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I. ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ձ
Ձեռնարկատիրական գործունեություն
գործունեությունը և
ՀՀ-ում
ում» թեմայով դասախոսություն
պաշտպանություն ՀՀ
ում

1.1

շրջակա

միջավայրի

Ամսաթիվ -3 մարտի, 2009թ.
ԴասախոսԴասախոս- Տարիել Բարսեղյան- իրավագիտության դոկտոր, ԵՊՀ Քաղաքացիական
իրավունքի ամբիոնի վարիչ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- 35 ուսանողներ, դասախոսներ, ՀԿ-ների և պետական
կառավարման մարմիններ ներկայացուցիչներ

1.2. «Շրջակա
Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմներ»
մեխանիզմներ
թեմայով դասախոսություն
Ամսաթիվ -13 Մարտ, 2009թ.
Դասախոս - Աշոտ Հարությունյան –ՀՀ Բնապահպանության նախարարության
բնապահպանական էկոնոմիկայի բաժնի պետ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- 35 ուսանողներ, դասխոսներ, ՀԿ-ների և պետական
լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ

1.3.

«Բնության
Բնության

պահ
պահպանության

հոգևոր

ասպեկտները»
ասպեկտները

թեմայով

դասախոսություն
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- 20 Մարտի, 2009թ.
Դասախոս -Տեր Մինաս Մարտիրոսյան – Սևանի հոգևոր ճեմարանի տեսուչի տեղակալ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- մոտ 35 ուսանողներ, դասախոսներ, ՀԿ-ների
ներկայացուցիչներ

1.4 «Վտանգավեր
Վտանգավեր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխում.
տեղափոխում միջազգային
պրակտիկա» թեմայով դասախոսություն
իրավական փաստաթղթեր և պրակտիկա
Ամսաթիվ – 14 Մայիսի, 2009թ.
Դասախոս -Դմիտրի Սկրիննիկով--“Շրջակա միջավայրի քննչական բյուրոյի” ղեկավար,
ԵԱՀԿ-ի միջազգային իրավական փորձագետ
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
35
ուսանողներ,
դասախոսներ,
ՀԿ-ների
շահառուներ)
ներկայացուցիչներ

1.5. “Հանրահավաքների
Հանրահավաքների իրավական կարգավորումը Մարդու իրավունքների
Եվրոպական դատարանի ընդունած որոշումների համատեքստում”
համատեքստում թեմայով
դասախոսություն
Ամսաթիվ -26 Մայիսի, 2009թ.
Դասախոս -պրոֆեսոր Սզաբո Մատե Հունգարիայի Մարդու իրավունքների պաշտպան,
Քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր

Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)ներկայացուցիչներ

“Շրջակա
Շրջակա
դասախոսություն
1.6.

մոտ

միջավայրի

35

դեմ

ուսանողներ,

դասախոսներ,

հանցագործություններ”
հանցագործություններ

ՀԿ-ների

թեմայով

Ամսաթիվ - 3 Հուլիսի, 2009թ.
ԴասախոսԴասախոս-Աննա Մարգարյան, ի.գ.թ, դոցենտ, Քրեական իրավունքի ամբիոն, ԵՊՀ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
35
ուսանողներ,
դասախոսներ,
ՀԿ-ների
շահառուներ)
ներկայացուցիչներ

1.7. “Ռիսկերի
Ռիսկերի վերլուծություն և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում”
գնահատում թեմայով դասախոսություն
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- 3 Նոյեմբերի, 2009թ.
Դասախոսներ -Պիեր Ջոն- Ֆրիտյոֆ Նանսենի Անվան ինստիտուտ տնօրեն (Օսլո,
Նորվեգիա), Ստեյնար Անդրեսեն- նույն ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) -մոտ 35 ուսանողներ, դասախոսներ, ՀԿ-ների
ներկայացուցիչներ

II.
II. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ
2.1 Երիտասարդ բնապահպանների խմբի կազմավորում
Ամսաթիվ -13 Փետրվարի, 2009թ.
ԱռաքելությունԱռաքելություն- բնապահպանական միջոցառումների հետ կապված իրազեկության
բարձրացման կազմակերպում, ուսանողների շրջանակում շրջակա միջավայրի հարցերի
գիտական հետաքրքրության բարձրացում, բնապահպանական գործողությունների
կազմակերպում (մոտ 20)
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
շահառուներ)
ՀՀ
տարբեր
Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններից

2.2 ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների
զարգացման հետագա ընթացքը
Դասընթաց -“ԵՄ-ի Բնապահպանական օրենքը”
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) - 35 Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի
ուսանողներ (յուրաքանչյուր տարի)

2.3. Էկոլոգիական իրավունքի տարբեր թեմաների ուսումնասիրություններ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) - 50 ուսանողներ Իրավագիտության,
Կենսաբանության և Աշխարհագրության ֆակուլտետներից

Քիմիայի,

2.4. Ուսանողների հետազոտական ուսումնասիրությունների շնորհանդես
Ամսաթիվ -16 Ապրիլի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) -ԵՊՀ- ի 15 իրավաբան ուսանողներ

2.5.

Ուսանողական

գիտական

կոնֆերանս

“Շրջակա

միջավայրի

պաշտպանության հարցը”
հարցը” թեմայով
Ամսաթիվ -29 Մայիսի, 2009թ.
Գործընկերներ -ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, Սյունիքի մարզպետ, Գորիսի
Օրհուսի կենտրոն
Վայր -Գորիսի Օրհուսի կենտրոն
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- Գորիսի և Երևանի տարբեր ԲՈՒՀ-երի 20 ուսանողներ
Խաղաղության կորպուսի ներկայացուցիչներ, Գորիսի մարզպետարանի, ՀԿ-ների և
պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, Գորիսի համալսարանի դասախոսներ,

2.6. Բնապահպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում
Ամսաթիվ – 5 Հունիսի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
ուսանողների 10
շահառուներ) -Հայաստանի տարբեր ԲՈՒՀ-երի
զեկույցներ
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
ուսանողներ
Իրավագիտության,
Քիմիայի,
շահառուներ)
Կենսաբանության, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետներից, այլ
շահագրգիռ խմբեր

2.7. Էկոլոգիական իրավունք”
իրավունք թեմայով դատախաղ
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- 20 Նոյեմբերի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- ԵՊՀ և ՀՖՀ 7 իրավաբան ուսանողներ

2.8. Ուսանողական գիտաժողով
Ամսաթիվ – 3 Դեկտեմբերի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) -ՀՀ ԲՈՒՀ-երի 15 ուսանողներ

III. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ
3.1. Հանդիպում Բարբարա Սիբերտի հետհետ- (Հայաստանում վայրի բնության և
մշակութային
արժեքների
պահպանման
իրականացման տնօրեն (FPWC)).

հիմնադրամի
հիմնադրամի

ծրագրերի

Ամսաթիվ -12 Մարտի, 2009թ.
ԱրդյունքԱրդյունք- Աշակերտների համար էկոլոգիական կրթություն ծրագրի մշակում

3.2 Հանդպում Վադիմ Նի Պավլովիչի և Ռոբերտ Ատկինսոնի հետ -Օրհուսի
Օրհուսի
կենտրոնների գործնական
փորձագետներ

մոդելային

ուղեցույցի

մշակման

ծրագրի

Ամսաթիվ -12 Մարտր, 2009թ.
Արդյունքներ -Օրհուսի կենտրոնների զարգացման գործնական ուղեցույցի մշակում

3.3. Հանդիպում Մանյա Գևորգյանի հետ “Էյ
Էյ-Թ
Փի”
Հայաստանի ծառատունկ
Էյ Թի-Փի
Փի (Հայաստանի
ծրագիր)
ծրագիր Բարեգործական հիմնադրամի Էկոլոգիական կրթության Ծրագրի
մենեջեր
Ամսաթիվ -19 Մարտի, 2009թ.
ԱրդյունքներԱրդյունքներ-“Էկոլոգիական իրավունք” էկոլոգիական իրավունքի ձեռնարկի` որպես
նոր մոդուլի զարգացում

3.4. Հնադիպում Արվիդաս Լեբեդիսի և Յոհան Լեջունի հետհետ- ՍԳԿ
ՍԳԿ անտառային
ծառայողներ
Ամսաթիվ -13 Մայիսի, 2009թ.
Արդյունքներանտառային
ծրագրի
զարգացման
Արդյունքներ-Ազգային
համագործակցության նախնական պայմանավորվածություն

բնագավառում

3.5. Հանդիպում Աստանայի Օրհուսի կենտրոնի համակարգողների հետ
ՎԶԵԲՎԶԵԲ-ի էկոլոգիական գլխավոր խորհրդական
Ամսաթիվ -20 Նոյեմբերի, 2009թ.

