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Այս փաս տա թուղ թը կա րող է ծա ռայել որ պես « Խոր -
հր դա րա նի մո դել» սի մու լ յա ցի ոն խա ղի պլա նա վոր ման, 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման ձեռ նարկ։ Այն հիմն-
ված է գործ նա կան փոր ձի վրա. 2018-2019թթ. ձմ ռա նը 
Կով կա սի ի նս տի տու տը, Ա ՄՆ Պետ քար տու ղա րու թյան 
Հան րային կա պե րի բաժ նի դրա մաշ նոր հային ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում, մշա կել և Ջեր մուկ քա ղա քում ան ց 
է կաց րել « Խորհր դա րա նի մո դել» սի մու լ յա ցի ոն խա ղը: 

35 հայ ե րի տա սարդ նե րից բաղ կա ցած խում-
բը չորս օր ա նընդ մեջ քն նար կել, նա խագ ծել, 
բա նակ ցել և ըն դու նել է տար բեր ո լորտ նե րին 
ա ռնչ վող օ րի նագ ծեր՝ նե րա ռյալ կր թու թյուն, 
ա ռող ջա պա հու թյուն, սո ցի ա լա կան բա րե կե-
ցու թյուն, տն տե սու թյուն և ան վտան գու թյուն։ 
Մաս նա կից նե րից 32-ը ստանձ նել է ին խորհր-
դա րա նա կան կա ռա վար ման ձև ու նե ցող մի 
եր ևա կա յա կան ե րկ րի խորհր դա րա նի ան դամ-
նե րի դեր, ի սկ ե րե քը՝ կա ռա վա րու թյան ան-
դամ նե րի։ Խա ղի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը՝ 
որ պես խորհր դա րա նի կամ կա ռա վա րու թյան 
ան դամ, փոր ձում է ին հաս նել ի րենց քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյան կող մից ա ռա ջադր ված 
նպա տակ նե րին՝ դի տար կե լով ի րենց ա ջա կից-
նե րի և ը նդ հան րա պես ե րկ րի ա ռջև ծա ռա ցած 
խն դիր նե րը։

 Խա ղի նպա տակն էր մաս նա կից նե րին զի-
նել օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու-
թյան փոր ձով և օգ նե լա վե լի լավ հաս կա նալ 
կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևը, ո րին 
վեր ջերս ան ցում է կա տա րել Հա յաս տա նը։ 
Խա ղի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը զար գաց-
րե ցին ի րեն բա նակ ցային, հան րային խոս քի և 

բա նա վե ճային հմ տու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև բա րե լա վե ցին քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի, քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և օ րենսդ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ ի րենց գի տե լիք նե րը։ Նրանք 
ծա նո թա ցան օ րի նաս տեղծ և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում առ կա  մար տահ րա վեր նե-
րին ու սահ մա նա փա կում նե րին։

 Սի մու լ յա ցի ոն խա ղը հե տաքր քիր և ու սու ցո ղա կան փոր ձա ռու թյուն էր, և Կով կա սի ի նս տի տու տը ցան կա-
նում է կի սել իր փոր ձը Հա յաս տա նում և այլ ե րկր նե րում նմա նա տիպ խա ղե րի կազ մա կեր պիչ նե րի հետ։ 

Սույն ձեռ նար կը ը նդ գր կում է պարզ, ման րա մասն ու հա ջոր դա կան ցու ցում ներ «Խորհր դա րա նի մո դել» սի-
մու լ յա ցի ոն խա ղի մշակ ման, նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման վե րա բե րյալ՝ հար մա րեց ված Ձեր ե րկ րի 
և ը նտր ված թի րա խային խմ բե րի կա րիք նե րին

Այս փաս տա թուղ թը կա րող է ծա ռայել որ պես « Խոր -
հր դա րա նի մո դել» սի մու լ յա ցի ոն խա ղի պլա նա վոր ման, 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման ձեռ նարկ։ Այն հիմն-
ված է գործ նա կան փոր ձի վրա. 2018-2019թթ. ձմ ռա նը 
Կով կա սի ի նս տի տու տը, Ա ՄՆ Պետ քար տու ղա րու թյան 
Հան րային կա պե րի բաժ նի դրա մաշ նոր հային ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում, մշա կել և Ջեր մուկ քա ղա քում ան ց 
է կաց րել « Խորհր դա րա նի մո դել» սի մու լ յա ցի ոն խա ղը: 
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«Խորհրդարանիմոդել»սիմուլ յացիոն
խաղիանցկացում.նախապատրաստական
աշխատանքներ

 Սի մու լ յա ցի ոն խա ղի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը սո վո րա բար տևում են 
մի քա նի ա միս և պա հան ջում թի մային աշ խա տանք։ Կով կա սի ի նս տի տու տում չորս հո
գուց բաղ կա ցած կազ մա կերպ չա կան թի մը հան դի պում էր ա մեն շա բաթ՝ հանձ նա րա րու
թյուն ներ բաշ խե լու, ո րո շում ներ կա յաց նե լու և նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քին հետ և ե լու հա մար։ Չորս ա միս նե րի ըն  թաց քում թի մը հս տա կեց րեց թի րա խային 
խմ բե րը, խա ղի նպա տակ նե րը, խա ղա ցող նե րի քա նա կը, նրանց բաշ խու մը ը ստ պատ գա
մա վոր նե րի ու կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի, ի նչ պես նաև մշա կեց խորհր դա րա նա կան 

կու սակ ցու թյուն նե րի, խորհր դա րա նի 
կա նո նա կար գը, օ րի նագ ծե րի թե մա
նե րի շր ջա նակ նե րը, և, վեր ջա պես, 
խա ղի ամ բող ջա կան օ րա կար գը։ 
Այ նու հետ, թի մի ան դամ ներն մշա
կել են ան հրա ժեշտ խա ղային  նյու
թե րը, այդ թվում՝ մաս նա կից նե րին 
բա ժան վող նյու թե րը (ե րկ րի նկա
րագ րու թյուն, կու սակ ցու թյուն նե րի 
ծրա գ րեր, կա նո նա կար գեր, օ րի նա
գ ծեր, քար տեզ ներ, բեյ ջեր), տե  սա
սա հիկ նե րը, տե սագ րու թյուն նե րը, 
լրա թեր թե րը և դրոշ նե րը։

Նպատակներիսահմանումևթիրախային
խմբերիընտրություն

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը սկս վում են նպա տակ նե րի հս տա կե ցու մից, 
ո րը կախ ված է խա ղի հա մա տեքս տից, ան ցկաց ման պայ ման նե րից, թի րա խային խմ բե
րից և նրանց կա րիք նե րից, ի նչ պես նաև մաս նա կից նե րի տա րի քից և մաս նա գի տաց ման 
ո լորտ նե րից: Խորհր դա րա նի սի մու լ յա ցի ոն խա ղին մաս նակ ցու թյան հա մար նվա զա գույն 
տա րի քային շե մը, հա վա նա բար, 1314ն է։ Միջ նա կարգ դպ րոց նե րի ա շա կերտ նե րին կա
րե լի է փո խան ցել հիմ նա կան գա ղա փա րը՝ թե ի նչ պես է աշ խա տում խորհր դա րա նը; ու սա
նող նե րի և ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի դեպ քում կա րե լի է ա վե լի խո րը թե մա ներ ը նտ րել 
խա ղի հա մար, ի սկ մի ջին տա րի քի մաս նա գետ նե րի հա մար խա ղե րը կա րող են ար դեն 
նեղ ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե նալ՝ կախ ված ը նտր ված հա մա տեքս տից։ 

Ինչ պես յու րա քան չյուր կր թա կան ձևա չա փի, այն պես էլ խորհր դա րա նի մո դե լի դեպ քում 
մաս նա կից նե րը կա րող են ձեռք բե րել. 

 ¾ Գիտելիք. սա լայն հաս կա ցու թյուն է և մե ծա պես կախ ված է խա ղի ան ցկաց ման ե րկ
րում տի րող ի րա վի ճա կից և թի րա խային խմ բե րից։ Ը ստ այդմ՝ նմա նա տիպ սի մու լ յա
ցի ոն խա ղը կա րող է օգ տա գործ վել օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցին, խորհր դա րա նի 
կա նո նա կար գին և նիս տե րի ըն թա ցա կար գե րին, քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու
թյուն նե րին, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին ու դրանց գոր ծու նե ու թյա նը, գոր ծա
դի րի և օ րենս դի րի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյա նը և նմա նա տիպ այլ թե մա նե րին մաս
նա կից նե րին ծա նո թաց նե լու նպա տա կով։

 ¾ Հմտություններ. սա կա րող է նե րա ռել բա նակ ցե լու, բա նա վի ճե լու, լոբ բին գի, շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան, հան րային խոս քի, վեր լու ծա կան և օ րի նա գիծ մշա կե լու հմ տու
թյուն ներ։ Խա ղի է ու թյունն էլ մատ նան շում է, որ այն նպաս տում է նաև թի մային աշ
խա տան քի և հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը։

 ¾ Արժեքներ. սի մու լ յա ցի ոն խորհր դա րա նում սո վո րում են նվիր վա ծու թյուն պահ պա
նել այն պի սի ար ժեք նե րին, ի նչ պի սիք են հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը,  սկզ բուն քայ նու
թյու նը, թա փան ցի կու թյու նը, լայ նա խո հու թյու նը, փոք րա մաս նու թյուն նե րի կա րիք նե րի 
ըն կա լու մը և դրանց ու շադ րու թյուն հատ կաց նե լը, ար դա րու թյու նը և հան րային բա
րօ րու թյան գի տակ ցու մը։. 

Խա ղը կա րող է մշակ վել այն գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի և ար ժեք նե րի հա մադ րու-
թյան փո խանց ման նպա տա կով, ո րոնք ան հրա ժեշտ կլի նեն մաս նա կից նե րի թի րա խային 
խմ բե րին՝ ել նե լով խա ղի սցե նա րից:  

Օ րի նակ՝ Կով կա սի ի նս տի տու տի կող մից կազ մա կերպ ված խա ղում սցե նա րը խորհր դա
րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գին ան ցումն էր, ի սկ թի րա խային խում բը՝ 2135 
տա րե կան քա ղա քա կա նա պես ակ տիվ, հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գի տու թյուն նե
րի ո լոր տում կր թու թյուն ստա ցած ե րի տա սարդ ներ է ին՝ պե տա կան ծա ռա յու թյան, մե դի ա 
դաշ տի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ու նե նա լով մաս նա կից
ներ տար բեր ո լորտ նե րից՝ խա ղի նպա տակն էր ը նդ գր կել թե մա նե րի լայն շր ջա նակ՝ մեկ 
թե մայի շուրջ խո րա նա լու փո խա րեն։ Խա ղի շր ջա նա կում մաս նա կից նե րը ձեռք բե րե ցին 
նոր գի տե լիք ներ քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի ու քա ղա քա կան կու սակ ցու
թյուն նե րի մա սին, ա ռնչ վե ցին օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցում հնա րա վոր մար տահ րա վեր
նե րին, հնա րա վո րու թյուն ստա ցան փոր ձե լու ի րենց ու ժե րը տար բեր գոր ծա ռույթ ներ ի րա
կա նաց նե լիս (օ րեն քի նա խագ ծե րի մշա կում և փո փո խում, խորհր դա րա նում սե փա կան 
դիր քո րոշ ման փաս տա կան հիմ նա վո րում, խմ բակ ցու թյուն նե րի ներ սում և դրանց միջև 
լոբ բինգ)։  

Դպ րո ցա կան նե րի դեպ քում շո շափ վող թե մա նե րի շր ջա նա կը սա հա մա նա փակ վում և 
պար զեց վում է, մինչ դեռ մի ջին տա րի քի մաս նա գետ նե րի դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի 
կենտ րո նա նալ օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա։ 

Անհ րա ժեշտ է ճիշտ գնա հա տել թի րա խային խմ բի կա րո ղու թյուն նե րը և այն հան գա
ման քը, թե որ քա նով են վեր ջին ներս բա վա րար խա ղի բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու 
հա մար: Օ րի նակ՝ մեր կազ մա կեր պած խա ղի պա րա գա յում, մաս նա կից նե րը ար դեն ի սկ 
տի րա պե տում է ին բա նակ ցու թյուն նե րի և բա նա վե ճե րի հմ տու թյուն նե րին, ու նե ին թի մային 
աշ խա տան քի փորձ և ը նտր ված թե մա նե րի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր գի տե լիք ներ: Եր կու 
օ րե րի ըն թաց քում նրանք ը նկղմ վե ցին խա ղի մեջ և զգա ցին ի րա կան ո րո շում կա յաց նող
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նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը: Խա ղի եր րորդ օ րն ար դեն մաս նա կից ներն ի նք նու րույն 
է ին հա մա կար գում ամ բողջ խմ բի աշ խա տան քը՝ հետ ևե լով կա նո նա կար գին, ար ժեք նե րին 
և նվիր ված նպա տակ նե րի պահ պան մա նը: Նմա նա տիպ խա ղե րի կազ մա կեր պիչ նե րը 
դպրոց նե րում, հա վա նա բար, կա րիք կու նե նան ա վե լի մեծ չա փով ներգ րավ վա ծու թյան, այ
նինչ բարձր տա րի քային խմ բե րում ի նք նա կա ռա վա րու մը կա րող է սկս վել ա ռա ջին փու
լե րում:  Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կախ տա րի քից և կր թա կան մա կար դա կից, ո րոշ խմ բե րում 
կա րող են պա կա սել այն պի սի կար ևոր հմ տու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են բա նա վե ճային հմտու
թյուն նե րը կամ լոբ բին գը, կամ էլ քա ղա քա կա նու թյան և ի րա վուն քի մա սին հիմ նա կան գի
տե լիք նե րը: Նմա նա տիպ դեպ քե րում հնա րա վոր է ա ռա ջա նա ան հրա ժեշ տու թյուն ան
ցկաց նե լու նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ներ, կամ ա ռա ջին օ րը նվի րել հիմ նա կան 
առ կա բա ցե րի լրաց մա նը: 

