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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ    ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ        
ԴԺՎԱՐԴԺՎԱՐԴԺՎԱՐԴԺՎԱՐ    ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂ    ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ    ԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆ    

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    
 

Քոչարյան Մարիետա Քոչարյան Մարիետա Քոչարյան Մարիետա Քոչարյան Մարիետա     
Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոց Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոց Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոց Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոց     

    
Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ՝ օրենք, իրավունք, համագոր-

ծակցություն, խելամիտ պահանջմունքներ, աշակերտակենտրոն ուսուցում, 
կամքի ուժ, ազնվություն, հայրենասիրություն, աշխատասիրություն, համառու-
թյուն, անշահախնդրություն, հանդուրժողականություն, հավատարմություն:    

    
Ժամանակակից աշխարհում մարդկային հարաբերությունների բարձր լար-

վածության պատճառներ են բնապահպանական, տնտեսական, տեղեկատվա-
կան, բարոյական և կենցաղային խնդիրները, քանի որ դրանց ուժեղ և միաժամա-
նակյա ազդեցության հետևանքով սովորական մարդն իրեն զգում է անպաշտպան 
և վախեցած՝ հասկանալով, որ ինքը չի կարող ոչինչ փոխել, ինչ-որ բանի վրա ազ-
դել: Բարոյակամային հատկանիշ ասելով՝ Լ. Ի. Բոժովիչը հասկանում էր. «երե-
խայի վարքի և գործունեության տարբեր ձևերում, շրջապատի և հենց իր նկատ-
մամբ դրսևորվող համեմատաբար կայուն հոգեբանական առանձնահատկու-
թյուն» [2, 104]: Ժամանակակից դաստիարակության հիմքում առաջարկում ենք 
կարևորել    բարոյակամային հատկանիշների ձևավորման գործընթացը՝ խելամիտ 
պահանջմունքների և սեփական բնազդների կառավարումը, որոնք հնարավոր են 
մարդու իրավունքների ճանաչման արդյունքում. վերջինս էլ պետք է լինի իրավա-
գիտության ուսուցչի հիմնական գործառույթը: 

Դեռահասի հոգեվիճակի վրա վատ ազդեցություն կարող են ունենալ. 
1. Բռնությունները, կրոնական և ազգամիջյան անհանդուրժողականությու-

նը, դավաճանությունը, որոնք մարդու հոգեկան աշխարհը, պատկերավոր ձևով 
ասած, դարձնում են սեղմված զսպանակ, որի օրինաչափ ձգման արդյունքում ան-
հատը ենթարկվում է սթրեսների: 

2. Էկոլոգիական լարվածությունը, մարդիկ, ապրելով կեղտոտված շրջա-
պատում, ենթարկվում են տարերային աղետների, ունենում են հիվանդ երեխա-
ներ և ստիպված հեռանում են իրենց հայրենիքից [3, 288]: 

Նման իրավիճակներում մեծահասակները փորձում են ելքեր գտնել, իսկ 
փոքրահասակները աշխարհն ընկալում են որպես դաժանությունների թատերա-
բեմ, որտեղ իրենք պարտավորված են ապրել առևանգվածի, փախստականի կամ 
լքվածի կարգավիճակով: Նման երեխաների մանկությունը ետ բերելը անհրա-
ժեշտ, բայց երկարատև ու դժվար աշխատանք է: 

Դաստիարակություն իրականացնող ինստիտուտները պետք է համագոր-
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ծակցեն՝ համապատասխանեցնելով իրենց գործառույթները և նպատակները; 
Այս դեպքում հատուկ նշանակություն ունի դպրոցը՝ որպես հասարակու-

