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«Քաղաքացիություն» VII դասարանի համար «Քաղաքացիություն» VII դասարանի համար 

«Քաղաքացիություն»  առարկան առավելապես նպատակաուղղված է  դեռահասի  անկախ 
մտածողության ձևավորմանը և որպես  լիարժեք  քաղաքացի կայացմանը:  

Քաղաքացին երկրի բնակիչն է, ով ճանաչում է երկրի օրենքները, սիրում է իր  երկիրը, նրա 
հետ միասին վերապրում է հաջողությունները և վիշտը, ձգտում է այն դարձնել  ավելի հզոր և 
հարուստ: Հպարտանում է իր երկրի  քաղաքացիությամբ: 

Վրաստանի քաղաքացիների գաղափարական, էթնիկ, լեզվական,  կրոնական 
բազմազանությունը և միմյանց սրտակցությունը  պատմականորեն  հանդիսանում էր 
մեր հայրենիքի հզորության աղբյուրը: Այսօր դրանց ավելանում են ժողովրդավարական  
արժեքների և  երկրի տնտեսական  հզորության սկզբունքների պարզաբանումը 
և մասնակցությունը: Այդ պատճառով  քաղաքացիական կրթության հարցերում 
ինքնագիտակցությունը  նոր  նշանակություն է ձեռք բերում: 

«Քաղաքացիություն» դասագիրքն աշակերտներին կօգնի ավելի լավ հասկանալ  սեփական  
իրավունքները և  պարտականությունները, գիտակցել  ժողովրդավարության սկզբունքները և  
տնտեսության տարրերը, ըմբռնել  սեփական քաղաքացիական դերը:  

Այս գործընթացում հաջողությունն աներևակայելի է  առանց անհատական   
դաստիարակության: Այդ պատճառով նշանակալից է աշակերտների շրջանում անկախ և 
քննադատական մտածողության զարգացումը:

Դասագիրքը բաղկացած է 63 դասից: Դրանցից յուրաքանչյուրում քննարկված են 
հասարակական կյանքի հիմնական հայեցակարգերը: Այն նորն է և նաև նորարարական, 
դասավանդումն ընթանում է ակտիվ մեթոդներով, անձնական փորձի  միջոցով: Դասերին 
ինտեգրված են  տարբեր մեթոդներ. խմբային ուսուցում, մոդելավորում, հետազոտական 
նախագծեր, տվյալների  վերլուծում  և դասարանային բանավեճեր: Այս դասագրքի միջոցով 
աշակերտներն  ընտելանում են քաղաքացիական  մտածողությանը, որն  օգտակար կլինի 
իրատեսական, կենսական իրավիճակները և հիմնախնդիրները պարզաբանելու համար:

Դասագիրքն առավել բազմազան են դարձնում թեմայի հետ կապված հետաքրքիր 
պատմությունները և այլ երկրների փորձը: Նյութի յուրացումը  հեշտացնելու  նպատակով   
դասագիրքը  կազմված է հետևյալ  խորագրերի  կիրառմամբ. 
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այլ աշակերտների նույնպես  ծառայի: այլ աշակերտների նույնպես  ծառայի: 
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ԵՍ ԱՆՀԱ ՏԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն  ԵՄ 1
Ողջ կյանքի ընթացքում մարդը ձգտում է ճանաչել սեփական անձը: Նրա 
մոտ հաճախ առաջանում են հարցեր. ո՞վ եմ ես: Ինչպիսի՞ն եմ: Որտե՞ղ է 
իմ տեղը հասարակության մեջ: 

 
ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

 ● Գրե՛ք ձեր բնավորության այն 3-4 հատկանիշը, որոնք  հավանում եք: 
Այնուհետև դրանց մասին կիսվեք  համադասարանցիների հետ: 

 ● Հե՞շտ էր սեփական  արժեքների որոշումը:
 ● Ի՞նչ  ապրումներ ունեիք, երբ  սեփական անձի մասին էիք  խոսում: 
 ● Ի՞նչ  հասկացաք նոր համադասարանցու  բնավորության մասին: 
 ● Ինչո՞վ է  կարևոր  այս ակտիվությունը: 

Ոչ ոք չի  խոսում նորածին երեխայի անհատականության մասին, քանզի 
որպես անհատականություն չեն ծնվում, որպես անձ ձևավորվում են: 
Անձի ձևավորման գործում  հսկայական դեր  է կատարում միջավայրը. 
ընտանիքը, դպրոցը, համայնքը: 

Յուրաքանչյուր անձ անկրկնելի է, յուրովի հազվագյուտ է, ունի  որոշակի  
հատկանիշներ: Ինքնագիտակցում է սեփական  արժանիքները, նա 
հետզհետե դառնում է ինքնավստահ, ուշադիր սեփական  անձի և  այլ  
մարդկանց  նկատմամբ, ունի իր կարծիքը  բացահայտ  արտահայտելու  
հնարավորություն, սովորում է շրջապատի մարդկանցից  ստանալ  
աջակցություն, գնահատել իր դրական հատկանիշները: 

Բավակա՞ն են այս հատկանիշները,  որպեսզի  նրան անվանենք 
անձնավորություն, անհատականություն:  

Կենսափորձի  հիման վրա ինքներս մեր մեջ  զարգացնում ենք 
բնավորության այն հատկությունները, որոնք  հավանում ենք: 
Բնավորությունը  ներգործում է մարդու մտածումների, զգացումների և  
վարքի վրա: Ճիշտ այս  դրսևորումների  համաձայն, այլ մարդիկ դատում 
են մեր  բնավորության  հատկանիշների մասին և  գնահատում են՝ որ 
հատկանիշներն են գերազանցում մեր մեջ՝ դրակա՞ն, թե՞ բացասական: 

Ձևավորված անձնավորություն կարելի է համարել այն մարդուն, որին 
բնութագրական են այլ մարդկանց և սեփական  անձի հետ  վերաբերմունք 
արտահայտող հատկանիշները: Այդ հատկանիշները կարող են լինել. 
անշահախնդրությունը, հավատարմությունը, հարգանքը, համբերությունը, 
աշխատասիրությունը, ժողովրդավարությունը, կարեկցանքը, 
բարությունը, պատասխանատվությունը, արժանապատվությունը, 
խիզախությունը: Թեև պետք է  հիշենք, որ անձնավորությունը  միայն մեր 
հավանած հատկանիշներն ունեցող մարդը չէ: 

«Մեծ իմաստություն 
է մարդու  կողմից իր 
անձը ճանաչելը:» 

Իլիա Ճավճավաձե Իլիա Ճավճավաձե 

ԱնձնավորությունԱնձնավորություն  

Գոյություն ունի 
անհատ, որն ունի 
միայն իրեն բնորոշ 
հազվագյուտ 
հատկանիշների, 
արժեքների, 
բնավորության 
միասնություն: 
Այս ամենը 
պայմանավորում է  
մարդու  վարքը: 

Ես Ես 
անձնավորություն անձնավորություն 

եմ եմ 
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Արժեքներ և սկզբունքներ 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Հարգանք ուրիշների  արժանիքների  նկատմամբ 

Սեփական զգացմունքների, հարաբերությունների, 
պարտականությունների կատարման նկատմամբ կայունություն, 
անփոփոխություն

Արդարացիություն

Պատրաստակամություն, օգնություն ցուցաբերելու բոլորին, ով դրա 
կարիքն ունի 

Վախը հաղթահարելու ունակություն 

Մարդկանց նկատմամբ բարյացակամություն 

Աշխատասիրություն և  հարգանք 

Ունակություն, առանց թշնամանքի համբերություն  ցուցաբերել ուրիշի 
կարծիքի, կենսակերպի, տեսակետների նկատմամբ 

1. Գտե՛ք  վերևում թվարկած արժեքների մասին համապատասխան 
բացատրություն: Անվանե՛ք, մարդու բնավորության ո՞ր  հատկությունն 
են  արտահայտում դրանք: 

2. Ընտրե՛ք երեք արժեք և փորձե՛ք  բացատրել, թե ինչու դրանց 
շնորհեցիք  առավելություն: 

Անձնավորությունը գնահատվում է նրա կողմից ճանաչված արժեքներովարժեքներով  
և համապատասխան գործողություններով: Դրանք ցույց են տալիս, թե 
կյանքում անձի  համար ինչն է կարևոր և թանկ, ինչ է նրան դուր գալիս, 
ինչն է համարում ճիշտ: 

Արժեքներին հենվելով՝ անհատը մշակում է սկզբունքներ՝սկզբունքներ՝ վարքի 
ընդհանուր կանոններ ողջ կյանքի կամ կյանքի որոշակի  փուլի համար: 

Որոշ արժեքներ մարդիկ կարող են ունենալ ընդհանուր, 

որոշ արժեքներ՝ տարբեր: Անձնական արժեքների մասին  խոսելիս՝ չենք 
կարող շրջանցել ժողովրդավարական  արժեքները: 

Անհատական Անհատական 

արժեքներարժեքներ
Բարություն Արդարացիություն

Հայրենիքի 

նկատմամբ 

սեր  

Հավասարություն Օրինահնազանդություն

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ       

Պատրաստի՛ր  շարադրություն. «Ես անձնավորություն եմ»:   
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2-3 ԵՍ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Անհատը զարգանում է հասարակության մեջ, այլ  մարդկանց հետ 
հարաբերությամբ: Որպես անձնավորություն ձևավորվելու գործընթացում 
մարդը ձեռք է բերում այլոց հետ համակեցության ունակություն-
հմտություններ, ձևավորվում են նրա բնավորությունը, արժեքները, կամքը, 
ձեռք է բերում գիտելիք և փորձ: 

Այդպիսով, հասարակություն կարող ենք կոչել  այն մարդկանց խմբին, 
ում հետ  հարկ է լինում հարաբերություն ունենալ ողջ կյանքի ընթացքում: 
Ճիշտ այս փոխհարաբերությունների  շրջանակը մեր հասարակությունն է: 

Ընտանիքը, համադասարանցիները, մարզական թիմը, բարեկամները, 
ծանոթները  ներկայացնում են  հասարակական խմբեր: Բոլոր այս 
խմբերը միասին ստեղծում են  հասարակություն: Մարդկությունը 
(Երկիր մոլորակի  ողջ բնակչությունը) հանդիսանում է հասարակության 
ամենամեծ մասը, ընտանիքը՝ ամենափոքր, սակայն  շատ կարևոր մասը: 

Հասարակական խմբի  անդամներ  դառնում ենք այն ժամանակ, եթե 
այս խմբի մյուս  անդամների հետ մեզ միավորում են  ընդհանուր 
նպատակները, գործունեությունը կամ  շահերը: Անպայման չէ 
անմիջականորեն  գտնվենք  խմբում, կամ անձամբ ճանաչենք  դրանում 
միավորված բոլոր մարդկանց, որպեսզի  համարվենք այս խմբի անդամ, 
օրինակ, կարող ենք լինել որևէ  երգչի կամ ֆուտբոլիստի  երկրպագուների 
խմբում, որը միավորում է  հազարավոր մարդկանց (ֆան ակումբներ): 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

1. Անվանեք երեք հասարակական խումբ, որի անդամ եք համարում ձեզ: 
 ● Ի՞նչ նպատակով են  միավորվում մարդիկ տարբեր հասարակական 
խմբերում: 

 ● Խմբի անդամ լինելը համարում եք կամավո՞ր, թե՞ պարտադիր: 
 ● Փոխադրեք սխեմայի նմուշը  թերթիկի վրա և իրավունքների ու  
պարտականությունների  սյունակում  դուրս գրեք  այն կոնկրետ 
իրավունքները և  պարտականությունները, որոնք ունեք այս խմբի  
նկատմամբ: 

Հասարակական խումբ Իրավունքներ Պարտականություններ 

2. Ո՞ր հասարակական խմբի անդամ կցանկանայիք լինել: 

Հասարակությունը Հասարակությունը  
մարդկանց միավորում 
է: Թեև անհատների 
ցանկացած 
միավորում, օրինակ, 
պատահական և  
ժամանակավոր, 
հասարակություն  չի 
կարող  ստեղծել: Դրա 
համար  անհրաժեշտ 
է  ընդհանուր 
նպատակների և  
հետաքրքրությունների 
առկայություն: 
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Բոլոր Բոլոր 
անհատներն  անհատներն  

ունենունեն

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Այս  փուլում  ի՞նչն է  ձեր շահը:  Ի՞նչ արժեքներ և  պահանջմունքներ 
ունեք: 

Արժեք Պահանջմունք Հետաքրքրություն  

 ● Ի՞նչն է պայմանավորում այս  հետաքրքրությունը: 
 ● Տրված սխեման փոխադրեք  թերթիկի վրա և լրացրեք:

Անձնական և  հասարակական հետաքրքրություններ  

Հետաքրքրություններ

Անձնական 
հետաքրքրություն

Այն, ինչը հանդիսանում 
է (կամ կլիներ) լավ՝ 
ամբողջությամբ 
հասարակության 

համար: 

Հասարակական 
հետաքրքրություն

Այն, ինչը  հանդիսանում է (կամ 
կլիներ) լավ՝ անձնավորության 
կամ մարդկանց խմբի, բայց ոչ 
անպայման  հասարակության 

համար:

Արժեքներ

Պահանջմունքներ

Հետաքրքրու -
թյուններ

ՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵՆՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵՆՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԽՄԲԵՐԻ ՏԵՍՔՈՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԽՄԲԵՐԻ ՏԵՍՔՈՎ 

ԵՐ
ԿՐ

ԱԳ
ՆԴ

Ի  ՎՐ
Ա  ԲՆԱԿՎՈՂ  ԲՈԼՈՐ  ՄԱՐԴԻԿ

 

ԵՐ
ԿՐ

ԱԳ
ՆԴ

Ի  ՎՐ
Ա  ԲՆԱԿՎՈՂ  ԲՈԼՈՐ  ՄԱՐԴԻԿ

 

ՎՐ
ԱՍ

ՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ՎՐ
ԱՍ

ՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԱՆ
ԾԱՆՈԹ ՄԱՐԴԻԿ ԱՆ
ԾԱՆՈԹ ՄԱՐԴԻԿ 

ԸՆ
ՏԱՆ

ԻՔԻ  ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ  

ԸՆ
ՏԱՆ

ԻՔԻ  ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ  

ՀԱ
Մ
Ա
ԴԱ

ՍԱ
ՐԱՆՑԻՆԵՐ,  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆ

Ե
Ր

 

ՀԱ
Մ
Ա
ԴԱ

ՍԱ
ՐԱՆՑԻՆԵՐ,  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆ

Ե
Ր

 

ԲԱ
ՐԵԿԱՄՆԵՐԲԱ
ՐԵԿԱՄՆԵՐ 

Ե
Ս

 Ե

Վ ԻՄ ԸՆՏԱՆԻՔ
Ը Ե

Ս
 Ե

Վ ԻՄ ԸՆՏԱՆԻՔ
Ը 

11



2-3 ԵՍ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՍ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Ժողովրդավարություն 

Ժողովրդավարական կառավարման ձևը քաղաքացիներին  
հնարավորություն է տալիս  լինել հավասար, ակտիվորեն մասնակցել 
երկրի քաղաքական և հասարակական կյանքին, ունենալ սպառիչ 
տեղեկատվություն պետությունում ընթացող գործընթացների մասին: 
Վրաստանում ժողովրդավարական  պետական կառուցվածք է: 

Այստեղ 

խաղաղություն է, 

որովհետև  մեզանից 

յուրաքանչյուրը  

հանդուրժողական է: 

ժողովրդավարու-

թյան ժամանակ 

պաշտպանված 

են երեխաների 

իրավունքները: 

Ժողովրդավարությունը  

սկսվում է  ընտանիքից, 

մենք  որոշումներ 

ընդունում ենք միասին: 

Արտահայտում 
ենք մեր  

կարծիքները: 
Առաջնորդներն 

ունկնդրում և 

հարգում են մեր  

տեսակետները: 

Ընտրում ենք  
կառավարություն, 
որը հոգում է մեր 

մասին: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ

1. «Այն ժամանակ ես դու գովելի  մարդ, 
Եթե կարգը ընդունես որպես կանոն. 

Ու ամեն օր  հարց  տաս ինքդ քեզ,- 

 Թե ես այսօր  ում  համար եղա օգտակար»: 

 ● Իլիա Ճավճավաձեի այս բանաստեղծությունն արտահայտում 
է մարդկային կանոնը, սկզբունքը՝ ամեն օր  սեփական անձին 
առաջադրել ուրիշին կատարած բարության մասին հարցը: Ո՞ր 
արժեքի/արժեքների հիմքն է այս սկզբունքը: 

2. Ընթերցե՛ք և մտածե՛ք, որ արժեքի կամ արժեքների վրա են հենվում 
ստորև թվարկած արտահայտությունները: 

 ● Չի կարող հավանել պատանին այն, ինչը նրա գլխում չի նստում: 
 ● Դժվար պահին բարեկամը բարեկամի համար իր անձը չպետք է խնայի: 
 ● Հարգի՛ր քո մորը և հորը: 
 ● «Ոչ ոքից  հայրենիքը չենք խլի, իսկ մեր հայրենիքից մեզ ոչ ոք չի 
բաժանի»: 

ԺողովրդավարությունԺողովրդավարություն 
տերմինը  հունարեն 
բառ է և նշանակում 
է ժողովրդի 
կառավարում: 
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք:

1. Ի՞նչ եք լսել ժողովրդավարական արժեքների մասին: 
2. Ձեր կարծիքով,  ի՞նչ է ենթադրում դրանցից յուրաքանչյուրը: 
3. Կենցաղային իրավիճակներից բերեք համապատասխան օրինակներ: 
4. Ժողովրդավարական  արժեքները  համարո՞ւմ եք արդյոք 

անհատական   արժեքների մաս: Դուք ունե՞ք, արդյոք,  այս  արժեքները 
կամ  դրանցից որևէ մեկը: 

3. Ինքներդ ձևակերպեք ձեզ համար ամենանշանավոր երեք  սկզբունք: 
Ձեր ընտրությունը հիմնավորեք: 

 ● Ո՞ր արժեքների վրա են հենվում այդ  սկզբունքները: Դասարանում 
քննարկեք օրինակներ: 

Մարդու Մարդու 
արժանապատվության արժանապատվության 

և իրավունքի  և իրավունքի  
նկատմամբ հարգանքնկատմամբ հարգանք

Մշակութային Մշակութային 
բազմազանության  բազմազանության  

գնահատում գնահատում 

Ժողովրդավարական Ժողովրդավարական 
արժեքներին արժեքներին 

նվիրվածություննվիրվածություն
Օրենքի Օրենքի 

գերակայության գերակայության 
հարգանքհարգանք

Հավասարության Հավասարության 
ճանաչումճանաչում

Արդարացիության  Արդարացիության  
գնահատումգնահատում

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ  ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ  ԱՐԺԵՔՆԵՐ 
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2-3 ԵՍ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՍ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Իմ համայնքը 

Համայնքում տարբեր  տեսակետներ, հետաքրքրություններ և արժեքներ 
ունեցող մարդիկ են բնակվում, թեև նրանց միավորում է ընդհանուր հոգսը: 

Հասարակության (այս դեպքում համայնքի) հետաքրքրությունն ավելի 
ընդարձակ հասկացություն է և հիմնականում կապվում է  բարօրության 
հետ: Սակայն համայնքի համար կարևոր են նաև  արժեքները: 
Համայնքի հետաքրքրությունները ստեղծվում են առանձին մարդկանց  
հետաքրքրությունների (անհատի) հիման վրա, թեև  կարող է կոնկրետ 
մարդու շահը չհամընկնել համայնքի շահերին: 

Որոշակի դեպքում համայնքի հետաքրքրությունների գերակայությունը 
կարող է ստվերել կամ  խախտել անհատի շահը: «Մեծամասնության» 
շահը երբեմն գերակշռում է «փոքրամասնության» շահին, սակայն 
փոքրամասնությունների շահերը արդարացի, կարգավորված և հարգանքի փոքրամասնությունների շահերը արդարացի, կարգավորված և հարգանքի 
վրա հիմնված հասարակության համար  առավել  կարևոր են: վրա հիմնված հասարակության համար  առավել  կարևոր են: 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք: 

Երկու դեպք սեփական փորձից և  դրանց մասին պատմեք 
համադասարանցիներին. 

1. Դեպք, երբ ձեր շահը չէր համընկնում  հասարակության (որևէ խմբի՝ 
ընտանիքի, համայնքի, հարևանի, ընկերների) հետաքրքրությանը, 
և ինչպես զարգացան երևույթները (վիճաբանությամբ, զիջմամբ,  
համաձայնությամբ): Եթե նման իրավիճակում հայտնվեք, ինչպե՞ս 
կգործեք: Ի՞նչը կփոփոխեիք սեփական վարքում, ի՞նչը՝ ոչ: 

2. Դեպք, որը կլինի այն բանի պարզ օրինակը, թե ինչպես  միմյանց 
համընկան ձեր, որպես  անհատի և հասարակության շահերը: Ձեր 
կարծիքով, ի՞նչ արժեքների և պահանջմունքների վրա էր  հիմնվում 
այս հետաքրքրությունը ինչպես հասարակության, այնպես էլ ձեր 
կողմից:

Համայնք՝ Համայնք՝  երկու 
կամ ավելի  
բնակավայրերից 
բաղկացած միավոր, 
որն ունի ընդհանուր 
կառավարում:
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Ասում 
եք, որ այստեղ  

շատ հիմնախնդիր 
գոյություն ունի: Կարո՞ղ  եք 
ցույց տալ օրինակ, թե ինչպես 

կարգավորեցիք գոնե մեկ 
հիմնախնդիր սեփական 
նախաձեռնությամբ կամ 

ակտիվությամբ: 

Մասնակցություն հասարակական կյանքին 

Ընդհանուր հիմնախնդիրների կարգավորման և  կյանքի-կենցաղի  
բարելավման  համար համայնքի  անդամները  միավորվում 
են  խմբերով՝ ընկերություններով: Երբ համայնքում ընդհանուր  
հիմնախնդիր է առաջանում, ընկերությունները  դիմում են  
համապատասխան մարմիններին  (քաղաքապետարանին, շրջանային 
վարչությանը) արձագանքելու համար  կամ, եթե հնարավոր է, սեփական 
ուժերով  կարգավորում են  այն: 
Դպրոցի աշակերտը, հնարավոր է մտածի, որ չի կարող մասնակցել 
համայնքի հիմնախնդրի կարգավորմանը: Թեև, դա այդպես չէ: 
Հնարավորության շրջանակներում համայնքը պետք է  հոգա 
անհատի և անհատը՝ համայնքի մասին: Անհատը  համայնքի 
մասին հոգատարությունը  դրսևորում է կամավորությամբ և  
փաստաբանությամբ: 
Համայնքի կյանքին արդյունավետ և ակտիվ մասնակցության  համար  
անհրաժեշտ է  գիտենանք. 
 

Волонтерство и адвокация являются одним из способов решения проблем 
в общине. Вы тоже можете это сделать.

Կամավորի  աշխատանք. ինչ, ով, ինչ, ով, 
ինչու, որտեղ և ինչպես  կատարելինչու, որտեղ և ինչպես  կատարել

Այս հիմնախնդրի լուծման 
համար կատարված քայլերի մասին տեղեկատվությունը

Այս հիմնախնդիրների  
լուծման համար  

պատասխանատու 
կազմակերպությունները

Հիմնախնդիրների
 

լուծման  հնարավոր 

ուղիները
 

Համայնքի առջև  
ծառացած ակտուալ 
հիմնախնդիրները  

Կամավորն  Կամավորն  այն 
անձնավորությունն 
է, ով իր կամքով 
և ցանկությամբ 
օգնում է  ուրիշին, 
ում դա հարկավոր 
է և դա կատարում 
է առանց 
որևէ  տեսակի  
վարձատրության: 

Համայնքում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների լուծման միջոցներից 
մեկն է կամավորությունըկամավորությունը և  փաստաբանությունըփաստաբանությունը: Դա դուք նույնպես 
կարող եք: 
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Ինչպես կարող է  աշակերտը 

կոնկր
ետ հարցի նկատմամբ  

փաստաբանությո
ւն  կատարել: 

Աշակերտ
ների կողմ

ից  իրա
կանացված փաստաբանությ

ան 

օրինա
կներ, որոն

ք հաջող էին: 

Աշակերտները 
դպրոցում 

բարեգործական 
գործողություն  կազմակերպեցին, 

հավաքեցին հագուստեղեն, 
սննդամթերք և այլ անհրաժեշտ  
իրեր: Այնուհետև թաղամասում 
բնակվող միայնակ տարեցների 
տներն այցելեցին, նվերներ  
փոխանցեցին և տնային 
գործերում  օգնեցին: 

Կամավոր 
աշակերտներն  
ուսուցչի հետ  

միասին անցկացրեցին  
կանաչապատման  
գործողություններ: 

Քաղաքապետարանի 
օգնությամբ աշակերտները 

150 եղևնի տնկեցին:

Դպրոցի 
մոտակայքում  պայթած 

խողովակը բոլորին 
նեղություն էր պատճառում: 
Աշակերտները ուսուցչի հետ  

միասին ֆլեշմոբֆլեշմոբ կազմակերպեցին 
և դպրոցի ու գյուղապետի 
ֆեյսբուք  էջին կիսվեցին: 
Գյուղաետի  օգնությամբ 
խողովակը 2 շաբաթում 

վերանորոգեցին: 

Աշակերտները համայնքում հարցում 
անցկացրին, որի արդյունքում որպես 
գլխավոր հիմնախնդիր բացահայտվեց 
միջավայրի աղտոտումը և աղբարկղերի 

ոչ բավարար թվով տեղադրումը: 
Այնուհետև օգնության դիմումով դիմեցին 

գյուղապետին: Կարճ ժամանակում լրացուցիչ 
աղբարկղեր տեղադրվեցին: Աշակերտները 
պատրաստեցին պաստառներ, որոնցով  
հասարակությանը հորդորեցին միասին 

պահպանել շրջակայքը:  

Փաստաբանություն՝ Փաստաբանություն՝ 
հասարակական 
հիմնախնդիրը  
իշխանության 
ներկայացուցչին 
հասցնելը, նրան 
հավաստիացնելը: 
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 Ինչո՞ւ պետք է  մարդը ցանկանա առանց վարձատրության,  Ինչո՞ւ պետք է  մարդը ցանկանա առանց վարձատրության, 
կամավոր  աշխատել որևէ մեկի համար: կամավոր  աշխատել որևէ մեկի համար: 

Կամավորությունը և փաստաբանությունը չպետք է  նույնացնենք  
միայն բարեգործության հետ:  Կամավորի և  համայնքի միջև 
փոխհամագործակցությունը երկու կողմի  համար  շահավետ է: Այն 
հիմնվում է  պարզ և առողջ սկզբունքների վրա. 

 ● Համայնքին, որը չունի  միջոցներ հավելյալ աշխատող ուժ վարձելու 
համար,  օգնում է կամավորը:

 ● Կամավորը, պարզապես, շահագրգռված է հարցի կարգավորմամբ 
(երբեմն փորձի ձեռք բերմամբ), նա  ազատ ժամանակը 
հասարակության և սեփական անձին օգտակար աշխատանքով է  
հագեցնում, ձեռք է բերում նոր ընկերներ: 

Աջակցության նամակ/ դիմում
Հետազոտության  

տվյալներ

Լուսանկարներ

Տեսանյութ

 ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ  ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

իչ 

Դարձի՛ր  կամավոր:

Ֆլեշմոբ՝Ֆլեշմոբ՝  արարք, 
երբ մարդկանց 
փոքր խումբը  
անսպասելիորեն 
հայտնվում է և 
ներկայացնում 
է հետաքրքիր  
տեսարան՝ 
ժողովրդի 
ուշադրությունը 
գրավելու 
համար: Դրա 
նպատակը կարող 
է լինել որոշակի  
տեղեկատվության 
տարածումը: 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ընտրեք համայնքոմ բնակվող մի անձ, ում համարում եք լավ քաղաքացի և 
հաջողակ անձնավորություն: 

 ● Անցկացրեք նրա հետ հարցազրույց, նախապես պատրաստեք հարցերը: 
 ● Կոնկրետացրեք, ինչպես է նա մասնակցում  հասարակական 

(համայնքի) կյանքին: 
 ● Ի՞նչ արժեքներ և  հետաքրքրություններ ունի:
 ● Ինչո՞վ է  նա հաջողակ: 

Տարբեր կազմակերպությունների բյուջեն պլանավորվում է մեկ 
տարվա ժամկետով: Դա կազմողները փորձում են նկատի առնել բոլոր 
մանրուքները. այլ դեպքում, լրացուցիչ գումարի  հատկացումը մինչև 
հաջորդ տարի դժվար կամ էլ միանգամայն  անհնար կլինի: Բյուջե ունի 
պետությունը, քաղաքը, գյուղը, համայնքը, կազմակերպությունը (դպրոցը, 
մարզական սեկցիան...), ընտանիքը, անհատը: 

Ինչո՞ւ է պատահում, որ երբեմն քաղաքի, գյուղի, համայնքի կառավարչին  Ինչո՞ւ է պատահում, որ երբեմն քաղաքի, գյուղի, համայնքի կառավարչին  
հարկավոր է հիշեցնել կոնկրետ հիմնախնդրի հայտնաբերման, իսկ հարկավոր է հիշեցնել կոնկրետ հիմնախնդրի հայտնաբերման, իսկ 
այնուհետև  դրա կարգավորման մասին: այնուհետև  դրա կարգավորման մասին: 

 ● Չնախատեսված դեպքի  կարգավորման համար  համայնքի  բյուջեումբյուջեում 
կարող է  բավարար գումար չլինել և հարկ լինի որոնել հավելյալ 
միջոցներ:

 ● Հնարավոր է գործ ունենք  անտարբերության կամ տեղեկատվություն 
չունենալու հետ: 

 ● Ճիշտ այսպիսի դեպքերի ժամանակ կարող են բոլորը՝ մեծը և փոքրը 
ցուցաբերել կամավորության և  փաստաբանության  ցանկություն և 
հնարավորություն: Իսկ  վերջում բոլորը շահած կլինեն: 

Բյուջե 

Պետական բյուջեում փողը հավաքվում է  բնակչության կողմից  վճարված 
հարկերից: Իսկ այնտեղից  ֆինանսավորվում են քաղաքացիների համար  
անհրաժեշտ նախագծերը. թոշակներ, ճանապարհների անցկացում, 
մաքրության ապահովում, հասարակական տրանսպորտի (մետրո, 
ավտոբուս, երթուղային տաքսի) կարգավորում, նոր շենքերի  կառուցում 
(դրանց թվում է  դպրոցը) և այլն: 

ԲյուջեԲյուջե (հին 

նորմանդերենից 

budget –

դրամապանակ) 

– մուտքի և ելքի 

հաշվարկ և չափ, 

որը սահմանվում 

է կոնկրետ 

ժամանակաշրջանով: 
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Ինչպե՞ս կարող Ինչպե՞ս կարող 
եք  փոխել ձեր  եք  փոխել ձեր  
համայնքը դեպի համայնքը դեպի 

լավը:  լավը:  

Նախագիծ. Կկարգավորեմ համայնքում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները:

Խմբային աշխատանք (4-5 աշակերտ)

 ● Ծանոթացե՛ք համայնքում  առկա խնդիրների հետ:
 ● Պարզաբանե՛ք, դրանցից ո՞րի լուծումն է  առավել  կարևոր:
 ● Պարզաբանե՛ք, ով կամ որ  հիմնարկությունը կարող է  դրանք  կարգավորել: 
 ● Մտածե՛ք յուրաքանչյուր հիմնախնդրի լուծմանը մասնակցության ձևեր, որոնք, ձեր 
կարծիքով, բոլորից արդյունավետը կլինեին:

 ● Պարզաբանե՛ք, ձեր  կամավորության շրջանակներում ինչ է հնարավոր  կատարել: 
 ● Ցուցաբերե՛ք փաստաբանություն համապատասխան հիմնարկությունների մոտ: 
 ● Հայթայթած տեղեկատվության հիման վրա  պատրաստե՛ք  կամավորական նախագիծ 

(նկատի ունեցեք նախագծի նպատակը, խնդիրները, մասնակիցները, ժամկետները, 
իրականացման ուղիները, սպասվելիք արդյունքները):

 ● Պատրաստե՛ք շնորհանդես: 
 ● Կարող եք պատրաստել նամակ, պաստառներ, կազմակերպել  ֆլեշմոբ կամ դիմե՛ք  
այս հիմնարկություններին սոցիալական ցանցի  միջոցով:

 ● Շնորհանդեսի վերջում  նշե՛ք բարդությունները, խմբի հետ համագործակցության 
որակը, ինչ հասկացաք այս նախագծի կատարմամբ:

 ● Սահմանե՛ք այս նախագծի շրջանակներում հայտնաբերած սեփական ուժեղ և թույլ 
կողմերը:
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Վերհիշե՛ք  գործողություն, արարք, որը համայնքի բնակչության 
մեծամասնությունն ամեն օր  իրականացնում է հասարակական 
տարածքում: 

2. Ինչո՞ւ  են տարբեր ճաշակի, նպատակի, տարիքի մարդիկ վարվում 
միատեսակ: Օրինակ, ինչո՞ւ են բոլորը  կանգ առնում լուսանշանի 
կարմիր լույսի ժամանակ: 

3. Վերհիշե՛ք գործողություն, երբ անգիտակցաբար  խախտել եք  
հասարակությունում ընդունված կանոնը/կանոնները: 

Ցանկացած հասարակական խումբ (ընկերների շրջան, դասարանցիներ, 
համայնք...) ունի իր վարքի կանոնները: Այս կանոնները կոչվում են 
նորմերնորմեր: Նորմերը խմբում ընդունված արժեքների  հայելին է: Նորմը լավ  
կատարելու համար  անձին պարգևատրում են, օրինակ, խրախուսում 
են: Առաջադեմ աշակերտը բարձր  գնահատական է  ստանում, լավ 
աշխատակիցը՝ շնորհակալություն կամ պարգև: 

Մինչև պետության առաջանալը, վարքի կանոնները գոյություն ունեին 
ավանդույթների և  կանոն-սովորույթների  տեսքով, որոնց  պահպանումը  
ապահովում էր  ինքը՝ հասարակությունը: 

Պետության առաջացումից հետո վարքի  կանոնների մի մասը օրենքի օրենքի 
(գրված կանոններ)  (գրված կանոններ)  տեսք  ընդունեց, իսկ մի մասն էլ  բարոյականության բարոյականության 
(չգրված կանոններ)(չգրված կանոններ) տեսքով գոյություն ունի: 

Դպրոցում նույնպես տարբեր տեսակի  վարքի կանոններ են գործում: 
Դրանց որոշ մասը դպրոցի ներքին կարգապահության, կանոնադրության 
կամ այլ փաստաթղթով է  սահմանված, իսկ որոշը՝ չգրված կանոնների 
տեսքով: 

Որքան ավելի զարգացած է  հասարակությունը, այնքան ավելի հստակ, 
հումանիստական (մարդասիրական) և բոլորի  համար հասկանալի  
վարքի կանոններ ունի: 
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ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ: 

 ● Պատկերացրե՛ք և  նկարագրեք  ձեր համայնքը՝ մեկ օր  առանց 
կանոնների (առնվազն 100 բառ):

 ● Դուրս գրեք վարքի 5 կանոն, որոնց  պահպանումը 
 ●  անհրաժեշտություն եք համարում: 
 ● Դուրս գրեք վարքի 5 կանոն, որոնց  պահպանման
 ●  անհրաժեշտություն  չեք տեսնում և ավելորդ եք համարում: 

Մարդը հասարակական խմբում երկու նորմով (սահմանված վարքի 
կանոն) է  ապրում: Դրանք են. բարոյականությունբարոյականություն (չգրված կանոններ) 
և օրենքօրենք  (գրված կանոններ): Մեր հարաբերությունները ծնողների, 
ընկերների, մերձավորների, դպրոցի, հասարակության, պետության հետ  
կարգավորվում են ինչպես օրենքով, այնպես էլ  բարոյական նորմերով:    

Բարոյա-Բարոյա-
 կանություն կանություն

ՕրենքՕրենք

 Քաղաքակրթության 
ճշմարիտ ցուցանիշը 
ո՛չ թե հարստությունն 
է  և կրթությունը, ո՛չ 
թե մեծ քաղաքները 
և մեծ եկամուտը, 
այլ երկրի կողմից 
դաստիարակված 
մարդու տիպարը: 

Ռ. ԷմերսոնՌ. Էմերսոն

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Դա հասարակությունում ընդունված կանոնների 
և  նորմերի  միասնությունն է, որը  կարգավորում է  

մարդկանց վարքը: 

Ո՞վ  է հնարել  բարոյականությունը: Ո՞վ  է հնարել  բարոյականությունը: 

Մարդիկ գիտեն, ինչ է  բարությունը և  
չարությունը, ընդունված և չընդունված վարքը: Այդ 
պատճառով էլ իրենք սահմանեցին, ինչը կարելի է  

կատարել և ինչը՝ ոչ:

Որտե՞ղ են  գրված այս նորմերը: Որտե՞ղ են  գրված այս նորմերը: 

Ոչ մի տեղ: 

Պատասխանատվություն:Պատասխանատվություն:

Ով խախտում է  բարոյականությունը, 
նրան հասարակությունը  բարոյական 
պատասխանատվության է ենթարկում: 

ՕՐԵՆՔՕՐԵՆՔ

Դրանք  պետության կողմից 
որոշված պարտադիր նորմեր 

են, որոնց կատարումը  
պարտադիր է: 

Ո՞վ է հնարել  օրենքը: Ո՞վ է հնարել  օրենքը: 

Պետությունը: 

Որտե՞ղ են գրված այս Որտե՞ղ են գրված այս 
նորմերը: նորմերը: 

Սահմանադրությունում, 
օրենքներում: 

Պատասխանատվություն: Պատասխանատվություն: 

Ով օրենքը խախտում Ով օրենքը խախտում 
է, նրան պետությունը է, նրան պետությունը 

ենթարկում է իրավական ենթարկում է իրավական 
պատասխանատվության: պատասխանատվության: 
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Բարոյականությունը և օրենքը սերտորեն կապված են 
միմյանց հետ:  Իրավունքը, որպես վարքի կանոնների 
միասնություն, հաճախ հենվում է  բարոյական նորմերի վրա: 

ՀԻՇԵ՛Ք: 

Գրված և չգրված կանոնների  պահպանությունն  ապահովում է  
մարդկանց խաղաղ համակեցությունը: 

Իրավունքը (օրենքը) սահմանում է. 

 ● Ինչ է  թույլատրվում:
 ● Ինչի իրավունք ունենք: 
 ● Ինչ ենք պարտավոր անել: 
 ● Ինչ է  արգելվում: 
 ● Ինչպիսի պատասխանատվություն  է սահմանված մեր վարքի համար: 

Գրված օրենքները հարաբերության  որոշ ձևեր չեն կարգավորում,  
օրինակ. 

 ● Պետք է միմյանց  ողջունե՞նք, թե՞ ոչ: 
 ● Պետք է ավտոբուսում տարեցներին տեղ զիջե՞նք, թե՞ ոչ: 
 ● Ծամոնը  ասֆալտի վրա գցե՞նք, թե՞ փաթաթենք  թղթի մեջ և այդպես 
գցենք աղբարկղի մեջ: 

 ● Դպրոցի բակում  աճած ծաղիկները կարո՞ղ ենք քաղել, թե՞ ոչ: 
 ● Հասարակական տրանսպորտում կամ հասարակության կուտակման  
վայրերում պահպանենք  սեփական և  այլոց  անձնական 
տարածքը (օրինակ, մարդկանց հետ  հարաբերությունների 
ժամանակ պահպանում ենք  տարածությունը, որը հարմարավետ է  
հարաբերությանը մասնակցող բոլոր կողմերին): 

 ● Կինոյի տոմս գնելու համար հե՞րթը պահպանենք, թե՞ առանց հերթի 
խցկվենք: 

 ● Հանրային տարածքում՝ հազալու ժամանակ թաշկինակով  ծածկե՞նք, 
թե՞ ոչ...

 

Եթե 
բոլորը  պահպանեն 
բարոյականությունը, 

պետությանը  անհրաժեշտ չէր լինի  
օրենքներ ընդունել: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք: 

1.  Ընտրի՛ր դիրքորոշում: 
 ● Ի՞նչ  կարգի է պատկանում այս  արտահայտությունը. 
բարոյականությա՞ն, իրավո՞ւնքի, թե՞  երկուսին միասին և ինչո՞ւ: 

Դիրքորոշման ընտրություն. «Պարտավոր եմ օգնել ուրիշներին»: 

Ժողովրդավարության 
հիմնական սկզբունքն է՝ 
օրենքի գերակայությունը 

և  արդարացի 
դատարանը: 

Շնորհակալու-Շնորհակալու-
թյունթյուն
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2. Ո՞ր արարքներն են կարգավորվում բարոյականության միջոցով և  
ո՞րը՝  իրավունքի կամ  միաժամանակ երկուսի միջոցով: 

Ալկոհոլային խմիչքի ընդունումը Ձկնորսությունը
Սպառնանքը, հաշվեհարդարը Ապակիների փշրումը 
Նախանձամտությունը Խաբեբայությունը
Շքամուտքի  աղտոտումը Մարդու ճնշումը
Հարկերի չվճարելը Ուրիշի իրերը  վերցնելը 
Ծառի ճյուղերի ջարդոտումը Փողոցում մրցավազքը

3. Ինչի հետ գործ ունենք. օրենքի՞, թե՞ բարոյականության: 
 ● Նինոն և Լաշան խանութում գիրք գնեցին: Վաճառողը նրանց մանրը 
ավելի  տվեց: Երեխաները տատանվելուց հետո դրամը  վերադարձրին  
գանձապահին: Ուրախացած գանձապահը երեխաներին բազմաթիվ 
անգամ  շնորհակալություն հայտնեց: 

 ● Մեր փողոցի վրա Կարինեն դրամապանակ գտավ: Դրանում 37 000 
դոլար էր դրված: Աղջիկն անմիջապես  դիմեց ոստիկանությանը: 
Երկրորդ օրը  հայտնվեց  գումարի տերը: Այս լուրը տարածվեց ամբողջ 
երկրում, դրա մասին  բոլորը տեղեկացան: Իսկ Կարինեն  զարմացավ, 
այդպիսի առանձնահատուկ ի՞նչ է  կատարել: 

4. Իրավունքի  նորմեր
 Իրավունքի մեջ մտնում են նորմերը. 

 ● Անձին փորձության մեջ թողնելը կամ  օգնություն չցուցաբերելը  
պատժվում է օրենքով:

 ● Ծնողը պարտավոր է  հոգալ անչափահաս որդու մասին:
 ● Անչափահաս զավակը  պարտավոր է հոգալ անաշխատունակ ծնողի 
մասին և այլն: 

Արտահայտեք այս կարծիքի  հետ կապված ձեր դիրքորոշումը. 

ա) Համաձայն եմ:

բ) Համաձայն եմ մասամբ:

գ) Համաձայն չեմ: 

Ընդհանուր դիրքորոշում ունեցող աշակերտները միանան մեկ խմբում և 
դուրս գրեն  իրենց դիրքորոշումն ամրապնդող երեք  փաստարկ:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 ● Անցկացրե՛ք հարցում համայնքում հին և նոր  չգրված կանոնների 
մասին:

 ● Փորձեք գտնել տարբեր  սերնդի մարդիկ: Վերլուծեք նրանց  
տեսանկյունները, համեմատեք հին և նոր  չգրված կանոնները, 

 ● Զրուցե՛ք փոփոխությունների  պատճառների մասին: Պատրաստե՛ք  
շնորհանդես:
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7-8 ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ամենօրյա կյանքում մարդիկ տարբեր սոցիալական  դերսոցիալական  դեր են կատարում և 
տարբեր  իրավունքներից են օգտվում: Օրինակ, որպես զավակ իրավունք 
ունեք ծնողից հոգատարություն և ապրուստ ստանալ, որպես աշակերտ 
դպրոցից՝ համապատասխան կրթություն: 

ԻրավունքԻրավունք նշանակում է  մարդու  հնարավորությունը գործելու  սեփական 
տեսանկյունների և հետաքրքրությունների համաձայն, պաշտպանելու 
սեփական շահերը և պետությունից, նաև ուրիշներից պահանջելու այս 
իրավունքների  պաշտպանություն: 

Երեխաների իրավունքների և պարտականությունների մասին 
ներկայացված է  հետևյալ  իրավական փաստաթղթերում. 

Երեխայի իրավունքների  կոնվենցիա 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր վեհաժողովը 1989 
թվականին ընդունեց «Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա»: Կոնվենցիան 
ընդունում է, որ երեխաներին առանձնահատուկ հոգատարություն և 
պաշտպանություն է  հարկավոր: 

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիան միջազգային մակարդակով 
երեխայի իրավունքների առաջին  ժողովածուն է  և պարտադիր է, 
որպեսզի այս իրավունքները յուրաքանչյուր երեխայի համար լինեն 
երաշխավորված: Գրեթե բոլոր երկրներն  ընդունել են այս կոնվենցիան: 
Վրաստանը երեխայի իրավունքների կոնվենցիային միացավ 1994 
թվականին և  ստանձնեց պարտավորություն՝ պաշտպանել կոնվենցիայով  
նախատեսված իրավունքները: 

Երեխաների  
իրավունքների 

կոնվենցիայի  համաձայն, 
յուրաքանչյուր մարդ մինչև 
18 տարեկան դառնալը 

համարվում է  
երեխա: 

ՍահմանադրությունՍահմանադրություն  
- Պետության 
հիմնական օրենք: 
Ոչ մի  օրենք, անգամ 
ճանապարհային 
երթևեկության 
կանոնները, չպետք 
է հակադրվեն  
Սահմանադրությանը: 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրըՄարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը  միջազգային 
պայմանագիր չէ, այն ներառում է մարդու հիմնական իրավունքների  
թվարկությունը և պարզաբանումները: Չնայած դրան, մեծագույն  
քաղաքական  նշանակության պատճառով վերջինս  պետությունների 
կողմից ճանաչվել է որպես պարտադիր  ակտ: 

Երեխայի Երեխայի 
իրավունքների իրավունքների 
կոնվենցիանկոնվենցիան  
միջազգային 
պարտադրող 
պայմանագիր է, 
որը տարածվում է 
այդ պայմանագրին 
միացած բոլոր  
պետությունների վրա:

Սոցիալական դերՍոցիալական դեր - 
Սահմանված վարքի  
միասնություն, որի 
իրականացումը 
սպասելի է 
անձնավորությունից 
տրված միջավայրում, 
իրավիճակում կամ 
խմբում: Օրինակ, 
որդու, քրոջ/եղբոր դեր, 
աշակերտի, ընկերոջ և 
այլ դեր: 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՊՐՈՑԻ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ   ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ   

ՄԱՐԴՈՒ 
ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
  

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 
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Կյանքի իրավունք Կյանքի իրավունք 

Կյանքի, հարգանքի և  Կյանքի, հարգանքի և  
արժանապատվության արժանապատվության 

պաշտպանության պաշտպանության 
իրավունք:իրավունք:

Անվան և Անվան և 
ազգանվան  ազգանվան  
իրավունքիրավունք

Սեփական կարծիքն  Սեփական կարծիքն  
արտահայտելու արտահայտելու 

իրավունք իրավունք 

Հանգստի և  զվարճանալու  Հանգստի և  զվարճանալու  
իրավունք իրավունք 

Քաղաքացիության իրավունքՔաղաքացիության իրավունք

Գույքի Գույքի 
սեփականության սեփականության 

իրավունքիրավունք

Բռնությունից Բռնությունից 
պաշտպանվելու իրավունքպաշտպանվելու իրավունք

Պարտավոր եք հարգել Պարտավոր եք հարգել 
ուրիշների իրավունքները: ուրիշների իրավունքները: 

Ոչ ոք չի կարող խլել  ոչ մի իրավունք: Ոչ ոք չի կարող խլել  ոչ մի իրավունք: 

Բժշկական Բժշկական 
օգնության իրավունք օգնության իրավունք 

Ծնողների կողմից  Ծնողների կողմից  
հոգատարության և հոգատարության և 

դաստիարակության դաստիարակության 
իրավունքիրավունք

Մենք բոլորս ծնվել ենք  հավասար և ազատ Մենք բոլորս ծնվել ենք  հավասար և ազատ 

Ազատ տեղաշարժի Ազատ տեղաշարժի 
իրավունք իրավունք 

Շահագործման ցանկացած Շահագործման ցանկացած 
ձևից  պաշտպանվելու  ձևից  պաշտպանվելու  
իրավունք իրավունք 

Կրոնական Կրոնական 
պատկանելության պատկանելության 

իրավունք իրավունք 

Բոլորն իրավունք ունեն, գիտենալ  իրենց Բոլորն իրավունք ունեն, գիտենալ  իրենց 
իրավունքները, անկախ  ազգության, ռասայի, իրավունքները, անկախ  ազգության, ռասայի, 
մաշկի գույնի և  կրոնական դավանանքի: մաշկի գույնի և  կրոնական դավանանքի: 

Բոլորը ունեն կյանքի, ազատության և Բոլորը ունեն կյանքի, ազատության և 
անվտանգության իրավունք: անվտանգության իրավունք: 

Կրթության իրավունքԿրթության իրավունք
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7-8

Յուրաքանչյուրուրաքանչյուր

Մարդարդ

Ունիւնի

Իրավունքներրավունքներ

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք: 

1. Ինչպե՞ս եք հասկանում վերևում տրված իրավունքների 
նշանակությունը: 

2. Ձեր շրջապատում հանդիպե՞լ եք, արդյոք, դրանցից որևէ մեկի 
խախտման: 

3. Անվանե՛ք իրավունքներ, որոնցից օգտվում եք ամենօրյա  կյանքում: 

Իրավունքներ ունեն բոլոր երեխաները, չնայած  նրանց ռասայի, մաշկի 
գույնի, սեռի, կրոնի, քաղաքական և այլ  հայացքների, ազգության և 
սոցիալական ծագման կամ գույքի  տարբերության: 

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիան ներառում է երեխայի բոլոր 
իրավունքները: Այս իրավունքները պաշտպանված պետք է լինեն տանը, 
դպրոցում, փողոցում՝ ամենուրեք, որտեղ երեխան կարող է լինել: 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ 

«Երևակայական կղզի»«Երևակայական կղզի»

Պատկերացրեք, որ համադասարանցիների հետ միասին հայտնվեցիք անմարդաբնակ 
կղզու վրա: Այս կղզում պետք է  մշակեք կյանքի կանոնները: 

 ● Երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի (Հավելված 1, էջ 188) կիրառմամբ, 
անհատականորեն դուրս գրեք 5 հիմնական իրավունք, որոնք կղզու վրա բոլորը պետք 
է ունենան:

 ● Իսկ խմբային աշխատանքի ժամանակ բացահայտեք 15 հիմնական իրավունք, 
որոնցից կօգտվեն կղզու  բոլոր  բնակիչները: 

 ● Առաջադրանքի վերջին փուլում կազմեք  մարդու իրավունքների բուրգ: Բուրգի 
հիմքում տեղադրեք այն  իրավունքը, որը համարում եք ամենակարևորը, իսկ 
գագաթին՝ համեմատաբար նվազ նշանակալից իրավունքը: 

 ●

ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
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ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է: 

Մարդու իրավունքների պատմությունը 

Մարդու իրավունքները հիմնվում են հնագույն մշակութային և կրոնական 
ավանդույթների վրա: Տարբեր պատմական ժամանակաշրջանում մարդը 
ձգտում էր իրավունքներ  ձեռք բերել  ընտանիքում, ցեղում, կրոնի մեջ, 
հասարակությունում, պետության մեջ: 

Մեր թվարկությունից առաջ 17-րդ դարում, Բաբելոնում Համմուրաբի 
թագավորը  որպես օրենքներ ստեղծեց հայտնի փաստաթուղթը: Թեև, 
օրենքներ մինչ այդ էլ  ստեղծվում էին, Համմուրաբի օրենքը եղել է առաջին 
գրավոր իրավաբանական փաստաթուղթը, որը խոստանում էր « որ 
իրավունքը կտիրի ամբողջ թագավորությունում, կոչնչացվեն չարությունը 
և  բռնությունը, ուժեղներին չի տրվի թույլերին ճնշելու իրավունք... 
կլուսավորվի  երկիրը և կհոգա մարդկանց բարօրության մասին:»

Տարբեր կրոնական գրքերում  նկարագրված վարքի կանոնները և 
ցուցումները  համարվում են մարդու իրավունքների  հնագույն հիմքերից 
մեկը: 

Ներկայումս բոլոր ժողովրդավարական պետությունները ճանաչում և 
ապահովում են  մարդու հիմնական իրավունքները: Ուժեղանում են նաև 
դրանց պաշտպանության մեխանիզմները: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ

Խումբ  I – արտահայտվելու ազատություն 

Մասնակցե՛ք համայնքի ներկայացուցիչների հավաքին, որտեղ որոշվում է  
մարզական հրապարակ սարքավորելու հարցը: Կարող եք  արտահայտել 
ձեր  տեսակետները. 

