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Տվյալ ձեռնարկը կազմած է «Ռուսաստանի, Հայաստանի, Վրաստանի ՀԿ–ի միջև տարածաշրջանային 
համագործակցություն երեխաների և երիտասարդության իմաստալից անվտանգ ինտերնետի օգտագործման 
ասպարեզում» նախագծի շրջանակներում՝ 2018թ. հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում:

Ձեռնարկում ներկայացված են երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների կողմից համացանցի անվտանգ 
օգտագործման խնդիրներին վերաբերող նյութեր:

Ձեռնարկը նախատեսված է պետական և ոչ պետական հիմնարկների մասնագետների, կամավորական շարժումների 
ներկայացուցիչների և այլ անձանց համար,որոնք հետաքրքրված են երիտասարդների միջավայրում բացասական 
երևույթների կանխարգելման և աճող սերնդի մոտ համացանցի անվտանգ օգտագործման հմտությունների 
ձևավորման հարցերում:

Ձեռնարկում ներկայացնած տեղեկությունները արտացոլում են հեղինակների տեսակետը և կարող են չհամնկնել 
գործընկերների և դրամաշնորհատուի տեսակետի հետ:

Սկավառակի և ձեռնարկի մեջ ներկայացված նյութերը հանդիսանում են հեղինակային սեփականություն 
և նյութերի պատճենահանման, մեջբերում անելիս կամ ներկա ձեռնարկի տեղեկությունները այլ կերպ 
օգտագործման դեպքում հղումը  հեղինակների, տվյալ հրատարակման և համապատասխան կանխարգելման 
նյութեր մշակողներին պարտադիր է:

Հեղինակներ՝ սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Մ.Մ. Ռուսակովա, հոգեբանական գիտությունների 
թեկնածու Օ.Ի.Կոլպակովա, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Վ.Ա.Օդինոկովա, Ա.Վ.Կոզլովա, 
Մ.Գ.Սլյուսարևա, Ե.Ա.Զոլոտիլովա, Մ.Ս.Կուցակ, Մ.Շատվորյան, Ն.Մնացականյան, Ե.Շատվորյան, Լ.Սարալիձե, 
Կ.Դավիթիշվիլի:

Սղագրող՝ Ն.Վ.Երմոլաևա

Ձևավորող՝ Ա.Վ.Ալեկսեևա

@ «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման ոլորտի տարածաշրջանային սոցիալական ծրագրերի 

հասարակական կազմակերպություն,  2018թ. 

@ «Գիտե՞ս ինչպես: Ինչպես գիտես…» երիտասարդական կամավորական շարժում, 2018թ.

@ Ընտանիքներին սոցիալական ծառայություններ մատուցող ինքնավար ոչ առևտրային 

կազմակերպություն, 2018թ.

@ Վրաստանի հանրային առողջապահության Հիմնադրամ, 2018թ.

@ «Հույս և օգնություն» ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպություն, 2018թ.
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• Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր
նրանց, ովքեր իրենց առաջարկություններով և
արձագանքներով նպաստեցին այս ձեռնարկի
մշակմանը:

• Դաշնային պետական բյուջեի գիտության հիմնարկի
Սոցիոլոգիական համալսարանի գիտության
պետական բյուջեի ինստիտուտին Ռուսաստանի
Գիտությունների Ակադեմիայի; (Ռուսաստանի
Դաշնություն),

• Սանկտ Պետերբուրգի «Սպասարկման եւ 
արդյունաբերական տեխնոլոգիաների լիցեյի» 
մասնագիտական ուսումնական հաստատության 
կառավարում եւ ուսանողներ; (Ռուսաստանի 
Դաշնություն),

• Երիտասարդական կամավորական շարժման
կամավորներին «Գիտե՞ս ինչպես, ինչպես գիտես ... »
(Ռուսաստանի Դաշնություն),

• Հարավային դաշնային  համալսարանի  
բանասիրության, ժուրնալիստիկայի և 
միջմշակութային հաղորդակցության Ինստիտուտի, 
խոսքի հաղորդակցության և հրատարակչական  
գործի ամբիոնին (Ռուսաստանի Դաշնություն),

• Հարավային դաշնային համալսարանի սոցիոլոգիայի
և տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների
Ինստիտուտի, հակամարտության և ազգային
անվտանգույան ամբիոնին (Ռուսաստանի
Դաշնություն),

• Հարավային դաշնային համալսարանի սոցիոլոգիայի
և տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների
Ինստիտուտի ուսանող-կամավորներին
(Ռուսաստանի Դաշնություն),

• Ռոստովի մարզի բնակչության սոցիալական
սպասարկման Պետական բյուջետային
հաստատության «Ընտանիքի և երեխաների

սոցիալական աջակցության կենտրոնին»  ք.Դոնի 
Ռոստով (Ռուսաստանի Դաշնություն),

• Թամարա   Հենրիկի   Հարությունյանին - 
հոգեբանական աջակցություն ենթածրագրի 
ղեկավար Հայաստանի Մանուկների Հիմնադրամ 
(Հայաստանի Հանրապետություն), 

• Օվսաննա Անդրանիկի Բաբայանին անկախ
փորձագետ (Հայաստանի Հանրապետություն,

• Անուշ Ֆրունզիկի Ալեքսանյանին – Կրթական
ծրագրերի հոգեբան, ՀՀ ԿԳՆ, Կրթության
ազգային ինստիտուտ (ԿԱԻ) (Հայաստանի
Հանրապետություն):

• Մարինե Բորիկի Բալայանին – հոգեբան,
դասընթացավար (Հայաստանի Հանրապետություն):

• Մարգարիտ Էդուարդի Փիլիպոսյանին անկախ
փորձագետ (Հայաստանի Հանրապետություն):

• Քեթեվան Բերիձե,  հոգեբան, Շոթա Ռուսթավելու
անվ. Բաթումի Պետական համալսարան, պրոֆեսոր,
սոցիալական և քաղաքական գիտությունների
ֆակուլտետի դեկան (Վրաստան),

• Ռաթի Ցիցնաձե բժիշկ, դասընթացավար, 
երեխաների հանդեպ դաժան   վերաբերմունքի 
հարցերով  փորձագետ (Վրաստան),

• Նանուկա Մայսաշվիլի հոգեբան, դասընթացավար
(Վրաստան),

• Գիորգի Չավլեյշվիլի - տնօրեն, Logos- Միջազգային
ակադեմիա

• Քեթեվան Մարգալիտաձե- իրավաբան, երեխաների
հանդեպ դաժան վերաբերմունքի հարցերով
փորձագետ:

Մեր ժամանակի առավել բնորոշ գիծը կարելի 
է համարել տեղեկատվական այն տեխնոլոգիաների 
հեղափոխական զարգացումը, որոնք աննկատելիորեն 
ինտեգրվել են այժմյան հասարակության բոլոր ոլորտների 
մեջ` դառնալով ժամանակակից կյանքի անբաժանելի 
հատկանիշը: Տեղեկատվական-հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացումն արմատապես փոխում 
է աշխարհը: Ինչպես ցանկացած այլ փոփոխություն, այն 
ունի իր թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերը: 

Բազմաթիվ գործընթացներ, որոնց օնլայն 
գործելն նախկինում պատկերացնել անգամ անհնար էր, 
այսօր համացանցի, համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և զարգացած սմարթֆոնների օգնությամբ կարելի է 
իրագործել` առանց տնից դուրս գալու: Երկրագնդի 
ցանկացած վայրի բնակչի հետ շփումն իրական 
ժամանակով, քաղաքական, մշակութային, սպորտային 
միջոցառումների վերահաղորդումը և բազմաթիվ այլ 
հնարավորություններ այսօր մատչելի են շատերին1: 
Հեռակա աշխատանքն ու ուսուցումը մարդկանց 
հնարավորություն են տվել օգտվելու աշխարհի 
տարբեր երկրներում ընձեռվող բարիքներից և 
ծառայություններից` չփոխելով բնակության վայրը:

WeAreSocial վերլուծական գործակալությունը և 
խոշորագույն SMM-պլատֆորմ Hootsuite-ը միասնաբար 
նախապատրաստել են հաշվետվությունների Global-
Digital 2018 փաթեթը գլոբալ թվայնացրած շուկայի 
վերաբերյալ: Հաշվետվության մեջ ներկայացված 
տվյալների համաձայն այսօր աշխարհում համացանցից 
օգտվում է ավելի քան 4 միլիարդ մարդ, այսինքն, 
երկրագնդի բնակչության կեսից ավելին: Ռուսաստանում 
համացանցից օգտվում է բնակչության 76.1%-ը, 
Հայաստանում` 72.5%-ը, Վրաստանում` 68%-ը2, ընդ 
որում ամեն տարի նկատվում է նորանոր օգտվողների 
թվի աճ: 2017 և 2018 թվականների համեմատական 
վիճակագրությունն ամբողջ աշխարհում հետևյալն է3:

• Համացանցից օգտվողների քանակը 2018 
թվականին դարձել է 4,021 միլիարդ մարդ, ինչը 
7%-ով գերազանցում է անցյալ տարվա նույն 
ժամանակահատվածը:

• Սոցիալական ցանցերի լսարանը 2018 թվականին
կազմում է 3,196 միլիարդ մարդ` 13%-ով ավելի,

1  Բոյկո Ն.Լ., Համացանցի դարաշրջանի 
երիտասարդությունը հասուն կյանքի շեմին. 
սոցիոլոգիական վերլուծություն: Սոցիոլոգիական 
ալմանախ, 2014, էջ 364:
2  Տվյալները ներկայացված են https://www.
internetworldstats.com/asia.htm#am էլեկտրոնային 
հասցեում:
3  Համացանցը Ռուսաստանում և աշխարհում. 
2017-2018 թվականների վիճակագրությունն ու 
թրենդերը https://www.web-canape.ru/business/internet-
2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/ կայքում:

քան 2017 թվականին:

• Բջջային հեռախոսներից 2018 թվականին օգտվում
է 5,135 միլիարդ մարդ` 4%-ով ավելի, քան մեկ
տարի առաջ:

• Համացանցային լսարանի աճի կարևոր 
գործոններից դարձան մատչելի սմարթֆոնները 
և բջջային համացանցի ցածր սակագները: 2017 
թվականին ավելի քան 200 միլիոն մարդ առաջին 
անգամ դարձան բջջային սարքերի օգտատերեր, 
7,6 միլիարդ կազմող աշխարհի բնակչության 
երկու երրորդն ունի բջջային հեռախոսներ: Այսօր 
օգտագործվող բջջային սարքերի կեսից ավելին 
սմարթֆոններ են, այդ պատճառով էլ մոլորակի 
ցանկացած կետից ցանկացած պահին հնարավոր է 
միանալ համացանցին:

Համացանցի օգտագործման ամենատարածված 
ձևերից մեկը սոցիալական ցանցերի օգտագործումն 
է: Համաձայն ընդունված սահմանման՝ «սոցիալական 
ցանցը» համացանցային այն հարթակն է կամ կայքը, 
որը գրանցված օգտատերերին հնարավորություն 
է տալիս տեղեկատվություն տեղադրել սեփական 
անձի մասին և հաղորդակցվել միմյանց հետ: Այսօր 
աշխարհում գոյություն ունի մոտ հարյուր սոցիալական 
ցանց, որոնցից մոտ 10-ը՝ ավելի քան 100 միլիոն 
եզակի օգտատերերով: 2017 թվականին աշխարհի 
խոշորագույն ցանցից՝ Facebook-ից, Ռուսաստանում 
օգտվում էր բնակչության 9.1%-ը, Հայաստանում՝ 
33.7%-ը, Վրաստանում՝ 53.7%-ը4: Ռուսաստանում 
սոցիալական ցանցերից օգտվողների ավելի քան 25 
%-ը կազմում են դեռահասները և 16-ից 24 տարեկան 
երիտասարդները5:

Հետազոտողները նշում են սոցիալական 
ցանցերի լսարանի կայուն աճը: Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում ամենահանրամատչելի սոցիալական 
հարթակներում մարդկանց քանակն օրական 
ավելանում է համարյա 1 միլիոն օգտատերով: Ամեն 
ամիս սոցիալական ցանցերի հետ փոխգործակցում է 3 
միլիարդ մարդ, ընդ որում 10-ից 9-ը մուտք են գործում 
բջջային սարքերից:

Սոցիալական ցանցերից ակտիվորեն օգտվում 
են դեռահասներն ու երիտասարդները: Ըստ Google-ի 
տվյալների օրական 5 ժամից ավելի սոցիալական 
ցանցերում գտնվում է երիտասարդների 27%-ը (13-
24 տարեկան), որոնցից մեկ քառորդը յուրաքանչյուր 
30 րոպեն մեկ անգամ6 ստուգում է թարմացումները: 

4  Տվյալները ներկայացված են https://www.
internetworldstats.com/asia.htm#am կայքում:
5  Տվյալները ներկայաված են https://www.web-
canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-
issledovanie/ էլեկտրոնային հասցեում:
6  «Google: օնլայն սովորութուններ, նոր սերնդի 
վարքագիծը». Այցելության ամսաթիվը՝ 12.06.2018. 
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Հետազոտողները նշում են, որ 18-ից 24 տարեկան 
օգտատերերը միջին հաշվով ավելի շատ ժամանակ են 
անցկացնում սոցիալական ցանցերում, սակայն հենց 
դեռահասներն են (69%) անմիջապես արձագանքում 
բոլոր թարմացումներին և նոր հաղորդագրություններին. 
նրանք մշտապես զգում են սոցիալական 
փոխգործակցության անհրաժեշտությունը: Ընդհանուր 
առմամբ երիտասարդությունը նախընտրում է 
ակտիվորեն մասնակցել «վիրտուալ կյանքին». 68%-ը 
հաճախ մեկնաբանություններ կամ «լայքեր» է թողնում 
ընկերների հաղորդագրությունների տակ, 62%-ը 
մշտապես հրապարկում է լուսանկարներ7:

Վերը նշեցինք առօրյա կյանքում համացանցի ներդրման 
դրական կողմերից մի քանիսը, սակայն անհրաժեշտ է 
ուշադրություն դարձնել այն սպառնալիքների վրա, որոնք 
դարանակալում են կիբերտարածքից օգտվողին: Դրանց 
թվին են դասվում այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ 
վնասակար ծրագրերը, համակարգչային վնասակար 
ծրագրերը, ֆիշինգը, թրոլինգը, կիբերահաբեկչությունը, 
սեքսթինգը, մարդկանց թրաֆիքինգը, գրումինգը, 
անձնական տեղեկատվության հափշտակումը: Սա բնավ 
լրիվ ցուցակը չէ, և տվյալ տեխնոլոգիայի զարգացման 
հետ զուգահեռ ծագում են նորանոր սպառնալիքներ: 
Ռիսկերից մի քանիսը, հատկապես այն ռիսկերը, 
որոնք առավելագույն սպառնալիքն են ներկայացնում 
երեխաների, դեռահասների և երիտասարդության 
համար, ավելի մանրամասն կդիտարկենք ստորև:

Ձեռնարկի շրջանակներում ներկայացված է 
համացանցից օգտվելու դեպքում երեխաներին 
սպառնացող վտանգների և փոխգործողության այդ նոր 
տարածքում վտանգավոր վարքագծի կանխարգելման 
արդյունավետ, փորձված մեթոդների կիրառման 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ համացանցում ռիսկերի 
մեծամասնությունը կապված է ծրագրային 
ապահովման հետ (վնասակար ծրագրեր, ծրագրային 
լրտեսներ և այլն), ինչպես նաև բացասական կոնտենտի 
հետ, որի օգտագործումն ազդում է աճող սերնդի 
գիտակցության վրա: Պետք չէ մոռանալ նաև վարքագծի 
կախվածության նոր ձևի՝ համակարգչային ադիկցիայի՝ 
համացանցի պաթոլոգիական կիրառման մասին 
(ներառում է կախվածությունը սոցիալական ցանցերից, 
համակարգչային խաղերից և ընդհանուր առմամբ 
համացանցից): 

Տվյալ ձեռնարկի շրջանակներում հեղինակներն 
իրենց ուշադրությունը սևեռել են կիբերտարածքում 
դեռահասների նկատմամբ բռնության տարբեր ձևերի, 
տեսակների և դրսևորումների խնդրի վրա՝ առանձնակի 
անդրադառնալով սեռական բռնությանը: Այս թեման 
ընտրվել է որպես գերակայող, քանի որ թեպետ 
երևույթը մեծ տարածում ունի ողջ աշխարհում, բոլոր 
մասնագետները չէ, որ բավարար իրազեկված են այդ 

https://spark.ru/startup/byyd/blog/28556/google-onlajn-
privichki-i-povedenie-novogo-pokoleniya
7  Նեժեբիցկայա Ի. Ա., Դեռահասները սոցիալական 
ցանցերում. նրանց գործողություննրը, հետևանքները և 
հնարավոր վտանգները: Ուսանողական  էլեկտրոնային 
գիտական ամսագիր, 2018, № 1(21):

մասին և պատրաստ՝ նշված պրոբլեմատիկայի առումով 
կանխարգելիչ աշխատանք կատարել: 

Ձեռնարկում  
ներկայացված  բոլոր  մ ի ջ ո ց ա ռ ո ւ մ ն ե ր ը   
տարբեր հաստատություններում ապացուցել են իրենց 
արդյունավետությունը. այդ մեթոդների հաջողակ լինելը, 
նպատակային խմբի կողմից պահանջարկ և ճանաչում 
ունենալը հնարավոր են դառնում աշխատանքի 
բոլոր փուլերում երեխաների, դեռահասների և 
երիտասարդների ներգրավման շնորհիվ (կանխարգելիչ 
միջոցառման մշակումը, կազմակերպումը, անցկացումը 
և գնահատումը):

Ձեռնարկի Մաս 1-ը նկարագրում է ինտերակտիվ 
կանխարգելիչ միջոցներ, որոնք կարող են իրականացվել 
երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների հետ: 
Բոլոր գործողությունները նկարագրված են հետևյալ 
սխեմայի.

1. նպատակը, խնդիրները, միջոցառումները

2. միջոցառման տևողությունը.

3. մասնակիցների կազմը և թիվը.

4. իրադարձության տեխնիկական պահանջները և
անհրաժեշտ ռեկվիզիտները.

5. միջոցառման անցկացման վերաբերյալ 
հանձնարարականները.

6. միջոցառման մասնակիցների կարծիքները:

Մաս 2-ը պարունակում է տեղեկատվություն 
անվտանգ համացանցի խնդրի  վերաբերյալ օգտակար 
ռեսուրսների մասին (ինտերնետային կայքեր, թեժ գծեր, 
կազմակերպություններ, որտեղ երեխան կարող է դիմել 
օգնության համար) և  բառարան, որը ներառում է 
ձեռնարկի տեքստում օգտագործվող տերմինները:

Մաս 3-ը պարունակում է տեղեկատվություն 
կազմակերպությունների մասին - այս ձեռնարկի 
հեղինակների և ներկայացված բոլոր մեթոդների 
մասին: Նկարագրությունը ներառում է համառոտ 
տեղեկություններ կազմակերպություններ մասին և 
կոնտակտային տվյալներ: 

Ձեռնարկը ուղեկցվում է սկավառակի վրա զետեղված 
նյութերով, որոնք անհրաժեշտ են նկարագրված 
գործողությունները իրականացնելու համար: Նյութերի 
մանրամասն ցանկը, որոնք տեղ են գտել սկավառակի 
վրա, նշված է 90-րդ էջում: 

Հուսով ենք, որ այս ձեռնարկը օգտակար կլինի 
պետական և հասարակական կազմակերպությունների 
մասնագետների, կամավորական շարժման 
ներկայացուցիչների, ովքեր իրականացնում 
են կանխարգելիչ աշխատանքներ երեխաների, 
դեռահասների և երիտասարդների հետ: 

Երեխաների, դեռահասների և 
երիտասարդների մասնակցությամբ 
կանխարգելիչ աշխատանքի 
մեթոդների նկարագրություն

ՄԱՍ 1. 
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1.1 ՀԱՏԱԿԱԴԻՐ ԽԱՂ «ԿԻԲԵՐԼԵՆԴ»` ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԱՆՎՏԱՆԳ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ինտերակտիվ մեթոդ, որը մշակվել է «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման ոլորտի 
սոցիալական ծրագրերի  տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպության և 
Երիտասարդական կամավորական«Գիտե՞ս ինչպես, ինչպես գիտես» շարժման կողմից  

Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ Պետերբուրգ:

հատկանիշների քանակին): Համարակալումն արվում 
է այնպես, որ առավելագույն միավորները տրվեն, 
թիմի կարծիքով, մարդու համար առավել արժեքավոր 
հատկանիշին, իսկ մեկ միավորը` նվազագույն արժեք 
ներկայացնողին: Հատկանիշներից յուրաքանչյուրն 
ստանում է իր միավորների քանակը, երկու կամ ավելի 
հատկանիշ միավորների նույն քանակն ունենալ չեն 
կարող: Ընդ որում նույն հատկանիշը տարբեր թիմերից 
կարող է տարբեր միավորներ ստանալ:

Երբ թիմերն ըստ կարևորության համարակալում են 
մարդու հատկանիշները, լրացված աղյուսակները 
հանձնում են վարողին: Վարողը հաշվում է միջին 
թվաբանական մեծությունը և գրանցում է իր 
աղյուսակում: Օրինակ, եթե խաղում է չորս թիմ, որոնցից 
մեկը «ուրախ» հատկանիշին տվել է 20 միավոր, երկրորդ 
թիմը` 10 միավոր, երրորդը` 5 միավոր, իսկ չորրորդը` 
2 միավոր, ապա միջին թվաբանական մեծությունը 
վարողը հաշվարկում է հետևյալ կերպ. (20+10+5+2) / 
4 = 37 / 4 = 9,25: Այնուհետև իր աղյուսակի երկրորդ 
սյունակում «ուրախ» հատկանիշի դիմաց գրում է 9,25 
թիվը:

Ըստ կարևորության համարակալումն անհրաժեշտ 
է խաղի վերջում յուրաքանչյուր թիմի միավորների 
քանակը որոշելու համար: Մինչև խաղի վերջը 
խաղացողները չեն տեսնում վարողի հաշվարկների 
արդյունքը, այդ պատճառով էլ չգիտեն, թե ի վերջո քանի 
միավոր կստանան մարդու յուրաքանչյուր հատկանիշի 
համար, և թե որ քարտը կվաստակեն խաղի ժամանակ: 
Այսպիսով, մինչև վերջին պահը հայտնի չէ, թե որ թիմը 
կհաղթի:

Խաղի սկզբում թիմերին առաջարկվում է խաղադաշտի 
կենտրոնից վերցնել երկուական ցանկացած քարտ` 
մարդու բնավորության գծերով: Խաղին մասնակցելու 
հերթականությունը որոշվում է մեծ փափուկ 
խորանարդիկի (մեկից մինչև վեց կետիկներով) 
նետումով. խաղն սկսում է այն թիմը, որի խորանարդիկն 
ավելի մեծ թիվ է ցույց տալիս: 

Թիմերի ավագներին առաջարկվում է ընտրել որևէ 
առարկա (գրիչ, բեյջիք, ֆլոմաստեր և այլն) որպես 
թիմի խաղանիշ: Երբ բոլոր թիմերը միաժամանակ 
իրենց խաղանիշերը դնում են մեկնարկային կարմիր 
վանդակին, խաղն սկսվում է:

Խաղադաշտի վրա կան տարբեր գույների վանդակներ. 
թիմը ստանում է տարբեր առաջադրանքներ` կախված 
այն բանից, թե որ վանդակի վրա կհայտնվի:

Դաշտում թիմի շարժվելը որոշվում է խորանարդիկի 
նետումով:

Խաղադաշտի վանդակները

Բոլոր թիմերն իրենց խաղանիշերը դնում են 
կարմիր մեկնարկային վանդակի վրա: 
Առաջին թիմը նետում է խորանարդիկը և 
առաջ տանում իր խաղանիշը այնքան 

վանդակով, որքան խորանարդիկի կետիկներն են: Եթե 
խաղանիշը կրկին հայտնվում է կարմիր վանդակի վրա, 

թիմը կարող է խաղադաշտի կենտրոնից վերցնել 
ցանկացած քարտը (նրա վրա նշված հատկանիշով) կամ 
ուրիշ թիմի քարտերից մեկը:

Եթե խաղանիշն ընկնում է կանաչ վանդակի 
վրա, վարողը թիմին հարց է տալիս: 
Պատասխանելուց առաջ թիմը 
հնարավորություն ունի քննարկել հարցը: 

Եթե թիմը ճիշտ պատասխան է տալիս, նա կարող է 
ցանկացած քարտ վերցնել կա՛մ դաշտի կենտրոնից, կա՛մ 
ուրիշ թիմից: Եթե թիմը սխալ պատասխան է տալիս, 
ընկնում է «արդարադատության տուն» (ոսկե վանդակ) 
և կորցնում իր քարտերից մեկը (տե՛ս հաջորդ կետը):

Եթե խաղանիշն ընկնում է ոսկե վանդակի 
վրա («արդարադատության տուն»), թիմն 
ստիպված է լինում տալ այն քարտերից մեկը, 
որը նա հասցրել էր վաստակել մինչ այդ: 
Թիմի խաղացողներից մեկը հավաքում է 

քարտերն իրար վրա` գրված հատկանիշներով դեպի 
ցած, հովհարաձև շարում, իսկ վարողը պատահական 
ընտրությամբ հանում է քարտերից մեկը և դնում 
խաղադաշտի կենտրոնում: Կանգնելով ոսկե վանդակի 
վրա` թիմն անպայման կորցնում է մի քարտ: 

Եթե խաղանիշն ընկնում է կապույտ 
վանդակի վրա, թիմը կարող է   մենամարտի 
կամ բանավեճի հրավիրել հակառակորդ 
թիմին: Բանավեճերի թեմաների ցուցակը 
գտնվում է վարողի մոտ: Վարողն է որոշում, 

թե ով է հաղթել, իսկ հաղթողը պարտված թիմից կարող 
է վերցնել ցանկացած քարտ:

Եթե խաղանիշն ընկնում է դեղին վանդակի 
վրա, թիմը վարողից առաջադրանք է 
ստանում, որը պարտավոր է կատարել: Խաղի 
առաջադրանքների ցուցակը գտնվում է 

վարողի մոտ, վերջինս իր ցանկությամբ կարող է 
ավելացնել նորերը: Առաջադրանքի կատարումը թիմը 
պետք է սկսի մեկ րոպեի ընթացքում: Եթե թիմը չի 
կարողանում կատարել առաջադրանքը, ընկնում է 
«արդարադատության տուն» և կորցնում իր քարտերից 
մեկը, որը վարողը դնում է խաղադաշտի կենտրոնում:

Հարցերի, բանավեճի թեմաների և ակտիվ 
վարժությունների ցուցակը ներկայացված է Սկավառակի 
վրա:

Խաղն ավարտվում է այն ժամանակ, երբ խաղադաշտում 
մարդու հատկանիշներով այլևս քարտեր չեն մնում: 
Հաղթող թիմը որոշվում է հետևյալ կերպ. բոլոր թիմերը 
վարողի կողմից խաղի սկզբում լրացրած աղյուսակների 
օգնությամբ հաշվում են խաղի ընթացքում վաստակած 
միավորների քանակը: Օրինակ, եթե թիմերից մեկը 
խաղի ժամանակ հավաքել է «վստահելի», «ուրախ», 
«ամաչկոտ», «ազնիվ», «հանդուրժողական» քարտերը, 
իսկ վարողի աղյուսակում «վստահելի» հատկանիշին 
տրված է 3,2 միավոր, «ուրախ» հատկանիշին` 9,25 
միավոր, «ամաչկոտ» հատկանիշին` 4,5 միավոր, «ազնիվ» 
հատկանիշին` 8,5 միավոր, իսկ «հանդուրժողական» 
հատկանիշին` 15 միավոր, ապա հաշվարկը կլինի 
այսպիսին.  3,2 + 9, 25 + 4,5 + 8,5 + 15 = 40,45: Հաղթում 

Նպատակը. Համացանցի անվտանգ օգտագործման 
վերաբերյալ մասնակիցների տեղեկացվածության 
բարձրացումը:

Խնդիրները.

1. խաղի մասնակիցներին տեղեկացնել Համացանցի
օգտագործման հետ կապված հնարավորությունների
և ռիսկերի մասին,

2. խաղի մասնակիցներին տեղեկացնել 
անվտանգության պահպանման մասին` 
Համացանցից օգտվելիս,

3. թիմ ստեղծելը,

4. մասնակիցներին ազատել բարդույթներից,

5. նախադրյալներ ստեղծել` կարևոր խնդիրների
ազատ քննարկման համար:

Խաղի տևողությունը. խաղի անցկացման ժամանակը 
2-ից 2,5 ժամ է` կախված մասնակիցների թվից:

Մասնակիցների առաջարկվող կազմը և 
քանակը. դպրոցների, մասնագիտական կրթական 
հաստատությունների 10 տարեկան և ավելի բարձր 
տարիքի սովորողները, սոցիալ-վերականգնողական 
կենտրոնների և ապաստարանների սաները, թվով` 
30 հոգի: Խաղը նաև հնարավոր է անցկացնել 
մասնագետների և ծնողների շրջանում: 

Խաղի 
բովանդակությունը. 

