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«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ«ՈՎ»-ԵՐԻ 
ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՀՀ-ՆՈՐՊԵՍՄԵԴԻԱԵՒ 
ՆՈՐՍԵՐՆԴԻՄԵԴԻԱՄՈԴԵԼ

Երբ 2010 թվա կա նին Մե դիա նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի (ՄՆԿ, այն ժա մա նակ՝ Ին
տերն յուս Հա յաս տան) հետ հա մա տեղ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ, ԵՀՀն սկ սեց իր ա ռա ջին 
խո շոր մե դիա ծրա գի րը, պրո ֆե սոր Դա վիթ Հով հան նիս յա նի1 ա ռաջ նոր դութ յամբ տե ղի ու նե ցավ 
մի կրեա տիվ խաղ2, ո րի խմբե րից մե կը կոչ վում էր «Ես թերթ եմ»: Դ րա նից ան ցել են տա րի ներ, 
և վա ղուց ար դեն ՄՆԿ կող մից ստեղծ ված media.am շատ կար ևոր ռե սուր սի սլո գանն է՝ « Մար
դիկ են մե դիան»: Դա ոչ միայն շա րու նա կութ յունն է Մար շալ Մըք լու հը նի մտա ծո ղութ յան, այլև՝ 
ըն դու նումն այն փաս տի, որ ին ֆոր մա ցիոնհա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յունն աշ խար հում 
այլևս ան դառ նա լի է, և  որ սա մարդ կութ յան զար գաց ման ա մե նա կար ևոր ի րա դար ձութ յունն է 
Գու տեն բեր գի գյու տից ի վեր:

Հա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յու նը փո խեց ա մեն ինչ, նե րառ յալ իշ խի հա րա բե րակ ցութ յու նը 
մաս սա յա կան կո մու նի կա ցիա յի մի ջոց նե րի նախ կին տար բե րա կի (թեր թեր, ռա դիո, հե ռուս տա
ցույց) և  այ սօր գոր ծող մի ջոց նե րի միջև: Հենց դրա նից է ել նում ԵՀՀ մե դիա ծրագ րե րի ռազ մա
վա րա կան պլա նա վո րու մը: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մենք աշ խա տում ենք այն պի սի մաս նա գի տա ցած կա ռույց նե րի հետ, ինչ պի
սիք են ՄՆԿն, Եր ևա նի մա մու լի ա կում բը (ԵՄԱ) և  ու րիշ ներ, ո րոնք կանգ նած են ե ղել ան կախ 
Հա յաս տա նի մե դիա դաշ տի ձևա վոր ման հիմ քում, սկսած ա ռա ջին «ԶԼՄնե րի մա սին» օ րեն 
 քից (1991), ԵՀՀն  իր գոր ծըն կեր նե րի հետ կենտ րո նա նում է այն խնդիր նե րի վրա, ո րոնք 
հաս ցեագ րում են.

• «ա մեն քա ղա քա ցի պո տեն ցիալ կամ ակ տո ւալ մե դիա է» պարզ փաս տը,

• այն, որ մասնագիտական մե դիա նե րը պի տի ա րա գո րեն կողմ նո րոշ վեն և փոխ վեն՝ մրցու
նակ մնա լու հա մար հա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յան դա րաշր ջա նում, և

• «ԵՀՀն  է մե դիա, և մե դիան ԵՀՀ է» մո տե ցու մը:

Այդ է պատ ճա ռը, որ ԵՀՀն  ա վան դա բար, 2010ից ի վեր, աշ խա տում է ե րեք ուղ ղութ յամբ.

ա. զար գաց նե լու քա ղա քա ցիա կան մե դիա գոր ծու նեութ յու նը («ես եմ մե դիան»),

1. Hy.wikipedia.org (2019)։ Դավիթ Հովհաննիսյան (արևելագետ), [առցանց] հասանելի է՝ https://bit.ly/2WsIcyR

2. Gtergab.com (2010). Отчёт группы «Информационный мир», декабрь 2010 г. - Примечательные проекты - 
Nouvelle Observatoire Kreatiff 3. [առցանց, ռուսերեն] Gtergab.com, հասանելի է՝ https://gtergab.com/ru/news/projects/
theinformationworldagroupreport/110/

https://bit.ly/2WsIcyR
https://gtergab.com/ru/news/projects/the-information-world-a-group-report/110/
https://gtergab.com/ru/news/projects/the-information-world-a-group-report/110/
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բ. ա ջակ ցե լու մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի այն ծրագ րե րին, ո րոնք այ լա պես չէին ի րա
գործ վի,

