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Կայո ւն զար գա ցու մը, հա մաշ խար հային ար դա-

րու թյու նը և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-

թյո ւնն այ սօր հան րու թյան լայն շեր տե րին վե րա-

բե րող խն դիր ներ են: Հան րու թյան այդ շեր տե րի 

մեջ նե րառ ված են ոչ մի այն Փա րի զի կամ Բեռ լի նի 

նո րա ձև թա ղա մա սե րո ւմ բնակ վող Կա նաչ նե րի 

կու սակ ցու թյան ընտ րող նե րը, ով քեր հիբ րիդ մե քե-

նա նե րով գնո ւմ են մո տա կա օր գա նա կան սու պեր-

մար կետ` գնո ւմն եր կա տա րե լու: Նե րառ ված են 

նաև Իս պա նի այո ւմ կեն դա նի նե րի նկատ մա մբ 

դա ժան վե րա բեր մո ւն քի դեմ պայ քա րող ակ տի-

վի ստ նե րը, Մի ջին Ա սի այո ւմ ազ գային ան վտան-

գու թյան և ջրային ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման 

քա ղա քա կա նու թյո ւն ներ մշա կող փոր ձա գետ նե րը, 

Հայաս տա նո ւմ` հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու-

թյո ւն նե րի գոր ծե լաո ճին ընդ դի մա ցող ակ տի վի ստ-

նե րը: 

Նույ նի սկ ա ռօ րյա կյան քո ւմ և քա ղա քա կա նու-

թյան մեջ այս թե մա նե րը հա ճախ են քն նա րկ ման 

ա ռար կա դառ նո ւմ: Որ քան ա վե լի շատ են քա ղա-

քա ցի նե րը, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րն ու լրատ վա-

մի ջոց նե րն ան դրա դառ նո ւմ է կո լո գի այի և կայո ւն 

զար գաց ման խն դիր նե րին, այն քան մար դիկ ա վե լի 

շատ են սկ սո ւմ մտա ծել կայո ւն հա սա րա կու թյան 

ի րե նց տես լա կան նե րի մա սին: 

Այս ձեռ նար կով ցան կա նո ւմ ենք մա րդ կա նց 

խրա խու սել կայո ւն զար գաց ման ու քա ղա-

քա ցի ա կան ակ տի վիզ մի մա սին մտո րե լու և 

մաս նակ ցե լու դրա նց: Ա ռա ջար կո ւմ ենք կայո ւն 

զար գաց ման կր թու թյան ծրագ րի մի մո դել, ո րը 

կե նտ րո նա նո ւմ է ե րի տա սա րդ նե րին կա մա վո-

րա կան ծրագ րե րի վրա աշ խա տե լու հա մար 

զո րաց նե լու վրա: Այս մո դե լն ան վա նել ենք Է կո-

Լաբ. այն հան դի սա նո ւմ է Թե ո դոր Հոյ սի ան վան 

կո լե գի այի և հայաս տա նյան 5 գոր ծըն կեր նե րի̀  

Լրագ րող նե րի «Աս պա րեզ» ա կո ւմ բի, Խա ղա-

ղու թյան երկ խո սու թյո ւն ՀԿ-ի, Հայ ա ռա ջա դեմ 

ե րի տա սար դու թյո ւն ՀԿ-ի, ՄԻ ԺԻ-ի և Սյու նիք 

Զար գա ցո ւմ ԲՀԿ-ի հա մա տեղ ծրա գի րը: 

Ա ռա ջին գլ խո ւմ ներ կայաց վո ւմ է կայո ւն 

զար գաց ման գա ղա փա րի հա մա ռոտ նկա րագ-

րու թյու նը, ո րոշ սահ մա նո ւմն եր և կայո ւն 

զար գա ցու մը բա ցատ րե լու հա մար գոր ծած վող 

մո դել նե րը: Հե տա զո տո ւմ ենք նաև, թե ինչ պես է 

կայո ւն զար գաց մա նն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյու նը 

շաղ կապ վո ւմ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 

գա ղա փա րի հետ: 

Ե րկ րո րդ գլ խո ւմ ներ կայաց վո ւմ են Հայաս տա նի 

կայո ւն զար գաց մա նը վե րա բե րող ա մե նա կար ևոր 

ռազ մա վա րու թյո ւն նե րը, մար տահ րա վեր նե րը 

և խն դիր նե րը: Հայաս տա նի օ րի նա կն ընտ րել 

ենք այն պատ ճա ռով, որ Է կո Լաբ ծրա գի րը հե նց 

այն տեղ է ձևա վոր վել: Հայաս տա նի օ րի նա կով 

նաև ցույց ենք տա լիս, թե ինչ մար տահ րա վեր ներ 

կա րող են ա ռա ջա նալ շր ջա կա մի ջա վայ րի պա շտ-

պա նու թյան ո լոր տո ւմ եր կա րա մյա ա վա դույթ ներ 

չու նե ցող պե տու թյու նո ւմ, երբ փո րձ է կա տար վո ւմ 

ո րո շա կի քա ղա քա կան, տն տե սա կան և սո ցի-

ա լա կան պայ ման նե րո ւմ ի րա գոր ծել ընդ գր կո ւն 

նպա տակ ներ: 

Այս ձեռ նար կի հա ջո րդ գլո ւխ նե րո ւմ ա ռա ջա րկ-

վո ւմ են գոր ծիք ներ̀  տես լա կան նե րն ու ո գե շն չու մը 

հա ջոր դա կան քայ լե րով կո նկ րետ գոր ծո ղու թյան 

և ար դյո ւնք նե րի վե րա ծե լու: Մի ա վոր ված ազ գե րի 

կազ մա կեր պու թյու նը (ՄԱԿ) քա ղա քա ցի նե րի 

գոր ծո ղու թյո ւն նե րը ժո ղո վր դայ նաց րել է « Կայո ւն 

Կայուն զարգացումը 
քաղաքացիական կրթության մեջ
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զար գաց ման կր թու թյան» մի ջո ցով: Թե ո դոր Հոյ սի 

ան վան կո լե գի այի հիմն ա կան գոր ծու նե ու թյու նը 

կր թա կան և քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյան 

ո լո րտ նե րո ւմ է: Է կո Լա բի ո րա կա վոր ման հայե-

ցա կար գը ներ կայաց նո ւմ ենք որ պես այս եր կու սի 

հա մադ րու թյո ւն և ա ռա ջար կո ւմ ենք այն` որ պես 

ո գե շնչ ման աղ բյո ւր ոչ ֆոր մալ կր թու թյան կազ մա-

կեր պիչ նե րի և ու սու ցա նող նե րի հա մար:

 Վեր ջին գլ խո ւմ ներ կայաց նո ւմ ենք մի շա րք 

աղ բյո ւր ներ և կազ մա կեր պու թյո ւն ներ, ո րո նք 

օգ տա կար կլի նեն դի նա միկ և ստեղ ծա գոր ծա կան 

ոչ ֆոր մալ կր թա կան մի ջո ցա ռո ւմն եր կազ մա կեր-

պե լու գոր ծո ւմ: 

Այս ձեռ նար կը կազ մել ենք̀  հի մն վե լով կայո ւն 

զար գաց ման, քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան 

և ծրագ րե րի տնօ րին ման ո լոր տո ւմ կր թա կան 

սե մի նա րի նե րի ան ցկաց ման մեր փոր ձի վրա: 

Հու սով ենք, որ կօգ տա գոր ծեք այս ձեռ նար կո ւմ 

տեղ գտած ո րոշ գա ղա փար ներ ու խոր հուրդ ներ: 

Սա կայն, ան կաս կած, կու նե նաք նաև ձեր սե փա-

կան փոր ձա ռու թյո ւն նե րը, կփոր ձար կեք նոր 

մե թոդ ներ, կո գե շնչ վեք ձեր մաս նա կից նե րի 

ծրագ րե րով և կծա նո թա նաք կայո ւն զար գաց ման 

ո լո րտ նե րգ րավ ված հե տա քր քիր մա րդ կա նց հետ: 

Ու րախ կլի նե նք, ե թե մեզ հա ղոր դա կից դա րձ-

նեք ձեր գա ղա փար նե րին, մե թոդ նե րին ու փոր ձին` 

գրե լով ecolab-handbook@mitost.org հաս ցե ին:

Արփինե Գալֆայան 

Սեբաստիան Վերզիգ

Նիլս-Էյք Ցիմերման
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Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիա 
(Theodor-Heuss-Kolleg)

Թե ո դոր Հոյ սի ան վան կո լե գի ան ա ջակ ցո ւմ է 

այն պի սի ե րի տա սա րդ նե րի, ով քեր ցան կա նո ւմ 

են նե րգ րավ վել ակ տիվ և ան կախ քա ղա քա ցի-

ա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այն ա ռա ջար կո ւմ է 

սե մի նար ներ, շա րու նա կա կան կր թու թյո ւն, կա մա-

վո րա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծին 

ա ջակ ցու թյո ւն և ուղ ղոր դո ւմ՝ սա տա րող նե րի 

(mentor) մի ջո ցով: Իր զո րաց ման սկզ բո ւն քի 

հա մա ձայն` Կո լե գի ան կե նտ րո նա նո ւմ է ան հատ-

նե րի ան ձնա կան զար գաց ման, սո ցի ա լա կան 

հմ տու թյո ւն նե րի ամ րա պնդ ման վրա և խրա խու-

սո ւմ է նրա նց պա տաս խա նատ վու թյո ւն ստա նձ-

նե լու կա մքն ու ձգ տու մը: Իր գոր ծու նե ու թյան 

հիմն ա կան ո լո րտ նե րո ւմ կո լե գի ան հա մա գոր ծակ-

ցո ւմ է այլ կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի հետ` տե ղա-

կան և տա րա ծա շր ջա նային ծրագ րե րո ւմ: Այն 

Ռո բե րտ Բո շի հիմն ադ րա մի և MitOst ա սո ցի ա-

ցի այի կող մից հա մա կա րգ վող ծրա գիր է: 

www.theodor-heuss-kolleg.dewww.theodor-heuss-kolleg.de

Մարդու իրավունքների և 
ժողովրդավարության ինստիտուտ 
(ՄԻԺԻ)

 ՄԻ ԺԻ-ի նպա տա կն է նպաս տել մար դու ի րա-

վո ւնք նե րի, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և սո լի-

դա րու թյան վրա հի մն ված ժո ղո վր դա վա րու թյան 

զար գաց մա նը Հայաս տա նո ւմ: ՄԻ ԺԻ-ի ա ռա քե լու-

թյո ւնն է զո րաց նել և հա մա խմ բել հա սա րա կա կան 

փո փո խու թյան գոր ծոն նե րին, հիմն ա կա նո ւմ` ե րի-

տա սար դու թյա նը: ՄԻ ԺԻ-ն ե րի տա սա րդ ակ տի-

վի ստ նե րի հա մար կազ մա կեր պո ւմ է քա ղա քա-

ցի ա կան կր թու թյան դա սըն թաց ներ, ա ջակ ցո ւմ է 

քա ղա քա ցի ա կան և հա մայն քային ինք նա կազ մա-

կե րպ մա նը, ի րա կա նաց նո ւմ է հան րային քա ղա-

քա կա նու թյո ւն նե րի վե րա հս կո ղու թյո ւն և վեր լու-

ծու թյո ւն` շեշ տը դնե լով սո ցի ալ-տն տե սա կան  

քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րի վրա: 

www.idhr.am, www.organize-now.am

Լրագրողների «Ասպարեզ» ակումբ

Կազ մա կեր պու թյու նը պա շտ պա նո ւմ է լրագ-

րող նե րի մաս նա գի տա կան ի րա վո ւնք նե րն ու 

շա հե րը: «Աս պա րե զի» գոր ծու նե ու թյան կե նտ րո-

նո ւմ է խոս քի ա զա տու թյու նը. կազ մա կե րպ վո ւմ 

են կոն ֆե րա նս ներ ու քն նար կո ւմն եր, մաս նա-

գի տա կան զար գաց ման և վե րա պատ րա ստ ման 

սե մի նար ներ, վե րա հս կո ղա կան և վեր լու ծա կան 

գոր ծու նե ու թյո ւն: 

www.asparez.am

Խաղաղության երկխոսություն

Խա ղա ղու թյան երկ խո սու թյո ւն ՀԿ-ի ա ռա քե-

լու թյո ւնն է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 

ակ տիվ մաս նակ ցու թյան ա պա հո վու մը ազ գային, 

տա րա ծա շր ջա նային, մի ջազ գային մա կար դակ նե-

րո ւմ, ինչ պես նաև հա կա մար տող կող մե րի հա սա-

րա կու թյո ւն նե րի մի ջև փո խա դա րձ հար գան քի 

պայ ման նե րո ւմ ըն թա ցող երկ խո սու թյան 

խթա նու մը̀  կո նֆ լիկ տի խա ղաղ կար գա վոր մա նը 

հաս նե լու և նո րե րը կան խար գե լե լու եր կա րա-

ժամ կետ նպա տա կով:

www.peacedialogue.am

Սյունիք զարգացում ԲՀԿ

 Սյու նիք զար գա ցո ւմ ԲՀԿ-ի ծրագ րե րը 

նպա տակ ու նեն զար գաց նե լու և ամ րա պն դե լու 

տե ղա կան հա մայնք նե րը: Կազ մա կեր պու թյան 
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ծրագ րե րը խթա նո ւմ են ե րի տա սար դու թյան 

զար գա ցու մը, գյու ղա կան զար գա ցու մը, ա ռող ջա-

պա հա կան և ի րա վա կան օգ նու թյո ւն են տրա մադ-

րո ւմ, կր թու թյո ւն և վե րա պատ րաս տո ւմ են 

ա ռա ջար կո ւմ ու սա նող նե րին և հա մայն քի ան դամ-

նե րին (լեզ վի և հա մա կա րգ չային դա սեր, տար բեր 

թե մա տիկ ա կո ւմ բային գոր ծու նե ու թյո ւն): 

www.syunikngo.am

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն

Հայ ա ռա ջա դեմ ե րի տա սար դու թյո ւն ե րի տա-

սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյո ւնն 

իր հիմն ա կան գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լո ւմ է ոչ 

ֆոր մալ կր թու թյան, ե րի տա սար դա կան քա ղա-

քա կա նու թյան, կա մա վո րու թյան, բնա պահ պա-

նու թյան, ակ տիվ քա ղա քա ցի ու թյան, ե րի տա-

սար դա կան աշ խա տան քի, գոր ծա զր կու թյան 

և գեն դե րային հա վա սա րու թյան ո լո րտ նե րո ւմ: 

Կազ մա կեր պու թյան հիմն ա կան նպա տա կն է 

նե րգ րա վել ե րի տա սա րդ նե րին քա ղա քա ցի ա կան 

հա սա րա կու թյան կայաց ման գոր ծո ւմ և նպաս տել 

Հայաս տա նո ւմ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան և կա մա վո-

րու թյան մշա կույ թի զար գաց մա նը: Իր տե ղա կան 

և մի ջազ գային կր թա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով 

կազ մա կեր պու թյու նը հա րյու րա վոր ե րի տա սա րդ-

նե րի հա մար ստեղ ծո ւմ է ինք նա զար գաց ման և 

կա տա րե լա գո րծ ման հնա րա վո րու թյո ւն ներ:
www.apy.am
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Եր բե մն ձեզ չի՞ թվո ւմ, որ « կայո ւն զար գա ցո ւմ» եզ րույթն այն քան է խե ղա թյո ւր վել, կա նաչ 

գույ նով ու ղեղ ներ լվա ցել, որ ի րա կա նո ւմ կո րց րել է իր գույ նը: Օ րի նակ, ար դեն 8 տա րի 

շա րու նակ BMW-ն Դոու Ջոն սի կայու նու թյան գոր ծակ ցի ա ռա ջա տա րն է: Իս կա պե ՞ս: Այս 

լո ւրն ի մա նա լով` տե ղա կան շու կայո ւմ իր բեր քը վա ճա ռող հայ գյու ղա ցին կա նա չո ւմ է 

նա խան ձից: Նրա հա մար կայու նու թյու նը գոյա բա նա կան սկզ բո ւնք է ե ղել 30 տա րի շա-

րու նակ, սա կայն դրա մա սին որ ևէ մեծ քա րո զար շա վո ւմ չի խոս վո ւմ: Ոչ կա ռա վա րա կան 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րը, հիմն ադ րամն ե րն ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը մր ցո ւմ են կայո ւն 

զար գաց ման հար ցո ւմ հա մաշ խար հային մտա վոր, կա պի տա լիս տա կան և հոգ ևոր ա ռաջ-

նո րդ ներ ճա նաչ վե լու հա մար: Ի՞նչն է մղո ւմ նրա նց: 

Այս հար ցը տվե ցի նք նաև ինք նե րս մեզ` ի՞նչն է մղո ւմ մեզ: Գոր ծե լու բա ղադ րի չը: Կար-

ծո ւմ ենք, որ կայու նու թյո ւնն ա մե նից մեծ ազ դե ցու թյո ւն ու նե նո ւմ է մեր ա ռօ րյա գոր ծո-

ղու թյուն նե րո ւմ: Օ րի նակ, յու րա քան չյո ւր քա ղա քա ցի պե տք է հնա րա վո րու թյո ւն և ա զա-

տու թյո ւն ու նե նա ազ դե լու այն պի սի ո րո շո ւմն ե րի վրա, ինչ պես օ րի նակ` արդյոք պե ՞տք է 

շա րու նա կել սնն դի տա րա ծա շր ջա նային ար տադ րու թյու նը, թե՞ ա վե լի ցան կա լի է է ժան, 

ստան դար տաց ված, գլո բա լաց ված ար տադ րան քի ներ մու ծու մը: Նման քա ղա քա կան 

երկընտ րա նք նե րի դեպ քո ւմ կայու նու թյո ւն կոչ վող վե րա ցա կան եզ րույթն ի մա ստ է ձե ռք 

բե րում և տե ղին է դառ նո ւմ: 

Ա ռա ջին գլ խո ւմ հա մա ռոտ դի տա րկ վո ւմ են եզ րույ թի ծա գու մը և կայու նու թյան գա ղա փա-

րը կազ մող տար րե րը: Մեկ այլ վե րա ցա կան եզ րույ թի̀  « քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյան» մա սին մեր պատ կե րա ցու մը ներ կայաց նե լով` ցան կա նո ւմ ենք ցույց տալ, թե ո՛ր դե-

րա կա տար նե րն են նե րդ րո ւմ ու նե նո ւմ կայու նու թյան գոր ծո ւմ և թե ինչ պե ՛ս կա րող է որ ևէ 

ան հա տի կամ փոք րա մաս նու թյան մտա հո գու թյու նը լայն հա սա րա կա կան քն նար կո ւմն ե րի 

ա ռար կա դառ նալ̀  հան գեց նե լով հե ռագ նա ո րո շո ւմն ե րի: 
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Եվ ու րե մն, ի՞նչ է նշա նա կո ւմ կայու նու թյո ւն: Մի 

քա նի կա րճ սահ մա նո ւմն եր թույլ կտան հս տա-

կեց նել այս հաս կա ցու թյու նը:  

«Կայունությունըմարդկայինկյանքիորակի

բարելավումնէ̀ միաժամանակապրելովմեզ

աջակցողէկոհամակարգերիհնարավորություն

ներիսահմաններում»:1

IUCN/UNEP/WWF 

«Կայունությունըսերունդներիմիջևբարեկա

մություննէ»:

ՌոբերտՇպիման,գերմանացիփիլիսոփա

«Մենքչենքժառանգումերկիրըմերնախնի

ներից:Մենքայնպարտքենքվերցնումմեր

երեխաներից»:2

Հղում`անհայտաղբյուրից

Ա մե նից տա րած ված և լայ նո րեն ըն դո ւն ված 

սահ մա նու մը հե ղի նա կել է «Շր ջա կա մի ջա վայ րի և 

զար գաց ման հա մաշ խար հային հա նձ նա ժո ղո վը» 

(որն այլ կե րպ ան վա նո ւմ են նաև Բրո ւնդտ լան դի 

հա նձ նա ժո ղով` Նոր վե գի այի նախ կին վար չա պետ, 

տի կին Գրո Հար լեմ Բրո ւնդտ լան դի ա նու նով): 

1987թ-ի իր զե կույ ցո ւմ հա նձ նա ժո ղո վը հս տա-

կեց րել է`

«Կայունզարգացումնայնպիսիզարգացումէ,

որըհոգումէներկասերնդիպահանջները̀միա

ժամանակչխանգարելով,որապագասերունդ

ներըկարողանանհոգալիրենցսեփական

կարիքները»:

Բրունդտլանդիհանձնաժողով3

Այս հա նձ նա ժո ղո վի սահ մա նու մով եր կու 

հիմն ա կան դրույթ ամ րա գր վեց. ա ռա ջի նը̀ կարիքի 

դրույթն է, այն է` ե թե կա րիք ներ գոյու թյո ւն չու նեն, 

կայու նու թյան կա րիք էլ չկա, և մյու սը̀ սահմանա

փակման գա ղա փա րն է, այն, որ ա ռա նց սահ մա-

նա փա կո ւմն ե րի̀  ներ կա ու ա պա գա կա րիք նե րը չեն 

կա րող բա վա րար վել:4

Հա վա նա բար նկա տե ցիք, որ ա ռա ջին սահ մա-

նումն ե րը կայունության մա սին են, մի նչ դեռ վեր- 

ջի նը վե րա բե րո ւմ է կայունզարգացմանը: Ու րե մն, 

ո՞րն է տար բե րու թյու նը: Կայո ւն զար գա ցու մը 

սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան գոր ծըն թաց է, իսկ 

կայու նու թյո ւնն այդ գոր ծըն թա ցի ար դյո ւնքն է, այն 

է՝ կար գա վի ճակ է:5

  Ի նչ պե ՞ս պե տք է այս տար բե րա կու մը նե րառել 

ձեր ու սու ցան ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Դո ւք̀ որ պես, 

ակ տիվ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին կր թու թյան 

դա սըն թաց վա րող ան ձ, խթա նո ւմ եք կայո ւն զար -

գա ցու մը̀ զո րաց նե լով, ո րա կա վո րե լով և մո տի վաց-

նե լով մա րդ կա նց քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նե ու-

թյան մեջ նե րգ րավ վե լու հա մար:

 Հա սա րա կա կան մա կար դա կո ւմ նման ջան քե րը 

կայո ւն հա սա րա կու թյո ւն ստեղ ծե լո ւն ուղղված 

բազ մա թիվ նե րդ րո ւմն ե րից են: Եվ երբ ձեր 

խրա խու սան քի շնոր հիվ ձեր դա սըն թա ցի մաս նա-

կից նե րն ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ են դառ նո ւմ ու 

շա րու նա կո ւմ են նե րգ րավ ված մնալ հան րային 

դաշ տո ւմ, դա վկայո ւմ է, որ ձեր մո տե ցու մը 

նույն պես կայո ւն է:

 Քա նի որ, մեր պատ կե րաց մա մբ, ու սու ցա նող-

նե րն ակ տիվ դեր են ստա նձ նո ւմ սո վո րե լու և 

զորացնելուգործընթացում, ա պա գե րա դա սո ւմ ենք 

օգ տա գոր ծել կայո ւն զար գա ցո ւմ6 եզ րույ թը: 

Այժմ ար դեն տե ղյակ եք կայու նու թյան և կայո ւն 

զար գաց ման տար բեր սահ մա նո ւմն ե րին, գի տեք 

նաև այս եր կու եզ րույթ նե րի տար բե րու թյու նը: 

Ձեր սե մի նա րի մաս նա կից նե րին « կայո ւն զար գա-

ցո ւմ» հաս կա ցու թյու նը բա ցատ րե լու և քն նար կե լու 

հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել ո րոշ մո դել ներ, 
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Կայունզարգացումը
սոցիալականփոփոխության
գործընթացէ,իսկկայունությունն
այդգործընթացիարդյունքնէ,
այնէ̀ կարգավիճակէ:

ո րո նք կօգ նեն կայո ւն զար գա ցու մը հա մա տե քս տի 

մեջ ըմբռ նե լու և դրան ո րո շա կի կա ռո ւց վա ծք 

հա ղոր դե լու գոր ծո ւմ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նկա տի 

ու նե ցեք, որ մո դել նե րը պար զեց նո ւմ են բա րդ 

ի րա կա նու թյու նը (այն հաս կա նա լի դա րձ նե լու 

նպա տա կով), ուս տի եր բեք չեն ար տա ցո լո ւմ ի րա-

կա նու թյան բո լոր կող մե րը: 

Կայունության չորս ոլորտները

Կայո ւն զար գաց ման մո դել նե րի մեծ մա սը 

բազ մա կո ղմ են, այ սի նքն նե րա ռո ւմ են մա րդ կային 

կյան քի տար բեր ո լո րտ ներ: Ա մե նա տա րած ված 

մո դե լը ցույց է տա լիս, որ ցան կա ցած հա սա-

րա կու թյան կայո ւն զար գա ցո ւմն ա պա հով վո ւմ 

է սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և է կո լո գի ա կան 

պա հա նջ մո ւնք նե րով. սա լայն և մի ջա ռար կայա կան 

հայե ցա կա րգ է:7 Ե րեք հիմն ա սյու նե րը փոխ կա պա-

կց ված են և ազ դո ւմ են մե կը մյու սի վրա:  

Սոցիալական կող մը նե րա ռո ւմ է այն, թե ինչ պես 

ենք ապ րո ւմ մի ա սին և ինչ պես ենք կազ մա կեր-

պո ւմ մեր սո ցի ա լա կան հա մա կե ցու թյու նը: Սրա 

մեջ է մտ նո ւմ նաև քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րը 

ժո ղո վր դա վա րա կան ար ժեք նե րի շր ջագ ծո ւմ 

ուր վագ ծո ւմ է օ րե նք նե րի, մար դու ի րա վո ւնք նե րի, 

հար գան քի ընդ հա նո ւր կա նոն նե րը:

Տնտեսական կող մը վե րա բե րո ւմ է այն հար ցին, 

թե ինչ պես ենք աշ խա տո ւմ և հա րս տու թյո ւն ստեղ-

ծո ւմ: Ինչ պե ՞ս եմ կազ մա կեր պո ւմ իմ գործը̀ լի նի 

դա փոք րիկ խա նո ւթ, ձեռ նար կու թյո ւն կամ նույ-

նի սկ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյո ւն: Ինչ պե ՞ս 

եմ հո գո ւմ իմ հա ճա խո րդ նե րի կամ շա հա ռու նե րի 

կա րիք նե րը: Ինչ պի սի՞ ար ժեք ներ ենք ցան կա նո ւմ 

ստեղ ծել. մի այն շա հո ւյ թի՞ ենք ձգ տո ւմ, թե՞ կան 

նաև այլ ար ժեք ներ, ինչ պես օ րի նակ, բա րօ րու-

թյու նը:  

Էկոլոգիական կող մը վե րա բե րո ւմ է շր ջա կա 

մի ջա վայ րին: Սրա մեջ մտ նո ւմ են այն պի սի 

բնա կան ռե սո ւրս ներ, ինչ պի սիք ջու րը, մա քո ւր 

օ դը, հո ղը և է ներ գի ան, ինչ պես նաև կեն դա-

նի նե րը, բույ սե րն ու լեռ նե րը: Քա նի որ շր ջա կա 

մի ջա վայրն ա մեն տե սա կի կյան քի հի մքն է, ուս տի 

և ո րոշ մաս նա գետ ներ այն հա մա րո ւմ են կայո ւն 

զար գաց ման ա մե նա կար ևոր կող մը: 

Աշ խա տե լով մի ջազ գային և մի ջմ շա կու թային 

հա մա տե քստ նե րո ւմ, տար բեր կեն սա փո րձ ու նե ցող 

մաս նա կից նե րի հետ` ա ռա նձ նա հա տո ւկ կա տե գո-

րի ա ենք հա մա րո ւմ նաև մշակույթը: Մշա կու թային 

կող մը նե րա ռո ւմ է մեր վար քա գի ծը և մի մյա նց հետ 

վար վե լու ձևե րը: Սրա նց հիմ քո ւմ ըն կած են ո րո-

շա կի երկ րի, տա րա ծա շր ջա նի, ինչ պես նաև կրո նին, 

կր թու թյա նը, սե ռա կան կո ղմն ո րոշ մա նը կապ ված 

ա վան դույթ նե րը և նույ նի սկ նա խա սի րու թյո ւն նե րը: 

Կայո ւն զար գաց ման մեր մո դե լի մեջ ընդ գր կո ւմ 

ենք նաևարդարության գա ղա փա րը: Վեր ջի նս 

նե րա ռո ւմ է ար դա րու թյու նը սերունդների և ժողո

վուրդների մի ջև: Մե նք պե տք է ապ րե նք այն պես, 

որ հնա րա վո րու թյո ւն տա նք մեր զա վակ նե րին 

(միջ սե րն դային ար դա րու թյո ւն) և այլ մա րդ կա նց 

(հա մա մա րդ կային ար դա րու թյո ւն) ևս բա րե կե ցիկ 

ապ րե լու: Ե թե հո գա տա րու թյա մբ օգ տա գոր ծե նք 

բնա կան ռե սո ւրս նե րը (օ րի նակ̀  օգ տա գոր ծե նք 

վե րա կա նգն վող է ներ գի այի աղ բյո ւր ներ), ու շա-

դիր լի նե նք այ լոց նկատ մա մբ (գ նե նք ապ րա նք ներ, 

ո րո նք ար տա դր վել են ար դար պայ ման նե րո ւմ) 

և վե րա նայե նք մեր կյան քի ո րո շա կի չա փա-

նիշ ներ (օ րի նակ̀  տն տե սա կան ա ճի մո դե լը), ա պա, 

հա մոզ ված ենք, դա հնա րա վոր կլի նի: 
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Կայուն զարգացում. նո՞ր գաղափար

Կայո ւն զար գաց ման գա ղա փա րի ար մատ նե րն ան տա ռա պա հու թյան և ձկ նոր սու թյան ո լո րտ նե րից են: 

18-րդ դա րո ւմ Եվ րո պայո ւմ փայ տա նյու թի սղու թյո ւն ա ռա ջա ցավ, ինչն ստի պեց իշ խա նու թյո ւն նե րին 

ու ժո ղո վր դին խնդ րի լո ւծ ման հա մար նոր ու ղի ներ փնտ րել: Օ րի նակ նե րից մե կը Սաք սո նի այի հան քային 

աշ խա տող Կա րլ ֆոն Կար լո վի ցի գա ղա փա րն էր: 1713թ-ին նա հաս կա ցավ, որ Գեր մա նի այի այն շր ջա-

նո ւմ, որ տեղ ինքն աշ խա տո ւմ էր, գրե թե բո լոր ծա ռե րը հատ վել են հան քե րի հա մար փայ տե կո նստ րո-

ւկ ցի ա ներ կա ռու ցե լու և գյու ղա տն տե սու թյան հա մար դաշ տեր ստեղ ծե լու նպա տակ նե րով: Ան տառ նե րը 

դան դաղ են վե րա կա նգն վո ւմ, ին չը նշա նա կո ւմ էր, որ շու տով ծա ռեր ուղ ղա կի չէ ին մնա: Գի տակ ցե լով այս 

ի րա վի ճա կի հետ ևա նք նե րը̀ նա կայու նու թյան կոչ ա րեց̀  պե տք է կտր վի այն քան ծառ, որ քան որ կա րող է 

ա ճել ու փո խա րի նել հատ ված ծա ռե րին: 

1970-ա կան նե րի բնա պահ պան նե րի շար ժու մը շո ւրջ 250 տա րի ան ց ընդ լայ նեց կայո ւն զար գաց ման 

գա ղա փա րը̀ տա րա ծե լով այն մա րդ կային կյան քի այլ ո լո րտ նե րի վրա ևս: Շր ջա դար ձային կե տե րից էր 

Հռո մի ա կո ւմ բի «Ա ճի սահ մա նա փա կո ւմն ե րը» գիր քը, որն ան դրա դառ նո ւմ էր երկ րա գն դի բնակ չու թյան 

թվի ա վե լաց մա նը, տն տե սու թյան ա ճին և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ մա նը հա մաշ խար հային մա կար-

դա կով: 1987թ-ին ՄԱԿ-ի Բրո ւնդտ լան դի հա նձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կեց « Մեր ընդ հա նո ւր ա պա-
գան» վեր նա գր ված զե կույ ցը: Այն տե ղա փո խեց քն նար կո ւմն ե րը նաև հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու-

թյան ո լո րտ և բա ցեց այն ա վե լի լայն շր ջա նակ նե րի հա մար: Մյո ւս բե կո ւմն ային ի րա դար ձու թյու նը ՄԱԿ-ի̀  

շր ջա կա մի ջա վայ րի և զար գաց ման կոն ֆե րա նսն էր Ռի ոյո ւմ (1992թ), ո րո ւմ ա ռա ջա րկ վե ցին կայո ւն 

զար գաց ման կր թու թյան մի ջո ցով տե ղա կան մա կար դա կո ւմ կայո ւն զար գա ցո ւմ գոր ծադ րե լու (տե ղա կան 

օ րա կա րգ 21) գա ղա փար ներ: ՄԱԿ-ի շր ջա նակ նե րո ւմ այլ կար ևոր ի րա դար ձու թյո ւն նե րի թվո ւմ ա ռա նձ նա-

նո ւմ է Հա զա րա մյա կի հռ չա կա գի րը, որն ուղղ ված է աղ քա տու թյան կր ճատ մա նը, կր թու թյան հա սա նե-

լի ու թյա նը, հա րո ւստ ու աղ քատ երկր նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան խթան մա նը (2000թ): Ընդգ ծե լի են 

նաև կլի մային նվիր ված կոն ֆե րա նս նե րը, օ րի նակ̀  Կի ո տոյի նը (1997թ) և Դո ւր բա նի նը (2012թ):

Որ ևէ ակ ցի ա, ծրա գիր կամ կազ մա կեր պու թյո ւն 

կայո ւն է գոր ծո ւմ և խթա նո ւմ է կայո ւն զար գա ցու մը, 

երբ հաշ վի են առն ված վե րոն շյալ բո լոր կող մե րը: 

Պատ կե րի կե նտ րո նո ւմ ա ռա նձ նաց ված աստ ղը դա է 

խո րհր դան շո ւմ: 

Կայուն զարգացման 
քննադատություն

« Կայո ւն զար գա ցո ւմ» եզ րույթն ա ռա նց քն նա դա-

տու թյան չէ, որ խրա խու սո ւմ ենք: Ուս տի ա ռա ջար կո ւմ 

ենք, որ այս հայե ցա կար գի քն նա դա տու թյու նը նույն պես 

քն նար կո ւմն ե րի ու դա սըն թաց նե րի մաս կազ մի: 

Բարդ է

Կայո ւն զար գա ցու մը բա վա կա նին բա րդ եզ րույթ է: 

Այն փոր ձո ւմ է մեկ կտու րի տակ տե ղա վո րել տար բեր 

ո լո րտ նե րի բազ մա թիվ եր ևույթ ներ: Ար դյո ւն քո ւմ` 

դժ վար է կայո ւն զար գաց ման մա սին կր թու թյո ւն 

տրա մադ րե լը և ա մե նօ րյա կյան քո ւմ կայո ւն գոր ծե լը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա նի որ ապ րո ւմ ենք բա րդ 

աշ խար հո ւմ, ո րը լի է բա րդ խն դիր նե րով ու մար տահ-

րա վեր նե րով (աղ քա տու թյո ւն, գլո բա լա ցո ւմ, կլի մայի 

փո փո խու թյո ւն, խտ րա կա նու թյո ւն և այլն), մեզ պե տք 

են այս բար դու թյո ւն նե րին հա մար ժեք լու ծո ւմն եր: 

Ա ռա ջար կո ւմ ենք մի հայե ցա կա րգ, որն ու նի 

ինչ պես բա ցա սա կան, այն պես էլ դրա կան կող մեր. 
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Պատկեր 1. Կայունության 
չորս ոլորտները

հնա րա վո ՞ր է արդյոք ա մե նօ րյա կյան քո ւմ ապ րել 

կայո ւն և կո նկ րետ ինչ պե ՞ս կա րե լի է դա ա նել. 

