ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ
Բարի գալուստ EASST կրթական փաթեթ: Այս փաթեթը մշակված է ուսուցանելու
ճանապարհային անվտանգությունն բազմաթիվ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական
համակարգերում:
Օգտագործելով օրինակը կրթական գործունեության և հանգստի ժամանակ՝
ուսուցիչներն ու ծնողները կարող են օգնել երեխաներին անվտանգ լինել
ճանապարհներին:
Այս փաթեթում ներառված ճանապարհային անվտանգության հիմնական
սկզբունքները կարող եք սովորեցնել երեխաներին և դեռահասներին՝ ըստ
տարիքային առանձնահատկությունների:
Փաթեթում ներառված գործունեության հիմանկան սկզբունքներն են՝




Իրազեկել երթևեկության և դրա վտանգների մասին
Կարգուկանոն պահպանել ճանապարհներին
Անվտանգ ընտրություն կատարել՝ պահպանելով
անվտանգությունը:

Ձեր

և

ուրիշների

Ինչո՞ւ ուսուցանել ճանապարհային անվտանգություն
Աշխարհում ամեն օր միջինը 500 անչափահաս է մահանում ավտոճանապարհային
պատահարների պատճառով: Ճանապարհային պատահարներն ամենամեծ չարիքն
են երեխաների համար աշխարհի տարբեր մասերում:
Ճանապարհային անվտանգության ուսուցանումը կենսական է նրանց համար:
Երբեք շուտ չէ սովորեցնել անվտանգության հիմնական կանոնները: Ամեն տարի
ավելի քան 1.2 միլիոն մարդ մահանում է ավտոճանապարհային պատահարների
պատճառով կամ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ վիրավորվում կամ դառնում են
հաշմանդամներ:
Հատկապես վտանգված են երեխաները, որովհետև՝




հասակի առանձնահատկություններից ելնելով՝ դժվար նկատելի են
վարորդների կողմից,
վտանգավոր իրավիճակներում դժվար են կողմնորոշվում և կայացնում են
սխալ որոշումներ անվտանգության վերաբերյալ,
ֆիզիկապես նրանք ավելի փոքր են և մեծ է վնասվածքի հավանականությունը
հարվածից:

Կրթությունը կարող է պաշտպանել երեխաներին՝ ուսուցանելով անվտանգության
հմտություններ: Իրազեկելով դեռահասներին ռիսկերի մասին և տրամադրելով
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նրանց
անվտանգության
ռազմավարությունը՝
զարգացվածության մակարդակի աճին:

կնպաստենք

նրանց

Ճանապարհային անվտանգությունը ծավալուն առարկա է, որտեղ ներգրավված են
և՛ երեխաները, և՛ դեռահասները: Անգամ ամենափոքր երեխան գիտի ինչ-որ բան
դրա մասին, որովհետև բոլորն էլ օգտվում են ճանապարհներից և անվտանգությունը
կարող է վնասել բոլորին:
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ
(շարունակություն)
Ծանոթություն կրթական փաթեթին
Փաթեթն ապահովում է գրավիչ և խթանող գործողություններ՝ ներկայացնելով
ճանապարհային անվտանգության ուղերձներն ու վարքագծերը:
Փաթեթը բաժանված է երեք բաժնի.




մինչև 6 տարեկաններ
6-11 տարեկաններ
12-14 տարեկաններ

Յուրաքանչյուր բաժնի թեման կազմված է թիրախային խմբին համապատասխան,
բայց դրանք բոլորն էլ առընչվում են վերոնշնյալ հիմնարար սկզբունքներին:

Ինչպե՞ս կիրառել կրթական փաթեթը
Յուրաքանչյուր բաժին ապահովում է տարիքին համապատասխան ռեսուրսներ,
ներածության և ուսուցիչների ու լիդերների խմբերի համար խորհուրդներ:
Այս հիմնական ցուցումներն ու ռեսուրսները տալիս են
ամբողջական
տեղեկատվությունը՝
դեռահասների
հետ
անվտանգության դասընթացը վարելու համար:

ձեզ անհրաժեշտ
ճանապարհային

Ռեսուրսները ներառում են ուսուցիչ-լիդերների ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (դասի պլան
և վարժություններ) ինչպես նաև երեխաներին բաժանվող նյութերը:
Ճանապարհային անվտանգության կրթական ծրագրի գործողությունների և
բաժանվող նյութերի ձևը կարող է ներառվել դասերում կամ արտաժամյա
պարապմունքներում: Մենք առաջարկում ենք ունենալ տարբեր միջոցառումներ
յուրաքանչյուր շաբաթվա համար` ճանապարհային անվտանգության ուղերձները
հնարավորինս շուտ ամրապնդելու նպատակով:
Գործողությունները և բաժանվող նյութերը կարող են կիրառվել նաև անհատապես՝
վեր հանելու ճանապարհային անվտանգության հատուկ հարցերը: Յուրաքանչյուրն
առանձին վարժություն է՝ միտված անվտանգության իրազեկվածությանը
բարձրացմանը:
Այս ռեսուրսներն օգտագործելիս խնդրում ենք հիշել հետևյալ կետերը.
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Հիմնական ուղերձներ
Ուսուցչի ցուցումները յուրաքանչյուր բաժնում ընդգծում է տարիքային խմբին
ուղղված հիմնական ուղերձները: Յուրաքանչյուր առաջադրանք նաև ներառում է
հիմնական ուղերձներ և նպատակներ: Փորձեք անընդհատ ամրապնդել այս
հիմնական ուղերձները:

Ակտիվ ուսուցում
Երեխաներն ու դեռահասները լավագույնս սովորում են, երբ ակտիվ են և
ներգրավված: Փորձեք դարձնել դասը որքան հնարավոր է ինտերակտիվ:

Իրական կյանքի փորձ
Առաջին հերթին երեխաների և դեռահասների համար կարևոր է սովորել
ճանապարհների, երթևեկության և անվտանգ վարքագծի մասին: Միշտ փորձեք
ներառել բացօթյա գործնական միջոցառումներ ճանապարհային անվտանգության
դասին:

Հասկանալի բառապաշար
Երեխաներին լիարժեքորեն ներգրավելու համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել
համապատասխան բառապաշարին: Համոզվեք, որ երեխաները, ում հետ
աշխատում եք, հասկանում են ձեր կիրառած պայմանները: Սա կարևոր է բոլոր
տարիքային խմբերի համար՝ հատկապես դեռահասների հետ աշխատանքում:

Բազմազանություն
Այս փաթեթը կենտրոնացված է միջազգայնորեն ընդունված անվտանգության
ուղերձների և վարքագծի վրա` պահպանելու երեխաների անվտանգությունը:
Սակայն ձեր խմբի երեխաները կարող են ունենալ տարբեր փորձեր և
անհրաժեշտություն կառաջանա համապատասխանեցնելու ձեր գործունեությունը:
Օրինակ՝ շատ երեխաների ընտանիքներ չունեն մեքենաներ կամ ապրում են
մայթեզր չունեցող բնակավայրում: Բացի այդ, կախված բնակության վայրից՝
գյուղական կամ քաղաքային, առաջանում են տարբեր խնդիրներ և դասընթացները
պահանջում են տարբեր մոտեցումներ:

Ուշադրություն
Խմբի լիդերները պետք է ստուգեն՝ արդյոք որևէ երեխայի ընտանիքի անդամ կամ
ընկեր մասնակից եղել է ավտոճանապարհային լուրջ պատահարի:
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Նմանատիպ
իրավիճակներում
հատուկ
ուշադրություն
ցուցաբերելու
անհրաժեշտություն կա, և նպատակահարմար է նախապես զգուշացնել ծնողներին
կամ խնամակալներին, որպեսզի նախապատրաստեն երեխաներին:

Ընդգրկել երեխաներին/ խնամակալներին
Երեխաներին սովորեցնելուց բացի անհրաժեշտ է նաև ճանապարհային
անվտանգության դասընթացին ներգրավել ծնողներին: Երեխաները կարող են
ազդել նրանց վարքագծի վրա: Այս փաթեթը ներառում է նամակ, որը կարող եք տալ
ծնողներին, ինչը կիրազեկի, թե ինչ են սովորել երեխաները և ինչպես կարող են
ամրապնդել դրանք:
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6 -11 տարեկաններ․ Ներածական ցուցումներ
Փաթեթի այս բաժնի հիմնական ուղերձները ուսուցիչների համար:
Կանգնիր, նայիր և լսիր փողոցն անցնելուց առաջ:
Միշտ կապիր ամրագոտի:
Կրիր վառ գույներուվ հագուստ, որպեսզի վարորդները տեսնեն քեզ:
Մեքենայում միշտ վարվիր անվտանգության կանոններին համապատասխան:
Փաթեթի այս բաժինը ներկայացնում է ճանապարհային անվտանգության
հիմնական ուղերձները 6 և 11 տարեկան երեխաների համար: Այն կենտրոնացված է
ճանապարհային
վտանգների
իրազեկվածության
վրա,
ներկայացնում
է
դեռահասներին առընչվող հարցերը և օգնում դրանք ուսումնասիրել:
Ուսուցիչներն ու 6-11 տարեկան երեխաներն դասի ընթաքում անհրաժեշտության
դեպքում պետք է հարմարեցնեն դասի անցկացման ձևն ու մեթոդները՝ ելնելով
մասնակիցների տարիքային առանձնահատկություններից:
Փորձագետներն ասում են, որ մինչև 8 տարեկան երեխաները պետք է աշխատեն
լարել իրենց ուշադրությունը հեռավորության և արագության վրա, քանի դեռ նրանց
տեսողությունն ու լսողությունը զարգանում է: Բացի այդ, նրանք հակված են լինել
ցրված և իմպուլսիվ: Հետևաբար՝ դուք կարող եք օգտվել մինչև 6 տարեկանների
համար նախատեսված փաթեթից, եթե ձեր խմբում կան այդ տարիքային խմբի
երեխաներ:
Ավելի փոքր երեխաներին էլ է պետք խրախուսել լինել անվտանգ, բայց այդ
տարիքում նրանք ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնում: Մինչդեռ կենտրոնանում
ենք Կանգ առ, լսիր և նայիր ուղերձներին, պետք է հիշեցնել, որ փողոցն անցնելիս
միշտ պետք է լինել մեծահասակների ուղեկցությամբ:
Շատ կարևոր է, նախևառաջ սովորեցնել ճանապարհների, երթևեկության և
անվտանգ վարքագծի մասին և ապա, ըստ փաթեթի վերջին հատվածի, շրջայց
իրականացնել տվյալ համայնքում: Միշտ հիշեք, որ լավ պալանավորումը, սերտ
վերահսկողությունը և ռիսկերի գնահատումը չափազանց կարևոր են, քանի որ գործ
ունենք երեխաների և երթևեկության հետ:
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Սկսենք
Այս բաժնի երկու գործողությունները ներկայացնում են ճանապարհային
անվտանգության թեմաները երեխաներին և օգնում նրանց հաշվի առնել
ճնապարհային իրենց փորձն ու կարողությունները վտանգների ժամանակ:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ․ §Բացահայտել վտանգները¦ ուսուցչի կողմից անցկացվող
քննարկում է: Դուք պետք է ընտրեք ձեր տարածքի նկարներ: Օգտագործեք դրանք
ճանապարհային անվտանգության հարցերի շուրջ արդյունավետ քննարկում
անցկացնելու համար:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ §Ձեռքերը վեր-ամփոփում¦: Այս գործողությունը կառուցված է
վտանգների բացահայտում գործողություն-քննարկման վրա, որը բացահայտում է
երեխաների սեփական վարքագիծը ճանապարհներին:

1․ Կանգնիր, նայիր և լսիր
Այս բաժինը ներկայացնում է §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ ուղերձը ճանապարհն
անվտանգ հատելու համար:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ ․ §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦:
Սա մեկ էջից բաղկացած
ամփոփագիր է ճանապարհը հատելու հինգ աստիճանների մասին:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ․
դերային խաղ՝ §Անվտանգ հատիր ճանապարհը¦. այս
գործողությունը մշակված է օգնելու երեխաներին սովորել ապահով միջավայրում
հատել ճանապարհները: Երեխաները հնարավորություն են ունենում մեկ անգամ
նայել բաժանված նյութերին և մասնակցել դերային խաղին: Այնտեղ կան բազմաթիվ
առաջադրանքներ ամրապնդելու համար վերոնշյալ ուղերձը:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ խաղ՝ §Ապահով զբոսանքը¦ ․սա զվարճալի և ակտիվ միջոց է
ուղերձն ամրապնդելու համար:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ վարժությունը աշխատաթերթ է, որն
օգնում է կոնտրոնանալ ճանապարը հատելու առանցքային փուլերի վրա:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ §Նախագծիր պաստառը¦ օգնում է երեխաներին կենտրոնանալ
այս ուղերձն ուրիշների հետ կիսելու կարևորության վրա և գործի դնել իրենց
ստեղծագործականությունը:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ §Ճանապարհը հատելիս միշտ բռնեք ձեռքերը¦ մի գունավոր
թերթ է, որը հիշեցնում է երեխաներին, որ ճանապարհը հատելիս միշտ պետք է
լինեն մեծահասակների ուղեկցությամբ:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ․ գնալ զբոսանքի՝ կիրառելուվ այս ամենը պրակտիկայում:
Կարևոր է, որ երեխաները գործնականում կիրառեն ստացած գիտելիքները և դրանք
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դարձնեն հմտություններ: Այս գործողությունը հնարավորություն է ընձեռում տանել
երեխաներին զբոսանքի §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ վարժության ավարտից հետո:

2․ Միշտ կապիր ամրագոտի
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ ․ Աննայի մասին պատմությունը և կանոններին հետևելու
առաջադրանքները
սովորեցնում
են
երեխաներին
ամրագոտի
կապելու
կարևորության և այդպես չվարվելու հետևանքների մասին:
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․Ամրագոտու ամփոփումը գործողության օրինակ է, որն օգնում է
երեխաներին մտածել ամրագոտու օգտագործման մասին և հնարավորություն է
ընձեռում քննարկում իրականացնել դրա օգտագործման հետ կապված հարցերի
շուրջ:

3․ Կրիր վառ հագուստ, որպեսզի վարորդները տեսնեն քեզ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․§Կրիր վառ գույներով հագուստ¦ պատմությունը նախատեսված է
երեխաների հետ ընթերցելու համար: Հաջորդող առաջադրանքը կոգնի վարել
համակարգված քննարկում թեմայի առընչությամբ:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․§Վառ գունավորիր ինձ¦ վարժությունն օգնում է ամրապնդել
ուղերձը:

4․ Անվտանք վարքագիծ մեքենայում
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ ․
§Անվտանգ վարքագիծ մեքենայում¦ պատմությունը
աշխատաթերթը ներկայացնում է հիմնական ուղերձները անվտանգ վարքագծի
մասին և հնարավորություն է տալիս երեխաներին գրել իրենց պատմությունը:
Երեխաները նաև կարողանում են նշել՝ որոնք են վտանգավոր և անվտանգ
վարքգծերը:
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ: Գտիր տարբերությունը: Սա զվարճալի աշխատաթերթ է, որը
ներառում է միանգամից մի քանի ուղերձներ: Երեխաները պետք է նշեն առնվազն
հինգ տարբերություններ համեմատելով երկու նկարներ:
Տարբերությունները հետևյալն են.
1. Կա պարիսպ, որը թույլ չի տալիս գնդակին դուրս գալ փողոց։
2. Վարորդը ամրագոտին ամրացրել է և պատուհանից դուրս չի թափահարում
ձեռքը։
3. Աղջկա ձեռքը բռնած է։
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4. Մացառուտի վրա կան տերևներ։
5. Մայրիկի ձեռքում գնումների պայուսակ կա։
6. Փողոցում մայթեզր է ավելացված:
ՄԻ ՄՈՌԱՑԻՐ ԿՐԿՆԵԼ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ ԴԱՍԵՐՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ և
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
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Սկսենք․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Բացահայտել վտանգները
Ցուցում ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար: Այն
մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամանակ. մինչև 45 րոպե:
Հիմնական ուղերձ. ինչպե՞ս ճանաչել վտանգը և կանգնել, նայել և լսել:
Նպատակ. օգնել երեխաներին ճանաչել երթևեկության տեսակները, վտանգները,
անվտանգ և վտանգավոր տարածքները և հասկանալ՝ ինչպես օգտագործել այս
տեղեկատվությունը անվտանգ մնալու համար: Սա նաև հնարավորություն է տալիս
քննարկել շրջակա խնդիրները՝ կապված փողոցները հատելու հետ:
Մինչև գործողության սկսելը մի քանի նկար նկարեք ձեր շրջակայքից: Նկարներն
օգտագործիր որպես արդյունավետ հիմք քննարկման համար՝ ցույց տալով
վտանգները, փողոցը հատելու անվտանգ վայրերը, ինչպես նաև ճանապարհային
նշանները: Երեխաները պետք է ծանոթ լինեն նկարներում առկա վայրերին:
Օգտագործեք այն նկարները, որոնք համապատասխանում են քննարկմանը:
Հորդորեք երեխաներին կանխատեսել առաջիկա ճանապարհային վտանգները:
Ուղղեք նրանց հետևյալ հարցերը.


Ո՞րն է ամենաանվտանգ վայրը ճանապարհը հատելու համար: Ինչո՞ւ:



Ճնապարհի ո՞ր հատվածն է վտանգավոր հատելու համար: Ինչո՞ւ:



Ի՞նչ վտանգների կարող ես հանդիպել:



Ճանապարհային ի՞նչ նշաններ կարող ես տեսնել: Ի՞նչ են դրանք նշանակում:



Երթևեկության ի՞նչ տեսակներ կարող ես հանդիպել:



Շատ մարդիկ կա՞ն: Նրանց վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ:



Շատ մեքենաներ կա՞ն: Անվտա՞նգ են դրանք, թե՞ վտանգավո՞ր:



Կարո՞ղ են լինել անտեսանելի վտանգներ: Անկյունու՞մ են դրանք, թե՞
երթևեկությունից դուրս:

Խնդրեք երեխաներին համեմատել իրենց պատասխանները իրական կյանքի
իրավիճակների հետ և բացատրեք՝ ինչպես կարող են կիրառել գործնականում:
Օգնեք երեխաներին կենտրոնանալ ճանապարհը հատելու անվտանգ վայրերի վրա
և կրկնեք §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦:
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Սկսենք․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Ձեռքերը վեր-Ամփոփում1
Ցուցումներ ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամանակ. 30 րոպե:
Հիմնական ուղերձ. վտանգների գիտակցում և անվտանգ որոշման կայացում
ճանապարհին:
Նպատակ. ամփոփումն օգնում է երեխաներին հաշվի առնել ճանապարհային
անվտանգ կանոնները և բարձրացնել իրենց անվտանգության մակարդակը:
Սա նախատեսված է խմբային աշխատանքի համար: Խմբի լիդերները պետք է
քննարկեն տեղի ճանապարհային կանոնները երեխաների հետ: Այս ամփոփումը
հնարավորություն է ընձեռում երեխաներին արտահայտել իրենց տեսակետները
անվտանգության հարցերի վերաբերյալ:
Հարցերը պետք է տրվեն բոլոր երեխաներին: Երեխաները պետք է բարձրացնեն
ձեռքերը՝ պատասխանելու §այո¦ կամ §ոչ¦: Խմբի լիդերը պետք է կատարի
համապատասխան նշումը:
Հարցեր
Ի՞նչ ես կարծում, տեղական ճանապարհները
վտանգավոր լինել երեխաների համար:

Այո
կարո՞ղ

Ոչ

են

Քայլելիս անհանգստանո՞ւմ ես ճանապարհատրանսպորտային
պատահարում հայտնվելու մասին:
Երբևէ եղե՞լ է այնպես, որ մեքենան հարվածի քեզ:
Կարիք կա՞, որ տանից դպրոց փողադրամիջոցը բարելավվի:
Արդյո՞ք տեղի երթևեկությունը երբեմբ շատ արագ է:
Երբևէ եղե՞լ ես մեքենայում, որի վարորդը շատ արագ է վարում:
Տեսե՞լ ես վարորդների՝ հեռախոսով խոսելիս:
Երբևէ եղե՞լ ես մեքենայում, որի վարորդը խոսել է հեռախոսով:

1

Այս գործողությունը մշակված և հրատարակված է Brake-ի կողմից. www.brake.org.uk and
www.roadsafetyweek.org
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Երբ երեխաները պատասխանեն հարցերին, թույլ տվեք նրանց մտածել իրենց
պատասխանների և բարձրացրած հարցերի շուրջ:
Տարածքների ուսումնասիրման համար կարող եք առանձնացնել հետևյալ հարցերը՝







Ի՞նչ տեսք ունեն դպրոցի և տան շրջակայքի ճանապարհները:
Արդյո՞ք կան անվտանգության նշաններ, որոնք օգնում են մարդկանց: Կարիք
կա՞ դրանք ավելացնելու:
Որո՞նք են հետիոտների համար առավել անվտանգ վայրերը:
Ե՞րբ է առավել դժվար վարորդների համար քեզ տեսնել:
Ի՞նչ կարող ես անել անվտանգ լինելու համար:
Ի՞նչ կարող են անել վարորդները քեզ պաշտպանելու համար:
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1․1 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Կանգնիր, նայիր և լսիր
Գտիր
ամենաանվտանգ
հատվածը
ճանապարհն
անցնելու համար
Ընտրիր մի վայր, որը տեսանելի է բոլոր կողմերից և
վարորդներն էլ կարող են տեսնել քեզ: Մի՛ հատիր փողոցը
ոլորանից:

Կանգնիր
Կանգնիր ճամփեզրին մինչև փողոցը հատելը: Մի՛
մոտեցիր երթևեկությանը:

Նայիր
Ժամանակ
տրամադրիր
երթևեկութունը:

լավ

ուսումնասիրելու

Լսիր
Ուշադիր լսիր, քանի որ երբեմն մինչև տեսնելը կարող
ես լսել մեքենայի ձայնը:

Անցիր, երբ անվտանգ է
Հատիր փողոցը, երբ դատարկ է այն և երբ ժամանակ
ունես: Շարունակիր լսել և նայել մինչդեռ հատում ես
փողոցը:
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1․ Կանգնիր, նայիր և լսիր․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Անվտանգ հատիր
ճանապարհը․դերային խաղ
Ցուցումներ ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար: Ցանկության դեպքում կարող եք
կիրառել նախորդ բաժանվող նյութի հետ:
Պահանջվող ժամաքանակ. 30 րոպե:
Հիմնական ուղերձներ. անվտանգ վարքագիծ ճանապարհներին:
Նպատակ. Սա դերային խաղ է՝ հիմնված §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ ուղերձի վրա:
Նպատակն է հորդորել երեխաներին հատել փողոցը անվտանգ կերպով:
Այս գործողության նպատակն է հորդորել երեխաներին մասնակցել դերային խաղ
առաջադրանքին ուր էլ որ գնան զբոսանքի և հատեն ճանապարհը տարբեր
ձևերով:
Սա կարող եք իրականացնել դասարանում կամ դահլիճում: Օգտագործեք
գունավոր կավիճ հատակին ճանապարհը գծանշելու համար և հորդորեք
երեխաներին մտածել այն վտանգների մասին, որոնք կարող են իրական կյանքում
լինել:
Նախքան վստահ կլինեք, որ երեխաները պատրաստ են գործողության հինգ
աստիճաներին, դուք՝






ընտրեք ամենաանվտանգ վայրը,
կանգնեք մայթեզրին կամ ճանապարհին,
նայեք, այնքան ժամանակ մինչդեռ ամբողջ տարածքին ծանոթանաք,
Ուշադիր լսեք, քանի որ երբեմն մինչև տեսնելը կարող ես լսել մեքենայի
ձայնը,
Հատեք փողոցը, երբ անվտանգ է: Նայեք և լսեք մինչդեռ անցնում եք:

Խնդրեք երեխաներին մասնակցել զույգերուվ՝ ձեռքերը բռնած: Վստահ եղեք, որ
յուրացրել են բոլոր հինգ աստիճանները:
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1․ Կանգնիր, նայիր և լսիր․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Խաղ՝ Ապահով
զբոսանք2
Ցուցումներ ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամաքանակ. 15 րոպե:
Հիմնական ուղերձներ. անվտանգ վարքագիծ ճանապարհներին:
Նպատակ. օգտագործեք սա ամրապնդելու ավելի վաղ քննարկած հարցերը:
Սա ակտիվ խաղ է: Անհրաժեշտ է սովորեցնել երեխաներին մի շարք
գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել, երբ խաղավարից ստանան
անսպասելի հրահանգ: Երեխաները պետք է կանգնեն դահլիճում կամ սենյակում:
Հրահանգներն ու գործողություննեևը հետևյալն են.