գ. մի կող մից՝ լի նե լու մե դիա, մյուս կող մից՝ հա յաս տան յան մե դիա նե րին դարձ նե լու, կազ մա
կերպ չա կան ա ռու մով, «իր պես» ա մուր և կա րող:

Ա.«Եսեմմեդիան»

ԵՀՀն մար զա յին իր գոր ծըն կեր նե րի օգ նութ յամբ զար գաց րել է մի ու նի կալ ցանց՝ ին ֆոտ նե րի 
հա մա կար գը3: Այս կա ռույց ներն օգ նում են քա ղա քա ցի նե րին, մա նա վանդ ե րի տա սարդ նե րին, 
դառ նալ մե դիա. հա մա ցան ցում, սո ցիա լա կան ցան ցե րում ի մաս տա վոր գոր ծու նեութ յուն ծա վա
լե լ. կրթվել մե դիագ րա գի տութ յան և քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան աս պա րեզ նե րում. ազ դել 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն ա վե լի «ներ ևից վերև» դարձ նե լու վրա, հաս ցեագ րել մար դու 
ի րա վունք նե րը, թա փան ցի կութ յու նը և հա մախմ բել քա ղա քա ցի նե րին՝ կար ևոր և դ րա կան ռե
ֆորմ ներ ի րա գոր ծե լու նպա տա կով:

Ին ֆոտ նե րի հա մա կար գը հա մալր վում է « Մար դա մեջ» սո ցիա լա կան նո րա րա րութ յան4 ճամ բա րի 
ա մե նամ յա մի ջո ցա ռում նե րով. այս տեղ ե րի տա սարդ նե րը սո վո րում են մի հա տուկ տեխ նո լո գիա՝ 
լի նել կրեա տիվ և նո րա րար, և ծ նում են ի րենց հա մայնք նե րի կա րիք նե րը հաս ցեագ րե լու նո րա
րար գա ղա փար ներ, ո րոնց հե տո ա ջակ ցութ յուն է ցու ցադր վում, և  ո րոնք ի րա գործ վում են5:

Այս հա մա կարգն ամ րապնդ վում է «Քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան դպրո ցի»6 ա մե նամ յա 
նստաշր ջան նե րով. մոտ քա ռա սուն ե րի տա սարդ ողջ Հա յաս տա նից և Ար ցա խից մաս նակ ցում 
են ե ռօր յա ակ տիվ քննար կում նե րի Եր ևա նում: Դպ րոց նե րի տա րա տե սակ ներ նաև տե ղի են ու
նե նում մար զա յին ին ֆոտ նե րում: ԵՀՀն Հա յաս տա նում քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան զար
գաց ման ա ռա ջա տար նե րից է. այդ թե մա յով նա ստեղ ծել է մի շարք տե սան յու թեր7 և, ա ռայժմ, 
մի կար ևոր գրքույկ8:

Այս դպրո ցը սեր տո րեն առնչ վում է ԵՀՀ միջ սահ մա նա յին ծրագ րե րի մեկ այլ կրթա կան նա խա
ձեռ նութ յան՝ կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի դպրո ցին9, այն քա նով, որ եր կու ձևա չափն 
էլ նախ և  ա ռաջ նվիր ված են ե րի տա սարդ նե րին սո վո րեց նե լու՝ կարծ րա տի պե րը քան դել և 
տա բո ւաց վող թե մա նե րը կա րո ղա նալ քննար կել, զա տել ճշմար տութ յու նը կեղ ծի քից և ձեռք բե
րել զրահ և հա կա զենք՝ «ետճշմար տութ յուն» կոչ վող դա րաշր ջա նի տրոլ լա կան ագ րե սիա նե րի 

3. Epfarmenia.am (2005)։ «Ինֆոտուն» հեռահաղորդակցային կենտրոնների բաղադրիչ (2005 - 2009) | ԵՀՀ, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/project/InfotunTelecommunicationCenters

4. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Մարդամեջ 2019, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/nwdm0Jg3Bns

