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   Գրքույկը  պատրաստվել  է  Համաշխարհային  Բանկի  ֆինանսավորմամբ 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող Կենսական 

նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի «Անվտանգ գյուղեր» 

ենթածրագրի ներքո, «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հասարակական 

կազմակերպության (Հայաստան) և «FRED Engineering» միջազգային խորհրդատվական 

ընկերության (Իտալիա) կողմից անցկացվող Ճանապարհային անվտանգության կրթության 

և հանրային իրազեկման արշավի  շրջանակներում:





մահ վիրավոր

33.924 պատահար

48.1083.446

2009 թ. 2019 թ.

   Երթևեկությունը  մեր  առօրյայի անբաժան մասն է: Դրա մասնակիցներն են՝ 

հետիոտները, վարորդները (տրանսպորտային տարբեր միջոցներ օգտագործողները՝ 

մեքենա, հեծանիվ, մոպեդ, մոտոցիկլ, այլ) և ուղևորները։ Երթևեկության յուրաքանչյուր 

մասնակից պետք է հետևի թե՛ պետության սահմանած կանոններին, թե՛ որոշակի 

հասարակական նորմերի։ Օրենքները, երթևեկության կանոններն ու նորմերը ստեղծում 

են անվտանգ միջավայր յուրաքանչյուրի համար։       

   Այսօր աշխարհում վթարների և պատահարների պատճառով բազում մարդիկ 

ստանում են �անքի համար վտանգավոր վնասվածքներ, իսկ վատագույն դեպքում 

զրկվում են �անքից։ 

   

     Երեխաների  (5-14 տարեկան) և երիտասարդների (15-29) շրջանում մահացության 

դեպքերի ոչ բնական պատճառներից առաջինը ՃՏՊ-ներն ու դրանց հետևանքներն են։ 

Ամեն տարի 10 միլիոն երեխա հաշմանդամություն է ձեռք բերում հենց ՃՏՊ-ների 

պատճառով: 

       

       ԱՀԿ-ն դուրս է բերել ՃՏՊ-ներ առաջացնող հիմնական պատճառները: Դրանք են. 

       Թույլատրելի արագության գերազանցումը,

       Ալկոհոլի և այլ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ վարելը,

1

  Առողջապահության    համաշխարհային  

կազմակերպության (ԱՀԿ) տ�ալներով,  

աշխարհում յուրաքանչյուր 24 վայր�անը մեկ  

ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 

(ՃՏՊ-ների) պատճառով մահանում է մեկ մարդ։  

2018 թ. ամբողջ աշխարհում պատահարների  

պատճառով զոհերի թիվը հասել է 1.35 միլիոնի։  

Զոհերի 23%-ը հետիոտներն են, 28%-ը՝  

մոտոցիկլավարները և 3%-ը՝ հեծանվորդները: 

       2009-2019 թթ. Հայաստանում 33.924 ՃՏՊ է  

գրանցվել: Դրանց արդյունքում 3.446 մարդ է  

մահացել, իսկ 48.108 մարդ վնասվածք է 

ստացել: 

       Դա  նշանակում է, որ գրեթե յուրաքանչյուր  

օր Հայաստանում մեկ մարդ է մահանում  

ճանապարհներին, իսկ մոտ 12-ն ամեն օր  

վիրավորվում է: 
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    Սաղավարտների,  ամրագոտիների  և  երեխաների   համար   նախատեսված 

նստատեղի  չօգտագործելը,

      Զգոնության  թուլացումը  (հոգնածության, հեռախոս  օգտագործելու, ծխելու և այլ 

պատճառներով),

       Ոչ անվտանգ ճանապարհները,

       Ոչ անվտանգ տրանսպորտային միջոցները,

       Հետպատահարային և վնասվածքային անհամապատասխան խնամքը,

       Ճանապարհային երթևեկության կանոնների ոչ պատշաճ պահպանումը։

Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ

    Նախադպրոցական  տարիքային  խմբի  երեխաների  (մասնավորապես՝  4-6 

տարեկան) ընդհանուր բնութագիրն է. 

