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ՆԱԽԱԲԱՆ

Ժ

ողովրդավարական օրենքներն ու կառույցները կարող են արդյունավետ
գործել միայն ժողովրդավարության մշակույթի վրա հիմնված
լինելու պարագայում։ Կրթությունն այս պարագայում առանցքային
դեր ունի։ Սրանք այն եզրակացություններն էին, որոնց պետությունների
և կառավարությունների ղեկավարները հանգեցին 2005 թվականին
Վարշավայում կայացած Եվրոպայի խորհրդի երրորդ գագաթնաժողովի
ընթացքում։ Դրա հիման վրա մեր կազմակերպությանը պատվիրակվեց
«խթանել և զարգացնել ժողովրդավարական մշակույթը մեր քաղաքացիների
շրջանում» ։ Այս իմաստով խիստ կարևոր է հետևել, որ երիտասարդները ձեռք
բերեն գիտելիք, արժեքներ ու կարողություն՝ ժամանակակից, բազմազան,
ժողովրդավարական հասարակարգում պատասխանատու քաղաքացի
լինելու համար։
Այդ պահից ի վեր անդամ պետությունները այս ոլորտում ձեռնարկել են
մի շարք նախաձեռնություններ:Սակայն պակասում էր քաղաքացիական
կրթության մեջ հստակ ուղղվածությունն ու ընդհանուր նպատակների
պատկերացումը: Եվ մեր «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝
ժողովրդավարական մշակույթի համար» նախատեսված է կամրջելու այդ
բացը։
Շրջանակի հրատապ անհրաժեշտությունն ակներև դարձավ Եվրոպայում
վերջերս տեղի ունեցած բազմաթիվ ահաբեկչական հարձակումների
ֆոնին։ Կրթությունը՝ միջնաժամկետից երկարաժամկետ ներդրում է
բռնի ծայրահեղականության և արմատականացման կանխարգելման
գործընթացում, սակայն այդ աշխատանքը պետք է սկսել հիմա։ Այս լույսի ներքո
Եվրոպայի խորհրդի կրթության նախարարների 2016 թվականի մշտական
համաժողովը՝ Բրյուսելում կայացած իր 25-րդ նստաշրջանում միաձայն
հավանության արժանացրեց Կարողունակությունների (կոմպետենցիաների)
մոդելը (որը ներկայացված է Շրջանակի 1-ին հատորում)։
Այս Կողմնորոշիչ շրջանակը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում
և այլ երկրներում ծավալուն քննարկումների և փորձարկման արդյունք է։
Այն կառուցված է մեր ժողովրդավարական հասարակություններին բնորոշ
սկզբունքների վրա։ Շրջանակում սահմանված են այն գործիքներն ու քննական
մտածողությունը, որ կրթության բոլոր մակարդակներում սովորողները
պետք է ձեռք բերեն՝ պատկանելության զգացում ունենալու և մեր ապրած
ժողովրդավարական հասարակարգին իրենց դրական նպաստը բերելու
համար։ Այս իմաստով Շրջանակը կրթական համակարգերին առաջարկում
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է գործողության ընդհանուր ուղղվածություն՝ միաժամանակ չանտեսելով
մանկավարժական մոտեցումների բազմազանությունը։
Շրջանակի նպատակն է աջակցել անդամ պետություններին՝ կրթության
միջոցով ձևավորելու բաց, հանդուրժող և բազմազան հասարակություններ։
Հուսով եմ, որ նրանք կընդունեն այս գործիքը և կօգտվեն դրանից։
Թորբյորն Ջագլենդ
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար
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Առաջաբան

Ի

նչպիսի՞ հասարակությունում են ապրելու մեր երեխաները վաղը։
Այս հարցի պատասխանի կարևոր մասն ընկած է այն կրթությունն
մեջ, որ նրանց տալիս ենք այսօր։ Կրթությունն առանցքային դեր ունի
ապագայի ձևավորման գործում և արտացոլում է աշխարհի այն տեսակը,
որն ուզում ենք ստանալ հետագա սերունդների համար։
Ժողովրդավարությունը Եվրոպայի խորհրդի երեք հենասյուներից մեկն է, և
ԵԽ անդամ պետություններում չպետք է որևէ երկմտանք լինի` մեր ապագա
հասարակություններում դրա՝ հիմնարար սկզբունք մնալու վերաբերյալ:
Որքան էլ կայացած լինեն մեր ինստիտուտները, միևնույն է, դրանք իրապես
ժողովրդավար կարող են գործել միայն այն դեպքում, երբ մեր քաղաքացիները
լիարժեք իրազեկ լինեն ոչ միայն իրենց ընտրական իրավունքների, այլև մեր
ինստիտուտների կրած արժեքների մասին։ Մեր կրթության համակարգերն
ու ուսումնական հաստատությունները պետք է երիտասարդներին
պատրաստեն՝ դառնալու ակտիվ, հաղորդակից և պատասխանատու
անհատներ. ավելի քիչը չի գոհացնի բազմամասն, բազմամշակույթ և արագ
զարգացող հասարակություններին, ուր մենք ապրում ենք։ Եվ քվանտային
հաշվողական տեխնիկայի ու արհեստական բանականության արշալույսին՝
է՛լ ավելի կարևոր է, որ մեր երեխաները գիտելիքով այնպիսի արժեքներով,
վերաբերմունքով, հմտություններով, գիտելիքներով ու քննադատական
ըմբռնմամբ, որոնք նրանց հնարավորություն կտան կայացնել իրենց ապագայի
վերաբերյալ պատասխանատու որոշումներ:
Եվրոպայի խորհրդի՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար
կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակի ելակետն այն համոզմունքն
է, որ կրթական համակարգերի, դպրոցների ու համալսարանների
հիմնական առաքելություններից մեկը պետք է լինի ժողովրդավարական
քաղաքացիության նախապատրաստումը։ Սա նշանակում է հետևել,
որ սովորողներն իմանան և հասկանան իրենց առջև ծառացած
մարտահրավերները և իրենց որոշումների հետևանքները, թե ինչ են իրենք
ի վիճակի անել և ինչ չպետք է անեն։ Այս ամենի համար նրանց անհրաժեշտ
է ոչ միայն գիտելիք, այլ նաև համապատասխան կարողունակություններ
(կոմպետենցիաներ), և այս Շրջանակի նպատակն է սահմանել, թե որոնք
են այդ կարողունակություններ։
Բուն Շրջանակը կազմված է երեք հատորից։
Առաջին հատորում ներկայացված է կարողունակությունների մոդելը,
որը միջազգային փորձագետների բազմամասնագիտական թիմը
սահմանել է մեծածավալ հետազոտությունից և քննարկումներից հետո։
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20 կոմպետենցիաները խմբավորված են ըստ չորս ոլորտների՝ արժեքներ,
վերաբերմունք, հմտություններ, գիտելիք ու քննադատական ըմբռնում. դրանք
ուղեկցվում են մոդելի նախապատմությամբ, ինչպես նաև տեղեկություններով,
թե ինչպես է այն մշակվել և ինչպես է նախատեսվում կիրառել։
2-րդ հատորը պարունակում է յուրաքանչյուր կարողունակության
(կոմպետենցիա) մասով ուսումնառության թիրախներ և վերջնարդյունքներ
սահմանող պնդումների շարք։ Այս բնութագրիչները նախատեսված են
որպես օժանդակ նյութ մանկավարժների համար, որպեսզի նրանք մշակեն
ուսումնառության այնպիսի իրավիճակներ, որոնք հնարավորություն
կտան նրանց դիտարկել սովորողի վարքագիծը՝ տվյալ կարողունակության
առնչությամբ։ Բնութագրիչները փորձարկվել են կամավոր դպրոցների և
ուսուցիչների կողմից 16 անդամ պետություններում ։
3-րդ հատորն ուղենիշներ է առաջարկում այն մասին, թե
Կարողունակությունների մոդելն ինչպես կարելի է կիրառել վեց կրթական
իրավիճակներում։ Հետագա գլուխները կավելացվեն ժամանակի ընթացքում։
Շրջանակն առաջարկվում է որպես գործիք՝ ոգևորելու անհատական
մոտեցումները՝
հանուն
ժողովրդավարական
մշակույթի
կարողունակությունների ուսուցման, միաժամանակ չշեղվելով ընդհանուր
նպատակից։ Թեև չկա այս հատորները նշված եղանակով կիրառելու որևէ
պարտավորություն, դրանք նախատեսված են որպես մեկ ամբողջություն, և
խորհուրդ ենք տալիս, որ մանկավարժները ծանոթանան ողջ Շրջանակին՝
նախքան իրենց որոշակի կարիքներին ու իրավիճակին համապատասխան
սեփական մոտեցում որդեգրելը։
Ես շատ հպարտ եմ ներկայացնել ժողովրդավարական մշակույթի
համար կարողությունների սույն կողմնորոշիչ շրջանակը մեր անդամ
պետություններին։ Սա նվիրված աշխատանքի արդյունք է և քննարկումների
ու բաց մտածելակերպի օրինակ։ Հուսով եմ, որ ձեզանից շատերը Շրջանակը
կկիրառեն այն ոգով, որով այն ներկայացված է. այն է՝ նպաստել մեր ապագա
հասարակությունն այնպիսին դարձնելու ջանքերին, որտեղ ուրախ կլինենք,
որ ապրեն մեր երեխաները։
Սնեժանա Սամարժիչ Մարկովիչ

Եվրոպ ա յի Խորհուրդ
Ժողովրդավարության գլխավոր տնօրեն

Էջ 8 ►Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար – Հատոր 1

Երախտիքի խոսք
Հեղինակային խումբ
«Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական
մշակույթի համար» փաստաթուղթը կազմել է Կրթության դեպարտամենտը՝
համագործակցելով հետևյալ միջազգային փորձագետների հետ.
Մարտին Բարեթ
Լուիզ դե Բիվար Բլեք
Մայքլ Բիրամ
Յարոսլավ Ֆալթին
Լարս Գուդմունսթոն
Հիլիջ վանտ Լանդ
Կլաուդիա Լենզ
Պասկալ Մոմպոյնտ- Գիլլարդ
Միլիսիա Պոպովիչ
Քելին Ռուս
Սալվադոր Սալա
Նատալիա Վոսկրեսենսկայա
Պավել Զգագա

Եվրոպայի խորհրդի կրթության դեպարտամենտ
Դեպարտամենտի ղեկավար՝ Սջուր Բերգան
Կրթության քաղաքականության բաժնի ղեկավար՝ Վիլիանո Քիրիազի
Ծրագրի գլխավոր պատասխանատու՝ Քրիստոֆեր Ռեյնոլդս
Օգնականներ՝ Միրել Վենդլինգ, Կլաուդին Մարտին-Օստվալդ

Աջակցություն և օժանդակություն
Եվրոպայի խորհրդի կրթության դեպարտամենտը մեծ աջակցության համար
իր երախտագիտությունն է հայտնում՝
►

2012-2017 թվականներին Եվրոպայի խորհրդում Անդորրայի ինքնիշխան
պետության մշտական ներկայացուցիչներ Ջոզեֆ Դալերեսին և Էսթեր
Ռաբասա Գրաուին,

►

2012-2018 թվականներին Եվրոպայի խորհրդի կրթության
քաղաքականության և պրակտիկայի մշտական հանձնաժողովի
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►

նախագահներ Ջերմեյն Դոնդելինգերին, Ռինդրիչ Ֆրիշին և Էթիեն
Գիլիարդին,
Վրաստանի կրթության նախարարի տեղակալ Կետեվան Նատրիաշվիլիին։

Ժողովրդավարության մշակույթի համար կոմպետենցիաների կողմնորոշիչ
շրջանակի մշակմանն ակտիվ մասնակցել և ֆինանսական օժանդակություն
են տրամադրել Անդորրայի, Բելգիայի, Կիպրոսի, Չեխիայի Հանրապետության,
Վրաստանի, Հունաստանի և Նորվեգիայի կրթության նախարարությունները։
Կրթության դեպարտամենտը նաև ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել
Վերգելանդի եվրոպական կենտրոնին և Տիմիշոարայի միջմշակութային
ինստիտուտին՝ վերապատրաստմանն ու փորձարկմանն իրենց նշանակալի
աջակցության համար։

Այլ մասնակիցներ
Եվրոպայի խորհրդի կրթության դեպարտամենտը՝ «Կարողությունների
կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարության մշակույթի համար»
փաստաթղթի մշակման ընթացքում իրենց տրամադրած անգնահատելի
կարծիքի ու մասնակցության համար երախտապարտ է հետևյալ անձանց.
Էրիմ Ամնա, Մատտիա Բայուտտի, Լեոնս Բեքեմանս, Սեզար Բիրզա, Լավինիա
Բրասսի, Ֆաբիանա Կարդետտի, Մարիսա Կավալի, Էյդան Քլիֆորդ, Դանիել
Կոստե, Քյու Ան Դանգ, Լեա Դավչևա, Դարլա Դերդորֆ, Միգել Անգել Գարսիա
Լոպեզ, Ռալֆ Գուվեյլեր, Ռոլֆ Գոլոբ, Ֆերնանդա Գոնզալեզ-Դրեհեր, Ռիչարդ
Հարիս, Պրու Հոլմս, Բրիոնի Հոսկինս, Կառոլին Հովարթ, Թեդ Հադլսթոն, Էլեն
Ջիբլաձե, Անդրեաս Կյորբեր, Իլդիկո Լազար, Ռեյչլ Լինդեր, Պետր Մասեկ,
Յուլիա Մարլիեր, Գիլոմ Մարքս, Դեյվիդ Մյուլլեր, Նատիա Նածվիլիշվիլի, Օանա
Նեստիան Սանդու, Ռեյնհիլդ Օտտե, Ստավրուլա Ֆիլիպու, Ալիսոն Ֆիպս,
Ագոստինո Պորտերա, Մարզենա Ռաֆալսկա, Մոնիկ Ռոյնե, Ռոբերտո Ռուֆինո,
Ֆլորին Ալին Սավա, Հյու Ստարկի, Օլենա Ստիսլավսկա, Անգելա Տեսիլինու,
Ֆելիսա Թիբիտս, Յուդիթ Թորնի-Պուրտա, Անգելոս Վալիանատոս, Մանուելա
Վագներ, Շառլոտ Վիսլանդեր, Ռոբին Վիլսոն, Ուլրիկե Վոլֆ – Ջոնտոֆսօն,
Ֆաթմիրոշ Քսեմալայ։

Եվ վերջում, Կրթության դեպարտամենտը ցանկանում է խորին
շնորհակալություն հայտնել բնութագրիչները փորձարկած բազմաթիվ
ուսուցիչների, վերապատրաստող մանկավարժների և դպրոցների
ղեկավարների՝ իրենց նվիրվածության և համագործակցության համար։
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Ներածություն

«Կ

արողունակությունների/կոմպետենցիաների կողմնորոշիչ
շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար»
փաստաթուղթը (այսուհետ՝ «Շրջանակ») նախատեսված
է կրթության համակարգերի բոլոր օղակներում մանկավարժների
կողմից կիրառության համար՝ սկսած նախադպրոցական, տարրական
և միջնակարգ կրթությունից մինչև բարձրագույն կրթություն, ներառյալ
մեծահասակների և միջին մասնագիտական կրթություն։ Շրջանակը՝
բոլոր շահագրգիռ կողմերին առաջարկում է համահունչ, բազմակողմանի
և թափանցիկ կերպով, համակարգված մոտեցում ժողովրդավարական
մշակույթի
անհրաժեշտ
կարողունակությունների
ուսուցման,
ուսումնառության ու գնահատման և կրթության համակարգերում դրանց
ներդրման համար։
Շրջանակի կենտրոնում այն կարողունակությունների մոդելն է, որոնք
ուսումնառուն պետք է ձեռք բերի, եթե ցանկանում է գործուն մասնակցություն
ունենալ ժողովրդավարության մշակույթում և այլոց հետ միասին խաղաղ
ապրել մշակութապես բազմազան ժողովրդավարական հասարակությունում։
Շրջանակը պարունակում է նաև բնութագրիչներ՝ մոդելի բոլոր
կարողունակությունների համար։
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Շրջանակի սույն հրատարակությունը կազմված է երեք հատորից։1 Այս՝
առաջին հատորը սկսվում է Շրջանակի և դրա առնչությամբ Եվրոպայի
խորհրդի՝ նախկինում կատարած աշխատանքի ընդհանուր ներկայացմամբ,
և որոշակի կարևոր նկատառումներ է առաջարկում Շրջանակի կիրառման
վերաբերյալ։ Հաջորդ բաժիններում բացատրված են Շրջանակի հիմքում
ընկած հասկացություններն ու տեսական ենթադրությունները։ Այս
բացատրություններին հետևում է կարողունակությունների մոդելի
նկարագրություն, որին հաջորդում է ծանոթություն Շրջանակում
բնութագրիչների դերին։ Առաջին հատորն եզրափակվում է օգտագործված
հիմնական եզրույթների և հետագա ընթերցանության համար առաջարկվող
նյութերի շարքով։
Երկրորդ հատորում ավելի մանրամասն անդրադարձ է կատարված
բնութագրիչներն։ Այստեղ նկարագրված է, թե ինչպես են դրանք մշակվել և
բերված է բոլոր բնութագրիչների ամբողջական ցուցակը։
Երրորդ հատորում առաջարկում է ուղեցույց, թե Շրջանակն ինչպես կարելի
է կիրառել կրթական համակարգերում։ Այն սկսվում է երեք գլուխներով,
որոնք քննարկում են մոդելի և բնութագրիչների կիրառությունը կրթության
պլանավորման երեք փուլերում՝ համապատասխան հերթականությամբ.
դրանք են՝ կրթական ծրագրի մշակում, մանկավարժության պլանավորում
և գնահատման մշակում։ Այս երեքին հաջորդում են հետագա գլուխները,
որոնք արծարծում են մանկավարժական կրթության մեջ Շրջանակի
հնարավոր կիրառության եղանակները, թե ինչպես կարելի է այն ներդնել՝
«ամբողջ դպրոցը» մոտեցման կիրառմամբ, և ինչպես է այն առնչվում
սոցիալ-քաղաքական հրատապ խնդրի լուծման հետ. այն է՝ բռնի
ծայրահեղականության ու ահաբեկչության հանգեցնող արմատականացման
նկատմամբ դիմակայունության ձևավորմանը։
Շրջանակում առաջ քաշված մոդելում կարողունակությունները նկարագրված
են մանրամասնորեն, իսկ բնութագրիչներն՝ այդ կարողունակությունները
մեթոդիստ-մանկավարժների կողմից կիրառության եղանակն են
ապահովում։ Մոդելը չի հանդիսանում իդեալականի պարտադրանք, այլ
կարողունակությունների հայեցակարգային համակարգ է, որին կարող
են հղում կատարել Շրջանակից օգտվողները։ Օգտվողները կորոշեն, թե
ինչպես հարմարեցնել ու կիրառել Շրջանակն իրենց կոտեքստում ՝ իրենց
նպատակների համար։ Շրջանակն՝ ուղեցուցային գլուխներ պարունակող
երրորդ հատորով, նկարագրում է դրա կիրառման հնարավորություններն
ու տարբերակները, և Շրջանակից օգտվողներն իրենք պետք է որոշեն, թե
որ տարբերակներն են հարմար իրենց կոնտեքստին։

1. Բացի այդ, կա ավելի վաղ պատրաստված փաստաթուղթ, որտեղ նկարագրվում է, թե
ինչպես է մշակվել Շրջանակային մոդելը։ Այն արդիական է այն ընթերցողի համար, որը
ցանկանում է հասկանալ մշակման գործընթացը, դրա անհրաժեշտությունն ու մոդելի
տեխնիկական մանրամասները։ Տե՛ս Եվրոպայի խորհուրդ (2016թ.), Իրավասություններ
Ժողովրդավարական մշակույթի համար.Ապրել միասին ինչպես հավասարը հավասարի
հետ՝ մշակութապես տարբեր ժողովրդավարական հասարակություններում,
Եվրոպայի խորհրդի հրատարակչություն, Ստրասբուրգ www.coe.int/en/web/education/
competences-for-democratic-culture։
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Գլուխ 1

Շրջանակի
նախապատմությունը
Արժեքներ և կրթություն
Վերջին տարիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում կրթությանը՝
որպես Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության
և օրենքի գերակայության խթանման և պաշտպանության գործիք: Չնայած
այն հանգամանքին, որ այս սկզբունքները տասնամյակներ շարունակ եղել
են եվրոպական հասարակությունների ու քաղաքական համակարգերի
հիմնաքարերը՝ դրանք պետք է շարունակ պահպանել ու զարգացնել։
Տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ է՛լ ավելի ակնհայտ
է դառնում, որ քաղաքացիները պետք է ի վիճակի և պատրաստակամ
լինեն ակտիվորեն ներգրավվելու իրենց արժեքների ու սկզբունքների
պաշտպանության գործին։ Ժողովրդավարական գործընթացներին
ակտիվորեն մասնակցելու կարողության ձեռքբերումն ու պահպանումը
սկսվում է վաղ մանկության շրջանում և շարունակվում ողջ կյանքի
ընթացքում։ Կարողունակությունների ձեռք բերման գործընթացը դինամիկ
է և երբեք չի ավարտվում։ Հանգամանքները փոխվում են, և անհրաժեշտ
է, որ մարդիկ զարգացնեն առկա կարողունակություններն ու ձեռք բերեն
նորերը ՝ արձագանքելով իրենց ապրած միջավայրում տեղի ունեցող
փոփոխություններին։
Ուսումնական հաստատությունները կարևոր դեր են ունեն այս հարատև
գործընթացում։ Երեխաների մեծ մասը հանրային տիրույթի հետ առաջին
շփումն ու առնչությունն են ունենում դպրոցում, և դպրոցը պետք է լինի
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այն վայրը, որտեղից սկսվում է ժողովրդավարական կրթությունը։ Մյուս
ուսումնական հաստատությունները, այդ թվում՝ հետագա կրթություն
ապահովող հաստատություններն ու բուհերը ևս պետք է ստանձնեն այս դերը՝
սովորողների տարիքին ու հասունությանը համապատասխան եղանակներով։
Ժողովրդավարական կրթությունը պետք է լինի անձի լիարժեք կրթության
համընդգրկուն և շաղկապված տեսլականի մի մասը։ Եվրոպայի խորհուրդն
իր թիվ CM/Rec(2007)6 հանձնարարականում ներկայացնում է կրթության
տեսլականը, որը ներառում է չորս գլխավոր նպատակ.
► պատրաստել աշխատաշուկային.
► պատրաստել կյանքին՝ որպես ժողովրդավարական հասարակության
ակտիվ քաղաքացի.
► ապահովել անձնային զարգացում.
► ձևավորել և պահպանել լայն, առաջանցիկ գիտելիքի բազա։
Բոլոր այս չորս նպատակներն անհրաժեշտ են, որպեսզի անհատները
կարողանան ապրել անկախ կյանքով և որպես ակտիվ քաղաքացի
մասնակցություն ունենան ժամանակակից, արագ փոփոխվող
հասարակարգերին՝ բոլոր բնագավառներում։ Դրանք հավասարապես
արժեքավոր են և փոխլրացնում են միմյանց։ Օրինակ՝ աշխատունակության
համար մարդկանց անհրաժեշտ կարողունակություններից շատերը,
օրինակ՝ վերլուծական ունակությունը, հաղորդակցման հմտություններն
ու խմբում աշխատելու ընդունակությունը ևս օգնում են դարձնել նրանց
ժողովրդավարական հասարակության ակտիվ քաղաքացիներ և հիմնարար
նշանակություն ունեն նրանց դաստիարակության համար։
Քանի որ մշակութային, տեխնոլոգիական և ժողովրդագրական
փոփոխությունները պահանջում են անընդհատ սովորելու, մտազննելու
և աշխատանքում նոր մարտահրավերներին և հնարավորություններին
համապատասխան գործելու պատրաստակամություն՝ թե՛ մասնավոր, և թե՛
հանրային կյանքում, հետևաբար բոլոր չորս նպատակներին անհատները
պետք է հետամուտ լինեն իրենց կյանքի ողջ ընթացքում։ Պետական
մարմինների գործառույթն է օգնել նրանց այդ հարցում՝ ապահովելով ցկյանս
կրթության բավարար համակարգ։
Այս գործառույթը կատարելիս, կրթական մարմիններին օգնելու նպատակով
Եվրոպայի խորհուրդն արդեն իսկ մշակել է մոտեցումներ և նյութեր, ինչպես
նաև աջակցել անդամ պետություններում դրանց ներդրման գործընթացին։
«Կրթություն հանուն ժողովրդավարական քաղաքացիության և մարդու
իրավունքների կրթություն» խարտիան (EDC/HRE) սահմանում է
առանցքային գաղափարական հիմունքները, նպատակները, խնդիրներն
ու EDC/HRE-ի կիրառման բնագավառները: Խարտիան ժողովրդավարական
քաղաքացիության կրթությունը սահմանում է որպես՝
կրթություն, վերապատրաստում, իրազեկվածության բարձրացում,
տեղեկատվություն, աշխատակարգեր/փորձեր և միջոցառումներ, որոնց
նպատակն է ուսումնառուներին տալ գիտելիք, հմտություններ և ընկալում՝
զարգացնելով նրանց վերաբերմունքն ու վարքագիծը, որպեսզի վերջիններս
իրացնեն ու պաշտպանեն իրենց ժողովրդավարական իրավունքներն ու
Էջ 14 ►Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար – Հատոր 1

պարտականությունները հասարակության մեջ, արժևորեն բազմակարծությունն
ու բազմազանությունը և ակտիվ մասնակցություն ունենան ժողովրդավարական
կյանքում՝ ժողովրդավարությունն ու իրավունքի գերակայությունը խթանելու
և պաշտպանելու նպատակով (բաժին 2.ա)։

Խարտիայով մարդու իրավունքների կրթությունը սահմանված է որպես՝
կրթություն,
վերապատրաստում,
իրազեկության
բարձրացում,
տեղեկատվություն, աշխատակարգեր̸փորձեր և միջոցառումներ, որոնց
նպատակն է ուսումնառուներին տալ գիտելիք, հմտություններ և ընկալում՝
զարգացնել նրանց վերաբերմունքն ու վարքագիծը, որպեսզի նրանք իրենց
նպաստը բերեն հասարակության մեջ մարդու իրավունքների համամարդկային
մշակույթի ձևավորմանն ու պահպանմանը՝ մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների խթանման ու պաշտպանության նպատակով (բաժին 2.բ)։

Խարտիայի այս սահմանումներում արծարծված են այն կարողունակությունները
(գիտելիք, հմտություն, ընկալում և վերաբերմունք), որոնք ուսումնառուները
պետք է զարգացնեն՝ որպես ակտիվ քաղաքացի լիազորված գործելու
համար։ EDC/HRE խարտիայում համակողմանի ներկայացված են
կրթության նպատակները, սկզբունքները և քաղաքականությունները,
որոնք պահանջվում են ուսումնառուների իրավազորմանը և արտոնմանը
հասնելու համար։

Իրավազորում ̸ արտոնում և կրթության եվրոպական
ավանդույթներ
EDC/HRE խարտիայում ամրագրված է, որ՝
ուսուցման և ուսումնառության աշխատակարգերն ու գործողությունները
պետք է հետևեն ժողովրդավարական ու մարդու իրավունքների արժեքներին
ու սկզբունքներին և խթանեն դրանք։ (բաժին 5.ե)

Կրթության բնագավառում Եվրոպայի խորհրդի աշխատանքն արտացոլում
է այս սկզբունքը և եվրոպական կրթական գործընթացների ավանդույթը։
Համապատասխան մանկավարժությունը ծառայում է ոչ միայն որպես
գործիք, այլև ունի դաստիարակչական և ուսումնական նշանակություն։ Այն
արտացոլում է կրթության երկար ավանդույթ, որը հիմնված է մարդասիրական
գաղափարների վրա և ներառված է Bildung-ի հայեցակարգում. սա հարատև
գործընթաց է, որը մարդկանց թույլ է տալիս իրենց կյանքի վերաբերյալ անկախ
ընտրություն կատարել, ընդունել դիմացինին որպես հավասար և իմաստալից
շփվել նրանց հետ։ Սա նշանակում է, որ սովորողները համարվում են իրենց
ուսումնառության ակտիվ պատասխանատուներ, այլ ոչ պարզապես գիտելիք
ստացողներ կամ արժեքների փոխանցման օբյեկտներ։ Ակնկալվում է, որ
կրթության համակարգերը, հաստատություններն ու այդտեղ աշխատող
մանկավարժներն իրենց ուսումնական գործընթացների կենտրոնում կդնեն
ուսումնառուին և աջակցեն նրան անկախ մտածողություն և դատողություն
ձևավորելու գործում։
Այսպիսի կրթությունը հատկորոշ կապված է ժողովրդավարության
բարձրագույն նպատակներին և արտացոլում է մարդու իրավունքների
սկզբունքները։ Այս սկզբունքները հատուկ կարևորություն ունեն
ժողովրդավարությանն ակտիվ մասնակցության կարողունակությունների
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ձևավորման համար։ Սա նշանակում է, որ առանցքը չպետք է լինի միայն
գիտելիքի փոխանցումը։ Ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել նաև
ողջամիտ պայմանների ստեղծման վրա, որտեղ ուսումնառուները կարող
են զարգացնել իրենց ողջ ներուժն՝ իրենց հարմար և իրենցից ազդված
եղանակներով ու արագությամբ։
Ավելին, ուսումնառությունը միայն իմացական գործընթացների
հարց չէ։ Այն պահանջում է գործընթացներ, որոնք ներգրավում են
ուսումնառուի անձն ամբողջությամբ՝ միտք, հույզեր և փորձառություններ։
Փորձառության վրա հիմնված և ակտիվ ուսումնառությունը հատկապես
կարևոր է ակտիվ ժողովրդավարական մասնակցության համար
պահանջվող կարողունակությունների առումով։ Համագործակցային
հմտությունները կարելի է լավագույնս զարգացնել փոխներգործուն
կամ համագործակցային ուսուցման իրավիճակներում։ Քննադատական
մտածողությունն ընդլայնվում է տվյալ թեմայի տարբեր կողմերի և տարբեր
մեկնաբանությունների հետ աշխատելու հնարավորություններով և
խրախուսմամբ։ Այլոց իրավունքների արժևորումը լավագույնս ընկալվում է
կրթական այնպիսի միջավայրում, որտեղ յուրաքանչյուրի՝ հավասարապես
մեծահասակի և երիտասարդի իրավունքներն ու պարտականությունները
հարգվում են՝ որպես դատողություններ անելու և գործողություն
ձեռնարկելու հիմնակետ։
Շրջանակը կօգնի ձևավորել այնպիսի կրթություն, որը կապահովի
մարդկությանծաղկումը, անհատների մարդու իրավունքների պաշտպանությունը
և ժողովրդավարական արժեքների արտահայտումը հանրային մարմինների
և քաղաքացիների վրա ներազդող այլ հաստատությունների միջոցով։
Շրջանակում ամրագրված կարողունակությունները սահմանում են
խաղաղ եղանակով հաստատություններ կամ գործընթացներ ձևավորելու
կամ վերակազմակերպելու կարողությունը՝ ժողովրդավարական
հասարակություններ գեներացնելու և դրանք ամրացնելու նպատակով։ Սա
ենթադրում է, որ քաղաքացիները շարժվում են առկա գործելակերպերի
պահանջներով և նաև ակտիվորեն ներգրավվում են այնպիսի
գործելակերպերում, որոնք համարվում են փոփոխության կարիք
ունեցող։

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունները
և կրթական հաստատությունների համատեքստը
EDC/HRE (ԿԺՔ՝ «Կրթություն ժողովրդավարական քաղաքացիության
համար»/ՄԻԿ՝ «Մարդու իրավունքների կրթություն») խարտիայում այնուհետ
ամրագրված է, որ՝
ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում՝ դպրոցների կառավարումը
պետք է արտացոլի և խթանի մարդու իրավունքների արժեքները, առաջ մղի
ուսումնառուների, ուսումնամանկավարժական անձնակազմի և շահագրգիռ
կողմերի, նաև՝ ծնողների արտոնումն ու ակտիվ մասնակցությունը (բաժին 5.ե)։
Կրթական հաստատությունները կարող են ներդնել այս սկզբունքն ու առաջ
մղել «ժողովրդավարություն սովորելը»՝
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որոշումների կայացման գործընթացների կազմակերպման ու
հաղորդակցման եղանակներով.
քննարկումների ̸ բանավեճերի հնարավորության և հաստատության
կյանքում ակտիվ մասնակցության միջոցով.
ուսուցիչների, սովորողների և ծնողների հարաբերությունները
փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա ձևավորելու աստիճանով։

Ուսումնական հաստատություններում ժողովրդավարական համատեքստերի,
մանկավարժության և մեթոդաբանությունների ճշգրիտ համադրությունը
ժողովրդավարական կարողունակությունների զարգացման նախապայման
է։ Այսօրինակ աշխատակարգերի պայմաններում խրախուսվում են
ուսումնառության երեք տեսակներ։ Առաջինը՝ ինքնավստահությունը
(սեփական ուժերին հավատալը) կարելի է զարգացնել ուսումնառուներին
տալով առաջադրանքներ լուծելու հնարավորություններ, խրախուսելով
հասնել իրենց ուզածին և գնահատանքի արժանացնելով անգամ ամենափոքր
հաջողության համար։ Ուսումնառության ընթացքի՝ փորձառության վրա
հիմնված և հուզական այս տիրույթը ժողովրդավարության «միջոցով
սովորելն» է։ Երկրորդը՝ գիտելիքի ձեռք բերումն ու քննադատական
ընկալումը, ժողովրդավարության «մասին սովորելն» է։ Երրորդը՝ տրված
պայմաններում կամ իրավիճակում սեփական կարողություններն
օգտագործելու ունակությունը «հանուն ժողովրդավարության սովորելն»
է։2 Ուսումնառության այս երեք տեսակներն անհրաժեշտ են կրթության
համընդհանուր նպատակին հետամուտ լինելու՝ ժողովրդավարական
հասարակարգերում ակտիվ քաղաքացու կյանք վարելու, սովորողներին
պատրաստելու, արտոնելու ու հզորացնելու համար։
Եվրոպայի խորհրդի՝ որակյալ կրթության ապահովմանը վերաբերող թիվ
CM/Rec(2012)13 հանձնարարականում ընդգծված են EDC/HRE խարտիայի
հետևյալ սկզբունքները՝
«որակյալ կրթությունն» ընկալվում է որպես կրթություն, որը՝
դ. խթանում է ժողովրդավարությունը, հարգում մարդու իրավունքները և
սոցիալական արդարությունը՝ մի ուսումնական միջավայրում, որտեղ
կարևորվում են յուրաքանչյուրի ուսումնական ու սոցիալական կարիքները.
ե. աշակերտներին և ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում զարգացնել
անհրաժեշտ կարողունակություններ, ինքնավստահություն և քննադատական
մտածողություն, որը նրանց կօգնի դառնալ պատասխանատու քաղաքացիներ։