5. Տե՛ս մանրամասներ, օրինակ, «Քաղաքային զարգացում և պլանավորում» տեքստում` Epfarmenia.am 
(2019). Քաղաքային պլանավորում և զարգացում, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/urban
planninganddevelopment

6. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Critical Thinking School / Քննադատական մտածողության դպրոց, [առցանց] հասանելի 
է՝ https://youtu.be/Vbp6I5Zqa5A

7. ԵՀՀ YouTube ալիք (2016)։ Քննադատական մտածողություն. տեսություններ. Գևորգ Տեր-Գաբրիել յան, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/EhfkeITgcG0., ԵՀՀ YouTube ալիք (2016)։ Ներածություն տեքստի հանդեպ 
քննադատական մտածողության. Գևորգ Տեր-Գաբրիել յան, [առցանց] hասանելի է՝ https://youtu.be/i6ADipZCcqw

8. Epfarmenia.am (2019). Քննադատական մտածողություն. տրամաբանական սխալներ և հռետորաբանական շեղող 
կիրառուկներ | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/LogicalFallaciesandMisleading
RhetoricalTricksCriticalThinking

9. Epfarmenia.am (2017)։ Conflict Transformation School. Towards a New Generation of Peacebuilders | EPF, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/document/CTSinfoleaflet

https://epfarmenia.am/hy/project/Infotun-Telecommunication-Centers
https://youtu.be/nwdm0Jg3Bns
https://epfarmenia.am/document/urban-planning-and-development
https://epfarmenia.am/document/urban-planning-and-development
https://youtu.be/Vbp6I5Zqa5A
https://youtu.be/EhfkeITgcG0
https://youtu.be/i6ADipZCcqw
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet
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դեմ, ինչ պես նաև ար խա յիկ և ռետ րոգ րադ (հե տա դի մա կան) մտա ծո ղութ յան10 ար շա վան քի, 
ո րի նպա տակն է կա սեց նել մարդ կութ յան շար ժը դեպ ա ռա ջա դի մութ յուն: Իսկ դրա հա մար նաև 
հար կա վոր է օգ նել ին ֆոտ նե րի շա հա ռու նե րին՝ ձևա վո րել հստակ, սա կայն ոչ պար զու նակ ար
ժե քա յին հա մա կարգ11, ո րը կյան քում կողմ նո րոշ վե լու և  ո րո շում ներ ըն դու նե լու միակ հիմքն է: 

Ու րա խա լի է, որ ին ֆոտ նա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ նե րը և ԵՀՀ «ես եմ մե դիան» ուղ ղութ յան 
և  ոչ ֆոր մալ կրթա կան ռազ մա վա րութ յան շատ այլ շա հա ռու ներ ի րենք են դառ նում «մարդռե
սուրս» և  արդ յուն քի բազ մաց նող, ստանձ նե լով ա վե լի ու ա վե լի լայն շրջա նակ նե րի կրթու մը նույն 
ար ժե քա յին և մաս նա գի տա կան մո տեց մամբ:

Բ.Այլապեսչարվելիքը՝արվող

ԵՀՀի աշ խա տան քի մյուս մա սը, ՄՆԿի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ և, սո վո րա բար, ԱՄՆ 
ՄԶԳ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ, մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին ա ջակ ցութ յունն է: Այս տեղ 
էլ ՄՆԿն և ԵՀՀն հե տապն դում են մի քա նի նպա տակ. 

• Հ նա րա վո րութ յուն տալ մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին յու րաց նել նոր տեխ նո լո գիա ներ և 
ժան րեր.

• Փոք րաց նել կամ վե րաց նել անջր պե տը ա վան դա կան մե դիա նե րի և  այն պի սի կա րող ան
հատ նե րի միջև, ինչ պես «ես եմ մե դիան» ուղ ղութ յան շա հա ռու ներն են.