թյան կարևոր օղակ, ուր առկա են հասարակական կյանքում գոյություն ունեցող 
ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական գործընթացներ՝ իրենց հետևանքներով: 
Հասարակական նշանակություն ունեցող իրադարձությունները առաջին հերթին 
մտահոգում են ուսուցիչներին՝ որպես ազգի մտավորականների, և իրենց ազդե-
ցությունն են թողնում մանկավարժի կատարած աշխատանքի վրա: Երկրում տի-
րող անհավասարակշիռ վիճակն ընտանիքից փոխանցվում է երեխային, որի 
արդյունքում նա զգում է անպաշտպանություն, հարաբերությունների անկայու-
նություն և սկսում է կատարել անկառավարելի և անկանխատեսելի գործողու-
թյուններ: 

Իրավագիտության դասն ավելի արդյունավետ կարող է լինել դպրոց-հասա-
րակություն-ընտանիք եռակողմ հարաբերության ուսումնասիրության արդյուն-
քում: Շատ կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում մանկավարժական ներգործու-
թյան առանձնահատկությունների հստակ որոշումը (Բ. Գ. Անանև, Ա. Ս. Մակա-
րենկո և այլք), որոնք իրագոծվում են սովորողների հանդեպ նպատակասլաց 
անձնակողմնորոշիչ գործունեությամբ՝ ձևավորելով դեռահասների սոցիալ-նոր-
մատիվային վարքի անհատական կայուն բնութագրիչները: Դեռահասը յուրա-
քանչյուր քայլափոխի լսում է անցյալի կյանքին վերաբերող «երանի՜»-ները, բայց 
շարունակում է ապրել չընդունված նոր կանոններով: Նոր ժամանակաշրջանի 
գաղափարախոսություն ուսուցանողը պետք է կարողանա ձևավորել աշակերտի 
«խելամիտ պահանջմունքների» և «սեփական բնազդների կառավարման» վարպե-
տությունը: 

Միջառարկայական կապերի յուրաքանչյուր առանցքում առաջարկում ենք 
կարևորել իրավագիտության ուսուցումը, քանի որ յուրաքանչյուր գիտելիքի կի-
րառում ունի իր իրավական ու մարդասիրական հիմքը: Այսպես «Եկեղեցու 
պատմություն» առարկայի աստվածաշնչյան գաղափարախոսությանը զուգահեռ 
հայկական դպրոցներում կարևորում ենք նաև քրիստոնեական բարոյական չա-
փանիշների ուսուցումը: Դեռահասին հաճախ է սպառնում բացասական հույզե-
րով գերծանրաբեռնվածությունը, այս դեպքում նույնպես նա պետք է իմանա իր 
իրավունքները և համագործակցի հոգեբանի կամ սոցիալական մանկավարժի 
հետ, քանի որ կարող է առաջանալ մարդկային հարաբերությունների աղճատում 
տարեկիցների միջև. ուստի լարվածության թուլացման, իսկ հետագայում նաև վե-
րացման համար պետք է ստեղծել աշակերտների այնպիսի համագործակցու-
թյուն, որի արդյունքում նրանք սատարեն, պաշտպանեն միմյանց: 

Յուրաքանչյուր երեխա իր ժամանակաշրջանի արտացոլումն է: Ընդհանուր 
մանկավարժական իմաստով՝ երեխաների շեղումը վարքի՝ ընդունված օրենքնե-
րի, հաստատված նորմերի խախտումն է: Երեխայի շեղված վարքի շտկման հա-
մար կարևոր է փոխել կյանքի նկատմամբ նրա բարոյական մոտեցումը, ոճը, հիմ-
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քը, կառուցվածքը և մոդելը՝ մարդասիրական օրինակների ցուցադրումով [3, 289]: 
Շեղված վարքով երեխաները, մանկավարժության տեսանկյունից, բաժան-

վում են երկու խմբի. 
1. հիվանդությամբ պայմանավորված ի ծնե շեղումներ, 
2. կյանքի ընթացքում ձեռքբերովի շեղումներ: 
Յուրաքանչյուր շեղում առաջացնում է լարվածություն՝ ներքին կամ արտա-

քին, որոնք, որպես կանոն, գործում են միասնաբար: 
Հիվանդությամբ՝ օրգանական վնասվածքներով երեխաները՝ օրգանիկները, 