Սահմանելովխաղիձևաչափը
 Խա ղը պլա նա վո րե լիս պետք է սահ մա նել մաս նա կից նե րի թի վը: Սո վո րա բար սի մու լ յա
ցի ոն խա ղե րը հա ջո ղու թյամբ են ան ցկաց վում մեծ խմ բե րում, քա նի որ մաս նա կից նե րի մեծ 
թվա քա նա կի դեպ քում մի ջանձ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դի նա մի կան տար բեր է լի
նում, մաս նա կից նե րը ու նե նում են դե րե րի ը նտ րու թյան լայն հնա րա վո րու թյուն, ի սկ կազ մա
կեր պիչ նե րը կա րող են մի քա նի գծով տա նել խա ղը: Սա կայն՝ մաս նա կից նե րի թվա քա նա
կը պետք է ը նտ րել այն պես, որ այն հար մար լի նի կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի 
տե սան կյու նից: Քա ղա քից ոչ հե ռու՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րում մի ջին մե ծու թյան հյու րա նո
ցը  կա րող է ստեղ ծել կա տա րյալ մթ նո լորտ խա ղի ան կաց ման հա մար: Այդ պի սով՝ մաս նա
կից նե րը ա զատ չեն շր ջե լու խա ղի ան ցկաց ման վայ րից դուրս, ի նչ պես դա կա նե ին ի րենց 
հա րա զատ բնա կա վայ րում: Նմա նա տիպ հյու րա նոց նե րը ու նե նում են ա ռան ձին սե նյակ
ներ, ո րոնք կա րե լի է հատ կաց նել խմ բակ ցու թյուն նե րի հան դի պում նե րի ան ցկաց ման հա
մար, սա կայն ան գամ ե թե դրանք թվով չեն բա վա րա րում, կա րե լի է օգ տա գոր ծել բի լի ար
դի սե նյա կը, ման կա կան խա ղա սե նյակ նե րը, բա րը և պատշ գամ բը, ի նչ պես մենք բազ միցս 
ա րել ե նք: Հիմն վե լով մեր փոր ձի վրա՝ 35ը լավ թվա քա նակ է. 35 հո գի կա րող է հար մար 
տե ղա վոր վել  մեկ մեծ ավ տո բու սում, կամ եր կու միկ րոավ տո բուս նե րում և մի ջին գյու ղա
կան հյու րա նո ցում: Բա ցի այդ, 35ը  շատ մեծ թվա քա նակ չէ, ին չը նշա նա կում է, որ եր կու 
օ րե րի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը կա րող են սո վո րել մի մյանց ա նուն նե րը:

Դե րե րի և խմ բակ ցու թյուն նե րի բաշ
խու մը կախ ված է կազ մա կեր պիչ նե րի 
մո տե ցու մից: Սի մու լ յա ցի ոն խա ղը կա
րող է տե ղի ու նե նալ ի նչ պես ի րա կան, 
այն պես էլ  մտա ցա ծին աշ խար հում; 
օ րի նակ՝ խա ղը կա րող է մո դե լա վո
րել գո յու թյուն ու նե ցող կազ մա կեր պու
թյուն, կամ ի րա կան խորհր դա րան: 
Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե
րը հա ճախ ստեղ ծում են և հո վա նա
վո րում սի մու լ յա ցի ոն խա ղեր. այդ պես, 

ՄԱԿը կազ մա կեր պում է ՄԱԿի մո դել ներ, 
ի սկ Եվ րա խորհր դա րա նը՝ ԵՄ մո դել ներ:  

Հիմն վե լով մեր փոր ձի վրա՝ մտա ցա ծին 
աշ խար հում ան ցկաց վող խա ղի ա ռա
վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  մաս նա կից
նե րին վե րա նալ ի րա կա նու թյու նից։ Այն 
կա րող է հատ կա պես օգ տա կար լի նել 
այն պա րա գա յում, ե րբ ան հրա ժեշտ է մո
դե լա վո րել կա ռույց, ո րը նման է խա ղի ան ցկաց ման վայ րում գոր ծող կա ռույց նե րին: Այ սպ ի
սով, մաս նա կից նե րին հա ջող վում է շեղ վել ի րենց հու զող նուրբ քա ղա քա կան խն դիր նե րից 
և ըն դու նել ա վե լի չե զոք և լայ նա խոհ մո տե ցում: Բա ցի այդ, հո րին ված աշ խար հը՝ իր հո
րին ված տե ղա նուն նե րով, էթ նո նիմ նե րով և հե տաքր քիր մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով դարձ նում է խա ղը ա վե լի զվար ճա լի, խրա խու սում է ստեղ ծա րա րու թյուն, և, ին չը 
մի գու ցե հատ կա պես կար ևոր է, զար գաց նում մաս նա կից նե րի պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մը: Ե րբ մաս նա կից նե րը հայտն վում են  հո րին ված ե րկ րում, ի րենց ա վե լի հեշտ է 
այդ ե րկ րի տե րը զգալ, պաշտ պա նել այն, փոր ձել այն դարձ նել ար դար, հա վա սա րու թյուն 
հաս տա տել այդ տեղ:

Մեր կող մից ան ցկաց ված բո լոր սի մու լ յա ցի ոն խա ղե
րը տե ղի է ին ու նե նում հո րին ված բնա կա վայ րե րում: Ի 
տար բե րու թյուն ի րա կա նու թյու նը ար տա ցո լող սի մու լ յա
ցի ոն խա ղե րի՝ հո րին ված ե րկ րում խա ղի նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տան քը նե րա ռում է լրա ցու ցիչ քայ
լեր: Ձեզ ան հրա ժեշտ կլի նի ստեղ ծել հո րին ված ե րկ րի 
նկա րագ րու թյու նը՝ նե րա ռյալ ե րկ րի ա նու նը, քար տե զը, 
աշ խար հագ րա կան դիր քը, տե ղե կու թյուն ե րկ րի մշա
կույ թի, տն տե սա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գե րի, 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի, ներ քին և ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյան մա սին (տե՛ս Հա վել ված 1): Խորհր դա րա նում ներ կա յաց ված 
յու րա քան չյուր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն պետք է ու նե նա իր գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
և ը նտ րա զանգ վա ծը: Դրա հա մար դուք պետք է ստեղ ծեք բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի նկա-
րագ րու թյու նը, ո րը կնե րա ռի նրանց ան վա նում նե րը, ան դամ նե րի քա նա կը, հա կիրճ պատ
մու թյու նը, ը նտ րա զանգ վա ծը, տն տե սա կան և քա ղա քա կան տես լա կա նը և նպա տակ նե րը: 
Թի մե րի միջև աշ խույժ բա նա վե ճեր խրա խու սե լու հա մար նպա տա կա հար մար կլի նի բազ
մա զան գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ մշա կել: Ի րա կան քա ղա քա կա նու թյու նից մաս նա կից
նե րին կտ րե լու հա մար խորհր դա րա նի մո դե լը պետք է տար բեր վի մաս նա կից նե րի ե րկ րի 
կամ ե րկր նե րի ի րա կան խորհր դա րա նից: Դե րե րի բաշ խու մը և խմ բակ ցու թյուն նե րի ձևա վո-
րու մը պետք է կա տար վի պլա նա վոր ման ա ռա ջին փու լե րի ըն թաց քում: Ա ռա վել օգ տա կար 
է ու նե նալ տար բեր չա փե րի խորհր դա րա նա կան խմ բակ ցու թյուն ներ, բայց պետք է այն պես 
հաշ վար կել, որ մի կու սակ ցու թյուն կամ կոա լի ցի ա չհաղ թի մի քա նի ան գամ ա նընդ մեջ, հա
կա ռակ դեպ քում խա ղը կլի նի նյար դային և շուտ կա վարտ վի: Օ րի նագ ծե րի հա մար բնա
գա վառ նե րը կա րե լի է ը նտ րել այն պես, որ ա ռան ձին հար ցե րի շուրջ ստեղծ վեն կոա լի ցի ա
նե րի տար բեր հա մակ ցու թյուն ներ:.

ՄԱԿը կազ մա կեր պում է ՄԱԿի մո դել ներ, 

Հիմն վե լով մեր փոր ձի վրա՝ մտա ցա ծին 
աշ խար հում ան ցկաց վող խա ղի ա ռա
վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  մաս նա կից
նե րին վե րա նալ ի րա կա նու թյու նից։ Այն 
կա րող է հատ կա պես օգ տա կար լի նել 
այն պա րա գա յում, ե րբ ան հրա ժեշտ է մո
դե լա վո րել կա ռույց, ո րը նման է խա ղի ան ցկաց ման վայ րում գոր ծող կա ռույց նե րին: Այ սպ ի

Մեր կող մից ան ցկաց ված բո լոր սի մու լ յա ցի ոն խա ղե
րը տե ղի է ին ու նե նում հո րին ված բնա կա վայ րե րում: Ի 
տար բե րու թյուն ի րա կա նու թյու նը ար տա ցո լող սի մու լ յա
ցի ոն խա ղե րի՝ հո րին ված ե րկ րում խա ղի նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տան քը նե րա ռում է լրա ցու ցիչ քայ

ստեղ ծել հո րին ված ե րկ րի 
 նե րա ռյալ ե րկ րի ա նու նը, քար տե զը, 

աշ խար հագ րա կան դիր քը, տե ղե կու թյուն ե րկ րի մշա
կույ թի, տն տե սա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գե րի, 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի, ներ քին և ար
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Օ րի նակ՝ մեր խորհր դա րա նի մո դե լում, ո րը տե ղի էր ու նե նում Դենդ րի ա հո րին ված ե րկ րում, 
35 մաս նա կից խա ղում է ին վեց թի մե րում:

Թի մե րից հին գը կազմ ված է ին պատ գա մա վոր նե րից, ո րոնք ան դա մակ ցում է ին տար բեր 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի խորհր դա րա նա կան խմ բակ ցու թյուն նե րի՝ ե րե քը կոա
լի ցի ոն (18 պատ գա մա վոր) և եր կու սը՝ ը նդ դի մա դիր (14 պատ գա մա վոր): Իշ խող կոա լի-
ցի ան կազմ ված էր սո ցի ալդե մոկ րատ նե րից (Դենդ րի այի դե մոկ րա տա կան ճա կատ)՝ 11 
պատ գա մա վոր; սո ցի ալլի բե րալ նե րից (Նոր ու ղի)՝ 4 պատ գա մա վոր, և Կա նաչ կու սակ ցու
թյու նից (Է կո լո)՝ 3 պատ գա մա վոր: Ը նդ դի մու թյան շար քե րում է ին Դենդ րի այի պահ պա նո
ղա կան կու սակ ցու թյու նը՝ 8 պատ գա մա վոր, և ազ գայ նա կան նե րը (Դենդ րի ա կան ա պա
գա)՝ 6 պատ գա մա վոր: Չնա յած կոա լի ցի ան բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն էր կազ մում՝ 
նրան չհա ջող վեց ան ցկաց նել  բո լոր օ րի նագ ծե րը, ո րոնք նա խա ձեռ նել էր Դե մոկ րա տա
կան ճա կա տը, ո րով հետև կոա լի ցի ոն դաշ նա կից Նոր ու ղին և Է կո լոն ու նե ին շատ հս տակ 
գա ղա փա րա խո սա կան շր ջա նակ ներ և ո րոշ օ րի նագ ծե րի շուրջ մի ա ցան ը նդ դի մու թյանը:

Մյուս թի մը կազմ ված էր ե րեք նա խա րար նե րից՝ ա ռող
ջա պա հու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
նա խա րա րից, տն տե սու թյան և ֆի նանս նե րի նա խա
րա րից և կր թու թյան նա խա րա րից: Նա խա րար նե րից 
յու րա քան չյու րը պատ կա նում էր քա ղա քա կան կոա
լի ցի ային: Խորհր դա րա նի մո դել նե րում սո վո րա բար 
խա ղում են մի այն պատ գա մա վոր ներ, սա կայն մենք 
եր կու պատ ճա ռով ա վե լաց րե ցինք կա ռա վա րու թյան 
ան դամ նե րին։ Նախ՝ ա ռա ջին եր կու օ րե րի ըն թաց քում 
նրանք ներ կա յաց նում է ին օ րի նագ ծեր կա ռա վա րու
թյան ա նու նից, ո րոնք նա խա պես պատ րաստ վել է ին 
խա ղի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից։ Այս պի սով, մաս նա կից նե րը սո վո րե ցին օ րի նագ ծե րի 
կա ռուց ված քի կազմ ման, ներ կա յաց ման, քն նարկ ման և քվե ար կու թյան կա նո նա կար գը: 
Եր րորդ օ րը պատ գա մա վոր նե րը պատ րաստ է ին նա խա ձեռ նել ի րենց սե փա կան օ րի
նագ ծե րը։ Այդ պա հից սկ սած, կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի դե րը կա յա նում էր օ րի նագ
ծե րի վե րա բե րյալ կա ռա վա րու թյան դիր քո րո շու մը ար տա հայ տե լու և ի րենց խմ բակ ցու
թյուն նե րի ներ քին քն նար կում նե րին մաս նակ ցե լու մեջ: 