« Օ լ լ ի պ պ ո լ լ ի » - ի 
ա կ տ ի վ 
գործողութ յո ւններ 
պ ա ր ո ւ ն ա կ ո ղ 
խաղը մշակվել է 
2004 թվականին 
Ֆ ի ն լ ա ն դ ի ա յ ի 
Տաուրուս ճամբարում: 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 
թվականներին խաղը 
հարմարեցվել է 

Ռուսաստանի իրականությանը և Համացանցի անվտանգ 
օգտագործման թեմատիկային` Երիտասարդական 

կամավորական «Գիտե՞ս ինչպես: Ինչպես գիտես…» 
շարժման կամավորների կողմից:

 Խաղն սկսելուց առաջ վարողը պետք է 
նախապատրաստի Ա4 ձևաչափի թղթեր, որոնցից 
յուրաքանչյուրի վրա գրված լինի մարդու դրական 
կամ բացասական հատկանիշներից մեկը: Որպես 
կանոն խաղը համալրված է 30 քարտով (դրանք 
ներկայացված են սկավառակի վրա) սակայն մարզիչն 
իր ցանկությամբ կարող է ավելացնել քարտերի 
քանակը: Եթե դասավանդողը ուզում է ավելացնել 
քարտերի քանակը, ապա պետք է հետևի այն բանին, որ 
մարդու դրական հատկանիշներով քարտերի քանակը 
համապատասխանի բացասականների քանակին: 

Վարողը բացում է նաև բլանկերը (մեկական բլանկ` 
թիմերին, մեկ բլանկ` վարողին), որոնց վրա գծագրված 
են երկու սյունակից բաղկացած աղյուսակներ: 
Աղյուսակի առաջին սյունակում թվարկված են մարդու 
այն հատկանիշները, որոնք գրված են քարտերի վրա 
(յուրաքանչյուր տողում` մեկ հատկանիշ): Աղյուսակի 
երկրորդ սյունակը պետք է լինի դատարկ: Խաղի 
հենակետային տարբերակի բլանկի նմուշը ներկայացված 
է սկավառակի վրա: Եթե վարողը հավելել է խաղը նոր 
քարտերով, պետք է համապատասխան հատկանիշները 
գրանցել աղյուսակի մեջ: 

Խաղն անցկացվում է մեծ դահլիճում: Վարողը 
դասավորում է դաշտը, դնում մեծ փափուկ խորանարդիկ 
(մեկից մինչև վեց կետիկներով), փռում խաղադաշտը 
(խաղադաշտի մանրակերտը ներկայացված է 
սկավառակի վրա), դաշտի կենտրոնում դնում քարտերը` 
նշված հատկանիշներով դեպի վեր:  

Բոլոր մասնակիցները հավաքվում են խաղադահլիճում, 
նրանց բացատրում են խաղի նպատակն ու 
խնդիրները, որից հետո առաջարկում բաժանվել 
թիմերի: Յուրաքանչյուր թիմի կազմում կարող է 
լինել առավելագույնը 10 հոգի, սակայն շատ կարևոր 
է, որ մասնակիցների քանակը թիմերում հավասար 
լինի: Թիմերն ընտրում են թիմի անվանումը և 
թիմի ավագին: Այնուհետև թիմերին բաշխում են 
աղյուսակներով բլանկերը (յուրաքանչյուր թիմին` 
մեկական): Խաղացողներին առաջարկվում է լրացնել 
աղյուսակի երկրորդ սյունակը` ըստ կարևորության 
համարակալելով մարդու հատկանիշները 1-ից մինչև 
30-ը  (եթե հատկանիշներն ավելի շատ են, ապա, սկսելով
1-ից, հասնել այն թվին, որը համապատասխանում է
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է ամենից շատ միավոր հավաքած թիմը:

Պետք է հիշել` քանի որ խաղը մրցակցային բնույթ է 
կրում, շատ կարևոր է պարգևատրել հաղթող թիմին, 
թեկուզ խորհրդանշական պարգևով:

Խաղի անցկացմանը ներկայացվող տեխնիկական 
պահանջներ.

Խաղի անցկացման համար անհրաժեշտ է.

• «Օլլիպպոլլի» խաղադաշտը,

• վարողը,

• խորանարդիկը (ցանկալի է, որ այն լինի բավականին
մեծ  և պատրաստված փափուկ նյութից),

• հանդիսադահլիճը կամ սպորտային դահլիճը,

• քարտերը` բնավորության գծերով,

• բլանկերը` մասնակից թիմերի համար,

• հանրագումարային աղյուսակը,

• մրցանակը` հաղթող թիմի համար:

Ակնկալվող արդյունքները.

1. մասնակիցների կողմից հետևյալ գիտելիքների
յուրացումը. Համացանցի օգտագործումն ընդլայնում
է մարդու հնարավորությունները, սակայն կարող է
կապված լինել զանազան ռիսկերի հետ,

2. մասնակիցների կողմից Համացանցի անվտանգ
օգտագործման հենակետային կանոնների
յուրացումը,

3. խաղի մասնակիցների կողմից` միմյանց ավելի լավ
ճանաչելը և թիմ ստեղծելու կարողությունը,

4. խաղի ընթացքում մասնակիցների կողմից`
իրենց հետաքրքրող հարցերը տալը և սպառիչ
պատասխաններ ստանալը:

Հանձնարարականներ «ԿիբերԼենդ» հատակադիր 
խաղի կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ.

• շատ կարևոր է, որ խաղի մասնակիցները հասկանան,
որ, մի կողմից, սա մրցակցություն է, սակայն, մյուս
կողմից, կարևոր է ոչ միայն հաղթանակը, այլև նոր,
օգտակար գիտելիքների ձեռքբերումը,

• այն դեպքում, երբ վարողը քիչ ժամանակ ունի,
մարդու հատկանիշներով քարտերի փոխարեն նա
կարող է օգտագործել թղթի թերթիկներ, որոնց
վրա նշված են հաջորդական համարները` մեկից
մինչև այն համարը, որը համապատասխանում է
թղթի թերթիկների ընդհանուր քանակին (օրինակ,
եթե թղթի թերթերը տասն են, դրանք պետք է
համարակալել 1-ից մինչև 10-ը, յուրաքանչյուր

թերթի վրա պետք է լինի մեկ համար, համարները 
չպիտի կրկնվեն): Այդ դեպքում թղթի թերթիկները 
պետք է դրվեն խաղադաշտի կենտրոնում` 
համարներով դեպի ցած: Խաղի վերջում միավորների 
հանրագումարը հաշվելիս թիմերը կգումարեն այն 
քարտերի համարները, որոնք հավաքել են խաղի 
ընթացքում: Կհաղթի այն թիմը, որը կունենա 
միավորների առավելագույն քանակը:

• հաճախ խաղի ընթացքում մասնակիցներն ունենում
են լուծում պահանջող խնդիրներ, և շատ կարևոր է,
որ վարողը կարողանա պատասխանել դրանց,

• պետք է հիշել, որ խաղում բավականին շատ են ակտիվ
առաջադրանքները, և կարևոր է, որ մասնակիցները
հնարավորություն ունենան օգտագործելու «ԿԱ՛ՆԳ
ԱՌ» կանոնը (առաջադրանքին չմասնակցելը),

• բավականին հաճախ նման միջոցառումների
անցկացումից հետո մասնակիցների միջև բանավեճ
է սկսվում որևէ պրոբլեմային հարցի շուրջ, շատ
կարևոր է պատասխանել մասնակիցների բոլոր
հարցերին,

• անհրաժեշտ է հիշել, որ նման խաղը չափազանց
արդյունավետ է լինում այլ միջոցառումների հետ
միասին (դասախոսություններ, «կլոր սեղաններ» և
այլն),

• կարևոր է, որ կայանների բովանդակությունը
համահունչ լինի մասնակիցների տարիքին, եթե
խաղին մասնակցում են տարբեր տարիքի մարդիկ,
պետք է ջանալ, որ խաղը հետաքրքիր լինի նրանցից
յուրաքանչյուրի համար,

• ցանկալի է միջոցառման մասնակիցներից
հետադարձ կապ ստանալ, ինչը կնպաստի խաղի
կատարելագործմանը:

Խաղի մասնակիցների կարծիքները.

Ներկայումս Բնակչության բարօրության ոլորտում 
սոցիալական նախագծերի տարածաշրջանային 
հասարակական «Ստելլիտ» կազմակերպության 
մասնագետների, «Գալակտիկա» սոցիալական 
ծրագրերի բարեգործական հիմնադրամի և 
Երիտասարդական կամավորական «Գիտե՞ս ինչպես: 
Ինչպես գիտես…» շարժման կամավորների կողմից 
անցկացվել է ավելի քան 300 «ԿիբերԼենդ» խաղ, 
որում մասնակցություն են ունեցել ավելի քան 900 
հոգի: Խաղին մասնակցել են մասնագիտական 
վարժարանների և քոլեջների սովորողները և 
աշխատակիցները, սոցիալ-վերականգնողական 
կենտրոնների և ապաստարանների սաները, հյուսիս-
արևմտյան Ռուսաստանի տարբեր կամավորական 
շարժումների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև տարբեր 
միջազգային կազմակերպությունների մասնագետներն 
ու կամավորները: «ԿիբերԼենդ» խաղն արժանացել է 
մասնակիցների բարձր գնահատականների: Հարկ է 
նշել նաև, որ շատ մասնագետներ փոխառում են խաղի 
անցկացման փորձը և կազմակերպում այն իրենց 
հիմնարկներում:

Ստորև բերվում են մասնակիցներից ոմանց կարծիքները.

«Սա աշխատանքի շատ հետաքրքիր և ոչ ստանդարտ 
ձև է: Ինձ դուր եկավ իմ մասնակցությունը, և ես ուզում 
եմ ցույց տալ այն իմ աշակերտներին»:

«Ինձ թվում է, որ աշխատանքի նման ձևի հիմնական 
դրական կողմը նրա աչքի ընկնող տարբերակայնությունն 

է, այս խաղը կարելի է անցկացնել ցանկացած 
թեմաներով, ամենակարևորը լուծում պահանջող 
խնդիրների ստույգ ձևակերպումն է»:

«Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցեցի այդ խաղին: 
Դրանից հետո, իրոք, ավելի հեշտացավ շփումը ուրիշ 
երեխաների հետ, և ես շատ նոր գիտելիքներ ստացա»:
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1.2. ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ «ՊԱՏՐԱՆՔ»՝ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Ինտերակտիվ մեթոդ, որը մշակվել է «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման ոլորտի 
սոցիալական ծրագրերի  տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպության և 
Երիտասարդական կամավորական«Գիտե՞ս ինչպես, ինչպես գիտես» շարժման կողմից  

Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ Պետերբուրգ:

• «կապույտ դուռ» (ներկայացման ասելիքի 
խորհրդանիշ),

• նոութբուք,
• անգլո-ռուսական մեծ բառարան,
• ցուցափայտ,
• ստվարաթղթե տուփեր, որոնցից յուրաքանչյուրի
մի կողմում սոսնձված է թուղթ՝ հոգեմետ նյութերի
անվանումներով (օրինակ՝ «Գարեջուր», «Օղի» եւ
այլն),

• պիջակներ անվտանգության աշխատողների համար
(2 հատ),

• մարզահագուստ դերասանների համար – 11 հատ
գորշագույն, 11 հատ գունավոր),

• արհեստական ծաղիկներ,
• սրտաձեւ ցուցանակ (2 հատ),
• բջջային հեռախոս,
• փոքրիկ հայելի եւ շրթներկ,
• գնդակ,
• «Հավաքարարի» համազգեստ (անթեւ բաճկոնակ,
սաղավարտ, ավել կամ ցախավել),

• հելիումով լցված փուչիկներ (12 հատ),
• նվերներ հանդիսատեսներին (օրինակ՝ ապակյա
գունավոր փոքրիկ քարեր),

• ցուցանակ «Հալածանք» տեսարանի համար,
• ցուցանակ վերջին տեսարանի համար,
• նվագակցություն (երաժշտություն ներկայացման
համար)։

Երաժշտական եւ տեսա- նվագակցություն, ձայնագրված 
խոսք, էկրանին ցուցանակների նմուշների ցուցադրում։

Ներկայացումից ակնկալվող արդյունքներ.

1. Ներկայացման միջոցով հանդիսատեսների
տեղեկացվածություն համացանցի օգտագործման
ուղիով առանցքային ռիսկային գործոնների եւ
մարդկանց թրաֆիքինգի մեջ դեռահասներին ու
երիտասարդներին ներքաշելու հնարավոր ուղիների
մասին։

2. Հանդիսատեսների գիտակցում, որ մարդկանց
թրաֆիքինգի խնդիրը եւ համացանցի օգտագործման
բացասական հետեւանքները կարող են բախել նաեւ
անձամբ իրենց եւ/կամ իրենց մերձավորների դուռը։

3. Հանդիսատեսների տեղեկացվածություն անվտանգ
վարքականոնների մասին, եւ թե՝ ում օգնությանը
դիմել ճգնաժամային իրավիճակներում։

Հանձնարարականներ ներկայացման 
կազմակերպման եւ անցկացման համար.

1. Ինչպես վերեւում նշվեց՝ շատ կարեւոր է, որ
դերասանները քաջատեղյակ լինեն երեխաների
վաճառքի եւ սեռական շահագործումից 
զգուշանալու միջոցների  ու համացանցի անվտանգ 
օգտագործման հմտությունների մասին. միայն այդ 
դեպքում նրանք կգիտակցեն, թե ինչ վտանգների 
մասին են պատմում հանդիսատեսներին։

2. Հարկավոր է դերասաններին հնարավորինս
շատ ազատություն տալ սցենարի քննարկման

եւ դերաբաշխման ժամանակ. երեխաները 
կարող են հանպատրաստից փոփոխություններ 
կատարել գործողության ընթացքում, կարող են 
ինքնակամ ինչ-որ բան հավելել։ Այս ամենը պետք 
է քաջալերել։ Անհրաժեշտ է նաեւ, որ բեմադրական 
աշխատանքին նրանց մասնակցությունը կամավոր 
լինի, եւ որպեսզի նրանք գիտակցեն երեխաներին 
կոմերցիոն սեռական շահագործման ենթարկելու 
խնդրի կարեւորությունը;

3. Հարկ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 
դերասանների խոսքի կատարելագործման վրա, 
որպեսզի բառերը հնչեն պարզորոշ, դերասանները 
պետք է բառերի վերջավորություններն արտաբերեն 
հստակ, ոչ մի դեպքում դրանք «կուլ չտան»։ 

4. Բեմական պիտույքների առատության 
անհրաժեշտություն չկա. նույն կահույքը կարող 
է վերափոխվել հենց բեմում՝ մեկ դառնալով 
դասասենակ, մեկ՝ օդանավակայան. Սակայն 
շատ կարեւոր է, որ բեմական ձեւավորման 
փոփոխությունները ժամանակին կատարելու համար 
պատասխանատու անձ լինի (մեր ներկայացման մեջ 
այդ դերն ստանձնել է «Հավաքարարը»;

5. Ներկայացման թեման ծանր է, դրա համար
շատ կարեւոր է ուշադրությունը դերասանների
զգայական վիճակին. հոգատար եղեք երեխաների
նկատմամբ եւ փորձերի ընթացքում պահպանեք
դրական մթնոլորտը։

Ներկայացման հանդիսատեսների տեսակետները.

2011 թվականից «Գիտե՞ս ինչպես։ Ինչպես գիտես...» 
երիտասարդական կամավորական շարժման 
կամավորները ՏՀԿ «Ստելլիտ» կազմակերպության եւ 
«Գալակտիկա» սոցիալական ծրագրերի բարեգործական 
հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացումը ցուցադրել 
են ավելի քան 250 անգամ։ Ընդհանուր առմամբ՝ 
ներկայացումը դիտել է առնվան 2000 մարդ։

Ներքոգրյալ արձագանքների հեղինակները վարչության 
ներկայացուցիչներ և մասնակիցներ են.

«Անչափ շնորհակալ եմ, երեխաները խաղում էին 
այնպիսի զգայականությամբ, որ հավատում ես այն 
ամենին, ինչ կատարվում է բեմում»։

«Այսօր մենք դիտեցինք ոչ թե պարզապես պատմություն 
ոմանց մասին, այլ դիտեցինք պատմություն մեր՝ 
դեռահասներիս մասին, այս ամենը ծանոթ է մեզ»։

«Ցնցող ներկայացում էր։ Այսքան կարճ 
ժամանակահատվածում հսկայական չափով 
տեղեկություն ստացանք այն խնդիրների մասին, որոնք 
այսօր առկա են երիտասարդության շրջանում։ Մենք 
տեսանք, որ մեր երեխաները մտահոգված են»։

Նպատակը.  Դեռահասների եւ երիտասարդների 
ուշադրության բեւեռում «ռիսկային» վարքագծի 
տարատեսակների մեջ երիտասարդների ներքաշման 
խնդրի նկատմամբ, անվտանգ վարքի հմտությունների 
ձեւավորում։

Խնդիրներ.

1. տեղեկատվություն հանդիսատեսներին
դեռահասների եւ երիտասարդների այն խմբերի
մասին, որոնց ներքաշումը մարդկանց թրաֆիքինգի
մեջ առավելագույնս հավանական է, նաեւ՝
ներքաշման հիմնական գործոնների մասին;

2. տեղեկատվություն հանդիսատեսներին համացանցի
օգտագործմանն առնչվող ռիսկերի մասին;

3. հանդիսատեսների հետ համատեղ անվտանգ
վարքականոնների ձեւավորում։

Ներկայացման տևողությունը. Ներկայացումը 
բաղկացած է յոթ ավարտուն տեսարաններից։ 

Ներկայացումից հետո վարողը քննարկում է 
կազմակերպում մասնակիցների հետ։ Ներկայացման 
տեւողությունը քննարկման հետ միասին՝ 60 րոպե։

Մասնակիցների հանձնարարելի թիվը եւ կազմը.

Դերասաններ՝ 12 մարդ (7 տղա եւ 5 աղջիկ), 
մասնագիտական թեքումով  ավագ դպրոց եւ քոլեջների 
սաներ, սեռական շահագործման նպատակով 
երեխաների վաճառքի խնդրով հավելյալ ուսում 
ստացած 16 տարեկանից բարձր կամավորներ։ 

Հանդիսատեսներ՝ 10-ից մինչեւ 300 մարդ դպրոցներից, 
պրոֆեսիոնալ մասնագիտական թեքումով ավագ դպրոց 
եւ քոլեջներից, նաեւ մանկատների 16 տարեկանից 
բարձր սաներ։

Հարցեր բանավեճի համար.

1. Ինչի՞ մասին էր ներկայացումը։

2. Իրական կյանքում հնարավո՞ր է այն ամենը, ինչը
ցուցադրեցինք։

3. Գլխավոր հերոսները սխալներ արե՞լ են։ Եթե՝ այո,
ապա ինչպիսի՞։ Ուրիշ ի՞նչ կարող էին անել նրանք՝
սխալներից խուսափելու համար։

4. Բանավեճի վերջում անպայման պետք է ընդգծել,
որ յուրաքանչյուր դեռահասի կյանքում կան
մեծահասակներ, որոնք միշտ պատրաստ են
նրանց օգնության հասնել՝ ծնողները, ուսուցիչները,
հոգեբանները։

Տեխնիկական անհրաժեշտ պիտույքներ 
ներկայացման համար. 

Ներկայացումը պետք է ընթանա բեմում. լուսավորության 
կառավարման անխաթար հնարավորություն (բեմի 
լույսի միացում եւ անջատում) եւ ձայնային սարքեր 
(բարձրախոսներ, խոսափողներ եւ այլն)։

Պարտադիր բեմական իրեր. 

• կահույք (12 աթոռ, 1 սեղան),
• ցուցանակներ անուններով («Մաշա», «Յանա»,

«Նատաշա»),
• ցուցանակ «Օդանավակայան. Մեկնումի սրահ»
գրառմամբ,

• ցուցանակ «Զրույց» գրառմամբ,



1514

1.3. «ՔՈ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 11 ՊԱՐԶ  ԿԱՆՈՆ» ՊԱՐԸ` ՄԱՐԴԿԱՆՑ 
ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ՄԵՋ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

Ինտերակտիվ մեթոդ, որը մշակվել է «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման ոլորտի 
սոցիալական ծրագրերի տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպության և 

Երիտասարդական կամավորական«Գիտե՞ս ինչպես, ինչպես գիտես» շարժման կողմից  
Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ Պետերբուրգ:

Նպատակը. Երեխաների, դեռահասների և 
երիտասարդության ուշադրությունը հրավիրել 
Համացանցի անվտանգ օգտագործման և մարդկանց 
թրաֆիքինգի հարցերին, տեղեկացնել նրանց անվտանգ 
վարքի կանոնների մասին:

Խնդիրները.

1. տեղեկացնել մասնակիցներին սեփական անձը
Համացանցի օգտագործման հետ կապված
ռիսկերից պաշտպանելու մասին,

2. տեղեկացնել մասնակիցներին` մարդկանց
թրաֆիքինգի զոհ չդառնալու համար ճշտությամբ
կատարվող կանոնների մասին,

3. մասնակիցների մեջ ձևավորել թե՛ իրենց և թե՛
իրենց ընկերներին միասնաբար պաշտպանելու
զգացողությունը:

Պարի տևողությունը. 15-25 րոպե:

Նպատակային խումբը. երեխաներ, դեռահասներ և 
երիտասարդներ` 7 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի:

Մասնակիցների հանձնարարելի քանակը և 
կազմը. մասնակիցների քանակը սահմանափակ չէ: 
Միջոցառմանը կարող են մասնակցել դպրոցների, 
մասնագիտական վարժարանների և քոլեջների սաները, 
ԲՈւՀ-երի ուսանողները, սոցիալ-վերականգնողական 
կենտրոնների և ապաստարանների սաները և 
քաղաքացիների ցանկացած այլ կատեգորիաները` 7 
տարեկան հասակից սկսած:

Կամավորների (պարողների` մոբերների) 
հանձնարարելի քանակը. միջոցառման համար 
ցանկալի է ունենալ 20 հոգուց ոչ պակաս` պատրաստված 
կամավորների անձնակազմ:

Պարի նկարագրությունը.

Ֆլեշմոբ (անգլ. flash mob, flash` փայլատակում, 
ակնթարթ, mob` ամբոխ; թարգմանվում է որպես 
«ակնթարթային ամբոխ»). Դա նախապես ծրագրված 
զանգվածային գործողություն է, որի ժամանակ 
մարդկանց (մոբերների) մի մեծ խումբ հայտնվում 
է հասարակական վայրում, որոշ գործողություններ 
կատարում (ըստ սցենարի) և ապա` ցրվում: Հիմնական 
նպատակն է, որ իրենք` մասնակիցները, հաճույք 
ստանան, իսկ շրջապատողները շփոթության մեջ 
ընկնեն:

Ֆլեշմոբի հիմնական սկզբունքները. ներունակություն 
և որևիցե ֆինանսական կամ գովազդային նպատակի 
բացակայություն:

Ֆլեշմոբն ուղղված է պատահական հանդիսատեսների 
մեջ զարմանքի, հետաքրքրության և կարեկից լինելու 
ցանկության խառը զգացմունքների առաջացմանը:

Պ   արային ֆլեշմոբի անցկացման ժամանակ 
մոբերները թաքնվում են ամբոխի մեջ: Նրանցից մեկը 
միացնում է այն երաժշտությունը, որի նվագի տակ 
նախապատրաստել են պարը: Մոբերներից մի քանիսը 
դուրս են գալիս ամբոխից և սկսում պարել: Նույն կերպ 
նրանց միանում են մյուսները: Պարն ավարտելուց հետո 
մոբերները դարձյալ վերադառնում են ամբոխի մեջ:

«Քո անվտանգության 11 պարզ կանոն» պարը պարային 
ֆլեշմոբի և կանխարգելիչ պարի միաձուլում է:
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Միջոցառումն անցկացվում է փողոցում կամ մեծ 
դահլիճում: Միջոցառման անցկացման տեխնոլոգիան 
հետևյալն է. նախապես որոշված ժամին հադիսասրահում 
կամ մարզահրապարակում հավաքվում են մարդիկ 
(կրթական կամ այլ հիմնարկի սովորողները) և 
կամավորները: Հնչում է երաժշտությունը,  կամավորները 
դուրս են գալիս և պարում: Մեկ անգամ պարը 
դիտելուց հետո հանդիսատեսներին առաջարկում են 
մասնակցել պարին: Կամավորներն սկսում են դանդաղ 
ցույց տալ շարժումները, իսկ վարողը բացատրում է, 
որ յուրաքանչյուր շարժումն ունի անվտանգ վարքի 
կանոններից մեկի իմաստը, տեղեկատվություն է տալիս 
Համացանցի օգտագործման հետ կապված հնարավոր 
«ռիսկերի», մարդկանց առևտրի խնդրի մասին և այն 
մասին, թե ինչպես պաշտպանել սեփական անձը: 

Այն բանից հետո, երբ բոլոր մասնակիցները մտապահում 
են շարժումները, սկսվում է զանգվածային պարը, որը 
կրկնվում է երեքից հինգ անգամ:

Միջոցառման վերջում բոլոր մասնակիցներին բաժանում 
են Հուշաթերթեր` անվտանգ վարքի կանոններով.

Պարի տեսագրությունը, երաժշտական նվագակցությունը 
և «Քո անվտանգության 11 պարզ կանոն» պարի 
անցկացման համար ցուցադրական նյութերը 
(շարժումների պատկերներով փոքրիկ աղյուսակները), 
ինչպես և մասնակիցների համար նախատեսված 
հուշաթերթերը ներկայացված են Սկավառակի վրա:

Պարի անցկացման տեխնիկական պահանջները.

«Քո անվտանգության 11 պարզ կանոն» պարի 
անցկացման համար անհրաժեշտ են.

• 20 հոգուց ոչ պակաս կամավորներ, ովքեր գիտեն
պարը,

• մեծ տարածություն,

• վատմանի թերթեր, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա
գրված է անվտանգ վարքի կանոններից մեկը, որը
համապատասխանում է պարի որոշակի շարժումին,

• մասնակիցների համար հուշաթերթեր` Համացանցի
անվտանգ օգտագործման թեմայով,

• նոթբուք կամ համակարգիչ,

• ձայնաուժեղացուցիչներ,

• սկավառակ կամ ֆլեշ քարտ` երաժշտական
նվագակցության ձայնագրությամբ,

• խոսափող:

Ակնկալվող արդյունքները.

1. հասարակության ուշադրությունը մարդկանց 
թրաֆիքինգի և Համացանցի անվտանգ 
օգտագործման խնդիրների հանդեպ,

2. անվտանգ վարքի կանոնների մասին գիտելիքների
յուրացումը մասնակիցների կողմից,

3. երիտասարդության ակտիվ դիրքորոշման
ձևավորումը, ինչպես և այն  պատկերացման
ձևավորումը, որ երիտասարդները կարող են էական
ավանդ ներդնել կանխարգելիչ միջոցառումների
անցկացման մեջ:

Հանձնարարականներ պարի կազմակերպման և 
անցկացման վերաբերյալ. 

• անհրաժեշտ է, որ պարի անցկացմանը մասնակցող
կամավորները լավ պատրաստված լինեն: Նրանք
պետք է ոչ միայն գիտենան և գեղեցիկ կատարեն
բոլոր պարային շարժումները, այլև նախօրոք
մասնակցած լինեն պարի փորձերին և տիրապետեն
Համացանցի անվտանգ օգտագործման և մարդկանց
թրաֆիքինգի խնդրի մասին տեղեկատվությանը,

• ցանկալի է, որ բոլոր պարող կամավորների
հագուստը միանման լինի (կամավորական շարժման
համազգեստ կամ պարզապես վերնաշապիկներ
կամ բաճկոններ),

• պարի ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտվել
անիմատորի ծառայությունից (կամավորի, ով
զգեստափոխվում է և կատարում, օրինակ,
ծաղրածուի դեր): Դա լրացուցիչ ուշադրություն
է գրավում և նպաստում է միջոցառման առավել
անկաշկանդ մթնոլորտին,

• ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր, որ կամավորների
մեջ լինեն արհեստավարժ պարողներ, ովքեր կարող
են ճկուն կատարել բոլոր պարային շարժումները:
Դա զգալի չափով հեշտացնում է նոր մասնակիցների`
պարի ուսուցման գործը,

• միջոցառումն անցկացնելուց հետո շատ կարևոր է
պատասխանել մասնակիցների բոլոր հարցերին,

• կարևոր է մասնակիցներից ստանալ հետադարձ կապ,
ինչը կնպաստի միջոցառման կատարելագործմանը,

• հիշեք, որ աշխատանքի ինտերակտիվ ձևաչափերը
մշտապես առաջացնում են մասնակիցների 
մեծ հետաքրքրությունն ու արձագանքը, 
սակայն գոյություն ունեցող խնդրի մասին 
լոկ ընդհանուր տեղեկություն են տալիս, այդ 
պատճառով էլ կարևոր է պարը համատեղել այլ 
միջոցառումների հետ, որտեղ երիտասարդներն 
ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կստանան 
մարդկանց թրաֆիքինգի, Համացանցի անվտանգ 
օգտագործման, անվտանգ վարքի կանոնների և 
այն մասին, թե ինչպես վարվել ծանր իրավիճակում: 
Մենք խորհուրդ ենք տալիս նման ֆլեշմոբն 
անցկացնել` համատեղելով այն կայանային խաղի 
կամ ներկայացման հետ: Այն կարելի է անցկացնել 
նաև դասախոսությունից կամ զրույցից առաջ 
որպես ներածական:

Պարային ֆլեշմոբի մասնակիցների կարծիքները. 

