6 տարեկան երեխաների ուսման հիմնախնդիր
6 տարեկան առաջին դասարանցին իր հոգեկան զարգացման մակարդակով
մնում է դեռ նախադպրոցական։ Նա պահպանում է այդ տարիքին բնորոշ
մտածողության առանձնահատկությունները, նրա մոտ գերակայում է ոչ
կամային հիշողությունը, ուշադրության յուրահատկությունն այնպիսինն է,
որ երեխան ընդունակ է արդյունավետ զբաղվել միևնույն գործով 10-15
րոպեից ոչ ավել։
6 տարեկան երեխայի անձի առանձնահատկությունները լրացուցիչ
դժվարություններ են առաջացնում ուսման գործընթացում։ Ուսման
խնդիրներին համապատասխանող ճանաչողական դրդապատճառները դեռ
անկայուն և իրավիճակային են, դրա համար էլ դասերի ժամանակ
երեխաների մեծամասնության մոտ այն դրդապատճառները դրսևորվում և
պահպանվում են ուսուցչի ջանքերի շնորհիվ։
Բարձր ինքնագնահատականը շատ երեխաների մոտ հանգեցնում է նրան,
որ նրանք դժվարանում են հասկանալ մանկավարժական գնահատման
չափանիշները։ Իրենց ուսումնական գործունեության գնահատականը
նրանք համարում են ամբողջ անձի գնահատական։ Բացասական
գնահատականները, դիտողությունները նրանց մոտ առաջացնում
են տագնապայնություն, անհարմարության վիճակ, ինչի հետևանքով
աշակերտներից շատերը դառնում են պասիվ։ Երեխայի հուզական վիճակից
կախված վարքի անկայունությունը դժվարացնում է
ինչպես մանկավարժի հետ հարաբերությունները, այնպես էլ դասի
ժամանակ երեխաների կոլեկտիվ աշխատանքը։

6 տարեկան երեխաներին ուսուցանելը դժվար է, ընդ որում
այսպիսի ուսուցումը պետք է հաշվի առնի նրանց զարգացման
առանձնահատկությունը։
6 տարեկան երեխաների զարգացման տարբեր
կողմերի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրանք իրենց հանգիստ,
հարմարավետ, ինքնավստահ են զգում մանկապարտեզի
նախապատրաստական խմբերում ուսուցանման ժամանակ՝ ի
տարբերություն դպրոցի առաջին դասարանի։ Գլխավոր պատճառն այն է,

որ մանկապարտեզի կենսառիթմը, մեծահասակի և հասակակիցների
հետ շփման ոճը, առավել համապատասխանում է երեխայի հոգեկան
զարգացման մակարդակին։ Իր սոցիալական անկայունության, նոր
պայմաններին և հարաբերություններին հարմարման դժվարությունների
պատճառով 6 տարեկան երեխան կարիք ունի անմիջական հուզական
կոնտակտի, բայց դպրոցական ուսուցման ֆորմալիզացված պայմաններում
այդ պահանջմունքը չի բավարարվում։
Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում երեխայի հետ, եթե նա, այնուամենայնիվ
հայտնվում է դպրոցական ուսուցման ֆորմալիզացված համակարգի մեջ,
որում բավարար չափով հաշվի չի առնվում նրա տարիքային
առանձնահատկությունները։ Ինչպես ցույց են տվել դպրոցում
իրականացված կոմպլեքս հետազոտությունները, անբարենպաստ
պայմաններում հաճախ վատանում է երեխաների առողջական վիճակը,
կարող է քաշը պակասել, նվազել հեմոգլոբինի քանակն արյան մեջ, իջնում
է տեսողության սրությունը, ի հայտ են գալիս գլխացավեր։ Ընդհանուր
ինքնազգացողության վատացման պատճառով՝ նվազում է երեխայի ոչ
այդքան բարձր աշխատունակությունը, ինչը բացասաբար է ազդում
ուսման վրա։ Առանձին դեպքերում առաջանում են նևրոզներ, դպրոցական
դեզադապտացիա, նրանք լարված են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։
Հարաբերականորեն բարենպաստ պայմաններում հոգեբանական
լարվածությունն աստիճանաբար նվազում է 1,5-2 ամսից։ Առավել խիստ
պայմաններում այն պահպանվում է՝ առաջացնելով երկրորդային
էֆեկտներ ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ սոմատիկ առումներով։