Խորհր դա րա նա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գա ղա փա րա խո սա կան պլատ ֆորմ նե րը, խմ
բակ ցու թյուն նե րի թի վը և նրանց ան դամ նե րի թվա քա նա կը սահ մա նե լիս՝ մենք փոր ձել 
է ինք հաս կա նալ, թե քա նի սցե նա րով կա րող է ըն թա նալ խմ բակ ցու թյուն նե րի քվե ար կու
թյու նը ա ռան ձին օ րի նագ ծե րի վե րա բե րյալ՝ հաշ վի առ նե լով ի րենց ան դամ նե րի կու սակ
ցա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը և կոա լի ցի այի կամ ը նդ դի մու թյան շր ջա նակ նե րում 
ի րենց դե րերն ու դիր քո րո շու մը: Խա ղից քաղ ված դա սե րից մեկն այն էր, որ խն դիր նե րի լու
ծում նե րը կա րող են լի նել բարդ և ոչ ա կն հայտ, ի նչ պես նա, ո րո շում կա յաց նող նե րը ա ռնչ
վում են ի րենց սե փա կան սկզ բունք նե րի և քա ղա քա կան պար տա կա նու թյուն նե րի միջև եր
կընտ րան քին: 

Պատ գա մա վո րի դե րում հայտն ված մաս նա կից նե րից շա տե րի խոս քով՝ նրանք եր կընտ
րան քի ա ռջև է ին կանգ նել՝ մի կող մից կոա լի ցի ա յում կամ ը նդ դի մու թյան շր ջա նակ նե րում 

ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րի, ի րենց կու սակ ցա կան գա ղա փա րա խո սու թյան և, մյուս 
կող մից՝ քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ու սկզ բուն քայ նու թյան մա սին ի րենց սե փա կան ըն
կա լում նե րի միջև: Բա ցի այդ եր կընտ րան քից, մաս նա կից նե րը ա ռնչ վում են նաև մի ջանձ
նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, և խմ բա կից նե րի միջև ձևա
վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րի դի նա մի կային: Լար վա ծու թյուն է լի նում խմ բակ ցու թյուն նե րի 
միջև կոա լի ցի այի և ը նդ դի մու թյան ներ սում: Ո րոշ խա ղա ցող ներ և ա ռաջ նորդ ներ կա ռու ցում 
են հա րա բե րու թյուն ներ և վա րում բա նակ ցու թյուն ներ՝ ա պա հո վե լով փոխ շա հա վետ լու ծում
ներ, մինչ դեռ մնա ցած մաս նա կից նե րը ա վե լի կոշտ են խա ղում: Ո մանք ու նեն մար տա վա
րու թյուն և կենտ րո նա նում են կար ճա ժամ կետ հե ռան կար նե րի և առ կա խն դիր նե րի վրա, 
ու րիշ նե րը մշա կում են ռազ մա վա րու թյուն՝ պլա նա վո րե լով եր կա րա ժամ կետ հե ռանկար:

Խորհր դա րա նը և նրա կա ռուց ված քը մշա կե լուց հե տո հա ջորդ քայ լը խա ղի կա նոն ներն ու 
ըն թա ցա կար գը մշա կելն է: Մենք վե րա փո խել ե նք Խորհր դա րա նի մա սին ՀՀ օ րեն քը՝ Խոր-
հրդա րա նի մո դե լի հա մար պարզ կա նո նա կարգ և ըն թա ցա կար գեր ստեղ ծե լու նպա տա
կով: Կա նո նա կարգն ու ըն թա ցա կար գե րը պետք է ներ կա յաց վեն մաս նա կից նե րին խա ղի 
սկզ բում (ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս Հա վել ված 2), սա կայն դրանք սո վո րե լը խա ղա ցող
նե րից կխ լի եր կու օր: Խա ղի ներ կա յա ցու մը պետք է նե րա ռի հիմ նա կան կե տե րը,  այ սինքն.

 ¾ Պատ գա մա վո րի հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը;
 ¾  Նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի ի րա վունք նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և ը նտ րու

թյուն նե րի ըն թա ցա կար գը;
 ¾ Խմ բակ ցու թյան աշ խա տանք նե րի նկա րագ րու թյու նը; 
 ¾ Անդ րա նիկ և հեր թա կան նիս տե րի ըն թաց քը; 
 ¾ Օ րի նագ ծե րի հանձն ման, ներ կա յաց ման, քն նարկ ման և վե րա նայ ման ըն թա ցա կար

գե րը;
 ¾ Ք վե ար կու թյան ըն թա ցա կար գը;
 ¾ Լի ա գու մար նիս տե րի, խմ բակ ցու թյուն նե րի հան դի պում նե րի և ը նդ մի ջում նե րի ըն թա

ցա կար գե րը;
 ¾ Պատ գա մա վոր նե րի նկատ մամբ կի րառ վող թույ լատ րե լի կար գա պա հա կան մի ջոց

նե րը:

Խորհր դա րա նը և նրա կա ռուց ված քը մշա կե լուց հե տո հա ջորդ քայ լը խա ղի կա նոն ներն ու 

 ա ռող
ջա պա հու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
նա խա րա րից, տն տե սու թյան և ֆի նանս նե րի նա խա
րա րից և կր թու թյան նա խա րա րից: Նա խա րար նե րից 
յու րա քան չյու րը պատ կա նում էր քա ղա քա կան կոա
լի ցի ային: Խորհր դա րա նի մո դել նե րում սո վո րա բար 
խա ղում են մի այն պատ գա մա վոր ներ, սա կայն մենք 
եր կու պատ ճա ռով ա վե լաց րե ցինք կա ռա վա րու թյան 
ան դամ նե րին։ Նախ՝ ա ռա ջին եր կու օ րե րի ըն թաց քում 
նրանք ներ կա յաց նում է ին օ րի նագ ծեր կա ռա վա րու
թյան ա նու նից, ո րոնք նա խա պես պատ րաստ վել է ին 
խա ղի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից։ Այս պի սով, մաս նա կից նե րը սո վո րե ցին օ րի նագ ծե րի 
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 Մենք ստիպ ված ե ղանք պար զեց նել մի քա նի բան, օ րի նակ՝ մեր խա ղի պա րա գա յում 
խորհր դա րա նը չի ու նե ցել մշ տա կան հանձ նա ժո ղով ներ՝ չնա յած ո րոշ սի մու լ յա ցի ոն 
խա ղե րում դրանք հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել են: Մենք պահ պա նե ցինք այն գլ խա վոր ըն
թա ցա կար գե րը, ո րոնք խա ղը դարձ նում են ի րա կան՝ սկ սած նա խա գա հի և փոխ նա խա
գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար նե րին նշա նա կե լուց, վեր ջաց նե լով խմ բակ ցու
թյուն նե րի ղե կա վար նե րի ը նտ րու թյուն նե րով: Քա նի որ մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
ծա նո թա ցել է ին հենց խա ղի ըն թաց քում, մենք ո րո շե ցինք նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի 
ը նտ րու թյուն նե րը տե ղա փո խել ե րկ րորդ օ րը՝ խա ղա ցող նե րին տա լով ո րո շա կի ժա մա նակ 
մի մյանց ծա նո թա նա լու և խա ղին ը նդ գրկ վե լու հա մար: Նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի 
դե րե րը ի րենց ի րա կան դե րե րի պար զեց ված տար բե րակ ներն է ին՝ նրանց գոր ծա ռույթ նե
րը նե րա ռում է ին պատ գա մա վոր նե րի գրան ցում, հար ցի քն նարկ ման կար գի պահ պա նում, 
ե լույթ նե րի գրան ցում, օ րա կար գի ձևա վո րում, քվե ար կու թյան նա խա ձեռ նում (տե՛ս Հա վել
ված 2): Մի գու ցե հնա րա վոր է գտ նել ծրա գիր է լեկտ րո նային քվեր կու թյուն տե ղում կազ
մա կեր պե լու հա մար, բայց մեր 
խա ղում պատ գա մա վոր նե րը քվե
ար կում է ին բարձ րաց նե լով ի րենց  
բեյ ջե րը: Փոխ նա խա գա հը պա
տաս խա նա տու էր ձայ նե րի հաշ
վար կի և քվե ար կու թյան ար դյունք
նե րի հայ տա րար ման հա մար։ 
Լի ա գու մար նիս տե րի ըն թաց քում 
փոխ նա խա գահն էր պա տաս խա
նա տու ցու ցա նա կի վրա օ րա կար
գը, ե լույթ նե րի ցան կը, օ րի նագ ծե
րը և քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը 
ցու ցադ րե լու հա մար:

Ձևավորումենքօրակարգըմիասին
Օ րա կար գի կազ մու մը սի մու լ յա ցի ոն խա ղի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րից 
ա մե նա ժա մա նա կա տարն  ու դժ վարն է: Յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյան տևո ղու թյու նը ո րո
շե լու հա մար  հա ճախ պա հանջ վում է փոր ձեր ա նել, օ րի նակ՝ ե րբ խոս քը վե րա բե րում է 
ե լույթ նե րին, օ րի նագ ծի ներ կա յաց մա նը կամ քվե ար կու թյա նը: Մեկ օր վա հա մար նա խա
տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է բա վա կա նին կար ճատև լի նեն մաս նա կից նե րին 
չձանձ րաց նե լու հա մար և բա վա կա նին եր կար, որ պես զի մաս նա կից նե րը ըն կա լեն հիմ նա
կան հաս կա ցու թյուն նե րը և սո վո րեն հմ տու թյուն նե րը: Խա ղի մեկ օր վա ըն թաց քում շատ 
մեծ ծա վա լի աշ խա տանք կա տա րե լը հոգ նե ցու ցիչ է, ի սկ փոքր ծա վա լի աշ խա տան քը 
կա րող է ձանձ րա լի լի նել և չտալ այն խթա նը, ո րը մաս նա կից նե րին ան հրա ժեշտ է խա
ղի մեջ ը նկղմ վե լու և պա տաս խա նատ վու թյուն զգա լու հա մար: Լա վա գույն լու ծումն է ձեր 
սե փա կան փոր ձի  կի րա ռու մը. դրա շնոր հիվ մենք կա րո ղա ցել ե նք լավ պլա նա վո րել 
խորհր դա րա նի մո դե լը և մաս նա կից նե րից ստա նալ տպա վո րու թյուն ներ առ այն, որ խա
ղը. «Ոգ ևո րիչ էր, ոչ թե հոգ նե ցու ցիչ»: Այս պի սով, դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել Հա վել ված 

4ո ւմ ներ կա յաց ված օ րա կար գը՝ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար թե ի նչ պես կա րե լի է 
ժա մա նակ բաշ խել գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև՝ ա ռանց շատ սխալ ներ թույլ տա լու: 

Ա ռա ջին նիս տի օ րը, սո վո րա բար տևում է կես օր, քա նի որ դրան նա խոր դում է ճա նա պար
հոր դու թյու նը դե պի խա ղի ան ցկաց ման վայր և ճա շը: Այդ օ րը նվիր ված է լի նում խա ղի 
ներ կա յաց մա նը և վար ժու թյուն նե րին: Այն սկս վում է խա ղի  նպա տակ նե րի, կա նոն նե րի և 
ըն թա ցա կար գե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյամբ: Քա նի որ մաս նա կից նե րը մի ան գա մից 
չեն կա րող հի շել բո լոր ման րուք նե րը, նրանք կու նե նան գործ նա կան աշ խա տան քի կա րիք: 
Վար ժու թյուն նե րը նաև ծա ռա յում են որ պես սա ռույց կոտ րող՝ ծա նո թու թյան մե թոդ, ո րի 
օգ նու թյամբ մաս նա կից նե րը ճա նա չում են մի մյանց:  

Մեր խաղի շրջանակներում մենք մասնակիցներին պատահական կարգով բաժա-
նելէինք5խմբերի, յուրաքանչյուրիկազմում7անձ:Հետոնրանքտեղեկացան,որհո-

րինված երկրի խորհրդարանը քննարկում
է մի օրինագիծ, ըստ որի՝ առաջարկվում է
քվեարկությունը պարտադիր դարձնել՝ առ-
ցանց ծրագրերի միջոցով: Խմբերից յուրա-
քանչյուրըպետքէորոշեր՝կոնսենսուսիկամ
մեծամասնության որոշման սկզբունքով,
արդյոքկողմենայդօրինագծինևհանդես
գալ ընտրական օրենսգրքի սեփականփո-
փոխություններով:Օրինագծերըլիագումար
նիստին ներկայացնելուն  հետևեց հարց ու
պատասխան:Վարժությունըուսուցողական
էրևօգտակարմիմյանցծանոթանալուտե-

սանկյունից,բայցունեցավկողմնակիազդեցութոյւն.հաջորդօրը,երբմասնակիցները
ստացանիրենցդերերըխորհրդարանում,ոմանքչկարողացանմիանգամիցդերիմեջ
մտնել,քանիորարդենընտելացելէինվարժությանժամանակստանձնածդերերին:

Հաշ վի առ նե լով մեր փոր ձը՝ ա ռա ջին օր վա հա մար խոր հուրդ ե նք տա լիս մի ջո ցա ռում նե
րի հետ ևյալ հեր թա կա նու թյու նը.