 ● Ի՞նչ իրավունքներ ունեք սեփական կարծիքը արտահայտելիս և ուրիշի 
կարծիքը լսելիս: 

 ● Ի՞նչ պարտականություններ են կապվում այս իրավունքի 
իրականացման հետ: Դուրս գրեք այդ պարտականությունները: 

 ● Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե այս պարտականությունները  չլինեն 
պաշտպանված: 

 ● Ի՞նչ պետք է կատարեք դուք և/կամ ուրիշը, որպեսզի պաշտպանված 
լինի այս իրավունքը: 

Խումբ II – ռասայական հավասարություն 

Պետությունն ապահովում է  մարդկանց հավասարությունը՝ առանց  
ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, հավատքի և այլ խտրականության: 

Ձեր թաղամասում բնակվող Ազիմը աֆրոամերիկացի է: Նրան 
թաղամասում սիրում են և  նրա հետ ընկերություն են անում: Թեև, 
մեջընդմեջ, որևէ մեկն ասում է երբեմն  նրան  վիրավորող  բառեր: 
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7-8 ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

 ● Ի՞նչ պետք է  անեք դուք և ի՞նչ պետք է անեն  ուրիշները, որպեսզի 
երաշխավորված լինի հավասարությունը: 

 ● Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե պաշտպանված չլինեն Ազիմի իրավունքները: 

Խումբ III – Զավակների և ծնողների իրավունքները 

Ծանոթացեք տրված սխեմային: 

Քննարկեք յուրաքանչյուր իրավունքը: 

Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ այս թվարկությանը: Ինչո՞ւ: 

Ի՞նչ կփոխեիք: 

ՀԻՇԵ՛Ք

Իրավունքը դա միևնույն ժամանակ նաև պարտականություն է: 

 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

1. Տրված իրավունքներից  բխու՞մ են, թե՞ ոչ հետևյալ  
պարտականությունները:

Կրթության իրավունք Սովորելու պարտականություն

Առանց բռնության ապրելու իրավունք Չբռնանալ  ուրիշի վրա

Սեփական հետաքրքրությունների և 
ոգևորությունների  առկայության  իրավունք 

Պարտավոր եմ, հարգել ուրիշի հետաքրքրությունները

Բարեկարգ միջավայրում ապրելու իրավունք Պարտավոր եմ շրջակայքում պահպանել մաքրություն

Սեփական կարծիքը ազատ արտահայտելու   իրավունք Պարտավոր եմ ունկնդրել և հարգել ուրիշների  
կարծիքները

Անձնական արժանապատվության և 
 իրավունքների պաշտպանություն

Պարտավոր եմ հարգել այլ անձանց 
արժանապատվությունը և իրավունքները

Ծնողների կողմից  զավակի  մասին 
հոգատարություն և հարգանք

Պարտավոր եմ հոգալ  ծնողների մասին և հարգել  
նրանց

Սխալ թույլ տալու իրավունք Պարտավոր եմ սխալներից  խուսափել  սովորել

Սեփական մշակույթով և կրոնով հպարտանալու  
իրավունք

Պարտավոր եմ հարգել  այլ  մշակույթի և կրոնի  
հետևորդ մարդկանց

Երեխայի Երեխայի 
իրավունքներիրավունքներ

Հարգանքի 
իրավունք

Կյանքի և զարգացման 
իրավունք 

Ունկնդրելու  և լրջորեն ընկալելու իրավունք

Անձնական կյանքի 
իրավունք

Ծնողի Ծնողի 
իրավունքներիրավունքներ

Խորհուրդ-խրատի 
իրավունք

Համաձայնել 
բուժմանը

Դաստիարակել 
երեխային իր 

կրոնի, մշակույթի և  տեսակետների  
համաձայն:
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2. Պատասխանի՛ր հետևյալ հարցերին. 
 ● Գիտակցու՞մ է, արդյոք,  մարդկանց մեծամասնությունը սեփական 
պարտականությունները և դրանց կատարման անհրաժեշտությունը: 

 ● Ձեր պարտականությունն է, պաշտպանել միայն սեփակա՞ն 
իրավունքները, թե՞ նաև ուրիշներինը: 

 ● Ո՞ր պարտականության կատարումն է  ամենադժվար: 

 Ինչպե՞ս վարվենք, եթե մարդու իրավունքներն են խախտվում:  Ինչպե՞ս վարվենք, եթե մարդու իրավունքներն են խախտվում: 

Երբ խախտվում են մարդու իրավունքները, ցանկացած քաղաքացի, 
սեփական անձը պաշտպանելու նպատակով, կարող է  դիմել. 
դատարան, ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակ, մեդիային 
կամ մարդու իրավունքների  հարցով աշխատող ոչկառավարական 
կազմակերպությանը:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենակարևոր  երաշխիք  Մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենակարևոր  երաշխիք  
հանդիսանում է հանդիսանում է 

Դատարանը Ժողովրդական 
պաշտպանը

Մեդիան և 
ոչկառավարական 

կազմակերպությունները 
Ցանկացած 
քաղաքացի կարող 
է դիմել սեփական 
իրավունքների և 
ազատությունների 
պաշտպանության 
համար: 

Երկրում մարդու 
իրավունքների 
պաշտպանության 
վերահսկողություն 
է իրականացնում: 
Իրավասու է  բացահայտել 
երկրում իրավունքների 
խախտման փաստերը և 
դրանց մասին տեղեկացնել 
համապատասխան 
մարմիններին և անձանց: 

Տարածում են 
տեղեկատվություն օրենքի 
խախտման մասին: 

ՎԵՐՀԻՇ՛Ք

Սեփական կամ որևէ  ընկերոջ իրավունքի խախտման դեպք և մտածեք, 
ում կարող եք դիմել այս դեպքում: Կազմեք  դիմում (ուսուցչի օգնությամբ) 
դատարան, ոստիկանություն, ժողովրդական պաշտպանին կամ որևէ այլ  
կազմակերպություն ներկայացնելու համար: 

Դիմումը գրելիս՝ չմոռանաք նշել կազմակերպության, խախտված 
իրավունքի, պահանջի, ով լինելու,  կոնտակտային տեղեկատվությունը  և  
դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը: 

ՄեդիաՄեդիա – ամսագիր – 
լրագրեր, հեռուստա-
տեսություն, 
համացանց

Կոնտակտային Կոնտակտային 
տեղեկատվությունտեղեկատվություն 
– հասցե, 
էլեկտրոնային 
հասցե, հեռախոս:

Ոչկառավարական Ոչկառավարական 
կազմակերպությունկազմակերպություն 
– քաղաքացիների 
կամավորական 
միավորում 
(իրավաբանական 
կազմակերպություն), 
որը ստեղծվում է  
որևէ հիմնախնդրի/
հիմնախնդիրների 
լուծման, 
քաղաքացիական 
արժեքների 
զարգացման և 
պաշտպանության 
համար: 

ունեմ

Ինչ
իրավունքներ

ԴԻՄՈՒՄԴԻՄՈՒՄ

Դիմող՝

Ամսաթիվ թվական
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9 ՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄ

Պատրաստեք շնորհանդես 

(Կարելի է աշխատել ինչպես  անհատականորեն, այնպես էլ զույգերով և 
խմբերում): 

Ուշադրությամբ ծանոթացեք «Երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի» 
հարմարեցված տարբերակին (դիտեք՝ Հավելված 1):

Ընտրեք ձեզ ամենացանկալի, հետաքրքիր, անհրաժեշտ, ակտուալ 
հոդվածը և  մտածեք դասարանին այն ծանոթացնելու  ուղիները: Այս 
ուղիները  կարող են լինել. շնորհանդեսը, բեմականացումը, պաստառի 
պատրաստումը և այլն: 

 ● Ներկայացնողը/ներկայացնողները  հիմնավորում է/հիմնավորում են 
ինչը պայմանավորեց  կոնկրետ հոդվածի ընտրությունը: 

 ● Մնացած աշակերտները  փորձում են  ճանաչել իրավունքները 
ներկայացնող հոդվածը: 

 ● Վերհիշել կենցաղային իրավիճակ, երբ այս կոնկրետ հոդվածի 
համաձայն իրավունքը խախտելու ականատես են եղել: 

 ● Մտածե՛ք, ինչպես  կարելի է  ներկայացված իրավունքը պաշտպանել: 
 ● Ի՞նչ նորության մասին  հասկացաք շնորհանդեսը  պատրաստելու 
ժամանակ: Ինչո՞ւմ  դժվարացաք: Որտե՞ղ ձեզ զգացիք  հաջողված: 

 ● Գնահատե՛ք սեփական և համադասարանցիների դերը (նախագծի 
շրջանակներում):

Ես ճանաչում եմ իմ իրավունքները:

30



10-11ՀԱՆԴՈՒ ՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒ Մ * 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

 ● Ի՞նչ  գիտեք  հանդուրժողականության մասին: 
 ● Ինչպիսի՞ հատկանիշներ ունի  հանդուրժողական անձը: 

Համայնքի բազմազանությունը պայմանավորում է  մարդկանց 
տարբերությունը  բազմաթիվ նշաններով (սեռ, տարիք, սոցիալական 
կարգավիճակ, կրոնական դավանանք, 
մշակույթ և այլն): Բազմազանության բոլոր 
չափումները կարևոր են, քանի որ այն միևնույն 
իրականությունը տարբեր տեսանկյունից 
դիտելու և իմաստավորելու հնարավորություն է  
տալիս: Վրաստանի համար, որտեղ տարբեր կրոնի 
և ազգության  մարդիկ են ապրում, առանձնահատուկ  
նշանակություն է ձեռք բերում էթնիկ և կրոնական 
բազմազանությունը: 

«Մեզ՝ մարդկանց 
հանձնեց աշխարհն 
այս անսահման ու 
բազմագույն» 
                                                                                                  

Շոթա Ռուսթավելի Շոթա Ռուսթավելի 

* Դասանյութում կիրառված են «Գաղթի կենտրոնի» նյութերը
Հանդուրժողականության և բազմազանության ինստիտուտի նյութերը: www.tdi.ge

Հանդուրժողականություն՝Հանդուրժողականություն՝ 

 ուրիշի  արարքների և  

տեսակետների նկատմամբ  

ներողամտություն: Մարդու 

հնարավորությունը  

ճանաչելու, հարգելու 

կամ  նկատի առնելու  այլ 

անձի  հավատքը, վարքը, 

արժեքները: 

ՀետաքրքրություններՀետաքրքրություններ

Սեռ

Կրոնական 
դավանանք

Տարիք

Սոցիալական 
կարգավիճակ

Տարակարծություն
Մշակույթ

Արժեքներ

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Մշակութային բազմազանությանը, այլ պատճառների հետ միասին, 
նպաստում էր նաև վրացիների հանդուրժողականությունը: Դավիթ 
Աղմաշենեբելին (Շինարարը),  Թբիլիսին գրավելուց հետո (1122 թ.), 
Վրաստանի մայրաքաղաքում հրամայեց մզկիթներ  կառուցել. ոչ 
քրիստոնյաներին իրավունք տվեց կատարել իրենց ժամերգությունները  և 
մուսուլման բնակչության համար անգամ սահմանեց հարկագանձումների 
արտոնություններ: 

86.8%

7%

6.3%
4.5%

0.7%

 Վրացիներ – 86,8% 

 Ադրբեջանցիներ – 6,3% 

 Հայեր – 4,5% 

 Ռուսներ – 0,7% 

 Այլք – 7%

Մաշկի գույն
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Ի՞նչ նշանով են տարբերվում  մարդիկ ձեր համայնքում:
2. Զգացե՞լ եք, թե՞ ոչ անհարմարություն ձեր՝ տարբերվող  լինելու 

պատճառով: 
3. Զգացե՞լ եք, թե՞ ոչ  անհարմարություն  ուրիշի  տարբերվող լինելու 

պատճառով: 
4. Ի՞նչ է ավելացնում բազմազանությունը համայնքին: 
5. Ի՞նչ եք կարծում, ձեր համայնքը  տարբերվող խմբերի նկատմամբ 

ներողամի՞տ է, թե՞ ոչ:  
6. Ինչպե՞ս պետք է  համագործակցենք  մեր համայնքում բնակվող 

տարբերվող հայացքներ/հնարավորություններ/ծագում ունեցող 
անձանց հետ: 

«Այժմ, երբ 
սովորեցինք օդում 
թռչել թռչունների 
նման, ջրում լողալ 
ձկների նման, 
մեզ պակասում 
է միայն մեկ 
բան. սովորենք  
Երկրագնդի վրա 
ապրել մարդկանց 
պես»:

Բերնարդ Շոու Բերնարդ Շոու 

Այսօր նույնպես Վրաստանում, Ուղղափառների հետ միասին, 
ժամերգություններ են  կատարում մուսուլմանները, կաթոլիկները, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու հետևորդները և այլն: 
Մեր երկիրն առանձնանում է նաև լեզվական բազմազանությամբ: 
Վրաստանի պետական լեզուներն են վրացերենը և աբխազերենը 
(Աբխազիայի Ինքնավարության տարածքում): Վրացերեն՝ 
Վրաստանի պաշտոնական լեզվով  խոսում է  բնակչության 86,8%86,8%-ը, 
ադրբեջաներեն՝6,3%6,3%-ը, հայերեն՝ 4,5%4,5%-ը, ռուսերեն՝ 0,7% 0,7%-ը, իսկ  7%7%-ը 
այլևայլ՝ լեզուներով: 
Աղբյուր. Վիճակագրության ազգային ծառայություն, 2014 թ. բնակչության 
մարդահամարի նյութեր: 
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Համայնքում ապրում են տարբերվող  հայացքներ, հետաքրքրություններ, 
արժեքներ ունեցող մարդիկ, թեև նրանց միավորում է 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԽՄԲԵՐՈՒՄ

Քննարկեք իրավիճակներ, որտեղ պատմում են որևէ նշանով տարբերվող 
մարդկանց  պատմություններ: Մտածե՛ք, ինչը բարդացրեց նրանց 
կենցաղը, ինչպես են նրանք հաղթահարում հիմնախնդիրը, ինչպես է 
նրանց պատասխանում հասարակությունը: 

Իրավիճակ 1
Վեց տարի է Դիմին բնակվում է Քութաիսի  մի թաղամասում: Նա 
Նիգերիայից եկել է բժշկություն սովորելու համար: Սկզբում ոչ ոք չէր  
ցանկանում նրան բնակարան վարձակալել, բոլորը կասկածանքով էին 
նրան նայում, ոչ էլ  վրացերեն էր խոսում: Այդ պատճառով բնակարան 
գտնելը նրա համար դժվար էր:

Լեզուն Ավանդույթները Արվեստը Նորմերը Արժեքները

Մշակույթը բնածին չէ, այն ձևավորում են. 

հայրենիքի 
սերը

պատմությունը

 
հանրային 
տարածքը

հարևանությունը

անվտանգության 
մասին 

հոգատարտությունը

ընդհանուր 
տոները

մշակույթը

 Համայնքում գոյություն ունեցող խմբերին որպես միասնական  Համայնքում գոյություն ունեցող խմբերին որպես միասնական 
հասարակություն ի՞նչն է ձևավորում և ինչպե՞ս: հասարակություն ի՞նչն է ձևավորում և ինչպե՞ս: 
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Անհիմն կասկածները շուտով ցրվեցին, քանի որ կամաց-կամաց  
ծանոթացան Դիմիին, եթե որևէ մեկին բժիշկ էր հարկավոր, բոլորը նրան 
էին կանչում:  Նաև երեխաների հետ  անգլերեն էր պարապում: Նա 
խելացի և վստահելի  անձնավորություն դուրս եկավ: Հարևանները ի նշան 
շնորհակալության  «իմերուլի» խաճապուրին չէին պակասեցնում նրանից : 
Մեկ տարվա ընթացքում նաև վրացերեն սովորեց: Բազմաթիվ  նորություն 
իմացանք  նրա հայրենիքի, մշակույթի մասին: Լավ է, որ Դիմին այս 
թաղամասում է  բնակվում: Այսպես ավելի հետաքրքիր է: 

Իրավիճակ 2
Օկտաին Վրաստանում է ծնվել և մեծացել: Նա «Վագրենավորն» է  
ուսումնասիրում: Բացի դրանից ադրբեջանական գրականությունը 
վրացերեն և  վրաց գրականությունը ադրբեջաներեն է  թարգմանում: 

Նրան հաճախ ասում են. այս և այն միջոցառմանը ձեր դեսպանն է 
ներկա եղել և ենթադրում են Ադրբեջանի դեսպանին Վրաստանում: Իսկ 
Օկտաիան իրավամբ  գտնում է, որ իր,  որպես այս երկրի քաղաքացու, 
դեսպանը Վրաստանի դեսպանն է Ադրբեջանում: 

Իրավիճակ 3
Իրման դժբախտ պատահարից հետո սայլակից է օգտվում: Մի քանի տարի 
նրա համար դժվար էր անգամ փողոց  դուրս գալ: Մարդիկ նրա նկատմամբ 
դրսևորում էին ոչ այնքան  աջակցություն, որքան խղճահարություն: 

Իրման այժմ հարմարվողական սպորտում  14-ակի չեմպիոն է 
սուսերամարտից: Այսօր նա հիացմունքի հայացքներ է զգում, 
քանզի  սեփական աշխատանքով  հաստատեց, որ սահմանափակ 
կարողություններ գոյություն չունեն: 

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարգի մարդուն է ավելի հարմար Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարգի մարդուն է ավելի հարմար 
հասարակության հետ  հարաբերությունը: հասարակության հետ  հարաբերությունը: 

ՀանդուրժողականՀանդուրժողական 
հատկություններ  ունեցող անձըանձը 
հեշտությամբ է հարմարվում  
միջավայրին, ըմբռնումով 
է մոտենում այլ անձանց 
կարիքներին և  պատրաստ 
է  օգնել նրանց, բարյացակամ 
է  տրամադրված տարբերվող 
մշակու յթ, ավանդու յթներ, 
հայացքներ ու նեցող անձանց
նկատմամբ:

Ոչ հանդուրժողական անձը  Ոչ հանդուրժողական անձը  գտնում է, 
որ առանձնահատուկ է, անհարմար է 
իրեն  զգում իրենից տարբերվող անձանց  
միջավայրում, նրան անընդունելի 
են հակառակ կարծիքը, ավանդույթը 
և կանոններն ու սովորությունները: 
Աշխարհը և մարդկանց բաժանում է երկու 
մասի. սև և սպիտակ, վատեր և լավեր, 
«իմոնք» և  «օտարներ»: 

 

ՊարասպորտՊարասպորտ – 

հարմարվողական 

սպորտ – 

սպորտային 

մրցումներ  

սահմանափակ 

կարողություններով  

անձանց համար: 
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ՀԻՇԵ՛Ք

Տարբերվող չի նշանակում  վատը: 

Բոլոր մարդիկ  տարբեր  են, սակայն բոլորն էլ կարևոր են և հարկավոր: 

Մարդու արժանապատվության հարգումը  անհրաժեշտ է  համայնքում 
խաղաղ համակեցության համար:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Ժամանակակից աշխարհում հանդուրժողականության մասին շատ են 
խոսում: Այն տարբեր կերպ են բնութագրում: Առաջարկում ենք դրանցից 
մի քանիսը: Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ ստորև տրված դրույթներին: 

 ● Հանդուրժողականություն – դա ազատություն է բազմազանության մեջ: 
Դա բարոյական նորմ է և նաև արդարացի  պահանջմունք: 

 ● Հանդուրժողականությունը առաքինություն է, որը  հնարավոր է  
դարձնում խաղաղությունը: 

 ● Հանդուրժողականությունը օգնում է պատերազմի մշակույթը 
խաղաղության մշակույթով  փոփոխելուն: 
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10-11 ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՄ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Հանդուրժողական վարքի մշակումը  հնարավոր է

 ● Անձը կարող է  չնկատել ուրիշների թուլությունները: 
 ● Հասարակության մեկ անդամի  վարքը հաճախ  արտացոլվում է նույն  
հասարակության այլ անդամների  կյանքի վրա նույնպես:

 ● Մարդ հաճախ ինքն իրեն հարց է տալիս` արդյոք իր վարքով ուրիշին 
վնաս չի՞ պատճառում: 

 ● Բանական քաղաքացին ուրիշների հետ այնպես է վարվում, ինչպես  
ցանկանում է, որ իր հետ վարվեն: 

 ● Վեճի ժամանակ  խելացի  մարդը  սեփական կարծիքը 
քաղաքավարիորեն  և փաստարկներով է  պաշտպանում: 

 ● Ուժեղը ավելի  կարող է  ուրիշի ճշմարտությունը  խոստովանել:  

Մեզանից յուրաքանչյուրը տարբեր գույնի աչքեր և մազեր ունի, հասակ, 
կշիռ, մաշկի գույն... յուրաքանչյուրն ունի սիրած գործ, գիրք, կերակուր, 
խաղալիք... մեզանից  յուրաքանչյուրն ունի  սեփական կարծիք և 
երազանքներ, բնավորություն և հայացքներ: Մեկ հայրենիքում ենք 
ապրում, ընդհանուր օդն ունենք: Մտածում ենք,  զգում ենք, սիրում ենք, 
ընկերություն ենք անում և հավատում ենք...

Մենք տարբեր ենք, բայց միասնական: Մենք իրավահավասար ենք: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Գրեք շարադրություն «Հանդուրժողականություն իմ շուրջը (համայնքում)»:
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ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 12

Մշակութային բազմազանություն իմ համայնքում

Հասարակության բոլոր  շերտերն իրենց հիշողությունն ունեն: Կան պատմություններ, 
որոնք ձեր դպրոցում են պատմում, ասենք, որևէ մի հայտնի մանկավարժի կամ 
աշակերտի մասին: Կան լուրեր, որոնք  արհեստավորների շրջանում են  տարածված: 
Գոյություն ունեն նաև  հարևանության, ընտանեկան լուրեր: Բանավոր տարածված, 
այսինքն՝ բանավոր խոսքի  մշակույթը լավ է արտացոլում  հասարակության 
հետաքրքրությունները, նրա զարգացման մակարդակը: Մանկավարժի օգնությամբ  
ընտրեք ձեր համայնքի համար ակտուալ  թեմա. 

 ● Տարբեր սերնդի  մարդկանց  հարսանյաց  հուշեր
 ● Գյուղի, տարածաշրջանի, ազգանվան  ստեղծման պատմություններ
 ● Համայնքում ամենաակտիվ մարդիկ
 ● Համայնքում ազգային փոքրամասնությունները 
 ● Համայնքի մշակութային բազմազանությունը 
 ● Տոներ, ավանդույթներ
 ● Համայնքում ամենահայտնի մասնագիտության  մարդիկ 

Տեղեկատվությունը կարող եք գրել  բջջային հեռախոսով կամ գրչով:  Հարցազրույց 
վերցրեք  մի քանի սերնդի մարդկանցից: Եթե ձեր համայնքում ազգային 
փոքրամասնություններ կան, հետաքրքիր կլինի տարբեր ազգության ներկայացուցիչների  
ձայնագրումը որևէ մի հարցի մասին: 
Փորձեք  ձեռք բերած տեղեկատվությունը խմբավորել և  կատարել  եզրակացություններ. 

 ● Տարիների ընթացքում համայնքը փոփոխվե՞լ է, թե՞ ոչ: 
 ● Ի՞նչը փոխվեց, ի՞նչը մնաց անփոփոխ:
 ● Ինչպիսի՞ն է  համայնքի  մշակութային բազմազանությունը: 
 ● Դուք ի՞նչ կանեիք համայնքի մշակութային զարգացման համար: 
 ● Ի՞նչ տեղեկատվություն ստացաք համադասարանցիների կողմից կատարված 
նախագծերից:
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13-14 ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

 ● Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են անչափահասները  հանցագործություն 
կատարում: 

 ● Ինչպե՞ս պետք է վարվի  պետությունը, եթե անչափահասը 
հանցագործություն կատարի: 

 ● Ո՞ր տարիքից կարելի է անչափահասին  պատասխանատվության 
ենթարկել:

Ցավոք, երբեմն օրենքը խախտում են նաև անչափահասները: Հաճախ 
նրանք հանցագործություն կատարում են  ծանր տնտեսական վիճակի 
և անցումային ժամանակաշրջանի  հետ կապված հիմնախնդիրների 
պատճառով: Այդ պատճառով օրենքը  նրանց նկատմամբ նվազ խիստ 
է: Բանտը որոշակի դրոշմ է դնում մարդու վրա, և անչափահասին 
առանձնապես ծանր է չորս  պատերի մեջ ընկնելը: Օրենսդիրները 
մտածեցին, ինչպես թեթևացնել դեռահասի  պատժի  ձևերը և մտահղացան 
երկու տեսակ ճանապարհ. մեկը՝ բացարկ, իսկ մյուսը՝  մեդիացիա: 

Անչափահասների նկատմամբ  մեղմ և  մարդասիրական  օրենքը 
Վրաստանում գործում է 2015 թվականից, և այն կոչվում է 
«Անչափահասների արդարադատության օրենսգիրք»: «Անչափահասների արդարադատության օրենսգիրք»: 

Անչափահասների գործերով միայն հատուկ պատրաստված 
դատավորներ, դատախազներ, քննիչներ, ոստիկաններ, փաստաբաններ և 
սոցիալական աշխատողներ (բացահայտում են օգնության կարիք ունեցող 

 

Մեդիացիայի 
գործընթացին 
մասնակցում է 
հատուկ անձ, 
հաշտարար, որին 
մեդիատոր ենմեդիատոր են  
անվանում:

 
ԳաղտնիությունըԳաղտնիությունը այն 
բանի  ապահովումն է, 
որ տեղեկատվությունը 
հասանելի  դառնա 
միայն նրանց, ում  այն 
պատկանում է, 
հիմնական բարոյական 
սկզբունքը բազմաթիվ 
մասնագիտությունների 
համար (բժշկություն, 
իրավունք, 
ժուռնալիստիկա, 
հոգեբանություն, 
սոցիալական 
աշխատանք...): 

 
ՉեզոքությունըՉեզոքությունը  
հուզական 
արտահայտությունների  
արգելումն է, փաստերին  
կողմնորոշումը:

Մեդիացիան  անչափահաս Մեդիացիան  անչափահաս 
մեղադրյալ և  տուժած մեղադրյալ և  տուժած 
կողմերի  միջև երկխոսության, կողմերի  միջև երկխոսության, 
փոխհամաձայնության  փորձ է:փոխհամաձայնության  փորձ է:

Կամավորություն Գաղտնի ություն Կողմերի 

բարեխղճություն, 

հավասարություն և 

համագործակցություն

Մեդիատորի  

չեզոքություն և 

անկախություն

Մեդիացիա լատիներեն 
նշանակում է միջնորդություն:
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ԲացարկԲացարկ -  դա 
ծրագիր է, որը 
անչափահասին 
հնարավորություն 
է տալիս  որոշակի 
պայմաններ 
կատարել, 
փոխարենը  
շարունակել 
կյանքը առանց 
դատվածության, 
որպես 
հասարակության 
լիարժեք անդամ: 

քաղաքացիներին և որոշում են նրանց ցուցաբերվող օգնության ձևը) են 
աշխատում: 

Անհատական գնահատման գործընթացում դատավորը հաշվի է 
առնում  անչափահասի  ապրելու, դաստիարակության և զարգացման 
պայմանները, կրթությունը, առողջական վիճակը, ընտանեկան 
իրավիճակը  և այլ հանգամանքներ, որոնք անչափահասի  վարքի  
գնահատման և նրա կարիքների որոշման հնարավորություն են տալիս: 

Անչափահասն անպայման պետք է ունենա փաստաբան (անձ, որը նրա 
շահերը կպաշտպանի քննության գործընթացում և դատարանում): Եթե 
ընտանիքը ֆինանսապես չի կարող փաստաբան վարձել (նրա վարձը 
վճարել), նրան փաստաբան  նշանակում է պետությունը: 

Այն դեպքում, եթե անչափահասը ծանր կամ նվազ ծանր հանցանք է գործել, 
նախ և առաջ քննարկվում է  բացարկի (դատախազի իրավասությունը 
բացարկի սուբյեկտի նկատմամբ չսկսել կամ դադարեցնել քրեական 
հետապնդումը) հարցը: 

Տարբերությունը  քրեական հետապնդման  և  Տարբերությունը  քրեական հետապնդման  և  
բացարկի  միջև բացարկի  միջև 

Քրեական հետապնդում Քրեական հետապնդում Բացարկ/ Մեդիացիա Բացարկ/ Մեդիացիա 

 ● Կալանք 
 ● Գործի քննում դատարանում 
 ● Դատվածություն 
 ● Քրեակատարողական հիմնարկություն 

 ● Չի նախատեսում կալանք
 ● Դատարանում գործը չի քննվում 
 ● Չի առաջացնում դատվածություն 
 ● Անձը չի լինում պատժակատարողական 
հիմնարկությունում  

Հանցագործի 
վրա դրվում են 

պարտականություններ, 
որոնք նրան օգնում 

են հանցանքը 
գիտակցելու մեջ: 
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13-14 ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Գոյություն ունի նաև վերականգնիչ արդարադատության  միջոցառում, 
որը օրենքի հետ խնդիր ունեցող անչափահասին  հնարավորություն 
է տալիս  գիտակցելու կատարած արարքի համար սեփական 
պատասխանատվությունը, ուղղել հանցանքի արդյունքները, 
փոխհատուցել վնասը և/կամ հաշտվել տուժածի հետ: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Քննարկեք ստորև տրված երկու պատմություն: Իրավիճակի հերոսներին 
տրվեց  բանտում չհայտնվելու հնարավորություն: Ի՞նչ եք կարծում, նրանք 
կկիրառեն այս հնարավորությունը ապագայում: Ի՞նչ փորձ ձեռք բերեցին 
նրանք: Ձեր կարծիքով, բացարկի ծրագիրը կհասնի նպատակին, որպեսզի  
անչափահասները ապագայում հանցանք չգործեն: 

Դաթոյի պատմությունը Դաթոյի պատմությունը 

16 տարեկան Դաթոն  բացարկի և մեդիացիայի ծրագրի  մասնակից է: 
Նա ուրախ է, որ բանտում չի հայտնվել, քանզի, ինչպես ինքն է ասում, 
բանտ նստած անձին հասարակությունը միշտ այլ կերպ է նայում: Նրա 
կողմից  հանցանք կատարելու մասին ոչ ոք չի տեղեկացել՝ ո՛չ ընկերները, 
ո՛չ բարեկամները: Դաթոն ոչ էլ բանտարկյալի  կարգավիճակ ունի, և դա 
ապագայում նրա առաջընթացին երբեք չի խանգարի: 

Անչափահասը գումար  գողացել էր թաղամասի խանութից: 
Տեսախցիկները Դաթոյին  ֆիքսել էին, և  ոստիկանությունը նրան 
հեշտությամբ գտավ: Սկզբում կարծում էր, որ խանութի վնասն իր 
ծնողները կհատուցեն, և ամեն ինչ դրանով կավարտվեր, թեև գործը 
այսպես հեշտ չէր: Այս հանցանքի պատճառով հնարավոր էր 16 տարեկան 
պատանին հայտնվեր ճաղերի ետևում: Քանի որ  Դաթոն հանցանքը 
խոստովանեց և մինչ այդ օրենքը երբեք չէր խախտել, դատախազը որոշեց  
անչափահասին ընդգրկել վերականգնիչ արդարադատության ծրագրում: 
Այդ ծրագրի  շրջանակներում Դաթոյին հանձնարարվեց  գնալ խանութ և 
վաճառողին  օգնել: 
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Լալիի պատմությունը Լալիի պատմությունը 

14 տարեկան Լալին գաղտնի մտավ հարևանի ավտոտնակը, սկզբում այդ 
քայլին դիմեց հետաքրքրությունից դրդված: Հարևանն այնտեղ պահած 
ուներ հանքային ջրերի  շշեր: Աղջիկը մի քանի շիշ դուրս բերեց և բակի 
երեխաներին բաժանեց: Ոչ էլ մտքով անցավ, որ գողություն է անում: 
Հարևաններից մեկը ոստիկան կանչեց: 

Լալին  նույնպես կարծում էր, որ իր ծնողները միայն վնասը 
կփոխհատուցեն: Սակայն հանցանքի պատճառով, հնարավոր էր, 
14 տարեկան անչափահասը հայտնվեր ճաղերի ետևում: Քանի որ 
Լալին հանցանքը խոստովանեց և մինչ այդ օրենքը երբեք չէր խախտել, 
դատախազը որոշեց անչափահասին վերականգնիչ արդարադատության 
միջոցառման մեջ ընդգրկել: Լալիին հանձնարարվեց գնալ ավտոտնակի 
սեփականատիրոջ մոտ, ներողություն խնդրել և  օգնել նրան: 

Վարչական իրավախախտում Վարչական իրավախախտում 
գործելու համարգործելու համար (օրինակ, 

թմրամիջոցի փոքր քանակություն անօրեն 
պատրաստել, ձեռք բերել, պահել, շենքերի 
ճակատային մասերի վրա տարբեր  տեսակի 
գրություններ, նկարներ, խորհրդանշաններ  

ինքնակամ  կատարել) անչափահասը 
պատասխանատվություն է կրում միայն այն 
ժամանակ, եթե իրավախախտում կատարելու  

պահին նա եղել է 16 տարեկան16 տարեկան: Ցածր 
տարիքի դեպքում նա ազատվում է  

պատասխանատվությունից:

Քրեական Քրեական 
հանցագործությանհանցագործության 

(գողություն, բռնություն, 
ինքնասպանության  
հասցնել...) համար 

պատասխանատվության 
տարիք սահմանված է  

14 տարեկանը14 տարեկանը:

Անչափահասի պատժի տեսակներ են. 

 ● Տուգանք – դրամական վճար, որը անչափահասի վրա  դրվում է 
միայն այն դեպքում, եթե  նա ունի  անկախ եկամուտ  օրինական 
գործունեությունից:

 ● Տնային կալանք – անչափահասի վրա դրվում է օրուգիշերվա 
սահմանված ժամանակաշրջանում իր բնակության տեղում գտնվելու 
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պարտականություն: Նշանակվում է 6 ամսից մինչև 1 տարի 
ժամկետով:

 ● Գործունեության իրավունքից զրկում – 1-ից մինչև 3 տարի  ժամկետով: 
 ● Հասարակության համար օգտակար աշխատանք– 40-ից մինչև 300 
ժամ ժամկետով: Ամենօրյա նմանատիպ աշխատանքի  տևողությունը 
չպետք է գերազանցի 4 ժամը: 

 ● Ազատության սահմանափակում – առավելագույնը 3 տարի ժամկետով: 

Ժամկետային ազատազրկում Ժամկետային ազատազրկում 

Անչափահասին ժամկետային ազատազրկում կարելի է  նշանակել, եթե 
նա ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն է կատարել, կամ 
խուսափում է  ոչ կալանքային  պատիժը կրելուց, կամ նրա նկատմամբ 
անցյալում դատավճիռ  է կայացվել: 

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այս հարցերը  սովորում Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այս հարցերը  սովորում 1212-1313 տարեկան  տարեկան 
դեռահասները: դեռահասները: 

Ի՞նչ ժամկետով կարելի է  ազատազրկում կայացնել անչափահասի Ի՞նչ ժամկետով կարելի է  ազատազրկում կայացնել անչափահասի 
նկատմամբ: նկատմամբ: 

 ● 14-ից մինչև 16 տարեկան տարիքի անչափահասին նշանակված 
ազատազրկման ժամկետը  չպետք է  գերազանցի 10 տարին: 

 ● 16-ից մինչև 18 տարեկան անչափահասին նշանակված 
ազատազրկման ժամկետը չպետք է  գերազանցի  12 տարին: 

 ● Անչափահասի նկատմամբ անթույլատրելի է  անժամկետ  
ազատազրկման կիրառում:

Անձի հրավիրում*
Անչափահասը կարող է լինել վկավկա կամ տուժյալտուժյալ: Այս դեպքում, ոստիկանին 
հարկավոր է զրուցել անչափահասի հետ: Ոստիկանը կարող է  ուղարկել 
ծանուցում անչափահասին և հրավիրել նրան ոստիկանության  բաժանմունք:
Անչափահաս վկան իրավունք ունի ունենալ փաստաբան: Անչափահասի 
շահերի նկատառումով, գործը դատարանում  քննելիս՝ դատավորի, 
իսկ քննության փուլում՝ մեղադրյալ կողմի  նախաձեռնությամբ, 
ապահովվում է նաև  հոգեբանի մասնակցությունը: Հոգեբանը գնահատում 
է անչափահասի կարիքները և ընթացակարգային վարույթի  ժամանակ  
հոգեբանորեն  աջակցում է  տուժյալին: 

* Անձի հրավիրում – կիրառված է  ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (UNISEFF) ձեռնարկը. 
«Արդարադատություն և երեխայի իրավունքներ», 2018, 30-րդ էջի  համաձայն

Օրենքը  չգիտենալը 
պատասխանատ- 
վությունից չի 
ազատում: Իսկ 
իմացությունը՝ հաճախ  
ազատում է:

 
ԱզատազրկումԱզատազրկում – պատժի 
տեսակ, ինչը նշանակում 
է դատապարտյալի 
հասարակությունից 
մեկուսացում 
և փոխադրում 
պատժակատարողական 
հիմնարկություն: 

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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Ինչպե՞ս են կանչում  անձնավորությանը 
ոստիկանություն:

Հարցաքննությունը և կանչին  ներկայանալը  
կամավորական է: Ոստիկանության կողմից 
անցկացվող բոլոր այլ միջոցառումների 
ժամանակ անչափահասը պետք է  պահանջի 
ծնողի ներկայությունը: 

Ի՞նչ դեպքում հրավիրված անձը չի ստորագրում 
զրույցի մասին կազմած արձանագրությունը: 

Բոլոր դեպքերում ուշադրությամբ ընթերցում 
է արձանագրությունը և չի ստորագրում այն, 
եթե  չի համաձայնում դրանում մատնանշված 
տեղեկատվությանը:

Որքա՞ն ժամանակ կարող է  անչափահասը  մնալ 
ոստիկանությունում: 

Որպեսզի անչափահասը չհոգնի, նրա 
մասնակցությամբ անցկացվելիք քննչական 
գործողությունը երկար ժամանակ չպետք է 
շարունակվի: 

Ո՞վ է ուղեկցում  անչափահասին  
հրավիրված զրույցին: 

Իրավունք ունեք. չհաղորդել տեղեկատվություն 
սեփական անձի կամ ընտանիքի անդամի դեմ. 
հարցաքննությանը ներկա  գտնվեն ծնողը և 
փաստաբանը, օգտվեք հոգեբանի ծառայությունից:

Ոստիկանու-
թյուն

Ոստիկանու-
թյուն

Մինչև 14 տարեկան անչափահասի 
հարցաքննությունը կարելի է անցկացնել  միայն 
ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի 
մասնակցությամբ:
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Յուրաքանչյուր  ոք  ինքն է ընտրում իր կյանքի ճանապարհը: Թեև 
ընտրությունը մեծ է, սակայն իրականում սկզբունքային տարբերակը 
միայն երկուսն է.  օրինահնազանդ և օրինախախտ  քաղաքացու 
ճանապարհ: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Կենտրոնացե՛ք այս դասին ստացած տեղեկատվության վրա և գրե՛ք  
փոխադրություն թեմայով. «Ես և օրենքը»: 

Ի՞նչ  փորձ  ստացաք այս առաջադրանքը  կատարելիս: 

Օրինահնազանդ քաղաքացին ընտրում է Օրինահնազանդ քաղաքացին ընտրում է 

Առողջությունը Անվտանգությունը Երջանկությունը

Օրինախախտ  քաղաքացին ընտրում էՕրինախախտ  քաղաքացին ընտրում է

Կյանքն՝ 
առանց 

կանոնների

Ուժեղի 
հաղթանակը 

թույլի 
նկատմամբ

Կամայակա -
-նությունը և 

քաոսը

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

 ● Հետիոտնի վարքի կանոնները:
 ● Ի՞նչ վտանգներ կարող են հանդիպել աշակերտին քաղաքի 
փողոցներում, ինչպե՞ս խուսափել  դրանցից: 

 ● Մասնագետները դատողություն են անում տրված ճանապարհային 
նշանը ընդունելու մասին: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ  է հարկավոր 
այս ճանապարհային նշանը և ի՞նչ վտանգ է  ներկայացնում նման 
իրավիճակը հետիոտնի, վարորդի համար: 

Ճանապարհային նշանները միշտ վարորդի աջ կողմում են տեղադրված: 
Այս նշանները նրան իրենց առանձնահատուկ լեզվով  ինչ-որ բան են 
ասում: Այդ լեզուն հասկանում է ցանկացած վարորդ: Ճանապարհային 
նշանները ցրված են Երկրագնդի բոլոր ավտոմոբիլային ճանապարհներին: 
Նրանք միատեսակ և  հասկանալի են ինչպես վրացիների, այնպես էլ 
ամերիկացու, ֆրանսիացու, ուկրաինացու, արաբի, հնդիկի, ճապոնացու 
համար... Այս նշանները երբեմն զգուշացնում են, երբեմն արգելում 
են, երբեմն բարի խորհուրդ  են տալիս, իսկ երբեմն  ինչ-որ բան են 
տեղեկացնում: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Ստորև ցույց տրված ճանապարհային նշաններից  անվանե՛ք այն 
նշանները, որոնց  բոլորից հաճախ եք հանդիպել ճանապարհի վրա/
փողոցում: 

Նախազգուշացնող նշաններ 

Նախազգուշացնող նշաններն ունեն եռանկյան ձև, սպիտակ ֆոն կարմիր  
երիզով: Այս նշանները նախազգուշացնում են ճանապարհին գոյություն 
ունեցող կոնկրետ վտանգների մասին: 

Երեխաներ Երկաթուղային 
գծանց ուղեփակոցով 

Հատում 
հեծանվային 

արահետի  հետ

Լուսանշանային 
կարգավորում 

ԿԱՆԳՆԻ՛ՐԿԱՆԳՆԻ՛Ր

 

ՈւղեփակոցՈւղեփակոց  - 
ճանապարհը 
փակելու 
հարմարանք  
երկաթուղային 
գծանցումների 
մոտ 

Ճանապարհային նշանները անչափ շատ են: Կան արգելող, 
նախազգուշացնող, տեղեկացնող, թելադրող նշաններ, և սա բոլորը 
չէ: Գոյություն ունեն առավելության, սպասարկման, լրացուցիչ 
տեղեկատվության  նշաններ: Որպեսզի դրանք միմյանց հետ չշփոթենք, 
յուրաքանչյուր նշան իր գույնը (կարմիր, կապույտ) և  ձևը (եռանկյունի, 
քառակուսի, շրջան, ուղղանկյուն) ունի: 
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Անասունների քշելով 
տեղափոխում: 

Ճանապարհային 
աշխատանքներ:

Երկաթուղային 
գծանց՝ առանց 
ուղեփակոցի:

Հետիոտնային 
անցում

Սայթաքուն 
ճանապարհ

Քարերի անկում Ճանապարհի 
նեղացում

Կտրուկ վերելք

Մուտքն 
արգելվում է:

Երթևեկությունն 
արգելվում է:

Հեծանիվներով  
երթևեկությունն 
արգելվում է: 

Քառանիվ լծասայլերի  
երթևեկությունն 
արգելվում է:

Արգելող նշաններ

Արգելող նշանները սպիտակ շրջանաձև են, իսկ դրանց երիզները 
կարմիր գույնի են: Այս նշանները կտրականապես արգելում են  նկարով 
արտացոլված կամ թվանշաններով  ցուցադրված գործողությունները: 

Մոտոցիկլների 
երթևեկությունն 
արգելվում է:

Հետիոտների  
տեղաշարժն 
արգելվում է: 

Ձախ շրջադարձն 
արգելվում է:  

Տրանսպորտային 
միջոցների  

երթևեկությունն 
արգելվում է: 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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Տեղեկատվական-թելադրող նշաններ 

Տեղեկատվական թելադրող նշանների մեծամասնությունը  քառակուսի 
կամ ուղղանկյան ձև ունի: Այս նշանները հիմնականում կապույտ  ֆոն 
ունեն սպիտակ նշումներով, բացի որոշ նշաններից՝ սպիտակ, կանաչ և 
դեղին ֆոնով և սև նշումներով: 

Առավելություն ցույց տվող նշաններն ունեն եռանկյան, շրջանի, 
քառակուսու և ութանկյան ձև: Այս նշանները տեղեկացնում 
են ճանապարհով կամ թաղամասով տրանսպորտի  անցման 
հերթականությունը, այսինքն՝ ով ում պետք է զիջի ճանապարհը: 

Գլխավոր ճանապարհ: Երթևեկությունն 
առանց կանգառի 

արգելվում է: 

Զիջե՛ք 
ճանապարհը:

Ճանապարհ 
ավտոմոբիլների 

համար: 

Միակողմանի 
երթևեկությամբ 

ճանապարհի վերջ:

Ավտոմայրուղու վերջ: Ավտոմոբիլների 
համար ճանապարհի 

վերջ:

Ավտոմայրուղի:

Ավտոբուսի 
կանգառի տեղ:

 Հետիոտնային 
ստորգետնյա 

անցում: 

Տաքսիի 
կանգառի 

տեղ:

Հետիոտնային 
վերգետնյա 
անցում: 
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15-16

Սպասարկման  նշաններ 

Սպասարկման  նշանները  ուղղանկյուն են և կապույտ ֆոն ունեն: Դրանց 
վրա արտացոլված է  ավելի փոքր չափի սպիտակ քառանկյուն, սև կամ 
կարմիր գույնի նշումներով: Նշանի ստորին մասում կապույտ գծի վրա 
(զոլում) կարող է նշված լինեն հեռավորությունը և  ուղղության սլաք մինչև 
օբյեկտը կամ գրություն  օբյեկտի անվանումով:Այս նշանները ցույց են 
տալիս, թե ինչպիսի սպասարկում կարելի է ստանալ ճանապարհի այս 
հատվածում: 

Հեռախոս Սննդի 
կետ 

Խմելու ջուր Հիվանդանոց

Ավտոլցակայան Ճանապարհային 
ոստիկանության  
պահակակետ 

Հանգստյան  
վայր

Առաջնային բժշկական 
օգնության կետ 

Թելադրող  նշաններ 

Թելադրող նշանները հիմնականում կլոր են, սպիտակ 
խորհրդանշաններով: Դրանք ցույց են տալիս  երթևեկությունը որոշակի  
ուղղությամբ, նվազագույն արագությամբ: Թելադրում են հետիոտնի և 
հեծանվորդի  արահետներով երթևեկության ուղղությունը: 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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Հետիոտնային 
արահետ 

Շրջանաձև  
երթևեկություն

Երթևեկությունն 
ուղիղ 

Հեծանվային 
արահետ 

Երթևեկությունը 
դեպի աջ

 Ինչո՞ւ են հարկավոր այս նշանները, վարորդ հո՞ չեք:  Ինչո՞ւ են հարկավոր այս նշանները, վարորդ հո՞ չեք: 

Երևի կարծում եք, այսքան ճանապարհային նշան ոչ մի կերպ  չեք 
հիշի: Բայց  չէ՞ որ սա   միայն մի մասն է: Իրականում, որքան շատ 
ճանապարհային նշան կա,  այնքան ավելի անհրաժեշտ տեղեկություն 
կստանան վարորդը և ուղևորը: Իսկ դա ապահովում է նրանց անվտանգ 
երթևեկությունը: Ո՞ր կողմ շրջադարձ կատարել. ա՞ջ, թե՞ ձախ: Նշանն 
օգնում է, թելադրում է: Այնտեղ, որտեղ կա «Սառած ճանապարհ» նշանը, 
ինքնագիտակցված  հետիոտն ուշադիր կլինի: Նա առավել զգուշություն 
կդրսևորի, երբ առջևում երկաթուղային գծանց է կամ վերանորոգման  
աշխատանքներ են ընթանում: 

Ճանապարհը հո՞ ինչ-որ բան ասում է, իսկ փողոցը որևէ  վտանգի 
մասին կանչում է, հետիոտն անհոգ  գնում է իր համար, որովհետև 
նա ճանապարհային նշանները չգիտի. խաչմերուկի  լուսանշանին չի 
նայում,փողոցի  վտանգների մասին չի լսում: Ճանապարհային լեզվի  
չիմացությունը  վտանգավոր է: Երբեմն հետիոտնին դա կյանք է արժենում: 
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ՍԱ  ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է: 

Մերսեդես ԵլինեկՄերսեդես Ելինեկ: Ամենահայտնի կինը, ում անունը կապվում է 
ավտոմոբիլի հետ, դա Մերսեդես Ելինեկ է. ճիշտ նրա պատվին 
գերմանական ավտոմեքենան անվանվեց «Մերսեդես»«Մերսեդես»: 

Բերտա ԲենցԲերտա Բենց: Այս 22 տարեկան խելացի աղջիկը խնդրեց հորից օժիտ 
և գումարը  ներդրեց իր փեսացուի՝ Կարլ Բենցի մեքենաշինական 
գործարանում: Ճիշտ այս գումարը փրկեց ձեռնարկությունը 
սնանկացումից: Բերտա Բենցը հերոսաբար աջակցեց ամուսնու 
ձեռնարկմանը, երբ այս վերջինին խելագար էին անվանում և 
ընդհանրապես գործը  փակել էին  ուզում: Ճիշտ դրա արդյունքում 
ստեղծվեց  առաջին ինքնաշարժ կառքը: 

Մերի ԱնդերսոնՄերի Անդերսոն: Այս կնոջ անունը այսօր ոչ ոք չգիտի, բայց բոլոր 
վարորդները կիրառում են նրա  հորինածը: Ամերիկացի տիկինը 1903 
թվականին հորինեց ապակիները մաքրող մեխանիկական սարքը: 

Ապակե ավտոմատ  մաքրիչները նույնպես ստեղծեց ամերիկացի տիկին 
Շառլոտա  ԲրիջվուդըՇառլոտա  Բրիջվուդը: 1917 թվականին նա պատենտավորեց ապակե 
էլեկտրոնային մաքրիչներ: 

Հայտնի «Նիսան» ֆիրմայի  ղեկավարությունը պատշաճորեն գնահատեց 
կանանց դերը ավտոարդյունաբերության մեջ  և  ընկերությունում 
աշխատելու առավելությունը շնորհում է  կանանց: 

Ոմանք համարում են, որ ավտոմեքենան տղամարդկանց գործն է: Լավ 
է, որ այսպես  չէին մտածում Բերտա Բենցը կամ այլ կանայք, ովքեր 
ավտոմոբիլային աշխարհը  փոխեցին: 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 17

Անվտանգ երթևեկություն

Նախագիծ 

Համայնքում երթևեկության անվտանգության  Համայնքում երթևեկության անվտանգության  
բարձրացում  բարձրացում  
(Խմբային աշխատանք (4-5 աշակերտ)

 ● Ծանոթացե՛ք համայնքում գոյություն ունեցող 
ճանապարհային երթևեկության հիմնախնդիրներին:

 ● Պարզաբանե՛ք, պատճաշորե՞ն են արդյոք տեղադրված 
ճանապարհային նշանները և պաշտպանվա՞ծ է, թե՞ոչ 
ճանապարհային անվտանգությունը:

 ● Հիմնախնդիրը լուծելու համար մտածե՛ք մասնակցության ձևեր, 
որոնք, ձեր կարծիքով, ամենաարդյունավետը կլինեին: 

 ● Ուսուցչի հետ միասին պլանավորե՛ք հանդիպում 
ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ 
ճանապարհային անվտանգության հարցերի մասին:

 ● Պարզաբանե՛ք, ձեր կամավորության շրջանակներում ի՞նչ 
կարելի է անել: 

 ● Ցուցաբերե՛ք փաստաբանություն համապատասխան 
հաստատության հետ հարաբերության մեջ:

 ● Պարեկային ոստիկանության ներկայացուցիչների օգնությամբ 
պատրաստե՛ք տեղեկատվական բուկլետներ, որոնք կկիրառեք 
բնակչության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու 
և ճանապարհային նշանների մոնտաժման հետ կապված 
բանակցություններում: 

 ● Ձեռք բերած տեղեկատվության հիման վրա պատրաստե՛ք 
կամավորական նախագիծ (ի նկատի ունեցեք նախագծի 
նպատակը, խնդիրները, մասնակիցները, ժամկետները, 
իրականացման ուղիները, սպասվելիք  արդյունքները):

 ● Պատրաստե՛ք շնորհանդես: 
 ● Որոշե՛ք փաստաբանության հնարավորությունները: Կարող 
եք պատրաստել պաստառներ, կազմակերպել ֆլեշմոբ կամ 
սոցիալական ցանցի միջոցով դիմեք համապատասխան 
հաստատություններին (վարչություն/քաղաքապետարան, (վարչություն/քաղաքապետարան, 
Սակրեբուլո (Ավագանի):Սակրեբուլո (Ավագանի):

 ● Շնորհանդեսի վերջում նշեք բարդությունների, խմբերի հետ 
համագործակցության որակի մասին, ի՞նչ հասկացաք այս 
նախագծի  կատարմամբ: 

 
Գամգեոբա Գամգեոբա 
(վարչություն)/(վարչություն)/
քաղաքապետարան քաղաքապետարան 
–  
ինքնակառավարվող 
քաղաքի/
ինքնակառավարվող 
համայնքի 
գործադիր մարմին:

 
Սակրեբուլո Սակրեբուլո 
(ավագանի) -(ավագանի) - 
ինքնակառավարվող 
քաղաքի/
ինքնակառավարվող 
համայնքի 
ներկայացուցչական 
մարմին, որին 
ընտրում է 
համապատասխան 
տարածքի 
բնակչությունը:

Ինչպե՞ս կարող Ինչպե՞ս կարող 
եք փոփոխել ձեր եք փոփոխել ձեր 
համայնքը դեպի համայնքը դեպի 

լավը: լավը: 
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18 ԴՊՐՈՑԸ՝ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒ ԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼ 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

1. Ի՞նչ է հասարակությունը: 
2. Ի՞նչ են արժեքները: Ի՞նչ նշանակություն ունեն դրանք: 
3. Ինչպե՞ս են արտացոլվում արժեքները մեր վարքի վրա: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Հանդիսանո՞ւմ եք դպրոցական հասարակության անդամ:
2. Ի՞նչն է խանգարում աշակերտին իրեն զգալու որպես դպրոցական 

հասարակության ակտիվ անդամ: 
3. Ժողովրդավարության ի՞նչ նշաններ է կրում դպրոցը: 
4. Ինչպե՞ս և  ինչո՞ւ ենք համաձայնում արժեքների մասին դպրոցում: 
5. Ի՞նչ որոշումներ են ընդունվում մեծամասնության պահանջմունքների 

համաձայն: 

Ամեն օր հաճույքով  եմ 
դպրոց  գնում

Բոլոր երեխաներն 
ընդունելի և ցանկալի ենԻմ կարծիքն այստեղ 

կարևոր է 

Ես գիտեմ իմ 
իրավունքները

Երբեք ոչնչից չեմ 
վախենումԱյստեղ ինձ 

լսում եմ

Վստահում եմ 
իմ դպրոցին

Շատ հետաքրքիր 
բաներ եմ սովորում

Իմ ուսուցիչներն ունեն գիտելիք և 
օգնում են ուսման մեջ

Ունեմ իմ տեղը 
դասարանում
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Ամբոխում մարդիկ պատահաբար ինչ-որ տեղ են հավաքվում: 
Նրանք երկարատև չեն  կարող միմյանց հետ կապված լինել: Ամբոխը 
հանկարծակիորեն կարող է  առաջանալ և նույնպես  հանկարծակիորեն  
ցրվել: 

ԱմբոխԱմբոխ – մարդկանց 
համեմատաբար  
մեծ խումբ (հաճախ 
անկառավարելի 
և գրգռված), որը 
առաջանում է 
պատահականորեն 
և  անսպասելիորեն: 

ՀավաքույթՀավաքույթ – 
հասարակական 
կուտակման 
վայրերում 
մարդկանց  
հավաք, որը չի 
ներկայացնում 
միասնական,  փակ 
խումբ և որտեղ 
յուրաքանչյուր 
անհատ զբաղված 
է  անձնական 
գործերով: 

Դպրոցական հասարակությունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 
խմբերի, որոնք տարբեր, սակայն փոխկապակցված և փոխադարձաբար 
լրացնելու գործառույթ են կատարում: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

1. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ դերեր կամ 
գործառույթներ ունի դպրոցի 
հասարակության յուրաքանչյուր շերտը: 

2. Ինչպե՞ս են    տարբեր շերտերը ազդում 
միմյանց վրա:

Դպրոցի հասարակության հիմնական շերտերը Դպրոցի հասարակության հիմնական շերտերը 

Աշակերտներ

Ուսուցիչներ

Վարչություն

Այլ օժանդակ 
անձնակազմ

Ծնողներ

   Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ դպրոցը ամբոխ չի հանդիսանում:  Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ դպրոցը ամբոխ չի հանդիսանում:
 Ինչո՞ւ դպրոցը  հավաքույթ չի հանդիսանում: Ինչո՞ւ դպրոցը  հավաքույթ չի հանդիսանում:
 Հանդիսանո՞ւմ է, թե՞ ոչ  ձեր դպրոցը  հասարակություն: Ինչո՞ւ:  Հանդիսանո՞ւմ է, թե՞ ոչ  ձեր դպրոցը  հասարակություն: Ինչո՞ւ: 
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Դպրոցական հասարակության անդամները բազմաթիվ նշաններով 
տարբերվում են միմյանցից՝ ֆիզիկական, մտավոր տվյալներով, տարիքով, 
սեռով... Չնայած դրան, բոլոր մարդիկ հավասար են և հավասար 
իրավունքներից պետք է օգտվեն: Թեև իրավահավասարությունը չի  
նշանակում նրանց հավասարություն և միանմանություն ուղիղ իմաստով: 

Փակ հասարակություն՝Փակ հասարակություն՝ հասարակության տեսակ, որին բնորոշ է  
նորույթների նկատմամբ  դիմադրություն, անփոփոխ ավանդույթներ: 
Անտեսված են մարդու իրավունքները, իսկ գերագույն արժեք 
հայտարարված են կոլեկտիվ, ընդհանուր հետաքրքրությունները: 
Նման հասարակությունում մարդիկ հաճախ չունեն անձնական  
ազատություն և համապատասխանաբար, ոչ էլ  պատասխանատվության 
զգացում սեփական արարքների համար: Մարդիկ կուրորեն  հետևում 
են սովորություններին և հեղինակությունների՝ առաջնորդների  
ցանկություններին և կուրորեն ենթարկվում են  նրանց: 

Բաց հասարակություն Բաց հասարակություն -  հասարակության տեսակ, որին բնորոշ են  
նորույթներին պատրաստվածությունը, քննադատական մտածողությունը, 
անձի իրավունքների նկատմամբ հարգանքը, տարակարծության հարգումը 
և այլ ժողովրդավարական արժեքներ: Այսպիսի հասարակությունում 
մարդը սեփական արարքի համար անձամբ է  պատասխանատու: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

1. Որոշե՛ք, ո՞ր հասարակությունն է ներկայացնում ձեր դպրոցը՝ բա՞ց, 
թե՞ փակ:

2. Ի՞նչ եք կարծում, գոյություն ունե՞ն, թե՞ ոչ միանշանակ բաց կամ փակ 
հասարակություններ: Ինչո՞ւ: 

3. Մեկ կամ մյուս տեսակը իդեալակա՞ն է, թե՞ոչ: Ի՞նչ դրական 
բնութագրիչներ ունի ամեն մեկը: 

 Ի՞նչ  հիմնական տարբերություններ գոյություն ունեն  Ի՞նչ  հիմնական տարբերություններ գոյություն ունեն 
աշակերտների միջև ձեր դպրոցում: Ուսուցիչների՞ միջև: աշակերտների միջև ձեր դպրոցում: Ուսուցիչների՞ միջև: 

Ո՞ր տարբերություններն են ձեզ դուր գալիս կամ ձեր դուրը կգային, Ո՞ր տարբերություններն են ձեզ դուր գալիս կամ ձեր դուրը կգային, 
ո՞ր տարբերություններն են  լավը: Ինչո՞ւ: ո՞ր տարբերություններն են  լավը: Ինչո՞ւ: 

Ո՞ր տարբերությունները ձեզ դուր չեն գալիս  կամ ձեր դուրը չէին Ո՞ր տարբերությունները ձեզ դուր չեն գալիս  կամ ձեր դուրը չէին 
գա:գա:

  Ի՞նչ հարցերում աշակերտները կամ  ուսուցիչները պետք է լինեն    Ի՞նչ հարցերում աշակերտները կամ  ուսուցիչները պետք է լինեն  
միահամուռ:միահամուռ:

ԴՊՐՈՑԸ՝ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒ ԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼ 
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Դասարանական ընտրություններ (առաջնորդ, խորհրդատու, նորարար, քննադատ)

1. Տեղադրե՛ք դասասենյակում չորս զետեղարան (արկղ կամ որևէ այլ աման)  
անվանակարգերի համաձայն:

2. Մշակե՛ք և համաձայնեցրե՛ք ընտրությունների  կանոնը (հնարավոր է, դա լինի 
գաղտնի քվեարկություն, երբ անհայտ է, ով ում ձայն տվեց): Յուրաքանչյուր 
աշակերտ թերթի վրա նշում է սեփական թեկնածուին յուրաքանչյուր 
անվանակարգում (առաջնորդ, խորհրդատու, նորարար, քննադատ) և տեղավորում է  
համապատասխան արկղում): 

3. Ընտրե՛ք գործընթացը վարող կամ  հաշվիչ խումբ, որը կհաշվի արդյունքները և 
կհայտարարի հաղթողին: 

 ● Ի՞նչ հիմնախնդիրներ գոյություն ունեն ձեր դպրոցում: Ո՞րն է  դրանց շրջանում 
ամենակարևորը: 

 ● Միմյանց համընկնու՞մ են, թե՞ ոչ տարբեր աշակերտների  կարծիքները 
հիմնախնդիրների մասին: Համընկնո՞ւմ է, թե՞ ոչ ուսուցիչների և  դպրոցի վարչության  
վերաբերմունքը  աշակերտների կարծիքներին: 

 ● Ստուգե՛ք և  անցկացրե՛ք հարցում դպրոցում (տեղեկացեք դպրոցի տարբեր խմբերի  
ներկայացուցիչների (աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների և դպրոցի վարչության) 
կարծիքը դպրոցում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների մասին: 

 ● Որոշեք  հարցում անցկացնելու նպատակը և կարգը: 
 ● Ի՞նչ եք  ցանկանում հասկանալ: Դպրոցի ո՞ր շերտի կարծիքն է ձեզ հետաքրքրում: 
Ինչո՞ւ: 

 ● Քանի՞ մարդ կմասնակցի ուսումնասիրությանը: Աշխատեք, որ բոլոր խմբերը  
ներկայացված լինեն հավասար քանակությամբ մարդկանցով: 

 ● Ինչպե՞ս, որտե՞ղ և ե՞րբ  կանցկացնեք  հարցումը: 

 
ՔվեարկությունՔվեարկություն 
– Որևէ որոշում 
ընդունելու համար 
ձայն տալ, որևէ հարցի 
կապակցությամբ 
սեփական կարծիքի 
պաշտոնապես 
ամրագրում, 
քաղաքացիների 
ընտրական 
իրավունքների 
իրականացում:
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Ի՞նչ  պետք է հաշվի առնեք  ընտրություն կատարելու գործընթացում: 

 ● Դուք գնահատում եք ոչ թե մարդկանց, այլ նրանց կողմից  կատարված դերը կոնկրետ 
իրավիճակում: (Վերհիշեք իրավիճակ, երբ ձեր որևէ համադասարանցին լավագույն 
կերպով կատարեց  վերևում թվարկված դերերից որևէ մեկը):

 ● Ցանկացած դեր, լինի դա առաջնորդ, նորարար, թե կատարող, անհատի մշտական 
կոչում չէ: Միևնույն անձը տարբեր խնդիրներ լուծելիս կարող է տարբեր դեր 
կատարել. մի տեղ լիդեր լինել, այլ տեղ՝ կատարող: Բոլոր դերերը  հավասարապես 
կարևոր են: 

 ● Գլխավորն է, խմբի անդամը  գտնի սեփական տեղը և  դերը  խնդիրը 
կատարելիս, որոշի սեփական կոնկրետ գործառույթը և ստանձնի կոնկրետ 
պատասխանատվություն: 

Ձեր ընտրությունը համընկա՞վ, թե՞ ոչ դասարանի ընտրությանը: 

Կազմակերպե՛ք բանավեճ՝ ի՞նչը պայմանավորեց ձեր ընտրությունը: Ինչո՞ւ հաղթեց 
կոնկրետ  այս անձնավորությունը այս անվանակարգում: Ո՞ր ունակությունները 
դրսևորեց նա այս կամ այն դերը  կատարելիս: 

Այն բանի համար, որպեսզի տարանջատեք միմյանցից  ուսուցիչների, դպրոցի 
վարչության և աշակերտների կողմից լրացված հարցաթերթիկները և առանձին-
առանձին կարողանաք դրանք հանրագումարել, կարող եք հարցաթերթիկին ավելացնել 
արտահայտություն. Դուք ուսուցիչ եք, աշակերտ, դպրոցի  վարչության ներկայացուցիչ: 

Հանրագումարե՛ք արդյունքները. Հանրագումարե՛ք արդյունքները. 

