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  Թիմ 

ԼիանանFYN-իցանցիղեկավարնէ։Մասնագի-
տացմամբպատմաբանէ ուպատմության սիրա-
հար։Դպրոցըևաշակետների հետաշխատանքը
նրահոբբինէ։Ունիստեղծագործոգի,ոչնչիցար-
վեստարարաելուգերբնականուժ։Շատկարդա-
լուցուանդադարխոսելուցբացիգրավիչգրումէ.
հեղինակելէմիքանիվիպակներ։

ՍերինենFYN-իգործադիրկոմիտեիանդամէ։Մի
կողմիցմիջազգայինհարաբերություններիևմար-
դու իրավունքների կրթությունը, մյուս կողմից դի-
վանագիտությանուՀայաստանինկատմամբսերը
նրանհասցրելենկրթությանոլորտուերիտասար-
դականաշխատանք։ Սիրում է ազգային պարեր,
հայկականլեռներուբնություն։

Երվանդը FYN-ի գործադիր կոմիտեի անդամ է։
Աշխարհի և մարդկանց նկատմամբ սերը նրան
տանումենդեպիԵվրոպա՝սովորելումիգրացիաև
հանրայինկառավարում։Նաշարունակումէկիս-
վել իր գիտելիքներներով ուփորձով և շարունա-
կումէմոտիվացնելերիտասարդներինգտնելուև
վերագտնելուսեփականներուժը։

Նաթելան FYN-ի գործադիր կոմիտեի անդամ է։
Մասնագիտությամբ բժիշկ-էնդոկրինոլոգ, բնույ-
թով՝ ակտիվիստ։ Բժշկի սպիտակ խալաթը հա-
նելուց հետո, հագնում է իրարևոտ հագուստը և
աղջիկների համար կազմակերպում վերարտադ-
րողական առողջության մասին հանդիպումներ,
ինչպեսնաևմեդիտացիաևյոգա՝հոգուևմարմնի
ներդաշնակությանհամար։
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Շուշանը FYN-ի գործադիր կոմիտեի անդամ է։
Աշխարհի, մշակույթների, մարդկանցու բնության
սիրահար։ Եթերային բնույթը և աշխատանքում
պերֆեկցիոնիզմը մեկտեղելով՝ կրտսեր սերնդնե-
րինէփոխանցումհավերժերազելու,անընդհատ
աշխատելուուկյանքըսիրելուիրմոդելը։Սիրումէ
արշավներևէքսպերիմենտալխոհանոց։

ԼուսինենFYN-իծրագրերիղեկավարնէ։Արևել-
քիցԱրևմուտքիրմասնագիտականուղինաստի-
ճանաբարկառուցելեննրահետաքրքրություննե-
րըդեպիկոնֆլիկտիևխաղաղությանուսումնասի-
րություններ ու գենդերային հիմնահարցեր։ Բազ-
մաֆունկցիոնալկերպարէ,ոչֆորմալկրթությու-
նիցմինչևձեռներեցություն,նախագծերիզարգա-
ցումիցմինչևակտիվիզմ։Սիրումէիրշանըևնոր
աշխարհներբացահայտել։

ՇուշանըFYN-իհաղորդակցմանմասնագետնէ։
Մասնագիտությամբլրագրողէ։Շուշանիհեղինա-
կածտեքստերում,տողերիարանքումևյուրահա-
տուկոճիմեջկգտնեքմարդակայինպատմություն-
ներինկատմամբնրասերնուհոգատարությունը։
Հավատում է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի պատ-
մություն, և պատրաստ է մեր օրերի հերոսներին
ծանոթացնելձեզհետ։Սիրումէգրել,կարդալ,լու-
սանկար(վ)ել։


Ռուստամը FYN-ի հաղորդակցման ex-մասնա-
գետ, ներկա գործադիր կոմիտեի անդամ է։ Մի-
լենիալների ժամանակակից հերոս՝ նորարարա-
րության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նկատմամբ անհագ սիրով ու աշխարհը փոխելու
համառությամբ օժտված երիտասարդ։ Աշխարհը
տեսնումէիրգունապնակիցևներշնչվածէապա-
գայինկատմամբմեծհավատով։

Շ
ո

ւ շա

ն Ա վե տիս յան

Լ
ո

ւ սի նե Քո սակ յան

Շ
ո

ւ շա
ն Փա փազ յան

Ռ
ո

ւս տ

ամ Ջո Դավ թիա
ն



6

 Կազ մա կեր պութ յան մա սին 

FrontlineYouthNetworkկամՍահմանաբնակերիտասարդների
ներուժիբացահայտումՀԿ-ներիտասարդականհարթակէ,որ
միավարում և հզորացնում է մարզաբնակ և սահմանաբնակ
երիտասարդներին։

Մեր տես լա կանն է ու նե նալ
կա յուն խա ղա ղութ յուն։

Մերառաքելություննէհամախմբելևհզորացնելերիտասարդ-
ներին՝ ստեղծելով հնարավորություններ քաղաքական և սո-
ցիալականկյանքումներազդեցությունունենալուհամար։

Մերարժեքներնեն՝
● խաղաղություն
● բնապահպանություն
● իրավահավասարություն
● ներառականություն
● մասնակցայնություն

Մերմասին՝www.frontlineyouth.net

office@frontlineyouth.net
projects@frontlineyouth.net
touch@frontlineyouth.net
info@frontlineyouth.net

http://www.frontlineyouth.net
mailto:office@frontlineyouth.net
mailto:projects@frontlineyouth.net
mailto:touch@frontlineyouth.net
mailto:info@frontlineyouth.net




8

մ

ե
ամ

 Գ տիր հետ� յալ բա ռե րը՝ 
ակտիվիզմ,երիտասարդ,մասնակցություն,
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 Ինքնաճանաչում 

Անուն    Ազգանուն

Նկարագրիրքեզմիբառով՝

Ես  %ակտիվիստեմ
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Ահա մի քանի հարց իրար հետ ծանոթանալու համար։

ᴑԻ՞նչգերբնականուժկուզեսունենալ:

ᴑԻնչպե՞սկփոխեսաշխարհը։
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 Առաջադրանք 

Ընտրի՛ր քո տարբերակը՝

Եսսիրումեմ
արև
անձրև
ձյուն
քամի

Իմսիրելի
կենդանին
շուն
կատու
երկուսնէլ
ոչմեկը

Իմնախընտրած
եղանակը
գարուն
ամառ
աշուն
ձմեռ

Իմմարզի
աշխարհագրությունը
հյուսիս
հարավ
արևելք
արևմուտք

Իմտարիքը
<13
14-17
18-24
>25

Իմսիրելի
տրանսպորտը
հեծանիվ
մետրո
էլեկտրոմոբիլ
նավ

Իմսիրելիըմպելիքը
ջուր
թեյ
սուրճ
բնականհյութ
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 Առաջադրանք 

1. Նկարի՛ր քեզ

2.
• Գլխիմեջգրիրմիբան,որիգիտակնես
• Սրտիմեջգրիրմիբան,որիսիրահարնես
• Աջձեռքիմեջգրիրքոհմտություններից
• Ձախձեռքիմեջգրիրքոկարողություններիցուփորձից
• Ոտքերիտակնշիրայնարժեքները,որոնցհավատումես
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Ակտիվիզմ
ՄԱՍ 1

Երեք չկասկածեք, որ մտածող, 
նվիրված քաղաքացիների մի փոքր 
խումբ կարող է փոխել աշխարհը:

Մարգարեթ Միդ
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Ակտիվիզմըհավաքականուժիձևավորմամբհասարակական,քա-
ղաքական,տնտեսական կամ շրջակամիջավայրիփոփոխություն-
ներիհասնելուգործընթացէ։
Հիշեք՝մարդիկկարողենավելիշատազդեցությունունենալևարդ-

յունքգրանցել,երբմիասինենաշխատում:Հավաքականուժըայն
ուժնէ,որնունիխումբը՝ընդհանուրնպատակինհասնելուհամար:

■թե մա 1:  ա ռաջ նոր դութ յուն  
Առաջնորդությունըանհատիվարքագիծնուազդեցություննէ,երբ

նաոգեշնչումևուղղորդումէհետևորդներիգործողություններըդե-
պիիրկամընդհանուրերազանքի(նպատակիևտեսլականի)իրա-
կանացմանը:
Առաջնորդել չի նշանակում ղեկավարել։ Կարևոր էտարբերակել

առաջնորդինկառավարչից։

նախնական
վիճակ

Անկախություն

Ենթակայություն / 
կախյալ

Վերադարձ 
անկախության

Խմբի զարգացում

ձևավորում

փոթորկում

կարգավորում 

կատարելագործում

դադարի/
փոխակերպման 

փուլ
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Առաջնորդընախաձեռնողէ,իրօրինակովմարդկանցոգեշնչողև
ուղղորդող,իսկկառավարիչնուղղակի«հրամաններ»էտալիս։Այ-
սինքն,կարելիէենթադրել,որառաջնորդնավելիանմիջականկապ
ունիիրհետևորդների,թիմիհետ,քանկառավարիչը,որնառավելա-
պեսպատնեշվածհարաբերություններէկառուցում։

Առաջնորդի կարողունակություն

Գիտելիք
հետաքրքրություններ,
կարիքներև
մտավախություններ,
առաջնորդության
հմտություններևոճեր,
խմբիդինամիկա,
պլանավորումև
համակարգում,
բազմազանությանև
մշակույթիընկալում

Վերաբերմունք, 
արժեք և մոտիվացիա
հետաքրքրասիրություն,

ինքնագիտակցում,
գաղտնիություն,
այլախոհություն,

առաջադիմություն,
հուսալիություն,

ներառականություն,
բազմազանության

նկատմամբ
զգայունություն

Հմտություններ
որոշումներիկայացում,

քննադատականմտածողություն,
կոնֆլիկտիհաղթահարում,սթրեսի
կառավարում,թիմայինաշխատանք,
էթիկա,հաղորդակցում,ակտիվ

ունկդնրում,խմբիֆասիլիտացիաև
ղեկավարում

Էմոցիոնալ 
ինտելեկտ

ինքնագիտակցում,
ինքնակառավարում,

մոտիվացիա,
ապրումակցում,
միջանձնային
հաղորդակցում
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 Առաջադրանք 