«Հիանալի միջոցառում է, ուրախ, կրակոտ և միաժամանակ տեղեկատվական: Մեր երիտասարդներն անմիջապես 
արձագանքեցին դրան»:

«Սկզբում ես թերահավատորեն մոտեցա այդ միջոցառմանը: Կարծում էի, որ լինելու է հերթական խելացնորությունը: 
Բայց ինձ շատ դուր եկավ, պարն աշխույժ էր, եռանդուն և ժամանակակից, երիտասարդները` բարյացակամ, նրանք 
հոյակապ պատմում էին ամեն ինչի մասին և ցուցադրում: Ես ստացա ինձ համար շատ կարևոր տեղեկատվություն 
և հիմա ուզում եմ հնարավորին չափ շուտ հանդիպել ընկերներիս և նրանց էլ սովորեցնել պարել»:

Պարի շարշումների նկարագրոջթյունը (ֆլեշմոբ).

№
Վարժության 
պայմանական 
անվանումը

Վարժության նկարագրությունը Անվտանգության կանոն 

1.

«Թափահարում 
ենք»

Արագ բարձրացնելով ձեռքերը՝ 1,2 
հաշվին թափահարում ենք երկու 
անգամ դեպի աջ, իսկ 3,4 հաշվին երկու 
անգամ թափահարում ենք դեպի ձախ 
(կրկնում ենք 5,6 եւ 7,8 հաշվին)

Շփվեք միայն նրանց հետ, ում ճանաչում 
եք իրական կյանքում 

2.

«Լվանում ենք»
1,2 հաշվին քայլ ենք անում աջ ոտքով 
շեղակի եւ աջ ձեռքի ափով դիմացը 
շրջան ենք գծում, որից հետո ձախ 
ոտքը դնում ենք աջի առաջ եւ կրկնում 
3,4 հաշվին (շարժումը կատարվում 
է այնպես՝ կարծես լուսամուտ ենք 
լվանում)

Ձեր անձնական էջ մուտք գործելու 
հնարավորություն մի տվեք. «Ձեր 
ցուցադրած յուրաքանչյուր հղում կարող է 
օգտագործվել Ձեր դեմ»

3.

«Հանդիպում»
Շրջվում ենք հարեւանի կողմը (աջ կամ 
ձախ) եւ 1,2 հաշվին երկու քայլ առաջ 
ենք շարժվում, 3,4 հաշվին երկու ծափ 
ենք զարկում, 5,6 հաշվին՝ երկու քայլ 
ետ, 7,8 հաշվին՝ երկու ծափ (կրկնում 
ենք 2 անգամ)

Համացանցի միջոցով ծանոթացած 
մարդկանց առաջարկած հանդիպումը 
մերժեք

4.

«Փող»
Դիրք՝ ձախ ոտքն ուղիղ, աջը ծալած։ 
Ձեռքերը ծալած ձգում ենք առաջ՝ ափը 
ափին դրած։ Ձախ ափը ներքեւում, 
աջը՝ վերեւում շարժում ենք մեզանից 
առաջ այնպես՝ կարծես փող ենք 
հաշվում։ Սկսում ենք վարժությունը. 
1,2,3,4 հաշվին դանդաղ շրջվում ենք 
իրանով աջից ձախ եւ շարունակում 
հաշվել «փողը» 5,6,7,8 հաշվին, նորից 
դանդաղ շրջվում ենք իրանով ձախից 
աջ եւ կրկնում վարժությունը։

Մի վստահեք այն մարդկանց, որոնք 
Համացանցի միջոցով ձեզ աշխատանք են 
առաջարկում՝ խոստանալավ դրա համար 
խոշոր գումար 
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№
Վարժության 
պայմանական 
անվանումը

Վարժության նկարագրությունը Անվտանգության կանոն 

5.

«Կքանստում 
ենք»

1,2,3,4 հաշվին կքանստում ենք՝ 
միաժամանակ դիմացը ձեռքերը 
թափահարելով վերեւ-ներքեւ

Օգտագործեք վեբկամերան միայն 
ընկերների հետ շփվելիս։ Մշտապես 
ստուգեք՝ անջատել եք, թե ոչ։

6.

«Ոչ-ոչ-ոչ»
Դիրք՝ կքանստում ենք հատակին՝ աջ 
ձեռքը գոտկատեղին։ Վարժություն. 
1,2,3,4 հաշվին բարձրացրած 
ձախ ձեռքի ցուցամատը շարժում 
ենք մեզանից դուրս եւ դեպի մեզ, 
կարծես ասելով՝ «ոչ-ոչ-ոչ»։(Beyonce-ի 
տեսահոլովակներում հաճախ կտեսնեք  
համանման վարժություններ)։

Խուսափեք պատահական կամ ծանոթ 
մարդկանց՝ արտերկրում աշխատանքի, 
ուսման կամ ամուսնության գայթակղիչ 
առաջարկներից 

7.

«Իմն է, չեմ տա» Դիրք՝ կքանստում ենք ձեռքերը ծալած 
եւ ափերը դրած սրտի մոտ։ 1,2 հաշվին 
բացում ենք աջ ձեռքը եւ իջեցնում 
ներքեւ, 3,4 հաշվին բացում ենք ձախ 
ձեռքը եւ իջեցնում ներքեւ (ձեռքերը չենք 
սեղմում մեզ)։ 5,6 հաշվին բարձրացնում 
ենք աջ ձեռքը ելման դիրքով, 7,8 
հաշվին ձախ ձեռքն ենք բարձրացնում 
ելման դիրքով։

Ոչ մի դեպքում ձեր փաստաթղթերը 
մի վստահեք ուրիշի (հատկապես 
անձնագիրը)

8.

«Վեր կաց»
Դիրք՝ ձեռքերը կրծքին։ Վարժություն. 
դանդաղ բարձրանում ենք աջ կողմ 
թեքված, 1 հաշվին իրանն առաջ, 
ձեռքերը լայն տարածած, ափերը 
բռունցք արած, 2 հաշվին իրանը ետ, 
ձեռքերը խաչած, հետո կրկնում ենք 
վարժությունը 3,4 հաշվին։ 5,6,7,8 
հաշվին վարժությունը կրկնում ենք, 
բայց արդեն դեպի ձախ կողմը կանգնած 
դիրքով։

Կասկածելի, քիչ ծանոթ մասնավոր 
անձանցից պարտքով գումար մի վերցրեք։

9.

«Ֆոտոսեսիա»
Դիրք՝ աղջիկները կանգնում են 
ձեռքերը գոտկատեղին, տղաները 
կքանստում են։ 1,2 հաշվին աղջիկները 
շրջվում են դեպի աջ (կարծես կեցվածք 
ընդունեն), 3,4 հաշվին շրջվում են 
դեպի ձախ, 5,6,7,8 հաշվին աղջիկները 
բարձրացնում են ձեռքերը եւ փակում 
աչքերը։ Այս ողջ ընթացքում տղաները 
լուսանկարիչ են կերպավորում։

Եթե ինչ-որ մեկը Համացանցում ձեզ 
աշխատանք է խոստանում արտերկրում եւ 
խնդրում է ուղարկել ձեր լուսանկարները, 
լավ մտածեք եւ անպայման պատմեք 
մեծերին 

№
Վարժության 
պայմանական 
անվանումը

Վարժության նկարագրությունը Անվտանգության կանոն 

10.

«Ֆռռիկ»
Դիրք՝ կանգնում ենք ձախ ոտքն 
ուղիղ, աջը թեթեւակի ծալած, ձեռքերն 
արմունկներից ծալած, ափերը 
բռունցք արած, իրանը թեքելով 
աջուձախ՝ ձեռքերը պտտում ենք։ 1,2 
հաշվին ձեռքերը վեր, 3,4 հաշվին՝ 
ներքեւ,  5,6,7,8 հաշվին կրկնում ենք 
վարժությունը, բայց արդեն իրանը 
թեքում ենք ձախից աջ։

Վարժությունը կրկնում ենք 2 անգամ.

Հիշեցեք, որ Համացանցում ձեր տեսած եւ 
կարդացած ամեն ինչ չէ, որ ճշմարիտ է։

11.

«Ծափեր»

Առաջանում ենք 2 քայլ եւ 2 ծափ 
զարկում, 2 քայլ ետ (ելման դիրք) եւ 2 
ծափ, 2 քայլ աջ եւ 2 զարկ, 2 քայլ ձախ 
եւ 2 ծափ, 2 քայլ ետ (ելման դիրք) եւ 2 
ծափ, եւ նորից՝ 2 քայլ առաջ եւ 2 ծափ։

Հիշի՛ր՝ քո անվտանգությունը քեզանից է 
կախված։

12. Հետագայում կրկնում ենք ամբողջ պարը ամենասկզբից։ №11 վարժության դիրքը՝ դանդաղ բարձրացնում
ենք ձեռքերը վեր (ափերը բաց) եւ վերադառնում №1 վարժությանը։



2120

1.4 Ինտերակտիվ հանդիպումներ աշակերտների հետ  «Անվտանգ 

համացանց» թեմայով

Ինտերակտիվ մեթոդ, որը մշակվել է «Ընտանիքին սոցիալական ծառայություններ մատուցող 
ինքնավար ոչ առևտրային  կազմակերպության» կողմից

Ռուսաստանի Դաշնություն, Դոնի-Ռոստով

օգտագորման սոցիալական գովազդի նմուշներ):

Թիրախային 
խումբ

Սոցիալական 
ընկերության 
անվանումը
(կարգախոս)

Ուսուցողական նյութեր

Տարրական 
դպրոցի 

աշակերտներ

(1-4 դաս.)

«Համացանցում որոշ 
բաներ այն չեն, ինչ 
թվում են: Նկատի 
ունեցեք այս և 

պարզեք, թե ինչպե՞ս 
զբաղվել անվտանգ 
ճամփորդութուն 
համացանցում» 

(Պարագվայ)

Նպատակը. երեխաների և երիտասարդների շրջանում 
համապատասխան սոցիալական վերաբերմունքի 
ձևավորումը՝ համացանցում հաղորդակցության 
վերաբերյալ:  

Խնդիրները.

1. Համացանցի հաղորդակցության տիրույթում 
ուսանողների  իրավագիտության և հոգեբանական 
գրագիտության բարձրացում:

2. Համացանցում աշխատելիս հնարավոր հետևանքների
նկատմամբ  առավել աչալուրջ վերաբերմունքի
ձևավորում:

3. Անավարտ գործողության տպավորության ձևավորում,
այն է՝ մոտիվացիայի/  լարվածության պահպանում,
որպես հիմք՝ մասնակիցների   հետագա  մտորումների
և ակտիվության, համացանցում անվտանգ վարքագծի
հմտությունների ձևավորման համար:

4. Խմբային քննարկման բոլոր փուլերում յուրաքանչյուր
մասնակցի հոգեբանական ներգրավման ապահովում,
խնդրի ձևակերպման և դրա լուծման եղանակների՝
խմբի ընդհանուր կարծիքի ձևավորում:

5. Բանավեճերի արդյունքների հիման վրա 
ստեղծագործական աշխատանքի արգասիքի՝ 
շնորհանդեսի կազմակերպում (արդյունքների 
ամրապնդում գործունեության միջոցով): 

6. Գործունեության արդյունքում ստացված նյութի
տեղադրում սոցիալական ցանցերում և ծրագրի
մասնակիցների անձնական էջերում, շնորհանդեսի
օգտագործում որպես ուսուցողական ձեռնարկ՝ 
երիտասարդների և երեխաների հետ հետագա 
հանդիումների ընթացքում:

Դասընթացի տևողությունը. 1,5 ժամ:  Յուրաքանչյուր 
տարիքային խմբի համար նախատեսված է մեկ 
հանդիպում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում 
կարելի է անցկացնել երկրորդ հանդիպումը՝ քննարկելով 
արդյունքները: Դպրոցականների համար կարելի է 
նախատեսել մեկ ընդմիջում (10 րոպե).

Մասնակիցների առաջարկվող քանակը և կազմը. 
աշխատանքը ենթադրվում է հետևյալ թիրախային 
խմբերի հետ.

1. Տարրական դպրոցի աշակերտներ (1-4 դասարան)՝

7-10 տարեկան:

2.  Միջին դպրոցի աշակերտներ (5-9 դասարան)՝ 11-15
տարեկան:

3. Ավագ դպրոցի աշակերտներ (10-11 դասարան )՝ 16-
18 տարեկան:

4. Բուհերի ուսանողներ՝ 19-22 տարեկան:

Խումբ ասելով հասկանում ենք իրական ուսումնական 
խումբ՝ դպրոցում           (դասարան) կամ ԲՈՒՀ-ում: 
Մասնակիցների առավելագույն քանակը՝ 20-25 հոգի: 
Ավելի մեծ թվի դեպքում նպատկահարմար է մասնատել 
այն փոքր ենթախմբերի:

Բովանդակությունը.

Ենթադրվում է հանդիպումների մի ամբողջ շարք 
երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների հետ՝ 
համացանցի անվտանգ օգտագործման հմտությունների 
ձևավորման թեմայով:

Վարողը հոգեբան է կամ հարակից ուղղությունների 
մասնագետ:  Հանդիպումներին ակտիվ մասնակցում 
են ուսանող-կամավորներն, ովքեր ունեն կանխարգելիչ 
աշխատանք կատարող մասնագետի հմտություններ 
(հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, սոցիոլոգներ, 
կոնֆլիկտոլոգներ, իրավաբաններ, լրագրողներ, 
բժիշկներ և այլն): 

  «Հավասարը -Աշխատանքի հիմնական սկզբունքը 
հավասարին» մեթոդն է: 

Բոլոր հանդիպումները իրականացվում են նմանատիպ 
– սցենարով.

1.Ներածական փուլ (10-15 րոպե): Այս փուլում վարողը
ցուցադրում է հատուկ ընտրված նյութեր (սոցիալական
գովազդ «Անվտանգ համացանց» թեմայով):

Թիրախային չորս խմբերից յուրաքանչյուրի համար, 
ըստ տարիքային և սոցիալական այլ ասպեկտների, 
ընտրված են համապատասխան նյութեր (սոցիալական 
գովազդի օրինակներն ըստ խմբերի ներկայացված են 
սկավառակի վրա):

Բաժանվող նյութերը (համացանցի անվտանգ 
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Թիրախային 
խումբ

Սոցիալական 
ընկերության 
անվանումը
(կարգախոս)

Ուսուցողական նյութեր

Միջին դպրոցի 
աշակերտներ

(5-9 դաս.)

«Համացանցը 
ժամանցի համար է:
Բայց որոշ կատակներ 
ծիծաղելի չեն»:

«Համացանցում 
երեխաներն ինչ ասես 
կարող են սովորել:
Դարձրեք համացանցն 

անվտանգ»:

«Թույլ մի տվեք, որ ձեր 
երեխան կորցնի իր

մանկությունը 
համացանցում»

Թիրախային 
խումբ

Սոցիալական 
ընկերության 
անվանումը
(կարգախոս)

Ուսուցողական նյութեր

Ավագ դպրոց (10-
11 դաս.)

և ԲՈՒՀ-ի 
ուսանողներ

«Նայեք ձեր 
երեխաների ընկերների 
անձնական էջերը: 
Ապահով համացանց»

«Տղան և աղջիկը» 
սոցիալական գովազդի 
քարոզարշավը 

(«AliaFoundation» ՀԿ և 
«Bbdo» գովազդային 
գործակալություն) 
գրումինգի վտանգի 

մասին:

Մշակողները նշում են, 
որ այսօր գրումիգը  
համացանցում 
արագ զարգացող 
պրակտիկա է, որի 

նպատակն է երեխային 
համոզել, որ իր հետ 
հաղորդակցվում է 
իր հասակակիցը  

(իրականում՝ 
մեծահասակը ): 
Այսպիսով, դա 
հանգեցնում է 
էմոցիոնալ կապի 
ձևավորմանը և 
երեխայի համար 
վստահության 
մթնոլորտի 

ստեղծմանը՝  նրան 
սեռական վարքագծի 
մեջ ներգրավելու 
նպատակով:
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Թիրախային 
խումբ

Սոցիալական 
ընկերության 
անվանումը
(կարգախոս)

Ուսուցողական նյութեր

«Համացանցում որոշ 
մարդիկ այն  չեն,  

ինչպիսին ներկայանում 
են» 

«Уход» գրաֆիկական 
քարոզարշավ 

(«Alia Foundation» ՀԿ 
և «Bbdo» գովազդային 
գործակալությունը): 
Մշակողները նշում 

են, որ եթե նայում եք 
երեխայի աչքերին, 
ապա երեխա եք 
տեսնում: Եթե  
նայեք չափահաս 
մարդու աչքերին, 
ապա կտեսնեք 
մեծահասակի:

Աչքով կատարվող 
վրադրումը ցույց 
է տալիս, թե 
որքան դժվար է 
որոշել մարդկանց 
իրական ցանցային 
պրոֆիլը, իսկ կեղծ 
պրոֆիլների հետևում 
կարող են թաքնվել 
մանկապիղծները և այլ 
հանցագործներ:

թեմայով սոցիալական գովազդը:

2. Ի՞նչ թեմա կամ խնդիր է նկարագրում ներկայացված
սոցիալական գովազդը: Ինչպե՞ս դուք կձևակերպեիք
այն:

3. Ո՞վ է առնչվել համացանցում շփման այս կամ այն
բացասական հետևանքների հետ:

4. Ու՞մ ընկերները կամ ծանոթներն են առնչվել
համացանցում շփման այս կամ այն բացասական
հետևանքների հետ:

5. Ի՞նչ գիտեք այս կոնկրետ խնդրի մասին: Որքանո՞վ է այն
տարածված, գուցե ձեր ընկերներից կամ ծանոթներից
որևէ մեկն առնչվե՞լ է դրան:

6. Ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որ մեր շփումը համացանցում
լինի անվտանգ:

Ձեր մտքերը ես կգրանցեմ գրատախտակին, իսկ վերջում 
մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի ռիսկեր է պարունակում 
համացանցը, քանի մարդ է առնչվում դրան, որ 

միջոցներն եք համարում արդյունավետ՝ այդ ռիսկերը 
նվազեցնելու համար:

Ո՞վ է ցանկանում արտահայտվել: 

(Վարողն անցկացնում է խմբային քննարկում):

Ամփոփենք նախնական արդյունքները: Այսպիսով, 
ստացվում է, որ համացանցը որոշակի ռիսկեր է 
պարունակում, մարդիկ առնչվում են դրանց, այդ խնդրի 
մասին տեղեկանում են ընկերներից և ծանոթներից, 
առաջարկում են ռիսկերի նվազեցման հետևյալ 
միջոցները»:

ԿԱՐԵՎՈ՛Ր Է: Զրույցի անցկացման սցենարը 
համընդհանուր է, տարբերակում ըստ տարիքային 
խմբերի չի պահանջվում, տարբերությունը միայն 
սոցիալական գովազդի ցուցադրական նյութն է, ինչպես 
նաև քննարկվող թեմաները: Ցածր տարիքային խմբում 
խորհուրդ չի տրվում օգտագործել գրումինգի թեման՝ 
որոշակի բարոյական և իրավական նկատառումներից 
ելնելով: Ցանկալի է օգտվել աղյուսակից (ներկայացված 
է ստորև): 

Յուրաքանչյուր հանդիպումը պետք է սահմանափակել 
մեկ թեմայով, օրինակ՝ կիբերնվաստացում, ֆիշինգ, 
գրումինգ: Նպատակահարմար է ճշգրիտ սահմանել այն 
տերմինների նշանակությունը, որոնք օգտագործվելու 
են թեման ներկայացնելու ընթացքում: Օգտագործվող 
տերմինների սահմանումը կարելի է գրել գրատախակին 
կամ ցուցադրել առանձին սլայդով շնորհանդեսի 
ժամանակ:  

Կիբերնվաստացում՝ մարդու հալածանք համացանցում: 

Ֆիշինգ` (անգլ. fishing «ձկնորսություն»)՝ 
խարդախության ձև համացանցում, որի նպատակն 
է ստանալ օգտատիրոջ գաղտնի տվյալները (մուտքի 
լոգիններ և գաղտնաբառեր):

Գրումինգ՝ համացանցում անչափահասի նկատմամբ 
մեծահասակ մարդու վարքագծի մի տեսակ է, որպես 
կանոն, սեռական նպատակներով, (ակնարկներ, 
գայթակղումներ, մանիպուլյացիա և քրեորեն պատժելի 
այլ արարքներ).

Հաքթիվիզմ՝ համակարգչային ահաբեկչություն 
(ծրագրերի կոտրում, DoS-հարձակումներ և այլն): 

Վարողը հայտարարում է հանդիպման նպատակը, 
խմբին մի շարք հարցեր է առաջարկում, որոնք 
անհրաժեշտ է ամրագրել գրատախտակին և պահել    
ուշադրության կենտրոնում՝ քննարկման շրջանակներից 
չշեղվելու համար:  

Վարողի խոսքի մի  նմուշ. «Բարև Ձեզ:  Իմ անունն է.... Մեր 
հանդիպման նպատակն այն ուղիների մշակումն է, որոնք 
թույլ են տալիս խմբային քննարկումների յուրաքանչյուր 
մասնակցի համացանցային հաղորդակցությունը 
դարձնել առավել անվտանգ:

Դիտենք «Անվտանգ համացանց» թեմայով սոցիալական 
գովազդի մի քանի օրինակ:

Գրատախտակի վրա ես կգրեմ մի քանի հարց, որոնք 
մենք հետագայում կքննարկենք:

1. Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ «Անվտանգ   համացանց»

№ Թիրախային 
լսարանը

Առաջարկվող թեմաները Ռիսկերը և հնարավոր եզրակացությունները

1. Տարրական 
դպրոցի 

աշակերտներ

(1-4 դաս.)

Անանունություն և խաղային 
իրավիճակ  համացանցային 
շփումներում, ֆիշինգ, 

կիբերհետապնդում, հաքթիվիզմ, 
անվտանգ համացանցային 
ճամփորդության կանոններ:

Խաբված լինելու ռիսկը, գումարի կորուստը, 
հալածումը (մասնակցությունը և զոհը) 
հեղինակային իրավունքի և մտավոր 

սեփականության խախտումը (ծրագրերը, 
երաժշտությունը, տեսանյութը և այլն):

Վարողը պետք է ամրագրի այս սպառնալիքները 
և համացանցի անվտանգ օգտագործման  

կանոնների ձևակերպումը:

2. Միջին դպրոցի 
աշակերտներ

(5-9 դաս.)

Անանունություն և խաղային 
իրավիճակ  համացանցային 
շփումներում, ֆիշինգ, 

կիբերհետապնդում, հաքթիվիզմ, 
անվտանգ համացանցային 
սյորֆինգի կանոններ:

Նպատակահարմար է ավելացնել  
համացանցից կախվածության 

խնդիրը (խաղային 
կախվածություն,  վիրտուալ 

շփման ձևերի  ճամփորդության):

Խաբված լինելու ռիսկը, գումարի կորուստը, 
հալածումը (մասնակցությունը և զոհը) 
հեղինակային իրավունքի և մտավոր 

սեփականության խախտումը (ծրագրերը, 
երաժշտությունը, տեսանյութը և այլն): 

Սոցիալական շրջապատում շփումների կորուստը, 
ժամանակի և ընտրության ազատության 

կորուստը:

Վարողը պետք է ամրագրի այս սպառնալիքները 
և համացանցի անվտանգ օգտագործման  

կանոնների ձևակերպումը:
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№ Թիրախային 
լսարանը

Առաջարկվող թեմաները Ռիսկերը և հնարավոր եզրակացությունները

3. Ավագ դպրոցի
աշակերտներ

(10-11 դասարան)

Բոլոր նախորդ թեմաները:

Այս խմբի համար   
նպատակահարմար է ավելացնել 
հետևյալ թեմաները. գրումինգ,   
սեռական շահագործում, 

մարդկանց վաճառք, համացանցի 
միջոցով արգելված ապրանքների 
և ծառայությունների տարածում:

Վարողը պետք է զգուշությամբ և բծախնդիր 
ճշգրտությամբ քննարկի այն թեմաները, որոնք 
տաբու են նախորդ տարիքային խմբերում: 
Կարևոր է չափազանց ուշադիր  լինել 

որոշակի   թեմաների հետ կապված հնարավոր 
տրավմատիկ դրսևորումների նկատմամբ և 
առաջին իսկ նշանների դեպքում (հուզական 

ռեակցիա, ստուպոր, ագրեսիվություն և այլն) 
ընդհատել քննարկումը, փոխել խոսակցության 
թեման  (փոխարինել չեզոք բնույթի թեմայով), 
անհատական զրույցի միջոցով  հանել  

տրավմատիկ դրսևորումը:

Վերջում վարողը պետք է հարցնի, թե, արդյոք, 
որևէ մեկն ունի ուժեղ բացասական հույզեր, և 
ով է ցանկանում անպայման արտահայտվել: 
Եթե կան նմանատիպ մասնակիցներ, ապա 

անհրաժեշտ է, որ  երեխաները չհեռանան  ճնշող 
բացասական զգացմունքներով:

ԲՈՒՀ-ի

ուսանողներ

կամ անհարմարություն է պատճառում քեզ, 
արգելափակիր նրան  խաղացողների քո ցուցակում: 
Դու կարող ես նաև հայտնել այդ մասին խաղի 
մոդերատորին:

• Սահմանափակիր քո խաղային  ժամանակը,
որպեսզի կարողանաս անել այլ բաներ ևս, օրինակ,
տնային աշխատանքը, տան գործերը:

• Մի մոռացիր ժամանակ հատկացնել իրական
կյանքի, քո ընկերների, սպորտի և այլ հետաքրքիր
գործերի համար:

• Եթե քեզ վախեցնում են առցանց միջավայրում,
անտեսիր այդ: Մի պատասխանիր բռնարարին: Եթե
նա պատասխան չստանա, կարող է ձանձրանալ և
հեռանալ: Երկրորդ տարբերակը՝ արգելափակիր
այդ մարդուն: Երրորդ տարբերակը` պատմիր
որևէ մեկին՝ մայրիկին կամ հայրիկին, կամ մեկ այլ
մեծահասակի, ում վստահում ես:

• Պահպանիր որպես ապացույց տեքստերը,
էլեկտրոնային փոստը, առցանց խոսակցությունները
կամ ձայնային փոստը, դա օգտակար կլինի քեզ
վախեցնել փորձողին հայտնաբերելու համար:

• Անտեսիր այլ օգտատերերի վատ վարքագիծը,
խուսափիր տհաճ խոսացություններից և հեռացիր
անպարկեշտ բովանդակություն պարունակող
կայքերից: Այդպիսի օգտատերերին ճիշտ է
արգելափակելը:

• Մի տեղադրիր այնպիսի նյութեր, որոնց չես
ցանկանում հաղորդակից դարձնել ուրիշներին և
ինչը երբեք չես ասի նրանց անձամբ:

• Հարգիր այլ մարդկանց վերաբերող նյութերը, որոնք
դու տեղադրում կամ հաղորդում ես այլ անձանց:
Օրինակ, քո ընկերոջ տված լուսանկարը ոչ թե
քո, այլ նրա սեփականությունն է: Դու կարող ես
այն տեղադրել առցանց միջավայրում միայն այն
դեպքում, եթե ունես դրա թույլտվությունը և պետք է
նշես, թե որտեղից ես ստացել այն:

• Կարևոր է խուսափել SMS-ի, MMS-ի միջոցով կամ
առցանց միջավայրում այլ օգտատերերի հետ շփվելու
ընթացքում ակնթարթային հաղորդագրությունների
ծրագրի, էլեկտրոնային փոստի, զրուցարանների
միջոցով ստացված սադրիչ հաղորդագրություններին
արձագանքելուց: Փոխարենն անհրաժեշտ է
ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որոնք կօգնեն բացառել
կամ սահմանափակել քեզ հրահրելու փորձերը:

Փուլի նպատակն է հավաքել առավելագույն քանակի 
կարծիքներ, գաղափարներ, առաջարկություններ՝ 
միմյանց հետ հարաբերակցելով դրանք: Վարողը 
պետք է ակտիվացնի հանդիպման մասնակիցների 
մտորումները համացանցում հաղորդակցվելու 
հնարավոր սպառնալիքների մասին, ընդհանրացնի սույն 
թեմայի շուրջ սեփական փորձը, ազատ արտահայտվի 
ձևակերպված հարցերի շուրջ, և, հավաքելով 
առավելագույն քանակի կարծիքներ, գաղափարներ, 

առաջարկություններ, հարաբերակցի դրանք միմյանց 
հետ:

Նպատակահարմար է նաև խթանել պակաս 
ակտիվություն ցուցաբերող մասնակիցների 
աշխատանքը, օրինակ, հետևյալ հարցերի միջոցով. 
«Կարո՞ղ եք մեկնաբանել այս», «Կարծում եմ, որ դուք ձեր 
ասածին ավելացնելու բան ունեք», «Դուք համաձա՞յն 
եք այս տեսանկյանը», «Մենք շատ կուզեինք լսել ձեր 
կարծիքը» և այլն):

Վարողին խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ ռեֆլեկսիվ 
և ռեֆլեկսիվ ունկնդրելու մեթոդները (հստակեցում, 
հարասություն/պարաֆրազ, զգացմունքների 
արտացոլում, ամփոփում):

Ոչ ռեֆլեքսիվ լսելու մեթոդները  ուշադիր ունկնդրելու 
տեխնիկաներն  են, որոնք օգտագործում են 
հայելիացումը, խոսողի ոչ վերբալ ուղեկցումը և այլն:

Ռեֆլեքսիվ լսելու տեխնիկաները  ներառում են 
խոսակցի ակտիվ ընկալման և նրա ակտիվացման 
տեխնիկաները:

Հայելիացումը  զրուցակցի բառերի կամ 
արտահայտությունների կրկնությունն է: Սովորաբար 
այն ունի բառացի վերարտադրման կամ աննշան 
փոփոխություններով վերարտադրման ձև:

Հստակեցումը  ճշգրտման նպատակով ելույթ ունեցողին 
դիմելն է, որպեսզի լսողն ավելի ճշգրիտ հասկանա, թե 
խոսքն ինչի մասին է: 

Հարասությունը կամ պարաֆրազը նշանակում է 
նույն միտքը այլ կերպ ձևակերպելը: Զրույցի ժամանակ 
խոսողին՝ իր իսկ բառերը, լսողի բառերով փոխանցելը 
պարաֆրազ է: Հարասության նպատակն է՝ լսողի կողմից 
տեղեկության սեփական ընկալման ճշգրտության 
ստուգումը:

Զգացմունքների արտացոլումը կայանում է զրույցի 
պահին զրուցակիցներից որևէ մեկի զգացմունքային 
վիճակի մասին արտահայտվելու մեջ:

Ամփոփումը վերաձևակերպման մեթոդ է, որի միջոցով 
ամփոփում են ոչ թե մեկ արտահայտությունը, այլ 
պատմածի զգալի մասը կամ ընդհանուր զրույցն 
ամբողջությամբ: Ամփոփիչ ձևակերպման հիմնական 
կանոնն է, որ այն պետք է լինի չափազանց պարզ և 
հասկանալի:

3. Արդյունքների ամփոփման փուլ  (20-25 րոպե)

Այս փուլի նպատակն է մշակել համաձայնեցված 
խմբակային կարծիք`համացանցային հաղորդակցման 
ռիսկի նվազեցման ուղիների վերաբերյալ:

Այն դեպքում, երբ առաջին փուլում խումբը բաժանվել 
է մի քանի ենթախմբերի, ցանկալի է լսել նրանցից 
յուրաքանչյուրի ելույթը, հարցեր տալու հնարավորություն 
ընձեռել (խմբային դինամիկա) և փորձել ընդհանրացնել 
արդյունքները և հասնել միասնական խմբակային 

2. Հիմնական փուլ (30-40 րոպե).

