդհանուր 
ընդունված տարիքային սովորույթի վրա, մերժում է երեխայի զարգացման սեփական 

աստիճանը: Ճապոնիայում կրթությունը հիմնվում է ամեն տարիքի համար ֆիքսված ծրագրի 
վրա: Նման ձևով էլ ընդունվում է վաղ զարգացման գաղափարը՝ եթե չտրվեն խիստ 
հրահանգներ, ոչ մեկ չի չի համարձակվի փորձել: Իմ կարծիքով՝ պատրաստի ֆորմուլաները 

և նորմերը պետք է միշտ կասկածի տակ դնել: 
 
Երեխային հաճախ վերցրեք ձեր գիրկը: 
Երեխան վիրավորված է, բայց մայրը գրկում է և նա դադարում է լացել ու ժպտում է: Ում 

չի ծանոթ նման իրավիճակը, նման բան ամեն ծնող հարյուր անգամ զգացել է: 
Բայց ավանդական իմաստությունը զգուշացնում է մայրիկներին, ովքեր երեխաներին 

գրկում են ամեն անգամ, երբ պետք է նրանց հանգստացնել, քանի որ երեխաների մոտ 
սովորություն է դառնում լացով հասնել իրենց երազանքի իրականացմանը: Նա չի 
հանգստանա, ինչպես էլ որ նրան հանգստացնեն, մինչև չգրկեք,- վախեցնում են ծնողներին: 

Արդյո՞ք դա այդպես է: Եթե դրան վերաբերվենք, որպես զգուշացում ընդդեմ երեխայի 
հանդեպ կույր պաշտամունքի, կարող եմ դրա հետ համաձայնել: Բայց ես կտրականապես 
դեմ եմ նրան, որ դա բառացի հասկանանք: Ես վստահ եմ, որ երեխային պետք է, որքան 
հնարավոր է հաճախ գրկել: 

Երեխան, որ չգիտի ինքնարտահայտման այլ ճանապարհ, լացը միակ միջոցն է 
ուշադրություն գրավելու համար: Երբ նա լաց է լինում, նշանակում է ինչ-որ բան է խնդրում և 
նրա խնդրանքն անպատասխան թողնելը նշանակում է հենց սկզբից զրկել նրան շփումից: 

Առողջ միտքն ապացուցում է, որ մոր և երեխայի շփումը և հատկապես շոշափելի 
շփումը շատ կարևոր է նրա մտավոր զարգացման համար: 

Մի ճապոնական թերթ վերջերս հաղորդում է կապիկների հետ անցկացրած հետաքրքիր 

փորձի մասին: Բժիշկ Գարի Խարլոուը՝ Վիսկոնսի նահանգի պրիմատների հետազոտության 
կենտրոնի ղեկավարը, նորածին կապիկի մորը փոխարինել է արհեստական մայրիկներով, 



հետևելով, թե նա ում կընտրի: 
Մի տիկնիկը պատրաստված էր մետաղալարից, ցիլինդրի ձևով, իսկ մյուսը՝ կտորից էր: 

«Մայրիկներն» ունեին կաթի ջրաման, և կարողանում էին մի կողմից մյուսն օրորվել: 

Արդյունքները ցույց տվեցին, որ ձագուկն ընտրեց տաք ու փափուկ կտորից «մայրիկին» և 
պատասխանում էր նրա շարժումներին: Բժիշկ Խարլոուն եզրակացրեց, որ նորածին 
մարդուկը նույնպես ման կգար տաքուկ, փափուկ և շարժվող բան, և այն նրբությունը, որով 
մայրը երեխային գրկում է, նույնքան կարևոր է նրա էմոցիոնալ վիճակի համար, ինչպես որ 

կաթը ֆիզիկական առողջության համար: 
Ես խրախուսում եմ երեխաներին որքան հնարավոր է հաճախ գրկելու սովորությունը: 

Որովհետև ուզում եմ, որ ամեն երեխա բավարարված զգա իրեն այդ շփմամբ, ծնողների հետ 

հպմամբ, դրանում տեսնում եմ պատասխանատու մարդու կազմավորման կարևորագույն 
գործոնը: 

 

Մի՛ վախեցեք երեխային ձեր անկողնում տեղ տալուց: 
Ինչպես «երեխային գրկելու» սովորույթը, այնպես էլ «երեխայի հետ քնելու» սովորույթը 

քննադատվում էր Ճապոնիայում որպես ոչ ցանկալի, նախորդ սերնդից մնացած 

ժառանգություն: Իհարկե, դժվար է, եթե երեխան քնում է միայն այն ժամանակ, երբ 
ծնողներից մեկը պառկում է նրա կողքին, բայց ես երբեք չեմ լսել, որ ծնողները խուճապահար 
լինեն նման իրավիճակում: Ընդհակառակը, կարելի է նոր իմաստ գտնել երեխայի հետ քնելու 

սովորության մեջ, եթե մտածենք նրա հոգեկան և մտավոր զարգացման մասին: 
Օրինակ, մայրիկը, որ մինչև կոկորդը ամբողջ օրը խրված է գործերի մեջ, և ժամանակը 

չի հերիքում երեխայի հետ շփվելու, կարող է ծայրահեղ դեպքում պառկել նրա կողքին մինչև 

նրա քնելը: Այդ կարճ ժամանակի ընթացքում մանչուկը լիովին հանգիստ է և շատ 
ընկալունակ: Դրա համար էլ, եթե դուք ուղղակի չպառկեք նրա կողքին կամ էլ քնեք նրանից 
շուտ, այլ երգեք նրա համար, դա դրական մեծ ազդեցություն կունենա երեխայի վրա: 

Կարելի է առաջարկել ոչ թե մայրիկին, այլ հայրիկին, որ ամբողջ օրը տանը չի եղել, 

օգտվի այդ հնարավորությունից շփվելու երեխայի հետ: Մեզ մոտ շատ էին գրում քնի մեջ 
սովորելու մեթոդի մասին, որին հետևել են Խորհրդային Միությունում: Ակնհայտ է, որ 
կիսաքուն վիճակում մարդը լսելով նվագարկչին ձայնագրված ինֆորմացիան, հիշում է և այն 

մնում է նրա ենթագիտակցության մեջ, ընդ որում այն հեշտությամբ կարելի է արթնացնել: 
Այդ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կարելի է հասնել ամենաանսպասելի 
արդյունքների՝ սովորեցնելով երեխային կիսաքուն վիճակում: 

 
Երեխան, ում դաստիարակել է երաժշտական լսողություն չունեցող մայրիկը, նույնպես 

մեծանում է առանց լսողության: 
«Երեխաս լսողություն չունի, չգիտեմ՝ ինչ անել...Դա ամուսնուցս է գալիս, նրանց 

ընտանիքում բոլորն անընդունակ են երաժշտության հարցում: Դա նրա մոտ ժառանգական 
է»: Հաճախ եմ մայրիկներից լսել նման գանգատներ: Այո, իսկապես, կան երաժշտական վատ 

լսողությամբ երեխաներ, ում ծնողներին, ինչպես ասում են` արջն ականջը տրորել է: Բայց 
դա չի նշանակում, որ վատ լսողությունը ժառանգական է, չնայած այդ թերությունը կարող է 
անցնել նաև ծնողներից երեխաներին: 

Ենթադրենք, որ մայրիկը լսողություն չունի, իսկ երեխան ամեն օր լսում է նրա 

օրորոցայինը լրիվ սխալ երաժշտությամբ: Նա հիշում է այդ մեղեդին և օգտագործելով որպես 
օրինակ̀  նույնպես սխալ երգում: Իսկ երբ մայրիկը լսի, կասի, որ իր երեխան լսողություն 
չունի, և ընդհանրապես լսողությունը Աստծո շնորհ է: Եթե Մոցարտին և Բեթհովենին 

դաստիարակեին նման մայրիկներ, նրանց վատ լսողությունը երաշխավորված էր: 
Իմ տեսության համաձայն, առանց լսողության երեխաները` ծնված նման 

թերություններով մայրիկներից, տիրապետում են լսողության ընկալման հատուկ շնորհով, 

կարողանում են հիշել և նույնությամբ կրկնել սխալ մեղեդին: 
Իսկ հիմա, որպեսզի ձեզ ցույց տանք, որ երաժշտական լսողության բացակայությունը 



ժառանգաբար չի փոխանցվում, ձեզ կպատմեմ մի պատմություն: Բժիշկ Շինիչի Սուզուկին 
վեց տարեկան մի երեխայի վերցրել էր սովորեցնելու և դաստիարակել էր երաժշտական 
լսողություն: Այդ երեխայի մայրիկը չուներ երաժշտական լսողություն: Բժիշկ Սուզուկուի 

թեզիսը հետևյալն էր. «Երեխան լսողություն չունի, որովհետև չունի նաև մայրիկը»: Նա միշտ 
երեխային տալիս էր լսելու այն երաժշտությունը, որը սխալ էր երգել մայրիկը: 
Աստիճանաբար մայրիկի սխալ մեղեդին, որը հիշում էր երեխան, տեղը զիջեց 
բացարձակապես ճիշտ երաժշտությանը: Ավելի ուշ այդ տղան շարունակեց երաժշտական 

կրթությունը և նվագում էր Բրամսի ու Բեթհովենի համերգներ բացարձակապես առանց 
սխալի և նույնիսկ մի քանի համերգներ է տվել Կանադայում: 

Նման ձևով, երաժշտական ընկալումը և բնավորության զարգացումը և 

ընդունակությունները ձևավորվում են մեծամասամբ ծնողների սովորության ազդեցության 
տակ: Ծնողների̀  նույնիսկ մեզ աննշան թվացող վարքը կարող է խիստ ազդել երեխայի վրա:  

 

Երբեք մի՛ անտեսեք երեխայի լացը: 
Ամերիկայում հրատարակված «Նորածիններին դաստիարակելու հեղափոխությունը» 

գրքում նկարագրված է հետևյալ փորձը: 

Վաշինգտոնում հատուկ պատրաստված ուսուցիչներին ուղարկում էին մանկական 
հաստատություններ և աշքատ շրջաններից ընտանիքներ, հիմնականում նեգրերի 
ընտանիքներ, որպեսզի սովորեցնեն մոտավորապես երեսուն երեխաների տասնհինգ 

ամսականում: Ամեն օր, բացի կիրակիից, ուսուցիչը երեխայի հետ անցկացնում էր մեկ ժամ՝ 
խաղալով և խոսելով նրա հետ: Հոգեբան, բժիշկ Էրլ Շեֆերը, բացատրում է, որ այդ ակցիան 
ձեռնարկել էին երեխաների ինտելեկտի զարգացումը խթանելու նպատակով, հատկապես 

խոսքը: Նման փորձեր անցկացվել են նաև տասնչորս ամսական երեխաների հետ:  
Թեստերի արդյունքները, որոնք ստացել են, երբ այդ երեխաները դարձել են երկու 

տարեկան և երեք ամսական, ցույց են տվել, որ «ինտելեկտուալ զարգացման աստիճանը» և 
հատկապես խոսքի զարգացման աստիճանը, այդ երեխաների մոտ ակնհայտորեն բարձր էր, 

քան նրանց հասակակիցների, ովքեր չէին մասնակցել փորձին: 
Նշանակում է, կարելի է բարձրացնել ինտելեկտի աստիճանը անգամ նման 

ընտանիքների երեխաների, որտեղ ծնողները բացարձակապես ուշադրություն չեն 

հատկացնում դաստիարակությանը, որովհետև առավոտից իրիկուն զբաղված են 
աշխատանքով: Իսկ պատկերացրեք, ինչ արդյունքների կարելի է հասնել այն 
ընտանիքներում, որտեղ ծնողները իրենց երեխաներին հատկացնում են ավելի մեծ 

ուշադրություն և պարբերաբար խաղում նրանց հետ: 
Մոտ երկու-երեք ամսականում փոքրիկը սկսում է ժպտալ, գղգղալ և հիշում է այն 

ամենը, ինչ կատարվում է շուրջը: Մենք երբեմն անգամ չենք կասկածում, որ նրա ուղեղում 

արդեն դրոշմվում են մայրիկի ամենասովորական խոսքերն ու գործողությունները, դրա 
համար էլ մայրիկները շատ խոսելով երեխայի հետ, մեծ ազդեցություն են ունենում նրա 
ինտելեկտուալ զարգացման վրա:  

Ահա օրինակ՝ երիտասարդ ամուսնական զույգն ապրում էր մի սենյականոցում, երբ 
նրանց մի տղա ծնվեց: Սենյակն այնքան փոքր էր, որ ուզած-չուզած մայրիկը միշտ որդու 
կողքին էր: Շուտով ընտանիքը տեղափոխվում է երեքսենյականոց բնակարան: Ծնվում է 
երկրորդ երեխան: Աղջիկ է ծնվում, նրան ամենաանաղմուկ սենյակն են հատկացնում 

խոհանոցից հեռու, ուր մայրն անցկացնում էր ժամանակի մեծ մասը: Մեծ որդին հստակ 
սկսել է խոսել յոթ-ութ ամսական հասակում, իսկ նրա քույրը տաս ամսականում դեռ գղգղում 
էր: Ավելին՝ իր եղբոր համեմատությամբ ով միշտ ժպտում էր, քույրը մեծանում է խաղաղ ու 

լուռ: 
 
Մի՛ ղունղունացեք երեխայի հետ:  
Հավանաբար, բոլոր երկրներում էլ մարդիկ հաճախ խոսում են երեխաների հետ նրանց 

«մանկական լեզվով»: Միևնույն ժամանակ ռադիոն և հեռուստահաղորդումները վարում են 



նորմալ «մեծական» լեզվով, իսկ երկու տարեկան երեխան բացարձակապես հանգիստ 
հասկանում է սովորական հաղորդումների լեզուն: 

Իհարկե, երբ երեխան սկսի խոսել, նա կարտաբերի բառերին նման բաներ, բայց դա 

ավելի շուտ նրանից է, որ նրա լեզվական օրգանները դեռ ամբողջովին չեն զարգացել, այլ ոչ 
թե մտավոր զարգացման թերությունից: Ուղղակի նրա արտաբերական համակարգը լիովին 
զարգացած չէ և չի հասցնում խոսելու ցանկությանը: Դրա համար էլ, եթե մեծերը նրա հետ 
խոսում են «մանկական» լեզվով՝ կարծելով թե երեխան ուրիշ լեզու չի հասկանում, ճիշտ 

լեզվական հմտությունները երբեք չեն ձևավորվում: 
Ավելին՝ լեզվի յուրացման գործընթացում նա միշտ կհենվի ոչ թե իր խոսքի վրա, այլ նրա 

վրա, թե ինչպես են խոսում մեծերը: 

 Եթե ուզում եք՝ կարող եք բոլորովին չղունղունալ երեխայի հետ: Վերջ ի վերջո մի քանի 
ամիս անց նա կմեծանա և ստիպված կլինի հասկանալ ընդհանուր ընդունված լեզուն, իսկ 
մանկապարտեզում էլ դրան վրադիր կասեն, թե փոքր չէ և պետք է ճիշտ խոսի, դա միայն 

նրան լրացուցիչ անհարմարություն կստեղծի: 
Մի ֆրանսուհի, ամուսնացնելով աղջկան, ապագա փեսային ասել է. «Իմ աղջիկն օժիտ 

չունի, բայց նա հիանալի խոսում է ֆրանսերեն»: Նման հպարտությունը հրաշալի է, և ես շատ 

կցանկանայի, որ ամեն երեխա հնարավորություն ունենա փայլուն տիրապետելու իր 
մայրենի լեզվին: 

 

Երեխային անտեսելն ավելի վատ է, քան երես տալը: 
ԱՄՆ-ում ավելի ու ավելի շատ անհանգստություն է առաջացնում նեգրերի վատ 

վիճակը, որոնց արմատները ոչ միայն ռասսային նախապաշարմունքների մեջ են, այլ նաև 

նեգր երեխաների նախադպրոցական դաստիարակության համակարգի: Սոցիոլոգիական 
հետազոտությունը՝ անցկացված Գարլեմում և Նյու-Յորքի այլ նեգրական շրջաններում, ցույց 
են տվել, որ նեգր և սպիտակ երեխաների մտավոր զարգացման գործոնի տարբերությունը 
ամենից առաջ այն միջավայրի արդյունքն է, որտեղ նրանք ապրում են մինչև դպրոց գնալը: 

Վաղ տարիքում չստացածը ավելի է ծանրացնում վիճակը դպրոցում: 
Աղքատությունը ստիպում է շատ ծնողների թողնել երեխաներին բախտի քմահաճույքին, 

աշխատել մի կտոր հացի համար և երեխաները, կարելի է ասել, ծնված օրվանից ինքնահոսի 

են: Հակառակը, սպիտակ երեխաները սովորաբար դաստիարակվում են ծնողների և 
ուսուցիչների կողմից ուշադրության և հոգատարության միջավայրում: Այդ տարբերությունն 
էլ հենց խնդիրներ է առաջացնում սպիտակների և նեգրերի փոխհարաբերությունների մեջ, 

ինչը մինչև այժմ լուծել չի ստացվել: 
Իմ երկրում ևս կան նման խնդիրներ, որտեղ կյանքի տարբեր պայմաններով 

ընտանիքներում մեծանում են խելոքներ և հիմարներ, տաղանդավորներ և անտաղանդներ: 

Բայց կարելի է ենթադրել, որ այդ տարբերությունը ոչ միայն ընտանիքի ֆինանսական 
վիճակից է, այլ նաև երեխաների դաստիարակության նկատմամբ ծնողների տարբեր 
վերաբերմունքից: Վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ հրատարակված «Մոդեռն 

Էքսպրի» ամսագրում, որքան «ազատ» են մեծացնում ծնողները իրենց երեխային, այնքան 
ավելի անվստահ են նրանք մեծանում: Նման երեխաներին պակասում է սերը, նրանք ամբողջ 
ընթացքում փնտրում են մեծերի ուշադրությունը: 

«Ազատ » դաստիարակության տակ հասկացվում է ոչ մշտական խնամքը, երեխային այն 

ժամանակ կերակրելը, երբ ինքը ուզի, խաղալիքների առատությունը և միևնույն ժամանակ 
պատշաճ ուշադրության պակասը, երբ մոռանում են փոխել տակաշորը, քնեցնել 
ժամանակին և այլն: 

Եվ չնայած մենք գիտենք բազում օրինակներ, որ չափից շատ ուշադրությունը երեխային 
դարձնում է նյարդային և ամաչկոտ, բայց և այնպես, որպես օրենք, երեխան, մեծանալով սիրո 
մեջ, ավելի շուտ է հարմարվում հասարակությանը, երբ մեծանում է, և կլինի ավելի 

հավասարակշռված ու բարի: 
Ժամանակակից աշխարհում ավելի շատ կանայք են իրենվ նվիրում աշխատանքին, այլ 



ոչ թե տնային տնտեսությանը և երեխաների դաստիարակությանը, դրա համար էլ ավելի 
հաճախ են հայտնվում «վզին բանալիով երեխաներ», ովքեր դպրոցից հետո գալիս են 
դատարկ բնակարաներ: Ես դեմ չեմ, որ ծնողները աշխատեն, բայց ես վստահ եմ, որ 

երեխաներին չի կարելի թողնել մենակ՝ հանուն «ազատ » դաստիարակության գաղափարի` 
նրանց զրկելով մեծերի սիրուց և հոգատարությունից, որի կարիքը նրանք այնքան ունեն: 

 
Մանկական վախը երբեմն այնպիսի իրերից է, որ մեծերն անգամ չեն կասկածում: 
Մենք սովորաբար համարում ենք վաղ մանկությունը կյանքի ամենաերջանիկ շրջանը, 

որտեղ չկան շրջապատող աշխարհի վախերն ու անհանգստությունները: Բայց կարծես թե 
իրականում մենք միշտ չենք երջանիկ եղել մանկական տարիքում: Երեխաներն, ինչպես և 

մեծերն ունեն իրենց վախերը, և պատճառներն թաքնված են այնտեղ, որ մենք հաճախ չենք էլ 
կասկածում: 1961 թվին «Վաղ զարգացումը» ամսագրի թիվ 41 համարում կա հոդված, որը 
պատմում է մի դեպքի մասին, որը պատահել էր Կիոտոյի համալսարանի տնօրեն պարոն 

Շատարո Միյամատոյի հետ. «Իմ հայրը պետք է որ հրապուրված լիներ բուդդայական «Но» 
երգերով, նրա ընկերները հաճախ էին գալիս և միասին երգում էին, իսկ ինձ պառկեցնում էին 
քնելու հարևան սենյակում: Ես հիշում եմ, որ ես վախենում էի այդ աղիողորմ ձայները լսելուց 

և բարձր լացում էի: Բայց մայրիկս ավելի շատ անհանգստանում էր հյուրերի համար և 
փորձում էր ինձ արագ պառկեցնել: Անգամ հիմա, երբ լսում եմ այդ բուդդայական ձգող 
երգերը, հոգիս ոչ թե հանգստանում է, այլ սարսափն է պատում: 

Պարոն Միյամոտոյի ծնողները երբեք չեն մտածել, որ այդ երգեցողությունը կարող էր 
այդպիսի անջնջելի հետք թողնել երեխայի հոգում, որը չի անցել անգամ մեծ տարիքում: Բայց 
միայն այդ սարսափելի երգերը չեն պահպանվել նրա հիշողության մեջ: Պարոն Միյամոտոն 

հաճույքով հիշում է հեքիաթները, որոնք իր տատիկը կարդում էր քնելուց առաջ, 
երաժշտությունը` «Կարմեն»-ից, «Լուսնի սոնատ»-ից: Հարց է ծագում, թե ինչու հենց այդ «Но» 
երգերն են վախեցրել պարոն Միյամոտոյին: Դա մեզ մտածել է տալիս: Գուցե դա միայն երգի 
ձայները չէին, այլ սենյակի մթությունն ու մենակությունը, որտեղ նրան թողնում էին: Ես չեմ 

պատրաստվում բաղադրատոմսեր տալ, ինչ անել նման դեպքերում, միայն ուզում եմ ասել, 
որ այն ինչ մեծահասակին կարող է չնչին բան թվալ, կարող է խորը հետք թողնել երեխայի 
հոգում: 

 
Նորածինը զգում է, թե երբ են ծնողները վիճում:  
Երեխայի դեմքից շատ հեշտ է որոշել, թե նրա ծնողները երբ են կռվում, կոնֆլիկտներ 

ստեղծում, վիճում. նրա դեմքի արտահայտությունն ընկած է և անհանգիստ: Դուք կարող եք 
առարկել, թե դա հիմարություն է, որ նորածինը չի կարող ընկալել ծնողների 
փոխհարաբերությունների բոլոր նրբությունները: Մինչդեռ նա զգայական խելքով է օժտված, 

որը արձագանքում է արտաքին յուրաքանչյուր փոփոխությանը: 
Մտածեք, թե ինչ կլինի փոքրիկի հետ, որ ամեն օր հետևում է իր ծնողների տգեղ 

վեճերին: Իհարկե, նա չի հասկանում բոլոր բզկտումների իմաստը, բայց դաժանությունը և 

ջղայնությունը անպայման արտահայտվում են նրա զգացմունքների վրա, գուցե նրա ողջ 
գոյության վրա: Եվ զարմանալի չէ, որ երեխան, որ մեծացել է տհաճ միջավայրում, ունի 
տխուր, լարված դեմք: 

Աչքերը կամ քիթը երեխային փոխանցվում է ժառանգաբար, իսկ դեմքի 

արտահայտությունը հայելին է, որտեղ արտացոլվում են ընտանիքի հարաբերությունները: 
Երեխան, մեծանալով օտարման և թշնամանքի միջավայրում, այն ժամանակ, երբ կգնա 