տառապելով ուղեղի զանազան վնասվածքներից, բուժվում և դաստիարկվում են 
միաժամանակ հատուկ մանկավարժական կրթօջախներում՝ ի տարբերություն 
թեթև կամ միջին վնասվածքներ ունեցող երեխաների, որոնց կրթությունը արդի 
ժամանակաշրջանում կազմակերպվում է հիմնական-ներառական դպրոցներում 
[4, 11, 260]: Կյանքի ընթացքում ձեռքբերովի շեղումներ ունեցող երեխաները ֆիզի-
կապես առողջ են. նրանք տարբեր պատճառներով ձեռք են բերում նորմայի սահ-
մաններից դուրս, վատ սովորություններ, որոնք առավել վնասակար են, քանի որ 
կարող են դառնալ ոչ միայն իրենց, այլև այլոց խեղված ճակատագրի պատճառ: 

Յուրաքանչյուր ծնող յուրովի է կատարում իր առաքելությունը, և ցավոք, հա-
ճախ հանդիպում ենք բազմաբնույթ դաժանությունների, որոնք դեռահասի մեջ 
առաջացնում են ապրելու դատարկության գիտակցում: 

Ընտանեկան բռնությունների արդյունքում երեխաները հազվադեպ են ըն-
դունում իրենց վիճակը ու հնազանդվում, ավելի հաճախ նրանք հակադրվում են և 
դառնում բռնկուն և ագրեսիվ կամ հուսալքվում են, ընկնում ապատիկ վիճակի 
մեջ՝ մտածելով, որ կյանքն իրենց երջանկություն չի պարգևելու. չկա աշխարհում 
ո՛չ բարեկամություն, ո՛չ սեր, ո՛չ ռոմանտիկա, ուստի պետք չէ նույնիսկ երազել: 

Ու այս ամենը վարակիչ հիվանդության նման ամենաարագ կերպով կարող 
է տարածվել, եթե համատեղվեն բացասական ազդեցությունները բացասական ազդեցությունները բացասական ազդեցությունները բացասական ազդեցությունները ՝ ծնողների 
անբարո վարքը, փողոցի և շրջապատի վատ ազդեցությունը, ուսուցիչների 
վրիպումները, քանի որ այս դեպքում երեխան դուրս կմնա դաստիարակության 
բոլոր ոլորտների ուշադրությունից և կհայտնվի բացասական ակտիվ եռակողմ 
գործոնների շրջանակում, որտեղից ելք պարզապես հնարավոր չէ: 

Յուրաքանչյուր շրջանակ կարող է դառնալ լարվածության և պայքարի 
աղբյուր՝ հակասական տեղեկատվության, ճնշման պատճառով՝ գտնվելով նշված 
մոտիվացիաների ազդեցության տակ՝ անկախ իր կամքից: Պետք է հիշել, որ նման 
դեպքերում ամենավտանգավորը հոգեբանական վարակն է. անընդհատ «բացիլ» 
ընդունող երեխան դառնում է շեղված վարքով և դժվարդաստիարակելի: Այս դեպ-
քում արդյունավետ մանկավարժական-վերականգնողական աշխատանքի միջո-
ցով միայն հնարավոր կլինի դեռահասին նորմալ հունի վերադարձնելը և հասա-
րակության լիարժեք քաղաքացի դաստիարակելը:  

Ուսուցիչը աշակերտին ճանաչում է տարբեր իրավիճակներում և գիտի նրա 
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իրական էությունը դասաժամին, դասամիջոցին, դասի սկզբին, դասի ավարտին, 
ընկերական հարաբերություններում և այլն: Եվ քանի որ դեռահասն իր օրվա 5-6 
ժամն անցկացնում է դպրոցում՝ ուսուցչի ներկայությամբ, ուստի միայն նա կարող 
է ներկայացնել ամբողջական եզրահանգում՝ դեռահասի մասին: Հմուտ ուսուցիչը, 
հասկանալով աշակերտին, մանկավարժական և հոգեբանական հատուկ տեխնո-
լոգիաների միջոցով կարող է կանխել աշակերտի շուրջ ստեղծված իրադարձու-
թյունների անբարենպաստ զարգացումը:  

