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թյ� ն նե րի կենտ րո ն» ՀԿ 
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«Հարևաններ»՝ Լալա Սարգսյան, Կրթ� թյան ազգային ինստիտ� տ
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Խմբա գիր՝
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ՀՀ ԿԳՆ Կրթու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի մաս նա գետ ներ.
Լ  սի նե Ալեք սա նյան (մ.գ.թ.) և Կա րի նե Հա ր  թյ  նյան

DVD Տե սագ րու թյան և դի զայ նի հե ղի նակ՝ մա մու լի աջակ ցու թյան «Ինտերնյ ս» ՀԿ

Տպագր վել է 2014թ.
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«ՄԵԿ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ ԴՊՐՈ Ց�  Մ» 

ԾՐԱԳ ՐԻ ՆԿԱ ՐԱԳ Ր�   �  ՆԸ 

«Մեկ աշ խար հը դպրո ց  մ» ծրագ րի նպա տակն է՝ բարձ րաց նել երի տա սարդ նե րի իրա զե կու թյու նը 
աշ խար հի ար դի հիմն  ախն դիր նե րի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև կազ մա կեր-
պել քննար կումն  եր, ձև ա վո րել քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն և կիրթ մո տե ցումն  եր մար դու իրա-
վունք նե րի և հա րա կից խնդիր նե րի շուրջ:

Ծրա գի րը նպա տակ ու նի նաև խթա նե լու աճող սերն դի՝ ժա մա նա կա կից կյան քի այն գլո բալ գոր ծըն-
թաց նե րի ըն կա լու մը, որոնք ազ դում են մարդ կանց կեն ցա ղի և ապ րե լա կեր պի վրա: Դրա մի  ջո ցով 
ան ձի մոտ կձև ա վոր վի պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում, ին չը կնպաս տի ինչ պես ազ գա յին, այն-
պես էլ՝ հա մա մարդ կա յին առ կա խնդիր նե րի լուծ մա նը: 

Մեր փոր ձը ցույց է տվել, որ վա վե րագ րա կան ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նը հա մե  մա տա բար պարզ, սա-
կայն ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րից է՝ հան րու թյա նը մի  շարք թե մա նե րի ծա նո թաց նե լու առու մով: Ֆիլ մը՝ 
որ պես ժա մա նա կա կից տե սա ձայ նա յին մի  ջոց, կա րող է ոչ մի  այն թե մա յի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյուն հա ղոր դել, այ լև ներ կա յաց նել իրա կան յու րա հա տուկ պատ մու թյուն, որն ուղ ղա կի կամ անուղ-
ղա կի ազ դե ցու թյուն կու նե նա հան դի սա տե սի վրա: Վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը կա րող են առանձ նա-
հա տուկ խնդիր նե րի լուծ ման շար ժա ռիթ դառ նալ:

Ցու ցադ րու թյու նը կա րե լի է սահ մա նա փա կել ինչ պես մե կ ֆիլ մով, այն պես էլ ներ կա յաց նել ամ բող ջա-
կան ֆիլ մա շար: Երկ րորդ դեպ քում, սա կայն, անհ րա ժեշտ է նա խա պես մշա կել դրա գա ղա փա րա բա-
նու թյու նը: 

Ծրագ րի պատ մ#  թյ#  նը

«Մեկ աշ խար հը դպրո ց  մ» կրթա կան եր կա րա ժա  ետ ծրա գի րը նա խա ձեռ նել է «Մար դը կա-
րի քի մե  ջ» ՀԿ-ն: 2003թ. սկսած այն իրա կա նաց վ մ է Չե խի ա յի հան րա պե տ  թյ  ն մ: Ծրա գրի 
շրջա նակ նե րում դպրոց նե րին տրա մադր վել են վա վե րագ րա կան ֆիլ մե ր և մե  թո դա կան ձեռ նարկ-
ներ՝ ար դի աշ խար հի և ժա մա նա կա կից պատ մու թյան թե մա նե րի ու սուց ման նպա տա կով: 2012 թվա-
կա նից ծրա գիրն իրա կա նաց վ մ է նաև Հա յաս տա ն մ: 2013 - 2014 թթ ընթացքում 80-ից ավելի 
հանրակրթական  դպրոցների հասարակագիտական առարկաների ուսուցիչներ ՀՀ Արարատի, 
Կո տայքի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արմավիրի մարզերից վերապատրաստվել են և ձեռք բերել  
«Ուսու ցում վավերագրական ֆիլմե րի մի ջոցով» ուսուցչի ձեռնարկը և տեսաերիզը (DVD): 2014 թ-ից 
Կրթ թյան ազգային ինստիտ տի հետ կնքած համագործակց թյան հ շագրի շրջանակներ մ 
«Ուս ց մ վավերագրական ֆիլմե րի մի ջոցով» մե թոդաբան թյ նը հասանելի կդառնա ՀՀ 
բոլոր հանրակրթական դպրոցների  ս ցիչների համար:

Դպրո ցա կան մա կար դա կ# մ ց#  ցադր վող ֆիլ մե  րի բն#  թա գի րը

«Մեկ աշ խար հը դպրո ց  մ» ծրագ րի շրջա նակ նե րում հիմն  ա կա նում գոր ծած վե լու են այն ֆիլ մե  րը, 
որոնք ներ կա յաց վում են մար դու իրա վունք նե րին նվիր ված «Մեկ աշ խար հ» ամե  նա մյա փա ռա տո-
նին. այն մե կ նար կել է 1999-ից՝ «Մար դը կա րի քի մե  ջ» ՀԿ-ի կող մի ց: «Մեկ աշ խար հը դպրո ցու մ» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ընտր վում են այն ֆիլ մե  րը, որոնք շո շա փում են կրթա կան ծրագ րե րում 
ընդգրկ ված թե մա ներ:

Ֆիլ մե  րը պետք է հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նեն աշա կերտ նե րի մոտ: Թե մա ներն ընտր վում են 
աշա կերտ նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րին և մտա ծո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա-
տաս խան: Ֆիլ մե  րը նպաս տում են բարձ րացնել երի տա սարդ նե րի իրա զե կու թյու նը՝ հար ցադ րում-
նե րի և պա տաս խան նե րի որոն ման մի  ջո ցով: Դրանք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում զու գա հեռ ներ 
անց կաց նել առօ րյա կյան քի հետ, նպաս տում ազատ կար ծի քի ձև ա վոր մանն ու զար գաց մա նը: «Մեկ 
աշ խար հը դպրո ցու մ» ծրագ րի շրջա նակ նե րում կի րառ վում են այն ֆիլ մե  րը, որոնք ար տա ցո լում են 
ար դի աշ խար հը: 
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Ֆիլ մե  րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մի  ջին դպրո ցի աշա կերտ նե րին ար տա հայ տե լու իրենց զգաց-
մունք նե րը և շփվե լու ու րիշ նե րի հետ՝ կար ծիք նե րի ձև ա վոր ման և մտքի զար գաց ման ակն կա լի քով:

Գոր ծըն թա ցի գնա հատ ման ար դյուն քում և՛ ու սու ցիչ նե րը, և՛ աշա կերտ նե րը հա վաս տե ցին, որ վա վե-
րագ րա կան ֆիլ մե  րը, ներ կա յաց նե լով ու սումն  ա կան ծրագ րի թե մա ներն առա վել գլո բալ տե սան կյու-
նից, մի  ջին դպրո ցի աշա կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում՝  դրսև ո րե լու քա ղա քա ցի ա կան 
վարք՝ խթա նե լով երկ խո սու թյու նը: 

«Մեկ աշ խար հը դպրո ցու մ» ծրա գի րը խրա խու սում է վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րի կի րա ռու մը՝ որ պես 
ու սուց ման մի  ջոց: Այն բո լոր երկր նե րում աշ խա տում է գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ և 
աջակ ցում նրանց՝ տե ղայ նաց նե լու ծրագ րի գա ղա փա րը, այն զու գակ ցե լու երկ րի առանձ նա հա տուկ 
մշա կու թա յին ար ժեք նե րի հետ ու մշա կե լու հա մա պա տաս խան ու սումն  ա կան նյու թեր:
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ա) Ինչ պես օգ տա գոր ծել ձեռ նար կը 

Կրթա կան գոր ծի քա կազ մը բաղ կա ցած է տե սաս կա վա ռա կից (այն նե րա ռում է ութ ֆիլմ և սո ցի ա-
լա կան հո լո վակ ներ) և ու սումն  ա կան ձեռ նար կից: Ֆիլ մե րն ու հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն նե րը 
վե րա բե րում են մար դու իրա վունք նե րին և նե րա ռում հե տև յալ են թա թե մա նե րը. «Միգ րա ցի ա», «Աշ-
խա տան քի իրա վ ն ք», «Կոնֆ լիկտ և հաղ թա հա ր  մ», «Հան դ ր ժո ղա կա ն  թյ ն և տար բե-
ր  թյ ն նե րի ըն դ  ն  մ», «Շրջա կա մի  ջա վայ րի հիմն  ախն դիր նե ր»: 

Ձեռ նար կը հաս ցե ագր ված է ու սու ցիչ նե րին՝ ուղ ղոր դե լու յու րա քան չյուր ֆիլ մի  հետ կապ ված ու սում-
նա կան վար ժու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կի րա ռու մը: 

Բո լոր ֆիլ մե  րը և դի դակ տիկ նյու թե րը (մաս նա վո րա պես՝ վար ժու թյուն նե րը) նա խա պես կի րառ վել են 
փորձարա րա կան դպրոց նե րում՝  հաս կա նա լու հա մար, թե ար դյո՞ք ընտր ված վար ժու թյուն ներն ար-
դյու նա վետ են, և թե ինչ քա նո՞վ են դրանք նպաս տում իրա կա նաց նե լու ծրագ րի նպա տա կը: 

Ծրա գի րը փոր ձարկ վել է մի  քա նի դպրոց նե րում, այ նու հե տև նյու թե րը վե րամ շակ վել և տրա մադր վել 
են հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րած դպրոց նե րին:

Մե թո դա կան ձեռ նար կը նա խա տես ված է ու սու ցիչ նե րի հա մար՝ որ պես դա սի պլան ներ մշա կե լու հա-
մա կարգ ված ու ղե ցույց: Ձեռ նար կը նե րա ռում է հե տև յալ բա ժին նե րը. 

Ինչ պես կի րա ռել ֆիլ մե  րը դա սապ րո ցե ս մ. այս բաժ նում ընդգրկ ված են հիմն  ա կան հրա հանգ-
ներ, թե ինչ պես պետք է կի րա ռել ֆիլ մե  րը ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցում: Ներ կա յաց ված են նաև 
ման րա մաս ներ, թե ինչ պես կա րե լի է նա խա պատ րաստ վել ֆիլ մի  ցու ցադ րությա նը, մտո րել ֆիլ մի  
վե րա բե րյալ և ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից հե տո քննար կում կազ մա կեր պել: Այս բա ժի նը նե րա ռում է 
նաև հա ճախ ծա գող խնդիր նե րի և առա ջարկ վող լու ծումն  ե րի տար բե րակ ներ: 

Ինչ պես կի րա ռել սո ցի ա լա կան հո լո վակ նե րը դա սապ րո ցե ս մ. Սոց. հո լո վակ նե րը յու րա հա տուկ 
տե սա ձայ նա յին նյու թեր են: Սոց. հո լո վակ նե րը հա կիրճ են, պա րու նա կում են բա վա կա նին տե ղե-
կատ վու թյուն և այս իմաս տով հար մար են ու սու ցիչ նե րին: Այս բաժ նում զե տեղ ված են սոց. հո լո վակ-
նե րով աշ խա տե լու տա սը հիմն  ա կան կա նոն նե րը:

Ին տե րակ տիվ   ս ց ման   ղե ց յց. այս բաժ նում տեղ են գտնել փոխ ներ գոր ծուն (ին տե րակ տիվ) 
ու սուց ման հիմն  ա կան կա նոն նե րը և ամե  նա տա րած ված ին տե րակ տիվ մե  թոդնե րի նկա րագ րու թյու-
նը: Այդ մե  թոդ նե րը կա րե լի է կի րա ռել ցանկա ցած թե մա յով աշ խա տան քի ըն թաց քում, ուս տի ձեռ-
նար կում դրանք ներ կա յաց ված են առան ձին, իսկ ին տե րակ տիվ մե  թոդ նե րի վե րա բե րյալ գործ նա-
կան վար ժու թյուն նե րը՝ ֆիլ մե  րի և սոց. հո լո վակ նե րի բաժ նում: 

Ինչ պես ինք ն  ր յն կազ մա կեր պել ֆիլ մե  րի ց  ցադ ր  թյ ն. այս բա ժի նը հիմն  ա կա նում նա խա-
տես ված է աշա կերտ նե րի հա մար: Դրանք այն ցու ցադ րու թյուն ներն են, որոնք կազ մա կերպ վում են 
աշա կերտ նե րի կող մի ց՝ իրենց հա սա կա կից նե րի կամ հա մայն քի ան դամն  ե րի հա մար: Աշա կերտ նե րի 
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հա մար ձեռ նար կում առ կա է պարզ ու ղե ցույց, որը նկա րագ րում է, թե ինչ պես պետք է կազ մա կեր պել 
ֆիլ մե  րի հան րա յին ցու ցադ րու թյուն ներ և դրանց հա ջոր դող քննար կումն  եր:

Ֆիլ մե ր և սոց. հո լո վակ ներ. այս բա ժի նը դա սա կարգ ված է ըստ ֆիլ մե  րի: Բո լոր մա սերն ու նեն մի և -
նույն կա ռուց ված քը: Գործ նա կան վար ժու թյուն ներն ընտր ված են այն պես, որ ու սու ցիչ նե րը կա րո-
ղա նան հա մադ րել վար ժու թյուն ներն ու սու ցան վող դա սի հետ: Հարկ է նշել, որ յու րա քան չյուր ֆիլ մի  
թե մա յի կամ են թա թե մա նե րի ու սու ցան ման նպա տա կով ընտր վել են հա տուկ վար ժու թյուն ներ: Այդ 
մա սին աս վում է նաև վար ժու թյան սկզբում: 

Յ  րա քան չյ ր ֆիլ մի ն վե րա բե րող բա ժին նե րա ռ մ է. 
Հա կիրճ նկա րագ ր  թյ ն. սա ֆիլ մի  վե րա բե րյալ նախ նա կան տե ղե կու թյուն է: Այն նե րա ռում է ֆիլ մի  
վե րա բե րյալ հիմն  ա կան տե ղե կու թյուն նե րը (ռե ժի սո րը, եր կի րը՝ որ տեղ նկա րա հան վել է ֆիլ մը, նկա-
րա հան ման տա րին և տև ո ղու թյու նը) և սյու ժեի հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը: Այս տե ղե կատ վու թյու նը 
թույլ է տա լիս հաս կա նա լու, թե ար դյո՞ք ֆիլ մը հա մա պա տաս խա նում է ու սու ցան վող դա սի թե մա յին:
Ընդ հա ն ր տե ղե կ  թյ ն ներ. այս բա ժինն ու սուց չին ապա հո վում է ֆիլ մի  մա սին հիմն  ա կան տե ղե-
կու թյուն նե րով: Ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են հար ցե րի ու պա տաս խան նե րի մի -
ջո ցով: Հար ցե րը կազմ վել են ծրագրա յին թի մի  կող մի ց՝ փոր ձա րա րա կան դպրոց նե րում աշա կերտ-
նե րի հետ հե տա դարձ կա պի իրա կա նաց ման ար դյուն քում: Պա տաս խան նե րը մշակ վել են ոլոր տա յին 
փոր ձագետ նե րի կող մի ց: Այս բաժ նում կա րե լի է գտնել նաև այլ աղ բյուր նե րի հղումն  եր, որոնք կօգ նեն 
աշա կերտ նե րին կամ ու սու ցիչ նե րին թե մա յի հե տա գա առա վել խո րը ու սումն  ա սի րու թյան հա մար:
Կշռա դատ ման (ռեֆ լեք սիա) վար ժ  թյ ն ներ. հա տուկ մո տեց մամբ կա ռուց ված վար ժու թյուն ներ 
են, որոնք աշա կերտ նե րին օգ նում են մտո րե լու ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից հե տո: Յու րա քան չյուր ֆիլ մի  
ցու ցադ րու թյա նը պետք է հա ջոր դի կշռա դատ ման վար ժու թյուն, քա նի որ հնա րա վոր է՝ աշա կերտ նե-
րը դժվա րա նան ըն կա լել ֆիլ մի  թե ման: Այդ վար ժու թյուն նե րը կա րև որ են այն առու մով, որ օգ նում են 
աշա կերտ նե րին՝ ամ րապն դե լու ֆիլ մի  մի  ջո ցով ձեռք բե րած նոր գի տե լիք նե րը: 
Գործ նա կան վար ժ  թյ ն ներ. յու րա քան չյուր վար ժու թյան սկզբում ներ կա յաց վում է, թե ինչ քան 
ժա մա նակ է պա հանջ վում այն իրա կա նաց նե լու հա մար, թի րախ խմբի տա րի քը, անհ րա ժեշտ գոր-
ծիք նե րը, վար ժու թյան նպա տա կը, թե ման, որին այն առնչ վում է, կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Այս բաժ նում քայլ առ քայլ նկա րագր վում է, թե աշակերտ նե րի հետ ինչ պես իրա գոր ծել տվյալ վար-
ժու թյու նը: Ըստ անհ րա ժեշ տու թյան՝ վար ժու թյա նը կցված է աշ խա տանքա յին թեր թիկ: Նշված է նաև, 
թե երբ պետք է կա տա րել վար ժու թյու նը՝ ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից առա՞ջ, թե՞ հե տո, այն առան ձին 
վար ժու թյու՞ն է, թե՞ մե կ այլ վար ժու թյան մաս է կազ մում:

բ) Ինչ պես կի րա ռել ֆիլ մե  րը դա սապ րո ցե ս# մ

Մինչ ֆիլ մի  ց  ցադ ր  թյ  նը   ս  ցի չը պետք է նա խա պես դի տի այն: 

Ֆիլ մի  նախ նա կան դի տումն  անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ու սու ցի չը նա խա պատ րաստ վի նաև գործ նա-
կան վար ժու թյուն նե րին, ժա մա նակ ու նե նա թե մա յի վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ նյու թեր գտնե լու և որո-
շե լու՝ ֆիլ մի  որ հատ ված(ներ)ն է ցու ցադ րե լու տվյալ դա սին (այն դեպ քում, եթե դա սա ժա մը չբա վա-
րա րի): Որոշ վա վե րագ րա կան ֆիլ մե ր կա րող են թե մա յից մի  փոքր տար բեր՝ առա վել ընդգր կուն և 
խո րի մաստ լի նել, և հնա րա վոր է, որ աշա կերտ նե րը ու շադ րու թյուն չդարձ նեն ֆիլ մում ար տա ցոլ ված 
տար բեր խնդիր նե րի վրա: Ֆիլ մե  րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն աշա կերտ նե րի ու նա կու թյուն նե րի 
և զար գաց ման մա կար դա կին: Ֆիլ մե  րը կա րող են եր կար լի նել աշա կերտ նե րի տվյալ տա րի քա յին 
խմբի հա մար կամ ու նե նան ներ կա յաց ման բարդ ձև:
Ու ս  ցի չը պետք է նա խա պատ րաստ վի ֆիլ մի ն հա ջոր դող քննարկ մն  ե րին. փոր ձը ցույց է տվել, 
որ առա վել ար դյու նա վետ է քննար կումն  սկսել (հատ կա պես վի ճե լի թեմանե րով) թե մա յի վե րա բեր յալ 
բազմակողմանի տե ղե կատ վու թյան առ կա յու թյամբ: Այդ դեպ քում մի  այն ու սու ցի չը կա րող է վստահ 
պա տաս խա նել աշա կերտ նե րի հար ցադ րումն  ե րին:
Ու ս  ցի չը պետք է նա խա պատ րաստ վի ց  ցադ ր  թյա նը. խոս քը վե րա բե րում է հատ կա պես 
տեխ նի կա կան նա խա պատ րաս տու թյա նը. տեխ նի կա կան սար քա վոր ման ընտ րու թյուն, դա սա րա նի 
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աշա կերտ նե րի թվի հստա կե ցում, ցու ցադ րության ժա մա նակ հա մա պա տաս խան լու սա վո րու թյան 
ապա հո վում (վա րա գույր նե րի առ կա յու թյու նը դա սա րա նում):
Բո վան դա կա յին ու սուց ման առու մով ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյան նա խա պատրաս տա կան աշ խա տանք-
նե րը նե րա ռում են հե տև յալ գոր ծըն թաց նե րը. ներ կա յաց նել և քննար կել թե մա յի վե րա բե րյալ աշա-
կերտ նե րի գի տե լիք ներն ու պատ կե րացումն  ե րը, ին տե րակ տիվ մե  թոդ ներ կի րա ռե լով՝ շեշ տադ րել 
ֆիլ մի  հիմն  ա կան գա ղա փա րը:

Ֆիլ մի  ց  ցադ ր  թյան նպա տա կը. նոր գի տե լիք ներ և փաս տեր հա ղոր դե լուց բա ցի՝ ֆիլ մի  ցու ցա-
դրու թյան նպա տա կը պետք է լի նի թե մա յի առա վել խորն ըն կա լու մը և աշա կերտ նե րի վար քագ ծի 
դրա կան փո փո խու թյու նը: Վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը թե ման բա ցա հայ տում են տար բեր տե սան-
կյուն նե րից և հնա րա վո րու թյուն տա լիս հաս կա նա լու հար ցի բար դու թյու նը, այլ ոչ թե գտնե լու դրա 
լու ծու մը: 
Աշա կերտ նե րի հա մար կա րև որ է ու սուց չի ուղ ղորդ մամբ մաս նակ ցել քննար կումն  ե րին և գիտակցել, 
թե ին չի են ձգտում: Ու սուց չի հա մար կա րև որ է հաս կա նալ աշա կերտ նե րին և հստակ պատ կե րաց-
նել, թե ինչ է ակն կա լում աշա կերտ նե րից: Շատ կա րև որ են նույ նիսկ փոքր նպա տակ նե րը: Պետք 
է ընդգծել ապ րու մակ ցա յին մո տեց ման կա րև ո րու թյու նը, օգ նել աշա կերտ նե րին՝ պատ կե րաց նե լու 
իրենց տվյալ կեր պա րի դե րում. դա կօգ նի ավե լի լավ ըն կա լե լու երև ույթ նե րը, զար գաց նե լու կա րո-
ղու թյուն ներ՝ բա ցա հայ տե լու և հաս կա նա լու տար բեր իրա վի ճակ նե րում գտնվող ան ձանց զգա ցո ղու-
թյուն ներն ու գոր ծո ղու թյուն նե րի դրդա պատ ճառ նե րը:
Ֆիլ մի  հատ ված նե րի օգ տա գոր ծ մ. ժա մա նա կի սղու թյան և այլ պատ ճառ նե րով դա սապ րո ցե սում 
կա րե լի է ցու ցադ րել մի  այն ֆիլ մի  հատ ված ներ այն պես, որ հնա րա վոր լի նի ֆիլ մի  թե ման քննար կել: 
Բարդ թե մա յի դեպ քում հար կա վոր է շատ ժա մա նակ հատ կաց նել քննար կումն  ե րին և գործ նա կան 
վար ժու թյուն նե րին: Պետք է վստահ լի նել, որ նախ քան դա սի ավար տը աշա կերտ նե րը բա վա րար 
ժա մա նակ ու նեն հարց ու պա տաս խա նի, ինչ պես նաև վար ժու թյուն նե րի կա տար ման հա մար: Երբ 
ցու ցադր վում են մի  այն ֆիլ մի  հատ ված ներ, հե տա գա յում՝  դա սե րից հե տո, ֆիլմն  ամ բող ջու թյամբ 
կա րե լի է ցու ցադ րել դահ լի ճում:
Կշռա դա տել   ս  ցան վող նյ  թի վե րա բե րյալ. ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյան կա րև որ մաս է կշո ա դա-
տու մը: Հա ճախ վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րն ար տա ցո լում են փաս տեր, զգաց մունք ներ և բա ցար ձակ 
ճշմար տու թյուն: Աշա կերտ ներն ամե ն ինչ շատ խո րու թյամբ են ըն կա լում: Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից 
ան մի  ջա պես հե տո կշռա դա տու մը (ֆիլ մի  վե րա բե րյալ առա ջին տպա վո րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու-
նը) հնա րա վո րու թյուն է տա լիս աշա կերտ նե րին՝ ան մի  ջա կա նո րեն ար տա հայ տե լու իրենց մտա հո-
գու թյուն նե րը, զգա ցո ղու թյուն նե րը, կա ռա վա րե լու իրենց հույ զե րը և հաղ թա հա րե լու դա սա րա նում 
առ կա լար վա ծու թյու նը: Կան կշռա դատ ման փու լի կազ մա կերպ ման տար բեր մո տե ցումն  եր, ուս տի 
պետք է հաշ վի առ նել, թե ինչ տի պի աշա կերտ ներ են մաս նակ ցում տվյալ դա սին: Վար ժու թյան կամ 
դա սի վեր ջում պետք է անց կաց նել այլ տի պի կշռա դա տում (քա ղած դա սեր): Որոշ ին տե րակ տիվ 
մե  թոդ ներ՝ ինչ պես օրի նակ մտքե րի քար տե զը կամ այլ վար ժու թյուն ներ, կա րող են ծա ռա յել որ պես 
կշռա դատ ման վար ժու թյուն: Ու սու ցիչ նե րը կա րող են ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել՝ 
ընտ րե լու առա վել նպա տա կա յին վար ժու թյու նը: 
Աշա կերտ նե րի ար ձա գան քը. աշա կերտ նե րի ար ձա գան քը հա ճախ տար բեր վում է ու սուց չի ակն կա-
լիք նե րից: Աշա կերտ նե րը թե ման այլ կերպ են հաս կա նում և ըն կա լում : Հե տև ա բար հար կա վոր է նկա-
տի ու նե նալ, որ աշա կերտ նե րը կա րող են յու րա հա տուկ կեր պով ար ձա գան քել, ինչն էլ հե տա գա յում 
անհ րա ժեշտ նյութ կա րող է դառ նալ գործ նա կան վար ժու թյուն նե րի հա մար: Այդ հա մա տեքս տում ու-
սուց չից կպա հանջ վեն լրա ցու ցիչ ջան քեր՝ լսա րա նը տար բեր մո տե ցումն  ե րով կա ռա վա րե լու հա մար: 
Փոր ձա գե տի մաս նակ ց  թյ  նը դա սապ րո ցե սին. առա վել դժվար թե մա նե րի ժա մա նակ ցան կա լի 
է հրա վի րել փոր ձա գե տի, ով քա ջա տե ղյակ է թե մա յին (սոց. աշ խա տող, վա վե րագրա կան ֆիլ մե  րի 
ռե ժի սոր, ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, աշա կերտ ներ, որոնք նման ֆիլ մե  րի ցու ցադրու թյան հետ կապ ված 
լավ պատ մու թյուն ներ ու նեն): Եթե փոր ձա գե տի մաս նակ ցու թյան հա մար պա հանջ վում է լրա ցու ցիչ 
վճա րում է, ապա պետք է դի մե լ դպրո ցի, հո վա նա վո րի, ծնող նե րի աջակ ցու թյա նը, կամ էլ կազ մա-
կեր պել դրա մաշ նոր հի շրջա նակ նե րում: Անհ րա ժեշտ է նա խա պես փոր ձա գե տի հետ հան դի պել և 
քննար կել դա սի պլա նը: 
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Քար տե զի օգ տա գոր ծ  մը դա սապ րո ցե ս մ. յու րա քան չյուր ֆիլ մի  պատ մու թյու նը տե ղի է ու նե նում 
աշ խար հի որևէ պե տու թյու նում: Այդ պատ ճա ռով երե խա նե րի հա մար օգ տա կար կլի նի նախ քան ֆիլ-
մի  ցու ցադ րու թյու նը քար տե զի վրա տես նել այդ պե տու թյու նը: 
Ար տադպ րո ցա կան ակ մ բեր. ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյու նը կա րե լի է կազ մա կեր պել ոչ մի  այն դա-
սապ րո ցե սում. դպրո ցում հնա րա վոր է ձև ա վո րել ար տադպ րո ցա կան ակումբ ներ և ցու ցադ րու թյուն 
կազ մա կեր պել ակում բի ան դամն  ե րի և հա մայն քի այլ դպրոց նե րի աշա կերտ նե րի հա մար: Կա րե լի է 
հանգս տյան օրե րին որևէ թե մա յի վե րա բե րյալ ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյուն կազ մա կեր պել: Ֆիլ մի  ցու-
ցադ րու թյու նից հե տո աշա կերտ նե րը կա րող են քննար կումն  եր կազ մա կեր պել ակումբ նե րում:

Եկեք բո լորս մի  ա սին փոր ձենք այն, ին չը հնա րա վոր է, այլ ոչ թե այն, ին չը հնա րա վոր չէ

Կշռա դա տ մ Ֆիլ մի  բո վան դա կ  թյան շ րջ (ռեֆ լեք սիա) 

Կշռա դա տու մը կա րև որ դեր ու նի վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րով ու սուց ման կազ մա կերպ ման գոր ծըն-
թա ցում: 
Փաս տեր պա րու նա կող վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը հա ճախ զգացմունք նե րի ար տա հայտ ման պատ-
ճառ են դառ նում և ներ կա յաց նում դառն իրա կա նու թյու նը: Կշռա դա տու մը աշա կերտ նե րին հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից ան մի  ջա պես հե տո ար տա հայ տել տե սա կետ նե րը, 
զգաց մունք նե րը և հույ զե րը: 
Այդ գոր ծըն թացն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար կի րառ վում են տար բեր մի  ջոց ներ և մե  թոդ-
ներ (մտքե րի ազատ շա րադ րանք, հան գա վոր քա ռա տո ղի ստեղ ծա գոր ծում, զգաց մունք նե րի ար տա-
հայ տում՝  ձայ նի կամ շարժ ման մի  ջո ցով և այլն):
Մե թո դի ճիշտ ընտ րու թյան հա մար պետք է հաշ վի առ նել դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը տվյալ 
աշա կերտ նե րի խմբին: 

Ս յն ձեռ նար կ մ կա րե լի է գտնել կշռա դատ ման վար ժ  թյ ն նե րի բազ մա թիվ օրի նակ ներ: 

Կշռա դատ ման ժա մա նակ աշա կերտ նե րը ձեռք են բե րում նոր գի տե լիք ներ և հմտու թյուն ներ. նրանք 
ըն կա լում են նյու թը և փո խում իրենց վար քա գի ծը: Չնա յած կշռա դատ ման գոր ծըն թա ցի կա րև ո րու-
թյա նը, ժա մա նա կի սղու թյան պատ ճա ռով այն շատ ան գամ չի իրա կա նաց վում:
Երբ ժա մա նա կը չի բա վա րա րում, կա րե լի է աշա կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ մե կ բա ռով ար-
տա հայ տե լու իրենց զգաց մունք նե րը: Նման վար ժու թյու նը կա րող է տև ել մոտ 5 րո պե:
Կշռա դա տու մը քննար կում չէ: Այն ֆիլ մի  դիտ մա նը հա ջոր դող՝ ազատ մտո րումն  ե րի և զգաց մունք-
նե րի ար տա հայտ ման մե  թոդ է, որի կի րառ ման ըն թաց քում չկան ճիշտ և սխալ կար ծիք ներ: Քննար-
կումն  երն օգ նում են աշա կերտ նե րին՝ կար ծիք ձև ա վո րե լու, բա նա վի ճե լու, քննա դա տա բար մտա ծե լու 
և հա մաձայ նության գա լու: 

Ֆիլ մի  ց#  ցադ ր#  թյա նը հա ջոր դող քննար կ# մ

Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյա նը կա րող է հա ջոր դել խմբա յին քննար կում, որի նպա տակն է թե ման վեր ծա նել 
տար բեր տե սան կյուն նե րից և ձև ա վո րել հիմն  ա վոր տե սա կետ: Կա րե լի է նաև քննարկ մա նը հրա վի-
րել թե մա յին իրա զեկ հյու րե րի, ով քեր կկա րո ղա նան պա տաս խա նել աշա կերտ նե րի ամե  նա տար բեր 
հար ցե րին: 
Թե մա յի քննար կու մը կա րև որ մի  ջոց է՝ աշա կերտ նե րի մոտ քննա դա տա կան մտա ծո ղություն զար գաց-
նե լու, ինչ պես նաև ին տե րակ տիվ մի  ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար. դա աշա կերտ նե րին հնա րավո րու-
թյուն կտա ար տահայտե լու իրենց տե սա կետ նե րը, զգաց մունք նե րը, ինչ պես նաև հարս տաց նե լու գի-
տե լիքնե րը: Քննարկ ման ըն թաց քում, ի տար բե րու թյուն բա նա վե ճի, պետք չէ փնտրել հար ցի կոնկ րետ 
լու ծում: Այն ավե լի շատ նպաս տում է տար բեր գա ղա փար նե րի և տե սա կետ նե րի ար տա հայտմա նը:
Ս յն ձեռ նար կի «Ին տե րակ տիվ   ս  ց  մ» բաժ ն մ կա րե լի է գտնել  ղ ղորդ ված քննար կ մ 
կազ մա կեր պե լ  հնա րի ման րա մասն նկա րագ ր  թյ ն: Աշա կերտ նե րի և բա նա վի ճող նե րի հա-
մար օգ տա կար խոր հ րդ ներ կա րե լի է գտնել ս յն ձեռ նար կի «Ինք ն  ր յն կազ մա կեր պիր 
ֆիլ մե  րի ց  ցադ ր  թյ  ն» բաժ ն մ: 
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Հա ճախ հան դի պող խնդիր ներ և դրանց լ# ծ ման եղա նակ ներ

Ես   նեմ տեխ նի կա կան խնդիր ներ...
Փոր ձա րա րա կան դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րը հա ճախ հան դի պում են տեխ նի կա կան այս պի սի խնդիր-
նե րի՝ հա մա կար գի չը հա սա նե լի չէ, հա մա կարգ չա յին սե նյա կը զբաղ ված է, ֆիլ մի  ցու ցադր ման ժա-
մա նակ ձայ նը և կադ րը չեն հա մա պա տաս խա նում իրար, ու սու ցի չը չու նի նո րա գույն սար քա վո րում-
նե րով աշ խա տե լու հմտու թյուն ներ և այլն:
Առա ջար կ  թյ ն ներ: Նախ քան ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նը մի շտ պետք է ստու գել տեխ նի կա կան սար-
քա վո րումն  ե րը: Կա րե լի է դի մե լ իրա զեկ աշա կերտ նե րին՝ աջակ ցե լու տեխ նի կա կան և ծրագ րա յին 
հար ցե րում: Շատ դեպ քե րում հզոր հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն  ե րի անհ րա ժեշ տու թյուն չկա: 
Փոր ձա րա րա կան դպրոց նե րում բա վա կա նին հա ջող ված դա սեր են անց կաց վել դյու րա կիր հա մա-
կարգ չի (նոթ բու քի) մի  ջո ցով (նույ նիսկ առանց տե սած րի չի և բարձ րա խո սի):

Ես պետք է հե տև եմ   ս մն  ա կան ծրագ րին, և ֆիլ մե  րի դիտ ման հա մար ժա մա նակ չկա...

Բնա կա նա բար, ֆիլ մե  րը հար մար չեն բո լոր առար կա նե րի բո լոր թե մա նե րի հա մար: Նրանք հիմ-
նակա նում օգ տա կար են հա սա րա կա գի տա կան առար կա նե րի հա մար: Փոր ձա րա րա կան դպրոց-
նե րի ու սու ցիչ նե րը ձեռ նար կի նյու թե րը հա ջո ղու թյամբ կի րա ռել են նաև պատ մու թյան դա սե րին և 
դասն առա վել ար դյու նա վետ մա տու ցել: Նյու թերն օգ տա կար են նաև այն դեպ քում, երբ տվյալ թե-
ման ընդգրկ ված է ու սումն  ա կան ծրագ րում, սա կայն նոր դա սա գիր քը դե ռևս չի տպագր վել: 

Ես ժա մա նակ և տրա մադ ր  թյ ն չ  նեմ ՝  ֆիլ մի  ց  ցադ ր  թյամբ 
դաս անց կաց նե լ  հա մար...

Ճիշտ է, նոր մե  թոդ նե րի կի րա ռու մը մե ծ ջան քեր է պա հան ջում, սա կայն փոր ձա րա րա կան դպրոց-
նե րի ու սու ցիչ նե րը հա վաս տում են, որ մե  թոդն այն քան էլ դժվար և ժա մա նա կա տար չէ: Սկզբնա կան 
փու լում անհ րա ժեշտ է նոր մե  թո դի կի րառ ման շար ժա ռիթ ստեղ ծել, իսկ փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե-
րե լով՝ հե տա գա դա սերն ին տե րակ տիվ մե  թո դով անց կաց նե լու հա մար ավե լի եր կար ժա մա նակ չի 
պա հանջ վի, քան ավան դա կան դա սի պատ րաստ ման հա մար:

Ար դյուն քում և՛ աշա կերտ նե րը, և՛ ու սու ցիչ նե րը դա սից առա վե լա գույն հա ճույք են ստա նում: 

Ինչ պես կի րա ռել սոց. հո լո վակ նե րը 

Տա սը հիմն  ա կան հրա հանգ ներ՝ սոց հո լո վակ նե րով աշ խա տե լ  հա մար 

1. Պետք է գի տակ ցել, որ սոց. հո լո վակ նե րի կի րա ռու մը յ  րա հա տ կ (նաև ին տե րակ տիվ)  -
ս ց ման մե  թոդ է, և դրա էու թյու նը մի  այն հո լո վա կի ցու ցադ րու թյան մե ջ չէ:

2. Անհ րա ժեշտ է սոց. հո լո վա կը նա խա պես դի տել և պատ րաստ լի նել զգաց մուն քա յին և հա կա-
սա կան դիր քո րո շումն  ե րի ի հայտ գա լուն: Նա խա պես լավ պատ կե րաց նե լով սոց. հո լո վա կի թե-
ման՝ հնա րա վոր կլի նի պա տաս խա նել բո լոր հար ցե րին:

3. Նախ քան սոց. հո լո վա կի ցու ցադ րու մը անհ րա ժեշտ է աշա կերտ նե րին բա ցատ րել մե  թո դի 
նպա տա կը և հաս կա նալ, թե աշա կերտ ներն ինչ գի տեն սոց. հո լո վակ նե րի մա սին: Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել դրդա պատ ճա ռա յին փոք րիկ վար ժու թյուն, մտքե րի տա րափ՝ տե սա կետ ներ լսե լու 
հա մար և այլն:

4. Հո լո վա կի ցու ցադ րու թյու նից ան մի  ջա պես հե տո օգ տա կար կլի նի, որ աշա կերտ նե րը կշռա դատ-
ման կար գով ներ կա յաց նեն իրենց տե սա կետ ներն   կար ծիք նե րը (ին չը նրանք կփո խե ին, 
կամ այլ կերպ կա նե ին):

5. Յու րա քան չյուր հո լո վա կի (կամ նույն թե մա յով մի  քա նի հո լո վակ նե րի) հետ կա րե լի է կա տա րել 
հա մա պա տաս խան վար ժ  թյ ն ներ, որոնց ըն թաց ք մ աշա կերտ նե րը կա րող են ներդ նել 
սե փա կան փոր ձը (դպրո ցից կամ ըն տա նի քից) և տար բեր առար կա նե րից ձեռք բե րած գի տե լիք-
նե րը:

6. Փոր ձը ցույց է տվել, որ սոց. հո լո վակ նե րով աշ խա տան քը քննար կումն  ե րի տե ղիք է տա լիս (տվյալ 
թե մա յի շուրջ). պետք է այն պես անել, որ այդ ըն թաց քում դա սա րա նում հա ճե լի մթնո լորտ տի րի: 
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Անհ րա ժեշտ է աշա կերտ նե րի նկատ մամբ դրսև ո րել բաց և գոր ծըն կե րա յին մո տե ցում՝  նրանց 
նույն պես ուղ ղոր դե լով դե պի այդ նպա տա կը:

7. Բո լոր վար ժու թյուն նե րի ըն թաց քում աշա կերտ նե րը պետք է հնա րա վո ր  թյ ն   նե նան մի մ-
յանց փո խա դար ձա բար օգ նե լ , խոր հ րդ ներ տա լ , քննար կե լ  և հա մա գոր ծակ ցե լ : 
Յու րա քան չյուր վար ժու թյուն պետք է ուղղ ված լի նի հա տուկ ար դյուն քի հաս նե լուն (ար դյուն քը 
պետք է հա սա նե լի լի նի աշա կերտ նե րին):

8. Սոց. հո լո վակ նե րով աշ խա տե լու ար դյուն քում հիմն  ա կա նում դրսև որ վում են տար բեր տե սա կետ-
ներ, ար ժեք ներ և դիր քո րո շումն  եր: Ուս տի պետք չէ ստի պել աշա կերտ նե րին, որ ան պայ ման 
պա տաս խա նեն, և նրանց պա տաս խան նե րը գնա հա տե լ  անհ րա ժեշ տ  թյ ն չկա: Անհ րա-
ժեշտ է երե խա նե րի հա մար ազատ ար տա հայտ վե լու պայ ման ներ ստեղ ծել, ինչ պես նաև օգ նել 
նրանց, որ պես զի հար ցե րին մո տե նան տար բեր տե սան կյուն նե րից:

9. Աշա կերտ նե րը պետք է բա վա րար ժա մա նակ ու նե նան սոց.հո լո վա կի թե ման հաս կա նա լ , 
ինչ պես նաև վար ժ  թյ ն ներ կա տա րե լ  և ներ կա յաց նե լու հա մար: 

10. Սոց. հո լո վա կով աշ խա տանքն ավար տե լուց հե տո լավ կլի նի  ղ ղոր դել աշա կերտ նե րին ինք-
ն  ր յն կշռա դա տե լ , ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա նրանց գնա հա տե լու (կամ փոր ձե լու գնա-
հա տել) իրենց տե սա կե տի կամ դիր քո րոշ ման հնա րա վոր փո փո խու թյու նը:
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Ընդ հա ն# ր առա ջար կ#  թյ# ն ներ և նկա տա ռ# մն  եր #  ս#  ցիչ նե րի հա մար

 Երե խա նե րին չպետք է պար տադր վի հար ցի լուծ ման մե կ և մի  ակ տար բե րակ:
 Անհ րա ժեշտ է հնա րա վո րու թյուն տալ երե խա նե րին՝ ձև ա վո րե լու իրենց մտքերն ու տե սա կետ նե-

րը:
 Պետք է դրա կան ար ձա գան քել հիմն  ա կան նպա տա կին ուղղ ված մտքին /տե սա կե տին: 
 Խմբա յին աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ է ձև ա վո րել ընդ հա նուր պա տաս խա նատ վու թյան 

զգա ցում:
 Պետք է վստահ լի նել, որ բո լո րը մաս նակ ցում և կա րո ղա նում են ար տա հայ տել իրենց տե սա կետ-

նե րը:
 Ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած դի տար կում անե լու դեպ քում չի կա րե լի օգ տա գոր ծել մե -

ղադ րա կան մո տե ցում (օրի նակ՝ «Դու չես կա րո ղա ցել հաս կա նալ պա հան ջը» ար տա հայ տու թյան 
փո խա րեն ասել. «Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դու շեղ վել ես հիմն  ա կան առա ջադ րան քի ց»): 

 Պետք է քննար կու մը սկսել այն թե մա նե րից, որոնք լավ են ըն կալ վում և ընդ հա նուր են բո լո րի հա-
մար, որ պես զի յու րա քան չյուրն ինչ-որ չա փով կա րո ղա նա ար տա հայտ վել: 

 Ներ կա յաց նել ար դի և հե տաքրք րիր թե մա ներ, օգ տա գոր ծել աշա կերտ նե րին հայտ նի օրի նակ-
ներ տար բեր առար կա նե րից /թե մա նե րից: 

 Աշ խա տել կարճ, հստակ և պարզ առա ջադ րանք նե րով: 
 Վստահ լի նել, որ աշա կերտ նե րը լավ հաս կա ցել են յու րա քան չյուր առա ջադ րան քի պա հան ջը: 
 Չխու սա փել կոնֆ լիկտ նե րից, հստա կեց նել վի ճե լի թե մա նե րը:
 Բա վա րար ժա մա նակ հատ կաց նել կա տար ված առա ջադ րանք նե րի վե րա բե րյալ կշռա դատ ման 

աշ խա տանք նե րին: 
 Նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծել նոր մտքե րի և տե սա կետ նե րի ձև ա վոր ման հա մար: 

 Կա նոն ներ սահ մա նել քննար կումն  ե րի հա մար. առա վել ար դյու նա վետ կլի նի դրանք ըն դու նել 
աշա կերտ նե րի հետ և տե սա նե լի դարձ նել բո լո րին, օրի նակ՝
ա) Յու րա քան չյուր աշա կերտ ար տա հայտ վե լու իրա վունք ու նի, եթե մե  կը խո սում է, պետք չէ ընդ-

հա տել նրան: 
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բ) Լսի՛ր ու րիշ նե րի կար ծի քը, հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում ան գամ մի ՛ վի ճիր: 
գ) Խո սի՛ր թե մա յի շրջա նակ նե րում, մի  շեղ վիր թե մա յից: Խո սի՛ր հստակ և խու սա փի՛ր եր կար 

պատ մու թյուն նե րից ու օրի նակ նե րից:
դ) Եղիր պատ րաստ՝ փո խե լու սե փա կան կար ծի քը և բա ցատ րե լու փո փո խու թյան պատ ճա ռը:
ե) Մի փոր ձիր պար տադ րել, այլ փոր ձիր բա ցատ րել սե փա կան կար ծի քը: 

 Ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ամե  նին, ինչ կա տար վում է դա սա րա նում և շրջա կայ քում: 

 Պետք չէ մե  ղադ րել (դուք քննա դատ չեք), պետք է մի  այն նպաս տել տար բեր տե սա կետ նե րի ձև ա-
վոր մա նը, թե մա յի դժվա րու թյուն նե րի ըն կալ մա նը և հաղ թա հար մա նը, խնդրի լուծ ման եղա նակ-
ներ գտնե լուն: 

 Պետք է ի վի ճա կի լի նել ասե լու, որ ինչ-որ բան չգի տեք, պետք է լի նել գոր ծըն կեր, այլ ոչ թե փոր-
ձա գետ:

 Ար ժև ո րել աշա կերտ նե րին, ամ բողջ ըն թաց քում կա րև ո րել նրանց ձեռք բե րումն  ե րը: 
 Հի շեք եռա փուլ (ԽԻԿ) հա մա կար գի տե սու թյու նը. վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը դա սապ րո ցե սում 

կի րա ռե լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հե տև ե լու դա սապ րո ցե սի կազ մա կերպ ման երեք հիմն  ա-
կան փու լե րին. 
ա) Փ լ 1՝ Խթա ն մ. հիմն  վել աշա կերտ նե րի նախ կին փոր ձա ռու թյան և գի տե լիք նե րի վրա և 

հե տաքր քու թյուն առա ջաց նել թե մա յի վե րա բե րյալ. որոշ դեպ քե րում ար դյու նա վետ է այն անց-
կաց նել խա ղե րի մի  ջո ցով: 

բ) Փ լ 2՝ Իմաս տի ըն կա լ մ. նյու թի փո խան ցում՝  նոր փաս տե րի և տե ղե կու թյուն նե րի մի  ջո-
ցով՝ ներ կա յաց նե լով ֆիլ մը և նրա թե ման: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նախ քան ֆիլ մի  ցու-
ցադ րու թյու նը կա րե լի է տրա մադ րել ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ: 

գ) փ լ 3՝ Կշռա դա տ մ. աշա կերտ նե րը ձեռք են բե րում նոր գի տե լիք ներ ու հմտու թյուն ներ, և 
փոխ վում է նրանց վար քա գի ծը: Այն հիմն  ա կան փուլ է հա մար վում, թեև հա ճախ չի իրա կա-
նաց վում ժա մա նա կի սղու թյան պատ ճա ռով: Այս փու լը նույն պես կա րե լի է իրա կա նաց նել խա-
ղա յին վար ժու թյուն նե րի մի  ջո ցով: 
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Այս մե  թո դը զար գաց նում է ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցումն  ու երև ա կա յու թյու նը: Այն հնա րա վո րինս 
շատ գա ղա փար նե րի վեր հան ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս և օգ նում գտնել տար բեր խնդիր նե րի 
լու ծումն  եր: Դրա մի  ջո ցով կա րե լի է բա ցատ րել տար բեր երև ույթ նե րի հիմն  ա կան հա յե ցա կե տե րը: 
Այս մե  թո դի առա վե լու թյունն այն է, որ ոչ այն քան ակ տիվ աշա կերտ նե րը կա րող են մի  ա նալ և մաս-
նակ ցել գոր ծըն թա ցին: Այն օգ նում է երկ չոտ աշա կերտ նե րին բարձ րաց նել ինք նավս տա հու թյու նը, և 
աշա կերտ նե րը ար ժև ո րում են իրենց գի տե լիքն առանց ու սուց չի սո վո րա կան ցու ցումն  ե րի: Ընդ հա-
նուր ու ժե րով ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը հի շո ղու թյան մե ջ դրոշմ վե լու ավե լի մե ծ հա վա նա կա նու-
թյուն ու նեն:

Հնարք ներ և կա նոն ներ

ա) Հստակ նշել այն հիմն  ախն դի րը, որի վրա պետք է աշ խա տել, կամ ընտ րել քննարկ վե լիք հաս կա-
ցու թյու նը:

բ) Աշա կերտ ներն ար տա հայ տում են թե մա յի վե րա բե րյալ իրենց պատ կե րա ցումն  ե րը և ան մի  ջա պես 
նշում բո լոր մտքե րը գրա տախ տա կի վրա:

գ) Պետք չէ դա տա պար տել կամ քննա դա տել որևէ մի տք: Պետք է խրա խու սել ան կախ և ինք նա բուխ 
մտքե րը՝ առանց դրանք կար գա վո րե լու կամ որևէ կերպ դա սա վո րե լու:

դ) Աշա կերտ նե րը պետք է զերծ մն ան այ լոց մտքե րի վե րա բե րյալ մե կ նա բա նու թյուն նե րից, ծաղ րա-
կան դի տո ղու թյուն նե րից կամ նսե մաց նող ար տա հայ տու թյուն նե րից:

ե) Եթե մտքե րի հոս քը շա րու նակ վում է, ապա այն պետք է գրի առ նել:
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զ) Եթե դա սա րա նը մե ծ է, ապա աշ խա տան քը կա րե լի է սկսել խմբե րով: Մտքե րը ներ կա յա ցնում է 
խմբի անու նից խո սող աշա կեր տը, իսկ մյուս նե րը կա րող են ավե լաց նել իրենց մե կ նա բա նու թյուն-
նե րը:

է) Աշա կերտ նե րից ստաց ված նյու թը և մտքերն այ նու հե տև դա սա կարգ վում են: Կա րե լի է փնտրել 
լա վա գույն լու ծու մը, գնա հա տել և ամ փո փել նյու թը:

Մտքե րի տա րա փի մե  թո դով կա ռուց ված է «Երե խա նե րի իրա վ նք նե րը. Մես բա» ֆիլ մի  «Ինչ պես 
կա րե լի է ապ րել փո ղո ց  մ» վար ժու թյու նը: 

ԽՄԲԱ ՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

Խմբա յին աշ խա տանքն ու նի շատ առա վե լու թյուն ներ. աշա կերտ նե րը սկսում են հա մա գործակ ցել: 
Նրանք սո վո րում են գտնել խմբի առաջ նոր դին և ստանձ նում խմբում իրենց սե փա կան դե րը՝ ձևա-
վո րե լով հա ղոր դակց ման հմտու թյուն ներ: Նրանք աշ խա տում են մի  ա սին, երբ առ կա են տար բեր 
կար ծիք ներ: Հաս կա նում են, թե երբ է նա խընտ րե լի փոխ զիջ ման գնալ, և երբ է կա րև որ պաշտ պա նել 
սե փա կան կար ծիքն ու դիր քո րո շու մը: Նրանք տի րա պե տում են կոնֆ լիկ տի սկզբունք նե րին և սո վո-
րում, թե ինչ պես կա րե լի է խու սա փել դրա նից և լու ծումն  եր փնտրել: Այս մե  թո դը թույլ է տա լիս ներ-
գրա վել նաև պա կաս ակ տիվ աշա կերտ նե րին:

Հնարք ներ և կա նոն ներ

ա) Աշա կերտ նե րին բա ժա նել խմբե րի՝ պա տա հա կան կար գով (օրի նակ՝ ասե լով նրանց անուն նե րը) 
կամ որևէ այլ սկզբուն քով (օրի նակ՝ տղա ներ-աղ ջիկ ներ և այլն):

բ) Ան դամն  ե րի թի վը խմբում կա րող է տար բեր լի նել. հնգա կան աշա կերտ նե րով խմբե րի կազ մա վո-
րու մը լա վա գույն տար բե րակ է (կենտ թի վը կա րող է ապա հո վել մե  ծա մաս նու թյան մաս նակ ցու-
թյու նը քվե ար կու թյա նը): Եթե խմբում աշա կերտ նե րի թի վը հին գից ավե լի է և բո լո րը չեն կա րող 
ար տա հայտ վել, ապա աշ խա տան քը դան դա ղում և դառ նում է պա կաս ար դյու նա վետ:

գ) Եթե աշ խա տան քի սկզբում խնդիր ներ են առա ջա նում, ապա պետք է օգ նել պար զե լու իրա վի ճա-
կը, բա ցատ րել, այ նու հե տև աշա կերտ նե րին թույլ տալ ան կախ աշ խա տել:

դ) Պետք է առա ջադ րան քը հստակ սահ մա նել և հա մոզ վել, որ բո լո րը հաս կա նում են այն, և ամե ն ոք 
ու նի աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն:

ե) Պետք է հենց սկզբից սահ մա նել առա ջադ րան քի տև ո ղու թյու նը: Այն պետք է բա վա կան եր կար 
լի նի, որ պես զի հնա րա վոր լի նի իրա կա նաց նել որա կյալ աշ խա տանք:

զ) Խմբի ան դամն  ե րը նստում են մի  ա սին, որ պես զի կա րո ղա նան իրար լավ լսել: Մի այն այդ կերպ 
կա րե լի է բո լո րին ներգ րա վել ընդ հա նուր աշ խա տան քի մե ջ:

է) Յու րա քան չյուր աշա կերտ պետք է ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Խմբի մն ա ցած 
ան դամն  ե րը սո վո րում են, թե ինչ պես փոխ զի ջումն  ե րի գնալ և հա մա գոր ծակ ցել:

ը) Կա րև որ է աշա կերտ նե րին վար ժեց նել՝ լսե լու պատ րաս տա կա մու թյուն դրսև ո րել, այ լոց աջակ ցել 
և կոնֆ լիկտ նե րի դեպ քում՝  հար թել դրանք:

թ) Որոշ գործ նա կան վար ժու թյուն նե րի ժա մա նակ կա րե լի է հետզ հե տե մե  ծաց նել խմբե րի չա փը՝ եր-
կու սից մի ն չև չոր սը և ավե լին:

Խմբա յին աշ խա տանք մե  թո դի կի րառ ման դեպ քում՝

 պետք է գնա հա տել խումբն ամ բող ջու թյամբ,
 ձգտել, որ աշ խա տան քի ըն թաց քում բարձ րա նա ամ բողջ դա սա րա նի ակ տի վու թյու նը,
 շրջել դա սա րա նով և հարկ եղած դեպ քում օգ նել աշա կերտ նե րին: 
Խմբա յին աշ խա տան քի մե  թո դը կի րառ ված է «Երե խա նե րի իրա վ նք նե րը. Ան նա» ֆիլ մի  «Ար գել-
ված - թ յ լատր վա ծ» վար ժու թյան մե ջ: 
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Այս մե  թո դը թույլ է տա լիս աշա կերտ նե րին՝ ձև ա վո րել և հա մա կար գել սե փա կան մտքե րը, ինչ պես 
նաև վեր լու ծել որո շա կի հաս կա ցու թյուն ներ կամ հար ցեր: Այն նաև հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
աշա կերտ նե րին՝ արագ սե փա կան կար ծիք ներն ու վե րա բեր մուն քը ձև ա վո րել: Փոխկա պակց ված 
առան ձին հաս կա ցու թյուն նե րի հա մո զիչ և պարզ ներ կա յա ցումն  ի հայտ է բե րում խնդրի ողջ բար-
դու թյու նը: Դրա նից բա ցի՝ մտքե րի քար տե զը հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի և տվյալ թե մա յով նոր 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու շար ժա ռիթ է դառ նում: Կա րող են լի նել այն պի սի հար ցեր, որոնց պա-
տաս խան նե րը դա սա րա նը չի ու նե նա: Դա կա րող է որո շա կի թե մա յի շուրջ քննարկ ման հիմք դառ-
նալ: Այս մե  թո դը կա րե լի է հա մադ րել խմբա յին աշ խա տան քի հետ:

Հնարք ներ և կա նոն ներ

ա) Որ պես օրի նակ կա րե լի է գրա տախ տա կի վրա նշել քար տե զի հիմն  ա կան գա ղա փա րը, ասել է թե՝ 
այն հաս կա ցու թյու նը, որը քննարկ վե լու է (օրի նակ՝ կոնֆ լիկտ ներ):

բ) Հիմն  ա կան գա ղա փա րին պետք է ավե լաց նել նոր հաս կա ցու թյուն ներ, գա ղա փար ներ կամ հար-
ցեր՝ ըստ աշա կերտ նե րի ձև ա կեր պումն  ե րի (օրի նակ՝ Ի՞նչ տե սա կի կոնֆ լիկտ ներ են մե զ հայտ նի: 
Որո՞նք են դրանց հարթ ման եղա նակ նե րը: Որո՞նք են կոնֆ լիկտ նե րի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը:)

գ) Այ նու հե տև պետք է կցված հար ցե րը զար գաց նել աշա կերտ նե րի մտքե րով և հետզ հե տե դրանք 
գու մա րել ձև ա վոր վող քար տե զին (օրի նակ՝ այն հար ցին, թե «Ի՞նչ կոնֆ լիկտ ներ են ձեզ հայտ նի», 
կա րե լի է կցել հե տև յա լը՝ կրո նա կան, էթ նի կա կան, մի ջխմ բա յին, մի  ջանձ նա յին և այլն):

դ) Նման քար տեզ ստեղ ծե լու մե  թո դը կրկնվում է որոշ հաս կա ցու թյուն նե րի զար գաց ման ժա մա նակ:
ե) Որո շա կի պա հի կա րե լի է ընդ հա տել մտքե րի քար տե զի ստեղ ծու մը և խնդրել աշա կերտ նե րին՝ 

զար գաց նե լու քար տե զի մի  այն մե կ մա սը, այ սինքն՝ այն, որի վրա պետք է կենտ րո նա նալ տվյալ 
դա սի ըն թաց քում: Քար տե զի այդ մա սը կա րե լի է ընդգ ծել գույ նե րով:

զ) Պետք է հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր հաս կա ցու թյուն. նշել աշա կերտ նե րի իմա ցած և նրանց 
մտքին եկած ամե ն բան:

է) Անհ րա ժեշտ է մի  կողմ դնել գնա հատ ման «ճիշ տ» և «սխա լ» որա կումն  ե րը:
ը) Սահ ման ված ժա մա նա կից հե տո աշա կերտ նե րին պետք է ուղ ղոր դել դե պի եզ րա հան գում և դրա 

շուրջ հա մա ձայ նու թյան գալ (եթե դա սա րանն աշ խա տում է խմբե րով, ապա դա ար վում է յու-
րա քան չյուր խմբի աշ խա տան քի ար դյուն քը ներ կա յաց նե լուց հե տո): Այս պես կա րե լի է պատ կե-
րա ցում կազ մե լ տվյալ թե մա յի վե րա բե րյալ դա սա րա նի գի տե լիք նե րի և կար ծիք նե րի մա սին և 
ավար տել աշ խա տան քը մտքե րի քար տե զի վրա:

թ) Կա րե լի է նաև խնդրել աշա կերտ նե րին ստեղ ծել իրենց սե փա կան կա նոն նե րը տվյալ գործ նա կան 
վար ժու թյան հա մար, որ պես զի դրանք ու սուց չի կող մի ց չներ կա յաց վեն:

Հնա րա վոր շա ր#  նա կ#  թյ# ն

Ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի ման րա մաս ն մ կամ դա սա կար գ մ: Ու սու ցի չը կա րող է գու նա վոր 
մար կեր նե րով տար բե րա կել տե ղե կու թյուն նե րի որոշ տե սակ նե րը (օրի նակ՝ փաս տե րը և սու բյեկ տիվ 
տե ղե կու թյուն նե րը):

Դա սա խո ս  թյ ն. կա րե լի է ներ կա յաց նել հիմն  ա կան փաս տեր:

Քննար կ մ. կա րե լի է ընտ րել վի ճա հա րույց թե մա նե րից որևէ մե  կը:

Ծրա գիր. աշա կերտ նե րի հետ պետք է ընտ րել մտքե րի քար տե զի այն մա սը, որը պա րու նա կում է 
ամե  նա շատ ան պա տաս խան հար ցե րը և նվա զա գույն փաս տեր, որ պես զի աշակերտ նե րը կա րո ղա-
նան առ կա աղ բյուր նե րից գտնել բա ցա կա յող տե ղե կատ վու թյու նը և ներ կա յաց նել:

Մտքե րի քար տե զի մե  թո դը նե րառ ված է «Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գի րը» ֆիլ մի  «Տ  ն» 
վար ժու թյան մե ջ: 
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Այս մե  թո դը թույլ է տա լիս ավե լի լավ ըն կա լել առօ րյա կյան քի հա տուկ իրա վի ճակ նե րը: Աշա կերտ-
նե րը որո շա կի կա նոն նե րի կա րող են հե տև ել մո դե լա վոր վող այն իրա վի ճակ նե րում, որոնց մա սին 
նրանք տե ղե կա նում են լրատ վա մի  ջոց նե րից, գրքե րից, կամ որոնք նրանք վե րապ րել են ան ձամբ՝ 
նախ կի նում չկա րո ղա նա լով գնա հա տել այն: Որո շա կի իրա վի ճա կի մո դե լա վոր մամբ նրանք կա րող 
են ու շադ րու թյուն դարձ նել սե փա կան մտքե րին և գոր ծողու թյուն նե րին, նոր եզ րա կա ցու թյուն ներ 
անել, կար ծիք և վե րա բեր մունք ձև ա վո րել, ինչն իրա կան կյան քում նրանց չի հա ջող վել, կամ սխալ 
որո շում են կա յաց րել: Այս մե  թո դը օգ նում է լուծ ման հնա րա վոր լա վա գույն տարբե րա կը գտնել, ինչ-
պես նաև խթա նում է առա վել խոր մտա ծո ղու թյունն ու ան կախ որո շումն  ե րի կա յա ցու մը:

Հնարք ներ և կա նոն ներ

ա) Աշ խա տան քա յին թերթիկի կամ ու սուց չի հայ տա րա րու թյան մի  ջո ցով նա խա պես պատ րաս տած 
մո դե լա վոր ման են թա կա պատ մու թյու նը ներ կա յաց վում է աշա կերտ նե րին:

բ) Աշա կերտ նե րին ուղղ ված լրա ցու ցիչ հար ցե րի մի  ջո ցով պետք է պար զել, թե ինչ պես են նրանք 
հաս կա ցել ներ կա յաց ված տեքս տը (օրի նակ՝ Պատ մ�  թյան մե ջ ո՞ր տվյալ ներն են կա րև ո ր: Ին չ� ՞ 
են իրա վի ճա կ� մ պատ կեր ված մար դիկ այդ կերպ վար վ� մ, և որո՞նք են նրանց վար քի շար ժա-
ռիթ նե րը: Ով քե՞ր են իրա վի ճա կի հիմն  ա կան հե րոս նե րը: Ի՞նչ է տե ղի �  նե ցել իրա կա ն� մ ): Այս 
ստու գումն  անհ րա ժեշտ է նախ քան իրա վի ճա կի մո դե լա վոր ման սկիզ բը: Այն պար զա բա նում է 
իրա վի ճա կի հետ կապ ված հնա րա վոր թյու րըմբռ նումն  ե րը:

գ) Պետք է պաշտ պա նել կամ վի ճար կել մո դե լա վոր վող պատ մու թյան հետ կապ ված տար բեր տե սա-
կետ նե րը: Քննարկ ման այս մա սում անհ րա ժեշտ է խնդի րը պարզ և ըն կա լե լի սահ մա նել: Գոր ծըն-
թա ցը տե ղի է ու նե նում ուղ ղորդ ված ձև ով. աշա կերտ նե րը պա տաս խա նում են հար ցե րին: (օրի-
նակ՝ «Որո՞նք են որո շա կի լ� ծ ման օգ տին կամ դրա դեմ փաս տարկ նե րը», «Ո՞ր փաս տարկ ներն 
էին առա վել հա մո զի չ», «Ինչ պի սի՞ հե տև անք կ�  նե նա ձեր առա ջար կած լ�  ծ�  մը դրան առնչ վող 
բո լոր մարդ կանց հա մա ր», «Ար դյոք այ լընտ րանք գո յ�  թյ� ն �  նի՞»:)

դ) Պետք է հա մոզ վել, որ հար գան քի և ապա հո վու թյան մթնո լորտ է տի րում: Ոչ մի  կար ծիք չպետք է 
ծաղ րի առար կա դառ նա: Բո լոր մտքե րը ող ջու նե լի են: Յու րա քան չյու րը պետք է ար տա հայտ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նա, նույ նիսկ եթե նրա առա ջար կած լու ծու մը վի ճա հա րույց է և անըն դու նե լի:

ե) Պետք է մի  ա սին կշռա դա տել բո լոր կար ծիք նե րը և հա մա ձայ նու թյան գալ որևէ լուծ ման վե րա բեր-
յալ:

զ) Այ նու հե տև բո լոր աշա կերտ նե րը պետք է մի  ա սին աշ խա տեն, որ պես զի ընդ հա նուր լու ծում գտնեն: 
Խնդիր չէ, եթե մի  քա նի լու ծումն  եր առա ջարկ վեն:

է) Աշա կերտ նե րին պետք է ներ կա յաց նել այն հան գա մանք նե րը, որոնք հար կա վոր է հաշ վի առ նել 
իրա կան իրա վի ճա կում: Դրանք կա րող են կրկին քննարկ վել, և ցան կա ցած ոչ հստակ կետ կա րող 
է պար զա բան վել ու հա մե  մատ վել այլ առա ջար կու թյուն նե րի հետ:

ը) Նույ նիսկ այս տեղ հարկ է գի տակ ցել, որ տվյալ գործ նա կան վար ժու թյան բա ցա սա կան հե տևանք-
նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է որո շա կի փորձ:

Հա տուկ իրա վի ճակ նե րի մո դե լա վոր ման մե  թո դը նե րառ ված է «Սան տա յի ար հես տա նո ցը» ֆիլ մի  
«Արհ մի    թյան հան դի պ  մ» վար ժու թյան մե ջ:
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Այս մե  թո դը կա րե լի է կի րա ռել նոր թե մա ներ կա յաց նե լիս: Այն նպա տա կա մի տ ված է ազատ ար-
տա հայ տե լու այն մտքե րը, որոնք կա ռուց ված քա յին գրա վոր վար ժու թյուն նե րում դժվա րու թյամբ են 
ձև ա կերպ վում: Հե տաքր քիր է, թե ինչ պես է աշա կերտն ըմբռ նում որո շա կի հաս կա ցու թյու նը կամ 
թե ման և ինչ պես է նա նոր հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծում դրա իմաս տա վոր ման հա մար: Այս գործ-
նա կան վար ժու թյու նը զար գաց նում է ար տա հայտ չա կան կա րո ղու թյուն նե րը և թույլ տա լիս ըմբռ նել 
նկա րագր ված հաս կա ցու թյան զու գոր դա կան կա պե րը կամ դրա բար դու թյու նը:
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ա) Մտքե րի տա րա փի օգ նու թյամբ ու սու ցի չը գրա տախ տա կի վրա նշում է 10 հաս կա ցու թյուն, որոնք 
տվյալ թե մա յի առն չու թյամբ առա ջարկվում են աշա կերտ նե րի կող մի ց (օրի նակ՝ ռա սիզ մի  թե մա-
յով նրանք կա րող են թվար կել՝ նա խա պա շար մ� նք, կոնֆ լիկտ, մե  քե նա յ�  թյ� ն ներ, հա ղոր դակ-
ց� մ, խտրա կա ն�  թյ� ն, եսա սի ր�  թյ� ն, վախ, ցե ղաս պա ն�  թյ� ն և այլ հաս կա ց�  թյ� ն ներ):

բ) Յու րա քան չյուր աշա կերտ նշում է այն հաս կա ցու թյու նը, որով առա վե լա պես հե տաքրքր ված է: Հե-
տո բո լո րը կենտ րո նա նում են առա վե լա գույն մի  ա վոր ներ ստա ցած հաս կա ցու թյան վրա:

գ) Նախ քան գրա վոր շա րադ րու թյանն անց նե լը աշա կերտ նե րին պետք է հի շեց նել, որ այս վար ժու-
թյու նը կա տա րե լիս քե րա կա նա կան վրի պումն  ե րը չպետք է մտա հո գեն նրանց: Բանն այն է, որ 
այդ մտա հո գու թյու նը կա րող է խա փա նել մտքե րի ազատ հոս քը:

դ) Յու րա քան չյուր հար ցին անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել որո շա կի ժա մա նա կում: Այս պայ մա նը 
պար տա դիր է, և այս մա սին աշա կերտ նե րին պետք է տե ղե կաց նել: Սահ ման ված ժա մա նա կի 
սկզբից մի ն չև վերջ աշա կերտ նե րը չպետք է դա դա րեն գրի առ նել իրենց մտքե րը:

ե) Աշա կերտ նե րը պետք է հե տև են թե մա յին, սա կայն ոչ մի  դեպ քում չպետք է ընդ հա տեն իրենց 
գրա վոր շա րադ րան քը (նրանք կա րող են նույ նիսկ գրել այս պես. «Ես չգի տեմ, ես գա ղա փար չ� -
նեմ, ձեռքս ցա վ� մ է կամ մտքիցս ամե ն ինչ թռել է»): Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ որոշ ժա մա նակ 
անց նոր գա ղա փար ներ ու մտքեր են ի հայտ գա լիս:

զ) Ժա մա նա կը պետք է սահ մա նել՝ ել նե լով աշա կերտ նե րի կա րո ղու թյուն նե րից: Սո վո րա բար մե կ 
հար ցի հա մար այն կազ մում է 2-ից 6 րո պե:

է) Կա նոն նե րի բա ցատ րու թյու նից հե տո առա ջադր վում են հար ցե րը: Աշա կերտ նե րը կա րող են այդ 
հար ցե րին պա տաս խա նել առան ձին-առան ձին, ընդ որում, դրանց մի  ջև նա խա տես վում է շատ 
կարճ ընդ մի  ջում (30 վայր կյան): Կա տա րյալ կլի ներ, եթե տրվեր 6 հարց, սա կայն գործ նա կա նում 
բա վա կան է օգ տա գոր ծել հե տև յալ երեք հար ցե րը. «Ի՞նչ է սա», «Ի՞նչն է մտո վի ն� յ նա կա նա ն� մ 
այս հաս կա ց�  թյան / թե մա յի հե տ», «Գրի առեք այս հաս կա ց�  թյան դրա կան և բա ցա սա կան 
կող մե  րը, կամ ՝  ի՞նչ լավ կամ վատ զգա ց� մն  եր է առա ջաց ն� մ այս հաս կա ց�  թյ�  նը / թե մա ն»:

ը) Աշա կերտ նե րը կա րող են հեր թով ներ կա յաց նել իրենց մտքե րը /աշ խա տանք նե րը: Պետք է հար-
գել այս վար ժու թյան կա տար ման կա մա վո րու թյան սկզբուն քը և չպետք է հար կադ րել որևէ մե  կին 
մաս նակ ցել դրան: Աշա կերտ նե րի թույլտ վու թյամբ կա րե լի է ցու ցադ րել նրանց աշ խա տան քը դա-
սա րա նին, որ պես զի ազատ ժա մա նակ բո լո րը կա րո ղա նան կար դալ մյուս նե րի աշ խա տանք նե րը:

թ) Անդ րա դարձ մտո րումն  ե րը պետք է նվիր ված լի նեն զգա ցումն  ե րին և դի տար կումն  ե րին. «Ո՞ր 
հարցն է եղել ամե  նա բար դը: Այդ հար ցի մա սին գրե լիս ի՞նչ զգա ց� մն  եր եք �  նե ցել: Ար դյոք դ� ք 
բա ցա հայ տե ցի՞ք մի  տե սա կետ, որը ձեզ հա մար անակն կալ դար ձա վ»:

Ազատ գրա վոր շա րադ րան քի մե  թո դը նե րառ ված է «Երե խա նե րի իրա վ նք նե րը. Փա մե  լա» ֆիլ մի  
«Նա մա կ» վար ժու թյան մե ջ: 
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Այս գործ նա կան վար ժու թյունն օգ տա գործ վում է վի ճա հա րույց թե մա քննար կե լիս: Աշա կերտ նե րի 
առ ջև նպա տակ է դրված ար տա հայ տել իրենց վե րա բեր մուն քը՝ զբա ղեց նե լով այն տե ղը սանդ ղա կի 
վրա, որը լա վա գույնս հա մա պա տաս խա նում է այդ հար ցի շուրջ իրենց ու նե ցած իրա կան կար ծի քին: 
Պետք է օգտ վել այս մե  թո դից՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ հնա րա վոր է հստակ ձև ա կեր պել խնդրի եր կու 
հա կա ռակ բև եռ նե րը: Եր կու բև եռ ներն էլ պետք է լի նեն հիմն  ա վոր ված, իրա տե սա կան և տրա մա բա-
նա կան: Այս կերպ ուր վագծ ված թե մա նե րը չու նեն ակն հայտ կամ մի  ա կող մա նի լու ծումն  եր: Նրանք 
ըն կալ վում են որ պես սի րո ղա կան և մաս նա գետ հան դի սա տես նե րի եր կու խումբ, որոնք հիմն  ա վոր 
փաս տարկ նե րով կա րող են պաշտ պա նել իրենց կար ծի քը: Այս գոր ծըն թա ցը տվյալ թե մա յի վե րա-
բեր յալ բո լոր մո տե ցումն  ե րը հաշ վի առ նե լու և այ լընտ րան քա յին տար բե րակ ներ մտա բե րե լու կա րո-
ղու թյունն է զար գացնում:
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ա) Պետք է աշա կերտ նե րին ծա նո թաց նել թե մա յին՝ գրա տախ տա կի թեր թե րի վրա գրե լով եր կու հա-
կա սա կան տե սա կետ (բև եռ), որոնք հեշ տու թյամբ ըմբռ նե լի են բո լո րի հա մար: Գրա տախ տա կի 
յու րա քան չյուր թեր թում ներ կա յաց ված է այդ տե սա կետ նե րից որևէ մե  կը: Պետք է տե ղադ րեք այդ 
թեր թե րով գրա տախ տակ նե րը դա սա րա նի հա կա ռակ կող մե  րում կամ հա կա ռակ ան կյուն նե րում:

բ) Պետք է խնդրել, որ ու րա քան չյուր աշա կերտ կա րո ղա նա հիմն  ա վո րել սե փա կան կար ծի քը և դիր-
քո րո շու մը:

գ) Կա րե լի է դա սա սե նյա կի մե ջ տե ղով կա վի ճով գիծ քա շել՝ մի  թեր թից դե պի մյու սը (դա նաև կա րող 
է լի նել երև ա կա յա կան գիծ), որն իրե նից կներ կա յաց նի կար ծիք նե րի սանդ ղա կը հա կա ռակ բև եռ-
նե րի մի  ջև:

դ) Պետք է խնդրել աշա կեր տին զբա ղեց նել այն տե ղը սանդ ղա կի վրա, որը հա մա պա տաս խա նում է 
իր կար ծի քին:

ե) Պա տա հա կան ընտ րու թյամբ մի  քա նի աշա կեր տի առա ջար կել բա ցատ րել այդ տե ղում կանգ նե լու 
իրենց դրդա պատ ճառ նե րը և պաշտ պա նել այդ դիր քո րո շու մը:

զ) Աշա կերտ նե րը կա րող են փո խել իրենց տե ղը սանդ ղա կի վրա՝ ըստ այն հան գա ման քի, թե ինչ պի-
սի ազ դե ցու թյուն են գոր ծում նրանց վրա ու րիշ նե րի փաս տարկ նե րը:

է) Անհ րա ժեշտ է խրա խու սել աշա կերտ նե րին՝ կրկին մտա ծե լու սանդ ղա կի վրա իրենց դիր քո րոշ-
ման մա սին: Կա րե լի է կրկնել աշա կերտ նե րի կող մի ց ներ կա յաց ված որոշ փաս տարկ ներ:

ը) Վեր ջում, երբ աշա կերտ նե րը զբա ղեց նում են իրենց սո վո րա կան տե ղե րը, պետք է քննար կել 
նրանց կող մի ց ներ կա յաց ված առա վել հե տաքր քիր կար ծիք նե րը, բա նա վի ճել այ լընտ րան քա յին 
կար ծիք նե րի շուրջ և փոր ձել փոխ զի ջում գտնել:

«Կար ծիք նե րի սանդ ղա կ» մե  թո դի մի  բա ղադ րիչ նե րառ ված է «Երե խա նե րի իրա վ նք նե րը. Փա-
մե  լա» ֆիլ մի  «Ար ժեք նե րի սանդ ղա կ» վար ժու թյան մե ջ: 
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Վե րո հի շյալ մե  թոդ ներն առա ջաց նում են վի ճա հա րույց հար ցեր, որոնք քննարկ վում են աշա կերտ-
նե րի հետ: Աշա կերտ նե րը սո վո րում են, թե ինչ պես որո շումն  եր կա յաց նել, կար ծիք կազ մե լ, պաշտ-
պա նել սե փա կան դիր քո րո շու մը և դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրել: Նրանք նաև ծա նո-
թա նում են այն պի սի սո ցի ա լա կան հմտու թյուն նե րի, ինչ պի սիք են՝ ապ րու մակ ցու մը, կոնֆ լիկտ նե րի 
կա ռա վա րու մը և փոխ զի ջումն  ե րի ըն դու նու մը: Ուղ ղորդ ված քննար կու մը ու սուց չից կա րող է պա հան-
ջել աշա կերտ նե րի զգաց մունք նե րը դե պի կա ռու ցո ղա կան եզ րա հան գումն  եր ճիշտ ուղ ղու թյամբ տա-
նե լու կա րո ղու թյուն: Այս գործ նա կան վար ժու թյու նը աշա կերտ նե րին պար տադ րում է նաև սո վո րել 
քննար կումն  եր վա րե լու հիմն  ա կան կա նոն նե րը:

Հնարք ներ և կա նոն ներ

ա) Սկզբում սահ մա նել քննար կումն  ե րի տար րա կան կա նոն նե րը:
բ) Խրա խու սել աշա կերտ նե րին, որ պես զի նրանք չվա խե նան ար տա հայ տել վի ճա հա րույց մո տե-

ցումն  եր:
գ) Ստեղ ծել վստա հու թյան մթնո լորտ: Աշա կերտ նե րը պետք է հա մոզ ված լի նեն, որ հա վա սա րա-

պես, լրջո րեն և հան գա մա նո րեն հաշ վի է առն վում յու րա քան չյուր մո տե ցում և կար ծիք:
դ) Չպետք է մո ռա նալ առա ջադ րել այն փաս տարկ նե րը, որոն ցից խու սա փել են աշա կերտ նե րը, 

պետք է ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն տե ղե րի վրա, որ տեղ կա րե լի է հա մա ձայ նու թյուն կամ ան-
հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տել, կամ որ տեղ հնա րա վոր կամ անհ նար է փոխ զիջ ման գալ:

ե) Չպետք է թույլ տալ, որ քննար կու մը վե րած վի ու րիշ նե րի քննա դա տու թյան, այլ պետք է մն ա որ-
պես կար ծիք նե րի, մո տե ցումն  ե րի և մտքե րի ձև ա կեր պում:

զ) Պետք է ընդգ ծել, որ քննարկ ման նպա տա կը ոչ թե որո շա կի ար դյունք ներ և տվյալ խնդրի լու ծում-
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ներ ստա նալն է, այլ սե փա կան կար ծի քը հան գա մա նո րեն ներ կա յաց նելն ու հա կա ռակ մո տե ցում-
նե րը լսել կա րո ղա նալն է:

է) Պետք է ավար տել այս գործ նա կան վար ժու թյու նը՝ ամ փո փե լով բո լոր ար դյունք նե րը և փոր ձե լով 
պատ կե րաց նել առա ջարկ ված այ լընտ րան քա յին տար բե րակ նե րի հե տև անք նե րը:

Ուղ ղորդ ված քննարկ ման մե  թո դը նե րառ ված է «Սան տա յի ար հես տա նո ցը» ֆիլ մի  «Ինչ է թաքնվ մ 
ապ րան քա նի շի հե տև   մ» վար ժու թյան մե ջ:
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Այս մե  թոդն օգ տա գոր ծե լիս աշա կեր տը կամ աշա կերտ նե րի խումբն աշ խա տում է գտնել կոնկ րետ 
խնդրի լու ծու մը: Այն թույլ է տա լիս աշա կերտ նե րին սո վո րել և վարժ վել որո շա կի ըն թա ցա կար գե րին 
և մե  թոդ նե րին, որոնք մի շտ չէ, որ հա մընկ նում են այլ գործ նա կան վար ժու թյուն նե րի հետ: Այս մե  թո-
դը բարդ է, այն կի րառ վում է կոնկ րետ թե մա յին առնչ վող աշ խա տան քը լավ կազ մա կեր պե լու, պարզ 
առաջ նա հեր թու թյուն ներ սահ մա նե լու և որո շա կի ժա  ե տա յին սահ մաննե րում առա ջադ րանք ներ 
հանձ նա րա րե լու նպա տա կով: Այս մե  թո դը նախ կին մե  թոդ նե րի հետ կապ ված է այն քա նով, որ վեր-
ջին նե րիս եզ րա հան գումն  ե րը նույն պես հան գեց նում են որևէ նա խագ ծի ստեղծ ման:

Հնարք ներ և կա նոն ներ 

ա) Պետք է աշա կերտ նե րին տալ հստակ հանձ նա րա րու թյուն (օրի նակ՝ գտնել հաշ ման դա մ�  թյ� ն 
�  նե ցող մարդ կանց մա սին բո լոր առ կա տե ղե կ�  թյ� ն նե րը): Լավ է, երբ թե ման առա ջարկ վում է 
հենց աշա կերտ նե րի կող մի ց: Հա կա ռակ դեպ քում՝  ձեռ նարկ ված մի  ջո ցա ռու մը կա րող է ձա խող-
վել:

բ) Անհ րա ժեշտ է առա ջար կել առա վել կոնկ րետ ծրա գիր և նա խագ ծի կա ռուց վածք:
գ) Ու սուց չի մի  ջամ տու թյան աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է աշա կերտ նե րի խմբի մա կար դա կով և 

գի տե լիք նե րով:
դ) Պետք է վե րահս կել ծրագ րե րի սա հուն ըն թաց քը և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նա խագ ծի առան-

ձին մա սե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տալ:
ե) Ապա հո վել, որ նա խագ ծի հա մար սահ ման ված ժա  ետ նե րը պահ պան վեն, և աշա կերտ նե րին 

հի շեց նել վերջ նա ժա  ե տի մա սին:
զ) Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են իրենց նա խագ ծի ար դյունք նե րը:
է) Այս գործ նա կան վար ժու թյան ավար տին անց կաց վում է քննար կում՝  նվիր ված նա խագ ծի ար-

դյունք նե րին, ին չը կա րող է հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի շար ժա ռիթ դառ նալ:

Նա խագ ծա յին ու սուց ման մե  թո դը նե րառ ված է «SOS Սև ա ն» ֆիլ մի  «Ջրա յին ռե ս րս նե րի կա ռա-
վա ր  մ» վար ժու թյան մե ջ:
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Ի տար բե ր  թյ ն ձեռ նար կի մյ ս բա ժին նե րի՝ այս բա ժի նը նա խագծ ված է զ տ աշա կերտ նե-
րի հա մար: 

Խոս քը աշա կերտ նե րի կող մի ց իրենց հա սա կա կից նե րի կամ ամ բողջ հա մայն քի հա մար կազ մա-
կերպ վող ցու ցադ րու թյուն նե րի մա սին է: Աշա կերտ նե րի հա մար ձեռ նարկն ու նի պարզ ու ղե ցույց, թե 
ինչ պես կա րե լի է կազ մա կեր պել ֆիլ մե  րի հան րա յին ցու ցադ րու թյուն և դրան հա ջոր դող քննար կում: 

Բա ցի ձեռ նար կին կից ութ ֆիլ մե  րից՝ աշա կերտ նե րը կա րող են «Մար դը կա րի քի մե  ջ» ՀԿ հա յաս տա-
նյան գրա սե նյա կից ձեռք բե րել նաև այլ ֆիլ մե ր: 
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Հան րա յին ցու ցադ րու թյուն ասե լով հաս կա նում ենք դա սե րից դուրս կազ մա կերպ ված բո լոր ցու ցա-
դրու թյուն նե րը՝ դպրո ցում, հա սա րա կա կան վայ րե րում և այլն:

Ֆիլ մե  րի հան րա յին ցու ցադ րու թյան և հա ջոր դող քննար կումն  ե րի կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ է նա խա պատ րաստ վել: 

Ինչ պե՞ս 

Ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար աշա կեր տը (աշա կերտ նե րի խում բը) պետք է 
առաջ նորդ վի հե տև յալ քայ լե րով. 

 Հա վա քել կազ մա կերպ չա կան թի մը, ապա հստա կո րեն հաս տա տել ան դամն  ե րի լի ա զո րու թյուն-
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, որը թույլ կտա ժա մա նակ խնա յել և խու սա փել թե րու թյուն նե-
րից:

 Ուղ ղա կի շփում հաս տա տել ու սու ցիչ նե րի և դպրո ցի ղե կա վա րու թյան հետ: Հան դի պել նրանց և 
ներ կա յաց նել պլա նը:

 Պլա նա վո րել՝ որ տեղ և երբ կա րող է տե ղի ու նե նալ ցու ցադ րու մը, և ինչ տեխ նի կա կան պա հանջ-
ներ կան (պրո յեկ տոր, DVD նվա գար կիչ, սե նյա կի մթնե ցում և այլն): Եթե չկան հար մար պայ ման-
ներ, ապա փոր ձել ժա մա նա կա վո րա պես վերց նել անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  եր:

 Մտա ծել ցու ցադր ման թե մա յի մա սին և ընտ րել ցու ցադր վե լիք ֆիլ մը:
 Որո շել, թե ո՞վ է մաս նակ ցե լու բա նա վե ճին (հյու րը) և կապ հաս տա տել նրա հետ: Չի մա նա լու դեպ-

քում՝  ում հրա վի րել, պետք է կապ վել այն կազ մա կեր պու թյան կամ հաս տա տու թյան հետ, որը 
զբաղ վում է նման հար ցե րով:

 Վերց նել ֆիլ մը (այն կա րե լի է գտնել «Մար դը կա րի քի մե  ջ» կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան 
գրա սե նյա կում կամ դպրո ցի տե սա դա րա նում):

 Մտա ծել, թե ինչ պես կա րե լի է ար դյու նա վետ կեր պով ներ կա յաց նել ծրա գի րը, քա նի որ, եթե հան-
դի սա տե սը տե ղյակ չլի նի ցու ցադր ման մա սին, ապա ոչ ոք չի գա: Պետք չէ հի աս թափ վել, եթե 
սկզբում ներ կա նե րի թի վը քիչ լինի: Դա սո վո րա կան երև ույթ է. վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը հո լի-
վու դյան ար կա ծա յին կի նոն կար ներ չեն, և հան դի սա տե սը սկզբում պետք է ըն տե լա նա դրանց:

 Պատ րաստ վել քննարկ ման, մտա ծել քննարկ վող թե մա յի մա սին: Փնտրել իրա կան տե ղե կու-
թյուն ներ այդ թե մա յի վե րա բե րյալ և պատ րաս տել բա վա կա նա չափ հար ցեր հյու րե րի հա մար: 
Անց կաց նել փորձ նա կան ցու ցադ րում, ստու գել ամե ն ինչ և փոր ձար կել տեխ նի կան:

 Անց կաց նել ֆիլ մի  ցու ցադ րումն  ու քննար կու մը:
 Թի մա կից նե րի հետ գնա հա տել տե ղի ու նե ցա ծը: Ինչը կա րե լի է բա րե լա վել և ին չի պետք է ձգտել 

հա ջորդ ան գամ: Կա րե լի է նաև ստա նալ հան դի սա տե սի ար ձա գան քը հար ցա թեր թիկ նե րի օգ նու-
թյամբ:

Կազ մա կեր պել որա կյալ քննար կ# մ վա վե րագ րա կան ֆիլ մի  ց#  ցադ ր#  մի ց հե տո

Ցու ցադ րու մը կա րող է լրաց վել դրան հա ջոր դող խմբա յին քննարկ մամբ: Դրա նպա տակն է՝ քննարկ-
վող թե մա յի շուրջ տար բեր տե սան կյուն նե րից խոր հել, և այդ թե մա յի վե րա բե րյալ հիմն  ա վոր ված 
կար ծիք ձև ա վո րել:

Հնա րա վոր է նաև հյուր հրա վի րել, ով քննարկ ման թե մա յի վե րա բե րյալ ավե լի շատ բան կի մա նա և 
ի վի ճա կի կլի նի պա տաս խա նել հան դի սա տե սի հար ցե րին:

Թե մա յի քննար կու մը կա րև որ մի  ջոց է մարդ կանց քննա դա տա բար մտա ծե լու հմտու թյուն հա ղոր-
դե լու հա մար: Այն ստեղ ծում է նաև մի  ին տե րակ տիվ մի  ջա վայր, որը հան դի սա տե սին թույլ է տա լիս 
կի սել զգա ցումն  ե րը նոր ձեռք բե րած փոր ձի վե րա բե րյալ, կար ծիք ներ փո խա նա կել և հարս տաց նել 
սե փա կան գի տե լիք նե րը:

Քննարկ ման ժա մա նակ, բա նա վի ճե լուց բա ցի, պետք չէ փնտրել որևէ խնդրի կոնկ րետ լու ծումն  եր: 
Քննար կու մը զրույց է և տար բեր մարդ կանց մի  ջև կար ծիք նե րի փո խա նա կում:
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Ինչ պե՞ս

Ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյա նը հա ջոր դող քննար կում կազ մա կեր պե լու հա մար աշա կեր տը (աշա կերտ նե-
րի խում բը) պետք է առաջ նորդ վի հե տև յալ քայ լե րով. 

 Նախ՝ թի մի  այլ ան դամն  ե րի հետ դի տել վա վե րագ րա կան ֆիլ մը՝ դրա հիմն  ա կան գա ղա փա րին, 
մե կ նա բա նու թյուն նե րին և ներ կա յաց ված կար ծիք նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

 Անհ րա ժեշտ է որո շել, թե ֆիլ մի  ո՞ր տարրն է հար մար քննարկ ման հա մար (ար ծարծ ված հիմ-
նախն դիր նե րը, մտո րե լու թե մա նե րը և այլն): Պետք է ընտ րել մե կ թե մա և կենտ րո նա նալ դրա 
վրա՝ գտնե լով այդ թե մա յի վե րա բե րյալ վեր ջին տե ղե կու թյուն ներն ու պատ րաս տե լով քննարկ-
ման կա ռույ ցը:

 Եթե հյու րի ներ կա յու թյունն ավե լի հե տաքր քիր կդարձ նի քննար կու մը, ապա պետք է ընտ րել հիմ-
նախնդ րի հետ առն չու թյուն ու նե ցող մի  քա նի մարդ կանց և քննարկ մա նը մաս նակ ցե լու հրա վեր 
ու ղար կել նրանց: Ավե լի լավ է՝ մի շտ նկա տի ու նե նալ մի  քա նի հո գի, որ պես զի չհայտն վել մի  իրա-
վի ճա կում, երբ ընտր ված ան ձը չի գա լիս մի  ջո ցառ ման, և հար կա վոր է կրկին հյուր փնտրել:

 Հյու րին պետք է ներ կա յաց նել հիմն  ա կան թե ման, բա նա վե ճի ուղ ղու թյան ըն թաց քը, ինչ պես նաև 
քննարկ ման կա նոն նե րը:

Ինչ պե՞ս լավ վա րել մի  ջո ցա ռ#  մը

Մի ջո ցա ռու մը լավ վա րե լու հա մար աշա կեր տը (աշա կերտ նե րի խում բը) պետք է ի նկա տի ու նե նա, 
որ.

 Ան ձը, ով պետք է վա րի քննար կու մը՝ պետք է կա րո ղա նա ար տա հայտ վել արագ և վստահ, ինչ-
պես նաև հեշտ ըն կա լել իրա վի ճա կը: 

 Քննարկ ման սցե նա րը անհ րա ժեշտ է մի  ա սին մշա կել: Սցե նարն օգ նում է վա րո ղին հա վուր 
պատ շա ճի անց կաց նել քննար կու մը, հար ցեր տալ և պարզ ձև ա կեր պել բա նա վե ճի ուղ ղու թյու նը: 
Քննարկ ման նպա տակն է՝ կազ մա կեր պել կար ծիք նե րի փո խա նա կում հան դի սա տե սի և հյու րի 
մի  ջև, այլ ոչ թե լսել հյու րի մե  նա խո սու թյու նը:

 Մի ջո ցա ռու մը վա րողն ապա հո վում է քննարկ ման ին տե րակ տիվ բնույ թը: Քննար կումն  իրա կա-
նում հար ցազ րույց է, քա նի որ յու րա քան չյուր հար ցի պետք է ան մի  ջա պես հա ջոր դի պա տաս խան:

 Անհ րա ժեշտ է որո շել՝ որն է քննարկ վող հիմն  ա կան թե ման: Այն դեպ քում, եթե բա նա վե ճի ըն թաց-
քը հսկո ղու թյու նից դուրս գա, ապա մի շտ կա րե լի է անդ րա դառ նալ տվյալ հիմն  ա կան թե մա յին: 
Անհ րա ժեշտ է հա վա քել հնա րա վո րինս շատ տե ղե կատ վու թյուն քննարկ վող թե մա յի և հրա վիր-
ված հյու րի վե րա բե րյալ: 

 Մի ջո ցառ մա նը նա խա պատ րաստ վե լու լա վա գույն մի  ջոց կա րող է դառ նալ հոդ վա ծը (այն կա րե լի 
է հրա պա րա կել դպրո ցա կան թեր թում), որում քննարկ ման հիմն  ա կան հար ցե րը պար զա բան ված 
կլի նեն:

 Հար կա վոր է մտա պա հել հան դի սա տե սի կազ մը, այն է՝ աշա կերտ նե րի տա րի քը, մաս նա կից նե րի 
հնա րա վոր, նրանց հե տաքրքր վա ծու թյու նը տվյալ թե մա յով և այլն:

 Պետք է ստեղ ծել քննարկ ման կարճ կա նոն ներ և դրանք գրի առ նել (օրի նակ՝ բա նա վե ճի տև ո ղու-
թյու նը, բա նա վե ճի թե ման, ելույթ նե րի տև ո ղու թյու նը, բա նա վի ճո ղի անու նը և այլն): 

 Նախ քան քննար կու մը պետք է հան դի սա տե սին ծա նո թաց նել այդ կա նոն նե րին:
 Առանց վա րո ղի կա րե լի է անց կաց նել մի  այն ազատ քննար կում, որը սա կայն հար մար է ըն կեր նե-

րի ավե լի նեղ շրջա նա կի (կամ կի նոակում բի հան դի սա տե սի) հա մար:

Խոր հ# րդ ներ՝ մի  ջո ցառ ման վա րո ղի հա մար

Քննար կումն  ար դյու նա վետ վա րե լու հա մար աշա կեր տը (աշա կերտ նե րի խում բը) պետք է առաջ-
նորդ վի հե տև յալ խոր հուրդ նե րով. 

 Վա րողն անց կաց նում է քննար կու մը, հե տև ում դրա ըն թաց քին, ըստ սցե նա րի՝ ներ կա յաց նում 
լրա ցու ցիչ թե մա ներ և հյու րե րին հեր թով խո սե լու հնա րա վո րու թյուն տա լիս:
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 Վա րո ղը հե տև ում է նաև ժա մա նա կին, քա նի որ քննարկ ման տև ո ղու թյու նը սահ մա նա փակ է: Հե-
տև ա բար, քննար կու մը հար կա վոր է պլա նա վո րել, և հե տև ել ժա մա նա կա յին պլա նին:

 Խո սա փո ղը չպետք է ձեռ քից ձեռք փո խան ցել: Վա րողն այն կա րող է պա հել բա նա վի ճող նե րի 
առ ջև՝ մի նչ նրանք խո սում են: Այս պի սով, նա չի կորց նի քննար կու մը վե րահս կե լու հնա րա վո րու-
թյու նը:

 Եթե հան դի սա տե սը փոք րա թիվ է, ապա յու րա քան չյուր ոք պետք է խո սե լու հնա րա վո րու թյուն ու-
նե նա:

 Ծա փող ջյուն նե րը հա մար վում են կա րև որ ար ձա գանք: Նույ նիսկ բա նա վե ճի ըն թաց քում դրանք 
չպետք է ան տե սել: Ծա փող ջյուն նե րը կա րող է սկսել վա րո ղը, դի մե  լով հյու րե րին և հան դի սա տե-
սին. «Շնոր հա կա լու թյու՛ն հրա վերն ըն դու նե լու հա մա ր»:

 Վա րո ղը հե տև ում է բա նա վե ճի ուղ ղու թյա նը, և սխալ ուղ ղու թյամբ ըն թա նա լու դեպ քում՝  օգտվում 
նա խա պես պատ րաստ ված հար ցե րից՝ քննար կու մը շա րու նա կե լու հա մար:

 Վա րո ղը փոր ձում է գրա վել հան դի սա տե սի ու շադ րու թյու նը՝ նրան ուղ ղե լով հա տուկ հար ցեր:
 Վա րո ղը պետք է լի նի քա ղա քա վա րի և ինք նավս տահ:
 Վա րո ղը պետք է անընդ հատ հսկի իրա վի ճա կը: Երբ հան դի սա տես նե րից ոմանք զրու ցում են 

քննարկ ման ժա մա նակ, կա րե լի է հարց նել, թե ին չի մա սին են նրանք խո սում. դա կա րող է հե-
տաքրք րել մյուս նե րին: Բա նա վե ճը սրա հի հետ նա մա սից սկսե լը լավ հնար է. հան դի սա տեսն այն-
տեղ սո վո րա բար պա կաս ու շա դիր է (օրի նակ՝ կոնկ րետ հարց տալ վեր ջին շար քե րում գտնվող 
որևէ մե  կին):

 Վա րողն արա գաց նում է քննարկ ման ըն թաց քը: Եթե որևէ մե  կը եր կար է խո սում, ապա հար կա-
վոր է նրան նրբան կա տո րեն ընդ հա տել (նա խընտ րե լի է մե ջ բե րել քննարկ ման սկզբում հայ տա-
րար ված կա նոն նե րը):

 Շատ կա րև որ են ամ փո փու մը և գնա հա տու մը: Ման րա մաս նե րը կա րև որ չեն: Քննար կու մը պետք 
է ավար տել ընդ հա նուր եզ րա հանգ մամբ: 

 Եթե կա եր կու ար մա տա պես տար բեր տե սան կյուն, ապա վա րո ղը կա րող է բա ժա նել հան դի սա-
տե սին եր կու մա սի և թույլ տալ կող մե  րից յու րա քան չյու րին բա ցատ րել իր տե սա կե տը:

Ինչ պե՞ս կազ մա կեր պել լավ քննար կ# մ /բա նա վեճ 

Լավ քննար կում կազ մա կեր պե լու հա մար վա րո ղը պետք է առաջ նորդ վի հե տև յալ խոր հուրդ նե րով.

 Վա րո ղը հսկում է քննարկ ման ըն թաց քը: Պետք է հե տև ել նրան և նրա հրա հանգ նե րին: Նա խա-
պես մտա ծել հար ցի կամ պա տաս խա նի մա սին: Ըստ անհ րա ժեշ տու թյան՝ գրի առ նել ասե լի քը՝ 
հե տա գա յում հստակ ար տա հայտ վե լու և չմո ռա նա լու հա մար:

 Ու շադ րու թյուն գրա վե լու հա մար կա րե լի է բարձ րա նալ տե ղից: Այդ պես հնա րա վոր է նաև ավե լի 
լավ տես նել հան դի սա տե սին, ժես տեր անել և այլն:

 Պետք է կանգ նել ու ղիղ, պարզ և վստահ ձայ նով խո սել՝ նա յե լով հյու րին կամ հան դի սա տե սին 
(եր բեք չպետք է նա յել գետ նին):

 Ելույթ ու նե նա լիս ձեռ քե րը կա րող են օգ նել: Ժես տե րը կա րող են օգ նել ար տա հայ տել մտքե րը և 
հա մա պա տաս խան պատ կեր ստեղ ծել: Սա կայն պետք չէ չափն ան ցել:

 Պետք է լի նել հա մա ռոտ, բայց մի  և նույն ժա մա նակ ու նե նալ տե ղե կատ վու թյամբ հա րուստ ասե-
լիք: Ավե լի լավ է մի  քա նի հարց տալ տար բեր պա հե րի, քան մի  ան գա մի ց շատ հարց տալ կամ 
վե րա ծել ելույ թը մե  նա խո սու թյան: Ելույ թը չպետք է գե րա զան ցի 1 րո պեն:

 Չպետք է շեղ վել թե մա յից:
 Ձև ա կեր պել հար ցե րը կամ պա տաս խան ներն այն պես, որ յու րա քան չյու րին դրանք հաս կա նա լի 

լի նեն: Պետք չէ պա տաս խա նե լիս ասել մի  այն «այո կամ «ոչ:
 Քննարկ ման ըն թաց քում ելույթ նե րի բազ մա զա նու թյու նը դրա կան երև ույթ է: Եթե քննար կումն  

անընդ հատ վե րա դառ նում է նույն կե տին և ձանձ րա լի է, ապա պետք է փո խել քննարկ ման թե ման 
և շարժ վել մե կ այլ ուղ ղու թյամբ:



�  Ս�  Ց� Մ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ22

ԴՐԱՄ ՀԱ ՎԱ ՔՈ ՂԸ ԲԵԴ ՖՈՐԴ ՓՈ ՂՈ ՑԻՑ
Ալիս Էլյի ոթ / ԱՄՆ / 2001 / 35 րո պե

Այս վա վե րագ րա կան կի նոն կա րը ջեր մո րեն և լա վա տե սու թյամբ անդ րա դառ նում է հա տուկ կա րիք նե-
րով մարդ կանց և սի րո թե մա յին: Լա րի Սել մա նը 59 տա րե կան է և ու նի մտա վոր հե տա մն ա ցու թյուն: 
Նա լավ չի ըն կա լում ժա մա նակ հաս կա ցու թյու նը, սա կայն գի տի, որ գթու թյուն նշա նա կում է բա րի լի նել 
մարդ կանց նկատ մամբ: Նա ապ րում է իր եր կու կա տու նե րի և շան հետ Նյու Յոր քի Գրին վիչ Վի լիջ թա-
ղա մա սում: Լա րիի մի  ակ ազ գա կա նը նրա 89-ամյա հո րեղ բայրն է, ով իր հնա րավո րություն նե րի սահ-
ման նե րում հոգ է տա նում նրա մա սին: Թեև ապ րուս տի հա մար Լա րին ամ սա կան ու նի տա սը դո լար և 
օգտ վում է իր հո րեղ բոր պատ րաս տած կե րա կու րից, սա կայն նրան հա ջող վում է սե փա կան նա խաձեռ-
նու թյամբ բա րե գոր ծա կան նպա տակնե րով յու րա քան չյուր տա րի հա զա րա վոր դո լար ներ հա վա քել:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե ման՝ «Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն և տար բե րու թյուն նե րի ըն դու նու մ»
Հարակից թե մա ներ՝ «Օգ նե լու կամք. մար դը կա րի քի մե  ջ»

1. Տա սը տա րի է ան ցել ֆիլ մի  նկա րա հա ն#  մի ց, ինչ պե՞ս է հի մա ապ ր# մ Լա րին

Լա րիի կյան քում շատ փո փո խու թյուն ներ չկան: Նա շա րու նա կում է իր ժա մա նա կը տար բեր բա րե-
գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար դրա մա հա վաք նե րին նվի րել՝ ապ րե լով իր կեն դա նի նե-
րի հետ Գրին վիչ գյու ղի իր բնա կա րա նում: Նրա հո րեղ բայր Մյու րեի առող ջու թյու նը մե ՛րթ լա վա նում 
է, մե րթ վա տա նում և եր բեմն  տրտնջում է, սա կայն նա ու նի ու ժեղ ոգի: Լա րին և իր ըն կե րու հի Էլին 
շա րու նա կում են մն ալ լավ ըն կեր ներ: Նրանք որո շե ցին, որ պետք չէ շտա պել, և մն ա ցին ըն կեր ներ: 
Ո՞վ գի տի, թե ինչ է սպաս վում ապա գա յում:

2. Ինչ ենք պատ կե րաց ն# մ «մտա վոր հե տամն  ա ց#  թյ#  ն» ար տա հայ տ#  թյ#  նը լսե լիս

Վեր ջին տաս նա մյա կում «հաշ ման դա մ» բա ռի փո խա րեն գոր ծած վում է «հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձ» ար տա հայ տու թյու նը, քա նի որ նա խոր դը բա ցա սա կան պի տա կա վո րում էր ստեղ ծում:

Հայտ նի է մտա վոր զար գաց ման չորս աս տի ճան՝ թե թև, չա փա վոր, ծանր և խո րը: Այդ մա կար դակ նե-
րը մտա վոր զար գաց ման թես տե րի ար դյունք նե րով են որոշ վում. 52- 69 մի  ա վոր՝ թե թև, 36- 51 մի ա -
վոր՝ չա փա վոր, 20-35 մի  ա վոր՝ ծանր, 19 մի  ա վո րից ցածր՝ խո րը: Խո րը մտա վոր թեր զար գա ցում ու նե-
ցող անձն ի վի ճա կի չէ հա ղոր դակց վե լու լեզ վի, ձայ նե րի կամ նշան նե րի մի  ջո ցով: Ոս տի հար կա վոր 
է ինչ-որ մե  կը, ով կկա րո ղա նա «թարգ մա նե լ» նրա ցան կու թյուն նե րը: Չա փա վոր կամ ծանր մտա-
վոր թեր զար գա ցում ու նե ցող ան ձը կա րող է ըն կա լել պարզ տե ղե կատ վու թյուն, սա կայն նրա հա մար 
դժվար է հաս կա նալ այն պի սի իրո ղու թյուն ներ, որոնք նա ան ձամբ չի վե րապ րել: Թե թև մտա վոր 
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թեր զար գա ցում ու նե ցող ան ձը դժվա րու թյամբ է հաս կա նում բարդ տեքս տե րը, նրա հա մար բարդ են 
վե րա ցա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը, խորհր դան շա կան իրո ղու թյուն նե րը կամ մտքե րը:

3. Ինչ պի սի հնա րա վո ր#  թյ# ն ներ #  նեն հաշ ման դա մ#  թյ# ն 

#  նե ցող ան ձինք մե ր երկ ր# մ

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք կազ մում են աշ խար հի բնակ չու թյան 10 տո կո սը: Ի տար բե րու-
թյուն հա սա րա կու թյան այլ խմբե րի, ինչ պի սիք են՝ կրո նա կան, ազ գա յին և այլ տե սա կի փոք րա մաս-
նու թյուն նե րը, մար դիկ ցան կա ցած տա րի քում ակա մա կա րող են դառ նալ այս խմբի ան դամ: Հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք, թե պե տև տար բեր չա փով, սա կայն բո լոր երկր նե րում են թարկ վում 
են խտրա կա նու թյան և հա սա րա կա կան մե  կու սաց ման:

Հա սա րա կա կան և պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հե տա զո տություն ներ են անց կաց նում և վի-
ճա կագ րա կան նյու թեր պատ րաս տում ՝ նվիր ված այս խնդրին: Վի ճա կագ րա կան դի նա մի  կա յի հի ման 
վրա ուր վագծ վում են խնդիր նե րը, և մշակ վում առա ջար կու թյուն ներ՝ ուղղ ված տվյալ հար ցի լուծ մա նը:

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան տվյալ նե րով, 2012 թվա կա նի հուն վա րի 
1-ի դրու թյամբ՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 176 506 անձ, այդ թվում՝  մի ն չև 18 տա րե կան (7973 հո գի, 
երե խա նե րի ընդ հա նուր թվի շուրջ 1 տո կո սը) ստա նում է թո շակ: Այս թի վը մո տա վոր է. հաշ վի առ նե-
լով հաշ ման դա մու թյան մի  ջազ գա յին ցու ցա նի շը, հա վա նա կան է, որ իրա կա նում հաշ ման դա մու թյուն 
ունեցող քա ղա քա ցի նե րի թիվն  ավե լի մե ծ է: Օրի նակ՝ ման կա կան հաշ ման դա մու թյան եվ րո պա կան 
ակա դե մի  ա յի տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երե խա նե րի թի վը հաս նում 
է մոտ 12 հա զա րի: Տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան պա կա սի, ցածր նպաստ նե րի և պի տա կա վոր-
ման պատ ճա ռով շա տե րը խու սա փում են գրանց վե լուց: Բա ցի այդ, դե ռևս կա տա րյալ չեն հաշ ման դա-
մու թյան սահ ման ման բժշկա կան ախ տո րոշ ման վրա հիմն  ված ներ կա յիս չա փո րո շիչ նե րը: Մաս նա վո-
րա պես՝ գոր ծող մո դե լի շրջա նակ նե րում հաշ ման դա մու թյու նը դի տարկ վում է որ պես հի վանդության 
հե տև անք՝ փոխ կա պակց ված կեն սա գոր ծու նե ու թյան որևէ տե սա կի սահ մա նա փակ մամբ: Ար դյուն-
քում՝  հաշ ման դա մու թյան խում բը որո շե լիս հաշ վի չեն առն վում ան հա տա կան գոր ծոն նե րը, ինչ պի սիք 
են՝ ան ձի մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը, տա րի քը, աշ խա տան քա յին փորձն ու նոր մաս նա գի-
տու թյուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը և այլն: Գոր ծող հա մա կար գի շրջա նակ նե րում հաշ վի չեն 
առն վում նաև շրջա կա մի  ջա վայ րի գոր ծոն նե րը: Վե րը նշված հան գա մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն 
տա լիս ամ բող ջու թյամբ բա ցա հայ տե լու հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձի ան հա տա կան կա րիք նե րը: 

4. Ինչ փ#  լ# մ է գտնվ# մ մե ր եր կի րը հա սա րա կ#  թյ#  ն# մ հաշ ման դա մ#  թյ# ն 

#  նե ցող ան ձանց ին տեգ րե լ#  առ#  մով 

Հաշ ման դամն  ե րի հիմն  ախն դիր նե րը կա նո նա կարգ վում են «Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ 

հաշ ման դամն  ե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա ն�  թյան մա սի ն» ՀՀ օրեն քով (1993թ.) և այլ իրա վա կան 

ակ տե րով:

Ներ կա յումս ՀՀ Կա ռա վա րու թյան քննարկ մանն է ներ կա յաց ված «Հա յաս տա նի Հան րապե տու թյու-
նում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և սո ցի ա լա կան նե րառ-
ման մա սի ն» ՀՀ օրեն քի նա խա գի ծը: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար իրա կա նաց վող ծրագ րե րի նպա տակն է հնա րա վո-
րու թյուն ըն ձեռ նել նրանց ան կախ ապ րե լու և լի ա կա տար մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րում: Ծրագ րե րը նպա տա կա ուղղ ված են տար բեր հիմն  ախն դիր նե րի լուծ մա նը, սա կայն 
ընդ հա նուր գա ղա փա րը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ին տեգ րումն  է հա սա րա կու թյան մե ջ: Այդ 
ծրագ րե րից են՝ «Հաշ ման դամն  ե րին պրո թե զա օր թո պե դիկ պա րա գա նե րով և տեխ նի կա կան մի  ջոց նե-
րով ապա հո վե լու և դրանց վե րա նո րո գե լո ւ», «Հաշ ման դամն  ե րին սայ լակ նե րով և լսո ղա կան սար քե րով 
ապա հո վե լո ւ», «Բժշկա սո ցի ա լա կան վե րա կանգն ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լո ւ» ծրագ րե րը (վեր-
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ջինս իրա կա նաց վում է «Արթ մե  դ» բժշկա կան վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում), «Հո գե կան առող ջու-
թյան վե րա կանգն ման ծա ռա յու թյուն նե րի», «Տե սո ղու թյու նից հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
«Արև» համակարգով ուսուցման» ծրագրերը, որոնցում հիմն ականում ընդգրկված են երի տա սարդ-
ները: 

Սո ցի ալ-վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րեր իրա կա նաց վում են մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող դե ռա հաս-
նե րի և երի տա սարդ նե րի («Փրկու թյու ն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան մաս նակցու թյամբ), 
տե սո ղու թյուն կորց րած հաշ ման դամն  ե րի հա մար: Վեր ջին ներս ապա հով վում են հա մա կարգ չա յին 
տեխ նի կա յով, հա տուկ տա ռատե սակ նե րով տպագր ված գրքե րով և այլն: «Գյում րու հաշ ման դամն  ե-
րի մաս նա գի տա կան վե րա կանգն ման կենտ րո ն» ՊՈ ԱԿ-ը իրա կա նաց նում է «Աշ խա տանք փնտրող 
հաշ ման դամն  ե րի մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման և խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե ր» 
ծրա գի րը, որ տեղ նույն պես հիմն  ա կա նում ընդգրկ ված են երի տա սարդ նե րը:

Հաշ ման դա մ#  թյ# ն #  նե ցող երեխաների կրթ# թյան ապա հո վ#  մը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդր վել է նե րա ռա կան կրթու թյան մո դե լը: 2011 թվա կա նին 
նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող հան րակր թա կան դպրոց նե րի ցան կը հա մալր վել է 16-ով: 
Հան րա պե տու թյան 81 նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող դպրոց նե րում սո վո րում է շուրջ 1700 
կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա: 2011 թվա կա նի ըն թաց քում 
Երևա նի բժշկա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա հատ ման կենտ րո նի կող մի ց (նե րա ռյալ մաս նա-
ճյու ղե րը) իրա կա նաց վել է շուրջ 2200 երե խա յի կրթա կան կար քի նե րի գնա հա տում՝ նրանց կրթու-
թյու նը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 

Հաշ ման դա մ#  թյ# ն #  նե ցող ան ձանց զբա վա ծ#  թյան ապա հո վ#  մը

«Զբաղ վա ծ  թյան պե տա կան ծա ռա յ  թյ  ն» գոր ծա կա լու թյան կող մի ց իրա կա նաց վում են մի  
շարք ծրագ րեր, որոնց նպա տակն է՝ ապա հո վել երի տա սարդ և աշ խա տու նակ հաշ ման դամն  ե րի 
զբաղ վա ծու թյու նը: Դրանք են՝

 Աշ խա տանք փնտրող, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց մաս նա գի տա կան ու սու ցում, աշ խա-
տան քա յին ու նա կու թյուն նե րի վե րա կանգ նում:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց աշ խա տան քի ըն դու նե լիս աշ խա տա վար ձի մաս նա կի փոխ-
հա տու ցում՝  գոր ծա տո ւին:

 Մաս նա գի տու թյուն ու նե ցող, սա կայն աշ խա տան քի փորձ չու նե ցող գոր ծա զուրկ և աշ խա տանք 
փնտրող հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց աշ խա տան քա յին պրակ տի կա յի կազ մա կեր պում՝ 
գոր ծա տո ւի մոտ:

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու նպա տա կով պե տա կան գրանց ման հա մար 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց տրա մադր վող ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն:

 Աշ խա տանք փնտրող, չզբաղ ված, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար աշ խա տա տե ղե-
րի հար մա րե ցում՝  գոր ծա տո ւի մոտ:

Ծրագ րե րում ընդգրկ ված հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցողների թի վը տա րեց տա րի մե  ծա նում է: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ին տեգ րու մը հա սա րա կու թյուն իրա կա նաց վում է նաև սպոր-
տա յին ծրագ րե րի մի  ջո ցով: Այս պես, «Հաշ ման դա մա յին սպոր տին առնչ վող ծա ռա յու թյուն նե ր» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ՀՀ պե տա կան բյու ջե ից մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հատ կաց վել 
է 9.000.000 դրամ՝ հաշ ման դա մա յին մար զա կան մի  ջո ցա ռումն  եր անց կաց նե լու հա մար: 

«Հաշ ման դա մա յին սպոր տին առնչ վող ծա ռա յու թյուն նե ր» ծրագ րով իրա կա նաց ված մի  ջո ցա ռումն  ե-
րին մաս նակ ցել են 409 հաշ ման դամություն ունեցող մար զիկ ներ: 

Բազ մա թիվ ծրագ րեր իրա կա նաց վում են մի  ջազ գա յին և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 
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Հաշ վի առ նե լով այն, որ 2012 թվա կանն ընտ րու թյան տա րի էր, «Փա րո ս» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյու նը 2011 թվա կա նին ԱՄՆ դես պա նա տան կող մի ց տրա մադր ված դրա մաշ նոր հով իրա կա-
նաց րել է «Մատ չե լի ընտ րու թյուն ներ հաշ ման դամ ան ձանց հա մա ր» ծրա գի րը, որի շրջա նակ նե րում 
հան րա պե տու թյան տա րած քում կազ մա կերպ վել են հան դի պումն  եր հաշ ման դամն  ե րի հար ցե րով 
զբաղ վող մար զա յին հանձ նա ժո ղովն  ե րի, տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի, հաշ ման-
դամն  ե րի հար ցե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ՏԻՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
և հաշ ման դամություն ունեցող ան ձանց հետ: Այս ծրագ րի նպա տակն էր մար զի տա րած քում ընտ րա-
տե ղա մա սե րի մատ չե լի ու թյունն ապա հո վել հիմն  ա կան կամ շար ժա կան թե քա հար թակ նե րով, ին չի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը ստանձ նել են մարզ պետ նե րը: 

2011թ. «Սկար պ» ՀԿ-ն Վրաս տա նի «Ան կախ կյան քի դա շին ք»-ի հետ հա մա տեղ իրա կա նաց րել է 
«Մատ չե լի հա մայն ք» ծրա գի րը: Ծրագ րի հիմն  ա կան նպա տակն է՝ ապա հո վել ամ բող ջո վին մատ չե-
լի և սայ լա կից օգտ վող ան ձանց տե ղա շարժ ման հա մար հա մա պա տաս խան մի  ջա վայր Թբի լի սիի և 
Երև ա նի թա ղա մա սե րից մե  կում, որը կնպաս տի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ներգ րավ մա-
նը Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին և տնտե սա կան կյան քին: 
Երև ա նում որ պես թի րա խա յին տա րածք ընտր վել է Ավան հա մայն քը: 

«Աստ ղի կ» ՀԿ-ի կող մի ց 2011 թ. իրա կա նաց վել է «Անար գել տե ղա շարժ՝ իրա վունք բո լո րի հա մա ր» 
ծրա գի րը», որի նպա տակն է իրա զե կել քա ղա քա շի նու թյան և հա րա կից ոլորտ նե րում որո շում կա յաց-
նող կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ան հատ նե րին մատ չե լի մի  ջա վայ րի ապա հով ման անհ րա ժեշ տու-
թյան մա սին՝ սա կա վա շար ժուն մարդ կանց անար գել տե ղա շար ժի իրա վունքն իրա գոր ծե լու և հա սա-
րա կու թյան մե ջ նրանց ին տեգ րումն  ապա հո վե լու հա մար:

2011թ. «Ու նի սո ն» ՀԿ-ն անց կաց րեց Երև ա նում գոր ծող 500 հան րա յին օբյեկտ նե րի ֆի զի կա կան 
մատ չե լի ու թյան մշտա դի տար կում (մո նի թո րինգ), որի ար դյուն քում ստեղծ վել է map.disability.am ին-
տեր նետ-կայ քը: Կայ քում տեղ է գտել մատ չե լի ու թյան ապա հով ման ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րի վե րա-
բե րյալ գործ նա կան տե ղե կատ վու թյուն: 

Այս բո լոր ծրագ րե րը հա վա սա րա չափ ուղղ ված են թե՛ կա նանց, թե՛ տղա մարդ կանց և բա ցա ռում են 
խտրա կա նու թյունն այս կամ այն սե ռի նկատ մամբ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, շատ խնդիր ներ դե ռևս լուծ ման 
կա րիք ու նեն, իսկ հաշ ման դամն  ե րի զբաղ վա ծու թյան ապա հո վու մը շա րու նա կում է մն ալ սո ցի ա լա-
կան ոլոր տի դժվար լու ծե լի հիմն  ախն դիր նե րից մե  կը:

ՀՀ-# մ հաշ ման դամն  ե րի հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պ#  թյ# ն ներ

«ԵՐԵ ՎԱՆ ՀՈՄ ՔԵՅ Ր» տնա յին առող ջա պա հա կան խնամ քի ծա ռա յ  թյ ն 
(www.yerevanhomecare.com)
«ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐԻ ՏԱ Ս» բա րե սի րա կան ՀԿ (www.caritasarm.am)
«ԳՐԱ ՑԻ Ա» հայ կա կան կար մի ր խա չի ըն կե ր  թյան մի  ջազ գա յին վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն ՍՊԸ (+374-
10-353503)
«ՀՈՄ ԸՆԴ ԳԱՐ ԴԵ Ն» ՍՊԸ 
«ԱՌԱ ՔԵ Լ@  ԹՅ@ Ն ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Ն» ԲՀԿ (www.mission.am)
«ՏՆԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ Ր@ Մ ՄԻ ԱՅ ՆԱԿ ՏԱ ՐԵՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ ՍՈՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՍՊԱ ՍԱՐԿ-
ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ Ն» ՊՈ ԱԿ (+374-10-740402)
«ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ Կ@ Յ ՐԵ ՐԻ ՄԻ Ա ՎՈ Ր@  Մ» հաշ ման դամն  ե րի ՀԿ (+374-10-560521)
«ՎԵ ՐԱԾ Ն@ Ն Դ» սպի նալ հաշ ման դամն  ե րի հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հիմն  ադ րամ 
(+374-10-371370)
«ՓՅ@  ՆԻ Կ» Հա յաս տա նի հաշ ման դա նե րի մի    թյ ն ԲՀԿ (+374-10-560707)
«ԷՐԵ Բ@  ՆԻ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՇՐՋԱ ՆԻ ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ ԱՍՈ ՑԻ Ա ՑԻ Ա» ՀԿ (+374-10-575331)
«ՔԱ ՆԱ ՔԵՌ-ԶԵՅ Թ@ Ն ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՇՐՋԱ ՆԻ ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ» ՀԿ (+374-94-437398)
«@  ՆԻ ՍՈ Ն» ՀԿ (+374-10-522170)
«ՓԱ ՐՈ Ս» ՀԿ (+374-10-664101)
«Հ@ Յ ՍԻ ԿԱ Մ@ Ր Ջ» հաշ ման դա մ  թյ ն   նե ցող երե խա նե րի և երի տա սարդ նե րի իրա վ նք նե րի պաշտ-
պա ն  թյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ  թյ ն
(374 10) 58 91 86, (374 10) 56 01 43, www.bridgeofhope.am
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ԽՈ ՐԱ ՆԱՐ ԴԻԿ /Կ�  ԲԻԿ
Ֆիլմ ՝  Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րիքա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Ապրումակցում», «Հանդուրժողականություն», «Տարբերություն-
ների ընդունում»:

Նպա տա կը՝ ֆիլմի  վերաբերյալ տարբեր տեսանկյունների և մտորումն երի արտահայտում, ապ րու-
մակցում, քննադատական մտածողության և հաղորդակցման հմտությունների զարգացում:

Ժա մա նա կը՝ 30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, խա ղա լիք խո րա-
նար դիկ /կու բիկ:

Ըն թացք 

Աշա կերտ նե րին ցույց տալ խա ղա լիք խորանարդիկը  և հարց նել, թե ինչ են տես նում: Պա տաս խա նը, 
բնա կա նա բար, կլի նի՝ «խա ղա լիք կու բի կ»: Այ նու հե տև կու բիկն այն պես պա հել, որ աշա կերտ նե րը 
տես նեն մի  այն մե կ կող մը, և նո րից հարց նել, թե հի մա կոնկ րետ ի՞նչ են տես նում: Մե կը կա սի՝ «տես-
նում եմ մե կ քա ռա կու սի», մյու սը՝ «տես նում եմ վեց քա ռա կու սի» և այլն: Բա ցատ րել, որ նույ նը տե ղի 
կու նե նա, երբ դի տեն «Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ փո ղո ցի ց» ֆիլ մը: Եվ այն կքննարկ վի տար բեր 
տե սան կյուն նե րից: 

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել խմբե րի:

Ամե ն խումբ ներ կա յաց նում է մե կ տե սան կյուն՝ ըստ տվյալ կեր պա րի. Լա րին, նրա ծնող նե րը, նրա 
հո րեղ բայ րը, ըն կեր նե րը, հա րև ան նե րը, սոց աշ խա տո ղը:

Սկզբում աշա կերտ նե րը նկա րագ րում են իրենց կեր պար նե րը՝ հետևյալ վեց հարցերի հիման վրա. 

1. Ի՞նչ էր սիրում նա անցյալում: 

2. Ի՞նչ էր նա զգում ֆիլմում:

3. Ի՞նչ խնդիրներ ունի նա: 

4. Ինչի՞ կարիք նա ունի:

5. Փորձել կանխատեսել նրա ճակատագրի հետագա զարգացումը:

6. Ինչպե՞ս է նա տեսնում ֆիլմում ներկայացված խնդիրը: 

Ու շադ ր�  թյ� ն. հի շել, որ կա վեց առա ջադ րանք, ինչ պես խո րա նար դի կը/կու բիկն ու նի վեց մաս: 

Վար ժու թյան վեր ջում խմբի ներ կա յա ցու ցիչն ամ փոփ ներ կա յաց նում է խմբի աշ խա տանք ները: 

Կշռա դա տ մ 

Տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Ու սու ցիչն անդ րա դառ նում է այն ամե  նին, ին չը երե խա նե րը 
ներ կա յաց րել են, ինչ պես նաև վար ժու թյան բո վան դա կու թյա նը: Վար ժու թյան հիմն  ա կան նպա տակն 
է՝ երե խա նե րին ցույց տալ, որ յու րա քան չյուր թե մա (հարց) կա րե լի է նա յել տար բեր տե սան կյուն նե-
րից: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ՀԻՆԳ ՓՈՐՁ՝ ԶԳԱ ՅԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

Ֆիլմ ՝ Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Ապ րու մակ ցում», «Հան դուր ժո ղա կա նու թյու ն», «Տար բե րու թյուն-
նե րի ըն դու նու մ»:

Նպա տա կը՝ աշակերտները սովորում են ապրումակցել, հասկանում են, թե ինչ են զգում հատուկ 
կա րիքներ ունեցող մարդիկ: 

Ժա մա նա կը՝ 30 րո պե:

Ըն թացք

Աշակերտները վարժությունների մի ջոցով գնահատում են 5 զգայարանների (տեսողության, լսողու-
թյան, համի , հոտի և շոշափելիքի)  դերը մարդու կյանքում.

ՏԵ ՍՈ Ղ�   � Ն

Փորձ՝ Գ�  ՇԱ ԿԵԼ ԱՌԱՐ ԿԱՆ

Աշակերտներին զույգերի բաժանել:

Զույգերի բաժանված աշակերտներին տվեք աչքակապ:  Զույգից մե կը կապում է մյուսի աչքերը և 
որևէ առարկա է տալիս փակ աչքերով ընկերոջը: Փակ աչքերով աշակերտը պետք է շոշափելով 
գուշակի իրեն տրված առարկան: Հետո դերեը փոխվում են: Վարժությունն ավարտվում է, երբ բոլոր 
մասնակիցները մե կ անգամ կատարում են չտեսնողի դերը:

ԼՍՈ Ղ�   � Ն

Փորձ՝ ԼՍԻՐ ՁԱՅՆԸ

Փոքր շշերի (սրվակների) մե ջ լցրեք տարբեր առարկաներ՝ ամրակներ, կոճակներ, մե տաղադրամն եր, 
ձավարեղեն, ավազ: Շշերի պարունակությունը աշակերտները չպետք է տեսնեն: Երբ բոլորը շրջվում 
են մե ջքով դեպի ուսուցիչը, հերթով թափահարեք շշերը և խնդրեք ձայնից կռահել շշերի պա-
րունակությունը:

ՇՈ ՇԱ Փ� Մ  

Փորձ՝ ԸՆԹԵՐՑԻՐ ՓԱԿ ԱՉՔԵՐՈՎ

10 սմ երկարությամբ և 10սմ լայնությամբ ստվարաթղթի վրա մե խով ծակեր անելով տառեր և թվեր 
գրեք, ինչպես Բրայլի այբուբենը: Խնդրեք աշակերտներին  հերթով մոտենալ և փակ աչքերով 
մատների ծայրերով շոշափելով կարդալ գրվածը: 

ՀԱ ՄԻ ԶԳԱ Ց� Մ ԵՎ ՀՈ ՏԱ Ռ�   � Ն

Փորձ՝ ՀՅ�  ԹԱ ԼԻ ՄԻՐԳ

Թարմ նարինջը բաժանեք կտորների: Խնդրեք աշակերտներին հերթով մոտենալ և համտեսել այն. 
սկզբում համտեսում են քթանցքերը երկու մատով փակելով, հետո առանց քիթը փակելու: 

Կարճ վարժություններից հետո անցկացրեք կշռադատում:

Կշռադատ մ

 Հե՞շտ էր գուշակել առարկան, ձայնը, կամ կարդալ փակ աչքերով: Ինչո՞ւ: 

 Այնուամե նայնիվ, ձեզ հաջողվե՞ց  լուծել խնդիրը: 
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 Եթե այո՝ ո՞ր զգայարանները ձեզ օգնեցին:

 Ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր աչքերը փակ էին: 

 Ի՞նչ կլինի, եթե չլսեք արտաքին աշխարհի ձայները:

 Ե՞րբ էր նարինջն ավելի համե ղ, բաց քթով ճաշակելիս, թե՝ փակ:

 Ի՞նչ դժվարություններ են ստիպված լինում հաղթահարել ֆիզիկական հաշմանդամություն ունե-
ցող մարդիկ:

 Ի՞նչ է անում հասարակությունը նրանց աջակցելու համար:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 



ԴՐԱՄ ՀԱՎԱՔՈՂԸ ԲԵԴՖՈՐԴ ՓՈՂՈՑԻՑ 29

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
...ՄԵՐ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՑ ՄԱՄԲ
Ֆիլմ ՝  Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 14+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Քաղաքացիական դիրքորոշում», «Կարծրատիպեր», «Նախա-
պա շարմունք», «Հանդուրժողականություն»:

Նպա տա կը՝ հասկանալ՝ ինչ է կարծրատիպը և ինչպես է այն ձևավորվում՝ պարզելով դրա հնա-
րավոր ազդեցությունը մե ր առօրյա վարքագծի և մի ջանձնային հարաբերությունների վրա:

Ժա մա նա կը՝ 25 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ, գրելու պարագաներ:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին խնդրել արագ գրի առ նել «նա խա պա շար մուն ք» և «կարծ րա տի պ» բա ռե րի նշա նա-
կու թյու նը, նրանց բա ցատ րել, որ տվյալ դեպ քում կարծ րա տիպ է հա մար վում այն հա մոզ մուն քը, թե 
որո շա կի խմբի պատ կա նող բո լոր ան դամն  երն ու նեն նույն հատ կա նիշ նե րը և բո լո րը նույն են:

Աշա կերտ նե րը թղթի վրա գրի են առ նում հե տև յալ մարդ կանց հատ կա նիշ նե րը.

