
Ի՞նչ է արեւ լուսին ժապաւէնը 

Մանկավարժութեան	 հին	 աշխարհին	 մէջ	 եւ	 այդ	 աշխարհին	 յատուկ	
պատկերացումներուն	համաձայն՝	պիտի	ըսուէր	որ	նախակրթարանի	
առաջին	 դասարանին	 համար	 պատրաստուած	 արեւմտահայերէն	
գրել-կարդալ	 սորվեցնելու	 ծրագիր	 մըն	 է։	Այո,	 բայց	 	 չէ՞	 որ	աշխարհը	
փոխուած	է…։	 
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Դասական իմաստով գրել-
կարդալ սորվեցնող ծրագիր 
մը չէ ուրեմն 
Պզտիկ-չստիկներուն	առիթը	կու	տայ	իրենց	
կարդացողի	եւ	գրողի	կարողութիւնները 
զարգացնելու։ 

Թարմ եւ թեթեւ շունչ մը բերելու համար, 
մանկավարժական բառապաշարէն 
բոլորովին դուրս, «չստիկ» բառը 
առաւելութիւն մը ունի անկասկած. կը 
նշանակէ «արագաշարժ». այսինքն մեր 
խաղընկերները մեզմէ աւելի արագաշարժ 
են։ Բնաւ արհամարհելի չէ այս 
իրողութիւնը։ Լաւ է միշտ յիշել։		

Ինչէ՞	բաղկացած	է	
Ծրագիրը	ունի	28	բաժին։	Բաժինները	
կոչուած	են	«ժապաւէններ»։	Ամէն	մէկ	
ժապաւէն	կ՚երկարի	20-էն	35	էջի	վրայ	եւ	
ունի	իր	յատուկ	անունը,	«Մ	ժապաւէն»,							
«Պ	ժապաւէն»,	եւ	այլն։	Ծրագիրը	այբուբենի	
կարգով 	չի	յառաջանար սակայն։		Ամէն	
ժապաւէն	խաղիկներէ	բաղկացած	է,	որոնք	
տարբեր	ձեւերով	կը	մարզեն	չստիկին	
կարդացողի	եւ	գրողի	յատկութիւնները։	

Ժապաւէնէ ժապաւէն	լեզուն	եւ	խաղիկները	
կը	զարգանան	եւ	առիթը	կու	տան	
չստիկներուն	նոր	գիւտեր	ընելու,	իրենց	
կարողութիւնները	հարստացնելու	եւ 
վայելելու։  

Ենթադրելով	որ	չստիկներու	հետ	է	մեր	
գործը,	ծրագիրը	անոնց	մանկապարտէզի	
տարիներու	նախապատրաստութենէն	կը	
մեկնի	ու	կ՚ընդգրկէ	բոլոր	գիրերը,	եւ	
բաղաձայն	գիրերէն	մէկը	կամ	միւսը	կը	
հրաւիրէ	իբրեւ	խաղին	հերոսը։ 
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արեւ լուսին ժապաւէն 

Անհրաժեշտ է ժապաւէններուն շարքը պահել, քանի որ 
ժապաւէնէ ժապաւէն է որ հիւսուած է ծրագիրը 

Եւ ի դէպ՝ այդ պատճառով ալ «ժապաւէն» կը կոչուին 
յաջորդական բաժինները։ Ժապաւէնը կը կապէ ու կը 
միացնէ ամէն մէկ բաժնի էջերը, կ՚անցնի մէկ էջէն միւսը, կը 
ծաւալի, կ՚երկարի, կը հոսի, թեւեր կը ստանայ, կը թռչի։ 
Միացումի սկզբունք մըն է։ 
 Վերջաւորութեան՝ ժապաւէնները իրարու կը կապուին ու 
կը կազմեն փունջ մը։ Իսկ ամէն ժապաւէն խաղիկներէ 
բաղկացած է, որոնք տարբեր ձեւերով կը մարզեն 
կարդացողի եւ գրողի յատկութիւնները։



Ինչպէ՞ս	մօտենալ 
Բոլոր	պարագաներուն՝	հետաքրքրուող-
ները	կրնան	հետեւեալ	հասցէին	գրել	եւ	
արձանագրուիլ	չորս	ժամուան	
աշխատանոցի	մը,	որուն	ընթացքին	
ծրագիրը	մանրամասն	կը	բացատրուի	եւ	
բոլոր	հարցումներուն	կը	պատասխանուի։	
Հասցէն	հետեւեալն	է. contact@jabaven.com    