Վարողն առաջարկում է մասնակիցներին արտահայտվել 
ձևակերպված հարցերի շուրջ, գրատախտակին 
գրառում է կարևոր կետերը, որոնք, ի վերջո, կդառնան 
քննարկման եզրակացությունները: 

Օրինակ, վարողի այն հարցին, թե «համացանցում պե՞տք 
են, արդյոք, հաղորդակցության որոշակի կանոններ, 
և եթե՝ այո, ապա ինչպե՞ս դրանք կարող են հնչել», 
մասնակիցները կարող են դրական պատասխան տալ 
և առաջարկել այդ կանոնների ստույգ տարբերակները: 
Քննարկման ավարտին խմբի կողմից ներկայացված 
կանոններն ամփոփվում և լրացվում են գոյություն 
ունեցող, բայց չհնչեցված կանոններով:

Ստորև ներկայացված են համացանցի անվտանգ 
օգտագործման մի քանի կանոն:

 Համացանցում շփվելու կանոնները

• Մի բացահայտեք ձեր անձնական տվյալները: Եթե
կայքը պահանջում է անուն մուտքագրել, ապա
ավելի լավ է օգտագործել որևէ կեղծ անուն (կամ այլ
անուն): Երբեք մի լրացրեք այն տողերը, որտեղ դուք
պետք է մուտքագրեք ձեր անձնական տվյալները՝
հասցեն, ազգանունը, ծննդյան օրը, հեռախոսը,
ընկերների  անունները և ազգանունները: Դա
բավարար է ձեր ընտանիքի և նրա բարեկեցության
մակարդակի մասին տեղեկանալու համար: Գողերը
և խարդախները ոչ միայն վիրտուալ, այլև իրական
կյանքում կարող են օգտագործել այդ տվյալները:

• Եթե հանկարծ ցանկանում ես հանդիպել
«համացանցային ընկերոջ» հետ իրական կյանքում,
անպայման հայտնիր այդ մասին  ծնողներիդ:
Եթե քո նոր ծանոթը առաջարկում է հանդիպել,

խորհրդակցիր ծնողներիդ հետ: 

• Աշխատիր այցելել  համացանցի այն էջերը, որոնք
խորհուրդ են տալիս քո ծնողները: Նրանք
մեծահասակ են և լավ գիտեն, թե ինչն է լավն ու
ինչն է վատը:

• Համացանցում դու կարող ես հայտնվել ամենևին էլ
մանկական  բովանդակություն չունեցող վնասակար
էջերում: Տեղեկացրու այդ մասին  ծնողներիդ:

• Երբեք առանց մեծահասակների գիտության մի
ուղարկիր SMS՝ համացանցից տեղեկատվություն
ստանալու համար: Երբեմն անմեղ թվացող SMS-ը
կարող է մեծ գումար արժենալ:

• Պահպանիր քո անձնական տվյալների 
գաղտնիությունը, հատկապես, սոցիալական 
ցանցերում հաղորդակցվելու դեպքում:

• Հիշիր, որ ցանցում տեղեկություններ, լուսանկարներ
կամ այլ նյութեր տեղադրելիս դու երբեք չես
կարողանա հեռացնել դրանք համացանցից կամ
խոչընդոտել դրանց օգտագործմանն այլ մարդկանց
կողմից:

• Մարդկանց մեծ մասը, ում հետ շփվում ես առցանց
միջավայրում, հավանաբար արդեն իսկ քո ընկերներն
են իրական կյանքում: Դու կարող ես նաև կապ
հաստատել քո ընկերների ընկերների հետ, բայց,
արդյոք, դու պատրա՞ստ ես իրականում «ընկեր»
համարել և տեղեկատվություն տալ այն անձին (ում
փաստացի չգիտես) ճիշտ այնպես, ինչպես պատմում
ես քո լավագույն ընկերներին:

• Եթե համակարգչային խաղի մեկ այլ
մասնակից անվայել պահվածք է դրսևորում
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որոշման մակարդակի:

Եթե տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս, 
ապա հնարավոր է առաջարկել մասնակիցներին, 
անհատականորեն կամ ենթախմբով, ներկայացնել 
թեմայի վերաբերյալ փոքր շնորհանդեսներ՝ 
պատրաստելով դրանք տանը և տեղադրելով անձնական 
համացանցային ռեսուրսներում (սոցիալական ցանցերի 
անձնական էջեր և անձնական համացանցային 
կայքեր):

Օրինակ, ուսանող լրագրողներները կարող են 
թեմատիկ հոդվածներ գրել (հանդիպման մասնակցի 
հոդվածի օրինակը ներկայացված է Սկավառակի 
վրա), իսկ ուսանող-դիզայներները՝ մշակել 
սոցիալական գովազդի գրաֆիկական նյութեր:

Դասի վերջում վարողը պետք է պատասխանի 
մասնակիցների բոլոր հարցերին, ինչպես նաև ամփոփի 
արդյունքները և ստանա հետադարձ կապի  տվյալները՝ 
բանավոր և գրավոր ձևով:
Պարապմունքների անցկացմանը ներկայացվող 
տեխնիկական պահանջները և սարքավորումները.

• համակարգիչ,

• պրոյեկտոր,

• ձայնաուժեղացուցիչներ,

• էկրան,

• ֆլիպչարթ կամ գրատախտակ,

• թուղթ ֆլիպչարթի համար,

• մարկերներ,

• ուսուցողական նյութերի նմուշները ներկայացված
են Սկավառակի վրա,

• «Կիբերնվաստացում» ինտերակտիվ հանդիպման
մասնակցի հոդվածի    օրինակը  ներկայացված է
Սկավառակի վրա,

• միջոցառման գնահատման թերթիկները 
ներկայացված են  Սկավառակի վրա:

Սպասվող արդյունքները 

1. ձևավորված պատկերացումներն այն վտանգների
վերաբերյալ, որոնց հետ կարող են առնչվել
երեխաները, անչափահասները և երիտասարդները
համացանցում,

2. ցանցային էթիկայի և էթիկետի, համացանցում
անվտանգ շփման կանոնների վերաբերյալ
գիտելիքները,

3. ձևավորված տպավորությունները համացանցում
կատարված օրինախախտումների հետևանքների,
ցանցի օգտատիրոջ իրավունքների և

պարտականությունների մասին,

4. ցածր դասարանների աշակերտների, դեռահասների,
ուսանողների մեջ սեփական ընդունակությունների
նկատմամբ վստահության զգացման, միջավայրի
անցանկալի ազդեցությանը դիմակայելու և
վիրտուալ տիրույթում անվտանգ  վարքագծի
կանոնների պահպանման հմտության ձևավորման
արդիականացումը,

համացանցային շփումների ընթացքում ծագած 
խնդիրների լուծման մեջ հասակակիցներին 
կամ կրտսերներին օգնություն ցուցաբերելու 
ունակությունների  ձևավորումը: 

Միջոցառումներ կազմակերպելու և անցկացնելու 
հանձնարարականներ

Խմբային քննարկման անցկացման հիմնական 
կանոնները 

1. Խմբային քննարկման յուրաքանչյուր անդամ
հնարավորություն ունի արտահայտելու սեփական
կարծիքը՝ քննարկվող թեմայի վերաբերյալ:

2. Բանավեճի մասնակիցները ցուցաբերում են
շրջապատողներին ունկնդրելու և ըմբռնելու,
ուրիշների համոզմունքները հարգելու, ընդիմախոսի
տեսակետն ընդունելու, ընդհանուր կետեր գտնելու,
քննարկման մյուս մասնակիցների դիրքորոշումը
սեփական դիրքորոշման հետ հարաբերակցելու և
համաձայնեցնելու կարողություն (երկխոսության և
«խմբային գիտակցության» կանոնը):

3. «Անհատական ավանդների» կանոնը, որը
ենթադրում է կոնսենսուսի նվաճում՝ տարբեր 
տեսակետների համաձայնեցման հիման վրա:

4. Վարքագծի բարեկրթություն, ընդիմախոսի 
անձը վիրավորող արտահայտությունների 
անթույլատրելիություն:

5. Մասնակիցների ելույթների կանոնակարգի 
սահմանում (2-3 րոպե՝ մեկ ելույթի համար):

6. Նպատակահարմար է խմբային բանավեճի համար
նախատեսել հնարավորին չափ շրջանաձև տարածք՝
հաղորդակցական պատնեշները վերացնելու և
շփումն ավելի սերտ դարձնելու համար:

Խմբային բանավեճը վարողի գործառույթները.

• քննարկման խթանումը, բանավեճի կանոնների
պահպանումը,

• բանավեճի թեմատիկ շրջանակների պահպանումը,
մասնակիցների կարծիքների համախմբումը,
աշխատանքի արդյունքների ամփոփումը:

ԿԱՐԵՎՈ՛Ր Է: Վարողի անձնական կարծիքը քննարկվող 
թեմայի վերաբերյալ չպետք է գերիշխող լինի, սակայն 
նա կարող է հայտնել իր կարծիքը որպես բանավեճի 

շարքային մասնակից:

Մասնակիցների  կարծիքները

«Ինձ ամեն ինչ դուր եկավ: Հետաքրքիր էր: Առանձնապես 
դուր եկավ, թե ինչպես էին ցուցադրում նկարները: Երբ 
պատմում էին, ամեն ինչ չէր, որ հասկանալի էր: Իսկ 
երբ սկսեցին ցույց տալ նկարները, ավելի հասկանալի 
դարձավ: Ես ինքս գիտեմ, որ պետք է զգույշ լինել 
համացանցում, բայց հիմա մտածում եմ, որ գուցե 
ինչ-որ սխալ եմ գործել: Եվ հետո ուզում եմ խոսել 
ծնողներիս հետ, ուզում եմ զգուշացնել նրանց, որ 
կարող են այդպիսի պատմություններ լինել: Եվ ուզում 
եմ խոսել մեր բակի ընկերներիս հետ, ովքեր այդպիսի 
պարապմունքի չեն մասնակցել:Մենք հաճախ փողոցում 
խաղում ենք հեռախոսով, ես Ինստագրամ ունեմ, 
այնտեղ տեղադրում եմ իմ լուանկարները: Մայրիկս էլ 
ունի Ինստագրամ: Ես բաժանորդագրված եմ նրան: 
Մեկնաբանություններում հաճախ գրում են գովազդներ, 
ինչ-որ հղումներ: Նախկինում ես ուշադրություն չէի 
դարձնում այդ ամենի վրա: Իսկ հիմա կհեռացնեմ 
դրանք կամ նույնիսկ կարգելափակեմ: Եվ պետք 
է լավ գաղտնաբառեր դնել ու անծանոթների հետ 
համացանցում  չշփվել», - ինտերակտիվ հանդիպման 
մասնակից, տղա, 10 տարեկան:

       «Ես մասնակցեցի հանդիպմանը, որը նվիրված էր 
համացանցի վտանգներին: Մեզ պատմեցին, թե ինչպես 
պետք է վարվել համացանցում՝ վատ իրավիճակի մեջ 
չհայտնվելու համար, թե ինչով կարող են ավարտվել 
վատ իրավիճակները: Մենք արդեն այդ թեմայով մի 
դաս ունեցել ենք: Բայց այսօր ինձ ավելի շատ դուր 

եկավ, որովհետև ցույց էին տալիս սոցիալական 
գովազդ և հարցնում էին մեր կարծիքը: Հետաքրքիր էր 
իմանալ, թե ինչ օրենքներ կան հիմա: Բացի այդ մենք 
քննարկում էինք այն օրենքները, որոնք, հնարավոր 
է, ընդունեն հետագայում: Քանի որ խարդախ մարդիկ 
մշտապես զարգացնում են իրենց գործելաձևերը: 
Նախազգուշացված ես՝ ուրեմն զինված ես: Այսօր 
յուրաքանչյուրը պիտի գիտենա, թե ինչպես չհայտնվել 
բարդ իրավիճակում համացանցում», - հանդիպման 
մասնակից, աղջիկ, 15 տարեկան:

«Պարապմունքն ընդհանուր առմամբ ինձ դուր եկավ: 
Թեպետ շատ բաներ ինձ ծանոթ էին: Հետաքրքիր 
էր լսել համակուրսեցիներիս, պարզվեց, շատերն 
են համացանցի հետ կապված խնդիրներ ունեցել: 
Ցուցադրեցին զվարճալի մի գովազդ: Համարում 
եմ, որ պետք է զարգացնել հօգուտ անվտանգ 
համացանցի շարժումը, որովհետև տեխնոլոգիաները 
արագ զարգանում են: Ես հիշում եմ ինքս ինձ դեռևս 
դպրոցում, երբ պետք էր ինքնուրույն մտածել փոստը, 
աքաունթները, գաղտնաբառն անվտանգելու մասին: 
Եթե ես այն ժամանակ իմանայի այն, ինչ մեզ այսօր 
պատմում էին ու ցուցադրում, կյանքը շատ կհեշտանար: 
Այսօր չափազանց կարևոր է օրենքների իմացությունը, 
քանի որ հաճախակի են դարձել դեպքերը, երբ 
նստեցնում են պարզապես ինչ-որ դեմոտիվատորների 
վերատեղադրման համար: Կամ էլ կարող են այդ 
պատճառով պարզապես հեռացնել ԲՈւՀ-ից: Կարծում 
եմ, որ առաջին կուրսի ամեն մի  ուսանող պետք 
է գիտենա այդ: Շնորհակալություն հետաքրքիր և 
ճանաչողական հանդիպման համար», - հանդիպման 
մասնակից, առաջին կուրսի ուսանող:
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1.5 «Սովորում ենք ճանաչել և կանխարգելել վտանգը համացանցում»

Ինտերակտիվ մեթոդը մշակվել է
«Հույս և օգնություն»

Հասարակական կազմակերպության կողմից
(Հայաստան, Երևան)

խոսակցական) շփման հիմունքները»

15:30-15:35 .......մարզավարժանք «Ձիարշավարան»

15:35-16:00  ......հետադարձ կապ, ուսուցման 
արդյունքների ամփոփում

Ստորև ներկայացված են սեմինար-վարժանքի 
շրջանակներում հեղինակների կողմից օգտագործված 
վարժությունների մանրամասն նկարագրությունները: 
Պետք է հիշել, որ սեմինար-վարժանքը անցկացնելու 
համար նախատեսված ժամանակը կարող է տարբերվել, 
կախված խմբի չափից և պատրաստվածության 
մակարդակից:

Օր 1-ին

1. Սեմինար-վարժանքի ընթացքում վարքագծի
կանոնների մշակում

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` խմբային կանոնների մշակում, 
աշխատանքի ռեժիմի պահպանում:

Անցկացման ձևը` մտագրոհ, խմբային քննարկում:

Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ, մարկերներ, 
կպչուն ժապավեն:

Նկարագրությունը. Ուսուցումը սկսելուց առաջ 
մասնակիցների հետ մշակեք կանոնների ցանկը, 
փակցրեք այն պատին սեմինար-վարժանքի ողջ 
ընթացքում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում 
հնարավոր լինի անդրադառնալ դրան.

(հավանական տարբերակներ)

• ճշտապահությունը,

• բջջային հեռախոսների օգտագործումը,

• գաղտնապահությունը,

• միմյանց ուշադիր լսելը,

• բազմակարծությունն ընդունելու կարողություն`
հարգանքը ուրիշների կարծիքի նկատմամբ,

• հարց տալու կարևորությունը

2. Վարժություն «Ձնագունդ»

Տևողությունը` 20 րոպե:

Նպատակը` ծանոթություն:

Անցկացման ձևը` համատեղ խաղ:

Անհրաժեշտ պարագաները` չեն պահանջվում:

Նկարագրությունը: Մասնակիցները ուսուցանողի հետ 

միասին շրջան են կազմում: Յուրաքանչյուր մասնակից 
ասում է իր անունը և հորինում մի հատկանիշ կամ 
ածական, որն սկսվում է իր անվան առաջին տառով 
(Օրինակ. Աննա- «Ա»- արագաշարժ): Շատ կարևոր է 
գտնել այնպիսի հատկանիշ, որը կընդգծի մասնակցի 
անհատականությունը: Անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի 
հատկանիշները չկրկնվեն, և որ մասնակիցները 
հատկանիշներ չհուշեն իրար: Խմբի անդամը սկզբում 
կրկնում է իրենից առաջ ներկայացած առաջին մասնակցի 
անունն ու հատկանիշը, այնուհետև` իրենը: Հաջորդ 
մասնակցի խնդիրն է կրկնել արդեն երկու անուն և երկու 
հատկանիշ, այնուհետև ասել իրենը և այլն: Եվ այդպես 
շարունակ, մինչև որ վերջին մասնակիցը կանվանի 
բոլորի անուններն ու բնութագրող հատկանիշները:

3. Վարժություն «Աթոռ»

Տևողությունը` 25 րոպե

Նպատակը` մասնակիցների համախմբում:

Անցկացման ձևը`համատեղ խաղ:

Անհրաժեշտ պարագաներ` աթոռներ ըստ 
մասնակիցների թվի:

Նկարագրությունը: Խումբը շրջան է կազմում, 
յուրաքանչյուրի առջև աթոռ է դրված: Աթոռները պետք է 
իրարից որոշակիորեն հեռու լինեն և դրված երկու ոտքի 
վրա՝ ավելի հաճախ հետևի ոտքերի վրա:

Խնդիրը. Անցնել ամբողջ շրջանով` չգցելով ոչ մի աթոռ:

Կանոնները. Պետք է քայլել լուռ:  Յուրաքանչյուրը 
միաժամանակ կարող է դիպչել միայն մեկ աթոռի: Եթե 
որևէ մեկը գցում է աթոռը, խոսում կամ դիպչում երկու 
աթոռի միաժամանակ, պետք է սկսել սկզբից:

Մասնակիցները պետք է որոշեն մեթոդ, որովկ 
կարողանան հաղթահարել խնդիրը: Մեթոդի 
քննարկմանը հատկացվում է 5 րոպե` առանց մեթոդի 
փորձարկման իրավունքի:

4. Վարժություն «Ի՞նչ է ատելություն տարածող
առցանց խոսքը»

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` պարզել մասնակիցների գիտելիքները 
ատելություն տարածող առցանց խոսքի մասին:

Անցկացման ձևը` մտագրոհ, խմբային քննարկում:

Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ և մարկեր:

Նկարագրություն՝ Մասնակիցներին հարցնել, թե 
ինչպես են նրանք հասկանում «ատելության խոսքի 
հրահրում համացանցում» տերմինը: Դրա որ ձևերն ու 
տեսակներն են նրանց հայտնի: Բերված օրինակները 
գրանցել ֆլիփչարթի վրա: Այնուհետև կարդալ 
սահմանումը:

Նպատակը. Համացանցի անվտանգ օգտագործման 
հարցերով երեխա-խորհրդատուների ուսուցումը` իրենց 
հասակակիցների հետ աշխատելու համար:

Խնդիրները.

1. Մասնակիցների վերապատրաստում
համացանցի օգտագործման հետ կապված հնարավոր
«ռիսկերի» վերաբերյալ

2. երեխաների՝ ապագա խորհրդատուների 
շրջանում գործնական հմտությունների զարգացումը:

Տևողությունը` 2 օր, 6-ական ժամ: Ժամը 10.00-16.00ը,  
երկու 15 րոպե և 1 ընդմիջում `60 րոպե:

Մասնակիցների հանձնարարելի քանակն ու կազմը

Այս սեմինար-վարժանքը նախատեսված է երեխաների, 
10-12-րդ դասարանների աշակերտների, 16-ից 23
տարեկան երիտասարդների, միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների և ԲՈւՀ-երի
ուսանողների համար: Մասնակիցների թիվը չպետք
է գերազանցի 16-20 հոգի` կախված ռեսուրսների
առկայությունից:

Միջոցառման բովանդակությունը.

«Սովորում ենք ճանաչել և կանխարգելել վտանգը 
համացանցում» սեմինար-վարժանքի ծրագիրը

Օր առաջին.

10.00-10.15 .......սեմինարի բացումը (դասընթացի 
ներկայացում, ակնկալիքների 
քննարկում, ծանոթացում)

10.15 – 10.30 .....խմբային աշխատանքի կանոնների 
մշակում

10.30 – 10.50 ....վարժություն «Ձնագունդ»

10.50 - 11.15  ....խաղ «Աթոռ»

11.15 – 11.30  ....սուրճի ընդմիջում

11.30 – 11.45 .....վարժություն «Ատելության հրահրում 
համացանցում»

11.45–13.15 .......վարժություն «Ատելության հրահրման 
կանխարգելումը համացանցում»

13.15-14.15  ......ճաշ

14.15–14.30 .......դասախոսություն «Համացանցում 
ատելության լեզվի կիրառմանը 
հակազդելու արշավներ» (No Hate 
Mоvement)

14.30 – 15.00 ....վարժություն «Կիբերնվաստացման 
ի՞նչ տեսակներ գիտեք»

15.00 – 15.20 .....դասախոսություն «Ի՞նչ է 
կիբերնվաստացումը»

15.20 – 15.35 ....սուրճի ընդմիջում

15.35–16.00  ......հետադարձ կապ/առաջի նօրվա 
ուսուցման արդյունքների ամփոփում:

Օր երկրորդ.

10.00 – 10.10 ....Սեմինար-վարժանքի 2-րդ օրվա 
բացում

10.10 -11.45  ......«Կիբերնվաստացնողը» ֆիլմի դիտում 
և քննարկում

11.45 –12.00 ...... մարզավարժանք «Փոթորիկ»

12.00-12.15  ......սուրճի ընդմիջում

12.15- 12:30  .....«Ի՞նչ է «հավասարը` հավասարին» 
սկզբունքը»

12:30- 13:30  .....վարժություն «Հասակակիցների 
ուսուցումը»

13:30-14:30  ......ճաշ

14:30-14:40  ......փոքր դասախոսություն «Հավասարը` 
հավասարին ուսուցուման մեթոդները»

14:40-14:45  ......վարժություն «Խորհրդատուին 
ներկայացվող պահանջներ»

14:45- 15:00  .....վարժություն «Ինտերակտիվ 
ուսուցման մեթոդները»

15:00-15:15  ......սուրճի ընդմիջում

15:15-15:30  ......փոքր դասախոսություն «Վերբալ 
(խոսակցական) և ոչ վերբալ (ոչ 
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Մասնակիցների հնարավոր պատասխանները.

«դա ատելության արտահայտություն է այլ 
ազգության պատկանող մարդկանց, սեռական 
փոքրամասնությունների, կրոնական այլ 
դավանանքներին կատմամբ»:

Ստացված պատասխաններից հետո անհրաժեշտ 
է կարդալ սահմանումը` «Ատելության խոսքը 
հրապարակորեն կամ զանգվածային տեղեկատվական 
միջոցներով տարածվող այն ուղերձներն են, 
որոնք ուղղված են ատելության կամ թշնամանքի 
հարուցմանը, ինչպես նաև մարդու կամ մարդկանց 
խմբի արժանապատվության ստորացմանը` ըստ սեռի, 
ռասայի, ազգության, լեզվի, ծագման, կրոնի նկատմամբ 
վերաբերմունքի կամ որևէ սոցիալական խմբի 
պատկանելության հատկանիշների»:

5. Վարժություն «Ատելության հրահրման 
կանխարգելումը համացանցում»

Տևողությունը` 90 րոպե

Նպատակը Մասնակիցների մոտ համացանցում 
ատելություն սերմանելու հետևանքների վերաբերյալ 
տեսակետի ձևավորում, տուժածների և հասարակության 
վրա նման վարքագծի ազդեցություն, համացանցում 
ատելություն սերմանելու վերաբերյալ մասնակիցների 
գիտելիքների բացահայտում, նման վարքագծի 
նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորում:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք

Անհրաժեշտ պարագաներ` ատելության հրահրման 
օրինակների պատճեններ, մարկերներ, ֆլիփչարթի 
թուղթ, կպչուն ժապավեն (ներկայացված է սկավառակի 
վրա):

Նկարագրություն՝ Մասնակիցներին բաժանել 
փոքր խմբերի: Հարցնել մասնակիցներին, թե ինչ են 
նրանք հասկանում «Համացանցում ատելության 
խոսք» ասելով, առնչվե՞լ է, արդյոք, որևէ մեկը 
համացանցում ատելության օրինակների հետ, որոնք 
ուղղված են եղել որոշակի մարդու կամ որոշակի 
խմբի ներկայացուցիչներին (օրինակ` կանայք, էթնիկ 
փոքրամասնություններ, փախստականներ, տարբեր 
կրոնական խմբերի ներկայացուցիչներ և այլն): 
Ի՞նչ են զգացել մասնակիցները` բախվելով նման 
արտահայտությունների հետ: Ինչպե՞ս են իրենց զգում, 
ըստ մասնակիցների կարծիքի, այն մարդիկ, ովքեր 
ենթարկվել են նմանատիպ հարձակումների:

Պատճենել համացանցում «ատելություն պարունակող 
խոսքի» օրինակները: Նախապատրաստել ֆլիփչարթի 
թուղթը հետևյալ վերնագրերով` «Հետևանքներ զոհերի 
համար» և «Հետևանքներ հասարակության համար»: 
Բացատրել մասնակիցներին, որ նրանք վերլուծելու 
են որոշ իրական օրինակներ, որոնցում կիրառվելէ 
«ատելություն պարունակող խոսք» համացանցում, և 
փորձելու են պարզել, թե ինչ ազդեցություն են գործում 
դրանք ինչպես զոհերի, այնպես էլ ամբողջությամբ 
հասարակության վրա: Մասնակիցներին բաժանել 

խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին տալ համացանցում 
ատելության տարածման օրինակի մեկական պատճեն 
նաև առաջարկել ներկայացնել սեփական օրինակները: 
Առաջադրանք` քննարկել ներկայացված օրինակները 
և պատասխանել հարցերին: Վարժության կատարման 
համար մասնակիցներին տրամադրել 30 րոպե:

Բոլոր խմբերի պատասխանները լսելուց հետո, 
վերլուծեք վարժությունը խմբի հետ հետևյալ հարցերի 
միջոցով.