մանկապարտեզ կամ դպրոց, արդեն հասունանում են ապագա դժբախտության և 

ավերածության շիվերը: 
Դեռահասների կողմից կատարված շատ խախտումների վերլուծությունը ցուց է տվել, որ 

իրենց կյանքի հիմնականում առաջին տարիները նրանք անցկացրել են ոչ բարեկեցիկ 

ընտանիքներում: 
Բժիշկ Շինիչի Սուզուկին մի անգամ ասել է. «Երբ գնաք տուն, ձեր առջև կանգնեցրեք ձեր 



երեխաներին և դիտեք նրանց հայացքները, դուք կկարդաք ձեր ամուսնական 
հարաբերությունների ամբողջ պատմությունը»: Ես երբեք չեմ մոռանա այս խոսքերը: 

Բոլորովին պարտադիր չէ ինչ-որ հատուկ բան անել, որ օգնեք ձեր երեխայի վաղ 

զարգացմանը: Սկզբի համար ամենալավը ստեղծել ներդաշնակ հարաբերություններ կնոջ և 
ամուսնու միջև և տանը̀  հոգեբանական հաճելի մթնոլորտ: 

 
Ծնողների նյարդայնությունը վարակիչ է: 
«Իմ որդին մռայլ է, ինչպես և իր հայրը» կամ «Իմ աղջիկը անփույթ է, ինչպես և իր մայրը»: 

Այնպես հաճախ են բողոքում ծնողները, ովքեր հակված են կարծելու, որ իրենց երեխաներն 
արժանիքները ժառանգում են իրենցից, իսկ թերությունները` մյուս ծնողից: 

 Բայց ես հուսով եմ, որ ծնողները, ովքեր մինչև վերջ կարդացել են իմ գիիրքը մինչև այս 
մասը, արդեն գիտակցել են, որ իրենց երեխաների թե՛ լավը, թե՛ վատը ծնված օրվանից 
դաստիարակության արդյունք է: 

Վաղ զարգացումը հաճախ հանգեցնում են նրան, որ լցնեն երեխային ինֆորմացիայով 
կամ վաղ տարիքում սովորեցնեն գրել ու կարդալ: Բայց ավելի կարևոր է քննարկելու, 
գնահատելու, ընդունելու կարողությունը զարգացնելը: Դրա համար չկան հատուկ ծրագրեր 

և միայն այն, թե ինչպես են իրենց պահում ծնողները, ինչ են անում և զգում, ինչպես են 
խոսում երեխայի հետ, կարող է ձևավորել երեխայի անհատականությունը: 

Այսպես, երեխան, ում դաստիարակել է չխոսկան, մռայլ մարդը, միշտ կլինի 

անտրամադիր, իսկ անփույթ մարդու կողմից դաստիարակվածը կլինի անփույթ: Իսկ եթե 
երաժշտական լսողություն չունեցող մայրիկը ինքը չերգի, այլ տա լսելու ձայնագրություններ, 
ապա այնպիսի բաներ, ինչպիսին բնավորությունն է, էմոցիաները, զգայունությունը, հաճախ 

չեն գիտակցվում մարդու կողմից: Եվ եթե անգամ մարդը գիտակցւմ է իր թերությունները, 
դրանք հեշտ չէ ուղղելը: Դրա համար էլ պետք է ուշադիր լինել վարքի մեջ: 

Եթե մայրիկը մրսել է, նա կարող է ջանալ չվարակել երեխային, օրինակ՝ շատ մոտ 
չգրկել կամ կապիչ կրել: 

Բայց այնքան շատ չեն մայրիկները, ովքեր մտածում են իրենց թերությունները 
երեխաներին չփոխանցելու մասին: 

Մայրիկների «նյարդայնություն» կոչվող վիրուսը ավելի վտանգավոր է և ուժեղ, քան 

մրսածությունը: 
 
Հայրիկը պետք է հաճախ շփվի երեխայի հետ: 
Հաճախ մեծահասակ դառնալով, մեր երեխաները ուրախությամբ, ինչպես տոնի մասին, 

հիշում են այն հաճելի ժամերը, որ անցկացրել են հայրիկի հետ, որովհետև որպես օրենք շատ 
ընտանիքներում դա այդքան էլ շատ չէ: Իմ մեծ որդին մինչև հիմա լավ հիշում է, թե ինչ ենք 

արել միասին, օրինակ՝ ինչպես մի անգամ ծովում նավով լողում էինք, իսկ հետդարձին կերել 
ենք քաղցր կարմիր լոբի: Դա եղել է երեսուն տարի առաջ, և ես լրիվ մոռացել էի այդ մասին: 

Ավանդաբար ընտանիքներում հորը տվել են հեղինակավոր հոր դերը: Նա եղել է 

կարգուկանոնի պահապան և քիչ է մասնակցել երեխաների ամենօրյա հոգսերին: Եթե 
երեխան իր հայրիկին հազվադեպ է տեսնում և միայն այն ժամանակ, որ լսի քարոզի 
հերթական բաժինը, նա հայրիկին ավելի շուտ ընդունում է որպես օտարի, ինչպես բժշկին, 
որն կանչել են արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: Անվստահ և զգացմունքային երեխան 

հաճախ ջերմ զգացմունքներ չի տածում հայրիկի հանդեպ: Եվ չնայած կարող է պատահել 
այնպես, որ «խիստ հայրիկի» կողմից դաստիարակված երեխան, հանճար մեծանա, հայտնի 
դառնա, բայց ավելի շուտ նա կլինի խոնարհ և առանց բնավորության: Մյուս կողմից եթե 

հայրը հարբում է, կոպիտ է կնոջ հետ և բոլորովին չի զբաղվում դաստիարակությամբ, ապա 
նման ընտանիքներում երեխան կմեծանա փչացած և անգամ կարող է հանցագործ դառնալ: 
Նման դեպքերը քիչ չեն: 

 
Ես մտածում եմ, որ դաստիարակության և կրթության գործում առաջատար դերը 



պատկանում է մայրերին: 
Բայց սրանով ես նկատի չուեմ, որ հայրերը պետք է իրենց երեխաների 

դաստիարակությունը ամբողջությամբ վստահեն իրենց կանանց: Մշտապես լինել կնոջ 

իսկական ընկերն ու օգնականը՝ արդյո՞ք դա չէ ամուսնու դերը տնային դաստիարակության 
մեջ: Տանը ներդաշնակ մթնոլորտի չես կարող հասնել միայն մայրական ջանքերի շնորհիվ: 

Վերջերս ավտոբուսում ես հետևում է մի ընտանիքի՝ հայրը, մայրը, աղջիկը: Փոքր 
աղջիկը՝ երեք տարեկան, խանդավառված զրուցում էր հայրիկի հետ: Նրանք երկուսն էլ 

տարված էին զրույցով, իսկ մայրիկը կանգնած էր նրանց կողքին և ամսագիր էր կարդում` 
ձևացնելով, թե ոչինչ չի լսում: Ես զգում էի, որ հայրիկն ուղղակի չէր խոսում, այլ 
գիտակցորեն ուզում էր շփվել իր աղջկա հետ, մայրիկն էլ ջանում էր չխառնվել: Եվ այդ 

ժամանակ ես մտածեցի, որ այդ աղջիկը հրաշալի կին կմեծանա: Այն, ինչը մեծահասակին 
սովորական է թվում, ոչինչ չնշանակող զրույց, երեխայի համար մեծ հաճույք է: 

Չի կարելի իսկական լավ մարդ դաստիարակել ընտանիքում, որտեղ 

դաստիարակության և զարգացման գործը ամբողջությամբ մայրիկի ուսերին է, իսկ հայրիկը 
երբեմն նրա խնդրանքով միանում է այդ հոգսին: Ժամանակի ոչ մի սղություն կամ 
աշխատանքից հետո հոգնածություն հայրիկներին չպետք է խանգարի որքան կարելի է շատ 

շփվել իրենց երեխաների հետ: 
 
Ընտանիքում որքան շատ են երեխաները, այնքան ավելի լավ են իրար հետ շփվում: 
Ժամանակակից Ճապոնիայում գոյություն ունի ավանդույթ, երբ նորապսակներն 

ապրում են անկախ, ծնողներից և բարեկամներից առանձին, ընդ որում, որպես 
օրինաչափություն, ընտանիքներում երեք երեխայից ավելին չէ: 

Ես ինքս եղել եմ ընտանիքի միակ երեխան, ինչն այդ ժամանակ հազվադեպ դեպք էր: Ես 
նախանձում էի իմ ընկերներին, որ ունեին եղբայրներ և քույրեր, և միշտ ձգտում էի այդ 
աղմկոտ ընտանիքները, որտեղ երեխաներն աշխույժ խաղում և կռվում էին: Հատկանշական 
է, որ տան առաջին երեխան հաճախ ամենաքիչն է զարգացած, խաղաղ է, լավ պահվածքով, 

բայց նրան պակասում է կենսուրախությունը: Եվ հակառակը: Ընկերս̀  երեք եղբայրներից 
միջնեկը, համարձակ էր, վստահ, նույնիսկ հանդուգն, երբեք չէր լացում, երբ եղբայրները 
նեղացնում էին: Ես միակ վկան չեմ, այդպիսի դեպքեր հանդիպում են շատ հաճախ: 

Եվ այսպիսով ինչու միևնույն ծնողների երեխաները, նույն ընտանիքում 
դաստիարակված, մեծանում են այնքան տարբեր բնավորություներով և 
ընդունակություններով: Ընդունված է, որ ծնողները այնպես երես չեն տալիս իրենց երկրորդ 

և երրորդ երեխաներին, ինչպես առաջինին, դրա համար էլ, բնականաբար, վերջիներս 
մեծանում են ավելի անկախ: 

Որքան էլ ծնողները ջանան ընտանիքում լավ մթնոլորտ ստեղծել, տարբեր խաղեր և 

խթաններ առաջին երեխայի համար, միևնույն է նա չի ունենա այն առավելությունը, ինչ 
երկրորդ երեխան, որ ծնված օրվանից կունենա ընկերություն, որ անընդհատ կմրցակցի 
իրենից մեծի հետ, ինչի շնորհիվ էլ կդառնա ուժեղ և կենսուրախ: Ավելի շատ դա վերաբերում 

է երրորդ և չորրորդ երեխաներին, ում կյանքը ստիպում է մեծանալ ուժեղ հոգով ու 
դիմացկուն մարմնով: 

Նկատել եմ, որ եթե երեխան օրինակ սովորում է ջութակ նվագել, նրա 
պարապմունքներն ավելի հաջող են լինում, եթե նրա հետ միասին սովորում է եղբայրը կամ 

քույրը: Տաղանդավոր մարդիկ, աղքատ ընտանիքներում ծնված, որտեղ սովորաբար շատ 
երեխաներ են, հասել են զգալի հաջողությունների, մասնավորապես այն պատճառով, որ 
հեշտ է զարգացնել երեխայի ոչ սովորական ընդունակությունները և բնավորությունը, եթե 

մեծանում է մի տան մեջ, ուր շատ երեխաներ կան, և դրա շնորհիվ էլ յուրաքանչյուրի 
զարգացումը խթանվում է: 

 

 
 



Տատիկների և պապիկների ներկայությունը լավ խթան է ստեղծում երեխայի 
զարգացման համար: 

Հաճախ, երբ երիտասարդ ընտանիքը ծնողներից առանձին է ապրում, տատիկներն ու 

պապիկները երեխաների դաստիարակությունից հեռու են լինում և ընդհանրապես 
երիտասարդ ընտանիքի կյանքից, և այդ ժամանակ ցանկացած միջամտություն ընկալվում է 
որպես խոչընդոտ: Ցավոք սրտի, ժամանակակից հասարակությունում դա սովորական 
իրավիճակ է: Երբեմն ասում են, որ ծերուկները երես են տալիս երեխաներին այնպես, որ 

ծնողները հետո չգիտեն ինչ անել: 
Հատկապես այդ կարծիքին են մայրերը, ովքեր իրենց համարում են ժամանակակից և 

առաջադեմ: Ես գիտեմ ընտանիք, որ ապրում է փոքր մի սենյականոցում, ովքեր հատուկ 

հեռացել են հայրական տնից, որովհետև իրենց թվում էր, որ չեն կարողանա ճիշտ 
դաստիարակել երեխային տատիկի և պապիկի ներկայությամբ: 

Արդյո՞ք պարտադիր է այդպես վարվել, որ ստեղծեն լիարժեք ընտանիք: Ինչ վերաբերում 

է երեխայի դաստիարակությանը, դա դեռ մեծ հարց է: Իհարկե, Ճապոնիայում դեռ կան 
ընտանիքներ, որտեղ սկեսուրը իր խորհուրդներով ձանձրացնում է հարսին, առաջին 
երեխային վերաբերում է որպես կուռքի, իսկ ընտանիքի մյուս անդամներն էլ ոչ մի արժեք 

չունեն: Նման ֆեոդալական մնացուկներ դեռ կան: Բայց ճիշտ է նաև այն, որ այն 
ընտանիքներում, ուր ապրում են մի քանի սերունդներ, ունեն իրենց առավելությունները: 
Հենց ծերուկներից կարելի է ժառանգել մշակույթ, իմաստնություն, իսկ սերունդների 

փոխհարաբերությունները տալիս են զգայական հարուստ փորձ: Երեխային երես տալու 
ամեն տենդենց վճարվում է սիրով, հեքիաթներով և հիշողություններով, այլ մեթոդներով 
խթանվում և բազմազան է դառնում երեխայի կյանքը: 

Ճապոնացի հայտնի գիտնական Սեյդժի Կայան ասում է, որ մարդիկ, ովքեր շատ են 
ազդել իր վրա մանկության ժամանակ, եղել են պապիկը և տատիկը: Պապիկը, գյուղի 
ավագանին, այնքան խիստ էր, որ բավական է հազար, երեխան դադարում էր լացելուց: 
Պապիկը խիստ էր, բայց արդար: Բժիշկ Կայան մեծացել է հոգեպես ուժեղ և ֆիզիկապես 

դիմացկուն: Իսկ տատիկը, իր ամբողջ կյանքը նստել է թեշիկի մոտ, ընդհակառակը, խաղաղ 
կին էր: Հավանաբար նրանից սովորել է համբերատարություն՝ եթե այգի է մշակել, ապա չի 
հանգստացել, մինչև այգում չի մնացել ոչ մի մոլախոտ: Հոգեբան Ակիրա Տագոն կարծում է, որ 

հենց այդ կենտրոնանալու, նպատակին հասնելու համառության ընդունակությունն է բժիշկ 
Կայային դարձրել բնավորությամբ ուժեղ և միջազգային հայտնիության գիտնական: 

 

Երեխաների միջև շփումը պետք է խրախուսել:  
Արդեն ասել եմ, որ մայրը, որ ամբողջ օրը իր երեխայի կողքին է, նրան բնավորության 

զարգացման լիարժեք հնարավորություն է տալիս: Դա ազդում է ոչ միայն մտավոր 

զարգացման, այլ նաև զգացմունքների զարգացման վրա: 
Բայց փոքրիկը ավելի է շահում, եթե ֆիզիկապես շփվում է ոչ միայն մայրիկի, այլ նաև 

հայրիկի, եղբայրների և քույրերի կամ այլ երեխաների հետ: Դա խթանում է միտքը, 

զարգացնում է մրցակցելու զգացումը, շփվելը, առաջինը լինելու ձգտումը: 
Բժիշկ Խարլի Խարլոինը Վիսկոնսինի համալսարանից (ԱՄՆ) հետազոտություն է 

անցկացրել կապիկների ձագերի սոցիալ կոնտակնտների և այդ կոնտակտների 
ազդեցությունը մտավոր և սոցիալ զարգացման վրա: 

Առաջին փորձին բժիշկ Խարլոինը կապիկի ձագին դրեց վանդակի մեջ, ամեն կողմից 
փակված փայտե տախտակներով, ներսում միայն կաթով լի շիշ էր: Փորձի նպատակն էր 
տեսնել, թե ինչպես իրեն կպահի կապիկը ինչ-որ ժամանակ գտնվելով առանձնացած: Երբ 

երեք ամսից նրան թողեցին կապիկների խմբի մեջ, նա սկզբում իրեն անվստահ էր զգում, 
բայց արդեն մի շաբաթից աշխուժացավ և սկսեց խաղալ մյուսների հետ: Երկրորդ փորձի 
ժամանակ կապիկին առանձնացած պահեցին վեց ամիս: Եբ նրան թողեցին կապիկների 

խմբի մեջ, նա թաքնվեց անկյունում, առանձնացավ բոլորից, բոլորովին չխաղաց մյուսների 
հետ: Երրորդ փորձին կապիկը մեկուսարանում մնաց մի տարի, դրանից հետո նա անգամ չէր 



խաղում նրանց հետ, որոնց ևս պահել էին նման պայմաններում: Եվ վերջապես վանդակում 
տեղավորեցին մի քանի կապիկների, որոնց մինչ այդ պահել էին մեկուսարանում, և մեկին, 
որ չէր եղել մեկուսարանում, խեղճը նյարդային ցնցում տարավ մենակությունից: Այդ 

կապիկների մտավոր կոնֆիցենտը ավելի ցածր էր, քան նրանցը, որոնք մեծացել էին նորմալ 
պայմաններում: 

Կարդալով այդ հետազոտությունների մասին, ես ակամայից նմանություն անցկացրի 
մարդկային երեխաների հետ և եկա եզրակացության, որ երեխան` զրկված շփումից, 

մեծանում է մտավոր հետամնաց և բարդ բնավորությամբ: Հիմա մարդիկ սկսել են քիչ շփվել 
իրար հետ և դա չի կարող չազդել երեխաների դաստիարակության վրա: Հաշվի առնելով այդ 
փաստը̀  վատ չէր լինի, որ գոնե հանուն իրենց երեխաների մայրիկները հաճախ 

հավաքվեին: 
 
Վեճերը զարգացնում են երեխայի շփվելու ունակությունը: 
Հաճախ են ասում, որ մարդը հասարակական էակ է և չի կարող ապրել առանց նրա: 
Բայց մյուս կողմից նրան ղեկավարում է ոչ միայն խմբում ապրելու բնազդը, այլ նաև իր 

«ես»-ի գիտակցումը: Այդ ձևով, նա միշտ պետք է ներդաշնակություն փնտրի 

հասարակության և անհատականի միջև: Եթե հավասարակշռություն չկայանա, նա չի 
հարմարվի հասարակությանը: 

Այդ ներդաշնակությանը հասնելը շատ դեպքերում կապված է վաղ զարգացումից: 

Կարծում եմ, որ դրան կարելի է հասնել միայն մտածողության կարծրատիպի վաղ 
ձևավորման բազայի վրա, ինչը ներառում է իր հանդեպ հարգանքի իրավունքը և 
հասարակության հանդեպ պատասխանատվության զգացումը: Նման ստերեոտիպ կարելի է 

ստեղծել մանկական շփման հիման վրա: 
Մոտավորապես երկու տարեկանից երեխային հետարքիր չէ խաղալ ինքն իր հետ, նա 

սկսում է խաղալ ուրիշերի հետ և այդտեղ նա առաջին անգամ հասկանում է, ինչպես շփվել 
խմբում: Նա կարող է լացել, եթե նրան չհաջողվի իր ուզածն անել, այլ ստիպված է ենթարկվել 

մեծամասնության ցանկությանը: Բայց և երբ խաղաղ խաղում է մյուսների հետ, և երբ վիճում 
է, նա սովորում է ապրել կոլեկտիվում: Վեճերը կարևոր են, որովհետև դրանք զարգացնում են 
անձնական նախաձեռնությունը: 

Երեխաների միջև վեճերը կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ այնպիսիք, երբ երեխան 
առավելության է հասնում հակառակորդի նկատմամբ, երբ նա զիջում է, երբ նա պատասխան 
է տալիս: 

Վեճերի տարբեր տիպերը բնորոշ են տարբեր տարիքների: Օրինակ̀  երկու 
տարեկանում երեխան ավելի շուտ վեճի պասիվ մասնակից է, իսկ արդեն երեք տարեկանում 
նա հրահրում է: Դա նշանակում է, որ ձևավորվում է և արտահայտվում է սեփական «ես»-ը: 

Երեխաների միջև անհամաձայնության տարբեր պատճառներ կան՝ խաղալիքի համար 
կռիվը, սահնակի, կարուսելի կամ խոսքային վիրավորանքը, բայց առանց պատճառի կռիվ չի 
լինում: Երեխային նախատելու ցանկացած փորձ, նրան սովորեցնելու, որ կռվելը լավ չէ, 

առանց պատճառը բացատրելը չի կարող զարգացնել համագործակցելու զգացումը: Նույնիսկ 
կարելի է ասել, որ երբ խառնվում ես երեխաների կռվին նշանակում է խանգարում ես 
կոլեկտիվում ապրելու նրա բնազդի զարգացմանը: 

Երեխաներն ունեն իրենց տրամաբանությունը, և իրար հետ շփվում են յուրովի, այստեղ 

մեծերի տրամաբանությանը տեղ չկա: Եթե դուք մանկական վեճերին նայեք մեծերի 
տեսանկյունից, փորձեք համոզել, որ կռվել չի կարելի և ով կռվում է, վատն է, ձեր երեխան 
միայն կամփոփվի ինքն իր մեջ և կչարանա: Վեճերը կոլեկտիվում ապրելու առաջին դասերն 

են: 
 
Երկու-երեք տարեկանում երեխայի մոտ զարգանում է արժանապատվության զգացումը 
«Հիմար թագավորը կուրորեն նվիրված նախարարների շրջապատում»,- այսպես ինչ-որ 

մեկը նկարագրել է նորածնին և իր ծնողներին, ովքեր ենթարկվում են նրա բոլոր 



ցանկություններին: 
Ինչքան էլ թագավորը հիմար լինի, դեռ նա շատ փոքր է և համարյա ամբողջ օրը քնում է, 

ծնողներին նրա հետ դժվար չէ: Բայց երկու-երեք տարեկանում նա կարող է դառնալ այնպիսի 

եսասեր, որ կլինի համարյա անկառավարելի: Եվ այդ ժամանակ ծնողները սկսում են սեղմել 
իրենց երեխային: Նրանք վիրավորում և պատժում են երեխային, երբ նա ինչ-որ «սխալ» բան է 
անում, հանկարծ երկրպագուներից փոխվելով խիստ դայակների, չնայած երեխայի 
զարգացման այս փուլում դա արդեն այլևս տեսանելի արդյուք չի տալիս: 

Ծնողները հնարավոր է իրենք էլ չգիտակցելով փչացրել են նրան, երեխայի կյանքի 
առաջին տարում իրենց պահելով որպես «կուրորեն նվիրված նախարարներ»: 
Մոտավորապես երկու-երեք տարեկանում երեխայի մոտ զարգանում է սեփական 

արժանապատվության զգացումը, իր «ես»-ը, և նա այդ ժամանակ պատրաստ է այն 
պաշտպանել: Նա այլևս չի լսում ծնողներին, և որքան շատ են նրան նախատում և պատժում, 
այնքան նա անհնազանդ և քմահաճ է դառնում և ավելի ուժեղ նյարդայնացնում ծնողներին: 

Որպեսզի հեռու մնաք այդ փչացած շրջանից, կա միայն մեկ մեթոդ՝ դաստիարակել և 
սովորեցնել երեխային կարգապահության, քանի դեռ նա մեկ տարեկան չկա, մինչ նրա մեջ 
կարթնանա սեփական «ես»-ը: 

Բերենք պարզ օրինակ: Երեխան պետք է ուտի խիստ ռեժիմով, այդ ժամանակ նա 
ավելին չի ուտի և արագորեն կազատվի անկողնում միզելու սովորույթից: Եվ ավելորդ 
ջանքեր պետք չեն լինի, որ պայքարեք այդ սովորույթի դեմ: Եթե ուշադրություն չդարձնեք այդ 

