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1ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ

Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Սույն ուղեցույցը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող 
«Մարդկային անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներումե ծրագրի 
բաղադրիչներից է, որը ֆինանսավորում է ՄԱԿ-ի Մարդկային ավտանգության 
հիմնադրամը:
Ուղեցույցը մշակվել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Աղետների ռիսկի 
նվազեցման ազգային պլատֆորմ հիմնադրամի «Անվտանգ ուսումնառության 
միջավայր երեխաների համար և երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում 
ծրագրի շրջանակում:
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Սույն ձեռնարկը ստեղծվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 
աջակցությամբ։ Ներկայացված տեսակետները պատկանում 
են հեղինակներին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տեսակետները և քաղաքականությունը։ 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է, որպեսզի Հայաստանում 
յուրաքանչյուր երեխա լինի սիրված, սնված և խնամված: 
Հիմնվելով 75-ամյա միջազգային փորձի և Հայաստանի 
երեխաների համար 25 տարվա հաջողությունների 
վրա՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը պարտավորություն է ստանձնում 
բարելավելու ամենախոցելի՝ աղքատության և մեկուսացման 
մեջ ապրող երեխաների կյանքը: 

Ստեղծման պահից ի վեր՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է 
անհատների, մասնավոր հատվածի, հիմնադրամների և կառավարությունների կամավոր 
նվիրատվություններով: 

Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործունեությանը ծանոթանալու համար այցելեք`                          
www.unicef.am և www.babycef.am կայքերը:
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Բովանդակություն

Ներածություն 

Թեմա 1․ Աղետների ռիսկի նվազեցում (ԱՌՆ), 
հիմնական հասկացություններ
 
Թեմա 2. Արտակարգ իրավիճակներ և դրանց 
դասակարգումը 

Թեմա 3. Վտանգների, կարողությունների և
խոցելիության բացահայտում 
 
Թեմա 4. Դպրոցներում ԱՌՆ կամ աղետներին 
պատրաստվելու միջոցառումների պլանավորում 

Թեմա 5. Մասնակցության մոդելները
 
Թեմա 6. Խոցելի խմբերն արտակարգ իրավիճակում 
Գործնական աշխատանք 
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Նե րա ծութ յուն
Տար բեր բնույ թի ա ղետ նե րը մարդ կա յին պատ մութ յան մշտա կան               
ու ղե կից ներն են: Վտան գա վոր բնա կան երևույթ նե րը, խո շոր վթար նե-
րը, է կո լո գիա կան և այլ վտանգ նե րը եր բեմն հան գեց նում են ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի (ԱԻ), ո րոնք կա րող են ու նե նալ ա ղե տա լի հետևանք ներ` 
մարդ կա յին զո հեր և վի րա վոր ներ, տնտե սա կան կա ռույց նե րի, հա ղոր-
դակց ման ու ղի նե րի ա վե րում, ահ ռե լի կո րուստ ներ գյու ղատն տե սութ յան 
մեջ, շրջա կա մի ջա վայ րի ան դառ նա լի փո փո խութ յուն ներ և այլն:
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րից բնակ չութ յան և տա րածք նե րի պաշտ պա-
նութ յան մի ջոց նե րը բազ մա փուլ են, բազ մա տե սակ և բազ մա մասշ տաբ:
Սի րե լի՜ սո վո րող ներ և ու սու ցիչ ներ, աշ խար հում հայտ նի բնա կան վտանգ-
նե րից Հա յաս տա նին բնո րոշ է շուրջ 110-ը: Դրանց շար քում մեր երկ րի 
հա մար ա ռա վել վտան գա վոր են երկ րա շար ժը, սո ղան քը, սե լա վը, քա րա-
թա փու մը, ցրտա հա րութ յու նը, ե րաշ տը և կարկ տա հա րու մը: 
Հա մա ձայն ՀՀ  ԱԻՆ փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րի՝                          
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քը են թա կա է տար բեր վտանգ-
նե րի, այդ թվում՝ 

100 %-ը՝  ու ժեղ երկ րա շար ժե րի,
4.1 %-ը՝  սո ղանք նե րի,
30 %-ը՝  սե լավնե րի և հե ղե ղումնե րի,
0.5 %-ը՝ փլու զումնե րի և քա րա թա փումնե րի,
12 %-ը՝  ցրտա հա րութ յուն նե րի,
15 %-ը՝  ե րաշ տի,
17 %-ը՝  կարկ տա հար ման:

1990-2005 թվա կան նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նը կորց րել է ան տա ռա-
պատ տա րածք նե րի 20 %-ը կամ մո տա վո րա պես 63 000 հեկ տար, ո րի 
հետևան քով զգա լիո րեն մե ծա ցել է սե լավնե րի և սո ղանք նե րի ծագ ման 
հա վա նա կա նութ յու նը:
2004-2007 թվա կան նե րին սե լավնե րը վնաս են հասց րել մոտ 200 բնա-
կա վայ րի և հիմնա կան տրանս պոր տա յին ու ղի նե րի 600 տե ղա մա սի: Սե-
լավնե րի հասց րած մի ջին տա րե կան վնա սը վեր ջին 4 տար վա ըն թաց քում 
կազ մել է 2.9 մի լիոն դո լա րին հա մար ժեք դրամ: 2009 թվա կա նի ե րաշ-
տից գյու ղատն տե սա կան սեկ տո րի կո րուստ նե րը գնա հատ վել են 66.7 
մի լիոն ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ՝ կազ մե լով գյու ղատն տե սութ յան 
հա մա խառն ար տադ րան քի 10.1 %-ը:
Հա յաս տա նում գոր ծում է մոտ 25 քի միա կան վտան գա վոր օբ յեկտ, որ-
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տեղ օգ տա գործ վում են ա մո նիակ, քլոր, ա ղաթ թու, ա զո տա կան թթու և 
այլ քի միա կան նյու թեր։ Առ կա են 23 պո չամ բար և ա վե լի քան 1500 հրդե-
հա պայթ յու նավ տանգ օբ յեկտ, ա տո մա յին է լեկտ րա կա յան, ինչ պես նաև 
ա վե լի քան 100 ջրամ բար:

‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է երեխայի 
անվտանգությունը››: ‹‹Երեխայի իրավունքների մասին›› ՀՀ օրենք 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը
Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 29 մայիսի 1996 թ.

Այս օրենքը սահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության, 
համապատասխան մարմինների և քաղաքացիների 
պարտականությունները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության 
իրականացման ծրագրային հիմունքները և կարգավորում է դրանց հետ 
կապված հարաբերությունները։

/https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=69115/

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յու նը պե տութ-
յան կարևոր խնդիր նե րից մեկն է, իսկ ե րե խա նե րի անվ տան գութ յան 
ա պա հո վու մը` ազ գա յին անվ տան գութ յան կարևո րա գույն մա սը: Ուս տի 
ե րե խա նե րի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը տա նը, ման կա պար տե զում, 
դպրո ցում և հա մայն քում մշտա պես պետք է լի նի պե տութ յան ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում:
Անվ տան գութ յու նը ար տա քին և ներ քին սպառ նա լիք նե րից ան ձի, հա սա-
րա կութ յան և պե տութ յան կեն սա կա նո րեն կարևոր շա հե րի պաշտ պան-
վա ծութ յան վի ճակն է: 
Որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի ներ՝ դուք ևս  պետք 
է մաս նակ ցութ յուն ու նե նաք ձեր հա մայն քի դի մա կա յու նութ յան գոր ծըն-
թաց նե րում և նպաս տեք անվ տան գութ յան մշա կույ թի ձ ևա վոր մա նը: 
Անվ տան գութ յան մշա կույ թի ձ ևա վո րու մը պա հան ջում է ա ղետ նե րի ռիս-
կի նվա զեց ման (ԱՌՆ) հար ցե րով շա րու նա կա կան կրթութ յուն հա սա րա-
կութ յան տար բեր խմբե րի մաս նակ ցութ յամբ՝ սկսե լով նա խադպ րո ցա կան 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րից, շա րու նա կե լով դպրո ցում, մի ջին մա-
սա նա գի տա կան, բարձ րա գույն, հետ բու հա կան, լրա ցու ցիչ կրթա կան ու-
սումնա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե-
րում և կա տա րե լա գոր ծե լով այն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 
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ԹԵ ՄԱ 1 

Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ՌԻՍ ԿԻ ՆՎԱ ԶԵ ՑՈՒՄ (ԱՌՆ)

Հիմնա կան հաս կա ցութ յուն ներ 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը գոր ծո ղութ յուն նե րի և գոր ծըն թաց նե րի 
շրջա նակ է, ո րի նպա տակն է բարձ րաց նել ա ղետ նե րին դի մա կա յե լու կա-
րո ղութ յուն նե րը: Նպա տա կաուղղ ված է կան խե լու վտանգ նե րը, նվա զեց-
նե լու այդ վտանգ նե րի հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը, ինչ պես 
նաև նպաս տե լու հա սա րա կութ յան կա յուն զար գաց մա նը: 
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թա ցը չի կա րող լի նել որևէ կա ռույ-
ցի մե նաշ նորհ: Այն պա հան ջում է հա մա լիր մո տե ցում` երկ րի բո լոր կա-
ռույց նե րի ռե սուրս նե րի և բնակ չութ յան հա մախմբ ման ու հա մա կարգ ման 
մի ջո ցով:
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա մա կար գի ձ ևա վոր ման և զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում իր ու րույն դերն ու նի կրթա կան հա մա կար գը: 
Ձեզ նից յու րա քանչ յու րը պետք է կա րո ղա նա ըն կա լել, վեր լու ծել և կի րա-
ռել ա ղետ նե րի ռիս կի և դրա նվա զեց ման վե րա բեր յալ ստա ցած գի տե-
լիք նե րը, գնա հա տել ստեղծ ված ի րա վի ճա կը և ի րա կա նաց նել հա մա պա-
տաս խան անհ րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն ներ:
Սիրելի՜ ընթերցող, եկե՜ք միասին ուսումնասիրենք ԱՌՆ հիմնական 
հասկացությունները, որոնք տարբերակելը կարևոր է անվտանգ 
միջավայրի ստեղծման գործընթացը հասկանալու համար:
Աղետների ռիսկի նվազեցմանն առնչվող հիմնական հասկացություններն 
են երևույթը կամ վտանգը, աղետը, ռիսկը, խոցելիությունը, կարողությունը, 
մեղմումը և կանխումը, պատրաստվածությունը։ 

ԱՌՆ հիմնական հասկացություններն են՝

• Երևույթ, վտանգ
• Աղետ
• Ռիսկ
• Խոցելիություն
• Կարողություն
• Մեղմում
• Պատրաստվածություն
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Երևույթ, վտանգ

Վտանգը ցանկացած երևույթ է, որը կարող է վնասել կամ խաթարել 
մարդկային կյանքը, սեփականությունը և շրջակա միջավայրը: Եթե տվյալ 
տարածքում չկա բնակավայր, սեփականություն, որը կարող է վնասվել 
բնական կամ տեխնածին երևույթից, ապա դա վտանգ չի կարող կոչվել։

Օրինակ՝ սողանք, երկրաշարժ, ջրհեղեղ. սրանք համարվում են բնական 
վտանգներ:

Աղետ

Մարդկային կորուստների, ինչպես նաև լայնամասշտաբ նյութական, 
տնտեսական կամ բնապահպանական կորուստների պատճառ դարձող 
արտակարգ իրավիճակ: Այն լրջորեն խաթարում է երկրի կամ համայնքի 
կենսագործունեությունը: Աղետի դեպքում համայնքը սեփական ուժերով 
չի կարող հաղթահարել առաջացած հետևանքները:

Օրինակ՝ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքը աղետ էր մեր 
երկրի համար, քանի որ ավելի քանի 25 000 մարդ զոհվեց, և հազարավոր 
ընտանիքներ անօթևան մնացին, երկրին պատճառվեց տնտեսական մեծ 
վնաս։

Կարողություն

Անհատի կամ հասարակության ունակությունն ու միջոցները` 
կանխատեսելու վտանգը, դիմադրելու դրա ազդեցությանը և 
հաղթահարելու աղետալի հետևանքները:

Օրինակ՝ աշակերտների գիտելիքները և հմտությունները, թե ինչ պետք է 
անել երկրաշարժի ժամանակ, համարվում են կարողություն: 
Որքան ավելի քիչ է անհատի և հասարակության կարողությունը՝ 
դիմակայելու բնական վտանգներին, այնքան ավելի բարձր է նրա 
խոցելիությունը (օրինակ՝ վատ կառուցված շենքը, առաջին օգնության 
հմտություններին չտիրապետելը և այլն): 
Որքան բարձր է խոցելիությունը, այնքան բարձր է հավանականությունը, որ 
բնական երևույթը կամ վտանգը կարող է ունենալ աղետալի հետևանքներ: 
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Աղետի ռիսկ

Վտանգի կամ վտանգավոր երևույթի հավանական չափ՝ արտահայտված 
հնարավոր կորուստներով կամ վնասներով: 

Խոցելիությունը վտանգից անպաշտպանվածության կամ կորուստներ, 
վնասներ (ֆիզիկական, մտավոր, հոգեբանական, սոցի ա լա կան և 
կենսաբանական) կրելու հակվածության աստիճանն է:

Մեղմում

Նախօրոք ձեռնարկված քայլեր՝ վտանգի բացասական հետևանքները 
նվազեցնելու կամ սահմանափակելու համար: 
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Պատրաստվածություն

Զարգացած կարողություններ կամ նախօրոք ձեռնարկված 
միջոցառումներ, որոնք կարող են նպաստել աղետների արդյունավետ 
դիմակայմանը:

Կանխում 
Միջոցառումներ, որոնք հանգեցնում են վտանգների վերացմանը։
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Առաջադրանք 1 
Կազմե՛ք բանաձև` օգտագործելով հետևյալ բառերը և մաթեմատիկական 
գործողությունները՝ աղետ, խոցելիություն, կարողություն, վտանգ, =, *, /,

                   Խոցելիություն * Վտանգ
Պատասխան՝  Աղետ = -------------------------------------------

                     Կարողություն

Առաջադրանք 2
Տեղադրե՜ք հետևյալ բառերը և մաթեմատիկական գործողությունները 
համապատասխան տեղերում՝ աղետ, խոցելիություն, վտանգ, +, =

Պատասխան՝ 
Նկար. 1. Խոցելիություն +      Նկար. 2. Վտանգ =         Նկար. 3. Աղետ

                                     Նկար. 1                          Նկար. 2

                                                                        Նկար. 3
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Առաջադրանք  3   
Յուրաքանչյուր ձևակերպման դիմաց նշե՜ք ճիշտ անվանումը:

 Ձևակերպում

Վ
տ

ա
նգ

Խ
ոց

ել
իո

ւթ
յո

ւն

Կ
ա

րո
ղո

ւթ
յո

ւն

Ա
ղե

տ

Պ
ա

տ
ա

հա
ր

1 Սողանք X

2 Դպրոցի շենքի մոտ գտնվող միջին ճնշման 
գազատար X

3 Ջրհեղեղ

4 Սելավը Արթիկում (2016)

5 ԱՌՆ գրականություն

6 Չամրացված կահույք

7 Առաջին օգնության հմտություն ունեցող մարդ

8 Բեռնատար ավտոմեքենա

9 Երկրաշարժ

10 Բջջային հեռախոս

11 Քարաթափումը Վանաձոր-Նոյեմբերյան 
ավտոճանապարհին (2013 թ.)

12 Չջեռուցվող տուն

13 Սայթաքուն հատակ

14 Կարկուտ

15 Ընտանեկան նպաստի ծրագրում ընդգրկված 
ընտանիք

16 Աղետի կապոց

17 Անշարժ ճաղավանդակով լուսամուտ

18 Սպիտակի երկրաշարժը (1988 թ.)

19 Տրանսֆորմատորային ենթակայան

20 Ավտովթար
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Առաջադրանք 4․
Կարդացե՜ք ստորև ներկայացված պայմանական իրավիճակը և 1-ին աղյուսակի 
համապատասխան բաժիններում լրացրե՜ք՝ որն է վտանգը, աղետը և կարողությունը։ 

Մա յի սի 21-ին Ար մա վի րի մար զի Լեռ նա գոգ գյու ղում հոր դա ռատ անձրևի 
պատ ճա ռով խցան վել էր սե լա վա տա րը, ին չի հետևան քով ջրալց վել էին 
գյու ղի փո ղոց ներն ու տնե րը՝ մեծ վնաս հասց նե լով բնա կա րա նա յին և գյու-
ղա ցիա կան տնտե սութ յա նը: Սրա մա սին հայտ նում են ՀՀ  տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յան լրատ վա կան ծա ռա յութ-
յու նից։ Ի րա վի ճա կին տե ղում ծա նո թա նա լու և պատ ճառ ված վնաս նե րը 
գնա հա տե լու հա մար նա խա րա րի հանձ նա րա րա կա նով վար չա կան վե-
րահս կո ղութ յան բաժ նի պետն այ ցե լել է Լեռ նա գոգ հա մայնք1: 
Մարզ պե տա րա նի, հա մա յան քա պե տա րա նի աշ խա տա կից նե րի, ա վա գա-
նու ան դամնե րի և տու ժած բնա կիչ նե րի հետ հա մա տեղ կա տար վում են 
ու սումնա սի րութ  յուն ներ և ա ջակ ցող աշ խա տանք ներ՝ գյու ղատն տե սութ-
յան և շենք-շի նութ յուն նե րի կրած վնաս նե րը հաշվարկելու և օպերատիվ 
լուծումներ գտնելու համար: 

 Աղյուսակ 1

Վտանգ Աղետ Կարողություն
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Թե մա 2

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ և 
դրանց դա սա կար գու մը

Մարդ կութ յան զար գաց ման ողջ ըն թաց քում ա ղետ նե րը հա զա րա վոր 
մարդ կա յին զո հե րի, զրկան քի և նյու թա կան կո րուստ նե րի պատ ճառ 
են դար ձել: Դրանք մինչև օրս էլ ներ կա յաց նում են զար գա ցող և ա ճող 
վտանգ՝ պա հան ջե լով պե տութ յան և մարդ կա յին հա սա րա կութ յան մեծ 
ու շադ րութ յու նը:
Ար տա կարգ ի րա վի ճա կը որևէ տա րած քում վթա րի, ա ղե տի, հա մա ճա-
րա կի, պա տե րազ մի հետևան քով ա ռա ջա ցած ի րա վի ճակն է, ո րը հան-
գեց նում է նյու թա կան բա րիք նե րի ոչն չաց մա նը, շրջա կա մի ջա վայ րի 
աղ տոտ մա նը։ Ըստ ծագ ման` ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը լի նում են բնա-
ծին, տեխ նա ծին, սո ցիա ծին և այլն։

Արտակարգ իրավիճակների ընդհանուր 
դասակարգում

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներն ըստ ծագ ման աղբ յու րի լի նում են. 

Բնա ծին. ա ռա ջա նում են երկ րա շար ժի, ջրհե ղե ղի, սո ղան քի, ե րաշ տի, 
ցրտա հա րութ յան, շո գի, ու ժեղ քա մի նե րի, սե լա վի, ա ռատ տե ղա ցող ձյան, 
ձնաբ քի, ծո վա շար ժե րի, հրաբ խի ժայթք ման, բնա կան հրդեհ նե րի, փո-
թո րի կի, մրրի կի, պտտա հող մի, տոր նա դո յի ազ դե ցութ յան հետևան քով: 

Տեխ նա ծին․(անտ րո պո գեն). ա ռա ջա նում են հրդե հի, պայթ յու նի, վթա րի 
(արդ յու նա բե րա կան, տրանս պոր տա յին, եր կա թու ղա յին, օ դա յին) (ԱԷԿ 
վթար) հետևան քով:

Սո ցիա ծին. ա ռա ջա նում են հա մա ճա րա կի, թմրա մո լության, հար բե ցո-
ղութ յան, ա հա բեկ չութ յան հետևան քով:

Քա ղա քա կան. ա ռա ջա նում են պա տե րազմնե րի և հա սա րա կա կան ան-
կար գութ յուն նե րի հետևան քով:
 
Է կո լո գիա կան. ա ռա ջա նում են ջրի, օ դի, ցա մա քի փո փո խութ յուն նե րի, 
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հո ղի շեր տում ճա ռա գայ թա յին նյու թե րի գեր բարձր կու տա կումնե րի, 
մթնո լոր տում թու նա վոր նյու թե րի առ կա յութ յան, կեն դա նի նե րի, բույ սե րի 
տե սակ նե րի ան հե տաց ման, օ զո նա յին շեր տի քայ քայ ման, գլո բալ տա քա-
ցումնե րի հետևան քով:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ՝  կապ ված կեն դա նի նե րի հի վան դա ցութ յան 
և բույ սե րի վնա սա տու նե րի հետ: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներն, ըստ ազ դե ցութ յան չա փե րի, լի նում են՝

- Տե ղա յին, երբ ար տա կարգ ի րա վի ճա կը տե ղի է ու նե ցել որևէ կա ռույ-
ցի (գոր ծա րան, ձեռ նար կութ յուն և այլն) մի հատ վա ծում, և ազ դե ցութ յան 
սահ ման նե րը դուրս չեն գա լիս այդ տա րած քից:
 
- Տե ղա կան, երբ ար տա կարգ ի րա վի ճակն ընդգր կում է ամ բողջ կա ռույ ցը 
կամ նրա մի քա նի հատ ված նե րը:

- Հա մայն քա յին,  երբ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի սահ ման նե րը դուրս չեն 
գա լիս հա մայն քի տա րած քից:

- Մար զա յին, երբ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի սահ ման նե րը դուրս են գա լիս 
հա մայն քի տա րած քից, սա կայն դուրս չեն գա լիս մար զի տա րած քից:

 - Հան րա պե տա կան, երբ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի սահ ման նե րը դուրս են 
գա լիս մար զի տա րած քից  և դուրս չեն գա լիս հան րա պե տութ յան տա րած քից: 
- Անդր սահ մա նա յին, երբ ար տա կարգ ի րա վի ճա կը տե ղի է ու նե ցել որևէ 
պե տութ յան սահ ման նե րում, բայց հետևանք ներն առ կա են մեկ այլ պե-
տութ յան տա րած քում:
 
Այս դա սա կարգ ման մեջ շատ կարևոր է նաև հաշ վի առ նել ար տա կարգ 
ի րա վի ճա կի հետևանք նե րի վե րաց ման հա մար պայ քա րող փրկա րար ու-
ժե րի քա նա կը: Ե թե ա ղե տը, ըստ ընդգր կած տա րած քի, կրում է տե ղա յին 
բնույթ, սա կայն դրա հետևանք նե րի դեմ պայ քա րում են ամ բողջ հա մայն-
քի փրկա րար ու ժե րը, ա պա ա ղե տը դիտ վում է որ պես հա մայն քա յին:
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ տե ղի են ու նե նում բո լոր երկր նե րում, և անհ-
րա ժեշտ է ծա նոթ լի նել դրանց բազ մա զա նութ յա նը, մասշ տաբ նե րին, 
դրս ևո րումնե րին, հետևանք նե րին, ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին և այլն: 
Վեր ջին ներս նախ կախ ված են տվյալ երկ րի բնակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րից, այդ երկ րի տա րած քում վտան գա վոր օբ յեկտ նե րի առ կա յութ յու-
նից, խո ցե լիութ յու նից և այլն:
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Ա ռա ջադ րանք 1: 
Կար դա ցե՜ք ս տորև ներ կա յաց ված պայ մա նա կան ի րա վի ճա կը և 
դա սա կար գե՜ք  ըստ ծագ ման, հետևանք նե րի, մասշ տա բի և այլ հա-
մա պա տաս խան հատ կա նիշ նե րի:

Դեկ տեմ բե րի 5-ին՝ 09:45-ին, ոս տի կա նութ յան Լո ռու մար զա յին վար-
չութ յան հեր թա պահ մա սում ա հա զանգ է ստաց վել, որ Վա նա ձոր քա ղա-
քի «Գան ձա կե սու պեր մար կե տին հա րա կից տնա կա յին ա վա նում հրդեհ 
է բռնկվել: Պարզ վել է, որ նույն օ րը՝ 09.30-ի սահ ման նե րում, հրդեհ է 
բռնկվել «Ուկր շի նե տնա կա յին ա վա նում, ին չի հետևան քով այր վել են 
նույն ա վա նի բնա կիչ նե րի բնա կա րան նե րը` գույ քի հետ միա սին: Ոս տի-
կա նութ յու նը ու սումնա սի րում է գոր ծը: 

Ա ռա ջադ րանք 2: 
Կար դա ցե՜ք ս տորև ներ կա յաց ված պայ մա նա կան ի րա վի ճա կը և 
դա սա կար գե՜ք  այն ըստ ծագ ման, կանխ ման հնա րա վո րութ յան, 
հետևանք նե րի, մասշ տա բի և այլ հա մա պա տաս խան հատ կա նիշ-
նե րի:

Վա նա ձոր-Ա լա վեր դի-Վրաս տա նի սահ մա նի միջ պե տա կան ավ տո ճա նա-
պար հին 57-րդ  կի լո մետ րում դեկ տեմ բե րի 10-ին՝ 20:20-ի սահ ման նե րում, 
վեր ջին օ րե րին տե ղա ցած հոր դա ռատ անձրևնե րի հետևան քով հո ղա յին 
պաս տա ռի վե րին շե պից քա րա թա փում է ե ղել` 40 խո րա նարդ մետր ծա-
վա լով:
Տրանս պոր տի և կա պի նա խա րա րութ յան լրատ վա կան ծա ռա յութ յու նը 
հա ղոր դել է, որ Թու ման յա նի ճա նա պար հա շի նա կան ըն կե րութ յան աշ-
խա տա կից նե րը ժայ ռա բե կոր նե րը հե ռաց րել են ճա նա պար հի երթևե կե լի 
հատ վա ծից:
Մաքր ման աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո նույն վայ րում 22:30-ի սահ-
ման նե րում կրկին ե ղել է քա րա թա փում: Մոտ 50 խո րա նարդ մետր ծա-
վա լի քա րա բե կոր նե րը ճա նա պար հի երթևե կութ յու նը դարձ րել են միա-
կող մա նի:
Ճա նա պար հա շի նա րար նե րը կա տա րել են մաքր ման աշ խա տանք ներ, և 
գի շե րը` 02:00-ին, երթևե կութ յու նը տվյալ հատ վա ծում դար ձել է երկ կող-
մա նի:

Ա ռա ջադ րանք 3: 
Կար դա ցե՜ք ս տորև ներ կա յաց ված պայ մա նա կան ի րա վի ճա կը և 
դա սա կար գե՜ք  այն ըստ ծագ ման, կանխ ման հնա րա վո րութ յան, կա-
րո ղութ յուն նե րի, հետևանք նե րի և մասշ տա բի:
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2016 թվա կա նի հու նի սին տե ղումնե րը ե ղել են հիմնա կա նում նոր մա-
յի սահ ման նե րում, իսկ հու լի սի ա ռա ջին տաս նօր յա կում մոտ 1.5 ան գամ 
բարձր են ե ղել նոր մա յից: Ա ռա ջի կա յում կան խա տես վում է, որ տե ղում-
նե րը կդա դա րեն, իսկ ջեր մաս տի ճա նը կբարձ րա նա. սրա մա սին հու լի-
սի 11-ին տե ղե կաց րեց ՀՀ  ԱԻՆ հիդ րո մետ ծա ռա յութ յան օ դերևու թա բա-
նութ յան կենտ րո նի պե տը: Անդ րա դառ նա լով տե ղումնե րի հետևան քով 
ա ռա ջա ցած վտան գա վոր երևույթ նե րին՝ սե լավնե րին ու հե ղե ղումնե րին, 
Ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կալ Վո-
լոդ յա Նա րի ման յա նը նշեց, որ կո մի տեն ըն դա մե նը այս տար վա մար տից 
է զբաղ վում հե ղե ղա տար նե րով, ուս տի տեղ յակ չէ դրանց վի ճա կից, և 
ի րենք դեռ պետք է գույ քագ րեն հան րա պե տութ յու նում առ կա հե ղե ղա-
տար նե րը, ու սումնա սի րեն, թե ինչ վի ճա կում են, ու սումնա սի րեն դրանց 
կա ռա վար ման մի ջազ գա յին փոր ձը ու  ներ կա յաց նեն ի րենց ա ռա ջար-
կութ յուն նե րը: ՀՀ  ԱԻՆ փրկա րար ծա ռա յութ յան տա րե րա յին ա ղետ նե րի 
բաժ նի պետն էլ տե ղե կաց րեց, որ տե ղումնե րի հետևան քով հան րա պե-
տութ յան մի շարք շրջան նե րում ու հատ ված նե րում կան սո ղանք նե րի, սե-
լավնե րի ու հե ղեղ նե րի վտանգ ներ, և ներ կա յաց րեց ի րենց կող մից կա-
տար վող քայ լե րը:



17ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Թե մա 3. 

Վտանգ նե րի, կա րո ղութ յուն նե րի և 
խո ցե լիութ յան բա ցա հայ տում

Սի րե լի՜ ըն թեր ցող, ինչ պես ար դեն ա սել էինք, յու րա քանչ յուր ե րե խա յի 
կյան քի և ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման գոր ծում կարևոր վում է 
ե րե խա նե րի ԱՌՆ կրթութ յու նը, ո րի հիմնա կան նպա տակն է ե րե խա նե րի 
գի տե լիք նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի գործ նա կան կի րա ռու մը ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում: 
Դպրոց նե րում ա ղետ նե րի կա ռա վար ման պլա նա վո րու մը շա րու նա կա կան 
գոր ծըն թաց է, որ տեղ պետք է ընդգրկ ված լի նեն դպրո ցի ղե կա վա րութ-
յու նը, անձ նա կազ մը, տե ղի հա մայն քի ան դամնե րը, լիա զոր ված մարմ-
նի ստո րա բա ժա նու մը, տե ղա կան ի րա վա սու մար մին նե րը և ծնող նե րը, 
ո րոնք պետք է ամ բողջ գոր ծըն թա ցում լիա զոր ված լի նեն հան դես գա լու 
որ պես անվ տան գութ յան մշա կույ թի ձ ևա վոր ման գոր ծա կալ ներ: 
Դպրո ցում անվ տան գութ յան ա պա հով ման մեկ նար կա յին կետն ու անկ-
յու նա քա րը դպրո ցի վտանգ նե րի, ռիս կե րի և խո ցե լիութ յան գնա հա տումն 
է, ո րը թույլ է տա լիս ԱՌՆ մի ջո ցա ռումնե րի պլա նա վո րու մը կազ մա կեր-
պել տե ղի ֆի զի կա կան և սո ցիա լա կան հնա րա վո րութ յուն նե րով պայ մա-
նա վոր ված: Ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծութ յան և ռիս կե րի գնա հատ ման 
մա կար դակ ներն ու ղիղ հա մե մա տա կան են: 
Վտանգ նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է գի տա կան տե ղե կատ վութ յան 
պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն, ինչ պես նաև 
խորհր դատ վութ յուն տե ղի փոր ձա գետ նե րից` վտանգ նե րի տե սակ նե րի, 
դրանց հա ճա խա կա նութ յան և հետևանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ: Նման գնա հատ մամբ պետք է ու սումնա սիր վեն նաև 
ա ռան ձին վտանգ ներն ու ռիս կե րը` կախ ված տա րած քի բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րից: Վտանգ նե րի գնա հատ ման ըն թաց քում ա ռա ջին հեր թին 
պետք է ո րոշ վեն դպրոց նե րին սպառ նա ցող տա րաբ նույթ վտանգ նե րը: 
Նման գնա հա տու մը պետք է սկսվի շեն քի և դրա գտնվե լու վայ րի ու սում-
նա սի րութ յու նից:
Շեն քը (շի նութ յու նը) ու սումնա սի րե լիս պետք է հաշ վի առ նել, թե նախ կի-
նում այն ինչ նպա տա կով է օգ տա գործ վել (այ սինքն` դպրո ցը տե ղա կայ-
ված է տի պա յին, թե հար մա րեց ված շեն քում), ինչ պես է շա հա գործ վել, 
դրա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, այն է` հին հիմ քը, բնա հո ղի թե քութ-
յուն նե րը կամ հո ղաթմ բե րը, ո րոն ցում կա րող են խո ռոչ ներ կամ սո ղանք-
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ներ ա ռա ջա նալ և այլն: Լիա զոր ված մարմնի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք 
է ա ջակ ցեն վտանգ նե րի գնա հատ ման հար ցում: Տա րած քում գոր ծող 
օ դերևու թա բա նա կան ծա ռա յութ յան ստո րա բա ժա նու մը կա րող է տրա-
մադ րել ո րո շա կի տվյալ ներ ընդ հա նուր և ա ռանձ նա հա տուկ օ դերևու թա-
բա նա կան օ րի նա չա փութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: 
Հարկ է նաև ու սումնա սի րել բնա կան և տեխ նա ծին վտանգ նե րի նա խա-
պատ մութ յու նը: Տե ղի (դպրո ցի) պատ մա կան ա կումբ նե րը, լիա զոր ված 
մար մի նը, գրա դա րան նե րը և թեր թե րի ար խիվնե րը կա րող են ծա ռա-
յել որ պես տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր: Տա րեց նե րը (ա կա նա տես նե րը) 
նույն պես կա րող են ներ կա յաց նել անց յա լում կա տար ված ի րա դար ձութ-
յուն նե րի բա նա վոր պատ մութ յու նը: Հե տա զոտ ման ծրագ րե րում պետք է 
ընդգրկ վեն ա շա կերտ ներ:
Մար դա ծին ռիս կե րի (oրի նակ` հրդեհ) գնա հա տու մը կա րող է սկսվել 
դպրո ցում ի րա կա նաց վող մաս նակ ցա յին հե տա զո տութ յու նից, ին չը 
պետք է սկսել դպրո ցի և դրա հա րա կից տա րած քից: Պետք է հե տա զոտ-
վեն տե ղի հո ղե րի օգ տա գործ ման բա ցա սա կան հետևանք նե րը (օ րի նակ` 
գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են մե ծաց նել ձնա հոս քե րի, սո ղանք նե րի, ջրա-
հե ռաց ման ու ղի նե րի, գե տե րի կամ մեր ձափն յա ջրե րի վա րար ման վտան-
գը), շրջա պա տի շեն քե րը և շի նութ յուն նե րը, արդ յու նա բե րա կան աղ բի 
աղբ յուր նե րը, վտան գա վոր նյու թե րի պա հես տա վոր ման վայ րե րը (որ տեղ 
հնա րա վոր են վնա սա կար նյու թե րի ար տա հոսք կամ դրան ցով աղ տո-
տում), եր կա թու ղա յին գծե րը, ճա նա պարհ նե րը, է լեկտ րա հա ղոր դակց-
ման լա րե րը և այլն: Այս գոր ծըն թա ցում պետք է օգ տա գործ վեն ու սուց-
ման ըն թաց քում ստաց ված գի տե լիք նե րը, ա վագ սերն դից փո խանց ված 
փոր ձը, անց յա լից քաղ ված դա սե րը, ինչ պես նաև պատ րաստ վա ծութ յու-
նը մո տա կա տաս նամ յա կում սպաս վող կլի մա յա կան փո փո խութ յուն նե րի 
կան խա տե սե լի հետևանք նե րին: 
Խո ցե լիութ յան գնա հատ ման ըն թաց քում հաշ վի են առն վում հա տուկ կա-
րիք նե րով ա շա կերտ նե րի առ կա յութ յու նը, տղա նե րի ու աղ ջիկ նե րի ռիս կի 
են թարկ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը, անվ տանգ տա րածքն ու տար հան-
ման ու ղի նե րը և դպրո ցը` որ պես անվ տանգ վայր կամ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան: Հայտ նա բեր ված յու րա քանչ յուր վտան գի և խո ցե լիութ յան 
դեպ քում պետք է կան խա տե սել, գնա հա տել և ընտ րել հա կազդ ման ձ ևեր 
և մի ջոց ներ` դպրո ցի ԱՌՆ կամ ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծութ յան պլա-
նը մշա կե լու նպա տա կով: Գնա հա տումն այն հիմքն է, ո րի վրա պետք է 
կա ռուց վեն ա ղետ նե րին պատ րաստ վե լու հաս տա տուն ծրագ րեր:
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Գործ նա կան աշ խա տանք
1․  Ձեր գոր ծըն կեր նե րի կամ դա սըն կեր նե րի հետ փոր ձե՜ք  բա ցա- 
 հայ տել ձեր հա մայն քում առ կա վտանգ նե րը, խո ցե լիութ յու նը և ռիս-
կը: 

2․  Կար դա ցե՜ք և խմբով քննար կե՜ք  նաև ներ քո բեր յալ հիմնախն դիր-
նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ձեր դպրո ցին և հա մայն քին: Փոր ձե՜ք 
թ վար կել ձեր մար զին ա ռա վել բնո րոշ տա րած ված ա ղետ նե րը:

Հա մայն քին առնչ վող հիմնախն դիր ներ.

