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Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է մայրցամաքում մար-
դու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների շար-
քում: Եվրոպայի խորհրդին անդամակցում են 46 պե տու-
թյուններ, այդ թվում՝ Եվրոպական միության բոլոր ան դամ 
պետությունները: Եվրոպայի խորհրդի անդամ բո լոր պե տու-
թյունները միացել են Մարդու իրավունքների եվրո պա կան 
կոն վենցիային` որպես մարդու իրավունքների, ժո ղո վրդա վա-
րու թյան և իրավունքի գերակայության պաշտ պա նու թյա նը 
միտված միջազգային պայմանագրի: Մարդու իրա վունք նե րի 
եվրոպական դատարանը վերահսկում է Կոն վեն ցիա յի իրա-
գոր ծումն անդամ պետություններում:

www.coe.int

«Ա տե լու թյան խոս քի դրս ևո րո ւմ նե րը առ ցա նց տի րույ թո ւմ» կր թա կան ձեռ նար կի նպա-
տա կն է զար գացնել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րն ա տե լու թյան խոս-

քի և բու լին գի, այդ հա մա տե քս տո ւմ՝ երե խայի ի րա վո ւնք նե րի վե րա բե րյալ, ու սու ցա նող նե րի 
և ե րե խա նե րի մոտ ձևա վո րել հա կա դր վող վե րա բեր մունք ա տե լու թյան խոս քի և բու լին գի 
նկատ մա մբ, զար գաց նել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի կա րո ղու թյուն նե րը՝ բա ցա հայ տե-
լու ե րե խայի ի րա վո ւնք նե րի խախ տո ւմ նե րը, մաս նա վո րա պես, բու լին գի, ա տե լու թյան խոս քի 
առ ցա նց դրսևո րում նե րի հա մա տե քս տո ւմ ու քայ լեր ձեռ նար կել այդ ուղ ղու թյա մբ, ինչ պես 
նաև ուսու ցա նող նե րին տրա մադ րել գոր ծի քա կա զմ՝ ա տե լու թյան խոս քի և բու լին գի վտա նգ-
նե րի մա սին ե րե խա ներին ի րա զե կե լու նպա տա կով:

Եվրոպական միության անդամ պետությունները որո-
շում են կայացրել միավորել իրենց գիտելիքները, ռե-
սուրս ները և ճակատագրերը։ Անդամ պե տու թյուն ները 
միասին կա ռու ցել են կայունության, ժո ղովրդա վա-
րության և կայուն զար գաց ման տա րա ծա շրջան՝ պահ-
պանելով մշակութային բազ մա զա նու թյու նը, հան դուր-
ժո ղա կա նությունը և անհա տի ազա տու թյունները։ Եվրո-
պա կան միությունը պատ րաս տա կամ է կիսվել իր ձեռք-
բերումներով և արժեքներով իր սահ ման ներից դուրս 
գտնվող երկրների և ժողովուրդների հետ։
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Սույն ձեռ նար կը մշակ վել է ՀՀ  Մար դու ի րա վունք ների 
պաշտ պա նի գրա սե նյա կի հետ հա մա գոր ծակ ցու

թյամբ` «Ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան խթա նում 
Արևելյան գոր ծըն կե րու թյան երկր նե րում խտրա կա նու

թյան, ա տե լու թյան հիմ քով հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ա տե լու թյան խոս քի զո հե րի հա մա ր՝ ար տա դա տա կան 

կար գո վ  փոխ հա տուց ման մե խա նի զմ ե րի  
մի ջո ցով» տարա ծա շրջանային ծրագ րի շրջա նա

կում, ո րը ֆինանսա վոր վում է Եվ րո պա կան մի ու թյան 
և Եվրո պայի խորհր դի հա մա տեղ « Գոր ծըն կե րու թյուն 
հա նուն լավ կա ռա վար մանII» (20192022) ծրագ րային 

ձևաչա փի շրջա նակ նե րում և ի րա կա նաց վում  
Եվ րո պայի խորհր դի կող մից:

 Սույն ձեռ նար կում ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը 
որևէ կե րպ չեն ար տա ցո լում կող մե րից որևէ մե կի  

պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը:

Ծ րագ րային թի մը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում 
ձեռնար կի հե ղի նակ ներ Ա նա հիտ Չի լին գա րյա նին և 

Նել լի Գի շյա նին ի րենց կա տա րած  
աշ խա տան քի համա ր։

 Սույն ձեռ նար կի հատ ված նե րի վե րար տադ րու մը (մի նչև 
500 բառ) թույ լա տր վում է՝ բա ցա ռու թյամբ առևտ րային 

նպա տակ նե րի՝ քա նի դեռ պահ պան վում է տե քս տի 
ամբող ջա կա նու թյու նը, հատ վա ծը չի օգ տա գործ վում 
հա մա տե քս տից դուրս, չի տրա մադ րում թե րի տե ղե

կատ վու թյուն կամ այլ կե րպ չի մո լո րեց նում ըն թեր ցո
ղին տե քս տի բնույ թի, շրջա նա կի կամ բո վան դա կու

թյան վե րա բե րյալ: Տե քս տի աղ բյու րը միշտ պե տք 
է ճա նաչ վի հետևյալ կե րպ՝ «©Եվ րո պայի խոր հուրդ, 

հրա տա րա կու թյան տա րե թի վը»:

 Սույն փաս տա թղ թի ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի 
վերար տա դրմա նը կամ թա րգ մա նու թյա նը վե րա բե րող 

բո լոր հար ցե րը պե տք է հաս ցե ա գրվե ն
 Հա ղոր դակ ցու թյան և կա պի հար ցե րով տնօ րի նու թյա նը 
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4   Ա ՏԵ ԼՈ ՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈ ՒՄ ՆԵ ՐԸ ԱՌ ՑԱ ՆՑ ՏԻ ՐՈՒՅ ԹՈ ՒՄ 

Ի ՞նչ նպա տակ ու նի այս ձեռ նար կը  
և ո՞ւմ հա մար է այն նա խա տես ված

 Ձեռ նար կը նա խա տես ված է ու սու ցա նող նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ֆոր մալ և ոչ ֆոր մա լ կր թա կան 
հա մա կար գում աշ խա տող նե րի, խնա մա կալ նե րի, ծնող նե րի, 13 տա րե կա նից բա րձր ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տող ան ձանց հա մար:

 Ձեռ նար կը նպա տակ ու նի ՝
  զար գաց նել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րն ա տե լութ յան խոս

քի և բու լին գի, այդ հա մա տե քս տում՝ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ,
 ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի մոտ ձևա վո րել հա կա դրվող վե րա բեր մունք 

ա տե լութ յան խոս քի և բու լին գի նկատ մամբ,
 զար գաց նել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի կա րո ղութ յուն նե րը՝ բա ցա հայ

տե լու ե րե խա յի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րը, մաս նա վո րա պես, բու լին գի, 
ա տե լութ յան խոս քի առ ցանց դրսևո րում ե րի հա մա տե քս տում ու քայ լեր ձեռ
նար կել այդ ուղ ղութ յամբ,

 ու սու ցա նող նե րին տրա մադ րել գոր ծի քա կա զմ՝ ա տե լութ յան խոս քի և բու լին գի 
վտանգ նե րի մա սին ե րե խա նե րին ի րա զե կե լու նպա տա կով:

 Ձեռ նար կի կարևո րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ա տե լութ յան խոս
քը տա րա ծում է ստա նում նաև հա յաս տան յան ի րա կա նութ յան մեջ, իսկ առ ցանց տի րույթն ա ռա
վել լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում դրա գոր ծա ծութ յան և ազ դե ցութ յան բազ մա պա տկ ման 
հա մա ր։

 Թեև ա տե լութ յան խոս քը մեծ տա րա ծում է ստա ցել մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում, այ նուա մե
նայ նիվ դե ռա հաս նե րն ա ռա վել խո ցե լի և զգա յուն են առ ցանց տի րույ թում ա տե լութ յան խոս քի 
ու ծաղ րի նկատ մամբ՝ պայ մա նա վոր ված ի րենց տա րի քա յին և հա սու նութ յան ա ռա նձ նա հատ
կութ յուն նե րո վ։

 Հե ղի նակ նե րն այս ձեռ նար կը կազ մել են նախ և ա ռաջ մե ծա հա սակ նե րի հա մա ր՝ ն պաս
տե լու հնա րա վոր վտա նգ նե րի և ա րա տա վոր երևույթ նե րի մա սին նրանց ի րա զեկ մա նը, ան ձամբ 
զգու շա վո րութ յուն ցու ցա բե րե լու և դե ռա հաս նե րին օգ նե լու զերծ մնալ այդ վտա նգ նե րից, ինչ
պես նաև սո վո րեց նե լու պա տաս խա նատ վութ յամբ օգտ վել հա մա ցան ցի ց՝ հար գե լով մյուս նե րի 
ի րա վունք նե րը։

 Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված թե մա նե րի շուրջ քն նար կու մը կա րող է հա ճախ ցա վոտ, ա նըն
դու նե լի լի նել և ար ժա նա նալ նաև դա սըն թա ցա վա րի, ու սու ցա նո ղի դի մադ րութ յա նը։ Սա կայն 
կարևոր է հի շել, որ աշ խա տան քը հե տա պն դում է մեկ ընդ հա նուր նպա տա կ՝ յու րա քա նչ յու րի 
նկատ մամբ դրսևո րել հար գանք և ե րե խա նե րի զար գաց ման հա մար ա պա հո վել նպաս տա վոր 
պայ ման նե ր՝ ձևա վո րե լով ա ռո ղջ և ան վտա նգ մի ջա վայր:

 Ա տե լութ յան խոս քի, բռ նութ յան տար բեր դրսևո րում նե րի վտան գի վե րա բեր յալ բազ մա թիվ 
հե տա զո տութ յուն ներ են ի րա կա նաց վե լ։ Հե տա զո տութ յուն նե րը փաս տում են, որ դրանք հան
գեց նում են եր կա րա ժամ կետ բա ցա սա կան հետևանք նե րի ան ձի զար գաց ման և ձևա վոր ման 
հա մա ր։ Ա տե լութ յան հիմ քով հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, ա տե լութ յան խոս քը, բու լին գը, խտրա
կա նութ յու նը, բռ նութ յու նը կա րող են ծա նր հետևանք ներ ու նե նալ տու ժո ղի կար գա վի ճա կում 
հայտն ված ան ձանց հա մա ր։ Ա տե լութ յան խոս քը դի տա րկ վում է որ պես ան ձի ար ժա նա պատ
վութ յան նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն, ո րը կա րող է եր կա րա տև հո գե բա նա կան ազ դե ցութ յուն 
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ու նե նալ նրա վրա։ Պար բե րա բար կրկն վող նվաս տաց նող և վի րա վո րա կան մեկ նա բա նութ յուն
նե րը կամ ա տե լութ յան խոս քը կա րող են հան գեց նել տու ժո ղի կող մից սե փա կան ան ձի նկատ
մամբ հար գան քի կո րս տի ։

Եր կա րա ժամ կետ հո գե բա նա կան հետևանք նե րն են դեպ րե սի ան, ան հա նգս տութ յան զգա
ցո ղութ յու նը, ինք նա վստա հութ յան նվա զու մը, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա նը, զայ րույ թը, քնե լու 
հետ կապ ված խն դիր նե րը, թույլ կե նտ րո նա ցու մը և ընդ հա նուր ա նա պա հո վութ յան զգա ցու մը։ 
Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ բու լին գի և բռ նութ յան հետևան քով զո հե րը կա րող են 
ձե ռք բե րել ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան խն դիր նե ր։

Ի նչ պե ՞ս կի րա ռել ձեռ նար կը 

 Ձեռ նա րկն ա ռա ջար կում է ա տե լութ յան խոս քի և դրա հետ հա մա կց վա ծ՝ ե րե խա յի ի րա
վունք նե րի մա սին դա սա վա նդ ման, տե ղե կութ յուն նե րի փո խա նակ ման պա րզ, մատ չե լի և ին տե
րակ տիվ մե թո դա բա նութ յուն։

 Ձեռ նար կում կա րող եք գտ նել թե մա նե րի վե րա բեր յալ հա մա ռոտ նե րա ծա կան տե ղե
կություն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հա ղոր դել սո վո րող նե րի ն։ Ձեռ նա րկն ա պա հո վում է նե րա
ծա կան, այլ ոչ ամ բող ջա կան և լի ար ժեք գի տե լիք ներ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի, ա տե լութ յան 
խոս քի և նե րառ ված այլ թե մա նե րի վե րա բեր յա լ։ Թե մա տիկ քն նար կում ներ ծա վա լե լու և ե րե
խա նե րի հար ցե րին պատ շաճ կեր պով ար ձա գան քե լու հա մար ու սու ցա նո ղը կու նե նա լրա ցու ցիչ 
գրա կա նութ յուն ու սում նա սի րե լու կա րիք։ Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ 
ու սու ցա նո ղը միշտ չէ, որ կու նե նա ե րե խա նե րի բո լոր հար ցե րին պա տաս խա նե լու հնա րա վո
րութ յուն, դրանք կա րող են լի նել բազ մա զան և բա րդ։ Միշտ հի շե՛ք, ե րե խա նե րի հար ցին կա րող 
եք ար ձա գան քել ա սե լով նրանց, որ տվյալ հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար դուք ու նեք լրա ցու
ցիչ ու սում նա սի րութ յան կա րիք և հար ցին կպա տաս խա նեք ա վե լի ուշ։ Ձեռ նար կի վեր ջում ներ
կա յաց նում ենք լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րութ յան հա մար ան հրա ժեշտ ո րոշ նյու թեր, ո րոնք կօգ նեն 
խո րաց նել գի տե լիք նե րը և կա տա րե լա գոր ծել դա սա վան դումն ա ռան ձին թե մա նե րի շուրջ։

 Գի տե լիք նե րն ամ րա պն դե լու, հղ կե լու, քն նար կում ներ ծա վա լե լու հա մար ձեռ նար կում 
զե տեղ ված են վար ժութ յուն նե րի օ րի նակ նե ր։ Հի շե՛ք, որ վար ժութ յուն նե րն ան հրա ժեշտ է 
կա տա րել խա ղա յին, ին տե րակ տիվ ձևա չա փո վ՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա յի տա րի քը, հաշ ման
դա մությու նը, ան ձնա կան և սո ցի ա լա կան այլ հան գա մանք նե րը։ Կարևոր է ա պա հո վել բաց ու 
հար գա լից մթ նո լո րտ։ Դա սա վա նդ ման ըն թաց քը կա ռու ցեք զրույ ցի ձևա չա փով, մաս նա կից նե
րին բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ րե լով ար տա հայտ վե լու հա մար և ստեղ ծե լով ան հրա ժեշտ 
հա վա սար մի ջա վայր՝ ան շուշտ հար գե լով մյուս նե րի ար ժա նա պատ վութ յու նը ։
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ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ  
ԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

 Մաս նակ ցայ նու թյուն և նե րա ռա կա նու թյուն

 Մաս նակ ցութ յու նը և նե րա ռա կա նութ յու նը կարևոր են դա սըն թա ցը հա ջո ղութ յամբ ան ցկաց
նե լու հա մար: Բո լոր մաս նա կից նե րին պե տք է դի տար կել որ պես ան հատ ներ, ով քեր կա րող են 
նե րդ նել ար ժե քա վոր տե ղե կութ յուն ներ և գի տե լիք ներ: Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել բար յա ցա կամ 
հու զա կան մի ջա վայր և ժա մա նակ տրա մադ րել մաս նա կից նե րի ն։ Կարևոր է, վա րող նե րը հա մոզ
վեն, որ դա սըն թա ցի և քն նար կում նե րի ըն թաց քում չեն ան տես վում որևէ տե սա կի հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող, հո գե կան, մտա վոր հաշ մա նա դա մութ յուն, հու զա կան տար բեր վի ճակ նե րում 
գտն վող ե րե խա նե րը, յու րա քա նչ յուր ե րե խա ընդ գրկ ված է և հա վա սա րա չափ խրա խուս ված է 
բո լո րի մաս նակ ցութ յու նը:

 Օ րի նակ, ո րոշ մաս նա կից ներ կա րող են ա մոթ խա ծութ յուն, ան հար մա րութ յուն զգալ և չար
տա հայտ վել, ո մանք պար զա պես չու նե նան ար տա հայտ վե լու ցան կութ յուն, ին չի հիմ քում, ոչ 
միշտ, սա կայն կա րող է ըն կած լի նել նաև խմբի մեջ նե րառ ված չլի նե լու կամ ա նա պա հո վութ յան 
զգա ցու մը: Դա սըն թա ցա վա րը պե տք է գոր ծադ րի բո լոր ջան քե րն ա պա հով մի ջա վայր ձևա վո
րե լու, խրա խու սե լու և բո լո րին նե րգ րա վե լու հա մա ր։ Հա ճախ, մեկ ան գամ ար տա հայտ վե լով և 
զգա լով, որ ի րենց լսում են, ե րե խա նե րն ի րենց կար ծիք նե րն ար տա հայ տե լու և քն նար կում նե րին 
մաս նակ ցե լու ա ռա վել մեծ պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նում: Այ դու հան դե րձ, խու սա փեք 
գե րճն շում գոր ծադ րե լուց, քա նի որ կլի նեն մաս նա կից ներ, ով քեր պար զա պես չեն ցան կա նա 
բա րձ րա ձայն ար տա հայտ վել: Կարևոր է, որ դա սըն թա ցա վա րը մաս նա կից նե րին ան հար մար 
դրութ յան մեջ չդ նի և ար տա հայտ վե լու իր խրա խու սանք նե րը չվե րած վեն ճն շում նե րի։ Հի շե՛ք, որ 
դա սըն թա ցն ընդ հա նուր ու սուց ման փո րձ է:

Զ գա յու նութ յուն

 Դա սըն թա ցա վա րը պե տք է հի շի մաս նա կից նե րի բազ մա զա նութ յան մա սի ն՝ գի տակ ցե լով, 
որ բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ մշա կույ թը, սե ռը, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը, ըն տա
նի քում հա րա բե րութ յուն նե րը տար բեր կե րպ են ձևա վո րել նրանց կեն սա փոր ձը և գի տե լիք նե րը:

 Կարևոր է խո սել այն պի սի լեզ վով և օգ տա գոր ծել այն պի սի օ րի նակ ներ, ո րոնք բա ցա սա
կան կեր պով չեն թի րա խա վո րի որևէ հատ կա նի շ1, իսկ ե րե խա նե րի կող մից նման օ րի նակ ներ 
բե րե լու դեպ քում քն նար կումն ան հրա ժեշտ է ուղ ղոր դել դե պի կա ռու ցո ղա կան հուն՝ ընդ գծե լով 
ան ձի ար ժա նա պատ վութ յան, բազ մա զա նութ յան ու տար բե րութ յուն նե րի հան դեպ հար գան քը ։

 Ոչ քն նա դա տա կան մի ջա վայր

 Բաց քն նար կում նե րը կարևոր են, քան զի ան հրա ժեշտ է լսել յու րա քա նչ յու րի կար ծի քը: 
Դա սըն թա ցի նպա տա կն է հա մա տեղ աշ խա տել ու գտ նել տար բեր ան ձանց ի րա վունք նե րի 
նկատ մամբ հար գան քի ձևա վոր ման ու ղի նե ր։ Դա սըն թա ցի ըն թաց քում տար բեր մար դիկ տար
բեր կե րպ են ար ձա գան քում և ար տա հայ տում ի րենց զգաց մուն քե րը, ո րոշ դրույթ ներ կա րող 
են բա ցար ձա կա պես ա նըն դու նե լի լի նել մաս նա կից նե րի հա մար: Կարևոր է, որ մաս նա կից նե րն 
ու նե նան ի րենց կար ծիք նե րն ու զգաց մունք նե րն ար տա հայ տե լու հա վա սար հնա րա վո րութ յուն: 
Ե րե խա նե րին պե տք է տրա մադ րել ժա մա նակ, չը նդ հա տել նրանց ի րենց փոր ձի մա սին խո սե լիս 
և ա պա հո վել, որ մյուս նե րն ա ռա վել զգա յուն և հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րեն նրանց 
հան դեպ:

1  Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հաղորդակցման համար ընթերցեք՝ https://www.civilnet.am/
news/183483/ներառականբառարանկամինչպեսխոսելհաշմանդամությունունեցողանձանցմասին/ 
https://www.facebook.com/KristinneGrigoryan/posts/1235088013345327

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/KristinneGrigoryan/posts/1235088013345327&sa=D&source=editors&ust=1673349633326770&usg=AOvVaw3XyqsGqFLrI4EsllP1UDbt
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ՀՈՒ ՇԱ ԹԵ ՐԹ
Ի ՞ՆՉ Ա ՆԵԼ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՉԱ ՆԵ Լ2

1
Խ րա խու սե՛ք մաս նա կից նե րին ար տա հայ տել 
ի րենց սե փա կան կար ծի քը և կիս վել գա ղա փար
նե րով, ինչ պես նաև խո սել ի րենց սե փա կան 
փոր ձա ռու թյան մա սին:
 Մի՛ քն նա դա տեք որևէ ա ռա ջար կու թյուն՝ ան վա
նե լով այն «ա նօ գուտ», «ա ռն չու թյուն չու նե ցող» 
կամ « հի մար»։