IV.
IV. ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
4.1. Կենտրոնի ղեկավար Ա. Իսկոյանը վերընտրվել է Էկոլոգիական իրավունքի
միջազգային խորհրդի(
խորհրդի(ICEL)
ICEL) անդամ 2 տարի ժամկետով
4.2. Կենտրոնի ղեկավար Ա. Իսկոյանը որպես փորձագետ ներգրավվել է
“Երևանի էկոլոգիական խնդիրների հետազոտությունների”
հետազոտությունների” աշխատանքային
խմբի մեջ

V. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ
5.1

«Էկոլոգիական
«Էկոլոգիական

կրթության

և

իրազեկման

ազգային

համակարգի ձևավորման հայեցակարգը հաստատելու
կառավարության որոշման նախագծի հանրային քննարկում

միասնական
մասին»
մասին»

ՀՀ

Ամսաթիվ -8 Սեպտեմբերի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)-մոտ 20 դասախոսներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ,
պետական մարմիններ, ուսանողներ
Արդյունքներներկայացում ՀՀ
Արդյունքներ- Առաջարկությունների և դիտողությունների
Բնապահպանության նախարարություն

5.2.

«ՀՀ
ՀՀ

Անտառային

օրենսգրքում
օրենսգրքում

փոփոխություններ

և

լրացումներ

կատարելու մասին»
մասին օրենքի նախագծի հասարակական լսում
Ամսաթիվ- 30 Նոյեմբերի, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) մոտ -25դասախոսներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ,
պետական մարմիններ, ուսանողներ
Արդյունքներ -ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն Օրենքի նախագծի վերաբերյալ
առաջարկությունների, դիտողությունների, իրավական վերլուծությունների ներկայացում

VI.
VI. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
6.1.

“ՀՀ
“ՀՀ

Էկոլոգիական

իրավունքը”
իրավունքը”

դասընթացի
դասընթացի

(հատուկ

մասի)
մասի)

դասախոսությունների տեքստի մշակում և հրատարակում
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- Իրավագիտության ֆակուլտետի մոտ 200 ուսանողներ
(ամեն տարի).

6.2. «Էկոլոգիական
«Էկոլոգիական իրավունք.
իրավունք. իրավական ակտերի ժողովածու»
ժողովածու»-ի մշակում և
հրատարակում
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր, 2009թ.
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
ֆակուլտետի
ուսանողներ,
շահառուներ)-Իրավագիտության
իրավաբաններ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, միջազգային կազմակերպություններ և այլ
շահագրգիռ կողմեր

«Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկտավության
մատչելիության,, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության
մատչելիության
մատչելիության
մմմմմ»»
մասնակցության
և
արդարադատության
6.3

Կոնվենցիայի հայերեն թարգմանություն և հրատարակում
Ամսաթիվ -Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր, 2009թ.
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) - Իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողներ,
իրավաբաններ, ՀԿ-ների, միջազգային կազմակերպություններ ներկայացուցիչներ և այլ
շահագրգիռ կողմեր

6.4.Օրհուսի
Օրհուսի

Կոնվենցիայի

իրականացման

երկրորդ

ազգային

զեկույցի

հրատարակում
Ամսաթիվ -Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր, 2009թ.
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
-Իրավագիտության
ֆակուլտետի
ուսանողներ,
շահառուներ)
իրավաբաններ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, միջազգային կազմակերպություններ և այլ
շահագրգիռ կողմեր