 անօ թև ան մար դիկ

 ներ գաղ թյալ ներ

 տա րեց մար դիկ

 ռոք աստ ղեր

Աշա կերտ ներն առան ձին-առան ձին են աշ խա տում: Գրառ ման հա մար նրանց հատ կաց վում է մոտ 
հինգ րո պե, ին չին հա ջոր դում է քննար կու մը: 

Կշռա դա տ մ

Պա տաս խան նե րը հեր թա կա նու թյամբ ըն թերցել և բարձ րա ձայն մե կ նա բանել: Պա տաս խան ներն 
այ նու հե տև ման րա մասն վեր լուծել՝ պար զե լու հա մար, թե ար դյո՞ք դա սա րա նում բո լորն ու նեն նույն 
կարծ րա տի պա յին պատ կերա ցու մը: Եթե ոչ, ապա՝ ին չու՞: Եթե այո, ապա՝ ին չու՞: Ինչ պի սի՞ ազ դե ցու-
թյուն կա րող է գոր ծել տվյալ կարծ րա տի պը մար դու կամ մի  խումբ մարդ կանց, ինչ պես նաև կարծ րա-
տի պե րին հա վա տա ցող մե կ այլ ան ձի վրա: Ի՞նչն է ազ դել որո շա կի խմբի վե րաբե րյալ պատ կե րաց-
ման ձև ա վոր ման վրա:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
ԿԱՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԵ ՐԻ ԽՃԱՆ ԿԱՐ

Ֆիլմ ՝ Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 14+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Կարծ րա տի պե ր», «Հան դուր ժո ղա կա նու թյու ն», «Հու զա կան 
փոր ձ»:

Նպա տա կը՝ կա րո ղա նալ սահ մա նել կարծ րա տիպ հաս կա ցու թյու նը և որո շել դրա տե սակ նե րը:

Ժա մա նա կը՝ 35 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկ բո լո րի հա մար, մա տիտ ներ: 

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել աշ խա տան քա յին թերթիկները: 

Աշա կերտ նե րին խնդրել լրաց նե լու առա ջին տո ղը. «Ի՞նչ է կարծ րա տի պը»: Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց-
նում են իրենց բա ցատ րու թյուն ներն ու օրի նակ նե րը:

Դրան հե տև ում է աշա կերտ նե րի գրա ռումն  ե րի կարճ քննար կու մը: 

Բա ցատ րել, որ կարծ րա տի պը կան խա կալ հա մոզ մունք է, կար ծիք կամ դա տո ղու թյուն մարդ կանց 
խմբի կամ առան ձին մար դու նկատ մամբ՝ ռա սա յի, խա վի, սե ռի, ազ գու թյան, տա րի քի, հաշ ման դա-
մու թյան, քա ղա քա կան հա յացք նե րի, կրո նի, սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման, աշ խա տան քի բնույ թի կամ 
այլ անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա: 

Ստու գել, թե ար դյո՞ք աշա կեր տը հաս կա նում է աշ խա տան քա յին թերթիկում առ կա եզ րույթ նե րը:

Աշա կերտ ներն ինք նու րույն լրաց նում են աշ խա տան քա յին թերթիկի մն ա ցած մա սը: Դժվա րա նա լու 
դեպ քում նրանք կա րող են աշ խա տել զույ գե րով: 

Թերթիկները լրաց նե լուց հե տո բո լոր աշա կերտ նե րը շրջան են կազ մում և հա մե  մա տում իրենց աշ-
խա տան քները:

Կշռա դա տ մ

Այս փու լը նա խա տես ված է «Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ փո ղո ցի ց» ֆիլ մի  ցու ցադ րու մի ց հե տո և 
լրաց ված աշ խա տան քա յին թերթիկների հի ման վրա: Հար ցեր տալ ֆիլ մի  գլխա վոր հե րո սի և հա-
սա րա կու թյու նում առ կա կարծ րա տի պե րի ազ դե ցու թյան մա սին, ինչ պես նաև քննար կել՝ ար դյո՞ք այդ 
կարծ րա տի պերն ազ դել են հե րո սի ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի և այլ մարդ կանց վե րա բեր մուն քի վրա:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Կարծ րա տի պե րի խճան կար

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Ի՞նչ է կարծ րա տի պը:

Փոր ձեք նկա րագ րել մի  իրա վի ճակ, ուր կա րող են դրսև որ վել հե տև յալ կարծ րա տի պե րը.

Ռա սա յա կան կարծ րա տի պեր (կան խա կալ կար ծիք որևէ մե  կի նկատ մամբ՝ նրա մաշ կի գ� յ նի 
կամ ռա սա յա կան այլ հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա)

Կրո նա կան կարծ րա տի պեր (կան խա կալ կար ծիք որևէ մե  կի նկատ մամբ՝ նրա դա վա նած կրո-
նի հի ման վրա)

Տա րի քի հետ կապ ված կարծ րա տի պեր

Ար տա քի նի հետ կապ ված կարծ րա տի պեր

Կարծ րա տի պեր հաշ ման դամ թյ ն  նեցող ան ձանց նկատ մամբ

Կարծ րա տի պեր՝ կապված սեռերի սոցիալական դերերի հետ

Կարծ րա տի պեր՝ կապ ված սո ցի ա լա կան վի ճա կի կամ խա վա յին պատ կա նե լ  թյան հետ 
(կան խա կալ վե րա բեր մ� նք՝ մարդ կանց նկատ մամբ աղ քա տ�  թյան կամ հարս տ�  թյան հի ման 
վրա)

Ձեզ հայտ նի՞ են այլ կարծ րա տի պեր: Նկա րագ րե՛ք և բա ցատ րե՛ք դրանք:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 5. 
ԻՆՉ ԳԻ ՏԵՔ ԵՎ ԻՆՉ ԵՔ ԼՍԵԼ
Ֆիլմ ՝  Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 14+

Հա մա պա տաս խան թե մա՝ «Կարծ րա տի պե ր», «Նա խա պա շար մուն ք»:

Նպա տա կը՝ մաս նա կից նե րին ծա նո թացնել տա րած ված կարծ րա տի պե րի հետ:

Ժա մա նա կը՝ 20-30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թղթի մե ծ թեր թեր, կպչուն ժա պա վեն, նշագրիչներ, պա տի կամ այլ 
մա կե րե սի վրա հատ կաց ված տեղ, որ տեղ կա րե լի է փակց նել թեր թե րը:

Ըն թացք 

Վար ժու թյու նը ներ կա յաց նե լուց առաջ յու րա քան չյուր թեր թի վե րև ում գրել տար բեր ան ձանց կամ 
խմբե րի անուն ներ:

Որ պես օրի նակ կա րե լի է մտա պա հել հե տև յալ տար բե րակ նե րը՝ կա նայք, տղա մար դիկ, պա տա նի-
ներ, աֆ րի կա ցի ներ, ասի ա ցի ներ, լա տի նա ա մե  րի կա ցի ներ, քրիս տո նյա ներ, հրե ա ներ, արաբ ներ, 
հա րուստ ներ, աղ քատ ներ, անօ թև ան մար դիկ, սո ցի ա լա կան նպաստ ստա ցող մար դիկ, ֆի զի կա կան 
արատ ու նե ցող մար դիկ, 75 տա րե կա նից բարձր մար դիկ, գյու ղաբ նակ ներ, քա ղա քա բնակ ներ և այլն:

Ծա լել յու րա քան չյուր թեր թը և կպչուն ժա պա վե նով ամ րաց նել պա տին կամ մե կ այլ մա կե րե սի վրա 
այն պես, որ դրա վե րևի մա սում գրված խմբի ան վա նու մը չե րևա: Թեր թե րի մի  ջև բա վա կան տա րածք 
թող նել, որ պես զի դրան ցից յու րա քան չյու րի մոտ կա րո ղա նան փոքր խմբեր ձև ա վոր վել:

Այս գործ նա կան վար ժու թյու նից առաջ պետք է անց կաց նել կարճ քննար կում մշա կույ թի և մե ր վար-
քագ ծի վրա վերջինիս ազ դե ցու թյան մա սին: Ան պայ ման նշել, որ մշա կույ թի կա նոն նե րը հա ճախ 
չգրված են, սա կայն մե նք դրանք սո վո րում ենք մե զ շրջա պա տող մարդ կան ցից և այդ կա նոն ներն 
ըն դու նում ենք առանց հար ցադր ման:

Մաս նա կից նե րին ասել, որ անց կաց վե լու է գործ նա կան վար ժու թյուն՝ «Ի՞նչ գի տեք, կամ ի՞նչ եք լսե լ» 
թե մա յով: Բա ցել ծալ ված թեր թերն այն պես, որ պես զի երև ան դրանց վե րևի մա սում գրված խմբե րի 
անուն նե րը:

Յու րա քան չյուր մաս նակ ցի խնդրել մո տե նալ թեր թին և այն տեղ մար կե րով գրել այն, ինչ նրանք կա՛մ 
«գի տե ն», կա՛մ էլ «լսել են» նշված մարդ կանց կամ խմբի մա սին:

Բո լոր մաս նա կից նե րը պետք է կա րո ղա նան իրենց մտքերն ավե լաց նել յու րա քան չյուր ցան կում: Այ-
նու հե տև առա ջար կել նրանց մի  քա նի րո պե ու սումն  ա սի րել լրաց ված ցան կե րը:

Կշռա դա տ մ

Մաս նա կից նե րին տալ հե տև յալ հար ցե րը. Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ցան կե րում գրված մե կ նա բա նու-
թյուն նե րը: Ար դյո՞ք բո լո րը ճիշտ են: Որ տե ղի՞ց են դրանք առա ջա ցել (որ պես պա տաս խան կա րող են 
վկա յա կոչ վել ծնող նե րը, ըն կեր նե րը, ու սու ցիչ նե րը, գրքե րը, լրատ վա մի  ջոց նե րը և այլ աղ բյուր ներ):

Զար գաց նել կարծ րա տի պե րին նվիր ված քննար կու մը՝ անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ինչ պես 
ենք մե նք հակ ված գրե թե ինք նա բե րա բար մտա ծե լու կարծ րա տի պե րով, երբ տես նում կամ լսում ենք 
մե  կին, ով տար բեր վում է մե  զա նից: Մենք բո լորս կարծ րա տի պեր ենք օգ տա գոր ծում տար բեր պա-
հե րի: Կա րև որն այն է, որ ավե լի լավ գի տակ ցենք հան գա ման քը, որ մե նք հա ճախ մտա ծում ենք ինք-
նա բե րա բար: Պետք է մի  պահ կանգ առ նենք և ինք ներս մե զ հարց տանք՝ մե ր մտա ծա ծը փա՞ստ է, 
թե՞ կարծ րա տիպ:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 5. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 6. 
�  ՐԻ ՇԻ ՄԱՐՄ Ն� Մ
Ֆիլմ ՝  Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 13+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Հան դուր ժո ղա կա նու թյու ն», «Տար բե րու թյուն նե րի ըն դու նու մ», 
«Հաշ ման դա մու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ սո վո րել ապ րու մակ ցել տար բեր վող ան ձին, ճա նա չել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցո ղի 
զգա ցումն  ե րը:

Ժամ ա նա կը՝ 30-40 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գրե լու պա րա գա ներ, աշ խա տան քա յին թերթիկ:

Ըն թացք

Խնդրել աշա կերտ նե րին գրա տախ տա կին գրել ցան կա ցած (մտա վոր կամ ֆի զի կա կան) հաշման դա-
մություն, որի մա սին նրանք գի տեն կամ որին առնչ վել են: Այ նու հե տև քննար կել, թե ո՞ր ֆի զի կա կան 
հաշմանդամությունն է նրանց կար ծի քով ամե նավատը (առանձնացնել երեքը):

Դե րա խաղ: Ընտ րել մի  աշա կեր տի և ձև աց նել, թե նա, օրի նակ, կույր է (եթե երեխաները նշել են 
կուրությունը որպես ամե նավատ ֆիզիկական հաշմանդամություն): Փա կել նրա աչ քե րը աչ քա կա պով 
և հանձ նա րա րել նրան կա տա րե լու պարզ գոր ծո ղու թյուն ներ, օրի նակ՝ անց նել դա սա րա նի մի  ան-
կյու նից մյու սը, գրիչ վերց նել, դնել այն իր պա յու սա կում, գտնել իր ըն կե րո ջը և այլն: Նա պետք է այդ 
առա ջադ րան քը կա տա րի ինք նու րույն կամ խնդրի որևէ մե  կին՝ օգ նել իրեն: Մեկ ու րիշ աշա կեր տի 
ձեռ քե րը կա պել և հանձ նա րա րել նրան որևէ առա ջա դրանք կա տա րել:

Վեր ջում անց կաց նել կարճ քննար կում նրանց ապ րած զգացմունքների վերաբերյալ, որից հետո կա-
րելի է կշռադատումն եր կատարել:

Աշա կերտ նե րին խմբե րի բա ժա նե լուց հե տո (խմբե րի քա նա կը կախ ված է դե րա խա ղից) նրանց տալ 
աշ խա տան քա յին թերթիկները և խնդրել դրանք լրաց նել: Այ նու հե տև նրանց առա ջար կել մտո րել այդ 
խնդիր նե րի լու ծումն  ե րի շուրջ. ի՞նչ է հար կա վոր անել հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց կյան քը 
հեշ տաց նե լու հա մար:

Յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց նում է իր ար դյունք նե րը, ապա անց կաց վում է քննար կում:

Գործ նա կան վար ժ�  թյ�  նը պետք է ավարտ վի այն եզ րա հանգ մամբ, որ պետք է �  շա դիր և հան-
դ� ր ժող լի նենք հաշ ման դա մ�  թյ� ն �  նե ցող նե րի հան դեպ, օգ նենք նրանց և պաշտ պա նենք նրանց 
իրա վ� նք նե րը: Նման վե րա բեր մունք պետք է ցու ցա բե րենք ոչ մի  այն ֆի զի կա կան, այ լև մտա վոր 
(օրի նակ՝ դա ու նի հա մախ տա նիշ) արատ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ: Կա րե լի է նաև խո սել նման 
մարդ կանց առ ջև կանգ նած խո չըն դոտ նե րի և դրանք հաղ թա հա րե լու մա սին:

Տար բե րակ 2. (15 րո պե): Եթե ժա մա նա կը սահ մա նա փակ է, ապա ընտ րել մե կ օրի նակ և անց-
կաց նել ամ բողջ գործ նա կան վար ժու թյու նը մի  ա սին (աշա կերտներն աշ խա տում են ոչ թե խմբե րով, 
այլ անց կաց վում է քննար կում աշ խա տան քա յին թերթիկի մե  թո դով): Այդ դեպ քում հնա րա վոր կլի նի 
վար ժու թյունն ավար տել 15 րո պե ում:

«Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քի ց» Ֆիլ մի  ցու ցադ րում:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 6. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ու րի շի մարմն  # մ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Ես... (հա մա պա տաս խա ն� մ է հաշ ման դա մ�  թյան տե սա կին)

Ի՞նչ եմ ես զգում: Ինչ պի սի՞ խո չըն դոտ նե րի առաջ եմ ես կանգ նել: Ինչ պի սի՞ ար գելք ներ եմ ու նե-
նում առօ րյա կյան քում: Ինչ պե՞ս եմ ես դրանք լու ծում: Ար դյո՞ք ես իմ ըն կե րոջ օգ նու թյան կա րիքն 
եմ ու նե ցել: Ի՞նչ օգ նու թյուն է դա եղել: Ար դյո՞ք նա պատ րաստ էր ինձ օգ նե լու: Ար դյո՞ք կար ծում 
եք, որ նույն բա նը կպա տա հի ան ծա նոթ մարդ կանց հետ մե կ ու րիշ վայ րում:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 7. 
�  ԺԵՂ ԵՎ Թ� ՅԼ ԿՈՂ ՄԵՐ 
Ֆիլմ ՝  Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քից 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 13+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձին ք», «Հան դուր ժո ղա կա նու-
թյու ն»:

Նպա տա կը՝ իմա նալ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց կա րիք նե րը: Հաս կա նալ, որ հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք նույն պես հա սա րա կու թյան լի ար ժեք ան դամն  եր են: 

Ժա մա նակ՝ 45 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Նախ քան ֆիլ մի  ցու ցադ րու մը աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րել թուղ թը բա ժա նել եր կու մա սի. Մե կի 
վրա գրել իրենց ու ժեղ կող մե  րը մյու սի վրա թույլ կող մե  րը (ան հա տա կան աշ խա տանք): Նրանք կա-
րող են չներ կա յաց նել գրա ծը, քա նի որ խիստ անձ նա կան է: 

Այ նու հե տև ցու ցադ րել «Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ քա ղա քի ց» ֆիլ մը: Որից հե տո աշա կերտ նե րին 
հանձ նա րա րել նույն առա ջադ րան քը կա տա րել Լա րիի հա մար (թուղ թը բա ժա նել եր կու մա սի, և մի  
մա սում գրել Լա րիի թույլ, իսկ մյուս մա սում ու ժեղ կող մե  րը): 

Ան հա տա կան աշ խա տան քից հե տո, աշա կերտ նե րը թվար կում են Լա րիի ու ժեղ կող մե  րը և գրի առ-
նում դրանք գրա տախ տա կին, այ նու հե տև թվար կում և գրի են առ նում Լա րիի թույլ կող մե  րը: 

Աշա կերտ նե րին հարց նել, ար դյոք Լա րիի ու ժեղ և թույլ կող մե  րից որոշ նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
իրենց թույլ և ուժեղ կող մե  րի հետ: Ցան կա ցող նե րը ներ կա յաց նում են իրենց թույլ և ու ժեղ կող մե  րը և 
հա մե  մա տա կան ներ տա նում Լա րիի հետ: 

Աշա կերտ նե րին բա ցատ րել, որ Լա րին էլ ու նի ու ժեղ և թույլ կող մե ր, ինչ պես մե  զա նից յու րա քան չյու-
րը: 

Կշռա դա տ մ 

Կշռա դա տու մը տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Աշա կերտ նե րին հարց նել. դուք ձեր շրջա պա-
տում ճա նա չո՞ւմ եք նման մար դու: Իսկ նրանց հան դեպ նման հո գա տա րու թյուն նկա տե՞լ եք մե ր հա-
սա րա կու թյան մե ջ: Եթե ոչ, ապա ին չո՞ւ: Ինչ պե՞ս կբա ցատ րեք, որ մար դը՝ ով դրա մի  կա րիք ու նի գու-
մար է հա վա քում ու րիշ նե րին օգ նե լու նպա տա կով: 

Ձեր հա մայն քում հնա րա վո՞ր հա մա րում եք հա մայն քի նման հո գա տա րու թյուն կա րի քա վոր մարդ-
կանց հան դեպ: Եթե ոչ, ապա ին չո՞ւ:

Իսկ դուք կա րո՞ղ եք այդ հո գա տար մարդ կան ցից մե  կը լի նել. յու րա քան չյուրդ հի շեք, թե ինչ եք արել 
կա րի քա վոր մարդ կանց հո գա տա րու թյուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով (գու մար հա վա քել և տրա մա-
դրել, հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել, օգ նու թյուն ցու ցա բե րել և այլն): 

Շեշ տադ րել այն փաս տը, որ Լա րին լի նե լով հաշ ման դամ, ցան կա նում էր հա սա րա կո ւթյան լի ար ժեք 
ներ կա յա ցու ցիչ զգալ իրեն և օգ նել կա րի քա վոր մարդ կանց:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 7. 
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ՍԱՆ ՏԱ ՅԻ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ՆՈ ՑԸ
Անդ րե աս Ֆրան զեն / Շվե դիա / 2006 / 30 րո պե

Շվե դա կան վա վե րագ րա կան ֆիլ մը պատ մում է խա ղա լիք նե րի պատ րաստ ման չի նա կան գոր ծա-
րան նե րի մա սին: Դե ռա հաս աղ ջիկ նե րը, ով քեր, տա րի քից ել նե լով, չու նեն աշ խա տե լու իրա վունք, 
շա բա թը յոթ օր պատ րաս տում են փա փուկ խա ղա լիք ներ: Նրանց հեր թա փոխն սկսվում է ժա մը 5:30 
և ավարտ վում կես գի շե րին. «Թեև դրա նից հե տո ևս մե նք եր կու սից չորս ժամ դեռ աշ խա տում ենք 
ար տա ժա մյա»: Նման աշ խա տան քա յին ծան րաբեռն վա ծու թյանն անհ նար է դի մա նալ: Երի տա սարդ 
չի նա ցի աշ խա տող նե րից մե  կը խոս տո վա նում է. «Կցան կա նա յինք, որ մե ր աշ խա տա վար ձը լի ներ 
ավե լի բարձր, իսկ աշ խա տան քա յին ժա մե  րը՝ ավե լի կարճ»: Լու սան կար նե րը, որ տեղ պատ կեր ված 
են հոգ նա ծու թյու նից հյուծ ված և անա վարտ աշ խա տան քով իրենց սե ղան նե րի վրա քնած չի նա ցի աշ-
խա տող նե րը, հաս տա տում են նրա խոս քե րը: Եթե դժգո հում էին ղե կա վար նե րին կամ փոր ձում ստեղ-
ծել մի  ու թյուն ներ իրենց իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար, ապա ոչ մի  այն սպառ նում էին նրանց 
աշ խա տան քից ազա տել, այլ նույ նիսկ բան տար կում էին: Ներ կա յումս Չի նաս տա նում ար տադր վում է 
աշ խար հի խա ղա լիք նե րի ¾- ը:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ 

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Աշ խա տան քա յին իրա վունք նե ր», «Հա մաշ խար հա յին փոխ կախ վա ծու թյու ն»

Հարակից թե մա ներ՝ «Միգ րա ցի ա», «Ոչ ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե ր»

1. Ինչն է ստի պ# մ եվ րո պա կան ըն կե ր#  թյ# ն նե րին՝ իրենց ար տադ ր#  թյ#  նը 

տե ղա փո խել Չի նաս տան

Ար տադ րու թյու նը զար գա ցող երկր ներ տե ղա փո խե լու հիմն  ա կան պատ ճա ռը, ան կաս կած, էժան աշ-
խա տուժն է: Աշ խա տու ժի ար ժե քը վճռո րոշ դեր է խա ղում այն ոլորտ նե րում, որ տեղ դրա գոր ծո նը 
մե ծ է, իսկ տեխ նո լո գի ա կան պա հանջ նե րը՝ ցածր: Ի թիվս այլ ոլորտ նե րի՝ այս տեղ ընդգրկ ված են 
հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, սպա ռո ղա կան էլեկտ րա տեխ նի կա յի և խա ղա լիք նե րի ար տադ րու թյուն նե րը: 

(Պատ կե րում բեր ված ամ սա կան 400 յո ւան աշ խա տա վար ձը հա մար ժեք է մոտ 40 եվ րո յի (20 000 
դրամ): Օրի նակ, Նի դեր լանդ նե րում այդ ան ձը կստա նար նվա զա գույն աշ խա տա վարձ, որը կկազ մե ր 
1 301 եվ րո, ասել է թե, ավե լի քան 650 500 դրամ): 

Այս երև ույ թի պատ ճառ նե րից մե կն էլ պատ վեր նե րի փո խանց ման մի  տումն  է. այ սինքն՝ որոշ գոր ծու-
նե ու թյան տե սակ ներ փո խանց վում են մե կ այլ ըն կե րու թյա նը, տվյալ պա րա գա յում՝  են թա կա պա-
լա ռո ւին: Պատ վեր նե րի փո խան ցու մը պայ մա նա վոր ված է ծախ սե րը կրճա տե լու ցան կու թյամբ: Իր 
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գոր ծու նե ու թյան մի  մա սը պատ վեր նե րի տես քով այլ ըն կե րու թյուն նե րին փո խան ցող ըն կե րու թյու նը 
կա րող է ավե լի լավ կենտ րո նա նալ իր հիմն  ա կան գոր ծու նե ու թյան և մաս նա վո րա պես մար քե թին գի, 
այդ թվում՝  ար տադ րա տե սակ նե րի մշակ ման, տա րած ման, գո վազ դի և այլ ուղ ղու թյուն նե րի վրա՝ 
թող նե լով հա սա րակ աշ խա տան քը (օրի նակ՝ ար տադ րու թյու նը) իր են թա կա պա լա ռու նե րին:

2. Որ տեղ են ար տադր վ# մ եվ րո պա կան շ#  կա յի հա մար նա խա տես ված ապ րանք նե րը

Ներ կա յումս հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյու նը խիստ փոխ կա պակց ված է, և առօ րյա կյան քում մե ր 
կող մի ց սպառ վող ապ րան քը ար տադր վում է մե  զա նից հա զա րա վոր կի լո մե տր հե ռա վո րու թյան վրա: 
Մենք կրում ենք շա պիկ ներ՝ ար տադր ված Վի ետ նա մում հնդկա կան բամ բա կից: Մենք օգ տա գոր ծում 
ենք Մա լա զի ա յում ար տադր ված հե ռա խոս ներ: Մենք կրում ենք սպոր տա յին կո շիկ ներ Բրա զի լի ա յից: 
Մեր ու սից կախ ված կաշ վե պա յու սա կը բեր ված է Հնդկաս տա նից: Իսկ մե ր օգ տա գոր ծած վո լեյ բո լի 
գնդա կը բեր ված է Պա կիս տա նից, շար ժա կան հա մա կար գի չը (նոթ բու քը)՝ Թայ վա նից, սա ռեց ված 
ձու կը՝ Ու գան դա յից, իսկ ծա ղիկ նե րը՝ Քե նի ա յից: Մենք ճա նա պար հոր դում ենք ԱՄՆ-ում ար տա-
դրված ինք նա թիռ նե րով, իսկ Ճա պո նա կան ռո բոտ ներն աշ խա տում են մե ր գոր ծա րան նե րում: 

Պատ րաս տի ար տադ րան քից բա ցի՝ ինչ պի սին է հա գուս տը, կոշ կե ղե նը, սպոր տա յին պա րա գա նե րը 
և էլեկտ րա տեխ նի կան, այլ երկր նե րից մե զ հաս նում են պա րե նա յին ար տադ րանք և հումք, օրի նակ՝ 
սուրճ, թեյ, արա խիս, քնջու թի սեր մե ր, քաղցր եգիպ տա ցո րեն, սո յա, մի ս, ար մա վե նու յուղ, անմ շակ 
նավթ, բնա կան գազ, պղինձ, ար ճիճ, ալյու մի ն, եր կաթ, ոս կի, թան կար ժեք փայ տի տե սակ ներ, արև-
ա դար ձա յին մի րգ, բուրդ, բամ բակ և բա զում այլ ապ րան քա տե սակ ներ: 

3. Հայ կա կան օրենսդ ր#  թյամբ երաշ խա վոր ված հիմն  ա կան սո ցի ա լա կան իրա վ# նք ներ

ա) Ո՞րն է մե ր աշ խա տան քա յին օրենսդ ր  թյան հիմ քը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյամբ, աշ խա տան քա յին օրենսգր քով, օրենք նե րով, այլ իրա վա կան ակ տե րով և կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րե րով: Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է նաև գոր ծա տու նե րի իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վո րող մի  ջազ գա յին փաս տաթղ թեր, դրանք են՝ Երե խա յի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն 
ձև ե րի ար գել ման և ան հա պաղ վե րաց մանն ուղղ ված մի  ջոց նե րի մա սին կոն վեն ցի ան, Հար կադր ված 
աշ խա տան քի, աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան ոլոր տում խտրա կա նու թյան վե րաց ման մա սին կոն-
վեն ցի ան, Տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սար վար ձատ րու թյան և ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ կոն-
վեն ցի ան և այլն: 

բ) Որո՞նք են աշ խա տող նե րի իրա վ նք նե րը: Աշ խա տո ղը ՀՀ Աշ խա տան քա յին օրենսգր քով 
սահ ման ված տա րի քի հա սած գոր ծու նակ քա ղա քա ցին է, որն աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի հի-
ման վրա գոր ծա տո ւի օգ տին կա տա րում է որո շա կի աշ խա տանք՝ ըստ որո շա կի մաս նա գի տու թյան, 
որա կա վոր ման կամ պաշ տո նի:

 Աշ խա տող են հա մար վում նաև ծնող նե րից մե  կի կամ որ դեգ րո ղի կամ հո գա բար ձո ւի գրա վոր հա-
մա ձայ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով աշ խա տող տասն չոր սից մի ն չև տասն վեց տա-
րե կան ան ձինք:

 Տասն չոր սից մի ն չև տասն վեց տա րե կան ան ձինք կա րող են ընդգրկ վել մի  այն նրանց առող ջու-
թյա նը, անվ տան գու թյա նը, կրթու թյա նը և բա րո յա կա նու թյա նը չվն ա սող ժա մա նա կա վոր աշ խա-
տանք նե րում:

Աշ խա տողն իրա վ նք   նի՝

 նախ քան աշ խա տան քի անց նե լը ձեռք բե րել ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ աշ խա տան քի ծա-
վա լի, աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, սե փա կան իրա վա կան 
կար գա վի ճա կի և աշ խա տա վար ձի վե րա բե րյալ,

 ծա նո թա նալ աշ խա տան քա յին կա նո նա կար գին (դրա առ կա յու թյան դեպ քում), ինչ պես նաև դրա 
հե տա գա բո լոր փո փո խու թյուն նե րին,
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 պա հան ջել տե ղե կանք աշ խա տան քի վայ րից, այդ թվում հե տև յալ տվյալ նե րով՝ աշ խա տան քի ար-
տադ րո ղա կա նու թյուն, աշ խա տա վար ձի չափ, աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի տև ո ղու թյուն,

 պա հան ջել գոր ծա տո ւից փոխ հա տու ցել գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րը,

 պա հան ջել հանգս տյան օրեր, բա ցի օրենսդ րու թյամբ ամ րագր ված հանգս տյան օրե րից, ին չը 
կար գա վոր վում է աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով, 

 օգտ վել վճա րո վի ար ձա կուր դից՝ տա րե կան առն վազն 24 աշ խա տան քա յին օր,

 օգտ վել չվճար վող ար ձա կուր դից՝ տա րե կան առն վազն 30 օր,

 պա հան ջել գոր ծա տո ւից ապա հո վել աշ խա տակ ցի հա մար կյան քի և առող ջու թյան հա մար հնա-
րա վո րինս անվ տանգ աշ խա տան քա յին մի  ջա վայր, ող ջա մի տ ժա  ե տում տրա մադ րել աշ խա-
տակ ցի կյան քի և առող ջու թյա նը նե րազ դող բո լոր գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ ողջ տե ղե կատ վու-
թյու նը, ինչ պես նաև ապա հո վել բնա կան մի  ջա վայ րի անվ տան գու թյու նը,

 պա հան ջել աշ խա տակ ցից լի ո վին փոխ հա տու ցել աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տար ման հետ կապ ված առող ջու թյա նը հասց ված վն ա սը, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ բուժ ման 
ծախ սե րը,

 սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ խզել աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը, տվյալ դեպ քում աշ խա-
տա կի ցը պար տա վոր է իր գոր ծա տո ւին առն վազն 30 օրա ցու ցա յին օր առաջ գրա վոր ծա նու ցում 
ներ կա յա ցել, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ աշ խա տան քա յին պայ մա նագրում,

 մաս նակ ցել գոր ծա դուլ նե րին կամ աշ խա տա վայ րի մուտ քի ար գե լա փա կումն  ե րին,

 օգտ վել ազ գա յին և մի  ջազ գա յին օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այլ երաշ խիք նե րից: 

գ) Ի՞նչ մի  ջոց ներ պետք է նա խա ձեռն վեն աշ խա տան քա յին իրա վ նք նե րի 
    խախտ ման դեպ ք մ:

Հա մա ձայն ՀՀ Աշ խա տան քա յին օրենսգր քի, կող մե  րի մի  ջև տա րա ձայ նու թյան դեպ քում, որը բխում է 
իրա վունք նե րի խախ տու մի ց, կող մը կա րող է կի րա ռել հե տև յալ ըն թա ցա կար գե րը.

 Այլ կող մի ն ու ղար կել ան հա մա ձայ նու թյան գրա վոր ծա նու ցում: Հարկ է ընդգ ծել, որ նման տա րա-
ձայ նու թյու նը չպետք է բե րի աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց ման:

 Առան ձին տա րա ձայ նու թյուն ներ կա րող են լուծ վել հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րով, ան հա տա-
կան բա նակ ցու թյուն նե րով կամ դա տա կան կար գով:

Մաս նակ ցու թյու նը հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րին պար տա դիր չէ: Ամե ն պա հի ցան կա ցած անձ, ով 
հա մա րում է, որ իր աշ խա տան քա յին իրա վունք նե րը խախտ վել են, կա րող է դի մե լ դա տա րան՝ իր 
խախտ ված իրա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար:

Իրա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և արհ մի  ու թյուն նե րը կա րող են աջակ-
ցել վե րո հի շյալ ըն թա ցա կար գե րի իրա կա նաց ման գոր ծում: 
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 ՆՇԱՆ 
Ֆիլմ ՝  Սան տա յի ար հես տա նո ցը 

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 13+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Աշ խա տան քա յին իրա վուն ք», «Ար տադ րա կան շղթա», «Քա ղա-
քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ մտո րել ֆիլ մի  վե րա բե րյալ, ձև ա վո րել սե փա կան կար ծիք, տե սա կա վո րել ֆիլ մում ներ-
կա յաց ված տե ղե կատ վու թյու նը: 

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է իր թուղ թը:

Աշա կերտ նե րին բա ցատ րել նշան նե րը, որոնք պետք է օգ տա գոր ծել նկա րագ րե լու «Սան տա յի ար-
հես տա նո ցը» ֆիլ մը.

գ  մար ման նշան (+) = ֆիլ մում ի՞նչն էր դրա կան 

հան ման նշան (–) = ֆիլ մում ի՞նչն էր բա ցա սա կան 

հար ցա կան նշան (?) = ի՞նչն էր ան հաս կա նա լի կամ ու ներ լրա ցու ցիչ մե կ նա բա նու թյան կա րիք 

բա ցա կան չա կան նշան (!) = ֆիլ մի  հիմն  ա կան գա ղա փա րը

Ու շադ ր�  թյ� ն: Լավ կլի նի՝ նշան ներն իրենց բա ցատ րու թյուն նե րով գրել գրա տախ տա կին: 

Աշա կերտ նե րը թղթի վրա գրում են իրենց տե սա կետ նե րը՝ ըստ նշան նե րի:

Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են իրենց տե սա կետ նե րը: Նրանց պետք է հարց նել. «Ի՞նչն էր ֆիլ մում 
դրա կա ն», և գրա տախ տա կին գրի առ նել նրանց տե սա կետ նե րը: Այդ պես անդ րա դառ նալ մն ա ցած 
նշան նե րին՝գրան ցե լով բո լոր տե սա կետ նե րը:

Քննար կել գրա տախ տա կին գրված բո լոր տե սա կետ նե րը և բա ցատ րել այն հար ցե րը, որոնք ան հաս-
կա նա լի էին (նշված էին հար ցա կան նշա նի տակ): 

Կշռա դա տ մ

Իրա կա նաց վում է քննարկ ման մի  ջո ցով այն տե սա կետ նե րի շուրջ, որոնք գրված են գրա տախ տա-
կին: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ԻՆՉ Է ԹԱՔՆ Վ� Մ ԱՊ ՐԱՆ ՔԱ ՆԻ ՇԻ ՀԵ ՏԵ Վ� Մ

Ֆիլմ ՝  Սան տա յի ար հես տա նո ցը 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Աշ խա տան քա յին իրա վունք նե ր», «Ար տադ րա կան շղթա», «Քա-
ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու ն»:

Նպա տակ՝ իմանալ հիմն  ա կան աշ խա տան քա յին իրա վունք նե րը, իմա նալ ար տադ րա կան շղթա յում 
քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին:

Ժա մա նակ՝ 45-50 րո պե: 

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գրե լու պա րա գա ներ, աշ խա տան քա յին թերթիկ:

Ըն թացք

«Սան տա յի ար հես տա նո ցը» ֆիլ մի  ցու ցադ րում:

Ֆիլ մի  քննարկ ման ըն թաց քում աշա կերտ նե րին տալ հե տև յալ հար ցե րը. «Ի՞նչ կար ծիք ու նեք ֆիլ մում 
ներ կա յաց ված իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ. ար դյո՞ք սա ձեզ հա մար նո րու թյուն է», «Ֆիլ մի  շնոր հիվ դուք 
տե սաք, թե ինչ պի սի պայ ման նե րում են աշ խա տում խա ղա լիք նե րի գոր ծա րա նի աշ խա տող նե րը», 
«Ձեզ հայտ նի՞ են ար դյոք, թե ի՞նչ այլ ապ րանք ներ են ար տադր վում նման եղա նա կով. մի  գու ցե սպոր-
տա յին հա գու՞ստը»: «Ո՞րն է ձեր նա խընտ րած սպոր տա յին ապ րան քա նիշը և ին չու՞»:

Բա ժա նել աշա կերտ նե րին 3-4 հո գա նոց խմբե րի և նրանց տալ աշ խա տան քա յին թեր թիկը, որ տեղ 
բեր ված է Մե րիի պատ մու թյու նը: Մե րիի պատ մու թյա նը ծա նո թա նա լուց հետո մաս նա կից նե րը պետք 
է պատ կե րաց նեն, թե ինչ պե՞ս կա րե լի է ժա մում 120 տա բատ ձև ել և 12 ժամ աշ խա տել վատ պայ ման-
նե րում: Ըն թեր ցա նու թյու նից հե տո անց կաց վում է քննար կում, որի ըն թաց քում աշա կերտ նե րը մի ա-
սին պա տասխա նում են հե տև յալ հար ցե րին. «Ար դյոք մե նք կա րո՞ղ ենք պատ կե րաց նել մե զ նման 
իրա վի ճա կում: Եթե այո, ապա ին չո՞ւ: Եթե ոչ, ապա ին չո՞ւ», «Ին չո՞ւ է Մե րիի վաս տա կա ծը ոչ բա վա-
րա ր», «Ի՞նչն է ստի պում նրան աշ խա տել այդ պի սի վատ պայ մաննե րու մ», «Երե կո յան Մե րին գնում է 
տուն իր ըն տա նի քի մոտ. ին չի՞ մա սին են նրանք խո սու մ», «Ինչ պե՞ս են նրանք իրենց զգու մ»: 

Կշռա դա տ մ

Խնդրել աշա կերտ նե րին կար դալ աշ խա տան քա յին թեր թիկում նշված տերմի նների նկա րագ րե րը: 
Քննարկ ման ըն թաց քում հայտ նի է դառ նում այն, որ խոս քը ար տադ րա կան շղթա յի մա սին է, որում 
նա խագծ վում, ար տադր վում, փո խադր վում և վա ճառ վում են ապ րանք նե րը:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ի՞նչ է թաքն վ# մ ապ րան քա նի շի հե տև # մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

ՄԵ ՐԻԻ ՊԱՏ Մ�   �  ՆԸ

Մե րին ամ բողջ օրը սպոր տա յին տա բատ ներ է կա րում: Նա մե կ ժա մում պետք է 120 տա բատ 
կա րի: Սո վո րա կան աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում Մե րին կա րում է 960 տա բատ: Մե րին 
ամ սա կան վաս տա կում է 40 եվ րո: Եթե նա աշ խա տում է ար տա ժա մյա, ապա վաս տա կում է մի  
փոքր ավել: Մեծ ապ րան քա նի շի տե րե րը ստա նում են հսկա յա կան եկա մուտ ներ, սա կայն Մե-
րին չի կա րող գնել իր կա րած տա բա տը: Մե րիի աշ խա տան քը սկսվում է առա վո տյան յոթն անց 
կես: Ար տա ժա մյա աշ խա տան քը սկսվում է ցե րեկ վա ժա մը չոր սին և ավարտ վում երե կո յան 
ու թին, կամ ավե լի ուշ: Մե րին աշ խա տում է ամ բողջ օրը՝ առանց ընդ մի ջ ման: Ար տա ժա մյա աշ-
խա տանքն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ առանց դրա նրան հա ճախ չի հա ջող վում կա տա րել օր վա 
պլա նը, և Մե րին կորց նում է իր աշ խա տա վար ձի մի  մա սը:
Աշ խա տող նե րը հա ճախ աշ խա տում են ար տա ժա մյա վատ պայ ման նե րում: Վատ աշ խա տան-
քա յին պայ ման ներն են՝ առանց ընդ մի ջ ման եր կար աշ խա տան քա յին ժա մե ր, անվ տանգու թյան 
վատ պայ ման ներ, շոգ և գար շա հոտ: Չնա յած դրան՝ գլխա վոր կար գա խոսն է՝ չկորց նել աշ խա-
տան քը և ըն տա նի քի հա մար եկա մու տ ա պա հո վել:

ԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՇՂԹԱ

Հա ճա խորդ ներ: Մե զա նից շա տերն ու նեն հայտ նի ապ րան քա նի շի սպոր տա յին հա գուստ:

Խա ն թ ներ: Դրանք մատ չե լի գնե րով հա ճա խորդ նե րին առա ջար կում են ամե  նա վեր ջին մո-
դել նե րը, որ պես զի մրցու նակ լի նեն:

Աշխատողներ՝ Նրանք աշխատում են նվազագույն աշխատավարձի դիմաց: Պատրաստել 
կարճ հարցազրույց նման ընտանիքի անդամն երի հետ:

Հայտ նի ապ րան քա նիշ: Դրանք փոր ձում են ստեղ ծել նո րա նոր մո դել ներ և մե ծ գու մար ներ են 
հատ կաց նում գո վազ դին և իրենց դեմ քը դար ձած աստ ղե րին: Նրանք զար գա ցող երկր նե րում 
գոր ծա րան ներ ու նեն՝ աշ խա տու ժի վրա մի  ջոց ներ խնա յե լու հա մար: Տե ղա կան գոր ծա րան ներն 
ընտր վում են՝ ըստ ար տադ րու թյան առա վել շա հա վետ գնի, բարձր որա կի և արագ սպա սարկ-
ման: 

Գոր ծա րան ներ զար գա ցող երկր նե ր մ: Այդ գոր ծա րան նե րը ար տա սահ մա նյան ըն կե րու-
թյուն նե րին լա վա գույն պայ ման ներ են առա ջար կում՝որա կյալ ար տադ րանք՝ ցածր գնե րով. հա-
կա ռակ դեպ քում՝  վեր ջին ներս կընտ րեն այլ ար տադ րո ղի: 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
ԱՐՀ ՄԻ �   ԱՆ ՀԱՆ ԴԻ Պ� Մ 
Ֆիլմ ՝  Սան տա յի ար հես տա նո ցը 

Տարի քա յին խ� մ բը՝ 15+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Սո ցի ա լա կան իրա վունք նե ր», «Ժո ղովր դա վա րու թյու ն», «Քա-
ղա քա ցի ու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ ըն կա լել արհ մի  ու թյուն նե րի դե րը, ընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյամբ որո շումն  եր կա յաց-
նե լու հմտու թյուն ներ զար գաց նել, խթա նել մաս նակ ցու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը և հա մե -
րաշ խու թյու նը:

Ժա մա նա կը՝ 30-45 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թիվ 1 և 2 աշ խա տան քա յին թերթիկների օրի նակ ներ, գրա տախ տակ, 
նշագրիչներ:

Ըն թացք

Այս վար ժու թյունը գոր ծա տո ւի և աշ խա տող նե րի հան դիպ ման մո դե լա վո րում է, որ տեղ արհ մի  ու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կբա նակ ցեն աշ խա տա վար ձե րի և աշ խա տան քի պայ ման նե րի շուրջ: 

Ներ կա յաց նել վար ժու թյու նը: Բա ցատ րել, որ անց կաց վե լու է հան դիպ ման մո դե լա վո րում, որ տեղ մի  
կող մի ց հան դես են գա լու գոր ծա տու նե րը, իսկ մյուս կող մի ց՝ աշ խա տա կից նե րը և արհ մի  ու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը: Վար ժու թյան նպա տակն է՝ կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի մի  ջո ցով հա մա ձայ նու-
թյան գալ աշ խա տա կից նե րի աշ խա տավար ձե րի և աշ խա տան քի պայ ման նե րի վե րա բե րյալ: 

Իրա վի ճա կին ըն տե լա նա լու հա մար խնդրել խմբին որո շել այն ըն կե րու թյան ան վա նու մը և գոր ծու-
նեու թյան տե սա կը, որ տեղ, ըստ նրանց, պետք է ըն թա նա նշված իրա վի ճա կը: Կա րող է լի նել իրա-
կան կամ մտա ցա ծին ըն կե րու թյուն, որը կա րող է ար տադ րել իրա կան կամ երև ա կա յա կան ապ րանք-
ներ: Խնդրել խմբին ընտ րել նաև արհ մի  ու թյան ան վա նու մը: 

Բա ժա նել մաս նա կից նե րին խմբե րի՝ 2:1 հա մա մաս նու թյամբ: Ավե լի փոքր խմբում պետք է լի նեն գոր-
ծա տու նե րը, իսկ մե  ծում՝  աշ խա տող ներն ու արհ մի  ու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Բա ժա նել առա-
ջին՝ «Իրա վի ճա կ» նյու թի օրի նակ նե րը, ինչ պես նաև երկ րորդ նյու թը՝ «Աշ խա տան քա յին եզ րույթ-
նե րի կարճ բա ռա ցան կը»: Հատ կաց նել տա սը րո պե, որ պես զի մասնակից նե րը կար դան նյու թը, և 
այ նու հե տև ստու գել, թե ար դյո՞ք բո լո րը հաս կա ցել են ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը:

Երբ խմբե րը պատ րաստ կլի նեն, կար գադ րել արհ մի  ու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին նստել ներ սի շրջա-
նում դրված հինգ աթոռ նե րին, իսկ մն ա ցած աշ խա տող նե րին՝ նրանց հե տև ում: Խնդրել նա խա գա հո-
ղին բա ցել ժո ղո վը:

Կշռա դա տ մ

Պար զել, թե ար դյոք մաս նա կից նե րին դուր եկավ այս գործ նա կան վար ժու թյու նը, և այ նու հե տև 
քննար կել տե ղի ու նե ցա ծը և իրենց սո վո րա ծը: 

 Ինչ պե՞ս եր կու խմբե րը աշ խա տե ցին իրենց սկզբնա կան առա ջար կու թյուն նե րը մի  ա սին որո շե լու 
հա մար: Ար դյոք դա հե՞շտ էր, թե՞ դժվար: 

 Նախ նա կան առա ջար կու թյուն նե րը մշա կե լիս ար դյոք եր կու խմբե րը հաշ վի են առել իրենց, թե՞ 
ըն կե րու թյան շա հե րը: 

 Ար դյո՞ք խմբե րը մշա կել են բա նակ ցե լու ռազ մա վա րու թյուն: 

 Ինչ պի սի՞ ըն թացք ստա ցավ հան դի պու մը: Ար դյո՞ք բո լոր ցան կա ցող նե րին խո սե լու հնա րավո րու-
թյուն տրվեց: 
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 Կա րո ղա ցա՞ն կող մե  րը փո խըն դու նե լի հա մա ձայ նու թյան գալ: 

 Արհ մի  ու թյանն ան դա մակ ցե լու իրա վուն քը ճա նաչ ված է որ պես մար դու իրա վունք: Որ քա նո՞վ է 
կա րև որ այդ իրա վուն քը: Ինչ պի սի՞ հե տև անք ներ կա րող է ու նե նալ նման իրա վուն քից օգտ վե լու 
հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

 Ի՞նչ գի տեն մար դիկ արհ մի  ու թյուն նե րի մա սին: Ի՞նչ են դրանք իրեն ցից ներ կա յաց նում և ին չո՞վ են 
զբաղ վում: 

  Որ քա նո՞վ են հզոր արհ մի  ու թյուն նե րը ձեր երկ րում: Իսկ ի՞նչ կա սեք գոր ծա տու նե րի մա սին. ար-
դյո՞ք գո յու թյուն ու նեն նաև գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն ներ: 

 Ար դյո՞ք մաս նա կից նե րից որևէ մե  կը արհ մի  ու թյան ան դամ է: Ին չու՞: Որո՞նք են ան դա մակ ցե լու 
առա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը:

 Ար դյո՞ք մաս նա կից նե րը լսել են Հա յաս տա նում նմա նօ րի նակ իրա վի ճա կի մա սին: Եթե այո, ապա 
ինչ պի սի՞ ավարտ է այն ու նե ցել:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Արհ մի  #  թյան հան դի պ# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ 1

Իրա վի ճակ

Գոր ծո ղու թյու նը հան դի պումն  է, որին մաս նակ ցում են գոր ծա տու ներ, աշ խատող ներ և արհ -
մի ու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ. նրանք հայտն վել են փա կու ղում և փոր ձում են հա մաձայ նու թյան 
գալ պա հանջ վող աշ խա տա վար ձե րի և աշ խա տան քի պայ ման նե րի շուրջ:

Գոր ծա րանն աշ խա տում է օրա կան 24 ժամ, տա րին՝ 365 օր: Գոր ծա րա նում աշ խա տում են եր-
կու հա րյուր հո գի՝ նե րա ռյալ ար տադ րու թյան և ղե կա վա րու թյան աշ խա տող նե րը: Բո լոր աշ խա-
տող ներն ան դա մակ ցում են արհ մի  ու թյա նը: 

Ըն կե րու թյու նը ներ կա յումս ու նի ֆի նան սա կան և տնտե սա կան դժվա րու թյուն ներ, բայց և այն-
պես, սնան կու թյուն նրան չի սպառ նում: Եկա մուտ նե րը շա րու նա կում են բարձր մն ալ, սա կայն 
դրանք վեր ջին տա րում նվա զել են, քա նի որ ողջ ոլորտն ան կում է ապ րում: Վեր ջին երեք տա-
րում աշ խա տա վար ձերն իրա կան հաշ վար կով նվա զել են 3 տո կո սով, իսկ աշ խա տա կից նե րի 
թի վը՝ 10 տո կո սով: 

Աշ խա տող նե րը պա հան ջում են աշ խա տա վար ձի բարձ րա ցում՝  ար դյու նա բե րու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րում, և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լա վում, ասել է թե՝ հա մա պա տաս խան 
հա մազ գեստ, աշ խա տան քա յին անվ տան գու թյուն, առող ջու թյան ապա հո վագ րում: 

Ղե կա վա րու թյու նը նշել է, որ ավե լի բարձր աշ խա տա վարձ վճա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ կլի նի 
նվա զեց նել աշ խա տա կազ մի  թի վը: Նրանց առա ջար կը հե տև յալն է՝ նվա զեց նել աշ խա տող նե րի 
թի վը 10 տո կո սով և բարձ րաց նել աշ խա տա վար ձե րը 10 տո կո սով:

Ղե կա վա րու թյան առա ջար կը մե րժ վել է աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մի ց. ար տա-
հայտ վել է այն մտա հո գու թյու նը, որ այս առա ջարկ նե րի ար դյուն քում իրա վի ճակն էլ ավե լի 
կվատ թա րա նա: Արհ մի  ու թյու նը և աշ խա տող նե րը ղե կա վա րու թյա նը ներ կա յաց րել են իրենց 
հե տև յալ հա կա ա ռա ջար կը՝ բարձ րաց նել աշ խա տա վար ձե րը 10 տո կո սով՝ եր կու տար վա ըն-
թաց քում չըն դու նե լով նոր աշ խա տող ներ: Մի ա ժա մա նակ անվ տանգ գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ապա հո վել անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ: Եթե այս պա հանջ նե րը չբա վա րար վեն, 
ապա կհայ տա րար վի գոր ծա դուլ: 

Հա կա ա ռա ջար կը մե րժ վեց ղե կա վա րու թյան կող մի ց այն պնդմամբ, որ արհ մի  ու թյան և աշ խա-
տող նե րի առա ջար կը չի լու ծի այն խնդիր նե րը, որոնց առ ջև հայտն վել է ըն կե րու թյու նը: Բա նակ-
ցու թյուն ներն ըն թա նում են ար դեն եր կու ամի ս: 

Եթե եր կու ամս վա ըն թաց քում հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չի բեր վում, ապա հա տուկ ժո ղով է հրա-
վիր վում, որին մաս նակ ցում են շա հագր գիռ բո լոր կող մե  րը: Հենց այս ժո ղովն  է հիմք ծա ռա յե լու 
իրա վի ճա կի մո դե լա վոր ման հա մար: Եր կու կող մե  րը պար տա վոր են հան դես գալ նոր առա-
ջար կով, որը փոխ շա հա վետ հա մա ձայ նու թյան հա մար իրա տե սա կան հիմք կծա ռա յի : 

Բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նի շուրջ պետք է հա վաք վեն ընդ հա նուր առ մամբ յոթ հո գի՝ ղե կա-
վա րու թյան եր կու ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հան դիպ ման նա խա գահ (որը նշա նակ վում է գոր ծատու-
նե րի կող մի ց) և արհ մի  ու թյան չորս ներ կա յա ցու ցիչ: Քա նի որ խոս քը հա տուկ ընդ հա նուր ժո ղո-
վի մա սին է, բո լոր աշ խա տող նե րը կա րող են մաս նակ ցել դրան: 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Արհ մի  #  թյան հան դի պ# մ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ 2

Սահ մա ն մն  եր

Կո լեկ տիվ բա նակ ց  թյ ն ներ: Գոր ծըն թաց, որում գոր ծա տու նե րը և աշ խա տող նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը փոր ձում են հա մա ձայ նու թյան գալ և լու ծել աշ խա տա վար ձին և աշ խա տան քի 
պայ ման նե րին վե րա բե րող հար ցեր: 

Լո քա  թ: Գոր ծա տո ւի կող մի ց ու ժի գոր ծադր ման առա վել ծայ րա հեղ մի  ջոց նե րից է: Գոր ծա-
տուն թույլ չի տա լիս աշ խա տող նե րին մուտք գոր ծել իրենց աշ խա տա վայր, ասել է թե՝ նա բա-
ռա ցի ո րեն փա կում է դռնե րը նրանց առ ջև և այս կերպ փոր ձում հար կադ րել նրանց՝ ըն դու նե լու 
ղե կա վա րու թյան պա հանջ նե րը: 

Կրճա տ մ: Աշ խա տող նե րը կրճատ վում են, երբ գոր ծա տուն նրանց ազա տում է աշ խա տան-
քից՝ որո շե լով փա կել տվյալ ձեռ նար կու թյու նը: Հնա րա վոր է, որ աշ խա տա կից նե րը փոխ հա-
տուց ման կար գով ար ձակ ման նպաստ ստա նա լու իրա վունք ու նե նան: 

Ար ձակ ման նպաստ: Եթե մշտա կան աշ խա տողն ազատ վում է աշ խա տան քից անար դա րա-
ցիո րեն կամ ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման պատ ճա ռով, ապա նա իրա վունք ու նի ստա նալ 
փոխ հա տու ցում, որն ան վան վում է ար ձակ ման նպաստ: Ար ձակ ման նպաս տի չա փը հա ճախ 
կախ ված է տվյալ աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձից, օրի նակ՝ աշ խա տած յու րա քան չյուր տար վա 
հա մար մե կ շա բաթ վա աշ խա տա վարձ: 

Գոր ծա դ լ: Գոր ծա դու լի իրա վուն քը հիմն  ա կան սո ցի ա լա կան և մար դու իրա վունք նե րից մե կն 
է, որը հա ջող կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ տարր է, ինչ պես նաև՝ գոր ծա-
տու-աշ խա տող հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ ան հա վա սա րու թյու նը մե ղ մաց նե լու մի  ջոց: Գոր-
ծա դուլն աշ խա տող նե րի կող մի ց աշ խա տան քից հրա ժար վե լու կամ աշ խա տան քը խա փա նե լու 
մի  ջոց է: Սա կայն աշ խա տող նե րը ցան կա ցած պա հի իրենց ցան կու թյամբ գոր ծա դուլ հայ տա րա-
րել չեն կա րող: Հար կա վոր է բա վա րա րել որոշ պայ ման ներ, որոնք սո վո րա բար ամ րագր ված են 
օրենսդ րու թյամբ և տար բեր են յու րա քան չյուր երկ րում: 

Արհ մի    թյ ն: Արհ մի  ու թյու նը կազ մա կեր պու թյուն է, որը պաշտ պա նում է աշ խա տող նե րի շա-
հե րը, այդ թվում՝  վար ձատ րու թյան և աշ խա տան քի պայ ման նե րի հետ կապ ված հար ցե րը: Արհ-
մի  ու թյու նը սո վո րա բար ներ կա յաց նում է աշ խա տող նե րի շա հե րը գոր ծա տու նե րի հետ բա նակ-
ցու թյուն նե րում: Բա զում երկր նե րում արհ մի  ու թյուն նե րը դաշ նու թյուն ներ են կազ մում:
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Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Ժո ղովր դա վա րու թյու ն», «Ոչ ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար-
գե ր»:

Նպա տա կը՝ ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին ժո ղովր դա վա րու թյան հիմն  ա կան տար րե րը և նրանց 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ժո ղովր դա վա րու թյու նը տար բե րել ժո ղովր դա վա րու թյուն չհան դի սա ցող 
իրո ղու թյուն նե րից:

Ժա մա նա կը՝ 25-30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկի օրի նակ ներ, գրա տախ տակ, նշագրիչներ:

Ըն թացք

Բա ժա նել մաս նա կից նե րին երեք-չորս (կախ ված դա սա րա նի չա փից) հո գա նոց խմբե րի՝ խմբում նե-
րա ռե լով առա վե լա գույ նը 4 հո գի: Խնդրել նրանց ու շա դիր կար դալ աշ խա տան քա յին թերթիկը՝ որո-
շե լով ցան կի այն տար րե րը, որոնք բնու թագ րում են ժո ղովր դա վա րու թյու նը, և այն տար րե րը, որոնք 
բնո րոշ են ոչ ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե րին: 

10-15 րո պե անց խնդրել մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նել իրենց աշ խա տան քը (խմբի անու նից կա րող 
է հան դես գալ մե կ աշա կերտ): Ներ կա յաց ման ըն թաց քում ցան կա լի է փաս տարկ ներ բե րել այն մա-
սին, թե ին չու է այս կամ այն բնու թա գի րը բնո րոշ ժո ղովր դա վա րա կան կամ ոչ ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մա կար գե րին:

Կշռա դա տ մ

Ներ կա յա ցումն  ե րից հե տո անց կաց նել խմբա յին քննար կումն  եր: Ու սու ցի չը կա րող է տալ հե տև յալ 
հար ցե րը.