• Ի՞նչ կարող եք ասել վարժության մասին: Ձեր
վերաբերմունքը վերլուծվող օրինակներին:

• Համացանցում ատելություն արտահայտող, որ
իրավիճակն է առավել հաճախ հիշատակվում
մասնակիցների պատասխանների մեջ:

• Կա արդյո՞ք նմանություն ներկայացված 
օրինակներում:

• Կա արդյո՞ք նմանություն հետևանքների մեջ:

• Ինչպիսի կլինեն հետևանքները,  եթե նման
վարքագիծը տարածվի համացանցում և քայլեր
չձեռնարկվեն խնդրի լուծման համար:

• Ինչ գործիքներ կամ մեթոդներ կարող եք առաջարկել
համացանցում ատելության դեմ պայքարելու
համար:

• Ինչպես վարվել, համացանցում նմանատիպ
օրինակներին բախվելիս:

6. Դասախոսություն. «Համացանցում
ատելության լեզվի կիրառման հակազդեցության
արշավ» (No Hate Mоvement)

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` տեղեկացնել մասնակիցներին 
արշավների և դրանցում իրենց մասնակցության 
հնարավորությունների մասին:

Անցկաման ձևը` դասախոսություն

Անհրաժեշտ պարագաները` տեսաֆիլմ, համակարգիչ, 
պրոյեկտոր, էկրան (ներկայացված է սկավառակի վրա):

Նկարագրությունը:  Մասնակիցներին ծանոթացնել 
համացանցում ատելության դեմ պայքարի արշավներին, 
ինչպես նաև համացանցում ատելության խոսքի դեմ 
պայքարի շարժումներին:

«Ոչ ատելությանը» շարժումը Եվրոպայի խորհրդի Եր
իտասարդական դեպար- տամենտի ղեկավարությամբ 
անցկացվող երիտասարդական արշավ է՝ ուղղված 
ատելության հրահրման դեմ պայքարի համար 
երիտասարդներին հավաքագրելուն և համացանցում 
մարդու իրավունքների ընդլայմանը: 

Համացանցում ատելությանը հակազդելու առաջին 

արշավը անցկացվեց 2013 թվականին ազգային և 
տեղային մակարդակներով 45 երկրներում: Չնայած 
այն հանգամանքին, որ պաշտոնապես շարժումն 
ավարտվեց 2018 թվականի ապրիլին, մի շարք 
կազմակերպություններ և եվրոպացի ակտիվ գործիչներ 
շարունակում են իրականացնել մարդու իրավունքների 
պաշտպանությանն, ինչպես նաև երիտասարդության 
կառուցողական և քննադատական մտածողության 
զարգացմանն ուղղված ծրագրերը: Տեղեկատվական 
արշավների նախապատրաստման ժամանակ 
կիրառվում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից ստեղծված 
«Գրանիշեր» ձեռնարկը (https://www.coe.int/en/web/no-
hate-campaign/bookmarks-connexions):

«Գրանիշեր»`կրթության միջոցով մարդու իրավունքների 
ոլորտում ատելության հրահրման դեմ ձեռնարկը, 
հատուկ ստեղծված էր Ատելության վերացման համար 
շարժմանը աջակցելու համար: 

Ձեռնարկում ներկայացված են 13-ից 18 տարեկան 
երիտասարդների համար նախատեսված 
միջոցառումներ, որոնք, սակայն, կարելի է 
համապատասխանեցնել տարիքային այլ խմբերին: 
Ձեռնարկը թարգմանվել է հայերեն, անգլերեն, 
ֆրանսերեն և այլ լեզուներով: 

Բացի ձեռնարկից կան բազմաթիվ տեսահոլովակներ, 
որոնք կարելի է գտնել https://www.youtube.com/user/
NohatespeechMovement/videos հղումով: 

7. Վարժություն. «Կիբերնվաստացման ի՞նչ
տեսակներ գիտեք»

Տևողությունը` 30 րոպե:

Նպատակը` կիբերնվաստացման տեսակների մասին 
տեղեկացվածության գնահատում:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք, խմբային 
քննարկում:

Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ և մարկերներ:

Նկարագրություն՝ Մասնակիցներին բաժանել 
խմբերի, բաշխել ֆլիփչարթի թուղթը և մարկերները: 
Յուրաքանչյուր խումբ պետք է գրի կիբերնվաստացման 
այն տեսակները, որոնք հայտնի են իրեն: Մտագրոհին 
տրամադրել 15 րոպե: 

Ժամանակի ավարտից հետո յուրաքանչյուր խումբը 
ներկայացնում է իր արդյունքները: 

Ստորև տրված են կիբերնվաստացման օրինակներ՝

• Սպառնալիքների, սադրիչ վիրավորանքների կամ
ռասայական և էթնիկ անարգանքների հղումը:

• Համակարգիչը, հեռախոսը, նոթբուքը վիրուսով
վարակելու փորձը:

• Էլեկտրոնային փոստարկղը վիրավորական 
հաղորդագրություններով հեղեղելը:

• Անձին վնասելու կամ վարկաբեկելու նպատակով
նրա մասին կեղծ տեղեկությունների տարածումը:

• Կեղծ կամ ակնհայտ սուտ տեղեկության 
հրապարակումը այլ անձի անունից:

• Էլեկտրոնային փոստի տարածումը` առանց տվյալ
անձի  թույլտվության:

• Ճնշման գործադրումը այլ մարդկանց վրա` ինչ-որ
մեկին համայնքից (վիրտուալ կամ ոչ վիրտուալ)
վտարելու նպատակով:

• Հետևողականորեն որևէ մեկին վիրավորական
տհաճ հաղորդագրությունների հղումը:

Այնօրինակները, որոնք չեն հիշատակվել քննարկման 
ընթացքում մասնակիցների կողմից, նշում է 
սեմինարավարը: Ցանկը ըստ ցանկության հնարավոր է 
համալրել: 

8. Դասախոսություն. «Ի՞նչ է կիբերնվաստացումը»

Տևողությունը` 20 րոպե:

Նպատակը` մասնակիցների տեղեկացումը 
կիբերնվաստացման մասին:

Անցկացման ձևը`դասախոսություն:

Անհրաժեշտ պարագաները` տեսաֆիլմ, համակարգիչ, 
պրոյեկտոր, էկրան, (ներկայացված է սկավառակի վրա).

Նկարագրությունը: Դասընթացավարը 
մասնակիցներին ներկայացնում է կիբերնվաստացման 
պատճառները, տեսակները և նպատակները, ինչպես 
նաև այդ երևույթի բացասական հետևանքների մասին:

Սլայդ 1

Ի՞նչ է կիբերնվաստացումը.

Կիբերնվաստացումը հակաիրավական 
գործողությունների մի համալիր է, 
որն իրականացվում է հեռավորության 
վրա, հաղորդակցման էլեկտրոնային 
միջոցներով և նպատակ ունի ազդել 
մարդու հոգեվիճակի վրա: Սրա 
համար կիրառվում են վախեցնելու, 
սպառնալիքների, ահաբեկման, շանտաժի, 
հոգեբանական բռնության մեթոդները:

Սլայդ 2

Ինչու՞.

Հարձակվողն հետապնդուման այս ձևը 
ընտրում է որպես իր ազդեցության 
կամ իշխանության տարածման միջոց` 
վիրավորելով զոհին (հատկապես, եթե 
վերջինս ակնհայտորեն ավելի թույլ է 
և չի կարող պատասխանել), դրանով 
իսկ բարձրացնելով իր սոցիալական 
կարգավիճակը:
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Սլայդ 3

Մեծ մասամբ կիբերնվաստացնողները 
իրենց վիրավորանքները հրապարակում 
են անանուն` թաքնվելով հնարովի անվան 
տակ, սակայն կարող են հանդես գալ նաև 
սեփական անունով, առավելապես այն 
դեպքում, երբ զոհն ակնհայտորեն ավելի 
թույլ է և վտանգավոր չէ հարձակվողի 
համար: Կիբերնվաստացնողների 
մեծամասնությունը քաջություն 
ունի արտահայտվել միմիայն օնլայն 
տիրույթում, իրական կյանքում ընդունակ 
չէ ուղիղ զոհի երեսին ասելու այդ ամենը: 

Սլայդ 4

Առավել տարածված տեսակները.

• զրպարտությունը` վիրավորական և
ստահոտ տեղեկատվությունը,

• մեկուսացումը` բռնի վտարումը 
վիրտուալ խմբերից,

• հարձակումը` բազմաթիվ
ցավոտ և վիրավորական
հ ա ղ ո ր դ ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ,
էլեկտրոնային նամակների հղումը
զոհին,

• հեփիսլեփինգ` ֆիզիկական
հարձակումը, զոհին ծեծ տալը, այդ
պահին արվող լուսանկարները կամ
տեսագրությունները, որոնք հետո
հայտնվում են Համացանցում:

Սլայդ  5

Կիբերնվաստացումը վտանգավորէ, 
որովհետև.

• Հարձակողական վարքագիծը
տարածվում է վիրտուալ միջավայրում,
որտեղ չկան մեծահասակներ,
ովքեր իզորու կլինեին վերահսկել
իրադրությունը:

• Հայտնի չէ, թե ով է ահաբեկչության
կազմակերպիչը` ծանո՞թ, թե՞ կողմնակի
անձնավորությունը,

• Տեղեկատվությունը տարածվում է
շատ արագ` ներգրավելով մարդկանց
ավելի ո ւավելի հոծ զանգվածներ:

Սլայդ 6

Ո՞վ է ավելի հաճախ ենթարկվում 
կիբերնվաստացմանը.

Ամենից ավելի հաճախ 
կիբերահաբեկչությանը ենթարկվում են 
միջին դասարանների աշակերտները 
(դեռահասները), հատկապես աղջիկները,

և դա կապված է անձնական թշնամանքի 
հետ: Աղջիկները հանդես են գալիս թե 
որպես վիրավորողներ, թե որպես զոհեր:

Սլայդ 7

Բացասական հետևանքները.

• Ցածր ինքնագնահատականի 
ձևավորում,

• դեպրեսիա,

• ցածր առաջադիմություն,

• ինքնամփոփություն,

• ինքնասպանություն:

Սլայդ 8

Ինչպե՞ս ճանաչել կիբերնվաստացում.

Ցանկացած ստորացուցիչ,  վիրավորական 
կամ սպառնալից հաղորդագրությունը, 
որն ուղարկվել է էլեկտրոնային ձևով, 
կիբերնվաստացում է: Դրանց թվին 
են դասվում նաև նվաստացնող 
լուսանկարները կամ տեսագրությունները, 
որոնք հրապարակվել են Facebook 
կամ YouTube սոցիալական ցանցերում` 
առանց զոհի համաձայնության: Զոհին 
արատավորելու նպատակով ստեղծված 
սոցիալական ցանցերի կեղծած անձնական 
էջերը կամ վեբ-կայքերը նույնպես դասվում 
են կիբերնվաստացման շարքին:

Սլայդ  9

Ինչպե՞ս կանխարգելել 
կիբերնվաստացումը.

• Հայտնել կիբերնվաստացման
փաստերի մասին սոցիալական
ցանցերի (Օրինակ Facebook, Twitter
և այլն) անվտանգությամբ զբաղվող
բաժին

• Պաշտպանեք ձեր գաղտնաբառերը,
այդ թվում բջջային սարքերի վրա:

Սլայդ 10

Ինչպե՞ս պատասխանել 
կիբերնվաստացմանը.

• Լքել կայքը, խումբը, ուր երեխան
երթարկվում է ահաբեկչության, կամ
արգելափակել վիրավորանքներ
հասցնող օգտատիրոջը,

• Բողոք ներկայացնել կայքին,

• Դիմել դպրոցի հոգեբանին,
որպեսզի զրուցի երեխայի հետ և,
եթե անհրաժեշտ է, դասարանի
աշակերտների հետ,

• Եթե սպառնալիքները 
պոռնկագրական բնույթ են կրում, 
ապա դիմել ոստիկանությանը: 

9. Հետադարձ կապ, դասընթացի առաջին օրվա
արդյունքների ամփոփում

Դասընթացի առաջին օրվա ավարտին մասնակիցների 
հետ միասին վերհիշեք/ թվարկեք այն թեմաները, 
որոնք ուսումնասիրվել են օրվա ընթացքում, որից 
հետո մասնակիցներին առաջարկեք լրացնել ստացված 
գիտելիքի և ինքնազգացողության գնահատման ձևը, 
կանխավ  բացատրելով  գտնահատման ձևի լրացման 
մեթոդը: (Օրինակը  ներկայացված է սկավառակի վրա):

Օր 2-րդ

1. «Կիբերնվաստացնողը» ֆիլմի դիտում և
քննարկում

Տևողությունը` 95 րոպե (ֆիլմի տևողությունը – 60 
րոպե, քննարկումը - 35 րոպե).

Նպատակը` դեռահասների և երիտասարդության 
ուշադրությունը սևեռել կիբերնվաստացման խնդրի 
վրա:

Անցկացման ձևը՝  ֆիլմի դիտում, խմբային քննարկում

Ֆիլմի ցուցադրմանը ներկայացվող 
տեխնիկական պահանջները` պրոյեկտոր, նոթբուք, 
ձայնաուժեղացուցիչներ, էկրան կամ սպիտակ պատ:

Հղում դեպի ֆիլմը https://youtu.be/Zy-h3lcO4OU 
(ներկայացված է սկավառակի վրա)

Ֆիլմի նկարագրությունը. «Կիբերնվաստացնողը» 
ֆիլմը նկարահանվել է 2015 թ.-ին Մեծ Բրիտանիայում: 
Դա մի պատմություն է այն մասին, թե ինչպես դեռահաս 
աղջիկը` Քեյսին, կիբերնվաստացման զոհ է դառնում 
անանուն հաքերի կողմից: Ֆիլմի դիտումից հետո 
անհրաժեշտ է իրականացնել քննարկում: 

Քննարկման հարցերը.

• Ձեզ դուր եկա՞վ ֆիլմը:

• Ի՞նչ տպավորություն թողեց ձեզ վրա:

• Ի՞նչ զգացողություններ ծագեցին և ինչու՞:

• Ի՞նչ եզրակացության հանգեցիք:

• Ծանո՞թ են ձեզ, արդյոք, ֆիլմում ներկայացված
իրավիճակները:

• Համաձա՞յն եք, արդյոք, պատժի նման եղանակի
հետ:

• Որքանո՞վ է արդարացված հաքերի վարքագիծը:

• Նշում.

• Ցանկալիէ, որ ֆիլմի դիտմանը ներկա լինեն միայն
16 տարեկանից բարձր անձինք:

• Շատ կարևոր է, որ հանդիսատեսն իրեն հետաքրքրող
հարցերը տալու և դրանց պատասխաններն
ստանալու հնարավորություն ունենա:

• Մասնակիցներին ֆիլմի դիտումից հետո անհրաժեշտ
է մարզավարժանք կատարել ֆիլմից ստացված
տպավորությունը հաղթահարելուն պատակով:

2. Մարզավարժանք «Փոթորիկ»

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` թարմանալ, ազատվել բացասական 
զգացումներից և հոգնածությունից:

Անցկացման ձևը` խաղ,խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ պարագաները` չեն պահանջվում:

Նկարագրությունը: Մասնակիցները նստում 
են շրջանաձև:   Դասընթացավարը կանգնում է 
կենտրոնում և առաջարկում տեղերով փոխվել նրանց, 
ովքեր ունեն որոշակի ընդհանուր հատկանիշներ 
(սպիտակ վերնաշապիկ, շագանակագույն աչքեր և 
այլն): Երբ մասնակիցները փոխվում են տեղերով, 
դասընթացավարը պետք է փորձի զբաղեցնել որևէ մեկի 
աթոռը: Առանց աթոռի մնացած մասնակիցը դառնում 
է խաղի վարողը: Նա կարող է ասել «փոթորիկ» և այդ 
դեպքում տեղերով փոխվում են շրջանում նստած բոլոր 
մասնակիցները:

3. Վարժություն «Ի՞նչ է «հավասարը 
հավասարին» սկզբունքը»

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` ծանոթություն «ուսուցում հավասար 
հիմունքներով» և «ուսուցում հավասարը հավասարին» 
սկզբունքով» հասկացությունների հետ:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք, մտագրոհ:

Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ և մարկերներ:

Նկարագրությունը: Խումբը բաժանել երկու 
ենթախմբերի: Խնդրել մասնակիցներին երեքից 
հինգ րոպե մտորել «Ինչպե՞ս եք հասկանում 
«հավասարը` հավասարին» սկզբունքը», «Ո՞վ, ու՞մ 
և ինչու՞մ է հավասար» հարցերի շուրջ: Ավարտելուց 
հետո մասնակիցները պետք է ներկայացնեն խմբի 
աշխատանքի արդյունքը:  

4. Վարժություն «Հասակակիցների ուսուցումը»

Տևողությունը` 50 րոպե:

Նպատակը` ձևակերպել, թե ինչէ «հավասարը 
հավասարին» ուսուցումը, ինչպիսի դրական և 
բացասական կողմեր կարող է ունենալ նման ուսուցումը:

Անցկացման ձևը` ինքնուրույն աշխատանք, քննարկում 
խմբում:
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Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ, մարկերներ, А4 
թուղթ, գրիչներ մասնակիցների հաշվով

Նկարագրությունը: Յուրաքանչյուր մասնակից 
ինքնուրույն А4 թղթի վրա պետք է պատասխանի 
հետևյալ հարցերին.

• Ի՞նչ նկատի ունենք` ասելով «հասակակիցների
ուսուցում»:

• Որո՞նք են հասակակիցներին ուսուցանելու 
հնարավոր առավելությունները:

• Որո՞նք են հասակակիցներին ուսուցանելու 
հնարավոր թերությունները:

Աշխատանքին տրամադրել 15 րոպե: Վերջում 
մասնակիցները ներկայացնում են իրենց 
պատասխանները, որոնք գրանցվում են ֆլիփչարթի 
վրա:

Նախապատրաստեք ֆլիփչարթ, «Ի՞նչ է հասակակիցների 
ուսուցումը» սահմանումով, հարցրեք մասնակիցներին` 
համաձա՞յն են, արդյոք, դրան: 

Հասակակիցների ուսուցումը մի գործընթաց է, որի 
շնորհիվ լավ նախապատրաստված և հիմնավոր 
շարժառիթներ ունեցող երիտասարդները ոչ 
պաշտոնական կամ կազմակերպված կրթական 
գործունեություն են ծավալում իրենց հասակակիցների 
հետ:

5. Կարճ դասախոսություն «Հավասարը 
հավասարին» ուսուցում»

Տևողությունը` 10 րոպե:

Նպատակը` «հավասարը հավասարին» ուսուցման 
դրական և բացասական կողմերի մասին 
տեղեկացվածության բարձրացում:

Ուսուցման ձևը`դասախոսություն:

Անհրաժեշտ պարագաները` տեսաֆիլմ, համակարգիչ, 
էկրան (ներկայացված է սկավառակի վրա) :

Նկարագրությունը՝10 րոպեի ընթացքում 
դասախոսության ձևով պատմել «հավասարը` 
հավասարին» ուսուցման առավելությունների և 
թերությունների մասին: Հարցերի և պատասխանների 
համար նախատեսել որոշակի ժամանակ:

Սլայդ 1

Ի՞նչ է հասակակիցների ուսուցումը.

Հասակակիցների ուսուցումը մի 
գործընթաց է,  որի շնորհիվ լավ 
նախապատրաստված և հիմնավոր 
շարժառիթներ ունեցող երիտասարդները 
ոչ պաշտոնական կամ կազմակերպված 
կրթական գործունեություն են ծավալում 
իրենց հասակակիցների հետ

Սլայդ 2

Առավելությունները.

• Վերացնում է ուսուցանողի և
աշակերտի միջև պատնեշը, 
ուսուցումը դարձնում է ոչ 
պաշտոնական,

• Աշակերտին և ուսուցանողին
հաճախ թույլ է տալիս ավելի լավ
հասկանալ միմյանց պահանջներն ու
շարժառիթները,

• Ուսուցանողի շարժառիթները 
կարող են փոխանցվել աշակերտին, 

• խանդավառությունը, որով
ուսուցանողը փոխանցում է իր
փորձը, գիտելիքները դարձնում են
զգայական և հիշվող:

Սլայդ 3

Թերությունները.

• Ոչ պրոֆեսիոնալ ուսուցանողը 
կարող է վարժ չտիրապետել 
առարկային կամ ունենալ 
միակողմանի գիտելիքներ, 

• Ոչ պրոֆեսիոնալ ուսուցանողի
ուսուցումը կարող է զիջել իր որակով,

• «Հավասարը հավասարին»
սկզբունքը հնարավոր չէ կիրառել
բոլոր թեմաների մեջ:

Սլայդ 4

Ի՞նչ է տալիս աշակերտին 
«հավասարը - հավասարին» ուսուց-
ման համակարգը. 

• սոցիալ-անձնային իրազեկության
զարգացում (ելույթ հասարակության
առջև),

• ինքնագնահատականի բարձրացում,
սեփական անձը որպես «հավասար»
ընկալելու զգացողություն:

6. Վարժություն «Խորհրդատուին ներկայացվող
պահանջները»

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` խորհրդատուին ներկայացվող պահանջների 
մասին մասնակիցների տեղեկացվածության 
բարձրացում:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք, մտագրոհ:

Անհրաժեշտ պարագաները` ֆլիփչարթ, մարկերներ:

Նկարագրությունը՝  5-7 րոպեի ընթացքում 
մասնակիցները մտավորգրոհի ընթացքում պետք 
է մշակեն/ձևակերպեն կիբերանվաստացման 

կանխարգելման ոլորտում աշխատող երեխա-
խորհրդատուներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես 
նաև անհրաժեշտ ունակություններն ու հմտությունները: 
Ժամանակը լրանալուց հետո ընդհանրացնել 
ստացված արդյունքները: Ֆլիփչարթի վրա գրել 
մասնակիցների բոլոր առաջարկները: Խնդիրն է նշել 
կատարյալ խորհրդատուի հավաքական կերպարին 
համապատասխանող հատկանիշները և պահանջների 
ցանկը:

Հնարավոր պատասխանները. Նյութի գերազանց 
իմացություն, մարդամոտություն, էմպաթիա/
ապրումակցելու ունակություն/, հաղորդակցման 
հմտություններ, սթրեսակայունություն:

Կարևոր է՝ Մասնակիցների շրջանում անհրաժեշտ 
է ձևավորել այն համոզմունքը, որ նույնիսկ եթե դու 
չունես «կատարյալ խորհրդատուի» ցանկում նշված 
բոլոր հատկանիշները, դու միևնույն է կարող ես 
դառնալ այն: Կարևորը ցանկությունն է, ձգտումը 
և պատրաստակամությունը ինքնազարգացման և 
ուսուցման համար»:

7. Վարժություն «Ինտերակտիվ ուսուցման 
մեթոդները»

Տևողությունը` 20 րոպե:

Նպատակը` դիտարկել ինտերակտիվ ուսուցման 
զանազան մեթոդները, գործնականում դրանց 
կիրառման առանձնահատկությունները, ուժեղ և թույլ 
կողմերը:

Անցկացման ձևը` աշխատանք փոքր խմբերում:

Անհրաժեշտ պարագաները` բաշխման նյութեր, 
մարկերներ, թուղթ ֆլիփչարթի համար: Հուշաթերթ՝ 
«Դասավանդողին օգնելու համար. Ինտերակտիվ 
ուսուցման մեթոդները» (ներկայացված է սկավառակի 
վրա):

Նկարագրությունը՝ Մասնակիցներին բաժանել երեք 
ենթախմբի: Առաջարկել նրանց դիտարկել 
ինտերակտիվ ուսուցման` դասախոսությունների, 
դերակատարային խաղերի, փոքր խմբերի հետ 
աշխատանքների առանձին մեթոդները տարբեր 
առումներով և այդ մեթոդների 
առանձնահատկությունները:

5 րոպեի ընթացքում մասնակիցները պետք է քննար-
կեն այդ մեթոդներն ըստ հետևյալ կետերի.
• սահմանումը,

• սկզբունքային տարբերություններն այլ մեթոդներից,

• կիրառման առանձնահատկությունները,

• դրական և բացասական կողմերը,

• մասնակիցների քանակը:

Առաջին ենթախումբ` դասախոսություն/տեսաֆիլմ:

Երկրորդ ենթախումբ` դերային խաղ:

Երրորդ ենթախումբ` քննարկում փոքր խմբերում:

Ենթախմբերում աշխատանքն ավարտելուց 
հետո մասնակիցներին խնդրեք, որ ներկայացնեն 
աշխատանքի արդյունքները: Կատարած աշխատանքի 
ամփոփման ժամանակ ընդգծել կազմակերպման 
և խմբի հետ աշխատելու դիտարկվող մեթոդների 
կիրառման առանձնահատկությունները:

8. Կարճ դասախոսություն «Խոսսակցական և ոչ
խոսակցական շփման հիմունքները»

Տևողությունը` 15 րոպե:

Նպատակը` խմբի հետ ուսուցանողի շփման 
առանձնահատկությունների մասին մասնակիցներին 
տեղեկացնելը:

Անցկացման ձևը` կարճ դասախոսություն:

Անհրաժեշտ պարագաները` համակարգիչ, էկրան 
(ներկայացված է սկավառակի վրա):

Նկարագրությունը: 10 րոպեի ընթացքում 
դասախոսության ձևով պատմել խոսակցական և 
ոչ խոսսակցական շփման հիմունքների մասին: 
Ժամանակ նախատեսեք հարցերի և պատասխանների 
համար: 

Սլայդերի պարունակությունը.

Սլայդ 1

ՈՉ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ և 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

ՇՓՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ.

� խոսակցական   (բառերի
միջոցով ) ,
ոչ  խոսակցական  (դիմախաղ
ձեռքի,  շարժումմեր, տեսողական
կապ և  այլն) :

Սլայդ 2

ՈՉ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄ

� Զրույցի ժամանակ աչքերով կապ
պահպանեք խմբի յուրաքանչյուր անդամի
հետ,

� Աշխատեք նախապատվություն
չտալ ոչ մեկին

� Սենյակում շարժվեք այնպես, որ
չշեղեք մասնակիցների ուշադրությունը:
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Սլայդ 3

ՈՉ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄ

• Մի դիմեք խմբին սենյակի այն
կետերից,  որտեղից լավ չեք երևում,

• Ձեզ ուղղված խոսքին արձագանքեք
գլխի շարժումով, ժպիտով կամ մեկ
այլ գործողությամբ, ինչը ցույց կտա,
որ Դուք նրանց լսում եք,

• Խմբի առջև ոչ թե նստեք, այլ կանգնեք,
առանձնապես պարապմունքի
սկզբում: Կարևոր է հանգիստ,
սրտաբաց և վստահ տեսք ունենալ:

Սլայդ  4

ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄ

• Օգտագործեք բաց հարցեր` «Ի՞նչ
եք մտածում այս խնդրի մասին…»,
«Ինչու՞…», «Ի՞նչ կերպ…», «Ի՞նչ կլինի,
եթե…» և այլն:

• Եթե մասնակիցը տալիս է «այո» կամ
«ոչ» հակիրճ պատասխանը, հարցրեք
նրան. «Ինչու՞ եք դուք այդպես
մտածում»,

• Հարցրեք մյուս մասնակիցներին, թե,
արդյոք, նրանք համաձա՞յն են խմբի
անդամներից մեկի պնդումների հետ

Սլայդ  5

ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄ

• Վերահսկեք ձեր ձայնի ելևէջները,

• Խոսեք դանդաղ և հստակ:
Հետևեք, որ ավելի հաճախ, խոսեն
մասնակիցները:

• Մասնակիցների մտքերն 
արտահայտեք ձեր բառերով` 
ստուգելու համար, թե, արդյո՞ք, ճիշտ 
եք հասկացել խոսողին, և հաստատեք 
ասվածը

Սլայդ 6 

ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄ

• Ամփոփեք քննարկումը: Համոզվեք,
որ բոլորը հասկանում են, թե
ինչի մասին է խոսքը և նպաստեք
բանավեճի՝ցանկալի ուղղությամբ
զարգացմանը,

• Պարզեք, թե կա՞ն, արդյոք, 
տարաձայնություններ, և 
հետևություններ արեք

9. Մարզավարժանք «Ձիարշավարան»

Տևողությունը` 5 րոպե:

Նպատակը` լիցքաթափում:

Անցկացման ձևը` խաղ, խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ պարագաները` չեն պահանջվում:

Նկարագրությունը: Բոլորմասնակիցները նստում են` 
շրջան կամ կիսաշրջան կազմած: Վարողը նստում է 
այնպես, որ բոլորն իրեն լավ տեսնեն, նա հրահանգում է, 
իսկ խումբը` հետևում նրա հրահանգներին:

• Ու՞ր են մե րձեռքերը: Մասնակիցները ցույց են
տալիս իրենց ձեռքերի ափերը: Իսկ ու՞ր են մեր
ծնկները: Հրաշալի է: Հենց այսպես են ձիերը դուրս
գալիս ձիարշավարանի հրապարակ: Բոլորը միասին
դանդաղորեն հերթականությամբ հարվածում են
ափերով ծնկներին:

• Ձիերը դուրս են եկել մեկնարկի: Մի ձեռքով
հարվածում ենք ծնկին, ասես քանդում ենք հողը:
Մեկնարկ: Վազեցինք: Արագ հարվածներ:

• Վազեցինք: Վազեցինք: Սալահատակ փողոցով`
հերթականությամբ հարվածներ բռունցքներով
կրծքին (քինգ-քոնգ):

• Ավազի վրայով` արագ շփել իրար ձեռքերի ափերը:

• Ճահճի մեջ` ձեռքերով գրկել ծնկները, ճպճպոցով,
ձեռքերի օգնությամբ փոխել ոտքերը (ասես դուրս
ենք քաշում ցեխից):

• Արգելապատ` բարձրացնել ձեռքերը և բարձր ճիչով
«հաղթահարել» խոչընդոտը:

• «Վերջ»` ճչում են աղջիկները, «Ուռա, մենք
հաղթեցինք»` գոռում են տղաները:

10. Հետադարձ կապ, ամփոփում

Դասընթացի երկրորդ օրվա ավարտին դասընթացավարը 
հրավիրում է մասնակիցներին միասին վերհիշել 
սեմինարի տվյալ օրվա թեմաները: Հարցնել ինչն էր 
առավել հիշարժան, ինչը դուր եկավ, ինչը կուզենային 
փոխել: Դրանից հետո մասնակիցներին հրավիրեք 
լրացնել ու դասընթացի 2-րդ օրվանից ստացված 
գիտելիքների ու զգացմունքների գնահատման ձևը և 
սեմինար-վարժանքի երկու օրերի արդյունավետության 
գնահատման ձևը  (ներկայացված է սկավառակի վրա):

Հավելյալ մարզավարժանքներ, որոնք կարող են 
օգտագործվել սեմինար-վարժանքի ընթացքում.