Մեկ շարք [Բոլորը կանգնում են իրար հետևից՝ մեկ շարքով]



Ձեռքերը բռնել [Բռնիր ամենամոտ կանգնածի ձեռքը]



Օգտագործիր ճամփեզրը [Գնա սենյակում այդ նշված վայրը]



Կանգնիր, նայիր և լսիր [Կանգնիր, նայիր շուրջդ, մինչև բոլորը
պատրաստ լինեն հատելու]



Քայլիր [Քայլիր կարծես հատում ես փողոցը, նայիր շուրջդ]

Խաղալու համար ցույց տուր երեխաներին գործողությունները և թույլ տուր նրանց
գործնականում կիրառել: Հետո տուր հրահանգները: Նպատակը կայանում է
նրանում, որ ոչ մի երեխա չուշացնի գործողություն կատարելը:
Սկսիր դանդաղ, ապա մեծացրու արագությունը, որպեսզի երեխաներն ընտելանան
առաջադրանքին:
Ավարտիր խաղը՝ թույլ տալով երեխաներին հանգստանալ և ուղղիր նրանց
այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝ ինչու է կարևոր կանգնել մեկ գծով կան ինչու է
կարևոր բռնել ձեռքը:

2

Այս գործողությունը մշակված և հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի
նախարարության կողմից. http://think.direct.gov.uk
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1․2 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Կանգնիր, նայիր և լսիր առաջադրանք
Ստորև ներկայացված են ճանապարհ հատելու հինգ աստիճանները: Դրեք դրանք
ճիշտ սյունյակներում:
Լսիր:
Ուշադիր լսիր, քանի որ երբեմն
մինչև տեսնելը կարող ես լսել
մեքենայի ձայնը:

Առաջին

Կանգնիր:
Կանգնիր ճամփեզրին մինչև փողոցը
հատելը:
Մի
մոտեցիր
երթևեկությանը:

Երկրորդ

Անցիր, երբ անվտանգ է
Հատիր փողոցը, երբ դատարկ է այն և
երբ ժամանակ ունես: Շարունակիր
լսել և նայել մինչդեռ հատում ես
փողոցը:

Երրորդ

Չորրորդ
Գտիր ամենաանվտանգ հատվածը
ճանապարհն անցնելու համար
.
Հինգերորդ
Նայիր
Ժամանակ
տրամադրիր
լավ
ուսումնասիրելու երթևեկութունը:
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1․3 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Նախագծիր մի պաստառ
Նախագծիր պաստառ՝ հիշեցնելու ուրիշ երեխաներիմ §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦:
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1․4 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Ճանապարհը հատելիս միշտ բռնեք
ձեռքը
Ներկիր այս նկարը: Մի մոռացիր բռնել մեծահասակների ձեռքը ճանապարհը
հատելիս:
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1․ Կանգնիր, լսիր և նայիր․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Գնալ զբոսանքի՝
կիրառելուվ այս ամենը պրակտիկայիում
Ցուցումներ ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամանակ. 1 ժամ:
Հիմանական ուղերձ. անվտանգ վարքագիծ ճանապարհներին:
Նպատակ. հորդորիր երեխաներին դասեր ժամանակ սովորածը կիրառել
գործնականում: Վստահ եղեք, որ երեխաները յուրացրել են առաջադրանքը:
Այս գործողությունը ներառում է երեխաների ներգրավում փոքր խմբերում կարճ
զբոսանքներ իրականացնելու համար՝ պատրաստելով նրանց իրական կյանքին:

Զբոսանքի պլանավորում
Խնդրեք երեխաներին առաջադրել տարբերակներ հեռավորության և երթուղիների
համար: Վստահ եղեք, որ այդ ուղիները ներառում են 2 կամ 3 ճանապարհը
հատելու հնարավորություններ:
Մինչ սկսելը հարցրեք երեխաներին, թե ինչու է անհրաժեշտ տեսնել անսպասելի
վտանգները: Հորդորիր մտածել այս հարցերի շուրջ.


Ո՞ր վտանգներն են վնաս պատճառելու:



Ի՞նչ կարող եք անել անվտանգ լինելու համար:



Ո՞վ կարող է օգնել նրանց անվտանգության հարցում:

Հորդորեք երեխաներին մտածել զբոսանքի որոշակի կանոնների մասին: Դրանք
կարող են ներառել.


Մնա չափահասների կամ ընկերոջ հետ



Հեռու մնա ճանապարհներից



Սպասիր մայթեզրին, մինչև անվտանգ պահը հատելու համար



Միշտ կանգնիր, նայիր և լսիր:
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Զբոսանք
Հիշեցրեք երեխաներին երթի և նրանց
Երեխաներին բաժանեք զույգերի և հետևեք:

պարտականությունների

մասին:

Զբոսանքի ժամանակ վստահ եղեք, որ շարքերի սկզբում և վերջում մեծահասակներ
կան:
Խնդրեք երեխաներին նայել իրենց շուրջը և նկարագրել՝ ի՞նչ են տեսնում.
Երթևեկություն, կայանված մեքենաներ,
ճանապարհային նշաններ, և այլն:

խաչմերուկներ,

անցումներ,

ծառեր,

Երբ պատրաստ եք հատել ճանապարհը, հորդորեք երեխաներին՝ առաջարկեն
անվտանգ հատված: Խնդրեք նրանց նկարագրել տեսարանն ու վտանգները:
Վստահ եղեք, որ երեխաները սպասում են անվտանգ դադարի ճանապարհը
հատելու համար:
Հատելիս համոզվեք, որ հետևում են հինգ աստիճաններին.