երևույթին, «ազատ» դաստիարակության սկզբունքներին հետևեք, ապա դա կարող է աղետի 
վերածվել երեխայի համար: 

Երկու-երեք տարեկան երեխան սուր է արձագանքում, եթե նրան ապտակում են: Դրա 

համար էլ եթե սկզբում նրան երես տան, ապա կտրուկ խիստ վերաբերվեն, դա միայն նրա 
մեջ ընդդիմության զգացում կարթնացնի: Եվ արդյունքը հակառակը կլինի, քան այն, ինչ 
սպասում էին ծնողները: 

 

Երեխայի չարությունը և նախանձը անզորության արտահայտություն են: 
Փոքր երեխան չի կարող իր զգացումներն արտահայտել բառերով. դրա համար էլ, 

որպեսզի հասկանան նրա տրամադրությունը, ծնողները պիտի սովորեն կարդալ երեխայի 

դեմքը: 
Կասկածում եմ, որ բոլոր մայրերն են այնպես լավ հասկանում իրենց երեխային, ինչպես 

երբեմն իրենց թվում է: Հաճախ զբաղված լինելով տնային հոգսերով, նրանք լրջորեն չեն 

ընդունում երեխայի զգացմունքները, ինչպես որ ցանկալի կլիներ, չեն փորձում պարզել 
երեխայի դժգոհության և զայրույթի պատճառը: 

Տոկիոյի համալսարանի պրոֆեսոր Տոշիո Յամաշիտան, մանկական հոգեբանության 

մասնագետ, երեխայի ագրեսիվության հետևյալ պատճառներն էառանձնացրել. 
Ա. Ֆիզիկական վիճակը՝ հիվանդությամբ պայմանավորված 
Բ. Քաղցը կամ հոգնածությունը 

Գ. Տհաճ դեպքից կամ վախից հետո ուժեղ հուզումները 
Դ. Ֆիզիկական վարժությունների բացթողումը և որպես արդյունք չօգտագործված 

էներգիայի ավելցուկը 
Ե. Իր ասածին մնալու ցանկությունը 

Զ. Նյարդայնացած ծնողների նմանակումը 
Այս ցուցակից երևում է, որ երեխայի պատճառները պետք է փնտրել նրա շրջապատում 

և դաստիարակության մեջ: Եթե զայրույթի պատճառը փնտրելու փոխարեն, ուղղակի նրան 

նախատեք կամ ուշադրությու չդարձնեք, դա երեխային կդարձնի ավելի եսասեր և համառ: 
Ծնողներին կարող է թվալ, որ իրենք հիանալի հասկանում են իրենց երեխայի էմոցիոնալ 

վիճակը, իսկ երեխան վստահ է, որ նրանք իրեն չեն հասկանում, և դա իրեն նյարդայնացնում 

է: Ծնողներին անհրաժեշտ է ուժեղ բնավորություն, որը կօգնի իրենց տարբերել 
հիմնավորված պահանջները քմահաճույքից և նման խելամիտ խստության պակասը 



փչացնում է երեխայի բնավորությունը: 
Երեխայի մոտ նախանձը ի հայտ է գալիս մոտավորապես մեկուկես տարեկանում: Դա 

կարող է հայտնվել եղբոր կամ քրոջ հայտնվելու հետ, հատկապես դա վերաբերում է տան 

առաջնեկին, քանի դեռ նա միակն էր ընտանիքում, ծնողները միայն իրեն էին պատկանում: 
Այդ երեխան անգամ կարող է խանդել ծնողներին, երբ նրանք իրար հետ են խոսում և նման 
պահվածքը չի կարելի նայել որպես հերթական քմահաճույք: 

Կարճ ասած՝ երեխայի մոտ բնավորության ցանկացած արտահայտություն անպայման 

ունի իր պատճառները: Հաճախ դա անզորությունն է: Եթե ծնողները մերժեն երեխայի 
զգացումը, միայն նախատեն կամ գովեն, երեխան չի բավարարվի: Ծնողների նպատակը 
պետք է լինի այն, որ հեռացնեն ջղայնության պատճառը, ոչ թե ճնշեն նրան: 

 
Մի՛ ծիծաղեք ձեր երեխայի վրա ուրիշների ներկայությամբ: 
Իմ ծանոթներից մեկը սովորություն ունի խոսակցության ժամանակ քաշել քիթը: Դա 

ավելի ակնհայտ է դառնում, եթե վեճը թեժանում է, կամ իրավիճակը նրա դեմ է դառնում, 
այսինքն երբ նրա նյարդերը լարվում են: Թեպետ նա գիտի այդ մասին և դրանից անհարմար 
է զգում, բայց երբ ինչ-որ բան նրան անհանգստացնում է կամ հրապուրում, նա չի 

կարողանում իրեն տիրապետել, և ձեռքն անկախ իրենից ձգվում է քիթը: 
Ինքը մտածում է, որ այդ սովորությունը գալիս է վաղ մանկությունից: Երբ նա խաղով 

տարված քչփորում էր քիթը, ինչպես անում են բոլոր երեք-չորս տարեկան երեխաները, 

ծնողները նախատում էին՝ չամաչելով ուրիշ երեխաներից. «Այդպես մի արա, այլապես 
հսկայական քթանցքներ կունենաս»: Եվ այդ պահերին նա ակամայից քիթն էր մտնում՝ 
ձգտելով սեղմել քթանցքները: Աստիճանաբար դա դարձավ սովորություն: 

Հիմա նա հաճախ է նայում հայելու մեջ և նրան թվում է, որ իր քթանցքներն իրականում 
այնպես չէ, ինչպես ուրիշներինը, և նա ձգտում էր սեղմել դրանք, որ գոնե մի քիչ փոքրացնի: 
Սովորությունը մնաց ամբողջ կյանքում: Երբ դպրոց գնաց, երեխաներ արագ նկատեցին դա և 
սկսեցին ծիծաղել: Այդ զգացումներն այնքան ուժեղ էին, որ նա սկսեց իրեն լիարժեք չզգալ և 

մեծացավ շատ ամաչկոտ: 
Ընդ որում նրա քթանցքները բոլորովին էլ մեծ չէին և ոչ մի կերպ չէին ընդգծվում դեմքի 

վրա: Բայց եթե անգամ այդպես լիներ, ես չեմ հասկանում ծնողների անխղճությունը` ի ցույց 

դնել իրենց երեխայի թերությունը: 
Եվ նման դեպքերը հազվադեպ չեն, շատ ծնողներ, իրենց երեխաների թերությունները 

քննարկում են ուրիշների ներկայությամբ՝ մտածելով, թե երեխաները ոչինչ չեն հասկանում: 

Բայց որքան էլ չնչին լինի արատը, երբեք չես կարող գուշակել, թե ինչ վնաս կբերի, եթե 
հանրության առաջ ասվի: 

 

Երեխային ավելի լավ է գովել, քան նախատել 
Երկու մեթոդներից՝ գովաբանությունից և պատժից, երկրորդն ավելի գործող է թվում, 

բայց դա այդքան էլ այդպես չէ: Պատիժը կարող է երեխայի մոտ արթնացնել հակառակ 

ռեակցիա՝ բացահայտ անհնազանդություն: Բանն այն է, որ թե՛ գովասանքից, թե՛ պատժից 
պետք է օգտվել շատ զգույշ: 

Պատկերացրեք մայրիկ, որ բաժակով հյութ է տանում սեղանին դնելու: Նրա փոքրիկը, 
որ ամեն ինչով ուզում է նմանվել մայրիկին, ջանում է նույնն անել, իսկ մայրիկն ասում է՝ չի 

կարելի և վազում է մոտը սարսափած, որ հյութը չթափի: Դա սխալ է: Հենց ինքը հետո 
երեխային, երբ մեծանա, բան կասի, և իրեն չօգնի: Անգամ երբ երեխան ցանկանա ինչ-որ բան 
անել, որը դժվար է, ավելի լավ է գովել՝ որքան ես մեծացել, հետո մի փոքր հյութ լցնել և տալ 

նրան տանելու: Նման մոտեցումը կարևոր է: 
Մի անգամ բժիշկ Սուզուկին ինձ պատմել է սովորողի մասին, ում հանդիպել է 

երաժշտական դպրոցում: Երեխան բոլորովին անհույս էր համարվում: Նա ջութակ ահավոր 

էր նվագում, ոչ ոք նրան օգնել չէր կարող: «Դու ինձ համար կնվագե՞ս»,- հարցրեց բժիշկ 
Սուզուկին: Դա շատ վատ կատարում էր, բայց Սուզուկին գովեց նրան: «Հրաշալի է, 



հրաշալի»,- և ավելացրեց. «Իսկ ես դա այսպես եմ նվագում, ինչ ես կարծում քեզ մոտ այսպես 
կստացվի՞»: «Կստացվի»,- պատասխանեց տղան և նորից վերցրեց ջութակը՝ ջանալով ողջ 
ուժով: Եվ ինչն է զարմանալի, նրա մոտ ավելի լավ ստացվեց: 

Պարզվում է, որ վերջերս խեղճին բոլորը նախատում էին, և նա ծարավ էր աջակցության, 
գովասանքի: Բժիշկ Սուզուկին կարծում է, որ երեխաների հետ ավելի հեշտ է լինում, եթե 
նրանց ոչ թե պախարակում, այլ գովում են: 

Բնականաբար, լինում են դեպքեր, որ անհրաժեշտ է լինում և՛ նախատել, և՛ ստիպել, 

բայց դրա հետ մեկտեղ լավ է դժվար իրավիճակներում երեխային տալ ընտրության 
հնարավորություն և փորձել նրան համոզել: Եթե երեխան պատռում է թերթը, որը դուք դեռ 
չեք կարդացել, նրանից ուղղակի վերցնելու կամ թաթիկին տալու փոխարեն` կարող եք հին 

թերթ տալ: Եթե դա չանեք, այլ ուղղակի վերցնեք, դուք կկոտրեք նրա մեջ ինչ-որ բան անելու 
իմպուլսը և վերցնելով իրը, որն իրեն հետաքրքիր էր, կթողնեք առանց գործի: եթե երեխային 
ոչ մի այլընտրանք չեք կարող առաջարկել, պետք է գոնե բացատրել, թե ինչու այսինչ բանը չի 

կարելի անել: Գուցե նա չհասկանա ձեր բացատրությունը, բայց նա ձեր ձայնի մեջ կլսի 
համոզիչ նոտաներ, և դա նրա վրա դրական կազդի: 

 

Մաս չորրորդ 
Դաստիարակության սկզբունքները 

 

1. Խթանումը և ձգտումը դեպի կարգուկանոնը 
 
Հետաքրքրությունը՝ լավագույն համոզում:  

Երկու-երեք տարեկան երեխաներին հաճախ ստիպողաբար բռնում են ձեռքից ու 
տանում բժիշկ Սուզուկիի մոտ ջութակ նվագել սովորելու: Նրանք հետաքրքրությամբ նայում 
են, թռչկոտում և վազվզում միջանցքում և ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում ջութակով: Եթե 
ծնողները նրանց փորձում են ստիպել երաժշտություն սովորել, ապա այս տեսակ փորձերը 

միշտ ավարտվում են արցունքներով և հիստերիկայով: Երեխաները սկսում են ատել 
ջութակը: Նրանց բուռն արձագանքը բացատրվում է նրանով, որ այդ տարիքում նրանց մոտ 
արթնանում է ինքնագիտակցությունը և սեփական «Ես»-ի զգացումը, որը ոչ մի դեպքում չի 

հանդուրժում բռնությունը: 
Այդ պատճառով էլ բժիշկ Սուզուկին նրանց թույլ է տալիս անել ամեն ինչ, ինչ ուզում են, 

բայց ջութակին մոտ չի թողնում: Շատ շուտով փոքրիկ աշակերտը հանգստանում է և 

հաճույքով հետևում, թե ինչպես են մյուսները նվագում: Երկու-երեք ամիս անց երեխան լավ 
հիշում է ամբողջ պիեսը, որը նվագում էր իր ընկերը, և ահա նա նույնպես ցանկանում է 
փորձել: Ուսուցիչը սպասում է, որպեսզի երեխայի անհամբերությունը հասնի 

գագաթնակետին, և միայն այդ ժամանակ է նրան տալիս առաջին դասը: Պատրաստության 
փուլը բոլոր երեխաների մոտ տարբեր է լինում: Ամենաերկարը՝ վեց ամիս: 

Բժիշկ Սուզուկիի գլխավոր սկզբունքը հետաքրքրություն առաջացնելն է, իսկ դա 

լավագույն համոզումն է: Նրա կարծիքով հարկադրանքը կրթելու վատագույն տարբերակն է: 
Եթե երեխայի մոտ հետաքրքրություն է առաջանում դեպի ջութակը, ապա նա կարճ 
ժամանակում մեծ հաջողությունների է հասնում` հաճախ գերազանցելով ուսուցչի 
սպասելիքները: Երեխայի մոտ հետաքրքրություն առաջացնելը տվյալ առարկայի հանդեպ՝ 

լավագույն մանկավարժական մեթոդն է: Այդ պատճառով էլ ծնողների գլխավոր խնդիրը, եթե 
ուզում են երեխային որևէ բան սովորեցնել՝ հետաքրքրություն առաջացնելն է: Այսպես, 
օրինակ, երեխային հաշվել սովորեցնելու փոխարեն, ավելի լավ է նրա մոտ 

հետաքրքրություն առաջացնել դեպի թվերը: Նրան գրել սովորեցնելու փոխարեն, նամակ 
գրելու պրոցեսի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացրեք: Այլ բառերով՝ ծնողների խնդիրը 
երեխային սովորելու պատրաստելն է: 

Որպեսզի առաջացնեք այդ հետաքրքրությունը, կարևոր է նաև ստեղծել անհրաժեշտ 
պայմաններ: Օրինակ, որպեսզի երեխայի մոտ առաջանա նկարելու ցանկություն, նրա շուրջը 



պետք է լինեն մատիտներ, թղթեր: Անիմաստ է սպասելը, որպեսզի նրա մոտ ինչ-որ բանի 
հանդեպ հետաքրքրություն առաջանա, եթե համապատասխան պայմաններ ստեղծված չեն: 
Շատ մեծահասակներ, ովքեր անտարբեր են երաժշտության ու գեղանկարչության հանդեպ, 

կարող են հաստատել, որ իրենց անտարբերության և չսիրելու պատճառը վաղ 
մանկությունում հարկադրանքի կամ էլ հետաքրքրություն առաջացնող պայմանների 
բացակայությունն էր: 

 

Երեխային դուր է գալիս ամեն ռիթմային բան: 
Ամերիկայում կա անգլերեն սովորեցնող դասերով հանրահայտ սկավառակ: 
Աղվեսի մասին բանաստեղծությունները զուգակցվում են այնպիսի ռիթմիկ 

երաժշտությամբ, որ նույնիսկ մեծահասակները, ինչպիսին ես եմ, սկսում են պարել: Եվ 
կարծես ռիթմի հետ միասին բառերն անկախ իրենցից հիշվում են: Հիշելը կատարվում է ինքն 
իրեն, առանց հատուկ վարժանքների կամ անգիր անելու: Ցավոք սրտի, Ճապոնիայում 

մշակված չէ երաժշտության ներքո լեզու սովորելու տեխնիկան: Վաղ կրթության 
հաջողությունները ԱՄՆ-ում հնարավոր են դարձել հենց միայն այն պատճառով, որ 
երեխաներին փորձում են հետաքրքրել, ոչ թե ստիպել: 

Մեզնից շատերը բացասական են արձագանքում «սովորել» բառին: Մենք բացասական 
ենք տրամադրված, քանի որ ուսումը մեր ուղեղում ասոցացվում է մեր կամքի հանդեպ 
կիրառված բռնության հետ: Մինչդեռ ուսումը պետք է ասոցացվեր հաճույքի հետ, միայն այդ 

ժամանակ մենք մեծ հաջողությունների կհասնենք: Այդպես քահանայի տղան սովորեց բոլոր 
սուտրաները, որոնք իր հայրը երգում էր ամեն առավոտ: Սուտրաները երգում են 
կոչնազանգի հնչյունների տակ, այդ պատճառով էլ տղայի համար դժվար չէր դրանք հիշելը: 

Բայց եթե նրան ստիպեին այդ ամենը անգիր սովորել, նրա համար դա կլիներ շատ դժվար 
խնդիր: 

 
Երեխաները հետաքրքիրը համարում են ճիշտ, իսկ անհետաքրքիրը՝ սխալ: 
Դուք կբարկանա՞ք երեխայի վրա պատռված պաստառների համար: Ինչպե՞ս նրան 

կբացատրեք, որ դա լավ չէ: Ձեզ համար «լավն» ու «վատը», որոշվում են ձեր սեփական 
փորձով և հանրային ընդունված նորմերով: Բայց փոքրիկ երեխան փորձ չունի, որպեսզի 

որոշի՝ լա՞վ է, թե՞ վատ պաստառներ պատռելը: Եթե նրա վրա ինչպես հարկն է զայրանան, 
նա միգուցե էլ այդպես չանի, որպեսզի խուսափի տհաճ հետևանքներից: Միևնույն ժամանակ 
այս դրվագը կարող է նրա մեջ սպանել ստեղծագործելու ցանկությունը: 

Մանկական հոգեբան Սեյշիրո Աոկին հատուկ ուսումնասիրել է երեխայի մոտ այնպիսի 
հասկացությունները, ինչպիսին «լավն» ու «վատն» են, և եկել այն եզրակացության, որ այն 
ինչը հետաքրքիր ու գրավիչ է՝ լավն է: Օրինակ, երբ գողացված երեխաներին հարցրեցին, թե 

ինչու էին թողնում, որ իրենց անծանոթ մարդիկ տանեն, չնայած բոլոր 
նախազգուշացումներին, նրանք բացատրեցին. «Նրա հետ հետաքրքիր էր»: Երեխաներին 
գողացողները ամենայն հավանականությամբ երեխաների հոգեբանությունը լավ գիտեն: 

Նրանք կարողանում են հետաքրքրել երեխային և գիտեն` ինչով գրավեն: Փոքրիկ երեխան, 
մտածելով, որ այդ ամենը հետաքրքիր է, նշանակում է նաև լավ է, հետևում է գողացողին` ոչ 
մի վատ բան չկասկածելով:  

Այս հասկացությունների միասնությունը՝ «լավ» և «հաճելի» բնորոշ է միայն վաղ տարիքի 

համար: Երեխան աստիճանաբար փորձ է ձեռք բերում և հիմա նրա համար «լավն» այն է, 
ինչի համար գովում են: Եթե նա կատարել է իր հանձնարարությունը և նրան դրա համար 
գովել են, ապա նա մտածում է, որ ճիշտ է արել, լավ է: Եվ հակառակը, եթե նրա վրա 

բարկանում են կամ էլ պատժում են, նշանակում է, որ սխալ է արել: Տհաճ զգացումները 
ասոցացվում են «վատի» հասկացողության հետ:  

Օրինակ, դուք հաճախ զայրանում եք երեխայի վրա ջութակ վատ նվագելու համար, կամ 

էլ ոչ բավարար չափով սահուն կարդալու համար: Երեխան ուսանելու ամբողջ պրոցեսը 
ընկալում է որպես ինչ-որ բան, որը միայն տառապանք է բերում, համապատասխանաբար 



նաև վատ: Մեզնից շատերը մանկությունից զզվում են երաժշտության կամ էլ անգլերենի 
դասերից, միայն այն պատճառով, որ նրանք ասոցացվում են տհաճ զգացողությունների հետ: 

Այդ պատճառով էլ երեխային «լավ» ու «վատը» հասկացնելու փոխարեն ավելի 

արդյունավետ է նրան շրջապատել դրական էմոցիաներով, երբ նա ինչ-որ լավ բան է անում և 
տհաճ զգացողություններով, երբ վատ բան է անում: 

Ձեր երեխայի ունակությունները այնքանով արդյունավետ կզարգանան, որքանով դուք 
հաջող օգտվեք գովելու և պախարակելու մեթոդներից: 

  
Երեխայի հետաքրքրությունը ամրապնդման կարիք ունի:  
Իհարկե, հետաքրքրությունը լավագույն ստիմուլյատորն է երեխայի դաստիարակման 

գործում: Բայց այստեղ մի խնդիր կա՝ երեխայի հետաքրքրությունը ինչ-որ բանի հանդեպ 
արագ անհետանում է, որովհետև նրա հետաքրքրասիրությունն անսահման է: Եթե թողնենք 
ինքնահոսի, նրա ուշադրությունը մի առարակայից կանցնի մյուսին: Իհարկե, դա բնական է 

նրա տարիքի համար, և ուժով փորձել նրա ուշադրությունը ինչ-որ բանի վրա պահել, կարող 
է հակառակ ազդեցությունն ունենալ: Երեխայի հետաքրքրասիրությունը կարևոր պայման է 
աշխարհը ճանաչելու գործում և չափազանց անհրաժեշտ է նրա մտավոր և ինտելեկտուալ 

զարգացման համար: Բայց և այնպես, ես խորհուրդ չեմ տալիս երեխային լրիվ ազատություն 
տալ: Նրա համար վտանգավոր է մի առարկայի վրա սառելը (այս վիճակի ծայրահեղ տեսակը 
կոչվում է աուտիզմ) և մի բանի վրա կենտրոնանալ չկարողանալու պատճառով այս ու այն 

կողմ ընկնելը: Արդյունքում նա կարող է դառնալ թեթև վարքի տեր մարդ: 
Շրջապատի բազում հետաքրքիր իրերի մեջ երեխան գտնում է զբաղմունք, որտեղ իրեն 

ոչ ոք հարկավոր չէ: Բայց սովորաբար նրան անհրաժեշտ է մեծի օգնությունը: Մեծահասակի՝ 

երեխայի մոտ առաջացած հետաքրքրությունը նկատելուց և դրան արձագանքելուց է 
կախված կպահպանվի այն, թե ոչ, կվերածվի ավելի լուրջ բանի, թե կհանգի: Դրա համար էլ 
շատ կարևոր է այն բաց չթողնելը: Մենք չգիտենք երեխայի որ հետաքրքրութունները 
կդառնան ունակություններ, բայց ամեն դեպքում նա պետք է հնարավորություն ունենա 

դրանք զարգացնելու: 
 
Կրկնությունը երեխայի հետաքրքրությունը խթանելու լավագույն միջոցն է: 
Եթե մեծահասակին ստիպես օրվա ընթացքում մի քանի անգամ լսել միևնույն 

պատմությունը, դա նրան մահու չափ կձանձրացնի: Ես ինքս անհամբեր մարդ եմ և չեմ 
կարող, նույնիսկ երկու անգամ ի վիճակի չեմ լսելու նույն բանը: Բայց փոքր ժամանակ ես 

ծնողներիս ստիպում էի նույն հեքիաթը շատ անգամներ պատմել և երբեք չէի հոգնում: 
Կրկնությունը շատ կարևոր է այն կապերի համար, որոնք կազմավորվում են երեխայի 
ուղեղում: Կրկնությունը ցանկալի է ոչ միայն նրա համար, որ երեխային չի կարող 

ձանրացնել, այլև այս ժամանակահատվածը լավագույնն է երեխայի ուղեղում ճիշտ 
գծագրերի կազմավորման համար, որոնք որոշում են նրա ապագա ամբողջ ինտելեկտուալ 
կյանքը: Երեք ամսական երեխան կարող է հիշել բարդ երաժշտական գործը, եթե մի քանի 

անգամ անընդմեջ նվագեն: Նորածնի՝ տեղեկությունը յուրացնելու ընդունակությունը 
հսկայական է: 