այս հար ցը կա րող է ո գե շն չող լի նել ձեր սե մի նա րի 

մաս նա կից նե րի հա մար:

Հավակնոտ է

Կայո ւն զար գա ցու մը հի մն վո ւմ է այն պի սի 

նա խա պայ ման նե րի վրա, ո րո նք ա մե նո ւր չէ, որ 

գոյու թյո ւն ու նեն և ո րո նց ձևա վո րո ւմն այն քան էլ 

հե շտ չէ: Ժո ղո վր դա վա րու թյան գոր ծո ւն մե խա-

նի զմն ե րը և ժո ղո վր դա վա րա կան մշա կույ թը 

նպաս տա վոր պայ ման ներ են կայո ւն զար գա ցու մը 

գոր ծադ րե լու հա մար: Նմա նա պես և մար դու ի րա-

վո ւնք նե րի նկատ մա մբ հար գան քը և հար ևան 

երկր նե րի հետ խա ղաղ հա մա կե ցու թյու նը: 

Հայաս տա նի օ րի նա կը կա րող է պատ կե րա ցո ւմ 

տալ այն մար տահ րա վեր նե րի մա սին, ո րո նք ծա ռա-

նո ւմ են Հայաս տա նի ու այլ նմա նա տիպ հա սա րա-

կու թյո ւն նե րի առջև: Դրա մա տիկ, կո նֆ լիկ տային 

ի րա վի ճակ նե րո ւմ սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու-

թյո ւն նե րը, տն տե սա կան ար դա րու թյու նը կամ 

է կո լո գի ան ոչ մե կին չեն հե տա քրք րո ւմ: Ա վե լին, երբ 

դե մոկ րա տա կան մե խա նի զմն ե րը պատ շա ճո րեն 

չեն գոր ծո ւմ, շար քային քա ղա քա ցի նե րը մե կու սաց-

վո ւմ են ո րո շո ւմն ե րի կայաց ման գոր ծըն թա ցից: 

Վեր նա խա վե րի ո րոշ հատ ված ներ շա հա գրգռ ված 

են լրիվ այլ սցե նար նե րի զար գաց մա մբ և ա ռա նձ-

նա պես ի րե նց ան ձնա կան բա րե կե ցու թյա մբ:8 

Այս տեղ նույն պես շեշ տը ցան կա նո ւմ ենք դնել 

սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, քա ղա քա կան և 

տն տե սա կան ի րա կա նու թյո ւն նե րի հա վա սա րա-

կշռ ված քն նա րկ ման վրա: 

Հնարավոր է չարաշահել

Կայու նու թյու նը չե զոք եզ րույթ է: Գո վա զդ նե րն 

ու թեր թե րը կպատ կե րեն ա մեն ինչ̀ սկ սած կայո ւն 

ա տա մի մա ծու կից մի նչև ավ տո մե քե նայի կայո ւն 

շար ժիչ ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը կա նեն 

կայու նու թյան կո չեր̀ ուղղ ված ճգ նա ժա մի հաղ թա-

հարմա նը: 
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Ձեր միջավայրում գործադրված վերացական հայեցակարգ: 
Ի՞նչ պայմաններ են հարկավոր ձեր գյուղում, քաղաքում, շրջանում 

կամ երկրում կայուն զարգացման հիմքեր դնելու կամ այն խթանելու 

համար: Ձեր տարածաշրջանում մարդիկ կայուն զարգացման կարիք 

ունե՞ն: Ինչպե՞ս կարող են նրանք մշակել այնպիսի մոտեցում, որը 

կհամապատասխանի իրենց կոնկրետ կարիքներին:

Իրատեսական կայուն զարգացում: Քննարկեք կայուն զարգացման 

դրական ու բացասական կողմերը: Որքանո՞վ է հնարավոր կայուն 

զարգացումը գործադրել ձեր առօրյա կյանքում: Ձեր ծրագրի միջոցով 

կոնկրետ ի՞նչ կարելի է անել ձեր տանը կամ ձեր քաղաքում: Ինչի՞ց 

հրաժարվելու կարիք կարող է լինել:

Ո ւս տի եր բե մն առնչ վո ւմ ենք, այս պես կոչ ված̀  

ու ղեղ նե րի կա նաչ լվաց մա նը (greenwashing): Սա այն 

է, երբ ի րե րը որ պես « կայո ւն» են պի տա կա վոր վո ւմ 

լոկ դրա նք վա ճա ռե լու նպա տա կով: Ո՞րն է կայու նու-

թյան և կա նաչ լվաց ման մի ջև տար բե րու թյու նը, և 

ինչ պե ՞ս կա րող են մաս նա կից նե րը սո վո րել « կա նաչ 

լվա ցու մը» տար բե րել ի րա կան կայու նու թյա նը կամ 

կայո ւն զար գաց մա նն ուղղ ված ջան քե րից:  

Եվրակենտրոն է

Ո րոշ քն նա դատ ներ պն դո ւմ են, որ կայո ւն 

զար գա ցու մը եվ րո պա կան հայե ցա կա րգ է, ո րը 

ժո ղո վր դայ նաց վել է եվ րո պա կան լի բե րալ քա ղա-

քա կան գոր ծիչ նե րի մի խմ բա կի կող մից: Չնայած 

կայո ւն զար գաց ման շրջ նա կո ւմ կար ևոր վո ւմ են 

հա մը նդ հա նո ւր հա վա սա րու թյո ւնն ու աղ քատ 

պե տու թյո ւն նե րի կա րիք նե րը, սա կայն այս հայե-

ցա կար գը հի մն ված է զար գաց ման Արևմ տյան 

մո դե լի վրա: Այն հա ճախ կապ վո ւմ է գի տա կան 

մե թոդ նե րով և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու-

թյա մբ ար տած վող գի տե լի քի վրա: Այս պի սով, 

կայո ւն զար գա ցու մը նպաս տո ւմ է  «Ա րև մո ւտ քի» 

և «Մ նա ցա ծի» մի ջև (the “West” and the “Rest”) 

մշա կու թային ան հա մա չա փու թյա նը:9 Ա վան դա կան 

գի տե լի քը, մաս նա վո րա պես ոչ Արևմ տյան գի տե-

լի քը դիտ վո ւմ է կա ՛մ որ պես « հե տամն աց» ու 

խնդ րա հա րույց, կա ՛մ ռո ման տի կաց վո ւմ է որ պես 

«սր բա զան ի մա ստ նու թյո ւն», ուս տի և դի տա րկ վո ւմ 

է իր ա պա գա ար ժե քով:10 

Սա կայն միև նույն ժա մա նակ, կայո ւն զար գա-

ցու մը հա մա տե ղե լի է բազ մա թիվ ա վան դույթ նե րի, 

մշա կույթ նե րի և կրո նա կան սկզ բո ւնք նե րի հետ 

ամ բո ղջ աշ խար հո ւմ: Բո լոր կրոն նե րն ան դրա դառ-

նո ւմ են մա րդ կու թյան և բնու թյան փոխ հա րա բե-

րու թյո ւն նե րին: Ղու րա նը բնու թյու նը ներ կայաց նո ւմ 

է որ պես Աստ ծո պա րգև, ո րը մար դիկ պե տք է 

պահ պա նեն: Բո ւդ դայա կա նու թյու նը մա րդ կա նց 

տես նո ւմ է բնու թյան մեջ ներ դաշ նակ ված: Քրիս-

տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րը վեր ջին տաս նա մյակ նե-

րո ւմ սկ սել են քն նա դա տել սպա ռո ղա կա նու թյան և 

ան սահ մա նա փակ ա ճի Արևմ տյան գա ղա փար նե րը: 

Կայո ւն զար գաց ման վրա բա րեն պա ստ ազ դե ցու-

թյան այլ՝ ոչ Արևմ տյան օ րի նակ ներ են  «Ապ րող 

ժո ղո վր դա վա րու թյան շար ժու մը» (Living Democ-
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racy Movement) Հնդ կաս տա նո ւմ կամ 2002թ-ին 

« Կայո ւն զար գաց ման մա սին» իս լա մա կան կոն վեն-

ցի ան, ո րը շեշ տադ րո ւմ է աղ քա տու թյան դեմ 

պայ քա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:11 

Ի վեր ջո, կար ևոր է կայո ւն զար գաց ման հաս կա-

ցու թյու նը տար բեր մշա կույթ նե րի առջև բա ցե լը̀  

հա մաշ խա հային մա կար դա կով գա ղա փար ներ 

զար գաց նե լու հա մար: Ի՞նչ գա ղա փար ներ կգոր-

ծեն ձեր հա սա րա կու թյու նո ւմ: Ձեր մշա կույ թի, 

կրո նի կամ հա սա րա կու թյան մեջ որ տե ՞ղ եք կայո ւն 

զար գաց ման գա ղա փար ներ տես նո ւմ: Ինչ պե ՞ս 

կա րող եք ձեր մշա կույ թի ո րոշ տար րեր ներ մու ծել 

կայո ւն զար գաց ման հայա ցե կար գի մեջ:

Կայուն զարգացումը 
և քաղաքացիական 
հասարակությունը

 Կայո ւն զար գա ցու մը և քա ղա քա ցի ա կան հա սա-

րա կու թյու նը̀ եր կո ւսն էլ դրա կան բա ղադ րիչ ներ 

ու նեն, բայց դրա նց սահ մա նո ւմն ե րը հս տակ չեն: 

Այս բաժ նո ւմ հա մա ռոտ կներ կայաց նե նք, թե ի՛նչ է 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը և ինչ պե ՛ս է 

այն շաղ կապ վո ւմ կայո ւն զար գաց ման հետ:

Քաղաքացիական հասարակությունը որպես 

երրորդ ոլորտ 

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մի 

քա նի տար բեր ըն կա լո ւմն եր գոյու թյո ւն ու նեն: 

Տա րած ված և նեղ ըմբռ նո ւմն ե րից մե կը քա ղա քա-

ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը բնո րո շո ւմ է որ պես 

եր րո րդ ո լո րտ, ո րը տե ղա կայ ված է պե տու թյան 

(ա ռա ջին ո լո րտ), տն տե սու թյան (երկ րո րդ ո լո րտ) 

և ան ձնա կան կյան քի մի ջև և ո րո ւմ կազ մա կեր-

պու թյո ւն նե րն ու խմ բե րը ներ կայաց նո ւմ են քա ղա-

քա ցի նե րի շա հե րն ու կամ քը: Այս սահ ման ման մեջ 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը բնու թա գր-

վո ւմ է հիմն ա կա նո ւմ իր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի 

թվով և ու ժով:12 Այն նե րա ռո ւմ է ոչ կա ռա վա րա կան 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րին (կամ ՀԿ-նե րին̀  օ րի նակ 

Կար միր Խաչ, Amnesty Inernational կամ Green-

peace), հիմն ադ րամն ե րին (ինչ պես Ռո բեր Բո շի կամ 

Գա լո ւստ Գյո ւլ բեն կյա նի հիմն ադ րամն ե րը), արհ մի ու-

թյո ւն նե րին և կրո նա կան խմ բե րին: 

Տիրույթ̀  քաղաքացիների համար

Մե նք կո ղմ ենք մի ա վե լի տա րո ղու նակ 

սահ ման ման, ո րը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյունը բնու թագ րո ւմ է որ պես « հա սա րա կու թյան 

մեջ տի րույթ, ո րո ւմ քա ղա քա ցի նե րը կա րող են 

ինքնակազմակերպվելժողովրդավարականկանոն

ներով և ազ դել ի րե նց հա մայն քի զար գաց ման 

ըն թաց քի վրա»:13 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-

կու թյու նը ձևա վո րո ւմ է քաղաքականտիրույթը 

և կա զմ ված է ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րից, ո րո նք 

մաս նակ ցո ւմ ու կազ մա վո րո ւմ են ի րե նց հա մա-

կե ցու թյան ձևե րը:14 Ուս տի քա ղա քա ցի ա կան 

հա սա րա կու թյու նը ոչ մի այն հա սա րա կու թյան մի 

հատ վա ծն է, այլև սահ մա նո ւմ է ո րո շա կի գոր ծե-

լա կե րպ: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը 

հանրայինթատերաբեմէ15, որ տեղ քա ղա քա ցի նե րը 

գոր ծո ւմ են մի ա սին̀  հաղորդակցվելովնաևայլ

ենթահամակարգերիհետ (պե տու թյո ւն, գոր ծա-

րա րու թյո ւն): Ան կախ ի րե նց կազ մա կեր պա կան 

ու նա կու թյո ւն նե րի ց՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-

պու թյո ւն նե րը, հիմն ադ րամն ե րը, քա ղա քա ցի ա կան 

խմ բե րը, արհ մի ու թյո ւն նե րը, կրո նա կան, մշա կու-

թային կամ քա ղա քա կան մի ու թյո ւն նե րը և ցու ցա-

րար նե րը̀ բո լո րն էլ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյան մա սն են:
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 Քա ղա քա ցի նե րը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյան կո րի զն են. նրա նք ընտ րո ւմ են քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րին: Նրա նք աշ խա տո ւմ են պե տա կան 

հիմն ար կու թյո ւն նե րո ւմ և մաս նա վոր ըն կե րու թյուն-

նե րո ւմ, նրա նք ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյո ւն ներ 

են գնո ւմ, և նրա նք նե րգ րավ ված են ծրագ րե րի, 

շար ժո ւմն ե րի կամ կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի մեջ: 

Եվ վեր ջա պես, նրա նք ի րե նց ըն տա նե կան կամ 

ըն կե րա կան շր ջա նակ նե րի մի ջո ցով հա մայնք ներ 

են ձևա վո րո ւմ:

• Մարդիկ ինքնակազմակերպվում են 

քաղաքական շարժումներում,

• բնապահպան ակտիվիստներն ընդդիմանում 

են շրջակա միջավայրը ոչնչացնող 

ընկերություններին,

• արհմիությունները ձգտում են ավելի լավ 

աշխատանքային պայմաններ ապահովել 

աշխատավորների համար,

• հարևանները տեղական նախաձեռնություններ 

են սկսում իրենց համայնքը բարելավելու 

նպատակով:

Պետություն

Պե տու թյո ւնն ա ռա ջին ո լո րտ է: Այն նե րա ռո ւմ է 

խո րհր դա րան (օ րե նս դիր ճյո ւղ), կա ռա վա րու թյո ւն 

(գոր ծա դիր ճյո ւղ), դա տա րան ներ (դա տա կան ճյո ւղ) 

և վար չա կան մար մին ներ (դ րա նց թվո ւմ` ոս տի-

կա նու թյո ւն, հի վան դա նոց ներ, դպ րոց ներ և այլն): 

Պե տու թյու նը հա սա րա կու թյան հա մար վար քագ ծի 

ո րո շա կի շր ջա նակ է ա պա հո վո ւմ` օ րե նք ներ 

ստեղ ծե լով ու դրա նց գոր ծադ րու մը վե րա հս կե լով, 

իր քա ղա քա ցի նե րին ո րոշ հիմն ա րար ծա ռայու-

թյո ւն ներ տրա մադ րե լով, ինչ պի սիք եք ան վտան-

գու թյու նը, ա ռող ջա պա նու թյու նը և կր թու թյու նը: 

Պե տա կան ա ռաջ նո րդ նե րն ընտր վո ւմ են քա ղա քա-

ցի նե րի կող մից ընտ րու թյո ւն նե րի մի ջո ցով: Հան րու-

Քաղաքացիական 
          հասարակություն 

Տնտեսություն

Պետություն

Գործողություններ` քաղաքացիների միջև
Օրինակներ՝ բակում կամ թաղամասում 
քաղաքացիական շարժման կամ 
քաղաքացիական գործողությունների 
նախաձեռնում, ցանցերի, միությունների, 
բարեգործական կամ այլ 
կազմակերպությունների ստեղծում:Տնտեսությանը վերաբերող 

քաղաքացիական ներգրավում

Օրինակներ՝ սոցիալական ձեռնարկատիրություն, 
կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվություն, հովանավորում, 
սպառողականություն, բոյկոտ:

Ամբողջ հասարակության համար կարևորություն 
ներկայացնող հարցերի շուրջ քննարկումների տարածք

Օրինակներ՝ կայուն զարգացման ամրագրում 
որպես մարդու իրավունքների, մասնակցային 
քաղաքական մշակույթի և բարեկեցիկ 
պետության անբաժանելի մաս:

Քաղաքացիական ներգրավում. պետության 
հետ կապված գործողություններ

Օրինակներ՝ տեղեկատվության արտահոսքի 
կազմակերպում, տեղական ինքնակառավարում, 
շահերի պաշտպանություն, վերլուծական 
կենտրոնի ստեղծում:
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Պատկեր 2. Ներգրավում 
քաղաքացիական 
հասարակության մեջ. անձնական 
կյանքի, պետության ու 
տնտեսության միջանկյալ ոլորտ



Քաղաքացիական 
ներգրավվածություն. կամավոր, 
հանրօգուտ, հանրային և 
համագործակցային:

թյու նը պե տու թյան վրա կա րող է ազ դել նաև 

քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նե ու թյա մբ՝

•  հան րային ծա ռայո ղը կա րող է հրա պա րա կել 

կա ռա վա րու թյան մեջ ե ղած կո ռո ւպ ցի այի 

մա սին տե ղե կու թյո ւն ներ, 

• պե տու թյո ւն նե րն ստեղ ծո ւմ են տե ղա կան 

ինք նա կա ռա վար ման կա ռույց ներ: 

Տնտեսություն

Տն տե սու թյու նը երկ րո րդ ո լո րտն է: Այն նե րա-

ռո ւմ է մաս նա վոր ըն կե րու թյո ւն նե րին, ո րո նք 

շա հույթ են հե տա պն դո ւմ և մր ցակ ցո ւմ են այլ 

ըն կե րու թյո ւն նե րի հետ: Նրա նք ար տադ րո ւմ են 

ապ րա նք ներ կամ մա տու ցո ւմ են ծա ռայու թյուն ներ, 

աշ խա տա նք են տրա մադ րո ւմ և հար կեր են 

վճա րում: Տն տե սու թյու նը կար գա վոր վո ւմ է պե տու-

թյան կող մից, սա կայն տն տե սու թյու նը նաև ազ դե-

ցու թյո ւն է ու նե նո ւմ պե տու թյան վրա: Հան րու-

թյու նը նույն պես առնչ վո ւմ է տն տե սու թյա նը̀ որ պես 

աշ խա տող, ակ տի վի ստ կամ սպա ռող: Ա հա տն տե-

սու թյան և հան րու թյան փոխ հա րա բե րու թյո ւն նե րի 

ո րոշ օ րի նակ ներ: 

• Ըն կե րու թյո ւն նե րն ար դար աշ խա տա վար ձեր են 

վճա րո ւմ (նույ նի սկ ե թե դա օ րեն քի պա հա նջ չէ), 

• ըն կե րու թյո ւն նե րն ա ջակ ցո ւմ են քա ղա քա ցի-

ա կան հա սա րա կու թյա նը՝ ֆի նան սա վո րո ւմ 

տրա մադ րե լու մի ջո ցով, 

• ըն կե րու թյո ւն նե րը մեր ժո ւմ են կո ռո ւպ ցի ա 

են թադ րող հրա հան գը,

• սոցիալական ձեռնարկատերերը հանրօգուտ 

բիզնես են վարում:

Գործել ոլորտների միջև

Որ տե ՞ղ են այս ո լո րտ նե րի մի ջև սահ ման նե րը. 

սա քն նա րկ ման տա րո ղու նակ թե մա է: Ա վե լի 

կար ևոր է մտա ծել ոչ թե հս տակ սահ մա նա-

զատ ման մա սին, այլ այն մա սին, թե ինչ պես են 

այս ո լո րտ նե րը փո խազ դո ւմ: Մի շտ կլի նեն մար դիկ, 

ում աշ խա տա նքն ու գոր ծու նե ու թյու նը դժ վար է 

սահ մա նե լն ըստ ո լոր տի: Երբ որ ևէ մե կը հիմն ո ւմ 

է մաս նա վոր ձեռ նար կու թյո ւն, որն օգ նո ւմ է այ լոց 

հան րային դրա մաշ նո րհ նե րի հա մար դի մել, նա 

ձեռ նար կա տեր է և երկ րո րդ ո լոր տի՝ տն տե սու-

թյան մաս է կազ մո ւմ: Երբ նույն ան ձը, բիզ նես 

հիմն ադ րե լու փո խա րեն, նույն աշ խա տա նքն ա նո ւմ 

է` շա հույթ չհե տա պն դող մի ու թյո ւն ստեղ ծե լով` 

նա դառ նո ւմ է ոչ կա ռա վա րա կան կամ հա սա-

րա կա կան ո լոր տի ներ կայա ցու ցիչ: Մեզ հա մար 

Քաղաքացիական հասարակություն. կայուն զարգացման 
պահապան-վերահսկող, շահերի պաշտպան և հանրային տարածք: 
Ի՞նչ օրինակներ գիտեք, երբ քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարները նպաստել են կայուն զարգացմանը: Ի՞նչ են նրանք 

անում: Կարող եք մասնակիցներին առաջարկել այս հարցերին 

պատասխանելու համար օրինակներ բերել իրենց քաղաքից կամ 

գյուղից:
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Պատկեր 3. Միացյալ քաղաքացիական կրթության (JCE) հասարակական առաջնորդների ֆորումի մասնակից ակտիվիստներ, 2012թ

կար ևոր չէ ո րո շե լը, թե որ հատ վա ծո ւմ է տե ղա-

վոր վո ւմ այս կամ այն ան ձը. ա վե լի կար ևոր է այն, 

թե ինչ պե ՛ս է նա ներ գոր ծո ւն կեր պով նե րդ րո ւմ 

ու նե նո ւմ հան րային բա րի քի ստե ղծ ման գոր ծի 

մեջ: Նույ նը քա ղա քա կան կու սակ ցու թյո ւն նե րի 

հա մար. արդյոք դրա նք պե տք է հա մար վեն քա ղա-

քա ցիա կան հա սա րա կու թյա ՞ն, թե՞ պե տու թյան 

մա սը: Մեր կար ծի քով, նրա նք երկ սեռ են. լա վա-

գույն դեպ քո ւմ նրա նք գոր ծո ւմ են եր կու ուղ ղու-

թյո ւն նե րով` որ պես թա րգ մա նիչ ու որ պես նա խա-

ձեռ նող, իսկ վա տա գույն դեպ քո ւմ դառ նո ւմ են 

մի այն մեկ ուղ ղու թյա մբ գոր ծող մի բա ցա ռիկ-ան-

մատ չե լի ա կումբ: Ա մեն դեպ քո ւմ, այս օ րի նա կը մեզ 

ու ղեկ ցո ւմ է դե պի կայու նու թյան հասնելու համար 

մի շատ կար ևոր կա րո ղու թյո ւն: Կազ մա կեր պու-

թյո ւն նե րը պե տք է կա րո ղա նան դե պի այլ դե րա-

կա տար ներ ու ո լո րտ ներ կա մո ւրջ ներ կա ռու ցել, 

որ պես զի ըն դու նակ դառ նան փո փո խու թյան 

ազ դակ ներ ստա նա լու և հա ղոր դե լու:16

Քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարների գործառույթները

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հիմն ա կան 

գոր ծա ռույ թե րից է այն պի սի անվճարծառայու

թյուններ տրա մադ րե լը, ո րո նք չեն ի րա կա նաց-

վո ւմ պե տու թյան կող մից (օ րի նակ̀  ա նօթ ևան նե րի 

խնա մք): Այ նո ւա մե նայ նիվ, քն նա դատ նե րը պն դո ւմ 

են, որ նման ծա ռայու թյո ւն նե րի տրա մադ րու մը 

պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյո ւնն է և քա ղա-

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը չպե տք նման 

գոր ծա ռույթ կա տա րի: 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մյո ւս 

գոր ծա ռույ թը պե տու թյան և բիզ նե սի նկատ մա մբ 

վերահսկողություննէ (օ րի նակ, արհ մի ու թյո ւն նե րը 

վե րա հս կո ւմ են աշ խա տան քային պայ ման նե րը 

մաս նա վոր ըն կե րու թյո ւն նե րո ւմ): 

Հա ջոր դը շահերիպաշտպանության գոր ծա-

ռույթն է, այ սի նքն երբ պե տու թյա նը խրա խու սո ւմ 

են գոր ծել ո րո շա կի կեր պով ո րո շա կի խն դիր նե րի 

ա ջակ ցե լու հա մար, օ րի նա կ՝ գոր ծադ րել ա վե լի 
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խի ստ բնա պահ պա նա կան օ րե նք ներ: Մաս նա վոր 

ըն կե րու թյո ւն նե րը նույն պես կա րող են փոր ձել 

ազ դել քա ղա քա ցի նե րի և պե տու թյան գոր ծո ղու-

թյո ւն նե րի վրա: 

Ինքնազորացումն (self-empowerment) այն է, 

երբ մար դիկ ինք նա կազ մա կե րպ վո ւմ են ի րե նց 

մտա հո գող խնդիր նե րի շո ւրջ գոր ծե լու հա մար: 

Օ րի նակ, ո րո շա կի հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող 

մար դիկ հան դի պո ւմ են և մո տի վաց նո ւմ մի մյանց: 

Կամ ու րիշ ներ հան դի պո ւմ են շա հույթ չհե տա-

պն դող տե ղա կան ար հես տա նո ցո ւմ ի րե նց հե ծա-

նիվ ե րը նո րո գե լու հա մար: 

Ա վե լին, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը 

ձգ տո ւմ է ամրապնդելուքաղաքացիականարժեք

ները, ինչ պի սիք են հար գան քը, հա վա քա կան ո գին, 

հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և ժո ղո վր դա վա րու թյու նը: 

Սա կա րե լի է բնու թագ րել որ պես մի ջա նձ նային 

կապ վա ծու թյո ւն:

Քաղաքացիական արժեքներ

Այս հա մա կար գը կա րող է կայո ւն գոր ծել մի այն 

այն պի սի հա ղոր դա կց ման կա նոն նե րով, ո րո նք 

նե րա ռո ւմ են մաս նա կից նե րին: Քա ղա քա ցի ա կան 

գոր ծե լա կեր պը նշա նա կո ւմ է այն պի սի ար ժեք-

նե րի գոր ծադ րո ւմ, ինչ պի սիք են հար գան քը, 

հա վա քա կան ո գին, հա մա գոր ծակ ցու թյո ւնն ու 

ժո ղո վր դա վա րու թյու նը: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա-

րա կու թյու նը նաև ո րո շա կի դիր քո րո շո ւմ է և 

գոր ծե լա կե րպ: Եր բե մն ան հրա ժե շտ է, որ քա ղա քա-

ցի ա կան հա մար ձա կու թյո ւն դրս ևո րե նք և ակ տի-

վա նա նք, չնայած պա սի վու թյո ւնն ա վե լի հար մար 

կամ նվազ վտան գա վոր է: Քա ղա քա ցի ա կան 

հա սա րա կու թյան մեջ գոր ծող ան ձի նք դա ա նո ւմ 

են քա ղա քա ցի ա կան նե րգ րավ վա ծու թյան մի ջո ցով, 

ո րը բնու թա գր վո ւմ է հետ ևյալ ո րակ նե րո վ՝

•  կա մա վոր գոր ծե լա կե րպ (ո րը բա ցա ռո ւմ է 

ստի պո ղա բար որ ևէ բան ա նե լը), 

• հա մը նդ հա նո ւր բա րի քի ստեղ ծո ւմ,

•  հան րային գոր ծե լա կե րպ (սա բա ցա ռո ւմ է 

մաս նա վոր ըն կե րա կան խն ջույք նե րը),

•  հա մա գոր ծակ ցային գոր ծե լա կե րպ:17 

Ո րո շա կի ան հա մա ձայ նու թյո ւն կա այն առն չու-

թյա մբ, թե արդյոք շա հույթ հե տա պն դե լը պե ՞տք է 

դիտ վի որ պես քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նե ու թյու նը 

այլ գոր ծու նե ու թյու նից տա րան ջա տող հատ կա նիշ: 

Ո րոշ տի պի ակ տի վի ստ նե րի հա մար հս տակ է, 

որ վար ձա տր վե լը հա կա սո ւմ է կա մա վոր աշ խա-

տան քի բնույ թին: Մյո ւս կող մից̀  դժ վար է չհա մա-

ձայն վե լը, որ սո ցի ա լա կան ձեռ նար կա տե րե րը 

դրա կան սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան գոր ծոն ներ 

են: Հա րց է ա ռա ջա նո ւմ նաև, թե արդյոք շա հույթ 

չհե տա պն դող մեծ կազ մա կեր պու թյո ւն նե րը չե ՞ն 

աշ խա տո ւմ շա հույթ հե տա պն դող բիզ նես նե րի 

նման. չէ՞ որ դրա նց տնօ րին ման պաշ տոն նե րը շատ 

նման են լի նո ւմ առևտ րային ձեռ նար կու թյո ւն նե րի 

ղե կա վար պաշ տոն նե րին և կազ մա կեր պա կան 

կա ռո ւց վա ծք նե րն էլ հիմն ա կա նո ւմ ար տա ցո լո ւմ են 

ֆի նան սա վո րո ւմ հայ թայ թե լու ան հրա ժե շտ ձևե րը:

Քաղաքացիական հասարակություն. ժողովրդի 

ձա՞յնը

Ի հա կադ րու թյո ւն կա ռա վա րու թյան կամ 

խո րհրդա րա նի̀  ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր-

պու թյո ւն նե րը, ցու ցա րար նե րը կամ սո ցի ա լա կան 

ձեռ նար կու թյո ւն նե րը սո վո րա բար քա ղա քա ցի նե րի 

կող մից ընտր ված չեն: Ուս տի, նրա նք կա րող են 

ազ դել քա ղա քա կան ո րո շո ւմն ե րի վրա, բայց չեն 

կա րող գոր ծել որ պես այ լը նտ րան քային կա ռա վա-

րու թյո ւն: Քա ղա քա կան հա մա կար գի ներ կայա-

ցուց չի դի տան կյու նից̀  ՀԿ-նե րի, հիմն ադ րամն ե րի և 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան այլ դե րա կա-

տար նե րի ու ժը պե տք է սահ մա նա փա կել, ո րով-

հե տև, ա մեն դեպ քո ւմ, նրա նք մաս նա վոր դե րա կա-

տար ներ են: 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րա կա-

տար նե րը նույն պես պե տք է ի րե նց հա րց տա ն՝ 
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արդյոք ի րե նք ներ կայաց նո ՞ւմ են հանրային

շահերը և ինչ պե ՞ս կա րող են վս տահ լի նել, որ 

ի րե նց խն դիր նե րն իս կա պես ներ կայաց նո ւմ են 

հան րու թյան մտա հո գու թյո ւն նե րը: Ակն հայտ է, որ 

խոր ար մատ ներ ու նե ցող տե ղա կան շար ժո ւմ-

նե րը, ո րո նք բազ մա թիվ ան դամն եր ու նեն, ա վե լի 

լայն հա սա րա կա կան հե նա րան ու նեն, քան այն 

ՀԿ-նե րը, «որ տեղ պրո ֆե սի ո նալ ա ռաջ նո րդ նե րն 

օգ տա գոր ծո ւմ են տե ղա կան ո րո շո ւմ կայաց նող-

նե րի և Արևմ տյան դո նոր նե րի հետ ի րե նց կա պե րը̀ 

հան րային քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րի վրա ազ դե լու 

հա մար, չնայած ի րե նք օ տար ված են մնո ւմ լայն 

հան րու թյու նից»:18 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյո ւնն ա վե լին 

է, քան ՀԿ-նե րը, չնայած ՀԿ-նե րն ի րե նք էլ 

բազ մա զան են̀  սահ մա նա փակ ա ռա քե լու թյո ւն 

ու նե ցող փո քր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րից մի նչև 

լայ նա ծա վալ շար ժո ւմն եր: ՀԿ-նե րին ուղղ ված 

ա վե լի պրպ տող հայաց քը կօգ նի հաս կա նալ նրա նց 

ա ռա նձ նա հա տո ւկ նե րդ րու մը հան րային բա րի քի 

ստե ղծ ման գոր ծո ւմ: Ո րոշ վեր լու ծա բան ներ 

տար բե րա կո ւմ են ան դա մու թյան վրա հի մն ված 

ՀԿ-ներ և ծա ռայու թյո ւն ներ մա տու ցող ՀԿ-ներ: 

Ու րիշ նե րը տար բե րա կո ւմն ե րի հիմ քո ւմ դնո ւմ 

են ֆի նան սա վոր ման ձևը̀ ար տա քին, կա ռա վա-

րա կան կամ մաս նա վոր նվի րատ վու թյո ւն ներ: Եվ 

վեր ջա պես, կա րե լի է տար բե րակ ման հիմ քո ւմ դնել 

կազ մա կեր պու թյան ու ան հատ նե րի մի ջև կա պի 

ամ րու թյու նը: 

Քաղաքացիական հասարակությունը և կայուն 

զարգացումը

Ի նչ պե ՞ս է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը 

կապ ված կայո ւն զար գաց մա նը: Ակ տի վի ստ նե րը 

բո ղո քո ւմ են Թե ղու տո ւմ բաց հան քի շա հա-

գո րծ ման դեմ (տե ՛ս հա ջո րդ գլ խո ւմ), Amnesty 

International-ը քա րո զար շավ եր է կազ մա կեր-

պո ւմ ամ բո ղջ աշ խար հո ւմ մար դու ի րա վո ւնք նե րի 

պա շտ պա նու թյան հա մար, բազ մա թիվ աշ խա-

տա վո րա կան մի ու թյո ւն ներ ձգ տո ւմ են ա վե լի լավ 

աշ խա տան քային պայ ման ներ ա պա հո վե լու, և 

սրա նք ըն դա մե նը ե րեք օ րի նակ ներ են, ո րո նք ցույց 

են տա լիս, թե ինչ պես է քա ղա քա ցի ա կան հա սա-

րա կու թյու նը խթա նո ւմ կայո ւն զար գա ցու մը: 

Կայո ւն զար գաց ման հաս նե լը բա րդ գո րծ 

է: Բա ցի պե տու թյան և ՄԱԿ-ի նման մի ջազ-

գային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի (վեր ևից նե րքև) 

ջան քե րից, կայո ւն զար գաց ման հաս նե լը պա հան-

ջո ւմ է նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 

ա ջակ ցու թյու նը (նե րք ևից վե րև):19

 Նայե լով կայու նու թյան պատ մու թյա նը՝ տես նո ւմ 

ենք, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը 

վա ղո ւց ի վեր հան դի սա նո ւմ է այս հայե ցա կար գի 

զար գաց ման ու գոր ծա դր ման հիմն ա կան մղիչ-

նե րից մե կը: «Ա ճի սահ ման նե րը» հայտ նի գր քով 

մի ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյո ւն («Հ ռո մի 

ա կո ւմ բը») 1970-ա կան թվա կան նե րին քն նար-

կո ւմն եր խթա նեց կայո ւն զար գաց ման շո ւր ջը:20 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան շատ այլ դե րա-

կա տար ներ ևս մեծ նե րդ րո ւմ են ու նե ցել, մաս նա-

վո րա պես բնա պահ պա նա կան հար ցե րով զբաղ վող 

այն պի սի կազ մա կեր պու թյո ւն ներ, ինչ պի սիք են 

Greenpeace-ը, Friends of the Earth-ը, ար դյու նա-

բե րա կան աղ տո տո ւմն ե րի դեմ պայ քա րող տե ղա-

կան շար ժո ւմն ե րը, ա տո մա կան է ներ գի այի դեմ 

բո ղոք նե րը պե տու թյո ւն նե րի ներ սո ւմ: 1992թ-ին 

Ռի ոյո ւմ կայա ցած ՄԱԿ-ի̀  Երկ րա գն դի գա գաթ նա-

ժո ղո վից հե տո, ո րը վե րջ նա կա նա պես ամ րագ րեց 

կայո ւն զար գա ցու մը մի ջազ գային քա ղա քա կան 

մա կար դա կո ւմ, քա նի որ քա ղա քա ցի ա կան 

հա սա րա կու թյու նը խո րա պես նե րգ րավ ված է 

ե ղել կայո ւն զար գաց ման դրույթ նե րի մշակ ման 

և ի րա կա նաց ման գոր ծի մեջ: Գոր ծել է որ պես 

վե րա հս կող, ստու գել է կա ռա վա րու թյո ւն նե րին 

ու բիզ նես նե րին, նաև ՄԱԿ-ի կամ ԵՄ-ի նման 

մի ջազ գային կամ վե րազ գային կազ մա կեր պու-
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թյո ւն նե րի: Օ րի նակ, հան րային քա րո զար շավ ե րի 

մի ջո ցով « Մա քո ւր շո րե րի քա րո զար շա վը» (“Clean 

Clothes Campaign”) ստի պո ւմ է հա մաշ խար հային 

այն պի սի կոր պո րա ցի ա նե րի, ինչ պի սիք են Nike-ը 

կամ Adidas-ը, բա րե լա վել ի րե նց աշ խա տան քային 

պայ ման նե րը: 

Որ պես շա հե րի պա շտ պա նու թյան կազ մա կեր-

պու թյո ւն նե ր՝ նրա նք ի րա զե կո ւմ են հան րու թյա նը 

կայու նու թյան հիմն ա խն դիր նե րի մա սին, հե տա զո-

տու թյո ւն նե րի կամ բո ղոք նե րի մի ջո ցով այս խն դիր-

նե րը քա ղա քա կան օ րա կա րգ են բա րձ րաց նո ւմ: 

Ան հատ ակ տի վի ստ նե րը կամ կազ մա կեր պու-

թյո ւն նե րը կա րող են քն նար կո ւմն ե րի տա րա ծք 

և տե ղե կատ վու թյո ւն տրա մադ րել կայո ւն 

զար գաց ման մա սին, օ րի նակ, ե րի տա սա րդ նե րի 

և ու սու ցիչ նե րի հա մար սե մի նար ներ կազ մա կեր-

պե լով կամ տե ղե կատ վու թյու նը լրատ վա մի ջոց նե-

րո ւմ տա րա ծե լով:21 
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Յուրաքանչյուր պետություն ունի կայունության պատմության իր ուրույն մշակույթը: Այն 

խորապես միահյուսված է ավանդույթների, երկրաբանության, տնտեսության, խաղաղ ու 

բռնի հակամարտությունների և, ի վերջո, նաև ապագայի նկատմամբ իր քաղաքացիների 

կողմնորոշման հետ: էկոԼաբի հայրենիքը՝ Հայաստանը, հարուստ պատմություն և մշա-

կույթ ունի: Այնուամենայնիվ, կայունություն եզրույթն այստեղ դրսից է ներմուծվել այն 

ժամանակաշրջանում, երբ հայաստանյան հասարակությունն ապրում էր հասարակական 

վերափոխումների, բռնի հակամարտությունների և քաղաքական դաշտի հիմնավոր 

փոփոխության մի փուլ: Հայաստանում, ինչպես և շատ այլ երկրներում, «կայունությունը» 

դեռևս «էլիտար» եզրաբանության մաս է կազմում և հիմնականում գործածվում է փոր-

ձագետների, միջազգային կազմակերպությունների ու որոշ ՀԿ-ների կողմից: Այդ իսկ 

պատճառով այս գլխում քիչ ենք կենտրոնանում կայունության ծագումնաբանության 

վրա և ավելի ընդգծում ենք դրան առնչվող քաղաքական ու տնտեսական դաշտերը, 

ինչպես օրինակ` էկոլոգիան, էներգիայի արտադրությունը և հանքարդյունաբերությունը: 

Դրանով իսկ ցույց ենք տալիս, թե ինչպես են քաղաքացիներն ու կազմակերպությունները, 

գործընթացներում ներգրավվելով, կայունություն բառին կոնկրետ իմաստ հաղորդում 

Հայաստանում: 

Կայուն

գործնականում.

