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Մայրենի լեզուն կարելի՞ է հարցաքննել...

Մայրենին հարկ է սորվիլ բնական միջավայրերու մէջ որպէս բնական 
գործիք՝ արտայայտութեան: Աւա՜ղ այսօր հայերէնը, այլևս շատեր զանազան 
պատճառներով հնարաւորութիւն չունին սորվելու կամ խօսելու: Յաճախ 
հարց կուտան ոմանք, թէ ի՞նչի պիտի ծառայէ հայերէնը, իսկ լեզուին տիրա-
պետող ոմանց մօտ ալ կը սրբացուի ան...

Երբ կը ջանանք ժամանակակից, քննադատական մտածելու սովոր, բազ-
մալեզու ակադեմական դաստիարակութեամբ պատրաստել մեր ապագայ 
սերունդները, կը նշմարենք թէ հայ ընտանիքն ու հայ վարժարանը ինչպէս կը 
հեռանան մայրենիի վրայ հիմնուած դաստիարակութենէ:

Ահա սոյն գրքոյկը եղաւ մեր աշխատութիւններուն արգասիքը, երբ մայրենիի 
վերաբերեալ մտահոգութիւններով կը մղուէինք լուծման որոնումներու:

Մայրենի լեզուի, երկլեզուութեան և բազմալեզուութեան մասնագէտներու 
աշխատութիւններուն հիման վրայ պատրաստուած գրքոյկը յուսանք օգտա-
կար կը հանդիսանայ համայնքիս բոլոր հատուածներուն՝ ծնողք, ուսուցիչ, 
վարչային...

Մաղթենք և յուսանք, թէ այլևս աշխարհիս վրայ ո՜չ մէկ լեզու, ո՜չ մէկ մշակոյթ 
կ’անհետանայ և այս ուղղութեամբ իշխանութիւններ ևս կը ցուցաբերեն պէտք 
եղած զգուշութիւնը...

Տնօրէնութիւն Ազգային Կեդրոնական Վարժարանի



Հայ Ընտանիքի Զաւակ Կիկիի Կեանքէն...

20րդ դարու սկիզբը Կիկիի մայրն ու հայրը Պոլսոյ մէջ կը խօսէին 
Հայերէն, Թրքերէն և Ֆրանսերէն, որը վարժարանի մէջ սորվեր էին 
ֆրանսացի հայրերէ և մայրապետներէ: Յունարէնն իսկ սորվեր է 
մայրը իմանալով իր Յոյն ընկերներէն: 

Ֆրանսայի մէջ Կիկի կը մեծնայ մեծմօրը և մեծհօրը խօսակցական 
լեզուով՝ թրքերէնով: Կիկի Հայերէն չի կրնար խօսիլ, քանի որ տան 
լեզուն Հայերէն չէ և հայախօս հիւրեր չեն ունենար: Ան գիտէ միայն 
իր լսած քանի մը ասացուածքները: 

Ընտանիքին որոշումով Կիկի Հայերէն դասերու կը սկսի ոչ թէ 
դպրոցը, այլ յատուկ ուսուցիչի մը հսկողութեամբ: Ուսուցիչը կը 
հետեւի բոլորովին ժամանակավրէպ մեթոտի մը: Առանց բառերը 
տալու գոց կը սորվեցնէ տառերը, առանց տալու նախադասութիւնը 
կը կարդացնէ բառերը: Ուրեմն «գիրը» կը նախորդէ «խօսք»ին: 

Ահաւասիկ լեզուն կեանքի մէջ, իմանալով և խօսելով սորվելու 
հակապատկերը: Կիկին այս կերպով երբեք Հայերէն չի կրնար 
սորվիլ: Մինչդեռ Կիկիին մայրը Պոլսոյ մէջ Յունարէն սորվեր էր 
իր ընկերներէն, ոչ թէ գրելով, այլ խօսելով. բայց նոյն մեթոտը չի 
կիրարկեր իր զաւկին:

Լեզու մը կարելի է սորվիլ եւ կենդանի պահել խօսելով եւ լսելով միմիայն:

(Gilbert Dalgalian, Enfances plurilingues, Témoignage pour une éducation bilingue 
et plurilingue, L’Harmattan, Paris 2000.)



Երկլեզուութիւն, Լեզուի Զարգացում եւ Լեզուի Սեմ

Թուրքիոյ մէջ, ուր Թրքերէնը եւ իբրեւ յարգի օտար լեզու՝ Անգլիերէնը բոլոր 
լեզուներուն կը գերադասուին, կարգ մը Հայ ծնողներ իրենց զաւակները Հայերէն-
Թրքերէն դասաւանդող Հայկական վարժարաններ իսկ ղրկեն, կը պահանջեն որ 
այս վարժարաններուն մէջ աւելի շատ Անգլիերէնի եւ Թրքերէնի դասաւանդութեան 
կարեւորութիւն ընծայուի: Կարգ մը ուսուցիչներ ալ, որոնք բաւականաչափ չեն 
գիտեր մայրենիին կարեւորութիւնը, յաճախ կը պաշտպանեն այն տեսակէտը՝ թէ 
աշակերտները գերիշխող լեզուներուն կարեւորութիւն պէտք է ընծայեն «ի շահ 
իրենց»: Տարբեր երկիրներու մէջ եւս մասնաւորաբար փոքրամասնութիւններու 
աշակերտներու մասին կատարուած պրպտումներու արդիւնքներէն մեկնելով 
կազմուած են հետեւեալ մօտեցումները, թէ աշակերտները առաւելագոյնս պէտք է 
դէմ հանդիման գան հաւաքականութեան գերիշխող լեզուին ու արեւմտեան վարկ 
ունեցող լեզուներուն` որպէսզի կարենան յաջողիլ ուսումնական, հաւաքական եւ 
տնտեսական կեանքի մէջ: Կ՚ենթադրուի թէ աշակերտները այս լեզուները աւելի 
լաւ պիտի կարենան սորվիլ եւ քննութիւններու մէջ աւելի յաջող պիտի ըլլան երբ 
անոնցմէ պահանջուի որ դպրոցի մէջ կամ դպրոցէ դուրս Թրքերէն խօսին. նոյն ձեւով 
ծնողներուն ալ կը յանձնարարուի որ իրենց զաւակներուն հետ փոխանակ Հայե-
րէնի՝ Թրքերէնով եւ կամ եթէ գիտեն Անգլիերէնի եւ Ֆրանսերէնի նման լեզուներով 
խօսին:

Այս ենթադրութիւնը, լեզուի դաստիարակութեան մասին եղած աղբիւրներուն 
մէջ կը կոչուի «առարկայի տրամադրուած ժամանակ» ու կը յենու այն կարծիքին 
որ դպրոցի լեզուով տրուած կրթութեան ընդհանուր ժամանակամիջոցին եւ 
դպրոցի յաջողութեան միջեւ ուղղակի յարաբերութիւն մը կը գտնուի ու մայրենիին 
տրամադրուած ժամանակը, երկրորդ լեզուի կամ օտար լեզուի տրամադրուելիք 
ժամանակէն կը գողնայ: Մինչդեռ բազմաթիւ ուսումնասիրողներ ցոյց տուած են թէ 
փոքրամասնութեան աշակերտներու մէջ՝ մեծամասնութեան լեզուով կատարուած 
դասաւանդութեան ժամանակամիջոցին եւ դպրոցի յաջողութեան միջեւ ուղղակի 
յարաբերութիւն մը չկայ. ընդհակառակը՝ երախային երկու լեզուով դաստիարակուիլը 
պատճառ կը դառնայ, որ մեծամասնութեան լեզուն եւ օտար լեզուները աւելի լաւ 
սորվի ան: 