Շրջանակը՝ կարողունակությունների մոդելով և բնութագրիչներով հանդերձ
ապահովում է EDC/HRE խարտիայի սկզբունքների և Եվրոպայի խորհրդի՝
որակյալ կրթություն ապահովելու կոչի իրացումը։ Այն իրենից ներկայացնում
է ակտիվ ժողովրդավարական մասնակցության համար պահանջվող
կարողունակությունների համակողմանի, տրամաբանական և թափանցիկ
նկարագրություն։
2. Այս տարբերակումները կապված են Մարդու իրավունքների կրթության և ուսուցման
մասին ՄԱԿ-ի հռչակագրում ամրագրված՝ սովորել մարդու իրավունքների մասին, միջոցով
և հանուն դրանց տարբերակմանը։ Տե՜ս www.ohchr.org/EN/ Issues/Education/Training/Pages/
UNDHREducationTraining.aspx։
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Լեզու և ուսումնառություն
Եվրոպայի խորհրդի թիվ CM/Rec(2014)5 հանձնարարականում շեշտադրված
է դպրոցում ուսման լեզվի (լեզուների) կարևորությունը։ Այստեղ (6բ կետում)
ամրագրված է, որ՝
հարկ է դպրոցում ուսումը սկսելու պահից հատուկ ուշադրություն դարձնել
ուսման լեզվի յուրացմանը, որը և´ որպես առանձին դպրոցական առարկա,
և՛ որպես այլ առարկաների դասավանդման միջոց, վճռորոշ դեր է կատարում
գիտելիքի մատչելիության և ճանաչողական զարգացման ապահովման գործում։

Լեզվական խնդիրներ ունեցող ուսումնառուները դժվարանում են
հաջողությամբ սովորել ու առաջ ընթանալ իրենց ուսման մեջ։
Բոլոր առարկայական բնագավառներում կան լեզվական կարողունակություն
պարունակող աշխատանքներ
► բացատրական տեքստերի ընթերցանություն և ընկալում, որոնք հաճախ
կառուցվածքով տարբեր են՝ կախված առարկայական բնագավառի
համատեքստից.
► լսել բարդ հարցերի բացատրություններն ուսուցչի կողմից.
► հարցերին պատասխանել գրավոր և բանավոր եղանակով.
► ներկայացնել հետազոտության և ուսումնասիրության արդյունքներ.
► մասնակցել թեմատիկ քննարկումների։
Լեզու սովորելը միշտ էլ առարկան սովորելու մաս է, իսկ կոնկրետ առարկայական
գիտելիքը հնարավոր չէ յուրացնել առանց լեզվական միջնորդության։ Լեզվական
կարողունակությունն առարկայական կարողունակության անքակտելի մասն
է։ Առանց համարժեք լեզվական կարողունակությունների ուսումնառուն չի
կարող ո՛չ հետևել ուսուցանվող նյութի բովանդակությանը, ո՛չ էլ այլոց հետ
հաղորդակցվել այդ բովանդակության շուրջ։ Եվրոպայի խորհուրդը վերլուծել
և պատրաստել է նյութեր, որոնք օգնում են մանկավարժներին ապահովել
սովորողների բավարար լեզվական կարողունակությունները՝ Բազմալեզու
և միջմշակութային կրթության ռեսուրսների և նյութերի հարթակում։3
Ժողովրդավարական մշակույթի համար կարողունակությունների ձեռք
բերումը ևս կախված է լեզվական կարողունակություններից։ Դա կարող
է տեղի ունենալ կրթական ծրագրի նախանշված մասի միջոցով կամ
կազմակերպելով ուսումնական հաստատությունն այնպես, որ վերջինս
խրախուսի ուսումնառուների մասնակցությունը։ Երկու դեպքում
էլ լեզվական կարողունակությունը վճռորոշ նշանակություն ունի և
պահանջում է ուսուցչի ուշադրության կենտրոնացում։ Ուսումնառուները
նաև աստիճանաբար ավելի են գիտակցում լեզվի և իրենց լեզվական
կարողունակությունների նշանակությունը ժողովրդավարական և
միջմշակութային կարողունակությունների իրացման գործում։

3. www.coe.int/EN/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/.
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Գլուխ 2

Ի՞նչ է իրենից
ներկայացնում
Շրջանակը

Շ

րջանակը Եվրոպայի խորհրդի արժեքներն ամփոփող փաստաթուղթ
է. այդ արժեքներն են՝ մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը
և իրավունքի գերակայությունը։ Դրա նպատակն է ուսուցման,
ուսումնառության և ժողովրդավարական մշակույթի համար անհրաժեշտ
կարողունակությունների գնահատման պլանավորման ու իրագործման
և միջմշակութային երկխոսության համար համակողմանի ռեսուրսների
ապահովումը շահագրգիռ կողմերին տալով թափանցիկություն և
փոխկապակցվածություն։
Շրջանակը տալիս է ընդհանուր լեզու, այդ թվում՝ ընդհանուր եզրաբանություն,
որը շահագրգիռ կողմերին թույլ է տալիս բազմակողմանիորեն սովորեցնել,
սովորել կամ գնահատել՝ տարբեր տեսակի կարողունակություններ՝
արժեքներ, վերաբերմունքներ, հմտություններ, գիտելիք և քննադատական
ընկալում, և ցույց տալ վերջիններիս միջև եղած կապերը։ Թափանցիկությունը
խրախուսվում է կարողունակությունների հանգամանալից սահմանումներով,
նկարագրություններով և ներկայացմամբ, թե այդ նկարագրություններն
ինչպես կարելի է կիրառել ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման մեջ։
Փոխկապակցվածությունը երեք բաղադրիչների՝ ուսուցում, ուսումնառություն
և գնահատում, ներսում կամ դրանց միջև հակասությունների բացակայության
ապահովումն է: Բազմակողմանիությունը, թափանցիկությունն ու
փոխկապակցվածությունը դյուրացնում են փոխըմբռնումը ֆորմալ, ոչ
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ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության ներսում և դրանց միջև, ինչպես նաև անդամ
պետությունների կրթական համակարգերի միջև։4
Շրջանակը չի հանդիսանում նախասահմանված կամ նույնիսկ հանձնարարելի
եվրոպական կրթական չափորոշիչ: Այն չի առաջարկում բացառիկ
մանկավարժություն, ուսուցման մեթոդաբանություն կամ գնահատման
ձևաչափ։ Սակայն այն ցույց է տալիս, թե ժողովրդավարական մշակույթին
անհրաժեշտ կարողունակություններն ինչպես կարելի է ներդնել մի
շարք մանկավարժական մեթոդներում, մեթոդաբանություններում
և գնահատումներում, որոնք համահունչ են Եվրոպայի խորհրդի
արժեքներին։ Այստեղ նաև ներկայացված են այն տեսակները/
մոտեցումները, որոնք ավելի հարմար են կարողունակությունների ուսուցման,
ուսումնառության և/կամ գնահատման համար, որպեսզի Շրջանակից
օգտվողները կարողանան գնահատել իրենց իսկ մոտեցումները և թե որքանով
են այդ մոտեցումները ցանկալի ու իրատեսական իրենց համատեքստում։
Շրջանակն, այսպիսով, ուսումնական ծրագրի, մանկավարժական մեթոդների և
գնահատումների նախագծման և մշակման գործընթացում կիրառվող գործիք
է, որը հարմար է տարբեր համատեքստերին և կրթության համակարգերին՝
սահմանված պատասխանատուների կողմից, օրինակ՝ սովորողներ,
ուսումնական ծրագրեր կազմողներ, ուսուցիչներ, քննողներ, ուսուցիչներ
վերապատրաստողներ և այլ շահակիցներ, որոնք բոլորն էլ սոցիալական
դերակատարներ են։ Այս շրջանակի կենտրոնում է հզորացումը ̸ արտոնումը։
Այս սոցիալական դերակատարներին հզորացնելու համար Շրջանակն
ապահովում է կարողունակությունների հայեցակարգավորման և
նկարագրման եղանակ, որն անհրաժեշտ է ցանկացած սոցիալական խմբի
ներսում, օրինակ՝ ուսումնական հաստատությունում, աշխատավայրում,
քաղաքական համակարգում (տեղական, ազգային, միջազգային), ժամանցային
կազմակերպությունում կամ ՀԿ-ում ժողովրդավարական մշակույթի ակտիվ
անդամ լինելու համար։
Ավելին, քանի որ Շրջանակը կազմվել է ոչ թե անհատներին թերագնահատելու,
այլ հզորացնելու ու ոգևորելու համար, այն չպետք է ծառայի որպես որևէ
սոցիալական խմբից անձանց բացառելու միջոց. դա վերաբերում է նաև
պետությունների անդամակցությանը։ Ներառման խոչընդոտ ստեղծելու
նպատակով Շրջանակի օգտագործումը հանդիսանում է սխալ կիրառություն
և դրա նպատակի չարաշահում։ Խիստ կարևոր սկզբունք է, որ Շրջանակի
կիրառումը չվնասի ո´չ անհատներին, ո’չ էլ խմբերին։
4. «Ֆորմալ կրթությունը» համակարգված կրթության և ուսուցման համակարգ է, որը
սկսվում է նախադպրոցական և տարրական կրթությունից՝ մինչև դպրոց և այնուհետև
ԲՈՒՀ, այն որպես կանոն տեղի է ունենում հանրակրթական կամ միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններում և այդ կրթության ավարտին տրվում է ավարտական
վկայական։ «Ոչ ֆորմալ» կրթությունը պլանավորված ծրագիր է, նախատեսված մի շարք
հմտությունների և կարողունակությունների ձեռքբերման համար՝ ֆորմալ կրթության
միջավայրից դուրս։ «Ինֆորմալ կրթությունը» ցկյանս ուսման պրոցեսն է, որի միջոցով
յուրաքանչյուր անհատ մոտեցումներ, արժեքներ, հմտություններ և գիտելիք է ձեռք
բերում՝ իր սեփական միջավայրի և առօրյա կյանքի կրթական ազդեցություններից և
ռեսուրսներից (ընտանիք, ընկերական խումբ, հարևաններ, ծանոթներ, գրադարան,
զանգվածային լրատվամիջոցներ, աշխատանք, խաղ և այլն)։ Այս սահմանումները
վերցված են EDC/HRE խարտիայից։
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Գործընթացը, համատեքստը և (ներկայիս) շրջանակը
Ժողովրդավարական մշակույթին անհրաժեշտ կարողունակությունների
յուրացումը գծային պրոգրեսիա չէ միջմշակութային երկխոսության կամ
ժողովրդավարական գործընթացներում կարողունակության հարատև
ավելացման ուղղությամբ։ Մեկ իրավիճակում կարողունակությունը կարող է
փոխակերպվել այլ կարողունակությունների, սակայն դա պարտադիր պայման
չէ, իսկ ժողովրդավարության մշակույթի համար կարողունակությունների
յուրացումը ցկյանս գործընթաց է։ Սա նշանակում է, որ ուսուցումն ու
ուսումնառությունը պարտադիր պետք է ներառեն համատեքստի իմացություն,
իսկ գնահատումը պետք է ներառի կարողունակության բոլոր աստիճանների
ճանաչման որևէ մեխանիզմ։ Կարողունակության որևէ աստիճան չի
համարվում անբավարար/անհամարժեք, և բոլոր կարողունակությունները
պոտենցիալ աճի մեջ են։
Շրջանակը չի սահմանում, թե որ կարողունակությունների և/կամ իմացության
որ մակարդակներին անհատը պետք է ձգտի հասնել ցկյանս ուսումնառության
միջոցով։ Այն, օրինակ, չի սահմանում, թե որ կարողունակություններն ու
մակարդակները կարող են պահանջվել որևէ պետության քաղաքացիություն
շնորհելու համար։ Բայց այդ, Շրջանակի կիրառությունը և կրթության մեջ դրա
իրականացման ռազմավարությունը միշտ էլ անհրաժեշտ կլինի հարմարեցնել
այն տարածքային, ազգային և մշակութային կոնտեքստերին, որտեղ այն
կիրառվում է։ Սակայն Շրջանակն առաջարկում է ցանկացած համատեքստում
համակողմանիություն, թափանցիկություն և փոխկապակցվածություն
ապահովելու միջոց։
Հարմարեցումը միանշանակ քաղաքականություն մշակողների և ոլորտի
մասնագետների պարտականությունն է, ովքեր մանրամասն գիտեն ու
պատկերացնում են կոնկրետ կոնտեքստները և թե ինչպես են դրանք
տարբերվում աննկատ և կարևոր ձևերով, որն անխուսափելիորեն ազդում է
կրթական գործընթացների վրա։ Ավելին, համատեքստերը շարունակաբար,
անկախատեսելի կերպով արձագանքում են պատմական, տնտեսական,
տեխնոլոգիական և մշակութային փոփոխություններին, իսկ Շրջանակից
օգտվողներին անհրաժեշտ է լինում փոփոխությանը զուգահեռ վերանայել
ուսուցման, ուսումնառության և գնահատման իրենց աշխատակարգերը։
Շրջանակի հիման վրա որոշումների կայացումը պարտադիր միշտ պետք է
տեղի ունենա կիրառման/իրականացման մակարդակին հնարավորինս մոտ,
օրինակ՝ ազգային, տարածաշրջանային, համայնքային կամ ուսումնական
հաստատություն, ուսուցիչ կամ ուսումնառու (ինչպես նկարագրված է
կրթական չափորոշչին վերաբերող 3-րդ հատորի ուղենիշային գլխում)։
ԺՄԿ-ների յուրացումը ցկյանս գործընթաց է, քանի որ անհատները շարունակ
նոր և տարբեր համատեքստերի են ծանոթանում, վերլուծում են դրանք և ըստ
այդմ՝ պլանավորում։ Շրջանակը և դրա մաս կազմող կարողունակությունների
մոդելը ունեն այս գործընթացին օժանդակելու ներուժ՝ կրթության բոլոր
տեսակների և բոլոր փուլերի պարագայում՝ ֆորմալ, ինֆորմալ ̸ ցկյանս և
ոչ ֆորմալ։
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Գլուխ 3

Ժողովրդավարության
մշակույթի և
միջմշակութային
երկխոսության
անհրաժեշտությունը

Ժ

ողովրդավարությունը, ըստ ընդունված մեկնաբանության,
ժողովրդի կողմից կամ ժողովրդի անունից կառավարման ձև է։
Այսօրինակ կառավարման գլխավոր առանձնահատկությունը
մեծամասնության տեսակետներին արձագանքման ունակությունն է։
Այդ է պատճառը, որ ժողովրդավարությունը չի կարող գործել այնպիսի
հաստատությունների բացակայության պայմաններում, որոնք ապահովում են
չափահաս քաղաքացիների՝ ներառական քաղաքական և քաղաքացիական
իրավազորումը, կանոնավոր, մրցակցային, ազատ և արդար ընտրությունների
կազմակերպումը, մեծամասնական կառավարումը և իշխանությունների
հաշվետվողականությունը։
Այդուհանդերձ, ժողովրդավարությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց
ժողովրդավարական ինստիտուտների և օրենքների. այս հաստատություններն
ինքնին չեն կարող գործել, եթե քաղաքացիները գործնականում չհետևեն
ժողովրդավարության մշակույթին և չկրեն ժողովրդավարական արժեքներն
ու վերաբերմունքը, որոնց շարքում են՝
► հանրային քննարկումների գործընթացի հանձնառում.
► սեփական կարծիքն արտահայտելու և այլոց կարծիքը լսելու
պատրաստակամություն.
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համոզմունք, որ կարծիքների տարբերություններն ու կոնֆլիկտները
պետք է լուծվեն խաղաղ/ ոչ բռնի եղանակով.
մեծամասնության կայացրած որոշումների հանձնառում.
փոքրամասնությունների և նրանց իրավունքների պաշտպանության
հանձնառում.
ճանաչում և ընդունում, որ մեծամասնական կառավարումը չի կարող
վերացնել փոքրամասնությունների իրավունքները.
իրավունքի գերակայության հանձնառում։

Ժողովրդավարությունը նաև պահանջում է հանրային հարթակում
քաղաքացիների՝ ակտիվ մասնակցելու հանձնառություն։ Եթե քաղաքացիները
հավատարիմ են այս արժեքներին, վերաբերմունքին ու գործելակերպին,
ապա ժողովրդավարական ինստիտուտները կկարողանան գործել։
Մշակութային տեսանկյունից բազմազան հասարակություններում
ժողովրդավարական գործընթացներին ու հաստատություններին պետք է
միջմշակութային երկխոսություն։ Ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունք է
այն, որ քաղաքական որոշումների ազդեցությունը կրողներն՝ այդ որոշումների
կայացման գործընթացում պետք է ի վիճակի լինեն արտահայտելու իրենց
տեսակետները, և որոշում կայացնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն
նրանց տեսակետներին։ Միջմշակութային երկխոսությունը, նախևառաջ,
ամենակարևոր եղանակն է, որով քաղաքացիները այլ մշակութային
պատկանելության անձանց կարող են իրենց տեսակետները հայտնել։ Երկրորդ՝
այն մի միջոց է, որով որոշում կայացնողները կարողանում են հասկանալ
բոլոր քաղաքացիների տեսակետները՝ հաշվի առնելով նրանց՝ տարբեր
ինքնավերագրված մշակութային պատկանելությունները։ Մշակութային
բազմազանություն ունեցող հասարակարգերում միջմշակութային
երկխոսությունը վճռորոշ է բոլոր քաղաքացիների՝ հանրային քննարկմանն
ու որոշումների կայացմանը մասնակցելու հավասար հնարավորություններ
ապահովելու գործում։ Ժողովրդավարությունը և միջմշակութային
երկխոսությունը փոխլրացնող են մշակութային բազմազանություն ունեցող
հասարակարգերում։
Միջմշակութային երկխոսությունը պահանջում է հարգանք զրուցակցի
նկատմամբ։ Առանց հարգանքի՝ այլ մարդկանց հետ հաղորդակցությունը
դառնում է կա՛մ թշնամական, կա՛մ պարտադրված։ Թշնամական բնույթի
հաղորդակցության մեջ նպատակը դիմացինին «պարտության մատնելն
է»՝ փորձելով ապացուցել նրա նկատմամբ սեփական տեսակետների
«գերակայությունը»: Պարտադրական հաղորդակցության մեջ նպատակը
դիմացինին պարտադրելը, ստիպելը կամ ճնշելն է, որպեսզի վերջինս հրաժարվի
իր դիրքորոշումից և փոխարենն ընդունի պարտադրողի դիրքորոշումը։ Երկու
դեպքում էլ դիմացինը հարգանքի չի արժանանում, և որևէ փորձ չի արվում
այլ անձանց տեսակետների հետ «ընդհանուր լեզու գտնել»։
Այլ կերպ ասած՝ առանց հարգանքի երկխոսությունը կորցնում է
տեսակետների բաց փոխանակման հիմնական հատկանիշը, որի միջոցով
մշակութային տարբեր պատկանելության անհատներ կարողանում
Էջ 24 ►Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար – Հատոր 1

են միմյանց հետ փոխանակել և իրարից ստանալ տեսակետներ,
հետաքրքրություններ և կարիքներ։
Հարգանքն ինքնին հիմնված է դատողության վրա առ այն, որ դիմացինն ունի
բնատուր կարևորություն և արժեք ու արժանի է այլոց ուշադրությանն ու
հետաքրքրվածությանը։ Սա ենթադրում է այլ անձանց արժանապատվության
ընդունում և այլոց՝ իրենց տեսակետներն ու կենսակերպն ընտրելու և քարոզելու
իրավունքի հաստատում։ Կարճ ասած՝ միջմշակութային երկխոսությունը
ենթադրում և պահանջում է արժանապատվության, հավասարության և այլոց
իրավունքների նկատմամբ հարգանք: Սա նաև պահանջում է միջմշակութային
երկխոսության մասնակիցների՝ համապատասխան մշակութային խմբերի
հարաբերությունների մտազննում և հարգանք դիմացինի մշակութային
պատկանելության նկատմամբ։ Միջմշակութային երկխոսության մասնակցելու
համար քաղաքացիներին անհրաժեշտ է միջմշակութային կարողունակություն,
իսկ այդ կարողունակության կենսական բաղադրիչը հարգանքն է։
Եվ վերջում՝ ժողովրդավարությունը պահանջում է ինստիտուտներ, որոնք
կպաշտպանեն բոլոր քաղաքացիների մարդու իրավունքներն ու հիմնարար
ազատությունները։ Փոքրամասնության տեսակետը և կարծքիը հարկ է
պաշտպանել մեծամասնության այն գործողություններից, որոնք վտանգում են
նրանց մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։ Փոքրամասնությունների
տեսակետները կարելի է բարելավվել դեբատներով և երբևէ չի կարելի
մարգինալացնել կամ դուրս թողնել։ Սա նշանակում է, որ ժողովրդավարության
պայմաններում ինստիտուտները պարտադիր պետք է սահմաններ դնեն
մեծամասնության կողմից ձեռնարկվող գործողությունների վրա։ Այդպիսի
սահմանները որպես կանոն կիրառվում են կա՛մ սահմանադրությամբ,
կա՛մ օրենսդրությամբ, որտեղ ամրագրվում և երաշխավորվում են բոլոր
քաղաքացիների՝ թե՛ մեծամասնության, թե՛ փոքրամասնության մարդու
իրավունքներն ու ազատությունները։
Կարճ
ասած՝
մշակութային
բազմազանություն
ունեցող
հասարակություններում ծաղկող ժողովրդավարությունը պահանջում
է մեծամասնության տեսակետներին արձագանքող կառավարություն
և ինստիտուտներ, որոնք միաժամանակ կճանաչեն և կպաշտպանեն
փոքրամասնությունների իրավունքները, ժողովրդավարության մշակույթը,
միջմշակութային երկխոսությունը։
Շրջանակը մշակվել է մանկավարժներին օգնելու համար, որպեսզի նրանք
նպաստեն այս հինգ պայմաններից երեքին հասնելու և համախմբելու
նպատակին. դրանք են՝ ժողովրդավարության մշակույթ, միջմշակութային
երկխոսություն և հարգանք այլոց արժանապատվության և իրավունքների
նկատմամբ։
Եվրոպայի խորհրդի Միջմշակութային երկխոսության վերաբերյալ
տեղեկատվական գրքույկը (2008թ.)5 ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարական և
5. Եվրոպայի խորհուրդ (2008 թ.), Միջմշակութային երկխոսության վերաբերյալ հատուկ
զեկույց «Արժանապատիվ ապրել միասին՝ որպես հավասարներ», Եվրոպայի խորհրդի
նախարարների կոմիտե, Ստրաստբուրգ www.coe.int/t/dg4/intercultural/ source/white%20
paper_final_revised_en.pdf։
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միջմշակութային կարողունակություններն ինքնաբերաբար ձեռք չեն բերվում,
այլ դրանք պետք է սովորել ու գործնականում կիրառել։ Կրթությունը եզակի
դիրքում է այս հարցում սովորողներին ուղղորդելու և աջակցելու իմաստով,
և այդ կերպ՝ հզորացնելով նրանց։ Նրանք ձեռք են բերում կարողություններ,
որոնք իրենց անհրաժեշտ են ժողովրդավարության, միջմշակութային
երկխոսության և ընդհանրապես հասարակության ակտիվ ու ինքնուրույն
մասնակիցը դառնալու համար։ Դա նրանց հնարավորություն է տալիս ընտրել
և հետամուտ լինել սեփական նպատակներին՝ միաժամանակ հարգելով
մարդու իրավունքները, այլոց արժանապատվությունն և ժողովրդավարական
գործընթացները։
Շրջանակն օժանդակում է ուսումնադաստիարակչական պլանավորմանը՝
բոլոր սովորողներին հզորացնելու նպատակի ուղղությամբ, որպեսզի նրանք
դառնան ինքնուրույն և հարգալից ժողովրդավար քաղաքացիներ՝ զինելով
նրանց ժողովրդավարության և միջմշակութային երկխոսության համար
անհրաժեշտ կարողունակություններով։
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Գլուխ 4

Ինստիուցիոնալ
կառույցների
կարևորությունը

Թ

եև կենսական կարևորություն ունի ուսումնառուներին՝
ժողովրդավարության մշակույթի մասնակից լինելու համար
պահանջվող կարողունակություններով «զինելը», միայն դա
բավարար չէ, որ ժողովրդավարությունը լավ աշխատի և դրա պատճառները
հետևյալն են :
Առաջին՝ ի լրումն ժողովրդավարական և միջմշակութային
կարողունակությունների
տիրապետող
քաղաքացիների՝
ժողովրդավարությանն անհրաժեշտ են ժողովրդավարական քաղաքական և
իրավական ինստիտուտներ։ Այդպիսի ինստիտուտ պետք է քաղաքացիներին
ակտիվ մասնակցության հնարավորություններ ընձեռեն։ Այսպիսի
ինստիտուտները մերժող հաստատությունները ժողովրդավարական
չեն։ Օրինակ, քաղաքացիների՝ ժողովրդավարական գործունեության և
մասնակցության հնարավորությունները փորձարկված չեն, եթե չկան
խորհրդակցական կառույցներ, որոնց միջոցով քաղաքացիները կկարողանան
իրենց տեսակետները հաղորդել քաղաքական գործիչներին։ Նման
հնարավորության բացակայության պայմաններում հարկ է, որ քաղաքացիներն
օգտվեն ժողովրդավարական գործունեության այլընտրանքային ձևերից,
եթե ցանկանում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել։ Նույն կերպ, եթե չկան
միջմշակութային երկխոսությանն օժանդակող ինստիտուցիոնալ կառույցներ,
ապա ավելի փոքր է հավանականությունը, որ քաղաքացիները կկարողանան
մասնակիցը դառնալ այդպիսի երկխոսության։ Այդուամենայնիվ, եթե
կառավարությունները համապատասխան վայր և տարածք են ապահովում
(օրինակ մշակութային և սոցիալական կենտրոններ, երիտասարդական
ակումբներ, ուսումնական կենտրոններ և ժամանցի այլ վայրեր կամ
վիրտուալ տարածքներ) ու խթանում են միջմշակութային միջոցառումների
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համար այդ շենքերի օգտագործումը, ապա քաղաքացիներն ամենայն
հավանականությամբ կդառնան միջմշակութային երկխոսության մասնակից։
Այլ կերպ ասած, թեև ժողովրդավարական հաստատությունները չեն կայանա
առանց ժողովրդավարության ուղեկցող մշակույթի՝ ճշմարիտ է նաև այն, որ
ժողովրդավարական մշակույթն ու միջմշակութային երկխոսությունը չեն
կայանա առանց ճիշտ ձևավորված ինստիտուտների։ Հաստատություններն
ու քաղաքացիների կարողունակություններն ու գործողությունները
փոխկապակցված են։
Ավելին, եթե առկա են անբարենպաստ պայմանների և խտրականության
համակարգային դրսևորումներ և հասարակության ներսում ռեսուրսների
հատկացման տարբերություններ, հնարավոր է, որ մարդիկ զրկվեն
հավասարության սկզբունքով մասնակցության իրավազորումից։ Օրինակ,
եթե քաղաքացիները չունեն հասարակական կամ քաղաքացիական հարցերի
վերաբերյալ բավարար նյութեր կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն
ստանալու կամ քաղաքացիական ակցիաների մասնակցելու ֆինանսական
միջոցներ, ապա նրանք կզրկվեն իրավազորումից՝ ի տարբերություն այդպիսի
միջոցների տիրապետող անձանց։ Այս պարագայում մասնակցության նրանց
կարողունակությունները որևէ նշանակություն չեն ունենա, քանզի դրանք
կիրառելու հնարավորություն չի լինի։
Այս անհավասարություններն ու թերությունները հաճախ ավելանում են
ինստիտուտների կանխակալության և ուժի տարբերությունների հետևանքով,
ինչը հանգեցնում է ժողովրդավարական և միջմշակութային միջավայրերի
և հնարավորությունների տնօրինման գերազանցապես արտոնյալ դիրք
զբաղեցնողների կողմից։ Անապահով և խոցելի խմբերից քաղաքացիները,
հնարավոր է, դուրս մնան հավասար մասնակցությունից՝ այն անձանց
ձևակերպումների և գործողությունների հետևանքով, որոնք ունեն որոշակի
արտոնություններ, օրինակ, բարձր մակարդակի կրթություն, բարձր
կարգավիճակ՝ զբաղեցրած պաշտոնի կամ հզոր կապերի շնորհիվ։ Վտանգ
կա, որ մարգինալացված կամ ժողովրդավարական գործընթացներից ու
միջմշակութային փոխանակման գործընթացներից դուրս մնացած մարդիկ
կկտրվեն քաղաքացիական կյանքից և կօտարվեն մասնակցության ու
քննարկումների գործընթացներից։
Այդ պատճառով հատուկ միջոցառումներ է անհրաժեշտ ձեռնարկել, որպեսզի
անապահով ու խոցելի խմբերը լիարժեք հավասար հնարավորություն ունենան
մասնակցելու ժողովրդավարական գործողությունների։ Բավարար չէ միայն
քաղաքացիներին սույն Շրջանակով սահմանված կարողունակություններ
տալը։ Անհրաժեշտ է նաև փոխել համակարգային անհավասարությունն ու
անբարենպաստությունը։
Հետևաբար, Շրջանակը ենթադրում է, որ ժողովրդավարական և
միջմշակութային կարողունակություններն անհրաժեշտ են ժողովրդավարական
գործընթացներին և միջմշակութային երկխոսությանը մասնակցելու համար,
սակայն բավարար չեն՝ այդ մասնակցությունն ապահովելու տեսանկյունից:
Այնտեղ, որտեղ առկա է անհավասարություն և անբարենպաստություն,
միշտ պետք է հիշել համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների
անհրաժեշտության մասին։
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Գլուխ 5

