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ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն
ծրագրերի և հաղորդակցության համակարգող



Այս նյութը կամ դրա առանձին մասերը կիրառելիս կամ վերարտադրելիս 
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով հղում կատարել նյութի աղբյուրին։ 
Նյութը ստեղծվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի կողմից՝
ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ,
ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում։

Սույն նյութը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության 
միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և ներկայացված բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն 
են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

https://socies.am/
https://socies.am/data/


Փաստագրական ֆիլմ, որը պատմում է, 
թե ինչու պետք է աֆրիկյան զինված 
խմբավորման առաջնորդ Ջոզեֆ Քոնին 
ձերբակալվի մինչև 2012 թ․ ավարտը։

Ռեժիսոր՝ Ջեյսոն Ռասել
Տարի՝ 2012



● Բարձրացնում է մարդկանց 
անտարբերության խնդիրը

● Ընտրվել էր ազդեցիկ դեպք
● Սոցիալական խնդիրներ էին լուծվում
● Մարդկանց ձայնը լսելի դարձնել
● Տեղի մարդկանց փորձառության 

կարևորություն

առավելություններ թերություններ

● Կոմպետենտության, փորձագիտական 
մտքի պակաս

● «սպիտակ մարդիկ փրկում են սև 
մարդկանց»

● Սեփական անձի PR
● Արդյո՞ք ֆիլմը հասանելի է դարձել 

ամբողջ թիրախ լսարանին
● Հիմնարար խնդրից ուշադրության 

պակաս/շեղում
● Որոշակի էթիկայի/անվտանգության 

հարցեր
● Ավելորդ, պարտադրող զգացմունքային
● Հանցագործ հայտնի դարձնելը

Kony2012․ քննադատական ռեֆլեքսիա



մեր հայացքը 
աշխարհին*

աշխարհը

հասկանալ փոխել

* աշխարհ → սոցիալական իրականություն → հասարակություն → խնդիրներ → կյանք



ե՞րբ ենք փորձում 
հասկանալ

իրականությունն 
ինչպես որ կա

այն, ինչ գիտենք 
դրա մասին

փաստորեն․

1. մեր ունեցած գիտելիքը չի հերիքում
2. ուսումնասիրում ենք
3. ձեռք ենք բերում նոր գիտելիք
4. հասկանում ենք



ե՞րբ ենք փորձում
փոխել

իրականությունն 
ինչպես որ կա

մեր ուզած 
իրականությունը

փաստորեն․

1. իրականությունը սխալ է
2. մենք գիտենք, թե որն է ճիշտը
3. գտնում ենք սխալն ուղղելու ճանապարհ/ներ
4. փոխում ենք











ռեֆլեքսիա

1. կարո՞ղ ենք փոխել առանց հասկանալու

2. կարո՞ղ ենք հասկանալ, եթե կարծում ենք, 
որ գիտենք, թե որն է ճիշտը

3. իմաստ կա՞ հասկանալու, երբ կարծում ենք, 
որ գիտենք

4. հաստա՞տ գիտենք



ռեֆլեքսիա

1. կարո՞ղ ենք քաղաքականություններ բարելավել առանց 
հետազոտելու և հասկանալու խնդիրը 

2. կարո՞ղ ենք հասկանալ խնդիրը, եթե հետազոտում ենք՝ 
մտքում ունենալով խնդրի ճիշտ լուծումը

3. իմաստ կա՞ հետազոտելու, երբ կարծում ենք, որ արդեն 
գիտենք ճիշտ լուծումը

4. հաստա՞տ գիտենք լուծումը։ իսկ եթե պարզվի, որ 
չգիտե՞նք և սխալ ենք լուծե՞լ։

տարբերակ 2



հասկանալ փոխել
տվյալահեն 

քաղաքակա-
նություն



քննարկում