6.5. «Միտք
Միտք սերմանիր,
Էկոլոգիական իրավունք”
սերմանիր ծառ տնկիր»
տնկիր ձեռնարկի “Էկոլոգիական
իրավունք
մոդուլի մշակում (Ձեռնարկ
Ձեռնարկ ուսուցիչների համար)
համար
ԳործընկերԳործընկեր-“Էյ-Թր-Փի”(Հայաստանի ծառատունկ ծրագիր) բարեգործական հիմնադրամի
Տարեթիվ-2009
Տարեթիվ

VII. ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒ
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
ՈՒՄ
7.1. Երկրի ժամը Հայաստանում (մոլորակի պահպանության համար լույսերի
անջատում մեկ ժամով)
ժամով)
Ամսաթիվ -28 Մարտի, 2009թ. (20:30-21:30)
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) -Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի
երիտասարդ բննապահպանների խումբ, Օրհուսի կենտրոններ, ԵՊՀ, ՀԿ-ներ,
գործարարներ, պետջական մարմիններ, քաղաքացիներ

7.2. Երկրի օրը

Հայաստանում.
Հայաստանում. Հանդիպում ՀՀ Բնապահպանության

նախարար Արամ Հարությունյանի և Հայաստանում ԵԱՀԿԵԱՀԿ-ի դեսպան Սերգեյ
Կապինոսի հետ
Ամսաթիվ -22 Ապրիլի, 2009թ.
Գործընկերներ -Բնապահպանության նախարարություն, ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակ,
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) - Հայաստանի տարբեր ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ,
դասախոսներՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, պետական մարմիններ, լրատվական Media
(մոտ 40 մասնակիցներ)

7.3. Ծառատունկ Գորիսում
ԱմսաթիվԱմսաթիվ- 29 Մայիսի, 2009թ.
Գործընկերներ -ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն Սյունիքի մարզպետ, Գորիսի
քաղաքապետ, Գորիսի Օրհուսի կենտրոն

7.4. Էկոլոգիական ֆիլմերի ցուցադրություն և քննարկում
ԱմսաթրվԱմսաթրվ-27-29 Նոյեմբերի, 2009թ.
Գործընկերներ –ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ)- մոտ 130ուսանողներ, տարբեր ոլորտների մասնակիցներ,
պետական իշխանության մարմիններ, ՀԿ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ,
քաղաքացիներ

7.5.

Պարբերական

հանդիպումներ

Երևանի

միջնակարգ

դպրոցի

աշակերտների հետ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) -60 աշակերտներ (հաշվետու ժամանակաշրջանի համար)
ՀաճախականությունՀաճախականություն-յուրաքանչյուր ամիս

VIII. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
8.1. «Տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգի օպտիմալացման նպատակով
ինստիտուցիոնալ
և
իրավական
ներուժի
զարգացում
Հայաստանում`
գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար» ծրագրի ներքո համապատասխան
օրենսդրության վերլուծություն (2009թ. փետրվար-մարտ)

IX. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
9.1. Էկոլոգիական իրավունքի դասընթաց ՀԿ-ների
ՀԿ ների համար
ԹեմաԹեմա- Էկոլոգիական իրավունք. տեսություն և պրակտիկա
Ամսաթիվ -20-22 Հունիսի, 2009թ.
Մասնակիցներ
(շահառուներ)
շահառուներ)
ներկայացուցիչներ

9.2.

Էկոլոգիական

–

իրավունքի

հասարակական

դասընթաց

կազմակերպությունների

Օրհուսի

կենտրոնների

համակարգողների համար
Թեմա -Էկոլոգիական իրավունք. տեսություն և պրակտիկա
Ամսաթիվ
Ամսաթ
իվ -10-12 Հունիսի, 2009թ.
ԳործընկերներԳործընկերներ-ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԵԱՀԿ-ի
գրասենյակ
Մասնակիցներ (շահառուներ)
շահառուներ) - Օրհուսի կենտրոնների 18 համակարգողներ

X.
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

Երևանյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

1. Կենտրոնի գործունեության լուսաբանումն իրականացնում է ԵՊՀ հասարակության
հետ կապերի և լրատվության վարչությունը
2. Կենտրոնի գործունեության մասին հարցազրույցներ լրատվամիջոցներին
3. Հետազոտությունների նվիրված պատուհանի բացում Կենտրոնի կայք էջում