• Ուժգ նաց նել մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի կար ևո րա գույն և նո րա րար ար տադ րանք նե րի 
ազ դե ցութ յու նը, դրանք «դուրս ըն ծա յե լով» այն պի սի լսա րան ներ, որ պի սիք այլ պայ ման նե
րում տեղ  յակ չէին լի նի դրան ցից:

Մուլ տի մե դիա զար գա ցող ժան րե րը, փաս տե րի ստու գու մը, հե տաքն նա կան լրագ րութ յու նը, 
տվ յալ նե րի հե ղա փո խութ յու նը բո լորն այն թե մա ներն են, ո րոնց անդ րա դառ նում են ՄՆԿն և 
ԵՀՀն մե դիա նե րին ա ջակ ցութ յան ծրագ րում: 

Նո րա րա րա կան էր 2018 թ. դեկ տեմ բե րի ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ Հ1ով հե ռար ձակ ված դե
բատ նե րի շար քը12: 

Տիգ րան Պասկ ևիչ յա նի մուլ տի մե դիա GALLERY Տեքս տիլ «էս սեն»13 Լե նի նա կա նի տեքս տի լի 
ֆաբ րի կա յի մա սին նոր քայլ է այդ ժան րի հնա րա վո րութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լու մեջ: 

« Հետք»ի զար գաց րած՝ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի ու նեց ված քի և ֆի նան սա կան կա րո ղութ
յուն նե րի տվ յալ նե րի շտե մա րա նը14 նոր խոսք է թա փան ցի կութ յան աս պա րե զում: 

Բա զում այլ նման անկրկ նե լի ծրագ րեր են ի րա գործ վել այս տա րի նե րին, շա տերն ըն թաց քի մեջ 
են, շա տերն էլ դեռ կի րա գործ վեն:

10. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Արխայիկ մտածողություն․ մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական 
մտածողության անհրաժեշտ մաս, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/JsZ6JPrwMyQ, ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ 
Արխայիկ մտածողություն. մաս 2, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/jeXR1PWIp8g

11. Boon TV (2018)։ Արժեքները մեզանում | Գևորգ ՏերԳաբրիել յան | :Բուն TV, [առցանց] Boon.am. Հասանելի 
է՝ https://boon.am/values/, Epfarmenia.am (2017). Արվեստ, մշակույթ, քաղաքակրթություն, արժեք․ խնդիրների 
ձևակերպում (Jam Session 27) | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/video/artculturecivilization
lecture

12. 1tv.am (2018)։ Նախընտրական բանավեճ. Կրթություն, գիտություն, մշակույթ («Իմ քայլը», «ՀՀԿ», «Լուսավոր 
Հայաստան», «ՕԵԿ»), [առցանց] հասանելի է՝ https://bit.ly/2o2RNku

13. GALLERY Տեքստիլ (2019)։ Տիգրան Պասկևիչյան․ «GALLERY ՏԵՔՍՏԻԼ», [առցանց] հասանելի է՝ https://
readymag.com/u49594707/1274026/

14. Data.hetq.am (2019). Հետք․ պաշտոնյաների ունեցվածքի շտեմարան, [առցանց] հասանելի է՝ https://data.hetq.
am/

https://youtu.be/JsZ6JPrwMyQ
https://youtu.be/jeXR1PWIp8g
https://boon.am/values/
https://epfarmenia.am/hy/video/art-culture-civilization-lecture
https://epfarmenia.am/hy/video/art-culture-civilization-lecture
https://bit.ly/2o2RNku
https://readymag.com/u49594707/1274026/
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Գ.«ԵՀՀ-նէմեդիան,ևմեդիանԵՀՀէ»

ԵՀՀն մաս նա գի տաց ման տե սա կե տից մե դիա չէ, սա կայն այ սօր ար դեն պարզ է. ցան կա ցած 
կազ մա կեր պութ յուն, ինչ պես նաև անձ, ե թե ու զում է հա սա րա կա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ՝ 
պի տի լի նի նաև մե դիա: Այդ է պատ ճա ռը, որ ԵՀՀն, քաջ գի տակ ցե լով, որ իր ար տադ րան քի խո
շոր մա սը կմնա «քա ղա քա ցիա կան մե դիա յի» մա կար դա կի, տա րի ներ շա րու նակ ար տադ րում է 
նաև սե փա կան մե դիա նյու թե րը, ինչ պես, օ րի նակ, Ջեմ սեշշն15 շար քը, անդ րա դառ նա լով վե րը 
նշված և շատ այլ հար ցե րի՝ իր գոր ծու նեութ յան ողջ ծի րով մեկ: Դե, ի հար կե, տա րօ րի նակ կլի ներ 
մարդ կանց փոր ձել կրթել կամ օգ նել մի աս պա րե զում, ո րում ինքդ բա ցար ձա կա պես չկաս. դա 
ԵՀՀի մե թո դա կան կար ևոր սկզբունք նե րից է. ա մեն մարդ կա րող է ու սու ցիչ դառ նալ, ե թե մի 
որ ևէ բան լավ է կա րո ղա նում ա նել: Նա պի տի սո վո րի իր գի տե լի քը կի սել և սկ սի դա ա նել: 