Շրջանակի
գաղափարական
հիմունքները
«Ինքնություն», «մշակույթ», «միջմշակութային»
և «միջմշակութային երկխոսություն»
հասկացությունները
Շրջանակը հիմնված է մի շարք հասկացությունների վրա, այդ թվում՝
«ինքնություն», «մշակույթ», «միջմշակութային» և «միջմշակութային
երկխոսություն», և դրանցից յուրաքանչյուրը քննարկվում ու սահմանվում
է Շրջանակում կիրառման նպատակով։
«Ինքնություն» եզրույթը նշանակում է անձի` իր ով լինելու գիտակցումը և
այն ինքնանկարագրերը, որոնց նա կարևորություն և արժեք է վերագրում։
Մարդկանց մեծամասնությունը տարբեր ինքնությունների շարք է
օգտագործում իրեն նկարագրելու համար, այդ թվում՝ թե՛ անձնային, և
թե՛ սոցիալական։ Անձնային ինքնություններն այն ինքնություններն են,
որոնք հիմնված են անձնական որակների (օր.՝ հոգատար, հանդուրժող,
էքստրովերտ), միջանձնային հարաբերությունների և դերերի (օր.՝ մայր,
ընկեր, գործընկեր) և ինքնակենսագրական պատմությունների վրա (օր.՝
ծնվել է բանվոր դասակարգի ընտանիքում, սովորել է պետական դպրոցում)։
Սոցիալական ինքնությունները, փոխարենը, հիմնված է սոցիալական
խմբերին անդամակցելու վրա (օր.՝ ազգ, էթնիկ խումբ, կրոնական խումբ,
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գենդերային խումբ, տարիքային կամ սերնդային խումբ, մասնագիտական
խումբ, ուսումնական հաստատություն, հոբբի-ակումբ (հետաքրքրության
անկումբ), սպորտային թիմ, վիրտուալ սոցիալական ցանցի խումբ.
մշակութային ինքնությունները (ինքնություններ, որ մարդիկ ձևավորում
են՝ պայմանավորված մշակութային խմբերի անդամ լինելու հանգամանքով)
սոցիալական ինքնության որոշակի տեսակ են և առանցքային են Շրջանակում
արծարծված խնդիրների տեսանկյունից։
«Մշակույթը» որպես եզրույթ սահմանելը դժվար է՝ գլխավորապես այն
պատճառով, որ մշակութային խմբերը միշտ էլ իրենց բնույթով բազմատարր են
և ընդգրկում են մի շարք տարբեր պրակտիկաներ ու նորմեր, որոնք հաճախ
վիճարկվում են, փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում և անհատների կողմից
կիրառվում են անձնավորված եղանակով։ Սակայն անգամ այդ պարագայում
ցանկացած մշակույթ, թերևս, կարող է բացատրվել երեք հիմնական
տարրերով՝ տվյալ խմբի անդամների կողմից օգտագործվող նյութական
միջոցները (օր.՝ գործիքներ, սնունդ, հագուստ), խմբի՝ սոցիալապես համատեղ
օգտագործվող ռեսուրսները (օր.՝ լեզու, կրոն, սոցիալական վարվելակերպի
կանոններ) և սուբյեկտիվ ռեսուրսները, որոնք կիրառվում են խմբի առանձին
անդամների կողմից (օր.՝ արժեքներ, վերաբերմունք, համոզմունքներ և
գործելակերպեր, որոնք խմբի անդամները որպես կանոն կիրառում են որպես
աշխարհընկալման շրջանակ)։ Խմբի մշակույթը բաղադրյալ է և ձևավորվում
է այս բոլոր երեք տարրերից. այն բաղկացած է նյութական, սոցիալական և
սուբյեկտիվ ռեսուրսների համախմբից։ Ռեսուրսների ընդհանուր փաթեթը
բաշխված է ողջ խմբի միջև, սակայն խմբի յուրաքանչյուր առանձին անդամ
յուրացնում և գործածում է իրեն հնարավոր հասանելի մշակութային
ռեսուրսների ընդհանուր փաթեթի միայն մեկ ենթափաթեթը։
Այս եղանակով «մշակույթ» հասկացությունը սահմանելը նշանակում է, որ
ցանկացած մեծության խումբ կարող է ունենալ սեփական տարբերակիչ
մշակույթը։ Սա վերաբերում է ազգերին, էթնիկ խմբերին, կրոնական խմբերին,
քաղաքներին, թաղամասերին, աշխատանքային կազմակերպություններին,
մասնագիտական խմբերին, սեռական կողմնորոշման խմբերին,
հաշմանդամների խմբերին, սերնդային խմբերին, ընտանիքներին և
այլն։ Այդ պատճառով բոլոր մարդիկ միաժամանակ պատկանում են և
նույնականացվում են բազմաթիվ տարբեր խմբերի և համապատասխան
մշակույթների հետ։
Սովորաբար մշակութային խմբերում առկա է զգալի փոփոխականություն,
քանի որ, ըստ ընկալումների, տվյալ խմբի անդամակցության հետ ասոցացվող
ռեսուրսները հաճախ դիմադրության են արժանանում, վիճարկվում կամ
մերժվում են տվյալ խմբի տարբեր անդամների և ենթախմբերի կողմից։
Ի հավելումն, անգամ տվյալ խմբի սահմանները, և թե ով է ընկալվում
խմբի ներսում և ով՝ խմբից դուրս, հնարավոր է, վիճարկվեն խմբի տարբեր
անդամների կողմից. մշակութային խմբի սահմանները հաճախ շատ անորոշ
են։
Մշակույթների ներքին փոփոխականությունը և վիճարկելիությունը, մասամբ,
այն հանգամանքի հետևանք է, որ բոլոր մարդիկ պատկանում են բազմաթիվ
ու բազմատեսակ խմբերի և կրում են դրանց մշակույթը, սակայն մասնակցում
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են մշակույթների տարբեր միասնությունների. դա է պատճառը, որ որևէ
մեկ մշակույթին իրենց առնչության եղանակները, առնվազն՝ մասամբ,
կախված է այլ մշակույթներում առկա տեսակետներից, որոնց մասնակիցն
են իրենք։ Այլ կերպ ասած՝ մշակութային պատկանելությունները հատվում
են այնպես, որ յուրաքանչյուր անձ եզակի մշակութային դիրք է զբաղեցնում։
Բացի այդ, կոնկրետ մշակույթներին մարդկանց վերագրած իմաստներն ու
զգացումները անձնավորվում են՝ իրենց իսկ կյանքի պատմության, անձնական
փորձառությունների և անհատականությունների հետևանքով։
Մշակութային պատկանելությունները հոսուն և հարաշարժուն են՝ սոցիալական
և մշակութային ինքնությունների սուբյեկտիվ դրսևորմամբ. երբ անհատները
մեկ իրավիճակից մյուսն են անցնում, տարբեր պատկանելությունները
կամ փոխհատվող պատկանելությունների տարբեր խմբավորումներն
ընդգծվում են՝ կախված կոնկրետ սոցիալական համատեքստից։ Մշակութային
պատկանելությունների և ինքնությունների ցայտուն դրսևորումների
տատանումները նաև կապված են մարդկանց հետաքրքրությունների,
կարիքների, նպատակների և ակնկալիքների փոփոխության հետ՝ ժամանակի
ընթացքում և, երբ իրենք անցնում են տարբեր իրավիճակներով։ Ավելին, բոլոր
խմբերը և նրանց մշակույթները հարաշարժուն են և ժամանակի ընթացքում
փոփոխության են ենթարկվում՝ քաղաքական, տնտեսական և պատմական
իրադարձությունների ու զարգացումների արդյունքում, ինչպես նաև մյուս
խմբերի մշակույթների հետ փոխազդեցությունների և ներազդեցությունների
հետևանքով։ Նրանք ժամանակի ընթացքում փոփոխություն են կրում նաև՝
իրենց անդամների կողմից տվյալ խմբի պատկերացումների, նորմերի,
արժեքների և գործելակերպերի ներքին վիճարկման արդյունքում։
Վերը նկարագրված «մշակույթ» հասկացությունն օգտագործվել է
Շրջանակը մշակելու նպատակով, և այն իր ազդեցությունն է ունեցել
«միջմշակութային» հասկացության վրա։ Եթե մենք բոլորս մասնակից
ենք բազմաթիվ և բազմազան մշակույթների, սակայն յուրաքանչյուրս
մշակույթների յուրօրինակ միասնության կրողն ենք, ապա միջանձնային
յուրաքանչյուր իրավիճակ, թերևս, միջմշակութային իրավիճակ է։
Հաճախ՝ դիմացինների հետ առնչվելիս նրանց արձագանքում ենք որպես
անհատներ, ովքեր ունեն ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական
առանձնահատկություններ, որոնք ծառայում են նրանց եզակի որակելու և
որպես այդպիսին նույնականացնելու համար։ Այդուհանդերձ, երբեմն մենք
դիմացիններին արձագանքում ենք նրանց մշակութային պատկանելության
տեսանկյունից, և երբ դա տեղի է ունենում, մենք նրանց խմբավորում
ենք այդ պատկանելությունները կիսող այլ մարդկանց հետ։ Մի շարք
գործոններ կան, որ մեզ դրդում են մեր այս ելակետային շրջանակը
անհատականից ու միջանձնայինից միջմշակութային դարձնել: Այդ
գործոններից են նաև նկատելի մշակութային խորհրդանշանների կամ
պրակտիկայի առկայությունը, որը ընկալողի մտքում երևան է բերում կամ
արթնացնում է մշակութային կատեգորիան, մշակութային կատեգորիաների
հաճախակի օգտագործումը՝ դիմացինների մասին մտածելիս, որպեսզի այս
կատեգորիաներն ավելի դյուրին ձևավորվեն և հասանելի դառնան այլոց
հետ շփվելիս, և մշակութային կատեգորիայի օգտակարությունը՝ դիմացինի
այս կամ այն վարքագծի դրսևորման պատճառը հասկանալու գործում։
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Այսպիսով, միջմշակութային իրավիճակներ առաջանում են, երբ
անհատը դիմացինին (կամ մարդկանց խմբին) ընկալում է որպես իրենից
մշակութային առումով տարբեր։ Երբ դիմացիններն ընկալվում են որպես
որևէ սոցիալական խմբի անդամներ և դրան բնորոշ մշակույթի կրողներ,
այլ ոչ՝ որպես անհատներ, ապա «ես»-ը ևս սովորաբար դասակարգվում
է, և կարող է ինքնադրսևորվել որպես մշակութային խմբի անդամ, այլ ոչ
որպես զուտ անհատ։ Այս կերպ ճանաչված միջմշակութային իրավիճակները,
թերևս, կարող են ներգրավել մարդկանց տարբեր երկրներից, տարբեր
տարածաշրջանային, լեզվամտածողության, էթնիկ կամ հավատքի խմբերից
կամ մարդկանց, ովքեր իրարից տարբերվում են իրենց կենսակերպով,
սեռով, տարիքով կամ սերնդային պատկանելությամբ, սոցիալական
դասով, կրթությամբ, զբաղեցրած պաշտոնով, կրոնական ծիսակարգերին
հետևելու աստիճանով, սեռական կողմնորոշմամբ և այլն։ Այս տեսանկյունից՝
«միջմշակութային երկխոսությունը» կարելի է սահմանել որպես՝ իրենց
տարբեր մշակութային պատկանելության դասող անհատների կամ խմբերի
տեսակետների բաց փոխանակում՝ փոխհասկացվածության և փոխադարձ
հարգանքի միջավայրում։
Միջմշակութային երկխոսությունը նպաստում է ընկալված մշակութային
պառակտումների շուրջ կառուցողական քննարկմանը, նվազեցնում է
անհանդուրժողականությունը, կանխակալությունը և կարծրատիպավորումը,
մեծացնում է ժողովրդավարական հասարակությունների կապակցվածությունը
և օգնում է լուծել կոնֆլիկտները։ Այս ամենով հանդերձ՝ միջմշակութային
երկխոսությունը կարող է դժվար գործընթաց լինել։ Սա, մասնավորապես,
վերաբերում է այն դեպքերին, երբ մասնակիցները միմյանց ընկալում են
որպես այնպիսի մշակույթների ներկայացուցիչներ, որոնք թշնամական
հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ (օր.՝ նախկինում կամ ներկայում
զինված հակամարտության հետևանքով) կամ երբ մասնակիցը հավատում է,
որ իր սեփական մշակութային խումբը նշանակալի վնաս է կրել (օր.՝ ակնառու
խտրականություն, նյութական շահագործում կամ ցեղասպանություն) մյուս
խմբի կողմից, որին իր կարծիքով պատկանում է իր զրուցակիցը։ Այսպիսի
հանգամանքներում միջմշակութային երկխոսությունը կարող է չափազանց
դժվար լինել՝ պահանջելով միջմշակութային կարողունակության բարձր
մակարդակ և շատ զգալի հուզական և սոցիալական պատրավորություն,
նվիրվածություն, համառություն և համարձակություն։
Ամփոփելով նշենք, որ Շրջանակում ենթադրվում է, որ մշակույթներն իրենց
ներսում բազմազան են, վիճարկելի, հարաշարժուն և հարափոփոխ, և որ
անհատների՝ տարրատեսակ մշակույթներին պատկանելությունը բազմաշերտ
է։ Շրջանակում նաև ենթադրվում է, որ միջմշակութային իրավիճակները
երևան են գալիս այն ընկալման հետևանքով, որ մարդկանց միջև առկա
են մշակութային տարբերություններ։ Այդ իսկ պատճառով Շրջանակի
կարողունակությունների մոդելը հաճախակի հղում է կատարում «մարդկանց,
ովքեր ընկալվում են մեզանից տարբեր մշակութային պատկանելություն
ունեցող» (այլ ոչ՝ օրինակ «մարդկանց՝ այլ մշակույթներից»): Միջմշակութային
երկխոսությունը ներկայացվում է որպես տարբեր մշակութային
պատկանելության ընկալվող անձանց կամ խմբերի միջև տեսակետների
ազատ փոխանակում։
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«Կարողունակություն» և «կարողունակությունների
համախմբեր» հասկացությունները
Շրջանակի հիմքում ընկած մեկ այլ կարևոր հասկացություն է
«կարողունակությունը» (կոմպետենցիա)։ «Կարողունակություն» եզրույթը
կարելի է գործածել շատ եղանակներով, այդ թվում, նախևառաջ, այն
առօրյայում գործածվում է որպես «ունակություն» բառի հոմանիշ, երկրորդ՝
այն ավելի նեղ մասնագիտական գործածություն ունի միջին մասնագիտական
կրթության և ուսուցման/վերապատրաստման բնագավառում, և երրորդ՝
այն գործածվում է տրված համատեքստում խրթին պահանջմունքները
բավարարելու ունակությունը արտահայտելու և նկարագրելու համար։
Շրջանակի իմաստով «կարողունակություն» եզրույթը սահմանվում է որպես
համապատասխան արժեքներ, վերաբերմունք, հմտություններ, գիտելիք և/
կամ ընկալում մոբիլիզացնելու և գործածության մեջ դնելու ունակություն՝
տրված տեսակի համատեքստով ներկայացված պահանջմունքներին,
մարտահրավերներին և հնարավորություններին համապատասխան և
արդյունավետորեն արձագանքելու համար։
Ժողովրդավարական իրավիճակները տրված տեսակի մի համատեքստ են։
Այսպիսով, «ժողովրդավարական կարողունակությունը/կոմպետենցիան»
համապատասխան հոգեբանական ռեսուրսները (մասնավորապես՝
արժեքներ, վերաբերմունք, հմտություններ, գիտելիք և/կամ ընկալում)
մոբիլիզացնելու և գործածության մեջ դնելու ունակությունն է՝
ժողովրդավարական իրավիճակներով ներկայացված պահանջմունքներին,
մարտահրավերներին և հնարավորություններին համապատասխան և
արդյունավետորեն արձագանքելու համար։ Նույն կերպ, «միջմշակութային
կարողունակությունը» համապատասխան հոգեբանական ռեսուրսների
մոբիլիզացման և գործածման ունակությունն է՝ միջմշակութային
իրավիճակներով ներկայացված պահանջմունքներին, մարտահրավերներին
և հնարավորություններին համապատասխան և արդյունավետորեն
արձագանքելու համար։ Այն քաղաքացիների պարագայում, որոնք
ապրում են մշակութային առումով բազմազան ժողովրդավարական
հասարակություններում, միջմշակութային կարողունակությունը Շրջանակում
ներկայացվում է որպես ժողովրդավարական կարողունակության անքակտելի
բաղկացուցիչ։
Կարևոր է նկատել, որ ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակները
տեղ են գտնում ոչ միայն ֆիզիկական աշխարհում, այլ նաև թվային՝ առցանց
աշխարհում։ Այլ կերպ ասած՝ ժողովրդավարական քննարկումներն ու
դեբատները և միջմշակութային փորձառություններն ու փոխազդեցությունները
տեղի են ունենում ոչ միայն դեմ-առ-դեմ շփման, ավանդական տպագրության
և հեռարձակվող մեդիայի, նամակների, խնդրագրերի և այլնի, այլ նաև՝
համակարգչային հաղորդակցության միջոցով, որի օրինակն են առցանց
սոցիալական ցանցերը, ֆորումները, բլոգերը, էլեկտրոնային խնդրագրերը
և էլեկտրոնային նամակները։ Այդ իսկ պատճառով Շրջանակը կարևոր
է ոչ միայն ժողովրդավարական քաղաքացիության կրթության, մարդու
իրավունքների կրթության և միջմշակութային կրթության, այլ նաև՝ թվային
քաղաքացիության կրթության համար:
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Շրջանակում կարողունակությունը ներկայացված է որպես դինամիկ
գործընթաց։ Պատճառն այն է, որ կարողունակությունը ենթադրում է
համապատասխան հոգեբանական ռեսուրսների ընտրություն, ակտիվացում,
կազմակերպում և համակարգում, որից հետո դրանք վարքագծի միջոցով
կիրառվում են այնպես, որ անհատը ճիշտ և արդյունավետ կերպով հարմարվում
է տրված իրավիճակին։ Ճիշտ և արդյունավետ հարմարվողականությունը
ենթադրում է վարքագծի և իրավիճակի արդյունքների շարունակական
ինքնամշտադիտարկում։ Այն թերևս ենթադրում է նաև վարքագծի
փոփոխություն (միգուցե՝ լրացուցիչ հոգեբանական ռեսուրսների կիրառմամբ)՝
իրավիճակի փոփոխվող պահանջմունքները բավարարելու համար։ Այլ կերպ
ասած՝ կարողունակ/կոմպետենտ անհատը հոգեբանական ռեսուրսները
մոբիլիզացնում և գործածության մեջ է դնում դինամիկ կերպով՝ ելնելով
իրավիճակից։
Ի լրումն «կարողունակություն» (եզակի թվով) եզրույթի այս գլոբալ և
ամբողջական գործածության՝ «կարողունակություններ» (հոգնակիով)
եզրույթը Շրջանակում գործածվում է կոնկրետ հոգեբանական ռեսուրսների
(կոնկրետ արժեքներ, վերաբերմունք, հմտություններ, գիտելիք և իմացություն)
անդրադառնալու համար, որոնք մոբիլիզացվում և գործածության մեջ են
դրվում կոմպետենտ (գրագետ) վարքագիծ ստանալու համար։
Այսպիսով, այս առումով «կարողունակությունը» որպես լիարժեք եզրույթ
կազմված է «կարողունակությունների» ընտրությունից, ակտիվացումից և
կազմակերպումից և այս կարողունակությունները՝ կոնկրետ իրավիճակներից
ելնելով համակարգված, հարմարվողական և հարափոփոխ կերպով
կիրառումից։
Հարկ է նշել, որ ըստ Շրջանակի, կարողունակությունները ներառում են
ոչ միայն հմտությունները, գիտելիքն ու ընկալումը, այլ նաև արժեքներն ու
վերաբերմունքը։ Արժեքներն ու վերաբերմունքը առանցքային են համարվում
ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակներում համապատասխան
և արդյունավետ վարքագիծ դրսևորելու համար։ Ինչպես հմտությունների,
գիտելիքի և ընկալման պարագայում է, արժեքներն ու վերաբերմունքը
ևս հոգեբանական ռեսուրսներ են, որոնք կարելի է ակտիվացնել,
կազմակերպել ու կիրառել վարքագծի միջոցով՝ ժողովրդավարական և
միջմշակութային իրավիճակներում համապատասխան և արդյունավետ
արձագանքման համար։ Որպես այդպիսին, արժեքներն ու վերաբերմունքըն
ևս կարողունակություններ են, որոնք անհատները կարող են օգտագործել
նույն կերպ, ինչ հմտությունները, գիտելիքը և ընկալումը։
Այդուհանդերձ, Շրջանակում ամրագրված կարողունակությունների շարքում
բաց են թողնված նախատրամադրվածությունները/ հակվածությունները։
Փոխարենը համարվում է, որ նախատրամադրվածությունները
ներառված են կարողունակության սահմանման մեջ, որն ընկած է ողջ
Շրջանակի հիմքում. այսինքն կարողունակությունը՝ որպես վարքագծի
միջոցով կարողունակությունների մոբիլիզացում և գործածում։ Եթե
կարողունակությունները չեն մոբիլիզացվում և գործածության մեջ դրվում (եթե
չկա վարքագծում դրանք կիրառելու հակվածություն), ապա անհատը չի կարող
համարվել կոմպետենտ։ Այլ կերպ ասած՝ սեփական կարողունակությունները
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վարքագծում կիրառելու հակվածությունը ներհատուկ է կարողունակություն
հասկացությանը. առանց հակվածության կարողունակություն չկա։
Իրական կյանքում կարողունակությունները հազվադեպ են մոբիլիզացվում
և գործածության մեջ դրվում անհատապես։ Փոխարենը, կոմպետենտ
վարքագիծն անփոփոխ ներառում է կարողունակությունների ողջ համախմբի
ակտիվացում և կիրառություն։ Կախված իրավիճակից և տվյալ իրավիճակի
առաջադրած կոնկրետ պահանջմունքներից, մարտահրավերներից ու
հնարավորություններից, ինչպես նաև տվյալ իրավիճակում անհատի կոնկրետ
կարիքներից և նպատակներից՝ հարկ կլինի ակտիվացնել ու գործածության
մեջ դնել կարողունակությունների տարբեր ենթաբազմություններ։
Կարողունակությունների ողջ համախմբի՝ հարաշարժուն և հարմարեցված
կերպով մոբիլիզացումն ու կիրառումը պահանջող իրավիճակների հինգ
օրինակներ ներկայացված են 1-ից 5-րդ ներդիրներում։
Ներդիր 1. Շփումները միջմշակութային դիպվածի ընթացքում
Բազմամշակութային մի միջոցառման ժամանակ տարբեր էթնիկ
պատկանելության երկու մարդ պատահաբար հայտնվում են կողք կողքի։
Նրանք սկսում են խոսել իրենց էթնիկ ու կրոնական պրակտիկաներից,
սովորություններից։ Ի սկզբանե նրանց խոսակցությունը պահանջում էր,
որ իրենք որդեգրեն միմյանց նկատմամբ անկեղծ/բաց լինելու մոտեցում։
Խոսակցությունը, թերևս, կարող է պահանջել, որ նրանք կառավարեն իրենց
հույզերը, որպեսզի հաղթահարեն տարբեր մշակույթ կրող անձի հանդիպելու
և հաղորդակցվելու շուրջ իրենց անհանգստությունն ու բարդույթները։
Խոսակցությունը սկսվելուց հետո, հարկ կլինի նաև, որ նրանք մոբիլիզացնեն
և գործածության մեջ դնեն ուշադիր լսելու հմտություններն ու լեզվական
և հաղորդակցային հմտությունները, որպեսզի հավաստիանան, որ սխալ
հաղորդակցություն տեղի չի ունենում և, որ խոսակցության բովանդակությունը
շարունակում է զգայուն լինել դիմացինի հաղորդակցային կարիքների
և մշակութային նորմերի նկատմամբ։ Վերլուծական մտածողության
հմտություններին զուգահեռ, ըստ ամենայնի, կպահանջվի նաև
ապրումակցում՝ դիմացինի տեսակետի ըմռբնումը դյուրացնելու համար,
հատկապես, եթե դա անմիջականորեն ակնհայտ չէ նրա ասածից։ Հնարավոր
է՝ խոսակցության ընթացքում պարզվի, որ նրանց տեսակետների միջև
անզիջում տարբերություններ կան։ Այդ պարագայում հարկ է գործի դնել
տարբերության նկատմամբ հարգանքն ու անորոշության նկատմամբ
հանդուրժողականությունը և ընդունել, որ միանշանակ լուծում չկա։
Ներդիր 2. Հստակ դիրքորոշում ատելության խոսքի դեմ
Հնարավոր է, որ քաղաքացին որոշի սկզբունքորեն ընդդիմանալ ատելության
խոսքին, որը համացանցում ուղղվում է փախստականների կամ
միգրանտների դեմ։ Այսպիսի դիրքորոշումն, ամենայն հավանականությամբ,
կսկսվի մարդկային արժանապատվության ակտիվացմամբ՝ որպես
հիմնարար արժեք, և կհիմնավորվի քաղաքացիական դիրքորոշման
մոտեցմամբ և պատասխանատվության զգացումով։ Ատելության
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խոսքի բովանդակությունը վիճարկելու համար հարկավոր է կիրառել
վերլուծական և քննադատական մտածողության հմտությունները։
Բացի այդ, նպատակահարմար պատասխան ձևակերպելու համար
պահանջվում է մարդու իրավունքների իմացություն, ինչպես նաև
լեզվական և հաղորդակցության հմտություններ, որպեսզի հնարավոր
լինի հավաստիանալ, որ ստանձնած դիրքորոշումը պատշաճ կերպով
արտահայտված և արդյունավետ հասցեավորված է նախատեսված
լսարանին (ներին)։ Բացի այդ, հարկ է կիրառել թվային մեդիայի
իմացություն ու հասկացողություն, որպեսզի պատասխանը տեղադրվի
պատշաճ եղանակով և ապահովվի դրա առավելագույն ազդեցություն։

Ներդիր 3. Մասնակցություն քաղաքական դեբատին և սեփական
քաղաքական դիրքորոշման հիմնավորում
Քաղաքական դեբատում արդյունավետ հանդես գալու և սեփական
քաղաքական դիրքորոշումը հիմնավորելու համար անհրաժեշտ է
լավ իմանալ և հասկանալ քննարկվող քաղաքական հարցերը։ Բացի
այդ, հարկ է հաղորդակցությունը համապատասխանեցնել ինչպես
արտահայտչամիջոցին (օր.՝ բանավոր ու գրավոր խոսք), այնպես
էլ նպատակային լսարանին։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է հասկանալ
խոսքի ազատությունն ու դրա սահմանները և այն դեպքերում, երբ
հաղորդակցությունները ներառում են մարդկանց, ովքեր ընկալվում են,
որպես այլ մշակութային պատկանելության, պատկերացում ունենալ
մշակութային նպատակահարմարության մասին։ Քաղաքական դեբատը
նաև պահանջում է դեբատի ընթացքում դիմացինների կարծիքը
քննադատելու և նրանց կողմից շրջանառվող փաստարկները գնահատելու
ու դատելու ունակություն։ Քաղաքական դեբատը և սեփական քաղաքական
դիրքորոշման հիմնավորումն, այդ իսկ պատճառով, պահանջում
է հետևյալ բոլոր կարողունակությունները՝ քաղաքականության
իմացություն և քննադատական ընկալում, լեզվական և հաղորդակցության
հմտությունների, հաղորդակցության գիտելիք և ընկալում, մշակութային
նորմերի գիտելիք և իմացություն, վերլուծական և քննադատական
մտածողության հմտություններ և դեբատի զարգացմանը զուգահեռ
սեփական փաստարկները համապատասխանաբար հարմարեցնելու
ու փոփոխելու ունակություն։

Ներդիր 4. Առերեսում համացանցում բռնի ծայրահեղականություն
քարոզող պրոպագանդային
Համացանցն աչքի անցկացնելիս հնարավոր է, որ մարդը հանդիպի
պրոպագանդայի, որով փորձ է արվում դիտողներին/օգտատերերին
դարձնել բռնի ծայրահեղականության հետևորդ։ Անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել
վերլուծական և քննադատկան մտածողության հմտություններ այդպիսի
բովանդակության հանդիպելիս։ Այս հմտություններն անհատին թույլ են
տալիս ոչ միայն ճանաչել բովանդակության բառացի իմաստն, այլև ընկալել
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դրա պրոպագանդիստական բնույթը, ինչպես նաև դրա ետևում ընկած
շարժառիթներն ու այդ նյութը պատրաստած անձանց մտադրությունը։
Հավելյալ մոբիլիզացնելով մեդիայի իմացությունն ու քննադատական
ընկալումը՝ անձը կկարողանա ճանաչել, թե պրոպագանդայի պատկերներն
ու ուղերձներն ինչպես են դիտավորյալ ընտրվել և խմբագրվել այնպես,
որ հասնեն դիտողի/օգտատիրոջ վրա ցանկալի ներգործության։ Քանի որ
բովանդակությունը հուշում է, որ այլ անձանց մարդու իրավունքները պետք
է խախտվեն՝ հանուն ծայրահեղական գաղափարախոսության, անհրաժեշտ
է ակտիվացնել մարդու արժանապատվության և մարդու իրավունքների,
ինչպես նաև սոցիալական և քաղաքական կոնֆլիկտները՝ խաղաղ
ժողովրդավարական ճանապարհով լուծման արժևորումը։ Ի հավելումն,
եթե ակտիվացվում է քաղաքացիական գիտակցության մոտեցումը, անձը
էլեկտրոնային բովանդակության մասին հաղորդում է տալիս պատկան
պետական մարմիններին։ Այդ իսկ պատճառով բռնի ծայրահեղականության
պրոպագանդայի նկատմամբ դիմակայունության և արձագանքման կարելի
է հասնել մեծ թվով կարողունակությունների մոբիլիզացմամբ և կիրառմամբ,
այդ թվում՝ արժեքներ, մոտեցումներ/վերաբերմունք, հմտություններ, գիտելիք
և քննադատական ընկալում։

Ներդիր 5. Հետհակամարտային հաշտեցում
Երկու խմբերի միջև լուրջ հակամարտության ծագման ֆոնին՝ այդ
հակամարտության ընթացքում բռնությունից կամ անարդարությունից
տուժած անձն, այնուամենայնիվ, հնարավոր է ընտրի մյուս խմբի
անհատների հետ հաշտեցման գնալու ճանապարհը։ Գիտակցումը,
որ բոլոր մարդկային էակները հավասար արժանապատվություն և
արժեք ունեն՝ անկախ այն հանգամանքից, թե կոնկրետ ինչ խմբերի են
պատկանում, կարող է հաշտեցման շարժառիթ լինել։ Որպես այլընտրանք՝
հաշտեցման հասնելու ցանկությունը, հնարավոր է, մոտիվացված լինի
խմբերի միջև հակամարտությունների պատմության իմացությամբ
և այն գիտակցմամբ, որ անցյալի իրադարձությունների համար
վրեժխնդրության ձգտելը և վրեժ լուծելը խորացնում է հակամարտությունը
և բռնության շրջափուլը՝ պատճառելով հետագա կորուստ և վիշտ։
Կարևորագույն նշանակություն ունի սեփական հույզերը կառավարելու
ունակությունը, հատկապես երբ անցյալում հակառակորդի վերաբերյալ
ուժեղ զգացմունքներ են եղել։ Իր առջև հաշտեցման նպատակ դրած անձը
կարիք ունի մոբիլիզացնելու նախկին հակառակորդի նկատմամբ բաց
լինելու մոտեցումը և մյուս խմբի անդամների մասին իմանալու և, անգամ,
նրանց հանդիպելու պատրաստակամությունը։ Հարկ է մոբիլիզացնել
ապրումակցման, ինչպես նաև լեզվական և հաղորդակցության,
լսելու հմտությունները, եթե հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այս
հմտությունների շնորհիվ, ամենայն հավանականությամբ, հնարավոր
կլինի ըմբռնել, թե հակառակորդ խմբի անդամներն ինչպես են ընկալում
կոնֆլիկտը։ Ապրումակցումը, նույնպես կարող է պատկերացում տալ այն
մասին, որ հակառակորդ խմբի անդամները սպառնալիքից ազատ լինելու
և անվտանգության առումով նույն հիմնական հոգեբանական կարիքներն
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ունեն, ինչ սեփական խմբի անդամները, և որ հակամարտությունը
վնասակար և ավերիչ հետևանքներ է ունեցել երկու խմբերի համար էլ,
ինչի արդյունքում ի հայտ է եկել ընդհանուր տառապանքի զգացողություն։
Հարկ է նաև գործի դնել վերլուծական և քննադատական մտածողության
հմտությունները ՝ գնահատելու համար, թե հակամարտությունն ինչպես է
ներկայացվել երկու կողմերին՝ բացասական կերպարներով, կարծրատիպերով
և պրոպագանդայով, որը ծառայել է ներկայացվող և ապակառուցողական
հակամարտության շարունակականության և հրահրման նպատակին։
Կարողունակությունների այս մեծ համախմբի կիրառումից, հնարավոր է
մյուս խմբի հետ հարաբերություններում երևան գա ներողամտություն,
հաշտեցում և ապագա հարաբերությունների նկատմամբ հույս։
Այս հինգ ներդիրներում բերված օրինակները վկայում են, որ բոլոր
հինգ դեպքերում հարմարվողական վարքագիծը պահանջում է
կարողունակությունների մի մեծ շարքի մոբիլիզացում, ներդաշնակ
համադրում և զգայուն կիրառում՝ տվյալ իրավիճակում նպատակահարմար
եղանակով։ Ավելին, այս կարողունակություններն արժեքների, վերաբերմունքի,
հմտությունների, գիտելիքի և ընկալման լայն տիրույթում են։ Կոնկրետ
ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակներում ի հայտ
եկող կարիքների և հնարավորությունների բավարարման նպատակով
այս «կարողունակություններ» հասկացությունը, որը հարաշարժուն
գործածության մեջ է ամբողջական համախմբերում, այլ ոչ՝ անհատապես,
կարևոր դրսևորումներ ունի կրթական չափորոշչի և ծրագրի մշակման և
այս կարողունակությունների ուսուցման և ուսումնառության, ինչպես նաև
դրանց գնահատման գործում։
Որպես ամփոփում նշենք, որ ժողովրդավարական և միջմշակութային առումով
կոմպետենտ վարքագիծը Շրջանակում դիտվում է որպես հարաշարժուն և
հարմարվողական գործընթացի արդյունք, որտեղ անհատը համարժեք և
արդյունավետ արձագանքում է անընդհատ փոփոխվող պահանջմունքներին,
մարտահրավերներին և հնարավորություններին, որոնք ի հայտ են գալիս
ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակներում։ Այդ վարքագիծն
ապահովում է անձի՝ արժեքների, վարքագծի, հմտությունների, գիտելիքի
և ընկալման ողջ «գունապնակից» ընտրողաբար վերցված հոգեբանական
ռեսուրսների բազմազան համախմբերի ճկուն մոբիլիզացումը, ներդաշնակ
համադրումը և գործածումը։
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Գլուխ 6

Ժողովրդավարական
մշակույթի և
միջմշակութային
երկխոսության
համար պահանջվող
կարողունակությունների
մոդելը

Ա

յս հիմնական հասկացությունների վրա հիմնվելով՝ Շրջանակն
առաջարկում է կարողունակությունների համապարփակ
հայեցակարգային մոդել, որ անհատներին անհրաժեշտ է որպես
ժողովրդավարական և միջմշակութային առումով կոմպետենտ քաղաքացի
դրսևորվելու համար։ Սրանք, ըստ այդմ, այն կարողունակություններն են, որ
մանկավարժները պետք է թիրախավորեն ուսումնառուներին հզորացնելու
համար, որպեսզի վերջիններս գործեն որպես կոմպետենտ և արդյունավետ
ժողովրդավարական քաղաքացիներ։
► Էջ 39

Այդ մոդելում կա ընդհանուր թվով 20 կարողունակություն։ Այս
կարողունակությունները ենթաբաժանված են արժեքների, մոտեցումների
̸վերաբերմունքի, հմտությունների և գիտելիքի ու քննադատական ընկալման։
20 կարողունակություններն ամփոփ պատկերված են Գծապատկեր 1-ում։6
Գծապատկեր 1. Կարողունակությունների մոդելում ներառված 20
կարողունակությունները
Արժեքներ

–   Արժևորել մարդկային
արժանապատվությունը և
մարդու իրավունքները
–   Արժևորել մշակութային
բազմազանությունը
–   Արժևորել ժողովրդավարությունը,
արդարադատությունը,
արդարությունը,
հավասարությունը,
իրավունքի գերակայությունը

