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Կայուն զարգացում

Կայուն զարգացումը
քաղաքացիական կրթության մեջ
Կայուն զարգացումը, համաշխարհային արդա

Լաբ. այն հանդիսանում է Թեոդոր Հոյսի անվան

րությունը և շրջակա միջավայրի պաշտպանու

կոլեգիայի և հայաստանյան 5 գործընկերների`

թյունն այսօր հանրության լայն շերտերին վերա

Լրագրողների «Ասպարեզ» ակումբի, Խաղա

բերող խնդիրներ են: Հանրության այդ շերտերի

ղության երկխոսություն ՀԿ-ի, Հայ առաջադեմ

մեջ ներառված են ոչ միայն Փարիզի կամ Բեռլինի

երիտասարդություն ՀԿ-ի, ՄԻԺԻ-ի և Սյունիք

նորաձև թաղամասերում բնակվող Կանաչների

Զարգացում ԲՀԿ-ի համատեղ ծրագիրը:

կուսակցության ընտրողները, ովքեր հիբրիդ մեքե

Առաջին գլխում ներկայացվում է կայուն

նաներով գնում են մոտակա օրգանական սուպեր

զարգացման գաղափարի համառոտ նկարագ

մարկետ` գնումն եր կատարելու: Ներառված են

րությունը, որոշ սահմանումն եր և կայուն

նաև Իսպանիայում կենդանիների նկատմամբ

զարգացումը բացատրելու համար գործածվող

դաժան վերաբերմունքի դեմ պայքարող ակտի

մոդելները: Հետազոտում ենք նաև, թե ինչպես է

վիստները, Միջին Ասիայում ազգային անվտան

կայուն զարգացմանն ուղղված գործունեությունը

գության և ջրային ռեսուրսների կառավարման

շաղկապվում քաղաքացիական հասարակության

քաղաքականություններ մշակող փորձագետները,

գաղափարի հետ:

Հայաստանում` հանքարդյունաբերական ընկերու

Երկրորդ գլխում ներկայացվում են Հայաստանի

թյունների գործելաոճին ընդդիմացող ակտիվիստ

կայուն զարգացմանը վերաբերող ամենակարևոր

ները:

ռազմավարությունները, մարտահրավերները

Նույնիսկ առօրյա կյանքում և քաղաքականու

և խնդիրները: Հայաստանի օրինակն ընտրել

թյան մեջ այս թեմաները հաճախ են քննարկման

ենք այն պատճառով, որ ԷկոԼաբ ծրագիրը հենց

առարկա դառնում: Որքան ավելի շատ են քաղա

այնտեղ է ձևավորվել: Հայաստանի օրինակով

քացիները, քաղաքական գործիչներն ու լրատվա

նաև ցույց ենք տալիս, թե ինչ մարտահրավերներ

միջոցներն անդրադառնում էկոլոգիայի և կայուն

կարող են առաջանալ շրջակա միջավայրի պաշտ

զարգացման խնդիրներին, այնքան մարդիկ ավելի

պանության ոլորտում երկարամյա ավադույթներ

շատ են սկսում մտածել կայուն հասարակության

չունեցող պետությունում, երբ փորձ է կատարվում

իրենց տեսլականների մասին:

որոշակի քաղաքական, տնտեսական և սոցի

Այս ձեռնարկով ցանկանում ենք մարդկանց
խրախուսել կայուն զարգացման ու քաղա
քացիական ակտիվիզմի մասին մտորելու և

ալական պայմաններում իրագործել ընդգրկուն
նպատակներ:
Այս ձեռնարկի հաջորդ գլուխներում առաջարկ

մասնակցելու դրանց: Առաջարկում ենք կայուն

վում են գործիքներ` տեսլականներն ու ոգեշնչումը

զարգացման կրթության ծրագրի մի մոդել, որը

հաջորդական քայլերով կոնկրետ գործողության

կենտրոնանում է երիտասարդներին կամավո

և արդյունքների վերածելու: Միավորված ազգերի

րական ծրագրերի վրա աշխատելու համար

կազմակերպությունը (ՄԱԿ) քաղաքացիների

զորացնելու վրա: Այս մոդելն անվանել ենք Էկո

գործողությունները ժողովրդայնացրել է «Կայուն
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զարգացման կրթության» միջոցով: Թեոդոր Հոյսի
անվան կոլեգիայի հիմն ական գործունեությունը
կրթական և քաղաքացիական մասնակցության
ոլորտներում է: ԷկոԼաբի որակավորման հայե
ցակարգը ներկայացնում ենք որպես այս երկուսի
համադրություն և առաջարկում ենք այն` որպես
ոգեշնչման աղբյուր ոչ ֆորմալ կրթության կազմա
կերպիչների և ուսուցանողների համար:
Վերջին գլխում ներկայացնում ենք մի շարք
աղբյուրներ և կազմակերպություններ, որոնք
օգտակար կլինեն դինամիկ և ստեղծագործական
ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումն եր կազմակեր
պելու գործում:
Այս ձեռնարկը կազմել ենք` հիմնվելով կայուն
զարգացման, քաղաքացիական կրթության
և ծրագրերի տնօրինման ոլորտում կրթական
սեմինարիների անցկացման մեր փորձի վրա:
Հուսով ենք, որ կօգտագործեք այս ձեռնարկում
տեղ գտած որոշ գաղափարներ ու խորհուրդներ:
Սակայն, անկասկած, կունենաք նաև ձեր սեփա
կան փորձառությունները, կփորձարկեք նոր
մեթոդներ, կոգեշնչվեք ձեր մասնակիցների
ծրագրերով և կծանոթանաք կայուն զարգացման
ոլորտ ներգրավված հետաքրքիր մարդկանց հետ:
Ուրախ կլինենք, եթե մեզ հաղորդակից դարձ
նեք ձեր գաղափարներին, մեթոդներին ու փորձին`
գրելով ecolab-handbook@mitost.org հասցեին:

Արփինե Գալֆայան
Սեբաստիան Վերզիգ
Նիլս-Էյք Ցիմերման
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Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիա
(Theodor-Heuss-Kolleg)

կերպմանը, իրականացնում է հանրային քաղա
քականությունների վերահսկողություն և վերլու
ծություն` շեշտը դնելով սոցիալ-տնտեսական

Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիան աջակցում է

քաղաքականությունների վրա:
www.idhr.am, www.organize-now.am

այնպիսի երիտասարդների, ովքեր ցանկանում
են ներգրավվել ակտիվ և անկախ քաղաքացի
ական գործունեության մեջ: Այն առաջարկում է
սեմինարներ, շարունակական կրթություն, կամա
վորական ծրագրերի իրականացման գործին

Լրագրողների «Ասպարեզ» ակումբ
Կազմակերպությունը պաշտպանում է լրագ

աջակցություն և ուղղորդում՝ սատարողների

րողների մասնագիտական իրավունքներն ու

(mentor) միջոցով: Իր զորացման սկզբունքի

շահերը: «Ասպարեզի» գործունեության կենտրո

համաձայն` Կոլեգիան կենտրոնանում է անհատ

նում է խոսքի ազատությունը. կազմակերպվում

ների անձնական զարգացման, սոցիալական

են կոնֆերանսներ ու քննարկումն եր, մասնա

հմտությունների ամրապնդման վրա և խրախու

գիտական զարգացման և վերապատրաստման

սում է նրանց պատասխանատվություն ստանձ

սեմինարներ, վերահսկողական և վերլուծական

նելու կամքն ու ձգտումը: Իր գործունեության

գործունեություն:

հիմն ական ոլորտներում կոլեգիան համագործակ

www.asparez.am

ցում է այլ կազմակերպությունների հետ` տեղա
կան և տարածաշրջանային ծրագրերում: Այն
Ռոբերտ Բոշի հիմն ադրամի և MitOst ասոցիա
ցիայի կողմից համակարգվող ծրագիր է:
www.theodor-heuss-kolleg.dewww.theodor-heuss-kolleg.de

Խաղաղության երկխոսություն
Խաղաղության երկխոսություն ՀԿ-ի առաքե
լությունն է քաղաքացիական հասարակության
ակտիվ մասնակցության ապահովումը ազգային,

Մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարության ինստիտուտ
(ՄԻԺԻ)

տարածաշրջանային, միջազգային մակարդակնե
րում, ինչպես նաև հակամարտող կողմերի հասա
րակությունների միջև փոխադարձ հարգանքի
պայմաններում ընթացող երկխոսության

ՄԻԺԻ-ի նպատակն է նպաստել մարդու իրա

խթանումը` կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը

վունքների, սոցիալական արդարության և սոլի

հասնելու և նորերը կանխարգելելու երկարա

դարության վրա հիմնված ժողովրդավարության

ժամկետ նպատակով:

զարգացմանը Հայաստանում: ՄԻԺԻ-ի առաքելու

www.peacedialogue.am

թյունն է զորացնել և համախմբել հասարակական
փոփոխության գործոններին, հիմն ականում` երի
տասարդությանը: ՄԻԺԻ-ն երիտասարդ ակտի
վիստների համար կազմակերպում է քաղաքա
ցիական կրթության դասընթացներ, աջակցում է
քաղաքացիական և համայնքային ինքնակազմա

Սյունիք զարգացում ԲՀԿ
Սյունիք զարգացում ԲՀԿ-ի ծրագրերը

նպատակ ունեն զարգացնելու և ամրապնդելու
տեղական համայնքները: Կազմակերպության

Կայուն զարգացում

ծրագրերը խթանում են երիտասարդության
զարգացումը, գյուղական զարգացումը, առողջա
պահական և իրավական օգնություն են տրամադ
րում, կրթություն և վերապատրաստում են
առաջարկում ուսանողներին և համայնքի անդամ
ներին (լեզվի և համակարգչային դասեր, տարբեր
թեմատիկ ակումբային գործունեություն):
www.syunikngo.am

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն
Հայ առաջադեմ երիտասարդություն երիտա
սարդական հասարակական կազմակերպությունն
իր հիմն ական գործունեությունը ծավալում է ոչ
ֆորմալ կրթության, երիտասարդական քաղա
քականության, կամավորության, բնապահպա
նության, ակտիվ քաղաքացիության, երիտա
սարդական աշխատանքի, գործազրկության
և գենդերային հավասարության ոլորտներում:
Կազմակերպության հիմն ական նպատակն է
ներգրավել երիտասարդներին քաղաքացիական
հասարակության կայացման գործում և նպաստել
Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության և կամավո
րության մշակույթի զարգացմանը: Իր տեղական
և միջազգային կրթական ծրագրերի միջոցով
կազմակերպությունը հարյուրավոր երիտասարդ
ների համար ստեղծում է ինքնազարգացման և
կատարելագործման հնարավորություններ:
www.apy.am
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զարգացում
Երբեմն ձեզ չի՞ թվում, որ «կայուն զարգացում» եզրույթն այնքան է խեղաթյուրվել, կանաչ
գույնով ուղեղներ լվացել, որ իրականում կորցրել է իր գույնը: Օրինակ, արդեն 8 տարի
շարունակ BMW-ն Դոու Ջոնսի կայունության գործակցի առաջատարն է: Իսկապե՞ս: Այս
լուրն իմանալով` տեղական շուկայում իր բերքը վաճառող հայ գյուղացին կանաչում է
նախանձից: Նրա համար կայունությունը գոյաբանական սկզբունք է եղել 30 տարի շա
րունակ, սակայն դրա մասին որևէ մեծ քարոզարշավում չի խոսվում: Ոչ կառավարական
կազմակերպությունները, հիմն ադրամն երն ու քաղաքական գործիչները մրցում են կայուն
զարգացման հարցում համաշխարհային մտավոր, կապիտալիստական և հոգևոր առաջ
նորդներ ճանաչվելու համար: Ի՞նչն է մղում նրանց:
Այս հարցը տվեցինք նաև ինքներս մեզ` ի՞նչն է մղում մեզ: Գործելու բաղադրիչը: Կար
ծում ենք, որ կայունությունն ամենից մեծ ազդեցություն ունենում է մեր առօրյա գործո
ղություններում: Օրինակ, յուրաքանչ յուր քաղաքացի պետք է հնարավորություն և ազա
տություն ունենա ազդելու այնպիսի որոշումն երի վրա, ինչպես օրինակ` արդյոք պե՞տք է
շարունակել սննդի տարածաշրջանային արտադրությունը, թե՞ ավելի ցանկալի է էժան,
ստանդարտացված, գլոբալացված արտադրանքի ներմուծումը: Նման քաղաքական
երկընտրանքների դեպքում կայունություն կոչվող վերացական եզրույթն իմաստ է ձեռ ք
բերում և տեղին է դառնում:
Առաջին գլխում համառոտ դիտարկվում են եզրույթի ծագումը և կայունության գաղափա
րը կազմող տարրերը: Մեկ այլ վերացական եզրույթի` «քաղաքացիական հասարակու
թյան» մասին մեր պատկերացումը ներկայացնելով` ցանկանում ենք ցույց տալ, թե ո՛ր դե
րակատարներն են ներդրում ունենում կայունության գործում և թե ինչպե՛ս կարող է որևէ
անհատի կամ փոքրամասնության մտահոգությունը լայն հասարակական քննարկումն երի
առարկա դառնալ` հանգեցնելով հեռագնա որոշումն երի:
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Եվ ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում կայունություն: Մի

կայունության կարիք էլ չկա, և մյուսը` սահմանա

քանի կարճ սահմանումն եր թույլ կտան հստա

փակման գաղափարն է, այն, որ առանց սահմա

կեցնել այս հասկացությունը:

նափակումն երի` ներկա ու ապագա կարիքները չեն
կարող բավարարվել:4

«Կայունությունը մարդկային կյանքի որակի
բարելավումն է` միաժամանակ ապրելով մեզ

Հավանաբար նկատեցիք, որ առաջին սահմա

աջակցող էկոհամակարգերի հնարավորություն

նումն երը կայունության մասին են, մինչդեռ վեր-

ների սահմաններում»:

ջինը վերաբերում է կայուն զարգացմանը: Ուրեմն,
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ո՞րն է տարբերությունը: Կայուն զարգացումը
սոցիալական փոփոխության գործընթաց է, իսկ

«Կայունությունը սերունդների միջև բարեկա-

կայունությունն այդ գործընթացի արդյունքն է, այն

մությունն է»:

է՝ կարգավիճակ է:5
Ռոբերտ Շպիման, գերմանացի փիլիսոփա

Ինչպե՞ս պետք է այս տարբերակումը ներառել
ձեր ուսուցանման գործընթացի մեջ: Դուք` որպես,

«Մենք չենք ժառանգում երկիրը մեր նախնիներից: Մենք այն պարտք ենք վերցնում մեր
երեխաներից»:2
Հղում` անհայտ աղբյուրից

Ամենից տարածված և լայնորեն ընդունված
սահմանումը հեղինակել է «Շրջակա միջավայրի և
զարգացման համաշխարհային հանձնաժողովը»
(որն այլ կերպ անվանում են նաև Բրունդտլանդի
հանձնաժողով` Նորվեգիայի նախկին վարչապետ,
տիկին Գրո Հարլեմ Բրունդտլանդի անունով):
1987թ-ի իր զեկույցում հանձնաժողովը հստա
կեցրել է`

ակտիվ քաղաքացիության մասին կրթության
դասընթաց վարող անձ, խթանում եք կայուն զարգացումը` զորացնելով, որակավորելով և մոտիվաց
նելով մարդկանց քաղաքացիական գործունեու
թյան մեջ ներգրավվելու համար:
Հասարակական մակարդակում նման ջանքերը
կայուն հասարակություն ստեղծելուն ուղղված
բազմաթիվ ներդրումն երից են: Եվ երբ ձեր
խրախուսանքի շնորհիվ ձեր դասընթացի մասնա
կիցներն ակտիվ քաղաքացիներ են դառնում ու
շարունակում են ներգրավված մնալ հանրային
դաշտում, դա վկայում է, որ ձեր մոտեցումը
նույնպես կայուն է:

«Կայուն զարգացումն այնպիսի զարգացում է,
որը հոգում է ներկա սերնդի պահանջները` միա
ժամանակ չխանգարելով, որ ապագա սերունդ
ները կարողանան հոգալ իրենց սեփական
կարիքները»:
Բրունդտլանդի հանձնաժողով3

Քանի որ, մեր պատկերացմամբ, ուսուցանող
ներն ակտիվ դեր են ստանձնում սովորելու և
զորացնելու գործընթացում, ապա գերադասում ենք
օգտագործել կայուն զարգացում6 եզրույթը:
Այժմ արդեն տեղ յակ եք կայունության և կայուն
զարգացման տարբեր սահմանումն երին, գիտեք
նաև այս երկու եզրույթների տարբերությունը:

Այս հանձնաժողովի սահմանումով երկու
հիմն ական դրույթ ամրագրվեց. առաջինը` կարիքի
դրույթն է, այն է` եթե կարիքներ գոյություն չունեն,

Ձեր սեմինարի մասնակիցներին «կայուն զարգա
ցում» հասկացությունը բացատրելու և քննարկելու
համար կարող եք օգտագործել որոշ մոդելներ,
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որոնք կօգնեն կայուն զարգացումը համատեքստի
մեջ ըմբռնելու և դրան որոշակի կառուցվածք
հաղորդելու գործում: Այնուամենայնիվ, նկատի
ունեցեք, որ մոդելները պարզեցնում են բարդ
իրականությունը (այն հասկանալի դարձնելու
նպատակով), ուստի երբեք չեն արտացոլում իրա

Կայուն զարգացումը
սոցիալական փոփոխության
գործընթաց է, իսկ կայունությունն
այդ գործընթացի արդյունքն է,
այն է` կարգավիճակ է:

կանության բոլոր կողմերը:

Կայունության չորս ոլորտները

բնական ռեսուրսներ, ինչպիսիք ջուրը, մաքուր
օդը, հողը և էներգիան, ինչպես նաև կենդա
նիները, բույսերն ու լեռները: Քանի որ շրջակա

Կայուն զարգացման մոդելների մեծ մասը
բազմակողմ են, այսինքն ներառում են մարդկային
կյանքի տարբեր ոլորտներ: Ամենատարածված
մոդելը ցույց է տալիս, որ ցանկացած հասա
րակության կայուն զարգացումն ապահովվում
է սոցիալական, տնտեսական և էկոլոգիական
պահանջմունքներով. սա լայն և միջառարկայական
հայեցակարգ է:7 Երեք հիմն ասյուները փոխկապա
կցված են և ազդում են մեկը մյուսի վրա:
Սոցիալական կողմը ներառում է այն, թե ինչպես
ենք ապրում միասին և ինչպես ենք կազմակեր
պում մեր սոցիալական համակեցությունը: Սրա
մեջ է մտնում նաև քաղաքականությունը, որը
ժողովրդավարական արժեքների շրջագծում
ուրվագծում է օրենքների, մարդու իրավունքների,
հարգանքի ընդհանուր կանոնները:
Տնտեսական կողմը վերաբերում է այն հարցին,
թե ինչպես ենք աշխատում և հարստություն ստեղ
ծում: Ինչպե՞ս եմ կազմակերպում իմ գործը` լինի
դա փոքրիկ խանութ, ձեռնարկություն կամ նույ
նիսկ հասարակական կազմակերպություն: Ինչպե՞ս
եմ հոգում իմ հաճախորդների կամ շահառուների
կարիքները: Ինչպիսի՞ արժեքներ ենք ցանկանում
ստեղծել. միայն շահույթի՞ ենք ձգտում, թե՞ կան
նաև այլ արժեքներ, ինչպես օրինակ, բարօրու
թյունը:
Էկոլոգիական կողմը վերաբերում է շրջակա
միջավայրին: Սրա մեջ մտնում են այնպիսի

միջավայրն ամեն տեսակի կյանքի հիմքն է, ուստի
և որոշ մասնագետներ այն համարում են կայուն
զարգացման ամենակարևոր կողմը:
Աշխատելով միջազգային և միջմշակութային
համատեքստներում, տարբեր կենսափորձ ունեցող
մասնակիցների հետ` առանձնահատուկ կատեգո
րիա ենք համարում նաև մշակույթը: Մշակութային
կողմը ներառում է մեր վարքագիծը և միմյանց հետ
վարվելու ձևերը: Սրանց հիմքում ընկած են որո
շակի երկրի, տարածաշրջանի, ինչպես նաև կրոնին,
կրթությանը, սեռական կողմն որոշմանը կապված
ավանդույթները և նույնիսկ նախասիրությունները:
Կայուն զարգացման մեր մոդելի մեջ ընդգրկում
ենք նաև արդարության գաղափարը: Վերջինս
ներառում է արդարությունը սերունդների և ժողո
վուրդների միջև: Մենք պետք է ապրենք այնպես,
որ հնարավորություն տանք մեր զավակներին
(միջսերնդային արդարություն) և այլ մարդկանց
(համամարդկային արդարություն) ևս բարեկեցիկ
ապրելու: Եթե հոգատարությամբ օգտագործենք
բնական ռեսուրսները (օրինակ` օգտագործենք
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ), ուշա
դիր լինենք այլոց նկատմամբ (գնենք ապրանքներ,
որոնք արտադրվել են արդար պայմաններում)
և վերանայենք մեր կյանքի որոշակի չափա
նիշներ (օրինակ` տնտեսական աճի մոդելը), ապա,
համոզված ենք, դա հնարավոր կլինի:
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Կայուն զարգացում. նո՞ր գաղափար
Կայուն զարգացման գաղափարի արմատներն անտառապահության և ձկնորսության ոլորտներից են:
18-րդ դարում Եվրոպայում փայտանյութի սղություն առաջացավ, ինչն ստիպեց իշխանություններին
ու ժողովրդին խնդրի լուծման համար նոր ուղիներ փնտրել: Օրինակներից մեկը Սաքսոնիայի հանքային
աշխատող Կարլ ֆոն Կարլովիցի գաղափարն էր: 1713թ-ին նա հասկացավ, որ Գերմանիայի այն շրջա
նում, որտեղ ինքն աշխատում էր, գրեթե բոլոր ծառերը հատվել են հանքերի համար փայտե կոնստրո
ւկցիաներ կառուցելու և գյուղատնտեսության համար դաշտեր ստեղծելու նպատակներով: Անտառները
դանդաղ են վերականգնվում, ինչը նշանակում էր, որ շուտով ծառեր ուղղակի չէին մնա: Գիտակցելով այս
իրավիճակի հետևանքները` նա կայունության կոչ արեց` պետք է կտրվի այնքան ծառ, որքան որ կարող է
աճել ու փոխարինել հատված ծառերին:
1970-ականների բնապահպանների շարժումը շուրջ 250 տարի անց ընդլայնեց կայուն զարգացման
գաղափարը` տարածելով այն մարդկային կյանքի այլ ոլորտների վրա ևս: Շրջադարձային կետերից էր
Հռոմի ակումբի «Աճի սահմանափակումն երը» գիրքը, որն անդրադառնում էր երկրագնդի բնակչության
թվի ավելացմանը, տնտեսության աճին և շրջակա միջավայրի աղտոտմանը համաշխարհային մակար
դակով: 1987թ-ին ՄԱԿ-ի Բրունդտլանդի հանձնաժողովը հրապարակեց «Մեր ընդհանուր ապա
գան» վերնագրված զեկույցը: Այն տեղափոխեց քննարկումն երը նաև համաշխարհային քաղաքականու
թյան ոլորտ և բացեց այն ավելի լայն շրջանակների համար: Մյուս բեկումն ային իրադարձությունը ՄԱԿ-ի`
շրջակա միջավայրի և զարգացման կոնֆերանսն էր Ռիոյում (1992թ), որում առաջարկվեցին կայուն
զարգացման կրթության միջոցով տեղական մակարդակում կայուն զարգացում գործադրելու (տեղական
օրակարգ 21) գաղափարներ: ՄԱԿ-ի շրջանակներում այլ կարևոր իրադարձությունների թվում առանձնա
նում է Հազարամյակի հռչակագիրը, որն ուղղված է աղքատության կրճատմանը, կրթության հասանե
լիությանը, հարուստ ու աղքատ երկրների միջև համագործակցության խթանմանը (2000թ): Ընդգծելի են
նաև կլիմային նվիրված կոնֆերանսները, օրինակ` Կիոտոյինը (1997թ) և Դուրբանինը (2012թ):

Որևէ ակցիա, ծրագիր կամ կազմակերպություն
կայուն է գործում և խթանում է կայուն զարգացումը,

Բարդ է
Կայուն զարգացումը բավականին բարդ եզրույթ է:

երբ հաշվի են առնված վերոնշյալ բոլոր կողմերը:

Այն փորձում է մեկ կտուրի տակ տեղավորել տարբեր

Պատկերի կենտրոնում առանձնացված աստղը դա է

ոլորտների բազմաթիվ երևույթներ: Արդյունքում`

խորհրդանշում:

դժվար է կայուն զարգացման մասին կրթություն
տրամադրելը և ամենօրյա կյանքում կայուն գործելը:

Կայուն զարգացման
քննադատություն

Այնուամենայնիվ, քանի որ ապրում ենք բարդ
աշխարհում, որը լի է բարդ խնդիրներով ու մարտահ
րավերներով (աղքատություն, գլոբալացում, կլիմայի

«Կայուն զարգացում» եզրույթն առանց քննադա

փոփոխություն, խտրականություն և այլն), մեզ պետք

տության չէ, որ խրախուսում ենք: Ուստի առաջարկում

են այս բարդություններին համարժեք լուծումն եր:

ենք, որ այս հայեցակարգի քննադատությունը նույնպես

Առաջարկում ենք մի հայեցակարգ, որն ունի

քննարկումն երի ու դասընթացների մաս կազմի:

ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական կողմեր.

Կայուն զարգացում

Պատկեր 1. Կայունության
չորս ոլորտները

հնարավո՞ր է արդյոք ամենօրյա կյանքում ապրել

թյունները, տնտեսական արդարությունը կամ

կայուն և կոնկրետ ինչպե՞ս կարելի է դա անել.