Բաց աստի, թէ’ ընտանիքներէն եւ թէ շրջապատէն եկած Թրքերէն եւ Անգլիերէնի 
զարկ տալու մօտեցումը, աշակերտներու կողմէ կրնայ ըմբռնուիլ այնպէս՝ թէ 
«հայերէնը անարժէք է» եւ կամ «մեզի օգուտ մը չունի»: Որը պատճառ կրնայ դառնալ 
որ աշակերտները իրենց մայրենիէն եւ ինքնութենէն հեռանան եւ ունենան բազմաթիւ 
ընկերային ու հոգեկան հարցեր:

Ըստ լեզուաբան եւ հոգեբան Ճիմ Գամինսի «Սեմի Վարկած»ին, երկլեզու անձեր 
կրնան դասուիլ լեզուային երկու սեմի վրայ, իրենց լեզուի կարողութիւններուն 
համեմատ «վերին սեմ» եւ «վարին սեմ»:

Ըստ վարկածին, երկլեզու անձ մը, եթէ երկու լեզուի մէջ ալ ինքզինքը բաւականաչափ 
արտայայտելու եւ խօսուածները հասկնալու կարողութիւնը չունի՝ «կիսա-երկլեզու» 
կ’ըլլայ ու կարեւոր թերութիւններ կ’ունենայ: Անձը երկու լեզուներէ մէկուն կամ 
երկուքին մէջն ալ եթէ վերին սեմի կարողութեան տէր է բաւական առաւելութիւններ 
կ’ունենայ:
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Վերջապէս, երկլեզու կամ բազմալեզու աշակերտներ, երկու տարբեր լեզուի կարո-
ղութիւններ կը զարգացնեն, ընկերային եւ քաղաքական միջավայրի ազդեցութեամբ: 
Երկլեզու կամ բազմալեզու կրթութիւնը եթէ լաւ կիրարկուին խնդրոյ առարկայ լե-
զուներէն մէկուն տրամադրուած ժամանակը պիտի չվնասէ միւսին, ընդհակառակը՝ 
աւելի արդիւնաբեր փորձառութիւն մը կ՚ապրուի որովհետեւ լեզուներուն զարգացումը 
իրարու կապուած են: Այսուհետեւ ծնողքները, աշակերտները եւ ուսուցիչները 
բոլոր լեզուներու հանդէպ քաջալերական մօտեցում պէտք է ունենան եւ եթէ կարգ 
մը լեզուներ դպրոցէ դուրս բաւականաչափ չեն քաջալերուիր, այդ լեզուները գոնէ 
դպրոցներու մէջ աւելի պէտք է խրախուսուին: Պարագան մասնաւորաբար ի զօրու 
է Հայ վարժարաններու համար: 

Երկլեզուութեան Առաւելութիւնները

Երկլեզուութիւնը ունի կրթական, տնտեսական, ընկերային, մշակութային ու ճանա-
չողական բազմաթիւ առաւելութիւններ: Այս մարզէ ներս կատարուած պրպտումներու 
եզրակացութիւնները կարելի է թուել հետեւեալ ձեւով.

•  Երկլեզու անձերը տէր են մտածելու յատուկ առաւելութեան մը: Երկլեզու երա-
խաները իւրաքանչիւր առարկայի եւ մտածումի համար գիտեն երկու կամ աւելի 
բառեր: Բառերու եւ նշանակութիւններու միջեւ կապը, զանազան լեզուներու մէջ 
կը պարունակէ տարբեր զուգորդութիւններ եւ մեկնաբանութիւններ որով անձը 
կը դառնայ աւելի ստեղծագործ, ճկուն եւ յստակամիտ: 

•  Երկլեզուութեան առաւելութիւններէն մէկն է, անձի մը երկու կամ աւելի աշ-
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խարհներու փորձը ապրիլը: Իւրաքանչիւր լեզուով, տարբեր վարուելակերպեր, 
ժողովրդական ասացուածքներ, հէքեաթներ, աւանդութիւններ, հանդիպելու 
եւ բարեւելու ձեւեր, ծննդեան, ամուսնութեան եւ մահուան աւանդութիւններ, 
տարբեր գրականութիւններ, երաժշտութիւն, զուարճանալու ձեւեր, աշխարհը 
հասկնալու եւ ըմբռնելու ձեւեր, մտածումներ ու հաւատքներ կը հարստացնեն 
անձին աշխարհը:

•  Երկլեզու անձերու բարձր ըմբռնելու ձիրքը յաջողութիւն կը բերէ դասարանէ 
ներս: Երկլեզուութեան ազդեցութեամբ, երախայի մը յառաջացող ըմբռնումը եւ 
զգայնութիւնը դրական կերպով կը նպաստէ իր կարողութեան՝ ընկերային եւ 
թուային գիտութիւններէ, տեսողական եւ գրական արուեստներէ ներս: 

•  Երկու լեզուներու մէջ ալ գրաճանաչ երկլեզու անձեր կրնան օգտուիլ զոյգ 
գրականութիւններէն եւ իրենց գրել-կարդալու հաճոյքը կը կրկնապատկուի:

•  Երկլեզու անձ մը, որ կարող է երկու լեզուներու միջեւ անցք կատարել, իր զգայ-
նացած հաղորդակցութեամբ դիւրաւ ընկերային կը դառնայ:

•  Յարմար պայմաններու տակ՝ երկլեզուութեան ապահոված բազմամշակոյթ 
կեանքը, մեծ հաւանականութեամբ կը բերէ աւելի բարեացակամութիւն եւ աւելի 
քիչ ցեղապաշտութիւն՝ տարբեր մշակոյթներու հանդէպ:

•  Երախայի իր մայրենին գիտնալը, իր ինքնութեան հանդէպ յարգանքը կը զօրացնէ 
եւ իրեն ինքնավստահութիւն կու տայ:

•  Երկլեզու անձեր երրորդ մէկ լեզուն աւելի դիւրաւ կը սորվին:

Բաց աստի, երկլեզու դասաւանդող հայկական վարժարաններու մէջ ուսանող երա-
խաներու այլ առաւելութիւններն են.

• Դաստիարակուիլ մթնոլորտի մը մէջ, ուր կարելի է սորվիլ ու խօսիլ մայրենին:

• Դաստիարակուելու բախտը՝ առնուազն հարիւրամեայ հաստատութիւններու 
մէջ, որոնք ունին անցեալ եւ հասցուցած՝ բազմաթիւ մտաւորականներ:

• Գտնուիլ միջավայրի մը մէջ, ուր երախան պարտաւոր չէ իր ինքնութիւնը գաղտնի 
պահելու եւ ազատ է արտայայտել ինքզինք՝ առանց մտահոգութեան: 

• Հասնիլ մշակութասէր միջավայրի մը մէջ, ուր կարելի է սորվիլ հայկական երա-
ժշտութիւնը, գրականութիւնը եւ թատրոնը: 

• Բախտը ունենալ դպրոցական ընկերութիւնները շարունակելու ամբողջ կեանքի 
ընթացքին՝ համայնք մը ըլլալէ կախեալ պայմաններուն օգնութեամբ:

• Ուսման կեանքի ընթացքին առաւելութիւններ ունենալ, հայկական դպրոցներու 
բազմալեզու եւ բազմամշակոյթ միջավայրին շնորհիւ: (օր. կարգ մը համալսա-
րաններ մագիստրոսութեան ու դոկտորայի ծրագիրներուն կ’ընտրեն յատկապէս 
հայերէն գիտցող աշակերտներ) 

• Հայերէնի մէջ հմտացած անձերու համար գործ գտնելու դիւրութիւն՝ հայկական 
հաստատութիւններէ (դպրոց, հիւանդանոց, հիմնարկ, լրագիր, հրատարակչա-
տուն եւլն.) ներս: 
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Ի՞նչու Կարեւոր է Մայրենիի Վրայ Հիմնուած Երկլեզու Դաստիարակութիւնը 

Երկլեզու երախաներուն հետ կատարուած պրպտումները ցոյց կու տան թէ մայրենին 
անոնց անհատականութեան եւ ուսումնական զարգացման մէջ կարեւոր դեր մը 
ունի:

Հետեւեալ կերպով կարելի է թուել եզրակացութիւնները մասնագէտներ՝ Ճիմ Գա-
մինս, Գօլին Պէյքըր, Գէրըլ Պէնսըն եւ Թօվէ Սքութնապի, որոնք ունին բազմաթիւ 
պրպտումներ և որոնց համաձայն փոքրամասնութեանց զաւակներուն լեզուները 
պէտք է գործածուին որպէս դասաւանդութեան լեզու.