զարգացումը

ՀՀ



Տնտեսական պայմանները

 Հայաս տա նի հա մա խա ռն ներ քին ար դյո ւն քը 

(Հ ՆԱ) հա մե մա տա բար ցա ծր է. այն դաս վո ւմ 

է 134-րդ տե ղո ւմ: Հա մե մա տու թյան հա մար̀ 

Մոլ դո վան 148-րդ տե ղո ւմ է, Վրաս տա նը̀ 118-րդ, 

Ադր բե ջա նը̀ 75-րդ, Գեր մա նի ա ն՝ 6-րդ, Լե հաս տա նը̀ 

21-րդ:22 Ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը նույն պես 

փո քր են: Սա կա վա թիվ ար տա հան վող ապ րա նք-

նե րի թվո ւմ են հան քար դյու նա բե րու թյու նից ստաց-

ված պղի նձն ու մո լիբ դե նը: 

1990-ա կան նե րի սկզ բին̀  ան կա խու թյո ւն ձե ռք 

բե րե լո ւց հե տո, ՀՀ կա ռա վա րու թյո ւն նե րը մաս նա-

վո րեց ման լայ նա ծա վալ ծրագ րեր են ի րա կա նաց նել̀  

քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյո ւն և վար կեր ստա նա լով 

Հա մաշ խար հային բան կից, Եվ րո պա կան Մի ու-

թյու նից և այլ աղբյուրներից: Սա հա ճախ 

հան գեց րել է պե տա կան ձեռ նար կու թյո ւն նե րի ու 

հան րային սե փա կա նու թյան ան ցմա նը հայաս-

տա նյան պաշ տո նյա նե րի գր պան նե րը: Պաշ տո-

նյա նե րն էլ, ի րե նց հեր թին, հա մա գոր ծակ ցո ւմ են 

մի ջազ գային գոր ծըն կեր նե րի, շատ դեպ քե րո ւմ` 

ռու սա կան ըն կե րու թյո ւն նե րի հետ: Զար մա նա լի չէ, 

ու րե մն, որ 2006թ-ին Հայաս տա նի 10 ա մե նա հա-

րո ւստ մա րդ կան ցից 6-ը քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ 

է ին, նե րա ռյալ ներ կա և նախ կին նա խա գահ նե րը:23 

Ազ գային ժո ղո վո ւմ և կա ռա վա րու թյան մեջ զգա լի 

թիվ են կազ մո ւմ խո շոր օ լի գա րխ նե րը, ով քեր 

զգա լի չա փով վե րա հս կո ւմ են երկ րի քա ղա քա կան 

ու տն տե սա կան ուժն ու ռե սո ւրս նե րը: 

Կո ռո ւպ ցի ան շա րու նա կո ւմ է մեծ խն դիր լի նել 

հայաս տա նյան հա սա րա կու թյան մեջ: Թրա նս-

փա րեն սի Ին թեր նե շն լի կո ռո ւպ ցի այի ըն կալ ման 

գոր ծակ ցո ւմ Հայաս տա նը 176 պե տու թյո ւն նե րի 

ցան կո ւմ զբա ղեց նո ւմ է 105-րդ տե ղը:24 

Կայուն զարգացման պետական 
ռազմավարություն

ՀՀ կա ռա վա րու թյան հիմն ա կան սո ցի ալ-տն տե-

սա կան ծրա գի րը կոչ վո ւմ է « Կայո ւն զար գաց ման 

ռազ մա վա րու թյո ւն» (այն «Աղ քա տու թյան հաղ թա-

հար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի» վե րա-

նայ ված տար բե րա կն է և հաս տատ վել է 2009թ-

ին): Չնայած այս ան վա նը՝ ծրա գի րը հիմն ա կան 

շեշ տադ րո ւմ է կա տա րո ւմ տն տե սա կան ա ճի վրա` 

մե ծա մա սա մբ ար հա մար հե լով սո ցի ա լա կան ար դա-

րու թյու նը, շր ջա կա մի ջա վայ րի պա շտ պա նու թյու նը 

և ար դար տն տե սա կան վե րա բաշ խու մը: Քա ղա-

քա կա նու թյո ւն նե րի մշա կո ւմն ու ի րա կա նա ցու մը 

մաս նակ ցային չեն: Հան րու թյո ւնն օ տար ված է 

ո րո շո ւմն ե րի կայաց ման գոր ծըն թաց նե րից, ֆոր մալ 

մաս նակ ցային կա ռույց նե րն էլ հա ճախ ձևա վոր-

վո ւմ և գոր ծո ւմ են Հա մաշ խար հային բան կի ու 

նման հաս տա տու թյո ւն նե րի խոր հո ւրդ նե րը լե գի-

տի մաց նե լու հա մար: Ար դյո ւն քո ւմ՝ ըն դա մե նը 

ստե ղծ վո ւմ է հան րու թյան նե րգ րավ վա ծու թյան 

պատ կեր, մի նչ դեռ ի րա կա նո ւմ այդ կա ռույց նե րը 

ող ջու նո ւմ են մի այն հօ գո ւտ ի րե նց հն չող կար ծիք-

նե րը և լու սա նց քա վո րո ւմ են ընդ դի մա դիր նե րին: 

Այս պի սով, կա ռա վա րու թյան « կայո ւն զար գաց ման» 

ռազ մա վա րու թյո ւն նե րը հա կա սո ւմ են կայո ւն 

զար գաց ման տե սա կան սկզ բո ւնք նե րին:

 Կայո ւն զար գաց ման հայաս տա նյան օ րի նակ ներ 

բե րե լն ու քն նար կե լը չա փա զա նց կար ևոր է: Սա 

ու սու ցա նող նե րին ու մաս նա կից նե րին հու սա հա-

տեց նե լու հա մար չէ, այլ նպա տակ ու նի ա վե լի լայն 

հե ռան կար ներ բա ցե լու նրա նց առջև և ո գե շն չե լու 

գոր ծո ղու թյո ւն ձեռ նար կե լու հա մար: 

Հայաս տա նո ւմ կայո ւն զար գաց ման վե րա բե րյալ 

հրա պա րա կա խո սու թյու նը, որ պես կա նոն, սահ մա-

նա փակ վո ւմ է բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րով: 

Կայո ւն զար գաց ման սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան 
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ու մշա կու թային կող մե րը լի ո վին չեն ըն կալ վո ւմ 

լայն հան րու թյան կող մից, ոչ էլ բա վա րար ու շադ-

րու թյան են ար ժա նա նո ւմ լրատ վա մի ջոց նե րո ւմ ու 

քա ղա քա կան դաշ տո ւմ: 

Անտառահատում և 
անապատացում

Հայաս տա նի ան տա ռա ծա ծկ տա րած քը կազ մո ւմ 

է պե տու թյան ընդ հա նո ւր տա րած քի ըն դա մե նը 

6-8%-ը (պե տա կան տվյալ նե րը նշո ւմ են 10-11%): 

Տա րած ված են ա պօ րի նի ան տա ռա հա տո ւմն ե րը, 

ո րո նք հա ճախ կա տար վո ւմ են ար դյու նա բե րա կան 

նպա տակ նե րով: Ա վե լին, ո րոշ հան քար դյու նա-

բե րա կան ծրագ րեր (ինչ պես օ րի նակ̀  Թե ղու տի 

պղն ձա մո լիբ դե նային հան քի ծրա գի րը) ի րա կա-

նաց վո ւմ են լեռ նային ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք-

նե րո ւմ: Հայաս տա նի լեռ նային ան տառ նե րո ւմ 

բնակ վո ւմ են տաս նյակ կեն դա նա տե սակ ներ ու 

բու սա տե սակ ներ, ո րոն ցից մի քա նի սը գրա նց ված 

են Կար միր Գր քո ւմ: Ան տառ նե րը նաև ջրային 

ռե սո ւրս նե րի գոյաց ման ու պահ պան ման կար ևոր 

գոր ծառույթ են ի րա կա նաց նո ւմ. ան տա ռա հա տո ւմ-

նե րը հան գեց նո ւմ են ա նա պա տաց ման ու սո ղա նք-

նե րի ա ռա ջաց ման:

Ատոմական էներգետիկա

 Հայաս տա նի Մե ծա մո րի ա տո մա կայա նը 

կա ռուց վել է 1970-ա կան նե րին և ներ կայո ւմս 

Պատկեր 4. Ագարակի մոլիբդենի հանք, ՀՀ (2008թ), աղբյուրը՝ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն
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մի ջազ գային չա փա նիշ նե րով հա մար վո ւմ է հին ու 

ոչ ան վտա նգ կայան:25 Նա խա տես վո ւմ է փա կել 

ա տո մա կայա նը և փո խա րի նել նո րով: Այս խնդ րի 

շո ւրջ հան րային քն նար կո ւմն եր շատ քիչ են տե ղի 

ու նե նո ւմ: Ա տո մա կայա նը հա մար վո ւմ է ոչ մի այն 

է ներ գե տիկ ան կա խու թյան աղ բյո ւր, այլև պա տե-

րազ մի վտան գից պա շտ պան վե լու ռազ մա վա-

րա կան կար ևո րու թյան օբյե կտ (հար ևան Թո ւր-

քի այի և Ադր բե ջա նի հետ հնա րա վոր քա ղա քա կան 

լար վա ծու թյան սր ման պա րա գայո ւմ):

Հանքարդյունաբերություն

 2007թ-ից ի վեր հան րային քն նար կո ւմն ե րի 

օ րա կար գո ւմ զգա լի տեղ են գրա վո ւմ բնա պահ-

պա նա կան խն դիր նե րը, մաս նա վո րա պես հան քար-

դյու նա բե րու թյու նը: Այս խն դիր նե րը հան րային 

օ րա կա րգ բա րձ րաց նե լու գոր ծո ւմ մեծ դեր ու նե-

ցան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րը̀ 

ինք նա կազ մա կե րպ ված և հո րի զո նա կան կա ռուց-

ված քով ե րի տա սար դա կան խմ բե րը, ո րո նք սկ սե-

ցին ձևա վոր վել 2007թ-ի վեր ջից: Վեր ջին նե րս նոր 

եր ևույթ դար ձան հայաս տա նյան քա ղա քա ցի-

ա կան դաշ տո ւմ և սկ սե ցին կար ևոր դեր խա ղալ 

հան րային օ րա կար գե րի ձևա վոր ման հար ցո ւմ: 

Կայո ւն զար գաց ման հա մա տե քս տո ւմ հան քար-

դյու նա բե րու թյու նը հա վա նա բար ա մե նահ րա տապ 

խն դի րն է մնո ւմ: Այն մի ա վո րո ւմ է տար բեր 

ո լորտ ներ ներ կայաց նող ակ տի վի ստ նե րի, կազ մա-

կեր պու թյո ւն նե րի և մաս նա գետ նե րի: 2007թ-ին 

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հան քար դյու նա բե րու թյու նը 

հայ տա րա րեց որ պես տն տե սու թյան գե րա կա 

ճյո ւղ: Այս ո րո շու մն ամրապնդվեց ՀՀ պե տա կան 

սո ցիալ-տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյա մբ̀ Կայո ւն 

զար գաց ման ռազ մա վա րու թյա մբ: 

Պա րզ վեց, որ տա րի ներ շա րու նակ մեծ քա նա-

կու թյա մբ հան քար դյու նա բե րա կան ար տո նագ րեր  

տր վել են գա ղտ նի կեր պով` ա ռա նց ա պա հո վե լու 

հան րային տե ղե կատ վու թյո ւնն ու հան րու թյան 

մաս նակ ցու թյու նը ո րո շո ւմն ե րի կայաց մա նը: 

Հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյո ւն նե րի սե փա կա-

նա տե րե րի թվո ւմ բա ցա հայտ վե ցին հայաս տա նյան 

քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ ու պաշ տո նյա ներ, ար տա-

սահ մա նյան ըն կե րու թյո ւն ներ, օֆ շո րո ւմ գրա նց ված 

ըն կե րու թյո ւն ներ: ՀՀ հան քար դյու նա բե րու թյու նը 

կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյու նը բա վա կա նին թույլ 

է` պե տա կան կար գա վոր ման ցա ծր մա կար դակ, 

ցա ծր հար կեր, նվա զա գույն պա տաս խա նատ-

վու թյո ւն հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի 

հա մար. հան քե րի հե տա գա սո ցի ա լա կան ազ դե ցու-

թյու նը նույն պես հաշ վի չի առն վո ւմ: 

Կա ռա վա րու թյու նը փոր ձո ւմ է ար դա րաց նել 

հան քար դյու նա բե րու թյու նը նոր աշ խա տա տե ղե րի 

ստե ղծ մա մբ և բյու ջե վճար վե լիք մեծ հար կե րով: 

Քա ղա քա ցա կան հա սա րա կու թյու նը, մաս նա-

գետ նե րն ու պաշ տո նա կան տվյալ նե րը26, սա կայն, 

պն դո ւմ են, որ հան քար դյու նա բե րու թյո ւնն ա պա հո-

վո ւմ է ՀՀ բո լոր աշ խա տա տե ղե րի ըն դա մե նը 1%-ը 

և եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծո ւմ ա վե լի շատ 

տն տե սա կան վաս, քան ե կա մո ւտ է բե րո ւմ:

 Կա րե լի է ա սել, ՀՀ հան քար դյու նա բե րա կան 

ծրագ րե րից ոչ մե կը չու նի շր ջա կա մի ջա վայ րի 

վրա ազ դե ցու թյան հիմն ա վոր փոր ձա քն նու թյո ւն 

կամ հնա րա վոր տն տե սա կան այ լը նտ րա նք նե րի 

մա սին հաշ վա րկ, չնայած այս եր կո ւսն էլ օ րեն քի 

պա հանջ ներ են:27 Հան քար դյու նա բե րու թյո ւնն 

ի րա կա նաց վո ւմ է մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի 

խախ տո ւմն ե րով, բա ցա սա կան ազ դե ցու թյո ւն 

է ու նե նո ւմ աշ խա տա վոր նե րի և շր ջա կա բնակ-

չու թյան ա ռող ջու թյան վրա: Ար դյու նա բե րա կան 

փո շին ու թու նա վոր թա փոն նե րը պատ շաճ կեր պով 

չեն պահ պան վո ւմ. հան քե րը չա փա զա նց մոտ են 

բնա կա վայ րե րին, նրա նց պո չամ բար նե րը պա րու-

նա կո ւմ են մի լի ո նա վոր տոն նա նե րով ծա նր 

մե տաղ ներ, ո րո նք են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի մաշ վա-

ծու թյան, տար բեր վթար նե րի կամ այլ պատ ճառ-
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նե րով թափ վո ւմ են գե տե րը, ներ թա փան ցո ւմ են 

հո ղի և ստո րե րկ րյա ջրե րի մեջ: Հան քար դյու նա բե-

րա կան աշ խա տա տե ղե րը վա սո ւմ են գյու ղա տն-

տե սա կան աշ խա տա տե ղե րին. աղ տոտ վա ծու թյան 

պատ ճա ռով նվա զո ւմ է հո ղի բեր րի ու թյու նը, և 

տվյալ շր ջան նե րի գյո ւղմ թե րքն ար դեն դժ վար է 

լի նո ւմ շու կայո ւմ վա ճա ռե լը: 

Եվ վեր ջա պես, Հայաս տա նի բո լոր հան քար-

դյու նա բե րա կան շր ջան նե րը շա րու նա կո ւմ են 

աղ քատ մնալ, և բնակ չու թյու նը տա ռա պո ւմ է 

ա ռող ջա կան խն դիր նե րից, այդ թվում ու ռո ւց քային 

հի վան դու թյո ւն նե րից:28 Հան քար դյու նա բե րա կան 

ըն կե րու թյո ւն նե րն ի րե նց ար տադ րած թա փոն-

նե րի հա մար պա տաս խա նա տու են մի այն ի րե նց 

գոր ծու նե ու թյան շր ջա նո ւմ. հե տա գայո ւմ պե տու-

թյու նը պար տա վոր ված է լի նե լու հս կայա կան 

մի ջոց ներ ծախ սել այդ շր ջան նե րի ան վտան գու-

թյո ւնն ա պա հո վե լու հա մար: Հայաս տա նո ւմ դժ վար 

է գտ նե լը պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա բե-

րու թյան ան գամ մեկ օ րի նակ: Ի րա կա նո ւմ բո լոր 

հան քե րը (կամ, հա մե նայն դե պս, բո լոր խո շոր 

հան քե րը) աշ խա տո ւմ են ներ պե տա կան ու մի ջազ-

գային օ րենսդ րու թյան խախ տո ւմն ե րո վ՝ օգտ վե լով 

պե տու թյան կո ռո ւմ պաց վա ծու թյու նից և օ լի-

գար խիկ հա մա կար գից: 

Օրինակ. 
հանքարդյունաբերությունը 
Թեղուտում

 Թե ղու տի դեպ քը Հայաս տա նո ւմ ան պատաս-

խա նա տու հան քար դյու նա բե րու թյան ա մե նա-

ն շա նա կա լի օ րի նակ նե րից մե կն է և ա ռա վել 

պատ կե րա վոր է ցույց տա լիս երկ րի ոչ կայո ւն 

զար գաց ման ըն թաց քը: Լայ նա ծա վալ է այս խն դի-

րը, ո րի ար մատ նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյան տն տե-

սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ են̀  2007թ-ից ի 

վեր հան քար դյու նա բե րու թյո ւնն ու հո ւմ քի ար տա-

հա նու մը տն տե սու թյան գե րա կա ուղ ղու թյո ւն ներ 

են հա մար վո ւմ, սա կայն շր ջա կա մի ջա վայ րի և 

հան րու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման պատ շաճ 

մի ջոց ներ չեն հաս տատ վել: Թե ղու տի խնդ րո ւմ 

առ կա են ոչ մի այն բնա պահ պա նա կան խն դիր ներ, 

այլև սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան, տն տե սա կան 

զար գաց ման, ա ռող ջա պա հու թյան, կո ռո ւպ ցի այի, 

մար դու ի րա վո ւնք նե րի, մշա կու թային ժա ռան գու-

թյան պա շտ պա նու թյան, մա րդ կային զար գաց ման 

և այլ հար ցեր: 

Թե ղու տը Հայաս տա նի հյու սի սո ւմ գտն վող 

ա մե նա մեծ ան տա ռն է: Այն հա րո ւստ է կո հա մա-

կա րգ ու նի և տաս նյակ հազ վա գյո ւտ կեն դա նա տե-

Պատկեր 5. Կայուն 
զարգացմանն ուղղված 
քաղաքացիական 
գործողություններ. պայքարի 
կենտրոնի՝ Թեղուտ գյուղի 
մեղրը վաճառվում է 
Երևանում՝ Թեղուտի խնդրի 
մասին իրազեկությունը 
բարձրացնելու և 
գյուղացիների համար 
տնտեսական այլընտրանք 
ձևավորելու նպատակով: 
Լուսանկարը̀ Արթուր 
Սախկալյանի
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սակ նե րի ու բու սա տե սակ նե րի գոյու թյան վայր է: 

Ան տա ռին կից գտն վո ւմ է 2 գյո ւղ̀ շո ւրջ 3600 շո ւնչ 

ընդ հա նո ւր բնակ չու թյա մբ: Հո ղը բեր րի է, ե ղա նա կը 

բա րեն պա ստ է բազ մա զան պտո ւղ ներ ա ճեց նե լու 

հա մար: Ա վան դա բար տե ղա ցի նե րը նաև մեղ վա-

բու ծու թյա մբ են զբաղ վո ւմ, ան տա ռից հա վա քո ւմ 

են հա տապ տո ւղ ներ, բու ժա կան բույ սեր, ըն կույզ ու 

սո ւնկ̀  ի րե նց տնային օգ տա գո րծ ման և վա ճառ քի 

հա մար: Թե ղու տի շր ջա նը հա րո ւստ մշա կու թային 

ժա ռան գու թյո ւն ու նի: Վեր ջե րս կա տար ված հնա գի-

տա կան պե ղո ւմն ե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր վել են 

միջ նա դա րյան ու հնա դա րյան մշա կույ թի նմո ւշ ներ: 

Թե ղու տի կյան քի այս բո լոր բնա գա վառ նե րը 

ներ կայո ւմս ոչն չաց ման սպառ նա լի քի տակ են 

պղն ձա մո լիբ դե նային հան քի պատ ճա ռով: 

2007թ-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տեց 

Թե ղու տի հան քար դյու նա բե րա կան ծրա գի րը 

և ա ռա նց մր ցույ թի շո ւրջ 1500 հա տա րա ծք 

հատ կաց րեց Armenian Copper Program (ACP) 

ըն կե րու թյա նը: Ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի 

19%-ը պատ կա նո ւմ էր հայ կա կան ծա գու մով 

ռու սաս տան ցի գոր ծա րա րի, իսկ մնա ցած 81%-ը 

պատ կա նո ւմ է Լիխ տե նշ տեյ նի օֆ շո րային գո տո ւմ 

գրա նց ված Vallex F.M. Establishment ըն կե րու թյա նը 

(բաժնեմասերի սեփականությունը պարբերաբար 

փոխվում է): Օֆ շո րո ւմ գրա նց ված լի նե լու փաս տը 

գրե թե ան հնար է դա րձ նո ւմ ըն կե րու թյան բաժ նե-

տե րե րի բա ցա հայտ ման հե տա քն նու թյու նը: 

Կաս կած ներ կան, որ ըն կե րու թյան ի րա կան 

բաժ նե տե րե րը ՀՀ բա րձ րաս տի ճան պե տա կան 

պաշ տո նյա ներ կա րող են լի նել: Ծրագ րի ֆի նան-

սա վո րո ւմն ա պա հով վո ւմ է ռու սա կան ՎՏԲ բան կի 

տրա մադ րած վար կով. եվ րո պա կան բան կե րից օ րի-

նակ̀  Վե րա կա ռո ւց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան 

բան կը մեր ժել է վար կի տրա մադ րու մը, քա նի որ 

ծրա գի րը բնա պահ պա նա կան ա ղետ ա ռա ջաց նե լու 

վտա նգ է պա րու նա կո ւմ: 

Էկոլոգիական կողմը

 Հան քի հա մար հատ կաց ված տա րած քի ա վե լի 

քան 1200 հեկ տա րն ան տա ռա ծա ծկ է: Ան տա-

ռա պատ լեռ նե րը փո խա րին վե լու են 600 մ խո րու-

թյա մբ հո րով և Դու քա նա ձոր գե տի կիր ճո ւմ 

տե ղա կայ վե լու է 500 մի լի ոն տոն նա տա րո ղու-

թյա մբ պո չամ բար (ծա նր մե տաղ ներ պա րու նա կող 

թու նա վոր թա փոն նե րի ամ բար): Քա նի որ հան քը 

գտն վո ւմ է երկ րա շար ժային գո տո ւմ, նշա նա կա լի 

վտա նգ կա, որ պո չամ բա րը կա րող է փլո ւզ վել, ո րի 

հետ ևան քով թու նա վոր թա փոն նե րը կաղ տո տեն 

բա վա կան լայն տա րա ծա շր ջան̀  այդ թվո ւմ Դե բեդ 

գե տով հաս նե լով հար ևան Վրաս տան: 

Սոցիալական կողմը

Հան քին տրա մա դր ված հո ղի մի մա սը գյու ղա-

ցի նե րի մաս նա վոր սե փա կա նու թյո ւնն էր, ո րը 

նրա նց ձեռ քից, կա րե լի է ա սել, խլել են հան րային 

շա հի գե րա կայու թյան հիմն ա վոր մա մբ, ան հա-

մար ժեք փոխ հա տո ւց ման դի մաց (օ րի նակ, 1 մ2 

հո ղի դի մաց շո ւրջ 40 դրամ վճա րե լով): Կո րց նե լով 

ի րե նց հո ղե րն ու շր ջա կա ան տա ռը՝ գյու ղա ցի-

նե րն ի րե նց ապ րո ւստն ա պա հո վե լու հա մար այլ 

ընտ րու թյո ւն չեն տես նո ւմ, քան հան քո ւմ աշ խա-

տե լը: Իսկ այն գյու ղա ցի նե րը, ով քեր հան քո ւմ չեն 

աշ խա տո ւմ, զրկ վել են ի րե նց ա վան դա կան աշ խա-

տա տե ղե րից: Ո րոշ գյու ղա ցի ներ էլ հայտ նո ւմ են, որ 

հան քային ձեռ նար կու թյու նը փոր ձո ւմ է յու րա քան-

չյո ւր ըն տա նի քից գո նե 1 աշ խա տող նե րգ րա վել̀ 

տե ղա ցի նե րի նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյո ւն 

սահ մա նե լու և նրա նց որ ևէ կե րպ կախ վա ծու-

թյան մեջ պա հե լու հա մար: Ըն տա նիք նե րի ներ սո ւմ 

Թեղուտինվերաբերողտեղեկատվությունը

հասանելիէայստեղ̀ 

www.teghut.am/en/legalprocesses
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կո նֆ լի կտ ներ են պա տա հո ւմ, քա նի որ ըն տա նի քի 

ո րոշ ան դամն եր հան քո ւմ են աշ խա տո ւմ և ցան կա-

նո ւմ են պահ պա նել ի րե նց աշ խա տա տե ղե րը, իսկ 

ո րոշ նե րն էլ նույն հան քի պատ ճա ռով կո րց նո ւմ են 

ի րե նց աշ խա տա տե ղե րը: Հան քի աշ խա տող նե րը 

վճար վո ւմ են ամ սա կան շո ւրջ 100-150.000 դրա մի 

չա փով: Աշ խա տա վոր նե րն ու նրա նց ըն տա նիք նե րի 

ան դամն ե րը ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու-

թյո ւն չու նեն: 

Ա մե նա լա վա տե սա կան կան խա տե սո ւմն ե րի 

հա մա ձայն, հան քը կա րող է գոր ծել ա ռա վե լա գույ նը 

80 տա րի: Այդ ըն թաց քո ւմ շր ջա կա մի ջա վայրն 

այն քան աղ տոտ ված կլի նի, որ այլևս հնա րա վոր 

չի լի նի տա րա ծա շր ջա նո ւմ զբաղ վել ա ռո ղջ գյու-

ղա տն տե սու թյա մբ: Ի րա կա նո ւմ, աղ տոտ ված 

մի ջա վայրն այլևս ան վտա նգ չի լի նի նույ նի սկ 

բնա կու թյան հա մար̀ հիմն ա կա նո ւմ ջրե րի ու 

հո ղի աղ տոտ ման պատ ճա ռով: Նման ան հանգըս-

տաց նող պատ կե րն ար դեն ի րա կա նու թյո ւն է 

դար ձել Ա լա վեր դի ո ւմ, ո րը Թե ղու տին մոտ գտն վող 

պղն ձա ձու լա կան քա ղաք է29, և էլ ա վե լի սո ւր է 

Հայաս տա նի հա րա վո ւմ` Քա ջա րա նո ւմ, որ տեղ 

ար դեն տաս նա մյակ ներ շա րու նակ գոր ծո ւմ է երկ րի̀  

մո լիբ դե նի ա մե նա մեծ հան քա վայ րը: Չնայած այն 

խոս տո ւմն ե րին, թե հան քը բա րե կե ցու թյո ւն կբե րի 

տա րա ծա շր ջա նին, հան քի աշ խա տան քից ա վե լի 

քան կես դար ան ց Քա ջա րա նի բնակ չու թյու նը 

բա րդ բնա պահ պա նա կան ու ա ռող ջա պա հա կան 

խն դիր նե րի է բախ վո ւմ և աղ քա տա ցած է:30

Քաղաքական կողմը

Հայաս տա նյան ակ տի վի ստ նե րի, ՀԿ-նե րի ու 

մաս նա գետ նե րի հա մոզ մա մբ̀ Թե ղու տի հան քի 

հար ցի շո ւրջն ստե ղծ ված ի րա վի ճա կը պա րու-

նա կո ւմ է մար դու ի րա վո ւնք նե րի մի շա րք 

խախ տումն եր, այդ թվո ւմ սնն դի, ա ռող ջու թյան, 

մա քո ւր ջրի, ա ռո ղջ և ան վտա նգ շր ջա կա մի ջա վայր 

ու նե նա լու ի րա վո ւնք նե րի խախ տո ւմն եր: ՄԱԿ-ի 

մար դու ի րա վո ւնք նե րի կո մի տե ին ուղղ ված նա մա-

կո ւմ 29 ստո րագ րող կազ մա կեր պու թյո ւն նե րն ու 

մաս նա գետ նե րը քն նա դա տել են սո ցի ա լա կան ու 

ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րի ան տե սու մը, ին չը 

հա կա սո ւմ է շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու-

թյան մա սին օ րե նսդ րու թյա նը: Նա մա կո ւմ ար ձա-

Պատկեր 6. Թեղուտի 
հանքարդյունաբերական 
ծրագրի դեմ բողոքի ցույց 
ՀՀ բնապահպանության 
նախարարության դիմաց
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նա գր վո ւմ են նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

խա խտ ման դեպ քեր: Վեր ջա պես, ստո րագ րող 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րը մատ նան շո ւմ են «ի րե նց 

վե րա բե րող ո րո շո ւմն ե րի ըն դո ւն ման գոր ծըն թա-

ցո ւմ ազ դա կիր հա մայն քի մաս նակ ցու թյան» բա ցը, 

ինչ պես նաև « հան րային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի 

հա մար ար դա րա դա տու թյան ան մատ չե լի ու թյու նը»:31 

Ն րա նց հա մոզ մա մբ̀ հան քային ծրա գի րը խախ -

տո ւմ է ՀՀ մի շա րք օ րե նք ներ, ինչ պես նաև մի ջազ-

գային կոն վեն ցի ա ներ (շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 

ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան մա սին օ րեն-

քը, սեյս միկ պա շտ պա նու թյան մա սին օ րեն քը, 

բու սա կան աշ խար հի, կեն դա նա կան աշ խար հի, 

հո ղային օ րե նսգր քե րը, ջրային օ րե նս գիր քը, նաև 

ՄԱԿ-ի մի շա րք մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր, 

ո րո նց Հայաս տա նը մի ա ցել է):

Քաղաքացիական հասարակությունը 

Թեղուտում 

2006թ-ից ի վեր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյու նը տար բեր ձևե րով ինք նա կազ մա կերպ վել է 

Թե ղու տո ւմ հան քար դյու նա բե րու թյու նը կա սեց նե լու 

հա մար, և բո ղոք նե րը շա րու նակ վո ւմ են մի նչև օրս: 

Հան քի ար դյու նա հա նու մը դեռ չի սկս վել, սա կայն 

ամ բո ղջ թա փով ըն թա նո ւմ են նա խա պատ րաս-

տա կան աշ խա տա նք նե րը: Ակ տի վի ստ նե րը մեծ 

ջան քեր են գոր ծադ րել խն դի րը հան րային օ րա-

կա րգ բա րձ րաց նե լու, ինչ պես նաև Թե ղու տո ւմ 

հան քար դյու նա բե րու թյան բա ցա սա կան հետ ևա-

նք նե րի և ա պօ րի նու թյո ւն նե րի մա սին տե ղի 

բնակ չու թյա նն ու ո րո շո ւմ ըն դու նող նե րին ի րա զե-

կե լու հա մար: Տար բեր ակ տի վի ստ ներ, խմ բեր ու 

կազ մա կեր պու թյո ւն ներ մեծ նե րդ րո ւմ են ու նե ցել 

այն գոր ծո ւմ, որ բնա պահ պա նա կան ու սո ցի-

ա լա կան ար դա րու թյան հար ցե րը, ինչ պես նաև 

կա նաչ տն տե սու թյան հրա մայա կա նը բա րձ րա ցել 

ու դար ձել են հան րային քն նար կո ւմն ե րի թե մա, 

ո րը շա րու նա կո ւմ է մնալ հան րային օ րա կար գո ւմ: 

Ակ տի վի ստ նե րը ջան քեր են գոր ծադ րել Թե ղու տի 

հան քին հատ կաց վող վար կե րի տրա մադ րու մը 

խա փա նե լու հա մար և հա ջո ղել են մի քա նի տա րի 

հե տաձ գել ֆի նան սա վո րու մը: «Թ րա նս փա րեն սի 

Ին թեր նե շնլ հա կա կո ռո ւպ ցի ոն կե նտ րոն», «Է կո-

դար» և « Հել սին կյան քա ղա քա ցի ա կան ա սա մբ-

լե այի Վա նա ձո րի գրա սե նյակ» կազ մա կեր պու-

թյո ւն նե րը քայ լեր են կա տա րել̀ հայաս տա նյան և 

մի ջազ գային դա տա րան նե րի մի ջո ցով ար դա րու-

թյո ւն հաս տա տե լու հա մար: 

Չ նայած ՀՀ դա տա րան նե րը հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րին թույլ չտ վե ցին Թե ղու տի 

գոր ծով հան րային շա հե րը ներ կայաց նել դա տա-

րա նո ւմ, սա կայն ՄԱԿ-ի Օր հու սի կոն վեն ցի այի 

հա մա պա տաս խա նու թյան հա նձ նա ժո ղո վ ար դեն 

իսկ 2 ո րո շո ւմ է կայաց րել̀  հօ գո ւտ քա ղա քա ցի-

ա կան հա սա րա կու թյան, և իր կող մից ևս ճն շո ւմ 

է գոր ծադ րո ւմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան վրա: Օր հու սի 

կոն վեն ցի ան կար գա վո րո ւմ է « տե ղե կատ վու թյան 

հա սա նե լի ու թյու նը, հան րու թյան մաս նակ ցու թյու նը 

ո րո շո ւմն ե րի ըն դո ւն մա նը և ար դա րա դա տու թյան 

մատ չե լի ու թյու նը բնա պահ պա նա կան ո րո շո ւմն ե րի 

ըն դո ւն ման գոր ծո ւմ»32: Ակ տի վի ստ նե րը կա պեր 

են հաս տա տել Հայաս տա նից դո ւրս գտն վող և 

նմա նա տիպ պայ քար ներ մղող խմ բե րի հետ, հար ցը 

բա րձ րաց րել են լրատ վա մի ջոց նե րով, նե րգ րա վել 

են բա րձ րա կա րգ մաս նա գետ նե րի, ինչ պես նաև 

ար վես տի հայտ նի գոր ծիչ նե րի: 

Այս մե դի ա-ռազ մա վա րու թյու նից բա ցի ակ տի-

վիստ նե րը մշա կել են նաև նե րք ևից վե րև պայ քա րի 

գոր ծո ղու թյո ւն ներ: Նրա նք կազ մա կեր պո ւմ են 

ստեղ ծա գո րծ ակ ցի ա ներ, գյու ղա ցի նե րի հետ 

մի ա սին տն տե սա կան այ լը նտ րա նք ներ են զար գաց-

նո ւմ: Թե ղու տի քա ղա քա ցի ա կան պայ քա րն օ րի նակ 

է, ո րը ո գե շն չո ւմ է նաև Հայաս տա նի այլ շր ջան նե րի 

բնա կիչ նե րի, ինչ պես օ րի նակ, Մե լիք գյու ղին, որ տեղ 
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բնա կիչ նե րն ու աշ խա տա վոր նե րը բո ղո քո ւմ է ին 

պո չամ բա րի ըն դար ձակ ման դեմ: 

Պայ քար նե րի ար դյո ւն քո ւմ ո րոշ հան քար դյու նա-

բե րա կան ծրագ րեր սա ռեց վել են (թեև մի այն ժա մա-

նա կա վո րա պես): Պայ քա րող խմ բեր կան Հրազ դա-

նո ւմ` չի նա կան ըն կե րու թյան կող մից եր կա թի հան քի 

շա հա գո րծ ման դեմ, Ջեր մու կի Ա մո ւլ սա րո ւմ` բրի տա-

նա կան ըն կե րու թյան կող մից շա հա գո րծ վե լիք ոս կու 

հան քի ծրագ րի դեմ, նաև Քա ջա րա նո ւմ` գեր մա-

նա կան Քրո նի մետ ըն կե րու թյան կող մից մո լիբ դե-

նային հան քի ըն դար ձա կ ման դեմ: 

Հիդրոէլեկտրականություն և ջուր

 Ներ կայո ւմս հան րային քն նար կո ւմն ե րի ու 

բո ղո քի ա ռար կա են նաև փո քր հիդ րոէ լե կտրա-

կայան նե րը (ՀԷԿ): Հայաս տա նը հա րո ւստ է 

լեռ նային գե տակ նե րով, ո րո նք լավ հնա րա վո րու-

թյո ւն են ըն ձե ռո ւմ երկ րո ւմ հիդ րոէ ներ գե տի կայի 

զար գաց ման հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀԷԿ-ե րի 

կա ռու ցո ւմն ու շա հա գոր ծո ւմն ի րա կա նաց վո ւմ է 

օ րեն քի պա հա նջ նե րի ու նոր մե րի խախ տո ւմն ե րով: 

Ար դյո ւն քո ւմ մի շա րք գե տեր, կա րե լի է ա սել, 

դա դա րել են որ պես է կո հա մա կար գեր գոյու թյո ւն 

ու նե նա լո ւց, ո րով հե տև ա ռա վե լա գույնս հա գեց ված 

են ՀԷԿ-ե րով: Գե տե րի ջո ւրն այլևս չի բա վա րա րո ւմ 

տե ղա կան հա մայնք նե րի կա րիք նե րը̀ կեն ցա ղային 

օգ տա գո րծ ման կամ ո ռոգ ման նպա տակ նե րով: 

Իսկ վե րա կա նգն վող այլ աղ բյու նե րից ստաց վող 

մա քո ւր է ներ գե տի կայի մա սին քն նար կո ւմն ե րը 

դե ռևս շատ սա ղմն ային ու լու սա նց քային վի ճա-

կո ւմ են: Մաս նա գետ նե րը վս տահ են, որ Հայաս-

տա նը ար ևային է ներ գե տի կա զար գաց նե լու 

հս կայա կան նե րո ւժ ու նի, սա կայն կա ռա վա րու-

թյու նը պն դո ւմ է, որ ար ևային է ներ գի այի ար տադ-

րու թյո ւնն սկզբ նա կան շր ջա նո ւմ պա հան ջո ւմ է մեծ 

ծախ սեր, ո րո նք կա տա րել պե տու թյո ւնն ի վի ճա կի 

չէ: Միև նույն ժա մա նակ, չեն խրա խո ւս վո ւմ նույ-

նի սկ մաս նա վոր նե րդ րո ւմն ե րը վե րա կա նգն վող 

է ներ գիա նե րի ո լո րտ: Մասնավոր ընկերություն-

ները վե րա հսկո ւմ են գա զի ու բեն զի նի նե րկրու մը 

(հիմն ա կա նո ւմ Ռու սաս տա նից), մի խոս քով` աշ խար-

հա քա ղա քա կան ու տն տե սա կան շա հե րը չեն դա սա-

վոր վել հօ գո ւտ մա քո ւր է ներ գի այի աղ բյո ւր նե րի: 

Ջ րի մա սին քն նար կո ւմն ե րն ու հրա պա րա կո ւմ-

նե րը Հայաս տա նո ւմ կե նտ րո նաց ված են մի շա րք 

խն դիր նե րի վրա, այդ թվո ւմ հան քային թա փոն-

նե րի պատ ճա ռով ջրե րի աղ տո տու մը, ան տա ռա հա-

տո ւմն ե րի կամ ՀԷԿ-ե րի կա ռո ւց ման հետ ևան քով 

ջրային աղ բյո ւր նե րի ցա մա քու մը, ա մե նա կար ևո րը̀ 

Սևա նա լճի̀  Կով կա սո ւմ ա մե նա մեծ խմե լու ջրի 

պա շա րի պահ պա նու թյու նը: 

Օրինակ. փոքր ՀԷԿ-եր

 Հայաս տա նո ւմ գոր ծո ւմ են 113 փո քր ՀԷԿ-եր. ևս 

86 լի ցեն զի ա ներ են տրա մա դր վել Բնա պահ պա նու-

թյան նա խա րա րու թյան կող մից նոր փո քր ՀԷԿ-եր 

կա ռու ցե լու հա մար: Հիդ րոէ ներ գե տի կան հա մար-

վո ւմ է Հայաս տա նո ւմ ար տա դր վող ա մե նա մա քո ւր 

և ան վտա նգ է ներ գի ան: Հիդ րոէ ներ գե տի կային 

կապ ված խն դիր նե րը սկ սե ցին բա րձ րա ձայն վել 

2011թ-ից, երբ Հայաս տա նի ա մե նա բա րձ ջր վե ժը 

ոչն չաց ման վտան գի առջև հայտն վեց մո տա կայ-

քո ւմ փո քր ՀԷԿ-ի կա ռո ւց ման պատ ճա ռով: ՀԷԿ-ի 

շի նա րա րու թյու նը դա դա րեց վեց հան րային բո ղո քի, 

ակ տի վի ստ նե րի ար մա տա կան և ուղ ղա կի գոր ծո-

ղու թյո ւն նե րի, ի րա վա բան նե րի ու բնա պահ պան-

նե րի մի ջամ տու թյան շնոր հիվ:33 Հե նց այս ըն թաց-

քո ւմ էր, որ փո քր ՀԷԿ-ե րի խն դի րը բա րձ րա ցավ 

հան րային օ րա կա րգ: Սկ սե ցին հա ցադ րո ւմն եր 

ար վել̀ արդյոք փո քր ՀԷԿ-ե րը հա մա պա տաս խա նո ՞ւմ 

են օ րե նսդ րա կան ու բնա պահ պա նա կան նոր մե րին, 

արդյոք շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան 

փոր ձա քն նու թյո ւն նե րը պատ շա ՞ճ ո րա կով են ի րա-

կա նաց վո ւմ, տե ղի բնակ չու թյո ւնն ի վի ճա կի՞ է լի նո ւմ 
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պատ շաճ մաս նակ ցե լու ո րո շո ւմն ե րի կայաց մա նը, 

մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը հա րգ վո ՞ւմ են:  

Պա րզ վեց, որ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա-

րա րու թյու նը ոչ մի շտ է պատ շաճ կեր պով ստու-

գո ւմ մաս նա վոր ըն կե րու թյո ւն նե րի ներ կայաց րած 

շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա-

քննու թյան ար դյո ւնք նե րը, որ փո քր ՀԷԿ-ե րի 

կա ռո ւց ման ար տո նագ րե րի տրա մա դր ման գոր ծըն-

թա ցո ւմ բա վա կա նա չափ կո ռո ւպ ցի ա է առ կա և 

որ հան րային մաս նակ ցու թյու նը, չնայած օ րեն քի 

պա հա նջ է, մի այն ձևա կա նո րեն է ի րա կա նաց-

վո ւմ, այ սի նքն շա հա գր գիռ կող մե րը ժա մա նա կին 

և պատ շաճ կար գով չեն տե ղե կաց վո ւմ, բնա կիչ-

նե րի կար ծիք նե րը հաշ վի չեն առն վո ւմ ո րո շո ւմն ե րի 

կայաց ման ժա մա նակ և այլն: Ինչ պես շատ այլ 

դեպ քե րո ւմ, այս տեղ էլ ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րն են, 

որ փոր ձո ւմ են ինք նա կազ մա կե րպ վե լով լու ծել այս 

հար ցե րը: 