Վերաբերմունք

–   Անկանխակալ վերաբերմունք այլ
մշակույթների, համոզմունքների,
աշխարհայացքների և
սովորույթների նկատմամբ
–   Հարգանք
–   Քաղաքացիական մտածողություն
–   Պատասխանատվություն
–   Ինքնակառավարման
արդյունավետություն
–   Հանդուրժողականություն
անորոշության նկատմամբ

Կարողունակություններ
–   Ինքնակրթվելու հմտություններ
–   Վերլուծական և քննադատական
մտածողության հմտություններ
–   Լսելու և դիտարկելու հմտություններ
–   Ապրումակցում
–   Ճկունություն և
հարմարվողականություն
–   Լեզվական, հաղորդակցման և բազում
լեզուներ օգտագործելու հմտություններ
–   Համագործակցային հմտություններ
–   Հակամարտությունների
կարգավորման հմտություններ

Հմտություններ

–   Ինքնաճանաչողություն և
ինքնաքննադատական ընկալում
–   Լեզվի և հաղորդակցման
ﬕջոցների իմացություն և
քննադատական ընկալում
–   Գիտելիքներ և աշխարհի
քննադատական ընկալում.
քաղաքականություն, օրենք,
մարդու իրավունքներ, մշակույթ,
մշակույթներ, կրոն, պատմություն,
լրատվաﬕջոցներ, տնտեսություն,
շրջակա ﬕջավայր, կայուն զարգացում

Գիտելիք և քննադատական
ընկալում

6. Կոմպետենցիաների այս մոդելի անհրաժեշտությունը և գործընթացը, որի միջոցով
այս կոնկրետ կոմպետենցիաները ճանաչվել են, ամբողջությամբ ներկայացված են
Եվրոպայի խորհրդի (2016թ.) «Կարողունակություններ ժողովրդավարական մշակույթի
համար՝ ապրել միասին ինչպես հավասարը հավասարի հետ՝ մշակութապես բազմազան
ժողովրդավարական հասարակություններում», Եվրոպայի խորհրդի հրատարակություն,
Ստրաստբուրգ, www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture։
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Ըստ մոդելի՝ ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության
համատեքստում համարվում է, որ անհատը կոմպետենտ է գործում, եթե
համարժեք և արդյունավետ կերպով բավարարում է ժողովրդավարական
և միջմշակութային իրավիճակներում ի հայտ եկող պահանջմունքներին,
մարտահրավերներին և հնարավորություններին՝ մոբիլիզացնելով և
գործածության մեջ դնելով այս 20 կարողունակություններից որոշները։
Հաջորդիվ մանրամասն նկարագրված են կարողունակությունների չորս
խմբերից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր խմբի անհատական
կարողունակությունները։

Արժեքներ
Արժեքներն ընդհանուր համոզմունքներ են, որ անհատն ունի այն ցանկալի
նպատակների վերաբերյալ, որոնց պետք է ձգտել կյանքում։ Դրանք
գործողության շարժառիթ են և նաև ծառայում են որպես ուղենիշային
սկզբունքներ՝ որոշելիս, թե ինչպես գործել: Արժեքներն ավելին են, քան
կոնկրետ գործողությունները և համատեքստերը, և դրանք ունեն նորմատիվ
հրահանգավորման բնույթ՝ ներկայացնելով, թե ինչ է պետք անել կամ
մտածել բազմաթիվ տարբեր իրավիճակներում։ Արժեքները չափանիշներ
կամ չափորոշիչներ են առաջարկում՝ թե՛ սեփական անձի, և թե՛ այլոց
գործողությունները գնահատելու, կարծիքները, մոտեցումներն ու վարքը
հիմնավորելու, այլընտրանքներից որևէ մեկն ընտելու, վարքագիծը
պլանավորելու և այլոց վրա ազդել փորձելու համար։
Կարողունակությունների այլ սխեմաների ծանոթ ընթերցողները, թերևս,
կզարմանան այս մոդելում որպես կարողունակության առանձին տեսակ
արժեքները տեսնելով։ Բայցևայնպես, պետք է հիշել, որ «կարողունակություն»
եզրույթն այստեղ չի գործածվում իր առօրյա իմասով՝ որպես «ունակություն»
բառի հոմանիշ, այլ ավելի տեխնիկական իմաստով՝ հոգեբանական ռեսուրսներ
(վերաբերմունք, հմտություններ և գիտելիք), որոնք հարկ է մոբիլիզացնել և
գործածության մեջ դնել ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակների
պահանջմունքներն ու մարտահրավերները բավարարելու համար։ Արժեքներն
այս տեսակի մի ռեսուրս են։ Ըստ էության, կարողունակությունների մյուս
սխեմաներում արժեքները հաճախ ներառված են, սակայն դրանք որպես
այդպիսին որոշարկված չեն, այլ փոխարենը միաձուլված են վերաբերմունքին։ Ի
հակադրություն դրա՝ ներկայիս մոդելը հստակ գաղափարական տարբերակում
է տալիս արժեքների և վերաբերմունքի միջև, որտեղ առաջինը բնութագրվում
է իր նորմատիվ հրահանգավորող բնույթով։
Արժեքներն առանցքային նշանակություն ունեն կարողունակությունների
կոնցեպտուալացման համատեքստում, որը թույլ է տալիս լինել
ժողովրդավարության մշակույթի մասնակից։ Սա պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ առանց այս կարողունակությունների հիմքում ընկած
որոշակի արժեքների մասնավորեցման, դրանք չէին լինի ժողովրդավարական
կարողունակություններ, այլ փոխարենը կլինեին ավելի ընդհանուր բնույթի
քաղաքական կարողունակություններ, որոնք կարելի կլիներ կիրառել
հանուն քաղաքական համակարգի բազմաթիվ այլ տեսակների, այդ թվում՝
հակաժողովրդավարական համակարգերի։
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Օրինակ՝ ինչ-որ մեկը կարող է պատասխանատու, ինքնաբավ և
քաղաքականապես քաջատեղյակ քաղաքացի լինել տոտալիտար
դիկտատուրայի պայմաններում, եթե նրա դատողությունների,
որոշումների և գործողությունների հիմքում արժեքների այլ շարք է դրված։
Այսպիսով, այս Շրջանակի մոդելում պարունակված արժեքներն ընկած
են ժողովրդավարական կարողունակությունների անմիջապես «սրտում»
և առանցքային նշանակություն ունեն այդ կարողունակությունների
բնութագրման համար։
Ժողովրդավարության մշակույթի մասնակիցը լինելու համար վճռորոշ է
արժեքների երեք խումբ, ինչպես բերված է ստորև։

Մարդկային արժանապատվության և մարդու
իրավունքների արժևորում
Արժեքների այս առաջին խումբը հիմնված է այն ընդհանուր համոզմունքի
վրա, որ բոլոր անհատներն ունեն հավասար արժեք ու հավասար
արժանապատվություն, հավասար հարգանքի արժանանալու և մարդու
իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների նույն շարքից օգտվելու
իրավունք, և պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանան։
Այս համոզմունքը ենթադրում է, որ մարդու իրավունքները համամարդկային
են, անօտարելի ու անբաժանելի և առանց տարբերակման տարածվում են
բոլորի վրա. մարդու իրավունքներն ապահովում է պաշտպանությունների
նվազագույն շեմ, որը շատ կարևոր է մարդկանց՝ արժանապատիվ կյանքով
ապրելու համար, և մարդու իրավունքներն աշխարհում ապահովում են
ազատության, հավասարության, արդարության և խաղաղության այս
առանցքային հիմքը։ Ըստ այդմ, արժեքների այս շարքը ներառում է՝
1. գիտակցում, որ բոլոր մարդկանց բնորոշ է ընդհանուր մարդասիրությունը
և հավասար արժանապատվությունը՝ անկախ նրանց մշակութային
պատկանելությունից, կարգավիճակից, ունակություններից կամ
հանգամանքներից.
2. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները համամարդկային, անօտարելի
և անբաժանելի են.
3. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները պետք է միշտ խթանել, հարգել
ու պաշտպանել.
4. գիտակցում, որ հիմնարար ազատությունները միշտ պետք է
պաշտպանված լինեն, քանի դեռ դրանք չեն ստորադասում կամ
խախտում այլոց մարդու իրավունքները.
5. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները հիմք են ծառայում որպես
հասարակության հավասար անդամներ միասին ապրելու, ինչպես նաև
աշխարհում ազատության, արդարության և խաղաղության համար։

Մշակութային բազմազանության արժևորում
Արժեքների երկրորդ խումբը հիմնված է այն ընդհանուր համոզմունքի վրա,
որ հարկ է դրական վերաբերել, գնահատել ու փայփայել այլ մշակութային
պատկանելիություններին, մշակութային փոփոխականությանն ու
բազմազանությանը և տեսակետների, կարծիքների ու գործելակերպերի
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բազմազանությանը։ Այս համոզմունքը ենթադրում է, որ՝ մշակութային
բազմազանությունը կարևոր արժեք է հասարակության համար, մարդիկ
կարող են սովորել և օգուտ քաղել այլոց բազմակարծությունից, մշակութային
բազմազանությունը պետք է խթանել և պաշտպանել, պետք է ոգևորել
մարդկանց, որ շփվեն միմյանց հետ՝ անկախ մշակութային տարբերությունների
մասին իրենց ընկալումներից, իսկ միջմշակութային երկխոսությունից պետք
է օգտվել հասարակության մեջ որպես հավասարներ՝ միասին ապրելու ու
ժողովրդավարական մշակույթը զարգացնելու համար։
Նկատենք, որ մարդու իրավունքների արժևորման և մշակութային
բազմազանության արժևորման միջև առկա է պոտենցիալ լարվածություն։
Մարդու իրավունքները առաջնային արժեքային հիմք ընդունած
հասարակությունում մշակութային բազմազանության արժևորումը
որոշակի սահմաններ ունի։ Այս սահմանները գծվում են մյուսների մարդու
իրավունքները և ազատությունները խթանելու, հարգելու և պաշտպանելու
անհրաժեշտությամբ։ Այդ պատճառով, այստեղ ենթադրվում է, որ մշակութային
բազմազանությունը միշտ էլ պետք է արժևորվի, քանի դեռ այն չի խախտում
մյուսների մարդու իրավունքներն և ազատությունները։
Արժեքների այս երկրորդ խումբը, ներառում է՝
1. գիտակցում, որ մշակութային բազմազանությունն ու բազմակարծությունը,
աշխարհայացքներն ու գործելակերպերը մեծ արժեք են հասարակության
համար և զարգացման հնարավորություն են ընձեռում հասարակության
բոլոր անդամներին.
2. գիտակցում, որ բոլոր մարդիկ ունեն տարբեր լինելու և սեփական
տեսակետները, դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքներն
ընտրելու իրավունք
3. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է միշտ հարգեն մյուսների տեսակետները,
դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքները, եթե դրանք
ուղղված չեն մյուսների մարդու իրավունքների և ազատությունների
ստորադասմանը.
4. գիտակցում, որ մարդիկ միշտ պետք է հարգեն այլոց կենսակերպն
ու գործելակերպերը, եթե դրանք չեն ստորադասում կամ խախտում
մյուսների իրավունքները և ազատությունները.
5. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է լսեն և մասնակցեն իրենցից տարբեր
ընկալվող մարդկանց հետ երկխոսությանը։

Ժողովրդավարության, արդարադատության,
արդարության, հավասարության և իրավունքի
գերակայության արժևորում
Արժեքների երրորդ խումբը հիմնված է մի խումբ համոզմունքների վրա առ
այն, թե հասարակություններն ինչպես պետք է գործեն և կառավարվեն,
ներառյալ այն համոզմունքները, որ բոլոր քաղաքացիները պարտադիր պետք
է հնարավորություն ունենան հավասար կերպով մասնակցելու (ուղիղ կամ ոչ
ուղղակի ձևով՝ ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով) հասարակությունը
կարգավորող օրենքների սահմանման և ստեղծման ընթացակարգերին, բոլոր
քաղաքացիները հասարակության ներսում պետք է ակտիվորեն մասնակցեն
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 43

ժողովրդավարական գործընթացներին (ընդունելով այն հավանականությունը,
որ երբեմն այս մասնկացությունը կարող չլինել խղճի բերումով կամ այլ
հանգամանքով պայմանավորված), թեև որոշումները պետք է կայացվեն
մեծամասնության կողմից, սակայն նաև պետք է ապահովել արդարացի և
հավասար վերաբերմունք բոլոր տեսակի փոքրամասնությունների նկատմամբ,
սոցիալական արդարությունը, անկողմնակալությունը և հավասարությունը
պետք է աշխատի հասարակության բոլոր մակարդակներում, իսկ իրավունքի
գերակայությունը պետք է գերիշխի այնպես, որ հասարակության
յուրաքանչյուր անդամ արժանանա ազնիվ, արդար, անկողմնակալ և հավասար
վերաբերմունքի՝ բոլորի կողմից ընդունված օրենքներին համապատասխան։
Արժեքների այս խումբը, հետևաբար, ներառում է՝
1. աջակցություն
ժողովրդավարական
գործընթացներին
և
ընթացակարգերին (միաժամանակ գիտակցելով, որ գործող
ժողովրդավարական ընթացակարգերըկարող են օպտիմալ չլինել և որ
դրանք երբեմն կարող են ժողովրդավարական միջոցներով փոփոխվելու
և կատարելագործվելու կարիք ունենալ).
2. ակտիվ քաղաքացիության կարևորության գիտակցումը (միաժամանակ
գիտակցելով, որ չմասնակցելը երբեմն կարող է հիմնավորվել խղճից
կամ հանգամանքից ելնելով).
3. քաղաքական
որոշումների
կայացմանը
քաղաքացիների
ներգրավվածության կարևորության գիտակցումը.
4. քաղաքացիական ազատությունների, այդ թվում՝ փոքրամասնական
դիրքորոշում ունեցող անձանց քաղաքացիական ազատությունները
պաշտպանելու անհրաժեշտության գիտակցում.
5. աջակցություն հակամարտությունների և վեճերի խաղաղ լուծմանը.
6. սոցիալական արդարության և սոցիալական պատասխանատվության
զգացում՝ հանուն հասարակության բոլոր անդամների նկատմամբ արդար
և ազնիվ վերաբերմունքի, ներառյալ հավասար հնարավորություներ
բոլորի համար՝ անկախ ազգային ծագումից, էթնիկ պատկանելությունից,
ռասայից, կրոնից, լեզվից, սեռից, գենդերից, քաղաքական կարծիքից,
ծննդից, սոցիալական ծագումից, ունեցվածքից, հաշմանդամությունից,
սեռական կողմնորոշումից կամ այլ կարգավիճակից.
7. նպաստել իրավունքի գերակայությանը և բոլոր քաղաքացիների
նկատմամբ հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունքին՝ օրենքի
շրջանակներում, որպես արդարադատության ապահովման միջոց։

Վերաբերմունք
Վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ հոգեբանական կողմնորոշումն է, որ
անհատը որդեգրում է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ (օր.՝ անձ,
խումբ, ինստիտուտ, հարց, իրադարձություն, խորհրդանիշ)։ Վերաբերմունքը
սովորաբար կազմված է չորս բաղադրիչից՝ վերաբերմունքի օբյեկտի մասին
համոզմունք և կարծիք, տվյալ օբյեկտի նկատմամբ հույզ կամ զգացողություն,
գնահատական (դրական կամ բացասական) օբյեկտին, օբյեկտի նկատմամբ
որոշակի եղանակով վարվելու միտում։
Ժողովրդավարության մշակույթի համար կարևոր վեց մոտեցումներն են.
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Անկանխակալ մոտեցում այլ մշակույթների,
համոզմունքների, աշխարհայացքների և
սովորույթների նկատմամբ
Անկանխակալ լինելը մոտեցում է կա՛մ այն մարդկանց նկատմամբ,
որոնք ընկալվում են որպես մշակութային տարբեր պատկանելության,
կա՛մ սեփականից տարբերվող աշխարհայացքների, համոզմունքների,
արժեքների և գործելակերպերի վերաբերյալ։ Մշակութային այլության
նկատմամբ անկանխակալ մոտեցումը հարկ է տարբերել զուտ անձնական
բավականության կամ օգուտի համար «էկզոտիկ» փորձառություն հավաքելու
հետաքրքրվածությունից։ Փոխարենը, անկանխակալ մոտեցումը ներառում է.
1.

զգայունություն մշակութային բազմազանության և սեփականից տարբեր՝
աշխարհայացքների, համոզմունքների, արժեքների և գործելակերպերի
նկատմամբ.

2.

հետաքրքրասիրություն և հետաքրքրվածություն այլ մշակութային
կողմնորոշումների և պատկանելությունների ու այլ աշխարհայացքների,
համոզմունքների, արժեքների և գործելակերպերի մասին իմանալու և
բացահայտելու նկատմամբ.

3.

այլոց աշխարհայացքների, համոզմունքների, արժեքների և
գործելակերպերի վերաբերյալ գնահատականը և թերահավատությունը
կասեցնելու պատրաստակամություն և սեփական աշխարհայացքի,
համոզմունքների, արժեքների և գործելակերպերի «բնականությունը»
հարցականի տակ դնելու պատրաստակամություն.

4.

իրենցից տարբեր ընկալվող անձանց հետ առնչվելու հուզական ̸
էմոցիոնալ պատրաստվածություն.

5.

«հավասարը՝ հավասարին» հարաբերությունների պայմաններում՝ այլ
մշակութային պատկանելիության ընկալվող անձանց հետ աշխատելու,
համագործակցելու և շփվելու հնարավորություն փնտրելու կամ դրանից
օգտվելու պատրաստակամություն:

Հարգանք
Հարգանքը վերաբերմունքն է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ
(օր.՝ անձ, համոզմունք, խորհրդանիշ, սկզբունք, գործելակերպ), երբ
այդ վերաբերմունքի օբյեկտը գնահատվում է որոշակի կարևորություն,
արժողություն կամ արժեք ունեցող, ինչն էլ երաշխավորում է դրական
վերաբերմունք և պատկառանք։7 Կախված հարգանքի օբյեկտի բնույթից՝
հարգանքը կարող է տարբեր ձևերով դրսևորվել (օր.՝ հարգանքը դպրոցի/
հաստատության կանոնների նկատմամբ, հարգանքը ծերերի իմաստնության
նկատմամբ, հարգանքը բնության նկատմամբ)։
Ժողովրդավարության մշակույթի համատեքստում հատկապես կարևոր
հարգանքի տեսակ է տարբեր մշակութային պատկանելության կամ տարբեր
7. Նկատենք, որ հարգանքը երկու եղանակով սերտորեն կապված է արժեքներին. արժեքը
կարող է լինել հարգանքի օբյեկտ (այն է՝ արժեքը կարելի է հարգել) և այն կարող է նաև
լինել հարգանքի հիմք (այսինքն՝ կարելի է ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ երևույթ հարգել, քանի
որ այն օրինակելի է կամ գործնական կիրառության մեջ է դնում որոշակի արժեք)։
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համոզմունքների, կարծիքների և գործելակերպերի տեր անձանց նկատմամբ
ներդաշնակեցված հարգանքը։ Հարգանքի այս տեսակը ենթադրում է բոլոր
մարդկային էակների ներքին արժանապատվություն ու հավասարություն և
նրանց անօտարելի մարդու իրավունքը՝ ընտրելու իրենց պատկանելությունը,
համոզմունքները, կարծիքները կամ գործելակերպերը։ Կարևորը որ, այս
տեսակի հարգանքը չի պահանջում յուր անձի և դիմացինի միջև հնարավոր՝
երբեմն նաև էական ու խորը իրական տարբերությունների կրճատում
կամ անտեսում, ինչպես նաև չի պահանջում հարգանքի օբյեկտի հետ
համաձայնություն, հաստատում կամ փոխարկում։ Փոխարենն այս
մոտեցումը ենթադրում է դիմացինի արժանապատվության և սեփական
պատկանելություններ, համոզմունքներ, կարծիքներ կամ գործելակերպեր
ունենալու իրավունքի դրական գնահատում՝ միաժամանակ գիտակցելով և
ընդունելով յուր անձի և դիմացինի տարբերությունները։
Այլոց հետ ժողովրդավարական փոխշփումներն ու միջմշակութային
երկխոսությունը դյուրացնելու համար պահանջվում է հարգանք։
Այդուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ հարգանքի վրա էլ պետք է սահմաններ
դրվեն. օրինակ՝ հարգանքը չպետք է կախված լինի համոզմունքների և
կարծիքների բովանդակությունից կամ կենսակերպից և գործելաոճերից,
որոնք ստորադասում կամ խախտում են այլոց արժանապատվությունը,
մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։8
«Հարգանք» հասկացությունը՝ «հանդուրժողականություն» հասկացությունից
ավելի լավ է արտացոլում այն մոտեցումը, որն անհրաժեշտ է ժողովրդավարության
մշակույթի համար։ Որոշ համատեքստերում հանդուրժողականությունը կարող
է արտահայտել պարզապես հանդուրժելու կամ դրա հետ հաշտվելու կապը
և այնպիսի մի բան հանդուրժելը պաշտպանող դիրքորոշում, որը մարդը
նախընտրում է չհանդուրժել։ Հանդուրժողականությունը երբեմն կարող է
մեկնաբանվել նաև որպես ուժի դրսևորում, որը թույլ է տալիս տարբերության
գոյությունը՝ պարզապես հանդուրժելով այն, և հանդուրժողականության այս
քայլով՝ ընդլայնելով անհատին հանդուրժելու սեփական ուժն ու իշխանությունը։
Հարգանքը պակաս անորոշ հասկացություն է, քան հանդուրժողականությունը՝
հիմնված լինելով դիմացինի արժանապատվության, իրավունքների և
ազատությունների ճանաչման և սեփական «ես»-ի ու դիմացինի՝ հավասարը
հավասարին հարաբերվելու վրա։
Ըստ այդմ, հարգանքը ներառում է՝
1. դրական վերաբերմունք և պատկառանք ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ
բանի նկատմամբ՝ հիմնվելով վերջիններիս հատուկ կարևորություն,
արժողություն կամ արժեք ունենալու դատողության վրա.
8. Մարդու իրավունքների տեսանկյունից դիմացինի՝ համոզմունքների ազատության իրավունքը
միշտ պետք է հարգել, սակայն հարգանքը չի կարող համահունչ լինել համոզմունքների
այնպիսի բովանդակության հետ, որով փորձ է արվում ստորադասել կամ խախտել մյուսների
արժանապատվությունը, մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները։
Այնպիսի համոզմունքների պարագայում, երբ այդ բովանդակությունը չի կարելի հարգել,
սահմանափակումներ են դրվում ոչ թե այդպիսի համոզմունքներ ունենալու իրավունքի,
այլ դրանք դրսևորելու ազատության վրա, եթե այդ սահմանափակումներն անհրաժեշտ
են հանրության անվտանգության, հանրային կարգի պաշտպանության կամ մյուսների
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար (տե՛ս Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 9-ը՝ www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.)։
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2.

3.

դրական վերաբերմունք և պատկառանք այլ անձանց նկատմամբ՝
որպես հավասարազոր մարդկային էակներ, ովքեր ունեն նույն
արժանապատվությունը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների
ճիշտ նույն շարքը՝ անկախ իրենց որոշակի մշակութային պատկանելության,
համոզմունքների, կարծիքների, կենսաոճի կամ գործելակերպերի.
դրական վերաբերմունք և պատկառանք այլ անձանց որդեգրած
համոզմունքների, կարծիքների, կենսաոճի և գործելակերպի
նկատմամբ, քանի դեռ դրանք չեն ստորադասում կամ խախտում այլոց
արժանապատվությունը, մարդու իրավունքները կամ ազատությունները։

Քաղաքացիական դիրքորոշում
Քաղաքացիական դիրքորոշումը մոտեցում է համայնքի կամ սոցիալական
խմբի նկատմամբ։ «Համայնք» եզրույթն այստեղ օգտագործվում է մի
այնպիսի սոցիալական կամ մշակութային խումբ ներկայացնելու համար,
որն ավելի մեծ է, քան անձի ընտանեկան կամ ընկերական անմիջական
շրջանակը և որին նա պատկանելու զգացում ունի ։ Կան խմբերի բազմաթիվ
տեսակներ, որոնք այստեղ կարող են արդիական լինել, օրինակ՝ մարդիկ,
ովքեր ապրում են կոնկրետ աշխարհագրական տարածքում (օրինակ՝
հարևանություն, ավան կամ քաղաք, երկիր, երկրների խումբ՝ օրինակ
Եվրոպա կամ Աֆրիկա, կամ իրապես՝ աշխարհը, «համաշխարհային
համայնքի» պարագայում), աշխարհագրորեն ավելի ցրված խումբ (օր.՝
էթնիկ խումբ, հավատքի խումբ, ժամանցային խումբ, որոշակի սեռական
կողմնորոշում ունեցող խումբ) կամ ցանկացած այլ բնույթի սոցիալական
կամ մշակութային խումբ, որի նկատմամբ անհատն ունի պատկանելության
զգացում։ Յուրաքանչյուր անհատ պատկանում է բազմաթիվ խմբերի, և
քաղաքացիական դիրքորոշման վերաբերմունքը հնարավոր է դրսևորվի
ցանկացած թվով այդպիսի խմբերի նկատմամբ։ Քաղաքացիական
դիրքորոշումը ներառում է՝
1. համայնքին պատկանելու և համայնքի հետ նույնականացվելու զգացում.
2. համայնքի մյուս անդամների ուշադրություն, ըստ այդ անձանց
միջև փոխկապակցվածության և այդ անձանց վրա՝ սեփական
գործողությունների ներգործության.
3. hամայնքի այլ անձանց հետ համերաշխության զգացում, այդ թվում
նրանց հետ համագործակցելու և աշխատելու պատրաստակամություն,
նրանց իրավունքների և բարորության նկատմամբ մտահոգվածության
և հոգատարության զգացում, համայնքի ներսում հզորացումից
և
առավելություններից
զուրկ
անձանց
պաշտպանելու
պատրաստակամություն.
4. համայնքի հարցերի և խնդիրների նկատմամբ հետաքրքրվածություն
և ուշադրություն.
5. քաղաքացիական պարտքի զգացում, համայնքային կյանքին ակտիվորեն
աջակցելու պատրաստակամություն, համայնքի հարցերին, խնդիրներին
և ընդհանուր բարիքին վերաբերող որոշումների կայացմանը
մասնակցելու պատրաստակամություն, համայնքի մյուս անդամների
հետ երկխոսելու պատրաստակամություն՝ անկախ նրանց մշակութային
պատկանելությունից.
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 47
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ուժերի ներածին չափով հանձն առնել համայնքի ներսում յուր
զբաղեցրած պաշտոններին կամ դերերին կցված գործառույթների,
պարտականությունների կամ պարտավորությունների կատարում.
համայնքի ներսում այլ անձանց նկատմամբ հաշվետվողականության
և սեփական որոշումների և գործողությունների համար
պատասխանատվություն կրելու զգացում։

Պատասխանատվություն
«Պատասխանատվություն» եզրույթը բազմաթիվ իմաստներ ունի։
Երկու իմաստները, որոնք հատկապես տեղին են ժողովրդավարության
մշակույթի համար՝ դերային պատասխանատվությունը և բարոյական
պատասխանատվությունն են։ Առաջինը քաղաքացիական դիրքորոշման
(տե՛ս վերը՝ կետ 6-ը) բաղադրիչ է. իսկ այստեղ մեզ հետաքրքրում է երկրորդը։
Բարոյական պատասխանատվությունը սեփական գործողությունների
նկատմամբ վերաբերմունքն է։ Այն ծագում է, երբ անձն ունի կոնկրետ ձևով
գործելու պարտավորություն և արժանանում է գովասանքի կամ պարսավանքի՝
այդ եղանակով տվյալ գործողությունը կատարելու կամ չկատարելու համար։
Գովասանքի կամ պարսավանքի արժանացնելու համար անհատներին
անհրաժեշտ պայմաններն են՝ սեփական գործողությունները մտազննելու
ունակությունը, մտադրություններ ձևավորելու ունակությունը՝ կապված
այն հանգամանքի հետ, թե իրենք ինչպես են գործելու, և իրենց ընտրած
գործողությունները կատարելու ունակությունը (այսպիսով, երբ ռեսուրսների կամ
կառուցվածքային պայմանների բացակայությունը դավադրաբար թույլ չի տալիս
մարդուն որևէ գործողություն կատարել, ապա նպատակահարմար չէ նրանց
վերագրել կա՛մ գովասանք, կա՛մ պարսավանք)։ Պատասխանատվությունը կարող
է համարձակություն պահանջել, քանզի սկզբունքային դիրքորոշում ստանձնելը
հնարավոր է հանգեցենի ինքնուրույն գործելու, համայնքի նորմերի դեմ
գործողություն ձեռնարկելու, հավաքական որոշումը բողոքարկելու իրավիճակի,
ինչը գնահատվում է սխալ։ Այսպիսով, հնարավոր է, որ քաղաքացիական
դիրքորոշման (մեկնաբանվում ՝ է որպես այլոց նկատմամբ համերաշխություն
և հավատարմություն) և բարոյական պատասխանատվության միջև
երբեմն լարվածություն առաջանա։ Սեփական գործողությունների
նկատմամբ պատասխանատու մոտեցումը, հետևաբար, ներառում է՝
1. սեփական գործողությունների և դրանց հնարավոր հետևանքների
նկատմամբ որդեգրել ներհայեցողական ու խոհուն մոտեցում.
2. որոշարկել սեփական պարտականությունները և պարտավորությունները
և թե ինչպես պետք է գործել կոնկրետ իրավիճակում՝ հիմնվելով մեկ
արժեքի կամ մի շարք արժեքների վրա.9
9. Այսպիսով, ժողովրդավարական և միջմշակութային իրավիճակներում պատասխանատու
մոտեցում կիրառելու համար անհրաժեշտ է այս մոդելում սահմանված արժեքների
երեք խմբերից մեկի կամ մի քանիսի համաժամանակյա կիրառում (այն է՝ մարդկային
արժանապատվության և մարդու իրավունքների արժևորում, մշակութային
բազմազանության արժևորում կամ ժողովրդավարության, արդարադատության,
արդարության, հավասարության և իրավունքի գերակայության արժևորում)։ Այս շարքերից
մեկի կամ մի քանիսի զգուգահեռ չկիրառման պայմաններում պատասխանատվությունը
չի լինի ժողովրդավարական կարողունակություն, այլ ավելի շատ՝ ընդհանուր քաղաքական
կոմպետենցիա (տե՛ս արժեքների վերաբերյալ ներծական մասը՝ վերևում)։
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որոշում կայացնել ձեռնարկվելիք գործողությունների վերաբերյալ (ինչը
որոշ դեպքերում կարող է ենթադրել գործողությունից ձեռնպահ մնալ)՝
հաշվի առնելով առկա հանգամանքները.
համախատասխան գործողություն ձեռնարկել (կամ գործողությունից
խուսափել)՝ որպես ինքնուրույն գործիչ.
պատրաստ լինել հաշվետու լինելու սեփական որոշումների և
գործողությունների բնույթի կամ հետևանքների համար.
պատրաստ լինել գնահատական տալ և դատել սեփական անձը.
պատրաստ լինել համարձակ գործելու, եթե դա անհրաժեշտ է համարվում։

Ինքնավստահություն
Ինքնավստահությունը վերաբերմունք է սեփական անձի նկատմամբ։ Այն
ենթադրում է դրական համոզմունք սեփական անձի կողմից ձեռնակրված
գործողությունների նկատմամբ՝ պահանջվում է նպատակին հասնելու
համար: Այս համոզմունքից բխում են հետագա համոզմունքներն այն մասին,
որ անձը կարող է հասկանալ, թե ինչ է պահանջվում, համապատասխան
դատողություններ կատարել, ընտրել աշխատանքը կատարելու
համապատասխան մեթոդներ, հաջողությամբ շրջանցել խոչընդոտներ,
ազդել կատարվող երևույթների վրա և սեփական դերն ունենալ իր և այլոց
կյանքի վրա ազդող իրադարձություններում։ Այսպիսով, ինքնավստահությունն
ասոցացվում է սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության զգացումների հետ։
Ցածր ինքնավստահությունը կարող է ապախրախուսել ժողովրդավարական և
միջմշակութային վարքագիծը, նույնիսկ երբ առկա է ունակությունների բարձր
մակարդակ, այնինչ անիրատեսականորեն բարձր ինքնավստահությունը
կարող է հանգեցնել վրդովմունքի և հիասթափության։ Օպտիմալ
մոտեցումը համեմատաբար բարձր ինքնավստահությունն է՝ զուգակցված
իրատեսականորեն գնահատված ունակության բարձր մակարդակով,
որը խրախուսում է անհատներին լուծել նոր մարտահրավերներ և թույլ է
տալիս նրանց ձեռնարկել գործողություն մտահոգող հարցերի առնչությամբ։
Այսպիսով, ինքնավստահությունը ներառում է՝
1. հավատ՝ հարցերը հասկանալու, դատողություններ անելու և
առաջադրանքների կատարման ճիշտ մեթոդներ ընտրելու յուր
ունակության նկատմամբ.
2. հավատ ՝ կոնկրետ նպատակների իրագործման համար պահանջվող
գործողության ուղղություններ կազմակերպելու ու իրագործելու և
հավանական խոչընդոտները հաղթահարելու յուր ունակության նկատմամբ.
3. նոր մարտահրավերները լուծելու վերաբերյալ վստահության զգացում.
4. վստահության զգացում ժողովրդավարական մասնակցության և
ժողովրդավարական նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ
համարվող գործողություններ ձեռնարկելու նկատմամբ (այդ թվում՝
պատասխանատվության կանչել իշխանության և ուժի դիրքերում
գտնվողներին՝ իրենց այն որոշումների կամ գործողությունների համար,
որոնք համարվում են կողմնակալ կամ անարդար).
5. վստահության զգացում՝ մշակութային այլ պատկանելություն ունեցող
անձանց հետ միջմշակութային երկխոսության մեջ մտնելու վերաբերյալ ։
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 49

Հանդուրժողականություն անորոշության ̸
երկիմաստության նկատմամբ
Անորոշության ̸ երկիմաստության նկատմամբ հանդուրժողականությունը
մոտեցում է այնպիսի օբյեկտների, երևույթների և իրավիճակների նկատմամբ,
որոնք ընկալվում են որպես անորոշ ու բազում հակասական, անհամատեղելի
մեկնաբանությունների տեղ են տալիս։ Անորոշության ̸ երկիմաստության
նկատմամբ հանդուրժողականության բարձր մակարդակ ունեցող անձինք այս
տեսակ օբյեկտները, երևույթները և իրավիճակները գնահատում են դրական
կերպով՝ պատրաստակամ ընդունելու դրանց բնորոշ անհստակությունը և
պատրաստ ընդունելու, որ մյուսների տեսակետները կարող են նույնքան
ադեկվատ լինել, որքան իրենը, և կառուցողական մոտենալ այդ անորոշությանը
̸ երկիմաստությանը։ Այսպիսով, «հանդուրժողականություն» եզրույթը հարկ
է այստեղ հասկանալ որպես անորոշությունն ̸ երկիմաստությունն ընկալելու
և ընդունելու դրական զգացողություն (այլ ոչ՝ որպես անորոշությանը մի
կերպ դիմանալու կամ դրա հետ հաշտվելու բացասական զգացողություն)։
Անորոշության ̸ երկիմաստության նկատմամբ հանդուրժողականության ցածր
մակարդակ ունեցող մարդիկ, փոխարենը, մեկ միասնական տեսակետ են
որդեգրում անհստակ իրավիճակների և հարցերի նկատմամբ, փակ մոտեցում
են ունենում անծանոթ իրավիճակների և հարցերի վերաբերյալ. և ֆիքսված
ու ոչ ճկուն կատեգորիաներ են կիրառում աշխարհի մասին խորհելիս։
Այսպիսով, ներկայացված համատեքստում, անորոշության ̸ երկիմաստության
նկատմամբ հանդուրժողականությունը ներառում է հետևյալը.
1. գիտակցում և ընդունում, որ ցանկացած տրված իրավիճակի և հարցի
շուրջ կարող են լինել բազմաթիվ տեսակետներ և մեկնաբանություններ.
2. գիտակցում և ընդունում, որ անձի սեփական տեսակետը որևէ
իրավիճակի վերաբերյալ, թերևս, ավելի լավը չէ, քան այլ անձանց
տեսակետները.
3. բարդության, հակասությունների և անհստակության ընդունում.
4. ոչ լիարժեք կամ մասնակի տեղեկատվության առկայության
պայմաններում առաջադրանքներ ստանձնելու պատրաստակամություն.
5. անորոշությունը ̸ երկիմաստությունը հանդուրժելու և դրա հետ
կառուցողական աշխատելու պատրաստակամություն։

Հմտություններ
Հմտությունը՝ խրթին, լավ կազմակերպված օրինաչափությամբ մտածելու
կամ հարմարվողական վարքագիծ դրսևորելու կարողությունն է՝ կոնկրետ
արդյունքի կամ նպատակի հասնելու համար։
Ժողովրդավարության մշակույթի համար կարևոր է հմտությունների ութ
խումբ։

Ինքնակրթվելու հմտություններ
Ինքնակրթվելու հմտություններն նրանք են, որոնց անհատը պետք է հետամուտ
լինի, կազմակերպի և գնահատի՝ հանուն սեփական ուսումնառության, իր
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կարիքներին համապատասխան, ինքնաուղղորդվող և ինքնակարգավորվող
եղանակով՝ առանց այլոց հրահրման։ Ինքնուրույն սովորելու հմտությունները
կարևոր են ժողովրդավարության մշակույթի համար, որովհետև դրանք
անհատներին հնարավորություն են տալիս ինքնուրույն ծանոթանալ
քաղաքական, քաղաքացիական և մշակութային հարցերին ու խնդիրներին և
դրանց լուծման համար կիրառել բազմաթիվ և տարատեսակ հեռու և մոտիկ
աղբյուրներ, ոչ թե այդ հարցերի մասին տեղեկությունների ստացման համար
հիմնվել իրենց անմիջական շրջապատում գտնվող գործակալների վրա։
Ինքնակրթվելու հմտությունները ներառում են հետևյալ ունակությունները
կամ հմտությունները՝
1.