2 
Աշ խա տե՛ք ձևա վո րել փո խա դա րձ հար գան քի 
վրա հի մն ված, ան վտա նգ, ա պա հով մի ջա վայր,  
որ տեղ ոչ ոք չի ու նե նա սե փա կան կար ծի քն ար
տա հայ տե լու խն դիր:
 Թույլ մի՛ տվեք, որ պես զի խում բը մեր ժի, ան տե սի, 
կան խա կալ վե րա բեր մունք ցու ցա բե րի կամ հար
գան քով չվե րա բեր վի որևէ մե կին: Աշ խա տեք հենց 
սկզ բից սահ մա նել ո րոշ ե լա կե տային սկզբունք
ներ:

3
Խ րա խու սե՛ք քն նար կում ե րն ու հար ցադ րում
նե րը. կաս կած ներ ու ան վստա հու թյունն ար տա
հայ տե լով մար դիկ նույն պես սո վո րում են:
 Մի՛ ներ կայաց րեք եր կա րա տև շնոր հան դես ներ, 
այդ պի սով մաս նա կից նե րը կկո րց նեն ի րենց հե
տա քրք րու թյու նը:

4 
Աշ խա տե՛ք կա պել նյու թը մաս նա կից նե րին շրջա
պա տող ի րա կա նու թյան և ի րենց կյան քում հան դի
պող ի րա կան խն դիր նե րի հետ:
 Մի՛ ծան րա բեռ նեք նրանց ընդ հան րա ցում ե րով, 
ո րոնց կա պը ի րենց ի րա կան կյան քի հետ նրանք 
չեն տես նի:

5
Հ րա ժար վե՛ք դոգ մա տիկ ար տա հայ տու թյուն
նե րից: Հնա րա վո րու թյուն տվեք նրանց կաս կա
ծի տակ առ նել «անքն նե լի ճշմար տու թյուն նե րը» 
և դուք էլ հետևեք նրանց օ րի նա կին:
 Մի՛ « քա րո զեք» և մի՛ օգ տա գոր ծեք ձեր դիր քո
րո շու մը վե ճը փա կե լու հա մար:

6 
Ան կե՛ղծ ե ղեք մաս նա կից նե րի հետ: Նրանք ձեզ 
ա վե լի շատ կհար գեն և ա վե լի հեշ տու թյամբ կար
տա հայտ վեն: Մի՛ փոր ձեք ցույց տալ, որ դուք գի
տեք պա տաս խա նը, ե թե դա այդ պես չէ: 
Ա սե՛ք նրանց, որ կփոր ձեք պար զել կամ հոր դո րե՛ք 
ինք նու րույն գտ նել պա տաս խան նե րը:

7
Վս տա հե՛ք մաս նա կից նե րին: Նրանք պե տք է 
կա րո ղա նան ինք նու րույն գտ նել պա տաս խան
նե րը:
 Մի՛ վե րա բեր վեք նրանց բա րձ րից և մի՛ փոր ձեք 
ա ռաջ նոր դել, ե թե նրանք դա չեն ու զում:

8
 Լուրջ վե րա բեր վեք նրանց ա ռա ջա րկ նե րին: Հա
վա նա կա նու թյու նը, որ նրանք կնե րգ րավ վեն շատ 
ա վե լի մեծ կլի նի, ե թե նրանք զգան, որ ի րենց լու
ման են նե րդ նում քն նա րկ մա նը:
 Մի՛ փոր ձեք ան պայ ման հետևել նախ նա կան ծրագ
րին: Հար մար վեք նրանց հե տա քրք րու թյուն նե
րին, ե թե զգում եք, որ նրանք ցան կա նում են այլ 
ուղ ղու թյամբ շա րժ վել:

9
 Փոր ձեք ազ դել նրանց մա րդ կային բնա կան 
զգաց մունք նե րի վրա: Հա րց րե՛ք նրանց՝ ի՞նչ են 
նրանք զ գում, կամ ի՞նչ կզ գային ե թե...
 Մի՛ հա նձն վեք, ե թե նրանց կար ծիք նե րը սխալ են 
կամ ան միտ: Ցու՛յց տվեք նրանց այլ տե սան կյուն։

10
 Վար վեք մաս նա կից նե րի հետ ինչ պես հա վա սա
րը հա վա սա րին: Բո լո րը հա վա սար են, մենք բո լո
րս ըն դա մե նը սո վո րա կան մահ կա նա ցու ներ ենք:

ԵՎ ՎԵՐ ՋԱ ՊԵ Ս
 Մի՛ ան տե սեք որևէ մաս նակ ցի և նա խա պես կար ծիք մի՛ կազ մեք  

նրանց կա րո ղու թյուն նե րի մա սին: Մար դիկ ան կան խա տե սե լի են:

2  «Էջանիշեր. Մարդու իրավունքների կրթության միջոցով ատելության խոսքի առցանց դրսևորումերի դեմ 
պայքարի ձեռնարկ», Է. Քին, Մ. Ջորջեսկու, Ռ. Գոմես, Եվրոպայի խորհուրդ, վերանայված հրատարակություն 
(2020), էջ 26 https://rm.coe.int/bookmarksar9web/1680a52786
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 ԹԵ ՄԱ 1 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ Ր

 Թե մայի  ու սում նա սի րու թյա ն ար դյուն քու մ ե րե խա նե րը  պե տք է  ի մա նան, որ ն րան ք օ գտ վու մ 
են  մար դու ի րա վունք նե րի ընդ հա նուր փա թե թից, տե ղե կա նան ե րե խայի ի րա վունք նե րի հի
մունք նե րին, կա րո ղա նան մեկ նա բա նել ու ճա նա չել ե րե խայի ի րա վունք նե րի սկզ բունք նե րը ։

 Թե մայի նպա տա կն է, որ պես զի սո վո րող նե րը ՝
 ձե ռք բե րեն գի տե լիք ներ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի է ու թյան վե րա բե րյալ, 
 ձևա վո րեն հմ տու թյուն նե ր՝ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը գի տակ ցե լու,  մեկ նա

բա նե լու, կի րա ռե լու ուղ ղու թյամբ,
 ըն կա լեն, որ ի րա վունք նե րի հետ մեկ տեղ առ կա է նաև դի մա ցի նի ի րա վունք

նե րը հար գե լու պար տա կա նու թյու նը ։

 ԹԵ ՄԱՅԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

18 տա րին չլ րա ցած յու րա քա նչ յուր ոք հա մար վում է ե րե խա3:  Յու րա քա նչ յուր ե րե խա 
ան հատ է և օժտ ված է հիմ նա րար մա րդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յամբ։ Չնա յած այն հան գա
ման քին, որ ե րե խա նե րը կյան քը սկ սում են որ պես մի ան գա մայն կախ յալ է ակ ներ, նրանք չեն 
հա մար վում ի րենց ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի, պե տութ յան, պե տա կան կա ռույց նե րի կամ այ լոց 
սե փա կա նութ յու նը, և ոչ էլ բա րե սի րութ յան ա նօգ նա կան օբ յե կտ նե ր4: Նրանք ի րա վունք նե րով 
օժտ ված մա րդ կա յին է ակ ներ են, և ի րենց իսկ ի րա վունք նե րի սուբ յե կտ ներ, ի րա վուն քը կրող ներ: 
Ե րե խա նե րն օժտ ված են մա րդ կա յին նույն ընդ հա նուր հիմ նա րար ի րա վունք նե րով, ինչ մե ծա
հա սակ նե րը։ Այդ ի րա վունք նե րը, ինչ պես և  մե ծա հա սակ նե րի դեպ քում պե տք է ա պա հով վեն և 
 պաշտ պան վեն, որ պես զի ե րե խա նե րը կա րո ղա նան ի րաց նել ի րենց ողջ նե րու ժը:

 Բո լոր ե րե խա նե րն ու նեն նաև հա տուկ ի րա վունք ներ և  պաշտ պա նութ յան ան հրա ժեշտ 
ե րաշ խիք ներ, ո րոն ցով ճա նաչ վում և  պաշտ պան վում են նրանց կա րիք նե րը: Ո րոշ ե րե խա ներ, 
նաև ել նե լով ի րենց ազ գա յին, ռա սա յա կան պատ կա նե լութ յու նից, սո ցի ա լա կան վի ճա կից, հո գե
սո ցի ա լա կան, մտա վոր կամ ֆի զի կա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե նա լու, սե ռի կամ այլ հան գա
մանք նե րից պե տք է ու նե նան լրա ցու ցիչ ան հրա ժեշտ պաշտ պա նութ յան և ի րա վունք նե րի ի րաց
ման ե րաշ խիք նե ր։

 Այս ա մե նին զու գա հեռ, այ սօր թվա յին մի ջա վայրն ա ռա վել քան երբևէ ա վե լի ու ա վե
լի կարևոր է դառ նում ե րե խա նե րի կյան քի տար բեր ո լո րտ նե րում, այդ թվում ճգ նա ժա մա յին 
ի րա վի ճակ նե րում, սո ցի ա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, կր թութ յան կազ մա կե րպ ման 
և  բազ մա թիվ այլ հար ցե րում։ Այս ա մե նի լա վա գույն օ րի նակ նե րից է Covid19 հա մա վա րա կի 
ըն թաց քում առ ցանց տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը կր թութ յան կազ մա կե րպ ման նպա տա կո վ։

3  Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք, 29.05.1996 թ., 1ին հոդված ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=149836 Երեխայի իրավունքների իրավունքների մասին ՄԱԿի կոնվենցիա, 20.11.1989թ. 1ին 
հոդված։՝ https:// www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60503

4  Ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն թիվ 25 (2021). Թվային միջավայրում երեխաների իրավունքների 
վերաբերյալ CRC/C/GC/25, Երեխայի իրավունքների ՄԱԿի կոմիտե, 2021 թ. մարտի 2, պարբ. 3. 
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Թ վա յին մի ջա վայ րը նոր հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման հա մար, միև նույն ժա մա նակ նոր ռիս կեր ա ռա ջաց նե լով դրանց խախ տում նե րի և 
 չա րա շա հում նե րի   տե սա նկ յու նից:

Յու րա քա նչ յուր ե րե խա յի ի րա վունք նե րը պե տք է հա րգ վեն, պաշտ պան վեն և ի րաց վեն 
թվա յին մի ջա վայ րում ևս։ Թ վա յի ն  տեխ նո լո գի ա նե րի  նո րա րա րութ յուն նե րի  ազ դե ցութ յան  ու ղի
նե րը ե րե խա նե րի կյան քի և ի րա վունք նե րի վրա ու նեն տար բեր շեր տեր և փոխ կա պա կց ված են։ 
Դրանց ազ դե ցութ յունն առ կա է նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ ե րե խա նե րն ան ձամբ չեն օգտ վում 
ին տեր նետ տեխ նո լո գի ա նե րից (օ րի նակ, երբ ծնող նե րն առ ցանց հրա պա րա կում են ե րե խա յի 
մա սին տե ղե կութ յուն ներ, լու սան կար ներ և այլն):

Թ վա յին տեխ նո լո գի ա նե րի հա սա նե լի ութ յու նը, մատ չե լի ութ յու նը և ի մաս տա լից կի րա ռու մը 
կա րող է օգ նել ե րե խա նե րին գի տակ ցել ի րենց քա ղա քա ցի ա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի ամ բող ջա կան շրջա նա կը: Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե չի 
ա պա հով վում թվա յին տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման հար ցում նե րգ րավ վա ծութ յու նը, այ սինքն՝ 
այն հա սա նե լի չէ տար բեր կա րիք ներ և դժ վա րութ յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար, կամ 
դժ վա րութ յուն ներ և ա նա պա հով մի ջա վայր է ձևա վո րում տար բեր ե րե խա նե րի հա մար, ա պա 
հա սա րա կութ յու նում առ կա ան հա վա սա րութ յուն նե րն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, էլ ա վե լի 
կխո րա նան և կա ռա ջա նան նո րե րը 5։

 Ե րե խա նե րի  ի րա վունք ներ  ամ րագ րո ղ  հիմ նա կա ն  մի ջազ գա յի ն  փաս տա թուղ թը  Ե րե խա յի 
ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցի ան է։ Կոն վեն ցի ան ա ռա ջար կում է պատ կե րա ցում, 
հա մա ձայն ո րի ե րե խան դիտ վում է, որ պես ան հատ և որ պես ըն տա նի քի ու հա մայն քի ան դամ` 
իր տա րի քին և հա սու նութ յա նը հա մա պա տաս խան ի րա վունք նե րով և պար տա կա նութ յուն նե րով:

 Կոն վեն ցի ան ճա նա չում է բո լոր ե րե խա նե րի հիմ նա րար ի րա վունք նե րը, ար ժա նա պատ
վութ յու նը և նրանց բա րօ րութ յունն ու զար գա ցումն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև ե րե խա յի զար գա
ցող հնա րա վո րութ յուն նե րը և դրա հետ կապ ված նրա ա ռա նձ նա հատ կութ յուն նե րին ու կա րիք
նե րին ար ձա գան քե լու ան հրա ժեշ տութ յու նը:

 Հա յաս տա նում ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ նա րար փաս տա թուղթն է 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը և Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քը ։

 Ե րե խա յի  ի րա վունք նե րի  ի րաց ման  պաշտ պա նութ յու նը հի մն վում  է  չո րս  կարևո րա գույն 
բա ղադ րիչ նե րի վրա, դրանք են՝

 ե րե խա յի, խտրա կա նութ յան չեն թա րկ վե լու սկզ բուն քը` և՛ ե րե խա լի նե լու, և՛ այլ հիմ քե րով, 
 ե րե խա յի կյան քի և զար գաց ման սկզ բուն քը,
 ե րե խա յի տե սա կետ նե րը լսե լու և հաշ վի առ նե լու սկզ բուն քը, 
 ե րե խա յի լա վա գույն շա հի սկզ բուն քը ։

Ե րե խայի՝ խտրա կա նու թյան չեն թա րկ վե լու սկզ բուն քը

 Ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան և Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա յի կարևո րա
գույն սկզ բունքն է ցան կա ցած տե սա կի խտրա կա նութ յան բա ցա ռումն` ան կախ ե րե խա յի կամ 
նրա ծնո ղի կամ օ րի նա կան խնա մա կա լի ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, սե ռից, լեզ վից, դա վա նան
քից, քա ղա քա կան կամ այլ կար ծի քից, ազ գա յին, էթ նի կա կան կամ սո ցի ա լա կան ծա գու մից, 
գույ քա յին վի ճա կից, հաշ ման դա մութ յու նից, ծնն դից կամ այլ կար գա վի ճա կից:

 Ե րե խան պե տք է պաշտ պան ված լի նի խտրա կա նութ յու նից կամ պատ ժի բո լոր ձևե րից, 
ո րոնք բխում են ե րե խա յի ծնող նե րի, օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի կամ ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
կար գա վի ճա կից, գոր ծու նե ութ յան տե սա կից, ար տա հայ տած կար ծիք նե րից կամ հա մոզ մունք
նե րից:

Խտ րա կա նութ յան չեն թա րկ վե լու ի րա վուն քը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում մար դու ի րա
վունք նե րի հաս տատ ված սկզ բունքն է, սա կայն ե րե խա նե րի` խտրա կա նութ յան են թա րկ վե լը 

5  Ibid, պարբ. 4
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պատ մա կա նո րեն ա վե լի քիչ ու շադ րութ յան է ար ժա նա ցել: Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն
վեն ցի ան ճա նա չում է ե րե խա նե րի բնա ծին հիմ նա րար ի րա վունք նե րը և ա զա տութ յուն նե րը: Այս 
հա մա տե քս տում խտրա կա նութ յան ար գել քի սկզ բուն քը կարևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նի 
հաշ վի առ նե լով, որ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րե լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է 
խտրա կա նութ յու նը:  Սահ մա նա փա կ  մի ջոց նե րի  վ կա յա կո չու մը՝  որ պես  ե րե խա նե րի  որևէ  խմբի  
ն կատ մամբ խտրա կա նութ յան ար դա րա ցում ան թույ լատ րե լի է:

Չ նայած նրա, որ Կոն վեն ցի ան նշում է խտրա կա նու թյան ո րո շա կի հիմ քեր, այն ըն դու նում 
է նաև խտրա կա նու թյան այլ հիմ քե րի առ կայու թյու նը, ո րոն ցից ե րե խա նե րն ի րա վունք ու նեն 
պաշտ պան վե լու: Ա վե լին, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր դիր քո րո շում նե րում հա տուկ 
ար ձա նագ րել է խտրա կա նու թյան մի շա րք այլ հիմ քեր, նե րա ռյա լ՝ սե ռի, սե ռա կան կո ղմ նո րոշ
ման, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀով ապ րող ե րե խա նե րի նկատ մամբ խտրա կա նու թյու նը6:

 Ե րե խայի՝ խտրա կա նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վուն քը չի նշա նա կում, որ բո լոր 
ե րե խա նե րի հետ պե տք է վար վել նույն կե րպ: Այս սկզ բուն քը նշա նա կում է, որ պե տք է տար բե րել 
խտրա կան և տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը, քա նի որ եր բե մն ե րե խա նե րի ո րո շա կի խմբե րի 
ի րա վունք նե րի խթան ման հա մար ա ռա ջա նում է հա տուկ մի ջոց ներ ի րա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ
տու թյուն:

 Ա նհ րա ժեշտ է կան խել խտրա կա նու թյու նը ե րե խա նե րի նկատ մամբ, երբ նրանք խտրա կան 
վե րա բեր մուն քի  են  են թա րկ վում  ե րե խա  լի նե լու  հան գա ման քից  ել նե լով,  ի նչ պե ս  նաև խտրա կա
նու թյու նը տար բեր վո ղ՝ մաս նա վո րա պես հաշ ման դա մու թյան, սո ցի ալտն տե սա կան, էթ նիկ կամ 
ազ գային ծագ ման, լեզ վի, սե ռի կամ որևէ այլ հիմ քով, փոք րա մաս նու թյուն նե րի և բնիկ ե րե խա
նե րի, ա պաս տան հայ ցող, փա խս տա կան, միգ րա նտ, թրա ֆի քին գի կամ սե ռա կան շա հա գործ
ման են թա րկ ված, այ լը նտ րան քային խնամ քի տակ, ա զա տու թյու նից զրկ ված և այլ խո ցե լի ի րա
վի ճակ նե րում գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ7:

Թ վային տեխ նո լո գի ա նե րից օգտ վե լիս խտրա կա նու թյան չեն թա րկ վե լու ի րա վուն քը 
պա հան ջում է, որ թվային մի ջա վայ րը բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի լի նի հա վա սար և 
ար դյու նա վետ կեր պո վ՝ յու րա քան չյու րի հա մար մատ չե լի ձևով: Պե տու թյուն նե րը պե տք է ձեռ
նար կեն բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը «թ վային բա ցա ռու մը»՝ թվային մի ջա վայ րի ան հա վա սար 
տա րա ծու մը հաղ թա հա րե լու հա մար:

 Դա նե րա ռում է ե րե խա նե րի հա մար ան վճար, ա մե նա կարևո րը՝ ան վտա նգ թվային մի ջա
վայ րի հա սա նե լի ու թյան տրա մադ րում, դրա հա մար նա խա տես ված հան րային վայ րե րում և այն
պի սի քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ու ծրագ րե րի մշա կում, ո րոնք նպաս տում են թվային տեխ նո լո
գի ա նե րի մատ չե լի ու թյա նը և խե լա միտ օգ տա գործ մա նը կր թա կան մի ջա վայ րում, հա մայն քում 
կամ տա նը։ Թվային տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման ըն թաց քում ե րե խա նե րը խտրա կա նու թյան են 
են թա րկ վում այն դեպ քում, երբ նրանց հա սա նե լի չեն թվային տեխ նո լո գի ա նե րը կամ ծա ռայու
թյուն նե րը։ Թեև խտրա կա նու թյան կա րող են են թա րկ վել նաև տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ
ման ար դյուն քում ա ռե րես վե լով ա տե լու թյան խոս քի դրսևո րում նե րի, բռ նու թյան կամ ա նար դար 
վե րա բեր մուն քի ։

Խտ րա կա նու թյան այլ ձևեր կա րող են ա ռա ջա նալ, երբ տե ղե կատ վու թյան զտ մա նը, 
պրո ֆի լա վոր մա նը, դ րանց հի ման վրա ո րո շում նե րի կայաց մա նը հան գեց նող ավ տո մա տաց
ված գոր ծըն թաց նե րը հի մն վում են ե րե խայի վե րա բե րյալ կո ղմ նա կալ, ոչ ամ բող ջա կան8 
կամ ա պօրի նի կեր պով ստաց ված տվյալ նե րի վրա: Օ րի նա կ՝ պատ կե րաց րեք հա մա ցան ցում 

6 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 3 (2003)։ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ և ե րե խայի ի րա վունք նե րը։ Ե րե խայի ի րա
վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե. CRC/GC/2003/3, 2003 թ. մար տի 17. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en

7 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 25 (2021). Թվային մի ջա վայ րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա
բե րյալ CRC/C/ GC/25, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 2021 թ. մար տի 2, պա րբ. 11. https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en