Կրկնությունը այս փուլում ունի ևս մեկ կարևոր ֆունկցիա: Բազում կրկնողությունների 
հետևանքով հիշելով հեքիաթները կամ էլ երգերը, երեխան սկսում է նախապատվություն 

տալ որևէ պատմության կամ երգի, շարունակելով տալ իր անվերջ հարցերը կապված նրա 
բովանդակության հետ: Նա անգիր է հիշում իրեն դուր եկած հեքիաթը և այդ նյութի վրա մի 
որոշ ժամանակ բավարարում է իր հետաքրքրասիրությունը աշխարհի մասին: 

Հետաքրքրասիրությունը ծնում է հետաքրքրություն, որն էլ իր հերթին դաստիարակում է 
կամք` մեծանալու համար այնքան անհրաժեշտ մի բան: Ինչ-որ բան անելու կամքը հենց 
այնպես կամ դատարկ տեղը չի լինում: 

Կամքը խթանվում է հետաքրքրության կողմից և իր հերթին մղում է մարդուն իր 
հետագա զարգացման ընթացքում: Նորածինը լսում է հեքիաթներ, հետո հետաքրքրություն է 



ցույց տալիս դեպի նկարները, հետո դեպի տառերը և վերջապես ցանկանում է կարդալ 
սովորել: 

Ես ճանաչում եմ ծնողների, ովքեր իրենց երեխայի մեկ տարի և երկու ամսով ուղարկել 

էին ինտերնատ, քանի որ շատ էին աշխատում: Երբ երեխան վերադարձավ տուն, նա իր 
բնական զարգացումից հետ էր մնացել: Սակայն չորս կամ էլ հինգ տարեկանում նրա մոտ 
հետաքրքրություն առաջացավ դեպի երաժշտությունը, հատկապես դեպի ջութակն ու 
դաշնամուրը: Շփոթված ծնողները չէին կարողանում հասկանալ, թե որտեղի՞ց այդպիսի 

հանկարծակի ի հայտ եկած հետաքրքրությունը: Նրանք հասկանում էին, որ ինտերնատում 
երեխան չէր ստացել բավական ինտելեկտուալ խթանում, չնայած քնից առաջ նրանց համար 
միացնում էին Մոցարտի ու Շուբերտի օրորացայինները: 

Ոչ բավական ինտելեկտուալ խթանումը՝ մի կողմից, մյուս կողմից՝ նույն երաժշտական 
գործերի կրկնությունը, դանդաղեցրել են նրա մտավոր զարգացումը, բայց մյուս կողմից 
բարձրացրել են նրա ընկալունակությունը երաժշտության հանդեպ: Այս պատմությունը շատ 

դաստիարակչական է և դրդում է լուրջ մտորումների՝ երեխայի վաղ մանկությունում 
ամենատարբեր ազդեցությունների ոչ միանշանակության մասին: 

 

Մանկական երևակայությունն ու ֆանտազիան զարգացնում են ստեղծական 
ունակությունները:  

Շատ ծնողները կուզենային իրենց երեխային դաստիարակել, որպես ստեղծական 

անհատականություն: Բայց վախենում եմ, որ վաղ տարիքից ստեղծականության 
ժամանակակից դաստիարակման համակարգը բավականին արդյունավետ չէ: 

Ի՞նչ է ստեղծականությունը: Դժվար է հստակ ասել, բայց պարզ իմաստով՝ 

երևակայության ազատ թռիչքն է, սուր ինտուիցիան, որոնք կարող են վերածվել 
հայտնագործության և բացահայտման: Այս բարձր մակարդակում ինտելեկտի 
ստեղծականությունը, էրուդիան ու երևակայությունը համաձուլված են որպես միասնություն: 
Կասկածներ չի առաջացնում այն փաստը, որ ստեղծականության հաջողությունները 

արմատներով գնում են էմոցիոնալ սուբյեկտիվ հասկացողություն և վաղ մանկության 
փորձեր: Այլ բառերով՝ մանկական ֆանտազիան, որ մեծահասակին իրականությունից 
այնքան հեռու են թվում, իրականում ստեղծականության սաղմերն են: 

Օրինակ, դուք երեխային տալիս եք խաղալիք, ասենք որևէ կենդանի: Նա կարող է 
նույնականացնել իրեն այդ կենդանու հետ, հորինել մի ամբողջ պատմություն այդ կենդանու 
մասին, որևէ իրական փորձի կամ էլ հեքիաթի հիման վրա, որը նա լսել է: Կամ, օրինակ ինչ-

որ նկար նրա երևակայությունը կարող է այն աստիճանի բորբոքել, որին մեծերն ուղղակի 
ընդունակ չեն: Ասում են, Լեոնարդո դա Վինչին փոքր ժամանակ իրենց առաստաղի տակ 
թռչող կախարդներ էր տեսնում և տարբեր հրեշներ, որոնք շարժվում էին առաստաղի վրայի 

հետքերի և անցքերի արանքներում: 
Մեծահասակը նկարում է թեյնիկ, իսկ երեխան նկարում տեսնում է բաց բերանով ձուկ: 

Մեծահասակը կարող է զայրանալ երեխայի վրա. «Հիմարություններ մի ասա, սա թեյնիկ է»: 

Այսպիսի պատասխանը սխալ է, այն համարժեք է կոկոնի ջախջախմանը, որն արդեն 
պատրաստ է բացվելու: 

 
Զարգացրեք երեխայի վեցերորդ զգայարանը (ինտուիցիան) 
Մենք գիտենք, որ մարդն ունի հինգ զգայարաններ՝ տեսողության, լսողության, 

հոտառության, համի և շոշափելիքի: Բայց կա նաև վեցերորդ զգայարան: Շնորհիվ վեցերորդ 
զգայարանի շատ կանայք անսխալ իմանում են իրենց ամուսինների դավաճանությունների 

մասին: Բայց եթե լուրջ խոսենք՝ ինտուիցիան կարևոր պայման է ցանկացած նշանակալի 
ձեռքբերման համար: 

Բոլոր մեծ հայտնագործողները հույս էին դնում իրենց ինտուիցիայի վրա, չնայած իրենց 

հսկայական գիտելիքներին ու փորձին: Ինտուիցիան ծածկում է բոլոր հինգ զգայարանները և 
այդպես հանդիսանում է ամենահին և հիմնային զգայարանը: Ինտուիցիային անվանում են 



նաև «կենդանական բնազդ», որը դուրս է գալիս տրամաբանության և ողջամտության 
շրջանակներից: 

Ես արդեն ասացի, որ երեխան մինչև երեք տարեկանը շատ մոտ է կենդանուն, հաշվի 

առնելով այն, որ նա դեռ չի կարողանում տրամաբանորեն մտածել և հույս է դնում իր 
բնազդների վրա: Շատ կարևոր է հիշել այդ մասին և խրախուսել նրա բնազդների 
զարգացումը և համենայն դեպս չճշել դրանք՝ սերմանելով նրա մեջ հմտություններ և փորձել 
ազդել նրա վրա տրամաբանությամբ և բանականության փաստարկներով: Ավելին, քանի որ 

ինտուիցիան բոլոր հինգ զգայարանների հանրագումարն է, ինտուիցիայի զարգացումը 
սրացնում է նաև մյուս զգայարանները: 

 

Պետք են արդյոք սեռային տարբերությունները երեխայի դաստիարակման մեջ: 
Երբ ծնողները երազում են, թե ինչպիսին կդառնա իրենց երեխան, նրանք հաշվի են 

առնում սեռը. «Տղաս քաղաքական գործիչ կդառնա, թե՞ գիտնական», «Հուսամ` աղջիկս 

սիրուն ու խելացի կլինի»: 
Ինչո՞ւ ենք մենք տարբեր կերպով վերաբերվում նորածին աղջկան կամ էլ տղային: 

Իրականում մինչև երեք տարեկանը ֆիզիկապես այնքան էլ մեծ տարբերություն չկա սեռերի 

միջև: Մենք հաճախ նույնիսկ չենք կարողանում տեսքով նրանց տարբերել: Մի քանի 
լեզուներով փոքրիկ երեխայի մասին խոսելիս օգտագործում են չեզոք սեռը: Գիտությունը 
նույնպես կարծում է, որ սեռային տարբերությունները ի հայտ են գալիս երեք տարեկանից 

հետո: Հայտնի մանկական հոգեբան Վան Օրնշտեյնը անցկացրել է հետազոտությունների 
շարք, որոնցից հետևություն արել, որ միայն երեք տարեկանից հետո է երեխայի պահվածքը 
արտացոլում նրա սեռը, իսկ արդեն չորս կամ էլ հինգ տարեկանում երեխաներն իրենց սեռը 

հստակ ցույց են տալիս խաղերում: Այսպիսով մինչև երեք տարեկանը միայն սեռային 
օրգանների կառուցվածքն է ցույց տալիս սեռերի տարբերությունը: 

Չնայած այս ամենին ծնողները դաստիարակում են երեխային հաշվի առնելով նրա սեռը: 
Օրինակ նորածին տղային ամբողջովին հագցնում են կապույտ, իսկ աղջկան՝ վարդագույն: 

Տղան դեռ սեփական ճաշակը չունի, ի՞նչ վատ բան կա նրա մեջ, որ նա վարդագույն հագնի, 
իսկ աղջիկը խաղալիք հրացանով խաղա: Պե՞տք է արդյոք տղայի ձեռքից վերցնել տիկնիկը, 
եթե նրա մոտ հետաքրքրություն է առաջացել դեպի այն: Ինչո՞ւ նրան անընդհատ հիշեցնել, 

որ նա տղա է: Եվ ինչո՞ւ աղջիկը չի կարող հետաքրքրվել բռնցքամարտով: Գերմանացի 
բանաստեղծ Ռիլկեին դաստիարակել են, ինչպես աղջկա, նույնիսկ կանացի հագուստ էին 
հագցնում: Բայց նա դրանից կնանման չդարձավ: Աղջկա` տղայանման, իսկ տղայի̀  

աղջկանման չմեծանանալու համար մտահոգվելու փոխարեն ծնողների համար ավելի լավ է 
գիտակցել, թե ինչպիսի վնաս են հասցնում նրանք երեխայի հոգեբանությանը՝ նրանց 
պարտադրելով սեռային տարբերությունների մասին իրենց պատկերացումները:  

 
Երեխային ճիշտն ասեք սեռային թեմաներից խոսելիս: 
Վերջին ժամանակներում սեռային դաստիարակությունն ակտիվորեն քննարկվում է 

զանգվածային ինֆորմացիայի բոլոր միջոցներով: Գլխավոր հարցը՝ երբ սկսել սեռական 
դաստիարակությունը. կրտսե՞ր դպրոցում, թե՞ միջին դպրոցում: Ես այս հարցն անտեղի եմ 
համարում: Սեռային կյանքը բնազդների ոլորտն է, ինչու ճշմարտությունը թաքցնել 
երեխայից մինչև կոնկրետ տարիքը, հետո հանկարծ սկսել զրուցել այդ թեմայով: 

Չնայած փոքրիկ երեխան իրեն զգում է չեզոք սեռի, արդեն երկու կամ երեք տարեկանում 
սկսում է հարցեր տալ կապված սեռային խնդիրների հետ: Սկզբում նա իր համար 
բացահայտումներ է անում, օրինակ լողալու ժամանակ, որ հայրիկն ու մայրիկը տարբեր 

կառուցվածքներ ունեն: Բնականաբար նա սկսում է հարցեր տալ: Եթե ընտանիքում ևս մեկ 
երեխա է ծնվում նա հարցնում է, թե ինչպես է նա ծնվել: 

Այս տեսակ հարցերին երեխան պետք է ստանա հստակ պատասխաններ: Պետք չէ 

կատակի տալ կամ էլ նրան խաբել: Ծնողների շփոթմունքն ու անտեսումը այս թեման 
դարձնում են արգելված և այդպես էլ ավելի են մեծացնում երեխայի հետաքրքրությունը` 



ստեղծելով ոչ պետքական ֆանտազիաներ: 
Երկու-երեք տարեկան երեխայի ինտուիցիան նրան կհուշի, որ իրեն ճիշտ չեն ասում: 

Նա կարող է ցույց չտալ, սակայն ծնողների տարօրինակ վարքը միայն կտաքացնի նրա 

հետաքրքրասիրությունը: 
Այն փաստարկը, որ երեխան դեռ շատ փոքր է սեռական կյանքի մասին ամեն ինչ 

իմանալու համար, այս դեպքում էլ է անարդար: Սեռային թեմաները երեխայի հետ պետք է 
քննարկել հանգիստ, ընկերասեր տոնով, որպեսզի հենց սկզբից նա դրան բնական 

վերաբերվի: Այն ծնողները, ովքեր մտածում են, թե կին և տղամարդ հարաբերությունը 
արգելված թեմա է, ուղղակի մանուկ հասակում սխալ դաստիարակություն են ստացել:  

 

Ոչ ճիշտ սնունդը առաջացնում է վատ սովորություններ ամբողջ կյանքի համար: 
Սննդի հետ կապված խնդիրները վաղ թե ուշ ամեն ընտանիքում էլ ծագում են: Կանացի 

և երեխաներին դաստիարակելու խորհուրդներով լի ամսագրերը լցված են այս տեսակ 

վերնագրերով հոդվածներով. «Ինչպե՞ս երեխային համոզել ուտել այն, ինչը նրան դուր չի 
գալիս»: 

Սակայն արդյոք ավելի հեշտ չէ տալ այս հարցը՝ ինչպես հեռու մնալ սննդի հետ կապված 

խնդիրներից, քան թե մտածել՝ ինչպես լուծել արդեն կազմավորված խնդիրները: 
Սխալ սովորությունները շատ դժվար է արմատախիլ անելը: Եթե երեխային ստիպես 

ուտել հակառակ իր կամքի, նրա մոտ կարող է սկսել փսխում, կամ էլ ձեռք բերի թշնամանք 

դեպի ուտելիքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում:  
Ես վստահ եմ, որ բացի այս կամ այն ուտելիքի հանդեպ ալերգիայից, կերակրելու հետ 

կապված խնդիրները կապված են նորածին շրջանում սխալ կերակրումից: Եթե դուք նրան 

ամեն օր տալիս եք նույն ուտելիքը, նրա համային զգացողությունները չեն զարգանում, և նա 
սկսում է հրաժարվել նոր համերից: Երեխայի համային զգացողությունը ինչպես մյուս 
զգայարանները կազմավորվում է մեկից մինչև երեք տարեկանը: Պետք չէ երեխային 
կերակրել միայն օգտակար բաներով, ինչպես շանը կամ էլ ձիուն: Ձեր երեխան ձեզ չի ասի. 

«Համեղ է» կամ էլ «Գերազանց է պատրաստված»: Համենայն դեպս կարևոր է, որ նա հաճույք 
ստանա ուտելիքից, ուտելիքն էլ լինի տարբեր: Ես երեխային կտայի ամենահամեղ 
ուտելիքները, որպեսզի նրա մոտ առաջանար ճիշտ վերաբերմունք ուտելիքի հանդեպ, իսկ 

ծնողները, եթե անհրաժեշտ է, թող ուտեն այն ամենը, ինչը համեղ չէ: Մեծ ուշադրություն 
պետք է հատկացնել նաև համեմունքներին, որպեսզի նա ինչքան հնարավոր է շատ համեր 
զգա: 

 
Օրվա կարգուկանոնը զարգացնում է երեխայի ժամային զգացողությունը: 
Մեր ժամանակը, ի տարբերություն իմ մանկության՝ հեռուստատեսության ժամանակ է: 

Ժամանակակից երեխայի համար առանց հեռուստատեսության կյանքն անիմաստ է: Այդ 
պատճառով էլ ծնողներն իրենց կամքին հակառակ դիտում են այն 
հեռուստահաղորդումները, որոնք նայում է իրենց երեխան, որպեսզի չկորցնեն երեխայի հետ 

կապը: 
Հեռուստատեսությունը ժամերի դերն է խաղում երեխայի կյանքում, քանի որ նրա 

համար դեռ չկա ժամի զգացողություն: Ամեն հաղորդում նա ասոցացնում է որևէ 
իրադարձության հետ՝ հայրիկը գնաց աշխատանքի, հայրիկը եկավ աշխատանքից, քնելու 

ժամանակն է և այդպես շարունակ:  
Հեռուստահաղորդումների հաճախականությունը նրա մոտ զարգացնում է ժամանակի 

զգացողությունը: Սովորաբար ասում են, որ երեխան ապրում է այսօրվա օրով, նրա համար 

«անցյալ» և «ապագա» հասկացողությունները չկան: Մոտավորապես երկուսուկես 
տարեկանում, նա սկսում է խոսել, սկսում է հասկանալ, թե ինչ են նշանակում «առաջ», 
«հետո», «երեկ» և «վաղը» բառերը: Այլ բառերով, մինչև երեխան չսկսի խոսքը հասկանալն ու 

խոսելը, նրա մոտ չի զարգանա ժամանակի զգացողությունը: Չնայած փորձը ցույց է տալիս, 
որ երեխաները հասկանում են, թե ինչ է ներկան, անցյալը և ապագան, շնորհիվ կրկնվող 



հեռուստատեսային հաղորդումների: Խիստ հաճախականությունն ավելի հստակ է, քան 
ընտանեկան իրադարձությունները՝ նախաճաշ, ճաշ, հայրիկի՝ աշխատանքից 
վերադառնալը: Հեռուստացույցը կարող է ձեզ լավ ծառայություն ցույց տալ, երեխայի օրվա 

կարգուկանոնը կազմակերպելով: Պետք է խիստ ռեժիմի հետևել, ոչ միայն շնորհքը 
զարգացնելու, այլ նաև ժամանակի զգացողությունը զարգացնելու համար: Որոշ մայրիկներ 
երեխաներին սովորեցնում են ժամն իմանալ առանց հաշվել իմանալու: Երեխան չի 
հասկանում սլաքների իմաստը, այս պատճառով էլ անիմաստ է ցույց տալ սլաքն ու ասել. 

«Ժամը ութն է, քնելու ժամն է»: Երեխան կգնա քնելու ոչ թե այն պատճառով, որ ժամը ութն է, 
այլ որովհետև մթնել է և որովհետև նա քնել է ուզում: Օրվա կարգուկանոնը թույլ է տալիս 
զարգացնել երեխայի ժամանակի աբստրակտ զգացողությունը: Հենց ինքը՝ կարգուկանոնը, 

փոխարինում է ժամացույցին: 
 
Նոր հեռուստահաղորդումները երեխային օգնում են ճիշտ խոսել: 
Մի մայրիկ ինձ ասաց, որ երկու տարեկան որդին սովորում է ճիշտ խոսել ռադիո և 

հեռուստահաղորդումներ լսելով: 
Դուք, հավանաբար կասեք, որ իմաստ չկա լսելու այն, ինչից ոչինչ չի հասկանում: Բայց 

նրա համար ընդհանրապես պարտադիր չէ հասկանալը, գլխավորը՝ նա սովորի բառերը 
ճիշտ շեշտադրումներով, ինտոնացիայով և արտասանությամբ ասել: 

Ոչ գրագետ խոսքն ու վատ արտասանությունը շրջապատի արդյունքն են, որում 

մեծանում է երեխան: Շրջապատը մեզ վրա, անկախ մեր կամքից թողնում է անջնջելի 
ազդեցություն, այն հետո չես կարողանա մաքրել: Եթե մեծահասակը խոսքի 
առանձնահատկություններ ունի, ապա նա դրանք փոխանցում է երեխային, որն էլ հետո 

դրանք կփոխանցի իր երեխային: Այդպես էլ խոսքի բոլոր անհարթությունները սերնդից 
սերունդ փոխանցվում են: 

Եթե ճիշտ խոսքը ամուր մտնի երեխայի գիտակցություն, նա հետո կկարողանա 
ժարգոններից հեռու մնալ, որով լի են զանգվածային ինֆորմացիայի միջոցները, իսկ անգամ 

եթե օգտվի դրանցից, ապա առանց իր լեզվին վնաս հասցնելու: 
 
2. Բնավորության դաստիարակում նորածին տարիքում 

 
Երաժշտական ներդաշնակությունը լավ է յուրացվում մանուկ ժամանակ: 
Ֆիլմերում հաճախ են ցույց տալիս, թե ինչպես է ընտանիքը կամ էլ ընկերների մի խումբ, 

ովքեր տարված են միասնական երգելով, կազմակերպում իրենց ժամանցը: Հասարակ 
գյուղացիները, ովքեր չունեն կրթություն, հաճույքով միասին երգում են, նրանց ձայները 
հնչում են զարմանալիորեն երգեցիկ ու փառահեղ: Լսելով այսպիսի կատարում, երեխան 

սովորում է երաժշտական գրագիտություն ոչ միայն նոտաներով, այլ միանգամից ձայնից: Դա 
օգնում է նրան հասկանալ ձայների միջև եղած տարբերությունները իրենց 
համապատասխանեցումների ժամանակ: Երեխայի համար ավելի հեշտ է հասկանալ այն, 

ինչն ունի հստակ կառուցվածք: Ձայների համակցությունները նրան օգնում են 
ինտուիտիվորեն զգալ ձայների համագործակցությունն ու ամեն ձայնի յուրահատուկ որակը: 

Վերջնական լսողություն հնարավոր չէ դաստիարակել մեծահասակի մոտ, բայց կարելի 
է փոքրիկ երեխայի մոտ, եթե նրան տրվի երաժշտական ճիշտ կրթություն: 

 
Ջութակ նվագելը զարգացնում է ուշադրության կենտրոնացումը: 
1970 թվին Օսկաեի տոնավաճառում ի պատիվ ՄԱԿ-ի օրվա, կայացավ փոքրիկ 

ջութակահարների համերգը: Այն սկսվեց առավոտյան ժամը 11-ին, սակայն երեխաների 
մեծամասնությունը, այդ թվում նաև երեք-չորս տարեկաններ էլ արդեն ժամը 8-ին այնտեղ 
էին, չնայելով ցրտին, փորձում էին և կարգավորում իրենց ջութակները: Ես հիացած էի 

երեխաների նպատակասլացությամբ: 
Իհարկե, երեխան պետք է երեխա մնա՝ կենդանի և հետաքրքրասեր: Սակայն 



կենդանությունն ու տեղում չնստելը բացարձակապես նույնը չեն: Վերջինս լրիվ անցանկալի 
որակ է մեծահասակի համար: Նա, որ չի կարողանում կենտրոնանալ ինչ-որ մի բանի վրա, 
ծախսում է շատ ժամանակ և էներգիա ամեն առաջադրանքի վրա: 

Նա, որ իր մեջ զարգացրել է ուշադրության կենտրոնացման բարձր աստիճան, ունի մեծ 
առավելություններ: Ասում են, որ երաժշտական դպրոցի սաները կարգապահ են և լավ 
դաստիարակված: Դուք կարող եք մտածել, որ ծնողները նրանց խիստ են վերաբերվում և դա 
նրանց կարող է դարձնել ձանձրալի և լուրջ հենց մանկությունից: Ոչ մի նման բան: Նրանք 

իրենց լավ են պահում, ոչ թե այն պատճառով, որ ծնողներն էլ են ներկա լինում դասերին, այլ 
որովհետև նրանք ունակ են կենտրոնացման բարձր աստիճանի առանց որևէ ջանքերի: 
Սովորելը նրանց համար հեշտ է և նրանք ավելի շատ բան են հասցնում անել, քան մյուս 

երեխաները: Այսպիսով նրանք ավելի շատ ազատ ժամանակ են ունենում: 
Բոլոր ծնողները, որոնց երեխաները հաճախել են բժիշկ Սուզուկիի դասերին, ասում են, 