Հիմահիշեքձեզհամարառաջնորդիկերպար,ո՞րհատ-
կանիշներնեննրանցդարձնումտարբերվողառաջնորդ։

Առաջնորդությանոճերըդասակարգվումենըստառաջնորդիկող-
մից խումբը ղեկավարելու վարքագծի։ Ըստ հոգեբան Լևինի և մի
շարքհետազոտողների՝առաջնորդությանոճերըդասակարգվումեն
(1939)՝ավտորիտարի(ավտոկրատական),մասնակցայինի(ժողովր-
դավարական)ևներկայացուցչականի(դելեգատիվ)։

 Ավ տո րի տար ա ռաջ նոր դութ յուն 

Ավտորիտար ոճը որդեգրող առաջնորդը թելադրում է քաղաքա-
կանությունև ընթացակարգ,և ուղղորդումէխմբիկատարածաշ-
խատանքը՝առանցնրանցիցորևէիմաստալիցներդրումփնտրելու:
Առաջնորդությանայս ոճըխիստ կենտրոնացած է, ինչպեսառաջ-
նորդի հրամանատարության, այնպես էլ հետևորդների վերահսկո-
ղությանվրա:
Ավտորիտարղեկավարությունըլավագույնսկիրառվումէայնիրա-

վիճակներիհամար,երբխմբումորոշումներկայացնելուհամարքիչ
ժամանակկա,կամ,երբառաջնորդըխմբիամենագիտականդամնէ:

Մաս նակ ցա յին ա ռաջ նոր դութ յուն 

Ժողովրդավարական կամ մասնակցային առաջնորդները առա-
ջարկում են քննարկումներում և որոշումների կայացման գործըն-
թացքում ներդրում ունենալ խմբի բոլոր անդամներին: Այն առաջ-
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նորդները,որոնքկիրառումենմասնակցայինառաջնորդությանոճը,
ուղղորդումենխմբին՝խրախուսելովորոշումներիկայացմանգոր-
ծումիրենցներդրումնունենալ,սակայնվերջնականորոշումըկա-
յացվումէնրանցկողմից:
Մասնակցային առաջնորդները ստեղծում են միջավայր, որտեղ

յուրաքանչյուրնիրենթիմիմիմասնէզգում,ինչնօգնումէխթանել
խմբինվիրվածությանըհասնելուընդհանուրնպատակներին։

Դե լե գա տիվ ա ռաջ նոր դութ յուն

Դելեգատիվկամպատվիրակվածառաջնորդներըհեռուենմնում
որոշումների կայացումից: Դելեգատիվ առաջնորդը կտրամադրի
անհրաժեշտ գործիքներն ու ռեսուրսները նախագիծն ավարտելու
համարևպատասխանատվությունկստանձնիխմբիորոշումներիև
գործողությունների համար, սակայն իշխանությունը հիմնականում
հանձնվումէխմբին:
Չնայածայս ոճը կարող է օգտակար լինել բարձր որակավորում

ունեցողմասնագիտականթիմերում,այնուամենայնիվայնհաճախ
հանգեցնումէվատսահմանվածդերերիևմոտիվացիայիբացակա-
յության:
Ինչպեսնկատում եք, զարգացողաշխարհըբերում էնորառաջ-

նորդությանտեսակներիպահանջ,ուայսերեքտեսակինավելանում
եննոր՝լրացուցիչոճերումոդելներ։

 Լ րա ցու ցիչ ո ճեր և մո դել ներ 
Գոր ծար քա յին ա ռաջ նոր դութ յուն

Գործարքայինառաջնորդությունոճը(1990)առաջնորդիևհետևողի
հարաբերություններըդիտումէորպեսգործարք:Ընդունելովխմբի
անդամից յուրաքանչյուրի դերը՝ անձը համաձայնում է ենթարկվել
առաջնորդին: Գործարքային առաջնորդությունը գործունեության
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շարքէ,որըներառումէաշխատանքիփոխանակումթիմիևառաջ-
նորդիմիջևևզբաղվումէամենօրյախնդիրներով:
Շատ իրավիճակներում սա ներառում է գործատու-աշխատող

փոխհարաբերությունները։Առաջնորդըհետևորդներինտալիսէուղ-
ղություն,ռեսուրսներևպարգևներ`արտադրողականությանևառա-
ջադրանքներիկատարմանդիմաց:

Խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նորդ նե րը

Խարիզմատիկառաջնորդները (1998)անշեղորենառաջենշարժ-
վում և կարծում են, որ իրենց կայացրած որոշումները ճիշտ են:
Նրանքշարժվումենիրենցհետևորդներիբազմությանմիջով,սեղ-
մումեննրանցձեռքերըևտալիսքաջալերողխոսքեր:Նրանքվստահ
ենիրենցակնկալիքներումևկազմակերպությանտեսլականիհար-
ցում:
Խարիզմատիկառաջնորդները յուրացրելենիրենցհամարպատ-

կերներմշակելուարվեստը,որիցմյուսներըցանկանումենընդօրի-
նակել:Խարիզմատիկառաջնորդներնունենչորսընդհանուրբնավո-
րությանգծեր՝
● Վստահությանբարձրաստիճանևներքինկոնֆլիկտներիբա-

ցակայություն
● Բարձրէներգիաևոգևորություն
● Հաղորդակցմանլավհմտություններ
● Լավկերպարևօրինակելիմոդել

Տ րանս ֆոր մա ցիոն ա ռաջ նոր դութ յուն

Տրանսֆորմացիոնառաջնորդությունըմիքայլառաջէխարիզմա-
տիկ առաջնորդությունից։ Հետևողները հիանում և ոգեշնչվում են
գործելու,բայցառաջնորդիցակնկալվումէինտելեկտուալխթանում,
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ինչպես նաևանհատական ուշադրություն, որի ընթացքում առաջ-
նորդըառանձնացնումէհետևորդներինևնրանցտրամադրումլրա-
ցուցիչմոտիվացիա:
Նրանքոգեշնչում են իրենցխմբին, քանի որ բոլորիցակնկալում

ենառավելագույնըևիրենցնույնպեսպատասխանատվությանեն-
թարկում:Տրանսֆորմացիոնառաջնորդությունըհաճախհամարվում
էհամակարգմանամենաարդյունավետոճը:

Ի րա վի ճա կա յին ա ռաջ նոր
դութ յուն

Առաջնորդության իրավիճակա-
յին տեսությունները շեշտում են
շրջակամիջավայրիևիրավիճակի
էական ազդեցությունը ղեկավա-
րությանվրա:ՀերսիիևԲլանշար-
դիառաջնորդությանոճըամենա-
հայտնի իրավիճակային տեսութ-
յուններից մեկն է (1969): Ըստայս
տեսության՝ ամենաարդյունավետ
առաջնորդներն այն ղեկավար-
ներն են, ովքեր կարողանում են
իրենց ոճը հարմարեցնել իրա-
վիճակին և դիտարկել առաջադ-
րանքի տեսակը, խմբի բնույթը և
այլ գործոններ, որոնք կարող են
նպաստել աշխատանքը կատա-
րելուն:
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 Մո տի վա ցիոն խոս քեր 

Մեր բո լոր ե րա զանք նե րը կա րող են դառ նալ 
ի րա կա նութ յուն, ե թե ու նե նանք դրանց հաս նե լու 
խի զա խութ յուն։

Վոլթ Դիս նեյ 

Ո չինչ բա ցար ձակ չէ։ Ա մեն ինչ փոխ վում է. ա մեն 
ինչ շարժ վում է, ա մեն ինչ պտտվում է, ա մեն ինչ 
թռչում և հե ռա նում է։

Ֆ րի դա Կա լո

Դուք գու ցե չի մա նաք, թե ինչ արդ յունք կտա 
ձեր գոր ծո ղութ յու նը, բայց ե թե ո չինչ չա նեք, ոչ մի 
արդ յունք էլ չի լի նի։

Մա հաթ մա Գան դի 

 Ջու րը կաթկ թա լով է քա րը ծա կում. ոչ թե ու ժով, 
այլ հա մա ռութ յան մի ջո ցով։

Օ վի դիա

Մենք չենք կա րող բո լորս հա ջո ղութ յան հաս նել, 
երբ մեզ նից կե սին հետ են պա հում։

Մա լա լա Յու սուֆ զայ
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թե մա 2.  hա մա գոր ծակ ցութ յուն/  
 ցան ցայ նութ յուն 

ՀամացանցումNetworkingբառըփնտրելիսկարելիէգտնելբազ-
մաթիվ հետազոտություններ, որոնքփորձում են նկարագրել, կան-
խատեսելկամհասկանալ,թեինչիցէկազմվածցանցը։Երբխոս-
քըհասարակականկազմակերպություններիկամընկերությունների
ցանցայնությանմասինէ,մենքավելիքիչենքհետաքրքրվումտե-
սություններով, և ավելի շատ կենտրոնանում ենք պրակտիկայի և
նրանցարդյունքներիվրա։Բայցարդյունքիհասնելուհամար,անհ-
րաժեշտէհասկանալ՝ինչէհաղորդակցությունըևինչպեսէայնաշ-
խատում։
Ցանցայնության կարևոր բաղադրիչներն են հաղորդակցումն ու

համագործակցությունը։

Ի՞նչ է հա ղոր դակ ցու մը

Հաղորդակցությունըառաջա-
ցել է լատիներեն communicare
բառից,որընշանակումէկիսել,
տարածել կամբոլորին հասա-
նելի դարձնել տեղեկատվութ-
յան տարածման գործում: Հա-
ղորդակցությանպարզսահմա-
նումը տեղեկատվության կամ
նորությունների փոխանցման
կամ փոխանակման գործըն-
թացնէ:
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Ի՞նչէիրականումհաղորդակցությունը:Ին-
չու՞էկարևորշփվել:Ինչու՞էկարևորմարդ-
կանցտեղեկատվությունտրամադրելը:Ո՞րնէ
տեխնոլոգիայիդերը։