 Ձեր կար ծի քով որո՞նք են ժո ղովր դա վա րու թյան հիմն  ա կան տար րե րը:

 Ի՞նչ զգացմունքներ է առա ջաց նում «ժո ղովր դա վա րու թյու ն» բա ռը:

 Կա ռա վար ման ո՞ր տե սակն է ժո ղովր դա վա րա կան:

 Արյ դո՞ք ժո ղովր դա վա րու թյու նը կապ ված է մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հետ:

 Ինչ պե՞ս դուք կա րող եք բնու թագ րել ոչ ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե րը:

 Դուք կա րո՞ղ եք ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե րի օրի նակ ներ բե րել: Իսկ ոչ ժո ղովր դա վա-
րա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի օրի նակ ներ կա րո՞ղ եք բե րել: Ո՞ր երկր նե րում են դրանք գոր ծում: 
Ին չու՞ եք դուք այդ պես կար ծում: 

 Արյ դո՞ք Հա յաս տա նը ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր է: Եթե այո, ապա ին չու՞: Եթե ոչ՝ ին չու՞:
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ի՞նչ է ժո ղովր դա վա ր#  թյ#  նը, և ի՞նչը ժո ղովր դա վա ր#  թյ# ն չէ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Երեք ոլորտ ներ՝ իշ խա նու թյուն նե րը, ձեռ նար կու թյուն նե րը և հա սա րա կա կան կազ մա կերպու թյուն նե րը, 
հա մա գոր ծակ ցում են հա վա սար հի մունք նե րով՝ կի սե լով երկ րի հիմն  ա կան հար ցե րին վե րա բե րող իրենց 
մտքե րը:
________________________________________________________________________________________________

Կա ռա վա րու թյու նը վե րահս կում է ձեռ նար կա տի րա կան ոլոր տը, թեև ձևականորեն (ըստ օրենսդ րու թյան) 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար ազատ և մրցակ ցա յին դաշտ է ստեղծ վել: 
________________________________________________________________________________________________

Մարդ կանց անձ նա կան ազա տու թյուն, ան հա տա կան ազա տու թյուն ներ: Խոս քը կա ռա վա րու թյան մի  ջա-
մտու թյու նից զերծ մն ա լու ազա տու թյան մա սին է: Այ սօր այս ազա տու թյան շրջա նակ ներն ընդգր կում են 
զա նա զան գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու ազա տու թյան պա հանջ նե րը, որ զերծ են կա ռա վա րու թյան 
խտրա կան վե րա բեր մուն քից: 
________________________________________________________________________________________________

Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տում նշա նա կում է լի ա զո րու թյուն նե րի բա ժա նում կա ռա վա րու թյան 
օրենսդ րա կան, գոր ծա դիր և դա տա կան ճյու ղե րի մի  ջև: Այս իրո ղու թյան շնոր հիվ ստեղծ վում է զսպումն  ե-
րի և հա կակ շիռ նե րի հա մա կար գը:
________________________________________________________________________________________________

Երկ րում գոր ծում է մի  այն մե կ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն, որը ներ կա յաց ված է բո լոր ճյու ղե րում: Քա-
ղա քա կա նու թյան բո լոր ոլորտ նե րում գե րա կա յում է ան հատ նե րի մի  այն մե կ խումբ, որն ամե ն ինչ վե-
րահս կում է: 
________________________________________________________________________________________________

Մենք ընտ րում ենք պաշ տո նյան նե րի՝ որ պես մե ր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ նա խա գահ ներ, քա ղա քա պետ ներ, 
թա ղա պե տա րա նի խորհր դի ան դամն  եր, խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր ներ, իսկ նրանք ձև ա վո րում և 
կեն սա գոր ծում են օրենսդ րու թյու նը: Որ պես քա ղա քա ցի ներ՝ մե նք են թարկ վում ենք օրենք նե րին և հե-
տևում դա տա րան նե րի և վար չա կան այլ գե րա տես չու թյուն նե րի որո շումն  ե րին:
________________________________________________________________________________________________

Երկ րում չկան արհ մի  ու թյուն ներ: Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րում է, որ դրանք անհ րա ժեշտ չեն, քա նի 
որ աշ խա տող նե րի իրա վունք նե րը պաշտ պան ված են: Իրա կա նում աշ խա տա վոր նե րը հնա րա վո րու թյուն 
չու նեն տար րա կան աշ խա տան քա յին պայ ման ներ պա հան ջե լու, չկա որևէ մե  կը, ով կկա րո ղա նար պաշտ-
պա նել նրանց շա հե րը: 
________________________________________________________________________________________________

Երաշ խա վոր ված չէ հա վաք նե րի ազա տու թյու նը: Մար դիկ չեն կա րող հա վաք վել փո ղոց նե րում, խա ղաղ 
հայ տա րա րու թյուն ներ անել և մե ծ խմբով ար տա հայ տել իրենց բո ղո քը:
________________________________________________________________________________________________ 

Ընտ րու թյուն նե րի հա մա կարգն ազատ է և թա փան ցիկ: Բո լոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև տե ղա կան և մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն վե րահս կե լու ընտ րու-
թյուն նե րի ըն թաց քը: Սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րը նույն պես կա րող են հան դես գալ որ պես դի տորդ ներ: 
________________________________________________________________________________________________ 

Թեև լրատ վա մի  ջոց նե րի ոլոր տում առ կա է որո շա կի բազ մա զա նու թյուն (երկ րում գոր ծում են մի  քա նի 
հե ռուս տա տե սա յին և ռա դիո ըն կե րու թյուն ներ, ինչ պես նաև՝ մի  շարք թեր թեր), սա կայն դրանք բո լո րը 
վե րահսկ վում են կա ռա վա րու թյան կող մի ց և չեն օգտ վում խմբագ րա կան ան կա խու թյու նից:
________________________________________________________________________________________________ 

Իրա կա նաց վում են մի  շարք են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ րեր: Կա ռա վա րու թյու նը կա ռու ցում է նոր շեն-
քեր, ճա նա պարհ ներ և երկ րում փոր ձում զար գաց նել զբո սաշր ջու թյան ոլոր տը: 
________________________________________________________________________________________________ 
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Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Բնա պահ պա նա կան հար ցե ր», «Շրջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ-
պանու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ նկա րագ րել շրջա կա մի  ջա վայ րի մա սին հո գա լու տար բեր եղա նակ նե րը, զար գաց նել 
այն հա մոզ մուն քը, որ յու րա քան չյուր անձ հնա րա վո րու թյուն ու նի փո խե լու իր վար քա գի ծը և պաշտ-
պա նե լու շրջա կա մի  ջա վայ րը:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մա տիտ ներ, աշ խա տան քա յին թեր թիկ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա-
մար (լրա ցու ցիչ փոքր մրցա նակ հաղ թո ղի հա մար):

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է հար ցե րով աշ խա տան քա յին թեր թիկի մե կ օրի նակ: Ու սու ցի չը 
հրա հան գում է բո լոր աշա կերտ նե րին շրջել դա սա րա նով և մի  մյանց տալ վի ճա կա խա ղի թեր թի վրա 
առ կա հար ցե րը: Երբ որևէ մե  կը դրա կան պա տաս խան է տա լիս հար ցին, ապա հարց տվող աշա կեր-
տը պետք է գրի առ նի պաս տաս խա նո ղի անու նը աշ խա տան քա յին թեր թի կի հար ցի տակ նա խա տես-
ված տե ղում՝  «Անուն՝ .... »: Վար ժու թյան նպա տակն է՝ լրաց նել բո լոր 12 հար ցերն այն մարդ կանց 
անուն նե րով, ով քեր կա րող են հաս տա տել, որ վար վում են նշված եղա նա կով: Կա րե լի է թեր թի կի 
վրա նույն մար դու անու նը նշել մի  քա նի ան գամ:

Աշա կերտ նե րին պետք է խրա խու սել՝ ասե լու ճշմար տու թյու նը: Եթե մաս նա կից նե րը չկա րո ղա նան 
ինք նու րույն կա տա րել այս գործ նա կան վար ժու թյու նը, ապա նրանք կա րող են իրենց ըն տա նի քի 
անու նից պա տաս խա նը տալ (օրի նակ՝ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար դյու նա վետ օգ տա գործ մամբ սար քեր 
գնե լու փաս տեր): Նա, ով առա ջի նը կլրաց նի անուն նե րը հո րի զո նա կան կամ ուղ ղա հա յաց աղյու սա-
կում, շա հում է մե կ «գի ծ»: Նա, ով լրաց նի բո լոր բա ցե րը, կհաղ թի ամ բողջ խա ղը:

Կշռա դա տ մ

Գործ նա կան վար ժու թյան ավար տից հե տո ու սու ցի չը կա րող է հարց նել աշա կերտ նե րին, թե ո՞ր հարցն 
էր (բաց թողն ված տո ղը) լրաց նե լու հա մար առա վել բարդ, ասել է թե՝ գտնել նրան, ով դրան դրա կան 
պա տաս խան կտա: Մի ա սին կա րող են քննար կել դրա պատ ճառ նե րը: Նա յել և փո խել:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 5. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Բին գո

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Լրացնել տողերը

Ար դյո՞ք դուք նա խընտ րում 
եք հայ կա կան ար տադ րան քը 
ներկր ված ար տա սահ մա նյան 
ապ րանք նե րից: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք ցնցուղ ըն դու նե լիս 
դուք խնա յում եք ջու րը: 

Անուն՝
____________________________

Դուք շրջա կա մի  ջա վայ րի վե-
րա բե րյալ տե ղե կու թյուններ 
փնտրո՞ւմ եք: 

Անուն՝
____________________________

Խա նութ գնա լիս դուք նա-
խընտ րո՞ւմ եք օգտ վել ձեր 
սե փա կան (կտո րի) տոպ րա-
կի՞ց՝ հրա ժար վե լով պլաս տիկ 
տոպ րակ նե րից (որոնք տա լիս 
են սու պեր մար կետ նե րում): 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք բոյ կո տում եք այն 
լո ղափ նե րը, որոնք ապօ րի նա-
բար են կա ռուց ված: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք ստու գում եք, թե 
որ տեղ է ար տադր վել կամ 
որ տե ղից է ներկր վել տվյալ 
ապ րան քը՝ նա խա պատ վու-
թյու նը տա լով ձեր բնա կու թյան 
վայ րին ավե լի մոտ գտնվող 
երկր նե րից ներկր վա ծին: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք վե րամ շա կում եք 
աղ բը: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք նա խընտ րում եք 
կրկին օգ տա գործ վող ապ-
րանքա տե սակ ներ (ամա նե ղեն, 
տեքս տի լա յին ար տադ րանք): 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք ձեր օդո րա կի չը 
կար գա վո րում եք մո տա վո-
րապես 25 աս տի ճա նի: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք դպրոց եք գնում 
ոտ քով կամ հե ծանի վով, հրա-
ժար վե լով հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տից: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք աղ բը մի շտ թա-
փում եք հան րա յին աղ բա ման-
նե րում: 

Անուն՝
____________________________

Ար դյո՞ք դուք մի շտ ան ջա տում 
եք լույ սը, երբ դուրս եք գա լիս 
սե նյա կից: 

Անուն՝
____________________________
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ՀԵ ԾԱ ՆԻՎ ՆԵ ՐԻ ԲՐԻՍ ՏՈ ԼՅԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ 
Ալիս թեր Օլդ ման / Մի ա ցյալ թա գա վո ր#  թյ# ն ներ / 2009 / 17 րո պե

«Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գի րը» ներ կա յաց նում է հե տև յալ իրա վի ճա կը. Լոն դո նի մի  բնա կիչ 
հա վա քում է հին կամ ավե լորդ հե ծա նիվն  ե րը, որոնք նվի րատ վու թյան տես քով ստա նում է բնա կիչ-
նե րից: Այ նու հե տև քա ղա քա կան ապաս տան հայ ցո ղե րի և փախս տա կան նե րի հետ վե րա նո րո գում է 
այդ հե ծա նիվն  ե րը, որ պես զի զբաղ մունք և, իհար կե, փո խադ րա մի  ջոց ապա հո վի հա սա րա կու թյան 
առա վել մե  կու սաց ված խմբե րի հա մար: Հե ծա նի վը մի  փոքր ազա տու թյուն է տա լիս նրանց կյան քին, 
որ տեղ ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծ չեն: 

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Միգ րա ցի ա»
Հարակից թե մա ներ՝ «Քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյու ն», «Վե րամ շա կու մ»

1. Որն է տար բե ր#  թյ#  նը ներ գաղ թյա լի, տնտե սա կան մի գ րան տի 

և փախս տա կա նի մի  ջև 

Ներ գաղ թյալ նե րը սո վո րա բար լքում են իրենց ծագ ման եր կի րը կա մա վոր՝ հա ճախ իրենց և իրենց 
ըն տա նի քի կեն սա մա կար դա կը բարձ րաց նե լու նպա տա կով (այս պես կոչ ված՝ տնտե սա կան մի գ-
րանտ ներ): Տնտե սա կան դրդա պատ ճառ նե րից զատ՝ մար դիկ տե ղա փոխ վում են այլ երկր ներ ըն-
տա նե կան, կրթա կան և այլ պատ ճառ նե րով:

Փախս տա կան նե րը հիմն  ա կա նում իրենց երկր նե րը լքում են ոչ թե վատ ֆի նան սա կան դրու թյան 
կամ գոր ծազր կու թյան պատ ճա ռով, այլ խու սա փում են, օրի նակ՝ վտան գից, պա տե րազ մի ց, խտրա-
կա ն  թյ  նից կամ քա ղա քա կան հե տապն դ մն  ե րից: Այս պես կոչ ված անվ տանգ երկ րում հայտն-
ված փախս տա կան ներն իրա վունք ու նեն դի մե  լու մի  ջազ գա յին պաշտ պա ն  թյ ն (ապաս տան) 
ստա նա լ  հա մար, որը տրվում է (կամ չի տրվում) նրանց՝ ել նե լով նրանց շար ժա ռիթ նե րից: Ռազ-
մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի դեպ քում, փախս տա կա նի կար գա վի ճակ կա րող է շնորհ վել նաև 
մարդ կանց մի  ամ բողջ խմբի՝ առանց առան ձին հայ տե րի ստուգ ման: 

Գործ նա կա նում կա րող է դժվար լի նել տար բե րել տնտե սա կան մի գ րան տին փախս տա կա նից: Այ-
դու հան դերձ, որ պես կա նոն, ճիշտ է, որ ներ գաղ թյա լը կա րող է օգտ վել իր ծագ ման երկ րի իշ խա նու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նից, մի նչ դեռ փախս տա կա նը զրկված է այդ հնա րա վո րու թյու նից:

Փախս տա կանն այն «անձն է, ով գտնվում է իր քա ղա քա ցի ու թյան կամ սո վո րա կան բնա կու թյան 
երկ րի սահ ման նե րից դուրս, ու նի հե տապն դումն  ե րի են թարկ վե լու հիմն  ա վոր մտա վա խու թյուն ներ 
ռա սա յի, կրո նի, ազ գու թյան, որևէ առան ձին սո ցի ա լա կան խմբին ան դա մակ ցե լու կամ քա ղա քա կան 
հա յացք նե րին հա րե լու պատ ճա ռով, ինչ պես նաև ի վի ճա կի չէ կամ չի ցան կա նում օգտ վել այդ երկ րի 
պաշտ պա նու թյու նից... Կամ չի կա րող վե րա դառ նալ այդ եր կիր՝ ել նե լով հե տապն դումն  ե րի են թարկ-
վե լու իր մտա վա խու թյու նի ց»:
Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա (1951 թ.)
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2. Որոնք են մի գ րա ցի ա յի հե տև անք ներն այն երկր նե րի հա մար, 

# ր մար դիկ #  ղև որ վ# մ են, և այն երկր նե րի հա մար, որոնք մար դիկ լք# մ են 

Միգ րա ցի ան հե տև անք ներ ու նի ինչ պես այն երկր նե րի հա մար, ուր տե ղա փոխ վում են մի գ րանտ նե-
րը, այն պես էլ այն ազ դում է ծագ ման երկ րի վրա: Ինչ վե րա բե րում է մի գ րա ցի ա յին, ապա հնա րա վոր 
է եր կ  կող մի ց էլ առա վե լ  թյ ն ներ և թե ր  թյ ն ներ գտնել: Յու րա քան չյու րի շա հե րից է բխում, 
որ առա վե լու թյուն ներն ավե լի շատ լի նեն, քան թե րու թյուն նե րը: Բայց և այն պես, դրան հաս նե լու հա-
մար չկան հա մընդ հա նուր լու ծումն  եր: 

Ներ գաղ թյալ նե րը կա րող են բա րիք դառ նալ նպա տա կա կետ երկ րի հա մար, եթե այն տեղ կա 
աշ խա տ  ժի պա կաս: Սա սո վո րա բար վե րա բե րում է որա կա վո րում չպա հան ջող աշ խա տա տե ղե-
րին, որոնք չեն հե տաքրք րում տե ղա ցի նե րին, կամ էլ՝ բարձր որա կա վո րում պա հան ջող մաս նագի-
տու թյուն նե րին: Օրի նակ, մե ծ է բուժ քույ րե րի և բժիշկ նե րի պա հան ջար կը: Եթե այս մար դիկ տե ղա-
փոխ վեն որևէ եր կիր և այն տեղ լրաց նեն աշ խա տա շու կա յի բա ցը, ապա դա օգուտ կբե րի տվյալ 
հա սա րա կու թյա նը: Ավե լին, կրթված ներ գաղ թյալ նե րի պա րա գա յում ըն դու նող պե տու թյու նը ստա-
նում է փոր ձա գետ ներ, որոնց հա մար նա որևէ ռե սուրս չի ծախ սել: Այ դու հան դերձ, այս իրո ղու թյու նը 
խնդիր ներ է առա ջաց նում մյուս կող մի , այն է՝ ծագ ման երկ րի հա մար, որը կորց նում է որա կա վոր-
ված մարդ կանց: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տվյալ իրո ղու թյու նը վե րա բե րում է աղ քատ 
երկրնե րին, որ տեղ կրթու թյու նը բարձր է գնա հատ վում, ուս տի և այս երև ույ թը մե ծ նշա նա կու թյուն 
ու նի: Որա կա վոր ված մարդ կանց առ կա յու թյու նը նա խա պայ ման է երկ րի ապա գա զար գաց ման հա-
մար: Այ դու հան դերձ, վեր ջին տա րի նե րին մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ու նե ցող մի գ րանտ նե րը 
որոշ ժա մա նակ անց վե րա դառ նում են հայ րե նիք (այս պես կոչ ված՝ շրջա նա ձև մի գ րա ցիա)՝ իրենց 
հետ բե րե լով այլ երկ րի փոր ձը, հա ճախ ավե լի բարձր որա կա վո րում և սո վո րա բար որոշ խնա յո ղու-
թյուն ներ: Այս պի սի մար դիկ կրկին շատ օգ տա կար են դառ նում իրենց երկ րի հա մար: 

Տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րը հա ճախ բախ վում են ծե րա ցող ազ գաբ նակ չ  թյան խնդրին: 
Ներ գաղ թյալ նե րը կա րող են առն վազն դան դա ղեց նել այս մի  տու մը: Մյուս կող մի ց աղ քատ երկրնե-
րում առ կա է հա կա ռակ հիմն  ախն դի րը: Աշ խա տանք գտնե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն-
ներ ու նե ցող մարդ կանց մե ծ թիվն  առա ջաց նում է զգա լի սո ցի ա լա կան խնդիր ներ և լար վա ծու թյուն: 
Միգ րա ցի ան անվ տան գու թյան այն փա կանն է, որի օգ նու թյամբ հան գու ցա լուծ վում է նման դժվա-
րին իրադ րու թյու նը: Ավե լին, մի գ րանտ ներն իրենց ազ գա կան նե րին գու մար են ու ղար կում, որ պես զի 
բարձ րաց նեն վեր ջին նե րիս կեն սա մա կար դա կը, որի շնոր հիվ տվյալ եր կիր են մուտք գոր ծում պա կա-
սող դրա մա կան մի  ջոց նե րը: Նման մի  ջոց ներն ան վան վում են փո խան ց մն  եր: Դրանց ընդ հա ն ր 
տա րե կան ծա վա լը գե րա զան ց մ է զար գաց ման գծով տրա մադր վող պաշ տո նա կան օգ ն  թյ -
նը: Առա ջա նում են նշված մի  ջոց նե րը դե պի են թա կա ռուց ված քի զար գա ցում ուղ ղե լու, այլ ոչ թե մի -
մի  այն մաս նա վոր պա հա ռու նե րի ձեռ քե րում դրանք թող նե լու ծրագ րեր: Ար տա սահ մա նում բնակ վող 
իրենց ազ գա կան նե րից դրա մա կան մի  ջոց ներ ստա ցող ըն տա նիք նե րը հիմն  ա կա նում օգ տա գոր ծում 
են դրանք իրենց հիմն  ա կան կեն սա կան կա րիք նե րը հո գա լու և իրենց երե խա նե րին կրթե լու հա մար: 
Որոշ երկր նե րում (օրի նակ՝ Չի նաս տա նում) մի  քա նի ըն տա նիք մի  ա վոր վում է իրենց ան դամն  ե րից 
մե  կին հա րուստ եր կիր աշ խա տան քի ու ղար կե լու հա մար՝ ակն կա լե լով, որ հե տա գա յում այդ ան ձը 
ֆի նան սա պես կա ջակ ցի իրենց: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, նույ նիսկ փո խան ցումն  ե րը չեն կա րող լու ծել ծագ-
ման երկ րում մի գ րա ցի ա յի պատ ճա ռով որա կա վոր ված աշ խա տող նե րի պա կա սի հիմն  ախն դի րը: 

Ըն դու նող երկր նե րում ներ գաղ թյալ նե րի մե ծ ներ հոս քը կա րող է լուրջ սո ցի ա լա կան խնդիր նե րի և 
լար վա ծ  թյան պատ ճառ դառ նալ: Հե տև ա բար, յու րա քան չյուր եր կիր փոր ձում է վե րահս կել մի գ-
րա ցի ան իր տա րած քում և, աջակ ցու թյան ծրագ րե րից բա ցի, նաև նա խա տե սում է որոշ սահ մա նա-
փա կումն  եր: Մի ա ժա մա նակ ապօ րի նի մի գ րա ցի ան նույն պես ու նի զգա լի տնտե սա կան և սո ցի ա լա-
կան հե տև անք ներ: 

3. Եթե Հա յաս տա նի քա ղա քա ցին կամ Եվ րա մի  #  թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհանդիսացող 

որևէ անձ ցան կա ն# մ է աշ խա տել Եվ րա մի  #  թյան որևէ երկ ր# մ, ինչպի սի՞ խո չընդոտներ 

պետք է հաղ թա հա րի: Ինչ պետք է անի, որ պես զի կա րո ղա նա աշխա տել Եվրամի # թյ#  ն# մ

Ցան կա ցած անձ, ով չու նի Եվ րա մի  ու թյան երկր նե րից որևէ մե  կի անձ նա գիր և ցան կա նում է աշ խա-
տել 27 ան դամ երկր նե րից մե  կում, պետք է ձեռք բե րի աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր և աշ-
խա տան քի թույլտ վու թյուն: Շատ հա ճախ մար դիկ դի մում են աշ խա տան քա յին ար տո նա գիր ստա նա-
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լու հա մար այդ երկ րի՝ իրենց հայ րե նի քում գտնվող դես պա նա տուն են դի մում: Այս պի սով, եթե հա յը 
ցան կա նում է Գեր մա նիա մե կ նել, ապա նա պետք է այ ցե լի Երև ա նում Գեր մա նի ա յի դես պա նա տուն: 

Եվ րա մի  ու թյան երկր նե րի մե ծ մա սում նախ քան աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր ստա նա լու հա-
մար դի մե  լը հիմն  ա կա նում հար կա վոր է աշ խա տան քի առա ջարկ ու նե նալ: Սա նշա նա կում է, որ ան-
հրա ժեշտ է ու նե նալ պայ մա նա գիր կամ նա մակ այն երկ րի գոր ծա տո ւից, ուր դուք ցան կա նում եք մե կ-
նել, կամ էլ՝ նա մակ ձեր երկ րում հա վա քագ րող կազ մա կեր պու թյու նից: Թե պե տև որոշ դեպ քե րում այս 
ամե նն անհ րա ժեշտ չէ: Օրի նակ, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում տրվում է հա տուկ մուտ քի ար տո նա գիր 
եր կու տա րի ժա  ե տով բարձր որա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տո ղե րի հա մար, ով քեր պետք է ապա-
ցու ցեն որևէ ցան կա լի ոլոր տում բարձ րա կարգ կրթու թյան, աշ խա տան քա յին փոր ձի և հմտու թյուն նե-
րի առ կա յու թյու նը: Լե հաս տա նում Եվ րա մի  ու թյան ան դամ չհան դի սա ցող երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը, 
ով քեր ցան կա նում են աշ խա տել որո շա կի ոլորտ նե րում (օրի նակ՝ գյու ղատն տե սու թյու նում կամ շի նա-
րա րու թյու նում), կա րող են մի ն չև 6 ամի ս տև ո ղու թյամբ մուտ քի ար տո նագ րեր ստա նալ առանց բարդ 
ըն թա ցա կար գե րի: Հա կա ռակ դեպ քում՝  հար կա վոր է դի մե լ կոնկ րետ թա փուր տե ղի հա մար: 

Գոր ծա տո ւի հետ կնքված պայ մա նագ րից բա ցի՝ աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր ձեռք բե րե լու 
հա մար Ձեզ հար կա վոր կլի նեն մի  շարք այլ փաս տաթղ թեր: Բայց և այն պես, ամե ն երկ րում պա հանջ-
նե րը տար բեր են, սա կայն ամե  նից հա ճախ ձե զա նից կպա հանջ վի որո շա կի գու մա րի առ կա յու թյուն՝ 
այլ երկ րում ձեր ծախ սե րը հո գա լու հա մար, ինչ պես նաև ներ կա յաց նել ապա ցույց, որ դուք նա խա տե-
սել եք, թե որն է լի նե լու տվյալ երկ րում ձեր օթև ա նը: Հա ճախ կպա հանջ վի նաև գնել այդ երկ րում ճա-
նաչ վող ապա հո վագ րու թյուն, կամ ապա ցույց ներ կա յաց նել, որ ձեր գոր ծա տուն կվճա րի դրա հա մար: 
Սո վո րա բար հենց հաս տատ վի մուտ քի ար տո նա գի րը, հար կա վոր է վճա րել դրա հա մար: Կա րև որ է 
նաև հի շել, որ նույ նիսկ եթե դուք ու նեք բո լոր անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, մի  և նույնն է՝ երաշ խա-
վոր ված չէ, որ ձեզ կտան աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր: Այս հա յե ցա կար գի հա մար կա րող 
է եր կար ժա մա նակ պա հանջ վել, հատ կա պես եթե դուք դի մում եք մի  երկ րում, որ տե ղից դե պի նպա-
տա կա կետ եր կիր շատ մարդ է ու ղև որ վում:

Աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր ստա նա լուց և Եվ րա մի  ու թյան եր կիր ժա մա նե լուց հե տո դուք 
պետք է ստա նաք աշ խա տան քի և կա ցու թյան հա մար թույլտ վու թյուն ներ, որոնց իրա վունքն ու նեք՝ 
ստաց ված մուտ քի ար տո նագ րի հի ման վրա: Եվ րա մի  ու թյու նում տրվող աշ խա տան քի թույլտ վու-
թյուն նե րի մե ծ մա սը վա վե րա կան են մե  կից չորս տա րի ժա  ե տով. դա պայ մա նա վոր ված է տվյալ 
երկ րի կա նոն նե րով և կախ ված ձեր աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րից: 

Եվ րա մի  ու թյու նը ներ մու ծել է աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նագ րե րի մի  շարք ծրագ րեր, որոնք կենտ-
րո նա ցած են աշ խա տող նե րի որո շա կի կա տե գո րի ա նե րի վրա: Ամե  նա վեր ջին ծրա գիրն ու նի «կա պույտ 
քար տ» (անգլ. Blue Card) ան վա նու մը և հա ջորդ տար վա նից հա սա նե լի է լի նե լու Եվ րա մի  ու թյան երկրնե-
րի մե ծ մա սի հա մար: Այս քար տը նա խա տես ված է հա տուկ բարձր որա կա վո րում, լավ կրթու թյուն ու նե-
ցող աշ խա տող նե րի հա մար և դյու րաց նում է նրանց աշ խա տան քա յին այ ցե լություն նե րը:

Աշ խա տե լու նպա տա կով Եվ րա մի  ու թյուն մուտք գոր ծե լու ևս մի  տար բե րակ է գոր ծա րար նե րի հա-
մար նա խա տես ված մուտ քի ար տո նա գի րը, որով դուք մե կ նում եք Եվ րա մի  ու թյան որևէ եր կիր այն-
տեղ ձեր սե փա կան գոր ծը սկսե լու հա մար: Այս տե սա կի մուտ քի ար տո նա գիր ստա նա լու կա նոննե րը 
ենԵվ րա մի  ու թյան երկր նե րում շատ տար բեր են: Որոշ դեպ քե րում ձեզ անհ րա ժեշտ կլի նի ապա ցու-
ցել, որ դուք մտա դիր եք ներդ նել որո շա կի գու մար, և եր բեմն  էլ հար կա վոր կլի նի ցույց տալ, որ ձեր 
ապա գա բիզ նե սը զար գաց նե լու հա մար դուք ու նեք ման րա մասն ծրա գիր: Առ հա սա րակ այս տար-
բե րա կի հա մար պա հանջ վում է ավե լի մե ծ նախ նա կան ներդ րում, և այն այդ քան էլ հստակ չէ, որ-
քան աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նա գի րը, հատ կա պես, եթե դա ձեր առա ջին եր կա րա տև այցն է 
տվյալ եր կիր: Սո վո րա բար Եվ րա մի  ու թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձինք դի մում են այս 
տե սա կի մուտ քի ար տո նա գիր ստա նա լու հա մար այն դեպ քում, երբ մի  քա նի տա րի աշ խա տան քա յին 
կամ ու սումն  ա կան ար տո նագ րով ապ րում են Եվ րա մի  ու թյան երկ րում:

Բա ցի փաս տաթղ թե րից և ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի առ կա յու թյան ապա ցույց նե րից, որոնք դուք պետք 
է ներ կա յաց նեք ձեր ու ղև ո րու թյան հա մար ընտ րած երկ րի դես պա նա տա նը, կա րև որ է նաև մտա ծել, 
թե ար դյոք դուք գի տե՞ք որևէ բան տվյալ երկ րի մա սին կամ ճա նա չում եք այն տեղ ապ րող որևէ մե  կին: 
Նշա նա կետ երկ րում աջակ ցու թյան ցանց կամ այդ երկ րի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ ու նե նա լը նույն քան 
կա րև որ է, որ քան այն տեղ հաս նե լու հա մար հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լը:
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4. Ար դյո՞ք դժվար է Եվ րա մի  #  թյան երկր նե ր# մ աշ խա տանք գտնել: 

Ար դյո՞ք դա ավելի բարդ է, քան Եվ րա մի  #  թյան բնա կիչ նե րի հա մար

Եվ րո պա կան երկր նե րի մե ծ մա սը կամ ավե լի շուտ դրանց կա ռա վա րու թյուն ներն ու քա ղա քա կա նու-
թյուն ձև ա վո րող նե րը ներ կա յումս հե տաքրքր ված են բարձր որա կա վո րում ու նե ցող ար տասահ ման-
ցի աշ խա տող նե րի ներգ րավ մամբ: Քա ղա քա կա նու թյուն ձև ա վո րող նե րը և գոր ծատու նե րը հե տա-
քրքրված են Եվ րա մի  ու թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող այն ներ գաղ թյալ նե րով, ով քեր ու նեն 
այս պես կոչ ված հա տուկ հմտու թյուն ներ, այ սինքն՝ նրան ցով, ով քեր կա րող են զբա ղեց նել բարձր 
ղե կա վար պաշ տոն ներ կամ աշ խա տել բժշկու թյան, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և որոշ այլ 
ոլորտ նե րում: Իրա կա նում բա զում եվ րո պա կան երկր նե րում չկան նաև բա վա րար թվով մար դիկ, ով-
քեր հե տաքրքր ված են ցածր հմտու թյուն ներ պա հան ջող կամ առ հա սա րակ հմտու թյուն ներ չպա հան-
ջող որո շա կի աշ խա տան քով, օրի նակ՝ փո ղոց նե րի մաք րում, խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ, սպա սարկ-
ման ոլորտ (հյու րա նոց ներ, ռես տո րան ներ և այլն), տնա յին խնամք, գոր ծա րա նա յին աշ խա տանք և 
այլն: Եվ րա մի  ու թյան ժա մա նած բա զում ներ գաղ թյալ ներն ար դեն լրաց րել են նման թա փուր տե ղեր: 

Մի ա ժա մա նակ հարկ է հի շել, որ եվ րո պա կան աշ խա տան քա յին օրենսդ րու թյու նը նա խապատ վու թյու-
նը տա լիս է Եվ րո պա կան երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին, այլ ոչ թե Եվ րա մի  ու թյան քա ղա քա ցի չհան դի-
սա ցող ան ձանց: Հա վա նա բար, մի շտ էլ այդ պես է լի նե լու: Եթե ներ գաղ թյալն ար դեն ստա ցել է Եվ-
րա մի  ու թյան պե տու թյուն նե րից մե  կում մշտա կան կա ցու թյան թույլտ վու թյուն, ապա նա մի շտ պետք է 
դի մի  աշ խա տան քա յին մուտ քի ար տո նագ րի կամ աշ խա տան քի թույլտ վու թյան թար մաց ման հա մար 
(սո վո րա բար մե կ կամ եր կու տա րին մե կ), իսկ այդ թույլտ վու թյու նը սո վո րա բար կախ ված է կոնկ րետ 
գոր ծա տո ւից և աշ խա տան քից: Ներ կա յումս բա զում երկր նե րում նախ քան Եվ րա մի  ու թյու նից դուրս աշ-
խա տող ըն դու նե լը և նրա աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը թար մաց նե լը, գոր ծա տուն պետք է ապա-
ցու ցի իր երկ րի հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րին, որ իր հա մա քա ղա քա ցի նե րից ոչ ոք հե տաքրքր ված 
չէ տվյալ աշ խա տան քով կամ չի կա րող լրաց նել այդ թա փուր տե ղը: Գործ նա կա նում դա նշա նա կում է, 
որ գոր ծա տուն պետք է թեր թե րում կամ աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյան մի  ջո ցով հայ-
տա րա րու թյուն տա այդ թա փուր տե ղի մա սին և սպա սի սահ ման ված թվով օրեր նախ քան այդ աշ խա-
տան քի հա մար Եվ րա մի  ու թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձին ըն դու նե լը:

Այս և այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րը, որոնք մի տ ված են նա խա պատ վու թյու նը տա լու Եվ րա մի  ու թյան տե ղա ցի 
աշ խա տող նե րին, այլ ոչ թե այլ երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին, շատ երկր նե րում 2008-2009 թվա կան-
նե րի տնտե սա կան ճգնա ժա մի ց հե տո խստաց վել են: Գոր ծազր կու թյու նը Եվ րա մի  ու թյան քա ղա քա-
ցի նե րի շրջա նում զգա լի ո րեն աճել է, ուս տի կա ռա վա րու թյուն նե րը ցան կա նում են իրենց սե փա կան 
քա ղա քա ցի նե րին աշ խա տանք գտնե լու ավե լի շատ հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռել: Չնա յած դրան՝ 
Եվ րա մի  ու թյան ողջ տա րած քում կան թա փուր աշ խա տա տե ղեր ինչ պես բարձր, այն պես էլ ցածր որա-
կա վո րում պա հան ջող հատ ված նե րում: 

Ըստ կան խա տե սումն  ե րի՝ մո տա կա 20-30 տա րի նե րին Եվ րա մի  ու թյու նը տա րեց տա րի ար տա սահ մա-
նից եկած աշ խա տու ժի ավե լի մե ծ կա րիք կու նե նա: Եվ րո պա յի ազ գաբ նակ չու թյունն արագ ծե րա նում 
է, ին չը նշա նա կում է, որ չաշ խա տող և խնամ քի կա րիք ու նե ցող տա րեց մարդ կանց թիվն  աճե լու է: 
Մի և նույն ժա մա նակ ծնունդ նե րի ամե  նա մյա թի վը բա վա րար արա գու թյամբ չի աճում, իսկ բա զում 
երկր նե րում ծնե լի ու թյու նը նույ նիսկ դան դա ղում է: Ար դյուն քում աշ խա տու ժի ծա վա լը, ասել է թե՝ աշ-
խա տու նակ մարդ կանց թի վը, 20 տա րի անց ավե լի ցածր կլի նի, քան չաշ խա տողների թի վը: Բա զում 
փոր ձա գետ ներ հա մա մի տ են, որ աշ խա տու ժի այս պա կա սը կա րող է և պետք է լրաց վի Եվ րա մի  ու-
թյու նից դուրս գտնվող պե տու թյուն նե րից եկած աշ խա տող նե րի հաշ վին, սա կայն ներ գաղ թա յին քա-
ղա քա կա նու թյու նը մշտա պես կախ ված է տվյալ պա հի քա ղա քա կան և տնտե սա կան իրա վի ճա կից:

Ընդ հա նուր առ մամբ թա փուր տեղ գտնելն այդ քան էլ դժվար բան չէ, եթե տի րա պե տում ես տվյալ երկ րի 
լեզ վին կամ անգ լե րե նին: Թա փուր տե ղե րի մա սին հայ տա րա րու թյուն նե րը հա ճախ տրվում են ազ գա-
յին կամ մի  ջազ գա յին կայ քե րում, կամ էլ՝ թեր թե րում: Մեծ ըն կե րու թյուն նե րը հա ճախ փնտրում են աշ-
խա տող ներ ար տա սահ մա նից, հատ կա պես եթե վեր ջին ներս երի տա սարդ են և ստա ցել են լավ կրթու-
թյուն: Հա ճախ առա ջա նում է նաև սե զո նա յին աշ խա տող նե րի կա րիք, ին չը նշա նա կում է, որ եկած նե րը 
կար ճա տև հի մունք նե րով ժա մա նա կա վոր աշ խա տող ներ են, ով քեր առա վել հա ճախ ներգ րավ ված են 
գյու ղատն տե սու թյան, շի նա րա րու թյան կամ զբո սաշր ջու թյան ոլոր տում: Սա կայն ինչ պես ար դեն նշվել 
է՝ հա ճախ տվյալ երկ րում գոր ծող կա նոն նե րի պատ ճա ռով գոր ծա տու նե րը կա րող են կանգ նել խնդիր-
նե րի առաջ, երբ ցան կա նում են ար տա սահ ման ցի որևէ մե  կին աշ խա տան քի ըն դու նել:



�  Ս�  Ց� Մ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ54

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ԱՆԱ Ն� Ն ՄՏՔԵՐ 
Ֆիլմ ՝  Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գիր

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Միգ րա ցի ա», «Փախս տա կան նե ր», «Ակ տիվ քա ղա քա ցի ու թյու ն»: 

Նպա տա կը՝ քննարկել ֆիլմում ներկայացված օրինակը, լսել յուրաքանչյուրի տեսակետը:

Ժա մա նա կը՝ 15 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, արկղ:

Ըն թացք

Թղթե րը բա ժա նել աշա կերտ նե րին:

Աշա կերտ նե րը «Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գի րը» ֆիլ մի  դի տու մի ց ան մի  ջա պես հե տո գրում 
են (անա նուն) իրենց տպա վո րու թյուն նե րը ֆիլ մի  վե րա բե րյալ: Կի րա ռել ազատ ար տա հայտ ման մե -
թո դը. աշա կերտ նե րին տալ մե կ րո պե ժա մա նակ նկա րագ րե լու իրենց զգաց մունք նե րը և մտքե րը 
առանց ու շադ րու թյուն դարձ նե լու քե րա կա նա կան սխալ նե րին: Նրանք կա րող են դրանք ներ կա յաց-
նել նա խա դա սու թյուն նե րով, բա ռե րով կամ բա նա լի բա ռե րով: 

Աշա կերտ ներն այ նու հե տև իրենց թղթե րը գցում են նա խա պես պատ րաստ ված արկ ղի մե ջ:

Յու րա քան չյուր աշա կերտ մո տե նում և արկ ղից հա նում է մե կ թուղթ, բարձ րա ձայն ըն թեր ցում: Իր 
գրա ծը հա նե լու դեպ քում նո րից հետ է գցում արկ ղի մե ջ և հա նում մե կ ու րիշ թեր թիկ: 

Կշռա դա տ մ

Կշռա դա տու մը տե ղի է ու նե նում՝  քննար կե լով թղթե րի վրա ներ կա յաց ված տե սա կետ նե րը:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1.  
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
Տ� Ն
Ֆիլմ ՝  Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գիր

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Միգ րա ցի ա», «Փախս տա կան նե ր»:

Նպա տա կը՝ հաս կա նալ և գի տակ ցել, որ տու նը մի  այն բնա կու թյան վայր չէ:

ժա մա նա կը՝ 15 րո պե ից մի ն չև 1 ժամ:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գրե լու և նկա րե լու պա րա գա ներ, թուղթ:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րը մտքե րի տա րա փի մե  թո դով ստեղ ծում են մտքե րի քար տեզ, որ տեղ ընդգրկ վում են 
բա ռեր, պատ կեր ներ և այլն: Այս բա ռերն ու պատ կեր նե րը պետք է զու գակց վեն տուն հաս կա ցու-
թյան հետ: Դրան պետք է հա ջոր դի ընդ հա նուր քննար կու մը, որ տեղ հար կա վոր է պարզ ամ փո փել 
այն ամե  նը, ին չը յու րա քան չյու րի հա մար տ ն է նշա նա կում: Այս ամե  նը հար կա վոր է գրի առ նել 
գրա տախ տա կի վրա՝ կազ մե  լով մտքե րի քար տեզ (այս գործ նա կան վար ժու թյան հա մար կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նաև կո լա ժի մե  թո դը): Աշա կերտ նե րը պետք է կո լաժ պատ րաս տեն, որ տեղ պետք է 
ներ կա յաց ված լի նի այն ամե  նը, ին չը նրանց մե ծ մա սը կա պում է տ ն հաս կա ցու թյա նը: Դա կա րող 
լի նել այն տու նը, որ տեղ նրանք ապ րում են իրենց ըն տա նի քի հետ: Սա կայն առա ջադ րան քը պետք է 
պարզ լի նի, որ պես զի աշա կերտ նե րը կա րո ղա նան քննարկ վող թե ման առա վել ընդգր կուն մե կ նա բա-
նել: Աշա կերտ ներն այս տեղ կա րող են նաև նե րա ռել այն եր կի րը, որ տեղ նրանք ապ րում են, ինչ պես 
նաև այն ամե  նը, ինչն անհ րա ժեշտ է սե փա կան բա րե կե ցու թյան, հար մա րա վե տու թյան և ապա հո-
վու թյան հա մար: Նրանք պետք է կո լա ժը պատ րաս տեն մի  քա ռա կու սու վրա: Այս տեղ աշա կերտ նե րը 
պետք է փակց նեն ամ սագ րե րից և թեր թե րից վերց ված նկարներ: Նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել 
նաև գրա վոր տեքս տեր՝ որոնք ար տա հայ տում են ցան կա լի իմաս տը: Նրանք կա րող են նաև նկար-
ներ պատ րաս տել (սո վո րա կան կամ գու նա վոր մա տի տով)՝ իրենց երև ա կա յու թյան և ստեղ ծա գոր ծա-
կան մո տեց ման շրջա նակ նե րում: 

Այ նու հե տև պետք է աշա կերտ նե րին առա ջար կել անց կաց նել իրենց աշ խա տանք նե րի (կո լաժ նե րի) 
ցու ցա հան դես: Դրան պետք է հա ջոր դի ընդ հա նուր քննար կու մը: Քննարկ ման հի ման վրա ամ փոփել, 
թե յու րա քան չյու րի հա մար ինչ է նշա նա կում տ ն հաս կա ցու թյու նը (ի՞նչ է տու նը մար դու հա մար): Այս 
ամե  նը հար կա վոր է գրի առ նել գրա տախ տա կի վրա՝ որ պես մտքե րի քար տեզ: 

«Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գի ր» Ֆիլ մի  ցու ցադ րում: 

Կշռա դա տ մ

Շա րադ րու թյուն՝ «Մի պահ պատ կե րաց նել, որ մի գ րանտ ու փախս տա կան եմ դար ձե լ»: 

Աշա կերտ նե րը շա րադ րու թյուն են գրում ան մի  ջա պես դա սի ժա մի ն կամ պատ րաս տում են այն որ-
պես տնա յին աշ խա տանք: Նրանք պետք է նկա րագ րեն մի  երև ա կա յա կան իրա վի ճակ կամ պատ մու-
թյուն, որի դեպ քում իրենք ստիպ ված կլի նեն լքել իրենց տու նը: 

Քննարկ վող նյու թին անդ րա դար ձը (կարճ) կա րող է իրա կա նաց վել աշա կերտ նե րի կող մի ց հե տևյալ 
հար ցե րին (հատ կաց վում է 5 րո պե ից ոչ ավել) պա տաս խա նե լու մի  ջո ցով. «Նշեք հինգ առար կա, 
որոնք դուք կվերց նեք ձեզ հետ, եթե շտապ տու նը լքե լիս լի նեք, և նշեք հինգ առար կա, որոնք կկա րո-
տեք տու նը լքե լուց հե տո»: Որ պես եզ րա փա կում՝  քննար կել աշա կերտ նե րի գրա ծը:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
ԽԱՉ ԲԱՌ 
Ֆիլմ ՝ Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գիր

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա՝ «Միգ րա ցի ա»:

Նպա տա կը՝ սո վո րել մի գ րա ցի ա յի թե մա յին առնչ վող հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Ժա մա նա կը՝ 5-10 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկ, գրե լու պա րա գա ներ:

Ըն թացք 

Աշա կերտ նե րին խմբե րի բա ժա նել և հանձ նա րա րել հնա րա վո րինս արագ լրաց նել աշ խա տան քա յին 
թերթիկում բեր ված խաչ բա ռը: 

ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՆԵՐ՝ 1. ..... , 2. ..... , Միգ րա ցիա (ուղ ղա հա յաց)

Կշռա դա տ մ

Եվս մե կ ան գամ հա մոզ վել որ նրանք բո լո րը հաս կա նում են հաս կա ցու թյուն նե րը: Անհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում՝  բա ցատ րել դրանք այլ բա ռե րով:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Խաչ բառ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ 

1. Գոր ծըն թաց, որի ար դյուն քում մար դը այն երկ րից, որ տեղ նա ծնվել է, տե ղա փոխ վում է այլ 
եր կիր:

2. Օտա րերկ րա ցուն այլ եր կիր մուտք գոր ծե լու թույ լատ վու թյուն:

3. Ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ, որն անհ րա ժեշտ է երկ րի սահ ման նե րից դուրս գա լու ժա-
մա նակ: 

4. Մի երկ րի քա ղա քա ցու մուտք գոր ծե լը մե կ այլ եր կիր՝ ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան բնա-
կու թյուն հաս տա տե լու նպա տա կով:

5. Անձ, որը գտնվում է իր քա ղա քա ցի ու թյան երկ րի սահ ման նե րից դուրս և հնա րա վո րու թյուն 
կամ ցան կու թյուն չու նի վե րա դառ նա լու այդ եր կիր՝ հե տապն դումն  ե րի, ռաս սա յա կան, ազ-
գա յին, կրո նա կան, կամ քա ղա քա կան ճնշումն  ե րի պատ ճա ռով:

6. Ան ձի իրա վա կան կար գա վի ճակ տվյալ պե տու թյու նում:

7. Միգ րան տի և ըն դու նող երկ րի ժո ղովր դի (հա սա րա կու թյան) սո ցի ալ-հո գե բա նա կան և մշա-
կու թա յին հար մար ման, հա մա կերպ ման գոր ծըն թաց 

8. Օտա րերկ րա ցուն տրա մադր վող պաշտ պա նու թյան հա մա կարգ, որն իր մե ջ նե րա ռում է 
օրի նա կան բնա կու թյան իրա վունք, տնտե սա պես, մշա կու թա յին, սո ցի ա լա կան որո շա կի 
իրա վունք ներ

Պա տաս խան ներ՝ ու սուց չի հա մար 

1. Էմի գ րա ցիա, 2. Վի զա, 3. Անձ նա գիր, 4. Իմի գ րա ցիա, 
5. Փախս տա կան, 6. Քա ղա քա ցի, 7. Ին տեգ ր� մ, 8. Ապաս տան:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
ՀԱՐ ՑԱ ՇԱ ՐԵ ՐԻ ԼՐԱ Ց� Մ 
Ֆիլմ՝ Հե ծա նիվն  ե րի բրիս տո լյան ծրա գիր

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10+

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Միգ րա ցի ա», «Փախս տա կան նե ր»:

Նպա տա կը՝ ներ կա յաց նել ար տա սահ մա նում հանդիպող դժվա րու թյուն նե րը:

Ժա մա նա կը՝ 5-10 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկ, գրիչ:

Ընթացք

Յու րա քան չյուր աշա կեր տի տրա մադ րել աշ խա տան քա յին թեր թի կի մե կ օրի նակ: Խնդրել նրանց 
լրաց նել այն: Բո լոր մաս նա կից նե րը պետք է աշ խա տեն իրա րից ան կախ: Նրանք չպետք է մի  մյանց 
հար ցեր տան, այլ իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում կա տա րեն առա ջադ րան քը: Աշ խա-
տան քա յին թեր թի կը ֆին նե ներն լեզ վով է և նպա տակ ու նի աշա կերտ նե րին ստի պե լու, որ մի  պահ 
պատ կե րաց նեն այլ երկ րում հայտն ված մի գ րան տի կար գա վի ճա կում և փոր ձեն կան խա տե սել, թե 
ինչ հար ցեր կա րող է նե րա ռել հար ցա թեր թը: Թարգ մա նու թյու նը ու սուց չի հա մար է, և օգ տա գործ-
վում է վար ժու թյան ամ փոփ ման ժա մա նակ: 

Կշռա դա տ մ

Զրու ցել մաս նա կից նե րի հետ նրանց զգա ցումն  ե րի վե րա բե րյալ: Ինչ պի սի՞ն են դրանք: Ար դյո՞ք առա-
ջադ րան քը դժվար է եղել: Ին չու՞: Ար դյո՞ք մի  ակ խնդի րը լեզ վա կան ար գելքն էր: Ինչ պի սի՞ այլ դժվա-
րու թյուն ներ կա րող են ի հայտ գալ ար տա սահ մա նյան եր կիր ժա մա նե լիս:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Հար ցա շա րե րի լրա ց# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

HAKEMUS

Etunimi ja sukunimi:
Syntymäpaivä ja syntymäpaikka:
Kansalisuus:
Vanhempien sukunimet:
Kiellet mitä voitte käyttää:
Nykyinen koulu:
Miksi haluat tulla Suomeen?

Աշ խա տան քա յին թեր թի կի թարգ մա նու թյու նը ու սուց չի հա մար

Հար ցա թերթ

Անուն, ազ գա նուն

Ծննդյան վայ րը և ծննդյան ամ սա թի վը

Քա ղա քա ցի ու թյու նը

Ծնող նե րի անուն նե րը

Ի՞նչ լե զու ներ գի տեք

Դպրո ցը, որը հի մա հա ճա խում եք

Ի՞նչ նպա տա կով եք ֆին լան դի ա յում
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ԾԱ ՌԵՐ ՏՆԿՈՂ ՄԱՐ ԴԸ
Ֆրե դե րիկ Բաք / Կա նա դա / 1987թ. / 30 րո պե

Այս քնա րա կան մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մը պատ մում է անի րա կան հե րոս Էլ զե ար Բու ֆի եի մա սին, ով 
ֆրան սի ա կան Ալ պե րում բնակ վող մի  այ նակ հո վիվ է: 1910թ. մի  գե ղե ցիկ օր նրան հան դի պում է մի  
երի տա սարդ ճամ փորդ: Հի ա ցած ճամ փոր դը դի տում է Էլ զե ար Բու ֆի ե ին, ով օրա կան հա րյուր կա-
ղին էր տնկում ան բեր րի հո ղի մե ջ՝ ընդ մի շտ մա հա ցած թվա ցող վայ րը վե րա կեն դա նաց նե լու նպա-
տա կով: Ճամ փոր դը չի կա րող մո ռա նալ ինք նա զոհ Էլ զե ա րին և տա սը տա րի անց որո շում է կրկին 
այ ցե լել նրան: Վե րա դառ նում ու տես նում է, որ այն տե ղում, ուր ան բեր րի հո ղեր էին, այժմ երի տա-
սարդ ան տառ է: Հո վիվն  ան խոնջ ու ինք նա զո հա բար շա րու նա կում էր իր աշ խա տան քը, որն իր կյան-
քի իմաստն էր դար ձել: Տա րի ներ անց այդ տա րած քը կվե րա կանգն վի և կբնա կեց վի մարդ կան ցով 
ու կեն դա նի նե րով: Այս պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, թե որ քան զո րեղ կա րող է լի նել մե կ մար դու 
մի  ջամ տու թյու նը՝ հա մա ռո րեն աշ խա տե լու դեպ քում: 

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Բնու թյան պահ պա նու թյուն և կա յուն զար գա ցու մ»

Հարակից թե մա ներ՝ «Ան տառ նե րի պահ պա նու թյու ն», «Ան տա ռը՝ որ պես կեն դա նի օր գա նիզմն  ե-
րի բնա կան հա մա կե ցու թյու ն», «Ծա ռա տուն կ»

1. Ին չ#  ծա ռերն այդ քան մե ծ նշա նա կ#  թյ# ն #  նեն մար դ#  կյան քի հա մար

Ծա ռե րը սննդի աղ բյուր ու ար տադ րու թյան հումք են. բա ցի այդ՝ ծա ռերը/ան տառ նե րը ֆո տո սին թե-
զի շնոր հիվ բո լոր կեն դա նի արա րած նե րին օգ նում են ապ րել Երկ րագն դի վրա. մի  գոր ծըն թաց, որի 
ար դյուն քում ած խաթ թու գա զից ստաց վում է թթվա ծին, ին չը մե նք շնչում ենք:

Ան տառն իր նշա նա կու թյամբ ան փո խա րի նե լի է նաև մե կ այլ գոր ծա ռույ թով. այն օժտ ված է շրջա կա 
մի  ջա վայ րում ջուր կլա նե լու ու պա հե լու, հե տև ա բար նաև ջրհե ղեղ ներ կան խար գե լե լու ու նա կու թյամբ: 
Ան տա ռի այս նշա նա կու թյու նը ակն հայտ է դառ նում, երբ ծա ռա հա տումն  ե րի պատ ճա ռով առա ջա նում 
են այս պես կոչ ված «բա ցատ նե ր»: Այդ «բա ցատ նե րու մ» անձ րև նե րը չեն մն ում, չեն ներծծ վում հո ղի 
մե ջ և հո սում-գնում են: Սո վո րա բար անձ րև նե րից առա ջա ցած ջու րը հո սում-թափ վում է առ վակ նե րի 
ու գե տե րի մե ջ՝ մե  ծաց նե լով ջրհե ղեղ նե րի հա վա նա կա նու թյու նը (ջրհե ղեղ նե րը տե ղի են ու նե նում 
հիմն  ա կա նում հոր դա ռատ անձ րև նե րից): «Բա ցատ նե րու մ» հո ղը չոր է մն ում և որա կը գնա լով վատ-
թա րա նում է: Ավե լին՝ չա փա զանց դժվար է այն տեղ նոր ծա ռեր տնկե լը: Բարդ է նաև ան տա ռի վե րա-
կանգն ման գոր ծըն թա ցը: Ան տա ռա հա տու մը լուրջ ազ դե ցու թյուն ու նի տե ղի կլի մա յի վրա: 
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Մի լի ո նա վոր կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րի, այդ թվում՝  մարդ կանց հա մար ան տառ նե րը շատ կա րև որ 
են՝ նրանց ապ րե լու մի  ջոց ներ, ապաս տան կամ սնունդ տրա մադ րե լու իմաս տով:

2. Երկ րի որ մասն են զբա ղեց ն# մ ան տառ նե րը: Որտեղ են գտնվ# մ առա վել 

կարևոր# թյ# ն #  նե ցող ան տա ռա յին տա րածք նե րը:

Երկ րագն դի ցա մա քի 30 տո կո սից ավե լին ծածկ ված է ան տառ նե րով: Աշ խար հի մասշ տա բով ամե -
նա ըն դար ձակ ան տառ նե րը կոչ վում են «տայ գա», որոնք հյու սի սա յին փշա տե րև ան տառ ներ են և 
կազ մում են Երկ րագն դի ան տա ռա ծածկ տա րա ծու թյան գրե թե մե կ եր րոր դը: Տայ գան ձգվում է Հյու-
սի սա յին կի սագն դի եր կայն քով՝ հա տելով մայր ցա մաք նե րը. այն գո յու թյուն ու նի Ռու սաս տա նում, Իս-
լան դի ա յում, Լե հաս տա նում, Շվե դի ա յում, Նոր վե գի ա յում, Մոն ղո լի ա յում, ԱՄՆ-ում ու Կա նա դա յում:

Այ դո ւա մե  նայ նիվ, մե ր մո լո րա կի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար կա րև ո րա գույն դեր է խա ղում Ամա-
զո նի ա յի «անձ րև ա յի ն» ան տա ռը: Այն ու նի մե ծ քա նա կու թյամբ CO2 պա հե լու ու նա կու թյուն և ներ գոր-
ծում է հա մաշ խար հա յին կլի մա յի վրա. հա ճախ այն ան վա նում են «աշ խար հի լյար դ»: Ամա զո նի ա յի 
«անձ րև ա յի ն» ան տառն անց նում է մի  շարք հա րա վա մե  րի կյան երկր նե րով, որոն ցից կա րև ո րա գույ նը 
Բրա զի լի ան է: Ամա զո նի ա յի «անձ րև ա յի ն» ան տառ նե րի (նրա մա կե րե սը վեր ջին հի սուն տա րի նե րի 
ըն թաց քում փոք րա ցել է 17 տո կո սով) ան հե տա ցու մը կնպաս տի, որ երկ րագն դի մթնո լոր տում ած-
խած նի ար տա նե տումն  ե րի քա նակն աճի կես մի  լի ար դով:

3. Ինչ կլի նի, եթե մարդ կ#  թյ#  նը զերծ մն ա լանդ շաֆ տի վրա ներ գոր ծե լ# ց. 

որքան ժամա նակ կպա հանջ վի, որ պես զի այն վե րա կեն դա նա նա

1999թ. չեխ կեն սա բան Ժի րի Սադ լոն «Սպեյ ս» բնա գի տա կան ամ սագ րում «Եթե կոր չի» խո րագ րով 
մի  հոդ ված է գրել: Նրա խորհր դա ծու թուն ներն այն մա սին էին, թե ինչ կլի ներ, եթե Պրա հան բնա-
կա զուրկ լի ներ: Սադ լոն չա փա զանց դի պուկ է պատ կե րում այս պես կոչ ված «երկ րոր դա կան սուկ ցե-
սիա»-ն (էկո հա մա կար գի զար գա ցումն  ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող հա մայնք նե րում): Քա ղա քը մար դու 
ձեռ քե րով ստեղծ ված հա մա կարգ է, մարդն էլ պահ պա նում է այն: Ավե լին՝ քա ղա քը կա յուն չէ. մար դու 
ներ գոր ծու թյան ավար տի հետ ամե ն ինչ կսկսի գե րա ճել: Ասել է, թե եկել է սուկ ցե սի ա յի գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նա կը, որ տա րա ծու թյուն նե րը կվե րա դարձ նի բնու թյան գիր կը՝ նրանց հան գեց նե լով որո շա կի 
վերջ նա կան փու լի, որը կոչ վում է «կլի մաք ս» և մե ր աշ խար հա մա սում հիմն  ա կա նում նշա նա կում է 
ան տառ: Գոր ծա ծում է «վե րա դարձ նե լ» ու «որո շա կի» բա ռե րը, քա նի որ դաշ տը հան գիստ թող նե լով՝ 
հեշ տու թյամբ կա րե լի է հաս նել այդ վերջ նա կան փու լին: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, գոր ծըն թա ցը բար դա նում 
է, երբ խոս քը ամ բող ջա կան երկր նե րի մա սին է: Գոր ծըն թա ցը ավե լի դան դաղ կըն թա նա, իսկ վերջ-
նա կան փուլն այդ պես էլ չի գա, քա նի որ այդ տե ղում մշտա պես կլի նի քա րե րի մի  կույտ, որի շուր ջը 
պայ ման նե րը կտար բեր վեն նախ կի նում այդ տեղ սփռված ան տա ռի պայ ման նե րից. մի  փոքր կտար-
բեր վեն ծա ռե րի տե սակ նե րը, հե տև ա բար՝ նաև մի  ջատ նե րը: 

Վե րա կանգ նո ղա կան այս գոր ծըն թաց նե րը կա րե լի է դի տել անու շադ րու թյան մատն ված ցան կա ցած 
տա րած քում, շի նա րա րու թյան վայ րում կամ քան դած շեն քի տե ղում: Այն սկսում է մի  ա մյա բույ սե րից: 
Բույ սե րի սեր մե րն այն տեղ են ընկ նում կամ տե ղայն քի ձև ա վոր ման ժա մա նակ կամ դրա նից էլ առաջ՝ 
եր կար տա րի ներ այն տեղ մն ա լով: Գրե թե մի  և նույն ժա մա նակ սկսում են հայտն վել մշտա դա լար բույ-
սերն ու շի նա րա րու թյան հա մար օգ տա գործ վող որոշ ծա ռա տե սակ ներ: Մշտադա լար ներն ավե լի ու-
ժեղ մրցա կից ներ են, սա կայն ավե լի դան դաղ են աճում: Այդ է պատ ճա ռը, որ առաջ է գա լիս մրցա կից 
բույ սե րի մի  ստվար խումբ, որոնք հա ջոր դում են մի  մյանց՝ հիմն  վե լով «ով առա ջի նը» սկզբուն քի վրա. 
ի վեր ջո, հաղ թում է ու ժե ղը:

4. Որոնք են ան տա ռազրկ ման ամե  նա տա րած ված պատ ճառ նե րը

Ան տա ռազր կու մը հիմն  ա կա նում տե ղի է ու նե նում ան տա ռա հատ ման ար դյուն քում (առաջ նա յին 
երկր նե րից է Բրա զի լի ան, որին հա ջոր դում է Ին դո նե զի ան): Ան տա ռազրկ ման այլ պատ ճառ ներն են 
են թա կա ռուց վածք նե րի ու գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղի ընդ լայ նու մը: «Անձ րև ա յի ն» ան-
տառ նե րը հա տե լուց հե տո մն ա ցած տա րա ծու թյու նը հիմն  ա կա նում օգ տա գործ վում է մե  նա կուլ տուր 
սո յա յի բույսն ու յու ղա յին ար մա վե նի տնկե լու հա մար:
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Ան տա ռա հա տումն  ե րի նպա տա կը հա րա վա րև ե լյան Ասի ա յում, հիմն  ա կա նում Բրու նե ում ու Սու մատ-
րա յի կղզի նե րում, ար մա վե նու յուղն է, որն օգ տա գործ վում է կոն ֆետ նե րի բազ մա թիվ տե սակ նե րում, 
ինչ պես նաև կոս մե  տի կա յում (հա մա ձայն ՄԱԿ-ի շրջա կա մի  ջա վայ րի ծրագ րի՝ UNEP-ի տվյալ նե րի): 
Այս տեղ կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րի 90 տո կոսն ան հե տա ցել է ար մա վե նի նե րի տնկադաշ տե րի (պլան-
տա ցի ա նե րի) պատ ճա ռով, այդ թվում՝ ան հե տաց ման եզ րին է կանգ նած օրան գու տա նը:

Էլ ավե լի ող բեր գա կան է սո յա յի մշակ ման ներ գոր ծու թյու նը ամ բողջ աշ խար հում. այն օգ տա գործ վում 
է իբ րև տնա յին կեն դա նի նե րի հիմն  ա կան կեր: 1996թ. Եվ րո պա կան շու կա յում մսի ու ոսկ րա լյու րի ար-
գե լու մի ց ի վեր սո յա յի տնկա դաշ տե րը մա կե րե սով հա վա սար վում են նույն ժա մանա կա հատ վա ծում 
Բրա զի լի ա յում ան տա ռազրկ ված տա րա ծու թյա նը: Օրի նակ, 2007թ. Չե խի ա յի հան րա պե տու թյու նում 
օգ տա գործ վող սո յա յի մն ա ցորդ նե րի (թա փոն, որ օգ տա գործ վում է իբ րև անաս նա կեր) շուրջ 40 տո-
կոսն ու ներ ար գեն տի նա կան ծա գում: Հարկ է նշել նաև, որ Ար գեն տի նան սո յա յի բերքն ստա նում էր 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան իր հո ղե րի կե սից:

5. Ինչ ներ գոր ծ#  թյ# ն կա րող է #  նե նալ ան տա ռա հա տ#  մը լանդ շաֆ տի վրա

Ան տառ նե րի հա տու մը ներ կա ամե  նա լուրջ խնդիր նե րից է: Հա մաշ խար հա յին բնու թյան հիմն  ադ րա-
մի  (World Wildlife Fund) տվյալ նե րով՝ տա րե կան 12-15 մի  լի ոն հեկ տար ան տառ ներ ան հե տա նում են 
երկ րագն դի երե սից, ին չը հա մար ժեք է շուրջ 36 ֆուտ բո լա յին դաշ տի ան հե տաց մա նը մե կ րո պե ում: 
Ամե  նից արագ ան հե տա նում են անձ րև ա յին ան տառ նե րը:

Ամե  նա բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյու նը բու սա կան աշ խար հի ու կեն դա նի նե րի տե սակ նե րի արագ 
նվա զումն  է. հաշ վի առ նե լով, որ անձ րև ա յին ան տառ նե րը շուրջ 80 տո կոս գրանց ված տե սակ նե րի 
բնա կու թյան մի  ջա վայր է, դա իրոք լուրջ խնդիր է մարդ կու թյան հա մար: Ջեր մո ցա յին զա գե րի ար-
տա նետ ման շուրջ 15 տո կոս աճը նույն պես կապ ված է «անձ րև ա յի ն» ան տառ նե րի հատ ման հետ, 
որը, Հա մաշ խար հա յին բնու թյան հիմն  ադ րա մի ՝ WWF-ի հա մա ձայն, մարդ կու թյան գոր ծու նե ու թյան 
մե կ եր րորդն է կազ մում: Այլ լուրջ ներ գոր ծու թյուն նե րի շար քում են ջրա յին ցիկ լի խախ տու մը, հո ղի 
էրո զի ան ու, վեր ջա պես, մարդ կանց ու շրջա կա մի  ջա վայ րի մի  ջև տե ղա յին կա պե րի խզու մը. մի  լի ո-
նա վոր մար դիկ, որ ապ րում էին փոքր ֆեր մե  րա տի րու թյամբ ու որ սոր դու թյամբ, զրկվե ցին ապ րե լու 
մի  ջոց նե րից՝ ի շահ սո յա յի ու այլ բույ սե րի (կուլ տու րա նե րի) մշակ մամբ զբաղ վող մե ծ բազ մազգ կոր-
պո րա ցի ա նե րի: Ան տա ռա հատ ված հո ղի վրա վիթ խա րի սո յա յի տնկա դաշ տե րի (պլան տա ցիա նե-
րում) մա սին խո սե լիս նույ նիսկ հա մե  մա տու թյուն է ար վում ժա մա նա կա կից ստրկա տի րու թյան հետ, 
որ տեղ մար դիկ աշ խա տում են ստրկու թյա նը կամ հար կա դիր աշ խա տան քին նման վող բա ցար ձակ 
անըն դու նե լի պայ ման նե րում: Բրա զի լի ա յի իշ խա նու թյուն նե րի հաշ վարկ նե րով՝ ամե ն տա րի այս 
պայ ման նե րում է աշ խա տում 8000 մարդ:

«Կա նաչ արկ ղ»

Լանդ շաֆ տը՝ ժա մա նա կա յին զար գաց ման մե ջ:

Լանդ շաֆ տը փո փոխ վում է թե ժա մա նա կի ըն թաց քում և թե տա րա ծու թյան մե ջ: Այն տար բեր է Ամա-
զո նի ա յի գե տի ավա զա նում, Հի մա լայ նե րում, Նյու-Յոր քի կենտ րո նա կան զբո սայ գում կամ Հա րա վա-
յին Բո հե մի  ա յի ար վար ձան նե րում: Մեր տան կող քի լանդ շաֆ տը տար բեր է եղել հա րյուր, հինգ հա-
րյուր կամ հինգ հա զար տա րի առաջ: Մար դը կա րև որ ներ գոր ծու թյուն է ու նե ցել լանդ շաֆ տի ու նրա 
փո փո խու թյուն նե րի վրա այն օր վա նից ի վեր, երբ սկսել է այլ արա րած նե րից տար բեր վել մտա ծե լու 
կա րո ղու թյամբ ու վար քագ ծով, այ սինքն՝ 5-8 մի  լի ոն տա րի առաջ: Աս տի ճա նա բար այլ ձեռք բե րում-
ներ են գրանց վել, երբ մե ր նախ նի նե րը սկսե ցին մի ս ու տել, գոր ծիք ներ պատ րաս տել, բնա կա վայ րեր 
կա ռու ցել, անաս նա պա հու թյամբ ու հո ղա գոր ծու թյամբ զբաղ վել և այլն:

Առա ջին քա ղա քակր թու թյունն առա ջա ցավ շուրջ 10,5 հա զար տա րի առաջ, ինչն ազ դա րա րեց քոչ-
վո րա կան կյան քի ավարտ ու, ավե լի ճիշտ, մի  ջամ տու թյուն՝ շրջա կա մի  ջա վայ րին: Հո ղի էրո զիա յի, 
շրջա կա մի  ջա վայ րում ջրա յին ցիկ լի խախտ ման, ինչ պես նաև կլի մա յա կան փո փո խու թյուն նե րի հիմ-
նա կան պատ ճա ռը ան տա ռա հա տումն  երն էին: Հո ղա գոր ծու թյունն ու անաս նա պա հու թյու նը մարդ-
կանց ապա հո վե ցին պա րե նի կա յուն պա շա րով, ին չը, իր հեր թին, բե րեց բնակ չու թյան կտրուկ աճի:
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6. Որոնք են ան տա ռա հատ ման կամ ծա ռատնկ ման հար ցե րով զբաղ վող 

այլ կազմակերպ#  թյ# ն նե րը

Դրանք բազմաթիվ են թե՛ ազգային, և թե՛ մի ջազգային մակարդակներում: Պետության կտրվածքով 
շրջակա մի ջավայրի պահպանման գործում կարևոր դեր պետք է խաղա պետական վարչակարգը՝ 
կառույցներ, ինչպիսիք են օր՝ Հայաստանում Բնապահպանության նախարարությունը,  բնապահ-
պա նական պետական տեսչությունը, կենսառեսուրսների կառավարման գործակալությունը, ջրա-
յին ռեսուրսների կառավարման գործակալությունը. սրանք այն հիմն ական կառույցներն են, որոնք 
մշակում և  իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության շրջակա մի ջավայրի պահպանության 
և  բնական ռեսուրսների օգտագործման բնագավառներում պետական քաղաքականությունը: Այ-
դու հան դերձ պետական կառույցների կողքին հաճախ կանգնած են հասարակական կազմա-
կեր պություններ ինչպիսիք են օր՝ «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմն ադրամը, «Բյուրակն» ՀԿ-ն,  
«Բնության պահպանության ընկերություն» ՀԿ-ն, «ԲՈՒՐԳ» բնապահպանական երիտասարդական 
կենտրոնը, «Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն,  Հայաստանի կանաչների մի ությունը և այլն: Ավելի 
լայն իմաստով, շրջակա մի ջավայրի պահպանության հարցերով (ինչը ներառում է նաև անտառների 
պահպանությունը) զբաղվող մի ջազգային կազմակերպություններից են ԵԱՀԿ Երևանյան գրա սեն-
յակը, Բնության պահպանության համաշխարհային մի ությունը (IUCN) և Մակ-ի շրջակա մի ջավայրի 
ծրագիրը (UNEP):

7. Ար դյո՞ք Էլ զե ար Բ#  ֆի են իրա կան մարդ է: Նրա ան տա ռը գո յ#  թյ# ն #  նի՞:

Ոչ: Ժան Ժի ո նոն, ֆիլ մի  հիմ քում ըն կած վե պի հե ղի նա կը, հո րի նել է այդ հե րո սին: 1957թ. իր նա մա-
կում նա գրել է. «Իմ նպա տա կը ծա ռե րը կամ, ավե լի ճիշտ, ծառ տնկելն ավե լի հրա պու րիչ դարձ նելն 
էր»: Եվ որոշ չա փով դա նրան հա ջող վեց: Ժի ո նո յի գրքույ կը, որ նա գրել էր 1953թ., թարգ ման վեց 
տար բեր լե զու նե րով, իսկ 1987թ. հիմք ծա ռա յեց ֆիլ մի  հա մար, որը բա զում երկր պա գու ներ գտավ 
ամ բողջ աշ խար հում:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՄԵԿ ԲԱՌ 
Ֆիլմ ՝  Ծա ռեր տնկող մար դը 

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Շրջա կա մի  ջա վայ ր», «Մարդ կու թյուն և բնու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ խորհր դա ծել ֆիլ մի  բո վան դա կու թյան շուրջ:

Ժա մա նա կը՝ 5 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝  գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Աշա կերտ ներն ասում են մե  կա կան բառ, որը նկա րագ րում է այն հիմն  ա կան զգա ցո ղու թյու նը, որ 
ու նե ցան «Ծա ռեր տնկող մար դը» ֆիլ մը դի տե լու ժա մա նակ: Նրանց տե սա կետ նե րը կա րե լի է գրի 
առ նել գրա տախ տա կին: 

Կշռա դա տ մ

Խորհր դա ծել աշա կերտ նե րի զգա ցո ղու թյուն նե րի շուրջ: Եթե որոշ զգա ցո ղու թյուն ներ հի շա տակ վել 
են եր կու կամ ավե լի ան գամ, հարց նել աշա կերտ նե րին, թե ին չու՞ է դա այդ պես: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
Ո՞ՐՆ Է ՏԱՐ ԲԵ Ր�   �  ՆԸ
Ֆիլմ ՝  Ծա ռեր տնկող մար դը 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Շրջա կա մի  ջա վայ ր», «Մարդ և լանդ շաֆ տ»:

Նպա տա կը՝ տար բե րա կել բնու թյան մե ջ լանդ շաֆ տի առան ձին տար րե րը, նկա տել լանդ շաֆ-
տի փո փո խու թյուն նե րը, տես նել պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա պը, սո վո րել հա ղոր դակց վել ու 
համագործակ ցել:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝  մե կ աշ խա տան քա յին թերթիկ (կամ տար բեր պատ մա կան ժա մա նա-
կաշր ջան նե րում մի  և նույն վայ րը պատ կե րող լու սան կար ներ կամ բա ցիկ ներ) աշա կերտ նե րի յու րա-
քան չյուր զույ գի հա մար:

Ըն թացք 

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել զույ գե րի և տրա մադ րել աշ խա տան քա յին թերթիկներ (մի  և նույն վայ րը 
տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում պատ կե րող լու սան կար ներ կամ բա ցիկ ներ):