էկոլոգիան ոչ մեկին չեն հետաքրքրում: Ավելին, երբ

այս հարցը կարող է ոգեշնչող լինել ձեր սեմինարի

դեմոկրատական մեխանիզմն երը պատշաճորեն

մասնակիցների համար:

չեն գործում, շարքային քաղաքացիները մեկուսաց
վում են որոշումն երի կայացման գործընթացից:

Հավակնոտ է
Կայուն զարգացումը հիմնվում է այնպիսի
նախապայմանների վրա, որոնք ամենուր չէ, որ
գոյություն ունեն և որոնց ձևավորումն այնքան էլ

Վերնախավերի որոշ հատվածներ շահագրգռված
են լրիվ այլ սցենարների զարգացմամբ և առանձ
նապես իրենց անձնական բարեկեցությամբ:8
Այստեղ նույնպես շեշտը ցանկանում ենք դնել

հեշտ չէ: Ժողովրդավարության գործուն մեխա

սոցիալական, մշակութային, քաղաքական և

նիզմն երը և ժողովրդավարական մշակույթը

տնտեսական իրականությունների հավասարա

նպաստավոր պայմաններ են կայուն զարգացումը

կշռված քննարկման վրա:

գործադրելու համար: Նմանապես և մարդու իրա
վունքների նկատմամբ հարգանքը և հարևան
երկրների հետ խաղաղ համակեցությունը:

Հնարավոր է չարաշահել
Կայունությունը չեզոք եզրույթ է: Գովազդներն

Հայաստանի օրինակը կարող է պատկերացում

ու թերթերը կպատկերեն ամեն ինչ` սկսած կայուն

տալ այն մարտահրավերների մասին, որոնք ծառա

ատամի մածուկից մինչև ավտոմեքենայի կայուն

նում են Հայաստանի ու այլ նմանատիպ հասարա

շարժիչներ, քաղաքական գործիչները կանեն

կությունների առջև: Դրամատիկ, կոնֆլիկտային

կայունության կոչեր` ուղղված ճգնաժամի հաղթա

իրավիճակներում սոցիալական քաղաքականու

հարմանը:
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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:

Ուստի երբեմն առնչվում ենք, այսպես կոչված`

և «Մնացածի» միջև (the “West” and the “Rest”)

ուղեղների կանաչ լվացմանը (greenwashing): Սա այն

մշակութային անհամաչափությանը:9 Ավանդական

է, երբ իրերը որպես «կայուն» են պիտակավորվում

գիտելիքը, մասնավորապես ոչ Արևմտյան գիտե

լոկ դրանք վաճառելու նպատակով: Ո՞րն է կայունու

լիքը դիտվում է կա՛մ որպես «հետամն աց» ու

թյան և կանաչ լվացման միջև տարբերությունը, և

խնդրահարույց, կա՛մ ռոմանտիկացվում է որպես

ինչպե՞ս կարող են մասնակիցները սովորել «կանաչ

«սրբազան իմաստնություն», ուստի և դիտարկվում

լվացումը» տարբերել իրական կայունությանը կամ

է իր ապագա արժեքով:10

կայուն զարգացմանն ուղղված ջանքերից:

Սակայն միևնույն ժամանակ, կայուն զարգա
ցումը համատեղելի է բազմաթիվ ավանդույթների,

Եվրակենտրոն է
Որոշ քննադատներ պնդում են, որ կայուն

մշակույթների և կրոնական սկզբունքների հետ
ամբողջ աշխարհում: Բոլոր կրոններն անդրադառ

զարգացումը եվրոպական հայեցակարգ է, որը

նում են մարդկության և բնության փոխհարաբե

ժողովրդայնացվել է եվրոպական լիբերալ քաղա

րություններին: Ղուրանը բնությունը ներկայացնում

քական գործիչների մի խմբակի կողմից: Չնայած

է որպես Աստծո պարգև, որը մարդիկ պետք է

կայուն զարգացման շրջնակում կարևորվում են

պահպանեն: Բուդդայականությունը մարդկանց

համընդհանուր հավասարությունն ու աղքատ

տեսնում է բնության մեջ ներդաշնակված: Քրիս

պետությունների կարիքները, սակայն այս հայե

տոնեական եկեղեցիները վերջին տասնամյակնե

ցակարգը հիմնված է զարգացման Արևմտյան

րում սկսել են քննադատել սպառողականության և

մոդելի վրա: Այն հաճախ կապվում է գիտական

անսահմանափակ աճի Արևմտյան գաղափարները:

մեթոդներով և քննադատական մտածողու

Կայուն զարգացման վրա բարենպաստ ազդեցու

թյամբ արտածվող գիտելիքի վրա: Այսպիսով,

թյան այլ՝ ոչ Արևմտյան օրինակներ են «Ապրող

կայուն զարգացումը նպաստում է «Արևմուտքի»

ժողովրդավարության շարժումը» (Living Democ-

Կայուն զարգացում

racy Movement) Հնդկաստանում կամ 2002թ-ին
«Կայուն զարգացման մասին» իսլամական կոնվեն

Վանդանա Շիվայի

ցիան, որը շեշտադրում է աղքատության դեմ

«Ապրող ժողովրդավարության շարժումը»

պայքարելու անհրաժեշտությունը:11

www.navdanya.org/earth-democracy

Ի վերջո, կարևոր է կայուն զարգացման հասկա
ցությունը տարբեր մշակույթների առջև բացելը`
համաշխահային մակարդակով գաղափարներ

թվով և ուժով:12 Այն ներառում է ոչ կառավարական

զարգացնելու համար: Ի՞նչ գաղափարներ կգոր

կազմակերպություններին (կամ ՀԿ-ներին` օրինակ

ծեն ձեր հասարակությունում: Ձեր մշակույթի,

Կարմիր Խաչ, Amnesty Inernational կամ Green-

կրոնի կամ հասարակության մեջ որտե՞ղ եք կայուն

peace), հիմն ադրամն երին (ինչպես Ռոբեր Բոշի կամ

զարգացման գաղափարներ տեսնում: Ինչպե՞ս

Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմն ադրամն երը), արհմիու

կարող եք ձեր մշակույթի որոշ տարրեր ներմուծել

թյուններին և կրոնական խմբերին:

կայուն զարգացման հայացեկարգի մեջ:

Կայուն զարգացումը
և քաղաքացիական
հասարակությունը
Կայուն զարգացումը և քաղաքացիական հասա

րակությունը` երկուսն էլ դրական բաղադրիչներ
ունեն, բայց դրանց սահմանումն երը հստակ չեն:
Այս բաժնում համառոտ կներկայացնենք, թե ի՛նչ է
քաղաքացիական հասարակությունը և ինչպե՛ս է
այն շաղկապվում կայուն զարգացման հետ:
Քաղաքացիական հասարակությունը որպես
երրորդ ոլորտ
Քաղաքացիական հասարակության մի

քանի տարբեր ընկալումն եր գոյություն ունեն:
Տարածված և նեղ ըմբռնումն երից մեկը քաղաքա
ցիական հասարակությունը բնորոշում է որպես
երրորդ ոլորտ, որը տեղակայված է պետության
(առաջին ոլորտ), տնտեսության (երկրորդ ոլորտ)
և անձնական կյանքի միջև և որում կազմակեր
պություններն ու խմբերը ներկայացնում են քաղա
քացիների շահերն ու կամքը: Այս սահմանման մեջ
քաղաքացիական հասարակությունը բնութագր
վում է հիմն ականում իր կազմակերպությունների

Տիրույթ` քաղաքացիների համար
Մենք կողմ ենք մի ավելի տարողունակ
սահմանման, որը քաղաքացիական հասարակու
թյունը բնութագրում է որպես «հասարակության
մեջ տիրույթ, որում քաղաքացիները կարող են
ինքնակազմակերպվել ժողովրդավարական կանոն
ներով և ազդել իրենց համայնքի զարգացման
ընթացքի վրա»:13 Քաղաքացիական հասարա
կությունը ձևավորում է քաղաքական տիրույթը
և կազմված է ակտիվ քաղաքացիներից, որոնք
մասնակցում ու կազմավորում են իրենց համա
կեցության ձևերը:14 Ուստի քաղաքացիական
հասարակությունը ոչ միայն հասարակության մի
հատվածն է, այլև սահմանում է որոշակի գործե
լակերպ: Քաղաքացիական հասարակությունը
հանրային թատերաբեմ է15, որտեղ քաղաքացիները
գործում են միասին` հաղորդակցվելով նաև այլ
ենթահամակարգերի հետ (պետություն, գործա
րարություն): Անկախ իրենց կազմակերպական
ունակություններից՝ հասարակական կազմակեր
պությունները, հիմն ադրամն երը, քաղաքացիական
խմբերը, արհմիությունները, կրոնական, մշակու
թային կամ քաղաքական միությունները և ցուցա
րարները` բոլորն էլ քաղաքացիական հասարակու
թյան մասն են:

17

18

Կայուն զարգացում

Քաղաքացիական
հասարակություն

Տնտեսությանը վերաբերող
քաղաքացիական ներգրավում

Պատկեր 2. Ներգրավում
քաղաքացիական
հասարակության մեջ. անձնական
կյանքի, պետության ու
տնտեսության միջանկյալ ոլորտ

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

Օրինակներ՝ սոցիալական ձեռնարկատիրություն,
կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվություն, հովանավորում,
սպառողականություն, բոյկոտ:
Ամբողջ հասարակության համար կարևորություն
ներկայացնող հարցերի շուրջ քննարկուﬓերի տարածք

Տնտեսություն

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:

Պետություն

Քաղաքացիները քաղաքացիական հասարակու

• հարևանները տեղական նախաձեռնություններ

թյան կորիզն են. նրանք ընտրում են քաղաքական

են սկսում իրենց համայնքը բարելավելու

գործիչներին: Նրանք աշխատում են պետական

նպատակով:

հիմն արկություններում և մասնավոր ընկերություն
ներում, նրանք ապրանքներ և ծառայություններ

Պետություն

են գնում, և նրանք ներգրավված են ծրագրերի,

Պետությունն առաջին ոլորտ է: Այն ներառում է

շարժումն երի կամ կազմակերպությունների մեջ:

խորհրդարան (օրենսդիր ճյուղ), կառավարություն

Եվ վերջապես, նրանք իրենց ընտանեկան կամ

(գործադիր ճյուղ), դատարաններ (դատական ճյուղ)

ընկերական շրջանակների միջոցով համայնքներ

և վարչական մարմիններ (դրանց թվում` ոստի

են ձևավորում:

կանություն, հիվանդանոցներ, դպրոցներ և այլն):

• Մարդիկ ինքնակազմակերպվում են
քաղաքական շարժումներում,
• բնապահպան ակտիվիստներն ընդդիմանում

Պետությունը հասարակության համար վարքագծի
որոշակի շրջանակ է ապահովում` օրենքներ
ստեղծելով ու դրանց գործադրումը վերահսկելով,

են շրջակա միջավայրը ոչնչացնող

իր քաղաքացիներին որոշ հիմն արար ծառայու

ընկերություններին,

թյուններ տրամադրելով, ինչպիսիք եք անվտան

• արհմիությունները ձգտում են ավելի լավ

գությունը, առողջապանությունը և կրթությունը:

աշխատանքային պայմաններ ապահովել

Պետական առաջնորդներն ընտրվում են քաղաքա

աշխատավորների համար,

ցիների կողմից ընտրությունների միջոցով: Հանրու

Կայուն զարգացում

թյունը պետության վրա կարող է ազդել նաև
քաղաքացիական գործունեությամբ՝
• հանրային ծառայողը կարող է հրապարակել
կառավարության մեջ եղած կոռուպցիայի
մասին տեղեկություններ,

Քաղաքացիական
ներգրավվածություն. կամավոր,
հանրօգուտ, հանրային և
համագործակցային:

• պետություններն ստեղծում են տեղական
ինքնակառավարման կառույցներ:
• ընկերությունները մերժում են կոռուպցիա
ենթադրող հրահանգը,

Տնտեսություն
Տնտեսությունը երկրորդ ոլորտն է: Այն ներա
ռում է մասնավոր ընկերություններին, որոնք

• սոցիալական ձեռնարկատերերը հանրօգուտ
բիզնես են վարում:

շահույթ են հետապնդում և մրցակցում են այլ
ընկերությունների հետ: Նրանք արտադրում են
ապրանքներ կամ մատուցում են ծառայություններ,

Գործել ոլորտների միջև
Որտե՞ղ են այս ոլորտների միջև սահմանները.

աշխատանք են տրամադրում և հարկեր են

սա քննարկման տարողունակ թեմա է: Ավելի

վճարում: Տնտեսությունը կարգավորվում է պետու

կարևոր է մտածել ոչ թե հստակ սահմանա

թյան կողմից, սակայն տնտեսությունը նաև ազդե

զատման մասին, այլ այն մասին, թե ինչպես են

ցություն է ունենում պետության վրա: Հանրու

այս ոլորտները փոխազդում: Միշտ կլինեն մարդիկ,

թյունը նույնպես առնչվում է տնտեսությանը` որպես

ում աշխատանքն ու գործունեությունը դժվար է

աշխատող, ակտիվիստ կամ սպառող: Ահա տնտե

սահմանելն ըստ ոլորտի: Երբ որևէ մեկը հիմն ում

սության և հանրության փոխհարաբերությունների

է մասնավոր ձեռնարկություն, որն օգնում է այլոց

որոշ օրինակներ:

հանրային դրամաշնորհների համար դիմել, նա

• Ընկերություններն արդար աշխատավարձեր են

ձեռնարկատեր է և երկրորդ ոլորտի՝ տնտեսու

վճարում (նույնիսկ եթե դա օրենքի պահանջ չէ),

թյան մաս է կազմում: Երբ նույն անձը, բիզնես

• ընկերություններն աջակցում են քաղաքացի

հիմն ադրելու փոխարեն, նույն աշխատանքն անում

ական հասարակությանը՝ ֆինանսավորում

է` շահույթ չհետապնդող միություն ստեղծելով`

տրամադրելու միջոցով,

նա դառնում է ոչ կառավարական կամ հասա
րակական ոլորտի ներկայացուցիչ: Մեզ համար

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:

19

20

Կայուն զարգացում

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

կարևոր չէ որոշելը, թե որ հատվածում է տեղա

Քաղաքացիական հասարակության

վորվում այս կամ այն անձը. ավելի կարևոր է այն,

դերակատարների գործառույթները

թե ինչպե՛ս է նա ներգործուն կերպով ներդրում

Քաղաքացիական հասարակության հիմն ական

ունենում հանրային բարիքի ստեղծման գործի

գործառույթերից է այնպիսի անվճար ծառայու

մեջ: Նույնը քաղաքական կուսակցությունների

թյուններ տրամադրելը, որոնք չեն իրականաց

համար. արդյոք դրանք պետք է համարվեն քաղա

վում պետության կողմից (օրինակ` անօթևանների

քացիական հասարակությա՞ ն, թե՞ պետության

խնամք): Այնուամենայնիվ, քննադատները պնդում

մասը: Մեր կարծիքով, նրանք երկսեռ են. լավա

են, որ նման ծառայությունների տրամադրումը

գույն դեպքում նրանք գործում են երկու ուղղու

պետության պատասխանատվությունն է և քաղա

թյուններով` որպես թարգմանիչ ու որպես նախա

քացիական հասարակությունը չպետք նման

ձեռնող, իսկ վատագույն դեպքում դառնում են

գործառույթ կատարի:

միայն մեկ ուղղությամբ գործող մի բացառիկ-ան

Քաղաքացիական հասարակության մյուս

մատչելի ակումբ: Ամեն դեպքում, այս օրինակը մեզ

գործառույթը պետության և բիզնեսի նկատմամբ

ուղեկցում է դեպի կայունության հասնելու համար

վերահսկողությունն է (օրինակ, արհմիությունները

մի շատ կարևոր կարողություն: Կազմակերպու

վերահսկում են աշխատանքային պայմանները

թյունները պետք է կարողանան դեպի այլ դերա

մասնավոր ընկերություններում):

կատարներ ու ոլորտներ կամուրջներ կառուցել,

Հաջորդը շահերի պաշտպանության գործա

որպեսզի ընդունակ դառնան փոփոխության

ռույթն է, այսինքն երբ պետությանը խրախուսում

ազդակներ ստանալու և հաղորդելու:

են գործել որոշակի կերպով որոշակի խնդիրների
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խիստ բնապահպանական օրենքներ: Մասնավոր
ընկերությունները նույնպես կարող են փորձել
ազդել քաղաքացիների և պետության գործողու
թյունների վրա:
Ինքնազորացումն (self-empowerment) այն է,

• հանրային գործելակերպ (սա բացառում է
մասնավոր ընկերական խնջույքները),
• համագործակցային գործելակերպ:17
Որոշակի անհամաձայնություն կա այն առնչու
թյամբ, թե արդյոք շահույթ հետապնդելը պե՞տք է

երբ մարդիկ ինքնակազմակերպվում են իրենց

դիտվի որպես քաղաքացիական գործունեությունը

մտահոգող խնդիրների շուրջ գործելու համար:

այլ գործունեությունից տարանջատող հատկանիշ:

Օրինակ, որոշակի հաշմանդամություն ունեցող

Որոշ տիպի ակտիվիստների համար հստակ է,

մարդիկ հանդիպում են և մոտիվացնում միմյանց:

որ վարձատրվելը հակասում է կամավոր աշխա

Կամ ուրիշներ հանդիպում են շահույթ չհետա

տանքի բնույթին: Մյուս կողմից` դժվար է չհամա

պնդող տեղական արհեստանոցում իրենց հեծա

ձայնվելը, որ սոցիալական ձեռնարկատերերը

նիվ
ն երը նորոգելու համար:

դրական սոցիալական փոփոխության գործոններ

Ավելին, քաղաքացիական հասարակությունը

են: Հարց է առաջանում նաև, թե արդյոք շահույթ

ձգտում է ամրապնդելու քաղաքացիական արժեք

չհետապնդող մեծ կազմակերպությունները չե՞ ն

ները, ինչպիսիք են հարգանքը, հավաքական ոգին,

աշխատում շահույթ հետապնդող բիզնեսների

համագործակցությունը և ժողովրդավարությունը:

նման. չէ՞ որ դրանց տնօրինման պաշտոնները շատ

Սա կարելի է բնութագրել որպես միջանձնային

նման են լինում առևտրային ձեռնարկությունների

կապվածություն:

ղեկավար պաշտոններին և կազմակերպական
կառուցվածքներն էլ հիմն ականում արտացոլում են

Քաղաքացիական արժեքներ

ֆինանսավորում հայթայթելու անհրաժեշտ ձևերը:

Այս համակարգը կարող է կայուն գործել միայն
այնպիսի հաղորդակցման կանոններով, որոնք

Քաղաքացիական հասարակություն. ժողովրդի

ներառում են մասնակիցներին: Քաղաքացիական

ձա՞յնը

գործելակերպը նշանակում է այնպիսի արժեք

Ի հակադրություն կառավարության կամ

ների գործադրում, ինչպիսիք են հարգանքը,

խորհրդարանի` ոչ կառավարական կազմակեր

հավաքական ոգին, համագործակցությունն ու

պությունները, ցուցարարները կամ սոցիալական

ժողովրդավարությունը: Քաղաքացիական հասա

ձեռնարկությունները սովորաբար քաղաքացիների

րակությունը նաև որոշակի դիրքորոշում է և

կողմից ընտրված չեն: Ուստի, նրանք կարող են

գործելակերպ: Երբեմն անհրաժեշտ է, որ քաղաքա

ազդել քաղաքական որոշումն երի վրա, բայց չեն

ցիական համարձակություն դրսևորենք և ակտի

կարող գործել որպես այլընտրանքային կառավա

վանանք, չնայած պասիվությունն ավելի հարմար

րություն: Քաղաքական համակարգի ներկայա

կամ նվազ վտանգավոր է: Քաղաքացիական

ցուցչի դիտանկյունից` ՀԿ-ների, հիմն ադրամն երի և

հասարակության մեջ գործող անձինք դա անում

քաղաքացիական հասարակության այլ դերակա

են քաղաքացիական ներգրավվածության միջոցով,

տարների ուժը պետք է սահմանափակել, որով

որը բնութագրվում է հետևյալ որակներով՝

հետև, ամեն դեպքում, նրանք մասնավոր դերակա

• կամավոր գործելակերպ (որը բացառում է
ստիպողաբար որևէ բան անելը),
• համընդհանուր բարիքի ստեղծում,

տարներ են:
Քաղաքացիական հասարակության դերակա
տարները նույնպես պետք է իրենց հարց տան՝
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արդյոք իրենք ներկայացնո՞ւմ են հանրային

պաշտպանության համար, բազմաթիվ աշխա

շահերը և ինչպե՞ս կարող են վստահ լինել, որ

տավորական միություններ ձգտում են ավելի լավ

իրենց խնդիրներն իսկապես ներկայացնում են

աշխատանքային պայմաններ ապահովելու, և

հանրության մտահոգությունները: Ակնհայտ է, որ

սրանք ընդամենը երեք օրինակներ են, որոնք ցույց

խոր արմատներ ունեցող տեղական շարժում

են տալիս, թե ինչպես է քաղաքացիական հասա

ները, որոնք բազմաթիվ անդամն եր ունեն, ավելի

րակությունը խթանում կայուն զարգացումը:

լայն հասարակական հենարան ունեն, քան այն

Կայուն զարգացման հասնելը բարդ գործ

ՀԿ-ները, «որտեղ պրոֆեսիոնալ առաջնորդներն

է: Բացի պետության և ՄԱԿ-ի նման միջազ

օգտագործում են տեղական որոշում կայացնող

գային կազմակերպությունների (վերևից ներքև)

ների և Արևմտյան դոնորների հետ իրենց կապերը`

ջանքերից, կայուն զարգացման հասնելը պահան

հանրային քաղաքականությունների վրա ազդելու

ջում է նաև քաղաքացիական հասարակության

համար, չնայած իրենք օտարված են մնում լայն

աջակցությունը (ներքևից վերև):19

հանրությունից»:18
Քաղաքացիական հասարակությունն ավելին

Նայելով կայունության պատմությանը՝ տեսնում
ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը

է, քան ՀԿ-ները, չնայած ՀԿ-ներն իրենք էլ

վաղուց ի վեր հանդիսանում է այս հայեցակարգի

բազմազան են` սահմանափակ առաքելություն

զարգացման ու գործադրման հիմն ական մղիչ

ունեցող փոքր կազմակերպություններից մինչև

ներից մեկը: «Աճի սահմանները» հայտնի գրքով

լայնածավալ շարժումն եր: ՀԿ-ներին ուղղված

մի ոչ կառավարական կազմակերպություն («Հռոմի

ավելի պրպտող հայացքը կօգնի հասկանալ նրանց

ակումբը») 1970-ական թվականներին քննար

առանձնահատուկ ներդրումը հանրային բարիքի

կումն եր խթանեց կայուն զարգացման շուրջը:20

ստեղծման գործում: Որոշ վերլուծաբաններ

Քաղաքացիական հասարակության շատ այլ դերա

տարբերակում են անդամության վրա հիմնված

կատարներ ևս մեծ ներդրում են ունեցել, մասնա

ՀԿ-ներ և ծառայություններ մատուցող ՀԿ-ներ:

վորապես բնապահպանական հարցերով զբաղվող

Ուրիշները տարբերակումն երի հիմքում դնում

այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են

են ֆինանսավորման ձևը` արտաքին, կառավա

Greenpeace-ը, Friends of the Earth-ը, արդյունա

րական կամ մասնավոր նվիրատվություններ: Եվ

բերական աղտոտումն երի դեմ պայքարող տեղա

վերջապես, կարելի է տարբերակման հիմքում դնել

կան շարժումն երը, ատոմական էներգիայի դեմ

կազմակերպության ու անհատների միջև կապի

բողոքները պետությունների ներսում: 1992թ-ին

ամրությունը:

Ռիոյում կայացած ՄԱԿ-ի` Երկրագնդի գագաթնա
ժողովից հետո, որը վերջնականապես ամրագրեց

Քաղաքացիական հասարակությունը և կայուն

կայուն զարգացումը միջազգային քաղաքական

զարգացումը

մակարդակում, քանի որ քաղաքացիական

Ինչպե՞ս է քաղաքացիական հասարակությունը

հասարակությունը խորապես ներգրավված է

կապված կայուն զարգացմանը: Ակտիվիստները

եղել կայուն զարգացման դրույթների մշակման

բողոքում են Թեղուտում բաց հանքի շահա

և իրականացման գործի մեջ: Գործել է որպես

գործման դեմ (տե՛ս հաջորդ գլխում), Amnesty

վերահսկող, ստուգել է կառավարություններին

International-ը քարոզարշավ
ն եր է կազմակեր

ու բիզնեսներին, նաև ՄԱԿ-ի կամ ԵՄ-ի նման

պում ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների

միջազգային կամ վերազգային կազմակերպու
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թյունների: Օրինակ, հանրային քարոզարշավ
ն երի

տությունների կամ բողոքների միջոցով այս խնդիր

միջոցով «Մաքուր շորերի քարոզարշավը» (“Clean

ները քաղաքական օրակարգ են բարձրացնում:

Clothes Campaign”) ստիպում է համաշխարհային

Անհատ ակտիվիստները կամ կազմակերպու

այնպիսի կորպորացիաների, ինչպիսիք են Nike-ը

թյունները կարող են քննարկումն երի տարածք

կամ Adidas-ը, բարելավել իրենց աշխատանքային

և տեղեկատվություն տրամադրել կայուն

պայմանները:

զարգացման մասին, օրինակ, երիտասարդների

Որպես շահերի պաշտպանության կազմակեր

և ուսուցիչների համար սեմինարներ կազմակեր

պություններ՝ նրանք իրազեկում են հանրությանը

պելով կամ տեղեկատվությունը լրատվամիջոցնե

կայունության հիմն ախնդիրների մասին, հետազո

րում տարածելով:21
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զարգացումը
գործնականում.
ՀՀ
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 մշակույթ 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 փորձագետների, 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:
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Տնտեսական պայմանները

Կայուն զարգացման պետական
ռազմավարություն

Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը
(ՀՆԱ) համեմատաբար ցածր է. այն դասվում

ՀՀ կառավարության հիմն ական սոցիալ-տնտե

է 134-րդ տեղում: Համեմատության համար`

սական ծրագիրը կոչվում է «Կայուն զարգացման

Մոլդովան 148-րդ տեղում է, Վրաստանը` 118-րդ,

ռազմավարություն» (այն «Աղքատության հաղթա

Ադրբեջանը` 75-րդ, Գերմանիան՝ 6-րդ, Լեհաստանը`

հարման ռազմավարական ծրագրի» վերա

21-րդ: Արտադրության ծավալները նույնպես

նայված տարբերակն է և հաստատվել է 2009թ-

փոքր են: Սակավաթիվ արտահանվող ապրանք

ին): Չնայած այս անվանը՝ ծրագիրը հիմն ական

ների թվում են հանքարդյունաբերությունից ստաց

շեշտադրում է կատարում տնտեսական աճի վրա`

ված պղինձն ու մոլիբդենը:

մեծամասամբ արհամարհելով սոցիալական արդա
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1990-ականների սկզբին` անկախություն ձեռք

րությունը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը

բերելուց հետո, ՀՀ կառավարությունները մասնա

և արդար տնտեսական վերաբաշխումը: Քաղա

վորեցման լայնածավալ ծրագրեր են իրականացնել`

քականությունների մշակումն ու իրականացումը

քաղաքական աջակցություն և վարկեր ստանալով

մասնակցային չեն: Հանրությունն օտարված է

Համաշխարհային բանկից, Եվրոպական Միու

որոշումն երի կայացման գործընթացներից, ֆորմալ

թյունից և այլ աղբյուրներից: Սա հաճախ

մասնակցային կառույցներն էլ հաճախ ձևավոր

հանգեցրել է պետական ձեռնարկությունների ու

վում և գործում են Համաշխարհային բանկի ու

հանրային սեփականության անցմանը հայաս

նման հաստատությունների խորհուրդները լեգի

տանյան պաշտոնյաների գրպանները: Պաշտո

տիմացնելու համար: Արդյունքում՝ ընդամենը

նյաներն էլ, իրենց հերթին, համագործակցում են

ստեղծվում է հանրության ներգրավվածության

միջազգային գործընկերների, շատ դեպքերում`

պատկեր, մինչդեռ իրականում այդ կառույցները

ռուսական ընկերությունների հետ: Զարմանալի չէ,

ողջունում են միայն հօգուտ իրենց հնչող կարծիք

ուրեմն, որ 2006թ-ին Հայաստանի 10 ամենահա

ները և լուսանցքավորում են ընդդիմադիրներին:

րուստ մարդկանցից 6-ը քաղաքական գործիչներ

Այսպիսով, կառավարության «կայուն զարգացման»

էին, ներառյալ ներկա և նախկին նախագահները:

ռազմավարությունները հակասում են կայուն

Ազգային ժողովում և կառավարության մեջ զգալի

զարգացման տեսական սկզբունքներին:
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թիվ են կազմում խոշոր օլիգարխները, ովքեր

Կայուն զարգացման հայաստանյան օրինակներ

զգալի չափով վերահսկում են երկրի քաղաքական

բերելն ու քննարկելը չափազանց կարևոր է: Սա

ու տնտեսական ուժն ու ռեսուրսները:

ուսուցանողներին ու մասնակիցներին հուսահա

Կոռուպցիան շարունակում է մեծ խնդիր լինել

տեցնելու համար չէ, այլ նպատակ ունի ավելի լայն

հայաստանյան հասարակության մեջ: Թրանս

հեռանկարներ բացելու նրանց առջև և ոգեշնչելու

փարենսի Ինթերնեշնլի կոռուպցիայի ընկալման

գործողություն ձեռնարկելու համար:

գործակցում Հայաստանը 176 պետությունների
ցանկում զբաղեցնում է 105-րդ տեղը:
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հրապարակախոսությունը, որպես կանոն, սահմա
նափակվում է բնապահպանական խնդիրներով:
Կայուն զարգացման սոցիալական, տնտեսական
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Պատկեր 4. Ագարակի մոլիբդենի հանք, ՀՀ (2008թ), աղբյուրը՝ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն

ու մշակութային կողմերը լիովին չեն ընկալվում

պղնձամոլիբդենային հանքի ծրագիրը) իրակա

լայն հանրության կողմից, ոչ էլ բավարար ուշադ

նացվում են լեռնային անտառածածկ տարածք

րության են արժանանում լրատվամիջոցներում ու

ներում: Հայաստանի լեռնային անտառներում

քաղաքական դաշտում:

բնակվում են տասնյակ կենդանատեսակներ ու

Անտառահատում և
անապատացում

բուսատեսակներ, որոնցից մի քանիսը գրանցված
են Կարմիր Գրքում: Անտառները նաև ջրային
ռեսուրսների գոյացման ու պահպանման կարևոր
գործառույթ են իրականացնում. անտառահատում

Հայաստանի անտառածածկ տարածքը կազմում
է պետության ընդհանուր տարածքի ընդամենը

ները հանգեցնում են անապատացման ու սողանք
ների առաջացման:

6-8%-ը (պետական տվյալները նշում են 10-11%):
Տարածված են ապօրինի անտառահատումն երը,

Ատոմական էներգետիկա

որոնք հաճախ կատարվում են արդյունաբերական
նպատակներով: Ավելին, որոշ հանքարդյունա

Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանը

բերական ծրագրեր (ինչպես օրինակ` Թեղուտի

կառուցվել է 1970-ականներին և ներկայումս
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միջազգային չափանիշներով համարվում է հին ու

հանրային տեղեկատվությունն ու հանրության

ոչ անվտանգ կայան: Նախատեսվում է փակել

մասնակցությունը որոշումն երի կայացմանը:

ատոմակայանը և փոխարինել նորով: Այս խնդրի

Հանքարդյունահանող ընկերությունների սեփակա

շուրջ հանրային քննարկումն եր շատ քիչ են տեղի

նատերերի թվում բացահայտվեցին հայաստանյան

ունենում: Ատոմակայանը համարվում է ոչ միայն

քաղաքական գործիչներ ու պաշտոնյաներ, արտա

էներգետիկ անկախության աղբյուր, այլև պատե

սահմանյան ընկերություններ, օֆշորում գրանցված

րազմի վտանգից պաշտպանվելու ռազմավա

ընկերություններ: ՀՀ հանքարդյունաբերությունը

րական կարևորության օբյեկտ (հարևան Թուր

կարգավորող օրենսդրությունը բավականին թույլ

քիայի և Ադրբեջանի հետ հնարավոր քաղաքական

է` պետական կարգավորման ցածր մակարդակ,

լարվածության սրման պարագայում):

ցածր հարկեր, նվազագույն պատասխանատ
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Հանքարդյունաբերություն

վություն հանքարդյունաբերական թափոնների
համար. հանքերի հետագա սոցիալական ազդեցու
թյունը նույնպես հաշվի չի առնվում:

2007թ-ից ի վեր հանրային քննարկումն երի
օրակարգում զգալի տեղ են գրավում բնապահ
պանական խնդիրները, մասնավորապես հանքար
դյունաբերությունը: Այս խնդիրները հանրային
օրակարգ բարձրացնելու գործում մեծ դեր ունե
ցան քաղաքացիական նախաձեռնությունները`
ինքնակազմակերպված և հորիզոնական կառուց
վածքով երիտասարդական խմբերը, որոնք սկսե
ցին ձևավորվել 2007թ-ի վերջից: Վերջիններս նոր
երևույթ դարձան հայաստանյան քաղաքացի
ական դաշտում և սկսեցին կարևոր դեր խաղալ
հանրային օրակարգերի ձևավորման հարցում:
Կայուն զարգացման համատեքստում հանքար
դյունաբերությունը հավանաբար ամենահրատապ
խնդիրն է մնում: Այն միավորում է տարբեր
ոլորտներ ներկայացնող ակտիվիստների, կազմա
կերպությունների և մասնագետների: 2007թ-ին
ՀՀ կառավարությունը հանքարդյունաբերությունը
հայտարարեց որպես տնտեսության գերակա
ճյուղ: Այս որոշումն ամրապնդվեց ՀՀ պետական
սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությամբ` Կայուն
զարգացման ռազմավարությամբ:
Պարզվեց, որ տարիներ շարունակ մեծ քանա
կությամբ հանքարդյունաբերական արտոնագրեր
տրվել են գաղտնի կերպով` առանց ապահովելու

Կառավարությունը փորձում է արդարացնել
հանքարդյունաբերությունը նոր աշխատատեղերի
ստեղծմամբ և բյուջե վճարվելիք մեծ հարկերով:
Քաղաքացական հասարակությունը, մասնա
գետներն ու պաշտոնական տվյալները26, սակայն,
պնդում են, որ հանքարդյունաբերությունն ապահո
վում է ՀՀ բոլոր աշխատատեղերի ընդամենը 1%-ը
և երկարատև ժամանակահատվածում ավելի շատ
տնտեսական վնաս, քան եկամուտ է բերում:
Կարելի է ասել, ՀՀ հանքարդյունաբերական
ծրագրերից ոչ մեկը չունի շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության հիմն ավոր փորձաքննություն
կամ հնարավոր տնտեսական այլընտրանքների
մասին հաշվարկ, չնայած այս երկուսն էլ օրենքի
պահանջներ են:27 Հանքարդյունաբերությունն
իրականացվում է միջազգային չափանիշների
խախտումն երով, բացասական ազդեցություն
է ունենում աշխատավորների և շրջակա բնակ
չության առողջության վրա: Արդյունաբերական
փոշին ու թունավոր թափոնները պատշաճ կերպով
չեն պահպանվում. հանքերը չափազանց մոտ են
բնակավայրերին, նրանց պոչամբարները պարու
նակում են միլիոնավոր տոննաներով ծանր
մետաղներ, որոնք ենթակառուցվածքների մաշվա
ծության, տարբեր վթարների կամ այլ պատճառ
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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:
Լուսանկարը` Արթուր
Սախկալյանի

ներով թափվում են գետերը, ներթափանցում են
հողի և ստորերկրյա ջրերի մեջ: Հանքարդյունաբե
րական աշխատատեղերը վնասում են գյուղատն

Օրինակ.
հանքարդյունաբերությունը
Թեղուտում

տեսական աշխատատեղերին. աղտոտվածության
պատճառով նվազում է հողի բերրիությունը, և

Թեղուտի դեպքը Հայաստանում անպատաս

տվյալ շրջանների գյուղմթերքն արդեն դժվար է

խանատու հանքարդյունաբերության ամենա-

լինում շուկայում վաճառելը:

նշանակալի օրինակներից մեկն է և առավել

Եվ վերջապես, Հայաստանի բոլոր հանքար

պատկերավոր է ցույց տալիս երկրի ոչ կայուն

դյունաբերական շրջանները շարունակում են

զարգացման ընթացքը: Լայնածավալ է այս խնդի

աղքատ մնալ, և բնակչությունը տառապում է

րը, որի արմատները ՀՀ կառավարության տնտե

առողջական խնդիրներից, այդ թվում ուռուցքային

սական քաղաքականության մեջ են` 2007թ-ից ի

հիվանդություններից:28 Հանքարդյունաբերական

վեր հանքարդյունաբերությունն ու հումքի արտա

ընկերություններն իրենց արտադրած թափոն

հանումը տնտեսության գերակա ուղղություններ

ների համար պատասխանատու են միայն իրենց

են համարվում, սակայն շրջակա միջավայրի և

գործունեության շրջանում. հետագայում պետու

հանրության առողջության պահպանման պատշաճ

թյունը պարտավորված է լինելու հսկայական

միջոցներ չեն հաստատվել: Թեղուտի խնդրում

միջոցներ ծախսել այդ շրջանների անվտանգու

առկա են ոչ միայն բնապահպանական խնդիրներ,

թյունն ապահովելու համար: Հայաստանում դժվար

այլև սոցիալական արդարության, տնտեսական

է գտնելը պատասխանատու հանքարդյունաբե

զարգացման, առողջապահության, կոռուպցիայի,

րության անգամ մեկ օրինակ: Իրականում բոլոր

մարդու իրավունքների, մշակութային ժառանգու

հանքերը (կամ, համենայն դեպս, բոլոր խոշոր

թյան պաշտպանության, մարդկային զարգացման

հանքերը) աշխատում են ներպետական ու միջազ

և այլ հարցեր:

գային օրենսդրության խախտումն երով՝ օգտվելով

Թեղուտը Հայաստանի հյուսիսում գտնվող

պետության կոռումպացվածությունից և օլի

ամենամեծ անտառն է: Այն հարուստ էկոհամա

գարխիկ համակարգից:

կարգ ունի և տասնյակ հազվագյուտ կենդանատե
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սակների ու բուսատեսակների գոյության վայր է:
Անտառին կից գտնվում է 2 գյուղ` շուրջ 3600 շունչ

Էկոլոգիական կողմը
Հանքի համար հատկացված տարածքի ավելի

ընդհանուր բնակչությամբ: Հողը բերրի է, եղանակը

քան 1200 հեկտարն անտառածածկ է: Անտա

բարենպաստ է բազմազան պտուղներ աճեցնելու

ռապատ լեռները փոխարինվելու են 600 մ խորու

համար: Ավանդաբար տեղացիները նաև մեղվա

թյամբ հորով և Դուքանաձոր գետի կիրճում

բուծությամբ են զբաղվում, անտառից հավաքում

տեղակայվելու է 500 միլիոն տոննա տարողու

են հատապտուղներ, բուժական բույսեր, ընկույզ ու

թյամբ պոչամբար (ծանր մետաղներ պարունակող

սունկ` իրենց տնային օգտագործման և վաճառքի

թունավոր թափոնների ամբար): Քանի որ հանքը

համար: Թեղուտի շրջանը հարուստ մշակութային

գտնվում է երկրաշարժային գոտում, նշանակալի

ժառանգություն ունի: Վերջերս կատարված հնագի

վտանգ կա, որ պոչամբարը կարող է փլուզվել, որի

տական պեղումն երի ժամանակ հայտնաբերվել են

հետևանքով թունավոր թափոնները կաղտոտեն

միջնադարյան ու հնադարյան մշակույթի նմուշներ:

բավական լայն տարածաշրջան` այդ թվում Դեբեդ

Թեղուտի կյանքի այս բոլոր բնագավառները

գետով հասնելով հարևան Վրաստան:

ներկայումս ոչնչացման սպառնալիքի տակ են
պղնձամոլիբդենային հանքի պատճառով:
2007թ-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց

Սոցիալական կողմը
Հանքին տրամադրված հողի մի մասը գյուղա

Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրը

ցիների մասնավոր սեփականությունն էր, որը

և առանց մրցույթի շուրջ 1500 հա տարածք

նրանց ձեռքից, կարելի է ասել, խլել են հանրային

հատկացրեց Armenian Copper Program (ACP)

շահի գերակայության հիմն ավորմամբ, անհա

ընկերությանը: Ընկերության բաժնետոմսերի

մարժեք փոխհատուցման դիմաց (օրինակ, 1 մ2

19%-ը պատկանում էր հայկական ծագումով

հողի դիմաց շուրջ 40 դրամ վճարելով): Կորցնելով

ռուսաստանցի գործարարի, իսկ մնացած 81%-ը

իրենց հողերն ու շրջակա անտառը՝ գյուղացի

պատկանում է Լիխտենշտեյնի օֆշորային գոտում

ներն իրենց ապրուստն ապահովելու համար այլ

գրանցված Vallex F.M. Establishment ընկերությանը

ընտրություն չեն տեսնում, քան հանքում աշխա

(բաժնեմասերի սեփականությունը պարբերաբար

տելը: Իսկ այն գյուղացիները, ովքեր հանքում չեն

փոխվում է): Օֆշորում գրանցված լինելու փաստը

աշխատում, զրկվել են իրենց ավանդական աշխա

գրեթե անհնար է դարձնում ընկերության բաժնե

տատեղերից: Որոշ գյուղացիներ էլ հայտնում են, որ

տերերի բացահայտման հետաքննությունը:

հանքային ձեռնարկությունը փորձում է յուրաքան

Կասկածներ կան, որ ընկերության իրական

չյուր ընտանիքից գոնե 1 աշխատող ներգրավել`

բաժնետերերը ՀՀ բարձրաստիճան պետական

տեղացիների նկատմամբ վերահսկողություն

պաշտոնյաներ կարող են լինել: Ծրագրի ֆինան

սահմանելու և նրանց որևէ կերպ կախվածու

սավորումն ապահովվում է ռուսական ՎՏԲ բանկի

թյան մեջ պահելու համար: Ընտանիքների ներսում

տրամադրած վարկով. եվրոպական բանկերից օրի
նակ` Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական
բանկը մերժել է վարկի տրամադրումը, քանի որ

Թեղուտին վերաբերող տեղեկատվությունը

ծրագիրը բնապահպանական աղետ առաջացնելու

հասանելի է այստեղ`

վտանգ է պարունակում:

www.teghut.am/en/legal-processes
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Պատկեր 6. Թեղուտի
հանքարդյունաբերական
ծրագրի դեմ բողոքի ցույց
ՀՀ բնապահպանության
նախարարության դիմաց

կոնֆլիկտներ են պատահում, քանի որ ընտանիքի

արդեն տասնամյակներ շարունակ գործում է երկրի`

որոշ անդամն եր հանքում են աշխատում և ցանկա

մոլիբդենի ամենամեծ հանքավայրը: Չնայած այն

նում են պահպանել իրենց աշխատատեղերը, իսկ

խոստումն երին, թե հանքը բարեկեցություն կբերի

որոշներն էլ նույն հանքի պատճառով կորցնում են

տարածաշրջանին, հանքի աշխատանքից ավելի

իրենց աշխատատեղերը: Հանքի աշխատողները

քան կես դար անց Քաջարանի բնակչությունը

վճարվում են ամսական շուրջ 100-150.000 դրամի

բարդ բնապահպանական ու առողջապահական

չափով: Աշխատավորներն ու նրանց ընտանիքների

խնդիրների է բախվում և աղքատացած է:30

անդամն երը առողջապահական ապահովագրու
Քաղաքական կողմը

թյուն չունեն:
Ամենալավատեսական կանխատեսումն երի

Հայաստանյան ակտիվիստների, ՀԿ-ների ու

համաձայն, հանքը կարող է գործել առավելագույնը

մասնագետների համոզմամբ` Թեղուտի հանքի

80 տարի: Այդ ընթացքում շրջակա միջավայրն

հարցի շուրջն ստեղծված իրավիճակը պարու

այնքան աղտոտված կլինի, որ այլևս հնարավոր

նակում է մարդու իրավունքների մի շարք

չի լինի տարածաշրջանում զբաղվել առողջ գյու

խախտումն եր, այդ թվում սննդի, առողջության,

ղատնտեսությամբ: Իրականում, աղտոտված

մաքուր ջրի, առողջ և անվտանգ շրջակա միջավայր

միջավայրն այլևս անվտանգ չի լինի նույնիսկ

ունենալու իրավունքների խախտումն եր: ՄԱԿ-ի

բնակության համար` հիմն ականում ջրերի ու

մարդու իրավունքների կոմիտեին ուղղված նամա

հողի աղտոտման պատճառով: Նման անհանգըս

կում 29 ստորագրող կազմակերպություններն ու

տացնող պատկերն արդեն իրականություն է

մասնագետները քննադատել են սոցիալական ու

դարձել Ալավերդիում, որը Թեղուտին մոտ գտնվող

առողջապահական խնդիրների անտեսումը, ինչը

պղնձաձուլական քաղաք է , և էլ ավելի սուր է

հակասում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցու

Հայաստանի հարավում` Քաջարանում, որտեղ

թյան մասին օրենսդրությանը: Նամակում արձա

29

31

32

Կայուն զարգացում

նագրվում են նաև սեփականության իրավունքի

որը շարունակում է մնալ հանրային օրակարգում:

խախտման դեպքեր: Վերջապես, ստորագրող

Ակտիվիստները ջանքեր են գործադրել Թեղուտի

կազմակերպությունները մատնանշում են «իրենց

հանքին հատկացվող վարկերի տրամադրումը

վերաբերող որոշումն երի ընդունման գործընթա

խափանելու համար և հաջողել են մի քանի տարի

ցում ազդակիր համայնքի մասնակցության» բացը,

հետաձգել ֆինանսավորումը: «Թրանսփարենսի

ինչպես նաև «հանրային կազմակերպությունների

Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն», «Էկո

համար արդարադատության անմատչելիությունը»:31

դար» և «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբ

Նրանց համոզմամբ` հանքային ծրագիրը խախ-

լեայի Վանաձորի գրասենյակ» կազմակերպու

տում է ՀՀ մի շարք օրենքներ, ինչպես նաև միջազ

թյունները քայլեր են կատարել` հայաստանյան և

գային կոնվենցիաներ (շրջակա միջավայրի վրա

միջազգային դատարանների միջոցով արդարու

ազդեցության փորձաքննության մասին օրեն

թյուն հաստատելու համար:

քը, սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքը,

Չնայած ՀՀ դատարանները հասարակական

բուսական աշխարհի, կենդանական աշխարհի,

կազմակերպություններին թույլ չտվեցին Թեղուտի

հողային օրենսգրքերը, ջրային օրենսգիրքը, նաև

գործով հանրային շահերը ներկայացնել դատա

ՄԱԿ-ի մի շարք միջազգային համաձայնագրեր,

րանում, սակայն ՄԱԿ-ի Օրհուսի կոնվենցիայի

որոնց Հայաստանը միացել է):

համապատասխանության հանձնաժողովն արդեն
իսկ 2 որոշում է կայացրել` հօգուտ քաղաքացի

Քաղաքացիական հասարակությունը

ական հասարակության, և իր կողմից ևս ճնշում

Թեղուտում

է գործադրում ՀՀ կառավարության վրա: Օրհուսի

2006թ-ից ի վեր քաղաքացիական հասարակու

կոնվենցիան կարգավորում է «տեղեկատվության

թյունը տարբեր ձևերով ինքնակազմակերպվել է

հասանելիությունը, հանրության մասնակցությունը

Թեղուտում հանքարդյունաբերությունը կասեցնելու

որոշումն երի ընդունմանը և արդարադատության

համար, և բողոքները շարունակվում են մինչև օրս:

մատչելիությունը բնապահպանական որոշումն երի

Հանքի արդյունահանումը դեռ չի սկսվել, սակայն

ընդունման գործում»32: Ակտիվիստները կապեր

ամբողջ թափով ընթանում են նախապատրաս

են հաստատել Հայաստանից դուրս գտնվող և

տական աշխատանքները: Ակտիվիստները մեծ

նմանատիպ պայքարներ մղող խմբերի հետ, հարցը

ջանքեր են գործադրել խնդիրը հանրային օրա

բարձրացրել են լրատվամիջոցներով, ներգրավել

կարգ բարձրացնելու, ինչպես նաև Թեղուտում

են բարձրակարգ մասնագետների, ինչպես նաև

հանքարդյունաբերության բացասական հետևա

արվեստի հայտնի գործիչների:

նքների և ապօրինությունների մասին տեղի

Այս մեդիա-ռազմավարությունից բացի ակտի

բնակչությանն ու որոշում ընդունողներին իրազե

վիստները մշակել են նաև ներքևից վերև պայքարի

կելու համար: Տարբեր ակտիվիստներ, խմբեր ու

գործողություններ: Նրանք կազմակերպում են

կազմակերպություններ մեծ ներդրում են ունեցել

ստեղծագործ ակցիաներ, գյուղացիների հետ

այն գործում, որ բնապահպանական ու սոցի

միասին տնտեսական այլընտրանքներ են զարգաց

ալական արդարության հարցերը, ինչպես նաև

նում: Թեղուտի քաղաքացիական պայքարն օրինակ

կանաչ տնտեսության հրամայականը բարձրացել

է, որը ոգեշնչում է նաև Հայաստանի այլ շրջանների

ու դարձել են հանրային քննարկումն երի թեմա,

բնակիչների, ինչպես օրինակ, Մելիք գյուղին, որտեղ

Կայուն զարգացում

բնակիչներն ու աշխատավորները բողոքում էին

նիսկ մասնավոր ներդրումն երը վերականգնվող

պոչամբարի ընդարձակման դեմ:

էներգիաների ոլորտ: Մասնավոր ընկերություն-

Պայքարների արդյունքում որոշ հանքարդյունա

ները վերահսկում են գազի ու բենզինի ներկրումը

բերական ծրագրեր սառեցվել են (թեև միայն ժամա

(հիմն ականում Ռուսաստանից), մի խոսքով` աշխար

նակավորապես): Պայքարող խմբեր կան Հրազդա

հաքաղաքական ու տնտեսական շահերը չեն դասա

նում` չինական ընկերության կողմից երկաթի հանքի

վորվել հօգուտ մաքուր էներգիայի աղբյուրների:

շահագործման դեմ, Ջերմուկի Ամուլսարում` բրիտա

Ջրի մասին քննարկումն երն ու հրապարակում

նական ընկերության կողմից շահագործվելիք ոսկու

ները Հայաստանում կենտրոնացված են մի շարք

հանքի ծրագրի դեմ, նաև Քաջարանում` գերմա

խնդիրների վրա, այդ թվում հանքային թափոն

նական Քրոնիմետ ընկերության կողմից մոլիբդե

ների պատճառով ջրերի աղտոտումը, անտառահա

նային հանքի ընդարձակման դեմ:

տումն երի կամ ՀԷԿ-երի կառուցման հետևանքով
ջրային աղբյուրների ցամաքումը, ամենակարևորը`

Հիդրոէլեկտրականություն և ջուր

Սևանա լճի` Կովկասում ամենամեծ խմելու ջրի
պաշարի պահպանությունը:

Ներկայումս հանրային քննարկումն երի ու
բողոքի առարկա են նաև փոքր հիդրոէլեկտրա

Օրինակ. փոքր ՀԷԿ-եր

կայանները (ՀԷԿ): Հայաստանը հարուստ է
լեռնային գետակներով, որոնք լավ հնարավորու

Հայաստանում գործում են 113 փոքր ՀԷԿ-եր. ևս

թյուն են ընձեռում երկրում հիդրոէներգետիկայի

86 լիցենզիաներ են տրամադրվել Բնապահպանու

զարգացման համար: Այնուամենայնիվ, ՀԷԿ-երի

թյան նախարարության կողմից նոր փոքր ՀԷԿ-եր

կառուցումն ու շահագործումն իրականացվում է

կառուցելու համար: Հիդրոէներգետիկան համար

օրենքի պահանջների ու նորմերի խախտումն երով:

վում է Հայաստանում արտադրվող ամենամաքուր

Արդյունքում մի շարք գետեր, կարելի է ասել,

և անվտանգ էներգիան: Հիդրոէներգետիկային

դադարել են որպես էկոհամակարգեր գոյություն

կապված խնդիրները սկսեցին բարձրաձայնվել

ունենալուց, որովհետև առավելագույնս հագեցված

2011թ-ից, երբ Հայաստանի ամենաբարձ ջրվեժը

են ՀԷԿ-երով: Գետերի ջուրն այլևս չի բավարարում

ոչնչացման վտանգի առջև հայտնվեց մոտակայ

տեղական համայնքների կարիքները` կենցաղային

քում փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման պատճառով: ՀԷԿ-ի

օգտագործման կամ ոռոգման նպատակներով:

շինարարությունը դադարեցվեց հանրային բողոքի,

Իսկ վերականգնվող այլ աղբյուներից ստացվող

ակտիվիստների արմատական և ուղղակի գործո

մաքուր էներգետիկայի մասին քննարկումն երը

ղությունների, իրավաբանների ու բնապահպան

դեռևս շատ սաղմն ային ու լուսանցքային վիճա

ների միջամտության շնորհիվ:33 Հենց այս ընթաց

կում են: Մասնագետները վստահ են, որ Հայաս

քում էր, որ փոքր ՀԷԿ-երի խնդիրը բարձրացավ

տանը արևային էներգետիկա զարգացնելու

հանրային օրակարգ: Սկսեցին հացադրումն եր

հսկայական ներուժ ունի, սակայն կառավարու

արվել` արդյոք փոքր ՀԷԿ-երը համապատասխանո՞ւմ

թյունը պնդում է, որ արևային էներգիայի արտադ

են օրենսդրական ու բնապահպանական նորմերին,

րությունն սկզբնական շրջանում պահանջում է մեծ

արդյոք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

ծախսեր, որոնք կատարել պետությունն ի վիճակի

փորձաքննությունները պատշա՞ճ որակով են իրա

չէ: Միևնույն ժամանակ, չեն խրախուսվում նույ

կանացվում, տեղի բնակչությունն ի վիճակի՞ է լինում
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պատշաճ մասնակցելու որոշումն երի կայացմանը,

իսկ` ՀԷԿ-ի նախապատրաստական շինարարական

միջազգային չափանիշները հարգվո՞ւմ են:

աշխատանքների փուլում, գյուղում խմելու և ոռոգ

Պարզվեց, որ ՀՀ բնապահպանության նախա

ման ջրի լուրջ պակաս է առաջացել: Գետահովիտի

րարությունը ոչ միշտ է պատշաճ կերպով ստու

դեպքում նույնպես ծրագիրը սկսվել էր` առանց

գում մասնավոր ընկերությունների ներկայացրած

տեղացիներին պատշաճ կերպով իրազեկելու և

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձա

առանց որոշումն երի կայացման գործընթացում

քննության արդյունքները, որ փոքր ՀԷԿ-երի

վերջիններիս ներգրավելու: Բնապահպանության

կառուցման արտոնագրերի տրամադրման գործըն

նախարարությունն ուշացած հանրային լսում

թացում բավականաչափ կոռուպցիա է առկա և

կազմակերպեց, որին մասնակցեցին աննախադեպ

որ հանրային մասնակցությունը, չնայած օրենքի

թվով գյուղացիներ և հակառակ սովարաբար

պահանջ է, միայն ձևականորեն է իրականաց

նման դեպքերում եղած փորձին՝ դեմ արտա

վում, այսինքն շահագրգիռ կողմերը ժամանակին

հայտվեցին ՀԷԿ-ի կառուցմանը և հրաժարվեցին

և պատշաճ կարգով չեն տեղեկացվում, բնակիչ

նախագծին հավանություն տալուց: Փոքր ՀԷԿ-երի

ների կարծիքները հաշվի չեն առնվում որոշումն երի

խնդիրը շարունակում է հրատապ և առաջնային

կայացման ժամանակ և այլն: Ինչպես շատ այլ

մնալ հանրային օրակարգում: Փոքր ՀԷԿ-երի

դեպքերում, այստեղ էլ ակտիվ քաղաքացիներն են,

սեփականատերերը միություն են ստեղծել իրենց

որ փորձում են ինքնակազմակերպվելով լուծել այս

ձեռնարկատիրական շահերը պաշտպանելու

հարցերը:

նպատակով, սակայն մյուս կողմից` ակտիվիստ

Թռչկան ջրվեժի պայքարի հաջողությունները և

ներն ու մասնագետները ճնշում են գործադրում

բնապահպանական ու քաղաքացիական ակտի

ոլորտն արմատապես և էականորեն բարեփո

վիստների այլ հաջողված պայքարները ոգեշնչում

խելու համար, որպեսզի հաստատվեն ու գործա

են այլ համայնքների` բարձրաձայնելու իրենց

դրվեն այնպիսի չափանիշներ, որոնք կնպաստեն

խնդիրների մասին և պայքարելու իրենց իրա

բնության պահպանությանն այն տարածքներում,

վունքների ու համայնքի շահերի համար: Այսպես,

որտեղ փոքր ՀԷԿ-եր են կառուցվում, և որոնք

2012թ-ին Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի

ուշադրության կարժանացնեն տեղի բնակչության

բնակիչները ոտքի կանգնեցին իրենց գյուղի

կարիքները, ինչպես օրինակ, բավարար քանակի

մերձակայքում փոքր ՀԷԿ-ի շինարարությունն

ջրի ապահովումը:

արգելելու համար: Նրանք պնդում էին, որ արդեն
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Դերակատարներ և ծրագրեր

համար շրջանակ ապահովելը: Ավելին, ԵԱՀԿ
գրասենյակն աջակցում է նաև Հայաստանի մի

Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ

շարք տնտեսական նախագծերի:
www.osce.org/yerevan

Գալուստ Գյուլբենկյան հիմն ադրամը

հանրօգուտ գործունեություն ծավալող պորտու
գալական մասնավոր հաստատություն է, որի

Էկոդար
Այս ոչ կառավարական կազմակերպությունը

նպատակներն արվեստի, բարեգործության, կրթու

բնապահպանական կրթություն է տրամադրում,

թյան և գիտության բնագավառներում են: Հիմն ադ

իրազեկում է հանքարդյունաբերության վտանգ

րամն ուղղակիորեն կամ այլ կազմակերպությո

ների մասին, մասնավորապես ներգրավված է

ւնների հետ համագործակցությամբ ծրագրեր ու

Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագրի դեմ

նախագծեր է իրականացնում իր չորս կանոնադ

պայքարում:

րական նպատակների ուղղությամբ` արվեստի,
առողջապահության և զարգացման (բարեգոր
ծական), կրթության և գիտության ոլորտներում:
www.gulbenkian.pt

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ
Գրասենյակն աջակցում է Հանրային բնապահ
պանական տեղեկատվության կենտրոններ
(Օրհուս կենտրոններ) ձևավորելու և աշխատեց
նելու ՀՀ կառավարության ջանքերին: ԵԱՀԿ-ի
կողմից ֆինանսավորվող 15 Օրհուս կենտրոն
ներն աջակցում են Օրհուսի կոնվենցիայի երեք
հիմն ասյուների իրականացմանը. դրանք են`
տեղեկատվության մատչելիություն, հանրության
մասնակցություն որոշումն երի կայացմանը և
արդարադատության մատչելիություն բնապահ
պանական հարցերում: Օրհուս կենտրոններն այս
առաքելությունն իրականացնում են հանրային
իրազեկման միջոցով և հանրային մասնակցու
թյուն պահանջող գործողություններ կազմակեր
պելով: Գրասենյակն աջակցում է նաև Շրջակա
միջավայրի և անվտանգության նախաձեռնության
(EVSEC) ազգային մասնաճյուղին, որի նպատակն է
անվտանգությանն ու շրջակա միջավայրի պաշտ
պանությանն առնչվող խնդիրների շուրջ հարևան
պետությունների միջև համագործակցության

Էկոլոգիական իրավունք ՀԿ
Այս կազմակերպության գործունեության կիզակետում է առողջ և անվտանգ շրջակա միջավայր
ունենալու իրավունքի, ինչպես նաև մարդու
հարակից իրավունքների և սահմանադրական
իրավունքների պաշտպանությունը:
Կազմակերպությունը մասնավորապես ներգ
րավված է Թեղուտի հանքարդյունաբերական
ծրագրի դեմ պայքարում:
Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ
Էկոլուրը տեղեկատվական կազմակերպություն
է, որը լրատվություն և հետաքննական փաստեր է
ներկայացնում Հայաստանի էկոլոգիական հարցերի
առնչությամբ: Վերջերս Էկոլուրը նաև մեդիա կենտ
րոն է ստեղծել, որտեղ կազմակերպում է քննար
կումն եր, կլոր սեղաններ և մամլո ասուլիսներ`
պաշտոնյաների ու քաղաքացիական հասարակու
թյան գործիչների միջև առերես հանդիպումն երը
հնարավոր դարձնելու համար: Այս նախաձեռնու
թյան նպատակն է որոշում կայացնողների հաշվետ
վողականության աստիճանը բարձրացնելը:
www.ecolur.org
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Կայուն զարգացում

Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական
նախաձեռնություն
Այս ակտիվիստական խումբը նպատակ ունի

ինստիտուցիոնալ բարելավման, բնապահպա
նական հետազոտությունների ու բնապահպա
նական քաղաքականությունների մշակման,

կասեցնելու Թեղուտում պղնձամոլիբդենային

ռեսուրսների կառավարման, հաղորդակցության և

հանքի շահագործման ծրագիրը: Սա մեկն է այն

շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերում:

սակավաթիվ տեղական խմբերից, որոնք բնապահ

www.greenoffice.cenn.org

պանական հարցերը կապում են ավելի լայն սոցի
ալական, տնտեսական և ժողովրդավարական

Կովկասի տարածաշրջանային

խնդիրներին:

բնապահպանական կենտրոն (REC Caucasus)
www.teghut.am

Կենտրոնն աջակցում է բնապահպանության
հարցերում շահագրգիռ կողմերի միջև տեղեկատվու

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
հակակոռուպցիոն կենտրոն-Հայաստան

ԹԻՀԿ-ի առաքելությունն է կոռուպցիան նվա
զեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրա
պնդելու ճանապարհով նպաստելը Հայաստանում
լավ կառավարմանը: Ապագայում ԹԻՀԿ-ն
իրեն տեսնում է որպես մի կազմակերպություն,
որը հանդիսանում է կարևոր խորհրդակցական

թյան փոխանակմանը և տարածք է տրամադրում
Օրհուսի կոնվենցիայի սկզբունքներին համահունչ
տարբեր միջոցառումն երի կազմակերպման համար:
ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի
կոնվենցիան վերաբերում է բնապահպանական
հարցերում տեղեկատվության մատչելիությանը, որո
շումն երի կայացման գործում հանրային մասնակցու
թյանը և արդարադատության մատչելիությանը:

մարմին կառավարական և ոչ կառավարական

www.rec-caucasus.org

դերակատարների/հաստատությունների համար՝
խթանելու արդյունավետ կառավարման բարե
փոխումն երը: ԹԻՀԿ-ն աջակցում է արդյու

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ)
ՀԱՀ-ն կազմակերպում է հետազոտություններ,

նավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը,

կոնֆերանսներ և այլ միջոցառումն եր` կայուն

թափանցիկ ու հաշվետու կառավարմանը, նպաս

զարգացման հիմն ախնդիրների ու հեռանկար

տում է հանրային ռեսուրսների, դրանց թվում

ների վերաբերյալ: Մասնավորապես, այս հարցում

պետական և համայնքային սեփականության ու

ակտիվ են Թուրփանջյան գյուղական զարգացման

ֆինանսական միջոցների ողջամիտ, թափանցիկ

ծրագիրը, բնապահպանական հետազոտություն

և հաշվետու կառավարմանը: ԹԻՀԿ-ի գործունե

ների «Ակոբյան» կենտրոնը, առողջապահական

ությունը ներառում է նաև հանքային և բնապահ

ծառայությունների և զարգացման կենտրոնը,

պանական քաղաքականությունները` վերը նշված

ճարտարագիտական հետազոտությունների կենտ

հեռանկարներով:

րոնը: ՀԱՀ-ն անդամակցում է ԱՄՆ-ի Կալիֆոր
www.transparency.am

նիայի համալսարանին:
www.aua.am

Կովկասի բնապահպանական ՀԿ ցանց (CENN)
Այն տարածաշրջանային ոչ կառավարական

Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ (COAF)

կազմակերպություն է, որը մասնագիտացած է

Հիմն ադրամն իրականացնում է համայնքների

քաղաքացիական հասարակության զարգացման,

կողմից առաջնորդվող նախագծեր` գյուղական

Կայուն զարգացում

աղքատությունը նվազեցնելու համար, մասնավոր

նաև վերահսկելու և հաստատելու շրջակա միջա

շեշտադրում կատարելով երեխաների կարիքների

վայրի վրա ազդեցությունը բոլոր այն ծրագրերի,

վրա: Այն ֆինանսավորում և իրականացնում է

որոնց համար օրենքի նման պահանջ գոյություն

կրթական, առողջապահական, սոցիալական ու

ունի: Քաղաքացիական ակտիվիստների կողմից

տնտեսական զարգացման ծրագրեր` ծառայելով

այն հաճախ անվանվում է «Բնավերման նախարա

շուրջ 25000 մարդկանց Հայաստանի գյուղական

րություն», քանի որ նախարարությունը չափազանց

շրջաններում:

հաճախ է պաշտպանում մասնավոր ու կորպո
www.coafkids.org

Հայկական բնապահպանական ցանց (AEN)

րատիվ շահերը` շրջակա միջավայրի և հանրության
շահերին ծառայելու փոխարեն:
www.mnp.am

Ամերիկահայկական կազմակերպություն է,
որը հիմն ադրվել է սփյուռքահայերի շրջանում
բնապահպանական տեղեկատվության պակասը
լրացնելու համար: Այն նպատակ ունի ավելաց
նելու տեղեկատվության փոխանակումն ու տարա
ծումը, նպաստելու գործակցություններին` Սփյուռքի
պատասխանատու ներգրավման միջոցով և միջազ
գային ռեսուրսներ տրամադրելով Հայաստանում
կայուն զարգացման առաջադիմության համար:
http://www.armenia-environment.org

Միավորված ազգերի կազմակերպության
զարգացման ծրագիր (UNDP), Հայաստան

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գործունեությունը
խնդիրների լայն շրջանակ է ներառում, մասնավո
րապես` ա) հասնել Հազարամյակի զարգացման
նպատակներին և նվազեցնել աղքատությունը, բ)
նպաստել ժողովրդավարական կառավարմանը, գ)
էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի կառավա
րում` հանուն կայուն զարգացման, դ) ճգնաժամերի
կանխարգելում և կորուստների վերականգնում:

«Հետք» հետաքննող լրագրողներ

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի նախաձեռնություն

«Հետքը» հետաքննող լրագրողների համա
նուն ՀԿ-ի առցանց հրատարակությունն է: Նրանք
մասնագիտական և վստահելի հետաքննու
թյուններ են ծավալում և տեղեկատվություն
տրամադրում մի շարք սոցիալական, տնտեսական
և քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ: Կայուն

ները, ի թիվս այլոց, վերաբերում են նաև լեռնային
անտառների էկոհամակարգերի վրա կլիմայի
փոփոխության ազդեցության կառավարմանը,
համայնքներին կայուն էներգետիկ ծառայություն
ների մատուցմանը և բնական ռեսուրսների կայուն
օգտագործմանը:

զարգացումը «Հետքի» ուշադրության կենտրոնում

www.undp.am

գտնվող ոլորտներից մեկն է:
www.hetq.am

ՇԷՆ
ՇԷՆ-ն իրականացնում է համայնքային

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Բնապահպանության նախարարությունը ՀՀ-ում

զարգացման ծրագրեր Հայաստանի սահմանամերձ
շրջաններում: Այս ծրագրերի թվում են անտա

բնապահպանական խնդիրների համար պաշտո

ռատնկումը, օրգանական գյուղատնտեսությունը,

նապես պատասխանատու պետական մարմինն

համայնքային կարողությունների զարգացումը,

է: Այն մշակում և իրականացնում է բնապահպա

համայնքային ծառայության խթանումը և այլն:

նական քաղաքականությունները: Այն կոչված է

www.shen.am
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Կայուն
զարգացման
կրթություն
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 մակարդակում 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 վերափոխումների, 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:
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ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի
Անանը կրթության դերի մասին այսպես է արտա

սկզբունքներ` Կայուն զարգացման կրթությունն
իրագործելու համար:

հայտվել.

Կարողությունների ձևավորում
«Կրթությունը մարդու իրավունք է, որը վերափոխելու հսկայական ուժ ունի: Դրա վրա են հիմնվում

Ինչպես վերը նշել ենք, բավարար չէ միայն

ազատության, ժողովրդավարության և մարդկային

գիտելիք ուսուցանելը: Կարողությունների ձևավո

կայուն զարգացման անկյունաքարերը»:

րումը կարևոր դեր ունի: Հոգեբանները պարզել
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են, որ զուտ գիտելիքն անպայման չէ, որ հանգեցնի
Կայուն զարգացման կրթությանը զարկ տալու

վարքագծի փոփոխության:37 Կարողությունն անձի`

նպատակով ՄԱԿ-ը 2005-2014թթ-ը հայտարարել է

որոշակիորեն ուղղորդված, ինքնիշխան և նպատա

«Կայուն զարգացման կրթության համաշխարհային

կամետ գործողություն կատարելու ունակությունն է:

տասնամյակ»: Այս տասնամյակում ՄԱԿ-ն ու նրա
անդամներն անցկացնում են կայուն զարգացմանը

«Կարողությունն ավելին է, քան պարզապես

վերաբերող ծրագրեր կամ աջակցում դրանց,

գիտելիքն ու հմտությունները: Կարողությունը

անդամ-պետություններն իրենց ազգային

ներառում է որոշակի համատեքստում հոգեբա

կրթական հայեցակարգերի մեջ պետք է ներառեն

նական ռեսուրսներ (այդ թվում` հմտություններ և

կայուն զարգացման կրթության հիմնադրույթներ,

արժեքներ) ներգրավելու և մոբիլիզացնելու միջո

անցկացնեն տարբեր գիտաժողովներ: 35

ցով բարդ պահանջմունքներ բավարարելու ունա

Կայուն զարգացման կրթությունը նպատակ

կությունը»:38

ունի զորացնելու մարդկանց` կայուն զարգացումը
խթանելու համար: Եթե նույնիսկ հիմքում այն

Կարողություններ ձևավորելու վրա հիմնված

տեսական է, կայուն զարգացման գործնական

ուսուցման մոդելը հատկապես օգտակար է

մասը շատ կոնկրետ է: Այս կրթությունը նպատակ

այնպիսի դասընթացներում, որոնք նպատակ ունեն

ունի ոչ միայն գիտելիք հաղորդելու մարդկանց,

հանգեցնելու վարքագծի փոփոխության և մասնա

այլև գործելու կարողություն փոխանցելու:36

կիցների ամենօրյա կյանքում ու հասարակու

Գործնական մակարդակում Կայուն

թյան մեջ այդ փոփոխության ակտիվ կիրառման:

զարգացման կրթությունը ներառում է բնապահ

Կարողությունները չեն կարող պարզապես սովո

պանական և քաղաքացիական կրթության

րեցվել. դրանք ինքնակրթության և փորձառական

բազում ուսուցողական սկզբունքներ ու մեթոդներ:

ուսուցման բացառիկ արդյունք են:

Ստորև կարող եք գտնել մի շարք գործնական

Կարողությունների ձեռքբերմանը կարելի է
աջակցել որոշակի ուսուցողական սցենարների
միջոցով: Մենք առանձնացնում ենք չորս քայլեր:

ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման տասնամյակի

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ մասնակիցները

մասին տեղեկություններ կարող եք գտնել

հնարավորություն ունենան գործնականում կիրա

նշված կայքի անգլերեն բաժիններում`

ռելու կամ, այլ կերպ ասած, փորձելու և սխալվելու`
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որոշակի ծրագրեր իրականացնելով, ուսումն ական
այցեր կատարելով կամ դերախաղերի մասնակ
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Ակտիվ քաղաքացիության որակավորման ընթացակարգ` 4 քայլով
Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիա
Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի հիմն ական սկզբունքն է դասընթացների, ինքնուղղորդված ուսում
նառության, կամավորական ծրագրային աշխատանքի և համախոհների ցանցերի միջոցով քաջալերել
մարդկանց քաղաքացիական մասնակցության համար: Որքան էլ նախնական գաղափարներն ու իրա
կանացված ծրագրերը բազմազան լինեն, այդուհանդերձ, դրանք իրագործողները սկզբնական փուլում
դիմագրավում են նույնանման խնդիրներ, այնուհետև աջակցություն են ստանում թիրախավորված
որակավորման ծրագրերից և, մասնագիտական վերապատրաստման շնորհիվ, կարողանում են
ծրագիրը գործի վերածել: Հենց այս նպատակով է, որ մշակվել է 4 քայլից բաղկացած որակավորման
ընթացակարգ, որն իրականացվել է տարբեր թեմատիկ ու մշակութային համատեքստերում: ԷկոԼաբն
ակտիվ քաղաքացիության կրթության այն ծրագիրն է, որն առաջնորդվում է այս մոտեցմամբ:
1. Փոփոխության գաղափարը
Առաջին քայլն սկսվում է սոցիալական փոփոխության գաղափարով և այդ գաղափարը կամավո
րական ծրագրի վերածելու միջոցով: Նաև` ուսուցում, փորձի փոխանակում և մասնակիցների անհա
տական ուղղորդում:
2. Իրագործում. ծրագրերի մշակում
Ծրագիրն սկսում է կառուցվածք ձեռք բերել` ավելի ու ավելի են հստականում թիմերը, հիմն ադրույթ
ները և իրագործման գաղափարները: Ծրագրային թիմերն աջակցություն են ստանում ինչպես ծրագ
րերի տնօրինման մասին ուսուցանվելով, այնպես էլ անկախ աշխատանքի համար անհրաժեշտ այլ
հմտություններ զարգացնելով: Ավելին, նրանց ծրագրային փոքր դրամաշնորհ է տրամադրվում:
3. Ինքնուրույն սովորելու գործընթաց և ծրագրային աշխատանք
Ծրագրային թիմերին իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում կցվում են սատարողներ: Սատարող
ները խորհրդատվություն են տրամադրում և այդպիսով աջակցում են ինքնուղղորդված ուսումն առու
թյանը, ինչն էլ Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի մեթոդի կորիզն է:
4. Մտահայեցում և հեռանկարներ
Մտահայեցողության շնորհիվ` ծրագրի հաջողությունը տեսանելի է դառնում վերջինիս անմիջական
արդյունքներից այն կողմ: Մտահայեցողական դասընթացներն ու հանդիպումն երն ընդգծում են նաև
հաջողությունները անհատական մակարդակում և կարող են օգնել ուսման անհատական գնահատում
անցկացնել ծրագրային աշխատանքների ավարտից հետո: Այսպիսով, ծրագրեր տնօրինողները նաև
ոգեշնչում են ստանում` ապագայում նույնպես ներգրավված մնալու համար, հանդիպում են տարբեր
շահագրգիռ դերակատարների հետ:
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Կարճ ասած

Մասնակիցները
զարգացրել են
իրենց հետևյալ
կարողությունները

Բացատրություն. Մասնակիցները…

Նպատակահարմարությունը

… 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

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

Աղյուսակ 1. Կայուն զարգացման կրթության մեջ կարևորվող հիմնական կարողությունները

Իրականացում.
Ուսուցանողները…

… մասնակիցներին
հիմնարար
գիտելիքներ են
տրամադրում
քաղաքացիական
հասարակության
անհրաժեշտության,
դերի և
կարողությունների
մասին:
Ուսուցանողները
խթանում են
բազմազանության
կարևորության
մասին
գիտակցությունը:

…խթանում են
պատասխանատու
առաջնորդությունը
և որոշումների
ընդունման
թափանցիկ
գործընթացը:

Կայուն զարգացում

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 խնամիբարեկամական 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:

ցելով: Սոցիալական փոփոխությունը կայուն

անհրաժեշտ են ինքնուրույն, պատասխանատու և

դարձնելու համար հատկապես կարևոր է համա

մասնակցող անհատին:

գործակցության ոգին. դասընթացների մասնա
կիցները կարող են սովորել ներգրավել համապա

«Սա նշանակում է ընդունակ լինել հետևու

տասխան շահագրգիռ կողմերի և հանրությանը

թյուններ անելու̀ էկոլոգիական, տնտեսական և

կամ էլ կիրառել ավելի գիտակից հաղորդակցման

սոցիալական զարգացումն երի մասին, ընդ որում

ռազմավարություններ ու ոճեր: Սա սկսվում է

դրանք դիտելով փոխկապակցվածության մեջ, և

թիմային մակարդակից, երբ մոդերացվում են

կայացնել, իմաստավորել ու իրագործել որոշումն եր

բազմազան կարծիքներ և ապահովվում է որոշում

[…], որոնք կնպաստեն կայուն զարգացման գործըն

ների ընդունման թափանցիկությունը:

թացների արդյունավետությանը»:41

Կարողությունների ձեռքբերման մյուս կարևոր
կողմերն են դիտարկելու (վերլուծելու) և այդ

Կարողությունների զարգացման մեր մոդելը

դիտարկումն երի հիման վրա եզրակացություններ

հիմնվում է ոչ միայն կայուն զարգացման, այլև

անելու (գնահատելու) ունակությունը: Ռեֆլեկտիվ

նորմատիվ կողմերի վրա: Մենք խթանում ենք այն

դիտարկումն երի և վերացական ընդհանրացման

քաղաքացիական կարողությունների զարգացումը,

կարողություններն օգնում են փորձը վարքագծի

որոնք մղում են մարդկանց դառնալու ակտիվ,

վերածել, ինչն էլ, իր հերթին, նոր փորձի հիմք է

պատասխանատու քաղաքացիներ մի այնպիսի

դառնում

հասարակության մեջ, որտեղ հարգվում են անձի

:39

Կայուն զարգացման մեջ ներգրավվելու համար

իրավունքներն ու ներգրավվածությունը:

անհրաժեշտ կարողությունները սերտորեն
կապված են համընդհանուր հիմն ական կարողու

«Քաղաքացիական կարողությունները հնարա

թյուններին, որը «Տնտեսական համագործակցու

վորություն են տալիս մարդկանց պատասխա

թյան և զարգացան կազմակերպության» (OECD)40

նատու կերպով գործելու հասարակության մեջ,

սատարած մոտեցումն երից է: Հիմն ական կարո

այլ անհատների հետ հարաբերություններում`

ղություններն այն կարողություններն են, որոնք

առաջնորդվելով այնպիսի արժեքներով, ինչպիսիք

Կայուն զարգացում

են թափանցիկությունը, մատչելիությունը և սոցիա

թյունը, ժողովրդավարական արժեքներն ու

լական պատասխանատվությունը»:

բազմազանության կարևորության գիտակցումը,

42

այդ թվում գլոբալ և միջսերնդային արդարու
Կարողությունների զարգացման ներքոնշյալ
մոդելը մշակվել է՝ դպրոցներում Կայուն զար-

թյան գիտակցումը,
• նպաստել մասնակիցների անձնական զարգաց

գացման կրթություն ներդնելու համար: Սակայն,

մանը` ինքնավստահության, ինքնաքննության

կարծում ենք, այն բավական ընդունելի և կիրա

և կայունության կարևորության գիտակցմանը

ռելի է նաև ոչ ֆորմալ կրթության պարագայում:

հասնելու իմաստով:

Գործնականում դա ծրագրեր իրագործելու և

ԷկոԼաբը հայաստանյան և գերմանական վեց
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ակտիվիստների աշխատելու ոճն է: Ի՞նչով է այն

կազմակերպությունների համագործակցային

տարբերվում հանրության ներգրավման կոռում

ծրագիր է: Ծրագիրը փոխանցում է Թեոդոր Հոյսի

պացված ու բռնի ձևերից, որոնց պատճառով

անվան կոլեգիայի որակավորման ընթացակարգը

էլ այսօր բախվում ենք մեր դիտարկած խնդիր

(տե՛ս էջ 41) հայկական սոցիալական միջավայրի

ներից շատերին: Այս հարցին պատասխանելու

համատեքստում և միավորում է այն կայուն

համար խորհուրդ ենք տալիս մտածել ոչ միայն

զարգացման կրթության հետ:

պահանջվող առաջնորդական հմտությունների,
այլև մասնակցության առանձնակի որակի մասին:

Գաղափարներ և մոտիվացում
Առաջին սեմինարի ընթացքում նախ և առաջ

Զորացնել ակտիվ քաղաքացիության համար. Էկոլաբ ծրագիր

կենտրոնանում ենք մասնակիցների գաղափար
ների ու մոտիվացման վրա: Սեմինարի բովանդա
կությունը պետք է, ըստ հնարավորին, կապված

Կարողությունների զարգացման մեր մոտեցումը

լինի մասնակիցների ամենօրյա կյանքին: Այդպես

և ընդհանուր նպատակները հաշվի առնելով՝ մշակել

նրանք կարող են սեղանի շուրջ ներկայացնել

ենք կրթական ծրագիր` հետևյալ նպատակներով.