Հասարակականկազմակերպություններումհաղորդակցությանդե-
րըտեղեկատվությանփոխանակումնէ,պատմություններպատմելը,
տեսանելիությունապահովելը ևխոսակցություններ վարելը, որոնք
ոգեշնչում են մարդկանց միանալ իրենց կազմակերպությանը` իր
առաքելությունըկատարելուհամար:

Հաղորդակցությունըունենումէերկումոդել՝գծային/մաթեմատի-
կական(համաձայնՇենոնիևՈւիվերի,1949),ևգործարքային(տրան-
զակցիոն՝ համաձայնԲերնլանդի, 1962)։ Գծային մեթոդի համաձայն
հաղորդակցությունը տեղի է ունենում մի ուղղությամբ՝ ուղարկողի
կողմիցհաղորդագրությանուղղումը(վերբալկամոչվերբալճանա-
պարհով)։ Գործարքայինի դեպքում՝ հաղորդակցություն ստացողը
կարողէլինելնաևուղարկող,այսինքնառկաէինտերակցիա։

Եթե հաղորդակցությանը դիտարկենք կազմակերպության կամ
բիզնեսիտեսանկյունից,ապաայնլինումէներքինևարտաքին։

Ի՞նչ ենք մենք հասկանում ներքին հաղորդակցություն ասելով։
Ներքինհաղորդակցությունըհնարավորությունէտալիսկազմակեր-
պությունումաշխատողբոլորմարդկանցտեղյակլինելիրենցկազ-
մակերպությանծավալածգործունեությունից։

Արտաքինհաղորդակցումնարդենտվյալխմբիցկամաշխատա-
կազմիցդուրսմարդկանցհետշփումնէ։Ընդորումմարդկանցլայն
հատվածին հասկանալի լինելու համարպետք է հաշվիառնել, թե
կոնկրետ ում հետ ենք ուզում հաղորդակցվել և թե ինչ ենք ուզում
հասցրածլինել,որպեսզիճիշտկազմակերպենքմերքայլերը։

Հաշվիառնելովայնհանգամանքը,որհաղորդակցությանհիմնա-
կաննպատակըհաղորդակցվողինուղերձիփոխանցումնէ,անհրա-
ժեշտէհասկանալ,թեինչպեսէպետքփոխանցելուղերձը,որպեսզի
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այնհասնիևընկալելիլինիհենցայնհասցեատիրոջն,ումթիրախա-
վորել է հասցեագրողը։ Այստեսանկյունից հասցեագրողըպետք է
հաշվիառնիմիքանիկարևորհանգամանք՝

● հաղորդագրությանձևաչափըկամլեզուն(լայնիմաստով),
● հաղորդագրությանտարածմանեղանակը,
● պարբերականությունը,
● հետադարձկապիհնարավորությունը
● 

Մեր Ցան ցի մաս նա գե տը խոր հուրդ է տա լիս՝ 

Հաղորդագրությանձևաչափիկամլեզվիմասին
խոսելիսպետքէհաշվիառնելթիրախավորված
լսարանիառանձնահատկությունները։Օրինակ՝
եթե հաղորդակցության թիրախում երիտա-
սարդներնեն,ապատեքստըպետքէոճապես
լինիայնպիսին,որհետաքրքիրուընկալելիլի-
նիհենցերիտասարդներիհամար։Նաև,հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ ժամանակակից
երիտասարդությունընախընտրումէկարճտեքստա-
յին հաղորդագրություններ ևաուդիո-վիզուալ նյութեր,պետք է ու-
ղերձըձևակերպելհենցայդպիսիձևաչափերիմեջ։
Եթեհաղորդակցությանթիրախումմիքանիխումբէ,պետքէու-

ղերձը ձևակերպել խմբերից յուրաքանչյուրի համար ընկալելի ու
ընդունելիձևաչափիմեջ,այլապեսուղերձըկարողէտեղչհասնել։
Շատկարևորէնաևընտրվածլսարանիհետճիշտեղանակովհա-
ղորդակցվելը։
Վերջապես,ժամանակակիցաշխարհումհաջողէայնհաղորդակ-

ցությունը,որնինտերակտիվէ,այսինքն՝հետադարձկապիհնարա-
վորությունէտալիս։
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Ստեղծի՛ր քո հաղորդագրությունը, մշակիր այն որպես
ինստագրամյան սթորի կամ ֆեյսբքույանփոստ (կարող
եսընտրել նաևայլ հարթակ)և ուղարկիր՝ FYN -ին։ Լա-
վագույն հաղորդագրությունը՝ կհրապարկենք մեր էջում
(հարգելովուղարկողիհեղինակայինիրավունքները)։

Ի՞նչ է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը

Համագործակցությունը (լատիներեն՝ cooperatio-համագործակ-
ցություն)խմբերիհաղորդակցմանևհամագոյությանգործընթացնէ,
որոնքմիասինաշխատումենկամգործումենընդհանուր,փոխա-
դարձկամհիմքումընկածինչ-որօգուտիհամար։
Լեզունթույլէտալիսմարդկանցհամագործակցելշատմեծմասշ-

տաբով:Որոշուսումնասիրություններենթադրումեն,որարդարութ-
յունըազդումէմարդկայինհամագործակցությանվրա.անհատնե-
րըպատրաստենհամագործակցել(ալտրուիստականպատիժ),եթե
կարծումեն,որիրենցնկատմամբանարդարենվարվում:
Համագործակցությունըբնորոշէկենդանականուբուսականաշ-

խարհին։Մեկայլանձին/խմբինօգնելուհամարժամանակևմիջոց-
ներծախսելըսկզբումկարողէկործանարարթվալօրգանիզմիգո-
յատևման հնարավորությունների տեսանկյունից, բայց իրականում
ձեռնտուէընտանիքներիկամխմբերիերկարաժամկետհեռանկա-
րում:
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Ժամանակակիցաշխարհումհամագործակցությանտարբերձևա-
չափերևմեթոդներկան։Կա տա րիր փոք րիկ հե տա զո տութ յուն և 
ն շիր մի քա նի մե թո դնե րի մա սին։

Մեր մասնագետը խորհուրդ է տալիս ծա-
նոթանալ ինքնակազմակերպվող համայնքի
և ընդհանուր բարիքի տեսությանը և պրակ-
տիկային (commons theory)։ Այս մասին կա-
րողեք լսելայստեղ՝ https://www.youtube.com/
watch?v=skX87tqF468&t=5s

Institute of Public Policy
Ինքնակազմակերպումն ընդհանուր բարիքների 
հասանելիության ճանապարհին

https://www.youtube.com/watch?v=skX87tqF468&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=skX87tqF468&t=5s
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թե մա 3.   անվ տան գութ յուն ON-OFF 

Ի՞նչ է անվ տանգ տա րած քը։

Անվտանգտարածքէհամարվումայնտարածքը,որտեղանհատը
ապահովէ,կարողէազատարտահայտելիրմտքերըևէմոցիաները,
իրապրումները։Միաժամանակայդտարածքումինքնիրենայնքան
հարմարավետէզգում,որկարողէինքնիրենմարտահրավերնետել՝
խոսելովայնթեմաներիմասին,որոնցշուրջնախկինումկաշկանդ-
վելէխոսել։

Կարևորէնաևընդգծել,որանվտանգտարածքըմիայնպարտա-
դիրֆիզիկականտարածքըչէ։Այնֆիզիակականևհոգեկանառու-
մովանվտանգզգացողությանհամադրումնէ։

Կարևորէհասկանալ,որանվտանգտարածքիսահմանումըհենց
մատնանշումէ,որայնանվտանգպիտիլինիբոլորիհամար,ովքեր
այդտարածքումեն։Անվտանգտարածքիգաղափարըհատկապես
կարևորէմերհասարակությունումտարբերփոքրամասնություննե-
րիհամար։
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Փակի՛րաչքերդպատկերացրու կամ հիշի՛ր քեզ համար
անվտանգ մի տարածք։ Վերհիշի՛ր այդ տարածի հոտը,
գույները,ձայները։Ինչհույզերենմտքիդգալիս։Նկարիր
այն։

21-րդ դա րում թվա յին աշ խար հի այս աս տի ճան 
կար ևոր մա նը զու գա հեռ օն լայն անվ տանգ տա-
րած քի գա ղա փա րը շատ ակ տո ւալ է դար ձել և, ըստ 
էութ յան, անվ տանգ տա րած քը բա ժա նել եր կու հիմ-
նա կան մա սե րի՝ օն լայն և  օֆ լայն։



28

Օնլայն անվտանգ տարածքը թվային աշխարհում մեզ համար
անվտանգմիջավայրնէ,որտեղանվտանգությանկանոններըպահ-
պանվումենթե՛մերկողմից,թե՛օնլայնծրագրերիկամգործիքների
մատակարարներիկողմից։

Օնլայնհարթակումհիմնականռիսկերըայժմհետևյալձևերովեն
արտահայտվում՝
● Վտանգավորխաղեր,
● Վիրուսներ,
● Օնլայնհանցագործություններ(գումարայինշորթումներ),
● Անձնականտեղեկատվությանևիրավունքներիխախտում։

Օնլայն անվտանգության կարևորագույն մարտահրավեր է նաև
պատերազմներիընթացքումֆիզիկականպատերազմներինզուգա-
հեռընթացողթվայինպատերազմները։

Արցախյաներկրորդպատերազմիընթացքումմերհասարակութ-
յանհամարակնհայտդարձավ,որմեդիաանգրագիտությունըկարող
էհանգեցնելլուրջհետևանքների,մասնավորապես՝

● Ոչ հավաստի աղբյուրներից տեղեկատվության տարածումը
կարողէխուճապառաջացնելևվնասելհասարակությանը։

● Լուսանկարների, տեսաձայնագրությունների, զինտեխնիկայի
այսկամայնվայրումաշխատելումասինտեղեկությանտարա-
ծումը կարող է շոշափելի վնաս հասցնել մարտականգործո-
ղություններին։

● Հակառակորդիկողմիցտեղեկատվականգրոհները,վիրտուալ
պատերազմըկարողէծանրհոգեբանականադեցությունթող-
նելօգտատերերիվրա։
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Կիսվե՛քմեզհետՁերհաջողփորձով՝նախկինում
ի՞նչսխալներեքթույլտվելևինչպե՞սեքապահո-
վումՁերանվտանգությունըայժմ