Ամե ն մի  զույգ փոր ձում է գտնել տար բե րու թյուն նե րը:

Տար բե րու թյուն նե րը գտնե լուց հե տո ամե ն մի  զույգ մտո րում է փո փո խու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի ու 
հե տև անք նե րի մա սին:

Կշռա դա տ մ

Վար ժու թյան ավար տին աշա կերտ նե րը պա տաս խա նում են հե տև յալ հար ցե րին. «Լանդ շաֆ տի ո՞ր 
տար րերն են պատ կեր ված լու սան կար նե րու մ», «Ինչ պի սի՞ն էր լանդ շաֆ տը նախ կի նում ու ինչ պի սի՞ն 
է այն այժ մ», «Որո՞նք են տար բե րու թյուն նե րը», «Նկար նե րից ո՞րն է ավե լի մոտ բնու թյա նը», «Որո՞նք 
են բնու թյան մե ջ տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյան պատ ճառ նե րը», «Որո՞նք են փո փո խու թյուն նե րի 
հնա րա վոր հե տև անք նե րը»: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ո՞րն է տար բե ր#  թյ#  նը 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

Մի և ն# յն վայ րը տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե ր# մ

Տրդատ թա գա վո րի տ�  ֆա կերտ ար ձա նը (Երև ան)

 2005 2007 

Ս� րբ Տրդատ Եկե ղե ցի (Վա յոց Ձո րի մարզ)

 2005 2007

Խոր Վի րապ (Արա րա տի Մարզ)

 2001 2006

Աղ բյու րը՝ http://www.armeniatree.org/whatwedo/gallery/sites/index.htm
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. ԲԻՆ ԳՈ
Ֆիլմ ՝  Ծա ռեր տնկող մար դը 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա՝ «Շրջա կա մի  ջա վայ ր»:

Նպա տա կը՝ յու րաց նել լանդ շաֆ տա յին էկո լո գի ա յի հիմն  ա րար եզ րույթ նե րը, պատ կե րա ցում կազ-
մե լ լանդ շաֆ տա յին էկո լո գի ա յի վե րա բե րյալ, սո վո րել հա ղոր դակց վել ու հա մա գոր ծակ ցել:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝  աշ խա տան քա յին թերթիկ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, հա վե-
լյալ տե ղե կու թյուն նե ր ու սուց չի հա մար:

Ըն թացք

Ֆիլ մը դի տե լուց հե տո ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է աշ խա տան քա յին թերթիկները:

Աշա կերտ նե րը շրջում են դա սա րա նով՝ մի  մյանց տա լով աշ խա տան քա յին թերթիկում նշված հար-
ցե րը: Պա տաս խա նի հետ հա մա ձայ նե լու դեպ քում աշա կերտն այն գրան ցում է աշ խա տան քա յին 
թերթիկում: Յու րա քան չյուր աշա կերտ կա րող է պա տաս խա նել մի  այն մե կ հար ցի:

Նպա տակ է դրվում պա տաս խա նել 16 հար ցի:

Նա, ով լրաց նում է բո լոր վան դակ նե րը, հաղ թում է:

Խա ղի ավար տին ու սու ցի չը խնդրում է կար դալ պա տաս խան նե րը: Եթե ոչ ոք ճիշտ չի պա տաս խա նել, 
ու սու ցի չը ինքն է տա լիս ճիշտ պա տաս խան ներ: 

Կշռա դա տ մ

Վար ժու թյան ավար տին ու սու ցի չը հե տև յալ հար ցերն է տա լիս՝ «Որևէ նոր բան սո վո րե ցի՞ք», «Ո՞ր 
հարցն էր ամե  նա բար դը», «Ո՞ր հարցն էր ամե  նա պար զը»: Կա րե լի է քննար կել դրանց պատ ճառ-
ները:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Բին գո

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԲԻՆ ԳՈ

Ո՞րն է բնա կան ու մշա կու թա-
յին լանդ շաֆտ նե րի տար բե-
րությունը

Մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը 
կազմ ված է՝

Բնա կան լանդ շաֆ տը 
կազմված է՝

Ի՞նչ է ծա ռու ղին Ի՞նչ է մե  նա կուլ տուր տնտե-
սու թյու նը

Ի՞նչ է գե տա գա լա րը

Թվար կե՛ք երեք մշտա դա լար 
ծառ՝

Թվար կե՛ք երեք լայ նա տե րև 
ծառ ՝

Թվար կե՛ք երեք թուփ՝

Ի՞նչ տար բե րու թյուն կա լիճ 
(lake) ու ջրամ բար (pond) 
բառերի մի  ջև

Ինչ պե՞ս պար զել ծա ռի տա-
րի քը

Ինչ պե՞ս են ան վա նում հա ճա-
րի ու կաղ նու պտուղ նե րը

ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՏԵ ՂԵ Կ@  ԹՅ@ Ն ՆԵՐ՝ @  Ս@ Ց ՉԻ ՀԱ ՄԱՐ

Ո՞րն է բնա կան   մշա կ  թա յին 
լանդ շաֆտ նե րի տար բե ր  թյ  նը 
Բնա կան լանդ շաֆ տը չի են թարկվել 
մար դու ներ գոր ծությա նը, մշա կու թա-
յին լանդ շաֆտն առաջացել է մար դու 
ներ գոր ծության ար դյուն քում (ճա նա-
պարհներ, դաշ տեր, շեն քեր):

Մշա կ  թա յին լանդ շաֆ տը կազմ-
ված է՝ 

ճա նա պարհ նե րից, շեն քե րից, այ գի-
նե րից:

Բնա կան լանդ շաֆ տը կազմ ված է՝ 

ան տառ նե րից, գե տե րից, լճե րից, 
լեռ նե րից:

Ի՞նչ է ծա ռ  ղին 

Ու ղիղ ճա նա պարհ՝ մի  կող մի ց ծա-
ռե րով

Ի՞նչ է մե  նա կ լ տ ր տնտե ս  թյ -
նը Մի քա նի տա րի անընդ մե ջ

 որո շա կի ըն դար ձակ տարածք նե-
րում բույ սե րի մե կ տե սակ աճեց նե լու 
գյու ղատնտե սա կան պրակ տի կա:

Ի՞նչ է գե տա գա լա րը 

Մի քա նի ոլո րան նե րից բաղ կա ցած 
գե տի չկար գա վոր վող հոսք: Գետա-
գա լար առա ջա նում է, երբ ջու րը 
էրո զի ա յի է են թար կում գե տա փե րը՝ 
ըն դար ձա կե լով հով տի սահ ման նե-
րը:

Թվար կե՛ք երեք մշտա դա լար ծառ՝ 

եղև նի, սո ճի, խե ժա փի ճի:

Թվար կե՛ք երեք լայ նա տե րև ծառ՝ 

բար դի, կե չի, կաղ նի, հա ճար: 

Թվար կե՛ք երեք թ փ՝ 

վայ րի վարդ, ալո ճե նի, շամ բուկ, 
հա ղարջ:

Ի՞նչ տար բե ր  թյ ն կա լիճ (lake) 
  ջրամ բար (pond) բա ռե րի մի  ջև: 

Լիճ - ստեղծ ված է բնու թյան կող մի ց 

Ջրամ բար – ստեղծ ված կամ կա ռուց-
ված է մար դու կող մի ց

Ինչ պե՞ս պար զել ծա ռի տա րի քը 

Բնի կտրված քի օղակ նե րով (ամե ն 
տա րի ավե լա նում է մե կ օղակ):

Ինչ պե՞ս են ան վա ն մ հա ճա րի   
կաղ ն  պտ ղ նե րը՝  

կա ղին:
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Ֆիլմ ՝  Ծա ռեր տնկող մար դը 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +
Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Բնա պահ պա նա կան հար ցե ր», «Քա ղա քա ցի նե րի վար քա գի ծը»:
Նպա տա կը՝ հասկանալ, թե որ բնական և ճարտապետական տարրերն են բնորոշ հայրենի քաղաքին/
գյուղին: Հասկանալ լանդշաֆտի ձևավորման մե ջ բնության առանձին տարրերի կարևորությունը: 
Սովորել քարտեզով աշխատել, սովորել՝ թե ինչպես տեղեկություններ գտնել և դրանցով աշխատել:
Ժա մա նա կը՝  2  45 րո պե:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մե կ աշ խա տան քա յին թերթիկ՝ յու րա քան չյուր խմբի հա մար:
Ըն թացք 
Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է 4-5 հո գա նոց խմբե րի:
Յու րա քան չյուր խումբ ստա նում է քա ղա քի /գյու ղի քար տեզ և աշ խա տան քա յին թերթիկ:
Խում բը լրաց նում է աշ խա տան քա յին թերթիկը. գրում են իրենց հայ րե նի քա ղա քի /գյու ղի և տա րա-
ծաշր ջա նի բո լոր վայ րե րը և նշում դրանք քար տե զի վրա:
Յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց նում է իր աշ խա տան քի ար դյունք նե րը: Ու սու ցի չը հե տև յալ հար ցերն 
է տա լիս. «Ին չո՞վ է ձեր քա ղա քը /գյու ղը տար բեր վում այլ քա ղաք նե րից /գյու ղե րի ց», «Ո՞ր բնա կան 
կամ ճար տա պե տա կան տար րերն են բնո րոշ ձեր քա ղա քին /գյու ղի ն», «Ար դյո՞ք նշված տար րե րը 
մի շտ եղել են այն տե ղ», «Ով քե՞ր են տնկել ձեր քա ղա քի /գյու ղի ծա ռե րը»:
«Ծա ռեր տնկող մար դը» ֆիլ մի  ցու ցադ րում:
Ֆիլ մի  ցու ցադ րու մի ց հե տո ու սու ցի չը աշա կերտ նե րին բա ժա նում է 5-6 հո գա նոց այլ խմբե րի: Աշա-
կերտ նե րի առա ջադ րանքն է՝ պատ րաս տել քա ղա քի /գյու ղի պատ մու թյան մա սին զե կույց: Դրա 
հա մար նրանք կա րող են զրու ցել ակա նա տես նե րի հետ, պատ մա կան փաս տաթղ թեր, հին լու սա-
նկար ներ կամ բա ցիկ ներ գտնել, քա ղա քի/գյու ղի քրո նիկ ներ ու տա րա ծաշր ջա նա յին գրա կա նու թյուն 
կար դալ կամ ին տեր նետ օգ տա գոր ծել:
Աշա կերտ ներն աշ խա տում են խմբե րով: Նրանք պատ րաս տում են նա խագ ծի պլա նը, ինչ պես նաև 
հար ցեր տե ղան քի մա սին («Ինչ պե՞ս է փոխ վել տե ղան քը», «Ե՞րբ են ծա ռե րը տնկվե լ»):
Յու րա քան չյուր խումբ գտնում է քա ղա քի /գյու ղի հնաբ նակ և նրա հետ պայ մանա վոր վում հան դիպ-
ման մա սին: Աշա կերտ նե րը հար ցազ րույց են վերց նում հնաբնա կից: Հարցազրույցի ընթացքում 
գրառումն եր են կատարում իբրև ընդհանուր տեղեկություններ՝ զեկույցում ներառելու համար:
Հար ցազ րույ ցից հե տո աշա կերտ նե րը կա րող են ու սումն  ա սիր վող տե ղան քի մա սին պատ մա կան 
փաս տաթղ թե րից, հին լու սան կար նե րից կամ բա ցիկ նե րից, քրո նիկ նե րից կամ տա րա ծաշր ջա նա յին 
գրա կանու թյու նից այլ տե ղե կու թյուն ներ գտնել:
Վեր ջում աշա կերտ նե րը ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա պատ րաս տում են զե կույց: Զե-
կույ ցը կա րող է լի նել, օրի նակ, դա սա կան գրա վոր ու ղեր ձի, կո մի քսնե րի, պաս տա ռի և այլ տես քով: 
Նա խագ ծի վեր ջում աշա կերտ ներն իրենց աշ խա տան քը ներ կա յաց նում են դա սա րա նին:
Կշռա դա տ մ
Քննար կումն  ըն թա նում է «չորս ան կյուն նե ր» մե  թո դով: Ու սու ցի չը չորս էջի վրա գրում է հե տև յալ 
հար ցե րը.
1. Ի՞նչ սո վո րե ցինք: 
2. Ի՞նչ դժվա րու թյուն նե րի հան դի պե ցինք: 
3. Ի՞նչն էր ամե  նա հե տաքր քի րը:
4. Գա ղա փար ներ՝ հե տա գա յում նմա նօ րի նակ վար ժու թյուն նե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար:
Խմբերն իրենց պա տաս խան նե րը գրում են չորս էջե րի վրա, որոնք ու սուց չի հա մար վար ժու թյան վե-
րա բե րյալ ծա ռա յում են իբ րև կար ծիք: Պա տաս խան նե րը կա րե լի է ցույց տալ դա սա րա նին և հե տա-
գա յում օգ տա գոր ծել նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րում:
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ան ցյա լ# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԻՄ ԲՆԱ Կ�   ԱՆ ՎԱՅ ՐԸ

Լանդ շաֆ տի տար-
րի ան վա ն  մը Նկա րա գի րը Գտնվե լ  վայ րը 

(քար տե զի վրա) Այլ տվյալ ներ

ՕՐԻ ՆԱԿ

Լանդ շաֆ տի տար րի ան-
վա ն  մը Նկա րա գի րը Գտնվե լ  վայ րը 

(քար տե զի վրա) Այլ տվյալ ներ

Պու րակ Հաս տա բուն կաղ նի նե րի 
պու րա կը: Բնի չա փից դա-
տե լով՝ կաղ նի նե րի տա րի-
քը ութ սու նից ավել է:

Նշված է քար տե զի վրա: Կաղ նի նե րը 7-ն են: Պապս 
պատ մում էր, որ դրանք 
տնկել է ին քը, երբ վե րա-
դար ձել է Երկ րորդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի ց:

Եկե ղե ցի Գյու ղից քիչ հե ռու գտնվող 
գողտ րիկ եկե ղե ցի: 

Նշված է քար տե զի վրա: Եկե ղե ցին անու շադ րու-
թյան է մատն ված ու նրա 
շուր ջը խոտ է աճում: Եկե-
ղե ցին ավե լի լավ տեսք 
կըն դու նի, եթե խո տը 
խու զենք ու շրջա կայ քը 
մաք րենք:



ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԻՐԱ Վ� ՆՔ ՆԵ ՐԸ

ա) ՀԱ ԲԻ ԲՈ ԼԱ / Քրիս տել Վո որն / Հո լան դիա / 2010թ. / 3 րո պե

Տասն հինգ տա րե կան Հա բի բո լան Աֆ ղանս տա նից տաս նու թե րորդ ամի սն է, ինչ Հո լան դի ա յում է՝ 
փախս տա կան նե րի ճամ բա րում: Նրա երա զանքն է դառ նալ օդա չու, բժիշկ կամ իրա վա բան: Գի տի, 
որ դա իրա կա նաց նե լը հեշտ չի լի նե լու, և պատ րաստ է ու սա նե լու՝ դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե-
լով: Այ դու հան դերձ, նախ հար կա վոր է ապաս տան ստա նալ. Հա բի բո լան հա վա տում է, որ, հա կա ռակ 
իր մտե րիմ եր կու ըն կեր նե րի օրի նա կին, որոնք տա րի ներ շա րու նակ փախս տա կան նե րի ճամ բա րում 
ապ րե լուց հե տո վտար վել էին իրենց երկր ներ, իրեն նույն բախ տը չի սպա սում: Թե պետ Հա բի բո լան 
ծնող նե րին կա րո տում է, տուն չի կա րող վե րա դառ նալ: Նրա հոր դեմ մա հա փորձ էր ար վել, և իր հա-
մար էլ ապա հով չէ այն տեղ:
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Հիմն  ա կան թե մա՝ «Երեխաների իրա վունք նե ր»

Հարակից թե մա ներ՝ «Միգ րա ցի ա», «Կյան քի պայ ման նե րի ապա հո վում փախս տա կան նե րի հա-
մա ր»

1. Ինչ է նշա նա կ# մ փախս տա կան

Փախս տա կան նե րը մի գ րանտ նե րի առան ձին խումբ են, ով քեր տար բեր պատ ճառ նե րով լքել են 
իրենց հայ րե նի քը: Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի փախս տա կան նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կի մա սին դաշ-
նագ րի՝ փախս տա կան նե րը նրանք են, ով քեր ռա սա յա կան ու ազ գա յին պատ կա նե լի ու թյան, դա վա-
նան քի, որո շա կի սո ցի ա լա կան խմբի պատ կա նե լու թյան կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րի պատ ճա ռով 
հե տապնդ ման հիմն  ա վոր ված վա խից լքել են իրենց եր կի րը:

Այ նո ւա մե  նայ նիվ, փախս տա կա նը, առա ջին հեր թին, անձ է, որը հայտն վել է ար տա սո վոր իրա վի ճա-
կում: Մինչ դեռ նույ նիսկ սո վո րա կան պայ ման նե րում յու րա քան չյուր անձ հիմն  ա րար պա հանջ նե րի 
կա րիք ու նի: Բա ցի սննդի, քնի կամ պաշտ պան վա ծու թյան զգա ցու մի  պա հան ջից, նրա կա րիք նե րը 
նե րա ռում են նաև ըն տա նե կան կյան քի, ինք նա բա վա րար ման, ակ տիվ հա ղոր դակց ման, ար ժա նա-
պատ վու թյան, աշ խա տան քի ու ող ջա մի տ գոր ծու նե ու թյան զգա ցու մի  պա հանջ: Հարկ է նշել, որ ողջ 
աշ խար հում (հաշ վի առ նե լով մի գ րա ցի ա յի կոշտ քա ղա քա կա նու թյան մի  տումն  ե րը) փախս տա կան-
նե րի վե րո հի շյալ կա րիք նե րը չեն բա վա րար վում: Ան ձը՝ փախս տա կա նը, լքում է իր տու նը, եր բեմն  
նաև՝ ըն տա նի քը, այ րում հետ դար ձի կա մուրջ նե րը, վա ճա ռում իր բնա կա րա նը կամ տու նը, ներդ նում 
իր բո լոր ջան քե րը «դե պի լավ կյան ք» ճա նա պար հոր դու թյան մե ջ: Սա կայն այն երկ րում, որ տեղ նա 
ապաս տան է խնդրում, հան դի պում է դառն իրա կա նու թյա նը: Ապաս տան հայ ցե լու գոր ծըն թա ցում 
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ոչ մի  այն նրա գոր ծո ղու թյուն ներն են սահ մա նա փակ, այ լև, նա սկսում է հաս կա նալ, որ գրե թե ան-
հնար է փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ստա նալն ու երկ րում մն ալն այլ եղա նա կով օրի նա կա նաց նե լը: 
Նրա ան ցյա լը գո յու թյուն չու նի, իսկ ապա գան անո րոշ է: Դրան ավե լաց րեք պա տե րազ մի ց, փա խուս-
տից, ապօ րի նի մի գ րան տի կար գա վի ճա կից և այլ նից ստաց ված ցնցու մը, և ակն հակտ է դառ նում, որ 
փախս տա կա նի կյան քը շատ տխուր է ու դժվա րին: 

2. Ինչ է ապաս տա նը

Ապաս տան (նոր եզ րա բառ է՝ «մի  ջազ գա յին պաշտ պա նու թյու ն») նշա նա կում է լուրջ պատ ճառ նե րով 
իր հայ րե նի քից փախ չող ան ձի անվ տան գու թյան ապա հո վում: Փախս տա կան նե րին պաշտ պա նու-
թյուն տրա մադ րող երկր նե րը կոչ վում են ըն դու նող երկր ներ: Փախս տա կան նե րի մե ծ մա սը պաշ տ-
պա նու թյուն է փնտրում իր հայ րե նի երկ րին սահ մա նա կից երկր նե րում: Հա ճախ փախս տա կան ներն 
ապ րում են հա տուկ ճամ բար նե րում՝  այն տեղ սպա սե լով իրենց հայ րե նի երկր նե րում իրա վի ճա կի 
բա րե լավ մա նը, ին չը թույլ կտա նրանց վե րա դառ նալ հայ րե նիք: 

3. Ար դյոք հնա րա վոր է ասել, թե հատ կա պես որ շրջան ներն են մար դիկ 

ամե  նից հաճախ լք# մ, և որոնք են դրա պատ ճառ նե րը

Հայ րե նի քը լքե լու ամե  նա տա րած ված պատ ճա ռը մի  ջազ գա յին հա կա մար տու թյուն ներն են կամ քա-
ղա քա ցի ա կան պա տե րազմն  ե րը: Փախս տա կան նե րի մի  մասն այն երկր նե րից է, որ տեղ քա ղա քա կան 
վար չա կար գի դեմ բո ղոք բարձ րա ձայ նող նե րը կամ հու սա լի չհա մար վող ան ձինք հե տապնդ վում են:

ՄԱԿ-ի տվյալ նե րի հա մա ձայն, աշ խար հում ավե լի քան 10 մի  լի ոն մարդ ու նի փախս տա կա նի կար գա-
վի ճակ: 90-ական թվա կան նե րին զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի պատ ճա ռով փախս տական նե րի 
թի վը կտրուկ աճեց: Դրա նից ի վեր փախս տա կան նե րի թի վը գնա լով նվա զում է: 2004 -ին մոտ մե կ 
մի  լի ոն մարդ վե րա դար ձավ իր հայ րե նիք՝ Աֆ ղանս տան, մի նչ դեռ եր կու մի  լի ոն մարդ շա րու նա կում 
էր ապ րել աք սո րում: Բազ մա թիվ փախս տա կան ներ վե րա դար ձան նաև Բու րուն դի, Ան գո լա ու Լի բե-
րիա, որ տեղ ավարտ վե ցին քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմն  ե րը: Վերջ դրվեց բալ կա նյան ճգնա ժա-
մի ն: Վեր ջին տա րի նե րին (2012թ.), Սու դա նից ու Իրա քից եկած նե րից փախս տա կան նե րի մի  ստվար 
խումբ ձև ա վոր վեց:

4. Ապա գա յ# մ սպաս վ# ՞մ են հա մաշ խա հա յին կլի մա յի փո փո խ#  թյան 

պատ ճա ռով մի գրա ցի ա յի ալիք ներ

Շրջա կա մի  ջա վայրն ու շրջա կա մի  ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րը կա րող են մի գ րա ցի ա յի պատ ճառ 
դառ նալ ու դառ նում են: Վեր ջին տա րի նե րին էկո լո գի ա կան պատ ճառ նե րից բխող զգա լի չա փե րի 
մի գ րա ցիա չի ար ձա նագր վել: Հա մաշ խար հա յին կլի մա յի փո փո խու թյու նը որոշ տա րա ծաշր ջան նե-
րում կա րող է հա րա տև երաշտ նե րի ու գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի դեգ րա դա ցի ա յի 
պատ ճառ դառ նալ, ին չին տվյալ տա րա ծաշր ջան նե րում կհա ջոր դի կեն դա նա կան աշ խար հի ան հե-
տա ցու մը:

5. Ով է ամե  նից հա ճախ ստա ն# մ փախս տա կա նի կար գա վի ճակ, 

և ինչ չա փա նիշ նե րով է այն տրվ# մ

Յու րա քան չյուր եր կիր իր ներ քին քա ղա քա կա նու թյան մի  ջո ցով որո շում է ապաս տան ստա նա լու հայ-
ցեր ներ կա յաց նե լու կար գը, որը են թադ րում է դի մոր դի՝ փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ստա նա լու 
իրա վուն քի առ կա յու թյան ստու գում: Բա ցի այդ, ՄԱԿ-ի փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին 
դաշ նա գի րը պար տա դիր է այն վա վե րաց րած երկր նե րի հա մար: Դաշ նա գի րը նե րա ռում է փախստա -
կան եզ րույ թի սահ մա նում և ամ րագ րում է հայ րե նի քը լքող մար դու հիմն  ա րար իրա վունք նե րը, ինչ-
պի սիք են՝ կրո նի ու աշ խա տան քի ազա տու թյուն, ազատ տե ղա շար ժում, կրթու թյուն ստա նա լու ու 
ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թեր ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն: 

Գործ նա կա նում, եր բեմն  դժվար է (հատ կա պես՝ տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րում) տար բե րել 
տնտե սա կան պատ ճա ռով գաղ թա ծին փախս տա կա նից: Քան զի նա, ով գաղ թել է ֆի նան սա կան 
իրա վի ճա կից դրդված, նույն պես ապաս տան է խնդրում՝  վա խե նա լով իր անվ տան գու թյան հա մար: 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎ� ՆՔՆԵՐԸ. ՀԱԲԻԲՈԼԱ 73

Այդ պատ ճա ռով, յու րա քան չյուր հայց դի տարկ վում է առան ձին վերց ված, որո շումն  ըն դուն վում է 
կոնկ րետ դեպ քի հա մար: Հան կար ծա կան զանգ վա ծա յին գաղ թի դեպ քում, ինչ պես, օրի նակ, էթ նիկ 
մաք րումն  ե րի ժա մա նակ, անհ նար է որո շում կա յաց նել՝ դեպ քերն առան ձին-առան ձին դի տար կե լով: 
Ուս տի պաշտ պա նու թյու նը կա րող է տրա մադր վել մի գ րանտ նե րի մի  ողջ խմբի:

6. Եթե դի մոր դի՝ ապաս տան տրա մադ րե լ#  հայ ցը չի բա վա րար վ# մ

Ոչ հա ջո ղակ դի մորդ նե րը կա րող են ըն դու նող երկ րում մն ալ այն քան ժա մա նակ, որ քան պա հան ջում 
է օտա րեկ րա ցի նե րից երկ րում մն ալն օրի նա կա նաց նող փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լու հա մար: Այ նու-
ա մե  նայ նիվ, գործ նա կա նում նրանք երկ րում հա ճախ մն ում են նույ նիսկ առանց պա հանջ վող փաս-
տաթղ թե րի ու թույլտ վու թյան՝ այս պի սով, դառ նա լով ապօ րի նի մի գ րան տեր, որոնց հայտ նա բեր ման 
դեպ քում սպա սում է երկ րից վտա րում: 

7. Ար դյո՞ք ապօ րի նի մի գ րանտ ներն աշ խա տ# մ են. եթե այո, 

ապա որ բնա գա վառ# մ են նրանք ամե  նից շատ զբաղ ված: 

Ինչ պես են օտա րերկ րա ցի ներն աշ խա տանք փնտր# մ

Այո, Չե խի ա յում բազ մա թիվ օտա րեկ րա ցի ներ չու նեն երկ րում մն ա լու կամ աշ խա տե լու թույլտվու-
թյուն: Նրանց թի վը հնա րա վոր չէ ճշգրիտ որո շել. այն տա տան վում է 30 հա զա րից - 300 հա զար: 
Հա ճախ նրանք եր կիր են թա փան ցում օրի նա կան ճա նա պար հով՝ իբ րև զբո սաշր ջիկ ներ կամ ու սա-
նող ներ: Ար տո նագ րի ժա  ե տը լրա նա լուց հե տո նրանք մն ում են ու մե ծ մա սամբ՝ աշ խա տում: Այ դու-
հան դերձ, դա դժվար ու եր կար գոր ծըն թաց է, և այդ է պատ ճա ռը, որ շա տերն ընտ րում են ապօ րի նի 
տար բե րա կը: Օտա րեկ րա ցի նե րը, նույ նիսկ աշ խա տան քի թույլտ վու թյամբ, Չե խիա են գա լիս գոր ծա-
կա լի օգ նու թյամբ, որն իրենց աշ խա տանք ու նույ նիսկ կա ցա րան է գտնում: Գոր ծա կա լի օգ նու թյան 
են դի մում նույ նիսկ նրանք, որոնց տե ղում աշ խա տե լու թույլտ վու թյու նը Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյու նը չի եր կա րաց րել, կամ ով քեր զրկվել են իրենց աշ խա տան քից ու չեն կա րող այլ աշ խա տանք 
գտնել օրեն քով սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Ապօ րի նի մի գ րանտ ներն անում են առա վե լա պես մաս նա գի տա կան որա կա վո րում չպա հան ջող աշ-
խա տանք: Շատ են ապօ րի նի մի գ րանտ ներն այն պի սի ոլորտ նե րում, ինչ պի սիք են՝ շի նա րարու թյունն 
ու ար դյու նա բե րու թյու նը: Ոմանք աշ խա տում են իբ րև հա վա քա րար ներ: Գոր ծա տուն ապօ րի նի աշ-
խա տուժ է վար ձում՝  իր ծախ սե րը կրճա տե լու նպա տա կով: Նման կեր պով գոր ծա տու նե րը խու սա-
փում են հա մա պար տա դիր սո ցի ա լա կան հար կեր վճա րե լուց, ինչ պես նաև՝ կա րող են ավե լի քիչ վճա-
րել այդ աշ խա տող նե րին:

8. Ար դյո՞ք օտա րեկ րա ցի աշ խա տող նե րը ն# յն իրա վ# նք ներն #  նեն, 

ինչ տեղացի աշխա տող նե րը

Ապօ րի նի աշ խա տող օտա րեկ րա ցի նե րը նվա զա գույն հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն իրենց իրա վունք-
նե րը պաշտ պա նե լու հա մար, օրի նակ, այն դեպ քում, երբ գոր ծա տուն աշ խա տա վար ձը չի վճա րում 
կամ չի պահ պա նում աշ խա տան քի անվ տան գու թյան կա նոն նե րը: Մեծ խնդիր ներ են ծա գում վն աս-
վածք նե րի ու առող ջու թյան խա թա րումն  ե րի դեպ քում, քա նի որ ապօ րի նի ներ գաղ թյալ նե րը չու նեն 
առող ջա կան ապա հո վագ րու թյուն: Ավե լին՝ նրանք շա րու նակ ապ րում են այն լար վա ծու թյան մե ջ, 
թե իրենց կհայտ նա բե րեն ու կվտա րեն: Շա տերն իրենց չա փա զանց կախ ված են զգում գոր ծա կա լից 
(եթե ու նեն գոր ծա կալ) կամ գոր ծա տո ւից և հե տև ա բար խո ցե լի են: Նրանց ապ րե լու ու աշ խա տե լու 
պայ ման նե րը բա վա կա նին վատ են: Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն՝ ապօ րի նի ներ գաղ-
թյալ նե րի երե խա ներն ու նեն տար րա կան կրթու թյան իրա վունք. դպրո ցի տնօ րեն նե րը նրանց մա սին 
չեն հայտ նում ոս տի կա նու թյա նը:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ԻՆ ՉԸ ԵՍ ՉԵՄ ՄՈ ՌԱ ՆԱ 
Ֆիլմ ՝  Հա բի բո լա

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Մար դու (երե խա յի) իրա վունք, «Միգ րա ցի ա», «Աղ քա տու թյու ն»

Նպա տա կը՝ կշռա դա տել ֆիլ մի  վե րա բե րյալ:

Ժա մա նա կը՝ 15 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րը թղթե րի վրա գրում են ֆիլ մի  այն հատ վա ծը, որն իրենց առա վել հե տաքրք րել է: Նկա-
րագ րու թյու նը պետք է հա կիրճ լի նի՝ մե կ-եր կու նա խա դա սու թյամբ ներ կա յաց նե լով այն հատ վա ծը, 
որն առա վել հե տաքր քիր էր, զար մա նա լի, սար սա փե լի կամ էլ առա ջաց րել է դրա կան կամ բա ցա սա-
կան զգա ցո ղու թյուն: 

Աշա կերտ նե րին բաժանել զույգերի և հանձ նա րա րել քննար կել իրենց տե սա կետ նե րը զույգերով: 
Նրան ցից յու րա քան չյու րը պետք է իր տե սա կե տը ներ կա յաց նի և բա ցատ րի, թե ին չու է ընտ րել հենց 
այն: 

Ու սու ցի չը հե տև ում է աշա կերտ նե րի քննար կումն  ե րին, չի ընդ հա տում, մի այն փոր ձում է հաս կա նալ, 
թե ին չի մա սին են նրանք խո սում, որ պես զի դրանց անդ րա դառ նա կշռա դատ ման փու լում: 

Կշռա դա տ մ

Կատարվում է քննարկ ման մի  ջո ցով: Որոշ աշա կերտ ներ ներ կա յաց նում են իրենց տե սա կետ նե րը: 
Ու սու ցի չը հարց նում է, թե ինչ զգա ցո ղու թյուն է ֆիլմն  առա ջաց րել նրանց մե ջ, ին չու՞ են ընտ րել հենց 
այդ հատ վա ծը, ար դյո՞ք ֆիլ մի ց ստա ցած տե ղե կատ վու թյունն իրենց հա մար նո րու թյու՞ն էր: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ՑԱՆ Կ�   � Ն ՆԵՐ ԵՎ ԵՐԱ ԶԱՆՔ ՆԵՐ
Ֆիլմ ՝  Հա բի բո լա

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երե խա ների իրա վունք նե ր», «Միգ րա ցի ա», «Աղ քա տու թյու ն»:

Ժա մա նա կը՝ 30-45 րո պե:

Նպա տա կը՝ քննար կել այն ար ժեք նե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են երե խա յին՝ բա վա րար ված լի նե լու 
հա մար: Զար գաց նել ապ րու մակ ցում, ձև ա վո րել մո տե ցումն  եր, որոնք կօգ նեն նրան կյան քի բարդ 
իրա վի ճակ նե րում ճիշտ լու ծումն  եր գտնե լու:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թեր թիկ ներ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար:

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է մե  կա կան աշ խա տան քա յին թեր թիկ:

Ժա մա նակ պա հել, որի ըն թաց քում աշա կերտ նե րը պետք է լրաց նեն աշ խա տան քա յին թեր թիկ նե րը 
(աշ խա տանքն ան հա տա կան է): 

Այ նու հե տև աշա կերտ նե րը զույգերով կարդում են մե  կը մյու սի աշ խա տանք նե րը: Նրանք կա րող են 
հար ցեր տալ մի  մյանց և գալ որոշ ընդ հան րու թյան:

Կշռա դա տ մ

Ամ փո փե լով հահձ նա րա րու թյու նը՝ հնա րա վոր է նաև ստեղ ծել խմբե րի երա զանք նե րը՝ երեք ընդ հա-
նուր երա զանք ներ ամ բողջ դա սա րա նի հա մար կամ «ու նի վերսա լ» երա զանք, որ ըն դու նե լի է բո լո րի 
հա մար: Ապա կա րե լի է քննար կել, թե ինչ երազանք ներ են ու նե նում հա սա րա կու թյան ծայ րա հեղ 
շեր տե րը, կամ ինչ պես կա րող են փո ղո ցում ապ րող երե խա ներն իրա կա նաց նել իրենց երա զանք նե-
րը: Կարելի է ֆիլ մի ց պա հեր հի շել, որ տեղ երե խա նե րի իրա վունք նե րը ոտ նա հար վել են, կամ նրանց 
սպառ նա ցել են: Կա րե լի է հա մե  մա տել երա զանք նե րը և գնա հա տել, թե ինչ պես են նրանք տար բեր-
վում մի  մյան ցից և ին չու:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ցան կ#  թյ# ն ներ և Երա զանք ներ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

ՑԱՆ Կ�   � Ն ՆԵՐ ԵՎ ԵՐԱ ԶԱՆՔ ՆԵՐ

Հա բի բո լան ֆիլ մի  հե րոսն է, որն ապ րում է 400 այլ մարդ կանց հետ՝ ան տա ռում գտնվող մե ծ 
շեն քում: Նա և իր ըն տա նի քի ան դամն  ե րը ստիպ ված են հե ռա նալ Աֆ ղանս տա նից: Կան մար-
դիկ, որոնք ու զում են սպա նել նրա հո րը:

Գրեք, թե նա ի՞նչն էր կա րո տում, և որո՞նք էին նրա ցան կու թյուն նե րը:

Ի՞նչ կա նե իք դուք, եթե նման իրա վի ճա կում հայտն ված երե խա յի հան դի պե իք: Ու՞մ կդի մե  իք 
օգ նու թյան հա մար:

Գրե՛ք Ձեր երա զանք նե րի և ցան կու թյուն նե րի ցան կը: Հե տո խմբին պատ մե ՛ք, թե ինչ եք գրել:

Հա մե  մա տե՛ք ձեր աշ խա տան քը խմբի մյուս ան դամն  ե րի աշ խա տան քի հետ և փոր ձե՛ք գալ որոշ 
ընդ հան րու թյան:
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բ) ԱՆ ՆԱ / Այ ֆեր Էր գյ# ն / Նի դեր լանդ ներ / 2010 / 4 րո պե.

«Ինձ դուր չի գա լիս այս աշ խա տան քը, որով հե տև մի շտ բո լո րը ճչում են ինձ վրա և հա ճախ նույ նիսկ 
խփում են ին ձ», — ասում է ին նա մյա Ան նան Ալ բա նի ա յից: Ամե ն օր դպրոց հա ճա խե լու փո խա րեն 
նա աշ խա տում է փո ղո ցում՝  ծան րա բեռն ված եր թև ե կու թյան պայ ման նե րում. լվա նում է լու սակ րի 
տակ սպա սող ավ տո մե  քե նա նե րի դի մա պա կի նե րը: Ժա մա նա կի ըն թաց քում նա նկա տել է՝ եթե ին քը 
ժպտում է, ապա վա րորդ նե րը վճա րում են ավե լի շատ և որ տղա մար դիկ վճա րում են ավե լին, քան 
կա նայք: Եթե հա ջող վում է օրա կան աշ խա տել երեք եվ րո, նա գոհ է լի նում: Նա գի տի, որ աշ խա տած 
գու մա րը ծնող նե րը կօգ տա գոր ծեն ըն տա նի քի հա մար սնունդ և այլ կա րև որ պա րա գա ներ գնե լու հա-
մար:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Երեխաների իրավունքներ»

Հարակից թե մա ներ՝ «Երե խա յի տնտե սա կան շա հա գոր ծու մ», «Ման կա կան աշ խա տու ժի շա հա-
գոր ծու մ», «Երե խա յի կրթու թյան իրա վուն ք» 

1. Աշ խար հի որ մա սե ր# մ է ման կա կան աշ խա տ#  ժի օգ տա գոր ծ#  մը 

վե րած վել օրհասական խնդրի

Հիմն  ա կա նում երե խա ները ստիպ ված են աշ խա տել զար գա ցող երկր նե րում, հատ կա պես Հա-
րավարև ե լյան Ասի ա յում և Սա հա րա անա պա տից հա րավ գտնվող աֆ րի կյան երկր նե րում: Ամ բողջ 
աշ խար հում մոտ 250 մի  լի ոն երե խա ստիպ ված է աշ խա տել: Ասի ան (61%) այս առու մով զբա ղեց նում է 
առա ջին տե ղը, հե տո գա լիս են աֆ րի կա կան (32%) և Լա տի նա կան Ամե  րի կա յի (7%) երկր նե րը:

Ասի ա կան երկր նե րում ման կա կան աշ խա տու ժի օգ տա գոր ծու մը մի շտ չէ, որ օրի նա կան է, քան զի 
որոշ ասի ա կան երկր նե րում աշ խա տել թույ լատր վում է տասն չորս տա րե կան հա սա կից: Երե խա ներն 
այս տեղ աշ խա տում են գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում՝  բրնձի դաշ տե րում, թե յի պլան տա ցի ա նե րում, 
կամ անա սուն ներ են խնա մում: Բա ցի այդ, նրանք աշ խա տում են տեքս տի լի ար դյու նա բե րու թյու նում, 
քա րի հան քե րում, աղ բի վե րամ շակ ման ձեռ նար կու թյու նում, կամ վա ճա ռում են տար բեր ապ րանք-
ներ: Չոր սից տասն չորս տա րե կան մե ծ թվով աշ խա տող երե խա նե րի կա րե լի է հան դի պել Հնդկաս-
տա նում: Հնդկաս տա նում, Պա կիս տա նում և Նե պա լում ավե լի քան մե կ մի  լի ոն երե խա աշ խա տում են 
12 ժամ՝ ձե ռա գործ գոր գե րի ար տադ րա մա սե րում, սոս կա լի վատ սա նի տա րա կան պայ ման նե րում:

Բանգ լա դե շում ու Նե պա լում շատ երե խա ներ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձով աշ խա տում են թե յի 
տնկարկ նե րում, Թայ լան դում և Չի նաս տա նում՝  խա ղա լիք ներ և սպոր տա յին ապ րանք ներ ար տա-
դ րող գոր ծա րան նե րում: Ին դո նե զի ա յում, ըստ պե տա կան օրենսդ րու թյան, երե խա նե րը կա րող են 
աշ խա տել օրա նակ 4 ժամ, և մոտ երեք հա րյուր հա զար երե խա այդ պես էլ անում է:



�  Ս�  Ց� Մ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ78

Աֆ րի կա յում ամե ն եր րորդ երե խան զբաղ վում է գյու ղատն տե սու թյամբ կամ տե ղա կան շու կա յում վա-
ճա ռում է ապ րանք ներ: Մոտ 67 մի  լի ոն երե խա աշ խա տում են Սա հա րա անա պա տից հա րավ գտնվող 
տա րա ծաշր ջա նում և ևս 21 մի  լի ոն՝ Հյու սի սա յին Աֆ րի կա յում: Օրի նակ, Եգիպ տո սում 1,5 մի  լի ոն երե-
խա է աշ խա տում հիմն  ա կա նում կաշ վի գոր ծա րան նե րում, որ տեղ նրանք օրա կան մի  քա նի ժամ 
շփվում են թու նա քի մի  կատ նե րի հետ:

Ման կա կան աշ խա տու ժի շա հա գործ ման խնդիրն ար դի ա կան է նաև Լա տի նա կան Ամե  րի կա յի 
երկրնե րում: Օրի նակ Բրա զի լի ա յում մո տա վո րա պես մե կ մի  լի ոն երե խա ներգ րավ ված է սե ռա կան 
զբո սաշր ջու թյան բիզ նե սում, և մի ն չև 7 մի  լի ոն երե խա զբաղ վում է գյու ղատն տե սու թյամբ՝ հիմն  ա-
կա նում բա նա նի, շա քա րե ղեգ նի, սուր ճի, կա կա ո յի տնկարկ նե րում: Նրան ցից շա տե րը մա հա նում են 
ֆերմաներում օգտագործվող թու նա քի մի  կատ նե րի հետ շփման ար դյուն քում: Կո լում բի ա յում երե խա-
ներն աշ խա տում են աղյու սի ար տադ րու թյան գոր ծա րան նե րում և ապա կու մշակ ման ար դյու նա բե-
րու թյու նում, որ տեղ հա ճախ ապա կու բե կոր նե րից վն աս վածք ներ են ստա նում :

2. Ի՞նչ ձև է հա ճախ ըն դ#  ն# մ ման կա կան աշ խա տ#  ժի շա հա գոր ծ#  մը

Շատ երե խա ներ, ընդ հա նուր առ մամբ 70%-ը, աշ խա տում են գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում: Երե-
խաներն աշ խա տում են նաև ար դյու նա բե րու թյու նում՝  հան քե րում հա ճախ վտան գի են թարկ վե լով: 
Շատ երե խա ներ աշ խա տում են սպա սարկ ման ոլոր տում, փոք րիկ աղ ջիկ ներ և տղա ներ աշ խա-
տում են ռես տո րան նե րում և հյու րա նոց նե րում: Նրան ցից շա տերն աշ խա տել են որ պես փո ղո ցա յին 
վա ճառող ներ, կո շիկ մաք րող ներ կամ հա վա քա րար ներ: Երե խա նե րի մի  այն 5%-ն է պաշ տո նա պես 
գրանց ված որ պես աշ խա տող: Հիմն  ա կա նում աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն  ված են 
բա նա վոր հա մա ձայ նու թյան վրա, ին չը չի ապա հո վում նոր մալ աշ խա տա վարձ և ար ժա նա պա տիվ 
վե րաբեր մունք:

Ցա վոք, բա ցա հայտ վել է, որ երե խա նե րը դժվա րին պայ ման նե րում են աշ խա տում: Այդ պայ ման ներն 
այն պի սին են, որ շատ երկր նե րում ոչ մի  այն երե խա նե րին և երի տա սարդ նե րին, այ լև չա փա հաս կա-
նանց է ար գել վում է աշ խա տել այդ տեղ: Մին չև 50 մի  լի ոն 11-ից ցածր տա րի քի երե խա աշ խա տում է 
այն պի սի մի  ջա վայ րում, որն ուղ ղա կի ո րեն իրենց առող ջու թյա նը վտանգ է սպառ նում: Նրանք հան-
քե րում և հան քա վայ րե րում ստիպ ված են տե ղա փո խել ծանր բեռ ներ, են թարկ վել ռա դի ո ակ տիվ ճա-
ռա գայթ ման, աղ բա նոց նե րում վտան գա վոր աղբ հա վա քել և այլն: Այդ պայ ման նե րում շատ հա ճախ 
նրանք ստա նում են ծանր կամ մա հա ցու վն աս վածք ներ: Ամե ն տա րի աշ խա տան քի ար դյուն քում 
ստաց ված վն աս վածք նե րից մա հա նում է 22 հա զար երե խա:

3. Ինչ պես է տար բեր վ# մ ման կա կան աշ խա տ#  ժի շա հա գոր ծ#  մը ծնող նե րին տնտեսական 

հար ցե րով օգ ն#  թյ#  նից

Հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում կեն ցա ղա յին հար ցե րում ծնող նե րին օգ նե լը բնա կան երև ույթ է, ին չը չի 
կա րե լի ասել «ման կա կան աշ խա տու ժ» հաս կա ցու թյան մա սին, երբ երե խա նե րը ստիպ ված են աշ խա-
տել վատ կեն սա պայ ման նե րից դրդված, աշ խա տա վար ձի դի մաց՝ որ պես մի  ջոց իրենց և իրենց ըն-
տա նիք նե րի գո յու թյան պահ պան ման: Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյու նը սահ մա նում 
է ման կա կան աշ խա տան քը՝ որ պես երե խա նե րի տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, ին չը բա ցա սա բար է 
ազ դում երե խա նե րի առող ջու թյան վրա և խան գա րում նրանց հո գե կան զար գաց մա նը, կամ էլ հա մա-
կարգ ված և կա նո նա վոր կրթու թյուն ստա նա լուն: Դա նե րա ռում է 12 տա րե կա նից ցածր երե խա նե րի 
կող մի ց կա տար ված ցան կա ցած աշ խա տանք, կամ ման կա կան աշ խա տու ժի շա հա գործ ման վատ թա-
րա գույն ձև ե րը, երբ հաշ վի չի առն վում երե խա յի տա րի քը և նրա կյան քի սպառ նա ցող վտան գը:

4. Որո՞նք են պատ ճառ նե րը

Հիմն  ա կան պատ ճառն աղ քա տու թյունն է: Առանց երե խա նե րի վաս տա կի ամե  նա աղ քատ երկր նե-
րում բնակ վող բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ իրա կա նում չեն գո յա տևի: Խնդրի լու ծու մը չի կա րող սահ-
մա նա փակ վել մի  այն երե խա նե րի աշ խա տու ժի շա հա գործ ման ար գե լու մով. պետք է քայ լեր ձեռ նար-
կել՝ ուղղ ված աղ քա տու թյան վե րաց մանն այն երկր նե րում, որ տեղ առ կա է ման կա կան աշ խա տան քի 
շա հա գոր ծու մը:
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5. Որ տե ղի՞ց կա րե լի պար զել երե խա նե րի իրա վ# նք նե րը

Հիմն  ա կան փաս տա թուղ թը, որն անդ րա դառ նում է երե խա նե րի իրա վունք նե րին, Երե խա յի իրա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան է: Դրա ամ բող ջա կան տեքս տը կա րե լի է գտնել www.unicef.org կայ-
քում: Երե խա յի իրա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան իրա վա բա նա կան փաս տա թուղթ է, որը սկիզբ է 
առ նում Մար դու Իրա վունք նե րի մա սին Հա մընդ հա նուր Հռչա կագ րից, և սահ մա նում է աշ խար հում 
ցան կա ցած երե խա յի իրա վունք նե րի բնույթն ու աս տի ճա նը:

Կոն վեն ցի ան, ընդ հա նուր առ մամբ, առա ջին պար տա վո րեց նող իրա վա կան նորմն  է, որն անդ րա-
դառ նում է երե խա յի իրա վունք նե րին: Այն կա րև որ է ոչ մի  այն ներ կա յի, այ լև ապա գա յի հա մար, քա նի 
որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա րե լա վել երե խա նե րի կար գա վի ճա կը և նրանց կյանքն ամ բողջ աշ-
խար հում: Փաս տա թուղթն ըն դուն վել է Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Գլխա վոր ասամբ-
լե ա յի կող մի ց, 1989 թվա կա նի նո յեմ բե րի 20-ին: Որ պես մի  ջազ գա յին իրա վուն քի մաս՝ վա վե րա ցու-
մի ց հե տո այն ու ժի մե ջ է մտել քսան երկր նե րում, 1990 թվա կա նին: Դա պար տա դիր նորմ է ՄԱԿ-ի 
ան դամ երկր նե րի հա մար, որոնք այն ստո րագ րել են, իսկ խորհր դա րան նե րը՝ վա վե րաց րել: Երե-
խա յի իրա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան գե րա կա դիրք ու նի ազ գա յին օրենսդ րու թյուն նե րում: 191 
եր կիր հա վա տա րիմ կեր պով հե տև ում է այս Կոն վեն ցի ա յի դրույթ նե րին: 

Երե խա նե րի իրա վ# նք նե րի չորս հիմն  ա կան կա տե գո րի ա նե րը

Կյան քի և գո յա տև ման իրա վ նք – նե րա ռում է ապ րե լու, բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ապա-
հով վա ծու թյան, բնա կա րա նա յին, սննդի և առող ջա պա հու թյան իրա վուն քը,

Ան ձի զար գաց ման իրա վ նք – նե րա ռում է ուս ման, մտքի ազա տու թյան, հա վատ քի, տե ղե կա-
տվու թյան հա սա նե լի ու թյան, ինչ պես նաև՝ խա ղա լու, զվար ճանք նե րի և հանգս տի իրա վունք նե րը,

Պաշտ պան վա ծ  թյան իրա վ նք – նե րա ռում է ցան կա ցած տե սա կի դա ժա նու թյու նից, շա հա-
գոր ծու մի ց, բռնու թյու նից, երե խա յի կամ քին հա կա ռակ ըն տա նի քից հե ռա ցու մի ց պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը, ինչ պես նաև պաշտ պա նու թյուն քրե ա կան հա մա կար գում չա րա շա հումն  ե րից,

Մաս նակ ց  թյան իրա վ նք – նե րա ռում է երե խա նե րի իրա վունքն իրենց տե սա կետ ներն ազա-
տո րեն ար տա հայ տե լու այն հար ցե րի վե րա բե րյալ, որոնք վե րա բե րում են իրենց կյան քին:

6. Ար դյո՞ք ման կա կան աշ խա տ#  ժի շա հա գոր ծ#  մը թ# յ լատ րե լի է

Երե խա նե րի աշ խա տանքն ար գել վում է շատ երկր նե րում: 148 երկր ներ ար դեն ստո րագ րել է Կոն վեն-
ցի ան, որն ար գե լում է ամե  նա փոքր տա րի քի երե խա նե րի աշ խա տան քի շա հա գոր ծու մը՝ սահմանե լով 
նվա զա գույն շե մը՝ տասն չորս տա րե կան: Սա կայն իրա կա նու թյունն այլ է: Կոն վեն ցի ան ստո րագ րել 
են այն երկր նե րը, որ տեղ ման կա կան աշ խա տան քը դե ռևս տա րած ված երև ույթ է (օրի նակ, Պա կիս-
տա նը կամ Նի գե րի ան): Հնդկաս տա նում, օրի նակ, ման կա կան աշ խա տու ժի շա հա գործ ման ար գելքն 
ու ժի մե ջ է ար դեն տաս նյակ տա րի ներ: Սա կայն, ըստ որոշ գնա հա տա կան նե րի, մի ն չև հա րյուր մի -
լիոն երե խա դպրոց հա ճա խե լու փո խա րեն աշ խա տում են:

Հա տուկ կա տե գո րիա են ար վես տը, մշա կու թա յին, սպոր տա յին կամ գո վազ դա յին գոր ծու նե ու թյու նը, 
մի նչ դեռ այս տեղ ևս պայ ման նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն աշ խա տան քա յին օրենսգր քում ամ-
րագր ված պայ ման նե րին: Այս գոր ծու նե ու թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի երե խա յի տա րի քին, 
չպետք է վտան գա վոր լի նի և խան գա րի կրթու թյա նը կամ դպրոց հա ճա խե լուն և կրթա կան ծրագ րե-
րին մաս նակ ցու թյա նը: Բա ցի այդ, այն չպետք է վն աս հասց նի երե խա նե րի առող ջու թյա նը, ֆի զի կա-
կան, հո գե բա նա կան, բա րո յա կան վի ճա կին և սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը:

7. Որո՞նք են մա ն# կ ժա մա նակ աշ խա տե լ#  հե տև անք նե րը

Աշ խա տան քը խան գա րում է երե խա նե րին ստա նալ որա կյալ կրթու թյուն և բա ցա սա բար է ազ դում 
նրանց ֆի զի կա կան, մտա վոր, հո գե կան, բա րո յա կան ու սո ցի ա լա կան զար գաց ման վրա: Եթե երե-
խան կրթու թյուն չու նի, ապա հե տա գա յում նրա հնա րա վո րու թյուն նե րը շատ սահ մա նա փակ կլի նեն:
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Յու րա քան չյուր ան ձի հա մար ման կու թյու նը կյան քի կա րև որ փուլ է: Խա ղե րի և նմա նա կումն  ե րի մի -
ջո ցով երե խան սո վո րում է հա ղոր դակց վել, հա մա գոր ծակ ցել և աս տի ճա նա բար նա խա պատ րաս-
տում է իրեն ըն դու նե լու իր կյան քի դե րե րը: Այս փու լում անվ տանգ և ապա հով ված մի  ջա վայր ու նե-
նա լը կա րև որ է, որը երե խա յին կըն ձե ռի ան հոգ ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն: Եթե երե խան ստիպ ված 
է աշ խա տել, ապա նա դուրս է մն ում այս կա րև որ փու լից, ին չը կա րող է բա ցա սա բար ազ դել նրա 
ինք նա զար գաց ման և կյան քի նկատ մամբ ընդ հա նուր վե րա բեր մուն քի վրա: Բա ցի այդ, պետք չէ մո-
ռա նալ երե խա նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի մա սին: Գոր ծա տու նե րը հա ճախ չեն են թարկ-
վում աշ խա տան քի անվ տան գու թյան չա փա նիշ նե րին. երե խա ներն ստա նում են լուրջ վն աս վածք ներ, 
որոնք հե տա գա յում կա րող են հան գեց նել հաշ ման դա մու թյան: Աշ խա տան քի դժվա րու թյու նը հա ճախ 
այն ան հա մա չա փու թյունն է, որը կապ ված է երե խա նե րի ֆի զի կա կան ու նա կու թյուն նե րի հետ, ին չը 
կա րող է բա ցա սա բար ազ դել նրանց աճի և օր գա նիզ մի  ընդ հա նուր զար գաց ման վրա:

8. Ո՞ր կազ մա կեր պ#  թյ# ն ներն են զբաղ վ# մ երե խա նե րի աշ խա տ#  ժի շահագործման 

խնդիր նե րով

Երե խա նե րի աշ խա տու ժի շա հա գործ ման հար ցե րը կար գա վոր վում և հնա րա վո րինս լուծ վում են 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մի ց, օրի նակ, UNESCO, UNICEF (ՄԱԿ-ի հիմն  ադ րա մը նվիր-
ված երե խա նե րին), ILO (ՄԱԿ-ի Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյու նը), մի  ջազ գա յին ոչ 
կա ռա վա րա կան և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Վորլդ Վիժն Հա յաս տան
Հաս ցե՝ ք.Երև ան Ռո մա նոս Մե լի քյան 1, Հեռ՝ +37410 749119 էլ. կայք՝ www.armenia.am 

«Օր րա ն» Բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ  թյ ն
Հաս ցե՝ ք. Երև ան, Առա ջին Եկ մա լյան 6,, Հեռ՝ (37410) 53-51-67/ 53-86-72

«Ապա գան քոնն է» բա րե գոր ծա կան սո ցի ա լա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ  թյ ն
Հաս ցե՝ ք. Երև ան 0018, Տիգ րան Մեծ 36գ, բն. 58, Հեռ՝ + 374 20 57 31 , Էլ կայք՝future@� r.am; www.� r.am

«ՍՕՍ-Ման կա կան գյ  ղե ր» հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հիմն  ադ րամ
Հաս ցե՝ Երև ան, Խան ջյան 50, Թե քե յան Կենտ րոն, Հեռ. ՝ 57-72-65/ 57-17-98 , Էլ.կայք՝ www.sos-kd.am 

«Զան գա կա տ  ն» Բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ  թյ ն
Հեռ՝(010) 440510 Երև ա նի կենտ րոն, (0237) 31306 Մե ծա մո րի կենտ րոն, (0322) 41168 Վա նա ձո րի 
կենտ րոն

«Լ յ սի աշ խար հ» ման կա պա տա նե կան, երի տա սար դա կան կենտ րոն
Հաս ցե՝ Ք. Երև ան, Անդ րա նի կի 30-45

Սի.Օ.Էյ.ԷՖ մա ն կ նե րի բա րե գոր ծա կան հիմն  ադ րամ
Հաս ցե՝ Հյու սի սա յին պո ղո տա 1, սե նյակ 24, Հեռ՝ (010) 50-20-76

«ՍԵՅՎ ԴԸ ՉԻԼԴ ՐԵՆ ՖԵ ԴԵ ՐԵՅ ՇԸՆ ԻՆԿ. Հա յաս տա նյան գրա սե նյակ
Հաս ցե՝ Ք. Երև ան, Ազա տու թյան պող., 27 շենք, 3-րդ հարկ(Արաբ կիր վարչ. շրջան), 
Հեռ. գ +374-10-201014,  Էլ կայք՝ www.savethechildren.org

ԱՄԵ ՐԻ ԿԱ ՅԻ ՀԱՅ ՕԳ Ն@  ԹՅԱՆ ՖՈՆԴ (ՀՕՖ), Հա յաս տա նի մաս նա ճյ ղ
Հեռ՝ գ +374-10-526660

ՀԱՅ ՕԳ Ն@  ԹՅԱՆ ՄԻ @  ԹՅ@ Ն
Հեռ՝ +374-10-567513

Հա յաս տա ն մ ԱՄԿ Ազ գա յին հա մա կար գող ՄԱԿ-ի գրա սե նյակ (ILO)
Հաս ցե՝ Ք. Երև ան, Պետ րոս Ադա մյան 14, Հեռ.՝ (374 10) 54 39 72, Ֆաքս՝ (374 10) 54 39 72, 
կայք՝ http://www.un.am

Հայ կա կան Կա րի տա սը Երև ա ն մ Երե խա նե րի իրա վ նք նե րի բա ժին
Երև ան, Չայ կովս կի փող. 34,բնա կա րան 23, Հեռ՝ (+37410) 56 57, կայք՝www.caritasarm.am

«Հ յ սի կա մ ր ջ» հաշ ման դա մ  թյ ն   նե ցող երե խա նե րի և երի տա սարդ նե րի իրա վ նք նե րի 
պաշտ պա ն  թյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ  թյ ն 
Հաս ցե՝ Ք. Երև ան, Կո րյու նի 19ա, 207, Հեռ՝ (374 10) 58 91 86, (374 10) 56 01 43, www.bridgeofhope.am

Գյ մ ր  սոց հո գա ծ  թյան կենտ րոն
Հաս ցե՝ Ք. Գյում րի, Տե րյան 6/գ, Հեռ՝ 0312 5 70 20
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՈՍ ԿԵ ՁԿՆԻԿ 
Ֆիլմ ՝  Ան նա

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Երե խա նե րի աշ խա տան ք»:

Նպա տա կը՝ խորհր դա ծել ֆիլ մի  վե րա բե րյալ, կա րեկ ցանք զար գաց նել:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ և գու նա վոր մա տիտ ներ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար:

Ըն թացք

Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից հե տո աշա կերտ նե րին պատ մե լ ոս կե ձկնի կի հե քի ա թը, որը կա րող է իրա-
կա նաց նել երեք երա զանք: Նրանք իրենց պատ կե րաց նում են ոս կե ձկնի կի դե րում և կա րող են իրա-
կանացնել Ան նայի երա զան քը: 

Աշա կերտ նե րի առա ջադ րանքն է՝ մտա ծել, թե ին չի՞ պա կաս ու նի Ան նան: Յու րա քան չյու րը ձև ա կեր-
պում է մե կ ցան կու թյուն:

Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են իրենց ցան կու թյուն նե րը և բա ցատ րում, թե ին չու՞ են ընտ րել հենց 
այդ ցան կու թյու նը: 

Կշռա դա տ մ

Այս փուլն անց կաց վում է նկար չու թյան մի  ջո ցով. աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րում ենք պատ կե րել 
Ան նայի ցան կու թյուն նե րը: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 



�  Ս�  Ց� Մ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ82

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ԱՐ ԳԵԼ ՎԱԾ , Թ� Յ ԼԱՏՐ ՎԱԾ
Ֆիլմ ՝  Ան նա

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Ման կա կան աշ խա տու ժ»:

Նպա տա կը՝ գի տակ ցել, թե երե խա նե րը ո՞ր տե սա կի աշ խա տանք նե րը կա րող են կա տարել և ո՞ր 
տե սա կի նը՝ ոչ:

Ժա մա նա կը՝ 15 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թեր թ՝ բա ժան ված մա սե րի, որ տեղ ներ կա յաց ված 
են կյան քի իրա վի ճակ ներ:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել խմբե րի (յու րա քան չյու րում 4-5 հոգի):

Յու րա քան չյուր խումբ պետք է հինգ րո պե ում աշ խա տան քա յին թեր թի կի վրա նկա րի իրա վի ճակ 
նկա րագ րող պարզ պատ մու թյուն: Աշա կերտ նե րին տե ղե կաց նել, որ պար տա դիր չէ՝ պատ մու թյունն 
ու նե նա եր ջա նիկ ավարտ: Երբ ժա մա նա կը լրա նում է, յու րա քան չյուր խմբից մե  կա կան աշա կերտ 
ներ կա յաց նում է իր խմբի պատ րաս տած պատ մու թյու նը: Երբ բո լոր խմբերն ավար տում են իրենց 
պատ մու թյուն նե րը, լսա րա նը քվե ար կում է, թե ար դյո՞ք նրանք իրենց պատ մու թյան մե ջ ներ կա յաց-
ված երե խա յին թույլ կտա յին կա տա րել այդ աշ խա տան քը, թե՞ ոչ:

Կշռա դա տ մ

Պար զա բանել յու րա քան չյուր տեսակետը. ու սու ցի չը հե տաքրքր վում է, թե ին չու՞ են աշա կերտ նե րը 
կա յաց րել այս կամ այն որո շու մը: Գոր ծո ղու թյան վեր ջում ու սու ցիչն ամ փո փում է՝ ասե լով որ կոնկ-
րետ տա րի քի երե խանե րը չպետք է աշ խա տեն, գո յու թյուն ու նեն աշ խա տանք ներ, որոնք անըն դու նե-
լի են երե խա նե րի հա մար և պետք է կա տար վեն մի  այն մե  ծա հա սակ նե րի կող մի ց: Ու սու ցի չը կա րող 
է բե րել օրի նակ ներ:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ար գել ված, թ# յ լատր ված 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

ԻՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵՐ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆՈՂ ՔԱՐ ՏԵՐ

Տաս ներ կո ւա մյա տղան ցան կա նում է շա բաթ-
օ րյա ֆեր մե  րա յին շու կա յում բան ջա րե ղեն ու 
մրգեր վա ճա ռե լով՝ օգ նել իր ըն կե րո ջը և նրա 
մո րը: Տղա նե րից մե  կի ծնող նե րը հա մա ձայն 
չեն, մյուս ծնո ղը կար ծում է, որ դա լավ գա-
ղա փար է:

Մի այ նակ մայրն իր աշ խա տան քը կորց րել է, 
նրա 15 և 17 տա րե կան որ դի նե րը հա ճա խում 
են դպրոց: Նրանք լավ գնա հա տա կան ներ են 
ստա նում, բազ մա թիվ ըն կեր ներ և հոբ բի ներ 
ու նեն: Սա կայն անհ րա ժեշտ է, որ տղա ներն 
աշ խա տեն, որ պես զի կա րո ղա նան գո նե կի-
սով չափ ավե լաց նել ըն տա նե կան բյու ջեն:

Խա նու թի տի րոջ երե խա նե րը հանգս տյան 
օրե րին առանց վար ձատ րու թյան խա նու թում 
աշ խա տե լով՝ օգ նում էին ծնող նե րին: Խա նու-
թում գործն ավե լի ու ավե լի է շա տա նում, և սե-
փակա նատերն աշ խա տան քի է հրա վի րում 15 
տա րե կան տղա յի, ում վճա րում է ժա մավ ճա-
րով աշ խա տա վաձ: Սե փա կա նա տի րոջ երե-
խա նե րը նույն պես ցան կա նում են աշ խա տա-
վարձ ստա նալ:

Երեք ան չա փա հաս ըն կեր ներ ուր բաթ օրն 
ու զում են կի նո գնալ: Նրան ցից մե  կը բա վա-
րար գու մար չու նի և իր ըն կեր նե րից ցան կա-
նում է պարտ քով վերց նել: Երկ րորդ ըն կե րը 
հանգստյան օրե րին աշ խա տում է կես դրույ-
քով, իսկ եր րորդն ապա հով ված է ամ սա կան 
գու մա րով:

16 տա րե կան տղան ցան կա նում է ավագ 
դպրո ցից հե ռա նալ և աշ խա տել, որ պես զի իր 
ծնող նե րից ան կախ լի նի: Ծնող նե րը և ու սու-
ցի չը փոր ձում են հա մո զել նրան, որ պես զի նա 
գո նե մի ջ նա կարգ կրթու թյուն ստա նա:

15 տա րե կան աղ ջի կը դա սե րի ավար տից հե-
տո բա րում հա վա քա րար է աշ խա տում, բայց 
նրա ծնող նե րը չգի տեն այդ մա սին: Աշ խա-
տան քի ժա մա նակ նա վն աս վածք է ստա նում 
և գոր ծա տուն նրան տուն է տա նում՝  ծնող նե-
րին բա ցատ րե լով, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել:
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գ) ԱԼԵՔ ՍԱՆԴ ՐԱ / Մար ջո լեն Բո ոնստ րա / Հո լան դիա / 2010թ. / 3 րո պե