ճանաչել սեփական կրթական կարիքները. այս կարիքները կարող են
բխել գիտելիքի կամ ընկալման պակասից, հմտությունների պակասից
կամ դրանց վատ տիրապետումից կամ դժվարություններից, որոնք ծագել
են ներկայիս մոտեցումների կամ արժեքների հետևանքով.

2.

ճանաչել, տեղակայել և գնահատել տեղեկատվության, խորհրդատվության
կամ ուղղորդման հնարավոր աղբյուրները, որոնք անհրաժեշտ են այս
կարիքները հասցեագրելու համար. այս աղբյուրներից կարող են լինել
անձնական փորձը, այլոց հետ փոխազդեցություններն ու քննարկումները,
այլ մշակութային պատկանելության կամ այլ համոզմունքներ, կարծիքներ
կամ աշխարհայացք ունեցող անձանց հետ շփումները և տեսողական,
տպագիր, հեռուստատեսային և թվային մեդիան.

3.

դատողություն անել տեղեկատվության, խորհրդատվության կամ
ուղղորդման տարբեր աղբյուրների հուսալիության վերաբերյալ, գնահատել
դրանք՝ հնարավոր կողմնակալության կամ խեղաթյուրման տեսանկյունից,
և ընտրել առկա աղբյուրներից ամենանպատակահարմարը.

4.

մշակել և ծանոթանալ տեղեկատվությանը, կիրառել ուսումնառության
առավել նպատակահարմար ռազմավարություններ և մեթոդներ,
կամ ընդունել և հետևել ամենահուսալի աղբյուրներով տրված
խորհուրդներին կամ ուղղորդմանը, ճշգրտումներ կատարել անձի
գիտելիքի, ընկալումների, հմտությունների, վերաբերմունքի կամ
արժեքների ցանկում.

5.

մտածել ուսանածի, գրանցած առաջընթացի մասին, գնահատել
կրթության մեջ կիրառված ռազմավարությունները և եզրահանգումներ
կատարել հետագա ուսումնառության վերաբերյալ (որը միգուցե դեռևս
հարկ կլինի ձեռնարկել), և ուսումնառության նոր ռազմավարությունների
վերաբերյալ, որոնք թերևս պետք է ձեռք բերել։

Վերլուծական և քննադատական մտածողության
հմտություններ
Վերլուծական և քննադատական հմտությունները կազմված են
փոպկապակցված հմտությունների մեծ և բաղադրյալ համախմբից։
Վերլուծական մտածողության հմտությունները նրանք են, որոնք
պահանջվում են ցանկացած տեսակի նյութեր (օր.՝ տեքստեր,
փաստարկներ, մեկնաբանություններ, հարցեր, իրադարձություններ,
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 51

փորձառություններ)՝ համակարգված և տրամաբանական եղանակով
վերլուծելու համար։ Դրանք ներառում են հետևյալ ունակությունները կամ
հմտությունները՝
1.

վերլուծության ենթարկվող նյութերի համակարգված բաժանում
բաղադրիչ տարրերի, և այդ բաղադրիչների՝ տրամաբանական
եղանակով կազմակերպում.

2.

յուրաքանչյուր բաղադրիչի իմաստի (իմաստների) որոշարկում և
մեկնաբանում՝ այդ տարրերը համեմատելով և համադրելով արդեն
իսկ հայտնի տարրերին, և նմանությունների և տարբերությունների
վերհանում.

3.

այդ բաղադրիչների՝ միմյանց հետ կապված լինելու քննում և դրանց
միջև առկա կապերի (տրամաբանական, պատճառահետևանքային,
ժամանակավոր) վերհանում.

4.

տարրերի միջև առկա հակասությունների, անհամապատասխանու
թյունների կամ շեղումների վերհանում.

5.

առանձին տարրերի հնարավոր այլընտրանքային իմաստների և
հարաբերությունների վերհանում, նոր տարրերի ձևավորում, որոնք,
հնարավոր է, չկան ամբողջի մեջ, այդ տարրերի համակարգված
փոփոխում՝ ամբողջի վրա ներգործությունները որոշելու համար,
և քննված տարրերի նոր սինթեզի ստացում. այլ կերպ ասած՝ նոր
հնարավորությունների և այլընտրանքների մասին պատկերացում և
դրանց բացահայտում.

6.

վերլուծության արդյունքների կազմակերպված և կապակցված
եղանակով համախմբում՝ ՝ ամբողջի մասին տրամաբանական և
հիմնավոր եզրակացություններ կազմելու համար։

Քննադատական մտածողության հմտությունները կազմված են այն
հմտություններից, որոնք պահանջվում են ցանկացած տեսակի նյութի
մասին դատողություններ անելու և գնահատելու համար։ Ըստ այդմ, դրանք
ներառում են հետևյալ ունակությունները կամ հմտությունները՝
1.

գնահատումներ կատարել՝ ներքին շաղկապվածության հիմքով և
շաղկապվածության հիման վրա՝ ապացույցների և փորձի առկայության
պայմաններում.

2.

դատողություններ անել՝արդյոք վերլուծվող նյութերը վավեր, լիարժեք,
ընդունելի, հուսալի, համապատասխան, օգտակար և/կամ համոզիչ են
թե՝ ոչ.

3.

ընկալել և գնահատել նյութերի համար հիմք ծառայած կանխակալ
կարծիքները, ենթադրությունները և տեքստային ու հաղորդակցային
պայմանականությունները.

4.

աշխատել ոչ միայն նյութերի բառացի իմաստի, այլ նաև դրանց
ավելի լայն՝ հռետորական նպատակի հետ, ներառյալ այն մարդկանց
շարժառիթները, մտադրություններն ու օրակարգերը, որոնք ստեղծել են
դրանք (քաղաքական հաղորդակցության պարագայում սա ներառում
է պրոպագանդան վեր հանելու ունակություն և այդ պրոպագանդան
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ստեղծած անձանց շարժառիթները, մտադրություններն ու նպատակները
ապակառուցելու ̸ ապակոդավորելու ունակություն).
5.

նյութերը տեղավորել այն պատմական համատեքստում, որտեղ դրանք
ստեղծվել են՝ օգնելու համար տվյալ նյութերի մասին գնահատողական
դատողությունների կատարմանը.

6.

առաջ քաշել և մշակել տարբեր այլընտրանքային տարբերակներ,
հնարավորություններ ու լուծումներ և դրանք ներկայացնել նրանց,
ովքեր ներկա են քննարկվող նյութերում.

7.

կշռադատել առկա տարբերակների առավելությունները և
թերությունները. սա ներառում է ծախսաարդյունավետ վերլուծություն
(ներառյալ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարները),
ռեսուրսների վերլուծություն (գնահատելով՝ արդյոք յուրաքանչյուր
տարբերակի համար պահանջվող ռեսուրսները գործնականում
հասանելի են, թե՝ ոչ) և ռիսկի վերլուծություն (պատկերացում կազմել
յուրաքանչյուր տարբերակի հետ կապված ռիսկերի մասին և գնահատել
դրանք ու թե ինչպես կարելի է դրանք կառավարել).

8.

կազմակերպված և տրամաբանված կերպով համախմբելով
գնահատողական գործընթացի արդյունքները՝ տրամաբանական և
հիմնավոր փաստարկներ առաջ քաշել կոնկրետ մեկնաբանության,
եզրակացության կամ գործողությունների ուղղության նկատմամբ՝
հիմնվելով հստակ և կոնկրետ չափանիշների, սկզբունքների կամ
արժեքների և/կամ համոզիչ փաստարկների վրա.

9.

գնահատողական գործընթացում ճանաչել սեփական կողմնակալ
ենթադրությունները և կանխակալ կարծիքները և ընդունել, որ սեփական
համոզմունքներն ու դատողությունները միշտ էլ պայմանական են
ու կախված են սեփական մշակութային պատկանելությունից և
տեսակետից։

Արդյունավետ վերլուծական մտածողությունը ներառում է քննադատական
մտածողություն (վերլուծության ենթակա նյութերի գնահատումը),
իսկ արդյունավետ քննադատական մտածողությունը ներառում է
վերլուծական մտածողություն (սահմանելով գծերն ու ստեղծելով կապերը)։
Այդիսկ պատճառով, վերլուծական և քննադատական մտածողության
հմտություններին փոխկապակցված են։

Լսելու և դիտարկելու հմտություններ
Լսելու և դիտարկելու հմտությունները նրանք են, որոնք պահանջվում
են հասկանալու համար, թե դիմացիններն ինչ են ասում, և սովորել
այլոց ծախսաարդյունավետ վերլուծությունից։ Դիմացինների ասածը
հասկանալու համար անհրաժեշտ է ակտիվ ունկնդրում՝ սերտ ուշադրություն
դարձնելով ոչ միայն ասվածի վրա, այլև՝ ինչպես է ասվում՝ տոնայնության,
շարժումների, հնչեղության, արագության և ձայնի սահունության միջոցով,
հատկապես՝ աչքերի շարժումների, դիմախաղի և ժեստերի միջոցով։ Այլ
անձանց վարքագծի սերտ և հանգամանալից դիտարկումը ևս կարող է
տեղեկատվության կարևոր աղբյուր լինել այնպիսի վարքագծերի վերաբերյալ,
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 53

որոնք ամենանպատակահարմարն ու արդյունավետն են տարբեր
սոցիալական միջավայրերում և մշակութային համատեքստերում, և կարող
է օգնել սովորողին, որ այդ տեղեկատվությունը յուրացնելու և հետագա
համանման իրավիճակներում դիմացինի վարքագիծը փոխարինելու
միջոցով նա տիրապետի այդ վարքագծերին։ Այսպիսով, լսելու և դիտարկելու
հմտությունները ներառում են հետևյալը՝
1.

ուշադրություն դարձնել ոչ միայն, թե ինչ է ասվում, այլ նաև՝ ինչպես է
ասվում և խոսողի մարմնի լեզվին.

2.

ուշադրություն դարձնել խոսքային և ոչ խոսքային ուղերձների
անհամապատասխանությանը.

3.

ուշադրություն դարձնել իմաստային նրբություններին և թե ինչն է
կարելի միայն մասամբ ասել կամ ընդհանրապես թողնել չասված.

4.

ուշադրություն դարձնել ասվածի և ասվածի սոցիալական համատեքստի
հարաբերությանը.

5.

սերտ ուշադրություն դարձնել դիմացինների վարքագծին և
տեղեկատվություն յուրացնել այդ վարքագծի մասին, մասնավորապես
այն անձանց վարքագծի մասին, որոնք ընկալվում են յուր մշակույթից
տարբերվող մշակութային պատկանելիությամբ.

6.

սերտ ուշադրություն դարձնել նույն իրավիճակի նկատմամբ մարդկանց
արձագանքի նմանություններին և տարբերություններին, հատկապես
այն մարդկանց, որոնք ընկալվում են որպես միմյանցից տարբերվող
մշակութային պատկանելիության։

Ապրումակցում
Ապրումակցումը հմտությունների շարք է, որն անհրաժեշտ է մյուսների
մտքերը, համոզմունքները և զգացմունքները հասկանալու և դրանց
հարաբերվելու և աշխարհն այլ անձանց դիտանկյունից տեսնելու
համար։ Ապրումակցումը ներառում է սեփական հոգեբանական
շրջանակից դուրս լինելու (սեփական տեսակետից կտրվելու) և այլ անձի
հոգեբանական շրջանակը և տեսակետը երևակայորեն ըմբռնելու և
հասկանալու ունակություն։ Այս հմտությունը հիմնարար է մշակութային
պատկանելությունները,
աշխարհայացքները,
համոզմունքները,
հետաքրքրությունները, հույզերը, ցանկությունները և այլ անձանց
կարիքները պատկերացնելու առումով։ Ապրումակցման մի քանի տարբեր
ձևեր կան, որոնք կարելի է տարանջատել, այդ թվում՝
1.

ճանաչողական դիրք/տեսակետ. այլ անձանց ընկալումները, մտքերն
ու համոզմունքներն ընկալելու և հասկանալու ունակություն.

2.

հուզական դիրք/տեսակետ. այլ անձանց հույզերը, զգացմունքներն
ու կարիքներն ընկալելու և հասկանալու ունակություն.

3.

Կարեկցանք, որը երբեմն կոչում են «կարեկցող ապրումակցում» կամ
«կարեկից մտահոգվածություն». այլ անձանց նկատմամբ կարեկցանք ու
մտահոգություն զգալու ունակությունը՝ հիմնված նրանց ճանաչողական
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կամ հուզական կամ նյութական վիճակի կամ այլ հանգամանքների
ըմբռնման վրա։10

Ճկունություն և հարմարվողականություն
Ճկունությունը և հարմարվողականությունը հմտություններ են, որոնք
պահանջվում են սեփական մտքերը, զգացմունքները կամ վարքագծերը՝
նոր համատեքստերին և իրավիճակներին սկզբունքորեն հարմարեցնելու
համար, որպեսզի անձը կարողանա արդյունավետ և ճիշտ արձագանքել
իր առջև ծառացած մարտահրավերներին, պահանջմունքներին և
հնարավորություններին։ Ճկունությունը և հարմարվողականությունը անհատին
հնարավորություն են տալիս դրական կերպով հարմարվել նորություններին և
փոփոխությանը և այլ անձանց սոցիալական կամ մշակութային ակնկալիքներին,
հաղորդակցության ոճերին և վարքագծերին։ Սրանք նաև հնարավորություն
են տալիս անհատներին հարմարեցնել իրենց մտածելակերպը, զգացմունքները
կամ վարքագիծը չնախատեսված նոր իրավիճակներին, փորձառությանը,
իրադարձություններին և տեղեկություններին։ Ճկունությունն ու
հարմարվողականությունը, այս սահմանմամբ, պետք է տարանջատել ի շահ
անձնական օգուտի՝ վարքագծի պատեհապաշտական հարմարեցումից։
Դրանք հարկ է նաև տարանջատել արտաքին կողմի պարտադրած
հարմարեցումից։11 Այսպիսով, ճկունությունը և հարմարվողականությունը
ներառում են հետևյալ ունակություններն ու հմտությունները՝
1.

սովորական դարձած մտածելակերպի հարմարեցում փոփոխվող
հանգամանքներին, կամ ժամանակավոր անցում այլ իմացական
դիրքորոշման՝ արձագանքելով մշակութային պարտադրանքին.

2.

սեփական կարծիքի վերանայում՝ նոր փաստական հանգամանքների և/
կամ ռացիոնալ փաստարկների լույսի ներքո.
10. Ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, թե այս մոդելում ինչ տեղ է զբաղեցնում
ապրումակցումը։ «Ապրումակցում» եզրույթն, անշուշտ, ամենօրյա դիսկուրսում բազմաթիվ
այլ եղանակներով է գործածվում։ Օրինակ՝այն երբեմն գործածվում է, երբ անձը նույն հույզերն
է զգում, ինչ դիմացինը (այն է՝ «հուզական վարակման» երևույթը, երբ անձը «վարակվում»
և կիսում է դիմացինի ուրախությունը, անհանգստությունը, վախը և այլն), երբեմն ցույց
տալու համար դիմացինի հետ հուզական կապի կամ հուզական նույնականության զգացում
(օր.՝ «Ես շատ էի ապրումակցում գրքի գլխավոր հերոսին»), իսկ երբեմն էլ՝ ցույց տալու
կարեկցանքի արդյունքում՝ այլ անձի նկատմամբ սրտացավություն կամ մտահոգվածություն
(օր.՝ «Ես ապրումակցում եմ քեզ այս անախորժության շրջանում»)։ «Ապրումակցում»
եզրույթը երբեմն գործածվում է նաև արձագանքների շատ ավելի մեծ համախումբ ցույց
տալու համար, որը անձը կարող է ունենալ ուրիշի նկատմամբ, և որտեղ համախմբված են
դիմացինի նկատմամբ սրտաբացությունը, հարգանքը, դիմացինի հետ ճանաչողական և
հուզական շփման մեջ մտնելը և հուզական կապ զգացումը։ Ներկայիս մոդելում, փոխարենը,
«ապրումակցում» եզրույթը գործածվում է ավելի մասնավոր և նեղ իմաստով՝ նկարագրելու
հմտությունների մի շարք, որն անհրաժեշտ է դիմացինների մտքերը, համոզմունքներն ու
զգացմունքները հասկանալու և դրանց առնչվելու համար, և հանդիսանում է հմտությունների
շատ կարևոր խումբ՝ ժողովրդավարության մշակույթին մասնակցելու համար։ Այս սահմանումը
նախատեսված չէ «ապրումակցում», «սրտացավություն», «հարգանք» և այլնի՝ որպես
որոշակի իրավիճակներում գործածվող կարողունակությունների կամ կարողությունների
ամբողջական համախումբ հնարավոր զուգահեռ կիրառությունը բացառելու համար։
11. Օրինակ՝ մշակութային փոքրամասնությունների պարտադրված ասիմիլյացիան
մեծամասնության մշակույթում չպետք է երբեք թույլ տալ։ Բոլոր անհատներն ունեն իրենց
մշակութային պատկանելությունը, հավատամքն ու կենսակերպն ընտրելու հիմնարար
իրավունք (տե՛ս ծանոթություն 8-ը)։
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3.

սեփական հույզերի և զգացմունքների կառավարում և կարգավորում՝
դիմացինների հետ ավելի արդյունավետ ու ճիշտ հաղորդակցությունն
ու համագործակցությունը դյուրացնելու նպատակով.

4.

սեփականից տարբեր մշակութային պատկանելության անձանց
հետ ծանոթանալու և նրանց հետ շփվելու լարվածության,
անհանգստությունների և բարդույթների հաղթահարում.

5.

բացասական զգացմունքների կառավարում և նվազեցում այլ խմբի
անդամների նկատմամբ, որը պատմականորեն հակամարտության մեջ
է եղել սեփական խմբի հետ.

6.

սեփական սոցիալական վարքագծի համապատասխանեցում գերիշխող
մշակութային միջավայրին.

7.

հաղորդակցության տարբեր ոճերի ու վարքագծերի հարմարեցում և
անցում հաղորդակցության ճիշտ ոճերի ու վարքագծերի՝ այլ անձանց
մշակութային նորմերի խախտումից խուսափելու և նրանց հետ՝ իրենց
հասկանալի եղանակով հաղորդակցվելու համար։

Լեզվական, հաղորդակցման և բազմալեզու
հմտություններ12
Լեզվական, հաղորդակցման և բազմալեզու հմտություններն նրանք են, որոնք
պահանջվում են մարդկանց հետ արդյունավետ և ճիշտ հաղորդակցվելու
համար։ Դրանք ներառում են նաև հետևյալ ունակություններն ու
հմտությունները՝13
1.

մի շարք իրավիճակներում հստակ հաղորդակցվելու ունակություն.
սա ներառում է սեփական համոզմունքների, կարծիքների,
հետաքրքրությունների և կարիքների արտահայտում, գաղափարների
հիմնավորում և պարզաբանում, շահերի պաշտպանություն, խթանում,
փաստարկում, պատճառաբանում, քննարկում, բանավիճում, համոզում
և բանակցում.
12. «Լեզու» եզրույթը Շրջանակում կիրառվում է բոլոր լեզվական համակարգերը ցույց տալու
համար՝ անկախ ճանաչված լեզու լինելու կամ ճանաչված լեզվի տարատեսակ համարվելու
հանգամանքից և անկախ կիրառության եղանակից։ Սա ներառում է խոսքային և ժեստերի
լեզուն, ինչպես նաև ոչ խոսքային լեզվի բոլոր այլ ձևերը։ «Խոսքային» և «ոչ խոսքային»
հաղորդակցություն եզրույթներն այս համատեքստում, համապատասխանաբար,
նշանակում են «լեզվի միջոցով հաղորդակցություն» և «լեզվից բացի այլ միջոցներով
հաղորդակցություն»։
13. Նախևառաջ, արդյունավետ և ճիշտ հաղորդակցությունն, անշուշտ, պահանջում է լեզվական
հմտություններ (բանավոր և գրավոր նախադասություններ ու բառակապակցություններ
կազմելու և ըմբռնելու համար), սոցիալ-լեզվական հմտություններ (հասկանալու
խոսողների ակցենտը, բարբառը, գրանցելու նրանց սոցիալական հարաբերությունները
ցույց տվող լեզվական նշանները) և դիսկուրսային հմտություններ (կառուցելու
ավելի երկար կապակացված լեզվական համագումարներ՝ ճիշտ հաղորդակցային
պայմանականությունների օգտագործմամբ, և կիրառելու բանավոր դիսկուրսն ու գրավոր
տեքստերը՝ կոնկրետ հաղորդակցային նպատակներով)։ Այդուամենայնիվ, քանի որ սրանք
ընդհանրական հմտություններ են (թվաճանաչություն և գրաճանաչություն), դրանք
բաց են թողնվել Շրջանակի մոդելից։ Լեզվական, սոցիալ-լեզվական և դիսկուրսային
հմտությունների մանրամասներով հետաքրքրվածները պետք է, փոխարենը, ծանոթանան
Եվրոպայի խորհրդի (2001թ.) Լեզուների ընդհանուր եվրոպական շրջանակին, որտեղ
դրանք ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրված են։
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միջմշակութային իրավիճակների հաղորդակցության պահանջմունքները
բավարարելու ունակություն՝ մեկից ավելի լեզվի կամ լեզուների շարքի
կամ միասնական լեզվի կամ մի քանի ազգերի կողմից օգտագործվող
լեզվի կիրառման միջոցով մեկ այլ լեզու հասկանալու համար.
վստահ և առանց ագրեսիայի արտահայտվելու ունակություն, նույնիսկ
այնպիսի իրավիճակներում, երբ անձը ոչ շահեկան դիրքում է ուժային
անհամաչափության հետևանքով, ինչպես նաև դիմացինի հետ
հիմնարար անհամաձայնության արտահայտումն այնպիսի եղանակով,
որն, այդուամենայնիվ, հարգալից է տվյալ անձի արժանապատվության
և իրավունքների նկատմամբ.
սոցիալական այլ խմբերի կողմից և նրանց մշակույթներում
հաղորդակցության մեջ գործածվող տարբեր արտահայտչամիջոցներն
ու հաղորդակցության տարբեր համագրումարներն (ինչպես խոսքային,
այնպես էլ ոչ խոսքային) ընդունելու ունակություն.
սեփական հաղորդակցական վարքագծում ճշգրտումներ կատարելու
և այն փոփոխելու ունակություն՝ օգտագործելով հաղորդակցության
այնպիսի համագումարներ (ինչպես խոսքային, այնպես էլ ոչ խոսքային),
որոնք հարիր են տվյալ զրուցակցին (զրուցակիցների պարագայում) և
գերիշխող մշակութային միջավայրին.
ճիշտ և զգայուն եղանակով պարզաբանող հարցեր տալու ունակություն
այն դեպքերում, երբ դիմացինի արտահայտած մտքերը հստակ չեն կամ
երբ վեր են հանված դիմացինի խոսքային և ոչ խոսքային ուղերձների
անհամապատասխանություններ.
հաղորդակցության խափանումները կառավարելու ունակություն,
օրինակ՝ խնդրելով կրկնել կամ վերաձևակերպել, կամ տալով իր
չհասկացված պնդման վերաշարադրանքը, վերանայված կամ
պարզեցված տարբերակ.
միջմշակութային փոխանակման գործընթացում որպես լեզվական
միջնորդ հանդես գալու ունակություն, այդ թվում՝ թարգմանելու,
մեկնաբանելու և բացատրելու հմտություններ և որպես միջմշակութային
միջնորդ հանդես գալու ունակություն՝ օգնելով դիմացիններին հասկանալ
ու կարևորել իրենցից տարբերվող մշակութային պատկանելության
անձի կամ երևույթի առանձնահատկությունները։

Համագործակցային հմտություններ
Համագործակցային հմտություններն նրանք են, որոնք պահանջվում
են ուրիշների հետ համատեղ գործունեության, աշխատանքների և
ձեռնարկումների հաջողությամբ մասնակցելու համար։ Դրանք ներառում
են հետևյալ ունակությունները կամ հմտությունները՝
1. խմբային
միջավայրում
տեսակետների
և
կարծիքների
արտահայտում
և խմբի մյուս անդամներին խրախուսում՝
արտահայտելու իրենց տեսակետներն ու կարծիքները այդ միջավայրում .
2. խմբի ներսում փոխհամաձայնության և փոխզիջման ձևավորում.
3. փոխադարձության սկզբունքով և համակարգված եղանակով այլ անձանց
հետ գործողությունների ձեռնարկում.
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 57
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5.

խմբի նպատակների վեր հանում և սահմանում.
հետամուտ լինել խմբի նպատակներին և սեփական վարքագիծն այդ
նպատակներին հասնելուն ծառայեցնել.
6. խմբի բոլոր անդամների տաղանդների և ուժեղ կողմերի արժևորում և
օգնություն այլ անձանց՝ զարգանալու այն բնագավառներում, որտեղ
իրենք ցանկանում են և ̸ կամ ունեն դրա կարիքը.
7. խմբի մյուս անդամներին խրախուսել ու շահագրգռել՝ համագործակցել
և օգնել իրար խմբի նպատակին հասնելու համար.
8. ըստ նպատակահարմարության, աշխատանքում իրար օգնելը.
9. կարևոր և օգտակար գիտելիքով, փորձով կամ փորձագիտությամբ կիսվելը
խմբի հետ և խմբի մյուս անդամներին հորդորել՝ վարվել նույն կերպ.
10. խմբային միջավայրում կոնֆլիկտը ճանաչել, այդ թվում՝ իր և
դիմացինների մոտ կոնֆլիկտի հուզական նշանների նախանշում, և
համապատասխան արձագանքը՝ օգտվելով խաղաղ միջոցներից և
երկխոսությունից։

Հակամարտությունների/կոնֆլիկտների կարգավորման
հմտություններ
Հակամարտությունների/կոնֆլիկտների կարգավորման հմտություններն
նրանք են, որոնք պահանջվում են խաղաղ եղանակով հակամարտությունները
հասցեագրելու, դրանք կառավարելու և լուծելու համար։ Դրանք ներառում
են հետևյալ ունակությունները կամ հմտությունները՝
1. ագրեսիայի և բացասականության նվազեցում կամ կանխում և չեզոք
միջավայրի ձևավորում, որտեղ մարդիկ ազատ են զգում, առանց
նկատողության արժանանալու վախի, արտահայտելու տարբերվող
կարծիքներ ու մտահոգություններ.
2. հակամարտող կողմերի միջև ընկալունակության, փոխըմբռնման և
վստահության խրախուսում և բարձրացում.
3. հակամարտող կողմերի ուժային դիրքերի և/կամ կարգավիճակի
տարբերությունների գիտակցում և քայլերի ձեռնարկում՝ նրանց միջև
տեղեկատվության փոխանակման ուղիների վրա այդ տարբերությունների
հնարավոր ազդեցության նվազեցման ուղղությամբ.
4. հույզերի արդյունավետ կառավարում և կարգավորում. սեփական և
այլոց հուզական և դրդապատճառային վիճակները մեկնաբանելու և
իր ու մյուսների զգացմունքային սթրեսը, հույզերը և բարդույթները
հարթելու ունակություն.
5. հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի տարբեր տեսանկյունները
լսել ու ըմբռնել.
6. հակամարտող կողմերի տարբեր տեսակետներն արտահայտել ու
ամփոփել.
7. հակամարտող կողմերի թյուրընկալումները հակադարձել կամ նվազեցնել.
8. գիտակցումը, որ երբեմն կարող է լռության, դադարի կամ անգործության
կարիք լինել, ինչը հակամարտող կողմերին թույլ կտա վերլուծել մյուսների
դիրքորոշումները.
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հակամարտությունների/կոնֆլիկտների պատճառների և այլ ասպեկտների
վերհանում, վերլուծություն, վերաբերություն և կոնցեպտուալիզացիա.
10. ընդհանուր եզրերի վերհանում, որոնց հիման վրա կարելի է կառուցել
հակամարտող կողմերի համաձայնություն, հակամարտությունների
լուծման տարբերակների վերհանում և հնարավոր փոխզիջումների
կամ լուծումների լրամշակում.
11. հակամարտությունների լուծման նպատակով օգնել մյուսներին՝
ընդլայնելու առկա հնարավորությունների մասին նրանց
պատկերացումներն.
12. ներգրավված կողմերին աջակցել ու օգնել՝ հակամարտության լուծման
շուրջ օպտիմալ և ընդունելի լուծման գալ.