 Ա ռա ջադ րանք 


Խոսե՛քՁերծնողներիհետօնլայնանվտանգությունիցև
տվե՛քխորհուրդներռիսկերիցզերծմնալուհամար
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ե ություն
փոր ա ություն

ՄԱՍ 2
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թե մա 1.  մար դու ի րա վունք ներ 

Մարդու իրավունքների գաղափարը, իհարկե այլ ձևակերպմամբ,
առաջացելէդեռևսՀինՀռոմում։Շատամփոփսահմանմանդեպ-
քումկարողենքնշել,որայնմարդու,քաղաքացուհարաբերություն-
ների կարգավորումն էպետության հետ, իսկ հին ժամանակներից
սկսած՝քաղաքացուպայքարնէպետությանդեմիրիրավունքների
շրջանակիմեծացմանևամրապնդմանհամար։
Տարբերժամանակներում,տարբերերկրներումմարդիկկարողա-

ցելենհասնելայսկամայնաստիճանիիրավունքներիպաշտպա-
նության,որըշատանկայունէեղելևշրջադարձայինգուցեփոփոխ-
վելէկախվածղեկավարիցևիշխանություններից:

Մարդուիրավունքերհիմնականհասկացությունըզարգացելէ18-
19-րդդարերումևայսօրավելիկայունացածէ։Ստեղծվելէհամընդ-
հանուրպատկերացումայդգաղափարիշուրջ։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հստակ
ընդգծվեց կարիքը համընդհանուրփաստաթուղթ ստեղծելու։Այսի-
պիսով,մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագիրը(1948թ.)
բաղկացածէ30հոդվածներից,որոնքսահմանումենմարդուիրա-
վունքներիբոլորհիմնականիրավունքները։
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Հոդ ված 1. 
Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանա-

պատվությամբևիրավունքներով:Նրանքօժտվածենբանականութ-
յամբուխղճովևպարտավորենմիմյանցնկատմամբվարվելեղբայ-
րությանոգով:

 Հոդ ված 2. 
ՅուրաքանչյուրմարդպետքէունենասույնՀռչակագրումհռչակ-

վածբոլորիրավունքներնուազատություններնառանցորևէտար-
բերության,անկախռասայից,մաշկիգույնից,սեռից,լեզվից,կրոնից,
քաղաքականևայլհամոզմունքներից,ազգայինկամսոցիալական
ծագումից,գույքային,դասայինևայլվիճակից:Բացիայդ,չպետքէ
դրվիորևէտարբերությունայնհիմունքով,թեինչպիսինէայներկ-
րիկամտարածքի,որինպատկանումէմարդը,քաղաքական,իրա-
վականկամմիջազգայինկարգավիճակը,անկախ,խնամարկյալ,ոչ
ինքնավար,թեևինքնավարությանմեջորևէայլձևովսահմանափակ:

 Հոդ ված 3. 
Յուրաքանչյուրմարդունիկյանքի,ազատության,անձիանձեռնմ-

խելիությանիրավունք։

 Հոդ ված 4. 
Ոչոքչպետքէմնաստրկությանկամանազատվիճակում,ստրկութ-

յունըևստրկավաճառությունըիրենցբոլորտարատեսակներովար-
գելվումեն:
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 Հոդ ված 5. 
Ոչոք չպետքէենթարկվիխոշտանգմանկամդաժան,անմարդ-

կային, իր արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի ու
պատժի:

Հոդ ված 6. 
Յուրաքանչյուրմարդ,որտեղէլգտնվելուլինի,իրիրավասուբյեկ-

տությանճանաչմանիրավունքունի:

Հոդ ված 7. 
Օրենքիառաջբոլորմարդիկհավասարենևառանցորևէխտրութ-

յան ունեն օրենքի հավասար պաշտպանության իրավունք: Բոլոր
մարդիկունենսույնՀռչակագիրըխախտողորևէխտրականությու-
նիցևնմանխտրականությանսադրանքիցպաշտպանվելուհավա-
սարիրավունք:

Հոդ ված 8. 
Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիսահմանադրությամբկամօրեն-

քովիրենտրվածհիմնականիրավունքներըոտնահարելուդեպքում
իրավասուազգայինդատարաններիմիջոցովարդյունավետվերա-
կանգնելուայդիրավունքները:

Հոդ ված 9. 
Ոչոքչիկարողենթարկվելկամայականկալանքի,ձերբակալման

կամարտաքսման:
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Հոդ ված 10. 
Յուրաքանչյուր ոք իր իրավունքներն ու պարտականությունները

ճշտելու և իրեն ներկայացվածքրեականմեղադրանքի հիմնավոր-
վածությունըպարզելուհամարլիակատարհավասարությանհիմուն-
քովիրավունքունիայնբանի,որիրգործըքննվիանկախևանկողմ-
նակալդատարանիկողմիցհրապարակայնորենևարդարությանբո-
լորպահանջներիպահպանմամբ:

Հոդ ված 11. 
1. Հանցագործությունկատարելումեջմեղադրվողյուրաքանչյուր

ոք իրավունք ունիանմեղ համարվելու մինչևայնպահը, քա-
նիդեռնրամեղքըօրինականկարգովչիհաստատվիհրապա-
րակայինդատականքննությանմիջոցով,որիժամանակնրան
տրվումենպաշտպանությանբոլորհնարավորությունները:

2. Ոչոքչիկարողհանցագործությանմեջմեղադրվելորևէարարք
կատարելու կամ անգործության համար, որոնք կատարվելու
պահին ազգային օրենքներով կամ միջազգային իրավունքով
հանցագործությունչենհամարվել:Չիկարողնաևավելիծանր
պատիժտրվել,քանայն,որըկարողէրսահմանվելհանցանքը
կատարելուժամանակ:

Հոդ ված 12. 
Ոչոքչիկարողենթարկվելիրանձնականուընտանեկանկյանքում

կամայականմիջամտության,իրտան,իրնամակագրությանկամիր
պատվիուհեղինակությաննկատմամբկամայականոտնձգություն-
ների: Յուրաքանչյուր ոք ունի նման միջամտությունից կամ ոտնձ-
գությունիցօրենքիպաշտպանությանիրավունք:
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Հոդ ված 13. 
1. Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիազատորենտեղիցտեղփո-

խադրվելուևբնակավայրընտրելուամենմիպետությանսահ-
մաններում:

2. Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիլքելուցանկացածերկիր,նե-
րառյալնաևսեփականը,ևվերադառնալուիրերկիրը։

Հոդ ված 14. 
1. Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիհետապնդումիցապաստան

որոնելուուրիշերկրներումևօգտվելուայդապաստանից:
2. Այդ իրավունքը չի կարողկիրառվել, եթեհետապնդումնիրա-

կանում հիմնավորված է ոչ քաղաքական հանցագործություն
կամՄիավորվածԱզգերիԿազմակերպությաննպատակներին
ուսկզբունքներինհակասողարարքներկատարելով:

Հոդ ված 15. 
1. Յուրաքանչյուրոքունիքաղաքացիությանիրավունք:
2. Ոչոքչիկարողկամայականորենզրկվելիրքաղաքացիությու-

նիցկամիրքաղաքացիությունըփոխելուիրավունքից:

Հոդ ված 16. 
1. Չափահասդարձածտղամարդիկուկանայքիրավունքունեն,

առանց ռասայական, ազգային ու կրոնականպատկանելութ-
յանհատկանիշներիորևէսահմանափակման,ամուսնանալու
ևընտանիքկազմելու:Նրանքօգտվումեննույնիրավունքնե-
րիցամուսնանալուպահին,ամուսնությանընթացքումևամուս-
նալուծությանդեպքում:

2. Ամուսնությունը կարող է կայանալ միայն ամուսնացող երկու
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կողմերիազատուլիակատարհամաձայնությանդեպքում:
3. Ընտանիքըհանդիսանումէհասարակությանբնականուհիմ-

նականբջիջըև ունիհասարակությանուպետությանկողմից
պաշտպանությանիրավունք:

Հոդ ված 17. 
1. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ունեցվածք ունենալու ինչ-

պեսմիանձնյա,այնպեսէլուրիշներիհետհամատեղ:
2. Ոչոքկամայականորենչպետքէզրկվիիրունեցվածքից:

Հոդ ված 18. 
Յուրաքանչյուրոքունիմտքի,խղճիուհավատիազատությանիրա-

վունք,այդիրավունքըներառումէիրկրոնըկամհամոզմունքըփո-
խելուազատությունը,իրհավատըևհամոզմունքըինչպեսմիանձն-
յա, այնպես էլ ուրիշների հետ մեկտեղ դավանելու, հրապարակավ
կամ մասնավոր կարգով ուսմունք քարոզելու, ծիսակատարություն,
կրոնական պաշտամունք և արարողություններ կատարելու ազա-
տություն:

Հոդ ված 19. 
Յուրաքանչյուր ոք ունի համոզմունքներիազատության և դրանք

անկաշկանդարտահայտելուիրավունք,այդիրավունքըներառումէ
իրհամոզմունքներինհավատարիմմնալուազատությունըևցանկա-
ցածմիջոցներովուպետականսահմաններիցանկախիրազեկումև
գաղափարներորոնելու,ստանալուևտարածելուազատությունը:
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Հոդ ված 20. 
1.Յուրաքանչյուրոքունիխաղաղժողովներիումիախմբություննե-
րիազատությանիրավունք:
2.Ոչոքչիկարողհարկադրվելորևէմիությանմեջմտնելու:

Հոդ ված 21. 
1. Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիանմիջականորենկամազատ

ընտրվածներկայացուցիչներիմիջոցովմասնակցելուիրերկրի
կառավարմանը:

2. Յուրաքանչյուր ոք իր երկրում ունի պետական ծառայության
մտնելուհավասարհնարավորությանիրավունք:

3. Ժողովրդիկամքըպետքէլինիկառավարությանիշխանության
հիմքը:Այդկամքնիրարտահայտությունըպիտիգտնիպարբե-
րականև չկեղծվածընտրություններում, որոնքպետքէանց-
կացվեն համընդհանուր և հավասար ընտրական իրավուն-
քիպայմաններում,փակքվեարկությանևկամքվեարկության
ազատություննապահովողայլ հավասարարժեք ձևերի միջո-
ցով:

Հոդ ված 22. 
Յուրաքանչյուր մարդ, որպես հասարակությանանդամ իրավունք

ունիսոցիալականապահովությանևտնտեսական,սոցիալականու
մշակութային բնագավառներում իր արժանապատվությունը պահ-
պանելուևիրանձիազատզարգացմանհամարանհրաժեշտիրա-
վունքներ իրագործելու`ազգային ջանքերի ու միջազգային համա-
գործակցությանմիջոցովևյուրաքանչյուրպետությանկառուցված-
քինուռեսուրսներինհամապատասխան:
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Հոդ ված 23. 
1.Յուրաքանչյուրոքունիաշխատանքի,աշխատանքիազատընտ-
րության, աշխատանքի արդար ու բարենպաստ պայմանների և
գործազրկությունիցպաշտպանվելուիրավունք:
2.Յուրաքանչյուրոք,առանցորևէխտրականության,ունիհավա-
սարաշխատանքիհամարհավասարվարձատրությանիրավունք:
3.Յուրաքանչյուրաշխատողիրավունքունիարդարուգոհացուցիչ
վարձատրության, որըապահովի մարդավայել գոյություն իրև իր
ընտանիքիհամարևանհրաժեշտությանդեպքումլրացվիսոցիա-
լականապահովությանայլմիջոցներով:
4.Յուրաքանչյուրոքունիարհեստակցականմիություններստեղծե-
լուևիրշահերըպաշտպանելուհամարարհեստակցականմիութ-
յուններընդունվելուիրավունք:

Հոդ ված 24. 
Յուրաքանչյուրոքունիհանգստիուժամանցիիրավունք,ներառ-

յալ`աշխատանքայինօրվախելամիտսահմանափակմանևպարբե-
րականվճարովիարձակուրդիիրավունքը:

Հոդ ված 25. 
1. Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիայնպիսիկենսամակարդակի,

ներառյալսնունդը,հագուստը,բնակարանը,բժշկականխնամ-
քը և սոցիալական անհրաժեշտ սպասարկումը, որն անհրա-
ժեշտէիրևիրընտանիքիառողջություննուբարեկեցությունը
պահպանելուհամար,ևգործազրկության,հիվանդության,հաշ-
մանդամության,այրիանալու, ծերության կամ իր կամքիցան-
կախապրուստիմիջոցներիցզրկվելու դեպքում`ապահովելու
իրավունք:

2. Մայրությունն ու մանկությունը տալիս են առանձնահատուկ
խնամքի և օգնության իրավունք: Ամուսնությունից կամ ար-
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տաամուսնական կապից ծնված բոլոր երեխաները պետք է
օգտվենսոցիալականմիանմանպաշտպանությունից:

Հոդ ված 26. 
1. Յուրաքանչյուրոքունիկրթությանիրավունք:Առնվազնտար-

րականևընդհանուրկրթությունըպետքէլինիանվճար:Տար-
րական կրթությունըպիտի լինիպարտադիր: Տեխնիկականև
մասնագիտական կրթությունը պետք է հանրամատչելի լինի,
ևբարձրագույնկրթությունը`հավասարապեսմատչելիբոլորի
համար`յուրաքանչյուրիընդունակություններիհիմունքով:

2. Կրթությունըպետք է ուղղված լինի մարդկայինանհատակա-
նությանլիակատարզարգացմանըևմարդուիրավունքներիու
հիմնականազատություններինկատմամբհարգանքիմեծաց-
մանը: Կրթությունը պետք է նպաստի փոխըմբռնմանը, հան-
դուրժողականությանըևբոլորժողովուրդների,ռասայականև
կրոնականխմբերիմիջևբարեկամությանըևպիտինպաստի
Միավորվածազգերի`խաղաղությանպահպանմաննուղղված
գործունեությանը:

3. Ծնողներնիրենցմանկահասակերեխաներիհամարկրթատե-
սակընտրելուգործումունենառաջնությանիրավունք:

Հոդ ված 27. 
1. Յուրաքանչյուր ոք ունի հասարակության մշակութային կյան-

քինմասնակցելու,արվեստիցբավականությունստանալու,գի-
տականառաջընթացինմասնակցելուևնրաբարիքներիցօգտ-
վելուիրավունք:

2. Յուրաքանչյուր ոք ունի հեղինակածգիտական,գրականկամ
գեղարվեստական աշխատանքի արդյունքը հանդիսացող իր
բարոյականևնյութականշահերիպաշտպանությանիրավունք:
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 Հոդ ված 28. 
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի սոցիալական ու միջազգային

այնպիսի կարգի, որի առկայությամբ սույն Հռչակագրում շարադր-
վածիրավունքներըևազատություններըկարողենլիակատարկեր-
պովիրականացվել:

Հոդ ված 29. 
1. Յուրաքանչյուր ոք հասարակության առաջ ունի պարտակա-

նություններ,միայնհասարակությանմեջէհնարավորնրաան-
հատականությանազատուանկաշկանդզարգացումը:

2. Իր իրավունքներն ու ազատություններն իրականացնելիս յու-
րաքանչյուրոքպարտավորէենթարկվելմիայնայնպիսիսահ-
մանափակումների,որոնքօրենքովսահմանվածենբացառա-
պեսմյուսների իրավունքների ուազատություններիպատշաճ
ճանաչումնուհարգումնապահովելուևդեմոկրատականհա-
սարակարգում բարոյականության արդարացի պահանջները,
հասարակականկարգըևընդհանուրբարեկեցությունըբավա-
րարելունպատակով:

3. Այդիրավունքներիուազատություններիիրականացումըերբեք
չպետք է հակասի Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
նպատակներինուսկզբունքներին:

Հոդ ված 30. 
Սույն Հռչակագրի մեջ ոչինչ չի կարող մեկնաբանվել իբրև որևէ

պետության, մարդկանց խմբի կամ առանձին անհատների ընձեռ-
վածիրավունք`զբաղվելուայնպիսիգործունեությամբուարարքներ
կատարելով,որոնքուղղվածլինենՀռչակագրումշարադրվածիրա-
վունքներիևազատություններիոչնչացմանը:
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***
ՄարդուիրավունքներիպաշտպանությանմասինզրույցըՀայաս-

տանումսկսվելէավելիվաղ,քանանգամԵվրոպայում։Դրալավա-
գույնվկայությունըՄխիթարԳոշի«Դատաստանագիրքն»է(գրված՝
12-րդ,օրենքիմեջմտած՝13-րդդար)։Ըստէության,Գոշըայսփաս-
տաթղթովհիմքդրեցՀայաստանումդատականհամակարգիևդա-
տարանակազմության ստեղծմանը։ Փաստաթղթում շատ մանրա-
մասնանդրադառնալովսոցիալականևկրոնականպատճառներին,
առանձինհատվածովխոսվումէնաևմարդուիրավունքներիդերիև
կարևորությանմասին։
Փաստաթղթիհիմքումդրվածէայն,որմար դը գե րա գույն ար ժեք 

էևշեշտումէ,որժո ղովր դա վա րութ յու նը հիմն ված է մար դու ի րա
վունք նե րի պահ պան ման և գե րա դաս ման վրա։ Գոշը դրեց այն
ավելիբարձրհարթությանվրաևձևակերպեցբնականիրավունքը՝
որպես ի սկզբանէ աստծո կողմից ստացված ճշմարտություն, որը
պետքէպահպանելևփոխանցել սերնդեսերունդ։Ըստնրա,մար-
դուցէկախվածարդարացիվարվելըևառաքինիլինելը,իսկիրենց
բնությամբմարդիկազատենևհավասար։Բնականիրավունքըար-
տահայտումէաստվածայինարդարության,ազատության,հավասա-
րությանիրավունքները,որոնքհավերժեն,համամարդկայինարժեք-
ներենևչենենթարկվումփոփոխությունների։Գոշըմարդկանցհա-
վասարությանգաղափարըփոխադրեցօրենսդրականդաշտ։Գոշի
մարդասիրականհայացքներըառաջինհերթինդրսևորվումեննրա՝
կյանքի իրավունքին վերաբերվող հատվածներում։ Նրա բացասա-
կան վերաբերմունքը մահապատժի վերաբերյալարդեն իսկապա-
ցուցումէնրամարդասիրությունը։
Ըստ նրաարգելվում էր բռնությունը կանանց նկատմամբ։ Ամու-

սիննիրավունքչուներմարմնականվնասվածքներհասցնելկնոջը,
հակառակ դեպքում պետք է պատժվեր այդ արարքի համար նա-
խատեսվածտուգանքիկրկնակիիչափով։Եթեամուսինըկրկներիր
արարքներըտուգանվելուց հետո և վտանգեր կնոջառողջությունը
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կինըիրավունքուներամուսնալուծվելու։
ՄխիթարԳոշըեզակիխնդիրբարձրացրեց,որըչենքգտնիայլմիջ-

նադարյանաղբյուրներումայնէ՝գույքայինիրավահավասարություն
սահմանելտղամարդուևկնոջմիջև։Նմանմոտեցումըկնոջնկատ-
մամբառաջադիմականքայլէրայդժամանակաշրջանիհամար։

Ա ռա ջադ րանք

Կարդա՜«Դատաստանագրքից»հատվածներևվերլուծի՛ր
արդյո՞ք առաջ քաշված մոտեցումները համապատաս-
խանումեն,թե՞հակասությանմեջենՄարդուիրավունք-
ներիհռչակագրինևընդունվածնորմերին,ևինչպե՞ս։
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Կնոջևտղամարդումիջևամուսնականհարաբերություններիհաս-
տատումըկարևորգրավականէրիրավունքիզարգացմանտեսանկ-
յունից։ՀամաձայնԳոշիկնոջամուսնականտարիքը15տարեկանն
է։ Եթեամուսնությունըտեղի էր ունենում նրա կամքին հակառակ,
ապահամարվումէր,որկինըհարկադրվելէամուսնության,ևայդ-
պիսի ամուսնությունը համարվում էր ստիպողական, ուստի կինը
կարողէրամուսնալուծվել։Մոտեցումնուներսկզբունքայիննշանա-
կություն,քանզիամուսնությունըկամովինմիություն,էրևկինըչէր
կարողհարկադրվել։
Ամուսնաընտանեկան հարաբերություններումԳոշը ելնում էր մե-