Այն նպատակով, որպեսզի  կարողանաք աշակերտների, ուսուցիչների և դպրոցի  
վարչության պատասխանները  միմյանց հետ համեմատել, ընտրեք հարցաթերթիկները և 
առանձին-առանձին հանրագումարեք արդյունքները: 

Հարցաթերթիկի վրա աշխատանքՀարցաթերթիկի վրա աշխատանք

Կազմեք հարցաթերթիկ Կազմեք հարցաթերթիկ 

Ծանոթացե՛ք հարցաթերթիկի կազմման ընդհանուր  
հրահանգներին: Գերադասելի է, որ ձեր հարցաթերթիկը  լինի  
անանուն:  Պատասխանողին ուղղված դիմումի մեջ նշեք,  որ 
անհրաժեշտ չէ նշել ով լինելը: Հնարավոր է, այս դեպքում նրանք 
առավել անկեղծորեն  պատասխանեն հարցերին: 

 
ԱնանունԱնանուն ՝ 
գաղտնի, առանց 
ով լինելը նշելու:
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 ● Քանի՞ հիմնախնդիր նշեց յուրաքանչյուր շերտը:
 ● Ո՞րն է ամենակարևոր հիմնախնդիրը յուրաքանչյուր շերտի համար:
 ● Ո՞րն է  դպրոցի բոլոր շերտերի կարծիքով,ամենակարևոր հիմնախնդիրը դպրոցում:
 ● Ընտրե՛ք ընդհանուր, բոլոր երեք շերտի կողմից  նշված հիմնախնդիրները և հաշվե՛ք, 
ո՞րն ունի ամենաբարձր միավորը, ո՞ր հիմնախնդիրն է հիշատակված առավել 
հաճախակի: 

Այժմ համեմատեք և վերլուծեք  տվյալները. 

 ● Եղե՞լ է, թե՞ ոչ որևէ շերտը առավել միահամուռ կարևոր  հիմնախնդիրներն 
անվանելիս:

 ● Համընկնո՞ւմ  են, թե՞ ոչ տարբեր շերտերի կարծիքները ամենակարևոր հիմնախնդրի  
մասին: 

 ● Կարելի՞ է, թե՞ ոչ որևէ ընդհանուր եզրակացություն կայացնել բոլոր երեք  շերտերի  
պատասխանների համաձայն: 

 ● Մտածե՛ք, ինչպես կարելի է  կիրառել այս հետազոտության արդյունքները: 
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Պլանավորեք դասարանային էքսկուրսիա: Նախապատրաստական 
աշխատանքներին  ուսուցչի հետ միասին պետք է ընդգրկվի դասարանի 
5 աշակերտ (կազմակերպչական խումբ): Այս խումբը պետք է  որոշի 
էքսկուրսիայի երթուղին, ամսաթիվը և ընդհանուր բյուջեն, ապահովի 
դասարանում գումարի հավաքումը (ծնողների ընդգրկմամբ), վարձակալի 
անվտանգ ավտոբուս  և ձեռք բերի  սնունդ, մտածի զվարճանքի ծրագիրը:

 ● Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ խումբ ստեղծելու գաղափարին:
 ● Գուցե ավելի լավ լիներ էքսկուրսիայի պլանավորմանը ընդգրկել 
ամբո՞ղջ դասարանին: Ինչո՞ւ: Ինչպե՞ս կընտրեք խմբի անդամներին: 
Ինչո՞ւ: 

 ● Կարի՞ք կլինի, թե՞ ոչ կազմակերպչական խմբի անդամները 
աշխատանքային ոլորտները  բաշխեն: Ինչո՞ւ: 

 ● Կարի՞ք կլինի, թե՞ ոչ, դասարանը պարբերաբար հետաքրքրվի, լա՞վ է 
ընթանում, թե՞ ոչ էքսկուրսիայի կազմակերպման գործը: Ինչո՞ւ: 

 ● Ուզո՞ւմ եք, թե՞ ոչ հնարավոր դարձնել խմբի անդամների փոփոխումը: 
Ինչո՞ւ: 

Մոտավորապես նույնպիսի սկզբունքով է կառուցված նաև դպրոցի 
(ցանկացած կազմակերպության և պետության) կառավարումը: 
Ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների մեծ թվաքանակի պատճառով  
բոլորի մասնակցությունը դպրոցի կառավարմանը անհնար է, այդ 
պատճառով մարդիկ ընտրում են իրենց ներկայացուցիչներին, նրանց 
հանձնարարում են տարբեր պարտականություններ և շնորհում են 
որոշակի իրավունքներ: 

Ինչ խոսք, ընտրված ներկայացուցիչները պետք է ունենան աշխատելու 
ցանկություն, հնարավորություն, համապատասխան ունակություններ 
և հատկանիշներ: Նրանք ընտրված պետք է լինեն ազատ և արդարացի ազատ և արդարացի 
ընտրության ճանապարհով: ընտրության ճանապարհով: Դպրոցի նման կարգով կառավարումը 
կոչվում է ժողովրդավարական կառավարումժողովրդավարական կառավարում: 

Եթե էքսկուրսիայի կազմակերպման գործը ոչ բավարար է 
ընթանում, կարող եք ազդեցություն գործել երևույթների վրա՝ փոխեք 
ներկայացուցիչներին կամ խմբի կողմից  ընդունված որոշումները, բայց 
դրա համար միայն ձեր կարծիքը  բավարար չէ, այստեղ էլ հարկավոր է  
որոնել համամիտներ: 

Կազմակերպչական 
խումբ
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Աշակերտական ինքնակառավարումը դպրոցի կառուցվածքային միավոր 
է այնպես, ինչպես մանկավարժական խորհուրդը, հոգաբարձական 
խորհուրդը և տնօրինությունը: Աշակերտներն իրենց գաղափարները, 
հետաքրքրությունները և նախաձեռնությունները  իրականացնել կարող են 
ինքնակառավարության միջոցով: Աշակերտական ինքնակառավարումը 
ղեկավարում է ինքնակառավարման կողմից ընտրված նախագահը: 

Աշակերտական ինքնակառավարման գործառույթները. 

 ● Մշակում է հանձնարարականներ  դպրոցի ներքին կարգապահության 
մասին:

 ● Հոգաբարձական խորհրդին կամ տնօրենին ներկայացնում է  
առաջարկություններ:

 ● Ընտրում է իր ներկայացուցչին հոգաբարձական խորհրդում:
 ● Դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և Վրաստանի 
օրենսդրությանը  համապատասխան մասնակցում է ձեռք բերած 
դրամաշնորհի  տնօրինությանը:

 ● Անդամների մեկ հինգերորդի նախաձեռնությամբ ստեղծում է  
դպրոցական  ակումբներ:

Մանկավարժական Մանկավարժական 
խորհուրդ խորհուրդ 

Հոգաբարձական Հոգաբարձական 
խորհուրդխորհուրդ ՏնօրինությունՏնօրինություն Աշակերտական Աշակերտական 

ինքնակառավարում ինքնակառավարում 
Կարգապահական Կարգապահական 

կոմիտեկոմիտե

Մշակու մ է  
ու սու մն ական 
պլանները և 

երաշխավորված 
դասագրքերի   

ցանկը 

Մշակու մ է  
առաջարկու - 

թյու ններ դպրոցի 
համար կարևոր 
բոլոր հարցերի 

մասին

Հաստատու մ է 
դպրոցի ներքին 
կարգապա- 

հու թյու նը և բյու ջեն 

Պատասխանատու  
է դպրոցի 

ֆինանսների 
տնօրինման  
և դպրոցի  

կառավարման 
համար  

Քննարկու մ է 
կարգապահական  

սխալ վարքը      

Դպրոցի  Դպրոցի  
կառուցվածքը կառուցվածքը 

Ինքնակառավարման ընտրություն 

Ինքնակառավարում ընտրում 
են հիմնական և միջնակարգ 

աստիճանների աշակերտները  
աշաաշաաշաաշակերտները 

Հավասարության 
հիման վրա

Ըստ դասարանների 
աշակերտների հավասար 

ներկայացուցչության 
սկզբունքով

Գաղտնի
Թափան-
ցիկության 
սկզբունքով
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

Ինքնակառավարման ընտրություններ 

1. Եթե արդեն ձեր դպրոցում անց են կացվել աշակերտական 
ինքնակառավարման ընտրություններ. 

 ● Նկարագրե՛ք նախընտրական գործընթացը:
 ● Ունեի՞ք, թե՞ ոչ բավարար տեղեկատվություն ընտրություններին  
մասնակցող թեկնածուների մասին: 

 ● Ինչպե՞ս  ընթացավ ընտրությունների օրը: 
 ● Գո՞հ եք, թե՞ ոչ ընտրությունների  արդյունքներից:
 ● Ունե՞ք, թե՞ ոչ տեղեկատվություն աշակերտական ինքնակառավարման 
գործունեության մասին: 

 ● Որքանո՞վ գոհ եք ինքնակառավարման  աշխատանքից: 

2. Եթե ձեր դպրոցում դեռևս չեն անցկացվել աշակերտական 
ինքնակառավարման ընտրություններ. 

 ● Ի՞նչ չափանիշներով կգնահատեիք յուրաքանչյուր թեկնածուին:
 ● Ի՞նչ հիմնախնդիրների լուծում եք սպասում ինքնակառավարման 
ընտրությունից հետո: 

Առաջարկություն 

 ● Թվարկե՛ք ձեր դասարանի համար կարևոր, ակտուալ թեմաները: 
 ● Ընտրե՛ք մեկ հարց, որը մտահոգում է աշակերտության 
մեծամասնությանը: 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒ Մ  
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 ● Մտածե՛ք, ո՞վ կարող է  այս հարցի մասին որոշում ընդունել՝ տնօրե՞նը, 
հոգաբարձակա՞ն խորհուրդը, մանկավարժակա՞ն խորհուրդը, 
աշակերտակա՞ն  ինքնակառավարումը: 

 ● Նախ փոքր խմբերում դատողություն արե՛ք, ի՞նչ առաջարկություն 
կարելի է պատրաստել այս հիմնախնդիրը լուծելու համար, իսկ 
այնուհետև ամբողջ դասարանում քննարկելիս՝  ընտրեք հիմնախնդրի  
լուծման ամենաընդունելի և  արդյունավետ  ուղիները: 

 ● Ընտրե՛ք մի քանի աշակերտ, ովքեր  ձեր առաջարկությունները գրավոր   
կպատրաստեն և կներկայացնեն  համապատասխանաբար տնօրենին, 
ինքնակառավարմանը և այլն: 

 ● Չանտեսե՛ք  տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդկանց հետ 
համագործակցությունը և նրանց շահերի  նկատառումը: 
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ՆպատակըՆպատակը ցանկալի 
արդյունք կամ 
իրավիճակ է, որին 
ուզում ենք հասնել: 
Նպատակները 
բաժանել կարելի 
է դրանց հասնելու 
համար անհրաժեշտ 
ժամանակահատվածի  
համաձայն 
(օր. կարճատև 
և երկարատև  
նպատակներ): 

Ամենօրյա նպատակներ. տնային առաջադրանքների կատարում, սենյակի 
մաքրում...

Կարճատև նպատակները առավելապես մի քանի շաբաթում պետք է լինեն  
հասանելի:

Միջին տևողության նպատակներ. այսպիսի նպատակները հասանելի են 
մի քանի ամսից մինչև տարեկան ժամանակաշրջանում (օր.՝ ուսումնական 
տարվա հաջողություններով ավարտ, մարզական  մրցումներում 
հաղթանակ): 

Երկարատև նպատակներ. դրանց հասնելու համար տարիներ են 
հարկավոր: Երկարատև նպատակներն իրականացնելու համար (օր.՝ 
դպրոցն ավարտել, բարձրագույն կրթություն ստանալ, քաղաքից դուրս 
ամառանոց ձեռք բերել), անձնավորությանը  հարկ է լինում մի քանի  
միջին տևողության  նպատակի հասնել: Իսկ որոշ կարճատև  նպատակ 
կարելի է  բաժանել մի քանի ավելի կոնկրետ ենթանպատակների: 

Եթե անձը 
չգիտի, դեպի որ 
նավահանգիստն 
է գնալու, ոչ մի 
քամի չի կարող 
լինել նրա  
ուղեկիցը:

ՍենեկաՍենեկա 

Մարդու կյանքը 
միայն այն 
ժամանակ իմաստ 
ունի, եթե նա 
նպատակներ է 
նախանշում և 
պայքարում է  
դրանց հասնելու 
համար: 
                                                                                                 

ԱրիստոտելԱրիստոտել 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Ձևավորե՛ք մեկ երկարատև նպատակ, որը ցանկանում եք ապագայում  
իրականացնել: Ո՞ր միջին տևողության և կարճատև  նպատակները հարկ 

կլինի իրականացնել այդ նպատակին 
հասնելու համար: Համեմատե՛ք ձեր 
նպատակները համադասարանցիների 
նպատակների հետ: Ի՞նչ եք կարծում, այս 
նպատակները արդյոք իրատեսակա՞ն
 են: Ինչո՞ւ եք այդպես համարում:

Նպատակներ

ԵրկարատևԱմենօրյա Կարճատև Միջին տևողության

Մասնագիտության ընտրությունը բավականին բարդ է: Ավելի ճիշտ, 
դժվար է  ճիշտ ընտրություն կատարելը: Մասնագիտություն ընտրելիս՝ 
կարևոր է մարդու և  մասնագիտության յուրահատկությունների 
համադրումը: Ցանկալի է, մասնագիտությունը լինի ձեզ համար 
հետաքրքիր: Եթե ձեզ դուր են գալիս  կենդանիները և բույսերը, ապա 
ապագայում երևի կհետաքրքրի բնության հետ  կապված հարցերի վրա 
աշխատանքը: 

Ցանկացած մասնագիտություն պահանջում է, այսպես կոչված, 
մասնագիտական կարևոր  հատկություններ, օրինակ, նկարչի համար՝ 
պատկերավոր ստեղծագործական մտածողություն: Այդ պատճառով, 
մասնագիտություն ընտրելիս՝ հարկավոր է   վերլուծել, ունե՞ք արդյոք 
մասնագիտությանը համապատասխան հակումներ և ընդունակություն: 
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Ո՞վ եմ ուզում  լինել:Ո՞վ եմ ուզում  լինել:
Ստեղծեք տվյալների  բանկ

1. Ո՞ր մասնագիտությունը կընտրեիք ապագայի համար:
2. Ինչո՞ւ եք համարում, որ այս մասնագիտությունը ձեզ հարմար է: Ի՞նչն 

է  նմանապես ազդեցություն գործում ձեր  որոշման վրա: 
3. Թերթիկի վրա գրե՛ք ցանկալի մասնագիտությունը, ձեր անունը և 

ազգանունը, համադասարանցիների հետ միասին հավաքե՛ք ամբողջ 
դասարանի աշակերտների թերթիկները:

4. Փակցրե՛ք թերթիկները  գրատախտակի վրա (կամ փռեք մեծ սեղանի 
վրա) և  փորձե՛ք  խմբավորել դրանք  ըստ դրանց վրա նշված 
մասնագիտությունների: 

5. Քանի՞ տարբեր  մասնագիտություն անվանեց դասարանը: Ո՞վ է ուզում 
ընտրել տարբերակված մասնագիտություն: Ո՞ւմ  մասնագիտությունը 
կարող է նմանվել ձեր մասնագիտությանը: Ինչո՞վ: Ինչո՞ւ: 

6. Ստեղծե՛ք խմբեր ըստ  ցանկալի մասնագիտությունների: Քանի՞ անձ 
է ցանկանում  նույն մասնագիտությունը, որոնք  դուք եք ընտրել: Նշեք 
նրանց անունները (հետևյալ  պրակտիկումի ժամանակ  կարող եք  
նրանց հետ միասին աշխատել խմբում):

Ընտրված մասնագիտությունը պետք է համապատասխանի ձեր 
անձնական հատկություններին և բնավորությանը: Օրինակ, եթե սիրում 
եք հարաբերություններ ունենալ, բաց եք, զվարճալի, կոնտակտային՝ ձեզ 
ավելի հարմար են այն մասնագիտությունները, որոնք ենթադրում են  այլ 
անձանց հետ հարաբերություն, կապերի հաստատում: Եթե, օրինակ, 
դերասան դառնալու մասին եք երազում, մի հուսահատվեք  միայն  այն 
պատճառով, որ, ձեր կարծիքով, «ամաչկոտ» եք: Պետք է  հաշվի առնեք, 
որ դեռ երիտասարդ եք և ձեր բնավորությունը դեռևս  միայն ձևավորվում 
է: Ձգտեք ձեր մեջ հաղթահարել այն բացասական հատկությունները, 
որոնք խանգարում են  ընդունակության զարգացման մեջ: Հակումը, 
հետաքրքրությունները, բնավորության հատկությունները՝ բավականին 
ճկուն,  փոփոխական բնութագրիչներ են, որոնք կարող եք զարգացնել ձեր 
մեջ: 

Մասնագիտության Մասնագիտության 
ընտրության վրա  ընտրության վրա  
ազդեցություն են ազդեցություն են 

գործում գործում 

Ձեռք բերած 
գիտելիքը

Բնածին շնորհը և 
տվյալները

Հասարակական 
ճանաչում ձեռք 

բերելու ցանկությունը

Սեփական 
մասնագիտական 

պլանները

Հեղինակավոր 
անձանց 
հայացքները  
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22 ԴՊՐՈՑԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Նամակ՝ հոգաբարձական խորհրդին 
Դպրոցի հոգաբարձական խորհուրդը պլանավորում է բյուջեում 
նախատեսել 1000 լարի աշակերտների  նախագծի իրականացման համար: 
Այս նախագիծը պետք է կարգավորի դպրոցում գոյություն ունեցող որևէ  
հիմնախնդիր: 
Հոգաբարձական խորհրդի նպատակն է, հենվելով բարձր դասարանցիների  
կարծիքներին,  որոշել ինչի համար ծախսել այս գումարը: 

Գրե՛ք մեկ էջանոց նամակ խորհրդի  անդամներին: Պատկերացրե՛ք ձեզ  
խորհրդի  անդամների տեղում և գնահատե՛ք  ձեր կողմից կազմված 
նամակը:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

 ● Տրված աղյուսակի  միջոցով  քննարկե՛ք, ինչպե՞ս են ծախսվում դպրոցի 
ֆինանսները: 

 ● Ձեր կարծիքով, ի՞նչն է  ավելի կարևոր, ի՞նչն է պահանջում ամենամեծ 
ծախս: Ի՞նչ կավելացնեիք: 

 ● Դուք ինչպե՞ս  կպլանավորեիք  դպրոցի բյուջեն: 

ԵկամուտներԵկամուտներ ԾախսերԾախսեր
Պետական 
ֆինանսավորում 

Աշխատավարձեր 
Կոմունալ ծախսեր (էլեկտրաէներգիա, 
բնական գազ, ջուր, բարեկարգում) Մարզադահլիճի/

հանդիսասրահի 
վարձակալում 
(տարբեր սպորտային 
սեկցիաների, պարի, 
երգի, շախմատի, 
նկարչության 
խմբակների համար)

Գրասենյակային ծախսեր 
Հաղորդակցության ծախսեր (համացանց, 
հեռախոս, հեռուստատեսություն)
Դպրոցական դիտողական նյութերի  ձեռք 
բերում
Նորոգություն 
Չնախատեսված ծախսեր 

Նվիրատվություններ Հատուկ ծրագրի սպասարկում  (կարիք 
ունեցող անձանց համար) 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

Ի՞նչ է բյուջեն:Ի՞նչ է բյուջեն:

Դպրոցի 
վարչությունը 
փորձում է 
բավարարել  
բյուջեով 
հատկացված 
գումարը, 
այսինքն՝ ունենալ 
հավասարակշռված 
բյուջե՝ երբ ծախսերը 
և  եկամուտները  
հավասար են: 

Հավասարակշռված Հավասարակշռված 
բյուջեբյուջե

Եկամուտ Ծախս

Դպրոցի բյուջեն կազմելու գործին մասնակցում են տնօրենը, տնօրենի 
տեղակալը, հաշվապահը: Այնուհետև հաստատելու համար ներկայացվում 
է  հոգաբարձական խորհրդին, որը քննարկում և հաստատում է բյուջեն: 

Հանրային դպրոցը հիմնականում  ֆինանսավորվում է  պետական 
բյուջեից, իսկ մասնավոր դպրոցը՝ պետական բյուջեից և ուսման համար 
վճարված վարձից:
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Հարցեր՝ գնահատելու համար Հարցեր՝ գնահատելու համար 
1. Հիմնախնդրի ձևավորում Հիմնախնդրի ձևավորում 

 ● Հստակորեն բացատրեք հիմնախնդրի  էությունը և կոնկրետ,  ինչի 
համար է  ծախսվելու փողը: 

 ● Հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ  դրա կարգավորումը 1000 լարիով: 
 ● Եթե ձեր կողմից ձևավորված հիմնախնդիրը շատ ընդհանուր է, փորձեք 
բաժանել այն ավելի  կոնկրետ, փոքր  հիմնախնդիրների: 

2. Հիմնախնդրի վերլուծում Հիմնախնդրի վերլուծում 
Ինչո՞ւ է հարկավոր ծախսել գումարը հատկապես այս և ոչ թե այլ 
հիմնախնդրի կարգավորման համար: Գնահատե՛ք հիմնախնդիրը հետևյալ  
բնութագրիչների  համաձայն. 

 ● Որքանո՞վ շտապ է դրա կարգավորումը: 
 ● Ո՞ւմ է վնաս բերում  բերված հիմնախնդիրը: Որքանո՞վ մեծ է  այս 
խումբը: 

 ● Ունե՞ք, թե՞ ոչ համախոհներ (մարդիկ, ովքեր  նույնպես  շահագրգռված 
են այս հիմնախնդրի լուծմամբ): Որքանո՞վ մեծ է  այդ խումբը: 

3. Հիմնախնդրի կարգավորման ռազմավարությունը Հիմնախնդրի կարգավորման ռազմավարությունը 
 ● Ո՞ր կոնկրետ գործունեությունն եք իրականացնելու: 
 ● Ո՞վ է իրականացնելու այդ գործունեությունը: 
 ● Այդ գործունեությանը մասնակցելո՞ւ եք արդյոք  դուք և  այլ անձինք, 
ովքեր նույնպես շահագրգռված են այս հիմնախնդրի  լուծմամբ: 

 ● Ունե՞ք, թե՞ ոչ այս անձանց համաձայնությունը: Եթե ոչ՝ ինչպե՞ս եք 
մտադիր նրանց շահագրգռել և ընդգրկել ձեր կողմից պլանավորված 
գործունեությունում: 

 ● Ինչպե՞ս կբաշխվի գումարը (1000 լարի): 
 ● Ունե՞ք լրացուցիչ գումարի կարիք: Եթե այո՛, ինչպե՞ս եք մտադիր  այն 
հայթայթել: 

 ● Որքա՞ն ժամանակ  կպահանջվի այս գործունեությունն  
իրականացնելու համար: 

4. Ռազմավարության իրականացում և արդյունքների  գնահատումՌազմավարության իրականացում և արդյունքների  գնահատում
 ● Հստակորեն ձևավորեցի՞ք, թե՞ ոչ  իրավիճակը, որը կստեղծվի վիճակը   
կարգավորելուց հետո: 

 ● Այս արդյունքներին հասնելու մասին ո՞վ կլինի պատասխանատու 
հոգաբարձական խորհրդի առջև: 

 ● Ունե՞ք, թե՞ ոչ կոնկրետ աշխատանքային գրաֆիկ, որի համաձայն 
կգնահատեք, որքանով հաջող  է ընթանում ձեր գործունեությունը: 
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23 ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

1. Ի՞նչ իրավունքներ ունեն երեխաները:
2. Մի՞շտ են պաշտպանված երեխաների իրավունքները: 
3. Ո՞վ կարող է  խախտել երեխաների իրավունքները: 
4. Ո՞վ կարող է  պաշտպանել երեխաների իրավունքները: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Յուրաքանչյուր իրավունքի մասին: Ինչպե՞ս են պաշտպանված այս 
իրավունքները ձեր դպրոցում:

Ընդհանուր կրթություն 
ստանալու իրավունք

Հավասարության 
իրավունք

Ոչ պատշաճ վերաբերմունքից, 
անուշադրությունից  
և  անպատվությունից 

պաշտպանվելու իրավունք 

Առողջության, կյանքի և անվտանգ 
միջավայրում սովորելու 

իրավունք Արտահայտվելու 
ազատություն

Անձնական կյանքի 
անձեռնմխելիություն Հավաքի և միավորվելու 

ազատություն

Դավանանքի  ազատություն

Սահմանափակ կարողություններ ունեցող 
աշակերտներին և այն աշակերտներին, որոնց 
երկարատև բուժում է  հարկավոր, հատուկ 

ծրագրերից օգտվելու իրավունք 

Դպրոցի կառավարմանը 
մասնակցելու իրավունք

Աշակերտն ունի հետևյալ Աշակերտն ունի հետևյալ 
իրավունքներըիրավունքները
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ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Վերլուծե՛ք իրավիճակը: Առաջարկե՛ք ելք: 1) Անվանե՛ք գործող 
հերոսներին: 2)Ո՞ւմ իրավունքը  խախտվեց: 3) Ո՞ր իրավունքները  
խախտվեցին: 4) Ո՞վ խախտեց: 5) Ինչպե՞ս կարելի էր  այս անհարմար 
վիճակից խուսափել. ի՞նչ պետք է անենք (կամ չանենք), ինչպե՞ս վարվենք, 
ում/որտեղ դիմենք: Ձեր պատասխանները  հիմնավորե՛ք: 

Իրավիճակ  1
13 տարեկան Կատոն հայտնաբերեց, որ իր լուսանկարը տեղադրել 
են սոցիալական ցանցի խմբերից մեկում: Խմբի անդամները 
վիրավորական մեկնաբանություններ են անում: Կատոյի այս լուսանկարը 
համադասարանցին էր  լուսանկարել: Աղջիկը խնդրեց ընկերոջը 
լուսանկարը անմիջապես ջնջել: 

Իրավիճակ  2
12 տարեկան Գիորգին ընկերոջից տեղեկացավ, որ իր համադասարանցու 
հետ գրագրությունը և անձնական հաղորդագրությունները  ուրիշներին 
հայտնի  դարձան: Գիորգին հայտնվեց անհարմար վիճակում, քանի որ 
գրագրությունը անձնական բնույթի էր: 

Իրավիճակ  3
13 տարեկան Աննայի մայրը հայտնաբերեց, որ դրամապանակը 
դատարկ է: Մինչև դստեր վերադարձին էր սպասում, հիշեց, որ վերջին 
ժամանակներում Աննան հաճախ էր  գումար  խնդրում. տետրերի, 
սկավառակների, դասարանցիների նվերների, առաջին հայացքից՝ 
սովորական ծախսերի համար: Դժվար խոսակցությունից հետո 
արտասվալից աչքերով Աննան խոստովանեց, որ փողը ինքն է վերցրել 
և  տվել է համադասարանցի Քեթիին, նաև այն մասին, որ առաջներում 
նույնպես ինքը ոչ թե գնումների, այլ Քեթիի համար էր  փող խնդրում: 

Աննայի մայրը Քեթիի ծնողներին դիմեց: Պարզվեց, որ Քեթին փողը տալիս 
էր 15 տարեկան Նաթիային: Վերջինս մեկ անգամ տեսել էր, ինչպես էր 
ձգտում Քեթին  ծխախոտ փորձել: Նաթիան աղջկան սպառնացել էր, որ 
այս լուրը կտեղեկացնի նրա ծնողներին, եթե լռելու համար չվճարի: 

ՀԻՇԵ՛Ք

Սեփական իրավունքների և պարտականությունների իմացությունը 
հնարավորություն է  տալիս պաշտպանել սեփական շահերը և ուրիշին 
նույնպես վնաս չհասցնել: 

Եթե մեր իրավունքները  խախտվեցին, անպայման պետք է  դիմենք 
ուսուցչին, ծնողին, մանդատայինին, անհրաժեշտության դեպքում՝ 
ոստիկանությանը և այլ հաստատությունների, որոնք կօգնեն մեր 
իրավունքները պաշտպանելու գործում: 

Հարգենք ուրիշների իրավունքները և թույլ չտանք դրանց  վարկաբեկումը:  
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23 ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

Իրավունքների հետ միասին աշակերտն ունի նաև պարտականություններ: 
Ստորև տրված սխեմայից մի զույգընկերը թող դուրս գրի իրավունքները, 
իսկ մյուսը՝ պարտականությունները: Համեմատե՛ք, դրանցից ո՞րն է 
միևնույն ժամանակ և՛ իրավունք, և՛ պարտականություն: Դատողություն 
արեք նաև, ո՞ր իրավունքը ո՞ր  պարտականության հետ է կապված: 

№ Աշակերտի իրավունքները և պարտականությունները Աշակերտի իրավունքները և պարտականությունները 

1 Անվճար կրթություն ստանալ

2 Հավելյալ կրթական սպասարկում ստանալ

3 Դպրոցի կանոնադրությունը պահպանել 

4 Դպրոցի գույքին զգույշ վերաբերվել 

5 Անձի պատիվը հարգել 

6 Բարեխղճորեն  սովորել 

7 Դպրոցի աշխատակիցների պահանջները կատարել 

8 Աշակերտների և դպրոցի աշխատակիցների  
արժանապատվությունը հարգել

9 Կրթության ձևը ընտրել

10 Դպրոցի կանոնադրության համապատասխան հագնվել

11 Դպրոցի միջոցառումներին մասնակցել 

12 Դասերին հաճախել, բացի հարգելի պատճառով բացակայությունից 

13 Դասերի և հանգստի ժամանակ կոռեկտ վարք դրսևորել

14 Դպրոցի կանոնադրությունը պահպանել, ինչպես նաև 
անվտանգության կանոնները պահպանել 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Ընտրեք որևէ մեկը. 

Դասարանական ցուցահանդեսի համար պատրաստեք պաստառ՝ 
թեմայով.

 ● Ինձ համար շատ կարևոր 3 իրավունք:
 ● Իրավունք, որը չունեմ, բայց ցանկանում եմ ունենալ: 
 ● Իմ իրավունքների խախտման դեպքում կգործեի հետևյալ կերպ... 
 ● Իմ իրավունքները և պարտականությունները: 

Բոլոր 
մարդիկ  
ունեն 

իրավունքներ
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24ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆ ԻՄ ԴՊՐՈՑՈՒ Մ 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

1. Ի՞նչ է ժողովրդավարությունը: 
2. Ի՞նչ է նշանակում ժողովրդավարական հասարակություն: 
3. Ինչո՞ւ է  կարևոր ժողովրդավարական հասարակությունում ապրելը: 
4. Անվանե՛ք ժողովրդավարական արժեքները: 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ 
Ծանոթացե՛ք երկու դպրոցների մասին տեղեկատվությանը: 
Յուրաքանչյուր դպրոցի նկարագրությունից առանձնացրե՛ք այն տարրերը, 
որոնք համարում եք արդարացի և ժողովրդավարական: Ձեր կարծիքը 
հիմնավորե՛ք:

 ● Ի՞նչն է  գլխավոր տարբերակիչը երկու դպրոցների միջև:
 ● Ո՞ր դպրոցում կցանկանայիք սովորել:
 ● Ի՞նչ կավելացնեիք ընտրված դպրոցին՝ ժողովրդավարությունը  
ամրապնդելու  տեսակետից: 

I դպրոց I դպրոց II դպրոցII դպրոց

Դպրոցի մուտքում կանգնեցված է 
հսկողություն, որը ստուգում է բոլոր 
այցելուներին

Դպրոցի տարածքում երեխաների 
անվտանգությունը և կարգապահությունը  
պահպանում են մանդատայինները 

Դպրոցում աղուկ բարձրացնելն արգելված է

Դպրոցում որոշումներն ընդունում են  
տնօրենը, հոգաբարձական և մանկավարժական 
խորհուրդները 

Դպրոցում տեսանելի տեղում փակցված են  
դասացուցակը 

Դպրոցի տնօրենի  որոշումները, 
հաղորդագրություն՝  պլանավորված 
մարզական կամ այլ միջոցառման մասին 

Դպրոցում տեսանելի տեղում տեղադրված է 
դիտողությունների արկղ, որտեղ ցանկացած 
աշակերտ կամ ուսուցիչ կարող են թեկուզև 
անանուն նամակ գցել, արտահայտել 
սեփական մտահոգությունը, դիտողությունը և  
ցանկությունը

Դասամիջոցների ժամանակ միջանցքներում 
աշակերտների ճղճղոց և աղմուկ  է լսվում 

Դպրոցում մեծ ուշադրություն է հատկացվում 
կարգապահությանը 

Դպրոցի տնօրենը և ուսուցիչները 
բավականաչափ ուշադիր են աշակերտների, 
հատկապես նրանց նկատմամբ, ում 
համար սովորելը համեմատաբար դժվար է: 
Ուսուցիչները այդպիսի  աշակերտների համար 
հաճախ անհատական  դասեր  են անցկացնում 

Աշակերտը, ով միշտ խախտում է 
կարգապահության նորմերը, հաճախ 
է ուշանում, աղմկում է դասերի և  
դասամիջոցների ժամանակ, դպրոցի 
վարչության կողմից խստորեն զգուշացվում է

Կարգապահությունը հաճախ խախտելու 
պատճառով մի քանի աշակերտի դպրոցից  
վտարեցին 

Դպրոցում ստեղծվել են ծնողական կոմիտե և 
աշակերտների ինքնակառավարում 

Ժողովրդավարական դպրոցի մոդելԺողովրդավարական դպրոցի մոդել

Ժողովրդավարական կամ ոչ ժողովրդավարական ոչ միայն 
պետություններն են, այլև կազմակերպությունները և մարդկանց 
հարաբերությունների տիպերը: Օրինակ, դպրոցը նույնպես կարող է լինել 
ժողովրդավարական կամ ոչ ժողովրդավարական: 
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24 ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Պետության, կազմակերպության կամ անձնավորության 
ժողովրդավարական լինելը  տարբեր նշանով է  գնահատվում: Խմբի 
հետ  միասին ընտրե՛ք այն նշանները, որոնցով  հնարավոր է  դպրոցի 
ժողովրդավարությունը գնահատել. օրինակ. 

 ● Որքանո՞վ է դպրոցի վարչությունը գնահատում աշակերտների 
տեսակետները:

 ● Ինչպե՞ս են  դպրոցում պահպանվում աշակերտների իրավունքները: 
 ● Ի՞նչ եք կարծում, ունե՞ք սխալվելու իրավունք: 

Դուրս գրե՛ք այս նշանները և այնուհետև գնահատե՛ք, որքանով են 
աչքի ընկնում այս նշանները ձեր դպրոցում:  Եթե լրիվությամբ, ապա 
յուրաքանչյուր նշանից դպրոցին կարող եք շնորհել բարձրագույն միավոր՝ 
10, եթե այս նշանը դպրոցում ընդհանրապես չկա, ապա՝ 0, եթե մասամբ, 
ապա՝ համապատասխան միավոր 0-ից մինչև 10-ը: Արտագրե՛ք սխեման 
տետրում: 

Ժողովրդավարական դպրոցի նշաններ Մեր դպրոցը

Դու ունես  սխալվելու իրավունք 

Աշակերտների 
ինքնակառավարման 
նախաձեռնությամբ, 
յոթերորդ 
դասարանցիները 
դպրոցի բակում  
ծառեր տնկեցին:

- Ի՞նչ տեղի կունենա
, եթե սխալվեմ: 

- Շա՞տ կքննադատեն նրանք:

- Ուզում եմ ավելի լավը լինել: 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Գրե՛ք շարադրություն, որը կազմված կլինի 150-ից  ոչ ավելի բառից. 
«Որպեսզի մեր դպրոցը  ավելի ժողովրդավարական դառնա»: Նկարագրե՛ք 
ձեր դպրոցում գոյություն ունեցող իրավիճակը, կոնկրետացրե՛ք, ով 
է դպրոցում որոշումներ  ընդունում, որքանո՞վ են դրան մասնակցում  
աշակերտները և ուսուցիչները: Որոշումների ընդունման գործընթացում  
որքանո՞վ բարյացակամ  միջավայր է  դպրոցում: Ի՞նչ կփոփոխեիք, 
որպեսզի ձեր դպրոցը  ավելի ժողովրդավարական լինի: 

Որպեսզի իմ դպրոցը ավելի Որպեսզի իմ դպրոցը ավելի 
ժողովրդավարական դառնա ...ժողովրդավարական դառնա ...

Ինքնակառավարման 
նախաձեռնությամբ,  աշակերտները 
նշեցին «Արև-երեխաներ» միջազգային 
օրը:  

Ինքնակառավարման 
նախաձեռնությամբ, աշակերտները  

հանդիպեցին պատերազմի 
վետերանների հետ: 
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Խտրականության տեսակներ Խտրականության տեսակներ 

Ռասսայի/մաշկի 
գույնի համաձայն

Գենդերային 
պատկանելության 

համաձայն

Հասակի 
համաձայն

Բարձր/ցածր 
առաջադիմության 

համաձայն

Գույքային վիճակի 
համաձայն

Սահմանափակ 
կարողությունների 

համաձայն

Կրոնական 
դավանանքի 
համաձայն

Ազգության 
համաձայն

40+

Չխոսե՛ք նրա հետ, 
նա կապույտ է: 

25-26 ՀԱՆԴՈՒ ՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆ  ԻՄ ԴՊՐՈՑՈՒ Մ 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

1. Ի՞նչ է նշանակում հանդուրժողականություն տերմինը: 
2. Ինչպիսի՞ն է հանդուրժողական անձը: 
3. Ի՞նչ եք կարծում, հանդուրժողական է ձեր դասարանը, դպրոցը: 

 
Խտրականություն 

Երբեմն դպրոցում առկա են դեպքեր, երբ ազգության, կրոնական 
դավանանքի, սահմանափակ կարողությունների համաձայն, ոչ 
հեղինակավոր թաղամասում բնակվելու, բարձր/ցածր ակադեմիական 
առաջադիմության, հագնվելու և  զարդեր կրելու, գենդերային 
պատկանելության և այլ պատճառներով մարդկանց տարբեր կերպ են 
վերաբերվում: 

ԳենդերԳենդեր (անգլ. 
սեռ) նշանակում է 
հասարակությունում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
ձևավորված դերեր, 
որոնք նրանց տրվում 
են սեռական նշանի 
համաձայն: 

ԽտրականությունԽտրականություն 
նշանակում 
է  մարդկանց 
անհավասար 
վերաբերմունք 
հատկապես այն 
ժամանակ, երբ դա 
ուղղված է որևէ նշանով 
տարբերվող  անձանց 
նկատմամբ: 
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ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Բաժանեք ստորև տրված իրավիճակները (յուրաքանչյուր խումբ 
կատարում է մեկ առաջադրանք):

 ● Բացահայտե՛ք, հավասա՞ր պայմաններում են գտնվում իրավիճակի 
հերոսները: 

 ● Այս կամ այն իրավիճակը հանդիսանո՞ւմ է, արդյոք, խտրականություն: 
 ●  Ունե՞ր, թե՞ ոչ  իրավիճակի անձը նրա իրավունքը, ինչ կատարեց: 
 ● Որտե՞ղ եք տեսնում երեխայի իրավունքների խախտում/
պաշտպանություն և կոնկրետորեն ո՞ր իրավունքները: Դատողություն 
արե՛ք այս դեպքերի պատճառների մասին: 

Իրավիճակ  1
Սաբան սայլակից է օգտվում: Նա հիանալի նկարում է: Իսկ նրա տան մոտ 
գտնվում է  նկարչական ստուդիա, որտեղ Սաբան ցանկանում է հաճախել, 
սակայն ստուդիայի  աստիճանները  թեքահարթակ  թեքահարթակ չունեն: Ստուդիայի 
աշակերտները  միավորվեցին և նշված խնդրի մասին դիմումով դիմեցին 
քաղաքապետարանին: Ի պատասխան, մոտ ժամանակում թեքահարթակ 
սարքավորելու  խոստում ստացան: 

Իրավիճակ 2
Լադոն Վրաստանում է ծնվել, բայց սևամորթ է: Նա շատ բարի և ուրախ 
տղա է: Այդ պատճառով բոլորը ցանկանում են նրա հետ բարեկամանալ: 
Եթե Լադոն թիմում է, ինչ էլ խաղան, հաղթանակը  երաշխավորված է: Մեկ 
օր պարտված թիմից  մեկը զայրացավ և մատնացույց արեց  Լադոյի մաշկի 
գույնը: 

Իրավիճակ 3
Նինոյի ընտանիքը պետությունից ստանում է օգնություն: Երբ աղջկա մորը 
բժիշկները արտասահմանում բուժվելու խորհուրդ տվեցին, ընտանիքը 
սկսեց փող հավաքել: Մի մասը պետությունը տրամադրեց, մի մասը՝ 
բարեկամները,  ծանոթները: 

Դպրոցի ինքնակառավարման նախաձեռնությամբ, աշակերտները դպրոցի 
բակում իրենց ձեռքի  աշխատանքների (խմորեղեն, նկարներ, զարդեր, 
ասեղնագործ քսակներ և անձեռոցիկներ...) բարեգործական ցուցահանդես-
վաճառք կազմակերպեցին: Ստացած գումարը Նինոյի մորը  փոխանցեցին:

ԹեքահարթակԹեքահարթակ 
– թեք հարթակ, 
որը կիրառում 
են աստիճանի  
փոխարեն այն 
բանի համար, 
որպեսզի 
սահմանափակ 
կարողություններ 
ունեցող անձը, ով 
տեղափոխվում 
է սայլակով,  
չդժվարանա  
տեղաշարժվել:
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25-26 ՀԱՆԴՈՒ ՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆ  ԻՄ ԴՊՐՈՑՈՒ Մ 

Գենդերային հավասարություն 

 Կենսական օրինակներից, ի՞նչ եք լսել կամ ի՞նչ է հանդիպել ձեզ  Կենսական օրինակներից, ի՞նչ եք լսել կամ ի՞նչ է հանդիպել ձեզ 
«Գենդերային հավասարություն» տերմինի մասին: «Գենդերային հավասարություն» տերմինի մասին: 

Գենդերային Գենդերային 
հավասարությունըհավասարությունը 
մարդու իրավունքն 
է: Դա նշանակում 
է, որ կինը և 
տղամարդն 
ունեն հավասար 
պայմաններ և 
կարողություններ 
կյանքի բոլոր  
ոլորտներում 
(կրթություն, 
ընտանիք, 
աշխատանք, 
քաղաքականություն 
և այլն): 

ՀԻՇԵ՛Ք

Ինչպիսի տարօրինակ, տարբերվող, յուրահատուկ և, որևէ մեկի կարծիքով, 
ծիծաղելի չլինեք, ունեք իրավունք՝ լինել խտրականությունից ազատ: 

Գենդերային նշանով խտրականությունը  ենթադրում է սեռական 
նշանով  ցանկացած տարբերություն և/կամ սահմանափակում, 
ինչը արտահայտված է իրավունքների տարբերակված ճանաչմամբ, 
կարողությունների անհավասար դրսևորմամբ, թուլացմամբ կամ 
լրիվությամբ մերժմամբ: 
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

Ո՞ր իրավիճակն է ստեղծվել ձեր  դպրոցում: Ո՞ր կարծիքին եք 
համաձայնում: Ո՞րն է գենդերային խտրականության արդյունքը: Ինչո՞ւ: 
Ինչպե՞ս  կարելի է  դրանից խուսափել: 

1. Գոյություն ունի կարծիք, որ տղաները աղջիկներից ավելի խելամիտ 
են, բայց ծույլ:

2. Ուսուցիչն ասում է, որ առանձնապես կարգին և գեղեցիկ  տետրեր 
ունեն աղջիկները: Իմեդան և Դաչին բողոքում են դրա դեմ՝ տղաներ 
ենք, բայց բոլորից գեղեցիկ և մաքուր ձեռագիրը ունենք: 

3. Դպրոցում կին ուսուցիչները այն պատճառով են գերակշռում, որ 
այս գործը նրանց մոտ ավելի լավ է ստացվում: Ասենք, որ 2018 
թվականին աշխարհի լավագույն ուսուցիչների շրջանում Վրաստանից 
անվանեցին տղամարդ ուսուցչի: 

4. Վաղ տարիքում  տղաների ամուսնությունը ավելի տագնապալի է, քան 
աղջիկներինը: 

5. Պապը գտնում է, որ կինը և տղամարդը  ընտանիքում գործը 
հավասարապես պետք է բաշխեն:

6. Սպորտի դասին մարզիչը տղաներին բասկետբոլ խաղալու համար 
հատկացրեց կես ժամ, աղջիկներին՝ 15 րոպե: 

7. Գուրամին միշտ ասում էին. «Տղա՛, ով էլ քեզ ճնշի, լաց չլինես»: Բայց, 
երբ նրա հորը հիվանդանոց  պառկեցրին, նա ոչ թե լալիս էր, այլ 
մռնչում էր: 

8. Տղաները այնպես  հավանեցին գույնզգույն վերնաշապիկներ կրել, որ 
այս գործում աղջիկներին գերազանցեցին:

9. Երբ աշակերտները դպրոցում վարքի կանոնները խախտում են, 
տղաներին ավելի  շատ են նկատողություն անում, քան աղջիկներին: 

Գենդերային հավասարությունը չի նշանակում, որ կանայք և 
տղամարդիկ միատեսակ պետք է դառնան: Դա նշանակում է, որ 
կանանց և տղամարդկանց իրավունքները, պարտականությունները և 
հնարավորությունները  կախված չեն լինի  այն բանից, որպես կի՞ն է ծնվել, 
թե՞ տղամարդ: 

Գենդերային հավասարությունը չի նշանակում միայն կանանց շահի 
պաշտպանություն, այլ՝ կանանց և տղամարդկանց  տարբերվող 
պահանջմունքների և  հետաքրքրությունների  գիտակցում:
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Կարծրատիպ, խարան, պիտակ

«Երեխան կմեծանա և կմոռանա», «Անկիրթ ընտանիքում այսպիսի 
երեխաներ  են մեծանում» և  այլն – սրանք կարծրատիպերի օրինակներ 
են: Կարծրատիպային հայացքները կարող են կապված լինել սեռի, 
տարիքի, ազգության, կրոնի, ծագման, եկամտի քանակի, անգամ մարդու 
սահմանափակ կարողությունների հետ: 

Խարան և պիտակ հաճախ  կպցնում են մարդուն նրա որևէ արարքի կամ 
հատկանիշի կամ  արտաքին նշանի համաձայն: Օրինակ, մեկը ծույլ է, 
մեկը լավ աշակերտ է, մեկը՝ դավաճան: 

Հաճախ մարդիկ արդարացնում են այս պիտակները, որովհետև 
հասարակությունից այլ գնահատական չեն սպասում: Դրական խարանը 
նույնպես կարող է  լինել վնասարար: Եթե Դիտոյին լավագույն աշակերտի 
պիտակ կպցնեն, նա կարող է սովորելը նույնպես   պակասեցնել, 
մտածելով, որ այնուամենայնիվ երաշխավորված հեղինակություն ունի 
կամ որոշված պահին չի կարողանա  սովորել այնպես հաջողակ,  և 
համեմատաբար ցածր միավորի պատճառով ուրիշից ավելի  տանջվի կամ 
որևէ մեկի բարձր սպասումները չարդարացնի: 

Ձգտենք, գնահատել մարդու վարքը և խուսափենք խարաններից և 
պիտակներից, որոնք հաճախ շատ  ցավալի են: 

ԱնպատասխանատուԱնպատասխանատու

ԾույլԾույլ 

ՇնորհալիՇնորհալի

ԱնդաստիարակԱնդաստիարակ 

ԲռնացողԲռնացող 

ԿարծրատիպըԿարծրատիպը 
հաստատված կարծիք 
է, որը հաճախ 
խոչընդոտում է 
ճշմարտությունը 
տեսնել: 

ԽարանըԽարանը հին 
հունարեն բառ է և 
նշանակում է դրոշմ:

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ

Տրված իրավիճակներից ո՞րն է  կարծրատիպային մտածողության 
արդյունք, ո՞րն է  խարան, ինչպիսի՞  խտրականություն են ստեղծում 
դրանք: Ո՞ւմ և ո՞ր իրավունքն  է խախտվում կոնկրետ իրավիճակներում: 
Ինչպե՞ս կարելի է  դրանցից խուսափել: Ի՞նչ կարող էիք անել ուրիշի 
իրավունքները պաշտպանելու համար: 

1. Լեքսոն սայլակից օգտվող է: Երկար ժամանակ կանգնում է ավտոբուսի 
կանգառում: Քանի որ  հատուկ բարձրանալու սարքավորանք 
նախատեսված չէ, տղան սպասում է բարի մարդկանց, ովքեր նրա 
սայլակը  ավտոբուս կբարձրացնեն: 

2. Լելան դպրոց գնաց նոր  զգեստով: Ընկերները հարցրեցին. որտե՞ղ 
գնեցիր: Լելան պատասխանեց, որ մայրը այն երկրորդային հագուստի  
խանութից է բերել: «Ուրեմն դու աղքա՞տ ես», - ասացին աղջիկները և 
չցանկացան նրա հետ  խաղալ: «Ոչ թե աղքատ է, այլ ամենահարուստն 
է,  այսքան քույր-եղբայր ունի և գիտի ամենաուժեղ կերպով 
ընկերություն անել»,- ասաց Կատոն: Աղջիկները շատ ամաչեցին իրենց  
բառերից: 
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3. Մարկոն վերջերս է տեղափոխվել  մեր քաղաք: Նա տարբերվող գույնի 
մազ ունի, դրա պատճառով միշտ «կատակում են»: Տղան շատ անգամ է 
հայտնվել անհարմար  վիճակի մեջ: 

4. Զարինան մուսուլման է: Նա միշտ երկար զգեստ է կրում: 
Զգեստը նրան խանգարում է միայն վազելու ժամանակ: 
Համադասարանցիներին դա չի հուզում: 

5. Մայրը Դաչիին էժանագին բջջային հեռախոս նվիրեց: Ամոթահար 
տղան հազիվ  մրմնջաց. Զաքրոն կծաղրի: 

6. Տատոն հաճախ ծուլանում է: Այդ պատճառով, քանի անգամ ուսուցիչը  
գրատախտակի մոտ է կանչում, ժպտալով նաև ասում է, - այ, հիմա 
կդայլայլի: 

