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«Ու սու ցում Ֆիլ մե  րի Մի ջո ցո վ» ձեռ նար կը երաշ խա վոր վել է ՀՀ ԿԳՆ  կող մի ց՝
որ պես ու սումն  ա մե  թո դա կան գրա կա նու թյուն (Հրա ման No 739 -Ա/Ք)

«Մար դը Կա րի քի Մե ջ» ՀԿ Հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյուն 

ՀՀ, ք. Երև ան, Բաղ րա մյան 2/50

Վեբ կայք՝ www.peopleinneed.am 

Հե ղի նակ ներ.  

Լու սի նե Ալեք սա նյան, Կրթ�  թյան ազ գա յին ինս տի տ� տ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� ն

Լա լա Սարգ սյան, Կրթ�  թյան ազ գա յին ինս տի տ� տ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� ն

Կա տե րի նա Մա դյա կո վա,  «Մար դը կա րի քի մե  ջ» ՀԿ, Չե խի ա յի Հան րա պե տ�  թյ� ն

Վար դու հի Դա դունց, «Մար դը կա րի քի մե  ջ» ՀԿ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� ն

Սույն տպագ րու թյու նը իրա կա նաց վել է Եվ րա մի  �  թյան աջակ ցու թյամբ: 
Ձեռ նար կի բո վան դա կու թյու նը պատ կա նում է «Մար դը կա րի քի մե  ջ» ՀԿ-ին և չի ար տա հայ տում 

Եվ րա մի  ու թյան տե սա կետ նե րը:
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«ՄԵԿ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ ԴՊՐՈ Ց�  Մ» 

ԾՐԱԳ ՐԻ ՆԿԱ ՐԱԳ Ր�   �  ՆԸ 

«Ու սու ցում ֆիլ մե  րի մի  ջո ցով» ձեռ նար կում նե րառ ված ֆիլ մե  րը, թե մա տիկ նյու թե րը և գործ նա կան 
վար ժու թյուն նե րը շո շա փում են մի գ րա ցի ա յի թե ման և հա րա կից են թա թե մա ներ, ինչ պես օրի նակ՝ 
օրի նա կան և անօ րի նա կան մի գ րա ցի ան, ար տա գաղթն ու վե րա դար ձը, փախս տա կան նե րի և մի գ-
րանտ նե րին հան դի պող տար բեր խնդիր ներ: Այն հաս ցե ագր ված է հան րակր թա կան ավագ դպրո ցի 
ու սու ցիչ նե րին (դաս ղեկ նե րին) մի գ րա ցիա երև ույ թի և մար դու իրա վունք նե րի մա սին աշա կերտ նե րի 
իրա զե կու թյու նը բարձ րաց նե լու, ակ տիվ քննար կումն  եր կազ մա կեր պե լու, առ կա սո ցի ալ-քա ղա քա-
կան խնդիր նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ձև ա վո րե լու նպա տա կով: Ձեռ նար կը կա րե լի է կի րա ռել 
ինչ պես դա սա ժա մե  րին, եթե դա սի թե ման առնչ վում է ձեռ նար կում ար ծարծ վող թե մա նե րին, այն պես 
էլ՝ դաս ղե կի ժա մի ն կամ ար տա դա սա րա նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ժա մա նակ:

Ֆիլ մե րն ընտր ված են «Մեկ աշ խար հը դպրո ց� մ» ծրագ րի ֆիլ մա ցան կից, «Մեկ կադր» կարճ ֆիլ-
մե  րի մի  ջազ գա յին փա ռա տո նի ֆիլ մա ցան կից, ընդգրկ ված են նաև տե ղա կան ար տադ րու թյան ֆիլ-
մե ր:

«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: 2003 թ.-ից այն իրա կա նաց վ� մ է Չե խի ա յի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ: Հա յաս տա-
ն� մ ծրա գիրն իրա կա նաց վ� մ է սկսած 2012 թվա կա նից:

«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 ակ տիվ դիր քո րո շում 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 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: Ուսումն ա կան ֆիլ մե  րը կա րող են առանձ նա հա տուկ խնդիր նե րի 
լուծ ման շար ժա ռիթ դառ նալ:

«ՄԵԿ ԿԱԴՐ» կարճ ֆիլ մե  րի մի  ջազ գա յին փա ռա տո նը բաց կի նո հար թակ է: Հիմն  ադր վել է 2003թ. 
կի նո ռե ժի սոր Գա գիկ Ղա զա րէի կող մի ց: Հիմն  ա դիր կազ մա կեր պու թյունն է՝ Նո րա րար Փոր ձա ռա-
կան Ար վես տի Կենտ րո նը: Կի նո փա ռա տո նի խորհր դա նիշն է Գե ղա մա լեռ նե րում գտնվող 5000-ամյա 
պատ կե րա զար դումն  ե րից ժայ ռա պատ կեր նե րից վե րար տադր ված բրոն զա ձույլ ար ձա նի կը:

«ՄԵԿ ԿԱԴՐ» փա ռա տոնն աջակ ցում է Հա յաս տա նում ան կախ կի նո ար տադ րու թյա նը: Ներ կա յաց-
վող ֆիլ մե  րը չու նեն կրի չի սահ մա նա փա կում և կա րող են նկա րա հան ված լի նել ինչ պես բջջա յին հե-
ռա խո սով, այ նպես էլ կի նո ժա պա վե նով:

Փա ռա տո նում կա 3 մրցու թա յին ան վա նա կարգ. «ՄԵԿ ԿԱԴՐ, ՄԵԿ ՐՈ ՊԵ», «ԿԱՐ ՃԱ ՄԵՏ ՐԱԺ 
ՖԻԼ ՄԵՐ» և «ԿԻ ՆՈ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ», ինչ պես նաև բազ մա թիվ հա տուկ ծրագ րեր:
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ԴՊՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ Կ� Մ Ց�  ՑԱԴՐ ՎՈՂ 

ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

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 կնպաս տեն բարձ րաց նե լու երի տա սարդ նե րի իրա զե կու թյու նը հար ցադ րումն  ե 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:

Ֆիլ մե  րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 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 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, 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:
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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 (8 ֆիլմ) 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 մի գ րա ցիա երև ույ թին և մար դու 
իրա վունք նե րին:

Ձեռ նար կը նե րա ռում է հե տև յալ բա ժին նե րը.

«Ինչ պես կի րա ռել ֆիլ մե  րը» բաժ նում ընդգրկ ված են հիմն  ա կան հրա հանգ ներ, թե ինչ պես պետք է 
ֆիլ մե  րը կի րա ռել 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 րու թյա նը, մտո րել ֆիլ մի  շուրջ և ցու ցադ րու թյու նից հե-
տո քննար կում կազ մա կեր պել: Այս բա ժի նը նաև հա ճախ ծա գող խնդիր նե րի և առա ջարկ վող լու ծում-
նե րի տար բե րակ ներ է նե րա ռում:

«Ինչ պես կի րա ռել 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  րը» բաժ նում զե տեղ ված են 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  րով աշ խա տե-
լու հիմն  ա կան հրա հանգ նե րը: Այդ ֆիլ մե  րը հա կիրճ են, բա վա կա նին տե ղե կատ վու թյուն են պա րու-
նա կում և այս իմաս տով հար մար են ու սու ցիչ նե րին:

«Ին տե րակ տիվ �  ս� ց ման �  ղե ց� յց» 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  թոդ նե րի նկա րագ րու թյուն-
նե րը: Այդ մե  թոդ նե րը կա րե լի է կի րա ռել ցան կա 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՝ ըստ թեմաների:

«Ինչ պես ինք ն�  ր� յն կազ մա կեր պել ֆիլ մե  րի ց�  ցադ ր�  թյ� ն» բա ժի նը հիմն  ա կա նում նա խա-
տես ված է աշա կերտ նե րի հա մար: Խոսքն այս տեղ այն ցու ցադ րու թյուն նե րի մա սին է, 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 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:
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«Ֆիլ մե ր» բաժ նի բո լոր մա սերն ու նեն մի  և նույն կա ռուց ված քը: Յու րա քան չյուր ֆիլ մի  թե մա յի կամ 
են թա թե մա նե րի ու սումն  ա սիր ման նպա տա կով ընտր վել են հա տուկ վար ժու թյուն ներ:

Յ�  րա քան չյ� ր ֆիլ մի ն վե րա բե րող բա ժի նը նե րա ռ� մ է.

Հա կիրճ նկա րագ ր�  թյ� ն. 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 է նկա րա հան վել 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 նալ, թե ար դյո՞ք ֆիլ մը հա մա-
պա տաս խա նում է ու սու ցան վող թե մա յին:

Ընդ հա ն� ր տե ղե կ�  թյ� ն ներ. ֆիլ մի  մա սին հիմն  ա կան տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում ու սուց-
չին: 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 կազ մե լ են հե ղի նակ նե րը, իսկ պա տաս խան նե րը մշա կել են փոր ձա գետ նե րը: 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 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, 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 աշա կերտ նե րի հետ ինչ պես անց կաց նել տվյալ վար ժու թյու նը: Ըստ անհ րա-
ժեշ տու թյան՝ վար ժու թյա նը կցված է աշ խա տան քա յին թեր թիկ: Նշված է նաև, թե երբ պետք է կա տա-
րել վար ժու թյու նը՝ ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից առաջ, թե հե տո:

բ) Ինչ պես կի րա ռել ֆիլ մե  րը

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 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 րին: 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:

Ու ս�  ցի չը պետք է նա խա պատ րաստ վի ֆիլ մի ն հա ջոր դող քննար կ� մն  ե րին. փոր ձը ցույց է տվել, 
որ առա վել ար դյու նա վետ է քննար կումը սկսել (հատ կա պես վի ճե լի թե մա նե րով) թե մա յի վե րա բե-
րյալ հա րուստ տե ղե կատ վու թյան առ կա յու թյամբ: Մի այն այդ դեպ քում 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 աշա-
կերտ նե րի թվի հստա կե ցում, ցու ցադ րու թյան 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 պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե-
րը նե րա ռում են հե տև յալ գոր ծըն թաց նե րը. կան խո րո շել և գնա հա տել թե մա յի վե րա բե րյալ աշա-
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կերտ նե րի գի տե լիք ներն ու պատ կե րա ցումն  ե րը, ին տե րակ տիվ մե  թոդ ներ ընտ րել ֆիլ մի  հիմն  ա կան 
գա ղա փա րը շեշ տադ րե լու հա մար:

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 խոր ըն կա լու մը և աշա կերտ նե րի վար քագ ծի 
դրա կան փո փո խու թյու նը: Ֆիլ մե  րը թե ման տար բեր տե սան կյուն նե րից են բա ցա հայ տում:

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 ընդգ ծել ապ րու մակ-
ցա յին մո տեց ման կա րև ո րու թյու նը, աշա կերտ նե րին օգ նել, որ պատ կե րաց նեն իրենց տվյալ կեր պա-
րի դե րում. դա կօգ նի նրանց ավե լի լավ ըն կա լել երև ույթ նե րը, զար գաց նել կա րո ղու թյուն ներ, որոնք 
կնպաս տեն 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 ֆիլ մի  առան ձին հատ ված ներ այն պես, որ հնա րա վոր լի նի քննար կել ֆիլ մի  թե-
ման: 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: 
Եթե ֆիլ մի ց մի  այն հատ ված ներ են ցու ցադր վել, հե տա գա յում՝ դա սե րից հե տո, կա րե լի է ֆիլմն  ամ-
բող ջու թյամբ ցու ցադ րել դահ լի ճում:

Կշռա դա տել �  ս�  ցան վող նյ�  թի վե րա բե րյալ. ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից հե տո կա րև որ մաս է 
կշռա դա տու մը: Վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րն ար տա ցո լում են իրա կան փաս տեր և ապ րումն  եր: Աշա-
կերտ ներն ամե ն ինչ 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: 
Որոշ ին տե րակ տիվ մե  թոդ ներ, ինչ պես օրի նակ՝ մտքե րի քար տե զագ րու մը կամ այլ վար ժու թյուն ներ, 
կա րող են ծա ռա յել որ պես կշռա դատ ման վար ժու թյուն: Ու սու ցիչը կա րող է ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե-
ցում ցու ցա բե րել և ընտ րել առա վել նպա տա կա յին վար ժու թյու նը:

Աշա կերտ նե րի ար ձա գան քը. հա ճախ աշա կերտ նե րի ար ձա գան քը կա րող է տար բեր վել ու սուց չի 
ակն կա լա ծից: Աշա կերտ նե րը թե ման կա րող են այլ կերպ ըն կա լել: 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 (սո ցաշ խա տող, ռե ժի սոր, ՀԿ ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ, աշա կերտ ներ, որոնք նման ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու 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, ապա պետք 
է դի մե լ հո վա նա վոր նե րի, ծնող նե րի աջակ ցու թյա նը կամ 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:

Քար տե զի օգ տա գոր ծ�  մը դա սապ րո ցե ս� մ. յու րա քան չյուր ֆիլ մի  պատ մու թյուն 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 գտնել պե տու թյու նը և որոշ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել այդ երկ-
րի մա սին:

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 
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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:

Կշռա դա տ7 մ Ֆիլ մի  բո վան դա կ7  թյան շ7 րջ

Կշռա դա տու մը կա րև որ դեր ու նի 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, որոնք իրա կա նու թյուն են ներ կա յաց նում, հա ճախ 
բուռն զգաց մունք ներ են արթ նաց նում և դրանց ար տա հայտ ման պատ ճառ դառ նում: 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 (ազատ գրա վոր 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. նյու թի ճիշտ ըն կա լու մը կա րող է նրանց վար քա-
գծի փո փո խու թյան հիմք դառ նալ: 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 գոր ծըն թաց է, որի կի րառ ման ըն թաց քում չկան ճիշտ և սխալ կար ծիք ներ:

Ֆիլ մի  ց7  ցադ ր7  թյա նը հա ջոր դող քննար կ7 մ

Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյա նը հա ջոր դող խմբա յին քննար կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս թե ման տար բեր 
տե սան կյուն նե րից վեր ծա նե լու և հիմն  ա վոր ված տե սա կետ ձև ա վո րե լու: 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 ղու թյուն 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 րա վո-
րու թյուն կտա ար տա հայ տե լու իրենց տե սա կետ նե րը, զգաց մունք նե րը, ինչ պես նաև հարս տաց նե լու 
գի տե լիք նե 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 հայտ-
մա 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�  նը: 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 նե րը և դրանց լ7 ծ ման եղա նակ նե րը

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:

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 որո շա կի ջան քեր է պա հան ջում, սա կայն ու սու ցիչ նե րը հա վաս-
տում են, որ փորձ ձեռք բե րե լու դեպ քում ին տե րակ տիվ մե  թո դով դա սին պատ րաստ վե լու հա մար 
ավե լի եր կար ժա մա նակ չի պա հանջ վում, քան ավան դա կան դա սին պատ րաստ վե լու 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:  

գ) Ինչ պես կի րա ռել 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  րը

Ութ հիմն  ա կան հրա հանգ ներ 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  րով աշ խա տե լ�  հա մար

1.  Անհ րա ժեշտ է ֆիլ մը 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 ֆիլ մի  թե ման՝ 
հնա րա վոր կլի նի պա տաս խա նել բո լոր հար ցե րին:

2. Նախ քան ֆիլ մի  ցու ցադ րու մը անհ րա ժեշտ է պար զել, թե աշա կերտ ներն ինչ գի տեն 
ֆիլմում ար ծարծ վող թե մա յի մա սին: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել մո տի վա ցի ոն փոք րիկ վար-
ժու թյուն, մտքե րի տա րափ՝ տե սա կետ ներ լսե լու հա մար և այլն:

3. Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից ան մի  ջա պես հե տո օգ տա կար կլի նի, որ աշա կերտ նե րը կշռա դա-
տե լով ներ կա յաց նեն իրենց տե սա կետ նե րը (ի՞նչը իրենք կփո խե ին կամ այլ կերպ կա նե-
ին):

4. Փոր ձը ցույց է տվել, որ 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  րով աշ խա տան քը քննար կումն  ե րի տե ղիք է 
տա լիս. պետք է այն պես անել, որ այդ ըն թաց քում դա սա րա նում հա ճե լի մթնո լորտ տի րի: 
Անհ րա ժեշտ է աշա կերտ նե րի նկատ մամբ դրսև ո րել բաց և գոր ծըն կե րա յին մո տե ցում՝ 
նրանց ուղ ղոր դե լով նույն պի սի վար քագ ծի:

5. 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  մյանց 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 որո շա կի նպա տա կի (ար դյուն քը պետք է հա սա-
նե լի լի նի աշա կերտ նե րին):

6. 1 րո պե ա նոց ֆիլ մե  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 գնա հա տա կան տալ աշա-
կերտ նե րի պա տաս խան նե րին: Անհ րա ժեշտ է մաս նա կից 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:

7. Աշա կերտ նե րը պետք է բա վա րար ժա մա նակ ու նե նան ֆիլ մի  �  ղեր ձը հաս կա նա լ� , 
ինչ պես նաև վար ժ�  թյ� ն ներ կա տա րե լ�  և ներ կա յաց նե լու հա մար:
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8. Ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյու նից ու հա ջոր դող վար ժու թյուն նե րից 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 իրենց տե սա կե տի կամ դիր քո րոշ ման հնա րա վոր փո փո խու թյու նը:

ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ �  Ս� Ց ՄԱՆ �  ՂԵ Ց� ՅՑ

Ընդ հա ն7 ր առա ջար կ7  թյ7 ն ներ և նկա տա ռ7 մն  եր 7  ս7  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 կե տը:

● Ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած դի տար կում անե լիս չի կա րե լի դրսև ո րել մե  ղադ-
րա կան մո տե ցում (օրի նակ՝ «Դու չես հաս կա ցել 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 քից»):

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

● Անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել ար դի և հե տաքրքիր թե մա ներ՝ կի րա ռե լով աշա կերտ նե րին 
հայտ նի օրի նակ ներ:

● Պետք է աշ խա տել կարճ, հստակ և պարզ առա ջադ րանք նե րով:

● Հա մոզ վե՛ք՝ ար դյո՞ք աշա կերտ նե րը լավ են հաս կա ցել յու րա քան չյուր առա ջադ րան քը:

● Անհ րա ժեշտ է բա վա րար ժա մա նակ հատ կաց նել կա տար ված առա ջադ րանք նե րի վե րա-
բե րյալ կշռա դատ ման փու լին:

● Կա նոն ներ սահ մա նե՛ք քննար կումն  ե րի հա մար. առա վել ար դյու նա վետ կլի նի այդ գոր ծին 
մաս նա կից դարձ նել աշա կերտ նե րին և կա նոն նե րը բո լո րին տե սա նե լի դարձ նել:

● Եթե ինչ-որ բան չգի տեք, պատ րաստ եղեք ըն դու նե լու դա, եղեք գոր ծըն կեր, այլ ոչ փոր ձա-
գետ:

● Ար ժև ո րե՛ք աշա կերտ նե րին՝ կա րև ո րե լով նրանց ձեռք բե րումն  ե րը:

ՄՏՔԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱՓ

Մտքե րի տա րա փի նպա տա կը հնա րա վո րինս շատ գա ղա փար նե րի ծնունդ տալն է՝ առանց դրանք 
դա տե լու, ինչ պես նաև արագ նոր գա ղա փար ներ և պա տաս խան ներ վեր հա նե լը: Այն նոր գա ղա փար-
ներ բա ցա հայ տե լու լա վա գույն եղա նակ նե րից է: Այս մե  թո դը զար գաց նում է ստեղ ծա գոր ծա կան մո-
տե ցումն  ու երև ա կա յու թյու նը: Ոչ մի  գա ղա փար, որ քան էլ խենթ լի նի, չպետք է մե րժ վի:

Մտքե րի տա րա փը սո վո րա բար առա ջաց նում է աշ խու ժու թյուն և լից քա վո րում է մաս նա կից նե րին՝ 
ներգ րա վե լով նույ նիսկ երկ չոտ նե րին: Մտքե րի տա րա փը ավար տե լուց հե տո, քննար կե լով ներ կա-
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յաց րած տար բե րակ նե րը, կա րե լի է ընդ հան րաց նել դրանք՝ դարձ նե լով ավե լի շուտ խմբի, քան ան-
հատ նե րի սե փա կա նու թյու նը:

Ի տար բե րու թյուն խմբե րով աշ խա տան քի՝ մտքե րի տա րա փը կա րող է հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել խո-
շոր խմբե րում և, սո վո րա բար, ավե լի քիչ ժա մա նակ է խլում: Մի աս նա կան 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 վանակա նու թյուն ու նեն:

Կա նոն ներ

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

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

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 յաց-
նում 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:

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 գոր ծակ ցել: 
Հա մա գոր ծակ ցե լով յու րա քան չյու րը ստանձ նում է իր դե րը՝ դրսև ո րե լով հա ղոր դակ ցա կան հմտու-
թյուն ներ: Նրանք սո վո րում են աշ խա տել մի  ա սին նույ նիսկ տար բեր կար ծիք նե րի պա րա գա յում: 
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 տը լու ծե լու սկզբունք նե րին և սո վո րում, 
թե ինչ պես կա րե լի է խու սա փել դրա նից: Այս մե  թո դը թույլ է տա լիս ներգ րա վել նաև պա կաս ակ տիվ 
աշա կերտ նե րին:

Կա նոն ներ

ա) Աշա կերտ նե րին կա րե լի է բա ժա նել խմբե րի տար բեր եղա նակ նե րով:

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 րակն 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 հա մա գոր ծակ ցու թյան հետ կապ ված խնդիր ներ են առա ջա-
նում, 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 ցել են այն, և 
տի րա պե տում են աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյա նը:
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ե) Պետք է հենց սկզբից սահ մա նել առա ջադ րան քի տև ո ղու թյու նը: Այն պետք է բա վա րար 
լի նի որա կյալ աշ խա տանք իրա կա նաց նե լու հա մար:

զ) Խմբի ան դամն  ե րը մի  ա սին են նստում, 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 կեր տի պետք է ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն տալ, ին չը նպաս-
տում է, որ պես զի խմբի մն ա ցած ան դամն  ե րը աս տի ճա նա բար վարժ վեն փոխ զի ջումն  ե րի 
գնա լուն և հա մա գոր ծակ ցե լուն:

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

Խմբա յին աշ խա տան քի կի րառ ման դեպ քում՝

● պետք է գնա հա տել խումբն ամ բող ջու թյամբ,

● ձգտել, որ բո լո րը ակ տիվ ներգ րավ ված լի նեն խմբի աշ խա տան քին,

● հարկ եղած դեպ քում շրջել դա սա րա նով և օգ նել աշա կերտ նե րին:

ՄՏՔԵ ՐԻ ՔԱՐ ՏԵ ԶԱԳ Ր� Մ

Այս մե  թո դը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս աշա կերտ նե րին հա մա կար գե լու սե փա կան մտքե րը, վեր լու-
ծե լու որո շա կի հաս կա ցու թյուն ներ՝ ձև ա վո րե լով անձ նա կան կար ծիք և վե րա բեր մունք: Դրա նից բա-
ցի՝ մտքե րի քար տե զագ րու մը 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: Կա րող են լի նել այն պի սի հար ցեր, որոնց պա տաս խան նե րը դա սա րա նը 
չու նե նա: Դա կա րող է որո շա կի թե մա յի շուրջ նոր քննարկ ման հիմք դառ նալ: Այս մե  թո դը կա րե լի է 
հա մադ րել խմբա յին աշ խա տան քի հետ:

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, այն 
հաս կա ցու թյու նը, որը քննարկ վե լու է (օրի նակ՝ մի գ րա ցիա):

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 պատ ճառ նե րի հե տև անք 
կա րող է լի նել մի գ րա ցի ան: Ի՞նչ դրա կան կամ բա ցա սա կան հե տև անք ներ կա րող է � -
նե նալ մի գ րա ցի ան այն երկ րի հա մար, որ տե ղից հե ռա ն� մ են, և այն երկ րի հա մար, � ր 
ժա մա ն� մ են):

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 պատ ճառ նե րի 
հե տև անք կա րող է լի նել մի գ րա ցի ան, կա րե լի է կցել հե տև յա լը՝ աղ քա տ�  թյ�  նը, բռնա-
պե տ�  թյ�  նը, պա տե րազմն  ե րը, կրո նա կան ան հան դ� ր ժո ղա կա ն�  թյ�  նը և այլն):

դ) Ինչ-որ 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 նել քար տե զի մի  այն մի  մա սը, այ սինքն՝ այն, որի վրա պետք է կենտ րո նա նալ 
տվյալ դա սի ըն թաց քում, (օրի նակ՝ բա ցա սա կան հե տև անք նե րի վրա): Քար տե զի այդ մա-
սը կա րե լի է ընդգ ծել գույ նե րով:

ե) 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:

զ) Անհ րա ժեշտ է մի  կողմ դնել գնա հատ ման «ճիշտ» և «սխալ» որա կումն  ե րը:

է) 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 
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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:

ը) 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 ր7  նա կ7  թյ7 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 տե րը, որ պես զի աշա կերտ 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:

ԻՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄՈ ԴԵ ԼԱ ՎՈ Ր� Մ

Այս մե  թո դը թույլ է տա լիս ավե լի լավ ըն կա լել առօ րյա կյան քի իրա վի ճակ նե րը: Կա րե լի է մո դե լա-
վո րել այն պի սի իրա վի ճակ ներ, որոնց մա սին աշա կերտ նե րը 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 դրանք: 
Այդ պի սի իրա վի ճակ նե րի մո դե լա վո րու մը թույլ է տա լիս նրանց ու շադ րու թյուն դարձ նել սե փա կան 
մտքե րին և գոր ծո ղու 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 տար բե 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:

Կա նոն ներ

ա) Աշ խա տան քա յին թեր թի կի 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 որ: Ին չո՞ւ 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 զիչ», «Ինչ պի սի՞ հե տև անք կ�  նե նա ձեր 
առա ջար կած լ�  ծ�  մը դրան առնչ վող բո լոր մարդ կանց հա մար», «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:
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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 բե րյալ:

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 տև անք նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է որո շա կի փորձ, և պետք չէ թև ա թափ 
լի նել, եթե առա ջին փոր ձը հա ջող չի ստաց վել:

ԱԶԱՏ ԳՐԱ ՎՈՐ ՇԱ ՐԱԴ ՐԱՆՔ

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 մտքերն ազատ 
ար տա հայ տե լուն, 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 նո րո վի իմաս տա վո րում դրանք: Այս գործ նա կան վար ժու թյու նը զար գաց նում է մտքե րը 
հստակ ձև ա կեր պե լու, ար տա հայտ չա կան կա րո ղու թյուն նե րը և թույլ տա լիս ըմբռ նել նկա րա գրված 
հաս կա ցու թյան զու գոր դա կան կա պե րը:

Կա նոն ներ

ա) Մտքե րի տա րա փի օգ նու թյամբ ու սու ցի չը գրա տախ տա կի վրա նշում է մի  քա նի հաս կա-
ցու թյուն, որոնք տվյալ թե մա յի առն չու թյամբ առա ջարկ վում են աշա կերտ նե րի կող մի ց:

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 կա րե լի մտո վի ն� յ նաց նել/նմա նեց նել այս հաս կա ց�  թյա նը /թե մա յին», «Գրի 
առեք այս երև � յ թի դրա կան և բա ցա սա կան կող մե  րը, կամ՝ ի՞նչ լավ կամ վատ զգա ց� մ-
ներ է առա ջաց ն� մ այս հաս կա ց�  թյ�  նը/թե ման»:
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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 կա-
դրել 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 ձավ»:

ԿԱՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԻ ՍԱՆԴ ՂԱԿ

Այս մի  ջո ցը 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: Աշա կերտ ներն 
ըն կալ վում են որ պես փոր ձա գետ 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 զար գաց նում է տվյալ թե մա յի վե րա բե րյալ 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 թյու նը:

Կա նոն ներ 

ա) Պետք է աշա կերտ նե րին ծա նո թաց նել թե մա յին՝ տար բեր պաս տառ նե 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: Հա-
կա դիր տե սա կետ նե րով պաս տառ նե րը պետք է տե ղադ րել դա սա րա նի տար բեր ան կյուն-
նե րում:

բ) Պետք է խնդրել, որ յու 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 կա վի ճով մի  պաս տա ռից մյու սը գիծ քա շել, որը կլի նի կար ծիք նե րի սանդ ղակ՝ 
հա կա ռակ բև եռ նե րի մի  ջև: Գծի կենտ րո նում կետ դնել, որը կսահ մա նա զա տի եր կու պաս-
տառ նե րի՝ պնդմա նը դեմ կամ կողմ դիր քե րը:

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 րի ար տա հայ տած մտքե րից հե տո հնա րա վոր է՝ որոշ աշա կերտ ներ ու զեն փո-
խել իրենց տե ղը սանդ ղա կի վրա՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, 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 ծել իրենց դիր քո րոշ ման մա սին: 
Կա րե լի է ընդգ ծել, շեշ տադ րել աշա կերտ նե րի կող մի ց ներ կա յաց ված որո շա կի, լավ հիմ-
նա վոր ված կամ ինք նա տիպ փաս տարկ նե րը:

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:
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Վե րո հի շյալ մե  թո դը խթա նում է տար բեր տե սա կետ ներ ար տա հայ տե լը, 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 մտքե րը դե պի կա ռու ցո ղա կան եզ րա հան գումն  ե րի տա նե լու կա րո ղու-
թյուն: Այս գործ նա կան վար ժու թյու նը աշա կերտ նե րին սո վո րեց նում է քննար կումն  եր վա րե լու հիմ-
նա կան կա նոն նե րը:

Կա նոն ներ

ա) Սկզբում սահ մա նել քննար կումն  ե րի տար րա կան կա նոն ներ:

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) Պետք է չմո 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 հար ցե 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) Պետք է թույլ չտալ, որ քննար կու մը վե րած վի ու րիշ նե րի քննա դա տու թյան, այլ 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 ծումն  եր 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 ցումն  ե րը լսել կա րո ղա նա լը:

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:

ՆԱ ԽԱԳ ԾԱ ՅԻՆ �  Ս�  Ց� Մ

Այս մե  թո դի նպա տակն է խթա նել սո վո րո ղի ինք նա զար գա ցու մը նոր փորձ ձեռք բե րե լու, գի տե լիք-
նե րը կի րա ռե լու հա մար: Ընդգրկ վե լով ու սումն  ա կան նա խագ ծե րում՝ աշա կերտ նե րը սո վո րում են 
հա վա քել տա րաբ նույթ տե ղե կատ վու թյուն, ընտ րել անհ րա ժեշտ նյու թե րը, տա րան ջա տել գլխա վորն 
ու երկ րոր դա կա նը, հա մա կարգ ված և հստակ ձև ա կեր պել իրենց մտքե րը, աշ խա տել մե  ծա քա նակ 
տեքս տա յին, էլեկտ րո նա յին և գրա ֆի կա կան տե ղե կատ վու թյան հետ, վեր լու ծել ստաց ված տե ղե-
կատ վու թյու նը և առա ջադ րել նոր մտքեր: Հե տա զո տա կան նա խա գի ծը կա րող է լի նել ամ փո փիչ, երբ 
նրա կա տար ման ար դյունք նե րի վրա գնա հատ վում է սո վո րող նե րի կող մի ց որո շա կի ու սումն  ա կան 
նյու թի յու րաց ման մա կար դա կը, և ըն թա ցիկ, երբ ինք նակր թու թյան և նա խագ ծա յին գոր ծու նե ու թյան 
հա մար առանձ նաց վում է ու սումն  ա կան նյու թի մի  այն մի  մա սը:

Կա նոն ներ

ա) Անհ րա ժեշտ է առա ջար կել առա վել կոնկ րետ ծրա գիր և նա խագ ծի կա ռուց վածք:

բ) Ու սուց չի մի  ջամ տու թյան աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է աշա կերտ նե րի խմբի գի տե լիք-
նե րի մա կար դա կով և մի  ա սին աշ խա տե լու հմտու թյուն նե րով:



ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ � Ս� ՑՄԱՆ � ՂԵՑ� ՅՑ 17

գ) Պետք է վե րահս կել ծրագ րե րի սա հուն ըն թաց քը և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նա խա-
գծի առան ձին մա սե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տալ:

դ) 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:

ե) Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են իրենց նա խագ ծի ար դյունք նե րը:

զ) 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:

ՓՈԽ ՆԵՐ ԳՈՐ Ծ� Ն ԳՐԱ Ռ� Մ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ (ՓԳՀ)

«Փոխ ներ գոր ծուն գրա ռումն  ե րի հա մա կարգ» (ՓԳՀ) մե  թո դի նպա տակն է՝ օգ նել սո վո րող նե րին ըն-
կա լել գրա վոր նյու թը, խթա նել տեքս տե րի (հատ կա պես՝ սկզբնաղ բյու րի) հետ աշ խա տե լու, կար դա-
լու մի  ջո ցով նյու թի ըն կալ ման ըն թաց քը, վե րահս կել սո վո րո ղի կա րո ղու թյուն նե րը: Այս մե  թո դով աշ-
խա տե լիս աշա կերտ նե րը, գրա վոր տեքս տի վրա նշումն  եր կա տա րե լով, սո վո րում են ման րա մասն 
վեր լու ծել տեքս տա յին տե ղե կատ վու թյու նը, քննա դա տա բար մո տե նալ փաս տե րին, վեր լու ծել և տե-
սա կա վո րել գի տե լի քը: ՓԳՀ նշան նե րի առա տու թյունն ար տա հայ տում է ըն թեր ցո ղի ակ տի վու թյան 
աս տի ճա նը և տեքս տի հետ կա տա րած աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Կա նոն ներ

ա) Ըն թեր ցե լով նյու թը՝ սո վո րող նե րը նշումն  եր են կա տա րում՝ օգ տա գոր ծե լով ՓԳՀ-ի հե տև-
յալ նշան նե րը.

 v  =  հաս տա տում է իմ իմա ցա ծը (գի տեմ)

 +  =  նոր տե ղե կու թյուն է (չգի տեմ)

 –  =  իմա ցա ծիս հա կա սում է

 ?  =  ան հաս կա նա լի է

 !  =  հե տաքր քիր է, կա րե լի է քննար կել

բ) Նյութն ար դյու նա վետ յու րաց նե լու հա մար ցան կա լի է, որ յու րա քան չյուր սո վո րող իր հա-
մար կա տա րի դա սա կար գում և հե տև յալ ձև ով աղյու սակ կազ մի  .

v + - ? !

գ) Այ նու հե տև կա րե լի է կազ մա կեր պել զույ գե րով, խմբե րով մտքե րի փո խա նա կու թյուն, նյու-
թի քննար կում կամ բա նա վեճ:

Աղյու սա կի եր րորդ և չոր րորդ բա ժին նե րը կա րե լի է նաև տալ որ պես հանձ նա րա րու թյուն՝ այլ աղ-
բյուր նե րից լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ քա ղե լու և գի տե լիք նե րը խո րաց նե լու հա մար:
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ՍԿԶԲՆԱՂ ԲՅ�  ՐԻ (ՖԻԼ ՄԻ) ՎԵՐ Լ�  Ծ�   ԱՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Ֆիլ մի  վեր նա գի րը

Մինչ ֆիլ մը դի տե լը

Դա տե լով ֆիլ մի  վեր նագ րից ի՞նչի մա սին է այն լի նե լ� : Թվեք 1-2 գա ղա փար, 
կեր պար:

Գա ղա փար Կեր պար

1. 1.

2. 2.

Ֆիլ մի  դի տ�  մի ց հե տո նշեք ֆիլ մի  տե սա կը.

● Մուլտ ֆիլմ

● Վա վե րագ րա կան ֆիլմ

● Ու սումն  ա կան ֆիլմ

● Գե ղար վես տա կան ֆիլմ

● Այլ

Նշեք՝

● Ո՞րն է ֆիլ մի  հիմն  ա կան գա ղա փա րը:

● Որ քա նո՞վ էր ֆիլ մը հա ջող ված (հիմն  ա կան գա ղա փա րի ար տա հայտ ման ձև երն ու 
մի  ջոց նե րը):

● Ի՞նչ զգա ցիք ֆիլ մը դի տե լիս:

● Ի՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ կու զե իք ստա նալ, իմա նալ ֆիլ մի  մա սին:

● Ֆիլմում արծարծված խնդիրներից որո՞նք են կարևոր Հա յաս տա նի հա մար:

● Ֆիլ մի  հե ղի նա կին ի՞նչ հար ցեր կուղ ղեք, հար ցե րը կա րող են լի նել պար զա բա նում 
ակն կա լող, կա րող են նաև ար տա հայ տել Ձեր ան հա մա ձայ նու թյու նը:

● Ո՞րն է ֆիլ մի  առա վե լու թյու նը գրա վոր սկզբնաղ բյու րի հա մե  մա տու թյամբ:
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ԻՆՔ Ն�  Ր� ՅՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԻՐ 

ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ Ց�  ՑԱԴ Ր�   � Ն

Ի տար բե ր�  թյ� ն ձեռ նար կի մյ� ս բա ժին նե րի՝ այս բա ժի նը նա խա տես ված է 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:

Բա ցի ձեռ նար կում ընդգրկ ված 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:

Հան րա յին ց�  ցադ ր�  թյ� ն 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 թիմ, ապա հստա կո րեն սահ մա նել ան դամն  ե րի լի ա զո րու-
թյուն ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ին չը թույլ կտա ժա մա նակ խնա յել և խու սա փել թե-
րու թյուն նե րից:

● Ու ղիղ շփում հաս տա տել ու սու ցիչ նե րի և դպրո ցի ղե կա վա րու թյան հետ: Հան դի պել նրանց 
հետ 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 անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  եր 
ձեռք բե րել:

● Մտա ծել քննարկ ման թե մա յի մա սին և ընտ րել այդ թե մա յով ցու ցադր վե լիք ֆիլ մը:

● Որո շել, թե ով է մաս նակ ցե լու բա նա վե ճին (հյու րեր, մաս նա կից ներ), և կապ հաս տա տել 
նրանց հետ: Չկողմն  ո րոշ վե լու դեպ քում՝ ում հրա վի րել. պետք է կապ վել նման հար ցե րով 
զբաղ վող կազ մա կեր պու թյան կամ հաս տա տու թյան հետ:

● 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 տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել ծրագ-
րի մա սին, քա նի որ, եթե հան դի սա տե սը տե ղե կաց ված չլի նի ցու ցադր ման մա սին, ապա 
ոչ ոք չի գա ցու ցադ րու թյա նը: Պետք չէ հի աս թափ վել, եթե սկզբում ներ կա նե րի թի վը քիչ 
լի նի: Դա սպա սե լի երև ույթ է. վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րը հո լի վու դյան ար կա ծա յին կի նո-
նկար ներ չեն, և հան դի սա տե սը նախ պետք է ըն տե լա նա դրանց:

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

● Անց կաց նել ֆիլ մի  ցու ցադ րումն  ու քննար կու մը:
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● Թի մա կից նե րի հետ գնա հա տել տե ղի ու նե ցա ծը: Ի՞նչը կա րե լի է բա րե լա վել և ին չի՞ պետք է 
ձգտել հա ջորդ ան գամ: Կա րե լի է նաև հան դի սա տե սի ար ձա գան քը ստա նալ հար ցա թեր-
թիկ նե րի օգ նու թյամբ:

Ֆիլ մի  ց�  ցադ ր�  մի ց հե տո կազ մա կեր պել քննար կ� մ

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, որը 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 նե լու հան դի սա տե սի հար ցե րին:

Թե մա յի քննար կու մը կա րև որ մի  ջոց է՝ քննա դա տա բար մտա ծե լու հմտու թյու նը խթա նե լու հա մար: 
Այն նաև ին տե րակ տիվ մի  ջա վայր է ստեղ ծում, 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, պար տա դիր չէ որևէ խնդրի կոնկ րետ լու ծումն  եր փնտրել: Քննար կու մը 
զրույց է և տար բեր մարդ կանց մի  ջև կար ծիք նե րի փո խա նա կում:

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 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  որ ու ղերձն է հար մար քննարկ ման հա մար (ար ծարծ ված 
հիմն  ախն 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՝ այդ թե մա յի վե րա բե րյալ վեր ջին տե ղե կու թյուն նե րը գտնե լով ու քննարկ-
ման կա ռույ ցը պատ րաս տե լով: Ցան կա լի է ընտ րել առա վել շեշ տադր ված ու ղերձ պա րու-
նա կող ֆիլ մե ր:

● Եթե հյու րի ներ կա յու թյունն ավե լի հե տաքր քիր կդարձ նի քննար կու մը, ապա պետք է ընտ-
րել հիմն  ախնդ րի հետ առն չու թյուն ու նե ցող մարդ կանց և քննարկ մա նը մաս նակ ցե լու 
հրա վեր ու ղար կել նրանց: Լավ կլի նի մի  քա նի հո գի նկա տի ու նե նալ, որ պես զի, եթե հյուրն 
ինչ-ինչ պատ ճա ռով չկա րո ղա նա մաս նակ ցել, մի  ջո ցա ռու մը չտա պալ վի: Հյու րին պետք 
է նա խօ րոք ներ կա յաց նել հիմն  ա կան թե ման, բա նա վե ճի ուղղ վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև 
քննարկ ման կա նոն նե րը:

Ինչ պե՞ս լավ վա րել մի  ջո ցա ռ7  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.

● Քննար կու մը վա րող ան ձը պետք է կա րո ղա նա արագ և վստահ ար տա հայտ վել, ինչ պես 
նաև լավ տե ղե կաց ված լի նի իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ:

● 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 ուղ ղոր դել բա նա վե ճը: 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:
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● Մի ջո ցա ռու մը վա րո ղը պետք է ապա հո վի 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 
պա տաս խան հա ջոր դի:

● 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 հնա րա վո րինս շատ տե ղե կատ վու թյուն հա վա քել քննարկ-
վող թե մա յի 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:

● Պետք է ստեղ ծել քննարկ ման կարճ կա նոն ներ և դրանք գրի առ նել, ինչ պես նաև հստակեց-
նել բա նա վե ճի տև ո ղու թյու նը, բա նա վե ճի թե ման, ելույթ նե րի տև ո ղու թյու նը:

● 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 նո ա կում բի հան դի սա տե սի) հա մար:

Խոր հ7 րդ ներ՝ մի  ջո ցա ռ7  մը 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 է կաց նում 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:

● 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՝ հաշ վի առ նե լով նաև ժա մա-
նա կը:

● Խո սա փո ղը պետք չէ 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 ջույն նե րը հա մար վում են կա րև որ ար ձա գանք: Նույ նիսկ բա նա վե ճի ըն թաց քում 
դրանք պետք չէ ան տե սել: Ծա փող ջույն 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 մար»:

● 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 
օգտ վում նա խա պես պատ րաստ ված հար ցե րից՝ քննար կու մը ճիշտ ուղ ղոր դե լու հա մար:

● Վա րո ղը փոր ձում է գրա վել հան դի սա տե սի ու շադ րու թյու նը՝ նրան հա տուկ հար ցեր ուղ ղե-
լով:

● Վա րո ղը պետք է լի նի քա ղա քա վա րի և ինք նավս տահ:

● Վա րո ղը պետք է անընդ հատ վե րահս կի 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):
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● 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 ներն այն քան էլ 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 կա ռա վա րել քննար կ7  մը

● Վա րո ղը հսկում է քննարկ ման ըն թաց քը: Պետք է 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, նաև տե սա նե լի լի նել նրա հա մար, ժես տեր անել և 
այլն:

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

● 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 կիրճ, 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 հար ցեր 
տալ կամ ելույ թը վե րա ծել 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 և 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:

ԼՐԱ Ց�  ՑԻՉ ՏԵ ՂԵ Կ�   � Ն ՆԵՐ

Ինչ է մի գ րա ցի ան

Միգ րա ցի ան ան հատ նե րի կամ սո ցի ա լա կան խմբե րի մշտա կան բնա կա վայ րի փո փո խու թյան գոր-
ծըն թաց է, որն ար տա հայտ վում է նույն երկ րի այլ տա րա ծաշր ջան, այլ աշ խար հագ րա կան շրջան կամ 
այլ եր կիր տե ղա փոխ ման ձև ով:

Միգ րա ցի ան լի նում է 2 տե սա կի`

● մի  ջազ գա յին (ար տա քին) մի գ րա ցիա, այ սինքն՝ մարդ կանց տե ղա շար ժը մի  երկ րից մյու սը,

● ներ քին մի գ րա ցիա՝ մարդ կանց տե ղա շար ժը նույն երկ րի մի  շրջա նից մյու սը (մի  բնա կա-
վայ րից մյու սը):
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Միգ րան տը մշտա կան կամ ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան նպա տա կով մի  երկ րից այլ եր կիր տե ղա-
փոխ ված անձն է:

Իմի գ րանտ նե րը (ներ գաղ թյալ նե րը) իրենց ծագ ման եր կի րը սո վո րա բար լքում են 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 իրենց երկր նե րը հիմն  ա կա նում 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 հայտնված 
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 պատ ճառ 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:

Փախս տա կա նը, ով լքում է իր տու նը, եր բեմն  նաև ըն տա նի քը, այ րում է հետ դար ձի կա մուրջ նե րը, 
վա ճա ռում իր բնա կա րա նը, հա ճախ այլ երկ րում, որ տեղ նա ապաս տան է խնդրում, հան դի պում է 
դառն իրա կա նու թյա նը: 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 հանջ վում է երկ րում մն ալն օրի նա կա նաց նող փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լու հա մար: 
Նրանք երկ րում հա ճախ մն ում են նույ նիսկ առանց պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի ու թույլտ վու թյան՝ 
դառ նա լով ապօ րի նի մի գ րան տեր, որոնց հայտ նա բեր ման դեպ քում սպա սում է երկ րից ար տաք սում: 
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: Ապօ րի նի 
մի գ րանտ նե րին հա ճախ վտան գա վոր ճամ փոր դու թյուն է սպաս վում. նրանք են թարկ վում են շա հա-
գործ ման ու ընկ նում են հան ցա գործ ցան ցե րի ձեռ քը, հան դի պում են դժվա րին աշ խա տան քա յին և 
կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան: Խո ցե լի կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով հա-
ճախ վա խե նում են օգ նու թյուն փնտրել, երբ իրենց իրա վունք նե րը ոտ նա հար վում են:

Միգ րա ցի ա յի պատ ճառ նե րը

 Դ� րս մղող պատ ճառ ներ

● Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան պա կաս:

● Մաս նա գի տա կան առաջ խա ղաց ման դժվա րու թյուն ներ:

● Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյուն: Ցածր կեն սա մա կար դակ: Ապ րուս տի մի  ջոց հայ թայ թե լու 
խնդիր ներ:

● Բռնա պե տա կան հա մա կարգ: Քա ղա քա կան հե տապն դումն  եր:

● Ազ գա յին, կրո նա կան կամ այլ տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով խտրա կա նու թյան են-
թարկ վե լը:

● Պա տե րազմն  եր:

● Տա րե րա յին, տեխ նա ծին աղետ ներ:

 Գայ թակ ղող պատ ճառ ներ

Դրանք այլ երկ րում ապ րե լու գրա վիչ պայ ման ներն են.

● ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք ներ,

● բարձր աշ խա տա վարձ, բարձր կեն սա մա կար դակ,

● աշ խա տա տե ղե րի առ կա յու թյուն,

● սո ցի ա լա կան ար տո նու թյուն ներ,
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● ապա հով ծե րու թյուն,

● տնտե սա կան և քա ղա քա կան կա յու նու թյուն,

● հան դուր ժո ղա կա նու թյուն (ազ գա մի  ջյան, մի ջկ րո նա կան, քա ղա քա կան և այլն),

● բա րեն պաստ բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ,

● որա կյալ կրթու թյուն, բարձ րո րակ բուժս պա սար կում և այլն:

Դժվա ր7  թյ7 ն ներ

Շատ կա րև որ է ֆի նան սա կան և այլ ար գելք նե րը հաղ թա հա րե լու մա սին մի գ րան տի տե ղե կաց վա-
ծու թյու նը.

● Այդ երկ րում ապ րե լու և աշ խա տե լու իրա վունք ձեռք բե րե լը (անօ րի նա կան մի գ րա ցի ա յի 
դեպ քում)

● Օթև ան գտնե լը

● Աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լը. հա մա պա տա ս խան մաս նա գի տա կան որա կա վո րում ձեռք 
բե րե լը

● Լեզ վա կան ար գելք նե րը

● Ցածր վար ձատ րու թյու նը

● Մշա կու թա յին տար բե րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լը

● Կա րո տը

● Ամե ն ին չը զրո յից սկսե լը

● Այլ երկր նե րում կան ազ գայ նա կան ու ժեր, որոնք դեմ են այ լազ գի ներ գաղ թյալ նե րին: 
Նրանք հա ճախ հա տուկ մշակ ված ծրագ րեր են իրա կա նաց նում այ լազ գի նե րին իրենց 
երկ րից ար տաք սե լու հա մար (բռնու թյուն, ճնշումն  եր, ահա բեկ չու թյուն և այլն):

● Կին մի գ րանտ նե րը շատ ավե լի հա ճախ են են թարկ վում գեն դե րա յին առու մով խտրա կա-
նու թյան, շա հա գործ ման և բռնու թյան:

Հե տև անք ներ

● Ինք նու թյան կորս տի վտան գը

● Ըն տա նիք նե րի մաս նա տու մը, եր բեմն ՝ քայ քա յու մը

● Նոր մի  ջա վայ րին չհար մար վե լը, դեպ րե սի ան

● Օրի նա կան կե ցու թյան իրա վունք ձեռք բե րել չկա րո ղա նա լը

● Մե նա կու թյու նը, ըն կեր ներ չգտնե լը

● Այդ երկ րում տուն չու նե նա լը և մշտա պես վար ձով ապ րե լը

● Ու նե ցած կրթա կան մա կար դա կին ան հա մա պա տաս խան աշ խա տանք կա տա րե լը,

● Մշտա պես ցածր վար ձատր վող, սև աշ խա տանք կա տա րե լը

● Անվ ճար սո վո րե լու և բուժ վե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկված լի նե լը

● Հայ րե նի քում ամե ն ինչ վա ճա ռե լը և հետ վե րա դառ նա լու հնա րա վո րու թյու նը կորց նե լը

● Թրա ֆի քին գի են թարկ վե լու հնա րա վո րու թյու նը

● Նույ նիսկ սո ցի ալ-տնտե սա կան բա րե կե ցու թյան, ֆի նա ն սա կան հա ջո ղու թյան հաս նե լու, 
քա ղա քա ցի ու թյուն ձեռք բե րե լու դեպ քում էլ մշտա կան օտա րու թյան, կա րո տի զգա ցու մը:
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Որոնք են մի գ րա ցի ա յի հե տև անք նե րը ըն դ7  նող և ծագ ման երկր նե րի հա մար

Միգ րա ցի ան դրա կան և բա ցա սա կան 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՝ ել քի երկր նե րի հա մար: Յու րա քան չյուր երկ րի շա հե րից է 
բխում, որ առա վե լու թյուն ներն ավե լի շատ լի նեն, քան թե րու թյուն նե րը:

Ներ գաղ թյալ նե րը կա րող են օգ� տ բե րել նպա տա կա կետ երկ րին, եթե այն տեղ աշ խա տ�  ժի 
պա կաս կա: 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 նա գի տու թյուն նե-
րին: 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: Այս իրո ղու թյու նը խնդիր ներ է առա ջաց նում մյուս կող մի ՝ 
ել քի երկ րի հա մար, որը կորց նում է որա կա վոր ված մաս նա գետ նե րին: Աղ քատ երկր նե րում, որ տեղ 
կրթու թյու նը բարձր է գնա հատ վում, այս երև ույ թը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ որա կա վոր ված 
մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյու նը նա խա պայ ման է երկ րի զար գաց ման 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: Մինչ դեռ ել քի երկր նե րում առ կա 
է հա կա ռակ հիմն  ախն դի րը. երի տա սարդ նե րի ար տա հոս քը բե րում է ամուս նու թյուն նե րի, ծնե լի ու-
թյան ցու ցա նի շի կտրուկ նվա զեց ման, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի, բնակ չու թյան դան դաղ վե րար տա-
դրու թյան, ազ գաբ նակ չու թյան ծե րաց ման:

Ել քի երկր նե րում աշ խա տանք գտնե լու դժվա 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, որի շնոր հիվ տվյալ եր կիր մուտք են գոր ծում շո շա փե լի դրա-
մա կան մի  ջոց ներ: Նման մի  ջոց ներն ան վան վում են փո խան ց� մն  եր:

Ըն դու նող երկր նե րում ներ գաղ թյալ նե րի մե ծ ներ հոս քը նույն պես 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 րա-
հսկել մի գ րա ցի ան իր տա րած քում և, աջակ ցու թյան ծրագ րե րից բա ցի, նա խա տե սում է որոշ սահ մա-
նա փա կումն  եր:

Ինչ պետք է իմա նալ որևէ եր կիր ար տա գաղ թե լ7 ց առաջ:

Եթե Հա յաս տա նի քա ղա քա ցին կամ Եվ րա մի  �  թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող որևէ 
անձ ցան կա ն� մ է աշ խա տել Եվ րա մի  �  թյան որևէ երկ ր� մ, ինչ պի սի՞ խո չըն դոտ ներ պետք է 
հաղ թա հա րի

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 լու հա մար այդ երկ րի՝ իրենց հայ րե նի քում գտնվող 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 հար կա վոր է աշ խա տան քի առա ջարկ ու նե նալ: Սա նշա նա կում է, որ անհ րա 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 
նա մակ ձեր երկ րում հա վա քագ րող կազ մա կեր պու թյու նից: Թեև որոշ դեպ քե րում այս ամե նն ան-
հրա 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 ղնե 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-



�  Ս�  Ց� Մ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ26

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 ապա ցույց, որ դուք տվյալ երկ րում ու նե նա-
լու եք օթև ան: Հա ճախ կպա հանջ վի նաև ձեռք բե րել 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 մուտ քի ար-
տո նագ րի հաս տա տու մի ց ան մի  ջա պես հե տո հար կա վոր է վճա րել դրա հա մար: Կա րև որ է հի շել, 
որ եթե նույ նիսկ դուք ու նեք բո լոր անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, 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 րից, 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 է 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 
տա րած վում 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 քարտ» (անգլ.՝ Blue Card) ան վա նու մը և 2016 թ-ից 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 լու թյուն 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 նոն նե րը Եվ-
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 րել 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 տեք 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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ՖԻԼՄ՝ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻԱ. ՄԱՐԴ ԿԱ ՅԻՆ ՃԱ ԿԱ ՏԱԳ ՐԵՐ
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ / 2011 / ԱՐ Զ�  ՄԱՆ ՀԱՐ�  � ՆՅԱՆ / 23 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ֆիլ մը նկա րա հան վել է Հա յաս տա նում և ներ կա յաց նում է 4 տար բեր ըն տա նիք նե րի պատ մու թյուն-
ներ: Առա ջին պատ մու թյու նը ար ծար ծում է ար տա գաղ թի և ար տագ նա աշ խա տան քի թե ման, ին չի 
հե տև ան քով ըն տա նիք նե րը տա րի նե րով գո յա տև ում են ան ջատ: Երկ րորդ պատ մու թյունն անդ րա-
դառ նում է այն խնդիր նե րին, խո չըն դոտ նե րին, որոնց բախ վում են ար տերկ րում փախս տա կա նի 
կար գա վի ճակ ստա նալ ցան կա ցող նե րը: Եր րորդ պատ մու թյու նը թրա ֆի քին գի և վեր ջի նիս կոր ծա-
նա րար հե տև անք նե րի մա սին է. հա ճախ աշ խա տան քա յին մի գ րանտ նե րը խա բե ու թյան զոհ են դառ-
նում և շա հա գործ վում: Չոր րորդ պատ մու թյան մե ջ ներ կա յաց ված է օրի նա կան մի գ րա ցի ան. որո-
շա կի պատ ճառ նե րից դրդված մար դիկ տե ղա փոխ վել են ար տեր կիր և այն տեղ շա րու նա կել իրենց 
կյան քը:
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Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն
Ֆիլմ՝ Միգ րա ցիա. մարդ կա յին ճա կա տագ րեր

Նպա տա կը՝ վեր հա նել մի գ րա ցի ա յի մա սին ու նե ցած գի տե լիք նե րը, ծա նո թաց նել երև ույ թի ոչ այն-
քան հայտ նի կող մե  րին, վեր լու ծել և հաս կա նալ դրա պատ ճառ ներն ու հե տև անք նե րը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 90 րո պե (2 փու լով)

Պա րա գա նե րը՝ Միգ րա ցիա երև ույ թը ներ կա յաց նող տե ղե կատ վա կան թեր թիկ՝ յու րա քան չյու րին:

Ըն թաց քը՝

1-ին փ� լ՝ 45 րո պե

Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին հա կիրճ ներ կա յաց նում է «Ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե  րի մի  ջո ցով» 
ծրա գի րը, նպա տակ նե րը և թե ինչ պես պետք է աշ խա տեն ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ներ կա յաց նում 
է նաև թե ման՝ «Միգ րա ցիա», որի շուրջ պետք է ծա վալ վեն թե՛ հե տա գա քննար կումն  երն ու գործ նա-
կան վար ժու թյուն նե րը, թե՛ ցու ցադր վող ֆիլ մե  րը: Այ նու հե տև դի տում են «Միգ րա ցիա. մարդ կա յին 
ճա կա տագ րեր» ֆիլ մը և քննար կում են.

● Ին չի՞ մա սին էր ֆիլ մը:

● Ի՞նչ գի տեք ար տա գաղ թի մա սին:

● Որո՞նք էին ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը:

● Ի՞նչ հե տև անք ներ ու նե ցավ ար տա գաղթն այդ մարդ կանց հա մար:

● Ճի՞շտ է ար դյոք անօ րի նա կան ար տա գաղ թե լը:

● Ի՞նչ պետք է իմա նալ ար տա գաղ թե լուց առաջ:

2-րդ փ� լ՝ 45 րո պե

Քննար կու մի ց հե տո ու սու ցի չը սո վո րող նե րին է բա ժա նում մի գ րա ցի ան լու սա բա նող տե ղե կատ վա-
կան թեր թի կը, գրա տախ տա կին գրում է ստո րև ներ կա յաց ված նշան նե րը և դրանց իմաս տը, և թե 
ինչ պես պետք է կի րա ռեն: Յու րա քան չյու րը պետք է կար դա թեր թի կի տե ղե կու թյուն նե րը և յու րա-
քան չյուր պար բե րու թյան մոտ նշումն  եր անի՝ առաջ նորդ վե լով այդ նշան նե րով.

(v) – հաս տա տում է իմ իմա ցա ծը (գի տեի)

(+) – նոր տե ղե կատ վու թյուն է (չգի տեի)

(-) – իմա ցա ծիս հա կա սում է

(?) – լավ չհաս կա ցա, ան հաս կա նա լի է

(!) – հե տաքր քիր է, կա րե լի է քննար կել

Այ նու հե տև, երբ բո լո րը կկար դան ու տեքս տի վրա նշումն  երն արած կլի նեն, կա րող են խմբվել 3-4 
հո գով և մի  ա սին քննար կել նյու թը:

Այս ըն թաց քում ու սու ցի չը գրա տախ տա կին աղյու սակ է գծում.

v + – ? !
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Խմբե րը աշ խա տե լուց հե տո հա կիրճ, ընդ հան րաց ված ներ կա յաց նում են իրենց խմբի աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րը, իսկ ու սու ցի չը հա մա պա տաս խան նշումն  եր է անում աղյու սա կում:

Կշռա դա տ� մ

● Ի՞նչ տպա վո րու թյուն ստա ցաք, ար դյո՞ք ամե ն ինչ գի տե ինք այս երև ույ թի մա սին:

● Կա րևո՞ր է այս ամե նն իմա նա լը: Ին չո՞ւ:

● Եթե բո լոր մի գ րանտ նե րը այս ամե նն իմա նա յին, կփոխ վեր՞ նրանց որո շու մը, թե՝ ոչ: Ին չո՞ւ:

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն  
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Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն

Աշ խա տան քա յին թեր թիկ 
Ինչ պետք է իմա նալ որևէ եր կիր ար տա գաղ թե լ7 ց առաջ

Միգ րա ցի ան ան հատ նե րի կամ սո ցի ա լա կան խմբե րի մշտա կան բնա կա վայ րի փո փո խու-
թյան գոր ծըն թաց է, որն ար տա հայտ վում է նույն երկ րի այլ տա րա ծաշր ջան, այլ աշ խար-
հագ րա կան շրջան կամ այլ եր կիր տե ղա փոխ ման ձև ով:

Իմի գ րանտ նե րը (ներ գաղ թյալ նե րը) իրենց հայ րե նի/ել քի եր կի րը սո վո րա բար լքում են 
կա մա վոր՝ տնտե սա կան, կրթա կան, ըն տա նե կան, և այլ պատ ճառ նե րով:

Փախս տա կան նե րը իրենց երկր նե րը հիմն  ա կա նում լքում են ոչ թե վատ ֆի նան սա կան 
դրու թյան կամ գոր ծազր կու թյան պատ ճա ռով, այլ խու սա փում են որևէ վտան գից՝ պա տե-
րազ մի ց, խտրա կա նու թյու նից կամ քա ղա քա կան հե տապն դումն  ե րից:

Փախս տա կա նը, ով լքում է իր տու նը, եր բեմն  նաև ըն տա նի քը, այ րում հետ դար ձի կա մուրջ-
նե րը, հա ճախ այլ երկ րում, որ տեղ նա ապաս տան է խնդրում, հան դի պում է դառն իրա կա-
նու թյա նը: Փախս տա կա նի` ապաս տան հայ ցե լու գոր ծըն թա ցում նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը 
սահ մա նա փակ են, նա սկսում է հաս կա նալ, որ շատ դժվար է փախս տա կա նի կար գա վի-
ճակ ստա նալն ու օտար երկ րում մն ալն այլ եղա նա կով օրի նա կա նաց նե լը: Նրանք երկ րում 
հա ճախ մն ում են նույ նիսկ առանց պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի ու թույլտ վու թյան՝ դառ-
նա լով ապօ րի նի մի գ րան տներ, որոնց հայտ նա բեր ման դեպ քում սպասում է երկ րից ար-
տաք սում: Ապօ րի նի մի գ րանտ ներն հա ճախ են են թարկ վում շա հա գործ ման ու ընկ նում են 
քրե ա կան ցան ցե րի ձեռ քը, հան դի պում են դժվա րին աշ խա տան քա յին, կեն ցա ղա յին պայ-
ման նե րի և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան: Խո ցե լի կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով հա ճախ վա-
խե նում են դի մե լ օգ նու թյան, երբ իրենց իրա վունք նե րը ոտ նա հար վում են:

Եթե Հա յաս տա նի քա ղա քա ցին կամ Եվ րա մի  �  թյան երկ րի քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող 
որևէ անձ ցան կա ն� մ է աշ խա տել Եվ րա մի  �  թյան որևէ երկ ր� մ, ինչ պի սի խո չըն դոտ-
ներ պետք է հաղ թա հա րի

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 լու հա մար այդ երկ րի՝ իրենց հայ րե նի քում գտնվող 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, հար կա վոր է աշ խա տան քի առա ջարկ ու նե նալ: Սա 
նշա նա կում է, որ անհ րա ժեշտ է ու նե նալ պայ մա նա գիր կամ նա մակ այն երկ րի գոր ծա-
տուից, 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: Թեև, 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 ղնե 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 տվյալ երկ րում ու նե նա լու եք օթև ան: 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 մուտ քի ար տո նագ րի հաս տա տու-
մի ց ան մի  ջա պես հե տո հար կա վոր է վճա րել դրա հա մար: Կա րև որ է հի շել, որ նույ նիսկ եթե 
դուք ու նեք բո լոր անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, երաշ խա վոր ված չէ, որ ձեզ կտան աշ խա-
տան քա յին մուտ քի ար տո նա գիր:

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 է 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 տա րած վում 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 քարտ» (անգլ. Blue Card) ան վա նու մը և 2016թ-ից հա սա նե լի է 
լի նե լու Եվ րա մի  ու թյան երկր նե 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 լու թյուն նե րը:

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, 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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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Պատ կե րաց ր7 , թե փախս տա կան ես
Ֆիլմ՝ Միգ րա ցիա. մարդ կա յին ճա կա տագ րեր

Նպա տա կը՝ Ընդ լայ նել փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին ու նե ցած գի տե լիք նե րը, հաս կա-
նալ պատ ճառ ներն ու հե տև անք նե րը, վեր հա նել այդ կար գա վի ճա կում հայտն ված մարդ կանց իրա-
կան ապ րումն  ե րը, խթա նել մաս նա կից նե րի՝ իրենց ու րի շի տե ղը դնե լու, ապ րու մակ ցե լու կա րո ղու-
թյու նը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 20-25 րո պե

Պա րա գա ներ՝ Քար տե րի փա թեթ

Ըն թաց քը՝

Ու սու ցի չը մաս նա կից նե րին պատ մում է հար կադր ված վե րաբ նակ նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կի 
մա սին: Հար կադր ված վե րաբ նակ նե րը և փախս տա կան ներն ավե լի խո ցե լի են, և այլ երկ րում նրանց 
հաս տատ վե լը ավե լի մե ծ դժվա րու թյուն նե րի հետ է կապ ված: Նրան ցից շա տերն ան ցել են պա տե-
րազ մի  ար հա վիրք նե րը, կորց րել են հա րա զատ նե րին, ու նեց ված քը: Բնա կու թյան նոր վայ րում նրանց 
պայ ման նե րը հե ռու են բա վա րար լի նե լուց: Բա ցի այս, նոր վայ րում նրանք իրենց օտար ու մի  այ նակ 
են զգում:

Ու սու ցի չը մաս նա կից նե րին քար տեր է առա ջար կում, որ տեղ տար բեր իրա վի ճակ ներ են նկա րագր-
ված, որոն ցում հա ճախ կա րող են հայտն վել փախս տա կան նե րը: Մաս նա կից նե րը, իրենց իրա վի ճակ-
նե րի հե րոս նե րի տե ղը դնե լով, պետք է փոր ձեն հաս կա նալ, թե այդ իրա վի ճա կում հայտն ված նե րը 
ինչ ապ րումն  եր, խնդիր ներ և կա րիք ներ կա րող են ու նե նալ: Քննար կել և վեր լու ծել փախս տա կան 
դառ նա լու պատ ճառ նե րը, թե որ քա նով են դրանք ար դա րաց ված:

Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է հինգ խմբի՝ յու րա քան չյու րին մե կ իրա վի ճակ նկա րագ րող քարտ 
տա լով: Խմբե րը պետք է քննար կեն իրենց բա ժին ըն կած իրա վի ճա կը (5-7 րո պե), հա մա պա տաս խան 
եզ րա հան գումն  եր անեն և ներ կա յաց նեն դա սա րա նին:

Կշռա դա տ� մ.

● Դժվար էր ար դյո՞ք ինք ներդ ձեզ փախս տա կա նի դե րում պատ կե րաց նե լը:

● Փախս տա կա նի դե րում հայտն վե լով ինչ պի սի՞ զգա ցումն  եր ու նե ցաք:

● Ո՞ր դեպ քե րում էր փա խուստն ար դա րաց ված, որ դեպ քե րում՝ ոչ: Ին չո՞ւ:

● Դուք ի՞նչ որո շում կկա յաց նե իք նրանց փո խա րեն:

● Ի՞նչ լու ծումն  եր եք տես նում:

 

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  
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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Պատ կե րաց ր	 , թե փախս տա կան ես

Աշ խա տան քա յին թեր թիկ՝ Քար տե րի փա թեթ 

Իրա վի ճակ 1

Ես 16 տա րե կան եմ: Հինգ տա րի առաջ ըն տա նի քով, վա ճա ռե լով ողջ ու նեց վածքն ու բնա-
կա րա նը, մե կ նե ցինք Գեր մա նիա մշտա կան բնա կու թյուն հաս տա տե լու նպա տա կով: Բազ-
մա թիվ գայ թակ ղիչ պատ մու թյուն ներ էինք լսել այդ երկ րի կեն սա մա կար դա կի, անվ ճար 
կրթու թյան, որա կյալ բու ժօգ նու թյան և սո ցի ա լա կան ար տո նու թյուն նե րի մա սին: Ծնող-
ներս հայ րե նի քում ու նե ին բարձ րա գույն կրթու թյուն և ոչ այն քան բարձր վար ձատր վող աշ-
խա տանք և ու զում էին մե զ լավ կրթու թյան տալ: Սա կայն մի նչ օրս ապ րում ենք փախս տա-
կան նե րի հա մար նա խա տես ված ճամ բա րում, դե ռևս չու նենք սպաս ված կար գա վի ճա կը և 
այս երկ րի առա վե լու թյուն նե րը մե զ հա մար դե ռևս ան հա սա նե լի են: Ծնող նե րիս համ բե-
րու թյունն ար դեն սպառ վել է, մե նք էլ ամե ն օր երա զում ենք հետ վե րա դառ նա լու մա սին: 
Սա կայն վե րա դառ նա լու տեղ և մի  ջոց չու նենք, գրե թե անե լա նե լի վի ճա կում ենք հայտն վել:

Իրա վի ճակ 2

15 տա րե կան աղ ջիկ եմ: Ծնող նե րիս հետ փա խել ենք Հա յաս տա նից: Ապ րում ենք փախստա-
կան նե րի հա մար առանձ նաց ված ճամ բա րում: Հույս ու նենք, որ շու տով փախս տա կա նի 
կար գա վի ճակ կստա նանք, ասում են, որ այդ կար գա վի ճա կով մե զ որոշ ար տո նու թյուն ներ 
կտրվեն: Ստիպ ված ենք անընդ հատ ստել մե ր «հա լած ված» լի նե լու մա սին: Լեզ վին չենք 
տի րա պե տում, դեռ ըն կեր ներ չու նեմ, շփվում ենք մե զ նման նե րի հետ: Մեր կար գա վի ճա կը 
նվաս տա ցու ցիչ է, իսկ ապա գան՝ մշու շոտ:

Իրա վի ճակ 3

Ես Արեգն եմ, ողջ կյանքս ապ րել եմ Հա յաս տա նի սահ մա նա մե րձ գո տում: Բա նա կից վե րա-
դառ նա լուց հե տո պետք է հո գա յի ըն տա նի քիս կա րիք նե րը, քա նի որ հորս շուտ եմ կորց րել: 
Գյու ղում աշ խա տանք չգտա և ստիպ ված մե կ նե ցի Ռու սաս տան՝ աշ խա տե լու: Հայ րի կիս 
ճա նա չող հա մա գյու ղա ցին օգ նեց, որ աշ խա տանք գտնեմ շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու-
թյու նում: Այս տեղ ինձ քիչ են վճա րում, գու մա րը հա զիվ բա վա կա նաց նում է, որ փոք րիկ ու 
կեղ տոտ կա ցա րան վար ձեմ: Ինքս էլ պա հանջ կոտ չեմ, կա րև ո րը, որ կա րո ղա նամ գու մար 
ու ղար կել մորս, փոքր քրոջս ու եղ բորս՝ Հա յաս տա նում գո յա տև ե լու հա մար: Ես նրանց շատ 
եմ կա րո տում, իրենք էլ՝ ինձ, բայց ինչ արած…

Իրա վի ճակ 4

Ես սի րի ա հայ եմ: Սի րի ա յում ազ գա մի  ջյան պա տե րազմ է, որի ար դյուն քում տու ժում են 
խա ղաղ բնա կիչ նե րը: Թող նե լով տուն, տեղ, աշ խա տանք՝ ստի ված ենք եղել ողջ ըն տա-
նի քով փախ չել Հա յաս տան: Սա կայն այս տեղ էլ հեշտ չէ. մի նչ օրս ծնող ներս աշ խա տանք 
չեն կա րո ղա նում գտնել, դպրո ցում դժվա րա նում ենք սո վո րել լեզ վա կան տար բե րու թյան 
պատ ճա ռով: Մեր փոք րիկ խնա յո ղու թյուն ներն էլ վեր ջա նում են, չգի տենք՝ ինչ է լի նե լու…

Իրա վի ճակ 5

Ծնող ներս ստիպ ված են եղել գաղ թել Հա յաս տա նից: Ար դեն մի  քա նի տա րի Ռու սաս տա-
նում ենք ապ րում: Դպրոց եմ հա ճա խում, ըն կեր ներ ու նեմ, բայց ո՛չ ծնող ներս, ո՛չ ես ոչ մի  
կերպ չենք ըն տե լա նում նոր կյան քին: Մայ րիկս անընդ հատ տխուր է: Ին չո՞ւ: Ի՞նչ է հի շում, 
ին չի՞ մա սին է մտա ծում: Իմ կար ծի քով, ծնող նե րիս այս տեղ դուր չի գա լիս: Ին չը՞, ին չո՞ւ…



Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Ար տա գաղ թած նե րի հաշ վա ռ7 մ
Ֆիլմ՝ Միգ րա ցիա. մարդ կա յին ճա կա տագ րեր

Նպա տա կը՝ Բա ցա հայ տել հա մայն քի բնա կիչ նե րի իրա կան թի վը և ար տա գաղ թած նե րի թի վը: Փոր-
ձել հա րա զատ նե րից և ծա նոթ նե րից հստա կեց նել նրանց ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը, ար տերկ րում 
բնա կու թյուն հաս տա տե լու նպա տակ ներն ու պայ ման նե րը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 

1-ին փ� լ՝ 40 րո պե

2-րդ փ� լ՝ ողջ դա սըն թացի ըն թաց քում

3-րդ փ� լ՝ 40 րո պե (տես՝ էջ 53)

Պա րա գա ներ՝ Թուղթ, գրիչ, նա խա պես մշակ ված հար ցա շա րեր

Ըն թաց քը՝

1-ին փ� լ

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ցատ րում է. «Որ պես զի պատ կե րաց նենք ար տա գաղ թի իրա կան մասշ-
տաբ նե րը, լավ կլի նի, որ յու րա քան չյուրս փոր ձենք փոք րիկ հե տա զո տու թյուն անել մե ր շրջա պա տում 
և պար զել, թե քա նի հո գու ենք ճա նա չում, ով քեր այ լևս Հա յաս տա նում չեն բնակ վում կամ աշ խա-
տում»: Ապա հանձ նա րա րում է 5-6 հո գա նոց խմբեր կազ մե լ և նա խագ ծա յին ու սուց ման մե  թո դով 
ծրա գիր մշա կել, թե ինչ պես պետք է թիմն  աշ խա տի այս ուղ ղու թյամբ: Ու սու ցի չը բա ցատ րում է, որ 
թի մե  րը պետք է մի  ա սին քննար կեն և մշա կեն իրենց ծրագ րի ռազ մա վա րու թյու նը՝ որո շեն քայ լե րը, 
բաշ խեն դե րե րը և հանձ նա րա րու թյուն նե րը, հստա կեց նեն կա տար ման ժա  ետ նե րը և գոր ծիք նե րը 
(եթե կա րիք կա՝ հար ցա շա րեր և թեր թիկ ներ մշա կեն և այլն): 20 րո պե աշ խա տե լուց հե տո խմբե րը 
ներ կա յաց նում են իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րու թյու նը, ժա  ետ ներն ու պլա նը՝ հա ջոր-
դա կան քայ լե րով: Մյուս խմբե րը կա րող են բա րե լավ ման առա ջարկ ներ անել: Ու սու ցի չը հա վաս տի-
աց նում է, որ աշա կերտ նե րը կա րող են իրենց նա խագ ծի իրա կա նաց ման ողջ ըն թաց քում իրե նից 
խորհր դատ վու թյուն ստա նալ: Տե ղե կաց նում է, որ նա խագ ծե րը կա րող են ներ կա յաց նել, երբ բո լոր 
խմբե րը պատ րաստ կլի նեն, բայց ոչ ուշ, քան՝ դա սըն թա ցի ավար տին:

2-րդ փ� լ

Այս փու լի ըն թաց քում խմբե րը փոր ձում են իրա գոր ծել իրենց առա քե լու թյու նը՝ շարժ վե լով իրենց 
նա խա պես մշակ ված պլա նով: Ըն թաց քում խո չըն դոտ նե րի հան դի պե լու պա րա գա յում կա րող են 
խորհրդակ ցել ու սուց չի կամ որևէ այլ պա տաս խա նա տու մե  ծա հա սա կի հետ, կա րող են ըն թաց քից 
բխող փո փո խու թյուն ներ կա տա րել իրենց պլա նում, սա կայն պետք է ամե ն ինչ գրան ցեն:

 

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  
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ՖԻԼՄ՝ ԴԱ ՍԱ ԼԻՔ. ՓԱ Խ� ՍՏ ՀՅ� ՍԻ ՍԱ ՅԻՆ ԿՈ ՐԵ Ա ՅԻՑ
ԿՈ ՐԵԱ, ԹԱ Ի ԼԱՆԴ / 2013 / ԱՆ ՇԻՆ / 8 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

«Դա սա լի քը. փա խուստ Հյու սի սա յին Կո րե ա յից» ֆիլ մը պատ մում է եր կու հյու սիս կո րե ա ցի փախստա-
կան նե րի վտան գա վոր ճամ փոր դու թյան մա սին:

Դրա կո նը (մի ջ նոր դը) մաք սա նենգ ճա նա պար հով հյու սիս կո րե ա ցի փախս տա կան նե րի է անց կաց-
նում սահ մա նից այն կողմ և նրա ամե  նա վեր ջին ճամ փոր դու թյու նը Սուկ Ջա յի և Յոնգ Հեի հետ 
անս պա սե լի շրջա դարձ է ու նե նում Չի նաս տա նում: Դա 5,000 կմ ձգվող ար տա ռոց ճամ փոր դու թյան 
սկիզբն է: Նրանց ճամ փոր դու թյու նը ար տա ցո լում է այն իրա կա նու թյու նը, որում գտնվում են տաս-
նյակ հա զա րա վոր հյու սիս կո րե ա ցի ներ, ով քեր այժմ թաքն վում են Չի նաս տա նում: Ծա գու մով կա-
նա դա ցի ռե ժի սոր Ան Շի նի կող մի ց ար ված քո ղարկ ված նկա րա հա նումն  ե րով «Դա սա լի քը» ցույց է 
տա լիս նախ կի նում եր բևէ չցու ցադր ված կադ րեր և նկա րա հա նումն  եր ան մի  ջա կա նո րեն այն ան ձանց 
հետ, ով քեր, վտան գե լով իրենց կյան քը, փա խուս տի են դի մում: Այս ազ դե ցիկ պատ մու թյու նը անդ-
րա դառ նում է մար դու իրա վունք նե րին առնչ վող հար ցե րի լայն շրջա նա կի և հատ կա պես ազա տու-
թյան իրա վուն քին:
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Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն
Ֆիլմ՝ Դա սա լի ք. փա խ7 ստ Հյ7  սի սա յին Կո րե ա յից

Նպա տա կը՝ Հյու սի սա յին Կո րե ա յի օրի նա կով սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել աշ խար-
հի տար բեր երկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող բռնա պե տա կան ռե ժիմն  ե րի վրա, օգ նել գի տակ ցել այդ 
երկր նե րում ապ րող մարդ կանց զրկանք նե րը, մի գ րա ցի ա յի պատ ճառ նե րը և հե տև անք նե րը, ձև ա վո-
րել ազա տու թյան գա ղա փարն ար ժև ո րող վե րա բեր մունք:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 35 րո պե  

Ըն թաց քը՝

Ու սու ցի չը կազ մա կեր պում է ֆիլ մի  դի տում (9 րո պե), որից հե տո 2 րո պե խոր հե լու ժա մա նակ է տա լիս 
սո վո րող նե րին: Ապա հար ցե րով դի մում է դա սա րա նին.