որ երբեք չեն տանջվել քննությունների պատրաստվելիս, նրանք առանց լարվածության 

կարողացել են լավ սովորել, չնայած, որ շատ ժամանակ են անցկացրել բակում, իրենց 
ընկերների հետ խաղալով: Այս հարցը առաջ բերեց երեխայի մի նոր տեսակ. Կենսախինդ, 
մտածող և բոլորովին էլ նման չէ հասարակության ընդունված ՝ անգույն, նիհար ակնոցավոր 

կարծրատիպին: 
Կոնֆուցիոսի հայտնի ասույթը «երաժշտության հետ ներդաշնակության մեջ»: Նկատի 

ունենալով, որ երաժշտությունը մեղմացնում է հոգին և լավացնում է բնավորությունը: 

Երաժշտական դասերը պահանջում են կանոնավոր պարապմունքներ, որոնք էլ իրենց 
հերթին դաստիարակում են ուշադրության կենտրոնացման ունակության զարգացում: 
Այդպիսով երաժշտությունը նույնպես նպաստում է բնավորության ճիշտ կազմավորմանը: 

 
Ջութակ նվագելը զարգացնում է առաջնորդի գծեր: 
Ուրիշ մարդկանց գլխավորելու կարողությունը համարվում է բացարձակապես մեծի 

գիծ, այդ պատճառով էլ այդ որակը դաստիարակվում է ավելի ուշ տարիքում: Իրականում 

առաջնորդի գծերը սկսում են ավելի շուտ ձևավորվել, քան շատերն են կարծում: Նկատված է, 
որ երեխաների ցանկացած խմբում նրանցից ինչ-որ մեկը սկսում է առաջնորդի դեր 
ստանձնել:  

«Մանկական հոգեբանություն գրքում» բժիշկ Յամաշիտան ասում է, որ պոտենցիալ 
առաջնորդը մնում է իր մտքերին և գործերին կենտրոնացած, անգամ եթե նրա շուրջ ուրիշ 
շատ երեխաներ կան: Խաղում, թե ուրիշ զբաղմուքներում նա միշտ փորձում է ինչ-որ նոր 

բան ստեղծել և հենց ինքն է սկսում իր մտքերը իրականացնել: 
Այս որակները դաստիարակվում են նաև ջութակի պարապմունքներով: Այդ պատճառով 

էլ զարմանալի չէ, որ բժիշկ Սուզուկիի աշակերտները կենսախինդ, էներգիայով լի երեխաներ 

են, հակված առաջնորդությանը, և ընդհանրապես դժգույն հանճարներ չեն: Այս երեխաները 
ժամանակի հետ կդառնան առաջնորդներ, իսկ հասարակությունը հենց այդպիսի մարդկանց 
կարիքն ունի: 

Բժիշկ Սուզուկիի շատ աշակերտներ զբաղեցրել են աշխարհի նշանավոր նվագախմբերի 
առաջատար դերեր: 

 
Վաղ տարիքի երաժշտական կրթությունը արտացոլվում է նաև երեխայի արտաքինի 

մեջ: 
Համարվում է, որ երեխայի արտաքինը ամբողջությամբ կախված է 

ժառանգականությունից: Եվ այնուամենայնիվ հավանաբար մեկ անգամ չէ, որ նկատել եք, թե 

ինչպես է փոխվում մարդու արտաքինը կախված նրանից, թե ինչպես է դասավորվում նրա 
կյանքը: Իհարկե աչքի կամ էլ քթի կառուցվածքը արմատապես կարելի է փոխել պլաստիկ 
վիրահատության շնորհիվ, բայց արտաքինն ամբողջովին և վարվելաձևը փոխվում են 

կապված կյանքի պայմանների հետ միասին: Հատկապես այս փոփոխությունները կարելի է 
նկատել երեխաների մոտ: Այսպես, օրինակ երեխան, որ լսում է երաժշտություն և հաճախում 



է երաժշտական պարապմունքների, անխոս, փոխվում է այս զբաղմունքների ազդեցության 
տակ: Վաղ զարգացման ասոցացիայում մենք փորձ կատարեցինք նորածինների խմբի հետ, 
որոնց երբ առաջին անգամ մայրիկները հավաքվեցին, և նրանք ոչնչով չէին տարբերվում 

իրարից: Հետո մենք երեխաներից մի փոքրիկ խմբի կամայականորեն հավաքեցինք և 
Մոցարտի «Փոքրիկ գիշերային սերենադը» միացրինք, որ լսեն: Չորս ամիս հետո այս 
երեխաները տարբերվում էին մյուսներից, նրանք ավելի կենդանի էին, և նրանց աչուկները 
ավելի վառ էին փայլում:  

Երաժշտության հայտնի ճապոնացի քննադատ Մարուոն ինձ իր նամակում գրել էր. 
«Ձայները մեծ ազդեցություն են թողնում մարդկանց վրա Ուշադիր մայրիկները, երևի նկատել 
են, թե ինչքան են փոխվել երեխաները երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

ժամանակներից: Դա տեղի ունեցավ երեք պատճառով. 
1. մեծացավ մայրիկները մշակութային մակարդակը 
2. սնունդը բարելավվեց 

3. ուժեղացավ ձայների ազդեցությունը երեխաների վրա»: 
Մարուոն վստահ է, որ երաժշտությունը փոխում է դեմքի արտահայտությունը: Նա 

բազմիցս նկատել է այս հիանալի ֆենոմենը: 

Այդ պատճառով էլ նա օգտվում է «մարդու ընկղմումը երաժշտության մեջ» մեթոդից, 
վստահ լինելով, որ երաժշտությունը մարդուն գեղեցկացնում է: Նա կարծում է, որ մեկ 
ամսական երեխայի համար բավական չէ միայն խոսք լսելը, նա պետք է նաև երաժշտություն 

լսի, որը հնչում է ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, նվագարկիչներով: 
 
Բանաստեղծություններ սովորելը մարզում է հիշողությունը: 
Ծառի ճյուղին,  
Որտեղ աղավնին է,  
Հալվում է ձյունը: 
Նայիր, փոքրիկ կատուն 

Նուրբ քայլում է  
Ընկած աշնանային տերևների վրայով: 
Սողում ու ծիծաղում է երեխան 

Նա այս առավոտ 
Դարձավ երկու տարեկան: 
 

Սա ավանդական ճապոնական բանաստեղծություն է՝ հոքու (հայկու), գրել է Իսսո 
Կոբայանին՝ ուշ միջնադարյան գրող: 

Մեր փորձարարական դպրոցում, որտեղ տաղանդներ են դաստիարակում, այս տեսակ 

հայկուները երեխաներին սովորեցնում են հիշողությունը մարզելու համար: Հայկուները 
համապատասխանում են այս նպատակին, քանի որ նրանք կարճ են և ռիթմիկ, նրանք հեշտ 
հիշվում են: Բացի այդ նրանք համապատասխանում են այն պահանջներին, որոնք առաջ է 

քաշում մանկական պոեզիան. « հիշողության համար բանաստեղծությունները պետք է 
երեխայի մեջ դաստիարակեն ազնիվ զգացմունքներ և նրանք պետք է լինեն գեղեցիկ, նրբաոճ 
և արժանի լինեն ամբողջ կյանքում հիշվելու: Եվ միաժամանակ նրանք պետք է դուր գան 
երեխային»: 

Սկզբում երեխաները սովորում են օրը մեկ բանաստեղծություն Իսսոյից: Նրանց համար 
բացատրում են բանաստեղծության բովանդակությունը, հաջորդ օրը նրանք 
բանաստեղծությունն անգիր են ասում և ստանում նորը: Այսպիսով երեխան մարզում է իր 

հիշողությունը և միաժամանակ հաճույք է ստանում: Եթե երեխային սկզբում հարկավոր էր 
տասն անգամ լսել բանաստեղծությունը, հետո անգիր ասել, ապա հաջորդ անգամ երեք-չորս 
կրկնողությունն էլ հերիք է, իսկ հետո նրանք մեկն էլ է բավական: Ինձ ասել են, որ երեխան 

տարվա մեջ սովորում է Իսսոյից 170 բանաստեղծություն: 
Կրկնողությունը գիտության մայրն է: Սա աքսիոմա է: Եթե երեխան մոռացել է 



նախադասությունը, ապա թող կրկնի ամբողջը՝ սկզբից մինչև վերջ: Նրանք, ովքեր մարզել են 
իրենց հիշողությունը, ապա չորս-հինգ անգամ հեքիաթը կարդալուց հետո կարող են անգիր 
հիշել:  

Որոշ ընթերցողներ կասկածամտությամբ են վերաբերվում հիշողությունը մարզելու այս 
մեթոդին: Ես էլ էի սկզբում կարծում, որ Իսսոյի հայկուները այդքան էլ չեն 
համապատասխանում երեխաներին: Սակայն այս վարժանքների նպատակը 
բանաստեղծությունները անգիր անելը չէ, երեխաների մոտ էսթետիկ զգացմունքները, նրա 

մտավոր կարողությունները և ստեղծական պոտենցիալը զարգացնելն է: 
Երեխայի ուղեղը կարող է իր հիշողությունում պահել 100-200 կարճ 

բանաստեղծություններ: Բայց հիշողությունը ժանգոտվում է, եթե նրան չես օգտագործում: 

Որքան ինտենսիվորեն է այն օգտագործվում, այնքան ավելի ֆունկցիոնալ է դառնում ու 
զարգանում է: 

Երեխայի հիշելու ունակությունները պետք է զարգացնել, քանի դեռ նա հաճույք է 

ստանում կրկնողությունից: 
 
Փոքրիկ երեխաներին շրջապատեք լավագույնով, որը դուք ունեք: 
Հնում հնաոճ իրերի վաճառականը ուսման առաջին վեց ամիսներին իր աշակերտին 

շրջապատում էր միայն ամենաթանկարժեք և արվեստի իրական գործերով, որպեսզի 
նայելով դրանց` նա կարողանա տարբերել իսկական հնությունը կեղծից: 

Ուսուցման այս մեթոդը լավ կիրառելի է երեխայի դաստիարակման մեջ: Եթե նրա 
ուղեղում, որը դեռ նման է մաքուր թղթի, փորագրվի իրական արվեստը, այն կմնա այնտեղ 
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Նրա ուղեղը կհրաժարվի կեղծիք ընդունել, երբ նա մեծահասակ 

դառնա, և ծնողները չեն կարողանա նրա ճաշակի վրա ազդել: 
Եթե նրա ուղեղում տպվեն կեղծիքները, նա զգայուն չի լինի իսկական արվեստի 

հանդեպ: Իհարկե, միշտ հեշտ չէ իրականը կեղծիքից տարբերելը: Կազմավորելով երեխայի 
էսթետիկ պահանջները, ծնողները պետք է վստահեն իրենց ճաշակին և գլխավորվեն 

արվեստի հրաշալի գործերով, որոնք գնահատվել են բոլոր դարերում: 
Պետք չէ երեխային տալ միայն պարզունակ նկարներով գրքույկներ, քանի որ նա չի 

հասկանա գեղանկարչության ավելի բարդ լեզուն: Եթե ծնողները գնահատում են Մատիսին 

կամ էլ Պիկասոյին, ապա նրանք հանգիստ կարող են նրանց նկարները ցույց տալ երեխային: 
Եթե նրանք հաճույք են ստանում Մոցարտի կամ էլ Բեթհովենի երաժշտությունից, ապա թող 
նրանց երեխան էլ որքան հնարավոր է հաճախ լսի: 

Եթե ուղեղում ձևավորվի իրական արվեստի կարծրատիպը, ապա այն արվեստի 
գործերը գնահատելու հիմքը կլինի երեխայի ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Այսօր աշխարհի բոլոր երկրներում մայրիկները բարկանում են իրենց երեխաների վրա, 

որովհետև նրանց ոչինչ չի հետաքրքրում բացի փոփ երաժշտությունից: Բայց ինչ պետք է 
սպասենք այն դեռահասներից, ովքեր իրենց վաղ մանկությունից լսում են միայն այդ 
երաժշտությունը, որը շատ ամուր տպվել է իրենց ուղեղում: Բնականաբար նրանք էլ ի զորու 

չեն ընկալելու ավելի բարդ երաժշտություն: Երբ որոշակի դրոշմներ կազմավորվել են 
գիտակցությունում, արդեն ուշ է երեխաներին որևէ այլ բան սովորեցնել: 

Երաժշտության և գեղանկարչության ազդեցության ուժը, արվեստի այս երկու 
տեսակները, որոնք կազմավորում են էսթետիկ ճաշակը, կախված է վաղ 

դաստիարակությունից: Եթե ամուր հիմք լինի, դա կհեշտացնի երեխայի հետագա կյանքը: 
Ծնողների օգնությունը պետք է ճիշտ ժամանակին լինի: 

 

Երեխան՝ Նորին մեծություն կայսր: 
Երբ ես երեք տարեկան էի, սիրում էի մեր հարևանի ձևերն անել` կակազել: Մայրիկս 

զայրանում էր վրաս. «Վերջ տուր, կակազելը վարակիչ է»: 

Կ. Մ. Ջոունսը՝ վաղ մանկության մասին բազում գրքերի հեղինակը, առաջարկում է, որ 
այն երեխային, որ վախենում է շներից, տանել մի տեղ, որտեղ երեխաները խաղում են իրենց 



շների հետ: Կրկնօրինակելով այդ երեխաներին` նա կազատվի իր վախից: 
Ես մի մայրիկից լսել եմ, որ նրա երեխան ուտելիքի հարցում դժվարահաճ էր, մինչև որ 

նա իր երեխային չի նստեցրել մի սեղանի մոտ, որի շուրջ նստած էին իր երեխայի 

տարեկիցներ և ագահությամբ էին ուտում ցանկացած ուտելիք: Երբեմն վատ ախորժակով 
երեխան հանկարծ սկսում է լավ ուտել մի տուն այցելելուց հետո, որտեղ երեխաները 
նախանձելի ախորժակով են ուտում: Մայրիկը կարող է մտածել, որ իր երեխային դուր չի 
գալիս հենց իր եփածը, սակայն իրականում նա ուղղակի կրկնօրինակում է մյուս 

երեխաներին: 
Երեխաները սկսում են կրկնօրինակել իրենց կյանքի հենց առաջին տարում, իսկ 

երկրորդ և երրորդ տարիներում նրանք գիտակցաբար են դա անում, և ոչ միայն իրենց 

տարեկիցներին այլև մեծահասակներին: Իզուր չեն ասում, որ երեխաները մեծահասակների 
հայելին են: Այդ պատճառով էլ երեխաների ներկայությամբ հետևեք ձեր վարվելաձևին, 
հատկապես եթե նրանց մոտ կրկնելու տարիքն է: Երեք տարեկան երեխաները նմանակում 

են բոլոր ժեստերը, խոսելաձևը, քայլվածքը և այդպես շարունակ: 
Այս ամենն ազդում է նաև երեխայի էմոցիոնալ վիճակի վրա: Երեխան կարող է 

նյարդային դառնալ, խաղալով նյարդային ընկերոջ հետ, կամ էլ սկսել վախենալ 

ինքնաթիռներից, եթե իր ընկերը նույնպես վախենում է: 
Կրկնելով երեխան միայն կապիկություն չի անում, սրանք իսկական ստեղծագործության 

ակտերն են: Այդ պատճառով էլ մի զայրացեք նրա վրա և լուրջ մի մոտեցեք, որպեսզի 

չսպանեք ստեղծական անձնավորությանը, որը բնականաբար չի մտնում ձեր նպատակների 
մեջ: 

 

Մի գործի հաջողությունը մյուս գործերին վստահություն է ներշնչում: 
Արդեն մեկ անգամ չէ, որ հաստատել ենք, ջութակի և օտար լեզուների դասերն պետք են 

ոչ թե նրա համար, որ երեխային հանճար դարձնենք, այլ որպեսզի նպաստենք նրա 
ինտելեկտուալ զարգացմանը: Երեխայի համար ավելի օգտակար է իր ուժերը տարբեր 

բնագավառներում փորձելը, առարկաների ավելի լայն շրջանով, քան թե ինչ-որ մի բանի վրա 
կենտրոնանալ: 

Մյուս կողմից էլ, եթե նա հաջողության է հասնում մի բնագավառում, դա նրան 

վստահություն է ներշնչում, և նա հաջողությամբ առաջ է գնում նաև մյուս գործերում: 
Այս տեսակ օրինակները շատ են: Բժիշկ Սուզուկիի դասարանում կար երեք տարեկան 

մի ամաչկոտ տղա: Մյուս երեխաների համեմատությամբ նա վատ էր խոսում, երեխաները 

նրա վրա ծիծաղում էին և խաղալիս նրան չէին ընդունում: Երբ նրան առաջարկեցին ջութակ 
նվագել, նա լաց եղավ և նույնիսկ չդիպչեց ջութակին:  

Մի քանի ամիս հաճախելով համբերատար բժիշկ Սուզուկիի դասերին նա սկսեց նվագել, 

իսկ արդեն վեց ամիս հետո բոլորից լավ էր պից-ցիկատո նվագում: Դա նրան վստահություն 
ներշնչեց: Ի զարմանս ծնողների նա սկսեց սեփական նախաձեռնությամբ նվագել: Բացի այդ 
նա դարձավ ավելի շփվող և էներգիայով լի: Նա հաճախ իրեն դիրիժորի տեղ էր դնում, 

հարևան երեխաների պարագլուխը դարձավ, իսկ խոսելաձևն ամբողջովին ուղղվեց: 
Այս տեսակ փոփոխությունները մեծահասակների հետ էլ են տեղի ունենում, սակայն 

փոքրիկ երեխաների մոտ, որոնց հոգեկան ապրումները դեռ այնքան էլ խորը չեն, դա ավելի 
հեշտ է տեղի ունենում: 

 
4. Ստեղծականությունն ու  հմտությունները 
 
Ձեր երեխային որքան հնարավոր է շուտ մատիտներ տվեք:  
Ութ ամսականում երեխան արդեն կարող է մատիտը իր ձեռքում պահել: Բռնելու 

ունակությունները ավելի լավ են ցույց տալիս երեխայի առողջ զարգացումը, քան ուրիշ որևէ 

այլ բան: Այս տարիքում երեխան սկսում է պատռել գրքերը, մասերի բաժանել 
խաղալիքները` մայրիկին հուսահատության հասցնելով: Այլ բառերով̀  երեխան մտնում է 



ինքնահաստատման փուլ: 
Կարևոր է երեխայի արարքները խելացիորեն ուղղորդել, քանի որ դրանից է կախված 

ստեղծարարության հանդեպ նրա ապագա ընդունակությունները: Տվեք նրան գունավոր 

մատիտներ: Նա, իհարկե, անմիջապես կսկսի խզբզել որտեղ պատահի: Եթե դուք նրան տաք 
թուղթ, նա մի քանի ծուռ գծեր կանի և ավելի շուտ թուղթը կպատռի: Ձեր համար դրանք 
ուղղակի խզբզոցներ են, իսկ նրա համար̀  ինքնաարտահայտում: 

Բայց շատ ծնողներ ակամայից արգելակում են ինքնարտահայտման այդ ձգտումը: 

Նրանք նրան փաթաթում են իրենց պատկերացումները. « Պահի՛ր մատիտն այ այսպես», 
«Խնձորները պետք է լինեն կարմիր», «Շրջանը նկարի՛ր այսպես», «Մի՛ պատռիր գիրքը», 
«Թունթը մի՛ գցիր գետնին», «Մի՛ գրիր սեղանին»: Շատ չեն արդյոք արգելքները մի փոքրիկ 

երեխայի համար: 
Երբեմն տունը, որտեղ կա փոքրիկ, ապշեցնում է իր մաքրությամբ և կարգուկանոնով: 

Սովորաբար հյուրը հաճոյախոսություն է անում մայրիկին, որ տունը պահում է նման 

կարգուկանոնի մեջ և երեխային էլ հասցնում է նայել: Իսկապես, երեխայի խնամքը 
առավոտից իրիկուն ոչ ժամանակ, ոչ էլ ուժ է թողնում տունը մաքուր պահելու: Մոր համար 
շոկային կլինի իմանալ, որ իր բարեխղճությունը տնային տնտեսուհու դերում խանգարում է 

իր երեխայի ստեղծական զարգացմանը: 
Այն, ինչ երեխան անում է ձեռքով̀  նկարում է, թափում խաղալիքները, պատռում 

թուղթը, զարգացնում է իր ինտելեկտը և ստեղծական ունակությունները: Ինչքան շուտ տաք 

երեխային մատիտներ, այնքան լավ կլինեն արդյունքները: Բայց եթե միաժամանակ դուք 
ամեն վայրկյան նրան կանգնեցնեք, ապա միևնույն է` դուք դրանով կխանգարեք նրա 
ստեղծական ունակությունների զարգացմանը: 

  
Նկարչության համար ստանդարտ թուղթը ստանդարտ մարդ է ձևավորում: 
Նկարիչ-իլյուստրատոր Խիրոշե Մինաբեն գոհ չէ մինչև երեք տարեկան երեխաների 

այսօրվա դաստիարակությունից: Ինձ թվում է, որ նրա որոշ գաղափարներ արժանի են 

ուշադրության: 
Օրինակ, նա ասում է, որ նախքան նկար նկարելը նկարիչը որոշում է, թե ինչ ձևաչափի այն 
կլինի: Երեխային տալիս են ստանդարտ թուղթ և նման ձևով արդեն նրան զրկում 

ընտրության հնարավորությունից: 
Նման վերաբերմունք ենք տեսնում նաև այլ հարցերում: Օրինակ̀  համարվում է, որ 

երեխային հարմար են միայն հատուկ մանկական երգեր և հեքիաթներ: Նման 

պատկերացումը մեծերի կողմից իր հերթին սահմանափակում է երեխայի երևակայությունը: 
Երբ երեխային առաջարկում են թղթեր միայն ստանդարտ չափերի, նրանք 

ենթագիտակցորեն ներարկում են միտքը, որ բոլոր նկարները պետք է լինեն միայն այդ չափի 

և դա այն է, ինչ իրենից ուզում են ծնողներն ու դաստիարակները: 
Երեխան տեսնում է հսկայական աշխարհը (ավելի մեծ, քան ծնողները կարող են 

պատկերացնել), երբ նա առաջին անգամ ձեռքն է վերցնում մատիտը և տեսնում, որ կարող է 

հետքեր թողնել մաքուր թղթի վրա: Այդ հսկայական աշխարհն ավելի մեծ է, քան թղթի 
ստանդարտ թերթը: Ես երեխային կտայի հսկայական թուղթ, որ նա սողա նրա վրայով̀  
նկարելով: Ստանդարտ թուղթը նպաստում է ստանդարտ մարդու դաստիարակությանը` 
զրկված ստեղծականությունից և բավական կենսականությունից: 

 
Խաղալիքների ավելցուկը ցրում է երեխայի ուշադրությունը: 
Կարծում եմ, որ Ճապոնիայում երեխաներին չափից դուրս շատ խաղալիք են նվիրում: 

Հաճախ եմ խանութներում հետևում, թե ինչպես է երեխան իրեն հիստերիկայի հասցնում` 
պահանջելով գնել դուր եկած խաղալիքը, և ծնողները չդիմանալով գնում են: Բայց 
նախադպրոցական դաստիարակության շատ մասնագետներ կարծում են, որ իրենց երեխայի 

ցանկացած ցանկության բավարարումը մերժելով ծնողները ոչ թե նրա հանդեպ ցուցաբերում 
են սիրո պակաս, այլ ընդհակառակը̀  նրա շահերից ելնելով են անում: Շատ հոգեբաններ 



կարծում են, որ եթե երեխայի շուրջը չափից դուրս շատ խաղալիք է, դա նրան ճնշում է, և նրա 
համար դժվար է կենտրոնանալ ինչ-որ մի բանի վրա: Երեխան ավելի լավ է խաղում մեկ 
խաղալիքով̀  նրանով հորինելով տարբեր խաղեր:Նրա երևակայությունում ծառի կտորը կամ 