իրենց անձնական փորձառությունները, և արդեն

• երիտասարդներին զորացնել` իրենց հասարակու
թյուններում ակտիվ քաղաքացիներ դառնալու…
• և կայուն զարգացումը խթանելու, աջակցել

ավելի ուշ կարող են իրականացնել այն, ինչ սովո
րել են այդ սեմինարի ընթացքում:44 ԷկոԼաբում
այս առաջին քայլն իրականացնում ենք ութօրյա

մասնակիցներին՝ որոշելու իրենց սոցիալական

մեկնարկային սեմինարի միջոցով: Այս սեմինարի

միջավայրում կայուն զարգացմանն ուղղված

վերջում ձևավորվում է ըմբռնում, թե ինչպես կարելի

մարտահրավերները և այդ մարտահրավեր

է մասնակիցների մոտիվացումը գործողության

ներին դիմակայելու գաղափարներ առաջարկել,

վերածել որպես անկախ կամավորական ծրագիր:

• զարգացնել կամավորական ծրագիր տնօրինելու
կարողություններ,
• մասնակիցներին կայուն զարգացման մասին

Կոնկրետացում և իրականացում
Երկրորդ քայլը բխում է մեկնարկային սեմինարի

հիմն արար գիտելիքներ տրամադրել` շեշտելով

ժամանակ մշակված ծրագրային հիմն ադրույթ

դրանց կապը քաղաքացիական հասարակու

ներից և ներառում է ծրագրի իրականացումը:

թյան հետ,

Ձևավորվում են թիմեր, հավաքվում են աջա

• խթանել պատասխանատու քաղաքացիու

կիցներ: Կոնկրետացվում են նախահաշիվ
ն երն
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Կայուն զարգացում

ու ժամանակացույցերը: Դասընթացի ժամանակ

ների: Շատ դեպքերում այն խնդիրները, որոնց

ծրագրային թիմերը սովորում են շահույթ չհետա

բախվել ենք ծրագրի իրագործման ճանապարհին,

պնդող ծրագրերի տնօրինմանը հատուկ մանրա

չեն նշվում կամ էլ վերաձևակերպվում են որպես

մասներ: ԷկոԼաբում սա իրականացնում ենք

«մարտահրավերներ»: Սակայն մասնակիցների

յոթնօրյա գործնական սեմինարի միջոցով:

որակավորման գործընթացում սրանք որոշիչ
տարրեր են: Ահա թե ինչու ծրագրային աշխա

Ինքնուրույն սովորելու գործընթաց և

տանքի ավարտից հետո մենք գնահատում ենք

ծրագրային աշխատանք

նաև անհատական հաջողություններն ու ընդհա

Գործնական սեմինարից հետո ձևավորված

նուր առաջադիմությունը: Վեցօրյա մտահայեցո

թիմերն իրականացնում են իրենց ծրագրերը:

ղական սեմինարը կենտրոնանում է նաև ապա

Նրանք դա անում են ինքնուրույնաբար: Այնուա

գայի հեռանկարների վրա:

մենայնիվ, նրանց օգնելու համար հատկացվում

Ուսուցանողների ուսուցանում և
զորացում

են որոշակի ծրագրային ռեսուրսներ: Հարակից
ոլորտներում հաջողությամբ գործող դերակատար
ները կարող են օգտակար դեր ունենալ որպես

Հանրության մասնակցությունը քաղաքացի

սատարողներ: Սատարումը խորհրդատվության և

ական հասարակության կարևորագույն սկզբունք

ուղղորդման խառնուրդ է և Թեոդոր Հոյսի անվան

ներից մեկն է, ուստի դրա շեշտադրումը պետք է

կոլեգիայի ծրագրերի յուրահատուկ բաղադրիչ է:45

կարողանանք ներառել մեր դասընթացների մեջ`

ԷկոԼաբում մասնակիցների թիմերը գործում են

որպես ծրագրերի իրականացման կարևոր մեթո

տեղական գործընկեր կազմակերպությունների

դական սկզբունք:

հետ համատեղ: Հանձնառու շրջանավարտները
կարող են ներգրավված մնալ կրթական գործըն

Որպես մասնակցային սկզբունքով ուսուցանող՝
դուք ստեղծում եք կրթական գործընթացի շրջա

թացում` սատարողներ դառնալով: Այդպիսով,
սատարումը նպաստում է համախոհ ակտիվիստ
ների ցանցային համագործակցությանը: Ավելին,
կարող են կազմակերպվել նաև հատուկ դասըն
թացներ, որոնք օգտակար կլինեն մասնակից
ներին այն ժամանակ, երբ վերջիններս արդեն
որոշակի փորձ կուտակած կլինեն և կհասկանան,
թե հավելյալ ի՛նչ գիտելիքների կարիք ունեն.
կարող են պահանջվել մոդերացիայի, ֆինանս
ների հայթայթման, այլ աջակցություն ձեռք բերելու,
լրատվամիջոցների հետ հարաբերվելու կամ այլ
հարցերի առնչվող դասընթացներ:

Ներգրավվում ենք (Getting involved!)՝
Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի`
ծրագրերի կազմակերպման գործիքների
հավաքածու: Այն նախաձեռնել են մի
խումբ ակտիվիստներ և ուսուցանողներ
Կենտրոնական, Արևելյան ու
Հարավարևելյան Եվրոպայից, Կովկասից
և Միջին Ասիայից: Այն հրապարակված է
Creative Commons License հեղինակային
իրավունքի (CCBY-SA 3.0) մոդելով, ինչը
նշանակում է, որ նյութերը կարող են

Մտահայեցողություն
Մեր հասարակության մեջ ծրագրային աշխա

տանքը հաճախ գնահատվում է ըստ իր արդյունք

ազատ արտատպվել, սակայն պետք է նշել
աղբյուրը: www.getting-involved.net
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նակը (նպատակներ դնելով, մեթոդներ ընտրելով,
հարցեր տալով և լավ միջավայր ստեղծելով),
դասընթացի մասնակիցներն էլ իրավունք ունեն
որոշելու, թե ինչ ներդրում են ցանկանում ունենալ
դասընթացի բովանդակության մեջ:46 Այլ կերպ
ասած` դուք նպաստում եք, որ նոր ծրագիր կյանքի
կոչվի: Դուք շատ մոտ եք կանգնած ծրագրին,
սակայն ո՛չ նրա մայրն եք, ո՛չ էլ հայրը. ուստի, դուք
չեք պատասխանատու դրա աճի համար:

Սովորել գլխով, սրտով և
ձեռքերով
Կրթության մասին մեր ընկալումը համադ
րական է: Մասնակիցներն ամենից լավ սովորում
են այն դեպքում, երբ մասնակցում են գլուխը,

Պատկեր 7. Ամբողջական կրթություն՝ գլխով, սրտով և
ձեռքերով

սիրտը և ձեռքերը:47 Դասընթացները կազմակեր
պելիս ընտրեք այնպիսի մեթոդներ, որոնց շնոր

այդ ժամանակ սովորելու գործընթացում դինամիկ

հիվ մասնակցում են գլուխը (օրինակ` կոգնիտիվ

էներգիա է ձևավորում: Մասնակիցները կարող

ընկալման, մտածելու, դատողություն անելու,

են հոգնել չափազանց ակտիվ մասնակցությունից

մեկնաբանելու, քննարկելու կամ կարդալու միջո

նույն կերպ, ինչպես ուսուցանողները կամ փորձա

ցով), սիրտը (օրինակ` զգայական փորձառություն

գետները: Դասընթացի ծրագիրը պետք է կազմ

ների, որոշ վայրեր այցելությունների, որոշակի

ված լինի այնպես, որ այս երկուսի միջև հավասա

խմբի հետ կապվածության փորձ ձեռք բերելու,

րակշռություն ապահովվի: Օրինակ, երկու ժամ

կոնկրետ արդյունքներն արժևորելու միջոցով) և

խմբի առջև իրենց աշխատանքները ներկայաց

ձեռքերը (գործնական աշխատանք, սովորել անե

նելուց հետո մասնակիցները կուզենան խոր շունչ

լով, դերախաղեր ու վարժություններ, ծրագրերի

քաշել: Նրանց ավելի պակաս ինտերակտիվ փուլ

իրականացում):

առաջարկեք: Մյուս կողմից` որևէ կարևոր թեմայի
մասին մի քանի ժամանոց ուսուցչակենտրոն

Դասընթացի ակտիվ և պասիվ
փուլերի հերթագայում

դասախոսությունից հետո երիտասարդները
կցանկանան ինքնարտահայտվել և ակտիվանալ:
Արդեն հանգստանալու հերթը ուսուցանողներինն

Երբ ուսուցանողները տեղեկատվություն

է: Սակայն պարզապես սուրճ խմելու փոխա

փոխանցելուց կամ իրենց սեփական փորձը

րեն` կարող եք ակտիվության այս հավաքական

մասնակիցներին հաղորդելուց այն կողմ են

պահանջը կապել դասընթացի նպատակներին

անցնում և մասնակիցներին հնարավորություն

և կազմակերպել խմբային աշխատանք (որևէ

են տալիս ակտիվորեն հաղորդակցվելու իրենց

փորձարկում-վարժություն) կամ ուղղակի փոխել

անձնական գաղափարներով ու գիտելիքներով,

աշխատանքային տարածքը:
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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 հարթություններն օպտիմալ համադրելու արվեստն է` ա) ձեր նպատակները, բ) թեման և գ) մասնակիցներն 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:
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Պահել առանցքը. հիմնական
նպատակն ու ենթանպատակները

մոտեցումն է` սկսել մեթոդաբանությունից և հետո
տեսնել, թե ինչպես է այն համապատասխանում
սեմինարի ընդհանուր նպատակներին: Այս մոտե

Սեմինարը պլանավորելիս խորհուրդ ենք տալիս

ցումը բացասական կողմեր ունի: Առաջինն այն

օգտագործել նպատակ-բովանդակություն-մեթոդ

է, որ գուցե դուք չկարողանաք ցույց տալ, թե ինչ

աղյուսակը: Դրա օրինակը կարող եք տեսնել

իմաստ ունի ձեր դասավանդած թեման/գլուխը: Այս

հաջորդ էջում: Ինչի՞ մասին է ձեր սեմինարը: Նախ

դեպքում ստիպված եք լինելու ձեր մասնակիցներին

նկարագրեք այն ընդհանուր խնդիրը, որը քննար

առաջարկել վարժության նպատակը գտնել տողերի

կելու եք սեմինարի ժամանակ, և ցույց տվեք դրա

արանքում. «հիմա մի խաղ կխաղանք, որը դուք

կապը` կայուն զարգացման հետ:

ավելի ուշ կհասկանաք»: Սա ո՛չ թափանցիկ և ո՛չ էլ

Թեման որոշելուց հետո սահմանեք սեմինարի

պրոֆեսիոնալ գործելակերպ է: Ուսուցանողը կարող

մեկ հիմն ական նպատակ և մի քանի (մոտավո

է և չիմանալ, թե ինչպես կընթանա իր անցկացրած

րապես հինգ) ենթանպատակներ: Սա կլինի այն

վարժությունը, սակայն նա միշտ պետք է իմանա,

առանցքը, որին հետևելով կարող եք ձեր սեմի

թե ինչու է այս կամ այն բանն անում:

նարին կազմակերպված տեսք տալ: Նպատակների

Երկրորդ` ձեզ գնահատման չափանիշ է անհրա

ձևակերպումը մասնակիցների համար օգտակար

ժեշտ: Եթե չգիտեք, թե ինչ նպատակի եք ուզում

է, որովհետև սեմինարի ընթացքում նրանք որոշ

հասնել, ապա դժվար կլինի դիտարկումն երի

բաներ պետք է սովորեն ու զարգանան.

միջոցով հաջողությունը գնահատելը: Եվ նման
կերպով հաճախակի աշխատելու դեպքում վտանգ

«մասնակիցները սովորել են/փորձել են/արել են…»

Թեմաների և մեթոդների
նպատակաուղղված պլանավորում
Երբ ունեք ձեր հիմն ական առանցքը, կարող
եք անցնել մանրամասներին: Այսինքն՝ կարող եք
պլանավորել սեմինարի տարբեր բաժինները կամ
ուսուցողական քայլերը: Նախ որոշում ենք ընդհա
նուր նպատակները, հետո միայն սահմանում
կոնկրետ նպատակները: Դրանք սահմանելուն մեզ
առաջին հերթին կօգնի հետևյալ հարցը`

Ի՞նչ արդյունքի ենք ցանկանում հասնել այս մեթո
դով կամ թեմայով:

կա, որ կարող եք ուղղակի կորցնել ձեր ընդհանուր
նպատակների գիծը:
Նպատակաուղղված մոտեցման հիմն ական
առավելությունն այն է, որ դա ձեզ ճկուն և ազատ
է դարձնում մասնակիցների հետ հարաբերություն
ներում: Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ պետք է
արագ փոփոխություն կատարեք` պետք է նոր թեմա
ներառել կամ էլ մասնակիցները հետաքրքրված են
թեմայի մի այլ կողմով, որը դուք չեք նախատեսել:
Եթե ձեր մտքում ունենաք նպատակները, ապա
կարող եք ավելի ինքնաբուխ գործել և նոր բաներ
փորձել. պարզորոշ գիտակցված նպատակներն
օգնում են արագ կողմն որոշվել` արդյոք ամեն ինչ
ճի՞շտ ուղղությամբ է ընթանում կամ թե արդյոք
կարիք կա՞ որևէ բան փոխելու կամ դադարեցնելու:

Գործնականում հաճախ այնպես է պատա

Նպատակներն ու բովանդակությունն ունենալուց

հում, որ ձեր մտքում արդեն ունենում եք որոշակի

հետո գալիս է մեթոդներն ընտրելու ժամանակը`


մեթոդ, որը ցանկանում եք կիրառել: Սա հակառակ

Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել նպատակներիս:

Կայուն զարգացում

Մեթոդները պետք է համապատասխանեն իրենց

է սովորելու համար, քանի որ համաուսուցա

նպատակներին: Նույն նպատակին հասնելու համար

նողը կարող է հետագայում իր դիտարկումն երն

կարելի է տարբեր մեթոդներ օգտագործել: Եթե ձեր

ու նկատառումն երն ասել: Եթե թիմային ժողով

ուզած նյութը մատուցելու համար պետք է մի քանի

եք անցկացնում, լավ կլինի նախ համաձայնվել

հնարավոր մեթոդների միջև ընտրություն կատա

նպատակների շուրջ, որից հետո որոշակի բաժնի

րեք, ապա հարց տվեք`

համար պատասխանատու ուսուցանողն արդեն
կարող է ինքնուրույն որոշել բովանդակությունն ու

Ո՞ր մեթոդներով կարող եմ լավագույնս հասնել իմ

մեթոդները:

առջև դրած նպատակներին:

Բովանդակություն

Ժամանակ
Մի՛ մոռացեք հաշվի առնել տարբեր բաժիններ

Հաջորդ քայլը բովանդակությունը որոշելն է:

Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել այս նպատակին: Ի՞նչ

ուսուցանելու համար անհրաժեշտ ժամանակը:
Փորձեք իրատես լինել և ձեր նախատեսածին
ավելացրեք մոտ 20% հավել յալ ժամանակ.

եմ ուզում ուսուցանել:

բավարար ժամանակ հատկացրեք նաև ընդմի
Այստեղ կարող եք սառույցկոտրուկ (թարմացնող
վարժություն) կազմակերպել և գրի առնել բովանդա
կությանն առնչվող հարցերը կամ կարևոր բառերը:

ջումն երին: Սա հնարավորություն կտա և՛ ձեզ, և՛
խմբին հանգստանալ:

Նյութեր և նշումներ

Ուսուցանողների դերը
Կարող եք կազմել անհրաժեշտ նյութերի ցանկն
Թիմում կարող է լինել մեկ ուսուցանող և մեկ

աջակցող համաուսուցանող. սա լավ տարբերակ

ու նշումն եր կատարել: Սա օգտակար կլինի նախա
պատրաստության ժամանակ:

Ժամ

9:00 – 9:30

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…
Հարցեր` 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

Աղյուսակ 2. Սեմինարի պլանավորում. նպատակ-բովանդակություն-մեթոդ աղյուսակ

9:30 –
10:00

10:3012:00
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Քայլ 1
Մոտիվացում և գաղափարի զարգացում.
Մեկնարկային սեմինար
Ներկայացնում ենք մեկշաբաթյա սեմինարի

և ֆիլմերով հագեցած գրադարան: Սեմինարի

պլանավորում, որը կազմվել է` հաշվի առնելով

երեկոներից մեկի ժամանակ կարող եք նաև ֆիլմ

Հայաստանում ԷկոԼաբ ծրագրի Մեկնարկային

ցուցադրել կայուն զարգացման մասին: Այս գրքի

սեմինարի փորձը: Այս սեմինարի նպատակներն են`

վերջին գլխում կարող եք գտնել այդ մասին առա

• կայուն գործողությունների և ժողովրդավա

ջարկներ: Սեմինարը սկսելուց առաջ կարող եք

րական սկզբունքների գործադրման փորձառու

առաջարկել մասնակիցներին իրենց հետ բերել

թյուն ապրել,

կայուն զարգացմանն առնչվող նյութեր ու գրքեր,

• հասկանալ, թե ի՛նչ է կայուն զարգացումը և ի՛նչ

որոնք իրենց կարծիքով կարող են ոգեշնչող լինել:

դեր ունի դրա կենսագործման մեջ քաղաքացի

Չմոռանաք նաև պատրաստել օգտակար ռեսուրս

ական հասարակությունը,

ների մի հավաքական ցանկ (պաստառի վրա կամ

• մտածել ու գնահատել, թե որքանով են կայուն
սեփական մոտեցումն երն ու գործողությունները,
• կիրառել քննադատական մտածողություն և
հարցականի տակ դնել այսպես կոչված հեղինա

էլեկտրոնային տեսքով), որի մեջ մասնակիցները
ևս կկարողանան հավելումն եր կատարել:

Բուսակերության օր

կություններին,
• գիտելիք ստանալ գլոբալ և միջսերնդային
արդարության մասին, սովորել աշխատել
բազմազանության պայմաններում,
• կայուն զարգացմանը նպաստող ծրագրային
գաղափար մշակել,
• ծանոթանալ թիմային աշխատանքի մեթոդներին:

Սեմինարի ընթացքում բուսակերության 1-2 օր
սահմանեք` առանց մասնակիցներին նախազգու
շացնելու: Կնկատե՞ ն արդյոք: Որքանո՞վ են
բուսակերությունը կամ մսի սպառումն արմատա
վորված ձեր հասարակության մեջ: Մեզ համար`
որպես անհատների դա ի՞նչ նշանակություն ունի:
Մասնակիցների արձագանքները կարող են առաջ

Սեմինարի գրադարան

նորդել դեպի քննարկում` մսի սպառման և կայուն
զարգացման փոխկապակցվածության մասին:

Պատրաստեք կայուն զարգացման վերա
բերյալ գրքերով, հոդվածներով, նկարներով

Ժամ/Օր

Առավոտ 9.00

1-ին օր

Ցերեկ 15.00-18.00

Երեկո 19.30-21.00

Ծանոթացում, ծրագրի փիլիսոփայություն

Ողջույնի ընթրիք

Ակնկալիքներ և ծրագրի ներկայացում
2-րդ օր

Քաղաքային արշավ`
կայուն զարգացման
թեմայով

Արշավի արդյունքների ներկայացում և
տեղեկություններ` կայուն զարգացման
մասին
Թիմ

Թիմի ձևավորմանն
ուղղված
վարժություն

4-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

Ոգեշնչում` ծրագրերի
իրականացման համար
(օրինակելի փորձեր)

Խաղ. կայուն զարգացումը և գլոբալ կողմը.
միջմշակութային հաղորդակցություն/
բազմազանություն
Նպատակահարմարություն, սոցիալական
պատասխանատվություն, կայուն զարգացման
սկզբունքներ, հակադրվող նպատակներ

Ծրագրերի` հիմնարար
գաղափարների մշակում

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

6-րդ օր

Տեղեկություն.
ի՞նչ է ծրագիրը
քաղաքա-ցիական
հասարակության
մեջ
Մոտիվացում,
նպատակահարմարություն,
սոցիալական
պատասխանատվություն

Ծրագրերի
կոնկրետացում և
թիմերի ձևավորում

Ընթրիք

3-րդ օր

Ճաշ

Մտահայեցում. աշխատանք` կայուն
զարգացման քարտեզի կամ անձնական
թղթապանակի նյութերի վրա
Անձնական պատասխանատվություն,
կայուն զարգացման սկզբունքներ,
նպատակահարմարություն

Մտահայեցում. կայուն
զարգացման քարտեզ
կամ թղթապանակ
անձնական
պատասխանատվություն և
կայուն զարգացման
սկզբունքներ

Աշխատանք` ծրագրային նախագծերի վրա`
ուսուցանողների աջակցությամբ
Թիմ, մասնակցություն, հակադրվող նպատակներ,
սեփական պատասխանատվություն

7-րդ օր

Ֆինանսավորման և
սատարման հարցերով
տեսական նյութ

Ճաշ

Քննարկում` կայուն զարգացման
մասին. կայուն զարգացման քարտեզի
ամբողջականացում
Կայուն զարգացման սկզբունքներ
Ծրագրային նախագծերի ամբողջականացում

Աշխատանք ծրագրային
նախագծերի վրա`
ուսուցանողների
աջակցությամբ
Թիմ, մասնակցություն,
սեփական
պատասխանատվություն
8-րդ օր

Գնահատում և հրաժեշտ

Աղյուսակ 3. Առաջարկ` Մեկնարկային սեմինարի համար

Ընթրիք և խնջույք
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Հասկացությունների
փոխառնչությունների քարտեզ

ինքնաբուխ են, քան «ասոցիատիվ քարտեզները»:
Իմաստը ոչ թե այն է, որ գրի առնվեն ձեր ունե
ցած բոլոր ասոցիացիաները (նմանությունները,

Հասկացությունների փոխառնչությունների

համընկնումն երը), այլ այն, որ կանոնակարգվեն ու

քարտեզը գիտելիքը կազմակերպելու գրաֆի

ցույց տրվեն տարբեր գաղափարների ու հասկա

կական գործիք է, որը ցույց է տալիս տարբեր

ցությունների միջև կապերը:

հասկացությունների (կոնցեպտների) միջև կապե

Մասնակիցներն իրենց ամենօրյա /յուրաքան

րը: Գաղափարն այն է, որ սեմինարի ընթաց

չյուր սեմինարի/ յուրահատուկ փորձառություն

քում կազմվի մի պայմանական քարտեզ: Ամեն

ների մասին գրելու համար կարող են օգտագործել

օր մասնակիցները նոր կողմեր կավելացնեն

կայուն զարգացման անհատական կամ խմբային

քարտեզի վրա, և այն կարտացոլի ու կփոխանցի

քարտեզ: Վերջում այն կարտացոլի մասնակիցների

խմբի հավաքական գիտելիքը: Հասկացություն

ստացած գիտելիքն ու փորձը:

ների փոխառնչությունների քարտեզները նվազ

Պատկեր 8. Կայուն զարգացման վերաբերյալ պարզ քարտեզ

Հասկացությունների փոխառնչությունների

Կայուն զարգացում

քարտեզը կարող է որպես գործիք օգտագործվել

Ժամանակը` 20 րոպե

նաև անհատների կամ փոքր (մոտ 5 հոգանոց)

Մասնակիցները` անհատներ կամ փոքր խմբեր

խմբերի կողմից:

Նյութեր` մեծ թուղթ (ֆլիպ-չարթի 3-4 թերթերի

Որքան ավելի շատ մարդ է մասնակցում
հասկացությունների փոխառնչությունների
քարտեզի խմբագրմանը, այնքան գործընթացն
ավելի բարդ է դառնում: Նույն սենյակում եղած
տարբեր Հասկացությունների փոխառնչություն

չափ), ուղենիշ քարտեր, սոսինձ, մարքեր

Կայուն զարգացման և ծրագրի
տնօրինման անհատական
թղթապանակ

ների քարտեզները ներկայացնում են թեմայի ու
սեմինարի տարբեր ընկալումն երը: Ուստի քարտեզ
ները կարող են օգտագործվել որպես գնահատման
կամ մտահայեցման գործիքներ:
Նպատակներ: Մասնակիցները խորհրդածեն
խմբում կայուն զարգացման վերաբերյալ իրենց
փոխանակած փորձի և ձեռք բերված գիտելիքի
մասին: Նրանք սկսեն ավելի կանոնակարգված
տեսնել իրենց փորձն ու գիտելիքը: Բարդ հարցերը
պարզաբանվեն: Ուսուցանողները տեղեկություն
ստանան մասնակիցների գիտելիքի մակարդակի
մասին:
Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Պատրաստեք
թղթի մի մեծ կտոր (օրինակ, մի քանի ֆլիպ-չարթի
թերթեր կցել), մեջտեղում գրեք` Կայուն զարգա
ցում (ավելացրեք կայուն զարգացմանն առնչվող
երևույթներ. օրինակ, ամեն մասնակից թղթե
քարտի վրա կարող է գրել մեկ ոլորտ / խմբում
դասակարգեք գրված տարբեր մտքերը. կենտ
րոնին մոտ պետք է լինեն ընդհանուր հասկացու
թյուններն ու տեղեկությունները, իսկ մանրամաս
ները, հստակ արդյունքներն ու օրինակները ավելի
հեռու պիտի լինեն): Տարբեր երևույթները կապեք
գծերով ու սլաքներով` ցույց տալու համար դրանց
հարաբերակցությունը: Կարող եք թույլ տալ գծերի
վրա բառեր ավելացնել այս հարաբերակցություն
ները պարզաբանելու համար, ինչպես նաև բառերի
փոխարեն օգտագործել խորհրդանիշներ, նկարներ
կամ ձեր այցելած վայրերի լուսանկարներ:

Անհատական թղթապանակները, կարելի է
ասել, հասկացությունների փոխառնչություն
ների քարտեզների «փոքր քույրերն» են: Դրանք
օգնում են մասնակիցներին անհատական մակար
դակում մտածել իրենց սովորելու ոճի և կայուն
զարգացման մասին: Ոչ ոք այն չի կարդալու,
հեղինակից բացի. դա նման է անձնական (համա
կարգված) օրագրի: Ի տարբերություն քարտեզի՝
այդտեղ տեղ են գտնում մտքեր, գիտելիքներ ու
զգացողություններ ոչ միայն կայուն զարգացման,
այլև ծրագրերի տնօրինման մասին: Այս օրագ
րերը կարող են տարիներ շարունակ օգնել իրենց
հեղինակներին կամավորական գործունեության
ընթացքում: Անձնական թղթապանակները կարող
եք օգտագործել որպես կայուն զարգացման
քարտեզի այլընտրանք:
Նպատակներ: Մասնակիցները մտածեն` ի՛նչ
են սովորել կայուն զարգացման և ծրագրերի
տնօրինման մասին, գրանցեն իրենց մտքերը,
գաղափարներն ու զգացմունքները անհատական
մակարդակում:
Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Նախքան սեմի
նարն սկսելը մասնակիցներից յուրաքանչյուրի
համար մի գրքույկ կամ տետրակ պատրաստեք`
մտահայեցման (reflection) համար նախատեսված
տարբեր հարցերով ու առաջադրանքներով: 1-ին և
2-րդ օրերին բացատրեք այս առաջադրանքի իմաս
տը. կարելի է նաև համառոտ բացատրություն գրել
տետրի առաջին էջում: Ամեն օրվա վերջում մասնա
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50% մանրածախ (վարչարարություն,
վարձակալություն, անձնակազմ. շահույթ)

1% աշխատավարձեր + 13% նյութական ծախսեր

11% տեղափոխում, վճարուﬓեր (ֆինանսական
մարﬕններին)
1% աշխատավարձեր + 13% նյութական ծախսեր