նամուսնությանսկզբունքից՝պատժելիհամարելովերկկնություննու
բազմակնությունը։Այնուամենայնիվ ինչպեստղամարդուն,այնպես
էլկնոջըթույլատրվումէրամուսնանալերկրորդ,իսկբացառիկդեպ-
քումնաևերրորդանգամ։
Ըստ նրա արգելվում էր բռնությունը կանանց նկատմամբ, որը

առաջադիմական քայլ էր այդ ժամանակաշրջանի համար։ Ամու-
սիննիրավունքչուներմարմնականվնասվածքներհասցնելկնոջը,
հակառակ դեպքում պետք է պատժվեր այդ արարքի համար նա-
խատեսվածտուգանքիկրկնակիիչափով։Եթեամուսինըկրկներիր
արարքներըտուգանվելուցհետոևվտանգերկնոջառողջությունը,
կինըիրավունքուներամուսնալուծվելու։
ՄխիթարԳոշըեզակիխնդիրբարձրացրեց,որըչենքգտնիայլմիջ-

նադարյանաղբյուրներում,այնէ՝գույքայինիրավահավասարություն
սահմանելտղամարդուևկնոջմիջև։
Կնոջնիրավունքէրվերապահվումինքնուրույնտնօրինելիրգույ-

քը։Նակարողէրիրսեփականությունըկտակելըստիրհայեցողութ-
յան։Երեխաներընրաունեցվածքըժառանգումէինանկախհայրա-
կանժառանգությունից։
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թե մա 2.  բ նա պահ պա նութ յուն 

Ի՞նչ է բնա պահ պա նա կան շար ժու մը

19-րդդարիվերջինու20-րդդարիսկզբինմիջինդասիներկայա-
ցուցիչներիկողմիցստեղծվեցինառաջինբնապահպանականկազ-
մակերպությունները,որոնքմտահոգէինբնությանպահպանմամբ,
վայրի կենդանիերի պաշտպանությամբ, արդյունաբերական զար-
գացման և ուրբանիզացիայի արդյունքնում առաջացած աղտոտ-
մամբ։
Գնալովբնապահպանականշարժումներընորթափէինստանում։
Երկրիօրնառաջինանգամնշվելէ1970թապրիլի22-ին՝Վիսկոն-

սիննահանգիսենատորԳայլորդՆելսոնիկողմից։Նրանայդքայլին
դրդեցՍանտաԲարբարաափինտեղի ունեցածնավթիարտանե-
տումըբացջրայինտարածք։

Ի՞նչ բնա պահ պա նա կան հիմ ախն դիր ներ կան
աշ խար հում

Մերշրջակամիջավայրնայսօրկանգնածէմիշարքբնապահպանա-
կանխնդիրնեիառաջ,որոնքգնալովավելիենվատթարանումևտանում
դեպիբնապահպանականճգնաժամի։Կարևորէբարձրացնելիրա-
զեկվածությանմակարդակըառկախնդիրներիվերաբերյալևքայլեր
ձեռնարկելդրանցբացասականազդեցությունընվազեցնելուհամար։

● Օդիաղտոտվածություն
● Գլոբալտաքացում
● Գերբնակեցվածություն
● Անտառահատում
● Օվկիանոսներումթթվայինբաղադրիչիբարձրացում
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● Կենսաբազմազանությաննվազում
● Օզոնիշերտիվնասում
● Աղբահանությանևաղբիվերամշակմանխնդիր
● Թթվայինանձրևներ
● Հանրայինառողջապահականխնդիրներ

Ա ռա ջադ րանք 

Տեղադրեքճիշտտարբերակը՝

• Երկիրմոլորակի ծածկվածէանտառներով։(WWF)
• Շուրջ  հեկտարանտառներկորսվել են 1990թվակա-

նիցիվեր։(OTP)
• 1990-2010թվականներինմիջինում  հեկտար անտառ-

ներոչնչացվումենամենտարի։(UNNews)
• 2010-2015ժամանակահատվածում  հեկտար անտառ-

ներոչնչացվելենամենտարի։(UNNews)
• 2015-2020թվականներինհատվելէ   հեկտարանտառ։

(UNNews)
• Յուրաքանչյուրրոպեինհատվումէ  ծառ։(EIB)

ընտ րանք՝ 31% / 420 մլն /  15.5 մլն /  12 մի լիոն / 10 մի լիոն / 2,400 

*ՃիշտպատասխանըկգտնեքFYN-իինստագրամյանէջում՝@frontlineyouthnetwork
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2005 2021թթ. բ նա պահ պա նա կան շար ժում ե րը
Թեհ մի նե Ե նոք յա նի կող մից

 Շար ժում ե րի փունջ 

20062017թթ
Save Teghut Հանրային Գերակա շահ ճանաչվեց Թեղուտի ան-

տառները, ինչպես նաև բնակիչներին պատկանող հողատա-
րածքները, որի արդյունքում հատվեց 357 հա անտառ և
սկիզբդրվեցԹեղուտիհանքիշահագործմանը։Մանրամասները՝Թե-
ղուտԶավակներիհացըֆիլմում։
Թեղուտիհամարմղվողպայքարըշարունակվեցտեղականևմի-

ջազգայինդատականատյաններում։Պոչամբարները՝նվերֆիլմում
ներկայացված է դատական գործերի ընթացքն ու ճակատագիրը
2018թվականիցհետո։

2009թ.
SOSՍևան Արշավըհաջողությունունեցավ՝կասեցնելովՍևանա

լճիհարակիցտարածքումՍոթքիհանքավայրի շահագործմանվե-
րամշակմանգործարանիկառուցումը։Այժմհումքըվերամշակվումէ
Արարատիկոմբինատում։Գեոպրոմայնինգգոլդընկերությանմասին
առավելմանրամասն՝Ռուսականկապիտալիճիրաններումֆիլմում։

2010թ.
ՍյունիքումՈւրանիհանքիշահագործմանդեմարշավըհաջողվել

էևԼեռնաձորգյուղումայդպեսէլ չիհաջողվելիրականացնելայդ
աղետաբերծրագիրը։

https://www.youtube.com/watch?v=6s1RCyUElrw
https://www.youtube.com/watch?v=OlW8_24Z4u4&t=1125s
https://www.ecolur.org/hy/news/sevan/291/
https://www.youtube.com/watch?v=tzTyWPbQo9o
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2011թ.
ՊահպանենքԹռչկանիՋրվեժըշարժումըհաղթանակովավարտ-

վեց, Թռչկանը փրկվեց ՓՀԷԿաշինությունից։ Կաթիլներս ֆիլմը
մանրամասնպատմումէայդպայքարիմասին։
 

20112012թ. 
SOS Քաջարանց շարժման արդյունքում կասեցվեց 181 հա

հողատարածք հանքի վերածելուց։ Գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը
գյուղացիներիևբնապահպաններիհետպայքարեցինևչեղարկեցին
կառավարության կողմից հանրային գերակա շահ ճանաչված
որոշումը։
Մանրամասն՝
Մաս1Հանրայինգերակաշահ
Մաս2Հանրայինգերակաշահ
Հավելյալ՝ԹռչկանցիներիայցըՔաջարանցգյուղ

ՏավուշիԳետահովիտհամայնքումՓՀԷԿկառուցելուդեմարշավ
արջատխլենուծառերիպուրակ։

2019 թ. 
ՍկսվեցSOSՎազաշենարշավը,որտեղփորձումէինպղինձամո-

լիբդենայինհանքշահագործել։

2018 թ.
Նոյեմբերյանհամայնքհանրագիրը՝որպեսնախադեպ
Նոյեմբերյան համայնքի ավագանին ընդունել է աննախադեպ

որոշում.արգելվումենհանքարդյունաբերականնախագծերը

 

https://www.youtube.com/watch?v=ASZnfYzZ__8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ahObqAjJFk8
https://www.youtube.com/watch?v=wSB3XW9lT-o
https://www.youtube.com/watch?v=1k6jAtacxH0
https://www.aravot.am/2013/05/16/244004/
https://www.youtube.com/watch?v=Mff-FwnxVKQ
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20182021
Ամուլսարի պահապանների կողմից շրջափակվեց

Ամուլսար տանող ճանապարհները և երկուսուկես տա-
րի կանգնեցվեց շինարարական աշխատանքները։ Միջազ-
գային բնապահպանական շարժում։ Այժմ անորոշ վիճակ է։
ԿանդատականգործերընդդեմՀՀԿառավարությանևընկերության։
Լիդիան Արմենիա ՓԲԸ–ի կողմից կան գործեր ընդդեմ բնակիչնե-
րի,պետականմարմինների,փաստաբանների, լրատվամիջոցների,
պատգամավորների։
Մանրամասները՝Ամուլսար-ԱմուՐսարֆիլմում։

Առաջադրանք

Ծանոթացեքբնապահպանականշարժումներին,
գտեքնմանություններևտարբերություններ

FridaysForFutureը (Ուրբաթներն հանուն ապագայի) 
երիտասարդականշարժումէ,որնսկսվեց2018թվակա-
նիՕգոստոսին,այնամենիցհետո,երբ15ամյաԳրետա
Թունբերգը դպրոց հաճախելու փոխարեն  ցույցեր էր
անումՇվեդիայիպառլամենտիդիմաց՝կոչանելովմարդ-
կանց համախմբվել գործելու հանուն երկիր մոլորակի
բնապահպանականխնդիրների։Այդօրերին,ևհետագա-
յումևս,նաիրխաղաղնստացույցերինմասնակցումէր։
Դպրոցականցույցերհանունկլիմայի։Շուտովայլաշա-
կերտներ, ուսանողներ  ևս ներգրավվեցին նմանատիպ

https://www.youtube.com/watch?v=zGxdo6N7thQ&t=14s
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ցույցերումիրենցհամայնքներում։
Այսշարժումը լայնտարածումգտավնաևշնորհիվսո-
ցիալականմեդիայիօգտագործման։ԱվելիուշԹունբեր-
գըելույթունեցավՄԱԿ-իԿլիմայիփոփոխությանկոնֆե-
րանսին, որից հետո ցույցերըտեղի էին ունենումամեն
շաբաթաշխարհիտարբերվայրերում։Գրետանելույթէ
ունեցել նաև ՄԱԿ-ի կլիմայիփոփոխությունների վերա-
բերյալ գագաթնաժողովին։ Այդ գագաթնաժողովին նրա
ելույթում հնչեցրած խոսքերը նույնպես  արժանացան
լայնլսարանիուշադրությանը։