Ալեք սանդ րան ապ րում է մի  փոք րիկ քա ղա քում՝  Բոս նի ա յի ու Խոր վա թի ա յի սահ մա նին: Երբ դպրո-
ցից տուն է վե րա դառ նում, ժա մա նա կի մե ծ մասն անց կաց նում է կեն դա նի նե րի հետ: Նախ կի նում նա 
խա ղում էր իր փոքր եղ բոր՝ Սի մո նի հետ: Մի օր դաշ տում խա ղա լիս Ալեք սանդ րան գտավ մի  տա ր-
օրի  նակ սև առար կա: Նա վերց րեց այն ու տվեց Սի մո նին. այդ պա հին մե ծ պայ թյուն տե ղի ու նե ցավ և 
նրա եղ բայ րը մա հա ցավ. չպայ թած ռումբ էր՝ նախ կին Հարավս լա վի ա յի պա տե րազ մի  ժա մա նակ նե-
րից մն ա ցած: Մինչ օրս Ալեք սանդ րան հրա ժար վում է այդ ող բեր գա կան պա տա հա րի մա սին խո սել 
նույ նիսկ իր ծնող նե րի հետ:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Մար դու (երե խա յի) իրա վունք նե ր»

Հարակից թե մա ներ՝ «Զին ված հա կա մար տու թյուն նե ր», «Կյան քի ապա հով պայ ման նե ր»

1. Որոնք են հա կա մար տ#  թյան հիմն  ա կան պատ ճառ նե րը 

Կոնֆ լիկ տե րը ծա գում են մշտա պես. ժա մա նա կի ըն թաց քում դրանք կա րող են վե րա ճել դա ժան կամ 
եր կա րա տև հա կա մար տու թյուն նե րի: Կոնֆ լիկտ նե րի հիմն  ա կան պատ ճա ռը հա սարա կա կան, քա-
ղա քա կան ու տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում է թաքն ված: Դա ժան հա կա մար տություն նե րի 
հիմ քում ըն կած են ան հա վա սա րու թյունն ու այդ իրա վի ճա կը շտկե լու փոր ձե րը: Որոշ հա կամարտու-
թյուն նե րի պատ ճառ ներ իշ խա նու թյան գա լու կամ իշ խա նա փո խու թյուն իրա կանաց նե լու փոր ձե րը 
կա րող են լի նել:

Դա ժան հա կա մար տու թյուն նե րի առա ջաց ման ուղ ղա կի պատ ճա ռը հիմն  ա կա նում վախն է (հիմն  ա-
կա նում՝  ապա գա յի հան դեպ): Նման հան գա մանք նե րում մար դը հակ ված է դի մե  լու ավե լի մե ծ ռիս-
կի: Ար դյուն քում բռնու թյուն կա րող է գոր ծադր վել, իշ խող վար չա կար գի ռեպ րե սի ա նե րը կամ զոր քի 
ներ խու ժու մը շրջա դար ձա յին կա րող են լի նել: 

2. Ար դյո՞ք հա կա մար տ# թ դյ#  նը ծնվ# մ է խմբե րի փո խա դարձ ատե լ#  թյ#  նից

Ճիշտ հա կա ռա կը. ատե լու թյու նը հա կա մար տու թյան ար դյունք է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, այն կա րող է 
հան գեց նել հա կա մար տու թյան լար վա ծու թյան սրման կամ հա կա մար տու թյան կրկնու թյան: 

3. Որոնք են հա կա մար տ#  թյան հե տև անք նե րը

Հա կա մար տու թյուն նե րը նոր կոնֆ լիկտ նե րի հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծում: Այս-
պես, բազ մա թիվ «նոր պա տե րազմն  ե ր» հին հա կա մար տու թյուն նե րի ար դյունք են, որ պար բե րա-
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բար վերսկս վում են: Որոշ պատ ճառ ներ ու հե տև անք ներ փոխ կա պակց ված են. տնտե սա կան ան-
կու մը նպաս տում է հա կա մար տու թյա նը, հա կա մար տու թյան առ կա յու թյու նը՝ զեն քի ապօ րի նի 
առ քու վաճառ քին: «Նոր պա տե րազմն  ե րի» ամե  նա տա րած ված հե տև անք ներն են կենտ րո նա կան իշ-
խա նու թյան թու լա ցու մը կամ ապա կենտ րո նա ցու մը, «ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը» (կրթված մարդ կանց 
ար տա գաղթ), ար դյու նա բե րու թյան ան կու մը, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի անու շա դ-
րու թյան մատ նու մը (ին չը կա րող է հան գեց նել սո վի՝ եր բեմն  պար բե րա բար կրկնվող), տնտե սու թյան, 
պե տա կան կա ռույց նե րի ու քա ղա քա կա նու թյան քրե ա կա նա ցու մը:

«Նոր պա տե րազմն  ե րի» ըն թաց քում խա ղաղ բնակ չու թյու նը բազ մա թիվ զո հեր է տվել, շա տե րը դար-
ձել են փախս տա կան: Խա ղաղ բնակ չու թյան կո րուստ նե րը նվա զեց նում են պա տե րազ մի ն հա ջորդող 
հաշ տեց ման՝ հե տև ա բար նաև կա յուն պե տու թյան վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը: Հար կա դիր 
մի գ րա ցի ան թու լաց նում է փախս տա կան նե րի՝ իբ րև առան ձին խմբի առող ջու թյու նը, նպաս տում 
հան ցա վոր ցան ցե րի ու ար մա տա կան խմբա վո րումն  ե րի աճին:

4. Հնա րա վո՞ր է կան խել զին ված հա կա մար տ#  թյ#  նը

Այ սօր մաս նա գետ ներն ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը պար բե րա բար ի մի  են բե րում 
տար բեր երկր նե րում տի րող իրա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյուն ներ՝ հա կա մար տու թյուն նե րի վաղ կան-
խար գել ման նպա տա կով: Նրանք նշմա րում են լար վա ծու թյան վտան գա վոր աճ, սա կայն, ցա վոք, 
կա ռա վա րու թյուն նե րի ու մի ջ կա ռա վա րա կան կազ մա կերպու թյուն նե րի կող մի ց դա պատ շաճ ու շա դ-
րու թյան չի ար ժա նա նում:

Հա կա մար տու թյու նը կա րե լի է կան խար գե լել կամ դա դա րեց նել՝ դրսից վաղ մի  ջամ տու թյուն իրա-
կա նաց նե լով: Սո վո րա բար ճշմա րիտ է այն պնդու մը, որ հա կա մար տու թյան կան խար գե լումն  ավե լի 
քիչ մի  ջոց ներ է պա հան ջում, քան ար դեն ըն թա ցող հա կա մար տու թյա նը մի  ջամ տե լը: Ավե լին՝ հա-
կամարտու թյան ավե լի վաղ շրջա նում ավե լի քիչ ռե սուրս է պա հանջ վում, քան հա կա մար տու թյան 
ավե լի ուշ շրջա նում: Նախ քան հա կա մար տու թյան սկսվե լը մի  ջամ տու թյու նը հա ճախ դի վա նա գի տա-
կան կամ տնտե սա կան բնույթ է կրում. զին ված մի  ջամ տու թյու նը վեր ջին մի  ջոցն է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, 
զին ված մի  ջամ տու թյունն ի սկզբա նե բա ցա ռե լը թու լաց նում է դի վա նա գի տա կան ու տնտե սա կան 
մի  ջոց նե րը: Ցա վոք, զին ված մի  ջամ տու թյուն ներ իրա կա նաց նող պե տու թյուն նե րը (հիմն  ա կա նում 
դրանք սահ մանա կից պե տու թյուն ներ են) հա ճախ ուղ ղորդ վում են սե փա կան տնտե սա կան շա հով: 
Այդ դեպ քում մի  ջամ տու թյու նը են թադ րում է հա կա մար տու թյան լար վա ծու թյան աճ, ինչ պես նաև՝ հա-
կա մար տու թյան եր կա րաձ գում: 

5. Որո՞նք են հա կա մար տ#  թյ# ն նե րի հնա րա վոր լ#  ծ# մն  ե րը

Հա կա մար տու թյուն նե րի հնա րա վոր լու ծումն  ե րից մե  կը զեն քի առ քու վա ճառ քի կար գա վո րումն  է, ին-
չը գո նե զին ված հա կա մար տու թյան հա վա նա կա նու թյու նը կնվա զեց նի: Դա կնշա նա կի ամե ն տե-
սակ զենք ու զի նամ թերք լար վա ծու թյան օջախ ներ մու ծե լու պե տա կան ար գելք (էմ բար գո), ինչ պես 
նաև զեն քի ու զի նամ թեր քի պար տա դիր գրան ցում: Մի և նույն ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է, որ պես զի 
հնա րավո րինս մե ծ թվով երկր ներ օրենք ներ ըն դու նեն, որոնք թույլ կտան վե րահս կել զեն քի առ-
քու վա ճառ քը, ին չը կնե րա ռի նաև որևէ եր կիր զենք ար տա հա նե լու վրա պե տա կան ար գելք դնե լու 
հնա րա վո րու թյուն: Հետ պա տե րազ մյան վե րա կանգ ման հա մար անհ րա ժեշտ է նվա զեց նել խա ղաղ 
բնակ չու թյան մոտ եղած զեն քի քա նա կը: Հա ճախ զո րաց րու մը տե ղի է ու նե նում անս պա սե լի ո րեն, և 
անձ նա կան զեն քը մն ում է նախ կին զի նյալ նե րի ձեռ քում: Զեն քը կա մա վոր հանձ նող նե րի հա մար հա-
մա նե րում հայ տա րա րե լը կամ էլ զեն քի կազ մա կերպ ված հետգ նու մը նման իրա վի ճա կում հնա րա վոր 
լու ծում կա րող են լի նել:

Պե տու թյուն նե րի ժո ղովր դա վա րա ցու մը և ապա կենտ րո նա ցու մը հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
այլ կա րև ո րա գույն գոր ծոն նե րից են: Ժո ղովր դա վա րա ցու մը երկ րում հա րա տև խա ղա ղու թյան պայ-
ման նե րից է: Ժո ղովր դա վա րա ցու մը սոսկ ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում չէ: Իրա կան ժո ղովր դա-
վա րա ցում ասե լով՝ սո վո րա բար հաս կա նում ենք գործ նա կա նում քա ղա քա կան իշ խա նու թյան ար դա-
րա ցի բա ժա նում և ար դյու նա վետ վե րահս կում: Պե տու թյան ապա կենտ րո նա ցու մը կա րև որ է, քան զի 
այն կան խար գե լում է իշ խա նու թյան մե  նաշ նոր հը: 
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6. Ճի՞շտ է, որ որոշ խմբեր, ինչ պես, օրի նակ, մ#  ս# լ ման նե րը, 

ավե լի ագ րե սիվ են, քան մյ# ս նե րը

Այս մի տ քը մա կե րե սա յին և սխալ է և բխում է մու սուլ ման նե րի՝ աշ խար հում զբա ղեց րած հա տուկ աշ-
խար հագ րա կան դիր քից: Իս լա մա կան աշ խար հը (պե տու թյուն ներ, որ տեղ բնակ չու թյան մե  ծամաս-
նությու նը մու սուլ ման ներն են կազ մում) սահ մա նա կից են գրե թե բո լոր քա ղա քակր թու թյուն նե րին 
(աշ խար հի կրոն նե րին, որոնք թվով ինն են): Հա մե  մա տու թյան կար գով ասենք, որ արևմ տյան քա-
ղա քակր թու թյու նը սահ մա նա կից է երեք, իսկ չի նա կան քա ղա քակր թու թյու նը՝ հինգ կրոն նե րի: Ավե-
լին՝ փոք րա մաս նու թյուն կազ մող մու սուլ ման ներն ամե  նից ցրվածն են (հա կա ռակ այլ քա ղա քակրթու-
թյուն նե րի՝ բազ մա թիվ կա րև ո րա գույն մու սուլ մա նա կան հա մայնք ներ օտար երկր նե րում են):
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԿՈ Ր� ՍՏ 
Ֆիլմ ՝  Ալեք սանդ րա

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 15 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ»:

Նպա տա կը՝ գի տակ ցել, որ մահն առնչ վում է բո լո րիս հետ:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշխատանքային թերթիկ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, գրա-
տախ տակ:

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է աշ խա տան քա յին թեր թիկ: Աշա կերտ նե րին բա ցատ րել, որ 
շրջա նակ նե րից մե  կը պատ կա նում է Ալեք սանդ րա յին, իսկ մյու սը՝ նրա ըն տա նի քին (մայ րը և հայ րը): 
Մի ջան կյալ շրջանն այն ամե նն է, ինչն ընդ հա նուր է Ալեք սանդ րա յի և նրա ըն տա նի քի հա մար՝ ժա-
մա նակ, գոր ծո ղու թյուն ներ, խնդիր ներ:

Աշա կերտ նե րին հանձ նա րարել գրել շրջա նակ նե րի մե ջ, թե ի՞նչն էր բնո րոշ Ալեքսանդ րա յին և իր 
ըն տա նի քին (զգաց մունք ներ, կար ծիք ներ, վար վե լա կերպ), իսկ մի  ջան կյալ շրջա նա կի մե ջ նշել երեք  
երեք բնու թա գիր, որոնք ընդհանուր են և՛ Ալեք սանդ րա յի, և՛ ըն տա նի քի հա մար:

Գրա տախ տա կին պատ կե րել աշ խա տան քա յին թեր թի կի գծա գի րը: Աշա կերտ նե րի տե սա կետ նե րը 
գրի առ նել գրա տախ տա կի գծագ րի մե ջ: 

Ու շադ րու թյուն: Հնա րա վոր է, որ երե խա նե րը նկա րագ րեն իրենց ըն տա նի քին բնո րոշ իրա վի ճակ ներ: 
Անհ րա ժեշտ է լավ բա ցատ րել, որ պետք է նկա րագ րել մի  այն Ալեք սանդ րա յին և նրա ըն տա նի քին: 

Կշռա դա տ մ

Տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Աշա կերտ նե րի հետ քննար կել գրա տախ տա կին պատ կեր-
ված գծա գի րը՝ շեշ տադ րե լով նաև մի  ջան կյալ շրջա նա կում նշված նե րը, այն, ինչն ընդ հա նուր էր Ալեք-
սանդ րա յի և ըն տա նի քի հա մար: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ընդ հա ն# ր կո ր# ստ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

                                              Ալեք սանդ րա            Ալեք սանդ րա յի ըն տա նիք
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
�  ՂԵՐՁ ԱԼԵՔ ՍԱՆԴ ՐԱ ՅԻՆ 
Ֆիլմ ՝  Ալեք սանդ րա

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա՝ «Երեխաների իրավունքները»:
Նպա տա կը՝ մտորել ֆիլմի  մասին, ուրիշներին ապրումակցել:
Ժա մա նա կը՝ 15 րո պե:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գրա վոր առա ջադ րանք՝ բո լո րի հա մար:

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է թուղթ՝ գրա վոր հանձ նա րա րու թյամբ:

Աշա կերտ նե րին տրվում է ժա մա նակ՝ առա ջադ րան քը կա տա րե լու հա մար (մոտ 5 րո պե):

Աշա կերտները պետք է թուղ թը լրաց նեն պա տաս խան նե րով:

Կշռա դա տ մ

Հանձ նա րա րու թյան երկ րորդ մա սում բո լորը նստում են՝ շրջան կազ մե  լով: Աշա կերտ նե րը կար դում 
են իրենց պա տաս խան նե րը: Աշա կերտ նե րին տրվում են հե տև յալ հար ցե րը. «Ի՞նչ խոր հուրդ կտա յիք 
Ալեք սանդ րա յի ն», «Ի՞նչ է զգում Ալեք սանդ րա ն», «Ի՞նչը նրան լա վա գույնս կօգ նի»:

ԱՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ

Ու ղերձ Ալեք սանդ րա յին. 

Ին չի՞ հետ գործ ու նի 
Ալեքսանդ րան:

Ի՞նչ է մտա ծում Ալեքսանդ րան: 
Ի՞նչ է զգում Ալեքսանդ րան:

Ի՞նչ եք կար ծում, ի՞նչ 
կու զե նար Ալեք սանդ րան:

Ի՞նչը նա կա րող էր 
այլ կերպ անել:

Կ  զե նա յի Ալեք սանդ րա-
յին հղել այս   ղեր ձը.

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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դ) ՄԵՍ ԲԱ / Անե թա Փա փա թա նա սի #  / Հ#  նաս տան / 2011թ. / 3 րո պե

Մես բան Բանգ լա դե շից է: Հոր մա հից հե տո նրա մայ րը վերց նում է իր յոթ երե խա նե րին ու գնում Պա-
կիս տան: Իր որ դուն լավ կյան քով ապա հո վե լու նպա տա կով նա վա ճա ռում է տունն ու գու մա րի մե ծ 
բա ժի նը տա լիս Մես բա յին՝ Հու նաս տան ու ղև որ վե լու հա մար: Այ սօր տասն վեց տա րե կան Մես բան 
փայլփ լուն ռե տի նե խա ղա լիք ներ է վա ճա ռում փո ղո ցում և քնում զբո սայ գի նե րում կամ ըն կեր նե րի 
տա նը: Նա կու զե նար սո վո րել ու բժիշկ դառ նալ. ցա վոք, հու նա րեն չի խո սում և այդ պատ ճա ռով էլ 
չի կա րող անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր ձեռք բե րել: Ամե ն օր զան գա հա րում է մայ րի կին, որին շատ է 
կա րո տում: Հույս ու նի, որ մի  օր կկա րո ղա նա դպրոց հա ճա խել:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Երեխաների իրավունքներ»

Հարակից թե մա ներ՝ «Խնա մազ րուրկ երե խա նե ր», «Անօ թև ան երե խա նե ր», «Կրթու թյան իրա-
վուն ք»

1. Ով քեր են խնա մա զ# րկ երե խա նե րը

«Խնա մա զուրկ երե խա նե ր» եզ րույթն օգ տա գործ վում է այն մի  լի ո նա վոր լքված երե խա նե րին բնու-
թագ րե լիս, որոնք ապ րում են մե ծ քա ղաք նե րի փո ղոց նե րում: Սա կայն ոչ բո լոր երե խա ներն են իրա-
կա նում լքված և ոչ բո լորն են ապ րում փո ղո ցում: ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն  ադ րա մը (UNICEF), կախ-
ված այդ երե խա նե րի ըն տա նե կան դրու թյու նից, նրանց բա ժա նում է եր կու խմբի: Դրանց մի  ա վո րողն 
այն է, որ այդ եր կու խմբե րի երե խա ներն իրենց կյան քի մե ծ մասն անց կաց նում են փո ղո ցում: Փո-
ղո ցում ապ րող երե խա ներն առա վել մե ծ խումբն են կազ մում: Այս երե խա նե րը կա պի մե ջ են իրենց 
ըն տա նիք նե րի հետ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ժա մա նա կի մե ծ մասն անց կաց նում են նրան ցից հե ռու: Են-
թադր վում է, որ նրանք անօ թև ան չեն: Երկ րորդ խում բը կազ մում են «փո ղո ցի երե խա նե րը»: Հիմ-
նա կա նում նրանք մի  ած նող, անա պա հով ըն տա նիք նե րից կամ ման կատ նե րից փա խած երե խա ներն 
են: Տնից փախ չող երե խա նե րի մե  ծա մաս նու թյան ծնող նե րը գեր ծան րա բեռն ված են և երե խա նե րին 
հատ կաց նե լու ժա մա նակ չու նեն: Բա ցա կա յող մտեր մու թյու նը փնտրվում է այ լուր. աս տի ճա նա բար 
երե խան հայտն վում է հա սա կա կից նե րի խմբում: Փո ղո ցը հա մար վում է այս երե խա նե րի տու նը: Այս-
տեղ են նրանք ու տում, խա ղում, ըն կեր ներ ձեռք բե րում: Եր բեմն  երե խա նե րը հա ղոր դակց վում են 
իրենց ըն տա նի քի որոշ ան դամն  ե րի հետ, սա կայն եր բեք չեն վե րա դառ նում ծնող նե րի մոտ: Որոշ 
դեպ քե րում հենց ըն տա նիքն է իրենց բաց թող նում, այլ դեպ քե րում՝  երե խա ներն ինք ներն են որո շում 
լքել տու նը: Այս երե խա նե րը իրենք են իրենց մա սին հոգ տա նում: 

Եր կու խմբի երե խա ներն էլ բազ մա թիվ ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն՝ մե  ծա հա սակ նե րի աշ խար հի հետ 
ան կա յուն զգա յա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ցածր ինք նագ նա հա տում, ինք նավս տա հու թյան պա կաս, 
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սո ցի ա լա կան խա րան, անո րոշ ապա գա, ինչ պես նաև այն փաս տը, որ նրանք հա ճախ դառ նում են 
բռնու թյան կամ շա հա գործ ման զոհ: 

2. Որ քան անօ թև ան երե խա կա աշ խար հ# մ

ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն  ադ րա մի  (UNICEF) զե կույ ցի հա մա ձայն՝ աշ խար հում կա մոտ 100 մի  լի ոն 
անօ թև ան երե խա: Փո ղո ցում ապ րող երե խա նե րի առա վե լա գույն թվով տա րա ծաշր ջա ներն են Լա-
տի նա կան Ամե  րի կան (40 մի  լի ոն), Ասի ան (32 մի  լի ոն), Աֆ րի կան (10 մի  լի ոն), Հյու սի սա յին Ամե  րի կան 
(5 մի  լի ոն), Եվ րո պան (3 մի  լի ոն), Ավստ րի ա լի ան և Օվ կե ա նի ան (1,5 մի  լի ոն): 

Ինչ պես երև ում է վե րո հի շյալ թվե րից, անօ թև ան երե խա նե րի գրե թե կեսն ապ րում է Լա տի նա կան 
Ամե  րի կա յում: Թեև վեր ջին տա րի նե րին այս տա րա ծաշր ջա նում տնտե սա կան աճ է գրանց վել, երե-
խա նե րի մոտ կեսն աղ քա տու թյան մե ջ է ապ րում: Վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց քում Լա տի նա-
կան Ամե  րի կա յի բնակ չու թյան գրե թե 70%-ը արագ ուր բա նի զա ցի ա յի պատ ճա ռով հար կադր ված էր 
փո խե լու իր ապ րե լա ո ճը: Քա ղաք ներն աճում են՝ իրենց մե ջ ընդգր կե լով հա րև ան ծայ րա մա սե րը: 
Օրի նակ, Բրա զի լի ա յում փո ղո ցում ապ րող 10 մի  լի ոն երե խա կա, ին չը ամե  նա շատն է Լա տի նա կան 
Ամե  րի կա յում: Այդ երե խա նե րի մի  այն փոքր տո կոսն անօ թև ան է կամ չու նի ըն տա նիք: Նրան ցից շա-
տե րը փո ղո ցում ժա մա նակ են անց կաց նում, մի նչ ծնող նե րը (մե  ծա մաս նու թյամբ՝ մի  այ նակ մայ րեր) 
աշ խա տան քի են: Հե տև ա բար երե խա նե րին խնա մող չկա: Այլ դեպ քե րում երե խա նե րը բազ մա զա-
վակ ըն տա նիք նե րից են, որ տեղ ծնող նե րը չեն կա րող բո լոր երե խա նե րին կե րակ րել   ավագ 
երե խա նե րին խնա մե լ: Այս պի սով, ավագ երե խա նե րը հաց են վաս տա կում կո շիկ փայ լեց նո ղի, լո-
տո յի տոմ սա վա ճա ռի կամ թեր թա վա ճա ռի փոքր աշ խա տանք ներ կա տա րե լով: Փո ղո ց մ նրանց 
տար բեր վտանգ ներ են սպառ ն մ. բռն  թյ ն, թմրա նյ  թեր, պոռն կ  թյ ն, ոս տի կա ն  թյան 
հետ խնդիր ներ: Հա ճախ նրանք լավ չեն սնվում ու հակ ված են հի վան դու թյուն նե րի: Բու ժու մը սար-
սա փե լի ծախս է ըն տա նիք նե րի հա մար: Երե խա նե րից շա տե րը զրկված են տար րա կան դպրոց հա-
ճա խե լ  հնա րա վո ր  թյ  նից:

3. Որոնք են երե խա նե րի՝ փո ղո ց# մ հայտն վե լ#  

ամե  նա տա րած ված պատ ճառ նե րը

Աղ քատ երկր նե րում ծնո ղա զուրկ երե խա նե րը շատ հա ճախ հայտն վում են փո ղո ցում (հատ կա պես 
Աֆ րի կա յում այս երե խա նե րի ծնող ներն ու բա րե կամն  ե րը մա հա ցել են ՄԻ ԱՀ/ՁԻ ԱՎ-ից կամ նման 
այլ հի վան դու թյուն նե րից). նրանք նաև այն երե խա ներն են, ում ծնող նե րը լքել են, չէ ին կա րող կամ 
չէ ին ցան կա նում խնա մե լ իրենց երե խա նե րին (գոր ծա զուրկ մի  այ նակ մայ րեր, ալ կո հոլ չա րա շա հող 
հայ րեր կամ բազ մա զա վակ աղ քատ ըն տա նիք ներ): Անօ թև ան երե խա ներ կան նաև տնտե սա պես 
կա յուն երկր նե րում: Մեծ է այն երե խա նե րի թի վը, ում բախ տը չի ժպտա ցել, և նրանք, ապ րե լով ան-
կա յուն, վատ ըն տա նե կան մթնո լոր տում, փա խել են իրենց անա պա հով ըն տա նիք նե րից: Հա ճախ այդ 
երե խա նե րի հան դեպ խոշ տան գումն  եր և սեք սո ւալ բռնու թյուն է կի րառ վում: Այդ երե խա նե րը ոչ լրիվ 
կազ մով ըն տա նիք նե րից են, կամ էլ նրանց ծնող ներն ալ կո հո լից կախ վա ծու թյուն ու նեն: 

Երե խա նե րի՝ փո ղո ցում հայտն վե լու հիմն  ա կան պատ ճառ ներն են. զին ված հա կա մար տու թյուն ներ, 
աղ քա տու թյուն, բնա կան աղետ, ըն տա նի քի քայ քա յում,ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ, բռնու թյուն ըն տա նի քում, 
ծնող նե րի մահ:

4. Ինչ պես է անց ն# մ երե խա յի օրը փո ղո ց# մ

Փո ղո ցում ապ րող երե խա նե րը սնվում են աղ բարկ ղի կամ, լա վա գույն դեպ քում, փո ղո ցա յին վա ճա-
ռող նե րի ապ րան քի մն ա ցորդ նե րով: Նրանց մի  մա սը, օգտ վե լով երի տա սարդ լի նե լուց, քնում են ու 
սնվում ծա նոթ նե րի մոտ, որոնք կա րող են նրանց շա հա գոր ծել. երե խա նե րը մի  ա մի տ են ու ամե  նօրյա 
կա նո նա վոր կյան քին ան պատ րաստ: Երե խա ներն իրենց ժա մա նակն անց կաց նում են առևտ րի 
կենտ րոն նե րում, այ գի նե րում, խա ղե րի կամ եր կա թու ղա յին կա յան նե րի շրջա կայ քում: Նրանք դառ-
նում են տար բեր խմբա վո րումն  ե րի կամ հան ցա վոր խմբե րի ան դամ ու զբաղ վում մանր գո ղու թյամբ 
և պոռն կու թյամբ:
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5. Հնա րա վո՞ր է օգ նել այդ երե խա նե րին

Փո ղո ցում ապ րող երե խա նե րի իրա վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար եր բեմն  բա վա րար է նրանց հիմն  ա-
րար կա րիք նե րը հո գալ, ինչ պի սիք են՝ ապաս տա նը, սնուն դը, առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, 
կրթու թյու նը, օգ նու թյունն աշ խա տանք գտնե լու գոր ծում: Եվ վեր ջա պես շատ կա րև որ է կենտ րո նա-
նալ մար դու պաշտ պա նու թյան խնդրի վրա: 

Հա սա րա կա կան, այդ թվում՝  նաև կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն այն բազ մա թիվ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի շար քում են, որոնք փոր ձում են օգ նել այդ երե խա նե րին: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, այս կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են, ին չը նրանց թույլ է տա լիս մի  այն 
սահ մա նա փակ աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել: Բազ մա թիվ երկր նե րում կա ռա վա րու թյուն նե րը խնդի րը 
լու ծում են՝ շա րու նա կե լով ռեպ րե սի ա նե րը (նրանք երե խա նե րին ու ղար կում են հա տուկ հաս տա տու-
թյուն ներ), թեև որոշ պե տու թյուն նե րում ար դեն ստեղծ վել են խնա մա զուրկ երե խա նե րի հար ցե րով 
զբաղ վող ոս տի կա նու թյան հա տուկ ստո րա բա ժա նումն  եր: Ցա վոք, նույ նիսկ այս ստո րա բա ժա նում-
նե րը եր բեմն  երե խա նե րին օգ նե լու փո խա րեն վն ա սում են նրանց: Խնա մա զուրկ երե խա նե րի դրու-
թյու նը բա րե լա վե լու հա մար հար կա վոր է քա ղա քա կան կամք: Ավե լին՝ հար կա վոր է, որ կա ռա վա-
րու թյու նը ու շադ րու թյուն դարձ նի երե խա նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը երկ րում: Երե խա յի 
իրա վունք նե րի կոն վեն ցի ան մի  ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված փաս տա թուղթ է, որն աջակ ցում է երե խա-
նե րի իրա վա կան պաշտ պա նու թյա նը: 

6. Եթե նման երե խա յի հան դի պեմ, ինչ պես կա րող եմ օգ նել

Օգ նու թյու նը սկսվում է այն պա հից, երբ երե խան (փո ղո ցում) հան դի պում է մե  կին, ով հե տաքրք րու-
թյուն է ցու ցա բե րում նրա կյան քի ու խնդիր նե րի հան դեպ: Հա ջորդ քայլն է՝ կապ վել վտան գի մե ջ 
հայտն ված երե խա նե րին աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րող կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե  կի հետ և փո խան-
ցել տե ղե կու թյուն նե րը: Ան շուշտ, չա փա զանց կա րև որ է ան տար բեր չմն ալ ու րի շի կա րի քի հան դեպ, 
մի  և նույն ժա մա նակ պետք չէ մո ռա նալ սե փա կան անվ տան գու թյան մա սին: Հե տև ա բար, լավ է փո ղո-
ցում որևէ մե  կին օգ նե լիս դի մե լ չա փա հա սի՝ ծնող նե րի, ու սուց չի կամ այլ վստա հե լի ան ձի օգ նու թյան:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՁԵՐ ԱՄԵ ՆԱ ՄԵԾ ՄՏԱ ՎԱ Խ�   �  ՆԸ 
Ֆիլմ ՝  Մես բա

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Աղ քա տու թյու ն», «Անօթևան (փո-
ղո ցում ապրող) երե խա նե ր»:

Նպա տա կը՝ ֆիլ մի  վե րա բե րյալ կշռա դա տումն  եր կա տա րել:

Ժա մա նա կը՝ 10 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Նախ քան ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նը աշա կերտ նե րին հարց նել, թե նրանք եր բևէ տե սե՞լ են փո ղո ցում 
ապ րող երե խա նե րի և ընդ հան րա պես ի՞նչ գի տեն փո ղո ցում ապ րող երե խա նե րի մա սին: 

Պա տաս խան նե րը գրել գրա տախ տա կին: 

Դի տել ֆիլ մը:

Աշա կերտ նե րին հարց նել, ար դյոք ու նեն լրա ցումն  եր՝ գրա տախ տա կին գրված նկա տա ռումն  ե րի վե-
րա բե րյալ: 

Կշռա դա տ մ

Այն տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Հարց նե լ ա շա կերտ նե րին՝ ին չո՞ւ իրենք նոր գա ղա փար-
ներ ավե լաց րե ցին: Ինչ են կարծում հնարավո՞ր է արդյոք օգնել այդ երեխաներին, եթե այո ապա 
ինչպե՞ս կարող են օգնել:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ԱՊ ՐԵԼ ՓՈ ՂՈ Ց� Մ
Ֆիլմ ՝  Մես բա

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Անօ թև ան (փո ղո ցում ապրող) 
երե խա նե ր»:

Նպա տա կը՝ պարզել, թե աշակերտների կարծիքով ի՞նչ վտանգներ են սպառնում փողոցում ապրող 
երեխաներին, և թե ի՞նչ պիտի անեն իրենք (և մե ծահասակները)՝ նման իրավիճակում գտվող երե-
խա ների համար:

Ժա մա նա կը՝ 30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թղթեր, որոն ցում ներ կա յաց ված են զար գա ցող երկր նե րի փո ղոց նե-
րում ապ րե լու ռիս կե րը (աշ խա տան քա յին թեր թիկ 1, 2), 10 հիմն  ա կան վտանգ նե րը:

Ըն թացք

Երե խա նե րին բա ժա նել զույ գե րի:

Հանձ նա րա րել մտքե րի փո խա նակ ման մի  ջո ցով մտա ծել, թե ի՞նչ վտանգ ներ են սպառ նում փո ղոց նե-
րում ապ րող երե խա նե րին: 

Զույ գե րին տրա մադ րել թղթեր, որ տեղ նրանք նկա րագ րում են փո ղո ցում ապրող երե խա նե րին 
սպառ նա ցող վտանգ նե րը (աշ խա տան քա յին թեր թիկ 2): Նրանք ձև ա կեր պում են դրանք (ամե  նա մե ծ 
վտան գից մի ն չև ամե  նա փոք րը):

Թղթե րը լրաց նե լուց հե տո յու րա քան չյուր զույգ հայտ նում է երեք մե  ծա գույն վտանգ ներ, որոնք գրվում 
են գրա տախ տա կի վրա:

Աշա կերտ նե րի մի  ջո ցով ցան կից առանձ նաց նել առաջ նա յին տա սը վտանգ նե րը: 

Երե խա նե րին բա ժա նել զար գա ցող երկր նե րի փո ղոց նե րում ապ րե լու ռիս կե րը (աշ խա տան քա յին 
թեր թիկ 1):

Կշռա դա տ մ

Այն տե ղի է ու նե նում գրա տախ տա կին առանձ նաց ված 10 առաջ նա յին վտան գե րը աշ խա տան քա յին 
թեր թիկ 1-ի հետ հա մե  մա տե լու ժա մա նակ: Դրան հե տև ում է զույ գե րով քննար կու մը, որը հիմն  ված է 
աշ խա տան քի ար դյունք նե րի վրա: Վեր ջում աշա կերտ նե րը փո ղո ցում ապ րող երե խա նե րին օգնե լու 
վե րա բե րյալ փոր ձում են առա ջարկ ներ տալ, որոնք գրի են առ նում գրա տախ տա կին:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ինչ պես կա րե լի է ապ րել փո ղո ց# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ 1

ՓՈ ՂՈ Ց� Մ ԱՊ ՐՈՂ ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՍՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ ՎՏԱՆԳ ՆԵ ՐԸ

«Եթե ես լի նեի անօ թև ան երե խա, ես կան հանգս տա նա յի, որ...»

ՈՒ ՏԵ ԼԻՔ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ՈՍ ՏԻ ԿԱՆ ՆԵՐՆ ԻՆՁ ՎԱՏ ԿՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՎԵՆ 

ՔՆԵ ԼՈՒ ՏԵՂ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ԻՆՁ ՄԻ ԱՅ ՆԱԿ ԿԶԳԱՄ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ԻՆՁ ԱՆ ՀՈՒՅՍ ԱՊԱ ԳԱ Է ՍՊԱՍ ՎՈՒՄ

ՍՏԻՊ ՎԱԾ ԿԼԻ ՆԵՄ ԿԱ ՏԱ ՐԵԼ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

ԿԱՐ ԴԱԼ, ԳՐԵԼ ՉԵՄ ԻՄԱ ՆԱ (ԴՊՐՈՑ ՉԵՄ ՀԱ ՃԱ ԽԻ)

ՄԱՐ ԴԻԿ ԻՆՁ ՀԵՏ ՎԱՏ ԿՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՎԵՆ ԵՎ ԿԹԱ ԼԱ ՆԵՆ 

ԽՄԵ ԼՈՒ ՋՈՒՐ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ԻՄ ԿԱ ՏԱ ՐԱԾ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԴԻ ՄԱՑ ՇԱՏ ՔԻՉ ԿՎԱՐ ՁԱՏՐ ՎԵՄ

ԿՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆԱՄ (ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ԻՆՁ ԱՆ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ԿԼԻ Նի)

ԱՄՈՒՍ ՆԱ ՆԱ ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ՄԱՐ ԴԻԿ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈ ՐԵՆ ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ՊԵՍ ՎԱՏ ԿՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՎԵՆ ԻՆՁ

ԻՆՁ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԵ ԼՈՒ ՈՒԺ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ՄԱ ՔՈՒՐ ԶԳԵՍՏ ՉԵՄ ՈՒ ՆԵ ՆԱ

ՍՏԻՊ ՎԱԾ ԿԼԻ ՆԵՄ ԱՊ ՐԵԼ ԾԱՆՐ ՀԻ ԳԻ Ե ՆԻԿ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ինչ պես կա րե լի է ապ րել փո ղո ց# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ 2

ՓՈ ՂՈ Ց� Մ ԱՊ ՐՈՂ ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՍՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ 10 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՎՏԱՆԳ ՆԵ ՐԸ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 
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ե) ՓԱ ՄԵ ԼԱ / Քրիս տին Փո լա թա / Իտա լիա / 2011թ. / 3 րո պե

Տասն չորս տա րե կան աղջ նակ Փա մե  լան ապ րում է Գե տո յում, որ տեղ ըն տա նի քի հետ նրան տե ղա-
փո խել էին ոս տի կա նու թյան օգ նու թյամբ: Ամե ն օր նա պետք է կա նուխ վեր կե նա, որ պես զի չու շա նա 
այն մի  ակ ավ տո բու սից, որ տե ղի երե խա նե րին տա նում է հե ռա վոր դպրոց: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, նա ու-
շա ցած է հաս նում դպրոց: Դպրո ցում ամե  նից շատ նրան դուր է գա լիս նկա րել, սա կայն նկար չու թյան 
ու սու ցի չը նրան չի սի րում: Փա մե  լան ու զում է դառ նալ վար սա վիր, երբ մե  ծա նա: Այ նո ւա մե  նյա նիվ, 
նրա իղ ձերն ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ կմն ան ան կա տար, քան զի ավ տո բու սը երե խա նե րին 
գնչո ւա կան գե տո յից տե ղա փո խում է մի  այն դե պի տար րա կան դպրոց: 

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Երե խաների իրա վունք նե ր»

Հարակից թե մա ներ՝ «Կրթու թյան իրա վուն ք», «Մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու իրա վուն ք», 
«Աղ քա տու թյուն»

1. Ինչ նպա տա կի է ծա ռա յ# մ կրթ#  թյ#  նը

Կրթու թյու նը մե զ հա մար մե ծ նշա նա կու թյուն ու նի: Այն աղ քա տու թյան դեմ պայ քա րի լա վա գույն մի -
ջոց նե րից է: Կրթու թյան աճող մա կար դա կի հետ մե կ տեղ աճում են եկա մուտ նե րը, նոր տեխ նո լո գի-
ա նե րի կի րա ռու մը, ինչն իր հեր թին հան գեց նում է տնտե սա կան աճի: Կրթու թյու նը նաև առող ջա-
պա հա կան կա ռույց նե րի ամե  նա ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րից է: Դպրո ցը զգա լի ներ գոր ծու թյուն ու նի 
երե խա նե րի սնուց ման և հի վան դու թյուն նե րի (ինչ պի սիք են, օրի նակ, ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ը) կան խար գել-
ման գոր ծում: Ավե լին՝ կրթու թյու նը կա րև որ դեր է խա ղում ծնե լի ու թյան պլա նա վոր ման գոր ծում և 
կրճա տում է երե խա նե րի ու մայ րե րի մա հա ցու թյու նը: Եվ վեր ջա պես, կրթու թյու նը նաև ար դյու նա վետ 
քա ղա քա կան մի  ջոց է. այն ազա տագ րում է, ու ժե ղաց նում քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը և որո շում-
նե րի ըն դուն ման ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րը: 

2. Ար դյոք գրա գի տ#  թյան մա կար դակն աշ խար հ# մ իջե՞լ է

Թեև 1970-2000թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում անգ րա գի տու թյան մա կար դակն իջել է 37 տո կո-
սից 20 տո կոս, այ նո ւա մե  նայ նիվ, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 15 մի  լի ո նով աճել է նրանց թի վը, ով-
քեր գրա ճա նաչ չեն: Այս ան հա մա չա փու թյան պատ ճա ռը զար գա ցող երկր նե րի արագ դե մոգ րա ֆիկ 
աճն է: Այ դու հան դերձ, լա վա տե սու թյան հիմք կա: Հույս են ներշն չում փոքր տա րի քի երե խա նե րը. 
2000 –2007թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տար րա կան դպրոցն ավար տող երե խա նե րի թի վը 84 
տո կո սից աճել է մի ն չև 88 տո կոս:
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3. Որոնք են կրթ#  թյան ան մատ չե լի #  թյան հիմն  ա կան պատ ճառ նե րը

Զար գա ցող երկր նե րում գո յու թյուն ու նի կրթա կան եր կու խնդիր. կրթու թյան՝ սահ մա նա փակ թվով 
մարդ կանց հա սա նե լի ու թյու նը և կրթու թյան ցածր որա կը: Պատ ճառ ներն ամուր ար մա տա վոր ված 
աղ քա տու թյան հետ են կապ ված: Օրի նակ՝ դպրոց նե րի, ինչ պես նաև սար քա վո րումն  ե րի բա ցա կա-
յու թյու նը, բարձր վճա րը (ոչ մի  այն ուս ման, այ լև դա սագր քե րի, հա մազ գես տի, ճա նա պար հոր դու թյան 
ծախ սե րը) ու հին, չա փա զանց բարդ, երե խա նե րի տա րի քին չհա մա պա տաս խա նող ու սումն  ա կան 
ծրագ րեր կամ որա կյալ ու սու ցիչ նե րի ան բա վա րար քա նա կը:

Հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն՝ դպրոց չհա ճա խող երե խա նե րի 80 տո կոսն ապ րում է այն երկրնե րում, 
որոնք եղել են կամ այժմ զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի թա տե րա բեմ են: Պա տե րազ մի  ժա մա նակ 
դպրոց նե րը փակ վում են, ավեր վում կամ պա շար վում, երե խա ներն ստիպ ված են աշ խա տել, նրանց 
հա վա քագ րում են իբ րև զին վոր, իսկ ու սու ցիչ նե րը հար կադր ված ար տա գաղ թում են: Հա կա մար տու-
թյուն նե րի՝ երե խա նե րի, ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի հո գե բա նա կան վի ճա կի վրա ներ գոր ծու թյունն 
անն կա րագ րե լի է: Դա մշտա կան սթրես նե րի մե ջ ապ րե լու, վատ սնվե լու և սեք սո ւալ բռնու թյան են-
թարկ վե լու ար դյունք է, ին չը բնո րոշ է հա կա մար տու թյուն նե րի մե ծ մա սին: Ավե լին՝ դա կա րող է տե ղի 
ու նե նալ ոչ մի  այն բաց պա տե րազմն  ե րի ժա մա նակ: Կրթու թյան վրա բազ մի ցս ամե  նա լուրջ ներ գոր ծու-
թյուն են ու նե ցել կրկնվող ճգնա ժա մե  րը, ինչ պես, օրի նակ, ներ կա իրա վի ճա կը Պա ղես տի նում:

4. Ինչ առա ջըն թաց է բե րել կրթ#  թյ#  նը զար գա ցող երկր նե ր# մ

Վեր ջին երե սուն տա րի նե րի ըն թաց քում, առա վե լա պես՝ վեր ջին տաս նա մյա կում, կրթու թյու նը զար-
գա ցող երկր նե րում զգա լի առա ջըն թաց է ապ րել. 2000թ. ի վեր դպրոց չհա ճա խող երե խա նե րի թի-
վը նվա զել է 25 տո կո սով: Մյուս կող մի ց, 72-113 մի  լի ոն դպրո ցա կան տա րի քի երե խա ներ դպրոց չեն 
հա ճա խում: Առա ջին դա սա րան գնա ցող նե րից մի  այն 74 տո կոսն է հինգ տար վա ու սու ցումն  ավար-
տում: Շուրջ 850 մի  լի ոն մե  ծա հա սակ (յու րա քան չյուր չոր րոր դը) գրա ճա նաչ չէ: Ավե լին՝ ներ կա յում 
չհա ճա խող երե խա նե րին չա փա զանց դժվար կլի նի ին տեգ րել դպրո ցա կան հա մա կար գի մե ջ, քա նի 
որ նրանք ամե  նա աղ քատ շեր տե րից, հի վանդ կամ ավան դա կան ըն տա նիք նե րում կամ էլ պա տե րազ-
մա կան գո տում, աշ խար հի ծայ րա մա սե րում ապ րող երե խա ներն են: 

5. Կրթ#  թյան որա կի բա րե լավ ման հնա րա վոր լ#  ծ# մն  ե րը զար գա ցող երկր նե ր# մ

Ակն հայտ է, որ նոր դպրոց նե րի կա ռու ցու մը կամ պար տա դիր ու անվ ճար կրթու թյան մա սին քա ղա քա-
կա նու թյան որ դեգ րումն  ինք նին խնդի րը չի լու ծի: Պատ ճառ նե րը մի  քա նիսն են, հե տև ա բար դժվար է 
որո շել, թե ին չից սկսել, կամ որ բա րե փո խումն  ե րը ըն դու նել, որ պես զի դրանք խո սեն ոչ մի այն կրթու-
թյան նա խա րա րու թյան, այ լև՝ կա ռա վա րու թյան մա սին: Բա րե փո խումն  ե րը պետք է կենտ րո նա նան 
ոչ մի  այն կրթա կան չա փո րո շիչ նե րի, այ լև պե տա կան բյու ջեի կա ռա վար ման, դպրո ցա կան հա մա-
կար գի ար դյու նա վե տու թյան, ապա կենտ րո նաց ման և կո ռուպ ցի ա յի դեմ պայ քա րի վրա:

Երե խա նե րին դպրոց բե րե լու մի  քա նի ար դյու նա վետ ու հա րա բե րա կա նո րեն էժան մե  թոդ ներ կան: 
Առա ջին հեր թին, դա կրթու թյան գնի իջե ցումն  է՝ ուս ման, տրանս պոր տի, դա սագր քե րի, կամ դպրո-
ցա կան հա մազ գես տի հա մար սուբ սի դի ա ներ տրա մադ րե լով կամ երե խա նե րին ու ծնող նե րին ֆի-
նան սա պես մո տի վաց նե լով: Սո ցի ա լա պես ծանր վի ճա կում գտնվող ըն տա նիք նե րի հա մար այդ սուբ-
սի դի ա նե րը կա րող են լի նել ուղ ղա կի՝ ֆի նան սա կան նվի րատ վու թյան տես քով, կամ անուղ ղա կի՝ 
կե րա կուր կամ առա ջին անհ րա ժեշ տու թյան սննդամ թերք (ինչ պի սիք են, օրի նակ, ձե թը կամ բրին ձը) 
բա ժա նե լով: Աֆ ղանս տա նում, օրի նակ, Պա րե նի հա մաշ խար հա յին ծրա գի րը (WFP) ամե ն օր 1,54 մի -
լի ոն սննդա րար բա տոն ներ է բա ժա նում. ամի  սը մե կ ան գամ 450.000 աղ ջիկ 4,5 լիտր ձեթ են բե րում 
տուն: Սա բա վա կա նին հեշտ, սա կայն ար դյու նա վետ լու ծում է, որը, ինչ պես ցույց է տվել փոր ձը, 
ար դյու նա վետ է նույ նիսկ Եվ րո պա յում: Որոշ երկր նե րում փորձ է ար վել դպրո ցը շաղ կա պել առող-
ջա պա հա կան ծրագ րե րի հետ: Օրի նակ, լու ծի դեմ էժա նա գին մի  ջո ցի պար բե րա կան օգ տա գոր ծու մը 
կա րև որ ներ գոր ծու թյուն ու նե ցավ երե խա նե րի առող ջու թյան, նրանց հա ճա խե լի ու թյան և առա ջա-
դի մու թյան վրա: Գո յու թյուն ու նեն նաև դպրոց նե րի որա կը բա րե լա վե լու ավե լի թանկ, անուղ ղա կի 
մի  ջոց ներ: Երե խա նե րի առա ջա դի մու թյան վրա մե  ծա գույն ան մի  ջա կան ներ գոր ծու թյուն ու նի դա-
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սա րա նում երե խա նե րի թվի կրճա տու մը, ին չը են թադ րում է նոր դա սա րան նե րի և ու սու ցիչ նե րի թվի 
ավե լա ցում: Զար գա ցող երկր նե րում, որ տեղ ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րը կազ մում են կրթու թյան 
նա խա րա րու թյան բյու ջեի շուրջ 75 տո կո սը, ու սու ցիչ նե րի թվի ավե լա ցու մը խի զախ քա ղա քա կան 
որո շում է: Այլ կա րև որ խնդիր նե րից է ու սու ցիչ նե րի որա կա վոր ման ու մո տի վա ցի ա յի բարձ րաց ման 
հար ցը (օրի նակ, երե խա նե րի առա ջա դի մու թյան բար ձաց ման հա մար ֆի նան սա կան խրա խու սանք-
նե րի մի  ջո ցով), ինչ պես նաև ու սումն  ա կան ծրագ րե րի ու դա սագր քե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը՝ 
լեզ վի իմա ցու թյան մա կար դա կը և առար կա յի կա րև ո րու թյու նը հաշ վի առ նե լով, որ պես զի այն բա-
վա րա րի տվյալ երկ րի սո վո րա կան աշա կեր տի կա րիք նե րը: Լու ծու մը չի կա րող կենտ րո նա նալ մի  այն 
առա ջար կի վրա, այլ պետք է հաշ վի առ նի նաև պա հան ջար կը: Կրթու թյուն ու նե նա լը մի շտ չէ, որ 
զբաղ վա ծու թյուն է են թադ րում: Հե տև ա բար կրթու թյու նը պետք է տվյալ երկ րի տնտե սա կան ռազ մա-
վա րու թյան ու տա րա ծաշր ջա նի աշ խա տան քի շու կա յի զար գաց ման հետ զու գա հեռ գնա: Այն երկրնե-
րում, որ տեղ կա ռա վա րու թյու նը կրթու թյու նը դի տում է իբ րև առան ձին սեկ տոր, գոր ծազր կու թյան 
ցու ցա նիշ նե րը սո վո րա բար բարձր են:

6. Ճի՞շտ է, որ երե խա նե րը դպրոց չեն կա րող հա ճա խել, քա նի որ ստիպ ված են աշխատել՝ 
ըն տա նի քը պա հե լ#  հա մար

Այս փաս տար կը ճշմա րիտ է մի  այն կար ճա տև կտրված քով: Լայն տա րա ծում գտած (նույ նիսկ զար գա-
ցած երկր նե րում) այն կար ծի քը, թե զար գա ցող երկր նե րում երե խա նե րի աշ խա տան քը նրանց կյան քի 
մասն է կազ մում, և որ դրա նում ոչ մի  վատ բան չկա, մի  այն խո րաց նում է աղ քա տու թյու նը: Կրթու թյու-
նը, հե ռա հար պլա նով, մե  ծաց նում է եկա մուտ նե րը, հե տև ա բար նաև՝ ողջ հա սա րա կու թյան հարս տու-
թյու նը: Եթե երե խա նե րը դա դա րեն աշ խա տել, նոր հնա րա վո րու թյուն ներ առաջ կգան չա փա հաս նե-
րի հա մար (հատ կա պես՝ կա նանց հա մար), և այդ ոլոր տում աշ խա տա վար ձե րը կա ճեն (երե խա նե րի 
աշ խա տան քը ցածր է պա հում աշ խա տա վար ձե րը): Հարց է, թե ինչ պես անել, որ պես զի ըն տա նիք նե-
րը ըն տա նե կան բյու ջեն հա մալ րե լու հա մար երե խա նե րի կող մի ց վաս տակ վող չնչին գու մա րի կա րիք 
չու նե նան: Խնդրի ամե  նա ար դյու նա վետ լու ծու մը չա փա հաս նե րին աշ խա տանք տրա մադ րելն է, իսկ 
այն տեղ, որ տեղ այդ անելն անհ նար է, լա վա գույն մի  ջո ցը կրկին դպրոց ներն են. երե խա նե րին դպրոց 
հա ճա խե լու հա մար սուբ սի դի ա ներ տրա մադ րել գու մա րի կամ այլ օգ նու թյան տես քով:

7. Ճի՞շտ է, որ իս լա մա կան երկր նե ր# մ աղ ջիկ նե րը դպրոց չեն հա ճա խ# մ

Թեև իս լամ դա վա նե լը որոշ երկր նե րում հան գեց նում է աղ ջիկ նե րի դպրոց հա ճա խե լու ավե լի ցածր 
մա կար դա կի, նման ընդ հան րաց ված պնդու մը ճիշտ չէ: Արա բա կան երկր նե րում գեն դե րա յին հա վա-
սա րու թյան վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն  ադ րա մի  (UNICEF) կող մի ց ար ված հե տա զո տու թյու-
նը ցույց է տվել, որ Պա ղես տի նի ինք նա վար մար զում, Բահ րեյ նում, Հոր դա նա նում, Օմա նում, Քա-
թա րում, Լի բա նա նում, Թու նի սում, Մի ա ցյալ արա բա կան էմի  րու թյուն նե րում ու Քու վեյ թում դպրոց 
հա ճա խող տղա նե րի ու աղ ջիկ նե րի թի վը հա վա սար է: Սա ու դյան Արա բի ա յում, որը հա մար վում է 
իս լա մի  խորհ դա նիշ, հա մալ սա րան են հա ճա խում 1,4 ան գամ ավե լի շատ կա նայք, քան տղա մար դիկ: 
Մյուս կող մի ց, Յե մե  նը, Սու դա նը կամ Ջի բու տին՝ առա վել ցածր ՀՆԱ ու նե ցող երկր նե րը, դպրո ցում 
սո վո րե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի առու մով աշ խար հի վատ թա րա գույն ցու ցա նիշ նե րով 
երկր ներն են: Առ հա սա րակ կա րե լի է պնդել, որ աղ ջիկ նե րի՝ դպրոց հա ճա խե լու վրա ավե լի մե ծ ազ-
դե ցու թյուն ու նեն աղ քա տու թյունն ու անվ տան գու թյան առու մով վատ իրա վի ճա կը, քան կրո նա կան 
ավան դույթ նե րը:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՆԱ ՄԱ ԿԸ 
Ֆիլմ ՝  Փա մե  լա

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երե խաների իրա վունք նե ր», «Աղ քա տու թյու ն»:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Նպա տա կը՝ մտո րել ֆիլ մի  վե րա բե րյալ: Սե փա կան տե սա կետ նե րը ձև ա կեր պել գրա վոր խոս քով 
(կի րա ռե լով ազատ ար տա հայտ ման մե  թո դը): Լսել ու րիշ նե րին և հայտ նել սե փա կան տե սա կե տը:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ՝ յու րա քան չյուր երե խա յի հա մար:

Ըն թացք

Յու րա քան չյուր աշա կերտ թուղթ է ստա նում: 

Հանձ նա րա րու թյու նը հե տև յալն է. Ֆիլ մի ց ընտ րել որևէ կեր պար և նրան նա մակ գրել: Պար տա դիր 
չէ ամ բող ջա կան նա մակ գրել: Կա րև որն այն է, որ ստեղ ծա գոր ծեն և գրեն գո նե նա մա կի մի  փոքր 
հատ ված՝ ու ղերձ: 

Այ նու հե տև աշա կերտ նե րը զույ գե րով կամ փոքր խմբե րով ըն թեր ցում են իրենց գրած նա մակ նե րը: 
Որոշ նա մակ ներ կա րող են ըստ ցան կու թյան ըն թերց վել նաև բարձ րա ձայն: Կշռա դատ ման ըն թաց-
քում ֆիլ մում ներ կա յաց ված մն ա ցած նյու թի վե րա բե րյալ կա րե լի է նաև անց կաց նել փոք րիկ քննար-
կում: 

Կշռա դա տ մ

Իրա կա նաց վում է վար ժու թյան վեր ջին հատ վա ծում, երբ ըն թերց վում են նա մակ նե րը: 

Աշա կերտ նե րին հարց նում ենք, թե ին չու՞ որո շե ցին հենց տվյալ կեր պա րին նա մակ ուղ ղել: Ին չո՞վ հե-
տաքրք րեց այդ կեր պա րը նրանց և ի՞նչ ու ղերձ են ու զում հղել այդ կեր պա րին: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԻ ՍԱՆԴ ՂԱԿ
Ֆիլմ ՝  Փա մե  լա

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երե խա ների իրա վունք նե ր», «Աղ քա տու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ գի տակ ցել, թե ի՞նչ է ար ժե քը, կա րո ղա նալ սահ մա նել այն, հաս կա նալ կրթու թյան նշա-
նա կու թյու նը:

Ժա մա նա կը՝ 30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ բո լո րի հա մար, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Մինչ «Փա մե  լա» ֆիլ մի  ցու ցադ րու մը աշա կերտ նե րը պատ րաս տում են իրենց հա մար կա րև ո րա գույն 
5 կամ 7 ար ժեք նե րի սանդ ղակ՝ բա ցատ րու թյամբ, թե ին չու՞ են ընտ րել հատ կա պես դրանք, և հատ-
կա պես այդ հեր թա կա նու թյամբ (օրի նակ, 1. առող ջու թյուն, քա նի որ դա ամե ն ին չի հիմքն է):

Ար ժեք նե րի սանդ ղակ կազ մե  լուց հե տո աշա կերտ նե րին առա ջադր վում են հե տև յալ հար ցե րը.

«Ար դյո՞ք կրթու թյու նը ձեր կա րև ո րա գույն ար ժեք նե րի՞ց է», «Հեր թակա նու թյամբ ո՞րն է», «Ին չու՞»: 
«Ի՞նչ ներ գոր ծու թյուն ու նի կրթու թյու նը ձեր կյան քի ու ապա գա յի վրա», «Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն կու նե նա 
ձեր կյան քի ու ապա գա յի վրա կրթու թյան ան հա սանե լի ու թյու նը»: 

Բո լոր պա տաս խան նե րը գրել գրա տախ տա կին: 

Վար ժու թյու նից հե տո ցու ցադրել ֆիլ մը:

Ֆիլ մը դի տե լուց հե տո կրկնել վար ժու թյու նը: 

Կշռա դա տ մ

Եզ րա փա կիչ քննարկ ման ըն թաց քում ու սու ցի չը աշա կերտ նե րի հետ հա մե  մա տում է, թե կրթու թյան 
նշա նա կու թյան մա սին իրենց պատ կե րա ցու մը ինչ պես է տար բեր վում է Փա մե  լա յի պատ կե րա ցու մի ց:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2.  
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զ) ՌՈ ՄԻ / Վիլ բե րի Յա կոբս / Հո լան դիա / 2009 / 4 րո պե

Տաս ներ կո ւա մյա աղ ջիկ Ռո մի ն ավել քաշ ու նի: Տա րի ներ շա րու նակ նա են թարկ վել է իր հա մա դա-
սա րան ցի նե րի ահա բեկ մա նը/հա լա ծան քին, ով քեր սի րում են բղա վել իր վրա ու տար բեր վի րա վո-
րա կան անուն ներ տալ: Ռո մի ն դժգոհ է, հա ճախ լա լիս է և նա խան ձում մյուս երե խա նե րին, ով քեր 
մի  ա սին խա ղում են խա ղահ րա պա րա կում: Եթե նա կա րո ղա նար, կփախ չեր իր խնդիր նե րից և երե-
խա նե րի վի րա վո րանք նե րից, բայց հիմն  ա կա նում նա ու տում է քաղց րա վե նիք, որն օգ նում է մո ռա նալ 
իր տխրու թյու նը, սա կայն հե տո իրեն ավե լի վատ է զգում: Տաս նյակ հա զա րա վոր երե խա նե րի նման, 
ով քեր ամե ն օր հա լած վում են դպրո ցում, նա նույն պես իր ծնող նե րի մոտ ձև աց նում է, ասես ոչինչ էլ 
տե ղի չի ու նե ցել:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Երե խաների իրա վունք նե ր»

Հարակից թե մա ներ՝ «Բռնու թյու ն», «Խտրա կա նու թյու ն», «Հո գե բա նա կան հա լա ծան ք»

1. Որն է հո գե բա նա կան հա լա ծան քի սահ մա ն#  մը. ինչն է հա մար վ# մ 

և ին չը չի համարվ# մ հա լա ծանք /ահա բե կ# մ

Հո գե բա նա կան հա լա ծանքն այն է, երբ աշա կեր տը (կամ մի  քա նի աշա կերտ) դի տա վո րյալ և 
պար բե րա բար ցավ է պատ ճա ռ մ մե կ   րի շին: Դա նշա նա կում է, որ նրանք ցա վեց նում են իրենց 
դպրո ցա կան ըն կեր նե րից նրանց, ով քեր ի վի ճա կի չեն պաշտ պա նե լու իրենց: Նրանք անում են այն-
պի սի բա ներ, որոնք տհաճ են կամ ցա վեց նում են «զո հե րի ն»: Օրի նակ՝ հրում են, ապ տա կում, թաքց-
նում իրե րը, ծե ծում նրանց և այլն: Ի դեպ, նրանք կա րող են այդ երե խա նե րի կյան քը թշվառ դարձ նել 
նաև այլ եղա նակ նե րով՝ ան վա նազր կել նրանց, հայ հո յել, դա վեր նյու թել նրանց դեմ, այլ դա սըն կեր-
նե րի պար տադ րել չխոսել նրանց հետ և արհամարել: Երբ նույն տա րի քի եր կու աշա կերտ կռվում են 
մի  մյանց հետ, որովհետև երկուսն էլ նույն աղջ կան են հա մակ րում, դա ահաբեկում չի համարվում, 
քանի որ ուժ չի գործադրվում տղաներից մե կի կողմի ց և աղջիկը չի համարվում զոհ՝ ով չի կարող 
պաշտպանել իրեն:

Դպրո ցա կան ահա բե կ  մը /հա լա ծան քը ժո ղովր դա վա րա կան խմբի արատն է և   նի իր ներ-
քին ան խ  սա փե լի զար գա ց  մը: Հա լա ծան քի առա ջին փուլն ար տաքս վա ծու թյան/մե  կու սաց վա-
ծու թյան աճն է, որը կա րող է պա տա հել ցան կա ցած խմբում (մի շտ կա մե  կը, ով չսիր ված անձ է, 
առանց ազ դե ցու թյան, որի հաշ վին կա րե լի է «զվար ճա նա լ»): Սա հիմն  ա կա նում մե ղմ, հո գե բա նա-
կան տե սա կի բռնու թյուն է: Սա կայն սա ար դեն հա լա ծան քի սաղմն  ա յին ձև է, որը հե տա գա յում հան-
գեց նում է բա ցա սա կան զար գաց ման:
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Երկ րորդ փ  լը ներ կա յաց ն մ է ֆի զի կա կան ագ րե սիա և խո շո րա ցած մա նի պ  լյա ցիա: Աշա-
կերտ ներն ազատ են ար ձա կում իրենց բա ցա սա կան զգաց մունք նե րը մե  կու սաց ված հա մա դա սա-
րան ցի նե րի նկատ մամբ մի  այն այն պատ ճա ռով, որ առա ջի կա յում ու նեն բարդ ստու գո ղա կան աշ-
խա տանք, իրենց և ու սուց չի հա կա մար տու թյու նից դրդված կամ պար զա պես չեն սի րում դպրո ցի 
առօ րյան ու փոր ձում են խա թա րել այն: Մա նի պու լյա ցի ան աճում է, և սկզբում մե նք կա րող ենք տես-
նել հիմն  ա կա նում մե ղմ ֆի զի կա կան ագ րե սիա:

Եր րորդ փու լը՝ այս պես կոչ ված, հիմն  ա կան խմբի ձև ա վո ր  մը, առանց քա յին պահն է: Ահա բե կող-
նե րի խումբն առանձ նա նում է դա սա րա նի մյուս ան դամն  ե րից և հա մա կարգ ված մե  թո դով սկսում 
ահա բե կել առա վել խո ցե լի զո հե րին: Մինչ այս պա հը իրա վի ճա կը կա րող է լուծ վել պարզ ճա նա պար-
հով:

Այ նու հե տև մե  ծա մաս նու թյունն ըն դու նում է ագ րե սոր նե րի վար վե ցո ղու թյան նոր մե  րը, և դրանք դառ-
նում են սո վո րա կան նաև այլ երե խա նե րի հա մար: Վեր ջին ներս նույն պես սկսում են դա ժան վարք 
ցու ցա բե րել և ակ տի վո րեն ներգ րավ վում են հա մա դա սա րան ցի նե րի դա ժան արարք նե րի մե ջ ու բա-
վա կա նու թյուն ստա նում դրան ցից:

Հին գե րորդ՝ ամ բող ջա կա ն  թյան փու լում ահա բե կու մը դառ նում է խմբի ծրա գի րը: Աշա կերտ նե րը 
բա ժան վում են եր կու խմբի՝ մի  խումբն ու նի բո լոր իրա վունք նե րը, մյու սը՝ոչ մի :

2. Ինչ է քի բե րա հա բե կ#  մը

Քի բե րա հա բե կ  մը հո գե բա նա կան հա լա ծան քի ձև է: Այն մի  տ մն  ա վոր բռնի վարք է՝ ար տա-
հայտ ված կա պի ժա մա նա կա կից մի  ջոց նե րով, հիմն  ա կա ն մ ին տեր նե տի և բջջա յին հե ռա խո-
սի մի  ջո ցով: Այլ հա րա կից երև ույթ նե րը քի բե րա հա բե կու մի ց պետք է տար բե րակ ված լի նեն (cyber-
stalking, cybergrooming, happy slapping):

Հե ղի նա կի մե կ նա բա ն�  թյ�  նը. 