7. Դաթոյի մայրը ֆուտբոլային ակումբի անդամ է: Ոչ մի խաղ և 
միջոցառում  բաց չի թողնում: Տանն էլ  սիրելի  թիմի  պաստառներն 
ունի փակցրած: 

8. Ժողովրդական պաշտպանի ներկայացուցիչը դասարանում 
աշակերտների հարցում անցկացրեց: Հարցմանը մասնակցած 
երեխաների շրջանում ընդգրկվեցին սահմանափակ կարողություններ 
ունեցող և էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ աշակերտները: 
Նանիկոն բացականչեց, մեկ երեխա «ներառական»«ներառական», իսկ մյուսը՝ 
«ոչվրացալեզու»: Դրանց չպետք է ընտրեիք, որովհետև ոչինչ չեն  
ասելու: Այս  աշակերտները իրենց նվաստացած զգացին: 

Ներառական՝Ներառական՝ 
ենթադրվում է 
տարբերակիչ 
նշան ունեցող 
երեխա, որը որևէ  
ձևով ընդգրկված 
է  ուսումնական 
գործընթացին այլ 
հասակակիցների 
հետ միասին: 

ՀԻՇԵՑԵ՛Ք

Մարդու արժանապատվության հարգանքը անհրաժեշտ է դպրոցում 
խաղաղ փոխհարաբերությունների համար:

Մի դիտի՛ր ինձ  Մի դիտի՛ր ինձ  
կարծրատիպորենկարծրատիպորեն
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ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

 ● Բաժանե՛ք քարտեր, քննարկե՛ք իրավիճակները:
 ● Ընտրե՛ք ամենից ոչ պատշաճ վարքի և ամենահարմար վարքի  
տարբերակը:

 ● Դատողություն արե՛ք յուրաքանչյուր տարբերակից ընտրված 
իրավիճակի  շուրջ, ի՞նչ կշահեն կամ տանուլ կտան իրավիճակի 
հերոսները:

 ● Բացի առաջարկածից, կա՞ն արդյոք հիմնախնդրի լուծման նաև այլ 
ճանապարհներ: 

Քարտ 1. Մականուններ 

Ընկերական միջավայրում, որտեղ ազատ ժամանակ ես անցկացնում, 
ընդունված են մականունները: Ոմանց դրական բովանդակություն 
կրող մականուն է բաժին ընկել, ոմանց՝ վիրավորական: Մի երեխայի 
խեղաթյուրված ազգանունով են կանչում: Տղան շատ անգամ խնդրեց ՝ 
այդպես չդիմել, բայց ապարդյուն: 

 ● Մականունով կդիմեք, ապա թե ոչ՝ ձեզ նույնպես կծաղրեն:
 ● Անունով կդիմեք, ձեզ համար  միևնույն է, ինչ կասեն  ուրիշները: 
 ● Կփորձեք բացատրել երեխաներին, որ վիրավորական մականուն տալը 
և դրանով դիմելը  նույն բռնությունն է: 

Քարտ 2. Անհանդուրժողականություն մաշկի գույնի, ազգության 
պատճառով 

Մեր բակում աֆրոամերիկացի տղա է բնակվում: Բարեկամացանք: Տատս 
այս մասին տեղեկացավ և գտնում էր, որ վտանգավոր է: 

 ● Հավատանք  տատին, որովհետև նա այնուամենայնիվ  ավագ է:
 ● Նույն ձևով կշարունակեմ ընկերությունը, տատը ոչինչ չի  իմանա:
 ● Կխնդրեմ տատիս, թույլ տա, ընկերոջս տուն հրավիրել և ծանոթացնել: 
Հաստատ գիտեմ, անմիջապես կհասկանա, որ նա հետաքրքիր, 
խելացի և վստահելի  տղա է: Հիմնախնդիրն էլ կկարգավորվի: 

1. Վերհիշե՛ք քարտերում նկարագրված դեպքերին նման իրավիճակներ 
անձնական  փորձից: Դուք ինչպե՞ս էիք վարվում: 

2. Ի՞նչն է խանգարում այնպես վարվելու, ինչպես ճիշտ եք համարում: 
3. Ի՞նչ կարելի է անել, որպեսզի մեր շրջապատում նման իրավիճակներ 

չառաջանան: 
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Հանդուրժողականության որակը գնահատելու համար, արտահայտե՛ք 
ձեր վերաբերմունքը  ստորև տրված տարբեր դրույթների նկատմամբ: 
Ճշմարտացի՞ են, թե՞  ոչ  հետևյալ դրույթները: 

1. Մեր դպրոցում ցանկացած ժամանակ կարող ենք համարձակորեն 
արտահայտել սեփական կարծիքը: 

2. Մեր դպրոցում բոլորը հավասար են, չնայած ազգային 
պատկանելությանը, կրոնին, սոցիալական կարգավիճակին և 
առողջական վիճակին: 

3. Սահմանափակ կարողություններ ունեցող աշակերտների հաճախումը 
դպրոց չի խոչընդոտում ուսման արդյունավետությանը: 

4. Այլ կրոնի ներկայացուցիչ աշակերտները օժանդակում են  դպրոցում 
բազմազան հարաբերությունների ձևավորմանը: 

5. Սահմանափակ կարողություններով աշակերտը կարող է  դառնալ  
հաջողակ: 

6. Էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչների հետ երբեք չեն 
ստեղծվում կոնֆլիկտային իրավիճակներ: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Պատրաստե՛ք համառոտ շարադրություն. «Բոլորս հավասար ենք» 
վերնագրով: Շարադրությունը կապակցեք երեխայի իրավունքների 
Կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածների հետ: (Դիտեք՝ Հավելված 1, 
էջ 188):

 ● Բացատրե՛ք, ի՞նչ է ձեզ համար նշանակում հավասարության 
իրավունքը: Ինչո՞ւ է այն կարևոր: 

 ● Հիմնականում ի՞նչ նշանով է կատարվում մարդկանց  
խտրականությունը ձեր դպրոցում (եթե ընդհանրապես տեղի է 
ունենում): 

 ● Կարող եք անվանել և վերլուծել կոնկրետ օրինակներ: 

Ոչ ոք չի ծնվում 
այլ մաշկի գույնի, 
այլ ծագման և այլ 
կրոնի անձանց 
նկատմամբ 
բնածին 
ատելության 
զգացումով: Այս 
ատելությունը 
մարդիկ սովորում 
են և քանի որ այս 
ատելությունը 
սովորել կարելի 
է, ապա սիրել 
սովորելը 
նույնպես պետք է 
հնարավոր լինի»: 
 Նելսոն Մանդելա  Նելսոն Մանդելա 

Սահմանափակ կարողություններ նշանակում է, երբ չեք կարող 
հեշտությամբ կատարել այն, ինչը այլ մարդկանց համար սովորական 
է: Օրինակ, եթե ոտքի հոդախախտում ունեք, սանդուղքով չեք 
կարող բարձրանալ: Երբ ձեր ատամները ցավում են, չեք կարող 
ախորժակով ճաշել: Գլխացավի ժամանակ կդժվարանաք ծավալուն 
բանաստեղծությունը սովորել: Բայց գիտեք, որ այս սահմանափակումները 
առողջանալուն պես կվերանան: Իսկ սահմանափակ կարողություններ 
ունեցող անձը բարդությունների հանդիպում է ամեն օր: 
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Ստորև բերված են սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց 
մասին ամենատարածված առասպելների և իրականության  օրինակներ: 
Ծանոթացե՛ք տեղեկատվությանը: Խմբավորե՛ք առասպելների  
կողմնակիցներին,  իրականության կողմնակիցներին և այլ կարծիք 
ունեցող աշակերտներին: Հիմնավորե՛ք ձեր  կարծիքները: 

Նկատի ունեցե՛ք.  սահմանափակ կարողությունների մասին 
տերմինը հաճախ ցավ է  պատճառում այդպիսի մարդկանց և նրանց 
մերձավորներին: Այդ պատճառով  բանավեճի ժամանակ եղեք զգույշ: 
Կիրառե՛ք ճիշտ տերմինաբանություն. սահմանափակ կարողություններ 
ունեցող, լսողությունից զրկված կամ լսելու և  արտահայտվելու  
հիմնախնդիր  ունեցող, տեսողությունից  զրկված... անձ:

Առասպել Իրականություն

Սահմանափակ 
կարողությունը 
հիվանդություն է, որով  
կարող ենք վարակվել:

Սահմանափակ կարողությունը կարող է  
առաջացած լինել որոշակի խախտումով և 
այն վարակիչ չէ: 

Սահմանափակ 
կարողություն ունեցող 
անձինք ընտանիք 
ստեղծելու ո'չ 
ցանկություն ունեն և ո'չ 
էլ հնարավորություն: 
Ցանկալի է, որ նրանք 
չունենան զավակներ: 
Սահմանափակ 
կարողություններով 
անձինք առանձնանում 
են ագրեսիայով և 
այդ պատճառով 
գոյություն ունի նրանց 
կողմից  հանցանք 
գործելու բարձր ռիսկ: 
Համապատասխանաբար, 
ավելի լավ է, եթե 
տեղի ունենա 
հասարակությունից 
նրանց մեկուսացում: 

Սահմանափակ կարողություն ունեցող 
անձինք կարող են լինել լավ և սիրող 
ծնողներ: Նրանք նույնպես  սիրելի  անձ և 
ընտանիք ունենալու ցանկություն ունեն,  
ինչպես բոլորը: 

Ընդհանրապես, մարդկանց ագրեսիվ 
վարքը կարող է պայմանավորված 
լինել տարբեր պատճառներով, չնայած 
այն բանին, դա կլինի սահմանափակ 
կարողություններ ունեցող անձ, թե ոչ: 
Հետազոտություններով հաստատված 
է, որ հաճախակի դեպքերում բռնարար 
անձանց մոտ չի նկատվում հոգեկան 
առողջության հիմնախնդիր, ավելին՝ 
սահմանափակ կարողություններով 
անձինք համեմատաբար  հաճախ են իրենք 
դառնում բռնության զոհ:

Կարևոր է, որ 
սահմանափակ 
կարողություններ 
ունեցող մարդկանց ամեն 
ինչում զիջենք, խղճանք, 
առավելություն շնորհենք, 
քանի որ նրանք իրենց 
վիճակի պատճառով 
կարեկցանքի են արժանի:  

Սահմանափակ կարողություններ 
ունեցող մարդկանց նկատմամբ չպետք 
է խղճահարություն ցուցաբերենք, քանի 
որ նրանք ունեն նույնպիսի  կյանք և 
հետաքրքրություններ, ինչպիսիք ունեն 
անսահմանափակ կարողություններով 
մարդիկ: Խղճալով և չափազանցված  
արտոնություններով խանգարում ենք  
նրանց  անձնական զարգացմանը և  
հասարակությանը ինտեգրմանը: 

* Վիճաբանություն – Պատրաստվել է  ՄԱԿ-ի երեխաների  հիմնադրամի (UNICEF) «Առասպելներ և  

իրականություն» բրոշյուրի համաձայն: 2018 թ. https://www. Facebook.com/dainaxeyvelaferi/videos/82



Սահմանափակ 
կարողություններով 
երեխան, որը 
տրանսպորտում կամ 
դպրոցում «տարօրինակ» 
կամ «վտանգավոր»  է 
իրեն պահում, ավելի լավ է 
հատուկ դպրոց հաճախի և 
առանձին տրանսպորտով  
երթևեկի:

Սահմանափակ կարողություններով երեխան 
նույնպիսի  իրավունք ունի դպրոցում սովորելու  
և տրանսպորտով  երթևեկելու համար, ինչպես 
բոլոր մյուս երեխաները: Սահմանափակ 
կարողություններ ունեցող երեխայի  
տարբերվող վարքը, կարող է  բխել նրա 
վիճակից, ինչը պայմանավորված է շրջապատի 
այլ կերպ ընկալմամբ: Բայց եթե շրջապատը 
ընդունում է  այսպիսի անձին և  չի ստեղծում 
պատնեշներ (բանավոր  արտահայտություն, 
հայացք, հուզում), ապա երեխայի վարքը 
նույնպես  ժամանակի ընթացքում ավելի  
հարմարված է  դառնում: 

Սահմանափակ 
կարողություններ 
ունեցող երեխայի հետ 
համագոյակցությունը/ 
համակեցությունը 
խոչընդոտում է այլ 
(«սովորական») երեխաների 
զարգացմանը: 

Սահմանափակ  կարողություններ ունեցող 
երեխան օժանդակում է մնացած երեխաների 
հոգևոր և անձնական զարգացմանը: Դա 
նպաստում է թիմային աշխատանքին, 
միասնությանը, հասարակության անդամների և 
համերաշխության զգացումի, հավասարության, 
հանդուրժողականության և փոխօգնության 
ունակությունների զարգացմանը: 

Եթե փողոցում տեսնում 
ենք սայլակից օգտվող 
մարդու, գերադասելի է 
առանց հարցնելու օգնենք 
նրան տեղաշարժվելու մեջ, 
քանի որ նրան ամեն անգամ 
հարկավոր է օգնություն: 

Ցանկացած մարդ, չնայած կարողություններին, 
ուզում է անկախորեն պահել իրեն և  ուրիշի  
օգնությունը չխնդրել: Մինչև կորոշեք նրան 
օգնել, անպայման հարցրեք, որքանով է 
ցանկանում, որ  իրեն օգնեն: 

Սահմանափակ 
կարողություններով 
երեխաների մոտ, 
փոխհատուցման տեսքով, 
այլ ունակությունները 
և ընդունակությունը 
առանձնահատուկ կերպով  
են զարգանում և նրանցից  
շատերը, հնարավոր է 
ձևավորվեն որպես հանճար: 

Սահմանափակ կարողություններ ունեցող 
երեխաների մոտ առանձնահատուկ 
ընդունակություն զարգանալու 
հավանականությունը այնպիսին է, ինչպես  
բոլոր երեխաների մոտ:

ԱռասպելԱռասպել – 
հեքիաթային 
բովանդակության  
պատմվածք, 
այս դեպքում 
ներկայացված 
սուտ, 
չափազանցված 
կամ փոփոխված 
տեսքով:

Շատ կարևոր են հարաբերությունները շրջապատում գտնվող 
մարդկանց հետ: Միայն ուրիշների կողմից հավասար վերաբերմունքով 
սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձինք կարող են 
իրականացնել սեփական իրավունքները: 

Սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների նկատմամբ գոյություն 

ունեն նաև  բացասական վերաբերմունք և դրական խտրականություն (չափից 

ավելի հոգատարություն, օգնության առաջարկություն, երբ դա հարկավոր 

չէ...): Երկու դեպքերն էլ խանգարում են երեխաների և  չափահաս  մարդկանց 

զարգացմանը և հասարակությանը նրանց ինտեգրվելուն, սիստեմատիկորեն 

նրանցից  խլում են հավասար լինելու իրավունքը:
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27 ՏԱՐԲԵՐ ՀՆԱՐԱՐԱՎՈՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐ 

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Սայլակից օգտվող նախագահ

Ֆրանկլին Ռուզվելտի մոտ հասուն տարիքում 
հայտնաբերվեց հիվանդություն, որի պատճառով  
նա մինչև կյանքի վերջը  գամվեց  սայլակին:Այս  
դեպքից 12 տարի անց նա զբաղեցրեց Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը: 
Ուներ քաղաքացիների անսահման աջակցությունը 
և կարողացավ այդ պաշտոնին մնալ երեք  
ժամկետով: 

Դժվար է հիշատակել ամերիկացի  նախագահ, 
ով այնքան բարիք բերեց իր երկրին, որքան 
Ռուզվելտը: Նրա կառավարման ժամանակ 
անցկացված փոփոխությունները նշանակալիորեն 
փոխեցին Ամերիկայի պետությունը: Ֆրանկլին 
Ռուզվելտը վախճանվեց 63 տարեկան հասակում, 
որպես ժողովրդի սիրելի և  գործող նախագահ:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Պատրաստե՛ք շնորհանդես. Սահմանափակ կարողություններ ունեցող 
անձինք, որոնք փոխեցին աշխարհը: 

Որոնե՛ք լուրեր/պատմություններ աշխարհում/երկրում/համայնքում 
հայտնի սահմանափակ կարողություններով անձի/անձանց հաջողության 
պատմության մասին: Կիրառե՛ք սեփական փորձը, ընտանիքի անդամների 
պատմածները, համացանցում տարածված նման բովանդակության 
տեղեկատվությունը: 
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28-29ՈՒ ՐԱԽԱՑՆՈՒ Մ Է  ՀՈԳԱՏԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Ձեր կարծիքով, ո՞ր դեպքը, արարքը կարելի է անվանել  բռնություն: 
2. Ինչպե՞ս կբնութագրեիք անձանց, ովքեր այսպիսի արարք են գործում: 

Հարկավո՞ր է արդյոք նրանց օգնություն: Ինչո՞ւ: 
3. Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել զոհին: Բռնարարի՞ն: 
4. Ու՞մ  կարող ենք ընդգրկել  բռնության դեմ պայքարում: 
5. Օժանդակո՞ւմ են, թե՞ ոչ բռնությանը այս հարցի կապակցությամբ ոչ 

ճիշտ հայացքները, կարծրատիպերը, խարանները: 
6. Դպրոցում գոյություն ունի՞ կոնֆլիկտային իրավիճակներն առանց 

բռնության կարգավորելու  հնարավորություն: Ո՞րը: 

Երեխաները կարող են ուրիշ երեխաների նեղացնել: Նրանք չեն 
հասկանում սեփական արարքի լրջությունը: Նրանք դա  խաղ, կատակ 
և զվարճանք են համարում, սակայն դա բոլորովին էլ զվարճանք չէ: Իսկ 
կոնկրետ, երբ համաձայնեցված կերպով և սիստեմատիկաբար մարդուն 
հասցնում են մինչև արտասվելը, երբ խլում, պահում և  փչացնում են 
նրա իրերը, երբ ձեռք են բարձրացնում, կսմթում են և ծեծում, երբ տհաճ 
մականուններով են կանչում և խեղճացնում են՝ դա բռնություն է: Եվ դա 
անթույլատրելի է:

Բռնությունը նման է  հիվանդության: Որոշ հիվանդություն տարածվում է 
ոչ միայն մեկ մարդու, այլ ամբողջ դասարանի, կազմակերպությունների 
վրա: Եթե դասարանը չի հետևում և զգուշությամբ չի վերաբերվում 
հարաբերություններին, ապա  այն հիվանդանում է  բռնությամբ: Դա վատ 
է, վիրավորական և վնասարար բոլորի համար: 

Բռնություն է ծեծը, հարվածելը, հրելը, ականջը քաշելը, մազերը 
քաշքշելը, գոռոցը, սպառնանքը, սոցիալական ցանցում անցանկալի  
տեղեկատվություն տարածելը, անարդարացիորեն գնահատականը 
իջեցնելը, համադասարանցիների առջև անարգելը, զրպարտելը, ուսուցչի 
նկատմամբ ոչ հարգալից վերաբերմունքը, ծնողի  անպատվությունը,  
նվաստացնող բառերով դիմելը, ծաղրանքը սակավ հեղինակավոր  
թաղամասում բնակվելու պատճառով, նվաստացումը ազգության 
պատճառով, նվաստացումը  հագնվելու ոճի, զարդեր կրելու  և 
արտաքինի պատճառով, նվաստացում կամ ծաղրանք բարձր կամ ցածր 
առաջադիմության պատճառով, աշակերտի անպատվություն կրոնական 
դավանանքի կամ կարծիքների պատճառով և այլն:

 

Բռնություն՝ Բռնություն՝ երբ 
մի մարդ իր ուժը 
կամ իրավիճակը 
կիրառում 
է ուրիշին  
վնասելու համար: 
Ցանկացած 
արարք, որը 
խախտում 
է  ուրիշի 
իրավունքը:  
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28-29 ՈՒ ՐԱԽԱՑՆՈՒ Մ Է  ՀՈԳԱՏԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Ստորև տրված են  բռնության տարբեր դեպքեր: Հասարակության մի մասը 
գտնում է, որ այստեղ բերված իրավիճակները բոլորովին էլ բռնություն 
չեն: Իսկ մի մասն էլ հակառակն է մտածում: Դուք ո՞ր դիրքորոշումն եք 
ընտրում: 

Վարք՝ բռնության դեպքում Վարք՝ բռնության դեպքում 

Ծնողի կողմից երեխայի նկատմամբ բռնությունը ընտանիքի գործն է և չի 
կարելի միջամտել: 

Գոռալը բռնություն չէ: 

Թեթևակի հարվածելը բռնություն չէ: 

Ծնողը մտածում է, որ երեխան փոքր է, և նրա փոխարեն պետք է ինքը 
որոշի, որովհետև   ավելի լավ գիտի, ինչ է հարկավոր երեխային: 

Լավ երեխան այնպիսին է, ինչպիսին բոլորը: 

Բռնությունը վատ է, բայց երբեմն հարկավոր է: 

Հայրն այն պատճառով է  ծեծում, որովհետև երեխայի համար լավն է  
ցանկանում: 

Իմ որդին ճիշտ չի վարվում: Հարևանը դա տեսնում է: Այժմ դիտողություն 
անելը  արդյունք չի բերի: Ավելի լավ է, որդու հետ ավելի ուշ  զրուցել, 
բայց հարևանը կմտածի, որ երեխային վատ եմ դաստիարակում, այդ 
պատճառով  այժմ ևեթ կպատժեմ: 

Երեխաներ են, միմյանց մականուններով են կանչում: Հետո ի՞նչ 
պատահեց: 

Իմ դասարանցիները Վանոյին ծաղրում են: Նա տարբերվող արտաքին 
ունի: Ինձ դա չի վերաբերում: Իմ գործը չէ: 

Իմ ընկերը ստիպում է անարժան արարք կատարել: Եթե այդպես 
չվարվեմ, կմտածի, որ վատ ընկեր եմ: 

Կանոններ, որոնք բոլորը պետք է պահպանեն. 

 ● Մենք հարաբերությունները բռունցքներով չենք պարզաբանում:
 ● Չենք վիրավորում միմյանց: 
 ● Սառնասրտորեն չենք  դիտում ուրիշների կռիվը: 
 ● Չենք ծաղրում ուրիշի պակասությունը: 
 ● Չենք փչացնում ուրիշի իրերը: 

Փոխադրե՛ք այս կանոնները մեծ ֆորմատի վրա, ստորագրե՛ք և փակցրե՛ք 
դասասենյակում: Այդպես  այն երկար ժամանակ կհիշեք: 

Դադարեցրո՛ւ  Դադարեցրո՛ւ  
բռնությունը: բռնությունը: 
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Բռնություն կարող է պատահել դպրոցում, տանը, փողոցում...դպրոցում  
բռնությունն արտացոլող տերմինը  բուլիինգն է:բուլիինգն է:

Բուլիինգը ներառում է բռնության  գրեթե բոլոր ձևերը: Այն կարող է 
իրականացվել ֆիզիկական կապի ճանապարհով, բառացի կամ այլ 
գործողություններով: 

Բուլիինգ տերմինի հոմանիշներն են ճնշում, խուլիգանություն, 
կոպտություն, պարծենկոտություն, բռնություն: Բուլիինգ նշանակում է 
վախեցնել, ֆիզիկական և  հոգեբանական ահաբեկում, մի խմբի կողմից 
ուրիշների նկատմամբ ագրեսիա, ինչը հետապնդում է  նրանց ենթարկելու 
նպատակ: 

Բուլիինգ Բուլիինգ  – 
ագրեսիվ վարք, 
որի ժամանակ 
մեկը  մյուսին 
կանխամտածված 
վնաս է հասցնում 
կամ ստեղծում 
է անհարմար-
ավետություն:

Աշխարհում միայն սև ու սպիտակ, լավ և վատ չկա: Այստեղ բազում 
գույներ են, մարդն ունի  դրական և  բացասական հատկություններ, 
բայց եթե միմյանց նկատմամբ համբերություն, բարյացակամություն, 
զգուշություն  դրսևորենք, ապա հեշտ կլինի ընդհանուր լեզու գտնել 
անգամ նրանց հետ, ով մեզ նման չէ: 

«Երբ դպրոց էի հաճախում, վախենում էի բուֆետ գնալ: Այնտեղ «լավ 
տղաներ» էին կանգնում, չորս-հինգ հոգի... Այս երեխաներից իսկապես 
վախենում էի, որովհետև ես փոքր էի... Այս խնդրից փախչում էի, ոչ ոքի 
չէի ասում: Որևէ մեկի հետ պետք է  կիսվեք, եթե  վախենում եք: Եթե որևէ 
բանից վախենում եք, անպայման այնպիսի մարդ պետք է գտնեք, ում 
կասեք, ում հետ կկիսվեք ձեր վախի մասին»:
 Գուրամ Կաշիա  Գուրամ Կաշիա 

Վրաստանի ֆուտբոլային հավաքականի ֆուտբոլիստ

Ի՞նչ պատահեց:

Կրկի՞ն:

Ինչի՞ն: 

Ոտքս կպավ...

Մահճակալի՞ն...

Ես.., ես...ընկա՞...

Ճիշտն ասա: 

Աաա...
 չեմ կարող...
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28-29 ՈՒ ՐԱԽԱՑՆՈՒ Մ Է  ՀՈԳԱՏԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ինչպե՞ս պետք է վարվեք, եթե  դարձաք  
բուլիինգի  ականատես: 

1. Ասացեք.  կանգնի՛ր: Դրանով ցույց կտաք, 
որ չե՛ք համաձայնում, չե՛ք հավանում նրա 
արարքը: 

2. Եթե ճնշումը շարունակվեց,  չընկնեք նրա 
խելքին,  չծիծաղեք բռնարարի հետ միասին: 

3. Բաժանվի՛ր նրանից/նրանցից (դա 
ակնարկ է, որ նրա/նրանց կողքին չեք): 
Երբ բռնարարը կհասկանա, որ չունի  
կողմնակից, հավանություն տվող և ոչ էլ 
անտարբեր դիտող, իրեն ցուցադրելու նվազ 
ցանկություն կունենա: 

4. Ասացե՛ք զոհին, կիսվի այս պատմության 
մասին  նրա հետ, ում բոլորից շատ է 
վստահում: 

5. Եթե բոլոր ռեսուրսները  սպառվեցին,  
տեղեկացրե՛ք ժողովրդական պաշտպանին: 

Բուլիինգի այնպիսի ձևեր, որոնք 
առաջ են բերում զոհի նվաստացում և 
զոհին ձեռք առնել, անհամեմատ խոր 
հուզական հետք են թողնում մարդու 
վրա, քան թեկուզև ֆիզիկական 
ճնշումը: Նման բռնության դեպքերից 
աշակերտների պաշտպանությունը 
միանգամայն հնարավոր է, եթե 
բուլիինգ կատարողի նվաստացնող 
արարքի ժամանակ, այսպես կոչված, 
ականատեսները չդառնան երևույթի 
պասսիվ կամ ակտիվ աջակիցներ: Իսկ 
առանց ականատեսների աջակցության 
բուլիինգ իրականացնողի վարքը 
դառնում է անիմաստ, և զոհն էլ ավելի 
պաշտպանված է իրեն զգում: 

Զոհ

Հավանող

Ասիստենտ

Անտարբեր 

Նկարի վրա պատկերված է  Նկարի վրա պատկերված է  
բուլիինգի իրավիճակ: Ո՞վ ի՞նչ բուլիինգի իրավիճակ: Ո՞վ ի՞նչ 
դեր է կատարում այս դեպքում: դեր է կատարում այս դեպքում: 
Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ինչպե՞ս կգնահատեիք 
բուլիինգի ականատեսների  բուլիինգի ականատեսների  
գործողությունները: Ձեր գործողությունները: Ձեր 
կարծիքով, ինչպե՞ս պետք կարծիքով, ինչպե՞ս պետք 
է  վարվեն ականատեսները, է  վարվեն ականատեսները, 
որպեսզի բռնակալին որպեսզի բռնակալին 
խանգարեն: խանգարեն: 

Բռնարար
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Ականատեսների գործողություններում 
առաջատար է բուլիինգ կատարողի  վարքի 
արհամարհումը և չափահաս մարդու 
իրազեկումը կատարվածի մասին: 

Նմանատիպ արարքով  կօգնենք զոհին և 
նաև բռնացողին: Ինչպե՞ս:Ինչպե՞ս:

Ժամանակին միջամտելու միջոցով, 
բռնացողին կփրկեք, որ նրա արարքը 
հետագայում չվերաճի քրեական վարքի: 
Հնարավոր է, բռնացողի դերի ետևում նուրբ, 
զգայուն մարդ լինի թաքնված: Հաճախ 
նա չգիտի, ինչպես կառավարի սեփական  
հուզումները: Այդ պատճառով ո՛չ զոհին, և ո՛չ էլ  բռնացողին մշտական  
պիտակ չպետք է  կպցնեք: 

Եթե մարդիկ  կարողանան ստեղծել բարյացակամ միջավայր, ապա բռնացողի 
և զոհի  սոցիալական դերեր  գոյություն չեն ունենա: 

Ինքնա
գնահատման 

Ինքնա
գնահատման 

անկումանկում

Առողջության 
Առողջության 

վատթարացումվատթարացում

Ֆիզիկական Ֆիզիկական 
վնասվածքվնասվածք

Հիմնախնդիրներ 
ուսման և վարքի մեջ

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

 ● Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Վաժա Փշավելան՝ այս բանաստեղծությունը գրելիս: 
Գտնում եք, որ ուժեղները չե՞ն բռնանում: Պարզաբանե՛ք պատասխանը: 

  «Ոչ էլ այն եմ համարում տղայություն, 

  Եթե հաղթում ես,  խեղդում, 

  Տղա այն ժամանակ կանվանեմ, 

  Որ դարմանես  ուրիշ խեղդվածի»:

Քննարկե՛ք ստորև տրված իրավիճակը, որտեղ նկարագրված է մարդուն  արհամարհելու  
օրինակ: Ինչպե՞ս լուծվեց հիմնախնդիրն այս դեպքում: Ինչպե՞ս կվարվեիք, եթե հայտնվեիք  
իրավիճակի  մասնակիցների  փոխարեն: Բերե՛ք օրինակ սեփական/ընկերների փորձից 
(գոյություն ունեն դեպքեր), երբ  հիմնախնդրի լուծման մեջ հասակակիցների ջանքերը  
օգտակար  արդյունք են ունեցել: 

Իրավիճակ 1 

Մաթեին նոր բնակարան և դպրոց միաժամանակ  բաժին ընկավ: Դասարանի մի մասը նրան 
ընկերաբար չդիմավորեց: Հաճախ այնպես էին  վարվում, կարծես նա ո՛չ էլ գոյություն ուներ: 
Աննան և Լեքսոն, ովքեր երկու տարի առաջ նույն դասարան տեղափոխվեցին, լավ էին 
հիշում, սկզբում որքան դժվար էր նոր միջավայրին  հարմարվելը: Երեխաներն իրենց փորձը 
համադասարանցիների հետ փոխանակեցին: Բոլորը հասկացան, որ Մաթեի նկատմամբ 
վերաբերմունքը պետք է փոխել դեպի լավը: Մաթեն նույնպես չզլացավ և բոլորին ցույց տվեց, 
որ շատ ընկերական, ուրախ և  հետաքրքիր տղա է: Հաջորդ տարի նույնպես դասարան եկավ 
նոր աշակերտ, բայց նրան անտեսել և իրենցից հեռացնել  ոչ մեկը  չմտածեց:
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ՀԻՇԵ՛Ք

Ուժեղները չեն բռնանում: 

Վրաստանի ժողովրդական պաշտպան

Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը վերահսկողություն է 
իրականացնում մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ 
Վրաստանի ամբողջ տարածքում և բոլոր հաստատություններում: 
Նա բացահայտում է խախման փաստերը և օժանդակում է խախտված 
իրավունքների  վերականգնմանը: 

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակում կա կենտրոն, որը 
պաշտպանում է երեխայի իրավունքները:

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը գտնվում է Թբիլիսիում, թեև 
նրա գրասենյակները  գործում են. Քութաիսում, Բաթումում, Զուգդիդում, 
Մառնեուլում, Գորիում, Ախալքալաքում: 

Ժողովրդական պաշտպանը իրավասու չէ անձամբ որոշել իրավական 
վեճը: Նա կարող է  հանձնարարականով դիմել իրավական վեճի 
մասնակից կամ քննարկող հանրային հիմնարկությանը: 

Դիմողի ցանկության դեպքում, երեխայի իրավունքների կենտրոնին  
հաղորդված  տեղեկատվությունը  գաղտնի է: 

Ո՞վ կարող է դիմել Ո՞վ կարող է դիմել 
երեխայի իրավունքների երեխայի իրավունքների 

պաշտպանության պաշտպանության 
կենտրոն կենտրոն 

Ինչպե՞ս դիմել երեխայի Ինչպե՞ս դիմել երեխայի 
իրավունքների  կենտրոն: իրավունքների  կենտրոն: Ի՞նչ պետք է ներառի  դիմումը: Ի՞նչ պետք է ներառի  դիմումը: 

Երեխան, որի  
իրավունքները խախտվել 
են, նաև այս երեխայի 
ծնողը, օրինական 
ներկայացուցիչը կամ 
բարեկամը: 

Ցանկացած երրորդ 
անձ, ով  գտնում է, որ 
երեխայի իրավունքները  
խախտվել են: 

 ● Գրավոր դիմումով 
կամ հայցով

 ● Էլեկտրոնային 
փոստով – 

info@ombudsman.ge

 ● Հեռախոսի/թեժ գծի 
միջոցով – 1481  

 ● Ուղիղ տանել 
կենտրոնական կամ 
տարածաշրջանային 
գրասենյակ: 

Դիմողի տվյալները (անուն, ազգանուն, 
անձնական համար, հասցե և 
հեռախոսահամարը՝ այսպիսինի գոյություն 
ունենալու դեպքում): 

Երեխայի ենթադրյալ  իրավախախտման 
փաստի նկարագրությունը: 

Իրավախախտված երեխայի տվյալները 
(անուն, ազգանուն, բնակության վայրը): 

Դիմումին պետք է կցված լինեն 
իրավախախտման փաստը հաստատող 
փաստաթղթեր, նմանի գոյության դեպքում: 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆ 
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Մի՛ միացիր  վտանգավոր խաղերին 
համացանցում: 

Եղի՛ր զգույշ, մինչև Եղի՛ր զգույշ, մինչև 
կփոխանակես.կփոխանակես.

Սեփական կարծիքներըՍեփական կարծիքները

Լուսանկարը  և տեսանյութը Լուսանկարը  և տեսանյութը 

Հանգստյան մասին Հանգստյան մասին 

Գտնվելու վայրը Գտնվելու վայրը 

Ծննդյան օրը Ծննդյան օրը 

Ուրիշների մասին Ուրիշների մասին 
տեղեկատվությունըտեղեկատվությունը

Մի՛ ընկերացիր  անծանոթ 
մարդկանց հետ: 

Մի՛ հրապարակիր սեփական անունդ և ազգանունդ: 
Գերադասելի է, կիրառել կեղծանուն: 

Մի՛ հրապարակիր պլաններդ:

Մի՛ հրապարակիր հասցե (տան/դպրոցի), 
էլ.-փոստի, հեռախոսի: 

Ինչպե՞ս խուսափել Ինչպե՞ս խուսափել 
կիբեռ բուլիինգից կիբեռ բուլիինգից 

Կիբեռ բուլիինգ 

Գոյություն ունի բուլիինգի  տեսակ՝ կիբեռ կիբեռ 
բուլիինգբուլիինգ: Այն նշանակում է վիրտուալ 
ահաբեկչություն: Այն անտեսանելի է, 
բայց ոչ նվազ վտանգավոր և սաստիկ: 
Կիբեռ բուլիինգը ենթադրում է 
հաղորդագրություններ  ուղարկել, որոնք  
լցված են  ատելությամբ, ագրեսիայով, 
սպառնանքով: Կիբեռ բուլիիգին հաճախ 
ուղեկցում է ավանդական բուլիինգը: Դրա 
գլխավոր հրապարակը սոցիալական 
ցանցերն են: Այստեղ կարելի է  մարդկանց 
վիրավորել ոչ միայն հաղորդագրությունով,  
ոչ հազվադեպ  կոտրում են նաև  զոհի էջը 
(կամ կեղծ  էջ են ստեղծում զոհի անունով), 
որտեղ տեղադրում են  սուտ և նվաստացնող 
տեղեկատվություն: 

ԱհաբեկումԱհաբեկում – 
քաղաքական կամ 
այլ մոտիվների 
հիման վրա  
ֆիզիկական 
հաշվեհարդար 
(կամ սպառնանք):
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 ● Ֆիզիկական պատժով վեճը չի  կարգավորվում, իսկ զրույցին միշտ 
կարող է  հետևել ցանկալի  արդյունք:

 ● Պետության պարտականությունն է պաշտպանել բոլոր երեխաներին 
ֆիզիկական, հոգեբանական, տնտեսական, սեռական բռնությունից և 
անտեսումից: 

 ● Երբ դպրոցական կյանքի նորմերը  դասարանում  բոլորը պաշտպանում 
են, կոնֆլիկտային իրավիճակ հազվադեպ է լինում: 

Երբեմն պատահել է, որ մի երեխա վիրավորել է մյուսին: Նա բողոքել է  
ընկերոջը և ծեծել է վիրավորողին: Երևի եղել եք նման  դեպքի ականատես 
կամ մասնակից: Սա բռնացողի  ֆիզիկական (բռնությամբ)  պատժի 
օրինակ է: 

Կասեցրո՛ւ Կասեցրո՛ւ 
կիբեռ բուլիինգըկիբեռ բուլիինգը

Վիճաբանությունն առանց բռնության լուծելու տարբեր ուղիներ գոյություն 
ունեն: 

 ● Մի՛ դարձրեք ուշադրություն: 
 ● Տվե՛ք ձեզ  ժամանակ  խորհելու համար: 
 ● Ասացե՛ք, ինչ զգում եք:
 ● Լսե՛ք, ինչ ապրումներ ունեն  վեճի մյուս  մասնակիցները:
 ● Մտածե՛ք, ինչ եք մտադիր անել:
 ● Թվարկե՛ք/դուրս գրեք գաղափարները: 
 ● Ընտրե՛ք բոլորի համար ընդունելի որոշում: 
 ● Անպայման զրուցե՛ք  հիմնախնդրի մասին:

 Հաճախ, երբ երեխայի նկատմամբ  բռնանում են, նա վախենում է  Հաճախ, երբ երեխայի նկատմամբ  բռնանում են, նա վախենում է 
այդ մասին ծնողներին պատմել: այդ մասին ծնողներին պատմել: 

 Ի՞նչ է հարկավոր անել նման դեպքում:  Ի՞նչ է հարկավոր անել նման դեպքում: 

Կասեցրո՛ւԿասեցրո՛ւ

կիբեռ կիբեռ 

բուլիինգըբուլիինգը

Կասեցրո՛ւ Կասեցրո՛ւ 
կիբեռ կիբեռ 

բուլիինգըբուլիինգը
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Անցկացրե՛ք հետազոտություն ընտանիքում, հարևանության շրջանում 
կամ որևէ տեղ, որտեղ նախորդ սերնդի անձինք են: Խնդրեք ավագներին 
լրացնել հարցաթերթը. 

 ● Ի՞նչ գիտեն «բուլիինգ» բառի մասին: (Եթե չգիտեն, բացատրեք):
 ● Հարցրեք՝ եղե՞լ են ճնշող կամ ճնշված, հրահրող, ականատես: 
 ● Խնդրեք՝ հիշել ինչպե՞ս են հաղթահարել բուլիինգը:
 ● Խնդրեք՝ պատմել ինչով կարող են ձեզ օգնել ոչ բռնության 
ճանապարհով, եթե նրանց պատմեք  բուլիինգի մասին: 

Բուլիինգից ազատ  Բուլիինգից ազատ  
տարածությունտարածություն

Անպայման պետք է կիրառեք այն անձի օգնությունը, ում վստահում եք: 
Ո՞վ կարող է դա լինել: 

 ● Ծնողներ, հարազատներ
 ● Ուսուցիչ
 ● Մանդատային
 ● Հոգեբան
 ● Ոստիկանություն (հեռ. 112)
 ● Սոցիալական ծառայող (հեռ. 1505)
 ● Ժողովրդական պաշտպան (հեռ. 1481)

Ո՛չ բռնությանը
Ո՛չ բռնությանը

93



ՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄ30

Կասեցնե՛նք բռությունը: 

Դպրոցի մանդատայինի  աշխատանքի  յուրահատկությունը 
ներկայացնելու նպատակով, անցկացրե՛ք նրա հետ հարցազրույց:

Հարցրե՛ք ավագներին (ծնողներին, ուսուցիչներին, մանդատուրայինին, 
հոգեբանին, թաղային տեսչին, հարևաններին). 

 ● Ինչո՞վ կարող են օգնել  տուժյալին, ինչպե՞ս կարող են վերացնել 
բռնությունը: 

 ● Ինչո՞վ կարող են օգնել բռնացողին, ինչպե՞ս կարելի է բռնացող 
դեռահասին հասկացնել, որ հարաբերությունների այլ, խաղաղ և բարի 
ձևերը ավելի շահեկան են:

 ● Եվ վերջում, ինքներդ ի՞նչ կարող եք  անել բռնությունը  կասեցնելու 
համար: 

Կասեցր
ո՛ւ  

բռնո
ւթյու

նը
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Նախագիծ. Կանաչ դպրոց 

Դրսևորե՛ք նախաձեռնություն՝ դարձրե՛ք ձեր դպրոցը ավելի գեղեցիկ 
և առողջ: Հավաքե՛ք կամավորների, ցուցաբերե՛ք այս գաղափարի 
փաստաբանություն և լոբինգ արե՛ք:

Ապագա պլաններ

Աշխատանքային 

խմբերի ձևավորում (այն 

մարդկանց միավորում, ով 

պատրաստ է սեփական 

ավանդը ներդնել այս 

գործում):

Հետազոտական 

աշխատանքներ. 

 ● Ի՞նչ օգուտ են 

բերում բույսերը 

մարդուն: 

 ● Հարկավո՞ր է 

մեր դպրոցը 

կանաչապատել: 

Ծախսերի 

հաշվարկ: 

Տնկիների/

սերմերի 

ձեռք բերում, 

ծաղկամանների 

գնում:

Սենյակի/բակի բուսականության 
մասին  տեղեկատվության 
հայթայթում, որոնք ձեր 
պայմաններին հարմար կլինեն: 

Սենյակի/բակի 

բույսերի

 տնկում, 

հետագա 

խնամքի 

աշխատանք-

ների 

պլանավորում:

Էսքիզների մրցույթ. 
«Ցանկանում ենք 

դրանք տեսնել 
դպրոցում:»

 

Արդյունքների  

ամփոփում 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

Զրույց վարչության հետ
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Անվտանգությունը  երեխայի ուսման, դաստիարակության և զարգացման 
նախապայման է: Պետության առաջնային խնդիրն է ապահովել դպրոցում 
անվտանգ միջավայրի ստեղծումը, կարգապահության հաստատումը և  
բռնության փաստերի վերացումը: 

Անվտանգ դպրոցը նախատեսում է ցանկացած դպրոցում այնպիսի 
միջավայրի ստեղծում, որտեղ  երեխան պաշտպանված է և հաստատված 
է  կարգապահություն,  առանց որի անհնար կլինի նորմալ  ուսումնական 
գործընթաց վարել: 

Դեռահասի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ստեղծումը պետք 
է լինի դպրոցի, ընտանիքի և հասարակության միասնական ջանքերի 
արդյունք: 

Դպրոցը պարտավոր է ստեղծել առողջության, կյանքի և սեփականության 
համար անվտանգ միջավայր ինչպես դպրոցում, այնպես էլ դպրոցի կամ 
դրա հարակից տարածքի  վրա: 

Հասարակություն

Ընտանիք

Դպրոց

Դպրոցի 
պաշտպանությունը 
օտար մարդկանց 

մուտքից:

Անվտանգ 
ուսումնական 
միջավայր

Ֆիզիկական 
անվտանգություն

Հրշեջ 
անվտանգություն Սանիտարա-

հիգիենային 
նորմերի 

պահպանում

Դպրոցի և դրա հարակից 
տարածքի վրա ազատ և  
անվտանգ տեղաշարժ

Աշակերտի 
ինքնաիրացման 
հնարավորություն

Հոգեբանորեն 
առողջ միջավայր

Սպասելի  վտանգի  
կանխում

Դպրոցի Դպրոցի 
վարչությունն վարչությունն 
ապահովում էապահովում է
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Աշակերտների վարքի օրենսգիրք Աշակերտների վարքի օրենսգիրք 

Աշակերտների վարքի օրենսգիրքը նախատեսում է որոշակի արգելքներ 
և պատժիչ միջոցառումներ: Այս օրենսգիրք ծրագիրը «Անվտանգ դպրոցի»  
ուղղություններից մեկն է: 

Վարքի օրենսգիրքը արտացոլում է  աշակերտների 
պարտականությունները, արգելված իրերի ցանկը և կատարված 
հանցանքի տեսակները: 

Աշակերտին արգելվում է  դպրոց Աշակերտին արգելվում է  դպրոց 
տանել հետևյալ առարկաներըտանել հետևյալ առարկաները

Անթուլատրելի է Անթուլատրելի է 

Սառը զենք և հրազեն Բռնություն 
Գողություն 

Պայթուցիկ նյութեր Զենք և պայթուցիկ սարքեր 
ունենալ 
Թմրանյութերի և ալկոհոլի  
օգտագործում/վաճառք

Թմրեցնող միջոցներ 

Աշակերտների վարքի օրենսգրքի խախտման առանձին դեպքերի համար 
նախատեսված է տարբեր տեսակի պատիժ, այդ թվում նկատողություն, 
դպրոցի համար օգտակար հարկադրական աշխատանքի կատարում, 
դասից հեռացում, վնասի փոխհատուցման ստանձնում և դպրոցից 
վտարում: Առանձնացված են խախտումների այն տեսակները, որոնք 
պատկանում են, այսպես կոչված, զրոյական հանդուրժողականության 
կարգին: Այդպիսիք են. սպանություն կամ սպանության փորձ, սառը զենք 
կրել, թմրանյութերի  օգտագործում/պահում: 

Անվտանգ դպրոցը նախատեսում է  դպրոցներում ոչ միայն որոշակի  
վերահսկողության  հաստատում, այլև անձամբ աշակերտների 
գիտակցության բարձրացում մարդու իրավունքների և այլ իրավական 
հարցերի մասին: Ճիշտ աշակերտների բարձր պատասխանատվության 
հասնելու դեպքում է հնարավոր անվտանգ դպրոցի  գոյությունը: 

ԴՊՐՈՑ  - ԴՊՐՈՑ  - 
անվտանգ տարածքանվտանգ տարածք
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Արտակարգ իրավիճակներ 
Բոլորը՝ մեծը և փոքրը, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ պետք է 
գիտենան անվտանգ վարքի կանոնները:  
Բնական աղետների կանխագուշակումը հաճախ անհնար է: Այդ 
պատճառով և՛դպրոցում, և՛ տանը պետք է լինի  նախապես մշակված 
պլան, որի համաձայն նախատեսված կլինեն անվտանգության 
կանոնները: 

ԱրտակարգԱրտակարգ 
իրավիճակ՝ իրավիճակ՝ 
իրավիճակ, 
երբ վտանգ 
է ստեղծվում 
մարդու կյանքին: 

Էվակուացիա  Էվակուացիա  
նշանակում 
է դատարկել, 
դատարկություն՝ 
մարդկանց 
դուրս բերում 
այն տեղերից, 
որտեղ վտանգ է 
սպասվում: 

Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ դպրոցում գլխավոր վտանգը 
ներկայացնում է հրմշտոցը: Վախեցած երեխաների մեծ թվաքանակ 
վազում է, ուր՝  չգիտի: Դա չափից ավելի  վտանգավոր է, քանի որ 
հնարավոր է որևէ մեկը  վայր ընկնի, նա կհայտնվի  ծանր վիճակում: 
Այդ պատճառով բոլոր աշակերտները պետք է ծանոթ լինեն դպրոցի 
էվակուացիայի՝ տարհանման պլանին և արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ  շարժվեն  հանգիստ: 

Աշակերտները նախապես պետք է գիտենան, որ կաբինետից և որ  
սանդուղքով պետք է  դուրս գան, բակում պե՞տք է  սպասեն, թե՞ փողոցում 
և այլն: Աշակերտները արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, նախ 
և առաջ, պարտավոր են կատարել ուսուցիչների և մանդատայինների  
ցուցումները: 

Էվակուացիայի պլանըԷվակուացիայի պլանը փակցված է  դպրոցում: Ծանոթացե՛ք դրան 
ուսուցչի հետ միասին: Կազմակերպե՛ք վտանգի նմանակում և անցե՛ք 
պլանում ցույց տրված երթուղու ճանապարհը՝ դասասենյակից մինչև 
անվտանգ բակ: Որպես կանոն, գործնական պլանը անհատական է 
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յուրաքանչյուր դպրոցի համար (քանի որ շենքերը տարբեր են): 

Որպեսզի ամեն ինչ ժամանակին կարողանան կատարել, անհրաժեշտ է  
նախապես ուսումնասիրել դպրոցի էվակուացիայի պլանը: 

Գիտցե՛ք. 