 ¾ Խա ղի, դրա նպա տակ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցում; 
 ¾ Թղ թա պա նակ նե րի և դե րե րի բա ժա նում; 
 ¾ Բա ժա նում ը ստ խմ բակ ցու թյուն նե րի և խմ բակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի ը նտ րու

թյուն; 
 ¾ Վե րա դարձ լի ա գու մար նիս տին, խորհր դա րա նի կա նո նա կար գի ներ կա յա ցում;  
 ¾ Նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար նե րի նշա նա կում;
 ¾ Վար ժու թյուն 

Որ պես վար ժու թյուն կա րող է ծա ռայել կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից նա խա պես պատ
րաստ ված ա ռան ձին օ րի նագ ծի քն նար կու մը, ար ձա գանք որ ևէ խնդ րին կամ ի րա դար ձու
թյա նը, օ րի նակ՝ բնա կան ա ղե տին կամ հա սա րա կա կան բո ղոք նե րին՝ կապ ված մեծ ըն
կե րու թյան սնն կաց ման հետ: Քն նար կու մը չպետք է լի նի շատ լուրջ և չպետք է տևի եր կու 
ժա մից ա վե լի:  

մա կեր պե լու հա մար, բայց մեր 
խա ղում պատ գա մա վոր նե րը քվե
ար կում է ին բարձ րաց նե լով ի րենց  
բեյ ջե րը: Փոխ նա խա գա հը պա
տաս խա նա տու էր ձայ նե րի հաշ
վար կի և քվե ար կու թյան ար դյունք
նե րի հայ տա րար ման հա մար։ 
Լի ա գու մար նիս տե րի ըն թաց քում 
փոխ նա խա գահն էր պա տաս խա
նա տու ցու ցա նա կի վրա օ րա կար
գը, ե լույթ նե րի ցան կը, օ րի նագ ծե
րը և քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը 
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Ա ռա ջին օր վա ա վար տին մաս նա կից նե րին ան հրա ժեշտ է մարզ վել ե րկ րորդ օ րը խա ղի 
սա հուն ըն թաց քը ա պա հո վե լու հա մար: Կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը կա րող է աշ խա տել 
խմբակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ, մյու սը՝ նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի ժա մա
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար նե րի հետ, ի սկ եր րոր դը՝ նա խա րար նե րի հետ, ով քեր պետք 
է հա ջորդ օ րը ա ռա վո տյան ներ կա յաց նեն օ րի նագ ծեր: Հիմն վե լով մաս նա կից նե րի դր սե
վո րած վար քագ ծի վրա, կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է վե րա նայեն ե րկ րորդ օր վա օ րա կար
գը և գլ խա վոր խա ղա ցող նե րի դե րե րը: 

Երկ րորդ օ րը պատ գա մա վոր նե րը կա
րող են քն նար կել կա ռա վա րու թյան և 
նա խա րար նե րի կող մից ներ կա յաց ված 
օ րի նագ ծե րը, ի նչ պես նաև աս տի ճա նա
բար աշ խա տել սե փա կան օ րի նագ ծե րի 
պատ րաս տամն ո ւղ ղու թյամբ: Նպա տա
կը կա յա նում է նրա նում, որ ե րկ րորդ աշ
խա տան քային օր վա ա վար տին մաս նա
կից ներն ու նե նան պատ րաս տած օ րեն քի 
նա խագ ծեր հա ջորդ օ րը նիս տին ներ կա
յաց նե լու հա մար։ Նա խա րար նե րը կա րող 
են օգ նել այդ հար ցում. մեր խա ղի պա րա
գա յում բո լոր նա խա րար նե րը հան դի սա նում է ին քա ղա քա կան կոա լի ցի այի ան դամ, այն
պես որ 3րդ օ րը ա ռա ջին օ րի նագ ծե րը նա խա ձեռ նել է ին կոա լի ցի այի ան դամ հան դի սա
ցող պատ գա մա վոր նե րը: Սա կայն, այլ տար բե րակ ներ նույն պես կա րող են փոր ձարկ վել: 

Անհ րա ժեշտ է ա ռա ջին օ րե րի ըն թաց քում մաս նա կից նե րին տրա մադ րել ամ բող ջա
կան օ րա կարգ, ո րի մեջ նկա րագր ված կլի նեն մաս նա կից նե րի հա մար նա խա տես ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և դրանց հա մար նա խա տես ված ժա մե րը: Եր րորդ օր վա նից սկ սած 
օ րա կար գը կա րող է ը նդ գր կել մի այն մի քա նի հիմ նա կան կե տեր՝ լի ա գու մար նիս տե րի, 
խմբակ ցու թյուն նե րի քն նար կում նե րի, սուր ճի ը նդ մի ջում նե րի և ճա շե րի ժա մե րը: Նույ նիսկ 
այդ ժա մե րը կա րող են փո փոխ վել, ե թե պատ գա մա վոր նե րին պետք լի նի ա վե լի շատ ժա
մա նակ հատ կաց նել հարց ու պա տաս խա նին, ե լույթ նե րին կամ խմ բակ ցու թյուն նե րի ներ
քին աշ խա տանք նե րին: Այն պա հին, ե րբ խա ղա ցող նե րը խա ղի նա խա ձեռ նու թյու նը վերց
նում են  ի րենց ձեռ քը, նրանք ար դեն ի սկ սկ սում են ար դյու նա վե տո րեն կա ռա վա րել ի րենց 
ժա մա նա կը:

 Կազ մա կեր պիչ նե րին օգ տա կար կլի նի պատ րաս տել ա ռա վել ման րա մասն օ րա կարգ 
ան ձնա կան օգ տա գործ ման հա մար, որ տեղ նշ ված կլի նեն յու րա քան չյուր փու լում ան
հրա ժեշտ քայ լե րը՝ և՛ պար տա կա նու թյուն նե րի, և՛ դե րե րի բա ժա նու մը կազ մա կեր պիչ նե րի 
թի մում: Ե թե մաս նա կից ներն ի վի ճա կի չլի նեն հան դես գալ սե փա կան օ րի նագ ծե րի գա
ղա փար նե րով, ա պա կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է ու նե նան օ րի նագ ծե րի պա հուս տային 
ցանկ, ո րը ը նդ մի ջում նե րի ժա մա նակ կներ կա յաց նեն խմ բակ ցու թյուն նե րին։

Լավ օ րա կարգ ու նե նա լու հա մար այն ան հրա ժեշտ է պատ րաս տել խա ղի պլա նա վոր ման 
փու լում և վե րա նայել այն մի քա նի ան գամ, այդ թվում նաև ա մե նա վեր ջում, ե րբ բո լոր նյու
թե րը պատ րաստ են, ի սկ դե րե րը՝ բա ժան ված: 

Մասնակիցներիընտրություն
 Մաս նակ ցու թյան հայ տեր ներ կա յաց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյունն ան հրա ժեշտ է 
տա րա ծել խա ղից ա ռն վազն մեկ ա միս ա ռաջ՝ ճիշտ բաշ խե լով ժա մա նա կը հայ տե րի ըն
դու նե լու թյան և մաս նա կից նե րի ը նտ րու թյան փու լե րի միջև: Բաց, առ ցանց հայ տեր ներ
կա յաց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյու նը լավ մե թոդ է լայն զանգ ված նե րին տե ղե կաց նե
լու հա մար, չնա յած ո րոշ թի րա խային խմ բե րի հետ, ի նչ պի սին են դպ րո ցա կան նե րը կամ 
ա ռան ձին ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (օ րի նակ՝ կր թա կան ո լոր տի), կա րե լի է ու ղիղ կապ 
հաս տատել: 

Առ ցանց հար ցա շա րը օգ նում է կազ մա կեր պիչ նե րին գնա հա տել դի մորդ նե րի հե տա
քըրքրու թյուն նե րը և գի տե լիք նե րը: Ան հա տա կան կամ սկայպ հար ցազ րույց նե րը հիմ նա
կա նում օգ նում են դի մորդ նե րի շր ջա նում բա ցա հայ տե լու այն մարդ կանց, ո րոնք կա րող են 
ա նա խորժ դրս ևո րում ներ ցու ցա բե րել և ազ դել ու րիշ խա ղա ցող նե րի մո տի վաց մա նը:  

Մեր խա ղին մաս նակ ցու թյան հայտ կա րող է ին ներ կա յաց նել 2135 տա րե կան ու սա նող
ներ, լրագ րող ներ, պե տա կան ծա ռայող ներ, գիտ նա կան ներ կամ քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Մաս նակ ցու թյան չա փա նիշ նե րը հետ ևյալն է ին.

 ¾  Հե տաքրք րու թյուն թե մայի նկատ մամբ՝ ար տա հայտ ված ռե զ յու մե ի, հար ցա շա րի, 
հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով և եր բեմն էլ ֆեյս բու քյան է ջում;

 ¾ Մո տի վա ցի ա՝ սո վո րե լու և խա ղին ակ տիվ մաս նակ ցե լու՝ ար տա հայտ ված հար ցա
զ րույ ցի ըն թաց քում և նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րում մաս նակ ցու թյան փոր ձի առ
կա յու թյան մի ջո ցով;

 ¾ Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար բաց լի նե լը, ին չը դրս ևոր վում է հար ցազ րույ ցի ըն
թաց քում:

Դերերիբաշխումը
Կա դե րե րի բաշխ ման մի քա նի մե թոդ, նե րա ռյալ՝

 ¾ Պա տա հա կան բաշ խում, օ րի նակ՝ խա ղա ցող նե րին տր վող թղ թա պա նակ նե րը՝ բո լոր 
նյու թե րով և բեյ ջե րով, կա րե լի է դնել սե ղա նի վրա, որ պես զի խա ղա ցող նե րը ի րենք 
ը նտ րեն թղ թա պա նա կը և բեյ ջի վրա գրեն ի րենց ա նու նը;

 ¾  Նախ նա կան բաշ խում՝ ռե զ յու մե ի, հար ցա շա րի և հար ցազ րույ ցի ար դյունք նե րի հի
ման վրա: Այդ պի սով կազ մա կեր պիչ նե րը կա րող են փոր ձել կա ռու ցել թի մեր, ո րոնք 
հա վա սար կլի նեն ակ տի վու թյան և այն պի սի հմ տու թյուն նե րի առ կա յու թյան տե սան
կյու նից, ի նչ պի սին են հռե տո րա բա նու թյու նը և բա նակ ցու թյուն նե րը: Կա րե լի է նաև 
հաշ վի առ նել մաս նա կից նե րի գա ղա փա րա խո սա կան նա խընտ րու թյուն նե րը;

 ¾  Բաշ խում ա ռա ջին օր վա ա վար տին, ե րբ խա ղա ցող նե րը ստա նում են բո լոր հրա
հանգ նե րը և մար զում հռե տո րա բա նու թյան և բա նա վե ճային հմ տու թյուն նե րը: Դա 
թույլ է տա լիս կազ մա կեր պիչ նե րին գնա հա տել խա ղա ցող նե րի խա ղը մինչև ը ստ թի
մե րի նրանց բա ժա նե լը:

 պատ գա մա վոր նե րը կա
րող են քն նար կել կա ռա վա րու թյան և 
նա խա րար նե րի կող մից ներ կա յաց ված 
օ րի նագ ծե րը, ի նչ պես նաև աս տի ճա նա
բար աշ խա տել սե փա կան օ րի նագ ծե րի 
պատ րաս տամն ո ւղ ղու թյամբ: Նպա տա
կը կա յա նում է նրա նում, որ ե րկ րորդ աշ
խա տան քային օր վա ա վար տին մաս նա
կից ներն ու նե նան պատ րաս տած օ րեն քի 
նա խագ ծեր հա ջորդ օ րը նիս տին ներ կա
յաց նե լու հա մար։ Նա խա րար նե րը կա րող 
են օգ նել այդ հար ցում. մեր խա ղի պա րա
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 Մեր խա ղում մենք հա մա տե ղել է ինք վեր ջին եր կու մո տե ցում նե րը՝ նա խա պես բաշ խել 
դե րե րից մի քա նի սը այն մաս նա կից նե րի միջև, ո ւմ ան հա տա կա նու թյու նը և նա խընտ րու
թյուն նե րը ա ռա վել ա կն հայտ է ին։ Այ նու հե տեվ շա րու նա կե ցինք բաշ խու մը ա ռա ջին օր վա 
ա վար տին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, խա ղի ըն թաց քում մենք նկա տե ցինք, որ խա ղա ցող նե րից շա
տե րը սկ սե ցին ի նք նադրս ևոր վել մի այն բուն խա ղի ժա մա նակ: Ա վե լի ո ւշ նրանք ըն դու նե
ցին, որ շատ բա նե րից հենց ի րենք են զար մա ցել, նե րա ռյալ սե փա կան նկր տում նե րը և քայ
լե րը: Օ րի նակ՝ ԱԺ նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի դե րում նշա նակ ված 
խա ղա ցո ղը, լի նե լով ա մե նաա վագ մաս նա կի ցը, չէր ցան կա նում ստանձ նել այդ դե րը և 
ը նդ հան րա պես նա խընտ րում էր մնալ ետ նա բե մում: Բայց ե րբ ե րկ րորդ օ րը ե կավ ը նտ րու
թյուն նե րի պա հը, նա սկ սեց վայե լել այդ՝ իր հա մար նոր դե րը, ա ռաջ քա շեց իր թեկ նա ծու
թյու նը մշ տա կան նա խա գա հու թյան հա մար, ակ տիվ քա րո զար շավ ան ցկաց րեց, հաղ թեց 
ը նտ րու թյուն նե րում և հի ա նա լի կա տա րեց իր աշ խա տան քը: Դրան հա կա ռակ, մի քա նի 
խա ղա ցող, ո րոնք ը նտր վել է ին որ պես ակ տիվ մաս նա կից ներ, ի րա կա նում չու նե ին այն 
ո րակ նե րը, ո րոնք պետք է ին լավ ա ռաջ նորդ դառ նա լու հա մար՝ փոխ հա մա ձայ նու թյան 
գա լու և լայն մտա ծե լու ու նա կու թյուն նե րը: Ար դյուն քում, մեր խորհր դա րա նի փոք րա քա նակ 
խմ բակ ցու թյուն նե րից մի քա նի սը զրկ վե ցին ու ժեղ ղե կա վար ներ ու նե նա լու հնա րա վո րու
թյու նից և չկա րո ղա ցան օգ տա գոր ծել ի րենց դիրքն ի րենց օգ տին:  

Այս պի սով, մեր կար ծի քով՝ դե րե րի պա տա հա կան բաշ խու մը կա րող է լի նել լա վա գույն 
մո տե ցու մը: Այն մաս նա կից նե րի կող մից ըն կալ վում է որ պես ա մե նաար դա րը: Ո րոշ թի մեր 
ա վե լի ու ժեղ կլի նեն, քան մնա ցա ծը, բայց նույ նը կա րող է ստաց վել նաև կազ մա կեր պիչ նե
րի կող մից մաս նա կից նե րի ը նտ րու թյան ար դյուն քում:

Կազմակերպիչներիդերը
Խա ղի հա ջո ղու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար մաս նա կից նե րը պետք է խա ղի նա խա ձեռ
նու թյու նը ի րենց ձեռ քը վերց նեն: Դրան հաս նե լու հա մար կազ մա կեր պիչ նե րը չպետք է 
մի ջամ տեն խա ղին, այդ պի սով մաս նա կից նե րը կկա րո ղա նան մտ նել ի րենց դե րե րի մեջ։ 
Կազ մա կեր պիչ նե րի դե րը կա յա նում է խա ղի նպա տակ նե րը և գլ խա վոր կա նոն նե րը ներ
կա յաց նե լու, ա ռա ջին նիս տե րը հա մա կար գե լու, և դրա նից հե տո մաս նա կից նե րին օգ նու
թյան հաս նե լու մեջ: Ա ռա ջին եր կու կամ ե րեք օ րե րի ըն թաց քում պետք է կապ պահ պա նել 
խորհր դա րա նի նա խա գա հի հետ՝ օգ նե լով նրան ի րա կա նաց նել բո լոր ըն թա ցա կար գե րը և 
ա պա հո վել խա ղի սա հուն ըն թաց քը: 

 Կազ մա կեր պիչ նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել առ ցանց հար թակ ներ խա ղի նյու թե րով կիս
վե լու հա մար, օ րի նակ՝ google docs, որ պես զի մաս նա կից նե րը կա րո ղա նան կիս վել ի րենց 
կող մից մշակ ված օ րի նագ ծե րով: Փոխ նա խա գա հը ցույց է տա լիս օ րի նագ ծե րը ցու ցա
տախ տա կին ե լույթ նե րի ժա մա նակ, մինչ դեռ կազ մա կեր պիչ նե րը բազ մաց նում են օ րի նա
գի ծը և օ րի նակ նե րը հանձ նում խմ բակ ցու թյուն նե րին:

Դ րա հետ մեկ տեղ, կազ մա կեր պիչ նե րը չեն կա րող ը նդ հան րա պես չմի ջամ տել խա ղին:  
Խորհր դա րա նի մո դե լա վոր ման և այլ սի մու լ յա ցի ոն խա ղե րի մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է ի րենց են թա կա յու թյան տակ ու նե նան այն ձեռ նար կը, ո րը 

նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել՝ խա ղի ո րոշ սպեկտ նե րը շտ կե լու հա մար: Նրանք չեն կա
րող չա րա շա հել ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րը, բայց կա րող են ստեղ ծել ար տա քին գոր ծոն
ներ՝ ի րա դար ձու թյուն ներ: Ե թե խա ղի դի նա մի կան չի բա վա կա նաց նում և բո լո րը փոր ձում 
են հա մա գոր ծակ ցել բո լո րի հետ, ին չը սո վո րա բար այդ պես է խա ղի սկզ բում, ան հրա ժեշ
տու թյուն է ծա գում կազ մա կեր պե լու  ի րա դար ձու թյուն, ո րը բա ժա նիչ գոր ծոն կհան դի սա
նա, օ րի նակ՝ վեճ ը նտ րա զանգ ված նե րի ան դամ նե րի միջև կամ բո ղոք նե րի ակ ցի ա այն 
կու սակ ցու թյան կողմ նա կից նե րի մաս նակ ցու թյամբ, ո րի ան դա մի պահ ված քը խորհր դա
րա նում նրանց դուր չի ե կել: Ազ գայ նա կան հո ղի վրա բռ նու թյան բռն կու մը կամ հա կաիշ
խա նա կան մեծ բո ղո քի ցույ ցը կա րող է օգ նել ը նդ դի մու թյա նը և կոա լի ցի ային ա վե լի լավ 
պատ կե րաց նել ի րենց դե րե րը: Դրա նից հե տո, ե թե խա ղում կոնֆ լիկտ նե րը շատ են, մի բան 
կա րող է պա տա հել, ո րը կպա հան ջի հա մա գոր ծակ ցու թյուն, սի ներ գի ա, օ րի նակ՝ բնա կան 
ա ղետ կամ ար տա քին ներ խու ժում: Ե թե մի խմ բակ ցու թյուն շա րու նա կում է մնալ պա սիվ, 
կա րող է տե ղի ու նե նալ մի ի րա դար ձու թյուն, ո րը ո ւղ ղա կի ո րեն կառնչ վի նրա գա ղա փա րա
խո սու թյա նը, օ րի նակ՝ թու նա վոր թա փոն նե րի դա տար կու մը գե տը կա նաչ կու սակ ցու թյա
նը կս տի պի պրոակ տիվ դիրք զբա ղեց նել: 

Ար տա քին ի րա դար ձու թյուն ներ ստեղ ծե լու լա վա գույն տար բե րա կը նո րու թյուն ներ տա րա
ծելն է: Դրանք կա րող են մա տուց վել տար բեր տես քով՝ կախ ված կազ մա կեր պիչ նե րի կա
րո ղու թյուն նե րից.

 ¾ Վի դե ո կամ աու դի ո նյու թե րի՝ նա խա պես կամ տե ղում ձայ նագր ված և ո րոնք հա մա
պա տաս խան տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի դեպ քում կա րե լի է ցու ցադ րել 
որ պես հե ռուս տած րա գիր կամ հե ռար ձա կել որ պես ռա դի ոծ րա գիր;

 ¾ Տ պա գիր օ րա թեր թի/ լրա թեր թի՝ մա
սամբ պատ րաստ ված նա խա պես, մա
սամբ գր ված կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից 
խա ղի ըն թաց քում (տե՛ս Հա վել ված 5): 
Այն հանձն վում է խա ղա ցող նե րին ճիշտ 
պա հին կամ ֆիքս ված ժա մե րին (օ րի
նակ՝ ա ռա վո տյան նիս տե րի սկզ բին):

¾ Տ պա գիր օ րա թեր թի/ լրա թեր թի՝ մա
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 Մեր դեպ քում, կազ մա կեր պիչ նե րի թի մից 4 հո գի ներ կա էր խա ղին: Ա ռա ջին օ րը նրանք 
ներ կա յաց րե ցին խա ղը և ը նթ րի քից հե տո օգ նե ցին մաս նա կից նե րին մարզ վել: Ե րկ րորդ 
օր վա ըն թաց քում նրանք օգ նե ցին նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ
տո նա կա տար նե րին ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման գոր ծում: Ե րբ ը նտր վե
ցին մշ տա կան նա խա գա հը և փոխ նա խա գա հը, կազ մա կեր պիչ նե րը նաև նրանց օգ նե
ցին: Նրանք հա սա նե լի է ին ցան կա ցած պա հին՝ լո գիս տի կայի հար ցե րը կար գա վո րե լու, 
նե ր առյալ փաս տաթղ թեր բազ մաց նե լու, և հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար: Նրանք 
հետևում է ին խա ղի ո ղջ ըն թաց քին՝ ո րո շե լով որ տեղ է ան հրա ժեշտ մի ջամ տել և հա մա
պա տաս խա նա բար խմ բագ րում է ին այդ օր վա նո րու թյուն նե րը և հա ջորդ օր վա ա ռա վո տ
յան մա տուց վող թեր թը:

Մրցանակներևհետադարձկապ
Մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, որ թե կուզև մաս նա կից նե րը բա վա կա նու թյուն են ստա նում խա
ղից, նրանք ու զում են ու նե նալ պաշ տո նա կան հաղ թող ներ: Դա ստեղ ծում է լրա ցու ցիչ  
խթան և ու ժե ղաց նում ար դա րու թյան զգա ցո ղու թյու նը: Մենք հաղ թող նե րին ը նտ րե լու տար
բեր ճա նա պարհ ներ ե նք փոր ձար կել, և լա վա գույնն է ստաց վել գաղտ նի քվե ար կու թյու նը 
մի այն խա ղա ցող նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Մեր խորհր դա րա նի մո դե լի շր ջա նակ նե րում 
մաս նա կից նե րը ը նտ րում է ին լա վա գույն հռե տո րին, լա վա գույն ա ռաջ նոր դին և լա վա գույն 
բա նակ ցո ղին: Ի հար կե, մր ցա նակ նե րի և կա տե գո րի ա նե րի ը նտ րու թյու նը կազ մա կեր պիչ
նե րինն էր: 

Հե տա դարձ կա պը ա պա հո վե լու հա մար մշակ ված ձևը կար ևոր է խա ղի գնա հատ ման 
հա մար: Մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, որ է լեկտ րո նային հե տա դարձ կա պը լա վա գույն տար
բե րակն է: Հե տա դարձ կա պի ձևը պետք է բաղ կա ցած լի նի հետ ևյալ բա ժին նե րից. ան
հա տա կան խա ղի գնա հա տում, կազ մա կեր պիչ նե րի աշ խա տան քի գնա հա տում, խա ղի 
բո վան դա կու թյան գնա հա տում և տեխ նի կա կան մա սի գնա հա տում: 

Ձ ևը պետք է ու ղար կել մաս նա կից նե րին խա ղից մի քա նի օր ան ց ա ռա վել ա նա չառ գնա
հա տա կան ներ ստա նա լու հա մար, քա նի որ խա ղից ան մի ջա պես  հե տո նրանց տպա վո
րու թյուն նե րը դեռ հս տակ չեն և ժա մա նակ է հար կա վոր դրանք ի մի բե րե լու հա մար:

Խաղիհամարանհրաժեշտնյութեր
1.  Մաս նա կից նե րի թղ թա պա նակ ներ, ո րոնք պետք է պա րու նա կեն. 
 a. Խա ղի գլ խա վոր կա նոն նե րը 
 b. Հո րին ված ե րկ րի և դրա խորհր դա րա նի ը նդ հա նուր նկա րագ րու թյու նը
 c. Հո րին ված ե րկ րի քար տե զը 
 d. Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի պրո ֆիլ նե րը և պլատ ֆորմ նե րը
 e. Խորհր դա րա նի մո դե լի կա նոն ներն ու ըն թա ցա կար գը 
 f. Խա ղի օ րա կար գը 
2. Մաս նա կից նե րի բեյ ջե րը ի րենց ա նուն նե րով և կու սակ ցու թյուն նե րի լո գո նե րով 
3. Մաս նա կից նե րի ցան կը ը ստ խմ բակ ցու թյուն նե րի՝ տրա մադր ված նա խա գա հին և փոխ-

նա խա գա հին գրանց ման հա մար 
4. Ս ևա գիր լրա թեր թեր 
5. Ֆ լիպ չարտ, մար կեր ներ, գրիչ ներ, նո թա տետ րեր 

Դահլիճիձևավորումևսարքավորումներ
 ¾ Ամ ֆի ատ րո նաձև հար մա րա վետ սրահ, ցան կա լի է սե ղան նե րով, ի նչ պես խորհր դա