8 R. Allen QC, D. Masters (2020), Regulating for an Equal AI: A new role for Equality Bodies. Meeting the new challenges 
to equality and nondiscrimination from increased digitisation and the use of Artificial Intelligence, Equinet (2020)  
https://equineteurope.org/wpcontent/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf
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հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի լու սան կա րի տե ղադ րու մը խտրա կան մեկ նա բա նու թյամբ, 
ո րը կա րող է դրսևոր վել նաև նրա նկատ մամբ խղ ճա հա րու թյուն, ափ սո սանք հա րու ցող խոս
քո վ։ Կամ, պատ կե րաց րեք, ե րե խա նե րի հան դե սի լու սան կար նե րի տե ղադ րու մը հա մա ցան ցում, 
որ տեղ գու ցե տղա ե րե խա նե րը հան դես են ե կել ու սուց չու հու կամ այլ կնոջ կեր պա րո վ։ Այդ 
լու սան կար նե րն ան բա րե խի ղճ ան ձանց կող մից կա րող են շրջա նառ վել այլ հա մա տե քս տում, 
օ րի նա կ՝ ե րե խա նե րին ներ կայաց նե լով որ պես տրա նս գեն դեր, զու գակ ցե լով դա տրա նս գեն
դեր ան ձանց նկատ մամբ ա տե լու թյան խոս քի դրսևոր մամբ։ Նման ի րա վի ճակ նե րում թի րա խում 
հայտն վում և խտրա կա նու թյան զոհ է դառ նում ե րե խա ն։ Իսկ թվային մի ջա վայ րում հայտն ված 
նյու թե րը հե տա գայում կա րող են են թա րկ վել բազ մա պի սի ավ տո մա տաց ված մշա կում նե րի, 
ազ դե լով այդ ե րե խա նե րի մա սին ո րո շում նե րի կայաց ման վրա թե՛ թվային մի ջա վայ րում, թե՛ 
ան ցանց կյան քում։

 Ե րե խայի գոյատևե լու և զար գաց ման սկզ բուն քը 

 Գոյա տև ման և զար գաց ման սկզ բուն քը ե րե խայի հա մար ե րաշ խա վո րում է ա ռա ջին հեր թին 
կյան քի ի րա վուն քը, ինչ պես նաև տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույն 
ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը։ Այն ի րաց վում է ա ռող ջու թյան ա պա հով ման, պատ շաճ սնուց ման, 
սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րի, բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, ա ռո ղջ և ան վտա նգ մի ջա վայ րի, 
կր թու թյան և հա նգս տի և այլ ի րա վունք նե րի հետ հա մա կց ված հա մա պար փակ կեր պո վ։ Ըստ 
է ու թյան, այն նե րա ռում է «ար ժա նա պա տիվ կյանք ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ ձևա վո րե լու» պար տա վո րու թյու նը ։

Թ վային մի ջա վայ րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը գնա լով ա ռա վել կարևոր դեր են 
կա տա րում ե րե խա նե րի զար գաց ման գոր ծում և կա րող են կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
ե րե խա նե րի կյան քի և գոյա տև ման հա մար, հատ կա պես ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում:

Թ վային մի ջա վայ րում առ կա են բազ մա թիվ վտա նգ նե ր՝ կապ ված նյու թե րի բո վան դա կու
թյան, հնա րա վոր կա պե րի ձևա վոր ման ու շփում նե րի հետ, ո րոնք կա րող են ի րա կա նաց վել նաև 
հան ցա գործ նե րի կամ ա հա բեկ չա կան ու ծայ րա հե ղա կան զին ված խմբա վո րում նե րի կող մից: 
Այդ վտա նգ նե րը նե րա ռում են.

 բռ նու թյուն և սե ռա կան բո վան դա կու թյուն,
   կի բե րագ րե սի ա և հե տա պն դում ներ,
 վ տան գա վոր խա ղեր,
  շա հա գոր ծում և չա րա շա հում ներ, նե րա ռյալ սե ռա կան շա հա գոր ծու մը և չա րա շա հու մը,
 ինք նաս պա նու թյան կամ կյան քին սպառ նա ցող գոր ծո ղու թյուն նե րի խթա նում կամ դրդում:

 Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է բա ցա հայ տի և լու ծի այն ռիս կե րը, ո րոնց բախ վում են ե րե խա
նե րը տար բեր հա մա տե քս տե րում, այդ թվում, լսե լով նրանց տե սա կետ նե րը` կապ ված ի րենց 
սպառ նա ցող ռիս կե րի բնույ թի հետ:

Թ վային սար քե րի օգ տա գոր ծու մը չպե տք է ու նե նա վնա սա կար ազ դե ցու թյուն, ինչ պես 
նաև չպե տք է փո խա րի նի ե րե խա նե րի կամ ե րե խա նե րի և ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի մի ջև 
ան հա տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման հետևանք նե րին ան հրա
ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դա րձ նել կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րին, երբ ու ղե ղի պլաս տի կու
թյու նը շատ բա րձր է, և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, մաս նա վո րա պես ծնող նե րի և խնա մող նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, կարևոր են ե րե խա նե րի ճա նա չո ղա կան, հու զա կան և սո ցի ա լա
կան զար գաց ման ձևա վոր ման հա մար: Վաղ տա րի նե րին կա րող են պա հա նջ վել կան խար գե լիչ 
մի ջոց նե ր՝ կախ ված տեխ նո լո գի ա նե րի նա խագ ծու մից, նպա տա կից և օգ տա գոր ծու մից: Ծնող
նե րի, խնա մա տար ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի և  ման կա վա րժ նե րի հա մար պե տք է ան ցկաց վեն 
թվային սար քե րի պատ շաճ օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ դա սըն թաց ներ և տր վեն խոր հուրդ
նե ր՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի զար գաց ման վրա թվային տեխ նո լո գի ա նե րի 
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ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն նե րը,  հատ կա պես վաղ ման կու թյան և հու զա կան 
զար գաց ման կարևոր փու լե րի ըն թաց քում9։

 Ե րե խայի տե սա կետ նե րը լսե լու և հաշ վի առ նե լու սկզ բուն քը

 Ե րե խան ու նի իր կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Այդ ի րա վուն քը նե րա ռում 
է ցան կա ցած բնույ թի տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և հա ղոր դե լու 
ա զա տու թյու նը՝ ան կախ սահ ման նե րից, գրա վոր կամ տպա գիր ձևով, ստեղ ծա գոր ծու թյան տես
քով կամ այլ մի ջոց նե րո վ՝ ըստ ե րե խայի ընտ րու թյան:

 Ե րե խայի կար ծի քը պե տք է հաշ վի առն վի հի մք ըն դու նե լով նրա տա րի քը և հա սու նու թյան 
աս տի ճա նը։ Ե րե խային պե տք է տր վի իր կար ծի քն ար տա հայ տե լու հնա րա վո րու թյուն: Բա ցի 
այդ, ան հրա ժեշտ է ա ջակ ցել այն ե րե խա նե րին, ո րոնք խո չըն դոտ նե րի են հան դի պում ի րենց 
կար ծի քը լսե լի դա րձ նե լու գոր ծըն թա ցում, այդ թվում տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րին, տվյալ լեզ վին չտի րա պե տող, նե րա ռյալ ժես տե րի լեզ վով հա ղոր դա
կցվող, կամ այլ հիմ քով բա ցառ ման վտան գի գո տում գտն վող ե րե խա նե րի ն։

 Այդ կար ծիք նե րը կա րող են ար տա հայտ վել տա նը, դպ րո ցում, ի րենց հա մայնք նե րում և 
ան գամ կա ռա վա րու թյուն նե րի առջև։ Ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը պե տք է լս վեն և հաշ վի առն
վեն քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում։ Ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը պե տք է լս ված լի նեն այն 
ո րո շում նե րի կայաց ման գոր ծըն թա ցում, ո րոնք կա րող են ազ դել ի րենց վրա ներ կայում կամ 
ա պա գայում10։

 Այս տեղ կր կին կարևոր է դառ նում թվային մի ջա վայ րը, ո րը ե րե խա նե րին ի րենց ձայ նը լսե լի 
դա րձ նե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Թվային տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է 
օգ նել գի տակ ցել ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյան կարևո րու թյու նը տե ղա կան, ազ գային և մի ջազ
գային մա կար դակ նե րում: Անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել նպաս տա վոր մի ջա վայր, որ պես զի ե րե խա
նե րը ի րա զեկ ված լի նեն և ու նե նան այն թվային տեխ նո լո գի ա նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, ո րոնք 
կօգ նեն ար տա հայ տել ի րենց կար ծի քը, մե ծե րի հետ հա մա տեղ մաս նակ ցել ի րենց ի րա վունք նե րի 
շուրջ քն նար կում նե րին, այդ թվում ա նա նուն կեր պով, ե թե կա դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը, ան հա
տա պես կամ խմբով պայ քա րել ի րենց ի րա վունք նե րի հա մար:

 Պե տու թյուն նե րը թվային մի ջա վայ րը կա րող են օգ տա գոր ծել ե րե խա նե րի հետ խո րհր
դակ ցե լու օ րե նսդ րա կան, վար չա կան և այլ մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ, և ա պա հո վե լու, որ 
նրանց տե սա կետ նե րը լր ջո րեն դի տա րկ վեն, և որ ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը չհան գեց նի 
չար դա րաց ված վե րա հս կո ղու թյան կամ տվյալ նե րի հա վա քա գրման, ին չը կա րող է խախ տել 
նրանց մաս նա վոր կյան քի ան ձեռ նամ խե լի ու թյան, այ սինքն՝ գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն քը, կար
ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը11։

 Ե րե խայի լա վա գույն շա հի սկզ բուն քը

 Ե րե խա նե րին վե րա բե րող բո լոր ո րո շում նե րում ու գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն 
բա նից, թե դրանք ձեռ նա րկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա
կան կամ մաս նա վոր հիմ նա րկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օ րե նսդ րա կան մար մին
նե րի կող մից, ա ռաջ նա հե րթ ու շադ րու թյուն է դա րձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հին: Դա նշա նա
կում է, որ ե րե խայի կամ ե րե խա նե րի խմբի վրա հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ո րո շում ներ 

9 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 25 (2021). Թվային մի ջա վայ րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե
րի վե րա բե րյալ CRC/C/ GC/25, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 2021 թ. մար տի 2, պա րբ. 15.  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en

10 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 12 (2009). Լս ված լի նե լու ե րե խայի ի րա վուն քը։ CRC/C/GC/12, Ե րե խայի  
ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 2009 թ. հու լի սի 20. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en

11 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 25 (2021). Թվային մի ջա վայ րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե
րա բե րյալ CRC/C/ GC/25, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 2021 թ. մար տի 2. https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%252fC%252fGC%252f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%252fC%252fGC%252f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%252fC%252fGC%252f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%252fC%252fGC%252f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%252fC%252fGC%252f25&Lang=en
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կայաց նե լիս, ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել և գ նա հա տել, թե ինչ դրա կան կամ բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն կու նե նա այդ ո րո շու մը ե րե խա նե րի վրա12։

 Ե րե խայի լա վա գույն շա հի գնա հա տու մը և ո րոշ ման հիմ նա վո րու մը պե տք է ցույց տա, որ 
այս ի րա վուն քը հս տա կո րեն հաշ վի է առն վել:

Թ վային մի ջա վայրն ի սկզ բա նե նա խա գծ ված չի ե ղել ե րե խա նե րի հա մար: Պե տք է ա պա
հո վել, որ թվային մի ջա վայ րի ա պա հով ման, կար գա վոր ման, նա խա գծ ման, կա ռա վար ման 
և օգ տա գործ ման հետ կապ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում ա ռաջ նային խն դիր լի նի յու րա
քանչյուր ե րե խայի լա վա գույն շա հը13:

 Այս  ձեռ նար կում  ներ կայաց ված  ե րե խա նե րի  ի րա վունք նե րի  վե րա բե րյա լ  տե ղե կու թյու նե րը 
ամ բող ջա կան չեն:

 Ե րե խայի հա մար մատ չե լի լեզ վով ի րա վունք նե րը բա ցատ րե լու հա մար ձեզ կա րող են օգ նել 
նաև հետևյալ փաս տա թղ թե րը, ո րոն ցում Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան ներ
կայաց ված է ե րե խա նե րի հա մար մատ չե լի կեր պո վ՝

Երեխայիիրավունքներիմասինկոնվենցիա.երեխաներիհամարնախատեսվածտարբե
րակ«Եսերեխաեմ»Երեխայիիրավունքներիմասինկոնվենցիան՝երեխաներինհասանե
լիլեզվով

ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ Ր

 ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 1. Ա 
 ԽԱՂ «Ի ՄԱՍ ՏԱ ՎՈ ՐԵ ԼՈՎ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ»

 Խա ղը կա րող է կի րառ վել ցան կա ցած խմբի ե րե խա նե րի հա մա ր։ Տա րի քային յու րա քան
չյուր խմբի հետ ան հրա ժեշտ է գոր ծա ծել ե րե խայի հա մար մատ չե լի լե զու և բա ռա պա շա ր։

 Պե տք է հաշ վի առ նել, որ խմբում կա րող են լի նել տե սո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե
խա ներ, ո րոնց հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի ըն թեր ցել քար տե րի բո վան դա կու թյու նը կամ պատ
րաս տել ա վե լի խո շոր տա ռե րով քար տե ր։

 Ե թե ե րե խան տի րա պե տում է բրայ լյան հա մա կար գով կար դա լու և գրե լու հմ տու թյուն նե
րին, ա պա կա րող եք ա պա հո վել Բրայ լի տա ռա տե սա կով գրված քար տը։ Ե րե խա նե րի տա րի
քից և հա սու նու թյան աս տի ճա նից ել նե լով, կա րող եք ընտ րել, թե որ ի րա վունք նե րով քար տե րը 
բա ժա նել, իսկ ո րոնք թող նել հե տա գա քն նա րկ ման հա մա ր։

 

12 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 14 (2013) իր լա վա գույն շա հը որ պես ա ռաջ նային հաշ վի առ նե լու 
ի րա վուն քի վե րա բե րյալ (3րդ հոդ վա ծի, 1ին պա րբ.) CRC/C/GC/14, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 
2013 թ. մայի սի 29.

 https://www.google.com/url?q=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx
?symbolno%3DCRC%252FGC%252F2003%252F3%26Lang%3Den&sa=D&source=editors&ust=1674545716877521&us
g=AOvVaw3IBpFwqRiqN3aqUHPtlHO1

13 Ը նդ հա նուր բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն թիվ 25 (2021). Թվային մի ջա վայ րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վե րա
բե րյալ CRC/C/ GC/25, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ՄԱԿի կո մի տե, 2021 թ. մար տի 2, պա րբ. 12. 
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Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե ր

 Նախ քան այս վար ժու թյու նը կա տա րե լը, ու սու ցա նո ղը պե տք է ման րա մա սն ու սում նա
սի րի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը։ Դա կա րող եք ա նել հի մք ըն դու նե լով Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցի ան, ինչ պես նաև «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը ։

 Ա ռան ձին քար տե րի վրա գրեք ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը՝ յու րա քան չյուր քար տի վրա մեկ 
ի րա վուն քի օ րի նակ (Ի րա վունք նե րի քար տե րը կա րող եք տպել նաև Կոն վեն ցի այի « Հա վել ված 
1 ից»։

 Վար ժու թյան երկ րո րդ տար բե րա կի հա մար պատ րաս տեք լրա ցու ցիչ քար տե ր՝ դպ րոց, 
տուն, բակ, մար զաս րահ, խա ղահ րա պա րակ գրա ռում նե րո վ։

 Վար ժու թյան կա տա րում

 Ե րե խա նե րին բա ժա նեք Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված նե րը՝ 
ա ռան ձին քար տե րի  վ րա ։ Յու րա քան չյու րի ն  հա նձ նա րա րե ք մ տա բե րել  ի րա կա ն  պատ մու թյուն 
 կամ երևա կայու թյամբ պատ կե րաց նել որևէ դե պք ի րենց կամ ի րենց դա սըն կեր նե րի, ըն կեր նե րի 
կյան քից, երբ այդ ի րա վուն քը կի րառ վել, կամ ըստ ի րենց՝ խա խտվել է։

 Պատ րա ստ վե լու հա մար նրանց տրա մադ րեք 510 րո պե ժա մա նա կ։
 Ը նդ հա նուր լսա րա նում քն նար կեք օ րի նակ նե րը. լսեք յու րա քան չյուր ե րե խային, լսեք նաև 

ի րա կան պատ մու թյան կամ մտա ցա ծին դեպ քի վե րա բե րյալ մյուս ե րե խա նե րի կար ծիք նե րը ։

 Վար ժու թյան երկ րո րդ տար բե րա կ

 Սա վար ժու թյան կի րառ ման մեկ այլ տար բե րա կն է, ո րը փո քրինչ բար դաց նում է ա ռա
ջադ րան քը՝ ի րա վունք նե րի մա սին քար տե րի հետ մեկ տեղ ե րե խա նե րին բա ժա նեք նաև քար
տեր դպ րոց, տուն, բակ, մար զաս րահ կամ խա ղահ րա պա րակ գրա ռում նե րո վ։ Այ սինքն, յու րա
քան չյուր ե րե խայի՝ եր կու քա րտ, ո րոն ցից մե կի վրա գրված կլի նի ի րա վուն քը, իսկ մյու սի վրա՝ 
վայ րը։ Ե րե խա նե րին հա նձ նա րա րեք մտա բե րել ի րա կան պատ մու թյուն ներ կամ պատ կե րաց նել 
դեպ քեր, ո րոնք կապ ված կլի նեն մի ա ժա մա նակ նշ ված վայ րի և ի րա վուն քի հե տ։

 ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 1.Բ

 Խա ղը կա րող է կի րառ վել ցան կա ցած խմբի ե րե խա նե րի հա մա ր։ Տա րի քային յու րա քանչյուր 
խմբի հետ ան հրա ժեշտ է գոր ծա ծել ե րե խայի հա մար մատ չե լի լե զու և բա ռա պա շա ր։ Պե տք է 
հաշ վի առ նել, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի հա ղոր դա կց ման իր ան հար ժեշ տու թյուն նե րը և 
կա րիք նե րը ։

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե ր

 Նախ քան այս վար ժու թյու նը կա տա րե լը, ու սու ցա նո ղը պե տք է ման րա մա սն ու սում նա սի րի 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը, այդ թվում, ցան կա լի է ու սում նա սի րել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մը նդ հա նուր հռ չա կա գի րը և/ կամ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա ն։

 Վար ժու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են ֆլիպ չար տի թղ թեր, ո րոնց վրա ե րե խա նե րը կա րող 
են ներ կայաց նել ի րենց հռ չա կա գի րը, գու նա վոր մար կեր ներ, գու նա վոր թղ թիկ ներ, նկա րե լու, 
կո լաժ ներ պատ րաս տե լու հա մար օգ տա կար այլ պի տույք ներ` ըստ հնա րա վո րու թյան և ցան կու
թյա ն։
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Վար ժու թյան կա տա րում

 Ե րե խա նե րին բա ժա նեք խմբե րի, յու րա քան չյուր խմբում 35 ե րե խա։ Խմ բե րի կա րող եք 
բա ժա նել հետևյալ կե րպ՝ խնդ րեք մաս նա կից նե րին հաշ վել 1ից 3ը (կամ հա մա պաս տա խա նա
բա ր՝ 5ը)։

Խնդ րեք, որ պես զի յու րա քան չյուր խումբ կազ մի ի րա վունք նե րի հռ չա կա գի ր։ Բա ցատ րեք, 
որ հռ չա կագ րում ան հրա ժեշտ է նե րա ռել ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, նշել, թե ով քեր 
են պա տաս խա նա տու ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար, նկա րագ րել ի րա վունք նե րի խա խտման 
դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը ։

 Ե րե խա նե րը հռ չա կա գի րը կա րող են կազ մել նկա րի, գծա պատ կե րի տես քով, ինչ պես նաև 
ձայ նագ րել և պատ րաս տել տե սա նյութ։ Ե րե խա նե րին ըն ձե ռեք սե փա կան կար ծի քն ի րենց ցան
կու թյամբ,  ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու հնա րա վո րու թյուն, սա կայն հի շեց րեք, որ հռ չա կա գի րը 
պե տք է մատ չե լի լի նի մյուս ե րե խա նե րի, այդ թվում՝ լսո ղու թյան, տե սո ղու թյան խն դիր ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա մար ևս։

Հռ չա կա գի րը պատ րաս տե լու հա մար ե րե խա նե րին տրա մադ րեք 2030 րո պե։ Ա ռա
ջադրանքն ա վար տե լուն պես խնդ րեք, որ պես զի խմբե րը ներ կայաց նեն ի րենց հռ չա կագ րե րը և 
ամ բո ղջ խմբի հետ մի ա սին քն նար կեք յու րա քան չյու րը ։

Քն նար կեք նաև այն, թե յու րա քան չյուր ի րա վունք կամ պար տա կա նու թյուն ինչ պես պե տք 
է կի րառ վի և գոր ծի տար բեր ե րե խա նե րի հա մար (աղ ջիկ, տղա, տար բեր տե սա կի հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող, տե սո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող, լսո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող, աու տի զմ 
ու նե ցող, մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ և այլն)։

 ԹԵ ՄԱ 2  
Ի ՞ՆՉ Է Ա ՏԵ ԼՈ ՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԸ  
Ի ՆՉ ՊԵ ՞Ս Է ԱՅՆ ԴՐ ՍԵ ՎՈՐ ՎՈ ՒՄ ԱՌ ՑԱ ՆՑ