 ● Որտե՞ղ է գտնվում աստիճանավանդակը
 ● Վթարային սանդուղքը (գոյություն ունենալու դեպքում) 
 ● Զուգարանը 
 ● Խոհանոցը (տեղ, որտեղ հնարավոր է իրավիճակը էլ ավելի  բարդացնի 
կենցաղային գազի  պայթյունը)

 ● Որտե՞ղ է  կրակամարիչը և այլն: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ընտրեք որևէ մեկը 

1. Պատրաստե՛ք պաստառ, որը կհաղորդի  արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ անվտանգ վարքի կանոնների մասին: 

2. Գծեք դպրոցի  էվակուացիայի սխեման՝ հաշվի առնելով  ձեր 
դասասենյակի տեղադրությունը:

Էվակուացիայի պլանը 
Էվակուացիայի պլանը 

99



Առողջ  կյանք 
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32 ԱՌՈՂՋ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊ 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈԻՆ ԱՐԵ՛Ք

 ● Ինչո՞ւ պետք է հոգաք սեփական առողջության մասին:
 ● Ինչո՞ւ եք անձնական հիգիենայի համար հարկավոր իրերը (սրբիչ, 
օճառ, ատամի խոզանակ) համարում առաջնային օգտագործման 
առարկաներ:

 ● Ինչո՞ւ են հիվանդությունների կանխման վրա ծախսած գումարները 
ավելի նվազ, քան բուժման համար ծախսածը:

ՀԻՇԵ՛Ք

Առողջություն չի նշանակում միայն այն, որ հիվանդ չես: 
Առողջությունը ենթադրում է նաև լավ ֆիզիկական զարգացում և լավ 
տրամադրվածություն: 

Հազվադեպ է  հիվանդանու մ

Համակարգչի 
մոտ նստու մ է 
չափավոր

Պահպանու մ է 
ճանապարհային 
երթևեկու թյան 
կանոնները

Երջանիկ է 

Ճկու ն է 

Ուժեղ է

Վայելչակազմ է

Սիրու մ է 
մաքրու թյու ն

Զբաղվու մ  է  սպորտով 

Աշխատասեր է 

Գեղեցիկ է

Բարի է 

Երկար է ապրու մ

Ուրախ է 

Ընդու նու մ է բնական 
վիտամի ններ 

Հեռու ստացու յց դիտու մ 
է չափավոր

Օրվա ընթացքու մ 2 
անգամ մաքրու մ է 

ատամն երը

Շատ 
քաղցրավենիք 

չի ու տու մ 

ԱՌՈՂՋ 

ՄԱՐԴՈՒ 

ԴԻՄԱՆԿԱՐ

Պահպանու մ է օրվա ռեժիմը

Կոփված է
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Ձեր առջև ծառ է, որի վրա պատկերված են առողջ կենսակերպի  
բաղկացուցիչ տարրերը: 

 ● Կիսո՞ւմ եք, թե՞ ոչ սույն պատկերը: 
 ● Դրանցից ո՞րն եք  դուք կատարում: Ի՞նչ գիտեք դրանցից 
յուրաքանչյուրի մասին: 

Օրվա ռեժիմ 

Օրվա ռեժիմի ճիշտ կազմակերպումն անհրաժեշտ է մեր առողջության 
համար: Օրվա ռեժիմ նշանակում է աշխատանքի և  հանգստի  ճիշտ 
հաջորդականություն: 

Մարդուն անհրաժեշտ է հանգստանալ ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն տարի 
(արձակուրդի կամ ուսումնական արձակուրդի ժամանակ), որպեսզի նա 
ազատ ժամանակը հատկացնի ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը 
օժանդակելուն կամ վերականգնելուն: 

Առանց լիարժեք ուժի անհնար է պատկերացնել մարդու առողջությունը: 
Անքնությունն  առաջ է բերում  հոգնածություն: Դա ազդում է ներվային 
համակարգի վրա և վնաս է հասցնում  մարդու առողջությանը: Միջին 
հաշվով օրուգիշերվա ընթացքում խորհուրդ է տրվում 7-8 ժամվա քուն: 

Անձնական հիգիենա 

Առողջ կյանքն անհնար է պատկերացնել  առանց անձնական հիգիենայի:

Անձնական Անձնական 
հիգիենան հիգիենան 
ենթադրու մ 
է ձեռքերի, 
մարմն ի, 
բերանի խոռոչի 
և սնվելու  
հիգիենա, 
ինչպես նաև 
հագու ստի, 
կոշկի և 
բնակարանի 
հիգիենայի 
կանոնների  
պահպանու մ: 

Հիգիենա՝ Հիգիենա՝ 
հու նարեն  բառ 
է և նշանակու մ 
է «Առողջու թյու ն 
բերող»: 
Ժամանակակից 
ըմբռնմամբ, 
հիգիենան 
բժշկու թյան 
մասն է, որն 
ու սու մն ասիրու մ 
է  շրջակա 
պայմանների  
ազդեցու թյու նն 
անհատի 
առողջու թյան 
վրա: 

ՀՈՒՅԶԵՐԻ ՀՈՒՅԶԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՎԱՐՔՎԱՐՔ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՀԻԳԻԵՆԱՀԻԳԻԵՆԱ

 ԱՆՎՏԱՆԳ  ԱՐԱՐՔ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ԱՐԱՐՔ 
ՍՈՑԻՈՒՄՈՒՄ  ՍՈՑԻՈՒՄՈՒՄ  

ՎՆԱՍԱՐԱՐ ՎՆԱՍԱՐԱՐ 
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԵՐԺՈՒՄՄԵՐԺՈՒՄ

ՍԵՌԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՊՈՐՏՍՊՈՐՏ

ՕՐՎԱ  ՌԵԺԻՄՕՐՎԱ  ՌԵԺԻՄ

ՍՆՆԴԱԿԱՐԳՍՆՆԴԱԿԱՐԳ
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Երբ այլ անձանց հետ հարաբերություն ունեք, ձեր կարգին տեսքով նրանց 
ցույց եք տալիս  հարգանքը ձեր անձի և նրանց նկատմամբ: Բացի դրանից, 
հաճելի է կարգին և մաքուր  անձի հետ հարաբերությունը: 

ՀԻՇԵ՛Ք

 ● Գոլ ջրով և օճառով լվացվելիս՝ միկրոբների ուժն անհետանում է: 
 ● Ավելի շատ միկրոբ փոխանցվում է ձեռք սեղմելիս, քան  համբուրվելիս: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Հիգիենայի կանոնները պաշտպանելու նպատակով պլանավորել բաների/
պաստառի/սոցիալական գովազդի  պատրաստում: 

Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք  մարդկանց հիգիենայի կանոնների Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք  մարդկանց հիգիենայի կանոնների 
պաշտպանության կապակցությամբ: պաշտպանության կապակցությամբ: 

Մինչև տնից դուրս գալը դիտե՛ք ձեզ հայելու մեջ, արդյոք, ամեն ինչ 
կարգի՞ն է:Այնտեղ ձեր նմանակն է. դեմքը լվացված, մազերը մաքուր և 
հարդարված, ատամները մաքրած, ժպիտը  ջերմ, հագուստը մաքուր, 
կարգին, կոշիկները մաքուր, միանգամյա օգտագործման  անձեռոցիկը 
գրպանում, ձեռքերին միկրոբներ չեն փայլատակում: 

Անձնական հիգիենաԱնձնական հիգիենա

Մարմն ի 
խնամք 

Ատամն երի 
խնամք

Հագու ստի և կոշիկների 
մաքրու թյու ն

Կարգու կանոն  
բնակարանու մ/
դասարանու մ 
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33ԱՌՈՂՋ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ  

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՐԵ՛Ք

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է ենթադրում «առողջ սննդակարգ» տերմինը: Ինչպե՞ս 
կբնութագրեիք ձեր  սնվելու ռեժիմը: 

Առողջ սնու նդն օգնու մ 
է  ինձ  մե ծանամ խոշոր  և  

ու ժեղ 

Դպրոցու մ նախաճաշը 
ավելացնու մ է ու ժերը 

Ֆիզիկական 
ակտիվու թյու նն օգնու մ 
է լինեմ մի շտ վայելու չ և  

առողջ 

Չիպսեր և կոնֆետներ 
ընդու նու մ եմ մի այն 

հազվադեպ

Առողջ ապրելու  համար 
հարկավոր է հանգիստ, 

խաղ, առողջ սննդակարգ  և 
ֆիզիկական  ակտիվու թյու ն

Անձի առողջու թյան ամե նագլխավոր 
նախապայմաններից մե կը 
համարվու մ է առողջ սննդակարգըառողջ սննդակարգը: 
Առողջ սննդակարգ նշանակում է այն, 
որ օրգանիզմն ընդունի բավարար 
քանակությամբ սպիտակուցներ, 
ճարպեր, ածխաջրեր, հանքային 
նյութեր, վիտամիններ և ջուր: 
Լավագույնը չորս կամ հինգ անգամ 
սնվելն է: 

Կարևոր է սնունդ ընդունենք  միշտ նույն ժամանակին: Միայն այդպես 
երաշխավորված  կլինի աղեստամոքսային ռիթմիկ  աշխատանքը: 
Օրգանիզմը  «հիշում է»  սնունդ ընդունելու ժամանակը և վերամշակող 

Սպ
իտ

ակ
ու

 ց -

նե
ր 

Ամեն 
օր 

Իմ ափսեն

Հա
տ
իկա

յիններ 

Մի
րգ

Բա
նջա

րեղեն 

Առողջ Առողջ 
սննդակարգըսննդակարգը 
ենթադրու մ 
է մթերքների 
բազմազա 
նու թյու ն, 
հավասա 
րակշռու թյու ն, 
համե ղ և 
օգտակար 
կերակու րներ:
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Սնվելու միջև միջակայքը՝ ինտերվալը պետք է կազմի Սնվելու միջև միջակայքը՝ ինտերվալը պետք է կազմի 3-4 ժամ:  ժամ: 
Այդ ժամանակ սննդի մարսողական համակարգի վրա հավասար  
բեռնվածություն է  ընկնում, սնունդը մինչև վերջ վերամշակվում է և լավ է 
յուրացվում: Խորհուրդ է տրվում ընթրել քնելուց առնվազն Խորհուրդ է տրվում ընթրել քնելուց առնվազն 3 ժամ շուտ:  ժամ շուտ: 

Սնունդը տարբեր տեսակի է: Որոշ մթերքներ նպաստում են  անձի աճին, 
որոշ տեսակներ ավելացնում են ուժը և առույգությունը, որոշը՝ օգնում 
են օրգանիզմին պայքարելու հիվանդության դեմ: Սնունդը պետք է լինի 
բազմազան և օգտակար: Սննդամթերքի ռացիոնում անպայման պետք է 
ընդգրկված լինեն միս, կաթ, ձուկ, միրգ և բանջարեղեն:

օրգանները նախապես «պատրաստում» է աշխատելու համար: Ամենալավ 
ռեժիմը օրվա ընթացքում 4-5 անգամ սնվելն է. երեք անգամ   հիմնական 
սնունդ և երկու նախաճաշ:

Օրը թեթև անցկացնելու համար նախաճաշը պետք է լինի սննդարար 
և օգտակար: Օրգանիզմն առավոտյան նյութերը լավ է յուրացնում և 
օժանդակում է էներգիայի պահպանությանը: 

Հիվանդությունների ամենամեծ աղբյուր ներկայացնում է ոչ ճիշտ 
սնվելը: Սա է ոչ լրիվ թվարկությունն այն հիվանդությունների, որոնք 
կապվում են ոչ ճիշտ սնվելու հետ. սրտային հիվանդություններ, 
շաքարի դիաբետ, ալերգիա, հոդերի հիվանդություն և այլն: 

Լավագույն մթերքներ նախաճաշի համար Լավագույն մթերքներ նախաճաշի համար 
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Սննդային բուրգի կիրառմամբ թերթի վրա նկարե՛ք ափսե: Բուրգի վրա 
տրված տեղեկատվությունը փոխադրե՛ք ափսեի վրա:  Ստանձնե՛ք 
փորձագետի դեր և միմյանց համար կազմե՛ք առողջ սննդի ռացիոն:

Սա առողջ սննդային բու րգն է: Այն 

ստեղծեցին բժիշկները, որպեսզի 

ավելի լավ տեսնենք, որ մթերքը ինչ 

չափաբաժնով պետք է ընդու նենք: 

Կաթնամթերք, մի ս, թռչնի մի ս, 
ձու կ, ձու , ընկու յզ, լոբազգիներ

Միրգ, բանջարեղեն

Ջու ր

Հաց, հատիկայիններ,  
կարտոֆիլ

Ճարպեր, բու սական 
յու ղ, քաղցրեղեն
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈԻՆ  ԱՐԵ՛Ք

1. Ճի՞շտ են, թե՞ սխալ հետևյալ կարծիքները: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք: 

 ● Միշտ օգտակար է այն, ինչ համեղ է: 
 ● Արագ սնվելու օբյեկտներն առողջության համար վնասարար են:

 

2. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ  է ցանկալի կամ ոչ ցանկալի դիետա 
պահպանելը: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Դպրոցում մտավոր աշխատանքով ծախսում եք էներգիա, որն անհրաժեշտ 
է վերականգնել  գլխուղեղի աշխատանքի, մկանների աճի համար: Այդ 
պատճառով մեծահասակները  աշակերտներին դպրոցում առաջարկում 
են կազմակերպված սննդակարգ: 

 ● Պարզաբանե՛ք, որքանո՞վ  է դպրոցի բուֆետն առաջարկում  առողջ 
սնունդ: 

 ● Կազմե՛ք համապատասխան հանձնարարականներ: 
Փոխանցե՛ք   հանձնարարականները  դպրոցի տնօրինությանը և 
ինքնակառավարմանը: 

 ● Ո՞ր սննդամթերքն ավելացնել կամ արգելել  խորհուրդ կտայիք նրանց: 
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Անցումային տարիք 

Դեռահասության տարիքում օրգանիզմում տեղի են ունենում նշանակալից  
ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական փոփոխություններ: Այս տարիքը 
կոչվում է անցումային տարիք: Դա այն ժամանակաշրջանն է, երբ 
երեխան ֆիզիկապես և  հուզականորեն  հասունանում է և ձևավորվում 
է որպես չափահաս  մարդ: Անցումային տարիք է հաշվվում աղջիկների 
համար 12-13 տարեկան, տղաների համար՝ 14-17 տարեկան տարիքը: 
Դա փոփոխությունների և անորոշությունների ժամանակ է, որովհետև 
դեռահասը որոնում է սեփական անձը: Փոփոխվում են նրա արտաքինը, 
հայացքները, արժեքները: 

Երբեմն  անցումային տարիքում գտնվող դեռահասն իրեն գեր է համարում, 
ինչը ընդհանուրի զարմանքն է առաջացնում: Եվ նա սկսում է  դիետա 
պահել: Դիետայի թեման ակտուալ է դառնում պատանեկության 
տարիքում: Բնական է, բոլորը ցանկանում են գեղեցիկ, մոդայիկ և 
ժամանակակից տեսք ունենալ, հոգան իրենց արտաքինի մասին և 
դրանում վատ ոչինչ չկա: Բայց խիստ դիետան, որին պատանիները երբեմն 
դիմում են «հիմնախնդիրը» լուծելու համար, կարող է  դառնալ շատ լուրջ 
խախտումների, այդ թվում անորեքսիայի անորեքսիայի և բուլիմիայի բուլիմիայի պատճառ:  Դրանք 
կարող են բացահայտվել և՛տղաների և՛ աղջիկների մոտ (ավելի շատ 
հանդիպում է  աղջիկների շրջանում): 

Իսկ խիստ դիետայի արդյունքում պատանին սկսում է սարսափելիորեն 
նիհարել,  կորցրած քաշը վերականգնելու համար հարկավոր է շատ 
մեծ ջանքեր գործադրել: Անորեքսիայի դեպքերի մեծամասնությունն  
ավարտվում է մահով:

Ծայրահեղ դիետան քանդում է մարդու օրգանիզմը և քայքայում 
առողջությունը, բայց  հասցված վնասը անհամեմատ ավելի մեծ է: 

Կրիտիկական, բարդ, անցու մային, 
սեռական հասու նացման տարիք 

Պատանի – ոչ՛ փոքր ես, 
բայց ո՛չ էլ  մե ծ: 

Մանկու թյու ն Անցումային տարիք 12-14-ից մինչև 17 տարեկանԱնցումային տարիք 12-14-ից մինչև 17 տարեկան Երիտասարդու թյու ն

ԱնորեքսիանԱնորեքսիան դա 
սնվելու  վարքի 
խախտման ձև է, 
որի ժամանակ 
անհատի մոտ 
վերանու մ է 
ախորժակը, 
ինչն իր հերթին 
հասցնու մ է 
մե տաբոլիզմի  
(նյու թափոխա- 
նակու թյան) 
հիմն ախնդրի 
առաջացման:  

Անորեքսիայով  
հիվանդ մարդ
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Դիետան բացասաբար է անդրադառնում գլխուղեղի աշխատանքի վրա: 
Նվազում է ուշադրության կենտրոնացման և առողջ մտածողության  
ունակությունը, կրճատվում են գլխուղեղում ընթացող գործընթացները, 
առաջանում է գլխացավ և քնկոտություն: 

Բուլիմիայով հիվանդ անձանց մեծամասնությունը հանդիսանում են 
տասնհինգից մինչև քսան տարեկան տարիքի աղջիկները: Ինչպես 
անորեքսիայով տառապողները, սրանք նույնպես հակված են ուտելու 
մասին մտածելուն, վախենում են կշռի ավելանալուց և ընկնում են 
հուզումնալի  իրավիճակի մեջ: 

Դեպրեսիայի և ամոթի  զգացումը բոլորից շատ զգում են քաղցը առավել 
չափով  հագեցնելուց հետո: 

Ի տարբերություն անորեքսիայով տառապող  պացիենտների, բուլիմիայով  
հիվանդների կշիռը  նորմալ է և տատանվում է նորմալից ավելիի միջև, 
ինչը նրանց հնարավորություն է  տալիս թաքցնել իրենց  վիճակը: 

Գենմոդիֆիկացված սննդամթերք 

Մարդու համար անվտա՞նգ են, թե՞ ոչ գենետիկական Մարդու համար անվտա՞նգ են, թե՞ ոչ գենետիկական 
 մոդիֆիկացմամբ  ստացված սննդամթերքները: մոդիֆիկացմամբ  ստացված սննդամթերքները:

Գիտնականների մի մասը գտնում է, որ միանգամայն անվտանգ 
են, որովհետև բիոինժեներիայի մեթոդների կիրառումը օգտակար 
հատկություններ է շնորհում գյուղատնտեսական  մշակաբույսերին: 
Դրանք ունեն բարձր որակ, լավ տեսք և սննդարար  արժեքներն ավելի 
երկար ժամանակ  են պահպանում: Համաշխարհային շուկայում 
ավելանում է գենմոդիֆիկացված սննդամթերքների  քանակը. սոյա, 
եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, բրինձ և այլն: 

Գիտնականների մի մասն էլ հակադրվում է այս կարծիքին, որովհետև 
գենմոդիֆիկացված սննդամթերքների  կիրառումը վտանգ է  ստեղծում 
կենսաբանական  բազմազանությանը: Նոր հատկությունների պատճառով 
գենմոդիֆիկացված բույսերն ավելի մրցունակ են դառնում այն տեսակների  
համեմատությամբ, որոնք գենմոդիֆիկացված չեն: Իսկ դրան, հնարավոր 
է հետևեն լուրջ էկոլոգիական խախտումներ: Բացի դրանից, կարող է 
մարդու օրգանիզմում տեղի ունենա վտանգավոր նյութերի միաձուլում, 
ինչը վտանգավոր է և՛ մարդու, և՛ էկոհամակարգի համար:

ԲուլիմիանԲուլիմիան սնվելու  
վարքի  քայքայման  ձև 
է, որին բնորոշ է  չափից 
ավելի  ու տելը: Դրան 
հետևու մ է դեռահասի 
քաշի ավելացու մ, 
ճարպերի կու տակու մ, 
ինչը  առաջացնու մ 
է  տարբեր 
հիվանդու թյու ններ: 

Գենմոդիֆիկացված Գենմոդիֆիկացված 
սննդամթերքն սննդամթերքն ստացվու մ 
է արհեստականորեն 
ստեղծված սերմե րից, 
որոնք պարու նակու մ 
են ժամանակակից 
կենսատեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ ստացված 
գեներ: Այս գեներն 
ավելացնու մ են 
բերքի  քանակը և 
չափը, շնորհու մ են 
կայու նու թյու ն տարբեր  
հիվանդու թյու նների, 
կրծողների դեմ, 
երկարացնու մ են պահելու  
ժամկետները: Ստացված 
մթերքը վիտամի ններ 
գրեթե չի պարու նակու մ:  
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ԲաղադրիչԲաղադրիչ 
-  որևէ բանի 
բաղկացու ցիչ 
մաս: 

ԷմուլգատորԷմուլգատոր – 
սննդամթերքի 
հավելում: 
Գոյություն ունեն 
կյանքի համար 
վտանգավոր 
և անվտանգ  
էմուլգատորներ: 

Լավագույն դիետա՝ ավելորդ  կիլոգրամներից ազատվելու համար.

 ● Հրաժարվե՛ք վնասարար մթերքներից. չիպսեր, քաղցր զովացնող 
ըմպելիքներ, կիսաֆաբրիկատներ: 

 ● Սահմանափակե՛ք խմորեղենը և քաղցրեղենը (կարելի է շաբաթվա 
ընթացքում  մեկ կամ երկու անգամ ճաշակել, սակայն դրանք չպետք է 
լինեն սննդակարգի հիմնական մաս):

 ● Ընդունե՛ք օգտակար  մթերք. միրգ, բանջարեղեն, կաթնամթերքներ, 
ձկնեղեն, միս, հատիկայիններ, ձավարեղեն և այլն: 

 ● Զբոսնե՛ք մաքուր օդին, տեղաշարժվե՛ք,  վարժություններ կատարե՛ք: 

ՀԻՇԵ՛Ք 

 ● Որքան ավելի մեծ է այս կամ այն մթերքի  պիտանիության ժամկետը, 
այնքան դա ավելի շատ քանակության տարբեր ոչ առողջ բաղադրիչներբաղադրիչներ 
է պարունակում և դրանցով ավելի շատ վնաս է հասցնում լյարդին: 

 ● Ճիշտ սնունդը  մարդու  առողջության նախապայմանն է: 
Սննդամթերքներից բավարար քանակությամբ պետք է ընդունենք  
այնպիսի անհրաժեշտ  նյութեր, ինչպիսիք են. սպիտակուցները, 
ճարպերը, ածխաջրերը, վիտամինները, հանքային նյութերը (ոչ 
թե գերակշռելով, այլ ճիշտ համամասնությամբ): Սննդի օրական 
ռացիոնի 60%-ը պետք է կազմեն վիտամիններ պարունակող  
բնական բանջարեղենը և միրգը: Ցանկալի է, որ մնացած մթերքները 
պատրաստված լինեն անվտանգ հավելումներից   (էմուլգատոր)  (էմուլգատոր) կամ 
բոլորովին չպարունակեն դրանք: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Կազմակերպեք տոնահանդես նշանաբանով՝ «Առողջ սննդակարգ 
չի նշանակում ուտել անհամ կերակուր»: Տոնահանդեսի ժամանակ 
հյուրերին և միմյանց հյուրասիրեք  առողջ սննդակարգի սկզբունքների 
պահպանությամբ ստեղծված  կերակրատեսակներով: 
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35 ԱԴԻԿՏԻՎ  ՎԱՐՔ 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՐԵ՛Ք 

 ● Ինչպե՞ս է աշակերտը կիրառում համակարգիչը:
 ● Որքա՞ն ժամանակ են  անցկացնում դեռահասները համակարգչի մոտ: 
 ● Ի՞նչ է նշանակում համակարգչային կախվածություն: 
 ● Կարո՞ղ ենք պայքարել այն հիմնախնդիրների դեմ, որոնք ձեռք ենք 
բերում  համակարգչով ոչ ճիշտ աշխատելու հետևանքով: 

Գիտնականները համակարգիչը ստեղծեցին մարդկանց բարօրության 
համար: Սակայն երբեմն երեխաները և ավագները համակարգիչը 
կիրառում են իրենց վնաս բերելով: 

Տեսողության լարվածություն 

Երկարատև համակարգչային խաղերը մեծ վնաս են հասցնում աչքերին: 
Համակարգիչը կարող ենք  աչքերի և տեսողության սպանող անվանել: 

Ողնաշարի կորացում 

Սահմանափակված դիրքը մարմնին հարկադրում է ընդունել որոշակի 
իրավիճակ և չփոփոխել այն մինչև աշխատանքի ավարտը: Այս 
տեսակետից համակարգիչն ավելի վտանգավոր է, քան հեռուստացույցը: 
Հեռուստացույցի մոտ կարելի ազատ  շարժվել: 

Հոգեբանական բեռնվածություն 

Համակարգիչը պահանջում է ոչ նվազ ուշադրություն, քան ավտոմեքենա 
վարելը: Իսկ հետաքրքիր  խաղերը պահանջում են մեծ լարվածություն: 

Ադիկցիան Ադիկցիան 
վնասարար 
սովորության 
նկատմամբ 
կախվածություն 
է, անձին 
շղթայակապում 
է որոշակի 
գործունեությանը: 
Օրինակ, 
համակարգչային 
խաղերից 
կախվածություն, 
սոցիալական 
ցանցերից, 
ծխախոտից 
և ալկոհոլից  
կախվածություն և 
այլն: 

V-VII դասարանցու  համար՝ 20 րոպե
VIII-IX դասարանցու  համար՝ 25 րոպե
X-XI դասարանցու  համար՝ 50 րոպե 
(15 րոպեանոց  ընդմի ջու մն երով)
Մեծերի  համար՝ 2 ժամի ց ոչ ավելի  

Համակարգչի Համակարգչի 
մոտ մոտ 
աշխատանքի աշխատանքի 
տևողությունը  տևողությունը  
պետք է լինի. պետք է լինի. 
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 Ինչո՞ւ է ադիկցիան վտանգավոր:  Ինչո՞ւ է ադիկցիան վտանգավոր: 

Երեխան, որը շղթայված է համակարգչին, չունի լուրջ 
հափշտակություններ, հետաքրքրություններ, հոբբի, չունի ընկերներ, 
ցանկանում է անընդհատ համակարգչի մոտ նստել, վերապրում է այն 
ամենը, ինչ տեղի է ունենում մոնիտորի վրա, բարկանում է, երբ որևէ մեկը 
կանչում է, չի լսում ծնողների արգելքները, չի շարժվում, չի ցանկանում 
ընկերների հետ խաղալ, չի ցանկանում գիրք կարդալ: Ճիշտ սա է 
համակարգչից կախվածությունը: Երեխան իրական հարաբերությունները 
փոխարինում է վիրտուալ հարաբերություններով: Նա ընտանիքի 
անդամների և ընկերների հետ հարաբերության ցանկություն չունի: Չի 
ուզում բակ գնալ խաղալու, զբոսնելու: Արթնանալուն պես համակարգչի 
մոտ է նստում, որի պատճառով հաճախ խախտվում է քնի և սննդակարգի  
ռեժիմը, փոխվում է  բնավորությունը և այլն: Այս ամենը  որոշ ժամանակ 
անց կարող է դառնալ ծանր հոգեբանական և  ֆիզիոլոգիական  
հիմնախնդիրների  պատճառ: 

Թեև երեխան չի խոստովանում իր շղթայվածությունը  և դա 
հափշտակություն է անվանում, սակայն այսպիսի անձանց շտապ կարգով 
օգնություն է հարկավոր: 

Սոցիալական ցանցից, համակարգչից և բջջային հեռախոսից, վտանգավոր 
խաղերից մարդու կախվածությունը կարող է առաջացնել այնպիսի 
հիվանդություններ, ինչպիսիք են. ներվային խանգարվածությունը, 
ֆիզիկական ակտիվության ցանկության կորուստը, սննդի և քնի 
խախտումը և այլն: 

Կտրի՛ր համակարգչի հետ կախվածության շղթան: Անցի՛ր իրական 
խաղերի: Սեփական բակում խաղա՛ ֆուտբոլ, բասկետբոլ և այլ խաղեր: 
Եթե այս ամենից հաճույք ես ստանում, էլ 
ավելի հաճույքով կկտրվես մոնիտորից և 
ավելի շատ կպլանավորես իրական կյանքը: 

Ինչ խոսք, 21-րդ դարն անհնար է 
պատկերացնել առանց ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների, բայց ելքը ժամանակի 
սահմանումն է և վարքի փոփոխությունն 
այն ակտիվություններով, որոնք ձեզ 
հետաքրքրում են: 

Համակարգչային Համակարգչային 
կախվածությունը կախվածությունը 
ադիկտիվ ադիկտիվ վարքի 
տեսակներից 
մեկն է և կապվում 
է առօրեակա 
նությունից 
փախչելու փորձի 
հետ:  
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Փոխ
ե՛ք նստակյաց կենսակերպը ֆիզիկական ակտիվու թյան կենսակերպով: 

Ճանապարհը դեպի առողջություն – սպորտ 

Նա, ով սեփական առողջության մասին հոգ է տանում, ընտրում է սպորտը: 

Հիվանդությունների կանխման համար ծախսած գումարնե՞րն  Հիվանդությունների կանխման համար ծախսած գումարնե՞րն  
են ավելի սուղ, թե՞  բուժման վրա  ծախսած գումարները: են ավելի սուղ, թե՞  բուժման վրա  ծախսած գումարները: 

Մենք հաճախ հորինում ենք բազմաթիվ պատճառներ, միայն թե հեռու 
մնանք ֆիզիկական բեռնվածությունից: Ահա դրանցից մի քանիսը. 

 ● Ժամանակ չունեմ: 
 ● Հոգնեցի: 
 ● Արդեն մեծ եմ, որ սկսեմ: 
 ● Մի քիչ գեր եմ: 
 ● Մի փոքր նիհար եմ: 

Թեև հասկանում ենք, որ ամեն տեսակ հիվանդության բուժման համար 
ավելի շատ ժամանակ և գումարներ են հարկավոր, իսկ ֆիզիկական 
շարժումը բավականին հաճելի է և օգտակար: 

 Ինչո՞ւ սպորտԻնչո՞ւ սպորտ: 

 ● Սպորտը կարող է հասարակությանը միավորել մեկ գաղափարի շուրջ, 
ուղղորդել մարդկանց դեպի հաջողություն և հաղթանակ:

 ● Սպորտը լիցք է: Սպորտը ոչ միայն օգտակար է, այլև անհրաժեշտ 
է: Մարզանքը մարդու և՛ առողջությունն է  ամրապնդում, և՛ 
տրամադրությունը: Սպորտով զբաղված մարդիկ ավելի կարգապահ, 
համբերատար և խիզախ են: 
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 ● Ով մարզվում է, նա գեղեցիկ և ճկուն մարմին ունի: Նրա ոսկորներն 
ամուր են, իսկ մկանները՝ ուժեղ: Նրա սիրտն ավելի էներգիայով է 
աշխատում, իսկ ուղեղն ամեն ինչ լավ է մտապահում: 

 ● Սպորտը զարգացնում է նաև մտավոր  ունակությունները, սովորեցնում 
է թիմային աշխատանք, ներշնչում է ձգտում դեպի արդյունքը և բերում 
է դրական հույզեր: 

 ● Սպորտը օգնում է սթրեսները, վատ տրամադրությունը, դեպրեսիան  
հաղթահարելու մեջ:  Սպորտով զբաղվողներն այն մարդիկ են, ովքեր 
լավ տեսք ունեն, չեն ենթարկվում անգամ հիվանդություններին և 
վիրուսներին: 

 ● Սպորտը կարող է մարդկանց օգնել բարդ  կենցաղային 
իրավիճակներում: Սպորտով զբաղվողների շրջանում չեն գտնվի  
ծխախոտ ծխողներ, ալկոհոլային խմիչքներ և թմրանյութեր 
օգտագործողներ: Սպորտը ուժեղացնում է կամքը: 

 ● Հայտնի են փաստեր, երբ տարբեր վնասվածքներից կամ վթարից հետո 
մարդիկ ուժերը հավաքել են սպորտի միջոցով: Նրանց օգնում էին 
փոքր-փոքր  հաղթանակները և մղում էին դեպի առաջընթաց: Ճիշտ 
դրա ապացույցն են պարաօլիմպիկ  խաղերը և մրցումները: 

 ● Սպորտը սովորեցնում է զոհողությունների դիմել հաջողության 
հասնելու համար: Շատ մարզիկներ ապացուցում են, որ հատկապես 
սպորտը նրանց ձևավորեց որպես անհատականություններ:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս են  տարբեր արարքներ վերածվում  ադիկտիվ  
վարքի: 

2. Ինչպե՞ս «ոչ» ասեմ ոչ ցանկալի առաջարկությանը: 
3. Ինչո՞ւ է  կոնկրետ անձի ադիկտիվ վարքը հանդիսանում 

ամբողջ հասարակության հիմնախնդիր: 
4. Ինչպե՞ս կարող է ֆիզիկական ակտիվությունն օգնել 

ինքնահաստատման մեջ: 

Պարաօլիմպիկ Պարաօլիմպիկ 
խաղերխաղեր – օլիմպիական 
խաղերին նմանատիպ 
միջազգային 
սպորտային 
մրցումներ 
սահմանափակ 
կարողություն ունեցող  
անձանց համար: Անց է 
կացվում չորս տարին 
մեկ: 
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35 ԱԴԻԿՏԻՎ  ՎԱՐՔ 

ԲԱՆԱՎԵՃ 

Սոցիալական ցանցերը խանգարում են աշակերտներին ուսման մեջ:

Համացանցի զարգացման հետ մեկտեղ, միլիարդավոր անձանց համար 
հասանելի դարձան շատ նոր տեղեկատվական ռեսուրսներ և սերվիսներ, 
օրինակ, սոցիալական ցանցերը: Աշխարհում ամենահանրահայտ 
սոցիալական ցանցը, Facebook-ը միլիոնավոր օգտատեր ունի, 
որոնց մեկ հինգերորդը 13-17 տարեկան դեռահաս  է, չնայած այս 
ցանցի վարչությունն արգելում է մինչև 18 տարեկան պատանիների  
անդամակցությունը: 

Ոմանք գտնում են, որ սոցիալական ցանցերը  խանգարում են 
աշակերտներին ուսման մեջ: Կան մարդիկ, ովքեր  համաձայն չեն այս 
կարծիքին: Փորձեք փաստարկներով ամրապնդել երկու դիրքորոշումները: 

Գնահատեք սեփական անձը. որքանով հաջողակ հռետոր էիք, որքանով 
ուժեղ և տրամաբանական էին  ձեր փաստարկները: 

Անջատի՛ր համակարգիչը, Անջատի՛ր համակարգիչը, 
հեռուստացույցը և տեղաշարժվի՛ր:  հեռուստացույցը և տեղաշարժվի՛ր:  
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Ծխախոտ 

Ժամանակակից պայմաններում մեծ սպառնալիք են ներկայացնում 
ալկոհոլը, նիկոտինը և թմրանյութը: Համաշխարհային 
առողջապահության կազմակերպության տվյալներով, այս 
հիմնախնդիրներն արդեն չեն հանդիսանում սոսկ բժշկական կամ 
բարոյական տեսակի: Դրանք սպառնալիք են ստեղծում մոլորակի 
ողջ բնակչության առողջությանը և անվտանգությանը, ազդում 
են յուրաքանչյուր երկրի զարգացման, բարեկեցության աճի վրա: 
Առաջացնում են վտանգավոր հիվանդություններ: 

Ծխելը և ալկոհոլ օգտագործելը խորապես թափանցել են բազմաթիվ 
մարդկանց կյանքի մեջ և վերածվել են ամենօրյա երևույթի: Վերջին 20 
տարվա ընթացքում մինչև 25 տարեկան տարիքի երիտասարդների 
շրջանում մահացածությունն 8-անգամ աճել է: Իսկ գլխավոր 
մարդասպանը ալկոհոլն է, թմրանյութը և ծխախոտը: Ծխող մարդու 
կյանքի տևողությունը միջին հաշվով 10 տարով կրճատվում է, իսկ 
ալկոհոլ ընդունողինը՝ 15 տարով: Այդ պատճառով, հրատապ է մնում 
վնասարար սովորություններից հրաժարվելու հիմնախնդիրը: 

Ծխախոտի ծուխԾխախոտի ծուխ

Ծխախոտի ծուխը ներշնչելիս, այն անցնում է շնչառական ուղիներով 
(քիթ և բերան, կոկորդ, շնչափող, բրոնխներ), առաջացնում է  դրանց 
լորձային թաղանթի գրգռում և  բորբոքում: Հայտնի է, որ ծխախոտի 
ծխի մեջ կա 4000-ից ավելի  քիմիապես վտանգավոր նյութ, որոնց 
մեծամասնությունը թունավոր է և առաջ է բերում քաղցկեղ և այլ 
ուռուցքային հիվանդություններ: Անցնելով բոլոր շնչառական ուղիներով, 
ծխախոտի ծուխը կուպրի  տեսքով հավաքվում է: Այնուհետև այն 
հասնում է թոքերի հյուսվածքներին և ավշային հանգույցներին, սևով 
գունավորում ծխողի թոքերը: Ինչպես բժիշկներն են ապացուցում, 
ծխախոտի ծուխը ծխողի  առողջության համար ավելի նվազ վտանգավոր 
է, քան չծխողի համար: Օրինակ, ստամոքսի քաղցկեղով տառապողների  
մեծամասնությունը բոլորովին էլ ծխող չէ, պարզապես  նրանք ամեն օր 
գտնվում են ծխողների շրջապատում: 
Հիվանդների ռենտգենի պատկերի վրա 
պարզ երևում է, որ ծխախոտի ծխի 
մեկ ներշնչումով քանդվում են թոքերի 
պատերը: Գիտնականներն ապացուցում 
են, որ ելքը մեկն է. կամ շղարշով քայլել, 
կամ խուսափել ծխողների  շրջապատից: 

Ծխախոտի Ծխախոտի 
արտադրանք՝ արտադրանք՝ 
արտադրատեսակներ, 
որոնց պատրաստման 
համար հումքի 
տեսքով կիրառվում են 
ծխախոտատերևները: 
Հատկացված է ծխելու, 
ծամելու, հոտ քաշելու 
համար:  Բոլոր այս 
արտադրատեսակների 
բաղադրության մեջ 
մտնում է նիկոտին, 
որը առաջացանում է 
ուժեղ սովորություն: 

Համաշխարհային 
առողջապահու թյան 
կազմակերպու թյան 

տվյալներով, 
ծխելու ց ամե ն տարի  
մահանու մ է  3 մլն. 

մարդ: 

Ալկոհոլիզմի ց 
վախճանվու մ է  3 մլն. 

մարդ: 
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Ծխախոտի պատմությունը Ծխախոտի պատմությունը 

Մինչև XVI դարը Եվրոպայում ոչինչ չգիտեին ծխախոտի մասին: 
Ճանապարհորդության ժամանակ Քրիստոֆեր  Կոլումբոսին  ուղեկցող  
իսպանացի  նավաստիները 1492 թվականին այն բերեցին Ամերիկայից: 
Ծխելու արարողությունը հնդկացիների շրջանում  խորհրդանշական 
նշանակություն ուներ: 

Չնայած Եվրոպայում ծխախոտի լայնորեն տարածմանը, ծխելը մի քանի 
երկրներում  շատ շուտով արգելվեց: Սանտյագոյում 1692 թվականին 
ծխելու պատճառով 5 միանձնուհու  խստորեն պատժեցին: Թուրքիայում 
ծխելը քննարկվում էր, որպես Ղուրանի կանոնների  խախտում. 
մարդուն մտրակահարում էին և էշի վրա նստեցրած պտտեցնում էին 
Կոստանդնուպոլսի փողոցներով, իսկ  հրդեհներից  հետո ծխողներին  

Մի՛ ծխիր: Մի՛ ծխիր: 

ՍԱ  ԿՆԵՐՇՆՉԵ՞Ս:
ՄԵԹԱՆ 

 Գազ  զու գարանից ՄԵԹԱՆՈԼ
Հրթիռային 
ջեռու ցու մ 

 ՑԻԱՆԻՏԻ ԱԾԽԱԾԻՆ 

Թու յն 

ԳԵԿՍԱՄԻՆ 

Բռնկման մի ջոց 

   ՏՈԼՈՈՒ Լ 

Արտադրական 
լու ծիչ 

ԱԾԽԱԾԻՆ 

Ավտոմե քենայի 
արտանետած գազ

ԱՑԵՏՈՆ 

Արտադրական լու ծիչ

  ԱՄՈՆՅԱԿ 
Զու գարանի

 ախտահանիչ

ԿԱԴՄԻՈՒ Մ 
Ակու մու լյատոր

 ՌԱԴՈՆ 
Ռադիոակտիվ 

     ՆԻԿՈՏԻՆ 

   Թու նաքիմի կատ

ԿՈՒ ՊՐ
Ճանապարհի  
ծածկու յթ

 ԹԹՈՒ  

Մոմ 

ԲՈՒ ՏԱՆՈԼ 

 Լու ծիչ 
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Առողջ և ծխող մարդու թոքերը Առողջ և ծխող մարդու թոքերը 

Ծխողների շրջանում տարածված հիվանդություններ.Ծխողների շրջանում տարածված հիվանդություններ.

Թոքերի քաղցկեղ, ինսուլտ, երիկամների, աղեստամոքսային, նյարդային 
համակարգի հիվանդություն, հիշողության և ուշադրության թուլացում, 
աշխատունակության նվազում, ագրեսիվություն, գրգռվածություն, 
մազերի կոշտացում և մազաթափություն, ատամների դեղնություն, համի 
զգացողության խախտում, «խրոնիկական հոգնածության սինդրոմ», 
փոխվում է ծխողի դեմքը, մաշկը, ատամները: 

Վերջին ժամանակները խստացան նիկոտին օգտագործելու հետ կապված Վերջին ժամանակները խստացան նիկոտին օգտագործելու հետ կապված 
կանոնները: Օրենքով  արգելվեց.կանոնները: Օրենքով  արգելվեց.

 ● Հասարակական կուտակման տեղերում ծխելը:
 ● Ծխախոտի վաճառքը կրթական հաստատությունների մոտակայքում:
 ● Ներմուծվեց օրենք, որի համաձայն անգամ այն խանութներում, որտեղ 
ծխախոտի վաճառքը թուլատրվում է, դրանք պետք է տեղադրված 
լինեն քողարկված, վարագույրի կամ ցանցի ետևում:

զանգվածաբար  պատժում էին: Ով Պարսկաստանում կհամարձակվեր 
ծխել, սպառնում էին քիթ-բերանը  կտրել, իսկ ծխախոտով  առևտուր 
անողներին  այրում էին խարույկի վրա:  
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36-37  

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՐԵ՛Ք

 ● Երկար ժամանակ հայտնի է, որ ծխելը և ալկոհոլային խմիչք 
ընդունելը վնասարար է: Ինչո՞ւ են մարդիկ, այդ թվում դեռահասները, 
օգտագործում ծխախոտ և ալկոհոլ (հատկապես գարեջուր): 

 ● Որո՞նք  են վնասարար սովորությունների  պատճառները (մոտիվները) 
և  հետևանքները: 

 ● Ինչպե՞ս պաշտպանենք մեզ  վնասարար գայթակղությունից:
 ● Ի՞նչ միջոցառումներ կարելի է  առաջարկել այս հիվանդությունն 
արմատախիլ անելու  համար: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Անցկացրե՛ք հետազոտություն, ձեր համայնքում որքանով է Անցկացրե՛ք հետազոտություն, ձեր համայնքում որքանով է 
պահպանվում նիկոտինի կապակցությամբ վերևում նշված կանոնների պահպանվում նիկոտինի կապակցությամբ վերևում նշված կանոնների 
խստացումը: Հաջորդ դասին ներկայացրե՛ք  համառոտ հաշվետվություն: խստացումը: Հաջորդ դասին ներկայացրե՛ք  համառոտ հաշվետվություն: 
Խախտումների հայտնաբերման դեպքում մտածե՛ք, ինչպես կարելի է Խախտումների հայտնաբերման դեպքում մտածե՛ք, ինչպես կարելի է 
գոյություն ունեցող օրենքին կատարել փաստաբանություն:գոյություն ունեցող օրենքին կատարել փաստաբանություն:

Ալկոհոլ 

Ալկոհոլի կիրառման հետևանքները Ալկոհոլի կիրառման հետևանքները 

Հոգեբանական և ներվային քայքայվածություն (ավելացած հոգնածություն, 
ցրվածություն, գրգռվածություն, ագրեսիվություն)

 ● Գլխուղեղի բջիջների  մահ
 ● Սրտանոթային հիվանդություններ, ինֆարկտ
 ● Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություն – հեպատիտ, ցիրոզ, 
գաստրիտ, խոլեցիստիտ

 ● Ազդեցություն հղիության վրա (երեխային կորցնել, վաղ 
ծննդաբերություն)

 ● Մշտական հոգնածության  զգացում 
 ● Իմունիտետի անկում 
 ● Վաղ ծերություն (հատկապես  կանանց)
 ● Գեղձերի  վիճակի վատթարացում

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈԻՆ  ԱՐԵ՛Ք 

Պատանիների 40%-ը մտածում է, որ գարեջուր  օգտագործելն 
առողջության համար վնասարար չէ: Համաձա՞յն եք այն կարծիքին, որ 
գարեջուրն ամենաանվնասն է  ալկոհոլային խմիչքների շրջանում:

Մի՛ ծխիր
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Գարեջուրը բնական ալկոհոլային խմիչք է, որի տարբեր տեսակներում 
ալկոհոլի պարունակությունը տատանվում է 2-ից մինչև 10%, այսինքն՝ 
1 շիշ օղու օգտագործումը  հավասարվում է 8 շիշ գարեջրի կիրառմանը, 
ինչը նշանակում է, որ օրգանիզմում միատեսակ քանակության ալկոհոլ է  
հայտնվում: Սպիրտը ուժեղ թունավորող նյութ է: Այն ոչ միայն հարբեցում 
և  կախվածություն է առաջ բերում, այլև  քայքայիչ ազդեցություն է գործում 
օրգանիզմի վրա: 

Բժիշկներն այն եզրակացությանը հանգեցին, որ գարեջուր օգտագործելիս, 
այլ ալկոհոլային խմիչքների համեմատությամբ, խրոնիկական 
ալկոհոլիզմը 3-4 անգամ ավելի արագ է  զարգանում: Այդ պատճառով էլ, 
մարդկանց կուտակման  տեղերում գարեջուր խմելը հաճախ ավարտվում է 
խառնաշփոթով, բռնությամբ, երբեմն նաև  սպանությամբ: 

Գարեջրի նկատմամբ կախվածությունն առաջացնում է մարդու 
այլասերվածություն, ինչը երբեմն կարելի է  տեսնել բակում, շքամուտքում, 
փողոցում: 

Ալկոհոլի օգտագործումն օգտակար է – սա առասպել է և չի 
համապատասխանում իրականությանը: Այսպիսի առասպելներ, ցավոք, 
շատ կան: Ծանոթանանք դրանցից մի քանիսին: 

I  առասպել. I  առասպել.  Ալկոհոլը  հանում է հոգնածությունը: 

Այսպիսի պատկերացումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ՝ պատրանք: Բարձրացված 
տրամադրության վիճակում, որը չի համապատասխանում օբյեկտիվ 
պայմաններին, մարդու մոտ առաջանում է թմրածության (ռելաքսացիայի) 
զգացում: Ալկոհոլի  ազդեցությունն ավարտվում է, իսկ լարվածությունը 
շարունակվում է:

II  առասպել. II  առասպել. Ալկոհոլի  կիրառումն անհրաժեշտ է  ուրախության համար: 

Ալկոհոլի ազդեցության ներքո ուրախությունը թմրանյութային 
գրգռվածության I փուլն է:  Գրգռվածությանը փոխարինում է 
ընկճվածությունը, ընդհանուր հիասթափությունը, գլխացավը: 

III առասպել. III առասպել. Ալկոհոլը տաքացնում է, հատկապես սառը կլիմայում:

 Ցուրտ եղանակին ալկոհոլի կիրառմանը ավելի հաճախ հետևում է զոհ: 
Երբ մարդը հարբում է, արյունատար անոթները լայնանում են: Մարդուն 
թվում է, թե  տաքացավ և  շոգ է: Իրականում օրգանիզմի ջերմաստիճանն 
ընկնում է, և քանի որ մաշկի ծակոտիները  լայնացած են, սառեցումն 
ավելի արագորեն  է ընթանում: Այսպիսի իրավիճակում օրգանիզմի 
սառեցումը  կարող է անգամ  մահացու լինել:
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«Անչափահասների պաշտպանություն  ալկոհոլային խմիչքներից և 
ծխախոտից»  օրենքն արգելում է.արգելում է. 

 ● Անչափահասներին ալկոհոլային խմիչքներ, գարեջուր և ծխախոտ 
վաճառել:

 ● Անչափահասների կողմից ալկոհոլային խմիչքներ, գարեջուր և 
ծխախոտ իրացնել: 

 ● Ալկոհոլային խմիչքների, գարեջրի և ծխախոտի իրացումը կրթական, 
ուսումնա-դաստիարակչական հաստատություններում և դրանց 
հարակից տարածքում:

 ● Համապատասխան հիմնարկությունների ղեկավարները պարտավոր 
են արգելման մասին մատնացույց անել աչքի ընկնող տեղերում: 

Թմրանյութ

Բժշկական տեսանկյունից, թմրանյութերի նշանակությունը  
վիրահատությունների և ծանր հիվանդությունների ժամանակ ցավի 
զգացողության նվազեցումն է: 

Օրգանիզմը շատ արագ ընտելանում է թմրանյութին: Թմրանյութը փոխում 
է մարդու մտածողությունը, առաջ է բերում պատրանքներ, զառանցանք, 
պատկերացումներ: Թմրանյութից կախվածությունը հաճախ առաջ է 
բերում մահացու հիվանդություններ: 

Ալկոհոլիզմից և թմրանյութից կախվածությունը նորություն չէ: Դեռահասը, 
ով   թմրանյութ է փորձել, 25 տարեկան հասակում արդեն դառնում 
է ձևավորված թմրամոլ: Նրա հոգեբանությունը ձևավորված չէ, իսկ 
բուժումը՝ դժվար է: 

Թմրանյութ Թմրանյութ 
– – բու սական 
և քիմի ական 
արտադրու թյան 
քիմի ական  
նյու թեր: Դրանց 
կիրառու մն  
առաջ է բերու մ 
թմրանյու թային 
հարբեցու մ: 
Անձինք, ովքեր 
թմրանյու թը 
օգտագործու մ 
են ոչ բժշկական 
նպատակով, 
կոչվու մ են 
թմրամոլներ: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

 ● Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է  անձը  օգտագործում ալկոհոլ, նիկոտին և 
թմրանյութ:

 ● Ինչո՞վ կարող ենք օգնել ռիսկի տակ գտնվող երիտասարդներին: 

ՎՆԱՍԱՐԱՐ ՍՈՎՈՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ընտրե՛ք որևէ մեկը: 

Գրե՛ք շարադրություն:

1. Նիկոտինի վնասարար ազդեցության մասին:
2. Ալկոհոլի  վնասարար ազդեցության մասին:
3. Թմրանյութի վնասարար ազդեցության մասին:

ՉՈՐՍ «Ո՛Չ» 

ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԻ ԴԵՄ: 

I  կանոն.I  կանոն. Ցանկացած թմրանյութի նկատմամբ, ցանկացած 
դոզայով, ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած մարդկանց 
շրջանում, միշտ  խստորեն ասացեք «Ոչ:»

Ամեն անգամ միայն «Ո՛չ:»

II II կանոնկանոն.  .  Փորձեք ձևավորել ձեր մեջ ամենօրյա օգտակար 
գործունեությունից (ուսում, սպորտ, նկարչություն, պար, 
երաժշտություն, հանգիստ բնության գրկում և այլն) հաճույք 
ստանալու ունակություն: Դա նշանակում է խստորեն «Ո՛չ» ասել 
անգործությանը, ձանձրույթին և անհետաքրքիր  կյանքին: 

Ուրեմն այսպես. «Ո՛չ» անգործությանը: 

III III կանոնկանոն. . Մեր կյանքում ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն է 
ձեռք բերում ընկերներ ընտրելու ունակությունը: Հարգեք սեփական 
կարծիքը և մի ենթարկվեք այն հասակակիցների ազդեցությանը, 
ովքեր թմրանյութ են առաջարկում: 

«Ո՛չ» այն ընկերների խմբին, որը թմրանյութ է  օգտագործում: 

IV կանոIV կանոն. . Երբ առաջարկում են թմրանյութ փորձել «Ո՛չ» ասեք 
սեփական ամաչկոտությանը և տատանմանը: Կյանքն ավելի 
թանկագին է: Թմրամոլներն ընտրում են  այն ճանապարհը, որը 
սեփական անձից խլում է մարդկային բոլոր հատկությունները: 
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38 ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՑԱՂ

Վերջին  ժամանակաշրջանում հաճախակի դարձան տներում գազից 
թունավորվելու դեպքերը: Այս դեպքերին զոհ գնաց  բազմաթիվ մարդկային 
կյանք, վնասվեց շատերի  առողջությունը: 

Գազի կուտակմամբ առաջանում է պայթունավտանգ խառնուրդ: 
Այդ պատճառով սեփական անձի և շրջապատում գտնվողների 
անվտանգության համար անհրաժեշտ է պահպանել բնական վառելիքով 
աշխատող կենցաղային սարքերից անվտանգ օգտվելու կանոնները: 

ՀԻՇԵ՛Ք

 ● Բնական գազով աշխատող սարքավորանքները պետք է մոնտաժի և 
վերանորոգի մասնագետը: 

 ● Վառած գազօջախի մոտերքում թեթևակի բաց պետք է լինի լուսամուտը:
 ● Անթուլատրելի է գազով աշխատող սարքերը գիշերը թողնել միացած 
վիճակում: 

 ● Մի՛ տվեք փոքրերին բնական գազի վրա աշխատող սարքերի հետ 
խաղալու իրավունք: 

 ● Մի՛ քնեք այն սենյակում, որտեղ բնական գազով աշխատող սարքերը 
միացած են: 

 ● Բնական գազի բոցը պետք է լինի մանուշակագույն կապույտ գույնի, 
առանց դեղնավուն գունավորման: 

 ● Մի՛ կիրառեք գազի ջեռոցը սենյակը տաքացնելու համար: 
 ● Գազօջախի և բնական վառելիքով աշխատող սարքերով աշխատանքն 
ավարտելուց հետո  չմոռանա՛ք  դրանք անջատել: 

Գազի հոտ հայտնաբերելուն պես

 ● Եթե խոհանոցում բնական գազ է կուտակվել, թունավորվելուց 
խուսափելու համար, դեմքը ծածկե՛ք ջրով թրջած անձեռոցիկով, մտե՛ք 
խոհանոց և վառելիք մատակարարող  աղբյուրը փակե՛ք: 

 ● Ոչ մի դեպքում չմիացնեք լույսը: Եթե լույսը միացած է, մի անջատեք, 
քանի որ  անջատելիս  առաջացած կայծը կարող է  պայթյուն 
առաջացնել: 

 ● Մի՛ միացրեք էլեկտրական սարքերը, չվառե՛ք  լուցկի, չօգտվե՛ք  
էլեկտրական զանգից: 

 ● Արգելվում է  հեռախոսով զանգահարել (հեռախոսը միացուցիչից պետք 
է անջատեք, որպեսզի անսպասելիորեն չզանգահարի): Հնարավոր է 
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կայծ առաջացնի նաև սառնարանի միացնել-անջատելը: 
 ● Շտապ կարգով օդափոխե՛ք սենյակը, ավելի լավ է, եթե միջանցիկ 
օդափոխություն անեք:

 ● Միայն օդափոխությունից հետո  զանգահարե՛ք  գազի վթարային 
ծառայություն՝ հեռ. 114 կամ անհետաձգելի  օգնության համարով՝ 112

Եթե բնական գազի հոտ զգացիք տան շքամուտքում. 

 ● Անմիջապես  տեղեկացրե՛ք  այդ մասին հարևաններին և վթարային 
ծառայությանը, մինչև մասնագետի գալը հարևաններին ասեք՝ 
ժամանակավորապես անջատեն վերելակը:

 ● Զգուշացրե՛ք հարևաններին, որ չզանգահարեն էլեկտրական զանգով:
 ● Բացե՛ք շքամուտքում  եղած բոլոր դռները  և պատուհանները, որպեսզի 
առավելագույնս  օդափոխեք: 

 ● Մասնագետների գալուն սպասե՛ք  բակում: 

Գազից թունավորումը  կարող է  ծանր կամ թեթևակի լինել: 

Թեթևակի  թունավորման ժամանակ անձը  գանգատվում է. Թեթևակի  թունավորման ժամանակ անձը  գանգատվում է. 