Ձնհոս քեր
Երկ րա շար ժեր
Սո ղանք ներ
Մրրիկ ներ
Ան տա ռա յին հրդեհ ներ, ան տա ռա յին ու ժեղ քա մի ներ
Ե րաշտ ներ (ցրտա հա րութ յուն, կար կուտ)
Պատ վար նե րի ճեղ քումներ
Ջրհե ղեղ ներ
Արդ յու նա բե րա կան վթար ներ
Քի միա կան վտան գա վոր նյու թե րի տե ղա փո խում
Լան ջի վրա յի բնա կա վայ րե րում տեխ նի կա կան, կեն ցա ղա յին և այլ 
ջրե րի հե ռաց ման հա մար կո յու ղու պայ թեց ման աշ խա տանք ներ
Օ դերևու թա բա նա կան և ագ րոօ դերևու թա բա նա կան վտան գա վոր 
երևույթ ներ
Ռա դիոակ տիվ նյու թե րի ար տա նե տում
Հան քա վայ րե րի շա հա գոր ծում
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Թե մա 4

Դպրոց նե րում ԱՌՆ կամ ա ղետ նե րին 
պատ րաստ վե լու մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վո րում

Յու րա քանչ յուր դպրո ցի հա մար անհ րա ժեշտ է մշա կել դպրո ցի և դրա 
հա րա կից տա րած քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից բխող ԱՌՆ պլան: 
Պլա նի մշա կու մը եր կա րատև և աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է, քա նի որ 
անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լու, պլա նը և հա վել ված նե րը մշա-
կե լու, հա մա ձայ նեց նե լու և հաս տա տե լու հա մար ո րո շա կի ժա մա նակ է 
հար կա վոր: 
Դպրո ցի պլա նի մշակ մա նը պետք է մաս նակ ցեն հա մայն քի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը՝ նե րառ յալ ի րա վա պահ ներ, հրշեջ ներ, շտա պօգ նութ յան բժիշկ-
ներ, բու ժաշ խա տող ներ և հո գե բան ներ: Վե րո հիշ յալ մաս նա գետ նե րը գի-
տեն, թե ինչ պես պատ րաստ վել և դի մա կա յել ա ղետ նե րին, հետևա բար 
ԱՌՆ հա մա կարգ ված գործ նա կան պլան կազ մե լու հա մար հար կա վոր է 
դի մել նրանց օգ նութ յա նը: 
Պլա նը կեն դա նի փաս տա թուղթ է, ուս տի պար բե րա կան վե րա նայ ման և 
ճշգրտման կա րիք ու նի: Ե թե պլանն ար դեն կազմ վել է, ա պա հար կա-
վոր է այն վե րա նա յել, ար դիա կա նաց նել և ի րա գոր ծել: Շատ կարևոր է, 
որ հա մա պա տաս խան շա հա ռու նե րը ծա նո թա նան պլա նին և դրա նում 
սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին: Տե ղի բնա կիչ նե րի և ա շա կերտ նե րի 
հա տուկ կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար պլան նե րը պետք է հար մա-
րեց վեն մար զե րի, հա մայնք նե րի և դպրոց նե րի պայ ման նե րին ու լիո վին 
հա մա պա տաս խա նեն ՀՀ  օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րին:
Հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև ե րե խա նե րի և անձ նա կազ մի տար բեր 
կա րիք նե րը, ֆի զի կա կան, զգա յա կան, շար ժա կան, տա րի քա յին կամ 
մտա վոր զար գաց ման խնդիր ու նե ցող ե րե խա նե րի կամ ման կա վարժ-
նե րի կա րիք նե րը: Հա տուկ ու շադ րութ յան կա րիք ու նեն նաև մեր երկ րի 
պե տա կան լեզ վին`հա յե րե նին չտի րա պե տող ե րե խա նե րը: Ըն տա նիք նե-
րին հանձն վող փաս տաթղ թե րը եր բեմն հար կա վոր է լրաց նել տար բեր 
լե զու նե րով: 
Պլա նը պետք է հա սա նե լի լի նի ու սու ցիչ նե րի և այլ աշ խա տա կից նե րի հա-
մար, որ պես զի վեր ջին ներս հաս կա նան պլա նի բա ղադ րիչ նե րը և գոր ծեն 
դրանց հա մա ձայն: Նրանք պետք է կան խավ ի մա նան, թե ինչ պես գոր ծել 
ԱԻ-ում ոչ միայն վնաս նե րից զերծ մնա լու, այլև խու ճապն ու տագ նա պը 
կան խե լու հա մար:
Անհ րա ժեշտ է ո րո շել, թե դպրո ցի անձ նա կազմն ինչ պես է հա ղոր դակց-
վե լու ա ղե տից տու ժած ան ձանց հետ: Հա ղոր դակց ման պլա նա վոր ման 
ա ռա ջին քայ լե րից է դպրո ցի ա շա կերտ նե րին և անձ նա կազ մին ԱԻ-ի 
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ա ռա ջաց ման մա սին տե ղե կաց ման և հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ 
տա լու կամ ստա նա լու մե խա նիզմնե րի մշա կու մը: Կարևոր է, որ դպրոց-
ներն ու լիա զոր ված մար մի նը օգտ վեն հաս կա ցութ յուն նե րի միևնույն 
սահ մա նու մից: Շատ կարևոր է ո րո շել տե ղե կութ յու նը փո խան ցե լու ձ ևը: 
Խոր հուրդ է տրվում խո սել պարզ և խու սա փել հա պա վումնե րից:
Պլան նե րը անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար փոր ձար կել: Պատ րաս տութ-
յու նը են թադ րում է վար ժութ յուն ներ և վար ժանք ներ դպրո ցի աշ խա տա-
կից նե րի, ե րե խա նե րի և փրկա րար նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Մի շարք 
դպրոց նե րում պլան նե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րը և դրանց արդ-
յու նա վե տութ յու նը ստու գե լու հա մար շատ օգ տա կար են դպրո ցում և 
դա սա սեն յա կում սե ղա նի շուրջն անց կաց վող վար ժութ յուն նե րը: Դրանք 
են թադ րում են ար տա կարգ ի րա վի ճա կում ձեռ նարկ վե լիք քայ լե րի քննար-
կու մը դպրո ցի և ա ղե տին ար ձա գան քող մար մին նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 
Պա րապ մունք նե րի և վար ժութ յուն նե րի ըն թաց քում հա ճախ են ա ռանձ-
նաց վում հա ղոր դակց ման և ԱԻ-ի կա ռա վար ման վե րա բեր յալ այն պի սի 
հար ցեր և խնդիր ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել դպրո ցա կան 
պլան նե րում: Ու սու ցիչ նե րը պետք է վե րա պատ րաստ վեն ԱԻ-ում ե րե խա-
նե րին պաշտ պա նե լու, նրանց անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու, հատ կա-
պես խու ճա պի մատն ված ե րե խա նե րին բնա կա նոն հո գե վի ճա կի բե րե լու 
և այլ հար ցե րով: Նման հար ցե րի ման րա մասն քննար կու մը կնպաս տի 
պլա նի կա տա րե լա գործ մանն ու ի րա կան ա ղե տին ար ձա գան քե լու կա րո-
ղութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը:
Դպրո ցի շեն քից ե րե խա նե րին տար հա նե լու ժա մա նակ օգ տա գործ վում 
են բջջա յին հե ռա խոս նե րը, ռա դիո կա պը, ներ քին կա պի մի ջոց նե րը կամ 
կարճ հա ղոր դագ րութ յուն նե րը: Լիա զոր ված մարմնի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ ան պայ ման պետք է քննար կել հա ղոր դակց ման ա ռա վել անվ տանգ 
և արդ յու նա վետ ձ ևերն ու մի ջոց նե րը: Հար կա վոր է նա խա պես պատ-
րաս տել նա մակ նե րի և մամ լո հա ղոր դագ րութ յուն նե րի նմուշ ներ, որ պես-
զի խու ճա պի ի րա վի ճա կում դպրո ցի աշ խա տա կից նե րը ստիպ ված չլի նեն 
դրանք կազ մել:
Ըն տա նիք նե րին կամ հա սա րա կութ յան այլ խմբե րին տե ղե կութ յուն հա-
ղոր դե լու հա մար հա ճախ չա փա զանց օգ տա կար կա րող են լի նել լրատ-
վա մի ջոց նե րը: Նախ քան ա ղե տը հար կա վոր է աշ խա տել տե ղի լրատ-
վա մի ջոց նե րի հետ նման ի րա վի ճակ նե րում հա ղոր դագ րութ յուն ներ 
ներ կա յաց նե լու հա մար:
Դպրոց նե րի և ե րե խա նե րի անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու հա մար էա-
կան նշա նա կութ յուն ու նի ԱԻ-ին ա րագ և արդ յու նա վետ ար ձա գան քե լը: 
Ուս տի հար կա վոր է նա խա պես սահ մա նել ար տա կարգ ի րա վի ճա կում 
հայտն ված յու րա քանչ յուր ան ձի ա նե լի քը: Բո լո րը` մե ծից փոքր, պետք է 
ճա նա չեն միմ յանց և ի մա նան ԱԻ-ում ի րա կա նաց վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հա ջոր դա կա նութ յու նը:
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Թե մա 5 

Մաս նակ ցութ յան մո դել նե րը
Ինչպեսարդեննշվեց,ԱՌԿ (աղետներիռիսկիկառավարման)գործըն
թացներըպետքէիրականացվենշահագրգիռբոլորկողմերիմասնակ
ցությամբ, հատկապես երեխաների։ Մասնակցությունը կարծիք ար
տահայտելու, որոշումներ կայացնելու վրա ազդեցություն ունենալու և
փոփոխությունբերելուհնարավորությունէ։Այնթույլկտաշահագրգիռ
բոլորկողմերինուսուցանելաշխատանքիընթացքում,ունենալպատաս
խանատվությանևսեփականությանզգացումտվյալուսումնականհաս
տատության(ՈՒՀ)հանդեպևհեռանկարումզարգացնելանվտանգութ
յանմշակույթ։
Գործնականումմասնակցայինգործընթացներումներգրավվածմասնա
գետներնառանձնացնումենմասնակցությանմիքանիմոդելներևաս
տիճաններ: Մոտեցումը հետևյալն է՝ երեխաների և երիտասարդների
վերաբերյալ բոլոր որոշումներըպետք է կայացվեն իրենցանմիջական
մասնակցությամբ:
ԱնգլիացիգիտնականՌոջերՀարթըմշակելէմասնակցությանութաս
տիճանմոդել(հիմնվելովՇ.Արնշտայնիքաղաքացիականմասնակցութ
յանսանդղակիվրա),որըներկայացնումէ,թեորոշումներիընդունման
մեջինչպեսենփոխգործակցումորոշումընդունողներնուերիտասարդ
ները:Մոդելինկարագրությանհիմքումդրվածէերկուգործոն.
Ո՞վէնախաձեռնության/գաղափարիհեղինակը:
Ովքե՞րեններգրավվածվերջնականորոշումներիընդունմանմեջ:

Ռ.Հարթ,Մասնակցությանմոդել
Մասնակցության 

աստիճաններ Նկարագրություն Օրինակ

1.
 Մ

ԱՆ
Ի

Պ
Ո

ՒԼ
Յ

Ա
Ց

Ի
Ա Նախաձեռնությունն 

ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդները 
պարզապես ներկա են և 
հետևում են հրահանգների: 
Երիտասարդները չգիտեն՝ 
ինչու են մասնակցում այդ 
միջոցառումներին ու գալիս են 
այլ դրդապատճառներով:

Միջոցառման կազմակերպիչները 
բաժանում են երիտասարդներին 
տարբեր պատկերներով և 
տեքստերով շապիկներ և նրանց 
տանում են որևէ թեմայով հավաքի 
կամ ֆլեշմոբի մասնակցելու: 
Որպես կանոն՝ նրանց չի 
բացատրվում տվյալ միջոցառման 
էությունը, նպատակը, որն է 
իրենց դերը կամ մասնակցության 
նպատակը:
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2.
 Դ

Ե
Կ

Ո
Ր

Ա
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Ի
Ա

Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդներին 
օգտագործում են 
որպես «զարդարանքե՝ 
մեծահասակների 
գործունեությանը 
հավելյալ կշիռ և դրական 
տպավորություն հաղորդելու 
համար:

Նախագահական կամ այլ 
ընտրությունների ժամանակ 
հեռուստատեսությամբ հաճախ 
ցույց են տալիս թեկնածուների 
այցերը դպրոցներ և 
մանկապարտեզներ: Պաստառների 
վրա տեղադրվում է թեկնածուի 
լուսանկարը երեխաներին գրկած 
կամ երիտասարդների հետ 
քննարկումներ վարելիս:
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ՏԱ
Ց
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Ա

Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդներին 
հրավիրում են «մասնակցելուե 
մեծահասակների 
աշխատանքին: Այդ 
խմբերը կայացնում են 
մեծահասակների կողմից 
թելադրված կամ ոչ մեկին 
չհետաքրքրող, որևէ 
ազդեցություն չգործող 
որոշումներ:

Քաղաքական կամ հասարակական 
ոլորտում ռազմավարական 
ծրագրերի մշակման ընթացքում 
երիտասարդների որոշ խմբերի 
շրջանում անցկացվում են 
հանրային լսումներ, սակայն 
նրանց կողմից առաջարկված 
գաղափարների ներառման 
իրական հնարավորություններ և 
մեխանիզմներ չկան:
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Ց
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Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդները 
տեղեկացվում են 
նախաձեռնության նպատակի 
և բոլոր գործընթացների 
մասին, իսկ մասնակցում են 
որպես կատարողներ։

Կազմակերպություններն իրակա-
նացնում են ծրագրեր երիտասարդ-
ների համար, երիտասարդ 
անդամները մասնակցում են 
կազմակերպության թիրախ 
խմբերի համար տրամադրվող 
բազմաթիվ ծառայությունների 
մատուցմանը, սակայն մաս չեն 
կազմում կազմակերպության 
կառավարմանը, ծրագրերի 
մշակմանը և նյութական 
ռեսուրսների բաշխմանը:
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Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդները 
տեղեկացված են, և նրանց 
կարծիքը հաշվի է առնվում: 
Այն կարող է ընդունվել կամ 
չընդունվել:

Համայնքի դիմակայության 
ծրագրերի մշակման ժամանակ 
համայնքի ղեկավարներն 
առցանց գործիքների միջոցով 
հնարավորություն են ստեղծում 
երիտասարդական խմբերին 
մասնակցելու բյուջեի բաշխմանը՝ 
քվեարկելով այս կամ այն ծրագրի 
օգտին: Նրանց կարծիքները հաշվի 
են առնվում վերջնական որոշման 
կայացման ժամանակ:
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Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
մեծահասակներինն 
է: Երիտասարդներն 
ու մեծահասակները 
նախաձեռնության 
իրականացման ընթացքում 
հավասար ձայնի իրավունք 
ունեն:

Համակառավարման մեխանիզմ. 
կառավարությունը ստեղծում է 
առընթեր Երիտասարդական 
քաղաքականության խորհուրդ, 
որտեղ 50/50 սկզբունքով 
ներգրավվում են երիտասարդական 
կազմակերպությունների 
անդամներ, փորձագետներ 
և համապատասխան 
նախարարությունների 
ներկայացուցիչներ, որոնք 
համատեղ որոշումներ են 
ընդունում երիտասարդական 
քաղաքականության զարգացման 
ուղղությունների վերաբերյալ:
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Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
երիտասարդներինն է: 
Երիտասարդներն իրենք են 
մշակում նախաձեռնությունը, 
հայթայթում միջոցները և 
իրականացնում այն:

Երիտասարդական խումբը 
որոշում է լուծել աղետից տուժած, 
դեռ տնակներում ապրող 
ընտանիքների բնակարանային 
խնդիրները: Նրանք կազմում 
են ֆոնդահայթայթման 
«քրաուդֆանդինգայինե ծրագիր, 
հավաքում են միջոցներ և 
իրականացնում են բնակարանների 
ապահովումը բացարձակ 
ինքնուրույն և ըստ իրենց իսկ 
որոշած ծրագրի:
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Նախաձեռնությունն 
ամբողջությամբ 
երիտասարդներինն 
է: Երիտասարդները 
համագործակցում 
են մեծահասակների 
հետ՝ օգտագործելով 
նրանց գիտելիքներն ու 
փորձառությունը հօգուտ 
նախաձեռնության:

Դպրոցի աշակերտական 
խորհուրդը որոշում է ստեղծել 
ԱՌՆ թեմատիկ խումբ, որը 
պետք է մշակի նորարարական 
հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք 
կարող են կիրառվել համայնքի 
դիմակայությանն ուղղված 
ծրագրերում: Թեմատիկ խումբը 
ներգրավում է նաև ծնողներին և 
համապատասխան ուսուցիչներին: 
Համալրված թեմատիկ խումբը 
նաև համագործակցություն 
է ստեղծում համայնքում 
գործող հասարակական 
կազմակերպությունների և ՏԻՄ-ի 
հետ՝ համակարգված գործելու 
նպատակով:
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Թեմա 6

Խոցելի խմբերն արտակարգ իրավիճակում
Բոլորըհավասարապեսկարողենտուժելաղետներից,սակայնունենալ
խոցելիությանտարբերաստիճաններ:
Խոցելիությունը վտանգից անպաշտպանվածության կամ կորուստներ,
վնասներ (ֆիզիկական, մտավոր, հոգեբանական, սոցիալական, և
կենսաբանական)կրելուհակվածությանաստիճաննէ:

Արտակարգ իրավիճակում առավել խոցելի են երեխաները, կանայք,
տարեցներըևհաշմանդամությունունեցողանձինք:
 

Երեխաներ
Երեխաներնառավելխոցելիեն,քանիորդեռևսամբողջականձևավորված
չէ կյանքին կամառողջությանը վտանգսպառնացող իրավիճակներում
արագկողմնորոշվելուևինքնապաշտպանվելունրանցկարողությունը:
Ընտանիքին աջակցելու համար պետությունը ստեղծում է
նախադպրոցականև դպրոցական ուսումնական հաստատություններ:
Այսպիսով, ընտանիքից բացի, անձի զարգացման մյուս կարևոր տեղը
ուսումնական հաստատությունն է, որտեղ անհրաժեշտ է ստեղծել
ապահովմիջավայր:
Անվտանգությունըպլանավորելիսհաշվիենառնվումերեխաների,այդ
թվումտարբերհաշմանդամությունունեցողերեխաների՝
տարիքային,
գենդերային,
հաշմանդամությանըբնորոշառանձնահատկությունները:
Պատրաստվածությունըներառումէիրավիճակայինխաղեր,ուսումնական
վարժություններ և վարժանքներ։ Անվտանգությունը պլանավորելիս
անհրաժեշտէզարգացնելերեխաներիգիտելիքներնուհմտությունները,
բայցկարևորէաշխատելնաևհուզականվերաբերմունքիձևավորման
վրա, քանի որ աղետների ժամանակ երեխաները հաճախապրում են
տագնապ,վախկամհայտնվումենխուճապիմեջ։

Կանայք
Ակնհայտէ,որկանայքավելիշատենտուժումմեծևփոքրաղետների
ժամանակ`ավելի բարձր խոցելիության հետևանքով: Դրա հիմնական
պատճառը ոչ միայն նրանց ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկություններնեն,այլնաև
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անհավասար սոցիալտնտեսական կարգավիճակը: Սրանք նաև
ազդումենկանանց՝աղետներիննախապատրաստվելու,դիմակայելու,
արձագանքելու, գոյատևելու և վերականգնողական գործընթացում
ներգրավվելուհնարավորություններիվրա:
Կանայք ավելի շատ են ենթարկվում «ներքին աղետներիե տնային
գործունեությանմեջավելիշատներգրավվածլինելուպատճառով,օրինակ`
գազօջախի ծուխը, տատանումների ենթակա էլեկտրականությունը,
աղտոտվածջուրըևայլն:
Միանձնյա կառավարվող ընտանիքներում կանանց հոգսը
կրկնապատկվում է․կանայք են դառնում ընտանիքի համար միակ
հոգացողները,քանիորնրանքենկերակրում,խնամումհիվանդներինև
տարեցներին,հոգտանումիրենցընտանիքներիհամար:
 Աղետներին կանանց պատրաստվածության և արձագանքելու ցածր
կարողությանընպաստումեն՝
իրազեկվածության ցածր մակարդակը, աղետներին արձագանքման և
պատրաստվածությանկարողություններիսահմանափակումները,
կյանքիպահպանմանհմտություններին (օրինակ` լողալևմագլցել) լավ
չտիրապետելը,
սահմանափակ մասնակցությունը որոշումների կայացման
գործընթացներում,
կարողությունների չգնահատվածությունը, կարիքներիևպահանջների
մասին բարձրաձայնված չլինելը, քաղաքականության ու ծրագրերի
մշակմանգործումանտեսվածլինելը:

Տարեցներնարտակարգիրավիճակում
Միջինևցածրեկամուտունեցողերկրներումտարեցներըհատկապես
ավելի խոցելի են դառնում աղետների ժամանակ: Հաճախ աղետները
տարեց մարդկանց շրջանում հանգեցնում են կորուստների և
աղքատության: Տարեցներըֆիզիկականև հոգեբանականվնասներից
պաշտպանվելու համար պետք է ունենան նույն իրավունքները, ինչ
տարիքայինմյուսխմբերը:

Ինչո՞ւենտարեցներըխոցելիարտակարգիրավիճակներում
Տարեցներիֆիզիկապեսոչբավարարակտիվությունը՝պայմանավորված
տարիքով և վատ առողջության, շարժունակության, տեսողության
և լսողության խնդիրներով: Առանձնապես խոցելի են տարեց
հաշմանդամությունունեցողանձինք:
Տարեցների համար ծառայությունների մատուցման բացակայությունն
արտակարգիրավիճակներում:
Տարեցներիառողջությանևսննդակարգիառանձնահատկությունները:
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Տարիքայինխտրականությունը, երբտարեց մարդկանցմեկուսացնում
են՝դրանովխախտելովնրանցիրավունքները(հոգեբանականսթրես):
Աղքատությանբարձրմակարդակըտարեցներիշրջանում:

Տարեցներն ունեն գիտելիքներ, հմտություններ և փորձ, ինչը շատ
կարևորէԱՌԿգործընթացում,ուստիպետքէխրախուսելտարեցների
ներառումըերկրիդիմակայունությանկառուցմանգործընթացներում:

Հաշմանդամությունունեցողանձինք
Առավել կարևոր է դառնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տարհանման կազմակերպումը: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տարհանումը կարող է որոշակի դժվարություններ առաջացնել,
այդ պատճառով հարկ է, որ նրանց տարհանմանը հատուկ
ուշադրություն դարձվի: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տարհանումը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել խանգարող
այն հանգամանքները, որոնք արտակարգ իրավիճակում կարող են
առաջանալհաշմանդամությունունեցողանձիևտարհանողիմիջև:
Հաշմանդամություն ունեցող անձը կարող է ունենալ իրազեկման և
փորձիպակաս,տագնապի,վախի,խուճապի,հոգեպեսընկճվածության
զգացումներ: Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հայտնվելով
սթրեսային վիճակում, կարող են անկանխատեսելի վարքագիծ
ցուցաբերելևծայրահեղքայլերիդիմել:
Հենաշարժողականխնդիրներունեցողանձանցհամարպետքէվերացնել
տարբերբնույթիխոչընդոտները,աստիճաններըհամալրելբազրիքներով,
կառուցել թեքահարթակներ, ապահովել դռների համապատասխան
լայնությունևայլն:
Տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար անհրաժեշտ է
տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, բրայլյան վահանակներ, դռների
շեմիմակերևույթըպատելվառդեղինուռուցիկնյութով:
Լսողականխնդիրներունեցողանձանցհամարանհրաժեշտէտեղադրել
լուսայինազդանշանայինհամակարգ:
Վարքային խնդիրներ (հատկապես աուտիզմ) ունեցողների
տարհանումըկազմակերպելիսկա լուրջխոչընդոտ:Այդմարդիկնման,
ոչսովորականվիճակում,որըխիստտարբերվումէամենօրյակրկնվող
գործողություններից,կարողենդրսևորելանկանխատեսելիվարք։
Այդամենիցխուսափելուհամարառաջարկվումէնախապեսծանոթացնել
նրանցվարքականոններին,ազդարարմանհամակարգինևալյն:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ  ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Համայնքիներսումեղելենկամկարողեն լինելբնականևտեխնածին
վտանգներին առնչվող, բնապահպանական և կլիմայի փոփոխության
հետևանքովառաջացածայնպիսիհիմնախնդիրներ,որոնքսովորաբար
բնորոշ են նաևայլ համայնքների։ Սակայն իրենց հրատապությամբև
կարևորությամբորոշակիհիմնախնդիրներկարողենտարբերլինել։
Հաճախ մենք կարծում ենք, որ միայն իշխանություններն են
պատասխանատուայսկամայնհիմնախնդրի լուծմանհամար,և չենք
կարևորումմերմասնակցություննայդգործընթացում։
Հուսանք, որառաջարկվողգործնականնախագծային հետազոտական
աշխատանքը կօգնի մասնակցության մշակույթը կրթության միջոցով
համայնքներումտարածելու,կօգնինաևսովորելուևամրապնդելու21
րդդարումանհրաժեշտհմտությունները։
Դրանքնաևկոչվումենսովորելուհմտություններ:
Քննադատականմտածողություն.գտնելխնդիրներիլուծումները:
Ստեղծագործականություն. «կաղապարներից դուրսե մտածելու
ունակություն:
Համագործակցություն.ուրիշներիհետաշխատելուունակություն:
Հաղորդակցություն.ուրիշներիհետհաղորդակցվելուունակություն:
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Գրագիտության հմտություններ. վերաբերում են թվային ընկալման
տարբերտարրերին:
Տեղեկատվականգրագիտություն.թույլ էտալիսհասկանալփաստերը,
թվերը,վիճակագրությունըևտվյալները:
Մեդիագրագիտություն. հնարավորություն է տալիս հասկանալու
տեղեկության հրապարակման մեթոդները և միջոցները, դառնալու
գրագետ մեդիասպառող, տարբերելու փաստը կարծիքից, չտրվելու
մեդիամանիպուլյացիաներին:
Տեխնոլոգիական գրագիտությունը թույլ է տալիս հասկանալ
տեխնիկականայնմիջոցներնուգործընթացները,որոնքհնարավորեն
դարձնումներկատեղեկատվականդարաշրջանը:
Ճկունություն.դրվածխնդրիլուծմանքայլերըվերանայելուևփոփոխելու
ունակություն:
Առաջնորդություն. թիմին շահագրգռելու, համոզելու և իր հետևից
տանելուունակություն:
Նախաձեռնողականություն. որևէ բան ինքնուրույն նախաձեռնելու և
մյուսներիններգրավելուունակություն:
Արդյունավետություն. աշխատանքը համապատասխան
ժամանակահատվածումավարտելուսովորողիկարողությունը:
Սոցիալական հմտություններ. փոխադարձ օգտակարության համար
ուրիշներիհետհանդիպելուևհամագործակցելուունակություն։
Սիրելի՜դեռահասներևուսուցիչներ,մերկողմիցառաջարկվողգործնական
առաջադրանքները մշակվել են վերը թվարկված հմտությունները
զարգացնելու նպատակով։ Ներկայացված առաջադրանքներից
յուրաքանչյուրնօգնելուէձեզսովորելուևսովորեցնելու,ամրապնդելու
թվարկվածհմտությունները։

Առաջադրանք1:
Համայնքումառկավտանգների,խոցելիությանևկարողությունների
բացահայտում։
Համայնքում վտանգների, խոցելիության, կարողությունների
առկայությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել
համապատասխանհետազոտություն։
Եկե՜ք պարզենք, թե ինչպիսի վտանգներ (երկրաշարժ, սողանք,
կարկուտ,սելավ,ուժեղքամիներ,քիմիականնյութերիարտահոսք,
ռադիոակտիվճառագայթում, համաճարակևայլն) ենսպառնում
մեր համայնքին՝ շրջակա միջավայրին։ Պարզելու համար
առաջարկումենքկապհաստատելՀՀարտակարգիրավիճակների
նախարարությանստորաբաժանումներիհետ՝
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Փրկարարծառայությանմարզայինվարչություն
(http://www.mes.am/hy/rsstructure/)։

Սեյսմիկպաշտպանությանծառայություն(www.nsspgov.am)։

Ճգնաժամայինկառավարմանպետականակադեմիա
https://cmsa.am/։

Որպեսառաջինքայլ՝ ձերթիմիանդամներիհետմիասինանցկացրե՜ք
հարցազրույցներ վերը նշված կառույցների աշխատակիցների
հետ։ Հարցազրույցները կարող եք իրականացնել՝ այցելելով նշված
կազմակերպություններիգրասենյակներ,ինչպեսնաևհեռախոսազանգի
կամէլեկտրոնայինփոստիմիջոցով։

Խնդրում ենք ուսումնասիրել ստորև ներկայացված հարցաթերթիկում
(Բաշխման նյութ 1) թվարկված հարցերը՝մեկ անգամ ևս ընթերցելով
ուղեցույցում տրված հասկացությունների բացատրությունները։
Դուք կարող եք ավելացնել նաև հարցեր, եթե կարևորում եք դրանց
անհրաժեշտությունը։

Օգնությունուսուցիչներինևդեռահասներին
Հարցերըպետքէլինեն.
•հստակ,
•հակիրճ,
•տեղինուժամանակին,
•նպատակաուղղված:
Առանձնացվումենհարցերիհետևյալտեսակները.
•բաց,
•փակ,
•հուշող,
•ենթատեքստով,
•հետադարձ,
•ուղղորդող:
Բաց են կոչվում այն հարցերը, որոնք չունեն միանշանակ
պատասխաններ, այլ հնարավորություն են տալիսպատասխանի
ընտրությանմեջազատլինելու:
Փակ են այն հարցերը, որոնք պահանջում են միանշանակ
պատասխաններ՝«այոեկամ«ոչե:
Հուշող հարցերը նպատակ ունեն հանգեցնելու անկնկալվող
պատասխանին,օրինակ՝Մի՞թեդուքկարծումեք,որ…:
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Ենթատեքստովհարցերընմանենհուշողհարցերինևհետապնդում
ենակնկալվողպատասխանինհասնելունպատակ,օրինակ՝Դուք
հավանաբարկսխալվեք,եթեպնդեք,որ..:
Հետադարձկապիհարցերնապահովումեններգրավումըզրույցին՝
նրանցպատասխաններըզարգացնելուկամհետագաքննարկումը
խրախուսելուհամար,օրինակ՝Դուքասացիք,որ…:
Ուղղորդող հարցերը նպատակ ունեն ուշադրությունը
կենտրոնացնելու դիտարկվող նյութի այս կամ այն մասի վրա,
օրինակ՝Ի՞նչնորփաստերիհանդիպեցիք...:
Հարցերիցծնվումէերկխոսություն,որիընթացքումծանոթանում
ենք մարդկանց արտահայտած մտքերի բազմազանությանը,
որն իր հերթին ընդլայնում է բառապաշարը։ Հարցերի միջոցով
գիտելիքներըդառնումենարժեքավոր,քանիորայդգիտելիքները
կարողանում ենք նպատակային ձևով համադրել, վերլուծել ու
օգտագործել։

Զանգելուց առաջ նախապես պետք է ունենալ տրվող
հարցադրումները և նշումների համար անհրաժեշտ գրառման
միջոց(նոթատետր,սմարթֆոնևայլն)։
Ստորև ներկայացնում ենք մեր կողմից առաջարկվող
հարցաթերթիկը(Բաշխմաննյութ1)։
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ԲԱՇԽՄԱՆ ՆՅՈՒԹ 1
Հարցազրույցիվարմանձև

Հարցազրույցվարողիանունը
Դպրոցիանվանումը
Հարցվողիանունը
Ամսաթիվը

1․Խնդրումենքասել,բնականևտեխնածինի՞նչվտանգներենսպառնում
մերբնակավայրին։




2․Տեղյա՞կեքարդյոք,մերհամայնքում/բնակավայրումիրականացվե՞լէ
Տեղականմակարդակումռիսկիկառավարմանվերլուծություն։




3․Եթեայո,ապակարո՞ղեքմեզտրամադրելլրացուցիչտեղեկություններ
համայնքինսպառնացողվտանգներիվերաբերյալ։




5․Ի՞նչաղետէգրանցվելմերհամայնքումվերջիներեքտասնամյակների
ընթացքում։




6․ Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում մեր համայնքում աղետի ռիսկի
նվազեցմանևբնակիչների,պատասխանատուկառույցների(տեղական
ինքնակառավարման մարմին, ծառայություն մատուցողներ, կրթական
և առողջապահական հաստատություններ) կարողությունները բարե
լավելուուղղությամբ:



33ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար





7․ Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում, որ մեր համայնքում ապրող
տարեցները,կանայք,երեխաները,հաշմանդամությունունեցողանձինք
և այլ առանձնահատուկ կարիք ունեցողներն առավել պաշտպանված
լինենվտանգներից։




8․Ի՞նչխորհուրդկարողեքմեզտալ։Ուրիշո՞րկառույցներըկարողեն
մեզտեղեկությունտրամադրել։




1ինառաջադրանքիամփոփում

Հարցազրույցն ավարտելուց հետո փորձե՜ք թիմի անդամների հետ
խմբավորելևդասակարգելպատասխանները։

Առաջադրանք2:
Համայնքումառկավտանգների,խոցելիությանևկարողությունների
բացահայտումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների
աջակցությամբ։

Որպեսերկրորդքայլառաջարկումենքկապհաստատելձերհամայնքի
տեղականինքնակառավարմանմարմիններիհետ(համայնքիղեկավար,
ավագանուանդամ)։
Ձերթիմիանդամներիհետմիասինանցկացրե՜քհարցազրույցներվերը
նշվածանձանցհետ։Հարցազրույցներըկարողեքիրականացնել՝այցելելով
նրանցաշխատանքիվայր,կամկապհաստատելհեռախոսազանգիկամ
էլեկտրոնայինփոստիմիջոցով(Բաշխմաննյութ2)։



34 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Բաշխման նյութ 2
Հարցազրույցիվարմանձև

Հարցազրույցվարողիանունը
Դպրոցիանվանումը
Հարցվողիանունը
Ամսաթիվը

1․ Խնդրում ենք ասել, կարո՞ղ եք տալ տեղեկություն՝մեր համայնքին
(գյուղ,քաղաք)սպառնացողվտանգներիմասին։