Ընդաﬔնը

Պատկեր 9. Ջինսի ավելացված արժեքի շղթան. աղբյուրը` www.denimtarian.blogspot.de

կիցներին 15 րոպե ժամանակ տվեք իրենց թղթա
պանակի վրա աշխատելու համար. այս ընթացքում
կարող եք երաժշտություն միացնել: Թղթապա

Հիշեցրեք մասնակիցներին ամեն օր իրենց
հետ բերել անհատական թղթապանակը:
Հնարավոր հարցեր և առաջադրանքներ:

նակը մտահայեցման, մտքերի ու զգացմունքների

Ինչո՞ւ եմ մասնակցում այս ծրագրին/սեմինարին:

գրառման անձնական գործիք է (համակարգված

Պատկերեք կայուն զարգացումը: Գրի առեք 5

օրագրի նման), ուստի մասնակիցներն ազատ են

խորհուրդ ամենօրյա կյանքը կայուն զարգացման

իրենց ուզած ձևով այն օգտագործելու` կարող են

սկզբունքներին ավելի համապատասխան ապրելու

գրել, նկարել և այլն: Բնականաբար, ազատ ժամա

համար:

նակ կամ տանը նույնպես, մասնակիցները կարող

• Այսօր ես սովորեցի… (նշեք երեք բան` կայուն

են գրառումն եր ու նշումն եր կատարել իրենց

զարգացման, ծրագրերի տնօրինման, ձեր կամ

օրագրում:

ուրիշների մասին կամ էլ ձեզ կարևոր թվացող

Ժամանակը` 15 րոպե յուրաքանչյուր օրվա
վերջում
Մասնակիցները` 5-50 հոգի

որևէ այլ բանի մասին):
• Հետադարձ հայացք դարձնելով սեմինարին/իմ
ծրագրին/այս ծրագրի ժամանակաշրջանին…

Նյութեր` 30 թերթ թուղթ յուրաքանչյուր

• Ահա իմ սովորած երեք ամենակարևոր բաները

մասնակցի համար (սեմինարի յուրաքանչյուր

• Երբ տուն վերադառնամ, ահա թե ինչ եմ ուզում

օրվա համար 1-ական էջ ու նաև հավելյալ էջեր),

փոխել իմ կյանքում` ավելի կայուն գործելու/

տպիչ, դակիչ կամ թել` թերթերը կարելու համար,

ապրելու համար:

գունավոր մատիտներ` գրելու կամ նկարելու
համար, մկրատներ և սոսինձ

• Այս մարդիկ/գործողությունները/վայրերը ոգե
շնչեցին ինձ սեմինարի ընթացքում:

Կայուն զարգացում

Քաղաքային արշավ` կայուն
զարգացման թեմայով

Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Մասնակիցներին
բաժանեք 4-5 հոգանոց խմբերի, տվեք նրանց
զանազան առաջադրանքներ` քաղաքի նորովի

Քաղաքային արշավ
ն երն օգնում են բոլորին

բացահայտմանը և կայուն զարգացմանը միտված

ավելի լավ ծանոթանալ այն վայրին, ուր անցկաց

(տե՛ս օրինակները ստորև), և խնդրեք նրանց

վում է սեմինարը, օգնում են ձեզ և մասնակից

ստեղծագործական եղանակներով ներկայացնել

ներին ճանաչել միմյանց և տեղեկություններ

իրենց բացահայտումն երն ու արդյունքները: Սրան

են տրամադրում կայուն զարգացման մասին:

կարող է հաջորդել կայուն զարգացման թեմայով

Մասնակիցները կազմում են փոքր խմբեր,

ներկայացում/աշխատանք:

որոնց քաղաքում շրջագայելու առաջադրանք է

Ժամանակը` 5 ժամ, որից ½ ժամ` առա

տրվում: Ինքնուրույն աշխատանքն ավարտելուց

ջադրանքը բացատրելու համար, 3½ ժամ`

հետո յուրաքանչյուր խումբ իր արդյունքներն է

բուն արշավի համար, և 1 ժամ` արդյունքները

ներկայացնում ամբողջ խմբին:

ներկայացնելու ու քննարկելու համար:

Նպատակներ: Մասնակիցները ճանաչեն
միմյանց, թիմով պլանավորեն և աշխատեն, նորովի

Մասնակիցները` 10-40 հոգի
Նյութեր: Առաջադրանքները պատրաստեք

բացահայտեն միջավայրը, սկսեն գնահատել

նախօրոք (լավագույն ձևը` քաղաքում զբոսնեք

փաստերը կայուն զարգացման տեսանկյունից:

ոգեշնչվելու համար), տպեք առաջադրանքները,

Պատկեր 10. Ջինսի ճանապարհը. աղբյուրը` www.denimtarian.blogspot.de
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մասնակիցներից յուրաքանչյուրի համար ճաշի

տարբեր կողմերը, ավելի շատ բան իմանան քաղա

փաթեթներ կամ ճաշի գումար նախատեսեք, տվեք

քացիակ
 ան հասարակության մասին:

հրատապ հաղորդակցման հեռախոսահամարներ:
Հիշեցե՛ք. տարբեր առաջադրանքներ ընտրելով`

Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Մասնակիցներին
ներկայացրեք տարբեր գործնական պարապմունք

կարող եք ազդել սովորելու տարբեր մակարդակ

ների թեմաները և խնդրեք, որ հաջորդ երեկոյան

ների վրա` թեմատիկ, տուրիստական, ստեղծագոր

ընտրեն երկու թեմա: Անցկացրեք թեմատիկ

ծական, կոգնիտիվ/ճանաչողական… Հիշեցեք, որ

պարապմունքներ: Օրվա վերջում մասնակիցներին

մասնակիցները ժամանակի և ռեսուրսների կարիք

ժամանակ տվեք` ինքնամտահայեցման (self-reflec-

կունենան` հանգստանալու, ճաշելու, գնումն եր

tion) և իրենց փորձառություններով ամբողջ խմբի

կատարելու համար:

հետ հաղորդակցվելու համար:

Առաջադրանքների օրինակներ: Ո՞րն է
քաղաքի ամենահին շինությունը:
Դուք մեկ կիտրոն ունեք. փոխանակեք այն

Ժամանակը` 3 ժամ
Մասնակիցները` 5-10 հոգի յուրաքանչյուր
խմբում

ինչ-որ մեկի հետ որևէ բանի դիմաց (կարող եք

Նյութերը` տարբեր` ըստ թեմաների

փոխանակել այնքան անգամ, որքան ցանկանաք):

Հիշեցե՛ք. որևէ թեմայով գործնական պարապ

Հինգ տարբեր մարդկանց հարցրեք, թե ինչ է

մունք պատրաստելը հոյակապ է, սակայն ժամա

առաջինը նրանց մտքին գալիս, երբ լսում են «կա-

նակատար: Նախապատրաստեք այն նախքան

յուն զարգացում» բառակապակցությունը:

սեմինարի սկիզբը: Եթե ձեր սեմինարում կան

Լուսանկարեք երեք բան, որոնք ձեր կարծիքով
կայուն չեն:
Ձեր փորձը ներկայացրեք 5 րոպեում, որևէ

փորձառու մասնակիցներ, նրանցից մեկ-երկուսը
նույնպես կարող են գործնական պարապմունք
անցկացնել: Պարապմունքների օրվանից առնվազն

ստեղծագործական ձևով (պաստառ, թատերական

2 օր առաջ նրանց հարցրեք` արդյոք կցանկանա՞ ն

ներկայացում, երգ և այլն):

որևէ թեմա ներկայացնել:

Կայուն զարգացման գործնական
պարապմունքներ

Հնարավոր թեմաները կարող են լինել`
Կայուն վարքագծի կանոնակարգ: Ի՞նչ
կանոններ և խթաններ կարող ենք կիրառել սեմի
նարի ժամանակ կայուն գործելու նպատակով:

Սեմինարի ժամանակ երկու օր կա, երբ առավո
տյան ժամերին դասավանդողները կարող են 3-4
գործնական պարապմունք առաջարկել մասնա
կիցներին: Դրանք կօգնեն վերջիններիս խորացնել
իրենց իմացությունը` կայուն զարգացման մասին:

Խնդրեք մասնակիցներին մտքեր առաջարկել վարքագծի կանոնակարգի համար: Որպես հուշում
և ոգենչման աղբյուր կարող եք ներկայացնել
տարբեր ՀԿ-ների, ընկերությունների կամ կառա
վարական կազմակերպությունների վարքագծի

Մասնավորապես, օրինակ, կայուն վարքագծի
կանոնակարգն օգնում է սեմինարի ժամանակ
ստացած տեսական գիտելիքները գործնական

Handbook “travelling cultural diversity”

դաշտ տեղափոխել:

(«Մշակութային բազմազանության մեջ

Նպատակներ: Մասնակիցները սովորեն և
առարկայականորեն տեսնեն կայուն զարգացման

ճամփորդելիս», ձեռնարկ)
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կանոնակարգերի օրինակներ:
Առաջարկում ենք, որ առանձին փոքր խմբերով
քննարկեք կայուն զարգացման տարբեր կողմերը:

Քաղաքացիական հասարակության
ծրագրերի չափորոշիչներ

Այնուհետև վարքագծի ընդհանուր կանոնակարգը
գրառեք ֆլիպ-չարթի թղթի վրա: Քանի որ Կանո
նակարգը վերաբերում է ամբողջ խմբին, համոզ
վեցեք, որ ամեն ոք համաձայն է դրան և իրն է
համարում այդ փաստաթուղթը:
Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ:
Վերականգնվող էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են
լինում: Որո՞ նք են դրանց ուժեղ և թույլ կողմերը:
Ինչպիսի՞ ն է իրավիճակը Հայաստանում: Վերա
կանգնվող էներգիայի պուրակ կառուցեք` փոքրիկ
լամպով ու արևային վահանակով, էլեկտրական
պտտահովհարով (ventilator), գեոթերմալ էլեկտրա
կայան` պոլիպրոպիլենի ափսեի վրա:
Գլոբալացված արտադրություն: Արդա
րությունն ու տնտեսությունը պատկերավոր
ներկայացնելու օրինակը ցուցադրվում է ջինսի
արտադրությամբ, որն սկսվում է Աֆրիկայում
բամբակ աճեցնելով, այնուհետև արտադրության
շղթա է անցնում նախքան ձեր երկրի խանութները
տեղափոխվելը: Այս մասին առկա են փաստագ
րական տեսանյութեր:

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:

Մանածագործական (տեքստիլ) արտադրու
թյունը գնալով գլոբալացվում է: Ջինս արտադրող
հիմն ական երկրներն են Բանգլադեշը, Թունիսը,
Թուրքիան, Մեքսիկան, Չինաստանը և Պակիս
տանը: Սովորաբար եթե արտադրության համար
որևէ երկրի գերակայություն է տրվում, ապա տվյալ
պետությունում առկա է՝
• աշխատավորների իրավունքների անտեսում,
• գլխավորապես կանանցից ու երեխաներից
կազմված աշխատուժ,
• շատ երկար աշխատաժամեր (շաբաթական
ավելի քան 60 ժամ) և ցածր աշխատա
վարձեր (ամենահիմն արար ծախսերին անգամ
չբավարարող),

• անվտանգության և հիգիենայի վատ
պայմաններ,
• կանանց նկատմամբ խտրականություն (նրանք
տղամարդկանցից ավելի ցածր են վճարվում):
Դեպի վայրի բնություն: Մասնակիցների հետ
էքսկուրսիա գնացեք բնության գիրկ: Կենտրո
նացեք բնության տարբեր դրսևորումն երի գիտա
կցման վրա (լսեք, հոտոտեք, դիտեք, զգացեք),
շոշափեք տարբեր ծառերի կեղևները, քայլեք
աղվեսի նման… Հիմնվելով սրա վրա` որպես
հաջորդ քայլ` տեղեկություններ տրամադրեք
կենսաբազմազանության և դրա նվազման մասին:
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Գլոբալ կողմերը. միջմշակութային
հաղորդակցություն և
բազմազանություն

վում է բազմազանությունն ու քաղաքացիների
հավասար իրավունքները: Եվ ուրեմն, բազմազանու
թյան և միջմշակութային հաղորդակցության մասին
թեմաներն ապագա գործողությունների հիմքն են:

Կայուն զարգացման թեման բազմաթիվ գլոբալ

Ձեր մասնակիցների հետ միջմշակութային հաղոր

չափումն եր ունի: Դրա շատ կողմեր գործում են

դակցության ու բազմազանության շուրջ մտածելու

տարբեր մակարդակներում` տեղական միջոցա

բազմաթիվ մեթոդներ կան: Համացանցում առկա են

ռումն եր, անհատական մակարդակի ազդեցություն,

շատ լավ բացատրություններ, ուստի որոշ հղումն եր

պետական և միջազգային քաղաքականությո

ու խորհուրդներ կտանք դրանք գտնելու համար:

ւններ: Օրինակ, հումքի (օգտակար հանածոներ,

Նպատակներ: Մասնակիցները մտածեն

նավթ, ադամանդներ) կամ սննդի (սուրճ, բանան)

իրենց հաղորդակցման ոճերի մասին, բարելավեն

շրջանառությանը նայելով՝ տպավորություն ենք

իրենց հաղորդակցման հմտությունները, մտածեն

ստանում, որ, համաշխարհային տնտեսությունից

բացառման ու խտրականության մասին անհա

բացի, առնչվում ենք նաև մշակութային երևույթ

տական մակարդակում, իրենց հասարակության

ների` ինչպես են մարդիկ և հասարակությունները

մեջ և համաշխարհային առումով, ծանոթանան

հաղորդակցվում տարբեր մշակույթներում:

բազմակարծիք (պլյուրալիստական) հասարակու

Ներառման-բացառման և խտրականության
սոցիալական կողմերը ևս կապված են թեմային:
Գլոբալ մակարդակում դրանք նույնպիսի դեր են
խաղում, ինչպես գաղութարարության դեպքում,
իսկ միկրո մակարդակում դրանք կարող են
դիտարկվել նույնիսկ խմբերի սեմինար-հանդի
պումն երի օրինակով: Այս առումով, կարևորու
թյուն ենք տալիս քաղաքացիական ներգրավման
այնպիսի ձևերի, որոնք նպաստում են ձևավոր
մանն այնպիսի հանրույթների, որոնցում հարգ

թյունների գաղափարին:

Ոգեշնչում` ծրագրերի համար
Ծրագրերը ընձեռում են լավ հնարավորու
թյուններ` փորձ ձեռք բերելու, հասարակության
վրա ազդեցություն ունենալու, ցանցեր ձևավո
րելու և ժողովրդավարական ու իդեալիստական
սկզբունքները գործադրելու համար: Եվ ուրեմն,
լավ միտք է մասնակիցիներին կամավորական
աշխատանքի համար խրախուսելը: Նման ծրագ
րերի նվազագույն չափորոշիչները հետևյալն են`
• կապ ունենալ կայուն զարգացման թեմատիկ
խնդրի հետ,
• ունենալ հստակ նպատակներ ու ազդեցություն,
• ունենալ հստակ ժամանակահատված:
Այսինքն, դրանք պետք է իրագործելի լինեն
որոշակի ժամանակում, որն ԷկոԼաբի ծրագրի
շրջանակում` մեկնարկային և մտահայեցման
սեմինարների միջև ընկած ժամանակահատվածն
է: Ծրագրի հաջողության և կայունության վրա
ազդում են նաև մի քանի հավելյալ չափորոշիչներ,
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Պատկեր 11.
ԷկոԼաբի դասընթաց
Հայաստանում

օրինակ, այն, թե որքանով են ծրագրի վրա աշխա

կարևորություն չենք տալիս այն հանգամանքին,

տող մարդիկ մոտիվացված` հասնելու ծրագրի

թե որքան ֆինանսավորում ունի ծրագիրը:

արդյունքներին:
Ծրագրերը պետք է նաև կապված լինեն քաղա
քացիական հասարակության հետ: Քանի որ

Բարեփոխիր աշխարհը 50 եվրոյով
Նպատակներ: Այս խաղով պատասխանում

քաղաքացիական հասարակությունը ներառում

ենք երկու փաստարկի, որոնք, որպես կանոն,

է միջխմբային հաղորդակցություն և փոխազդե

մարդիկ առաջ են քաշում՝ որպես արդարացում

ցություն անհատների միջև, ուստի մեր ծրագրերը

կամավորական աշխատանք չկատարելու համար.

պետք է անպայմանորեն ներառեն նաև համայնքը:

«ներգրավվելն իմաստ չունի, և միայն էլիտար

Ավելի կոնկրետ, սա նշանակում է` որևէ բան անել

մարդիկ կամ փորձագետները որևէ բան փոխելու

ոչ միայն այլ մարդկանց համար, այլև նրանց հետ:

ուժ ունեն»:

Երբ այլ մարդկանց վերաբերվում են որպես հաճա

Նպատակներն են` ա) մասնակիցները

խորդների և ծրագրերը դիտարկում են որպես

հասկական, որ հաջողության հասնելու համար

ծառայություն, ապա ծրագրի ավարտից հետո դրա

փողն առաջնային գրավականը չէ և բ) սկսեն իրենք

ազդեցությունը նվազում է: Այլ մարդկանց ներգրա

իրենց փորձագետ համարել: Ուստի ուսուցանողը

վելը նշանակում է նրանց նույնպես մոտիվացնել,

մի խորհրդանշական չափի գումար է վերցնում,

ինչը նպաստում է ծրագրին և ավելացնում է դրա

ասենք, 50 եվրո (կարելի է նաև ՀՀ դրամով ավելի

կարևորությունը համայնքի համար:

փոքր չափի գումար ընտրել) և հարցնում է, թե ինչ

Այս չափորոշիչներից պարզ է դառնում, որ նույ
նիսկ փոքր փոփոխությունները հրաշալի են և որ

կարելի է անել այսքան գումարով:
Մասնակիցները մտագրոհի միջոցով ծրագրերի

նույնիսկ մեծ ծրագրերը կարող են տապալվել, եթե

գաղափարներ են առաջարկում և զարգացնում

չեն արտացոլում նշյալ չափորոշիչները: Եվ ուրեմն,

են նպատակներից, մեթոդներից ու ռեսուրսներից
բաղկացած ծրագրային հիմն ադրույթներ: Ուսու
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ցանողը հիշեցնում է ֆինանսավորման դրամական

անհատական ծրագրային հիմն ադրույթների մշակ

և ոչ դրամական աղբյուրների տեսակները, մոտի

ման հիմք կհանդիսանան:

վացնում է մասնակիցներին ինքնուրույն ծրագրեր
ձևավորելու համար:
Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Առաջադրանքի
բացատություն. հարցրեք, թե ի՛նչ կարելի է փոխել

Նպատակներ: Մասնակիցները ոգեշնչվում են,
գաղափարներ են հավաքում և գնահատում դրանք
հետագա գործողությունների համար:
Նախապատրաստում: Սենյակում նախապատ

50 եվրոյով մեկ օրվա/ երկու ժամվա/ երկու օրվա

րաստեք մի քանի «երևակայության կայարաններ»,

ընթացքում ձեր շրջապատում / որևէ հատուկ

որոնք կարող են լինել հետևյալ թեմաների շուրջը՝

թեմայի շուրջ/ ձեր համալսարանում և այլն:

• ընտանիքն ու ընկերները

Հաղթողներին մրցանակ կտրվի:

• դպրոցն ու համալսարանը

Մասնակիցները բաժանվում են թիմերի և ծրագ

• մարդիկ

րային գաղափարներ մշակում: Այնուհետև բոլոր

• շրջակա միջավայրն ու շրջապատը

գաղափարները ներկայացվում են, և բոլոր մասնա

• իմ քաղաքը

կիցները քվեարկում են 2 կամ 3 ծրագրի օգտին:

• ստեղծագործականություն և նախասիրու

Անակնկալ կերպով նրանք իսկապես ստանում են

թյուններ (հոբբիներ)

այդ 50 եվրոն` իրենց կողմից ընտրված ծրագրային

• ես, երազանքներս և հետաքրքրություններս

գաղափարներն իրականացնելու համար:

• հեռանկարներ

Ժամանակը` 2-3 ժամ
Մասնակիցները: Այս խաղը կարելի է

Լավ տեսարանով պատշգամբը կարող է
հարմար կայարան լինել հեռանկարների համար:

անցկացնել նաև մեծ խմբերում, ինչպես օրինակ,

Ծառի տակ մի որևէ տեղ կարող է երազանք

դասարաններում:

ների ու հետաքրքրությունների կայարանը լինել:

Նկատառումն եր: Այս մեթոդն ավելի փոքր

Կայարանը կարող է զարդարվել աքսեսուար

շրջանակում ցուցադրում է այն, ինչն ավելի մշակ

ներով, լուսանկարներով, հոդվածներով և թեմային

ված տարբերակով իրականացվում է ԷկոԼաբի

առնչվող այլ առարկաներով: Յուրաքանչյուր

նման ծրագրերում. քաղաքացիական ներգրա

կայարան ապահովեք թղթի թերթերով ու ուղենիշ

վում, որը զարգանալով անձի անհատական

քարտերով, գրիչներով, աթոռներով ու ծածկոց

մակարդակից` ամեն տեսակի օժանդակություն

ներով, նաև տեղադրեք զամբյուղ կամ տուփ,

գտնելով, որոշակի ծրագիր է իրականացնում

որտեղ մասնակիցները կարող են զետեղել իրենց

տեղում՝ փոխանակ տեսական մակարդակում

պատասխանները: Յուրաքանչյուր կայարան պետք

մնալու և այլոց քննադատելու: Ծրագրի հաջո

է հստակ պիտակավորված լինի համարով/թվով և

ղությունը կախված չէ սկզբնական 50 եվրոյից:

այն ներկայացնող թեմայով:

Կարող եք նույնիսկ այլ տարադրամով ավելի փոքր,
խորհրդանշական գումար վերցնել:

Ներածություն: Այս վարժությունը կարող եք
սկսել թեթև մեդիտացիայով: Մասնակիցներին
ասացեք. «Տեղափոխվեք այսինչ կայարանը և թույլ

Գաղափարների դաշտ
Համեմատաբար երկար ժամանակ միասին
աշխատելով` մասնակիցները ձևավորում ու
զարգացնում են գաղափարներ, որոնք իրենց

տվեք ձեզ ոգեշնչվել: Գրի առեք բոլոր մտքերը և
նետեք դրանք զամբյուղի/տուփի մեջ»:
Երևակայության փուլ: Մասնակիցները դա
անում են լռելյայն: 30 րոպեանոց ընդմիջման

Կայուն զարգացում

ժամանակ ուսուցանողները դատարկում են

Նյութեր` ուղենիշ քարտեր, գունավոր թղթեր,

զամբյուղները/տուփերը, ընդհանրություն

գրիչներ, ֆլիպ-չարթի թղթեր, կպչուն թերթիկներ,

ների հիման վրա դասակարգում են մտքերը և

նաև մեկական զամբյուղ կամ տուփ յուրաքանչյուր

փակցնում են դրանք պատին կամ մեծ գրատախ

կայարանի համար:

տակին: Հաշվի առեք` բավարար տարածություն

Մասնակիցները` մեծ խումբ:

պետք է թողնել հաջորդ քայլի համար:

Հիշեցեք. այս վարժության համար ձեզ տարածք

Վերանայման փուլ: Այս երկրորդ փուլում

է պետք` մի մեծ սենյակ, մի քանի փոքր սենյակներ:

մասնակիցներն ընթերցում են իրենց գրած գաղա

Օգտագործեք նաև պատշգամբը, եթե կա, կամ

փարները: Այժմ նրանք մտային քարտեզների,

դրսում գտնվող մի որևէ հանգիստ անկյուն: Երևա

նկարների կամ տեքստի ձևով կարող են ավե

կայության փուլը պետք է լուռ անցկացվի: Երևա

լացնել հարցեր, նոր մտքեր կամ դիտողություններ:

կայության կայարանները պետք է միմյանց մոտ

Գնահատման փուլ: Մասնակիցներն իրենց

տեղադրված լինեն:

ծրագրերի համար ընտրում են իրենց ամենից
ավելի ոգեշնչած մտքերը/թեմատիկ ոլորտները:

Ծրագրային հայեցակարգ

Համապատասխան թերթիկների մոտ նրանք
մարքերով նշումն եր են անում կամ փոքրիկ կպչուն
թղթեր փակցնում:
Փոքր խմբերով աշխատանքի փուլ (առավե
լագույնը` 3 անձ): Այս խմբերից յուրաքանչյուրում
տեղի է ունենում մտագրոհի, մտային քարտեզի

Դերախաղերը, ստեղծագործական արտա

հայտչամիջոցներն ու ինտերակտիվ քննակումն երն
օգնում են մասնակիցներին նոր հնարավորու
թյուններ ճշտորոշել:
Որպես հաջորդ քայլ՝ ավելի կոնկրետ ծրագ

կազմության, գաղափարների հավաքագրման

րային հայեցակարգ կազմելու համար կօգտագոր

աշխատանք: Որպես երկրորդ քայլ` նրանք քննա

ծենք ծրագրային առաջարկի մի պարզ ձևաչափ:

դատական վերլուծություն են կատարում առ

Այս կերպ մասնակիցները կսովորեն աշխատել այն

այն, թե իրականում ի՛նչ է հնարավոր իրագործել:

մասնագետների նման, ովքեր ծրագրային առա

Երրորդ քայլով արդեն ձևակերպում են ավելի իրա

ջարկներ են գրում դոնոր կազմակերպություններից

տեսական ծրագրային հայեցակարգ և պաստառի

նվիրատվություններ ստանալու համար: Մասնա

վրա նախագծում են այն:

կիցները պետք է կարողանան իրենց ընդհան

Ներկայացման փուլ: Խմբերից յուրաքանչյուրը

րական մտքերը ձևակերպել որոշակի տրամա

ներկայացնում է իր աշխատանքի արդյունքները:

բանություն ու կառուցվածք ունեցող ծրագրի

Դրանից հետո կարող եք ավելացնել գնահատման

տեքստով:

ևս մի փուլ` կպչուն թերթիկների վրա գրառումն եր

Խնդրեք ձեր մասնակիցներին քայլ առ քայլ

կատարելու-փակցնելու միջոցով կամ որևէ կերպ

նման տեքստ կազմել: Սա շատ իրատեսական

հետադարձ կապ կազմակերպելով:

մոտեցում է: Ստորև առաջարկված ծրագրային

Ժամանակը: Կախված է խմբից, բայց կարող

ձևաչափում կարելի է նաև այլ կողմեր ավելացնել,

է զբաղեցնել 3-4 ժամից մինչև մի ամբողջ աշխա

ինչպես օրինակ, գնահատման չափանիշներ կամ

տանքային օր: 

հանրության իրազեկման ապահովում:
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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 իմանալու` 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 դուք` որպես թիմ:
Մի քանի բառով նկարագրեք այդ մարտահրավերները և բացատրեք, թե ինչպես եք իմանալու`
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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Դերային խաղեր
Դերախաղերն օգնում են փորձառական կրթու

թյան միջոցով հասկանալ կայուն զարգացումը:
Առաջարկում ենք կայուն զարգացան տարբեր
կողմերը շոշափող դերախաղերի հղումն եր:
Դերախաղերը տարբերակվում են՝ ըստ տևողու
թյան և սցենարի բարդության: Համապատասխա
նաբար, տարբեր են նաև դրանց նախապատրաս
տության համար անհրաժեշտ ժամկետները:
Հստակ սցենարից, իրատեսական ու հասկա
նալի դերերից բացի, դերախաղի հաջողությունը
կախված է նաև փորձառության, զգայական ու
կոգնիտիվ/ճանաչողական մտահայեցողության
որակից: Ուստի ուսուցանողները պետք է կարո
ղանան կարգավորված գնահատում անցկացնել և
բոլոր մակարդակներում հարգանք ցուցաբերել:
Մեկ քայլ առաջ
Նպատակն է էմպաթիա (ապրումակցում)
առաջացնելը տարբերվող մարդկանց նկատմամբ,
գիտակցել հասարակության մեջ եղած անհա
վասարությունները, խթանել, որ մասնակիցները
հասկանան որոշակի սոցիալական փոքրամասնու
թյունների կամ մշակութային խմբերի պատկանող
մարդկանց համար այդ անհավասարություն
ներից բխող հնարավոր անձնական հետևանք
ները: Մասնակիցները պատկերացնում են, թե

Պատկեր 12. Դերախաղերի միջոցով զարգացվող
կարողություններ48

ի՛նչ է հասարակության մեջ տարբերվող լինելը:
Անդրադառնում ենք սոցիալական անհավասա
րությանը` որպես խտրականության և բացառման
տարածված աղբյուրի, ինչպես նաև էմպաթիային

Compass – a Manual on Human Rights

և դրա սահմանափակումն երին: Ազդեցությունն

Education with Young People (Կողմնացույց.