 ● Ուժեղ գլխացավից 
 ● Սրտխառնոցից և փսխումից 
 ● Անձի գիտակցությունը տեղն է, բայց  կարծես շշմած է
 ● Գլխապտույտ ունի և գիտակցությունը կորցնում է
 ● Հազում է 

Առաջին օգնությունը  ցուցաբերելու ժամանակ  անհրաժեշտ է  տուժածին 
շտապ կարգով դուրս բերել վտանգավոր  գոտուց, ապահովել մաքուր 
օդի մատակարարումը (բացե՛ք օդանցքը,  լուսամուտը, դուռը), եթե 
գիտակցությունը տեղն է, խմեցրե՛ք թունդ սուրճ, թեյ, մասուրի թուրմ: 
Կանչե՛ք շտապ օգնության բրիգադ: 

Եթե հիվանդն ուշագնաց չէ, հավանաբար, նրա կյանքին վտանգ 
չի սպառնում, բայց այնուամենայնիվ բժշկի խորհրդատվությունն 
անհրաժեշտ է:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 ● Գտե՛ք տանը այն տեղը, որտեղից կարող եք փակել դրսից ներս եկող 
գազի խողովակը: Անհրաժեշտության դեպքում ժամանակ կշահեք:

 ● Ընտանիքի անդամներին, հարևաններին ծանոթացրեք  գազի հոտ  
հայտնաբերելու  դեպքում վարքի կանոնները:

125



ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 39

Նախագիծ. Առողջ կենսակերպի  ժողովրդականացում դպրոցում/համայնքում 

 ● Ի՞նչ ներդրում կարող եք անել ձեր դպրոցում կամ  բնակավայրում առողջ կենսակերպի  
լոբբինգի համար: 

 ● Միավորվե՛ք խմբերով և մտածե՛ք մի քանի նախագիծ, որոնք կօժանդակեն 
երիտասարդների շրջանում առողջ կենսակերպի մասին իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացմանը: Պլանավորե՛ք տեղեկատվական-կրթական  
ընթացակարգ: 

 ● Ձեր  նախագծերի գաղափարներով կարող եք կիսվել դպրոցի վարչության և տեղական 
ինքնակառավարման հետ: 

 ● Մտածե՛ք, ինչպես կարող են նրանք օգնել նախագծի գաղափարի իրականացման 
գործում: 

 ● Իրականացրե՛ք նախագիծը և արդյունքները ներկայացրե՛ք դասարանին: 
 ● Տարբեր տեսակի ադիկցիան արմատախիլ անելու նպատակով պատրաստե՛ք բաներ/
պաստառ/սոցիալական գովազդ: 

Պահպանո՞ւմ եք առողջ կենսակերպ:
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

 ● Մեր ժամանակներում վաղ ամուսնություն հանդիպում է հաճախակի: 
Ինչո՞ւ է  դա տեղի ունենում: Լա՞վ է, թե՞ վատ: 

 ● Ի՞նչ հիմնախնդիրներ ունեն երեխաները, ովքեր ծնվել են վաղ 
ամուսնության ժամանակ: 

 ● Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ունի  պետությունը այս հարցի նկատմամբ: 
Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ունեք դուք: 

Ամուսնության տարիք 

18 տարեկան չլրացած անձի ամուսնությունը համարվում է վաղ 
ամուսնություն: Այն հաճախ հիշատակում են նաև որպես «երեխաների 
ամուսնություն» կամ «հարկադրական ամուսնություն»: Տարիքից 
ելնելով,անձը մինչև 18 տարեկան դառնալը չի կարող ամուսնության 
մասին հայտարարել ազատ, նախապես, մտածված համաձայնություն: 

Վրաստանու մ 
որպես 
ամու սնու թյան 
տարիք 
սահմանված է  
18 տարեկանը: 

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

 ● 2011-ից մի նչև 2013 թվականի հու նվարը 7367 աղջիկ դադարեցրեց  
կրթու թյու ն ստանալը մի նչև բազային աստիճանի ավարտը (VII-
IX դասարաններ): Դա հարու ցված էր  վաղ ամու սնու թյու նների 
պատճառով: 

 ● Արևելյան Եվրոպայի երկրների շրջանում Վրաստանը վաղ 
ամուսնության ամենաբարձր ցուցանիշներ ունեցողներից  մեկն է 
այնպես, ինչպես Մոլդովան (19%) և Թուրքիան (14%):

*Դասընթացու մ կիրառվել է. Ժողովրդական պաշտպանի զեկուցումը. «Վաղ տարիքում 

ամուսնությունը կանխարգելելու  համար»: www. Ombudsman.ge

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

 ● Ծանոթացե՛ք ստորև տրված տեքստին: Դրա կիրառմամբ  քննարկե՛ք 
Երեխաների իրավունքների կոնվենցիան: Պարզաբանե՛ք, թե  որ 
իրավունքներն են խախտվում վաղ ամուսնության դեպքում: 

Վաղ ամուսնության պրակտիկան տարբերվում է էթնիկ ծագման, 
կրոնի և տարածաշրջանների համաձայն: Օրինակ, ծնողների 
ստիպողականությամբ/հարսնախոսությամբ ամուսնությունն առավել 
տարածված է  տարածաշրջաններում: 

Որոշ տարածաշրջաններում կնոջ կրթությունը և նրա դերը 
հասարակությունում նվազեցված է, և աղջիկները միակ ընտրությունը 
տեսնում են վաղ ամուսնության մեջ: 

Ամու սնու թյան 
հարկադրու մը 
հանցանք է: 

Խախտվեց 
բռնու թյու նից և 
շահագործու մի ց 
պաշտպանված 
լինելու  երեխայի 

իրավու նքը:
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Վաղ ամուսնության դեպքում ինչպես տղաները, այնպես էլ աղջիկները 
հաճախ ստիպված են դադարեցնել  դպրոցում կրթություն ստանալը: 
Սկսում են աշխատել և/կամ զբաղվել ընտանիքի գործերով: Կրթությունից 
հրաժարվելը հետագայում առաջ է բերում գործազրկություն, տնտեսական 
հիմնախնդիրներ, սեփական իրավունքների մասին տեղեկատվության 
սակավություն, տնտեսական ենթարկվածություն,  այս ամենը կարող է  
դառնալ բռնության հիմք: 

Աշխարհում վաղ ամուսնությունում գտնվող տղաների թվաքանակը 
համեմատաբար  պակաս է աղջիկների թվաքանակից: Բացի դրանից, 
վաղ ամուսնությունում գտնվող աղջիկները գտնվում են ընտանեկան 
բռնության, սեռական ճնշման վտանգի ներքո: 

Մինչև 18 տարեկան հասակը ամուսնացած կնոջ ծննդաբերության 
ժամանակ նրա և նորածնի  առողջությանը վտանգ է սպառնում. 
օրգանիզմը պատրաստ չէ  երեխա ունենալու համար, այդ պատճառով 
հաճախակի է մոր և նորածնի  մահացածությունը: Աշխարհում ամեն 
տարի մինչև 15-19 տարեկան հասակի 70000 աղջիկ է վախճանվում  
հղիության կամ ծննդաբերության բարդացման հետևանքով: 

Երեխան շատ է անպատրաստ մտածված որոշում ընդունելու համար: 
Նա չունի  ընտրության իրավունքը կիրառելու հնարավորություն: 
Այդ պատճառով վաղ ամուսնության մեծ մասը տեղի է ունենում  
ստիպողաբար: Հաճախ են նաև առևանգման դեպքերը: Գոյություն ունի 
երեխաների ամուսնության ավանդույթ: Վրաստանում  որոշ մարզերում 
աղջիկներին ներշնչում են, որպեսզի վաղ ամուսնանան:

Խախտվեց 
երեխայի 
կրթու թյան 
իրավու նքը: 

Խախտվեց 
երեխայի 

հավասարու թյան 
իրավու նքը: 

 Խախտվեց 
երեխայի 

առողջու թյան 
պահպանու թյան 

իրավու նքը: 

Խախտվեց 
երեխայի 

ընտրու թյան 
իրավու նքը:

Ինչո՞ւ է  վնասարար վաղ ամուսնությունը: Ինչո՞ւ է  վնասարար վաղ ամուսնությունը: 

Դժվար է 
ու սու մն առու թյու նը 

շարու նակել և 
աշխատանք գտնել:

  

Երեխայի 
օրգանիզմը 
մայրու թյան 

համար  դեռևս  
պատրաստ չէ: 

 Խոչընդոտու մ 
է նորմալ 

մանկու թյանը 
և անձնական 
զարգացմանը: 

Սեռական և  
ֆիզիկական 
բռնու թյան 
բարձր 

մակարդակ: 

ՎԱՂ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՎԱՂ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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2017 թվականի հունվարից ուժի մեջ մտավ օրենսդրական նորմատիվ, 
որի համաձայն 18 տարեկան չդարձած անձինք, անգամ դատարանի 
թույլտվությամբ  չեն կարող ամուսնանալ: Դրա հետ միասին, չափահաս 
անձի սեռական կապը  մինչև տասնվեց  տարեկան  հասակի անձի հետ  
պատժվում է  ազատազրկմամբ  7-ից մինչև  9 տարի  ժամկետով: 

 ●  Այս օրենսդրական փաստաթղթերին հիմնվելով վերլուծեք,  ինչպես 
կարող է  դառնալ վաղ ամուսնությունը մարդու իրավունքների 
խախտման հիմք և նրա անձնական զարգացմանը խոչընդոտող  
գործոն: 

Երեխաների իրավու նքների 
պաշտպանու թյան և վաղ 

ամու սնու թյու նը կանգնեցնելու  
համար պետք է  դիմե ք  սոցիալական 

ծառայու թյան գործակալու թյանը  (1505) և 
ոստիկանու թյան թեժ գծին (112): 

ՀԻՇԵ՛Ք 

Ամուսնության հարկադրումը հանցագործություն է: Վրաստանի  
օրենսդրության համաձայն, ամուսնության (այդ թվում, չգրանցված) 
հարկադրումը  պատժվում է ազատազրկմամբ՝ մինչև 2 տարի ժամկետով: 
Իսկ անչափահասի ստիպողական ամուսնությունը պատժվում է  2-ից 
մինչև 4 տարվա ազատազրկմամբ: 
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

Ճի՞շտ եք համարում, թե՞ ոչ այս կամ այն իրավունք-պարտականության 
առաջացումը այն տարիքում, որը  ցույց է տրված ժամանակի սյունակում: 
Պատասխանը հիմնավորեք:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Համացանցի կամ այլ  աղբյուրների  միջոցով  որոնե՛ք  տեղեկատվություն 
այլ երկրների մասին. ո՞ր տարիքն է այնտեղ համարվում որպես 
չափահասություն և ի՞նչ իրավունք-պարտականություններ  են կապվում այդ 
տարիքի հետ:

Չափահասություն նշանակում է այն, որ այս 
տարիքի անձը արդեն կատարյալ օգտվում 
է քաղաքացիական բոլոր իրավունքներից 
և ստանձնում է քաղաքացիական բոլոր 
պարտականությունները: 

Թեև իրականում չափահասության հետ կապվում 
են հիմնական քաղաքացիական  իրավունք-
պարտականությունները, սակայն գոյություն 
ունեն բազում այնպիսի  իրավունքներ  կամ 
պարտականություններ, որոնք Վրաստանում  
անձն ունի մինչև  չափահաս դառնալը և նաև 
գոյություն ունեն այնպիսիք, որոնք 18 տարեկան 
հասակի  հասնելիս նու յնիսկ անձը չի  ունենում և 
դրա համար ավելի մեծ տարիք է հարկավոր: Այս 
թեմայով մանրամասն  տեղեկատվություն  տրված է  
ժամանակի սյունակում: 

Չափահա- 

սու թյու ն
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42

Վրաստանի քաղաքացու  իրավունքները՝  ժամանակի սյունակ 
Ծնունդ  

Ժառանգության իրավունք և անձի ընդհանուր իրավունքներ. կյանքի, 
առողջության իրավունք և այլն: Կարող եք ստանալ անձը  հաստատող 
վկայական և անձնագիր: 

14 տարեկան 14 տարեկան 

Պարտադիր է անձը հաստատող վկայական ստանալը: Քրեական 
օրենսգրքով  պատասխանատվություն եք կրում կատարած 
հանցագործության համար: Կարող եք աշխատել  անվտանգ,  թեթև 
աշխատանքով: 

16 տարեկան 16 տարեկան 

Կարող եք սկսել աշխատել (այդ թվում որպես արտադրության 
ղեկավար), եթե  դա թույլ կտան ծնողները կամ արտակարգ 
ծառայությունը՝ հոգաբարձության և խնամատարության 
մարմինը: 

18 տարեկան 18 տարեկան 

Դառնում եք չափահաս, կարող եք  ընտրություններին  
մասնակցել և ձայն տալ, աշխատել տեղական 
ինքնակառավարման մարմնում՝ սակրեբուլոյում, 
քաղաքապետարանում, շրջանային վարչությունում 
(բացի սակրեբուլոյի անդամի և ընտրովի  
քաղաքապետի պաշտոնից), դուք ինքներդ եք  որոշում 
քաղաքացիության հարցը, ունեք  ամուսնության 
լրիվ իրավունք: Ինքներդ եք տնօրինում  սեփական 
ունեցվածքը: Տղամարդկանց համար առաջանում է  
զինվորական ծառայության պարտականություն: 

21 տարեկան 21 տարեկան 

Կարող եք դառնալ սակրեբուլոյի անդամ,  աշխատեք  
կենտրոնական  իշխանության մարմիններում: 

25 տարեկան 25 տարեկան 

Կարող եք դառնալ պատգամավոր:

30 տարեկան 30 տարեկան 

Կարող եք դառնալ դատավոր:

40 տարեկան  40 տարեկան  

Կարող եք  դառնալ Նախագահ: 

60-65 տարեկան 60-65 տարեկան 

 Կենսաթոշակային տարիք (տղամարդկանց համար՝ 
65, կանանց համար՝ 60): 

7-18 տարեկան 

-  կարող  եք 

անկախորեն  

տնօրինել այն 

միջոցները 

(օրինակ, փողը), 

որոնք ծնողները 

կամ նրանց 

համաձայնությամբ 

ուրիշները  տվեցին 

ձեզ՝ «ծախսելու 

համար»: 

14-18 տարեկան – 

քաղաքացիությունը 

փոխելու ժամանակ 

հարկավոր է ձեր 

համաձայնությունը: 
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43-44 ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

 ● Ձեր  կարծիքով, ինչպիսի՞ն կմեծանա երեխան  առանց մարդկանց 
հասարակության:

 ● Հիշե՛ք անիմացիոն ֆիլմ կամ գեղարվեստական ստեղծագործություն, 
որտեղ նման  բան տեղի ունեցավ:

Մշակութային Մշակութային 
ժառանգությունըժառանգությունը 
երկրի և նրա 
ժողովրդի  
ավանդույթները, 
հավատքը և 
ձեքբերումներն 
են տարբեր 
ոլորտներում. 
գիտության, 
արվեստի, 
կենցաղի մեջ: 

Վրաստանի օրենքը «Մշակութային ժառանգության մասին» 
պարզաբանում է, որ գոյություն ունի երկու տեսակ մշակութային 
ժառանգություն՝ նյութականնյութական և ոչնյութական:ոչնյութական:

Վրաստանը հնագույն  մշակույթի և քաղաքակրթության երկիր է: Նրա 
տարածքը 1,8 միլիոն տարի առաջ արդեն բնակեցված էր մարդկանցով: 
Այդ մասին հաստատում են  Դմանիսում հայտնաբերված հնագույն 
մարդկանց  կմախքները:

Վրացիների հնագույն քաղաքական ավանդույթների մասին ընդգծում 
են դեռևս  մ.թ.ա. երկրորդ հազարամյակում Ճորոխ գետի ավազանում 
ստեղծված առաջին քաղաքական միավորումները՝ Դիաոխին և Կոլխան, 
որոնք գոյություն ունեցան սոսկ  մի քանի դար: 

Ընդհանուր առմամբ, հին հույների արշավանքների  մասին Կոլխեթիում  
հայտնի են բազմաթիվ լեգենդներ: Դրանցից ամենանշանավորն է մեկը՝ 
հունական առասպելը Մեդեայի մասին, ով Կոլխեթիի  լեգենդար արքայի՝ 
Այետեսի կրտսեր  զավակն էր: Մեդեան  այնքան լավ էր տիրապետում 
բուժական խոտաբույսերի օգտագործմանը, որ այսօր աշխարհում 
մեդիցինան՝ բժշկությունը կոչվում է նրա անունով: 

Հնագույն  ժամանակներից մինչև  օրս վրաց մշակույթն ունեցել է իր 
զարգացումը,   մշակվում էր, թեև միևնույն ժամանակ  դժվար ճակատագրի 
պատճառով  նրա  զարգացման համար ստեղծվում էին խոչընդոտներ: 
Չնայած բազում հիմնախնդիրներին, վրացական մշակույթը հասավ մինչև 
մեզ, իսկ այսօր արդեն մեր գործն է  զգուշանալ դրա համար և զարգացնել 
այն: 

Մշակութային ժառանգություն Մշակութային ժառանգություն 

Ոչնյու թականՆյու թական

Դրանք են մարդու կողմից կամ մարդու 
կողմից բնության վրա ազդեցության 
արդյունքում ստեղծված ցանկացած 

տեսակի գեղարվեստական, պատմական, 
հուշարձանային  արժեք ունեցող 

առարկաները, ինչպիսիք են.  շինություն, 
քանդակ,  գեղանկարչության նմուշ, 

ձեռագիր գիրք և այլն: 

Դրանք են բանավոր  
փոխանցվածները՝ 
բանահյուսություն, ավանդական 
երաժշտություն, պար, 
գրականություն, թատրոն, 
հեքիաթներ, լեզուներ, 
ծիսակատարություններ, 
փառատոներ, ձեռքի 
աշխատանքներ և այլն: 134



Տանգո – արգենտինական պար

Քաղաքի պատմական մաս,  Հռոմ Վրացական ժողովրդական երգ

Շատիլի  - Վրաստան

Ջոկոնդա  - Լեոնարդո դա Վինչի 

Ննջեցյալների օր – Մեքսիկա

Նյու թական ժառանգու թյու ն Ոչնյու թական ժառանգու թյու ն

135



43-44  

Կացխիի սյու ն. գյու ղ 
Կացխի, Ճիաթու րա

Ալազանի գետահովտի բնու թյու ն

Մարտվիլիի կանյոն

Բնական ժառանգությանը պատկանում են.

 ● Ինքնածին լանդշաֆտները
 ● Գիտական կամ գեղագիտական (էսթետիկ) 
արժեք ունեցող երկրաբանական և 
ֆիզիկակական  գոյացումները (օրինակ, 
Կացխիի սյունը)

 ● Տարածքները, որոնք ներառում են ոչնչացման 
վտանգի տակ գտնվող կենդանիների և բույսերի 
տարածման վայրերը՝ կենսավայրերը (օրինակ, 
արգելանոցները)

 ● Քարանձավներ  

Դեռևս տասնիներորդ դարում Իլիա Ճավճավաձեն գրում էր. «Այսօր  «Այսօր 
դիմացկուններից դիմացկունը ջանքն է, աշխատանքը և վաստակած ամեն դիմացկուններից դիմացկունը ջանքն է, աշխատանքը և վաստակած ամեն 
ինչին զգույշ վերաբերվելը, պահպանելը, տիրություն անելը»ինչին զգույշ վերաբերվելը, պահպանելը, տիրություն անելը»: Առավել  
կարևոր է  մեր նախնիների  աշխատանքով և շնորհքով ստեղծված 
ժառանգության պահպանումը և պաշտպանությունը: Դա պարտավոր են 
անել բոլորը. շարքային քաղաքացիները, Վրաստան ժամանող հյուրերը, 
կառավարությունը:

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է 

Մարդկային պատմության ընթացքում, հատկապես XX դարում, 
պատերազմներն ավերակների վերածեցին շատ պատմական 
քաղաքներ: Վնասվեցին և փլատակներ դարձան կարևոր հուշարձաններ: 
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ողջ աշխարհին կոչ է անում 
համագործակցել մշակութային ժառանգության պահպանության համար: 
Ճիշտ այս նպատակով, 1945 թվականին ստեղծվեց Միավորված ազգերի 
կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն (ՅՈՒՆԵՍԿՕ – 
UNESCO):

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն երկրագնդի վրա  մշակութային ժառանգության շատ 
կոթողներ է փրկել կործանումից: 

ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
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Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված է 1703 
հուշարձան: Դրանցից երեքը (Գելաթի մենաստանը, Մցխեթայի 
պատմական հուշարձանները, Զեմո Սվանեթին) գտնվում են 
Վրաստանում:  

 «Համաշխարհային ժառանգություն» տերմինը հայտնվեց Եգիպտոսում, 
Ասուանի ջրանցքի շինարարության ժամանակ, երբ վտանգ էր 
սպառնում Նեղոս գետի  կիրճում գտնվող հին Եգիպտոսի ամենահայտնի 
հուշարձաններից մեկի՝ Աբու Սիմբլի տաճարներին: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
ձեռնարկեց դրա փրկության միջազգային ընթացակարգը, որը խթան 
հանդիսացավ միջազգային հասարակայնությանը ֆինանսավորելու 
կոթողի  փրկությունը: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիմումին արձագանքեց 50 
պետություն, որոնք 80 միլիոն ԱՄՆ դոլար հատկացրեցին այս 
տաճարների փրկության համար: Կոթողները մասերի վերածեցին և կրկին 
վեր խոյացրին պաշտպանված տեղանքում: 

Այսպիսի միջազգային արձագանքն ապացուցեց, որ գոյություն 
ունեն կոթողներ, որոնց պաշտպանությունը վերաբերում է համայն 
մարդկությանը: Այս դեպքը նպաստեց համաշխարհային ժառանգության 
գաղափարի ձևավորմանը և նման հուշարձանների  պահպանությանը: 

1. Վրացական այբուբենի երեք 
տեսակների կենդանի  մշակույթ 
– 2016 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
ոչնյութական մշակութային 
ժառանգության ցանկում այս 
անվանումով մտան վրացական 
այբուբենի բոլոր երեք  տեսակները.  
մրգվլովանի, նուսխուրի և  
մխեդրուլի: 

Գելաթի մե նաստան Մցխեթայի պատմական հու շարձաններ Զեմո Սվանեթի
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43-44  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ստորև տրված է Վրաստանում ոչնյութական մշակութային 
ժառանգության հուշակոթողի  կարգավիճակ ունեցող օբյեկտների 
համառոտ թվարկությունը: Ընտրե՛ք դրանցից որևէ մեկը և պատրաստե՛ք 
ծանոթության բնույթի  շնորհանդես դրա մասին: 

1. Վրացական բազմաձայնություն (պոլիֆոնիա)
2. Կարաս
3. Կարասում գինի քաշելու հնագույն վրացական ավանդական մեթոդ 
4. «Դեդաէնա» Մայրենի լեզու (վրացական «Այբենարան» դասագիրքը 

կազմելու Իակոբ Գոգեբաշվիլյան մեթոդը)
5. Բերիկաոբա
6. Կախեթյան մրավալժամիերի 
7. «Լաղիձեի ջրերի»  տեխնոլոգիա և  մշակույթ
8. Վրացական ըմբշամարտ 
9. Հնագույն Փշավիի սննդամթերքի՝ «դամբալխաճոյի» (թրջելով 

փափկացած կաթնաշոռ) պատրաստման տեխնոլոգիա և մշակույթ
10. Վրացական այբուբենի երեք հնագույն տեսակների կենդանի մշակույթ 
11. Սվանական գլխարկի պատրաստման տեխնոլոգիա
12. «Վագրենավորը» բանավոր գիտենալու  ավանդույթ 
13. Փայտի վրա փորագրության ավանդույթ – զարդանախշեր սվանական 

ավանդական կյանքի և կենցաղային նշանակության  իրերի վրա
14. Կախեթյան չուրչխելայի պատրաստման տեխնոլոգիա 
15. Կախեթյան գլխարկի պատրաստման ավանդական մեթոդ
16. Վրացական ժողովրդական բժշկագիտության և դրա կիրառման  

ավանդույթներ
17. Վրաց-հրեական 26-դարյա հազվագյուտ հարաբերությունների 

ավանդույթ

3. Վրացական բազմաձայնություն – 
2001 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
վրացական բազմաձայնությունը 
ճանաչեց որպես մարդկության 
բանավոր խոսքի և ոչնյութական 
ժառանգության արդյունք: 

2. Վրացական գինի պատրաստելու հնագույն վրացական 
ավանդական մեթոդ – ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկվեց  2013 
թվականին:
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45ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

1. Թվարկե՛ք ձեր համայնքում գոյություն ունեցող մշակութային 
ժառանգության նյութական հուշարձանները:

2. Ի՞նչ գիտեք դրանց պատմության և նշանակության մասին: 
3. Ի՞նչ գիտեք այն վտանգների մասին, որոնք սպառնում են 

այդ հուշարձաններին: Դիտեք մշակութային ժառանգության 
հուշարձաններ www.heritagesites.ge կայք-էջում:

Մշակութային ժառանգությունը հավերժական չէ, ցավոք, այն կարող 
է վնասվել և ոչնչանալ: Չնայած այն բանին, որ որոշ մշակութային 
ժառանգության կոթողներ հազարամյակներ դիմացան, դրանց 
այնուամենանիվ վտանգ սպառնում է, որովհետև ցանկացած նյութ 
ժամանակի ընթացքում  վնասվում է: 

Վերջին հարյուր տարվա ընթացքում մշակութային ժառանգությունը լուրջ 
վտանգի տակ հայտնվեց ոչ միայն բնական գործընթացների, այլև մարդու 
ազդեցության պատճառով: Քաղաքի բնակչության և տարածության 
ընդարձակումը, աճող զբոսաշրջությունը և կոնֆլիկտները վտանգ են 
ստեղծում կամ վնաս են հասցնում ժառանգության հուշարձաններին: Այս 
սպառնալիքները ռիսկի տակ են դնում շինությունները, հուշարձանները, 
պատմական և հնէաբանական վայրերը և թանգարաններում պահպանված 
արվեստի նմուշները: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

Դատողություն արե՛ք մշակութային և բնական ժառանգության առջև 
ծառացած սպառնալիքների մասին տրված աղյուսակի համաձայն:

 ● Դրանցից ո՞րն է  առաջացել բնական և ո՞րը՝ մարդկային գործոններով: 
 ● Կիրառե՛ք նախապես ունեցած գիտելիքը և սեփական փորձը:

  Մշակութային և  բնական ժառանգության առջև ծառացած    Մշակութային և  բնական ժառանգության առջև ծառացած  
սպառնալիքներ սպառնալիքներ 

Ոչ ճիշտ ջերմաստիճանային ռեժիմ Կրծողներ, մի ջատներ, թռչու ններ 

Քաղաքի զարգացու մ Բարձր խոնավու թյու ն

Լու յս/ու լտրամանու շակագու յն 
լու սավորու թյու ն 

Աճող զբոսաշրջու թյու ն

Ահաբեկչու թյու ն  Գանձ որոնողներ 

Աղտոտված օդ Պատերազմ

Բարբարոսու թյու ն Տեղու մն եր

Տեխնածին (մարդու  պատճառով 
առաջացած) սպառնալիք 

Վեգետացիա (բու յսի բողբոջու մ, 
դրա աճի գործընթաց) 

Սողանք, երկրաշարժ, ջրհեղեղ Մարդկային գործոնով առաջացած 
հրդեհ 
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45  

Բարբարոսություն

Տերմինն առաջացել է հին գերմանական տոհմից, բարբարոսներից, ովքեր 
455 թվականին ավերակների վերածեցին Հռոմը և ոչնչացրին բազմաթիվ 
անտիկ հուշարձաններ: 

Բարբարոսություն է, երբ ոչնչացվում է այս կամ այն արժեքավոր  
առարկան՝ թանկագին  ակնաքարեր կամ մետաղ յուրացնելու նպատակով: 
Երբ անձը թափթփում է աղբը, վնասում է հուշարձանը, ծառատունկերը... 
օրինակ, այրում է գույքը, հատում է ծառերը, կամ երբ որևէ հուշարձան  
ոչնչացվում է միայն նրա  գաղափարախոսությունը չընդունելու 
պատճառով. Թագավորական Ռուսաստանը զանգվածայնորեն ներկեց  
վրացական տաճարներում եղած հազվագյուտ որմնանկարները, որպեսզի 
վերացվեր ազգային հետքը: 

Բարբարոսության ամենատարածված ձևն է, երբ մարդիկ  դա անում են  
սեփական հետքը թողնելու համար (պատերի վրա  փորագրում և խզբզում 
են  սեփական անունները և ազգանունները): 

Բնական և  մշակութային ժառանգությունն արժեքավոր է ստեղծման 
սկզբնական տեսքով, այդ պատճառով ցանկացած բարբարոսային արարք 
նվազեցնում է դրա արժեքը: Այսպիսի արարք կատարելիս հաճախ չեն 
մտածում հետևանքների մասին և չեն զգում պատասխանատվություն:

Հաճախակի դեպքերում բարբարոսությունը կարող է հանցագործության Հաճախակի դեպքերում բարբարոսությունը կարող է հանցագործության 
վերաճել: վերաճել: Օրինակ, Վրաստանի Քրեական օրենսգրքով պատժվում է 
մշակութային ժառանգության և բնական հուշարձանների վնասումը 
կամ  ոչնչացումը, ինչպես նաև ուրիշի ունեցվածքի ոչնչացումը, եթե դա 
նշանակալի վնաս է առաջացրել: Օրենսգրքով նաև պատժելի է  ննջեցյալի  
շիրիմի պղծումը, գերեզմանի արձանի կամ դրա  այլ վերգետնյա շինության  
քանդումը:

ՀԻՇԵ՛Ք

Բնության և մշակութային ժառանգության նկատմամբ հոգատարությունը 
նշանակում է երկրի մասին հոգատարություն:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

 ● Ի՞նչ պետք արվի բարբարոսությունից խուսափելու համար:
 ● Ինչպե՞ս կարելի է բարբարոսություն կատարող անձի մոտ առաջացնել 
պատասխանատվության զգացում: 

Հռոմ քաղաքի ավերումը 

բարբարոսների կողմից 

Բարբարոսությունը Բարբարոսությունը 
դա հասարակության 
կամ մասնավոր 
անձանց պատկանող 
նյութական 
արժեքների և 
մշակութային 
հուշարձանների 
անիմաստ, սաստիկ, 
չար և անխնա 
ոչնչացումն է 
կամ ոչնչացմանը 
մասնակցությունը: 

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Բաժանվե՛ք չորս խմբի (խմբերում պահպանեք գենդերային 
հավասարակշռություն) և մտածե՛ք, դուք ինչպիսի մշակութային 
ժառանգության հուշարձան կթողնեիք ապագա սերունդներին (մի խումբը 
կաշխատի կրոնական նշանակության շինության, մյուսը՝ հուշակոթողի, 
երրորդը՝ մշակութային, չորրորդը՝ սպորտին հատկացված): 

Փոխադրե՛ք տրված աղյուսակը թերթի վրա: 

Ինչպիսի Ինչպիսի 
շինություն շինություն 
կկառուցեի կկառուցեի 

Ապագայում ինչը Ապագայում ինչը 
այն կվերածեր այն կվերածեր 
մշակութային մշակութային 
ժառանգության ժառանգության 
հուշարձանիհուշարձանի

Ինչ բնական Ինչ բնական 
սպառնալիքներ կարող սպառնալիքներ կարող 

են ստեղծվել մեր են ստեղծվել մեր 
կառուցած հուշարձանի կառուցած հուշարձանի 

համար համար 

Ինչ կարող է սպառնալ Ինչ կարող է սպառնալ 
հուշարձանին անխոհեմ հուշարձանին անխոհեմ 

մարդկանց կողմից մարդկանց կողմից 

Շինությունը նկարագրելիս վերհիշե՛ք ձեզ ծանոթ հուշարձանները, 
որպեսզի ավելի լավ կարողանաք պատկերացնել ձեր շինությունը:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ   

Մշակութային ժառանգության հուշարձանի պահպանությունն ավելի հեշտ 
է, երբ դրա մասին համայնքի անդամները շատ բան գիտեն: 

 ● Որոնե՛ք տեղեկատվություն ձեր համայնքում գոյություն ունեցող 
մշակութային հուշարձանների մասին, հարցրե՛ք համայնքի 
անդամներին՝ ինչ գիտեն դրանց մասին:

 ● Ներկայացրե՛ք պլան, ինչպես կարելի է համայնքում այս կամ այն 
մշակութային հուշարձանը հանրահայտ և ժողովրդական դարձնել 
դրա հետագա պաշտպանության նպատակով:

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Ամենափոքր էքսկուրսավարը Ամենափոքր էքսկուրսավարը 

13-ամյա սվան տղան դասերից ազատ ժամանակ տարբեր երկրներից 
ժամանած զբոսաշրջիկներին ծանոթացնու մ է իր եզերքի ժառանգու թյան 
հու շարձաններին: Տիրապետու մ է չորս լեզու ների և գտնու մ է, որ բոլորը 
պետք է գիտենան իրենց հայրենիքի, նաև նրա բոլոր անկյունների 
պատմությունը, այն մասին, թե ինչը և ինչպես կառուցեցին 
իր նախնիները, պետք է գիտենան այն անձանց անունները, 
ովքեր այս գանձը և  գեղեցկությունը պահպանել են: Իսկ 
ինքը պարտավոր է այս հարստությունը խնամել և զգույշ 
վերաբերվել: Ուշգուլիում ամեն օր 16 կմ է անցնում ոտքով: 
Արտասահմանցի հյուրերին ցույց է տալիս և պատմում է 
տեսարժան վայրերի մասին: Հպարտանում է, որ այնպիսի 
հայրենիք ունի, որ բոլորը երազում են այստեղ մնալու 
մասին: 

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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46 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

XX դարի սկզբից մի նչև օրս մարդկու թյու նն ավելի շատ անտառ հատեց, 
քան մի նչ այդ իր գոյու թյան ընթացքու մ:  Ցամաքեցին շատ գետեր և լճեր: 
Կենդանիները և թռչու նները ստիպված եղան թողնել  իրենց բնակու թյան 
մի ջավայրը: Նախկինու մ, որտեղ անտառներ և դաշտեր էին, այսօր 
քաղաքներ և գործարաններ են կառու ցված: Քիմի ական, տեխնիկական և 
կենցաղային մն ացորդները կու տակվու մ են մե ծ քանակու թյամբ և վն աս են 
հասցնու մ  բնու թյանը: 

Մարդու պատճառով երկրագնդից ոչնչացան շատ տեսակի  թռչուններ և 
կենդանիներ: Որսագողերը ոչնչացման եզրին հասցրեցին նաև շատ այլ  
ցեղերի: 

20-րդ դարի սկզբին մի ջավայրի վրա  մարդու  ազդեցու թյան պատճառով 
գիտնականները լրջորեն մտահոգվեցին: Բնու թյան ոչնչացու մի ց  
պաշտպանվելու   մասին մտածել սկսեցին նաև տարբեր երկրների 
առաջնորդները: Նրանք մտահղացան և ստեղծեցին մի ջազգային 
կանոններ: Այդ կանոնները պաշտպանել որոշեցին բոլոր այն երկրները, 
որոնք մասնակցու մ էին այս կանոնների մշակման գործին: Սահմանվեցին 
որոշակի  սահմանափակու մն եր  գործարանների արտամղու մն երի և ջրի 
աղտոտման վրա: Նաև որոշվեց ոչնչացման եզրին գտնվող կենդանիների և 
թռչու նների թվարկու թյու նը: Առաջադեմ մարդկու թյու նը գիտակցեց, որ երբ 
պահպանու մ ենք մի ջավայրը, պաշտպանու մ ենք մե ր տու նը: 

Բնությունը պաշտպանելու համար պետությունները ստեղծեցին հատուկ 
պահպանված տարածքներ. պետական արգելանոց, ազգային զբոսայգի, 
բնական հուշարձան: 

Որպես արգելանոց կարող է հայտարարվել ամբողջ քաղաքը կամ 
նրա մի մասը, որն առանձնահատուկ պատմական, պատմական-
գեղարվեստական կամ հուշարձանային նշանակություն ունի: 

 Դուք ի՞նչ կարող  Դուք ի՞նչ կարող 
եք  անել բնությունը եք  անել բնությունը 
պահպանելու համար:պահպանելու համար:

* Պաստառը պատրաստվեց  «Էկոխեդվա/ecovision»  կազմակերպության կողմից. ecovision.ge 

Որսագողը Որսագողը 

որսորդության 

կանոնները 

խախտողն է, անձ, 

ով «որսորդություն» 

կամ «ձկնորսություն» 

է անում արգելված 

տեղերում, արգելված 

ժամանակաշրջանում 

կամ արգելված 

միջոցներով: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

 ● Ի՞նչ գիտեք բնապահպանության մասին:
 ● Ի՞նչ է սպառնում բնությանը ձեր համայնքում:

Մի՛ նետիր մնացորդները փողոցում, Մի՛ նետիր մնացորդները փողոցում, 

44 վայրկյան է  հարկավոր  դրանք  վայրկյան է  հարկավոր  դրանք 

աղբարկղի մեջ գցելու համար:*աղբարկղի մեջ գցելու համար:*
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Թերթի վրա գծե՛ք աղյուսակ և ամեն մի  բնական պաշարի համար 
պլանավորե՛ք մեկ համապատասխան ակտիվություն, որով հնարավոր է 
դրա պահպանությունը:

ԱկտիվությունԱկտիվություն Ջրապահպանություն Ջրապահպանություն Օդի Օդի 
պահպանությունպահպանություն

Բնահողի Բնահողի 
պահպանությունպահպանություն

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Վրաստանում առաջին պահպանված տարածքը՝պահպանված տարածքը՝ Լագոդեխի  պետական 
արգելոցը, ստեղծվել է դեռևս 1912 թվականին: Իսկ այժմ պահպանված 
տարածքների ընդհանուր  մակերեսը 600 490,04 հա է, ինչը երկրի 
տարածքի մոտավորապես 8,62% է: Պահպանված տարածքների 
մոտավորապես 75%-ը ծածկված է անտառով: Դիտեք՝ պահպանված 
տարածքները՝ www.apa.gov.ge

Բնության համաշխարհային հիմնադրամըԲնության համաշխարհային հիմնադրամը (WWF) միջազգային 
ոչկառավարական կազմակերպություն է, որը գործում է 
բնապահպանության, հետազոտության և վերականգնման ուղղությամբ, 
ստեղծվել է 1947 թվականին: Հիմնադրամը աշխարհում խոշորագույն 
անկախ բնապահպանական կազմակերպությունն է, որը ողջ երկրագնդի 
վրա  5 միլիոնից ավելի աջակից ունի, գործում է 100-ից ավելի երկրներում 
և աջակցություն է ցուցաբերում բնապահպանության հետ կապված 
մոտավորապես 1300 նախագծի: 

ԳրինպիսԳրինպիս: Գրինպիսը միջազգային հասարակական բնապահպանական  
կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1971 թվականին: Դրա 
հիմնական նպատակը  համաշխարհանացված էկոլոգիական 
հիմնախնդիրների կարգավորումն է՝ դրանց վրա հասարակության և 
իշխանության ուշադրությունը հրավիրելու  ճանապարհով: Գրինպիսը 
հենվում է 2,5 միլիոն մարդու աջակցության վրա:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Պատրաստե՛ք շնորհանդես այն արգելոցների կամ բնական 
հուշարձանների մասին, որոնք ցանկանում եք տեսնել: Այնուհետև 
քվեարկե՛ք և ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարով 
պլանավորե՛ք, թե որ արգելոցը կամ  բնական հուշարձանը  պետք է 
այցելեք հետևյալ էքսկուրսիայի ժամանակ: 

Պետական Պետական 

արգելանոց՝արգելանոց՝ 

տարածքի մաս, 

որտեղ ամեն ինչ 

պահպանված է: 

Որպես արգելանոց 

սովորաբար 

հայտարարվում 

է այն տեղը, որը 

կամ տիպային 

է այս կամ այն 

աշխարհագրական 

գոտու համար, 

կամ ներառում 

է գիտական 

տեսանկյունից 

թանկագին բնական 

օբյեկտներ (բույսերի 

և կենդանիների 

տեսակներ, 

լանդշաֆտների 

տեսակներ, 

հանքեր...): 

Այսօրվա 
տվյալներով, 
Վրաստանում 
14 պետական 
արգելոց կա, 
11 ազգային 
զբոսայգի, 19 
արգելավայր, 
41 բնական 
հուշարձան և 2 
պահպանված 
լանդշաֆտ: 

Քոբուլեթիի 

արգելանոց

Սաթափլիի արգելանոց Թուշեթի պահպանված 

լանդշաֆտ
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Հետազոտություն.  Զբոսաշրջություն և  մշակութային ժառանգություն 

Մշակութային և բնական ժառանգությամբ հարուստ Վրաստանը միշտ հյուրընկալում է  
զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի: Երկրի զարգացման համար շատ կարևոր է զբոսաշրջության 
զարգացումը: Զբոսաշրջիկներին Վրաստանում առանձնապես գրավում են պատմական 
հուշարձանները: 

Բացի նրանից, որ ժառանգությունը մեր հպարտությունն է, այն օժանդակում է տեղի 
բնակչության համար աշխատատեղերի ստեղծմանը և առաջարկում է նոր տեսակի 
սպասարկում ինչպես անձամբ հուշարձանի շուրջ, այնպես էլ դրա շրջակայքում, 
մասնավորապես. հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, գրախանութներ, 
հուշանվերների խանութներ, զբոսաշրջության երթուղիներ էքսկուրսավարի 
ծառայությամբ և տրանսպորտային միջոցներով (մեքենայի վարձակալում, ավտոբուսներ 
և երբեմն նաև օդանավակայան փոխադրում): 

Ձեր բնակավայրում կամ դրան մոտ (ընտրություն կատարելիս ղեկավարվեք  
ժողովրդավարական ընտրությունների սկզբունքով) ընտրեք որևէ մշակութային 
ժառանգության հուշարձան: Պատրաստեք նախագիծ «Ինչպիսի՞ն է այս մշակութային  
հուշարձանների ներդրումը  տնտեսական զարգացման մեջ» թեմայով:  

Ուսումնասիրե՛ք հուշարձանը և դրա հարակից տարածքը 

Ստեղծե՛ք հուշարձանի և դրա հարակից  տարածքի պարզ քարտեզ. նկարահանե՛ք 
լուսանկարներ

Դիտարկե՛ք հուշարձանը և դրա շրջակա  տեսադաշտը և դուրս գրե՛ք. 

1. Բոլոր հաստատությունները, որոնց եկամուտ է բերում հուշարձանի 
գոյությունը (հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, խանութներ, 
հուշանվերների կրպակներ):

2. Բոլոր կարգի շինությունները, որոնք հատուկ կառուցվել են այս  տարածքում 
զբոսաշրջիկների  պահանջմունքները բավարարելու համար (օրինակ, նոր 
ճանապարհներ և խճուղիներ, ավտոկայանատեղիներ, տոմսավաճառ կրպակներ, 
զուգարաններ, աղբարկղեր և այլն): Դիտարկելուց հետո դասարանում քննարկե՛ք. 

 ● հուշարձանի պատմա-մշակութային արժեքը,
 ● դրական ազդեցությունները (գոյության դեպքում),
 ● բացասական ազդեցությունները (գոյության դեպքում),
 ● ներկայացրե՛ք սեփական առաջարկությունները. ինչ միջոցներ պետք է 
ձեռնարկվեն բացասական ազդեցության սահմանափակման և առկա իրավիճակի 
կարգավորման համար:

Կարող եք այս հետազոտությունը ներկայացնել պատկերազարդ լուսանկարներով և 
ուրվանկարներով:
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Ձեր կողմից պատրաստված ուսումնասիրության հիման վրա անցկացրեք բանավեճ 
պատմական հուշարձանների համար զբոսաշրջության առավելությունների և  
պոտենցիալ սպառնալիքների պարզաբանման վերաբերյալ: 

Բաժանվեք երկու խմբի. 

 ● Առաջին խումբը պետք է  դուրս գրի, թե ինչ օգուտ է բերում զբոսաշրջությունը  տեղի  
մշակութային ժառանգության հուշարձանի համար:

 ● Երկրորդ խումբը պետք է դուրս գրի, ինչ սպառնալիքներ է առաջացնում 
զբոոսաշրջությունը: 

 ● Ընտրե՛ք  ներկայացուցիչ, որը խմբի անունից կկատարի շնորհանդես: Դասարանին 
ցույց տվեք թերթի/գրատախտակի վրա դուրս գրված երկու ցուցակները: 

 ● Հարցրե՛ք երկրորդ խմբի աշակերտներին, եթե կարող են որևէ այլ 
առաջնահերթություններ/սպառնալիքներ ավելացնել ձեր խմբի կողմից  ներկայացված 
տվյալներին կամ  հակառակը: 

 ● Քննարկե՛ք դուրս գրված կետերը և կատարե՛ք ուրվագիծ, թե ինչ ճանապարհներով  
կարելի է  գոյություն ունեցող սպառնալիքները սահմանափակել կամ ավելի  օգուտ  
ստանալ: 

 ● Եվ վերջում, խմբերը  պետք է գնահատեն միմյանց աշխատանքը.  տրամաբանական 
մտածողության, շնորհանդեսային ունակության, հայթայթած նյութի համաձայն: 
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Որսորդությունը դարերի ընթացքում հարուցում էր տարբեր տեսակի 
կենդանիների և թռչունների  ոչնչացում և վերացում,  որոշակի տեսակի 
թվաքանակի նվազում: Երկրագնդի վրա 1000 տարբեր տեսակի  թռչուն և  
կաթնասուն  չափից ավելի հազվագյուտ դարձան, իսկ ոչնչացման եզրին 
հայտնված միջատների և բույսերի  թվաքանակը  անհաշիվ է: 

XXXX դարի առաջին կեսու մ ծագեց գաղափար՝ 
հրատարակել գիրք, որը ժողովրդին տեղեկու թյու ններ 
կտրամադրեր  ոչնչացած կամ ոչնչացման եզրին 
գտնվող կենդանիների և  բու յսերի մասին: Դա 

«Կարմի ր գիրքն» է, թեև այն չի հանդիսանու մ իրավաբանական փաստաթու ղթ: Այդ 
պատճառով տարբեր երկրներ, այդ թվու մ նաև Վրաստանը, ընդու նեցին օրենքներ, որոնք 
պաշտպանու մ են կենդանիներին, թռչու ններին և ձկներին որսագողերից: Նու յնպես 
օրենքներ, որոնք ընդհանրապես արգելու մ են որոշ տեսակների որսը կամ թու յլ են տալիս, 
սակայն որոշակի սահմանափակու մն երի և կանոնների պահպանու թյամբ:

Գոյություն ունի իրավական փաստաթուղթ (կանոն), որի համաձայն  Վրաստանում 
արգելված է հետևյալ կենդանիների որսը. եղնիկ, գորշ արջ, վայրի այծ, քարայծ, լեռնայծ, վիթ, 
ջրասամույր, բորենի, լուսան, ընձառյուծ, անդրկովկասյան արջամուկ, եղեգնակատու և այլն: 

Կասպիական վագր 

Վագրի վերացած տեսակ, որը բնակվում էր 
Կովկասում, Իրանում և Միջին Ասիայում: 
Վրաստանում այս տեսակի վերջին ներկայացուցչին 
սպանեցին 19231923 թվականին:

Բորենի

Ջեյրան

Եղեգնակատու
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Անօրեն որսորդությունը պատժվում է  օրենքով: 

Հանցագործություն է նաև որսորդությունը պետական արգելանոցում կամ 
այլ պահպանվող տարածքի վրա, որտեղ որսորդությունն ամբողջությամբ 
արգելված է: 

Այն դեպքում, եթե վայրի կենդանին վտանգ է ստեղծում մարդկանց 
կյանքին, առողջությանը կամ նրանց ունեցվածքին (ընտանի 
կենդանիներին, ցանքերին և այլն) և այս վտանգից խուսափելն անհնար 
է, հարձակման պահին կարելի է վայրի կենդանուն ոչնչացնել: Այսպիսի 
իրավիճակում հարկավոր չէ նախնական համաձայնություն: 

Նման դեպքում անձը, ով սպանել է վայրի կենդանուն, պարտավոր 
է անմիջապես տեղեկացնել  Բնապահպանության վերահսկման 
դեպարտամենտի թեժ գծին՝ 153: Իսկ եթե դա անհնար է, 
ապա համապատասխան մունիցիպալիտետի մարմիններին 
(քաղաքապետարանին) կամ ոստիկանությանը՝ 112:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացման հետ միասին ստեղծվեց 
որսորդության նոր, մարդասիրական, բայց շատ հետաքրքիր թեքում՝ 
ֆոտոորսորդֆոտոորսորդ: Նրանք, հրացանի փոխարեն, լուսանկարչական սարքը 
ձեռքին են քայլում և  փորձում են «որսալ» լավ կադր: Նույնպես 
հանրահայտ դարձան ֆոտոթակարդները, որոնք մոնտաժված են ծառերի 
վրա, արգելանոցներում և այն ժամանակ են սկսում  նկարահանել, երբ 
հայտնվում է կենդանին: 

112

ԹԵԺ ԹԵԺ 
ԳԻԾԳԻԾ
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48  

ՀԻՇԵ՛Ք

Կենդանիները նույնպես ունեն իրավունքներ և նրանց պաշտպանում է 
օրենքը: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Գրե՛ք փոքր ծավալով  շարադրություն «Որբացած կենդանիներ» 
վերնագրով:

Որպես օրինակ կարող եք վերհիշել Վաժա Փշավելայի  «Եղնիկի ձագի 
պատմածը», Ուոլտ Դիսնեյի անիմացիոն «Բեմբի» ֆիլմը, կամ թեկուզև 
Վրաստանում արջաքոթոթների փրկության և վերականգնման ծրագիրը 
կամ այլ ցանկացած նյութ (գեղարվեստական գրականություն, անիմացիոն 
ֆիլմեր, ֆիլմեր, իսկական պատմություններ,  պատմածներ):

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Ծանոթացեք որսորդության հետ  կապված կարճ  պատմական 
տվյալներին: Մտածեք, ի՞նչ փոխվեց այսօր և ինչո՞ւ է այսօր 
որսորդությունը նվազ ժողովրդական: Կազմակերպեք  բանավեճ  թեմայով. 
որսո՞րդ, թե՞ ֆոտոորսորդ: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Բոլորին հայտնի է, որ կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը 
պատժվում է օրենքով: Թեև, վեճի առարկա է դարձել. պետք է  պատժվի՞, 
թե՞ ոչ կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք պարունակող 
տեսանյութ տարածողը:

Արտահայտե՛ք ձեր կարծիքները, պատասխանը հիմնավորեք: 

ՈՐՍԱԳՈՂՈՒ ԹՅՈՒ Ն
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ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 49

Նախագիծ. Իմ եզերքը

Պատկերացրեք, որ դպրոցի վարչությունը ձեր դասարանին խնդրեց ամսագիր (հնարավոր 
է նաև էլեկտրոնային ամսագիր) հրատարակել ձեր եզերքի բնական ժառանգությունը 
հանրահայտ դարձնելու նպատակով: Տպագիր արտադրանքի պատրաստման, 
ձևավորման և հրատարակության վրա պետք է աշխատի խմբագրական կոլեգիան՝ կազմը 
(մարդկանց խումբ, որը պատրաստում է  ամսագիրը): 

Խմբագրական կոլեգիաԽմբագրական կոլեգիա

Գլխավոր խմբագիրԳլխավոր խմբագիր Ղեկավարու մ է  ամբողջ աշխատանքը 

ԽմբագիրԽմբագիր Մինչև տպագրելը վերջնական տեսքի է բերու մ  տեքստը և 
պատկերազարդու մները

ԹղթակիցներԹղթակիցներ Հավաքու մ են տեքստային նյու թը 

ՍղագրողՍղագրող Ուղղու մ է տեքստը քերականորեն և  ոճաբանորեն 

Նկարիչ  Նկարիչ  Հայթայթու մ և ձևավորու մ է  ամսագիրը պատկերներով և 
լու սանկարներով 

ԴիզայներԴիզայներ Ձևավորու մ է  հրատարակու թյու նը 

Խմբագրական կոլեգիան պետք է  համաձայնություն տա այն վայրերի թվարկության 
մասին, որոնք ընդգրկվելու են ամսագրի մեջ: Յուրաքանչյուր բնական հուշարձանի 
մասին տեղեկությանը պետք է  կցված լինի նկարազարդում: 

Քաղաքի, եզերքի  նշանակալից բնական ժառանգության մասին տեղեկատվություն 
կարելի է գտնել համացանցում: Տեքստը պետք է լինի լակոնիկ, հետաքրքիր և ճշգրիտ: 

 ● Ո՞վ կարող է լինել բնության պաշտպան: 
 ● Ինչո՞ւ ես:
 ● Ո՞ւմ  հետ  կաշխատեմ բնության պահպանության նպատակով: 

Լրագրողներ Քաղաքական գործիչներ

Ժառանգության 
սեփականատերեր

Ո՞ւմ հետ Ո՞ւմ հետ 
աշխատենք:աշխատենք:

Կրոնական 
կազմակերպություններ

Մասնագետներ
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50 ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

Ի՞նչ է  հարկավոր մարդկանց իրենց գոյությունը պահպանելու Ի՞նչ է  հարկավոր մարդկանց իրենց գոյությունը պահպանելու 
համար: համար: 

           Ո՞ր պաշարները կարող են սպառվել, ո՞ր պաշարները՝ ոչ:            Ո՞ր պաշարները կարող են սպառվել, ո՞ր պաշարները՝ ոչ: 

Ամենօրյա  կյանքում մարդուն հարկավոր են բազմաթիվ ռեսուրսներ. 
սնունդ, ջուր, անտառ, օգտակար հանածոներ և այլն: Դրա հետ միասին, 
մարդը չի մտածում դրանց սպառման մասին: Իսկ մեր մոլորակի 
ռեսուրսները հետզհետե կրճատվում են: Թերևս  բնական ռեսուրսների 
մի մասն անսպառ է, որովհետև դրանց ճիշտ օգտագործման հետ 
միասին աստիճանաբար տեղի է ունենում նաև ինքնաթարմացում: 
Գոյություն ունեն նաև այնպիսի բնական ռեսուրսներ,  որոնց պաշարը 
հետզհետե նվազում է և վերջապես սպառվում է: Այդ պատճառով 
բնական ռեսուրսների ռացիոնալ (մտածված) կիրառումը հանդիսանում 
է մարդկության առաջնահերթ հոգածությունը: Այդպիսով, որքան ավելի  
ռացիոնալ  կերպով կօգտվենք ռեսուրսներից, այնքան ավելի նվազ վնաս 
կհասցվի շրջակայքին: 

Բնական ռեսուրսներ Բնական ռեսուրսներ 
– բնական նյութեր 
և էներգիա, որոնք 
անհրաժեշտ 
են մարդկային 
հասարակայնության 
գոյության համար: 
Այդ ռեսուրսներն 
են. հանածոները, 
կլիման, ջուրը, 
բնահողը, բույսերը, 
կենդանիները և այլն: 

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է 

 ● Պոլիէթիլենի քայքայման համար պահանջվում է 500-ից մի նչև 
1000 տարի: Հաճախակի դեպքերու մ թռչու նները, կենդանիները և 
ջրու մ բնակվող կենդանիները պոլիէթիլենի փոքրիկ մասնիկները 
շփոթու մ են սննդի հետ և սկսու մ են դրանք օգտագործել: Արդյու նքու մ, 
օրգանիզմու մ ինֆեկցիա է զարգանու մ և ոչնչանու մ են: Այս պատճառով 
Երկրագնդի բազու մ երկրներ արգելեցին ցելոֆանի (պոլիէթիլենի) 
տոպրակների  կիրառու մը: Օրինակ, Քենիայու մ ցելոֆանի տոպրակի 
կիրառու մը պատժվու մ է 4-ամյա բանտարկու թյամբ կամ 40 հազար 
դոլարանոց տու գանքով: 

 ● Աշխարհի բազում երկրներում գործում է երկրորդային ռեսուրսների 
վերամշակման ծրագիր: Բնակչությունը ձգտում է աղբը տեսակավորել 
և առանձին-առանձին հավաքել, օրինակ, ապակու, ստվարաթղթի, 
պլաստամասայի կամ թիթեղյա արտադրանքը, իսկ հետո դրանք 
լցնել հատուկ հատկացված արկղերի մեջ: Իսկ վաճառվող բազմաթիվ 

Չսպառվող Չսպառվող 
ռեսուրսներռեսուրսներ

Սպառվող Սպառվող 
ռեսուրսներռեսուրսներ

Ռեսուրսների օգտագործումից հետո  մնում են թափոններ՝ այն, ինչը 
մարդուն հարկավոր չէ: Մեր մոլորակի վրա ամենօրյա միլիոնավոր 
տոննա թափոններ և աղբ է կուտակվում: Թափոնները հետագա մշակելու 
աստիճանի համաձայն կարելի է բաժանել երկու խմբի. հեշտությամբ 
վերամշակելի և դժվար  վերամշակելի: 

 ● Հեշտությամբ վերամշակելիՀեշտությամբ վերամշակելի ենեն  մետաղները և թուղթը: 
 ● Դժվար վերամշակելի ենԴժվար վերամշակելի են պլաստիկատը և ցելոֆանը: 
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արտադրանքի փաթեթի վրա գրված է այն ենթակա է, թե՞ ոչ  
երկրորդային կիրառման կամ վերամշակման և ինչ ձևով: 

 ● 100 կգ թղթի վերամշակմամբ կփրկվի մեկ ծառ: Թուղթը վերստին 
վերամշակել  հնարավոր  է 5 անգամ: Մարդու կողմից առաջացրած 
թափոնների 30-35%-ը բաժին է ընկնում  թղթին: 

1 տոննա թղթի վերամշակումը խնայում է 4000 կվտ.ժամ 
էլեկտրաէներգիա (միանգամայն բավական է  փոքր գյուղի համար): Թղթի 
վերամշակումը 35%-ով  ավելի պակաս  ջուր և 75%-ով  ավելի պակաս  օդ 
է աղտոտում: 

ՊլաստմասսաՊլաստմասսա ԵրկաթԵրկաթ ԹուղթԹուղթ ԱպակիԱպակի Այլ Այլ 

թափոններ թափոններ 

2019 թվականի ապրիլի 1-ից Վրաստանում արգելվում է  ցանկացած 
հաստության պոլիէթիլենի տոպրակների արտադրությունը և կիրառումը, 
որոնց բնության  մեջ քայքայման համար  հարկավոր է հարյուրավոր 
տարիներ: 

Նոր օրենքով արտադրված պոլիէթիլենի տոպրակը բնության մեջ 3-6 
ամսում սկսում է  քայքայվել և 12-24 ամսում լրիվությամբ վերանում է: 

Դա նշանակում է այն, որ արգելվում են միայն պոլիէթիլենի տոպրակները: 
Դրանք փոխարինվում են բիոդեգրադացվող տոպրակներով. խանութում 
ձեզ ցելոֆան կրկին կտան, թեև դա պատրաստված կլինի ոչ թե 
պոլիէթիլենից, այլ բիոդեգրադացվող նյութից: 

Ինչպե՞ս կարող եք մասնակցություն ունենալ թափոնների Ինչպե՞ս կարող եք մասնակցություն ունենալ թափոնների 
վերամշակմանը: վերամշակմանը: 

Վրաստանում մնացորդները դեռևս զանգվածայնորեն չեն 
տեսակավորվում: Բայց դուք կարող եք թուղթը ընտրել և մակուլատուրա 
հանձնել: Ինչպես նաև երկաթեղենը առանձնացնել և որպես ջարդոն 
հանձնել:
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ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

 ● Մոտավորապես քանի՞ պոլիէթիլենի տոպրակ  կծախսի ձեր ընտանիքը 
շաբաթվա ընթացքում:

 ● Որքա՞ն կարող էիք խնայել, եթե օգտվեիք  թղթե և գործվածքից 
պատրաստված   տոպրակներից: Ներկայացրե՛ք ձեր հաշվարկը: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք  ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

 ● Ստորև տրված պաստառների վրա արտացոլված է, թե որքան 
ժամանակ են մնում մնացորդները ջրում, ինչպես է աղտոտվում 
բնահողը, ջուրը և ջրի հատակը: Քննարկեք յուրաքանչյուրը: 

 ● Ի՞նչ  եզրակացություն կատարելու են հորդորում պաստառները: 

Պաստառը վերցված է  ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի նյութերից  (UNDP) www.geundp.org 

ՄԻ՛ ՆԵՏԵՔ ՋՐԻ ՄԻ՛ ՆԵՏԵՔ ՋՐԻ 
ՄԵՋ: ԵՍ ԱՅՆՏԵՂ ՄԵՋ: ԵՍ ԱՅՆՏԵՂ 
ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ԵՄ ՄՆՈՒՄԵՄ ՄՆՈՒՄ

2 ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ

1-5 ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ

3 ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ

3-14 ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ 2 ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ

6 ՇԱԲԱԹ6 ՇԱԲԱԹ

2-4 ՇԱԲԱԹ2-4 ՇԱԲԱԹ

1-3 ՏԱՐԻ1-3 ՏԱՐԻ 80 ՏԱՐԻ80 ՏԱՐԻ 13 ՏԱՐԻ13 ՏԱՐԻ
50 ՏԱՐԻ50 ՏԱՐԻ

450 ՏԱՐԻ450 ՏԱՐԻ

400 ՏԱՐԻ400 ՏԱՐԻ

600 ՏԱՐԻ600 ՏԱՐԻ

1 ՏԱՐԻ1 ՏԱՐԻ

200 ՏԱՐԻ200 ՏԱՐԻ

450 ՏԱՐԻ450 ՏԱՐԻ

800 ՏԱՐՈՒՑ 800 ՏԱՐՈՒՑ 
ԱՎԵԼԻԱՎԵԼԻ

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ 
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Ցերեկը ետ քաշեք հաստ 
վարագույրները և Արեգակի լույսը  
թողեք ներթափանցի  տան մեջ: 

Ինչպե՞ս կարող ենք օժանդակել 
ռեսու րսների  ռացիոնալ 

օգտագործմանը մե ր շրջակայքու մ:

Հեռուստացույցը և այլ կենցաղային իրերը 
էլեկտրաէներգիա են ծախսում  նաև «քնած» կամ 
«սպասման» ռեժիմում, այսինքն՝ այն ժամանակ 
նույնպես, երբ միայն հեռահար սարքով ենք  
անջատում: Այդ պատճառով գերադասելի է սարքն 
անջատել ցանցից: 

Եթե պարապելու ժամանակ  սեղանի էկոնոմ 
լուսամփոփ եք կիրառում, նվազ քանակության 
էլեկտրաէներգիա եք ծախսում: 

Չմոռանա՛ք ծորակը նույնպես փակել: 

Ջեռուցիչ սարքերի մոտ մի՛ տեղադրեք 
կահույք, մի՛ ծածկեք  վարագույրներով: 

Ցանցին միացված մի՛ թողեք 

բջջային հեռախոսի. 