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ուսուցիչների ոչ բավարար պատ-
րաստվածության հետևանքով ոչ միայն չեն կարողանում օգնել դժվար դաստիա-
րակվող դեռահասին դուրս գալու տագնապալի փակուղուց, հուզական անկայուն 
վիճակից, այլև երբեմն նույնիսկ խորացնում են երեխայի հոգեկան անհավասա-
րակշռությունը, մղում նրան վարքի շեղման, քանի որ հիմնականում չեն վերա-
հսկվում դպրոցական այն փոխհարաբերությունները, որոնք առաջացնում, զար-
գացնում և խորացնում են դեռահասների հակահասարակական վարքը: Պետք է 
իմանալ, որ կայուն անձնական որակներն են ընդունակ, անկախ արտաքին պայ-
մանների ազդեցությունից, ակտիվորեն ազդելու դեռահասի սոցիալ-բարոյական 
վարքագծի կայացմանը, ուստի առաջարկում ենք դպրոցում ձևավորել կամքի 
ուժի, ազնվության, աշխատասիրության, հանդուժողականության մթնոլորտ:  

Ապագա մանկավարժը ուսանողական նստարանից պետք է գիտակցի, որ 
աշակերտը ոչ միայն դպրոցի, այլև պետության և հասարակության գլխավոր ար-
ժեքն է,,,, և նրա ճիշտ դաստիարակության գործում կարևոր է հատկապես ուսուցչի 
դերը: Աշակերտակենտրոն ուսուցմանԱշակերտակենտրոն ուսուցմանԱշակերտակենտրոն ուսուցմանԱշակերտակենտրոն ուսուցման հիմքում պետք է դրվի այն գաղափարա-
խոսությունը, որ ոչ թե աշակերտին պետք է հարմարեցնել դպրոցին, այլ դպրոցը՝ 
աշակերտին, որ չխաթարվի դեռահասի բնականոն զարգացումը: 

Իրավագիտության տեսակետիցԻրավագիտության տեսակետիցԻրավագիտության տեսակետիցԻրավագիտության տեսակետից առանձնապես կարևորվում է երեխաների 
պաշտպանության գերխնդիրը, որի կրողները առաջին հերթին պետք է լինեն 
մանկավարժները, որոնք պետք է յուրացնեն մանկավարժությունը՝ որպես գիտու-
թյուն, որը բացահայտում է ընդհանուր և կոնկրետ կախվածությունները՝ շեղվող 
վարքի առաջացման պատճառների, նրա հետևանքների, հաղթահարման ուղինե-
րի և տարբերակների մասին: 

Այսպիսով՝ դեռահասները հաճախ են կրում փողոցի, շրջապատի ազդեցու-
թյունը, ուստի անհրաժեշտ է իրավագիտության դասին, դասղեկական ժամերին 
ձևավորել աշակերտի՝ միջավայրին ճիշտ ինտեգրվելու իրավական հմտություն-
ներ, քանի որ օրենքի իմացությունը կարող է խթանել օրինապաշտ քաղաքացի լի-
նելուն: Տեսական գիտելիքների յուրացումը հնարավոր է միայն գործնական դա-
սերի կիրառության դեպքում, որը մենք անվանել ենք«Ես և իմ շրջապատը»: Վեր-
ջինս առաջարկում ենք կիրառել դասղեկական ժամի ընթացքում՝ համագործակ-
ցելով իրավագիտության ուսուցչի հետ: 