1. Բոլոր երախաները ի ծնէ կը տիրանան համաշխարհային լեզուաբանական հասա-
րակաց գիտութեան որ հիմը կը կազմէ բոլոր լեզուներուն: Բայց քանի կը մեծնան, 
շրջապատի ազդակներ պատճառ կը դառնան, որ անոնց այս կարողութիւնը 
ժամանակի ընթացքին տկարանայ: Բազմալեզուութեան վրայ հիմնուած ուսման 
հասկացողութիւն մը օգնական կ’ըլլայ, որ երախաներուն լեզու գործածելու ձիրքը 
արագօրէն արթննայ:

2. Լեզուներ իրարու մրցակիցը չեն, այլ` իրարու նեցուկը: Բազմալեզու դաստիա-
րակութեամբ կը հաստատուի այն ըմբռնումը որ լեզուները իրարու զարգացման 
կը նպաստեն:

3. Բազմալեզու աշակերտներ աւելի յաջող են իրենց դասերուն մէջ, քան միալեզու 
աշակերտներ: Միջազգային տուեալները ցոյց կու տան թէ մէկէ աւելի լեզու գիտ-
ցող աշակերտները թէ՛ ընկերային գիտութիւններու եւ թէ գիտութեան դասերուն 
մէջ շատ մը տեսակէտէ առաւելութիւններ ունին քան միալեզու աշակերտներ: 
Ըստ պրպտումներուն բազմալեզու աշակերտներ աւելի ստեղծագործ արդիւնքներ 
ձեռք կը բերեն, իրենց ուղեղին տարբեր բաժինները աւելի շատ գործածելով ու 
դէպքերը եւ նիւթերը տարբեր տեսանկիւններէն դիտելով:

4. Երկլեզուութիւնը դրական կերպով կը նպաստէ երախաներուն լեզուական եւ 
ուսումնական զարգացման: Եթէ երախաներ երկու լեզուի մէջ ալ գրաճանաչ դառ-
նան, առիթը կը գտնեն լեզուի գործելակերպի մասին աւելի շատ վարժութիւն-
ներ ընելու եւ բաղդատելու թէ երկու տարբեր լեզուները ինչպէս կը գործածեն 
աշխարհի վերաբերեալ տեղեկութիւնները: Ինչպէս Գերմանացի փիլիսոփայ 
Կէօթէ կ’ըսէ, “Ան որ լեզու մը միայն գիտէ, չի գիտեր նոյնիսկ այդ լեզուն:”

5. Փոքրամասնութեան լեզուով դասաւանդել վնաս չի հասցներ երախաներուն մեծա-
մասնութեան լեզուով ակադեմական զարգացման: Կարգ մը դաստիարակներ 
եւ ծնողներ մայրենիով դասաւանդելու ծրագիրներուն կասկածով կը մօտենան, 
խորհելով թէ այս ծրագիրները կը վնասեն ակադեմական զարգացման: Աշխարհի 
զանազան վայրերուն մէջ կատարուած պրպտումներ հաստատած են, թէ՝ խղճմտօ-
րէն կիրարկուած երկլեզու ծրագիրներ կը նպաստեն փոքրամասնութեան լեզուով 
գրաճանաչ դառնալու եւ ասպարէզի գիտութեան, առանց որեւէ ժխտական ազդե-
ցութիւն ունենալու երախային ակադեմական զարգացման:

6. Երախաներուն մայրենին դիւրաբեկ է եւ դպրոցի առաջին տարիներուն դիւրաւ 
կրնայ կորսուիլ: Բազմաթիւ մարդիկ կը շուարին թէ փոքրամասնութեան լե-
զուն գործածող երախաները դպրոցի առաջին տարիներուն իսկ ի՜նչպէս մեծա-
մասնութեան լեզուով հաղորդակցելու ձիրքը շուտով ստացած են: Միւս կողմէն 
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կարգ մը դաստիարակներ եւ ծնողներ անդրադարձած չեն թէ այն երախաները 
որոնք չեն դաստիարակուիր երկլեզուով, արագօրէն կը կորսնցնեն իրենց մայրե-
նին գործածելու ձիրքը: Մայրենիի վրայ հիմնուած դաստիարակութիւնը, լեզուի 
պահպանութեան համար կենսական է: Լեզուի կորուստը նուազեցնելու համար 
զօրաւոր ուսման քաղաքականութիւններ պէտք է իւրացուի եւ երախաներուն 
առիթներ պէտք է ստեղծուի, որ անոնք մայրենին գործածեն: Օրինակ` մայրենիով 
խաղի խումբեր կազմել, մայրենիին գործածուած երկիրը այցելել եւլն.: Ուսուցիչ-
ներ տալով զօրաւոր եւ դրական պատգամներ թէ երկլեզուութիւնը լեզուային ու 
մտային կարեւոր արժէք մըն է, կ՚օգնեն երախաներուն որպէսզի անոնք իրենց 
մայրենին պահպանեն եւ զարգացնեն: Անոնք կրնան սկսցնել դասարանէ ներս 
ծրագիրներ որոնք կը զարգացնեն երախաներուն լեզուի արթնութիւնը: 

7. Մայրենին, ինքնութեան ամենակարեւոր տարրն է: Բաւարար չէ ուսուցիչներուն 
տղոց լեզուային ու մշակութային զանազանութիւնը ընդունիլը: Դպրոցէ ներս 
պէտք է կատարել ձեռնարկներ որոնք մայրենին աւելի տեսանելի կը դարձնեն: 
Օրինակ` եթէ դպրոցին զանազան տեղերը մայրենիով ենթագրուած պատկերներ 
եւ նկարներ դրուին, եթէ հայերէն խօսուի բակին, սրահին, ճաշարանին եւն. մէջ, 
երախան ալ արժէքաւոր պիտի զգայ մայրենին եւ իր ինքնութիւնը: 
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Շօշափելի Առաջարկներ Մայրենիի Վրայ Հիմնուած Բազմալեզու Կրթութեան 

«Մայրենիի վրայ հիմնուած բազմալեզու կամ երկլեզու կրթութիւն» անուան ներքեւ, 
կան աշխարհի վրայ բազմազան կիրարկումներ: Կէս դարուայ փորձառութեան 
տէր՝ Գէրըլ Պէնսըն, Գօլին Պէյքըր և Ճիմ Գամինսի նման պրպտողներու գործերէն 
մեկնելով կրնանք թուել հետեւեալները՝ իբրեւ շօշափելի առաջարկներ բազմալեզու 
կրթութեան համար:

1. Մայրենին` կրթութեան առնուազն առաջին ութը տարիներու ընթացքին ուսման 
անպայման գլխաւոր լեզուն պէտք է ըլլայ: Նոյնիսկ ութերորդ դասարանէ ետք, 
տղոց մայրենին պէտք է շարունակէ՝ իբրեւ դաստիարակութեան գլխաւոր 
միջոցը: Ասիկա մեծապէս կը նպաստէ իրենց ինքնութեան, ակադեմական ու 
լեզուային զարգացման:

2. Թուաբանութեան և գիտութեան նման թուային դասերը եւս որոնք կը պա-
հանջեն մեծ ուշադրութիւն և կուտակում, պէտք է ուսուցուին մայրենիով: 
Փորձառութիւնները ցոյց կու տան թէ այս դասերուն Հայերէն դասաւանդուիլը, 
հասկնալու և ըմբռնելու տեսակէտէ որեւէ հարց չի ստեղծեր՝ եթէ մայրենիին 
հանդէպ մօտեցումը առանց նախապաշարումի է և կայ սորվելու բարձր ներ-
մղում: 