լուսանկարչական ապարատի և 
այլն լիցքավորիչը:

Փոխարինե՛ք սովորական լամպերը  էկոնոմ լամպերով: 

Տնից դուրս գալիս անջատե՛ք լույսը: 

Ձմռանը գիշերը ծածկեք վարագույրները, 
որպեսզի նվազեցնեք պատուհաններից 
ջերմության կորուստը: 

Սենյակի օդափոխության համար կարճ ժամանակով 
բացեք պատուհանները: Այդպես և՛ օդը կմաքրվի, և՛ 
ջեռուցիչ սարքերը չեն  հովանա: 

Թվարկած պարզ գործողություններով կտնտեսեք և՛ բնական ռեսուրսները,  և՛ ընտանիքի բյուջեն: Թվարկած պարզ գործողություններով կտնտեսեք և՛ բնական ռեսուրսները,  և՛ ընտանիքի բյուջեն: 
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ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Ջրի մասին 

 ● Ոչ սարքին, կաթացող ծորակով օրուգիշերվա ընթացքում, միջին 
հաշվով,  150 լիտր ջուր է կորչում:

 ● Լուցկու հատիկի չափով ծորացող ծորակի շիթը օրուգիշերվա 
ընթացքում թափում է մինչև 450 լիտր ջուր: 

 ● Բացած ծորակից ժամում մինչև 600 լիտր ջուր է  հոսում: 
 ● Զուգարանակոնքի ոչ սարքին ավազանի  պատճառով ժամում մինչև 
600 լիտր ջուր է  կորչում: 

 ● Այգում կամ տնամերձ  հողամասում  անփույթ թողած ոռոգման 
խողովակից  մեծ քանակությամբ ջուր է հոսում: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

Բնակչության այն մասը, որը կանգնեցնում է  ջրի հաշվիչ, միջին հաշվով 
2-անգամ պակաս ջուր է ծախսում, քան նա, ով վարձը վճարում է ըստ 
ընտանիքի անդամների քանակի: Ի՞նչ եզրակացություն կայացնելու 
հնարավորություն է տալիս  այս փաստը: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Դատողություն արե՛ք, ինչ տեղում կարելի է  տեղադրել պաստառը, որը 
մարդուն կոչ անի այս կամ այն ռեսուրսը տնտեսելու մասին: 

Մտածեք խորագիր և դրա  պարզ, արդյունավետ ձևավորում:

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԻՐԱՌՈՒՄ 
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51ԲՆՈՒ ԹՅԱՆԸ  ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ 

Երևի գոյություն չունի այնպիսի անձնավորություն, ով գոնե մեկ անգամ 
չի հայտնվել  այնպիսի իրավիճակում, երբ որևէ մեկին անհրաժեշտ է եղել 
իր օգնությունը: Բժիշկները երբեմն հնարավորություն չունեն բոլորին 
ցուցաբերել առաջնային օգնություն: Տուժածների նշանակալից մասը 
ստիպված է լինում ինքն իրեն և փոխադարձաբար միմյանց ցուցաբերել 
օգնություն: 

Այս դասանյութում կքննարկենք բնության հետ կապված դեպքերը, որոնք 
բոլորից հաճախ են հանդիպում մեզ: 

Անվտանգ վարքի կանոններ շան/կատվի կծելու ժամանակ 

 ● Շան կամ ցանկացած կենդանու կողմից կծված, չանգռված կամ 
լորձոտված (անպայման չէ կծած տեղից արյուն հոսի) անձը առողջ է, 
մինչև կատաղություն առաջանալը: Այդ պատճառով շտապեք: 

 ● Լվանալ կծած/չանգռած վերքը առատ քանակությամբ գոլ ջրով և 
օճառով կամ թեկուզև միայն ջրով և դիմել  բժշկի: 

 ● Ժամանակին պատվաստումներ կատարած մարդու մոտ 
կատաղություն չի զարգանա:

Անթուլատրելի է 

 ● Բուժական օգնության հետաձգումը կամ դրանից հրաժարվելը: 
 ● Բուժական օգնությունը ամենաարդյունավետն է  24 ժամվա ընթացում: 

Անտեսանելի տզեր 

Անվտանգ վարքի կանոնները տզերի  խայթոցի ժամանակ Անվտանգ վարքի կանոնները տզերի  խայթոցի ժամանակ 

Վերջին ժամանակաշրջանում առանձնահատուկ վտանգ են ներկայացնում 
տզերը որպես   հիվանդությունների փոխադրիչներ: Ուշադրություն պետք 
է հատկացնել մակաբույծի ժամանակին հայտնաբերմանը, քանզի այն 
լրիվությամբ թափանցում է  մարդու մաշկի մեջ: Այդ նպատակով. 

 ● Օրվա ընթացքում երկու անգամ պետք է  զննել հագուստի ծալքերը և 
մարմնի բաց մասերը (ենթադրվում է, երբ անձը գտնվում է բնության 
գրկում): 

 ● Տուժածի խայթած տեղում պետք է  քսել յուղ, քսուք, կրեմ: 
 ● Ունելիով, թելով (կամ մատներով, եթե այլ ելք  չունեք) տիզը պետք է 
շրջել: 

 ● Վերքի մեջ մնացած կնճիթը այնպես պետք է քաշել մաշկից, ինչպես 
փուշը (կրակի վրա շիկացրած ասեղի օգնությամբ): 

 ● Անհրաժեշտ է ախտահանել խայթած տեղը (օր. սպիրտ քսել):
 ● Եթե տիզը պատահաբար ճզմվեց, չլվացած ձեռքը աչքին, բերանին, քթին 
չմոտեցնեք: 
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Անվտանգ վարքի կանոններ օձի խայթոցի ժամանակ 

 ● Բնության գրկում զբոսանքի ժամանակ միշտ նայեք, որտեղ եք  ոտքը 
դնում: Եթե օձի վրա ոտք դնեք, կարող է  ձեզ խայթել: 

 ● Մի՛ մոտեցեք օձին, չփորձեք նրան սպանել, տվե՛ք նրան գնալու 
հնարավորություն: 

 ● Այն տեղերում, որտեղ օձեր են բնակվում, հագե՛ք երկարաճիտ 
կոշիկներ: 

 ● Խուսափե՛ք բարձր աճած խոտերից և փոսերից: 
 ● Գիշերը օգտվե՛ք լապտերից: Օձերը գիշերը ակտիվանում են, 
 ● Հնձած խոտը  հողի վրա  մի՛ թողեք: Ոչ էլ հողի վրա  պառկե՛ք, 
որովհետև  օձին գրավում է մարդու  տաքությունը: 

 ● Գիշերը մի՛  լուսացրեք քարանձավում,  ծառի փչակում, փտած կոճղի 
մոտ: 

Համաշխարհային առողջապահության վերջին տվյալներով, ամբողջ 
Եվրոպայում կատաղության վարակով Վրաստանը առաջին տեղերից Եվրոպայում կատաղության վարակով Վրաստանը առաջին տեղերից 
մեկում է: մեկում է: 

Պատճառը՝ ուշացած բուժում կամ ընդհանրապես բժշկական օգնության 
անտեսումը, ինչպես նաև մարդկանց  անզգույշ արարքն է: 

 ● Տուժածի խայթած տեղը շտապ կարգով լվացե՛ք սառը ջրով և  օճառով: 
 ● Ցանկալի է  դա կատարվի ռետինե ձեռնոցներով: Վերքը շտապ կարգով 
չորացրե՛ք, ծածկե՛ք վիրակապով և պինդ  փաթաթե՛ք: 

 ● Եթե օձի խայթածը գլխի մասում է, այդ դեպքում մարդուն փրկելու 
համար ունեք մինչև մեկ ժամ: Սակայն մնացած  դեպքում 2,5-ից մինչև 
10 ժամվա ընթացքում պետք է դիմեք բժշկին: 

 ● Խայթված վերջավորությունը պետք է դրվի սրտի մակարդակից ցածր: 
 ● Աշխատե՛ք այնպես անել, որ  տուժյալը  վերջավորությունը 
չշարժի, հորիզոնական վիճակում գտնվելը  խոչընդոտում է թույնի 
տարածմանը: 

Ինչպե՞ս պետք է  վարվեք  օձի  խայթոցի ժամանակ: Ինչպե՞ս պետք է  վարվեք  օձի  խայթոցի ժամանակ: 

ԲՆՈՒ ԹՅԱՆԸ  ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ 
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 ● Տուժյալը պետք է ընդունի մեծ քանակությամբ հեղուկ. թեյ, սուրճ, 
չմոտենա սպիրտային խմիչքի: 

 ● Եթե օձի կողմից խայթված անձը վատացավ, առաջ բերեք  փսխում: 
 ● Շտապ կարգով դիմեք կլինիկա, որտեղ տուժյալին կցուցաբերեն 
որակյալ օգնություն: 

ՍԱ  ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է 

Վրաստանում հանդիպում է օձի 20-22 տեսակ: Այդ թվում 
ամենաթունավորը գյուրզան է: Դրան հաջորդում են կովկասյան իժը և 
կովկասյան կատվաօձը:

Գյուրզան իժերի ամենամեծ ներկայացուցիչն է: Նրա մարմնի 
երկարությունը հասնում է 130-160 սմ-ի, կշիռը՝ 3-6 կգ է: Գունավորման 
շնորհիվ լավ է ներդաշնակվում շրջակայքին: Այն ակտիվանում է մարտից 
մինչև  հոկտեմբեր ամիսներին: Որսի է դուրս գալիս մեծ մասամբ գիշերը, 
բայց գարնանը կարելի է հանդիպել ցերեկը նույնպես: Նրա թույնը 
թունավորմամբ զիջում է միայն կոբրայի թույնին: 

Գյուրզայի խայթոցը մահացու է: Նորածին օձի թույնը այնպես վտանգավոր 
է, ինչպես չափահասինը: Օձի խայթոցից մի քանի  րոպե հետո սկսում 
է խայթած տեղը ցավել: Թունավոր օձի խայթած տեղում մնում է  միայն 
երկու  ծակ, իսկ առանց թույնի խայթած տեղում՝ շատ մանր կետեր: 
Թունավոր օձը ագրեսիվություն ցուցաբերում է անմիջապես վտանգի 
ժամանակ: Մարդու վրա առաջինը  չի հարձակվում: Միայն այն ժամանակ 
է խայթում, եթե պատահաբար ոտքին են կպչում կամ կոխոտում են ոտքով: 

Քսուքով կամ որևէ 

հեղուկով  մշակելը

Խայթած տեղից  

արյուն քաշելը 

Խայթած տեղը 

կտրելը, այրելը 

Լարան 

տեղադրելը 

Անթուլատրելի է Անթուլատրելի է 
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Մարդու մոտ խայթած տեղի մակերեսին առաջանում է այրոցի 
զգացում,  կարմրություն, այտուցվում է, մաշկի տակ երևում են 
արյունազեղումներ, սկսվում է ջղաձգություն, քրտնարտադրություն 
և ուժեղացած թքարտադրություն: 20-40 րոպե հետո զարգանում են 
շոկային երևույթներ, փսխում, գիտակցության մթագնում, կարող են 
վնասվել կենսական նշանակության օրգանները: Թունավորման նշանները 
առավելապես  բացահայտվում են օրվա վերջում: Հետագա ախտորշումը 
կախված է  օձի ցեղից, տարվա եղանակից, խայթած մարդու տարիքից, 
առողջական վիճակից և խայթած տեղից: Օրինակ, երբ խայթոցը  գլխի 
կամ վզի վրա է, թունավորումը առավելապես ծանր է ընթանում, քան 
վերջավորությունները խայթելու դեպքում: 

Երբ օձը թունավոր չէ, ոչ նրա խայթոցն է ցավոտ, և ոչ էլ մեծ վնաս է 
հասցվում: Բայց այնուամենայնիվ պետք է  դիմել բժշկի: 

Վրաստանում մեծ քանակությամբ են լորտուները: Լորտուները 
բացարձակապես անվնաս  արարածներ են: Որոշ օձեր թույն չունեն, 
իսկ ատամներ ունեն: Իսկ լորտուները ոչ  ատամներ ունեն, և ոչ էլ թույն: 
Լորտուն շագանակագույն է, արևի տակ դառնում է դեղնավուն: 

Թբիլիսիում և դրա շրջակայքում մինչև 10-12 տեսակ օձ է  բնակվում: 
Թունավորներ նկատվում են միայն Արևելյան Վրաստանում, այդ թվում 
նաև գյուրզաներ՝ Կախեթում և Քվեմո Քարթլիում: 

Լորտուի խայթածԼորտուի խայթած Թունավոր օձի խայթածԹունավոր օձի խայթած
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ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ

Ինչպե՞ս կարող Ինչպե՞ս կարող 
եք ձեր համայնքը եք ձեր համայնքը 
փոխել դեպի լավը:փոխել դեպի լավը:

52

Նախագիծ. Ես հոգատար եմ: 

Անցկացրե՛ք բարեկարգման գործողություն սեփական բնակավայրում: Ընտրե՛ք այգի, 
զբոսայգի, գետի հուն կամ վայր, որը կեղտոտված է  և բարեկարգե՛ք: 

 ● Պլանավորե՛ք էքսկուրսիա բնության գրկում և/կամ գետի հարակից տարածքի վրա: 
 ● Հաշվարկե՛ք, ինչ ֆինանսներ  են հարկավոր  (աղբը հավաքելու տոպրակներ, 
սարքեր...), տնտեսման (խնայողության) նպատակով կարող եք կիրառել  դպրոցի 
այգեպանի  գործիքները: 

 ● Աշխատելու ժամանակ ի նկատի ունեցե՛ք հիգիենայի կանոնների պահպանությունը: 
 ● Պահպանե՛ք անվտանգության կանոնները սողունների, տզերի նկատմամբ:
 ● Հաղորդե՛ք տեղեկատվություն  աշակերտական ինքնավարությանը: 
 ● Աշխատե՛ք այս ակտիվությունում ընդգրկել ձեր ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, 
հարևաններին: Չմոռանա՛ք, որ ընդգրկումը կամավոր է:

 ● Հավաքած մնացորդները  տեղավորե՛ք աղբարկղերում: 
 ● Գնահատե՛ք սեփական ավանդը ինչպես աշխատանքի պլանավորման, այնպես էլ  
կատարման մեջ:
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53 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՕԳՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՕԳՆԻ 

Երևի մտածում ես. ես դեռ աշակերտ եմ, ինչիս է հարկավոր 
տնտեսությունը: Որտե՞ղ պետք է կիրառեմ այն: 

Մարդուն ապրելու համար բազմաթիվ բաներ են հարկավոր: 
Բարօրությունն էլ իր հերթին նշանակում է ամեն ինչով 
ապահովվածություն: Իսկ բարօրությունը կախված է  տնտեսական 
վիճակից, տնտեսությունը գլխավորելուց: Այդ պատճառով էլ մեր  
գոյությունը  սերտորեն կապված է  տնտեսության հետ: 

Եվ այնուամենանիվ, որտե՞ղ է այս տնտեսությունը՝ տա՞նը, Եվ այնուամենանիվ, որտե՞ղ է այս տնտեսությունը՝ տա՞նը, 
դպրոցո՞ւմ, փողոցո՞ւմ: Որտեղի՞ց են ձեր տուն գալիս ջուրը, հացը, դպրոցո՞ւմ, փողոցո՞ւմ: Որտեղի՞ց են ձեր տուն գալիս ջուրը, հացը, 
շաքարը, հագուստը և կոշիկը: Կահո՞ւյքը: Ինչպե՞ս են հայտնվում շաքարը, հագուստը և կոշիկը: Կահո՞ւյքը: Ինչպե՞ս են հայտնվում 
դազգահներ, մեքենաներ, գործարաններ, երկաթգիծ: դազգահներ, մեքենաներ, գործարաններ, երկաթգիծ: 

Ձեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքում կա ընտանեկան տնտեսություն: 
Բոլորն իրենց դերն ունեն. մեկը՝ ամանեղենն է լվանում, մեկը՝ կերակուր 
է պատրաստում, մեկը՝ խանութ է գնում, մեկը՝ փող է վաստակում: Այո՛, 
ամեն մեկն իր գործն է  կատարում: Լավ տնտեսը լավ է ղեկավարում 
ընտանեկան գործը: Խելացի է տնօրինում ընտանիքի եկամուտները, 
խնայողաբար է մոտենում և՛ դրամին և՛ իրերին: Սիրում է աշխատանքը, 
սպասարկումը, խնայողությունը (գումարի մի մասը պահում է  ինչ-որ 
նպատակով): 

Պահանջմունքներ  

1. Ինչպե՞ս եք հասկանում պահանջմունք բառի  նշանակությունը: 
2. Ո՞ր պահանջմունքներն ունեք դուք: Ի՞նչ է հարկավոր կյանքում: 
3. Որտեղի՞ց է հայտնվում  այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է 

պահանջմունքները  բավարարելու համար: 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

 ● Մարդու իրավունքները և պարտականությունները, արժեքները, 
անվտանգության կանոնները, ժողովրդավարության սկզբունքները: 
Ծանոթացե՛ք Աբրահամ Մասլոուի մարդու պահանջմունքների 
բուրգին: Մասլոուի բուրգում դրանցից յուրաքանչյուրին ո՞ր 
աստիճանն է  համապատասխանում: 

Տնտեսություն՝ Տնտեսություն՝ 
էկոնոմիկա  
հունարեն բառ է 
և  նշանակում է  
տնտեսությունը  
գլխավորել: 
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Այն ամենը, ինչ 

հարկավոր է 

մարդու կյանքի 

համար, կոչվում են 

պահանջմունքներպահանջմունքներ: 

Աբրահամ Մասլոուն մարդու պահանջմունքների բուրգի տեսքով 
ներկայացնում է. 

Առաջնային, այսինքն՝ կենսաբանական պահանջմունքներն այն 
պահանջմունքներն են, որոնք կենսականորեն անհրաժեշտ են մարդու 
գոյության համար: Դրանք են. սնունդ, օդ, ջուր, ջերմություն, լույս, 
անվտանգություն, պաշտպանվածություն:

Սոցիալական պահանջմունքները դրանք այլ մարդկանց հետ 
հարաբերությունների, ճանաչման, ինքնարտահայտման, նորույթի 
ըմբռնման, գիտության, ժամանցի, հանգստի, ընկերության, հարգանքի և 
այլ պահանջմունքներն են: 

Տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկան տնտեսական 
պահանջմունքների բավարարման ճանապարհների որոնումն է: 

Տնտեսական գործունեություն 

Սահմանափակության հիմնախնդիրը հաղթահարելու միակ ճանապարհը 
աշխատանքն է, այսինքն՝ ինչպես տնտեսագետներն են կոչում,  
տնտեսական գործունեությունն է:

Մարդիկ բազմակողմանի տնտեսական գործունեություն են վարում 
և սահմանափակ ռեսուրսներով որոնում են իրենց անսահման 
պահանջմունքների բավարարման ուղիները: 

Պատկանելություն – ընտանիք, ընկերություն

Անվտանգություն – մարմնի, ընտանիքի, 
աշխատատեղի, առողջության, ունեցվածքի 
անվտանգություն և այլն:

Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ. 

սնունդ, օդ,  ջուր, ջերմություն, 

լույս, անվտանգություն, 

պաշտպանվածություն: 

Ինքնաիրացում, ինքնարտահայտում  –  ստեղծագործություն, 

ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրների լուծում...

Ճանաչում - ինքնագնահատում, հարգանք, 

ինքնավստահություն 

Ամենակարևոր տեղը գրավում 

են մարդու ֆիզիոլոգիական 

և անվտանգության  

պահանջմունքները: 

Իրավամբ, քաղցած և 

անքուն անձին նվազ են 

անհանգստացնում  այլ 

պահանջմունքներ: 

Մասլոուի  բուրգՄասլոուի  բուրգ
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53  

Այն բանի համար, որպեսզի պահանջմունքները  բավարարենք, մենք 
տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ ենք գնում: 

Ապրանք է, օրինակ, պիցցան, բանջարեղենը, գիրքը, հեռախոսը և 
հեծանիվը: 

Ծառայությունների օրինակ է մազերը հարդարելը, սովորելը, ավտոբուս 
վարելը, տան վերանորոգությունը և այլն: 

 ● Գրքերի նոր դարակ՝ սա ապրանք է, բայց վարպետի կողմից գրքերի նոր 
դարակը պատին մոնտաժելը դա ծառայություն է: 

 ● Շոկոլադի տորթ՝ սա ապրանք է, բայց խոհարարի կողմից տորթ թխելը՝ 
ծառայություն է: 

 ● Դեղ՝ սա ապրանք է, բայց բժշկի կողմից հիվանդին ստուգելը և դեղ 
դուրս գրելը՝ ծառայություն է: 

Ապրանքը և ծառայությունը մեզ համար ստեղծում են 
մատակարարողները: Խանութի վաճառող, ատաղձագործ, բժիշկ, 
խոհարար – նրանցից ամեն մեկը մատակարարող է: 

Վաճառողը մատուցում է արտադրանք, ատաղձագործը փայտից 
պատրաստում է կահույք, բժիշկը ցուցաբերում է  բուժական օգնություն, 
խոհարարը թխում է շոկոլադի տորթ և այլն: 

«Սպառող» բառը ցույց է տալիս իր բովանդակությունը՝ սպառողը 
օգտագործում է  տարբեր առարկաներ  կամ ծառայություններ. դիմում է 
բժշկի, ուղևորվում է  ավտոբուսով, գնում է տորթ և այլն: Մեզանից ամեն 
մեկը սպառող է: 

Ապրանք՝ Ապրանք՝ 
դա բոլոր այն 
առարկաները/
իրերն են, որոնք 
պատրաստում են 
և որոնք ձեռք ենք 
բերում, գնում ենք, 
այսինքն՝ որոնց 
դիմաց փող ենք  
վճարում: 

Ծառայությունը Ծառայությունը 
դա աշխատանք 
է, որը այլ անձինք 
կատարում են 
մեզ համար, և որի 
դիմաց  փող ենք 
վճարում: 

Մարդիկ, 
ովքեր այս 
ապրանքը կամ 
սպասարկումը 
ձեռք են բերում,  
սպառողներսպառողներ են: 
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Սահմանափակություն և ընտրություն 

Նամակ տատինՆամակ տատին

Սիրելի տատի, 

Խորին շնորհակալություն, Ամանորի համար 25 լարի էիր ինձ 
ուղարկել: Այժմ իսկապես գլխացավանք ստեղծվեց, ինձ 25 լարի ևս 
նվիրեցին և հավաքվեց 50 լարի: Չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի 
համար ծախսեմ այս գումարը: Տոներից հետո զեղչ չի լինի: Իսկ ես 
իրականում 40 լարի ունեմ, որովհետև շատ եմ ուզում  10 լարի պահել: 

25 լարի հարկավոր է համե րգի համար, որը երկու  ամի ս հետո տեղի 
կու նենա: Դրա հետ մի ասին բրդյա սվիտեր՝ բաճկոն եմ տեսել, ճիշտ 
այնպիսին է, ինչպիսին փնտրու մ էի, արժե 30 լարի: Եթե սվիտեր գնեմ, 
մի այն 20 լարի  կմն ա: Իսկ այս գու մարը համե րգի համար չի բավարարի: 

Տատի, չգիտեմ ինչպես վարվեմ:  Անպայման հարկավոր է համերգի 
համար դրամ պահել: Բայց այն էլ եմ ուզում, որ նվիրած գումարով որևէ 
բան գնեմ: Դու ի՞նչ ես կարծում: Մեկ անգամ կրկին շնորհակալություն 
եմ հայտնում: Եթե կարող ես՝ գրիր ինձ և օգնիր որոշում կայացնելու 
մեջ: 
Սիրով՝ Նինո: 

 ● Ի՞նչ խնդրի առջև հայտնվեց Նինոն: 
 ● Դուք ինչպե՞ս կվարվեիք  նրա փոխարեն: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք: 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՐԵ՛Ք 

1. Որոշումների մասին, որոնք ընդունեցիք այսօր՝ մինչև դպրոց գալը: 
2. Ի՞նչ որոշում ընդունեցին ձեր ընտանիքի անդամներն այսօր 

առավոտյան:
3. Անվանե՛ք ապրանք և ծառայություն, որը 5 լարիից պակաս արժե և  

հաճախ եք  գնում: 
4. Նկարագրե՛ք երեք ծառայությունների ընտրություն, որոնք  վերջերս 

կատարեցիք և բացատրե՛ք, ինչո՞ւ կատարեցիք այդ ընտրությունը: 

Ռեսուրսների սահմանափակության պատճառով երեխաները և մեծերը 
չեն կարող ունենալ այն ամենը, ինչ ցանկանում են: Այդ պատճառով 
նրանք  ստիպված են ընտրություն կատարել: Էկոնոմիկան գիտություն է 
ընտրության մասին: 
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Էկոնոմիկայում սպառողները և արտադրողները միշտ կատարում են 
ընտրություն: 

Դուք նույնպես տնտեսական գործունեության մասնակից եք և ձեզ միշտ 
հարկ է լինում ընտրություն կատարել. ինչ մասնագիտություն ընտրեք, ինչ 
գնեք, որտեղ խաղաք, ինչպես աշխատեք և այլն: Եթե այդ մասին ավելին 
գիտենաք, կյանքն ավելի հեշտ կդառնա, նաև ավելի քիչ  սխալներ կգործեք:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Պատմե՛ք/գրե՛ք փոքր  պատմություն ձեր մասին, որտեղ կկիրառեք 
հետևյալ բառերը. ապրանք, ծառայություն, տնտեսություն, սպառող, 
պահանջմունքներ, էժան, թանկ, արտադրող:  

Սեփականատեր Սպառող

Ծառայություն  
արտադրող

Վաճառող 

Անձ, ով տնտեսական Անձ, ով տնտեսական 
հարաբերությունների հարաբերությունների 

մասնակից էմասնակից է

Ապրանք

արտադրող
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ՓՈՂԸ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 54-55
Երբ առևտրի կենտրոնի վաճառասեղանների  միջև քայլում եք և այնտեղ 
փռված հազար տեսակ ապրանք եք տեսնում, ձեզանից յուրաքանչյուրի 
գլխում մի միտք  է պտտվում. « Շատ փող եթե ունենամ, ապա...» այսպես է, 
մարդու ցանկությունների  մեծ մասի կատարումը  կախված է  գոյություն 
ունեցած փողի  քանակից: 

Երբ փող գոյություն չուներ...

Հնագույն ժամանակներում մարդիկ փող չունեին: Նրանք 
իրենց պատկանող առարկան կամ իրը փոխանակում էին ըստ 
անհրաժեշտության: Փոխանակման մեկ ճանաչված միջոց  գոյություն 
չուներ, այդ պատճառով մարդիկ ապրանքն ապրանքով էին փոխանակում: 

Երևի բոլորդ հիշում եք  վրացական «Լուն և մրջյունը»  հեքիաթի 
բովանդակությունը:  Այն էլ գլխի ընկաք, թե ինչու մրջյունին օգնություն 
ցուցաբերելը ձգձգվեց և ինչու սկսեց  լուն տարբեր  իրեր  փոխանակել - 
լուն չուներ այն, ինչ մյուս կողմը ցանկանում էր: Ցանկալի իրը  վերցնելու 
համար նրան փոխանակումների երկար շղթա պահանջվեց: Իրականում 
կյանքում նույնպես  այդպես է: Մարդն այն ժամանակ է համաձայնում 
փոխանակմանը, երբ արդյունքից  շահած է մնում:

Այս հեքիաթը ներկայումս պատկերացնելու համար,  հիմնախնդիրը 
հեշտությամբ և կարճ  ժամանակում  կկարգավորվեր, եթե լուն փող 
ունենար և մի քանի րոպեում խանութում պարան գներ: 

ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է 

Դրամի  պատմությունը 

Տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր երկրներում փողի դեր 
կատարում էին խոշոր եղջերավոր անասունները, գերիները, աղը, 
ծխախոտը, կաշին, մորթիները, թանկարժեք մետաղները և ակնաքարերը, 
խեցիները, զեյթունի յուղը, գարեջուրը, գինին, բամբակը, գործվածքեղենը և 
այլ բազմաթիվ ապրանքներ: Բոլորն իրենց բնութագրիչներն ունեին: Որոշ 
մասը հարկավոր էր մասնատել, իսկ որոշը՝ շուտ էր փչանում: Օրինակ, 
զեյթունի յուղը լավագույն  հեղուկ փողն էր: Այն հեշտությամբ բաժանվում 
էր  փոքր մասերի, սակայն գործը բարդանում էր, երբ  անհրաժեշտ էր 
դառնում այն մեծ քանակությամբ  պահել կամ տեղափոխել: 

Առևտրի ընդարձակումից հետո որպես վճարման միջոց սկսեցին կիրառել 
ոսկին և արծաթը: Թեև ոսկու ձուլակտորները կրելը հարմար չէր, այդ 
պատճառով  մարդիկ  մտածեցին մետաղներից  մետաղադրամներ հատել: 

Մետաղադրամների տեղափոխությունը բարդացնում էր դրանց 
ծանրությունը: Վաճառողների վրա հաճախ հարձակվում էին նաև 

Մեկ իրը մյուսով 
փոխանակումը 
առանց փողի 
կիրառման 
կոչվում է 
ապրանքա- ապրանքա- 
փոխանակությունփոխանակություն: 

ՓոխանակումըՓոխանակումը 
տնտեսական 
հարաբերու-
թյունների հիմքն 
է: 

ՓողըՓողը պետության 
կողմից երկրի 
տարածքում 
ճանաչված 
պարտադիր 
և օրինական 
վճարման միջոցն 
է:
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Դրամի  ձևերԴրամի  ձևեր

Ապրանքափոխա- 

նակություն

Ոսկի Մետաղե  

դրամներ

Թղթադրամներ Պլաստիկ 

քարտեր

Էլեկտրոնային 

փող

գողերը: Բացի դրանից, մետաղադրամներ պատրաստելու համար  մեծ 
քանակության մետաղ էր հարկավոր, ինչը որոշ երկրներ (օրինակ, 
Չինաստանը) չունեին: Այս պատճառներով հին Չինաստանում թղթի փող 
հորինեցին: Թղթի փողը (թղթադրամը)  շատ մատչելի էր, և ժամանակի  
ընթացքում այլ երկրներ նույնպես սկսեցին այն կիրառել: 

Աշխարհի մասշտաբով, առձեռն՝ կանխիկ փողը դեռևս փոխանակման 
ամենաճանաչված միջոցն է, թեև զարգացած երկրներում 
առավելությունը շնորհվում է համակարգչային հաշիվների վրա 
պաշտպանված էլեկտրոնային փողին: Մարդիկ հնարավորություն ունեն 
հարկավճարումները ստանալ էլեկտրոնային փոստով և իսկույն  օնլայն՝ 
առցանց  համակարգով  իրականացնել: 

Էլեկտրոնային փողը ձեռքից ձեռք չի անցնում՝ փոխանցվում է և պարտքը 
մի քանի րոպեում  մարվում է: Այսօր  էլեկտրոնային փողով առևտուրը 
տարածված է նաև Վրաստանում: 

Աշակերտի պլաստիկ քարտի միջոցով  դուք կարող եք ուղևորվել 
մայրաքաղաքի մետրոյով և ավտոբուսով, վճարել սուպերմարկետում կամ 
գրախանութում, կինոթատրոններում և  այլն: 

Կանխիկ դրամը  Կանխիկ դրամը  
հասարակության 
ձեռքին գոյություն 
ունեցող 
թղթադրամները 
(թղթի փողը) և 
մետաղադրամներն են:
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 Ինչո՞ւ փողն ունի այդպիսի մեծ նշանակություն մարդկանց  Ինչո՞ւ փողն ունի այդպիսի մեծ նշանակություն մարդկանց 
մեծամասնության համար:մեծամասնության համար:

Փողն իսկապես  կարևոր է  մեր կյանքում. նրա միջոցով հասանելի 
են  դառնում տարբեր  ապրանքներ և ծառայություններ, կարող 
ենք  բավարարել կարիքները և ցանկությունները, ֆինանսավորել  
բարեգործական գործունեությունը, ճանապարհորդել: 

Շատերի համար փողը  հաջողության և իշխանության  չափանիշ դարձավ:  
Շատ մարդիկ, գրական ստեղծագործության կամ ֆիլմի  հերոս, փող ձեռք 
բերելու համար չտեսնված ռիսկի են դիմում կամ հանցանք գործում: Փողը 
նրանց կյանքի գլխավոր նպատակն է, թեև ոչ այնքան ամենակարող է, 
ինչպես  կարծում են: 

Փոխանակման 
միջոց

Այն է, ինչ գնորդները  տալիս 
են վաճառողներին, երբ 
ցանկանում են որևէ բան  ձեռք 
բերել: 

Փողը միշտ ընդունված 
փոխանակման միջոց է:

Արժեքի ճանաչված 
չափման միջոց է, որը  
հնարավորություն է 
տալիս  որոշելու գինը և 
հասկանալու  ունեցվածքի  
արժեքը:

Հնարավորություն է 
տալիս  պահելու  այսօրվա  
եկամուտը ապագայում 
ինչ-որ բան ձեռք բերելու, 
ֆինանսական բարօրության 
համար: 

Արժեքը չափելու 
միջոց  

Կուտակման միջոց 

Փողի նշանակու թյու նն արտահայտվու մ է  նրա գործառու յթների մե ջ Փողի նշանակու թյու նն արտահայտվու մ է  նրա գործառու յթների մե ջ 
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Պատկերացրեք, որ աշխարհի շատ հարուստ անձ, 100 դոլարանոց 
թղթադրամների կապոցով, հայտնվեց անմարդաբնակ կղզու վրա: Այս 
փողը աշխարհի ցանկացած ռեստորանում նրան կընձեռեր լավագույն 
ձևով քաղցը հագեցնելու հնարավորություն, սակայն այստեղ նա սնունդ չի 
կարողանա ձեռք բերել, փողի գոյության մասին այստեղ ոչ ոք չգիտի, ոչ էլ 
երբևէ տեսել են և ո՛չ էլ  որևէ կարևորություն են  տալիս, այդ պատճառով էլ 
փողը  կղզու վրա ոչ պիտանի է և արժեզրկված: 

Փողով չես կարող գնել հարգանք, սեր, երջանկություն: Հաճախ աղքատ 
ընտանիքում մեծացած երեխան, որը շրջապատված է  սիրով և  
հարգանքով, շատ ավելի երջանիկ է, քան հարուստ ընտանիքի  զավակը: 

Վրացական փողՎրացական փող

Վրաստանում փող  հատել սկսել են մ.թ.ա. VI-III դարերում: Առաջին 
վրացական մետաղադրամը կոլխական թեթրինկոլխական թեթրին է, որը Կոլխեթիի 
թագավորությունում հատել են արծաթից: Վրաստանում հնագույն 
ժամանակներից մինչև 1834 թվականը ոսկուց, արծաթից և պղնձից 
վրացական փող էին հատում: Վրացական մետաղադրամների վրա 
թագավորների  դիմանկարներ և տարբեր խորհրդանշաններ  էին, 
ինչպես նաև արտացոլված էր թագավորների  ֆաքսիմիլեն (այսինքն՝ 
ստորագրությունները): Դարերի ընթացքում, վրացական փողի հետ 
միասին Վրաստանում շրջանառության մեջ էին հունական, հռոմեական, 
պարթևական, իրանական, բյուզանդական, արաբական, մոնղոլական, 
եվրոպական, օսմանյան և ռուսական փողը: 

Լարին 1995 թվականից Վրաստանի տարածքում վճարման միակ 
օրինական միջոցն է: «Լարի» բառը հին վրացական բառ է  և նշանակում է  
գանձ, ունեցվածք: 

Վրացական լարիի Վրացական լարիի 
խորհրդանշան խորհրդանշան 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

Մեկ օր լարիի  կյանքից Մեկ օր լարիի  կյանքից 

Փողը ամեն օր ձեռքից ձեռք է անցնում: Մտածե՛ք առնվազն  չորս-հինգ 
ճանապարհ (քայլ), որոնց համապատասխանաբար լարին  պետք է  
կիրառե՛լ  և փոխանակե՛լ մեկ օրում: Հաշվարկը սկսեք այն բանից, որ 
ծնողները 2 լարի  տվեցին ձեզ որպես գրպանի փող: Գծե՛ք սխեմա, ինչպես 
է  տեղաշարժվում այս 2 լարին օրվա ընթացքում: 

Կոլխական թեթրիԿոլխական թեթրի
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ՍԱ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է 

Եվրո Եվրո 

Եվրոն (խորհրդանշանն է - €) Եվրոպայի մի ու թյան  պաշտոնական 
տարադրամ է և եվրոպացիների համար մի ակ դրամական մի ավորն 
է  Եվրամի ավորման  հետևյալ երկրներու մ. Ավստրիա, Բելգիա, 
Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հու նաստան, Իռլանդիա, Իտալիա, 
Լյու քսեմբու րգ, Նիդերլանդներ, Պորտու գալիա, Իսպանիա և Էստոնիա: 
Եվրոն պաշտոնական տարադրամ է  նաև հետևյալ ոչ անդամ երկրների 
համար. Մոնակո, Սան-Մարինո և Վատիկան: Եվրոյի թղթադրամն երը և 
մե տաղադրամն երն  ընդու նվել են 2002 թվականին: Եվրոյի կիրառու մը  
պարտադիր է նաև Եվրամի ու թյան բոլոր նոր անդամն երի համար: 

Փողը հոտ չունի:Փողը հոտ չունի:

Հին ժամանակում մի թագավոր թագաժառանգին փողոցներում վճարովի 
զուգարաններ բացելու գաղափար առաջարկեց: Նրա կարծիքով, դրանից 
բնակչությունը նույնպես գոհ կլիներ, և թագաժառանգն էլ սեփական փողը 
կվաստակեր: Ժառանգորդն այս գաղափարը վիրավորական համարեց, 
ինչի համար հորից պատասխան ստացավ՝ փողը հոտ չունի: Հետագայում 
այս արտահայտությունը  դարձավ բավականին  տարածված: 

Հապա, գուշակիր. Հապա, գուշակիր. 

«Մի  տեսակի հարստություն է, նրան ձեռք չի կպչում, 

Ո՛չ խլել կարելի է և ո՛չ էլ փողով գնել,

Ծեր, թե երիտասարդ մեծարվում են այդ հարստությամբ»:

Փողը 
միայն ուսմամբ և 

աշխատանքով է  ձեռք 
բերվում:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Վրաստանի Ազգային բանկի  փողի թանգարանը միակ թանգարանն է, 
որտեղ ցուցադրված են Վրաստանում 26 դարերի ընթացքում հատած և 
շրջանառության մեջ եղած փողի նմուշները: 

Այցելե՛ք կայք-էջ, որը այս թանգարանի և վրացական փողի մասին է 
պատմում.  www.nbg.gov.ge

Գրե՛ք փոքր շարադրություն կամ պատրաստեք  շնորհանդես. «Վրացական 
փողի պատմությունը»: 
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ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք

 ● Հարկավո՞ր է, թե՞ ոչ աշակերտներին, այսպես կոչված, գրպանի փող 
(փող՝ ամենօրյա ծախսերի համար):

 ● Որքա՞ն պետք է լինի գրպանի փողը յոթերորդ դասարանցու համար: 
 ● Հարկավո՞ր է, թե՞ ոչ երեխաների ներկայությամբ քննարկել ընտանիքի 
ֆինանսական հարցերը: 

Ձեզ  վաղ տարիքից հարկ է լինում ընդունել կարևոր ֆինանսական 
որոշում: Ֆինանսական տեսանկյունից կրթված մարդիկ կարող են 
կատարել լավագույն ընտրություն: Նրանք գիտեն ինչպես պաշտպանել 
իրենց, որպես սպառողի իրավունքները և խուսափել  ֆինանսական 
հիմնախնդիրներից: 

Ֆինանսապես  ինքնագիտակցված մարդը.

 ● Տնտեսում է գումարները
 ● Գիտի եկամտի և ծախսի մասին 
 ● Հեշտությամբ չի  խաբվում
 ● Կատարում է խնայողություն 

Վրաստանի օրենսդրության համաձայն

 ● Մինչև 14 տարեկան երեխային աշխատանքի ընդունելը թույլատրելի 
է միայն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են սպորտը, արվեստը, 
մշակույթը և գովազդային գործունեությունը՝ ծնողի, խնամակալի 
համաձայնությամբ:

 ● Աշխատանքային գործունեություն սկսել կարող եք 16 տարեկանից, 
առանց ուրիշների հետ համաձայնեցման: 

Ֆինանսական Ֆինանսական 
կրթությունկրթություն - դա 
այնպիսի գիտելիքի, 
արարքների  և 
վերաբերմու նքների 
մի ասնու թյու ն է, 
որը մարդկանց 
օգնու մ է  մտածված 
ֆինանսական 
որոշու մն եր 
ընդու նելու  և  
ֆինանսական 
բարեկեցու թյան 
հասնելու  գործու մ: 

Նվիրած 
փող

Գրպանի փող

Աշակերտի փողԱշակերտի փող

Վաստակած փող
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 Բարեգործություն 
կարելի է կատարել 

փող տալով. ժամանակ և 
էներգիա տրամադրելով և 

այս ճանապարհով մարդկանց 
օգնելով, իրեր, օրինակ, 

հագուստ, խաղալիքներ կամ 
սննդամթերք փոխանցելով: 

Կարող 
ենք  ծախսել 
գնումների 
համար: 

Խնայենք 

 ● Չնախատեսված 
դեպքերի համար 

 ● Երկարաժամկետ 
նպատակների 

համար

Ինչպե՞ս ենք օգտագործում փողը:Ինչպե՞ս ենք օգտագործում փողը:

Բարեգործություն 
– փողով կամ այլ 

տեսքով անշահախնդիր 
օգնություն ցուցաբերել  
նրան, ով դրա 

կարիքն ունի: 

Վերևում թվարկածներից ամենահեշտ կատարվողը ծախսելն է: Պահելը և 
տալը  ավելի կարգապահություն և  զոհողություն են պահանջում: 

ՍԱ  ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է

Հովանավոր՝ մեկենաս Հովանավոր՝ մեկենաս 

Հին Հռոմում ապրում էր շատ հարուստ անձնավորություն, որի ազգանունն 
էր Մեկենաս: Նա շատ էր սիրում պոեզիա և ֆինանսապես օգնում էր  
պոետներին: 

Նրանից հետո  մեկենասներ անվանում են բարեգործություն կատարող 
մարդկանց, ովքեր  իրենց փողի մի մասը անշահախնդիր  տալիս են  
արվեստի և կրթության զարգացման, ուրիշներին օգնելու համար: 

Վրացի մեկենասՎրացի մեկենաս

Դավիթ Սարաջիշվիլին ծնվել է  Թբիլիսիում 1848 թվականին: Նրա 
օգնությամբ հիմնադրվեցին «Վրացիների շրջանում գրել-կարդալ 
տարածող ընկերությունը», երաժշտական ուսումնարանը, Թբիլիսիի 
վիրաբուժական հիվանդանոցը, Քութաիսի թատրոնը և  բազում այլ 
կազմակերպություններ: 

Դավիթ Սարաջիշվիլին հսկայական ավանդ ունի Թբիլիսիի պետական 
համալսարանի շինարարության և հիմնադրման գործում:
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Նրա իսկ միջոցներով վերանորոգվեցին. Սվետիցխովելիի, Մցխեթայի 
մայրավանքի, Իկորթիի, Մարտղոփի, Կալոուբանի և բազում այլ 
եկեղեցիներ: Նրա նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ կառուցվեց 
Քաշուեթի եկեղեցին: Նրա անվան հետ է  կապվում Վրաստանում 
պատմական-ազգագրական ընկերության ստեղծումը: 

Դավիթ Սարաջիշվիլին հիմնադրեց կոմիտե, որի պարտականությունն էր 
շնորհալի երիտասարդների բացահայտումը: Արտասահմանում ուսումը 
շարունակելու համար Դավիթը նրանց կրթաթոշակներ էր նշանակում: 

Կրթաթոշակառուների շրջանում էին  ապագա երաժիշտ  Զաքարիա 
Փալիաշվիլին,  երգիչ Վանո Սարաջիշվիլին, նկարիչ Գիգո Գաբաշվիլին, 
քանդակագործ Յակոբ  Նիկոլաձեն, կաթողիկոս Կալիստրատե Ցինցաձեն 
և շատ ուրիշներ: 

Դավիթ Սարաջիշվիլին վախճանվեց 1911 թվականին: Նրա 
գործունեությունը և  մեկենասությունը հաջողությամբ շարունակեց 
նրա տիկինը՝ Եկատերինե Փորաքիշվիլին: Նրանք բազմամիլիոնանոց  
ունեցվածքի մեծագույն մասը  կտակեցին Վրաստանին: 

«Նա իր կտակով հաղթահարեց մահը և զարդարվեց  հիասքանչ 
լուսապսակով ...Ես այժմ  չեմ կարող ցուցակագրել ոչ հանգուցյալի  մեծ 
վաստակը և ոչ էլ նրա անօրինակ  բարեգործությունը: Կնշեմ միայն այն, 
որ հանգուցյալին հորից մնացել էր մի փոքր գումար, և նա այդ գումարը իր 
գիտելիքով և  հոգու արիությամբ միլիոնների վերածեց... և վերջում, ողջ իր  
մեծ ունեցվածքը, որը ձեռք էր բերել պատվավոր ճանապարհով և արդար  
գործունեությամբ, նա թողեց իր երկրին:»  

Յակոբ  ԳոգեբաշվիլիՅակոբ  Գոգեբաշվիլի

Կրթությ
ուն 

Խնայո
ղությո

ւն 

Ծննդյան օր

ԴԵՌԱՀԱՍԸ ԵՎ ՓՈՂԸ

Ֆինանսական նպատակներըՖինանսական նպատակները կարճատև և երկարատև 
են: 

ԿարճատևԿարճատև նպատակներ նպատակներ են, որոնց հասնել  կարելի է 
արագորեն (օրինակ, մի քանի շաբաթում կամ  ամսում) և 
մեծ ծախսերի հետ կապված չեն: Այդպիսի նպատակներ 
կարող են լինել. ծննդյան օրվա նշումը, կրտսեր քրոջը-
եղբորը խաղալիք նվիրելը, նոր ականջակալներ  ձեռք 
բերելը..

Իսկ Իսկ երկարատևերկարատև նպատակներիննպատակներին հասնելը 
համեմատաբար մեծ ժամանակ (օրինակ, մեկ կամ մի 
քանի տարի) և ծախս է պահանջում: Այդպիսի նպատակ 
կարող է լինել. ֆրանսերեն լավ սովորելու համար  
դասերի հաճախելը, համակարգիչ գնելը և այլն: 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ընտրեք 3 ֆինանսական նպատակ: Ֆինանսական նպատակներն 
այնպիսին պետք է  լինեն, որ կարողանաք  կատարել, ժամանակը 
նույնպես խելամտորեն սահմանեք: Օրինակ, եթե նպատակադրվեք 
1 տարվա ընթացքում տուն գնել, դա, ինչ խոսք, սկզբից ևեթ 
անիրականանալի նպատակ կլինի: 

Տրված աղյուսակում դուրս գրեք այն ամենը, ինչը կցանկանայիք 
ապագայում կատարել: 

 ● Այն բանից հետո, երբ կգրեք ցանկը, հաշվարկեք ամենամսյա գումարը, 
որը պետք է  տնտեսեք  նպատակին հասնելու համար: 

Իմ նպատակները Իմ նպատակները 
ԿարճատևԿարճատև ԵրկարատևԵրկարատև

ՀԻՇԵ՛Ք 

Ֆինանսական բարօրության նախադրյալը խնայողությունը և մտածված 
ծախսելն է և ոչ թե  մեծ եկամուտը:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ ստորև բերված ասացվածքներին: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք:

 ● «Փոքր բահով նույնպես շատ բան կարվի և, հնարավոր է, քիչ-քչով էլ մեծ 
գործ ստացվի (Իլիա Ճավճավաձե)

 ● «Ջուրը նույնպես  հարկավոր է տնտեսել:» (Վրացական ասացվածք)
 ● «Փոքր քանակությամբ գումար պահելն անգամ ժամանակի ընթացքում 
մեծ խնայողություն ունենալու հնարավորություն է տալիս»: 
(Շոտլանդական ասացվածք)
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ԳՆՈ՞ՒՄ   ԵՆՔ, ԻՆՉ  ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ :ԳՆՈ՞ՒՄ   ԵՆՔ, ԻՆՉ  ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ :57-58
ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք

Վերջին անգամ ե՞րբ եք գնել որևէ ապրանք կամ ծառայություն:

Ամենից  հաճախ որտե՞ղ եք գնում ապրանք և ծառայություն:   

ՊահանջարկըՊահանջարկը  
ապրանքի և  
սպասարկման այն 
քանակությունն է, 
որը ցանկանում են 
և կարող են ձեռք 
բերել  սպառողները: 

Պահանջարկի Պահանջարկի 
օրենք՝օրենք՝ որքան ավելի 
է աճում  ապրանքի 
և սպասարկման 
գինը (այլ հավասար 
պայմաններում), 
այնքան ավելի 
կրճատվում է  
պահանջարկի  
քանակը: 

Տարածքը, որտեղ 
սպառողները և 
մատակարարողները  
ապրանք և 
ծառայություն են 
փոխանակում, 
կոչվում է  շուկաշուկա:

Պահանջարկի օրենք

Իրավիճակ 1 

Դպրոցի բուֆետում  ընկերների հետ  միասին հաճախ ձեռք եք բերում 
կաթնաշոռի թխվածք, որն  արժե 1 լարի: Այստեղ գները մատչելի են և  
սպասարկումը նույնպես լավ է:

 ● Ինչպե՞ս կվարվեք այն դեպքում, եթե թխվածքի գինը  դառնա 2, 3 և 4 
լարի:

 ● Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ հետևյալ կարծիքին. սպառողը ցածր գնի 
պայմաններում ավելի շատ թխվածք է գնում, քան բարձր գնի  
պայմաններում: 

Շուկայում պահանջարկի քանակը  սահմանում են սպառողները. երբ 
որևէ ապրանք կամ սպասարկում ցանկանում են շատ մարդիկ ձեռք բերել, 
ասու մ ենք, որ այդ ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը մե ծ է: Օրինակ, 
եթե շատ մարդ է  ըմպու մ խնձորի հյու թ, իսկ բանանի հյու թ՝ շատ քչերը, 
ապա կասենք, որ խնձորի հյու թի նկատմամբ պահանջարկը բարձր է, իսկ 
բանանի հյու թի  նկատմամբ՝ ցածր: 

Այս հարցերին պատասխանելու համար պահանջարկի և 
մատակարարման   հասկացությունների գիտակցումը կօգնեն մեզ, 
որովհետև ճիշտ պահանջարկի և  մատակարարման հաշվեկշիռն է 
(հավասարակշռությունը) որոշում այն, թե ինչ գին կունենա այս կամ այն 
իրը կամ սպասարկումը:

 Ինչպե՞ս են մատակարարողները որոշում որևէ իրի կամ  Ինչպե՞ս են մատակարարողները որոշում որևէ իրի կամ 
սպասարկման գինը: սպասարկման գինը: 

         Ինչո՞ւ քո սիրած խմորեղենն արժե          Ինչո՞ւ քո սիրած խմորեղենն արժե 1 լարի:  լարի: 

Անպայման չէ, որ իսկական շուկա գնանք մեզ ցանկալի առարկան կամ  
ծառայությունը ձեռք բերելու համար: Շուկա տերմինի տակ հասկացվում 
են բոլոր  այն տեղերը, որտեղ փողի փոխարեն իր կամ ծառայություն 
ենք ստանում՝ դպրոցի բուֆետ, օդանավակայան, կայարան, գրքերի և  
էլեկտրոնիկայի խանութ, և նաև միրգ-բանջարեղենի  իսկական շուկան: 

Իսկ սպառողները և մատակարարները  շուկայի մասնակիցներ են: 
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ՄատակարարումնՄատակարարումն  

ապրանքի և 

սպասարկման այն 

քանակությունն է, որը 

մատչելի է սպառողի 

համար, այսինքն՝ 

որը պատրաստում 

և վաճառում են 

մատակարարողները: 

Մատակարարման Մատակարարման 
օրենք՝օրենք՝ որքան ավելի 
բարձր է ապրանքի և 
սպասարկման գինը, 
այնքան ավելի մեծ 
է մատակարարման 
քանակը և 
ընդհակառակն,  
որքան  ցածր է 
գինը, այնքան ավելի 
պակաս ապրանք 
և  սպասարկում 
կմատակարարեն  
վաճառողները: 

Շուկայական՝ Շուկայական՝ 
այսինքն՝ այսինքն՝ 
հավասարակշռված հավասարակշռված 
գնիգնի կարելի է 
հասնել, երբ 
պահանջարկը և  
մատակարարումը 
հավասար են, 
այսինքն՝ ապրանքի 
կամ սպասարկման 
ճիշտ այնքան 
քանակություն 
է շուկայում 
վաճառելու համար, 
որքան դրա  
պահանջարկն է: 

 ● Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է  կարևոր պահանջարկի օրենքը ուսումնասիրել:
 ● Ի՞նչ տեղեկատվություն է տալիս կամ չի տալիս  այն:
 ● Թխվածքի գնի անփոփոխ թողնելու հետևանքով, կկրճատվի՞, թե՞ ոչ  
ձեր պահանջարկը: 

Մատակարարման օրենք 

Եթե որևէ իր կամ սպասարկում մեծ թվաքանակով է մատչելի, ապա ասում 
ենք, որ մատակարարումը բարձր է:

Վերադառնանք իրավիճակին, որտեղ սպառողը  ցույց տվեց  իր 
վերաբերմունքը գնի  փոփոխության ժամանակ: 

Իրավիճակ  2
 ● Դուք եթե լինեք  կաթնաշոռի թխվածքի մատակարարող, ինչպես 
կվարվեիք  թխվածքի  գնի  աճի  դեպքում: 

 ● Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ այն կարծիքին, որ գնի  ավելացման հետ միասին 
արտադրողի կողմից նույնպես  աճում է մատակարարման քանակը, և 
հակառակը, գնի  կրճատման հետ միասին  մատակարարման քանակը  
կրճատվում է: 

Շուկայական գին 

Պահանջարկի և մատակարարման համաչափությունը սահմանում է 
ապրանքի  և սպասարկման գինը: 

Համեմատե՛ք տրված թխվածքի պահանջարկի և մատակարարման 
աղյուսակները: Գտե՛ք պահանջարկի և մատակարարման 
հավասարությանը համապատասխան թվանշան: 

Պայմանականորեն կազմենք իրավիճակ 1-ին և իրավիճակ 2-ին  
համապատասխանող աղյուսակներ: 

Պահանջարկի աղյուսակ 

Գինը (լարի) Գինը (լարի) Պահանջարկի Պահանջարկի 

քանակ քանակ 
1 8

2 5

4 2

6 1

Մատակարարման աղյուսակ 

Գինը (լարի) Գինը (լարի) Պահանջարկի Պահանջարկի 

քանակ քանակ 
1 8

2 10

4 13

6 14

Տրված աղյուսակների համաձայն, պահանջարկը և մատակարարումը մեկ 
լարիի պայմաններում միմյանց հավասարվում են: Ճիշտ այս գինը կլինի 
շուկայիշուկայի  հավասարակշռված գինը: հավասարակշռված գինը: 
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57-58  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Կապույտ ջինսի և «ոսկու թափվելու» պատմություն Կապույտ ջինսի և «ոսկու թափվելու» պատմություն 

100 տարի առաջ Կալիֆոռնիայու մ ոսկի հայտնաբերեցին: Թանկարժեք 
մե տաղ գտնելու  համար ամբողջ աշխարհից մարդիկ ու ղղվեցին դեպի 
այդ վայրը: Այդ պատճառով այս տարածքների վրա  շատ նոր  քաղաքներ 
առաջացան: 

Ոսկի որոնողներն այստեղ փոքր դրամական միջոցներով էին ժամանում: 
Նրանց հարկավոր էր գնել բրիչ, քլունգ և այլ գործիքներ, կոշիկներ, 
վրաններ, ամանեղեն, սնունդ և հագուստ: Նրանցից ոմանց բախտը 
ժպտաց, ոսկու հանք գտան և հարստացան: Իսկ ում գործը չարդարացրեց, 
ինչ ուներ, այն էլ կորցրեց: Քանի որ նոր  հիմնված քաղաքներում 
տարբեր  ապրանքների նկատմամբ  պահանջարկը շատ բարձր էր, իսկ 
խանութները և մատակարարողների թվաքանակը՝ փոքր, վաճառողները 
գները  բարձրացրին: 

Մի մարդ, ում անունը Լեվիս Շտրաուս էր, ոսկու հանք գտավ, այնուհետև  
այն հայթայթելը  դադարեցրեց և փոխարենը  ստեղծեց այն, ինչի կարիքը  
բոլոր հանքագործներն ունեին՝ կապույտ ջինս: 

Շտրաուսը սկսեց Սան-Ֆրանցիսկոյում  վրաններ և վագոններ 
պատրաստել: Քանի որ գործվածքը ամուր և դիմացկուն էր, մի 
հանքագործ նրան խորհուրդ տվեց նույն գործվածքից անդրավարտիքներ 
(շարվալ,տաբատ) կարել, իսկ մյուս հանքագործը՝ գրպանների վրա 
կոճգամի նման երկաթե գնդիկներ կարելու գաղափարը տվեց, ինչը 
ջինսի անդրավարտիքները պատռվելու ց կպաշտպաներ, հատկապես այն 
ժամանակ, երբ հանքագործները գրպանները ոսկով էին լցնու մ: 

Անդրավարտիքները Շտրաուսին մեծ հաջողություն բերեցին և  
հետագայում «Լեվիս»  անունով դարձան հայտնի: Բացի հանքագործներից, 
այն ողջ Արևմուտքում հագնում են ագարակների  սեփականատերերը, 
ֆերմերները և կովբոյները: 

Այսօր Լևի Շտրաուսի ընկերությունը աշխարհի հագուստ արտադրող 
հսկայական ընկերություն է: Եվ այս ամենը  սկսվեց մեկ կապույտ ջինսով: 

 ● Վերլուծեք այս պատմությունը պահանջարկի և  մատակարարման 
հայեցակարգի  կիրառմամբ:

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք 

«Սովորեցրեք  թութակին պահանջարկ և մատակարարում և ձեր առջևում 
է  տնտեսագետ»: 

 ● Կա՞, արդյոք, այս արտահայտության մեջ ճշմարտության հատիկ: 
Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

ԳՆՈ՞ՒՄ   ԵՆՔ, ԻՆՉ  ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ :ԳՆՈ՞ՒՄ   ԵՆՔ, ԻՆՉ  ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ :
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ԻՄԸ ԵՎ ՈՒ ՐԻՇԻՆԸ 59-60
ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵ՛Ք                                                                                                        

 ● Պարզվում է կետաձկների քանակը օվկիանոսներում օր-օրի նվազում 
է, իսկ ճտերի թվաքանակը ֆերմաներում՝ զգալիորեն աճում է: Ձեր 
կարծիքով, ինչո՞ւ: 

 ● Ինչի՞ հետ է կապվում վրացական  առածը. 
 «Կիսովի արտը  ծտերը  կերան»:

 «Ուրիշի այծը  ուրիշի  բոստանում  ուրախ երգում էր»: 

 ● Անվանե՛ք սեփականություն բառին համարժեք բառեր: Ի՞նչ ունեք 
որպես սեփականություն: 

Ինչպե՞ս է մարդը դառնում սեփականատեր: 

Ինքն է արտադրում, գնում է, ստանում է որպես նվեր, ստանում է 
ժառանգությամբ, մեկ իրը փոխանակում է մյուսով, որևէ արտադրամասի 
սեփականատեր /համասեփականատեր է: 

Սեփականությունը միայն անձնական իրերը, տունը և հողը 
չեն, սեփականություն է  մարդու ստեղծագործությունը 
(բանաստեղծություններ, երաժշտություն, գիտական 
հայտնագործություններ, հորինվածք): Այսպիսի սեփականությունը  
կոչվում է մտավոր սեփականությունմտավոր սեփականություն: 

Մարդիկ առևտուր են անում,  վաճառում են և գնում, վարձակալում են, 
նվիրում են, ժառանգաբար են փոխանցում: Այս ամենը կապված է այս կամ 
այն ունեցվածքի հետ և կոչվում է գույքային հարաբերություններ: 

ՄասնավորՄասնավոր 

 Սեփականություն է 
այն, որին տիրում է կոնկրետ 

անձը/ընկերությունը և  կարող է  
այն կիրառել, այն ուրիշին 

փոխանցել: 

ՀասարակականՀասարակական 

Սեփականություն է այն, որը  
կիրառել կարող են բոլորը, և որի 
սեփականատերը և տնօրինողը 

պետությունն է, այսինքն՝ 
կառավարությունը: 

ՍեփականությունՍեփականություն

ՍեփականությունՍեփականություն 
է այն, ինչը  քոնն է, 
դու ես կիրառում և 
տնօրինում: 
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ՀԻՇԵ՛Ք

 ● Բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն սեփականություն ունենալ ինչպես 
միանձնյա, այնպես էլ  ուրիշի հետ միասին: Ոչ ոք իրավունք չունի 
բռնագրավել ունեցվածքը՝ Մարդու իրավունքների հռչակագիր:

 ● Սեփականության բոլոր ձևերը  հավասար են:
 ● Օրենքն արգելում է ուրիշի սեփականության յուրացումը, գողանալը և 
բռնագրավումը: 

 ● Մտավոր սեփականությունը պաշտպանում են հեղինակային 
իրավունքները: 

Իրավիճակ 

Քննարկեք նկարներով հաղորդված իրավիճակը*:

 ● Ի՞նչ դեպք է  քննարկված այստեղ:
 ● Մեր երկրում նման դեպքեր տեղի են ունենում հաճախակի՞, թե՞ ոչ: 
 ● Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ունի  օրենքը գենդերային հավասարության 
տեսանկյունից սեփականությունը  բաշխելու գործում:

* Ցուցապաստառը պատրաստվել է  Հանրային ռեեստրի նյութերի համաձայն. «Գենդեր և սեփականություն»

Իմն է: Պապիկս 
ասաց, որ այս տունը  
քոնն է, որովհետև 

տղա ես: 

Տղա, թե աղջիկ, ի՞նչ 
նշանակություն ունի: 
Ծնողների  տունը 

բոլոր  զավակներինն 
է: 

Սեփականության հավասարության 
իրավունքը պաշտպանվում  է օրենքով: 

Հայրիկ, քանի 
որ ես տղա եմ, 
այս տունը հո՞ 

իմն է: 
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ՀԻՇԵ՛Ք

 ● Ի՞նչ է ապրանքը և սպասարկումը:
 ● Ո՞ր ապրանքը և սպասարկումը  կիրառեցիք  երեկ: 

Հասարակական սեփականություն/սպասարկում 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

Ընթերցե՛ք  ստորև տրված տեքստը: Մեկ զույգընկերը թերթի վրա 
թող  դուրս գրի ապրանքի անվանումը, իսկ երկրորդ զույգընկերը՝ 
սպասարկման անվանումը: Նշե՛ք, որ դեպքում էր Գիորգին սպառողի 
դերում: 

 

Մեկ օր  Գիորգիի կյանքից...Մեկ օր  Գիորգիի կյանքից...