Գիտելիք և քննադատական մտածողություն
Գիտելիքը տեղեկատվության այն ծավալն է, որին անձը տիրապետում է,
այնինչ ընկալումն իմաստների ըմբռնումն ու արժևորումն է։ «Քննադատական
ընկալում» եզրույթն օգտագործվում է ժողովրդավարական գործընթացների
և միջմշակութային երկխոսության համատեքստում իմաստների ըմբռնման և
արժևորման անհրաժեշտությունը շեշտելու համար՝ ընկալվող և մեկնաբանվող
թեմաների շուրջ ակտիվ մտածելու և քննադատաբար գնահատելու իմաստով
(ի հակադրություն ինքնաբերաբար, սովորույթ դարձած և անմտածված
մեկնաբանության)։
Ժողովրդավարության մշակույթի համար անհրաժեշտ գիտելիքի և
քննադատական ընկալման տարբեր ձևերը բաժանվում են երեք հիմնական
խմբերի, որոնք բերված են ստորև։

Սեփական «ես»-ի գիտակցում և քննադատական
ընկալում
Ինքնաճանաչումն ու ինքնագիտակցությունը շատ կարևոր են
ժողովրդավարության մշակույթում արդյունավետ և նպատակային
մասնակցության համար։ Սեփական «ես»-ի գիտակցումն ու քննադատական
ընկալումն ունի բազմաթիվ տարբեր կողմեր, այդ թվում՝
1. սեփական «ես»-ի մշակութային պատկանելությունների իմացություն
և ընկալում.
2. աշխարհի մասին սեփական տեսակետների և ճանաչողական, հուզական
և դրդապատճառային ասպեկտների և կանխակալ մոտեցումների
իմացություն և ընկալում.
3. սեփական աշխարհընկալման հիմքում ընկած ենթադրությունների և
նախապաշարմունքների իմացություն և ընկալում.
4. ըմբռնում, թե սեփական աշխարհընկալումը, ենթադրությունները
և նախապաշարմունքներն ինչպես են կապված և կախված անձի
մշակութային պատկանելություններից և փորձառություններից, և
իրենց հերթին ինչպես են դրանք ներգործում անձի ընկալումների,
դատողությունների և ռեակցիաների վրա.
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սեփական հույզերի, զգացմունքների և դրդապատճառների մասին
իրազեկություն, հատկապես այլ անձանց հետ հաղորդակցություն և
համագործակցություն պարունակող միջավայրերում.
սեփական կարողունակության և փորձագիտության սահմանների
իմացություն և ընկալում։

Լեզվի և հաղորդակցության իմացություն և
քննադատական ընկալում
Լեզվի և հաղորդակցության իմացությունն ու քննադատական ընկալումը
տարբեր կողմեր ունեն և ներառում են՝
1. սոցիալականորեն ճիշտ խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցական
համագումարների իմացություն, որոնք արդյունավետ են անձի
օգտագործած լեզվում (լեզուներում).
2. ըմբռնում, որ այլ մշակութային պատկանելության անձինք, հնարավոր է,
սեփականից տարբերվող խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցական
համագումարների հետևեն, որոնք իրենց տեսանկյունից իմաստալից են,
նույնիսկ երբ նրանք նույն լեզուն են օգտագործում, ինչ սեփական անձը.
3. ըմբռնում, որ մշակութային տարբեր պատկանելությունների անձինք կարող
են հաղորդված տեղեկությունների իմաստները տարբեր կերպ ընկալել.
4. ընկալում, որ տրված լեզվով խոսելու բազմաթիվ եղանակներ և նույն
լեզուն գործածելու բազմազան ձևեր կան.
5. ըմբռնում, թե լեզվի գործածումն ինչպես է հանդիսանում մշակութային
պրակտիկա, որն աշխատում է որպես տեղեկատվության, իմաստների և
նույնությունների կրիչ,՝ այն մշակույթում, որին ներկառուցված է տվյալ
լեզուն.
6. այն փաստի ընկալում, որ լեզուները կարող են մշակութային
համընդհանուր գաղափարներն արտահայտել յուրօրինակ ձևով կամ
եզակի գաղափարներ արտահայտել, որոնք հնարավոր է դժվար լինի
գնահատելը մեկ այլ լեզվի միջոցով.
7. հաղորդակցության տարբեր ոճերի՝ մյուսների վրա սոցիալական
ներգործության և ազդեցությունների ըմբռնում, այդ թվում
պատկերացում, թե հաղորդակցության տարբեր ոճերն ինչպես են
բախվում կամ հանգեցնում հաղորդակցության ձախողման.
8. ըմբռնում, թե սեփական ենթադրությունները, նախապաշարմունքները,
ընկալումները, համոզմունքներն ու դատողություններն ինչպես են
առնչվում անձի տիրապետած կոնկրետ լեզվին (լեզուներին)։

Աշխարհի (այդ թվում քաղաքականություն, օրենք,
մարդու իրավունքներ, մշակույթ, մշակույթներ,
կրոններ, պատմություն, մեդիա, տնտեսություններ,
շրջակա միջավայր և կայունություն) իմացություն և
քննադատական ընկալում
Աշխարհի իմացությունն ու քննադատական ընկալումն ինքնին ենթադրում
է բազմազան տիրույթներում մեծ և համակողմանի գիտելիքի և ընկալման
միջակայք, ներառյալ ստորև նշված բոլոր հետևյալ կետերը.
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(a) Քաղաքականության և օրենքի իմացություն և
քննական ընկալում, ինչը ներառում է՝

քաղաքական և իրավական հասկացությունների, այդ թվում՝
ժողովրդավարության,
ազատության,
արդարադատության,
հավասարության,
քաղաքացիության,
իրավունքների
և
պարտականությունների, օրենքի և կարգավորումների անհրաժեշտության
և իրավունքի գերակայության վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում.
ժողովրդավարական գործընթացների և ժողովրդավարական
ինստիտուտների աշխատանքի եղանակի, այդ թվում՝ քաղաքական
կուսակցությունների դերերի, ընտրական գործընթացների և
քվեարկության վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում.
հանրային քննարկումներին և որոշումների կայացմանը քաղաքացիների
մասնակցության և քաղաքական կուրսի ու հասարակության վրա
նրանց ազդեցության տարբեր եղանակների գիտելիք և ընկալում՝ այդ
առնչությամբ քաղաքացիական հասարակության և ՀԿ-ների դերի
մասին պատկերացում.
պատկերացում ժողովրդավարական հասարակությունում ուժային
հարաբերությունների, քաղաքական տարաձայնությունների և
կարծիքների կոնֆլիկտի մասին, և թե այդ տարաձայնություններն ու
կոնֆլիկտներն ինչպես կարելի է խաղաղ ճանապարհով լուծել.
ընթացիկ հարցերի, ժամանակակից սոցիալական և քաղաքական
հիմնախնդիրների և այլոց քաղաքական հայացքների վերաբերյալ
գիտելիք և ընկալում.
ժողովրդավարության նկատմամբ արդի սպառնալիքների վերաբերյալ
գիտելիք և ընկալում։

(b) Մարդու իրավունքների իմացություն և
քննադատական ընկալում, որը ներառում է՝

գիտելիք և ընկալում այն մասին, որ մարդու իրավունքները հիմնված են
բոլոր մարդկային էակներին ներհատուկ արժանապատվության վրա.
գիտելիք և իմացություն այն մասին, որ մարդու իրավունքները
համամարդկային են, անօտարելի և անբաժանելի, և որ ամեն ոք ունի ոչ
միայն մարդու իրավունքներ, այլ նաև՝ մյուսների իրավունքները հարգելու
պարտականություն՝ անկախ դիմացինների ազգային ծագումից, էթնիկ
պատկանելությունից, ռասայից, կրոնից, լեզվից, տարիքից, սեռից,
գենդերից, քաղաքական կարծիքից, ծննդից, սոցիալական ծագումից,
ունեցվածքից, հաշմանդամությունից, սեռական կողմնորոշումից և այլ
կարգավիճակից.
մարդու իրավունքների առնչությամբ պետությունների և
կառավարությունների պարտականությունների վերաբերյալ գիտելիք
և ընկալում.
մարդու իրավունքների պատմության, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագրի, Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայի, ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի
վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում.
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մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, ազատության,
արդարության, խաղաղության և անվտանգության միջև
հարաբերությունների վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում .
գիտելիք և ընկալում այն մասին, որ տարբեր հասարակություններում և
մշակույթներում կարող են լինել մարդու իրավունքների մեկնաբանության և
իրացման տարբեր եղանակներ, սակայն այդ հնարավոր փոփոխությունները
ձևակերպված են միջազգայնորեն համաձայնեցված իրավական
փաստաթղթերով, որոնցով ամրագրված են մարդու իրավունքների
նվազագույն չափանիշներն՝ անկախ մշակութային համատեքստից.
գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե մարդու իրավունքների սկզբունքներն
ինչպես են գործնականում կոնկրետ իրավիճակներում կիրառվում,
ինչպես կարող են առաջանալ մարդու իրավունքների խախտումներ,
մարդու իրավունքների խախտումներն ինչպես կարելի է հասցեագրել, և
ինչպես կարելի է լուծել մարդու իրավունքների միջև առկա հնարավոր
հակասությունները.
մերօրյա աշխարհում մարդու իրավունքների խիստ կարևոր
մարտահրավերների վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում։

(c) Մշակույթի և մշակույթների իմացություն և
քննադատական ընկալում, որը ներառում է՝

գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե մարդկանց մշակութային
պատկանելիությունն ինչպես կարող է ձևավորել նրանց աշխարհայացքը,
նախապաշարմունքներն, ընկալումները, համոզմունքները, արժեքները,
վարքագծերն ու այլ անձանց հետ փոխշփումները.
գիտելիք և ընկալում այն մասին, որ մշակութային բոլոր խմբերն իրենց
ներքին էությամբ փոփոխական ու բազմատարր են, չունեն ֆիքսված
ներհատուկ հատկանիշներ, կազմված են անհատներից, որոնք
վիճարկում ու կասկածի տակ են առնում ավանդական մշակութային
իմաստները և անընդհատ զարգանում ու փոփոխվում են.
գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե մշակութային խմբերի ներսում և
նրանց միջև ուժային ինստիտուտները, խտրական պրակտիկաներն ու
ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներն ինչպես են աշխատում՝ իրավազուրկ
անհատների հնարավորությունները սահմանափակելու ուղղությամբ.
կոնկրետ մշակութային պատկանելության անձանց կողմից կիրառվող
հատուկ համոզմունքների, արժեքների, նորմերի, պրակտիկաների,
դիսկուրսների և արդյունքների վերաբերյալ գիտելիք և ընկալում. սա
հատկապես վերաբերում է այն մարդկանց, ում հետ անձը փոխազդում
և հաղորդակցվում է, և որոնք ընկալվում են որպես տվյալ անձից
տարբերվող մշակութային պատկանելության։

(d) Կրոնների իմացություն և քննադատական
ընկալում, ինչը ներառում է՝

որոշակի կրոնական ավանդույթների պատմության, որոշակի կրոնական
ավանդույթների կարևոր ձևակերպումների և կարևոր ուսումունքների,
տարբեր կրոնական ավանդույթների միջև առկա ընդհանրությունների և
տարբերությունների հիմնական տարրերի մասին գիտելիք և ընկալում.
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2.

կրոնական խորհրդանշանների, կրոնական արարողակարգերի և
լեզուների կրոնական կիրառության մասին գիտելիք և ընկալում.

3.

որոշակի կրոնի հետևող անձանց համոզմունքների, արժեքների,
պրակտիկաների և փորձառությունների հիմնական հատկանիշների
մասին գիտելիք և ընկալում.

4.

այն հանգամանքի իմացություն, որ կրոնի սուբյեկտիվ փորձառությունն
ու անձնային արտահայտումներն, ըստ ամենայնի, տարբեր
եղանակներով տարբերվում են այդ կրոնների ստանդարտ դասագրքային
ներկայացումից.

5.

առանձին կրոնի ներսում առկա ներքին համոզմունքների և
պրակտիկաների բազմազանության մասին գիտելիք և ընկալում.

6.

գիտելիք և ընկալում այն մասին, որ կրոնական բոլոր խմբերը
կազմված են անհատներից, որոնք վիճարկում և կասկածի տակ են
դնում ավանդական կրոնական նշանակությունները, չունեն ֆիքսված
ներհատուկ առանձնահատկություններ և անընդհատ զարգացման ու
փոփոխության մեջ են։

(e) Պատմության իմացություն և քննադատական
ընկալում, ինչը ներառում է հետևյալը.
1.

գիտելիք և ընկալում պատմության հեղհեղուկ բնույթի վերաբերյալ և
թե անցյալն ինչպես կարող է տարբեր կերպ մեկնաբանվել տարբեր
ժամանակներում և մշակույթներում.

2.

ժամանակակից աշխարհը կերտած պատմական ուժերի և գործոնների
մասին տարբեր տեսանկյուններից վերցված կոնկրետ պատումների
մասին գիտելիք և ընկալում.

3.

պատմական ուսումնասիրության գործընթացների իմացություն,
մասնավորապես, թե ինչպես են ընտրվում և կառուցվում փաստերը և
ինչպես են դրանք ապացույցներ դառնում պատմական շարադրանքները,
բացատրությունները և փաստարկները կազմելիս.

4.

պատմության մասին տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուրներից
օգտվելու անհրաժեշտության իմացություն, քանզի մարգինալացված
խմբերի (այդ թվում մշակութային փոքրամասնությունների և կանանց)
նպաստը հաճախ դուրս է թողնված պատմության ստանդարտ
շարադրանքներից.

5.

գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե պատմություններն ինչպես են
հաճախ ներկայացվում և դասավանդվում էթնոկենտրոն դիտանկյունից.

6.

գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե ժողովրդավարության և
քաղաքացիության հասկացություններն ինչպես են ժամանակի
ընթացքում տարբեր զարգացումներ ապրել տարբեր մշակույթներում.

7.

գիտելիք և ընկալում այն մասին, թե կարծրատիպերի կիրառումն
ինչպես է հանդիսանում խտրականության ձև, որն օգտագործվել է մարդ
արարածի անհատականությունն ու բազմազանությունը մերժելու և
մարդու իրավունքները ստորադասելու նպատակով, և որոշ դեպքերում
հանգեցրել է մարդկության նկատմամբ հանցագործությունների.
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 63

8.

անցյալի իմացություն ու մեկնաբանում՝ ներկայի լույսի ներքո և
ապագային ուղղված հայացքով, և ժամանակակից աշխարհում
խնդիրների ու մտահոգությունների առնչությամբ անցյալի
կարևորության ըմբռնում։

(f) Մեդիայի իմացություն և քննադատական
ընկալում, որը ներառում է՝
1.

այն գործընթացների իմացություն և ընկալում, որոնց միջոցով
զանգվածային լրատվամիջոցներն ընտրում, մեկնաբանում և խմբագրում
են տեղեկատվությունը նախքան հանրության սպառմանը փոխանցելը.

2.

զանգվածային լրատվամիջոցների, որպես լայն սպառման ապրանքներ,
իմացություն և ընկալում, որոնք ունեն արտադրողներ և սպառողներ.
ինչպես նաև հնարավոր դրդապատճառների, մտադրությունների և
նպատակների իմացություն և ըմբռնում, որոնք կարող են ունենալ
զանգվածային լրատվամիջոցների համար բովանդակություն, նկարներ,
ուղերձներ և գովազդներ արտադրողները.

3.

թվային մեդիայի, թվային մեդիա բովանդակության, նկարների, ուղերձների
ու գովազդների արտադրության եղանակի և դրանք ստեղծողների
կամ վերարտադրողների տարբեր հնարավոր դրդապատճառների,
մտադրությունների և նպատակների իմացություն և ընկալում.

4.

անհատների դատողությունների և վարքագծերի վրա զանգվածային
լրատվամիջոցների և թվային մեդիային բովանդակության հնարավոր
ազդեցությունների իմացություն և ընկալում.

5.

իմացություն և ընկալում, թե զանգվածային լրատվամիջոցներում և
թվային մեդիայում ինչպես են ստեղծվում քաղաքական ուղերձները,
պրոպագանդան և ատելության խոսքը, ինչպես կարելի է վեր հանել
հաղորդակցության այս ձևերը և ինչպես կարող են անհատները
պաշտպանվել այս հաղորդակցությունների ազդեցություններից։

(g) Տնտեսությունների, շրջակա միջավայրի և
կայունության իմացություն և քննադատական
ընկալում
1.

հասարակության գործունեության վրա ազդող տնտեսությունների
և տնտեսական ու ֆինանսական գործընթացների, այդ թվում՝
զբաղվածության, վաստակի, շահույթի, հարկման ու պետական
ծախսերի իմացություն և ընկալում.

2.

եկամուտների և ծախսերի կապի, պարտքի բնույթի և հետևանքների,
վարկերի իրական արժեքի և մարման կարողությունը գերազանցող
վարկային ռիսկերի իմացություն և ընկալում.

3.

համաշխարհային հանրույթի տնտեսական փոխկախվածության և
աշխարհի մյուս մասերի վրա անձնական ընտրությունների և սպառման
օրինաչափությունների հնարավոր ներգործության իմացություն և
ընկալում.

4.

բնության, դրա վրա ազդող գործոնների, շրջակա միջավայրը
վնասելու հետ կապված ռիսկերի, ներկայիս բնապահպանական
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մարտահրավերների և պատասխանատու սպառման ու բնության
պահպանության և կայունության իմացություն և ընկալում.
5.

տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ու բնապահպանական
գործընթացների միջև կապերի իմացություն և ընկալում՝ հատկապես
գլոբալ տեսանկյունից.

6.

գլոբալացման հետ կապված էթիկական հարցերի իմացություն և
ընկալում։

«Կարողունակությունների համախմբեր» վերանայված
հասկացությունը
Ինչպես նշվեց վերևում, ըստ Շրջանակի, այս 20 կարողունակությունները
հազվադեպ են մոբիլիզացվում և գործածության մեջ դրվում
անհատապես։ Փոխարենը, ամենայն հավանականությամբ, կոմպետենտ
վարքագիծը ենթադրում է հարաշարժուն և խմբավորված եղանակով
կարողունակությունների ամբողջ համախմբի համաժամանակյա կամ
հաջորդական ակտիվացում և կիրառում, որն անհատին հնարավորություն
է ընձեռում ճիշտ և արդյունավետ հարմարվել տրված իրավիճակի
առաջադրած պահանջմունքներին և մարտահրավերներին։ Ցանկացած
տրված համախմբի կարողունակությունները տարբեր կերպով բխեցվում
են արժեքների, վարքագծի, հմտությունների, գիտելիքի և քննադատական
ընկալման ամբողջական տիրույթից։ Սա նշանակում է, որ նոր կրթական
ծրագիր մշակելիս Շրջանակից օգտվողները պետք է լուրջ ուշադրություն
դարձնեն կարողունակությունների բոլոր չորս խմբերին։ Հնարավոր է, որ
ոչ բոլոր 20 կարողունակությունները հնարավոր լինի ներառել կրթական
ծրագրում։ Սա հավանաբար մանկավարժներին հասանելի սահմանափակ
նյութական միջոցների և ժամանակային սահմանափակումների հետևանք է։
Որպես այլընտրանք, հնարավոր է, որ քաղաքական կուրսի դիտարկումներով
թելադրված՝ որոշ կարողունակություններ ավելի կարևորվեն, քան
մյուսները, կամ հնարավոր է առկա լինեն ավելի լայն քաղաքական կամ
մշակութային խնդիրներ, ինչը նշանակում է, որ կրթության միջոցով կոնկրետ
կարողունակությունը հասցեագրելն ընդունելի չէ։
Եթե որոշումներ են կայացվում կրթական չափորոշչից/ծրագրից կոնկրետ
կարողունակություններ դուրս թողնելու վերաբերյալ, ապա Շրջանակից
օգտվողները պետք է չմոռանան հետևյալ երկու նկատառումների մասին։
Առաջինը՝ կոմպետենտ վարքագիծը պահանջում է, որ անհատը կիրառի
կարողունակությունների ամբողջական համախումբը, եթե այդ անհատը
չի յուրացրել այդ կարողունակությունների ամբողջական շարքը, ապա
անխուսափելիորեն կլինեն իրավիճակներ, որտեղ նա ի վիճակի չի լինի
կոմպետենտ պատասխան տալ։ Շրջանակից օգտվողները պետք է իրենց
որոշումները կայացնելիս հաշվի առնեն կրթական չափորոշչից/ծրագրից
առանձին կարողունակությունները դուրս թողնելու հետևանքները։
Երկրորդ՝ հարկ է ուշադրություն դարձնել նաև այն հանգամանքին՝ արդյոք
բաց թողնված կարողունակությունները ստորադասում են Շրջանակի
ընդհանուր իմաստը, որն է՝ խթանել ու պաշտպանել ժողովրդավարությունը,
մարդու իրավունքներն ու միջմշակութային երկխոսությունը։ Օրինակ,
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դուրս թողնելով բոլոր արժեքները կենթադրի, որ կտիրապետեն ոչ թե
ժողովրդավարական կարողունակությանը, այլ ավելի ընդհանուր, քաղաքական
կարողունակությանը, որն ինչպես արդեն նշվել է, կարելի է օգտագործել ի
նպաստ ոչ ժողովրդավարական քաղաքական հասարակարգերի (այսինքն՝
կրթական չափորոշչից/ծրագրից արժեքներ դուրս թողնելը, պարտադիր չէ, որ
չեզոք գիտելիքներ ու հմտություններ մատուցի)։ Որպես այլընտրանք, միայն
հմտությունների, գիտելիքի և քննադատական ընկալման վրա կենտրոնանալը
և բոլոր արժեքներն ու վերաբերմունքը դուրս թողնելը կնշանակի,
որ թեև ուսումնառուները կարող է տիրապետեն համապատասխան
հմտություններին և քննադատական ընկալմանը, սակայն հնարավոր է՝
չունենան դրանք գործնականում կիրառելու բավարար տրամադրվածություն
կամ հակվածություն, քանի որ արժեքներն ու վերաբերմունքն են, որ
պայմանավորում են մարդկանց կողմից իրենց հմտությունների, գիտելիքների
ու քննադատական ընկալման կիրառումը։
Կարճ ասած՝ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել կրթական չափորոշչից
կոնկրետ կարողունակությունները դուրս թողնելու հարցին։ Այդպիսի
որոշումները հարկ է կայացնել միայն առաջարկվող բացթողումների
հավանական հետևանքների լիարժեք քննության լույսի ներքո։
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Գլուխ 7

Բնութագրիչներ.
դրանց
կիրառություններն
ու նպատակները
Կարողունակությունների բնութագրիչների
անհրաժեշտությունը
Ժողովրդավարական մշակույթը հիմնվում է կարողունակությունների մոդելով
նկարագրված արժեքների, վերաբերմունքի, հմտությունների և գիտելիքի ու
քննադատական ընկալման տիրապետող քաղաքացիների վրա։ Սովորողի
մոտ ԺՄԿ զարգացումն ապահովելու համար առանցքային են երկու տարրեր.
1. Կարողունակություններից յուրաքանչյուրի մասով սովորողների
ներկայիս մակարդակի գնահատման հնարավորություն՝ նրանց կրթական
կարիքներն ու հետագա զարգացման ուղղությունները նախանշելու
համար, և
2. Օգտակար նյութեր մանկավարժների համար, որոնք կարող են
նրանց օգնել նախագծելու, իրագործելու և գնահատելու կրթական
միջամտությունները ֆորմալ և ոչ ֆորմալ միջավայրերում։
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Այս կարիքները բավարարելու համար Շրջանակը 20 կարողունակություններից
յուրաքանչյուրի համար տալիս է բնութագրիչներ, որոնք ներառված են
կարողունակությունների մոդելում։ Այս բնութագրիչներն օգնում են գործարկել
կարողունակությունները և կարևոր ու օգտակար գործիքներ ապահովել
ուսումնական ծրագրերի պլանավորման, ուսուցման ու ուսումնառության և
գնահատման համար։ Կարողունակությունների բնութագրիչները պնդումներ
են՝ նկարագրող դիտարկելի վարքագծերը, որոնք ցույց են տալիս, որ
տվյալ անձը հասել է իմացության որոշակի մակարդակի՝ կապված տվյալ
կարողունակության հետ։ Որպեսզի բնութագրիչները արդիական լինեն
ուսումնական ծրագրերի պլանավորման, ուսուցման և ուսումնառության
համար, դրանք պետք է ձևակերպված լինեն կրթական վերջնարդյունքների
լեզվով։

Ինչպես են մշակվել բնութագրիչները
Շրջանակի համար բնութագրիչները ձևակերպելիս օգտագործվել են հետևյալ
չափանիշները.
►

Ձևակերպում. բնութագրիչները պետք է ձևակերպվեն կրթական
վերջնարդյունքների տեսքով՝ սկսած գործողություն ցույց տվող մեկ
պարզորոշ բայից մինչև ուսման առաջադիմության հետ կապված
նկատելի վարքագծի նկարագրություն.

►

Հակիրճություն. բնութագրիչները պետք է լինեն կարճ, այլ ոչ՝ երկար,
լավագույն տարբերակը մոտ 25 բառի սահմաններում է.

►

Դրական երանգավորում. յուրաքանչյուր բնութագրիչ պարտադիր պետք
է արտահայտի ունակությունը դրական ձևակերպմամբ (օր.՝ կարող է,
արտահայտում է, նպաստում է), այլ ոչ՝ բացասական (օր.՝ չի կարող, չի
ստացվում, սահմանափակում է)։ Լավագույն տարբերակում՝ նպատակն
այն է, որ յուրաքանչյուր բնութագրիչ ուսուցչին հնարավորություն տա
ասելու՝ «Այո՛, այս անձը կարողանում է անել սա/ունի այս (արժեքը,
վերաբերմունք, հմտությունը, գիտելիքը,ընկալում)», կամ՝ «Ո՛չ, այս
անձը չի կարողանում անել սա/չունի այս (արժեքը, վերաբերմունք,
հմտությունը, գիտելիքը,ընկալում)»։

►

Հստակություն. յուրաքանչյուր բնութագրիչ պարտադիր պետք է լինի
թափանցիկ և ծանրաբեռնված չլինի նեղ մասնագիտական եզրույթներով,
և պետք է գրված լինի համեմատաբար պարզ քերականության
կիրառմամբ։

►

Անկախություն. յուրաքանչյուր բնութագրիչը պարտադիր պետք
է լինի մյուս բոլոր բնութագրիչներից անկախ։ Այլ կերպ ասած՝
յուրաքանչյուր բնութագրիչ չի կարող ունենալ իմաստ միայն շարքի մյուս
բնութագրիչների առնչությամբ։ Այդ իսկ պատճառով, բնութագրիչներում
խուսափում են նույն պնդումը մի քանի անգամ կիրառելուց. շարքը
ձևավորելու նպատակով պարզապես փոխարինելով որակավորող բառը
կամ արտահայտությունը պնդումներում (օր.՝ անբավարար/չափավոր/
լավ, մի քանի/որոշ/շատ/ամենա, բավականին լայն/շատ լայն), ինչը
կնշանակի, որ այդ պնդումները միմյանցից անկախ չեն եղել։
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►

Որոշակիություն. անհրաժեշտ է նաև, որ յուրաքանչյուր բնութագրիչ
նկարագրի այն կոնկրետ վարքագծերը կամ ձեռքբերումները, որոնք ցույց
կտան՝ արդյոք համապատասխան արժեքը/վարքագիծը/հմտությունը/
գիտելիքը/ընկալումը անհատի կողմից յուրացվել է, թե՝ ոչ։

Այս չափանիշների կիրառմամբ կազմվել են 2085 բնութագրիչների նախագծեր
բոլոր 20 կարողունակությունների համար։ Այդ բնութագրիչների քանակը
պրոգրեսիվորեն նվազեցվել է և դրանց ձևակերպումը լրամշակվել է ՝
օգտվելով հետադարձ կապի և վարկանիշային մի շարք աշխատանքներից,
վավերացման ու մասշտաբավորման աշխատանքներից, որին մասնակցել
են Եվրոպայի կրթության ոլորտի 3094 պրակտիկ մասնագետներ։ Այս
աշխատանքներից ստացված տվյալներն օգտագործվել են ստուգաճշտված
և բարձր վարկանիշավորված 447 բնութագրիչներ ընտրելու համար, որից
այնուհետ առանձնացվել է 135 հիմնական բնութագրիչների ավելի փոքր
շարք, որոնք համարվել են հատկապես օգտակար Շրջանակի մոդելում
ներկայացված 20 կարողունակությունների յուրացումը ինդեքսավորելու
համար։14
Կրթության ոլորտի պրակտիկ մասնագետներից ստացված տվյալները
ևս օգտագործվել են բնութագրիչները՝ տիրապետման երեք տարբեր
մակարդակով ներկայացնելու համար. դրանք են՝ բավարար, միջին և
գերազանց։ Արդյունքում պարզ է դարձել, որ բնութագրիչներից շատերը
կարող էին հստակ ասոցացվել այս տիրապետման մակարդակներից
միայն մեկի հետ: Բայցևայնպես, որոշ բնութագրիչներ, թեև վավեր են
համարվել, սակայն դասակարգման արդյունքում պարզվել է, որ դրանք
կա՛մ բավարար և միջին մակարդակների, կա՛մ միջին և գերազանց
մակարդակների միջև են։
Այս ծավալուն փորձարարական աշխատանքի միջոցով 20
կարողունակություններից յուրաքանչյուրի համար սահմանվել են
դասակարգված բնութագրիչներ։ Այս բնութագրիչները ցույց են տալիս,
որ հետևողականորեն համապատասխան վարքագիծ դրսևորող անձի
մոտ ավելի մեծ է համապատասխան կարողունակության տիրապետման
որոշակի (բավարար, միջին կամ գերազանց) մակարդակի հասնելու
հավանականությունը։ Հիմնական բնութագրիչների ամբողջական
ցանկն ու հաստատված բնութագրիչների ավելի մեծ շտեմարանը
ներկայացված են սույն հրատարակության 2-րդ հատորում, ինչպես
նաև հասանելի են Եվրոպայի խորհրդի՝ սույն Շրջանակին նվիրված
ինտերնետային կայքում։
Որպես օրինակ 6-րդ և 7-րդ ներդիրներում ներկայացված են
կարողունակությունների դասակարգված հիմնական բնութագրիչների
նմուշներ։

14.Բնութագրիչների մշակման գործընթացի լիարժեք նկարագրությունը տրված է սույն
հրատարակության Հատոր 2-ում։
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Ներդիր 6. Լսելու և դիտարկելու հմտությունների հիմնական
բնութագրիչները
– Տիրապետման բավարար մակարդակ
- Ուշադիր լսում է դիմացիններին
- Ուշադիր լսում է տարբերվող կարծիքները
– Տիրապետման միջին մակարդակ
- Կարողանում է արդյունավետ լսել՝ դիմացինի ասածի իմաստն ու
մտադրությունները վերծանելու նպատակով.
- Դիտում է խոսնակի ժեստերն ու ընդհանուր մարմնի շարժումները,
որպեսզի ինքն իրեն օգնի պարզելու ասվածի իմաստը
– Տիրապետման գերազանց մակարդակ
- Ուշադրություն է դարձնում նրան, թե դիմացիններն ինչ նկատի
ունեն, սակայն չեն ասում.
- Նկատում է, թե այլ մշակութային պատկանելության մարդիկ ինչպես
են տարբեր կերպ են ազդեցություն միևնույն իրավիճակին։
Ներդիր 7. Քաղաքականության, օրենքի և մարդու իրավունքների
իմացության և քննադատական ընկալման հիմնական բնութագրիչները
– Տիրապետման բավարար մակարդակ
- Կարողանում
է
բացատրել
հիմնական
քաղաքական
հասկացությունների, այդ թվում՝ ժողովրդավարություն, ազատություն,
քաղաքացիություն, իրավունքներ և պարտականություններ, իմաստը.
- Կարողանում է բացատրել, թե ինչու ամեն ոք ունի մյուսների մարդու
իրավունքները հարգելու պարտականություն։
– Տիրապետման միջին մակարդակ
- Կարողանում է բացատրել մարդու իրավունքների համամարդկային,
անօտարելի և անբաժանելի բնույթը.
- Կարողանում է քննադատաբար մտազննել մարդու իրավունքների
խախտումների հիմնապատճառները, այդ թվում՝ կարծրատիպերի և
նախապաշարմունքների դերը մարդու իրավունքների չարաշահման
հանգեցնող գործընթացներում.
– Տիրապետման գերազանց մակարդակ
- Կարողանում է նկարագրել տարբեր եղանակները, որոնցով
քաղաքացիները կարող ենազդեցություն ունենալ քաղաքականության
վրա.
- Կարողանում է քննադատաբար մտազննել մարդու իրավունքների
շրջանակի շարունակ զարգացող բնույթը և աշխարհի տարբեր
տարածաշրջաններում մարդու իրավունքների ներկայիս զարգացումը։
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Բնութագրիչների կիրառումը
Բնութագրիչների մշակման գործընթացի արդյունքը ստուգաճշտված և
դասակարգված բնութագրիչների երկու շարքերն են՝ 447 բնութագրիչների
ընդհանուր շտեմարանը (որտեղ որոշ բնութագրիչներ կապված են
տիրապետման երեք մակարդակներին, իսկ որոշ բնութագրիչներ գտնվում
են այս մակարդակների միջև), և 135 հիմնական բնութագրիչների կրճատ
ենթաշարքը, որտեղ բնութագրիչները հստակ կապակցված են տիրապետման
այս երեք մակարդակներից յուրաքանչյուրին։ Հիմնական ենթադրությունը
(որը հիմնված է վիճակագրական ընթացակարգի վրա, որն օգտագործվել
է բնութագրիչները դասակարգելու համար) այստեղ այն է, որ եթե մարդը
դրսևորում է գերազանց մակարդակի բնութագրիչին համապատասխանող
վարքագիծ, ապա մեծ է հավանականությունը, որ այս անձը նաև ի վիճակի
կլինի դրսևորել նույն կարողունակության միջին և բավարար մակարդակների
բնութագրիչներին համապատասխանող վարքագծերը։
Բնութագրիչների երկու ցուցակները կարելի է մի քանի նշանակությամբ
կիրառել։ Այդուհանդերձ, հնարավոր են որոշակի չարաշահումներ, որոնցից
հարկ է խուսափել։
Բնութագրիչները կարելի է կիրառել տարբեր եղանակներով՝ ֆորմալ և ոչ
ֆորմալ կրթության համատեքստում: Քանի որ դրանք ձևակերպված են
կրթական վերջնարդյունքների տեսքով, հետևաբար դրանք անմիջական
կարևորություն ունեն տարբեր մակարդակներում կրթական չափորոշչի/
ծրագրերի մշակման համար՝ սկսած պետական կրթակարգից մինչև
դպրոցների ուսումնական պլաններ, ինչպես նաև ուսումնակրթական
գործունեության նախագծման, իրագործման ու համակարգային գնահատման
համար։
Քանի որ կարողունակությունները, որպես կանոն մոբիլիզացվում են
համախմբերով, մանկավարժները սովորողների համար կարող են
նախագծել այնպիսի ուսումնական աշխատանքներ, որոնք տարբեր
կարողունակությունների բնութագրիչների համադրությունների հետ
ասոցացված վարքագծեր դրսևորելու և վարժվելու հնարավորություն են
ընձեռում։ Այս աշխատանքներն կնպաստեն այդ կարողունակությունների
զարգացմանը։ Այդուհանդերձ, բնութագրիչները կարող են նաև ոգեշնչման
աղբյուր լինել մանկավարժների համար՝ ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքներ մշակելիս, իսկ կրթական վերջնարդյունքները կարելի է
սահմանել առկա բնութագրիչների համադրմամբ և հարմարեցմամբ։
Սա պարզեցնում է մանկավարժների աշխատանքը՝ ներկայացնելով գրեթե 20
կարողունակություններ, ինչպես նաև ուսումնառության համապատասխան
հնարավորությունները։ Սխալ կլինի ենթադրել, թե մանկավարժները պետք
է նպատակադրեն առանձին ուսումնական աշխատանքներ կատարել
447 բնութագրիչներից յուրաքանչյուրի կամ նույնիսկ 135 հիմնական
բնութագրիչների մասով։ Առաջինը՝ բնութագրիչների շտեմարանը
պետք է դիտել որպես գործիքների պահոց, որից պետք է վերցնել ու
համադրել ամենակարևոր բաղադրիչները՝ հաշվի առնելով սովորողների
մակարդակն ու նրանց հատուկ համատեքստը։ Շտեմարանը չպետք է
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 71