Մինչ այդ ծրագիրը ինքն իր մէջ ունի  
արդէն իսկ, բացայայտ կամ լռելեայն,  

գործածութեան եղանակին մասին 
անհրաժեշտ թելադրանքները եւ 
գիտելիքները։ Բայց կ՚արժէ զանոնք 
մանրամասնել։ 
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Ամէն չստիկի իր ժապաւէնը 
Նախ ըսենք որ ամէն չստիկ իր տպուած եւ նոյնիսկ կազմուած ժապաւէնը պէտք է 
ունենայ։ Կ՚առաջարկուի որ ժապաւէն առ ժապաւէն պրակներ կազմուին։ Տպելը 
էական է։ Երեխաները պէտք է կարենան իրենց ուզածին պէս գծել, գիրերը 
գունաւորել, կապակցութիւններ ստեղծել։ Նոյնպէս կ՚առաջարկուի որ ընտրուած 
թուղթը ըլլայ տոկուն եւ անթափանց, ու էջերուն մէկ կողմը տպուի միայն։ Այսպէսով 
չստիկները հանգիստ կրնան գծել, գունաւորել եւ գրել։ Գծելու ժամանակ պէտք է 
տրամադրել անպայման։  

ժապաւէնները իբրեւ երեւակայութիւնը հրահրող ուժ 
Ժապաւէնները կը միտին չստիկներուն երեւակայութիւնը աշխատցնելու եւ ուրեմն 
ստեղծումի մղելու։ Խաղիկներուն նպատակը այն է, որ ազատ պատասխաններ 
առաջարկեն, գծելով կամ գրելով արտայայտուին։ Բայց որպէսզի կարենան 
ազատութիւնը ունենալ ստեղծելու, չստիկները պէտք է	միշտ	ապահով	զգան,	վստահ որ 
սխալի-ճիշդի հարց չկայ, որ պիտի չդատուին, չմեղադրուին, կամ չծաղրուին։ Մեր 
խօսքերը, կեցուածքը, նայուածքը միշտ պէտք է համբերութիւն, հասկացողութիւն եւ 
հանդուրժողութիւն ցուցաբերեն։

Ամէն մէկ խաղիկ (վարժութիւն) ձեւով մը կը մօտենայ կարդալու արարքին։ 
Բնականաբար կարդալ չի նշանակեր հատիկ-հատիկ բառերը արտասանել, կամ գոց 
սորվիլ։ Կարդալը հասկնալ է, ըմբռնել է կարդացածդ։ Այնպէս որ ժապաւէնները կը 
փորձեն կարդալու տարբեր հմտութիւններ միասին զարգացնել։

mailto:contact@jabaven.com


4

Կարդալը իբրեւ խմբային խաղ 
Եւ	քանի	որ	արդէն	իսկ	ընդհանուր	սկզբունքներուն	անցանք,	աւելցնենք	որ	կարդալ-գրելը	
փաստելու	վիճակին	մէջ	երբեք	պէտք	չէ	ձգել	չստիկը։	Բերանացի	կարդալը, խմբային 
հաճոյք մը, խա՛ղ մը պէտք	է	ըլլայ,	մանաւանդ	առաջին	ամիսներուն։	Ինքն	իրեն	համար	
միտքէն	կարդալը պէտք է զօրացնէ խումբին առջեւ կարդալէն առաջ։	
Ինքնավստահութիւն շահելէ ետք արդէն ցոյց	կու	տայ	բերանացի	կարդալու	
ցանկութիւնը։

Լեզուի ձայներուն հետ մտերմանալու կարեւորութիւնը 
Լեզուն լսելու, ծծելու	առիթ	պէտք	է	տալ 	չստիկներուն,	որպէսզի	իրենց	ականջները	
ձայներով կուշտ ու կուռ	«լեցուին»,		լեզուական	հարազատութիւն	ստեղծուի,	ականջով	
«ճիշդ»ը	«սխալ»էն	զանազանել կարենան, լեզուին հետ «խաղալ»ու իրաւունք ունենան, 
մանաւանդ արեւմտեան երկիրներուն մէջ, ուր չստիկները յաճախ առիթ չունին 
դասարանի պատերէն դուրս հայերէն լսելու։ Այդ պատճառով ալ՝ ծրագիրը նոյնքան 
տեղ կու տայ խօսուող լեզուին։ 



Ինչո՞ւ վերաբաշխել դերերը 

Դպրոցական յարաբերութիւնները 
ընդհանրապէս ուսուցիչ-աշակերտ 
երկուութեան վրայ հիմնուած կ՚ըլլան։ 
Սորվեցնող-սորվող, դասաւանդող-
դասաւանդուող, գիտցող-չգիտցող, եւ այլն։ 
Ուսուցիչն է որ կ՚որոշէ օրէնքները, նիւթերը։ 
Ինքն է որ կը գնահատէ, կ՚արժեւորէ, կը 
սիրէ, կը սիրցնէ, կը քաջալերէ, կը 
վարձատրէ... կամ կը թերագնահատէ, կը 
դատէ, կը դատապարտէ, կ՚արգիլէ, կը 
մեղադրէ, կը պատժէ...։ Ուղղակի կամ 
անուղղակի, ամենակարողի դերին մէջն է 
ուսուցիչը աշակերտներուն առջեւ։ Անոնց 
կը մնայ հնազանդիլ եւ համակերպիլ։ Այդ 
անհաւասարակշիռ դերաբաշխումը 
արգելք կը հանդիսանայ այս ծրագրին 
յաջողութեան։ Այսպէս եկեր է, փորձենք որ 
այսպէս չերթայ…։  