Քննարկումների թեմաները պետք է վերաբերեն երեխաների ինքնահաս-
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տատմանը, ինքնաճանաչողությանը, իրավական գիտելիքների ձեռքբերմանը՝ 
ունենալով տրամաբանական շաղկապվածություն: Օրինակ՝ 1. Ո՞վ եմ ես և ինչ-
պիսի՞ն եմ ուզում լինել: 2. Իմ առանձնահատկությունները: 3. Շրջապատի ազդե-
ցությունն ինձ վրա: 4. Ինչպե՞ս եմ ես արտահայտում իմ հույզերը: 5. Կարողա-
նու՞մ եմ արդյոք ես կառավարել իմ վարքը: 6. Իմ վարքագիծը՝ որպես մտքերի և 
հույզերի հետևանք: 7. Ինչպե՞ս կվարվեի, եթե... 8. Վտանգավոր վարքագիծ: 9. Ո՞ր 
օրենքներն են ապահովում իմ իրավունքները: 10. Օրենք և իրավունք: 11. Պա-
տասխանատվություն և պատասխանատու վարքագիծ: 12. Օրենք և պարտակա-
նություն: 13. Քրեական պատասխանատվության տարիք: Կազմակերպվող դաս-
տիարակչական գործերը նպատակային դարձնելու համար առաջարկում ենք 
ընտրել մանկավարժական ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաները՝ 
փոխներգործուն, պրոբլեմային և էվրիստիկ, որոնց միջոցով հնարավոր է բացա-
հայտել աշակերտների փոխադարձ ներգործությունը, ակտիվությունը, խմբային 
փորձը և հետադարձ կապը մանկավարժի հետ, քանի որ դրանք բանավիճային և 
դեբատային են:  

Վերը նշված թեմաներից ներկայացնենք «Օրենքներն են ապահովում իմ 
իրավունքները» դասղեկական ժամի ընթացքը: 

Նպատակը: Ծանոթացնել աշակերտներին օրենք և իրավունք 
հասկացություններին, օգնել գիտակցելու, որ հասարակության մեջ ապրելու 
անհրաժեշտ պայմաններից են օրենքը հարգելը և կիրառելը: 

Ընթացքը: 1. Դասն սկսել հարցադրումով. «Որո՞նք են կարգապահ միջավայ-
րի սկզբունքները»: Աշակերտների պատասխանների ամփոփումը պետք է լինի. 
«Կարգապահ միջավայրի սկզբունքները համընդհանուր մարդասիրական կանոն-
ներ են, որոնք հասարակությունը և պետությունը ներկայացնում են մարդուն՝ ան-
հատին»: 

2. Խմբային աշխատանք՝ «Անմարդաբնակ կղզիԱնմարդաբնակ կղզիԱնմարդաբնակ կղզիԱնմարդաբնակ կղզի»: Նավաբեկության արդյուն-
քում խումբը հայտնվել է անմարդաբնակ կղզում, որտեղ նրանց հնարավորու-
թյունները խիստ սահմանափակ են. ունեն խմելու ջուր՝ 120լ, խտացրած սննդա-
մթերք՝ 75տուփ, երկու լուսարձակներ՝ մարտկոցների՝ 24 ժամ, ռադիոընդունիչ և 
ռադիոհեռարձակիչ: Փրկարարները տեղյակ են պատահարի մասին, սակայն օգ-
նության կարող են հասնել միայն 3 օր հետո: ՀրահանգՀրահանգՀրահանգՀրահանգ: 10-15 րոպեի ընթացքում 
յուրաքանչյուր խումբ մշակելու է այնպիսի կանոններ, որոնք գործելու են կղզում 3 
օր: Ըստ այդ կանոնների և նրանց միջոցով՝ 25 հոգին պետք է երեք օր՝ մինչև 
փրկակարների գալը, ապահով և անվտանգ կարողանա ապրել կղզում:  

Կանոնների օրինակելի տարբերակ:  
Կանոն 1: Յուրաքանչյուր անձ օրական օգտագործելու է 1.6 լիտր ջուր 