 Թե մայի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ե րե խա նե րը պե տք է կազ մեն հիմ նա կան պատ կե
րա ցում ներ և ձե ռք բե րեն գի տե լիք ներ ա տե լու թյան խոս քի վե րա բե րյա լ։

 Թե մայի նպա տա կն է, որ պես զի սո վո րող նե րը ՝
 հս տակ պատ կե րա ցում կազ մեն ա տե լու թյան խոս քի վտան գա վոր հետևանք

նե րի մա սին, թե ինչ պես է այն ազ դում ան հա տի և ամ բո ղջ հա սա րա կու թյան 
վրա,

  կա րո ղա նան հա մե մա տա կան ներ ան ցկաց նել խոս քի ա զա տու թյան և ա տե
լու թյան խոս քի մի ջև, 

  զու գա հեռ ներ ան ցկաց նեն ա տե լու թյան խոս քի առ ցանց և ան ցանց դրսևո
րում ե րի մի ջև,

  ծա նո թա նան ա տե լու թյան խոս քի հետ կապ ված կարևոր բա ցատ րու թյուն նե
րին, սահ մա նում ե րին և մի ջազ գային փաս տա թղ թե րի ն։
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 ԹԵ ՄԱՅԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Յու րա քան չյուր ոք ու նի սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու և ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա
վունք, այդ ի րա վունքն ընդ գրկում է, ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից, բա նա վոր, գրա վոր կամ 
մա մու լի մի ջո ցով կամ էլ գե ղար վես տա կան ձևով ար տա հայտ ված կամ մի այլ ձևով սե փա կան 
ընտ րու թյամբ ա մեն տե սա կի ին ֆոր մա ցի ա ու գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու 
ա զա տու թյու նը ։

 Այ դու հան դե րձ, ար տա հայտ վե լու և սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու ա զա տու թյու նը բա ցար
ձակ ի րա վունք չէ, և այն չպե տք է ոտ նա հա րի այ լոց ի րա վունք նե րը ։

 Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) և եվ րո պա կան մի ջազ գային ի րա վա կան 
փաս տա թղ թե րը սահ մա նում են նաև խոս քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը ։

 Խոս քի ա զա տու թյան ցան կա ցած սահ մա նա փա կում պե տք է լի նի ի րա վա չափ, ո րը 
կն պաս տի ա տե լու թյան խոս քի կան խար գել մա նն ու մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը։ 
Ել նե լով ա տե լու թյան խոս քի բնույ թից, ծան րու թյան աս տի ճա նից և շրջա նա ռու թյան ծա վա լից 
նա խա տես վում է ոչ նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, օ րի նա կ՝ տե ղե կու թյու նը հեր քել, կամ 
նե րո ղու թյուն խնդ րել,  նյու թա կան/ ֆի նան սա կա ն  պա տաս խա նատ վու թյուն  կա մ  փոխ հա տու ցում 
 պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա կով, և տու գանք, ա զա տա զր կում 
կամ այլ բնույ թի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։ Քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա 
է հաս նում ա տե լու թյան խոս քի ա ռա վել վտան գա վոր դրսևո րում նե րի դեպ քում։ Ան ձի ի րա
վունք նե րի տե սան կյու նից մեկ նա կե տը ար տա հայտ ման ա զա տու թյան ի րա վուն քի, հան դուր ժո
ղա կա նու թյան և ար ժա նա պատ վու թյան նկատ մամբ հա վա սար հար գան քի հիմ նա րար նշա նա
կու թյան ճա նա չումն է, և այդ բո լոր ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված են Եվ րո պայի խո րհր դի 
ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված բազ մա թիվ մի ջազ գային փաս տա թղ թե րո վ։ Եվ 
որ պես զի ան ձի խոս քի ա զա տու թյու նը ան հար կի չսահ մա նա փակ վի՝ միջ պե տա կան կոն վեն ցի ոն 
պար տա վո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում սահ ման վել են ո րո շա կի չա փո րո շիչ նե ր։ Նման չա փո
րո շիչ նե րից մե կը Ռա բա թի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի շե մային թե ստն է14: Թես տը սահ մա նում 
է այն նվա զա գույն պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում ան ձն ա տե լու թյան խոս քի դրսևոր ման հա մար 
կա րող է են թա րկ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն։ Եվ թեև այն մշակ վել է այս նպա տա
կով, սա կայն կա րող է կի րառ վել հաս կա նա լու հա մար ա տե լու թյան խոս քի կարևոր բա ղադ րիչ
նե րը։ Կարևոր չէ, որ ե րե խա նե րը տի րա պե տեն ա տե լու թյան խոս քի քրե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թա րկ վե լու ի րա վա կան բա ղադ րիչ նե րին, սա կայն այս թես տի բա ղադ րիչ նե րը կա րող 
են օգ նել հաս կա նալ, թե ինչ ազ դե ցու թյուն և ինչ պատ ճառ ներ ու հետևանք ներ կա րող է ու նե նալ 
ա տե լու թյան խոս քը։

Ըստ Ռա բա թի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի շե մային թես տի, ա տե լու թյան 
խոսքի դրսևոր ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րն են՝

(1) Հա մա տե քս տը. Հա մա տե քս տը մեծ կարևո րու թյուն ու նի, երբ գնա հատ վում է, թե կա րող 
են արդյոք ո րոշ հայ տա րա րու թյուն ներ հրահ րել թի րա խային խմբի նկատ մամբ խտրա կա նու
թյուն, թշ նա մանք կամ բռ նու թյուն, և դա կա րող է ուղ ղա կի ո րեն առնչ վել դի տա վո րու թյա նը 

14 Մեկ  է ջիկ «ա տե լու թյան հրահ րում»  Ռա բաթ թե ստ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/
Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf

  Ռա բա թի գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը Rabat Plan of Action ազ գային, ռա սայա կան կամ կրո նա կան ա տե լու թյան 
քա րոզ չու թյունն ար գե լե լու մա սին, որն ի րե նից ներ կայաց նում է խտրա կա նու թյան, թշ նա ման քի կամ բռ նու թյան 
հրահ րում. A/HRC/22/17/Add.4, (Հա վել ված). ՄԱԿի Գլ խա վոր վե հա ժո ղով, 2013 թ. հուն վա րի 13 https://www.
ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf
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և/ կամ հետևան քին: Հա մա տե քս տի վեր լու ծու թյունն ա տե լու թյան խոս քը պե տք է դի տար կի 
խոս քի ար տա հայտ ման և տա րած ման ժա մա նակ տի րող սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ի րա վի
ճակ նե րում:

(2) Ար տա հայ տող ան ձը. Պե տք է հաշ վի առ նել հա սա րա կու թյան մեջ են թադ րյալ ա տե լու
թյան խո սք ար տա հայ տո ղի դիր քը կամ կար գա վի ճա կը, մաս նա վո րա պես ան հա տի կամ կազ
մա կեր պու թյան դիր քը այն լսա րա նի հա մա տե քս տում, ո րին ուղղ ված է ե լույ թը:

(3) Դի տա վո րու թյուն. Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին Մի ա
ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան դաշ նագ րի 20րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է մտադ րու թյու նը: 
Ան փու թու թյու նը և ան խո հե մու թյու նը բա վա րար չեն, որ ա րար քը հա մար վի հան ցա գոր ծու թյուն, 
սույն հոդ վա ծը նա խա տե սում է « շա հե րի պաշտ պա նու թյուն» և «հ րահ րում», այլ ոչ թե նյու թի 
սոսկ տա րա ծում կամ շրջա նա ռու թյուն: Այս ա ռու մով, դա պա հան ջում է ե ռա կո ղմ կապ խոս քի 
թի րա խի, խո սքն ար տա հայ տո ղի և լսա րա նի մի ջև:

(4) Բո վան դա կու թյու նը և ձևը. Ե լույ թի բո վան դա կու թյու նը քն նա րկ ման են թա կա ա ռանց
քային խն դիր նե րից մե կն է և հրա հր ման կարևոր տար րը: Բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը 
կա րող է նե րա ռել խոս քի սադ րիչ և ուղ ղա կի գոյու թյուն ու նե նա լու աս տի ճա նը, ինչ պես նաև 
խոս քի մեջ ար տա հայ տած փաս տա րկ նե րի ձևը, ո ճը, բնույ թը կամ փաս տա րկ նե րի մի ջև հա վա
սա րա կշ ռու թյու նը:

(5) Խոս քի ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը. Խոս քի ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը նե րա ռում է այն
պի սի տար րեր, ինչ պի սիք են խոս քի հա սա նե լի ու թյու նը՝ ում է այն հա սա նե լի, խոս քի հան րային 
բնույ թը, լսա րա նի մե ծու թյունն ու քա նա կը: Պար զե լու հա մար, թե հան րային է արդյոք խոս
քը կա րող են  հաշ վի առն վել, նաև տա րած ման մի ջոց նե րը, օ րի նա կ՝ թռու ցիկ նե րի, հիմ նա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի կամ հա մա ցան ցի մի ջո ցով, ինչ պես նաև հա ղոր դա կց ման հա ճա խա կա նու
թյու նը, քա նա կն ու տևո ղու թյու նը, ու նե ին, թե ոչ ունկն դիր նե րը հրա հր ման վրա ազ դե լու մի ջոց, 
հայ տա րա րու թյու նը (կամ նյու թը) շրջա նառ վում է սահ մա նա փակ մի ջա վայ րում, թե՞ հա սա նե լի է 
հա սա րա կու թյան լայն շրջա նա կի հա մար:

(6) Հա վա նա կա նու թյու նը, նե րա ռյալ ան խու սա փե լի ու թյու նը. Հրահ րու մը, որ պես այդ
պի սին ա նա վա րտ հան ցա գոր ծու թյուն է: Խոս քի մի ջո ցով հրա հր վող գոր ծո ղու թյու նը պար տա
դիր չէ, որ կա տար վի, ե լույ թը հան ցա գոր ծու թյուն հա մա րե լու հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, պե տք է 
ար ձա նա գրվի ռիս կի ո րո շա կի աս տի ճան: Դա նշա նա կում է, որ պե տք է ար ձա նա գրվի ե լույ թի՝ 
թի րա խային խմբի դեմ ի րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի խթան ման ող ջա միտ հա վա նա կա նու թյու նը, 
հաշ վի առ նե լով, որ այդ պի սի պատ ճա ռա հետևան քային կա պը պե տք է լի նի հնա րա վո րի նս ուղ
ղա կի:

« (...) «Ա տե լու թյան խոս քը նե րա ռում է ար տա հայտ ման բո լոր այն ձևե րը, ո րոնք հրահ
րում, խթա նում, տա րա ծում կամ ար դա րաց նում են բռ նու թյուն, ա տե լու թյուն կամ 
խտրա կա նու թյուն որևէ ան ձի կամ ան ձանց խմբի նկատ մամբ, կամ ո րոնք նսե մաց
նում են նրանց՝ ի րենց ի րա կան կամ վե րա գրվող ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րի կամ 
կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով, ինչ պի սիք են « ռա սան», գույ նը, լե զուն, կրո նը, ազ գու
թյու նը, ազ գային կամ էթ նիկ ծա գու մը, տա րի քը, հաշ ման դա մու թյու նը, սե ռը, գեն դե
րային ինք նու թյու նը և սե ռա կան կո ղմ նո րո շու մը»:

 Նա խա րար նե րի կո մի տե ի CM/Rec(2022)16, Եվ րո պայի խոր հուրդ

 Ա տե լու թյան խոս քը հազ վա դեպ կա րե լի է բնու թագ րել մի ան շա նակ գնա հա տա կան նե րով: 
Կար ծիք նե րը տար բեր են ինչ պես դրա դա սա կա րգ ման, այն պես էլ լուծ ման ե ղա նակ նե րի վե րա
բե րյալ:
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 Տա րա կար ծու թյուն նե րը մա սամբ պայ մա նա վոր ված են նրա նով, որ այս եր կու հար ցե րը 
հիմ նա կա նում մի ա սին են դի տա րկ վում. ե թե որևէ ար տա հայ տու թյուն դա սա կա րգ վում է որ պես 
ա տե լու թյան խո սք, ա պա թվում է, թե դա ինք նըս տին քյան են թադ րում է դրա դեմ ուղղ ված ո րո
շա կի գոր ծո ղու թյուն: Իսկ ե թե այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նա խա տես ված չէ, ա պա մենք հա մա րում 
ենք, որ դա ըն դու նե լի է կամ, առն վա զն, հան դուր ժե լի: Սա նշա նա կում է, որ այն սահ մա նու մը, 
որ մենք կի րա ռում ենք պե տք է մեզ հու շի, թե երբ է գոր ծե լու ժա մա նա կը: Կան մար դիկ, ով քեր 
դեմ են ա տե լու թյան խոս քի դեմ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լուն, քա նի որ հա մա րում են, որ 
դա ար տա հայտ ման ա զա տու թյան ա նըն դու նե լի սահ մա նա փա կում է: Դրա նից ել նե լո վ՝ նրանք 
կի րա ռում են «ա տե լու թյան խո սք» ձևա կեր պու մը մի այն դրա ա մե նա ծայ րա հեղ դրսևո րում նե րի 
նկատ մամբ, օ րի նա կ՝ երբ նման ար տա հայ տու թյու նը պա րու նա կում է ուղ ղա կի սպառ նա լիք  մար
դու  կյան քին կամ ան վտան գու թյա նը15:

 Այս Ձեռ նար կի հիմ քում ըն կած է այն խոր հա մո զու մը, որ առ ցանց տա րած քը հան րային 
տա րա ծք է և, հետևա բար, ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան բո լոր սկզ բունք նե րը կա րող 
են և պե տք է կի րառ վեն նաև առ ցանց:

 Այս հա մա տե քս տում, ա տե լու թյան խոս քի դեմ պայ քա րի մեջ չա փա զանց կարևոր է հենց 
դե ռա հաս նե րի և ե րի տա սա րդ նե րի դե րը:

Ե րի տա սա րդ նե րը քա ղա քա ցի են նաև առ ցանց տի րույ թում, իսկ դա նշա նա կում է, որ նրանք 
կա րող են ար տա հայ տել ի րենց մտա հո գու թյուն նե րը առ ցանց, կա րող են մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
և պա տաս խա նատ վու թյան կան չել նրանց, ով քեր ոտ նա հա րում են մար դու ի րա վունք նե րը նաև 
վիր տուալ տա րած քում:

 Առ ցանց տա րած քը նաև չա փա զանց մաս նակ ցային է, նե րա ռում է նաև հա մա ցան ցի կա ռա
վար ման գոր ծըն թաց նե րի մա սին ի րա զե կու թյուն: Հա մա ցան ցի ի հայտ գա լու հետ մա րդ կանց 
մի ջև հա ղոր դա կց մա ն հ նա րա վո րու թյուն նե րը  վիթ խա րի  փո փո խու թյուն նե րի  են թա րկ վե ցին: 
Տե սա կա նո րեն հա մա ցան ցը մեզ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց հա ղոր դա կց վել գրե թե ցան կա ցած 
մար դու հետ աշ խար հի ցան կա ցած կե տում: Այժմ հա մա ցան ցի շնոր հիվ աշ խար հի ցան կա ցած, 
շա տե րի հա մար ան հայտ, փո քր մի ան կյու նում ծա գած և ձևա վոր ված միտ քը կա րող է հա սա
նե լի դառ նալ բո լո րի հա մար: Հա մա ցան ցից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր 
ոք այժմ և՛ հրա տա րա կիչ է, և՛ բա նա խոս: Սա մի նո րա մու ծու թյուն է, ո րից քչե րը կցան կա նային 
հրա ժար վել: Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ մեզ չպե տք է զար մաց նի այն հան գա ման քը, որ մշ տա
պես ընդ լայն վող առ ցանց հա ղոր դակ ցու թյան ո լո րտն ար տա ցո լում է այն բո լոր խն դիր նե րը և 
ար ձա գան քում է այն բո լոր բար դու թյուն նե րին, որ մար դիկ մշ տա պես ար ձա նագ րել են ի րենց 
ի րա կան կյան քում: Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից ան հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ու «ա տե լու թյու նը» 
մա րդ կային հան րույ թի կեն սա կեր պի մա սն են կազ մել:

 Հա մա ձայն ո րոշ հե տա զո տու թյուն նե րի՝ վեր ջին տա րի նե րին վե րոն շյալ դրսևո րում նե րի աճ 
է ար ձա նա գրվել:

Խն դի րն այն է, որ ե թե տար բեր վո ղի նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը նվա զում է, և 
այդ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը զս պող մի ջոց նե րը չեն վե րա հսկ վում, ա պա ան խու սա փե լի
ո րեն կգտն վեն ե ղա նակ ներ, այդ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ու ա տե լու թյունն ար տա հայ տե
լու հա մար, ինչ պես մա րդ կանց ա րա րք նե րի, այն պես էլ՝ խոս քի, կամ ար տա հայտ ման այլ ձևե րի 
մի ջո ցով:

 Հա մա ցանցն ար տա հայտ վե լու նոր ձևեր ստեղ ծեց, ինչ պես նաև նոր ճա նա պա րհ ներ բա ցեց 
այդ ա սե լի քը ա վե լի մեծ թվով մա րդ կանց հա սա նե լի դա րձ նե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, 
« վիր տուալ» խոս քը զս պող հան գա մանք նե րը շատ ա վե լի քիչ են, քան «ոչ վիր տուալ» խոս քը: 
Հա ճախ մար դիկ առ ցանց տի րույ թում ար տա հայ տում են այն պի սի կար ծիք ներ, ո րը եր բեք չէ ին 
բա րձ րա ձայ նի հան րայ նո րեն:

15 Է ջա նի շե ր. Մար դու ի րա վունք նե րի կր թու թյան մի ջո ցով ա տե լու թյան խոս քի առ ցանց դրսևո րում ե րի դեմ պայ
քա րի ձեռ նա րկ», Է. Քին, Մ. Ջոր ջես կու, Ռ. Գո մես, Եվ րո պայի Խոր հուրդ, վե րա նայ ված հրա տա րա կու թյուն 
(2020), Էջ 189. https://rm.coe.int/bookmarksar9web/1680a52786 
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 Ե րի տա սա րդ նե րն ա տե լու թյան առ ցանց դրսևո րում նե րին ըն դա մե նը պա սիվ հետևող ներ 
չեն. նրան ցից ո մանք ար դեն իսկ վե րած վել են այդ երևույ թի զո հե րի, իսկ ո մանք էլ ան ցել հա լա
ծող նե րի շար քե րը:

 ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Ա տե լու թյան խոս քի առ ցանց դրսևո րում նե րի մշ տա դի տար կում ի րա կաց նե լը չա փա զանց 
դժ վար է, ո րով հե տև մար դիկ ի րենց ցան կա ցած խո սքն ա սո ցաց նում են խոս քի ա զա տու թյան 
ի րա վուն քի հետ: Ի րա կա նում, հենց սա է պատ ճա ռը, որ նրանք, ով քեր  ու նեն ա տե լու թյուն 
տա րա ծե լու և քա րո զե լու նպա տակ, դա հեշ տու թյամբ կա րող են ի րա կա նաց նել առ ցանց, ին չը 
բար դաց նում է նաև ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից այդ գոր ծըն թա ցի վե րա հս կու մը: Ո րոշ կազ
մա կեր պու թյուն ներ փոր ձել են գնա հա տել խնդ րի ծա վալ նե րը: Բո լո րը մի ա կար ծիք են, որ նկատ
վում է ա տե լու թյան խոս քի դրսևո րում նե րի ա ճի մի տում:

 Այլ հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում փոր ձել են պար զել, թե որ քան հա ճախ են հան
դի պում ե րի տա սա րդ նե րն ա տե լու թյան խոս քի առ ցանց դրսևո րում նե րի:

 ՍԱՀ ՄԱ ՆՈ ՒՄ ՆԵՐ ԵՎ ԲԱ ՑԱՏ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ Ր

 Ը ստ Ռա սիզ մի և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան հա նձ նա ժո ղո վի (ՌԱԵՀ) 
Ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան թիվ 15 Հա նձ նա րա րա կա նի ա տե լու թյան խոս քը են թադ րում է 
ար տա հայտ ման մեկ կամ ա վե լի ձևե րի օգ տա գոր ծում, այ սինքն՝ ան ձի կամ ան ձանց խմբի նկատ
մամբ նվաս տաց ման, ա տե լու թյան կամ ա նա րգ ման, ինչ պես նաև այդ ան ձանց կամ խմբի նկատ
մամբ ցան կա ցած ոտնձ գու թյան,  վի րա վո րան քի,  բա ցա սա կա ն  կարծ րա տի պե րի  ձևա վոր ման, 
 խա րա նի  կամ սպառ նա լի քի քա րոզ չու թյուն, խթա նում կամ հրահ րում, և վե րոն շյալ ար տա հայտ
ման բո լոր ձևե րի ցան կա ցած ար դա րա ցում, ո րը հի մն ված է ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րի կամ 
կար գա վի ճա կի ոչ սպա ռիչ ցան կի վրա, նե րա ռյա լ՝ « ռա սան», մաշ կի գույ նը, լե զուն, կրո նը կամ 
դա վա նան քը, ազ գու թյու նը, ազ գային կամ էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նը, ինչ պես նաև ծա գու մը, 
տա րի քը, հաշ ման դա մու թյու նը, սե ռը, գեն դե րը, գեն դե րային ինք նու թյու նը և սե ռա կան կո ղմ նո
րո շու մը։ ՌԱԵՀի Հա նձ նա րա րա կա նում «ար տա հայ տում» նշա նա կում է ցան կա ցած ձևով, այդ 
թվում՝ է լե կտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րով խո սք և հրա պա րա կում, ինչ պես նաև դրանց տա րա
ծու մը և պահ պա նու մը ։