Ըլլալ ո՛չ հսկիչ, ո՛չ դիտորդ, ոչ ալ 
սորվեցնող 

Երկուութիւնը մեղմացնելու համար, այս 
ծրագիրը գործածողները կը հրաւիրենք 
ուրեմն քանի մը քայլ զիջելու իրենց դիրքէն։ 

Բնականաբար՝ միշտ մնալով խումբին 
չափահասը, պէտք է ստանձնել աւելի 
հաւասարակշռուած դեր մը, հրաժարիլ 
ամենակարողի դիրքէն եւ դառնալ 
ուղեկից։ Այս ծրագիրը կարենալ 
յաջողցնելու համար, պէտք պիտի ըլլայ 
ուրեմն իսկապէս իբրեւ սորվող (ո՛չ իբրեւ 
սորվեցնող) մաս կազմել խումբին (ո՛չ 
իբրեւ հսկիչ), մաս կազմել խաղին (ո՛չ 
իբրեւ դիտորդ)։  

Չվախնալ լեզուի ճոխութիւնը 
ցոյց տալէ 

Դերերու վերաբաշխումի հրամայականը կը 
ստիպէ նաեւ որ անդրադառնանք վեց 
տարեկան չստիկի մը մտքի 
արթնութեան, նաեւ հաւաքած պաշարին 
ու սորվելու անծայրածիր ծարաւին։ Ինչ 
որ կը պահանջէ որ չվախնանք, իրենց 
տրամադրութեան տակ դնենք լեզուի լման 
ճոխութիւնը։ Նոյնպէս տառատեսակներու 
ճոխութիւնը։  «Արեւ լուսին ժապաւէն»ը 
հիմնուած է այն սկզբունքին վրայ, որ 
չստիկները շատ խելացի, միտքով եւ 
մարմնով շատ ճկուն եւ (ինչպէս ըսուեցաւ 
սկիզբը) արագաշարժ են։  
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Լեզուին հարազատ չըլլալու 
պարագան եւ խառն խումբեր 

«Արեւ լուսին ժապաւէն»ը սկզբունքով 6 
տարեկաններուն ուղղուած է։ 
Նախատեսուած է որ արդէն իսկ 
մանկապարտէզի տարիներուն՝ հայերէնը 
իւրացուցած ըլլան։ Կը հաւատամ որ այս 
ծրագիրը, ինչպէս որեւէ գրել-կարդալ 
ծրագիր, պէտք չէ տալ չստիկներուն ձեռքը 
եթէ տակաւին լեզուն հարազատ չէ 
դարձած իրենց բերնին մէջ։ Ամէն 
պարագայի՝ եթէ խումբը 
մեծամասնութեամբ պատրաստ չէ, պէտք է 
ուշացնել ծրագիրը։ Գոնէ առժամեայ 
ուշացնել։ Սկսելով 5-էն 6 տարեկաններու 
յարմար ամբողջական ծրագիրով մը 
(յանձնարարելի է մանկապարտէզի 
համար նախատեսուած Անահիտ 
Սարգիսեանի «Ձեռք ձեռքի» ծրագիրը) եւ 
խտացեալ ձեւով տարեշրջանի մը 
ընթացքին չստիկները լեզուային իմաստով 
նախապատրաստել։ Այս պարագային 
կարելի է սոյն ծրագիրը 7 տարեկանէն 
(երկրորդ դասարանէն) սկսիլ։ 

Առաջին դասարանը բոլորի՛ն համար 
պէտք է ըլլայ անխտիր։ Եթէ ուղեկիցը 

լեզուային իմաստով շատ խառն խումբ մը 
ունի, ինչ որ յաճախ կը պատահի, պէտք չէ 
բաժնէ խումբը։ Այնքան ատեն որ խումբին 
մասնակիցներուն մօտ հայերէնը քիչ թէ 
շատ կայ միասնաբար, ամէն մէկը իր 
ընթացքով կրնայ մասնակցիլ խմբային 
խաղին։ Այնքան ատեն որ ուղեկիցը 
մակարդակներ չի զանազաներ, նիշ չի 
դներ, խտրականութիւն չի գործադրեր 
խօսքով կամ աչքով-յօնքով, այնքան ատեն 
որ չի մատնանշեր թէ ո՛վ կարող է կամ չէ՛ 
անհատապէս, եւ յառաջացումը կը նկատէ 
խմբային, այդ պարագային՝ միշտ 
յառաջանալ կարելի է։  
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Քանի մը պարզ օրէնքներ  կը 
բաւեն խմբային խաղը 
յաջողցնելու  