Մարզավարժանք «Շնաձկներն ու կղզիները» 

Տևողությունը` 10 րոպե:

Նպատակը`թարմանալ, ազատվել բացասականզ 
գացումներից և հոգնածությունից:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ պարագաներ` չեն պահանջվում:

Նկարագրությունը՝Խումբը բաժանել մի քանի 
ենթախմբի: Բոլոր ենթախմբերը բացի մեկից, 
«կղզիներ» են: Մի ենթախումբը «շնաձկներն» են: Բոլոր 
մասնակիցներին առաջարկվում է դանդաղ և քաոսային 
ձևով շարժվել երաժշտության հնչյունների ներքո: Երբ 
երաժշտությունն ընդհատվում է, նրանք պետք է գտնեն 
իրենց «կղզին», այսինքն, իրենց խումբն ավելի շուտ, 
քան նրանց կդիպչի «շնաձուկը»: «Շնաձկների» խնդիրն 
է որսալ առավել դանդաղկոտ մասնակիցներին: Նրանք, 
ում բռնել են «շնաձկները», խաղից դուրս են մնում:

Մարզավարժանք «Սումոյի ըմբիշները»

Տևողությունը` 10 րոպե:

Նպատակը` ագրեսիայի դուրսբերում կամ 
հաղթահարում:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ պարագաները` չեն պահանջվում:

Նկարագրությունը՝ Մասնակիցները զույգեր են կազմում 
և կանգնում մեջք մեջքի տված, ոչ մեծ տարածության 
վրա, որպեսզի հնարավոր լինի ցատկի ընթացքում 
շրջադարձ կատարել: Այնուհետև նրանց խնդիրն է 
նմանակել սումոյի ըմբիշներին. Նախապատրաստվել 
շարժում կատարելուն (մարմինը լարել, թեքվել դեպի 
առաջ, ծնկները կիսածալած` պատրաստ ցատկիև 
180 աստիճան պտույտի), այնուհետև`ցատկ և ճիչ: 
Ցանկացողները կարող են փոխվել զույգերով և կրկնել 
վարժությունը:

Վարժություն «Հանգստիերկուրոպե»

Նպատակը` կարճատևհանգիստ:

Անցկացման ձևը`խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ պարագաները`չեն պահաջվում:

Նկարագրությունը՝ Դասընթացավարը հրահանգում է. 
«Հարմարավետ նստեք աթոռների վրա, ձեռքերը դրեք 
ծնկներին, հենվեք աթոռի մեջքին: Փակեք աչքերը: 
Մտովի տեղափոխվեք այնտեղ, ուր ձեզ համար լավ է: 
Հնարավոր է, որ դա ծանոթ վայր է, ուր դուք սիրում եք 
լինել և հանգստանալ: Իսկ գուցե դա ձեր երազանքի 
տեղանքն է: Մնացեք այնտեղ: Արեք այն, ինչ սովոր 
եք անել: Կամ էլ ոչինչ մի արեք, ինչպես կուզեք: Երկու 
րոպե մնացեք այնտեղ, ուր ձեզ համար լավ է»: Տալով 
հրահանգները`դասընթացավարն ինքն էլ կարող է 
միանալ հանգստացողներին: Այդ երկու-երեք րոպեի 
ընթացքում նա հնարավորություն ունի հետևելու 
հանգստացող խմբին:

Սեմինար-վարժանքի անցկացման տեխնիկական 
պահանջներն ու սարքավորումները (պարագաները)

• Տեսաձայնային միջոցներ` նոթբուք, պրոյեկտոր,
ձայնաուժեղացուցիչներ,

• էկրան` պատկերը պրոյեկտելու համար հատկացված

տեղ,

• տախտակ` ֆլիփչարթի համար,

• պատճենահանող սարք,

• լուսանկարչական սարք,

• թուղթ` ֆլիփչարթի համար,

• կպչուն ժապավեն/«բլյուտեգ» (թուղթ ը պատին
ամրացնելու համար) ևկոճգամներ,

• մարկերներ/ֆլոմաստերներ և հասարակ մատիտներ,

• ինքնասոսնձվող թղթիկներ,

• փոքր չափի գունավոր քարտեր  (տարբեր ձևերի),

• մկրատ,

• թուղթ` գրառումների համար,

• օժանդակնյութեր:

Սկավառակի վրա ներկայացված նյութերը՝

• «Կիբերհալածանք» թեմայով հուշաթերթ 
մասնակիցների համար

• Համացանցում ատելության հրահրման օրինակներ
(Օրառաջին, Վարժություն 5)

• Դասախոսություն «Ի՞նչ է կիբերնվաստացումը» (Օր
առաջին, վարժություն 8);

• «Ստացված գիտելիքի և զգացողության 
գնահատման աղյուսակ»

• «Կիբերնվաստացնողը» ֆիլմը (Օր երկրորդ,
վարժություն 1);

• Կարճ դասախոսություն «Հավասարը հավասարին»
ուսուցման դրական և բացասական կողմերը (Օր
երկրորդ, վարժություն 5):

• Հուշաթերթիկ ի օգնություն դասընթացավարին
«Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդները»  (Օր
երկրորդ, վարժություն 7);

• «Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման
հիմունքները» (Օր երկրորդ, վարժություն 8):

• Հայտադիմումի օրինակ

• Հետադարձ կապ. սեմինար-վարժանքի 
արդյունավետության գնահատման հարցաթերթիկ

• Հավաստագրի օրինակ
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Ակնկալվող արդյունքները

1. Մասնակիցները կյուրացնեն համացանցում
կիբերհալածանքի և ատելության խոսքի տարածման
վերաբերյալ գիտելիքներ:

2. Մասնակիցների կողմից կյուրացվեն հավասարը-
հավասարին դասավանդման հմտություններ:

Հանձնարարականներ պարապմունքի կազմակերպման 
և անցկացման վերաբերյալ

1. Ուսուցման տևողությունը կախված է մշակված
ծրագրի ծավալից, անհրաժեշտ ժամանակից,
ինչպես նաև հասանելի ռեսուրսներից և
մասնակիցների թվից: Շատ կարևոր է բավարար
ժամանակ տրամադրել տեխնիկական գիտելիքների,
ձեռքբերված հմտությունների կիրառման
գործնական փորձի, հետադարձ կապի և առաջնորդի
հմտությունների զարգացման համար:

2. Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել
մասնակիցների ընտրությանը: Ուսուցման
մասին տեղեկատվությունը կարող է տեղադրվել
կայքում կամ սոցիալական ցանցերում (Facebook),
կարող է տարածվել երիտասարդական
կազմակերպությունների և մասնագիտական
այլ ցանցերի շրջանում՝առցանց (Google Forms)
կամ օֆլայն ձևով, հայտադիմումի ձևաչափով
(ներկայացված է սկավառակի վրա): Բացի
ընդհանուր տեղեկատվությունից՝ հայտադիմումը
պետք է պարունակի նաև տեղեկություններ
առանձնահատուկ պայմանների վերաբերյալ
(դիետիկ սնունդ, հատուկ կարիքներ և այլն):

Ընտրության գլխավոր չափանիշները պետք է լինեն.

1. տվյալ թեմայով երեխաների և երիտասարդների
խորհրդատվությունը հետագայում
իրականացնելու` մասնակցիցանկությունը և
հնարավորությունը,

2. մասնակցության հիմնավորվածությունը/
դրդապատճառները,

3. տվյալ թեմայով ուսուցողական միջոցառումներին
մասնակցելու փորձը,

4. հաղորդակցվելու ընդունակությունները:

3. Ուսուցումն անցկացնելու վայրը պետք է լինի
բավականաչափ ընդարձակ, որպեսզի ամբողջ
խումբը կարողանա շրջան կազմել: Անհրաժեշտ
է տարածություն` խմբային աշխատանքի կամ
գործնական վարժությունների կազմակերպման
համար:

4. Ցանկալի է նախատեսել ընդմիջումներ. սուրճի/
թեյի համար` 30 րոպե և ճաշի համար` մեկ ժամ
տևողությամբ: Ընդմիջումները նպաստում են
կապերի հաստատմանն ու անկաշկանդ շփմանը
և, որպես կանոն, խմբի անդամների միջև

հարաբերությունների ձևավորմանը: Ընդմիջումները 
մասնակիցներին ժամանակ են տալիս կշռադատելու 
սեմինար-վարժանքի նյութի շուրջ և իրենց մտքերն ու 
գաղափարները փոխանակելու մյուս մասնակիցների 
հետ:

5. Ուսուցումն ավարտելուց հետո մասնակիցներին
տրվում են հավաստագրեր: Հավաստագրի օրինակը
ներկայացված է սկավառակի վրա:

6. Կարևոր է յուրաքանչյուր ուսուցման օրվա ավարտից
հետո մասնակիցներից  հետադարձ կապ ստանալ,
ինչպես նաև առաջարկել նրանց լրացնել հետադարձ
կապի հարցաթերթիկը (հարցաթերեիկի օրինակը
ներկայացված է սկավառակի վրա): Սեմինար-
վարժանքի ընթացքում և դրանից հետո անհրաժեշտ
է մասնակիցներից ստանալ «հետադարձ կապ», որն
ուղղված կլինի դասընթացի վերաբերյալ կարծիքների
և տպավորությունների փոխանակմանը, 
մասնակիցների անձնական ներդրմանը և 
հուզական մակարդակին, դասընթացավարի 
աշխատելաոճին: Մեծ կարևորություն ունի 
դասընթացի արդյունավետության գնահատականի 
քննարկումը: Այդ տեղեկություններն անհրաժեշտ 
են հասկանալու համար, թե ինչ ձեռքբերումներ են 
գրանցվել դասընթացի ընթացքում, ինչն էր առավել 
հաջողված, իսկ ինչը՝ ոչ:

7. Սեմինար-վարժանքի ընթացքում ցանկալի 
է լուսանկարել. Լուսանկարները կաջակցեն 
անցկացրած սեմինար-վարժանքի վերլուծությանը` 
ակնառու ցուցադրելով դասավանդողների և 
մասնակիցների կատարած աշխատանքը: Սակայն 
անհրաժեշտ է մասնակիցներից նախապես 
թույլտվություն ստանալ` լուսանկարելու և 
հետագայում այդ լուսանկարներն հաշվետվության 
մեջ օգտագործելու համար:

8. Սեմինար-վարժանք վարողին ներկայացվող 
պահանջները`

• Առարկայի իմացությունը, մարդկանց հետ շփվելու
հմտությունները, տեսության և պրակտիկայի
ըմբռնումը,

• Նյութը պարզ, արդյունավետ և տպավորիչ
մատուցելու կարողությունը, ինչպես նաև խումբը
վարելու հմտությունները

• Ուսուցման գործընթացը կառավարելու 
ընդունակությունը, խմբի դինամիկայի ըմբռնումը,

• Տարբեր հայացքների հանդեպ 
հանդուրժողականությունը,

• Ընդհանրացնելու և ամփոփելու ընդունակությունը,

• Բարյացակամ աշխատանքային և
հարմարավետության և ապահովության մթնոլորտ
ստեղծելու, խմբի վստահությունը ձեռքբերելու
ընդունակությունը,

Դժվար մասնակիցներին կառավարելու 
ընդունակությունը,

Սեմինար-վարժանքի ընթացքում մասնակիցներին 
վստահություն ներշնչելու կարողությունը, ինչպես 
նաև ստույգ տեխնիկական տեղեկատվության 
հաղորդումը դասընթացի այն առարկայի վերաբերյալ, 
որը հետագայում մասնակիցները կուսուցանեն 
հասակակիցներին։

Ողջունելի է 2 դասավանդողի աշխատանքը, որոնցից 
մեկն ապահովում է տեխնիկական աջակցությունը, իսկ 
մյուսը հանդես է գալիս օգնականի դերում: 

Մասնակիցների կողմից հնչեցված կարծիքները.

• Ինձ ամեն ինչ շատ դուր եկավ, այս օրերի ընթացքում
ես շատ նորություններ իմացա, երբեք չէ իմտածել, որ
համացանցն այդքան վտանգներ է պարունակում, -
ասում է սեմինարի մասնակից աղջիկներից մեկը:

• Գնում էի վարժանքի և մտածում, որ ձանձրալի
կլինի, այն ինչ պարզվեց հակառակը, - սեմինարի
մասնակից աղջիկ:

• Մենք հոգնել ենք, բայց մեր տրամադրությունը բարձր
է, յուրաքանչյուրս կարողացանք արտահայտել
մեր կարծիքը,- ասում է սեմինարի մասնակից
երիտասարդը:

• Պետք է իսկզբանե դասարաններում լինեն
տարբեր ազգության երեխաներ, որպեսզի նրանք
միասին մեծանան,- ասում է սեմինարի մասնակից
աղջիկներից մեկը:

• Ոչ մի բանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը
արմատապես չի փոխվել, բայց որոշ բաներ իմ
վարքագծի մեջ ես կուզեի ուղղել, - ասում է սեմինարի
մասնակից երիտասարդներից մեկը:
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1.6. Երեխաների անվտանգության հետ կապված մանկական գիտաժողովը` 

որպես ուսուցման միջոց ըստ «հավասարը` հավասարին» սկզբունքի

Ինտերակտիվ մեթոդ, որը մշակել է
Վրաստանի հանրային առողջության հիմնադրամը

(Վրաստան, Թբիլիսի)

2. երեխաներն ու երիտասարդները գիտակցում
են իրենց սեփական դերը ճիշտ այնպես,
ինչպես և կազմակերպությունը` երեխաների
և երիտասարդության մասնակցության
նշանակությունը և արդյունավետությունը;

3. մեծահասակները հարմարվում են երեխաների
և երիտասարդների աշխատանքի ոճին, ինչը
նպաստում է երեխաների, դեռահասների և
երիտասարդների համար գործնական մեթոդների
մշակմանը և հարմարեցմանը:,

4. սերտ համագործակցություն երեխաների 
ու երիտասարդության հետ: Երեխաներն 
ու երիտասարդներն աշխարհը տեսնում 
են այլ մարդկանց հետ հաղորդակցության 
պրիզմայով: Որքան ավելի ամուր և ակտիվ է այդ 
համագործակցությունը,  այնքան ավելի ակտիվ է 
նրանց մասնակցությունը:

5. երեխաների և երիտասարդների մասնակցությունը
արժեքավոր է կազմակերպության համար: 
Որպեսզի երեխաներն ու երիտասարդները 
պահպանեն որոշումներ կայացնելու հարցում իրենց 
խանդավառությունը, ձեռք բերված փորձը պետք է 
դառնա մարտակոչ: 

Միջոցառման բովանդակությունը:

Մեկ օրանոց կոնֆերանսի ծրագիր (օրինակ)

10:00 – 10:30 .....Գրանցում 

10:30-11:00  .......Գիտաժողովի բացում (գլխավոր 
դահլիճ): Մեծ խմբային նիստ, ողջույնի 
խոսք և առանձին անձանց ելույթներ/ 
երեխաների խումբ/ երիտասարդներ.

11:00-12:00  .......Անհատ անձանց կամ խմբերի 
ներկայացումը, կարող է պարունակել 
2 կամ 3 ավանդական շնորհանդես 
համատեղ ներկայացումներ 
(երեխաների և մեծահասակների), 
քննարկումներ:

Ներկայացում 1: Բռնություն:  Ինչ 
է բռնութունը, դասակարգում, 
հատկանիշներ և հետևանքներ (15 
րոպե), քննարկում (10 րոպե):

Ներկայացում 2: Սեռական 
բռնություն  և անչափահասների 
կոմերցիոն սեռական շահագործում. 
հասկացություն, տեսակներ, 
հետևանքներ (15 րոպե), քննարկում 
(10 րոպե):

Ներկայացում 3: Թրաֆիքինգ 
հասկացություն, տեսակները (10 
րոպե),   քննարկում (10 րոպե)

12:00-12:30 .......Սուրճի ընդմիջում 

12:30-13:30 .......Բաժին 1:աշխատանք փոքր 
խմբերիում, ծանոթացում միմյանց 
հետ - Խաղ «Ի՞նչ է քո անունը» (15-20 
մասնակից)

Տեսանյութի ցուցադրություն (սցենարը 
գրված  և նկարահանված է երեխաների 
կողմից) բռնության և թրաֆիքինգի 
մասին, խմբային քննարկում;

 Բաժին 2. Աշխատանք փոքր խմբերում, 
ծանոթացում միմյանց հետ, Խաղ «Ի՞նչ 
է քո անունը» (15-20 մասնակից): 
Տեսանյութի ցուցադրություն (սցենարը 
գրված  և նկարահանված է երեխաների 
կողմից) կամ տեսանյութ «Սեռական 
բռնության և անչափահասների 
կոմերցիոն սեռական շահագործում» 
թեմայով, խմբային քննարկում:

13:30-14:30 .......Ճաշի ընդմիջում 

14:30-15:30 .......Շնորհանդեսների նստաշրջան մեծ 
խմբով (գիաժողովի գլխավոր դահլիճ), 
կարող է պարունակել 2 կամ 3 
ավանդական շնորհանդես (երեխաներ 
և մեծահասակներ համատեղ)  
ամեն ելույթից հետո կարճ հարց ու 
պատասխան:

Ներկայացում 4:  Ի՞նչ է երեխաների 
սեռական շահագործումը 
համացանցում (15 րոպե), քննարկում 
(10 րոպե):

Ներկայացում 5:  Բռնության և 
շահագործման կանխարգելում: 
Ում  և որտեղ կարելի է եմ դիմել 
օգնության համար: Աջակցող 
կազմակերպությունների մասին 
տեղեկատվություն (20 րոպե), 
քննարկում (15 րոպե):

15:30-16:30  Բաժին 1: Աշխատանք փոքր խմբերում: 
Հարցերի քննարկում-երեխաների 
բռնության և սեռական շահագործման 
կանխարգելում –վարողներ 
երիտասարդներ մեծահասակների հետ 
համատեղ մտագրոհ: Վարժություն 
«Ուժեղ կողմեր»:

Վարժություն (15 րոպե).  (15-20 
մասնակից):

Բաժին 2: Աշխատանք փոքր խմբերում- 
հարցերի քննարկում երեխաների 
բռնության և սեռական շահագործման 
կանխարգելում –վարողներ 
երիտասարդներ մեծահասակների 
հետ համատեղ մտագրոհ: 

Վարժություն «Ուժեղ կաղմեր» (15 

Նպատակը. Սեփական հայացքներն արտահայտելու 
և երեխաների նկատմամբ բռնությունից, ներառյալ 
շահագործումից, պաշտպանելու իրավունքներն 
ապահովելու` երեխաների և երիտասարդության 
հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված 
նախաձեռնությունների իրագործումը և անվտանգ 
վարքի հմտությունների ձևավորումը:   

Խնդիրները.

1. մասնակիցներին տեղեկացնել սեփական անձը
բռնության և շահագործման հետ կապված ռիսկերից
պաշտպանելու և համացանցի օգտագործման հետ
կապված ռիսկերի մասին,

2. մասնակիցներին տեղեկացնել այն կանոնների
մասին, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել բռնության
և շահագործման զոհ չդառնալու համար,

3. մասնակիցների մեջ ձևավորել իրենց և 
իրենց ընկերների անվտանգության և 
պատասխանատվության  զգացողությունը,

4. մասնակիցներին տեղեկացնել, թե ում կարող
են դիմել համացանցից օգտվելու հետ կապված
ռիսկերի դեպքում:

Իրականացման ժամկետը. 1,5 - 2 ամիս:

Մասնակիցների առաջարկվող քանակը և 
կազմը: 12-ից- 16 տարեկան երեխաներ (դպրոցի և 
ամառային դպրոցի աշակերտները, երիտասարդական 
շարժման մասնակիցները), ծնողները, ուսուցիչները և 
հաստատության ղեկավարությանը: Մասնակիցների 
քանակը սահմանափակ չէ:

Միջոցառման հակիրճ նկարագիությունը:

Երեխաների և երիտասարդների  մասնակցությամբ 
գիտաժողովը դա մի խումբ մարդկանց հավաք է` 
երեխաների և երիտասարդների (դպրոցի, ամառային 
դպրոցի աշակերտների, երիտասարդական շարժման 
մասնակիցների), անհատների`  դասախոսների, տարբեր 
մասնագիտության փորձագետների, ծնողների, տարբեր  
կազմակերպությունների որոշակի թեմաներ քննարկելու 
համար:. 

Գիտաժողովի անցկացման փուլերը:

1. Պլանավորումը: Այս փուլում անհրժեշտ է հստակ
ձևակերպել նպատակները, խնդիրները, սպասվող
արդյունքները, հստակեցնել յուրաքանչյուր
մասնակցի դերը, ապահովել տարբեր տարիքի
երեխաների և երիտասարդների մասնակցությունը
(2-3 շաբաթ):

2. Նախապատրաստումը: Գործընկերների,
պոտենցիալ մասնակիցների, շահագրգիռ կողմերի
հետ բանակցություններ, ուսուցման անցկացում
և երիտասաիդ լիդերների (գիտաժողովի
մասնակիցների) նախապատրաստում  (3 շաբաթ):

3. Անցկացումը: Գիտաժողովի անցկացման օրվա
շնորհանդեսային մասն ամենակարևորն է, քանի որ
դրա շրջանակներում մասնակիցները ներկայացնում
են իրենց զեկուցումները, իսկ լիակազմ նիստն
ապահովում է բաժինների աշխատանքների
բացումն ու փակումը: Գիտաժողովի բոլոր
բաժինները միավորված են որոշակի թեմատիկայով
(1-2 օր կամ ավելի):

4. Ռեֆլեքսիա: Տվյալ փուլում գիտաժողովի 
մասնակիցները հայտնում են իրենց վերաբերմունքն 
անցկացրած միջոցառման նկատմամբ, 
սահմանում իրենց սպասելիքների իրագործումը 
և արտահայտում ապագայի նկատմամբ իրենց 
ցանկությունները: Կարևոր է, որ գիտաժողովի 
ավարտին երեխաներն ու երիտասարդները 
փոխանակեն բաժինների և ընդհանուր առմամբ 
գիտաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ իրենց 
տպավորությունները, զգացումները: (գիտաժողովի 
վերջին օրը):

5. Վերլուծություն և գնահատում: Գիտաժողովի
ավարտից հետո անհրաժեշտ է գնահատել
անցկացրած միջոցառումների ուժեղ և թույլ
կողմերը, ինչի համար հիմք են ծառայում
արդյունավետության գնահատման լրացված
հարցաթերթիկները և մասնակիցներից ստացած
հետադարձ կապը: (1 շաբաթ):

Գիտաժողովին երեխաների արդյունավետ 
մասնակցությունը ապահովող 5 հիմնական տարր.

1. համագործակցությունը երեխաների 
և երիտասարդության հետ կազմում է 
կազմակերպության մշակույթի մի մասը;
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րոպե),  (15-20 մասնակից):

16:30-17:00   Սուրճի ընդմիջում

17:00-17:30   Մեծ խմբային նստաշրջան, 
գիտաժողովի ավարտ: Արդյունքների 
ամփոփում, երեխաներին և 
երիտասարդներին տրվում է 30 րոպե 
ժամանակ վերլուծության համար, 
վերջում լրացվում են գնահատման 
թերթիկները:

Ներկայացումներ

Ներկայացում 1: «Ինչ է բռնությունը»` դասակարգում, 
հատկանիշներ և հետևանքներ (20 րոպե), քննարկում 
(15 րոպե) 

Նպատակը՝ հիմնական հասկացությունների ներդրում, 
մասնակիցների շրջանում խնդրի միասնական  
տեսլականի ձևավորում:

Անցկացման ձևը՝ ներկայացում, խմբային քննարկում: 

Անհրաժեշտ ռեքվիզիտ՝ պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք, 

Նկարագրություն՝  ներկայացնողը ծանոթացնում 
է մասնակիցներին հիմնական հասկացություններին 
և տվյալներ է բերում խնդրի արդիականության 
վերաբերյալ, պատասխանում է մասնակիցների 
հարցերին:

Ներկայացում 2: Ինչ է երեխայի հանդեպ  սեռական 
բռնությունը և  կոմերցիոն սեռական շահագործումը` 
սահմանում, տեսակներ, հետևանքներ, նմանության և 
տարբերության հատկանիշներ (20 րոպե), քննարկում  
(10 րոպե):

Նպատակը՝ հիմնական հասկացություններ, երեխաների 
սեռական բռնություն և  կոմերցիոն սեռական 
շահագործում, հետևանքներ, մասնակիցների շրջանում 
խնդրի միասնական տեսլականի ձևավորում: 

Անցկացման ձևը՝ ներկայացում, խմբային քննարկում: 

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ՝պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք, 
ներկայացում:

Նկարագրություն՝  ներկայացնողը ծանոթացնում 
է մասնակիցներին հիմնական հասկացություններին 
և տվյալներ է  ներկայացում կոմերցիոն սեռական 
շահագործման մասին, պատասխանում է մասնակիցների 
հարցերին:

Ներկայացում 3:  Թրաֆիքինգ` սահմանում, տեսակներ, 
3 հիմնական փուլ

Տևողությունը: ( 20 րոպե), 

Նպատակը՝ հիմնական հասկացություններ, ինչպես 
երեխաները կարող են դառնալ թրաֆիքինգի զոհ, 
մասնակիցների շրջանում խնդրի միասնական  

տեսլականի ձևավորում: 

Անցկացման ձևը՝ ներկայացում, խմբային քննարկում 
(10 րոպե):

Անհրաժեշտ ռկվիզիտ՝ պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք, 
ներկայացում:

Նկարագրություն՝ ներկայացնողը ծանոթացնում 
է մասնակիցներին հիմնական հասկացությունների 
հետ և տվյալներ է բերում թրաֆիքինգի խնդրի 
արդիականության վերաբերյալ, պատասխանում է 
մասնակիցների հարցերին:

Ներկայացում 4: Ի՞նչ է երեխայի սեռական 
շահագործումը համացանցում: Ինչպե՞ս անվտանգ 
օգտագործել համացանցը:     

Տևողությունը՝ (20 րոպե), 

Անցկացման ձևը՝ ներկայացում, խմբային քննարկում 
(10 րոպե)

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ՝ պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք,

ներկայացում:  Նկարագրություն: ներկայացնողը 
ծանոթացնում է մասնակիցներին հիմնական 
հասկացություններին և համացանցի անվտանք 
օգտագործման կանոնների հետ,  տվյալներ է բերում 
խնդրի արդիականության վերաբերյալ: Մասնակիցները 
հայտնում են իրենց կարծիքը:

Տեսանյութի ներկայացում՝ սցենարը գրվել և 
նկարահանվել է երեխաների կողմից:

Տևողությունը՝ 20 րոպե:

Նպատակը՝ սևեռել անչափահասների և 
երիտասարդների ուշադրությանը  բռնության, սեռական 
շահագործման նպատակով  երեխաների թրաֆիքինգի  
խնդրին: 

Անցկացման ձևը՝ տեսանյութի ներկայացում, խմբային 
քննարկում: 

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ՝ պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք, 
տեսահոլովակ:

Նկարագրություն՝ Ներկայացնողը մասնակիցներին 
ցուցադրում է տեսահոլովակը:

Ներկայացում 5: Բռնության և շահագործման 
կանխարգելում:

Տևողությունը՝ 20 րոպե: 

Նպատակը՝ Ծանոթացնել բռնության և սեռական  
շահագործման կանխարգելմանն ուղված 
աշխատանքների մեթոդներին:

Անցկացման ձևը՝  ներկայացում, խմբային քննարկում: 

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ՝ պրոեկտոր, էկրան, նոութբուք:

Նկարագրություն՝ ներկայացնողը ծանոթացնում է 
մասնակիցներին բռնության և սեռական շահագործման 
կանխարգելման վերաբերյալ հիմնական մեթոդներին  և 
աշխատանքի ձևերին, տեղեկացնում է մասնակիցներին 
թե իրենք ինչպես կարող են օգնել հասակակիցներին: 

Աշխատանք փոքր խմբերում: երեխաների բռնության 
և սեռական շահագործման կանխարգելում: 

Տևողությունը: 20 րոպե:

Նպատակը՝ մասնակիցների կողմից կանխարգելիչ 
միջոցառումների մշակման փորձի  ձեռքբերում:

Անցկացման ձևը՝ աշխատանք փոքր խմբերում: 

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ՝ ֆլիփչարտ, մարկեր, 
ֆլիփչարտի տախտակ: 

Նկարագրություն՝ Վարողը մասնակիցների հետ 
մշակում են երեխաների բռնության և սեռական 
շահագործման կանխարգելման և պաշտպանության 
վերաբերող միջոցառումներ, որոնք կարող են անցկացնել 
համատեղ: 

Վարժություններ որոնք կարելի է օգտագործել 
գիտաժողովի շրջանակներում 

Անհրաժեշտ է հիշել,  որ անցկացման ժամանակը կարող 
է փոփոխվել կախված խմբի մասնակիցների քանակից 
և պատրաստվածության մակարդակից: 