3. Մայրենիի դաստիարակութեան մէջ պէտք է գործածուին միջավայրի ու նիւթի 
յարմար մշակութային բովանդակութիւն և միջոցներ: Բաւարար չէ երախա-
յին մայրենին միմիայն իբրեւ ուսման լեզու գործածել: Կրթական ծրագրի 
բովանդակութիւնը և գործադրուելիք միջոցները նախ և առաջ պէտք չէ անտեսեն 
աշակերտներու աւանդութիւնները, գիտական կուտակումները, արժէքները, 
պատմութիւնը, ինքնութիւնը, բանաւոր և գրաւոր մշակոյթը: Նոյնաժամանակ 
երախաները աստիճանաբար պէտք է առաջնորդեն գործնական առօրեայ մտա-
ծելու սովորութիւններէ դէպի գիտական և վերացական մտածելակերպ:
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4. Պէտք է յատկապէս հոգ տանիլ փորձառու երկլեզու կամ բազմալեզու ուսուցիչ-
ներ հասցնելու: Որովհետեւ միալեզու ուսուցիչ մը չի կրնար լեզուները բաղդա-
տել և չի գիտեր թէ երախաները ինչ բաները անջատաբար կամ բաղդատական 
կերպով սորվելու կարող են: Նաեւ չի կրնար յարմար տիպար մը ըլլալ այն 
աշակերտներուն որոնք կ՚ուզենք հասցնել որպէս բազմալեզու անձեր: Իսկ բազ-
մալեզու ուսուցիչ մը ճամբան կը բանայ աշակերտներուն որպէսզի կարենան 
գործածել անդրլեզուային արթնութեան նման առաւելութիւնները, որոնք կը 
բղխին բազմալեզուութենէն:

5. Ներկայիս բազմալեզու դաստիարակութեան միջոցներու և ընթացքներու մա-
սին որոշումներուն մեծամասնութիւնը կը տրուի ոչ հեղինակաւոր պատաս-
խանատուներու կողմէ: Դպրոցի վարչութիւնը և ուսուցչական կազմը կրթական 
ծրագիրներուն պաշտպանութիւնը պէտք է ընեն հետազօտութիւն-ներու վրայ 
հիմնուած գիտելիքներով:

6. Երախային պէտք է տրուի առիթ և քաջութիւն որպէսզի ան կարենայ գործածել 
երկու լեզուի ձիրքերը: Ամէն երախայ առիթի պէտք ունի, ոչ թէ կրաւորական 
ունկնդիր՝ այլ իբր գործօն խօսող: Անոր խօսելու ներմղումը մեծ չափով կ’ազդէ 
լեզուային յառաջացման արագութեան: Մանկապարտէզի և նախակրթարանի 
առաջին տարիներուն՝ լեզուի զարգացումը ապահովող առիթները հետեւեալները 
կրնան ըլլալ` անձնական զրոյցներ, երգեր, շուտասելուկներ, խմբային խաղեր, 
ստեղծագործելի պարտականութիւններ, պատմուածքներ, կարճ ոտանաւոր-
ներ, երկլեզու գիրքերու գրադարան մը, համակարգչային խաղեր, շաբաթական 
կամ ամսական պատի զարդեր եւլն. :

7. Երբ անբաւարար է երախային լեզու մը ունկնդրելու և խօսելու փորձառութիւնը, 
պէտք է օգտագործել ռազմավարութիւն մը, որ նկատի առնէ երկու լեզուներէ 
իւրաքանչիւրին ազդեցութեան տակ մնալու չափն ու որակը: Անհաւանական է 
թէ երախայ մը որ օրը կէս ժամ լեզու կը լսէ, այն լեզուի մէջ բաւականաչափ 
յառաջանայ ու յաջողի: Եթէ գիտակցօրէն երախան աստիճանաբար ճոխացող  
բազմազան առարկաներով լեզուին ազդեցութեան տակ ձգուի, անոր երկլեզու 
դառնալու հաւանականութիւնը կ’աւելնայ:

8. Մեծամասնութեան լեզուին ճնշումը որպէսզի կարելի ըլլայ նուազեցնել, տան եւ 
դպրոցին մէջ փոքրամասնութեան լեզուն աւելի պէտք է խրախուսուի: Հայերէն 
խօսող երախային ժպիտ մը նոյնիսկ դրական կերպով կ’ազդէ անոր լեզուային 
յառաջացումին:

9. Լեզուն տան մէջ սահմանափակելը անբաւարար է: Պէտք է դուրս գալ տան սահ-
մաններէն և զայն զարգացնել զանազան միջավայրերու մէջ: Հայախօս անձերու 
հետ ծանօթանալը (օրինակ՝ այցելել Հայաստանը կամ այլ երկիրները ուր Հայերը 
կ’ապրին) կ’ապահովէ որ երախան փորձը ունենայ տարբեր խօսելակերպերու 
և առոգանութիւններու: Մայրենիով CD-ներ, DVD-ներ, արբանեակի կայաններ, 
ընտանեկան հէքեաթներ և հին աւանդութիւններու մասին արձանագրութիւն-
ներ, երգեր, կատակներ, նկարատետրեր, խրախճանքներ, համացանց, գիրքեր, 
ծաղրանկարներ առիթը կ’ապահովեն որ երախան լեզուի փորձառութիւնը 
ընդարձակէ: 

10. Ոչ միայն մեծամասնութեան լեզուն այլ փոքրամասնութեան լեզուն ալ պէտք 
է զուգորդուի բարձր վարկով հաղորդակցութեան միջոցներով: Այս տեսակ 
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զուարճալի, հրապուրիչ և արդիական գործիքներուն մէջ Հայերէնի հանդիպիլը 
մայրենիին վարկը կը բարձրացնէ երախայի աչքին: 

11. Երկու լեզուներէն մին չխօսելուն միակ պատճառը ոչ թէ վարժութեան պակասի, 
այլ առընչուած է`անհատականութեան, ներմղումի կամ կեցուածքի հետ: Նոյն-
իսկ պզտիկ երախայ մը, ընտանիքին մէջ լեզուի հանդէպ ժխտական կեցուածք 
մը եթէ զգայ, կրնայ որոշել այդ լեզուն չխօսիլ: Երախան վստահ պէտք է ըլլայ որ 
մայրենին ընտանիքի մէջ կը յարգուի:

12. Լեզու սորվելու վարժութիւնները տղան պէտք է ընկալէ իբր հաճելի մասնակցու-
թիւն եւ ոչ թէ չարչարանք, ներշնչող եւ ոչ թէ նեղացնող, խրախուսիչ եւ ոչ թէ 
բեռնաւորիչ: Երախային ուշագրաւ հարցումներ հարցնել, միասնաբար մանկական 
ոտանաւորներ կարդալ, երգել, կապկել, դեր մը խաղալ և նման գործունէութիւններ 
կը նպաստեն երախային լեզուի զարգացման: Անոր սիրելիք տեսաերիզները 
Հայերէնով դիտելը, բազմաթիւ այլ միջոցներէն ա՛լ աւելի ազդեցիկ կրնան ըլլալ:

13. Տղուն խօսած լեզուն շարունակ սրբագրելը, քերականական և ուղղագրական 
սխալները ընդգծելը և երախային նախադասութիւնները կրկնել տալը լեզուի 
յառաջացման ժխտական կ’ազդեն: Լեզուային յառաջացումը հաճելի միջա-
վայրի մը մէջ պէտք է ըլլայ: Լեզուի սխալները, սորվելու գործընթացին բնա-
տիպ ու կարեւոր մասնիկներն են, անյաջողութիւն չեն նշանակեր: Ատենով և 
վարժութեամբ այս հարցերը կրնան վերնալ: Տեւական սխալ սրբագրելը տղուն 
ինքնավստահութիւնը կը ցնցէ, լեզուի մը տիրանալու ժխտական կերպով կ’ազդէ 
ու հաղորդակցութիւնը կը կաղացնէ:

14. Եթէ երախան լեզուի զարգացման մէջ քաջալերուի ու խրախուսուի, կարդալու 
հանդէպ ունեցած հետաքրքրութիւնն ալ կ’աւելնայ: Երախաները որքան շատ 
կարդան իրենց գրելու ձիրքերը այնքան կը զարգանան:

15. Հայերէն չգիտցող ծնողներ պէտք չէ մտահոգուին որ իրենց զաւակներուն 
պարտականութիւններուն չեն կրնալ օգնել: Պէտք չէ մոռնալ թէ բազմաթիւ 
աշակերտներ կան, որոնք Հայերէն չգիտցող ծնողներ ունենալով հանդերձ, լաւ 
Հայերէնով հայկական դպրոցներէն շրջանաւարտ եղած են: Հայերէն չգիտցող 
ծնողներ կարելի է, որ իրենց զաւկին հետ Հայերէն սորվին: Այսպիսի քայլ 
մը կը նպաստէ տղոց լեզու սորվիլը, անոնց որքան կարեւոր գործ մը ընելը 
բացայայտելով: 

16. Եթէ երկլեզու երախան լեզուական, կրթական կամ ընկերային հարց մը ապրի, 
ծնողներուն մեծամասնութիւնը, երկլեզուութիւնը կ’ամբաստանեն իբրեւ հար-
ցերուն աղբիւրը եւ ընդհանրապէս ի զուր կ’ամբաստանեն երկլեզուութիւնը: 
Օգնութեան համար ծնողներուն դիմած հոգեբան կամ ուսուցիչները ընդհանրա-
պէս երկլեզու երախաներու հարցերը լուծելու ուղղութեամբ չեն դաստիարակ-
ւած: Այսուհանդերձ ծնողքը, երկլեզուութեան մասին որեւէ մասնագիտութիւն մը 
չունեցող ուսուցիչներէն կամ հոգեբաններէն կը սպասեն որ վճիռ մը արձակեն, 
մինչ անոնք իրենց պատասխաններուն մէջ հակամէտ կ’ըլլան ժողովուրդին 
նախապաշարումները ցոլացնելու որ ընդհանրապէս երկլեզուութեան դէմ 
են: Բայց ասոնք ներկայ գիտական տուեալներու հակառակ առաջարկներ են: 
Երկլեզուութեան մասնագէտները այս նիւթի շուրջ ակադեմական ուսում առած 
հոգեբաններ կամ երկլեզու ուսման վրայ աշխատող ուսուցիչներ են եւ ի հարկին 
անոնցմէ պէտք է օգնութիւն ստանալ: 

Նախ Մայրենին / Ազգ. Կեդրոնական Վարժարան12



Վաղ Տարիքին Լեզուի Ուսուցում

Փոքրամասնութեան լեզուն վաղ տարիքին զօրացնելը աւելի կարեւոր է քան մեծա-
մասնութեան լեզուն: Վաղ տարիքին մեծամասնութեան լեզուին հետ աւելի շփման 
մէջ ըլլալ, երախային լեզուի կեանքին մէջ փոքրամասնութեան լեզուին ամուր տեղ 
գրաւելու հաւանականութիւնը կը նուազեցնէ: Առ այդ պէտք է դրական զատողութիւն 
գործադրուի փոքրամասնութեան լեզուին ու փորձել հնարաւորութիւններու ներքև 
Հայերէն խօսիլ:

Պզտիկ տղաք բնական ձեւով մը կը ստանան լեզուները: Անոնք լեզուն չեն սորվիր 
այլ կ՚ ընկալեն: Այս շրջանը ոչ թէ սորվելու, այլ ստանալու ձեւով կ’ընթանայ: Անոնք 
չեն մտհոգուիր ոչ լեզուի սխալներէն եւ ոչ ալ ճիշդ բառը չգիտնալէն: Միայն կը 
հետաքրքրուին, իրենց պատգամը մէկու մը հաղորդելու եւ պէտք եղած գիտելիքը 
առնելու հետ: Երախաները վաղահաս տարիքին շուտ կ՚ իւրացնեն առոգանութիւնը: 
Իսկ չափահասները լեզու մը սորվելու ընթացքին ընդհանրապէս առոգանութեան 
հարց կ’ապրին:

Երախաները տարբերութիւններ ցոյց կու տան լեզուի յառաջացման արագութեան 
մէջ: Այն տղաքը, որոնք վաղ շրջանին կը դանդաղին լեզուի յառաջացման մէջ, աւելի 
յետոյ կրնան արագօրէն իրենց բացը գոցել: Ասիկա ցուցանիշ մը չէ սորվելու որեւէ 
դժուարութեան: Բնական կը համարուի երկլեզու երախաներուն աւելի ուշ խօսիլը 
եւ կամ լեզուները իրար խառնելը: Նման պարագաներուն ընտանիքներ պէտք չէ  
մտահոգուին, այլ պէտք է յամառօրէն քաջալերէն երախային մայրենին:

Հայերէնի յառաջացման դրական ձեւով կ՚ ազդէ, երախային մանկութենէն սկսեալ, 
մայրենիին տէր օգնականի մը կամ ընտանիքէն մէկու մը կողմէ խնամուիլը ու 
մայրենիին խօսուած միջավայրերուն 
մէջ գտնուիլը: Այս ուղղութեամբ 
նկատի առնելով համայնքիս կա-
նանց աշխատանքային կեանքի 
մասնակցութիւնը, հայկական հիմ-
նարկներ իբր մօտաւոր ապագայի 
ծրագիր պէտք է ունենան նաև 0-3 
տարեկան մանկամսուրներու բա-
ցումը:

Բացի ասկէ, մայրենիով երգ մտիկ 
ընել եւ թատերախաղերուն մէջ 
հանդիսատես ըլլալ եւ կամ դեր 
ստանալ, միջոցներ են որոնք լեզուի 
ուսուցումը հաճելի կը դարձնեն: 
Երախան առանց անդրադառնալու,  
ենթագիտակցութեան մէջ բառերը ու 
շարժումները զիրար կը միացնէ եւ 
լեզուն կը սորվի հաճոյքով, Հայերէն 
երգ մտիկ ընելով ու պարելով:

Նոյնաժամանակ, գիրքերը ամենա-
կարեւոր տարրերն են որոնք լեզուի 
յառաջացումը կ՚արագացնեն: Երա-
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խան, պատկերներուն եւ խաղալիքներուն գոյութեան անդրադարձած միջոցին այլևս 
պարզ գիրքեր կրնայ ունենալ: Գիրքերուն պատկերներով եւ իրերով ծանօթացումը, 
ժամանակի ընթացքին օգնական կը հանդիսանայ տառերը եւ բառերը ըմբռնելու: 

Մայրենիի Զարգացման Մէջ Ընտանիքի Մեծերուն Դերը

Երախաները իրենց զարգացման զուգահեռ ընկերայնացման ընթացքի մը 
կը մտնեն, իրենց գտնուած միջավայրի կանոնները, հաւատքները, առօրեայ 
յարաբերութիւնները, արտայայտութեան ձեւերը եւ արժէքները կը տեսնեն ու 
զանոնք իրենց համեմատ կրկին կը շինեն: Երախային ընկերայնացման շրջանին 
մօր եւ հօր չափ մեծմայրն ու մեծհայրն ալ իրենց ազդեցութիւնը կ՚ունենան: Այս 
ազդեցութիւնը փոփոխութիւններ կրնայ ցուցնել դասակարգի, էթնիկական եւ սեռի 
տարբերութեանց համեմատ: Բայց ամէն պարագայի անփոփոխ կէտերէն է` մեծմօր 
ու մեծհօր ընտանիքին պատմաբանները ըլլալը եւ անցեալի հետ կապ հաստատելը: 
Բաց աստի մեծ մայրն ու մեծ հայրիկները տղուն համար մայրենին իմանալու եւ 
գործածելու ամենամեծ առիթը կը դառնան: Մասնաւորաբար Ամերիկայի մէջ եղած 
պրպտումները կը ցուցնեն թէ մեծամասնութեան լեզուն՝ Անգլիերէնէն զատ մայրենի 
մը ունեցող ընտանիքներու մէջ եթէ մեծ մայր ու հայրը կ’ապրին, երախան բախտը 
կ’ունենայ այս լեզուն սորվելու:

Երախաները ընտանիքին մեծերէն ոչ միայն մայրենին, այլ կը սորվին նաև լեզուին 
առածները, ոտանաւորները, երգերը, ժողովրդական պատմութիւնները եւ աւանդու-
թիւնները: Այս ձեւով սերունդներու միջեւ լեզուի փոխանակումին առընթեր կ՚իրակա-
նանայ նաև պատմական եւ մշակութային փոխանակումը: Երախաները կրկին ու 
կրկին մտիկ ընել շատ կը սիրեն իրենց մեծմօր ու մեծհօր պատմած պատմութիւնները 
ու հէքեաթները: Իսկ կրկնութիւնը ամենէն օգտակար մանկավարժական մեթոտներէն 
մին է լեզուի ուսուցման մէջ: Լեզուի յառաջացման շատ լաւ պիտի ազդեն սիրալիր այս 
շրջանները:

Հայ համայնքին տեսակէտէ երախաներուն համար լեզուի կարեւոր տիպարներ են 
մեծմայրիկ ու մեծհայրիկները: Պոլսոյ մէջ գերիշխող լեզուն Թրքերէն ըլլալով, եթէ 
ընտանիքներ մասնաւոր կեցուածք մը չունին, ընդհանրապէս Հայ տուներուն մէջ 
գործածուած լեզուն կ՚ըլլայ Թրքերէն: Որը արգելք կ՚ըլլայ երախաներուն Հայերէնը 
իմանալուն: Մինչդեռ մեծմօր ու մեծհօր գոյութիւնը կը նշանակէ մեծ մասամբ 
հայերէնախօսութիւն: Անոնք ներկայիս Հայ համայնքին մէջ Հայերէնի ամենէն հմուտ 
սերունդն են, որոնք Հայերէնը հաղորդակցութեան լեզու ըլլալով կրնան գործածել: 
Ահա թէ ի՛նչու կարեւոր է իրենց դերը:

Ուստի կարգ մը առարկայական առաջարկներ կրնան տրուիլ ուսուցիչներու եւ 
ծնողներուն: Օրինակ ուսուցիչները կրնան նկատի առնել մեծմայրիկ ու հայրիկներու 
նպաստը տղոց պարտականութիւն մը տալու ընթացքին: Կարելի է մշակել նաև 
տեսալսողական ծրագիրներ անոնց հարցումներ ուղղելով: Արձանագրութիւնները 
իրենց ալ արտօնութեամբ կրնան բաժնուիլ դպրոցներու, համացանցի կայքէջերուն 
մէջ: Այսպիսի ձեռնարկներով երախաներն ալ կը պատուուին: Յարմար պայմաններու 
տակ մեծմայրիկ եւ հայրիկներուն հետ կրնան պատրաստուիլ ընթերցումի եւ 
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խօսելավարժութեան ժամեր որոնք զգացական պահեր ալ կ’ապրեցնեն ընտանիքին 
բոլոր անդամներուն: Նման ծրագիրներով աւելի ամուր կապեր կը հաստատուին 
դպրոցին եւ ընտանիքին միջեւ, այսպիսով մեծերը գործօն ենթակաները կը 
դառնան երախային դաստիարակութեան մէջ: Այս ալ անկասկած աշակերտներուն 
դպրոցական փորձառութիւնները աւելի իմաստալից կը դարձնէ: 

Անգլիերէնը՝ Որպէս Երրորդ Լեզու Երկլեզու Աշակերտներուն 

Երկլեզուները միալեզուներու բաղդատմամբ աւելի ընդունակ են լեզու մը սորվելու 
եւ կ’ընթանան աւելի արագ, ունենալով աւելի զարգացած սորվելու մեթոտներ և 
ճանաչողական ճկունութիւն: Բաց աստի անոնք աւելի ինքնավստահ կ՚ըլլան նոր 
լեզու մը սորվելու պարագային: Կ’ունենան երկու լեզու գործածելու հանգստութիւնը: 
Երկլեզու ուսում ջամբող դպրոցները աւելի դիւրին կը սորվեցնեն Անգլիերէնը 
իբր երրորդ լեզու: Նոյնպէս Անգլիերէն սորվելու համար աւելի բախտաւոր են այն 
երախաները որոնք Հայ Վարժարաններու մէջ կ՚ուսանին: Անգլիերէն եւ Հայերէնին 
նոյն լեզուախումբի պատկանիլը (Հնդեւրոպական) ու քերականական նմանութիւնն 
ալ դիւրացնող տարրեր են Անգլիերէնի ուսուցման: 

Բազմալեզու ուսուցումը և աշակերտին դաստիարակութեամբ բազմալեզու դառնալը 
աշխարհի ամէն կողմն ալ կ’իրականանայ սորվելու ընթացքին լեզուներուն իրարու 
բերած նպաստովը: Օրինակ` Ֆինլանտիոյ մէջ Ֆիններէն եւ Շուէտերէն միասին, իսկ 
Անգլիերէնը վաղ տարիքէն սկսեալ կ’ուսուցանեն իբր օտար լեզու: Աշակերտները, 
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որոնք այս լեզուները միասին կը գործածեն, կանուխ տարիքին երկլեզու կը դառնան: 
Ասոնց վրայ կը բարդուի չորրորդ լեզու մը՝ Ֆրանսերէն եւ Սպաներէնի պէս օտար 
լեզուները: Ֆինլանտիոյ մէջ որպէս համայնք պաշտօնապէս վաւերացուած Սեմա-
կան ծագումով երախաներ նոյնիսկ Անգլիերէն, Ֆիններէն եւ Շուէտերէնն ալ կը 
սորվին բացի իրենց մայրենիէն: Անոնք դպրոցի միջոցաւ կը դառնան բազմալեզու 
իրենց ալ պայմաններուն թոյլ տուած չափով: Ֆինլանտիոյ օրինակին նման Հայ 
վարժարաններ յաճախող երախաներն ալ բազմալեզու հասնելու կարելիութիւնը 
ունին, Հայերէն եւ Թրքերէնի կողքին Անգլիերէն ու Սպաներէնի պէս լեզուներուն ալ 
յաւելումով:

Պարագան Հայ վարժարանները աւելի հրապուրիչ կրնայ դարձնել, քան՝ պետական 
և Անգլիերէնով ուսում ջամբող վարժարանները: Ուսուցիչ պատրաստել, դասա-
գիրքերու բարելաւում բազմալեզու նոր ուսուցման մեթոտներու ալ հետեւելով Հայ 
վարժարաններ տեղ պիտի գրաւեն Թուրքիոյ լաւագոյն վարժարաններուն միջև: 

Յաւելական Երկլեզուութեան Դէմ Նուազեցուցիչ Երկլեզուութիւն

Աշխարհի գրեթէ ամէն կողմը մէկէ աւելի լեզուներ կը խօսուին, երախաներ ծնած 
վայրկեանէն կամ դպրոցական տարիքէն սկսեալ մէկէ աւելի լեզուներու ենթակայ կը 
դառնան: Այս նիւթերը պրպտող հոգեբան եւ լեզուագէտ Ճիմ Գամինս կը հաստատէ 
որ երկլեզուութիւնը հոգե-լեզուական եւ ընկերա-քաղաքական պատճառներու բեր-
մամբ զանազան ձեւերով հանդէս կու գայ եւ այս պատճառաւ ալ պէտք է տարբեր 
հասկացութիւններով բացատրուի: Գամինս եւ այլ բազմաթիւ պրպտողներ այս 

Նախ Մայրենին / Ազգ. Կեդրոնական Վարժարան16



առումով կը գործածեն «յաւելական եւ նուազեցուցիչ երկլեզուութիւն» բառերը:

Նուազեցուցիչ երկլեզուութիւնը կը տեսնուի ընդհանրապէս միալեզու կրթական 
ծրագիրներու մէջ, ուր երախաներուն կ’ուսուցուի երկրորդ լեզու մը՝ հետզհետէ 
ջնջելով առաջին լեզուն անոնց լեզուապաշարէն: Այսպիսի կիրարկումներ, որոնք 
կը բառնան մայրենիին վրայ նոր լեզուներ յաւելելու կարելիութիւնը եւ կը հետեւին 
միալեզու գաղափարաբանութեանց՝ նուազեցուցիչ կը նկատուին:

Իսկ Յաւելական Երկլեզուութիւնը այն իրավիճակն է, որուն մէջ աշակերտները 
գաղափարականօրէն եւ ակադեմականօրէն կը զարգացնեն իրենց առաջին լեզուն ալ՝ 
երկրորդ լեզու մը սորվելու համընթաց: Երախաներ, որոնք եթէ մեծամասնութեան 
կամ փոքրամասնութեան լեզուներէն մէկը կամ երկուքն ալ գիտնալով դպրոց կը 
սկսին եւ այս լեզուները կը քաջալերուին դպրոցի մէջ, այն պարագային յաւելական 
երկլեզուութիւն յառաջ կու գայ՝ քանի որ տղաքը առնուազն երկու լեզուներով կը 
հասնին:

Գիտական հետազօտութիւններ ցոյց կու տան թէ երկլեզու աշակերտներ միալեզու 
աշակերտներու նկատմամբ բազմաթիւ առաւելութիւններ կ’ունենան՝ երբ յաւելա-
կան  երկլեզուութիւնը խրախուսուի: Երկլեզու աշակերտներ շատ աւելի կը թափան-
ցեն լեզուի կառոյցին և գործածութեան, աւելի արագ կը սորվին նոր լեզուներ: 
Յաւելական երկլեզուութեան կը վերագրուի զանազան առաւելութիւններ ևս, ի մէջ 
այլոց ճանաչողական ճկունութիւն, զարգացած ընթերցման հմտութիւն, տարբեր և 
ստեղծագործ մտածելու կարողութիւն, զրուցակիցի հանդէպ զգայնութիւն:

Իսկ հայ համայնքի պարագային՝ բազմաթիւ աշակերտներ դպրոց կը սկսին կա՛մ 
առանց հայերէն գիտնալու, կամ առանց թրքերէն գիտնալու եւ կամ երկուքին ալ 
որոշ չափով տիրապետելով: Այս աշակերտները յաւելական երկլեզուութիւն 
կրնան ունենալ երբ հայկական դպրոցներ ղրկուին: Բայց եւ այնպէս՝ ասոր համար 
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դպրոցը միշտ բաւարար չ’ըլլար՝ քանի որ թրքերէնի եւ հայերէնի պայմանները, 
գործածութեան վիճակները, հասարակութեան մէջ ունեցած վարկը հաւասար չէ, 
ուստի ընտանիքներ եւ շրջապատն ալ պարտին աւելի հոգածութիւն ցուցաբերել 
աշակերտներու հայերէնի զարգացման հանդէպ, հայախօս միջավայրեր ստեղծելով: 

Անդին՝ այն աշակերտները, որոնք չեն ղրկուիր հայկական վարժարաններ եւ կը 
ստիպուին յաճախել լոկ թրքերէնով դասաւանդող դպրոցներ, լուրջ հոգեբանական 
եւ ընկերա-քաղաքական թերութիւններու հետ դէմ յանդիման կու գան, որովհետեւ 
նախ իրենց ինքնութիւնը անտեսանելի կը դարձուի եւ ապա՝ լեզուն դպրոցի մէջ չի 
գործածուիր: Ուստի անոնք զուրկ կը մնան երկլեզուութեան շարք մը ճանաչողական 
և ընկերային առաւելութիւններէն և որքան ալ լաւ ըլլայ իրենց Թրքերէնը, ան չի 
ցոլանար իրենց դպրոցի յաջողութեան ուղիղ համեմատութեամբ, քանի որ այդ 
յաջողութիւնը կախեալ չէ միայն լեզուէն, և առաւել ևս հաւանական է որ անոնք 
ազդուին նաև ուղղակի կամ անուղղակի խտրականութենէ: Ուստի երախաները 
պէտք է քաջալերուին դէպի հայկական դպրոց: Եթէ այս մէկը անհնարին է՝ այլ 
միջոցներով պէտք է սորվեցնել կամ զարգացնել մայրենին, ինչ որ ծայր աստիճան 
կարեւոր է դրական ինքնութեան մը կազմութեան եւ յաւելական երկլեզուութեան 
համար:

Մայրենիի Հիմ Ունեցող Բազմալեզու Քննադատական Կրթութիւն

Հանրապետական շրջանին Հայ համայնքը և Հայկական վարժարանները ինչպէս 
նաև միւս փոքրամասնութեան վարժարանները զանազան արգելքներով դէմ 
յանդիման եկած են: Այսուհանդերձ Հայկական վարժարանները ունին կարեւոր 
առաւելութիւն մը՝ թրքերէնի կողքին Հայերէնով դասաւանդելու կարելիութիւնը. հոն 
աշակերտներ կը յաճախեն առանց իրենց ինքնութիւնը գաղտնի պահելու պէտքը 
զգալու: Անդին՝ մայրենիով կրթութիւնը կամ անոր կողքին երկլեզու կրթութիւնը 
կրնայ հասարակութեան վերակազմութեան մէջ կարեւոր դեր մը ունենալ երբ անոր 
շաղկապուի քննադատական կրթական փիլիսոփայութիւնը: Անշուշտ որ այսպիսի 
վերակազմութիւն մը չի կրնար գոյանալ փոքրամասնութեան վարժարաններու 
իւրայատուկ ջանքերով և փափաքով: Զանազան ներքին և արտաքին պատճառներով 
վերջին տարիներուն Թուրքիոյ մէջ ժողովրդավարական բարեփոխութիւններ տեղի 
ունեցած են եւ փոքրամասնութեանց իրաւունքներու վերաբերեալ դրական քայլերու 
շնորհիւ աւելի առողջ կրթական միջավայր մը ստեղծուած է վարժարաններու մէջ:

Այս բարեփոխումները ճամբայ կը հարթեն նաև որ Հայ և միւս փոքրամասնական 
վարժարաններու գործելակերպը վերամշակուի, վերանայուի նաև լայն հասա-
րակութեան հետ ունեցած յարաբերութիւնները: Այս ուղղութեամբ կարգ մը քայլեր 
և Հայ վարժարաններու երկլեզու դաստիարակութիւնը, միանալով քննադատական 
կրթական փիլիսոփայութեան, կարելի կրնայ դարձնել մայրենիի հիման վրայ բազ-
մալեզու վերակազմող դաստիարակութեան մը գործադրութիւնը: 

Լեզուի ուսուցման ուղղեալ քննադատական դաստիարակութիւնը առաջնահերթ կը 
նկատէ որ դպրոցը ըլլայ բազմալեզու ու բազմաձայն, աշակերտներ խօսին իրենց 
գիտցած լեզուները, սորվին նաև նոր լեզուներ առանց սակայն մէկը կամ միւսը 
գերադասելու, ընդհակառակը դրութիւնը փոխելու ջանալով ստորադասուած լեզ-
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ւին ու այդ լեզուն խօսող հաւաքականութեան ի նպաստ: Լեզուի ուսուցումը այս 
պարագային կը կազմակերպուի բոլորովին նկատի ունենալով աշակերտներու 
ընկերային իրավիճակը և կը ձգտի ստեղծել իմաստսլից փոխյարաբերութիւն:

Դաստիարակչական այսպիսի կիրարկումներ որոշ է որ օրինակ պիտի հանդիսա-
նան թէ՛ Հայ աշակերտներուն և թէ Թուրքիոյ բոլոր հաւաքականութիւններուն 
համար. պէտք է երկրով մէկ տարածուին: Այս փորձառութենէն հեռու չէ արդէն 
Հայ համայնքը, քանի որ Հայ վարժարանները 19րդ դարէն սկսեալ կը գործէին 
արդիական դաստիարակչական հասկացողութեամբ: Հայկական գիւղերը ունէին 
առնուազն մէկ նախակրթարան, իսկ քաղաքներու մէջ կային լիսէներ: Երեք 
լեզուով և երեք այբուբենով ուսուցում գոյութիւն ունէր այդ վարժարաններուն 
մէջ. հայատառ հայերէն, լատինատառ Ֆրանսերէն կամ Անգլիերէն և արաբատառ 
Օսմաներէն: Կարճ ժամանակամիջոցի մէջ աշակերտներ կ’ըլլային բազմալեզու 
և կը ստանային արդիական ուսում: Ուստի կարեւոր ներդրում մը պիտի ըլլայ 
վերակենդանացնել անցեալի յիշողութիւնը և վերակազմաւորել Հայ դպրոցի երկլեզու 
դաստիարակութիւնը, շաղկապելով զայն քննադատական դաստիարակչական 
փիլիսոփայութեամբ: 

Այսպիսի վերակազմաւորումով անտարակոյս բարձրորակ պիտի դառնայ Հայ 
դպրոցի դաստիարակութիւնը, պիտի թափ ստանայ աշակերտներուն ակադեմական 
և ընկերային զարգացումը, պիտի բարելաւի ընտանիքներու մօտեցումը Հայ 
վարժարանին, և Հայ համայնքին ու բոլոր հաւաքականութիւններուն առջեւ պիտի 
բացուի նոր հորիզոններ ա՜լ աւելի ժողովրդավարական մթնոլորտի մէջ հաւասար 
իրաւունքներով ապրելու համար:
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Գլխաւոր Հասկացութիւններ

Մայրենի.- Չունի հասարակաց ընդունելութիւն գտած բացատրութիւն մը: Կան երկու 
մօտեցումներ. առաջինն է՝ տան մէջ խօսուած լեզուն ընդունիլ որպէս մայրենի. իսկ 
միւսին համաձայն՝ այն լեզուն՝ որու մշակոյթով շաղախուած կը զգայ անհատը 
ինքզինք կամ կ’ընդունի զայն իբրեւ իր նախնեաց լեզուն:

Մայրենիով կրթութիւն.- Կրթութեան այն համակարգը, ուր աշակերտներուն մայրենին 
է դաստիարակութեան և ուսուցման լեզուն:

Մայրենիի հիման վրայ երկլեզու, բազմալեզու կրթութիւն.- Կրթութեան համակարգ ուր 
մայրենին առաջնահերթ կրթական լեզուն է և անով է որ աշակերտներ գրել կարդալ 
կը սորվին և ապա՝ երկրորդ կամ երրորդ լեզուներ, որոնք երբեմն կ’ըլլան նաև 
դասաւանդութեան լեզու: 

Յաւելական լեզուի ուսուցում.- Այն համակարգը ուր մայրենիին վրայ կը բարդուին նոր 
լեզուներ:

Առաջին լեզու.- Այն լեզուն որ երախան կը սկսի իմանալ իր շուրջը կամ ալ այն՝ որով 
լաւ կ’արտայայտուի:

Երկլեզու/բազմալեզու կրթութիւն.- Այն համակարգը ուր գրաճանաչութեան առընթեր 
այլ դասերն ալ երկու կամ աւելի լեզուներով կը դասաւանդուին: Օրինակ՝ հայկական 
դպրոցներ: 

Լեզուափոխութիւն.- Այն իրավիճակը ուր ընդհանրապէս փոքրամասնական լեզուն կը 
մոռցուի, զիջելով տիրող լեզուին կամ լեզուներուն:

Լեզուի կորուստ.- Այն իրավիճակը երբ լեզու մը կը դադրի կենդանութենէ:

Լեզուապահպանութիւն.- Փրկելով լեզու մը գործածութենէ դադրելու ընթացքէն՝ փո-
խանցել յառաջիկայ սերունդներուն: 

Լեզուի վերակենդանացում.- Այն աշխատանքը որու կէտ նպատակն է անհատներուն 
սորվեցնել իրենց նախնեաց լեզուն, որու հասանելիութիւնը անհնարին էր իրենց 
համար: Օրինակ՝ Գաթալաներէն և Եբրայեցերէն:

Միջլեզուային փոխանցում.- Լեզուական հմտութիւններու փոխանցում մէկ լեզուէն 
միւսը՝ առանց վերստին սորվելու պարտաւորուելու: Օրինակ՝ գրել կարդալ սորվելու 
փորձը:

Անդրլեզուային իրազեկութիւն.- Լեզուի էութեան թափանցելու կարողութիւն: Հնարա-
ւոր կը դարձնէ լեզուէ լեզու հմտութիւններու և գիտելիքներու փոխանցումը, ինչ որ 
կը դիւրացնէ խօսելու ընթացքին լեզուային անցում կատարելու և թարգմանութեան 
գործընթացները:

Նուազեցուցիչ լեզուի ուսուցում.- Այն ուսուցման կերպը որով փոքրամասնութեանց 
աշակերտներուն կը տորվեցնեն տիրող լեզուն, մոռցնել տալով իրենց մայրենին:

Նահանջ.- Մայրենին կամ նախկին լեզուն հետզհետէ մոռնալ՝ նոր լեզու մը սորվելու 
և գործածելու ընթացքին:

Լաստակ կազմել.- Լեզուի ուսուցում ուր աշակերտներ նոր լեզու մը կը սորվին յենելով 
իրենց նախկին լեզուին կամ լեզուներուն: Այս մօտեցումին համաձայն լեզուներ 
իրարու նեցուկ կրնան ըլլալ և ճիշդ մեթոտներու կիրառումով կը դիւրանայ նաև նոր 
լեզու սորվելու գործընթացը:
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Ինքնութեան հաստատում.- Կ’անդրադառնայ այն իրավիճակին, ուր փոքրամասնու-
թեան պատկանող աշակերտներու լեզուն և մշակոյթը կ’ընդգրկուի դասարանային 
աշխատութեանց մէջ՝ նկատուելով որպէս հարստացուցիչ տարրեր:

Ժառանգ լեզու.- Այն լեզուն որ կը խօսուի տան մէջ կամ եթէ ոչ՝ այն լեզուն որու  
մշակութապէս պատկանելիութիւն կը զգացուի, երբ առկայ է ընդհանրացած տիրող 
լեզու մը:
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Սուրբ Խաչ Լիսէ

Կեդրոնական Լիսէ

Էսաեան Լիսէ

Էսաեան Նախ.

Մխիթարեան Լիսէ Բանկալթը

Մխիթարեան Նախ. Բանկալթը

Սահակեան-Նունեան Լիսէ

Սահակեան-Նունեան Նախ.

Գարակէօզեան Նախ.

Գարակէօզեան Մանկանց

Գալֆաեան Նախ.

Մէրամէթճեան Նախ. Ֆէրիգիւղ 

Անարատ Յղ. Նախ. Սամաթիա

Արամեան-Ունճեան Նախ.

Թարգմանչաց Նախ.

Պէզճեան Նախ.

Տատեան Նախ.

Եշիլգիւղ Նախ.

Մխիթարեան Նախ. Պոմոնթի

Լեւոն Վարդուհեան Նախ.

Գումար
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53
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63
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40

1543
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138
164

90
195

152
270

123
54

63
182

56
163
146
158
394
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41
84

2987

35
90

59
85

48
96

57
133

70
24

20
85
34
72
68
95

195
110

24
44

1444

ՄանչԱղջիկ Գումար ՔօնթէնժանՎարժարան

Հայկական Վարժարաններու
2012-2013 Տարեշրջանի Աշակերտութեան Թիւ

Աղբիւր.- Թրքահայ Ուսուցչաց Միութիւն
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