ԵՀՀի մյուս ա ռա քե լութ յու նը, հատ կա պես մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի հան դեպ, սպա ռո ղի 
տե սա կե տից ո րա կի ա պա հո վումն է, այն է՝ սո վո րեց նել մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին անդ րա
դառ նալ ի րենց ար տադ րան քին, երբ այն պատ րաստ է, ի րենց դնե լով սպա ռո ղի դե րում, և վե
րա փո խել այն, բա րե լա վել ո րա կը, սպա ռո ղին ա վե լի հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար, մինչև 
վերջ նա կան թո ղար կու մը: 

Դա էլ է ԵՀՀի մե թո դա կան մո տե ցում նե րից մե կը: Այն օգ տա գործ վում է և՛ խա ղա ղա րա րա կան 
աշ խա տան քում («քեզ դիր հա կա ռա կոր դի տե ղը»), և՛ կրթա կան մե թոդ նե րում, որ տեղ կի րառ
վում են ոչ թե «վեր ևից ներքև» «թե լադ րո ղա կան» մե թոդ ներ, այլ՝ մաս նակ ցա յին, ին տե րակ տիվ, 
շա հա ռո ւի «մի ջից» ե ղած գի տե լի քը, իր ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յու նը «դուրս ըն ծա յող» և  այն 
հա մա կար գել ու կազ մա կեր պել օգ նող: Եվ դա ա նե լիս՝ ԵՀՀն  ոչ պա կաս սո վո րո ղի դե րում է իր 
շա հա ռու նե րից, քան վեր ջին ներս՝ ԵՀՀից:

Գլ խա վո րը՝ որ մե դիան դա դա րում է լի նել «իշխ»՝ ում խոս քից չես փախ չի, ով օ րո ւել  յան աշ խար
հի « Մեծ Եղ բոր» պես հե տապն դում է մար դուն օ րու գի շեր, թե լադ րե լով իր «միակ ճշմար տութ յու
նը»՝ հե տա դարձ կա պի հնար չտրա մադ րե լով:

Մե դիան դառ նում է քա ղա քա ցու ա ջա կից, հա ղոր դակց ման ի րա կան մի ջոց, օգ նող և հա մա խոհ, 
և  ա վան դա կան ու քա ղա քա ցիա կան մե դիան, լի նե լով խո րա պես տար բեր, փոխլ րաց նում են 
միմ յանց ի րենց ար ժե քա յին մո տե ցում նե րով և  ա ռա քե լութ յուն նե րով: 

Դեռ շա՜տ ու շատ գործ կա ա նե լու, և՛ ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յան աս պա րե զում, և՛ մե դիագ րա
գի տութ յունն ու քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յունն ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գե րի մեջ ներդ
նե լու: Եվ, ի վեր ջո, մենք քաջ գի տակ ցում ենք, որ ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ կրթութ յունն ու հա սա րա
կութ յանն ի րա զե կե լը եր բեք չսպառ վող կա րիք ներ են:

Բայց մի քա նի կար ևոր քայլ ար ված է, և դ րանք շա րու նա կա կան են, շնոր հիվ նրա, որ շա հա ռու
նե րը կա մացկա մաց սո վո րում են կա պի տա լի զաց նել ի րենց տրվա ծը և դառ նալ, ի րենց հեր թին, 
այս մո տե ցում նե րի ա ռա ջա տար և  ա ռաջ նորդ, այ սինքն՝ «Ռազմավարական«Ով». ան հատ ներ 
և կա ռույց ներ, ո րոնք ի րա գոր ծում են զար գաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի նպա տա կադ րում ու նե ցող 
հա ջող ված նա խագ ծեր:

15. Epfarmenia.am. (2019). Jam Session | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/JamSession

https://epfarmenia.am/hy/Jam-Session