1.Խաղ «Ի՞նչ է քո անունը»

Նպատակը` մասնակիցների ծանոթացում միմյանց հետ 
և հուզական կապերի ստեղծում: 

Տևողությունը` 10 րոպե:

Անցկացման ձևը` խմբային խաղ:

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ` թուղթ, մարկերներ, գրիչներ 
համապատասխան մասնակիցների քանակի: 

Նկարագրություն`  վարողը առաջարկում է 
մասնակիցներին հերթով ներկայանալ, պատմել 
հետաքրքրությունների, հոբբիների մասին: 

Վարողը դիմում է խմբին. «Ասեք, ինչ անունով 
կցանկանայիք, որ ձեզ անվանեն խմբում: Որպեսզի 
ավելի հեշտ  հիշենք, թե մենք ինչպես ենք  միմյանց 
կոչելու, առաջարկում եմ տալ այցեքարտեր, որտեղ 
պետք է գրեք ձեզ համար ցանկալի անունը»: 

2. «Ուժեղ կողմերը»

Նպատակը` ունակությունների զարգացում, հարգանք 
սեփական անձի հանդեպ, գնահատել ուժեղ կողմերը և 

կիսվել ուրիշների  հետ:

Տևողությունը` 15 րոպե:

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ`յուրաքանչյուր մասնակցի 
համար  ուժեղ կողմեր Թերթիկի պատճեն:

Նկարագրություն` Խմբի մասնակիցներին հատկացրեք 
5-10 րոպե, որ  Թերթիկի վրա նշեն իրենց ուժեղ կողմերը:
Խնդրեք խմբի մասնակիցներին կիսվել սեփական
ցուցակով որևէ մեկի հետ:

3. «Մտագրոհ»

Նպատակը`հավաքել խնդիրի վերաբերյալ 
գաղափարների լայն շրջանակ: 

Տևողությունը`10-15 րոպե:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ`ֆլիփչարտ,մարկերներ, 
գրատախտակ, կավիճ,

Նկարագրություն` Մտագրոհը սկսելուց առաջ վարողը 
պետք  հստակեցնի խնդիրը: Մտագրոհի ընթացքում 
մասնակիցները արտահայտում են իրենց ինչպես 
տրամաբանական, այնպես էլ անհեթեթ գաղափարները: 
Խորհուրդ է տրվում լսել բոլոր կարծիքները: 
Մտագրոհի ընթացքում վարողը գրանցում է բոլոր 
առաջարկված գաղփարները:  Հարկավոր չէ փոփոխել 
մասնակիցների խոսքը, քանի որ կարող են փոխվել 
գաղափարները: Բոլոր գաղափարները գրելուց հետո 
կատարվում է դրանց վերլուծությունը, զարգացումը և 
ընտրությունը: Արդյունքում հայտնաբերվում է խնդրի 
ամենաարդյունավետ  և հաճախ յուրահատուկ  լուծումը:

4.Վարժություն  «Նվեր»

Նպատակը`  հանել մասնակիցների հուզական 
լարվածությունը, նախավարժանք:

Տևողությունը` 10-15 րոպե:

Անցկացման ձևը` խմբային աշխատանք:

Անհրաժեշտ ռեկվիզիտ` չի պահանջվում:

Նկարագրություն` Խմբի յուրաքանչյուր մասնակցին 
առաջարկվում է որևէ մի բան նվիրել գործընկերներին: 
Իհարկե դա վիրտուալ նվեր է, կարելի է նվերը  
ներկայացնել ոչ վերբալ, մնջախաղի միջոցով կամ նշել 
այն բառերով, կարելի է գործընթացը կազմակերպել 
այնպես, որ յուրաքանչյուր մասնակից նվերը տա իր 
աջից (կամ ձախից)  գտնվող հարևանին և այդպես  
շարունակել շղթայով:  

Տեխնիկական պահանջներ`  

• Տարածք:

• Նոութբուք:
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• Պրոեկտոր:

• Էկրան:

• Ֆլիփչարտ:

• Թուղթ ֆլիրփչարտի համար:

•  Համացանցին միանալու հնարավորություն:

• Արդյունավետության գնահատման թերթիկ 
(ներկայացված  է  սկավառակի վրա):

Նկարչական և  գրասենյակային պարագաների 
ցանկ՝

• Թղթե կպչուն ժապավեն:

• Կոճգամ

• Մարկերներ / ֆլոմաստերներ և հասարակ
մատիտներ

• Գրիչներ

• Թուղթ А4 (1տուփ)

• Մկրատ

• Կպչուն թերթիկներ (ստիկեր):

Սպասվող արդյունքներ`

• Գիտաժողովի մասնակիցները ստանում են նոր
գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ:

• Գիտաժողովի կազմակերպիչները փոխանցում
են երեխաներին և երիտասարդներին օգտակար
հմտություններ:

• Մասնակիցների անձնական հմտությունների 
զարգացում:

• Փորձի և հետաքրքիր գաղափարների փոխանակում:

• Մասնակիցների հաղորդակցման հմտությունների
զարգացում:

• Ուսուցում փորձի միջոցով, որը հիմնված է ակտիվ
փորձի վրա:

Միջոցառման կազմակերպման և անցկացման 
վերաբերյալ առաջարկություններ

Մինչև գիտաժողովի սկիզբը կազմակերպիչներին  
անհրաժեշտ  է`

• Կապվել երիտասարդական ցանցերի, դպրոցների
և/կամ երիտասարդական կենտրոնների հետ:

•  Կազմակերպել ոչ պաշտոնական հանդիպումներ
մեծահասակների (ծնողներ, դպրոցների ուսուցիչներ,

դպրոցների ղեկավարության ներկայացուցիչներ) 
նրանցից գիտաժողովներում երեխաների 
մասնակցության թույլտվություն ստանալու 
նպատակով,

• ներգրավել  վարող-կամավորների, ովքեր 
երեխաների հետ աշխատելու փորձ ունեն,

• Անցկացնել հանդիպում երեխաների և 
դեռահասների հետ   բռնությունից պաշտպանելու 
իրենց իրավունքների վերաբերյալ,

• Ուսումնասիրել համանման իրադարձությունները/
գիտաժողովները (հաշվի առնել գիտաժողովների
նախկին փորձը):

• Հիշել` երեխաները և դեռահասները կարող են
ընտրել գիտաժողովի մասնակցության համար
իրենց առավել հետաքրքրող ուղությունները:

• Աջակցել երեխաներին և դեռաահասներին, 
որոնք ցուցաբերում են   առաջատարի որակներ 
հետագայում ուսուցանվելու «հավասարը 
հավասարին» մեթոդով: 

• Կազմակերպել ոչ պաշտոնական հանդիպումներ,
դա կարող է լինել միասնական ընթրիք, ֆիլմի
դիտում, շրջագայություն և այլ: Ապահովել սննդով և
ըմպելիքով (ոչ ալկոհոլային):

• Աջակցել երեխաներին գիտաժողովի օրակարգը
կազմելու հարցում:

• Երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների
համար կազմակերպել

մասնակցության  և կառավարման հմտությունները 
սովորելու վարժանք:

Գիտաժողովի ընթացքում  կազմակերպիչներին 
անհրաժեշտ  է`

• Լիազորել մասնակիցներին ողջունել, 
ընդունել մարդկանց, հաղթահարել հոգեկան 
ընդարմածությունը և «վստահության մթնոլորտ 
ստեղծել»,

• Նշանակել տարբեր տարիքի և փորձ ունեցող
ներկայացուցիչների որպես բաժինների
պատասխանատուներ,

•  Նյութ ներկայացնողներին հնարավորություն տալ
ստեղծագործ լինելու. գրավելու լսարանը տարբեր
եղանակներով (տեսագրություն, երգ, մուլտիմեդիա),
ներկայացնելու պատմություններ,

• Ակտիվ մասնակցության հնարավորություններ
ընձեռել այն երեխաներին, ովքեր մինչ այդ
ակտիվություն  չեն ցուցաբերել,

• Մանրազնին կերպով ընտրել վարողներին`
ունկնդիրներին, ովքեր ցուցադրում են մշակութային

բանիմացություն և զգացմունքայնություն,

• Աջակցել փորձ չունեցող զեկուցողներին՝ միավորելով
նրանց ավելի փորձառու մեկի հետ, համատեղ
շնորհանդես կազմակերպելու նպատակով, որպեսզի
ուսուցումը ու դաստիարակությունը օգտակար
լինեն նրանց համար,

• Կազմակերպել համատեղ շնորհանդեսներ (օրինակ,
երեխաներ և մեծահասակներ),

• Խուսափել ֆորմալ ձևաչափերից (օրինակ, չափից
ավելի շնորհանդեսներ/զրույցներ և անբավարար
քանակով  պրակտիկ  դասընթացներ ամրապնդող
միջոցառումներ):

Գիտաժողովի ավարտից հետո կազմակերպիչներին 
անհրաժեշտ  է`

• Երեխաների, դեռահասների,երիտասարդների 

•

ուժերով կազմակերպել զրույց,

Իրականացնել գնահատման միջոցառումը` 
օգտագործելով հարցաթերթիկ, գրել գնահատման 
հաշվետվություններ,

• Երեխաները պետք է զգան, որ միջոցառումից
կամ գիտաժողովից հետո  իրենք կարող են 
շարունակել արդյունավետ աշխատել, արտահայտել 
իրենց կարծիքը տարբեր թեմաներով, դրան 
կարելի է աջակցել` կապելով տեղական 
կազմակերպությունների հետ ըստ  երեխաների 
հետաքրքրվածությունների,

• Գիտաժողովից հետո նախկին մասնակիցներին
հնարավորություններ  ընձեռել չընդհատվող
ռեժիմով մասնակցել կազմակերպության

գործընթացներին,որպես շրջանավարտներ (նախկին 
անդամներ), կազմակերպության կամ միջոցառման 
մշտական անդամներ, հարցազրույցների/
բանավեճերի մասնակիցներ և այլն,

•  Երեխաները և երիտասարդները կարող են կամավոր
օգնություն ցույց տալ կամ ընտրվել ապագա
միջոցառումների կազմակերպման մեջ օգնություն
ցույց տալու համար որպես կազմակերպիչներ,
խմբերի  վարողներ, որոշակի դերերի, օրինակ,
հասարակայնության կամ տեղեկատվության
զանգվածային միջոցների հետ համագործակցելու
համար:

Մասնակիցների կարծիկիքները:

«Ինձ դուր եկավ գիտաժողովը, հանդիպեցի 
հետաքրքիր մարդկանց, ձեռք բերեցի նոր և կարևոր 
տեղեկություններ»:

«Երեխաների բռնության և շահագործման վերաբերյալ 
գիտելիքներ ձեռք բերեցի:Մասնակցեցի հետաքրքիր 
քննարկումների և դասախոսությունների: Երեխաների 
հանդեպ  բռնութունը և շահագործումը խնդիր է, որը 
իրականում առկա է և կարող է խոցել բոլորիս»:

«Ես բավականաչափ տեղեկություն ստացա, իմ հարցերի 
մեծ մասը ստացան  պատասխաններ»: 

Կարծիքների թերթի օրինակ/նմուշ

Այս էջը պարունակում է կարծիքների թերթի նմուշը, 
որը կարող է օգտագործվել հանդիպումների կամ 
գիտաժողովների ավարտից հետո (խնդրում ենք, 
անհրաժեշտության դեպքում հարմարեցրեք/փոփոխեք` 
Ձեր սեփական թերթի կազմման համար):
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Ռեսուրսներ համացանցի  անվտանգ 
օգտագործման խնդրի վերաբերյալ

2.1. Օգտակար հղումներՄԱՍ 2. 

Անվանում Հղում

Երեխայի կողմից Ինտերնետային 

կայքերի այցելությունների դիտարկման եւ 

բովանդակության ֆիլտրացման ծրագրի 

մոնիտորինգի: Անվժար բաշխում:. 

Մանկական կրթական, ժամանցային 

եւ այլ , երեխաների համար անվտանգ 

միջոցների, ռեսուրսների կատալոգ:

http://www.gogul.tv/

Positive Technologies ընկերության 

նախագիծ:. Բացի նորություններից, 

փորձագետների հոդվածներից, 

սովթից, ֆորումից, կայքը ունի 

մի բաժին, որտեղ անմիջապես 

հրապարակվում է խոցելիության 

վերաբերյալ  տեղեկություններ, ինչպես 

նաեւ դրանց վերացման կոնկրետ 

առաջարկություններ:

www.securitylab.ru

Հրատարակվում են ռուս եւ օտարերկրյա 

գիտնականների կիբեռանվտանգության, 

հավելվածների   անվտանգության, 

տեղեկատվության տեխնիկական 

պաշտպանության, համակարգերի եւ 

ծրագրային կոդի անվտանգության 

աուդիտի, թեստավորման, 

պաշտպանվածության վերլուծության եւ 

համապատասխանության գնահատման  

վերաբերյալ հոդվածներ: 

cyberrus.com

 Տեղեկատվական անվտանգության 

Ակումբ

-ոչ առևտրային կազմակերպություն. 
Կազմակերպության կայքը  պարունակում է  
«Գիտելիքների բազա», որտեղ կարելի է 
գտնել նորմատիվ փաստաթղթեր, 
ծրագրային ապահովում, գրքեր, հղումներ 
ինտերնետ ռեսուրսների:

wiki.
informationsecurity.
club/doku.php/main

 «Ոչ ատելուցյանը» շարժում - սա  

ատելության դեմ ուղղված եւ Մարդու 

իրավունքները ինտերնետում Եվրոպայի 

խորհրդում երիտասարդական 

արշավ է:  Այս կայքը տրամադրում է 

տեղեկատվություն քարոզարշավի, 

նրա նպատակների, մասնակիցների, 

քարոզչական նյութերի եւ 

հրատարակությունների մասին:

www.coe.int/en/web/
no-hate-campaign

Անվանում Հղում

 Microsoft- ի  վեբ կայքի 

կիբեռանվտանգության հարցերի բաժին  

www.microsoft.com/
ru-ru/security

«Ստելլիտ» ՀԿ-ի կայքը: Կայքն 

առաջարկում է մեթոդական ձեռնարկներ 

մասնագետների համար, որոնք կարող են 

անվճար ներբեռնել:

www.ngostellit.ru

«Երեխաների առցանց» մանկական 

ժամանցի պորտալը ստեղծվել է 

«Ընկերական ռունետ» հիմնադրամի 

եւ Ինտերնետ Զարգացման 

Հիմնադրամի կողմից: Արհեստավարժ 

փորձագետները օգնում են երեխաներին 

*եւ խորհրդատվություն են տալիս

մեծահասակներին  իրավիճակներում, 

որոնք կապված են   անչափահասների 

անվտանգությունը, Ինտերնետի 

եւ բջջային կապի  օգտագործման 

ժամանակ:. Կայքը  առաջնահերթ 

ստեղծվել է երեխաների համար: Նրանում 

ներկայացված են` 

Ֆլեշ խաղեր երեխաների համար 

Ֆլեշ գունավորում

Ֆլեշ փազլներ

Ֆլեշ - տարբերությունների որոնում 

Նկարի կերպով և այլ ուրիշ բաժիններ:

http://detionline.org/

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
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Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight

Hope and Help
Highlight
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Անվանում Հղում

 Հիմնադրամի հիմնական նպատակն է 

նպաստել համացանցի զարգացմանը 

որպես հարմարավետ միջավայր, որը 

բոլորի համար բարեկամական է: 
Հիմնադրամն աջակցում է ինտերնետի 

անվտանգ օգտագործմանն ուղղված 

ծրագրերին, նպաստում է  ռուսական 
օգտագործողներին, հասարակական 

կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ն , 

 առեւտրային ընկերություններին և 

պետական գերատեսչություններին  

հակաօրինական բովանդակության 

նյութերի շրջանառությանը   

հակազդելու գործում,  ինչպես նաև 

ինտերնետում այլ հակահասարակական 

գործողությունների դեմ պայքարում:

 Կայքն ունի  «թեժ գիծ», հակաօրինական 

բովանդակության հաղորդագրություններ 

ստանալու համար:.

friendlyrunet.ru

Անվանում Հղում

թեժ  գիծ «Երեխաները 

  հեռախոսային և օնլային 

Օգնության 

օնլային» 
խորհրդատվական ծառայություն  

երեխաների և  մեծահասակների  համար 

ինտերնետի և բջջային կապի անվտանգ 

օգտագործման հարցերի վերաբերյալ: 

Օգնության թեժ գծի վրա պրոֆեսիոնալ 

հոգեբանական և տեղեկատվական 

աջակցություն են ցուցաբերում  Մ.Վ 

Լոմոնոսովի անվան Համալսարանի 

հոգեբանության ֆակուլտետի  

հոգեբանները և  Ինտերնետ Զարգացման 

Հիմնադրամը.

Հեռախոս: 8 800 25 000 15 (ՌԴ–ում 

զանգերը անվճար):

Էլ.փոստ:  helpline@detionline.com 
Ամսագիր «Երեխաները տեղեկատվական 

հասարակության մեջ» —  եռամսյակային 

գիտա - լրագրողական ամսագիր, 

հրատարակվում է 2009թ.-ից: 

Ամսագիրը նվիրված է ապրելակերպի 

վրա ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ազդեցության 

արդիական հարցերին, կրթսեր սերնդի 

դաստիարակման  եւ անձնական 

ձեևավորման վրա:

Ինտերնետի Զարգացման Հիմնադրամի 

հետազոտությունները նվիրված 

են Ռուսաստանի թվային սերնդի 

հոգեբանության ուսումնասիրությունը: 

ուշադրություն է 

երեխաների և 

Հատուկ 

հատկացվում 

դեռահասների անվտագության 

խնդիրներին ինտերնետում: Ինչպիսի՞. 

ինտերնետ – սպառնալիքների հետ են 

առնչվում Ռուսաստանի երեխաները և 

անչափահասները ցանցում և ինչպե՞ս են 

այդ ընկալում: Որքանո՞վ է վտանգավոր 

հայրենական  կիբեռտիրույթը: Որո՞նք են 

երեխաների և անչափահասների 

պաշտպանության ուղիները «ռիսկերից» և

 

detionline.com/

համաշխարային «վեբից»:

Այս կայքում Դուք կարող եք թողնել 

հաղորդակցություն հակաօրինական  

ինտերնետ-կոնտենտի մասին: Դուք 

ունեք հնարավորություն հայտնել  

անանուն կամ թողնել էլ.փոստի հասցե 
Հակաօրինական բովանդակությունը. 

թեմաներ:

1. Մանկական պոռնոգրաֆիա;

2. Թմրանյութերի քարոզչություն,

3. Ինքնասպանության կոչ,

4. Ալկոհոլային արտադրանք,

5. Ֆիշինգ ռեսուրս,

6. Վնասակար ծրագրային 

ապահովում,

7. Այլ

ligainternet.ru/
hotline

Անվանում Հղում

Ռուսաստանում Անվտանգ Ինտերնետի 

Կենտրոնը նվիրված է ինտերնետում 

անվտանգ, ճիշտ և հարմարավետ 

աշխատանքի խնդրին: Կայքն ունի «թեժ 

գիծ» և ինտերնետային սպառնալիքի 

զոհերին օգնության «գիծ»:

www.saferunet.ru

Երեխաների, դեռահասների եւ նրանց 

ծնողների համար օգնության գիծ, որը 

գործում է Ռուսաստանի բոլոր մարզերում:

Զանգը անանուն և անվճար է ամբողջ 

Ռուսաստանում, դիմելիս պատասխանում 

է  ձեր տարածաշրջանի օպերատորը: 

Դուք կստանաք խորհրդատվություն կամ 

Ձեզ  կհայտնեն որտեղ դիմել օգնության:

8 (800) 2000-122

Հայաստանի հանրապետության 
ոստիկանություն

 Թեժ գիծ +37410596332,

+37410596733

Կայք www.police.am

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ  
(օմբուդսմեն)

Թեժ գիծ 116

Կայք www.ombuds.am

Հասցե ք.Երևան, Պուշկինի փող., 56

ԱՀԱ Արման Հակոբի Թաթոյան

Հայաստանի «Անվտանգ Համացանց»

Թեժ գիծ +37460272212

Կայք http://www.safe.am

Վրաստանի 
կիբերանվտանգության 
գրասենյակի թեժ գիծ`

(+995 32) 2000 345

Վրաստանում երեխաների 
անվտանգության  հարցերով 
թեժ գծի ներքին համար   

(+995 32) 2723 535

(7474)

Արտակարգ իրավիճակների 
օգնության և օպերատիվ 
արձագանքման կենտրոն`

112

Վրաստանի հասարակական 
առողջապահության 
հիմնադրամի տեղեկատու 
երեխաների համար`

116 111

Վրաստանի 
Առողջապահության և 
սոցիալական գործերի 
նախարարության թեժ գիծ`

1505

Եթե Դուք երեխայի պոռնոգրաֆիայի  կամ այլ 
վնասակար եւ վտանգավոր բովանդակություն 
ունեցող կայք եք հայտնաբերել, անպայման  
հայտնեք «Թեժ գծի» աշխատակիցներին

Hope and Help
Highlight
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2.2 Բառարան Երեխաների կոմերցիոն սեռական շահագործում 
Եկամուտ ստանալու նպատակով 18 տարին 
չլրացած անձի սեռական  շահագործում: Կոմերցիոն 
սեռական շահագործում ասելով հասկանում են` 
երեխաների մարմնավաճառություն, մանկական 
պոռնոգրաֆիա, սեռական շահագործման նպատակով 
երեխաների թրաֆիքինգ, մանկական սեքս – տուրիզմ 
(զբոսաշրջություն):

Վտանգավոր ծրագրեր. վիրուսներ, որդեր և 
Տրոյաններ
Ծրագիր կամ ծրագրի մի մաս, որը նախատեսված է 
համակարգչային կամ տեղեկատվական համակարգում 
անցանկալի իրադարձություններ տարածելու համար, 
օրինակ` վիրուսներ, որդեր կամ տրոյականներ:

Օպերացիոն համակարգը
Հիմնական ծրագիրը, որը աշխատում է համակարգչի և 
կիրառական ծրագրային ապահովման «միջև»: 
Օգտագործելով օպերացիոն  համակարգը, համակարգիչը 
ղեկավարում է տեղադրված ծրագրային ապահովումը, 
ինչպես նաև վերահսկում և  օգտագործում է այն: 
Տարածված օպերացիոն համակարգերն են Microsoft® 
Windows®, Apple® Mac OS եւ Linux®:

Փոստ, էլ. Փոստ, էլ.փոստի հաղորդագրություն
Տեքստի կամ պատկերների էլեկտրոնային փոխանցումը 
համակարգչային ծրագրի հասցեների միջև:

Սերվեր
Ծրագիր, որը տարածում է ֆայլերը համակարգչային 
ցանցում, նախապես սահմանված կանոնների հիման 
վրա: Օրինակ, համացանցուցում օգտատերերը  
էլեկտրոնային փոստով ստանում են հաղորդագրություն 
ցանցի էլեկտրոնային փոստի սերվերից: Սերվեր 
հաճախի  կոչում են  համակարգիչը, որի վրա 
տեղադրված է սերվերային ծրագիր:

Ցանցային օրագիր
Հանրային ինտերակտիվ օրագիր:

Սպամ
Անցանկալի էլեկտրոնային նամակներ, որը  որպես 
կանոն,  ուղարկվում է  փոստային մարքեթինգի 
նպատակով: Սպամը գրեթե միշտ ուղարկվում է 
բազմաթիվ հասցեատերերին միանգամից:

Թրոլլինգ 
Համացանցում (ֆորումներում, քննարկման խմբերում, 

սոցիալական ցանցերում և այլն) տեղադրվող 
սադրիչ հաղորդագրություններ մասնակիցների 
միջև բախումներ առաջացնելու, վիրավորանքների 
նպատակով: Թրոլլինգով զբաղվող անձը կոչվում է 
թրոլ, որը համընկնում է դիցաբանական էակի  
անվանման հետ:

Հակեր, կոտրիչ
Անձը, որը  կոտրում տեղեկատվական ցանցերը կամ 
կազմակերպության համակարգերը կամ  օգտագործում 
դրանք   առանց թույլտվության: Նշում. «Հակեր» 
տերմինը ունի երկու իմաստ, այն նաև նշանակում է 
փորձառու համակարգչային օգտատեր:

Զրուցարան 
Վիրտուալ հասարակական վայր` իրական 
հաղորդակցման համար: Այնտեղ օգտատերերը 
հերթականությամբ գրում են հաղորդագրություններ, 
որոնք անմիջապես հայտնվում են էկրանին: 
Հաղորդագրությունները փոխարինվում են, երբ գրվում 
է նորը, հետևաբար  երևում են միայն ամենա վերջին 
հաղորդագրությունները: 

Որդեր
 Վնասակար ծրագիր, որը կարող է ինքնուրույն բաշխվել 
տեղեկատվական ցանցերի միջոցով: Որդերը կարող են 
տարածվել էլեկտրոնային փոստի կամ համացանցային 
բրաուզերի անվտանգության համակրգի փոսերի 
միջոցով: Նույնիսկ եթե օգտատերը որևէ գործողություն 
չի կատարում, ապա որդերը կարող են մուտք գործել 
անպաշտպան համակարգիչներ, երբ դրանք միացված են 
համացանցին: Որդերը  դժվարացնում են  համակարգչի 
կամ համակարգի աշխատանքը  կարող  են տարածել 
այլ վնասակար ծրագրեր:

IRC
Համացանցում IRC (առցանց երկխոսության 
համակարգ)-ի օգնությամբ  կարելի է խոսել իրական 
ժամանակում: Այս համակարգը ապահովում է 
առանձնահատկությունների լայն ընտրություն, քան 
պարզապես զրուցարան: Անհրաժեշտ ալիքներին 
(քննարկումների խմբերին կամ սենյակներին) 
միանալու համար անհրաժեշտ է առանձին ծրագիր 
`IRC-ի հաճախորդ: Օգտագործելով IRC-ը,  կարելի է 
միաժամանակ հաղորդակցվել մի քանի ալիքով, ինչպես 
նաև անցկացնել անձնական զրույցներ երկու մարդկանց 
միջև: IRC- ում կիրառում են անվտանգ օգտագործման 
նույն կանոնները ,ինչպես զրուցարանում:

Հավաստագրում
Օգտատիրոջ անձի կամ իրավունքի ստուգում, որն 
անհրաժեշտ է ցանցում անվտանգ աշխատելու 
և գաղտնի ինֆորմացիայի ամբողջականության 
պահպանման համար։ Սովորաբար հավաստագրումը 
իրականացվում է օգտատիրրոջ անունը (լոգին)  և 
գաղտնաբառը մուտքագրելով։  

Հակավիրուսային ծրագիր
Ծրագիր, որը նախատեսված է կանխել վնասակար 
ծրագրերի ներթափանցումը անհատական համակարգիչ 
-այն հայտնաբերում է վարակված ֆայլերը և հեռացնում
նրանց:

Բրուտֆորսներ 
Լրտեսական ծրագրերի օգնությամբ  գախտնաբառի 
ընտրություն: 

Վիրուս
Վնասակար ծրագիր, որը տարածվում է 
պատճենահանելով իրեն այլ ծրագրերի մեջ: Վիրուսը 
կարող է տարածվել ֆայլերի, էլեկտրոնային փոստի կամ 
ինտերնետային էջերի միջոցով: Համակարգիչը կարող 
է վարակվել վիրուսով, մինչ օգտագործողը գտնվում 
է համացանցում կամ էլ. փոստի կցորդները բացելիս: 
Վիրուսները կարող են նվազեցնել համակարգչի կամ 
համակարգի   աշխատունակությունը:

Համացանցի արտաքին  սպառնալիքները 
Սպառնալիքներ, որոնք բացասական հետևանքներ 
ունեն օգտատերերի համար Տարբերակում են. 
արտաքին տեխնոլոգիական սպառնալիքներ և 
արտաքին սոցիալական սպառնալիքներ, ազդեցություն  
օգտատերերի  ֆիզիկական և հոգեկան առողջության 
վրա, ազդեցություն անհատի գիտակցության վրա, 
տեղեկատվական ահաբեկչություն և 
հանցագործություն.