Թռչ կան ջր վե ժի պայ քա րի հա ջո ղու թյո ւն նե րը և 

բնա պահ պա նա կան ու քա ղա քա ցի ա կան ակ տի-

վիստ նե րի այլ հա ջող ված պայ քար նե րը ո գե շնչո ւմ 

են այլ հա մայնք նե րի̀  բա րձ րա ձայ նե լու ի րե նց 

խն դիր նե րի մա սին և պայ քա րե լու ի րե նց ի րա-

վունք նե րի ու հա մայն քի շա հե րի հա մար: Այս պես, 

2012թ-ին Տա վու շի մար զի Գե տա հո վիտ գյու ղի 

բնա կիչ նե րը ոտ քի կա նգ նե ցին ի րե նց գյու ղի 

մեր ձա կայ քո ւմ փո քր ՀԷԿ-ի շի նա րա րու թյո ւնն 

ար գե լե լու հա մար: Նրա նք պն դո ւմ է ին, որ ար դեն 

իսկ̀  ՀԷԿ-ի նա խա պատ րաս տա կան շի նա րա րա կան 

աշ խա տա նք նե րի փու լո ւմ, գյու ղո ւմ խմե լու և ո ռոգ-

ման ջրի լո ւրջ պա կաս է ա ռա ջա ցել: Գե տա հո վի տի 

դեպ քո ւմ նույն պես ծրա գի րը սկս վել էր̀  ա ռա նց 

տե ղա ցի նե րին պատ շաճ կեր պով ի րա զե կե լու և 

ա ռա նց ո րո շո ւմն ե րի կայաց ման գոր ծըն թա ցո ւմ 

վեր ջին նե րիս նե րգ րա վե լու: Բնա պահ պա նու թյան 

նա խա րա րու թյո ւնն ու շա ցած հան րային լսո ւմ 

կազ մա կեր պեց, ո րին մաս նակ ցե ցին ան նա խա դեպ 

թվով գյու ղա ցի ներ և հա կա ռակ սո վա րա բար 

նման դեպ քե րո ւմ ե ղած փոր ձի ն՝ դեմ ար տա-

հայտ վե ցին ՀԷԿ-ի կա ռո ւց մա նը և հրա ժար վե ցին 

նա խագ ծին հա վա նու թյո ւն տա լո ւց: Փո քր ՀԷԿ-ե րի 

խն դի րը շա րու նա կո ւմ է հրա տապ և ա ռաջ նային 

մնալ հան րային օ րա կար գո ւմ: Փո քր ՀԷԿ-ե րի 

սե փա կա նա տե րե րը մի ու թյո ւն են ստեղ ծել ի րե նց 

ձեռ նար կա տի րա կան շա հե րը պա շտ պա նե լու 

նպա տա կով, սա կայն մյո ւս կող մից̀  ակ տի վի ստ-

նե րն ու մաս նա գետ նե րը ճն շո ւմ են գոր ծադ րո ւմ 

ո լո րտն ար մա տա պես և է ա կա նո րեն բա րե փո-

խե լու հա մար, որ պես զի հաս տատ վեն ու գոր ծա-

դր վեն այն պի սի չա փա նիշ ներ, ո րո նք կն պաս տեն 

բնու թյան պահ պա նու թյա նն այն տա րա ծք նե րո ւմ, 

որ տեղ փո քր ՀԷԿ-եր են կա ռո ւց վո ւմ, և ո րո նք 

ու շադ րու թյան կար ժա նաց նեն տե ղի բնակ չու թյան 

կա րիք նե րը, ինչ պես օ րի նակ, բա վա րար քա նա կի 

ջրի ա պա հո վու մը:
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Դերակատարներ և ծրագրեր

Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ

 Գա լո ւստ Գյո ւլ բեն կյան հիմն ադ րա մը 

հան րօգո ւտ գոր ծու նե ու թյո ւն ծա վա լող պոր տու-

գա լա կան մաս նա վոր հաս տա տու թյո ւն է, ո րի 

նպա տակ նե րն ար վես տի, բա րե գոր ծու թյան, կր թու-

թյան և գի տու թյան բնա գա վառ նե րո ւմ են: Հիմն ադ-

րա մն ուղ ղա կի ո րեն կամ այլ կազ մա կեր պու թյո-

ւն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ ծրագ րեր ու 

նա խագ ծեր է ի րա կա նաց նո ւմ իր չո րս կա նո նադ-

րա կան նպա տակ նե րի ուղ ղու թյա մբ̀ ար վես տի, 

ա ռող ջա պա հու թյան և զար գաց ման (բա րե գոր-

ծա կան), կր թու թյան և գի տու թյան ո լո րտ նե րո ւմ: 

www.gulbenkian.pt

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ

Գ րա սե նյա կն ա ջակ ցո ւմ է Հան րային բնա պահ-

պա նա կան տե ղե կատ վու թյան կե նտ րոն ներ 

(Օր հո ւս կե նտ րոն ներ) ձևա վո րե լու և աշ խա տեց-

նե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան ջան քե րին: Ե Ա ՀԿ-ի 

կող մից ֆի նան սա վոր վող 15 Օր հո ւս կե նտ րոն-

նե րն ա ջակ ցո ւմ են Օր հու սի կոն վեն ցի այի ե րեք 

հիմն ա սյու նե րի ի րա կա նաց մա նը. դրա նք են̀  

տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյո ւն, հան րու թյան 

մաս նակ ցու թյո ւն ո րո շո ւմն ե րի կայաց մանը և 

ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյո ւն բնա պահ-

պա նա կան հար ցե րո ւմ: Օր հո ւս կե նտ րոն նե րն այս 

ա ռա քե լու թյո ւնն ի րա կա նաց նո ւմ են հան րային 

ի րա զեկ ման մի ջո ցով և հան րային մաս նակ ցու-

թյո ւն պա հան ջող գոր ծո ղու թյո ւն ներ կազ մա կեր-

պե լով: Գրա սե նյա կն ա ջակ ցո ւմ է նաև Շր ջա կա 

մի ջա վայ րի և ան վտան գու թյան նա խա ձեռ նու թյան 

(EVSEC) ազ գային մաս նա ճյու ղին, ո րի նպա տա կն է 

ան վտան գու թյա նն ու շր ջա կա մի ջա վայ րի պա շտ-

պա նու թյա նն առնչ վող խն դիր նե րի շո ւրջ հար ևան 

պե տու թյո ւն նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 

հա մար շր ջա նակ ա պա հո վե լը: Ա վե լին, Ե Ա ՀԿ 

գրա սե նյա կն ա ջակ ցո ւմ է նաև Հայաս տա նի մի 

շա րք տն տե սա կան նա խագ ծե րի:  

www.osce.org/yerevan

Էկոդար

Այս ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյու նը 

բնա պահ պա նա կան կր թու թյո ւն է տրա մադ րո ւմ, 

ի րա զե կո ւմ է հան քար դյու նա բե րու թյան վտա նգ-

նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես նե րգ րավ ված է 

Թե ղու տի հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րի դեմ 

պայ քա րո ւմ:

Էկոլոգիական իրավունք ՀԿ

Այս կազմակերպության գործունեության կիզա-

կետում է առողջ և անվտանգ շրջակա միջավայր 

ունենալու իրավունքի, ինչպես նաև մարդու 

հարակից իրավունքների և սահմանադրական 

իրավունքների պաշտպանությունը: 

Կազմակերպությունը մաս նա վո րա պես նե րգ-

րավ ված է Թե ղու տի հան քար դյու նա բե րա կան 

ծրագ րի դեմ պայ քա րո ւմ:

Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ

Է կո լու րը տե ղե կատ վա կան կազ մա կեր պու թյո ւն 

է, ո րը լրատ վու թյո ւն և հե տա քն նա կան փաս տեր է 

ներ կայաց նո ւմ Հայաս տա նի է կո լո գի ա կան հար ցե րի 

առն չու թյա մբ: Վեր ջե րս Է կո լու րը նաև մե դի ա կե նտ-

րոն է ստեղ ծել, որ տեղ կազ մա կեր պո ւմ է քն նար-

կո ւմն եր, կլոր սե ղան ներ և մամ լո ա սու լիս ներ̀ 

պաշ տո նյա նե րի ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյան գոր ծիչ նե րի մի ջև ա ռե րես հան դի պո ւմն ե րը 

հնա րա վոր դա րձ նե լու հա մար: Այս նա խա ձեռ նու-

թյան նպա տա կն է ո րո շո ւմ կայաց նող նե րի հաշ վետ-

վո ղա կա նու թյան աս տի ճա նը բա րձ րաց նե լը: 

www.ecolur.org 
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Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական 
նախաձեռնություն

Այս ակ տի վիս տա կան խո ւմ բը նպա տակ ու նի 

կա սեց նե լու Թե ղու տո ւմ պղն ձա մո լիբ դե նային 

հան քի շա հա գո րծ ման ծրա գի րը: Սա մե կն է այն 

սա կա վա թիվ տե ղա կան խմ բե րից, ո րո նք բնա պահ-

պա նա կան հար ցե րը կա պո ւմ են ա վե լի լայն սո ցի-

ա լա կան, տն տե սա կան և ժո ղո վր դա վա րա կան 

խն դիր նե րին:

www.teghut.am

 

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոն-Հայաստան

 ԹԻ ՀԿ-ի ա ռա քե լու թյո ւնն է  կո ռո ւպ ցի ան ն վա-

զեց նե լու ու  ժո ղո վր դա վա րու թյո ւնն ամ րա-

պնդե լու ճա նա պար հով ն պաս տե լը  Հայաս տա նո ւմ 

լավ  կա ռա վար մա նը: Ա պա գայո ւմ ԹԻ ՀԿ-ն  

ի րեն  տես նո ւմ է որ պես մի կազ մա կեր պու թյո ւն, 

ո րը հան դի սա նո ւմ է կար ևոր խո րհր դակ ցա կան 

մար մին կա ռա վա րա կան և ոչ կա ռա վա րա կան 

դե րա կա տար նե րի/ հաս տա տու թյո ւն նե րի հա մա ր՝ 

խթա նե լու ար դյու նա վետ կա ռա վար ման բա րե-

փո խո ւմն ե րը: ԹԻ ՀԿ-ն ա ջակ ցո ւմ է ար դյու-

նա վետ հա կա կո ռո ւպ ցի ոն քա ղա քա կա նու թյա նը, 

թա փան ցիկ ու հաշ վե տու կա ռա վար մա նը, նպաս-

տո ւմ է հան րային ռե սո ւրս նե րի, դրա նց թվո ւմ 

պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյան ու 

ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ող ջա միտ, թա փան ցիկ 

և հաշ վե տու կա ռա վար մա նը: ԹԻ ՀԿ-ի գոր ծու նե-

ու թյու նը նե րա ռո ւմ է նաև հան քային և բնա պահ-

պա նա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րը̀ վե րը նշ ված 

հե ռան կար նե րով: 
www.transparency.am

Կովկասի բնապահպանական ՀԿ ցանց (CENN)

Այն տա րա ծա շր ջա նային ոչ կա ռա վա րա կան 

կազ մա կեր պու թյո ւն է, ո րը մաս նա գի տա ցած է 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման, 

ինս տի տու ցի ո նալ բա րե լավ ման, բնա պահ պա-

նա կան հե տա զո տու թյո ւն նե րի ու բնա պահ պա-

նա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րի մշակ ման, 

ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման, հա ղոր դակ ցու թյան և 

շր ջա կա մի ջա վայ րի պա շտ պա նու թյան հար ցե րո ւմ:  

www.greenoffice.cenn.org

Կովկասի տարածաշրջանային 

բնապահպանական կենտրոն (REC Caucasus)

 Կե նտ րո նն ա ջակ ցո ւմ է բնա պահ պա նու թյան 

հար ցե րո ւմ շա հա գր գիռ կող մե րի մի ջև տե ղե կատ վու-

թյան փո խա նակ մա նը և տա րա ծք է տրա մադ րո ւմ 

Օր հու սի կոն վեն ցի այի սկզ բո ւնք նե րին հա մա հո ւնչ 

տար բեր մի ջո ցա ռո ւմն ե րի կազ մա կե րպ ման հա մար: 

ՄԱԿ-ի տն տե սա կան հա նձ նա ժո ղո վի Օր հու սի 

կոն վեն ցի ան վե րա բե րո ւմ է բնա պահ պա նա կան 

հար ցե րո ւմ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյա նը, ո րո-

շո ւմն ե րի կայաց ման գոր ծո ւմ հան րային մաս նակ ցու-

թյա նը և ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյա նը:

www.rec-caucasus.org 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ)

ՀԱՀ-ն կազ մա կեր պո ւմ է հե տա զո տու թյո ւն ներ, 

կոն ֆե րա նս ներ և այլ մի ջո ցա ռո ւմն եր̀ կայո ւն 

զար գաց ման հիմն ա խն դիր նե րի ու հե ռան կար-

նե րի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, այս հար ցո ւմ 

ակ տիվ են Թո ւր փան ջյան գյու ղա կան զար գաց ման 

ծրա գի րը, բնա պահ պա նա կան հե տա զո տու թյո ւն-

նե րի «Ա կո բյան» կե նտ րո նը, ա ռող ջա պա հա կան 

ծա ռայու թյո ւն նե րի և զար գաց ման կե նտ րո նը, 

ճար տա րա գի տա կան հե տա զո տու թյո ւն նե րի կե նտ-

րո նը: ՀԱՀ-ն ան դա մակ ցո ւմ է ԱՄՆ-ի Կա լի ֆոր-

նի այի հա մալ սա րա նին: 

www.aua.am 

Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ (COAF)

Հիմն ադ րա մն ի րա կա նաց նո ւմ է հա մայնք նե րի 

կող մից ա ռաջ նո րդ վող նա խագ ծեր̀ գյու ղա կան 
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աղ քա տու թյու նը նվա զեց նե լու հա մար, մաս նա վոր 

շեշ տադ րո ւմ կա տա րե լով ե րե խա նե րի կա րիք նե րի 

վրա: Այն ֆի նան սա վո րո ւմ և ի րա կա նաց նո ւմ է 

կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, սո ցի ա լա կան ու 

տն տե սա կան զար գաց ման ծրագ րեր̀ ծա ռայե լով 

շո ւրջ 25000 մա րդ կա նց Հայաս տա նի գյու ղա կան 

շր ջան նե րո ւմ: 

www.coafkids.org 

Հայկական բնապահպանական ցանց (AEN)

Ա մե րի կա հայ կա կան կազ մա կեր պու թյո ւն է, 

ո րը հիմն ա դր վել է սփյո ւռ քա հայե րի շր ջա նո ւմ 

բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վու թյան պա կա սը 

լրաց նե լու հա մար: Այն նպա տակ ու նի ա վե լաց-

նե լու տե ղե կատվու թյան փո խա նա կո ւմն ու տա րա-

ծու մը, նպաս տե լու գոր ծակ ցու թյո ւն նե րին̀  Սփյո ւռ քի 

պա տաս խա նա տու նե րգ րավ ման մի ջո ցով և մի ջազ-

գային ռե սո ւրս ներ տրա մադ րե լով Հայաս տա նո ւմ 

կայո ւն զար գաց ման ա ռա ջա դի մու թյան հա մար: 

http://www.armenia-environment.org

«Հետք» հետաքննող լրագրողներ

« Հետ քը» հե տա քն նող լրագ րող նե րի հա մա-

նո ւն ՀԿ-ի առ ցա նց հրա տա րա կու թյո ւնն է: Նրա նք 

մաս նա գի տա կան և վս տա հե լի հե տա քննու-

թյուն ներ են ծա վա լո ւմ և տե ղե կատ վու թյո ւն 

տրա մադ րո ւմ մի շա րք սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան 

և քա ղա քա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: Կայո ւն 

զար գա ցու մը « Հետ քի» ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ 

գտն վող ո լո րտ նե րից մե կն է:

www.hetq.am 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը ՀՀ-ում 

բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի հա մար պաշ տո-

նա պես պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մի նն 

է: Այն մշա կո ւմ և ի րա կա նաց նո ւմ է բնա պահ պա-

նա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րը: Այն կոչ ված է 

նաև վե րա հս կե լու և հաս տա տե լու շր ջա կա մի ջա-

վայ րի վրա ազ դե ցու թյու նը բո լոր այն ծրագ րե րի, 

ո րո նց հա մար օ րեն քի նման պա հա նջ գոյու թյո ւն 

ու նի: Քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վի ստ նե րի կող մից 

այն հա ճախ ան վան վո ւմ է «Բ նա վեր ման նա խա րա-

րու թյո ւն», քա նի որ նա խա րա րու թյու նը չա փա զա նց 

հա ճախ է պա շտ պա նո ւմ մաս նա վոր ու կոր պո-

րա տիվ շա հե րը̀ շր ջա կա մի ջա վայ րի և հան րու թյան 

շա հե րին ծա ռայե լու փո խա րեն:

www.mnp.am 

Միավորված ազգերի կազմակերպության 

զարգացման ծրագիր (UNDP), Հայաստան

 ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի գոր ծու նե ու թյու նը 

խն դիր նե րի լայն շր ջա նակ է նե րա ռո ւմ, մաս նա վո-

րա պես̀  ա) հաս նել Հա զա րա մյա կի զար գաց ման 

նպա տակ նե րին և նվա զեց նել աղ քա տու թյու նը, բ) 

նպաս տել ժո ղո վր դա վա րա կան կա ռա վար մա նը, գ) 

է ներ գե տի կայի և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վա-

րո ւմ` հա նո ւն կայո ւն զար գաց ման, դ) ճգ նա ժա մե րի 

կան խար գե լո ւմ և կո րո ւստ նե րի վե րա կա նգ նո ւմ: 

ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի նա խա ձեռ նու թյո ւն-

նե րը, ի թի վս այ լոց, վե րա բե րո ւմ են նաև լեռ նային 

ան տառ նե րի է կո հա մա կար գե րի վրա կլի մայի 

փո փո խու թյան ազ դե ցու թյան կա ռա վար մա նը, 

հա մայնք նե րին կայո ւն է ներ գե տիկ ծա ռայու թյո ւն-

նե րի մա տո ւց մա նը և բնա կան ռե սո ւրս նե րի կայո ւն 

օ գտա գո րծ մա նը:

www.undp.am 

ՇԷՆ

 ՇԷՆ-ն ի րա կա նաց նո ւմ է հա մայն քային 

զար գաց ման ծրագ րեր Հայաս տա նի սահ մա նա մե րձ 

շր ջան նե րո ւմ: Այս ծրագ րե րի թվո ւմ են ան տա-

ռա տն կու մը, օր գա նա կան գյու ղա տն տե սու թյու նը, 

հա մայն քային կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը, 

հա մայն քային ծա ռայու թյան խթա նու մը և այլն: 

www.shen.am 
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Առանձին շահառու խմբերը, քաղաքական գործիչները կամ մասնավոր ընկերությունները՝ 

նրանցից յուրաքաչյուրն էլ ներդրում է ունենում կայուն զարգացման գործի մեջ: Սակայն 

մյուս կողմից` հաճախ պատահում է, որ կարևոր դերակատարները չեն կարողանում 

արտահայտվել, նրանց խանգարում են իրենց մտահոգությունները հանրային մակար-

դակում բարձրացնել: Սովորաբար, սրան հաջորդում է կայունության մի շրջան, սակայն 

ուշ թե շուտ մարդկանց մեծ խմբի կողմից կարևոր կամ հրատապ համարվող խնդիրներն 

այնուամենայնիվ ջրի երես են դուրս գալիս: Ի՞նչ կապ ունի բարեփոխումների ու վերա-

փոխումների, տաբուների ու ճնշումների այս պատմությունը կայունության հետ:

Երբ որևէ հասարակություն ցանկանում է իր գոյավիճակի կամ գործունեության մեջ 

մտցնել էական փոփոխություններ, որոնք կապված են առաջին գլխում թվարկված 

կայունության չափանիշներին, ապա տվյալ հանրույթը կարիք է ունենում այնպիսի 

դերակատարների, ովքեր ի վիճակի են նորովի մտածելու և կոնկրետ գործողություններ 

ձեռնարկելու: Կայուն զարգացման կրթությունն սկսվում է քաղաքացիների և 

կայունության այս համակցումից: Այս գլխում ակնարկ կներկայացնենք այն մասին, 

թե ինչպես կարող են անհատները զորացվել՝ կայունության գաղափարն իրենց 

բնակավայրերը տանելու և դրանք վերափոխելու համար:

զարգացման
Կայուն

կրթություն



 ՄԱԿ-ի նախ կին գլ խա վոր քար տու ղար Քո ֆի 

Ա նա նը կր թու թյան դե րի մա սին այս պես է ար տա-

հայտ վել.

«Կրթությունըմարդուիրավունքէ,որըվերափո

խելուհսկայականուժունի:Դրավրաենհիմնվում

ազատության,ժողովրդավարությանևմարդկային

կայունզարգացմանանկյունաքարերը»:34

Կայուն զարգացման կրթությանը զարկ տալու 

նպատակով ՄԱԿ-ը 2005-2014թթ-ը հայտարարել է 

«Կայուն զարգացման կրթության համաշխարհային 

տասնամյակ»: Այս տասնամյակում ՄԱԿ-ն ու նրա 

անդամներն անցկացնում են կայուն զարգացմանը 

վերաբերող ծրագրեր կամ աջակցում դրանց, 

անդամ-պետություններն իրենց ազգային 

կրթական հայեցակարգերի մեջ պետք է ներառեն 

կայուն զարգացման կրթության հիմնադրույթներ, 

անցկացնեն տարբեր գիտաժողովեր: 35

 Կայո ւն զար գաց ման կր թու թյու նը նպա տակ 

ու նի զո րաց նե լու մա րդ կա նց̀  կայունզարգացումը

խթանելուհամար: Ե թե նույ նի սկ հիմ քո ւմ այն 

տե սա կան է, կայո ւն զար գաց ման գո րծ նա կան 

մա սը շատ կո նկ րետ է: Այս կր թու թյու նը նպա տակ 

ու նի ոչ մի այն գի տե լիք հա ղոր դե լու մա րդ կա նց, 

այլև գործելուկարողություն փո խան ցելու:36 

Գո րծ նա կան մա կար դա կո ւմ Կայո ւն 

զար գաց ման կր թու թյու նը նե րա ռո ւմ է բնա պահ-

պա նա կան և քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան 

բա զո ւմ ու սու ցո ղա կան սկզ բո ւնք ներ ու մե թոդ ներ: 

Ստո րև կա րող եք գտ նել մի շա րք գո րծ նա կան 

սկզ բունք ներ̀ Կայո ւն զար գաց ման կր թու թյո ւնն 

ի րա գոր ծե լու հա մար: 

Կարողությունների ձևավորում

Ի նչ պես վե րը նշել ենք, բա վա րար չէ մի այն 

գի տե լիք ու սու ցա նե լը: Կա րո ղու թյո ւն նե րի ձևա վո-

րու մը կար ևոր դեր ու նի: Հո գե բան նե րը պար զել 

են, որ զո ւտ գի տե լի քն ան պայ ման չէ, որ հան գեց նի 

վար քագ ծի փո փո խու թյան:37 Կա րո ղու թյո ւնն ան ձի̀ 

ո րո շա կի ո րեն ուղ ղո րդ ված, ինք նիշ խան և նպա տա-

կա մետ գոր ծո ղու թյո ւն կա տա րե լու ու նա կու թյո ւնն է:

«Կարողություննավելինէ,քանպարզապես

գիտելիքնուհմտությունները:Կարողությունը

ներառումէորոշակիհամատեքստումհոգեբա

նականռեսուրսներ(այդթվում`հմտություններև

արժեքներ)ներգրավելուևմոբիլիզացնելումիջո

ցովբարդպահանջմունքներբավարարելուունա

կությունը»:38

 Կա րո ղու թյո ւն ներ ձևա վո րե լու վրա հի մնված 

ու սո ւց ման մո դե լը հատ կա պես օգ տա կար է 

այն պի սի դա սըն թաց նե րո ւմ, ո րո նք նպա տակ ու նեն 

հան գեց նե լու վար քագ ծի փո փո խու թյան և մաս նա-

կից նե րի ա մե նօ րյա կյան քո ւմ ու հա սա րա կու-

թյան մեջ այդ փո փո խու թյան ակ տիվ կի րառ ման: 

Կա րո ղու թյո ւն նե րը չեն կա րող պար զա պես սո վո-

րեց վել. դրա նք ինք նա կր թու թյան և փոր ձա ռա կան 

ու սուց ման բա ցա ռիկ ար դյո ւնք են: 

Կա րո ղու թյո ւն նե րի ձե ռք բեր մա նը կա րե լի է 

ա ջակ ցել ո րո շա կի ու սու ցո ղա կան սցե նար նե րի 

մի ջո ցով: Մե նք ա ռա նձ նաց նո ւմ ենք չո րս քայ լեր: 

Ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժե շտ է, որ մաս նա կից նե րը 

հնա րա վո րու թյո ւն ու նե նան գո րծ նա կա նո ւմ կի րա-

ռե լու կամ, այլ կե րպ ա սած, փոր ձե լու և սխալ վե լու̀ 

ո րո շա կի ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լով, ու սո ւմն ա կան 

այ ցեր կա տա րե լով կամ դե րա խա ղե րի մաս նակ-

ՄԱԿիԿայունզարգացմանտասնամյակի

մասինտեղեկություններկարողեքգտնել

նշվածկայքիանգլերենբաժիններում`

http://www.bneportal.de
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Ակտիվ քաղաքացիության որակավորման ընթացակարգ̀  4 քայլով

Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիա
 Թե ո դոր Հոյ սի ան վան կո լե գի այի հիմն ա կան սկզ բո ւնքն է դա սըն թաց նե րի, ինք նո ւղ ղո րդ ված ու սո ւմ-

նա ռու թյան, կա մա վո րա կան ծրագ րային աշ խա տան քի և հա մա խոհ նե րի ցան ցե րի մի ջո ցով քա ջա լե րել 

մա րդ կա նց քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյան հա մար: Որ քան էլ նախ նա կան գա ղա փար նե րն ու ի րա-

կա նաց ված ծրագ րե րը բազ մա զան լի նեն, այ դու հան դե րձ, դրա նք ի րա գոր ծող նե րը սկզբ նա կան փու լո ւմ 

դի մագ րա վո ւմ են նույ նան ման խն դիր ներ, այ նու հե տև ա ջակ ցու թյո ւն են ստա նո ւմ թի րա խա վոր ված 

ո րա կա վոր ման ծրագ րե րից և, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րա ստ ման շնոր հիվ, կա րո ղա նո ւմ են 

ծրա գի րը գոր ծի վե րա ծել: Հե նց այս նպա տա կով է, որ մշակ վել է 4 քայ լից բաղ կա ցած ո րա կա վոր ման 

ըն թա ցա կա րգ, որն ի րա կա նաց վել է տար բեր թե մա տիկ ու մշա կու թային հա մա տե քս տե րո ւմ: Է կո Լա բն 

ակ տիվ քա ղա քա ցի ու թյան կր թու թյան այն ծրա գի րն է, որն ա ռաջ նո րդ վո ւմ է այս մո տեց մա մբ:

1. Փոփոխության գաղափարը
Ա ռա ջին քայլն սկս վո ւմ է սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան գա ղա փա րով և այդ գա ղա փա րը կա մա վո-

րա կան ծրագ րի վե րա ծե լու մի ջո ցով: Նաև̀ ու սու ցո ւմ, փոր ձի փո խա նա կո ւմ և մաս նա կից նե րի ան հա-

տա կան ուղ ղոր դո ւմ: 

2. Իրագործում. ծրագրերի մշակում
Ծ րա գի րն սկ սո ւմ է կա ռո ւց վա ծք ձե ռք բե րել̀  ա վե լի ու ա վե լի են հս տա կա նո ւմ թի մե րը, հիմն ադ րույթ-

նե րը և ի րա գո րծ ման գա ղա փար նե րը: Ծրագ րային թի մե րն ա ջակ ցու թյո ւն են ստա նո ւմ ինչ պես ծրագ-

րե րի տնօ րին ման մա սին ու սու ցան վե լով, այն պես էլ ան կախ աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժե շտ այլ 

հմ տու թյո ւն ներ զար գաց նե լով: Ա վե լին, նրա նց ծրագ րային փո քր դրա մաշ նո րհ է տրա մա դր վո ւմ: 

3. Ինքնուրույն սովորելու գործընթաց և ծրագրային աշխատանք
Ծ րագ րային թի մե րին ի րե նց գոր ծու նե ու թյան ամ բո ղջ ըն թաց քո ւմ կց վո ւմ են սա տա րող ներ: Սա տա րող-

նե րը խո րհր դատ վու թյո ւն են տրա մադ րո ւմ և այդ պի սով ա ջակ ցո ւմ են ինք նո ւղ ղո րդ ված ու սո ւմն ա ռու-

թյա նը, ինչն էլ Թե ո դոր Հոյ սի ան վան կո լե գի այի մե թո դի կո րի զն է:

4. Մտահայեցում և հեռանկարներ
Մ տա հայե ցո ղու թյան շնոր հիվ` ծրագ րի հա ջո ղու թյու նը տե սա նե լի է դառ նո ւմ վեր ջի նիս ան մի ջա կան 

ար դյո ւնք նե րից այն կո ղմ: Մտա հայե ցո ղա կան դա սըն թաց նե րն ու հան դի պո ւմն ե րն ընդ գծո ւմ են նաև 

հա ջո ղու թյո ւն նե րը ան հա տա կան մա կար դա կո ւմ և կա րող են օգ նել ուս ման ան հա տա կան գնա հա տո ւմ 

ան ցկաց նել ծրագ րային աշ խա տա նք նե րի ա վար տից հե տո: Այս պի սով, ծրագ րեր տնօ րի նող նե րը նաև 

ո գե շն չո ւմ են ստա նո ւմ` ա պա գայո ւմ նույն պես նե րգ րավ ված մնա լու հա մար, հան դի պո ւմ են տար բեր 

շա հա գր գիռ դե րա կա տար նե րի հետ:
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Կարճ ասած Մասնակիցները 
զարգացրել են 
իրենց հետևյալ 
կարողությունները

Բացատրություն. Մասնակիցները… Իրականացում. 
Ուսուցանողները…

Նպատակա-
հարմարությունը

… սովորել՝ աշխարհի 
համար բաց լինելով 
և սեփական 
հեռանկարները 
փոխելով

• Գիտեն ու հասկանում են կայուն 
զարգացման տարբեր հայեցակարգերը, 
օրինակ՝ պետության, քաղաքացիական 
հասարակության, տնտեսության, տարբեր 
երկրների ու մշակույթների դիտանկյուններից

• Կարողանում են ներկայացնել Կայուն 
զարգացման տարբեր դիտանկյունները 
(գիտական, ավանդական, առօրյա) գլոբալ և 
տեղական մակարդակներում

• Կարողանում են գնահատել՝ արդյոք որոշակի 
ծրագիր կամ գործողություն որքանով է 
համահունչ կայունության հայեցակարգին 

… մասնակիցներին 
հիմնարար 
գիտելիքներ են 
տրամադրում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
անհրաժեշտության, 
դերի և 
կարողությունների 
մասին: 
Ուսուցանողները 
խթանում են 
բազմազանության 
կարևորության 
մասին 
գիտակցությունը:

Երկարաժամկետ … մտածել 
երկարաժամկետ 
հեռանկարով

• Ծանոթ են ֆուտուրոլոգիայի 
մեթոդներին (դերային խաղեր, ապագայի 
գործնական պարապմունքներ) ոչ կայուն 
փոփոխությունները վերլուծելու և կայուն 
այլընտրանքներ մշակելու համար

• Կարողանում են դատողություններ անել 
ֆուտուրոլոգիայի արդյունքների մասին՝ 
կայուն զարգացման` էկոլոգիական, 
սոցիալական, մշակութային և տնտեսական 
ուղղություններին կապված

Հակադրվող նպատակներ … կառավարել 
հակարդվող 
նպատակները

• Կարողանում են որոշում կայացնել, երբ Կայուն 
զարգացման տարբեր նպատակների միջև 
հակադրություն է առաջանում

• Գիտակցում են և կարող են գնահատել 
տարբեր շահառու խմբերի (աղքատ ու 
հարուստ ժողովուրդներ/ պետություններ, 
տարբեր կրոններ)

Միջառարկայական … սովորել ու գործել 
միջառարկայական 
մեթոդով

• Կարողանում են քննարկել կայուն 
զարգացումը տարբեր ասպարեզներում՝ 
տնտեսություն, տեխնոլոգիա, մոբիլություն, 
սպառողականություն, վերականգնում, առօրյա 
կյանք

• Կարողանում են նկարագրել ու գնահատել 
վերականգնվող և չվերականգնվող 
ռեսուրսների տարբերությունը

• Հասկանում են մարդու իրավունքները և 
գիտակցում են դրա կարևորությունը

• Կարողանում են տեսնել էկոլոգիայի, 
տնտեսության, քաղաքականության, 
կոնֆլիկտների, աղքատության և դրանց 
պատճառների միջև փոխադարձ կապերը

Ռիսկ … հաշվի առնել 
ռիսկերն ու 
վերլուծել բարդ 
տեղեկատվությունը 

• Կարողանում են վերլուծել և գնահատել ոչ 
կայուն գործողություններին կապված ռիսկերը

• Կարողանում են լավ որոշումներ կայացնել 
բարդ կամ սահմանափակ գիտելիքի 
առկայության պայմաններում

Թիմ … պլանավորել և 
աշխատել թիմով

• Կարողանում են կայուն զարգացման 
դրույթները քննարկել խմբում և 
կոնֆլիկտները լուծել դեմոկրատական 
ճանապարհով

• Կարողանում են նկարագրել 
նախապաշարմունքները, կարծրատիպերն ու 
խտրականությունը և դրանք հաղթահարելու 
ձևեր մշակել

…խթանում են 
պատասխանատու 
առաջնորդությունը 
և որոշումների 
ընդունման 
թափանցիկ 
գործընթացը:

Աղյուսակ 1. Կայուն զարգացման կրթության մեջ կարևորվող հիմնական կարողությունները
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Կարճ ասած Մասնակիցները 
զարգացրել են 
իրենց հետևյալ 
կարողությունը

Բացատրություն. Մասնակիցները… Իրականացում. 
ուսուցանողները…

Մասնակցություն … մասնակցել 
հավաքական 
որոշումներին 

• Համերաշխությունն ու ապագայի նկատմամբ 
պատասխանատվությունը (հանուն 
մարդկության և շրջակա միջավայրի) կարևոր 
հասարակական առաջադրանք են համարում

• Կարողանում են խմբով լավ և արդար 
որոշումներ կայացնել

• Կարողանում են ընդունել բազմազան 
կարծիքներ և կառուցողական կերպով լուծել 
կոնֆլիկտները

…աջակցում են 
մասնակիցներին ու 
շրջանավարտներին՝ 
իրենց սոցիալական 
միջավայրերում եղած 
մարտահրավերները 
տեսնելու և 
դրանք լուծելու 
հմտություններ ձեռք 
բերելու գործում

Մոտիվացում … մոտիվացնել 
իրենք իրենց և 
այլոց՝ գործողություն 
ձեռնարկելու համար

• Ձևեր են գտնում` անհատաբար և խմբով 
կայուն զարգացման մասին սովորելու համար

• Մոտիվացված են՝ մասնակցելու 
դեմոկրատական որոշումներին և 
ներգրավվելու պայքարում (օր. աղքատության, 
խտրականության ու աղտոտման դեմ)

• Կարողանում են մոտիվացնել և զորացնել 
իրենց և այլոց՝ հանուն կայուն ապրելակերպի 
ու տնտեսական զարգացման

… մոտիվացված 
երիտասարդներին 
զորացնում են՝ 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մեջ ակտիվանալու և 
պատասխանատու 
առաջնորդությունը 
զարգացնելու համար

Կայուն զարգացման 
սկզբունքներ

… պլանավորել և 
մշակել հիմնարար 
սկզբունքները

• Նկարագրում են այնպիսի կենսակերպ, 
որը բնութագրվում է կայուն սպառումով, 
էկոլոգիական ու սոցիալական մոբիլությամբ, 
ինչպես նաև ազատ ժամանակով ու 
առողջությամբ

• Գիտակցում ու գնահատում են, թե ինչպես է 
իրենց կենսակերպն ազդում այլոց վրա

• Գիտելիք ունեն և կարող են խելացի կերպով 
մտածել որոշակի ապրանքների էկոլոգիական, 
տնտեսական և սոցիալական կողմերի մասին

… ներդրում 
են ունենում 
մասնակիցների ու 
շրջանավարտների 
անձնական 
զարգացման 
գործում՝ 
ինքնազննության և 
ինքնավստահության 
շնորհիվ

Սոցիալական 
պատասխանատվություն

… արդար գործել
… կարեկցանք և 
սոլիդարություն 
ցուցաբերել այլոց 
նկատմամբ

• Կարողանում են չափել իրենց 
գործողությունների հետևանքները և դրանց 
ազդեցությունն այլոց վրա

• Ուշադիր են այլոց նկատմամբ
• Կարողանում են տեսնել միջսերնդային 

արդարությանը վերաբերող կոնֆլիկտները և 
լուծումներ գտնել

• Նկարագրում են տեղական ու գլոբալ 
մակարդակներում անապահով, ճնշված 
մարդկանց և հասարակությունների հետ 
սոլիդար ու էմպաթիկ գործելու ձևերը

• Ծանոթ են բնության հետ էմպաթիկ 
հարաբերվելու ձևերին և կիրառում են դրանք

… աջակցում են 
մասնակիցներին՝ 
սոցիալական 
հմտություններ 
և իրենց 
շրջապատում առկա 
մարտահրավերները 
ճանաչելու 
կարողություն ձեռք 
բերելու գործում, 
օգնում են գաղափար 
կազմել, թե ինչպես 
կարելի է լուծել 
առկա խնդիրները

Անձնական 
պատասխանատվություն

… ինքնուրույն 
պլանավորել ու 
գործել

• Իրազեկ են իրենց իրավունքներին, 
կարիքներին ու շահերին, ինչպես նաև 
գիտակցում են դրանց սահմանափակման 
կարևորությունը՝ ի շահ այլոց և ապագա 
սերունդների 

• Իրագործում են կայուն զարգացմանը 
նպաստող իրենց ծրագիրը. դրանով իսկ 
ապացուցում են ինքնուրույն պլանավորելու ու 
գործելու իրենց կարողությունը

• Ստեղծում են անձնական կայուն կյանքի 
ծրագիրը և կոնկրետ ծրագրեր են իրագործում

…կարողություններ 
են զարգացնում` 
կամավորական 
ծրագրեր տնօրինելու 
համար
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Արժեքներ և քաղաքացիական ակտիվություն: Քննարկեցեք 

քաղաքացիական ակտիվության էթիկական (բարոյական) որակները: 

Ինչո՞վ է քաղաքացիական ակտիվությունը տարբերվում խնամի-

բարեկամական կամ էլիտար ցանցերից: Ի՞նչ իմաստ է կրելու այս 

հասկացությունը ձեր ծրագրերի շրջանակում. ինչպե՞ս են հավասար, 

արդար և ոչ հիերարխիկ թիմերը կազմակերպում որոշումների 

ընդունման գործընթացը և իրենց աշխատանքը: Ի՞նչ է թափանցիկ 

հաշվետվողականությունն ու հաշվապահությունը: Ինչպե՞ս կարող եք 

նման կարևոր հարցերը քննարկել հասարակության այլ անդամների հետ:

ցե լով: Սո ցի ա լա կան փո փո խու թյու նը կայո ւն 

դա րձ նե լու հա մար հատ կա պես կար ևոր է հա մա-

գոր ծակ ցու թյան ո գին. դա սըն թաց նե րի մաս նա-

կից նե րը կա րող են սո վո րել նե րգ րա վել հա մա պա-

տաս խան շա հա գր գիռ կող մե րի և հան րու թյա նը 

կամ էլ կի րա ռել ա վե լի գի տա կից հա ղոր դա կց ման 

ռազ մա վա րու թյո ւն ներ ու ո ճեր: Սա սկս վո ւմ է 

թի մային մա կար դա կից, երբ մո դե րաց վո ւմ են 

բազ մա զան կար ծիք ներ և ա պա հով վո ւմ է ո րո շո ւմ-

նե րի ըն դուն ման թա փան ցի կու թյու նը:

 Կա րո ղու թյո ւն նե րի ձե ռք բեր ման մյո ւս կար ևոր 

կող մե րն են դի տար կե լու (վեր լու ծե լու) և այդ 

դի տար կո ւմն ե րի հի ման վրա եզ րա կա ցու թյո ւն ներ 

ա նե լու (գ նա հա տե լու) ու նա կու թյու նը: Ռեֆ լեկ տիվ 

դի տար կո ւմն ե րի և վե րա ցա կան ընդ հան րաց ման 

կա րո ղու թյո ւն նե րն օգ նո ւմ են փոր ձը վար քագ ծի 

վե րա ծել, ինչն էլ, իր հեր թին, նոր փոր ձի հի մք է 

դառ նո ւմ:39

 Կայո ւն զար գաց ման մեջ նե րգ րավ վե լու հա մար 

ան հրա ժե շտ կա րո ղու թյո ւն նե րը սեր տո րեն 

կապ ված են հա մը նդ հա նո ւր հիմն ա կան կա րո ղու-

թյո ւն նե րին, ո րը «Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու-

թյան և զար գա ցան կազ մա կեր պու թյան» (OECD)40 

սա տա րած մո տե ցո ւմն ե րից է: Հիմն ա կան կա րո-

ղու թյո ւն նե րն այն կա րո ղու թյո ւն նե րն են, ո րո նք 

ան հրա ժե շտ են ինք նու րույն, պա տաս խա նա տու և 

մաս նակ ցող ան հա տին: 

«Սանշանակումէընդունակլինելհետևու

թյուններանելու̀էկոլոգիական,տնտեսականև

սոցիալականզարգացումն երիմասին,ընդորում

դրանքդիտելովփոխկապակցվածությանմեջ,և

կայացնել,իմաստավորելուիրագործելորոշումն եր

[…],որոնքկնպաստենկայունզարգացմանգործըն

թացներիարդյունավետությանը»:41

 Կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գաց ման մեր մո դե լը 

հի մն վո ւմ է ոչ մի այն կայո ւն զար գաց ման, այլև 

նոր մա տիվ կող մե րի վրա: Մե նք խթա նո ւմ ենք այն 

քա ղա քա ցի ա կան կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը, 

ո րո նք մղո ւմ են մա րդ կա նց դառ նա լու ակ տիվ, 

պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի ներ մի այն պի սի 

հա սա րա կու թյան մեջ, որ տեղ հա րգ վո ւմ են ան ձի 

ի րա վո ւնք նե րն ու նե րգ րավ վա ծու թյու նը:

«Քաղաքացիականկարողություններըհնարա

վորությունենտալիսմարդկանցպատասխա

նատուկերպովգործելուհասարակությանմեջ,

այլանհատներիհետհարաբերություններում`

առաջնորդվելովայնպիսիարժեքներով,ինչպիսիք
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ենթափանցիկությունը,մատչելիությունըևսոցիա

լականպատասխանատվությունը»:42

 Կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գաց ման ներ քոնշյալ 

մո դե լը մշակ վել է՝ դպ րոց նե րո ւմ Կայո ւն զար- 

գաց ման կր թու թյո ւն նե րդ նե լու հա մար:43 Սա կայն, 

կար ծո ւմ ենք, այն բա վա կան ըն դու նե լի և կի րա-

ռե լի է նաև ոչ ֆոր մալ կր թու թյան պա րա գայո ւմ: 

Գո րծ նա կա նո ւմ դա ծրագ րեր ի րա գոր ծե լու և 

ակ տի վի ստ նե րի աշ խա տե լու ոճն է: Ի՞ն չով է այն 

տար բեր վո ւմ հան րու թյան նե րգ րավ ման կո ռում-

պաց ված ու բռ նի ձևե րից, ո րո նց պատ ճա ռով 

էլ այ սօր բախ վո ւմ ենք մեր դի տար կած խն դիր-

նե րից շա տե րին: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու 

հա մար խոր հո ւրդ ենք տա լիս մտա ծել ոչ մի այն 

պա հանջ վող ա ռաջ նոր դա կան հմ տու թյո ւն նե րի, 

այլև մաս նակ ցու թյան ա ռա նձ նա կի ո րա կի մա սին:

Զորացնել ակտիվ քաղաքա-
ցիության համար. Էկոլաբ ծրագիր

Կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գաց ման մեր մո տե ցու մը 

և ընդ հա նո ւր նպա տակ նե րը հաշ վի առ նե լո վ՝ մշա կել 

ենք կր թա կան ծրա գիր̀ հետ ևյալ նպա տակ նե րով. 