(120:25:3=1,6): 
Կանոն 2: Պահեստավորված ջուրը չօգտագործել այլ նպատակների համար: 
Կանոն 3: Հիգիենիկ նպատակների համար օգտագործել ծովի ջուրը: 
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Կանոն 4: Յուրաքանչյուր անձ կստանա օրական 1 տուփ պահածո: 
Կանոն 5: Գիշերվա ժամերին օգտագործել միայն 1 լուսարձակ: 
Կանոն 6: Վառել կրակ և հերթապահել, որովհետև այն կարող է աղետի 

ենթարկվածներին նկատելի դարձնել փրկարարներին: 
Կանոն 7: Հերթապահել ռադիոընդունիչ-ռադիոհեռարձակիչի մոտ՝ յուրա-

քանչյուր 2 ժամը մեկ տեղեկություն հաղորդելով հեռարձակվող նորությունների 
մասին և յուրաքանչյուր ժամ հեռարձակելով SOS ազդանշան:  

Յուրաքանչյուր խումբ, ներկայացնելով կանոնների իր տարբերակը, լսում է 
մյուս խմբին, առաջադրում հարցեր, ներկայացնում տեսակետներ: Վերջում կա-
տարվում է ամփոփում՝ տեսակետների վերլուծությամբ: Վերջինիս օրինակելի 
տարբերակ կարող է լինել հետևյալ հարցերի քննարկումը. 

1. Ինչո՞ւ են պետք այս կանոնները: 
2. Մի՞թե սրանք են 3 օրվա ընթացքում կղզում գործելու լիարժեք կանոնները: 
3. Պաշտպանված կլինե՞ր արդյոք խումբը առանց այս կանոնների: 
4. Ո՞ւմ իրավունքներն են պաշտպանում կանոնները: 
5. Ի՞նչ կլիներ, եթե խմբի որևէ անդամ չենթարկվի կանոններին: 
6. Կարելի՞ է ասել, որ կանոններին չենթարկվողները դրսևորում են վտան-

գավոր վարքագիծ և ոտնահարում դիմացինի իրավունքները: 
Այս քննարկումից հետո սահմանվում են օրենքօրենքօրենքօրենք և իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք հասկացություն-

ները՝ դրանք համեմատվելով իրական կյանքի օրենքների հետ, ծանոթացնում 
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքին (1996 թ. մայիսի 29): Մանկավարժը 
կարդում է օրենքի 34 հոդվածներից կարևորները (հ. հ. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 
20, 22, 28, 30, 31) դպրոցներում [1, 184-185]: 
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Приоритет защиты детей обязывает в учебных заведениях, на основе сотруд-
ничества   классного руководителя и учителя по праву, осуществлять  цели и функ-
ции воспитательных задач. В современном воспитании необходимо учитывать два 
фактора - благоразумные потребности и умение управлять собственными инстинк-
тами, поскольку трудновоспитуемые дети, находясь в соответственной ситуации,  
воспринимая мир как арену жестокости, не могут найти пути преодоления. В 
статье предложена тематика классных часов и  совместное  их проведение -«Я и мое 
окружение», а тaкже предложен сценарий классного часа - «Законы обеспечивают 
мои права», где в процессе формирования нравственно-волевых качеств с помощью 
использования современных эффективных методов воспитания можно за короткий 
срок добиться положительных результатов.  
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Priority of protection of children requires in educational institutions, through 
cooperation of the class teacher and the teacher of the Law, to carry out the purpose and 
functions of educational problems. In today's upbringing two factors should be 
considered this is prudential requirements and the ability to manage own instinct, 
because difficult children being in the respective situations and perceiving the world as 
an arena of brutality cannot find a way to overcome.  The article offers the subject of 
classroom hours and their joint holding - "I and my environment" and also the proposed 
scenario of class hours - "The law provides for my rights," where in the process of 
forming moral strong-willed qualities, through the use of modern and effective methods 
of education positive results can be achieved in the short term. 
 