Օրինակի համար երբեք չծաղրել։ Ընկերոջ 
մը հասցէին «հայերէն չի՛ գիտեր» չըսել, 
նոյնիսկ եթէ երկրին լեզուով օգնելու կամ 
բացատրելու համար ըլլայ։ Ուրեմն 
խումբին ամէն մէկ անդամը պէտք է 
պատասխանատու զգայ, պատրաստ 
ըլլայ նոյնպէս քաջալերողի, հասկցողի, 
հիացողի դիրքին մէջ ըլլալու, առանց լեզու 
փոխելու։ Երկար ատեն չստիկը կրնայ լուռ 
մնալ, համարձակութիւն ցոյց չտալ։ 
Համբերութեամբ պէտք է շարունակել 
ուշադրութիւնը վառ պահել եւ 
բնականաբար միշտ քաջալերել առանց 
չափազանցելու կամ ամօթով ձգելու։ Օր 
մըն ալ կը տեսնէք, թէ դասընկերները 
յանկարծ պիտի ծափահարեն, մեծ 
յառաջացումի մը առջեւ իրենց հիացմունքը 
ցոյց տալու համար։ Այդ վայրկեանը 
դարձման կէտն է, ուր չստիկը կնքուած է 
իբրեւ լիիրաւ անդամ խաղախումբին։ 
Այլեւս զինք կեցնել կարելի չ՚ըլլար։ 
Տարիները երբ անցնին, ոչ իսկ մէկը կը յիշէ 
թէ ինչպէս սկսաւ պատմութիւնը։  

Բնաւորութիւններու, համարձակութեան եւ 
ինքնավստահութեան երեւյթներու, 
ունակութիւններու քարտէսը հարուստ եւ 
գունաւոր է։ Լման հայախօս խումբի մը 
պարագային քարտէսը հաւասարապէս 

ճոխ է։ Ուղեկիցը նոյնքան ուշադրութեամբ 
պիտի ստեղծէ խմբային խաղի օրէնքները։  

Ներդրում եւ իւրացում 
Ժապաւէնները առաջին օրէն իսկ լեզուն 
իւրացնելու բանալիները կը յանձնեն 
չստիկներուն։ Իրենք իրենց ջանքերով եւ 
ժամանակի ընթացքին պիտի տիրապե-
տեն ի վերջոյ խօսելու, կարդալու եւ գրելու 
արհեստին եւ սիրեն ու փայփայեն զայն 
իրենց ամբողջ կեանքին ընթացքին։
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Սոյն ծրագիրը տարբեր փուլերէ անցած է։ Ծիլ 
տուած է 1992 թուականին Մկնիկ 
աշխատանոցէն ներս, Փարիզ։ Առաջին 
տարիներուն զարգացած է ուրախ-զուարթ՝ 
զինք ներշնչող չստիկ-մկնիկներուն հետ։  

1998 թուականէն սկսեալ Ամերիկեան ափի 
վրայ Նիւ Ճըրզիի Յովնանեան Վարժարանը 
հիւրընկալած է զայն ու հոն իր զարգացումը կը 
շարունակէ մինչեւ այսօր նոյնքան ներշնչող 
չստիկ-ընկերներու հետ։ 2020 թուականէն 
սկսեալ մաս կը կազմէ նաեւ Գանատայի, 
Յունաստանի եւ Ֆրանսայի կարգ մը 
դպրոցներու չստիկներուն առօրեային։ 

Այժմ, տարիներով զարգանալէ ետք, մաղուած, 
հիւսուած Անահիտ Սարգիսեանին ձեռքով 
նկարազարդարուած, Վահագն Քէշիշեանին 
կողմէ շարուած, դուրս կու գայ վերջապէս իր 
պատեանէն եւ առցանց կը հրապարակուի։ 
Բայց տակաւին շա՜տ բան ունի սորվելիք 
չստիկներէն։ 

Գայիանէ, Գարին, Կարինէ, Մելինէ, Շուշիկ, 
Շուփիլ, Սեւանա, Վանա, Դանիէլ, 
ժապաւէնները առանց ձեզի ճամբայ ելած չէին 
ըլլար։ 

Մասնաւոր շնորհակալութիւններ կը յայտնեն 
Մանիկ Թերզեանին՝ իր սկիզբի մղիչ 
ներկայութեան համար. Սիլվա Մեսրոպեանին՝ 
որ հաւատքով ու խանդով տարիներէ ի վեր կը 
խաղայ անոնց հետ. Անահիտին, Վահագնին եւ 
Մարկին՝ իրենց անհուն համբերութեան 
համար։   
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