րա նի նիս տե րի դահ լի ճը կամ դա սա խո սու թյան դահ լի ճը, կամ ո ւղ ղա կի ա թոռ ներ,  սե 
ղաններ;

 ¾ Մեծ սե ղան նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի հա մար թատ րո նաձև դա սա վոր ված 
ա թոռ նե րի դի մաց, ո րի գլ խա վեր ևում տե ղադր ված կլի նի էկ րան կամ ո ւղ ղա կի կերևա 
դա տարկ սպի տակ պատ; 

 ¾ Ամ բի ոն ե լույթ նե րի հա մար (մենք ի մպ րո վի զի է ինք դի մել՝ օգ տա գոր ծե լով բա րի ա թո
ռա կը);

 ¾ Նոութ բուք, ո րը մի ա ցած կլի նին պրոեկ տո րին և դր ված փոխ նա խա գա հի սե ղա նին, որ
պես զի նա կա րո ղա նա գրան ցել ե լույթ նե րը, քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը և ցու ցադ րել 
փաս տաթղ թե րը էկ րա նին;

 ¾ Հն չյու նային հա մա կարգ բարձ րա խոս նե րով և խո սա փող նե րով (կա տա րյալ կլի ներ ու նե
նալ ան շարժ խո սա փող ներ նա խա գա հի և փոխ նա խա գա հի հա մար և մեկն էլ ամ բի ո նի 
վրա տե ղադ րե լու հա մար, և եր կու շար ժա կան խո սա փող հար ցե րի ժա մա նակ փո խան
ցե լու հա մար կամ ան շարժ խո սա փող սե ղան նե րից յու րա քան չյու րին դնե լու հա մար);

 ¾ Սե նյակ ներ ը նդ մի ջում նե րի հա մար՝ կա տա րյալ կլի նի, ե թե դրանք գտն վեն նիս տե րի 
դահ լի ճի մուտ քի մոտ;

 ¾ Փոքր սե նյակ ներ խմ բակ ցու թյուն նե րի հան դի պում նե րի հա մար; 
 ¾ Տ պիչ օ րի նագ ծե րի և օ րա թեր թե րի /լ րա թեր թե րի հա մար;
 ¾ (ցան կա լի) ե թե խա ղին ներ կա թի մա կից նե րից մե կը կա րող է նկա րա հա նել և խմ բագ րել 

տե սա նյութ, կա րե լի է օգ տա գոր ծել տե սախ ցիկ նո րու թյուն ներ պատ րաս տե լու, ան հրա
ժեշտ մի ջամ տու թյան հա մար և նկա րա հա նել խա ղի ըն թաց քից մի քա նի հատ ված (ու
սու ցո ղա կան նպա տա կով, վե րա նայե լու, հաշ վետ վու թյուն ներ կայց նե լու կամ տա րած
ման հա մար): Ե թե նո րու թյուն նե րը պատ րաստ վում են տե ղում, կազ մա կեր պիչ նե րին 
պետք կգա հա մա կար գիչ խմ բագր ման ծրագ րով;

 ¾ (ցան կա լի) լա մի նա տոր մաս նակ ցու թյան և գլ խա վոր կա տե գո րի ա նե րում հաղ թող նե
րին հանձն վող վկա յագ րե րի պատ րաստ ման հա մար; ձևե րը տպ վում են նա խա պես, 
բայց կա րող են լրաց վել մի այն խա ղի վեր ջին օ րն ա ռա վո տյան՝ հաղ թող նե րի ը նտ րու
թյու նից հե տո:

Հա վել ված նե րում կա րող եք գտ նել խա ղի նյու թե րի և գոր ծիք նե րի նմուշ նե րը: 

Հե տա դարձ կա պը ա պա հո վե լու հա մար մշակ ված ձևը կար ևոր է խա ղի գնա հատ ման 
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ԵՐԿՐԻՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԴենդրիայիՀանրապետություն
Տարածք՝ 63.000 կմ/ք
Բնակչություն՝ 5.3 մլն
ՀՆԱնոմինալ՝ 18.6 մլրդ գրոն
Տարեկանբյուջե՝ 6.4 մլրդ գրոն 
Արտաքինպարտք՝ 8.7 մլրդ գրոն (5.3 մլրդ գրոն Մեր սյան Մի ու թյա նը և 3.4՝ Բե նոր վի ային)
Տարեկանբյուջեպակասուրդ՝ 0.2 մլրդ գրոն 

 Դենդ րի այի Հան րա պե տու թյու նը ցա մա քային պե տու թյուն է, ո րը սահ մա նակ ցում է ա րև
մուտ քում՝ Մեր սյան Մի ու թյա նը (ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույ թի վրա հիմն ված հա մա
դաշ նու թյուն), հյու սի սում՝ Ռո ջի այի Հան րա պե տու թյա նը, ար ևել քում՝ Բե նոր վի այի՝ բնա կան 
պա շար նե րով հա րուստ ավ տո րի տար ե րկ րի, ի սկ հա րա վում՝ Ան դաս տա նի թե ոկ րա տա
կան պե տու թյա նը:  

Քաղաքականհամակարգը
Դենդ րի ա յում գոր ծում է խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ: Խորհր դա րանն 
ե րկ րի բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մինն է, ի սկ խորհր դա րա նի կող մից ը նտր վող վար չա
պե տը՝ բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը: Վեր ջին խորհր դա րա նա կան ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյուն քում խորհր դա րա նում տե ղե րը բաշխ վել են հետ ևյալ կերպ. 

Իշխողկոալիցիա
•  Դենդ րի այի դե մոկ րա տա կան ճա կատ (սո ցի ալդե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն)  11 

տեղ
•  Նոր ու ղի (սո ցի ալլի բե րալ կու սակ ցու թյուն)  4 տեղ 
• Է կո լո (կա նաչ նե րի կու սակ ցու թյուն)  3 տեղ 

Ընդդիմություն
•  Դենդ րի այի պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյու նը  8 տեղ
•  Դենդ րի ա կան ա պա գա (ազ գայ նա կան ներ)  6 տեղ

Տնտեսությունը
Դենդ րի այի հյու սի սային և կենտ րո նա կան հատ ված նե րը տն տե սա պես զար գա ցած են, 
այս տեղ է բնակ վում բնակ չու թյան մոտ 3/5 մա սը: Այս տեղ են գտն վում հիմ նա կան ար դյու
նա բե րա կան և կր թա կան կենտ րոն նե րը: Հա րա վային հատ վա ծում բնակ չու թյան մեծ մա
սը ներգ րավ ված է գյու ղատն տե սու թյան ու հան քար դյու նա բե րու թյան մեջ: Բնա կան պա
շար նե րից Դենդ րի ան ու նի մի այն ա ծուխ, ու րան և ոս կի:

Արտաքինքաղաքականությունը
  Դենդ րի ան վա րում է բա լան սա վոր ված ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն: Մեր սյան Մի ու
թյու նը նրա դաշ նա կից նե րից է. տա րի ներ շա րու նակ վեր ջինս ա ջակ ցել է Դենդ րի ա յում 

կր թա կան և օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի ի րա գործ մա նը դրա մաշ նոր հային և վար
կային ծրագ րե րի մի ջո ցով: Դենդ րի այի նոր կա ռա վա րու թյու նը ջան քեր է գոր ծադ րում ե րկ
կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյունն, նե րա ռյալ ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րը, էլ ա վե լի խո
րաց նե լու հա մար: 

Բե նոր վի ան իր է ներ գա կիր նե րի ար տա հա նու մը ի րա կա նաց նում է Դենդ րի այի տա րած
քով, ին չը շա հե կան է Դենդ րի այի հա մար, բայց հա մա պա տաս խան ազ դե ցու թյուն ու նի 
նրա տն տե սու թյան վրա: Այդ պես, Բե նոր վի ա յում ար տագ նա աշ խա տան քով են զբաղ ված 
մոտ 400 հա զար դենդ րի ա ցի ներ, ի սկ 200 հա զար էթ նիկ բե նոր վի ա ցի ներ բնակ վում են 
Դենդ րի այի ար ևե լ յան հատ վա ծում: Դրա հետ մեկ տեղ, Բե նոր վի ան հան դի սա նում է Դենդ
րի այի հիմ նա կան ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րից մե կը. այն  դենդ րի ա կան ար դյու նա բե րա
կան ապ րանք նե րի հիմ նա կան ներ մու ծող նե րից է: 

Հյու սի սային հար ևան Ռո ջի այի Հան րա պե տու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րը բա րե կա
մա կան են, սա կայն վեր ջինս ու նի տա րած քային խն դիր ներ Բե նոր վի այի հետ: 

Ան դաս տա նի և Դենդ րի այի հա րա բե րու թյուն նե րը լար ված են Դենդ րի այի տա րած քում 
գտն վող Ան դյան նա հան գի պատ ճա ռով: Նա հան գի բնակ չու թյան մոտ 45 տո կո սը ան
դա խոս էթ նիկ ան դաս տան ցի ներ ե ն՝ այլ կրո նի հետ ևորդ ներ: Ան դաս տանն էլ, իր հեր թին, 
շա րու նա կա բար փոր ձում է մե ծաց նել իր ազ դե ցու թյու նը շր ջա նի նկատ մամբ, ին չի հետ 
կապ ված կա հնա րա վոր ա պս տամ բու թյան և ան ջատ ման վտանգ: 

Ան դաս տանն ու նի լար ված հա րա բե րու թյուն ներ Մեր սյան Մի ու թյան հետ, բայց սերտ հա
մագոր ծակ ցում է Բե նոր վի այի հետ: 

Դենդրիայիքաղաքականկուսակցությունները

Դենդրիայիդեմոկրատականճակատ
Դենդ րի այի դե մոկ րա տա կան ճա կատ կու սակ ցու թյու նը սո ցի ալդե մոկ րա տա կան գա ղա
փա րա խո սու թյուն կրող կու սակ ցու թյուն է: Տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում այն կար ևոր դե
րա կա տա րում է ու նե ցել Դենդ րի այի ներ քա ղա քա կան կյան քում: Վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ԴԴՃԿն ստա ցել է ա մե նա շատ քվե նե րը՝ 32%, և կենտ րո նա կան դիրք է զբա
ղեց նում իշ խա նա կան կոա լի ցի ա յում: Կու սակ ցու թյանն են պատ կա նում ի նչ պես նա խա
րա րա կան պորտ ֆել նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, այն պես էլ վար չա պե տի պաշ տո նը: 

Կու սակ ցու թյան ան դամ են հան դի սա նում ա վե լի քան 120.000 քա ղա քա ցի ներ: Դենդ րի
այի դե մոկ րա տա կան ճա կա տը ձևա վոր վել է նախ կին սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյան 
տրանս ֆոր մա ցի այի ար դյուն քում և այժմ այն սո ցի ալդե մոկ րա տա կան ո ւժ է ի րե նից ներ
կա յաց նում: Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան է լեկ տո րատն են հան դի սա նում մայ րա քա ղա քում 
և ե րկ րի հյու սի սային՝ ին դուստ րի ա լի զաց ված քա ղաք նե րի աշ խա տա վո րա կան ա րհ մի ու
թյուն նե րի ան դամ նե րը, հան րային ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, 
թո շա կա ռու ներ և այլք: 

Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան նպա տակ ներն են հան դի սա նում՝ սո ցի ա լա կան հա վա սա
րու թյու նը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, շու կայի կար գա վոր ման մեջ պե



2120

տու թյան դե րի բարձ րա ցու մը, աշ խա տող նե րի ներգ րա վու մը կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կա ռա վար մա նը, ան վճար բարձ րա գույն կր թու թյան ա պա հո վու մը, կեն սա թո շակ նե րի և 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի բարձ րա ցու մը, պրո ֆե սի ո նալ զին ված ու ժե րի պահ պա
նու մը: Այս ա մե նին հաս նե լու հա մար կու սակ ցու թյու նը վա րում է խո շոր բիզ նե սի հար կե րի 
բարձ րաց ման քա ղա քա կա նու թյուն: 

Դենդ րի այի դե մոկ րա տա կան ճա կա տի ա ռաջ նային խն դիր նե րից է հան դի սա նում Դենդ
րի այի հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան վի ճա կի բա րե լա վու մը, հար կային քա ղա
քա կա նու թյան օգ տա կա րու թյան բա րե լա վու մը՝ բյու ջե ի մուտ քերն ա վե լաց նե լու նպա տա
կով: Վե րոն շյալ խն դիր նե րի լուծ ման հա մար կու սակ ցու թյու նը ներ կա յաց նող նա խա րա րի 
կող մից խորհր դա րա նում ա ռաջ է քաշ վել ծխա խո տի ակ ցի զային հար կի բարձ րաց ման 
նա խա գիծ: Կու սակ ցու թյան նպա տակն է հան դի սա նում մշա կել, խորհր դա րան ներ կա
յաց նել և ըն դու նել ե րե խա նե րի ծնուն դով պայ մա նա վոր ված հայ րա կան ար ձա կուր դի 
օ րենս  դրա կան նա խա գիծ, ո րը միտ ված է հա վա սար ա րա կան և ի գա կան սե ռի  քա ղա քա
ցի նե րի հա մար հա վա սար աշ խա տան քային պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, սե ռա կան ան հա
վա սա րու թյան մթ նո լոր տի վե րաց մա նը: 