2․Կատարվե՞լէարդյոքմերհամայնքումՏեղականմակարդակումռիսկի
կառավարմանվերլուծություն։




3․Եթեայո,ապակարո՞ղեքմերխմբինտրամադրելնշվածվերլուծության
էլեկտրոնայինտարբերակը։




6․Ի՞նչմիջոցներենձեռնարկվելմերհամայնքումաղետըհաղթահարելու
նպատակովբնակիչներիկարողություններըբարձրացնելուուղղությամբ:




7․ Ի՞նչմիջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզիմեր համայնքում ապրող
տարեցները,կանայք,երեխաները,հաշմանդամությունունեցողանձինք
և այլ առանձնահատուկ կարիք ունեցողներն առավել պաշտպանված
լինեն։



35ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար





2րդառաջադրանքամփոփում

Ձերթիմիմասնակիցներիհետամփոփե՜քհարցազրույցիարդյունքները,
համադրե՜ք նախորդ առաջադրանքի արդյունքում արված
վերլուծություններիհետ։
Երբարդեն ձեզ կտրամադրվի ուսումնասիրությունների էլեկտրոնային
տարբերակը, ապա ստուգե՜ք հարցազրույցների ընթացքում
ներկայացված պատասխանները՝ համադրելով փաստաթղթում
ներկայացվածհիմնավորումներիհետ։

Առաջադրանք3:
Դպրոցիխոցելիությանբացահայտում:

Պարզելու համար, թե ձեր դպրոցում արդյոք կան վտանգներ և
դրանց նկատմամբ խոցելիություն, առաջարկում ենք ձեր թիմի
անդամների և ղեկավարի հետ ստորև տրված «Դպրոցների
վտանգների բացահայտման թերթիկեի օգնությամբ (Բաշխման
նյութ3)իրականացնելհետազոտություն։

Բաշխման նյութ 3․ 
Դպրոցներիվտանգներիբացահայտմանթերթիկ

№
Նկարագրություն

Համապատասխանում է

Նշումներ
Լիովին Մասամբ

Չի
համապա-
տասխա-

նում

Դպրոցն ապահովված է հեռախոսային կապով և 
տագնապի ազդանշանային սարքով: 

Դպրոցում գործում է երկկողմանի կապ ապահովող 
ռադիոհանգույց (ռադիոընդունիչ): 

Դպրոցի ռադիոֆիկացիան միացված է տվյալ 
բնակավայրի հեռահաղորդակցության ցանցին: 

Դպրոցը վերանորոգված է և պաշտպանված 
խոնավությունից: 



36 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Դպրոցի վերանորոգման ժամանակ չեն 
օգտագործվել դյուրավառ նյութեր: 

Վերացվել են դպրոցի կոնստրուկտիվ (շենքի մասը 
կազմող) վտանգները. 
- Ամրացվել են շենքի աստիճանները: 
- Մուտքի մեկփեղկանի դռները փոխարինվել են 
երկփեղկանի (փայտե) դռներով: 
- Տեղադրվել են հրշեջ ծորակներ:

Վերացվել են դպրոցի ոչ կառուցվածքային 
վտանգները. 
- Կահույքը, օդափո խիչները, ջրատաքա ցուցիչները, 
նկարները, գրատախտակ ները, գրադարակները, 
ջահերը, լուսավորող այլ սարքերը (ֆլուորեսցեն-
տային լամպերը) հուսալի որեն ամրացված են 
հատակին, պատին կամ առաստաղին: 
- Համակարգիչները և հեռուստացույցն ամրացված 
են աշխատատեղերին: 
- Դաշնամուրը և անիվների օգնությամբ 
տեղաշարժվող այլ ծանր իրերն ամրացված են 
հատակին: 
- Պատուհանագոգերից և բաց դարակներից 
հեռացված են ծաղկա մանները, նկարները, 
դեկորատիվ իրերը:

Դպրոցն ապահովված է կրակմարիչներով: 

Կրակմարիչները տեղակայված են 
համապատասխան տեղերում և լիցքավորվում են 
տարեկան մեկ անգամ: 

Անձնակազմը և բարձր դասարանների 
աշակերտները տիրապետում են կրակմարիչների 
օգտագործման կարգին: 

Դպրոցում մշակված է աշակերտների և անձնա-
կազմի տարհանման պլան: 

Տարհանման պլանին կցված են հրդեհի, 
երկրաշարժի և այլ արտակարգ իրավիճակ ների 
ժամանակ գործելու պլաններ, հանձնարարա-
կաններ, հրահանգներ: 

Դպրոցի նախասրահում, բոլոր հարկերում և 
դասասենյակ ներում փակցված են դպրոցից, 
հարկերից և դասասեն յակներից տարհանման 
պլան-սխեմաներ: 

Տարհանման պլաններում կանաչ հոծ 
ցուցասլաքներով նշված են տարհանման 
հիմնական, իսկ կետագծերով` երկրորդական 
ուղիները, կրակմարիչների, հրդեհային 
ավտոմատիկայի, կապի և ազդարարման 
միջոցների և անվտանգության ապահովման այլ 
համակարգերի տեղակայման վայրերը: 



37ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Տարհանման պայմանական նշանները 
փակցված են տարհանման ուղղությամբ (կանաչ 
քառակուսիներ կամ ուղղանկյուններ): 

Դպրոցի տարհանման պլանը փորձարկվում է 
(ուսումնական տարհա նում) տարեկան երկու 
և ավելի անգամ: Փորձար կման արդյունքները 
գրանցվում են համապա տասխան մատյանում:

Տարհանման հիմնական և պահուստային դռները 
բացվում են դեպի դուրս: 

Տարհանման պահուստային ելքերը 
արգելափակված չեն ծանր իրերով: 

Պարբերաբար ստուգվում է պահուստային դռների 
գործածելիությունը: 

Տարհանման ուղիներն ազատ են ավելորդ իրերից: 

Դպրոցի (դասարանների) պատերը հարդարված 
չեն դյուրավառ նյութերով: 

Դպրոցի շենքի տանիքա ծածկը պատրաստված է 
հրակայուն նյութերից: 

Պատուհանների ապակի ները ծածկված են հատուկ 
թափանցիկ թաղանթով: 

Դասասենյակներում նստարանների քանակը 
և դրանց շարքերի միջև հեռավորությունը 
համապատասխանում են նախագծման նորմերով 
սահմանված քանակին և հեռավորությանը: 

Դպրոցի մարզադահլիճի նստատեղերի թիվը 
չի գերազանցում դպրոցի անձնակազմի թվի 20 
տոկոսը: 

Դահլիճի աթոռներն ամրակներով ամրացված են 
հատակին: 

Դպրոցի աշակերտներն ու անձնակազմը 
գիտեն դպրոցի էլեկտրական վահանակի, 
հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի, կապի 
միջոցների, կրակմարիչների և դպրոցում առկա 
անվտանգության այլ միջոցների տեղերը: 

Դպրոցի միջանցքների հատակը սայթաքուն չէ: 

Գորգերը, ուղեգորգերը և հատակային այլ ծածկերը 
հուսալիորեն ամրացված են հատակին: 

Ստորին հարկերի պատուհանները չունեն մետաղյա 
վանդակաճաղեր, կամ դրանք շարժական են: 

Դպրոցի շենքը համապատասխանեցված է հատուկ 
կարիքներ ունեցող երեխաների և անձանց ազատ 
տեղաշարժն ապահովող պայմաններին.
թեքահարթակներ, 
լայն դռներ, 
վերելակներ (լայն դռներով):
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Սեղանները անվասայլակից օգտվող երեխային 
հարմար բարձրության են:

Հրդեհային պահարանները համալրված են 
հրդեհային թևքերով, փողերով և կապարակնքված 
են: 

Ներքին հրդեհային ծորակները ոչ պակաս, քան 
տարեկան 2 անգամ (գարուն-ամառ, աշուն-ձմեռ) 
ենթարկվում են տեխնիկական զննման` ջրի 
բացթողման ճանապարհով: 

Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ 
ծառայությունների ավտոմեքենաների (հրշեջ-
փրկարարական շտապօգնության) մոտեցման 
համար ազատ են պահվում դպրոցամերձ ուղիները 
(նաև ջրամբարներին և անշարժ հրդեհային 
սանդուղքներին): 

Տարհանման ուղիների արգելափակման դեպքում 
ջրի աղբյուրին մոտենալու համար տեղադրված են 
շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող նշաններ: 

Լաբորատորիաներում և այլ սենյակներում 
պահվող դյուրավառ և այրվող նյութերի քանակը 
նախատեսված է մեկ հերթափոխի համար։  

Աշխատանքային օրվա վերջում դյուրավառ նյութերը 
լցվում են հատուկ տարայի մեջ և լաբորա տորիայից 
դուրս են բերվում: Դրանք չեն լցվում կոյուղի: 

Դպրոցի տարածքը մաքուր է: 
Այրվող նյութերի թափոն ները, աղբը կանոնավո րա-
պես հավաքվում են հատուկ աղբարկղերում և դուրս 
են բերվում դպրոցի տարածքից: 

Դպրոցի միջանցքները չեն խոչընդոտում ազատ 
տեղաշարժը: 

Դպրոցի հիմնական մուտքի դուռը կողպված չէ։

Առաջին հարկում պատուհանները 
վանդակաճաղերով չեն:

Պատասխանատուները գիտեն համապատասխան 
ծառայությունների հեռախոսահամարները:

Տարհանման փորձերն իրականացվում են առանց 
խուճապի և խցանումների

Հաշվի են առնվում դպրոցում հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների տարհանման կարիքները:

Պատասխանատուները գիտեն, թե 
հաշմանդամություն ունեցող քանի երեխա է 
սովորում դպրոցում։

Հաշվի են առնվում գենդերային հարցերը։

Դպրոցում առկա են հրդեհաշիջման և առաջին 
օգնության պարագաներ՝
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Վահանակ

Կեռիկ

Կացին

Փոքր լինգ (լոմ)

Դույլ

 Բահ

Կրակմարիչ 

Պատգարակ 

Առաջին օգնության հավաքածու 

Սիրելի՜ մասնակիցներ, աշխատանքն ավարտելուց հետո միասին 
ամփոփե՜ք արդյունքները՝ խմբավորելով վտանգներն ու դուրս բերելով 
խոցելիության տարրերը։ Արդյունքները ներկայացրե՜ք ձեր դպրոցի 
տնօրենին։
Հանրակրթական դպրոցի աղետների ռիսկի կառավարման (ԱՌԿ) 
համակարգի բնականոն և արդյունավետ գործունեության, աղետների 
ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ)  միջոցառումների կազմակերպման և 
իրականացման, արտակարգ իրավիճակներում գործելու ընթացակարգերի 
սահմանման, արտակարգ իրավիճակներում հանրակրթական դպրոցի 
աշակերտների և անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպման 
նպատակով տնօրենը հրամանով ստեղծում է Աղետի ռիսկի 
կառավարման խորհուրդ: Խորհրդում ընդգրկվում են հանրակրթական 
դպրոցի աշխատակիցներ, ծնողներ, ինչպես նաև ոլորտային խմբերի 
պատասխանատուներ: Ոլորտային խմբերում ներգրավվում են նաև 
դեռահասները:
Առաջարկե՜ք, որ ձեր կատարած հետազոտության արդյունքները 
ներկայացվեն ԱՌԿ խորհրդի նիստին։
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Առաջադրանք 4 
Դպրոցում ուսուցողական հարցազրույցների անցկացում: 

Պարզելու համար, թե ձեր դպրոցում սովորող դեռահասներն արդյոք 
ծանոթ են «վտանգներե, «աղետե, «արտակարգ իրավիճակե 
հասկացություններին, առաջարկում ենք ձեր թիմի անդամների 
և ղեկավարի հետ ստորև տրված «Դպրոցի կարողությունների 
գնահատմանե հարցաթերթիկի օգնությամբ (Բաշխման նյութ 
4) իրականացնել հետազոտություն։ Առաջարկե՜ք նաև ձեր 
աջակցությունը՝ սովորեցնելու թվարկված հասկացությունները. 
համոզված ենք, որ դուք արդեն ունեք համապատասխան գիտելիք։