Extinction rebellionըմեկնարկելէ2018թվականին,Մեծ
Բրիտանիայում։Շուրջ6000ցուցարարներհավաքվելէին
Լոնդոնիփողոցներումևիրենցբողոքնէինուղղելկա-
ռավարությանը,նախարարներին, լոբբիիստներինևայն
ընկերություններին, որոնք ըստ ակտիվիստների բավա-
րար քայլեր չեն անում կանխելու բնապահպանական
խնդիրները։Ակտիվիստներընշումէին,որկառավարութ-
յանգործողքաղաքականությունըկործանարարէևբա-
վարարուշադրությունչենդարձնումառկաբնապահպա-
նական խնդիրներին։  Ցույցերին նրանք օգտագործում
էինպաստառներ,որտեղպատկերվածէինավազեժա-
մացույցներ՝ ի նշան ժամանակի սղության և բնապահ-
պանական խնդիրների խորացման։ Իրենց ձայնը լսելի
դարձնելուհամարկազմակերպումէինխաղաղցույցեր,
ֆլեշ-մոբեր, հատուկ ուղերձներ պարունակող արվեստի
ցուցադրություններ։ Այս իրադարձությունները գնալով
մեծծավալներստացան՝հասնելովայլերկրներևս։
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թեմա 3.  խաղաղաշինություն 

Խաղաղաշինությունըտերմինէ,որբնորոշվումէորպեսգործըն-
թաց, գործողությունների շղթա կամ քայլերի հաջորդականություն,
որոնք անհրաժեշտ են պատերազմի և բռնության հետևանքները
հաղթահարելու,կոնֆլիկտիխաղաղհաղթահարմաննուղղվածկա-
ռուցողականևկայունլուծումներգտնելուհամար։
Այլկերպասած՝խաղաղաշինությունըդեպիհարատևխաղաղութ-

յունտանողճանապարհնէ։
Խաղաղությունը լայնտերմինէ,որնընդգրկումէայսերկուսահ-

մանումները.
Բա ցա սա կան խա ղա ղութ յուն.պատերազմիբացակայությունև/

կամբռնիհակամարտություններինվազում
Դ րա կան խա ղա ղութ յուն. պատերազմիբացակայությունինչպես

նաևայնպիսիգործոններինվազումկամվերացում,որոնքվնասեն
հասցնում անհատի կյանքի որակին կամ առաջացնում կոնֆլիկտ։
Դրականխաղաղությաննանհրաժեշտէտնտեսականևհասարա-
կական արդարություն, աղքատության ու խտրականության վերա-
ցումևառողջէկոլոգիա։

Անհ նար է ու ժով խա ղա ղութ յուն պահ պա նել: 
Խա ղա ղութ յու նը հաս տատ վում է փո խըմբռն ման 
շնոր հիվ: 

Էյնշ տեյն

Խա ղա ղութ յու նը հա կա մար տութ յան բա ցա կա
յութ յու նը չէ, այլ հա կա մար տութ յու նը խա ղաղ ճա
նա պար հով լու ծե լու կա րո ղութ յու նը: 

 Ռո նալդ Ռե գան
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Խա ղա ղութ յու նը հա զա րա վոր մղոն նե րի ճա նա
պար հոր դութ յուն է և  այն պետք է անց նել քայլ առ 
քայլ: 

 Լին դոն Ջոն սոն

Ե թե ցան կա նում ես հաշ տութ յուն կնքել թշնա
մուդ հետ, պետք է աշ խա տես նրա հետ: Այդ դեպ
քում նա դառ նում է քո գոր ծըն կե րը: 

Նել սոն Ման դե լա

Հա զա րա վոր փուչ բա ռե րի փո խա րեն ա վե լի լավ 
է ար տա բե րել մեկ բառ, ո րը խա ղա ղութ յուն կբե րի: 

 Բուդ դա

Խաղաղաշինական գործունեության մաս է կազմում կոնֆլիկտի
խաղաղհաղթահարմանգործիքներիուսումնասիրումնուգործար-
կումը։

Կոնֆլիկտիհետգործունենալուհետևյալտարբերակներըկան՝
● կոնֆլիկտիկանխարգելում,
● կոնֆլիկտիկառավարում,
● կոնֆլիկտիհաղթահարում,
● կոնֆլիկտիփոխակերպում։

Առաջին3տեսություններիհիմքումընկածէայնմիտքը,որկոնֆ-
լիկտնիրբնույթովբացասականէ։Կոնֆլիկտիփոխակերպումըկամ
տրասնֆորմացիան կոնֆլիկտը ընկալում է որպես չեզոք երևույթ։
Խաղաղությանտեսաբաններըայսառումովեկելենհամերաշխութ-
յան՝ընդունելով,որկոնֆլիկտըիրբնույթովչեզոքէ,իսկթեինչգոր-
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ծիքներ ես կիրառում կոնֆլիկտը լուծելու գործընթացքում,պայմա-
նավորումենկոնֆլիկտիդրականկամբացասականարդյունքը։
Միջանձնայինևմիջխմբայինհարաբերություններումամենիցհա-

ճախկիրառվողկոնֆլիկտիհետգործունենալումեխանիզմըկոնֆ-
լիկտիհաղթահարման5գործիքներնեն՝
1. խուսափում
2. մրցակցություն
3. փոխզիջում
4. հարմարվողականություն
5. համագործակցություն

Էգո
(նպատակի 

կարևորություն)

Համագործակցություն
(հարաբերությունների կարևորություն)

Մրցակցություն

Փոխզիջում

Խուսափում

Համագործակցություն

Հարմարվողականություն
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Ըստ տեսանելիության մակարդակի և պատճառային հիմքերի
տարբերակելիենկոնֆլիկտիհետևյալտեսակները՝
● գաղտնի/լատենտկոնֆլիկտ
● բաց/տեսանելիկոնֆլիկտ
● բացահայտկոնֆլիկտ

Կախվածկոնֆլիկտիմեջգտնվողկողմերիյուրահատկություններց
և պայմաններից, որում ընթանում է նրանց հակամարտությունը,
տարբերակելիենկոնֆլիկտիհետևյալտեսակները.
● Ներքինկոնֆլիկտներ
● Արտաքինկոնֆլիկտներ
● Անտագոնիստական(թշնամական)կոնֆլիկտներ
● Կառուցողականկոնֆլիկտ
● Ապակառուցողականկոնֆլիկտ

բաց կոնֆլիկտ

բացահայտ կոնֆլիկտ

կոնֆլիկտ չկա

գաղտնի կոնֆլիկտ
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Ջատագովությունը կամ շահերիպաշտպանությունը որևէխնդրի
կամնպատակիհամարտարվողմիջոցառումկամգործընթացէ։

Ցանկալիքաղաքականության,գործելակերպի,սոցիալական,վար-
քագծային,կամքաղաքականփոփոխություններիհասնելուհամար
որոշակիանձանցկամհաստատություններիվրաազդեցությունգոր-
ծելուկազմակերպվածգործընթաց,որըշահեկանէորոշակիխմբե-
րիխնդիրներիկամհանրայինհիմնախնդիրներիլուծմանհամար։

Շահերիպաշտպանությունըենթադրումէփոփոխություններ՝
● Օրենքում
● Քաղաքականություններում
● Քաղաքականություններիևօրենքներիիրականացմանմեջ
● Իշխանություն ունեցողների վարքագծի կամ վերաբերմունքի

մեջ
● Կառավարականկառույցներումևդրանցորոշումներում

Ջատագովությունն ունի քայլերի սահմանված հաջորդականութ-
յուն՝

● Քայլ ա ռա ջին.Հասկանալևսահմանելխնդիրը
● Քայլ երկ րորդ.Սահմանելնպատակը.
● Քայլ եր րորդ.Մշակելմիջամտությանռազմավարությունևհա-

ղորդակցմանմատրիցա
● Քայլ չոր րորդ. Մշակելգործողություններիծրագիր
● Քայլ հինգերորդ.Գործընկերություններևմասնակցայնություն
● Քայլ վե ցե րորդ. Գնահատում
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թեմա 1.  Գործիքներ 

Հիմախնդիրը և դրա սահմանումը

1.1 Հիմնախնդրի վերլուծություն 

Ցանկացածհիմնախնդիր,որինբախվումենքմերառօրյայումսո-
վորաբար ունի պատճառահետևանքային ուղիղ անդրադարձում։
Հիմնախնդիրըհասկանալուևդրալուծմանուղիներըգտնելուհա-
մարանհրաժեշտէվերլուծել,թեորնէհիմնականկամբունխնդիրը,
դրապատճառ(ներ)ըևհետևանք(ներ)ը:

Հետևանք

Խնդիր

Պատճառ
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Հիմնախնդրիվերլուծմանհամարսովորաբարօգտագործվումեն
հետևյալհարցադրումները՝

1. Հիմնախնդրիպատճառները
2. Հիմնախնդրիհետևանքները
3. Ու՞մվրաէազդումհիմնախնդիրը(շահառուներ)
4. Ո՞վէհետաքրքրվածհիմնախնդրիլուծմամբ(շահագրգիռկող-

մեր)
5. Ի՞նչ հնարավոր լուծումներ կան (ըստ հետազոտությունների,

քննարկումների,հարցազրույցների,Ձերփորձի,ևայլն)