       Բնականաբար, այս  տարիքի երեխաները սահմանափակ պատասխանատվություն 

և կարողություն ունեն՝ իրենց իսկ անվտանգության ապահովման համար: Նրանց 

վարքի և հատկապես՝ ճանապարհային անվտանգության նկատմամբ անհրաժեշտ է 

մեծահասակների ուշադիր հսկողությունը:

 

Ի՞նչ պետք է իմանան և կարողանան այս տարիքի երեխաները

       Հասկանալ, որ վթարները կարող են հանգեցնել վնասվածքների:

   Այս  ուղեցույցի  նպատակն  է՝   ծնողներին  և  ուսուցիչներին  ծանոթացնել 

երեխաների տարբեր տարիքային խմբերի բնութագրերին ու 

առանձնահատկություններին՝ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

կանոնների ուսուցումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: 

     Բերված   խորհուրդներն   ընդհանուր   են:  Հետևաբար,  անհրաժեշտ  է  դրանք 

հարմարեցնել երեխայի անհատական կարիքներին։  

     Ակտիվ  են,  սիրում են վազել, թռչկոտել, մագլցել, խաղալ գնդակով և հարվածել, 

նկարել, նախընտրում են կատարել փոքր առաջադրանքներ՝ խմբերով։ 5-6 

տարեկանում սկսում են որոշումներ կայացնել, ճանաչել տառեր և մասնիկներ, 

իմացական հարցեր տալ։ 
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       Հասկանալ   հետիոտի  վարքագիծը  

և երթևեկությունը կանոնակարգող գլխավոր (պարզ) կանոնները:

       Ճանաչել և փնտրել անձանց, որոնք օգնում են անցնել փողոցը: 

       Հասկանալ լուսացույցները (անգամ առանց հետիոտնային անցումների):      

       Օգտագործել   տեսողական  և  լսողական   հուշումները՝   հասկանալու համար, թե 

որտեղից է մոտենում տրանսպորտային միջոցը: 

       Կանգ առնել, նայել և լսել՝ փողոցն անցնելուց առաջ:

       Ընտրել ամենակարճ և անվտանգ ճանապարհը՝ փողոցն անցնելու համար:

       Կենտրոնացնել ուշադրությունը հետիոտնային անցումներն օգտագործելիս։

Ինչպե՞ս բացատրել / սովորեցնել երեխաներին այս ամենը

         Մշակեք և կիրառեք ֆիզիկական վարժություններ՝ հավասարակշռություն պահելով 

ակտիվ ու պասիվ վարժությունների միջև:

         Օգտագործեք պարզ հանելուկներ և գուշակում պահանջող խաղեր: 

       Կիրառեք  նկարներ,   օբյեկտներ,  խաղեր,  երգեր  ու  անիմացիոն  հոլովակներ՝  

ինչ-որ բան բացատրելու համար: 

        Իրական  �անքից իրավիճակներ վերստեղծեք և կատարեք փոքրիկ դերախաղեր՝ 

ծավալելով հետխաղային քննարկումներ:

        Սովորեցրեք  համապատասխան  վարք՝ այս կամ այն իրավիճակում ցուցաբերելու 

համար:

          Իրականացրեք խմբային աշխատանքներ (առաջադրանքներ, խաղեր):

  Հասկանալ, թե տրանսպորտային 

միջոցներից  ինչ  վտանգներ  են  բխում:      

      Տե¢ակ   լինել,  թե  որ  դեպքերում  

տրանսպորտային միջոցների 

վարորդները կարող են իրենց չնկատել 

և       ինչու       է      դա       վտանգավոր:

         Հասկանալ   տարբեր   եղանակային  

պայմաններում  և  օրվա տարբեր 

ժամերին տեսանելի լինելու 

կարևորությունը: 

 Որոշել անվտանգ խաղային  

տարածքները և սովորել անվտանգ 

խաղալ:



   Ձևակերպեք  պարզ և հստակ ձևակերպված կանոններ, որոնք հեշտությամբ 

գործածության մեջ կդրվեն:

      Խրախուսեք  տալ  հարցեր  և  պատասխանեք  հարցերին  պարզ  ու  հստակ՝ 

խուսափելով նեղ մասնագիտական, խրթին հասկացություններից։ 

7-9 և 10-12 տարիքային խմբերի երեխաներ 

Ի՞նչ պետք է իմանան և կարողանան այս տարիքի երեխաները

    Հասկանալ   լուսացույցները,  ճանապարհային  նշաններն ու գծանշանները և 

վարորդների ու ոստիկանության կողմից տրվող ազդանշանները:

     Հասկանալ,    թե   ճանապարհային  որ   նշաններն   են  նախազգուշացումներ՝ 

ենթարկվելու մասին, և որոնք են տեղեկություններ տրամադրում:

    Իմանալ,   որ  երթևեկության  կանոնները  միշտ  չէ,   որ  պահպանվում  են 

երթևեկության այլ մասնակիցների կողմից:

       Ըմբռնել անվտանգ դպրոցական երթուղիների պլանավորման կարևորությունը:

       Իմանալ, թե երբ և ինչպես շտապ օգնություն կանչել:

       Հասկանալ  երթևեկության մեջ և երթևեկության մասնակիցների համար տեսանելի 

լինելու անհրաժեշտությունը:

     Հասկանալ,   որ  կանգնած,  չշարժվող  փոխադրամիջոցները  խոչընդոտում  են 

տեսանելիությանը:

     Ճանաչել    տրանսպորտային    միջոցների   ու  մարդկանց  շարժման  տարբեր 

արագությունները:

    7-9 տարեկան երեխաների մոտ աստիճանաբար զարգանում է տրամաբանական 

մտածողությունը: Նրանք ավելի երկար ժամանակ են կարողանում կենտրոնացած 

մնալ, ի վիճակի են լուծել ավելի բարդ  խնդիրներ և գտնել պատճառահետևանքային 

կապեր, կատարել առաջադրանքներ։ Չեն ընդունում քննադատություն, բայց 

ինքնաքննադատ են, տարբերակում են ճիշտ և սխալ վարքի դրսևորումները։

  10-12  տարեկան  երեխաները  հաճույքով  մտածում   են  վերացական 

գաղափարների և հասկացությունների շուրջ, կարողանում են եզրակացություններ 

անել նախնական ուսումնասիրության հիման վրա, սիրում են կատարել մտավոր 

աշխատանք և ներգրավվել խմբային աշխատանքներում, հասկանում են իրենց 

արարքների լրջությունը և պատկերացնում հետևանքները։ 
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       Իմանալ   տրանսպորտային    միջոցների   

արգելակման    ժամանակը՝   բախումից 

խուսափելու համար:

     Հասկանալ  անբարենպաստ   եղանակի  

ազդեցությունը  ճանապարհային 

անվտանգության վրա:

  Հասկանալ,    որ     ալկոհոլը,    

40 
կմ/ժ

60 
կմ/ժ

26 մետր

45 մետր

թմրանյութերը   և   հոգնածությունը  ճանապարհային վթարների պատճառներ են 

դառնում:

       Ճանաչել   և   հարգանքով   վերաբերել   հատուկ   խմբերի  կարիքներին  (օրինակ՝ 

երեխաների, տարեցների կամ հաշմանդամություն ունեցողների):

       Լավ օրինակ ծառայել այլ երեխաների համար: 

    Բացահայտել և իրենցից  փոքր երեխաներին  առաջարկել խաղալու անվտանգ 

վայրեր:

       Հասկանալ,   որ  ճանապարհների  վրա  տնային  և  վայրի  կենդանիները  կարող  

են վթարների պատճառ դառնալ։

Ինչպե՞ս բացատրել / սովորեցնել երեխաներին այս ամենը

7-9 տարեկան երեխաներ

  Շարունակեք  կիրառել  խմբային  աշխատանքները՝ բարդացնելով 

հանձնարարությունները:

         Կիրառեք  ակտիվ վարժություններ՝ շեշտը դնելով յուրաքանչյուր երեխայի հատուկ 

հմտությունների վրա (դերախաղերն ու սիմու§ացիոն խաղերը հարմար են դրա 

համար):    

      Կատարեք   այնպիսի   վարժություններ,   որոնք  ենթադրում  են  իրավիճակային 

խնդիրների լուծում և պատճառահետևանքային կապերի փնտրտուք:

   Օգտագործեք  երեխաների  կարդալու և գրելու  հմտությունները՝ համատեղ 

ընթերցելով պատմություներ, տեքստեր: Քննարկենք դրանք: 

     Երեխաների հարցերի դեպքում հակադարձ հարցադրումներ արեք՝ աջակցելով 

նրանց ինքնուրույն գտնել հարցերի պատասխանները:

          Օգտագործեք  իրական և ոչ հորինված, ոչ մտացածին փաստեր: Ուշադիր եղեք, որ 

փաստերը լինեն դյուրամարս և հեշտ ընկալելի:
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Մեքենաների արգելակման ճանապարհը



10-12 տարեկան երեխաներ

     Խթանեք   վերլուծական    մտածողությունը:    Շարունակեք   օգտագործել  

պատկերներ, ավելի բարդ և բազմահրահանգ խաղեր։

          Առանձնացրեք երթևեկության որոշ կանոններ և հանձնարարեք սովորել անգիր։

    Օգտագործեք որոշ տերմիններ՝ նախապես մանրամասն բացատրելով դրանք։       

Խրախուսեք երեխաներին՝ օգտագործել այդ տերմինները և սահմանել դրանց 

իմաստները։

   Տվեք  որոշ առաջադրանքներ և պարտականություններ՝ հետևելով դրանց 

կատարմանը։

       Կյանքից  վերցրած  ավելի  շատ  օրինակներ  բերեք՝  երթևեկությանն  առնչվող 

տարբեր թեմաներից։ 

          Փորձեք  ստեղծել  օրինակելի  կերպարներ  (role model), որոնք երեխաների համար 

օրինակ կծառայեն։ 

   Հարցերին  պատասխանեք  առանց քննադատելու՝ խրախուսելով ակտիվ 

մասնակցությունն ու անկախությունը։

13-17 տարիքային խմբի երեխաներ

Ի՞նչ պետք է իմանան և կարողանան այս տարիքի երեխաները

       Հնարավորինս զգույշ լինել՝ հասարակական տրանսպորտից միայնակ օգտվելիս,

    Իմանալ ճանապարհային երթևեկության կանոններն ու պատասխանատվություն 

կրել երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ: 

    Որոշել  և  հասկանալ  ճանապարհային  վթարների  պատճառները  և  դրանց 

նվազեցման հնարավոր ուղիները:

   Այս  տարիքի  երեխաների  մոտ  զարգանում  է  վերացական  և հիպոթետիկ 

մտածողությունը: Նրանք կարողանում են ներկայի սովորածը կապել անցյալի հետ, 

տրամաբանական փաստարկներ բերել և սկսում են ընկալել գիտական սկզբունքներ 

ու վարկածներ։ 

    Այս   տարիքի   երեխաներին  թվում  է,  թե  «իրենք  ամեն  ինչ  գիտեն»:  Ուստի 

անվտանգ վարքագծի կանոնները բացատրելիս պետք է վստահելի, ընկերական 

հարաբերություններ և մթնոլորտ ձևավորել՝ դիմադրության չհանդիպելու համար:

6



     Անվտանգ    վարել    հեծանիվ:   Ի   դեպ,    

Հայաստանում   թույլատրվում   է ճանապարհով 

(մեքենայի երթևեկելի հատվածով) հեծանիվ 

վարել 14 տարին լրացած անձանց։  

    Կարողանալ համեմատել արագությունն ու 

հեռավորությունները:

   Ունենալ   տուժողներին   ցուցաբերվող 

առաջին    (պարզ)    օգնության   հմտություններ:

մինչև  40%

մինչև  70%

մահվան 
հավանականությունը

Պաշտպանիչ սաղավարտը 
նվազեցնում է.

վնասվածքների 
հավանականությունը

Ինչպե՞ս բացատրել / սովորեցնել երեխաներին այս ամենը

         Շարունակեք կիրառել խմբային աշխատանքները։

     Օգտագործեք   դերային   խաղեր, աուդիովիզուալ և ընթերցանության համար 

նախատեսված նյութեր։

        Խոսեք հստակ վիճակագրությամբ, իրենց տարիքային խմբին վերաբերող թվերով 

ու տ�ալներով։

         Ազատություն տվեք և ճկուն եղեք՝ թողնելով, որ երեխաները փորձարկումներ անեն։

       Տեղեկատվությունը  կապեք  �անքի  հետ՝  ընդգծելով  դրա  կարևորությունն  ու 

կիրառական նշանակությունը նրանց �անքում։

         Որևէ նյութի մասին խոսելիս՝ բացատրեք այդ զրույցի նպատակն ու խնդիրները:

        Երեխաների  վրա  դրեք  որոշակի  պարտականություններ,  օրինակ՝  կրթել  կամ 

փորձով կիսվել իրենցից տարիքով փոքր այլ երեխաների հետ։ 
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         Ընդգծեք նրանց պարտականությունները՝  որպես համայնքի անդամ և քաղաքացի:

         Խոսեք օրենքներից, կանոններից և նորմերից՝ կիրառելով որոշակի տերմիններ։

         Հիշե՛ք, որ Հայաստանում 17 տարին լրացած անձը կարող է հանձնել վարորդական 

վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ և՛ տեսական, և՛ գործնական քննությունները: 

Սակայն միայն 18-ը լրանալուց հետո կարող է ստանալ վարորդական վկայական:

Ընդհանուր մոտեցումներ և խորհուրդներ

     Դպրոցական  միջավայրում և նույնիսկ հատուկ դասերի ընթացքում երեխաներին 

փոխանցված տեղեկատվությունը կարող է չկիրառվել: Շատ հավանական է, որ 

դպրոցից դուրս երեխաներն այդպես էլ չեն կիրառի ստացած գիտելիքը։ 
     

     Հիշեք,  որ  երեխաներն  ավելի  շատ  ուզում  են  խաղալ  և  ուրախ  ժամանակ 

անցկացնել իրենց ընկերների հետ: Իսկ այդ միջավայրում երթևեկության նկատմամբ 

ուշադրությունը թուլանում է։ 

      Երեխայի  տեսադաշտը երեք անգամ ավելի փոքր է, քան մեծահասակինը։ Այն, ինչ 

նկատելի է մեծահասակին, հնարավոր է՝ երեխան չի տեսնում: Ուստի երթևեկության մեջ 

պետք չէ լիովին հույս դնել երեխայի ուշադրության և տեսողության վրա: Ավելի ուշադիր 

պետք է լինի վարորդը և/կամ երեխային ուղեկցող անձը։ 

     Կարևոր է, որ վարորդներն այս ամենը հաշվի առնելով՝ դանդաղեցնեն մեքենայի 

արագությունը դպրոցների և մանկապարտեզների մոտ (նախընտրելի արագությունը 

մինչև 40 կմ/ժ-ն է)։ Ոչ միայն վարորդները, այլ նաև հեծանվորդները և 

մոտոցիկլավարները ուշադիր պետք է հետևեն ճանապարհատրանսպորտային 

նշաններին. սա կարող է կանխել վթարները և մարդկային �անքեր փրկել։

     Ցանկալի չէ,  որ մինչև 10 տարեկան երեխաներն առանց ուղեկցող մեծահասակի 

երթևեկության մասնակից դառնան (օրինակ՝ ինքնուրույն հատեն փողոցը), քանի որ այդ 

տարիքում նրանց մոտ դեռ զարգացած չէ անվտանգության ապահովման համար 

անհրաժեշտ գիտելիքը, հմտություններն ու վարքագիծը:

   Ինչպես արդեն նշվել է,  երեխաներն ավելի ընկալունակ են �անքի առօրյա 

իրավիճակներում։ Հետևաբար, սովորեցրեք նրանց երթևեկության կանոններն իրական 

երթևեկության մեջ: Իհարկե, մեծերի հսկողությամբ։  
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     Երեխաներին պետք է սովորեցնել անվտանգ վարքագիծ՝ երթևեկության տարբեր 

մասնակիցների տեսան�ունից՝ որպես հետիոտն, հեծանվորդ և ուղևոր (մեքենայում և 

հանրային տրանսպորտում)։

     Երեխաներին պետք է բացատրել անվտանգ և երթևեկելի մասից հեռու խաղալու 

կարևորությունը դեռևս շատ վաղ հասակում։ Հորդորեք Ձեր երեխային ճանապարհին 

մոտ հատվածում խաղալիքով կամ գնդակով չխաղալ՝ բացատրելով դրա վտանգն ու 

հետևանքները։ Անպայման զգուշացրեք նրանց՝ խաղալիքի կամ գնդակի՝ փողոցում 

հայտնվելու դեպքում դիմել Ձեր օգնությանը։

     Երեխան  պետք  է  ծանոթ լինի և տիրապետի ճանապարհն անվտանգ անցնելու 

«Կանգ առ,  Նայիր, Լսիր, Մտածիր» հրահանգներին։ Սովորեցրեք նրանց. 