թեյնիկի կոտրված մասը կարող է վերածվել հեքիաթային տնակի կամ հրաշալի լճի և ավելի 
կետաքրքիր կարող է լինել, քան խանութի թանկարժեք խաղալիքը: 

Նման ձևով եթե ուզում եք զարգացնել երեխայի ոչ ստանդարտ մտածողությունը և 
հետազոտականությունը, մի գնեք ամեն ինչ, ինչ կխնդրի: Դրանով դուք կհասնեք լրիվ 

հակառակ արդյունքի: 
 
Չպետք է հեռացնել այն ամենը, ինչը կարող է վտանգավոր լինել երեխայի համար: 
Չափազանց հոգատար մայրերը ջանում են հեռու հավաքել ամենը, ինչը կարող է վնասել 

երեխային: Երբ երեխան սկսում է սողալ կամ քայլել, նա դեռ այնքան անկայուն է, որ ամբողջ 
ժամանակ դեսուդեն է նետում տարաները, բռնվում էլեկտրական լարերից, սայթաքում 

բետոնե հատակին: Իհարկե, մայրերը ջանում են երեխային ազատել ցանկացած վտանգից՝ 
նրա ճանապարհից վերցնելով ամեն բան և թողնելով միայն բութ առարկաներ և այնպիսիք, 
որ չի կարող տեղից շարժել: 

Նման ձևով, նրանք փաստորեն երեխայի շուրջը վակուում են ստեղծում: Ես արդեն ասել 
եմ երեխայի զարգացման համար շոշափելի զգացողությունների օգուտի մասին: Տիկին 
Մոնտեսորին խորհուրդ է տալիս երեխային գիտակցորեն առաջարկել չոր և փափուկ, կոպիտ 

և նուրբ, բութ և սուր, թեթև և ծանր առարկաներ: Երեխային հետաքրքիր է ամենը, ինչն իրեն 
շրջապատում է: Նա դիպչում է և զգում առարկաները, իսկ երբեմն դեսուդեն է նետում կամ 
պատռում մասերի, և դա վկայում է նրա աճող հետաքրքրության և ստեղծական պոտենցիալի 

մասին: 
 
Երեխան իր սեփական պատկերացումն ունի կարգ ու կանոնի մասին: 
Չնայած երեխայի համար վնասակար է ապրել կանոնավոր հավաքված անթերի տանը, 

բայց չեմ պնդում, որ այնտեղ պետք է քաոս լինի: Արդեն մեկ անգամ չեմ ասել, որ նրա 
ուղեղում արագորեն ձևավորվում են կարծրատիպեր և դա նրան զգացմունքային է դարձնում 
տարածության մեջ գույների, ձևերի, տեղերի հանդեպ: 

Քանի որ նրա ընդունակությունները պատկերների ճանաչմանն ուղղված զարգանում է 
անընդհատ կրկնողության արդյունքում, ես եզրակացնում եմ, որ եթե նա միշտ նույն 
առարկան նույն տեղում է գտնում, նրա վրա դա դրական ազդեցություն է ունենում, ինչպես և 

այլ ունակությունների յուրացման դեպքում: 
Երեխան շատ զգացմունքային է իր կյանքում ցանկացած փոփոխության հանդեպ: 

Երբեմն փոքրիկը ոչ այս, ոչ այն սկսում է լացել, կորցնում ախորժակը, բարձրանում է 

ջերմությունը: Այս ախտանշանները կարող են միջավայրի փոփոխության արձագանք լինել, 
որոնք մեծերը կարող են և չնկատել:  

Այլ խոսքով̀  ցանկացած փոփոխություն խանգարում է երեխայի պատկերացումը կարգի 

մասին: Եթե այդ փոփոխությունները նրան հաճելի չեն, նա բնականաբար, 
համապատասխան արձագանք է տալիս: Մենք պետք է հասկանանք, որ երեխաներն ավելի 
զգացմունքային են փոփոխությունների և իրերի որոշակի կարգի հանդեպ, քան մեծերը: 
Երեխաներն առարկաներն ընդունում են ոչ թե առանձին, ինչպես մեծերը, այլ իրար հետ 

կապակցված: Դա իր հերթին նպաստում է նրանց զարգացմանը, դրա համար էլ մեզ` 
մեծերիս, հետևում է խուսափել կտրուկ փոփոխություններից, որոնք կարող են փոխել 
երեխայի պատկերացումները աշխարհի կայունության և կարգի մասին: 

 
Երեխային դիտակետ տրամադրեք: 
Նորածնին տեսնելով մանկասայլակում պառկած՝ հաճախ եմ մտածել, որ նրան բան չկա 

տեսնելու, բացի մերկ առաստաղից կամ մոծակների համար նախատեսված ցանցից: Երբեմն 
էլ հայտնվում է մեծահասակի դեմք ու արագ անհետանում: 



Դա լավ չէ: Երեխան պետք է ինչ-որ բանի նայի: Ամբողջ աշխարհում ծնողները 
խաղալիքներ են կախում մահճակալից: Ես վստահ չեմ, որ դա բավական է: 

Տիկին Մոնտեսորին կիսում է իմ մտահոգությունը: Նա հավատացնում է, որ այդ 

տարիքում երեխաներն ագահորեն կլանում են ցանկացած սենսորային զգացում և այդ 
պահանջը չի կարող բավարարվել, եթե երեխան միշտ պառկած է մեջքի վրա իր 
մահճակալում կամ մանկասայլակի մեջ: Չնայած մեծերը պարբերաբար խոնարհվում են 
երեխայի վրա, դա միայն գրգռում է նրա աչքերը, քանի որ նա փորձում է հետևել անհետացող 

առարկան` անկարող թեքելու գլուխը: 
Մի րոպեով նրա վրա խոնարհվելու կամ խաղալիքներով շրջապատելու փոխարեն 

առաջարկում եմ նրան դնել թեք, որ տարածք ունենա նայելու: Նման ձևով նա կարող է 

տեսնել, թե ինչ է կատարվում իր մանկասայլակից դուրս: 
 
Խաղալիքները պետք է հաճելի լինեն շոշափելու համար: 
Նկարիչ Խիրոշե Մանաբեն հայտնի է գեղանկարչության իր անկրկնելի ձևերով: Նա ունի 

երեխաների դաստիարակման իր տեսությունը, որը փորձել է հենց իր երեխաների վրա: 
«Ես երբեք նրանց համար չեմ գնում պատրաստի խաղալիքներ: Ես նրանց տալիս եմ 

դետալներ, որոնցից նրանք կարող են խաղալիք հավաքել: Նույնիսկ երբ նրանց մոտ չի 
ստացվում և սսկսում են լացել, նրանք գիտեն, որ միևնույն է` իրենց ոչ ոք չի օգնի: Եթե նրանք 
ուզում են խաղալիք ունենալ, պետք է իրենք հավաքեն: Դրա համար էլ երեխաները ջանում 

են ամբողջ ուժով»: 
Դա հոյակապ դաստիարակության ձև է` իր մեջ ներառում է «հասնելու ուրախությունը», 

որից զրկված է երեխան, որ ունի միայն պատրաստի խաղալիքներ: Բայց շատ կարևոր է, որ 

հավաքովի խաղալիքը համապատասխանի երեխայի տարիքային հնարավորության հետ, 
այլապես այդ մեթոդը երեխայի հանդեպ կվերածվի դաժանության: 

Մանկական խանութում անգամ մեծահասակների աչքերն են շաղվում օրիգինալ 
խաղալիքներից, գույներից: Մենք ծախսում ենք մինչև վերջին կոպեկը, սպասելով, որ 

երեխան նույնպես հիացած կլինի նման առևտրից: Բայց սովորաբար երեխան նոր 
խաղալիքով խաղում է մի քանի րոպե, իսկ հետո գցում: Ամեն ծնող նման փորձ ունեցել է: 

Պատրաստի խաղալիքները հազվադեպ են դուր գալիս երեխաներին, քանի որ նրանք քիչ 

բան ունեն ընսդհանուր շրջապատի հետ: Երեխային բավարար չէ, որ խաղալիքը լինի 
գեղեցիկ կամ հետաքրքիր: Հավանաբար նա մանկական գնացքով ավելի երկար կխաղա՝ 
հավաքելով և տեղադրելով ռելսերը, նայելով, թե ինչպես է շարժվում գնացքը: 

Մոնտեսորիի գաղափարով կա խաղալիքների շարք`կրկնօրինակված իրական 
կենցաղային առարկաներին: Դրանց կարելի է ձեռք տալ, գցել, բացել, փակել, դրանք բոլորը 
կյանքում երեխային անհրաժեշտ հմտություններ են: 

Մեծերը հաճախ ունեն այս կամ այն խաղալիքի արժեքի մասին խեղաթյուրված 
պատկերացում` հիմնված իրենց իսկ մանկական տպավորությունների վրա: Փոքրիկը 
հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում է իրեն շրջապատող առարկաներըս և հատկապես 

արձագանքում նրանց, որոնք իրեն «հասնելու ուրախություն» են տալիս և բավարարում իր 
պահանջը «ստեղծականության մեջ»: 

 
Գրքերը միայն կարդալու, իսկ խորանարդիկները միայն շինարարության համար չեն: 
Մենք` մեծերս, մեր սահմանափակված երևակայությամբ մտածում ենք, որ գրքերը 

միայն կարդալու, իսկ խորանարդիկները միայն կառուցելու համար են: 
Գրքույկներն ու խորանարդիկները սովորաբար երեխաների առաջին խաղալիքներն են 

լինում: Մեծահասակները երեխաներին են փաթաթում իրենց պատկերացումները այն բանի 
մասին, թե ինչպես պետք է դրանցով խաղալ: Եթե երեխան իր ձևով է խաղում, նշանակում է, 
նպատակին հասել է անկախ նրանից, թե ինչով և ինչպես է խաղում: 

Նրան ուղղել նշանակում է խանգարել նրա ստեղծական զարգացմանը և նույնիսկ 
նրանից խլել խաղալու ցանկությունն ընդհանրապես: 



Նա կարող է գիրքն օգտագործել որպես թունել կամ նկարել նրա վրա կամ պատռել: 
Ավելի լավ է նրան ընդհանրապես գիրք չտալ, քան ստիպել, որ նա միայն կարդա: Երբ նրա 
մոտ հետաքրքրություն արթնանա կարդալու հանդեպ, նա ինքը կհասկանա, որ գիրքն ավելի 

հետաքրքիր է կարդալ: Երեխային ձանձրալի է խաղալ պատրաստի խաղալիքով, որը կարելի 
է օգտագործել միայն ինչ-որ բանի համար: Որքան էլ թանկ լինի այդ խաղալիքը, այն երեխայի 
համար ոչ մի արժեք չի ներկայացնում, եթե ինքը չի կարող նրանով ինչ-որ բան անել իր 
ձեռքով կամ հարմարեցնել իր հարուստ երևակայությանն համապատասխան: 

Գրեթե բոլոր ծնողները անցել են սրա միջով: Սովորաբար առաջին երեխային գնել են 
շատ խաղալիքներ, երկրորդին` ավելի քիչ` հասկանալով, որ երեխային բոլորովին էլ պետք 
չի խաղալիքների ավելցուկ: Լավ է ունենալ մի քանի, բայց օգտակար խաղալիքներ: 

Երեխայի համար խաղալիք է այն ամենը, ինչին ձեռք է տալիս: Ընդհանրապես կարիք 
չկա խաղալիք գնելու և մի ստիպեք, որ նա անպայման խաղա այնպես, ինչպես «պետք է»: 

 

Ծեփելը, թղթից նախշեր կտրելը և թղթյա բազմազան մարմիններ պատրաստելը 
զարգացնում են երեխայի ստեղծական ունակությունները: 

Նայեք շուրջը և կապշեք, թե որքան պարզ խաղալիքներ կան, որոնք օգտագործվել են 

դարերով: Կավը, կտրտելու թուղթը, գունավոր թուղթը՝ մարմիների պատրաստման համար... 
Այս նյութերն ունեն մեկ ընդհանուր բնութագիր̀  ունեն որոշակի ձև կամ նշանակություն: 

Այլ խոսքով̀  նրանց կարելի է տալ ցանկացած ձև: Դրա համար էլ դրանք հանդիսանում են 

երեխայի վաղ զարգացման համար իդեալական խաղալիքներ, երբ ինտելեկտը զարգանում է 
ամեն ինչից արագ: Նա կարող է այդ նյութերով անել այն ամենը, ինչ մտքով կանցնի: 
Ենթադրենք, մենք թուղթ կամ կավ ենք տալիս երեխային, որ դեռ մի տարեկան չկա: Նա 

դրանց կկպնի առանց նպատակի, մտադրություն չունենալով ինչ-որ բան անել նրանցով, այլ 
միայն ուսումնասիրելով: Բայց վերցնելով ձեռքը, նա արդեն փոխում է ձևը, զարմանքով 
նայում այդ փոփոխություններին: Դա արդեն ինքնին արժեքավոր փորձ է: 

Այդ տարիքում երեխան ուղղակի նորից ու նորից կկպնի թղթին ու կավին` հաճույք 

ստանալով այդ պրոցեսից: Ենթագիտակցորեն նա սկսում է հասկանալ գործողությունների և 
արդյունքների միջև հետևողական կապը: 

Աստիճանաբար նա սկսում է փորձել կավին տալ ձև և թղթից նավակ ստանալ: Այդ 

խաղալիքները հեշտ է վերածել և պարզ առարկաների և շատ բարդ` կախված երեխայի 
զարգացման փուլից: 

Երեխան, որ սկսում է ծեփել վաղ տարիքում, զգալիորեն գերազանցում է իր 

եղբայրներին տարբեր հմտություններ յուրացնելիս: Եվ բանն այն չէ, որ նա վաղ է սկսել 
փորձել ծեփել, այլ որ ծեփելը արթնացրել է նրա ինտելեկտուալ և ստեղծական 
հմտությունները: Ձեռքի ճարպկությունը և ինքնարտահայտումը առաջին, բայց ոչ միակ 

որակներն են, որոնք երեխան ձեռք է բերում ծեփելու շնորհիվ: 
 
Դերերով խաղերը զարգացնում են երեխայի ստեղծական որակները: 
Նման պարապմունքների գլխավոր նպատակը, ինչպես երաժշտության կամ օտար 

լեզուների դասերը, այնքան երեխային ինչ-որ բան սովորեցնելը չէ, որքան նրա անսահման 
պոտենցիալը զարգացնելը: Այդ նպատակին են ծառայում նաև դերերով խաղերը: «Հաջողված 
մարդկանց մանկությունից որոշ ասպեկտներ» գրքի հեղինակներն արել են հետևյալ 

եզրակացությունը` ամեն երեխա` անկախ նրա օժտվածության աստիճանից, արժանի է իր 
հանդեպ ուշադիր վերաբերմունքի, գովասանքի և օգնության, որ նա իր մեջ մաքսիմալ 
կերպով արթնացնի լավը̀  անկախ իր սոցիալական դիրքից կամ ռասսային 

պատկանելությունից: Մենք մեծերս, պետք է նրան տանք այդ գիտակցումը և օգնենք, իսկ դա 
պահանջում է ժամանակ և համբերություն: 

Մանկական գրող Գորո Մակին կարծում է, որ թատրոնը կամ դերերով խաղը մանկան 

ստեղծականության զարգացման ամենալավ մեթոդներից է: Բայց նա տխրությամբ նշում է, 
որ քանի որ երեխայի վրա միանգամից չի երևում թատերական ներկայացումների 



բարեկեցիկ ազդեցությունը, ապա ծնողները, ովքեր միշտ սպասում են անմիջական 
արդյունքների, կարող են հիասթափվել: Ես տեսել եմ արդյունքները̀  հետևելով երեխաներին, 
որոնց գովել են թատրոնում խաղալու և պիեսներ գրելու համար: Կրտսեր դպրոցի առաջին և 

երկրորդ դասարաններում նրանք միջակ էին սովորում կամ նույնիսկ միջինից ցածր, իսկ 
հետո կտրուկ առաջ են անցել` թողնելով մյուս երեխաներին բավականին հետ: 

Ես բոլորովին էլ չեմ առաջարկում պիեսներում դերեր խաղալ կամ ծռմռվել: Ես նկատի 
ունեմ շարժման և խոսքի միջոցով ինքնարտահայտումը, ի տարբերություն մատիտների կամ 

երաժշտական գործիքների: Այդ խաղերում ամենաարժեքավորը ուղիղ և ազատ 
ինքնարտահայտվելու հնարավորությունն է խմբի մյուս անդամների հետ 
հարաբերություններում: 

 
Ֆիզիկական վարժությունները խթանում են ինտելեկտի զարգացումը: 
Պրոֆեսոր Կունյու Ակուցուն հետազոտություն է անցկացրել վաղ զարգացման 

ասոցիացիայի առաջարկով և պարզել, որ քայլի ժամանակ վատ կեցվածքը նորածնային 
շրջանում ֆիզիկական վարժանքի թերության արդյունքն է: Երեխաները սկսում են քայլել 
ամենաշուտը ութ ամսականում, եթե նրանց այդ տարիքում չվարժեցնենք հիմնական 

շարժումներին, նրանք երբեք դրանք ճիշտ չեն անի և երբեք այլ հմտություններ ձեռք չեն բերի, 
որի հիմքում նույն ուղեղային համակարգն է: Այդ իմաստով քայլքում վաղ պարապմունքները 
նույն դերն են խաղում, ինչպես երաժշտության կամ օտար լեզուների վաղ դասերը: 

Ես պատրաստվում եմ մանրամասն խոսել երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության 
մասին, որ համոզեմ ծնողներին, որ առաջին հերթին հիմնական շարժողական 
հմտությունները պետք է մարզել նորածնային շրջանում, և երկրորդ` ճիշտ ֆիզիկական 

պատրաստվածությունը հիանալի խթանում է մանկան մտավոր զարգացումը: 
Նորածնային շրջանում երեխայի ուղեղը մարմնից առանձին չի զարգանում: Մտավոր 

զարգացումը ֆիզիկականի և սենսորայինի հետ միասին է լինում: Օրինակ̀  լողը 
զարգացնում է ոչ միայն մկանները, այլ ռեֆլեքսները: 

Պրոֆեսոր Ացուկուն գրում է. « Ֆիզիկական վարժությունները լավացնում են բոլոր 
օրգանների աշխատանքը և բարձրացնում երեխայի դիմադրությունը արտաքին սթրեսների 
հանդեպ»:  

Իհարկե, երեխան մեծանում է, անգամ եթե դուք ուղղակի կերակրում և հոգ եք տանում 
նրա մասին: Բայց եթե դուք էլ ոչինչ չեք տալիս նրան, ապա ընդունակությունները, որոնցով 
նա ծնվել է, կմնան առանց զարգացման: Ֆիզիկական վարժությունները նրա զարգացման 

գլխավոր բաղադրիչներից մեկն են: Դրանք խթանում են մկանների, ոսկորների, ներքին 
օրգանների և ուղեղի զարգացումը: Նկատվել է, որ երեխան, որ շուտ է քայլում, շատ չարաճճի 
է: Հավանաբար, նրանից է, որ ավելի ինտենսիվ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը 

նպաստում է նրա ինտելեկտի զարգացմանը: 
 
Մարզեք ձախ ձեռքն այնպես, ինչպես աջը: 
Ձեր ծանոթների շրջանում շա՞տ են ձախլիկները: Հավանաբար, մեկ կամ երկու, իսկ 

մարդիկ, որ նույնությամբ տիրապետում են երկու ձեռքին էլ, ավելի քիչ: Չգիտեմ, արդյոք 
Ադամն ու Եվան աջլիկ են եղել, բայց մարդկության պատմության ինչ-որ փուլում աջ ձեռքի 
օգտագործումը նորմա է դարձել: Ամեն ինչ հաշվարկված է աջ ձեռքի համար̀  

ավտովարումը, սպորտային ինվենտարը, խոհանոցային տեխնիկան և գործիքները: Դրա 
համար էլ ծնողները երեխաներին ավանդաբար սովորեցնում են օգտագործել աջ ձեռքը: 

Ամերիկայում, քան Ճապոնիայում ավելի շատ են այն մարդիկ, որ նույն ձևով ազատ 

տիրապետում են թե՛ աջ, թե՛ ձախ ձեռքին: Բայց և այնպես աջլիկներն ավելի շատ են, քան 
ձախլիկները: Ունի արդյոք աջ ձեռքի նախապատվությունը ինչ-որ հիմնավորում: Կա 
տեսություն, որ ձախ ձեռքի ծանրաբեռնվածությունը ազդում է սրտին: Բայց ես երբեք չեմ 

հանդիպել հիվանդ սրտով ձախլիկների: Ես գիտեմ մի մարդու, որ դեռ մանկությունից 
լինելով ձախլիկ, մարզել է նաև իր աջ ձեռքը և հիմա ազատ ու թեթև տիրապետում է 



երկուսին: Երբ ես լսեցի այդ մասին, ես փորձեցի մարզել իմ ձախ ձեռքը, բայց անօգուտ: Իմ 
տարիքում դա անհնար է` ձախ ձեռքը խզբզում է, անգամ գնդակը նպատակին չի հասնում: 

Աջ և ձախ ձեռքրը ծնվել են միաժամանակ, և նրանց անատոմիան նույնն է: Այդ դեպքում 

ինչո՞ւ են նրանք տարբեր կերպով գործում: Հավանաբար, մանկությունից նրանց տարբեր են 
վերաբերվել: 

Կապիկները աջ և ձախ ձեռքի տարբերություն չեն անում, նրանք ազատ օգտագործում 
են երկու ձեռքերն էլ ուտելու ու խաղալու համար: Նման ձևով մարդը այդ հարցում պակաս 

կատարյալ է, քան կապիկը: 
Կա ենթադրություն, որ եթե մայրը երեխային կերակրման ժամանակ միշտ բռնում է ձախ 

ձեռքով, որ աջով ինչ-որ բան է անում, ապա նրա աջ ձեռքը միշտ լինում է սեղմված, և այդ 

պատճառով ձախ ձեռքը ավելի լավ է զարգանում: Երբեմն երեխան հանկարծակի սկսում է 
գրել ձախ ձեռքով, և այն զարգանում է ավելի լավ, քան աջը: 

Յուրաքանչյուրը կարող է հավասարապես զարգացնել թե՛ աջ, թե՛ ձախ ձեռքը, եթե դա 

սկսի անել վաղ մանկության ժամանակ: Ես արդեն ասել եմ, որ մատների մարզումը 
նպաստում է ինտելեկտի զարգացմանը: Այդ տեսակետից չպետք է անտեսել ձախ ձեռքը: 

 

Քայլելն օգտակար է երեխաներին: 
Ավտոմոբիլային շարժման պատճառով փողոցներում արդեն չենք տեսնում խաղացող 

երեխաների: Նրանց տանում են մայրիկները, նրանց թույլ չեն տալիս տոտիկ-տոտիկ անել: 

Նախքան բողոքել սկսելը, որ դուք ժամանակ չունեք ձեր երեխայի արագությամբ գնալու, 
մտածեք, թե որքան լավ է նրանց համար քայլելը: 

Քայլին մասնակցում է ամբողջ մարմինը: Մեր մարմնի 639 մկաններից 400-ը 

մասնակցում է քայլելիս: Այլ ֆիզիկական վարժությունների համեմատությամբ քայլքում 
ռիթմիկ կերպով հերթափոխում են լարվածությունն ու թուլացումը: Ճիշտ քայլի ժամանակ մի 
ոտքի մկանները ձգվում են այն ժամանակ, երբ մյուս ոտքինը հանգստանում են: Սահուն 
շարժում է լինում առանց էներգիայի կորստի: 

