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Դաստիարակությունը իրավիճակ է, երբ կազմակերպվում է երեխային

փոքր հասակից օգտակար սովորություններ ներարկելու գործընթացը

, քանի որ այնտեղ եթե չկան օգտակար սովորություններ, ապա այդ

տեղը զբաղեցնելու են անօգուտ սովորությունները։ Աշխարհի բոլոր

ժողովուրդների մոտ այդ հարցը իրական է , սակայն մենք՝ հայերս,

դաստիարակության գործում պետք է ոչ թե ընդունենք ինչ- որ մոդել

, այլ այն հարմարեցնենք մեր սովորույթներին՝ ազգային արժեքների

հետ, դաստիարակենք երեխաներին՝ ուսման հանդեպ սերմանելով

մոտիվացիա, քաղաքավարություն, հարգանք մեծերի հանդեպ,

անտարբերություն մոդայիկ իրերի նկատմամբ ։ Հաջողության և

հարստության կարելի է հասնել տարբեր ճանապարհներով, այդ

ճանապարհները չունեն ազգային պատկանելիություն: Գլխավոր

խնդիրն է՝ հասնել ուզածին և ստանալ արդյունք, և դա կլինի մեր

կյանքի ճշմարիտ, արդյունավետ ուղին։ Մենք պետք է

սերնդեսերունդ տիրապետենք դաստիարակչական մեթոդներին՝

փոխանցելով ամենալավը մեր հետնորդներին։ Ծնողի հիմնական

նպատակը պետք է լինի՝ սովորել լինել լավ ծնող ։ Ծնողական

դաստիարակությունը սկսվում է մինչև երեխայի ծնվելը։ Աղջիկը

ամուսնանալիս արդեն պետք է պատրաստ լինի մայր դառնալու։

Նրան չեն սովորեցրել ապրել միայն իր համար, նրա գլխավոր

նպատակը տունն է և ընտանիքը։ Եթե ընդունենք հայրությունը և

մայրությունը որպես բեռ, ապա դժվար կլինի դաստիարակել լավ

երեխա ։ Երեխա ունենալը և ծնող լինելը պատասխանատվություն է։

Ծնողները պետք է մշտապես բարձրացնեն իրենց որակավորումը ։

Մի ճշմարտություն կա. եթե դու դաստիարակված չես , ինչպե՞ս

կարող ես զբաղվել ուրիշի դաստիարակությամբ , և այդտեղից

հետևություն, երեխայի դաստիարակությունը պետք է սկսել

սեփական դաստիարակությունից։ Աշխարհը փոխվում է, և քո փորձը

փոխանցելը դառնում է դժվար։ Այսօր երեխային դաստիարակելը

դժվարանում է, երբ նա ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում

հեռուստացույցի և համակարգչի մոտ, չի ցանկանում շփվել իր

հասակակիցների հետ կամ գրքեր կարդալ ։ Տեղեկատվական

միջոցների, հասակակիցների, ուրիշ բարեկամների, ուսուցիչների

ազդեցությունը չի թողնի դաստիարակել երեխային հին մեթոդներով։

Բոլոր մեծերը ուզում են վերջում ունենալ ավելի լավ երեխաների,

քան իրենք են եղել , այսինքն՝ իրենց լավագույն տեսակը։ Եսասեր

մայրը կարող է խեղդել երեխային իր հոգսերի և խնդիրների մեջ։ Նա

մտածում է, թե ինքը գիտի այն, ինչ է պետք երեխային, կարող է

«խեղդել» երեխային իր սիրով , նրան սահմանափակել ամեն ինչից

աշխարհում և կպցնել իրեն, դա եսասիրություն է։ Պետք է միշտ հիշել,

որ երեխան մեր շողքն է, եթե նա մեծանում է սպառող և եսասեր ,
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պետք է երեխայի մեջ տեսնես քեզ, եթե ծնողի մոտ արժեզրկված է

ինքնագնահատականը, ապա երեխան կմեծանա՝ չվստահելով ինքն

իրեն։ Հոգեբանները ասում են , որ երբ ծնողները բարձրաձայնում են

երեխայի խնդիրների մասին, դա նշանակում է , որ պետք է սկսել

ծնողներից , քանի որ խնդիրը նրանց մեջ է։
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