● Ի՞նչ տպա վո րու թյուն ստա ցաք:

● Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ ու նեք Հյու սի սա յին Կո րե ա յի մա սին: Ինչ պի սի՞ եր կիր է այն:

● Ի՞նչն է մարդ կանց մղում այդ պի սի զրկանք նե րի գնով փախ չել հայ րե նի քից:

● Ար դյոք ազա տու թյան հա մար ար ժե՞ անց նել նման փոր ձու թյուն նե րի մի  ջով և զրկվել ըն-
տա նի քից:

● Ո՞րն է այ լընտ րան քը:

Հե տո ու սու ցի չը գրա տախ տա կին T-աձև աղյու սա կի մի  կող մում գրում է «Հա նուն ազա տու թյան ար-
ժե անց նել այդ փոր ձու թյուն նե րը», մյուս կող մում՝ «Ճիշ տը հար մար վելն ու սե փա կան երկ րում ապ-
րելն է» տե սա կետ նե րը: Հե տո դա սա րա նը բա ժան վում է 4-5 հո գա նոց խմբե րի և մի  ա սին քննար կե-
լով՝ թղթի վրա T-աձև աղյու սա կում գրում են հիմն  ա վո րումն  եր յուր քան չյուր տե սա կե տի վե րա բե րյալ: 
Ապա խմբե րը ներ կա յաց նում են իրենց տե սա կետ նե րը, իսկ ու սու ցի չը, բա ցա ռե լով կրկնու թյուն նե րը, 
գրան ցում է դրանք գրա տախ տա կին:

Կշռա դա տ� մ

● Հա մա ձայն էի՞ք բո լորդ եղած տե սա կետ նե րի հետ:

● Կա՞ն ձեր մե ջ այն պի սին նե րը, ովքեր հստակ մե կ տե սա կե տի կողմն  ա կից են: Ին չո՞ւ:

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն  
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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Արա տա վոր շրջան
Ֆիլմ՝ Դա սա լի ք. փա խ7 ստ Հյ7  սի սա յին Կո րե ա յից

Նպա տա կը՝ օգ նել գի տակ ցել, որ «արա տա վոր շրջա նի» ցան կա ցած հատ վա ծում մի  ջամ տու թյու նը 
կա րող է շղթայ կան փո խազ դե ցու թյամբ բե րել ողջ իրա վի ճա կի փո փոխ ման: Զար գաց նում է քննա-
դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա պե րը հաս կա նա լու հմտու թյու նը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 30 րո պե

Պա րա գա նե րը՝ «Արա տա վոր շրջան» փա թե թը ծրա րով, թուղթ, գրիչ, ամ րակ ներ:

Ըն թաց քը՝

1-ին փ� լ

Դա սա րա նը բա ժան վում է 4-5 հո գա նոց խմբե րի: Ու սու ցի չը յու րա քան չյուր խմբին տա լիս է մե կ «Արա-
տա վոր շրջան» փա թեթ (նա խա պես նա խա դա սու թյուն նե րը կտրտած և ծրա րի մե ջ խա ռը լցված) և 
ամ րակ ներ, ապա բա ցատ րում է առա ջադ րան քը. երե խա նե րը պետք է ծա նո թա նան քար տե րի բո վան-
դա կու թյա նը և քննար կե լով փոր ձեն դրանք շրջա նա ձև մի  մյանց ամ րաց նել այն պես, որ յու րա քան չյուր 
հա ջորդ քար տի իրա վի ճա կը բխի նա խոր դից: Խմբե րը ներ կա յաց նում են իրենց տար բե րակ նե րը:

Կշռադա տ � մ

● Մեկ նա բա նե՛ք ձեր շրջա նի իրա վի ճակ նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը:

● Բո լո րի մոտ նույն շրջան նե՞ր էին ստաց վել:

● Ին չո՞վ եք բա ցատ րում ստաց ված շրջան նե րի տար բե րու թյուն նե րը: Բո լորն էլ տրա մա բա-
նո րեն ըն դու նե լի՞ են:

● Ի՞նչ եք կար ծում, եթե փոխ վի շրջա նում եղած քար տե րից մե  կի բո վան դա կու թյու նը, մն ա-
ցած քար տե րը կփո փոխ վե՞ն ար դյոք: Ինչ պե՞ս:

2-րդ փ� լ

Այ նու հե տև ու սու ցիչն առա ջար կում է փո խել քար տե րից մե  կի իրա վի ճա կը հա կա ռակ՝ դրա կան իրա-
վի ճա կով, օրի նակ «Մար դիկ հա վա տում են իրենց հա ջո ղու թյա նը որով հե տև…» կամ «Մար դիկ կա-
րո ղա նում են պաշտ պա նել իրենց իրա վունք նե րը, որով հե տև…»: Խմբերն ազատ են ընտ րե լու, թե որ 
քար տից պետք է սկսեն փո փո խե լը: Հե տո վեր լու ծում են, թե այդ փո փո խու թյունն ինչ պես կանդ րա-
դառ նա շրջա նի մյուս հատ ված նե րի վրա, ինչ պես կփո խի դրանք: Փո փոխ ված շրջա նը գրի են առ-
նում: Աշ խա տանքն ավար տե լով՝ խմբե րը հեր թով դա սա րա նին են ներ կա յաց նում իրենց փո փոխ ված 
շրջան նե րը:

Կշռա դա տ� մ

● Ին չո՞ւ շրջա նը «կոտ րե ցիք»՝ փո փո խե ցիք հենց այդ հատ վա ծում:

● Ի՞նչ եք կար ծում իրա տե սա կա՞ն են նման փո փո խու թյուն նե րը:

Ապա ու սու ցի չը խմբե րին հանձ նա րա րում է իրենց կյան քում պա տա հող իրա վի ճակ նե րի վե րա բե րյալ 
մե  կա կան «արա տա վոր շրջան» կազ մե լ և ներ կա յաց նել՝ երե քից ոչ պա կաս հատ ված նե րով:

Վեր ջում ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է Մար տին Լյու թեր Քին գի առա ջար կած «Արա տա վոր շրջա նը», 
որի բո վան դա կու թյու նը նույն պես առնչ վում է մե ր թե մա յին և իր ազ դե ցու թյու նը կա րող է ու նե նալ 
մի գ րա ցի ա յի, դրա պատ ճառ նե րի և հե տև անք նե րի վրա:
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Մար դիկ ատ� մ են մի  մյանց,
 Որով հե տև վա խե ն� մ են մի  մյան ցից:
Մար դիկ վա խե ն� մ են մի  մյան ցից,
 Որով հե տև չեն ճա նա չ� մ մի  մյանց:
Մար դիկ չեն ճա նա չ� մ մի  մյանց,
 Որով հե տև չեն շփվ� մ մի  մյանց հետ:
Մար դիկ չեն շփվ� մ մի  մյանց հետ,
 Որով հե տև ապ ր� մ են ան ջատ:
Մար դիկ ապ ր� մ են ան ջատ,
 Որով հե տև ատ� մ են մի  մյանց:

«Արա տա վոր շրջա նի» - ներ կա յաց ված տար բե րա կը

Մար դիկ հե ռա ն� մ են իրենց երկ րից:
 Որով հե տև �  նեն սո ցի ա լա կան դժվա ր�  թյ� ն ներ:
Մար դիկ �  նեն սո ցի ա լա կան դժվա ր�  թյ� ն ներ:
 Որով հե տև չեն պայ քա ր� մ սո ցի ա լա կան դժվա ր�  թյ� ն նե րը հաղ թա հա րե լ�  հա մար:
Մար դիկ չեն պայ քա ր� մ սո ցի ա լա կան դժվա ր�  թյ� ն նե րը հաղ թա հա րե լ�  հա մար:
 Որով հե տև չգի տեն իրենց իրա վ� նք նե րը:
Մար դիկ չգի տեն իրենց իրա վ� նք նե րը:
 Որով հե տև չեն կա րո ղա ն� մ պաշտ պա նել իրենց իրա վ� նք նե րը:
Մար դիկ չեն կա րո ղա ն� մ պաշտ պա նել իրենց իրա վ� նք նե րը:
 Որով հե տև չեն հա վա տ� մ իրենց հա ջո ղ�  թյա նը:
Մար դիկ չեն հա վա տ� մ իրենց հա ջո ղ�  թյա նը:
 Որով հե տև չեն կա րո ղա ն� մ բա րե փո խել իրենց եր կի րը:
Մար դիկ չեն կա րո ղա ն� մ բա րե փո խել իրենց եր կի րը:
 Որով հե տև հե ռա ն� մ են իրենց երկ րից:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  
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Նա խա դա ս7  թյ7 ն նե րի փա թե թը

Մարդիկ հեռան� մ են իրենց երկրից, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ � նեն  սոցիալական դժվար� թյ� ններ, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ չեն պայքար� մ սոցիալական դժվար� թյ� նները հաղթահարել�  համար, 
որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ չգիտեն իրենց իրավ� նքները, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ չեն կարողան� մ պաշտպանել իրենց իրավ� նքները, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ չեն հավատ� մ իրենց հաջող� թյանը, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մարդիկ չեն կարողան� մ բարեփոխել իրենց երկիրը, որովհետև…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ՖԻԼՄ՝ ԸՆ Ձ� Ղ ՏԸ ԱՆՁ ՐԵ ՎԻ ՏԱԿ
ԲԵԼ ԳԻԱ, ՖՐԱՆ ՍԻԱ / 2007 / ԷՔԵ ՊԱՍԿԱԼ / 12 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ջամ բա լի ում Առյու ծը՝ տե ղի բռնա կա լը, փո խում է ջրի պա շար նե րի ուղ ղու թյու նը՝ ջրով ապա հո վե լով 
իր շքեղ լո ղա վա զա նը: Հա մար ձակ ըն ձուղ տը փոր ձում է ընդ դի մա նալ այս իրա վի ճա կին, սա կայն 
նրա որո շու մը ճա կա տագ րա կան հե տև անք է ու նե նում նրա հե տա գա կյան քի վրա. նրան ար տաք սում 
են սե փա կան երկ րից:

Հեշտ չէ նոր կյանք սկսել Միր զա պո լի սում. հյու սի սա յին քա ղաք, որը բա ցա ռա պես բնա կեց ված է 
շնե րով: Նոր տանն ըն դու նե լու թյան ար ժա նա նա լը հեշտ չէ: Ապաս տա նի դի մե  լու հա մար հա վերժ 
թվա ցող սպա սու մի ց հե տո ըն ձուղ տը իր նոր վար ձա կա լած կա ցա րա նում հան դի պում է կաս կա ծե-
լի հա յաց քով իրեն նա յող մռայլ տի րո ջը: Հա ջորդ օրը մե  կը մյու սի հե տև ից բո լո րը նրան մե ր ժում են 
աշ խա տան քի ըն դու նել տար բեր պատ ճառ նե րով, ին չը խեղճ ըն ձուղ տին հու սա հատ վի ճա կի մե ջ է 
դնում: Վեր ջա պես իրա վի ճա կը բա րե լավ վում է, երբ նա ըն կե րա նում է այ գե պան շան հետ և սկսում 
է իր եր կար վիզն օգ տա գոր ծել աշ խա տան քի մե ջ: Սա կայն նոր երկ րում ան հոգ կյանք ու նե նա լու հա-
մար ըն ձուղ տը պետք է ապաս տան ստա նա լու իր հայ ցին դրա կան պա տաս խան ստա նա: Ռե ժի սոր 
Պաս կալ Հա քե թի անի մա ցի ոն ֆիլ մը ներ կա յաց նում է այն հիմն  ա կան խո չըն դոտ նե րը, որոնց հան դի-
պում է գրե թե յու րա քան չյուր ներ գաղ թյալ:



Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն
Ֆիլմ՝ Ըն ձ7 ղ տը՝ անձ րևի տակ

Նպա տա կը՝ քննար կել ֆիլ մում ար ծարծ ված խնդիր նե րը, հա մե  մա տել իրա կան իրա վի ճակ նե րի 
հետ, հաս կա նալ ներ գաղ թի դժվա րու թյուն ներն ու դրան ցից բխող հե տև անք նե րը և լու ծումն  եր առա-
ջար կել:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 25 րո պե

Պա րա գա նե րը՝ թուղթ ու գրիչ

Ըն թաց քը՝

Ֆիլ մի  քննար կումն  անց կաց նել «Ազատ գրա վոր շա րադ րան քի» մե  թո դով: Սո վո րող նե րին ցու ցադ րել 
«Ըն ձուղ տը՝ անձրևի տակ» ֆիլ մը: Գրա տախ տա կին գրել թե մա յի հետ կապ ված հաս կա ցու թյուն ներ 
և առա ջար կել 7-10 րո պեի ըն թաց քում գրա վոր շա րադ րել մտքե րը՝ առա ջադր ված հաս կա ցու թյուն նե-
րի շուրջ.