Այլ հարակից երևույթները քիբերահաբեկումի ց պետք է տարբերակված լինեն (cyberstalking, cyberg-
rooming, happy slapping):

cyberstalking (վիր տո ւալ հե տապն դում), վա խի ու սպառ նա լի քի զգա ցո ղու թյան տա րա ծում ին տեր-
նե տի որոշ օգ տա տե րե րի վրա: 

Cybergrooming - այն պի սի վար քա գիծ, երբ ին տեր նետ որոշ օգ տա գոր ծող ներ հա վակ նում են լի նել 
մե կ այլ անձ, որի նպա տակն է՝ գտնել ին տեր նե տի ան չա փա հաս օգ տա գոր ծող նե րին և սե ռա կան 
բնույ թի ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռել նրանց կամ շա հա գոր ծել նրանց սե ռա կան առու մով:

Happy slapping - անս պա սե լի ֆի զի կա կան հար ձա կում ան չա փա հա սի կամ չա փա հա սի վրա այն ժա-
մա նակ, երբ մե ղ սա կի ցը նկա րում է բռնա րար քը բջջա յին հե ռա խո սով կամ տե սալու սան կար չա կան 
ապա րա տով, և հե տա գա յում այդ նյու թը զե տեղ վում է ին տեր նե տում:

3. Որո՞նք են կոնկ րետ տար բե ր#  թյ# ն նե րը քի բե րա հա բեկ ման և ան մի  ջա կան 

(հոգեբանա կան) ահա բեկ ման/հա լա ծան քի մի  ջև

Քի բեր հե տապն դումն  ու նի նույն հատ կա նիշ նե րը, ինչ սո վո րա կան հո գե բա նա կան ահա բե կումը 
(ավան դա կան անուղ ղա կի ահա բե կում). այն մի  տումն  ա վոր է, տե ղի է ու նե նում շա րու նա կա բար, 
հո գե բա նա կան ագ րե սի ա յի հետ մե կ տեղ նե րա ռում է խորհր դան շա կան ագ րե սիա, չի հան գեց նում 
վն աս վածք նե րի և կապ տուկ նե րի, չկա արյուն, սա կայն առա ջաց նում է հո գե բա նա կան տրավ մա, որն 
ան տե սա նե լի է: Հո գե բա նա կան տրավ ման սո վո րա բար խորն է և կա րող է դժվա րու թյամբ բուժ վել: 
Ահա բե կող նե րը վն ա սում են զո հի ինք նու թյու նը. վեր ջինս իրեն նվաս տա ցած և ան կա րև որ է զգում՝ 
իրեն հա մա րե լով դպրո ցա կան հա մայն քից հե ռաց ված:

Իմաս տը նույնն է: Տար բե րու թյու նը հե տև յալն է.

1. Ավան դա կան ահա բե կ  մը/հա լա ծան քը լի ն մ է հիմն  ա կա ն մ դե մառ դեմ, անձ նա կան 
շփումն  ե րի ար դյուն քում կամ առն վազն դպրո ցի շրջա կա մի  ջա վայ րում: Մինչ դեռ քի բե րա հա բե-
կու մը տե ղի է ու նե նում առանց ան հա տա կան կա պի քի բեր տա րա ծու թյան մե ջ:
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2. Քի բե րա հա բե կ  մը, ի տար բե րու թյուն շա րու նա կա կան անուղ ղա կի ահա բեկ ման, օգ տագոր ծում 
է ավե լի ար դյու նա վետ զենք. ոչ թե ավան դա կան նա մակ ներ և հե ռա խոս, այլ «զանգվա ծա յին 
ոչնչաց մա ն» զեն քեր՝ ին տեր նե տը և բջջա յին հե ռա խո սը:

Քի բե րա հա բեկ ման «առա վե լու թյուն նե րը». ու նե նում են ջախ ջա խիչ ազ դե ցու թյուն:

Նրանք թույլ են տա լիս հե տապն դել զո հին ամե  նու րեք և ցան կա ցած պա հի (24/7). զոհն ի վի ճա կի չէ 
փախ չե լու կամ թաքն վե լու (քի բե րա հա բե կու մի ց հնա րա վոր չէ ազատ վել տուն գնա լով կամ փախ չե-
լով):

Այն ապա հո վում է մե ծ քա նա կու թյամբ հան դի սա տես ներ (նույ նիսկ հա մաշ խար հա յին մա կարդա կով), 
որոնց դուր է գա լիս դի տել տու ժո ղի տա ռա պանք ներն ու նվաս տա ցու մը (հի շենք առա ջին հա մաշ-
խար հա յին հայտ նի մի  ջա դե պը՝ լուրջ հե տև անք նե րով. «Տղան Աստ ղա յին պա տե րազմն  ե րի ց», որը 
դիտ վել էր մի  լի ո նա վոր մարդ կանց կող մի ց, թեև զո հին ջախ ջա խե լու հա մար բա վա կան էր՝ ողջ դա-
սա րա նը կամ դպրո ցը տես ներ դա):

Ժա մա նա կա կից զենքն ապա հո վում է հար ձակ ման անա նու նու թյու նը և կեղծ ինք նու թյու նը, որն ավե-
լաց նում է ահա բեկ ման հզո րու թյու նը և մե  ծաց նում զո հի ան պաշտ պա նու թյան զգացո ղու թյու նը, քա-
նի որ նա չգի տի, թե ու մի ց է պաշտ պան վե լու:

Նույ նիսկ մե  կան գա մյա հար ձա կու մը կա րող է ար ձա գան քել մի  քա նի ան գամ. զո հե րը ձգտում են դի-
տել կամ կար դալ նվաս տա ցու ցիչ հա ղոր դագ րու թյու նը կրկին ու կրկին: Բա ցի այդ, երբ ինչ- որ մե  կը 
խայ տա ռա կող լու սան կար կամ տեքստ է զե տե ղում ին տեր նե տում, այդ «կտա վը» շա րու նա կում է 
ապ րել իր սե փա կան կյան քը, և ամե ն ոք կա րող է անել դրա հետ ինչ ցան կա նա:

4. Քա նի երե խա է տա ռա պ# մ ահա բե կ# մն  ե րից/հա լա ծանք նե րից դպրոց նե ր# մ

Հա յաս տա նում աշա կերտ նե րի ահա բե կումն  ե րի /հա լա ծան քի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան տվյալ ներ 
չկան, ուս տի որո շա կի տե ղե կու թյուն ներ վերց ված են եվ րո պա կան և ամե  րի կյան ու սումն ա սի րու թյուն-
նե րի ար դյունք նե րից: Ահա բե կումն  իր որո շա կի դրսև ո րումն  ե րով կի րառ վում է գրե թե բո լոր, նույ նիսկ 
ամե  նա հե ղի նա կա վոր դպրոց նե րում: Բա նա վոր ահա բե կու մը ամե  նա տա րած ված մի  ջոց նե րից է և կի-
րառ վում է աշա կերտ նե րի ավե լի քան 77% -ի վրա (ԱՄՆ տվյալ ներ): Այն նե րա ռում է հո գե բա նա կան 
ճնշումն  ե րի գոր ծադ րում և բա նա վոր վի րա վո րանք կամ ահա բե կում: Այս տի պի ահա բեկ ման մե ջ է 
մտնում նաև խո սակ ցու թյուն նե րի տա րա ծում, ծաղր կամ նսե մա ցում՝  ռա սա յի, սե ռի, սե ռա կան հակ-
վա ծու թյան, կրո նի և այլ պատ ճառ նե րի հի ման վրա: Ըստ ԱՄՆ-ում կա տար ված հե տա զո տու թյուն-
նե րի տվյալ նե րի՝ ահա բե կումն  աշա կերտ նե րի 14%-ի վրա ծանր հե տև անք ներ է ու նե նում: Նրանք 
հիմն  ա կա նում այն աշա կերտ ներն են, ով քեր սո ցի ա լա կան վատ պայ ման նե րում են ապ րում, դեպ րե-
սի ա նե րի մե ջ են: Նրանց հա մար դպրոց գնա լը լուրջ ան հանգս տու թյուն է դառ նում: Ըստ հարցման 
ար դյուք նե րի՝ յու րա քան չյուր հինգ աշա կեր տից մե  կը խոս տո վա նում է, որ իրենք ահաբե կում են 
իրենց հա սա կա կից ներն: 12-17 տա րե կան նե րը հաս տա տում են, որ իրենց դպրոց նե րում ավե լա նում 
են բռնու թյուն նե րի դեպ քե րը: Ըստ փաս տե րի՝ բռնու թյուն նե րի և ահա բե կություն նե րի հիմն  ա կան մա-
սը տե ղի է ու նե նում հենց դպրոց նե րում, այլ ոչ թե դպրո ցի ճա նա պար հին: 

Աղ բյուր: http://www.bullyingstatistics.org/content/school-bullying-statistics.html, http://ec.europa.eu/
justice_home/daphnetoolkit/fi les/others/booklets/08_daphne_booklet_8_en.pdf
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/fi leadmin/user_upload/PDF/international/ijvs/ijvs9_en.pdf) 

Պո տեն ցի ալ հար ցաքն նու թյու նե րի ար դյունք նե րը ող բեր գա կան են: Կա րև որ չէ, որ երե խա նե րի 10%-ից 
ավել կամ պա կաս մասն է տու ժում այս երև ույ թից: Ներ կա պա հին կա րև որ չէ, նույ նիսկ թե իրա վի ճա կը 
վատ թա րա նու՞մ է, թե՞ ոչ: Պարզ է, որ այս խնդի րը կա, և այն անդ րա դառ նում է մե ծ թվով երե խա նե րի 
վրա, քա նի որ ահա բե կու մը վն ա սում է ոչ մի  այն զո հե րին, այ լև ագ րե սոր նե րին և նույ նիսկ այս դա ժան 
անար դա րու թյան վկա նե րին: Մի և նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ մե նք չենք լու ծում խնդի րը, և ու սու-
ցիչ նե րը կամ այլ մաս նա գետ ներ բո լո րո վին պատ րաստ չեն լու ծե լու այն: Հիմն  ա կա նում դրա պատ-
ճառն այն է, որ մի ն չև վեր ջերս որևէ հա մալ սա րա նում չի եղել որևէ ֆա կուլ տետ, որը կա ռա ջար կեր 
հա մա կար գա յին կրթա կան ծրա գիր՝ դպրո ցում բռնու թյան ու ահա բեկ ման կա ռա վար ման ոլոր տում:
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5. Ինչ պե՞ս կա րե լի է կան խել ահա բե կ# մն  ե րը/հա լա ծանք նե րը

Մենք պետք է գի տակ ցենք, որ ահա բե կու մը/հա լա ծան քը լուրջ վտանգ է: Հե տև ա բար, ահա բեկ ման/
հա լա ծան քի լա վա գույն կան խու մը ման կա վար ժա կան մո տե ցումն  է, որը դպրո ցի բո լոր ան դամն  ե րի 
հա մար կա ռու ցում է բաց, բա րե կա մա կան և ապա հով հա րա բե րու թյուն ներ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, հե-
տա զո տու թյուն նե րը և աշ խա տանք նե րը ցույց են տվել, որ նույ նիսկ ամե  նա լավ և ժո ղովր դա վա րա-
կան հան րու թյու նը դժվա րա նում է կան խել ահա բեկ ման դրսև ո րու մը: Յու րա քան չյուր դպրոց պետք 
է ու նե նա հա տուկ ծրա գիր, որն ի վի ճա կի է բա ցա հայ տե լու և բու ժե լու ահա բեկ ման երև ույ թը վաղ 
շրջա նում: Աշա կերտ նե րի մի  ջև «բռնու թյան հա մա ճա րա կի» դա դա րեց ման ու ղի ներ են դրա կան սո-
ցի ա լա կան կլի մա յի ստեղ ծու մը և ահա բեկ ման դեմ հա տուկ ծրագ րի կա ռու ցու մը:

Օրի նակ՝ ԱՄՆ-ի բազ մա թիվ նա հանգ ներ ահա բե կու թյու նը/հա լա ծան քը կան խե լու նպա տա կով մշա-
կել և ըն դու նել են մի  շարք օրենք ներ:

Ահա բե կու թյան ըն կա լու մը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վել է. եթե ահա բե կու թյու նը կան խող ըն-
թա ցա կար գեր կա րե լի է կի րա ռել կազ մա կեր պու թյուն նե րում, ինչ պես օրի նակ դպրոց նե րում, ապա 
բա վա կա նին դժվար է հար ցը կար գա վո րել ըն տա նե կան մա կար դա կում: 

Այն աշա կերտ նե րը, որոնց ըն տա նի քում առօ րյա կյան քում ահա բե կու թյուն ներ և բռնու թյուն ներ են 
կի րառ վում, ու նե նում են այն պի սի պահ վածք, որն ըն դու նե լի չէ: Նման մար դիկ (ու սու ցիչ ներ և աշա-
կերտ ներ) կա րիք ու նեն սո վո րե լու, թե ինչ պե՞ս է պետք վար վել, որ պես զի չա հա բե կեն կամ չբռնա նան 
մյուս նե րի հան դեպ: Մի մասն էլ աջակ ցու թյան և օգ նու թյան կա րիք ու նի՝ նոր վար վե լա կերպ ձև ա վո-
րե լու հա մար: Նրանց պետք է խոր հուրդ տալ, աջակ ցել, այլ ոչ թե պար զա պես պատ ժել: 

6. Ինչ տե սա կի պա տաս խա նատ վ#  թյան կա րե լի է են թար կել ահա բե կող նե րին

Հեշտ չէ տալ հա կիրճ պա տաս խան: Հիմն  ա կա նում մե նք ակա նա տես ենք լի նում ահա բեկ ման 
սկզբնա կան փու լե րին: Նա խա ձեռ նող ներն ու ակ տիվ մաս նա կից նե րը չեն գոր ծել քրե ա կան արարք 
և, հե տև ա բար, նրանք պա տաս խա նատ վու թյան են են թարկ վում մի  այն դպրո ցի սահ ման նե րում: 
Դպրոց նե րում առ կա են հեր թա կան, ինչ պես նաև կրթու թյան առանձ նա հա տուկ մի  ջո ցա ռումն  եր՝ ագ-
րե սոր նե րին պատ ժե լու հա մար. ար տաք ս մ դպրո ցից՝ դպրո ցի վար քա յին խորհր դի որո շ  մի ց 
հե տո, կար ճա ժա  ետ կամ եր կա րա ժա  ետ կա մա վոր տե ղա փո խ մ ման կա կան ախ տո րո շիչ 
հաս տա տ  թյ ն, ախ տո րո շիչ օբյեկտ ներ երի տա սարդ նե րի հա մար կամ տե ղա բաշ խում ախ տո րոշ-
ման հաս տա տու թյու նում՝  որ պես առաջ նա հերթ մի  ջոց ինս տի տու ցի ո նալ կրթու թյան հրա մա նի հի-
ման վրա:

7. Ար դյո՞ք խնդի րը լ# ծ վ# մ է, երբ հա լա ծան քի են թարկ ված նե րը փո խ# մ են դպրո ցը

Ահա բե կու թյան խնդի րը չի լ ծ վ մ, երբ հա լած վո ղը տե ղա փոխ վ մ է մե կ այլ դպրոց: Ահա բե-
կե լը մի  այն չար չա րո ղին և տու ժո ղին վե րա բե րող հարց չէ. այն տե ղի է ու նե նում բո լոր աշա կերտ նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րի և դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում: Ինչ պես նշվել է, ահա բե կու մը պետք է 
գնա հա տել և հաս կա նալ որ պես խմբում հա րա բե րու թյուն նե րի լուրջ ձա խո ղում, ուս տի եթե նույ նիսկ 
զո հը հե ռա նա, ահա բե կու թյու նը շա րու նակ վում է անընդ հատ, և այս դեպ քում առաջ են գա լիս նոր 
զո հեր:

Որոշ դեպ քե րում, երբ ահա բե կու մը զար գա ցել է, այլ բան չի կա րե լի անել, քան ան մի  ջա պես հե ռաց-
նել զո հին այդ պա թո լո գի ա կան մի  ջա վայ րից: Սա կայն զո հի գնա լուց հե տո անհ րա ժեշտ է ան հա պաղ 
սկսել ողջ խմբի ին տեն սիվ ու հա մա կարգ ված բու ժու մը: Բա ցի այդ, նոր դա սա րա նում հար մար վե-
լու հետ կապ ված տու ժո ղին անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել հա մա պա տաս խան աջակ ցու թյուն, քա նի որ 
ահա բեկ ման պատ ճա ռով ավե լա ցել է երե խա յի խո ցե լի ու թյու նը, իսկ դա մե  ծաց նում է կրկնա կի ահա-
բեկ ման վտան գը:
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8. Ար դյո՞ք գո յ#  թյ# ն #  նեն այն պի սի կազ մա կեր պ#  թյ# ն ներ, որոնց աշա կերտ նե րը կարող 

են դի մե լ իրենց խնդիր նե րով

Երե խա նե րը և պա տա նի նե րը, նրանց ծնող նե րը և ման կա վարժ նե րը կա րող են դի մե լ դպրո ցի վար-
չա կան բա ժին նե րին, ման կա վար ժա հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյան կենտ րոն նե րին, վար-
քագ ծա յին օգ նու թյան կամ հա տուկ կրթու թյան կենտ րոն ներ: Կա րե լի է դի մե լ նաև սո ցի ա լա կան ու 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րին՝ երե խա յի պաշտ պա նու թյան հա մար, և մաս նա գետ նե րին՝ հո-
գե բույժ նե րի, կլի նի կա կան հո գե բան նե րի, ինչ պես նաև զան գա հա րել վստա հու թյան հե ռա խո սա հա-
մար նե րով, որոնք հա սա նե լի են, կամ հա մայն քա յին այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, որոնք զբաղ վում 
դպրո ցա կան ահա բեկ ման խնդիր նե րով:

Ահա բեկ ման թաքն վա ծու թյան և ան հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով այս բա րո յա կան արա տը բու ժե լու 
հա մար շատ քիչ մաս նա գետ ներ ու նեն ավե լի հա մա կարգ ված եղա նա կով աշ խա տե լու հնա րա վո րու-
թյուն: Հե տև ա բար, առա ջարկ վում է որո նել այս հար ցում մե ծ փորձ ու նե ցող մաս նա գետ ներ:

9. Ինչ պետք է անի հա լա ծան քի են թարկ ված երե խան

Ահա բեկ ման հիմն  ա կան դի մա գի ծը նեն գու թյու նը և ու ժե րի ան հա վա սար բա ժա նումն  է: Հե տև ա բար 
զո հը չի կա րո ղա նում պաշտ պա նել իրեն: Նա չու նի այդ քան ուժ: Նույ նիսկ եթե ու նե նար, այն չէր կա-
րող դե րա կա տա րում ու նե նալ արա տա վոր խմբի նման վն ա սա կար դի նա մի  կա յում: Ընդ հա կա ռա կը, 
մե  ծա մաս նու թյա նը կհրահ րեր դա ժան հաշ վե հար դա րի:

Ահա բեկ ման են թարկ ված աշա կեր տին ուղղ ված հար ցին, թե ին չու՞ ին քը ծնող նե րին չի պատ մե լ իր 
վշտի մա սին, նա պա տաս խա նել է. «Ես չգի տեմ, երբ ես գա լիս եմ տուն, փոր ձում եմ չմտա ծել այդ մա-
սին: Ես հու սով եմ, որ ամե ն ինչ ավե լի լավ կլի նի»: 

Սխալ է կար ծել, որ ամե ն ինչ կլա վա նա: Ան կախ այն հան գա ման քից՝ աշա կեր տը զոհ է, թե վկա, նա 
ան հա պաղ պետք է անի հե տև յալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

 Դի մե լ դա սա րա նի ուսուցչին կամ դասղեկին. պայ մանն այն է, որ մար դը պետք է իմա նա, թե ինչ-
պես գոր ծել ահա բեկ ման դեպ քում:

 Կիս վել ծնող նե րի հետ:

 Այն դեպ քում, երբ երե խան չի գտնում քա ջու թյուն դպրո ցից որևէ մե  կի հետ կիս վե լու, նա կա րող է 
կիս վել այլ մաս նա գետ նե րի հետ, ով քեր ցան կա նում են օգ նել և կհա վա տան իրեն, քա նի որ նմա-
նօ րի նակ իրա վի ճակ նե րը բա ցա ռիկ չեն:
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ, ԶԳԱՑ Մ� ՆՔ ՆԵՐ, ՀԱՐ ՑԵՐ 
Ֆիլմ ՝  Ռո մի 

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Ահա բե կում և հա լա ծան ք»:

Նպա տա կը՝ խորհրդածել ֆիլմի  իրադարձությունների շուրջ, զարգացնել ապրումակցում:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թեր թիկ, թուղթ ու գրիչ յու րա քան չյուր աշա կեր տի 
հա մար, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Աշ խա տան քա յին թեր թիկ նե րը բա ժա նել աշա կերտ նե րին (նախ քան «Ռո մի  » ֆիլ մի  դի տու մը) և հանձ-
նա րա րել լրաց նել դրանք: 

Կշռա դա տ մ

Տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Պա տաս խան նե րը կա րող են ներ կա յաց վել գրա տախ տա կին: 
Կշռա դա տու մը կի րառ վում է ոչ մի  այն ֆիլմն  ամ փո փե լու, այ լև ֆիլ մում ար տա հայտ ված զգաց մունք-
նե րը վե րապ րե լու նպա տա կով: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Պայմաններ, զգացմ# նքներ, հարցեր 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Նկարագրել այն զգացմունքները, որն ապրեցիր ֆիլմի  դիտումի ց հետո: 

Գրել այն փաստերը, որոնք իմացար ֆիլմի ց: 

Գրել այն փաստերը, որոնք ամե նազարմանալին էին քեզ համար: 

Գրել այն հարցերը, որոնք ծնվեցին քո մտքում ֆիլմը նայելու ընթացքում: 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ՄԱ ԿԱԳ Ր�   � Ն ՆԵ ՐՈՎ ՊԱ ՏԸ
Ֆիլմ ՝  Ռո մի 

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Երեխաների իրավունքներ», «Ահա բե կում /Հա լա ծան ք»:

Նպա տա կը՝ պար զա բա նել հա լա ծան քի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, կար ծիք ձև ա վո րել, խորհրդա-
ծել քննա դա տա բար ու բա նա վի ճել:

Ժա մա նա կը՝ 45 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ Ա1 չափսի թուղթ, գունավոր թղթեր, նշագրիչներ, սոսինձ:

Ըն թացք

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է թղթեր և հանձ նա րա րում գրել երեք նա խադա սու թյուն՝ «Հա-
լա ծան քը ... է» կա ռուց ված քով: Յու րա քան չյուր նա խա դա սու թյուն ար տա հայ տում է առան ձին մի տք 
ու գրվում առան ձին թղթի վրա:

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել խմբե րի (ամե ն խմբում՝ 5-6 աշա կերտ):

Յու րա քան չյուր խումբ կար դում է իր նա խա դա սու թյուն նե րը: Աշա կերտ նե րը ջնջում կամ մի  ա վո րում 
են այն նա խա դա սու թյուն նե րը, որոնք նույն մի տքն են ար տա հայ տում: Նա խա դա սու թյուն նե րը նրանք 
դա սա կար գում են ավե լի մե ծ խմբե րի:

Աշա կերտ նե րը գու նա վոր թղթե րի վրա գրում են խմբա յին աշ խա տան քի ար դյունք հան դի սա ցող նա-
խա դա սու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր խումբ այդ գու նա վոր թղթե րը սոսն ձում է պատ ներ կա յաց նող 
մե ծ թղթի վրա: Այս պես ստեղ ծում ենք «Մա կագրու թյուն նե րով պա տը»:

Կշռա դա տ մ

Վար ժու թյան վեր ջում կար դում ենք «Մա կագրու թյուն նե րով պա տին» գրված նա խա դա սու թյուն ներն 
ու քննար կում դրանք: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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«SOS» ՍԵՎ ԱՆ 
Նո րա տ#  սի «Արև որ դի» էկո լո գի ա կան ակ# մ բի սա ներ/Հա յաս տան/2012թ/25 րո պե 

Ֆիլ մը պատ մում է Նո րա տու սի «Արև որ դի» էկո ա կում բի երեք պա տա նի բնա պահ պան նե րի մա սին. 
նրանք ապ րում են Սև ա նա լճի կող քին և բազ մա թիվ ան գամն  եր լսել են այն մա սին, թե ինչ պի սին է 
եղել լի ճը տա րի ներ առաջ: 2011-ին պա տա նի նե րը կա տա րել են հե տաքր քիր ճա նա պար հոր դու թյուն՝ 
Սև ա նա լճի բնա պահ պա նա կան խնդիր ներն ավե լի լավ հաս կա նա լու հա մար: Նրանք ու սումն  ա սի րել 
են, թե ին չու՞ լճում ձկնե րը վե րա ցան, որո՞նք են լճի մա կար դա կի բարձ րաց ման հե տև անք նե րը, ո՞ր 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներն են աղ տո տել լճի ջու րը, ինչ պի սի՞ազ դե ցու թյուն ու նի Սև ա նի 
բնա պահ պա նա կան ճգնա ժա մը շրջա կայ քում ապ րող մարդ կանց վրա: Հիմն  վե լով իրենց հե տա զո-
տություն նե րի և նկա րա հա նած նյու թե րի վրա՝ Նո րա տու սի «Արև որ դի» էկո լո գի ա կան ակում բի սա-
նե րը նա մակ են հղում ՀՀ նա խա գա հին՝ Սև ա նա լճի խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում աջակ ցու թյան 
ակն կալի քով:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Հիմն  ա կան թե մա՝ «Բնու թյան պահ պա նու թյուն և էկոլ գի ա»

Հարակից թե մա ներ՝ «Ջրո լոր տ», «Էկո լո գի ա կան հա մա կար գե ր», «Ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ-
պա նու թյու ն»

1. Որն է Սև ա նա լճի ռազ մա վա րա կան նշա նա կ#  թյ#  նը

Սև ա նա լի ճը հա մար վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և ողջ Կով կա սի 35 մի  լի արդ խմ քաղց-
րա համ ջրի շտե մա րա նը: 

2. Այ սօր Սև ա նա լճի ջ#  րը մա ք# ր չէ: Դրան նպաս տ# մ են մի  շարք հան գա մանք ներ: Որոնք 

են այդ հան գա մանք նե րը

 Սև ա նի ավա զա նում հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վա լու մը:

 Լճի մա կար դա կի անընդ հատ տա տա նումն  ե րը:

 Ձկան ար դյու նա բե րա կան պա շար նե րի ոչն չա ցու մը:

 Ափա մե րձ ան տառ նե րի՝ ջրի տակ մն ա լը:

 Լճի հա րև ա նու թյամբ գտնվող քա ղաք նե րի, ինչ պես նաև լճա փե րին կա ռուց ված օբյեկտ նե րի կո յու-
ղաջ րե րի՝ լճի մե ջ թափ վե լը: 

Այս ամե նն ու ղեկց վում է լճի ճահ ճաց մամբ:
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3. Ինչ պես է ազ դ# մ հան քար դյ#  նա բե ր#  թյ#  նը Սև ա նա լճի վրա

Գե ղար քու նի քի մար զում գոր ծում են 29 հան քեր: Սոթ քի ոս կու հան քա վայ րը Հա յաս տա նի ամե  նա-
խո շոր ոս կու հան քա վայրն է, որը գտնվում է Սև ա նա լճի ավա զա նում: Սոթք հան քից են դուրս գա լիս 
Սոթք և Մաս րիկ գե տե րը, որոնք թու նա վոր նյու թե րի և ծանր մե  տաղ նե րի խառ նուր դով թափ վում են 
Սև ա նա լճի մե ջ: Ձկներն ու խեց գե տին նե րը ծանր մե  տաղ նե րի կու տա կիչ ներ են և կա րող են վն ա սել 
մար դու առող ջու թյու նը: Թու նա վոր քի մի  ա կան նյու թե րը կա րող են պատ ճառ դառ նալ նաև ջրա յին 
կեն դա նի նե րի զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման:

4. Սև ա նա լճի մա կար դա կի ան կ# մն  ինչ պես է նպաս տ# մ ճահ ճաց մա նը

Լճի ջրի մա կար դա կը 1933- 2000թթ. ար դյու նա բե րա կան շա հա գործ ման հե տև ան քով (Էներ գի ա յի ար-
տադ րու թյուն և ոռո գում) իջավ 19,6 մե տ րով: 

Լճի ճահ ճաց ման դան դա ղեց ման գոր ծըն թա ցում պաշտ պա նիչ դեր ու նի լճի հա տա կի մոտ գտնվող 4C 
հաս տա տուն ջեր մաս տի ճան ու նե ցող ջրա յին շեր տը: Այն թույլ չի տա լիս, որ հա տա կի տիղ մը խառն վի 
լճին: Եթե լճի ծա վա լը քչա նում է, կրճատ վում է պաշտ պա նիչ շեր տը, ին չի հե տև ան քով լի ճը սկսում է 
ճահ ճա նալ: Ջրի մա կար դա կի բարձ րաց ման մի  ջո ցով հնա րա վոր է վե րա կանգ նել այդ շեր տը:

5. Ինչ է ջեր մա յին աղ տո տ#  մը

Ար դյու նա բե րու թյան մե ջ, ջեր մա է լեկտ րա կա յան նե րում հա ճախ հսկա յա կան քա նա կու թյամբ ջուր է 
օգ տա գործ վում՝  որ պես սա ռեց նող մի  ջոց կամ ջեր մա կիր: Այս դեպ քում ջրա վա զան նետ վող տաք 
ջու րը կա րող է ավա զա նում ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման և էկո հա մա կար գի քայ քայ ման պատ ճառ 
դառ նալ:

Ջրի մե ծ ջեր մու նա կու թյան շնոր հիվ նրա ջեր մաս տի ճա նը դան դաղ է փո փոխ վում: Ջրա յին էկո հա մա-
կար գե րը ջեր մաս տի ճա նի կա յու նու թյան նկատ մամբ խիստ պա հանջ կոտ են: Բա վա կան է ջրի ջեր-
մաս տի ճա նի մի  քա նի աս տի ճա նի փո փո խու թյուն, որ պես զի էկո հա մա կար գը քայ քայ վի:

6. Երբ է տե ղի #  նե ն# մ մի  ջա վայ րի աղ տո տ#  մը

Ընդ հա նուր առ մամբ աղ տո տու մը տե ղի է ու նե նում այն դեպ քում, երբ մար դու կող մի ց ար տադր վող 
թա փոն նե րը բնու թյան մե ջ ավե լի դան դաղ են քայ քայ վում, քան գո յա նում են նո րե րը, ին չի հե տև ան-
քով դրանք կու տակ վում են և աղ տո տում մի  ջա վայ րը:

Որո շա կի նյու թե րով աղ տոտ ման վն ա սը խիստ ակն հայտ է. այդ պի սիք են՝ քլոր պա րու նա կող ած-
խաջ րա ծին նե րը, թու նա վոր մե  տաղ նե րը (սնդիկ) և այլն: Դրանք ու նեն մն ա ցոր դա յին հատ կու թյուն, 
չեն քայ քայ վում, կու տակ վում են հյուս վածք նե րում և սննդա յին շղթա յի մի  օղա կից փո խանց վում են 
մյու սին: Սրանք հատ կա պես վտան գա վոր են սննդա յին շղթա յի վե րին օղակ նե րում գտնվող այն օր-
գա նիզմն  ե րի հա մար, որոնք սնվում են ձկնե րով (մարդ, ջրա յին թռչուն ներ, ար ծիվն  եր և այլն):
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՈՐՈ Ն� Մ 
Ֆիլմ ՝  SOS Սև ան

Կշռա դատ ման վար ժ�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Ակ տիվ քա ղա քա ցի», «Շրջա կա մի  ջա վայ ր»:

Նպա տա կը՝ մտո րել ֆիլ մի  բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, վե րա նա յել և տե սա կա վո րել ֆիլ մի  թե-
մա յին վե րա բե րող լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րը:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել խմբե րի (յու րա քան չյուր խմբում 5-6 հո գի): 

Նրանց հանձ նա րա րել քննար կել ֆիլ մը և դրա վե րա բե րյալ պատ րաս տել նվա զա գույ նը երեք հարց:

Ներ կա յաց ման ժա մա նակ խմբե րը քննար կում են իրենց հար ցե րը և բա ցատ րում, թե ին չու՞ են ընտ-
րել այդ հար ցե րը:

Հար ցե րը գրի առ նել գրա տախ տա կին: Այս եղա նա կով ընդ հան րաց վում են այն թե մա նե րը, որոնք 
առա վել հե տաքրք րում են աշա կերտ նե րին, և որոնց վրա հե տա գա դա սե րին պետք է կենտ րո նա նալ: 
Հնա րա վոր է, որ հար ցե րը կրկնվեն. դրանք անհ րա ժեշտ է խմբա վո րել: 

Կշռա դա տ մ

Վար ժու թյան ավար տին ամ փո փել հար ցե րի խմբա վոր ման գոր ծըն թա ցը և կարճ քննար կում անց-
կաց նել, թե ին չու են աշա կերտ ներն ընտ րել հենց այդ հար ցե րը: Խոս տա նալ, որ հա ջորդ դա սե րին 
անդ րա դարձ կար վի նրանց հե տաքրք րող հար ցե րին: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
ՋՐԱ ՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր� Մ 
Ֆիլմ ՝  SOS Սև ան

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Բնա պահ պա նու թյուն և ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյու ն», 
«Բնա կիչ նե րի վար քա գի ծ»:

Նպա տա կը՝ աշա կերտ նե րը կկա րև ո րեն ջրի դե րը մե ր կյան քում, բնա կան ռե սուրս նե րի պահ պա-
նու թյու նը և խնա յո ղու թյու նը: Կկա րո ղա նան սե փա կան փոր ձով ցույց տալ ջրա յին ռե սուրս նե րի հնա-
րա վոր խնա յո ղու թյու նը: 

Ժա մա նա կը՝  15 րո պե (և տնա յին հանձ նա րա րու թյուն):

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկ՝ յու րա քան չյու ր աշակերտի հա մար:

Ըն թացք

Հանձ նա րա րել աշա կերտ նե րին, որ յու րա քան չյու րը տա նը հաշ վի մե կ օր վա ըն թաց քում իր տան 
ան դամն  ե րի կող մի ց ծախս ված ջրի ծա վա լը և կազ մի  եր կու աղյու սակ (մի ն չև տնտե սե լը և տնտե-
սե լուց հե տո): Հաշ վար կը կա տա րել ջրաչափ սարքի օգնությամբ, եթե ջրաչափ չկա՝ հաշվարկել 
օգտագործված ջրի ծավալը, օրինակ՝ դույլի մի ջոցով: Օգ տա գոր ծել կից աշ խա տան քա յին թեր թի կը:

Հա ջորդ դա սին՝

Տնա յին առա ջադ րանք նե րի ներ կա յա ցում, դի տար կումն  ե րի ար դյունք նե րի քննար կում (3-4 աղյու-
սակ ներ) 

Աշա կերտ նե րի կող մի ց ջու րը տնտե սե լու նոր առա ջարկ նե րի առա ջադ րում և «Ջրի խնա յո ղու թյու ն» 
վեր նագ րով պաս տա ռի ստեղ ծում և ներ կա յա ցում:

Կշռա դա տ մ

Այն անց կաց վում է քննարկ ման, հարց ու պա տաս խա նի մի  ջո ցով: Ամ փոփ վում է, թե ի՞նչ են սո վո-
րել երե խա նե րը: Շեշ տադր վում են դա սի հիմն  ա կան գա ղա փար նե րը. ջու րը՝ որ պես կյան քի մի  ջա-
վայր, ջրի պահ պան ման կա րև ո րու թյու նը (խնա յո ղու թյուն, կեն ցաղա յին աղ բով չաղ տո տել), շրջակա 
մի ջավայրի հիմն ախնդիրներին անտարբեր չլինելու, ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ցուցա-
բերելու կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ջրա յին պա շար նե րի կա ռա վա ր# մ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Աղյ  սակ 1 Ջրի ծախ սը մի ն չև տնտե սե լը Աղյ  սակ 2. Ջրի ծախ սը տնտե սե լ ց հե տո

Ջրի օգ տա գոր ծու մը 1-օր 2-օր 3-օր Ընդ. Ջրի օգ տա գոր ծու մը 1-օր 2-օր 3-օր Ընդ.

Լո գա րան

Զու գա րան

Լվացք

Սպաս քի լվա ցում

Լվաց վել

Տնտես ված ջրի քա նա կը հաշ վել հե տև յալ կերպ. մի նչ տնտե սու մը ջրի քա նա կից հա նել այն քա-
նա կը, որն ստաց վել է տնտե սե լուց հե տո:

Աղյ  սակ 3. Տնտե սած ջրի քա նա կը

Ջրի օգ տա գոր ծ մ  Տնտե սած ջրի քա նակ

Լո գա րան, ցնցուղ

Զու գա րան

Լվացք

Սպաս քի լվա ցում

Լվաց վել
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3.
ՋՐԱ ՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ Ն�   � Ն 
Ֆիլմ ՝  SOS Սև ան

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Բնա պահ պա նու թյուն և ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյու ն», 
«Բնա կիչ նե րի վար քա գի ծ»:
Նպա տա կը՝ աշա կերտ նե րը հստակ պատ կե րա ցում կու նե նան ՀՀ շրջա կա մի  ջա վայ րի և, մաս նա-
վո րա պես, ջրի (Սև ա նա լճի) դե րի և կա րև ո րու թյան մա սին:
Ժա մա նա կը՝ 45 րո պե:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մե կ աշ խա տան քա յին թերթիկ՝ յու րա քան չյուր խմբի հա մար:

Ըն թաց քը
Մտքե րի տա րա փի եղա նա կով հար ցադ րում երե խա նե րին. «Ինչ պե՞ս կա րող ենք պահ պա նել ջու րը 
(որա կը և քա նա կը)»: 

Հնա րա վոր պա տաս խան ներ.

 Խնա յել ջու րը ատամն  ե րը լվա նա լիս...
 Ան սարք ծո րակ նե րը վե րա նո րո գել:
 Խմե  լու ջրով այ գին չջրել...
 Անձ նա կան օգ տա գործ ման մե  քե նա նե րը բա կում (կա նաչ տա րած քի մոտ) խմե  լու ջրով չլվա նալ, 

որ պես զի օճա ռա ջու րը չվն ա սի ծա ռե րը... 
 Ձմե  րու կը կամ գարեջուրը սառեցնելու նպատակով չդնել հոսող ջրի տակ և այլն:

Գև որգ Էմի  նի ստեղ ծա գոր ծ  թյ  նից մի  փոք րիկ հատ վա ծի ըն թեր ց մ. 
 Երկ նա մե րձ այդ լի ճը, որ տեղ հա ճախ
 դժվար է որո շել՝ ա՞մպն է սա հ� մ լճի մե ջ,
 թե՞ կա պ� յտ ջրերն են ծփ� մ երկն ք� մ, 
 բն�  թյան անկրկ նե լի մի  հրա շա լիք է,
    որով �  զ� մ ես մի  այն հի ա նալ...

Հար ցադ ր մ երե խա նե րին. «Ին չի՞ մա սին է խոս քը»:
Հա մա ռոտ տե ղե կատ վ  թյան տրա մադ ր մ Սև ա նա լճի մա սին:
Աշ խար հագ րա կան դիր քը, բնա կա վայ րը:
Բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հը:
Սև ա նա լճի ջրա հա վաք ավա զա նը (28 գե տե րի հոսք...) :
Սև ա նի ազ գա յին պար կը:
Սև ա նը որ պես էկո հա մա կարգ:

Ֆիլ մի  դի տ մ: 

Խմբե րի ձև ա վո ր մ, ֆիլ մի  քննար կ մ ՝  «Քա ռա բա ժա ն» մե  թո դի օգ նու թյամբ (աշ խա տան քա յին 
թեր թիկ):

Խմբա յին աշ խա տանք նե րի ներ կա յա ց մ: 

Կշռա դա տ մ

Անց կաց վում է քննարկ ման մի  ջո ցով. երե խա նե րին հարց նել՝ ինչ իմա ցան և ինչ սո վո րե ցին: Այ նու-
հե տև ու սուց չի կող մի ց ընդ հան րաց վում են աշա կերտ նե րի տե սա կետ նե րը, որի ար դյուն քում պարզ 
է դառ նում, որ այ սօր, ցա վոք, Սև ա նա լճի ջու րը մա քուր չի: Բո լո րը հաս կա ցան ջրի պահպանման 
կա րև ո րու թյու նը (խնա յո ղու թյուն, կեն ցա ղա յին աղ բով չաղ տո տե լը), սո վո րե ցին ան տար բեր չլի նել 
շրջա կա մի  ջա վայ րի հիմն  ախն դիր նե րին, լի նել ակ տիվ քա ղա քա ցի:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ջրա յին պա շար նե րի պահ պա ն#  թյ# ն

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

Ի՞նչ զգա ցիր  Ի՞նչ տե սար

– –
– –
– –
– –
– –

Ֆիլ մ մ երե խա ներն ի՞նչ հիմն  ախն դիր ներ 
առաջ քա շե ցին  Դ  ի՞նչ ելք կա ռա ջար կես

– –
– –
– –
– –
– –

ՕՐԻՆԱԿ

Ի՞նչ զգա ցիր  Ի՞նչ տե սար

– Վախ

– Ափ սո սանք

– Տխրու թյուն

– Ցավ 

– Սար սափ

– Աղ տոտ վա ծու թյուն

– Ջրի մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ օր գա նա կան 
մն ա ցորդ նե րի քա նա կի ավե լա ցում ջրում՝  ճահ ճա ցում

– Ըն տա նիք նե րին հասց րած նյու թա կան վն աս, կո յու-
ղաջ րե րի մաքր ման բա ցա կա յու թյուն 

– Ար գիճի գե տի հու նի փո խում

Ֆիլ մ մ երե խա ներն ի՞նչ հիմն  ախն դիր ներ 
առաջ քա շե ցին  Դ  ի՞նչ ելք կա ռա ջար կես

– Ին չու՞ լճում ձկնե րը վե րաց ման 

– Որո՞նք են լճի մա կար դա կի բարձ րաց ման հե տև անք-
նե րը

– Ո՞ր ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներն են աղ-
տո տել լճի ջու րը

– Ինչ պի սի՞ազ դե ցու թյուն ու նի Սև ա նի բնա պահ պա նա-
կան ճգնա ժա մը շրջա կայ քում ապ րող մարդ կանց վրա

– Հե տև ել մե ր շրջա պա տի ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ-
պա նու թյա նը (աղ բը չթա փել գե տե րի ու առու նե րի մե ջ)

– Չաղ տո տել շրջա կա մի  ջա վայ րը (կեղ տաջ րե րը չլցնել 
գե տերն ու առու նե րը)

– Խնա յել ջրա յին ռե սուրս նե րը (կար գա վո րել ան սարք 
ծո րակ նե րը, կրճա տել անի մաստ հո սող ջրե րի քա նա կը 
կեն ցա ղում)
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 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
ԱՂ ԲԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր� Մ 
Ֆիլմ ՝  SOS Սև ան

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Շրջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյու ն», «Աղ բա հա նու թյու ն»:

Նպա տա կը՝ աշա կերտ նե րը կի մա նան՝ մար դու պատ ճա ռով շրջա պա տող մի  ջա վայ րի աղ տոտ ման 
մա սին: 

Կկա րո ղա նան ներ կա յաց նել սե փա կան կար ծիքն ու վե րա բեր մուն քը շրջա կա մի  ջա վայ րի ու նրա աղ-
տոտ ման խնդիր նե րի վե րա բե րյալ, կհե տև են շրջա պա տի մաք րու թյա նը: 

Կկա րև ո րեն շրջա պա տող մի  ջա վայ րի մաք րու թյու նը, բնա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյու նը և 
խնա յո ղու թյու նը, թա փոն նե րի տե սա կա վո րու մը, քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյու նը:

Ժա մա նա կը՝ 45 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մե կ աշ խա տան քա յին թերթիկ՝ յու րա քան չյուր խմբի հա մար, կպչուն 
գու նա վոր թեր թիկ ներ, գու նա վոր մար կեր ներ, ցու ցա պաս տառ:

Ըն թաց քը 

Աշա կերտ նե րին ցու ցադ րել նկար ներ՝ աղ բա մա նի մոտ աղ բի կույտ, կա նաչ գա զոն նե րում թափ ված 
պլաս տիկ շշեր, ծխա խո տի տու փեր, պաղ պա ղա կի թղթեր, պո լի է թի լե նա յին տոպ րակ ներ, գա րեջ րի 
դա տարկ տա րա ներ և այլն: 

Աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րել մե կ րո պեի ըն թաց քում հի շել, թե ի՞նչ աղբ են տե սել դպրոց գնա լու 
ճա նա պար հին:

Գրա տախ տա կին փակց նել ցու ցա պաս տառ, որի կենտ րո նում մե ծ աղ բա ման է նկար ված:

Աշա կերտ նե րին տար բեր գույ նե րի (յու րա քան չյուր գույ նից եր կո ւա կան) կպչուն թղթեր տալ և հանձ-
նա րա րել նույն գույ նի թղթե րի վրա գրել նույն աղ բի անու նը: Մեկ թուղ թը պետք է պա հեն իրենց մոտ, 
մյուս թուղ թը ամ րաց նեն նկար ված աղ բա մա նին:

Գրա տախ տա կին փակց նել պաս տառ ներ, որոն ցից յու րա քան չյու րի վրա նկար ված լի նի տար բեր 
գույ նի աղ բա ման: Աղ բա ման նե րից յու րա քան չյու րի վրա գրված է՝ թ ղթ, սննդի մն ա ցորդ, մե  տա-
ղի ջար դոն, ապա կե տա րա, պլաս տիկ շիշ, աղբ:

Հանձ նա րա րել աշա կերտ նե րին՝ իրենց մոտ պա հած մյուս թղթե րի երկ րորդ օրի նա կը փակց նել հա-
մա պա տաս խան պաս տա ռին:

Աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն փաս տի վրա, որ տե սա կա վո րե լիս աղ բը քչա նում է: 
Տա րան ջատ ված թա փո նը կա րե լի է ու ղար կել վե րամ շակ ման, օրի նակ՝ մե կ տոն նա թղթի վե րա-
մշա կու մի ց խնայ վում է 17- ծառ, 30000 լիտր ջուր, 4000 կվտ/ժամ էներ գիա: Իսկ աղ բի վե րամ շակ-
ման դեպ քում մի  քա նի խնդիր ներ կլուծ վեն՝ շրջա պա տող մի  ջա վայ րը մա քուր կլի նի, աղ բը կքչա նա, 
կխնայ վեն բնա կան ռե սուրս նե րը:

Խմբե րի ձև ա վո րում ՝ շրջա կա մի  ջա վայ րի վրա մար դու ներ գոր ծու թյան իրա վի ճա կա յին քար տե րի 
տրա մադ րում (լուծ ման տար բե րակ նե րով). աշ խա տան քա յին թեր թիկ:

Խմբե րի ներ կա յաց րած տար բե րակ նե րի քննար կում: 

Կշռա դա տ մ

Կազ մա կերպ վում է ստեղ ծա գոր ծա կան մի տ քը խթա նե լու և ճիշտ որո շումն  եր կա յաց նե լու կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով:
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Հար ցադ ր մ աշա կերտ նե րին 

Ինչ պի սի՞ն կլի նի ձեր դե րը շրջա պա տող մի  ջա վայ րը մա քուր պա հե լու խնդրի լուծ ման գոր ծըն թա ցում:

Քննար կումն  եր խմբե րում և հար ցի լուծ ման տար բե րակ նե րի ներ կա յա ցում:

Ու սուց չի օգ նու թյամբ ու ղեր ձի և նա մա կի մշա կում. ու ղերձ յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու, որը կա րե լի է 
տե ղադ րել մար դա շատ՝ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար առանձ նաց ված վայ րե րում:

Ու ղերձ

Սի րե լի՛ բա րե կամ, դու երևի մտա ծում ես, որ մե ր շրջա կա մի  ջա վայ րի հետ կապ ված անհ րա ժեշտ որո-
շումն  եր կա րող է կա յաց նել մի  այն կա ռա վա րու թյու նը:

Մեր տան մաք րու թյու նը կախ ված է նաև մե  զա նից: Շատ մի  ջո ցա ռումն  եր կա րող ենք անել մե նք ինք-
ներս. ան պետք իրը չնե տել փո ղո ցի ցան կա ցած մա սում, կա նաչ տա րածք նե րում, գե տում, մի  խոս քով՝ 
որ տեղ պա տա հի:

Խնդրում ենք, համ բե րա տա՛ր եղեք և մո տե ցե՛ք աղ բա մա նին: 

Նա մակ ( իրա վա ս  մար մի ն նե րին)

Հար գե լի պա րոն ______________________

Ձեզ են դի մ� մ N ___ դպրո ցի մի  խ� մբ աշա կերտ ներ:

Մենք շատ ենք սի ր� մ մե ր քա ղա քը (գյ�  ղը, համայնքը), �  զ� մ ենք այն գե ղե ցիկ �  մա ք� ր 
տես նել: Խնդր� մ ենք Ձեզ՝ ավե լաց րեք աղ բա ման նե րի քա նա կը կան գառ նե ր� մ, մար դա շատ 
վայ րե ր� մ, հանգս տյան գո տի նե ր� մ, մե ր դպրո ցի մո տա կայ ք� մ:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 4. 
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Աղ բի կա ռա վա ր# մ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Իրա վի ճա կա յին քար տի նմ  շօ րի նակ ներ

1. Մի օր ըն կեր նե րով զբոս նում եք զբո սայ գում, հյութ գնե ցիք: Ձեր ըն կե րը հյու թը խմե  լուց հե-
տո տու փը նե տեց գետ նին: Դուք խնդրում եք նրան՝ տու փը վերց նել գետ նից, բայց նա հրա-
ժար վում է՝ պա տաս խա նե լով, որ դա հա սա րա կա կան վայր է, և ին քը ոչ մե  կին հաշ վե տու չէ:

Նման իրա վի ճա կում ինչ պե՞ս կվար վեք.

 Նո րից կխնդրեք նրան՝ վերց նել տու փը և աղ բա մա նի մե ջ նե տել:

 Ինք ներդ կվերց նեք տու փը:

 Ոչինչ չեք անի:

 Ձեր տար բե րա կը ՝ ինչ պե՞ս կվար վեք ____________________________ 

2. Սև ա նի ափին հանգս տա նա լու ժա մա նակ հան կարծ դուք նկա տում եք, որ քիչ հեռ վում մի  
խումբ տղա ներ աղ  ե լով, ոգև որ ված պլաս տիկ շշեր և գա րեջ րի թի թե ղյա բան կա ներ են նե-
տում ջրի մե ջ. կար ծես մրցում են, թե ո՞վ ավե լի հե ռուն կնե տի:

Նման իրա վի ճա կում ինչ պե՞ս կվար վեք.

 Կխնդրեք նրանց՝ այդ բա նը չա նել:

 Ոչինչ չեք անի:

 _________________________________________________ (ձեր տար բե րա կը)
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Հարևանները՝ Նորման Մըքլարենի ամե նահայտնի գործերից մե կն է, որը նրան Ամե րիկյան կինո ա-
կադեմի այի «Օսկար» մրցանակ բերեց 1953 թվականին: Այն նկարահանվել է 1952 թ. Սառը Պատե-
րազմի  ժամանակ: Անմի ջական խթանը հանդիսացավ կորեական պատերազմի  սկիզբը, և Մըքլարենը 
որոշեց ուժեղ հակապատերազմական ֆիլմ նկարահանել՝ Հարևաններ վերնագրով: Բացառապես 
անիմացիոն սկզբունքով նկարահանված ֆիլմը, որտեղ իրական կերպարները հանդես են գալիս  
շար ժապատկերների տեսքով: Պատմունթյունը մի  առակ է, որը ցուցադրված է առանց խոսքերի. 
հիմն  ական լարվածությունը երկու տղամարդկանց մի ջև բռնությունն է, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ցանկանում է տիրանալ ծաղկին: 

1. Ինչ է կոնֆլիկտը:

Կոնֆլիկտը (լատիներեն confl ictus-բախում) հակադիր նպատակների, հայացքների, ձգտումն երի, 
մի  տումն երի բախում է, որի հետևանքով խաթարվում են հարաբերությունները, գործընթացները, 
առաջանում են ցնցումն եր, լարվածություն, բռնություն: Ամե ն մի  կոնֆլիկտ իր պատճառն ունի և ծա-
գում է մարդկանց հոգևոր, սոցիալական և նյութական պահանջմունքները բավարարելու համար: 

Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներն են՝

1. սահմանափակ ռեսուրսները (ռեսուրսները գրեթե մի շտ սահմանափակ են և դրանց բաշխման 
խնդիրը կարող է կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ),

2. խնդիրների փոխկախվածությունը (երբ մե կի խնդրի լուծումը կախված է մե կ ուրիշից, կամ վեր-
ջինիս խնդրի լուծումի ց), 

3. նպատակների տարբերությունները (երբ մարդկանց նպատակների տարբեր լինելը բերում  է շա-
հերի բախման), 

4. հայացքների, արժեքների տարբերությունները (կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ, երբ անտեսվում 
են դիմացինի համոզմունքները և արժեքները),

5. հաղորդակցության անբավարար մակարդակը (անբավարար հաղորդակցության հետևանքով 
մար դիկ հաճախ սխալ են հասկանում մի մյանց, ինչն էլ կարող է կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ),

6. զգայական անընդունելիությունը (երբ կողմե րի մի ջև կա հուզական անընդունելիություն՝ հակա-
կրանք (երբեմն  առանց գիտակցված պատճառի), որն արտահայտվում է դիմացինի նկատմամբ 
անհարգալից վերաբերմունքով, վիճելու հակվածությամբ):
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2. Որոնք են կոնֆլիկտի տեսակները:

Կոնֆլիկտի կողմե րով պայմանավորված՝ վերջիններս լինում են ներանձնային, մի ջանձնային, ան-
հա տի և խմբի մի ջև, մի ջխմբային: 
Երկու մարդու մի ջև բախման (մի ջանձնային կոնֆլիկտի) պատճառ կարող է լինել վերևում թվարկ-
ված վածներից յուրաքանչյուրը: Դրա առաջացումը, ընթացքը, արդյունքը հաճախ պայմանավորված 
է հակամարտող կողմե րի սոցիալական (կրթություն, հասարակության այս կամ այն շերտին պատ-
կանելը, հեղինակություն, սոցիալական դեր, տարիք և այլն) և հոգեբանական (անհատական հատկա-
նիշներ) բնութագրերով: Կողմե րից յուրաքանչյուրը ստեղծված իրավիճակը հաճախ գնահատում 
է որ պես հակառակորդի կողմի ց իրեն ուղղված թշնամանքի, անօրինաչափ մտածողության, 
անարդարու թյան դրսևորում և կարծում է, որ եթե դիմացինը զիջի՝ իրավիճակը հեշտությամբ 
կհարթվի: Մինչդեռ, ինչպես սովորեցնում է իմաստությունը. «Մարդկանց մի ջև վեճերը երկար չէին 
շարունակվի, եթե կողմե րից մի այն մե կը սխալ լիներ»: 
Անձի և խմբի մի ջև կոնֆլիկտը հաճախ առաջանում է այն ժամանակ, երբ անձի շահերն ու դիրքորո-
շումը հակադրվում են խմբի շահերին և դիքորոշմանը: 
Միջպետական կոնֆլիկտները առաջանում են երկու և ավելի պետությունների մրցակցային հարաբե-
րու թյունների արդյունքում, որոնք մի մյանց մի ջև վիճարկում են իշխանական լիազորությունների, 
տա րածքների կամ ռեսուրսների բաշխումը: Միջպետական կոնֆլիկտի տնտեսական և քաղաքական 
հետևանքները կարող են ազդել նաև կոնֆլիկտի հետ կապ չունեցող երկրների վրա: Այդ առումով 
մի ջպետական կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորումը բխում է աշխարհի բոլոր պետությունների, 
ժողովուրդների շահերից: Միջպետական կոնֆլիկտների լուծման համար հաճախ ներգրավվում 
են մի ջնորդներ, որոնց անկողմն ակալ մոտեցումը երաշխավորված է, իսկ առաջարկությունները 
հիմն ված են մի ջազգային իրավական նորմե րի վրա: Եթե մի ջպետական կոնֆլիկտը տեղայնացված 
է տվյալ տարածքի սահմաններում, ապա այն բնորոշվում է իբրև տարածքային կոնֆլիկտ: Նման 
կոնֆլիկտում չի բացառվում այնպիսի երկրների մասնակցությունը, որոնք չեն պատկանում տվյալ 
տարածքին: Մեր տարածաշրջանում այդպիսի կոնֆլիկտներ են ղարաբաղյան, վրաց-օսական, 
վրաց-աբխազական հակամարտությունները:

3. Ինչ եղանակներով կարելի է լ# ծել կոնֆլիկտները:

Կոնֆլիկտները կարելի է լուծել հարկադրական և խաղաղ եղանակներով: 
Կոնֆլիկտի լուծման հարկադրական եղանակը հաճախ նախընտրում է կոնֆլիկտի այն կողմը, ով 
ավելի ուժեղ է: Ավելի ուժեղ կողմը հարկադրաբար, բռնի, ուժային մե թոդներով ավելի թույլ կողմի ն 
պարտադրում է կոնֆլիկտի լուծման իր համար նախընտրելի, շահավետ տարբերակը: Այս եղանակը 
անարդյունավետ է, քանի որ բռնության ենթարկված կողմը դժգոհ է մն ում հանգուցալուծումի ց, ինչն 
էլ թաքնված լարվածության, երբեմն  բացահայտ ըմբոստության պատճառ է դառնում, որը ճնշելու 
համար կրկին բռնության դիմե լու անհրաժեշտություն է ծագում:
Կոնֆլիկտի խաղաղ լուծման ամե նաարդյ նավետ եղանակը բանակցությունն է՝ անհրաժեշտու-
թյան դեպքում մի ջնորդների ներգրավմամբ: 
Կոնֆլիկտի լուծման հնարավոր ելքերն են՝ պարտ� թյ� ն-պարտ� թյ� ն, պարտ� թյ� ն-հաղթանակ, 
հաղթանակ-հաղթանակ տարբերակները: Կոնֆլիկտները բանակցելով կամ  մի ջնորդությամբ 
լու ծելու եղանակը լավագույն հնարավորություն է կոնֆլիկտը «հաղթանակ-հաղթանակ» ելքով 
հանգուցալուծելու համար: 

4.Ինչ պետք է անեն կառավար# թյ# նները և հասարակ# թյ# նը մի ջպետական 

(տարածքային) կոնֆլիկտները հանգ# ցալ# ծել#  համար: 

Տարածաշրջանային կոնֆլիկտները լուծելու համար հակամարտող երկրները պետք է կարողանան 
բարենպաստ պայմաններ ապահովել կոնֆլիկտը հանգուցալուծելու համար: Այդ երկրները, դառ-
նալով մի ջազգային կազմակերպությունների (ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ԵԽ, ԵՄ) անդամն եր և ստանձնելով 
բազ մաթիվ պարտականություններ, այդ թվում՝ ժողովրդավարական հասարակություն կառուցելու 
և հարևանների հետ կոնֆլիկտները խաղաղ մի ջոցներով լուծելու պարտավորություն, պարտավոր 
են իրական մասնակցություն ունենալու եվրոպական, մի ջազգային ինտեգրման գործընթացներում, 
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ակտիվ համագործակցելու համատեղ տնտեսական ծրագրերում, խթանելու հասարակության ժողո-
վրդա վարացումը: Հակամարտող կողմե րը պետք է տրամադրված լինեն բացառապես խաղաղ ճա-
նա պարհով, թեկուզև երկարատև բանակցությունների արդյունքում, պայմանավորվել կոնֆլիկտի 
հանգուցալուծման հարցերի շուրջ:
Կոնֆլիկտի խաղաղ լուծման գործում շատ կարևոր է նաև հակամարտող երկրների քաղաքացիական 
հասարակության դերի ակտիվացումը: Հակամարտության խաղաղ լուծմամբ շահագրգռված երկր-
նե րը և մի ջազգային կազմակերպությունները պետք է հենվեն տարածաշրջանի երկրների այնպիսի 
քաղաքական և հասարակական ուժերի վրա, որոնք կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման, փոխզիջումն երի, 
ժողովրդավարական վերափոխումն երի կողմն ակիցներ են: 

5. Ինչպես խ# սափել կոնֆլիկտից: Կոնֆլիկտի դրական կողմե րը:

Որքան էլ բախումն երն անցանկալի լինեն, մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում չի կարող զերծ 
մն ալ դրանցից: Երբեմն  նույնիսկ ընդունելի է կոնֆլիկտը և ինչպես ասում են «չկա չարիք առանց 
բարիքի», պարզապես անհրաժեշտ է իմանալ՝ ինչպես խուսափել կոնֆլիկտից, եթե այն սպառնում է 
խաղաղությանը, ինչ վարքագիծ դրսևորել կոնֆլիկտի ընթացքում և ինչպես լուծել կոնֆլիկտը խա-
ղաղ մի ջոցներով: 

Կոնֆլիկտից խուսափելու համար պետք է՝ 

1. զերծ մն ալ կոնֆլիկտահարույց պահվածք դրսևորելուց (հրամայական տոնը, վիրավորական, մե ր-
ժող, մե ղադրական բառերն ու արտահայտությունները, սպառնալիքները, էթիկայի կանոնների 
խախ տումը, անտեղի և կեղծ վիճարկումն երը կոնֆլիկտածին պահվածքի դրսևորումն եր են), 

2. բացառել «ակն ընդ ական» կարգախոսը, 

3. զգուշանալ կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծող մարդկանցից (չենթարկվել սադրանքների): 
Եթե նույնիսկ ձեզ հաջողվի խուսափել կոնֆլիկտից, բայց չվերացվի դրա առաջացման պատճառը, 
հնա րավոր է ապագայում այն նորից կրկնվի և ավելի սուր ընթացք ունենա: Սովորաբար մարդ-
կանց մի ջև առաջացած հակասությունը սրվում է այն ժամանակ, երբ նրանց արտահայտվելու 
հնա րավորություն չի տրվում: Եթե մարդիկ կարողանան հակառակորդի «հարձակումն երին» հա-
կազ դելիս զսպել սեփական զգացմունքները, վերլուծության ենթարկել վեճի պատճառները և 
առա ջարկել երկուստեք ընդունելի լուծում, արդյունքում առանց լուրջ կորուստների (բարոյական, 
ֆիզիկական, նյութական) կհաղթահարեն այն: Կոնֆլիկտը լուծելու և խաղաղությունը վերականգնելու 
ամե նաարդյունավետ մի ջոցը կառուցողական զրույց վարելն է: Արդյունավետ հաղորդակցվելու հա-
մար կարևոր է հասկանալու և հասկացված լինելու ցանկությունը, ազնվությունը և վստահությունը 
դի մացինի նկատմամբ, խոսելու ոճը, ձայնի բարձրությունը, դիմախաղը, կեցվածքը, դիմացինին 
ավելի հարգանքով վերաբերվելու և հասկանալու պատրաստակամությունը: Անհրաժեշտության 
դեպ քում պետք է դիմե լ փաստերին, մի նչև վերջ լսել հակառակորդ կողմի ն և պարզաբանել սեփական 
տեսակետը:
Կոնֆլիկտների խաղաղ հանգուցալուծումը հնարավորություն է տալիս նվազեցնելու վերջինիս 
բացասական հետևանքները և օգնում է ավելի լավ ճանաչելու մի մյանց, մի ավորում է համախոհնե-
րին, խթանում է ակտիվությունը, նպաստում է ինքնագնահատմանը, թաքնված հատկությունների, 
արժանիքների ի հայտ գալուն, զարգացնում է պատասխանատվություն, ստիպում է հարգել այլա-
կար ծությունը, վերանում է կեղծ հնազանդության ախտանիշը: Կյանքում հաճախ է պատահում, երբ 
կոնֆլիկտի արդյունքում մարդիկ մտերմանում են, նոր ձեռնարկումն եր են սկսում, ավելի իրատեսորեն 
են գնահատում իրավիճակը, դեպքերը և հետագա անելիքները: 

Լրաց# ցիչ նյ# թ # ս# ցչի համար

Խորհ# րդներ # ս# ցչին 

Վիճահարույց / կոնֆլիկտային թեմաների ժամանակ ուսուցիչը պետք է գտնի ճիշտ մոտեցումն եր, 
որոնք կպահպանեն հավասարակշռությունը, կխրախուսեն բազմակարծությունը, կնպաստեն առա-
վել օբյեկտիվ վերաբերմունքի արտահայտմանը: 
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Կարևոր է աշակերտների շրջանում կանխել կարծրատիպերի ամրապնդումը, լարվածությունը և 
շփո թությունները:

Ինչպես. 