Պատահական չէ, որ շատ գրողներ ասում են, որ երբ իրենց աշխատանքը կանգնում է, 
նրանք զբոսանք են կատարոմ, որի ժամանակ նոր մտքեր են գալիս: Հավանաբար, քայլը 
խթանում է մտածողությունը: Մենք դա չենք նկատում քայլի պրոցեսում, ընդունում ենք դա 

որպես ինքն իրեն կատարվող: Բայց դա այդպես չէ: Երկու աղջիկների պատմությունը ցույց է 
տալիս, որ մեծանալով գայլերի ոհմակում, երեխան այդպես էլ կսողա, եթե նրան 
շրջապատեն արարածներ, որոնք կշարժվեն չորս ոտքով: Շատ կարևոր է, որ երեխային 

սովորեցնեն ճիշտ քայլել վաղ հասակից: 
 
Շարժողական ընդունակությունները նունպես կարիք ունեն մարզման: 
Իկեդա ամուսինները, երկուսն էլ մարմնամարզիկներ, որոշել էին իրենց առաջնեկին, 

մարզել մեր վաղ զարգացման ասոցիացիայի կողմից մշակված համակարգով: Շուտով նա 
ցուցաբերեց սպորտային զարմանալի ունակություններ: Ծնողները որոշեցին, որ նա 

ժառանգել է իրենց տաղանդը, որ դա նրա «արյան մեջ» է: Դրա համար էլ երկրորդ երեխայով 
չզբաղվեցին, և նա ոչ մի սպորտային ընդունակություն ցույց չտվեց, չնայած նույն ծնողներից 
էր: Ամուսինները եզրակացրին, որ շարժողական ընդունակությունները քիչ են կախված 
ժառանգականությունից, ավելի շատ մարզանքից են: 

Մեր մարմնի կառուցվածքը և շարժման կոորդինացիան փոխանցվում են ժառանգաբար: 
Բայց այն, որ դուք կարող եք զարգացնել ունակությունը, որ ստացել եք բնությունից, կախված 
է մարզումներից: Հնարավոր է ծնունդից ունենալ հիանալի տվյալներ լողով կամ 

գիմնաստիկայով զբաղվելու համար, բայց առանց համապատասխան մարզանքի այդ 
ունակությունները չեն կարող իրականացվել: Նույն ժամանակ երեխան` ծնված թույլ 
ֆիզիկական տվյալներվ, կարող է հասնել սպորտային մեծ հաջողությունների: 

Հանճարեղ քույր և եղբայրը̀  7 լեզվով խոսող, որոնց մասին պատմել եմ, ծնվել են 
ֆիզիկապես թույլ: Բայց վազքի և հենում պառկած դիրքից պարապմունքի արդյունքում 



նրանք հասել են լավ արդյունքների: Փոքր աղջկան սկսել են մարզել տասնմեկ ամսականից, 
իսկ մեծ եղբորը̀  երկուս ու կես տարեկանից: Արդյունքում քույրը եղբորից լավ է վազում: Այդ 
օրինակը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ շարժողական ընդունակությունները կախված են 

ոչ այդքան ժառանգականությունից, որքան վաղ մարզումներից: Այն, ինչ կոչում են ծննդյան 
ընդունակություններ սպորտի հանդեպ, իրականում արդյունք է այն բանի, որ երեխան 
մեծացել է սպորտային միջավայրում: 

 

Որքան վաղ սկսեք սպորտով զբաղվել, այնքան լավ կլինեն արդյունքները: 
Արդեն պատմել եմ, թե ինչպես են երեխաները լողում ծննդյան օրվանից ընդամենը մի 

քանի ամիս անց, և որ երեխան, որ սովորում է քայլել, կարող է սովորել սահել 

անվաչմուշկներով, այն նույն ժամանակ, երբ մեծերի համար դժվար է տիրապետել դրանց, 
երբեմն այնքան դժվար, որ սովորելու ամեն ցանկություն կորչում է: Ես գոլֆ սկսել եմ խաղալ 
40-ից հետո: Եվ չնայած տասնհինգ տարի է` ջանասիրաբար մարզվում եմ, ես դեռ շատ վատ 

եմ խաղում: Եթե սկսեի խաղալ մանկուց, վստահ եմ, ավելի լավ կխաղայի, առանց դրա վրա 
այդքան ջանք թափելու: 

Իմ մի ծանոթը սկսել է իր երեխաներին սովորեցնել գոլֆ խաղալ, երբ մեկը յոթ տարեկան 

էր, մյուսը̀  9: Փոքրը առաջ է մեծից նույնիսկ հիմա, ութ տարի անց, չնայած մեծը ատլետիկ 
կազմվածքով է և մյուսներին գերազանցում է այլ սպորտաձևերում: Նրանց հայրը փորձել է 
հասկանալ, թե ինչումն է փոքր տղայի հաջողության պատճառը: 

Միակ բացատրությունը, որ նա վաղ է սկսել մարզվել: 
 
Երեխայի համար աշխատանքը և խաղը նույնն են: 
Կուզեի ձեզ տալ հետևյալ խորհուրդը` թող ձեր երեխան չարչարվի այնքան, որքան 

կարող է, բայց մի պայմանով, որ ձեզ համար կարևոր չլինի աշխատանքի արդյունքը: 
Երեխայի համար կարևոր է ոչ թե իր գործունեության արդյունքը, այլ ինքը պրոցեսը: 

մենք մեծերս ուզում ենք, որ ամեն աշխատանք տարվի մինչև վերջ: Դրանում ենք տեսնում 

աշխատանքի տարբերությունը զվարճանքից: 
Ինչքան էլ պարզ լինի աշխատանքը, երեխային պետք է ցույց տալ, թե ինչպես անել: 

Աշխատանքը հաճախ պահանջում է զգուշություն և ուշադրության կենտրոնացում, ինչը 

պետք չէ խաղի մեջ: 
Դրա համար էլ երեխայի մասնակցությունը տանը պարզ աշխատանքում շատ օգտակար 

է նրա ինտելեկտի և շարժողական ընդունակությունների զարգացման համար: Որքան էլ 

տարօրինակ է, շատ ծնողներ մոռանում են, որ երեխան կարող է մեծերի հետ ջրել ագարակը, 
լվանալ հատակը, մաքրել տունը: Դա հեշտ է սովորել և ամենօրյա կյանքի հետ կապ ունի: 
Իհարկե, ավելի հեշտ է թողնել երեխային ինքնուրույն: Երեխային պետք չէ սովորեցնել 

խաղալ, ավելի դժվար է նրան սովորեցնել իրականացնել տնային պարզ աշխատանքներ: 
Բայց այն ծնողները, ովքեր, իրենց կյանքը թեթևացնելու համար, ենթադրում են, որ «դաժան է 
փոքր երեխաներին աշխատել ստիպելը », զրկում են իրենց երեխային: 

 
 
 

Մաս 5  

Ինչից  չպետք է խուսափել :  Հայացք  ապագային 
 
Վաղ զարգացումը մանկապարտեզին նախապատրաստվելը չէ: 
Ես շատ նամակներ եմ ստանում: Ոմանք համաձայն չեն իմ հայացքներին, չնայած 

մեծամասնությունը կիսում է այն: Ցավոք, շատերը վաղ զարգացմանը նայում են որպես 
մանկապարտեզի նախապատրաստում կամ տաղանդի դաստիարակում: 

Մի մայրիկ գրում է. «Ինձ թվում է, որ գլխավոր խնդիրը դպրոցական կրթության 
անկատարելիության մեջ է, ոչ թե վաղ մանկության: Կասկածում եմ, որ ժամանակակից 



դպրոցը կարող է շարունակել այն, ինչ սկսվել է վաղ դաստիարակության ժամանակ: Դպրոցի 
միակ չափանիշը̀  քննության գնահատականն է: Արդյո՞ք այդ համակարգը չի սպանում 
երեխայի բոլոր մյուս կարողությունները, որոնք հաջողվել է մասնակիորեն զարգացնել վաղ 

մանկությունում»: 
Ես նույնպես կասկածում եմ դպրոցական համակարգի ողջամտությանը Ճապոնիայում, 

որտեղ բոլոր երեխաները դպրոց են գնում 6 տարեկանից, սովորում են նույն ծրագրով, 
որպեսզի հետո ընդունվեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ: Այդ 

համակարգը հավասարապես չի բավարարում տաղանդավոր երեխաներին, որոնց համար 
շատ հեշտ է, և անընդունակ երեխաներին, որոնց համար շատ դժվար է: 

Ստանդարտ կրթությունը չի կարող դաստիարակել մարդկանց, որոնք ընդունակ կլինեն 

իրենց վրա վերցնել 21-րդ դարի հասարակության զարգացման պատասխանատվությունը: 
Հենց կրթական համակարգի անկատարելիության պատճառով ես այնքան մեծ 

նշանակություն եմ տալիս վաղ զարգացմանը: Վաղ հասակում ճիշտ դաստիարակության 

դեպքում երեխան դպրոցում էլ ավելի լավ կսովորի: Նա դպրոցում հեշտ կտանի 
«գնահատական ստանալու» համակարգը: Եթե վաղ զարգացման առավել ճգնաժամային 
փուլում ցանվել են լավ սերմեր, երեխան կմեծանա բավականին ուժեղ, որ դիմադրի 

ցանկացած դժվարության: 
Ավելին` ես չեմ հավատում, որ առկա կրթական համակարգը հավերժ կմնա: Վստահ եմ, 

որ ծնողները կհասնեն անհրաժեշտ փոփոխությունների: Նման ձևով, նրանց ձեռքին է 

հասարակության և ապագա սերունդների ճակատագիրը: 
 
Վաղ զարգացումը չի պահանջում ո՛չ լրացուցիչ ժամանակ, ո՛չ գումար: 
Ծնողներն հաճախ հակառակում են ինձ. «Ես ո՛չ գումար ունեմ, ո՛չ ժամանակ իմ 

երեխայի հետ այդքան զբաղվելու: Ձեր գաղափարները նրանց համար են, ովքեր դրանք 
ունեն»: 

Երեխայի դաստիարակումը բոլորովին էլ գումարի ու ժամանակի հարց չէ: 

Իհարկե, ոչ քիչ ծնողներ կան, ովքեր երեխային տանում են երաժշտության կամ օտար 
լեզուների դասընթացների բացառապես ելնելով հեղինակավոր պատկերացումներից: Դրա 
համար էլ զարմանալի չէ, որ շատերը վաղ զարգացմանը վերաբերում են, որպես 

հարուստների զբաղմունքի: 
Բայց դա միայն արտաքին տպավորությունն է: Իսկապես, ավելի անապահով ծնողներին 

հեշտ չէ ժամանակ և գումար գտնել նման պարապմունքների համար, բայց երաժշտության 

կամ լեզուների դասերը միակ միջոցները չեն զարգացնելու ձեր երեխայի 
ընդունակությունները: 

Սիրող ծնողները կգտնեն կրթելու նաև այլ հնարավորություններ: Եթե ժամանակն ու 

գումարը այդքան մեծ դեր խաղային, ինչպես շատերն են կարծում, ապա ինչպես կբացատրեք 
այն փաստը, որ հարուստ ընտանիքներում հաճախ մեծանում են բթամիտներ, իսկ աղքատ 
ընտանիքներում` տաղանդավոր երեխաներ: Նշանակում է, որ բանը միայն գումարը չէ, այլ 

գլխավորապես ծնողական սերն ու ջանքերն են: 
 
Առանց ապագայի հեռանկարների անհնար է ճիշտ դաստիարակություն 
Ճապոնիայում ժամանակակից կրթական համակարգում բոլոր երիտասարդները, 

ավարտելով դպրոցը, կարող են ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 
անկախ ծագումից, սոցիալական կարգավիճակից: Դա ինքնին հիանալի է, բայց այդ 
համակարգը ծնել է մի չարիք` բարձրագույն կրթությունը հասկացվում է որպես 

ինքնանպատակ մի բան և ակնհայտորեն գերագնահատվում է: 
Համարվում է, որ չես կարող հաջող կարիերա անել առանց բարձրագույն կրթության, 

դրա համար էլ բոլորը սովորում են: Լավ ինստիտուտի դիպլոմը երաշխավորում է 

հեղինակավոր ընկերությունում աշխատանք: Բոլորը գնում են նույն ճանապարհով, տալով 
քննություններ քննությունների հետևից, սկսելով կրտսեր դպրոցից: Դրա համար էլ վաղ 



զարգացումը ծնողների կողմից ընկալվում է որպես երկար ճանապարհի առաջին աստիճան` 
ուղղված անվերջ քննություններ տալուն: 

Որքա՞ն երկար կմնան այսօրվա արժեքները մեր արագ փոփոխվող աշխարհում: Այն, ինչ 

թանկ է այսօր, կարող է ոչ մի արժեք չունենալ վաղը, իսկ առավել` 20-30 տարի հետո, երբ 
այսօրվա երեխան մեծահասակ դառնա: 

Ձեր երեխան անօգտակար մարդ կմեծանա, եթե դուք նրան դաստիարակեք` ելնելով 
այսօրվա օրվա արժեքներից: 

 
Երեխաների դաստիարակությունից ավելի կարևոր բան չկա: 
«Ես այնքան զբաղված եմ երեխայի հետ, որ նրան կրթելու ժամանակ չունեմ: Թեորեան 

թեորեա, բայց որտեղի՞ց ժամանակ կգտնեմ իրականացնելու»: Մայրերն հաճախ են այսպես 
արձագանքում իմ խորհուրդներին: Ես գտնում եմ, որ չի կարելի երեխայի խնամքը 
առանձնացնել նրա դաստիարակությունից: Չէ՞ որ դա նույն բանն է: Ձեր վերաբերմունքը նրա 

հանդեպ արդեն իսկ ազդում է նրա վրա: Որոշ մայրեր կարծում են, որ պետք է աշխատեն 
հանուն երեխայի, ոմանք կարծում են, որ կարևորը երեխային կերակրելն է: Երեխայի համար 
ամենալավ դաստիարակությունը մայրական սերն է: Ծնողների համար ամենագլխավոր 

զբաղմունքը երեխաների դաստիարակությունն է: Եթե համաձայն չեն, ուրեմն ինչո՞ւ 
երեխաներ ունեն: 

 
Երեխաներին դաստիարակելուց առաջ պետք է դաստիարակել ծնողներին: 
Երեխայի դաստիարակումը սկսվում է ծնողի դաստիարակումից: Այս գրքի խնդիրը հենց 

դրանում է: Հուսով եմ՝ ծնողները, կարդալով այս գիրքը, դրա համար չեն նեղանա ինձնից: 

Հարկավոր չէ երեխայի դաստիարակությունը վստահել ուրիշի, հատկապես երբ նա 
փոքր է: Միայն ծնողները, հատկապես մայրը. դա հաջող կանի: Դրա համար նրանք ամբողջ 
ընթացքում պետք է սովորեն ու մտածեն: Ծնողներն իրենք պետք է ընտրեն դաստիարակելու 
մեթոդը, որն իրենց ավելի համոզիչ կթվա: Ես նկատի չունեմ, որ պետք է գնան ուսումնական 

հաստատություններ: Ինքնակրթությունը լրիվ հերիք է: Նրանք ովքեր ուսուցիչ են դառնում, ոչ 
միայն առարկան են սովորում, որը պատրաստվում են դասավանդել, այլ նաև մանկական 
հոգեբանությունը, տարիքային հոգեբանությունը, մանկավարժությունը: 

Այդպես էլ մայրը, որ հանդիսանում է իր երեխայի առաջին և գլխավոր ուսուցիչը, պետք է 
յուրացնի մանկավարժության հիմունքները, որ գործին ծանոթ լինելով՝ դաստիարակի 
երեխային: 

 
Սովորե՛ք ձեր երեխայից: 
Թակարդներից մեկը, որ հաճախ ընկնում են մայրերը, ինքնավստահությունն է: Ելնելով 

ամենալավ նպատակներից` մայրը կարող է աննկատելիորեն դառնալ բռնակալ, ամբողջ 
ժամանակ երեխային պարտադրելով իր կամքը: Այս տենդենցը ուժեղանում է նրանից, որ 
մայրը երեխայի խնամքի ժամանակ մեկուսի կյանք է վարում: Մայրը չպետք է զգա, որ միայն 

ինքն է պատասխան տալիս երեխայի համար, որ երեխայի խնամքի ամբողջ բեռը միայն իր 
ուսերին է: Եվ միայն ամուսինը չպետք է նրան օգնի, եթե հնարավոր է, նաև պապիկն ու 
տատիկը, որպեսզի նա կարողանա տնից դուրս էլ կյանք մտնի: Բայց գլխավորը ամբողջ 
ժամանակ սովորեք ձեր երեխայից, որ սովորություն չդարձնեք նրան վերևից նայելը̀  ելնելով 

ձեր սեփական պատկերացումներից և սեփական կարիքներից: 
«Մենք բոլորս ծնունդով մանկությունից ենք»: Ես նույնիսկ կասեի, որ «երեխան 

մեծահասակի ուսուցիչն է»: Դա վերաբերում է ոչ միայն մանկական հասակին, այլ ամբողջ 

կյանքին: 
Յուրաքանչյուր մեծահասակի կա ինչ-որ բան սովորելու փոքրից: Հեռավոր 

ժամանակներից մարդը ձգտել է ճանաչել ինքն իրեն: Դրան էին նվիրված այնպիսի 

գիտություններ, ինչպիսիք են` կենսաբանությունը, բժշկությունը, հոգեբանությունը: Ես չեմ 
կարծում, որ ծնողները պետք է հաճախեն կենսաբանության կամ փիլիսոփայության 



դասընթացների, բայց և բավարարվել հասածով, նույնպես չի կարելի, որպեսզի չկորցնենք 
օբյեկտիվությունը մեր սեփական վարքը գնահատելիս: Այդպես էլ շատ կարևոր է օբյեկտիվ 
գնահատել սեփական երեխայի վարքը և զգացմունքները: Նման մոտեցման դեպքում մայրը 

մշտապես բացահայտումներ կանի, որոնք նրան կօգնեն դաստիարակության ժամանակ: 
 
Մայրը կարող է ավելի շուտ օգնել իր երեխային, քան հայրը: 
Պատմությունը գիտի ոչ քիչ հանճարների, ովքեր հսկայական ներդրում են ունեցել 

մարդկության զարգացման մեջ, բայց անձնական կյանքում որպես օրենք, եղել են դժբախտ, 
քանի որ եղել են զգացմունքայնորեն անհավասարակշիռ և ֆիզիկապես թույլ: 
Մարդիկ չեն ծնվում ո́ չ հանճարներ, ո́ չ էլ անհաջողակներ: Հայտնի մարդկանց 

կենսագրությունները հաճախ բացահայտում են, որ նրանց անձնական խանգարումները 
արմատներով գնում են մանկություն: 

Օրինակ̀ հաճախ նրանց ծնողները, հատկապես հայրերը եղել են չափազանց խիստ 

դաստիարակներ: Իհարկե, ինքնին դա լավ է, ավելին` իրենց հայրերի շնորհիվ է միայն, որ 
նրանց տաղանդը զարգացել է այդպես փայլուն: Բայց նման հայրերը, օգտակար գիտելիքների 
համար ժամանակը տնտեսելով, թույլ չեն տվել իրենց երեխաներին խաղալ հասակակիցների 

հետ` զրկելով նրանց շփումից և ֆիզիկական պարապմունքից: Որքան էլ տաղանդավոր են 
այդ մարդիկ, բայց անձնական կյանքում նրանք դժբախտ են եղել սխալ դաստիարակության 
պատճառով: 

Օրինակ վերցնենք ֆրանսիացի փիլիսոփա Բլեզ Պասկալին` հայտնի «Մտքեր»-ի 
հեղինակին: Նրան մեծ խստությամբ դաստիարակել է հայրը: Պասկալի հայրը մեծ հույսեր էր 
կապում որդու հետ: Նա թողել էր պետական ծառայությունը, որպեսզի իրեն լիովին նվիրի 

որդու դաստիարակությանը: Նրան սովորեցրել է աշխարհագրություն, պատմություն, 
փիլիսոփայություն, լեզուներ և մաթեմատիկա, չէր ստիպում անգիր անել, այլ զարգացնում էր 
խելքը զգուշորեն և հետևողական: Պասկալը դարձավ հայտնի մաթեմատիկ, ֆիզիկ և 
կրոնական փիլիսոփա: Շատերն են հիշում նրա հայտնի արտահայտությունը. «Մարդն 

ուղղակի թույլ եղեգ է, բայց մտածող եղեգ»: 
Բայց քչերը գիտեն նրա խոստովանության մասին, որ չի ունեցել ոչ մի երջանիկ օր իր 

կյանքում: Բլեզ Պասկալն ապրել է ընդամենը 39 տարի: Մայրը մահացել էր, երբ նա երեք 

տարեկան էր, և նա փաստորեն չի իմացել, թե ինչ է մայրական սերը: Զրկված 
հասակակիցների հետ շփումից` նա շփվել է միայն հոր հետ և միշտ ապրել խիստ 
կանոններով: Իհարկե, դա չէր կարող չանդրադառնալ նրա առողջության և հոգեկանի վրա: 

Հայրը կարող է երեխայից հանճար մեծացնել, բայց միայն մայրը կարող է նրանից լավ 
մարդ մեծացնել` ներդաշնակորեն համադրելով հոգեկան ու ֆիզիկական 
ընդունակությունները: 

Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր մայրական դաստիարակությունը վաղ հասակում: 
 
Մի՛ բռնացեք երեխայի կամքի վրա: 
Դաստիարակությունը հաճախ ասոցացվում էանհատականության հանդեպ բռնության 

հետ, երեխայի ցանկությունները անտեսելու: Իհարկե, երեխան դեռ չի կարողանում 
արտահայտել իր ցանկությունները, բայց մայրը պետք է կարողանա դրանք հասկանալ: 
Դրանում է նրա գլխավոր խնդիրներից մեկը: 

Ստիպելով նրան կատարել ինչ-որ բան իր կամքին հակառակ, դուք կոտրում եք նրա 
հավատը ձեր հանդեպ: Հավանաբար, նրանից որ կրթությունը ենթադրում է գիտելիքի 
փոխանցում ուսուցչից աշակերտին, յուրաքանչյուրը, որ հայտնվում է ուսուցչի կամ 

դաստիարակի դերում, ակամայից հայտնվում է տվողի դիրքում: Անձամբ ես կարծում եմ, որ 
այդ իմաստով լավագույն ուսումը գտնվում է այն սահմաններից դուրս, որը մենք անվանում 
ենք կրթություն: Օրինակ̀  ոչ մի ծնող չի կարծում, որ նա իր երեխային մայրենի լեզու է 

սովորեցնում: Բայց և այնպես ծնողների հետ շփումը մղում է երեխային խոսել սովորելու, 
չնայած ոչ ոք դա կրթություն չի անվանում: 



Մայրական խոսքը, զգացմունքներն ու արարքները միշտ փոխանցվում են երեխային` 
ազդելով նրա բնավորության և ընդունակությունների կայացման վրա: Այլ խոսքով̀  նրանց 
շփումը ինքնին արդեն «կրթություն» է: Տարբեր հմտությունները երեխային սովորեցնելը 

կրթության միայն մեկ կողմն է: 
Երբ երեխայի մոտ ցանկություն է առաջանում ինչ-որ բան անելու առանց ստիպելու, դա է 

հենց կրթության իդեալական մեթոդը: Նման ձևով երեխայի վաղ զարգացումը կախված է 
մայրիկի և նրան շրջապատողների ուշադրությունից և հայտնագործումներից:«Այս երկրի 

մեծերը» գրքի հեղինակը̀  գերմանացի քիմիկ Օստվալդը կարծում է, որ տաղանդները 
դաստիարակվում են գրքերով և խրախուսանքներով: Հայտնի մարդկանց ծնողները նրանց 
գրքերի անուններ չեն տվել, այլ մանկությունից շրջապատել են գրքերով: Նրանց երբեք չեն 