դիտել որպես «պարտադիր անելիքների ցուցակ»։ Երկրորդ՝ ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքը սահմանելու համար ամենանպատակահարմար
բնութագրիչներն ընտրելիս մանկավարժները պետք է հաշվի առնեն, որ
ուսումնական աշխատանքները պետք է իմաստալից հնարավորություններ
ընձեռեն բոլոր սովորողներին՝ դեպի տիրապետման ավելի բարձր
մակարդակներ գնալու կամ տարբեր կարողունակությունների մասով
իմացածը կայունացնելու և համախմբելու համար։ Այսպիսով, թիրախը
պետք չէ շատ բարձր սահմանել՝ կենտրոնանալով գերազանց մակարդակից
բնութագրիչների վրա, երբ մեծ թվով սովորողներ պատրաստված չեն դրան,
ինչպես նաև չպետք է շատ ցածր սահմանել՝ միայն բավարար մակարդակից
ցուցանիշներ ընտրելով այն դեպքում, երբ սովորողների հնարավորություններն
ավելի մեծ են։
Սա կապված է նաև բնութագրիչների մեկ այլ կարևոր կիրառության՝
գնահատման հետ։ Քանի որ սրանք կրթական վերջնարդյունքներ են,
նպատակահարմար է բնութագրիչներն օգտագործել որպես հղում՝
գնահատման նպատակով։ Այդուամենայնիվ, հարկ է ընդգծել, որ
բնութագրիչները վերաբերում են տիրապետմանը, այլ ոչ՝ առաջադիմությանը
մեկ կոնկրետ իրավիճակում։
Այսպիսով, հնարավոր է, որ սովորողը պատահաբար որոշակի վարք
դրսևորի կոնկրետ համատեքստում, օրինակ, ուսումնական աշխատանքի
շրջանակներում, սակայն չվերարտադրելով այս վարքագիծը այլ պայմաններում։
Միայն մեկ առիթով սովորողի կողմից՝ բնութագրիչում արտացոլված
վարքագծի դրսևորումը նկատելը անպայմանորեն չի նշանակում, որ սովորողը
հասել է տվյալ բնութագրիչով նախատեսված տիրապետման մակարդակին։
Փոխադարձաբար, այն հանգամանքը, որ սովորողը կրթական իրավիճակում չի
դրսևորում բնութագրիչով արտահայտված վարքագիծը բավարար չէ հանգելու
այն եզրակացությանը, թե սովորողի մոտ տիրապետման մակարդակն
ավելի ցածր է։ Հնարավոր է, որ կոնկրետ իրավիճակում՝ որոշակի պահի
այդ վարքագիծը տեսանելի չլինի, սակայն այլ իրավիճակներում սովորողն
ի վիճակի լինի համապատասխան վարքագիծ դրսևորել։
Բացի այդ, բնութագրիչների հանրագումարային բնույթի պատճառով (և
հիմնավոր վիճակագրական ընթացակարգով՝ դասակարգման վավերության
պատճառով), գնահատում կատարելիս կարիք չկա, որ մանկավարժները
որպես ստուգաթերթ օգտագործեն բնութագրիչների ցանկերը, որպեսզի
հավաստիանան, որ դրանք բոլորը ծածկված են եղել։ Օրինակ՝ եթե սովորողը
կայուն կերպով դրսևորում է բնութագրիչով արտահայտված վարքագիծ՝
կոնկրետ կարողունակության միջին մակարդակում, ապա անհրաժեշտություն
չկա նույն կարողունակության մասով այլ բնութագրիչներ ստուգել միջին
մակարդակում կամ որևէ բնութագրիչ՝ բավարար մակարդակում, քանի
որ մեծ է հավանականությունը, որ դրանք յուրացված կլինեն։ Փոխարենը,
մանկավարժը պետք է ստուգի՝ արդյոք սովորողը դրսևորում է այնպիսի
վարքագծեր, որոնք համապատասխանում են տվյալ կարողունակության
բնութագրիչներին՝ գերազանց մակարդակում, և եթե այդ վարքագծերը
նկատելի չեն, ապա սա այնուհետ կդառնա ապագա ուսումնական
աշխատանքների առարկա։
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Բնութագրիչների կիրառումը, քանի որ դրանք դրական եզրույթներով են
ձևակերպված, թույլ է տալիս ճանաչել, թե սովորողներն ինչ են կարողանում
անել, իսկ վարքագծերի բացակայությունը պետք է կողմնորոշիչ լինի ապագա
միջամտությունների համար և չպետք է օգտագործել սովորողին բացասական
կերպով պիտակավորելու համար։ Ինչպես կարելի է տեսնել Ներդիր 6-ում և
7-ում ներկայացված դասակարգված բնութագրիչների ուսումնասիրությունից,
նույնիսկ բավարար մակարդակում բնութագրիչները նախատեսում են
տիրապետման բարձր աստիճան։
Սխալ կիրառման մեկ այլ իրավիճակային վտանգ է, երբ բավարար
մակարդակի բնութագրիչով արտացոլված վարքագիծը չի դիտարկվում։
Սխալ կլինի եզրակացնել, թե սովորողը չունի տիրապետման որևէ մակարդակ։
Նույնիսկ այս պարագայում, սովորողները հնարավոր է տիրապետեն որոշակի
մակարդակի, իսկ բավարար մակարդակի բնութագրիչներն այնուհետ կարող
են լինել ուսումնառության հաջորդ թիրախը։
Ի լրումն մանկավարժի կողմից՝ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ միջավայրերում դրանց
տարբեր կիրառությունների, բնութագրիչները կարող են նաև օգտակար
լինել սովորողների համար՝ մի շարք հնարավոր եղանակներով։
Քանի որ Շրջանակը ներառում է ինքնավստահություն և ինքնակրթության
հմտություններ, ապա սովորողները կարող են ուսումնասիրել բոլոր 20
կարողունակությունների բնութագրիչները, որպեսզի պլանավորեն ու կյանքի
կոչեն իրենց իսկ զարգացման ուղին։ Բնութագրիչների ցանկը կարող է օգնել՝
իրենց ուսման նպատակներին կառուցողական և իրագործելի եղանակով
հասնելու համար՝ այս կերպ մեծացնելով հաջողության հնարավորությունները
և իրենց հզորացումը։
Բնութագրիչները նաև կարևոր են ինքնագնահատման համար և նաև որպես
օժանդակ միջոց՝ ուսումնառության քննադատական վերլուծության համար՝
անկախ դրա ֆորմալ, ոչ ֆորմալ կամ ինֆորմալ ուսումնական միջավայրում
իրականացված լինելու հանգամանքից։
Սովորողները կարող են բնութագրիչները կիրառել՝ հասկանալու համար,
թե իրենք ինչպես են իրենց պահել կոնկրետ իրավիճակներում՝ նախկինում,
և ինչ կարող են իրենք անել ապագայում։ Ինչ վերաբերում է արժեքներին,
սովորողները կարող են մտքում վերլուծել, թե ինչ կլիներ հասարակության հետ,
եթե քաղաքացիները մասամբ ընդունեին կամ մերժեին համապատասխան
բնութագրիչները։
Որպես եզրակացություն նշենք, որ բնութագրիչներն արժեքավոր գործիք են
ինչպես մանկավարժների, այնպես էլ սովորողների համար։ Հնարավոր սխալ
օգտագործման ռիսկերից կարելի է խուսափել, եթե հաշվի առնվեն սույն
հրատարակության 3-րդ Հատորի ուղղորդիչ գլուխներում մասնավորապես,
կրթական չափորոշչի և ծրագրերի, մանկավարժության, գնահատման
և համադպրոցական մոտեցման վերաբերյալ գլուխներում ներառված
սկզբունքներն ու առաջարկությունները։ Այս Շրջանակից օգտվողներին
խորհուրդ է տրվում նախքան բնութագրիչները կիրառելը ծանոթանալ այդ
գլուխներին։
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 73

Եզրակացություն

Ի

նչպես նշվել է վերը, այս հատորում նկարագրված
կարողունակությունների մոդելը տալիս է կարողունակությունների
հանգամանալից նկարագրություն, որոնք սովորողները պետք
է ձեռք բերեն, եթե ցանկանում են դառնալ արդյունավետ ներգրավված
քաղաքացիներ և այլոց հետ՝ որպես հավասարներ ապրել խաղաղ,
մշակութապես բազմազան ժողովրդավարական հասարակություններում։
Բացի այդ, բնութագրիչներն ապահովում են կարողունակությունների
գործածման մի եղանակ, որը կրթության ոլորտի մասնագետները կկիրառեն
կրթական ծրագրերի պլանավորման, ուսուցման և ուսումնառության ու
գնահատման նպատակներով։
Նաև հույս ունենք, որ կարողունակությունների մոդելն ու բնութագրիչներն,
ըստ էության, օգտակար կլինեն կրթական ոլորտում որոշումների կայացման և
պլանավորման գործընթացի համար և կօգնեն կրթական համակարգերը լծել՝
սովորողներին, որպես ժողովրդավարական ու միջմշակութապես կոմպետենտ
քաղաքացիներ, կյանքի պատրաստելու գործին: ։
Նաև հույս ունենք, որ Շրջանակը թույլ կտա կրթական համակարգերին՝
հզորացնել սովորողներին հանդես գալու որպես հասարակության ինքնավար
գործակալներ, որոնք կարողունակ են, ժողովրդավարական ինստիտուտների
և մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի սահմաններում, ընտրելու
և հետամուտ լինելու կյանքի սեփական նպատակներին: Մոդելում մի
խումբ կարողունակություններ հատկապես համապատասխանում են այս
նպատակին։
Օրինակ՝ եթե սովորողները զարգացնում են այլ մշակույթների, համոզմունքների,
աշխարհայացքների և պրակտիկաների նկատմամբ բաց մոտեցում, ապա
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նրանք պատրաստակամ են լինում բացահայտելու և ուսումնասիրելու այլ
տեսակետներ և ապրելակերպեր, որոնք ընկած են ավանդականներից այն
կողմ, որոնցով գուցե իրենք մեծացել են՝ ընդլայնելով իրենց փորձառություններն
ու հորիզոնները։ Եթե նրանք ձեռք բերեն ինքնակրթվելու հմտություններ,
իրենք կկարողանան ինքնուրույն սովորել այս նոր հեռանկարների և
ապրելակերպերի մասին և կախված չեն լինի միայն իրենց անմիջական
շրջապատի տրամադրած տեղեկություններից։ Եվ եթե նրանք ձեռք բերեն
վերլուծական և քննադատական մտածողության հմտություններ, իրենք ի
վիճակի կլինեն այլընտրանքային տեսակետներն ու ապրելակերպերը և նոր
տեղեկություններն ու գաղափարները ենթարկել մանրակրկիտ քննության
և կկարողանան իրենց սեփական գնահատողական դատողություններն
անել դրանց ընդունելի կամ ցանկալի լինելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, եթե
երիտասարդները սովորեն արժևորել մարդկային արժանապատվությունն
ու մարդու իրավունքները, մշակութային բազմազանությունն ու
ժողովրդավարությունը, ապա այս արժեքները որպես հիմք կգործածեն
իրենց բոլոր ընտրություններում և գործողություններում, և իրենց կյանքը
պատրաստ կլինեն վարել՝ հարգելով այլ անձանց արժանապատվությունն
ու մարդու իրավունքները և ժողովրդավարության սկզբունքները։
Կարճ
ասած,
սովորողներին
Շրջանակով
սահմանված
կարողունակություններով «զինելն» անհրաժեշտ քայլ է, որը հարկ
է ձեռնարկել՝ հզորացնելու նրանց, մարդու իրավունքների նկատմամբ
հարգանքի և ժողովրդավարական գործընթացների համատեքստում,
ընտրել և հետամուտ լինել իրենց սեփական նպատակներին: Կրթական
համակարգի միջոցով նրանց այդ կարողունակություններով օժտելը՝
զուգակցելով համակարգային թերությունների և անհավասարությունների
շտկման քայլերով, խիստ կարևոր է մշակութային առումով բազմազան
ժողովրդավարական հասարակությունների ապագա առողջության և այնտեղ
ապրող բոլոր երիտասարդների հզորացման ու կայացման համար։
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Օգտագործված
հիմնական եզրույթները
Եզրույթների ցանկ
Վերաբերմունք
Քաղաքացի
Քաղաքացիություն
Քաղաքացիական դիրքորոշում
Կարողունակություն (կոմպետենցիա)
Քննադատական ընկալում/ըմբռնում
Մշակույթ
Ժողովրդավարություն
Ժողովրդավարական մշակույթ
Բնութագրիչ
Նախատրամադրվածություն/հակվածություն
Կրթություն հանուն ժողովրդավարական քաղաքացիության (ԿԺՔ)
Ապրումակցում
Էթնոկենտրոնություն
Ֆորմալ կրթություն
Մարդու իրավունքների կրթություն
Ինֆորմալ կրթություն
Միջմշակութային կարողունակություն
Միջմշակութային երկխոսություն
Գիտելիք
Կրթական վերջնարդյունք
Բազմատեսանկյուն մոտեցում
Ոչ ֆորմալ կրթություն
Բազմալեզու
Հարգանք
Պատասխանատվություն
Ինքնավստահություն
Հմտություն
Հանդուրժողականություն
Հանդուրժողականություն անորոշության ̸ երկիմաստության նկատմամբ
Արժեք
► Էջ 77

Եզրույթների ցանկն ըստ դասակարգման
Բովանդակային եզրույթներ

Տեխնիկական եզրույթներ

Քաղաքացի
Քաղաքացիություն
Քաղաքացիական դիրքորոշում
Մշակույթ
Ժողովրդավարություն
Ժողովրդավարական մշակույթ
Կրթություն հանուն
ժողովրդավարական
քաղաքացիության (ԿԺՔ)
Ապրումակցում
Էթնոկենտրոնություն
Մարդու իրավունքների
կրթություն (ՄԻԿ)
Միջմշակութային
կարողունակություն
Միջմշակութային երկխոսություն
Բազմատեսանկյուն մոտեցում
Բազմալեզու
Հարգանք
Պատասխանատվություն
Ինքնավստահություն
Հանդուրժողականություն
Հանդուրժողականություն
անորոշության ̸ երկիմաստության
նկատմամբ

Վերաբերմունք
Կարողունակություն
կամ կոմպետենցիա
Քննադատական ընկալում
Բնութագրիչ
Նախատրամադրվածություն/
հակվածություն
Ֆորմալ կրթություն
Ինֆորմալ կրթություն
Գիտելիք
Կրթական վերջնարդյունք
Ոչ ֆորմալ կրթություն
Հմտություն
Արժեք

Բառարան
Վերաբերմունք
Վերաբերմունքն ընդհանուր մտավոր կողմնորոշումն է, որ անհատը որդեգրում
է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ (օր.` անձի, խմբի, կառույցի,
խնդրի, երևույթի, խորհրդանիշի)։ Վերաբերմունքները սովորաբար կազմված
են չորս բաղադրիչներից համոզմունք կամ կարծիք մոտեցման օբյեկտի
նկատմամբ, հույզ կամ զգացմունք տվյալ օբյեկտի նկատմամբ, տվյալ օբյեկտի
(դրական կամ բացասական) գնահատական, և օբյեկտի նկատմամբ որոշակի
վարքագիծ դրսևորելու միտում։
Վերաբերմունքները տարբեր են իրենց ուժգնությամբ, այն է՝ իրենց
կայունությամբ, տևականությամբ և վաքագծի վրա ազդեցությամբ։
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Կարելի է տարանջատել անթաքույց և սքողված մոտեցումները։ Անթաքույց
մոտեցումները կարելի է գիտակցաբար վերլուծել և վերահսկել ու արտահայտել
խոսքով։ Սքողված մոտեցումները հնարավոր չէ գիտակցաբար վերլուծել
կամ վերահսկել, և, փոխարենը, դրանք արտահայտվում են նուրբ կամ
քողարկված վարքագծերով, ինչպես օրինակ՝ դիմախաղ, մարմնի շարժումներ
և ռեակցիաներ։ Անթաքույց մոտեցումների փոփոխությունները հնարավոր չէ
արտացոլել սքողված մոտեցումների համապատասխան փոփոխություններով։
Հնարավոր է տարբեր առիթներով նույն օբյեկտի նկատմամբ ունենալ երկու
կամ ավելի վերաբերմունք, ունենալ երկիմաստ վերաբերմունք, իսկ միևնույն
օբյեկտի նկատմամբ անթաքույց ու սքողված մոտեցումները կարող են
դրսևորվել հակասական զգացմունքներով և գնահատականներով։

Քաղաքացի
«Քաղաքացի» եզրույթն ունի երկու տարբեր իմաստ.
►

ինչ-որ մեկը, ով ունի պետության քաղաքացիության օբյեկտիվ իրավական
կարգավիճակ՝ սահմանված տվյալ պետության օրենքներով և իրավական
ակտերով. այս կարգավիճակը սովորաբար պայամանավորված է տվյալ
անձի` տվյալ պետության անձնագիր ունենալու հանգամանքով.

►

ցանկացած անհատ, ով ենթակա է պետական կառուցվածքի կամ
համայնքի քաղաքական կամ քաղաքացիական որոշումներին և ով
ի վիճակի է այս կամ այն եղանակով մասնակցել քաղաքական ու
քաղաքացիական գործընթացներին։ Ոչ բոլոր քաղաքացիներն են՝
այս եզրույթի լայն իմաստով իրավական քաղաքացիներ։ Օրինակ`
ներգաղթյալների առաջին սերունդը, հնարավոր է, չունենա իր ապրած
երկրում իրավական քաղաքացիություն. այդուհանդերձ, նույնիսկ եթե
նրանք ի վիճակի չլինեն քվեարկել ներպետական ընտրություններում,
նրանք ի վիճակի են մասնակցել քաղաքական ու քաղաքացիական
գործընթացներին՝ մի շարք այլ եղանակներով, այդ թվում՝ համայնքային
կազմակերպություններին, առևտրային միություններին և քաղաքական
միավորումներին և անդամակցություն ազդեցիկ խմբերին (օր.՝
հակառասիստական, մարդու իրավունքների կամ բնապահպանական
կազմակերպություններ) անդամակցությամբ։

Այս Շրջանակի համատեքստում «քաղաքացիներ» եզրույթն օգտագործվում է
ներկայացնելու բոլոր այն անհատներին, ովքեր կրում են ժողովրդավարական
որոշումների ազդեցությունը և ովքեր կարող են մասնակցել ժողովրդավարական
գործընթացներին և կառույցներին (այլ ոչ միայն այն անձանց, ովքեր ունեն
տվյալ երկրի իրավական քաղաքացիություն)։

Քաղաքացիություն
«Քաղաքացիություն» եզրույթն ունի երկու տարբեր իմաստ.
►

անձի իրավական կարգավիճակը՝ պետության առնչությամբ (որն
ապացուցված է անձնագրով).

►

(մասնակցային) ժողովրդավարական հասարակությունում քաղաքացու
իրավունքների և պարտականությունների իրացումը։
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 79

Անձը կարող է լինել պետության քաղաքացի՝ չներգրավվելով հանրային
հարցերում, մինչդեռ (իրավական իմաստով) քաղաքացիություն չունեցող անձը
կարող է դրսևորել ակտիվ քաղաքացիություն՝ մասնակցելով տարատեսակ
քաղաքացիական ակցիաների։
Այս Շրջանակի համատեքստում «քաղաքացիություն» եզրույթը վերաբերում
քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությանը ժողովրդավարական
գործընթացներին և ինստիտուտներին՝ իրացնելով իր իրավունքներն ու
պարտականությունները։

Քաղաքացիական դիրքորոշում
Քաղաքացիական դիրքորոշումը վերաբերմունքն է այլ անձանց նկատմամբ,
որոնք ընտանիքի անդամներ կամ ընկերներ չեն։ Այն ներառում է որևէ խմբի
կամ համայնքի պատկանելու զգացում, տվյալ խմբում այլ անձանց մասին
տեղեկացվածություն, այդ անձանց վրա իր գործողությունների ազդեցության
գիտակցում, համերաշխություն խմբի մյուս անդամների հետ, և խմբի
նկատմամբ քաղաքացիական պարտքի զգացում։ Խմբերը կամ համայնքները,
որոնց վերաբերությամբ կարող է արտահայտվել քաղաքացիկան դիրքորոշում,
ներառում են կոնկրետ աշխարհագրական տարածքներում (օրինակ՝
հարևանություն, ավան կամ քաղաք, երկիր, երկրների խումբ, օր.՝ Եվրոպա
կամ Աֆրիկա, կամ աշխարհն ինքնին՝ «համաշխարհային համայնքի»
պարագայում), էթնիկ խմբեր, կրոնական խմբեր, ժամանցային խմբեր կամ
այլ տեսակի սոցիալական կամ մշակութային խմբերը, որոնց նկատմամբ
անձն ունի պատկանելության զգացում։ Յուրաքանչյուր անհատ պատկանում
է բազմաթիվ խմբերի, և քաղաքացիական դիրքորոշում կարող է ունենալ
դրանց նկատմամբ։
Ժողովրդավարական հասարակություններին պետք են համայնքամետ
մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են համայնքի բարեկեցությամբ։ Փոխադարձ
հետաքրքրվածությունը և վստահությունը՝ համընդհանուր նպատակների
և տարատեսակ ռեսուրսների հետ մեկտեղ, բերում են հանձնառության և
ներգրավվածության։ Երբ մարդիկ զգում են, որ խաղասեղանին դրված է ինչ-որ
բան, որ իրենց անմիջական անհատական հետաքրքրությունների շրջանակից
դուրս է, իրենք մասնակից են դառնում սոցիալական կյանքին։ Արդի
ժողովրդավարական հասարակություններում քաղաքացիական դիրքորոշման
ևտոտալիտար հասարակարգերի պարտադրած «քաղաքացիական
պարտականությունների» (քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող մարդիկ
մտածում և գործում են միայն իրենց ներքին համոզմամբ ու որոշմամբ) կամ
կոլեկտիվիստական հասարակություններում ընդհանուր շահի գաղափարի
(քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող մարդիկ իրենց սեփական շահերից
չեն հրաժարվում հանուն համայնքի շահի, այլ մյուս անհատների հետ գործում
են ընդհանուր և տարածված շահերի հասցեագրման ուղղությամբ) միջև
կա տարբերություն։

Կարողունակություն (կոմպետենցիա)
Կարողունակությունը համապատասխան արժեքներ, վերաբերմունք,
հմտություններ, գիտելիք և/կամ ընկալում մոբիլիզացնելու և գործածելու
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ունակությունն է՝ տրված համատեքստի առաջադրած պահանջմունքներին,
մարտահրավերներին և հնարավորություններին ճիշտ և արդյունավետ
արձագանքելու նպատակով։ Սա ենթադրում է արժեքների, վերաբերմունքի,
գիտելիքի, ընկալման և հմտությունների համապատասխան շարքի
ընտրություն, ակտիվացում, համակարգում և կազմակերպում, ինչպես նաև
այդ ամենի կիրառում՝ տվյալ իրավիճակին հարիր վարքագծի դրսևորմամբ։
Ի լրումն «կարողունակություն» եզրույթի այս համընդհանրական և
համապարփակ կիրառության՝ «կարողունակություններ» եզրույթը
(հոգնակիով) Շրջանակում կիրառվում է կոնկրետ անհատական ռեսուրսներ
(մասնավորապես՝ կոնկրետ արժեքներ, վերաբերմունք, հմտություններ,
գիտելիք և ընկալում) ցույց տալու համար, որոնք մոբիլիզացվում և գործածվում
են կոմպետենտ վարքագիծ ձևավորելիս։

Քննադատական ընկալում
Քննադատական ընկալումն իմաստները հասկանալու և արժևորելու
կարողությունն է, այն ենթադրում է գիտելիքին առնչվելու որոշակի
եղանակ։ Այն պահանջում է գիտելիքի մտազննում, դրա բովանդակության,
աղբյուրի քննադատական վերլուծություն, նույն թեմայի շուրջ տարատեսակ
տեսակետների համեմատում, նոր ձեռք բերած գիտելիքի կապակցում
նախկինում՝ այլ աղբյուրներից ստացած գիտելիքին, գիտելիքի տեղավորում
կոնկրետ սոցիալ-մշակութային համատեքստում, դրա նշանակության
վերաիմաստավորում և տարբեր փաստարկների հիման վրա տարբեր
գաղափարների և դիրքորոշումների վերլուծական գնահատում: Այսպիսով,
քննադատական ընկալումը ներառում է ակտիվ մտազննում և հասկացածի ու
մեկնաբանածի քննադատական գնահատում (ի հակադրություն ավտոմատ,
սովորական դարձած և առանց մտազննելու մեկնաբանման)։ Քննադատական
ընկալումը դրսևորվում է ոչ միայն գիտելիքը վերարտադրելու, այլ նաև՝ նոր
իրավիճակներում և ստեղծարար եղանակով այն կիրառելու ունակությամբ։

Մշակույթ
Մշակույթը հասարակության կամ սոցիալական խմբի հոգևոր, նյութական,
մտավոր և հուզական տարբերակիչ հատկանիշների շարք է, որը ընդգրկում է ոչ
միայն արվեստը և գրականությունը, այլ նաև ապրելակերպը, միասին ապրելու
ուղիները, արժեքային համակարգերը, ավանդույթներն ու համոզմունքները։
Կարելի է տարանջատել մշակույթի նյութական (նյութական միավորներ,
օրինակ՝ սնունդ, հագուստ, բնակապահովում, ապրանքներ, գործիքներ,
գեղարվեստական արտադրանքներ և այլն), սոցիալական (լեզու, կրոն, օրենքներ,
կանոններ, ընտանիքի կառուցվածք, ժողովրդական կյանք, բանահյուսություն,
մշակութային խորհրդանիշներ և այլն) և սուբյեկտիվ (համատեղ գիտելիքներ,
համոզմունքներ, հիշողություններ, ինքնություններ, վերաբերմունքներ,
արժեքներ և պրակտիկաներ)։ Մշակութային ռեսուրսների այս շարքը բաշխված
է ողջ սոցիալական խմբի վրա՝ յուրաքանչյուր առանձին անդամին կիրառության
համար հատկացնելով մշակութային ռեսուրսների մի միայն ենթաշարք, որը
հնարավորինս հասանելի է նրանց։ Սրանով է բացատրվում յուրաքանչյուր
մշակութային խմբի ներսում առկա տարբերությունները և կարող է արդյունքում
հանգեցնել վիճելի կամ լղոզված խմբային սահմանների։
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 81

Այս տեսանկյունից՝ ցանկացած սոցիալական խումբ կարող է ունենալ
մշակույթ, և ժամանակի ընթացքում՝ ներքին և արտաքին գործոնների
հաշվին բոլոր մշակույթները հարաշարժուն են ու անընդհատ փոփոխվում
են: Բոլոր մարդիկ պատկանում են մի շարք խմբերի և նրանց մշակույթներին,
ու մասնակցում են մշակույթների տարբեր ամբողջությունների։

Ժողովրդավարություն
Ժողովրդավարությունը դա կառավարումն է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի
անունից, որտեղ կառավարման հիմնական առանձնահատկությունը
մեծամասնության տեսակետներին արձագանքելու ունակությունն է։
Ժողովրդավարության մեջ բարձրագույն իշխանությունը պատկանում
է ժողովրդին և իրացվում է նրանց կողմից ուղղակիորեն (ուղղակի
ժողովրդավարություն) կամ ազատ ընտրական համակարգով իրենց ընտրված
ներկայացուցիչների կողմից (ներկայացուցչական ժողովրդավարություն)։
Ժողովրդավարության հենասյուներն են՝
►

ժողովրդի ինքնիշխանությունը.

►

կառավարություն՝ կառավարվողների համաձայնության հիման վրա.

►

մեծամասնության կանոն.

►

փոքրամասնությունների իրավունքներ.

►

մարդու հիմնական իրավունքների երաշխավորում.

►

ազատ և արդար ընտրություններ.

►

հավասարություն օրենքի առջև.

►

օրենքով հաստատված կարգ.

►

կառավարման սահմանադրական սահմանափակումներ.