Հի շեք՝ Կար ևոր է միշտ հիմն վել փաս տարկ նե րի վրա

1.2 Մի ջամ տութ յան տրա մա բա նա կան մո դել 

Հիմնախնդրիվերլուծությունիցհետո,երբարդենսկսումենքպլա-
նավորելայնմեղմելուկամհիմնովինլուծելուուղղությունները,անհ-
րաժեշտէցուցաբերելիրատեսականմոտեցումներ՝հաշվիառնելով
մերբոլորռեսուրսներըևայնգործողությունները,որոնքհնարավոր
ենիրականացնելդրանցմիջոցով։Կարևորէնաևհասկանալ,թեորն
էայնարդյունքը(սովորաբարիրենիցներկայացնումէփոփոխութ-
յուն),որինմենքցանկանումենքհասնելմերգործողություններով,և
որնէայնհեռահարազդեցությունը,որինփորձումենքհասնելմեր
գործուղությունների(փոփոխությունների)միջոցով։

Միջամտության տրամաբանական մոդել

Impact Ազդեցություն

Outcome Արդյունք

Output Արտադրանք

Activity Գործողություն

Input Միջոցներ
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1.3 PESTEL վերլուծություն 

PESTEL-ը ծրագրի կառավարման և ռազմավարական որոշումնե-
րիընդունմանընթացքումկիրառվողհայտնիգործիքէ,որիմիջո-
ցովվերլուծումենարտաքինմիջավայրըևառկագործոնները,որոնք
կարողենբացասականևդրականազդեցությունունենալծրագրի
ընթացքիվրա։

Political-Քաղաքական

Economic-Տնտեսական

Social-Սոցիալական

Technological-
Տեխնոլոգիական

Enviromental-
Բնապահպանական

Legal-Իրավական

P
E
S
T
E
L
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քա ղա քա կան. 
● հաշվի ենառնվում կառավարության որոշումները, հարկային,

աշխատանքայինևայլկարգավորումները

տնտե սա կան. 
● հաշվի են առնվում տնտեսական գործոնները, ինչպիսիք են

տնտեսականաճը,փոխարժեքը,գնաճը,տոկոսադրույքներըև
այլն։Տնտեսականտվյալներըկարողենկտրուկազդեցություն
ունենալծրագրիիրականացմանողջընթացքիվրա

սո ցիա լա կան.
● հաշվի են առնվում սոցիալական գործոնները, ինչպիսիք են

բնակչության մտածելակերպը, ավանդույթները, ապրելակեր-
պը, սոցիալական կարիքները, համայնքումառկատրամադր-
վածությունը,հետաքրքրություններըևայլն

տեխ նո լո գիա կան. 
● հաշվի են առնում տեխնոլոգիական նորարարությունները,

որոնքփոխկապակցվածենշոշափելիքխնդրին։Տեխնոլոգիա-
կանորոշակիմիտումներըհաշվիչառնելըկարողէռիսկային
լինելծրագրիհաջողիրականացմանհամար

բնա պահ պա նա կան. 
● հաշվիենառնումբնապահպանականևէկոլոգիականներկա

իրավիճակը,ռիսկները,պահանջները

ի րա վա կան. 
● հաշվիենառնումօրենքները,օրենսդրականդաշտը,կարգա-

վորումներըևսահմանափակումները,որոնքկարողենխոչըն-
դոտելծրագրիիրականացմանը
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1.4 SWOT վեր լու ծութ յուն 

SWOT վերլուծությունը ռեսուրսների վերլուծության գործիք է։
SWOT-ըիրենիցներկայացնումէուժեղկողմերի(strengths),թույլկող-
մերի (weaknesses), հնարավորությունների (opportunities)  և սպառ-
նալիքների (threats) խորքային ուսումնասիրության աղյուսակ, որը
օժանդակումէռազմավարականորոշումներիկայացմանը։
SWOTվերլուծությունկատարելիսկարողենքտալհետևյալհար-

ցադրումները՝

Ու ժեղ կող մեր
1. Որո՞նքենՁերուժեղկողմերը
2. Ի՞նչօգտակարռեսուրսներունեք
3. Որո՞նքենՁերուժեղկողմերըըստուրիշների

Թույլ կող մեր 
1. Ի՞նչըկարողեքբարելավել
2. Ո՞րռեսուրսներըչենբավարարում
3. Որո՞նքենՁերթույլկողմերըըստուրիշների

Հ նա րա վո րութ յուն ներ 
1. Ի՞նչհնարավորություններենառկա
2. Ի՞նչհնարավորություններիցեքկարողօգտվել
3. Ինչպե՞սՁերուժեղկողմերըվերածելհնարավորությունների

Ս պառ նա լիք ներ 
1. Ի՞նչսպառանլիքներկարողենՁեզվնասել
2. Ի՞նչենանումՁերմրցակիցները
3. Ի՞նչվտանգներիկարողենհանգեցնելՁերթույլկողմերը
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SWOT Analysis

Strengths

Ուժեղ կողմեր

Weaknesses

Թույլ կողմեր

Opportunities

Հնարավորություններ

Threats

Սպառնալիքներ

1.5 Ազդեցության վերլուծություն 

Ծրագրի,նախաձեռնությանկամռազմավարությանպլանավորման
գործընթացումկարևորէհաշվիառնել,վերլուծելևգնահատելհնա-
րավորգործընկերների կամ շահառուների հետաքրքրվածությանև
ազդեցությանաստիճանը։Նմանվերլուծությանհամարսովորաբար
օգտագործվումէազդեցությանվերլուծությանաղյուսակը,ըստորի
հնարավորգործընկերներըևշահառուներըբաժանվումենըստհե-
տաքրքրվածության և ազդեցության բարձր և ցածր աստիճաննե-
րի։Աղյուսակումսինթեզվումեննաևվերոնշյալխմբերիհնարավոր
ընդգրկվածությանաստիճանները,ըստչորսսանդղակի՝1)սերտորեն
աշխատել,2)տեղեկացրածպահել,3)մշտադիտարկել,4)գոհացնել

Ազդեցության վերլուծություն

Բարձր Գոհացնել
Սերտորեն 
աշխատել

Ցածր Մշտադիտարկել
Տեղեկացրած 

պահել

Ցածր Բարձր

Հետաքրքրություն

Ա
զ

դ
ե

ց
ու

թ
յու

ն
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1.6 Բ լու մի տաք սո նո միա

Տարբերխմբերիհետաշխատանքըշատհաճախիրենիցներկա-
յացնումէնորինֆորմացիայիկամհմտություններիտարածում։Ին-
ֆորմացիանհիշելը,ևայնգիտելիքիվերածելըիրենիցենթադրումէ
միքանիփուլեր,որոնքուսումնասիրվելենամերիկացիկրթության
հոգեբանԲենժամինԲլումիկողմից։ԸստԲլումիառկաենինֆորմա-
ցիայիմարսմանևգիտելիքիստեղծմանհետևյալփուլերը՝

Ստեղծել

Սինթեզել

Վերլուծել

Կիրառել

Հասկանալ

Հիշել

B
lo

om
's

 
Ta

xo
no

m
y
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1.7 Հա մա գոր ծակ ցութ յան աս տի ճա նա կարգ 

ՍոցիոլոգՌոջերՀարթըմշակելէերիտասարդներիակտիվության
ևորոշումներիկայացմանմասնակցության (համագործակցության)
աստիճանակարգ,ըստորիհնարավորէսահմանելորոշումներիկա-
յացման գործընթացներում երիտասարդների մասնակցությանաս-
տիճանը։

Համագործակցություն

Ինքնուրույնություն

Համատեղ որոշումների 
կայացում

Տեղեկացում և 
խորհրդակցում

Տեղեկացում

Իմիտացիա

Դեկորացիա

Մանիպուլյացիա

Հ
ա

մ
ա

գ
որ

ծ
ա

կց
ու

թ
յա

ն
 

ա
ստ

իճ
ա

ն
ա

կա
րգ
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1. Համագործակցություն-երիտասարդներըորոշումներևնախա-
ձեռնություններենիրականացնումհամագործակցելովտեղա-
կանկառավարականմարմիններիհետ

2. Ինքնուրույնություն-երիտասարդները նախաձեռնում և ղեկա-
վարումեննախագիծկամծրագիր:Կառավարականմարմին-
ներըներգրավվածենմիայնօժանդակդերում

3. Համատեղ որոշումների կայացում-որոշումները և ծրագրերը
նախաձեռնվում են կառավարական մարմինների հետ, բայց
որոշումների կայացումը ընդգրկում է երիտասարդների հետ
համատեղաշխատանք

4. Տեղեկացում և խորհդակցում-երիտասարդները խորհուրդ-
ներենտալիսկառավարականմարմիններիկողմիցմշակված
և վարվող նախագծերի կամ ծրագրերի վերաբերյալ: Երիտա-
սարդներըտեղեկացվում են, թե ինչպես է նպաստելու իրենց
ներդրումըվերջնականորոշումներիկայացմանը

5. Տեղեկացում-երիտասարդներինտվումէորոշակիդեր՝նշելով,
թեինչուեննրանքներգրավված

6. Իմիտացիա-երիտասարդները իբր թե ունեն ձայնի իրավունք,
բայցիրականումքիչկամբացակայումէընտրությունը,թեինչ
ենանումկամինչպեսենմասնակցում

7. Դեկորացիա-երիտասարդներին աջակցելը օգտագործվում է
որպեսծրագրիիրականացմանտարր,սակայնիրականումչեն
կարևորվումերիտասարդներիկարիքները,իսկծրագրերըիրա-
կանցվումենորպեսդեկորատիվաշխատանքկառավարական
մարմիններիարշավներիժամանակ

8. Մանիպուլյացիա-երբ երիտասարդների խնդիրները կամ կա-
րիքներըօգտագործվումենորպեսմանիպուլյացիաիշխանութ-
յանհամար
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Հետգ րութ յուն

Սիրելի՛ակտիվիստ,

Շնորհակալությունմեզընթերցելու,մտքերովկիսվելուևմեզհետ
աշխատելու համար։ Հուսանք ՍերմանելOFF փոփոխությON ձեռ-
նարկըծառայեցիրնպատակին,այնէ՝կերտելակտիվերիտասարդ,
ձևավորելիրավագիտակիցհամայնքևխրախուսելդրականփոփո-
խություն։

Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին,
որոնքհնարավորդարձրեցինայսգաղափարիիրականացումը։

Սի րով՝
FYN թիմ
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