 Բա ցի  այդ,  Հա նձ նա րա րա կա նի  շրջա նա կում  ը նդգրկ ված  ար տա հայտ մա ն ձևե րը  կա րող 
են նաև նե րա ռել ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, մա րդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի կամ պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հան րային ժխ տում, նսե
մա ցում, հիմ նա վո րում կամ ար դա րա ցում, երբ դրանք դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել են տե ղի 
ու նե ցած, ինչ պես նաև այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց փա ռա բա նում։ 
Ա ռա վել ցայ տուն օ րի նա կով պատ կե րաց նե լու հա մար, թե ինչ ա ղե տա լի հետևանք ներ կա րող 
է ու նե նալ չկան խար գել ված  ա տե լու թյան խոս քը, ա ռա ջա րկ վում է ու սում նա սի րել ա տե լու թյան 
բուր գի զար գա ման հա ջոր դա կա նու թյու նը ։
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Նյութի աղբյուրը ՝«Հակազրպարտության լիգա»

Կողմնակալ 
հայտարարություն

Կողմնակալ 
գործողություն

Համակարգային 
խտրականություն

Ցեղասպանություն

 կարծրատիպային, նախապաշարումներով, 
կողմնակալ մտածելակերպ, 

հայտարարություններ

ոչ ներառական, ահաբեկող (բուլինգ), 
ապամարդկայնացման միտված, միկրո ագրեսիվ 

գործողություններ

 արդարության ժխտում և անարդար վերաբերմունք կրթության, 
զբաղվածության, բնակարանային ապահովման,  

բանկային գործունեության, քաղաքական և տնտեսական 
իրավունքների իրականացման ոլորտներում

վանդալիզմ, հարձակում, պղծում, հրկիզում, սպառնալիքներ, 
ահաբեկչություն, սպանություն, բռնաբարություն

մի ամբողջ ժողովրդի կանխամտածված և համակարգված 
ոչնչացնելու նպատակ կամ գործողություն

Կողմնակալ 
համոզմունքների 
հիմքով բռնություն

 Պայ մա նը, որ այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման փաս տը պե տք է հաս տատ
ված լի նի դա տա րան նե րի վճ ռով, նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու, որ ո րո շա կի վար քագ ծի վե րա
բե րյալ ըն դար ձակ մե ղադ րանք նե րն այ նու հե տև հի մք չդառ նան այն պի սի պն դում նե րի հա մար, 
թե կո նկ րետ հայ տա րա րու թյուն ներ հա մար ժեք են ա տե լու թյան խոս քի ն։ 
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Ն կա տել ե՞ք, որ վեր ջին ժա մա նակ նե րում մեր հա սա րա կու թյու նում բա վա կան տա րած ված 
է ա տե լու թյան խո սք եզ րույթն օգ տա գոր ծել տե ղին և շատ դեպ քե րում նաև ոչ տե ղին հա մա  տե
քս տե րում, լի նի դա հե ռուս տա տե սային հա ղոր դում, առ ցանց լրատ վա մի ջոց, յու թու բյան կար
ճա մետ րաժ հո լո վակ ներ, ֆեյս բու քյան գրա ռում ներ և այլն։ Ե թե նկա տել եք այդ նյու թե րը հիմ
նա կա նում գայ թակ ղիչ, և ին չու չէ, նաև սադ րիչ վեր նագ րեր ու նեն ու ստի պում են, որ օգ տա տե րը 
հե տա քրք րու թյու նից և հնա րա վոր սեն սա ցի ոն լուր ի մա նա լու ցան կու թյու նից ել նե լով ըն թեր ցի 
կամ դի տի տե ղա դրված նյու թը։ Սա կայն, շատ հա ճախ ըն թեր ցո ղի մոտ հի աս թա փու թյուն է 
ա ռա ջա նում, երբ նյու թի վեր նա գի րն ու բո վան դա կու թյու նը ի րար չեն հա մա պա տաս խա նում։

Ա տե լու թյան խոս քը կա րող է ար տա հայտ վել գրա վոր, բա նա վոր կամ այլ ձևե րով, 
օ րի նա կ՝ պատ կեր ներ, նշան ներ, խո րհր դան շան ներ, նկար ներ, ե րա ժշ տու թյուն, բե
մադ րու թյուն ներ կամ տե սա նյու թե ր։ Այն նաև նե րա ռում է ո րո շա կի վար քագ ծի օգ
տա գոր ծում, ինչ պես օ րի նակ, ժես տե ր՝ գա ղա փա րը, ու ղեր ձը կամ կար ծի քը հա ղոր
դե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լի թվին են պատ կա նում նաև «ա տե լու թյուն» բա ռը պա րու նա կող վեր նագ րե րն 
ու խո րագ րե րը։ Շատ դեպ քե րում, երևույ թի գույ նե րն ա վե լի խտաց ված և ազ դե ցիկ դա րձ նե լու 
հա մար, մա մու լում և սո ցի ա լա կան տար բեր հար թակ նե րում սկ սել են օգ տա գոր ծել «ա տե լու թյան 



 Ա ՏԵ ԼՈ ՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈ ՒՄ ՆԵ ՐԸ ԱՌ ՑԱ ՆՑ ՏԻ ՐՈՒՅ ԹՈ ՒՄ   21

խո սք», «ա տե լու թյուն քա րո զող», «ա տե լու թյուն սեր մա նել» և նմա նա տիպ ճն շող ար տա հայ տու
թյուն ներ, սա կայն կարևոր է ի մա նալ, որ յու րա քան չյուր վի րա վո րանք չի կա րող հա մար վել ա տե
լու թյան խո սք, ինչ պես նաև մի ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում ծա գած վե ճը, ո րը կա րող է 
ա վա րտ վել բռ նու թյամբ, միշտ չէ, որ պե տք է վե րագ րել ա տե լու թյան հիմ քով հան ցա գոր ծու թյա ն։

 Ա վե լի պատ կե րա վոր պատ կե րաց նե լու հա մար ե կե՛ք ըն թեր ցենք ստո րև ներ կայաց ված 
օ րի նակ նե րը ։

 Օ րի նա կ՝ ե թե եր կու կամ ա վե լի ան ձանց մի ջև որևէ խն դիր կա, ո րը ծա գել է պար զա պես 
մի ջա նձ նային բախ ման և ի րար սխալ հաս կա նա լու հետևան քով, ա պա դա կա րե լի է դի տար
կել որ պես վեճ, բայց ե թե կող մե րից մե կը կամ թե կուզ բո լոր կող մե րը մի մյանց հետ շփ վում են 
կան խա կալ, խտրա կան, նա խա պա շար մուն քային մո տե ցում նե րի նա խատ րա մա դրվա ծու թյամբ, 
հի մն ված կող մե րի տե սա կի և/ կամ ծագ ման վրա (սեռ, ազ գու թյուն, կրոն, գեն դե րային պատ կա
նե լու թյուն, ռա սա և այլն), ա պա դա կա րող է դի տա րկ վել որ պես ա տե լու թյան խո սք և խտրա կան 
վե րա բեր մունք։

ԱՅՍ ՊԻ ՍՈ Վ՝ Ա տե լու թյան խոս քը կապ ված է ար տա հայտ ման տար բեր ձևե րի հետ, 
ո րոնք ուղղ ված են ան ձի կամ ան ձանց խմբի դե մ՝ ան ձի կամ ան ձանց խմբի ան
հա տա կան հատ կա նիշ նե րի կամ կար գա վի ճա կի հիմ քով, և ա տե լու թյան խոս քի դեմ 
քայ լե րի ձեռ նար կումն ան պայ մա նո րեն չի են թադ րում քրե ա կան պատ ժա մի ջոց նե րի 
կի րա ռում։ Այ դու հան դե րձ, երբ ա տե լու թյան խոս քը ստա նում է վար քագ ծի այն պի սի 
ձև, որն ինք նին քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն է, օ րի նա կ՝ թշ նա մանք, բռ նու թյուն քա
րո զե լու կամ հրահ րե լու հրա պա րա կային կո չե րը ։

 
Ա վե լի ա ռար կայա կան օ րի նակ նե ր՝

 Վի րա վո րանք կամ կան խա կալ վե րա բեր մունք
   « Դու հի մա րու թյուն ներ ես դուրս տա լիս, ո րով հե տև դա սդ չես սո վո րել ու հի մա փոր ձում ես 

հո րի նել գոյու թյուն չու նե ցող նյու թը»։
   « Դուք սևա մո րթ եք և դա է պատ ճա ռը, որ ա րագ եք վա զում»։

Խտ րա կան, ա տե լու թյան խո սք պա րու նա կող վե րա բեր մունք
  « Դուք չեք կա րող խե լա ցի և կարևոր բան ա սել, քա նի որ կին եք, իսկ բո լոր կա նայք ան խելք 

են և դա ան հեր քե լի փա ստ է»։
  «Սևա մո րթ ես ու դա է պատ ճա ռը, որ կեն դա նու ա րա գու թյամբ ես վա զում»։

 Վեր ջին օ րի նակ նե րում տր ված ար տա հայ տու թյուն նե րն ա վե լի խտրա կան և վտան գա վոր 
կա րող են լի նել, ե թե ար վել կամ հրա պա րակ վել են որևէ հան րային մար դու կող մից, լի նի նա 
դե րա սան, սո ցի ա լա կան ցան ցի հայտ նի օգ տա տեր, քա ղա քա կան գոր ծիչ և այլն։ Այս մար դիկ 
ու նեն լսա րան և հետևո րդ ներ, ում հա մար հան րային և հայտ նի մար դու կող մից հն չեց ված նմա
նա տիպ ար տա հայ տու թյու նե րը կա րող են ըն կալ վել որ պես « հան րային ճշ մար տու թյուն»։ Նմա
նա տիպ կար ծի քի ազ դե ցու թյունն ա ռա վել նկա տե լի է հենց ե րի տա սա րդ նե րի շրջա նում: Ե րի
տա սա րդ նե րը եր բե մն նմա նա կում կամ երկր պա գում են այս կամ այն հայտ նի ան ձին և ան շուշտ, 
նրա գա ղա փար նե րն ու հն չեց րած մտ քե րը կա րող են մի ան գա մայն ճշ մար տա ցի թվալ նրանց, 
ին չից ել նե լով էլ տա րա ծում են դրանք` ար դեն իսկ հա վա տա լով դրանց ա նե րկ բա ։

Այս տեղ կարևոր է հաշ վի առ նել հետևյա լը՝ առ ցանց տի րույ թը հան րային տա րա ծք է, և օ րի
նակ նե րում ներ կայաց ված կար ծիք նե րն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը հրա պա րա կային հայ տա րա
րու թյուն ներ են։
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 ԹԵ ՄԱ 3 
 ԲՈՒ ԼԻ ՆԳ (Ս ՏՈ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ Ա ԾԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ԳՈՐ ԾԱ ԾՈ ՒՄ, ԾԱ ՂՐ)

 Թե մայի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում մաս նա կից նե րը պե տք է ձե ռք բե րեն բու լին գի և 
կի բեր բու լին գի մա սին գի տե լիք ներ և ձևա վո րեն նման վար քա գիծ չդրսևո րե լու հա մոզ մունք:

 Թե մայի նպա տա կն է, որ պես զի սո վո րող նե րը`
  ձե ռք բե րեն գի տե լիք ներ բու լին գի և կի բեր բու լին գի, դրանց դրսևոր ման ձևե րի 

և բա ցա սա կան հետևանք նե րի վե րա բե րյալ,
 ձևա վո րեն նման վար քա գի ծը ճա նա չե լու, բա ցա հայ տե լու և կան խե լու կա րո

ղու թյուն,  ձևա վո րեն հա մոզ մունք, որ բու լին գը և կի բեր բու լին գը ան թույ
լատ րե լի են:

 ԹԵ ՄԱՅԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

 Բու լին գը (անգլ. «bully»՝ կռ վա րար, բռ նա րար) ան ձի նկատ մամբ կի րառ վող ագ րե սիվ 
վա րքն է՝ հե տա պն դում, հո գե բա նա կան ճն շում և ա հա բե կում, ծեծ, հեգ նանք, ծաղ րանք, բամ բա
սանք նե րի տա րա ծում: Այն կա րող է ի րա կա նաց վել ցան կա ցած խմբում, ա ռա վել վտան գա վոր է 
դպ րո ցա կան նե րի շրջա նում:

 Բու լին գը կա րող է դրսևոր վել ինչ պես ի րա կան կյան քում, այն պես էլ՝ առ ցանց: Կի բեր բու
լին գը տե ղի է ու նե նում սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, smsնե րի, է լե կտ րո նային փոս տի կամ ցան կա
ցած այլ առ ցանց հար թակ նե րի մի ջո ցով:

 Կան բու լին գի տար բեր տե սակ նե ր.
• ֆի զի կա կա ն՝ հար վա ծել, թքել, հրմշ տել, ու րի շի ի րե րին տի րա նալ կամ ջար դել, մի տում

նա վոր կամ կո պիտ շար ժում ներ կա տա րել, ո րոնք կա րող են վնա սել մար դու մար մի նը 
կամ գույ քը,

• բա նա վո ր՝  ծաղ րել, սպառ նալ, պի տա կա վո րել, ան հար կի սե ռա կան բնույ թի մեկ նա բա
նու թյուն ներ ա նել,

• հո գե բա նա կան կամ սո ցի ա լա կա ն՝ դի տա վո րյալ խմբից վտա րել, չըն դու նել, բամ բա
սանք ներ տա րա ծել, վա խեց նել, հան րայ նո րեն վար կա բե կել,

• սե ռա կա ն՝ սե ռա կան բնույ թի հպու մեր, հար ձա կում ներ, բռ նի գոր ծո ղու թյուն ներ և այլն,
• կի բեր բու լի նգ՝ կի բե րն վաս տա ցում ներ կամ կի բեր սադ րանք՝ տե քս տային հա ղոր դագ

րու թյուն ներ, սպառ նա լիք ներ, ան պար կեշտ նկար ներ, վի րա վո րա կան նյու թեր ու ղար
կե լը կամ տա րա ծե լը հա մա ցան ցի կամ այլ տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով: 

Ը ստ հե տա զո տու թյուն նե րի Հայաս տա նում ե րե խա նե րի 38 %ը տե սել է՝ ինչ պես են հա մայն
քում ե րե խային ծե ծում, իսկ 35 %ը նվա զա գույ նը 1–5 ան գամ դպ րո ցում ծաղ րան քի (բու լին գի) 
ա կա նա տես է ե ղել16:

16 «Ե րե խայի կար ծի քո վ…» հա րց ման ար դյունք նե րը, Save the Children, World Vision, ապ րիլմայիս, Save the Children, 
World Vision, ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան (2017) https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/yv_brief_
version_final_arm.pdf/; Ա. Համ բար ձու մյան (2021) « Բու լին գը երևա նյան դպ րո ցա կան մի ջա վայ րում. սո ցի ո լո գի ա

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/yv_brief_version_final_arm.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/yv_brief_version_final_arm.pdf/
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 Կի բեր բու լի նգ է հա մար վում, երբ ե րե խային սպառ նում, հե տա պն դում, նվաս տաց նում, 
ա մա չեց նում կամ այլ կե րպ թի րա խա վո րում է մեկ այլ ե րե խա՝ հա մա ցան ցի, ին տե րակ տիվ և 
թվային տեխ նո լո գի ա նե րի կամ բջ ջային հե ռա խոս նե րի մի ջո ցով: Կի բեր բու լին գի դեպ քում եր կու 
կող մում էլ ե րե խա ներ են: Այն ի րա կա նաց վում է առն վա զն մեկ այլ ե րե խայի կող մի ց։ Այն դեպ
քում, երբ գոր ծո ղու թյան մեջ նե րգ րավ վում է չա փա հաս ան ձ, դե պքն այլ կե րպ է ո րակ վում, օ րի
նակ կի բեր հե տա պն դում։ Տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով մե ծա հա սակ նե րի կող մից ե րե խա նե րին 
գայ թակ ղե լու փոր ձը կոչ վում է սե ռա կան շա հա գոր ծում։

 Կի բեր բու լին գը կա րող է ըն դու նել զա նա զան տե սակ ներ, դա կախ ված է ե րե խայի երևա
կայու թյու նի ց։ Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ե րե խա նե րի դե րը հա ճախ կա րող է փո փոխ վե լ՝ 
բու լին գի են թա րկ վող ե րե խան հեշ տու թյամբ կա րող է վե րած վել են թար կո ղի, և հա կա ռա կը17։

 Հայտ նի են դեպ քեր, երբ ե րե խա նե րը սպա նու թյուն կամ ինք նաս պա նու թյուն են գոր ծել 
կի բեր բու լին գի հետևան քով18։

 Կի բեր բու լին գը կա րող է սահ ման վել որ պես ագ րե սիվ, դի տա վո րյալ գոր ծո ղու թյուն, որն 
ի րա կա նաց վում է ան հա տի կամ խմբի կող մի ց՝ օգ տա գոր ծե լով հա ղոր դա կց ման է լե կտ րո նային 
ձևեր ի րեն պաշտ պա նել չկա րո ղա ցող ան ձի դեմ: Այն սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է շա րու նա
կա բար և հա ճախ բնու թա գրվում ու ժե րի ան հա վա սա րա կշ ռու թյամբ19:

 Կի բեր բու լին գը կա րող է նե րա ռել բամ բա սանք նե րի տա րա ծում, կե ղծ տե ղե կու թյուն նե րի 
կամ վի րա վո րա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, ա մո թա լի մեկ նա բա նու թյուն նե րի կամ լու սան
կար նե րի հրա պա րա կում, կամ որևէ մե կին սո ցի ա լա կան ցան ցե րից կամ այլ հա ղոր դակ ցու թյան 
ձևե րից վտա րում: Բու լին գը, ո րի նա խան շան նե րը հա ճախ ի հայտ են գա լիս դպ րո ցում կամ 
այլ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում շփ ման ըն թաց քում, տե ղա փոխ վե լով առ ցանց մի ջա վայր կա րող 
է հատ կա պես խո րը վնաս պատ ճա ռել, քա նի որ ցան կա ցած պա հի կա րող է ազ դել բու լին գի 
են թա րկ վող ե րե խայի վրա և ա րագ հաս նել ա ռա վել լայն լսա րա նի:

 Կի բեր բու լի նգն առ ցանց բռ նու թյան լուրջ դրսևո րում է և կա րող է ա սո ցաց վել ցան կա ցած 
տե սա կի բռ նու թյան, նե րա ռյալ̀  սե ռա կան բռ նու թյան հետ: Կի բեր բու լի նգն ի րա կա նում կա րող է 
նե րա ռել սե ռա կան բնույ թի պատ կեր նե րի և նկար նե րի տե ղադ րում և տա րա ծում (ս տեղ ծել, կիս
վել և փո խան ցել սե ռա կան բնույ թի նյու թեր, հա ղոր դագ րու թյուն ներ կամ նկար ներ (սե քս թի նգ), 
խթա նել առ ցանց ա հա բե կումն ու ոտնձ գու թյուն նե րը (կի բեր հե տա պն դում), այդ թվում՝ զո հից 
սե ռա կան բնույ թի բա րե հա ճու թյուն ստա նա լու կամ զո հին սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ 
հար կադ րե լու նպա տա կով)։

 Բու լի նգն ան հա տի դեմ ուղղ ված ու ժի ցու ցադ րու թյուն է, մի նչ դեռ ա տե լու թյան խոս քը, 
սո վո րա բար, մա րդ կանց խմբե րի դեմ ուղղ ված բռ նու թյան և թշ նա ման քի կո չե րն են, թեև զո հի 
տե սան կյու նից եր կուսն էլ բռ նու թյան և նվաս տաց ման ձևեր են: Ա տե լու թյան խոս քի առ ցանց 
դրսևո րում նե րը և կի բեր բու լի նգն օգ տա գոր ծում են նույն առ ցանց հար թակ նե րը: Դրանք հա ճախ 
ուղղ ված են այն ան հատ նե րի դեմ, ով քեր ի րենց ծագ ման, որևէ տե սա կի հաշ ման դա մու թյան, 
էթ նիկ պատ կա նե լու թյան կամ նմա նա տիպ այլ պատ ճառ նե րով տար բեր վող են հա մար վում: 
Եր կու դեպ քում էլ գործ ու նենք վի րա վո րա կան և ճն շում նե րի նպա տակ հե տա պն դող հա ղոր
դակ ցու թյան հետ: Շատ դեպ քե րում, կի բեր բու լին գը և ա տե լու թյան խոս քը մի ա սին են հան դես 
գա լիս, և սա չա փա զանց վատ է ան դրա դառ նում ան հատ նե րի  և խմբե րի վրա: Միև նույն ժա մա
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 Հա մա ցան ցային գրա գի տու թյու նը չա փա զանց կարևոր գի տե լիք է, քա նի որ այն օգ նում է 
ե րի տա սա րդ նե րին ըմբռ նել հա մա ցան ցում ծա վալ վող գոր ծըն թաց նե րը և պաշտ պա նել ի րենց 
վի րա վո րանք նե րից կամ կա րո ղա նալ ար ձա գան քել, երբ դրանց ա կա նա տե սն են դառ նում:

 Ե րե խա նե րը պե տք է տե ղե կաց ված լի նեն, որ ստո րև թվա րկ վող վար քագ ծի տե սակ նե րը 
ա նըն դու նե լի են և կա րող են լի նել ա նօ րի նա կան: Նույ նիսկ մեկ, ա ռան ձին դրվա գը կա րող 
է դառ նալ վի րա վո րան քի տևա կան ար շա վի սկի զբ կամ ա վե լի ծայ րա հեղ դրսևո րում նե րի 
նա խան շան: Ե րե խա նե րը պե տք է կա րո ղա նան ճա նա չել նա խազ գու շա կան նշան նե րը և խո հե
մու թյամբ ար ձա գան քել այն վի րա վո րա կան դրսևո րում նե րին, ինչ պի սիք են՝

• ս պառ նա լիք ներ,  սադ րող,  ռա սայա կա ն  կամ  էթ նի կ  վի րա վո րանք ներ  ու ղար կե լը  կամ 
վի րա վո րա կան մա կա նուն նե րով դի մե լը,

•  տու ժո ղի հա մա կար գի չը հա մա կա րգ չային վի րու սով վա րա կե լու փոր ձը,   փոս տա րկ ղը 
վի րա վո րա կան նա մակ նե րով հե ղե ղե լը,

• ան ձի մա սի ն՝ նրան կամ նրա հե ղի նա կու թյա նը վնա սե լու նպա տա կով կե ղծ տե ղե կու
թյուն ներ տե ղադ րե լը կամ տա րա ծե լը,

• որևէ մե կին ա ռա նձ նաց նե լը և բո լո րին այդ մե կին վի րա վո րե լու կամ ծաղ րե լու կոչ ա նե
լը, 

• այլ մար դու ա նու նից կե ղծ կամ ան հա վա տա լի բա ներ ա սե լը,
• որևէ մե կի նկար նե րը, հատ կա պես ոչ այն քան պա տեհ ի րա վի ճակ նե րում, տա րա ծե լը՝ 

ա ռանց այդ մար դու թույլտ վու թյան,
• որևէ մե կի նա մակ նե րը ա ռանց իր թույլտ վու թյան տա րա ծե լը,
•  մյուս նե րին ճն շե լը, որ պես զի ինչոր մե կին հա մայն քից (վիր տուալ կամ ոչ վիր տուալ) 

դուրս հա նեն,
•  նույ նա սե ռա կան նե րին ուղղ ված վի րա վո րանք նե րն ու հա լա ծան քը, գեն դե րային բնույթ 

ու նե ցող վի րա վո րանք ներ կամ խտրա կա նու թյան այլ ձևեր,
• որևէ մե կին հետևո ղա կա նո րեն վի րա վո րա կան, չա րա կամ կամ տհաճ հա ղոր դագ րու

թյուն ներ ու ղար կե լը:
 Կարևոր է հաշ վի առ նել, որ ո րոշ ե րե խա ներ ի րենց կա րող են նույ նա կա նաց նել որ պես բու

լին գի և՛ են թար կող, և՛ են թա րկ վո ղ։ Սա կա րող է խան գա րել թե մայի բաց քն նա րկ մա նը։ Պե տք է 
խու սա փել այն պի սի ի րա վի ճակ ներ ստեղ ծե լուց, երբ ե րե խա նե րը ստիպ ված են լի նում կար ծիք 
ար տա հայ տել, ին չից ել նե լով էլ ի րենց ճնշ ված են զգում: Կար ծիք չար տա հայ տե լու հա մար որևէ 
մե կի նկատ մամբ չպե տք է դրսևո րել բա ցա սա կան վե րա բեր մունք: Հնա րա վոր է ժա մա նա կի 
ըն թաց քում նրանք ի րենց բա վա րար ա պա հով զգան այդ մի ջա վայ րում և կիս վեն ի րենց կեն սա
փոր ձո վ։ Քն նար կում նե րի ժա մա նակ կա րող եք ան դրա դառ նալ ծայ րա հեղ երևա կայա կան դեպ
քե րի, որ պես զի ե րե խա նե րը ստիպ ված չլի նեն կիս վե լու ի րենց փոր ձա ռու թյամբ: Սա կայն այս 
դեպ քում ևս պե տք է ցու ցա բե րել զգու շա վո րու թյուն՝ ե րե խա նե րի բա ցա սա կան փոր ձի մա սին 
չհի շեց նե լու նպա տա կո վ։ Շատ կարևոր է բո լոր դեպ քե րում քն նար կել լու ծում նե րը, որ պես զի 
ի րա վի ճա կն ա նե լա նե լի չթ վա ։
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 ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 3.Ա 

 Վար ժու թյու նը կա րող է կի րառ վել ցան կա ցած խմբի ե րե խա նե րի հա մա ր։ Սա կայն ու շա դիր 
ե ղեք, քա նի որ խմբում կա րող են լի նել սցե նա րում ներ կայաց ված դեպ քի փո րձ ու նե ցող ե րե խա
ներ: Ե թե հս տակ գի տեք, որ խմբում կա նման փո րձ ու նե ցող ե րե խա և դեպ քը տե ղի է ու նե ցել ոչ 
վաղ ան ցյա լում, ա պա մի՛ կի րա ռեք այդ սցե նա րը, քա նի որ այն կա րող է վնաս պատ ճա ռել այդ 
ե րե խայի ն։ Ա մեն դեպ քում հի շեք, որ ե րե խա նե րի՝ թե՛ որ պես բու լին գի են թար կո ղի, և թե՛ որ պես 
են թա րկ վո ղի փոր ձա ռու թյան մա սին ձեր ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րը սա կավ են:

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք

 Վար ժու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է տպել ստո րև նկա րա գրված սցե նա րը ։

 Վար ժու թյան կա տա րում

 Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք խմբե րի, յու րա քան չյուր խմբում՝ 35 ան ձ: Նրանց տրա մադ րեք 
ստո րև ներ կայաց ված սցե նա րը։ Ցան կա լի է, որ պես զի յու րա քան չյուր ե րե խա ու նե նա սցե նա րի 
մե կա կան օ րի նա կ։

Խնդ րեք ե րե խա նե րին քն նար կել սցե նա րն ի րենց խմբում և պա տաս խա նել հետևյալ հար
ցե րին. 

 Այս դեպ քում ինչ պե ՞ս կա րե լի է բնու թագ րել յու րա քան չյուր դե րա կա տա րի վար քա գի ծը ։
 Ա րդյո ՞ք այս տեղ առ կա են կարծ րա տի պեր, ինչ պի սի՞ կարծ րա տի պեր, ու՞մ նկատ մամբ։ 
 Ի նչ պե ՞ս պե տք է վար վեր դե րա կա տար նե րից յու րա քան չյու րը ։

Խմ բե րում քն նա րկ մա նը տրա մադ րեք 20 րո պե ։
Խմ բե րում քն նար կու մից հե տո լսա րա նի հետ մի ա սին լսեք խմբե րի եզ րա հան գում նե րը և 

քն նար կեք սցե նա րը ։

Ս ցե նա ր

Դպ րո ցից տուն գնա լու ճա նա պար հին Սամ վե լը, Ար մե նը և Տիգ րա նը տես նում են, որ ի րենց 
առջևից քայ լում է Մի շան: Մի շան վեր ջե րս է տե ղա փոխ վել ի րենց քա ղաք և դա սա րան: Ե րե խա
նե րը դա սա րա նում հա ճախ ծաղ րում են նրան, ո րով հե տև նա խո սում է իր բար բա ռո վ։

 Սամ վե լը և Ար մե նը ա րա գաց նում են քայ լե րը, որ հաս նեն Մի շային: Հե տո սկ սում են վի րա
վո րա կան բա ներ ա սել նրան, քա շք շում են պայու սա կը և ծաղ րե լով հա րց նում, թե արդյոք ի րենց 
գյու ղում բո լո րն են նրա նման հա գն վում, և գու ցե ա վե լի լավ կլի ներ, որ նա վե րա դառ նար ի րենց 
գյուղ, ե թե չգի տի ինչ պես պե տք է ի րեն պա հի քա ղա քում:

 Տիգ րա նը շատ է նեղ վում ստե ղծ ված ի րա վի ճա կից: Սամ վե լը և Ար մե նը ա նը նդ հատ նայում 
են նրան և խրա խու սում, որ ինքն էլ մի ա նա ի րենց և սկ սի ծաղ րել Մի շային: Ի վեր ջո, Տիգ րա նը, 
ըստ ի րեն, մի սրա միտ կա տակ է ա նում՝ ա սե լով, որ պե տք է մնար գյու ղում, այն տեղ գո նե կով 
կթել կսո վո րեր: Սամ վե լին և Ար մե նին դա շատ է զվար ճաց նում, բայց Տիգ րա նը տես նում է, թե 
Մի շան որ քան է նեղ վում և որ քան է վա խե նում այդ ե րեք տղա նե րից:
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 Ե րբ Տիգ րա նը տուն է հաս նում, նա ի րեն շատ վատ է զգում: Նա շատ լավ գի տի, թե ինչ է 
ծաղ րը, իսկ այն ինչ նա ա սաց Մի շային, շատ ա վե լի վի րա վո րա կան էր, քան ի րեն երբևէ աս ված 
որևէ բան:

 Բայց, մյուս կող մից, հա ճե լի էր Սամ վե լի և Ար մե նի հետ մի ա սին ինչոր բա նի վրա ու րա
խա նա լը, նրանց ըն կե րու թյունն ա մեն ինչ ար ժե: Տիգ րա նը մի աց նում է հա մա կար գի չը, սո ցի ա
լա կան ցան ցում «ըն կե րա նում» Սամ վե լի և Ար մե նի հետ, իսկ հե տո իր է ջում տե ղադ րում « կով 
կթե լու» մա սին իր մեկ նա բա նու թյու նը:

 ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 3.Բ

 Մի ա սին դի տեք այս տե սա նյու թե րը ՝
 Բու լի նգ. մաս 1 https://www.youtube.com/watch?v=w8LPUYhoag&t=12s 
Բու լի նգ. մաս 2 https://www.youtube.com/watch?v=YNuu1Z5zgIs 
Բու լի նգ. մաս 3 https://www.youtube.com/watch?v=HINNXg_hW88 

Քն նար կեք, խնդ րեք ե րե խա նե րին ար տա հայ տել ի րենց կար ծի քը, թե հայտն վել են արդյոք 
երբևէ նկա րա գրված ի րա վի ճակ նե րում, ի՞նչ վնաս կա րող են պատ ճա ռել այս ի րա վի ճակ նե րը ։

 ԹԵ ՄԱ 4 
 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՄԵ ԴԻ ԱՅԻ  
ԳՐԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Թե մայի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ե րե խա նե րը պե տք է ձե ռք բե րեն հիմ նա կան պատ
կե րա ցում նե ր՝ հա մա ցան ցային և մե դի ա գրա գի տու թյան կարևո րու թյան, ինչ պես նաև դրանց 
փոխ կա պա կց վա ծու թյան վե րա բե րյա լ։

 Թե մայի նպա տա կն է, որ պես զի սո վո րող նե րը ՝
 կա րո ղա նան ըմբռ նել, թե ինչ պես է ե րի տա սա րդ նե րի վրա ազ դում մե դի ան և 

հա մա ցանցն ընդ հա նուր առ մամբ,
 ի նչ պես է մե դի ա տի րույ թը փոխ կա պա կց վում ա տե լու թյան խոս քի հետ և 

դառ նում վեր ջի նիս «ար տադ րո ղը»,
 պատ կե րա ցում  կազ մե ն  կի րառ վո ղ  բա ռե րի  ն շա նա կու թյան  ու  չերևա ցո ղ  հե

ռա հար նպա տակ նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են ստեղ ծել վտան գա վոր պա
տում ե ր։

https://www.youtube.com/watch?v=w8LPU-Yhoag&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=YNuu1Z5zgIs
https://www.youtube.com/watch?v=HINNXg_hW88
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 Սո ցի ա լա կան մե դի ա հար թակ նե րի հա սա նե լի ու թյունն ու այդ հար թակ նե րին մաս նակ ցայ
նու թյու նը բո լո րի հա մար նույ նը չէ: Մե դի ա հար թակ նե րի դի զայ նը ո րո շում է մեր փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը՝ ա ռա ջին հեր թին ընտ րե լով և ա ռաջ նա հեր թու թյուն տա լով տրա մա դրվող տե ղե
կու թյուն նե րին: Հար թակ նե րը զտում են հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, ո րոնք ստա նում ենք հի մն վե
լով մեր նա խո րդ պատ մու թյան և « հա վա նում նե րի» վրա: Կարևոր հմ տու թյուն է՝ տե ղյակ լի նել 
զտ ման այս գոր ծըն թա ցի մա սին և նա խա պես սահ մա նել մար դու տե ղե կատ վա կան կա րիք նե րը 
և ռազ մա վա րու թյու նը՝ տար բեր աղ բյուր նե րից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար:

 Տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյուն

Քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյան հմ տու թյուն նե րն ան հրա ժեշտ են բազ մա թիվ ար տադ
րող նե րից ստաց վող հա ղոր դագ րու թյուն նե րը մեկ նա բա նե լու հա մար, օ րի նա կ՝ ան հատ ներ, ոչ 
ֆոր մալ խմբեր,  կազ մա կե րպ ված խմբեր և ա վան դա կան լրատ վա մի ջոց ներ: Ան հատ լրա բեր
նե րի դրդա պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյունն ա վե լի բա րդ է, քա նի որ դրանք հա ճախ ա նա նուն 
են: Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել տար բեր դե րա կա տար նե րի մի ջև փո խա նա կում նե րը և 
խո սակ ցու թյուն նե րը, քա նի որ հա ճախ դրանք ոչ թե տա րած վող մեկ ա ռան ձին հա կի րճ հոդ ված 
կամ տե սա նյութ է, այլ ի րար հետ փոխ կա պա կց ված հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ամ բո ղջ շա րք:

 Մեզ մոտ ծա գող հար ցե րից ա ռա ջի նն այն է, թե ի՞նչ նպա տա կով է գրել հե ղի նա կն այս 
նյու թը, ի՞նչ է ու զում, որ ես մտա ծեմ կամ կա տա րեմ:

 Սո ցի ա լա կան մե դի այի հետ կապ ված հա մա ցան ցային գրա գի տու թյու նը նշա նա կում է ոչ 
մի այն հաս կա նալ  առ ցանց  հար թակ նե րում  տա րած վո ղ  բո վան դա կու թյու նը,  այլ  հաս կա նա լ  նաև 
հար թակ նե րի բնույ թը և դրանց ձևա վոր ման ներ սում թա քն ված գա ղա փար նե րը:

 Սո ցի ա լա կան մե դի ա հար թակ նե րի ձևա վոր ման  
և հա կա սու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն

 Ա տե լու թյան խոս քին ար ձա գան քե լու ե ղա նակ նե րից մե կը՝ սո ցի ա լա կան մե դի ա հար թակ
նե րում ա տե լու թյան խոս քի դրսևո րում ներ հայտ նա բե րե լուց հե տո, սո ցի ա լա կան մե դի ա հար
թակ նե րին այդ մա սին ան մի ջա պես հա ղոր դե լն է: Գոր ծըն թա ցն ար դյու նա վետ դա րձ նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ինչն է հա մար վում ան հա մա պա տաս խան վա րք գոր ծող 
հար թա կի կա նո նա կար գում, այ սինքն` վեր լու ծել «օգ տա գործ ման կա նոն նե րը և պայ ման նե րը» և 
« հա մայն քային ու ղե ցույց նե րը»:

 Սո ցի ա լա կան մե դի ան ու նի հա տուկ կա նոն նե րի շա րք՝ կի բեր հար ձակ ման, ման կա կան 
պոռ նոգ րա ֆի այի կամ մահ վան սպառ նա լիք նե րի դեպ քե րի հա մար, ո րոնք հա ճախ, կա րող են 
հան գեց նել ա տե լու թյան հիմ քով հան ցա գոր ծու թյուն նե րի: Այս դեպ քե րի հա մար լա վա գույն գոր
ծո ղու թյունն այն է, որ օգ տա գործ վեն սո ցի ա լա կան մե դի այի, և հատ կա պե ս՝ ազ գային մա կար
դա կով ար դա րա դա տու թյան և ոս տի կա նու թյան հա մա կար գե րի կող մից ա ռա ջա րկ վող հա ղո րդ
ման մե խա նի զմ նե րը:
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ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ Ր

 ՎԱՐ ԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 4

 Վար ժու թյու նը կա րող է կի րառ վել յու րա քան չյուր խմբի ե րե խա նե րի հա մար, թեև ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել ե րե խա նե րի տա րի քը, հա ղոր դա կց ման և այլ ան հրա ժեշ տու թյուն նե րն ու 
կա րիք նե րը ։

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե ր

 Վար ժու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո նել և գտ նել վեր ջին շրջա նում հրա պա րակ ված 
որևէ նյութ, կամ հատ ված գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նից, ո րի բո վան դա կու թյու նը հե տա
քր քիր կլի նի ե րե խա նե րի հա մա ր։ Ու շա դիր ե ղեք, որ պես զի նյու թը չպա րու նա կի կե ղծ տե ղե կու
թյուն, քա նի որ այդ տե ղե կու թյու նը կա րող է տպա վոր վել ե րե խա նե րի մո տ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ե թե նյու թը պա րու նա կում է կե ղծ, ա տե լու թյուն պա րու նա կող, խտրա կան տե ղե կու թյուն հա վաս
տի ա ցեք, որ յու րա քան չյուր մաս նա կից հաս կա ցել է, որ այն կե ղծ է, խտրա կան և ա տե լու թյուն 
պա րու նա կո ղ։ Նյութն ընտ րե լուց ա ռաջ հաշ վի ա ռեք լսա րա նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
տա րի քը, սո ցի ա լա կան պատ կա նե լու թյու նը և մյուս կարևոր հատ կա նիշ նե րը ։

 Նա խա պես տպեք նյու թի օ րի նակ նե ր՝ մաս նա կից նե րի թվին հա մա պա տաս խա ն։

 Վար ժու թյան կա տա րում

 Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք խմբե րի, յու րա քան չյու րում՝ 35 ան ձ: Նրանց տրա մադ րեք 
նյու թը։ Ցան կա լի է, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նե նա նյու թի մե կա կան օ րի նա կ։

 
Ե րե խա նե րին խնդ րեք վեր լու ծել նյու թը և պա տաս խա նել հետևյալ հար ցե րի ն՝ 
 ո ՞վ է նյու թի հե ղի նա կը,
 ի ՞նչ քա ղա քա կան հայա ցք ներ կամ դիր քո րո շում ու նի նա, 
 ի ՞նչ դեր ու նի հան րու թյան շրջա նում,
 ին չու՞ է նյու թը հրա պա րա կել հենց այդ ժա մա կա հատ վա ծում և տվյալ սո ցի ա լա կան 

մե դիայում և ոչ մեկ այլ հար թա կում,
 ո ՞րն է նրա թի րա խային լսա րա նը,
 ո ՞րն է նրա գրա ռում նե րի հիմ նա կան հա ղոր դագ րու թյունն ու ու ղեր ձը ։

 Վար ժու թյա ն  կա տար ման հա մար հատ կաց րեք 1530 րո պե՝ ել նե լով նյու թի ծա վա լից և 
խմբի մե ծու թյու նից:

 Վար ժու թյունն ա վար տե լուց հե տո յու րա քան չյուր խմբին խնդ րեք ներ կայաց նել նյու թը և 
նյու թի վե րա բե րյալ այն տե ղե կու թյու նը, ո րը կա րո ղա ցել են պար զել ըստ վե րը նշ ված հար ցադ
րում նե րի ։
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 ԹԵ ՄԱ 5  
Ա ՏԵ ԼՈ ՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԻ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ Ր՝  
ԱՅ ԼԸ ՆՏ ՐԱՆ ՔԱՅԻՆ ՊԱ ՏՈ ՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ20

 Թե մայի  ու սում նա սի րու թյան  ար դյուն քում  ե րե խա նե րը  պե տք  է  ձե ռք  բե րե ն  հիմ նա կան պատ
կե րա ցում ներ պատ մու թյան և պա տու մի վե րա բե րյա լ։

 Թե մայի նպա տա կն է, որ պես զի սո վո րող նե րը ՝
 ըմբռ նեն, թե ինչ է այ լը նտ րան քային պա տու մը,
 կա րո ղա նան վե րա փո խել ա տե լու թյան խոս քի պա տու մը, ստեղ ծե լով նո ր՝ 

այլը նտ րան քային կա ռու ցո ղա կան պա տում։

 ԹԵ ՄԱՅԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

 Պա տում, թե՞ պատ մու թյուն

 Պա տու մի գա ղա փա րն ու նի տար բեր ի մա ստ ներ և գոյու թյուն չու նի մեկ կո նկ րետ սահ մա
նում: Օ րի նակ, ո րոշ մար դիկ « պատ մու թյուն»ը և « պա տում»ն օգ տա գոր ծում են որ պես հո մա
նիշ ներ, սա կայն դրանց մի ջև կա տար բե րու թյուն: Ինչ պես ա սել է ռուս գրող Նա բո կո վը՝ «Ե թե 
ես ձեզ պատ մեմ, որ մա հա ցել է թա գա վո րը, այ նու հե տև թա գու հին, դա պա տում չէ, այլև սյու ժե: 
Բայց ե թե ես ձեզ պատ մեմ, որ մա հա ցել է թա գա վո րը, իսկ այ նու հե տև չդի մա նա լով ցա վին 
մա հա ցել է նաև թա գու հին, դա պա տում է»:

 Պա տում նե րը պատ մու թյան ա վե լի ֆոր մալ կամ գրա կան ժան րե րը՝ վե պե րը կամ ար ձակ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը վկայա կո չե լու հա մար են: Պատ մել նշա նա կում է վկայու թյուն տալ 
ի րա դար ձու թյուն նե րի կամ փոր ձի մա սին, լի նի դա ճշ մա րիտ, թե գե ղար վես տա կան:

 Պա տու մը լեզ վի կազ մա կեր պումն է ո րո շա կի կա ռույ ցի մեջ, ո րով այն ձե ռք է բե րում ի րա
դար ձու թյուն նե րի մա սին կա պա կց ված և կար գա վոր ված ձևով տե ղե կաց նե լու հատ կու թյուն։

 Այն են թադ րում է հա ջոր դա կա նու թյուն, ո րով հե տև երբ պա տում կա՝ մենք գի տենք. սկզ բում 
պա տա հում է այս բա նը, այ նու հե տև պա տա հում է մի ու րիշ բան, հե տո՝ եր րոր դը և այն:

 Այն են թադ րում է նաև ո րոշ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ տար բեր բա նե րի մի ջև. ինչ պե ՞ս են 
շա րա դրվում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը, ի՞նչ տե սան կյու նից են շա րա դրվում, ո՞վ է 
պատ մո ղը, ի՞նչ փոխ հա րա բե րու թյուն է հաս տատ վում ա սո ղի և լսա րա նի մի ջև և այլն:

 Պա տում նե րը վե րար տադ րում են նա խա պա շար մուն քը և կարծ րա տի պե րը: Հա ճախ մենք 
են թադ րում և հա վա տում ենք, որ պատ մու թյուն նե րը ճիշտ են, հատ կա պես, ե թե դրանք թվում 
են վստա հե լի և փո խանց վում  այն մա րդ կան ցից, ում հա վա տում ենք, կամ ում վստահ ված են 
իշ խա նու թյան քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան կամ մշա կու թային ո լո րտ նե րը: Շատ 

20 Թա րգ մա նու թյու նը` WE CAN ձեռ նար կի ց՝ Գլուխ 4, էջ 59 և Գլուխ 5, էջ 77: 
 https://rm.coe.int/wecanengfinal23052017web/168071ba08
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մար դիկ թվում է, թե ծա նոթ են մե կին, ով գի տի մե կին, ով հան դի պել է մեկ ու րի շին և այդ պես 
ստե ղծ վում է թվա ցյալ ճշ մա րիտ պատ մու թյուն։

 Նա խա պա շար մունք նե րը շատ դժ վար է փո խե լ։ Նա խա պա շար մունք նե րի ու ժը սո վո րա
բար դի մադ րում է ի րա կա նու թյա ն  փոր ձու թյա նը, ինչ պես  օ րի նա կ՝  ան հա մա ր  դա վադ րու թյան 
տե սու թյուն նե րով: Լուս նի վրա մար դու ներ կայու թյու նը ժխ տող նե րի հա մար կա րող են կե ղծ
ված լի նել Նիլ Արմսթ րոն գի լու սան կար նե րը լուս նի վրա քայ լե լիս, քա նի որ չկա նկա րող ան ձի 
լու սան կա րը: Մի նչ դեռ, նա խա պա շար մուն քի դեմ չի կա րե լի պայ քա րել նա խա պա շար մուն քով, 
այն ան հրա ժեշտ է հա կադ րել կամ հա վա սա րա կշ ռել փաս տե րով և ռազ մա վա րու թյուն նե րով, 
ո րոնք հրա վի րում և դրդում են մա րդ կանց տես նե լու միև նույն ի րա կա նու թյան տար բեր ե րես
նե րը՝ դրանք այլ կե րպ մեկ նա բա նե լու հույ սով:

 Պա տում նե րը ձևա վո րում են մեր մտա ծո ղու թյու նը և աշ խար հըն կա լու մը: Դրանք, ակն հայ
տո րեն շրջա նառ վում և տա րած վում են նաև առ ցանց: Առ հա սա րակ, պա տում նե րը նոր կյանք են 
ստա նում առ ցանց, քա նի որ մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րող են կա տար վել ա նա նուն և ան պատ
ժե լի ու թյան են թադ րու թյան ներ քո: Դրանք ազ դե ցիկ են բազ մա թիվ հար թակ նե րում և առ ցանց 
տի րույ թում ի րենց տա րած ման ա րա գու թյան պատ ճա ռով: Նմա նա տիպ երևույթ նե րը վտան
գա վոր են, քա նի որ միտ ված են բա ցա սա կա նն ու ա պա կա ռու ցո ղա կա նը ներ կայաց նել որ պես 
սո ցի ա լա պես ըն դու նե լի « նոր մալ երևույթ», օ րի նա կ՝ կա տակ նե րի կամ տե սա նյու թե րի տես քով, 
ո րոնք տա րած վում են առ ցանց շփ վե լիս: Ե րի տա սա րդ նե րը հեշ տու թյամբ են ընկ նում հա սա
կա կից նե րի ճն շում նե րի և ազ դե ցու թյան տակ, իսկ առ ցանց հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծիք նե րին 
շատ դեպ քե րում վստա հում են ա նե րկ բա: Այս ա մե նի ազ դե ցու թյունն ու ժե ղա նում է, ե թե նրանք 
զուրկ են մե դի ա գրա գի տու թյու նից և հա մա ցանցն ա պա հով ու պա տաս խա նա տու օգ տա գոր ծե
լու հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րից: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ առ ցանց պա տում նե րը կա րող 
են հա վաս տի թվալ և ա մեն դեպ քում, ազ դել ե րի տա սա րդ նե րի աշ խար հըն կալ ման վրա, նույ
նիսկ ե թե դրանք չա փա զանց ված կամ ար հես տա կան են թվում:

 Պա տում նե րն օգ տա գործ վում են նաև բռ նու թյան դրդե լու և դա ար դա րաց նե լու հա մար: 
Ծայ րա հե ղա կան քա րոզ չու թյունն օգ տա գոր ծում է պա տում ներ, ո րոնք հի մն վում են բռ նու թյան 
և բա ցա ռի կու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի վրա՝ ներ կայաց նե լով աշ խար հի բևե ռաց վա
ծու թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րը («ն րանք» ընդ դեմ « մեզ») և աշ խա տե լով վա խի, զայ րույ թի և 
վի րա վո րան քի զգաց մունք նե րի հետ: Ծայ րա հե ղա կան նե րը օգ տա գոր ծում են ան հա տա կա նաց
վա ծ  մո տե ցում ներ, ո րոնք հաշ վի են առ նում ե րի տա սա րդ նե րի կա րիք նե րը և զգաց մունք նե րը: 
Առ ցանց հա ղոր դակ ցու թյունն ան մի ջա կան և ըն կե րա կան զգա լու մի մի ջա վայր է ե րի տա սա րդ
նե րի հա մար, որ տեղ ստեղ ծե լով պատ կա նե լու թյան զգա ցում ե րի տա սար դին թվում է, թե ին քը 
« մի մեծ և հե րո սա կան երևույ թի մաս» է կազ մում: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րը և ծայ րա հե ղա կան պա տում նե րը մե ծա պես նպաս տում են բռ նու
թյունն ըն դու նե լի դա րձ նե լու հա մար: Բռ նի պա հե լաձևը չի կա րող բա ցա տր վել մի այն ա տե լու
թյամբ լի պա տու մով, սա կայն այն կարևոր գոր ծոն է:

 Օ րի նակ,  ե թե  վեր լու ծենք  վեր ջի ն  տա րի նե րի ն  ներ գաղ թյալ նե րի  ն կատ մամբ  բա ցա սա կան 
վե րա բեր մունքն ամ բո ղջ Եվ րո պայում, այդ թվում Հայաս տա նում և մեր տա րա ծա շրջա նի այլ 
երկր նե րում, կտես նենք, որ այդ պա տում նե րը ստե ղծ վել են քո ղար կե լու այլ, ի րա կան խն դիր
ները ։

 Շատ երկր նե րում քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը մե ղադ րում են ներ գաղ թյալ նե րին ան վա նե լով 
նրանց ան բան ներ և երկ րի սո ցի ա լա կան փա թեթ նե րից «ձ րի ա կե րի» նման օգտ վող նե ր։ Ո մանք 
այս օ րի նակ նե րը կհա մա րեն «ի րա կա նու թյան» վրա հի մն ված մո տե ցում ներ, սա կայն ու շադ րու
թյուն դա րձ րեք այն կո չե րին ո րոնք տե սա կա վո րում են երևույ թը և բո լո րին դի տար կում մի կող
մի ց։ Ա մե նավ տան գա վո րը սկս վում է, երբ հա սա րա կու թյան մեջ ստե ղծ վում են բևե ռա ցում ներ և 
մա րդ կանց սկ սում են տար բե րա կել նոր տեր մին նե րի մի ջո ցով: Ա ռաջ են գա լիս նոր ըն կա լում
ներ ինչ պի սիք են՝ « մենք»ը և «ն րանք»ը։
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 Ո րոշ ժա մա նակ ան ց պա րզ դար ձավ, որ այդ երկր նե րում պատ րա ստ չէ ին դի մա կայել նոր 
մար տահ րա վեր նե րի և որ պես զի փոր ձե ին քո ղար կել ի րենց իսկ քա ղա քա կան ձա խո ղում նե րը, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը սկ սե ցին հան րու թյան ու շադ րու թյու նը սևե ռել այլ «խն դիր նե րի վրա» 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտային « մենք»ին ի րենց զայ րույթն ու ա տե լու թյու նը կա պել օ տար
նե րի՝ «ն րանց» հե տ։

 Հա կա դիր և այ լը նտ րան քային պա տում նե րը նպա տակ ու նեն թի րա խա վո րել տար բեր լսա
րան նե ր՝ կախ ված հա մա տե քս տից: Հա կա դիր պա տու մը նպա տակ ու նի հաս նե լու.

 ա)  նրանց, ով քեր հնա րա վոր է կամ ար դեն հա մա խոհ են ծայ րա հե ղա կան հայա ցք նե րի ն՝ 
կան խե լով նրանց հե տա գա նե րգ րա վու մը,

բ)  նրանց, ով քեր ար դեն ու նեն ծայ րա հե ղա կան տե սա կետ նե ր՝ ա ջակ ցե լով ան հատ նե րին 
փո խե լու ի րենց տե սա կետ նե րն ու պա հե լաձևը:

 Հա կա դիր պա տում նե րն ամ րա պն դում են դրա կան, նե րա ռա կան և կա ռու ցո ղա կան գա ղա
փար նե րը և նպա տակ ու նեն հաս նել ամ բո ղջ բնակ չու թյա նը, նե րա ռյա լ՝ ա տե լու թյան խո սք 
«ար տադ րող նե րին», ով քեր կու նե նան, ընդ հա նուր առ մամբ, նոր պատ մու թյա նը ծա նո թա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն:

 Տար բեր խմբե րի հա մար տար բեր ար ձա գանք ներ են ան հրա ժեշտ:
 Ե րբ հա րց նում են, թե ինչ պես ար ձա գան քել հա լա ծան քի պա տում նե րին, ո մանք խոր հուրդ 

են տա լիս ուղ ղա կի չպա տաս խա նե լ։ Պատ մու թյա նը « չար ձա գան քե լը» նշա նա կում է ըն դու նել 
թա քն վա ծը և ամ րաց նել հա լա ծան քի պա տում պա րու նա կող պատ մու թյան շրջա նա կը: Այս պի
սով, ո՞րն է լա վա գույն ռազ մա վա րու թյու նը հա լա ծան քի պա տու մը հե ղի նա կա զր կե լու հա մար:

 Կա րող է ա նի մա ստ հն չել, սա կայն պատ մու թյա նը հա կա դար ձե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
այլ պատ մու թյուն, վի ճար կող պատ մու թյուն կամ հա կա դիր պա տում և, ընդ հա նուր առ մամբ, նոր 
պատ մու թյուն, ի րա կա նու թյու նը մեկ նա բա նե լու նոր շրջա նակ:

 Հա կա դիր և այ լը նտ րան քային պա տում նե րը պայ քա րում են ա տե լու թյան խոս քի դե մ՝ հե ղի
նա կա զր կե լով կամ քան դե լով ճն շող պա տում նե րը, ո րոնք ար դա րաց նում են այն և դրան ցով 
ա ռաջ քա շում աշ խար հայա ցք նե րը՝ հի մն ված մար դու ի րա վունք նե րի ար ժեք նե րի վրա,ի նչ պի
սիք են՝ ան կեղ ծու թյու նը, հար գան քը տար բեր վող նե րի նկատ մամբ, ա զա տու թյու նը և հա վա սա
րու թյու նը: Նրանք դա ա նում են տար բեր ե ղա նակ նե րով: Ո մանք ներ կայաց նում են փաս տեր 
այ լը նտ րան քային կամ վստա հե լի աղ բյուր նե րից, ո րոնք կաս կա ծի տակ են դնում բա ցա սա կան 
թյու րըմբռ նում նե րն ու պա տում նե րը: Ինչևէ, հե տա զո տու թյուն նե րը և փոր ձը ցույց են տվել, որ 
մի այն շատ տե ղե կու թյուն ներ կամ փաս տեր տրա մադ րե լը հա ճախ այդ քան էլ ար դյու նա վետ 
չէ: Պա տում նե րը կա րիք ու նեն կա պե լու մա րդ կանց պատ կե րա ցում նե րը և ի րենց կյան քի յու
րա հա տուկ հա մա տե քս տե րը՝ ստեղ ծե լով նոր ի մա ստ ներ և կա պել դրանք ի րենց հույ զե րի ու 
կա րիք նե րի հետ: Հա ճախ սա կա րե լի է ա նել հու մո րի և եր գի ծան քի մի ջո ցո վ՝ արթ նաց նե լով 
մա րդ կանց հու զա կան կա պե րն ա ռար կայի հե տ՝ հեշ տաց նե լով ուղ ղա կի շփ ման և ան ձնա կան 
հա ղոր դա կց ման հա մար տա րած քը տար բեր հայա ցք նե րով մա րդ կանց մի ջև։

 Փոր ձեք ե րե խա նե րի հետ խո սել այս թե մա նե րով և բա ցատ րել, որ եր բե մն ի րա դար ձու
թյուն նե րի մեջ չենք կա րող ա ռա ջին հայաց քից տես նել այն ի րա կան թա քն ված ու ղեր ձը, ո րի 
հա մար ստե ղծ վում է պա տու մը ։

 Եր բե մն ամ բո ղջ նյու թը կա րող է լի նել մի պատ մու թյան նկա րագ րու թյուն, սա կայն ի րա
կա նում այն հա ղոր դագ րու թյու նը, ո րը մենք ստա նում ենք, կա րող է լի նել թա քն ված, ա ռա ջին 
հայաց քից չերևա ցո ղ։ Երբ այդ նույն կոդբա ռե րով հա ճա խա կի խո սում են հան րու թյան հետ, 
ա կա մայից ո րոշ մա րդ կանց մոտ ձևա վոր վում է կար ծի ք՝ ան գամ ե թե երևույթն ա նըն դու նե լի է, 
ո մանց հա մար ժա մա նա կի ըն թաց քում այն կա րող է դառ նալ թույ լատ րե լի և սո վո րա կա ն։
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 Վար ժու թյու նը կա րող է կի րառ վել յու րա քան չյուր խմբի ե րե խա նե րի հա մար, թեև ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել ե րե խա նե րի տա րի քը, հա ղոր դա կց ման ան հրա ժեշ տու թյուն նե րն ու կա րիք
նե րը ։

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե ր՝

 Վար ժու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո նել և գտ նել վեր ջին շրջա նում հրա պա րակ ված 
որևէ նյութ, որ տեղ են թադ րա բար կի րառ վել է խտրա կան վե րա բեր մունք, կամ հատ ված գե ղար
վես տա կան գրա կա նու թյու նի ց։ Նա խա պես տպեք նյու թը՝ մաս նա կից նե րի քա նա կին հա մա պա
տաս խան: Նյութն ընտ րե լուց ա ռաջ հաշ վի ա ռեք լսա րա նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ տա րի քը, 
սո ցի ա լա կան պատ կա նե լու թյու նը և մյուս կարևոր հատ կա նիշ նե րը ։

 Ը ստ է ու թյան այս վար ժու թյու նը թիվ 4 վար ժու թյան տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է։ 
Դուք կա րող եք ընտ րել նոր նյութ, կամ շա րու նա կել աշ խա տել նույն նյու թի վրա ։

 Վար ժու թյան կա տա րում՝

 Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք խմբե րի, յու րա քան չյու րում՝ 35 ան ձ և տրա մադ րեք նրանց 
նյու թը։ Ցան կա լի է, որ պես զի յու րա քան չյուր ե րե խա ու նե նա նյու թի մե կա կան օ րի նա կ։

Ե րե խա նե րին խնդ րեք վեր լու ծել նյու թը և պա տաս խա նել հետևյալ հար ցե րի ն՝ 
 ո ՞վ է նյու թի հե ղի նա կը,
 ի ՞նչ քա ղա քա կան հայա ցք ներ կամ դիր քո րո շում ու նի նա, 
 ի ՞նչ դեր ու նի հան րու թյան շրջա նում,
 ին չու՞ է այդ նյու թը հրա պա րա կել հենց այդ ժա մա կա հատ վա ծում և տվյալ սո ցի ա լա կան 

մե դի այում և ոչ մեկ այլ հար թա կում,
 ո ՞րն է նրա թի րա խային լսա րա նը,
 ո ՞րն է նրա գրա ռում նե րի հիմ նա կան հա ղոր դագ րու թյունն ու ու ղեր ձը ։

Այ նու հե տև, քն նա րկ վող թե մայի վե րա բե րյալ խնդ րեք ստեղ ծել ոչ թե ընդ հան րա ցում նե րի 
և նա խա պա շար մունք նե րի, այլ փաս տա րկ ված օ րի նակ նե րի վրա հի մն ված այ լը նտ րան քային 
պա տում:

 Օ րի նակ, ե թե վեր լուծ վող օ րի նա կն այն է, թե բո լոր ներ գաղ թյալ նե րն ան բան են և ոչ մի 
օ գուտ չեն տա լիս այն երկ րին, որ տեղ բնա կու թյուն են հաս տա տել, կա րող եք բե րել Շա ռլ Ազ նա

վու րի օ րի նա կը, ա սե լով, որ նա նույն պես ներ
գաղ թյալ նե րի ըն տա նի քից էր։ Այս տեղ կա րող 
եք հի շեց նել մե ծա նուն երգ չի հո գե հա նգս տի 
ժա մա նակ Ֆրան սի այի նա խա գահ Էմ մա նուել 
Մակ րո նի հն չեց րած հետևյալ խոս քե րը, ո րը 
նա տե ղադ րեց նաև իր թվի թե րյան է ջում։

Ո րոշ ժա մա նակ այս դրա կան այ լը
նտ րան քային պա տումն օգ տա գործ վում էր 



 Ա ՏԵ ԼՈ ՒԹՅԱՆ ԽՈՍ ՔԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈ ՒՄ ՆԵ ՐԸ ԱՌ ՑԱ ՆՑ ՏԻ ՐՈՒՅ ԹՈ ՒՄ   33

«Ո՛չ ա տե լու թյան խոս քին» հա մաեվ րո պա կան ե րի տա սար դա կան շա րժ ման դա սըն թաց նե րի 
ժա մա նա կ՝ որ պես լա վա գույն  այ լըն րան քայի ն  պա տում,  ո րն ա պա ցու ցում     է,  որ  ե րկ րի     հպար
տու թյու նը կա րող է լի նել մեկ այլ երկ րի ներ կայա ցու ցի չը, ով ժա մա նա կին ներ գաղ թյալ է ե ղե լ։

 Ա ռա ջար կեք ե րե խա նե րին գտ նել նմա նա տիպ օ րի նակ ներ բժի շկ նե րի, ոս տի կան նե րի, 
հայտ նի գիտ նա կան նե րի,  դե րա սան նե րի, ն կա րիչ նե րի  և  աշ խար հում  կարևո ր  փո փո խու թյուն ներ 
ի րա կա նաց րած այլ ան ձանց ծագ ման վե րա բե րյալ, ում նկատ մամբ ե րե խա նե րը կա րող են ու նե
նալ նա խա պա շար մուն քային վե րա բեր մունք խտրա կա նու թյան են թա րկ վե լու որևէ հիմ քո վ։

 ԹԵ ՄԱ 6  
Ի՞ՆՉ Ա ՆԵԼ
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« Մենք բո լո րս ենք ծն վում ագ րե սի այի և կա րեկ ցան քի կա րո ղու թյամբ։ Թե ո՞ր մի
տում նե րն ենք ընտ րում, կախ ված է ան հատ նե րի, ըն տա նիք նե րի, հա մայնք նե րի և 
առ հա սա րակ մեր մշա կույ թի խո հեմ ընտ րու թյու նի ց։ Ա տե լու թյան հաղ թա հար ման 
բա նա լին կր թու թյունն է՝ տա նը, դպ րո ցում և հա մայն քում»։