Բաշխման նյութ 4
Դպրոցի կարողությունների գնահատման հարցաթերթիկ

Հարցազրույց վարողի անունը----------------------------------------------------------
Դպրոցի անվանումը ----------------------------------------------------------------------
Հարցվողի անունը--------------------------------------------------------------------------
Ամսաթիվը ----------------------------------------------------------------------------------

Դու ծանո՞թ ես «աղետե, «արտակարգ իրավիճակե, «վտանգներե 
արտահայտություններին:
 
 Այո-----------   Մասամբ----------  Ոչ------------  

1. Դու ծանո՞թ ես «աղետե, «արտակարգ իրավիճակե, «վտանգներե 
արտահայտություններին:
 
 Այո-----------    Մասամբ----------  Ոչ------------

2. Ի՞նչ է բնական երևույթը (բերել օրինակներ):
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3. Ի՞նչ է տեխնածին երևույթը (բերել օրինակներ):
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ի՞նչ է աղետը (բերել օրինակներ):
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ի՞նչ է արտակարգ իրավիճակը (բերել օրինակներ):
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Նշի՜ր Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող 
հնարավոր վտանգները, արտակարգ իրավիճակները:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ի՞նչ բնական երևույթներ են բնորոշ համայնքին (նշել երեք տարբերակ).
• ջրհեղեղ ------------------------------------------------- 
• սողանք--------------------------------------------------- 
• սելավ------------------------------------------------------ 
• գետի վարարում, հեղեղում------------------------- 
• փլուզումներ, ապարաթափվածքներ------------- 
• ուժեղ քամիներ----------------------------------------- 
• ուժեղ տեղումներ-------------------------------------- 
• կարկտահարություն---------------------------------- 
• երաշտ---------------------------------------------------- 
• ցրտահարություն-------------------------------------- 
• երկրաշարժ--------------------------------------------- 
• այլ (նշել)-------------------------------------------------- 

8. Դու գիտե՞ս՝ ինչ վտանգ կարող է սպառնալ դպրոցին:
 
 Այո----------- Մասամբ----------   Ոչ------------ 

 Եթե ԱՅՈ, ապա նշել _______________________________
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

9. Անվտա՞նգ են արդյոք դեպի դպրոց տանող և հարակից 
ճանապարհները:
 
 Այո----------- Ոչ------------ Չգիտեմ----------  

Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել մեկ օրինակ։
__________________________________________________________

10. Աղետի կամ արտակարգ իրավիճակի դեպքում դու պատրա՞ստ 
ես դիմակայելու:

 Այո----------- Մասամբ----------- Ոչ------------ Չգիտեմ---------- 

Ամփոփե՜ք 4-րդ առաջադրանքի արդյունքները ձեր թիմի անդամների 
և ղեկավարի հետ: Ըստ տրված պատասխանների՝ բնութագրե՜ք 
դեռահասների գիտելիքները։ Անհրաժեշտության դեպքում դպրոցի 
տնօրենին առաջարկե՜ք պլանավորել և դեռահասների հետ անցկացնել 
ուսուցողական դասընթացներ։

Առաջադրանք 5: 
Համայնքի խոցելիության և կարիքների գնահատում՝ նախա-
տեսված համայնքի բնակչության համար։ 

Պարզելու համար, թե ձեր համայնքի բնակիչները արդյոք ծանոթ են 
«վտանգներե, «աղետե, «արտակարգ իրավիճակե հասկացություններին, 
առաջարկում ենք ձեր թիմի անդամների և ղեկավարի հետ ստորև 
տրված հարցազրույցի վարման ձևի օգնությամբ (Բաշխման նյութ 
5) իրականացնել հարցազրույցներ և տրամադրել անհրաժեշտ 
տեղեկություններ՝ հաշվի առնելով, որ դուք արդեն ունեք գիտելիքների 
բավարար մակարդակ։ 
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Բաշխման նյութ 5
Հարցազրույցիվարմանձև

Հարցազրույց վարողի անունը----------------------------------------------------------
Դպրոցի անվանումը ----------------------------------------------------------------------
Հարցվողի անունը--------------------------------------------------------------------------
Ամսաթիվը ----------------------------------------------------------------------------------

1․ Համայնքում տեղի ունեցած աղետի պատմական և վիճակագրական 
ի՞նչ տվյալներ գիտեք: Ո՞ր թվականներին է համայնքում աղետը գրանցվել 
և ի՞նչ հետևանքներ է թողել: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2․ Համայնքի ո՞ր շինությունները, կառույցներն ու ենթակառույցներն են 
առավել խոցելի արտակարգ իրավիճակների նկատմամբ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3․ Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում մեր համայնքում աղետի ռիսկի 
նվազեցման և բնակիչների, պատասխանատու կառույցների (տեղական 
ինքնակառավարման մարմին, ծառայություն մատուցողներ, կրթական 
և առողջապահական հաստատություններ) կարողությունները 
բարձրացնելու ուղղությամբ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4․ Ի՞նչ միջոցներ կարող եք առաջարկել, որ մեր համայնքում ապրող 
տարեցները, երեխաները և առանձնահատուկ կարիք ունեցողներն 
առավել պաշտպանված լինեն։ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

5․ Ի՞նչ այլ խորհուրդներ կարող եք մեզ տալ։
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6․ Աղետի և արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ ի՞նչ կցանկանայիք 
իմանալ։
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

5-րդ առաջադրանքի արդյունքներն ամփոփե՜ք ձեր թիմի անդամների 
և ղեկավարի հետ, և եթե կարիք կա, փորձե՜ք առաջարկել իրազեկումն 
ապահովող քայլեր։

Առաջադրանք6:
Քարտեզագրում՝տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիօգնությամբ:

Սիրելի՜ սովորողներ, վերը տրված հինգ առաջադրանքներն
ամփոփելուց հետո դուք արդեն ունեք որոշակի գիտելիքներ
և ամփոփ տեղեկատվություն համայնքում առկա և արդեն
բացահայտված վտանգների և դրանց նկատմամբ խոցելիության
վերաբերյալ։
Առաջարկումենքկատարելհետազոտությունձերթիմիանդամների
ևղեկավարիհետ՝գրանցելուհամայնքումտեսանելիվտանգները։
Առաջադրանքըկատարելուհամարառաջարկումենքօգտվելwww.
openstreetmap.org կայքից (Հավելված 1)։ Ստորև ներկայացնում
ենքծրագրիցօգտվելուձևաչափը։Որպեսայլընտրանք՝կարողեք
հետազոտությունն իրականացնելու համար ձեռքի տակ ունենալ
տեղանքիտոպոգրաֆիականկամայլքարտեզներ,նոթատետրեր
ևգրիչներ՝նշումներկատարելուհամար։
Ձերիսկանվտանգությաննկատառումներովխնդրումենքորպես
առաջին քայլ քարտեզագրել այն ուղղությունները, որտեղ պետք
է իրականացնեք վտանգների գնահատման հետազոտությունը,
այնուհետևայններկայացնելդպրոցիտնօրենինևձերղեկավարին։
Հետազոտությունն իրականացնելու ընթացքում ղեկավարի
մասնակցությունըպարտադիրէ։
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Ամփոփում
Սիրելի՜ մասնակիցներ, աշխատանքներն ավարտելուց հետո թիմի
ղեկավարիաջակցությամբպատրաստե՜քշնորհանդեսինյութ՝դպրոցում
ներկայացնելուհամար։
Շնորհակալությունհամագործակցայինաշխատանքներինմասնակցելու
համար։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
1․ Սեղմել կոճակը՝ տեղորոշման համար։ 
2. Սեղմել կոճակը՝ խնդիրը գրանցելու համար։

1

2
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

3․ Նշել կոնկրետ վայրը։
4․ Գրել խնդրի նկարագրությունը։
5․ Հաստատել խնդրի գրանցումը։

6․․Պահպանել էջի հղումը առանձին ֆայլում։

       

34

5

6
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ուսումնասիրել տեղանքը՝ բացահայտել վտանգները, խոցելիությունը և 
կարողությունները:

․ https://yandex.ru/maps, 
 https://www.google.com/maps 
 և այլ կայքերից տարածքի սխեմատիկ պատկերի դուրսբերում:

․ Սխեմատիկ պատկերների մշակում և տեղադրում Word MS-ում:
․ Վտանգների, խոցելիության և կարողությունների պայմանական  
 նշանների տեղադրում սխեմատիկ պատկերի վրա:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼ ՏԵՂԱՆՔԸ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ, 
ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Տարածքի վերաբերյալ համապատասխան տվյալների հավաքում բոլոր 
հնարավոր աղբյուրներից.
․ Համայնքների պաշտոնական կայքեր.
 http://www.alaverdi.am/Pages/Home/Default.aspx
 http://www.berdcity.am/Pages/Home/Default.aspx
 http://www.tumanyancity.am/Pages/Home/Default.aspx
 http://amasia.am/Pages/Home/Default.aspx#.YLvDclAmxPY
․ 
Մասնագիտացված ծառայությունների պաշտոնական կայքեր.
 http://mes.am/hy/
 http://www.armmonitoring.am/#home
 https://www.armstat.am/am/
 http://www.mnp.am/
 https://www.moh.am/
․ google search համակարգ:
․ Ակնադիտական ուսումնասիրություն.
• համայնքի շինությունների,
• կենսական կարևոր կառույցների,
• ենթակառուցվածքների
• և այլն:
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS 
ԿԱՅՔԵՐԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐԻ 
ԴՈՒՐՍԲԵՐՈՒՄ

1. Բեռնել և ակտիվացնել Google maps համակարգը՝ 
   HTTPS://WWW.OOGLE.COM/MAPS
2. Բացել Google maps համակարգը:

3. Որոնել/Поиск/Search դաշտում նշել համայնքի/ բնակավայրի 
անվանումը և փնտրել:
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Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

4. Որոնել/Поиск/Search դաշտում նշել համայնքի/բնակավայրի 
անվանումը և փնտրել:

4.1. PrtScr կոճակի մեկ հպումով կարող եք արտապատկերել ձեր 
էկրանը: 



51ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

4.2. Բացել համապատասխան Word ֆայլը: PrtScr նկարը Ctrl V 
ոճակի հպումով տեղադրել Word ֆայլում: 

4.3. Մշակել Word ֆայլում տեղադրված սխեմատիկ պատկերը.
1) Սեղմել սխեմատիկ պատկերի վրա և Ֆորմատ/Формат/Фormat 
դաշտում կատարել նկարում պատկերված գործողությունը:



52 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

2) Այնուհետև սեղմել սխեմատիկ պատկերի վրա և Ֆորմատ/Формат/
Фormat դաշտում կատարել նկարում պատկերված գործողությունը՝ այն 
մշակելու համար: 



53ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

3) Վերոնշյալ գործողությունները կատարելուց հետո սխեմատիկ 
պատկերների վրա տեղադրել անհրաժեշտ պայմանական նշանները՝ 
վտանգներ, խոցելիություն և կարողություններ։



54 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ

Ուղեցույց  ուսուցիչների և սովորողների համար

Մարդկային անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներումե ծրագիրը
ֆինանսավորվումէՄԱԿիմարդկայինանվտանգությանհիմնադրամիկողմից։
Ծրագրի նպատակն էաջակցել թիրախայինԱլավերդի, Ամասիա, Բերդ ևԹումանյան
խոշորացվածհամայնքներումՄԱԿիԿայունզարգացմաննպատակներիիրականացմանը՝
համայնքային դիմակայության, սոցիալականպաշտպանության և ներառականության,
տնտեսական և պարենային անվտանգության ուժեղացման, ապրուստի և կայուն
տնտեսական հնարավորությունների զարգացման և կարողությունների զարգացման
միջոցով՝ուղղվածմարդկայինանվտանգությանմակարդակիբարելավմանը:
ԾրագիրնիրականացվումէՄԱԿիզարգացմանծրագրի,ՄԱԿիմանկականհիմնադրամի,
ՄԱԿիարդյունաբերականզարգացմանկազմակերպության,Պարենիհամաշխարհային
կազմակերպության,ՊարենիևգյուղատնտեսությանկազմակերպությանևՄիգրացիայի
միջազգային կազմակերպության կողմից` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության, ՀՀտարածքային կառավարմանև ենթակառուցվածքների
նախարարության և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ
համագործակցությամբ:



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