● ար տա գաղթ

● ար տաք սում

● ներ գաղ թյալ

● մշա կու թա յին տար բե րու թյուն ներ

Առա ջադ րան քը կա տա րե լուց հե տո աշա կերտ նե րը (ցան կա ցող նե րը) հեր թով կա րող են ներ կա յաց նել 
իրենց մտքե րը: Վեր ջում կա տար վում է կշռա դա տում ֆիլ մում ար ծարծ ված կա րև որ հար ցե րի շուրջ: 
Հի շեց րե՛ք, որ ու շադ րու թյու նը դարձ վում է ոչ թե շա րադ րան քի քե րա կա նությա նը, այլ բո վան դա կու-
թյա նը:

Կշռա դա տ� մ

● Ի՞նչ խնդիր ներ էին ար ծարծ ված ֆիլ մում:

● Ի՞նչ դժվա րու թյուն նե րի էր հան դի պում օտար մի  ջա վայ րում հայտն վա ծը:

● Ին չո՞ւ էին ըն ձուղ տին անընդ հատ ար տաք սում:

● Ի՞նչ էիք զգում ֆիլ մը դի տե լիս:

● Ի՞նչ լու ծումն  եր եք տես նում:

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն  
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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Փախս տա կա նի դժվա ր7  թյ7 ն նե րի ոս տայն
Ֆիլմ՝ Ըն ձ7 ղ տը՝ անձ րևի տակ 

Նպա տա կը՝ Պատ կե րա վոր կեր պով ցույց տալ անօ րի նա կան ներ գաղ թյալ նե րի և փախս տա կան նե-
րի կար գա վի ճա կում հայտն ված նե րի դժվա րու թյուն նե րը, քննար կել դրան ցից խու սա փե լու կամ հաղ-
թա հար ման ու ղի նե րը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 20-25 րո պե

Պա րա գա ներ՝ Թե լի կծիկ

Ըն թաց քը՝

Ու սու ցի չը խնդրում է մտա բե րել և մտքե րի տա րա փով թվար կել անօ րի նա կան ներ գաղ թյալ նե րին 
սպառ նա ցող դժվա րու թյուն նե րը, իրա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն  ե րը: Դրանք գրանց վում են 
գրա տախ տա կին.

Օրի նակ՝

● զրկված են ազատ տե ղա շարժ վե լու հնա րա վո րու թյու նից,

● լե զուն չի մա նա լու պատ ճա ռով հա ղոր դակց ման խնդիր ներ ու նեն,

● զրկված են որա կյալ կրթու թյուն և բուժս պա սար կում ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից,

● չու նեն անհ րա ժեշտ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր,

● չու նեն իրենց ու զած աշ խա տան քը գտնե լու հնա րա վո րու թյուն,

● չու նեն իրենց կա րիք նե րը հո գա լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մար,

● մաս նա գի տա կան որա կա վոր ման ան հա մա պա տաս խա նու թյան խնդիր ու նեն,

● չգի տեն այդ երկ րում գոր ծող օրենք ներն ու ըն դուն ված կա նոն նե րը,

● չու նեն տվյալ երկ րի մշա կույ թի մա սին անհ րա ժեշտ պատ կե րա ցումն  եր,

● հա ճախ բա րե կամն  եր և ծա նոթ ներ չու նեն այդ երկ րում և այլն:

Այ նու հե տև ու սու ցիչն աշա կերտ նե րից մե  կին խնդրում է ստանձ նել փախս տա կա նի դե րը և նստել 
սե նյա կի կենտ րո նում: Մյուս ներն սկսում են կար դալ գրա տախ տա կին գրված դժվա րու թյուն նե րը 
և փախս տա կա նին վե րագր վող բա ցա սա կան պատ կե րա ցումն  ե րը: Յու րա քան չյուր բա ցա սա կան 
մտքից հե տո ըն կեր նե րը կենտ րո նում նստա ծին թե լով փա թա թում են՝ ասես պա րու րե լով դժվա րու-
թյուն նե րի ոս տայ նով այն քան, մի ն չև որ այ լևս չկա րո ղա նա շարժ վել: Ապա ու սու ցի չը հարց նում է, թե 
ինչ է զգում ոս տայ նով պա րուր վա ծը:

Մաս նա կից նե րի մոտ ոս տայ նը քան դե լու ցան կու թյուն է առա ջա նում: Դրա հա մար նրանք այդ իրա-
վի ճա կից դուրս գա լու ել քեր են բարձ րա ձայ նում և ամե ն մտքից հե տո ոս տայ նի մի  պա րույր հետ են 
քան դում: Ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ ոս տայ նը քան դող պնդումն  երն ավե լի քիչ կլի նեն, և դրա-
նից էլ կա րե լի է հա մա պա տաս խան եզ րա հան գումն  եր անել:

Կշռա դա տ� մ

● Ի՞նչ կա րող են անել այդ վի ճա կում հայտն ված նե րը:

● Ի՞նչ պետք է իմա նան:

● Ինչ քայ լեր են անհ րա ժեշտ, որ պես զի չհայտ վենք նման իրա վի ճա կում:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  
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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Մշա կ7  թա յին տար բե ր7  թյ7 ն ներ
Ֆիլմ՝ Ըն ձ7 ղ տը՝ անձ րևի տակ 

Նպա տա կը՝ Օգ նել գի տակ ցել մի ջմ շա կու թա յին տար բե րու թյուն նե րը և փոր ձել հաղ թա հա րել դրան-
ցով պայ մա նա վոր ված դժվա րու թյուն նե րը՝ բա նակ ցու թյան եզ րեր փնտրե լով: Խթա նել հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը, հնա րամ տու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 45րո պե 

Պա րա գա նե րը՝ Գու նա վոր թղթեր, գու նա վոր մա տիտ ներ, ֆլո մաս տեր ներ, սո սինձ,  րատ ներ, Ա1 
չափ սի թուղթ, «Մա գա ղաթ ներ» փա թե թը:

Ըն թաց քը՝

Դա սա րա նը բա ժան վում է 6 խմբի: Մի խմբին տրվում է 6 Ա1 չափ սի թուղթ, մյուս խմբին՝ 6 տուփ 
գու նա վոր մա տիտ ներ, եր րոր դին՝ 6  րատ, չոր րոր դին՝ 6 սո սինձ, հին գե րոր դին՝ ֆլո մաս տեր ներ, 
վե ցե րոր դին՝ գու նա վոր թղթեր:

Ու սու ցիչն ասում է, որ ամե ն խումբ մի  քա ղա քակր թու թյուն է ներ կա յաց նում և պետք է պատ րաս տի 
իր երկ րի զի նան շա նը: Ակն հայտ է, որ խմբե րին բաշխ ված պա րա գա նե րը բա վա րար չեն առա ջադ-
րան քը կա տա րե լու հա մար և նրանք ապ րան քա փո խա նակ ման նպա տա կով մի  մյանց հետ բա նակ-
ցե լու կա րիք կու նե նան: Խմբե րից յու րա քան չյու րին տրվում է իր երկ րի քա ղա քակր թու թյու նը ներ կա-
յաց նող «Մա գա ղա թը» և հանձ նա րար վում է ու շա դիր ծա նո թա նալ դրան, որ պես զի մյուս խմբե րի հետ 
բա նակ ցե լիս առաջ նորդ վեն նշված ավան դույթ նե րով:

Վար ժու թյան կա նոն նե րը գրում է գրա տախ տա կին՝ աշա կերտ նե րին բա ցատ րե լով, որ դրանք ընդ-
հա նուր են բո լո րի հա մար:

1. Խոս քով հա ղոր դակց վել չի կա րե լի, քա նի որ մյուս նե րը չգի տեն քո լե զուն:

2. Յու րա քան չյու րը պետք է պահ պա նի իր մշա կույ թի սո վո րույթ նե րը:

3. Չի կա րե լի գո ղա նալ:

4. Հնա րա վո րինս շատ տե ղե կու թյուն ներ պետք է հա վա քել մյուս քա ղա քակր թու թյուն նե րի 
մա սին:

Աշ խա տանքն ավար տե լուց հե տո խմբերն իրենց դի տար կումն  երն են ներ կա յաց նում որևէ մե կ «քա-
ղա քակր թու թյան» մա սին, որից հե տո տվյալ խում բը ներ կա յաց նում է իր ստեղ ծած զի նան շա նը և 
քա ղա քակր թու թյու նը: Այս կերպ հան դես են գա լիս բո լոր խմբե րը:

Կշռա դա տ� մ

Այ նու հե տև անց կաց վում է դա սա րա նա կան քննար կում.

● Ի՞նչ հմտու թյուն ներ պետք եկան վար ժու թյու նը կա տա րե լիս:

● Ի՞նչ դժվա րու թյուն նե րի հան դի պե ցիք և ինչ պես հաղ թա հա րե ցիք դրանք:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  



«ՄԱ ԳԱ ՂԱԹ ՆԵՐ» փա թե թը

1-ին խմբի բն7  թա գի րը

Ըն կե րա սեր են, բա րյա ցա կամ:
Ու րիշ նե րի նկատ մամբ հան դուր ժող են:
Հա ղոր դակց վե լիս պար տա դիր պետք է դիպ չեն մի  մյանց:
Ող ջու նե լիս քթերն իրար են քսում:
Կա նայք և տղա մար դիկ հա վա սար են:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-րդ խմբի բն7  թա գի րը

Զվար ճա սեր են, մար դա մոտ:
Ու րիշ նե րի հան դեպ ան տար բեր են:
Եր բեք աջ ձեռ քը չեն օգ տա գոր ծում:
Ող ջու նե լիս ու սին են թփթփաց նում:
Տղա մար դիկ են որո շո ղը, կա նայք ձայ նա զուրկ են:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-րդ խմբի բն7  թա գի րը

Նպա տա կաս լաց են:
Ու րիշ նե րի հան դեպ հյու րըն կալ են:
Ար գել ված է ձախ ձեռքն օգ տա գոր ծե լը:
Ող ջու նե լիս թև թևի են տա լիս:
Կա նայք են որո շո ղը:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:
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4-րդ խմբի բն7  թա գի րը

Պահ պա նո ղա կան են, ինք նամ փոփ:
Օտար նե րի հան դեպ թշնա մա բար են տրա մադր ված:
Տղա մար դիկ իշ խում են:
Եր բեք իրար չեն դիպ չում:
Ող ջու նե լիս եր կու ան գամ աչ քով են անում:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-րդ խմբի բն7  թա գի րը

Աշ խա տա սեր են, խան դա վառ:
Կա նայք իշ խում են:
Օտար նե րի հան դեպ զգու շա վոր են:
Տղա մար դու հետ չեն բա նակ ցում:
Ող ջու նե լիս աջ ձեռքն են սեղ մում:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-րդ խմբի բն7  թա գի րը

Զգու շա վոր են, հար գա լից:
Օտար նե րի հան դեպ կաս կա ծա մի տ են:
Կնոջ հետ չեն բա նակ ցում:
Ող ջու նե լիս ձախ ձեռքն են սեղ մում:

Մշա կ�  թա յին կա նոն նե րը

Ու րիշ նե րին հան դի պե լիս իրենց ձև ով են ող ջու նում:
Հա վա տա րիմ են իրենց մշա կույ թի սո վո րույթ նե րին:
Գո ղա նալն ար գել ված է:
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ՖԻԼՄ՝ ԳԻ ՏԵ՞Ս, ԹԵ ՈՎ Է ՄԱՔ Ր� Մ ՔՈ Տ�  ՆԸ
ՉԵ ԽԻԱ / 2012 /1 որ պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Տան տե րը զայ րա ցած բղա վում է. ի՞նչ ես արել թղթերս, գո նե գի տես՝ ինչ քա՞ն ժա մա նակ եմ ծախ սել 
խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար:

Տու նը մաք րող կի նը չի հաս կա նում, թե իրե նից ինչ են ու զում: Հե տո կռա հե լով՝ լու ծում է խնդի րը 
տղա յի աչ քի առաջ:

Նա, մի նչ ար տա գաղ թե լը և Չե խի ա յում հա վա քա րար աշ խա տե լը, Լվո վում մա թե մա տի կա յի ու սուց-
չու հի էր:



Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն 
Ֆիլմ՝ Գի տե՞ս, թե ով է մաք ր7 մ քո տ7  նը

Նպա տա կը՝ վեր հա նել ֆիլ մում ար ծարծ ված խնդի րը, քննար կել ար տա գաղ թած մաս նա գետ նե րի՝ 
իրենց կրթա կան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան աշ խա տանք գտնե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
իրա կա նու թյու նը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 40 րո պե

Պա րա գա նե րը՝ թուղթ, գրիչ

Ըն թաց քը՝

Ֆիլ մը դի տե լուց հե տո ու սու ցի չը � ղ ղորդ ված քննար կ� մ է անց կաց նում հե տև յալ հար ցե րի շուրջ.

● Ո՞վ էր ըստ ձեզ ֆիլ մի  հե րո սու հին:

● Ի՞նչ տպա վո րու թյուն ստա ցաք երի տա սար դից:

● Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված նրա վե րա բեր մուն քը:

● Ին չո՞ւ էր ֆիլ մի  հե րո սու հին հան դուր ժում այդ վե րա բեր մուն քը:

Այ նու հե տև աշա կերտ նե րին բա ժա նել 4-5 հո գա նոց խմբե րի, հանձ նա րա րեք ստեղ ծել հե րո սու հու 
ճա կա տագ րի փոք րիկ պատ մու թյուն՝ հա վա նա կան սկիզբ և ավարտ հո րի նե լով:

Պատ մու թյան մե ջ պետք է անդ րա դառ նալ հե տև յալ կե տե րին.

● Ո՞վ էր, որ տե ղի՞ց էր, ինչ պե՞ս էր ապ րում ան ցյա լում:

● Ի՞նչ պատ ճառ նե րով էր հայտն վել նման իրա վի ճա կում:

● Ի՞նչ դժվա րու թյուն ներ ու ներ:

● Ինչ պե՞ս կա րող է դա սա վոր վել նրա հե տա գա ճա կա տա գի րը:

Այ նու հե տև խմբե րը ներ կա յաց նում են իրենց պատ մու թյուն նե րը և քննար կում:

Կշռա դա տ� մ

● Գի տե՞ք դեպ քեր, երբ որա կյալ մաս նա գետ նե րը ար տերկ րում ստիպ ված են եղել կա տա րել 
որա կա վո րում չպա հան ջող, ցածր վար ձատր վող սև աշ խա տանք:

● Իրենց երկ րում նման աշ խա տանք կկա տա րեի՞ն այդ մար դիկ: Եթե ոչ, ապա ին չո՞ւ:

● Եթե նույն աշ խա տանքն իր երկ րում աներ, ի՞նչ կշա հեր:

● Հա ճա՞խ եք լսել, որ ար տա գաղ թած մե ր հայ րե նա կից նե րը հեշտ աշ խա տանք գտնեն իրենց 
մաս նա գի տու թյամբ: Ին չո՞ւ:

● Ո՞ր դեպ քե րում է այդ հնա րա վո րու թյունն ավե լի մե ծ:

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն  
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Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Օտա րերկ րա ցին
Ֆիլմ՝ Գի տե՞ս, թե ով է մաք ր7 մ քո տ7  նը

Նպա տա կը՝ Խթա նել հա մա գոր ծակ ցա յին հմտու թյուն նե րը, պատ կե րա ցում տալ ոչ խոս քա յին հա-
ղոր դակց ման մի  ջոց նե րի մա սին, սո վո րեց նել ըն կա լել ոչ խոս քա յին հա ղոր դակ ցու մը:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 15 րո պե

Ըն թաց քը՝

Ու սու ցի չը խնդրում է պատ կե րաց նել, թե մի  օտար եր կիր են ըն կել, որի լե զուն չգի տեն, իրենց էլ ոչ 
ոք չի հաս կա նում: Պետք է փոր ձեն պար զել, թե ինչ պես կա րող են հաս նել, օրի նակ՝ գա զա նա նոց, լո-
ղա վա զան, կի նո թատ րոն, փոս տա տուն և այլն: Դա սա րա նը բա ժան վում է խմբե րի և յու րա քան չյուր 
խումբ ինքն է որո շում, թե ուր են ու զում գնալ, և խմբե րը 5 րո պե ում քննար կում և որո շում են՝ ոչ խոս-
քա յին հա ղոր դակց մամբ ինչ պես բա ցատ րել իրենց խնդի րը: Այ նու հե տև ներ կա յաց նում են դա սա րա-
նին: Մյուս նե րը պետք է կռա հեն և իրենք էլ փոր ձեն ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց մամբ պա տաս խա նել:

Կշռա դա տ� մ

● Հե՞շտ էր ար դյոք բա ցատ րե լը առանց խոս քա յին հա ղոր դակց ման:

● Իսկ հաս կա նա՞լը:

● Ի՞նչ կզգաք, եթե իրա կա նում հայտն վեք նման իրա վի ճա կում:

● Ի՞նչ եք կար ծում, օտար երկ րում ձեզ կհաս կա նա՞ն: Իսկ դո՞ւք:

● Ի՞նչը կա րող է պատ ճառ դառ նալ, որ օտար երկ րում դժվա րա նան ձեզ հաս կա նալ:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  



Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ 

Ինք ն7  ր7 յն կազ մա կեր պենք ֆիլ մե  րի ց7  ցադ ր7  թյ7 ն

Նպա տա կը՝ Ձև ա վո րել ինք նու րույն ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյուն կազ մա կեր պե լու և քննար կում անց-
կաց նե լու կա րո ղու թյուն ներ:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 45 րո պե

Պա րա գա ներ՝ 1 րո պե ա նոց հայ կա կան ֆիլ մե ր, «Ինք նու րույն կազ մա կեր պիր ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու-
թյուն» աշ խա տան քա յին թեր թի կը և «Սկզբնաղ բյու րի (ֆիլ մի ) վեր լու ծու թյան թեր թի կը»:

Ըն թաց քը՝

Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է 3 խմբի: Յու րա քան չյուր խմբին տա լիս է ստո րև բեր ված ֆիլ մե -
րից մե  կը՝ հա կիրճ մե կ նա բա նու թյուն նե րով, «Ինք նու րույն կազ մա կեր պիր ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյուն» 
աշ խա տան քա յին թեր թի կը և «Սկզբնաղ բյու րի (ֆիլ մի ) վեր լու ծու թյան թեր թի կը»: Հանձ նա րա րում է 
յու րա քան չյուր խմբի շա բաթ վա ըն թաց քում, սկա վա ռա կը իրար փո խան ցե լով, դի տել իրեն հանձ-
նա րա ր ված ֆիլ մը և «Սկզբնաղ բյու րի (ֆիլ մի ) վեր լու ծու թյան թեր թի կով» առաջ նորդ վե լով՝ վեր լու ծել 
ֆիլ մը և պատ րաստ վել մյուս խմբե րի հա մար ֆիլ մի  ցու ցադ րու թյուն կազ մա կեր պե լուն՝ ուղ ղորդ վե լով 
«Ինք նու րույն կազ մա կեր պիր ֆիլ մե  րի ցու ցադ րու թյուն» աշ խա տան քա յին թեր թի կի ցու ցումն  ե րով:

Յու րա քան չյուր խմբի տրվում է 15 րո պե ժա մա նակ՝ ֆիլ մը ցու ցադ րե լու և քննար կում անց կաց նե լու 
հա մար:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  
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ՖԻԼՄ՝ ԱՅՆ ԿՈՂՄ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ / 2009 / ՄԵ ՐԻ ԱՂԱ ԽԱ ՆՅԱՆ / 1 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ֆիլմը պատմում է, որ հաճախ 
մե նք թող նում ենք մի  բան մե կ այլ 
բան գտնե լու հույ սով: Ավաղ, այդ 
փնտրտու քի մե ջ հա ճախ կո րուստն 
ավե լի մե ծ կա րող է լի նել, քան ձեռք-
բե րու մը: Եր բեմն  վտանգ վում է մե ր 
ինք նու թյու նը:

ՖԻԼՄ՝ ՍԻ Ր� Մ ԵՄ ՔԵԶ
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ / 2011 / ՍՈ ՆԻԱ ԲԱ ԼԱ ՍԱ ՆՅԱՆ/ 1 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ֆիլ մը պատ մում է տա րեց կա նանց 
մա սին, որոնց զա վակ նե րը մե կ նել են 
ար տագ նա աշ խա տան քի: Նրան ցից 
մե  կը իր յոթ որ դի նե րի անուն ներն է 
թվար կում, որոն ցից ոչ մե կն իր կող-
քին չէ: Նրանք հույ սով սպա սում են 
լավ օրե րի:

ՖԻԼՄ՝ Ո՞ՐՆ Է ՀԱ ՋՈՐ ԴԸ
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ / 2011/ ԼՈ ՂԵ ԼԻՆ ՔՈ ՆԻԳ ԵՎ ԼԻ ԶԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ/ 1 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ֆիլ մը բարձ րաց նում է օտար երկ րում 
հաս տատ վե լու հա մար ազ գան վան 
հար կադ րա բար ձև ա փոխ ման անհ-
րա ժեշ տու թյան հար ցը:



Աշ խա տան քա յին թեր թիկ՝ 

ԻՆՔ Ն�  Ր� ՅՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԻՐ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ Ց�  ՑԱԴ Ր�   � Ն

Ֆիլ մե  րի 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

● Հա վա քել թիմ, հստա կեց նել բո լո րի պար տա կա նու թյուն նե րը, hամա գոր ծակ ցել ու սու ցիչ նե րի 
հետ:

● Պլա նա վո րել՝ որ տեղ և երբ է տե ղի ու նե նա լու ցու ցադ րու թյու նը, ինչ տեխ նի կա կան մի  ջոց ներ 
են անհ րա ժեշտ: Տեխ նի կան ստու գել մի ն չև ցու ցադ րու թյու նը:

● Թե մա յի վե րա բե րյալ իրա կան տե ղե կու թյուն ներ փնտրել և բա վա կա նա չափ հար ցեր պատ-
րաս տել հյու րե րի հա մար:

● Որո շել, թե ով է մաս նակ ցե լու բա նա վե ճին (հյու րեր, մաս նա կից ներ) և հրա վի րել նրանց:

● 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: Ի՞նչը կա րե լի է բա րե լա վել և ին չի՞ պետք է 
ձգտել հա ջորդ ան գամ: Կա րե լի է նաև հան դի սա տե սի ար ձա գան քը ստա նալ հար ցա թեր թիկ-
նե րի օգ նու թյամբ:

Ֆիլ մի  ց�  ցադ ր�  մի ց հե տո կազ մա կեր պել քննար կ� մ

Ինչ պե՞ս

● Նա խա պես դի տել ֆիլ մը, որո շել, թե ֆիլ մի  ո՞ր ու ղերձն է հար մար քննարկ ման հա մար: Գտնել 
այդ թե մա յի վե րա բե րյալ այլ տե ղե կու թյուն ներ:

● Եթե հյու րի ներ կա յու թյունն ավե լի հե տաքր քիր կդարձ նի քննար կու մը, ապա պետք է ընտ րել 
հիմն  ախնդ րի հետ առն չու թյուն ու նե ցող մարդ կանց և հրա վի րել քննարկ մա նը:

Ինչ պե՞ս լավ վա րել մի  ջո ցա ռու մը

● Ան ձը, ով պետք է վա րի քննար կու մը, պետք է լի նի քա ղա քա վա րի և ինք նավս տահ, կա րո ղա-
նա արագ և վստահ ար տա հայտ վել, ինչ պես նաև լավ տե ղե կաց ված լի նի թե մա յի վե րա բե-
րյալ:

● Վա րո ղը պետք է ապա հո վի քննարկ ման ին տե րակ տիվ բնույ թը: Այն դեպ քում, եթե բա նա վե-
ճի ըն թաց քը հսկո ղու թյու նից դուրս գա, ապա պետք է ան մի  ջա պես վե րա դառ նալ հիմն  ա կան 
թե մա յին:

Խոր հ� րդ ներ մի  ջո ցա ռ�  մը վա րո ղի հա մար

● Վա րողն անց կաց նում է քննար կու մը, հե տև ում դրա ըն թաց քին, հյու րե րին խո սե լու հնա րա վո-
րու թյուն տա լիս:

● 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:

● Շատ կա րև որ են ամ փո փու մը և մաս նա կից նե րի հե տա դարձ կա պը:

Ինչ պե՞ս կա ռա վա րել քննար կու մը

● Պետք է կանգ նել ու ղիղ, պարզ և խո սել վստահ ձայ նով՝ նա յե լով հյու րին կամ հան դի սա տե-
սին (եր բեք չպետք է նա յել գետ նին): Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ժես տեր, սա կայն պետք չէ չափն 
անց նել:

● Վա րո ղը հսկում է քննարկ ման ըն թաց քը: 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:

● Քննար կու մը պետք է ավար տել ընդ հա նուր եզ րա հանգ մամբ: Եթե կան եր կու տար բեր տե սա-
կետ ներ, 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:

ԱՅՆ ԿՈՂՄ  ●  ՍԻ Ր� Մ ԵՄ ՔԵԶ  ●  Ո՞ՐՆ Է ՀԱ ՋՈՐ ԴԸ 51



�  Ս�  Ց� Մ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ52

ՍԿԶԲՆԱՂ ԲՅ�  ՐԻ (ՖԻԼ ՄԻ) ՎԵՐ Լ�  Ծ�   ԱՆ ԹԵՐ ԹԻԿ

Ֆիլ մի  վեր նա գի րը

Մինչ ֆիլ մը դի տե լը

Դա տե լով ֆիլ մի  վեր նագ րից՝ ի՞նչի մա սին է այն լի նե լ� : Թվեք 1-2 գա ղա փար, 
կեր պար:

Գա ղա փար Կեր պար

1. 1.

2. 2.

Ֆիլ մի  դի տ�  մի ց հե տո նշեք ֆիլ մի  տե սա կը.

● Մուլտ ֆիլմ

● Վա վե րագ րա կան ֆիլմ

● Ու սումն  ա կան ֆիլմ

● Գե ղար վես տա կան ֆիլմ

● Այլ

Նշեք՝

● Ո՞րն է ֆիլ մի  հիմն  ա կան գա ղա փա րը:

● Որ քա նո՞վ էր ֆիլ մը հա ջող ված (հիմն  ա կան գա ղա փա րի ար տա հայտ ման ձև երն ու 
մի  ջոց նե րը):

● Ի՞նչ զգա ցիք ֆիլ մը դի տե լիս:

● Ի՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ կու զե իք ստա նալ, իմա նալ ֆիլ մի  մա սին:

● Ֆիլմում արծարծված խնդիրներից որո՞նք են կարևոր Հա յաս տա նի հա մար:

● Ֆիլ մի  հե ղի նա կին ի՞նչ հար ցեր կուղ ղեք, հար ցե րը կա րող են լի նել պար զա բա նում 
ակն կա լող, կա րող են նաև ար տա հայ տել Ձեր ան հա մա ձայ նու թյու նը:

● Ո՞րն է ֆիլ մի  առա վե լու թյու նը գրա վոր սկզբնաղ բյու րի հա մե  մա տու թյամբ:



Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն՝ Ար տա գաղ թած նե րի հաշ վա ռ7 մ

3-րդ փ� լ՝ 40 րո պե (սկիզ բը տես՝ էջ 34)

Այս փու լում սո վո րող նե րը պետք է պաս տառ նե րով կամ սլայդ շո ո ւի օգ նու թյամբ ներ կա յաց նեն իրենց 
աշ խա տան քի և ծրագ րի ար դյունք նե րը: Խմբե րը լսում են մյուս նե րի ներ կա յա ցումն  ե րը և նշումն  եր են 
անում հար ցեր տա լու նպա տա կով:

Կշռա դա տ� մ

● Որ քա նո՞վ հա ջող վեց ձեր առա քե լու թյու նը:

● Ի՞նչ խո չըն դոտ նե րի հան դի պե ցիք:

● Որո՞նք էին հաղ թա հա րե լի, որոնք՝ ոչ: Ին չո՞ւ:

● Ինչ պի սի՞ն է ընդ հան րա կան պատ կե րը:

● Մի տումն  ե րը շա րու նակ վու՞մ են, թե՞ ոչ:

● Որո՞նք էին ար տա գաղ թի հիմն  ա կան պատ ճառ նե րը:

● Բո լո՞րն են ար տերկ րում ավե լի լավ հաս տատ վել, քան իրենց երկ րում: Ին չո՞ւ:

●  Մենք ի՞նչ կա րող ենք անել, որ պատ կե րը փոխ վի:

● Երկ րի իշ խա նու թյուն նե՞րն ինչ պետք է անեն, որ պատ կե րը փոխ վի:

● Ի՞նչ եք կար ծում, Հա յաս տա նում կա՞ն այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնք աջակ ցում 
են ներ գաղ թած նե րին կամ աշ խա տանք փնտրող նե րին:

Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը ամ փո փե լուց հե տո ու սու ցի չը առա ջար կում է դի տել «Վե րա դարձ» 
ֆիլ մը:

Գործ նա կան վար ժ7  թյ7 ն  

ԱՅՆ ԿՈՂՄ  ●  ՍԻ Ր� Մ ԵՄ ՔԵԶ  ●  Ո՞ՐՆ Է ՀԱ ՋՈՐ ԴԸ 53



�  Ս�  Ց� Մ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ54

ՖԻԼՄ՝ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ / 2015 / ԱՐ ՄԱՆ Ս�  ԼԵՅ ՄԱ ՆՅԱՆ / 6 րո պե

Ֆիլ մի  նկա րագ ր7  թյ7  նը՝

Ֆիլ մը նկա րա հան վել է Հա յաս տա նում: Ֆիլ մի  հե րո սը եր կար տա րի ներ ար տերկ րում ապ րե լուց հե տո 
վե րա դար ձել է հայ րե նիք և այս տեղ վե րա հաս տա տել իր ապա գան ու ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյու նը: 
Նրան հա ջող վել է վե րա ին տեգր վել Հա յաս տա նում, ստեղ ծել սե փա կան բիզ նես և նպաս տել նոր աշ-
խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը:



ՄԱՐԴ�  (ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԻՐԱՎ� ՆՔՆԵՐԸ 55ՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ 55

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն՝ Վե րա դարձ

Նպա տա կը՝ խրա խու սել սե փա կան երկ րում հիմն  վե լու և խնդիր նե րին լու ծումն  եր գտնե լու դիր քո րո-
շում:

Տև ո ղ�  թյ�  նը՝ 20 րո պե

Ըն թաց քը՝

Դի տում են ֆիլ մը, որից հե տո կշռա դատ ման հար ցե րով ամ փո փում են թե ման:

Ֆիլ մը ու շագ րավ է նրա նով, որ նկա րագ րում է մի  օրի նակ, որ տեղ հե րո սը փոր ձել է օգ տա գոր ծել 
ցան կա ցած հնա րա վո րու թյուն, պրպտել է, մաս նակ ցել է դա սըն թա ցի, ին չին շա տե րը կա րող է թե րա-
հա վա տո րեն վե րա բեր վե ին, սա կայն տվյալ պա րա գա յում այն հա ջո ղու թյան ու ղի է հար թել հե րո սի 
առ ջև:

Թե ման ամ փո փող կշռա դատ ման հար ցեր.

● Գի տեի՞ք, որ աջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն ներ կան Հա յաս տա նում:

● Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք եր կի րը լքե լու որո շում կա յաց րած ձեր ծա նոթ նե րին:

● Ի՞նչ եք կար ծում, ո՞րն է ավե լի ճիշտ՝ դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լը և սե փա կան եր-
կիրն ավե լի լա վը դարձ նե լը, թե՞ հե ռա նա լը:

Կշռա դատ ման վար ժ7  թյ7 ն  
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Օգ տա գործ ված գրա կա ն7  թյ7 ն
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