ասել. « Ես ուզում եմ, որ դու մեծ մարդ դառնաս»: Նրանց այլ կերպ են ասել. «Ես չեմ 
կասկածում, որ դու կարող ես մեծ մարդ դառնալ»: 

 
Մի՛ ընդհատեք ձեր երեխայի դաստիարակությունը: 
Հենց միայն Ճապոնիայում տարեկան ծնվում է երկու միլիոնից ավելի երեխա: Հին 

ժամանակներում ընտանիքներում եղել են հինգից վեց երեխա համաձայն պատվիրանի̀  

բազմացեք և բազմապատկվեք: Հիմա ընտանիքը միջինում ունի երկու երեխա: Այլ խոսքերով 
այդ երկու միլիոն երեխաների մեծամասնությունը նախապես պլանավորված էր: Այդ 
երեխաների բախտը բերել է, նրանք ցանկալի են: Բայց բոլորն են արդյո՞ք ստանում պատշաճ 

խնամք և կրթություն: Վախենում եմ, որ ոչ: Չնայած ծնողները նախապես պլանավորում են 
երեխայի ծնունդը, բայց և այնպես երբ նրանք լույս աշխարհ են գալիս, նրանց հաճախ 
թողնում են ինքնահոսի: Կասկած չկա, որ կյանքի առաջին երեք տարիներին երեխայի 

դաստիարակությանը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել: Այսօր շատ մայրեր 
ընդհատում են հղիությունը առանց լուրջ պատճառի: 

Հղիության արհեստական ընդհատումը չարիք է, կյանքի կենդանի սերմի ոչնչացում: 
Հասարակությունը քննադատում է այն, բայց չի մեղադրում ծնողներին, ովքեր չեն զբաղվում 

իրենց երեխայի դաստիարկությամբ` նրան միայն կյանք տալով: Իմ կարծիքով, դա ավելի մեծ 
չարիք է, քան հղիության արհեստական ընդհատումը, և դրան արդարացում չկա: 

Ճապոնիայում պատերազմից հետո, ինչպես նաև այլ երկրներում, կյանքը գոյատևելու 

շատ դժվար պայքար էր: Դրա համար էլ շատ երեխաներ մեծացել են առանց պատշաճ 
խնամքի: Բայց այսօրվա պայմաններում ոչ մի բան չի կարող արդարացնել երեխաների 
հանդեպ անուշադրությունը: 

 
Երեխաները ծնողների սեփականությունը չեն: 
Վաղ թե ուշ երեխան կհասնի այն տարիքին, երբ կարող է պատասխանել ծնողների 

կշտամբանքներին. «Ես քեզ չեմ խնդրել ինձ լույս աշխարհ բերել: Պետք չէ հիմա կշտամբել»: 
Եվ նա իրավացի կլինի: Իսկապես, երեխան լույս աշխարհ է գալիս միայն շնորհիվ իր 
ծնողների, և նրանք լիովին պատասխանատու են նրա համար, քանի դեռ նա չի մեծացել և 

ձեռք բերել անկախություն: 
Զարմանալի է, որ շատ ծնողներ երկար ժամանակ չեն հրաժարվում իլիուզիայից, որ 

քանի դեռ երեխան իրենց ձեռքի տակ է, նրա հետ կարող են անել, ինչ համարեն ճիշտ: Նրանք 
կարող են ասել . «Ուզում եմ, որ նա ինժեներ դառնա» կամ «Ուզում եմ, որ նա երաժիշտ 

դառնա», կարծես դերձակի մոտ կոստյում են պատվիրում: 
Երբ մայրերը բժիշկ Սուզուկիից հարցնում են. «Իմ երեխայից ինչ-որ բան դուրս կգա», նա 

սովորաբար ասում է. «Ոչինչ»: Բայց տեսնելով մայրերի հիասթափությունը` ավելացնում է. 

«Նա կդառնա ոչ թե ինչ-որ բան, այլ հիանալի մարդ»: 
Սեփական երեխայի հանդեպ սեփականության այս զգացումը շատ տարածված է: Դա է 

պատճառ դառնում, որ երեխայի կամքը անտեսվում է: Եթե երեխան սովորի իր հանդեպ նման 

վերաբերմունքի, նախքան կզարգանա իր սեփական կամքը, հետո կարող է ամբողջ կյանքում 
կասկածել իր ուժերին: Սեփական երեխայի ապագան պլանավորելու փոխարեն, ավելի լավ է 



ուշադիր նայել նրան: Ծնողների պարտքն է երեխային ցույց տալ ավելի լայն ընտրություն, որ 
նա ինքն ընդունի որոշումներ, թե ինչ է ուզում դառնալ: Ոչ թե ծնողները, այլ երեխան է իր 
ապագայի տերը: 

 
Մոր տարակուսանքը երեխային վնաս է: 
Ահա արդեն քսան տարուց ավելի է՝ Ճապոնիայում գործում է դաստիարակության նոր 

դեմոկրատական համակարգը, որն ընդունվել է պատերազմից հետո: Այն թույլ է տվել 

մարդկանց ներթափանցել այնպիսի բնագավառներ, որոնք առաջ փակ էին նրանց համար: 
Բայց այս համակարգում արդեն ի հայտ են գալիս թերություններ: Առաջ երբեք վաղ 
զարգացմանը չեն նայել որպես բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի, չնայած մինչև 

վերջերս ծնողներն ուշադրություն չէին դարձնում, թե հենց որտեղ են իրենց երեխաները 
կրթություն ստանում: 

Ցավոք, որքան շատ են ծնողներն անհանգստանում դաստիարակության հարցերով, 

այնքան շատ են ենթարկվում տարբեր ազդեցությունների: Նրանք իրենց գցում են մի 
նորարարությունից մյուսի մեջ: Երբ մերժվեց դաստիարակության հին համակարգը, այս 
ծնողները որոշեցին, որ նրանում ամեն ինչ վատ էր: Նրանք թույլ տվեցին իրենց երեխաներին 

անել ամեն ինչ, ինչ խելքները փչի, նրանք հեռացրին տատիկներին երեխայի 
դաստիարակությանը մասնակցելուց: 

Ես չեմ կասկածում, որ եթե դեմոկրատական դաստիարակությունը քննադատեն և սկսեն 

պրոպագանդել սպարտական դաստիարակությունը, ծնողները նորից տատիկներին և 
պապիկներին կկանչեն երեխաներին դաստիարակելու: 

Նման մայրերը դաստիարակության մեջ հետևում են մոդային, այնպես ինչպես 

հագուստի մեջ: 
Իհարկե, ինչու չփորձել դաստիարակության մեթոդը, որը օգտակար է թվում: Բայց եթե 

մայրը չի տիրապետում ազատ մտածելակերպին, ինչպես նա կարող է լավ դաստիարակ 
դառնալ: Ե՛վ սպարտական, և՛ ազատ դաստիարակությունը լավ են տարբեր պայմաններում և 

տարբեր տարիքներում: 
Մայրերը պետք է իրենց վստահեն և ավելի հետևողական լինեն դաստիարակության 

համակարգի ընտրության մեջ: Մի ծայրահեղությունից մյուսն ընկնելը կարող է վնասել 

երեխային: Վստահությունը իր հանդեպ, բնավորության ուժեղությունը շատ կարևոր են 
երեխային դաստիարակելու համար: Բայց եթե մայրը գտնվում է սխալ տեսության 
ազդեցության տակ և անսասան է, ոչ մի զիջում չի անում, դա ևս վնաս է երեխային: 

Նմանապես ոչ մի լավ բան դուրս չի գա, եթե նա դաստիարակությանը անլուրջ մոտենա: 
Երեխայի դաստիարակությունը մոր համար ամենագլխավոր աշխատանքն է և դրանում չեն 
կարող լինել հեշտ արահետներ: Մայրերը պետք է իրենց սեփական մոտեցումները մշակեն` 

ազատ մոդայիկ հոսանքներից, հեշտ մեթոդներից և դրոշմներից: 
 
Մայրերի փառասիրությունը երեխային ներշնչում է սխալ պատկերացումներ: 
«Իմ երեխան շատ տաղանդավոր է, ես նրան երաժշտություն կսովորեցնեմ»: «Հարևան 

տղան սովորում է ջութակ նվագել, իմն էլ պիտի նվագի»: 
Այսպես են մոտենում դաստիարակությանը այն մայրերը, ում առաջնորդում է միայն 

փառասիրությունը: Բացի դրանից, վաղ դաստիարակությունը միշտ դիտվել է որպես էլիտայի 

կամ հանճարների արտոնություն: Իսկապես, երեխաները, ում ծնողները ստիպել են 
երաժշտությամբ զբաղվել, հաճախ անկեղծ չեն և բնական, կարծես մայրերը նրանց ներշնչել 
են հեղինակության և մրցակցության մասին սխալ հասկացություններ: Երաժշտության 

դասերը, երեխայի զարգացմանն ուղղված, դառնում են հոգեկան տանջանքների աղբյուր նրա 
համար: 

Երաժշտության դասերը ինքնանպատակ չեն, այլ որոշակի նպատակի հասնելու միջոց: 

Դուք պետք է հստակ տեսնենք, թե ինչ է ստանում երեխան այդ դասերից և նրա որ 



ընդունակություններն են զարգանում դրա շնորհիվ: Ինքնին երաժշտության դասերը ոչ մի 
արժեք չունեն: 

Բժիշկ Սուզուկիի դասարանում միշտ կան երեխաներ, ովքեր մյուսներից ավելի լավ են 

նվագում: Մայրերի ցանկությունը, որ իր երեխան լինի բոլորից լավը, անհնար է բավարարել, 
կամ նա պետք է ազատվի անպիտան փառասիրությունից, կամ դադարի երեխայի տանել 
դասերի: 

Իհարկե, կարելի է հպարտանալ ջութակ նվագել կարողանալու իմացությամբ: Դա լավ է 

ազդում երեխայի ընդհանուր զարգացման վրա: Իմ տղան իր ուժերին վստահեց ջութակի 
դասերի շնորհիվ, հետո արդեն հաջողությունների հասավ այլ բնագավառներում: 

 

Որպեսզի դաստիարակեք երեխային, սկզբում դաստիարակեք ձեզ: 
Երբ ծնողները բողոքում են անհնազանդ երեխայից, մտածում եմ, որ դրանում իրենք են 

մեղավոր: 

Բժիշկ Սուզուկին ինձ պատմել է մի մայրիկի մասին, ում հարաբերությունները որդու 
հետ շատ վատ էին, և պատահում էր, որ նա լրիվ հուսահատության մեջ ասում էր. « Ինչո՞ւ է 
Աստված ինձ ուղարկել այս սարսափելի երեխային»: Դրա համար մի անգամ բժիշկ 

Սուզուկին նրան ասաց. «Դա նրանից է, որ դուք անընդհատ նրան կշտամբում եք, նա միշտ 
զգոն է: Ձեր փոքրիկը ձեզ ավելի լավ կլսի և կհարգի, եթե ժամանակ առ ժամանակ դուք ևս 
խոստովանեք ձեր սխալները»: Որոշ ժամանակ անց այդ մայրիկը շատ գոհ եկավ Սուզուկիի 

մոտ և պատմեց, որ համերաշխություն ցույց տալով, նա հարաբերությունները շտկել է որդու 
հետ: 

Բարեխիղճ մայրերը հաճախ բողոքում են, որ իրենց պահանջկոտությունը դժգոհություն 

է առաջ բերում: «Քեզ համար հեշտ է խոսելը, դու չես դա անում»,- և երեխաները ճիշտ են: 
Հրամայելը, դաստիարակության լավ մեթոդ չէ: Եթե երեխան լարում է ողջ ուժերը այն 
ժամանակ, երբ մեծերը անում են տասներորդ մասը կամ նույնիսկ կեսը այն բանի, ինչ կարող 
էին անել որպես ծնողներ, ապա դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գա: Ծնողները պետք է միջոց 

գտնեն երեխային ցույց տալու, որ իրենք էլ են չարչարվում, օրինակ ինչ-որ բան միասին են 
անում: 

Պահանջները` արա դա, սովորի սա, այն նույն ժամանակ երբ հայրը բազկաթոռին է 

նստած թերթով, դա ծույլ մարդու մեթոդ է: Երեխային դաստիարակել նշանակում է ամբողջ 
ժամանակ դաստիարակել նաև ինքդ քեզ: 

 

Թող ձեր երեխան ձեզանից լավը լինի: 
«Աշակերտն առաջ է անցել ուսուցչից»,- սա պետք է լինի դաստիարակության հիմքը: 

Ես արդեն ասել եմ, որ տաղանդները չեն ծնվում, այլ դաստիարակվում են: Նույնիսկ եթե 

որպես աքսիոմա ընդունենք, որ մարդու ընդունակությունների 100 տոկոսը ի ծնե են, ապա 
դա նշանակում է, որ երեխան պետք է հասնի գոնե իր ծնողների աստիճանին: Եթե ձեզ չի 
հաջողվել դաստիարակել ձեր երեխային այնպես, որ նա ձեզ գոնե մի քիչ անցնի, ուրեմն դուք 

ծույլ ծնող եք եղել: 
Մեր տաղանդների դպրոցում մենք երեխաներին մի ձայնասկավառակ էինք տվել լսելու 

շատ անգամներ: Ձայնասկավառակի վրա այն ջութակի պիեսն էր, որը նրանք սովորել էին: 
Հետո ես խնդրում էի, նվագել լավ, քան այն, ինչ լսել էին, և նրանք ջանում էին: Վերջ ի վերջո 

շատերին հաջողվում էր, և զարմանալի չէ, քանի որ ձայնասկավառակի վրա ձայնագրված էր 
իմ կատարումը: 

Մի խոսքով̀  մեր տաղանների դպրոցի հիմնական գաղափարը սովորեցնել երեխաներին 

այնպես, որ նրանք առաջ անցնեն ուսուցիչներից: Լավագույններին մենք կոչում ենք ուսանող, 
իսկ մյուսներին՝ ուսանողի աշակերտ: Եթե աշակերտները ի վիճակի չլինեին հասնելու 
ուսուցչի աստիճանին և հետո իրենք սովորեցնեին մյուսներին, ապա հասարակությունը 

ուղղակի հետընթաց կապրեր: 



Աշակերտը պետք է անցնի ուսուցչից, այլապես պրոգրեսն անհնար է: 
Իհարկե, բոլոր ծնողներն ուզում են, որ երեխան գնա իրենցից երկար, նույնիսկ եթե ծնողների 
ընդունակությունները հսկայական չեն, նրանց երեխաները կարող են գիտությունների մեջ 

հաջողությունների հասնել: 
 
21-րդ դարը կկառուցեն նրանք, ովքեր վստահում են մյուսներին: 
Այսօրվա աշխարհում առաջինը, որ աչքի է զարնում, անվստահությունն է մարդկանց 

միջև, որը երկրում առաջացնում է քաոս, բռնություն, էկոլոգիական խնդիրներ: 
Ոչ մի հարստություն և կյանքի հարմարավետություն չեն բերի մեզ խաղաղություն և 

երջանկություն, եթե վստահություն չլինի մարդկանց միջև: 

Ճապոնիայում ամեն դպրոցական գիտի, որ մարդկանց պետք է վստահել և ավելորդ 
դժվարություններ չստեղծել մյուսների համար: Բայց հասկանալն ուրիշ է, իսկ այդ գեղեցիկ 
սկզբունքները կյանքի կոչել լրիվ այլ բան է: Այդ անհամաձայնությունը, ցավոք, շատ բնորոշ է 

մարդուն: Երեխան չի սովորի վստահել մարդկանց, եթե այդ սկզբունքը յուրացնի միայն 
որպես տեսություն: Միայն իրական կյանքում նա կսովորի վստահել մարդկանց: 

Եթե մարդկանց վստահելու սկզբունքը երեխան մայրական կաթի հետ ստանա, ապա նա 

անհատականություն կմեծանա`ընդունակ իր վրա վերցնելու հասարակության ապագայի 
պատասխանատվությունը: 

Անգամ եթե երեխան խելացի է մյուսներից, բայց չի վստահում մարդկանց, նա շատ 

բաների չի հասնի կյանքում: 
Կրթության ներկայիս համակարգը չափից շատ մեծ տեղ է տալիս քննություններին և 

գնահատականներին, բայց անտեսում է և ոչ մի կերպ չի խրախուսում մարդկանց հանդեպ 

վստահությունը: Դրա համար էլ կարևոր է, որ այդ հատկությունը դաստիարակվի վաղ 
հասակում: Դա է նախադպրոցական դաստիարակության գլխավոր խնդիրը: 

 
Այսօրվա երեխաները վերջ կդնեն պատերազմներին և ռասսայական 

նախապաշարմունքներին: 
Գովաբանելով քաղաքակրթության մեր բարձր աստիճանը, մենք մոռանում ենք 

պատերազմի, ռասսային նախապաշարումների և ազգային տարաձայնությունների մասին: 

Դրանք բոլորը տեղ ունեն, չնայած գոյություն ունեցող այնպիսի կազմակերպությունների, 
ինչպիսիք են ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ և այլն: Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք մեր մեջ չենք 
դաստիարակել փոխադարձ վստահություն և համբերություն, մենք չենք հասնի ազգերի միջև 

խաղաղության: Ատելությունը, սերնդից սերունդ փոխանցվող, թշնամությունն ու 
ագրեսիվությունը, հակամարտությունն ու կասկածամտությունը դարձել են գրեթե 
բիոլոգիական բնութագրեր: Մանկության ժամանակ այս զգացմունքները կլանելով̀  արդեն 

դժվար է դրանցից ազատվելը: 
Մենք` մեծերս, չպետք է այդ նախապաշարմունքները պատվաստենք մեր երեխաների 

մեջ: Փոքրերը դեռ վարակված չեն ռասսային ատելությամբ: Եթե մանկության ժամանակ 

սպիտակ ու սև երեխաները միասին հավասար խաղան, նրանք կմեծանան այն 
զգացողությամբ, որ մարդկանց տարբերությոսւնը մաշկով այնպես բնական է, ինչպես 
արտաքինն ու հասակը: Եթե նրանք այնուամենայնիվ յուրացնեն ռասսային 
նախապաշարմունքը, ապա միայն մեծերի ասելու շնորհիվ: Նրանք, ովքեր սրտանց ուզում են 

վերջ դնել պատերազմին, պետք է մտահոգվեն ոչ միայն այսօրվա աշխարհի քաղաքական 
վիճակով, այլ նաև փոքր երեխաների դաստիարակությամբ, ինչքան էլ ծախսեր դրանք 
պահանջեն: Հենց այսօրվա երեխաները կկազմեն վաղվա հասարակությունը: 

Աշխարհն ամբողջ աշխարհում արդեն կախված չի լինի մեզնից, այսօրվա մեծերից, այն 
կախված կլինի սերնդից, որ այսօր դեռ բարուրի մեջ է: 

Ես չեմ չափազանցնում վաղ դաստիարակության դերը, չգիտեմ, իմ խոսքերը կնպաստեն 

որևէ գործողության: Գուցե շատերը քննադատվեն, նույնիսկ իմ հիմնական դրույթները, 
դաստիարակման մեթոդները և ինչպես հասկանում եմ մոր դերը: Բայց և այնպես հուսով եմ, 



որ իմ գիրքը կստիպի մարդկանց ինչ-որ բան փոխել աշխարհում, հետաքրքրություն կգրավի 
երեխայի վաղ զարգացման խնդրի վրա, հատկապես մինչև երեք տարեկանը: Հավատում եմ, 
որ իմ գիրքը այդ նպատակին ուղղված առաջին քայլն է:  

 
 

Վերջաբան 
 

Հուսով եմ, որ «Երեք տարեկանից հետո արդեն ուշ է» գիրքը ձեզ համար ոչ միայն հաճելի, 
այլ նաև օգտակար ընթերցանություն էր: Եվ հեղինակը կարողացավ համոզել ձեզ երեխայի 
վաղ զարգացման կարևորության մեջ: 

Երբ այս գիրքը տասը տարի առաջին անգամ ձեռքս ընկավ համացանցից տպած 
տարբերակով, ինձ մոտ միտք առաջացավ բացել իմ «Беби-клуб»-ը, որտեղ կկարողանա 
զարգանալ նաև իմ սեփական դուստրը: Չէ՞ որ շատ ծնողներ հասկանում են, որ տանն ավելի 

դժվար է երեխայի համար զարգացման իդեալական պայմաններ ստեղծելը, քան 
մասնագիտացված կենտրոնում: Համ էլ երեխաներին ավելի լավ մոտիվացնում են իրենց 
տարեկիցները և ոչ թե ծնողները: 

Առաջին Բեբի ակումբը բացվել է Սամարում 2000 թվին, իսկ հիմա մեր ակումբները 
տարածված են ամբողջ Ռուսաստանով, արդեն քառասունից ավելի են: Ահա այսպես արդեն 
10 տարի ես ոչ միայն աշխատում, այլ նաև զբաղվում եմ սիրելի գործով: Այդ 

ժամանակահատվածում ծնվեցին իմ երկու աղջիկները, որոնք իրենց առաջին տարիներն 
անցացրել են Բեբի-ակումբում: 

Դուք էլ ունեք հաջողակ մայրիկ դառնալու հնարավորություն: Դուք կարող եք ստեղծել 

Բեբի-ակումբ ձեր քաղաքում, ստեղծել սեփական բիզնեսը և ամեն օր հաճույք ստանալ 
աշխատանքից: Ձեզ կշրջապատեն երեխաների և մայրիկների երջանիկ դեմքերը: Դուք կզգաք, 
որ մանուկներին օգնում եք մեծանալ և դառնալ հաջողակ մարդիկ: Մարդիկ, ովքեր 
գիտակցաբար ղեկավարում են իրենց կյանքը, և գիտեն, որ իրենց մոտ ամեն ինչ լավ է 

ստացվում: 
Եվգենիա Բելոնոշենկո,  

 

«Այս գիրքը երբևէ գրված ամենակարևոր գրքերից մեկն է: Կարծում եմ, որ այն պետք է 
կարդան երկրի վրա ապրող բոլոր ծնողները»:  Գլեն Դոման 

 

Մասարու  Իբուկա. «Sony» կորպորացիայի հիմնադիրներից մեկը: Նրա ինժեներական 
գաղափարները փոխեցին աշխարհը և օգնեցին Ճապոնիային դառնալու առաջատար 
երկրներից մեկը: 

Մասարու Իբուկայի անունը հարգի է նաև բոլորովին այլ ոլորտում` մի քանի տասնյակ 
տարի առաջ նրա նորարարական թեորիաները շրջեցին երեխաների վաղ զարգացման մասին 
ավանդական պատկերացումները: Մասարու Իբուկան միշտ հետաքրքրվել է կրթությամբ և 

հասարակության ձևավորման նրա դերով: Աստիճանաբար նրա հետաքրքրությունը 
կենտրոնացավ երեխաների ուսուցմանը՝ նրանց կյանքի առաջին փուլերից սկսած: 
Խորանալով այդ թեմայի հետազոտության մեջ նա գրեց գրքերի շարք, նրանցից 
ամենահայտնին` «Երեք տարեկանից հետո արդեն ուշ է» գիրքն է, որտեղ պատմվում է, որ 

ամեն երեխա վաղ տարիքում ունի բնական պահանջմունք, և ապագայում նրա 
հաջողությունը խիստ կապված է այդ պահանջմունքների բավարարումից: 

Մասարու Իբուկայի վաստակներից է նաև Ճապոնական վաղ զարգացման ասոցիացիան 

և «Տաղանդների ուսուցում» դպրոցները: 
 

Ռուսերենից թարգմանությունը՝  Մարինե Ամիրջանյանի 

 