Նորուղիկուսակցություն
Նոր ու ղի կու սակ ցու թյու նը ձևա վոր վել է ոչ վաղ ան ցյա լում, նախ կին լի բե րալա զա տա կան 
կու սակ ցու թյան ձևա փոխ ման ար դյուն քում: Կու սակ ցու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը սո
ցի ալլի բե րա լիզմն է: Ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում Նոր ու ղի կու սակ ցու թյու նը հա վա քել է 
ձայ նե րի 11 տո կո սը և կոա լի ցի ա է կազ մել Դենդ րի այի ժո ղովր դա վա րա կան ճա կատ ու 
Է կո լո կու սակ ցու թյուն նե րի հետ, ստա նա լով նա խա րա րա կան պորտ ֆել ներ: 

Կու սակ ցու թյանն ան դա մակ ցում են Դենդ րի այի ա վե լի քա նի 60 հա զար քա ղա քա ցի ներ: 
Կու սակ ցու թյունն ու նի մեծ թվով հա մա կիր ներ հա րա վային՝ Ան դյան նա հան գում, քա նի որ 
նա հան գում ապ րող ան դաս տան ցի նե րի մեծ մա սը  ՆՈՒԿը հա մա րում է ի րենց շա հե րի 
հիմ նա կան պաշտ պան: Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան ը նտ րա զանգ վա ծը գտն վում է  ե րկ րի 
հյու սի ային և ա րևմ տյան զար գա ցած հատ ված նե րում: Այն կազմ ված է ե րի տա սարդ նե րից, 
մտա վո րա կան նե րից, փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րից, ո րոնք 
զբաղ վում են թեթև ար դյու նա բե րու թյամբ, տու րիզ մով, հե տին դուստ րի ալ գյու ղատնտե
սու թյամբ: Վե րոն շյալ խմ բե րի հիմ նա կան գոր ծըն կերն են հան դի սա նում Մեր սյան Մի ու
թյու նում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, նրանք են ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի 
սպառ ման հիմ նա կան աղ բյու րը հան դի սա նում:

ՆՈՒԿի տն տե սա կան գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն է` 
հա վա սար նախ նա կան պայ ման նե րի ա պա հո վու մը բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար, սո
ցի ա լա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ շու կա յա կան տն տե սու թյան զար գա ցու մը: Կու սակ ցու թյան 
քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից են հան դի սա նում՝ 
խոս քի ա զա տու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:  Ար տա քին քա ղա քա
կան ո ւղղ վա ծու թյան նպա տակն է հան դի սա նում Դենդ րի այի և Մեր սյան Մի ու թյան միջև 
ը նդ հա նուր մաք սային գո տու ստեղ ծու մը: 

Կու սակ ցու թյու նը հան դի սա նում է փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան ջա տա գո վը և իր ան վա րան ա ջակ ցու թյունն է ցու ցա բե րում փոք րա մաս նու

թյուն նե րին ազ գային լեզ վով կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյան տրա մադր մա նը: 
Կու սակ ցու թյու նը պաշտ պա նում է մի այն պրո ֆե սի ո նալ բա նա կի առ կա յու թյա նը և դեմ է 
պար տա դիր զին ծա ռա յու թյա նը: Կու սակ ցու թյան հիմ նան պա տակն է հան դի սա նում՝ մա
րի խո ւա նայի օգ տա գործ ման և վա ճառ քի ա զա տա կա նաց ման մա սին օ րի նագ ծի մշա կու
մը և խորհրդա րա նում վեր ջի նիս վա վե րա ցու մը մե ծա մաս նու թյան կող մից:

Էկոլո
Է կո լոն կա նաչ նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան շուրջ ձևա վոր ված կու սակ ցու թյուն է: Վեր ջին 
տա րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի է կար ևոր վում նրանց դե րը, հատ կա պես Դենդ րի այի ար ևե
լ յան և հա րա վային հատ ված նե րում գո ծարկ ված նոր՝ հան քե րի շա հա գոր ծու մից հե տո: 
Կու սակ ցու թյունն ու նի 22 հա զար ան դամ ներ: Է կո լո կու սակ ցու թյան ը նտ րա զանգ վածն են 
ներ կա յաց նում քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վիստ նե րը, Հա սա րա կա կան ակ տի վիստ նե րը, 
բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող քա ղա քաբ նակ ե րի տա սարդ նե րը, ի նչ պես նաև ոչ ազ
գայ նա կան քա ղա քա կա նու թյան կողմ նա կից նե րը: Դենդ րի այի ում տե ղի ու նե ցած վեր ջին 
խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում Է կո լոյին հա ջող վել է հա վա քել քա ղա
քա ցի նե րի ձայ նե րի  8.6 տո կո սը և ձևա վո րել խորհր դա րա նա կան խմ բակ ցու թյուն: Կու սակ
ցու թյու նը պառ լա մեն տում կոա լի ցի ա է կազ մել ԴԴՃԿի և ՆՈՒԿի հետ, և ու նի եր կու նա խա
րա րա կան պորտ ֆեյլ կա ռա վա րու թյու նում: 

Է կո լոյի եր կա րա ժամ կետ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
ա զատ և ի նք նա կա ռա վար վող շու կայի ստեղ ծումն է, որ տեղ կենտ րո նա կան դիրք պետք 
է զբա ղեց նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը քա ղա քա ցի նե րի միջև: Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան 
քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա յու թյուն ներն ե ն՝ ազ գե րին ի նք նո րո շում շնոր հե լու ի րա վուն
քը, ար տա քին պարտ քե րի զրո յա ցու մը և նոր պարտ քե րի գո յաց ման դեմ պայ քա րը, նոր 
հան քե րի շա հա գործ ման ար գե լա փա կու մը և հնե րի մաք սի մալ նվա զե ցու մը, քի մի ա կան 
գոր ծա րան նե րի ա պա գոր ծար կու մը, հիդ րո կա յան նե րի ա պա գոր ծար կու մը, շր ջա կա մի
ջա վայ րի և կեն դա նի նե րի ան վտագ նու թյան ա պա հո վու մը: 

Է կո լո կու սակ ցու թյու նը վա րում է ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի նք նա վա րու թյան 
բարձ րաց մա նը, ու ժային կա ռույց նե րի դե րի նվազ մա նը միտ ված քա ղա քա կա նու թյուն: 
Կու սակ ցու թյան հիմ նան պա տակն է հան դի սա նում՝ 15 և ա վել տա րի մաշ վա ծու թյուն ու նե
ցող մե քե նա նե րի, այդ թվում հան րային տրանս պոր տի, գոր ծար կումն ար գե լող օ րի նագ ծի 
մշա կու մը, ներ կա յա ցումն ԱԺին և վա վե րաց ման ա պա հո վու մը վեր ջի նիս կող մից:: 

Դենդրիայիպահպանողականկուսակցություն
Դենդ րի այի պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյու նը ե րկ րի 2րդ խո շոր քա ղա քա կան ո ւժն է, 
ո րն ու նի ա վե լի քան 100 հա զար ան դամ ներ: Պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյու նը վեր ջին 
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում ստա ցել է ը նտ րող նե րի 23 տո կո սի ա ջակ ցու թյու նը, այժմ 
կու սակ ցու թյունն ու նի 8 ան դամ նե րից բաղ կա ցած ներ կա յա ցուց չու թյուն խորհր դա րա նում 
և ներ կա յաց ված է որ պես ը նդ դի մա դիր ո ւժ:

Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան ա ջա կից ներն են հան դի սա նում խո շոր գոր ծա րա րու թյամբ 
զբաղ վող տն տես վա րող նե րը, ներկ րող նե րը, պահ պա նո ղա կան ար ժեք ներ կրող քա ղա քա
ցի նե րը: Է լեկ տո րա տի հիմ նա կան մա սը կենտ րո նա ցած է Դենդ րի այի կենտ րո նա կան, հա
րա վային և ար ևե լ յան հատ ված նե րում: 
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Պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ո ւղղ վա
ծու թյունն է գոր ծըն կե րու թյան ամ րապն դումն ու խո րա ցու մը Բե նոր վի այի հետ: Պահ պա
նո ղա կան կու սակ ցու թյան կա ռա վար ման շր ջա նում Դենդ րի այի տա րած քով ան ց են 
կաց վել բե նոր վի ա կան է ներ գա կիր նե րի խո ղո վա կա շա րեր, ո րոնց սպա սարկ ման դի մաց 
Դենդ րի ան ստա նում է սպա սարկ ման վճար: Պահ պա նո ղա կան նե րի կողմ նա կիցն են հան
դի սա նում նաև Դենդ րի ա յում ապ րող բե նոր վի ա ցի նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը, ո րոնք 
զբաղ վում են ար տագ նա աշ խա տան քով:  Պահ պա նո ղա կան խմ բակ ցու թյու նը ձգ տում է 
իր շուր ջը հա մախմ բել այլ խմ բակ ցու թյուն նե րի պատ գա մա վոր նե րին և քան դել գո յու թյուն 
ու նե ցող իշ խա նա կան կոա լի ցի ան:

Դենդ րի այի պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներն 
ե ն՝ ազ գային լեզ վի, կրո նի, ազ գային գրա կա նու թյան և պահ պա նո ղա կան ար ժեք նե րի 
պահ պա նու մը, Դենդ րի այի ազ գային լեզ վով բո լոր դպ րոց նե րում կր թու թյան ա պա հո վու
մը: Տն տե սա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից են հան դի սա նում` խո շոր ձեռ նե րեց նե րին, 
հատ կա պես ար տադ րու թյամբ և ար տա հան մամբ զբաղ վող նե րին, ա ռա վել մեծ ար տո
նու թյուն նե րի տրա մադ րու մը: Կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի խն դիրն է հան դի սա նում պահ
պա նո ղա կան ար ժեք նե րին և գա ղա փա րա խո սու թյա նը հա կա սող ցան կա ցած օ րի նագ ծի 
տա պա լու մը: Կու սակ ցու թյան հիմ նան պա տակն է ար տագ նա աշ խա տան քով զբաղ վող 
դենդ րի ա ցի նե րի տրանս ֆեր նե րի հար կե րից ա զա տու մը: 

ԴենդրիականԱպագա
Դենդ րի ա կան ա պա գա կու սակ ցու թյու նը հան դի սա նում է ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո
սու թյուն կրող քա ղա քա կան ո ւժ: Կու սակ ցու թյան հիմ նա կան ը նտ րա զանգ վածն են հան դի
սա նում ե րկ րի հա րա վի դենդ րի ա ցի  բնա կիչ նե րը, ո րոնք սահ մա նակ ցում են Ան դաս տա
նին, ի նչ պես նաև ու ժային կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցինչ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ բա նա կի: 
Կու սակ ցու թյունն ու նի ա վե լի քան 40 հա զար մշ տա կան ան դամ ներ: Վեր ջին խորհր դա
րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում Դենդ րի ա կան Ա պա գան հա վա քել է ը նտ րող նե րի 
մոտ 20 տո կո սի ձայ նե րը, և այժմ ներ կա յաց ված է խորհր դա րա նում 6 պատ գա մա վոր նե
րով, ո րոնք պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ մի ա սին զբա ղեց
նում են ը նդ դի մա դիր դիր քեր: 

Կու սակ ցու թյան մշա կու թային ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից են հան դի սա նում՝ օ տար լե զու
նե րով ու սուց ման ծրագ րե րի ար գե լա փա կու մը, օ տա րա լե զու վա հա նակ նե րի, ցու ցա պաս
տառ նե րի, հա ղոր դում նե րի և ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյան ար գե լու մը: Ի նչ պես նաև ազ գային 
ար ժեք նե րը և տղա մարդ կանց մար տա կան պատ րաս տու թյու նը թու լաց նող նա խագ ծե րի 
կան խար գե լու մը, բյու ջե ե տային մի ջոց նե րի խնա յու մը:

Դենդ րի ա կան ա պա գան դեմ է ցան կա ցած ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թա ցի, հիմ նա կան 
նպա տակն է հան դի սա նում ու ժեղ և ռազ մա կա նաց ված պե տու թյան կեր տու մը, ո րը կա
րող է պահ պա նել ազ գային ար ժեք նե րը և ի նք նու րույն դի մա կայել ցան կա ցած վտան գի: 
Կու սակ ցու թյու նը վայե լում է բա նա կի կրտ սեր և ա վագ հրա մա նա տա րա կան կազ մի մեծ 
մա սի ա ջակ ցու թյու նը: Ֆրակ ցի այի հիմ նան պա տակն է հան դի սա նում բա նա կային բա
րե փոխ ման ի րա նա կա նաց ման ա պա հո վու մը, մաս նա վո րա պես՝ հա մընդ հա նուր պար
տա դիր ժամ կե տային զին ծա ռա յու թյան օ րի նագ ծի մշա կումն ու վա վե րա ցու մը խորհր դա
րանում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ2