Պատրաստվել նախապես: Նախքան թեմայի քննարկումը ծանոթանալ բոլոր հնարավոր տեսա-
կետների և հիմն ավորումն երի հետ, ներառյալ այն տեսակետները, որոնց հետ դուք անձնապես հա-
մաձայն չեք: Դուք պետք է բոլոր տեսակետներն առանց որևէ կողմն ապահության ներկայացնեք 
աշա կերտներին, որպեսզի օգնեք նրանց քննադատական մտածողության զարգացմանը և սեփական 
դիրքորոշման դրսևորմանը: Քննարկումն երի ընթացքում աշակերտների արձագանքը հնարավոր է 
լինի անկանախատեսելի՝ կախված նրանց ունեցած փորձից (ագրեսիվ դիրքորոշում, ռասիստական 
կամ օտարատյաց մոտեցում և այլն) և դուք պետք է պատրաստ լինեք նաև նման իրավիճակի ճիշտ 
կառավարմանը: 
Խուսափեք քարացած մոտեցումն երից և մի  քարոզեք. վիճահարույց թեմաները վերաբերում են ար-
մատավորված մտահոգություններին և դիրքորոշումն երին. մարդկանց ուղղորդել, թե ինչպես մտա-
ծել կամ կարդալ այդ մասին, թե ինչպես ինքնադրսևորվել` լավագույն դեպքում ոչ մի  արդյունքի չի 
բերի, իսկ վատագույն դեպքում՝ կարգելափակի աշակերտներին և նրանք կդադարեն հարցին այլ 
տեսանկյունից մոտենալ: 
Կախված թեմայի զգայունությունից կարող եք աշակերտներին փոքր խմբերի բաժանել, որտեղ աշա-
կերտներն իրենց տեսակետներն ավելի ազատ կարտահայտեն: 
Եթե դասարանն ամբողջությամբ հարցը մի  տեսանկյունից է դիտարկում և դրան է կողմն ակից, ապա 
ուսուցիչը պետք է անպայման ներկայացնի հարցի մյուս կողմը (որպես «անկողմն ակալ նախագահ»
պետք է ներկայացնի բոլոր հնարավոր տեսակետները և դրանց հիմն ավորումն երը, և որպես «ընդ-
դի մախոս փաստաբան» խթանի մն ացած բոլոր տեսակետների քննարկումը:)
Վիճահարույց թեմաների քննարկման ժամանակ ուսուցիչը խաղում է հիմն ական դերը և շատ կարևոր 
է, որ նա իմանա, թե երբ և ինչպես պետք է եզրակացություն անի, կամ ներկայացնի սեփական տե-
սակետն ու դիրքորոշումը: Սեփական դիրքորոշման ներկայացման ժամանակ պետք է շատ զգույշ 
լինել, քանի որ այն կարող է մղել կողմն ակալ քննարկման: Պետք է ճկուն լինել մոտեցման ընտրության 
հարցում, ինչպես նաև՝ հստակ պատկերացնել,  թե ինչու եք ցուցաբերում նման մոտեցում տվյալ 
դեպքում: 
«Կոնֆլիկտ» թեման («Հարևաններ » ֆիլմը) նախատեսվում է ավագ դպրոցի սովորողների համար: 
Թեմային կից վարժությունները մշակված են 16+ տարիքային խմբի համար:  
«Հարևաններ» ֆիլմը ցուցադրելուց  առաջ հորդորում ենք նախապես դիտել և որոշել՝ այն 
դասարանում հատվածաբա՞ր է ցուցադրվելու, թե՞ ամբողջությամբ: Եթե ֆիլմը ցուցադրելու եք 
ամբողջությամբ, խնդրում ենք պատրաստվել դասարանական քննարկմանը և կշռադատում փուլն 
անցկացնել խորությամբ՝ վերլուծելով բոլոր երկակի ըմբռնում հարուցող հարցերը:
 Եթե որոշեք, որ դասարանը պատրաստ չէ ֆիլմը խորությամբ քննարկելու և ճիշտ եզրահանգումն եր 
անելու՝ ցուցադրությունը ընդհատեք մի նչև կոնֆլիկտի թեժացման պահը և անցկացրեք վարժության 
1-ին տարբերակը: 

Օգտագործված գրական# թյ# ն

Teaching Controversial Issues, © Oxfam GB 2006

RFE/RL’s Armenian Service, interview with Thomas de Waal, 6 July 2013

Joint Statement by Heads of Delegation of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries and the Foreign Ministers of Azerbaijan 
and Armenia, Kyiv 5 December 2013, available at: http://www.osce.org/mg/109210
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1
ԱՆԱՆ� Ն ՄՏՔԵՐ
Ֆիլմ՝ Հարևաններ

Տարիքային խ� մբը՝ 16+

Համապատասխան թեմաներ՝ «Ապրումակցում», «Մարդու իրավունքներ», «Բռնություն», 
«Անհավասարություն», «Հանդուրժողականություն»: 

Նպատակը՝ դատողություններ անել ֆիլմի  վերաբերյալ, ծանոթանալ մյուսների զգացմունքներին, 
մե րժել բռնությունը:

Ժամանակը՝ 35 րոպե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ՝ յուրաքանչյուրի  համար, արկղ: 

Ընթացքը
Տարբերակ 1

Ցուցադրել «Հարևաններ» ֆիլմը: 5 րոպե 15 վայրկյանից ընդհատել ֆիլմի  ցուցադրությունը և 
առաջարկել հորինել ավարտ (5 րոպե).

 Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս է ավարտվում հարևանների կոնֆլիկտը:

Աշակերտների կարծիքները լսելուց հետո անցկացնել կշռադատում.

 Կոնֆլիկտի լուծման ո՞ր տարբերակն է ավելի ընդունելի: Ինչո՞ւ:

 Մարդու ո՞ր իրավունքին է առնչվում տվյալ կոնֆլիկտը:

 Ինչպե՞ս կարելի է հարևանների կոնֆլիկտը կարգավորել իրավական հարթության մե ջ:

 Ի՞նչ վն ասներ կրեցին հակամարտող կողմե րը:

 Ի՞նչ բացասական հետևանքների կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի թեժացումը: 

 Կոնֆլիկտի լուծման ի՞նչ այլընտրանքային եղանակներ գիտեք:

Տարբերակ 2

Ցուցադրել «Հարևաններ» ֆիլմը: 5 րոպե 15 վայրկյանից դադարեցնել ցուցադրությունը և առաջարկել 
հորինել ավարտ (5 րոպե).

 Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս է ավարտվում հարևանների կոնֆլիկտը:

Աշակերտների կարծիքները լսելուց հետո՝ առաջարկել դիտել շարունակությունը և դուրս բերել բոլոր 
անթ յլատրելի գործող թյ նները, բացասական երև յթները: 

Աշակերտները  (յուրաքանչյուրը ստանում է թուղթ ու գրիչ) թղթերի վրա երեք րոպեում ազատ 
շարադրում են  (անանուն) իրենց տպավորությունները ֆիլմի  մասին՝ համաձայն վերևում նշված 
հրահանգի: Կարող են գրել բանալի բառեր կամ նախադասություններ: Այնուհետև բոլոր թերթիկները 
գցում են արկղի մե ջ, որից հետո յուրաքանչյուրը արկղից հանում է մե կ թերթիկ, ընթերցում է 
գրառված մի տքը և մե կնաբանում է: Եթե աշակերտը հանում է իր թերթիկը, հետ է գցում և վերցնում 
է մե կ ուրիշը:  

Վարժությունն ավարտել բոլոր բացասական երևույթները քննարկելով: Կշռադատման փուլի համար 
նախատեսված հարցերի մի  մասը կարող են քննարկվել  հենց մե կնաբանության փուլում: Այն 
հարցերը, որոնց չեն անդրադարձել աշակերտները, անպայման քննարկել կշռադատման փուլում:

Կշռադատ մ

 Ի՞նչ տպավորություն ստացաք ֆիլմի ց:
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 Հատկապես ինչը՞ ձեզ ցնցեց:

 Ի՞նչ զգացիք, երբ տեսաք, որ բռնության են ենթարկվում կանայք և երեխաները:

 Կանանց և երեխաների ո՞ր իրավունքը ոտնահարվեց: Անհավասարու¬թյան ի՞նչ տեսակներ 
դրսևորվեցին ֆիլմում: 

 Ի՞նչպես կարելի է պայքարել նման երևույթների դեմ:

 Ինչո՞ւ չի կարելի բռնություն կիրառել դիմացինի նկատմամբ: 

 Ի՞նչ վն ասներ կրեցին հակամարտող կողմե րը:

 Արդյո՞ք կոնֆլիկտի ժամանակ մի այն հակամարտող կողմե րն են տուժում: Կարո՞ղ եք բերել 
օրինակներ, երբ անմե ղ մարդիկ են դարձել կոնֆլիկտի զոհեր:

 Ֆիլմում արծարծված ո՞ր երևույթներն են խիստ մե րժելի և պատժելի:

 Ի՞նչ անհեթեթ դաժան, բացասական հետևանքների կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի թեժացումը:

 Արդյո՞ք կոնֆլիկտի լուծումը համարժեք էր կոնֆլիկտի պատճառին:

 Իրավական հարթության մե ջ կոնֆլիկտի թեժացումը կանխելու և  լուծելու ի՞նչ տարբերակ 
կառաջարկեք:

 Է՞լ ինչ լուծումն եր եք տեսնում կոնֆլիկտի ծայրահեղ անընդունելի հետևանքներից խուսափելու 
համար:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  2
ԿՌՎԱԽՆՁՈՐ1  
Ֆիլմ՝ Հարևաններ

Տարիքային խ� մբը՝ 16+

Համապատասխան թեմաներ` «Հաղորդակցություն», «Համագործակցություն», «Որոշումն երի 
կայացում», «Հանդուրժողականություն»: 

Նպատակը՝ գիտակցել բանակցելու և համագործակցելու անհրաժեշտությունը կոնֆլիկտը լուծելու 
համար, քննարկել կոնֆլիկտը լուծելու մոտեցումն եր:

Ժամանակը՝ 30 րոպե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մի րգ (կիտրոն կամ նարինջ): 

Ընթացքը

Մասնակիցներին բաժանել 2՝ Ա և Բ խմբերի և հայտնել, որ խաղալու են «Կռվախնձոր» խաղը: 
Խնդրել Ա խմբի մասնակիցներին դուրս գալ սենյակից և բացատրել, որ իրենց խնդիրն է ձեռք բերել 
կիտրոնը՝ կիտրոնի կեղևով թխվածք պատրաստելու համար: Բ խմբի մասնակիցներին, ովքեր 
մն ացին սենյակում,  բացատրել, որ իրենց խնդիրն է ձեռք բերել կիտրոնը՝ հյութ ստանալու համար: 

Հետո ներս հրավիրել Ա խմբի մասնակիցներին և առաջարկել երկու խմբերին նստել դեմ դիմաց: 
Խմբերին երեք րոպե ժամանակ տալ, որպեսզի ստանան այն, ինչ իրենց պետք է: Հիշեցնել, որ 
իրավ նք չ նեն  ժ գործադրել : Ֆիզիկական ուժ չգործադրելու կանոնը որպես պարտադիր 
պահանջ գրել գրատախտակին: Կիտրոնը դնել մե ջտեղում և ազդարարել խաղի սկիզբը: 

Երեք րոպեի ընթացքում գործընթացին արգելվում է խառնվել:

Երեք րոպե հետո «վերջ» ազդանշանով ազդարարել խաղի ավարտը և քննարկել.

 Ստացա՞վ ձեր խումբն այն, ինչ ցանկանում էր:

 Ո՞րն էր ձեր խմբի նպատակը:

 Ինչպե՞ս ավարտվեց «կիտրոնային» կոնֆլիկտը:

 Դուք ի՞նչ արեցիք ցանկալի արդյունքի հասնելու համար:

 Լուծումը արդյո՞ք բոլորին գոհացրեց: Ինչո՞ւ այո: Ինչո՞ւ ոչ: 

 Ի՞նչ էր անհրաժեշտ կոնֆլիկտը լուծելու համար:
Եթե խմբերը չկարողանան կոնֆլիկտը լուծել «հաղթանակ-հաղթանակ» տարբերակով, ուսուցիչը 
հանդես է գաիս որպես մի ջնորդ. Առաջարկում է բանակցել և գտնել խնդրի լուծման այնպիսի 
տարբերակ, որը երկու խմբերին էլ կգոհացնի: Բացատրել Ա խմբի անդամն երին, որ թխվածքի համար 
իրենց անհրաժեշտ է կիտրոնի կեղևը, Բ խմբի անդամն երին՝ անհրաժեշտ է մի այն պտղամի սը, իսկ 
կեղևը՝ ոչ: Նշանակում է նրանք կարող են փոխհամաձայնության գալ: Կամ էլ՝ կարող են պարզապես 
կիտրոնը կիսել երկու հավասար մասերի: 

Քննարկել

 Կոնֆլիկտը լուծելու համար ինչո՞ւ է կարևոր բանակցելը:

 Մի՞շտ են կոնֆլիկտող կողմե րը հաղորդակցվում և բանակցում մի մյանց հետ:

Կոնֆլիկտի «հաղթանակ-հաղթանակ» տարբերակով լուծումը կարող են նշել թխվածքը և հյութը 
համատեղ ճաշակելու հրավերով:

1 Под редакцией Ненси Флауерс, Компасито. Пособие по обучению детей правам человека, Совет Европы, сентябрь 
2008г., ст. 65,լրամշակել է՝ Լ.Սարգսյանը
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Կշռադատ մ

 Կոնֆլիկտի լուծման «հաղթանակ-հաղթանակ» տարբերակը ինչպե՞ս ընդունվեց խմբերի կողմի ց:

 Երբևէ հայտնվե՞լ եք կոնֆլիկտային իրավիճակում: Ինչպե՞ս է այն ավարտվել:

 Մեր տարածաշրջանում ի՞նչ մի ջպետական կոնֆլիկտներ գիտեք: 

 Ի՞նչ լուծում եք տեսնում մի ջպետական կոնֆլիկտների հաղթահարման համար:

 Ի՞նչ պետք է անեն կառավարություններն այդ ուղղությամբ:

 Ի՞նչ կարող է անել հասարակությունը: 

 Մարդու ո՞ր իրավունքներն են ոտնահարվում մի ջպետական կոնֆլիկտների ժամանակ:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  3
ԽԱՂԱՂԱՍԵՐՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿՆԵՐԸ2 
Ֆիլմ՝ Հարևաններ

Տարիքային խ� մբը՝ 16+

Համապատասխան թեմաներ` «Հանդուրժողականություն», «Համագործակցություն», «Որոշում-
ների կայացում», «Ժողովրդավարություն»:

Նպատակը` գիտակցել բանակցելու և համագործակցելու անհրաժեշտությունը կոնֆլիկտը լուծելու 
համար: Զարգացնել կոնֆլիկտը լուծելու հմտություններ, պատասխանատվություն:

Ժամանակը՝ 45 րոպե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ երկար բրդե թել կամ սենյակի երկարությամբ լար,  րատ, Ա4 չափսի 
թղթեր, նշագրիչներ:

Ընթացքը՝

Նախապես խնդրել աշակերտներին լրատվությունից, կյանքից, շրջապատից, գեղարվեստական 
գրականությունից  առանձնացնել մի ջանձնային, մի ջխմբային (մի ջպետական, ներպետական) 
հակամարտությունների օրինակներ և գրել Ա4 թղթերին: Սենյակի մի  ծայրից մյուս ծայրը՝ ազատ 
տարածության մե ջ կապել բրդե թելը կամ լարը: Այն պետք է կապված լինի գետնից մե կ մե տր 
բարձրության վրա և փոքր ինչ թույլ, որ ամե ն կտրվելուց հետո հեշտ լինի կապել: Գրառված թղթերը 
(օրինակները խմբավորեք՝ կրկնվող մտքերը մի ավորելով) ծալել և ամրացնել լարին: 

Մասնակիցներին բաժանել երկու խմբի: Բացատրել, որ երկու խմբերը ներկայացնում են 
հակամարտության երկու կողմե րը, իսկ լարը կյանքի, խաղաղության ուղին է: Քանի որ այն բեռնված 
է կոնֆլիկտային իրավիճակներով (բացասական էներգիայով), ամե ն րոպե կարող է կտրվել: 
Իրենց խնդիրն է նորոգել կտրված լարը. պարզել և համագործակցելով հանգուցալուծել նշված 
կոնֆլիկտները: 

Առաջադրանքը բացատրելուց հետո  րատով որևէ տեղից կտրել լարը, խնդրել յուրաքանչյուր 
խմբից մե կական մասնակցի՝ որպես խաղաղասեր տեխնիկների մոտենալ այն նորոգելու. 
մասնակիցները վերցնում են լարի երկու ծայրերը, կարդում են այդ ծայրերից մե կին ամե նամոտ 
կախված թղթի գրառումը, երեք րոպեում նշված հիմն ախնդիրը  քննարկում են իրենց խմբերի հետ, 
մշակում են առաջարկներ դրա լուծման ուղղությամբ և ներկայացնում են հակառակորդ թիմի ն: 
Երբ բոլորը համաձայնության են գալիս մե կ խնդրի լուծմանն ուղղված առաջարկի շուրջ, գրառում 
են այդ առաջարկը թղթին և փոխանցում են խաղաղասեր տեխնիկներին: Տեխնիկները լարի 
կտրված մասերը հանգուցում են և այդ դրական առաջարկով թուղթը կախում են հանգույցի վրա՝ 
վերանորոգումը հիմն ական դարձնելու համար:

Վարժությունն ավարտվում է, երբ «կոնֆլիկտի դրսևորումն երի», բոլոր թղթերը փոխարինվում են 
«լուծումն երի» թղթերով:

Կշռադատ մ

 Ինչպե՞ս էին իրենց զգում մասնակիցները վարժության ժամանակ: 

 Վարժությունը դուր եկա՞վ: Ինչո՞ւ: 

 Կոնֆլիկտի դրսևորումն երի ի՞նչ պատճառներ բացահայտվեցին:

 Ի՞նչն էր կարևոր կոնֆլիկտի լուծումն եր գտնելիս:

 Իրատեսակա՞ն էին առաջարկվող լուծումն երը:

 Ո՞ր դեպքում կոնֆլիկտը մի այն իրավական հարթության մե ջ կարող է լուծվել:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 

2 Կողմն ացույց՝ Մարդու իրավունքների երիտասարդական ձեռնարկ-Եվրոպայի խորհուրդ, էջ 144, լրամշակել է՝ 
Լ. Սարգսյանը
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Տասնմե կամյա Էլենն իր ծնողների և ընտանիքի անդամն երից շատերի նման խուլ է և հաղորդակցվում 
է մի այն ժեստերի լեզվով: Նա ավարտում է հիմն ական դպրոցը և պետք է ընտրի թե, որ ավագ 
դպրոցը պետք է հաճախի: Այդ ընտրությունը կարևոր է այնքանով, որ Էլենը ոչ մի այն անցում է 
կատարում չափահաս աշխարհ, այլ նաև լսելու աշխարհ: Նա չի ուզում հաճախել խուլ երեխաների 
համար հատուկ գիշերօթիկ դպրոց: Ավելի շատ ցանկանում է իր ընկերոջ Մարթայի հետ հաճախել 
դժվար լսելու կարողություններ ունեցող երեխաների դպրոց: Այս երկու աղջիկները մի մյանցից 
անբաժանելի են, նրանք նույնիսկ նմանատիպ են հագնվում: Հայրը որոշակի վերապահումն եր ունի 
Էլենի ընտրության հետ կապված, սակայն երբ խոսքը հասնում է Էլենին՝ նա գիտի թե ինչ է ուզում. 
«Ես գիտեմ խուլերի աշխարհը» հստակ ասում է նա: «Ես ուզում եմ խոսել սովորել ապագայի համար»:  
Այդուհանդերձ կա տարբերություն երկու աշխարհների մի ջև, ինչպես Էլենն է դա բացահայտում, 
երբ ուզում է պատվեր տալ արագ սննդի սպասարկման ռեստորանում, և ինչպես նրա պապն է այդ 
մասին նշում Skype-ով զրուցելիս: Լսելու կարողությամբ մարդիկ էլ են դա զգում, քանի որ ֆիլմը 
նրանց տեղափոխում է խուլերի աշխարհ, որտեղ հաղորդակցությունը կատարվում է այլ կերպ, և 
որտեղ զգայարաններն օգտագործվում են անսովոր կերպով: 

1. Ի՞նչ է հաշմանդամ# թյ# նը: Հաշմանդամ# թյան տեսակները:

Հաշմանադամությունը օրգանիզմի  գործառույթների կայուն խաթարումն  է, ինչը պայմանավորված 
է հիվանդություններով, վն ասվածքների հետևանքներով կամ զարգացման շեղումն երով, որոնք 
հանգեցնում են կենսագործունեության սահմանափակմանը և սոցիալական պաշտպանության 
անհրաժեշտությանը:  

Հաշմանդամությունը դասակարգում են մի  քանի հիմքերով.

 Ըստ հաշմանադամության առաջացման պատճառների` բնածին և ձեռքբերովի (պատերազմի , 
աշխատանքի, հիվանդության հետևանքով առաջացած հաշմանդամություն և այլն):

 Ըստ աշխատունակության և խնամքի անհրաժեշտության` աշխատ նակ և անաշխատ նակ. 
Առանձնացվում են հաշմանդամության I, II, III խմբեր:

 Ըստ ֆունկցիոնալ կարողությունների վն ասման.
 Մտավոր
 Հենաշարժողական
 Լսողական
 Տեսողական
 Զգայական
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Մանկական հաշմանդամ թյ ն. 

Պաշտոնական տվյալների համաձայն` Հայաստանում վկայագրված հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաները կազմում են երեխաների ընդհանուր թվի շուրջ մե կ տոկոսը (8.000 երեխա): Հիմն ական  
մասը զարգացման խանգարումն երով (նյարդային, հոգեկան-հոգեբանական և այլն) երեխաներն են: 

Հաճախ հանդիպողներից են. 

Մանկական  ղեղային կաթվածը (Մ@ Կ) - շարժումն երի և դիրքային տոնուսի խանգարումն երով 
արտահայտվող համախտանիշների մի  ընդգրկուն խումբ է, որը պայմանավորված է նախածննդյան 
և հետծննդյան վաղ շրջանում գլխուղեղի  առաջադիմող ախտահարումն երով:

Ա տիզմ - հաղորդակցական, սոցիալականացման, հարմարվողական վարքագծի և խոսքի ծանր 
խանգարում է, որն արտահայտվում է մի նչև 3 տարեկան հասակը: Աուտիզմով հիվանդ երեխաները 
հազվադեպ մի նչ 1-2 տարեկան հասակը կարող են ունենալ նորմալ զարգացում: Հետագայում 
տեղի է ունենում զարգացման կանգ և ձեռք բերված ունակությունների աստիճանական կորուստ: 
Արտահայտվում է ողջ կյանքի ընթացքում անձի զարգացման խանգարմամբ:

Մտավոր հետամն աց թյ ն - մտավոր կարողությունների ձևավորման կանգ առած կամ ոչ լրիվ 
զարգացած վիճակն է: Հանդիպում է ազգաբնակչության  1%-ի մոտ: Աղջիկների համե մատությամբ 
տղաների մոտ մտավոր հետամն ացությունն ավելի հաճախ է հանդիպում (1.5:1): Հայտնի է մտավոր 
հետամն ացության մոտ 1000 պատճառ որոնցից ¾-ը նախածննդյան պատճառ ունի:

Դա նի համախտանիշով երեխան սահմանափակ մտավոր կարողություններով անձ է: Մկա-
նային ցածր տոնուսի պատճառով երեխան թվում է «փխրուն»: Իմացական զարգացումը ընթանում 
է դանդաղ` փոքր առաջխաղացումն եով: Մտավոր հետամն ացությունը հայտնաբերվում է համարյա 
բոլորի մոտ: Որոշ հիվանդներ կարողանում են կարդալ սովորել: Հաճախակի են հուզական և վար-
քագծային խանգարումն երը:

2. Ինչպե՞ս բարելավել հաշմանդամ# թյ# ն # նեցող մարդկանց կյանքը:

Այսօր աշխարհում կա մտավոր և ֆիզիկական հաշմանադամություն ունեցող մոտ կես մի լիարդ 
մարդ: Այդ անձինք հաճախ սահմանափակված են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ սոցիալական 
արգելքներով, որոնք մե կուսացնում են հասարակությունից և հնարավորություն չեն տալիս 
ակտիվորեն մասնակցելու հասարակական կյանքին:  Այս ներուժը ուղղորդելու և իրացնելու բանալին 
մարդկանց մտածելակերպում է. վիճակը փոխելու համար անհրաժեշտ է կրթել հասարակությանը և 
սերմանել հարգանք բոլոր մարդկանց իրավունքների հանդեպ: 

Շատ  կարևոր է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության հնարավորությունների, 
աշխատանքային ունակությունների վերաբերյալ կրթական մի ջոցառումն եր անցկացնել թե՛ 
հանրության, թե՛ հատկապես գործատուների շրջանում: 

3. Ի՞նչ  է ներառական կրթ# թյ# նը

Ներառական կրթ թյան ակ նքներից մե կը «Կրթ թյ ն ոլորտի համար» շարժ մն  էր, որը 
սկիզբ առավ 1990թ. Ջոմտիեն մ (Թաիլանդ) կայացած համաշխարհային համաժողով մ, 
որտեղ նշվեց, որ շատ երկրներ մ որոշակի խոցելի խմբեր (հաշմանդամն եր, էթնիկ և 
ազգային փոքրամասն թյ նների ներկայաց ցիչներ) զրկված են կրթ թյ ն ստանալ  
հնարավոր թյ նից: Ջոմտիերի հռչակագր մ արձանագրվեց, որ կրթ թյ նը պետք է 
մատչելի լինի ոչ մի այն նրանց համար, ովքեր սովորել  հնարավոր թյ ն  նեն, այլև նրանց 
համար, ովքեր  նեն սովորել  խոչընդոտներ: 

Այս խնդրին անդրադարձան նաև 1994թ. Իսպանիայի Սալամանկա քաղաք մ անցկացված 
կրթ թյան հատ կ կարիքներին նվիրված համաժողով մ: Այնտեղ արձանագրվեց, որ 
 ս ցման դժվար թյ ններ  նեցող երեխաների խնդիրը չի կարող լ ծվել մի այն հատ կ 
առանձնացված կրթական համակարգերի և դպրոցների զարգացմամբ, դպրոցը պարտավոր 
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է ընդ նել բոլոր երեխաներին`անկախ նրանց ֆիզիկական, մտավոր  նակ թյ ններից, 
սոցիալական, լեզվական առանձնահատկ թյ ններից: Դպրոցը պետք է ընդ նի 
հաշմանդամն երին և օժտվածներին, փողոցի երեխաներին, ազգային, էթնիկ և մշակ թային 
փոքրամասն թյ ններին պատկանող երեխաներին: Այսպիսով, կրթ թյ նը դիտվեց որպես 
մարդ  հիմն արար իրավ նք, ինչից բխ մ է կրթ թյան մատչելի թյան ապահովման 
հրամայականը: Հիմն վելով Սալամանկայի հռչակագրի վրա բազմաթիվ երկրներ ներդրեցին 
ներառական կրթ թյ նը:  

Ներառական կրթությունը գործընթաց է, որը հենվում է բոլոր երեխաների` այդ թվում  նաև կրթության 
հատուկ պայմանների կարիք ունեցող, կրթություն ստանալու իրավունքի վրա: Այն արձագանքում 
է բոլոր սովորողների բազմազան կարիքներին, մե ծացնում է մասնակցությունը ուսումն ական, 
մշակութային ու համայնքային կյանքին: Այն ենթադրում է փոփոխություններ և բարեփոխումն եր 
կրթության բովանդակության մե ջ, մոտեցումն երում, կառույցներում և մե թոդներում: 

Ներառական  կրթության քաղաքականության հիմքում  երեխայակենտրոն մանկավարժությունն 
է, որի էությունը յուրաքանչյուր երեխայի անհատական կարիքների գնահատումն  է և կրթության 
գործընթացին երեխայի ակտիվ մասնակցության խրախուսումը: Մեթոդի կարևոր բաղկացուցիչ 
մասը բազմամասնագիտական թիմի  ստեղծումն  է, որն ընդգրկում է երեխայի կրթության համար 
շահագրգիռ տարբեր մասնագետների` հատուկ մանկավարժ, հոգեբան,  սոցիալական մանկավարժ, 
սոցիալական աշխատող և այլն: Գնահատվում են յուրաքանչյուր երեխայի կրթական կարիքները, 
հայտնաբերում նրա առողջապահական և սոցիալական այն կարիքները, որոնք ուղղակի 
ազդեցություն ունեն երեխայի կրթության վրա: Մշակվում է երեխայի ուսուցման անհատական 
պլանը` ուղղված կարիքի բավարարմանը: Այսպիսով, տվյալ եղանակը հնարավորություն է տալիս 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի կրթությունը կազմակերպել 
հասակակիցների հետ համատեղ հանրակրթական դասարանում, բայց անհատական պլանով, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում` հատուկ ծրագրով: 

Ներառական կրթ թյ նն 

 ընդունում է, որ բոլոր երեխաները կարող են սովորել,

 ընդունում և հարգում է բոլոր երեխաներին տարբերությունները` տարիքը, սեռը, ծագումը, լեզուն, 
զրագացման խնդիրները, անահտական առանձնահատկությունները, ընտանիքի սոցիալական 
կարգավիճակը և այլն,

 նպաստում է բոլոր երեխաների կարիքներին համապատասխան կրթական գործընթացի 
կազմակերպմանն ու իրականացմանը,

 դինամի կ և զարգացող գործընթաց է: 

4.  Ներառական կրթ# թյ# նը ՀՀ-# մ:

2001թ-ին «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարութւան հետ համատեղ 
առաջինը սկսեց Հայաստանում ներառական կրթության ծրագիրը: «Հույսի կամուրջ» հասարակական 
կազմակերպությունից 5 տարի պահանջվեց Երևանի 5 դպրոցներում ներառական կրթության 
ծրագիրը իրականացնելու և որպես հաջողված փորձ ՀՀ կառավարությանը ներկայացնելու համար: 

Եվ արդեն 2005թ. սեպտեմբերի 1–ին ուժի մե ջ մտավ  «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կա րիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: Դրանով պետականորեն ճանաչվեց 
և ամրագրվեց ներառական կրթությունը Հայաստանում: Այսօր Հայաստանը մի ակ երկիրն է 
տարածաշրջանում, որն արդեն ունի ներառական կրթության փորձ և այն դարձել է պետական 
քաղաքականության մասը: ԱՊՀ երկրներում բազմի ցս ներկայացվել են մե ր երկրի ձեռքբերումն երն 
այս ոլորտում, որտեղ Հայաստանը շարունակում է մն ալ առաջատարը:

2012 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը հանդես եկավ մի  նախաձեռնությամբ, 
համաձայն որի ներառական և ոչ ներառական դպրոցների տարբերակումի ց անցում է կատարվում 
համընդհանուր ներառականության, ուստի անհարաժեշտություն կա փոփոխություններ և լրացումն եր 
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կատարել «Հանրակրթության մասին» և «Կրթության մասին»  ՀՀ օրենքներում:

Համաձայն այդ փոփոխությունների  մի նչև 2022 թվականը ՀՀ բոլոր հանրակրթական դպրոցները 
պետք է դառնան ներառական և կրթական ծառայություններ մատուցեն կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիքներ ունեցող երեխաներին:

Հայաստանում ներառական կրթության զարգացման և կայացման համար ՀՀ ԿԳՆ-ին և ներառական 
դպրոցներին մշտական աջակցություն են ցուցաբերում «Հույսի կամուրջ» և «Առաքելություն Արևելք» 
կազմակերպությունները` Դանիայի և Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունների 
ֆինանսավորմամբ:

Լրաց ցիչ նյ թ  ս ցչի համար
Խորհ րդներ  ս ցչին

Հաշմանադամություն թեման ներկայացնելիս խորհուրդ ենք տալիս հաշվի առնել «բառերի ուժը»: 

Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին խոսելիս խուսափել խղճահարություն առաջացնող 
ողբերգական երանգներից, ինչպես նաև անհարկի պաթոսից: 

Դրամատիկ երանգներ են ստեղծում «դառը ճակատագրի զոհ» կամ «ողբերգական պատահարի 
հետևանքով հաշմանդամ դարձած» արտահայտությունները: «Զոհ» բառը ակամա հիշեցնում է 
անօգնական, խեղճուկրակ, անզոր մարդ և ստեղծում ողբերգական պատկեր: Մյուս կողմի ց շատ 
է տարծված նաև հաշմանդամ մարդուն որպես  «հերոսի» ներկայացնելը, «ի հեճուկս ամե ն ինչի» 
կարողացել  է արգելքներ հաղթահարել և այժմ «նորմալ» կյանք է վարում: 

Հարկ ենք համարում նշել որ պետք է զգուշանալ ընդհանրացումն երից և ենթադրություններից: 
Օրինակ` կույր մարդկանց 10%-ն է, որ ընդհանրապես չի տեսնում: Մյուս 90%-ը ունի մն ացորդային 
տեսողություն, տարբերում է լույսն ու ստվերը: Լսողության պրոբլեմն երով որոշ մարդիկ կարող են 
խոսել, հասկանում են շրթնախոսությունը, իսկ նրանց մե ծ մասը հաղորդակցվում է ժեստերի լեզվով:

Առաջարկում ենք օգտագործել բնորոշումն եր ու հասկացություններ, որոնք չեն հարուցում 
խղճահարություն կամ այլ բացասական զուգորդումն եր (ասոցիացիաներ): Խուսափել այնպիսի 
բառերից ու արտահայտություններից, ինչպիսիք են.

 Հիվանդ, անկարող, խեղված, անդամալույծ, ոչ նորմալ, խեղճ,  թուլամի տ, տկարամի տ:

 «Անվասայլակին գամված մարդ», փոխարենը` «Անվասայլակ օգտագործող մարդ», որովհետև 
անվասայլակը ընդամե նը տեսաշարժման մի ջոց է այն օգտագործողի համար: Վերջիններս 
կարող են նստել աթոռին, մե քենա վարել, երբեմն  հենակներով քայլել և այլն:

 «Հաշմանդամ» բառի հականիշը «ոչ հաշմանդամն  է» ( ոչ թե` հաշմանդամ-նորմալ, հաշմանդամ-
առողջ):

 Հաշմանդամ մարդիկ (ոչ թե ֆիզիկական, մտավոր  արատներով):

Հաշմանդամ մարդկանց  համար ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ կարող են լինել ՀԱՏՈՒԿ, իսկ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ` 
ՀԱՎԱՍԱՐ:
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  1
ԷԼԵՆԸ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ
Ֆիլմ` Էլենի ականջներով

Տարիքային խ� մբը`12+

Համապատասխան թեմաներ` «Հանդուրժողականություն», «Տարբերությունների ընդունում», 
«Հաշմանդամն երի իրավունքներ», «Երեխաների իրավունքներ (կրթության իրավունք)»:

Նպատակը` քննարկել ֆիլմում արծարծվող խնդիրը` տարբեր տեսանկյուններից, վերլուծել նույն 
խնդրի վերաբերյալ ֆիլմի  տարբեր «հերոսների» մոտեցումն երը:

Ժամանակը՝ 15 րոպե: 

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ խմբերին ուղղված հարցերը` առանձին թերթիկների վրա գրված:

Ընթացքը

Դասարանը բաժանել խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին տալ մե կ դեր` Էլենի, Էլենի ծնողների, 
Էլենի տատիկի ու պապիկի, Էլենի ընկերների: Յուրաքանչյուր խմբին  տալ  ստորև ներկայացվող 
համապատասխան հարցերը` քննարկման համար:   

Խ մբ 1. Էլեն.

1. Ի՞նչ էր զգում  Էլենը:

2. Ի՞նչ մտահոգություններ ուներ:

3. Ի՞նչ ցանկություններ ուներ:

4. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք նրան:

Խ մբ 2. Էլենի ընկերները

1. Ի՞նչ էին զգում Էլենի համադասարացիները: 

2. Ի՞նչ դժվարություններ, վախեր ունեին: 

3. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք նրանց:

Խ մբ 3. Էլենի ծնողները

1. Ի՞նչ էին մտածում Էլենի ծնողները:

2. Ի՞նչն էր մտահոգում նրանց:

3. Ինչպե՞ս կգնահատեիք Էլենի հոր վերաբերմունքը:

4. Ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրան:

Խ մբ 4. Էլենի տատիկն   պապիկը

1. Ի՞նչ էին զգում Էլենի տատիկն ու պապիկը:

2. Ի՞նչ ցանկություններ ունեին:

3. Ինչպե՞ս կգնահատեիք նրանց վերաբերմունքը: 

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1. 
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  2
ՄԵՐ ԿԱՐՈՂ�  � ՆՆԵՐԸ
Ֆիլմ` Էլենի ականջներով

Տարիքային խ� մբը` 12+

Համապատասխան թեմաներ՝ «Հանդուրժողականություն», «Տարբերությունների ընդունում», 
«Հաշմանդամն երի իրավունքներ»: 
Նպատակը՝ Օգնել հասկանալ,  որ բոլոր մարդիկ ունեն տարբեր կարողություններ,  կան բաներ որ 
նրանք  կարող են անել լավ, ոչ այդքան լավ և չեն կարող անել ընհանրապես:
Ժամանակը՝ 15  րոպե: 
Անհրաժեշտ պարագաներ՝  Ա1 չափսի թղթեր, նշագրիչներ:

Ընթացքը
Տարբերակ 1.

Բաժանել երեխաներին  3 -ական դատարկ թերթիկներ և խնդրել նրանց

1. Թերթիկներից մե կի վրա գրել իրենց անունը, այնքան անգամ ինչքան կհասցնեն 30 վայրկյանի 
ընթացքում

2. Մյուս թերթիկի վրա կատարել նույն առաջադրանքը, բայց այս անգամ գրելով ոչ դոմի նանտ 
ձեռքով` եթե աջլիկ են ձախով, եթե ձախլիկ են` աջով:

3. 3-րդ թերթիկի վրա գրեն իրենց դպրոցի ամբողջական անվանումը` ( օրինակ Կապան քաղաքի 
N___ հիմն ական, մի ջնակարգ կամ ավագ դպրոց) բառերը գրելով հակառակ դասավորությամբ 
(օրինակ դպրոցի փոխարեն ցորպդ), 30 վայրկյանի ընթացքում:

Հարցեր կշռադատման համար

1. Ի՞նչ դժվարություններ ունեցաք, երբ գրում էիք ոչ դոմի նանտ ձեռքով կամ բառերը հակառակ 
ձևով:

2. Կյանքում էլի կա՞ն բաներ,  որ դուք դժվարանում եք անել:
3. Ի՞նչ եք հասկանում «հատուկ կարիքներ»  ասելով:

Տարբերակ 2.

Դասարանը բաժանել 4 խմբի, յուրքանչյուր խմբին տալ մե կական թերթիկ,  որտեղ  գրված է երեխայի 
որևէ իրավունք և խնդրել, որ նրանք այդ իրավունքը ներկայացնեն.
ա) մի այն շուրթերը շարժելու մի ջոցով` առանց ձայնի և խոսքի
բ) մն ջախաղի մի ջոցով:
Մնացած խմբերը պետք է գուշակեն, թե խոսքը որ իրավունքի մասին է:
Խումբ 1. Երեխան ունի կրթության իրավունք
Խումբ 2. Երեխան ունի կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք
Խումբ 3. Երեխան ունի բռնություններից պաշտպանված լինելու իրավունք
Խումբ 4. Երեխան ունի հանգստի և ժամանցի իրավունք:

Հարցեր կշռադատման համար

1. Ի՞նչն էր դժվար. հասկացնել ինչ-որ բան առանց խոսքի, թե՞ հասկանալ դիմացինին, երբ նա չի 
խոսում:

2. Ի՞նչ զգացողություններ ապրեցիք առաջադրանքը կատարելիս:
3. Ի՞նչ եք հասկանում «հատուկ կարիքներ» ասելով:
4. Եթե հայտնվեք Ճապոնիայում և չիմանաք ճապոներեն, ո՞րը կլինի ձեր «հատուկ կարիքը»:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 2. 
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  3
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹ�  � Ն` ԿՐԹ�  � Ն ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ 
Ֆիլմ` Էլենի ականջներով

Տարիքային խ� մբը` 15+

Համապատասխան թեմաներ՝ «Հանդուրժողականություն», «Տարբերությունների ընդունում», 
«Հաշմանդամն երի իրավունքներ»,  «Երեխայի իրավունքներ»: 

Նպատակը՝ օգնել հասկանալ ներառական կրթության գաղափարը, նպատակները, գիտակցել 
անհրաժեշտությունը:

Ժամանակը՝ 30-40 րոպե: 

Անհրաժեշտ պարագաներ՝  Ա1 չափսի թղթեր: 

Ընթացքը.

Կարճ դասախոսությամբ ներկայացնել աշակերտներին «Ինչ է ներառական կրությունը», ինչպես է 
այն իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում (օգտվել «Հարց ու պատասխան» բաժնում 
ներկայացված նյութից):

Այնուհետև դասարանը բաժանել 4-5 հոգանոց խմբերի, հանձնարարել խմբերին գրել 3-5 փաստարկ` 
հօգուտ ներառական կրթության, այսինքն թե ինչու է անհրաժեշտ ներառական կրթությունը, ինչ է 
տալիս այն հատուկ կարիքներով երեխաներին և ինչ է տալիս մե զ բոլորիս, ինչ փոփոխություններ 
կարող է բերել հասարակության մե ջ: Հուշել   աշակերտներին, որ նրանք  հասարակագիտություն 
առարկայից անցել են «Մարդու իրավունքներ», «Երեխայի իրավունքներ», «Հաշմանդամն երի 
իրավունքներ», «Հանդուրժողականություն» թեմաները, որոնք կօգնեն նրանց համակողմանի նայել 
հարցին` իրավունքների տեսակետից, սոցիալական և բարոյական տեսակետներից:

Խմբային աշխատանքից հետո յուրաքանչյուր խմբից մե կը ներկայացնում է փաստարկները` կարճ 
մե կանաբանություններով, մն ացած խմբերը  կարող են հարցեր տալ:

Վերջում մի ավորել բոլոր խմբերի աշխատանքերը` կազմե լով ներառական կրության 
անհրաժեշտությունը հաստատող թեզիսների «ցանկը»: Ուսուցիչը ևս կարող է համալրել այդ ցանկը` 
ավելացնելով իր փաստարկները.

 Ներառական կրթությունը օգնում է հաղթահարելու խտրականությունը

 Ներառական կրթությունը նպաստում է հաշմանդամության պատճառով առաջացող օտարման 
երևույթի վերացմանը:

 Ներառական կրթությունը նպաստում է ավելի լայն ներառմանը:

 Ներառական կրթությունը նպաստում է հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
ուսման արդյունավետության և  որակի բարձրացմանը:

 Ներառական կրթությունը հնարավորություն է տալիս  հատուկ կարիքներով երեխաներին 
ստանալ կրթություն իրենց համայնքներում և չհեռանալ ընտանիքներից:

Հարցեր կշռադատման համար 

1. Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կարող է նպաստել ներառական կրթության հաջող զրագացման համար:

2. Ի՞նչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել:

3. Ինչպե՞ս կարելի է գնահատել ներառական կրթության արդյունավետությունը և արդյունքները: 

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 3. 
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Ամե ն տա րի հա զա րա վոր երե խա ներ հոս պի-
տա լաց վում են, քա նի որ նրանք շնչում են ծխա-
խո տի ծուխ: Ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել , որ երբ ծխում ենք երե խա նե րի մոտ, դա 
նույնն է, թե իրենք են ծխում: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 
ԻՆՉ ՊԵՍ ԱՍԵԼ՝ «ՈՉ»
Հո լո վակ՝ Փոք րիկ ծխող նե րը

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Մար դու իրա վունք նե ր», «Հա կումն  ե ր»:
Նպա տա կը՝ սովորել ինչպես շրջապատում արգելել ծխելը, և ինչպես ինքնավստահ պահվածք 
ցուցաբերել:
Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար:

Ըն թացք
Ստեղ ծում ենք երեք իրա վի ճակ ներ. 
Իրա վի ճակ 1. Ռես տո րա նում հաց եք ու տում և ինչ-որ մե  կը կող քի սե ղա նին սկսում է ծխել: 
Իրա վի ճակ 2. Կանգ նած սպա սում եք ավ տո բու սի կան գա ռում, և ինչ-որ ծեր, հուզ ված մարդ սկսում է 
ծխել ան մի  ջա պես ձեր կող քին: 
Իրա վի ճակ 3. Ըն տա նե կան մի  ջո ցառ ման ժա մա նակ ծնող նե րի ըն կեր ներն սկսում են ծխել: 
Աշա կերտ նե րին բա ժա նում ենք զույ գե րի և առա ջադ րանք տա լիս՝ դե րա յին խա ղով ներ կա յաց նել 
իրենց մո տե ցու մը՝ նշված իրա վի ճակ նե րին: 
Ագ րե սիվ. բար կա ցած և կո պտորեն ցույց եք տա լիս, որ ու զում եք վի ճել, կռվել, հար ձակ վել ինչ-որ 
մե  կի վրա: 
Ինք նավս տահ. վստահ պահ վածք եք դրսևորում, ինքնավստահ ար տա հայ տում ձեր կար ծիքն ու 
զգաց մունք նե րը: 
Չե զոք. ըն կա լում եք այն, ինչ կա տար վում է, սա կայն չեք փոր ձում վե րահս կել կամ փո փո խել իրա վի-
ճա կը: 
Աշա կերտ նե րի հետ քննար կել նման իրա վի ճակ նե րում պահ ված քի լա վա գույն եղա նա կը: Ներ կայաց-
նել այդ իրա վի ճակ նե րի հա մար մի  օրի նակ. 
Քա ղա քա վա րի մո տե նում եք այն մար դուն, ով ծխում է, և խնդրում եք նրան, եթե հնա րա վոր է, թող նի 
ծխե լը: Բա ցատ րում եք նաև, թե ի՞նչ պատ ճա ռով չեք սի րում ծխել: 

Կշռա դա տ մ

Այն տե ղի է ու նե նում վար ժու թյան վեր ջում՝  քննարկ ման ձև ով:

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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Հո լո վա կում ցույց է տրված, թե ինչպես մի  մարդ 
որո շում է աղ բը թա փել սա րից իջ նող մա քուր գե-
տը: Իսկ երբ աշ խա տան քից հե տո նա լո գանք է ըն-
դու նում, թափ ված աղ բի կտոր նե րը ծո րա կով ընկ-
նում են իր վրա: Նույ նիսկ բնու թյու նը գի տի, թե 
ինչ պես է պետք դի մա կա յել: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 
ԷԿՈ ՊԱՍ ՏԱՌ ՆԵՐ 
Հո լո վակ՝ Աղ բը թա փելն ար գել վ� մ է

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Բնա պահ պա նա կան խնդիր նե ր», «Լրատ վա մի  ջո ց», «Քա ղա քա-
ցի ա կան դիր քո րո շու մ»:

Նպա տա կը՝ շրջա պա տող բնա պա հա պա նա կան խնդիր նե րի վե րա բե րյալ իրա զե կել սո վո րող նե-
րին, ծա վա լել քննար կումն  եր, քննա դա տա բար վեր լու ծել լրատ վա մի  ջո ցի հա ղոր դագ րու թյու նը:

Ժա մա նա կը՝ 30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ փաթեթավորման թուղթ, թերթեր և ամսագրեր, կպչուն թղթիկներ, 
 րատ և մատիտներ՝ խմբերի համար:

Ըն թացք

Դա սի սկզբում մտքե րի տա րա փի մե  թո դով աշա կերտ նե րը ներկայացնում են բնա պահ պա նա կան 
խնդիր ներ, որոնք իրենց կար ծի քով առաջ նա յին են: 

Ձև ա վո րել 3–4 հո գա նոց խմբեր. նրանց հանձ նա րա րել՝ օգ տա գոր ծե լով կո լա ժի մե  թո դը, բնա պահ-
պա նա կան խնդիր նե րի ցան կից որևէ մե  կի վե րա բե րյալ պաստառ ստեղծել (նաև օգ տա գոր ծե լով ամ-
սագ րե րի և թեր թե րի նկար նե րը): Նրանք կա րող են պատ կե րել բնու թյան հի աս քանչ անմ շակ տա-
րածք կամ ար ժե քա վոր մշա կու թա յին վայր՝ ցույց տա լով բնու թյան ոչն չա ցու մը: Ու սու ցի չը թե մա յի 
ընտ րու թյու նը կթող նի աշա կերտ նե րի հա յե ցո ղու թյա նը: Հե տա գա յում ու սու ցի չը կա րող է երե խա նե րի 
աշ խա տանք նե րը ներ կա յաց նել դպրո ցա կան ցու ցա հան դե սի ժա մա նակ: 

Կշռա դա տ մ

Այս փու լը տե ղի է ու նե նում աշա կերտ նե րի պաս տառ նե րի քննարկ ման մի  ջո ցով: Նրանք յու րաց նում 
են գա ղա փար ներ, սո վո րում, թե ինչ պես պետք է աշ խա տել տվյալ թե մա յի շրջա նա կում, և ինչ պես 
գտնել հե տև յալ հար ցե րի պա տասխան նե րը. «Ամ սագ րե րում և թեր թե րում ձեր կող մի ց գտնված անմ-
շակ և ոչն չաց ված տա րածքներն ինչ պե՞ս են պատ կեր ված, և ինչ պի սի՞ն են դրանք իրա կա նու մ», «Ար-
դյո՞ք պատ կե րը տպա գիր տար բե րա կում խե ղա թյուր վում է: Եթե այո, ապա ինչ պե՞ս», «Ձեր կար ծի-
քով՝ որո՞նք են ամե  նա առաջ նա յին և ամե  նա լուրջ բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը»:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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Զո րո վրի ժա ռուն պետք է փրկեր կա պանք նե րում 
հայտն ված կնո ջը: Նա հեշ տու թյամբ հաղ թեց 
դռնա պահ նե րին և նրան ցից մե  կի կրծքա վան դա-
կին՝ իր բնույ թին հա մա ձայն, թրով «տա ռ» գրեց: 
Սա կայն «Z» տա ռի փո խա րեն գրեց «M»: Կա-
պանք նե րով կնոջ և այլ բան տար կյալ նե րի ար ձա-
գան քը ցույց տվեց, որ անգ րա գի տու թյու նը կա րող 
է իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ու նե նալ նաև 
Զո րո յի նման հե րո սի հա մար: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 
ԱՆԳ ՐԱ ԳԵ ՏԸ
Հո լո վակ՝ Զո րո

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 10 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Հան դուր ժո ղա կա նու թյու ն», «Մար դու իրա վունք նե ր»:
Նպա տա կը՝ գի տակ ցել գրե լու և կար դա լու հմտու թյուն նե րի կա րև ո րու թյու նը, ապ րու մակց ման 
հմտու թյուն ներ զար գաց նել: 
Ժա մա նա կը՝ 10-15 րո պե:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ օտար լեզ վով աշ խա տան քա յին թեր թիկ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի 
հա մար, և թարգ ման ված աշ խա տան քա յին թեր թիկ՝ աշա կերտ նե րի կե սի հա մար: 

Ըն թացք
Սկզբում աշա կերտ նե րին բա ցատր վում է վար ժու թյու նը. յու րա քան չյուր աշա կերտ ստա նում է աշ-
խա տան քա յին թեր թիկ՝ հա մա պա տաս խան առա ջադ րան քով, որը պետք է կա տա րի հնա րա վո րինս 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Աշ խա տան քա յին թեր թիկ նե րի բա ժան ման ըն թաց քում ոչ ոք չպետք 
է խո սի: 

Աշա կերտ նե րին բա ժա նում ենք օտար լեզ վով գրված տեքս տով աշ խա տան քա յին թեր թիկ ներ: Աշա-
կերտ նե րը մե կ րո պե ժա մա նակ ու նեն դրանք լրաց նե լու հա մար: Առա ջադ րան քի կա տար ման ըն-
թաց քում մե նք հետ հաշ վարկ ենք կա տա րում՝  հի շեց նե լով, որ մն աց 20 վայր կյան, մն աց 10 վայր կյան, 
մն աց 5, 4 ... և վերջ: 

Հարց նում ենք աշա կերտ նե րին, թե իրենց ինչ պես զգա ցին: Ին չու՞ ոչինչ չա րե ցին: Խո սում ենք այն 
պատ ճա ռի մա սին, թե ին չու՞ նրանք չկա րո ղա ցան կա տա րել առա ջադ րան քը: 

Նորից բաժանել աշխատանքային թերթիկները: Աշակերտների կեսը ստանում է թարգմանված 
տեքստով աշխատանքային թերթիկներ, իսկ մյուս կեսը՝ նույնը, ինչ առաջին անգամ: Նորից 
հանձնարարում ենք լրացնել աշխատանքային թերթիկը՝ առանց մի մյանց հետ խոսելու: Աշակերտնե-
րի այն խումբը, ովքեր ստացել են թարգմանված աշխատանքային թերթիկ, կարողանում են կատարել 
առաջադրանքը, իսկ մյուսները՝ կրկին ոչ:

Կշռա դա տ մ
Մտո րու մը տե ղի է ու նե նում վար ժու թյան ավար տին՝ քննարկ ման մի  ջո ցով:
Հարցնում ենք, թե ինչպե՞ս են իրենց զգացել այն աշակերտները, ովքեր «գրագետ» էին (հասկանում 
էին աշխատանքային թերթիկը), և ովքեր չէին հասկանում աշխատանքային թերթիկը: Ե՞րբ է ավելի 
լավ. երբ գիտես կարդալ և գրե՞լ: Գիտե՞ք ինչ-որ մե կին, ով անգրագետ է:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Անգ րա գե տը 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Թարգ մա ն�  թյ� ն

Գնա՛ գրա տախ տա կի մոտ և գրի՛ր քո անու նը: 
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ՕԳ Ն�   � Ն

Հո լո վա կում ցույց է տրվում ան վա սայ լա կա վոր 
մար դու հե տաքր քիր ճամ փոր դու թյու նը դե պի եր -
կաթգ ծի կա յա րան: Նա հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա-
րում է ճա նա պար հին հայտն ված բո լոր խո չըն դոտ-
նե րը և վեր ջին րո պե ին հաս նում պայ մա նա վոր ված 
տե ղը: Հան կարծ ինչ-որ մե  կը նրան օգ նում է, 
բարձ րաց նում գնացք, ին չը, սա կայն, նա ընդ հան-
րա պես չէր ցան կա նում: 

Եկեք հարց նեք հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան-
ձանց՝ ար դյո՞ք իրենք իրա կա նում օգ նու թյան կա-
րիք ու նեն: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 
ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ Վ�   ԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ
Հո լո վակ՝ Օգ ն�  թյ� ն

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 15 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյու ն», «Քա ղա քա ցի ա կան դիր-
քո րո շու մ»:

Նպա տա կը՝ գի տակ ցել անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան դե րը կյան քի հան դեպ, զար գաց նել 
բա նակ ցե լու հմտու թյուն ներ: 

Ժա մա նա կը՝ 15 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշխատանքային թերթիկ՝ յուրաքանչյուր աշակերտի համար, Ֆլիպ-
չարտի թուղթ և նշագրիչներ:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել աշ խա տան քա յին թեր թիկ ներ (կամ էլ ու սու ցի չը գրա տախ տա կին գրում 
է այդ կա նոն նե րը, իսկ աշա կերտ ներն ար տագ րում են դրանք իրենց թեր թիկ նե րում): Աշա կերտ-
ներն ու շա դիր կար դում են անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա սը կա նոն նե րը և խորհր դա ծում 
դրանց շուրջ: 

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել 3-4 հո գա նոց խմբե րի և քննար կել կա նոն նե րը: Քննար կու մի ց հե տո նրանք 
փոր ձում են ըստ առաջ նա հեր թու թյան և կա րև ո րու թյան դա սա կար գել այդ կա նոն նե րը: Խմբի բո լոր 
ան դամն  ե րը պետք է հա մա ձայն լի նեն կա տար ված դա սա կարգման հետ: 

Խմբերն իրենց աշ խա տան քը փակց նում են տե սա նե լի տե ղում և բա ցատ րում /հիմն  ա վո րում, թե ին չի՞ 
հա մար են ընտ րել առա ջին երեք կա նոն նե րը: 

Կշռա դա տ մ

Տե ղի է ու նե նում խմբե րով քննարկ ման ըն թաց քում: Ու սու ցի չը կա րող է տալ հե տև յալ հար ցե րը. «Ինչ-
պե՞ս եկաք այդ եզ րա հանգ ման, ին չու՞ այդ պես որո շե ցի ք», «Դժվա՞ր էր, ար դյոք, մի  մյանց հետ վերջ-
նա կան որո շում ըն դու նե լը», «Ո՞ր կա նոնն եք ավե լի շատ օգ տա գոր ծու մ»: Յու րա քան չյուր կա նո նի 
հա մար կա րող եք բե րել ձեր կյան քի օրի նա կը:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Անձ նա կան պա տաս խա նատ վ#  թյան կա նոն ներ

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա սը ոս կե կա նոն ներ 

Իմ հիմն  ա կան դիրք րո շ մն  է. «Ես լավ եմ ՝  դ  լավ ես»:
(Եթե ես ինձ լավ եմ զգ� մ, ապա դա իր ազ դե ց�  թյ� նն է �  նե ն� մ շրջա պա տի վրա:)

Մար դիկ, ով քեր իրենց հ յ սին են մն  մ, կա րող են կա տա րել ավե լին: 
(Եթե վստահ ենք ենք մե զ վ րա, ապա կա րող ենք այն ավե լի լավ անել:)

Կյանքն ինձ հետ է վե րա դարձ ն մ այն ամե  նը, ինչ ես տվել եմ:
(եթե �  րիշ նե րին վատ եմ վե րա բեր վել, նրանք էլ վատ են վե րա բեր վ� մ ինձ:)

Իմ արած ամե ն ին չի հա մար պա տաս խա նատ վ  թյ  նը սկսվ մ է ինձ նով և վեր ջա ն մ 
ինձ նով: 
(Ես պա տաս խա նա տ�  եմ իմ պահ ված քի հա մար: Մի այն ես եմ պա տաս խա նատ� :)

Ազա տ  թյ նն ամե  նա կա րև որ բանն է: Չպետք է որևէ մե  կին ստի պել անե լ  այն, ինչ նա 
չի   զ մ:
(Չպետք է մար դ� ն ստի պել անե լ�  այն, ինչ նա չի �  զ� մ:)

Ես աշ խարհ չեմ եկել   րիշ նե րի ակն կա լիք ներն իրա գոր ծե լ  հա մար:
(Ես պա տաս խա նա տ�  եմ իմ պահ ված քի հա մար, � ս տի ան� մ եմ այն, ին չը կար ծ� մ եմ, որ 
լավ է:)

Ճշմար տ  թյան առ կա յ  թյ  նը հա մա զոր է ազա տ  թյան:
(Ճշմար տ�  թյ� նն այն քան կա րև որ է, որ քան ազա տ�  թյ�  նը: Ճշմար տ�  թյ� ն չ�  նե նա լը նոր-
մալ է, սա կայն պետք է խոս տո վա նել, որ չ�  նենք:)

Հնա րա վոր չէ պա տաս խա նատ վ  թյ  նը գցել   րի շի վրա:
(Այ սինքն՝ մե նք պա տաս խա նա տ�  ենք մե ր արա ծի հա մար: Եվ չենք կա րող ասել, որ ինչ-որ 
մե  կը ն� յն պես պա տաս խա նա տ�  է դրա հա մար:)

Հեշտ է գոր ծել այն դեպ ք մ, երբ   նենք բա վա րար տե ղե կատ վ  թյ ն: 
(Հե՞շտ է որո շել, թե ի՞նչ անել այն դեպ ք� մ, երբ �  նենք բա վա րար տե ղե կատ վ�  թյ� ն: Ուս տի 
պետք է փոր ձել ձեռք բե րել հնա րա վո րինս շատ տե ղե կատ վ�  թյ� ն:)

Հար գանք սե փա կան ան ձի նկատ մամբ՝ նշա նա կ մ է հար գանք   րիշ նե րի նկատ մամբ:
(Եթե հար գ� մ ես ինքդ քեզ, ապա ավե լի հեշտ կլնի հար գել նաև �  րիշ նե րին: Խոսքն ինք-
նավստա հ�  թյան մա սին է):
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Գ�  ՆԱ ՎՈՐ ՄԱՐ ԴԸ

Երբ նա ծնվում է՝ վար դա գույն է, երբ մե  ծա նում է՝ 
սպի տակ է, երբ մրսում է՝ կա պույտ է, երբ արևի 
տակ է՝ կար մի ր է, երբ հի վան դա նում է՝ կա նաչ է: 
Ո՞ւմ մա սին է խոս քը: Սպի տակ մար դու (սպի տա-
կա մոր թի), ով սա կայն սի րում է գու նա վոր մարդ 
ան վա նել նրանց, ով քեր ու նեն այլ մաշ կի գույն: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն 1.
ՓՈՔ ՐԱ ՄԱՍ Ն�   � Ն ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ Մ� Ն ՔԸ 
Հո լո վակ՝ Գ�  նա վոր մար դը
Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 15 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Փոք րա մաս նու թյուն նե ր», «Մար դու իրա վունք նե ր», «Ռասիզմ», 
«Խտրականություն»:

Նպա տա կը՝ հաս կա նալ կար ծա տի պե րի հետ կապ ված դժվա րու թյուն նե րը, զար գաց նել ապ րու-
մակց ման հմտու թյուն ներ:

Ժա մա նա կը՝ 20 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղթ ու գրիչ՝ յու րա քան չյուր աշա կեր տի հա մար:

Ըն թացք

Աշա կերտ նե րին բա ժա նում ենք երեք հո գա նոց խմբե րի: Ամե ն մի  խումբ ստա նում է փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի կամ մարդ կանց խմբե րի անուն նե րով քար տեր (օրի նակ՝ իմի գ րանտ ներ, ու սու ցիչ ներ, հա-
մա սե ռա մոլ ներ և այլն): Խում բը պետք է ներ կա յաց նի այդ փոք րա մաս նու թյա նը: Ամե ն խմբի առա-
ջադր վում է պա տաս խա նել հե տև յալ հար ցե րին.

 Ով քե՞ր են այդ մար դիկ:

 Ինչ պե՞ս են նրանք ըն կալ վում մե  ծա մաս նու թյան կող մի ց:

 Ի՞նչ առար կու թյուն ներ ու նեք նրանց հան դեպ: Դրան ցից որո՞նք են կարծ րա տի պեր: 

 Ի՞նչ կա նեմ ես, եթե լի նեմ այս խմբի ներ կա յա ցու ցիչ: 

Խմբե րը ներ կա յաց նում են աշ խա տան քի արդյունքները: Դա սա րա նը կա րող է հար ցեր տալ և քննար-
կել պա տաս խան նե րը: 

Կշռա դա տ մ

Տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Ու շադ րու թյուն ենք դարձ նում, թե ո՞ր խումբն է փոք րա մաս նու-
թյունն է առա վել քիչ քննա դատ վում աշա կերտ նե րի կող մի ց: Փոր ձում ենք ամ փո փել և եզ րա հան գում, 
որ այն խում բը (խմբե րը), որոնց մե նք լավ ենք ճա նա չում, նրանց հետ կապ ված քիչ կարծ րա տի պեր 
ու նենք: 

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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ԱՄԵՆ ՉՈՐ ՐՈՐ ԴԸ

Տղա մար դը քայ լում է փո ղո ցով և հար ձակ վում 
ամե ն չոր րորդ հան դի պած կնոջ վրա: Կար ծում եք 
որ սա ան հե թե թու թյո՞ւն է: Մեծ Բրի տա նի ա յում և 
շատ այլ երկր նե րում դա կա տար վում է փակ դռնե-
րի հե տև ում: Ամե ն չոր րորդ կին ըն տա նե կան 
բռնու թյան զոհ է: 

 ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն. 
ԱԳ ՐԵ ՍԻԱ 
Հո լո վակ՝ Ամե ն չոր րոր դը

Տա րի քա յին խ� մ բը՝ 13 +

Հա մա պա տաս խան թե մա ներ՝ «Մար դու իրա վունք նե ր», «Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե ր»: 

Նպա տա կը՝ աշա կերտ նե րին իրա զե կել ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի մա սին, զար գաց նել ապ րու-
մա կցում:

Ժա մա նակ՝ 30 րո պե:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ աշ խա տան քա յին թերթիկ, գրա տախ տակ:

Ըն թացք

Նախ քան սոց հո լո վա կի ցու ցադ րու մը աշա կերտ նե րին հարց նել, թե ի՞նչ տեր մի ն ներ կամ մե կ նա բա-
նու թյուն ներ գի տեն, որոնք բնու թագ րում են ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րը (ֆի զի կա կան և հո գե բա-
նա կան) և ինք նա պաշտ պա նու թյու նը: Նրանց պա տաս խան նե րը գրել գրա տախ տա կին: 

Հո լո վա կի ցու ցադ րու թյու նից հե տո հարց նել, թե ար դյո՞ք ու նեն լրա ցումն  եր: Նրանց ներ կա յաց րած 
լրա ցումն  ե րը ևս գրել գրա տախ տա կին: 

Աշա կերտ նե րին բա ժա նել զույ գե րի և նրանց տրա մադ րել աշ խա տան քա յին թեր թի կը (կի սել և զույ-
գե րից յու րա քան չյու րին տալ աշ խա տաք նա յին թեր թի կի մի  մա սը): Հանձ նա րա րել, որ ընդգ ծեն ագ-
րե սո րի և զո հի բնու թագ րիչ նե րը՝ յու րա քան չյու րը իրեն տրա մադր ված թեր թի կի հա մա պա տաս խան: 

Այ նու հե տև 2-3 աշա կերտ ներ (ով քեր ցան կա նում են) ներ կա յաց նում են իրենց աշ խա տան քի ար-
դյունք նե րը, իսկ մյուս նե րը լրա ցումն  եր են կա տա րում: 

Աշա կերտ նե րի ներ կա յա ցու մի ց հե տո նրանց բա ցատ րել ագ րե սո րի և զո հի բնու թագ րիչ նե րը՝ անհրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում լրա ցու ցիչ մե կ նա բա նու թյուն ներ և պար զա բա նումն  եր տա լով: 

Կշռա դա տ մ

Կշռա դա տու մը տե ղի է ու նե նում քննարկ ման մի  ջո ցով: Նախ ընդ հան րաց նել ագ րե սո րի և զո հի բնու-
թագ րիչ նե րը, այ նու հե տև աշա կերտ նե րին հարց նել. Ար դյո՞ք բնու թա գիրչ նե րը զար մա նա լի էին: Ին չո՞ւ 
նրանք ընդգ ծե ցին ագ րե սո րի հատ կա պես այդ բնու թագ րիչ նե րը: Ին չո՞ւ շեշ տե ցին զո հի հատ կա պես 
այդ բնու թագ րիչ նե րը:

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ Ժ�   � Ն  
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Գործ նա կան վար ժ�  թյ� ն՝ Ագ րե սիա

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Ագ րե սո րի և զո հի ան հա տա կա ն#  թյ# ն նե րը 

Ագ րե սո րի հատ կա նիշ նե րը

Ցածր ինք նագ նա հա տա կան 
Ոչ կոմ պե տեն տու թյան և ար ժեզրկ վա ծու թյան զգա ցում
Հա վատ կա նանց կամ տղա մարդ կանց դե րի կարծ րա տի պե րի հան դեպ 
Սե փա կան արարք նե րի հա մար ու րիշ նե րին մե  ղադ րե լու մի  տում 
Խանդ
Սթրե սա յին իրա վի ճակ նե րից դուրս գա լու ան կա րո ղու թյուն 
Բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տև անք նե րի հան դեպ ան պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում 

Զո հի հատ կա նիշ նե րը

Սո ցա լա կան մե  կու սաց վա ծու թյան և լքվա ծու թյան զգա ցում
Մեղ քի զգա ցում. մե  ղադ րել ինքն իրեն՝ բռնու թյան հրահր ման հա մար, իր մե ջ փնտրել բռնու-
թյան ենթարկ վե լու պատ ճա ռը
Անօգ նա կա նու թյան զգա ցում, տվյալ իրա վի ճա կում սե փա կան վար քագ ծի վե րահս կո ղու թյան 
կորուստ
Բռնի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին խո սե լու վա խի զգա ցում
Ցածր ինք նագ նա հա տա կան, ինքն իրեն օգ նե լու ան կա րո ղու թյուն 
Հա վատ ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի վե րա բե րյալ առաս պել նե րի (մի ֆ), կարծ րա տի պե րի 
հան դեպ
Բռնու թյան պատ ճա ռով զայ րույ թի կան խում, բայց մի  և նույն ժա մա նակ վրդով մունք ամե  նա-
փոքր բանե րից 
Դեպ րես սիա, վա խի զգա ցում 
Առաջ նա հեր թու թյու նը տալ ըն տա նի քի այլ ան դամն  ե րի կա րիք նե րին իր սե փա կա նի փո խա-
րեն 
Հոգ նա ծու թյուն, մե ջ քի ցավ, գլխա ցավ, անք նու թյուն 