Ընտրեք ամենաանվտանգ վայրը
Կանգնեք մայթեզրին կամ ճանապարհին
Նայեք, այնքան ժամանակ մինչդեռ ամբողջ տածքը
Ուշադիր լսեք, քանի որ երբեմն մինչև տեսնելը կարող ես լսել մեքենայի
ձայնը:
Հատեք փողոցը, երբ անվտանգ է: Նայեք և լսեք մինչդեռ անցնում եք:

Զբոսանքից հետո
Խնդրեք երեխաներին մեկնաբանել զբոսանքը հետևյալ հարցերի օգնությամբ.


Ի՞նչ են նրանք լսել և տեսել:



Ի՞նչն օգնեց նրանց անվտանգ լինել:



Ի՞նչ վտանգների են նրանք բախվել:



Կարո՞ղ են հիշել ճանապարհը հատելու անվտանգության կանոնները:
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2․ Միշտ կապիր ամրագոտի․
2․1 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Պատմության ժամ Աննայի մասին3
Եթե ես թռչուն լինեի, կթռչեի ամենուր…երբ փակում եմ աչքերս․․․վերևում՝ բարձր
ու կապույտ երկնքն է․ հեռու, շատ հեռու տաք և գեղեցիկ արևի մոտ՝ պարելով
օդային լճում:
Սա ամենավատ ժամանակն է: Եթե կենտրոնացնեմ ուշադրությունս, կլսեմ
ընկերներիս: Նրանք դպրոց գնալիս կլինեն: Հավես է… կուզենայի ես էլ գնալ:
Ցանկանում եմ դուրս գալ արևածագին և տեսնել, թե ինչպես են խաղու մյուսները:
Ես լսում եմ նրանց ձայները, երբ վերադառնում են դպրոցից կամ աղմկում են
դրսում:
Երբ տխրում եմ սրինգ եմ նվագում: Երաժտությունը ուրախացնում է ինձ: Չեմ
կարողանում երկար նվագել կամ խորը շունչ քաշել: Ես շատ թույլ եմ, ու դա վատ է:
Չեմ դադարում մտածել պատահածի մասին: Մենք գնացինք լիճ: Պետք է, որ
ժամանակը հրաշալի անցնի: Ես նստեցի հետևում՝ մայրիկիս կողքին:
Այնքան արևային է, տոթ է մեքենայում, ծանր և անհարմար ամրագոտի…ձեզ հետ
նման դեպք եղե՞լ է: Եվ…..ես պատրաստվում եմ լողալ լճում, զգալ քամին մազերիս
մեջ: Գրեթե հասանք.
- Դուրս եկեք, բոլորդ:
- Դեռ ոչ, - ասաց մայրիկը:
Արձակեք ամրագոտին․ շատ շոգ է, ուզում եմ ավելի լավ
տեսնել: Այո, կարողանում եմ տեսնել:
Ահավոր է: Ես վեր թռա իմ տեղից, բախվեցի պատուհանին և
սաստիկ հարվածեցի գլուխս: Հիշում եմ միայն, որ ձեռքս
ցավում է և կրծքավանդակս ցավում է, երբ շնչում եմ:
Մայրս լավ էր, մյուսներն էլ վախեցած էին, բայց ամեն ինչ
կարգին է: Նրանց ամրագոտիները կապված էին, և նրանք
պաշտպանված էին: Անգամ երբ մեքենան դանդաղ է
ընթանում, ես վախենում եմ: Երբ հարցրի, հայրս ասաց.
- Այո՛, շատ գումար էր պետք մեքենան վերանորոգելու համար, միլիոններ չէ, բայց
շատ:

3

Այս գործողությունը մշակված և հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարարության
կողմից. http://think.direct.gov.uk
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Մեկ ուրիշ մեքենա նույնպես կայանման տեղ էր փնտրում, բայց մի կին սխալ
ճանապարհով էր գնում: Հիմա ինձ չի թույլատրվում հանդիպել ընկերներիս,
որովհետև մենք վախեցել ենք: Նրանք գալիս են ինձ տեսնելու, բայց ծիծաղեցնում
են ինձ ու դա նույնպես ցավեցնում է:
Ես ուրախ էի: Ավելի վատ կարող էր լինել: Բայց հիմա ցավում է կրծքավանդակս և
ֆլեյտաս չեմ կարողանում պահել, քանի որ ձեռքս վնասված է: Չեմ կարողանում
անել այն, ինչ ուզում եմ: Չեմ կարող այլևս տեսնել լիճը:
Երանի թռչուն լինեի, կթռչեի հեռու և այլևս մենակ չէի մնա: Միայն ուզում եմ կապել
ամրագոտիս: Հիմարի նման եմ վարվել… և դա ճիշտ չէ:
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2․2 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Աննայի պատմությունը
Հաջորդող առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ սովորեցիր պատմությունից:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Ի՞նչ ես զգում:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Հարցազրույց ռադիոյով
Աննան այցելեց տեղի ռադիոկայան, որտեղ նրան հարցեր ուղղվեցին բախումների
մասին: Պատկերացնու՞մ ես՝ ինչ կասի նա: Գրիր ներքևում:
Զրուցավար. Ողջույն Աննա, կարո՞ղ ես մի փոքր պատմել քո մասին:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
Զրուցավար. Վերջերս վնասվածք ես ստացել ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի արդյունքում: Կարո՞ղ ես պատմել՝ ինչպես դա եղավ:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2․3 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Աննայի պատմությունը
Հաջորդող առաջադրանքներ
Զրուցավար. Շատ լավ, գիտեմ, որ վնասվածքներիդ պատճառով որոշ ժամանակ
բուժվել ես: Ուրիշ ի՞նչ դժվարություններ ես ունեցել:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Զրուցավար. Ի՞նչ խորհուրդ կտաս երեխաներին ավելի անվտանգ լինելու համար:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2 ․ Միշտ կապիր ամրագոտի ․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ․ Ամրագոտի.
ամփոփում
Ցուցումներ ուսուցչին .սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամաքանակ.1 ժամ
Հիմնական ուղերձներ. անվտանգ վարքագիծ ճանապարհներին և միշտ կապիր
ամրագոտիդ:
Նպատակ. օգնիր երեխաներին հասկանալ ամրագոտի կապելու կարևորությունը և
թե ինչպես կարող են լավ վարքագիծ զարգացնել իրենց պաշտպանելու համար:
Այս գործողության ժամանակ անհրաժեշտ է բաժանել երեխաներին փոքր խմբերի՝
տեղի ճանապարհներին և խաչմերուկներին անվտանգության գոտու կիրառման
նպատակով:
Ընտրեք ճանապարհ կամ խաչմերուկ, որն անվտանգ է երեխաների համար
երթևեկությանը հետևելու նպատակով:
Հորդորեք երեխաներին մտածել ամփոփման մասին և կազմեք մի համապարփակ
թերթիկ մինչ ճանապարհ կընկնեք: Խոսեք նրանց հետ այն մասին, թե ինչ կարող են
տեսնել.
 Վարորդներ՝ առանց ամրագոտու
 Հետևում նստած ուղևորներ՝ առանց ամրագոտու
 Առջևում նստած ուղևոր՝ առանց ամրագոտու
Վստահ եղեք, որ երեխաները հասկանում են անվտանգության կանոնները և միշտ
կրկնում են դա ծնողների հետ:

Ամփոփումից հետո
Քանի որ երեխաներն ավարտել են ամփոփումը, քննարկեք նրանց
ձեռքբերումները և իրենց տեսածները: Հնարավոր է ցանկանան քննարկել.




հետ

Վարորդների քանի՞ տոկոսն են օգտագործում ամրագոտի:
Առջևի ուղևորների քանի՞ տոկոսն են օգտագործում ամրագոտի:
Հետևի ուղևորների քանի՞ տոկոսն են օգտագործում ամրագոտի:
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Կարո՞ղ

են

երեխաները

բացատրել

ամրագոտի

կապելու

անհրաժեշտությունը:


Նրանք միշտ կապո՞ւմ են ամրագոտի: Փոխվե՞ց նրանց տեսակետը:



Ինչպես կարո՞ղ են ոգևորել ընտանիքին կամ ընկերներին օգտագործել
ամրագոտին:
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3․ Կրիր վառ հագուստ․ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Պատմության ժամ4
Ցուցումներ ուսուցչին. սա նախատեսված է ուսուցիչների լիդերների խմբի համար:
Այն մշակված չէ երեխաներին հանձնելու համար:
Պահանջվող ժամաքանակ. 30 րոպե:
Հիմնական ուղերձներ. վառ հագուստ կրիր, որպեսզի վարորդները նկատեն քեզ:
Նպատակ. Կարդա երեխաների համար և քննարկիր առաջադրված հարցերը:
Դա խնջույքի նախորդ օրն էր, Մարիամի ընկերոջ տանը:
Մարիամը ոգևորված էր.
- Մայրի՛կ, կարո՞ղ եմ իմ նոր սև տոնական զգեստը հագնել,- հարցրեց Մարիամը, Մենք կարո՞ղ ենք այնտեղ քայլելով գնալ:
- Շատ լավ, հիմա երբ դու 4 տարեկան ես, կարծում եմ հնարավոր է, - ասաց նրա
մայրը: - Այն հեռու չէ՝ նմիջապես ճանապարհի ներքևում:
- Ուռա՜, - թռչկոտելով բացականչեց Մարիամը: Նա հավանել էր իր նոր զգեստը:
Հաջորդ օրը երեկոյան խնջույքն էր: Նա հագավ իր նոր սև զգեստը և սև կոշիկները:
- Դու շատ կոկիկ տեսք ունես, - ասաց մայրը ժպտալով: - Բայց դու պետք է կրես քո
արտացոլող թևկապը:
Նրա ձեռքում 2 սպիտակ ժապավեններ կային:
- Բայց դա կփչացնի իմ տեսքը, - ասաց Մարիամը՝ դեմքը ծամածռելով:
- Դա այնքան էլ կոկիկ չէ, բայց քեզ համար ապահով կլինի, - ասաց մայրը: - Այն
օգնում է, որ վարորդները նկատեն քեզ գիշերով:
Մայրը կապեց իր թևկապը, Մարիամը՝ նույնպես, բայց նա երազում էր, որ այն
անհետանա: Դրսում շատ մութ էր և ցուրտ: Մարիամը հուզված էր, բայց չէր բռնել
մոր ձեռքը:
Առջևում Մարիամը երեխաների ծիծաղի ձայն լսեց: Մթության մեջ դժվար էր տեսնել,
բայց թվում էր, թե իր ընկերների՝ Սամվելի և Պետրոսի ձայներն էին: Հետո տեսավ
նրանց: Նրանք դասական տաբատներ և մուգ բաճկոններ էին հագել: Էմմին ձայն
տվեց նրանց և նրանք սպասեցին նրան մայթին:
Հանկարծ մայրը գոռաց.

4

Այս գործողությունը մշակված և հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարարության կողմից.
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- Զգո՛ւյշ:
Մի մեքենա դուրս եկավ երթևեկելի գոտուց՝ շարժվելով Սամվելի և Պետրոսի
ուղղությամբ: Նրանց մայրը ճիշտ ժամանակին նկատեց դա և տղաներին հեռացրեց
ճանապարհից:
Վարորդը կանգնեց և իջեցրեց պատուհանը:
- Դուք համարյա հարվածում էիք մեզ, - ասաց տղայի մայրը: Նա բարկացած էր:
- Ես իսկապես ցավում եմ, պարզապես ձեզ չէի նկատել, ասաց վարորդը: - Դուք ամբողջովին սև հագուստով եք:
Մարիամը նայեց հորը, և նրանք բոլորը հանգիստ քայլերով
գնացին խնջույքին:
Հաջորդ օրը մանկապարտեզ գնալու օրն էր: Մարիամը
հագավ իր ամենավառ զգեստը և վառ դեղին ժապավենով իր
վերարկուն:
- Շատ գունեղ տեսք ունես, - աղջկան տեսնելով ասաց մայրը:
- Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ վարորդները կնկատեն
ինձ մանկապարտեզի ճանապարհին, - ասաց Մարիամը:
- Իմ խելացի աղջիկ, - ասաց հայրը: - Գիշեր լինի, թե ցերեկ
վառ գույնը ճիշտ ընտրություն է:

Հաջորդող առաջադրանքներ
Քանի որ արդեն կարդացել ես պատմությունը երեխաների համար, քննարկիր այս
հարցերը.
 Ինչո՞ւ էր Մարիամը սև զգեստ կրում:
 Ո՞ւր էր նա գնում:
 Ի՞նչ պատահեց Պետրոսի և Սամվելի հետ:
 Ինչո՞ւ մեքենան գրեթե հարվածեց նրանց:
 Ինչո՞ւ Մարիամը հագավ վառ զգեստներ հաջորդ օրը:
Խոսեք երեխաների հետ այն մասին, թե ինչ են նրանք հիմա կրում: Ո՞վ է վառ գույնի
հագուստ կրում: Ո՞վ է մուգ գույնի հագուստ կրում:
Խոսեք այն մասին, թե ինչպես կարող է վառ գույնի հագուստն օգնել վարորդներին
նկատել Ձեզ, երբ Դուք երթևեկելի հատվածի մոտ եք և ինչպես դա կարող է
ապահովել երեխաների անվտանգությունը: Վարորդների համար ո՞ր երեխային
ավելի հեշտ կլինի նկատել:
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3․ ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Վառ գունավորիր
Հագուստը վառ գույներով գունավորիր, որպեսզի վարորդները հեշտ նկատեն: Հետո
կտրիր հագուստը և ամրացրու դրանք աղջկան, որպեսզի անվտանգ լինի նա:
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4․ Անվտանք վարքագիծ մեքենայում
4․1 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Անվտանգություն մեքենայում5
Ստորև կան վեց հիմնական կանոններ այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվել, երբ
մեքենայում ենք.







Միշտ ամրագոտի կապիր
Երբեք պատուհանից դուրս մի արի
Մի փակիր հայելիներում վարորդի տեսադաշտը
Երբ նստում կամ դուրս ես գալիս մեքենայից, օգտվիր երթևեկությունից
հեռու դռնից
Երբ մեքենան ընթանում է, ձեռք մի տուր դռան բռնակին
Մի շեղիր վարորդին

Ընտրիր այս կանոններից մեկը և կազմիր ճանապարհային անվտանգության
վերաբերյալ մի պատմություն: Մտածիր այնպիսի օրինակ, որը ներառի մեքենայով
երթ, որտեղ երեխան վնասվել է:
Պատմության վերջում պետք է լինի անվտանգություն խրախուսող իսկական ուղերձ:

5

Այս գործողությունը մշակված և հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարարության կողմից.
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4․2 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Անվտանգ վարքագիծ մեքենայում
Երբ մեքենայով երթևեկում ես, կարևոր է ճիշտ վարվել անվտանգ մնալու և
վթարներից խուսափելու համար:







Միշտ կապիր ամրագոտին
Երբեք դուրս մի արի պատուհանից և թափահարիր ձեռքդ
Մի փակիր վարորդի տեսադաշտը
Երբ նստում կամ իջնում ես մեքենայից, օգտվիր երթևեկությունից հեռու
դռնից
Երբ մեքենան ընթացքի մեջ է, մի դիպչիր դռան բռանկին
Մի շեղիր վարորդին

Նայիր նկարներին և որոշիր՝ վարքագծերը անվտա՞նգ են, թե՞ վտանգավոր:
Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:

Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:
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4․3 Անվտանգ վարքագիծ մեքենայում
Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:

Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:

Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:

Այս վարքագիծը վտանգավո՞ր է, թե՞ անվտանգ: Ինչո՞ւ:

Եթե վտանգավոր է, ինչպե՞ս կարող ես այն դարձնել
անվտանգ:
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4․4 ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ․ Գտիր տարբերությունները
Կարո՞ղ ես նշել 6 տարբերություն այս երկու նկարներում:
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Հարգելի՛ ծնող,
Ձեր երեխան սովորեց ճանապարհային անվտանգության մասին, որը միտված է
նվազեցնելու զոհերի թիվը:
Երեխաները մասնակցել են մի շարք գործողությունների, այդ թվում՝ խաղերի,
ստեղծագործական
առաջադրանքների,
քննարկումների
և
գործնական
պարապմունքների:
Այս ամենը սովորեցրել է նրան պահպանել անվտանգության կանոնները
ճանապարհներին ՝ կենտրոնացնելուվ հետևյալ հիմնական ուղերձների վրա.
Կանգնիր, նայիր և լսիր ճանապարհը հատելիս
Կրիր վառ հագուստ, որպեսզի վարորդները տեսնեն քեզ
Միշտ պահիր անվտանգության կանոնները մեքենայում
Միշտ կապիր ամրագոտին
Խնդրում ենք խոսել նրանց հետ այն մասին, թե ինչ են արել այսօր: Վստահ ենք՝
կպատմեն Ձեզ իրենց սովորածի մասին:
Երեխաները լավագույնն են սովորել գործնական պարապմունքների ընթացքում,
այնպես որ Դուք կարող եք կենսական նշանակություն ունենալ նրանց
անվտանգության պահպանման հարցում՝ խոսելով նրանց հետ այս հարցերի շուրջ
որտեղ էլ որ լինեք: Խնդրում ենք օգտվել հնարավորությունից և հիշեցրեք այս
անվտանգության կանոնները: Որպես ծնող լավ օրինակ եղեք նրանց համար:
Խնդրում ենք Ձեզ և Ձեր երեխաներին զերծ պահել վտանգավոր իրավիճակներից և
պահպանել անվտանգության յուրաքանչյուր կանոն:
Շնորհակալություն աջակցության համար:

Ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհուրդ
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔԵՐ

Brake, The Road Safety Charity
www.brake.org.uk
www.roadsafetyweek.org
The European Bank for Reconstruction and
Development
www.ebrd.com
FIA Foundation
www.fiafoundation.org
UK Department
Campaign
think.direct.gov.uk

of

Transport,

Think!

Youth for Road Safety
www.youthforroadsafety.org
National Road Safety Council
www.roadsafety.am

Automobile Club of Armenia
www.aca.am
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