              Մինչև  ճանապարհն  անցնելը  «Կանգ առնել»:

              Մինչև ճանապարհն անցնելը «Նայել» բոլոր հնարավոր կողմերը:

          «Լսել» հնարավոր բոլոր ձայները (շարժիչների, ազդանշանների):

          «Մտածել»՝ արդյոք ճանապարհն անվտանգ է հատելու համար։

        Շեշտեք, որ հետիոտնային անցումների և լուսացույցների բացակայության դեպքում 

ճանապարհը հատելիս պետք է ընտրել դրա ամենաանվտանգ հատվածը. 

              Որտեղից հնարավոր է տեսնել երթևեկության բոլոր ուղղությունները: 

              Եվ որ ամենակարևորն է՝ վարորդները կարող են տեսնել նրանց։

   Երեխային  անպայման  բացատրեք  ճանապարհը  հատելիս  հեռախոս 

օգտագործելու, ականջակալ կրելու և երաժշտություն լսելու վտանգները։ Եթե, 

այնուամենայնիվ, երեխան ցանկանում է երաժշտություն լսել, ապա հորդորեք նրան 

երաժշտության ձայնը պահել ողջամիտ բարձրության վրա և միայն մեկ ականջով լսել։ 

     Բացատրեք  երեխաներին  երեկոյան  ժամերին  հնարավորինս  վառ,  նկատելի 

հագուստ կրելու կարևորությունը: Վարորդները երեկոյան ժամերին մուգ հագուստով 

հետիոտնին նկատում են մոտ 18 մետրից, կարմիր հագուստով հետիոտնին՝ մոտ 24մ 

հեռավորությունից, դեղին հագուստով՝ մոտ 37 մետրից, սպիտակ հագուստով՝ մոտ 55 

մետրից: Լուսանդրադարձնող տարրերով հագուստը երևում է մոտ 130 մետրից, իսկ 

ամենատեսանելին լուսանդրադարձնող բաճկոնն է՝ մոտ 150 մետր հեռավորությունից։

    Բնականաբար, հետիոտնին հեռվից նկատելու դեպքում վարորդն ավելի հեշտ և 

արագ կարգելակի:
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18 մետր

մուգ 
հագուստ

24 մետր

կարմիր 
հագուստ

37 մետր

դեղին 
հագուստ

55 մետր

սպիտակ 
հագուստ

130 մետր

լուսանդրադարձնող 
տարրերով հագուստ

150 մետր

լուսանդրադարձնող 
բաճկոն 

60 կմ/ժ արագության
դեպքում 
ավտոմեքենայի արգելակման ճանապարհը 45մ է

     

     

     Երեխաները  պետք  է  իմանան,  որ  միշտ  չեն  տեսանելի  վարորդի  համար: 

Հատկապես բարձր և մեծ մեքենաների վարորդների տեսադաշտը սահմանափակ է: 

Նրանք կարող են չնկատել երեխաներին:

   Բացատրեք երեխաներին, որ նրանք պետք է օգտվեն հետևի նստատեղերից:           

Հայաստանում օրենսդրական մակարդակով ամրագրված է մանկական 

անվտանգության համակարգերի (մանկական նստատեղերի և մանկական 

ամրագոտու) պարտադիր կիրառումը մինչև 12 տարեկան երեխաների համար: 12 

տարեկանից բարձր երեխաները պետք է օգտագործեն մեծահասակների համար 

նախատեսված ամրագոտին:

        Հիշե՛ք. Դուք երեխայի/աշակերտի գլխավոր օրինակն եք: Նա Ձեզ է հետևելու և շատ 

իրավիճակներում նաև կրկնօրինակելու։ 
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Լավ օրինակ լինելու համար անհրաժեշտ է.

առևտուր անելիս (թե՛ որպես վաճառող, թե՛ որպես գնորդ) երթևեկելի մասից առնվազն 

2 մետր հեռավորություն պահպանեք: Հիշեք, որ ճանապարհներին առևտրով զբաղվող 

երեխաները մեծ ռիսկի են ենթարկվում: 

 

   Վարելիս      միշտ      կապել  

ամրագոտին:  Սա տեսնելով՝ երեխան 

կկրկնօրինակի Ձեզ և հետագայում 

ավելի արդյունավետ կօգտվի դրանից։

  Ղեկին   չծխել,   չգործածել  

վիրավորական  արտահայտություններ  

այլ վարորդների հասցեին, 

ագրեսիվություն չցուցաբերել և 

վտանգավոր հնարքներ չկիրառել:

   Լինել   կարգապահ  վարորդ  և  

խախտումներ չկատարել: Իսկ խախտում 

կատարելու դեպքում բացատրել 

երեխային, թե ինչն էր պատճառը և 

ինչպես կարելի էր խուսափել 

խախտումից։     

     Միջպետական և հանրապետական 

նշանակության  ավտոճանապարհներին 
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   Անվտանգության  կանոնները  պետք  է  պահպանել  նաև  անասուններին 

ճանապարհով տեղափոխելիս, գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ և 

նմանատիպ այլ իրավիճակներում:  

    Բացատրեք   երեխաներին,   հատկապես   դեռահասության   տարիքում,   որ 

ճանապարհն ավտոմրցույթի և մյուսներին «հաղթելու» վայր չէ: Արագության 

գերազանցման հիմնական ռիսկային խումբը երիտասարդ, սկսնակ վարորդներն են, 

որոնք տրվում են բարձր արագություն զարգացնելու գայթակղությանը: Դրան 

նպաստում է նաև պատանիներին ու երիտասարդներին բնորոշ մրցակցությունը՝ 

արագությամբ գերազանցելու մյուս վարորդներին: Հետևողականորեն բացատրեք 

դեռահասներին, որ անհարկի մրցակցությունն ու արագության գերազանցումը 

մարդկային �անքեր է խլում:

       Որքան  էլ ընտանիքի անդամներն ու հարազատները փորձառու վարորդներ լինեն, 

պատանիների համար լավագույն տարբերակը մասնագետի օգնությամբ մեքենա վարել 

սովորելն է: Ոչ մասնագետները չեն կարող բացատրել երթևեկության բոլոր 

նրբերանգներն ու կանոնները:  

        «Վերջին   զանգի»,    այլ   տոների   և   միջոցառումների   ժամանակ   մի   վստահեք 

մեքենան շրջանավարտներին և վարորդական իրավունք չունեցող պատանիներին: 

Ցավոք, մեծահասակների այդ անփութության պատճառով ամեն տարի պատանիների 

շրջանում զոհեր են լինում: Մեքենա վստահելն ամենավտանգավոր «նվերն» է, որ 

կարող եք մատուցել Ձեր երեխային:   
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Օգտակար նյութեր

       «Ճանապարհային   երթևեկության   անվտանգության  կանոնները  մեր  �անքում»    

       գրքույկ

       12 տարեկանից բարձր երեխաների համար: 

       «Ճանապարհային   երթևեկության   անվտանգության  կանոնները  մեր  �անքում» 

       հարցախույզ

       12 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

       «Փողոցն անցնելու հիմնական կանոններ և անվտանգ վարք» անիմացիոն հոլովակ

       Մինչև 11 տարեկան երեխաների համար:

       «Ինչպես   անվտանգ   հեծանիվ   վարել  և  օգտվել  տրանսպորտից»  անիմացիոն 

       հոլովակ

       Մինչև 11 տարեկան երեխաների համար:

       www.varord.am 

      Այս  կայքում  կարող  եք  գտնել  վարորդական  իրավունքի  վկայական  ստանալու 
համար տեսական և գործնական քննություններին պատրաստվելու տեսադասեր, 
քննական տեստեր ու այլ օգտակար նյութեր:

       «Autoschool», «Վարորդի ընկեր» (Drivers Friend), «Varord.am» 

        Հայալեզու  բջջային հավելվածների միջոցով թե՛ մեծահասակները, թե՛ երեխաները 
կարող են ինքնուրույն սովորել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, նշաններն 
ու գծանշումները, հանձնել տեստեր և ստուգել գիտելիքները:

       www.tuganq.am

        «Վարորդի ընկեր» հասարակական կազմակերպության կայքն է, որտեղ հնարավոր 
է  ծանոթանալ  ճանապարհային  երթևեկությանն  առնչվող  վերջին  զարգացումներին:

       ՀՀ   ճանապարհային   երթևեկության   կանոններ  /  ՀՀ  Կառավարության  2007 թ. 

       հունիսի 28-ի N 955-Ն որոշում 

       Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:

       Ճանապարհային  երթևեկության  անվտանգության ապահովման մասին  ՀՀ օրենք

        Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:

       Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք 

        Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:
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Նշումների համար