Հայտնվող պատուհան
Նոր պատուհան, որը բացվում է, ինտերնետ բրաուզերի 
Internet Explorer-ակտիվ պատուհանի վերևում: 
Սովորաբար, այս պատուհանը չի պարունակում իր 
սեփական վեբ հասցեն, սակայն որոշ դեպքերում կարող 
է այն պարունակել: Հայտնվող պատուհանները, որոնք 
բաց են առանց օգտատիրոջ հարցման, սովորաբար 
պարունակում են գովազդներ:

Գրումինգ
Երեխայի հետ բարեկամական հարաբերությունների 
հաստատումը անձնական հանդիպման, նրա հետ 
սեռական հարաբերություն ունենալու, շանտաժի և 
շահագործման նպատակով: Նման ծանոթությունները 
հաճախ տեղի են ունենում սոցիալական ցանցերում, 
ֆորումներում:

Քննարկումների ֆորում
Համացանցում քննարկելու տեղ, հաճախ նվիրված 

որոշակի թեմայի: Այստեղ մարդիկ կարող են առցանց 
հաղորդագրություններ թողնել `օգտագործելով 
ծառայության մատակարարի կողմից սահմանված 
ձևաչափերը:Որոշ քննարկումների համար պահանջվում 
է գրանցում: Որոշ ֆորումներ ունեն արխիվներ, 
որոնք կարող եք օգտագործել որոշակի թեմաներ 
որոնելու համար: Որոշ ֆորումներ կառավարվում  են   
ադմինիստրատորի կողմից, ով իրավունք ունի ջնջել և 
խմբագրել տեղադրված հաղորդագրությունները կամ 
արգելել մուտքը  այն օգտատերերի համար, ովքեր 
վիրավորում են իրենց զրուցակիցներին:

Ներբեռնում   
Սեփական համակարգչում համացանցից ներբեռնված 
ֆայլերի պահելը:

Տվյալների պաշտպանությունը
Մի շարք կանոններ, որոնք ապահովում են 
տեղեկատվության գաղտնիությունը: Տվյալների 
անվտանգությունը տարածվում է գաղտնի 
տեղեկատվության վրա, օրինակ` անձնական տվյալները:

Կախվածություն համացանցից
Համացանցում հոգեբանական կախվածության երևույթ 
է, որը դրսևորվում է իրականությունից յուրահատուկ 
ձևով դուրս գալը, ինչի դեպքում  ցանցում նավարկելու 
գործընթացը այնքան է ներքաշում անձին, որ նա ի 
վիճակի չէ լիարժեք գործել իրական աշխարհում:

Ինտերնետ հանրություն 
Համատեղ գործունեության ընթացքում ցանցային 
տեղեկատվական տարածքում օգտատերերի միջև 
հարաբերական կայուն հարաբերությունների և 
փոխհարաբերությունների ստեղծված համակարգ:

Կիբերտարածք
Էլեկտրոնային (այդ թվում` ֆոտոէլեկտրոնային և 
այլն) միջավայր, որտեղ տեղեկատվությունը 
ստեղծվում, փոխանցվում, ընդունվում, պահպանվում, 
մշակվում և ոչնչացվում է:

Կիբերհանցագրծություն 
Կիբերտարածության օգտագործումը հանցավոր 
նպատակների համար, որոնք  այդպիսինն են 
սահմանվում  ազգային կամ միջազգային օրենքներով:

Կիբեր հալածանք 
Տուժողի նկատմամբ իրականացվող ագրեսիվ, 
կանխամտածված բազմիցս կրկնվող և երկարաձգված 
ժամանակի մեջ գործողություններ, որոնք իրականացվում 
են մի խումբ անձանց կամ մի անձի կողմից շփման 
էլեկտրոնային ձևերը օգտագործելու միջոցով: 
Հետապնդում  հաղորդագրությունների միջոցով, որոնք 
պարունակում են վիրավորանքներ,ագրեսիվություն, 
ահաբեկում, խուլիգանություն: 
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Տեղեկություններ 
կազմակերպությունների մասին

«Հույս և օգնություն» ոչ կառավարական հասարակական 

կազմակերպություն

ՀԿ-ն գրանցվել է 1998 թվականին, երկրի համար ծանր ժամանակաշրջանում: 
Հիմնադիրների մտահաղացմամբ անվանումն արտացոլում էր ՀՀ բնակչությանը 
լավագույն կյանքի հույս ներշնչելու և օգնություն ցուցաբերելու ցանկությունը: 

Կազմակերպության առաքելությունը. առողջապահական նախագծերի և 
սոցիալական ծրագրերի միջոցով աջակցել ՀՀ բնակչության առողջության 
բարելավմանը և պաշտպանությանը: 

Հույս և օգնություն» ՀԿ-ի բարեգործության շահառուներն են` երեխաները, 
կանայք, տղամարդիկ, երիտասարդությունը, սահմանափակ հնարավորու-
թյուններ ունեցող մարդիկ:  

ՀԿ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունները. 

2015 թվականից ՀԿ-ն անդամակցում է «Վերջ տանք մանկական մարմնավաճառությանը, մանկական 
պոռնկագրությանը և սեռական շահագործման նպատակով երեխաների թրաֆիքինգին» (End Child Prostitution, 
Child Pornography and Trafficking of Сhildren with Sexual Purposes) ECPAT միջազգային կազմակերպությանը:  

Կոնտակտային տվյալներ՝

Մաշտոցի պող. 23, բն. 31, ք. Երևան 0002, Հայաստան 
Էլ. Փոստ` hopeandhelp.ngo@gmail.com
Հեռախոս` ( +374 10) 531770
Կայք` www.hopehelp.am
Տնօրեն` Ենոք Շատվորյան

ՄԱՍ 3. 

• վնասի նվազեցումը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ բարձր ռիսկի խմբերի շրջանում,

• մարդկանց թրաֆիքինգի դեպքերի կանխումը, թրաֆիքինգի զոհերին աջակցություն, նրանց վերականգնումը
և սոցիալական վերաինտեգրումը: Իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին` մարդու իրավունքների
պաշտպանության, անչափահասների մասնակցությամբ մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ գործերի
քրեական հետաքննության վարման առանձնահատկությունների ուսուցումը, մեթոդական նյութերի մշակումն 
ու հրատարակումն այն մասնագետների համար, ովքեր աշխատում են երեխաների սեռական
անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ գործած հանցագործություններին հակազդելու ոլորտում,

• երեխաների և երիտասարդության նկատմամբ բռնության կանխարգելման ծրագրեր. բռնության
տարածվածության մասին հետազոտություններ, բռնության դեպքերի բացահայտման հմտությունների
ուսուցում, մասնագետների` հոգեբանների, մանկավարժների, սոցիալական աշխատողների, ոստիկաններին
բռնությունից տուժածների հետ աշխատելու առանձնահատկությունները ներկայացնելը, օնլայն-
անվտանգության վերաբերյալ սեմինարները, բռնության, այդ թվում նաև կիբեր-տիրույթում տեղի ունեցող
բռնության կանխարգելման մասին տեղեկատվական նյութերի մշակումը: Համացանցային ռիսկերի
կանխարգելման ծրագրերն անցկացվել են դպրոցներում, միջնակարգ մասնագիտական կրթության 
համակարգի այլ հաստատություններում:
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Վրաստանի հասարակական առողջապահության

 հիմնադրամ (PHF)

Վրաստանի հասարակական առողջապահության հիմնադրամն (PHF) ստեղծվել է 1998 թվականին 
օգնելու նպատակով այն մարդկանց, ում առողջությունն ու բարեկեցությունը վտանգված էին: 
Հիմնադրման օրվանից Վրաստանի հասարակական առողջապահության հիմնադրամի գործունեության 
գլխավոր ուշադրությունն ու գլխավոր ուղղվածությունը երեխաների հետ արժանավայել վարվելու 
ստանդարտների մշակումն էր. հիմնադրամը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երեխաներին 
բռնություններից զերծ պահելու հարցերին:

2001-2003 թվականներին PHF-ի կողմից կատարվեց առաջին և շատ կարևոր քայլը Վրաստանում 
երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի հետ կապված խնդրի անքննարկելիությունը 
վերացնելու ուղղությամբ: Առաջին քայլերը միշտ էլ դժվար են տրվում, սակայն դրանք շատ կարևոր 
եղան, քանի որ հասարակության մեջ սկսվեց, թեպետ ցավոտ, բայց մասնագիտական բանավեճ 
Վրաստանում երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի գոյության մասին:

2002 թվականին PHF-ը հինմադրեց բռնություն վերապրած երեխաների համար առաջին 
խորհրդատվական և վերականգնողական կենտրոնը` «Երեխաների աջակցության կենտրոնը»: PHF-ը 
մինչ օրս ծառայություն է մատուցում տուժած և վտանգի ենթարկված երեխաներին: Վրաստանի 
հասարակական առողջապահության հիմնադրամի ծառայությունը, ինչպես և նրա գործունեությունը 
երեխաների նկատմամբ ընդհանուր առմամբ դաժան վերաբերմունքի հետ կապված` հիմնվում են 
համագործակցության բազմամասնագիտական և բազմոլորտ սկզբունքների վրա: Հիմնադրամը 
փորձում է ինտեգրել այդ սկզբունքը Վրաստանի երեխաների պաշտպանության համակարգի մեջ: 2008 
թվականին PHF-ը ստացել է թիմային բազմամասնագիտական մրցանակ Երեխաների նկատմամբ 
բռնության դրսևորման և խնամքի բացակայության կանխարգելման միջազգային ընկերության 
(ISPCAN) կողմից` երեխաների բարօրության հարցում նշանակալից ավանդ ներդնելու համար:

Երեխաներն ու երիտասարդները կարևոր տեղ են գրավում PHF-ի կյանքում: Երեխաներն ու երիտասարդները նշանակալից 
դեր են կատարում «հավասարը` հավասարին» սկզբունքով ուսուցման ծրագրի մշակման, և այնուհետև, իրագործման  մեջ, 
իրազեկության բարձրացման արշավների ընթացքում, երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորման հարցերով երեխաների 
համար կրթական ծրագրերի մշակման գործում: Երեխաները մեծ ավանդ են ներդրել Երեխայի իրավունքների մասին 
կոնվենցիայի 19 հոդվածի (երեխայի ազատության իրավունքը` բռնության բոլոր ձևերից) համար Ընդհանուր մեկնաբանություն 
13-ի նախապատրաստման մեջ:
Երեխաները կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները, եթե այդ կարգի հնարավորությունները սահմանափակված չեն

մեծահասակների կողմից: 2008 թվականին PHF-ն ստեղծեց երեխաների օգնության հեռախոսագիծ 116 111 համարով, որը 
նախատեսված է երեխաների օգնության հեռախոսազանգերի համար ողջ Եվրոպայում` երեխաներին հնարավորություն տալով 
բարձրաձայն խոսել իրենց խնդիրների մասին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել աջակցության խնդրանքով:

PHF-ը շատ ջանք է գործադրում երեխաների հետ իրենց աշխատատեղերում աշխատող կամ նրանց հետ շփման մեջ գտնվող 
մասնագետների գիտելիքների և հմտությունների բարձրացման ուղղությամբ: Հիմանդրամի գոյության ընթացքում երեխաների 
հետ աշխատող հարյուրավոր մասնագետներ նախապատրաստվել են PHF-ի կողմից` կանխարգելման, նույնականացման և 
համարժեք արձագանք ապահովելու նպատակով: 
Վրաստանի հասարակական առողջապահության հիմնադրամը մշակել և հրատարակել է. ա) երեխաների նկատմամբ 

բռնության դրսևորման դեպքերի բացահայտման և կառավարման ղեկավար սկզբունքները` բուժքույրերի, սոցիալական 
աշխատողների, բժիշկների և իրավապահ մարմինների համար, բ) ընտանիքում բռնության, այդ թվում սեռական, զոհ 
դարձած երեխաների վերականգնման մեթոդական ձեռնարկ, որով առաջնորդվում են երեխաների վերականգնումով զբաղվող 
մասնագետները: Մշակելով, հրատարակելով և դատական մարմիններին ուսուցանելով զոհ դարձած երեխաների և վկաների 
հարցման մեթոդաբանությունը` PHF-ն զգալիորեն լավացրել է բռնության ենթարկված երեխաների, զոհերի և վկաների վիճակը 
դատաքննության ժամանակ: 
Իր հիմնադրման օրվանից PHF-ը հանդես է գալիս երեխաների պաշտպանության և բարօրության ոլորտի զարգացման 

օգտին: Փաստաբանական գործընթացում օգտագործում է միջազգային լսարանը և գործիքները` տեղական և միջազգային 
գործընկերների հետ մասնակցելով այլընտրանքային հաշվետվությունների մշակմանը և ներկայացմանը: Կազմակերպությունը 
անդամակցում է բազմաթիվ միջազգային և տեղական ցանցերին և Երեխաների ու երիտասարդության բարօրության հարցերով 
վրացական կոալիցիային:

Կոնտակտային տվյալներ՝

4 Էդիշեր Մագալաշվիլի փող., բն. 1,  Թբիլիսի 0186, Վրաստան
Հեռախոս `(995 32) 2 421 422
Հեռախոս / Ֆաքս (995 32) 2 421 423
Կայք՝ phf.org.ge
Գործադիր տնօրեն՝ Լիա Սարալիձե
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Ընտանիքին սոցիալական ծառայություններ մատուցող ինքնավար ոչ 
առևտրային  կազմակերպություն

(Բռնության կանխարգելման տարածաշրջանային ռեսուրս կենտրոն)

Կազմակերպությունը ստեղծվել է 2004թ ,սկզբնական շրջանում անվանվել է 
«Բռնության կանխարգելման տարածաշրջանային ռեսուրս կենտրոն»: 

2016թ. ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  մասին  նոր օրենսդրության 
ընդունման հետ կապված վերանվանվել է « Ընտանիքին սոցիալական 
ծառայություններ մատուցող ինքնավար ոչ առևտրային կազմակերպություն»:
Կազմակերպության առաքելությունը՝ ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված 

կանանց և երեխաների աջակցություն  և բռնության կանխարգելում: 
Կազմակերպության  գործունեության հիմնական նպատակն է՝

• բռնությունից տուժած կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանություն,
• ցանկացած տեսակի բռնությունից տուժած  կանանց և երեխաներին   
համապարփակ վերականգնողական օգնության ցուցաբերում,

• կրթական-լուսավորչական ծրագրերի մշակում և անցկացում տարբեր  մասնագիտական համայնքներում,
• Հարավային Դաշնային տարածաշրջանի  կանանց և իրավապաշտպան  ՀԿ –րի ցանցային 
համագործակցության  համակարգում:

2005թ. ստեղծվել էր կանանց և իրավապաշտպան  ՀԿ-ի Ցանց, որոնք  Հարավային Դաշնային տարածաշրաջանում 
աշխատում են կանանց և երեխաների հանդեպ բռնության խնդրի շուրջ: 2018թ.հունիսին  ստղծվել է 
Միջտարածաշրջանային հասարակական  կազմակերպություն «ԿԱՆԱՆԱՑ և ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ   ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ  ԴԱՇԻՆՔ»,  նաև ստեղծվել է Միջտարածաշրջանային  Հասարակական կամակերպություն, որին 
անդամակցում են   Հարավային տարածաշրջանում բնակվող քաղաքացիներ,  հասարակական միավորումներ, 
ՀԿ-ր, պետական և քաղաքային մարմիններ և  հաստատություններ  օժանդակություն ցուցաբերող ցանկացած 
տեսակի բռնությունից տուժած  կանանց և երեխաներին: Ներկայումս  Դաշինք, անդամակցում են  12 ՀԿ-ն,  3 
պետական  հիմնարկ և  5 ֆիզիկական անձ: 

Դաշինքի հիմնական խնդիրներն են՝
• նպաստել ցանկացած տեսակի բռնությունից տուժած  կանանց իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանությանը,

• ցանկացած տեսակի բռնության ենթարկված կանանց  և երեխաների նկատմամբ սոցիալ- իրավական և
հոգեբանական օժանդակության մեջ մասնագետների ջանքերի համախմբմանը,

• աշխատանքի արդյունավետության բարելավման նպատակով կանանց նկատմամբ բռնության խնդրի
ջանքերի համախմբանը, ընդհանուր սկզբունքների և մոտեցումների մշակմանը,

• անհատական խորհրդատվությունների և խմբային վարժանքների միջոցով բռնարար- տղամարդկանց

տրամադրել հոգեբանական աջակցություն:

Տարիների ընթացքում կազմակերպությունը մշակել և իրականացրել է կանանց և երեխաների նկատմամբ
բռնության և մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ ավելի քան 50 ծրագիր: Ավելի քան 2000 կանայք ստացել են 
իրավական և հոգեբանական խորհրդատվություն:
Ամեն տարի  ՀԿ-ը մասնակցում է «16 օր ընդեմ բռնության» Միջազգային  ակցիաներին, որոնցում կանխարգելիչ 

միջոցառումներ են իրականացվել ավելի քան 20.000 պատանիների և երիտասարդների համար: Բացի այդ, 
կազմակերպությունը համագործակցում է «Աննա» (Մոսկվա), «Բժիշկները երեխաներին» (Սանկտ Պետերբուրգ), 
«Stellite» (Սանկտ Պետերբուրգ) կազմակերպությունների ծրագրերում:

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հասցե՝ 344002,  Սոցիալիստական փող., 52 Ա,գրասենյակ 300, բկ
Էլ. փոստ՝: rc-rostov@mail.ru 
հեռախոս: +7 904 340 72 43
Կայք՝ www. rc-rostov.org
Տնօրեն՝ Ելենա Զոլոտիլովա 
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Բնակչության բարեկեցության բնագավառում սոցիալական ծրագրերի 
տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպություն «Ստելլիտ»

Կազմակերպութան անվանումը բաղկացած է «Stella» (լատիներեն 
«Stella» - աստղ) և «լիտ» (լատիներեն «Lit» - քար) բառերից, որոնք 
արտացոլում են մեր համոզմունքները. սոցիալական խնդիրների լուծման 
համար պետք է  լինել  համառ և հավատալ  սեփական աստղին:

«Ստելլիտ»-ը  տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպություն 
է, որը մասնագիտացված է բնակչության բարեկեցության ոլորտում 
սոցիալական ծրագրերի իրականացման գործում:  Գործունեության 
հիմնական ուղղություններն են սոցիալական հետազոտությունները, 

կանխարգելիչ և նորարարական ծրագրերը, սոցիալական կազմակերպությունների արդյունավետության 
գնահատումը:
Մեր առաքելությունն է նպաստել մարդկանց առողջության և սոցիալական բարօրության ապահովմանը 

մասնագետների աշխատանքի պրակտիկայում գիտականորեն հիմնավորված և արդյունավետ կանխարգելման 
ծրագրերի ներդրման, նրանց համապատասխան սոցիալական և վարքագծային հետազոտությունների 
տրամադրման, լավագույն ռուսական և միջազգային մասնագիտական փորձի տարածման ճանապարհով:

• «Ստելլիտ»-ը նորարարական կազմակերպություն է. մենք փնտրում ենք նոր և  առավել տնտեսող ու
արդյունավետ ուղիներ կանխարգելման և հասարակության բարօրության բարելավման ոլորտում
խնդիրների լուծման համար:

• «Ստելլիտ»-ը իրականացնում է անկախ գիտական և հետազոտական նախագծեր, հանդես է գալիս որպես
ռեսուրս կենտրոն այլ հասարակական, գիտական և  հետազոտական կազմակերպությունների համար:

• Մենք կիսում ենք պետության կողմից շեշտադրված նպատակները բնակչության կանխարգելման և
սոցիալական պաշտպանության բնագավառում և նպաստում ենք նրանց նվաճումներին` մասնակցելով
մրցույթների և կատարելով պետական պատվերներ:

• «Ստելլիտ»-ի ֆինանսավորումն իրականացվում է նպատակային սուբսիդիաների և ՌԴ կառավարության
դրամաշնորհներից, հասարակական և առևտրային կազմակերպությունների, նվիրատվությունների,
միջազգային հիմնադրամների և ծրագրերի կողմից:

• Մենք ձգտում ենք նվազեցնել ակադեմիական գիտության և պրակտիկայի միջև ընկած հեռավորությունը:
• Վերջին 15 տարիների ընթացքում «Ստելլիտ»-ի ակտիվներում են  բազմաթիվ գիտական հրապարակումներ,
ռուսական և միջազգային գիտաժողովների ժամանակ արված հրատարակություններ և հետազոտական
հաշվետվություններ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի ուսանողների համար դասընթացների
կազմակերպում, գիտական աշխատանք Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Սոցիոլոգիական
համալսարանում:

• Մենք համագործակցում ենք օտարերկրյա գիտական կազմակերպությունների հետ`Յեյլի համալսարանի
(ԱՄՆ), Վիրջինիայի համալսարանի (ԱՄՆ), Ստոկհոլմի համալսարանի (Շվեդիա), Հելսինկիի համալսարանի
(Ֆինլանդիա), Նորվեգիայի սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի՝ NOVA-ի, Առողջապահության և
բարեկեցության ազգային ինստիտուտի (Ֆինլանդիա) և այլն:

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հասցե` 197101, Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգ, 
Խաղաղության փող., տուն 3, գրասենյակի համար 521
Հեռախոս / Ֆաքս`8 (812) 493-52-38
Email: info@ngostellit.ru
Կայք`www.ngostellit.ru
Տնօրեն` սոց. գիտ. թեկնածու Մայա  Ռասակովա maia@ngostellit.ru
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Երիտասարդական կամավորական շարժում 

«Գիտես ինչպես՞, ինչպես գիտես…»

…Եթե դու քո սիրտը բարությանն ես բացում՝ 

ուրեմն «Գիտես ինչպես, ինչպես գիտես…»ը քո տեղն է …

Երիտասարդական կամավորական «Գիտես ինչպես, ինչպես գիտես…» /ԳԻԻԳ/ 
շարժումը առաջացել է 2009թ. ապրիլի 17-ին, «Ստելլիտ» տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպության նախագծերից մեկի շրջանակներում:

«Գիտես ինչպես, ինչպես գիտես…» անվանումը պարզաբանում է շարժման 
հիմնական դիրքորոշումը՝ «Մենք պատրաստ ենք պատմել և օգնել, մենք բաց ենք, 
բայց մենք չենք պարտադրում մեր տեսակետը, որովհետև առողջ ապրելակերպը դա 

յուրաքանչյուրի ընտրությունն է»:
Շարժումը հիմնվում է «Հավասարը – հավասարին» սկզբունքի վրա և մենք կարծում ենք, որ ավելի հեշտ է 

հասցնել տեղեկութունը այն մարդուն, որի հետ խոսում ես ձեր երկուսին հասկանալի լեզվով:
Շարժման կամավորները 16 տարեկանից սկսաց երիտասարդներ են, ովքեր սովորում կամ ավարտել են Սանկտ-

Պետերբուրգի միջին մասնագիտական ուսումնարանները, լիցեյները կամ քոլեջները: Նրանցից շատերն ունեն 
ծանր ճակատագիր, բայց փորձառու հոգեբանի շնորհիվ կարողացել են փոխել իրենց կյանքը:
Մեր կամավորները անցնում են դասընթացներ, իսկ հետո ինքնուրույն մշակում և անցկացնում են միջոցառումներ 

ուղղված ռիսկային վարքագծի կանխարգելման, երեխաների, ծերերին, անտուն կենդանիների աջակցմանը: 
Այս տարիների ընթացքում մենք անցկացրել ենք ավելի քան 1500 միջոցառում, ներգրավել ենք ավելի քան 

35000 մարդ:
Մենք մշակում ենք յուրահատուկ կանխարգելիչ խաղեր, թեմատիկ ներկայացումներ, կազմակերպում ենք 

ցուցահանդեսներ, նկարահանում ենք սոցիալական գովազդ, հորինում ենք ինտերակտիվ քվեստեր, մասնակցում 
ենք միջազգային փոխանակման ծրագրերին, զբաղվում ենք ինքնազարգացմամբ և վարում ենք ակտիվ և 
հետաքրքիր կյանք:
Մեր շարժման յուրահատկությունը նրանում է, որ պարունակում է իր մեջ երկակի սոցիալական ազդեցություն՝ 

«Օգնելով ուրիշներին կամավորները իրենք էլ են փոխվում»: Եվ դա ուղղակի բառեր չեն, շարժման հետ միասին 
նրանք մեծանում են, ընդլայնում աշխարհահայացքը, իմանում են շատ նոր բաներ: Շարժումը նպաստում 
է բարձրագույն հաստատությունների ընդունմանը, անվտանգ և առողջ ապրելակերպին ձգտման ձևավորում:
Այսօր շարժումը իրականացնում է ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող 

նախագծեր և ծրագրեր: Մեզ հետ համագործակցում և աջակցում են Սանկտ-Պետերբուրգի Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանը, Սանկտ-Պետերբուրգի սոցիալական քաղաքականության կոմիտեն,  Սանկտ-
Պետերբուրգի և Լենինգրադի մարզի Կրթութան կոմիտեն, Երիտաաարդության քաղաքականության և 
հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության կոմիտեն:
Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կամ աջակցել շարժմանը, զանգահարեք, 

գրեք, այցելեք մեզ:

ՉԷ ՈՐ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂԵՆՔ ԱՆԵԼ ԱՎԵԼԻՆ ՄԻԱՍԻՆ 

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հեռախոսներ `8 (812) 493-52-38, 8 (921) 646-84-11
Էլ. Հասցե: marina-kutsak@mail.ru
Ղեկավար`ՄարինաԿուցակ
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ Սկավառակում ներկայացված նյութերի ցանկ

Բաժնի անվանումը Նյութերի ցանկ

Նյութեր Մաս 1

«Կիբեր Լենդ» հատակադիր 
խաղ 

անցկացման համար նյութեր

• խաղի ձևաթղթեր
• վարողի համար  ուղեցույց,
• հավաստագրի նմուշներ մասնակիցների և հաղթողների համար,
• Խաղի տուփի մակետ

Թեմատիկ կանխարգելիչ

«Պատրանք » ներկայացման  
անցկացման համար նյութեր

• «Պատրանք» ներկայացման սցենար,
• Գովազդային վահանակ,
• ռեկվիզիտ

 «11 պարզագույն վարքա- 
կանոն քո անվտանգության 
համար» թեմատիկ պարի 
անցկացման համար նյութեր

• Ցուցաֆիլմ պարի շարժումներով,
• թերթոն,
• պարի շարժումների նկարագրություն,

«Անվտանգ համացանց»  
նյութեր ուսանողների հետ 
ինտերակտիվ 
հանդիպումներ

անցկացնելու համար 

• Համացանցի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ սոցիալական գովազդի նմուշներ (ըստ
տարիքի):

 «Սովորել ճանաչել 
և կանխել վտանգը 
համացանցում»  թեմայով 
սեմինարի նյութեր, 
երեխա- խորհրդատուներ 
նախապատրաստելու 
համար

• Մասնակիցներին բաժանվող հուշաթերթեր «Կիբերհետապնդում» թեմայով,

• համացանցում ատելության խոսքի տարածման դեպքերի օրինակներ,

• ցուցաֆիլմ  «Ինչ է կիբերնվաստացումը»,

• գիտելիքի և զգացմունքների գնահատման ձև,

• ֆիլմ «Կիբերնվաստացնողը», ֆիլմի նկարագրությունը,
• ցուցաֆիլմ  «Հավասարը-հավասարին», ուսուցման դրական և բացասական կողմերը,

• հուշաթերթ «Օգնություն վարողին. Ինտերակտիվ ուսուման մեթոդներ»,

• ցուցաֆիլմ  «Վերբալ և ոչ վերբալ շփման հիմունքներ»,

• հայտադիմում,

• հետադարձ կապի  հարցաթերթիկի օրինակ,

• սեմինար –վարժանքի մասնակցի Հավաստագրի օրինակ:

Երեխաների 
անվտանգության հետ 
կապված մանկական 
գիտաժողովը` որպես 
ուսուցման միջոց ըստ 
«հավասարը` հավասարին» 
սկզբունքի

• �

• �

• �

Ցուցաֆիլմ «Թրաֆիքինգ»,
Ցուցաֆիլմ «Բռնություն»,  
Ցուցաֆիլմ «Սեռական  բռնություն»:

Մ.Մ.Ռուսակավա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-
Պետերբուրգ), «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 
ոլորտի սոցիալական ծրագրերի տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն, 2018թ.

Օ.Ի.Կոլպակովա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-
Պետերբուրգ), «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 
ոլորտի սոցիալական ծրագրերի տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն, 2018թ

Վ.Ա.Օդինոկովա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-
Պետերբուրգ), «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 
ոլորտի սոցիալական ծրագրերի    տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն, 2018թ.

Մ.Ս.Կուցակ (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ- 
Պետերբուրգ) «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 
ոլորտի սոցիալական ծրագրերի    տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն, 2018թ.

Մ.Գ.Սլյուսարեվա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-
Պետերբուրգ) «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 
ոլորտի սոցիալական ծրագրերի    տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն,  2018թ.

Ա.Վ.Կոզլովա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-
Պետերբուրգ) «Ստելլիտ» բնակչության բարգավաճման 

ոլորտի սոցիալական ծրագրերի    տարածաշրջանային 
հասարակական կազմակերպություն,  2018թ.

Ե.Ա.Զոլոտիլովա (Ռուսաստանի Դաշնություն, 
Դոնի-Ռոստով) Ընտանիքին սոցիալական 
ծառայություններ մատուցող ինքնավար ոչ առևտրային  
կազմակերպություն;

Մ.Ե. Շատվորյան.  (Հայաստանի Հանրապետություն, 
Երևան) «Հայս և օգնություն»; ոչ կառավարական  
հասարակական կազմակերպություն;

Ն.Կ Մնացականյան. (Հայաստանի Հանրապետություն, 
Երևան) «Հայս և օգնություն»; ոչ կառավարական 
հասարակական կազմակերպություն;

Ե.Հ. Շատվորյան (Հայաստանի Հանրապետություն, 
Երևան) «Հայս և օգնություն» ոչ կառավարական 
հասարակական կազմակերպություն;

Լ. Սարալիձե (Վրաստան, Թբիլիսի) Վրաստանի 
հանրային առողջապահության hիմնադրամ (PHF);

Ք. Դավիթիշվիլի (Վրաստան, Թբիլիսի) Վրաստանի 

հանրային առողջապահության Հիմնադրամ (PHF).
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Ձեռնարկում տեղ գտած նյութերը տեղադրված են սկավառակի վրա, որը 

կարող եք ներբեռնել 

www.stellitinternational.com կայքի

«Հրապարակումներ» բաժնից անվճար:
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