Գիորգին ծնողների և քրոջ հետ միասին ապրում է Թբիլիսիում: Այս 
առավոտ նույնպես զարթուցիչը անջատեց  և սկսեց հագնվել: Մայրը 
առողջարար նախաճաշ պատրաստեց. հնդկաձավար և մեղրով թեյ: 
Երբ համեղ նախաճաշեց, Գիորգին պայուսյակը վերցրեց և ճանապարհ 
ընկավ դեպի դպրոց: Նա խաչմերուկին կանգնած ոստիկան տեսավ, որը 
պաշտպանում էր  աշակերտների ճանապարհային անվտանգությունը, 
իսկ մյուս կողմում նկատեց  ընկերներին: Երեխաները  դպրոց էին եկել 
ավտոբուսով:

Գիորգին մայթով գնաց և փողոցի անկյունում միացավ ընկերներին: Նրանք 
հիշեցին երեկ կատարված էքսկուրսիայի մասին. պատմական վայրեր 
էին այցելել, հետո զբոսայգում ճաշել էին և ներկա էին գտնվել  քաղաքի 
գլխավոր հրապարակում կայացած համերգին: 

Դասերի ավարտից հետո Գիորգիին դպրոցի մոտ դիմավորեց հայրը 
և նրանք միասին գնացին գրադարան: Գիորգիին առաջադրանքը 
կատարելու համար գիրք էր հարկավոր: 

Ճանապարհին կանգնեցին քիմմաքրման մոտ հագուստը վերցնելու 
համար: Գիորգին մտավ նաև գեղեցկության սրահ և մազերը  կտրեց: 

Երբ վերադառնում էին ետդարձի ճանապարհին  հորը ոստիկանը 
կանգնեցրեց, որովհետև  նորերս մոնտաժված ճանապարհային 
երթևեկության նշանին ուշադրություն չէր դարձրել: Ոստիկանը նրան 
առաջարկեց ավելի  զգույշ և ուշադիր լինել: 

Տուն վերադառնալով՝ Գիորգին պատրաստեց տնային առաջադրանքը: 
Այնուհետև կարճ ժամանակ քրոջ հետ  համակարգչով խաղաց, հասցրեց 
նաև կես ժամ  թաղամասի  հրապարակում բասկետբոլ խաղալ: Քնելուց 
առաջ ավարտեց նաև սիրելի գրողի գրքի ընթերցումը:
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Ահա այսպիսին է մեկ սովորական օրը  յոթերորդ դասարանցի Գիորգիի  Ահա այսպիսին է մեկ սովորական օրը  յոթերորդ դասարանցի Գիորգիի  
կյանքից: կյանքից: 

 ● Ո՞վ վճարեց  նախաճաշի համար:
 ● Ո՞վ օգտվեց առավոտյան նախաճաշից:
 ● Գիորգիի մազերը անվճա՞ր կտրեցին: Ո՞վ օգտվեց Գիորգիի մազերը 
կտրելուց: 

 ● Գիորգին գիրքը անվճա՞ր ստացավ: Ո՞վ  օգտվեց  գրադարանից: 
 ● Պետք է վճարի՞, թե՞ ոչ Գիորգին մայթից օգտվելու համար: 
Ճանապարհային նշաններից օգտվելո՞ւ համար: Ինչո՞ւ: 

 ● Պետք է վճարի՞, թե՞ ոչ Գիորգին  գրադարանից օգտվելու համար: 
Թաղամասում սպորտային հրապարակից  օգտվելո՞ւ համար: 

 ● Պետք է վճարե՞ն աշակերտները և  Գիորգիի հայրը ոստիկանի 
սպասարկման համար: 

 ● Ինչո՞ւ  է վճարում կամ չի վճարում Գիորգին որոշ բաներից օգտվելու 
համար: 

 ● Վերադարձե՛ք նախապես պատրաստված ապրանքի և 
սպասարկումների թվարկությանը: Դրանցից  որի՞ համար վճարեցին և 
դրանցից ո՞րը ստացան ձրի: 

Ապրանքի և  սպասարկման մեծագույն մասը  արտադրված է 
մասնավոր բիզնեսի կողմից և վաճառվում է սպառողին: Դա մասնավորմասնավոր 
ապրանք է:  Միայն նրանք կարող են  օգտվել մասնավոր  ապրանքից և 
սպասարկումից, ով  դրանց համար փող է վճարում: 

Հասարակական ապրանք/սպասարկում – ապրանք, որից օգտվելը  բոլորի 
համար անվճար է, այդ պատճառով մարդկանց չենք խանգարի դրանցից 
օգտվելու համար, և մեկ մարդու կողմից դրա կիրառումը չի բացառում 
երկրորդ անձի կողմից նույնպես այն կիրառել: (Անվտանգություն, փողոցի 
լուսավորում, լուսանշան, հրավառու թյու ն): 

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է  ենթադրում արտահայտությունը. «Անվճար Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է  ենթադրում արտահայտությունը. «Անվճար 
ճաշ գոյություն չունի»: Համաձայնե՞ք այս կարծիքին: ճաշ գոյություն չունի»: Համաձայնե՞ք այս կարծիքին: 
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Պետությունը հարկագանձումների (ձեր ծնողների կողմից վճարված) Պետությունը հարկագանձումների (ձեր ծնողների կողմից վճարված) 
ճանապարհով հավաքած փողով արտադրում է  երկրի համար ճանապարհով հավաքած փողով արտադրում է  երկրի համար 
անհրաժեշտ  ապրանք և սպասարկում: անհրաժեշտ  ապրանք և սպասարկում: 

Մարդիկ չեն վճարում մայթերից, հանրային դպրոցներից, 
գրադարաններից և զբոսայգիներից  օգտվելու համար: Նրանք նույնպես  
անվճար օգտվում են ոստիկանության, շտապ օգնության և հրշեջ 
պաշտպանության  սպասարկումից: 

Մարդիկ հաճախ մտածում են, որ այս ապրանքը «անվճար» է: Սակայն Մարդիկ հաճախ մտածում են, որ այս ապրանքը «անվճար» է: Սակայն 
այս ապրանքը և սպասարկումը անվճար չէ: Դրա համար  վճարում է այս ապրանքը և սպասարկումը անվճար չէ: Դրա համար  վճարում է 
պետությունը: Պետությունը կիրառում է հարկագանձումներից ստացած պետությունը: Պետությունը կիրառում է հարկագանձումներից ստացած 
եկամուտները, որպեսզի երկրում գոյություն ունենան այս ապրանքը և  եկամուտները, որպեսզի երկրում գոյություն ունենան այս ապրանքը և  
սպասարկումը: սպասարկումը: 

Թեև կան նաև բացառություններ, երբեմն մարդիկ պետության կողմից  
մատուցված ապրանքի և սպասարկման համար փող են վճարում: Երբեմն 
նրանք վճարում են թունելից, կամուրջներից, պետական զբոսայգիներից 
օգտվելու համար նույնպես: Դա այն ժամանակ է տեղի ունենում, երբ 
ապրանքի և սպասարկման արտադրության համար շատ մեծ գումար է 
հարկավոր: Այս սպասարկումը ստեղծելու համար պետությանը երբեմն 
չի բավարարում  հարկագանձումներից  հավաքած գումարը և ստիպված է 
այդպես  վարվել: 

Մարդիկ  պետության կողմից  մատակարարվող ապրանքը և  
սպասարկումը ընկալում են որպես անվճար: Դրա հետ միասին որևէ  
քաղաքացի կարող է անգամ ոչ էլ օգտագործի  այդ ապրանքը կամ 
սպասարկումը: Օրինակ, կառավարությունը կլինիկաներին կարող է 
գրիպի դեմ պատվաստանյութեր մատակարարել: Իսկ որոշ քաղաքացիներ 
նույնիսկ չեն օգտվում այդ պատվաստումներից: Ճիշտ է, նրանք 
ուղղակիորեն չեն օգտվում դրանցից, սակայն քանի որ  այլ մարդկանց 
կողմից  նրանց վարակման  շանսերը նշանակալիորեն կրճատվում են, 
վերջին հաշվով  դրանից  օգտվում են բոլորը:  

Հասարակական ապրանք և սպասարկում Հասարակական ապրանք և սպասարկում 

Ազգային պաշտպանու թյու ն 

Հանրային դպրոցներ 

Ճանապարհներ

Ջրհեղեղների  դեմ պատնեշներ 

Պարեկային ոստիկանու թյու ն 

Ազգային զբոսայգիներ 

Կամու րջներ 

Գրադարաններ

Եղանակի  կանխատեսու մ 
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61 ԲՅՈՒՋԵԲՅՈՒՋԵ

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք 

 ● Ի՞նչ է բյուջե: 
 ● Ինչի՞ց է կազմված բյուջեն:
 ● Ինչո՞ւ է հարկավոր բյուջե կազմել: 
 ● Ի՞նչ եկամուտներ կարող է ունենալ երեխան: 

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ 

Թերթի վրա գծեք ստորև տրված աղյուսակը և կազմեք ձեր դասարանի 
ապագա էքսկուրսիայի եկամուտների և ծախսերի  ցուցակը: Ի նկատի 
ունեցեք, որ  անհրաժեշտության համաձայն կարող եք բյուջեի հոդվածները 
փոփոխել: Էքսկուրսիայի վայրը ընտրե՛ք  ինքներդ: Քվեարկությամբ 
ընտրե՛ք մեկ խմբի կողմից առաջարկված էքսկուրսիան և պատասխանեք 
հարցերին. 

1. Ինչո՞ւ է  տարբերվում տարբեր խմբերի  ծախսերի  թվարկությունը: 
2. Ինչպիսի՞ արդյունք ստացաք դուք: Բավարարե՞ց փողը: 
3. Որքանո՞վ կատարյալ եք  տիրապետում  էքսկուրսիայի համար 

անհրաժեշտ ծախսերի մասին տեղեկատվությանը: 
4. Ինչպե՞ս կարող է փոփոխվել բյուջեն բարձր գների ժամանակ: 
5. Ի՞նչ ճանապարհով կարելի է  եկամուտներն  ավելացնել: 
6. Ի՞նչ ճանապարհով կարելի է ծախսերը կրճատել: 
7. Ո՞ր էքսկուրսիային գնալ կընտրեիք՝ ելնելով  բյուջեից: 

Խելամիտ մարդը նախապես պլանավորում է ապագան. գործունեությունը, 
գնելիքը, հանգիստը, ճանապարհորդությունը, անհրաժեշտ իրերը, 
դեղերը, հարկերը և այլն: Կատարում է թվարկություն, գրում է դրանցից 
յուրաքանչյուրի ենթադրական գինը  և հաշվում է սպասվելիք ծախսերը: 
Այնուհետև ստացած արդյունքը համեմատում է սպասվելիք  եկամուտների 
հետ և ծախսելու որոշումը այնպես է ընդունում, որպեսզի ենթադրական 
եկամուտը բավարարի ենթադրական  ծախսերին: 
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Եկամուտներ Եկամուտներ ԾախսերԾախսեր
Աշակերտների թվաքանակ Սնունդ և ըմպելիք 
X լարի Ուղևորության արժեք 
Դպրոցի ներդրում Ուղևորության գումար 
Նվեր, նվիրատվություն Թանգարանի տոմսի  արժեք  
Այլ  եկամուտ Էքսկուրսավարի  սպասարկության 

արժեք 
Չնախատեսված ծախսեր 

Եկամուտներն ամբողջությամբ Ծախսերն ամբողջությամբ 
Եկամուտ – ծախսեր = խնայողություն 

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք 

Նախորդ գլուխներում համայնքի և դպրոցի բյուջեները քննարկելիս, 
նշեցինք, որ դպրոցի, համայնքի ղեկավարությունը ձգտում է ունենալ 
հավասարակշռված բյուջե, այսինքն՝ երբ ծախսը և եկամուտը  հավասար 
են: 

Հավասարա -
կշռված բյուջե

Եկամուտ = ծախս

Եկամուտ Ծախս

Գերազանցող բյուջե

Եկամուտը > Ծախսից 

Գոյություն ունի բյուջեի ևս երկու տեսակ:Գոյություն ունի բյուջեի ևս երկու տեսակ:

(Դեֆիցիտային) բյու ջե 

Եկամուտը <  Ծախսից 

Եկամուտ 

Ծախս Եկամուտ 

Ծախս
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61  

Եթե եկամուտը  գերազանցում է ծախսերին, դասարանին մնում է  ազատ 
գումար, որը  կարելի է խնայողությանը ավելացնել և ֆինանսական 
նպատակներին ավելի արագ հասնել, քան պլանավորում էր: 

Եթե եկամուտները չեն հասնում ծախսերին, այս դեպքում հարկավոր է 
ծախսերը կրճատել կամ մտածել եկամուտների ավելացման ուղիների 
մասին (օրինակ, երեխաները կարող են ծնողներին օգնել այգու  խնամքի 
մեջ՝ հավելյալ վարձատրության փոխարեն), կարող են գտնել նաև ավելի  
էժան տրանսպորտային միջոց: 

 Ինչո՞ւ պետք է  կազմենք  անձնական  բյուջե: Ինչո՞ւ պետք է  կազմենք  անձնական  բյուջե: 

 ● Տեսնենք և վերլուծենք մեր ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները, սովորենք 
դրանց  խելացի  բաշխումը:

 ● Սկզբից ևեթ խուսափենք անտեսանելի ծախսերից և տնտեսենք ավելի: 
 ● Հասնենք ֆինանսական նպատակներին և հաղթահարենք  
անսպասելիությունները: 

 ● Ձեռք բերենք ֆինանսական անկախություն: 

Բյուջեն պետք է լինի ճկուն 
և վերանայվի/փոփոխվի մեր 

կենսական իրավիճակի համաձայն: 

Մինչև ֆինանսական որոշումներ  
ընդունելը լավ պետք է  ծանր ու 

թեթև  անենք մեր  ցանկությունները և  
հնարավորությունները: 

ԲՅՈՒՋԵԲՅՈՒՋԵ
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Ընտրե՛ք որևէ  մեկը Ընտրե՛ք որևէ  մեկը 

1. Կազմե՛ք ձեր մեկ շաբաթվա բյուջեն և ներկայացրեք դասարանին շնորհանդեսի 
տեսքով: Բյուջեն կազմելիս՝ ի նկատի ունեցեք, որ պայմանականորեն 10 լարի ունեք: 

2. Պատրաստե՛ք պաստառ/տեսահոլովակ «Խելացի սպառող», որը ձեր 
հասակակիցներին խորհուրդներ կտա, ինչպես հասնել ցանկալի ֆինանսական 
նպատակներին, ինչպես իզուր չվատնել փողը անորակ ապրանք  գնելու մեջ  կամ 
չդառնալ սուտ գովազդի  զոհ: 

3. Պատրաստե՛ք շնորհանդես,  «Ուզում եմ ձեռներեց դառնալ...» 
Կիրառե՛ք այն գիտելիքը, որն ամբողջ տարվա ընթացքում կուտակվեց, այսինքն՝ այս 
գործում  ինչպես օգտակար եղավ իրավունքների և ժողովրդավարական արժեքների 
իմացությունը, ինչ եք մտադիր արտադրել, ինչպես կօգներ այս գործը ձեր համայնքին, 
ինչ պարտականություններ կունենայիք, չէ՞ր խոչընդոտի արդյոք ձեր  գործունեությունը 
բնապահպանությանը կամ առողջ կենսակերպի  պահպանությանը և այլն: 

Այժմ հիանալի ժամանակ է այն բանի համար, որ սկսեք մտածել/երազել,  ինչը վաղ թե ուշ 
ձգտման շնորհիվ անպայման կվերածվի իրականության: 

187



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ 

Միավորված ազգերի կազմակերպությունը Երեխայի իրավունքների 
կոնվենցիան ընդունեց 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին: Այն ուժի մեջ 
մտավ 1990 թվականի սեպտեմբերի 2-ից: 

Կոնվենցիան կազմված է 54 հոդվածից, որոնցից առաջին 42 
հոդվածը վերաբերում է  երեխայի պաշտպանության հետ կապված 
հիմնական սկզբունքներին՝ երեխայի իրավունքներին, պետության 
պարտականություններին և երեխայի դաստիարակության հետ կապված 
մարդկանց պարտականություններին: Իսկ 43-ից 54-րդ  հոդվածներում  
խոսվում է այն մասին, թե ինչ պետք է անեն պետությունը և չափահաս 
մարդիկ միասին  Կոնվենցիայով ստանձնած պարտականությունները 
կատարելու համար: 

Կոնվենցիային միացած է 193 երկիր, ինչը նշանակում 
է այն, որ այս երկրները ստանձնել են  կոնվենցիայով 
վերագրված պարտականությունների կատարման իրավական 
պատասխանատվություն: 

Վրաստանը նշված Կոնվենցիային միացավ 1994 թվականին: 

Կոնվենցիայի  սույն մանկական հրատարակությունը նվիրված է Երեխայի 
իրավունքների կոնվենցիայի  ընդունման քսանամյակին: 

Հոդված 1. Երեխա է համարվում տասնութ տարին չլրացած 
յուրաքանչյուր անձ: 

Հոդված 2. Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել բոլոր 
երեխաների իրավունքները՝ անկախ կրոնից, 
ազգային պատկանելությունից, մաշկի գույնից և այլ 
տարբերություններից: 

Հոդված 3. Բոլոր գործողությունների ժամանակ, որոնք վերաբերում 
են երեխային,  պաշտպանված պետք է  լինեն նրա շահերը: 
Պետությունը պարտավոր է հոգալ  երեխայի շահերի 
պաշտպանության մասին: 

Հոդված 4. Պետությունն ամեն ինչ պետք է  կատարի երեխայի 
իրավունքների  պաշտպանության համար: 

Հոդված 5. Պետությունը պարտավոր է հարգել բոլոր այն անձանց 
իրավունքները, ովքեր մասնակցում են երեխայի 
դաստիարակության գործին:

Հոդված 6. Բոլոր երեխաներն ունեն կյանքի իրավունք և պետությունը 
պարտավոր է հոգալ  երեխայի  զարգացման մասին: 

Հոդված 7. Երեխան ծնվելուն պես  իրավունք ունի ունենալ անուն, 
ազգանուն և քաղաքացիություն: Իրավունք ունի նաև մեծանալ 
ծնողների շրջապատում:  

Հոդված 8. Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել և, 
անհրաժեշտության դեպքում,  վերականգնել երեխայի  
ինքնությունը որոշ  հիմնական նշանները.  անունը,  
քաղաքացիությունը և  ընտանեկան կապերը: 
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Հոդված 9. Երեխան իրավունք ունի ապրել ծնողների հետ միասին և, 
ծնողների առանձնանալու դեպքում, հարաբերություն ունենալ 
նրանց հետ, եթե դա նրա համար վնասարար չէ: 

Հոդված 10. Երեխան և նրա ծնողները միշտ կարող են հեռանալ և 
վերադառնալ սեփական երկիր, որպեսզի ապրեն որպես մեկ 
ընտանիք:

Հոդված 11. Պետությունը չպետք է թույլ տա երեխաների՝ երկրից 
ապօրինի դուրս բերումը:

Հոդված 12. Երեխան կարող է արտահայտել իր կարծիքը այնպիսի 
հարցերի մասին, որոնք  նրան են վերաբերում:  

Հոդված 13. Երեխան ունի կարծիք արտահայտելու և փոխանակելու  
իրավունք, եթե այդ տեղեկատվությունը նրա կամ ուրիշի 
համար վնասարար չէ: 

Հոդված 14. Պետությունը պետք է պաշտպանի երեխայի կարծիքի և 
հավատքի ազատությունը և հարգի այն: 

Հոդված 15. Երեխան կարող է միավորվել ասոցիացիայում կամ 
կազմակերպել խաղաղ  հավաք, եթե չի խախտի ուրիշների 
իրավունքները: 

Հոդված 16. Երեխան ունի անձնական և ընտանեկան կյանքի 
անձեռնմխելիության իրավունք: 

Հոդված 17. Երեխան իրավունք ունի ստանալ տեղեկատվություն 
լրատվական միջոցներով, իսկ պետությունը պետք է աջակցի 
լրատվական միջոցներին երեխաների համար օգտակար 
տեղեկատվություն տարածելու  մեջ: 

Հոդված 18. Ծնողները պարտավոր են  հոգալ երեխայի 
դաստիարակության մասին և, եթե  նրանք աշխատում են և 
զբաղված են, պետությունը պարտավոր է օժանդակել  նրանց: 

Հոդված 19. Պետությունը պետք է  պաշտպանի երեխային բռնոււթյունից 
ծնողի, հոգաբարձուի կամ ցանկացած այլ անձի կողմից: 

Հոդված 20. Պետությունը պարտավոր է օգնել խնամազուրկ երեխաներին 
և ստեղծել նրանց  համար ընտանեկան միջավայր:

Հոդված 21. Երեխայի որդեգրումը պետք է  կատարվի պետական 
հիմնարկությունների կողմից երեխայի շահերի հաշվառումով: 
Առավելությունը տրվում է հայրենիքում որդեգրմանը, թեև 
հնարավոր է նաև այլ երկրում որդեգրումը, եթե դա երեխայի 
շահերի մեջ է մտնում: 

Հոդված 22. Պետոթյունն առանձնապես պետք է  հոգա  տարհանված կամ 
տարհանվածի  կարգավիճակ ստանալ ցանկացող  երեխայի 
մասին և, անհրաժեշտության  դեպքում օգնի նրան ծնողներին 
գտնելու հարցում:  

Հոդված 23. Սահմանափակ կարողություններով երեխան իրավունք 
ունի ստանալ հատուկ  կրթություն, որպեսզի կարողանա 
արժանավայել ապրել: Այսպիսի երեխայի մասին  
պետությունը պետք է առանձնահատուկ հոգատար լինի: 
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Հոդված 24. Երեխան իրավունք ունի օգտվելու որակյալ բժշկական 
օգնությունից, մաքուր ջրից, ունենալ լիարժեք սնունդ և 
անվտանգ միջավայր, որպեսզի պահպանի առողջությունը: 
Պետությունը պարտավոր է  կրճատել երեխաների 
մահացածությունը: Հարուստ երկրները պետք է օգնեն  
աղքատ երկրներին այն բանում, որ բոլոր երեխաները առողջ 
լինեն: 

Հոդված 25. Պետությունը հաճախ պետք է ստուգի այն երեխայի վիճակը, 
ում մեծացնում է հոգաբարձուն: 

Հոդված 26. Պետությունը պետք է օգնի այն երեխաներին և 
ընտանիքներին, որոնք դրա կարիքն ունեն:

Հոդված 27. Բոլոր երեխաներն իրավունք ունեն ապրելու այնպիսի 
պայմաններում, որոնք անհրաժեշտ են նրա զարգացման 
համար: Ծնողները պարտավոր են ստեղծել զավակների 
համար  կյանքի նորմալ մակարդակ, իսկ պետությունը 
պարտավոր է  օգնել նրանց այդ հարցում: 

Հոդված 28. Երեխան ունի անվճար տարրական կրթություն ստանալու 
իրավունք և պարտականություն: Պետությունը պետք 
է  ապահովի միջնակարգ և բարձրագույն կրթության 
մատչելիությունը: Դպրոցում կարգապահություն  
պահանջելիս պետք է հաշվի առնվեն երեխայի 
արժանապատվությունը և շահերը: Հարուստ երկրները 
պետք է օգնեն աղքատ երկրներին այն հարցում, որ բոլոր  
երեխաները  ստանան կրթություն: 

Հոդված 29. Կրթությունը պետք է ուղղված լինի երեխայի մտավոր և 
ֆիզիկական զարգացմանը: Դպրոցը պետք է պատրաստի 
երեխային լիարժեք  զարգացման համար, սովորեցնի 
ծնողների, իր և այլ երկրների մշակույթի և  կրոնի նկատմամբ 
հարգալից վերաբերմունք: 

Հոդված 30. Տարբեր ազգի երեխաներն ունեն իրավունք խոսելու մայրենի 
լեզվով և ապրելու  իրենց ավանդույթների համաձայն:  

Հոդված 31. Երեխան ունի հանգստանալու, խաղալու, մշակութային և 
զվարճալի միջոցառումներին մասնակցելու իրավունք:

Հոդված 32. Պետությունը պետք է պաշտպանի երեխային այնպիսի  
աշխատանք կատարելուց, որը  նրա համար վնասարար է:

Հոդված 33. Երեխան իրավունք ունի պաշտպանված լինելու թմրանյութեր 
ընդունելուց և տարածելուց:

Հոդված 34. Պետությունը պարտավոր է, պաշտպանել երեխային 
սեռական բռնությունից: 

Հոդված 35. Պետությունը պետք է թույլ չտա  երեխայի առևանգում կամ 
վաճառք:

Հոդված 36. Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել երեխային 
ցանկացած ստիպողական գործողությունից, ինչը վնասարար 
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է նրա զարգացման համար:  

Հոդված 37. Բոլոր երեխաները պաշտպանված պետք է լինեն 
հալածանքներից  և անօրեն ձերբակալությունից: Մինչև 
18 տարեկան դեռահասը հանցանք գործելու համար չի 
կարող դատապարտված լինել մահապատժով և ցմահ 
բանտարկությամբ: Ձերբակալության դեպքում  երեխան պետք  
ունենա կապ ընտանիքի հետ և նրան պետք է վերաբերվեն 
հարգանքով: 

Հոդված 38. Մինչև 15 տարեկան հասակի երեխաները չպետք է լինեն  
զինվորական ծառայության մեջ: Պետությունը պետք է  հոգա 
երեխաների մասին, ովքեր բնակվում են պատերազմական 
գոտում: 

Հոդված 39. Պետությունը պարտավոր է ապահովել երեխայի բուժումը, 
եթե նա տուժել է զինված հակամարտության, հալածանքների 
կամ խիստ  վերաբերմունքի  ժամանակ և հոգա այն մասին, որ 
նա   ձևավորվի որպես հասարակության նորմալ անդամ: 

Հոդված 40. Երեխան, որը խախտել է օրենքը, պետք է ստանա իրավական 
և այլ տեսակ օգնություն: Նրա ձերբակալությունը պետք է 
տեղի ունենա միայն ծայրագույն  դեպքում: 

Հոդված 41. Եթե պետությունում գործող օրենքներն ավելի լավ են 
պաշտպանում երեխային,  քան այս կոնվենցիան, ապա 
առավելություն է տրվում պետությունում գործող օրենքներին: 

Հոդված 42. Պետությունն այս Կոնվենցիան պետք է  ծանոթացնի բոլոր  
երեխաներին և   ծնողներին:

Տեքստի մեկնաբանության վրա աշխատել են. Տեքստի մեկնաբանության վրա աշխատել են. 

1. Աննա Մեսխիձե, Թբիլիսիի թիվ 11 հանրային դպրոցի 5-րդ դասարանի 

աշակերտուհի

2. Մարիամ Բերիձե, Բաթումի թիվ 14 հանրային դպրոցի 6-րդ դասարանի 

աշակերտուհի 

3. Նիկա Բախտաձե, Օզուրգեթիի թիվ 5 հանրային դպրոցի 6-րդ դասարանի 

աշակերտ

4. Բեքա Կարելիձե, Գորիի Առաջին հանրային դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտ

5. Թամար Խուխիա, Օզուրգեթիի թիվ 2 հանրային դպրոցի 8-րդ դասարանի 

աշակերտուհի

6. Բեքա Մեգրելիշվիլի, Թբիլիսիի թիվ 14 հանրային դպրոցի 8-րդ դասարանի 

աշակերտ 

7. Գվանցա Վախտանգիշվիլի, Գորիի Առաջին հանրային դպրոցի 9-րդ դասարանի 

աշակերտ 

Նախագծի համակարգումն իրականացրել է «Քաղաքացիական զարգացման Նախագծի համակարգումն իրականացրել է «Քաղաքացիական զարգացման 

ինստիտուտը» ինստիտուտը» 
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ԲԱՌԱՐԱՆԲԱՌԱՐԱՆ

Ա

ԱդիկտիվությունըԱդիկտիվությունը –  վնասարար  սովորությունների նկատմամբ 
վերաբերմունքն է, մարդու շղթայվածությունը որոշակի գործունեության: 
Օրինակ, համակարգչային խաղերից, սոցիալական ցանցերից, ծխախոտից 
կախվածությունը և այլն: 112

ԱզատազրկումԱզատազրկում – պատժի տեսակ, ինչը նշանակում է դատապարտյալին 
հասարակությունից  մեկուսացում և նրա տեղավորում 
պատժակատարողական հիմնարկությունում: 42

ԱհաբեկումԱհաբեկում – քաղաքական կամ այլ մոտիվն երի հիման վրա  ֆիզիկական 
հաշվեհարդար (կամ սպառնանք): 91

ԱմբոխԱմբոխ – մարդկանց համեմատաբար մեծ  խումբ (հաճախ անկառավարելի 
և գրգռված), որն առաջանումը  է  պատահաբար և անսպասելիորեն:      55

Անձնական հիգիենա Անձնական հիգիենա – ենթադրվու մ է ձեռքերի, մարմն ի, բերանի խոռոչի 
և սննդառու թյան հիգիենա: Ինչպես նաև հագու ստի, կոշիկների և 
բնակարանի հիգիենայի պահպանու թյու ն:  103

Անձնավորություն – Անձնավորություն – անհատականություն, որն ու նի մի այն իրեն 
բնու թագրող հազվագյու տ նշանների, արժեքների, բնավորու թյան 
մի ասնու թյու ն: Այս ամե նը պայմանավորու մ է  մարդու  վարքը: 8

ԱնորեքսիաԱնորեքսիա – սննդառության վարքի քայքայման ձև է, որի ժամանակ 
մարդու մոտ վերանում է ախորժակը, ինչը, իր հերթին հասցնում է մինչև 
մետաբոլիզմի (նյութափոխանակության) հիմնախնդիրների:                   109                                                                                                  

ԱնստորագիրԱնստորագիր – գաղտնի, առանց ով լինելը նշելու: 58

Ապրանքափոխանակություն,Ապրանքափոխանակություն, երբ մի նյութը փոխանակվում է  մյուսի հետ 
առանց փողի կիրառման: 167 

Ապրանք –Ապրանք – բոլոր այն առարկաները/նյութերն, որոնք պատրաստում են և 
վաճառում են, այսինքն՝ որի դիմաց փող ենք վճարում: 164

ԱռասպելԱռասպել – հեքիաթային բովանդակություն ունեցող պատմվածք, այս 
դեպքում սուտ, չափազանցված կամ փոփոխված  պատկերացում:  83

Առձեռն դրամ –Առձեռն դրամ – հասարակության ձեռքին գոյություն ունեցող 
թղթադրամներ (թղթի փողը) և մետաղադրամներ: 168

Առողջ սնունդ Առողջ սնունդ – ենթադրվում է  մթերքների բազմազանություն, 
հավասարակշռություն, համեղ և օգտակար  սննդամթերքներ:                 105

Արտակարգ իրավիճակԱրտակարգ իրավիճակ – իրավիճակ, երբ վտանգ է  ստեղծվում մարդու 
կյանքի համար: 98

Բ 

Բաղադրիչ Բաղադրիչ  – որևէ բանի բաղկացուցիչ մաս:  111

Բարբարոսություն -Բարբարոսություն - հասարակությանը կամ մասնավոր անձանց 
պատկանող նյութական  արժեքների և մշակութային հուշարձանների 
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սաստիկ, չարությամբ և տգիտությամբ ոչնչացնելն է կամ ոչնչացմանը 
մասնակցությունը: 140

ԲացարկԲացարկ – ծրագիր, որը անչափահասին  հնարավորություն է տալիս 
որոշակի պայմաններ կատարելու փոխարեն շարունակել կյանքն առանց 
դատվածության, որպես հասարակության լիարժեք  անդամ:                     39                                                                                     

ԲյուջեԲյուջե (հին նորմանդերենից budget – դրամապանակ) – եկամտի և  ծախսի  
թվարկություն և չափ, որը սահմանվում է կոնկրետ ժամանակաշրջանով:
 18

Բնական ռեսուրսներ Բնական ռեսուրսներ – բնական նյութեր և էներգիա, որոնք անհրաժեշտ 
են մարդկային հասարակության գոյության համար: Այդ ռեսուրսներն են. 
հանածոները, կլիման, ջուրը, բնահողը, բույսերը, կենդանիները և այլն: 150

ԲուլիինգԲուլիինգ – ագրեսիվ վարք, որի ժամանակ մեկը մյուսին կանխամտածված 
վնաս է  հասցնում կամ  ստեղծում է  ոչ  հարմարավետ իրավիճակ: 87

ԲուլիմիաԲուլիմիա – սնման վարքի խախտման ձև, որին բնորորշ է չափազանց 
շատ ուտելը: Դրան հետևում է դեռահասի կշռի ավելացում, ճարպերի 
կուտակում, ինչը առաջ է  բերում տարբեր հիվանդություններ 110

ԲռնությունԲռնություն – երբ մի մարդ իր ուժը կամ վիճակը կիրառում է ուրիշին 
վնաս հասցնելու համար: Ցանկացած արարք, որը խախտում է ուրիշի  
իրավունքը: 85                                                                                        

Գ

Գաղտնիություն –Գաղտնիություն – այն բանի ապահովում, որպեսզի տեղեկատվությունը 
հասանելի դառնա միայն նրանց, ում այն հատկացված է, հիմնական 
վարքային սկզբունք բազում մասնագիտությունների համար 
(բժշկություն, իրավունք, ժուռնալիստիկա, հոգեբանություն, սոցիալական 
աշխատանք...): 38

Գամգեոբա/քաղաքապետարան Գամգեոբա/քաղաքապետարան – ինքնավար քաղաքի/ինքնավար 
համայնքի գործադիր  մարմնի  ենթակայության ներքո  գործող  
հաստատություն:   51

ԳենդերԳենդեր – (անգլ. սեռ) նշանակում է հասարակությունում  կանանց և 
տղամարդկանց ձևավորված դերեր, որոնք նրանց հատկացվում են  
սեռական  նշանի համաձայն: 74

Գենդերային հավասարությունը Գենդերային հավասարությունը  մարդու իրավունքն է: Այն նշանակում է, 
որ կինը և տղամարդը կյանքի բոլոր ոլորտներում (կրթություն, ընտանիք, 
աշխատանք, քաղաքականություն և այլն) ունեն հավասար պայմաններ և 
հնարավորություններ:րի: 76

Գենմոդիֆիկացված սննդամթերքըԳենմոդիֆիկացված սննդամթերքը –  – ստացվում է արհեստականորեն 
ստեղծված սերմերից, որոնք պարունակում են ժամանակակից 
բիոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ ստացված գեներ: Այս գեները  
ավելացնում են բերքի քանակը և չափը, շնորհում են կայունություն 
տարբեր հիվանդությունների, կրծողների դեմ, երկարացնում են պահելու 
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1

ժամկետները: Ստացված մթերքը գրեթե վիտամիններ չի  պարունակում:
 110

Դ

Դրամ - փողԴրամ - փող պետության կողմից երկրի տարածքի վրա ճանաչված 
պարտադիր և օրինական վճարման միջոց: 170

Ե

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիանԵրեխայի իրավունքների կոնվենցիան  միջազգային պարտավորեցնող 
պայմանագիր է,  որը տարածվում է Կոնվենցիային միացած բոլոր 
պետությունների վրա: 24

Է

Էկոնոմիկա Էկոնոմիկա – հունարեն բառ է և նշանակում է  տնտեսության 
կառավարում: 162                                                                                                                                              
  

Էմուլգատոր Էմուլգատոր – սննդանյութի հավելում: Գոյություն ունեն կյանքի համար 
վտանգավոր և անվտանգ  էմուլգատորներ:                                                   111

ԷվակուացիաԷվակուացիա նշանակում է  դատարկել, դատարկություն՝ մարդկանց 
դուրս բերում այն տեղերից, որտեղ նրանց վտանգ է  սպասվում:                98

Թ

Թեքահարթակ – Թեքահարթակ – թեք հարթակ, որը կիրառում են սանդուղքի փոխարեն 
այն նպատակով, որպեսզի սահմանափակ կարողություններով անձը, որը  
տեղափոխվում է սայլակով, չդժվարանա տեղաշարժվել:                             75

Թմրանյութ –  Թմրանյութ –  բուսական և քիմիական արտադրության քիմիական 
նյութեր: Դրանց կիրառումն առաջ է բերում թմրային արբեցում: Անձինք, 
ովքեր թմրանյութը ոչ բժշկական նպատակով են կիրառում, կոչվում են 
թմրամոլներ: 122                                                                                                                      

Ժ

ԺողովրդավարությունԺողովրդավարություն – տերմինը  հունարեն բառ է և նշանակում է 
ժողովրդի կառավարում:                                                                                      12

Խ

ԽտրականությունԽտրականություն – նշանակում է մարդկանց անհավասարություն, 
վերաբերմունք հատկապես այն դեպքում, երբ այն ուղղված է որևէ նշանով 
տարբերվող մարդկանց նկատմամբ:                                                                74                                                                                                 

Ծ

Ծխախոտի արտադրանքԾխախոտի արտադրանք – արտադրանքներ, որոնց պատրաստման 
համար  որպես հումք կիրառվում է ծխախոտատերևը: Հատկացված 
է ծխելու, ծամելու, հոտ քաշելու համար: Բոլոր այս արտադրանքի 
բաղադրության մեջ մտնում է նիկոտին, որը ուժեղ ընտելացում է 
առաջացնում: 117                                                                                                                    

ԲԱՌԱՐԱՆԲԱՌԱՐԱՆ
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Կ

ԿամավորըԿամավորը այն անձնավորությունն  է, որն իր ցանկությամբ 
օգնում է ուրիշին, ում հարկավոր է և դա կատարում է առանց որևէ 
վարձատրության: 15 

Կապի տեղեկատվությունԿապի տեղեկատվություն  – հասցե, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոս: 29                           

ԿարծրատիպըԿարծրատիպը  – արմատավորված կարծիք է, որը հաճախ խանգարում է  
ճշմարտությունը տեսնելուն: 78

ԿուտակումԿուտակում  – հասարակական կուտակման տեղերում մարդկանց 
հավաքվել, որը չի ներկայացնում միասնական, կուռ խումբ և որտեղ 
յուրաքանչյուր անհատ զբաղված է  անձնական գործերով: 55                                                                                               

Հ

Համակարգչային կախվածություն – Համակարգչային կախվածություն – ադիկտիվ վարքի տեսակներից մեկը և 
կապվում է առօրյայից փախչելու փորձի հետ:   113

ՀամայնքՀամայնք – երկու կամ ավելի բնակավայրերից  բաղկացած միավոր, որը  
ընդհանուր կառավարում ունի: 14                                                                                                                                               

ՀանդուրժողականությունՀանդուրժողականություն  – ուրիշի վարքի և տեսակետների  նկատմամբ 
ներողամտություն: Անձի հնարավորությունը ճանաչելու, հարգելու կամ 
հաշվի առնելու այլ անձի հավատքը, վարքը, արժեքները: 31                                     

Հասարակական ապրանք/սպասարկումՀասարակական ապրանք/սպասարկում – ապրանք, որից օգտվելը բոլորի 
համար անվճար է, այդ պատճառով մարդկանց չեն խանգարում դրանից 
օգտվելու  գործում, և որի կիրառումը մեկ մարդու կողմից չի բացառում 
մյուս անձի կողմից նույնպես դրա կիրառում: (Անվտանգություն, փողոցի 
լուսավորում, փարոս, հրավառություն):                                                        182

ՀասարակությունըՀասարակությունը մարդկանց միավորում է: Թեև  անհատների  
ցանկացած միավորում, օրինակ, պատահական և  ժամանակավոր, 
հասարակություն չի կարող առաջացնել: Դրա համար անհրաժեշտ է  
ընդհանուր նպատակների և շահերի գոյություն: 10

ՀիգիենաՀիգիենա  – հունարեն բառ, որ  նշանակում է «առողջություն բերող»: 
Ժամանակակից  ընկալմամբ հիգիենան բժշկության մասն է, որն  
ուսումնասիրում է  արտաքին պայմանների  ազդեցությունը մարդու 
առողջության վրա: 103

Մ

Մատուցման օրենք Մատուցման օրենք  – որքան ավելի բարձր է ապրանքի և  սպասարկման 
գինը, այնքան ավելի մեծ է մատուցման քանակը և ընդհակառակն՝ որքան 
ավելի ցածր է գինը, այնքան ավելի պակաս ապրանք և  սպասարկում  
կմատուցեն վաճառողները:  177

ՄատուցումըՄատուցումը  ապրանքի և սպասարկման այն քանակությունն է, որը 
մատչելի է  սպառողների համար, այսինքն՝ որը պատրաստում և 
վաճառում են մատուցողներրը: 177                                                                                               

Մարդու իրավունքների համընդհանուրՄարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը միջազգային 
պայմանագիր չէ, այն ներառում է մարդու հիմնական իրավունքների 
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1

թվարկությունը և պարզաբանումները: Չնայած դրան, մեծագույն 
քաղաքական նշանակության պատճառով,  վերջինս պետությունների 
կողմից ընկալվում է որպես պարտադիր ակտ: 24

ՄեդիաՄեդիա  – ամսագիր-լրագրեր, հեռուստատեսություն, համացանց: 29                                   

ՄեդիատորՄեդիատոր է կոչվում մեդիացիայի գործընթացին մասնակցող հատուկ 
անձը, վարողը, կարգավորողը: 38

ՄշակութայինՄշակութային ժառանգությունը  երկրի և դրա ժողովրդի ավանդույթները, 
հավատամքը և ձեռքբերումներն են տարբեր  ոլորտներում. գիտության 
մեջ, արվեստում, կենցաղում: 134

Ն

ՆերառականՆերառական –  – ենթադրվում է տարբերվող նշաններ ունեցող  երեխա, 
որը որևէ ձևով ընդգրկված է  ուսումնական գործընթացի մեջ այլ  
հասակակիցների հետ միասին: 79

Նպատակը Նպատակը  ցանկալի արդյունք է կամ իրավիճակ, որին ուզում ենք 
հասնել: Նպատակները բաժանել կարելի է դրան հասնելու համար  
անհրաժեշտ ժամանակի  հատվածի  համաձայն (օրինակ, կարճատև և 
երկարատև նպատակներ): 64

Շ

ՇուկաՇուկա   – տարածություն, որտեղ սպառողը և մատակարարողը  ապրանք և 
սպասարկում են փոխանակում: 176

Շուկայական,Շուկայական,   այսինքն՝ հավասարակշռված գնի ձեռք բերում, երբ 
պահանջարկը և մատակարարումը հավասար է, այսինքն՝ ապրանքը կամ 
սպասարկումը շուկայում վաճառքի համար ճիշտ այն քանակության է, 
որքան պահանջարկ է դրա նկատմամբ: 177

Շրջանային վարչություն/քաղաքապետարան՝Շրջանային վարչություն/քաղաքապետարան՝ – ինքնավար քաղաքների/
ինքնավար համայնքի գործադիր  մարմնի  ենթակայության ներքո  
գոյություն ունեցող հաստատություն: 51                 

Ո

Ոչկառավարական կազմակերպությունՈչկառավարական կազմակերպություն  – քաղաքացիների կամավոր 
միաբանություն (իրավաբանական կազմակերպություն), որը ստեղծվում է  
որևէ  հիմնախնդրի/հիմնախնդիրների կարգավորման և քաղաքացիական 
արժեքների զարգացման և պաշտպանության համար: 29

ՈրսագողըՈրսագողը  որսորդության կանոնները խախտողն է, անձ, որը 
«որսորդություն» կամ «ձկնորսություն» է  անում արգելված տեղերում, 
արգելված ժամկետներում կամ արգելված միջոցներով:                              142

ՈՒ

ՈւղեփակոցՈւղեփակոց – ճանապարհը փակելու սարք երկաթգծի անցումների մոտ: 45                        

ԲԱՌԱՐԱՆԲԱՌԱՐԱՆ
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Չ

ՉեզոքությունըՉեզոքությունը հուզականության արտահայտության արգելումն է, 
փաստերին  կողմնորոշումը:                                                                                38

Պ

ՊահանջՊահանջ  – դա ապրանքի և  սպասարկման այն քանակությունն է, որը 
ցանկանում են ձեռք բերել սպառողները:                                                         176

Պահանջի օրենքՊահանջի օրենք – որքան ավելի աճում է ապրանքի և սպասարկման գինը 
(այլ հավասար պայմաններում), այնքան ավելի կրճատվում է պահանջի 
թվաքանակը:                                                                                                         176

ՊահանջմունքներՊահանջմունքներ – այն ամենը,  ինչը մարդուն հարկավոր է ապրելու 
համար: 163                                                                                                               

ՊարասպորտՊարասպորտ  – սպորտային մրցումներ սահմանափակ կարողություններ 
ունեցող անձանց համար: 34

Պարաօլիմպիական խաղերՊարաօլիմպիական խաղեր  – օլիմպիական խաղերին նմանատիպ 
միջազգային սպորտային մրցույթներ սահմանափակ կարողություններով 
մարդկանց համար: Անց է կացվում չորս տարին մեկ անգամ: 115

Պետական արգելոցՊետական արգելոց  – տարածքի մաս, որտեղ ամեն ինչ պաշտպանվում 
է: Սովորաբար որպես արգելոց  հայտարարվում է այն տեղը, որը կամ 
տիպային է այս կամ այն աշխարհագրական գոտու համար, կամ ներառում 
է գիտական տեսանկյունից թանկարժեք  բնական օբյեկտներ (բույսերի և 
կենդանիների տեսակներ, լանդշաֆտների, հանքեր...): 143                                                                                                                                          

Ս

Սակրեբուլո (Ժողովրդական ժողով)Սակրեբուլո (Ժողովրդական ժողով)  – ինքնակառավարվող քաղաքի/
ինքնակառավարվող համայնքի  ներկայացուցչական մարմին, որին 
ընտրում է  համապատասխան տարածքի բնակչությունը:  51

ՍահմանադրությունըՍահմանադրությունը պետության հիմնական օրենքն է: Ոչ մի օրենք՝ 
անգամ ճանապարհային երթևեկության կանոնները, չպետք է հակադրվեն 
Սահմանադրությանը: 24                                                                            

Սեփականությունն  այն է, ինչը քոնն է, դու ես օգտագործում և 
տնօրինում: 179   

Սոցիալական դերՍոցիալական դեր  – սահմանված վարքի միասնություն, որի 
իրականացումը սպասվում է անձի կողմից տվյալ միջավայրում, 
իրավիճակում կամ խմբում: Օրինակ, զավակի, քրոջ/եղբոր դերը, 
աշակերտի, ընկերոջ և այլ դեր: 24                                                                   

ՍպառողներՍպառողներ կոչվում են այն անձինք, ովքեր այս ապրանքը կամ 
սպասարկումը գնում են:                                                                                     164

ՍպասարկումըՍպասարկումը աշխատանք է, որը մեզ համար կատարում են այլ մարդիկ, 
և որի դիմաց փող ենք  վճարում:                  164

ՍտիգմաՍտիգմա – հին հունարեն բառ է և խարանադրոշմ է նշանակում: 78                                           
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Տ

Տնտեսություն  – հունարեն բառ է և  նշանակում է  տնտեսության 

կառավարում: 162                                                                                                              

Փ

Փաստաբանություն – հասարակական հիմնախնդիրը մինչև իշխանության 
ներկայացուցիչներ հասցնել, նրանց հավաստիացնել: 16                                

Փոխանակումը   տնտեսական հարաբերությունների  հիմքն է: 167                      

Փող՝ դրամ  – պետության կողմից երկրի տարածքի վրա ճանաչված 
պարտադիր և օրինական  վճարման միջոց: 170:

Ք

Քվեարկություն  Քվեարկություն  – որևէ որոշում ընդունելու համար ձայն տալ, որևէ 
հարցի կապակցությամբ սեփական կարծիքը պաշտոնապես ամրագրել, 
քաղաքացիների  ընտրական իրավունքի իրականացում:   57

Ֆ

Ֆինանսական կրթություն Ֆինանսական կրթություն – սա այնպիսի գիտելիքի, վարքերի և  
վերաբերմունքների միասնություն է, որոնք մարդկանց օգնում են 
մտածված ֆինանսական որոշումներ ընդունելու և ֆինանսական 
բարօրության հասնելու գործում: 172

ՖլեշմոբՖլեշմոբ  – արարք, երբ մարդկանց փոքր խումբը անսպասելիորեն 
հայտնվում և ցուցադրում է հետաքրքիր  ներկայացում ժողովրդի 
ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար: Դրա նպատակը կարող է լինել 
որոշակի տեղեկատվության  տարածումը: 17

ԲԱՌԱՐԱՆԲԱՌԱՐԱՆ
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