►

սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական բազմակարծություն, այդ թվում՝
քաղաքացիական հասարակության անկախ կազմակերպությունների
ճանաչում։

►

համագործակցության, ազատ մրցակցության և փոխզիջման արժեքներ։

Ներկայիս ժողովրդավարական չափանիշները շատ ավելին են, քան դասական
ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը, որտեղ քաղաքացիների
հիմնական դերը հանրային քաղաքականություների մշակման և իրագործման
պատասխանատվությունը՝ ընտրության միջոցով իրենց ներկայացուցիչներին
պատվիրակելն է։ Փոխարենը ներկայիս չափանիշներն արտահայտվում
են մասնակցային ժողովրդավարության ձևաչափով, որտեղ պետական
ինստիտուտները համապատասխանում են լավ կառավարման սկզբունքներին,
իսկ քաղաքացիներն ունեն հանրային քաղաքականության պարբերաշրջանի
բոլոր փուլերում մասնակցելու իրավազորություն։

Ժողովրդավարական մշակույթ
Ժողովրդավարությունն ավելին է, քան դրա ինստիտուտների ամբողջությունը։
Կայացած ժողովրդավարությունը մեծապես կախված է ժողովրդավարական
քաղաքացիական մշակույթի զարգացումից։
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«Ժողովրդավարական մշակույթ» եզրույթը շեշտադրում է այն
հանգամանքը, որ ժողովրդավարությունը չի կարող գոյություն ունենալ
առանց ժողովրդավարական ինստիտուտների և օրենքների, իսկ այդ
հաստատություններն ու օրենքները չեն կարող գործնականում աշխատել,
եթե դրանք հիմնավորված չլինեն ժողովրդավարության մշակույթում, որն
է՝ քաղաքացիների և ինստիտուտների կողմից կիսած ժողովրդավարական
արժեքները, մոտեցումներն ու պրակտիկաները: Այս ամենը նաև ներառում
է իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների նկատմամբ
հանձնառություն, հանրային բնագավառի նկատմամբ հանձնառություն,
և համոզմունք, որ հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ
ճանապարհով, բազմազանության ընդունում և հարգանք, սեփական
կարծիքներն արտահայտելու պատրաստակամություն, այլոց կարծիքները
լսելու պատրաստակամություն, մեծամասնության ընդունած որոշումների
նկատմամբ հանձնառություն, փոքրամասնությունների և նրանց իրավունքները
պաշտպանելու հանձնառություն, և մշակութային բաժանարարներում
երկխոսության մասնակցելու պատրաստակամությունը։ Այն նաև ներառում է
այլ մարդկանց, ինչպես նաև մեր ապրած միջավայրի կայուն բարեկեցության
խնդրով մտահոգվածությունը։

Բնութագրիչ
Բնութագրիչը պնդում է, որը սահմանում է սովորողի նկատելի և
գնահատելի վարքագիծը, որը ցուցադրում է կոնկրետ կարողունակության
առնչությամբ իմացության որոշակի մակարդակի յուրացում կամ ձեռքբերում։
Բնութագրիչները ձևակերպվում են դրական կերպով և անկախ են իրարից։

Նախատրամադրվածություն/հակվածություն
Նախատրամադրվածությունը ներքին հոգեբանական գործոնների տոկուն
կազմակերպումն է, որն արտահայտվում է կայուն և հետևողական
հակումով՝ դրսևորելու մտքի, զգացմունքների կամ վարքի որոշակի ձևեր՝
հանգամանքների լայն ընտրության միջից, արտաքին պարտադրանքի կամ
արտաքին պարգևի բացակայության դեպքում: Նախատրամադրվածությունը
հարկ է տարանջատել կարողություններից։ Օրինակ՝ հնարավոր է, որ
մարդիկ ունակ լինեն որևէ հարցի շուրջ առաջ քաշելու փաստարկներ,
որոնք հակասում են իրենց սեփական դիրքորոշմանը, եթե իրենց
խնդրում են այդպես վարվել (իրենք ունեն այդ կարողությունը), սակայն
նրանք սովորաբար հակված են այդպես չվարվել (նրանք չունեն այդ
նախատրամադրվածությունը)։ Նույն տրամաբանությամբ՝ մարդիկ կարող
են ունենալ հմտություններ, գիտելիք և ընկալում, որոնք պահանջվում են
կոնկրետ տեսակի վարքագծի մասնակից լինելու համար, սակայն չունեն
դրանք կիրառելու նախատրամադրվածություն ̸ հակվածություն։ Ըստ այդմ,
նախատրամադրվածությունը նախապատվությունների և մտադրությունների
համախումբ է, որին գումարվում են մի շարք կարողություններ, որոնք այս
համախմբին որոշակի եղանակով իրացվելու հնարավորություն են տալիս։
Նախատրամադրվածություններն ̸ հակվածությունները այս Շրջանակում
ընդգրկված չեն, քանի որ դրանք ենթադրված են կարողունակության
սահմանման մեջ, որն ընկած է ողջ Շրջանակի հիմքում. այսինքն՝
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կարողունակությունը որպես վարքագծի միջոցով կարողունակությունների
մոբիլիզացում և գործածում։ Եթե կարողունակությունները մոբիլիզացված
և գործածության մեջ դրված չեն (եթե չկա դրանք վարքագծում կիրառելու
նախատրամադրվածություն), ապա անհատը չի կարող համարվել
կոմպետենտ։ Այլ կերպ ասած՝ վարքագծում սեփական կարողունակությունը
կիրառելու նախատրամադրվածությունը ներհատուկ է կարողունակություն
հասկացությանը. առանց նախատրամադրվածության կարողունակություն
լինել չի կարող։

Կրթություն հանուն ժողովրդավարական
քաղաքացիության (EDC/ԿԺՔ)
ԿԺՔ-ն ներառում է կրթություն, վերապատրաստում, տեղեկացվածության
բարձրացում, տեղեկատվություն, գործելակերպեր և գործողություններ,
որոնք, սովորողին գիտելիք, հմտություն և ընկալում տալու ու նրա
մոտեցումներն ու վարքագիծը զարգացնելու միջոցով, հզորացնում
են վերջինիս իրացնելու և պաշտպանելու իր ժողովրդավարական
իրավունքներն ու պարտականությունները հասարակությունում, գնահատելու
բազմազանությունն ու ակտիվ մասնակցություն ունենալու ժողովրդավարական
կյանքում՝ ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության խթանման
ու պահպանման նպատակով։
Քանի որ ժողովրդավարական քաղաքացիությունը չի սահմանափակվում
քաղաքացու իրավական կարգավիճակով և վերջինիս կարգավիճակով
պայմանավորված՝ ընտելու իրավունքով, հետևաբար կրթությունը հանուն
ժողովրդավարական քաղաքացիության ներառում է ժողովրդավարական
հասարակարգում կյանքի բոլոր կողմերը և, այսպիսով, վերաբերում է
թեմաների լայն շրջանակի, որոնցից են կայուն զարգացումը, հասարակության
մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը, գենդերային
հիմնախնդիրները, ահաբեկչության կանխարգելումն և այլն։

Ապրումակցում
Ապրումակցումը հմտությունների շարք է, որն անհրաժեշտ է այլ մարդկանց
մտքերը, համոզմունքներն ու զգացմունքները հասկանալու և դրանց
վերաբերելու, ինչպես նաև աշխարհն այլ մարդկանց դիտանկյունից
տեսնելու համար։ Ապրումակցումը ենթադրում է սեփական հոգեբանական
շրջանակից դուրս գալու ունակություն (սեփական տեսանկյունը մի
կողմ դնելու) և դիմացինի հոգեբանական շրջանակն ու դիտանկյունը
երևակայաբար ընկալելու և հասկանալու ունակություն։ Այս հմտությունը
հիմնարար նշանակություն ունի մշակութային պատկանելությունները,
աշխարհընկալումները, համոզմունքները, շահերը, հույզերը, ցանկությունները
և մարդկանց կարիքները պատկերացնելու համար։
Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների մոդելում
ապրումակցումը դիտվում է որպես հմտություն, թեև ամենօրյա կյանքում
կամ գիտական դիսկուրսում կան նաև այլ իմաստներ (օրինակ՝ կապված
հուզական վարակման հետ, երբ մարդը «բռնում» (ընկալում) և կիսում է
դիմացինի հույզերը)։ Առանձնացվում են ապրումակցման երեք տարբեր ձևեր.
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ճանաչողական դիրքորոշում. այլ անձանց ընկալումները, մտքերն ու
համոզմունքներն ընկալելու և հասկանալու ունակություն.
հուզական դիրքորոշում. այլ անձանց հույզերը, զգացմունքներն ու
կարիքներն ընկալելու և հասկանալու ունակությունը.
կարեկցանք, որը երբեմն կոչում են «կարեկցող ապրումակցում»
կամ «կարեկից մտահոգվածություն». այլ անձանց կարեկցելու և
մտահոգություն զգալու ունակություն՝ հիմնված նրանց ճանաչողական
կամ հուզական կամ նրանց նյութական վիճակի կամ այլ հանգամանքների
ըմբռնման վրա։

էթնոկենտրոնություն
Էթնոկենտրոնությունը համոզվածությունն է, որ սեփական առաջնային
մշակույթն է ամեն ինչի կենտրոնը, և որ բոլոր մյուսները դասակարգվում և
գնահատվում են դրա համեմատ։ Էթնոկենտրոնությունը նաև ընկալվում է
որպես կարծիքով արտահայտված նախապաշարմունք թե սեփական խմբի
ուղիները վերադաս են մյուսների նկատմամբ։ Կարելի է առանձնացնել
էթնոկենտրոնության երեք դրսևորում.
► մերժում. մշակութային տարբերությունները ճանաչողաբար հասկանալ
չկարողանալը կամ հրաժարվելը, ինչը հանգեցնում է այլ մշակույթների
վերաբերյալ անտեղյակ կամ պարզունակ դիտարկումների.
► պաշտպանություն. մշակութային տարբերության գիտակցում՝
զուգակցված սեփական մշակույթից շեղումների նկատմամբ
բացասական գնահատականով. որքան մեծ է տարբերությունը, այնքան
ավելի բացասական է գնահատականը, և բնութագրվում է երկակի
«մենք՝ նրանց դեմ» մտածողությամբ.
► տարբերությունների նվազեցում. մակերեսային մշակութային
տարբերությունների գիտակցում և ընդունում՝ միաժամանակ
մնալով այն կարծիքին, որ բոլոր մարդիկ հիմնականում նույնն են,
շեշտադրելով մարդկանց նմանությունը և հիմնական արժեքների
ընդհանրությունը, սակայն ընդհանրությունների հիմքը տեսնելով
էթնոկենտրոն դրույթների ընդհանրության մեջ (գրեթե բոլորը
«մերոնքական» են)։

Ֆորմալ կրթություն
Ֆորմալ կրթությունը համակարգված կրթության և ուսուցման համակարգն է՝
սկսած նախադպրոցական կրթությունից մինչև տարրական, միջնակարգ և
բարձրագույն կրթություն։ Որպես կանոն այն տեղի է ունենում հանրակրթական
կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, որը
տրամադրում է կրթության ավարտական վկայական։

Մարդու իրավունքների կրթություն (ՄԻԿ)
Մարդու իրավունքների կրթությունը՝ այն կրթությունը, վերապատրաստումը,
տեղեկացվածությունը, տեղեկատվությունը, պրակտիկաներն ու
գործողություններն են, որոնք ուղղված են, սովորողներին գիտելիքով,
հմտություններով և ընկալմամբ զինելու և նրանց մոտեցումներն ու վարքագծերը
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զարգացնելու միջոցով, հզորացնել սովորողներին՝ իրենց նպաստը բերելու
հասարակության մեջ մարդու իրավունքների համամարդկային մշակույթի
ձևավորմանն ու պաշտպանությանը՝ մարդու իրավունքներն ու հիմնարար
ազատությունները խթանելու և պաշտպանելու նպատակով։ Մարդու
իրավունքների կրթությունը ներառում է երեք բնագավառ.
►

մարդու իրավունքների մասին սովորելը, մարդու իրավունքների մասին
գիտելիքը, որոնք են դրանք և ինչպես են դրանք երաշխավորվում կամ
պաշտպանվում.

►

մարդու իրավունքների միջոցով սովորելը, գիտակցումը, որ մարդու
իրավունքների համատեքստի և սովորելու գործընթացի կազմակերպումն
և հաղորդումը պետք է համահունչ լինի մարդու իրավունքների
արժեքներին (օր.՝ մասնակցություն, մտքի և խոսքի ազատություն) և
որ մարդու իրավունքների կրթության ոլորտում սովորելու գործընթացը
նույնքան կարևոր է, որքան սովորելու համատեքստը.

►

հանուն մարդու իրավունքների սովորելը՝ զարգացնելով սովորողների
հմտությունները, վարքագիծը և արժեքները, որպեսզի նրանք մարդու
իրավունքների արժեքները կիրառեն իրենց կյանքում և քայլ ձեռնարկեն՝
միասին կամ այլոց հետ համատեղ՝ մարդու իրավունքները խթանելու
և պաշտպանելու ուղղությամբ։

Ինֆորմալ կրթություն
Ինֆորմալ կրթությունը ցկյանս գործընթաց է, որի միջոցով յուրաքանչյուր
անհատ իր միջավայրի կրթական ներգործություններից և ռեսուրսներից ու
առօրյա փորձից (ընտանիք, հավասարակից խմբեր, հարևաններ, ծանոթներ,
գրադարան, զանգվածային լրատվամիջոցներ, առցանց մեդիա, աշխատանք,
խաղ և այլն) ձեռք է բերում վերաբերմունք, արժեքներ, հմտություններ և
գիտելիք։

Միջմշակութային կարողունակություն
Միջմշակութային կարողունակությունը համապատասխան հոգեբանական
ռեսուրսները մոբիլիզացնելու և գործածելու ունակությունն է՝ միջմշակութային
իրավիճակների առաջադրած պահանջմունքներին, մարտահրավերներին
և հնարավորություններին ճիշտ և գործուն արձագանքելու նպատակով։
Ավելի կոնկրետ, սա ներառում է արժեքների, վարքագծերի, հմտությունների,
գիտելիքի և քննադատական ընկալման համադրություն, որը կիրառվում է
գործողության միջոցով՝ անձին հնարավորություն տալով՝
►

հասկանալ և հարգել մարդկանց, ովքեր ընկալվում են որպես տարբեր
մշակութային պատկանելության.

►

համարժեք, արդյունավետ և հարգալից վերաբերմունք դրսևորել այդ
մարդկանց հետ շփվելիս և հաղորդակցվելիս.

►

դրական և կառուցողական հարաբերություններ հաստատել այդ
մարդկանց հետ։

«Հարգանք» նշանակում է, որ անձը դրական է վերաբերում, բարձր է
գնահատում և արժևորում մյուսներին, «համարժեք» նշանակում է, որ
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բոլոր մասնակիցներն այդ իրավիճակում հավասարապես բավարարված
են, որ փոխշփումը տեղի է ունենում սպասված մշակութային նորմերի
սահմաններում, և «արդյունավետ» նշանակում է, որ ներգրավված բոլոր
անձինք ի վիճակի են փոխշփման ընթացքում գոնե մասամբ հասնել իրենց
առջև դրված խնդիրներին։

Միջմշակութային երկխոսություն
Միջմշակութային երկխոսությունը իրենց տարբեր մշակութային
պատկանելության համարող անհատների կամ խմբերի միջև տեսակետների
ազատ փոխանակումն է՝ փոխըմբռնման և հարգանքի մթնոլորտում։ Դա
պահանջում է ազատություն և ինքնարտահայտվելու ունակություն, ինչպես նաև
դիմացինների կարծիքները լսելու պատրաստակամություն և կարողություն։
Միջմշակութային երկխոսությունը նպաստում է ընկալված մշակութային
բաժանարարների շուրջ կառուցողական աշխատանքին, նվազեցնում է
անհանդուրժողականությունը, նախապաշարմունքներն ու կարծրատիպերը,
և նպաստում է մշակութային առումով բազմազան հասարակությունների
քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և տնտեսական ինտեգրմանն
ու կապակցվածությանը։ Այն զարգացնում է հավասարություն, մարդկային
արժանապատվություն և ընդհանուր նպատակի զգացում։ Այն ուղղված է
բազմազան աշխարհայացքների և պրակտիկաների ավելի խորը ընկալման
զարգացմանը, համագործակցությանը և մասնակցությանը (կամ ընտրություն
կատարելու ազատությանը), անձնական աճին և փոխակերպմանը և այլոց
նկատմամբ հարգանքի խրախուսմանը։
Միջմշակութային երկխոսությունը կարող է լինել բարդ գործընթաց։
Սա հատկապես վերաբերում է այն վիճակներին, երբ մասնակիցները
իրար ընկալում են որպես միմյանց հետ հակառակորդ մշակույթների
ներկայացուցիչներ (օր.՝ անցյալի կամ ներկայի զինված հակամարտության
հետևանքով) կամ երբ մասնակիցը հավատում է, որ իրենց մշակութային
խումբն էական վնաս է կրել (օր.՝ ակնառու խտրականություն, նյութական
շահագործում կամ ցեղասպանություն) մյուս խմբից, որին, իր ընկալմամբ,
պատկանում է իր զրուցակիցը։ Այսպիսի հանգամանքներում միջմշակութային
երկխոսությունը կարող է շատ դժվար լինել՝ պահանջելով միջմշակութային
կարողունակությունների բարձր մակարդակ և շատ էական հուզական
և սոցիալական նրբանկատություն, հանձնառություն, համառություն և
քաջություն։

Գիտելիք
Գիտելիքը համակարգված և փոխկապակացված տեղեկատվության
ամբողջությունն է, որին անհատը տիրապետում է և որը սերտորեն առնչվում
է իմացություն (ըմբռնողություն) հասկացության հետ։ Կրթության մեջ
գիտելիքը դիտվում է որպես կրթական չափորոշչի և ծրագրի առանցքային
տարր, որը հաճախ անվանում են չափորոշչի բովանդակություն, և
պարփակում է այն առանցքային տարրերը, որ մարդկությունը կուտակում
է ժամանակի ընթացքում և որը դպրոցը, ենթադրաբար, պետք է փոխանցի
նոր սերունդներին՝ աշխարհընկալման և մարդկային հասարակության
զարգացման առաջընթացի նպատակով։
Ժողովրդավարական մշակույթի և միջմշակութային երկխոսության համար պահանջվող ► Էջ 87

Կրթական վերջնարդյունք
Կրթական վերջնարդյունքը սահմանում է, թե սովորողից ինչ է ակնկալվում
իմանալ, ընկալել և/կամ ի վիճակի լինել ցուցադրել ուսումնառության
գործընթացի ավարտից հետո։

Բազմատեսանկյուն մոտեցում
Բազմատեսանկյուն մոտեցումը իրավիճակների, իրադարձությունների,
պրակտիկաների, փաստաթղթերի, լրատվականների լուսաբանումների,
հասարակությունների և մշակույթների վերլուծությունն ու ներկայացումն
է՝ հաշվի առնելով սեփականից բացի բազմաթիվ այլ տեսակետներ։
Բազմատեսանկյուն մոտեցումը ենթադրում է՝
►

գիտակցում, որ յուրաքանչյուրը, այդ թվում սեփական «ես»-ը, ունի
ոչ լիարժեք և սուբյեկտիվ տեսանկյուններ, որոնք պայմանավորված
են մշակութային, կրթական և ընտանեկան նախապատմությամբ,
անձնական պատմությամբ, անհատականությամբ և ճանաչողական
ու հուզական գործընթացներով.

►

ընդունում, որ մյուսների տեսակետները կարող են նույնքան ճիշտ
լինել, որքան սեփականը, եթե դիտարկվեն նրանց մշակութային և
անձնական դիրքերից.

►

մյուսների հոգեբանական տեսակետն ընդունելու պատրաստակամություն
և ունակություն՝ փորձելու տեսնել աշխարհը նրանց աչքերով
(«հեռանկարային դիրքորոշման» հմտություն, որն ապրումակցման
բաղկացուցիչ է)։

Ոչ ֆորմալ կրթություն
Ոչ ֆորմալ կրթությունը - ցանկացած պլանավորված կրթական ծրագիրն
է, որը նախատեսված է ֆորմալ կրթության միջավայրից դուրս մի շարք
հմտություններ և կարողունակություններ բարելավելու համար։

Բազմալեզվականություն
Բազմալեզվականությունը մի քանի լեզուների՝ ընկալունակ և/
կամ արդյունավետ գործածումն է՝ անկախ դրանց տիրապետման
կարողունակության աստիճանից։

Հարգանք
Հարգանքը վերաբերմունքն է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի նկատմամբ (օր.՝ անձ,
համոզմունք, խորհրդանիշ, սկզբունք, պրակտիկա), որտեղ այդ վերաբերմունքի
օբյեկտը համարվում է որոշակի կարևորություն, արժողություն կամ արժեք
ունեցող, ինչը երաշխավորում է դրական վերաբերմունք և պատկառանք։ Կախված
հարգանքի օբյեկտի բնույթից՝ հարգանքը կարող է տարբեր դրսևորումներ
ունենալ (օր.՝ հարգանք դպրոցական կանոնների նկատմամբ, հարգանք
տարեցների իմաստնության նկատմամբ, հարգանք բնության նկատմամբ)։
Ժողովրդավարական մշակույթի համատեքստում հատկապես հարգանքի
մի կարևոր տեսակ դրսևորվում է սեփականից տարբերվող մշակութային
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պատկանելության կամ տարբեր համոզմունքներ, կարծիքներ ու պրակտիկա
ունեցող անձանց նկատմամբ։ Այս տեսակ հարգանքը չի պահանջում հարգանքի
օբյեկտի հետ համաձայնություն, հաստատում կամ փոխարկում. փոխարենը
սա մի մոտեցում է, որը ներառում է դիմացինի և նրա տարբերությունների
նկատմամբ դրական գնահատական՝ միաժամանակ գիտակցելով և ճանաչելով
առկա տարբերությունները։ Հարգալից մոտեցումն անհրաժեշտ է այլոց հետ
ժողովրդավարական փոխշփումն ու միջմշակութային երկխոսությունը խթանելու
համար։ Բայցևայնպես, իրոք անհրաժեշտ է սահմաննել դնել հարգանքի վրա.
օրինակ՝ հարգանքը չպետք է կախված լինի համոզմունքներից, կարծիքներից,
կենսակերպից կամ պրակտիկաներից, որոնք նվազեցնում կամ խախտում են
մյուսների արժանապատվությունը և մարդու իրավունքները։
Ըստ այդմ, հարգանքը ներառում է հետևյալը.
► դրական վերաբերմունք և պատկառանք ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի
նկատմամբ՝ ելնելով այն դատողությունից, որ նրանք ունեն ներհատուկ
կարևորություն, արժողություն և արժեք.
► դրական վերաբերմունք և պատկառանք այլ անձանց նկատմամբ՝
որպես հավասար մարդկային էակներ՝ անկախ իրենց մշակութային
պատկանելությունից, համոզմունքներից, կարծիքներից, ապրելաոճից
կամ պրակտիկաներից.
► դրական վերաբերմունք և պատկառանք այլ անձանց համոզմունքների,
կարծիքների, ապրելաոճերի և պրակտիկաների նկատմամբ, քանի
դեռ դրանք չեն ստորադասում մյուսների արժանապատվությունը և
մարդու իրավունքները։

Պատասխանատվություն
Պատասխանատվությունը վերաբերմունքն է սեփական գործողությունների
նկատմամբ։ Սա ենթադրում է սեփական գործողությունների մտազննում,
մտադրությունների ձևակերպում այն մասին, թե ինչպես է պետք գործել
բարոյապես ճիշտ եղանակով, այդ գործողությունների բարեխիղճ
իրականացում և ինքն իրեն հաշվետու պահել այդ գործողությունների
վերջնարդյունքների մասին։
Պատասխանատվությունը ծագում է, երբ անձը՝ որոշակի կերպով գործելու
բարոյական պարտավորություն է ունենում և այդ գործողությունը կատարելու
կամ այդ եղանակով չգործելու համար արժանանում է գովասանքի կամ
պարսավանքի։ Պատասխանատվությունը կարող է պահանջել քաջություն՝ այն
իմաստով, որ սկզբունքային դիրքորոշում ունենալը ենթադրում է ինքնուրույն
գործելակերպ՝ գործողությունների ձեռնարկում համայնքի նորմերի դեմ կամ
խմբային որոշման վիճարկում, եթե այն սխալ է համարվում։ Այսպիսով, երբեմն
հնարավոր է լարվածություն առաջանա քաղաքացիական դիրքորոշման
(մեկնաբանվում է որպես այլ անձանց հետ համերաշխություն և նրանց
նկատմամբ հավատարմություն) և բարոյական պատասխանատվության
միջև։ Սեփական գործողությունների համար պատասխանատու մոտեցումն,
այսպիսով, ենթադրում է ձեռնարկվելիք գործողությունների մասին
որոշումների կայացում (ինչը որոշ դեպքերում կարող է ենթադրել նաև
գործողության չձեռնարկում)՝ հաշվի առնելով նաև առկա հանգամանքները։
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Ինքնավստահություն
Ինքնավստահությունը վերաբերմունքն է սեփական «ես»-ի նկատմամբ։
Այն ենթադրում է դրական համոզմունք որոշակի նպատակների հասնելու
համար պահանջվող գործողություններ ձեռնարկելու սեփական ունակության
նկատմամբ, և վստահություն, որ ինքը կարող է հասկանալ խնդիրները,
ընտրել համապատասխան մեթոդներ առաջադրանքները կատարելու համար,
հաջողությամբ հաղթահարել խոչընդոտներն ու նոր մարտահրավերները,
ներազդել կատարվող իրադարձությունների վրա, և փոփոխություն բերել
աշխարհում։
Այսպիսով, ինքնավստահությունն ասոցացվում է սեփական ունակությունների
նկատմամբ հավատի զգացման հետ։ Ցածր ինքնավստահությունը կարող
է ապախրախուսել նույնիսկ երբ առկա է ունակության բարձր մակարդակ,
միաժամանակ անիրատեսականորեն բարձր ինքնավստահությունը կարող
է հանգեցնել վրդովմունքի և հուսախաբության։ Օպտիմալ մոտեցումը
համեմատաբար բարձր ինքնագնահատականն է՝ զուգակցված ունակության
իրատեսականորեն գնահատված մակարդակով, որը խրախուսում է
անհատներին առերեսվելու նոր մարտահրավերների և հնարավորություն
է տալիս նրանց գործողություն ձեռնարկել մտահոգող խնդիրների
առնչությամբ։ Ինքնավստահությունը ենթադրում է նաև ժողովրդավարական
մասնակցության վերաբերյալ վստահության զգացում և ժողովրդավարական
նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ համարվող գործողությունների
ձեռնարկում (այդ թվում իշխանություն ունեցողներին մեղադրանք առաջադրել
և պատասխանատվության ենթարկել այն դեպքերում, երբ նրանց որոշումները
համարվում են կողմնակալ կամ անարդար) և վստահության զգացում
սեփականից տարբերվող մշակութային պատկանելության անձանց հետ
միջմշակութային երկխոսությանը մասնակցելու վերաբերյալ, ովքեր ընկալվում
են:

Հմտություն
Այս Շրջանակի համատեքստում հմտությունը դա մտածողությունը կամ
վարքագիծը համակողմանի և լավ կազմակերպված դրսևորելու կարողությունն
է՝ հարմարվողական եղանակով, կոնկրետ նպատակի հասնելու ուղղությամբ։

Հանդուրժողականություն
Հանդուրժողականությունը կարելի է ներկայացնել և՛ որպես սոցիալական
երևույթ, և՛ որպես անհատների վերաբերմունք։ Եթե ուղղվածությունը
հանդուրժողականությունն է՝ որպես անհատի մոտեցում, ապա այն կարող
է ունենալ երեք մեկնաբանություն.
► որպես անհանդուրժողականության հականիշ՝ ենթադրելով ընդունելը
և բաց լինելը՝ առանց այլոց պարտադրելու սեփական տեսակետներն
ու կարծիքները.
► որպես հովանավորչական մոտեցում՝ կապված իր լատինական ծագման
հետ. հանդուրժողականությունը որպես «հարմարվել» մի բանի, որը
չենք սիրում կամ անգամ ատում ենք»: Սա հաճախ ասոցացվում է
«հանդուրժել» բայի հետ, որը ենթադրում է անհավասարակշռված
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հարաբերություն, ինչ-որ մեկի կողմից, ով հանդուրժում է մեկ ուրիշին,
ով «հանդուրժվում է».
►

որպես օգտակար մոտեցում անհատի մակարդակում հաշտեցման
առանցքային հարցին անդրադառնալով, համոզմունք, որ բոլոր
մարդկային էակներն ունեն հավասար արժեք ու արժանապատություն՝
զուգակցվելով այն արժեքների, համոզմունքների կամ պրակտիկաների
վերաբերյալ լուրջ անհամաձայնության իրավիճակով։ Այս
տեսանկյունից հանդուրժողականությունը սահմանվում է որպես
անկողմնակալ և օբյեկտիվ մոտեցում նրանց նկատմամբ, ում
կարծիքներն ու պրակտիկաները տարբերվում են սեփականից՝
հիմք ընդունելով մարդկային արժանապատվությունը հարգելու
հանձնառությունը։

Այս երրորդ տեսակետը ենթադրում է, որ հանդուրժողականությունը
պահանջում է երեք պայմանի համաժամանակյա առկայություն.
►

նախապայման. դիմացինից տարբերվելու կամ նրա հետ կոնֆլիկտի
իրավիճակ.

►

ընթացակարգ. յուրաքանչյուր տեսակ բռնությունից խուսափելու,
տարաձայնությունների լուծման ոչ բռնի ուղիներ որոնելու կամ
կոնֆլիկտին դիմանալու հանձնառություն.

►

շահագրգռվածություն. ոչ բռնի լուծում փնտրելու կամ տարաձայնության
հետ հաշտվելու որոշում, որը հիմնված է այլ անձանց իրավունքների և
մարդկային արժանապատվության արժևորման վրա։

Որոշակի իրավիճակներում պետք չէ հանդուրժող լինել, սակայն կան
սահմաններ։ Օրինակ՝ մենք չպետք է հանդուրժենք ռասիզմը։ Վերը նշված
երրորդ մոտեցումը՝ հիմնված բոլոր մարդկանց արժանապատվությունը
և մարդու իրավունքների հիմնարար հավասարությունը հարգելու վրա,
ներառված է Շրջանակում սահմանված «հարգանք» հասկացության մեջ։

Հանդուրժողականություն անորոշության ̸
երկիմաստության նկատմամբ
Անորոշության ̸ երկիմաստության նկատմամբ հանդուրժողականությունը
մոտեցումն է այնպիսի իրավիճակներին, որոնք անորոշ են և ենթակա
են բազմաթիվ հակասական մեկնաբանությունների։ Անորոշության ̸
երկիմաստության նկատմամբ հանդուրժողականություն ունեցող մարդիկ
դրական եղանակով են գնահատում այս օբյեկտները, իրադարձությունները
և իրավիճակները և կառուցողական են վերաբերում դրանց, մինչդեռ
անորոշության ̸ երկիմաստության նկատմամբ ցածր հանդուրժողականություն
ունեցող մարդիկ որդեգրում են մեկ խիստ տեսանկյուն անհստակ
իրավիճակների նկատմամբ և ճկուն չեն աշխարհի մասին իրենց
մտածողության մեջ։

Արժեք
Արժեքը համոզմունք է այն ցանկալի նպատակի վերաբերյալ, որը մոտիվացնում
է գործողություն և ծառայում է որպես կյանքի ուղղորդող սկզբունք բազմաթիվ
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իրավիճակներում։ Արժեքներն ունեն նորմատիվ պարտադրողական բնույթ
առ այն, թե ինչ պետք է անել կամ մտածել։ Արժեքներն առաջարկում են
չափանիշներ կամ չափորոշիչներ հետևյալի համար՝ գնահատականներ
տալ, կարծիքների հիմնավորում, մոտեցումներ և վարվելակերպ, վարքագծի
պլանավորում և այլընտրանքների միջև ընտրություն, մյուսների վրա
ներազդելու փորձ և սեփական «ես»-ի ներկայացում մյուսներին։ Արժեքները
կապակցված են հույզերին դրանք ակտիվացնելով , վերջիններս միախառնվում
են զգացմունքներին։ Դրանք նաև ապահովում են կառուցվածքներ, որոնց
շուրջ ավելի կոնկրետ մոտեցումներ են կազմակերպված։ Դրանք ներգործում
են մոտեցումների վրա, և մարդկանց արժեքները գնահատելը կարող է օգնել
կանխատեսել նրանց մոտեցումներն ու վարքը։ Մարդիկ կազմակերպում
են իրենց արժեքները հիերարխիաներով՝ ըստ նրանց համեմատական
կարևորության, և արժեքների համեմատական կարևորությունը հաճախ
փոփոխվում է կյանքի տևողության ընթացքում։ Անհատական հոգեբանական
մակարդակում արժեքները ներքին սոցիալական կողմնորոշիչներ են կամ
բարոյական համոզմունքներ, որոնց մարդիկ դիմում են որպես իրենց
գործողությունների վերջնական հիմնավորում։ Բայցևայնպես, արժեքները
պարզապես անհատական գծեր չեն, այլ սոցիալական համաձայնություններ
այն մասին, թե ինչն է ճիշտ, լավ կամ ինչը պետք է «փայփայել»։ Դրանք
կոդեր են կամ գործողությունը ուղղորդող ընդհանուր սկզբունքներ, այլ ոչ
թե հենց գործողություններ կամ կոնկրետ ստուգաթերթեր այն մասին, թե
ինչ անել և ինչպես դա անել։ Արժեքներն ընկած են որոշակի վարքագծային
ընտրությունների համար պատժամիջոցների և այլ վարքագծերի համար
պարգևատրումների հիմքում։ Արժեքային համակարգը ներկայացնում է, թե
ինչ է ակնկալվում և ինչի հույսը կա, ինչ է պահանջվում կամ ինչն է արգելված։
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արդարադատությունը,
արդարությունը,
հավասարությունը,
օրենքի գերակայությունը

Վերաբերմունք

–   Անկանխակալ վերաբերմունք այլ
մշակույթների, համոզմունքների,
աշխարհայացքների և
սովորույթների նկատմամբ
–   Հարգանք
–   Քաղաքացիական մտածողություն
–   Պատասխանատվություն
–   Ինքնակառավարման
արդյունավետություն
–   Հանդուրժողականություն
անորոշության նկատմամբ

Կարողունակություններ
–   Ինքնակրթվելու հմտություններ
–   Վերլուծական և քննադատական
մտածողության հմտություններ
–   Լսելու և դիտարկելու հմտություններ
–   Ապրումակցում
–   Ճկունություն և
հարմարվողականություն
–   Լեզվական, հաղորդակցման և բազում
լեզուներ օգտագործելու հմտություններ
–   Համագործակցային հմտություններ
–   Հակամարտությունների
կարգավորման հմտություններ

Հմտություններ

–   Ինքնաճանաչողություն և
ինքնաքննադատական ընկալում
–   Լեզվի և հաղորդակցման
ﬕջոցների իմացություն և
քննադատական ընկալում
–   Գիտելիքներ և աշխարհի
քննադատական ընկալում.
քաղաքականություն, օրենք,
մարդու իրավունքներ, մշակույթ,
մշակույթներ, կրոն, պատմություն,
լրատվաﬕջոցներ, տնտեսություն,
շրջակա ﬕջավայր, կայուն զարգացում

Գիտելիք և քննադատական
ընկալում

Եվրոպայի խորհուրդը խթանում և պաշտպանում է մարդու
իրավունքները, ժողովրդավարությունը և իրավունքի
գերակայությունը։ Այս սկզբունքները տասնամյակներ շարունակ
եղել են եվրոպական հասարակությունների և քաղաքական
համակարգերի անկյունաքարերը, սակայն դրանք հարկ է
պահել և ուժեղացնել՝ առավել ևս տնտեսական և քաղաքական
ճգնաժամի ընթացքում։

Այս առաջին հատորը պարունակում է ժողովրդավարական
մշակույթին անհրաժեշտ կարողությունակությունների/
կոմպետենցիաների մոդելը, որը միաձայն հավանության է
արժանացել Եվրոպայի կրթության նախարարների կողմից՝ 2016
թ. ապրիլին Բրյուսելում կայացած համաժողովի ընթացքում։
Այստեղ ներկայացված են Շրջանակի նախապատմությունը,
մի շարք կարևոր ցուցումներ դրա կիրառության վերաբերյալ,
երկրորդ հատորում նկարագրված բնութագրիչների դերը և
վերջում՝ օգտագործված հիմնական եզրույթները։ Կողմնորոշիչ
շրջանակի կիրառության վերաբերյալ հետագա ցուցումները
տրված են երրորդ հատորում։
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Շատերը կհամաձայնեն, որ ժողովրդավարությունը նշանակում
է կառավարում մարդկանց կողմից և մարդկանց անունից,
և որ այն չի կարող գործել առանց կանոնավոր, ազատ և
արդար ընտրություններ ապահովող ինստիտուտների,
մեծամասնության իշխանության և հաշվետու կառավարության։
Այդուամենայնիվ, այս ինստիտուտները չեն կարող աշխատել, եթե
քաղաքացիներն իրենք չլինեն ակտիվ ու ժողովրդավարական
արժեքների ու մոտեցումների կրող։ Կրթությունն առանցքային
դեր ունի այստեղ և այս Կողմնորոշիչ շրջանակն աջակցում է
կրթության համակարգերին՝ ժողովրդավարական մշակույթին
անհրաժեշտ
կարողունակություններ/կոմպետենցիաներ
սովորեցնելու, սովորելու և գնահատելու հարցում, ինչպես նաև
ամբողջական ներկայացնում է կիրառվող լայն մոտեցումները։
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Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է մայրցամաքում մարդու
իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների շարքում:
Եվրոպայի խորհրդին անդամակցում են 47 պետություններ, այդ
թվում՝ Եվրոպական միության բոլոր անդամ պետությունները:
Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետությունները միացել են
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային` որպես մարդու
իրավունքների, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության
պաշտպանությանը միտված միջազգային պայմանագրի:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վերահսկում
է Կոնվենցիայի իրագործումն անդամ պետություններում:

Եռահատոր շարքի հատոր 1-ը
առանձին ենթակա չէ վաճառքի