 Հո գե բան Բեռ նար Գոլ դե ն

 
Ի ՞նչ կա րող եք ա նել, երբ բախ վել եք ա տե լու թյամբ լի որևէ հա ղոր դագ րու թյա ն։ Ո՞ր ռազ

մա վա րու թյու նը կաշ խա տի, և ո րը՝ ոչ։ 

Ի նչ պե ՞ս ար ձա գան քե լ։
 Ծա նո թա ցեք ստո րև ներ կայաց ված մի շա րք օգ տա կար քայ լե րի, ո րոնց պե տք է հետևե լ։
• Կեց վա ծք ըն դու նեք և բա ցատ րեք, որ հա մա ձայն չեք։ Ցույց տվեք, որ կան մար դիկ, 

ով քեր չեն հան դուր ժի նման հայ տա րա րու թյուն նե ր։ Լռե լը կա րող է նշա նա կել, թե դուք 
հա մա ձայն եք դրանց հետ, ուս տի ա տե լու թյու նը կշա րու նա կի տա րած վել … Հատ կա
պես ե թե դուք ճա նա չում եք ա տե լու թյան խո սք գոր ծա ծած ան ձին, ա պա միշտ էլ կա րող 
եք հա րց նել, թե ին չու է ինչոր մե կը նման բա ներ ա սում։ Հար ցեր տա լը ստի պում է մար
դուն մտա ծել իր հայ տա րա րու թյուն նե րի մա սի ն։

21 Ը ստ « Խո սե լիս խա ղա ղու թյուն սեր մա նեք։ Ա տե լու թյան խո սքն ըն դու նե լի տար բե րակ չէ» բրո շյու րի (2020), 
Եվրո պայի խոր հուրդ` https://rm.coe.int/speakpeacearmenianscreen/pdf/1680a1eacb
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• Կի րա ռեք չվի րա վո րող լե զու, երբ ար ձա գան քում եք, և մի՛ պա տաս խա նեք այն նույն 
ձևով ու տո նայ նու թյամբ, ինչ պի սին սկզբ նա կան ա տե լու թյուն սեր մա նող հա ղոր դագրու
թյունն է։ Որ քան էլ որ շատ եք ու զում, եր բեք վրե ժխն դիր մի՛ ե ղեք կամ մի ար ձա գան քեք 
ան պատ շաճ կեր պով, նույ նիսկ, երբ ի րա վի ճա կը հատ կա պես ցա վոտ է։ Թի րա խա վո
րեք ոչ թե հե ղի նա կին, այլ ա վե լի շուտ հայ տա րա րու թյան բո վան դա կու թյու նը ։

• Կա րեկ ցանք դրսևո րեք ա տե լու թյան խոս քի թի րա խում հայտն ված նե րի նկատ մամբ։ 
 Ցույց տվեք, որ կար ծում եք, որ ա տե լու թյան խոս քը կո պիտ է ու վի րա վո րա կա ն։ Բա ցի 
տու ժո ղին ա ջակ ցե լուց ձեր ու ղեր ձը կա րող է նրանց խրա խու սե լ՝ գի տակ ցել, որ ի րենք 
չպե տք է ըն դու նեն ա տե լու թյունն ու այդ մա սին պե տք է հա ղոր դեն պատ կան մար մին
նե րի ն։

• Ճշ տե՛ք կե ղծ տե ղե կու թյուն նե րը։ Այն դեպ քե րում, երբ ու նեք հնա րա վո րու թյուն ներ
կայաց նե լու ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն, ա րեք դա և ա պա ցու ցեք պն դում նե րի կե ղծ լի նե լը 
փաս տե րի մի ջո ցո վ։ Դա կա րող է չհա մո զել ա տե լու թյամբ լց վա ծին, բայց դուք կա րող 
եք հա մո զել այլ ունկն դիր նե րի կամ ըն թեր ցող նե րի ։

• Հե ռաց րե՛ք, ե թե ան հրա ժեշտ է։ Ան կախ նրա նից, թե նա խը նտ րում եք ուղ ղա կի ո
րեն ար ձա գան քել,  թե՝ ոչ, դուք միշտ էլ կա րող եք հա ղոր դել ա տե լու թյուն սեր մա նող 
առ ցանց բո վան դա կու թյան հրա պա րակ ման վե րա բե րյալ, կամ հե ռաց նել նյու թը, հատ
կա պես ձեր սե փա կան պա տից կամ է ջի ց։ Հա ղոր դեք դրա մա սին առ ցանց հար թա կին 
(սո ցի ա լա կան մե դի ա, ֆո րում ներ)։ Ե թե նրանք չի մա նան այդ մա սին, ո չի նչ չեն կա րող 
ա նել դրա հետ կապ վա ծ։ Խու սա փե՛ք այն վե րահ րա պա րա կե լուց, քա նի որ դրա նով դուք 
մի այն ա վե լի կտա րա ծեք և լայ նո րեն տե սա նե լի կդա րձ նեք ա տե լու թյուն պա րու նա կող 
հա ղոր դագ րու թյու նը ։

• Մի՛ հայտն վեք կամ նե րգ րավ վեք ան վե րջ քն նար կում նե րում։ Ար տա հայ տեք ձեր 
ան վստա հու թյունն ու դժ գո հու թյու նը և հա վա տա րիմ մնա ցեք հան գի ստ ձևա կեր պում
նե րի ն՝ հա կի րճ, բայց հզո ր։

• Սո վո րեք և խո սեք բազ մա զա նու թյան, հա վա սա րու թյան, նե րառ վա ծու թյան մա սի ն։ 
Որ քան ա վե լի շատ մար դիկ կրթ վեն և ի րա զեկ վեն այս խն դիր նե րի շուրջ, այն քան ա վե
լի շատ կկա րո ղա նանք կան խար գե լել ա տե լու թյան խոս քը ։

• Կա մա վո րա գրվե՛ք  մար դու  ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նու թյա նը  և  նա խա ձեռ նող  ե ղեք։ 
Մի ա ցե՛ք առ ցանց հա մայնք նե րին կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնք խթա նում են 
մար դու ի րա վունք նե րը։ Ստու գեք, թե արդյոք ձեր հա մայն քում կան կազ մա կեր պու
թյուն ներ, ո րոնք աշ խա տում են, հա նուն նե րառ ման, ժո ղո վր դա վա րա կան ար ժեք նե րի 
և խա ղա ղու թյան, կամ պայ քա րում են ռա սիզ մի, սեք սիզ մի ու խտրա կա նու թյան դեմ, և 
մի ա ցե՛ք նրանց ջան քե րի ն։

• Ա տե լու թյան խոս քի մա սին հա ղոր դեք պատ կան մար մին նե րին, քն նար կեք ի րա վա բան
նե րի հե տ։ Ե թե վե րոն շյալ քայ լե րից ոչ մե կն օգ տա կար չէ, և դուք վտա նգ եք զգում ձեր 
ան վտան գու թյան ու կյան քի հետ կապ ված, հա ղոր դեք ա տե լու թյան խոս քի վե րա բե րյալ 
պատ կան մար մին նե րի ն։

Ան կախ նրա նից, դուք եք հան դի սա նում ա տե լու թյան խոս քի և (կամ) բու լին գի թի րա խը, 
թե ա կա նա տես եք ե ղել նման ի րա վի ճա կի դի մե՛ք ձեր ծնող նե րին, դի մե՛ք ձեր ծնող նե րին, ձեր 
ու սու ցիչ նե րին կամ ձեր դպ րո ցի տնօ րի նու թյա նը, ե թե ա պա հով եք զգում և ա տե լու թյան խոս քը 
չի դրսև որ վել այն ան ձի կող մից, ում դի մե լու եք։
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 Բո լոր դեպ քե րում դուք կա րող եք դի մել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նի ն։

 Դի մե լու հա մար կա րող զան գա հա րել 116 հե ռա խո սա հա մա րով: Հե ռա խո սա զա նգն ան վճար 
է։ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին կա րող եք դի մել նաև առ ցանց, ներ կայաց նե լով դի մում
բո ղոք children@ombuds.am և ombuds@ombuds.am է լե կտ րո նային փոս տի հաս ցե նե րի ն։

 Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ման րա մա սն կա րող եք ծա նո թա նալ հետևյալ հղու մո վ՝ 
http://children.ombuds.am/

 Դուք կա րող եք դի մել նաև Հայաս տա նում գոր ծող Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ցան ցին: 
Զան գա հա րել նրանց հետևյալ հե ռա խո սա հա մար նե րո վ՝ +374 60 540150 («Ե րե խա նե րի ա ջակ
ցու թյան կե նտ րոն» հիմ նադ րա մի թեժ գիծ), կամ գրել հետևյալ է լե կտ րո նային հաս ցե ի ն՝ epcanc@
gmail.com Ցան ցի Ֆեյս բու քյան էջն է՝ https://www.facebook.com/CPN.Armenia/

Կա րևոր է
 
Եր բեք, մի՛ կո րց րեք հույ սը ։
 Կա րող է թվալ, թե ա տե լու թյան ար մատ նե րը խո րն են և ու ժեղ, և որ քան էլ ջանք 
գոր ծադ րեք, ա տե լու թյան խոս քի ռիսկն առ կա է։ Կա րևո րը գոր ծե լն է և մի ա նա լը 
բոլոր նրանց, ով քեր աշ խա տում են մի և նույն խնդ րի լուծ ման ուղ ղու թյամբ։

mailto:children@ombuds.am
mailto:ombuds@ombuds.am ?  
http://children.ombuds.am/
http://children.ombuds.am/
http://armeniachildprotection.org
mailto:epcanc@gmail.com
mailto:epcanc@gmail.com
https://www.facebook.com/CPN.Armenia/
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կա նու թյան թիվ 15 Հա նձ նա րա րա կան Ա տե լու թյան խոս քի դեմ պայ քա րի վե րա բե րյալ 
https://rm.coe.int/ecrigeneralpolicyrecommendationno15onhatespeecharmeniantrans/1680a1dced

• Նա խա րար նե րի կո մի տե ի հա նձ նա րա րա կան ան դամ պե տու թյուն նե րին, Ու ղե ցույց թվային մի ջա վայ րում 
ե րե խայի ի րա վունք նե րը հար գե լու, պաշտ պա նե լու և ի րաց նե լու հա մար  CM/Rec(2018)7 
https://rm.coe.int/1680965673

• Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment  Recommendation CM/
Rec(2018)7 of the Committee of Ministers (2018)  
https://edoc.coe.int/en/childrenandtheinternet/7921guidelinestorespectprotectandfulfiltherightsofthe
childinthedigitalenvironmentrecommendationcmrec20187ofthecommitteeofministers.html

https://doi.org/10.2196/jmir.9044
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf
https://rm.coe.int/coe-learnaboutrights-armenian-web/1680a22a80
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149836
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60503
https://rm.coe.int/168046e1e4
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/14&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/90/PDF/G1600090.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_threshold_test.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a44f3
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-hate-speech-armenian-trans/1680a1dced
https://rm.coe.int/1680965673
https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html
https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html
https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html
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Շ նոր հա կա լա կան խո սք

Ձեռնարկի հե ղի նակ նե րն ի րենց ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում այն բո լոր մաս նա գետ
նե րին և ու սու ցիչ նե րին, ով քեր խոր հուրդ ներ են տվել ձեռնարկի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, 
դի տար կել և կար ծիք հայտ նել Ձեռնարկի նախ նա կան տար բե րակ նե րի մա սի ն։
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 Դա սըն թա ցի օ րա կար գի նմուշ

Ներ կայաց ված օ րա կար գը մի այն նմուշ է։ Թե մա նե րին հատ կաց վող ժա մա նա կը, դա սա վո
րու թյու նը, թե մա նե րի բաշ խու մը կա րող է փո փոխ վել ել նե լով դա սըն թա ցա վա րի ա ռաջ նա հեր
թու թյուն նե րի ց։ Յու րա քան չյուր թե մայի հա մար հատ կաց վող ժա մա նա կը մե ծա պես կախ ված է 
այն հան գա ման քից, թե դա սըն թա ցա վա րը ինչ ծա վա լի նյութ է պատ րա ստ վում փո խան ցել մաս
նա կից նե րին, թե որ քան խոր քային է քն նա րկ վե լու թե մա ն։ Թե մային հատ կաց վող ժա մա նա կը 
ո րո շե լիս պե տք է հաշ վի առ նել նաև մաս նա կից նե րի թի վը, խմբի բազ մա զա նու թյու նը. որ քան 
մեծ լի նի մաս նա կից նե րի թի վը և որ քան բազ մա զան լի նի խում բը, այն քան ա ռա վել հա վա նա կան 
է, որ եր կար ժա մա նակ կպա հա նջ վի քն նար կում նե րի, հար ցե րի և գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա ր։
 

Օր 1

10:00  10:30   Ծա նո թա ցում, նե րա ծա կան մա ս

Խոր հուրդ.
 Դա սըն թա ցը մեկ նար կե լիս միշտ ներ կայա ցեք, պատ մեք մի փո քր ձեր մա սին և խնդ րեք, 
որ մաս նա կից նե րը ևս ներ կայա նա ն։ Այս  գոր ծըն թա ցը կա րող եք ի րա կա նաց նել բազ մա
թիվ ին տե րակ տիվ մի ջոց նե րո վ։ Լրա ցու ցիչ խա ղային հնա րա վո րու թյուն նե ր  կա րող  ե ք 
գտ նե լ  Կո ղմ ա ցույց և  Կո ղմ ա ցույ ցիկ ձեռ նա րկ նե րում։

10:30  10:45  Դա սըն թա ցի խն դիր նե րի և նպա տակ նե րի ներ կայա ցո ւմ 

Խոր հո ւրդ.
 Պատ մեք, թե ին չի մա սին է դա սըն թա ցը, ինչ մե թոդ ներով եք այն վարե լո ւ։

10:45  11:00 Ը նդ մի ջում 

 11:00  12:30 Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հի մունք նե րը

 Խոր հուրդ. 
Այս հատ վա ծը կա րող եք սկ սել հա կի րճ ներ կայաց նե լով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և 
սկզ բունք նե րը։  Այ նու հե տև կա տա րեք վար ժու թյուն նե ր՝ ներ կայաց ված այս ու ղե ցույ ցում, 
կամ հղում ե րում առ կա այլ ու ղե ցույց նե րում։
 Վար ժու թյու նից հե տո կա րող եք ա ռա վել ման րա մա սն խո սել ի րա վունք նե րի մա սի ն։ Հի
շե՛ք, որ ո մանք սո վո րում են լսե լով, ո մանք՝ տես նե լով, ո մանք էլ՝ ա նե լո վ։ Փոր ձեք ընդ
գրկել այս բո լոր մե թոդ նե րը:

12:30  13:30  Ճա շի ընդ մի ջում 

13:30  15:00 Ի ՞նչ է ա տե լու թյան խոս քը, ինչ պե ՞ս է այն դրսևոր վում առ ցանց

15:00  15:30 Ընդ մի ջում 

15:30  17:00 Ա տե լու թյան խոս քը՝ շա րու նա կու թյուն։ Գործ նա կան աշ խա տան քի ար դյունք նե րի ներ
կայա ցում և քն նար կում։

17:00  18:30  Բու լին գը, կի բեր բու լին գը և դրանց դրսևո րում ե րը ։
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Օր 2

10:00 10:30 Վերհիշում

Խոր հո ւրդ.
 Ժա մանակ հատկաց րեք նա խո րդ օր վա դա սընթա ցը վեր հի շելու համա ր։ Դա 
կա րող եք ա նել շատ պա րզ ե ղա նակո վ՝ խնդ րեք, որ պես զի յու րաքան չյո ւր մաս
նակից վերհի շի և պատ մի որ ևէ տե ղե կությո ւն, ո րին տե ղե կացել է նա խո րդ օր վա 
դա սընթա ցին:

10:30  12:00  Հա մա ցան ցային գրա գի տու թյուն

12:0012:30 Ընդ մի ջում 

12:3013:30 Ա տե լու թյան խոս քի դեմ պայ քա ր՝ այ լը նտ րան քային պա տում ե րի միջոցո վ։

13:3014:30  Ճա շի ընդ մի ջում

14:30 16:00 Ա տե լու թյան խոս քի դեմ պայ քա ր՝ այ լը նտ րան քային պա տում ե րի մի ջոցո վ։  
Գործ նա կան աշ խա տան քի ար դյունք նե րի ներ կայա ցում և քն նար կում։

 16:0016:30 Ը նդ մի ջում

16:3017:30  Դա սըն թա ցի ամ փո փում

Խոր հուրդ. 
Այս հատ վա ծում փոր ձեք վեր հի շել այն ա մե նն, ինչ քն նար կել եք դա սըն թա ցի 
ըն թաց քում։
 Կա րող եք Power Point սա լի կա շա րի մի ջո ցով ներ կայաց նել դա սըն թա ցի հիմ ա
կան դրույթ նե րը, հա րց րեք մաս նա կից նե րին, թե ի՞նչն էր ի րենց հա մար ա ռա վել 
տպա վո րիչ:
 Կարևոր է, որ մաս նա կից նե րն ու նե նան «Ի ՞նչ ա նել» հար ցի պա տաս խա նը, սա
կայն  նաև հաս կա նան, որ փո փո խու թյուն նե րը դժ վա րու թյամբ, սա կայն հնա րա
վո ր է ի րա կա նաց նե լ  կայուն ջան քե րի ար դյուն քում և չպե տք է հի աս թափ վել այս 
ո լոր տում ան հա ջո ղու թյուն նե րի ց։

17:3018:00 Դա սըն թա ցի ամ փո փում

Խոր հուրդ. 
Այս հատ վա ծը դա սըն թա ցա վա րի կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի հե տա
գա զար գաց ման հա մար է։ Կա րող եք հա րց նել մաս նա կից նե րին, թե ի՞նչն ի րենց 
ա ռա վել դուր ե կավ դա սըն թա ցի ըն թաց քում և/ կամ ի՞ն չը կցան կա նային փո խե լ։ 
Կա րող եք նա խա պես պատ րաս տել դա սըն թա ցի գնա հատ ման թեր թիկ և խնդ
րել մաս նա կից նե րին լրաց նել այն։ Ցան կա լի է, որ ըն ձե ռեք նրանց  այն ա նա նուն 
լրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը:



ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

ԱՌՑԱՆՑ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

HYE
Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է մայրցամաքում մար-
դու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների շար-
քում: Եվրոպայի խորհրդին անդամակցում են 46 պե տու-
թյուններ, այդ թվում՝ Եվրոպական միության բոլոր ան դամ 
պետությունները: Եվրոպայի խորհրդի անդամ բո լոր պե տու-
թյունները միացել են Մարդու իրավունքների եվրո պա կան 
կոն վենցիային` որպես մարդու իրավունքների, ժո ղո վրդա վա-
րու թյան և իրավունքի գերակայության պաշտ պա նու թյա նը 
միտված միջազգային պայմանագրի: Մարդու իրա վունք նե րի 
եվրոպական դատարանը վերահսկում է Կոն վեն ցիա յի իրա-
գոր ծումն անդամ պետություններում:

www.coe.int

«Ա տե լու թյան խոս քի դրս ևո րո ւմ նե րը առ ցա նց տի րույ թո ւմ» կր թա կան ձեռ նար կի նպա-
տա կն է զար գացնել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րն ա տե լու թյան խոս-

քի և բու լին գի, այդ հա մա տե քս տո ւմ՝ երե խայի ի րա վո ւնք նե րի վե րա բե րյալ, ու սու ցա նող նե րի 
և ե րե խա նե րի մոտ ձևա վո րել հա կա դր վող վե րա բեր մունք ա տե լու թյան խոս քի և բու լին գի 
նկատ մա մբ, զար գաց նել ու սու ցա նող նե րի և ե րե խա նե րի կա րո ղու թյուն նե րը՝ բա ցա հայ տե-
լու ե րե խայի ի րա վո ւնք նե րի խախ տո ւմ նե րը, մաս նա վո րա պես, բու լին գի, ա տե լու թյան խոս քի 
առ ցա նց դրսևո րում նե րի հա մա տե քս տո ւմ ու քայ լեր ձեռ նար կել այդ ուղ ղու թյա մբ, ինչ պես 
նաև ուսու ցա նող նե րին տրա մադ րել գոր ծի քա կա զմ՝ ա տե լու թյան խոս քի և բու լին գի վտա նգ-
նե րի մա սին ե րե խա ներին ի րա զե կե լու նպա տա կով:

Եվրոպական միության անդամ պետությունները որո-
շում են կայացրել միավորել իրենց գիտելիքները, ռե-
սուրս ները և ճակատագրերը։ Անդամ պե տու թյուն ները 
միասին կա ռու ցել են կայունության, ժո ղովրդա վա-
րության և կայուն զար գաց ման տա րա ծա շրջան՝ պահ-
պանելով մշակութային բազ մա զա նու թյու նը, հան դուր-
ժո ղա կա նությունը և անհա տի ազա տու թյունները։ Եվրո-
պա կան միությունը պատ րաս տա կամ է կիսվել իր ձեռք-
բերումներով և արժեքներով իր սահ ման ներից դուրս 
գտնվող երկրների և ժողովուրդների հետ։

www.europa.eu
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