• երի տա սա րդ նե րին զո րաց նել̀ ի րե նց հա սա րա կու-

թյո ւն նե րո ւմ ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ դառ նա լո ւ… 

• և կայո ւն զար գա ցու մը խթա նե լու , ա ջակ ցել 

մաս նա կից նե րի ն՝ ո րո շե լու ի րե նց սո ցի ա լա կան 

մի ջա վայ րո ւմ կայո ւն զար գաց մա նն ուղղ ված 

մար տահ րա վեր նե րը և այդ մար տահ րա վեր-

նե րին դի մա կայե լու գա ղա փար ներ ա ռա ջար կել,

•  զար գաց նել կա մա վո րա կան ծրա գիր տնօ րի նե լու 

կա րո ղու թյո ւն ներ,

•  մաս նա կից նե րին կայո ւն զար գաց ման մա սին 

հիմն ա րար գի տե լիք ներ տրա մադ րել̀ շեշ տե լով 

դրա նց կա պը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-

թյան հետ,

• խ թա նել պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի ու-

թյու նը, ժո ղո վր դա վա րա կան ար ժեք նե րն ու 

բազ մա զա նու թյան կար ևո րու թյան գի տակ ցու մը, 

այդ թվո ւմ գլո բալ և միջ սե րն դային ար դա րու-

թյան գի տակ ցու մը,

• ն պաս տել մաս նա կից նե րի ան ձնա կան զար գաց-

մա նը̀ ինք նա վս տա հու թյան, ինք նա քն նու թյան 

և կայու նու թյան կար ևո րու թյան գի տա կց մա նը 

հաս նե լու ի մաս տով:

Է կո Լա բը հայաս տա նյան և գեր մա նա կան վեց 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի հա մա գոր ծակ ցային 

ծրա գիր է: Ծրա գի րը փո խան ցո ւմ է Թե ո դոր Հոյ սի 

ան վան կո լե գի այի ո րա կա վոր ման ըն թա ցա կար գը 

(տե ՛ս էջ 41) հայ կա կան սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 

հա մա տե քս տո ւմ և մի ա վո րո ւմ է այն կայո ւն 

զար գաց ման կր թու թյան հետ:

Գաղափարներ և մոտիվացում

Ա ռա ջին սե մի նա րի ըն թաց քո ւմ նախ և ա ռաջ 

կե նտ րո նա նո ւմ ենք մաս նա կից նե րի գա ղա փար-

նե րի ու մո տի վաց ման վրա: Սե մի նա րի բո վան դա-

կու թյու նը պե տք է, ըստ հնա րա վո րին, կապ ված 

լի նի մաս նա կից նե րի ա մե նօ րյա կյան քին: Այդ պես 

նրա նք կա րող են սե ղա նի շո ւրջ ներ կայաց նել 

ի րե նց ան ձնա կան փոր ձա ռու թյո ւն նե րը, և ար դեն 

ա վե լի ուշ կա րող են ի րա կա նաց նել այն, ինչ սո վո-

րել են այդ սե մի նա րի ըն թաց քո ւմ:44 Է կո Լա բո ւմ 

այս ա ռա ջին քայլն ի րա կա նաց նո ւմ ենք ութօրյա

մեկնարկայինսեմինարի մի ջո ցով: Այս սե մի նա րի 

վեր ջո ւմ ձևա վոր վո ւմ է ըմբռ նո ւմ, թե ինչ պես կա րե լի 

է մաս նա կից նե րի մո տի վա ցու մը գոր ծո ղու թյան 

վե րա ծել որ պես ան կախ կա մա վո րա կան ծրա գիր:

Կոնկրետացում և իրականացում

Ե րկ րո րդ քայ լը բխո ւմ է մեկ նար կային սե մի նա րի 

ժա մա նակ մշակ ված ծրագ րային հիմն ադ րույթ-

նե րից և նե րա ռո ւմ է ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ձևա վոր վո ւմ են թի մեր, հա վաք վո ւմ են ա ջա-

կից ներ: Կո նկ րե տաց վո ւմ են նա խա հա շիվ ե րն 
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ու ժա մա նա կա ցույ ցե րը: Դա սըն թա ցի ժա մա նակ 

ծրագ րային թի մե րը սո վո րո ւմ են շա հույթ չհե տա-

պն դող ծրագ րե րի տնօ րին մա նը հա տո ւկ ման րա-

մաս ներ: Է կո Լա բո ւմ սա ի րա կա նաց նո ւմ ենք 

յոթնօրյագործնականսեմինարի մի ջո ցով:

Ինքնուրույն սովորելու գործընթաց և 

ծրագրային աշխատանք

 Գո րծ նա կան սե մի նա րից հե տո ձևա վոր ված 

թի մե րն ի րա կա նաց նո ւմ են ի րե նց ծրագ րե րը: 

Նրա նք դա ա նո ւմ են ինք նու րույ նա բար: Այ նո ւա-

մե նայ նիվ, նրա նց օգ նե լու հա մար հատ կաց վո ւմ 

են ո րո շա կի ծրագ րային ռե սո ւրս ներ: Հա րա կից 

ո լո րտ նե րո ւմ հա ջո ղու թյա մբ գոր ծող դե րա կա տար-

նե րը կա րող են օգ տա կար դեր ու նե նալ որ պես 

սատարողներ: Սա տա րու մը խո րհր դատ վու թյան և 

ուղ ղո րդ ման խառ նո ւրդ է և Թե ո դոր Հոյ սի ան վան 

կո լե գի այի ծրագ րե րի յու րա հա տո ւկ բա ղադ րիչ է:45 

Է կո Լա բո ւմ մաս նա կից նե րի թի մե րը գոր ծո ւմ են 

տե ղա կան գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի 

հետ հա մա տեղ: Հա նձ նա ռու շր ջա նա վա րտ նե րը 

կա րող են նե րգ րավ ված մնալ կր թա կան գոր ծըն-

թա ցո ւմ` սա տա րող ներ դառ նա լով: Այդ պի սով, 

սա տա րու մը նպաս տո ւմ է հա մա խոհ ակ տի վի ստ-

նե րի ցան ցային հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: Ա վե լին, 

կա րող են կազ մա կե րպ վել նաև հատուկդասըն

թացներ, ո րո նք օգ տա կար կլի նեն մաս նա կից-

նե րին այն ժա մա նակ, երբ վեր ջին նե րս ար դեն 

ո րո շա կի փո րձ կու տա կած կլի նեն և կհաս կա նան, 

թե հա վե լյալ ի՛նչ գի տե լիք նե րի կա րիք ու նեն. 

կա րող են պա հա նջ վել մո դե րա ցի այի, ֆի նա նս-

նե րի հայ թայթ ման, այլ ա ջակ ցու թյո ւն ձե ռք բե րե լու, 

լրատ վա մի ջոց նե րի հետ հա րա բեր վե լու կամ այլ 

հար ցե րի առնչ վող դա սըն թաց ներ:

Մտահայեցողություն

 Մեր հա սա րա կու թյան մեջ ծրագ րային աշ խա-

տան քը հա ճախ գնա հատ վո ւմ է ըստ իր ար դյունք-

նե րի: Շատ դեպ քե րո ւմ այն խն դիր նե րը, ո րո նց 

բախ վել ենք ծրագ րի ի րա գո րծ ման ճա նա պար հին, 

չեն նշ վո ւմ կամ էլ վե րաձ ևա կե րպ վո ւմ են որ պես 

« մար տահ րա վեր ներ»: Սա կայն մաս նա կից նե րի 

ո րա կա վոր ման գոր ծըն թա ցո ւմ սրա նք ո րո շիչ 

տար րեր են: Ա հա թե ին չու ծրագ րային աշ խա-

տան քի ա վար տից հե տո մենք գնա հա տո ւմ ենք 

նաև ան հա տա կան հա ջո ղու թյո ւն նե րն ու ընդ հա-

նո ւր ա ռա ջա դի մու թյու նը: Վեցօրյամտահայեցո

ղականսեմինարը կե նտ րո նա նո ւմ է նաև ա պա-

գայի հե ռան կար նե րի վրա:

Ուսուցանողների ուսուցանում և 
զորացում

 Հան րու թյան մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա ցի-

ա կան հա սա րա կու թյան կար ևո րա գույն սկզ բո ւնք-

նե րից մե կն է, ուս տի դրա շեշ տադ րու մը պե տք է 

կա րո ղա նա նք նե րա ռել մեր դա սըն թաց նե րի մեջ̀ 

որ պես ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կար ևոր մե թո-

դա կան սկզ բո ւնք: 

Որ պես մասնակցայինսկզբունքովուսուցանող՝

դո ւք ստեղ ծո ւմ եք կր թա կան գոր ծըն թա ցի շր ջա-
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նա կը (ն պա տակ ներ դնե լով, մե թոդ ներ ընտ րե լով, 

հար ցեր տա լով և լավ մի ջա վայր ստեղ ծե լով), 

դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րն էլ ի րա վո ւնք ու նեն 

ո րո շե լու, թե ինչ նե րդ րո ւմ են ցան կա նո ւմ ու նե նալ 

դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյան մեջ:46 Այլ կե րպ 

ա սած` դո ւք նպաս տո ւմ եք, որ նոր ծրա գիր կյան քի 

կոչ վի: Դո ւք շատ մոտ եք կա նգ նած ծրագ րին, 

սա կայն ո՛չ նրա մայրն եք, ո՛չ էլ հայ րը. ուս տի, դո ւք 

չեք պա տաս խա նա տու դրա ա ճի հա մար:  

Սովորել գլխով, սրտով և 
ձեռքերով

Կր թու թյան մա սին մեր ըն կա լու մը հա մադ-

րա կան է: Մաս նա կից նե րն ա մե նից լավ սո վո րո ւմ 

են այն դեպ քո ւմ, երբ մաս նակ ցո ւմ են գլու խը, 

սիր տը և ձեռ քե րը:47 Դա սըն թաց նե րը կազ մա կեր-

պե լիս ընտ րեք այն պի սի մե թոդ ներ, ո րո նց շնոր-

հիվ մաս նակ ցո ւմ են գլու խը (օ րի նակ̀  կոգ նի տիվ 

ըն կալ ման, մտա ծե լու, դա տո ղու թյո ւն ա նե լու, 

մեկ նա բա նե լու, քն նար կե լու կամ կար դա լու մի ջո-

ցով), սիր տը (օ րի նակ̀  զգայա կան փոր ձա ռու թյուն-

նե րի, ո րոշ վայ րեր այ ցե լու թյո ւն նե րի, ո րո շա կի 

խմ բի հետ կապ վա ծու թյան փո րձ ձե ռք բե րե լու, 

կո նկ րետ ար դյո ւնք նե րն արժ ևո րե լու մի ջո ցով) և 

ձեռ քե րը (գո րծ նա կան աշ խա տա նք, սո վո րել ա նե-

լով, դե րա խա ղեր ու վար ժու թյո ւն ներ, ծրագ րե րի 

ի րա կա նա ցո ւմ):

Դասընթացի ակտիվ և պասիվ 
փուլերի հերթագայում

Ե րբ ու սու ցա նող նե րը տե ղե կատ վու թյո ւն 

փո խան ցե լո ւց կամ ի րե նց սե փա կան փոր ձը 

մաս նա կից նե րին հա ղոր դե լո ւց այն կո ղմ են 

ան ցնո ւմ և մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյո ւն 

են տա լիս ակ տի վո րեն հա ղոր դա կց վե լու ի րե նց 

ան ձնա կան գա ղա փար նե րով ու գի տե լիք նե րով, 

այդ ժա մա նակ սո վո րե լու գոր ծըն թա ցո ւմ դի նա միկ 

է ներ գի ա է ձևա վո րո ւմ: Մաս նա կից նե րը կա րող 

են հոգ նել չա փա զա նց ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նից 

նույն կե րպ, ինչ պես ու սու ցա նող նե րը կամ փոր ձա-

գետ նե րը: Դա սըն թա ցի ծրա գի րը պե տք է կա զմ-

ված լի նի այն պես, որ այս եր կու սի մի ջև հա վա սա-

րա կշ ռու թյո ւն ա պա հով վի: Օ րի նակ, եր կու ժամ 

խմ բի առջև ի րե նց աշ խա տա նք նե րը ներ կայաց-

նե լո ւց հե տո մաս նա կից նե րը կու զե նան խոր շո ւնչ 

քա շել: Նրա նց ա վե լի պա կաս ին տե րակ տիվ փո ւլ 

ա ռա ջար կեք: Մյո ւս կող մից̀  որ ևէ կար ևոր թե մայի 

մա սին մի քա նի ժա մա նոց ու սո ւց չա կե նտ րոն 

դա սա խո սու թյու նից հե տո ե րի տա սա րդ նե րը 

կցան կա նան ինք նար տա հայտ վել և ակ տի վա նալ: 

Ար դեն հա նգս տա նա լու հեր թը ու սու ցա նող նե րի նն 

է: Սա կայն պար զա պես սո ւրճ խմե լու փո խա-

րեն̀  կա րող եք ակ տի վու թյան այս հա վա քա կան 

պա հան ջը կա պել դա սըն թա ցի նպա տակ նե րին 

և կազ մա կեր պել խմ բային աշ խա տա նք (որ ևէ 

փոր ձար կո ւմ-վար ժու թյո ւն) կամ ուղ ղա կի փո խել 

աշ խա տան քային տա րած քը:

Պատկեր 7. Ամբողջական կրթություն՝ գլխով, սրտով և 
ձեռքերով

47Կայուն զարգացում





Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են ամեն ինչ մանրամասնորեն նախապատրաստել: Նրանք 

տեքստեր են կարդում, պատճենահանում են օգտակար նյութեր, ամեն ինչ դասավորում 

են պլանավորման ժողովների համար: Երբ խնամքով կազմված ծրագրերը փոփոխվում 

են, այս մարդկանց համար դա ողբերգություն է: Նրանք չեն սիրում, երբ գործի ընթացքը 

շեղվում է նախատեսված պլանից: Թիմի անդամներից մեկ ուրիշը կարող է այլ կերպ 

աշխատել: Հնարավոր է, նա սիրում է ինքնաբուխ, տարերային գործել: Որևէ առաջադրանք 

իրագործելու ոգևորությանը տրվելով` դասընթացի ժամանակ թիմի ձևավորմանը 

զուգահեռ նրա համար նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ են առաջանում: 

Ժամերով նախապատրաստությունները նյարդայնացնում են նրան, իսկ անկանխատեսելի 

իրավիճակները ոգևորում են:

Ամեն ոք տարբեր է, և մեր մասնակիցներից ու դասընթացավարներից յուրաքանչյուրը 

պլանավորման իր նախընտրած ոճն ունի: «Պլանավորումը» հետևյալ երեք հարթություն-

ներն օպտիմալ համադրելու արվեստն է` ա) ձեր նպատակները, բ) թեման և գ) մասնա-

կիցներն ու ուսուցանողները: Պլանավորել չի նշանակում ամեն ինչ կանխորոշել 

և կանխարգելել անակնկալները, ինչպես շատ ժամանակ արվում է դպրոցական 

ծրագրերում: Ներկայացնում ենք դասընթացների կազմակերպման մի մոդել, որը 

կենտրոնանում է գործողության նպատակի վրա, սակայն միաժամանակ բավականաչափ 

ճկուն է ինքնաբուխ նորարարություններին արձագանքելու առումով և արտացոլում է 

մասնակիցների ու դասավանդողների նախասիրությունները:

Պլանավորում



Պահել առանցքը. հիմնական 
նպատակն ու ենթանպատակները

 Սե մի նա րը պլա նա վո րե լիս խոր հո ւրդ ենք տա լիս 

օգ տա գոր ծել նպա տակ-բո վան դա կու թյո ւն-մե թոդ 

ա ղյու սա կը: Դրա օ րի նա կը կա րող եք տես նել 

հա ջո րդ է ջո ւմ: Ին չի՞ մա սին է ձեր սե մի նա րը: Նախ 

նկա րագ րեք այն ընդ հա նո ւր խն դի րը, ո րը քն նար-

կե լու եք սե մի նա րի ժա մա նակ, և ցույց տվեք դրա 

կա պը̀ կայո ւն զար գաց ման հետ:

 Թե ման ո րո շե լո ւց հե տո սահ մա նեք սե մի նա րի 

մեկ հիմն ա կան նպա տակ և մի քա նի (մո տա վո-

րա պես հի նգ) են թան պա տակ ներ: Սա կլի նի այն 

ա ռա նց քը, ո րին հետ ևե լով կա րող եք ձեր սե մի-

նա րին կազ մա կե րպ ված տե սք տալ: Նպա տակ նե րի 

ձևա կեր պու մը մաս նա կից նե րի հա մար օգ տա կար 

է, ո րով հե տև սե մի նա րի ըն թաց քո ւմ նրա նք ո րոշ 

բա ներ պե տք է սո վո րեն ու զար գա նան. 

«մասնակիցներըսովորելեն/փորձելեն/արելեն…»

Թեմաների և մեթոդների 
նպատակաուղղված պլանավորում

Ե րբ ու նեք ձեր հիմն ա կան ա ռա նց քը, կա րող 

եք ան ցնել ման րա մաս նե րին: Այ սի նքն՝ կա րող եք 

պլա նա վո րել սե մի նա րի տար բեր բա ժին նե րը կամ 

ու սու ցո ղա կան քայ լե րը: Նախ ո րո շո ւմ ենք ընդ հա-

նո ւր նպա տակ նե րը, հե տո մի այն սահ մա նո ւմ 

կո նկ րետ նպա տակ նե րը: Դրա նք սահ մա նե լո ւն մեզ 

ա ռա ջին հեր թին կօգ նի հետ ևյալ հար ցը̀

 

Ի՞նչարդյունքիենքցանկանումհասնելայսմեթո

դովկամթեմայով:

 Գո րծ նա կա նո ւմ հա ճախ այն պես է պա տա-

հո ւմ, որ ձեր մտ քո ւմ ար դեն ու նե նո ւմ եք ո րո շա կի 

մե թոդ, ո րը ցան կա նո ւմ եք կի րա ռել: Սա հա կա ռակ 

մո տե ցո ւմն է` սկ սել մե թո դա բա նու թյու նից և հե տո 

տես նել, թե ինչ պես է այն հա մա պա տաս խա նո ւմ 

սե մի նա րի ընդ հա նո ւր նպա տակ նե րին: Այս մո տե-

ցու մը բա ցա սա կան կող մեր ու նի: Ա ռա ջի նն այն 

է, որ գու ցե դո ւք չկա րո ղա նաք ցույց տալ, թե ինչ 

ի մա ստ ու նի ձեր դա սա վան դած թե ման/գ լու խը: Այս 

դեպ քո ւմ ստիպ ված եք լի նե լու ձեր մաս նա կից նե րին 

ա ռա ջար կել վար ժու թյան նպա տա կը գտ նել տո ղե րի 

ա րան քո ւմ. « հի մա մի խաղ կխա ղա նք, ո րը դո ւք 

ա վե լի ուշ կհաս կա նաք»: Սա ո՛չ թա փան ցիկ և ո՛չ էլ 

պրո ֆե սի ո նալ գոր ծե լա կե րպ է: Ու սու ցա նո ղը կա րող 

է և չի մա նալ, թե ինչ պես կըն թա նա իր ան ցկաց րած 

վար ժու թյու նը, սա կայն նա մի շտ պե տք է ի մա նա, 

թե ին չու է այս կամ այն բա նն ա նո ւմ: 

Ե րկ րո րդ̀ ձեզ գնա հատ ման չա փա նիշ է ան հրա-

ժե շտ: Ե թե չգի տեք, թե ինչ նպա տա կի եք ու զո ւմ 

հաս նել, ա պա դժ վար կլի նի դի տար կո ւմն ե րի 

մի ջո ցով հա ջո ղու թյու նը գնա հա տե լը: Եվ նման 

կեր պով հա ճա խա կի աշ խա տե լու դեպ քո ւմ վտա նգ 

կա, որ կա րող եք ուղ ղա կի կո րց նել ձեր ընդ հա նո ւր 

նպա տակ նե րի գի ծը:

Ն պա տա կաո ւղղ ված մո տեց ման հիմն ա կան 

ա ռա վե լու թյո ւնն այն է, որ դա ձեզ ճկո ւն և ա զատ 

է դա րձ նո ւմ մաս նա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյո ւն-

նե րո ւմ: Պատ կե րաց րեք մի ի րա վի ճակ, երբ պե տք է 

ա րագ փո փո խու թյո ւն կա տա րեք̀ պե տք է նոր թե մա 

նե րա ռել կամ էլ մաս նա կից նե րը հե տա քրքր ված են 

թե մայի մի այլ կող մով, ո րը դո ւք չեք նա խա տե սել: 

Ե թե ձեր մտ քո ւմ ու նե նաք նպա տակ նե րը, ա պա 

կա րող եք ա վե լի ինք նա բո ւխ գոր ծել և նոր բա ներ 

փոր ձել. պար զո րոշ գի տա կց ված նպա տակ նե րն 

օգ նո ւմ են ա րագ կո ղմն ո րոշ վել̀ արդյոք ա մեն ինչ 

ճի ՞շտ ուղ ղու թյա մբ է ըն թա նո ւմ կամ թե արդյոք 

կա րիք կա՞ որ ևէ բան փո խե լու կամ դա դա րեց նե լու: 

Նպա տակ նե րն ու բո վան դա կու թյո ւնն ու նե նա լո ւց 

հե տո գա լիս է մե թոդ նե րն ընտ րե լու ժա մա նա կը̀

 

Ինչպե՞սկարողեմհասնելնպատակներիս:

50 Կայուն զարգացում



 Մե թոդ նե րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն ի րե նց 

նպա տակ նե րին: Նույն նպա տա կին հաս նե լու հա մար 

կա րե լի է տար բեր մե թոդ ներ օգ տա գոր ծել: Ե թե ձեր 

ու զած նյու թը մա տու ցե լու հա մար պե տք է մի քա նի 

հնա րա վոր մե թոդ նե րի մի ջև ընտ րու թյո ւն կա տա-

րեք, ա պա հա րց տվեք̀ 

Ո՞րմեթոդներովկարողեմլավագույնսհասնելիմ

առջևդրածնպատակներին:

Բովանդակություն

 Հա ջո րդ քայ լը բո վան դա կու թյու նը ո րո շե լն է: 

Ինչպե՞սկարողեմհասնելայսնպատակին:Ի՞նչ

եմուզումուսուցանել:

Այս տեղ կա րող եք սա ռույց կոտ րո ւկ (թար մաց նող 

վար ժու թյո ւն) կազ մա կեր պել և գրի առ նել բո վան դա-

կու թյա նն առնչ վող հար ցե րը կամ կար ևոր բա ռե րը: 

Ուսուցանողների դերը

 Թի մո ւմ կա րող է լի նել մեկ ու սու ցա նող և մեկ 

ա ջակ ցող հա մաու սու ցա նող. սա լավ տար բե րակ 

է սո վո րե լու հա մար, քա նի որ հա մաու սու ցա-

նո ղը կա րող է հե տա գայո ւմ իր դի տար կո ւմն ե րն 

ու նկա տա ռո ւմն ե րն ա սել: Ե թե թի մային ժո ղով 

եք ան ցկաց նո ւմ, լավ կլի նի նախ հա մա ձայն վել 

նպա տակ նե րի շո ւրջ, ո րից հե տո ո րո շա կի բաժ նի 

հա մար պա տաս խա նա տու ու սու ցա նո ղն ար դեն 

կա րող է ինք նու րույն ո րո շել բո վան դա կու թյո ւնն ու 

մե թոդ նե րը: 

Ժամանակ

Մի՛ մո ռա ցեք հաշ վի առ նել տար բեր բա ժին ներ 

ու սու ցա նե լու հա մար ան հրա ժե շտ ժա մա նա կը: 

Փոր ձեք ի րա տես լի նել և ձեր նա խա տե սա ծին 

ա վե լաց րեք մոտ 20% հա վե լյալ ժա մա նակ. 

բա վա րար ժա մա նակ հատ կաց րեք նաև ընդ մի-

ջո ւմն ե րին: Սա հնա րա վո րու թյո ւն կտա և՛ ձեզ, և՛ 

խմ բին հա նգս տա նալ: 

Նյութեր և նշումներ

 Կա րող եք կազ մել ան հրա ժե շտ նյու թե րի ցա նկն 

ու նշո ւմն եր կա տա րել: Սա օգ տա կար կլի նի նա խա-

պատ րաս տու թյան ժա մա նակ: 

Աղյուսակ 2. Սեմինարի պլանավորում. նպատակ-բովանդակություն-մեթոդ աղյուսակ

Ժամ 9:00 – 9:30 9:30 – 
10:00 

10:30-
12:00

Նպատակներ
Ինչի՞ եմ ուզում 
հասնել

Մասնակիցները սովորած լինեն միմյանց անունները… խմբի մասին որոշ 
պատկերացում կազմած լինեն… և միմյանց հետ ծանոթանան խնդրո 
առարկա թեմայի շրջանակում

Բովանդակություն
Ինչպե՞ս եմ հասնելու 
նպատակներիս

Ակտիվ սառույցկոտրուկ վարժություններ՝ անունները սովորելու համար… 
Հարցեր̀  ի՞նչ գիտեք կայուն զարգացման մասին, քանի՞ տարեկան եք

Մեթոդ
Ինչպե՞ս եմ վարելու 
դասընթացի տվյալ 
բաժինը

Կոշիկով խաղ. Մասնակիցները հանում են մեկ կոշիկը և նետում են այն 
սենյակի կենտրոն: Հետո ամեն մեկն ընտրում է մի կոշիկ, գտնում այդ 
կոշիկի տիրոջը և զրուցում նրա հետ:
Սոցիոմետրիկ շարք մասնակիցները շարք են կազմում` ըստ իրենց տված 
պատասխանների 

Ո՞վ Արփինե, Յանա

Նյութեր և 
նշումներ

Բավարար տարածք է պահանջվում, հատակին պետք է +/- նշաններ 
տեղադրել կողմնորոշման համար

51Կայուն զարգացում



Մոտիվացում և գաղափարի զարգացում. 
Մեկնարկային սեմինար

Քայլ 1

 Ներ կայաց նո ւմ ենք մեկ շա բա թյա սե մի նա րի 

պլա նա վո րո ւմ, ո րը կա զմ վել է` հաշ վի առ նե լով 

Հայաս տա նո ւմ Է կո Լաբ ծրագ րի Մեկ նար կային 

սե մի նա րի փոր ձը: Այս սե մի նա րի նպա տակ նե րն են̀

• կայո ւն գոր ծո ղու թյո ւն նե րի և ժո ղո վր դա վա-

րա կան սկզ բո ւնք նե րի գոր ծա դր ման փոր ձա ռու-

թյո ւն ապ րել,

•  հաս կա նալ, թե ի՛նչ է կայո ւն զար գա ցու մը և ի՛նչ 

դեր ու նի դրա կեն սա գո րծ ման մեջ քա ղա քա ցի-

ա կան հա սա րա կու թյու նը,

• մ տա ծել ու գնա հա տել, թե որ քա նով են կայո ւն 

սե փա կան մո տե ցո ւմն ե րն ու գոր ծո ղու թյո ւն նե րը,

•  կի րա ռել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյո ւն և 

հար ցա կա նի տակ դնել այս պես կոչ ված հե ղի նա-

կու թյո ւն նե րին,

•  գի տե լիք ստա նալ գլո բալ և միջ սե րն դային 

ար դա րու թյան մա սին, սո վո րել աշ խա տել 

բազ մա զա նու թյան պայ ման նե րո ւմ,

•  կայո ւն զար գաց մա նը նպաս տող ծրագ րային 

գա ղա փար մշա կել,

•  ծա նո թա նալ թի մային աշ խա տան քի մե թոդ նե րին:

Սեմինարի գրադարան

 Պատ րաս տեք կայո ւն զար գաց ման վե րա-

բե րյալ գր քե րով, հոդ ված նե րով, նկար նե րով 

և ֆիլ մե րով հա գե ցած գրա դա րան: Սե մի նա րի 

ե րե կո նե րից մե կի ժա մա նակ կա րող եք նաև ֆի լմ 

ցու ցադ րել կայո ւն զար գաց ման մա սին: Այս գր քի 

վեր ջին գլ խո ւմ կա րող եք գտ նել այդ մա սին ա ռա-

ջարկ ներ: Սե մի նա րը սկ սե լո ւց ա ռաջ կա րող եք 

ա ռա ջար կել մաս նա կից նե րին ի րե նց հետ բե րել 

կայո ւն զար գաց մա նն առնչ վող նյու թեր ու գր քեր, 

ո րո նք ի րե նց կար ծի քով կա րող են ո գե շն չող լի նել: 

Չմո ռա նաք նաև պատ րաս տել օգ տա կար ռե սո ւրս-

նե րի մի հա վա քա կան ցա նկ (պաս տա ռի վրա կամ 

է լե կտ րո նային տես քով), ո րի մեջ մաս նա կից նե րը 

ևս կկա րո ղա նան հա վե լո ւմն եր կա տա րել: 

Բուսակերության օր

Ս ե մի նա րի ըն թաց քո ւմ բու սա կե րու թյան 1-2 օր 

սահ մա նեք̀ ա ռա նց մաս նա կից նե րին նա խազգու-

շաց նե լու: Կն կա տե ՞ն արդյոք: Որ քա նո ՞վ են 

բու սա կե րու թյու նը կամ մսի սպա ռո ւմն ար մա տա-

վոր ված ձեր հա սա րա կու թյան մեջ: Մեզ հա մար̀ 

որ պես ան հատ նե րի դա ի՞նչ նշա նա կու թյո ւն ու նի: 

Մաս նա կից նե րի ար ձա գա նք նե րը կա րող են ա ռաջ-

նոր դել դե պի քն նար կո ւմ` մսի սպառ ման և կայո ւն 

զար գաց ման փոխ կա պա կց վա ծու թյան մա սին: 



Աղյուսակ 3. Առաջարկ̀  Մեկնարկային սեմինարի համար

Ժամ/Օր Առավոտ 9.00

Ճ
ա

շ

Ցերեկ  15.00-18.00

Ը
նթ

րի
ք

Երեկո 19.30-21.00

1-ին օր Ծանոթացում, ծրագրի փիլիսոփայություն

Ակնկալիքներ և ծրագրի ներկայացում

Ողջույնի ընթրիք

2-րդ օր Քաղաքային արշավ` 
կայուն զարգացման 
թեմայով

Արշավի արդյունքների ներկայացում և 
տեղեկություններ̀  կայուն զարգացման 
մասին
Թիմ

Մտահայեցում. աշխատանք` կայուն 
զարգացման քարտեզի կամ անձնական 
թղթապանակի նյութերի վրա
Անձնական պատասխանատվություն, 
կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
նպատակահարմարություն

Թիմի ձևավորմանն 
ուղղված 
վարժություն

3-րդ օր Կայուն զարգացման 
և քաղաքացիական 
հասարակության 
թեմաներով զանազան 
գործնական 
պարապմունքներ

Դերային խաղ
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, անձնական 
և սոցիալական պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, հակադրվող նպատակներ, 
նպատակահարմարություն

Մտահայեցում. աշխատանք` կայուն 
զարգացման քարտեզի կամ անձնական 
թղթապանակի նյութերի վրա
Սեփական պատասխանատվություն, 
կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
նպատակահարմարություն

Տեղեկություն. 
ի՞նչ է ծրագիրը 
քաղաքա-ցիական 
հասարակության 
մեջ 
Մոտիվացում, 
նպատակա-
հարմարություն, 
սոցիալական 
պատասխա-
նատվություն

4-րդ օր Ոգեշնչում` ծրագրերի 
իրականացման համար 
(օրինակելի փորձեր)

Ծրագրերի` հիմնարար 
գաղափարների մշակում

Խաղ. կայուն զարգացումը և գլոբալ կողմը. 
միջմշակութային հաղորդակցություն/ 
բազմազանություն
Նպատակահարմարություն, սոցիալական 
պատասխանատվություն, կայուն զարգացման 
սկզբունքներ, հակադրվող նպատակներ 

Մտահայեցում. աշխատանք` կայուն 
զարգացման քարտեզի կամ անձնական 
թղթապանակի նյութերի վրա
Սեփական պատասխանատվություն, 
կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
նպատակահարմարություն

5-րդ օր Տեղեկություն` կայուն զարգացման և քաղաքացիական հասարակության 
մասին 
 
Հանդիպում` կայուն զարգացման ակտիվիստների հետ և այցելություն 
հանքարդյունաբերական ծրագրի տարածք (օրինակ` Թեղուտ) 
Նպատակահարմարություն, հակադրվող նպատակներ, կայուն զարգացման 
սկզբունքներ, միջառարկայական, սոցիալական պատասխանատվություն

Մտահայեցում. կայուն 
զարգացման քարտեզ 
կամ թղթապանակ 
անձնական 
պատասխա-
նատվություն և 
կայուն զարգացման 
սկզբունքներ

6-րդ օր Ծրագրերի 
կոնկրետացում և 
թիմերի ձևավորում

Ճ
ա

շ

Աշխատանք` ծրագրային նախագծերի վրա` 
ուսուցանողների աջակցությամբ   
Թիմ, մասնակցություն, հակադրվող նպատակներ, 
սեփական պատասխանատվություն

Քննարկում` կայուն զարգացման 
մասին. կայուն զարգացման քարտեզի 
ամբողջականացում
Կայուն զարգացման սկզբունքներ

7-րդ օր Ֆինանսավորման և 
սատարման հարցերով 
տեսական նյութ 
 
Աշխատանք ծրագրային 
նախագծերի վրա` 
ուսուցանողների 
աջակցությամբ
Թիմ, մասնակցություն, 
սեփական 
պատասխանատվություն

Ծրագրային նախագծերի ամբողջականացում Ընթրիք և խնջույք

8-րդ օր Գնահատում և հրաժեշտ



Հասկացությունների 
փոխառնչությունների քարտեզ

 Հաս կա ցու թյո ւն նե րի փո խա ռն չու թյո ւն նե րի 

քար տե զը գի տե լի քը կազ մա կեր պե լու գրա ֆի-

կա կան գոր ծիք է, ո րը ցույց է տա լիս տար բեր 

հաս կա ցու թյո ւն նե րի (կոն ցե պտ նե րի) մի ջև կա պե-

րը: Գա ղա փա րն այն է, որ սե մի նա րի ըն թաց-

քո ւմ կա զմ վի մի պայ մա նա կան քար տեզ: Ա մեն 

օր մաս նա կից նե րը նոր կող մեր կա վե լաց նեն 

քար տե զի վրա, և այն կար տա ցո լի ու կփո խան ցի 

խմ բի հա վա քա կան գի տե լի քը: Հաս կա ցու թյո ւն-

նե րի փո խա ռն չու թյո ւն նե րի քար տեզ նե րը նվազ 

ինք նա բո ւխ են, քան «ա սո ցի ա տիվ քար տեզ նե րը»: 

Ի մաս տը ոչ թե այն է, որ գրի առն վեն ձեր ու նե-

ցած բո լոր ա սո ցի ա ցի ա նե րը (ն մա նու թյո ւն նե րը, 

հա մընկ նո ւմն ե րը), այլ այն, որ  կա նո նա կա րգ վեն ու 

ցույց տր վեն տար բեր գա ղա փար նե րի ու հաս կա-

ցու թյո ւն նե րի մի ջև կա պե րը:

 Մաս նա կից նե րն ի րե նց ա մե նօ րյա /յու րա քան-

չյո ւր սե մի նա րի/ յու րա հա տո ւկ փոր ձա ռու թյո ւն-

նե րի մա սին գրե լու հա մար կա րող են օգ տա գոր ծել 

կայո ւն զար գաց ման ան հա տա կան կամ խմ բային 

քար տեզ: Վեր ջո ւմ այն կար տա ցո լի մաս նա կից նե րի 

ստա ցած գի տե լի քն ու փոր ձը:

 Հաս կա ցու թյո ւն նե րի փո խա ռն չու թյո ւն նե րի 

Պատկեր 8. Կայուն զարգացման վերաբերյալ պարզ քարտեզ

54 Կայուն զարգացում



քար տե զը կա րող է որ պես գոր ծիք օգ տա գո րծ վել 

նաև ան հատ նե րի կամ փո քր (մոտ 5 հո գա նոց) 

խմ բե րի կող մից: 

Որ քան ա վե լի շատ մա րդ է մաս նակ ցո ւմ 

հասկացությունների փոխառնչությունների 

քար տե զի խմ բա գր մա նը, այն քան գոր ծըն թա ցն 

ա վե լի բա րդ է դառ նո ւմ: Նույն սե նյա կո ւմ ե ղած 

տար բեր Հաս կա ցու թյո ւն նե րի փո խա ռն չու թյո ւն-

նե րի քար տեզ նե րը ներ կայաց նո ւմ են թե մայի ու 

սե մի նա րի տար բեր ըն կա լո ւմն ե րը: Ուս տի քար տեզ-

նե րը կա րող են օգ տա գո րծ վել որ պես գնա հատ ման 

կամ մտա հայեց ման գոր ծիք ներ:

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը խո րհր դա ծեն 

խմ բո ւմ կայո ւն զար գաց ման վե րա բե րյալ ի րե նց 

փո խա նա կած փոր ձի և ձե ռք բեր ված գի տե լի քի 

մա սին: Նրա նք սկ սեն ա վե լի կա նո նա կա րգ ված 

տես նել ի րե նց փո րձն ու գի տե լի քը: Բա րդ հար ցե րը 

պար զա բան վեն: Ու սու ցա նող նե րը տե ղե կու թյո ւն 

ստա նան մաս նա կից նե րի գի տե լի քի մա կար դա կի 

մա սին: 

Ի նչ պե ՞ս պե տք է դա ա նել: Պատ րաս տեք 

թղ թի մի մեծ կտոր (օ րի նակ, մի քա նի ֆլիպ-չար թի 

թեր թեր կցել), մեջ տե ղո ւմ գրեք̀ Կայո ւն զար գա-

ցո ւմ (ա վե լաց րեք կայո ւն զար գաց մա նն առնչ վող 

եր ևույթ ներ. օ րի նակ, ա մեն մաս նա կից թղ թե 

քար տի վրա կա րող է գրել մեկ ո լո րտ / խմ բո ւմ 

դա սա կար գեք գր ված տար բեր մտ քե րը. կե նտ-

րո նին մոտ պե տք է լի նեն ընդ հա նո ւր հաս կա ցու-

թյո ւն նե րն ու տե ղե կու թյո ւն նե րը, իսկ ման րա մաս-

նե րը, հս տակ ար դյո ւնք նե րն ու օ րի նակ նե րը ա վե լի 

հե ռու պի տի լի նեն): Տար բեր եր ևույթ նե րը կա պեք 

գծե րով ու սլաք նե րով` ցույց տա լու հա մար դրա նց 

հա րա բե րակ ցու թյու նը: Կա րող եք թույլ տալ գծե րի 

վրա բա ռեր ա վե լաց նել այս հա րա բե րակ ցու թյո ւն-

նե րը պար զա բա նե լու հա մար, ինչ պես նաև բա ռե րի 

փո խա րեն օգ տա գոր ծել խո րհր դա նիշ ներ, նկար ներ 

կամ ձեր այ ցե լած վայ րե րի լու սան կար ներ:

 Ժա մա նա կը̀  20 րո պե

 Մաս նա կից նե րը̀  ան հատ ներ կամ փո քր խմ բե ր

 Նյու թեր̀  մեծ թո ւղթ (ֆ լիպ-չար թի 3-4 թեր թե րի 

չափ), ուղենիշ քար տեր, սո սի նձ, մար քե ր

Կայուն զարգացման և ծրագրի 
տնօրինման անհատական 
թղթապանակ

Ան հա տա կան թղ թա պա նակ նե րը, կա րե լի է 

ա սել, հաս կա ցու թյո ւն նե րի փո խա ռն չու թյո ւն-

նե րի քար տեզ նե րի « փո քր քույ րե րն» են: Դրա նք 

օգ նո ւմ են մաս նա կից նե րին ան հա տա կան մա կար-

դա կո ւմ մտա ծել ի րե նց սո վո րե լու ո ճի և կայո ւն 

զար գաց ման մա սին: Ոչ ոք այն չի կար դա լու, 

հե ղի նա կից բա ցի. դա նման է ան ձնա կան (հա մա-

կա րգ ված) օ րագ րի: Ի տար բե րու թյո ւն քար տե զի՝ 

այդ տեղ տեղ են գտ նո ւմ մտ քեր, գի տե լիք ներ ու 

զգա ցո ղու թյո ւն ներ ոչ մի այն կայո ւն զար գաց ման, 

այլև ծրագ րե րի տնօ րին ման մա սին: Այս օ րագ-

րե րը կա րող են տա րի ներ շա րու նակ օգ նել ի րե նց 

հե ղի նակ նե րին  կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան 

ըն թաց քո ւմ: Անձ նա կան թղ թա պա նակ նե րը կա րող 

եք օգ տա գոր ծել որ պես կայո ւն զար գաց ման 

քար տե զի այ լը նտ րա նք: 

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը մտա ծեն̀  ի՛նչ 

են սո վո րել կայո ւն զար գաց ման և ծրագ րե րի 

տնօ րին ման մա սին, գրան ցեն ի րե նց մտ քե րը, 

գա ղա փար նե րն ու զգաց մո ւնք նե րը ան հա տա կան 

մա կար դա կո ւմ:

Ի նչ պե ՞ս պե տք է դա ա նել: Նախ քան սե մի-

նա րն սկ սե լը մաս նա կից նե րից յու րա քան չյու րի 

հա մար մի գր քույկ կամ տետ րակ պատ րաս տեք̀ 

մտա հայեց ման (reflection) հա մար նա խա տես ված 

տար բեր հար ցե րով ու ա ռա ջադ րա նք նե րով: 1-ին և 

2-րդ օ րե րին բա ցատ րեք այս ա ռա ջադ րան քի ի մաս-

տը. կա րե լի է նաև հա մա ռոտ բա ցատ րու թյո ւն գրել 

տետ րի ա ռա ջին է ջո ւմ: Ա մեն օր վա վեր ջո ւմ մաս նա-
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50% մանրածախ (վարչարարություն, 
վարձակալություն, անձնակազմ. շահույթ)

Ընդամենը

11% տեղափոխում, վճարումներ (ֆինանսական 
մարմիններին)

1% աշխատավարձեր + 13% նյութական ծախսեր

1% աշխատավարձեր + 13% նյութական ծախսեր

կից նե րին 15 րո պե ժա մա նակ տվեք ի րե նց թղ թա-

պա նա կի վրա աշ խա տե լու հա մար. այս ըն թաց քո ւմ 

կա րող եք ե րա ժշ տու թյո ւն մի աց նել: Թղ թա պա-

նա կը մտա հայեց ման, մտ քե րի ու զգաց մո ւնք նե րի 

գրառ ման ան ձնա կան գոր ծիք է (հա մա կա րգ ված 

օ րագ րի նման), ուս տի մաս նա կից նե րն ա զատ են 

ի րե նց ու զած ձևով այն օգ տա գոր ծե լու̀ կա րող են 

գրել, նկա րել և այլն: Բնա կա նա բար, ա զատ ժա մա-

նակ կամ տա նը նույն պես, մաս նա կից նե րը կա րող 

են գրա ռո ւմն եր ու նշո ւմն եր կա տա րել ի րե նց 

օ րագ րո ւմ: 

Ժա մա նա կը̀  15 րո պե յու րա քան չյո ւր օր վա 

վեր ջո ւմ

 Մաս նա կից նե րը̀  5-50 հո գի

 Նյու թեր̀  30 թե րթ թո ւղթ յու րա քան չյո ւր 

մաս նակ ցի հա մար (սե մի նա րի յու րա քան չյո ւր 

օր վա հա մար 1-ա կան էջ ու նաև հա վե լյալ է ջեր), 

տպիչ, դա կիչ կամ թել̀ թեր թե րը կա րե լու հա մար, 

գու նա վոր մա տիտ ներ̀ գրե լու կամ նկա րե լու 

հա մար, մկ րատ ներ և սո սի նձ

 Հի շեց րեք մաս նա կից նե րին ա մեն օր ի րե նց 

հետ բե րել ան հա տա կան թղ թա պա նա կը:

Հ նա րա վոր հար ցեր և ա ռա ջադ րա նք ներ: 

Ին չո ՞ւ եմ մաս նակ ցո ւմ այս ծրագ րին/ սե մի նա րին: 

Պատ կե րեք կայո ւն զար գա ցու մը: Գրի ա ռեք 5 

խոր հո ւրդ ա մե նօ րյա կյան քը կայո ւն զար գաց ման 

սկզ բո ւնք նե րին ա վե լի հա մա պա տաս խան ապ րե լու 

հա մար: 

• Այ սօր ես սո վո րե ցի… (ն շեք ե րեք բան̀  կայո ւն 

զար գաց ման, ծրագ րե րի տնօ րին ման, ձեր կամ 

ու րիշ նե րի մա սին կամ էլ ձեզ կար ևոր թվա ցող 

որ ևէ այլ բա նի մա սին):

•  Հե տա դա րձ հայա ցք դա րձ նե լով սե մի նա րին/իմ 

ծրագ րին/այս ծրագ րի ժա մա նա կա շր ջա նի ն… 

• Ա հա իմ սո վո րած ե րեք ա մե նա կար ևոր բա նե րը 

• Ե րբ տո ւն վե րա դառ նամ, ա հա թե ինչ եմ ու զո ւմ 

փո խել իմ կյան քո ւմ` ա վե լի կայո ւն գոր ծե լու/

ապ րե լու հա մար:

• Այս մար դիկ/ գոր ծո ղու թյո ւն նե րը/ վայ րե րը ո գե-

շնչե ցին ինձ սե մի նա րի ըն թաց քո ւմ: 

Պատկեր 9. Ջինսի ավելացված արժեքի շղթան. աղբյուրը̀   www.denimtarian.blogspot.de
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Քաղաքային արշավ` կայուն 
զարգացման թեմայով 

Քա ղա քային ար շավ ե րն օգ նո ւմ են բո լորին 

ա վե լի լավ ծա նո թա նալ այն վայ րին, ուր ան ցկաց-

վո ւմ է սե մի նա րը, օգ նո ւմ են ձեզ և մաս նա կից-

նե րին ճա նա չել մի մյա նց և տե ղե կու թյո ւն ներ 

են տրա մադ րո ւմ կայո ւն զար գաց ման մա սին: 

Մաս նա կից նե րը կազ մո ւմ են փո քր խմ բեր, 

ո րո նց քա ղա քո ւմ շր ջա գայե լու ա ռա ջադ րա նք է 

տր վում: Ինք նու րույն աշ խա տա նքն ա վար տե լո ւց 

հե տո յու րա քան չյո ւր խո ւմբ իր ար դյո ւնք նե րն է 

ներ կայաց նո ւմ ամ բո ղջ խմ բին:

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը ճա նա չեն 

մի մյանց, թի մով պլա նա վո րեն և աշ խա տեն, նո րո վի 

բա ցա հայ տեն մի ջա վայ րը, սկ սեն գնա հա տել 

փաս տե րը կայո ւն զար գաց ման տե սան կյու նից: 

Ի նչ պե ՞ս պե տք է դա ա նել: Մաս նա կից նե րին 

բա ժա նեք 4-5 հո գա նոց խմ բե րի, տվեք նրա նց 

զա նա զան ա ռա ջադ րա նք ներ̀ քա ղա քի նո րո վի 

բա ցա հայտ մա նը և կայո ւն զար գաց մա նը միտ ված 

(տե ՛ս օ րի նակ նե րը ստո րև), և խնդ րեք նրա նց 

ստեղ ծա գոր ծա կան ե ղա նակ նե րով ներ կայաց նել 

ի րե նց բա ցա հայ տո ւմն ե րն ու ար դյո ւնք նե րը: Սրան 

կա րող է հա ջոր դել կայո ւն զար գաց ման թե մայով 

ներ կայա ցո ւմ/աշ խա տա նք:

 Ժա մա նա կը̀  5 ժամ, ո րից ½ ժամ` ա ռա-

ջադ րան քը բա ցատ րե լու հա մար, 3½ ժամ` 

բո ւն ար շա վի հա մար, և 1 ժամ` ար դյո ւնք նե րը 

ներ կայաց նե լու ու քն նար կե լու հա մար:

 Մաս նա կից նե րը̀  10-40 հո գի

 Նյու թեր: Ա ռա ջադ րա նք նե րը պատ րաս տեք 

նա խօ րոք (լա վա գույն ձևը̀ քա ղա քո ւմ զբոս նեք 

ո գե շնչ վե լու հա մար), տպեք ա ռա ջադ րա նք նե րը, 

Պատկեր 10. Ջինսի ճանապարհը. աղբյուրը̀  www.denimtarian.blogspot.de
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մաս նա կից նե րից յու րա քան չյու րի հա մար ճա շի 

փա թեթ ներ կամ ճա շի գու մար նա խա տե սեք, տվեք 

հրա տապ հա ղոր դա կց ման հե ռա խո սա հա մար ներ:

 Հի շե ցե ՛ք. տար բեր ա ռա ջադ րա նք ներ ընտ րե լով` 

կա րող եք ազ դել սո վո րե լու տար բեր մա կար դակ-

նե րի վրա` թե մա տիկ, տու րիս տա կան, ստեղ ծա գոր-

ծա կան, կոգ նի տիվ/ ճա նա չո ղա կա ն… Հի շե ցեք, որ 

մաս նա կից նե րը ժա մա նա կի և ռե սո ւրս նե րի կա րիք 

կու նե նան̀  հա նգս տա նա լու, ճա շե լու, գնո ւմն եր 

կա տա րե լու հա մար: 

Ա ռա ջադ րա նք նե րի օ րի նակ ներ: Ո՞րն է 

քա ղա քի ա մե նա հին շի նու թյու նը: 

Դո ւք մեկ կիտ րոն ու նեք. փո խա նա կեք այն 

ինչ-որ մե կի հետ որ ևէ բա նի դի մաց (կա րող եք 

փո խա նա կել այն քան ան գամ, որ քան ցան կա նաք):

 Հի նգ տար բեր մա րդ կա նց հա րց րեք, թե ինչ է 

ա ռա ջի նը նրա նց մտ քին գա լիս, երբ լսո ւմ են « կա-

յո ւն զար գա ցո ւմ» բա ռա կա պակ ցու թյու նը:

 Լու սան կա րեք ե րեք բան, ո րո նք ձեր կար ծի քով 

կայո ւն չեն:

 Ձեր փոր ձը ներ կայաց րեք 5 րո պե ո ւմ, որ ևէ 

ստեղ ծա գոր ծա կան ձևով (պաս տառ, թա տե րա կան 

ներ կայա ցո ւմ, երգ և այլն):

Կայուն զարգացման գործնական 
պարապմունքներ 

Սե մի նա րի ժա մա նակ եր կու օր կա, երբ ա ռա վո-

տյան ժա մե րին դա սա վան դող նե րը կա րող են 3-4 

գո րծ նա կան պա րապ մո ւնք ա ռա ջար կել մաս նա-

կից նե րին: Դրա նք կօգ նեն վեր ջին նե րիս խո րաց նել 

ի րե նց ի մա ցու թյու նը̀ կայո ւն զար գաց ման մա սին: 

Մաս նա վո րա պես, օ րի նակ, կայո ւն վար քագ ծի 

կա նո նա կա րգն օգ նո ւմ է սե մի նա րի ժա մա նակ 

ստա ցած տե սա կան գի տե լիք նե րը գո րծ նա կան 

դա շտ տե ղա փո խել: 

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը սո վո րեն և 

ա ռար կայա կա նո րեն տես նեն կայո ւն զար գաց ման 

տար բեր կող մե րը, ա վե լի շատ բան ի մա նան քա ղա-

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մա սին: 

Ի նչ պե ՞ս պե տք է  դա ա նել: Մաս նա կից նե րին 

ներ կայաց րեք տար բեր գո րծ նա կան պա րապ մունք-

նե րի թե մա նե րը և խնդ րեք, որ հա ջո րդ ե րե կոյան 

ընտ րեն եր կու թե մա: Անց կաց րեք թե մա տիկ 

պա րապ մո ւնք ներ: Օր վա վեր ջո ւմ մաս նա կից նե րին 

ժա մա նակ տվեք̀ ինք նամ տա հայեց ման (self-reflec-

tion) և ի րե նց փոր ձա ռու թյո ւն նե րով ամ բո ղջ խմ բի 

հետ հա ղոր դա կց վե լու հա մար:

 Ժա մա նա կը̀  3 ժա մ

 Մաս նա կից նե րը̀  5-10 հո գի յու րա քան չյո ւր 

խմ բո ւմ

 Նյու թե րը̀  տար բեր̀ ըստ թե մա նե րի

 Հի շե ցե ՛ք. որ ևէ թե մայով գո րծ նա կան պա րապ-

մո ւնք պատ րաս տե լը հոյա կապ է, սա կայն ժա մա-

նա կա տար: Նա խա պատ րաս տեք այն նախ քան 

սե մի նա րի սկիզ բը: Ե թե ձեր սե մի նա րո ւմ կան 

փոր ձա ռու մաս նա կից ներ, նրան ցից մեկ-եր կու սը 

նույն պես կա րող են գո րծ նա կան պա րապ մո ւնք 

ան ցկաց նել: Պա րապ մո ւնք նե րի օր վա նից առն վա զն 

2 օր ա ռաջ նրա նց հա րց րեք̀ արդյոք կցան կա նա ՞ն 

որ ևէ թե մա ներ կայաց նել: 

Հ նա րա վոր թե մա նե րը կա րող են լի նե լ̀

 Կայո ւն վար քագ ծի կա նո նա կա րգ: Ի՞նչ 

կա նոն ներ և խթան ներ կա րող ենք կի րա ռել սե մի-

նա րի ժա մա նակ կայո ւն գոր ծե լու նպա տա կով: 

Խնդ րեք մաս նա կից նե րին մտ քեր ա ռա ջար կել վար -

քագ ծի կա նո նա կար գի հա մար: Որ պես հու շո ւմ 

և ո գե նչ ման աղ բյո ւր կա րող եք ներ կայաց նել 

տար բեր ՀԿ-նե րի, ըն կե րու թյո ւն նե րի կամ կա ռա-

վա րա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի վար քագ ծի 

Handbook“travellingculturaldiversity”
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Քաղաքացիական հասարակության 

ծրագրերի չափորոշիչներ

Արժեքներ: Ինչպե՞ս են արժեքներն 

արտացոլվում նպատակներում (գործել 

ինչի՞ համար) և գործելակերպում 

(ինչպե՞ս գործել):

Պատասխանատվություն: 

Թիմի անդամներն անկախ են և 

պատասխանատու են զգում իրենց 

գործողությունների համար: 

Անհատական կարողությունների 
զարգացում: Թիմի անդամները 

կիրառում են իրենց սովորածը, 

ձեռք բերած կարողություններն ու 

հմտությունները:

Հասարակական պիտանիություն: 
Անհատական գործողությունը 

հասարակական արդյունքներ է տալիս:

Վավերականություն: Ծրագիրը 

ներկայացնում է անհատական միտք 

կամ հայեցակերպ` ի պատասխան 

հասարակական պահանջի:

կա նո նա կար գե րի օ րի նակ ներ: 

Ա ռա ջար կո ւմ ենք, որ ա ռան ձին փո քր խմ բե րով 

քն նար կեք կայո ւն զար գաց ման տար բեր կող մե րը: 

Այ նու հե տև վար քագ ծի ընդ հա նո ւր կա նո նա կար գը 

գրա ռեք ֆլիպ-չար թի թղ թի վրա: Քա նի որ Կա նո-

նա կար գը վե րա բե րո ւմ է ամ բո ղջ խմ բին, հա մոզ-

վե ցեք, որ ա մեն ոք հա մա ձայն է դրան և իրն է 

հա մա րո ւմ այդ փաս տա թո ւղ թը: 

Է ներ գի այի վե րա կա նգն վող աղ բյո ւր ներ: 

Վե րա կա նգն վող է ներ գի այի ի՞նչ տե սակ ներ են 

լի նո ւմ: Ո րո ՞նք են դրա նց ու ժեղ և թույլ կող մե րը: 

Ինչ պի սի ՞ն է ի րա վի ճա կը Հայաս տա նո ւմ: Վե րա-

կա նգն վող է ներ գի այի պու րակ կա ռու ցեք̀ փոք րիկ 

լամ պով ու ար ևային վա հա նա կով, է լե կտ րա կան 

պտ տա հով հա րով (ventilator), գե ո թեր մալ է լե կտ րա-

կայան̀  պո լիպ րո պի լե նի ափ սե ի վրա:

Գ լո բա լաց ված ար տադ րու թյո ւն: Ար դա-

րու թյո ւնն ու տն տե սու թյու նը պատ կե րա վոր 

ներ կայաց նե լու օ րի նա կը ցու ցա դր վո ւմ է ջին սի 

ար տադ րու թյա մբ, որն սկս վո ւմ է Աֆ րի կայո ւմ 

բամ բակ ա ճեց նե լով, այ նու հե տև ար տադ րու թյան 

շղ թա է ան ցնո ւմ նախ քան ձեր երկ րի խա նո ւթ նե րը 

տե ղա փոխ վե լը: Այս մա սին առ կա են փաս տագ-

րա կան տե սա նյու թեր:

 Մա նա ծա գոր ծա կան (տե քս տիլ) ար տադ րու-

թյու նը գնա լով գլո բա լաց վո ւմ է: Ջի նս ար տադ րող 

հիմն ա կան երկր նե րն են Բա նգ լա դե շը, Թու նի սը, 

Թո ւր քի ան, Մեք սի կան, Չի նաս տա նը և Պա կիս-

տա նը: Սո վո րա բար ե թե ար տադ րու թյան հա մար 

որ ևէ երկ րի գե րա կայու թյո ւն է տր վո ւմ, ա պա տվյալ 

պե տու թյու նո ւմ առ կա է՝ 

• աշ խա տա վոր նե րի ի րա վո ւնք նե րի ան տե սո ւմ,

• գլ խա վո րա պես կա նան ցից ու ե րե խա նե րից 

կա զմ ված աշ խա տո ւժ,

•  շատ եր կար աշ խա տա ժա մեր (շա բա թա կան 

ա վե լի քան 60 ժամ) և ցա ծր աշ խա տա-

վար ձեր (ա մե նա հիմն ա րար ծախ սե րին ան գամ 

չբա վարա րող), 

• ա նվ տան գու թյան և հի գի ե նայի վատ 

պայ ման ներ,

•  կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյո ւն (ն րա նք 

տղա մա րդ կան ցից ա վե լի ցա ծր են վճար վո ւմ):

Դե պի վայ րի բնու թյո ւն: Մաս նա կից նե րի հետ 

էքս կո ւր սի ա գնա ցեք բնու թյան գի րկ: Կե նտ րո-

նա ցեք բնու թյան տար բեր դրս ևո րո ւմն ե րի գի տա-

կց ման վրա (լ սեք, հո տո տեք, դի տեք, զգա ցեք), 

շո շա փեք տար բեր ծա ռե րի կե ղև նե րը, քայ լեք 

աղ վե սի նմա ն… Հի մն վե լով սրա վրա` որ պես 

հա ջո րդ քայլ̀  տե ղե կու թյո ւն ներ տրա մադ րեք 

կեն սա բազ մա զա նու թյան և դրա նվազ ման մա սին:
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Գլոբալ կողմերը. միջմշակութային 
հաղորդակցություն և 
բազմազանություն

 Կայո ւն զար գաց ման թե ման բազ մա թիվ գլո բալ 

չա փո ւմն եր ու նի: Դրա շատ կող մեր գոր ծո ւմ են 

տար բեր մա կար դակ նե րո ւմ` տե ղա կան մի ջո ցա-

ռումն եր, ան հա տա կան մա կար դա կի ազ դե ցու թյո ւն, 

պե տա կան և մի ջազ գային քա ղա քա կա նու թյո-

ւն ներ: Օ րի նակ, հո ւմ քի (օգ տա կար հա նա ծո ներ, 

նա վթ, ա դա մա նդ ներ) կամ սնն դի (սո ւրճ, բա նան) 

շր ջա նա ռու թյա նը նայե լո վ՝ տպա վո րու թյո ւն ենք 

ստա նո ւմ, որ, հա մաշ խար հային տն տե սու թյու նից 

բա ցի, առնչվո ւմ ենք նաև մշա կու թային եր ևույթ-

նե րի̀  ինչ պես են մար դիկ և հա սա րա կու թյո ւն նե րը 

հա ղոր դա կց վո ւմ տար բեր մշա կույթ նե րո ւմ:

 Նե րառ ման-բա ցառ ման և խտ րա կա նու թյան 

սո ցի ա լա կան կող մե րը ևս կապ ված են թե մային:  

Գլո բալ մա կար դա կո ւմ դրա նք նույն պի սի դեր են 

խա ղո ւմ, ինչ պես գա ղու թա րա րու թյան դեպ քում, 

իսկ միկ րո մա կար դա կո ւմ դրա նք կա րող են 

դի տա րկ վել նույ նի սկ խմ բե րի սե մի նար-հան դի-

պո ւմն ե րի օ րի նա կով: Այս ա ռու մով, կար ևո րու-

թյո ւն ենք տա լիս քա ղա քա ցի ա կան նե րգ րավ ման 

այն պի սի ձևե րի, ո րո նք նպաս տո ւմ են ձևա վոր-

մա նն այն պի սի հան րույթ նե րի, ո րոն ցո ւմ հա րգ-

վո ւմ է բազ մա զա նու թյո ւնն ու  քա ղա քա ցի նե րի 

հա վա սար ի րա վո ւնք նե րը: Եվ ու րե մն, բազ մա զա նու-

թյան և մի ջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան մա սին 

թե մա նե րն ա պա գա գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հի մքն են: 

Ձեր մաս նա կից նե րի հետ մի ջմ շա կու թային հա ղոր-

դակ ցու թյան ու բազ մա զա նու թյան շո ւրջ մտա ծե լու 

բազ մա թիվ մե թոդ ներ կան: Հա մա ցան ցո ւմ առ կա են 

շատ լավ բա ցատ րու թյո ւն ներ, ուս տի ո րոշ հղո ւմն եր 

ու խոր հո ւրդ ներ կտա նք դրա նք գտ նե լու հա մար:

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը մտա ծեն 

ի րե նց հա ղոր դա կց ման ո ճե րի մա սին, բա րե լա վեն 

ի րե նց հա ղոր դա կց ման հմ տու թյո ւն նե րը, մտա ծեն 

բա ցառ ման ու խտ րա կա նու թյան մա սին ան հա-

տա կան մա կար դա կո ւմ, ի րե նց հա սա րա կու թյան 

մեջ և հա մաշ խար հային ա ռու մով, ծա նո թա նան 

բազ մա կար ծիք (պ լյու րա լիս տա կան) հա սա րա կու-

թյո ւն նե րի գա ղա փա րին: 

Ոգեշնչում` ծրագրերի համար

Ծ րագ րե րը ըն ձե ռո ւմ են լավ հնա րա վո րու-

թյուն ներ̀ փո րձ ձե ռք բե րե լու, հա սա րա կու թյան 

վրա ազ դե ցու թյո ւն ու նե նա լու, ցան ցեր ձևա վո-

րե լու և ժո ղո վր դա վա րա կան ու ի դե ա լիս տա կան 

սկզ բունք նե րը գոր ծադ րե լու հա մար: Եվ ու րե մն, 

լավ մի տք է մաս նա կի ցի նե րին կա մա վո րա կան 

աշ խա տան քի հա մար խրա խու սե լը: Նման ծրագ-

րե րի նվա զա գույն չա փո րո շիչ նե րը հետ ևյա լն են̀

•  կապ ու նե նալ կայո ւն զար գաց ման թե մա տիկ 

խնդ րի հետ, 

• ու նե նալ հս տակ նպա տակ ներ ու ազ դե ցու թյո ւն, 

• ու նե նալ հս տակ ժա մա նա կա հատ ված:

 Այ սի նքն, դրա նք պե տք է ի րա գոր ծե լի լի նեն 

ո րո շա կի ժա մա նա կո ւմ, որն Է կո Լա բի ծրագ րի 

շր ջա նա կո ւմ` մեկ նար կային և մտա հայեց ման 

սե մի նար նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծն 

է: Ծրագ րի հա ջո ղու թյան և կայու նու թյան վրա 

ազ դո ւմ են նաև մի քա նի հա վե լյալ չա փո րո շիչ ներ, 
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օ րի նակ, այն, թե որ քա նով են ծրագ րի վրա աշ խա-

տող մար դիկ մո տի վաց ված` հաս նե լու ծրագ րի 

ար դյո ւնք նե րին:

Ծ րագ րե րը պե տք է նաև կապ ված լի նեն քա ղա-

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ: Քա նի որ 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը նե րա ռո ւմ 

է մի ջխմ բային հա ղոր դակ ցու թյո ւն և փո խազ դե-

ցու թյո ւն ան հատ նե րի մի ջև, ուս տի մեր ծրագ րե րը 

պե տք է ան պայ մա նո րեն նե րա ռեն նաև հա մայն քը: 

Ա վե լի կո նկ րետ, սա նշա նա կո ւմ է` որ ևէ բան ա նել 

ոչ մի այն այլ մա րդ կա նց հա մար, այլև նրա նց հետ: 

Երբ այլ մա րդ կա նց վե րա բեր վո ւմ են որ պես հա ճա-

խո րդ նե րի և ծրագ րե րը դի տար կո ւմ են որ պես 

ծա ռայու թյո ւն, ա պա ծրագ րի ա վար տից հե տո դրա 

ազ դե ցու թյու նը նվա զո ւմ է: Այլ մա րդ կա նց նե րգ րա-

վե լը նշա նա կո ւմ է նրա նց նույն պես մո տի վաց նել, 

ին չը նպաս տո ւմ է ծրագ րին և ա վե լաց նո ւմ է դրա 

կար ևո րու թյու նը հա մայն քի հա մար:

 Այս չա փո րո շիչ նե րից պա րզ է դառ նո ւմ, որ նույ-

նի սկ փո քր փո փո խու թյո ւն նե րը հրա շա լի են և որ 

նույ նի սկ մեծ ծրագ րե րը կա րող են տա պալ վել, ե թե 

չեն ար տա ցո լո ւմ նշյալ չա փո րո շիչ նե րը: Եվ ու րե մն, 

կար ևո րու թյո ւն չե նք տա լիս այն հան գա ման քին, 

թե որ քան ֆի նան սա վո րո ւմ ու նի ծրա գի րը: 

Բարեփոխիր աշխարհը 50 եվրոյով

Ն պա տակ ներ: Այս խա ղով պա տաս խա նո ւմ 

ենք եր կու փաս տար կի, ո րո նք, որ պես կա նոն, 

մար դիկ ա ռաջ են քա շո ւմ՝ որ պես ար դա րա ցո ւմ 

կա մա վո րա կան աշ խա տա նք չկա տա րե լու հա մար. 

« նե րգ րավ վե լն ի մա ստ չու նի, և մի այն է լի տար 

մար դիկ կամ փոր ձա գետ նե րը որ ևէ բան փո խե լու 

ուժ ու նեն»: 

Ն պա տակ նե րն են̀  ա) մաս նա կից նե րը 

հաս կա կան, որ հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար 

փո ղն ա ռաջ նային գրա վա կա նը չէ և բ) սկ սեն ի րե նք 

ի րե նց փոր ձա գետ հա մա րել: Ուս տի ու սու ցա նո ղը 

մի խո րհր դան շա կան չա փի գու մար է վե րց նո ւմ, 

ա սե նք, 50 եվ րո (կա րե լի է նաև ՀՀ դրա մով ա վե լի 

փո քր չա փի գու մար ընտ րել) և հա րց նո ւմ է, թե ինչ 

կա րե լի է ա նել այս քան գու մա րով:

 Մաս նա կից նե րը մտագ րո հի մի ջո ցով ծրագ րե րի 

գա ղա փար ներ են ա ռա ջար կո ւմ և զար գաց նո ւմ 

են նպա տակ նե րից, մե թոդ նե րից ու ռե սո ւրս նե րից 

բաղ կա ցած ծրագ րային հիմն ադ րույթ ներ: Ու սու-

Պատկեր 11. 
ԷկոԼաբի դասընթաց 
Հայաստանում
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ցա նո ղը հի շեց նո ւմ է ֆի նան սա վոր ման դրա մա կան 

և ոչ դրա մա կան աղ բյո ւր նե րի տե սակ նե րը, մո տի-

վաց նո ւմ է մաս նա կից նե րին ինք նու րույն ծրագ րեր 

ձևա վո րե լու հա մար:

 Ի նչ պե ՞ս պե տք է դա ա նել: Ա ռա ջադ րան քի 

բա ցա տու թյո ւն. հա րց րեք, թե ի՛նչ կա րե լի է փո խել 

50 եվ րոյով մեկ օր վա/ եր կու ժամ վա/ եր կու օր վա 

ըն թաց քո ւմ ձեր շր ջա պա տո ւմ / որ ևէ հա տո ւկ 

թե մայի շո ւրջ/ ձեր հա մալ սա րա նո ւմ և այլն: 

Հաղ թող նե րին մր ցա նակ կտր վի: 

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վո ւմ են թի մե րի և ծրագ-

րային գա ղա փար ներ մշա կո ւմ: Այ նու հե տև բո լոր 

գա ղա փար նե րը ներ կայաց վո ւմ են, և բո լոր մաս նա-

կից նե րը քվե ար կո ւմ են 2 կամ 3 ծրագ րի օգ տին: 

Ա նա կն կալ կեր պով նրա նք իս կա պես ստա նո ւմ են 

այդ 50 եվ րոն̀  ի րե նց կող մից ընտր ված ծրագ րային 

գա ղա փար նե րն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

 Ժա մա նա կը̀  2-3 ժա մ

Մաս նա կից նե րը: Այս խա ղը կա րե լի է 

ան ցկաց նել նաև մեծ խմ բե րո ւմ, ինչ պես օ րի նակ, 

դա սա րան նե րո ւմ:

Ն կա տա ռո ւմն եր: Այս մե թո դն ա վե լի փո քր 

շր ջա նա կո ւմ ցու ցադ րո ւմ է այն, ինչն ա վե լի մշակ-

ված տար բե րա կով ի րա կա նաց վո ւմ է Է կո Լա բի 

նման ծրագ րե րո ւմ. քա ղա քա ցի ա կան նե րգ րա-

վո ւմ, ո րը զար գա նա լով ան ձի ան հա տա կան 

մա կար դա կից̀  ա մեն տե սա կի օ ժան դա կու թյո ւն 

գտ նե լով, ո րո շա կի ծրա գիր է ի րա կա նաց նո ւմ 

տե ղո ւմ՝ փո խա նակ տե սա կան մա կար դա կո ւմ 

մնա լու և այ լոց քն նա դա տե լու: Ծրագ րի հա ջո-

ղու թյու նը կախ ված չէ սկզբ նա կան 50 եվ րոյից: 

Կա րող եք նույ նի սկ այլ տա րադ րա մով ա վե լի փո քր, 

խո րհրդան շա կան գու մար վե րց նել:

Գաղափարների դաշտ

Հա մե մա տա բար եր կար ժա մա նակ մի ա սին 

աշ խա տե լով` մաս նա կից նե րը ձևա վո րո ւմ ու 

զար գաց նո ւմ են գա ղա փար ներ, ո րո նք ի րե նց 

ան հա տա կան ծրագ րային հիմն ադ րույթ նե րի մշակ-

ման հի մք կհան դի սա նան:

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը ո գե շնչ վո ւմ են, 

գա ղա փար ներ են հա վա քո ւմ և գնա հա տո ւմ դրա նք 

հե տա գա գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հա մար:

 Նա խա պատ րաս տո ւմ: Սե նյա կո ւմ նա խա պատ-

րաս տեք մի քա նի «եր ևա կայու թյան կայա րան ներ», 

ո րո նք կա րող են լի նել հետ ևյալ թե մա նե րի շո ւր ջը՝ 

• ըն տա նի քն ու ըն կեր նե րը 

• դպ րո ցն ու հա մալ սա րա նը

•  մար դի կ

• շր ջա կա մի ջա վայրն ու շր ջա պա տը 

• իմ քա ղա քը 

• ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյո ւն և նա խա սի րու-

թյուն ներ (հոբ բի ներ) 

• ես, ե րա զա նք նե րս և հե տա քրք րու թյո ւն նե րս

•  հե ռան կար նե ր

 Լավ տե սա րա նով պա տշ գամ բը կա րող է 

հար մար կայա րան լի նել հե ռան կար նե րի հա մար: 

Ծա ռի տակ մի որ ևէ տեղ կա րող է ե րա զա նք-

նե րի ու հե տա քրք րու թյո ւն նե րի կայա րա նը լի նել: 

Կայա րա նը կա րող է զար դար վել աք սե սո ւար-

նե րով, լու սան կար նե րով, հոդ ված նե րով և թե մային 

առնչ վող այլ ա ռար կա նե րով: Յու րա քան չյո ւր 

կայա րան ա պա հո վեք թղ թի թեր թե րով ու ու ղե նիշ 

քար տե րով, գրիչ նե րով, ա թոռ նե րով ու ծած կոց-

նե րով, նաև տե ղադ րեք զամ բյո ւղ կամ տո ւփ, 

որ տեղ մաս նա կից նե րը կա րող են զե տե ղել ի րե նց 

պա տաս խան նե րը: Յու րա քան չյո ւր կայա րան պե տք 

է հս տակ պի տա կա վոր ված լի նի հա մա րով/թ վով և 

այն ներ կայաց նող թե մայով:

 Նե րա ծու թյո ւն: Այս վար ժու թյու նը կա րող եք 

սկ սել թե թև մե դի տա ցի այով: Մաս նա կից նե րին 

ա սա ցեք. « Տե ղա փոխ վեք այ սի նչ կայա րա նը և թույլ 

տվեք ձեզ ո գե շնչ վել: Գրի ա ռեք բո լոր մտ քե րը և 

նե տեք դրա նք զամ բյու ղի/ տու փի մեջ»:

 Եր ևա կայու թյան փո ւլ: Մաս նա կից նե րը դա 

ա նո ւմ են լռե լյայն: 30 րո պե ա նոց ընդ միջ ման 
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ժա մա նակ ու սու ցա նող նե րը դա տար կո ւմ են 

զամ բյո ւղ նե րը/ տու փե րը, ընդ հան րու թյո ւն-

նե րի հի ման վրա դա սա կար գո ւմ են մտ քե րը և 

փա կցնո ւմ են դրա նք պա տին կամ մեծ գրա տախ-

տա կին: Հաշ վի ա ռեք̀ բա վա րար տա րա ծու թյո ւն 

պե տք է թող նել հա ջո րդ քայ լի հա մար:

Վե րա նայ ման փո ւլ: Այս երկ րո րդ փու լո ւմ 

մաս նա կից նե րն ըն թեր ցո ւմ են ի րե նց գրած գա ղա-

փար նե րը: Այժմ նրա նք մտային քար տեզ նե րի, 

նկար նե րի կամ տե քս տի ձևով կա րող են ա վե-

լաց նել հար ցեր, նոր մտ քեր կամ դի տո ղու թյո ւն ներ:

Գ նա հատ ման փո ւլ: Մաս նա կից նե րն ի րե նց 

ծրագ րե րի հա մար ընտ րո ւմ են ի րե նց ա մե նից 

ա վե լի ո գե շն չած մտ քե րը/ թե մա տիկ ո լո րտ նե րը: 

Հա մա պա տաս խան թեր թիկ նե րի մոտ նրա նք 

մար քե րով նշո ւմն եր են ա նո ւմ կամ փոք րիկ կպ չո ւն 

թղ թեր փա կց նո ւմ:

Փո քր խմ բե րով աշ խա տան քի փո ւլ (ա ռա վե-

լա գույ նը̀  3 ան ձ):  Այս խմ բե րից յու րա քան չյու րո ւմ 

տե ղի է ու նե նո ւմ մտագ րո հի, մտային քար տե զի 

կազ մու թյան, գա ղա փար նե րի հա վա քա գր ման 

աշ խա տա նք: Որ պես երկ րո րդ քայլ̀  նրա նք քն նա-

դա տա կան վեր լու ծու թյո ւն են կա տա րո ւմ առ 

այն, թե ի րա կա նո ւմ ի՛նչ է հնա րա վոր ի րա գոր ծել: 

Եր րո րդ քայ լով ար դեն ձևա կեր պո ւմ են ա վե լի ի րա-

տե սա կան ծրագ րային հայե ցա կա րգ և պաս տա ռի 

վրա նա խագ ծո ւմ են այն:

 Ներ կայաց ման փո ւլ: Խմ բե րից յու րա քան չյու րը 

ներ կայաց նո ւմ է իր աշ խա տան քի ար դյո ւնք նե րը: 

Դրա նից հե տո կա րող եք ա վե լաց նել գնա հատ ման 

ևս մի փո ւլ̀  կպ չո ւն թեր թիկ նե րի վրա գրա ռո ւմն եր 

կա տա րե լու-փա կց նե լու մի ջո ցով կամ որ ևէ կե րպ 

հե տա դա րձ կապ կազ մա կեր պե լով:

Ժա մա նա կը: Կախ ված է խմ բից, բայց կա րող 

է զբա ղեց նել 3-4 ժա մից մի նչև մի ամ բո ղջ աշ խա-

տան քային օր:  

Նյու թեր̀  ու ղե նիշ քար տեր, գու նա վոր թղ թեր, 

գրիչ ներ, ֆլիպ-չար թի թղ թեր, կպ չո ւն թեր թիկ ներ, 

նաև մե կա կան զամ բյո ւղ կամ տո ւփ յու րա քան չյո ւր 

կայա րա նի հա մար:

Մաս նա կից նե րը̀  մեծ խո ւմբ:

 Հի շե ցեք. այս վար ժու թյան հա մար ձեզ տա րա ծք 

է պե տք̀ մի մեծ սե նյակ, մի քա նի փո քր սե նյակ ներ: 

Օգ տա գոր ծեք նաև պա տշ գամ բը, ե թե կա, կամ 

դր սո ւմ գտն վող մի որ ևէ հան գի ստ ան կյո ւն: Եր ևա-

կայու թյան փու լը պե տք է լո ւռ ան ցկաց վի: Եր ևա-

կայու թյան կայա րան նե րը պե տք է մի մյա նց մոտ 

տե ղա դր ված լի նեն: 

Ծրագրային  հայեցակարգ

 Դե րա խա ղե րը, ստեղ ծա գոր ծա կան ար տա-

հայտ չա մի ջոց նե րն ու ին տե րակ տիվ քն նա կո ւմն ե րն 

օգ նո ւմ են մաս նա կից նե րին նոր հնա րա վո րու-

թյուն ներ ճշ տո րո շել: 

Որ պես հա ջո րդ քայլ՝ ա վե լի կո նկ րետ ծրագ-

րային հայե ցա կա րգ կազ մե լու հա մար կօգ տա գոր-

ծե նք ծրագ րային ա ռա ջար կի մի պա րզ ձևա չափ: 

Այս կե րպ մաս նա կից նե րը կսո վո րեն աշ խա տել այն 

մաս նա գետ նե րի նման, ով քեր ծրագ րային ա ռա-

ջարկ ներ են գրո ւմ դո նոր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րից 

նվի րատ վու թյո ւն ներ ստա նա լու հա մար: Մաս նա-

կից նե րը պե տք է կա րո ղա նան ի րե նց ընդ հան-

րա կան մտ քե րը ձևա կեր պել ո րո շա կի տրա մա-

բա նու թյո ւն ու կա ռո ւց վա ծք ու նե ցող ծրագ րի 

տե քս տով:

Խնդ րեք ձեր մաս նա կից նե րին քայլ առ քայլ 

նման տե քստ կազ մել: Սա շատ ի րա տե սա կան 

մո տե ցո ւմ է: Ստո րև ա ռա ջա րկ ված ծրագ րային 

ձևա չա փո ւմ կա րե լի է նաև այլ կող մեր ա վե լաց նել, 

ինչ պես օ րի նակ, գնա հատ ման չա փա նիշ ներ կամ 

հան րու թյան ի րա զեկ ման ա պա հո վո ւմ:
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Ծրագրային  հայեցակարգ

Ծրագրի թիմը և ծրագրին մասնակցող այլ անհատներ

Անուն-ազգանունները, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի, skype-ի հասցեները և այլ 

տվյալներ կապ հաստատելու համար: Նկարագրեք նրանց դերերը:

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի բյուջեն

(ներառում է պահանջվող ամբողջ գումարը)

Անձնական նպատակներ

• Ի՞նչ եք պատրաստվում սովորել այս ծրագիրն իրականացնելով

• Ի՞նչ հմտություններ եք զարգացնելու

Մի քանի բառով նկարագրեք այս նպատակները և նկարագրեք, թե ինչպես եք իմանալու̀ հասե՞լ 

եք դրանց, թե՞ ոչ. ցանկության դեպքում ցանկը կարող եք ընդլայնել:

Հասարակությանն ուղղված նպատակներ և կայուն զարգացում

• Ի՞նչ հատուկ մարտահրավերների առաջ եք կանգնելու ձեր սոցիալական միջավայրում:

• Ի՞նչ եք փոխելու դուք̀ որպես թիմ:

Մի քանի բառով նկարագրեք այդ մարտահրավերները և բացատրեք, թե ինչպես եք իմանալու̀ 

դրանց վրա որևէ ազդեցություն ունեցե՞լ եք, թե՞ ոչ. ցանկության դեպքում ցանկը կարող եք 

ընդլայնել:

Ծրագրի նկարագրություն

Ինչպե՞ս են ձեր անձնական նպատակները համընկնում ձեր նախանշած մարտահրավերների հետ:

1. Ներկա իրավիճակը: 3-5 նախադասությամբ նկարագրեք ներկա իրավիճակը:

2. Ծրագրային աշխատանքները: Ի՞նչ պետք է տեղի ունենա ծրագրի ընթացքում, որ 

իրավիճակը դրականորեն փոխվի (3-5 նախադասություն):

3. Թիրախ խմբերը: Ովքե՞ր են ծրագրի թիրախ խմբերը (յուրաքանչյուրի մասին 1-2 

նախադասություն):

4. Դերակատարները: Ովքե՞ր են այն մարդիկ և կազմակերպությունները, որոնք ակտիվորեն 

աջակցելու են ծրագրին (նշեք արդեն իրենց աջակցությունը հաստատած և հավանական 

դերակատարներին. մեկ-երկու նախադասություն գրեք յուրաքանչյուրի մասին):

5. Մեթոդներ: Ինչպե՞ս եք մտադիր հասնել ձեր նպատակներին: Ի՞նչ մեթոդներով եք 

իրագործելու ծրագիրը:

6. Վայրը:
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Պատկեր 12. Դերախաղերի միջոցով զարգացվող 
կարողություններ48

Compass–aManualonHumanRights

EducationwithYoungPeople(Կողմնացույց.

մարդուիրավունքներիկրթության

ձեռնարկ̀երիտասարդներիհամար)

www.eycb.coe.int/compass

Դերային խաղեր 

 Դե րա խա ղե րն օգ նո ւմ են փոր ձա ռա կան կր թու-

թյան մի ջո ցով հաս կա նալ կայո ւն զար գա ցու մը: 

Ա ռա ջար կո ւմ ենք կայո ւն զար գա ցան տար բեր 

կող մե րը շո շա փող դե րա խա ղե րի հղո ւմն եր: 

Դե րա խա ղե րը տար բե րակ վո ւմ են՝ ըստ տևո ղու-

թյան և սցե նա րի բար դու թյան: Հա մա պա տաս խա-

նա բար, տար բեր են նաև դրա նց նա խա պատ րաս-

տու թյան հա մար ան հրա ժե շտ ժամ կետ նե րը: 

Հս տակ սցե նա րից, ի րա տե սա կան ու հաս կա-

նա լի դե րե րից բա ցի, դե րա խա ղի հա ջո ղու թյու նը 

կախ ված է նաև փոր ձա ռու թյան, զգայա կան ու 

կոգ նի տիվ/ ճա նա չո ղա կան մտա հայե ցո ղու թյան 

ո րա կից: Ուս տի ու սու ցա նող նե րը պե տք է կա րո-

ղա նան կար գա վոր ված գնա հա տո ւմ ան ցկաց նել և 

բո լոր մա կար դակ նե րո ւմ հար գա նք ցու ցա բե րել:

Մեկ քայլ առաջ

Ն պա տա կն է էմ պա թի ա (ապ րու մակ ցո ւմ) 

ա ռա ջաց նե լը տար բեր վող մա րդ կա նց նկատ մա մբ, 

գի տակ ցել հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած ան հա-

վա սա րու թյո ւն նե րը, խթա նել, որ մաս նա կից նե րը 

հաս կա նան ո րո շա կի սո ցի ա լա կան փոք րա մաս նու-

թյո ւն նե րի կամ մշա կու թային խմ բե րի պատ կա նող 

մա րդ կա նց հա մար այդ ան հա վա սա րու թյո ւն-

նե րից բխող հնա րա վոր ան ձնա կան հետ ևա նք-

նե րը: Մաս նա կից նե րը պատ կե րաց նո ւմ են, թե 

ի՛նչ է հա սա րա կու թյան մեջ տար բեր վող լի նե լը: 

Անդ րա դառ նո ւմ ենք սո ցի ա լա կան ան հա վա սա-

րու թյա նը̀ որ պես խտ րա կա նու թյան և բա ցառ ման 

տա րած ված աղ բյու րի, ինչ պես նաև էմ պա թի ային 

և դրա սահ մա նա փա կո ւմն ե րին: Ազ դե ցու թյո ւնն 

ա վե լի մեծ դա րձ նե լու հա մար խոր հո ւրդ ենք տա լիս 

դե րե րը փո փո խել̀ հար մա րեց նե լով մաս նա կից-

նե րի կյան քի ի րա կա նու թյո ւն նե րին: (Տե ՛ս Compass 

(Կո ղմն ա ցույց) ձեռ նար կի 2.38 գլու խը):

65Կայուն զարգացում



Կիտրոններ

Այս խա ղը պատ կե րո ւմ է բազ մա զա նու թյան 

գա ղա փա րը̀ կիտ րոն նե րի բազ մա զա նու թյու նը 

ցույց տա լով: Յու րա քան չյո ւր մաս նա կից ստա նո ւմ 

է մեկ կիտ րոն և այն մո տի կից ու սո ւմն ա սի րո ւմ է: 

Չնայած են թադ րո ւմ ենք, որ բո լոր կիտ րոն նե րը 

մի ան ման են, մաս նա կից նե րն ըն դու նակ կլի նեն 

ի րե նց կիտ րո նը տար բե րե լու բո լո րի մի ջից: Այս 

վար ժու թյան ա վար տին մաս նա կից նե րը կհաս-

կա նան, որ մա րդ կա նց դա տե լը կա րող է ա պա-

կողմն ո րո շիչ լի նել և հա ճախ խե ղա թյո ւր ված լի նել 

ընդ հան րաց նող են թադ րու թյո ւն նե րով:

SALTOyouth:ToolboxbotTrainingandYouth

Work:www.saltoyouth.net/tools/toolbox

Ձկներով խաղը

 Կա կաոյի ֆեր մեր նե րի, շո կո լադ ար տադ րող 

ըն կե րու թյո ւն նե րի, սպա ռող նե րի և լրագ րող նե րի 

դե րեր ստա նձ նե լով` մաս նա կից նե րը կա րո ղա նո ւմ 

են հաս կա նալ ֆեր մեր նե րի կյան քի դժ վա րու թյուն-

նե րը, հա մա գոր ծակ ցա բար աշ խա տե լու հմ տու-

թյո ւն ներ են զար գաց նո ւմ և ի մա նո ւմ են ար դար 

առևտ րի ա ռա վե լու թյո ւն նե րի մա սին:

OregonStateUniversity–STEPs

www.steps.oregonstate.edu/sustainability

Աշխարհի նախաճաշ

Այս վար ժու թյու նը վե րա բե րո ւմ է հա մաշ խար-

հային հա մա տե քս տին: Այն ձեր սե մի նա րի մաս նա-

կից նե րին պատ կե րա ցո ւմ է տա լիս այն մա սին, թե 

կայո ւն զար գաց ման հա մա տե քս տո ւմ ինչ է նշա նա-

կո ւմ ան հա վա սա րու թյու նը̀ ցույց տա լով աշ խար հի 

տար բեր ժո ղո վո ւրդ նե րի նա խա ճա շի սե ղան նե րը: 

(Տե ՛ս Peacebag, գլո ւխ 5):

Խաղ շոկոլադի վաճառքի մասին

Մաս նա կից նե րը ստա նձ նո ւմ են ձկ նո րս նե րի 

դե րեր, ով քեր որս են կա տա րո ւմ ըն դա մե նը 20 ձո ւկ 

ու նե ցող լճա կո ւմ: Ի րե նց որ սած ձկ նե րով յու րա քան-

չյու րը պե տք է 10 օր կե րակ րի իր ըն տա նի քը: Այս 

խա ղի մի ջո ցով մաս նա կից նե րը սո վո րո ւմ են, թե 

ինչ են նշա նա կո ւմ ոչ կայո ւն (չա փա զա նց շատ ձո ւկ 

որ սալ) և կայո ւն (մար դիկ որ սո ւմ են այն քան ձո ւկ, 

որ քան որ ի րե նց իս կա պես ան հրա ժե շտ է) գոր ծե-

լա կեր պե րը: Այս խա ղը հատ կա պես վե րա բե րո ւմ է 

կայո ւն զար գաց ման տն տե սա կան կող մին:

christianaidlearn:Resourcesforteachers

andyouthleaders:learn.christianaid.org.uk/ 

YouthLeaderResources/
PeaceBagforEuroMedYouth

www.peacebag.org/articles/toolkit.html

66 Կայուն զարգացում



Ծ րագ րային սե մի նա րի ի մա ստն այն է, որ մաս նա-

կից նե րը սո վո րեն կա մա վո րա կան ակ տի վիս տա կան 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը կապ ված տար բեր 

հմ տու թյո ւն ներ: Սե մի նա րի նպա տակ նե րն են̀

•  քայլ առ քայլ ձևա կեր պել կայո ւն զար գա ցու մը 

խթա նող ծրագ րեր,

•  հաս կա նալ հա մա գոր ծա կից նե րին և տե ղա կան 

հա մայն քը նե րգ րա վե լու ռազ մա վա րու թյո ւն նե րը,

•  հաս կա նալ ծրա գր ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րի 

մա սին հան րու թյա նը և տար բեր դե րա կա տար-

նե րին ի րա զե կե լու ռազ մա վա րու թյո ւն նե րը,

•  կազ մել ժա մա նա կա ցույց̀  ծրագ րի ի րա գոր ծո ւմն 

ա մե նօ րյա կյա նք նե րա ռե լու հա մար,

•  ձե ռք բե րել հմ տու թյո ւն ներ̀ բյու ջեն պլա նա վո րե լու, 

վե րա հս կե լու և հաշ վա պա հու թյու նը վա րե լու,

•  հաս կա նալ թի մային գոր ծըն թաց նե րը և կո նֆ-

լիկտ նե րը կա ռա վա րե լու մե թոդ նե րը,

•  ձե ռք բե րել ա ռա նձ նա հա տո ւկ գի տե լիք ներ ու 

հմ տու թյո ւն ներ̀ կախ ված ծրագ րի գա ղա փա րից,

•  կայո ւն գոր ծո ղու թյան և ժո ղո վր դա վա րա կան 

սկզ բո ւնք նե րի վե րապ րո ւմ,

• մ տա հայեց ման են թար կել կայու նու թյա նը վե րա-

բե րող ան ձնա կան մո տե ցո ւմն ե րն ու գոր ծո ղու-

թյո ւն նե րը:

Ի տար բե րու թյո ւն մեկնարկային սեմինարի՝ 

ծրագրային սե մի նա րի դեպ քո ւմ շատ քիչ ժա մա-

նակ է տրա մա դր վո ւմ կայո ւն զար գաց ման բո ւն 

թե ման ու սո ւմն ա սի րե լու հա մար, քա նի որ դրա 

հիմն ա կան ուղղ վա ծու թյու նը ծրագ րե րի տնօ րի-

նո ւմն է: Բայց քա նի որ ծրագ րե րի տնօ րի նո ւմ 

սո վո րե լը, թի մո ւմ աշ խա տե լը և կո նֆ լի կտ ներ 

կա ռա վա րե լը նույն պես կայո ւն զար գա ցու մը 

խթա նող հմ տու թյո ւն ներ են, ու րե մն և դրա նք ի րա-

կա նո ւմ նե րա ռո ւմ են կայու նու թյան ո լո րտ ներ:

Կայուն զարգացումը̀  ծրագրերում

Մաս նա կից նե րի փո քր խմ բե րը հա վա քագ րո ւմ 

են գա ղա փար ներ այն մա սին, թե կո նկ րետ ի՛նչ 

ձևե րով կա րե լի է կայո ւն զար գա ցու մը նե րա ռել 

ի րե նց ծրագ րե րի մեջ: Դա ա նո ւմ են̀  օգ տա գոր-

ծե լով է կո լո գի այի, սո ցի ա լա կան կյան քի, մշա կու-

թային, տն տե սա կան և ար դա րու թյան ուղ ղու-

թյո ւն նե րը: Վե րջ նա կան ար դյո ւն քո ւմ օգ տա կար 

գոր ծիք նե րի մի լայն ընտ րա նի է ձևա վոր վո ւմ:

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րը ո գե շնչ վեն 

կայո ւն զար գա ցո ւմն ի րե նց ծրագ րե րի հայե ցա-

կա րգ նե րա ռե լու հա մար: Հաս կա նան, թե ի րե նց 

ծրագ րե րո ւմ որ տե ՛ղ կա րող է կայո ւն զար գա ցու մը 

դե րա կա տա րո ւմ ու նե նալ:

 Ի նչ պե ՞ս պե տք է դա ա նել: Մաս նա կից նե րին 

բա ժա նեք 5 խմ բի̀  կայո ւն զար գաց ման հայե ցա-

կար գի է կո լո գի ա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, 

տն տե սա կան և ար դա րու թյան կող մե րի շո ւր ջը 

Կոնկրետացում. ծրագրային սեմինար
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ք

Երեկո
19.30-21.00

1-ին 
օր

Ծանոթացում
Թիմ

Ծրագրերի և ակնկալիքների ներկայացում

Սեմինարի համար կայուն վարքագծի 
կանոնակարգ
Թիմ, մասնակցություն, անձնական 
պատասխանատվություն
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
նպատակահարմարությունը

Ողջույնի 
ընթրիք

2-րդ 
օր

Առաջին սեմինարի ժամանակ 
կազմված կայուն զարգացման 
քարտեզի ներկայացում

Կայուն զարգացումը ձեր ծրագրերում

Աշխատանք` ծրագրերի վրա՝ 
ուսուցանողների աջակցությամբ 
Թիմ, մասնակցություն, անձնական 
պատասխանատվություն

Թիմային աշխատանք. դերերը 
թիմի ներսում, պլանավորում և 
պատասխանատվությունների բաշխում 
Թիմ, մասնակցություն, սոցիալական և 
անձնական պատասխանատվություն

Աշխատանք` ծրագրերի վրա` 
ուսուցանողների աջակցությամբ 
Թիմ, անձնական պատասխանատվություն և 
մասնակցություն

Կոլեգիալ խորհրդակցություն և 
մտահայեցում խմբերում (աշխատանք` 
կայուն զարգացման քարտեզի կամ 
անձնական թղթապանակի նյութերի վրա)
Թիմ, սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, մասնակցություն, 
միջառարկայական

3-րդ 
օր

Հանրային կապեր. 
համագործակիցների ներգրավում, 
թիրախ խմբերի սահմանում և 
ծրագրերի ներկայացում հանրությանը
Կայուն զարգացման սկզբունքները, 
սոցիալական պատասխանատվություն, 
երկարաժամկետ, հակադրվող 
նպատակներ, նպատակահարմարություն

(անհատական) աշխատանք` ծրագրերի 
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ 
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, միջառարկայական

Ծրագրերի պլանավորում և ժամանակի 
տնօրինում
Անձնական պատասխանատվություն, 
երկարաժամկետ, հակադրվող նպատակներ

Աշխատանք ծրագրերի վրա՝ 
ուսուցանողների աջակցությամբ 
Թիմ, սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, մասնակցություն

Կոլեգիալ խորհրդակցություն և 
մտահայեցում
Թիմ, սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, մասնակցություն, 
միջառարկայական

Զբոսանք 
լեռներում

Ժամ / 
Օր

Առավոտ 
9.00-13.00

Ճ
ա

շ

Ցերեկ
15.00-18.00

Ը
նթ

րի
ք

Երեկո
19.30-21.00 
Հեծանվ-
արշավ

4-րդ 
օր

Բարդ իրավիճակների և 
կոնֆլիկտների կառավարում
Անձնական պատասխանատվություն, 
սոցիալական պատասխանատվություն, 
թիմ, ռիսկ, հակադրվող նպատակներ

Անհատական աշխատանք` ծրագրերի 
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ 
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, միջառարկայական

Արշավ լեռներում՝ ուղեկցորդով
Թիմ, կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
մոտիվացում

Աղյուսակ 4. Առաջարկ ծրագրային սեմինարի համար
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Ժամ / 
Օր

Առավոտ 
9.00-13.00

Ճ
ա

շ

Ցերեկ
15.00-18.00

Ը
նթ

րի
ք

Երեկո
19.30-21.00 
Հեծանվարշավ

5-րդ 
օր

Ծրագրի իրագործման համար 
անհրաժեշտ կարողությունների 
զարգացման մեթոդական 
վերապատրաստում
(փոքր խմբերով, մասնակիցների կողմից 
որոշված թեմաներով) թիմ, սոցիալական 
և անձնական պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, միջառարկայական

(Ծրագրի իրագործման համար 
անհրաժեշտ) կարողությունների 
զարգացման մեթոդական 
վերապատրաստում

Կոլեգիալ խորհրդակցություն և 
մտահայեցում
Թիմ, սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, միջառարկայական

6-րդ 
օր

Բյուջե, հաշվետվություններ
Սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն

Սատարում (mentoring)
Անձնական  պատասխանատվություն, 
երկարաժամկետ

Անհատական աշխատանք` ծրագրերի 
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ
անձնական պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, թիմ

Ծրագրերի վերջնականացում և 
պայմանագրերի ստորագրում

Մտահայեցում խմբերում

Ընթրիք և խնջույք

7-րդ 
օր

Ծրագրերի ներկայացում

Կայուն զարգացման քարտեզում նոր 
ոլորտների ներառում

Գնահատում

քն նար կո ւմ ան ցկաց նե լու հա մար: Յու րա քան չյո ւր 

խո ւմբ որ ևէ գոր ծիք է մշա կո ւմ` կայո ւն զար գաց ման 

իր ո լոր տին կապ ված, գրա ռո ւմն եր է կա տա րո ւմ 

ու ղե նիշ քար տե րի վրա կամ ներ կայաց նո ւմ է 

գոր ծիք նե րը, ո րո նք դր վո ւմ են « Կայո ւն զար գաց ման 

ծրագ րե րի գոր ծիք նե րի արկ ղի» մեջ: Այ նու հե տև 

յու րա քան չյո ւր խո ւմբ իր ծրագ րի հա մար մի քա նի 

գոր ծիք ներ է ընտ րո ւմ այս արկ ղից:

Ժա մա նա կը̀  1 ½ ժա մ

Մաս նա կից նե րը̀  10-30 հո գի 

Նյու թեր̀  ֆլիպ-չար թի թո ւղթ և մար քեր ներ, 

ու ղե նիշ քար տեր, մկ րատ ներ, կպ չո ւն ժա պա վե ն:

Արշավ

 Կայու նու թյու նը են թադ րո ւմ է նաև զգալ, տես նել 

ու վե րապ րել բնաշ խար հը:

Ն պա տակ ներ: Մաս նա կից նե րը ճա նա չո ւմ են 

այն տա րած քը, որ տեղ ան ցկաց վո ւմ է սե մի նա րը, և 

ո գե շնչ վո ւմ են:

 Քայ լեր: Թե թև/ մի ջին բար դու թյա մբ ար շա-

վային եր թու ղի շր ջա կա տա րած քո ւմ: Կայո ւն 

զար գաց ման հա մար տե ղա ցի ու ղեկ ցո րդ գտեք, 

ով կկա րո ղա նա խմ բին պատ մել տվյալ շր ջա նի 

պատ մու թյան, մշա կույ թի և է կո հա մա կար գի 

մա սին, ինչ պես նաև կներ կայաց նի բու սա տե սակ-

նե րն ու կեն դա նա տե սակ նե րը:

 Ժա մա նա կը̀  3-4 ժա մ

 Մաս նա կից նե րը̀  20-30 հո գի

 Նյու թե րը: Հար մար հա գո ւստ և կո շիկ ներ, 

լու սան կար չա կան ա պա րատ, հա մե մա տա բար 

հե ռու վայր այ ցե լե լու դեպ քո ւմ կա րող է ավ տո բո ւս 

պե տք գալ: Հա րկ է նա խօ րոք մշա կել ար շա վային 

եր թու ղի ն՝ տե ղա ցի նե րի հետ խո րհր դակ ցե լով 

(գործընկեր կազմակերպությունների ան դամն ե րից 

մե կը կա րող է օգ տա կար լի նել այս հար ցո ւմ):
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Կայուն զարգացումը̀  ձեր ծրագրային աշխատանքում
Սնունդ: Միջոցառումների ժամանակ տեղական սնունդ և ըմպելիքներ 

մատուցեք, ծորակի ջուր առաջարկեք, օգտագործեք թղթերի և ուղենիշ 

քարտերի երկու կողմերն էլ: Սոցիալական: Ձեր ծրագրի մեջ ներառեք 

տարբեր մարդկանց (տարբեր սոցիալական շերտերի, տարբեր տարիքի 

ներկայացուցիչների, հաշմանդամների, կանանց և տղամարդկանց): 

Մշակութային: Ձեր թիրախ խմբին մարտահրավեր նետեք՝ 

հարցականի տակ դնելու իրենց մտածելակերպը՝ ներկայացնելով 

նոր հնարավորություններ ու մոտեցումներ: Տնտեսական: Հավելյալ 

աջակիցներ գտեք՝ ձեր ծրագրի ծավալն ընդլայնելու համար: 

Արդարություն: Ներառեք գլոբալ մոտեցումը՝ ի՛նչ հետևանք կարող է 

ունենալ ձեր ծրագիրն ապագա սերունդների վրա:

Howtowriteaproposalfordonors:(Ինչպե՞ս

պետքէծրագրայինառաջարկգրել

դոնորներիհամար):www.gettinginvolved.

net/wiki/Writing_a_project_proposal

Հասկացությունների 
փոխառնչությունների քարտեզներ 
և թղթապանակ

Կա րե լի է վե րա դառ նալ և կր կին օգ տա գոր ծել 

ա ռա ջին սե մի նա րի ժա մա նակ մշակ ված հաս կա-

ցու թյո ւն նե րի փո խա ռն չու թյո ւն նե րի քար տեզ նե րը: 

Սա կա րող է օգ նել մաս նա կից նե րին վեր հի շել 

կայո ւն զար գաց ման բազ մա թիվ կող մեր, նաև 

կա րող է ծա ռայել որ պես նե րա ծու թյո ւն այն մա րդ-

կա նց հա մար, ով քեր նոր են խմ բո ւմ: Սե մի նա րի 

վեր ջո ւմ կա րող եք քար տե զի վրա նոր ո լո րտ ներ 

ա վե լաց նել:

Ն ման քար տեզ նե րին կա րող են լրաց նել ան հա-

տա կան թղ թա պա նակ նե րը: Վեր ջին նե րիս նյու թե րը 

պե տք է հա տո ւկ կե նտ րո նա ցած լի նեն ծրագ րային 

աշ խա տան քի և ծրագ րե րի տնօ րին ման շո ւր ջը 

խո րհր դա ծու թյո ւն նե րի վրա, այ սի նքն այն պի սի 

խն դիր նե րի, ո րո նք հա մե մա տա բար քիչ են 

առնչվո ւմ կայո ւն զար գաց մա նը:

Կոնկրետացում. համընկնող 
գաղափարներ

Որ քան ա վե լի շատ բան եք ու զո ւմ նե րա ռել 

ձեր ծրագ րի մեջ, այն քան ա վե լի հա վա նա կան է, 

որ ծրագ րային հիմն ադ րույթ նե րը պա կաս հս տակ 

ներ կայաց ված լի նեն: Ծրա գի րը տնօ րի նող նե րը 
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պե տք է գի տակ ցեն, որ ի րե նք պար տա վոր են 

ըն դու նակ լի նե լ՝ ի րե նց գա ղա փար նե րը ներ կայաց-

նե լու այլ մա րդ կա նց կամ դե րա կա տար նե րի: Այս 

վար ժու թյո ւնն ա վե լի հե տա քր քիր դա րձ նե լու 

հա մար օգ տա գոր ծո ւմ ենք լո ւց կու փայ տիկ ներ:

Ն պա տակ նե րը: Սո վո րել կե նտ րո նա նալ մի 

քա նի ուղ ղու թյո ւն նե րով, բա րե լա վել ներ կայաց նե լու 

հմ տու թյո ւն նե րը, հայե ցա կար գի ներ կայա ցու մը 

հա մա պա տաս խա նեց նել ո րո շա կի թի րախ խմ բի: 

Քայ լե րը: Ու սու ցա նո ղը մաս նա կից նե րին ա սո ւմ 

է. « Ներ կայաց րեք ձեր ծրագ րի գա ղա փա րը. ու նեք 

այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վառ վո ւմ է այս լո ւց-

կին»: Կա րճ դա դա րից հե տո ու սու ցա նո ղը մաս նա-

կից նե րից ա ռա ջի նին է փո խան ցո ւմ լո ւց կու տու փը: 

Վեր ջի նս վա ռո ւմ է ա ռա ջին լո ւց կին ու սկ սո ւմ: 

Կրա կը հա նգ չե լո ւն պես նա ա վար տո ւմ է խոս քը:

 Ժա մա նա կը̀  45 րո պե

 Մաս նա կից նե րը̀  մի նչև 20 հո գի

 Նյու թեր̀  լո ւց կի նե ր

 Հի շե ցեք. որ պես այ լը նտ րա նք կա րող եք 

կազ մա կեր պել զրույց վե րե լա կո ւմ` ցան կա լի է 

ի րա կան պայ ման նե րո ւմ:  3-4 հո գա նոց խմ բե րին 

հա նձ նա րա րեք վե րե լա կի մեջ մտ նել. Նրան ցից 

մե կը նվի րա տո ւն է, երկ րոր դը̀ ծրագ րի ղե կա վա րը: 

Ա ռա ջադ րա նքն այն է, որ նվի րա տո ւն հա մոզ վի, որ 

ծրագ րին ար ժա նի է ա ջա կց ման, մի նչև վե րե լա կը 

ա ռա ջին հար կից կհաս նի վեր ջին հար կը: Այ նու հե տև 

քն նար կո ւմ կազ մա կեր պեք̀ փոր ձա ռու թյո ւն նե րը 

գնա հա տե լու հա մար, ա ռա ջա րկ ներ ու նկա տա-

ռումն եր ներ կայաց րեք ծրագ րի ղե կա վա րին: Հե տո 

կրկ նեք հա նձ նա րա րու թյու նը, սա կայն փոխ ված 

դե րե րով: Եր րո րդ ան ձը կա րող է դի տոր դի դե րո ւմ 

հան դես գալ և վեր ջո ւմ մեկ նա բա նել, թե ինչ պի սին 

էր ի րա վի ճա կն իր դի տան կյու նից: 

Ծրագրային հայեցակարգ

Գ րա վոր ծրագ րային հայա ցե կար գի հի ման 

վրա մտ քե րը կո նկ րե տաց նե լիս կա րող եք աս տի-

ճա նա բար վե րա փո խել այն ի րա կան ծրագ րային 

ա ռա ջար կի ձևա չա փի, ո րը հար մար կլի նի նաև 

դո նոր նե րին ներ կայաց նե լու հա մար: Կա րող եք 

օգ տա գոր ծել ձեզ հա սա նե լի ծրագ րային ձևա չա-

փե րի օ րի նակ նե րը: Ձեր սե մի նա րի մաս նա կից նե րը 

կա մաց-կա մաց կտես նեն, որ ծրագ րային ա ռա ջա րկ 

գրե լն այն քան էլ բա րդ չէ, որ քան ի րե նք պատ կե-

րաց նո ւմ է ին, և որ ի րե նք ար դեն իսկ մի շա րք 

կար ևոր քայ լեր են կա տա րել այդ ուղ ղու թյա մբ:
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Քայլ 3

Ծ րագ րային սե մի նա րի ժա մա նակ մաս նա կից-

նե րը լրաց նո ւմ են ի րե նց ծրագ րե րի ժա մա նա կա-

ցույ ցե րը և ծրագ րե րի տնօ րին ման բազ մա զան 

հմ տու թյո ւն ներ են զար գաց նո ւմ: Այժմ ժա մա նա կն 

է, որ նրա նք ի րա գոր ծեն ծրագ րե րն ի րե նց գյու-

ղե րո ւմ ու քա ղաք նե րո ւմ: Ծրագ րե րը կա րող են 

տար բեր լի նել. մաս նա կից նե րից ո մա նք կա րող 

են ո րո շել մի հին ավ տո բո ւս ձևա փո խել ու ստեղ-

ծել Է կոԱվ տո բո ւս, ո րը կդառ նա հան դի պո ւմն ե րի, 

մտ քե րի փո խա նակ ման և կայո ւն զար գաց մա նն 

ուղղ ված տար բեր ակ ցի ա նե րի կազ մա կե րպ ման 

վայր: Ու րիշ նե րը գու ցե, օ րի նակ, ա մա ռային 

ման կա պար տեզ կազ մա կեր պեն, որ տեղ ե րե խա-

նե րը ման կո ւց հնա րա վո րու թյո ւն կու նե նան բնու-

թյան մա սին սո վո րե լու և բնու թյա նը հա մա հո ւնչ 

ապ րե լու: Մեկ այլ մո տե ցո ւմ է փո քր սո ցի ա լա կան 

բիզ նե սի հիմն ու մը̀ գյու ղա ցի նե րի ար տադ րած 

կաթ նամ թեր քը զբո սա շր ջիկ նե րին ու քա ղա քի 

բնա կիչ նե րին վա ճա ռե լու մի ջո ցով: 

Ակ տիվ քա ղա քա ցի ու թյան գա ղա փա րին հա մա-

հո ւնչ̀  ծրագ րային թի մե րը « գո րծ ա նե լով են սո վո-

րո ւմ»: Այս պի սով, մաս նա կից նե րը կխո րաց նեն 

ի րե նց ու նե ցած տար բեր տե սա կան գի տե լիք նե րը, 

ո րո նք ձե ռք են բե րել սե մի նար նե րի ըն թաց քո ւմ: 

Մաս նա վո րա պես, նրա նք կզար գաց նեն պլա նա վո-

րե լու և թի մո ւմ աշ խա տե լու ի րե նց հմ տու թյո ւն նե րը, 

կսո վո րեն մո տի վաց նել ի րե նք ի րե նց և այլ մա րդ-

կա նց՝ ակ տի վա նա լու, ինք նու րույն ծրագ րե լու և 

գոր ծե լու հա մար, նաև կսո վո րեն ա վե լի էմ պա թիկ 

ու սո լի դար լի նել այ լոց հետ:

Ի նք նու րույն սո վո րե լու գոր ծըն թա ցը, ո րը տե ղի 

է ու նե նո ւմ ծրագ րային թի մե րո ւմ, ա վե լի հա ջող 

կըն թա նա, ե թե այն ո րո շա կի ա ջակ ցու թյո ւն 

ստա նա: Մեր ծրագ րե րի նախ կին մաս նա կից նե րին 

վե րա պատ րաս տո ւմ ենք, որ պես զի նոր ծրագ րե րի 

պա տաս խա նա տու նե րի հա մար սա տա րող ներ 

դառ նան: Նրա նք պա սիվ ա ջա կից նե րի դեր են 

ստա նձ նո ւմ և խո րհր դատ վու թյո ւն են տրա մադ-

րո ւմ այն պի սի ծրագ րային աշ խա տա նք նե րի 

հա մար, ինչ պի սիք են ֆի նա նս նե րի ձե ռք բե րու մը, 

որ ևէ մի ջո ցա ռան պլա նա վո րու մը, գո րծ նա կան 

պա րապ մո ւնք նե րի ա ռա ջադ րա նք նե րի մշա կու մը, 

թա տե րա կան ներ կայաց ման կազ մա կեր պու մը կամ 

նե րխմ բային կո նֆ լի կտ նե րի լու ծու մը: Այս ա մե նն 

ար վո ւմ է` մշ տա պես մտ քո ւմ ու նե նա լով կայո ւն 

զար գա ցու մը:

Ծրագրային աշխատանք

TheodorHeussKolleg’sMentoringHand

book(ԹեոդորՀոյսիանվանկոլեգիայի

մենթորությանձեռնարկ)

www.theodorheusskolleg.de/mentoringhb/



Սատարում (mentoring)

Ծ րագ րային թի մե րո ւմ ինք նու րույն սո վո րե լու 

գոր ծըն թա ցն ա ռա վել ար դյու նա վետ է լի նո-

ւմ, երբ այն վս տա հե լի ա ջակ ցու թյո ւն է ստա նո-

ւմ: Մե նք պատ րաս տո ւմ ենք մա րդ կա նց, ով քեր 

նախ կի նո ւմ մաս նակ ցել են մեր ծրագ րե րին̀  նոր 

ծրագ րի պա տաս խա նա տու նե րի սա տա րող-

գործըն կեր ներ դառ նա լու հա մար: Նրա նք պա սիվ 

ա ջա կից նե րի դեր են ստա նձ նո ւմ և խո րհր դատ-

վու թյո ւն են տրա մադ րո ւմ այն պի սի ծրագ րային 

աշ խա տա նք նե րի հա մար, ինչ պի սիք են ֆի նա նս-

նե րի ձե ռք բե րու մը, որ ևէ մի ջո ցա ռան պլա նա վո-

րու մը, գո րծ նա կան պա րապ մո ւնք նե րի մշա կու մը, 

թա տե րա կան ներ կայաց ման կազ մա կե րպու մը 

կամ խմ բո ւմ կո նֆ լի կտ նե րի լու ծու մը: Այս ա մե նն 

ար վո ւմ է` մշ տա պես մտ քո ւմ ու նե նա լով կայո ւն 

զար գա ցու մը:

Մաս նա կից նե րի մշա կած գոր ծո ղու թյո ւն նե րին 

ա ջակ ցե լու հա մար կա րիք չկա սա տար ման բա րդ 

կր թա կան ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու: Եր բե մն 

բա վա րար է մի այն հի շեց նե լը, թե ինչ է ին պլա նա-

վո րել ա վե լի վաղ: Սե մի նա րից վե րա դառ նա լո ւց 

հե տո մաս նա կից նե րը զբաղ ված են լի նո ւմ տար բեր 

գոր ծե րով` աշ խա տա նք, ու սո ւմ, ըն կե րու թյո ւն, 

ըն տա նե կան պար տա կա նու թյո ւն ներ... Մո տի-

վաց նող հու շու մը կա րող է ար վել այս պես̀  

• ա ռա ջար կել հան դի պո ւմ մի որ ևէ հա ճե լի 

սր ճա րա նո ւմ` քն նար կե լու ծրագ րի ա ռա ջըն-

թա ցը մեկ-եր կու ա միս ան ց. (մաս նակ ցու թյու նը 

ստի պո ղա կան չէ),

• հ րա վի րել ծրագ րային թի մին որ ևէ ժա ման ցի 

վայր, օ րի նակ̀  թան գա րան, հա մե րգ կամ բար,

• ծնն դյան շնոր հա վո րա նք ու ղար կել, 

• ան ցյա լից նվեր մա տու ցել:

 Չա փա զա նց կար ևոր է, որ ձեր մաս նա կից նե րի 

կա րո ղու թյո ւն նե րի նկատ մա մբ վս տա հու թյո ւն 

զգաք և դրս ևո րեք այն: Ե թե չեք վս տա հո ւմ նրա նց 

ու ժե րին, քա նի որ, օ րի նակ, ծրա գի րը չա փա զա նց 

բա րդ եք հա մա րո ւմ, ա պա ա վե լի լավ կլի նի նրա նց 

հետ մի ա սին փոր ձեք մի ջոց գտ նել այն ա վե լի դյու-

րին դա րձ նե լու հա մար:

 Մեր̀ սա տար ման ձեռ նա րկն ա վե լի ման րա մա սն 

տե ղե կու թյո ւն ներ է հա ղոր դո ւմ` ակ տի վի ստ նե րին 

ու նրա նց ծրագ րային աշ խա տա նք նե րին ա ջակ-

ցե լու, ինչ պես նաև ծրագ րային թի մե րին ու ղեկ ցե լու 

վե րա բե րյալ:

Հաշվետվություն

Մի ջան կյալ հաշ վետ վու թյո ւն նե րը նույն պես 

կա րող են օգ տա կար լի նել ձեր մաս նա կից նե րին̀  

ա վե լի կազ մա կե րպ ված աշ խա տե լու ա ռու մով: 

Չնայած սա շատ ազ դե ցիկ գոր ծիք է` կար գա պա-

հու թյո ւն զար գաց նե լու ի մաս տով, սա կայն այն 

ա վե լի պա կաս օգ տա կար է մաս նա կից նե րի ներ քին 

մո տի վա ցու մը խթա նե լու ի մաս տով: Եվ ու րե մն, 

փոր ձեք չա փից շատ չվե րա հս կել նրա նց: 

Ե թե մաս նա կից նե րը ֆի նան սա կան ա ջակ ցու-

թյո ւն են ստա նո ւմ նաև ձեր մի ջո ցով, ա պա կա րող 

եք նրան ցից խնդ րել ըն թա ցիկ հաշ վետ վու թյո ւն, 

ո րը ցույց կտա ծրագ րի ա ռա ջըն թա ցը տվյալ օր վա 
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դրու թյա մբ: Մեկ այլ տար բե րակ է` մո տա վո րա պես 

եր կու ա միս ան ց նրան ցից հան րայ նաց ման մի 

կա րճ նյո ւթ խնդ րե լը̀  կայ քո ւմ կամ սո ցի ա լա կան 

մեդիայով տա րա ծե լու նպա տա կով:  

Նվեր անցյալից

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րը գրա ռեն սե մի-

նա րո ւմ սո վո րած այն բա նե րը, ո րո նք ա ռա վել 

օգ տա կար են լի նե լու ի րե նց հե տա գա գոր ծու նե ու-

թյան հա մար: Վեր հի շեն այդ օգ տա կար բա նե րը և 

վե րա կա նգ նեն մո տի վա ցու մը սե մի նա րից հե տո:

 Ժա մա նա կը̀  20 րո պե

 Քայ լե րը:  Մաս նա կից նե րն ստա նո ւմ են ա ռա-

ջադ րա նք̀ ի րե նք ի րե նց նա մակ գրե լու, որն ու ղա-

րկ վե լու է ա պա գայո ւմ: Նա մա կո ւմ գր ված ու ղեր ձը 

պե տք է հի շեց նի նրա նց ի րե նց նպա տակ նե րը և 

ոգ ևո րի: Նա մա կի պա րու նա կու թյու նը կա րող է 

լի նել տե քստ, որ ևէ նկար կամ ա ռար կա` ինչ որ 

կտե ղա վոր վի ծրա րի մեջ: Մաս նա կից նե րից յու րա-

քան չյու րը փա կո ւմ/կն քո ւմ է ծրա րը և վրան գրո ւմ է 

իր ճի շտ հաս ցեն: Ե թե բյու ջեն թույլ է տա լիս, ա վե լի 

մեծ չա փի ծրար ներ կա րող եք տրա մադ րել: Ծրար-

նե րը հե տա գայո ւմ պե տք է փոս տով ու ղա րկ վեն 

հաս ցե տե րե րին:

 Մաս նա կից նե րը: Ան հա տա կան աշ խա տա նք, 

ո րը կա րե լի է ա նել նաև խմ բով:

 Նյու թե րը̀  նկար չա կան պա րա գա ներ, կո լաժ ներ, 

ծրար ներ և այլն
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Քայլ 4

Մ տա հայեց ման սե մի նա րը մաս նա կից նե րի 

չոր րո րդ և վեր ջին քայլն է: Այն ան ցյա լը̀  ծրագ-

րային աշ խա տա նքն ու դրա ար դյո ւնք նե րը, 

կա պո ւմ է ա պա գային̀  մաս նա կից նե րի նոր 

հե ռանկար նե րին ու հե տա գա գոր ծո ղու թյո ւն նե րին: 

Մտահայեցման սեմինարի նպա տակ նե րն են`

•  կա րո ղա նալ գնա հա տել ծրա գի րը̀ իր կար ճա-

ժամ կետ ու եր կա րա ժամ կետ ար դյո ւնք նե րով և 

թո ղած ազ դե ցու թյա մբ,

•  կա րո ղա նալ գնա հա տել ան հա տա կան 

ու սուց ման գոր ծըն թա ցը,

•  կա րո ղա նալ գի տակ ցել հե տա գայո ւմ նույն պես 

կայո ւն զար գաց ման ուղ ղու թյա մբ քա ղա քա-

ցիա կան նե րգ րա վու մը շա րու նա կե լու կար ևո-

րու թյու նը, 

• իմա նալ շր ջա նա վա րտ նե րի ցան ցի մա սին:

Կոլաժ. իմ անմիջական 
շրջապատում կայուն զարգացման 
խթանումը

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րը կո նկ րետ 

գա ղա փար ներ մշա կեն կայո ւն զար գա ցո ւմն ի րե նց 

ան մի ջա կան մի ջա վայ րո ւմ խթա նե լու հա մար: 

Նրա նք մտ քեր ձևա կեր պեն այն մա սին, թե ինչ պես 

կա րող են մո տի վաց նել ու նե րգ րա վել այ լոց:

Քայ լե րը: Մաս նա կից նե րին տվեք թո ւղթ̀ 

բա ժան ված հետ ևյալ բա ժին նե րի̀  տա նը, սնո ւնդ 

և սպա ռո ւմ, ըն տա նիք և ըն կեր ներ, աշ խա տա նք 

և հա մալ սա րան, քա ղա քա ցի ա կան նե րգ րա վո ւմ 

և հա սա րա կու թյո ւն: Տվեք նաև հետ ևյալ եր կու 

հար ցե րը̀  ինչ պե ՞ս կա րող եմ կայու նու նու թյան 

հայե ցա կար գի սկզ բո ւնք նե րին ա վե լի հա մա հո ւնչ 

գոր ծել և ինչ պե ՞ս կա րող եմ մո տի վաց նել այ լոց̀  

կայու նու նու թյան հայե ցա կար գի սկզ բունք նե րին 

ա վե լի հա մա հո ւնչ գոր ծե լու: 20 րո պե ժա մա-

նակ տրա մադ րեք բա ժին նե րից յու րա քան չյու-

րո ւմ հս տակ գա ղա փար ներ գրա ռե լու հա մար 

(այս ըն թաց քո ւմ կա րող եք որ ևէ ե րա ժշ տու թյո ւն 

մի աց նել): Այ նու հե տև մաս նա կից նե րին հնա րա-

վո րու թյո ւն տվեք զույ գե րով մտ քեր փո խա նա-

կե լու և փո խա դար ձա բար ո գե շնչ վե լու: 25 րո պե 

ժա մա նակ տվեք մեկ այլ թեր թի վրա կո լաժ 

պատ րաս տե լու հա մար̀  օգ տա գոր ծե լով լու սան-

կար ներ, բա ցիկ ներ, հին ամ սագ րեր ու թեր թեր: 

Կո լա ժը պե տք է պատ կե րա վոր ար տա ցո լի այն 

գա ղա փար նե րը, որ նրա նք մշա կել ու գրա ռել է ին: 

Այ նու հե տև մաս նա կից նե րն ի րե նց կո լաժ նե րը 

փա կց նո ւմ են պա տե րին և ճե մո ւմ « Կայո ւն գոր ծո-

ղու թյո ւն նե րի թան գա րա նով» (20 րո պե): Մաս նա-

կից նե րը նշո ւմ են, թե այս գոր ծո ղու թյո ւն նե րից ո՛ր 

3-ն են կա տա րե լու գա լիք մեկ ամս վա ըն թաց քո ւմ:

Ժա մա նա կը̀  2 ժա մ

Մաս նա կից նե րը̀  20-30 հո գի

Մտահայեցողություն (reflection)



Ժամ / Օր Առավոտ 
9.00-13.00

Ճ
ա

շ

Ցերեկ
15.00-18.00

Ը
նթ

րի
ք

Երեկո
19.30-21.00

1-ին օր Բարի գալուստ, ակնկալիքներ 
և ծրագրի ներկայացում, կայուն 
զարգացման քարտեզ

Կայուն վարքագծի կանոնակարգ` 
սեմինարի համար
Թիմ, մասնակցություն, անձնական 
պատասխանատվություն, կայուն 
զարգացման սկզբունքներ, 
նպատակահարմարություն

Ողջույնի 
ընթրիք

2-րդ օր Ծրագրերի ներկայացումներ խմբի 
ներսում. 
Անձնական պատասխանատվություն, 
թիմ, նպատակահարմարություն, 
երկարաժամկետ

Գնահատում` ծրագրային թիմերով
Գնահատում` սատարողի հետ
Մտահայեցում` խմբերում

Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, 
նպատակահարմարություն, 
երկարաժամկետ, հակադրվող 
նպատակներ 

3-րդ օր Մտահայեցում` ամբողջ ծրագրի 
ընթացքում` անհատական ուսուցման 
գործընթացի շուրջ
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
սոցիալական և անձնական 
պատասխանատվություն, 
մասնակցություն, թիմ, 
համապատասխանություն, 
երկարաժամկետ, հակադրվող 
նպատակներ 

Ինչպե՞ս կարող եմ ներդրում ունենալ 
կայուն զարգացման խթանմանն իմ 
անմիջական շրջապատում/տեղական 
միջավայրում

Այոց մոտիվացնելու ձևեր

Մոտիվացում, նպատակահարմարություն, 
մասնակցություն, սոցիալական և 
անձնական պատասխանատվություն, 
կայուն զարգացման սկզբունքներ

Մտահայեցում խմբերում

4-րդ օր Ծրագրերի հանրային ներկայացման 
նախապատրաստում
Կայուն զարգացման սկզբունքներ, 
սոցիալական պատասխանատվություն,  
երկարաժամկետ, հակադրվող 
նպատակներ նպատակահարմարություն

Ծրագրերի հանրային ներկայացում

5-րդ օր Այցելություն ՀԿ-ներ, քաղաքական 
կազմակերպություններ, ներգրավման 
հեռանկարներ
Երկարաժամկետ, անձնական 
պատասխանատվություն

Շրջանավարտների ցանցում 
գործողությունների նախաձեռնում (նաև 
տեղեկություն սատարող և դասավանդող 
դառնալու հնարավորությունների մասին)

Մտահայեցում խմբերում

Խնջույք

6-րդ օր Կայուն զարգացման քարտեզի 
ամբողջականացում 
Գնահատում

Աղյուսակ 5. Առաջարկ̀  մտահայեցման սեմինարի համար

 Նյու թե րը̀  A4 չա փի թղ թեր̀  վե րոն շյալ բա ժին-

նե րով, կո լաժ նե րի հա մար A3 չա փի թղ թեր, հին 

ամ սագ րեր, թեր թեր, բա ցիկ ներ, լու սան կար ներ, 

մկ րատ ներ, սո սի նձ, կպ չո ւն ժա պա վեն, հա մա-

կար գիչ̀  բա րձ րա խոս նե րով:

 Հի շե ցեք. մաս նա կից նե րը կա րող են տա նը 

պատ րաս տած կո լա ժը փա կց նել պա տին, կայո ւն 

գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ցու ցա կը պա հել ի րե նց թղ թա-

պա նա կո ւմ: Կա րող եք որ ևէ ամ սա թիվ ընտ րել 

(օ րի նակ̀  սե մի նա րի ա վար տից մեկ ա միս հե տո), 

76 Կայուն զարգացում



թե այս վար ժու թյան աշ խա տան քային զույ գե րը 

երբ պի տի մի մյա նց զան գեն կամ նա մակ գրեն` 

հա րց նե լու, թե գոր ծո ղու թյո ւն նե րից ո րո ՛նք են 

ի րա կա նաց վել:

Այցելություններ̀  
հասարակական և քաղաքական 
կազմակերպություններ 

Կայո ւն գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հա մար մաս նա-

կից նե րը կա րող են ո գե շնչ վել̀  այ ցե լե լով ոչ կա ռա-

վա րա կան կազ մա կեր պու թյո ւն ներ, սո ցի ա լա կան 

ձեռ նար կա տե րե րի, գու ցե նաև պե տա կան վար չա-

կազ մո ւմ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի: 

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րն ի մա նան 

քա ղա քա ցի ա կան կամ քա ղա քա կան կազ մա-

կեր պու թյո ւն նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին և թե 

ինչ պես կա րող են ի րե նք նե րգ րավ վել դրա նց մեջ:

 Քայ լե րը: Օ րի նակ, Գյո ւմ րի ո ւմ Է կո Լաբ 

ծրագ րի գոր ծըն կեր Լրագ րող նե րի «Աս պա րեզ» 

ա կո ւմ բին կա րե լի է խնդ րել ի րե նց գրա սե նյակ 

հրա վի րել Գյո ւմ րի ո ւմ գոր ծող հա մա պա տաս խան 

կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ու խմ բե րի և հան դի-

պո ւմ կազ մա կեր պել մաս նա կից նե րի հետ: 15-20 

րո պե ի ըն թաց քո ւմ հյու րըն կալ վող կազ մա կեր պու-

թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը կներ կայաց նեն ի րե նց 

հիմն ա կան գոր ծու նե ու թյու նը, խն դիր նե րը և թե 

ինչ պես կա րող են ե րի տա սա րդ նե րը նե րգ րավ վել: 

Դրա նից հե տո հար ցու պա տաս խան և քն նար կո ւմ 

կկազ մա կե րպ վի:

 Ժա մա նա կը̀  2-3 ժա մ

 Մաս նա կից նե րը̀  20-30 հո գի

 Նյու թե րը: Հան դիպ ման հա մար ան հրա ժե շտ 

է նա խա պատ րա ստ վել նա խօ րոք (առն վա զն 

3-4 օր ա ռաջ). պատ րաս տեք տետ րեր ու գրիչ-

ներ, լու սանկար չա կան ա պա րատ, պատ րաս տի 

հար ցեր և մտ քեր:

Կայուն զարգացման քարտեզի 
ամբողջականացում

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րն ա վար տո ւմ 

են կայո ւն զար գաց ման ի րե նց քար տեզ նե րը 

և այդ պի սով ի րե նց իսկ գի տե լի քի, սե փա կան 

փոր ձա ռու թյո ւն նե րի, այլ մա րդ կան ցից ստա ցած 

տե ղե կու թյո ւն նե րի և ի րե նց ծրագ րե րի վրա 

հի մն վե լո վ՝ կո նկ րետ մտ քեր են ձևա կեր պո ւմ այն 

մա սին, թե ինչ է կայո ւն զար գա ցու մը:

 Քայ լե րը: Ու սու ցա նող նե րից մե կը կամ մաս նա-

կից նե րից եր կու սը հա մա ռոտ ամ փո փո ւմ են 

կայո ւն զար գաց ման քար տե զը̀  հղո ւմ կա տա րե լով 

ծրագ րի ե րեք սե մի նար նե րին: Խո ւմ բը հս տա կեց-

նո ւմ է ան հս տակ կող մե րը և ա վե լաց նո ւմ է նոր 

ուղ ղու թյո ւն ներ: Վեր ջո ւմ մաս նա կից նե րից յու րա-

քան չյո ւրն ստա նո ւմ է քար տե զի լու սան կա րը̀  իր 

թղ թա պա նա կո ւմ տե ղադ րե լու հա մար:

 Ժա մա նա կը̀  1.5 ժա մ

 Մաս նա կից նե րը̀  20-30 հո գի

 Նյու թե րը̀  կայո ւն զար գաց ման քար տեզ, ու ղե-

նիշ քար տեր, մար քեր ներ, սո սի նձ, լու սանկար-

չա կան ա պա րատ` քար տե զը լու սան կա րե լու 

հա մար, տպիչ̀  լու սան կար նե րը տպե լու հա մար 

(ե թե հնա րա վոր չէ, ա պա քար տե զի լու սան կար-

նե րը կա րող են ա վե լի ուշ էլ. փոս տով ու ղա րկ վել 

մաս նա կից նե րին):Պատկեր 13. Սովորելու կորը

Կոնֆլիկտ Սոնայի հետ

Ծրագրային սեմինարից հետո
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Մտահայեցողության 
և ինքնուղղորդված 
ուսումնառության մեթոդի մասին

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րն ինք նամ տա-

հայե ցո ւմ են կա տա րո ւմ ի րե նց իսկ սո վո րե լու 

գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ, գնա հա տո ւմ են, թե 

ի՛նչ են սո վո րել, ին չո ՛ւ են սո վո րո ւմ և ինչ պե ՛ս են 

սո վո րո ւմ:

 Քայ լե րը: Յու րա քան չյո ւր մաս նակ ցի տր վո ւմ 

է թո ւղթ: Ու սու ցա նո ղը սո վո րե լու կո րի օ րի նակ 

է ցույց տա լիս` x ա ռա նց քը ցույց է տա լիս ժա մա-

նա կը, y ա ռա նց քը̀  սո վո րե լու ին տեն սի վու թյու նը:

 Մաս նա կից նե րն ան հա տա պես լրաց նո ւմ են 

այդ կո րե րը: Նրա նք հե տա դա րձ հայա ցք են ձգո ւմ 

ի րե նց ծրագ րե րին` հաս կա նա լու հա մար, թե երբ 

են ա ռա վել կար ևոր բա նե րը սո վո րել. ի՞նչ եմ 

սո վո րել, ինչ պե ՞ս այս ի րա վի ճա կից ինչ-որ բան 

սո վո րե ցի, ի՞նչ եմ ա նե լու քա ղա ծս դա սը: Նրա նք 

հատ կա պես պի տի նկա տի առ նեն ծայ րա հե ղու-

թյո ւն նե րը (դ րա կան և բա ցա սա կան) և այն կե տե-

րը, ո րո նք (դե ռևս) դժ վա րա նո ւմ են ձևա կեր պել: 

Սո վո րե լու կո րե րն ան հա տա կան են, սա կայն 

մաս նա կից նե րը կա րող են ի րե նց ծրագ րային 

խմ բե րո ւմ կամ փո քր խմ բե րո ւմ հա ղոր դա կց վել 

ի րե նց քա ղած դա սե րով:

 Ժա մա նա կը̀  45 րո պե

 Մաս նա կից նե րը̀  20 հո գի

 Նյու թե րը̀  թո ւղթ, գրիչ ներ, ֆլիպ-չա րթ և 

ե րա ժշ տու թյո ւն, ո րը կհն չի, երբ մաս նա կից նե րը 

նկա րո ւմ են ի րե նց սո վո րե լու կո րե րը:

 Հի շե ցեք. այս մե թո դը կա րող է օգ տա-

գործ վել մի ջա նձ նային հա րա բե րու թյո ւն նե րի 

մտա հայեց ման և խմ բի մեջ փոր ձի փո խա նակ ման 

հա մար: Գի տակ ցեք, որ խմ բի ներ սո ւմ վս տա հու-

թյան վրա հի մն ված հա րա բե րու թյո ւն նե րն ան հրա-

ժե շտ պայ ման են: Մե թո դն ա ռա վել ար դյու նա վետ 

կկի րառ վի այն պի սի մա րդ կա նց շր ջա նո ւմ, ով քեր 

ար դեն բա վա կա նին լավ են ճա նա չո ւմ մի մյա նց և 

նմա նա տիպ փոր ձա ռու թյո ւն ներ են ապ րել:

Ներկա պահից դեպի ապագա

Ն պա տակ նե րը: Մաս նա կից նե րն ամ փո փո ւմ են 

ի րե նց սո վո րե լու գոր ծըն թա ցը և գնա հա տո ւմ են 

ի րե նց կա րո ղու թյո ւն նե րը: Նրա նք գնա հա տու մը 

կա պո ւմ են ի րե նց ա պա գա քա ղա քա ցի ա կան նե րգ-

րավ ման ու ինք նա զար գաց ման հե ռան կար նե րին:

 Ներ կա պա հը: Յու րա քան չյո ւր մաս նա կից 

թո ւղթ է ստա նո ւմ և վրան թի րախ պատ կե րո ւմ: 

Հե տո թի րա խի կե նտ րո նո ւմ մա րդ է նկա րո ւմ 

(ինքն ի րեն): 10 րո պե ի ըն թաց քո ւմ թի րա խը 

պե տք է լրաց վի ստո րև նշ ված հար ցե րի պա տաս-

խան նե րով: Պա տաս խան նե րը կա րող են թի րա խի 

կե նտ րո նո ւմ պատ կեր ված մար դո ւն մոտ կամ 

նրա նից հե ռու տե ղա կայ վել: Ան հա տա կան աշ խա-

տան քից հե տո մաս նա կից նե րը փո քր խմ բե րո ւմ 

կա րող են պա տաս խան նե րը հա ղոր դել մի մյա նց 

(20 րո պե):

• Որ տե ՞ղ եմ այժմ: Ով քե ՞ր և ին չե ՞ր են ազ դե ցու-

թյո ւն ու նե նո ւմ կյան քիս վրա (մար դիկ, ի րա դար-

ձու թյո ւն ներ և այլն): 

• Ի ՞նչն է ներ կայո ւմս կար ևոր ինձ հա մար: 

• Ո ՞րն է իմ դե րն այս ի րա վի ճա կո ւմ: Ի՞նչ կա րող 

եմ ա նել, ձևա վո րել, ին չի՞ վրա կա րող եմ ազ դե-

ցու թյո ւն ու նե նալ: 

Ու ժեղ կող մե րը: Մաս նա կից նե րը թղ թի վրա 

նկա րո ւմ են խո րհր դա նիշ ներ, ո րո նք ցույց են 

տա լիս ի րե նց ձե ռք բե րած ու ժեղ կող մե րը (10 

րո պե): Պա տաս խան նե րը կա րող են հա ղոր դել 

մի մյա նց ու քն նար կել փո քր խմ բե րո ւմ (20 րո պե):

 Հար ցեր̀  

• Ո րո ՞նք են իմ ու ժեղ կող մե րն ու կա րո ղու թյո ւն-

նե րը: 
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• Ի ՞նչ ա ռու մով եմ ա վե լի գի տա կից ու ի րա զել 

դար ձել:

 Հե ռան կար նե րը: Մաս նա կից նե րը թղ թի վրա 

տո ւն են նկա րո ւմ` որ պես ի րե նց ան հա տա կա նու-

թյան խո րհր դա նիշ: Տան շո ւրջն ամ պի կեր կան: 

Դրա նք պա րու նա կո ւմ են մտ քեր, ո րո նք հե տա-

գայո ւմ ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ են լի նե լու:

 Հար ցեր̀  

• Իմ այս ո րա կա վո րո ւմն ե րով ու կա րո ղու թյո ւն-

նե րով ին չի՞ եմ ու զո ւմ հաս նել ե կող 12 ա միս-

նե րի ըն թաց քո ւմ: 

• Ին չի՞ կա րիք ու նեմ այս նպա տակ նե րիս հաս նե լու 

հա մար:

 Ժա մա նա կը̀  2-2.5 ժա մ

 Մաս նա կից նե րը̀  փո քր խմ բե րից մի նչև դա սա-

րան նե րի չափ մեծ խմ բե ր

 Նյու թե րը̀  թղ թեր, ո րո նց նե րք ևո ւմ փո քր 

տա ռե րով գր ված են հար ցե րը:
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Ռեսուրսներ և 
կազմակերպություններ

Գործիքների արկղ. ներգրավվե՛նք (Toolbox: 

Getting involved)

Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի̀  ծրագրերի 

վրա աշխատելու համար մշակած գործիքների 

այս հավաքածուն նախաձեռնել են մի խումբ 

ակտիվիստներ և ուսուցանողներ Կենտրոնական, 

Արևելյան ու Հարավարևելյան Եվրոպայից, 

Կովկասից և Միջին Ասիայից:

www.getting-involved.net 

Ուսուցանել և սովորել հանուն կայուն 

ապագայի (Teaching and Learning for 

Sustainable Future)

Սա ՄԱԿ-ի մուլտիմեդիա կրթական ծրագրերից 

մեկն է: Այն պարունակում է ներածություն̀  համաշ-

խարհային իրողությունների և կայուն զարգացման 

հրամայականի մասին, ինչպես նաև առաջարկ̀  

կայուն զարգացման կրթությունը քաղաքացիական 

կրթության մեջ ներառելու ուղիների վերաբերյալ: 

Ավելին, այստեղ կարող եք ուսուցանման մեթո-

դական առաջարկներ գտնել այնպիսի թեմաների 

վերաբերյալ, ինչպիսիք են մշակույթն ու կրոնը, 

կանայք և կայուն զարգացումը, համաշխարհային 

սովը, կայուն համայնքները, գլոբալացումը և 

կլիմայի փոփոխությունը:

www.unesco.org/education/tlsf/index.html 

Գործիքների հավաքածուներ (Tool Kits)

Եվրոպական Միության և Եվրոպայի Խորհրդի 

կայքում կարող եք գտնել ձեռնարկներ և ուսու-

ցանման մեթոդներ, որոնք վերաբերում են 

միջմշակութային ուսումնառությանը, ծրագրերի 

տնօրինմանը, ֆինանսավորմանն ու ֆինանսների 

կառավարմանը, քաղաքացիությանն ու այլ 

թեմաների: Նյութերի մեծ մասը հասանելի է մի 

քանի լեզուներով:

youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits 

Change Agency կրթության և 

վերապատրաստման ինստիտուտ (Change 

Agency Education and Training Institute)

Սա անկախ սոցիալական շարժում է, որը գործում 

է Ավստրալիայում և մասամբ ներգրավված է նաև 

միջազգային ծրագրերի մեջ: Կայքն արժեքավոր 

ռեսուրսներ է տրամադրում ակտիվիստ-կրթողների 

համար:

www.thechangeagency.org

Մաքուր շորերի քարոզարշավ (Clean Clothes 

Campaign)

Միջազգային քարոզարշավ` ուղղված 

հագուստի համաշխարհային արտադրության մեջ 

աշխատողների պայմանների բարելավմանը:

www.cleanclothes.org

Արդար առևտուր (Fair Trade)

Այս միջազգային կազմակերպությունն 

աշխատում է արդար առևտրի ոգով, այսինքն, 
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ի հակադրություն պայմանագրային առևտրի, 

հիմնված է արտադրողների և սպառողների համա-

գործակցության վրա:

www.fairtrade.net

Փոփոխության սերմերի ցանց (Seeds for 

Change Network)

Սա շահույթ չհետապնդող, վերապատրաստում 

և աջակցություն տրամադրող կոոպերատիվ է, 

որն օգնում է մարդկանց կազմակերպվել դրական 

սոցիալական փոփոխության համար: Նրանց 

կայքում հիանալի նյութեր կան քարոզարշավեր 

կազմակերպելու, խմբեր ու կոոպերատիվեր 

ձևավորելու և շատ այլ թեմաների շուրջ:

www.seedsforchange.org.uk 

MitOst e.V.

Ձեռնարկներ և հիմնարար նյութեր̀ ակտիվ 

քաղաքացիության կրթության վերաբերյալ. կենտ-

րոնացումը̀ հիմնականում Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի վրա:

www.mitost.org 

Իրերի պատմության նախագիծ (Story of Stuff 

Project)

Նախագծի շրջանակում ստեղծվում են կարճ, 

համացանցում հեշտությամբ տարածվող ֆիլմեր, 

որոնցում հետազոտվում են իրերի հետ մեր 

հարաբերությունների որոշ հիմնական բնորոշիչներ: 

Նաև առաջարկվում են տարբերակներ̀ իրավիճակը 

բարելավելու վերաբերյալ: Նախագիծը 

բարձրորակ կրթական ռեսուրսներ ու ծրագրեր է 

առաջարկում բոլորին̀  սկսած ուսուցիչներից մինչև 

ձեռնարկատերեր ու համայնքային առաջնորդներ: 

Այն աջակցում է «Իրերի պատմություն» համայնքի 

ավելի քան 350.000 անդամների կրթությանն ու 

գործողություններին:

www.storyofstuff.org 

Ռուքուս հանրույթ (The Ruckus Society)

Բնապահպանական, մարդու իրավունքների 

և սոցիալական արդարության ոլորտներում 

պայքարողներին տրամադրում է գործիքներ, 

վերապատրաստում և իրենց նպատակներին 

հասնելու համար հատկացնում է անհրաժեշտ 

օգնություն̀  ստեղծագործական, ոչ բռնի 

ուղղակի գործողությունների ռազմավարական 

գործադրման միջոցով:

www.ruckus.org 

Ուսուցում հանուն փոփոխության (Training for 

Change)

Աշխարհով մեկ զարգացնում է ակտիվիստական 

կրթություն կազմակերպողների կարողությունները̀ 

օգնելով խմբերին առավել արդյունավետ 

պայքարել հանուն արդարության, խաղաղության 

և շրջակա միջավայրի: Նրանք ձևավորում են 

այնպիսի հմտություններ, որոնք սոցիալական 

փոփոխության համար գործողները կարող 

են կիրառել իրենց ամենօրյա աշխատանքում: 

Կայքում առկա են ձեռնարկներ, ուսուցողական 

նյութեր և այլ գործիքներ̀ տարբեր լեզուներով: 

www.trainingforchange.org 

Խաղաղության կայան. ԵվրոՄեդ 

երիտասարդության համար (Peace Bag for 

EuroMed Youth)

Տրամադրում է առցանց գործիքներ̀ 

հայեցակարգեր, մոդելներ և մեթոդական նյութեր̀ 

միջմշակութային երկխոսության, կոլֆլիկտների 

հաղթահարման վերաբերյալ, ակցիաների 

գաղափարներ և ավելին:

www.peacebag.org/articles/toolkit-index.html 

Worldmapper

Տրամադրում է աշխարհի տարբեր տիպի 

քարտեզներ, որոնք պատկերում են, օրինակ՝ 
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բնակչության թիվը, եկամտի չափը կամ 

համացանցի օգտատերերի քանակը և այլն̀  

պետությունների ու տարածքների չափերն այդ 

տվյալներին համապատասխան փոփոխելով: 

Կայքն օգտակար է գլոբալացմանը կապված 

խնդիրները, օրինակ, համաշխարհային 

անարդարությունը բացատրելու համար:

sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper 

Երիտասարդական փոխականում` ուղղված 

կայուն ապրելակերպին (youthxchange towards 

sutainable lifestyles)

Ոգեշնչո՞ւմ եք փնտրում: Այցելեք այս կայքը: Այն 

մշակված է այնպես, որ օգնի ուսուցանողներին 

և անհատներին հասկանալ ու փոխանցել կայուն 

ապրելակերպի սկզբունքները: Բացահայտեք 

130-ից ավելի կազմակերպությունների, նորարար 

գաղափարներ, ծիծաղելի պատմություններ և 

մոտիվացված մարդկանց, որոնք առօրյա կյանքն 

ավելի կայուն են դարձնում:

www.youthxchange.net

Էկոբազա (Ecobasa)

Սա առցանց սոցիալական 

համագործակցության հարթակ է, որի նպատակն 

է միավորել մարդկանց, ովքեր այլընտրանքային 

ապրելակերպ են փնտրում, այդ թվում 

էկո-կայունություն, ինքնաբավություն, առանց 

փողի ապրելու ձև, հմտությունների փոխանակում 

և անկախ ուսուցում: Կայքը պարունակում 

է էկոգյուղերի, էկո-կայուն համայնքների, 

ֆերմաների և նախագծերի բաց տեղեկատու, որը 

պահպանվում և լրացվում է հիմնականում այդտեղ 

ապրողների կողմից:

www.ecobasa.org 

Նավդանյա (Navdanya)

Սա դոկտոր Վանդանա Շիվայի բլոգն է: 

Նա հնդիկ բնապահպանական ակտիվիստ 

է և հակագլոբալիստ գրող: Այս բլոգը նաև 

օրգանական մթերք արտադրողների և սերմ 

պահեստավորողների ցանց է: Այն Գիտության, 

տեխնոլոգիայի և էկոլոգիայի հետազոտական 

հիմնադրամի (Research Foundation for Science, 

Technology and Ecology, RFSTE) ծրագիր է:

www.navdanya.org 

Ռեսուրսների համաշխարհային ինստիտուտ 

(World Resources Institute)

Տեղեկատվությամբ հարուստ կայք, որը 

պարունակում է Կայուն զարգացման մասին 

հետաքրքիր ծրագրեր ու հրատարակություններ 

ամբողջ աշխարհից: Այստեղ կարող եք գտնել նաև 

թվեր ու փաստեր̀ Կայուն զարգացման մասին: 

www.wri.org 

ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման գիտելիքի հարթակ 

(United Nations Sustainable Development 

Knowledge Platform)

Կայքը պարունակում է հրատարակություններ, 

Կայուն զարգացման վերաբերյալ ծրագրերի 

համառոտագրեր և տեղեկություններ̀ ՄԱԿ-ի 

մասին:

www.sustainabledevelopment.un.org 

Կայուն զարգացման միջազգային ինստիտուտ 

(International Institute for Sustainable 

Development)

Կայքում կարելի է գտնել տարբեր հարցերի շուրջ 

գիտական հոդվածներ ու հետազոտություններ 

Կանադայից:

www.iisd.org
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Ֆիլմեր

Երկիր (Earth)

2007թ/ 90 րոպե/ ԱՄՆ

Ռեժիսորներ̀ Ալիսթեր Ֆոթերգիլլ, Մարք Լինֆիլդ

www.nature.disney.com/earth

Լիամետրաժ ֆիլմ` Երկիր մոլորակի բնության ու 

կենդանիների հիանալի պատկերներով:

Քոյաանիսկացի (Koyaanisqatsi)

1982թ /82 րոպե /ԱՄՆ

Ռեժիսոր̀ Գ. Ռեգգիո

www.koyaanisqatsi.org

«Քոյաանիսկացին» հնդկացիների հոպի լեզվով 

նշանակում է «հավասարակշռությունից 

դուրս կյանք»: Փաստագրական ֆիլմ` առանց 

խոսքերի, Ֆիլիպ Գլասսի երաժշտությամբ: Կացի 

եռերգության (տրիլոգիայի) առաջին մասը:

Տուն (Home)

2009թ /120 րոպե /Ֆրանսիա

Ռեժիսոր̀ Յան Արթուս-Բերտրան

www.homethemovie.org/en

Ֆիլմը գրեթե ամբողջությամբ կազմված է 

Երկրագնդի տարբեր հատվածների վերերկրյա 

նկարահանումներից: Այն ցույց է տալիս Երկրի 

կենսաբազմազանությունը և թե ինչպես է 

մարդկությունը վտանգում մոլորակի էկոլոգիական 

հավասարակշռությունը:

Անհարմար ճշմարտություն (Inconvenient Truth)

2000թ /100 րոպե /ԱՄՆ

Ռեժիսորներ̀ Ալ Գոր, Դեվիս Գուգենհայմ

www.takepart.com/an-inconvenient-truth 

Օսկարի մրցանակակիր փաստագրական ֆիլմ` 

կլիմայի փոփոխության և գլոբալ տաքացման 

մասին:

Սնունդ կորպորացիա (Food Inc.)

2008թ /90 րոպե /ԱՄՆ

Ռեժիսոր̀ Ռոբերտ Քեններ

www.takepart.com/foodinc

Փաստագրական ֆիլմ այն մասին, թե ինչպես ենք 

սնվում և արդյունաբերական ծավալներով սնունդ 

արտադրում:

Մենք կերակրում ենք աշխարհը (We Feed the 

World)

2006թ/90 րոպե/Ավստրիա

Ռեժիսոր̀ Էրվին Վագենհոֆեր

www.we-feed-the-world.at

Ճամփորդություն̀  դեպի մեր կերած սննդի 

ակունքները: Ճանապարհն անցնում է 

Ֆրանսիայով, Իսպանիայով, Ռումինիայով, 

Շվեյցարիայով, Բրազիլիայով և վերադառնում է 

Ավստրիա:

Չինական կապույտ (China Blue)

2005թ /87 րոպե /Գերմանիա

Ռեժիսոր̀ Միշա Պելեդ

www.teddybearfilms.fatcow.com/2011/09/01/china-

blue  

Այս ֆիլմը նկարահանվել է Չինաստանում գաղտնի, 

բարդ պայմաններում և ցույց է տալիս, թե ինչպես 

է իրականում պատրաստվում այն հագուստը, որ 

մենք հագնում ենք:

Համբուրգեր̀  առանց զարդարանքների 

(Гамбургер без прекрас)

2005թ /14 րոպե /Ռուսաստան

 www.vita.org.ru

Կարճամետրաժ ֆիլմ` մսամթերքի սպառման 

և կենդանիների պաշտպանության մասին, 

որը նկարահանել է ռուսական Վիտա 

կազմակերպությունը:
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Իրերի պատմությունը (The Story of Stuff)

2007թ /20 րոպե /ԱՄՆ

www.storyofstuff.org 

Արդյունահանումից մինչև վաճառք, օգտագործում 

և հեռացում: Մեր կյանքում եղած բոլոր իրերն 

ազդեցություն են ունենում համայնքների վրա, 

ընդ որում ինչպես մեր պետության մեջ, այնպես էլ 

արտերկրում, սակայն դրա մեծ մասը թաքնված 

է մեր հայացքից: Իրերի պատմությունը 20 

րոպեանոց արագընթաց, փաստերով հագեցած 

հայացք է ձգում մեր արտադրության և սպառման 

թաքնված շերտերին:

Պատմություն` կայունության մասին (A Story 

About Sustainability)

2.30 րոպե

www.youtube.com/user/SkyworksHD

Հեքիաթ̀ կայունության մասին, որը կրթական և 

գովազդային հոլովակի համադրություն է:

Կայունություն 2 րոպեում (Sustainability in 2 

minutes)

www.naturalstep.org

Գովազդային և կրթական հոլովակ̀  The Natural 

Step International-ի կողմից:
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