ավելի մեծ դարձնելու համար խորհուրդ ենք տալիս

մարդու իրավունքների կրթության

դերերը փոփոխել` հարմարեցնելով մասնակից

ձեռնարկ` երիտասարդների համար)

ների կյանքի իրականություններին: (Տե՛ս Compass

www.eycb.coe.int/compass

(Կողմն ացույց) ձեռնարկի 2.38 գլուխը):
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Կիտրոններ
Այս խաղը պատկերում է բազմազանության
գաղափարը` կիտրոնների բազմազանությունը
ցույց տալով: Յուրաքանչյուր մասնակից ստանում
է մեկ կիտրոն և այն մոտիկից ուսումն ասիրում է:
Չնայած ենթադրում ենք, որ բոլոր կիտրոնները
միանման են, մասնակիցներն ընդունակ կլինեն
իրենց կիտրոնը տարբերելու բոլորի միջից: Այս

Ձկներով խաղը
Կակաոյի ֆերմերների, շոկոլադ արտադրող

ընկերությունների, սպառողների և լրագրողների
դերեր ստանձնելով` մասնակիցները կարողանում
են հասկանալ ֆերմերների կյանքի դժվարություն
ները, համագործակցաբար աշխատելու հմտու
թյուններ են զարգացնում և իմանում են արդար
առևտրի առավելությունների մասին:

վարժության ավարտին մասնակիցները կհաս
կանան, որ մարդկանց դատելը կարող է ապա

Oregon State University – STEPs

կողմն որոշիչ լինել և հաճախ խեղաթյուրված լինել

www.steps.oregonstate.edu/sustainability

ընդհանրացնող ենթադրություններով:
SALTO youth: Toolbox bot Training and Youth
Work: www.salto-youth.net/tools/toolbox

Խաղ շոկոլադի վաճառքի մասին
Մասնակիցները ստանձնում են ձկնորսների
դերեր, ովքեր որս են կատարում ընդամենը 20 ձուկ
ունեցող լճակում: Իրենց որսած ձկներով յուրաքան
Աշխարհի նախաճաշ
Այս վարժությունը վերաբերում է համաշխար
հային համատեքստին: Այն ձեր սեմինարի մասնա
կիցներին պատկերացում է տալիս այն մասին, թե
կայուն զարգացման համատեքստում ինչ է նշանա
կում անհավասարությունը` ցույց տալով աշխարհի
տարբեր ժողովուրդների նախաճաշի սեղանները:

չյուրը պետք է 10 օր կերակրի իր ընտանիքը: Այս
խաղի միջոցով մասնակիցները սովորում են, թե
ինչ են նշանակում ոչ կայուն (չափազանց շատ ձուկ
որսալ) և կայուն (մարդիկ որսում են այնքան ձուկ,
որքան որ իրենց իսկապես անհրաժեշտ է) գործե
լակերպերը: Այս խաղը հատկապես վերաբերում է
կայուն զարգացման տնտեսական կողմին:

(Տե՛ս Peacebag, գլուխ 5):
Peace Bag for EuroMed Youth
www.peacebag.org/articles/toolkit.html

christian aid learn: Resources for teachers
and youth leaders: learn.christianaid.org.uk/
YouthLeaderResources/

Քայլ 2
Կոնկրետացում. ծրագրային սեմինար
Ծրագրային սեմինարի իմաստն այն է, որ մասնա

թեման ուսումն ասիրելու համար, քանի որ դրա

կիցները սովորեն կամավորական ակտիվիստական

հիմն ական ուղղվածությունը ծրագրերի տնօրի

ծրագրերի իրականացմանը կապված տարբեր

նումն է: Բայց քանի որ ծրագրերի տնօրինում

հմտություններ: Սեմինարի նպատակներն են`

սովորելը, թիմում աշխատելը և կոնֆլիկտներ

• քայլ առ քայլ ձևակերպել կայուն զարգացումը
խթանող ծրագրեր,
• հասկանալ համագործակիցներին և տեղական

կառավարելը նույնպես կայուն զարգացումը
խթանող հմտություններ են, ուրեմն և դրանք իրա
կանում ներառում են կայունության ոլորտներ:

համայնքը ներգրավելու ռազմավարությունները,
• հասկանալ ծրագրված գործողությունների

Կայուն զարգացումը` ծրագրերում

մասին հանրությանը և տարբեր դերակատար
ներին իրազեկելու ռազմավարությունները,
• կազմել ժամանակացույց` ծրագրի իրագործումն
ամենօրյա կյանք ներառելու համար,
• ձեռք բերել հմտություններ` բյուջեն պլանավորելու,
վերահսկելու և հաշվապահությունը վարելու,
• հասկանալ թիմային գործընթացները և կոնֆ
լիկտները կառավարելու մեթոդները,
• ձեռք բերել առանձնահատուկ գիտելիքներ ու
հմտություններ` կախված ծրագրի գաղափարից,
• կայուն գործողության և ժողովրդավարական
սկզբունքների վերապրում,
• մտահայեցման ենթարկել կայունությանը վերա
բերող անձնական մոտեցումն երն ու գործողու
թյունները:
Ի տարբերություն մեկնարկային սեմինարի՝

Մասնակիցների փոքր խմբերը հավաքագրում
են գաղափարներ այն մասին, թե կոնկրետ ի՛նչ
ձևերով կարելի է կայուն զարգացումը ներառել
իրենց ծրագրերի մեջ: Դա անում են` օգտագոր
ծելով էկոլոգիայի, սոցիալական կյանքի, մշակու
թային, տնտեսական և արդարության ուղղու
թյունները: Վերջնական արդյունքում օգտակար
գործիքների մի լայն ընտրանի է ձևավորվում:
Նպատակները: Մասնակիցները ոգեշնչվեն
կայուն զարգացումն իրենց ծրագրերի հայեցա
կարգ ներառելու համար: Հասկանան, թե իրենց
ծրագրերում որտե՛ղ կարող է կայուն զարգացումը
դերակատարում ունենալ:
Ինչպե՞ս պետք է դա անել: Մասնակիցներին
բաժանեք 5 խմբի` կայուն զարգացման հայեցա

ծրագրային սեմինարի դեպքում շատ քիչ ժամա

կարգի էկոլոգիական, սոցիալական, մշակութային,

նակ է տրամադրվում կայուն զարգացման բուն

տնտեսական և արդարության կողմերի շուրջը

Կայուն զարգացում

Ժամ /
Օր

Առավոտ
9.00-13.00

1-ին
օր

Ցերեկ
15.00-18.00

Երեկո
19.30-21.00

Ծանոթացում
Թիմ

Ողջույնի
ընթրիք

Ծրագրերի և ակնկալիքների ներկայացում

Առաջին սեմինարի ժամանակ
կազմված կայուն զարգացման
քարտեզի ներկայացում
Կայուն զարգացումը ձեր ծրագրերում

Թիմային աշխատանք. դերերը
թիմի ներսում, պլանավորում և
պատասխանատվությունների բաշխում
Թիմ, մասնակցություն, սոցիալական և
անձնական պատասխանատվություն

Աշխատանք` ծրագրերի վրա՝
ուսուցանողների աջակցությամբ
Թիմ, մասնակցություն, անձնական
պատասխանատվություն

Աշխատանք` ծրագրերի վրա`
ուսուցանողների աջակցությամբ
Թիմ, անձնական պատասխանատվություն և
մասնակցություն

Ճաշ

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

Ծրագրերի պլանավորում և ժամանակի
տնօրինում
Անձնական պատասխանատվություն,
երկարաժամկետ, հակադրվող նպատակներ
Աշխատանք ծրագրերի վրա՝
ուսուցանողների աջակցությամբ
Թիմ, սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն, մասնակցություն

(անհատական) աշխատանք` ծրագրերի
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ
Կայուն զարգացման սկզբունքներ,
սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն,
մասնակցություն, միջառարկայական

Կոլեգիալ խորհրդակցություն և
մտահայեցում
Թիմ, սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն, մասնակցություն,
միջառարկայական

Ժամ /
Օր

Առավոտ
9.00-13.00

Ցերեկ
15.00-18.00

4-րդ
օր

Բարդ իրավիճակների և
կոնֆլիկտների կառավարում
Անձնական պատասխանատվություն,
սոցիալական պատասխանատվություն,
թիմ, ռիսկ, հակադրվող նպատակներ

Արշավ լեռներում՝ ուղեկցորդով
Թիմ, կայուն զարգացման սկզբունքներ,
մոտիվացում

Անհատական աշխատանք` ծրագրերի
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ
Կայուն զարգացման սկզբունքներ,
սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն,
մասնակցություն, միջառարկայական

Աղյուսակ 4. Առաջարկ ծրագրային սեմինարի համար

Զբոսանք
լեռներում

Երեկո
19.30-21.00
Հեծանվարշավ

Ընթրիք

2-րդ
օր

Ընթրիք

Սեմինարի համար կայուն վարքագծի
կանոնակարգ
Թիմ, մասնակցություն, անձնական
պատասխանատվություն
Կայուն զարգացման սկզբունքներ,
նպատակահարմարությունը

Ճաշ
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Ժամ /
Օր

Առավոտ
9.00-13.00

Ցերեկ
15.00-18.00

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

Սատարում (mentoring)
Անձնական պատասխանատվություն,
երկարաժամկետ

Ծրագրերի վերջնականացում և
պայմանագրերի ստորագրում
Մտահայեցում խմբերում

Ընթրիք

Բյուջե, հաշվետվություններ
Սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն

Կոլեգիալ խորհրդակցություն և
մտահայեցում
Թիմ, սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն,
մասնակցություն, միջառարկայական
Ճաշ

6-րդ
օր

Երեկո
19.30-21.00
Հեծանվարշավ

Ընթրիք և խնջույք

Անհատական աշխատանք` ծրագրերի
վրա՝ ուսուցանողների աջակցությամբ
անձնական պատասխանատվություն,
մասնակցություն, թիմ
7-րդ
օր

Ծրագրերի ներկայացում
Կայուն զարգացման քարտեզում նոր
ոլորտների ներառում
Գնահատում

քննարկում անցկացնելու համար: Յուրաքանչյուր

այն տարածքը, որտեղ անցկացվում է սեմինարը, և

խումբ որևէ գործիք է մշակում` կայուն զարգացման

ոգեշնչվում են:

իր ոլորտին կապված, գրառումն եր է կատարում

Քայլեր: Թեթև/միջին բարդությամբ արշա

ուղենիշ քարտերի վրա կամ ներկայացնում է

վային երթուղի շրջակա տարածքում: Կայուն

գործիքները, որոնք դրվում են «Կայուն զարգացման

զարգացման համար տեղացի ուղեկցորդ գտեք,

ծրագրերի գործիքների արկղի» մեջ: Այնուհետև

ով կկարողանա խմբին պատմել տվյալ շրջանի

յուրաքանչյուր խումբ իր ծրագրի համար մի քանի

պատմության, մշակույթի և էկոհամակարգի

գործիքներ է ընտրում այս արկղից:

մասին, ինչպես նաև կներկայացնի բուսատեսակ

Ժամանակը` 1 ½ ժամ

ներն ու կենդանատեսակները:

Մասնակիցները` 10-30 հոգի

Ժամանակը` 3-4 ժամ

Նյութեր` ֆլիպ-չարթի թուղթ և մարքերներ,

Մասնակիցները` 20-30 հոգի

ուղենիշ քարտեր, մկրատներ, կպչուն ժապավեն:

Նյութերը: Հարմար հագուստ և կոշիկներ,
լուսանկարչական ապարատ, համեմատաբար

Արշավ

հեռու վայր այցելելու դեպքում կարող է ավտոբուս
պետք գալ: Հարկ է նախօրոք մշակել արշավային

Կայունությունը ենթադրում է նաև զգալ, տեսնել

ու վերապրել բնաշխարհը:
Նպատակներ: Մասնակիցները ճանաչում են

երթուղին՝ տեղացիների հետ խորհրդակցելով
(գործընկեր կազմակերպությունների անդամն երից
մեկը կարող է օգտակար լինել այս հարցում):
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Կայուն զարգացումը` 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:

Հասկացությունների
փոխառնչությունների քարտեզներ
և թղթապանակ

Նման քարտեզներին կարող են լրացնել անհա
տական թղթապանակները: Վերջիններիս նյութերը
պետք է հատուկ կենտրոնացած լինեն ծրագրային
աշխատանքի և ծրագրերի տնօրինման շուրջը

Կարելի է վերադառնալ և կրկին օգտագործել

խորհրդածությունների վրա, այսինքն այնպիսի

առաջին սեմինարի ժամանակ մշակված հասկա

խնդիրների, որոնք համեմատաբար քիչ են

ցությունների փոխառնչությունների քարտեզները:

առնչվում կայուն զարգացմանը:

Սա կարող է օգնել մասնակիցներին վերհիշել
կայուն զարգացման բազմաթիվ կողմեր, նաև
կարող է ծառայել որպես ներածություն այն մարդ

Կոնկրետացում. համընկնող
գաղափարներ

կանց համար, ովքեր նոր են խմբում: Սեմինարի
վերջում կարող եք քարտեզի վրա նոր ոլորտներ
ավելացնել:

Որքան ավելի շատ բան եք ուզում ներառել
ձեր ծրագրի մեջ, այնքան ավելի հավանական է,
որ ծրագրային հիմն ադրույթները պակաս հստակ
ներկայացված լինեն: Ծրագիրը տնօրինողները

How to write a proposal for donors: (Ինչպե՞ս
պետք է ծրագրային առաջարկ գրել
դոնորների համար): www.getting-involved.
net/wiki/Writing _a_project_proposal

Կայուն զարգացում

Կրակը հանգչելուն պես նա ավարտում է խոսքը:
Ժամանակը` 45 րոպե
Մասնակիցները` մինչև 20 հոգի
Նյութեր` լուցկիներ
Հիշեցեք. որպես այլընտրանք կարող եք
կազմակերպել զրույց վերելակում` ցանկալի է
իրական պայմաններում: 3-4 հոգանոց խմբերին
հանձնարարեք վերելակի մեջ մտնել. Նրանցից
մեկը նվիրատուն է, երկրորդը` ծրագրի ղեկավարը:
Առաջադրանքն այն է, որ նվիրատուն համոզվի, որ
ծրագրին արժանի է աջակցման, մինչև վերելակը
առաջին հարկից կհասնի վերջին հարկը: Այնուհետև
քննարկում կազմակերպեք` փորձառությունները
գնահատելու համար, առաջարկներ ու նկատա
ռումն եր ներկայացրեք ծրագրի ղեկավարին: Հետո
կրկնեք հանձնարարությունը, սակայն փոխված
պետք է գիտակցեն, որ իրենք պարտավոր են

դերերով: Երրորդ անձը կարող է դիտորդի դերում

ընդունակ լինել՝ իրենց գաղափարները ներկայաց

հանդես գալ և վերջում մեկնաբանել, թե ինչպիսին

նելու այլ մարդկանց կամ դերակատարների: Այս

էր իրավիճակն իր դիտանկյունից:

վարժությունն ավելի հետաքրքիր դարձնելու
համար օգտագործում ենք լուցկու փայտիկներ:

Ծրագրային հայեցակարգ

Նպատակները: Սովորել կենտրոնանալ մի
քանի ուղղություններով, բարելավել ներկայացնելու

Գրավոր ծրագրային հայացեկարգի հիման

հմտությունները, հայեցակարգի ներկայացումը

վրա մտքերը կոնկրետացնելիս կարող եք աստի

համապատասխանեցնել որոշակի թիրախ խմբի:

ճանաբար վերափոխել այն իրական ծրագրային

Քայլերը: Ուսուցանողը մասնակիցներին ասում

առաջարկի ձևաչափի, որը հարմար կլինի նաև

է. «Ներկայացրեք ձեր ծրագրի գաղափարը. ունեք

դոնորներին ներկայացնելու համար: Կարող եք

այնքան ժամանակ, քանի դեռ վառվում է այս լուց

օգտագործել ձեզ հասանելի ծրագրային ձևաչա

կին»: Կարճ դադարից հետո ուսուցանողը մասնա

փերի օրինակները: Ձեր սեմինարի մասնակիցները

կիցներից առաջինին է փոխանցում լուցկու տուփը:

կամաց-կամաց կտեսնեն, որ ծրագրային առաջարկ

Վերջինս վառում է առաջին լուցկին ու սկսում:

գրելն այնքան էլ բարդ չէ, որքան իրենք պատկե
րացնում էին, և որ իրենք արդեն իսկ մի շարք
կարևոր քայլեր են կատարել այդ ուղղությամբ:
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Քայլ 3
Ծրագրային աշխատանք
Ծրագրային սեմինարի ժամանակ մասնակից

րում»: Այսպիսով, մասնակիցները կխորացնեն

ները լրացնում են իրենց ծրագրերի ժամանակա

իրենց ունեցած տարբեր տեսական գիտելիքները,

ցույցերը և ծրագրերի տնօրինման բազմազան

որոնք ձեռք են բերել սեմինարների ընթացքում:

հմտություններ են զարգացնում: Այժմ ժամանակն

Մասնավորապես, նրանք կզարգացնեն պլանավո

է, որ նրանք իրագործեն ծրագրերն իրենց գյու

րելու և թիմում աշխատելու իրենց հմտությունները,

ղերում ու քաղաքներում: Ծրագրերը կարող են

կսովորեն մոտիվացնել իրենք իրենց և այլ մարդ

տարբեր լինել. մասնակիցներից ոմանք կարող

կանց՝ ակտիվանալու, ինքնուրույն ծրագրելու և

են որոշել մի հին ավտոբուս ձևափոխել ու ստեղ

գործելու համար, նաև կսովորեն ավելի էմպաթիկ

ծել ԷկոԱվտոբուս, որը կդառնա հանդիպումն երի,

ու սոլիդար լինել այլոց հետ:

մտքերի փոխանակման և կայուն զարգացմանն

Ինքնուրույն սովորելու գործընթացը, որը տեղի

ուղղված տարբեր ակցիաների կազմակերպման

է ունենում ծրագրային թիմերում, ավելի հաջող

վայր: Ուրիշները գուցե, օրինակ, ամառային

կընթանա, եթե այն որոշակի աջակցություն

մանկապարտեզ կազմակերպեն, որտեղ երեխա

ստանա: Մեր ծրագրերի նախկին մասնակիցներին

ները մանկուց հնարավորություն կունենան բնու

վերապատրաստում ենք, որպեսզի նոր ծրագրերի

թյան մասին սովորելու և բնությանը համահունչ

պատասխանատուների համար սատարողներ

ապրելու: Մեկ այլ մոտեցում է փոքր սոցիալական

դառնան: Նրանք պասիվ աջակիցների դեր են

բիզնեսի հիմն ումը` գյուղացիների արտադրած

ստանձնում և խորհրդատվություն են տրամադ

կաթնամթերքը զբոսաշրջիկներին ու քաղաքի

րում այնպիսի ծրագրային աշխատանքների

բնակիչներին վաճառելու միջոցով:

համար, ինչպիսիք են ֆինանսների ձեռքբերումը,

Ակտիվ քաղաքացիության գաղափարին համա
հունչ` ծրագրային թիմերը «գործ անելով են սովո

որևէ միջոցառան պլանավորումը, գործնական
պարապմունքների առաջադրանքների մշակումը,
թատերական ներկայացման կազմակերպումը կամ

Theodor-Heuss-Kolleg’s Mentoring Hand
book (Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի
մենթորության ձեռնարկ)
www.theodor-heuss-kolleg.de/mentoringhb/

ներխմբային կոնֆլիկտների լուծումը: Այս ամենն
արվում է` մշտապես մտքում ունենալով կայուն
զարգացումը:

Կայուն զարգացում

Սատարում (mentoring)

ուժերին, քանի որ, օրինակ, ծրագիրը չափազանց
բարդ եք համարում, ապա ավելի լավ կլինի նրանց

Ծրագրային թիմերում ինքնուրույն սովորելու
գործընթացն առավել արդյունավետ է լինո
ւմ, երբ այն վստահելի աջակցություն է ստանո

հետ միասին փորձեք միջոց գտնել այն ավելի դյու
րին դարձնելու համար:
Մեր` սատարման ձեռնարկն ավելի մանրամասն

ւմ: Մենք պատրաստում ենք մարդկանց, ովքեր

տեղեկություններ է հաղորդում` ակտիվիստներին

նախկինում մասնակցել են մեր ծրագրերին` նոր

ու նրանց ծրագրային աշխատանքներին աջակ

ծրագրի պատասխանատուների սատարող-

ցելու, ինչպես նաև ծրագրային թիմերին ուղեկցելու

գործընկերներ դառնալու համար: Նրանք պասիվ

վերաբերյալ:

աջակիցների դեր են ստանձնում և խորհրդատ
վություն են տրամադրում այնպիսի ծրագրային

Հաշվետվություն

աշխատանքների համար, ինչպիսիք են ֆինանս
ների ձեռքբերումը, որևէ միջոցառան պլանավո

Միջանկյալ հաշվետվությունները նույնպես

րումը, գործնական պարապմունքների մշակումը,

կարող են օգտակար լինել ձեր մասնակիցներին`

թատերական ներկայացման կազմակերպումը

ավելի կազմակերպված աշխատելու առումով:

կամ խմբում կոնֆլիկտների լուծումը: Այս ամենն

Չնայած սա շատ ազդեցիկ գործիք է` կարգապա

արվում է` մշտապես մտքում ունենալով կայուն

հություն զարգացնելու իմաստով, սակայն այն

զարգացումը:

ավելի պակաս օգտակար է մասնակիցների ներքին

Մասնակիցների մշակած գործողություններին
աջակցելու համար կարիք չկա սատարման բարդ
կրթական ծրագիր իրականացնելու: Երբեմն

մոտիվացումը խթանելու իմաստով: Եվ ուրեմն,
փորձեք չափից շատ չվերահսկել նրանց:
Եթե մասնակիցները ֆինանսական աջակցու

բավարար է միայն հիշեցնելը, թե ինչ էին պլանա

թյուն են ստանում նաև ձեր միջոցով, ապա կարող

վորել ավելի վաղ: Սեմինարից վերադառնալուց

եք նրանցից խնդրել ընթացիկ հաշվետվություն,

հետո մասնակիցները զբաղված են լինում տարբեր

որը ցույց կտա ծրագրի առաջընթացը տվյալ օրվա

գործերով` աշխատանք, ուսում, ընկերություն,
ընտանեկան պարտականություններ... Մոտի
վացնող հուշումը կարող է արվել այսպես`
• առաջարկել հանդիպում մի որևէ հաճելի
սրճարանում` քննարկելու ծրագրի առաջըն
թացը մեկ-երկու ամիս անց. (մասնակցությունը
ստիպողական չէ),
• հրավիրել ծրագրային թիմին որևէ ժամանցի
վայր, օրինակ` թանգարան, համերգ կամ բար,
• ծննդյան շնորհավորանք ուղարկել,
• անցյալից նվեր մատուցել:
Չափազանց կարևոր է, որ ձեր մասնակիցների
կարողությունների նկատմամբ վստահություն
զգաք և դրսևորեք այն: Եթե չեք վստահում նրանց
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դրությամբ: Մեկ այլ տարբերակ է` մոտավորապես

րկվելու է ապագայում: Նամակում գրված ուղերձը

երկու ամիս անց նրանցից հանրայնացման մի

պետք է հիշեցնի նրանց իրենց նպատակները և

կարճ նյութ խնդրելը` կայքում կամ սոցիալական

ոգևորի: Նամակի պարունակությունը կարող է

մեդիայով տարածելու նպատակով:

լինել տեքստ, որևէ նկար կամ առարկա` ինչ որ
կտեղավորվի ծրարի մեջ: Մասնակիցներից յուրա

Նվեր անցյալից

քանչյուրը փակում/կնքում է ծրարը և վրան գրում է
իր ճիշտ հասցեն: Եթե բյուջեն թույլ է տալիս, ավելի

Նպատակները: Մասնակիցները գրառեն սեմի

մեծ չափի ծրարներ կարող եք տրամադրել: Ծրար

նարում սովորած այն բաները, որոնք առավել

ները հետագայում պետք է փոստով ուղարկվեն

օգտակար են լինելու իրենց հետագա գործունեու

հասցետերերին:

թյան համար: Վերհիշեն այդ օգտակար բաները և
վերականգնեն մոտիվացումը սեմինարից հետո:
Ժամանակը` 20 րոպե
Քայլերը: Մասնակիցներն ստանում են առա
ջադրանք` իրենք իրենց նամակ գրելու, որն ուղա

Մասնակիցները: Անհատական աշխատանք,
որը կարելի է անել նաև խմբով:
Նյութերը` նկարչական պարագաներ, կոլաժներ,
ծրարներ և այլն

Քայլ 4
Մտահայեցողություն (reflection)
Մտահայեցման սեմինարը մասնակիցների

բաժանված հետևյալ բաժինների` տանը, սնունդ

չորրորդ և վերջին քայլն է: Այն անցյալը` ծրագ

և սպառում, ընտանիք և ընկերներ, աշխատանք

րային աշխատանքն ու դրա արդյունքները,

և համալսարան, քաղաքացիական ներգրավում

կապում է ապագային` մասնակիցների նոր

և հասարակություն: Տվեք նաև հետևյալ երկու

հեռանկարներին ու հետագա գործողություններին:

հարցերը` ինչպե՞ս կարող եմ կայունունության

Մտահայեցման սեմինարի նպատակներն են`
• կարողանալ գնահատել ծրագիրը` իր կարճա

հայեցակարգի սկզբունքներին ավելի համահունչ
գործել և ինչպե՞ս կարող եմ մոտիվացնել այլոց`