ԴԵՆԴՐԻԱՅԻՔԱՐՏԵԶԸ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ3

ԴԵՆԴՐԻԱՅԻԱԶԳԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Առաջիննիստ
Ա ռա ջին նիս տը բա ցում և մինչև Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հի ը նտր վե լը նա խա գա հում 
է տա րի քով ա վագ պատ գա մա վո րը, նա խա գա հո ղի տե ղա կա լի պար տա կա նու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նում է հա կա ռակ սե ռի ա մե նաա վագ ներ կա յա ցու ցի չը

1)  Նիս տը նա խա գա հո ղը ը ստ խմ բակ ցու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյան թվար կում է պատ
գա մա վոր նե րի ա նուն նե րը 

2) Նիս տը նա խա գա հո ղը հայ տա րա րում է ա ռա ջին նիս տի օ րա կար գը
3) Կազ մա կեր պում է Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հի և տե ղա կա լի ը նտ րու թյուն / փակ/

Խմբակցությանլիազորությունները
Խմ բակ ցու թյունն ի րա վունք ու նի ՝
1) հան դես գա լու օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյամբ
2) Ազ գային ժո ղո վի քն նարկ մա նը ներ կա յաց նե լու Ազ գային ժո ղո վի ո րոշ ման, հայ տա րա

րու թյան կամ ու ղեր ձի  նա խա գիծ
3) Քա ղա քա կան կոա լի ցի ա կազ մե լու այլ խմ բակ ցու թյուն նե րի հետ, ի նչ պես նաև դուրս 

գա լու կոա լի ցի այից

Պատգամավորիիրավունքները
Պատ գա մա վորն ի րա վունք ու նի՝
1) հան դես գա լու օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյամբ
2) ներ կա յաց նե լու Ազ գային ժո ղո վի ո րոշ ման կամ հայ տա րա րու թյան նա խա գիծ
3) ե լույթ ներ ու նե նա լու, հար ցեր տա լու և ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու Ազ գային ժո ղո վի 

նիս տե րում
4) բա նա վոր հար ցե րով դի մե լու Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին
5) դուրս գա լու խմ բակ ցու թյան կազ մից
6) պահ պա նել պատ գա մա վո րա կան է թի կայի կա նոն նե րը 

Ազգայինժողովինախագահիընտրությունը
1) Ազ գային ժո ղո վի կազ մից՝ Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հի մե կա կան թեկ նա ծու ա ռա ջա

դ րե լու ի րա վունք ու նեն      խմ բակ ցու թյուն նե րը
2) Թեկ նա ծու նե րին ներ կա յաց նե լու հա մար հատ կաց վում է մինչև ե րե քա կան րո պե
3) Ազ գային ժո ղո վի նա խա գահն ը նտր վում է գաղտ նի քվե ար կու թյամբ, պատ գա մա վոր նե

րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ
4) Ե թե քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցել է եր կու սից ա վե լի թեկ նա ծու, և նրան ցից ոչ ոք չի ստա

ցել ը նդ հա նուր ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, ա պա ան ցկաց վում է ը նտ րու թյան ե րկ րորդ 
փուլ, ո րին կա րող են մաս նակ ցել ա ռա ջին փու լում ա ռա վել ձայ ներ ստա ցած եր կու թեկ
նա ծու նե րը 

5) ԱԺ նա խա գա հի տե ղա կա լի ը նտ րու թյունն ի րա կա նաց վում է նույն սկզ բուն քով, սա կայն 
վեր ջինս պետք է լի նի ը նդ դի մա դիր խմ բակ ցու թյան պատ գա մա վոր 

Խորհրդարանումքվեարկությանիրականացմանկարգը
1) Ազ գային ժո ղո վում քվե ար կու թյան կազ մա կերպ ման պա տաս խա նա տուն ԱԺ նա խա

գահն է 
2) ԱԺ փոխ նա խա գա հը պա տաս խա նա տու է ե լույթ նե րի և հար ցե րի հեր թագր ման, քվե

ար կու թյան ար դյունք նե րի հաշ վարկ ման հա մար 
3) ԱԺո ւմ օ րի նագ ծե րի քվե ար կու թյուն նե րը վա վեր են հա մար վում, ե թե նիս տին մաս նակ

ցող պատ գա մա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կողմ է քվե ար կում տվ յալ օ րեն քի նա 
խագծին կամ օ րեն քում փո փո խու թյուն և ա վե լա ցում կա տա րե լու մա սին նա խագ ծին

Ազգայինժողովինախագահը
1)  նա խա գա հում է Ազ գային ժո ղո վի նիս տե րը
2) շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում Ազ գային ժո ղո վի քն նարկ մա նը ներ կա յաց ված հար ցե րը 
 
Նիստընախագահողը՝
1) հայ տա րա րում է նիս տը բաց ված, ի նչ պես նաև ա վարտ ված
2) հայ տա րա րում է նիս տի ը նդ մի ջում նե րը
3) ա պա հո վում է օ րա կար գային հար ցե րի քն նարկ ման հա ջոր դա կա նու թյու նը
4) հար ցի քն նար կումն սկս վե լուց ա ռաջ տե ղե կաց նում է հար ցի քն նարկ ման կար գի և տևո

ղու թյան մա սին
5) ձայն է տա լիս ե լույ թի, ի նչ պես նաև հար ցի կամ դրան պա տաս խա նե լու հա մար
6) հայ տա րա րում է պատ գա մա վոր նե րի գրան ցու մը, ե լույթ նե րի և հար ցե րի հա մար հեր

թագ րու մը, քվե ար կու թյան ան ցկա ցու մը, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը
7) նիս տի բնա կա նոն ըն թաց քը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով կա րող է ը նդ մի ջել ե լույթ նե րը
8) Վե րահս կում է պատ գա մա վոր նե րի կար գա պա հու թյու նը՝ ժա մա նա կին ներ կա յա նա լը 

նիս տե րի դահ լիճ, նիս տի ըն թաց քում կարգ ու կա նո նի պահ պա նու մը 

Պատգամավորինկատմամբկարողենկիրառվելհետևյալ
կարգապահականմիջոցները
1) նա խազ գու շա ցում՝ ա նու նը, ազ գա նու նը հրա պա րա կե լով
2) ե լույթ ու նե նա լու և հար ցեր տա լու ի րա վուն քից զր կում
3) քվե րա կու թյան մաս նակ ցե լու ի րա վուն քի զր կում

Ազգայինժողովինիստումհարցերիքննարկմանընդհանուր
ընթացակարգը
Ազ գային ժո ղո վի նիս տում հար ցե րը քն նարկ վում են հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով՝
1) հիմ նա կան զե կու ցում
2) հար ցեր զե կու ցո ղին, նրա պա տաս խան նե րը, հարց տվո ղի և զե կու ցո ղի ար ձա գանք

ները
3) հա րա կից զե կու ցում ներ, ե թե կան այդ պի սիք
4) մտ քե րի փո խա նա կու թյուն
5) քվե ար կու թյուն
 Հար ցե րի քվե ար կու թյուն ներն ան ցկաց վում են բաց՝ ան վա նա կան 
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Ընդմիջումվերցնելուկարգը
1) Նիս տը մինչև հինգ րո պե ժա մա նա կով ը նդ մի ջե լու ի րա վունք ու նի ԱԺ նա խա գա հը՝ 

խմբակ ցու թյան նա խա գա հի միջ նոր դու թյան դեպ քում և կամ սե փա կան հայե ցո ղու
թյամբ նիս տի բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու նպա տա կով Նիս տը կա րող է ը նդ միջ
վել ոչ ա վել քան եր կու ան գամ 

2) Ը նդ միջ ման միջ նոր դու թյուն կա րող են ներ կա յաց նել խմ բակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար նե
րը, խմ բակ ցու թյան քն նար կում կազ մա կեր պե լու նպա տա կով

Հարցերտալուկարգը
1) Հիմ նա կան Զե կու ցողն ու նի հինգ րո պե ե լույ թի ժա մա նակ
2) Յու րա քան չյուր զե կու ցո ղին մե կա կան ան գամ հար ցեր տա լու ի րա վունք ու նեն պատ գա

մա վոր նե րը,
3)  հար ցե րի հա մար հատ կաց վում է մեկականրոպե,
4)  հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար հատ կաց վում է երկուականրոպե,
5) ար ձա գան քե լու հա մար հատ կաց վում է մեկականրոպե,
6)  Զե կու ցո ղին ար տա հերթ հար ցեր տա լու ի րա վունք ու նի Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հը 

կամ նիս տը նա խա գա հո ղը։

Օրենսդրականնախաձեռնությանիրավունքը
Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն պատ գա մա վո րը, խմ բակ ցու թյու նը և 
Կա ռա վա րու թյու նը

Օրենսդրականնախաձեռնությանհեղինակը
Նա խագ ծի քն նարկ ման ըն թաց քում որ պես օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան հե ղի նակ 
կամ հիմ նա կան զե կու ցող հան դես գա լու ի րա վունք ու նի՝
1) պատ գա մա վո րը՝ իր նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում
2) խմ բակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցի չը՝ խմ բակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում
3) Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը՝ Կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում   

ՀԱՎԵԼՎԱԾ4

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՄՈԴԵԼԻՕՐԱԿԱՐԳ
Օր1
15:00 – 16:00 Ժամանում հյուրանոց, ճաշ
16:00 – 17:00 Խաղի ներկայացում 
17:00 – 18:00 Թիմային աշխատանք  
18:00 – 19:00 Արդյունքների ներկայացում   
19:00 – 20:00 Ընթրիք
 22:00   Դերերի բաշխում

Օր2
10:00 – 10:45 Առավոտյան լիագումար նիստ
10:45 – 11:45 Քննարկում խմբակցություններում 
11:45 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00 – 13:30 Առավոտյան լիագումար նիստի շարունակությունը
13:30 – 14:30 Ճաշ
14:30 – 14:45 Քննարկում խմբակցություններում 
14:45 – 16:00 Երեկոյան լիագումար նիստ
16:00 –17:00 Քննարկում խմբակցություններում (սուրճի ընդմիջում՝ 16:30 – 16:45)
17:00 – 19:00 Երեկոյան լիագումար նիստի շարունակությունը
19:00 – 20:00 Ընթրիք

Օր3
10:00 – 10:45  Առավոտյան լիագումար նիստ 
10:45 – 11:45 Քննարկում խմբակցություններում
11:45 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00 – 13:30 Առավոտյան լիագումար նիստի շարունակությունը
13:30 – 14:30 Ճաշ 
14:30 – 15:30 Երեկոյան լիագումար նիստ
15:30 – 16:30 Քննարկում խմբակցություններում
16:30 – 16:45 Սուրճի ընդմիջում
16:45 – 19:00 Երեկոյան լիագումար նիստի շարունակությունը
19:00 – 20:00  Ընթրիք

Օր4
10:00 – 11:30 Եզրափակիչ լիագումար նիստ
11:30 – 11:45  Սուրճի ընդմիջում
11:45 – 13:30  Լավագույն խաղացողների ընտրություն, մրցանակաբաշխություն
13:30 – 14:30 Ճաշ 
14:30   Վերադարձ 
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Երկրի քաղաքական անցուդարձը մեկ էջում

Այսօր ժամը 11։00-ին տեղեկություն է 
ստացվել Անդյան նահանգի վարչական 
կենտրոն Լոգան քաղաքից այն մասին, 
որ 11-րդ դպրոցի բակում սպանություն է
տեղի ունեցել։ 
10-րդ դասարանցիների միջև ծագած 
վեճը ավարտվել է դանակահարությամբ, 
որի արդյունքում մահացել է ազգությամբ
անդաստանցի ուսանող։
Անց է կացվում նախաքննություն։  

WWW.politicaldirectory.am          
E-mail: poldic@org.com

Շաբաթ 02.02.19

Հաջորդ շաբաթ նշվում է 
Դենդրիայի անկախության 
հռչակման 55-ամյակը

Այսօր ժամը 11։00-ին տեղեկություն է 
ստացվել Անդյան նահանգի վարչական 
կենտրոն Լոգան քաղաքից այն մասին, 
որ 11-րդ դպրոցի բակում սպանություն է
տեղի ունեցել։ 
10-րդ դասարանցիների միջև ծագած 
վեճը ավարտվել է դանակահարությամբ, 
որի արդյունքում մահացել է ազգությամբ

Անդյան նահանգի դպրոցներից մեկում 

ազգությամբ անդաստանցի տղա է սպանվել

Հարցազրույց  
փոխվարչապետի 

հետ 

Շտապ

Դենդրիան հաջորդ շաբաթ նշում է 
իր անկախության 

հռչակման 35-ամյակը

Կաթնամթերքի գնաճ է 
սպասվում. պարզաբանում է 

                                          տնտեսության նախարարը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ5

Խա ղին նվիր ված տե սա նյու թը կա րող եք դի տել հետ ևյալ հղու մով՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=lotztKpoi50:

 Խորհր դա րա նի մո դե լին կա րող եք ծա նո թա նալ և այլ սի մու լ յա ցի ոն խա ղե րի վե րա բե րյալ հա
վե լ յալ տե ղե կու թյան, խոր հուրդ նե րի և փոր ձի փո խա նակ ման հա մար կա րող եք դի մել՝ 

Կովկասիինստիտուտ
contact@ci.am • +374 10 540631 •  Չա րենցի 31/4, Եր ևան 0025, Հա յաս տան
www.ci.am




