
 
 
 
 

Քաղաքացիական հասարակության փոխանակում. լավ 
կառավարում և թվային մասնակցություն Թուրքիայի և 
եվրոպական քաղաքացիական հասարակության համար 

 

Անցյալ ամիս (2022 թ-ի մարտ)  տեղի ունեցավ  TEAM4TEAM ծրագրի ավարտը, որին 
աջակցում էր MitOst-ը  Քաղաքացիական հասարակության փոխանակման 
գործընկերության ծրագրի 2020-2022 թթ. շրջանակներում։  Այս ծրագիրը, որն 
իրականացվում էր ALDA-ի և նրա թուրք գործընկեր MEDAR-ի՝ ԶԼՄ-ների 
հետազոտությունների ասոցիացիայի կողմից, նպատակ ուներ խթանել 
ժողովրդավարական դիսկուրսը, ուժեղացնել զանգվածային լրատվամիջոցների 
դերակատարների կարողությունները՝ որպես ժողովրդավարության շարժիչ ուժ 
գործելու և հզորացնել քաղաքացիական հասարակությունը ակտիվորեն 
ներգրավվելու հասարակական գործերում և արտահայտելու իրենց տեսակետները: 
 Այդ նպատակով ընտրվել են 12 թուրքական և եվրոպական քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպություններ՝ օգտվելու հիմնական թեմաներով 
դասընթացների շարքից, որոնք թույլ կտան ամրապնդել իրենց գործունեության 
մեթոդները և սովորել միմյանցից, ինչպես նաև կընձեռվի  ֆինանսավորման 
հնարավորություն համագործակցել եվրոպացի կամ թուրք գործընկերների հետ՝ 
լավագույն փորձը փոխանակելու համար։ 
 Անցած տարվա ընթացքում ծրագիրը թույլ է տվել իրական կամուրջ և կապ 
հաստատել այս շահառուների միջև, ովքեր միասին աշխատել են այնպիսի թեմաների 
շուրջ, ինչպիսիք են միջոցների հայթայթումը լրատվամիջոցների և 
ժողովրդավարական ծրագրերի համար, լավ կառավարում, նորությունների 
ստուգում, թվային անվտանգություն, թվայնացում, սոցիալական մեդիա 
և երրորդ կողմի գործիքներ, տվյալների վերլուծություն և 
լրատվամիջոցներ՝ ALDA-ի և MEDAR-ի աջակցությամբ, և այս հիմքի վրա 
զարգացրեց երկկողմանի փոխանակումները, ինչը հանգեցրեց փոխադարձ 
աջակցության իրական համայնքի ստեղծմանը և նոր տեղական փորձի զարգացմանը՝ 
միաժամանակ խթանելով ԵՄ-Թուրքիա միջազգային համագործակցությունը: 

 
Փոխադարձ աջակցության իրական համայնքի ստեղծում և տեղական նոր 
պրակտիկաների զարգացում` միաժամանակ խթանելով ԵՄ-Թուրքիա միջազգային 
համագործակցությունը 

 
 
Այս համայնքը վերջապես կարողացավ անձամբ հավաքվել TEAM4TEAM ծրագրի 

ավարտին, 2022թ․-ի մարտին, ծրագրի վերջին գործողությամբ։ Գարնանային դպրոցը, 

որը կազմված էր մեկշաբաթյա առերես հանդիպումներից կիսվելու ծրագրի 
գործիքներով և փորձով, իրականացվեց Erasmus+ ծրագրի աջակցությամբ Youth News 
ծրագրի միջոցով: Գարնանային դպրոցը համախմբեց բոլոր շահառուներին 

https://www.alda-europe.eu/progetto/team4team/
https://medarder.org/en/landing-page/
https://medarder.org/en/landing-page/


Իսպանիայի Տարագոնայում, ինչպես նաև այլ միջազգային և տեղական փորձագետ 
շահագրգիռ կողմերին և նպատակ ուներ հնարավորինս ինտերակտիվ լինել: 
Կենտրոնանալով նախկինում արծարծված ծրագրային թեմաների վրա՝ անցանց 
մոտեցումը թույլ տվեց բազմաթիվ խաղերի և սիմուլյացիաների՝ թեմաները 
հետագայում ուսումնասիրելու գրավիչ և նորարարական ձևով: 
Շաբաթվա օրակարգում էին՝ խաղերը տեղական կառավարման վերաբերյալ, 
ինչպիսին է Electionville-ը, որտեղ մասնակիցները պետք է ստեղծեին իրենց 
քաղաքական կուսակցությունը և դիմակայեին մյուսներին քաղաքական գործընթացի 
ընթացքում Fabel-ի՝ խաղի հիմնադիր կազմակերպության ղեկավարությամբ, 
հաղորդակցման արշավների ձևավորում մասնակիցների համար՝ խաղալով 
րագրողների դեր MEDAR-ի կողմից տրամադրվող սեմինարներում, մասնակցային 
ժողովրդավարության համար թվային գործիքների հայտնաբերում, ինչպիսիք են 
Բարսելոնայում Platoniq-ի կողմից մշակված Decidim հարթակի շնորհանդեսը և ALDA-ի 
կողմից իրականացվող քաղաքացիների խորհրդատվության սիմուլյացիաներ, որիր 
ընթացքում որևէ մեկը խաղալու էր կամ ընտրված պաշտոնյայի, տեղական լոբբիի, 
ասոցիացիայի կամ քաղաքացու դերը և քննարկել որևէ ծրագիր տեղական 
մակարդակով: 
Բացի այդ, անցկացվել են բազմաթիվ միջհամայնքային խաղեր, ինչպես նաև 
շահառուների կողմից երկկողմանի իրականացվող փոխանակման ծրագրերի 
ներկայացում և ճանաչողական այցեր Տարագոնա՝ այս շաբաթը դարձնելով 
չափազանց հարուստ փոխանակումներով և հնարավորություն տալով շահառուներին 
ծանոթանալ նոր գործիքներին, բայց նաև ավարտին հասցնել իրենց 
գործողությունների պլանները։ TEAM4TEAM ծրագրի վերջնական նպատակներից 
մեկն է՝ ընդհանուր հիմքեր ստեղծել իրենց ապագա համագործակցությունների 
համար։ 
Եթե ծրագրի ակնկալվող արդյունքները գործընկերների կողմից գնահատվում են 
ավելի քան կատարված, ապա այս վերջին շաբաթը ցանցային առումով սպասվածից 
շատ ավելի բարձր արդյունքներ է ունեցել, քանի որ այս միջոցառումից առաջացել է 
փոխօգնության իրական համայնք:  
Հիանալի է, որ մասնակցել եմ թուրք-եվրոպական քաղաքացիական հասարակության 
այս նախագծին: 
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https://fabel.se/
https://platoniq.medium.com/
https://decidim.org/