ժամկետ ու երկարաժամկետ արդյունքներով և

կայունունության հայեցակարգի սկզբունքներին

թողած ազդեցությամբ,

ավելի համահունչ գործելու: 20 րոպե ժամա

• կարողանալ գնահատել անհատական
ուսուցման գործընթացը,
• կարողանալ գիտակցել հետագայում նույնպես

նակ տրամադրեք բաժիններից յուրաքանչ յու
րում հստակ գաղափարներ գրառելու համար
(այս ընթացքում կարող եք որևէ երաժ շտություն

կայուն զարգացման ուղղությամբ քաղաքա

միացնել): Այնուհետև մասնակիցներին հնարա

ցիական ներգրավումը շարունակելու կարևո

վորություն տվեք զույգերով մտքեր փոխանա

րությունը,

կելու և փոխադարձաբար ոգեշնչվելու: 25 րոպե

• իմանալ շրջանավարտների ցանցի մասին:

ժամանակ տվեք մեկ այլ թերթի վրա կոլաժ
պատրաստելու համար` օգտագործելով լուսան

Կոլաժ. իմ անմիջական
շրջապատում կայուն զարգացման
խթանումը

կարներ, բացիկներ, հին ամսագրեր ու թերթեր:
Կոլաժը պետք է պատկերավոր արտացոլի այն
գաղափարները, որ նրանք մշակել ու գրառել էին:
Այնուհետև մասնակիցներն իրենց կոլաժները

Նպատակները: Մասնակիցները կոնկրետ

փակցնում են պատերին և ճեմում «Կայուն գործո

գաղափարներ մշակեն կայուն զարգացումն իրենց

ղությունների թանգարանով» (20 րոպե): Մասնա

անմիջական միջավայրում խթանելու համար:

կիցները նշում են, թե այս գործողություններից ո՛ր

Նրանք մտքեր ձևակերպեն այն մասին, թե ինչպես

3-ն են կատարելու գալիք մեկ ամսվա ընթացքում:

կարող են մոտիվացնել ու ներգրավել այլոց:
Քայլերը: Մասնակիցներին տվեք թուղթ`

Ժամանակը` 2 ժամ
Մասնակիցները` 20-30 հոգի
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Ժամ / Օր

Առավոտ
9.00-13.00

1-ին օր

Ցերեկ
15.00-18.00

Երեկո
19.30-21.00

Բարի գալուստ, ակնկալիքներ
և ծրագրի ներկայացում, կայուն
զարգացման քարտեզ

Ողջույնի
ընթրիք

Կայուն վարքագծի կանոնակարգ`
սեմինարի համար
Թիմ, մասնակցություն, անձնական
պատասխանատվություն, կայուն
զարգացման սկզբունքներ,
նպատակահարմարություն

3-րդ օր

Ծրագրերի ներկայացումներ խմբի
ներսում.
Անձնական պատասխանատվություն,
թիմ, նպատակահարմարություն,
երկարաժամկետ

Մտահայեցում` ամբողջ ծրագրի
ընթացքում` անհատական ուսուցման
գործընթացի շուրջ
Կայուն զարգացման սկզբունքներ,
սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն,
մասնակցություն, թիմ,
համապատասխանություն,
երկարաժամկետ, հակադրվող
նպատակներ

Գնահատում` ծրագրային թիմերով
Գնահատում` սատարողի հետ
Մտահայեցում` խմբերում
Կայուն զարգացման սկզբունքներ,
սոցիալական և անձնական
պատասխանատվություն,
մասնակցություն,
նպատակահարմարություն,
երկարաժամկետ, հակադրվող
նպատակներ
Ինչպե՞ս կարող եմ ներդրում ունենալ
կայուն զարգացման խթանմանն իմ
անմիջական շրջապատում/տեղական
միջավայրում

Ընթրիք

2-րդ օր

Ճաշ
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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)

6-րդ օր

Խնջույք

Մտահայեցում խմբերում

Կայուն զարգացման քարտեզի
ամբողջականացում
Գնահատում

Աղյուսակ 5. Առաջարկ` մտահայեցման սեմինարի համար

Նյութերը` A4 չափի թղթեր` վերոնշյալ բաժին

Հիշեցեք. մասնակիցները կարող են տանը

ներով, կոլաժների համար A3 չափի թղթեր, հին

պատրաստած կոլաժը փակցնել պատին, կայուն

ամսագրեր, թերթեր, բացիկներ, լուսանկարներ,

գործողությունների ցուցակը պահել իրենց թղթա

մկրատներ, սոսինձ, կպչուն ժապավեն, համա

պանակում: Կարող եք որևէ ամսաթիվ ընտրել

կարգիչ` բարձրախոսներով:

(օրինակ` սեմինարի ավարտից մեկ ամիս հետո),

Կայուն զարգացում

թե այս վարժության աշխատանքային զույգերը

ինչպես կարող են երիտասարդները ներգրավվել:

երբ պիտի միմյանց զանգեն կամ նամակ գրեն`

Դրանից հետո հարցուպատասխան և քննարկում

հարցնելու, թե գործողություններից որո՛նք են

կկազմակերպվի:
Ժամանակը` 2-3 ժամ

իրականացվել:

Այցելություններ`
հասարակական և քաղաքական
կազմակերպություններ

Մասնակիցները` 20-30 հոգի
Նյութերը: Հանդիպման համար անհրաժեշտ
է նախապատրաստվել նախօրոք (առնվազն
3-4 օր առաջ). պատրաստեք տետրեր ու գրիչ
ներ, լուսանկարչական ապարատ, պատրաստի

Կայուն գործողությունների համար մասնա

հարցեր և մտքեր:

կիցները կարող են ոգեշնչվել` այցելելով ոչ կառա
վարական կազմակերպություններ, սոցիալական
ձեռնարկատերերի, գուցե նաև պետական վարչա
կազմում աշխատող մասնագետների:
Նպատակները: Մասնակիցներն իմանան
քաղաքացիական կամ քաղաքական կազմա
կերպությունների գործունեության մասին և թե
ինչպես կարող են իրենք ներգրավվել դրանց մեջ:
Քայլերը: Օրինակ, Գյումրիում ԷկոԼաբ
ծրագրի գործընկեր Լրագրողների «Ասպարեզ»
ակումբին կարելի է խնդրել իրենց գրասենյակ
հրավիրել Գյումրիում գործող համապատասխան
կազմակերպությունների ու խմբերի և հանդի
պում կազմակերպել մասնակիցների հետ: 15-20
րոպեի ընթացքում հյուրընկալվող կազմակերպու
թյան ներկայացուցիչները կներկայացնեն իրենց
հիմն ական գործունեությունը, խնդիրները և թե

Կայուն զարգացման քարտեզի
ամբողջականացում
Նպատակները: Մասնակիցներն ավարտում
են կայուն զարգացման իրենց քարտեզները
և այդպիսով իրենց իսկ գիտելիքի, սեփական
փորձառությունների, այլ մարդկանցից ստացած
տեղեկությունների և իրենց ծրագրերի վրա
հիմնվելով՝ կոնկրետ մտքեր են ձևակերպում այն
մասին, թե ինչ է կայուն զարգացումը:
Քայլերը: Ուսուցանողներից մեկը կամ մասնա
կիցներից երկուսը համառոտ ամփոփում են
կայուն զարգացման քարտեզը` հղում կատարելով
ծրագրի երեք սեմինարներին: Խումբը հստակեց
նում է անհստակ կողմերը և ավելացնում է նոր
ուղղություններ: Վերջում մասնակիցներից յուրա
քանչ յուրն ստանում է քարտեզի լուսանկարը` իր
թղթապանակում տեղադրելու համար:
Ժամանակը` 1.5 ժամ
Մասնակիցները` 20-30 հոգի
Նյութերը` կայուն զարգացման քարտեզ, ուղե

Ծրագրային սեմինարից հետո

նիշ քարտեր, մարքերներ, սոսինձ, լուսանկար
չական ապարատ` քարտեզը լուսանկարելու

Կոնֆլիկտ Սոնայի հետ

համար, տպիչ` լուսանկարները տպելու համար
(եթե հնարավոր չէ, ապա քարտեզի լուսանկար
ները կարող են ավելի ուշ էլ. փոստով ուղարկվել

Պատկեր 13. Սովորելու կորը

մասնակիցներին):

77

78

Կայուն զարգացում

Մտահայեցողության
և ինքնուղղորդված
ուսումնառության մեթոդի մասին
Նպատակները: Մասնակիցներն ինքնամտա

կկիրառվի այնպիսի մարդկանց շրջանում, ովքեր
արդեն բավականին լավ են ճանաչում միմյանց և
նմանատիպ փորձառություններ են ապրել:

Ներկա պահից դեպի ապագա

հայեցում են կատարում իրենց իսկ սովորելու
գործընթացի վերաբերյալ, գնահատում են, թե

Նպատակները: Մասնակիցներն ամփոփում են

ի՛նչ են սովորել, ինչո՛ւ են սովորում և ինչպե՛ս են

իրենց սովորելու գործընթացը և գնահատում են

սովորում:

իրենց կարողությունները: Նրանք գնահատումը

Քայլերը: Յուրաքանչ յուր մասնակցի տրվում
է թուղթ: Ուսուցանողը սովորելու կորի օրինակ

կապում են իրենց ապագա քաղաքացիական ներգ
րավման ու ինքնազարգացման հեռանկարներին:

է ցույց տալիս` x առանցքը ցույց է տալիս ժամա

Ներկա պահը: Յուրաքանչ յուր մասնակից

նակը, y առանցքը` սովորելու ինտենսիվությունը:

թուղթ է ստանում և վրան թիրախ պատկերում:

Մասնակիցներն անհատապես լրացնում են

Հետո թիրախի կենտրոնում մարդ է նկարում

այդ կորերը: Նրանք հետադարձ հայացք են ձգում

(ինքն իրեն): 10 րոպեի ընթացքում թիրախը

իրենց ծրագրերին` հասկանալու համար, թե երբ

պետք է լրացվի ստորև նշված հարցերի պատաս

են առավել կարևոր բաները սովորել. ի՞նչ եմ

խաններով: Պատասխանները կարող են թիրախի

սովորել, ինչպե՞ս այս իրավիճակից ինչ-որ բան

կենտրոնում պատկերված մարդուն մոտ կամ

սովորեցի, ի՞նչ եմ անելու քաղածս դասը: Նրանք

նրանից հեռու տեղակայվել: Անհատական աշխա

հատկապես պիտի նկատի առնեն ծայրահեղու

տանքից հետո մասնակիցները փոքր խմբերում

թյունները (դրական և բացասական) և այն կետե

կարող են պատասխանները հաղորդել միմյանց

րը, որոնք (դեռևս) դժվարանում են ձևակերպել:

(20 րոպե):

Սովորելու կորերն անհատական են, սակայն

• Որտե՞ղ եմ այժմ: Ովքե՞ր և ինչե՞ր են ազդեցու

մասնակիցները կարող են իրենց ծրագրային

թյուն ունենում կյանքիս վրա (մարդիկ, իրադար

խմբերում կամ փոքր խմբերում հաղորդակցվել

ձություններ և այլն):

իրենց քաղած դասերով:
Ժամանակը` 45 րոպե

• Ի՞ նչն է ներկայումս կարևոր ինձ համար:
• Ո՞րն է իմ դերն այս իրավիճակում: Ի՞նչ կարող

Մասնակիցները` 20 հոգի

եմ անել, ձևավորել, ինչի՞ վրա կարող եմ ազդե

Նյութերը` թուղթ, գրիչներ, ֆլիպ-չարթ և

ցություն ունենալ:

երաժ շտություն, որը կհնչի, երբ մասնակիցները
նկարում են իրենց սովորելու կորերը:

Ուժեղ կողմերը: Մասնակիցները թղթի վրա
նկարում են խորհրդանիշներ, որոնք ցույց են

Հիշեցեք. այս մեթոդը կարող է օգտա

տալիս իրենց ձեռք բերած ուժեղ կողմերը (10

գործվել միջանձնային հարաբերությունների

րոպե): Պատասխանները կարող են հաղորդել

մտահայեցման և խմբի մեջ փորձի փոխանակման

միմյանց ու քննարկել փոքր խմբերում (20 րոպե):

համար: Գիտակցեք, որ խմբի ներսում վստահու
թյան վրա հիմնված հարաբերություններն անհրա
ժեշտ պայման են: Մեթոդն առավել արդյունավետ

Հարցեր`
• Որո՞ նք են իմ ուժեղ կողմերն ու կարողություն
ները:

Կայուն զարգացում

• Ի՞ նչ առումով եմ ավելի գիտակից ու իրազել
դարձել:
Հեռանկարները: Մասնակիցները թղթի վրա
տուն են նկարում` որպես իրենց անհատականու
թյան խորհրդանիշ: Տան շուրջն ամպիկեր կան:
Դրանք պարունակում են մտքեր, որոնք հետա
գայում ուշադրության կենտրոնում են լինելու:
Հարցեր`
• Իմ այս որակավորումն երով ու կարողություն
ներով ինչի՞ եմ ուզում հասնել եկող 12 ամիս
ների ընթացքում:
• Ինչի՞ կարիք ունեմ այս նպատակներիս հասնելու
համար:
Ժամանակը` 2-2.5 ժամ
Մասնակիցները` փոքր խմբերից մինչև դասա
րանների չափ մեծ խմբեր
Նյութերը` թղթեր, որոնց ներքևում փոքր
տառերով գրված են հարցերը:
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Գործիքների հավաքածուներ (Tool Kits)
Եվրոպական Միության և Եվրոպայի Խորհրդի
կայքում կարող եք գտնել ձեռնարկներ և ուսու-

Գործիքների արկղ. ներգրավվե՛նք (Toolbox:

ցանման մեթոդներ, որոնք վերաբերում են

Getting involved)

միջմշակութային ուսումնառությանը, ծրագրերի

Թեոդոր Հոյսի անվան կոլեգիայի` ծրագրերի

տնօրինմանը, ֆինանսավորմանն ու ֆինանսների

վրա աշխատելու համար մշակած գործիքների

կառավարմանը, քաղաքացիությանն ու այլ

այս հավաքածուն նախաձեռնել են մի խումբ

թեմաների: Նյութերի մեծ մասը հասանելի է մի

ակտիվիստներ և ուսուցանողներ Կենտրոնական,

քանի լեզուներով:

Արևելյան ու Հարավարևելյան Եվրոպայից,

youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits

Կովկասից և Միջին Ասիայից:
www.getting-involved.net

Change Agency կրթության և
վերապատրաստման ինստիտուտ (Change

Ուսուցանել և սովորել հանուն կայուն
ապագայի (Teaching and Learning for
Sustainable Future)
Սա ՄԱԿ-ի մուլտիմեդիա կրթական ծրագրերից

Agency Education and Training Institute)
Սա անկախ սոցիալական շարժում է, որը գործում
է Ավստրալիայում և մասամբ ներգրավված է նաև
միջազգային ծրագրերի մեջ: Կայքն արժեքավոր

մեկն է: Այն պարունակում է ներածություն` համաշ-

ռեսուրսներ է տրամադրում ակտիվիստ-կրթողների

խարհային իրողությունների և կայուն զարգացման

համար:
www.thechangeagency.org

հրամայականի մասին, ինչպես նաև առաջարկ`
կայուն զարգացման կրթությունը քաղաքացիական
կրթության մեջ ներառելու ուղիների վերաբերյալ:
Ավելին, այստեղ կարող եք ուսուցանման մեթոդական առաջարկներ գտնել այնպիսի թեմաների
վերաբերյալ, ինչպիսիք են մշակույթն ու կրոնը,
կանայք և կայուն զարգացումը, համաշխարհային

Մաքուր շորերի քարոզարշավ (Clean Clothes
Campaign)
Միջազգային քարոզարշավ` ուղղված
հագուստի համաշխարհային արտադրության մեջ
աշխատողների պայմանների բարելավմանը:
www.cleanclothes.org

սովը, կայուն համայնքները, գլոբալացումը և
կլիմայի փոփոխությունը:
www.unesco.org/education/tlsf/index.html

Արդար առևտուր (Fair Trade)
Այս միջազգային կազմակերպությունն
աշխատում է արդար առևտրի ոգով, այսինքն,

Կայուն զարգացում

ի հակադրություն պայմանագրային առևտրի,
հիմնված է արտադրողների և սպառողների համագործակցության վրա:

Ռուքուս հանրույթ (The Ruckus Society)
Բնապահպանական, մարդու իրավունքների
և սոցիալական արդարության ոլորտներում

www.fairtrade.net

պայքարողներին տրամադրում է գործիքներ,
վերապատրաստում և իրենց նպատակներին

Փոփոխության սերմերի ցանց (Seeds for

հասնելու համար հատկացնում է անհրաժեշտ

Change Network)

օգնություն` ստեղծագործական, ոչ բռնի

Սա շահույթ չհետապնդող, վերապատրաստում
և աջակցություն տրամադրող կոոպերատիվ է,

ուղղակի գործողությունների ռազմավարական
գործադրման միջոցով:

որն օգնում է մարդկանց կազմակերպվել դրական

www.ruckus.org

սոցիալական փոփոխության համար: Նրանց
կայքում հիանալի նյութեր կան քարոզարշավներ

Ուսուցում հանուն փոփոխության (Training for

կազմակերպելու, խմբեր ու կոոպերատիվներ

Change)

ձևավորելու և շատ այլ թեմաների շուրջ:
www.seedsforchange.org.uk

Աշխարհով մեկ զարգացնում է ակտիվիստական
կրթություն կազմակերպողների կարողությունները`
օգնելով խմբերին առավել արդյունավետ

MitOst e.V.
Ձեռնարկներ և հիմնարար նյութեր` ակտիվ
քաղաքացիության կրթության վերաբերյալ. կենտրոնացումը` հիմնականում Կենտրոնական և
Արևելյան Եվրոպայի վրա:
www.mitost.org

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

Իրերի պատմության նախագիծ (Story of Stuff

նյութեր և այլ գործիքներ` տարբեր լեզուներով:
www.trainingforchange.org

Project)
Նախագծի շրջանակում ստեղծվում են կարճ,
համացանցում հեշտությամբ տարածվող ֆիլմեր,
որոնցում հետազոտվում են իրերի հետ մեր
հարաբերությունների որոշ հիմնական բնորոշիչներ:
Նաև առաջարկվում են տարբերակներ` իրավիճակը
բարելավելու վերաբերյալ: Նախագիծը
բարձրորակ կրթական ռեսուրսներ ու ծրագրեր է
առաջարկում բոլորին` սկսած ուսուցիչներից մինչև
ձեռնարկատերեր ու համայնքային առաջնորդներ:

Խաղաղության կայան. ԵվրոՄեդ
երիտասարդության համար (Peace Bag for
EuroMed Youth)
Տրամադրում է առցանց գործիքներ`
հայեցակարգեր, մոդելներ և մեթոդական նյութեր`
միջմշակութային երկխոսության, կոլֆլիկտների
հաղթահարման վերաբերյալ, ակցիաների
գաղափարներ և ավելին:
www.peacebag.org/articles/toolkit-index.html

Այն աջակցում է «Իրերի պատմություն» համայնքի
ավելի քան 350.000 անդամների կրթությանն ու
գործողություններին:
www.storyofstuff.org

Worldmapper
Տրամադրում է աշխարհի տարբեր տիպի
քարտեզներ, որոնք պատկերում են, օրինակ՝
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բնակչության թիվը, եկամտի չափը կամ
համացանցի օգտատերերի քանակը և այլն`

Նավդանյա (Navdanya)
Սա դոկտոր Վանդանա Շիվայի բլոգն է:

պետությունների ու տարածքների չափերն այդ

Նա հնդիկ բնապահպանական ակտիվիստ

տվյալներին համապատասխան փոփոխելով:

է և հակագլոբալիստ գրող: Այս բլոգը նաև

Կայքն օգտակար է գլոբալացմանը կապված

օրգանական մթերք արտադրողների և սերմ

խնդիրները, օրինակ, համաշխարհային

պահեստավորողների ցանց է: Այն Գիտության,

անարդարությունը բացատրելու համար:

տեխնոլոգիայի և էկոլոգիայի հետազոտական

sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper

հիմնադրամի (Research Foundation for Science,
Technology and Ecology, RFSTE) ծրագիր է:

Երիտասարդական փոխականում` ուղղված

www.navdanya.org

կայուն ապրելակերպին (youthxchange towards
sutainable lifestyles)

Ռեսուրսների համաշխարհային ինստիտուտ

Ոգեշնչո՞ւմ եք փնտրում: Այցելեք այս կայքը: Այն
մշակված է այնպես, որ օգնի ուսուցանողներին

(World Resources Institute)
Տեղեկատվությամբ հարուստ կայք, որը

և անհատներին հասկանալ ու փոխանցել կայուն

պարունակում է Կայուն զարգացման մասին

ապրելակերպի սկզբունքները: Բացահայտեք

հետաքրքիր ծրագրեր ու հրատարակություններ

130-ից ավելի կազմակերպությունների, նորարար

ամբողջ աշխարհից: Այստեղ կարող եք գտնել նաև

գաղափարներ, ծիծաղելի պատմություններ և

թվեր ու փաստեր` Կայուն զարգացման մասին:

մոտիվացված մարդկանց, որոնք առօրյա կյանքն

www.wri.org

ավելի կայուն են դարձնում:
www.youthxchange.net

ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման գիտելիքի հարթակ
(United Nations Sustainable Development

Էկոբազա (Ecobasa)

Knowledge Platform)

Սա առցանց սոցիալական

Կայքը պարունակում է հրատարակություններ,

համագործակցության հարթակ է, որի նպատակն

Կայուն զարգացման վերաբերյալ ծրագրերի

է միավորել մարդկանց, ովքեր այլընտրանքային

համառոտագրեր և տեղեկություններ` ՄԱԿ-ի

ապրելակերպ են փնտրում, այդ թվում

մասին:

էկո-կայունություն, ինքնաբավություն, առանց

www.sustainabledevelopment.un.org

փողի ապրելու ձև, հմտությունների փոխանակում
և անկախ ուսուցում: Կայքը պարունակում

Կայուն զարգացման միջազգային ինստիտուտ

է էկոգյուղերի, էկո-կայուն համայնքների,

(International Institute for Sustainable

ֆերմաների և նախագծերի բաց տեղեկատու, որը

Development)

պահպանվում և լրացվում է հիմնականում այդտեղ
ապրողների կողմից:

Կայքում կարելի է գտնել տարբեր հարցերի շուրջ
գիտական հոդվածներ ու հետազոտություններ

www.ecobasa.org

Կանադայից:
www.iisd.org

Կայուն զարգացում

Ֆիլմեր
Սնունդ կորպորացիա (Food Inc.)
Երկիր (Earth)

2008թ /90 րոպե /ԱՄՆ

2007թ/ 90 րոպե/ ԱՄՆ

Ռեժիսոր` Ռոբերտ Քեններ

Ռեժիսորներ` Ալիսթեր Ֆոթերգիլլ, Մարք Լինֆիլդ

www.takepart.com/foodinc

www.nature.disney.com/earth

Փաստագրական ֆիլմ այն մասին, թե ինչպես ենք

Լիամետրաժ ֆիլմ` Երկիր մոլորակի բնության ու

սնվում և արդյունաբերական ծավալներով սնունդ

կենդանիների հիանալի պատկերներով:

արտադրում:

Քոյաանիսկացի (Koyaanisqatsi)

Մենք կերակրում ենք աշխարհը (We Feed the

1982թ /82 րոպե /ԱՄՆ

World)

Ռեժիսոր` Գ. Ռեգգիո

2006թ/90 րոպե/Ավստրիա

www.koyaanisqatsi.org

Ռեժիսոր` Էրվին Վագենհոֆեր

«Քոյաանիսկացին» հնդկացիների հոպի լեզվով

www.we-feed-the-world.at

նշանակում է «հավասարակշռությունից

Ճամփորդություն` դեպի մեր կերած սննդի

դուրս կյանք»: Փաստագրական ֆիլմ` առանց

ակունքները: Ճանապարհն անցնում է

խոսքերի, Ֆիլիպ Գլասսի երաժշտությամբ: Կացի

Ֆրանսիայով, Իսպանիայով, Ռումինիայով,

եռերգության (տրիլոգիայի) առաջին մասը:

Շվեյցարիայով, Բրազիլիայով և վերադառնում է
Ավստրիա:

Տուն (Home)
2009թ /120 րոպե /Ֆրանսիա

Չինական կապույտ (China Blue)

Ռեժիսոր` Յան Արթուս-Բերտրան

2005թ /87 րոպե /Գերմանիա

www.homethemovie.org/en

Ռեժիսոր` Միշա Պելեդ

Ֆիլմը գրեթե ամբողջությամբ կազմված է

www.teddybearfilms.fatcow.com/2011/09/01/china-

Երկրագնդի տարբեր հատվածների վերերկրյա

blue

նկարահանումներից: Այն ցույց է տալիս Երկրի

Այս ֆիլմը նկարահանվել է Չինաստանում գաղտնի,

կենսաբազմազանությունը և թե ինչպես է

բարդ պայմաններում և ցույց է տալիս, թե ինչպես

մարդկությունը վտանգում մոլորակի էկոլոգիական

է իրականում պատրաստվում այն հագուստը, որ

հավասարակշռությունը:

մենք հագնում ենք:

Անհարմար ճշմարտություն (Inconvenient Truth)

Համբուրգեր` առանց զարդարանքների

2000թ /100 րոպե /ԱՄՆ

(Гамбургер без прекрас)

Ռեժիսորներ` Ալ Գոր, Դեվիս Գուգենհայմ

2005թ /14 րոպե /Ռուսաստան

www.takepart.com/an-inconvenient-truth

www.vita.org.ru

Օսկարի մրցանակակիր փաստագրական ֆիլմ`

Կարճամետրաժ ֆիլմ` մսամթերքի սպառման

կլիմայի փոփոխության և գլոբալ տաքացման

և կենդանիների պաշտպանության մասին,

մասին:

որը նկարահանել է ռուսական Վիտա
կազմակերպությունը:
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Իրերի պատմությունը (The Story of Stuff)

Պատմություն` կայունության մասին (A Story

2007թ /20 րոպե /ԱՄՆ

About Sustainability)

www.storyofstuff.org

2.30 րոպե

Արդյունահանումից մինչև վաճառք, օգտագործում

www.youtube.com/user/SkyworksHD

և հեռացում: Մեր կյանքում եղած բոլոր իրերն

Հեքիաթ` կայունության մասին, որը կրթական և

ազդեցություն են ունենում համայնքների վրա,

գովազդային հոլովակի համադրություն է:

ընդ որում ինչպես մեր պետության մեջ, այնպես էլ
արտերկրում, սակայն դրա մեծ մասը թաքնված

Կայունություն 2 րոպեում (Sustainability in 2

է մեր հայացքից: Իրերի պատմությունը 20

minutes)

րոպեանոց արագընթաց, փաստերով հագեցած

www.naturalstep.org

հայացք է ձգում մեր արտադրության և սպառման

Գովազդային և կրթական հոլովակ` The Natural

թաքնված շերտերին:

Step International-ի կողմից:
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